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בוטל כתב אישום של קטין שתקף נערה בגין מחדלי חקירה
בית המשפט לנוער בתל אביב יפו קיבל לאחרונה את עתירתו של נער וביטל את כתב האישום נגדו על
תקיפה ,בגין מחדלי חקירה ופגמים שנפלו בהתנהלות התביעה ]תפ )תא(  .[33833-03-16לפי כתב
האישום תקף הנער נערה אחרת בפנימייה לאחר שהעירה לו כי הכדור שבו הוא משחק פוגע בה.
כתוצאה מתקיפתו נגרמו לנערה נזקים בגופה והיא נזקקה לטיפול רפואי .ב"א של הנער טענה כי
חקירתו לא התנהלה לפי הנאמר בחוק הנוער ולכן אינה קבילה .בית המשפט לנוער קיבל טענות אלה
וביטל את התיק ואת הדיון העתידי בו.
כנגד הנאשם ,קטין ,הוגש כתב אישום על ביצוע עבירה של תקיפה הגורמת חבלה של ממש .בנובמבר  2015שיחק כדורגל בשטח
הפנימיה שבה שהה ,בסמוך למתלוננת ,נערה אחרת .לאחר שהכדור פגע בה כמה פעמים התלוננה הנערה ואיימה עליו ,וכתגובה
תקף אותה הנאשם ,דחף אותה ובעט ברגלה .לאחר שאיימה עליו היכה אותה בכל חלקי גופה עם אגרופיו ואף המשיך לבעוט
בראשה לאחר שנפלה .כתוצאה מכך נגרמו לנערה חבלות כולל כאבי ראש ,בחילות וסימנים על גופה והיא נזקקה לטיפול רפואי.
על אף ביצוע העבירה ,טענה ב”כ של הנאשם כי בחקירה נפלו פגמים ולכן יש לבטל את כתב האישום .פגמי החקירה שהיו הינם:
◻️ הנער נחקר ללא נוכחות הוריו.
◻️ הופרה זכות היוועצות עם עורך דין .הנאשם לא הבין את משמעות הוויתור על זכותו ובעת החקירה לא הוסברה לו במדויק זכותו.
◻️ החקירה תורגמה מצרפתית לעברית על ידי שוטרת שאינה מתורגמנית.
◻️ המאשימה לא הגישה כתב אישום כנגד הנערה ,שנטען שהיא זו שתקפה אותו ראשונה ולכן יש במקרה זה אכיפה בררנית.
◻️ אין בתיק חומר חקירה מפורט דיו.
בית המשפט השלום בתל אביב-יפו ,בשבתו כבית משפט לנוער ,קיבל בישיבה בתאריך  3.10.2017טענות אלה .נקבע כי החקירה
הבלתי הוגנת השפיעה על התנהגות הנאשם בחקירה .צוין כי הפגמים שנפלו בחקירה הם מהותיים וכי המשך ההליך המשפטי יהיה
כרוך בפגיעה ממשית בעקרונות הצדק וההגינות .המשטרה לא פעלה לפי הנאמר בחוק הנוער וזכויותיו הבסיסיות של הנער נטלו
ממנו .גם אם תימשך גביית הראיות ,הרי יישאר תמיד ספק סביר האם הודה במעשיו כי לא ידע את השפה ,כי נחקר ללא נוכחות הוריו
או כי התרגום נעשה על ידי שוטרת ולא על ידי מתורגמנית.
לאור אלה הורה השופט לבטל את כתב האישום והדיון הצפוי בתיק בוטל.
בשם הנאשם ,הנער :עו”ד מיטל רון.
בשם המאשימה ,ב”א תביעות ת”א.
משרדנו לא ייצג בתיק זה.
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