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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת:

הצעת חוק שחרור על־תנאי ממאסר )תיקון מס' 14( )אסיר עולם שהורשע ברצח חריג בחומרתו(, 
התשע"ד–2014 *

בחוק שחרור על־תנאי ממאסר, התשס"א–2001 1, אחרי סעיף 30א יבוא:1.הוספת סעיף 30ב 
"המלצה לעניין 

אסיר עולם 
שהורשע ברצח 

חריג בחומרתו

לעניין 30ב  לקבוע,  רשאי  ברצח  אדם  שהרשיע  משפט  בית  )א( 
את  ביצע  אדם  שאותו  עולם,  מאסר  עונש  לקציבת  המלצה 

המעשה בנסיבות חריגות בחומרתן 

 29 סעיף  הוראות  יחולו  כאמור,  המשפט  בית  קבע  )ב( 
בשינויים אלה:

שחרורים  ועדת  )א(,  קטן  בסעיף  האמור  אף  על    )1(
חלפו  בטרם  העולם  אסיר  של  בעניינו  תדון  לא  מיוחדת 
לפחות 15 שנים מהיום שבו החל לשאת את מאסרו, ובלבד 

שהתקופה שתמליץ לקצוב לא תפחת מ־40 שנים;

שנים"  "מ־30  במקום  ו־)ה(,  )ב(  קטנים  בסעיפים    )2(
יקראו "מ־40 שנים" "

העונש על עבירת הרצח בישראל הוא מאסר עולם 
עונש  לקצוב  סמכות  אין  המשפט  לבית  חובה   כעונש 
לנשיא  מסורה  העונש  את  לקצוב  הסמכות  בשנים   זה 
של  בעונשם  וההקלה  החנינה  סמכות  במסגרת  המדינה, 
עבריינים, הקבועה בסעיף 11)ב( לחוק־יסוד: נשיא המדינה  
כדי לסייע לנשיא להפעיל את סמכותו בצורה מושכלת 
חוקק לפני יותר מעשר שנים חוק שחרור על־תנאי ממאסר, 
התשס"א–2001 )להלן – החוק(  פרק ה' לחוק מסדיר את 
לנשיא  שממליצה  מיוחדת,  שחרורים  ועדת  של  פעולתה 
29)א(  סעיף  עולם   מאסר  עונשי  קציבת  לעניין  המדינה 
לחוק קובע כי ועדת שחרורים מיוחדת רשאית, לבקשתו 
של אסיר עולם, להמליץ לפני נשיא המדינה לקצוב את 
עונשו של האסיר לאחר שחלפו לפחות שבע שנים מיום 
שתמליץ  שהתקופה  ובלבד  מאסרו,  את  לשאת  שהחל 
לקצוב לא תפחת מ־30 שנים  סעיף 29)ב( לחוק קובע הסדר 
מחמיר יותר לגבי אסיר עולם הנושא עונש של שני מאסרי 
עולם מצטברים או יותר, שלפיו ועדת השחרורים המיוחדת 
רשאית להמליץ על קציבת עונשו רק בחלוף 15 שנים מיום 

שהחל לשאת את מאסרו  

מטרת הצעת החוק היא לקבוע הסדר מחמיר מהקבוע 
היום בחוק לגבי אסירי עולם שבית משפט החליט כי ביצעו 
רצח בנסיבות חריגות בחומרתן  ההצעה אינה מתייחסת 
לכל רצח שהוא )ואף לא לכל רצח שמוצע לקבעו כרצח 
בנסיבות מחמירות בהצעת חוק העונשין )תיקון מס' 119( 

י"א  מיום   ,880 הממשלה  חוק  הצעות  המתה(,  )עבירות 
בתמוז התשע"ד )9 ביולי 2014((, אלא למעשי רצח חריגים, 

אכזריים או מרובי קורבנות 

מוצע להסמיך את בית המשפט לקבוע שמי שהורשע 
ברצח ביצע את המעשה בנסיבות חריגות בחומרתן, לעניין 
מי  לגבי  עונשו   קציבת  בדבר  המדינה  לנשיא  המלצה 
ועדת  כאמור,  לגביו  קבע  המשפט  ובית  ברצח  שהורשע 
שחרורים מיוחדת לא תדון בעניינו לפני שחלפו 15 שנים 
לפחות מהיום שבו החל לשאת את מאסרו, ולא תמליץ על 

קציבת עונשו לתקופה שתפחת מ־40 שנים 

המציעים סבורים שיש לקבוע שרוצחים שבית משפט 
קבע כי ביצעו רצח בנסיבות חריגות בחומרתן לא ייכללו 
בהסכמים או בהחלטות של הממשלה לשחרר אסירים על 
רקע מדיני  הצעת חוק להסדרת שחרורים על רקע מדיני 
נדונה כעת בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת )הצעת חוק 
הממשלה )תיקון – שחרור אסירים משיקולים מדיניים או 
כאמור  וקביעה  )פ/2568/19((,  התשע"ד–2014  ביטחוניים(, 
יכולה להיות מוסדרת בה  על כל פנים, בעת הכנת הצעת 
ועדת  תדון  השלישית  ולקריאה  השנייה  לקריאה  החוק 
החוקה חוק ומשפט של הכנסת בקביעה של תנאי, בחוק 
תכלול  לא  הממשלה  שלפיו  התשס"א–2001,  הממשלה, 
בהסכמים מדיניים שהיא עורכת שחרור אסירי עולם שבית 

משפט קבע כי ביצעו רצח בנסיבות חריגות בחומרתן 

הצעת חוק מס' פ/2113/19 )מספר פנימי: 545878(; הועברה לוועדה ביום י"ג בסיוון התשע"ד )11 ביוני 2014(    *
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