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 כ"ד בטבת התשפ"ג
 2023בינואר  17

 :מטעם יו"ר ועדת החוקה לדיון נוסח מוצע

 

 (הרשויות הפרדתחיזוק  –)תיקון יסוד: השפיטה -קהצעת חו

  – 4חוק היסוד(, בסעיף  –יסוד: השפיטה )להלן -בחוק  .1 4תיקון סעיף 

 במקום סעיף קטן )ב( יבוא: )א(  

 :ועדה תהיה של תשעה חברים, שהםוה (1) ")ב(   

נשיא בדימוס של בית וכן  ,נשיא בית המשפט העליון )א(     

 שימונו של בית משפט שלום משפט מחוזי ונשיא בדימוס

 ;בהסכמת נשיא בית המשפט העליון ,על ידי שר המשפטים

שר המשפטים ושני שרים אחרים שתקבע  (ב)     

 הממשלה;

יושבי הראש של ועדות כנסת שהם השלושה חברי  (ג)     

, הוועדה לענייני ביקורת ועדת הכנסתהכנסת הבאות: 

 ועדת החוקה, חוק ומשפט;ו המדינה

 "ועדה.ושר המשפטים יהיה יושב ראש ה (2)    

 יימחק. –סעיף קטן )ג(  )ב(  

 לחוק היסוד, אחרי סעיף קטן )ד( יבוא: 15בסעיף  .2 15תיקון סעיף 

מי שבידו סמכות שפיטה על פי דין, , זה יסוד-בחוקעל אף האמור  (1")ד   

ראש , נגד הממשלהצו ייתן ולא  וןידלא  ,בית המשפט העליוןלרבות 

בעניין כפי שייקבע בחוק, או נבחר ציבור אחר שר משריה  ,הממשלה

 ".סבירות החלטתם.

 לחוק היסוד יבוא: 15אחרי סעיף  .3 א15הוספת סעיף 

ביקורת שיפוטית "  

בעניין תוקפו של 

 יסוד-חוק

מי שבידו סמכות שפיטה על פי דין, לרבות בית  א.15

 בעקיפין,, במישרין או ידרשילא  המשפט העליון,

ולא יהיה תוקף  יסוד-תוקפו של חוקבדבר  לשאלה

 שהתקבלה בעניין כאמור.החלטה ל
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ביקורת שיפוטית   

בעניין תוקפו של 

 חוק

הסמכות הייחודית ליתן פסק דין או החלטה  )א( ב.15

אחרת המשנה חוק, מבטלת חוק או מגבילה את 

 –)בסעיף זה  תוקפו, נתונה לבית המשפט העליון

 .החלטה בעניין תוקפו של חוק(

בית המשפט העליון לא יוכל ליתן פסק דין  )ב(      

( אלא בהרכב אאו החלטה כאמור בסעיף קטן )

 הכולל את כל שופטי בית המשפט העליון, ובלבד

שכל שופטי ההרכב הסכימו כי החוק סותר בבירור 

 יסוד.-בחוק ששוריינההוראה 

החלטה בית המשפט העליון לא יוכל ליתן  )ג(      

 בהתקיים כל אלה:בעניין תוקפו של חוק 

נכתב בחוק במפורש שהוא תקף על  (1)       

 –אף האמור בחוקי היסוד )בסעיף זה 

 הוראת התגברות(;

החוק הכולל את הוראת ההתגברות  (2)       

התקבל ברוב חברי הכנסת בקריאה 

 והשלישית;הראשונה, השנייה 

טרם חלפה שנה מסיום תקופת  (3)       

ואם , כהונתה של הכנסת שחוקקה את החוק

הכנסת החדשה אישרה,  –חלפה שנה 

ברוב חבריה, את החוק הכולל את בהחלטה 

 .הוראת ההתגברות

( לא יחולו על הוראות גהוראות סעיף קטן ) (ד)      

 א45-ו 45, 44א)א(, 9חוק הסותרות את סעיפים 

 יסוד: הכנסת.-לחוק
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סמכות שפיטה על  מי שבידובפני התעוררה  (ה)      

כאמור בסעיף  שאלה בדבר תוקפו של חוקפי דין 

בלי  ו, וסבר כי לא ניתן להכריע בעניין שבפניקטן )ב(

פנה את השאלה לבית י, ה האמורהלהכריע בשאל

המשפט העליון שידון בו כאמור בסעיף קטן )ב(, 

 .".להכרעה כאמורעד  ושבפני עכב את ההליךיו

 לחוק היסוד, בסופו יבוא: 24בסעיף  .4 24תיקון סעיף 

 ב".15סדרי הדין בהליכים לפי סעיף  (6")   

 

 1984-* התיקון יחייב עריכת תיקונים משלימים בחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד

 

 

 

 


