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 מתפרסמת כזיז הצעת הו? מטעס הממשלה:

 חוק לתיקון פקווח בה* הסוהו (מס׳ 8), התשמ״ו-986ז

ח סעיף 20 1. בסעיף 20 לפקודת בתי הסוהר [נוסה הדש], התשל״ב—1971 •י במקום הגדרת ק י  ת

 ״בית משפט״ או ״שופט״ יבוא:

 ״״בית משפט״ או ״שופט״ — לרבות בית דין כמשמעותו בחוק בתי" דין דתיים
 (כפיית ציות), התשט״ז—1956 ־, דיץ של בית דין כאמור, רשם כמשמעותו בחוק
, והמזכיר הראשי של בית משפט  בתי •המשפט !נוסח משולב], התשמ״ד—1984 3

 או של בית דין כאמור.״

ד כ ם י ה ו כ  ו

 הבסיון מלמד כי הדרישה לעריכת צו הבאה בידי
 שופט או רשם בלבד מכבידה ביותר, ביחוד בבתי
 משפט השלום, זכי בקרה על הזמנת אסירים לבית
 המשפט תישמר אף אם נושא משרה נוסף בבית
 המשפט יוסמך להוציא הזמנות לאסירים, ובלבד שיהיה

 זה נושא משרה ברמה בכירה דייה.

 מוצע, על כן, לתקן את הגדרת ״״בית משפט״ או
 ״שופט״״ שבסעיף 20 האמור באופן שגם המזכיר הראשי
 של בית המשפט או של בית דין דתי יוםמר לחתום

 על הזמנת אסיר כבעל דין או כעד.

 על־פי הוראות סעיפים 20 ו־22 לפקודת בתי הסוהר
 [נוסח חדש], התשל״ב—1971, אין להביא אסיר לבית
 המשפט, בין כבעל דין ובין כעד, אלא אם כן הוצא
 צו הבאה חתום ביד שופט או רשם. הגיונן של הוראות
 אלה הוא שיש להבטיח בקרה על הזמנת אסירים לבתי
 המשפט כדי להבטיח שאםירים או עצירים לא ינצלו
 לרעה, בקנוניה עס אסירים אחרים, את הכוח להזמין
 עדים אסירים כדבר שבשגרה וכן כדי לצמצם מקרים
 של הזמנות שאינן חיוניות, בוכה ההוצאות המיוחדות
 והסיכונים הבטחוניים הכתבים בהבאת אסירים ועצי

 רים לבתי המשפט.
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