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לצדק הגבוה המשפט כבית ו בשבת ןהעליו המשפט בבית

ברק-ארז ד' השופטת כבוד לפני:
 גרוסקופף ע' השופט כבוד
שטיין א' השופט כבוד
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: ד' השופטת כבוד 2אולי כי שמועה לאוזננו הגיעו אדוני. טענות את קראנו ברק-ארז

3 לטעון. יכול אדוני זה. בנושא חקיקה הליכי יש

4
5 חקיקה. מחשבות שיש שמח אני עוזר: עו"ד

6
: ד' השופטת כבוד 7בכלי שהושמעו דברים אלו עמדה, מביעים איננו ברק-ארז

8 התקשורת.

9

 10אנו הגורמים. בין ופועלים החקיקה בהליכי ומרשי אני אקטיביים אנו עוזר: עו"ד

 11הדיון קיום לבין לעתירה להגיב היתה צריכה שהמדינה העובדה בין קשר שי סבורים

צ 12 העתירה. את לדחות אמור שזה זה במובן לא ההודעות לבין בבג"

13
: ד' השופטת כבוד 14 זאת. יודעים לא אנו ברק-ארז

15

פף: ע' השופט כבוד סקו  16להמתין כדאי אולי בתקשורת, שפורסם מה לפי זה אם גרו

17 שם. קורה מה לראות

18
19 שנים. רבת היא ההמתנה עוזר: עו"ד

20
פף: ע' השופט כבוד סקו 21 שנים. רבת לא הממשלה גרו

22
: ד' השופטת כבוד  23 הציבורי, במישור לפעולה הולכים אתם כי להבין צריך ברק-ארז

 24יש הציבורי. במישור בהם לפגוע עלולים הם מסויימים דברים יאמר ביהמ"ש אם

 25במישור יותר רחבות להיות שיכולות טענות טוענים אתם כאשר משפטי בהליך סיכון

 26לכאורה והמעשי הנכון כי לומר אפשר לפעול. כיצד לכם מייעצים לא אנו הציבורי.

פל זה כאשר בזה לדון לא המעשי כוונתי? למה כיוון. באותו הולכים  27 שנמסר. כפי מטו

 28לי ו א משמעותיים. קשיים יש הדברים. את קראנו הציבורי. במישור יטופל זה כי ברור

 29צריך שזה נתון זה 1992 משנת זה אם הציבורית. בזירה זה כאשר משמעות חסר זה

 30דברי היו אלה הציבורי, במישור יתנהל זה כאשר שונה זה המשפט. בבית להתנהל

31 לטעון. יוכל והוא לדיון התכונן אדוני פתיחה.

32

23



 1הכי במהירות יתקדם הזה הדיון כי מבקשים היינו לגבירתי. מודה אני עוזר: עו״ד

2 שאפשר. מהירה

3

פף: ע' השופט כבוד סקו  4כי חושב אני נוספת. פעם זאת ישקול שאדוני כדאי אולי גרו

ף במהלך היום נמצאים אתם 5 אותו. שתמצו שעדי

6
: ד' השופטת כבוד  7שיש נניח כללי. באופן אומר אני להפסיד מה לכם יש ברק-ארז

 8 עלול זה לפעמים לביהמ"ש, פונה והוא חוק הצעת לקדם סיכוי לו יש כי שחושב אדם

9 הדוגמה. דרך על זה את אומרת אני לו. להזיק

10
11 לכך. מודעים אנו עוזר: עו"ד

12
: ד' השופטת כבוד 13 האחרונות. שעות 24 ב משמעותית התפתחות היתה ברק-ארז

14
פף: ע' השופט כבוד סקו ל צריכים גרו 15 הקיימת. המציאות את לשקו

16
: ד' השופטת כבוד  17לטעון לאדוני ניתן מקופח, ירגיש לא שאדוני כדי ברק-ארז

 18לא אך לאו. אם המשיבים את לשמוע אם נחליט מכן לאחר דקות מספר בקצרה

19 הדברים. את קראנו הרחבה. התמונה כל את לפרוס אדוני צריך

20
21
22

23 העמדה. את הביעה גבירתי אם עוזר: עו"ד

24
: ד' השופטת כבוד 25 קושי. שיקפתי אלא עמדה הבעתי לא ברק-ארז

26
 27שהאמת סבור אני כי אטען בדיון. הסוגיה זו כי מסכים אני משמעית, חד עוזר: עו"ד

 28כי העובדה מעצם אתחיל והכנסת. המדינה טענות עם נמצא אינו והצדק המשפטית

 29נסמכת וטענתנו טוענים אנו המידתיות. חוסר לסוגיית בכלל התייחסה לא התגובה

, אפנה ברק, מר בדימוס הנשיא כב' על  30הדינים שמירת כי הסביר הוא שם למאמרו

 31נעזוב ישן. דין יש שבו מצב מייצרת היא חוקית. אנומליה של סוג בעצם יוצרת היא

 32 חוקתי. שאינו ישן דין לדמיין יכול מהשופטים אחד כל הזה. הספציפי המקרה את

ע יכול ביהמ"ש בביהמ"ש. לדיון מגיעים  33 מה חושב הוא ואז חוקתי אינו זה כי לקבו
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שר הסעד פ א  1העדר על הצהרה לתת יכול כאלה במקרים ביהמ"ש למעשה לתת. ש

 2יהיה לא זה אם לכנסת כבוד מתוך ההגבלה פסקת בהוראת עמידה ואי חוקתיות

 3 מאמינים אז לאנגליה. האירופאי האיחוד בין קיים זה זה. את תתקן הכנסת חוקתי

4 זה. את ישנה הוא כי בפרלמנט

5
: ד' השופטת כבוד 6 שונה. זה ברק-ארז

7
בר שם שטיין: א' השופט כבוד  8 בעוד כאלה סעדים לתת כדי שנוסד הדין בבית מדו

9 הבריטית. המסורת לפי מתקיימים שאנו

10
11 זאת. קבע במאמרו ברק מר בדימוס השופט הזו, מהסיבה דווקא עוזר: עו"ד

12
: ד' השופטת כבוד  13מבחינת שנים ארוך נושא זה המאמר. את מכירים אנו ברק-ארז

14 שלו. וההתמודדות הקושי

15
16 רונית קלדנית:

17
 18באשר הדינים שמירת את פתח גם פתח לחוק שהתיקון סבור אני עוזר: עו"ד

 19לבית מגיש .1.ג.7 סעיף המשונה לסעיף לחוק לתיקון פנה ההפליה. למדניות

שר סעיף ולצדדים המשפט פ א מ  20מי כך? לו קוראים למה בכתב. הטיעון הבנת את ש

 21אותו לשים עדיף סיפא .ג7 בסעיף שנוי עושה שהוא שכיון אמר החוק, את שחוקק

22 צמוד.

23
: ד' השופטת כבוד 24 קיים? היה לא 7.1 סעיף אם קורה היה מה ברק-ארז

25
26 הבג"ץ. את מגיש הייתי לא עוזר: עו"ד

27
: ד' השופטת כבוד  28על משער הוא מאשר יותר מצליח היה נניח אדוני אם ברק-ארז

29 דעתו.

30
 31סעד נותן המשפט בית .1.ג.7 סעיף את לבטל אינה שלנו הבקשה עוזר: עו"ד

32 עקרוני.
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: ד' השופטת כבוד  1המשפט בית עקרוניים. סעדים נותן לא המשפט בית ברק-ארז

 2עימו שיש ספציפי סעיף ביטול על להורות יכול המשפט בית ספציפיים. סעדים נותן

בר בעיה. 3 .1952 לשנת מאוחר שהוא סעיף של בבטלות מדו

4
ף, אני ברור. מאוד שביקשנו הסעד עוזר: עו"ד  5זאת שאבנה לי תרשה גב' אם מעדי

6 הטיעון. במהלך

7
: ד' השופטת כבוד  8שאדוני הסעד מה תחילה. במחשבה מעשה סוף ברק-ארז

9 מבקש?

10

 11יכולה לא כלומר סיפא. .ג7 בסעיף האמור אף על קובע 1.ג.7 סעיף עוזר: עו"ד

12 שונה. .ג7 שסעיף מחלוקת להיות

13
: ד' השופטת כבוד  14בהם ויש שונה .ג7 סעיף כך. על מחלוקת להיות יכולה ברק-ארז

15 שולחיו. של מצבם את ירע שאדוני להיות יכול מסוימים. למצבים סדרים

16

 17שני קובע הוא הכללה? תחול לא מתי הטיעון. את שמרכז 1 לדף מפנה עוזר: עו"ד

 18עבירה תחול לא מתי חושבים שאנו ברגע רישא. .ג7 סעיף לפי ההחלה לאי תנאים

 19אז פתוח, לא זה פעמים סוף אין נאמר אם פעמים. סוף אין היא עמדתנו פלילית?

? כן זה מיליון 20 אפשרי

21

22 שטיין: א' השופט כבוד

23 חוקתי. והוא 7ב- הוא בוואקום. לא .ג7 כזה: הוא שלכם הקושי חוקתי? לא .ג7 למה

24
25 שמור. שלו הדין שלו, החוקתיות על פה מדברים לא אנחנו עוזר: עו"ד

26
27 שטיין: א' השופט כבוד

 28שהוא כיון טענה. היתה אז הקיימות, המידה אמות לעומת מחמיר היה הוא אם

29 משנה? זה למה מקל, למעשה

30
פף: ע' השופט כבוד סקו 31 גרו

32 שימושי. הסדר לא זה ההסדר. את משנה לא זה לדין. העמדה תהיה שלא נקבע
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1

 2 כלומר תקף. .ג7 סעיף גם ברורה. יותר בצורה דבריי את להסביר אנסה עוזר: עו"ד

3 אחר. בסעיף זאת לעשות חייבים .ג7 לסעיף שנוי לעשות כשרוצים

4
5

פף: ע' השופט כבוד סקו 6 גרו

 7החדש ההסדר שהוא האכיפה הסדר הוא שקרה מה .ג.7 מסעיף אותו להוציא גם

 8שהפללה אומר היחיד והדבר בעינו עומד החדש ההסדר תוקפים. לא אתם אותו

9 בעינה. נותרה

10
 11פה היו לומר יש אז מהותי, חוק ולא אכיפה, הסדר שזה כשאומרים עוזר: עו"ד

12 מנכ"ל. בנהלי שנוי עושים

13
פף: ע' השופט כבוד סקו 14 גרו

15 לקנביס. ביחס שנוי לעשות רוצה שהוא המחוקק אומר פה

16
 17 המשפט בית מיטיב. לא הוא אם עדיין לכאורה מיטיב שחוק קבע צמח עוזר: עו"ד

18 יותר. להיטיב מוסמך

19
פף: ע' השופט כבוד סקו 20 גרו

 21הגוש בעינה. נותר ההתנהגות של להפללה אומר הוא ההפללה. את משנה לא זה

 22אם בין האכיפה להסדר להתייחס רוצה הוא אם יכול אדוני לכן, לאכיפה. נוגע היחיד

23 חוקתי. לא או חוקתי הוא

24
: ד' השופטת כבוד  25שקדמה אחרת עבירה היתה נניח דומה? הדבר למה ברק-ארז

 26פותחת היתה ההגדרה האם מנהלית. עבירה העבירה את מגדירים והיו 1992 לשנת

27 שלא. וודאי העונשין? חוק לעצם מנהלית כהגדרה

28
 29אכיפה. שנוי לא זה שקרה. מה לא זה זו. עבירה להוסיף יכולים היו עוזר: עו"ד

30 .1.ג.7 של העבירה

31
פף: ע' השופט כבוד סקו 32 גרו

63



1 אכיפה. סעיף הוא עבירה סעיף לא הוא 1.ג.7

2
 3לו לומר אפשר אכיפה. סעיף אלא עבירה סעיף לא הן העבירות כל אז עוזר: עו״ד

ור תוכל תרצה אם ל לחז  4בתנאים, עומד שאתה ברגע הענין. לא זה הפלילי. למסלו

 5עליה להישפט תבקש שאם אחרת עבירה תחול האחרות, העבירות בשתי זה אם

ל חוזר ולא האחרת, בעבירה נשפט אתה מדת עבירה זו הפלילי. למסלו  6בפני שעו

7 נגזרת. כעבירה עצמה

8
פף: ע' השופט כבוד סקו 9 גרו

. 1ג. את אדוני יקרא שכתוב. מה לא זה 10 )מצטט(

11
12 לחלוטין. אחרת כעבירה אותה יראו עוזר: עו״ד

13
: ד' השופטת כבוד 14 במקומה. שנותרה עבירה יש לא. ממש ברק-ארז

15

 16העבירות בחוק מוגדרת כשהעבירה במקומה. נותרה לא העבירה עוזר: עו״ד

 17שלא פריבילגיה הוא הפלילי ההליך גם אגב, המנהלי. בהליך נחקר אתה המנהלית,

ור יכול לא הוא הקנס את שילם שאדם לאחר כאן לך. לתת מוכרחים ל לחז  18למסלו

 19קנס עבירת פי על ורק אך להרשיע יכול המשפט שבית להראות נוכל הפלילי.

 20 ברגע עדיין אך העבירה. את להקטין יכול לא הקנס, את להגדיל יכול הוא מיוחדת.

 21וסעיף הקנס חל לחלוטין, אחרת עבירה זו הקנביס, חוק עבירת על עובר שאדם

22 זה. סעיף על תקף לא העונשין

 23בה לראות אפשר שאיך אחר עונש יש אחרים, דין סדרי יש זו שלעבירה מכך נתחיל

24 עבירה? אותה

25
פף: ע' השופט כבוד סקו 26 גרו

. 6 ,5 לסעיפים מפנה לשם, היא לעבירה ההפניה  27מקל. אכיפה הסדר זה )מצטט(

 28ואומר הקנביס לסעיף בהקשר .ג7 סעיף את תוקף אתה כאן. שלנו הענין לא זה

29 לשנות. רוצה שאינו המחוקק

30

7
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 17 סיפא סעיף את מחריגים לא שאנו כיון זו? הגדרה לעשות חובה למה עוזר: עו״ד

ף זה הקנביס. מעבירת ורק אך אותו מחריגים אנו הסמים. עבירת מכל  27 שסעי

3 השאלה. זו אחרת עבירה ותחול .ג7 לפי להפללה מפנה

4
: ד' השופטת כבוד  5ן ו בדי דקות 2 של קצרה הפסקה כרגע לבצע רוצים אנו ברק-ארז

6 להתייעץ. לצאת כדי

7
8 הפסקה; לאחר

9

: ד' השופטת כבוד  10שבית ראוי ולא נאות שלא סבורים אנו עוזר, עו"ד ברק-ארז

 11נכון בהסדר הציבורי היום סדר על לכאורה נמצא שכרגע בנושא יכריע המשפט

 12הכרעה תינתן שלא מבחינתכם יותר שטוב סבורים אנו להכרעה. יותר הרבה

 13חדשה, וכנסת חדשה ממשלה של בתקופה אנו זאת בכל המשפט. בית של פורמלית

 14ולשקול לשוב מציעים אנו נולדה. שלא ציפור לא זו הורכבה, כבר הממשלה וכרגע

15 לכם. יסייעו לא שנכתוב דברים כי הדברים, את

 16מספקת שהות לו היתה לא לאולם מחוץ שהיינו הקצרה בשהות שאדוני ייתכן

, יועץ שאדוני כדי שוב לצאת מוכנים אנו שולחו. עם להיוועץ  17כלומר במרשו

18 הציבורית. בזירה מזלכם את תנסו ואתם הזכויות שמירת תוך תמחק שהעתירה

19
בז מעוניינים לא אנו עוזר: עו"ד 20המשפט. בית של בפסיקה מעוניינים ואנו זמן, לבז

21נדונו הדברים לרווחה, פתוח לאוהל התפרצו שנקרא מה המשפט בית ודברי מאחר

 22אם אומר. המשפט שבית את לחלוטין מבינים העותר וגם אני גם ביניהם. בהרחבה

23 כן. אעשה במרשי שאתייעץ רוצה גב'

24
: ד' השופטת כבוד 25 כבוד. חוסר שזה סבורה אני ברק-ארז

26
27 כן. אעשה כן אם עוזר: עו"ד

28
29 הפסקה; לאחר

30
31 הטיעון. את להמשיך נבקש עוזרי: עו"ד

32
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בר הבנתי למיטב סימפולינסקי: עו״ד  1זהה 23ה- בכנסת הכנסת שחברת במי מדו

 2שאנו הארכה תקופת יש לדיון אותה שמעלים לפני בכנסת. שהוגשה חוק להצעת

 3בהתאם ותקודם וחקיקה שרים לוועדת לעלות ואמורה אפריל בסוף בה נמצאים עוד

 41סיפא7 סעיף את לבטל מבקשת לא החוק הצעת הצדדים. יגיעו אליהן להסכמות

 5 גם אלא האלה הסעיפים מחיקת רק לא זה כי לכך, ביחס חיובי דבר לעשות אלא

6 החוק. הצעת מחיקת

7
: ד' השופטת כבוד 8 הללו? הסעיפים את לכם יש ברק-ארז

9
10 החוק. הצעת של העתק הנכבד המשפט לבית מגישה סימפולינסקי: עו"ד

11
ת לברר ביקשנו אנו מילקובסקי: עו"ד  12יום סדר כבר יש האם אלה ספורות בדקו

13 רשמי. יום סדר עדיין אין אז רשמי,

14

 15סדר לפי בו לדון מעדיף שאני למרות למסמך. כבודכם את מחזיר עוזר: עו"ד

 16ואישרה חזרה שהכנסת לנקודה אותנו הפנה אדוני מהסדר. לרגע אסטה החקיקה.

בר כי 6ג71 בסעיף ע צריך היה מדוע עוון. בעבירת מדו בר לקבו  17 עוון? בעבירת שמדו

18 חדשה. עבירה שהיא כיון

19

פף: ע' השופט כבוד סקו 20 גרו

 21מכוח לא עוון כהוראת מסווג זה כלומר )מצטט( המצב יהיה שזה בכך מתכו הם

 22פליטת לא זו שלכם. טעות לא זו אגב, הקודם. הסעיף לאור אלא 6 קטן סעיף

 23 קבעו הם ולומר לבוא נוכל איך לכן ג7מ- להוציא לא הכוונה כל היתה זו קולמוס.

 24 לחוקק התכוונו ולא רצו לא הם הקנביס. חוק את מחדש חוקקו אך 1.ג7 סעיף את

25 מחדש. הקנביס חוק את

26

 2767 לסעיף מפנה המשיבה. טענת לפי החקיקה תכלית מה נראה עוזר: עו״ד

. החקיקה לתכלית  28הבינה שהכנסת הודאה ממש בכך רואה אני כלומר, )מצטט(

 29לא משקל, כבדות טענות כאן ויש עצמי, לשימוש קנביס של צריכה של שעבירה

 30לא כלומר ההלימה, עקרון את מפר זה לצידה. מאסר עונש עם עבירה להיות יכולה

את? שינתה היא איך זאת. לכבד צריכה שהיא אמרה הכנסת חוקתי. 31כתבה לא היא ז
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 1"הדינים "שמירת המילים צירוף נכתב לא והדיונים המסמכים באלפי ואין מקום בשום

2 מקום. בשום נכתב לא זה

3

 4אפשר ניתן. שלא מה את לבטל אפשר אי ביטול שאין ברגע שטיין: א' השופט כבוד

5 להחיות. לא

6

 7 סיפא .ג7 סעיף בא החוק. בתוך הן עצמי שימוש של העבירות שכל נניח עוז: עו״ד

 8שהחוק לכך הקריטריונים מה צומצם. החוק עכשיו הזה. לדבר מחוץ שזה ואומר

9 צומצם?

10

פף: ע' השופט כבוד סקו 11 גרו

א רוצה לא אדוני אך מקום, בכל אומרת שהיא מה זה  12ולא שם שכתוב את לקרו

13 להבין. רוצה

14

 15בדברים. ישתכנע המשפט שבית סבור אני המשפט. בית על חלוק אני עוזר: עו״ד

. קובע .ג7 סעיף 16 )מצטט(

17

פף: ע' השופט כבוד סקו 18 גרו

19 עוול? זה .ג7 חלוקה איזו לפי

20

 21לעבירה להתייחס ולא למחוק ניתן היה חיפוש לערוך ניתן היה לא אם עוזר: עו״ד

 22לחוק נחשב לא הזה הסעיף עוון. זאת משאירים שהם הסעיף את קבעו הם ראשונה.

23 חדש.

24

פף: ע' השופט כבוד סקו 25 גרו

26 עוון? זה מה מכוח

27

28 מגדיר. העונשין חוק העונשין. חוק מכוח עוזר: עו״ד

29

פף: ע' השופט כבוד סקו 30 גרו

31 עוון. זאת מגדיר היה לא 1.ג7 סעיף הרי

10
2
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1 כעוון. זאת מגדיר לא .ג7 סעיף עוזר: עו״ד

2

פף: ע' השופט כבוד סקו 3 גרו

4 כעוון? סווג זה מה מכוח

5

6 מופיע. היה לא הזה הסעיף אם עוזר: עו"ד

7

: ד' השופטת כבוד 8 עוון? זה מה מכוח ברק-ארז

9

10 העונשין. חוק מכוח עוון הוא .ג7 סעיף עוזר: עו"ד

11

פף: ע' השופט כבוד סקו 12 גרו

13 עוון? היא הוראה איזו מכוח

14

15 אחד. ציר על שאלה אחד. ציר הן הללו הסוגיות כל עוזר: עו"ד

16

17 שטיין: א' השופט כבוד

 18שיכול מה הבא: הדבר את אומרת שיפוטית ביקורת פה. עובדת לא שיפוטית ביקורת

 19ביטלתי אם השנוי. של הזמן נקודת לאחר חוקק שהמחוקק מה רק זה בטל להיות

 20היה מה נכנסים לא אנו השימור, סעיף לפי מוגן שהיה מה את והשארתי זאת רק

מד הרציונל  21שהכנסת מה זה. לסעיף ביחס חוקקה הכנסת ומה זה סעיף מאחורי שעו

 22לחוק בנוגע 70 לסעיף נוגע זה אם בתוקף שזה אומר ביטלה ולא בתוקף הותירה

23 איננו. והוא אותו ביטלתם הקודם? החוק עם מה וחירותו. האדם כבוד

24

 25לאחר הסעיף. את מבטל שהוא קבע לא המשפט בית צמח דין בפסק עוזר: עו"ד

26 חוקתי. לא הוא ההסדר החוקתי התיקון

27

28 שטיין: א' השופט כבוד

 29 הניגוד וחירותו. האדם כבוד לחוק בנוגע הקיים המשפטי המצב דבר. אותו לא זה

30 וחירותו. האדם כבוד חוק הוא פה שגובר שמה לכך גרם הזה

31
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 1 התיקון לפני גם שהחוקתיות סבורים אנו נפרד. דיון הוא החירות על הדיון עוזר: עו״ד

 2את הולם לא זה שכתבנו. הטעמים מכל חוקתית היתה לא צרכן של ההפליה

3 העבירה.

4

: ד' השופטת כבוד  5שאם יאמר לא המשפט בית בכך. ידון לא המשפט בית ברק-ארז

 6את המשפט בבית נקיים לא דינים שמירת שיש ברגע הקריטריונים. את תואם זה

7 המשפט. בבית לא אדמית במסגרת לעשות ניתן זה היסוד. חוק בשאלת הדיון

8
. על שחולק בעולם אחד אדם לפחות יש עוזר: עו"ד 9 גב'

10

: ד' השופטת כבוד  11דיונים כך על לקיים שניתן חושבת בהחלט אני ברק-ארז

12 אקדמיים.

13 ?1.ג7 סעיף את שנבטל מבקש אדוני האם הראשונה, לשאלה אותנו מחזיר אדוני

14

 15יכולה לא הסעד, לשאלת להכרזה. ביחס חוקתי לא הסדר יצא 1.ג7 עוזר: עו"ד

 16המשפט בית לכן, לטעמנו. זאת פלילית. עבירה שהיא עצמית צריכה עבירת להיות

ע צריך  17 פעמיים, רק עצמו את מכיל הוא כי הסדר יצר לא 1.ג7 שסעיף שמשום לקבו

 18המשפט בית מתבטל. הזה והחוק קנביס צרכן של הפללה תהיה שלא קובעים אנו

 19 סעד. לתת מסומך המשפט בית אלא מחק, עם ללכת ורק אך מוסמך לא מוסמך,

 20שהסעד סבור המשפט בית אם בינארי. לא הוא מחק לא הוא המשפט בית של הסעד

 21 טענות לכאורה או לדיון, פתוחות הטענות שכל סבור המשפט בית אם חוקתי, לא

22 ההחלטה. את לקבל מוסמך המשפט בית אחרות

23

: ד' השופטת כבוד  24החוק להצעת בנוגע אחד, דבר ישלים רק אדוני ברק-ארז

25 סימפולינסקי. עו"ד לדברי בהמשך החוקתי

26
 27רצה בחוק. שהחזיק מגל ינון היה הלפיד את שהחזיק מי 2015 בשנת עוזר: עו"ד

28 הנושא. את שקידמה הכנסת חברת באה ולאחריו הגורל

29

: ד' השופטת כבוד 30 זה? במהלך המשכתם האם הכנסת נבחרה מאז ברק-ארז

31
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 1הכנסת חבר וכי הבחירות אופי על הכריז נתניהו בנימין הממשלה ראש עוזר: עו״ד

 2 שום אין כי לדבר מה על בכלל אין בו מו"מ היה ההיבחרות לאחר בה. חבר יהיה

 3בכמה זאת לראות אפשר שהיה לומר אפשר הממשלה שהוכרזה מהרגע דבר.

ץ להשיב צריכה היתה שהמדינה ברגע טלפוני. מענה היה לא אך דרכים, "  4היה לבג

ת ניתן 5 מקרה. בכל היום סדר על הענין כי לראו

6
: ד' השופטת כבוד שרד בכתב פניתם האם ברק-ארז ? לכנסת או המשפטים למ 7 מאז

8
 9את מיצתה העתירה הליכים. מיצוי היה הממשלה. לשר פנה גם העותר עוזר: עו"ד

 10הציגה גבי המסמכים. את להציג בעיה כמובן לנו אין פעמים. מספר ההליכים מיצוי

11 הליכים. מיצוי של בסוגיה זאת

12
: ד' השופטת כבוד  13ההרכב. למזכירת זאת להציג ניתן מה דבר יש אם ברק-ארז

14 המשיבים. ב"כ את נשמע בינתיים

15
 16באמת שהעתירה התיק לטעמנו בקצרה. אומר כתובים. הדברים סימפולינסקי: עו"ד

 17גם משמעותיות. מאוד מאוד סף טענות בה שיש חשבנו כי אליה להידרש היה נכון לא

18 הדינים. שמירת סעיף

19
: ד' השופטת כבוד  20לגוף זה סף, טענת בדיוק לא זו הדינים שמירת סעיף ברק-ארז

21 הדברים.

22 הזיקה. לענין עוזר עו"ד של הטענה לאור

23

רר דינים שמירת של טענה מעלים כשאנו גם סימפולינסקי: עו"ד  24ספק כשמתעו

 25 שלו הלשון מתוך גם 2018 של התיקון ככה. שזה חשבנו לא הבא לשלב גם בנושא

 26זה .ג7 רק לא זה אגב, ההגנה. את משנה לא הוא אך .ג7 לסעיף קשור אמנם הוא

 27של הביטוי גם לכן .א7 בסעיף קבועה הפלילית העבירה של הקביעה כי .א7 גם

 28חוזרים והיינו מבקש, היה שהוא את לעותר מעניק היה לא הוא גם סיפא .ג7 סעיף

 29של מבט מנקודת גם רק לא לכן, יותר. חמור הוא שלה שהעונש עבירה של למצב

 30ביקש לא חברי ההתחלה. וגם הסוף גם זה בסעד. פותחות השאלות סתם לא סעד,

31 מידתיות. על עקרוני באופן יכריז המשפט שבית

32
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1 הסעיף. יובטל האיסור, יבוטל לא לתקן, מבקש אני עוזר: עו״ד

2
בר סימפולינסקי: עו"ד  3קשורים והדברים הקנביס, ביטול של הסעיף הסדר על מדו

 4שמנסים דרך בכל בעיננו הדינים, שמירת של למסוכה בנוסף לכן, בשני. אחד

 5ברורה ולא מורכבת שאלה שהיא לשאלה מגיעים לא עדיין ואנו נאצלים בה להיכנס

6 שאלה. וסימני בדיקה כך על גם שיש מאליה,

7
פף: ע' השופט כבוד סקו 8 גרו

9 מעניינות. לשאלות מגיעים הייתם

10
 11 עם שמתכתב משהו לא זה בכנסת. זה זאת לברר המקום נכון. סימפולינסקי: עו"ד

12 להידחות. צריכה הזאת העתירה ולטעמנו לכן החוקתי. המשפט

13
: ד' השופטת כבוד 14 העתירה? הגשת בעת לכם הוצגה הזאת הטענה האם ברק-ארז

15

 16הליכים מיצוי אי של טענות לטעון מאוד ממעטים ככנסת אנו סימפולינסקי: עו"ד

 17 אם תפיסה. זה מאחורי עומדת אך משפט ביתה את לזקק נועד זה החוקתי. במישור

18 משהו. לעשות אוכל אשתכנע

19
: ד' השופטת כבוד  20צריך הפורמלי. במישור דווקא לאו נשאלת השאלה ברק-ארז

21 משפטית. כטענה תוצג שהיא

22
 23הוא החוק מדוע וטוענים החוק של תוקפו על מגינים היינו סימפולינסקי: עו"ד

 24חזרה לחזור הוא הליכים המיצוי אי הליכים. מיצוי לאי טוענים פחות אנו לכן, חוקתי.

25 ההליך. את ולמצות לכנסת

26
ל ראוי לא לכן להיבחן, צפויים שולחיי מבחינת הדברים מיליקובסקי: עו"ד  27שאקבו

 28של המוקד שזה ונראה דינים חוסה הפלילית הנורמה עצם הדברים לגוף באמירה.

 29ראשיתו את מציגה לא הזאת העתירה השעה. להוראת במסגרת שונה לא וזה חברי

 30לביקורת. שנתונה בנורמה חוקתית בחינה של התערבות שמצדיק חוקתי ניתוח של

31כרגע שהוקמה העובדה עצם של הטיימינג של המוסדי הטיעון לגבי לכך, מעבר
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1פורטה שם לתגובתנו, 54 לסעיף מפנה להיבחן, צפויים והדברים חדשה ממשלה

2 הפנים. שר עמדת

3

: ד' השופטת כבוד 4לעשות נאלץ התורנות, במסגרת תיק אלינו הגיע ברק-ארז

5 הדיון. במהלך הפסקה

6
7 הפסקה; לאחר

8
 9לביטחון השר עמדת מצוינת שם לתגובתנו 54 לסעיף הפניתי מיליקובסקי: עו"ד

 10כך כללית יותר אמירה הוספנו הסעיף של ברישא מחדש. בחינה לגבי הפנים

 11ידי על להיבחן צפויה כנה על להותירה מדניות של ענין שרצוי כך השעה שהוראת

 12הקמת לאחר ספורים שבועות מתקיים הזה והדיון הגורל רצה הרלבנטית. הגורמים

שר שגם כך חדשה. ממשלה  13שמעוניינת ממשלה הציבורי, הסדר הקמת את לאפ

14 אותה. לבחון

15
: ד' השופטת כבוד 16 עדכון? הודעת להגיש מציע? אדוני מה אז ברק-ארז

17
18 ועומדת. תלויה להישאר צריכה לא זו עתירה לעמדתנו מילוקבסקי: עו"ד

19
פף: ע' השופט כבוד סקו 20 גרו

21 שהצעתם. הסעיפים לפי לדחותה שיש ייתכן

22
 23 ואין שיפוטית לביקורת מקום אין דינים, שמירת תחת שחוסה דין מיליקובסקי: עו"ד

 24שמירת זו משופרת. במתכונת חודש בעוד תוגש העתירה אם ההפללה בסוגיית מקום

 25סדר של נימוק בבחינה, מצויות הסוגיות שכלל שמאחר הוספנו מובהקת. דינים

 26עתה. זה הוקמה שהיא כך מעצם השתהתה לא והממשלה רשויות, בין מקומי

 27העתירה את להשאיר מוסדית מבחינה נכון לא הדברים של מחדש בחינה מצעם

 28הכרוכים והדברים השעה הוראת את שתוקפים המסוימים להיבטים ועומדת. תלויה

 29של ראשיתו הוצגה לא ההפללה, סוגיית את ישירות תוקפים ולא ההפללה בסוגיית

 30דינה הנוכחית במתכונתה העתירה דוגמא, לשם סתם שמראה סדור, עובדתי ניתוח

 31את לבחון יהיה ניתן המסוים החלק לגבי אחרות הוראות הוצגו אם להידחות.

32 הנוכחית. במתכונתה מצויים לא הם אך הדברים,
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2
1

2בעולם חוקתיים משפט בתי 9ו- עצמו לחוק והתיקון מדינות עשרות עוזר: עו"ד

3 מידתי. לא הצרכן על העונש כי לקבוע הצליחו

4
: ד' השופטת כבוד 5 הדין פסק את מביא לא הוא מדייק. לא אדוני ראשית ברק-ארז

6לסמכויות 2005 משנת לפסיקה מתייחס ולא וארה"ב באלסקה המשפט בית של

 7למשל שעוסקת פסיקה היא אדוני הפנה אליה מהפסיקה חלק זה. בנושא הפדרליות

8 עצמה. לגליזציה של דווקא ולאו ופרטיות חיפושים של בהיבטים

9

 10שלי הטענה הבית. של הפרטיות לגבי זאת קבע באלסקה המשפט בית עוזר: עו"ד

 11עצמי שימוש של העבירה את תיאורטית לבחון ניתן שלא שהטענה לומר באה

 12זאת בוחן החוק שגויה. טענה היא נכונה לא טענה היא הכללי מההסדר במנותק

13 שגויה. בצורה

 14לשאלת מהותית להגיב לא בחרו הכנסת וגם בחרה המדינה מהותית, מבחינה

 15שכל קובע החוק מהותי. פגם בה יש זאת לעשות לא שלהם ההחלטה המידתיות.

16 היסוד. חוק כל את לכבד צריכים הם החוק. את יכבדו מהרשויות אחת

17
18 שטיין: א' השופט כבוד

19 .10 סעיף את מכבדים הם

20
 21לבין לא או חוקתית היא נורמה האם המשפט בית את מחזיר אני עוזר: עו"ד

22 ההבחנה.

23

24 שטיין: א' השופט כבוד

 25בית כולל רשות שום בו. מתערבים שלא דעת שיקול זה נוגע, לא מוסדי בענין

26 משפט.

27

ר עוזר: עו"ד  28המשפט בית אף שנית, זאת. לשנות יכולה המחוקקת שהרשות ברו

29 היסוד. חוקי ברוח הדברים את לפרש שיש קבע נוספים, דין ובפסקי גנמט דין בפסק

30
: ד' השופטת כבוד 31 כרגע. שבפנינו מה לא זה ברק-ארז

32
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1 פוליטית. סוגיה לא זו אך פוליטית סוגיה שזו שנטענה הטענה עוזר: עו"ד

2
פף: ע' השופט כבוד סקו 3 גרו

 4היתה הממשלה תחום. באיזה משנה ולא כזה מהלך כל עם עושים שהיינו מה זה

5עמדה לנו אין עתירה. להגיש ניתן היה לא החוק, חוקתיות את בוחנים אנו אומרת

6 יהיה לא חדשה בצורה זאת תסדיר הממשלה אם רע. או טוב זה אם כרגע לגופו

7 זאת. להסדיר צורך

8
9 לא. היא תשובתנו חוקתי. הוא הזה הדבר האם השאלה עוזר: עו"ד

10
פף: ע' השופט כבוד סקו 11 גרו

 12הליך שיש היתה התשובה חוקתיות. לגבי שאלות עלו הממשלה ראש נגד בעתירות

13 החקיקתי. ההליך את אפשר המשפט ובית חקיקתי.

14
 15חכה לי אומרים היו חקיקה טרם תוקף הייתי אם תקף. חוק תוקף אני עוזר: עו"ד

16 ונראה. חקיקה שתהיה

17 משפטי. רצון כל מייצרים לא לעיתונות רצון או תיאורטי רצון

18
פף: ע' השופט כבוד סקו 19 גרו

 20רוצה השר רק לא הענין. את יבחן השר אתכם. לבחון רוצה השר אומר 54 סעיף

21 הענין. את לבחון

22

23 הענין. את לבחון מוזמנים הם עוזר: עו"ד

24
: ד' השופטת כבוד רוץ כאן נהיה שאנו ברק-ארז 25 הכנסת. מול סמכויות במי

26
מדת השאלה עוזר: עו"ד  27הכנסת אומרת עכשיו לא. או חוקתי זה האם הפרק על שעו

 28 זה כך בו, ונדון לאולי ונחכה באולי ידון לא שהוא חברי אומר אולי. אולי. זאת אשנה

? זה מתי כחרב. וגם כמקל פועל  29בעיה כאן יש אומרת היתה המדינה אם רלבנטי

 30יש אז שנה. למשך הסעד עם להמתין יש זאת, אומרים היו שהם נניח חוקתית,

31 המהותית. ההחלטה את משהים לא אנו אך הסעד את להשוות

32
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: ד' השופטת כבוד 1להוסיף מה לאדוני יש אם העמדה. את מבינים אנו ברק-ארז

2 לעיון. ייקבע התיק אחרת יוסף,
3

4חוסר היא אחת נקודה בהן. נגעתי שטרם נוספות נקודות שתי יש עוזר: עו"ד

5 הפרטיות. חוסר היכן פעמים מספר אותי שאל אדוני הקיצוני. הסבירות

6
7 שטיין: א' השופט כבוד

8 .10 בסעיף דנים לא שאנו אמרתי

9

מעבר שלנו העובדה את אמרתי פה עוזר: עו"ד  10שאלה תקף לא 10 שסעיף לכך ש

11 הסעד. שאלת היא 10 שאלה הסעד. שאלת היא נפרדת

12
13 שטיין: א' השופט כבוד

14 הסעיף. בחוקתיות דן לא המשפט בית בשאלה. יקדים לא המשפט בית

15

פף: ע' השופט כבוד סקו 16 גרו

. 1 לסעיף מפנה 17על להצהיר אפשר שהיה בוודאי סעד. של סעיף לא הוא )מצטט(

18 המצב. לא זה חוקתי. לא שהוא משהו

19
: ד' השופטת כבוד 20 עבודה. בדיני שעוסק סעיף של סוג זה ברק-ארז

21

22 נורמות של בחוקתיות דן המשפט בית דיון. מניעת קובע לא הסעיף לשון עוזר: עו״ד

23 שונות. פרשנויות וקובע לבטל ניתן שלא

24
: ד' השופטת כבוד  25הסעד ולא העתירה לא זו לכך, קשובות אוזננו ברק-ארז

26 שהתבקש.

27
 28 ישרים, בקווים כאן מציג אני נכון. לא וזה סעד, לתת ניתן שלא פה נטען עוזר: עו״ד

. ההכללה תחול לא מתי  29לומר יכול הוא פחות. סעד לתת רשאי המשפט בית )מצטט(

 30לאחר עבירה. לבסס יכול לא זה אך ראשונות, פעמים 20 ראשונות, פעמים 100

 31ולדעתנו חטא. עבירת וזו קנס להיות צריך שההסדר טוענים אנו עוקב. הסדר מכן

. )ממשיך קנביס של צריכה או שימוש על עבירה להיות צריכה לא 32 צריכה לא לצטט(
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1הפללה לייצר ניתן לא ישר. בקו תמיד להיות צריכים אנו הפללה. לעמדתנו להיות

2לבית אין הסעיף. מול פשוטים דברים פה לפסוק יכול משפט בית הבחנה. כל בלי

3 החקיקה. מול אל ישיר סעד פה לתת בעיה כל המשפט

4

5 לעיון. נדחה
6

7 גלית / רונית קלדנית:
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