בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק
בג"ץ 7150/16
לפני:

כבוד הנשיאה א' חיות
כבוד השופט י' עמית
כבוד השופט א' שטיין

העותרים:

 .1המרכז הרפורמי לדת ומדינה  -התנועה ליהדות
מתקדמת בישראל
 .2פורום תג מאיר
 .3המטה למאבק בגזענות בישראל
 .4האגודה לזכויות האזרח בישראל
נגד

המשיבים:

 .1שרת המשפטים
 .2היועץ המשפטי לממשלה
 .3הרב שמואל אליהו
בקשה לפי פקודת בזיון בית משפט

בשם העותרים:

עו"ד ארז-לחובסקי אורלי

בשם המשיבים :1-2

עו"ד אבי מיליקובסקי
החלטה

השופט א' שטיין:

ביום  21.9.2020ניתן פסק הדין בעתירה שבכותרת בו נקבע ,בין היתר ,כדלקמן:
.1
"] [...נהפוך את הצו-על-תנאי שהוצא מלפנינו ביום  29.10.2018לצו מוחלט ונורה
במסגרתו למשיבים  2-1להעמיד לדין משמעתי את המשיב  3בקשר עם אותן
ההתבטאויות אשר מגיעות לכאורה כדי עבירות משמעת – זאת ,בהתאם לכללי הדין
המשמעתי אשר חלים בעניינם של רבני ערים ובכפוף לשיקול דעתו של התובע המשמעתי
באשר לחלוף הזמן כמצוין לעיל" .ביום  13.10.2021הגישו העותרים בקשה לפי פקודת

2

בזיון בית משפט )להלן :הבקשה ( ,בטענה שעד למועד הגשת הבקשה המשיב  3לא
הועמד לדין משמעתי.
ביום  4.11.2021הוגשה תגובת המשיבים  2-1לבקשה ,בה נטען כי עמדת
.2
המדינה הינה כי ההליך לפי סעיף  6לפקודת בזיון בית משפט אינו מתאים לכפיית ציות
על המדינה .לגופם של דברים נטען כי העיכוב בהעמדת המשיב  3לדין משמעתי נבע
מחילופי הגברי התכופים בתפקיד שר המשפטים מאז מתן פסק הדין .כן דווח בתגובת
המשיבים  ,2-1כי בהתאם להנחיית שר המשפטים דהיום גובש על-ידי הגורמים
הרלוונטיים כתב טענות משמעתי כנגד המשיב  ,3אשר הועבר לעיונו ביום ,3.11.2021
וניתנה למשיב  3שהות להשיב לאמור בו.
כפי שנקבע" ,מטרתו של הליך לפי סעיף  6לפקודת בזיון בית משפט היא להביא
.3
לאכיפת ההחלטה השיפוטית במבט צופה עתיד" )בג"ץ  3694/17עמותת "הורות
משותפת=טובת הילד" נ' מדינת ישראל  ,פסקה  .((22.1.2019) 3משפעלה המדינה בהתאם
לפסק הדין והחלה בהליך המשמעתי כנגד המשיב  – 3הבקשה התייתרה.
בנסיבות אלה לא מצאתי לנכון להידרש לשאלה העקרונית האם ניתן לנקוט
.4
בהליכים לפי פקודת בזיון בית משפט נגד המדינה ,אשר טרם הוכרעה בבית משפט זה
)ראו :בש"פ  3327/20שם טוב נ' מדינת ישראל  ,פסקה  ;(25.5.2020) 3רע"א 4036/14
חסן מסעודין נ' מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב  ,פסקה .((29.12.2014) 30

ניתנה היום ,ד' בכסלו התשפ"ב ).(8.11.2021

הנשיאה

שופט
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