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תיקון סעיף:-ג

בחוק שחרור ע ל ־ ת נ א י ממאסר ,ה ת ש ס ״ א  , 2 0 0 1 -בסעיף - 3 3
י

)(1

בסעיף קטן)א( • -
)א( בדישה ,במקום ״שלושה״ יבוא ״ארבעה״;
)ב( בפסקה )ו( ,במקום ״שופט של ב י ת המשפט העליון״ יבוא ״ש ו פו :של ב י ת
משפט מחוזי״;
)ג( בפסקה < ,(2במקום ״שופט ב י ת המשפט המחוזי א ו מ י ש ה י ה שופט ב י ת
המשפט המחוזי״ יבוא ״שופט של ב י ת משפט שלום או מי שהיד שופט ש ל ב י ת
משפט שלום״;
)ד( בסופו יבוא:
״) (4ממונה )חנינות( במשרד המשפטים או עורך דין ,ע ו ב ד מחלקת
חנינות ,שהוא הסמיכו לבך.״;

) (2בסעיף קטן)בץו( ,במקום ״שופט של ב י ת המשפט העליון״ יבוא ׳׳שופס של ב י ת
משפט מחוזי״.

דברי
ההצעה באה לשנות את דרג השופטים
:ללי
המכהנים בועדת השחרורים המיוחדת,
:די ל ה ת א — בין הרכב הרעדה שדנה בשחרור על־תנאי
1ל אסירי גילם לבין הרכב בית המשפט שמוסמך לדון
עתירה נ,ד הועדה .וכן כדי לאפשר את איושה של
;ועדה המ־יד־זדת שמוסמכת להמליץ לפני נשיא המדינה
ענין קציבה .מאסרי עולם .תיקון נוסף שמוצע הוא
וספת מנדל מחלקת החנינוה במשרד המשפטים להרכב
ועדה הנבהריצה בענין קציבת מאסרי עולם ,זאת כדי
ייעל אר• .תהליכי ההמלצה וההחלטה של נשיא
ו מדינה ודה־מת הקיום של שר המשפטים.
1

< עיף 1)1

למסקה )ו( המוצעת

מוצע לתקן אה סעיף )33א( לחוק שחרור
י : .־תנאי ^דאסר ,התשס־א) 2001-להלן  -החוק(,
ו קובע אה־־•־־בבה של ועדה מיוהדת שמוסמכת להמליץ
י שיא ח מ ־ ־ ־ ה בענין קציבת ע־נשם של אסירי עולם.
נ :ום מורככר־ .הועדה המייהדת לענין קציבה משופט
נ; ת ה מ ש  3״עליון שהוא יושב יאש הועדה ,שופט של
נ; ת משפנ מחוזי תציג ציבור שהוא מומחה באחד
: 1:תדוומיב .-מנויים בחוק :כייון שהתגלה קושי מאז
יו וילת ההק לאייש את הועדה ולהתחיל את פעולתה,
 1:צע לקבוג ־שהשיפסים החברים בה יהיו שופט של בית
1

ב״ח הושד־־א ,עמי  ;410התשס־ב ,ענו .487

•{ 4
וזו היר  : 70ג ־ י ו ת

הסבר
משפט מחוזי והוא יהיה היושב ראש ושופט של בית
משפט שלום)פסקאות משנה)ב( ו־)ג(( נו!ף עד כך ,כיוון
שועדה זו ממליצה בנושאי קציבה ודקלוה במאסרי
עולם ,מוצע עוד שבועדה ישתתף גם ממונה )חנינות(
במשרד המשפטים או עורך דין במחלקת• שה־א יסמיך,
כך שמחלקת חנינות תהיה שותפה לתהליך בבר
מתחילתו)פסקת משנה )ד((.
;

לפסקה ) (2המוצעת
סעיף )33ב( לחוק קובע את הרב כה של ועדת
שחרורים מיוחדת ,שמוםמכת לדון בשחרורם על־ תנאי
של אסירי עולם .כיום ,יושב ראש הועדה המייהדת הוא
שופט של בית המשפט העליון)סעיף קט׳)>5ו ,0ואילו
עתירה נגד החלטת הועדה היא בסמכות של בית משפט
מחוזי ,בשבתו כבית משפט לענינים מינד לייב וסעיפים
 25ו־ 28לחוק( .מוצע לתקן את החוק ולןבוע !:י יושב
ראש הועדה המיוחדת יהיה שופט של ביר משפט מחוזי,
זאת כדי למנוע פגיעה אפשרית .ולו למראית עין,
בעצמאותו של ההרכב הדן בעתירה .יציין ני התיקון
המוצע יאפשר למנות כיושב ראש ועדה גס שופט של
בית המשפט העליון שיצא לקצבה או שכרש ,זאת
מכוח סעיף  16לחוק בתי המשפט ]ניסח משולב[,
התשמ״ד984-ו.
הצעת החוק פורסמה בהצעות חוק הבמשלה ,8
מיום ל׳ בחשון התשם־ג) 5בנובמבר  ,(2002גנר  ,146והיא
מתפרסמת בזה בשנית.
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