
 שר המשפטים, מר גדעון סער

 הגברת דנה כהן, אחראית פניות הציבור במשרד המשפטים

 שלום רב,

 המחוקק קובע את סמכותו של שר המשפטים בשתי אפשרויות שונות:

 ( לחוק יסוד השפיטה.4)7סעיף  .1
 .לחוק בתי המשפט 18סעיף  .2

ככה שלא יהיו  ,ינהל את השופטיםהמשפטים שר המחוקק היא ברורה, המחוקק רוצה שכוונת 

לא רק, אפשרות אחת מעניק המחוקק לשר המשפטים, אלא, במערכת המשפט שופטים מושחתים. 

 מקנה לו שתי דרכי פעולה. התפקיד היחידי לו מוקנים שתי דרכי פעולה שכאלה.

  שתי פעולות שונות שאינן נקשרות בחוק. ןכמובן, שהדחת שופט וערעור ה

על פי החוק, שר המשפטים אינו חייב להתייעץ עם אף גורם. כמובן, שהשר רשאי אם יחפוץ בכך 

 השר, כמובן, רשאי גם לזמן את השופט למתן הסבר. גורמים נוספים. להתייעץ עם

המחוקק לא מאפשר לשר המשפטים להעביר את סמכויותיו אלו לאיש: לא למנכ"ל משרדו, לא לראש 

לא , לא לנציב תלונות הציבור על השופטים, לא לראש הממשלה, ואפילו לשכתו, לא ליועמ"ש

 .יםבמשרד המשפט לאחראית פניות הציבור

 על פי חוק. ל שופט מכוח סמכויותיו להדחתו ששר המשפטים בעצמו הוא שצריך לטפל בתלונה 

 צריך לקבל החלטה חשובה זו. יחידי ובעצמו שלכן, דרך המלך היא לפנות לשר המשפטים והוא ה

 כמובן, ששר המשפטים יכול לקבל את התלונה או לדחותה. 

יבור על השופטים, אני מקווה, שהוא יודע איך לעשות אם השר מבקש להתייעץ עם נציב קבילות הצ

 כדי לגרום לשר לפעול.להדחת שופט ודי בתלונה  ,כמובן ,אין זו חובה זאת.

מנימוקיו להדחת שופט על פי החוק אם יחליט שר המשפטים, מר גדעון סער, לדחות את תלונתי 

שלח אליי שוב, מכתב מפקיד יהרי שעליי לקבל מכתב החתום על ידו. אם י –תלונה הלגופה של  ,הוא

 אגיש בג"ץ.המסיר בפועל את התלונה, כלשהו, 

על פי החוק, שר המשפטים הוא הגורם היחידי ואין לו סמכות להעביר סמכויות כלשהן למישהו 

  מפקידיו.

של השופט, עו"ד אחיקם  להדחתותלונתי איני מאמין ששר המשפטים, מר גדעון סער, קרא את 

  כנגד שופט.להדחה יפעל לטיוח תלונה  -סטולר, ד"ר לכימיה. אני לא מאמין ששר המשפטים הנוכחי 

שכן היא הופנתה גם לנציב  ,לצערי, פקידי שר המשפטים לא קראו את תלונתי להדחת השופט

 קבילות הציבור על השופטים.

ה בחומרה רבה את פעילותו של השופט, עו"ד אחיקם על שר המשפטים לענות על תלונה זו. אני, רוא

 ., מר גדעון סערסטולר, ד"ר לכימיה, וחושב שכך יראה אותה גם שר המשפטים הנוכחי

 פועלו , את מציאות הדבריםהמשפטהליכי לא יעלה על הדעת ששופט המעוות את החוק והדין, את 

הצדדים, כחלק יך לשפוט את אותם וימש ,ימשיך להיות שופט ,כצד ביחד עם המשטרה והפרקליטות

 מותב הדן בפשעים חמורים.מ

 כמו כתם אחד בחולצה, ככה שכל החולצה מלוכלכת. - כרגע, מערכת המשפט כולה מושחתת

 .שופטהלהדחת זו תי לא יטייח תלונ , מר גדעון סער,אני בטוח ששר המשפטים הנוכחי

 בחוק.סמכויותיו הקבועות ם כפי אני בטוח ששר המשפטים הנוכחי ינהל את השופטי



אני דורש תשובה מהשר עצמו, במכתב החתום על ידו ולגופה של תלונתי להדחתו של השופט, עו"ד 

ככה, אוכל להיווכח שהשר עצמו קרא את התלונה, חשב עליה, ולהבין  –אחיקם סטולר, ד"ר לכימיה 

 את נימוקיו לפעילות כזו או אחרת.

 רב,בכבוד 

 ליאון )אריק( שנקלר

 

  

 

 

 

 


