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 סדר טיעון בעבירת מין ובעבירה של התעללות בקטין בתוך המשפחהה  8.2

בשנים האחרונות נחשפות עוד ועוד תופעות חמורות של מעשי התעללות בקטינים ושל עבירות  .1

תופעות אלה מחייבות תגובה עונשית חריפה בשל חומרתן וכדי להרתיע . מין בתוך המשפחה

 .את הרבים

תיקים אלה והמאפיינים המיוחדים הקשורים ליחסי בשל מורכבותם ורגישותם של  .2

בין . מחוייבת התביעה לנהוג בתיקים אלה ברגישות ובזהירות מירבית, הקורבנות והנאשמים

להלן . יש לשקול בזהירות מיוחדת את השאלה אם יש מקום לעריכת הסדר טיעון בתיק, היתר

 .ין זהייפורטו קווים מנחים לענ

וזאת עקב החשש כי עדות ,  כי בתיק צפוי קושי ראייתיסקנהמלעתים מגיע התובע בתיק ל .3

רבן ושאר הראיות שבתיק לא יספיקו להוכחת אשמת הנאשם במידה הנדרשת במשפט והק

וקיים קושי , במקרה שבו מוגשת עדות הקטין באמצעות חוקר נוער, כך למשל. הפלילי

מעין אלה יש מקום לשקול במקרים . שהגשתה מחוייבת לפי החוק, להצביע על ראייה מסייעת

 .עריכת הסדר טיעון

מנע מניהול יוכדי לה, כן יש לשקול עריכת הסדר טיעון כדי לקדם הרשעה וענישה מהירה .4

אם עקב , כך למשל. ההליך בנסיבות שבהן עלול המשפט כשלעצמו לגרום נזק נוסף לקורבן

יסוד לחשש כי תהליך הבאת יש , כגון גיל הקורבן או הנסיבות של גביית עדותו, ןינסיבות העני

 .יש מקום לשקול הגעה להסדר טיעון בתיק, הראיות עלול להזיק לו

כל הסדר טיעון עם נאשם בעבירה מן הסוג האמור יהיה , נוכח רגישותו המיוחדת של הנושא .5

וזאת בין אם התיק מנוהל על ידי התביעה המשטרתית , מותנה באישורו של פרקליט המחוז

על פי שיקול דעתו של , במקרים רגישים במיוחד.  על ידי הפרקליטותובין אם הוא מנוהל

 .תיערך התייעצות גם עם פרקליט המדינה, פרקליט המחוז

יש לשקול עריכת התייעצות עם מומחה או , טרם קבלת החלטה על עריכת הסדר טיעון שכזה .6

 .עם פקיד הסעד המטפל בילד

יש , שקלת עריכת הסדר טיעון בגין עבירות בתוך המשפחהכאשר נ, במקרים מיוחדים, כמו כן .7

לדאוג לקבלת תסקיר שיעסוק במצב המשפחה כולה ואין להסתפק בתסקיר אודות הנאשם 

 .בלבד

בתיקים מסוג זה יש חשיבות יתרה גם ליצירת קשר עם הקורבן ומשפחתו על מנת להסביר  .8

מירבית למצבו של הקורבן תוך גילוי רגישות , את השיקולים שהובילו להסדר הטיעון

 .ומשפחתו
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שעניינה בטיפול בעבירות של התעללות מינית או , 14.1בנושא שבנדון ראו גם הנחיה מספר  .9

 1.אחרת שבוצעה כלפי קטינים בתוך המשפחה

 2.שעניינה במדיניות הענישה בעבירות מן הסוג שבנדון, 9.8כן ראו הנחיה מספר  .10

                                                 
פרקליט נחיות ה" תעללות מינית או אחרת שבוצעה כלפי קטין בתוך המשפחהניהול ההליך הפלילי בעבירה של ה"   1

 .)ג"סהתש (14.1 המדינה
 .)ג"סהתש (9.8 פרקליט המדינהנחיות ה" מדיניות הענישה בעבירות מין והתעללות בתוך המשפחה"   2


