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סגירת תיק מחוסר אשמה ללקוח שנחשד שתקף
את ילדיו הקטינים
כנגד לקוח המשרד ,עובד מערכת הביטחון ,נפתח תיק פלילי בחשד שתקף את ילדיו.
הלקוח הכחיש מן ההתחלה את החשדות שיוחסו לו .בעקבות ייצוג משרדנו ,הוחלט
בפרקליטות מחוז מרכז לסגור את תיק החקירה נגדו בעילה של היעדר אשמה פלילית
ובכך לנקות את שמו ומעורבותו בפרשה שנוהלה נגדו.

סגירת תיק פלילי מחוסר אשמה פלילית ללקוח שנחשד שתקף את ילדיו
הקטינים
לקוח המשרד זומן לחקירת משטרה בחשד לעבירת תקיפת קטין על-ידי אחראי ,כאשר בסופה התיק נגדו
הועבר לבחינת פרקליטות מחוז מרכז לצורך בחינת שאלת העמדתו לדין פלילי.
סעיף  368לחוק העונשין עוסק בעבירות תקיפת קטינים וחסרי ישע וקובע כי אחראי על קטין או חסר ישע
שתוקף אותו וגורם לו לחבלה של ממש  -דינו עד  7שנות מאסר .במידה ונגרמה לקטין או חסר הישע חבלה
חמורה או שמדובר בהתעללות גופנית ,נפשית או מינית  -העונש מזנק לעד  9שנות מאסר.
צוות עורכי הדין של המשרד אסף בתשומת לב רבה את מכלול הפרטים והמסמכים הרלוונטים להוכחת
חפותו של לקוח המשרד ,בשים דגש על מכלול הראיות בתיק תוך לקיחה בחשבון של נסיבותיו האישיות.
בסופו של דבר פרקליטות מחוז מרכז החליטה על סגירת התיק הפלילי שנוהל נגדו ובכך לנקות את שמו
ומעורבותו בפרשה בה נחקר.
לאור המדיניות הנוקשה של רשויות התביעה ובתי המשפט בכל הקשור לעבירות תקיפת קטינים וחסרי ישע,
במידה והתיק נגד לקוח המשרד לא היה נסגר ,הוא היה צפוי לעמוד בפני סיכון עונשי גבוה ,דבר שהיה מביא
לפגיעה בכל רבדי חייו.
כמו כן ,כמובא במסגרת אתרנו במספר מאמרים ,עילת סגירת התיק הינה לא פעם קריטית עבור האדם
שנחקר שכן רק סגירת תיק מחוסר אשמה 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.
לאחר הליך בירור מורכב ,הצליח משרדנו בסופו של יום להביא לסגירת תיק החקירה נגד לקוח המשרד
בעילה של היעדר אשמה פלילית ובכך לנקות את שמו ומעורבותו לחלוטין בפרשה שנוהלה נגדו ובכך
לאפשר לו להוכיח את חפותו ולשוב לשגרת חייו.
להלן העתק החלטת פרקליטות מחוז מרכז בעניינו של הלקוח .מפאת החיסיון והשמירה על פרטיותו של
הלקוח פרטיו המזהים במסמך הושמטו:
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