
 הנושא ססק־דין השבוע נתן העליון ביח־המישפט
בישראל העיתונות לחופש ביותר חמורה סכנה בחובו

 המדינה. של העליון לבית־המישפט !״״לא להגיד קל א י■
 הוא שילטון־החוק. של העליון המגן הוא הדמוקרטיה. מיבצר הוא בית־המישפט 1

קיימת. שאינה המדינה, חוקת על לשמור המצווה
 לאהבו, ואף להעריכו, למדתי לנדוי. משה העליון לשופט !״״לא להגיד קל לא

 אנושי בימת־השופטים, על ישב כאשר אייכמן, אדולף מישפט של הנוראים בימים
במישפט. שנגולה והחושך הרשע למסכת חיה כאנטי־תיזה כאילו והוגן,

 וגם לבית־המישפט גם ״לא!״ להגיד הוא עליון ציווי כאשר רגעים, יש אך
נכבד. לשופט

עתה. הגיע בזה רגע
 בית- של מורחב הרכב נתן לנדוי, השופט בהנהגת אחד, נגד ארבעה של ברוב
 הישראלית, הדמוקרטיה יסודות על השקולה, לדעתי המאיים, פסק־דין העליון המישפט

בית־ לכל העליונה ההנחייה עתה שהיא הלכה, נפסקה בו. החבויות לסכנות גבול ואין

שמגר העליון כית־המישפט שופט
? באמריקה כמו

 אשר חוק הכנסת תחוקק אשר עד חוק־הארץ, את למעשה והמהווה בארץ, מישפט
אותה. יבטל

והאינפנטידי, העלוב בהרכבה הנוכחית, שהכנסת להאמין קשה
י זאת. תעשה אכן

למנהל פאר מכונית
 :כלהלן בקיצור הוא זו מסוכנת להלכה שגרם עניין' ^

שהעלה קוטלר, יאיר מאת מאמר הארץ העיתון פירסם 1967 במארס י י
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טענות

לנדוי העליון כית־המישפט שופט
? אייכמן בגלל

 כי במאמר נטען השאר בין מונופוליסטי. ממשלתי גוף חברת־החשמל, נגד שונות
 להלכה נמסרה אומנם החברה, מנהל עבור בתקופת־המיתון שנרכשה מכונית־פאר,

והת בה, חשק שהמנהל מכיוון למוכרה, כוונה כלל היתה לא שלמעשה אלא למכירה,
סערת־הביקורת. שוך אחרי לעצמו להחזירה כוון

 והיא הידוע־לשימצה, חוק־לשון־הרע פי על העיתון נגד תביעה הגישה החברה
 העליון, לבית־המישפט עירעור הגיש העיתון המחוזי. בבית־המישפט במישפט ניצחה

 של פסק־דינו את העליון בית־המישפט ביטל שלושה נגד שניים של ברוב בו. וזכה
המחוזי. בית־המישפט

כרנזון, צבי השופט על־ידי שנתמך שמגר, מאיר העליון השופט
 העיתונות של כויות ז ודה מגיל ל כן־לילה שהפכה חשוכה, הלבה קבע

החופשית. הישראלית
מוטעית, ובהערכה בלתי־נכונות מסקנות בהסקת העיתון נכשל אם שגם קבע הוא

 בתום- זאת שעשה בתנאי החוק, פי על מוגנת רשויות־הציבור פעולות על ביקורתו הרי
 התכוון ושלא אמיתותו, את לבדוק כדי סבירים אמצעים הפירסום לפני שנקט לב,

סבירה. משהיתה גדולה במידה לפגוע
 תבעה היא זו. הלכה חברת־החשמל קיבלה לא חופש־העיתונות, על הרב בזעמה

 פסק־הדין את פסל זה הרכב יותר. רחב בהרכב העליון, בבית־המישפט חוזר דיון
בן־פורת מרים כוהן, יצחק פסק־הדין, את שכתב לנדוי, (משה ארבעה של ברוב הקודם

־ ■ ־ ק־

לגימלאות.) בינתיים יצא ברנזון השופט שמגר. מאיר (שוב אחד נגד עציוני) ומשה
איפוא, היא, החלוקה בעניין, כה עד שעסקו העליונים השופטים ששת מבין

.2 מול 6
 בעלת הלכה כאן נקבעה הצר. המישפטי לתחום מעבר בהרבה חורג זה פסק־דין

 תפקידה את למלא וליכולתה העיתונות, של מהותה לעצם הנוגעת חוקתית, משמעות
החופשית. הדמוקרטית בחברה

ולאומית, חברתית שליחות בו הרואה זה, בתפקיד הנושאים כאחר
 זו. הלבה לקבל נוכל שלא הכבוד, ככל לכית־־המישפט, להודיע עלי
 במדינה בעלי-הדעת כל ואת הכנסת את בית־המישפט, את מבקש אני

מחדש. היטב אותה לשקול

החוטם ו ו וו האג •
 הוא שבהם תמציתיים, פסוקים בכמה טמון לנדוי השופט של ההלכה של יקרה

שמגר: השופט של גישתו את וכל מכל פוסל
 במעמד שלנו המישפט במערכת חופש־הביטוי של העיקרון את ,להציב לדעתי ״אין,

הטוב. לשמו אדם של זכותו לעומת בכורה
 תיחום אלא זכות־סתס, כנגד ,זכות־על׳ של ,אנוכי׳ דירוג ליצור אין לדעתי, ״שכן,

שווה. מעמד בעלות זכויות של אופקי
 עם אשר את להשמיע חרות דהיינו, האזרח, זכות מול האזרח חרות כאן ״עומדת

 ובשמו בכבודו להיפגע שלא זכותו כנגד להשמיע, לאחרים שיש מה ולשמוע ליבו,
לחרות.״ מעל הזכות את מעמיד הייתי השניים, בין לדרוש מקום יש ביכלל ואס הטוב.

 שבו במקום בדיוק נגמרת זרועותיו את להניף אדם של ״זכותו ציורי: ובאופן
חברו.״ חוטם מתחיל
להעיר: מבקש אני כך על
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