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 פגיעה בעצמאות מערכת המשפט וחקיקה פרסונלית –הדמוקרטיה הישראלית : הנדון

 :מתכבדים לפנות אליכם כדלקמן, עורכי דין חברים בפורום חירום שהוקם על ידי מאות עורכי דין, אנו

אנחנו עדים לתופעות חמורות שמביאות אותנו לחשש ממשי לכך שעקרונות יסוד תקופה האחרונה ב

ולחשש ממשי לגורלה של הדמוקרטיה , מערכת החוק והשלטון בישראל נפגעיםמושתתת שעליהם 

 . הישראלית

קולות  ,בקמפיין הבחירות של חלק מהמפלגותבקדנציה האחרונה של הכנסת והושמעו , בכלל כך

, על ידי חקיקה והשפעה על תהליך מינוי השופטים ,בין היתר, לפגוע בעצמאות מערכת המשפט

 .ופגיעה בהפרדת הרשויות

מ קואליציוניים להקמת "מתנהלים מוולאחרונה אנחנו מתבשרים כי , קולות אלו הפכו למעשים

להחליש את מערכת במטרה לפעול ממשלה שבמסגרתם דנים חברי הקואליציה המיועדת באפשרות 

לפעול ללא ובפרט חברי הקואליציה , חברי הכנסת כך יוכלו . אותה לדרג הביצועיולהכפיף  המשפט

ין היתר על ידי הצעות ב, כל פיקוח משפטי וללא ריסון כלשהו של הכוח העצום שעומד לרשותם

 .פסקת השתלטות, שהשהיא למע "פסקת התגברות"לחקיקת 

שתכליתה פרסונלית לייצר חקיקה  במטרהמועלות הצעות חוק ומתנהלים דיונים , ואם לא די בכך

ובכלל כך ראש  ,משלהחברי מ, חסימת ההליכים המשפטיים המתנהלים כנגד חשודים בפלילים

 .ייניםבאופן שיהפוך את הכנסת לעיר מקלט לעבר, ואחרים, הממשלה מר בנימין נתניהו

, בלתי תלויה, מערכת משפט עצמאית :בצורה ברורה ומפורשתאנו מבקשים להשמיע את קולנו 

 .שאינה כפופה להשפעות פוליטיות היא נדבך הכרחי בכל משטר דמוקרטי ותקין

ההיסטוריה הרחוקה והקרובה . שאינו דמוקרטישלטון בקרה של בית המשפט הוא ושלטון ללא פיקוח 

, תופעות אלו של פגיעה במערכות כדוגמת מערכת המשפטאדישות ושתיקה נוכח כי  ,אותנות מלמד

 .שאין בינן לבין דמוקרטיה דבר וחצי דברמאפשרות היווצרות מערכות שלטון עריצות הן ש

כי תפעלו על מנת להבטיח את עצמאותה של מערכת  אנו פונים אליכם ומבקשים בכל לשון של בקשה

 .ואת יכולתה לשמר את עקרונות היסוד של שיטת משטרנו, המשפט

  .ובעצמאותה המשפט במערכת פגיעה תאפשרו אל ובפרט פרסונלית לחקיקה יד תתנו אל

שוויון , שלטון החוקשמאפשרת עמידה בעקרונות היא  .של השלטון מערכת משפט עצמאית אינה אויב

היא המגן העיקרי של זכויות החלשים והמיעוטים בחברה  .חופש ביטויו (לרבות שוויון בפני החוק)

 . מפני עריצות הרוב



 

 

ועי של מערכת על מנת לשמור ולשמר את אופייה הבלתי תלוי העצמאי והמקצ, אנו נאבק בכל כוחנו

 .המשפט

. כזו או אחרת זה להשקפה פוליטית אואינו קשור כהו, חשוב לנו להדגיש כי מאבקנו זה אינו פוליטי

ובכללם ארגוני  -מאבק זה הינו חלק מתנועה רחבה של מחאה של ציבורים רבים ומגוונים , יתירה מזו

 . אנשי עסקים ועוד ועוד, עצמאים, אקדמאים, רופאים, מורים, נשים

 דמוקרטי משטר של האדומים הקווים את גסה ברגל וחוצה משחיתה היא המדוברת החקיקה
 השאלה עם ומוסרית מצפונית להתמודד יצטרך מכם אחדאחת ו כל בעתיד .החוק שלטון על המבוסס

  ״?הבושה מחסום את מעצמה והשילה הקו את חצתה הכנסת כאשר היית ״היכן
 

לשמור מכל משמר ולעשות כל פעולה , חובתכם כמי שנבחרו ונשבעו לשמור אמונים למדינת ישראל

 !אנא קיימו שבועתכם וחובתכם זו .על מנת למנוע את הפגיעה בעקרונות היסוד הללו

 

 ועד הפעולה של מאבק עורכי הדין

 

 

 

 :יםהעתק

 היועץ המשפטי לממשלה

 היועץ המשפטי של הכנסת

 


