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הנחיה מס'  - 3.6הגשת כתב אישום נגד נאשם
המרצה עונש מאסר בגין עבירה אחרת
עדכון אחרון :כז בטבת התשס"ג 1 ,ינואר 2003

הגשת כתב אישום נגד נאשם המרצה עונש מאסר בגין עבירה אחרת

 .1קיימת לעתים נטייה שלא "להזדרז" בהגשת כתבי אישום נגד אסירים בגין ביצועה של עבירה
אחרת על ידם ,משום היות המאסר מעין "תחליף מעצר".
 .2כידוע ,קיומו של כתב אישום נוסף התלוי ועומד כנגד אסיר ,יש בו כדי להשפיע על שיקולי
ועדת השחרורים בדיון בדבר שחרורו המוקדם .בוודאי שמתן פסק דין נגד אסיר בגין עבירה
אחרת ,יש בו כדי להשפיע על שיקולי ועדת השחרורים.
 .3אמנם ,גם קיומו של תיק פתוח נגד אסיר יש בו כדי להשפיע על שיקולי ועדת השחרורים ,אף
אם טרם הוגש בגינו כתב אישום ,אולם זאת במידה פחותה .מטבע הדברים ,במקרה שטרם
הוגש כתב אישום נוסף נגד האסיר ,וככל שחלף זמן רב יותר ממועד ביצוע העבירה אשר בגינה
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
לייחס להשהיה זו משמעות לטובתו של האסיר ,וזאת ,גם אם מדובר בעבירות חמורות
ביותר.
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 .4לפיכך ,אין להשהות יתר על המידה את הטיפול בתיקו של נאשם המרצה עונש מאסר בגין
עבירה אחרת .בכל מקרה ,ראוי לברר מתי מסיים האסיר ריצוי מחצית מתקופת מאסרו או
ריצוי שני שליש מתקופת מאסרו ,ולדאוג לכך שהטיפול בתיק הנוסף יסתיים לפני הגעת
המועד האמור.
 .5בדומה ,יש להשתדל לסיים שמיעת תיקים פליליים התלויים ועומדים נגד אסיר בטרם יגיע
עניינו לדיון בוועדת השחרורים.
 .6לכך יש להוסיף כי ,לכאורה ,יש קושי בכך שאסיר ששוחרר ממאסרו על ידי ועדת השחרורים,
יוחזר לכלא זמן קצר לאחר מכן ,עקב הרשעתו בעבירה אחרת ,עבירה שאותה ביצע טרם
כניסתו למאסר .גם מטעם זה יש להשתדל ולזרז הטיפול בתיקים שכאלה.
 .7על הגשת כתב אישום נגד אסיר המרצה עונש מאסר בגין עבירה אחרת וכן על הגשת כתב
אישום נגד אסיר ששוחרר ברשיון  -בגין ביצוע עבירה על ידו בתקופת הרשיון או בעת המאסר
עצמו  -יש לדווח לתיק ועדת השחרורים המצוי באחת מפרקליטויות המחוז.
 .8ניתן לברר באיזו פרקליטות מצוי התיק על ידי פניה לכל אחת ממזכירויות הפרקליטות
העוסקות בנושא ועדת השחרורים .מזכירויות אלה מפוזרות בפרקליטויות המחוז השונות.
לדיווח יש לצרף עותק מכתב האישום.
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