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או נגד  תגשת כתב אישום נגד נאשם המרצה עונש מאסר בגין עבירה אחרה 3.6

 1אסיר ששוחרר )על תנאי( ברישיון

כידוע, קיומו של כתב אישום נוסף התלוי ועומד נגד אסיר, יש בו כדי להשפיע על שיקולי ועדת  .1

ה אחרת, השחרורים בדיון בדבר שחרורו המוקדם. בוודאי שמתן פסק דין נגד אסיר בגין עביר

 .יש בו כדי להשפיע על שיקולי ועדת השחרורים

אמנם, גם קיומו של תיק פתוח נגד אסיר יש בו כדי להשפיע על שיקולי ועדת השחרורים, אף  .2

אם טרם הוגש בגינו כתב אישום, אולם זאת במידה פחותה. מטבע הדברים, במקרה שטרם 

תר ממועד ביצוע העבירה אשר בגינה הוגש כתב אישום נוסף נגד האסיר, וככל שחלף זמן רב יו

תלוי התיק, נוטה ועדת השחרורים להתחשב פחות בקיומו של התיק התלוי ועומד. מצב זה 

אף מקשה על נציג הפרקליטות לטעון נגד השחרור, כאשר הדבר דרוש, ואף בית המשפט נוטה 

ורות אם מדובר בעבירות חמ לייחס להשהיה זו משמעות לטובתו של האסיר, וזאת, גם

 2.ביותר

לפיכך, אין להשהות יתר על המידה את הטיפול בתיקו של נאשם המרצה עונש מאסר בגין  .3

שני שליש מתקופת מאסרו, לרצות עבירה אחרת. בכל מקרה, ראוי לברר מתי מסיים האסיר 

 .לפני הגעת המועד האמור  -במידת האפשר  – ולדאוג לכך שהטיפול בתיק הנוסף יסתיים

בטרם יגיע  ,תדל לסיים שמיעת תיקים פליליים התלויים ועומדים נגד אסירבדומה, יש להש .4

 .עניינו לדיון בוועדת השחרורים

לכך יש להוסיף כי, לכאורה, יש קושי בכך שאסיר ששוחרר ממאסרו על ידי ועדת השחרורים,  .5

יוחזר לכלא זמן קצר לאחר מכן, עקב הרשעתו בעבירה אחרת, עבירה שאותה ביצע טרם 

 .למאסר. גם מטעם זה יש להשתדל ולזרז הטיפול בתיקים שכאלה כניסתו

גם לגבי הגשת וניהול כתב אישום נגד אסיר  –בשינויים המחויבים  –האמור לעיל נכון  .6

בזמן שהוא משוחרר ברישיון. לפיכך, יש להשתדל לקבל החלטה  –ששוחרר על תנאי ברישיון 

תב אישום ולסיים שמיעת תיקים תלויים ועומדים נגד אסירים ששוחררו ברישיון אם להגיש כ

 בזמן שהם משוחררים ברישיון.  –

בגין ביצוע  -המצוי בתקופת הרישיון  –שיון יעל הגשת כתב אישום נגד אסיר ששוחרר בר .7

ליחידת הפרקליטות יש לדווח  -שיון או בעת המאסר עצמו יעבירה על ידו בתקופת הר

                                                 
1

או גזר  דיווח על הרשעה" – 10.6ראו הנחיית פ.מ.  –לדיווח על הרשעה או גזר דין שניתן נגד נאשם שהוא אסיר ברישיון  

 ". דין הניתנים בעת שהנאשם הינו אסיר ברישיון
 .(1990) 192( 2), פ"ד מדהיועץ המשפטי לממשלה נ' ועדת השחרורים 71/90 ץראו בג"  2
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על מנת שניתן יהיה לשקול  ,זאת .לה בעניין שחרורו על תנאי ברישיון של אותו אסירשטיפ

 .הגשת בקשה לביטול שחרורו על תנאי

 .שהוגש יש לצרף עותק מכתב האישוםכאמור דיווח ל .8


