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הופסק הליך פלילי נגד חולה במחלת הנטינגטון שהואשם באלימות
במשפחה
בית משפט השלום בקריות ביטל לאחרונה הליכים פליליים כנגד אדם שהיכה את אשתו] .ת"פ
 .[620-04-17העבירה התרחשה לפני חודשים אחדים ,ובמהלכה היכה הגבר את אשתו ואף את אחד
השוטרים שהוזעק למקום .בירור העלה כי מדובר באדם שסובל מהתפרצויות זעם על רקע מחלת
הנטינגטון ומקבל טיפול תרופתי פסיכיאטרי .השופט נעתר לבקשת ההגנה לבטל את ההליכים הפליליים
נגדו על רקע אי כשירות נפשית ,ולא על רקע מוגבלות שכלית-קוגניטיבית.
הנאשם נמצא בהליך פלילי שבו הוא עומד לדין בעבירות אלימות כלפי זוגתו שהתרחשו במרץ  .2017במהלך האירועים היכה אותה
באגרופיו ואף היכה שוטר שהגיע לסייע .לבקשת ההגנה נשלח להסתכלות פסיכיאטרית בבית חולים מעלה כרמל ,וחוות הדעת
העלתה כי מדובר באדם מוכר למערכת ואשר סובל ממחלת הנטינגטון המערבת גם דמנציה ,קשיי זיכרון וקושי בשליטה תנועתית.
הנאשם מתאשפז לפרקים בבית החולים לאחר התפרצויות זעם המוכרות כחלק מתסמיני המחלה .לאור אלה קבע הפסיכיאטר כי
הנאשם לא היה אחראי למעשיו בעת ביצוע העבירה וכי היום מצבו התדרדר ואינו מסוגל כלל לעקוב אחר ההליכים ,להיחקר או אף
לדאוג להגנתו .הפסיכיאטר ממליץ להעבירו לבית אבות כדי שיקבל את הטיפול המתאים למצבו.
המאשימה ביקשה להמשיך בבירור ושלחה את הגבר לקבל חוות דעת מטעם ועדת אבחון ,בהתאם לחוק הסעד .גם ועדה זו קבעה כי
הוא סובל ממחלה נוירולוגית ודמנציה לא מבעיות שכליות-התפתחותיות.
לאור אבחנות אלה הגיעו שני הצדדים להסכם שלפיהם הנאשם מתאים לקביעת אי כשירות לעמוד בדין .הם היו חלוקים אם חל עליו
חוק טיפול בחולי נפש או חוק הסעד ,אולם ועדת האבחון חזרה על מסקנותיה כי אין מדובר באדם הסובל מלקות שכלית-
התפתחותית ,אלא ממחלה שחלק מתסמיניה הם דמנציה .ב”כ הנאשם הדגיש כי יש להפסיק את ההליכים נגדו בהתאם להוראות
חוק טיפול בחולי נפש ולחייב אותו בצו טיפול מרפאתי ,על פני אשפוזו בכוח בבית חולים לחולי נפש .הודגש כי אשתו מבקשת לטפל
בו במסגרת ביתית ולא לאשפזו בכפיה.
הדיון בעניינו התקיים בבית משפט השלום בקריות בתאריך  20.7.17בראשות כב’ השופט יוסי טורס .בית המשפט הסכים עם טענות
ההגנה וקבע כי הגבר מתאים לטיפול במסגרת חוק טיפול בחולי נפש ולא חוק הסעד ,ולכן אין לאשפזו בכפיה .בית המשפט קבע כי
הנאשם אינו כשיר לעמוד לדין מחמת מחלתו ולכן ההליכים נגדו הופסקו .ההחלטה מהו הטיפול המתאים לו תישאר בידי ועדת
האבחון והמשפחה תקבל סיוע משירותי הרווחה בעירם.
ב”כ המאשימה ,מדינת ישראל :לימור יצחק.
ב”כ נאשם :אנטולי קריינס.
משרדנו לא ייצג בתיק זה.
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