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עורך דין פלילי – מיהו ומה תפקידו?
על פי רוב ,עבור אזרח מן השורה ,עורך דין פלילי הוא מושג שאינו נוגע לחייו הפרטיים ,הקשור לסרטי
מאפייה ,לסדרות משפט ופשע ,ולחייהם של אנשים אחרים .עם זאת ,גם אזרח שומר חוק עלול למצוא
עצמו במצב בו הוא זקוק לשירותיו של עו”ד פלילי .כאשר הדברים מגיעים לידי כך ,גורלו של אותו
אזרח ,שמו הטוב ,עתידו ועתידם של בני ביתו עומדים על הכף ,ותלויים רבות במיומנותו ,אמינותו
ומקצועיותו של עורך הדין אשר יטפל בתיקו .עבור אדם שאינו מכיר את מערכת האכיפה והמשפט ,סיוע,
ליווי וייצוג של עורך דין פלילי מנוסה הם הכרחיים בכדי שיוכל לשרוד את ההליך ולסיימו בדרך הטובה
ביותר עבורו .כאשר יש צורך בסיועו של עורך דין פלילי ,בחירה פזיזה ומוטעית של עורך דין שאינו
מתאים עלולה לעלות לכם בשנות חיים יקרות ,בהרשעה בפלילים ובאבדן המוניטין והפרנסה .לפניכם
נקודות למחשבה ומידע על תפקידו וחשיבותו של עורך דין פלילי.

מיהו עורך דין

עורך דין הוא מי שמורשה לעסוק בעריכת דין ובמתן ייעוץ ,סיוע וייצוג משפטי .חוק לשכת עורכי הדין התשכ”א –
 1961קובע כי על מנת שאדם יוכל לעסוק בעריכת דין בישראל ,עליו לעמוד בשלושה תנאים:
◻️ השכלה – על מי שמבקש לעסוק בעריכת דין בישראל להשלים בהצלחה מסלול לימודי משפט במוסד אקדמי
מוערך ומוכר ,כמו אוניברסיטאות ומכללות.
◻️ התמחות – על המבקש לעסוק במקצוע עריכת דין מוטל לעבור התמחות של שנה וחצי )עד אוקטובר 2016
היה מדובר בהתמחות של שנה( ,תחת השגחתו והנחייתו של עורך דין וותיק ,או של שופט.
◻️ בחינות הסמכה – על המבקש לעסוק בעריכת דין בישראל לעבור בהצלחה את בחינות ההסמכה של לשכת
עורכי הדין ,בציון של  65לפחות.
כדי שאדם יוכל לעסוק בעריכת דין בישראל ,עליו לעמוד בשלושת התנאים הרשומים לעיל ,וכן להיות חבר בלשכת
עורכי הדין בישראל .במידה ואדם הורשע בעבירה שיש בה קלון ,רשאית לשכת עורכי הדין לשלול את קבלתו
כחבר ,או אף לפסול את חברותו בלשכת עורכי הדין .עורך דין שחברותו נשללה ,או שלא התקבלה מלכתחילה
רשאי לערער על ההחלטה ולהציג בפני לשכת עורכי הדין את טיעוניו.
◻️ היזהרו מאנשים המתחזים להיות עורכי דין – וודאו שהאדם אליו פניתם הוא אכן עורך דין פעיל המופיע בפנקס
עורכי הדין .ניתן לבצע את הבדיקה בפשטות באתר לשכת עורכי הדין .כמו כן ,ניתן לבדוק האם עורך הדין מוזכר
ברשימת עורכי הדין המושעים.
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מיהו עורך דין פלילי

עריכת דין היא כותרת מקצועית רחבה ,הכוללת מספר תחומי התמחות .כל תחום התמחות במקצוע עריכת הדין
הוא בעל אפיונים ,ידע נדרש ,וסעיפי חוק ספציפיים הרלוונטיים אליו .לכאורה ,כל מי שבידו רישיון לעריכת דין יכול
לספק סיוע משפטי למי שזקוק לעורך דין פלילי ,אך כשם שאיננו מצפים מרופא עיניים שיסתום לנו חור בשן ,כך
לא יהיה זה נבון לצפות מעורך דין המתמחה בנדל”ן שיהיה ליטיגטור פלילי מצטיין.
עורך דין פלילי הוא עורך דין שרכש ידע ,ניסיון ומומחיות בתחום הפלילי ,שהתמחה במסגרת לימודיו ,הכשרתו
ועבודתו בתחום המשפט הפלילי ,ושמאחוריו שורה של תיקים פליליים בהם טיפל .עורך דין פלילי יכול להיות סנגור
המגן על נאשמים בתיקים פליליים ,או קטגור המייצג את המדינה ,שהיא התובעת בתיקים פליליים.
עורך דין המתמחה במשפט פלילי חייב להכיר על בוריים את החוק והפסיקה הרלוונטיים ,ולהתעדכן באופן תדיר
בנעשה בתחום באמצעות קריאת חוקים רלוונטיים ,פסיקה עדכנית ,מאמרים וספרות משפטית .נוסף על הידע
שלו ,הוא נדרש להיות בעל ניסיון רלוונטי בייצוג של לקוחות בפני בתי המשפט הפליליים.

תחומי הדין הפלילי

ענפי הדין הפלילי הם רבים ,והם מכסים את כל תחומי החיים .בין השאר נכללות בדין הפלילי עבירות אלימות,
עבירות סמים ,עבירות רכוש ,הונאה ,מרמה ,זיוף ושוחד ,עבירות מין ,זנות ,סחר בבני אדם ,אלימות במשפחה,
סחר בנשק ,סחיטה ואיומים ,הלבנת הון ,הימורים ועוד.
לא יהיה זה מציאותי לצפות מאדם שיתפרש על פני תחומים כה רבים ויהיה בעל ידע ומומחיות בכל הדקויות,
העדכונים ,הפסיקות והמידע הרלוונטיים לכל אחד מתחומי העבירות הפליליות.
כדי להבטיח שתקבלו ייעוץ וייצוג משפטי איכותי ,כדאי לפנות לעורך דין פלילי בעל ניסיון והיכרות עם תיקים דומים
לשלכם ,העוסקים בעבירות מאותו הסוג.
עורך דין פלילי בעל ניסיון בתחום הרלוונטי ידע להשתמש בכל הכלים והאמצעים שקיימים בחוק לטובתכם ,וככל
שיהיה מנוסה יותר ,כך ידע טוב יותר כיצד להשתמש בכלים שהחוק מעמיד לרשותו לטובת עניינכם.
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מהו משפט פלילי וכיצד הוא מתבצע?

הדין הפלילי מסדיר את היחסים בין אדם לחברו ובין אדם למדינה .הדין הפלילי הנהוג בישראל מבוסס על המשפט
האנגלי ,אשר עם הזמן נוספו לו עדכונים ,שינויים והבהרות .המשפט הפלילי עוסק בהסדרת חיי החברה באמצעות
קביעת התנהגויות המוגדרות כפליליות ,וקביעת עונשים מתאימים בעבור כל הפרה של הכללים .מי שעוברים על
החוק הפלילי עומדים לדין ובמידה והם נמצאים אשמים ,מוטלים עליהם עונשים כמו קנסות כספיים ,עבודות
שירות ,מאסר בפועל ,הגבלות ופיקוח ועוד ,בהתאם לנסיבות ולחומרת העבירה.
האחראית על אכיפת המשפט הפלילי היא המדינה ,שמבצעת זאת באמצעות התביעה הכללית ,גם אם הנפגע הוא
אדם פרטי .כלומר – בפועל המשפט הפלילי דואג להסדרת היחסים בחברה בין הפרטים השונים ,אולם הוא
מתנהל בין הפרט עצמו לבין המדינה כישות .ההתנהגות הפלילית מעוגנת בחוק העונשין הישראלי וכוללת שורת
התנהגויות ומעשים פלילים .ההגדרות של מעשים והתנהגויות הנחשבים לעבירות פליליות יכולות להשתנות ממדינה
למדינה ,לכן גם אם מעשה אינו מוגדר כעבירה פלילית במדינה אחרת ,אין בכך כדי להצביע שלא ייחשב לעבירה
פלילית בישראל.

תפקידו של עורך דין פלילי

כפי שנכתב ,עורך דין פלילי יכול להיות קטגור מטעם המדינה שהיא התובעת בתיקים פליליים ,או סנגור מטעם
הנאשם .כשמדובר בעורך דין פלילי המייצג נאשם בעבירה ,תפקידו הוא ללוות ולייצג את הנאשם לאורך כל ההליך
הפלילי ,להדריך אותו ולייעץ לו כיצד לנהוג כך שיצא מהפרשה בדרך הטובה ביותר עבורו ובמינימום נזק.
חשוב להבין שתפקידו של עורך הדין הפלילי אינו מוגבל אך ורק לייצוג מרשו במלך הדיונים בבית המשפט .עורך דין
פלילי מתחיל את טיפולו בתיק עוד בטרם הוגש כתב אישום ,וממשיך לפעול לטובת הלקוח אף לאחר סיום
המשפט ,אם וכאשר הנאשם נדרש לקיים אינטראקציה עם מערכת האכיפה והחוק.
עם קבלת זימון לחקירה במשטרה ,עורך הדין יתאר לנאשם את ההליך הפלילי על כל שלביו ,יספק ללקוח
הסברים על מערכת האכיפה ודרכי פעולתה ,ויכין אותו לחקירה .להתנהגותו של נאשם ולדברים שנאמרים על ידו
בחקירה הראשונית יכולה להיות השפעה מכרעת על התנהלות התיק כולו .כדי שלא לפגוע באינטרסים שלכם,
חשוב להיוועץ בעורך דין פלילי מנוסה לפני החקירה ובכך להימנע מטעויות שאתם עלולים לשלם עליהן מחיר יקר
בהמשך הדרך.
לפני הגשת כתב אישום ,עורך הדין יציג בפני צוות החקירה והפרקליטות טיעונים להפחתת חומרת סעיפי האישום
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ואף לביטולו המוחלט של כתב האישום .בשלב זה ,בהתקיים התנאים המתאימים ,יכול עורך דין פלילי מנוסה
למנוע הגשת כתב אישום ,ולהביא לכך שלא יישאר רישום פלילי כנגד מרשו.
במידה ולא ניתן למנוע הגשת כתב אישום ,עורך דין פלילי ייצג את הנאשם בדיונים המשפטיים ויפעל ככל יכולתו
לזיכוי הנאשם במקרה הטוב ,ובמקרה הפחות טוב – להפחתת העונש שיוטל על הנאשם או לגיבוש עסקת טיעון
שתהיה הטובה ביותר עבור מרשו.
במידה והמשפט הסתיים בהרשעה ,ימשיך עורך הדין ללוות את הנאשם על פי הצורך במגעיו עם הרשויות ,כמו
למשל בהתנהלות מול פסיכיאטר מחוזי ,קצין מבחן ,או ממונה על עבודות שירות.
כפי שניתן להבין ,תפקידו של עורך דין פלילי הוא משמעותי ומכריע ,ולכן חשוב לבחור עורך דין פלילי מקצועי ,אמין
ובעל מחויבות עמוקה ללקוחותיו.

תפקיד חשוב נוסף – ייצוג קורבנות עבירה

כשחושבים על ייצוג משפטי בפלילים ,נדמה כי הנאשם או החשוד הם אלו שזקוקים לייצוג וליווי של עורך דין
מנוסה ,בעוד שקורבן העבירה ,לאחר שהגיש את תלונתו ,יכול לשבת בביתו ולהמתין שהצדק ייעשה .בפועל,
המציאות אינה כה פשוטה ,וקורבנות עבירה המעוניינים לוודא שהצדק ייעשה ,שהאמת תצא לאור ושהאשם יבוא
על עונשו זקוקים גם הם לייצוג משפטי מקצועי וקשוב.
עד לשנת  ,2001בה חוקק חוק זכויות נפגעי עבירה ,נשארו קורבנות עבירה מחוץ להליך המשפטי ,מה שיצר
עיוותים ואי צדק .כדי לתקן את המעוות ,מעניק חוק זכויות נפגעי עבירה לקורבנות שהגישו תלונה זכויות לקבלת
מידע ולמעורבות בהליך המשפטי.
חוק זכויות נפגעי עבירה חוקק בשנת  ,2001מתוך כוונה לאפשר לקורבנות עבירה לומר את דברם ולהיות
מעורבים יותר בהליך המשפטי .החוק מקנה לקורבנות עבירה מגוון זכויות והגנות:
◻️ הזכות להגנה פיזית.
◻️ הזכות לחיסיון של פרטיו האישיים של קורבן העבירה.
◻️ הזכות לקבלת מידע על מהלך החקירה ,הכוללת בין השאר את הזכות לעיין בכתב האישום ,והזכות להיות נוכח
בדיונים שונים הנערכים בתיק ,כולל דיונים בדלתיים סגורות.
◻️ הזכות להביע דעתו על ההליך ,הכוללת בין השאר את זכותו של הקורבן להביע את עמדתו בנוגע לחנינות,
שחרור מוקדם של הנאשם והסכמי טיעון.
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חוק זכויות נפגעי עבירה מאפשר לקורבנות להיות מעורבים בהליך המשפטי לכל אורכו ,ובכך מתקן מצב
אבסורדי שהיה קיים בעבר ,בו מרגע שהגיש תלונה ,היה הקורבן שהתלונן מודר אל מחוץ להליך
המשפטי ללא יכולת לומר את דעתו או להשפיע על מהלך העניינים.
עורך דין פלילי מנוסה יעזור לקורבן להביע את עמדתו בנוגע לחנינות ועסקאות טיעון ,להיות נוכח בדיונים הנערכים
בדלתיים סגורות ,ולקרוא את כתב האישום .בכך מתאפשר לקורבן להשפיע על ההליך ,ולהשמיע את קולו בכל
שלב של ההליך .כאשר מתבצעות עסקאות טיעון או כאשר נשקלת האפשרות למתן חנינה ,לקורבן זכות מוסרית
בסיסית וחוקית להביע את דעתו ולהתעקש שהצדק ייעשה ,וליווי צמוד של עורך דין פלילי מאפשר לו לעשות זאת
בדרך הטובה ביותר.
במידה ונפלתם קורבן לעבירה ואתם רוצים שהתלונה שלכם תיבדק ותיחקר ברצינות המרבית ,כדי שטענותיכם
ייבדקו ביסודיות וכדי שתזכו למשפט צדק ,פנו בהקדם לעורך דין פלילי מנוסה .ככל שתפנו לעורך דין מוקדם יותר
כן ייטב .ליווי מקצועי של עורך דין חשוב לאורך כל הדרך ,מרגע הגשת התלונה ועד לדיונים בנוגע לחנינה או
שחרור מוקדם של הנאשם .כדי להבטיח שתממשו את כל זכויותיכם אל תתמהמהו ופנו בהקדם לעורך דין פלילי
מנוסה.

ציר הזמן של ההליך הפלילי

הוגשה נגדכם תלונה במשטרה ,או מתנהל כנגדכם הליך פלילי? כדי שתוכלו לעמוד על זכויותיכם ,וכדי
שההליך הפלילי יתנהל בדרך הטובה ביותר עבורכם ,חשוב שתכירו היטב את כל שלביו .ידע הוא כוח,
ובמקרה של הליך פלילי המתנהל כנגד אדם – ידע והבנה של שלבי התהליך יכולים לעשות את ההבדל בין
הגשת כתב אישום ,הרשעה ומאסר ובין סגירת התיק ,זיכוי או החלטה שלא להגיש כתב אישום .עורך דין
אסף דוק מסביר על ההליך הפלילי ושלביו.

חקירה במשטרה

עם הגשת תלונה כנגד חשוד פותחת המשטרה בחקירה במטרה לבדוק האם מדובר בתלונה שמצדיקה הגשת כתב
אישום .בשלב הראשון נגבות עדויות מעדים ומעורבים בפרשה ונאספות ראיות ,שלב זה של החקירה יכול להיות
גלוי או סמוי ובסופו מזומן החשוד לחקירה תחת אזהרה במשטרה .שלב החקירה במשטרה הוא גורלי עבור החשוד
ומהווה גורם מכריע להמשך התנהלות התיק ולתוצאה הסופית של ההליך .במהלך החקירה במשטרה זכאי החשוד
להתייעצות עם עורך דין פלילי ,זכות יסוד זו עומדת לכל נחקר והמלצתנו היא לא לוותר עליה בשום אופן.
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חשיבות ההיוועצות בעו”ד פלילי כבר בשלב החקירה במשטרה

זכות ההיוועצות בעורך דין בשלב החקירה במשטרה היא קריטית להמשך התנהלותו של התיק וחשוב לעמוד על כך
שזכות זו לא תישלל מן החשוד .יתרה מכך ,אנו ממליצים להיוועץ בעורך דין פלילי מיד עם הזימון לחקירה ,עוד
בטרם הגעת החשוד לתחנת המשטרה .במעמד החקירה ,פער הכוחות בין החשוד ובין חוקריו הוא עצום ,על פי
רוב אין הנחקר מודע למה שעומד לקרות בחדר החקירות ולאתגרים עימם יהיה עליו להתמודד .היוועצות עם עורך
דין פלילי תסייע לחשוד להבין את התהליך .עורך הדין ידריך את החשוד כיצד להתמודד עם החקירה ,מה מותר לו
לומר ומה לא ,כיצד לנהוג כדי שלא לפגוע באינטרסים שלו ,כיצד להימנע מהפללה עצמית ועוד.
חשוב להבין את מהות מעמד החקירה במשטרה ,ואת הפערים ביחסי הכוחות שבין הנחקר ובין חוקריו .במהלך
החקירה הנחקר אינו חשוף לחומר הראיות שנאסף בתיק והחוקרים מפעילים עליו לחץ באמצעים שונים ,על מנת
לחלץ ממנו הודאה בביצוע העבירה הפלילית בה הוא נחשד .במסגרת מאמציהם מבצעים החוקרים מניפולציות
שונות המכונות “תרגילי חקירה“ .תרגילי חקירה אלו הם חלק מכלי העבודה בארגז הכלים של חוקרי המשטרה,
חלקם מתוחכמים ביותר ומי שאינו מצוי בעולם החקירות המשטרתיות יתקשה לזהותם ולהתמודד עימם .במסגרת
הליווי והייעוץ שאנו מעניקים ללקוחות משרדנו המצויים בשלב החקירה ,אנו חושפים את תרגילי החקירה במלואם,
מדריכים ומסבירים איך לזהות תרגיל חקירה ,כיצד להתמודד אתו ומהן זכויות הנחקר בכל אחד משלבי ההליך.

שימוע פלילי וסגירת תיק פלילי

עם תום החקירה המשטרתית מועבר התיק לעיונו של תובע משטרתי או פרקליט ,אשר להם הסמכות להכריע אם
נאספו בתיק מספיק ראיות להגשת כתב אישום .במידה ולא נאספו מספיק ראיות ,ייסגר התיק באחת מעילות
סגירת תיקים – חוסר אשמה ,חוסר ראיות ,הסדר מותנה או חוסר עניין לציבור .ליווי משפטי של עורך דין פלילי הוא
בעל חשיבות יתירה גם בשלב זה של ההליך .עורך דין פלילי יכול לפעול על מנת להביא לסגירת התיק ,לפנות
מטעמו של החשוד אל התובע המטפל בתיק ,לנהל עמו משא ומתן ולהציג בפניו טיעונים משכנעים לסגירת התיק.
עורך דין פלילי המייצג אתכם יכול להביא במקרים מסוימים לסגירת התיק בעילת חוסר אשמה ,חוסר ראיות או
חוסר עניין לציבור .במקרים אחרים יכול עורך הדין הפלילי המייצג אתכם לפעול לסגירת התיק בהסדר מותנה,
בהתאם לסוג העבירה ולנסיבות חייכם.
כאשר מדובר בעבירות חמורות ,מחויבת הפרקליטות לעריכת שימוע פלילי לפני הגשת כתב אישום .במהלך
השימוע הפלילי מאפשרת הפרקליטות לעורך דינו של החשוד לעיין בתיק החקירה ולהציג בפני התובע טיעונים
מדוע אין להעמיד את החשוד לדין .לאור הניסיון והידע המקצועי שצברנו כמי שיצאו משורותיהן של רשויות
התביעה ,אנו מודעים היטב לחשיבות של פעולה נכונה בזמן הנכון .קל הרבה יותר לשכנע פרקליט שלא להגיש
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כתב אישום מלכתחילה ,מאשר לנסות לבטל כתב אישום לאחר שכבר הוגש .אם עברתם חקירה במשטרה ועדיין
לא הוגש נגדכם כתב אישום ,פנו בהקדם לעורך דין פלילי שייצג אתכם בתהליך.

כתב אישום

כאמור ,לאחר איסוף ראיות וגביית עדויות מועבר תיק החקירה לתובע או פרקליט על מנת שיכריעו אם להגיש כתב
אישום .במידה ולדעת התובע המשטרתי או הפרקליט המחוזי מצדיקות זאת הראיות שנאספו בתיק – יורה התובע
או הפרקליט על הגשת כתב אישום כנגד החשוד.
כתב האישום מתאר את המקרה מבחינה עובדתית ,את הנסיבות שלדעת התביעה מהוות עבירה פלילית ,את סעיפי
החוק הרלוונטיים לתיק ואת רשימת העדים אותם מתכוונת המשטרה לזמן כדי שיעידו בפני בית המשפט על
אשמתו של הנאשם.
כאשר מוגש נגדכם כתב אישום ,פירושו של דבר הוא שלאחר עיון מעמיק בתיק הראיות סבור התובע מטעם מדינת
ישראל כי קיימות בתיק מספיק ראיות להרשעתכם .משמעות ההחלטה להגיש כתב אישום היא שלדעת התובע
קיים סיכוי סביר להרשעה ,וכי הוא סבור שיש עניין ותועלת לציבור בניהול ההליך הפלילי בתיק זה בין כתליו של
בית המשפט.
עם קבלת כתב האישום מקבל הנאשם ,במסירה אישית או בדואר ,זימון להתייצבות בבית משפט לדיון המכונה
“הקראה” .כאשר מדובר בהליכים פליליים ,על הנאשם להיות מיוצג במעמד זה על ידי עורך דין פלילי וברובם
המוחלט של המקרים נאסר על הנאשם לייצג את עצמו .בשלב זה זכאי הנאשם לקבל לעיונו את כל הראיות
המצויות בידי התביעה ,לרבות עדויות ,צילומים ,הקלטות ,מזכרים ודוחות פעולה.
ניתוח חומר הראיות נעשה על ידי סנגורו של הנאשם .הסנגור ינסה לאתר כשלים וסתירות שעשויים להוביל לביטול
כתב האישום ,זיכוי הנאשם ,או הגעה להסדר טיעון מקל .אם הינכם עומדים בפני כתב אישום פלילי ,אנו ממליצים
לכם להמשיך לקרוא על מנת שתוכלו להבין את הנושא לאשורו ולפעול בדרך הנכונה והטובה ביותר עבורכם.

רישום פלילי וערעור

לאחר מתן העדויות בבית המשפט ושקילה מעמיקה של חומר הראיות שנאסף בתיק ,ניתנת על ידי השופטים
הכרעת דין הקובעת אם יש להרשיע את הנאשם בביצוע העבירות המיוחסות לו ,או שיש לזכותו.
באם השופטים קובעים כי יש להרשיע את הנאשם,יתקיים דיון טיעונים לעונש אשר בסופו יקבע בית המשפט את
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גזר דינו של הנאשם.
נאשם שהורשע רשאי להגיש ערעור פלילי לערכאה משפטית גבוהה יותר ,ניתן לערער הן על ההרשעה עצמה והן
על העונש שנגזר על הנאשם .בנוסף להליך הערעור הפלילי ,קיימות דרכים בהן ניתן לפעול לשם ביטול ומחיקה
של הרישום הפלילי ,תיקי חקירה שנסגרו ושרידים שנותרו מההליך המשפטי .הכלים הרלוונטיים לערעור ובקשה
למחיקת רשום פלילי הם:
◻️ במקרה של הרשעה פלילית – ניתן להגיש בקשת חנינה מנשיא המדינה על מנת ולבטל את ההרשעה וכל
התוצאות העונשיות הנובעות ממנה לרבות קיצור או ביטול תקופות ההתיישנות או המחיקה החלות על רישום פלילי
עקב הרשעה בבית משפט.
◻️ במקרה שתיק משטרתי נסגר שלא מחוסר אשמה – חשוד שתיקו נסגר מעילה שאינה חוסר אשמה רשאי
לפנות לגורמי המשטרה או התביעה בבקשה לשינוי עילת הסגירה לחוסר אשמה על מנת שתיקו יימחק לחלוטין
ממחשבי המשטרה.
◻️ במקרים בהם נותר רישום משטרתי – ניתן לפנות למטה הארצי בבקשה לביטול הרישום המשטרתי.
הליכי הערעור או מחיקת רישום פלילי צריכים להתבצע על ידי עורך דין פלילי מומחה ובעל ניסיון ,המכיר את
הנהלים הפנימיים ואת החקיקה הרלוונטית .ניהול הליכים משפטיים ללא עו”ד פלילי עשוי לגרום נזק רב לנאשם
וסיכויי ההצלחה של מהלך כזה הם נמוכים.

חשיבות איכות הייצוג המשפטי על ידי עורך דין פלילי מוביל

הליכים פליליים המתנהלים כנגד אדם הם בעלי השפעה ניכרת על חייו בהווה ,על הקריירה והמוניטין שלו ,על
חירותו ,על פרנסתו ועל עתידו .התמודדות עם הליכים אלו דורשת מיומנות ,ידע וניסיון בכל הקשור להליכים
פליליים ,מערכת המשפט והאכיפה והדין הפלילי בישראל .כדי למצות את כל זכויותיו של חשוד או נאשם וכדי
להתמודד עם הליך פלילי בדרך הטובה ביותר ,יש לפנות לקבלת ייעוץ מעורך דין פלילי כבר עם קבלת זימון
לחקירה במשטרה .ככל שהפנייה לעורך הדין תיעשה מוקדם יותר ,כך יגדלו סיכוייו של החשוד לסיים את ההליך
באופן מיטיב יותר עבורו.
הנזקים שיכולים להיגרם למי שמורשע בפלילים הם בתחומים רבים:
◻️ פגיעה במוניטין – פגיעה בשמו הטוב של הנאשם ובמוניטין שלו ,גם כאשר התיק נסגר ללא שיתנהל משפט,
ובייחוד כאשר ההליך מסתיים בהרשעה.
◻️ פגיעה כלכלית – פגיעה כלכלית בשל קנסות ,אובדן ימי עבודה ,פיטורין או פגיעה במוניטין.
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◻️ שלילת החירות – אובדן חירותו של הנאשם בשל מעצר טרם הכרעת הדין או בשל מאסר לאחר הרשעה.
כאשר הסיכונים הם כה גבוהים ,יש לוודא שעומד לצידכם עורך דין פלילי מוביל שמכיר כל אות בספר החוקים
הפלילי של מדינת ישראל .כדי שיוכל להגן עליכם בדרך הטובה ביותר ,עורך הדין שלכם צריך להיות בעל ניסיון רב
בהגנה על נאשמים בהליכים פליליים ובעל היכרות מעמיקה עם מערכות האכיפה והמשפט .אל תתפתו לשכור את
שירותיו של עורך דין שאינו מתמחה בפלילים ,או שאינו בעל ניסיון ,גם אם שירותים אלו מוצעים לכם במחיר נמוך
יותר ,שכן לשמכם הטוב ,לחירותכם ,לעתידכם ולעתיד ילדיכם אין מחיר.

טיפים לבחירת עורך דין פלילי

◻️ התמחות בפלילים – וודאו שעורך הדין עוסק במשפט פלילי .זה נשמע מובן מאליו ,אך אנו נתקלים לא אחת
בנזקים עצומים שנגרמו לחשודים ונאשמים מייעוץ משפטי שניתן על ידי עורכי דין שאינם בעלי ניסיון בתחום .כפי
שהייתם בוחרים רופא אורתופד לטיפול בכאב גב ,כך יש לבחור עו”ד פלילי לטיפול בתיק פלילי.
◻️ דירוג – בדקו אם משרד עורכי הדין הפליליים אליו אתם מעוניינים לפנות נבדק על ידי הציבור או חברות דירוג
ונמצא בין המובילים בישראל בתחום המשפט הפלילי .אמנם קיימים עורכי דין טובים שאינם מדורגים ,אך הדירוג
הוא כלי משמעותי שניתן להיעזר בו בבחירת עורך דין פלילי.
◻️ היכרות וניסיון עבודה ברשויות התביעה – בהתמודדות עם הליכים פליליים קיים יתרון משמעותי לעורכי דין יוצאי
רשויות התביעה )הפרקליטות והתביעה המשטרתית( .כאשר מתמודדים עם מערכת חזקה ומשומנת היטב ,יש יתרון
משמעותי למי שמכיר את הנהלים הפנימיים ,את המדיניות הנהוגה במערכת האכיפה והמשפט ואת מקבלי
ההחלטות.
◻️ רקורד של הצלחה – בדקו מה התוצאות שהשיג עורך הדין בהליכים פליליים דומים לשלכם .בדקו את
ההיסטוריה של עורכי הדין באמצעות גלישה באינטרנט ,קריאת ביקורות חיוביות והמלצות מלקוחות עבר .ניתן
להסתמך על ניסיון העבר של הממליצים כנתון נוסף שיסייע לכם לבחור נכון.

האם דברים ומסמכים שהוחלפו בין עורך דין פלילי ללקוחו יישארו
חסויים?

אחד הדברים הייחודיים למקצוע עריכת הדין ,הוא שההתקשרות שבין עורך הדין ללקוח נהנית מהגנה כפולה
של חיסיון בראיות וחובת סודיות אתית.
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על מנת שעורך דין יוכל לבצע את תפקידו כראוי ,חייבת להתבסס בינו ובין לקוחו מערכת של יחסי אמון ,שכן על
הנאשם לבטוח מספיק בעורך דינו כדי שיוכל לספק לו את כל המידע ,מבלי לחשוש שמידע זה ישמש כנגדו.
כדי להבטיח ולאפשר מערכת של אמון בין נאשם ועורך דינו ,הפרטים אותם הוא מוסר לעורך הדין נמצאים תחת
חיסיון .סעיף  19לכללי האתיקה של לשכת עורכי הדין ,קובע כי עורך דין מחויב לשמור בסוד כל דבר שמובא
לידיעתו בידי לקוח או מטעמו ,תוך כדי מילוי תפקידו ,אלא אם כן הסכים הלקוח במפורש אחרת .חובת סודיות זו
חלה גם על עובדיו של עורך הדין.
בנוסף ,עורך הדין לא יעשה שימוש במידע שהגיע אליו מלקוחו שלא לטובת עניינו ,אלא אם כן עורך הדין יכול היה
לקבלו בדרך אחרת במאמץ סביר.
עורך דין אינו חייב למסור כראיה דברים ומסמכים שהוחלפו בינו לבין לקוחו או בינו לבין אדם אחר מטעם הלקוח,
ושיש להם קשר ענייני לשירות המקצועי שניתן על ידי עורך הדין ללקוח .חיסיון זה יחול גם על דברים ומסמכים
שהועברו בין עורך הדין ללקוח באמצעות הטלפון ,דואר אלקטרוני או כל אמצעי אחר ,וכן מסמכים אשר נתפסו
מחוץ למשרד עורך הדין ,אצל הלקוח ,מכוח צו חיפוש.

איך לבחור את עורך הדין הפלילי המתאים והטוב ביותר עבורכם?

כשאדם מתמודד עם אישום בעבירה פלילית ,הניסיון ,הידע והמומחיות של עורך הדין המייצג אותו הם בעלי משקל
מכריע על גורלו וגורל בני ביתו .משום כך אין להקל ראש בבואכם לבחור את עורך הדין שייצג אתכם.
מי שמבקש לשכור את שירותיו של עורך דין פלילי בישראל עומד בפני שורה ארוכה של משרדי עריכת דין ,אשר
כולם מצהירים על עצמם כמשרדים מקצועיים ומיומנים ,כיצד ניתן לבחור מתוך כל השפע הזה את עורך הדין הטוב
ביותר עבורכם? חשוב לתת את הדעת על מספר נקודות:
◻️ ניסיון מוכח בתחום – שכרו את שירותיו של עורך דין בעל ניסיון מוכח בפלילים ,והעדיפו מי שיש להם ניסיון
בתחום העבירות הספציפיות הקשורות לתיק שלכם .ככל שלעורך הדין שלכם ניסיון וידע רבים יותר בתחום העבירה
שלכם ,כך גדלים הסיכויים שיוכל לסייע לכם על הצד הטוב ביותר.
◻️ המלצות – בדקו מה אומרים לקוחות של המשרד ,חפשו המלצות וביקורות של גולשים ,ובדקו מה שיעור
ההצלחה של המשרד בתיקים דומים לשלכם.
◻️ זמינות ושירות – בתיקים פליליים ,קורה לא אחת שהלקוח זקוק לסיוע מיידי של עורך דינו ,לכן חשוב לברר
האם משרד עורכי הדין בו אתם בוחרים ערוך להגשת סיוע מיידי ומהיר בכל עת ,והאם יש לכם למי לפנות בשעת
הצורך.
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◻️ אינטראקציה ויחס אישי – כדי שעורך הדין שלכם ייצג אתכם נאמנה ,צריך להיווצר ביניכם אמון בסיסי ,המחייב
הן אתכם והן את עורך הדין שלכם .על מנת שאמון זה ייבנה ,צריכה להתקיים אינטראקציה בינאישית טובה ביניכם
ובין עורך הדין שלכם ,והתקשורת ביניכם צריכה להיות טובה .לכן ,בייחוד כאשר מדובר במשרדי עריכת דין גדולים,
חשוב לברר מראש מי עורך הדין שיטפל בכם ולבדוק האם הוא מתאים.

מתי הזמן הנכון ביותר לפנות לעורך דין פלילי?

ככל שתקדימו לפנות לעורך דין פלילי כן ייטב .אם זומנתם לחקירה במשטרה מומלץ לפנות מיידית לעורך דין ,גם
אם אתם בטוחים בחפותכם ,ואפילו אם אתם סבורים שאין סיכוי שיוגש נגדכם כתב אישום ,כיוון שלא ביצעתם שום
עבירה .התנהלותכם במהלך החקירה יכולה להשפיע רבות על הדרך בה ינוהל התיק כנגדכם ,ולכן חשוב להיוועץ
בעורך דין עוד בטרם נחקרתם.
חשוב להבין שמרגע שהוחלט להגיש נגד אדם כתב אישום ,מעמדו משתנה ,כיוון שמשמעות הגשת כתב האישום
היא שהתביעה והמשטרה סוברות כי אתם אשמים וכי ניתן להוכיח את אשמתכם .משום כך ,אם הוגש נגדכם כתב
אישום ועדיין לא פניתם לעורך דין פלילי – זה הזמן לעשות זאת במהירות האפשרית.
אם זומנתם לחקירה או שאתם זקוקים לסיוע משפטי דחוף ואין בידכם הפנאי לבחור את עורך הדין המתאים לכם
ביותר ,שכרו את שירותיו של עורך דין לייצוג מוגבל לנושא הדחוף עמו אתם מתמודדים ,ושמרו לעצמכם את הזכות
לפנות לעורך דין בו תבחרו להמשך הטיפול .בדרך זו לא תיאלצו לבחור בין קבלת סיוע משפטי דחוף ,ובין בחירה
שקולה בעורך דין שייצג אתכם בדרך המוצלחת ביותר.
במידה ואתם עדיין לא בטוחים – חפשו תשובות לשאלות שלכם ברשת .אחד היתרונות של העידן הנוכחי הוא
שפע המידע הזמין לכל אדם ,והיכולת לחלוק מידע עם כל אחד בכל מקום .קבוצת הפייסבוק שאל עורך דין פלילי
לדוגמה היא מהגדולות בקבוצות עורכי דין ברשת ,ומאפשרת למי שזקוק לסיוע או מידע מקצועי בתחום המשפט
הפלילי להיוועץ אונליין בעורכי דין פליליים במהירות וללא עלות .כל מי שמעוניין בכך יכול להצטרף לקבוצה,
להעלות שאלות בפוסט או לפנות באופן פרטי לאחד מעורכי הדין החברים בקבוצה .המשיבים לשאלות הם עורכי
דין פליליים מוסמכים בלבד ,כך שהשואלים יכולים להיות בטוחים שהמידע אמין ומקצועי.

מדוע חשוב כל כך להיוועץ בעורך דין פלילי לפני החקירה במשטרה?

זומנת לחקירה במשטרה? זה הזמן ליצור קשר עם עו”ד פלילי מנוסה ,שייעץ וילווה אותך לאורך כל הדרך .אמנם
חקירה היא השלב הראשון בהליך הפלילי ,אך אין לטעות ולחשוב כי מדובר בשלב בעל השפעה פחותה על
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ההתפתחות המשפטית בתיק שלך .כל מה שיקרה בחקירה הוא בעל השפעה מכרעת על המשך ההליך הפלילי
בעניינך ,על ההחלטה לסגור את התיק או להגיש נגדך כתב אישום בפני בית משפט פלילי ,ואף על חומרת העונש
שתיאלץ לרצות במידה ותורשע בדין.
החקירה המשטרתית מהווה את הבסיס למשפט שיתנהל במידה והתיק יבשיל לכדי הגשת כתב אישום.
במהלך החקירה במשטרה נאספות ראיות ,נבדקות עובדות ,ונבחנות תגובותיו של הנחקר .כל דבר שתבחר לומר
או לא לומר יימדד ויישקל כאשר גורמי החקירה ישקלו אם להעביר את התיק לתביעה עם המלצה להגיש כתב
אישום ,או לסגור את התיק.
גם אם אתה בטוח בחפותך ,יש להבין את המשמעות שיש למעשיך ,דבריך והתנהגותך בעת החקירה ,שכן ידוע כי
אחוז ההרשעות בישראל הוא גבוה ,ובחלק מן מקרים מדובר בהרשעות שווא .התנהלות נכונה של חשוד במהלך
החקירה המשטרתית יכולה למנוע הרשעה והגשת כתב אישום ,ולמנוע סיכוי להרשעת שווא.
אנו הישראלים נוטים לסמוך על עצמנו ,ולכן יש לנחקרים נטייה להניח שהם יכולים להסתדר מצוין
בכוחות עצמם .במקרה של חקירה משטרתית ,ההנחה שאדם ללא ידע וניסיון יכול להסתדר מצוין בכוחות
עצמו עלולה להיות הרת אסון .כאשר מדובר בעתידך ,שמך הטוב ויכולתך לפרנס את משפחתך – נושאים
שייפגעו במקרה של הגשת כתב אישום והרשעה בפלילים – עליך לעשות ככל שניתן כדי לקבל ייעוץ וליווי
משפטי ברמה הגבוהה ביותר.
תחום הדין הפלילי סבוך ,מורכב ומאפשר טווח פעולה רחב .כמעט כל אחד מהשלבים בהליך הפלילי יכול להוות
שלב יציאה ממנו ולהיפך ,מניעת יציאה ממנו .היוועצות בעורך דין פלילי הינה קריטית לאורך כל שלביו של ההליך
המנהלי או המשפטי המתנהל נגדכם.
עורך הדין שייצג את האינטרסים שלכם יוכל עוד משלביו הראשונים של ההליך לסכל את האפשרות שתואשמו או
תורשעו בהאשמות שווא וכן במקרים מסוימים אף להביא לביטול ההליך הפלילי שנפתח נגדכם.
בכל מקרה של חשד בביצוע או מעורבות בעבירה פלילית ,הצורך בייעוץ משפטי מקצועי לפני החקירה הוא
הכרחי .עורך הדין יוכל להקטין את כובד הראיות נגדכם ולהביא לתוצאות המיטביות בתיק בכך שיסייע לכם לגבש
גרסה עקבית שעשויה להיות ההבדל בין הרשעה לזיכוי.
פנייה לעורך דין פלילי לפני חקירה במשטרה תאפשר לכם להימנע מטעויות קריטיות שיחמירו את מצבכם ,ואף
לשפר את מעמדכם או במקרה הטוב ביותר למנוע הגשת כתב אישום נגדכם.

כיצד מוודאים שבחרתם בעורך דין פלילי מיומן ומקצועי
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כפי שנאמר ,בישראל פועלים משרדי עריכת דין רבים ,וכל אחד מהם יעיד על עצמו כמשרד מקצועי ומיומן .חלקם
אף מגדילים ועושים ,ומבטיחים ללקוחות הבטחות שונות ,שאת חלקן לא ניתן לקיים.
כדי לוודא שאכן בחרתם בעורך דין מקצועי ואמין ,הימנעו מבחירה במי שמבטיח לכם מראש זיכוי – אף אחד לא
יכול להבטיח לכם מראש מה תהיה תוצאתו הסופית של ההליך הפלילי.
תוצאתו הסופית של משפט המתנהל בישראל תלויה במיומנויותיהם של עורכי הדין המייצגים את המדינה ואת
הנאשם ,בחומר הראיות שנאסף ,בעברו של הנאשם ,נסיבות העבירה ועוד.
עורך דין פלילי אמין לא יבטיח לכם זיכוי ,אלא יבטיח לעשות ככל שביכולתו על מנת להשיג את התוצאה
הטובה ביותר עבורכם.
היכרות עם גורמים במערכת וניסיון בעבודה בצדו השני של המתרס מעניקים לעורך הדין יתרון בכך שהוא מכיר את
דרכי העבודה של מערכות האכיפה ,וכן ביכולתו לתקשר עם התביעה והשופטים באופן בהיר וזורם .יחד עם זאת,
ניסיון כזה אינו מבטיח תוצאה מיטבית ואינו אמור להטות את תוצאות המשפט לצד זה או אחר.
רצוי להתרחק ממי שמבטיח לכם תוצאה טובה במשפט בזכות היכרות עם השופט או התובע ,ולשכור מי שמבטיח
לכם תוצאה מיטבית בזכות כישוריו המקצועיים .כפי שנאמר ,חשובה התמחות של עורך הדין בתחום הפלילי בכלל,
ובתחום הרלוונטי לתיק שלכם בפרט.
במידה ומדובר במשרד גדול בו עובדים עורכי דין בעלי שם יש לבדוק מראש מי עורך הדין שיטפל בכם ,כדי שלא
תגלו בדיעבד שאתם משלמים שכר טרחה גבוה למשרד המתגאה בשמותיהם של עורכי דין ידועי שם ,בעוד
שבפועל אתם מיוצגים על ידי עורך דין זוטר.
לסיכום סוגיה זו ניתן לומר כי בבחירת עו”ד פלילי מומלץ לשים דגש על תחומי ההתמחות שלו ,הוותק והניסיון
המשפטי בהם הוא מחזיק ,לוודא שאינו מספק הבטחות שווא ,לדאוג שיש ביניכם אינטראקציה אישית טובה ולבצע
השוואת מחירים מול עורכי דין פליליים אחרים.

עורך דין פרטי או סניגוריה ציבורית?

זמנם של עורכי דין הוא יקר ,וככל שעורך הדין בו תבחרו יהיה יותר ידוע ובעל שם של איש מקצוע מעולה ,כך סביר
להניח שעלות שירותיו תהיה גבוהה יותר .לא לכל אחד יש את המשאבים לשכור את שירותיו של עורך דין פלילי
ידוע ומפורסם ,אולם אין בכך כדי לקבוע שלא תוכלו להרשות לעצמכם עורך דין פלילי מקצועי ומנוסה.
כאשר אתם פונים למשרד עורכי דין ידוע ובעל שם ,אתם משלמים הרבה כסף על המותג ,אך תוכלו לקבל את
אותו שירות גם במשרד צנוע יותר .יתרה מכך – במשרדים הגדולים ,לא כל הלקוחות מטופלים על ידי עורכי הדין
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המפורסמים ששמם בונה את המשרד ,ואם השם שפרסם את המשרד אינו עורך הדין שיטפל בכם ,האם אתם אכן
מקבלים תמורה מלאה לכספכם?
אם אין באפשרותכם לשכור שירותיו של עורך דין פרטי ,תוכלו להיעזר בסנגוריה הציבורית ,אך רצוי לעשות כל
מאמץ על מנת שתוכלו להרשות לעצמכם לפנות לעורך דין פרטי .עם כל ההערכה למקצועיותם ומסירותם של
הסנגורים הציבוריים ,ידוע לכל שהם עובדים בעומס גבוה ,וקשה לצפות מהם שיוכלו להעניק לכל נאשם את מלוא
תשומת הלב בניהול התיק לה הוא זכאי ,מפאת מחסור בזמן ומשאבים .לכן ,אם יש ביכולתכם – אל תוותרו על
שירותיו של עורך דין פלילי פרטי ,שיקדיש לתיק שלכם ולעתידכם את תשומת הלב הנדרשת.
זכרו – כאשר חייכם מוטלים על כף המאזניים ,אתם רוצים שיטפל בכם עורך דין שיוכל להשקיע בתיקכם
את כל הזמן והמשאבים שיידרשו וידאג לאינטרסים שלכם על הצד הטוב ביותר ,כך שיוכל עוד משלביו
הראשונים של ההליך לסכל את האפשרות שתואשמו בהאשמות שווא וכן במקרים מסוימים אף להביא
לביטול ההליך הפלילי שנפתח נגדכם.

כמה זה עולה לנו

המציאות הכלכלית עבור נאשמים בפלילים אינה פשוטה ,ואין חולק על כך שעלות הסיוע המשפטי מהווה מעמסה
על תקציבו של כל אדם .הצורך לחסוך בעלויות הוא לגיטימי ומובן ,אך יחד עם זאת חשוב שלא תתפשרו על איכות
השירות שתקבלו.
חלק בלתי נפרד מהליך בחירה נבון של עורך דין פלילי הוא סקירה של התעריפים המקובלים ,וקבלת אמדן לגבי
התעריף הנהוג כיום בישראל עבור השירות לו אתם זקוקים.
בישראל אין פיקוח על תעריפי שירותים משפטיים ואין תעריף קבוע או מחייב לשירותי עריכת דין ,יחד עם זאת
קיימים תעריפים מקובלים בשוק .כדאי להישאר בטווח התעריפים המקובלים בתחום ,במיוחד אם אינכם מאלו
שיכולים להרשות לעצמם להוציא כל סכום שיידרש.
תעריף נמוך מדי עלול להצביע על חוסר מקצועיות ,ואתם רוצים שעורך הדין שיטפל בכם יהיה מקצועי ,מוערך
ומיומן עד כמה שניתן.
בדרך כלל במשפטים פליליים נהוג לקבוע תעריף כללי לטיפול בתיק בתוספת תשלום על ייצוג בישיבות ,פגישות
ודיונים משפטיים .עם זאת ,קיימים גם משרדי עורכי דין הנוהגים לחייב את הלקוח על פי שעות עבודה .בכל מקרה,
כדי לקבל תמונה ברורה של עלויות השירות המשפטי וכדי שניתן יהיה להשוות בין הצעות מחיר שונות ,תצטרכו
להעריך את התשלום הסופי הכולל של כל הצעה.
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נקודות למחשבה

כשאתם מחפשים משרד עורכי דין שיוכל לתת לכם את השירות הטוב ביותר ,תנו דעתכם על מספר נקודות שיעזרו
לכם לאמוד את טיב הטיפול שהמשרד מעניק ללקוחותיו:
◻️ זמינות – עצור ,חשוד או נאשם בפלילים יכול למצוא עצמו במצב בו הוא זקוק לסיוע משפטי דחוף .וודאו
שמשרד עורכי הדין המטפל בכם מאפשר קבלת מענה וסיוע בכל עת.
◻️ הסכם ברור ומפורט והתנהלות שקופה – חשוב שתדעו בדיוק על מה אתם חותמים ,מה השירותים שהחוזה
מבטיח לכם ועל אילו שירותים יידרש תשלום נוסף .הקפידו על כך שהחוזה ביניכם ובין עורך דינכם יהיה מפורט
וברור עד כמה שניתן ,כך שלא יישארו נושאים לא מטופלים ושאלות שלא קיבלו מענה ,ובכדי שלא ייווצרו אי הבנות
בהמשך הדרך.
◻️ מי מטפל בכם – לפני חתימה על חוזה בררו מי יהיה עורך הדין שיטפל בכם ,כיוון שהוא הולך לצעוד עמכם
דרך ארוכה ,וחשוב שתהיה ביניכם תקשורת זורמת ,הבנה ואינטראקציה חיובית.
◻️ התמחות מתאימה – אל תתפשרו על מקצועיותו של עורך הדין שייצג אתכם .הימנעו מבחירה בעורך דין שאין
לו ידע וניסיון בתיקים פליליים ,ותנו עדיפות לעורך דין בעל ניסיון וידע בתחום הספציפי הקשור למקרה שלכם.
◻️ אל תתפתו לניסיונות שידול – היזהרו מעורכי דין היוצרים עמכם קשר ומשדלים אתכם לשכור את שירותיהם.
◻️ קשרים אישיים זה אאוט – שימוש בקשרים אישיים בניסיון להטיית משפט הוא עבירה על החוק ,לכן היזהרו
מעורכי דין המבטיחים לכם תוצאות חיוביות במשפט בזכות קשריהם האישיים.

ייעוץ וייצוג משפטי איכותי בהליכים פליליים

אישום בפלילים יכול לחסל קריירה של אדם ,להוביל לריצוי מאסר בפועל ,לפגוע בשמו הטוב של אדם ולחבל
בכושר ההתפרנסות שלו .כדי להתמודד עם חשד או אישום בפלילים ,עליכם לפנות לעו”ד פלילי מנוסה שייעץ לכם
באשר לדרך הפעולה המיטבית ביותר עבורכם בנסיבות העניין.
על מנת לוודא שכל אזרח יזכה למשפט הוגן ,אם אין באפשרותו לשכור שירותיו של עורך דין פרטי ,הוא זכאי לייצוג
של סניגור ציבורי .יחד עם זאת ,כדי להבטיח את קבלת הייצוג המשפטי הטוב ביותר ,מומלץ לפנות לשירותיו של
עורך דין פרטי ,שיוכל להקדיש לתיק שלכם את מלוא תשומת הלב המקצועית .לאיכות הייעוץ המשפטי שתקבלו
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וכן למקצועיותו ומיומנותו של עורך הדין שיטפל בתיק שלכם יש השפעה מכרעת על עתידכם ,שמכם הטוב ועתיד
בני ביתכם.
עורך דין פלילי הוא דמות משמעותית עבור הנאשם לכל אורך ההליך הפלילי ,ויש לבחור באדם שבנוסף ליכולותיו
המקצועיות ,יש בינו ובין הנאשם תקשורת ואינטראקציה אישית טובות.
עורך הדין יוכל עוד משלביו הראשונים של ההליך לסכל את האפשרות שאדם יורשע בהאשמות שווא וכן
במקרים מסוימים אף להביא לביטול ההליך הפלילי שנפתח נגדו .בכל מקרה של חשד בביצוע או
מעורבות בעבירה פלילית ,הצורך בייצוג משפטי מקצועי ויצירתי הוא הכרחי .עורך הדין יוכל להקטין את
כובד הראיות ולהביא לתוצאות המיטביות בתיק בכך שיסייע לכם לגבש גרסה עקבית שעשויה להיות
ההבדל בין הרשעה לזיכוי.
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