בבית המשפט העליון

גג"צ 9733/03

בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

בג"צ 8102/03

המוקד להגנת הפרט
ע"י ב"כ עוה"ד לאה צמל ו/או יוסי וולפסון ואה'
רח' אבו עוביידה  ,4ירושלים
טל'  02-6283555 :פקס 02-6276317 :
העותרת בבג"צ 9733/03
נגד
מדינת ישראל ואח'
על ידי פרקליטות המדינה,
משרד המשפטים ירושלים
המשיבים בבג"צ 9733/03
 .1חה"מ זתבה גלאון
 .2מרצ  -ישראל

הדמוקרטית

ע"י ב"כ עוה"ד קידר ואח'
העותרים בבג'/צ גס/2ס83
נגד
שך

היטחון

לל ידי פרקליטות המדינה,
משרד המשפטים ירושלים
המשיב בבג"צ 8102/03

הודעה משלימה מטעם פרקליטות המדינה
העתירות דנן עוטקוונ במתקן המעצר  1391ועיקרן בדרישה להורות על חשיפת מיקומו הפיסי של
המוזקן .בדירן ראשוני שהתקיים בעתירה בבג"צ  9733/03הוציא בית המשפט הנכבד צו על תנאי
נאך ורק לענין סודיורנ נויכ,ובוו וכפיסי של המתקן",
בכוכב תשובה שהוגש בעקבות הוצאת הצו על תנאי התייחסנו בהרחבה לנושא זה והבהרנו מדוע
חיוני הוא לשמור בסוד על מיקומו הפיסי של המתקן_

הדיון

בהתנגדות לצו על תנאי

התקיים ביום  .15.12.04במהלך העיון בחומר

החסוי ,הציע בירג

המשפט הנכבד מספר הצעות בנוגע לשימוש במתקן וביקש כי אלה תיבדקנה על-ידי המשיביט וכי
המשיבים ימסרו הודעתם באשר לתוצאות הבדיקה .לשם כך נדחה המשך הדיון בעתירה,
לאוזר שגורמי הבטחון שקלו את הצעות בית המשפט הנכבד שעלו במהלך הדיון ,החליטו גורמים
אלה  -על דעת היועץ המשפטי לממשלה  -לקבוע השדף המצמצם באופן משמעותי את השימוש
במתקן  %39%לצורך החזקת
יוחזקו

עצורים .בין יתר התנאים להחזקת עצירים במוזקן נקבע ,כי עצורים

בתהקן רק לאחר קבלת אישור של קצין בדרגת אלוף

בצה"ל

ואישור של הפצ"ר לכך.

בנוסף ,כבלל ,לא יוחזק במתקן עצור שהינו אזרח ישראל או תושב השטחים.
מטעמי בטחון המדינה לא נוכל לפרט בהודעה גלויה זו את שאר פרטי ההסדר
קבעו גורמי הבטחון .עם זאת ,כמובן שניתן יהיה  -במידת הצורך  -למסור פרטים נוספים לבית
המצמצם אותו

המשפט הנכבד בענין זה ,במעמד צד אחד.
להשלמת התמונה וציין פי מאז מועד חדיון בעתירה ועד היום לא הוחזק במתקן עציר כלשהו.
בנסיבות אלה נשוב ונבקש את דחיית העתירות.
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