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ביהמ"ש העליון הפחית שלושה חודשים ממאסרו של אלון עמר
17:39ב 09/04/2017נכתב על ידי מיכאל פרוסמושקין

עמר שהורשע בירי לעבר ביתו של אדם המזוהה עם מיכאל מור, ירצה 40 חודשי מאסר. השופטים גם

ביטלו את הפיצוי שהוטל עליו לשלם בגין נזקי רכוש שנגרמו מהירי
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אלון עמר

בית המשפט העליון החליט להפחית שלושה חודשים מעונש המאסר של אלון עמר מתל עדשים,

ולבטל את רכיב הפיצוי בעונש.

בנובמבר 2015 אושר בבית המשפט המחוזי בנצרת הסדר טיעון בעניינם של עמר ואריאל זנייב,

המזוהים עם שמוליק הרוש. השניים הורשעו – כל אחד על פי חלקו – במעורבות בירי לעבר ביתו של

אדם המזוהה עם מיכאל מור ב-5 ביוני 2014. במסגרת ההסדר נגזרו על עמר 43 חודשי מאסר בפועל,
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מאסרים מותנים, קנס של 11 אלף שקל ופיצוי של 5,000 שקל למתלוננים. על זנייב נגזרו 24 חודשי

מאסר בפועל, מאסרים מותנים וקנס של 9,000 שקל.

סנגוריו של עמר, עורכי הדין תומר נוה וליאור אשכנזי, ערערו לבית המשפט העליון על גזר הדין,

וטענו בין היתר כי היה מקום להקל בעונש המאסר, כמו גם למחוק את רכיב הפיצוי שהוטל עליו, מאחר

והעבירה הקשורה לפיצוי נמחקה במסגרת הסדר הטיעון. המדינה, התנגדה וביקשה להשאיר את

העונש על כנו, ובכלל זה כל רכיביו.
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הרכב השופטים אסתר חיות, עוזי פוגלמן וענת ברון קיבל חלק מטענות ההגנה בערעור, והחליט

לנכות מעונש המאסר של עמר שלושה חודשים שבהם שהה במעצר. בכל הנוגע לפיצוי, השופטים

קבעו כי לא היה מקום להבחין בין עמר לזנייב, שהיה היחיד מבין השניים שהורשע בעבירה הקשורה

לנזק ברכוש.

לאור קביעה זו, כאמור, השופטים ביטלו את רכיב הפיצוי שהוטל על עמר והורו על ניכוי שלושה חודשי

מאסר נוספים מתקופת מאסרו.
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