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ראשי

מאגר משפטי

חדשות משפטיות

עורכי דין

סטודנטים

חוזים

תקצירי פסיקה

8/31/2017

תקדין לייט

חיפוש בפורטל

דף הבית < פסקי דין < ת"פ )ירושלים(  - 2477/95מדינת ישראל נ' יוסף ברזעסקי

חדשות משפטיות

13:08 30/08/2017
רשות המסים תוכל לממש
דירות שרכש אב עבור ילדיו
בשל חוב של  3מיליון שקל

11:08 30/08/2017
סולקה מהרצאה לאחר
שסימסה במקום להקשיב –
ותפוצה ב 7,000-שקל

11:08 30/08/2017

חוזים לרכישה

אינדקס עו"ד בתקדין

חיפוש בתקדין לייט
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.

הסכם ממון
צוואות

צפה בפרופיל

יוסף סמואל ושות עו"ד
מקרקעין
אזרחי
בנקאות
צפה בפרופיל

עלות המסמך  35ש"ח
ת"פ )ירושלים(  - 2477/95מדינת ישראל נ' יוסף ברזעסקי~ ,
ת"פ )ירושלים( 2477/95

הסכמי עבודה
הסכמי שכירות

שמעון ריינר משרד עורכי
דין
הוצאה
לפועל
חוזים
מקרקעין

מדינת ישראל
נגד~ , ~ ,
יוסף ברזעסקי~ , ~ ,
בבית משפט השלום בירושלים ~ ,

הסכמי משכון

][16.10.96
לכל החוזים וההסכמים

לפני י' ענבר השופט

מר ג' אש  -בשם המאשימה
עו"ד מרכוס  -בשם הנאשם

ג ז ר ד י ן~ ,
פסקי דין המאוזכרים במסמך זה) :ע"פ 262/89

גזרדין

השופט י .ענבר
 .1הנאשם הורשע ,על פי הודאתו ,בעבירה של מעשה מגונה ,לפי סעיף ) 348א() 345 +א() (1ו) (3לחוק העונשין
תשל"ז  .1977 -תיאור המעשה הינו ,כי ביום  ,28.6.95בשוק מחנה יהודה ,פנה הנאשם אל קטין בן כ 13-שנים,
והציע לו לעבוד בנקיון בביתו תמורת  50ש"ח.
כאשר הגיע הקטין לביתו של הנאשם ,סגר הנאשם את דלת הבית ואת החלונות ,נצמד אל הקטין ואונן על גופו.
 .2על פי המפורט בתסקיר שירות המבחן ,הנאשם בן כ 22-שנים ,לומד בכולל ,נשוי מזה שנה וחצי ללא ילדים.
המשפחה חרדית .מהלך חייו אופיני לתלמידי ישיבות .אין לו עבר פלילי .את העבירה דנן ביצע ,לדבריו ,על רקע
"תאווה" שנכנסה בו לאור מחלתה של אישתו ,שבעטיה נבצר מהם אז לקיים יחסי מין .שירות המבחן מעריך ,כי
מדובר במעידה חד פעמית המהווה "תגובה למצב משברי" ,וכי הנאשם למד לקח ומשלם מחיר ניכר של בושה
ואשמה ,יחד עם פחד רב פן המעשה יתגלה בקרב קהילתו .לאור זאת ממליץ שירות המבחן להסתפק בהטלת
מאסר ע"ת ושירות לתועלת הציבור.
 .3בטיעונו לפני הדגיש ב"כ המאשימה את חומרת העבירה ,וביקש להטיל על הנאשם מאסר ,שירוצה בדרך של עבודות
שירות .הסניגור טען ,כי אין ליחס למעשי הנאשם חומרה מיוחדת .הוא הדגיש ,כי מדובר בכשלון יחיד של בחור
צעיר .לאור כל אלו ביקש לאמץ את המלצת שירות המבחן.
 .4העבירה שהנאשם הורשע בה מפליגה בחומרתה .נכון הדבר ,כי מעשיו אינם נמצאים בדיוטה העליונה של מידרג
החומרה בכגון -דא .אולם ,הן מתאור העובדות בכתב האישום והן מדברי הנאשם לקצינת המבחן עולה ,כי כבר
כאשר יצא ביום הארוע מביתו לשוק ופגש בקטין ,היתה ברורה לו כוונתו להביאו לביתו ולבצע בו שם את זממו .אף
מתחוור ,כי הוא גם הספיק לשפוך את זרעו בנוכחות הקטין ...
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במסמך זה מוצגים רק  2,500התווים הראשונים של פסק הדין/ההחלטה ,ולא ניתן בהכרח ללמוד מהם על תוצאות
ההליך .על מנת לצפות במסמך המלא ,יש לרכוש אותו.

עלות המסמך  35ש"ח

הצדדים במסמך זה :מדינת ישראל

להסרת המסמך ממאגר תקדין לייט – לחץ כאן

מוצרים מבית חשבים

חשבים מידע עסקי
אודות
מכללת חשבים
יצירת קשר

ערכאות

מסמכים חדשים בתקדין

כלים שימושים

נושאים

ע"פ  - 4749/17בן גניש נ' מדינת ישראל

עליון

איתור פסק דין

ביומד

ע"פ  - 7876/15אחמד חמאמרה נ' מדינת ישראל

מחוזי

צור קשר

משפט

רע"א  - 5805/17פרחיה יבגני נ' אולג וסיל...

שלום

פרסם אצלנו

נפט וגז

ע"א  - 5359/16קלוד מימון נ' עמר אליהו

ארצי

תנאי שימוש

מט''ח

דנ"מ  - 6492/17העמותה למען מדע מוסרי נ'...

אזורי

תקדימייל

וול סטריט

ע"פ  - 1094/17פלוני נ' מדינת ישראל

משפחה

משכנתאות

ניתוח טכני

בג"צ  - 5145/16ראש מועצת הכפר א-סוויה נ...

צבאי

התקנת תקליטור

שיווק ופרסום

התקנת תקליטור סטודנטים

נדל''ן

בש"א  - 6391/17אליהו סנדק נ' מקונטט טלה...

כתבות בארכיון ביזפורטל

בג"צ  - 402/66חגי קלוגמן נ' שר האוצר

שוק ההון

רע"א  - 3438/17דן כוכבי נ' כונס הנכסים ...

טכנולוגיה ואינטרנט

השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש
טלפון 03-5680888 :פקס 03-5680899 :דוא"לtakdin@hashavim.co.il :
האתר מותאם לצפייה ברזולוציה  1024x768בדפדפנים :אינטרנט אקספלורר מגרסה  8.0ומעלה ,פיירפוקס מגירסה  2.0ומעלה וגוגל כרום
אפיון ועיצוב ממשק משתמש
s: 150 | 152
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