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זוכה מאשמת תקיפת שוטר לאור תיאום גרסאות
של השוטרים
בית משפט השלום בירושלים זיכה לאחרונה אדם שהואשם בתקיפת שוטר וקבע כי
השוטרים תיאמו ביניהם עדויות ]ת"פ  .[24610-05-15שוטר ומתנדב הגיעו לבית הנאשם
לאחר שהתקבלה קריאה על אלימות במשפחה .לטענתם הנאשם השתולל ,היכה אותם,
קילל אותם ואיים ברצח .מנגד ,טען הנאשם כי השוטרים היו אלה שהפעילו כלפיו אלימות
והוא אף הגיש תלונה במח"ש .השופט התרשם כי חלו סתירות רבות בעדויות ואף ציין כי
השוטרים תיאמו ביניהם גרסאות .לאור אלה זיכה את הנאשם מכל העבירות שבהם
הואשם.
לפי כתב האישום ,בתאריך  11.5.13הגיעה ניידת משטרה לביתו של הנאשם עקב קריאה על אלימות
במשפחה .הנאשם סרב לפתוח לשוטר ולמתנדב את הדלת ,קלל אותם ואיים לרצוח אותם .הוא אף אחז
בידו מקל וניסה להכות את המתנדב .לאחר מכן ניסה הנאשם לברוח מהבית דרך החלון ,בעוד אחיו אוחז
בשוטר .כתגובה השתחרר השוטר מאחיזתו ,הפיל את הנאשם ואזק אותו ולמקום הגיעו שוטרים נוספים.
במהלך המעצר בעט הנאשם במתנדב עד שזה איבד את הכרתו .בדרך לניידת השתולל הנאשם והיכה שוטר
נוסף וניסה לברוח ,אולם בסופו של דבר השוטרים הצליחו להשתלט עליו והוא הובא לתחנת המשטרה.
ב"כ המאשימה טען כי הנאשם משקר ,מסר כמה גרסאות ,סתר את עצמו ולא מבין את חומרת מעשיו .ב"כ
הנאשם מסר כי הנאשם לא תקף את השוטרים ,נחבל בעצמו והוא זה שסבל מאלימות .הוא לא איים ולא
תקף את השוטרים אלא הותקף בעצמו על ידם .הוא אף הגיש למח"ש תלונה ,אולם הוחלט כי אין הצדקה
לפתוח בחקירה.
לדוכן הועלו כמה שוטרים לתת עדות ,אולם נמצאו בעדותם סתירות הנוגעות למידת האלימות שהפעיל
הנאשם כלפי השוטר והמתנדב .אחד מהעדים אף סיפר ששמע ליד הניידת את השוטרים מתאמים ביניהם
גרסאות על חבלות שנגרמו ,לכאורה ,על ידי הנאשם.
בדיון שנערך בתאריך  23.10.17בבית המשפט השלום בירושלים ,פסק השופט כי המאשימה לא הרימה את
נטל ההוכחה של התשתית הראייתית ,מעבר לספק הסביר ,המצביעה כי הנאשם אכן ביצע את העבירות
שיוחסו לו .הוא קיבל את הטענה כי השוטרים תיאמו ביניהם גרסאות ,מה שגם ניכר בעדויות שלהם ובסתירה
שעלתה מהם .לאור כל אלה ,זיכה השופט את הנאשם מכל העבירות שהואשם בהן ,כולל תקיפת שוטר
בנסיבות מחמירות ,איומים והעלבת עובד ציבור .הוא אף המליץ להחזיר את המקרה למח"ש להמשך
חקירת השוטרים.
בשם המאשימה :פרקליטות מחוז ירושלים.
בשם הנאשם :עו"ד דוד עמר.
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