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מתפרפמוג בזה הצעת חדה מטעם הממשלה:

חוק סמכויות שעת־חירום)מעצרים()תיקון( ,תש״מ1979-
בסעיף  4לחוק סמכויות שעת־חירום )מעצרים( ,תשל״ט) ! 1979-להלן — החוק
.1
העיקרי( -

תיקון סעיף 4

) (1בסעיף קטן -.00במקום ״בשיא בית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו
נעצר״ יבוא ״נשיא בית משפט מהחי״;
)(2

בסופו יבוא:
״)ד( סעיף זה אינו גורע מסמכותו של שר הבטחון לבטל צו מעצר
שנתן לפי חוק זה׳ בין לפני אישורו לפי סעיף זה ובין לאחריו.״

תיקון סעיף 8
ה״^״

ס ע

י

ף 1 0

.2

בסעיף  8לחוק העיקרי ,במקום ״סניגור צבאי״ יכוא ״סניגור״.

,3

במקום סעיף  10לחוק העיקרי יבוא:

״נשיא תורן
*קיט
2

נ ש  ,א

 .10נבצר מסיבה כלשהי מנשיא בית משפט מחוזי למלא תפקידו לפי
חוק זה׳ יבוא במקומו נשיא תורן של אותו בית משפט.״ י

דכרי
פסקה ) :(1סעיף 4מורה להביא אדם שנעצר
על פי צו של שר הבטחון ,תוך  48שעות
י
ממעצרו ,לפני נשיא בית המשפט׳המחוזי שבאזור שיפוטו
נעצר ,לצרכי דיון בדבר אישורו של צו המעצר .סעיף
 10לאותו חוק קובע שאם נבצר מהנשיא למלא את ת פ 
קידו יבוא במקומו הנשיא התורן ,ורק אם נבצר'גפ מהנ
שיא התורן למלא את תפקידו יבוא במקומו הנשיא של
בית משפט מחוזי אחר.
הצמדת הסמכות השיפוטית למקום שבו בוצע לרא
שונה המעצר ,נורמת לקשיים ,במיוחד בשים לב לתקופה
הקצרה של  48שעות שבה חייבים להביא את העציר
בפני הנשיא והוא חייב להתחיל בדיון .מוצע ,איפוא,
להעניק סמכות לאישור המעצר ל כ ל נשיא של בית משפט
מחוזי ,ובהעדרו  -לנשיא תורן של אותו בית משפט.
פסקה) : (2לפי החוק הקיים ,משאישר נשיא בית המש
פט המחוזי את המעצר ,יקבע באישורו גם את התקופה

ה&בר
שבה יוחזק העציר במעצר .נתעורר ספק אם בנסיבות
אלה ניתן לשחרר את העציר ,בצו של שר הבטחון בלבד,
לפני המועד שנקבע באישור של הנשיא ,או אם גם לבי
טול הצו יהיה צורך באישור הנשיא .ההוראה המוצעת
באה להסיר ספק זה.
פעיף  2סעיף )aב( מורה לאמור:
״נב> שר המשפטים רשאי בצו להגביל את זכות הייצונ
בהליכים לפי חוק זה למי שאושר לשמש סניגור צבאי
בבתי הדין הצבאיים באישור בלתי מםוייג כאמור בסעיף
)318ג( לחוק השיפוט הצבאי ,תשט״ו-־•~.1955
האישור האמור בסעיף  318הוא אישור לסניגור
צבאי .המלה ״צבאי״ נשתרבבה כאן בטעות ,ומוצע לתקן
אותה.
סעיף 3

התיקון המוצע בא להשליפ את התיקון של
סעיף .4

 1ם״וז תשל״ט ,עמי 6ד.
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