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על חשיבות ההיוועצות בעורך דין טרם החקירה
אזרחים רבים נוהגים לחשוב כי רק עבריינים או פושעים מקצועיים נלקחים לחקירת
משטרה ומבלים שעות ארוכות ומתישות בחדרי חקירות אפלים תוך שהם סופגים השפלות
מנטליות ואלימות קשה שכל תכליתה היא לשבור בכל מחיר את רוחם ולהוציא מהם
מידע ,גם אם שקרי ,שיהווה את המסמר האחרון בהליך הפלילי המתנהל נגדם .לצערנו,
המציאות מלמדת כי גם אזרחים נורמטיביים ,ללא עבר פלילי אשר חפים מכל אשם,
מוצאים עצמם בעל כורחם ,תחת חקירה פלילית ומעצר שווא .בימים בהם נדמה לעיתים
כי מטרתה של החקירה המשטרתית אינה מציאת ראיות לחשיפת האמת ,אלא מציאת
ראיות להרשעתו של חשוד רצוי שתקראו את המאמר הבא ותעשו לעצמכם כלל ברזל
אחד שישרת אתכם בצוק העיתים.
גם אם אתה אדם נורמטיבי ,זה ששומר על החוק ,לא מעשן ,לא שותה ,זה שנוהג עם שתי הידיים על ההגה
ותמיד שם חגורה ,עובד בעבודה מסודרת ,בעל משרה מכובדת ,לעיתים אפילו ידוע בציבור ,משתדל לכבד
את הזולת ולא לעבור על החוק  -פתאום ,ביום בהיר אחד וללא הכנה מוקדמת אתה יכול למצוא את עצמך
בנקל בחקירה פלילית בגין חשד בלבד למעשה פלילי שביצעת ,ומכאן העלילה רק יכולה להסתבך אם לא
תשמור על כלל היסוד האחד  -התייעצות עם עורך דין פלילי טרם החקירה.
במקרה שזומנתם לחקירה פלילית או במידה ונעצרתם בחשד לביצוע עבירה פלונית ,עשו לעצמכם כלל
ברזל ושמרו על זכות השתיקה עד הגעתו של עו"ד פלילי לתחנת המשטרה .חקירת משטרה לאו מילתא
זותרא היא .בשגרה אתם מתנהלים באופן נורמטיבי וחיים בתחושה של "לי זה לא יקרה" ,אולם במידה
ומקרה כזה אכן קורה זכרו לשמור על זכות השתיקה ולהמתין להגעתו של עו"ד פלילי לתחנת המשטרה ,לא
משנה כמה השפלות אתם חוטפים וכמה זמן מעכבים אתכם בתחנה .עליכם להבין כי תצטרכו לגייס עצבי
ברזל וקור רוח לצד שליטה עצמית ,אך כל זה יהיה נכון וקביל בייחוד כאשר אתם יודעים דבר או שניים על
החוק הפלילי בישראל ובמרבית המקרים ,מרבית האזרחים כלל אינם יודעים זאת.
חוקרי המשטרה רואים אתכם כחומר ביד היוצר וטרף קל בייחוד כאשר מדובר בחקירה ראשונה שלכם
כאשר אינכם רגילים לסצנה המאיימת וההתנהגות הקשוחה מצידם האופפת את השדה האנרגטי שלכם.
לעולם אל תקנו משפט של חוקר במהלך החקירה כגון" :אני פה בשביל לעזור לך" או משפט דומה לזה,
זכרו כי האינטרס שלו בראש ובראשונה הוא לעזור לעצמו לסיים את עבודתו במהירות האפשרית על מנת
ולסיים את המשמרת בזמן וכך לחסוך את זמנו וזמנה של המשטרה להמשיך ולהעמיק בפרטי המקרה
ולהביא לחקר האמת .טובתכם כלל אינה נמנית בסדר עדיפויותיה של משטרת ישראל ולכן אתם צריכים
להיות מוכנים לכל תרחיש.
בעבודתי אני נתקל בהרבה מאוד סוגים של אנשים ומשכך גם בהרבה מאוד סוגי דעות ,למשל :ישנם אנשים
החושבים כי במידה ויישכרו את שירותיו של עו"ד פלילי הדבר עלול להתפרש כמעשה "חשוד" בעיני
המשטרה  -דבר שיסבכם עוד יותר .ישנם כאלה החושבים לעצמם "מה אני צריך עורך דין ,אני יבוא עם
האמת שלי והיא תנצח  -הרי אין כמו האמת" ,או "אלך למשטרה ואספר להם מה שעשיתי  -הם דווקא
יעריכו את ההודיה מצידי ויסגרו לי את התיק" .המשותף לכל המחשבות הללו הוא שאין לאף אחת מהן
אחיזה במציאות .לצערי המציאות מלמדת כי לרוב דווקא מי שמגיע מוכן יותר לחקירה הפלילית  -מגדיל את
סיכוייו לצלוח אותה כך שבמקרה הטוב התיק נגדו נסגר ,או במקרה הפחות טוב  -הנזק שכבר גרם לו
במעשיו יצומצם משמעותית.
נוכח חשיבותה הרבה של החקירה הפלילית במשטרה ונוכח ההשלכות מרחיקות הלכת שעשויות להיות לה
על המשך ניהול ההליך הפלילי נגדכם ,חשוב להיוועץ עם עו"ד פלילי הבקיא ברזי המשפט והפסיקה טרם
החקירה .למרות שאין חובה להיוועץ בעו"ד ,ברור לכל כי התייעצות משפטית עוד בטרם הגעתך לחקירה
במשטרה עדיפה על פני ייעוץ בדיעבד ותיקון טעויות שנעשו במהלך החקירה .לכן ,במידה וקיבלתם הזמנה
לסור למשטרה ואין לכם מושג מדוע ,או לחילופין הסתבכתם בביצוע מעשה העשוי לגבש נגדכם חקירה
פלילית במשטרה ,באפשרותכם ליצור עימנו קשר בכל שעה בטלפון  052-6885006או באמצעות הטופס
המקוון באתר ונשמח לסייע ולהציע לכם מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית .הפניה אינה כרוכה
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בהתחייבות כל שהיא מצדכם .סודיות מלאה מובטחת.
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