עינויים בפרשת דומא
בהצהרות לתקשורת הפרקליטות דבקה בעמדתה שבחקירת ההצתה בדומא לא נעשה שימוש
בעינויים:

)מקור ראשון (23/4/2018
אך בדיונים במשפט הזוטא בתיק דומא מתבררת תמונה אחרת .חוקרי השב"כ מודים במסגרת
עדויותיהם בהפעלת העינויים נגד החשודים.
להלן נביא מקצת מהאזכורים אודות העינויים שהופעלו כלפי הנאשם הקטין:
החוקרים מעידים על עינויים פיזיים בחקירה:
)מתוך חקירה נגדית לחוקר "סטיבן" ,15/12/2016 ,עמ'  205ואילך(

רמיזות מיניות ומגע בעל אופי מיני:
)מתוך סיכומי ההגנה במשפט ,עמ' (49

חקירות ארוכות ותכופות מאוד לרבות מניעת שינה:
)מתוך עדות הנאשם ,עמ' (1080

הודאות תחת עינויים:
ב 16-באפריל  2018פורסם במהדורת החדשות של 'כאן  '11ובכלי תקשורת רבים נוספים
שהפרקליטות מוותרת על ההודאות שנגבו באלימות בפרשת דומא:

הפרסומים התבססו על דברי הסיכום של התביעה )עמ' :(135

למעשה הפרקליטות מודה שההודאות שהוצאו מהנאשם במהלך "חקירות הצורך" בשב"כ אינן
קבילות לצורך ההליך הפלילי אך ההודאות שהתקבלו בחקירת המשטרה הן כן קבילות שכן הן לא
התקבלו תחת עינויים .אלא שבמהלך משפט הזוטא התברר שחקירות המשטרה וחקירות השב"כ היו
חופפות למדי ופעמים רבות במהלך חקירות המשטרה אף אוים הנאשם שבמידה ולא יודה על אירוע
דומא יחזרו חקירות העינויים .משלא הודה בפני חוקרי המשטרה הוחזר הנאשם לחקירת שב"כ:

חקירה זו ,שנמשכה החל מ 2:20אחרי חצות עד  8בבוקר ,תוארה על ידי הנאשם כחקירה האלימה
והקשה ביותר:

)מתוך סיכומי ההגנה(
במצב שכזה ברור מעל לכל ספק שאין חילוק מהותי בין החקירות בשב"כ לבין החקירות במשטרה,
וככל שההודאה תחת עינויי חוקרי השב"כ אינה קבילה ,וכך כאמור מודה הפרקליטות ,הרי שגם
להודאה בחקירה המשטרתית לא ניתן לייחס מימד של בירור האמת.

.1
.2

.3
.4

.5
.6
.7

סיכומו של דבר:
במסמך זה הבאנו מעט מזעיר מהעדויות במשפט דומא על העינויים הפיזיים
והנפשיים הקשים שעברו הנחקרים בחדרי החקירות.
הפרקליטות מנצלת את החסיון במשפט שהשב"כ דורש ללא הצדק ומשקרת
לציבור בנוגע לעינויים בחקירות החשודים .בהצהרות לתקשורת נאמר הפוך
ממה שאומרים חוקרי השב"כ בעדויות במשפט.
ההודאות בחקירות נגבו תחת עינויים קשים ,חסרי תקדים בחקירת יהודים!
הנסיון להבחין בין ההודאה בחקירת השב"כ )שגם הפרקליטות מודה שהיא
חסרת ערך( להודאה בחקירת המשטרה )עליה מבקשת הפרקליטות להתבסס(
הוא אבסורד ,שכן גם ההודאה במשטרה נגבתה בצל החקירות בשב"כ ותחת
איומים שאם הנאשם לא יודה הוא יחזור לחקירות העינויים בשב"כ.
"אור השמש הוא החיטוי הטוב ביותר"  -את המתרחש במשפט דומא הציבור
צריך להכיר .לא ייתכן שהדברים יתנהלו במחשכים.
דרושה חקירה של גוף בלתי תלוי לבחינת התנהלות גופי החקירה והתביעה
בסיפור.
כל מי שחפץ להגיע לחקר האמת באירוע ההצתה בדומא צריך להקים קול
זעקה על העוול המתמשך שנעשה.

