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בחירת עורך דין פלילי לייצוג בהליך משפטי
משום שענף המשפט מורכב מתחומים שונים ,כל אחד צריך עורך דין עם התמחות
ספציפית למקרה שלו .אם מדובר בעבירה פלילית ,צריך עורך דין פלילי ,אבל איך אפשר
לדעת שעושים את הבחירה הנכונה?
המשפט הפלילי מטפל בעבירות על חוק העונשין של המדינה .עבירות שנחשבות לפליליות הן בדרך כלל
חמורות ,ולרוב זו המדינה שמעמידה את העבריינים למשפט ,מבלי שיש צורך בתביעה של אדם או גוף
כלשהו שנפגע .בניגוד לדעה הרווחת בקרב רבים שאינם מהתחום ,לא רק עבירות שקשורות לאלימות פיזית
הן פליליות ,אלא גם עבירות כמו העלמת מס.
העונש שניתן עבור כל עבירה פלילית הוא בהתאם לחומרת העבירה שבוצעה .במקרים רבים ,הנאשמים
מקבלים עונש מאסר.
כידוע ,בכל ההליך המשפטי ,הנתבע זכאי לייצוג של עורך דין .עורך דין פלילי הוא זה שהנתבע צריך
כשמדובר בעבירה פלילית .כחלק מתפקידו ,עורך הדין צריך להגן את הלקוח שלו גם אם הוא אשם וגם אם
לא .המטרה היא לצאת מהמשפט בלי אישום ,אבל בדרך כלל הניסיונות מתמקדים בהפחתת העונש
למינימום.
הסיכויים של עורך דין בתחום הפלילי לעזור למרשו תלויים במידת הגילוי והשקיפות של הנאשם מול עורך
הדין .במילים אחרות ,כדי שיוכל לעזור לו ,עורך הדין צריך לדעת את כל הפרטים .משום שיש חיסיון על כל
מה שנאמר לעורך הדין ,הדברים שנאמרים בינו לבין מרשו בארבע עיניים אינם יכולים לשמש נגד הנאשם
בבית המשפט.
כאמור ,המטרה העיקרית של עורך דין פלילי היא להוציא את מרשו זכאי בבית המשפט ,אבל כשיש הוכחות
לכך שהנאשם אכן אשם ,אז התפקיד של עורך הדין הופך מניסיון להשיג ניצחון מוחץ בבית המשפט לניסיון
להשיג עונש "קל" כמה שאפשר ,תוך הפחתה של סעיפי האישום של התביעה .ככל שמספר סעיפי האישום
קטן ,כך קטנה חומרת המעשה ,ועל כן גם העונש .עורך דין מתחום הפלילים שהוא מנוסה יותר ,יוכל לעזור
למרשו להפחית את העונש במידה המקסימלית.
איך אפשר לדעת שבוחרים את עורך הדין הנכון ,את זה שיגדיל את הסיכויים להשיג את העונש המינימלי ,או
אולי אפילו זיכוי? כמובן שצריך את הטוב ביותר ,ולא לבחור לפי מי שהכי זול .כל מי שנאשם בפלילי צריך
עורך דין יצירתי ,ורצוי שיהיה לו ניסיון רב .יש אפשרות לפנות לעורכי דין פליליים שעובדים כסנגורים מטעם
המדינה.
בבחינת עורכי הדין בתחום הפלילי – וישנם לא מעט בהיצע – חשוב להיזהר מאלה שנותנים הבטחות שווא,
שהרי עורך דין אינו יכול להבטיח דבר בשלבים הראשונים ,מפני שאין לו מספיק נתונים שמאפשרים לו לשער
לאיזה כיוון ההליך המשפטי הולך.
לפני הפגישה הראשונית עם עורך הדין ,חשוב להתכונן היטב ,ולזכור את עקרון האמינות והכנות המלאה
מולו .אין לסלף את האמת או לשקר ,משום שרק כשיש לו את כל המידע ,יהיה לעורך הדין קל יותר לייצג
את הלקוח בצורה הטובה ביותר ולהיות מוכן לכל ראיה או תרחיש שיוצגו נגד הנאשם בבית המשפט.
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