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שליטת תאגידים עסקיים
במשרדי עורכי דין – טרנד
שיכבוש גם את ישראל?
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 5דברים שכל עורך דין חייב
לדעת לפני שהוא יוצא לדרך
עצמאית

אינדקס עו"ד בתקדין

חיפוש בתקדין לייט

שמעון ריינר משרד עורכי
דין
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מקרקעין

בתקדין לייט  1,701,140פסקי דין וכתבות ביזפורטל

חיפוש
ייתכן שתוצאות החיפוש מכילות מסמכים בהם מופיעות המילים שחיפשת בנפרד,
על מנת לחפש את הביטוי המדויק יש לתחום אותו במרכאות .לדוגמא" :מדינת ישראל"
ברשימת התוצאות מוצגים רק חלק מן התווים של פסק הדין/ההחלטה,
אשר מיקומם במסמך תלוי במילות החיפוש שנבחרו ,ולא ניתן בהכרח ללמוד מהם על תוצאת ההליך.
על מנת לצפות במסמך המלא ,יש לרכוש אותו.

צפה בפרופיל

יוסף סמואל ושות עו"ד
מקרקעין
אזרחי
בנקאות
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נגד

חוזים לרכישה

מדינת ישראל

הסכמי עבודה

בבית המשפט העליון

הסכמי שכירות

][18.12.2013

הסכם ממון

כבוד המשנָה מ' נאור לנשיא

צוואות
הסכמי משכון
לכל החוזים וההסכמים

פסקי דין המאוזכרים במסמך זה :מ"ח  ,11130/02מ"ח  ,(2321/04מ"ח  ,3428/03מ"ח 8188/99

החלטה

Make your own website
Creating a beautiful
website is simple with
drag & drop tools and
customizable
templates.

Need anything
from the
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 .1בפני בקשה למשפט חוזר ,ובה בקשה למנות למבקש סנגור.

 .2זו בקשתו הרביעית של המבקש למשפט חוזר באותה טענה ,לפיה מתלוננת נגדו בעבירות מין בהן הורשע הודרכה
באשר לדברים שעליה לומר בחקירתה על ידי רב בעל כוחות מאגיים )ראו מ"ח  ,11130/02מ"ח  ,3428/03מ"ח
.(2321/04
 .3דין הבקשה למשפט חוזר להידחות ,וזאת אף ללא קבלת עמדת היועץ המשפטי לממשלה .כפי שנקבע ב-מ"ח
 8188/99בר-נוי נ' מדינת ישראל ):(24.11.1999
SHOP NOW

"אכן ,דיון קודם בבקשה למשפט חוזר אינו מונע ,בהכרח,הגשת בקשה נוספת לקיום משפט חוזר )והשוו :מ"ח
6148/96עמוס ברנס נ' מדינת ישראל ,פ"ד נא ) .(241 (4ייתכנו מקרים ,בהם שינוי בדין ,גילוי עובדות חדשות ,או
התפתחויות דיוניות או עובדתיות אחרות יצדיקו דיון חוזר ונשנה בבקשת נידון לקיום משפט חוזר.
עם זאת ,הכלל הוא ,כי בקשה למשפט חוזר ,שהוא כלשעצמו הליך חריג ויוצא מןהכלל ,אינה הליך העומד לרשות הנידון
כל אימת שיחפוץ ,ככל שיחפוץ  -עד שתיענה בקשתו' :אכן ,פתיחת שערי בתי המשפט ,לתקיפה שאין לה סוף של פסקי
דין שעברו את מלוא ההליך הפלילי ,סופה ערעור מוחלט של הביטחון והיציבות במשפט' )מ"ח 6148/95משה עזריה נ'
מדינת ישראל ,פ"ד נא )."(354 ,334 (2
 .4בבקשתו הנוכחית למשפט חוזר לא העלה המבקש כל טענה שלא נטענה בבקשותיו הקודמות למשפט חוזר.
 .5הבקשה נדחית.
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