
 גילוי דעת מטעם בכירים לשעבר בפרקליטות המדינה ובייעוץ המשפטי לממשלה

אנו, בכירים לשעבר בפרקליטות המדינה ובייעוץ המשפטי לממשלה, מודאגים מאוד מהקולות העולים 
במערכת הפוליטית הקוראים לקדם הליכי חקיקה שיפגעו בעקרונות היסוד של מדינת ישראל. בצעדים 

לפגוע בעצמאות וחוסר התלות של מוסדות המדינה האמונים על שלטון החוק ובהם בתי אלה יש כדי 
המשפט, הפרקליטות, היועצים המשפטיים, המשטרה ומבקר המדינה. כוונות אלו מדאיגות בפני עצמן, 
ועל אחת כמה וכמה כאשר חלק מהקולות באים על רקע ההליכים המתנהלים בעניינו של ראש 

 הממשלה.

קה המתוכננים יפגעו פגיעה אנושה בדמוקרטיה הישראלית, בעקרון השוויון בפני החוק צעדי החקי
ובזכויות האדם, בעצמאות ובחוסר התלות של שומרי הסף, מערכת אכיפת החוק ובתי המשפט. צעדים 
אלו יפתחו פתח לכוח בלתי מרוסן של הרשויות הפוליטיות בלי איזונים ובלמים החיוניים למשטר 

דינת ישראל התגאתה תמיד ברשות שופטת עצמאית ומקצועית, אשר מאז ימיה הראשונים דמוקרטי. מ
 –מימין ומשמאל, יהודים וערבים  –של המדינה לא היססה לתת סעד כאשר מצאה כי זכויות תושביה 

נפגעו שלא כדין. אסור ליטול מבית המשפט את הסמכות לבקר את מעשיהן ואת החלטותיהן של רשויות 
 חרות.המדינה הא

אנו פונים לציבור הרחב ובמיוחד לחברי הכנסת, כנאמני הציבור, בקריאה לפעול לשימור עקרונות 
היסוד של הדמוקרטיה בישראל וזכויות האדם, לרבות השוויון בפני החוק, תוך הכרה במעמדם של 

אשר  שומרי הסף, ובכלל זה שמירה על עצמאותה של הרשות השופטת. יש לבלום ולהתנגד לכל חקיקה
 תפגע בעקרון השוויון בפני החוק ובעצמאותם של שומרי הסף ומערכת המשפט בכללותה.

בעשייתם המקצועית וההגונה ובמילוי  השירות הציבוריאנו מחזקים את ידי הפרקליטים ומשפטני 
 תפקידם ללא מורא וללא משוא פנים. 
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