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סגירת תיק אונס נגד לקוח מחוסר אשמה
כנגד לקוח המשרד נפתח תיק פלילי בחשד לאונס וביצוע מעשה סדום באישה אותה הכיר
באמצעות הפייסבוק בפרדס באזור ראש העין .הלקוח הכחיש מן ההתחלה את המיוחס לו
על ידי המתלוננת .במסגרת הליך השימוע הוחלט בפרקליטות מחוז מרכז לסגור את תיק
החקירה נגדו מחוסר אשמה פלילית ובכך לנקות את שמו ומעורבותו לחלוטין בפרשה
שנוהלה נגדו.

סגירת תיק אונס נגד לקוח מחוסר אשמה
נגד לקוח המשרד נפתח תיק בחשד לאונס וביצוע מעשה סדום באישה בת גילו אותה הכיר באמצעות
הפייסבוק )מס' תיק :פל"א .(295809-15
לאחר שיחת הפייסבוק הראשונית ,עברו השניים לשוחח בוואטסאפ והחלו לשוחח על נושאים מיניים ואף
הביעו הסכמה הדדית להיפגש לצורך קיום יחסי מין.
לאחר מספר ימים ,נפגשו השניים והחלו נוסעים ברכבו של הלקוח תוך שהם מתלבטים ביניהם לאן יפנו על
מנת לממש את מאוויהם .בעוד הם נוסעים ותרים אחר מיקום לעצור בו ,אמרה לפתע המתלוננת ללקוח
"הנה ,יש כאן פרדס ,בוא נעצור שם" .הלקוח החנה את רכבו בפרדס סמוך והשניים ניהלו יחסי מין בהסכמה
מלאה.
כחודש לאחר האירוע ,נקרא לפתע הלקוח לחקירת משטרה אודות המקרה והתבשר לראשונה על החשדות
שטענה המתלוננת כנגדו .המבקש שיתף פעולה באופן מלא עם חוקריו ,עמד על חפותו וסיפק את גרסתו
לאירוע .לאחר שהמבקש שוחרר ממעצר התיק הועבר לפרקליטות מחוז מרכז לצורך החלטה האם להגיש
נגדו כתב אישום או אם לאו.
משרדנו אסף בתשומת לב רבה את מכלול הפרטים והמסמכים הרלוונטים להוכחת חפותו של הלקוח וטען
לסגירת התיק נגדו לאלתר מחוסר אשמה .במסגרת הייצוג נטענו טיעונים משפטיים וראייתיים רבים אשר
השמיטו לחלוטין את הקרקע מתחת לרגלי תלונתה של המתלוננת.
לאחר הליך בירור מורכב ,הצליח משרדנו בסופו של יום להביא לסגירת תיק החקירה כנגד הלקוח בהיעדר
אשמה פלילית ובכך לנקות את שמו ומעורבותו לחלוטין בפרשה שנוהלה נגדו.
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