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חוק שחרור על-תנאי ממאסר )תיקון מס' 14(, התשע"ה-2014*

בחוק שחרור על–תנאי ממאסר, התשס"א-2001  1 )להלן - החוק העיקרי(, אחרי סעיף 1 הוספת סעיף 30ב 
30א יבוא:

"המלצה לעניין 
אסיר עולם שהורשע 
ברצח חריג בחומרתו

בית משפט שהרשיע אדם ברצח רשאי לקבוע, לעניין 30ב  )א( 
המלצה לקציבת עונש מאסר עולם, שאותו אדם ביצע את 

המעשה בנסיבות חריגות בחומרתן 

קבע בית המשפט כאמור בסעיף קטן )א(, יחולו הוראות  )ב( 
סעיף 29 בשינויים אלה:

)א(, ועדת שחרורים  על אף האמור בסעיף קטן   )1(
מיוחדת לא תמליץ להקל בעונשו של האסיר בטרם 
את  לשאת  החל  שבו  מהיום  שנים   15 לפחות  חלפו 
מאסרו, ובלבד שהתקופה שתמליץ לקצוב לא תפחת 

מ-40 שנים;

)ב( ו־)ה(, במקום "מ־30 שנים"  בסעיפים קטנים   )2(
יקראו "מ–40 שנים" "

תיקון חוק הממשלה  
]מס' 10[

בחוק הממשלה, התשס"א–2001 2, בסעיף 8ב, אחרי סעיף קטן )א( יבוא:2 

שהורשע  אדם  )א(,  קטן  בסעיף  כאמור  אסיר  שחרור  על  בהחלטה  ייכלל  לא  ")א1( 
ברצח, שלגביו קבע בית המשפט כאמור בסעיף 30ב)א( לחוק שחרור על–תנאי ממאסר, 

התשס"א–2001, שהוא ביצע את המעשה בנסיבות חריגות בחומרתן "

הוראות חוק זה יחולו גם על מי שטרם נגזר דינו, ובלבד שבית המשפט נתן לצדדים 3 הוראת מעבר
30ב לחוק העיקרי, כנוסחו  הזדמנות להשמיע טענותיהם לעניין קביעתו לפי סעיף 

בסעיף 1 לחוק זה  

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ני לב י  פ י צ
שרת המשפטים

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

חוק שחרור על–תנאי ממאסר )תיקון מס' 14(, התשע"ה-2014*

בחוק שחרור על–תנאי ממאסר, התשס"א-2001  1 )להלן - החוק העיקרי(, אחרי סעיף 1 
30א יבוא:

הוספת סעיף 30ב 

"המלצה לעניין 
אסיר עולם שהורשע 
ברצח חריג בחומרתו

בית משפט שהרשיע אדם ברצח רשאי לקבוע, לעניין 30ב  )א( 
המלצה לקציבת עונש מאסר עולם, שאותו אדם ביצע את 

המעשה בנסיבות חריגות בחומרתן 

קבע בית המשפט כאמור בסעיף קטן )א(, יחולו הוראות  )ב( 
סעיף 29 בשינויים אלה:

)א(, ועדת שחרורים  על אף האמור בסעיף קטן   )1(
מיוחדת לא תמליץ להקל בעונשו של האסיר בטרם 
את  לשאת  החל  שבו  מהיום  שנים   15 לפחות  חלפו 
מאסרו, ובלבד שהתקופה שתמליץ לקצוב לא תפחת 

מ–40 שנים;

)ב( ו־)ה(, במקום "מ־30 שנים"  בסעיפים קטנים   )2(
יקראו "מ–40 שנים" "

תיקון חוק בחוק הממשלה, התשס"א-2001 2, בסעיף 8ב, אחרי סעיף קטן )א( יבוא:2 
הממשלה - מס' 10

שהורשע  אדם  )א(,  קטן  בסעיף  כאמור  אסיר  שחרור  על  בהחלטה  ייכלל  לא  ")א1(  
ברצח, שלגביו קבע בית המשפט כאמור בסעיף 30ב)א( לחוק שחרור על–תנאי ממאסר, 

התשס"א-2001, שהוא ביצע את המעשה בנסיבות חריגות בחומרתן "

הוראות חוק זה יחולו גם על מי שטרם נגזר דינו, ובלבד שבית המשפט נתן לצדדים 3 
30ב לחוק העיקרי, כנוסחו  הזדמנות להשמיע טענותיהם לעניין קביעתו לפי סעיף 

בסעיף 1 לחוק זה  

הוראת מעבר

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ני לב י  פ י צ
שרת המשפטים

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום י' בחשוון התשע"ה )3 בנובמבר 2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 566, מיום כ"ג בתמוז התשע"ד )21 ביולי 2014(, עמ' 144 

ס"ח התשס"א, עמ' 410; התשע"ב, עמ' 390    1

ס"ח התשס"א, עמ' 168; התשע"ד, עמ' 730   2
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