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Conference recordings 

 .בזום ושודר הוקלט הכנס•
 :ביוטיוב הבא בקישור זמינות הכנס הקלטות•
•sessions of the judicial independence conference Jerusalem recorded  

2022 
 

https://youtube.com/playlist?list=PLPaT8TkYr7akR07cT7AR0J39R2HKmQE8f
https://youtube.com/playlist?list=PLPaT8TkYr7akR07cT7AR0J39R2HKmQE8f


 בינלאומית ועידה בירושלים העברית באוניברסיטה התקיימה אלה בימים•

 בוועידה .השיפוטית  העצמאות בנושא מחו״ל למרצים ובזום פיזית בהשתתפות

 אלרון יוסף ובעבר בהווה שופטים ,שי ונחמן לב בר  עומר ממשלה שרי חלק לקחו

  וראשי חימי אבי הדין עורכי  לשכת ראש הרצו ,כן כמו .ריבלין ואליעזר מלצר חנן

  מכל ובזום  אישי באופן מישראל  בכירים ואישים פרופסורים וכן ,הלשכה מחוזות

 המשפט בית נשיא לשעבר גילאני השופט היו ל"מחו המשתתפים בין .העולם

 ופרופ ,אנגליה של המשפט בתי ראש לשעבר תומס לורד, פקיסטן של העליון

 שר נציג נמיץ פאול ופרופ האום מטעם המיוחד הממונה סאיאן גרסיה דיאגו

 . האירופי האיחוד של המשפטים

 



  

  

   

 2022 ינואר שיפוטית לעצמאות הבינלאומית הועידה

 

 

 

 העליון המשפט בית נשיא ,ילאני'ג השופט על בפקיסטן בעיתונות מאמר *                                                זנדברג חיים 'פרופ ארץבה דעה מאמר•

 "אירופי למשפט המכון" בביטאון שטרית 'פרופ מאמר *                                       הופנונג ומנחם אטמור ניר גלובס דעה מאמר•

 *שרון,א "ת, בירושלים" מעריב"מקומון (על הכנס ' שרה דוידוביץ –טור חברתי * הועידה                                                             על jjjjj  - ב כתבה•

 jjjjj-ב תומאס לורד עם ראיון•

 "פוסט רוזלם'ג"ו" גלובס"מ מודעות *                                        וינשל קרן 'פרופ של מחקר על הארץב כתבה•

 תקשורת ידיעות "הירושלמים" במדור שטרית שטרית 'פרופ  של אירוח•

 מרקר-בדה סיאן 'פרופ עם ראיון•

 חברתי מדור- העיר כל•

 -ירושלים ידיעות•

 

 

 

https://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.10508688
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001397138&from=whatsapp
https://www.jpost.com/israel-news/article-691736
https://www.jpost.com/international/article-692322
https://www.haaretz.co.il/news/law/1.10535070?utm_source=App_Share&utm_medium=iOS_Native
https://jerusalem.mynet.co.il/local_news/article/hksmh11nnf
https://jerusalem.mynet.co.il/local_news/article/hksmh11nnf
https://jerusalem.mynet.co.il/local_news/article/hksmh11nnf
https://www.themarker.com/law/.premium-1.10531145
https://www.kolhair.co.il/culture/179839/
https://www.kolhair.co.il/culture/179839/
https://www.kolhair.co.il/culture/179839/


  מדינות של אירופי למשפט המכון בבטאון  השבוע שפורסם ),בהמשך מופיעה( השער מאמר•
 שטרית שמעון פרופסור לשעבר השר של הוא  2021 שנת לסיכום האירופי האיחוד

  השופטת הרשות ״חיזוק וכותרתו. השופטים עצמאות בנושא העברית מהאוניברסיטה
 .״ החוק ושלטון הדמוקרטיה

 
 על המיתקפות בגלל בישראל היום בסדר עומד המשפט בתי ומעמד השופטים עצמאות נושא •

  של ונשנות החוזרות בהתקפות וכן מינץ השופט על אמסלם חכ של בהצהרה כמו המשפט בתי
 השופטים עצמאות בישראל רק לא. האחרונות בשנים החוק ואכיפת המשפט מוסדות על נתניהו
  הונגריה זה  בענין בולטות . יום בסדר נמצא הנושא אירופה במדינות גם מתקפה תחת נמצאת

  ומינוי שופטים פרישת גיל הפחתת כמו המשפט במערכת הפוגעים הסדרים שהנהיגו ופולין
 . האירופי האיחוד ובין פולין בין מחלוקת לסלע הפך הנושא.במקומם אחרים שופטים

   באירופה והמקצועי הציבורי השיח במרכז עומד הנושא זה רקע על•
 European Law Institute האירופי באיחוד בכירים משפטנים המאגד אירופי למשפט המכון.•

 עצמאות זה ובכלל  רבות משפטיות בסוגיות בטיפול עוסק מקצועיות ואגודות חברים אלפי ומונה
 . המשפט מערכת

 שנשיאו עולמי ושלום שופטים לעצמאות הבינלאומי הארגון עם שותפות יצר אירופי למשפט המכון•
 שיפוטית לעצמאות הצופים הר כללי להתאמת ,פעילות שנות 40 המציין, שטרית שמעון פרופ׳

 . באירופה להתפתחויות, בירושלים 2008 ב שהתקבלו,
  מערכת בנושא (27 )  רבים ספרים שפירסם , הזה הפרויקט ממובילי אחד הוא שטרית פרופ•

 למשפט המכון של הבטאון של השער מאמר את לחבר הוזמן הוא.הציבורי והמשפט המשפט
 . השופטים עצמאות בנושא אירופי

 











 דה מרקר



 הארץ



 הארץ



 גלובס



The Jerusalem Post 



The Jerusalem Post 



The Jerusalem Post 



Ex-CJP Jillani addresses conference in Israel 
Tassaduq Hussain Jillani cautioned the Israeli audience at the Hebrew University of 
Jerusalem about the paramount importance of fighting for judicial independence 

News Report By 
January 13, 2022 

 

https://www.thenews.com.pk/writer/news-report-






 ידיעות ירושלים



 כל העיר



 ידיעות ירושלים
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