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אבי דוביצקי חויב לפצות אדם בלמעלה
מ 300,000-ש"ח לאחר שקרא לו "פדופיל" ברשת
מבול התביעות נגד אבי דוביצקי ,או בשמו המכובס "צייד הפדופילים"  -נמשך .תביעה
שהוגשה על-ידי משרדנו נגד אבי דוביצקי לבית משפט השלום בתל אביב הסתיימה בפסק
דין המחייב אותו לשלם ללקוח המשרד תשלום פיצויים של למעלה מ ₪ 300,000-בתוספת
הוצאות משפט.

קרא ללקוח המשרד "פדופיל" ברשת  -וחויב בתשלום פיצוי לפי חוק לשון
הרע
לבית משפט השלום בתל אביב הוגשה תביעת דיבה נגד אבי דוביצקי )ת"א  ,(39230-03-17אחת מיני
רבות ,המייחסת לו הפצת פרסומים משמיצים בניגוד להוראות חוק איסור לשון הרע ופגיעה חמורה
בפרטיות .על פי כתב התביעה ,נהג דוביצקי ועודו נוהג לפרסם באתרי אינטרנט מחתרתיים אותם הוא מנהל
שמות של גברים אותם הוא הכתיר כ"פדופילים" והכל על מנת לפגוע בשמם הטוב ,בפרנסתם ובכבודם.
דוביצקי פרסם את שמו של הלקוח ,פרטיו האישיים ,מקום עבודתו ופרטים נוספים עליו תוך שהוא מייחס לו
ביצוע עבירות מין בקטינים ,עבירות שלא היו ולא נבראו .מיותר לציין כי הלקוח נחקר בעבר במשטרה
לאור תלונת כזב שהגיש נגדו דוביצקי והתיק נגדו נסגר.

איך להפסיק פרסומים של אבי דוביצקי?
במסגרת התביעה נגד דוביצקי הורה בית המשפט השלום גם על צו מניעה קבוע האוסר על אבי דוביצקי
להמשיך ולפרסם פרסומים אודות התובע ,לצד צו עשה קבוע המורה לו להסיר לאלתר את כל הפרסומים
שהפיץ אודות התובע .כמובן ,שאותו דוביצקי ,שנמלט מאימת הדין בימים אלו ,לא מכבד צווים שיפוטיים
ומצפצף על בתי המשפט במדינת ישראל – אולם באמצעות פסק דין וצווי המניעה והעשה ניתן להוביל
להסרת הפרסומים המשמיצים ממנוע החיפוש גוגל וממקומות נוספים.

אבי דוביצקי נמלט מאימת הדין לחו"ל
כידוע ,אבי דוביצקי ברח מישראל לארצות הברית בשלהי שנת  2014וזאת על מנת להתחמק ממבול
התביעות המשפטיות נגדו מתחום לשון הרע ,הדיבה ,והגנת הפרטיות – כמו גם לאור הליכים פליליים
שהתנהלו ועוד מתנהלים נגדו.
כיום שוהה דוביצקי על פי הצהרתו בארצות הברית ועושה כל שביכולתו על מנת להתחמק מהליכים
משפטיים במדינת ישראל ,תוך שהוא ממשיך להכפיש ,לאיים ,לשבש הליכים ולעבור על החוק ממקום מושבו
בחו"ל ותוך שהוא מתחבא מאחורי שמות בדויים וזהויות כוזבות.

המצאת כתב תביעה בלשון הרע לארצות הברית
מאחר ומדובר באדם הנמלט מאימת הדין ,אישרו בתי המשפט בתביעות שנוהלו נגד אבי דוביצקי על ידי
משרדנו ,את המצאת כתבי התביעה נגדו לארצות הברית ,בדרכים יצירתיות וחדשניות ביותר ,וזאת על מנת
למצות את הדין עם "צייד הפדופילים" ולא לאפשר לו להתחמק מהליכי שפיטה ומאימת קורבנותיו – אשר
החליטו לעמוד על שלהם ולהשיב מלחמה שערה.
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