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 14.19זכות העיון בחומר חקירה רגיש המצוי בתיקי המכון לרפואה משפטית:
התחייבות הגורם המבקש לעיין/להעתיק חומר חקירה רגיש
 .1לזכות העיון בחומר החקירה ,שמקורה בסעיף  74לחוק סדר הדין הפלילי ,1חשיבות יתרה
במימוש הזכות למשפט הוגן ומעמדה הרם מביא אותה להימנות "עם זכויות המסד של
הנאשם במקומנו"; עניין סיקסיק 2.לסנגוריה זכות וחובה לבחון את חומר החקירה במלואו
במסגרת היערכותה למשפטו של נאשם בפלילים.
 .2חומר החקירה המצוי בתיקי המכון לרפואה משפטית הוא חומר חקירה רגיש .על פי עמדת
המכון לרפואה משפטית ,הוא איננו נעתר לבקשות לצילום תיקי המכון אלא לאחר קבלת
אישור משטרה או פרקליטות .הטעם נעוץ ,בין היתר ,בטיב התמונות המצויות בתיק,
המתעדות את הנתיחה שלאחר המוות או את פציעותיו של קורבן העבירה החי כשהוא
מעורטל .כמו כן מכילים תיקי המכון מידע רפואי שחלה עליו הסודיות הרפואית מכוח חוק
זכויות החולה .כן עשויים להימצא במכון רקמות ביולוגיות של קורבן עבירה.
 .3בנסיבות אלה ,מימוש זכות העיון  -וזכות ההעתקה בפרט  -בחומר חקירה האמור על ידי גורם
מעוניין )נאשם או מי מטעמו( גורם באופן מובנה לפגיעה קשה בזכויות חוקתיות של הקורבן
ו/או בני משפחתו לצנעת הפרט ,וכן לפגיעה בכבוד האדם  -לרבות כבוד המת .מצב רגיש זה
מחייב הקפדה על כך שהפגיעה בזכויות הקורבן תיערך בצורה מסודרת ומבוקרת שתבטיח כי
הפגיעה תהיה מידתית ושתימנע חריגה מן הנדרש לצורך ניהולו של הליך הוגן.
 .4בנסיבות אלה ,יש צורך לנקוט באמצעים על מנת להבטיח כי השימוש בחומר החקירה הרגיש
מטעמו של נאשם ייעשה אך ורק על ידי גורם המוסמך לדבר ולצרכי הליכי המשפט בלבד ,וכי
כל שימוש ישיר ועקיף בחומר זה ייעשה בדרך מידתית ,כמתחייב מטיבו של חומר זה
ומהשלכות העיסוק בו על צדדים שלישיים ,פרטיותם וכבודם .כמו כן מתחייב שעם סיום
הליכי המשפט ,יושב החומר הרגיש שהועתק למשמורתו של המכון לרפואה משפטית.
 .5על מנת להבטיח תנאים אלה ,כתנאי מוקדם לעיון ולהעתקת החומר ,יידרש הגורם המבקש
את העיון/העתקת החומר לחתום על טופס התחייבות )כדוגמת נספח "א"( .טופס ההתחייבות
יישמר בתיק הפרקליטות/משטרה והעתקו ישוגר ללשכה המשפטית במכון לרפואה משפטית.
נחתם טופס ההתחייבות במכון ,ישוגר העתק טופס ההתחייבות לתיק הפרקליטות.
 .6נודע לפרקליט אגב ניהול התיק )או לאחר מכן( כי נעשה שימוש בחומר החקירה הרגיש באופן
שאינו עולה בקנה אחד עם התחייבותו של הגורם המעיין ,ידווח על כך לפרקליט בדרגת
ממונה ומעלה לצורך שקילת האפשרות לנקוט באמצעים המתחייבים ,על פי נסיבות העניין.
1
2

חוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[ ,התשמ"ב ,1982-ס"ח .43
ע"פ  1152/09סיקסיק נ' מדינת ישראל ,פ"ד מו).(1992) 8 (5

התחייבות לעיון/העתקה בחומר ראיות רגיש )בכל הליך משפטי(
אני הח"מ ,עו"ד _______________ )נציג הסנגוריה הציבורית  -כן/לא*( ,מס' רשיון _______,
מתחייב כי השימוש בחומר הראיות שמקורו בתיק המרכז הלאומי לרפואה משפטית ,אשר נמסר
לעיוני/והועתק )*( ,ייעשה על ידי/על ידי איש מקצוע מוסמך מטעמי אך ורק לצורך קבלת הליכי
המשפט ,בבית משפט שלום/מחוזי/עליון )*( ב__________ בעניינו של _______________;
וכי כל שימוש ישיר ועקיף בחומר זה ייעשה בדרך מידתית ולצרכים מקצועיים בלבד כמתחייב
מטיבו של חומר זה ומהשלכות העיסוק בו על צדדים שלישיים ,פרטיותם ,כבודם  -לרבות כבוד
המת; וכי עם סיום הליכי המשפט בערכאה הנ"ל ,יושב החומר או העתקו  -ככל שנמסר ,וכן כל
העתק נוסף שנערך ממנו ,למשמורתו של המרכז הלאומי לרפואה משפטית.
)*( הקף בעיגול

היום_______________ ,

על החתום_______________ :
שם ומשפחה

_______________
חתימה

להלן רשימת המסמכים שהועתקו:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
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