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חקיקה שאוזכרה:
חוק השיפוט הצבאי ,תשט"ו :1955-סע' 94 ,92

הכרעת דין
על פי הודאתו ,מורשע הנאשם בעבירה של היעדר מן השירות שלא ברשות ,לפי סעיף  94לחוק
השיפוט הצבאי ,התשט"ו  ,1955 -על כי נעדר מיחידתו ,הובלה  ,Xמיום  10/05/2009ועד יום
 ,11/05/2014בסך הכל  1828ימים ,בהתאם לכתב האישום.

•

ניתנה היום ,02/06/14 ,ד' סיון תשע"ד ,והודעה בפומבי ובמעמד הצדדים.
________
שופט

גזר דין
הנאשם ,טוראי ג.י  ,הורשע על פי הודאתו בעבירה של היעדר מן השירות שלא ברשות ,על כי נעדר
מיחידתו במשך  1,828ימים ,עד להתייצבותו.
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הנאשם גוי ס לצה"ל בחודש אפריל  2009וזמן קצר לאחר מכן החל בהיעדרות הנוכחית .הסנגורית
פירטה את נסיבותיו המשפחתיות הטרגיות של הנאשם .הנאשם שהינו בן יחיד עלה לארץ עם אמו
בגיל צעיר .ככל הנראה נוצר קשר תלותי בין הנאשם לבין אמו ,שהובילה כך נטען להפעלת לחצים
באשר לשירותו של הנאשם .משכך ,החל הנאשם בהיעדרות ממושכת מן השירות .בפני בית הדין
הוצגה גם חוות דעת של מערך בריאות הנפש בצבא ,אשר הובילה בסופו של יום לשחרורו של
הנאשם משירות לאחר שהותאם לו פרופיל  .21כמו כן הוצגו לבית הדין מסמכים הנוגעים למצבו
הכלכלי של הנאשם ושל אמו .הנאשם עצמו הביע חרטה על המצב אליו נקלע.
בנסיבות הייחודיות הללו ,מצאתי כי ההסדר אליו הגיעו הצדדים הינו סביר ומאוזן ולכן אכבדו.
על הנאשם נגזרים ,אפוא ,העונשים הבאים:
 .1ארבעים ( )40ימי מאסר לריצוי בפועל ,שיימנו החל מיום מעצרו.
 .2עונש מאסר מותנה בן שלושים ( )30ימים למשך שנתיים ( ,)2שלא יעבור עבירה לפי סעיף
 92או  94לחוק השיפוט הצבאי ,התשט"ו .1955 -

זכות ערעור תוך  15יום.
•
ניתן היום , 05/06/14 ,ז' סיון תשע"ד ,והודע בפומבי ובמעמד הצדדים.
_________
שופט
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2

