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 כי נסתבר כאשר בפרשת־סובלן, נתגלה כזד. אחו סעיף

שה מבלי שרירותי, באופן אדם כל לגרש יכול שר־הפנים
 בפרשת נתגלה שני סעיף משפטי. אישור טעון יהיה דבר

 דרכונו את לשלול יכול השר כי נסתבר כאשר גולן, 17ג
 הארץ מן יציאתו את ולמנוע נפשו, כאוות אזרח, כל של

לצמיתות.
לתנו חריפה אקטואלית דחיפות נתנו האלה העובדות כל

 שתגביל כתובה, חוקה לישראל להעניק והולכת גוברת עת
 אוטומאטי לביטול ותביא הכנסת של סמכויות־החקיקה את
 של העצמאות ביום זכויות־האדם. את הסותר חוק כל של

 15ד,־ השנה את להפוך בתביעה הדד, העודס יצא תשכ״ב
 חדש ליברלי ח״כ החוקר- על המאבק לשנת ישראל של

 לחבר החליט קלינגהופד, הנס הנודע המשפטן וניפרץ,
 אישי אחר, חשוב ח״כ לכנסת. להציעה הצעת־חוקה, בעצמו
 הצעת־ לכנסת והגיש בינתיים חיבר רובין, הנס מש״ם
 חוק של ביותר המחפירים הסעיפים את לתקן שבאה חוק,

המדינה. בטחון

** יגתר? שגגה גזי — שותז־ מלם

* ד * ד ח סו הי ־ י פ י ע ס  של ואבן־הפינה הוקז־״ כל של מ
— החוק לפני האזרחים כל שוויון הם מדינת־חוק, כל

פוליטית. והשקפה עדה מין, גזע, דת, הבדל ללא
 כי הוכח, השנה של ביותר הגדולות הפרשות באחת

בישראל. סיים אינו זד. עקרון
ד יוסדה חוטפי כ א מ ח ו  מחסינות שנים במשך נהנו ש

 תבעה אף נגדם, לפעול המישטרה סירבה תחילה מוזרה.
 מן לשחררה חסרת־תקדים: תביעה העליון מבית־המשפט

 ועתי לחץ תחת רק קורפוס. ■הביאנו צו אחרי למלא החובה
 לגשת השלטון נאלץ מסוכנים, לממדים שהגיע הקהל,

הילד. להחזרת להביא כדי שהיא, כל לפעולה
העיק תביעות־ראוזה. כמה לבית־המשפט הוגשו תחילה

 עד של עדות־שקר :כרעי־תרננולת על עמדה שבהן רית
התמו התביעה פעמים. כמה עדותו את ששינה פסיכופאתי,

כבניין־קלפים. טטה
 מישור על התנהלה תלד לגלוי יותר יעילה פעולה

 הפך הממשלתי שר,כשלון אחרי שהופעל הש״ב, אחר.
בניי־יורק. במהרה הילד את גלד, לאומית, שערורייה

 היה הגילוי, אחרי ימים כמה כך, על ההודעה עיתוי
 מפרשה דעת־ר,ציבור את להסית כדי בא הוא היטב. מחושב
 גירושו — מפרשה־שוחמאכר יותר עוד להסעירו שיכלה

עצמו. יום באותו שחל סובלן, של
 פרשת של ביותר, והגדולה הסופית, השערורייה אך

 וזכה לישראל חזר יוסלד, שהילד אחרי רק באה שוחמאכר,
 הפגישה של ההתרגשות ששככה אחרי רבתי. לקבלת־פנים

 קורה מד, השאלה: ביצבצה לאומי, לסמל שהפך הילד עם
לחוטפים?
תשובה. שום ניתנה לא זו לשאלה

 באמריקה, הש״ב על־ידי תחילה ארוכות, נחקר אמנם הילד
 עדות מסר הוא בישראל. המישטרה על־ידי לאחר־מכן

 אחדים יבשות. בשלוש הפושעים את להרשיע קד, שד,כפ
 שהעונש סעיפים פי על אשמים בארצוודהברית, מהם,

מאסר־עולם. או מוזת הוא במולדתם עליהם המידבי
 ולא בישראל לא — תביעה הוגשה לא מהם איש נגד

 של הרמז את קיבלו האמריקאים השלטונות נאמריקר״
הם. גם העניין את השתיקו ישראל, שלטונות

ז מדוע
 שלום־בית״, .החזרת על נעלות סיסמות ריחפו באוויר
 הסתתרו אלה סיסמות מאחורי אולם הפצעים״. ו״ריפוי
 מיסחר פוליטי, מקח־ומימכר פרוזאיים: יותר הרבה נימוקים
 ביותר המהותיות הדרישות קואליציוניות. קנונייות מפלגתי,

 האינטרס מזבח על ציני באופן הוקרבו מדינת־החוק של
הבן־גוריוני. שלטון־היחיד של

 שוז־פ האזרחים כל ישראלי: מישפסי עיקרון נקבע כך
 או, יותר. שווים מסויימות מפלגות חברי אך החוק, לפני

 נוגד בן אם אלא לדין, נתבע פושע כל אחרת: בלשון
השליטים. של המפלגתי האינטרס את הדבר

 (.המאפשרת ממשלתית חסינות רק לא בישראל קיימת
להת יוכלו שאלה מבלי אזרחים, להשמיץ ממשלה לפקידי

 פרלמנטארית חסינות רק ולא גולן), ג׳ו בפרשת כמו גונן,
 חסינות גם אלא מטרה), לאותה שרים על־ידי (המנוצלת
 יש לשלטון סיעתיות. קנוניות של פרי שהיא מפלגתית,

 — בפשעים יסתבכו שעסקני־מפליות בכך מוחשי אינטרס
 תמורת־ויתורים חסינות להם למכור יהיה שאפשר כדי

מפלגתיים.
 הנהוגה מסויימת, משפטית לשיטה הודות אפשרי זה מצב

להח מוסמך השלטון אין אירופה יבשת בארצות בישראל.
 החשוד אדם נגד תביעה להגיש לא או להגיש אם ליט

 להניח כזה, מיקרה בבל תביעה להגיש חייב הוא בפשע.
 זאת, לעומת בבריטניה, השוסט־החוקר. בידי ההחלטה את
 האנגלים כי הכללי. התובע בידי כזאת החלטה סמכות יש

 לשם זו סמכות לנצל אי־פעם יעז שמישהו חוששים אינם
אישי. או מפלגתי הון צבירת

 המישטר ללא אך — האנגלית השיטה קיימת בישראל
 אם נפשו, כאוות להחלים, יכול ממשלתי פקיד האנגלי.
 זו סמכות :כן על יתר לאו. או לדין פושעים לתבוע

 פורמלית) (לפחות האחראי שר, בידי אפילו מסורה אינה
בממ הרוב על־ידי הממונה פקיד בידי אלא הכנסת, בפני
ראש־הממשלה. על־ידי כלומר, — שלה

 סוער. ויכוח בתשכ״ב התעורר זה מצב עם בקשר
ב ^, דו ס  את להעביר החליט המפא״יי, שר־הפשפמים יו

 היועץ התקומם זה רצון נגד עצמו. אל סמכות־ההחלטה
ן הנוכחי, המשפטי עו ד ח ה ג ר, א  לשעבר, ליברלי עסקן נ

 סיעת של בן־חסותד, וד,םך אייבמן במשפט קאריירה שעשה
 האוזנר איים אייכמן משפם תום עם מיד בן־גוריון.
יוסף. נגד לעזרתו חש בן־גוריון ודויד להתפטר,
של עמדתו התמוטטה בהתפטרות, איים שהאוזגר בשעה

ברמלה בבית־השהר להורג הוצא א״כמן אדולף הסייס סגן־אלוך :5השליש הרגו!
 פרקליט־המדינה סגן :אייכמן במשפט לידו שישב האיש

ב ו ק ע . י י ו א ר  באחד שהתחוללה אף זו, פרשה אולם כ
 ציבורי: אופי ללא דווקא היתד. בארץ, המשפט ממרכזי
 היתד, הטראגית התדרדרותו אישי. רקע על הסתבך ברא־ר
מדינת־החוק. על הגורלי לוויכוח לא אנושי, לרומאן שייכת

.בבית-הגזשפבו \זלם

* י ך ד כ ח  לכל מעל כנעלה השנה, בתחילת ניראה, א
 אייכמן משפט דווקא בית־המשפט. של קדושתו ויכיח: 1

זה. מוסד של ליוקרתו הרבה הוסיף
מאפ שאינם החוקים, נגד מופנית היתה הביקורת כל
 — רבים במיקרים הצדק פי על לשפוט לשופטים שרים

 הפרטית לתפיסת־הצדק לא המדינה, לחוק כפוף השיפט כי
כולה הבעייה כי האמינו חוקה לחקיקת השואפים שלו.
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חוקים לבטל הסמכות השופטים לידי תימסר בו ביום תיפתר
שרירותיים.

 מישקע אחריה שהשאירה מכה, השנה ספגה זו דעה
דווקא, קשורה, היתד, מיקרי באורח במהרה. יימחק שלא

הזה. בהעולם
 על כנקמה בלבד. מישני ערך בעל היה עצמו תעניין

 היחסים הידוק את למנוע וכדי המסויים, השבועון עמדת
 שר־הבטחון, סגן ביטל בכירים, צה״ל קציני לבין בינו

 הצבאי הכתב של ההאמנה את שלו, הרמטכ״ל באמצעות
 בקשה העתון הגיש זו בולטת הפלייה נגד הזה. העולם של

 בניצוחו לצדק, הגבוה בבית־המשפט נידונה זו לצו־על־תנאי.
 פירסם הדיון, את הקלים הזה העולם בית־המשפט. נשיא של

הערות. ללא כלשונו, אותו
 הרציני הציבור בקרב עמוק לזעזוע גרם זה פירסום

 למוסד הגישה את רבה במידה ששינה זעזוע — בארץ
העליון. המשפטי
 של העקרונית בגישתו רק טמון היה לא ההלם מקור

 למנוע מוסמך הוא אין כי בפירוש שקבע ב־ת־המשפט,
 סעיף כך על קיים כן אם אלא הממשלה, מטעם הפלייה
 הדיון, סיגנון גרם יותר עוד עמוק להלם בחוק. מפורש
 במדינה. ביותר הגבוה בית־המשפט נשיא סיגנון ובייחוד
 מדעות שונות אינן אולשן יצחק של דעותיו כי נסתבר

ה בגדודים עמו ששירתו ונשיא־המדינה, ראש־הממשלה
דורות. שני לפני עבריים
 השופטים לאפתעה. לגרים לכאורה, צריך, היה לא הדבר
 שיחרגו מהם לדרוש קשה הקיים. המישטר על־ידי מתמנים

 הוא לדרוש אפשר אשר כל אותם. שמינה המישטר מן
המישטר. בתוך בלתי־תלויים שאפשר, כמה עד יהיו, כי

 החלטתו קצר, דיון באותו אולשן השופט של סיגנונו
 הדרך ,מערכת־ר,בטחון על שהיא ביקורת כל למנוע הזועמת

 שביקש הפרקליט, דברי את פעם אחרי פעם שיסע בר,
 היו לא אלה כל — הפליות למנוע המשפט חובת את לבסס

 בפרשה היתד. מם.יימת מבחינה להפתיע. איפוא, צריכים,
 השופטים כי לאזרחים הזכיר הוא חיוב: של רבה מידה זו

 תרומת־ אינו כשלעצמו בית־המשפט וכי בשר־ודם, הם
מישטר־חוק. שאינו מישטר של המהותיים לליקויים פלא

 ביקורת של לגיטימי לנושא בית־המשפט גם הפך כך
 האזרח במדינת־חוק. להיות צריך שהוא כפי — אחראית

 אלא ?״ השופטים סמכות ״מה רק: לא עצמו את שיאל ההל
 יהיה מי ? אותם ממנה י מ 1 השופטים מתמנים ״איך : גם

 יפרוש הנוכחי שהנשיא אחרי בית־המשפט, של הבא הנשיא
?״ גילו מפאת

גזישהו דרוש היה

ומכי שונות בדרכים השנה, מאורעות רוב הובילו ך ןי>
 איך :האחת המרכזית הבעייה לקראת שונים, וונים *•■

 את למנוע איך ? אמיתית למדינת־חוק ישראל את להפוך
 החוקים את לבטל ואיך שרירותיים, חוקים של חקיקתם

 זכויות־ את להבטיח איך ? כיום הקיימים השרירותיים
 אי־הפלייתם את החוק, לפני האזרחים שוויון את האזרח,

 אי- את להבטיח איך ? ופוליטיים לאומיים מיעוטים של
הנאות? הרכבה ואת רמתה את מערכת־השיפוט, של תלותה

 הרחד בעייות — בתכלית מופשטות בעייות היו אלה כל
 להתרחק היא בקשתו שכל הפשוט, האזרח של מחייו ק־ת

 הנוברים לאנשי־החוק סתום חשד והרוחש מבית־המשפט,
, משהו, דרוש היה בסעיפים. ו ה ש י  את להפוך כדי מ
למוחשי. המופשט
תשכ״ב. איש־השנה היה זה מישהו


