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ביטול כתב אישום נגד קטין – כל מה שצריך לדעת
הגשת כתב אישום נגד קטין ,והרשעתו בפלילים עלולים להכריע את גורלו ולשלוח אותו למעגל של פשע
ועבריינות ,בעוד שטיפול מקצועי ושקול יכול לעזור לאותו קטין לאמץ דרך חיים נורמטיבית ושומרת חוק.
לאור זאת ,בכדי לאפשר לקטינים הנחשדים בעבירות פליליות לעבור תהליכי שיקום וטיפול ,הליכים
פליליים המתקיימים כנגד קטינים מתנהלים על פי כללים והנחיות מיוחדים .ליווי של עורך דין מנוסה יכול
למנוע הגשת כתב אישום או להקל את חומרתו ,ובכך לסייע לקטין לשוב למוטב ,לשמור על אורח חיים
נורמטיבי ,ולהשתלב בחברה ובשוק העבודה.

זכויותיו של קטין בהליך פלילי
אם אין נסיבות מיוחדות המונעות זאת ,זכאי הקטין לנוכחות הוריו בחקירה המשטרתית ובדיונים המשפטיים.
במקרים בהם הקטין אינו מעוניין בנוכחות אחד מהוריו ,הוא זכאי לנוכחות של בן משפחה אחר ,בו הוא נותן אמון.
הדיונים בעניינו של קטין נעשים בדלתיים סגורות ,כאשר רק הקטין ,הוריו ,עורך דינו ונציגי התביעה רשאים
להשתתף בדיון .פרטי הקטין או תמונתו אסורים לפרסום ,וכן גם החלטות ופסקי הדין .כמו כן ,כמו כל חשוד אחר,
באם מוחלט להגיש כתב אישום כנגד קטין הוא זכאי לשימוע.

חקירת קטין במשטרה
חקירה משטרתית היא תהליך מלחיץ עבור כל אדם ,ועל אחת כמה וכמה עבור קטין שזהו המפגש הראשון שלו עם
מערכות האכיפה .לקטין זכות היוועצות עם עורך דין לפני החקירה ,וזכות לנוכחות הורה או בן משפחה אחר
במהלך החקירה .חשוב לנצל זכויות אלו ,כיוון שהתנהלות נכונה יכולה להביא לסגירת התיק כבר בשלב זה ,בעוד
שהתנהלות שגויה עקב לחץ עלולה להחמיר את מצבו של הקטין.

שירות המבחן לנוער
קטין שנחשד או נמצא אשם בביצוע עבירות פליליות מטופל על ידי שירות המבחן לנוער ,שאחראי על טיפול
ושיקום הקטין .שיתוף פעולה עם נציגי שירות המבחן לנוער הוא מהותי להתנהלות מיטבית של התיק .לאחר
חקירה משטרתית יישלח הקטין לחקירה פסיכו סוציאלית בשירות המבחן לנוער .עם תום חקירה זו ,יכול נציג
שירות המבחן לנוער להמליץ על גניזת תיק בהליך של אי תביעה לקטינים ,המכונה גם טיפול מותנה .במקרה כזה
אין לקטין רישום פלילי או רישום משטרתי.
למרות שלעיתים בני הנוער עלולים לראות את שירות המבחן כגוף הפועל נגדם ,מדובר במערכת שאמורה לפעול
לטובתם ,ובעזרת שיתוף פעולה עם שירות המבחן ניתן להמתיק את עונשם של קטינים ולמצוא עבורם פתרונות
מיטיבים שיעזרו להם לחזור למסלול חיים נורמטיבי .המאמר הבא מפרט מעט על שירות המבחן לנוער ,דרכי
פעולתו ,מטרותיו ,וכיצד ניתן להיעזר בשירותיו לשיקום וקידום בני נוער שהסתבכו עם החוק.
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הגשת כתב אישום נגד קטין
באם החקירה הסתיימה ללא סגירת התיק ,והתביעה מוצאת לנכון להגיש כנגד הקטין כתב אישום ,קיימות מספר
דרכים בהן עורך דין מנוסה יכול לפעול לביטול כתב האישום ,לדוגמה:
◻️ שימוע פלילי – טרם ההחלטה להגיש נגד הקטין כתב אישום ,מוטלת על התביעה החובה ליידע את הקטין והוריו
בדבר ההחלטה ,ובדבר זכותו של הקטין להליך שימוע פלילי .בהליך השימוע יכול עורך דינו של הקטין לשכנע את
התביעה לבטל את כתב האישום.
◻️ הפרת זכויות הקטין – אם עורך דינו של הקטין מוכיח כי במהלך החקירה וההליכים הפליליים נגד הקטין הופרו
זכויותיו הבסיסיות ,ניתן לדרוש ביטול כתב האישום .בין השאר מדובר בזכות השימוע ,נוכחות הוריו של הקטין
בחקירות ,היוועצות עם עורך דין וכן הלאה.
◻️ זוטי דברים – קורה שתיק כנגד קטין מגיע לבית המשפט ,למרות שמדובר בעבירה מינורית כמו למשל קטטה בין
תלמידים בבית הספר .במקרים כאלו יכול עורך הדין לטעון טענת “זוטי דברים” ,שפירושה כי העבירה היא עבירה
פעוטה ,שאינה מצדיקה הגשת כתב אישום .כיוון שמדובר בקטין שכל עתידו יושפע מאישום פלילי ,בית המשפט
נוטה להתחשב בטענות ממין זה.
◻️ השתהות בהגשת כתב האישום – למעט מקרים בהם ניתן לכך אישור מיוחד ,אם חולפת שנה ממועד ביצוע
העבירה ,לא ניתן להגיש כתב אישום כנגד קטין .באם כתב האישום מוגש במועד סמוך לתום השנה ,או לאחריו,
יכול עורך דינו של הקטין לדרוש ביטול כתב האישום מחמת שיהוי.

כיצד ניתן להבטיח את עתידו הנקי של הקטין
גיל הנעורים הוא תקופה סוערת בה הקטין בודק את גבולותיו ואת יכולותיו ,מאמץ הרגלי חיים ודפוסי פעולה שילוו
אותו במהלך חייו הבוגרים ,ובונה את אופיו .להליכים פליליים המתנהלים כנגד קטינים השפעה מכרעת על נתיבי
חייהם העתידיים .רשויות החוק והאכיפה מודעות להשפעה המשמעותית שיש לכל החלטה ואישום שיינקטו כנגד
קטינים ,ולכן המערכת נוטה לאפשר התייחסות זהירה לכל קטין ,בהתאם לעברו ,אופיו ואופי האישומים כנגדו .יחד
עם זאת ,המערכת אינה יכולה להתמודד עם המשימה לבד ,ובכדי שהקטין יזכה לייצוג המשפטי הטוב ביותר עבורו
נדרש שיתוף פעולה בין הקטין ,עורך דינו ,שירות המבחן לנוער ורשויות האכיפה.
כבר עם זימון הקטין לחקירה ,או עם היוודע דבר היותו חשוד בעבירה כלשהי יש לפנות לעורך דין מנוסה העוסק
בייצוג קטינים דרך קבע ,לקבלת הדרכה ויעוץ .עורך הדין מהווה גשר ומתווך בין הרשויות והקטין ,ביכולתו להבהיר
לקטין את חשיבות שיתוף הפעולה עם המערכת לתוצאה מיטבית של ההליך עבורו ,ולהדריכו כיצד לפעול בדרך
שתיטיב עמו ביותר .כל קטין זכאי לייצוג של סנגור ציבורי ,ברם ,אם יש ביכולתכם לשכור שירותיו של עורך דין פרטי
מנוסה ,תוכלו להבטיח לנער את הייצוג המוצלח ביותר ,לא משום שהסנגורים הציבוריים אינם מקצועיים דיים ,אלא
משום העומס הרב המוטל עליהם.
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הגשת כתב אישום כנגד קטין – לא סוף העולם
אמנם עדיף להימנע מהגשת כתב אישום כנגד קטין ,ואף ניתן לפעול רבות למניעת הגשת כתב אישום בעזרת עורך
דין אליו פונים מיד עם זימון הקטין לחקירה .יחד עם זאת ,גם אם הוגש נגד הקטין כתב אישום ,אין זה סוף פסוק,
אלא רק תחילת ההליך הפלילי בבית המשפט ועדיין תוכלו לפעול למחיקת כתב האישום בעזרתו של עורך דין
מקצועי ומנוסה .בכל מקרה של הגשת כתב אישום נגד קטין יש לפנות לא דיחוי לעורך דין מקצועי ,לקבלת ייצוג
ליווי והדרכה שיעזרו לשמור על הקטין ועל עתידו.

חשיבות איכות הייצוג המשפטי בהתמודדות עם חקירה או כתב אישום
נגד קטין
בכל מקרה בו קטין חשוד או נאשם בעבירות פליליות ,יש להיעזר בעו”ד פלילי מנוסה שיידע כיצד לנווט בין
האפשרויות השונות שהחוק מאפשר לו .ההליך הפלילי סבוך ,מורכב ומאפשר טווח פעולה רחב .כמעט כל אחד
מהשלבים בהליך הפלילי יכול להוות שלב יציאה ממנו ולהיפך ,מניעת יציאה ממנו .היוועצות בעורך דין הינה
קריטית לאורך כל שלביו של ההליך הפלילי המתנהל נגד הקטין .עורך הדין שייצג את האינטרסים שלו יוכל עוד
משלביו הראשונים של ההליך לסכל את האפשרות שיואשם או יורשע בהאשמות שווא וכן במקרים מסוימים אף
להביא לביטול ההליך הפלילי שנפתח נגדך.
בכל מקרה של חשד או אישום נגד קטין ,הצורך בייעוץ משפטי מקצועי הוא הכרחי .עורך הדין יוכל להקטין את
כובד הראיות נגד הקטין ולהביא לתוצאות המיטביות בתיק בכך שיסייע לו לגבש גרסה עקבית שעשויה להיות
ההבדל בין הרשעה לזיכוי.
צוות עורכי הדין שלנו ,ביניהם גם יוצאי הפרקליטויות השונות ורשויות האכיפה ,פועל במקצועיות ומסירות על מנת
ולהגן על זכויות חשודים ונאשמים קטינים בהליכים פליליים .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 המטופל.
במידה ויקירכם זומן לחקירה או שהוגש נגדו כתב אישום בפני בית משפט פלילי ,פנו ללא דיחוי להתייעצות עימנו
בטלפון  052-6885006או השאירו פרטים ונשמח לסייע ולהציע לכם מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה
אישית .הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדכם .סודיות מלאה מובטחת.

כל הזכויות שמורות לאסף דוק  -חברת עורכי דין ©

