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הואשם שביצע מעשי סדום בקטינה ונוקה מאשמה בעקבות חשיפת
ראיה מזכה
לקוח המשרד נעצר ונחקר במשטרת פתח תקווה בחשד לביצוע מעשה סדום ומעשים מגונים בקטינה
אותה הכיר ביישוב בו השניים מתגוררים .הלקוח הכחיש מכל וכל את החשדות שהוטחו בו מן ההתחלה.
בעקבות ייצוג משרדנו ולאחר שהצגנו בפני פרקליטות מחוז מרכז הקלטה מזכה שחשפה חילופי דברים
בין השניים ,הוחלט לאמץ את טענותינו ולהורות על סגירת תיק החקירה נגדו מחוסר אשמה ובכך לנקות
את שמו ומעורבותו בפרשה שנוהלה נגדו.

חשד לביצוע מעשים מיניים חמורים בקטינה אותה הכיר
לקוח המשרד נעצר ונחקר במשטרת פתח תקווה בחשד לביצוע עבירות של מעשה סדום ומעשים מגונים בקטינה
אותה הכיר ביישוב בו השניים מתגוררים.
מהלך החקירה וסיטואציה זו גרמה לתדהמה וחרדה מוחלטת אצל הלקוח שהריץ בראשו תסריטים והתרחשויות
שונות לגבי עתידו ולא העלה בדעתו מעולם כי ימצא עצמו בסיטואציה בה נחקר תחת אזהרה בחשד לביצוע
עבירות מין בקטינים – עבירות אותן לא ביצע מעולם.

גרסת הלקוח ,בניית קו ההגנה המשפטי וחשיפת ראיה מזכה על ידנו
הלקוח אשר רחוק כמזרח ממערב מן העולם העברייני בכלל ומן החשדות אשר הוטחו בו בפרט ,הכחיש מכל וכל
את החשדות שהוטחו בו וטען שמדובר בתלונת שווא זדונית ,תוך שסיפק גרסה קוהרנטית ואמינה אשר תמכה
בטענותיו לדברים.
צוות עורכי הדין של המשרד אסף בתשומת לב רבה את מכלול חומרי הראיות והמסמכים הרלוונטים בעניינו של
הלקוח ,תוך שגיבש עבורו את קו ההגנה ודרכי הפעולה המתאימים ביותר בנסיבות המקרה לסגירת התיק הפלילי
נגדו ,זאת בשים לב לגרסתו הקוהרנטית וראיות מזכות שנחשפו בזמן עבודתנו על התיק.
כאשר אדם נופל קורבן לתלונת שווא הדבר הראשון שעליו לעשות הוא לנסות לאסוף כמה שיותר ראיות להוכחת
חפותו ,ועדיף שיהיו אלה ראיות חזקות ומוצקות ככל האפשר .לדוגמה ,ניתן לפנות למשרד חקירות פרטי על מנת
לבצע צילומים ומעקב ,ניתן להקליט שיחות או אפילו להתקין מצלמות אבטחה ,ויש לשמור מסמכים מסוגים שונים
המוכיחים את חפותו .כך היה גם במקרה דנן:
הלקוח גולל בפנינו את נסיבות המקרה ,כאשר הוצגו בפנינו השתלשלות האירועים והראיות לרבות תיעוד השיחה
בין המבקש והמתלוננת מועד קצר לאחר האירוע הלכאורי ,בבת אחת התחוור לעורכי הדין במשרד כי
הלקוח ,איש נורמטיבי מכף רגל ועד ראש ,אשר עושה לילות כימים על מנת לפתח עצמו ולדאוג למשפחתו ויקיריו,
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נפל קורבן לתלונת שווא חסרת יסוד המנותקת לחלוטין מן המציאות.

החלטת פרקליטות מחוז מרכז – סגירת התיק נגד הלקוח מחוסר
אשמה
בעקבות כך ולאחר הליך בירור מורכב ,הוחלט בפרקליטות מחוז מרכז לאמץ את טענותינו בדבר סגירת תיק
החקירה נגדו מחוסר אשמה פלילית ובכך לנקות את שמו ומעורבותו לחלוטין בפרשה שנוהלה נגדו ובכך לאפשר
לו להוכיח את חפותו ולשוב לשגרת חייו.
יודגש ,כי לאור המדיניות הנוקשה של רשויות התביעה ובתי המשפט בכל הקשור לעבירות מין בקטינים – במידה
והתיק נגד הלקוח לא היה נסגר ,הוא היה צפוי לעמוד בפני סיכון עונשי גבוה הכולל מאסר מאחורי סורג ובריח
לתקופה ארוכה.
להלן העתק הודעת פרקליטות מחוז מרכז בדבר סגירת התיק הפלילי נגד הלקוח בהיעדר אשמה פלילית.
מפאת החיסיון והשמירה על פרטיותו פרטיו המזהים במסמך הושמטו:
לקוח שהואשם שביצע מעשי סדום בקטינה נוקה מאשמה בעקבות חשיפת ראיה מזכה
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