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חקירת קטינים במשטרה – מה צריך לדעת?
למרבה הצער ,לא נדירים המקרים בהם מגיעים קטינים לחקירה משטרתית ,לעיתים עקב מעשים
הנחשבים לקונדס ושעשוע .ואולם ,מרגע שהדברים עוברים לידיה של המשטרה נכנסים החשוד ובני
משפחתו ל" -יקום מקביל" ,שבו הכללים וההתייחסות מחמירים בהרבה .יתר על כן ,מאחר שמדובר
באדם צעיר יחסית ,הלחצים והפחדים גוברים ומצטרפים לכדי סיטואציה מאיימת במיוחד .מסיבה זו חשוב
לדעת כי המחוקק דאג להסדיר את זכויותיהם ואת התנאים המיוחדים שלהם זכאים קטינים במהלך
חקירה משטרתית ,אשר לחוקרים אסור בשום פנים ואופן לעבור עליהם.

הודעה לגורמים הממונים על הקטין
ההוראות העוסקות בחקירת קטינים במשטרה מפורטות בחוק הנוער ) (1971סעיף ג’ .בראש ובראשונה דואג סעיף זה לכך
שמבוגרים האחראיים לקטין יהיו מיועדים באשר לזימון לחקירה .לדוגמא ,אם הקטין חשוד בביצוע עבירה ניתן לזמנו ולחקרו רק
בידיעת ההורה .ואולם ,אם המשטרה אינה מצליחה לאתר את ההורים תוך הפעלת משאבים סבירים ,הרי שעליה ליידע בגיר אחר
שהינו קרוב משפחתו של החשוד ,או אדם אחר המוכר לו )לאחר שהקטין הביע את עמדתו לגבי זהותו של אדם זה(.
מעבר לכך ,בעת שהקטין יימצא בחקירה ימשיכו נציגי המשטרה בניסיונות האיתור של הוריו או קרובי משפחה אחרים .במידה שכל
המאמצים לא הובילו לאיתור ההורה הדבר יתועד בכתב ,וגם יתועדו יידוע הקטין בעניין זה ,תגובתו או התנגדותו למסירה של
ההודעה .יש לציין כי אם הקטין שוהה דרך קבע במעון ,הרי שמלבד יידוע ההורה חובה גם ליידע את מנהל המוסד .על כל פנים,
ההודעה על הבאתו של הקטין לתחנה תימסר מטעמו של הקצין הממונה ,ללא דחיות.

ליווי בעת החקירה
בניגוד לבגירים ,קטינים החשודים בעבירות זכאים שהוריהם או קרובי משפחתם יהיו נוכחים בעת החקירה ,וכמו כן מותר להם להיוועץ
באנשים אלו לפני שהחקירה מתחילה .זאת ,אלא אם הקטינים הביעו התנגדות לכך לאור נימוקים סבירים ,או שהיו מוחזקים במעצר,
ובתנאי שההיוועצות והנוכחות אינה נושאת פוטנציאל לפגיעה בחקירה עצמה ,בטובתו של הקטין ,או לפגיעה בשלומו ולחשיפת
פרטים מוצנעים מחייו .כמו כן ,תתכן מניעה של זכות זו בעת חשש לשיבוש הליכי החקירה ,בעת חשד לעבירות ביטחוניות ,ולצורך
מניעה וסיכול של עבירות נוספות.

זכויות בחקירה עצמה
לפני שנכנס קטין לחקירה חייב החוקר להסביר לו על זכות ההיוועצות בעורך דין בפרטיות ,וזאת בשפה שהוא מבין בהתאם למידת
בגרותו ולגילו .כמו כן ,יוסבר לו על הזכות לנוכחות אחד ההורים או קרוב משפחה כלשהו כאמור לעיל ,ולפני שהנחקר מובא לתחנה
חייב החוקר להודיע על כך לעורך דינו .באופן כללי ,קטינים אינם נחקרים בתחנות משטרה במהלך שעות הלילה ,אלא בהינתן תנאים
מיוחדים ,כאשר השעות המותרות לחקירה הן בין  7בבוקר ל 8 -בערב בקטינים שגילם נמוך מ14 -שנים ,ובין  7בבוקר ל 10 -בלילה
בקטינים בוגרים יותר.
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הערה לסיום
מלבד האמור לעיל ישנן עוד מספר תקנות וזכויות העומדות לימין הקטין הנחקר ,ומערכת המשפט רואה חשיבות מרובה בשמירה
עליהן ,עד כדי ביטול הליכים במקרים של חריגה .כמו כן ,לחקירה במשטרה ישנן פנים מרובות מבחינת ההרגשה האישית ,הזכות
לשתוק ,טכניקות ולחצים שיופעלו ,והימנעות מאמירות מפלילות והסתבכויות מיותרות .לכן ,במידה שבנכם או בתכם חשודים בעבירה
כלשהי ,מהרו לפנות אל עורך דין פלילי בעל ניסיון בייצוג קטינים.
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