
הצעה שהוגשה ללשכת עורכי הדין נועדה לסייע: אריה גולן 

לנפגעות עבירות מין למצות את הדין בבתי המשפט ולקבוע

כך מדווח. סנקציות נגד עורכי דין שיחקרו אותן בצורה פוגענית

.נועם בר שלום, כתבנו לענייני משפט בתל אביב

באירוע לציון יום האישה הבינלאומי, אמש: נועם בר שלום 

,הציגה עורכת הדין רוני סדובניק אלוני, בלשכת עורכי הדין

אפשרות לסייע לנפגעות עבירות מין החוששות לעלות על דוכן

.מה שגורם לריבוי עסקאות טיעון, העדים

עורך דין דורון, יושב ראש הלשכה: ד רוני סדובניק אלוני "עו

הסכים והביע נכונות לבחון את ההצעה שלנו לתקן את, ברזילי

חוק לשכת עורכי הדין כללי האתיקה באופן כזה שחקירה

משפילה ומבזה של קורבן עבירה שנמצאת בטראומה גם ככה

תיחשב עבירה אתית שדינה, ומגיעה לבית משפט כדי להיחקר
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צריך להביא לכך שהפחד מפני חקירה. שלילת רישיון עריכת דין

שזה, לא יגרום לכל כך הרבה עסקאות טיעון, נגדית בבית משפט

או נפגעי תקיפה, נערות. בעצם המודל שקורה היום בכל הארץ

רוצים לבוא ורוצים לקבל את, מינית שעוברים דברים מאוד קשים

אבל הם לא יכולים לעשות את זה כי הם, יומם בבית המשפט

.מפחדים שהם יחוו טראומה חדשה ואיומה על דוכן העדים

ייצגה את הנאנסת מגן העיר, סדובניק אלוני: נועם בר שלום 

לפנל הגיעה גם שופטת. בהסדר טיעון, איך לא, בתיק שהסתיים

בית המשפט המחוזי בתל אביב נורית אחיטוב שניסתה להסביר

מדוע לא פוסקים בתי המשפט את הפיצוי העונשי המקסימלי

.כמאתיים וששים אלף שקל, לטובת נפגעות העבירות

זה הליך שלא כמו בקנס שיש שמה:  השופטת נורית אחיטוב 

כאן אין שום סנקציה זולת המרכז לגביית קנסות, מסר תמורתו

תמיד יש עונש חלופי, אם הוא איננו משלם קנס. כנגד הנאשם

שתהיה גדולה, ולכתוב ספרה. כאן אין את זה, של עבירת קנס

זה בוודאי שבתי, והיא תהווה אך ורק אות מתה, ככל האפשר

לכן אנחנו פוסקים סכום שיהיה ראלי. המשפט אינם מעוניינים

כי נאשם שהולך למספר, שבאמת תוכל המתלוננת ליהנות ממנה

קיים הליך. רב של שנים לבית הסוהר יקשה עליו לשלם את זה

הוא הרבה יותר קצר מהליך, אזרחי שהיא יכולה לפנות אליו
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לבית המשפט האזרחי יש גם. הופכות להיות עובדות בתיק האזרחי

אבל הליך. כלים טובים יותר לאמוד את גובה הנזק שלנו אין

.אזרחי לוקח זמן רב יותר והוא דורש גם אמצעים

,בינתיים ממשיכות המתלוננות לחשוש מלהעיד:  נועם בר שלום 

מקבלות הסדרי טיעון ונאבקות בבתי דין אזרחי כדי לקבל פיצויים

.ראויים
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