על פסק הדין בערעור עע"מ 606/21
הפתיח המלווה כל תגובה נמצא בתגובה הראשונה ומומלץ למי
שלא זוכר לעיין בפתיח של התגובה הראשונה –
http://ariksworld.com/Grow/tguva1.pdf
נושא שני – מסמך שקרי מזויף ומפוברק
נספח ו' שהוגש על ידי המשיבים כחלק מתשובתם לבקשת
הביזיון http://ariksworld.com/Grow/responsedishonor.pdf
הוא מסמך שקרי ,מזויף ומפוברק.
קביעתו (סעיף  98להכרעת הדין בבית המשפט המחוזי) של עו"ד
אחיקם סטולר ,ד"ר לכימיה ,כי" :קביעתו של העותר כי המסמך
מזוייף ,לא נתמכה ולו בבדל ראיה ולמותר לומר כי מדובר
בהאשמות חמורות ,בפרט כשהן מופנות כנגד משטרת ישראל.
העובדה כי המסמך לא התקבל אצל העותר ,לטענתו ,אינה ראיה
לכך שהמסמך מזוייף"  -היא שקר ורמייה .אני עומד איתן ובטוח
במאת האחוזים שמסמך זה הוא מסמך שקרי ,מזויף ומפוברק!
בבית המשפט העליון ציינתי תשע הנמקות (!) לכך שמדובר
במסמך שקרי מזויף ומפוברק:
 .1לא נטען בתגובת המשיבים הראשונה.
 .2לא נטען בתגובת המשיבים השנייה.
 .3לא נטען בדיון ההוכחות הראשון .נטען לא ראינו ,מה שסותר לחלוטין את
טענת המסמך שזו תשובה .אז או שזה שקר או שהטיעונים בדיון
הראשון היו שקר .בואו נבחר ....אני אומר את זה בציניות כי שניהם
שקר.
 .4אין תצהיר או עדות לגבי מסמך זה.
 .5אין תצהיר או עדות המסבירים את הגשתו המאוחרת ,אחרי כשנה.
 .6גם בדיון (בבית המשפט העליון) ,לא ביקשו המשיבים להגיש תצהיר או
עדות לתמוך במסמך זה.
 .7זה לא מייל.
 .8זה לא התקבל אצלי בניגוד למסמכים אחרים.
 .9הצרופה למסמך צורפה למסמך אחר ככה שברור שמסמך זה מעולם לא
נשלח.
לכן ,מדובר במסמך שקרי מזויף ומפוברק!
בהמשך טענתי בבית המשפט העליון בנוגע לMcQueeney v. :
) Wilmington Trust Company (1985שבו קבע בית המשפט
העליון הפדראלי כך" :הניסיון להוליך שולל את בית המשפט
הוא ראיה נסיבתית משמעותית לאי אמיתות התביעה גופה".

העליתי גם את חזקת השקרFalsus in uno falsus in omnibus :
שחשיבותה בעיקר בהגשת מסמכים מזויפים.
הרציו לעניין זה אומר שמי שמשקר בדבר אחד בבית המשפט,
בעיקר מזייף מסמך ,יש להניח ששאר דבריו ומסמכיו גם הם
שקר ולכן יש לדחות את עמדתו.
בית המשפט העליון בדחיית הערעור אישר קבלת מסמך שקרי,
מזויף ומפוברק בניגוד לדין ולא רק את קבלתו אלא גם את
ההסתמכות עליו כחלק מהכרעת הדין.
מדובר בהפקרות של ממש בכל הנוגע להליכים משפטיים
ולשימוש במסמכים שקריים ,מזויפים ומפוברקים.
ואמר ברטולד ברכט במחזה "חיי גלילאו":
"מי שיודע את האמת ומשקר הוא פושע"
הפניות למידע מצויות בסיפא של התגובה הראשונה:
http://ariksworld.com/Grow/tguva1.pdf
לתגובה הבאה:
http://ariksworld.com/Grow/tguva3.pdf
מומלץ לקרוא את כל התגובות.
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