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בסעיף 13יט ,סעיף קטן )ג( — בטל;

)(2

אחרי סעיף 13כ יבוא:

"תשלום הוצאות

13כ .1בית הדין רשאי לפסוק לטובת המוחזק במשמורת או המשוחרר
בערובה הוצאות ,לרבות שכר טרחת עורך דין.

תחולת הוראות חוק 13כ) .2א( ההוראות לפי חוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב—1992
בתי דין מינהליים
)בסעיף זה — חוק בתי דין מינהליים( ,למעט לפי סעיפים ,16
 37 ,22 ,21 ,17עד  45 ,41 ,39ו– ,54יחולו על בית הדין ,בשינויים
המחויבים ובשינויים המפורטים לפי פרק זה.
)ב( על אף הוראות סעיף )28ד( ו–)ה( לחוק בתי דין מינהליים,
בית המשפט לעניינים מינהליים שבאזור שיפוטו נמצא מקום
מושבו של בית הדין לביקורת משמורת הוא בית המשפט
המוסמך לדון בערעורים על החלטת בית הדין לפי סעיף )28ד(
לחוק האמור ,ובמתן אישורים להחלטות בית הדין לפי סעיף
)28ה( לחוק האמור.
)ג( על אף הוראות סעיפים )11א( ו–)12א( לחוק בתי דין
מינהליים ,בקביעת אזור השיפוט ומקום המושב של בית
הדין יתייעץ שר המשפטים עם שר הפנים ועם השר לביטחון
הפנים.
)ד( הוראות סעיף  25לחוק בתי דין מינהליים יחולו על בית
הדין החל מיום כ"ה באב התשע"ג ) 1באוגוסט ;".(2013
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אחרי סעיף 13כא יבוא:

"תקנות לעניין
בית הדין לביקורת
משמורת

13כא .1שר המשפטים ממונה על ביצוע סימן זה ,והוא רשאי,
בהתייעצות עם שר הפנים ,להתקין תקנות לעניין סדרי הדין
בבית הדין ולעניין סדרי המינהל במזכירות בית הדין".

חוק זה לא יחול על עניין שהדיון בו החל לפני תחילתו.
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