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גשת בקשה מטעם המדינה לעיכוב ביצוע עונש מאסר שנקבע כי ירוצה ה 9.14

 בעבודת שירות, במקרה של שקילת הגשת ערעור על קולת העונש

 :ובעק 1חוק העונשין)א( לב 51סעיף  .1

תשעה מאסר בפועל לתקופה שאינה עולה על  נאשםבית משפט שגזר על "

את עונש המאסר, כולו או שהנידון ישא , בגזר הדין, חודשים, רשאי להחליט

 ."חלקו, בעבודת שירות ]...[

 :)א( לחוק קובעג 51סעיף 

הטיל בית המשפט עונש מאסר בעבודת שירות, תחל עבודת השירות ביום "

שקבע בית המשפט, בהתחשב בהמלצת הממונה ולא יאוחר מחודש מיום 

מתן גזר הדין, אלא אם כן הורה בית המשפט על התחלת עבודת השירות 

מועד מאוחר יותר; קבע בית המשפט כי הנידון יישא רק חלק מתקופת ב

המאסר בעבודת שירות, תחל עבודת השירות ביום שלאחר תום תקופת 

 ."המאסר בפועל;

נקבע כי ירוצה בהם הגישה המדינה ערעור על קולת עונש מאסר שבעבר אירעו מקרים  .2

ם כבר החל בריצוי עבודת השירות כיוון שעד למועד שמיעת הערעור הנאשבעבודת שירות, אך 

אך  וריצה חלק ניכר ממנה, או אף סיים לרצותה, החליטו ערכאות הערעור לדחות את הערעור

 .מטעם זה

לפיכך, במקרה שבו מטיל בית המשפט על נאשם עונש מאסר לריצוי בעבודת שירות, ונראה  .3

, יש לבקש, כבר במעמד לתביעה כי עונש זה מופרז לקולא, וכי יש מקום לערער על גזר הדין

יום,  45-מתן גזר הדין, לעכב את תחילת ריצוי העונש עד לתום הליך הערעור, או לפחות ל

שבהם תוכל התביעה להחליט אם אכן יש בכוונתה להגיש ערעור, ואם כן, לפנות לערכאת 

 .הערעור בבקשה להורות על עיכוב ריצוי העונש

ראשונה, ובסופו של דבר הוחלט שלא לערער, יש מובן, כי אם ריצוי העונש עוכב בערכאה ה .4

. אם בית המשפט בערכאה בית המשפט שהורה על עיכוב ביצוע העונשלהודיע על כך מיד ל

הראשונה מסרב לעכב את ביצוע גזר הדין, והתביעה סבורה כי יש מקום להגשת ערעור, יש 

מועד תחילת על יידע את גורם התביעה המערער להעביר את ההמלצה לערער בדחיפות, ול

 .ריצוי עבודת השירות, על מנת שניתן יהיה לעשות לזירוז הטיפול בהגשת הערעור ובשמיעתו

                                                 
 .226, ס"ח 1977-חוק העונשין, התשל"ז  1
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אם ריצוי העונש נדחה, יש לציין זאת במובלט על גבי ההמלצה לערער, ולציין עד מתי נדחה  .5

סר, שנקבע כי ירוצה בעבודת המגישה ערעור על קולת עונש מאתביעה יחידת ריצוי העונש. 

המגיש תובע שירות, תבדוק אם ריצוי העונש כבר עוכב. אם ריצוי העונש טרם עוכב, ולדעת ה

את הערעור יש לכך מקום, כדי שלא תסוכל מטרת הגשת הערעור, תצורף להודעת הערעור 

 2.בקשה לעיכוב ביצוע גזר הדין. כן ראוי לצרף בקשה להקדמת הדיון בערעור

על מנת  ,וע גזר הדין אכן עוכב, יש להודיע על כך ישירות לממונה על עבודות השירותאם ביצ .6

למנוע תקלות. במקרים שבהם לא עוכב ביצוע גזר הדין על ידי הערכאה הראשונה, יש ליידע 

 .את הממונה על עבודות השירות על הכוונה להגיש ערעור

                                                 
מקרים מתאימים להגשת בקשה להקדמת מועד הדיון בערעור, והצורך לציין על גבי תיק שמוגש " :ה ראוין זינעל  2

 .(ס"ג)התש 11.2 פרקליט המדינהנחיות ה" בו ערעור אם עוכב ביצוע העונש


