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סגירת תיק פלילי מחוסר אשמה בעבירת חבלה
במזיד ברכב
כנגד לקוח המשרד ,מאבטח במקצועו ,נפתח תיק פלילי בגין חבלה במזיד ברכב .בעקבות
פניית משרדנו למפלג תביעות ירושלים ,הסכימה התביעה לקבל את טענות ההגנה שלנו
ולסגור את התיק הפלילי נגדו בעילה של "היעדר אשמה פלילית" ובכך לנקות את
מעורבותו ושמו לחלוטין בתיק שנוהל נגדו.

סגירת תיק פלילי בהיעדר אשמה פלילית בעבירת חבלה ברכב
לאחרונה הגיע למשרדנו לקוח אשר נוהלה נגדו חקירת משטרה בגין עבירת חבלה במזיד ברכב שבוצעה ,כך
על פי החשד ,כלפי חברו למקצוע.
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.
בעקבות כך ,הוגשה בקשה לסגירת התיק המשטרתי שנפתח נגדו במסגרתה טען משרדנו כי נכון וראוי יותר
יהיה להורות על סגירת התיק בעילה של "היעדר אשמה פלילית" ,אשר משמעותה היא מחיקה מוחלטת של
ניהול החקירה בנושא זה מן המרשם הפלילי של אותו אדם.
במסגרת הייצוג נטענו טיעונים הקשורים בנסיבות המשפטיות והראיתיות בתיק.
לאחר הליך בירור מורכב ,הצליח משרדנו בסופו של יום להביא לסגירת התיק נגד לקוח המשרד בעילה של
חוסר אשמה פלילית ובכך לנקות את שמו ומעורבותו לחלוטין בפרשה שנוהלה נגדו.
עילת סגירת התיק הינה לא פעם קריטית עבור האדם שנחקר שכן רק עילת סגירה מסוג 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.
נוסף על כך ,חשוב לציין כי ככל ורשויות התביעה לא היו נענות לבקשתנו לסגור את התיק ,בפועל לקוח
משרדנו היה עומד בפני סיכון עונשי גבוה במיוחד לאור המדיניות הנוקשה של התביעה ושל בתי המשפט בכל
הקשור לעבירות חבלה ברכב.
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