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סגירת תיק תקיפה שנפתח נגד רופאה בעילה של
חוסר אשמה פלילית
כנגד לקוחת המשרד ,רופאה במקצועה ,נפתח תיק פלילי בגין תקיפה .במרוצת הזמן התיק
נגדה נסגר בעילה של "היעדר עניין לציבור" וכך יצא שנותר לה רישום משטרתי .בעקבות
ערר שהוגש על-ידי משרדנו בנושא החליטה המשטרה לבסוף לסגור את התיק המשטרתי
שנוהל נגדה בעילה של "היעדר אשמה פלילית" ובכך לנקות את מעורבותה ושמה לחלוטין
בפרשה שנוהלה נגדה.

קבלת ערר בדבר סגירת תיק תקיפה של רופאה בעילה של חוסר אשמה
פלילית
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 הנידון פנתה למשרדנו אישה ,רופאה במקצועה ,אשר נזקקה לסיוע בתחום זה לאור תיק משטרתי
שנפתח נגדה בגין אירוע תקיפה .בתום החקירה התיק נגדה נסגר אולם נותר לה רישום משטרתי כאשר
עילת הסגירה שנבחרה הייתה "היעדר עניין לציבור" ,וכך יצא שנותר לה כתם ברישום המשטרתי.
משרדנו אסף בתשומת לב רבה את מכלול הפרטים והמסמכים הרלוונטים להוכחת חפותה של לקוחת
המשרד ,בשים דגש על מכלול הראיות בתיק תוך לקיחה בחשבון של נסיבותיה האישיות.
בעקבות כך ,הוגשה בקשה לשינוי עילת הסגירה של התיק למשטרה בה טענו כי נכון וראוי יותר יהיה להורות
על סגירתו בעילה של "היעדר אשמה פלילית" שמשמעותה מחיקה מוחלטת של ניהול החקירה בנושא זה מן
המרשם הפלילי של הלקוחה.
במסגרת הייצוג נטענו טיעונים הקשורים בנסיבות המשפטיות והראיתיות בתיק.
לאחר הליך בירור מורכב ,הצליח משרדנו בסופו של יום להביא למחיקת הרישום המשטרתי של לקוחת
המשרד ולסגירת התיק בעילה של העדר אשמה פלילית ובכך לנקות את שמה ומעורבותה לחלוטין בפרשה
שנוהלה נגדה.
להלן תשובת קצין החקירות במשטרת תל אביב צפון בתיק:
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