 .11السج ّالت اجلنائ ّية
 .11.1املعلومات الواردة في السج ّ
اجلنائية
الت
ّ

163

مسجلة
 .1اإلدانات واألحكام من احملاكم ،فض ًال عن التغييرات التي أدخلت على معطيات ّ
بحكم عفو أو صالحية أخرى.
 .2مل ّفات التحقيق التي أُغلقت.
 .3تفاصيل حول أوامر اختبار للشخص ،أوامر لاللتزام بعدم ارتكاب مخالفة وأوامر متع ّلقة
بالتشغيل من أجل املصلحة العا ّمة (حتى إن لم تكن هناك إدانة).
ينص ّأن امل ّتهم غير مه َّيأ لعرضه على القضاء ،أو ال ميكن فرض عقوبة
 .4قرار محكمة ّ
عليه ألنّه ال ميكن حتميله مسؤول ّية جنائ ّية.
 .5معلومات حول مل ّفات حتقيقات الشرطة أو غيرها من اجلهات املُلزَمة بنقل املعلومات
إلى الشرطة ،نحو :الشرطة العسكر ّية ،وضريبة القيمة املضافة ،وسلطة اجلمارك ،ومصلحة
الضرائب ،وغيرها.
 .6محاكم وحتقيقات لم تنتهِ بعد.

ّ
اجلنائي معلومات عن ّ
ملف جرى إغالقه بسبب عدم وجود ذنبّ .
يحق
السجل
يتضمن
ال
ّ
ّ
بطلب َّ
موضح إلى املدّ عي أو محامي النيابة الذي أغلق مل ّفه طال ًبا منه
يتوجه
للم ّت َهم أن
ٍ
ّ
تغيير أسباب إغالق امللف لعدم وجود ذنب وبذلك حذفه كل ًّيا ،بعكس إغالق امللف بسبب
164
عدم وجود أد ّلة كافية والذي يبقيه في السجالت اجلنائ ّية.

اجلنائي
تلقائي للتسجيل
 .11.2إلغاء
ّ
ّ

التسجيل اجلنائي بشأن قرار بعدم التحقيق أو عدم املالحقة اجلنائ ّية بخصوص
مخالفة ليست من نوع جرمية 165،يلغى تلقائ ًّيا بعد سبع سنوات من وقوع احلدث بالنسبة
166
لشخص بالغ ،وبعد خمس سنوات لقاصر.
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 .11.3إلغاء تسجيل ّ
ملف مغلق

اجلنائي ملل ّفات أُغلِقت بحسب معيار الفترة
يجوز للشرطة أن تأمر بإلغاء التسجيل
ّ
الزمن ّية التي انقضت منذ وقوع احلدث 7 :سنوات في حالة املخالفة من نوع اجلرميةَ ،و 5
سنوات في حال ارتكاب مخالفة من نوع جنحة (بالنسبة لقاصر 5 ،سنوات َو  3سنوات
معايير تتع ّلق بطبيعة املخالَفة ،وشدّ ة
على التوالي) .باإلضافة إلى ذلك ،تؤخذ بعني االعتبارُ
167
الضرر على الشخص ،وسج ّالت جنائ ّية إضاف ّية ،ظروف الفرد الشخص ّية وإلغاءات سابقة.
ميكن للشخص أن يتقدّ م بطلب إللغاء تسجيل ّ
ملف أُغلِق بعد انتهاء الفترة ،وذلك
اجلنائي ،قسم املعلومات اجلنائ ّية ،شعبة التحقيق وشعبة
بالتوجه إلى مكاتب التسجيل
ّ
ّ
االستخبارات والتحقيق ،وعنوانها:
خلية التسجيل اجلنائي ،شعبة املعلومات اجلنائية،
قسم التحقيقات ،دائرة التحقيقات واالستخبارات،
القيادة العامة
شارع بار ليف ،1
القدس91906 ،

َ .11.4تقادُ م اإلدانة
بالسجن تتغ ّير الفترة َوف ًقا لعدد
فترة تقادُم اإلدانة هي  7سنوات ،وإذا صدر احلكم َّ
السجن التي ُفرضت باحلكم الصادر ،وقد تطول لتبلغ مدّ ة أقصاها  15سنة .بالنسبة
سنوات َّ
ملخالفة ارتكبها قاصر ،فترة التقادُم هي ثالث سنوات أو فترة أطول في حالة صدور حكم
168
بالسجن.
ّ
اجلنائي إ ّال لعدد محدود من
السجل
معنى التقادم هو أنّه لن يجري تسليم ّأي معلومات من
ّ
الهيئات التي يحدّ دها القانون (وزارة الترخيص ،الشاباك ،الشرطة العسكر ّية ،وغيرها).
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 .11.5حذف اإلدانة
بعد أن مت ّر  10سنوات من نهاية فترة التقادم (املجموع الك ّل ّي  17عا ًما) ،س ُتحذف
اإلدانة وال ُيكشف عن معلومات عنها .من ُحذفت إدانته سيعتبر كالذي لم تصدر بحقه
إدانة .169فقط عدد محدود ًّ
جدا من الهيئات احملدَّ دة في القانون ميكنها احلصول على معلومات
عن إدانة جرى حذفها .ومع ذلك ،يحدّ د القانون عددًا من املخالفات التي ال تتقادم وال تحُ ذف،
والسجن املؤ ّبد.
مبا في ذلك :املخالفات األمن ّية ،واملخالفات التي تستوجب عقوبات اإلعدام َّ

ّ
اجلنائي
السجل
 .11.6إعطاء معلومات من
ّ

ّ
فرد ُّ
احلق في مراجعة املعلومات املتع ّلقة به هو ال بسواه .في ما عدا ذلكّ ،إن
لكل ٍ
ّ
ّ
السجل يحدّ د
السجل س ّر ّي وال يجري إعطاء معلومات منه إ ّال إذا أق ّر القانون بذلك .قانون
ّ
الهيئات واجلهات التي ّ
السجل:
يحق لها احلصول على معلومات من
اإلسرائيلي.
 .1الشرطة ،والشاباك ،والشرطة العسكر ّية ،وقسم أمن امليدان في اجليش
ّ

170

 .2السلطات واملسؤولني مثل :الوزراء ،جلنة تعيني القضاة ،مكتب مف ّوض اخلدمة املدن ّية،
املدير العا ّم لوزارة حكوم ّية ،احملاكم ،محامي دفاع للم ّتهم ،ضابط رعاية اجتماع ّية،
171
النفسي للمنطقة وغيرهم.
والطبيب
ّ
172
 .3سلطة الترخيص في ما يتع ّلق ّ
بأي مخالفة تتع ّلق بقيادة الس ّيارة واملخالفات املتع ّلقة باملخدّ رات.
 .4إعطاء معلومات التّخاذ قرارّ -أي شخص يخ ّوله القانون النظر في األسبق ّيات اجلنائ ّية
173
للمطالب ّ
املعني.
بحق ما (رخصة ،تصريح ،وغيرهما) ،شريطة موافقة الشخص
بالنسبة ُ
ّ
 .5إعطاء املعلومات في حالة التقدّ م إلى وظيفة قطاع عامّ ،يحدّ د القانون عدم أهل ّية تو ّليها ملن
174
له أسبق ّيات جنائ ّية.
 .6إعطاء املعلومات لهيئة قطاع عا ّم عند التقدّ م إلى مناقصة – ولكن فقط بخصوص
175
مخالفات مع ّينة وإذا وافق الشخص على ذلك.
 .7معلومات عن مل ّفات مغلقة (اتّخاذ قرار بعدم املقاضاة أو عدم التحقيق فض ًال عن
معلومات حول محاكمة عُ ّلقت اإلجراءات فيها)  -لن يجري إعطاء املعلومات إ ّال للهيئات
القانوني للحكومة ،ض ّباط اختبار،
القليلة املُدْ َرجة في امللحق الثالث من القانون (املستشار
ّ
176
الشاباك ،الشرطة العسكر ّية ،وغيرهم).
 .8تقدمي معلومات إلى السلطات األجنب ّية بناء على طلب من الشخص.

177
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ّ
اجلنائي
السجل
 .11.7حظر طلب نسخة عن
ّ

خاصة أن تَطلب
باستثناء الهيئات اآلنفة الذكرُ ،يحظر على ّأي هيئة عا ّمة أو
ّ
اجلنائيّ ،
ألي غرض كان (توظيف ،قبول الشخص للسكن
شخص ما نسخ ًة عن سج ّله
من
ٍ
ّ
ّ
جتمع ّ
رب العمل الذي يطلب نسخة مطبوعة من السجل يرتكب
اني ما ،وغير ذلك)ُّ .
في ّ
سك ّ
ّ
بالسجن
مخالفة جنائ ّية مبوجب املادّة  22من قانون السجالت اجلنائ ّية ،ويعاقب عليها َّ
سنتني ،حتى وإن كان ّ
املوظف قد أعطى موافقته.
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