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 1274/01בג"ץ        בבית המשפט העליון

 בשבתו כבית משפט גבוה לצדק
 

 אחמד מחמוד ג'בארין ואח' .1

 על ידי ב"כ עוה"ד חסן ג'בארין ו/או ריאד אניס ו/או ארנה כהן      

 ו/או ג'מיל דקואר ו/או מרואן דלאל ו/או ג'דיר ניקולא ו/או סוהאד חמוד;

 20200שפרעם  510מארגון עדאלה, ת"ד 

 . 04 – 9503140, פקס: 04 – 9501610פון טל

 המבקשים          

 

      -נגד  -
 

 המרכז הלאומי לרפואה משפטית .1
 61490אביב -, תל67דרך בן צבי       

 

 המחלקה לחקירות שוטרים .2
 91351, ירושלים 11משרד המשפטים, רח' בית הדפוס 

 המשיבים        

 

 בקשה לשקילה מחדש החלטת בית המשפט הנכבד
, 15.2.2001מוגשת בזאת בקשה לשקילה מחדש החלטת בית המשפט הנכבד בעתירה דנן מיום 

 וזאת מהנימוקים שלהלן:

הגישו העותרים את עתירתם דנן. העותרים ביקשו את בית המשפט  15.2.2001ביום  .1

להוציא מלפניו צו על תנאי המופנה כלפי המשיבים ומורה להם ליתן טעם "מדוע לא 

אשר  1-4עותרים את ארבע דו"חות נתיחת גופותיהם של בני העותרים להעביר לידי ה

 ."2000נהרגו בישראל על ידי כוחות משטרת ישראל באירועי אוקטובר 

 

מפאת חשיבות העניין ודחיפותו ביקשו העותרים בנוסף כי בית המשפט הנכבד יקבע מועד  .2

 לדיון דחוף בעתירה. 

 

ד כי "המשיבים ישיבו תשובה מקדמית , החליט בית המשפט הנכב15.2.2001ביום  .3

 ימים." 30לעתירה תוך 

 

, 15.2.2001העותרים מבקשים כי בית המשפט הנכבד ישקול מחדש את החלטתו מיום  .4

בייחוד לאור הזמן הרב שניתן למשיבים להגיב תגובה מקדמית. העותרים יטענו כי 

אור חשיבות הנושא . ל1החלטה כאמור איננה פרופורציונאלית משלוש סיבות עיקריות: 

. לאור פירוט תגובות המשיבים לבקשות העותרים 3. לאור דחיפותו; 2הנדון בעתירה; 

 בטרם הגשת העתירה. 
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, 2000, הורי ארבעה מהרוגי הפגנות אוקטובר 1-4נשוא העתירה דנן הוא בקשת העותרים  .5

חס לזכות לקבל את דו"חות הנתיחה של גופות בניהם. מדובר בנושא חשוב ביותר המתיי

ההורים לקבל מידע בסיסי אודות נסיבות הריגת ילדיהם. הסתרת מידע כאמור, בלא כל 

נימוק חוקי או ענייני מצד המשיבים איננה רק הפרה של זכות ההורים לקבל מידע 

הנמצא בידי רשות ציבורית, אלא עולה גם לכדי פגיעה בכבוד המת ובכבוד הוריהם, אם 

 לא התעמרות בהם. 

 

עתירה הינו דחוף ביותר. מדובר בדו"חות נתיחת גופות אשר דרושים לשם חיבורה נשוא ה .6

, והגשתה לועדת החקירה 1-4של חוות דעת רפואית בעניין נסיבות הריגת בני העותרים 

. ללא הדו"חות 1-4הממלכתית החוקרת, בין היתר, את נסיבות מותם של בני העותרים 

 ל תוכן ממשי.  האמורים חוות הדעת המקצועית תרוקן מכ

 

יתרה מכך, כמפורט בעתירה, למשיבים ניתנה יותר מהזדמנות לספק את דו"חות הנתיחה  .7

. המשיבים לא רק שלא סיפקו את הדו"חות האמורים אלא גם 1-4של גופות בני העותרים 

לא טרחו לספק נימוק שבחוק או, לכל הפחות, נימוק ענייני, לאי מסירת דו"חות הנתיחה. 

דת החקירה הממלכתית הפנתה את העותרים למשיבים על מנת להשיג את העובדה שוע

דו"חות הנתיחה, גם היא, לא שכנעה את המשיבים לא בחשיבות הענין ולא בהעדר 

 סמכותם לדחות את בקשת העותרים. 

 

, 15.2.2001ימים נוספים למשיבים, כאמור בהחלטת בית המשפט הנכבד מיום  30הענקת  .8

לא תוסיף לבירור העניין ולבטח תעכב את  ,המפורטת בעתירה כדי לחזור על תגובתם

מעבר למידה הראויה, גם בהנחה שישנה  1-4תהליך חקר נסיבות מותם של בני העותרים 

 מידה כזו.

 

על יסוד האמור לעיל, אפוא, בית המשפט הנכבד מתבקש לשקול מחדש את החלטתו  .9

ולקבוע דיון בה בהקדם. לחילופין,  ולהעניק צו על תנאי כמבוקש בעתירה 15.2.2001מיום 

בית המשפט הנכבד מתבקש לקצר את התקופה למתן תשובה מקדמית ולקבוע דיון 

 בעתירה בהקדם לאחר מתן אותה תשובה.  

 

 מן הדין ומן הצדק להיעתר לבקשה זו.  .10
 

       ---------------------- 

 חסן ג'בארין, עו"ד       

 ב"כ המבקשים       
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