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המשטרה סגרה תיק מחוסר אשמה ללקוח
שהואשם באיומים נגד בת זוגו
לקוח המשרד ,פנסיונר ומדריך קבוצות מטיילים ,נעצר ונחקר במשטרת מודיעין בחשד
שאיים על בת זוגו .הלקוח הכחיש מן ההתחלה את החשדות שיוחסו לו .בעקבות ייצוג
משרדנו ,הוחלט במדור תביעות רמלה לסגור את תיק החקירה נגדו בעילה של היעדר
אשמה פלילית ובכך לנקות את שמו ומעורבותו בפרשה שנוהלה נגדו.

המשטרה סגרה תיק מחוסר אשמה נגד לקוח שהואשם באיומים נגד בת זוגו
הלקוח נעצר ונחקר על ידי משטרת מודיעין בחשד שאיים על בת זוגו ,כאשר בסופה של החקירה התיק נגדו
הועבר לעיון התביעה המשטרתית במחוז מרכז לצורך בחינת שאלת העמדתו לדין פלילי.
לקוח המשרד הכחיש מן ההתחלה את החשדות שיוחסו לו ,תוך שמסר גרסה מלאה וקוהרנטית באשר למה
שאירע בינו לבין המתלוננת.
צוות עורכי הדין של המשרד אסף בתשומת לב רבה את מכלול הפרטים והמסמכים הרלוונטים להוכחת
חפותו ,טען לפגמים ראייתיים של ממש בתיק החקירה וכן עמד על מכלול נסיבות האירועים שיוחסו לו.
לאחר הליך בירור מורכב ,הצליח משרדנו בסופו של יום לשכנע את מדור תביעות רמלה במשטרה לסגור את
תיק החקירה נגדו מחוסר אשמה פלילית ובכך לנקות את שמו ומעורבותו לחלוטין בפרשה שנוהלה נגדו ובכך
לאפשר לו להוכיח את חפותו ולשוב לעבודתו ולשגרת 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 ההודעה בדבר החלטת מדור תביעות רמלה לסגור את תיק החקירה נגד הלקוח מחוסר
אשמה פלילית .מפאת החיסיון והשמירה על פרטיותו פרטיו המזהים במסמך הושמטו:

כל הזכויות שמורות למשרד עורכי דין אסף דוק

המשטרה סגרה תיק מחוסר אשמה ללקוח שהואשם באיומים נגד בת זוגו  -עורך דין פלילי אסף דוק

25/03/2019
077-5006206
052-6885006

חשיבות איכות הייצוג המשפטי בהתמודדות מול האשמות על עבירות אלימות
במשפחה
גברים רבים מוצאים עצמם מתמודדים עם תלונות שווא במשטרה ,חקירות ,מעצרים והליכים פליליים והכל
במסגרת סכסוך גירושין ,סכסוכי משמורת על הילדים ונקמה גרידא בין בני זוג לשעבר .בכל מקרה ובו אתם
מוצאים עצמכם חשודים או נאשמים בעבירה פלילית  -אל תתייצבו ללא עורך-דין שייסע לכם בניהול ההליך
הפלילי נגדכם מול רשויות החוק.
זכרו כי גם אם העונש בגין העבירה צפוי להיות קל יחסית ,עצם המעצר או העמדה לדין פלילי עלולים להעיב
על שמו של הנאשם ,לפגוע פגיעה אנושה במוניטין שלו ,במשפחתו ובחיי החברה שלו .לכן מומלץ לכל
אדם שמצא עצמו נחשד או מואשם בעבירה פלילית  -להיוועץ בעורך דין פלילי מנוסה הבקיא ברזי החקיקה
והפסיקה .הזכות לקבל ייעוץ משפטי או להיות מיוצג על-ידי עורך דין ניתנת בכל שלב של ההליך הפלילי
וכדאי לנצלה החל מהשלב הראשון ,החקירה במשטרה .בשלב זה יש כללים ברורים של 'עשה ואל תעשה',
משום שאף שגיאה קלה מצד העצור עלולה להיות בעלת השלכות רציניות להמשך ההליך.
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המשפט הפלילי סבוך ,מורכב ומאפשר טווח פעולה רחב .כמעט כל אחד מהשלבים בהליך הפלילי יכול
להוות שלב יציאה ממנו ולהיפך ,מניעת יציאה ממנו .היוועצות בעו"ד פלילי הינה קריטית לאורך כל שלביו
של ההליך הפלילי המתנהל נגדך .עורך הדין שייצג את האינטרסים שלך יוכל עוד משלביו הראשונים של
ההליך לסכל את האפשרות שתואשם או תורשע בהאשמות שווא וכן במקרים מסוימים אף להביא לביטול
ההליך הפלילי שנפתח נגדך .בכל מקרה של חשד בביצוע או מעורבות בעבירה פלילית ,הצורך בייעוץ
משפטי מקצועי הוא הכרחי .עורך הדין יוכל להקטין את כובד הראיות נגדך ולהביא לתוצאות המיטביות בתיק
בכך שיסייע לך לגבש גרסה עקבית שעשויה להיות ההבדל בין הרשעה לזיכוי.
משרדנו מספק ייעוץ וייצוג משפטי לחשודים ונאשמים בהליכים פליליים מזה תקופה ארוכה ובכך שומר
נאמנה על הזכויות והאינטרסים שלהם תוך לחימה עיקשת ,רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד
לכיבוש היעד לשביעות רצונם .במידה וזומנת לחקירת משטרה או שהוגש נגדך כתב אישום  -פנה ללא דיחוי
להתייעצות עימנו בטלפון  052-6885006או השאר פרטים ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרונות
מקצועיים בהתאמה אישית .הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך .סודיות מלאה מובטחת.
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