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הודעה לעיתונות

הנשיאה מרים נאור בדיון בתיק של קרבן עינויים" :עינויים לא ייתכנו .צורך לא
מצדיק עינויים"
נשיאת בית המשפט העליון אמרה את הדברים בדיון שהתקיים לפני יומיים בתיק של אסעד אבו-גוש,
נחקר שעבר עינויים בחקירת שב"כ ,בטענה שמדובר בפצצה מתקתקת .המדינה הודתה כי על
העותר הופעלו "אמצעים מיוחדים" .למרות חוות דעת מומחים בינלאומיים ורופאים שקבעו כי אבו גוש
עונה ,היועמ"ש פסק כי אין מקום לפתוח בחקירה פלילית.
"עינויים לא ייתכנו .צורך לא מצדיק עינויים" ,כך אמרה נשיאת בית המשפט העליון השופטת מרים
נאור ,בדיון בעניינו של אסעד אבו גוש ,נחקר שעבר עינויים בחקירת שב"כ ,בטענה שמדובר בפצצה
מתקתקת.
ב 2007 -נחקר אבו גוש על ידי השב"כ ,שם הופעלה עליו אלימות פיזית ונפשית קשה שכללה מכות,
הטחות בקיר ,הושבתו על קצות הבהונות ,כיפוף בתנוחת "בננה" ,כיפוף מכאיב של אצבעותיו ,מניעת
שינה ולחץ נפשי קשה .ביולי  2012הגיש הוועד נגד עינויים באמצעות משרד בן-נתן-פומרנץ עתירה
לבג"ץ בשמו של אבו גוש בדרישה להורות ליועץ המשפטי לממשלה לפתוח בחקירה פלילית כנגד
החוקרים ולהעמידם לדין .הוועד צירף לעתירה חוות דעת של משפטנים בינלאומיים ,וחוות דעת של
שתי רופאות ופסיכולוג שקבעו כי מה שעבר אבו גוש הם עינויים לפי האמנה הבינלאומית נגד עינויים.
המדינה בתגובה לעתירה הודתה כי החוקרים השתמשו ב"אמצעי לחץ מסוימים" אך סירבה להגדיר
את המעשים כעינויים .בתגובה ,דרש בג"ץ לפני שלוש שנים מהיועץ המשפטי לממשלה לנמק מדוע
נסגר התיק .מאז  2001הוגשו יותר מ 1,000-תלונות על עינויים ומעולם לא נפתחה חקירה פלילית.
מקרהו של אבו גוש הוא הפעם הראשונה שבג"ץ מבקש מהיועמ"ש לנמק החלטה על גניזת תלונה
בגין עינויים.
בדיון שלשום טענה המדינה שאבו גוש היה "פצצה מתקתקת" וכי המעשים שעבר לא היו עינויים.
השופט אורי שוהם אמר בדיון כי לא קיימת משוואה לפיה ככל שהצורך גדול ניתן להשתמש
בעינויים .הנשיאה נאור הוסיפה כי אין מחלוקת שעינויים אסורים .למרות האמירות הנחרצות בדבר
האיסור על עינויים ,הדגישו שופטי בג"צ כי בית המשפט לא נוהג להפוך החלטה של היועץ המשפטי
לממשלה.
מהוועד הציבורי נגד עינויים בישראל נמסר בתגובה" :לא ברור כיצד כיפוף אצבעות וגבו של אדם עד
יצירת נזקים נוירולוגיים הניכרים גם חמש שנים לאחר המקרה ,אינם עינויים .העותר עבר מסכת
המהווה עינויים במובהק .אנו מקווים שבית המשפט 18 ,שנים לאחר פסיקת בג"ץ כי עינויים אסורים,
יידע להורות על פתיחה בחקירה פלילית".
על הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל:
הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל פועל למען בני אדם באשר הם – ישראלים ,פלסטינים ,מהגרי
עבודה ונתינים זרים נוספים ,השוהים בישראל ובשטחים ,במטרה להגן עליהם מפני עינויים
והתעללויות שנוקטות רשויות האכיפה והחקירה הישראליות ולתמוך בבני אדם שמצויים כעת בחזקת
הרשויות הישראליות לאחר שעברו עינויים במדינות מוצאם.
לפרטים נוספים :מיה אפשטיין 055-883-5945-

