משפט  /יותר תביעות על התנהגות כוחות הביטחון מסתיימות בהסכמי פשרה

המדינה מעדיפה לשלם יותר ,ולבטל תביעות
מאת יו0ן! אלגזי

הפדקליסזת* ,גמאה חריגה
מסוימת ובעטיה זדדה הפרקליט
הגבאי על העמדתו לדין משמע
תי של הקגין אשד פיקד על
הסת החריגה האמורה הינה
הודאתו לחייליו להכות את עבד
אל־דאזק בשעה שהיה מיד,
נתון באזיקים ,עיניו מכוסות
וזדא שוכב על הקיקע*.
פרקליט פיקח־ מרכז ,סגן
אלון• משה ינון ,מסד למוקד
להגנת הפרס כי הקגין נשפט
בדין משמעתי ונקנס בסכום של
 100ש*ת
רק באוגוסט 99׳ ועיש עבד
אל־ראזק תביעה פיגויים נגר
מדינת ישדאל .בתום המו*מ
וזז» בא־כוזד ,לרד השאם
שבאיטה מהמוקד להגנת הפרס,
ובא־סחה של המדינד ,עו״ד
אודגה פודגש ,על הסכם פשרה
בו זתחייבה המדינה לשלם
לעבד אל־דאזק פיגויים של 50
אלף שקל (סלל שבד טרחת
עו״ד ומע״ם) תמודת סילוק
ותביעה• הסכם הפשרה קיבל
באחרונה תוקף של פסק דין
בבית משפט השלום בירושלים■
גודלו של אמין ג׳ודה ,בז
ה 31-שהוכה וודשפל על ידי
שני שוסרי משמר הגבול ,היה
שונה מזה של מד אל־ראזק.
אמנם בית משפם השלום ביחש־
אם הכיד בסענות שהגיג בתבי
עתו נגד שני השוטרים שמדו
אותו ,אך סכום הפיגויים שנקבע
א בסד גו אלף שקל ודא גמור

בעבד ,כאשר פלשתינאי היה
תובע את מדינת ישראל על
שזדכה בידי וזיילי גה״ל ,היתה
המדינה גאב׳זז בי• אד כיזם,
כנראה ,משתנה ה מג
כך למשל ,במ׳ז־ה של תזיע
עבד אאראזק שנפגע מחיילי
גה*ל בעת שנמר בביתו .המדי 
נה ויתרד״ inarm־ ,על הגשת
כתב הגנה לכתב ותביעה
שהגיש עבד אאדאזק ,והעדי™
לשלם לו פיצויים בסן•  50אלף
שקל  -סכום גבוה מהמקעל -
בגין החנלזת שגרמו א הודי־
אם.
ב 6-מ א־ס %׳ סמיד אמות,
הגיעו תשעה חיילי גה־ל בפיקר
ח של קגץ לביתו של עבד אל־
ראזק ,p 36 ,במר יבחר שבנ
פת רמאללה m .שפו עליו אד־
 javכיס * rעיניו ,הים אותו
בבטנו והשליכו אותו לתוך
רכבם .אחר ס־ נסעו בכפר עד
שועיעו לכביש וד׳אשי ,ואז
נ מ ח ,השכיבו אותו על הכביש
ובעסו ם בכל הגיד ,בעיש־
בדאש .כאשד הועם־ עבד אל־
חרק למכונית שנייה ודא איבד
את הסרתו אחרי שחש בכאבים
חזקים ובהפדשה שנזלה מעינו
השמאלית.
כשחתעזדד אזדי כמה שעות
מגא את מפו במדפאה הגבאית
בבית אל :כל גופו היה חבול,
אפו דיפם וזדא לא מליח
לדאתז בעינו השמאליות
השבוע הנישה בא־סוי של
מהמרפאה בבית אל תעבד
עבד אאדאזק ישידות לכלא ג׳ודה ,עו*ד סיכל פינג־וק מהמו
מגיח ,שם הוחזק בפעגר מינהלי
במשך □תשעה זזדשיע
לפי ס ע ותביעה ,גם בכלא
ודא המשיך אז/אגן על כאבים
בעיז־שמאל ,זדופא (או זמש)
נתן א משחה לפדיחה כדי להקל
על הכאבים .כשוזעדד שהמסר
תה לא עוזרת ,ודפנה עבד אל־
ראזק לבית ודזלים בעפולה.
בפעם השנייה שהגיע לבית הוד־
ליס כבד אפרו א תרופאים כי
־כבל הנראה נפגעה שתית עינו
וכי אין בידע לעשות רבד*.
כאמגע אפריל  !'96בעודו
בממד מינהלי ,הגיש מד אל־
דאזק תאנה לפרקליט הגבאי
בפיקת־ מרכז .נחשיבה לתאנתו
מענה הפרקלי0זת כי ודא וז ע־
גד לממד ,להח־אה לח־ת על
בדכיו ,איי ת למנת אותו
באזיקים ולקשידת פלנלית סביב
עיניו .ב ^ ס״* ,הפעילו החיי״
אס נגח כח; אשר בדובו היה
במסגרת הסכיד*.
 o rזאת' ,נכתב בתשובת שוטח מש 9ד הגבול בודקים (

קד להגנת הפרס ,ערעוד על
נוקף הסכום לבית המשפט
הפחוזי ביחשלים
ב 14-בפברואר 92־ בגוז־יים
עוכבו נ׳דדר ,תושב פזדח יחש־
אם ,חיאד חרובי ,חברו לעבח־ד,
אד תתחנה הפדמית הישנה
בירושלים על ידי שתי שוטרות
חיב*ה (חיילות בשיחת הפשט־
רה) לבדיסז תעודות זהות.
לבדיקה הגסרפו שני שוסדי
פשפד הגבול ,פנחס אברהם וער
ד דבי.
לפ; כתב וזעיעה ,השניים
מדו את ג׳זדה ,ערס חיפוש על
גופו ,היס אותו פמת קשות,
כבלו את ידיו באזיקים ,ובסופו
של רבד הביאו אותו לתחנת
המשטרה כדי אתלונן כי ודא
התחגף אליהם ,התקיף אותם
וניסה למשוך מאחד מהם את
הנשי+
גו׳דה נעגד אומיים ועם
שחרודו התאנן בפני קגין תלר
נתז הגיבח־ של מג־ב על ההתע־
לאת שעבד .בעקבות החקירה
החליט מנהל המחלקה לחקיחת
שוטרים במשרד המשפטים להע
מיד את פנחס אברהם לחן
פשפעתי מק שיפוש בסזז בני
גוד לפקודות פשטות ישראל,
והמליץ לשיזל את העפדתם של
אברהם ודבי לחן פשפעתי בגין
עחכת חיפוש שלא כדין ווזעזד
גות בלתי ודלפת לאיש פשטהר.
ואילנה וזעדד כי פשטדת
ישראל כלל לא העפידה את
אברהם ודבי לדין פשפעתי ,אלא
הסתפקה בשפיטתם בפגי ת
יחיד  -פפקדם הישיר— שזיכה

אותם מכל אשמת במ^ם זאת,
המשטרה החליטה להגיש כתב
אישום חוקא נגד ג׳ודה בגין
תקיפת שוטר .בסופו של דבר
החליטה ותביעה לבטל את כתב
האישות
באוקטובר 98׳ הגישה עדי
מיכל פינג׳וק מהמוקד להגנת
הפרס ,בשמו של ג׳ודה ,תביעת
נדקין נגד המדינה .בעת הדיון
שתתקיים בפני שופט בית
משפט השלום בירושלים ,רפאל
יעקובי ,טענה ההגגה כי אברהם
סובב את ראשו של ג׳ודה 'בע־
חגות' וג׳זדה היכה אותו .עוד
טענה ההגנה מ בפהלך ניסיון
ההשתלטות *פשך ג׳ח־ה בחחקה
את נ ס ^ של אברהם־.
למרות זאת ,קבע השופט
יעקובי בפסק הדין כי חא

מעדיף בברוד את גרסתו של
ג׳ודה על פגי גרסאותיהם של
אברהם ודבי .לדבריו* ,חקידתם
של אברהם ודבי הותירה חשם
עגום* :בדבריהם נסגאו סתידזת,
תפיזדת רמת וחוסר עקביות
מלט ביותר*.
בנוסף קבע יעקובי כי ג׳ודה
*נפגע קשות .הבושה הקשת
ההשפלות שעבר ,יחד עם
הפסת הגופניות ,אס פודות
חבלות לגוז־ -ולנפש .כשפוסיפים
לכך ע את שלילת החירות בגין
פמד השווא ,זד־י שפדובד בנד
קים משמעותיים• הפגיעה וז ע־
'סאה בעבר אך*.יו לשלול
שהטביעה ®rm״.־ axלעתיד
כאופן שג ^ ^ופ^~?פו גדד
ועלמן ,שסמקיי^ם' ייפויי אי
פעם*.

הפיצויים ללא־נכיס עדיין נמוכים
מנהל המחלקה המשפטית של המוקד להגנת הפרס ,עו״ד
אליהו אברהם ,אומד כי תוצאת תביעתו של עבד אל־דאזק
מצניעה על גישה מתקנת ומפוכחת של המערכת המשפטית
האזרחית .לדבריו ,בהעדיפה לשלם סכום פיצויים העולה על
המקובל מבלי להתגונן ,נתנה הפרקליטות האזדחית ביטוי
להכרתה  -ולו המאוחרת והעקיפה  -בחומרת מעשיהם של
הקצין וחייליו ובפסול המביך שבהחלטתה של הפרקליטות
הצבאית.
בשנתיים האחרונות החלו חלק מהשופטים בבתי המשפס
האזרחיים לפסוק לטובת התובע פיצויים גבוהים הנותנים
ביטוי הולם לפגיעה בזכויות היסוד .ואולם ,חב השופטים
עדיין מחליטים על סכומי פיצויים נמוכים יחסית לנפגעים
שלא נגרמה להם נכות פיזית,

 1של 6לשתינזוי 3במדרחוב בירושלים בשבוע שעבד

