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 בקשה מטעם העותרים למתן פסק דין
 
 

 
שקדמה לחוק האזרחות והכניסה , עניינן של עתירות אלה הוא חוקתיותה של החלטת הממשלה. 1

 ). החוק–להלן  (2003-ג"תשסה, )הוראת שעה(לישראל 

 

לאחר חקיקתו של החוק . ערב חקיקתו של החוק, 17.7.03הדיון בעתירות אלה הסתיים ביום . 2

ד בעתירות אלה עד לאחר מתן " להשעות את מתן פסה13.11.03ש הנכבד ביום "החליט ביהמ

 .ד בעתירות נגד חוקתיותו של החוק"פסה

 

 .הגיעה העת להשלים את המלאכה אף בעתירות אלה, החוקד בעתירות נגד "משניתן פסה, עתה. 3



 

, כי החוק פוגע בזכות יסוד, רוב מכריע מבין שופטי ההרכב המורחב בעתירות נגד החוק פסק. 4

, אותו דין חל וביתר שאת אף על החלטת הממשלה. כבוד האדם וחירותו: המעוגנת בחוק יסוד

כי החלטת הממשלה ,  לשופטי המיעוט ברורומבלי להיכנס להכרעה במחלוקת בין שופטי הרוב

 .שכן הפגיעה בזכות היסוד הגלומה בה לא נעשתה  בחוק או על פיו, אינה יכולה לעמוד

 

 . בטלות–כי אחת דינה של החלטת הממשלה , לפיכך ברור. 5

 

אלא אף נפקות מעשית רבת , למתן צו מוחלט בעתירות אלה לא רק משמעות דקלרטיבית. 6

שנמנעה מהם שלא כדין האפשרות להגיש בקשה להתאזרחות בן הזוג , ם בני זוג אות–חשיבות 

, בתקופה שמיום אימוץ מדיניותו של שר הפנים עבור בהחלטת הממשלה ועד לחקיקתו של החוק

 .ד בעתירות אלה"יהיו זכאים להגיש את הבקשות עם מתן פסה

 

שהצדדים העלו את טענותיהם על הכתב כיוון , כיוון שהדיון בעתירות אלה הסתיים לפני זמן רב. 7

וכיוון , כיוון שהצדדים לעתירות אלה אף היו צדדים לעתירות נגד חוק האזרחות, באופן מקיף

ש הנכבד לפסוק על סמך מכלול החומר שבתיק זה "מתבקש ביהמ, שהסוגיות המשפטיות דומות

שדן , הרכב המורחבכי ה, כן מתבקש בית המשפט הנכבד לקבוע. ובעתירות נגד חוק האזרחות

ידון אף בעתירות , )שאינם מכהנים יותר בערכאה זו, השופטים, כמובן, למעט(בעתירות נגד החוק 

 .אלה

 

 . ימים30כ המשיבים מבקשת להגיב לבקשה בתוך  "ב. 8
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