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 קרים מתאימים להגשת בקשה להקדמת מועד הדיון בערעורמ 11.2

להעניק , נוהגת ערכאת הערעור ו של נאשםעונש כידוע, עת נדון ערעור על חומרת או קולת .1

הדין בערכאה גזר מאז מתן  ואלשאלת הזמן שחלף מאז ביצוע העבירה ממשי משקל 

בגזר  מאחורי סורג ובריחמאסר  כלל עונש לא הוטלו מקום ב הדברבמיוחד נכון  הראשונה.

בו עוכב ביצוע עונש מאסר עד למתן ; מקום כזהל עונש יהטבערעורה לוהתביעה מבקשת הדין 

הדין  פסק הדין בערעור; או מקום בו שוחרר הנאשם מן המאסר שהוטל עליו עובר למתן פסק

 .(ברישיון לאחר שחרור מוקדם , אועונשה אוריצוי מלבתום אם בערעור )בין 

וזאת הקדמת מועד הדיון בערעור, ל הבקש שקול הגשתלראוי  ,להלןלפיכך, במקרים המנויים  .2

 על מנת למנוע את דחיית עמדת התביעה כאמור רק בשל הטעם של חלוף הזמן. 

הוטל עונש מאסר על הנאשם, התביעה הגישה ערעור על קולת עונשו וקיים במקרה בו   .א

 העונש לפני מועד שמיעת הערעור. את חשש שהנאשם יסיים לרצות 

המועד שבו עתיד הנאשם  נכון לציין בבקשה להקדמת הדיון בערעור את ,במקרה כזה

 1ורים.לוועדת השחראו את המועד שבו הוא עתיד לעלות  ותקופת מאסראת לסיים 

ראוי ליידע גם את יחידת התביעה שעתידה לטפל בתיק ועדת  ,כמו כן, במקרה האמור

השחרורים של אותו אסיר בדבר הגשת הערעור, הגשת הבקשה להקדמת הדיון בערעור, 

 ככל שנקבע. –וכן על המועד שנקבע לשמיעת הערעור 

 הדיון בערעור. וריצוי העונש עוכב עד לתוםעל הנאשם במקרה בו הוטל עונש מאסר  .ב

שמיעת הדיון אחר על ידי הערכאה הראשונה עד לסר עוכב אעונש המ בו ריצויבמקרה ש

אם יוגש, יידע התובע שטיפל בתיק את יחידת התביעה המופקדת על הטיפול בערעור, 

בערעורים בתיקים מן הסוג הרלוונטי בדבר עיכוב הביצוע שניתן, על מנת שתוכל לשקול 

היה ויוגש ערעור על ידי מי מן  –להקדמת מועד הדיון בערעור  אפשרות להגשת בקשה

 .הצדדים

המדינה מבקשת , נאשםהעל  בפועל לא הוטל עונש מאסר בהם ,ים מתאימיםבמקר .ג

, וקיים חשש שחלוף הזמן עד להכרעה בערעור יהיה בו כדי בערעורה להטיל עונש כזה

 .לפגוע בסיכויי הערעור
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 . מטעם המדינה על גזר הדין"
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והמדינה או של"צ, ת שירות ומאסר לריצוי בעבודהוטל על הנאשם עונש במקרה בו 

ראוי לבקש גם עיכוב של , הטלת עונש מאסר בפועלעותרת לו מערערת על קולת העונש

  2.הדיון בערעור עד לתוםאו השל"צ ת השירות ועבודעונש  ריצוי

המקרים המנויים בהנחיה זו אינם בגדר רשימה סגורה ויש מקום לשקול הגשת בקשה  .3

הקדמת הדיון תפגע בקבלת -ד הדיון בערעור בכל מקרה בו קיים חשש לכך שאילהקדמת מוע

 עמדת התביעה לגוף הערעור.  

 

                                                 
"הגשת בקשה מטעם המדינה לעיכוב ביצוע עונש מאסר שנקבע כי  – 9.14לעניין זה ראו: הנחיית פרקליט המדינה  2

"הגשת  – 10.13ירוצה בעבודת שירות, במקרה של שקילת הגשת ערעור על קולת העונש"; הנחיית פרקליט המדינה 
 בקשה לעיכוב ביצוע עונש על ידי התביעה לצורך ערעור על קולת העונש". 


