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סגירת תיק פלילי בהיעדר אשמה ללקוח שנחשד
בתקיפת בת זוגו
כנגד לקוח המשרד נפתח תיק פלילי בחשד לתקיפת בת זוגו .בעקבות ייצוג משרדנו ולאור
עמידת הלקוח על חפותו באירועים שיוחסו לו ,בשים דגש על התשתית הראייתית הרעועה,
הוחלט בתביעות תל אביב לסגור את תיק החקירה נגדו מחוסר אשמה פלילית ומבלי
שנותר לחובתו כל רישום פלילי.
סגירת תיק פלילי בהיעדר אשמה ללקוח שנחשד בתקיפת בת זוג )פל"א
(171542/17
כמובא במסגרת אתרנו במספר מאמרים ,עילת סגירת התיק הינה לא פעם קריטית עבור האדם שנחקר שכן
רק עילת סגירה של היעדר אשמה פלילית מותירה את התיק ,אל מחוץ למרשם המשטרתי בעניינו .על אף
העובדה כי המדובר ברישום אשר רק לעיתים נדירות מורשה גוף חיצוני להתוודע אליו ,במקרים מסוימים
המדובר בנקודה קריטית לעתידו התעסוקתי של האדם ולא פעם גם מהווה הדבר נקודה כואבת הפוגעת בו
בהיבטים אישיים אחרים.
במקרה הנדון פנה למשרדנו לקוח אשר נזקק לסיוע משפטי בעקבות חקירה פלילית שהתנהלה נגדו בחשד
לתקיפת בת זוגו .לאור עמידת הלקוח על חפותו באירועים שיוחסו לו ,בשים דגש על התשתית הראייתית
הרעועה ,הוחלט בתביעות תל אביב להיענות לבקשתו ולסגור את תיק החקירה נגדו מחוסר אשמה פלילית
ומבלי שנותר לחובתו כל רישום פלילי.

עבירות אלימות במשפחה הן עבירות חמורות אליהן מתייחסים רשויות האכיפה ובתי המשפט באפס
סובלנות .להלן סוגי עבירות האלימות במשפחה:
◻️ בעוד שבגין עבירת תקיפה סתם העונש המקסימאלי הינו שנתיים מאסר ,הרי שבגין עבירת
תקיפה שנעברה במסגרת "אלימות במשפחה"  -העונש המקסימאלי הינו  4שנות מאסר.
◻️ בעוד שהעונש בגין עבירה של תקיפה הגורמת חבלה של ממש הינו עד  3שנות מאסר ,הרי שבמידה
והעבירה הזו נעברה כלפי בן זוג – העונש המקסימאלי הינו  6שנות מאסר ,ואם העבירה נעברה ע"י אחראי
כלפי קטין או חסר ישע – העונש המקסימאלי הינו  7שנות מאסר.
◻️ בעוד שהעונש המקסימאלי בגין עבירת הפציעה הינו  3שנות מאסר ,הרי במידה והעבירה הזו נעברה
במסגרת "אלימות במשפחה" – העונש המקסימאלי הינו  6שנות מאסר.
◻️ בעוד שבגין העבירה של חבלה חמורה העונש המקסימאלי הקבוע בחוק הינו  7שנות מאסר ,הרי
שבמידה והעבירה הזו נעברה במסגרת "אלימות במשפחה" –העונש המקסימאלי הינו  10שנות מאסר.
◻️ החוק קובע כי במידה והעבירה של חבלה בכוונה מחמירה נעברה במסגרת אלימות במשפחה ,העונש
שייגזר על הנאשם לא יפחת מ 4-שנות מאסר ויכול להגיע לעד  20שנות מאסר ,אלא אם כן ישנם טעמים
מיוחדים שבית משפט יפרט בגזר דינו.
יודגש ,כי ככל והמשטרה לא הייתה סוגרת את תיק החקירה נגד הלקוח ,הוא היה צפוי לעמוד בפני סיכון
עונשי גבוה לאור המדיניות הנוקשה של רשויות התביעה ובתי המשפט בכל הקשור לעבירות אלימות בתוך
המשפחה.
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