העליון בשבבתו כבית מ
בבית המשפט ה
ת
משפט גבוה לצדק
בג"ץ  - 2732/05ח'
בפני:

כבוד הנשיאה ד' ביניש
ד

תרים:
העות

_______ חסין
_
עזון,
 .1רראש מועצת עירית ן
____ א
רדוא
אליאס___ ,
 .2רראש מועצת הכפר נבי א
המוקד להגננת הפרט מייסודה של ד"ר לוטה
 .3ה
זלצבברגר
נגד

שיבים:
המש

ממשלת ישרראל
 .1מ
המפקד הצבבאי בגדה המערבית
 .2ה
ט
המשפט
פקודת בזיון בית
שה לצו לפי פ
בקש

בשם העותרים :

שלומי זכריה
עו " ד מיכאל ספררד ; עו " ד ש

בשם המשיבים :

ה
שויקה
עו " ד רועי
החלטה

בהתאם לאמור בת גובת העותררים מיום  , 7.1.200 9ובבהמשך להוודעת המשי בים
פקודת בזיון בית המשפט  .ז את ,
ת
לצו לפי
מיום  , 224.9.2009אין עוד צצורך לדון בבבקשה ו
ם
של התוואי הבלתי חוק י .
נוכח הקמת תוואאי הגדר החחדש באזור ננשוא העתיררה ופירוקו ש
המדינה דין לעצמ ה ולא החללה ביישו מו של
ה
שתה
שלפנינו  ,עש
עם זאתת  ,במקרה ש
שתה של בקשה לצו לפפי פקודת בבזיון בית ה משפט  .בפ סק-
פסק -הדין אלא לאחר הגש
של תוואי ה גדר
דיננו מיום  15.6.22006נקב עה אי -חוק יותו – ובה תאם לכך בבטלותו – ש
ו
המדינה  ,אשר הצציגה לפני בית
ה
נשוא העתירה  ,תוך העלאאת ביקורת חריפה כללפי
א
בעת הדיון בע תתירה .
שפט מידע ח לקי ובלתי מבוסס ת
המש

לא די בכך  ,והנה חלפו למעלה משלוש שנים מאז מתן פסק -הדין ועד למימושו
בפועל על ידי המדינה – בעקבות הגשתה של בקשה לצו לפי פקודת בזיון בית המשפט .
אין להשלים עם התנהלות מעין זו  .פסקי -דינו של בית משפט זה אינם בגדר
המלצות וחובה על המדינה לכבדם ולקיימ ם במהירות וביעילות הדרושים לפי נסיבות
העניין .
אשר על כן  ,יישאו המשיבים בהוצאות העותרים בגין בקשה זו בסך של
 20,000ש " ח .
ניתנה היום  ,י " ז בתשרי התש " ע ) .( 5.10.2009

הנשיאה
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