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ירצה  8חודשי מאסר לאחר שניסה לפגוע בניידת משטרה ותקף
שוטרים
בית המשפט העליון דחה לאחרונה בקשתו של אדם לערעור בגלגול שלישי על עבירות פזיזות ורשלנות
ותקיפת שוטר והוא ירצה  8חודשי מאסר כפי שנגזר עליו במחוזי ]רע"פ  .[4472/18המבקש ביצע
עבירות תנועה ונמלט מהשוטר כשזה בא לעצור אותו .נגזרו עליו  10חודשי מאסר שהומרו במחוזי ל8-
חודשי מאסר .טענתו כי הוא מבקש לחזור בו מהודייתו נדחתה והוא ירצה את עונשו כפי שנקבע במחוזי.
על פי כתב האישום המבקש נסע ברכבו ,שנפסל לשימוש ,על שטח הפרדה בגוש עציון ,במטרה לעקוף פקק תנועה .שוטר שכיוון את
התנועה הבחין בו והורה לו לעצור ,אך הוא סרב ונסע בפראות מהמקום ועלה על כיכר .בשלב זה השוטר נכנס לרכבו ורדף אחרי
המבקש ,תוך שהוא קורא לו לעצור והמבקש מתעלם .יתרה מכך ,במהלך המרדף אף הסיט המבקש את רכבו לכיוון השוטר וניסה
להפחידו .בסופו של דבר נעצר המבקש על ידי השוטר ,אך סירב למסור לו תעודת זהות ונסע מהמקום .בהמשך סירב להתייצב
לחקירה ואף ניסה להימלט מבית הוריו משוטרים שהגיעו להביאו לחקירה .בני משפחה נוספים ניסו למנוע את המעצר ואף היכו את
השוטרים שהגיעו לבית.
המבקש נשפט בבית משפט השלום בירושלים ,בתאריך  ,31.5.18והורשע בעבירות של מעשה פזיזות ורשלנות ,תקיפת שוטר ותקיפת
שוטר בנסיבות מחמירות .בגין אלה נגזרו עליו  10חודשי מאסר בפועל ,מאסרים מותנים ושלילת רישיון תקופתית .המבקש ערער על
חומרת גזר דינו בפני בית המשפט המחוזי וביקש לחזור בו מהודאתו .ערעורו התקבל חלקית ועונשו הופחת ל 8-חודשי מאסר,
ערעורו על החזרה מהודאתו נדחתה .כעת הוא מגיש בקשה לערעור נוסף לעליון.
הדיון בבקשתו התקיים בבית המשפט העליון ,בתאריך  ,12.8.18בראשות כב’ השופט ד’ מינץ .המבקש ,בשם עצמו ,חזר על טענות
הערעור ועל רצונו לחזור בו מהודאתו .נוסף על כך הדגיש כי נסיבותיו האישיות מצדיקות הקלה בעונשו .הבקשה נדחתה אף בלי
לשמוע את תגובת המשיבה .השופט דחה את בקשתו לערעור נוסף והוסיף כי בקשתו לחזור בו מהודאתו אינה אפשרית ,שכן ניתנה
מרצון .נשאר על כנו הערעור שהתקבל במחוזי על גזר הדין ועונשו הוקל ל 8-חודשי מאסר בפועל.
משרדנו לא ייצג בתיק זה.
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