
שרטר אימץ בן (עוזי) סברץ נגד ישראל מדינת

כתב־אישום
במדינה

משפט
במעצרים תקדים

 לישון גשלח העצור
היה. זה כך כבית.

אהדת יהיה זה עכשיו

שרטה את מנשקת ו.יא פנינה
כדין...״ שלא הנאשם -נטש

 אחר של לטיפולו אותה נטש הקשות,
בלתי־ידועות. שדרכיו

 מופיעים הפרקליטות אנשי 53 כל
 רשימה בכתב־האישום. כעדי־תכיעה

 גד להגיע: יכלו לא עדים, של נוספת
 צור, מיכאל אבו, סלומון פלום, (״שץ״)
 הנפט״) (״מזריק משה אביטן, הרצל

 לב־עמי המנומס") (״האנס שלמה לוי,
 במשך שעברו רבים, עבריינים ועוד

שרטר. של ידיו תחת השנים
 שנערכה המשתתפים, רבת במסיבה

 אורח״הכבוד, שרטר היה לסין. בבית
 כולם, על והאהובה הנאה אשתו עם יחר

 כרכו מהמסיבה הצילומים את ריבקה.
 המתעדת חוברת בצורת הפרקליטים

 בפרק־ התחיל המישפט המישפט. את
 הגשת על שהודיע שדר, ליט־המחוז,

 כל יהיו שלא כך ועל כתב־האישום
 ואחר־כך הנאשם. עם עיסקות־טיעון

 שהיו השופטים של תמונותיהם באו
 קהל־ של הסקרניות ופניהם במסיבה

 אם לראות המחכים הפרקליטים,
יכפור. או באשמה יודה ״הנאשם"

 עם המשוחח שרטר, של תמונתו
 ״נסיון בכותרת: הוכתרה דבורין, פנינה

 באלבום האחרון הדף עדים״. להדיח
 וצוחק קל בעונש יצא אנד: ״הפי אומר:

 במישפט זכייתו ובעיקבות כולם.״ על
הי הפרקליטות כל שרטר את נישקו

איתו. שעברו פות,
 עבדו תל־אביב פרקליטות ך(
 סעיף־אישום למצוא כדי קשה *₪

 פרקליטים כמו אבל לנסיבות. מתאים
 סברין אותו. למצוא הצליחו טובים.

 שנה 20 במשך שהיה מי שרטר. עוזי
 ויצא תל־אביב במחוז בכיר פרקליט

 על־פי חבריו על־ידי נאשם לגימלאות,
 המאשים לחוק־העונשין, 363 סעיף
מושגחים. בנטישת אדם

 נגד נפתח צהוב תיק־פרקליטות
 כתבו עמיתיו, והפרקליטים, שרטר,
 פרקליט־המחוז, הערותיהם. את בתוכו
למיקרה, מיוחד שיר חיבר שדר, אהרון

כתב־האישום. על חתם וגם
 את אנשי־הפרקליטות הביעו כך

 זה הוותיק. לפרקליט הרבה אהבתם
 יותר בשבילנו היה ״הוא לו. מגיע

 פרקליטים אמרו מפרקליט־מחוז."
 שנים במשך איתו שעבדו ופרקליטות

 ערמומי,״ מאוד מאוד ״הנאשם רבות.
 שפייזר ריקי הפרקליטה כתבה

 הפרקליטה לכתב־האישום. בהערותיה
 לדרוש יש כי הסבירה שילר נאווה
 עבר שהנאשם מכיוון חמור, עונש

 מושג־ אחריו והשאיר אכזרית עבירה
והו־ עזובים אומללים, חסרי־ישע, חים

•טרטר עם דבררין פנינה תובעת
העונשין...״ לחוק 363 סעיף על עבירה

נאשמים... של ארוכה ■סידרה

 בתי- לשרות הציעה היא לי־געגועים.
 את לרצות הנאשם את לשלוח הסוהר

 את נטש שבו במוסד תקופת־מאסרו
מושגחיו.

 שהיתה גיא, פנינה הפרקליטה
הס את הביעה שרטר, של מתמחה

 בבית־המישפט, נגדו להופיע כמתה
 אליה העביר הזדמנות שבכל מאחר
 נקמה לה ואין ועבי־כרס, קשים תיקים
 נגדו. להופיע מאשר יותר מתוקה

 את הביעה רוזנטל מרים הפרקליטה
 בזרועותיה נטש שהנאשם על כעסה

 האתלטי", ״האנס של תיקו את
 כי כתבה נקדימון זהבה והפרקליטה

 של במעמדו אדם יכול יום לא.בכל
 כזו. חמורה עבירה לבצע הנאשם

 כר על מתקוממת חן דבורה התובעת
שיטותיו ואל אליו שהתרגלה שאחרי

שרטה ריבקה
אנד הפי

*** •,*י״**

 מימים מקובל מישטרתי נוהג זהו
 חשוד המישטרה חקרה כאשר ימימה.
 היתה בערובה, לשחררו לנכון ומצאה
 לשנת־לילה, לביתו אותו שולחת

 לבית־המישפט אותו מזמינה ולמחרת
 בתנאים בערובה שיחרורו את ומבקשת

מתאימים.
 כלל עולה היה לא שהעניין יתכן
הח שגם מכיוון מישפטית, לבדיקה

מרו היו אנשי־המישטרה וגם שודים
 בעל לויאן, שמשה אלא זו. משיטה צים

השער. את פרץ טוקיו, סלון
 בענין לויאן נחקר חודש לפני

 כביכול, נתן, שאותו תנור־סאוטר,
 מס־ פקיד אייזנברג, לגצל כשוחד
 ואחר־ במישטרה, נחקר לויאן הכנסה.

 רק ערבות. כל ללא לביתו שוחרר כך
 בשבוע במישטרה. הופקד דרכונו
 לרגל לחו״ל לצאת לויאן רצה שעבר
 דרור מעורכי־הדין וביקש עסקיו,
דרכונו. את לו להשיג בכר ועוזי מקרין

 עם בכר עורך־הדין הופיע כאשר
 השישי, ביום בבית־המישפט לקוחו
ראובן מהשופט נציג־המשיטרה ביקש

מקרין
בחוק פירצה

 150 בסך ערבות החשוד על להטיל זיו
 הטיעון את העלה הסניגור שקל. אלף

 היה לא שלויאן מאהר כי המישפטי.
 ישר לבית־המישפט בא אלא עצור

 עליו להטיל סמכות כל אין מביתו,
 לחוק 33 סעיף פי על וזאת ערובה,

 שמע כאשר הפלילי. סדר־הדין
 סירב הזו החדשנית הטענה את השופט
 המיש־ בא־כוח הכריז אז בתיק. לטפל

 שהחשוד היא הבעיה כל אס כי טרה
 במקום בו אותו עוצר הוא עצור, איננו

שעות. 48ל־
וס לויאן מדי. ו״דדלה הצלחה '

 המיש־ הטענה במילכוד. היו ניגורו
 אבל טובה. אומנם היתה שלהם פטית

 את יבלה שלויאן לכך גרמה היא
הס בו חזר לכן בבית־המעצר. השבת
 והסכים המישפטית, מהטענה ניגור

הב לצורר כעצור לויאן את לראות
בערובה. לשיחרור קשה

 בסך הערבות את קבע זיו השופט
 מבקשתה כפליים שקל, אלף 300 של

 זו החלטה על המישטרה. של המקורית
 לבית־ מקרין דרור עורך־הדין עירער

המחוזי. המישפט
 אוסטרובסקי־ ויקטוריה השופטת

 ואת הסניגור טיעוני את ששמעה כהן,
 לא דבורין, פנינה התובעת טיעוני
 המישפטית לשאלה היא גם נכנסה

 מאחר בכך צורך היה לא הקשה.
 הסכימו הם להסכמה. הגיעו שהצדדים

 100 של לסכום הערבות את להוריד
בלבד. שקל אלף

 מדי. גדולה היתה זו שהצלחה יתכן
 על ששמעו שקציני־מישטרה מכיוון

עצו לשחרר חוששים החלו התקדים,
 סניגוריהם יטענו פן בערב, לביתם רים

 לבית־ יגיעו כאשר דומה טענה
אפש שתי לי ״יש למחרת. המישפט

 ״או בכיר, קצין־מישטרה אמר רויות,"
 הבוקר, עד במעצר החשוד את להחזיק
 לבית- מבית־המעצר ישר אותו ולהביא

 לפנות או בערובה, לשיחרור המישפט,
לשופט־תורן." בערב

 פירצה כאן שיש סבורים מישפטנים
לתקנה. וצריך בחוק,




