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)שפיטה, 40טו ענישת קטין הנוער  חוק  הוראות  יחולו  קטין  ענישת  על  )א( 
ענישה ודרכי טיפול(, התשל"א—1971 2 

בלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן )א(, בית המשפט רשאי  )ב( 
להתחשב בעקרונות ובשיקולים המנחים בענישה המנויים 
בסימן זה, תוך התאמתם לענישת הקטין, ככל שסבר שראוי 

לתת להם משקל בנסיבות המקרה "

בסעיף 45 לחוק העיקרי, סעיף קטן )א( — בטל 2 תיקון סעיף 45

תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו; הוראות החוק העיקרי כנוסחן בחוק 3 תחילה ותחולה
זה יחולו על הליכים שביום התחילה טרם ניתנה בהם הכרעת הדין 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן מ א נ ב  ק ע י
שר המשפטים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                     
                             יושב ראש הכנסת

חוק שחרור על–תנאי ממאסר )תיקון מס' 11(, התשע"ב—2012*

בחוק שחרור על–תנאי ממאסר, התשס"א—2001  1 )להלן — החוק העיקרי(, בסעיף 13)א(, 1 תיקון סעיף 13
לפי  מיוחדת  שחרורים  ועדת  שקבעה  "התקופה  במקום  התנאי",  "תקופת  בהגדרה 

הוראות אותו סעיף" יבוא "התקופה הקבועה בסעיף האמור, לפי העניין" 

 תיקון כותרת 
פרק ה'

בכותרת פרק ה' לחוק העיקרי, במקום "והקלה בו" יבוא "והקלה בעונש בידי נשיא 2 
המדינה" 

בסעיף 30 לחוק העיקרי — 3 תיקון סעיף 30

בכותרת השוליים, במקום "וקביעת תקופת התנאי על ידי ועדת שחרורים מיוחדת"   )1(
יבוא "ומעמד אסיר ששוחרר לפי החלטת נשיא המדינה";

במקום סעיף קטן )ב( יבוא:  )2(

אסיר ששוחרר ממאסרו בטרם סיים לשאת את כל תקופת המאסר, ")ב(  )1(
לפי החלטת נשיא המדינה מכוח סמכותו לפי סעיף 11)ב( לחוק–יסוד: נשיא 
המדינה  2, יראו אותו כאילו שוחרר על–תנאי, ויחולו עליו הוראות חוק זה 
החלות לגבי אסיר ששוחרר על–תנאי, ובכלל זה הוראות סעיפים 13)א( 
ו–20, בשינויים המחויבים ובשינוי המפורט בפסקה )2(, והכל אלא אם כן 

קבע הנשיא אחרת בהחלטתו 

לעניין אסיר ששוחרר כאמור בפסקה )1( תהיה תקופת התנאי כמפורט   )2(
להלן, לפי העניין:

חוק  בהצעות  פורסמו  הסבר  ודברי  החוק  הצעת   ;)2012 בינואר   2( התשע"ב  בטבת  ז'  ביום  בכנסת  התקבל   *
הממשלה — 617, מיום א' באב התשע"א )1 באוגוסט 2011(, עמ' 1572 

ס"ח התשס"א, עמ' 410; התשס"ח, עמ' 718   1

2  ס"ח התשכ"ד, עמ' 118 

ס"ח התשל"א, עמ' 134   2
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לגבי אסיר שאינו אסיר עולם, ולגבי אסיר עולם שעונשו נקצב  )א( 
בידי נשיא המדינה — יתרת המאסר שהיה עליו לשאת אלמלא 

שוחרר כאמור;

לגבי אסיר עולם שעונשו לא נקצב בידי נשיא המדינה, למעט  )ב( 
אסיר כאמור בפסקה )3( — יתרת המאסר שהיה עליו לשאת אילו 

נקצב עונשו ל–40 שנים;

לגבי אסיר עולם שעונשו לא נקצב בידי נשיא המדינה, והנושא  )ג( 
עונשי מאסר עולם מצטברים — יתרת המאסר שהיה עליו לשאת 

אילו נקצב עונשו ל–50 שנים 

הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על אסיר עולם ששוחרר ממאסרו   )3(
לאחר שסיים לשאת את מלוא תקופת המאסר שנקצבה לו בידי נשיא 

המדינה "
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לגבי אסיר שאינו אסיר עולם, ולגבי אסיר עולם שעונשו נקצב  )א( 
בידי נשיא המדינה — יתרת המאסר שהיה עליו לשאת אלמלא 

שוחרר כאמור;
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