
בית משפט תשלום בראיון לציון

ע"ק 41501-10-15 מור ני מדינת ישראל 21 אוקטובר 2015 ;

הזוג. משעזב העורר את הבית לאחר שהתקשר למשטרה וטען שאשתו היכתה אותו נשמעת האישה 1

כשהיא צועקת <'אונס" זאת לאחר שמוקדם יותר היא אמרה לעורר שהיא תדאג שהוא יכנס לכלא. 2
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תמלול ההקלטה הועבר למשטרה ויתכן שזו הסיבה בגינה שוחרר העורר על ידי קצין החקירות 4

בתנאים מקלים, יחסית לסוג העבירה בה הוחשד. עם זאת, לאחר ששמעתי את ההקלטה, אני סבור 5

שלא ברורה החלטת קצין החקירות לשחרר את החשוד בתנאי מגביל כלשהו. יתכן שההרחקה 6

שנקבעה על ידי קצין החקירות נועדה להשגת מטרה טובה של הרחקה ויצירת ניתוק בין בני הזוג 7

8 
למניעת עבירות הדדיות ביניהם.

עם זאת, בנסיבות הללו, כאשר החשד נגד העורר הינו קלוש בשים לב לעובדה שהמתלתנת מאיימת 9

הלכה למעשה שתתלונן נגדו בעבירת אינוס ואף תכניס אותו לכלא, ספק אם היה צריך לשחרר את 10

11 
העורר בתנאי כלשהו.

12
להשלמת התמונה יצויין שנכון להיום מורחק העורר מהמתלוננת מזה 10 ימים. 13

14
בנסיבות הללו, אני סבור, לאחר ששמעתי את ההקלטה, שיש לקבל את הערר ולבטל את תנאי השחרור 15

שנקבעו על ידי קצין החקירות. . , 16

: ז1
ב"כ העורר ביקש להשליך מהתיק הנוכחי גם על תיקים אחרים. בעניין זה אציין שאינני מכיר את 18

נסיבות התיקים האחרים ואין זה מסמכותי להורות על ביטולם, סגירתם או ביטול תנאים שהושתו 19

על העורר במסגרתם. עם זאת, בהחלט יתכן שלהקלטות ששמעתי היום יהיו השלכות גס על אותם 20

11 
תיקים.

22
בנסיבות הללו, הערר מתקבל. תנאי השחרור שניתנו במסגרת תיק זה מבוטלים. 2£

24
לא מצאתי לנכון להקצות לקצין החקירות פרק זמן לחקירתה של המתלוננת תחת אזהרה בחשד 25

להגשת תלונת ש<וא והדבר ייעשה על פי שיקול דעת קצין החקירות במועד שיקבע על ידו. 2£

17
28
מתנה והודעה היומ \זי חשוון תשע"ו, 21/10/2015 במעמד הנוכחים. 29
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