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קבלת בקשת חנינה על ידי נשיא המדינה
ומחיקת עבר פלילי
נשיא המדינה ,מר ראובן )רובי( ריבלין נעתר לבקשת חנינה שהגיש משרדנו ובתוקף
סמכותו הורה על מחיקת עברו הפלילי של לקוח המשרד שהורשע בעברו בעבירה פלילית
חמורה ובכך סלל את השתלבותו מחדש בחברה.

קבלת בקשת חנינה על ידי נשיא המדינה | קיצור תקופת מחיקה | מחיקת
עבר פלילי
נשיא המדינה ,מר ראובן )רובי( ריבלין נעתר לבקשת חנינה שהגיש עו"ד פלילי אסף דוק ובתוקף סמכותו,
הורה על מחיקת עברו הפלילי של לקוח המשרד שכלל עבירה פלילית חמורה במרשם הפלילי.
לאחרונה ,במסגרת מאמציו של אותו לקוח להשתלב מחדש בשוק העבודה בתחום האבטחה והביטחון
ומשנתקל בסירובם של מקומות אלה ,פנה למשטרת ישראל על מנת לברר האם עוד תלוי ועומד לחובתו
רישום פלילי .לאחר עיון במרשם הפלילי ,גילה כי עדיין מופיעה לחובתו הרשעה פלילית בתיק חמור אשר
ממשיכה להעיב על השתלבותו בחברה הישראלית.

בשל העובדה שאי מחיקת עברו הפלילי של אותו לקוח פירושה הענשה ומניעת פרנסה לא רק לעצמו אלא
אף למשפחתו התלויה בו ,פנה משרדנו בשמו לכבוד נשיא המדינה בבקשה להורות על קיצור תקופת
המחיקה של הרישום הפלילי שהיה תלוי ועומד לחובתו וזאת על מנת ולהעניק לו ולמשפחתו חבל הצלה
בתוך הסבך בו היו מצויים.
למרות שאותו לקוח נמצא אשם על-ידי בית המשפט בעבירה פלילית חמורה ,נעתר כבוד נשיא המדינה
לבקשת החנינה שהגיש משרדנו וקיצר את תקופת המחיקה החלה על העבירה ובכך הביא למחיקת עברו
הפלילי של אותו לקוח.

סמכות החנינה של נשיא המדינה  -מחיקת עבר פלילי באמצעות קיצור
תקופות התיישנות ומחיקה
מתן חנינה מנשיא המדינה מהווה למעשה הבעת אמון מצד המדינה ומוסדותיה לדרך הישר אותה בחר
לעצמו אותו לקוח ומאפשרת לו להמשיך ולגלות אחריות לחברה בה הוא חי ,לתרום לה מזמנו ומרצו ,לציית
לחוקי המדינה ולהיות נאמן לערכיה לאורך זמן.
על פי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים התשמ"א –  1981לנשיא המדינה נתונה הסמכות לקצר את
תקופות ההתיישנות והמחיקה הקבועות בחוק לאנשים שהורשעו בעבירה פלילית בבית משפט .מכאן ניתן
להבין כי סיום הליך פלילי בבית משפט בהרשעה אינו סותם את הגולל על ייתר האפשרויות המשפטיות
העומדות בפני נאשם המעוניין להביא לביטול הגזרה שנגזרה עליו בבית המשפט .האפשרות הבולטת מכולן
העומדת לרשותו של אדם שהורשע בבית משפט היא להגיש בקשת חנינה לנשיא המדינה ולנסות להביא
למחיקת עברו הפלילי .בעוד המערכת המשפטית מונחית על-ידי שיקולים של גמול והרתעה ומחויבת לפיכך
להיות מודעת למשמעות החברתית הרחבה של המסר המועבר בהליך גזירת הדין ,הרי שהסמכות הניתנת
למוסד החנינה מאפשרת לו לייחס חשיבות מיוחדת למגוון השיקולים הקשורים למרקם החיים הייחודי
והבעיות האנושיות העולות ממנו.
קיצור תקופות ההתיישנות והמחיקה במרשם הפלילי על ידי נשיא המדינה מאפשרת למעשה לאדם שהורשע
בפלילים והרשעתו נמחקה לקבל תעודת יושר ולנהל חיים נורמטיביים.
להלן ההודעה שנתקבלה מסגן היועצת המשפטית לנשיא המדינה ,עו"ד ג'מאל קדרי ,המבשרת כי נשיא
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המדינה מחק את עברו הפלילי של הלקוח:
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