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  יועץ המשפטי לממשלההמטעם  תגובה
 
 

 מוגשת בזאת לבית המשפט הנכבד תגובה קצרה מטעם היועץ המשפטי לממשלה.

  

שבכותרת הוגשה לבית המשפט הנכבד היום בצהריים, בהמשך לפסק הדין החלקי העתירה  .1

. זאת, (פסק הדין החלקי)להלן:  וארבע עתירות נוספות 2144/20בבג"ץ  23.2.20מיום 

לפי פקודת בזיון בית  הוגשהקיום פסק הדין החלקי, אשר -בעניין איבמקביל לבקשה 

 . 2145/20ידי העותרת בבג"ץ -, עלמשפט

 

 התפטרותו של המשיבהרקע להגשת העתירה )והבקשה לפי פקודת בזיון בית המשפט( הוא  .2

מתפקידו כיו"ר הכנסת וסירובו לכנס את מליאת הכנסת לשם אדלשטיין, , חבר הכנסת 1

(. זאת, 25.3.20, לא יאוחר מהיום )23-ר קבוע לכנסת הבחירתו של יו" דיון בסוגיית

 .הדין החלקיפסק ן הצו המוחלט שבכמתחייב מ

 

בתגובתו של היועץ המשפטי לממשלה לבקשה לפי פקודת בזיון בית משפט הדגיש היועץ 

לקיים, ככתבו וכלשונו, את הצו המוחלט המופנה כלפיו,  1המשיב המשפטי לממשלה כי על 

 הדין החלקי.   פסק מורהכפי ש

 

 



2 
 

תיכנס  1יב המבוקשים במסגרת העתירה דנן הם קביעה כי התפטרותו של המשהסעדים  .3

שעות; וכן, בהסמכת ותיק חברי הכנסת כיו"ר הכנסת,  48לתוקף באופן מידי, ולא בתום 

   . אשר יידרש לכנס את מליאת הכנסת עוד היום

 

כי  ,היועץ המשפטי לכנסת הבהיר, בין היתר, בתגובתו לבקשה לפי פקודת בזיון בית משפט .4

י עם כניסת התפטרות יו"ר הכנסת יש לקבוע כ –לגישתו במצב המשפטי הייחודי שנוצר 

עם זאת, בהעדר  בשעות הבוקר( יכהן במקומו ותיק חברי הכנסת. 27.3.20לתוקף )ביום 

לא ניתן יהיה, לגישתו, לכנס היום את המליאה  ,הוראות מיוחדות מבית המשפט הנכבד

 . 23-לשם בחירת יו"ר קבוע לכנסת ה

 

ם בית המשפט אכי ועץ המשפטי לכנסת יין היבהמשך לכך, בתגובתו לעתירה שבכותרת צ

, בנסיבות שנוצרו לכינוס מליאת הכנסת כאמור הנכבד ימצא לנכון לתת הוראות מיוחדות

 הוא הנכבד המשפט בית של המוחלט הצו אחר מילויהרי ש"קיצור הדרך" הנדרש לשם 

  .לתגובה( 4)סעיף  היום עוד הכנסת מליאת לכינוס הכנסת חברי ותיק של הסמכתו

 

כמו כל אדם או  - 1היועץ המשפטי לממשלה מבקש לחזור על עמדתו ולפיה על המשיב  .5

לקיים, ככתבו וכלשונו, את הצו המוחלט המופנה כלפיו, כפי שמורה פסק  -רשות שלטונית 

  הדין החלקי.

 

בנסיבות העניין, כאשר לעמדת היועץ המשפטי לכנסת לא ניתן להבטיח באמצעות יישום 

הוראותיו השונות של תקנון הכנסת את ביצועו של הצו המוחלט; נתונה לבית המשפט 

ידי היועץ -הנכבד סמכות על פי דין ליתן סעד, זאת, בין היתר, באמצעות צו כמוצע על

מנת לתת -על –בכל דרך אחרת שעליה יוחלט והכל  לתגובתו או 4המשפטי לכנסת בסעיף 

ביטוי לעקרון הבסיסי והמובן מאליו, בדבר החובה היסודית לציית לפסקי דין של בית 

 המשפט הנכבד ולעיקרון של שוויון הכל בפני החוק.
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