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גז"ד נדיר :מאסר בפועל על תלונות כוזבות במשטרה
אישה הגישה שלוש תלונות נגד בעלה על מעשים מגונים בכוח
ואיומים ,הבעל נעצר לשלושה שבועות ,הוגש נגדו כתב אישום -
ורק אז הודתה האישה שהתלונות היו שקריות

▪ ▪ ▪
תגיות :חנן אפרתי

סגן נשיאת בית משפט השלום בתל אביב ,חנן אפרתי ,גזר ) (27.4.11שמונה
חודשי מאסר בפועל על סיגל נזרי ,אשר הגישה שלוש תלונות כוזבות נגד בעלה
לשעבר ,בהן האשימה אותו בביצוע מעשים מגונים בכוח ובאיומים.

]צילום אילוסטרציה :פלאש [90

התלונות הוגשו באוקטובר  2006בשלושה ימים רצופים .בעקבות תלונות אלו,
נעצר בעלה דאז )ממנו הייתה פרודה( ,הוחזק במעצר  20יום והוגש נגדו כתב אישום .רק במאי  2006הגיעה נזרי
למשטרה והודתה שתלונותיה היו כוזבות .במשפטתה הודתה נזרי בשלושה מקרים של מתן עדויות סותרות ,עבירה
שהעונש המירבי עליה הוא חמש שנות מאסר.
אפרתי אומר בגזר הדין" :מוצא אני כי כל פגיעה מסוג זה בהליך חקירה פוגעת בערך חברתי חשוב ביותר והוא קיום
משפט צדק ,משפט הוגן בו ,גם לנחקר נשמרות זכויותיו ,וגם הנחקר יודע שמי שטופל עליו אשמות שווא ,ייענש בערבו
של יום .יתרה מזאת ,כל הקלת ראש והרמת כתף ופטירת מבצע עבירות אלה בעונש לא משמעותי  -י ש בה פגיעה
ישירה במראית פני הצדק ובאמון אותו על הבריות לרכוש לבית המשפט בפרט ,ולהליך השיפוטי בכלל.
"כי הנהיר לכל ,כי היושב בדין מעולם לא היה בזירת העבירה וצפה במו עיניו בעבירה המתבצעת ,וכל ממצאיו
העובדתיים מושתתים על ראיות שמובאות בפניו כדין ,ואם חלילה בית המשפט היה נותן אמון ,בש וגג ,בגרסאות
שלוקטו במועד ,לא גרסה אחת ,אלא שלוש גרסאות ,יום אחר יום ,סביר ביותר שהיה מוציא מתחת ידיו הכרעת דין
מרשיעה וגזר דין לא פשוט שיש בו שלילת חירות ממשית ומשמעותית למבצע .וכל זאת  -על בסיס שקרי ,מוטעה
שנמסר בזדון".
אפרתי מוסיף" :עבירה זו של מסירת הודעות סותרות הינה נגע שיש לעקור מן השורש .לא אחת ולא שתיים אני נתקל
בכך ,והללו מקשים ,מקשים לי עד מאוד את מלאכת השיפוט ואת מלאכת קביעת הממצאים והמהימנוי ות.
"הגיע הזמן שיועבר מסר ברור בתחום הזה ,שבתי המשפט לא רואים בקלות ראש עבירות מסוג זה וכי יש להעיד עדות
אמת ,וכי יש להתלונן תלונות אמת ולא להשתמש במשטרה או בזרועות החקירה או ברשויות הרווחה לאמצעים
טקטיים כאלה או אחרים ,להשיג יתרון זמני או ארוך טווח ,כזה או אחר שלא כדין ובהסתמך על מצגי שווא".
אפרתי התחשב בכך שנזרי נשואה בשנית וכיום היא אם לשישה ילדים ,הן בגזירת העונש והן בכך שהורה מיוזמתו על
עיכוב ביצועו עד להחלטה בערעור או החלטה אחרת.
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