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סגירת תיק מחוסר אשמה ללקוח שהואשם
באונס אישה תוך ניצול מצבה הנפשי
לקוח המשרד נעצר בחשד לאונס אישה אותה הכיר תוך ניצול מצבה הנפשי .עוד בזמן
החקירה התברר כי עסקינן בתלונת כזב אשר נובעת מאכזבת המתלוננת מכך שלאחר
המגע המיני המוסכם בין השניים ,החליט הלקוח כי אינו מעוניין בהמשך קשר עימה.
בעקבות ייצוג משרדנו ,הוחלט בפרקליטות מחוז תל אביב לסגור את תיק החקירה נגדו
בעילה של היעדר אשמה פלילית ובכך לנקות את שמו ומעורבותו בפרשה שנוהלה נגדו.

סגירת תיק אונס מחוסר אשמה לאחר שהתברר שמדובר בתלונת שווא מצד
המתלוננת
הלקוח נחקר בחשד שאנס אישה אותה הכיר תוך ניצול מצבה הנפשי.
מדובר בלקוח נעדר כל עבר פלילי ,אדם נורמטיבי לחלוטין אשר שהה ,לצערנו ,במעצר מיותר למשך 4
ימים.
עוד בזמן החקירה התברר כי עסקינן בתלונת כזב אשר נובעת מאכזבת המתלוננת מכך שלאחר המגע המיני
המוסכם בין השניים ,החליט הלקוח כי אינו מעוניין בהמשך הקשר עימה.
משכך ,משרדנו טען כי התלונה שהוגשה נגד לקוח המשרד הינה תלונת סרק ,בין אם התלונה היא פרי מוחה
הקודח של המתלוננת עצמה ובין אם תוך הפעלת לחץ מצד אימה ,ולראייה אף הודתה המתלוננת במסגרת
העימות כי המגע המיני שנעשה – נעשה בהסכמה מלאה.
לא זו אף זו ,התברר כי המתלוננת הטרידה את הלקוח ,הגיעה למקום מגוריו ועקבה אחריו.
כאמור ,בתחילה איימה המתלוננת כי אם לא ישוב הלקוח לקשר עימה תתלונן במשטרה תלונת סרק .לאחר
מכן ,עקבה אחריו והבטיחה כי אם ישוב אליה תבטל את התלונה.
אשר על כן ,משרדנו סבר כי ראוי שתיק זה ייגנז לאלתר מעילת "היעדר אשמה פלילית".
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 את נסיבותיו האישיות.
לאחר הליך בירור מורכב ,הצליח משרדנו בסופו של יום לשכנע את פרקליטות מחוז תל אביב לסגור את
תיק החקירה נגדו בעילה של היעדר אשמה פלילית ובכך לנקות את שמו ומעורבותו לחלוטין בפרשה
שנוהלה נגדו ובכך לאפשר לו להוכיח את חפותו ולשוב לשגרת חייו.
לאור המדיניות הנוקשה של רשויות התביעה ובתי המשפט בכל הקשור לעבירות מין בכלל ועבירות אונס
בפרט ,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.
להלן העתק החלטת פרקליטות מחוז ת"א בעניינו של הלקוח .מפאת החיסיון והשמירה על פרטיותו

כל הזכויות שמורות למשרד עורכי דין אסף דוק

20/06/2018
סגירת תיק מחוסר אשמה ללקוח שהואשם באונס אישה תוך ניצול מצבה הנפשי  -עורך דין פלילי אסף דוק
077-5006206
052-6885006

של הלקוח פרטיו המזהים במסמך הושמטו:
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