
 

 

 –דף מקורות בנושא "המלך לא דן ולא דנים אותו" 

 

 לדברי השופטת )בדימוס( עיריה מרדכי

 

ֹבדב  משלי כ"ה ר, האל :  כְּ תֵּ ר ַהסְּ בָּ ֹבד;    דָּ ִכים ּוכְּ לָּ ר ֲחֹקר, מְּ בָּ  .דָּ

כשאתה דורש בכבוד מלכים או בכבוד חכמים שעשו סיגים  -וכבוד מלכים חקור דבר : רשי

אבל כשתדרוש  יש לך לחקור ולדרוש ולשאול טעם לדברלתורה ובגזרות שגזרו בהם 

במעשה מרכבה ובמעש' בראשית ובחוקי' הכתובים בתורה כגון חוקים ודברים שהשטן 

אין לך לחקור רק להסתיר כרס ושעטנז  מקטרג עליהם ומשיב עליהם באכילת חזיר וכלאי

  .ולומר גזרת מלך הוא

Elbasy –Immunity of the First President of the Republic of Kazakhstan  –Art. 3  

 2000-חוקת קזחסטאן

The first President of the Republic of Kazakhstan – Elbasy [leader of the 

nation] enjoys immunity.  He cannot be held liable for actions committed 

during his term of office as the President of the Republic of Kazakhstan, as 

well as after its end—in connection with his status as the First President of 

the Republic of Kazakhstan – Elbasy.  He cannot be detained, arrested, or 

held in custody, searched, interrogated, or personally inspected .Immunity 

extends to all property belonging to the First President of the Republic of 

Kazakhstan – Elbasy and his family members living together with 

him…..  Immunity also extends to property belonging to the foundation of the 

First … and other legal entities that he establishes. 

The property owned privately by the First President of the Republic of 

Kazakhstan – Elbasy and his family members living together with him, as well 

as the property of the legal entities he establishes, cannot be subject to 

any restrictions. Bank secrecy and immunity of bank accounts of the First 

President of the Republic of Kazakhstan – Elbasy and his family members 

living together with him are guaranteed 

Immunity of the President of the Republic of Uzbekistan –Art. 2  

Inviolability and immunity is also enjoyed by the ex-President of the 

Republic of Uzbekistan throughout his life. An ex-President of the Republic 

of Uzbekistan cannot be subject to criminal or other responsibility for actions 

related to the execution of the powers of the President of the Republic of 

Uzbekistan.  He cannot be detained, interrogated, searched, or personally 

inspected. 

“the king can do no wrong.”- Sovereign immunity - 17המאה ה -13מאה ה ה 

 האם זו חסינות "פרסונלית" או "מוסדית" ?



 

 חוקתיים -משטרים קונסטיטוציוניים

Constitution of USA  provides for a  govt of law not of men 

“The President, Vice President and civil officers of the United States shall be removed 

from Office on Impeachment for, and conviction of, Treason, Bribery, or other high 

Crimes and Misdemeanors.” 

— Article II, section 4, U.S. Constitution 

“Judgment in cases of Impeachment shall not extend further than to removal from 

Office … but the party convicted shall nevertheless be liable and subject to 

Indictment, Trial, Judgment and Punishment, according to law.” 

— Article I, section 9, U.S. Constitution 

Most constitutional scholars see impeachment as the only way to remove a 

The question of whether a sitting president can be  president from office.

charged ultimately turns on which you think is worse: an indicted president 

ho remains in the Oval Office.or an immunized president w 

 )דודו  מוצקין קריית של הראשון רבה ,פוגלמן מרדכי הרב זמן קצר לאחר קום המדינה, כתב

 גדולת של הסמל היא דוד בית ,פסק הלכה על פיה מלכות)לאו מאיר ישראל הרב- של מאמצו

 חזון התגשמות היא ישראל מדינת תקומת. ישראל בארץ המדינית ועצמאותו ישראל עם

 של כדינם הוא ישראל מדינת נשיא של ודינו ,בארצה היא ועצמאות לדרור וכיסופיה האומה

 דוד בית מלכי

 18-17סעיפים  יסוד: הממשלה-חוק

כנגד ראש  כתב אישוםעל פתיחת חקירה ועל הגשת יכול להחליט  רק היועמ"ש

. במידה במחוזי בהרכב של שלשה שופטים. משפט של ראש ממשלה יתנהל הממשלה

עוד לפני ). לאחר ההרשעה  בעבירה שיש עמה קלוןשבית המשפט הרשיע ראש ממשלה 

לקיים דיון, ועליה להחליט אם להדיח מוטל על הכנסת  שפסק הדין נהיה סופי/ללא ערעור(

 . לאחר שנתנה לו הזדמנות לשטוח טענותיו ברוב קולות, את ראש הממשלה בהצבעה

לא הועבר ראש אם ) ,נעשה סופיבעת שפסק הדין  ,וממשלתו תפוזרתופסק כהונתו 

 .(קודם לכן  הממשלה מכהונתו

שהורשע בפסק  לאחר תהפסקת חברות של חבר הכנס: א )א(42חוק יסוד : הכנסת  סעיף 

שיש עם העבירה קלון, תיפסק חברותו  קבע בית המשפטשבו דין סופי בעבירה פלילית, 

בכנסת ביום שפסק הדין נעשה סופי, ואין נפקא מינה אם העבירה נעברה בזמן שהיה חבר 

 לפני שהיה לחבר הכנסת. אותה הכנסת, חבר כנסת קודמת או

חברי הכנסת, להחליט  90ברוב של , הכנסת רשאית:  ( חוק ההדחה27/7/16) ס"ק  ג :

אם קבעה שהתקיים בו, לאחר היבחרה של אותה הפסיק את חברותו של חבר הכנסת ל

 חברי כנסת. 70. הדיון נפתח לבקשת (2א)א()7כנסת, האמור בסעיף 

 3שפטי בהמ"ש העליון נדחו  9, בהרכב של 27/5/18פסק דין מיום  , 5744/16בבג"ץ 

 עתירות להכריז על העדר חוקיות/בטלות הוראות ס"ק ג. 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%AA%D7%91_%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D

