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חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (תיקון מס' 16), התשע"ב–2011** התקבל בכנסת ביום י' בכסלו התשע"ב (6 בדצמבר 2011); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 247, מיום י"א בתמוז התשס"ח (14 ביולי 2008), עמ' 400.

הוספת סעיף 12א
1.
בחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל"א–1971 ס"ח התשל"א, עמ' 134; התשע"א, עמ' 79., אחרי סעיף 12 יבוא:


"הליך חלופי
12א.
(א)	בסעיף זה –






"הליך חלופי" – הליך חלופי להליך פלילי או לחלקו, שנקבע בנוהל, אשר מתנהל שלא בפני בית משפט, ומטרתו, בין היתר, להביא לפעולה שתבטא את קבלת האחריות של הקטין למעשה הפלילי, לרבות באמצעות תיקון כלפי נפגע העבירה, הקהילה או החברה;






"נוהל" – נוהל שנקבע לפי הוראות סעיף קטן (ד).






(ב)	קצין מבחן שקיבל הודעה כי נתגלה בחקירה פלילית שקיים יסוד להעמיד לדין קטין, כאמור בסעיף 12(א), יבדוק אם להפנות את הקטין להליך חלופי בהתאם לתנאי הסף המפורטים בנוהל, ויעביר את תוצאות בדיקתו לקצין המוסמך; מצא הקצין המוסמך כי ניתן להפנות את הקטין להליך חלופי, יודיע לקצין המבחן, וקצין המבחן יהא רשאי להפנות את הקטין להליך כאמור שיתנהל בהתאם להוראות הנוהל, ובלבד שהתקיימו כל אלה:







(1)	הקטין הסכים בכתב להשתתף בהליך החלופי, לאחר שקצין המבחן מסר לו את המידע הדרוש בדבר מהות ההליך, לרבות משמעות הסכמתו להשתתף בהליך וההשלכות הצפויות מההליך על מצבו המשפטי, בשפה ובאופן המובנים לו בהתחשב בגילו ובמידת בגרותו;







(2)	הקטין מכיר במעורבותו באירוע המיוחס לו.






(ג)	הסתיים הליך חלופי, בין שהושלם בהתאם להוראות הנוהל ובין שלא הושלם, יעביר קצין המבחן למשטרה את המלצתו בעניינו של הקטין; השלמת ההליך החלופי תהיה שיקול מרכזי ומכריע בכל החלטה לגבי המשך ההליך הפלילי בעניינו של הקטין, ואם טרם הועמד לדין, לא יוחלט על העמדתו לדין, אלא אם כן מוצדק לעשות כן מנימוקים מיוחדים שיירשמו.






(ד)	השר לביטחון הפנים ושר הרווחה והשירותים החברתיים, בהסכמת שר המשפטים, יקבעו נוהל שיפורסם ברשומות, המסדיר סוגי הליכים חלופיים, שיכלול, בין היתר, הוראות בעניינים אלה: 







(1)	השיקולים והתנאים להפניית קטין להליך חלופי;







(2) 	תנאי הסף לקיומו של ההליך החלופי;







(3)	מעמד נפגע העבירה;







(4)	סודיות הדברים שנאמרו ונמסרו בהליך החלופי;







(5)	תוצאות השלמת ההליך החלופי או אי-השלמתו;







(6) 	הגורם האחראי לביצוע ההליך החלופי."
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