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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת החוקה, חוק ומשפט 
לדיון בהצעת חוק שחרור על־תנאי ממאסר )תיקון – ביטול קיצור מאסר לאסירים ביטחוניים(, התשע"ט–2018:

 הצעת חוק המאבק בטרור )תיקון מס' 4( )מניעת שחרור על־תנאי ממאסר של מי שהורשע
ברצח או בניסיון לרצח(, התשע"ט–2018 *

בחוק המאבק בטרור, התשע"ו–2016 1, אחרי סעיף 40 יבוא:1 הוספת סעיף 40א 
"מניעת שחרור 

על־תנאי ממאסר 
של מי שהורשע 
ברצח או בניסיון 

לרצח 

לא ישוחרר על־תנאי מנשיאת יתרת תקופת מאסרו לפי חוק 40א.
שחרור על־תנאי ממאסר, התשס"א–2001, מי שנגזר עליו עונש 
מאסר בשל ביצוע עבירה של רצח או ניסיון לרצח שהם מעשה 
טרור, לרבות מי שוועדת שחרורים מיוחדת מצאה שעבר עבירה 

כאמור שהיא מעשה טרור לפני תחילתו של חוק זה." 

חוק שחרור על־תנאי ממאסר, התשס"א–2001, מסדיר 
את האפשרות לשחרר אסיר בטרם סיום תקופת מאסרו, 
אך לא לפני שריצה שני שלישים מתקופת המאסר, אם 
שוכנעה ועדת שחרורים שהוא ראוי לשחרור וכי שחרורו 
אינו מסכן את שלום הציבור. לעניין אסירים שמרצים 
עונש מאסר של 25 שנים לפחות או מאסר עולם, הוועדה 
המוסמכת לדון בשחרורם על־תנאי היא ועדת שחרורים 

מיוחדת.

נוכח החומרה המיוחדת שבביצוע עבירת רצח או 

ניסיון לרצח שהם מעשה טרור, מוצע לקבוע כי שחרור על־
תנאי ממאסר של מי שהורשע בעבירות כאמור לא יהיה 
אפשרי. לפי חוק המאבק בטרור, התשע"ו–2016, על בית 
המשפט שמרשיע אדם בעבירה כאמור לציין אם העבירה 
ואולם, לעניין  חוק.  היא מעשה טרור כהגדרתו באותו 
עבירה שנעברה לפני כניסתו לתוקף של החוק האמור 
)ל' בתשרי התשע"ז, 1 בנובמבר 2016(, מוצע להסמיך את 
ועדת השחרורים המיוחדת לקבוע אם עבירת הרצח או 

הניסיון לרצח הם מעשה טרור כהגדרתו בחוק.
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