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מעל מאה מומחי משפט מהאקדמיה מקימים את
הקואליציה למען שלטון החוק
בקרב המומחים שוררת הסכמה :תוכניות החקיקה של הממשלה יגרמו נזק בלתי הפיך
למסגרת הדמוקרטית של ישראל
מעל מאה מומחי משפט מהאקדמיה מודיעים על הקמת הקואליציה של הפקולטות למשפטים למען
שלטון החוק .תוך פחות מ 24 -שעות מהקמתה ,הצטרפו לקואליציה  129מרצות ומרצים למשפטים,
אשר מייצגים מגוון רחב של מוסדות ומגוון של עמדות פוליטיות והשקפות חוקתיות ,לרבות פרופסורים
הידועים בהתנגדותם לאקטיביזם שיפוטי.
בהודעתם מסרו חברות וחברי הפורום:
יש בינינו דעות שונות בנושאים כגון שפיטות ,ביקורת שיפוטית והיחסים הראויים בין הכנסת ,הממשלה
ובית המשפט .אולם כולנו מאוחדים בדעה המקצועית שחלק מהתוכניות המקודמות ,לפי הדיווחים,
במסגרת המשא ומתן הקואליציוני ,הן יוזמות מסוכנות ביותר שיסבו נזק בלתי הפיך לשלטון החוק
ולמסגרת הדמוקרטית של ישראל.
כחוקרי משפט ,תפקידנו הוא בדרך כלל לבקר את הפסיקה ואף את בתי המשפט ולהציע תיקונים
וביקורות בונות .אין גוף שהוא חסין מביקורת ,כולל בית המשפט .אולם חלק מהיוזמות המקודמות ,לפי
הדיווחים ,אינן באות לתקן ולשפר את מערכת המשפט והן עלולות לפגוע בעצמאותה ולהחליש את יכולתה
למלא את תפקידה החיוני בדמוקרטיה .יתרה מזאת ,נראה שהן באות לפגוע ביכולתה של מערכת המשפט
הפלילי להעמיד לדין ולשפוט משפט צדק חשודים בפלילים ,ללא משוא פנים וללא חשש .אלה הן פגיעות
קשות ביסודות הבסיסיים ביותר של שלטון החוק והשוויון בפני החוק.
כמו כן ,לפי הפרסומים ,יש כוונה להעביר שינויים דרמטיים במבנה השלטון בישראל בהליך מזורז )של
"בליץ חקיקתי"( באופן שאינו מאפשר התייעצות רחבה ,דיאלוג בין הרשויות ושקילת ההשלכות של אותם
שינויים .אנו מוטרדים על כן גם מהתהליך המסתמן לנגד עינינו.
לבסוף ,אי אפשר להתעלם מכך ,שהשינויים המוצעים נגועים ,בין היתר ,בשיקולים פסולים – כאלה
הנוגעים לרצון להגן על נבחרי ציבור מסוימים מפני הליכים משפטיים – ונקודה זו מכתימה בכתם של
שחיתות שלטונית את כל המהלך החקיקתי.
חלק מההצעות המדווחות ביחס ליוזמות של מרכיבי הקואליציה ,ביחד עם תהליך "הבליץ החקיקתי"
שלהן ,מעוררים לדעתנו חשש מהותי להרס מערכת המשפט .לפיכך ,כל בנות ובני החברה הישראלית
צריכים להתנגד אליהן ,ללא קשר להשקפתם הפוליטית או להשקפתם בדבר שינויים באופן פעולת בית
המשפט וביחסי הרשויות.
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