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ייצוג קורבנות עבירה
כשחושבים על ייצוג משפטי בפלילים ,נדמה כי הנאשם או החשוד הם אלו שזקוקים לייצוג וליווי של עורך
דין מנוסה ,בעוד שקורבן העבירה ,לאחר שהגיש את תלונתו ,יכול לשבת בביתו ולהמתין שהצדק ייעשה.
בפועל ,המציאות אינה כה פשוטה ,וקורבנות עבירה המעוניינים לוודא שהצדק ייעשה ,שהאמת תצא
לאור ושהאשם יבוא על עונשו זקוקים גם הם לייצוג משפטי מקצועי וקשוב .עד לשנת  ,2001בה חוקק
חוק זכויות נפגעי עבירה ,נשארו קורבנות עבירה מחוץ להליך המשפטי ,מה שיצר עיוותים ואי צדק .כדי
לתקן את המעוות ,מעניק חוק זכויות נפגעי עבירה לקורבנות שהגישו תלונה זכויות לקבלת מידע
ולמעורבות בהליך המשפטי.

חוק זכויות נפגעי עבירה
כאמור ,חוק זכויות נפגעי עבירה חוקק בשנת  ,2001מתוך כוונה לאפשר לקורבנות עבירה לומר את דברם ולהיות
מעורבים יותר בהליך המשפטי .החוק מקנה לקורבנות עבירה מגוון זכויות והגנות:
◻️ הזכות להגנה פיזית
◻️ הזכות לחיסיון של פרטיו האישיים של קורבן העבירה
◻️ הזכות לקבלת מידע על מהלך החקירה ,הכוללת בין השאר את הזכות לעיין בכתב האישום ,והזכות להיות נוכח
בדיונים שונים הנערכים בתיק ,כולל דיונים בדלתיים סגורות,
◻️ הזכות להביע דעתו על ההליך ,הכוללת בין השאר את זכותו של הקורבן להביע את עמדתו בנוגע לחנינות,
שחרור מוקדם של הנאשם והסכמי טיעון.

מעורבות בתהליך
חוק זכויות נפגעי עבירה מאפשר לקורבנות להיות מעורבים בהליך המשפטי לכל אורכו ,ובכך מתקן מצב אבסורדי
שהיה קיים בעבר ,בו מרגע שהגיש תלונה ,היה הקורבן שהתלונן מודר אל מחוץ להליך המשפטי ללא יכולת לומר
את דעתו או להשפיע על מהלך העניינים.
עורך דין פלילי מנוסה יעזור לקורבן להביע את עמדתו בנוגע לחנינות ועסקאות טיעון ,להיות נוכח בדיונים הנערכים
בדלתיים סגורות ,ולקרוא את כתב האישום .בכך מתאפשר לקורבן להשפיע על ההליך ,ולהשמיע את קולו בכל
שלב של ההליך .כאשר מתבצעות עסקאות טיעון או כאשר נשקלת האפשרות למתן חנינה ,לקורבן זכות מוסרית
בסיסית וחוקית להביע את דעתו ולהתעקש שהצדק ייעשה ,וליווי צמוד של עורך דין פלילי מאפשר לו לעשות זאת
בדרך הטובה ביותר.
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לאפשר לעצמך לספר את הסיפור שלך
קורבנות עבירה סובלים ממצב נפשי לא פשוט ,בייחוד כאשר מדובר בעבירות אלימות ועבירות מין .בנוסף
לטראומה המשפיעה על התנהלותם היומיומית ,רבים מהקורבנות חשים אשמה ,ומתביישים בנסיבות שהביאו
למקרה.
מצבים כאלו מקשים על הקורבן לתאר באופן מדויק את השתלשלות המאורעות שהובילה לאירוע .אי דיוק בתיאור
המקרה וניסיון להסתיר פרטים מבישים יכולים בדיעבד להוביל לכך שהתלונה תידחה מחוסר אמינות ,או שבמהלך
המשפט ייחשפו אי הדיוקים והפרטים שניסה הקורבן להסתיר ,מה שיפגע באמינות סיפורו של הקורבן ויכול להביא
לדחיית טענותיו ולזיכוי העבריין.
ליווי של עו”ד מנוסה יסייע לקורבן למסור עדות מפורטת ואמינה ,וימנע מן הבושה ורגשות האשמה לפגוע
בחקירה.

הכנה לעימות
כאשר נדרש עימות בין הקורבן והחשוד ,קיימת חשיבות מכרעת להכנה מוקדמת של הקורבן ,ובייחוד כאשר מדובר
בעבירות מין .החשוד מן הסתם עובר הכנה מוקדמת לעימות ,ויעשה כל שניתן על מנת להציג את התלונה כתלונת
שווא .התנהלות לא נכונה של הקורבן עלולה להביא לסגירת התיק או לדחיית התלונה גם במקרים בהם התלונה
אמיתית והעבירה אכן בוצעה.
למרבה הצער ,האמת בפני עצמה אינה תמיד מספיקה בכדי להצביע על אשמתו של העבריין ,ויש להקפיד על
הדרך בה הקורבן מתאר את האירוע ועל התנהלותו במהלך העימות.
כדי להבטיח שתלונתו תזכה ליחס הולם ,מומלץ לנפגע עבירה להיעזר בעורך דין פלילי ,שינחה אותו כיצד להציג
את הסיפור בדרך הברורה והמדויקת ביותר .למרות שהאינסטינקט שלנו אומר שדי בכך שאדם דובר אמת כדי
שתלונתו תתברר כנכונה ,כדי שהדברים יעמדו במבחן ההליך המשפטי חשוב להציגם בדרך המדויקת ביותר.
כאמור ,עורך דין מנוסה יידע כיצד להנחות את הקורבן כך שיוכל להביא את האמת בפני מערכת המשפט בצורה
הברורה והמדויקת ביותר.

ייצוג נפגעי עבירות מין
קורבנות עבירות מין זקוקים להגנה וליווי ייחודיים .נפגעי עבירות זקוקים להגנה וליווי ייחודיים ,אלו מהם שמעזים
להגיש תלונה נאלצים להתמודד עם משא כבד של בושה ,אימה ותחושות אשם .במקרים רבים מדובר במילה של
נפגעי העבירה כנגד מילתו של הנאשם ,ולכן קיימת חשיבות מכרעת להתנהלותם ולמסירת עדותם .במקרים בהם
מדובר למשל בצעירה שנאנסה ,ייתכן שהיא תחוש אשמה על הדרך בה נהגה לפני האונס ,כמו שתייה לשוכרה,
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שימוש בסמים או התנהגות משוחררת שעלולה להתפרש כפתיינות.
הבושה ותחושות האשם יכולות להוביל להימנעות ממסירת פרטים ,להסתרת מידע ולאי דיוק בנתונים ,דברים
שיפגעו באמינותה .נפגעי עבירות מין שמוסרים פרטים חלקיים ולא מדויקים ,או משמיטים פרטים שעלולים להציגם
באור לא מחמיא ,מסתכנים בפגיעה באמינותם עד כדי דחיית טענותיהם .ליווי והדרכה של עורך דין יעזרו
למתלוננת ולמתלונן לספר את סיפורם בדרך המדויקת והאמינה ביותר.

עזרה ,ליווי ותמיכה
קורבנות עבירה סובלים מטראומה ונזק נפשי ופיזי ,וההתמודדות עם השלכות האירוע אינה פשוטה .בנוסף לסבל
ולמחיר אותו תובעת מהם העבירה שבוצעה ,צריכים קורבנות שמתלוננים במשטרה להתמודד עם ההליך המשפטי
והחקירתי על כל צדדיו .כדי להגן על זכויותיו של נפגע העבירה ,וכדי לאפשר למערכת לעשות דין צדק עם הקורבן
ולהעניש את העבריין ,יש להיעזר בעורך דין פלילי מנוסה ,שייעץ וייצג את נפגע העבירה ,וילווה אותו לאורך כל
התהליך .נפגע עבירה זקוק לתמיכה רגשית ולייעוץ משפטי כדי לצלוח את התהליך ,להשמיע את קולו ,ולזכות לכך
שהצדק ייעשה והאמת תצא לאור.

חשיבות איכות הליווי והייצוג המשפטי של קורבנות עבירה
הייתם קורבן לעבירה ואתם מעוניינים להגיש תלונה במשטרה? כדי שהתלונה תיבדק ותיחקר ברצינות המרבית ,כדי
שטענותיכם ייבדקו ביסודיות וכדי שתזכו למשפט צדק ,פנו בהקדם לעורך דין פלילי מנוסה .ככל שתפנו לעורך דין
מוקדם יותר כן ייטב .ליווי מקצועי של עורך דין חשוב לאורך כל הדרך ,מרגע הגשת התלונה ועד לדיונים בנוגע
לחנינה או שחרור מוקדם של הנאשם .כדי להבטיח שתממשו את כל זכויותיכם אל תתמהמהו ופנו בהקדם לעורך
דין פלילי מנוסה.
צוות עורכי הדין שלנו ,ביניהם גם יוצאי הפרקליטויות השונות ורשויות האכיפה ,פועל במקצועיות ומסירות על מנת
ולמצות את מלוא זכויותיהם של קורבנות עבירה .המשרד מונה צוות אנשים מוכשר וייחודי המתורגל בחשיבה
“מחוץ לקופסה” למציאת פתרונות מקוריים ופועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות ,תוך לחימה עיקשת,
רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצון הלקוח .במידה והנך קורבן עבירה
פלילית – אל תעבור את זה לבד ,פנה ללא דיחוי להתייעצות עימנו בטלפון  052-6885006או השאר פרטים
ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית .הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא
מצדך .סודיות מלאה מובטחת.
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