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נדחה ערעורו של אדם המואשם בהריגה והוא ירצה  15שנות מאסר
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נדחה ערעורו של אדם המואשם בהריגה והוא ירצה  15שנות מאסר
בית משפט העליון דחה לאחרונה את ערעורו של אדם על גזר דינו בגין הריגה ,ונקבע כי הוא ירצה 15
שנות מאסר כפי שהוטל עליו בבית המשפט המחוזי בחיפה ]ע"פ  .[6943/16הנאשם רצח גבר שחשד בו
כי ניהל מערכת יחסית רומנטית עם בת זוגו לשעבר של הרוצח .לאחר מכן נמלט לגרמניה והוסגר רק
כעבור  18שנה .בית המשפט המחוזי בחיפה קבע כי ירצה  15שנות מאסר ,אולם הוא ערער על העונש
בטענה שגם ככה הוא חי בגרמניה בהיחבא שנים רבות .בית המשפט דחה את ערעורו והותיר את העונש
שקיבל על כנו ,אם כי הפחית מגובה הפיצוי.
הנאשם היה בקשר רומנטי עם אישה כמה שנים .בשלב מסוים עבר לגרמניה ,אך הגיע לישראל לביקור .בשנת  1998הוא השתתף
במסיבה עם האישה ,וכשראה אותה מתחבקת עם גבר אחר שאל אותה אם היא מעורבת איתו בקשר רומנטי והיא השיבה בשלילה.
כמה שעות לאחר מכן ביקש המערער מהגבר לצאת עימו החוצה ודקר אותו באמצעות סכין בבית החזה .כתוצאה מכך מת הגבר.
המערער נמלט באותו יום לגרמניה ,חי שם  18שנה ,והוסגר לישראל רק לאחרונה .הוא הורשע לפי הודאתו בעבירה של הריגה ונדון
בבית המשפט המחוזי בחיפה ל 15-שנות מאסר והוטל עליו לשלם פיצוי בסך של .₪ 180,000
הדיון בערעור התקיים בבית המשפט העליון ,בשבתו כבית משפט לערעורים פליליים ,בתאריך  ,31.1.18בראשות כב’ השופט נ’
הנדל ,כב’ השופט נ’ סולברג ,כב’ השופט ג’ קרא .ב”כ המערער ציין שהעונש חמור מידי ,בגלל שהנאשם חי גם ככה בגרמניה
בהיחבא למשך  18שנים ,מתוך חשש שייתפס .נוסף על כך הפיצוי מוגזם ונמצא מעל לרף המקסימלי שאפשר להטיל בנסיבות
המקרה .מנגד ,ציינה ב”כ המשיבה כי מתחם העונש סביר לחומרת העבירה וכי הפיצוי למשפחתו של הקורבן הולם ,במיוחד לאור
העובדה ששנים ארוכות המתינו שהרוצח ייתפס.
השופטים החליטו כי אין הם מתערבים ברף הענישה שנקבע והוא יישאר  15שנה ,אולם שיעור הפיצוי יתוקן ויעמוד על .125,000
ב”כ המשיבה ,מדינת ישראל :עו”ד מירי קולומבוס.
ב”כ המערער :עו”ד אסף ברדוגו.
משרדנו לא ייצג בתיק זה.
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