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אסירים עתירות :1 ח' "סימן

שיפוטועתירה שבאזור המחוזי המשפט לבית להגיש רשאי אסיר (א) 62א.

עתירה המשפט) בית  זה כסימן (להלן מוחזק הוא שבו הסוהר בית נמצא
ענין כבל דין עלפי תפקידים הממלאים ואנשים המדינה רשויות נגד

. עתירה)  זה בסימן (להלן למעצרו או למאסרו הנוגע

המשפט בית נשיא שיקבע אחד בשופט ידון המשפט בית (ב)
העונ חוק פי על שהוקמה שחרורים ועדת נגד בעתירות אולם זה, לענין

בשלושה. ידון תשל"ז21977, שין,
המדינהסמכות לרשויות צווים לעתירה בקשר ליתן מוסמך המשפט בית 62ב.

מעשות להימנע או מעשה לעשות דין עלפי תפקידים הממלאים ולאנשים
. כדין תפקידיהם במילוי מעשה

המשפטערעור בית לפני לערעור ניתנת בעתירה המשפט בית החלטת 62ג.

המשפט בית שופט מאת או המשפט מבית לכך רשות נתקבלה אם העליון
. העליון

סמכות בשבתושמירת העליון המשפט בית של מסמכותו גורע זה בסימן האמור אין 62ד.
תשי"ז המשפט, בתי לחוק 7(ב10) סעיף לפי לצדק, גבוה משפט כבית

". 31957

113 סעיף יבוא:תיקון ולפניה (17) תסומן (16) פסקה לפקודה, 113 בסעיף *2

בכל הסוהר בתי למנהלי אסירים של תלונות הגשת (16)"

במעצר או במאסר החזקתם של ולמדדים לתנאים הנוגע
אלה". תלונות של ובדיקתן

מעבר לפניהוראת לצדק, גבוה משפט כבית בשבתו העליון המשפט לבית שהוגשה אסיר עתירת , 3

. נתקבל לא זה חוק כאילו תידון זה, חוק של תחילתו

,תחילה פרסומו מילם חדשים שלושה זה חוק של תחילתו . 4

נבון יצחק
המדינה נשיא

בגין מנחם
הממשלה ראש

בורג יוסף
הפנים שר

תש"ם, ,1432 בה"ח פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;(1980 במאי 26) בסיוןתש"ם י"א בכנסתביום נתקבל *
.89 עמ'

תש"ם ;52 עמ' תשל"ד, ;22 עמ' תשל"ג, ;22 עמ' תשל"ב, 459;ס"ח עמ' ,21 חדש נוסח ישראל, מדינת דיני 1
77. עמ'

.226 עמ' תשל"ז. ס"ח 2
148. עמ' תשי"ז, 3ס"ה

תש''ם,5.6.1980 בסיון כ''א החוקים972, ספר


