בג"ץ 3003/18

בבית המשפט העליון
בשבתו כבית משפט גבוה לצדק
יש דין – מתנדבים לזכויות אדם ואח'

העותרים בבג"ץ
:3003/18

באמצעות עוה"ד מיכאל ספרד ואח' מטעם ארגון יש דין
מרח' דוד חכמי  ,12תל-אביב 6777812
טל ,03-6206947/8/9 :פקס03-6206950 :
ובאמצעות עוה"ד דן יקיר ו/או רוני פלי ואח' מהאגודה
לזכויות האזרח בישראל רח' נחלת בנימין  ,75תל אביב
 ,6515417טל' ;03-5608185 :פקס03-5608165 :
מיילroni@acri.org.il :
עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי
בישראל ואח'

העותרים בבג"ץ
:3250/18

באמצעות ב"כ עוה"ד סוהאד בשארה ו/או חסן ג'בארין
ואח' מעדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי
בישראל
רחוב יפו  ,94ת"ד  ,8921חיפה ;31090
טלפונים ליצירת קשר050-7456580 ;054-2490669 :
דוא"לsuhad@adalah.org :
 -נ ג ד -- .1ראש המטה הכללי של צה"ל
 .2הפרקליט הצבאי הראשי

המשיבים:

באמצעות פרקליטות המדינה ,משרד המשפטים,
ירושלים

בקשה דחופה לצו על תנאי מטעם העותרים
בית המשפט הנכבד מתבקש להוציא בדחיפות צו על תנאי כמבוקש בעתירה זו
ואלה נימוקי הבקשה:
 .1אתמול 14 ,במאי  , 2018נהרגו בהפגנות מול גדר הגבול בין ישראל ועזה  55מתושבי עזה .כך
על-פי נתוני משרד הבריאות הפלסטיני .בנוסף נפצעו כמעט  2000בני אדם.

 .2כפי שעלה הן מהדיון בעל-פה בתיק זה והן מהטיעונים שהוגשו בכתב ,הצבא מחזיק בתיזה
משפטית חריגה ונעדרת תמיכה ממקורות משפטיים שמצדיקים הוראות פתיחה באש
המאפשרים שימוש בכוח בעל פוטנציאל קטלני כלפי אזרחים לא חמושים ולא בשעה שהם
מסכנים באופן מיידי חיי אדם .קשה להתחמק מהתובנה שהיקף הנפגעים העצום אתמול הוא
תולדה של הוראות אלה.
 .3ההפגנות אמורות להמשך ,כך על-פי הצהרות מארגניהם ,גם היום וגם בשבועות הקרובים ועד
ליום המציין את פתיחת מלחמת  - 1967החמישה ביוני.
 .4לאור האמור ובשים לב לעובדה שקיים קונצנזוס משפטי רחב ביותר במשפט הבינלאומי שירי
בעל פוטנציאל קטלני כלפי אזרחים לא חמושים מותר כאמצעי אחרון בלבד כדי להגן פני סכנה
מיידית לחיי אדם ,ושהוראות הפתיחה באש שהם הנושא של עתירה זו סוטות מעקרון זה ,בית
המשפט הנכבד מתבקש להוציא ללא דיחוי צו על תנאי ולהורות למשיבים להגיש תצהיר
תשובה בתוך ימים ספורים.
 .5חיי אדם עומדים על הכף.
 .6העותרים בבג"צ  3250/18מצטרפים לבקשה ויגישו בהמשך היום עדכונים בנוגע למספר וסוג
הפגיעות שנגרמו אתמול ,כפי שנתונים אלה מגיעים עליהם מעזה.
 .7ב"כ המשיבים ,עו"ד מלקובסקי מסר בתגובה כך" :המדינה תשוב על עמדתה כי דין העתירות
שבכותרת להידחות ,וממילא דין הבקשה להוצאת צו על תנאי – להידחות .מבלי שתהיה בכך
התייחסות ממצה לתוכן הבקשה שבכותרת (שטיוטה שלה הועברה לעיון המדינה בשעות אלו),
תשוב המדינה ותציין ,כמפורט בכתבי הטענות מטעמה ,כי עמדתה עולה בקנה אחד עם
המשפט הבין-לאומי ,וכי אין ממש בטענות העותרים בהקשר זה".

 15במאי 2018
_____________
מיכאל ספרד ,עו"ד

__________
דן יקיר ,עו"ד
ב"כ העותרים
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__________
רוני פלי ,עו"ד

