077-5006206

מבזקים פליליים

חפש...

היבטים פליליים של החוק להגנת הצרכן

אודות

עו"ד פלילי דוק

תחומי עיסוק

פסקי דין

052-6885006

בלוג פלילי

מאמרים

הצלחות

פורום

חזרה לעמוד הראשי | פסיקת בית המשפט העליון | בג"ץ  3282/16דניאל סנראי נ .שר הפנים

שלח לחבר

בג"ץ  3282/16דניאל סנראי נ .שר הפנים

הדפס מאמר

צור קשר

פורמט טקסט

נט המשפט

| 21.04.2016
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קבצים מצורפים
גודל פונט
בג"ץ  3282/16דניאל סנראי נ .שר הפנים

בבית המשפט העליון
דירוג התוכן

בג"ץ 3282/16
לפני:
העותר:

 5.0מתוך 5.0

כבוד השופט י' עמית
דניאל סנראי
נ ג ד

המשיבים:
pdfcrowd.com

 .1שר הפנים

)מספר מדרגים – (1

ייעוץ מקצועי ודיסקרטי
מלא את פרטיך ונחזור אליך בהקדם
open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

 .2מדינת ישראל

שם מלא

תגובת המשיבים לעתירה למתן צו על תנאי
בשם העותר:
בשם המשיבים:

טלפון

עו"ד לירן זילברמן

תיאור פנייה

עו"ד רועי שויקה

החלטה

שלח

מתגובת המשיבים מיום  ,21.4.2016עולה כי בקשתו של העותר למתן מעמד מכוח
חוק השבות ,התש"י 1950-נבחנת על ידי שר הפנים.

חיפוש

בנוסף ,המשיבים הביעו הסכמתם לפיה העותר ישוחרר ממשמורת במהלך היום
בכפוף לחתימתו על ההתחייבויות כי) :א( לא יעסוק בפלילים במהלך שהותו בישראל
)ב( יפנה באופן מידי לאחר שחרורו ממשמורת לקבלת טיפול רפואי מקצועי בעניין
עבירות המין בהן הוא הורשע במסגרת ההליך הפלילי שנוהל בעניינו )תפ"ח ) (630/09ג(
יתייצב ביום  ,21.4.2015בשעה  09:00בלשכת רשות האוכלוסין בירושלים )ג'נרלי( לצורך

פרסומים אחרונים

חיפוש

קבלת אשרה מסוג ב 2/לתקופה של שבועיים ,בהמתנה להכרעה בעניינו.

חיפוש מתקדם

היבטים פליליים של החוק להגנת הצרכן
נעצרו שני אחים שהפעילו בביתם מעבדת סמים
חשודים בגניבה שיטתית של בלוני גז מבתים …

לאור זאת ,החלטתי מיום  18.4.2016מבוטלת.

כיצד משפיע סנגור פלילי על שיקולי בית המ…

בהיעדר הודעה מצד העותר עד ליום  ,2.5.2016העתירה תימחק ללא צו
להוצאות.

ניתנה היום ,י"ג בניסן התשע"ו ).(21.4.2016
pdfcrowd.com

תזכיר חוק-יסוד :תקציב המדינה לשנים … 2009
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חשוב שתדעו
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שופט

בקשת חנינה

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח 16032820_E04.doc .הי
www.court.gov.il
החנינה היא הליך

משרדנו לא ייצג בתיק זה

שהורשע בפלילים באמצעות ביטול העונש שנגזר
עליו בהליך המשפטי .ישנם מספר סוגי חנינות כגון:

דרג עד כמה תוכן משפטי זה סייע לך:

 ...קרא עוד

תגיות  -מונחים נוספים בתחום

הצלחות המשרד

משפט פלילי | פסיקה | פסקי דין | פסקי דין פלילי | מאגר משפט פלילי | מאגר משפטי | פסיקה
עליון | פס"ד פלילי
הצלחות המשרד בתחום

באמצעותו מוחלים לאדם

סגירת תיק חקירה כנגד לקוחה
שנחשדה בתקיפה

הצלחות נוספות

סגירת תיק פלילי בעבירת יבוא סמים באינטרנט
סגירת תיק תקיפה שנפתח נגד רופאה בעילה של חוסר אשמה פלילית
אי הרשעה בעבירות גניבה והונאה בכרטיסי אשראי
אי הרשעה ללקוח שאיים לפרסם תמונות וסרטונים מיניים של אישה שהכיר

כנגד לקוחת המשרד נפתח תיק פלילי בחשד
לתקיפה של אדם אחר בשל סכסוך בין-אישי.
בעקבות פניית משרדנו החליטו ביחידת התביעות

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

 ...קרא עוד

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל
שעות היממה .הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.
pdfcrowd.com

הצלחות נוספות

הודעות אחרונות בפורום פלילי
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תיק וגיוס לצהל

בטלפון 077-5006206 :או בנייד052-6885006 :

נכתב ע"י דנה בתאריך 26.06.16

בדוא"לoffice@dok.co.il :

תיק וגיוס לצהל

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:
שם מלא

טלפון

נכתב ע"י עו''ד אלעד שאול אלבז בתאריך

שלח

נושא פנייה

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד .עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.

23.06.16
תלונה במשטרה
נכתב ע"י עו''ד אלעד שאול אלבז בתאריך
22.06.16

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך

תגובות אחרונות
שלא כמו אתרים של עורכי דין אחרים בתחום…,
נכתב ע"י גיורא בתאריך 23.06.16
שלום ,האם אתם מטפלים גם בתיקים פליליי…

קבלת חנינה מהנשיא ללקוח
שהורשע בהתפרצות וגניבה

רופא חשוד ברצח

הגנת זוטי דברים במשפט פלילי

שחרור חשוד ממעצר בעבירות
תקיפה וחבלה

חקירה משטרתית נגד רמי לוי

ביטול כתב אישום

נכתב ע"י יסמין בתאריך 23.06.16
שלום רב ,במקרים בהן השתנו הנסיבות ניתן …
נכתב ע"י עו"ד אסף דוק בתאריך 22.06.16

עזרה וכלים
פורום משפט פלילי

רשימת תחנות משטרה

תגובות ) 0תגובות(
תגובות המאמר

חדשות פסיקה פלילית

בתי סוהר בישראל

מתוך | :מציג:

בתי משפט בישראל
פסיקת בית משפט עליון

pdfcrowd.com
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הוסף תגובה

הצעות חוק ממשלתיות
מאגר הנחיות היועמ"ש

שם מלא:
כתובת דוא"ל:

מאגר הנחיות פרקליטות המדינה
מאגר חוקי מדינת ישראל
מאגר חוקים משפט פלילי

קישור לאתר:
תוכן ההודעה:

אנא חזור על התווים בתמונה:

מידע שימושי

משרדנו בגוגל פלוס

תמונה:

pdfcrowd.com

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API
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תמונה:
קוד תמונה:

שלח

נושאים קשורים מהפורום המשפטי
מה חובה לתת לשוטר שהוזעק בגין תקיפה

מעבר לפורום הפלילי
בן אדם | 11/05/2014 15:32

אסף דוק  -עורך דין פלילי | עו"ד פלילי
מה חובה לתת לשוטר שהוזעק בגין תקיפה

עו''ד איילון בירנבוים | 11/05/2014 22:06

מה חובה לתת לשוטר שהוזעק בגין תקיפה

בן אדם | 12/05/2014 11:10

google.com/+Dokcoil

עקוב

מה חובה לתת לשוטר שהוזעק בגין תקיפה

מה זה סיכום תיק על ידי חוקר

משמעות המלצת המשטרה להעמיד לדין או לסגור תיק חקירה

משמעות המלצת המשטרה להעמיד לדין או לסגור תיק חקירה

מהם הקריטריונים לאי הרשעה?

הקריטריונים לאי הרשעה פלילית

חוסר וודאות לגבי משפט פלילי

pdfcrowd.com

+ 1

2,192 +

עו''ד איילון בירנבוים | 12/05/2014 15:25

רוני | 30/07/2015 14:30

עו''ד אסף דוק | 31/07/2015 17:39

רוני | 01/08/2015 20:50

נורית | 21/08/2013 22:03

עו''ד אסף דוק | 21/08/2013 22:16

גילי | 28/11/2014 23:37
Are you a developer? Try out the HTML to PDF API
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עו''ד איילון בירנבוים | 02/12/2014 08:59

חוסר וודאות לגבי משפט פלילי

אודות הכותב בית המשפט העליון
בית המשפט העליון הוא ערכאת הערעור העליונה ומתוקף תפקיד זה
הוא שומע ערעורים )בזכות( על פסקי דין של בית משפט מחוזי ,ויכול
לשמוע ערעורים ,לאחר בקשת רשות ,על החלטות של בית משפט
מחוזי שאינן "פסק דין" ,וגם ערעור על פסקי דין של בית המשפט
המחוזי ,כאשר המחוזי דן בערעור על פסק דין של בית משפט השלום.
ממליצים Google+ facebook

ניוזלטר משפטי:

נא הזן כתובת דואר אלקטרוני

הצטרף

הישארו מעודכנים:

תפריט אתר
אודות המשרד
תחומי עיסוק

pdfcrowd.com

תחומי התמחות
הכנה לחקירה במשטרה

עבירות פליליות
עבירות הסמים

פורומים פליליים
פורום משפט פלילי

עזרה וכלים
מילון מונחים פלילי

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

open in browser PRO version

הבלוג הפלילי
פסיקה וחקיקה
מאמרים ומדריכים
הצלחות משרדנו
לקוחות ממליצים
חדשות פלילים
סניפי המשרד
יצירת קשר
Rss feeds
עדכוני  RSSלדף זה

שחרור ממעצר
ביטול כתב אישום
סגירת תיק במשטרה
שימוע פלילי  -סעיף 60א
מחיקת רישום פלילי
צווי הגנה למניעת אלימות
דין משמעתי ואתיקה
דין משמעתי לסטודנטים
ייצוג קטינים ונוער
ייצוג קורבנות עבירה
ביטול רישיון נשק
בקשת חנינה

עבירת רצח
עבירות בנשק
עבירות שוד
עבירות איומים
עבירות תקיפה
עבירת אונס
מעשה מגונה
הטרדות מיניות
עבירות מחשב
עבירות גניבה
עבירות מרמה
אלימות בתוך המשפחה

פורום עבירות מחשב
פורום מחיקת עבר פלילי
פורום דיני תעבורה

שיתוף פעולה עורכי דין
מפת האתר

אסף דוק משרד עורכי דין  -ייעוץ ,ליווי וייצוג בהליכים פליליים

זומנת לחקירה? נעצרת על-ידי המשטרה? הוגש נגדך כתב אישום? תן לנו להגן עליך .מענה מיידי ומקצועי  24שעות ביממה 052-6885006 -
הבהרה משפטית :מטרת התכנים באתר הינה לספק אינפורמציה כללית בלבד ואין בהם כדי להוות ייעוץ משפטי מטעם עורך דין ו/או תחליף לו .השימוש ו/או ההיסמכות על התכנים באתר הם באחריותך בלבד.

תנאי שימוש ומדיניות הפרטיות | כל הזכויות שמורות למשרד עורך דין פלילי אסף דוק © 2013-2016
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