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הנחיה מס'  - 9.2בירור מצבו הרפואי של קורבן העבירה
לקראת עריכת הסדר טיעון או לקראת שלב הטיעון לעונש
עדכון אחרון :כז בטבת התשס"ג 1 ,ינואר 2003

בירור מצבו הרפואי של קורבן העבירה לקראת עריכת הסדר טיעון
או לקראת שלב הטיעון לעונש

 .1מצבו הרפואי ,הגופני והנפשי ,של קורבן העבירה והנזק שנגרם לו הינם שיקולים מרכזיים
שיש לשקול ,הן לפני קבלת החלטה בדבר עריכת הסדר טיעון והן לפני שלב העלאת הטעונים,
בנוגע לעונש שראוי כי יוטל על הנאשם .הדברים אמורים במיוחד בעבירות אלימות ,עבירות
מין ועבירות תעבורה ,שהיו כרוכות בנפגעים .ראו לעניין זה הוראות סעיף )187ב( לחוק סדר
הדין הפלילי 1וכן הוראות סעיפים  17ו 18-לחוק זכויות נפגעי עבירה.
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 .2בעבר אירע ,כי העונש שנגזר על הנאשם תאם את המידע הרפואי נכון לשלב גביית החקירה,
אך בדיעבד הסתבר כי בינתיים הוחמר מצב הקורבן .ככלל ,התעודה הרפואית המצויה בתיק
מבטאת את מצבו של הקורבן במועד החקירה .במקרים רבים ,עם חלוף הזמן ,חל שינוי
במצבו הרפואי של קורבן העבירה ,לקולא או לחומרא ,ולעיתים ניתן כבר לקבוע אם הנזק
הינו קבוע או בר חלוף.
 .3לפיכך ,במקרים שעל פי חוות הדעת הרפואית הנמצאת בתיק גרם העבריין לפגיעה גופנית
ו/או נפשית קשה בקורבן העבירה ,יש לקבל מידע עדכני בדבר מצבו של הקורבן לקראת מועד
הדיון המשפטי בשאלת עונשו של העבריין .בדומה ,יש לקבל חוות דעת שכזו לפני חתימה על
הסדר טיעון עם הנאשם.
 .4כדי להקל על ביצוע הנחיה זו ניתן לבקש מהקורבן או מבן משפחתו ,כבר בשלב מוקדם של
ההליכים ,לעדכן את התובע לגבי כל שינוי שיחול במצבו הרפואי של הקורבן .מכל מקום ,רצוי
לבקש מהקורבן או ממשפחתו חוות דעת עדכנית לגבי מצבו הרפואי לקראת שלב הטיעון
לעונש וכן לקראת חתימה על הסדר הטיעון.
 .5ראו גם הנחיה מספר  8.1לגבי השיקולים הכלליים שיש לשקול לקראת הגעה להסדר טיעון.
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