גילוי דעת מטעם בכירים לשעבר בפרקליטות המדי ה ובייעוץ המשפטי לממשלה
א ו ,בכירים לשעבר בפרקליטות המדי ה ובייעוץ המשפטי לממשלה ,מודאגים מאוד מהקולות העולים
במערכת הפוליטית הקוראים לקדם הליכי חקיקה שיפגעו בעקרו ות היסוד של מדי ת ישראל .בצעדים
אלה יש כדי לפגוע בעצמאות וחוסר התלות של מוסדות המדי ה האמו ים על שלטון החוק ובהם בתי
המשפט ,הפרקליטות ,היועצים המשפטיים ,המשטרה ומבקר המדי ה .כוו ות אלו מדאיגות בפ י עצמן,
ועל אחת כמה וכמה כאשר חלק מהקולות באים על רקע ההליכים המת הלים בע יי ו של ראש
הממשלה.
צעדי החקיקה המתוכ ים יפגעו פגיעה א ושה בדמוקרטיה הישראלית ,בעקרון השוויון בפ י החוק
ובזכויות האדם ,בעצמאות ובחוסר התלות של שומרי הסף ,מערכת אכיפת החוק ובתי המשפט .צעדים
אלו יפתחו פתח לכוח בלתי מרוסן של הרשויות הפוליטיות בלי איזו ים ובלמים החיו יים למשטר
דמוקרטי .מדי ת ישראל התגאתה תמיד ברשות שופטת עצמאית ומקצועית ,אשר מאז ימיה הראשו ים
של המדי ה לא היססה לתת סעד כאשר מצאה כי זכויות תושביה – מימין ומשמאל ,יהודים וערבים –
פגעו שלא כדין .אסור ליטול מבית המשפט את הסמכות לבקר את מעשיהן ואת החלטותיהן של רשויות
המדי ה האחרות.
א ו פו ים לציבור הרחב ובמיוחד לחברי הכ סת ,כ אמ י הציבור ,בקריאה לפעול לשימור עקרו ות
היסוד של הדמוקרטיה בישראל וזכויות האדם ,לרבות השוויון בפ י החוק ,תוך הכרה במעמדם של
שומרי הסף ,ובכלל זה שמירה על עצמאותה של הרשות השופטת .יש לבלום ולהת גד לכל חקיקה אשר
תפגע בעקרון השוויון בפ י החוק ובעצמאותם של שומרי הסף ומערכת המשפט בכללותה.
א ו מחזקים את ידי הפרקליטים ומשפט י השירות הציבורי בעשייתם המקצועית וההגו ה ובמילוי
תפקידם ללא מורא וללא משוא פ ים.
משה לדור
אביה אלף
ורית אלשטיין
חובב ארצי
גלי בהרב מיארה
מלכיאל בלס
אפרת ברזילי
שלמה גוברמן
רחל גוטליב
אסתר גופר
שמעון דולן
שרית ד ה
יעל ורבה זלי גר
יעקב כהן
אורי כרמל
גל לברטוב
דוידה לחמן מסר
יסכה ליבוביץ
יהושע למברגר
שביט מטיאס
אס ת מ דל
לאה מרגלית

ערן ש דר
לב ת משיח
רחל סוכר
אורית סון
רו ית עמיאל
אורית פודמסקי
סילביה פריימן
עירית קאהן
אורית קורן
יהודית קרפ
אלה רובי ק
מרים רובי שטיין
מרים רוז טל
יהושע רז יק
הרצל שבירו
יהושע שופמן
מירית שטרן
רחל שיבר
ורית ש יט
ט ה שפ יץ
יהודה שפר
טליה ששון

לשעבר :פרקליטי מדי ה ,מש ים ליועץ המשפטי לממשלה ,מש ים לפרקליט המדי ה ,מ הלי מחלקות
בפרקליטות המדי ה ופרקליטי מחוז
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