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 10.9תגובת הפרקליטות על בקשה לקבלת חנינה
כללי
 .1בהתאם להסדר שנקבע על ידי היועץ המשפטי לממשלה בדיון מיום ) 21.9.1998להלן:
"ההסדר"( תוכל פרקליטות המדינה להגיב על כל בקשה לחנינה של מורשע שמתקיימים בהם
שני התנאים הבאים:
א .על המורשע )להלן" :המבקש"( נגזר עונש מאסר בפועל  -וזאת בין אם הוא החל לרצות
עונשו ובין אם לאו.
ב .לפחות באחד ההליכים נגד המבקש ייצגה הפרקליטות את המדינה.
 .2על הפרקליטות להגיש תגובתה לבקשה בתוך  20יום מיום קבלתה בפרקליטות .אם חוות
הדעת של הפרקליטות לא תתקבל בתוך  20יום ,רשאית מחלקת החנינות להמשיך בפעולתה
מבלי להתחשב בעובדה שהפרקליטות טרם חיוותה דעתה.
 .3יצויין ,כי חוות הדעת נועדה בעיקר להביא לידיעת מחלקת החנינות נתונים ושיקולים
רלוונטיים הידועים לפרקליט מטיפולו בתיק ,וכי בכל מקרה עמדת הפרקליטות אינה מחייבת
את הגורם המטפל בחנינה.
אופן הטיפול במחלקת החנינות
 .4הגיעה בקשה למחלקת החנינות ,תבדוק מזכירות מחלקת החנינות האם ,על פי הבקשה
והמסמכים המצורפים לה ,הפרקליטות אמורה להגיב לבקשה.
 .5כאשר עולה מהבקשה כי הפרקליטות זכאית להגיש תגובתה כאמור בסעיף  1לעיל ,וכן כאשר
לא ניתן לקבוע בוודאות האם הפרקליטות זכאית להגיב כאמור ,תועבר הבקשה לגורם
המטפל בבקשות חנינה בפרקליטות.
 .6מחלקת החנינות תציין בפניה לפרקליטות את כל הפרטים הרלוונטיים לבקשה על מנת להקל
על איתור התיק בפרקליטות ,ובכלל זה את פרטי המבקש ,מס' התיק ,ואם הדברים עולים
מהבקשה או מנספחיה גם המחוז בו טופל התיק של המבקש או שם הפרקליט שטיפל בו.
אופן הטיפול בפרקליטות המדינה
 .7עם הגעת בקשת החנינה לגורם המטפל בפרקליטות המדינה ,תוטבע על הבקשה חותמת עם
תאריך קבלתה .על פי ההסדר דלעיל ,על הפרקליטות להעביר תגובתה למחלקת החנינות
בתוך  20יום מיום זה.
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 .8הגורם המטפל בפרקליטות יברר ,על פי פרטי הבקשה ובאמצעות המזכירויות בפרקליטות
המחוז ,השב"ס והמשטרה ,איזו פרקליטות טיפלה בעניינו של המבקש ומיהו הפרקליט שהיה
אחראי לטיפול ,ויעביר את הבקשה להתייחסות הפרקליט על גבי הטופס המצורף.
 .9אם מהבירור עולה כי התיק לא טופל על ידי פרקליט מפרקליטות המדינה ,תשלח על כך
הודעה על ידי הגורם המטפל למחלקת החנינות והבקשה תתוייק בלא טיפול.
 .10אם התברר כי המבקש טרם הורשע או שההליכים בתיק נשוא הבקשה טרם הסתיימו,
למשל ,כיוון שערעור או בקשה לדיון נוסף בעניינו עדיין תלויים ועומדים ,תוחזר הבקשה
למחלקת החנינות ,תוך ציון העובדה שההליכים בעניין המבקש טרם הסתיימו .זאת ,אלא
אם כן נתבקשה הפרקליטות מפורשות להגיב על הבקשה למרות קיומם של הליכים
תלויים ועומדים.
 .11אם תיקו של המבקש טופל הן בפרקליטות מחוז והן בלשכה הראשית של פרקליטות המדינה,
תועבר הבקשה לפרקליט שטיפל בתיקו של המבקש בלשכה הראשית ,בצירוף בקשה כי יתאם
את תגובתו עם הפרקליט המטפל בפרקליטות המחוז.
טיפול במקרים דחופים
 .12במקרה בו מחליט מנהל מחלקת החנינות כי הבקשה מחייבת תגובה דחופה ,תועבר הבקשה
בפקס או ביד לגורם המטפל בפרקליטות ,תוך ציון המילה דחוף על הבקשה ,וציון התאריך
האחרון להגשת התגובה על ידי הפרקליטות.
 .13הגורם המטפל ייתן קדימות לבקשה זו ,יעבירה בפקס לפרקליט המטפל ,וינחה אותו למסור
תגובתו תוך הזמן הנקוב בבקשה.
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להלן טופס תגובה לבקשת חנינה:
מדינת ישראל
משרד המשפטים
פרקליטות המדינה
לכבוד:
)שם הפרקליט(
)פרקליטות מחוז/מדינה(

הנדון :בקשת החנינה של

ת.ז.

 .1למחלקת החנינות הגיעה בקשה לחון את ____________ שדינו נגזר בתיק ____________
בבית המשפט ________________ )תיקכם __________(.
 .2בהתאם להסדר שנקבע בין מחלקת החנינות לפרקליטות הנך מתבקש להגיש התייחסותך
לבקשה למחלקת החנינות במשרד המשפטים ישירות בתוך  20יום מהתאריך הנקוב בחותמת
שעל פניית מחלקת החנינות .אם אינך מוצא צורך להגיב לבקשה ,אנא הודע על כך מיידית
למחלקת החנינות ,כדי למנוע עיכוב מיותר בטיפול בבקשה.
 .3הבקשה ופניית מחלקת החנינות לפרקליטות מצורפות בזאת.
 .4על פי ההסדר שנקבע בין מחלקת החנינות והפרקליטות מועברת להתייחסותנו כל בקשה
להפחתת עונש מאסר בפועל שנגזר בתיק שטופל על ידי הפרקליטות .יובהר למען הסר ספק,
כי עמדתנו אינה מחייבת את הגורם המטפל בחנינה.
 .5בראש מכתבך למחלקת החנינות נא ציין את מס' תיק החנינה )תיק מס' ___________(.
 .6לפרקליטי הלשכה הראשית  -אנא תאמו את תשובתם עם הפרקליט שטיפל בתיק בפרקליטות
המחוז.
בכבוד רב
)הגורם המטפל(

העתק :תיק חנינות
3

