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פט אלא השאלה הא, נית$ התנהגותה של המתלוננת היא שעומדת לנגד עיני בית המש" סבירות

בית המשפט. לקבוע שאשמתו של המערער בעבירות שביצוע$ יוחס לו הוכחה מעבר לכל ספק סביר

. משיב בשלילה לשאלה זו ומחליט לזכות את המערער מחמת הספק

נ057383/פ"רע סבא בעבירה של צעדי+משפט השלו, בכפר+ המבקש הואש, בבית:מדינת ישראל' נאור

המבקש. 1977+ז"תשל, לחוק העונשי$)6(388עבירה לפי סעי', אי נקיטת צעדי זהירות בחיה–לנות פזיזות ורש

. המשפט בבקשה למנות לו סנגור ציבורי לצור9 ניהול משפטו+ופנה לבית, האישו,+כפר בעובדותיו של כתב

ת עליו עונש בסופו של ההלי9 הורשע המבקש והתביעה עתרה להשי. בקשתו נדחתה מבלי שנער9 בה דיו$

כולל( חודשי מאסר8משפט השלו, גזר למבקש+בית. רק בשלב זה מונה לו סניגור ציבורי. מאסר בפועל

ב$+הפעלת מאסר על על"ש10,000פיצוי למתלונ$ בס9,)בחופ', חודשי,6תנאי תנאי למש9 עשרה+ח ומאסר

דיו$ של בקשתו+דחייתה בלא,שלטענת המבק. נדחה, המשפט המחוזי+ערעור שהגיש המבקש לבית. חודשי,

בה, למנות לו סנגור בנוס' מלי$. אינה עולה בקנה אחד ע, החובה לקיי, דיו$ בבקשה כאמור בטר, החלטה

המשפט מראש+המבקש כנגד עתירת המדינה בערכאה הדיונית להשתת מאסר בפועל בלי שהודיעה על כ9 לבית

,א לתקנות הסנגוריה הציבורית4כהוראתה של תקנה, גורכדי שיוכל לבחו$ א, יש מקו, להורות על מינוי סנ

לו, בתשובה לבקשה הודיעה המדינה. 1996+ו"תשנ כי א' שלעמדתה לא כל מקרה בו נאש, אינו מיוצג ונגזר

הרי שבנסיבות מקרה זה מסכימה היא למת$ רשות לערער וכ$ לקבלת, מאסר הוא מצב המצדיק ביטול משפטו

את. משפט השלו,+נו של המבקש יובא בשנית בפני ביתבמוב$ זה שעניי, הערעור בית המשפט העליו$ מקבל

ועניינו של המבקש יוחזר, הדי$ של הערכאות דלמטה יבוטלו+וקובע כי פסקי, הבקשה ועמה את הערעור גופו

.משפט השלו,+לשמיעה בפני בית

נ031187/פ"דנ הי:'פר. ואח' מדינת ישראל באיזו מידה קשורה התביעה: יתה השאלה שהוצבה בדיו$ הנוס'

כי. להסדר טיעו$ שעשתה ע, נאש, בערכאה הדיונית כאשר היא ניצבת בפני ערכאת הערעור דעת הרוב קבעה

אי$ התביעה, ויוגש ערעור מטעמו, על התביעה להסביר לנאש, מראש כי במקרה שידחה הסדר הטיעו$

פס+על. מתחייבת להג$ על ההסדר בפני ערכאת הערעור על התביעה להג$ על עמדתה כפי, ככלל,ק הדי$פי

על. שנקבעה בהסדר הטיעו$ וכי טווח שיקול דעתה שלא להג$ על הסדר הטיעו$ בערכאת הערעור הוא מצומצ,

ש אשר דחה את הסדר הטיעו$ ואת אינטרס הציבור בכיבוד גזר הדי$"התביעה לאז$ את ביקורתו של ביהמ

מידת התמורה שנת$ הנאש, בויתורו על ניהול, הכרוכות בהסדרלמול הנסיבות הקונקרטיות, שהושת

כי, דעת המיעוט סברה. צפיית הנאש, שההסדר יכובד וכ$ האינטרס הכללי בעידוד הסדרי טיעו$, המשפט

את, במקרי, הנדירי, בה, אי$ התביעה תומכת בפני ערכאת הערעור בהסדר הטיעו$ יש לתת לנאש,

בית המשפט קבע כי נסיגת התביעה מהעמדה שהציגה, נסיבות המקרהב. האפשרות לחזור בו מהודאתו

. במסגרת הסדר הטיעו$ אינה מוצדקת ועל כ$ החליט להותיר את העונשי, בהתא, למוסכ, בהסדרי הטיעו$

ב 1.12 משפטי" חו(רי"ייצוג

ש2005בשנת נת קיבל בית המשפט העליו$ שתי בקשות למשפט חוזר שהגישה הסניגוריה הציבורית במהל9

הבקשה השניה. חדשות שנערכו בתיקDNAבקשה אחת למשפט חוזר התקבלה על בסיס בדיקות. 2004

בשני התיקי, מצויות ראיות. למשפט חוזר התקבלה על בסיס חוות דעת פתולוגיות חדשות שנערכו בתיק

:מדעיות בלב הבקשות למשפט חוזר

נ9974/04ח"מ מאז הרשעתו. 1991ע באונס של קטינה בשנת המבקש הורש: מדינת ישראל' אדריא# שוור.

באמצעות, הגיש המבקש, במסגרת הניסיו$ לאתר ראיות חדשות. ניסה המבקש להביא לעריכת משפט חוזר

. במוצגי, שנשתמרו מזירת העבירהDNAלבית המשפט העליו$ בקשה לעריכת בדיקות, הסניגוריה הציבורית

לפי. במוצגי,DNAת מהמכו$ לרפואה משפטית אנאליזות ערכה מומחי, לפי החלטת בית המשפט העליו$

על. המבקש לא יכול להיות המקור לזרע ולד, שנמצאו במוצגי,, חוות דעת שהגישה לבית המשפט העליו$

חזרה בה המומחית מהמכו$, לאחר הגשת הבקשה. בסיס חוות דעת זו הגיש המבקש בקשה למשפט חוזר
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, הגיש המבקש חוות דעת שנערכה על ידי מומחי, מטעמו, קבות זאתבע. לרפואה משפטית מחלק ממסקנותיה

לוי בהחלטתו ד$ בעילות לקיומו'הש. שלפיה גבר אחר ולא המבקש הוא המקור לזרע ולד, שנמצאו במוצגי,

ה, של משפט חוזר את. שהוגשוDNA+וקובע כי קיומו של משפט חוזר מתחייב נוכח ראיות ע, זאת דוחה לוי

. בערובההבקשה לשחררו

נ5048/04ח"מ  המבקש הורשע בהריגת בנו התינוק ונדו$ לארבע עשרה שנות:מדינת ישראל' דניס איי(#

היס מהמכו$ לרפואה משפטית לפיה התינוק' על חוות דעת של פרופ, רובה ככולה, ההרשעה התבססה. מאסר

וו$ שהאב הוא היחיד שהיה ע, בנו מכי. שעות לפני מותו4+6נפטר כתוצאה מחבלה מכוונת בגולגולתו שאירעה 

הבקשה למשפט חוזר הוגשה לאחר עבודה מאומצת. החליט בית המשפט להרשיעו בהריגת בנו, באותו הזמ$

מת, של הסניגוריה הציבורית לאיתור מומחי, אשר מצאו עובדות וראיות חדשות המצביעות על כ9 שהתינוק

. מספר ימי, לפני המוות ולא היא שהביאה למותוכתוצאה ממחלת לב וכי החבלה הקיימת בראשו אירעה

הנשיא ברק ד$ בהחלטתו בעילות לקיומו של משפט חוזר וקבע כי בחלק מ$ התשתית העובדתית הקיימת בתיק

לכ9 מתלווי, ממצאי, חדשי, המעוררי, את האפשרות. ישנ, סימני שאלה ותהיות המחייבי, בירור מחודש

 שלא זכו להתייחסות כלשהי בחוות דעת המכו$ הלאומי לרפואה ממצאי,, כי התינוק סבל ממחלת לב

.המבקש משוחרר בערובה. משפטית ולא עמדו כלל בפני בית המשפט המחוזי

. ההצלחה בשתי בקשות למשפט חוזר שהוגשו על ידי הסניגוריה הציבורית הינה הישג נדיר ומשמעותי ביותר

+אביב ובבית המשפט המחוזי בבאר+המחוזי בתלהמשפטי, החוזרי, עצמ, מתנהלי, כעת בבית המשפט

יחד ע, סניגורי,, והייצוג בה, נעשה ג, הוא על ידי הממונה על משפטי, חוזרי, בסניגוריה הארצית, שבע

.פנימיי, נוספי,

 הגישה הסניגוריה הציבורית בקשה נוספת למשפט חוזר לבית המשפט העליו$ שהסתמכה על 2005במהל9 שנת

ועל טענה של חשש, כדי לפגו, במהימנות העדות המרכזית בפרשה, לדעת הסניגוריה,ה בה$ראיות חדשות שהי

למרות שסבר, דחה בית המשפט העליו$ את הבקשה, לאחרונה. לעיוות די$ בשל התנהגות שופטי ההרכב

.שהאופ$ בה נהגו השופטי, היה בלתי תקי$

. 2004 פניות יותר משנת6,ג בבקשה למשפט חוזר פניות לייצו23 הגיעו לסניגוריה הארצית 2005במהל9 שנת

הצפי הוא לגידול. מ$ הפרסו, שנית$ להצלחה בשתי הבקשות למשפט חוזר שהתקבלו, בי$ היתר, גידול זה נובע

. 2006נוס' בפניות במהל9 שנת 

כ2005בשנת לס. אשר חלק$ התקבלו בשני, קודמות והצטברו בהמתנה לטיפול, פניות11+ נסגרו ו' שנת נכו$

, הועמקה בדיקת הפניות2005במהל9 שנת. פניות לקבלת ייצוג בבקשה למשפט חוזר47 המתינו לטיפול 2005

שימוש במומחי, ועריכת בדיקות, לרבות באמצעות העברת תיקי, מורכבי, לטיפול של סניגורי, פנימיי,

כ$. מדעיות וביצוע חקירות פרטיות כאינדיקציה נוספת לבחינת, הורחב השימוש בבדיקות פוליגר', כמו

. הנדרשת לצור9 קבלת ההחלטה, השאלה א, יש מקו, להשקעת משאבי, כה רבה


