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ראשי

מאגר משפטי

חדשות משפטיות

עורכי דין

סטודנטים

חוזים

תקצירי פסיקה
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תקדין לייט

חיפוש בפורטל
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חדשות משפטיות

12:07 28/07/2019
הנשיאה חיות :הסכם
השריונים בין הליכוד לסיעת
"כולנו"  -חוקי
10:07 28/07/2019
אל-על תפצה נוסעים
שהורדו מטיסה בטענה
שהם חולים במחלה מדבקת
12:07 25/07/2019
 10כללים לעורך הדין
המתחיל

אינדקס עו"ד בתקדין

חיפוש בתקדין לייט

אלעד רייך עו"ד

בתקדין לייט  1,701,140פסקי דין וכתבות ביזפורטל

ביטוח
חוזים
נזיקין

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.
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מדינת ישראל

צפה בפרופיל

פרופ' זיו רייך ,רואה
חשבון
מיסים
חשבונאות
ביטוח
צפה בפרופיל

נגד

חוזים לרכישה

אדוארד ניאזוב

הסכמי עבודה

בית משפט השלום קרית-גת

הסכמי שכירות

][19.04.2016

הסכם ממון

בפני נגה שמואלי-מאייר :כב' השופטת

צוואות

ב"כ המאשימה  -עו"ד עמית חומרי.

הסכמי משכון

הנאשם ובא כוחו  -עו"ד יגאל בן בנימין.

לכל החוזים וההסכמים
פסקי דין המאוזכרים במסמך זה :מ"י 22973-04-14

גזר דין

 .1הנאשם הורשע על פי הודאתו במסגרת הסדר טיעון בכתב אישום מתוקן ,המייחס לו עבירות של איומים ,תקיפה
סתם והחזקת אגרופן או סכין למטרה לא כשרה ,לפי סעיפים  379 ,192ו)186 -א( לחוק העונשין ,התשל"ז.1977 -
 .2במסגרת ההסדר הוסכם כי הצדדים יעתרו במשותף לעונשים של מאסר מותנה ,קנס ,פיצוי למתלונן ושל"צ.
 .3בהתחשב בהודאת הנאשם ,שיש בה משום קבלת אחריות וחיסכון בזמן שיפוטי; וכן בהתחשב בעובדה שהנאשם
נעדר עבר פלילי ,בשים לב לתיקונים המשמעותיים בכתב האישום ,לחלוף הזמן ,להמלצתו החיובית של שירות המבחן,
אני מוצאת לנכון לכבד את ההסדר ,שהינו סביר בנסיבות העניין ומאזן נכונה בין האינטרס הציבורי לאינטרס האישי של
הנאשם.
אציין עוד כי מצאתי לאמץ את ההסדר גם בהתחשב בהוראות תיקון  113לחוק העונשין ,ובעובדה שההסכמה העונשית
בין הצדדים ,העומדת בבסיס ההסדר ,נמצאת בגדרי מתחם הענישה ההולם את האירוע נושא כתב האישום המתוקן.
 .4אשר על כן ,אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים:
א .מאסר מותנה למשך  8חודשים ,אשר יופעל אם תוך תקופה של  3שנים מהיום הנאשם יעבור עבירה מן העבירות בהן
הורשע.
ב .קנס בסך  ₪ 500או  5ימי מאסר תמורתו .הקנס תוך  60יום מהיום.
ג .ניתן בזאת צו של"צ בהיקף של  180שעות .העבודות תבוצענה במסגרת "תלמוד תורה עציון" בקריית מלאכי,
בתפקידי לוגיסטיקה ותיקונים.
הובהרה לנאשם חשיבות שיתוף הפעולה עם שירות המבחן בביצוע עבודות השל"צ ומשמעות היעדר שיתוף הפעולה.

העתק מגזר הדין בדחיפות לשירות המבחן.
ד .הנאשם ישלם פיצוי בסך של  ₪ 1,000למתלונן-ע.ת .3/הפיצוי יקוזז מסכום ההפקדה שהופקדה על ידי הנאשם
במסגרת מ"י  ,22973-04-14ככל שלא קיים עיקול על כספים אלו.
מצורף בזאת טופס פרטי ניזוק.
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כל תשלום בתיק ייזקף תחילה לטובת הפיצוי.
 .5מורה על השמדת המוצגים  -דיסקים ,בכפוף לחלוף תקופת הערעור.
זכות ערעור תוך  45יום מהיום לבית המשפט המחוזי.
ניתן והודע היום י"א ניסן תשע"ו 19/04/2016 ,במעמד הנוכחים.
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הצדדים במסמך זה :אדוארד ניאזוב ,מדינת ישראל

להסרת המסמך ממאגר תקדין לייט – לחץ כאן

מוצרים מבית חשבים

חשבים מידע עסקי
אודות
מכללת חשבים
יצירת קשר

ערכאות

מסמכים חדשים בתקדין

נושאים

כלים שימושים

בג"צ  - 1877/14התנועה למען איכות השלטון...

עליון

איתור פסק דין

ביומד

בג"צ  - 4650/17מיכאל רובסקי נ' מדינת יש...

מחוזי

צור קשר

משפט

מ"ח  - 885/19פלוני נ' מדינת ישראל

שלום

פרסם אצלנו

נפט וגז

ע"פ  - 4328/19מאיר מרוצגאי נ' בית משפט ...

ארצי

תנאי שימוש

מט''ח

בש"א  - 4896/19יניב שמר נ' עומרי קרנץ

אזורי

תקדימייל

וול סטריט

בג"צ  - 5069/16חוסין אחמד עלי חמאמדה נ'...

משפחה

משכנתאות

ניתוח טכני

צבאי

התקנת תקליטור

שיווק ופרסום

התקנת תקליטור סטודנטים

נדל''ן

בג"צ  - 4149/17פלוני נ' שר הפנים
בג"צ  - 1997/18פלוני נ' ראש ממשלת ישראל
ע"א  - 2486/18יצחק בן משה נ' הכונס הרשמ...

שוק ההון

ע"א  - 3624/18עמירם מיידר נ' דן הלפרט

טכנולוגיה ואינטרנט

כתבות בארכיון ביזפורטל

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 | 151
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