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  אורי אריאלכ "ח: לכבוד

  הוועדה לענייני ביקורת המדינהר "יו

  כנסת ישראל

  ירושלים

  

  2012–ב"התשע, ) מבקר השירות המשפטי–תיקון (הצעת חוק מבקר המדינה : הנדון

אנו  .חוק שבנדוןהצעת הטיוטת בנוגע ללהלן עמדתנו , 13.9.12 ביוםדה עולקראת הדיון שייערך בו

אין הצדקה לקדם הליכי חקיקה בעת שמשרד המשפטים מנסה להסדיר את . תנגד להצעהמבקשים לה

ונות יסוד חוקתיים של דרכי בעקר פגיעה אנו סבורים כי ההצעה מקפלת בתוכה,  לגופו של עניין.הסוגיה

  . פעולת היועץ המשפטי לממשלה ומוסד מבקר המדינה

 אלא, לא נתייחס לכל הבעיות הגלומות בה, הזמןולאור קוצר ,  הופצה אתמולטיוטת הצעת החוקמאחר ו

   .שלושה נושאים בלבדל

  

  מהות ההצעה

של מדינת אשר תבקר את כל השירות המשפטי , מקימה יחידה במשרד מבקר המדינהההצעה , בקצרה

 היועץ המשפטי לממשלה יהיה גם הוא כפוף לביקורת יחידה .לרבות כל רשויות התביעה הפליליתישראל 

   .זו

  

  ד קידום ההצעה אינו ראוימוע

 על הקמת יחידה עצמאית 22.4.2012 ומיום 12.2.12 מיום הודיע במכתביוהיועץ המשפטי לממשלה 

היועץ המשפטי לממשלה הסתמך בהחלטתו . שתבקר את עבודת התביעה ומערך ייצוג המדינה בערכאות

ל היועץ המשפטי לממשלה מהודעות נוספות ש. של ועדה מקצועית שהקים למטרה זויסודית על עבודה 

אין הצדקה לקדם הליכי חקיקה בנושא בעת . ונציגיו עולה שמשרד המשפטים עומל על הקמת היחידה הזו

יהיה בכך משום השחתת המשאבים והזמן שהושקעו עד כה במשרד . טים עומל על הסדרתושמשרד המשפ

  . משפטים להשלים את המהלך שבו החליש לאפשר למשרד ה. המשפטים
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  רד מבקר המדינה אינו המקום הראוי לפעולת מבקר השירות המשפטימש

מוסד מבקר המדינה . מינוי מבקר השירות המשפטי בידי מבקר המדינה יביא לעיוות מוסד מבקר המדינה

על החלטות  או הוא לא נועד לביקורת על מדיניותן של רשויות המינהל. לא נועד לביקורת מסוג זה

, תחומי הביקורת שנעשית במשרד מבקר המדינהההצעה תרחיב את . בלוהתקמקצועיות מיד לאחר ש

, )ולפטרגם יוסמך מבקר המדינה אשר שאותו ימנה  (יפעל מבקר השירות המשפטיומוראו שתחת אחריותו 

  . לפגיעה ארוכת טווח במוסד מבקר המדינהכך תביא ו

  

  תפקיד היועץ המשפטי לממשלה כשומר סףפגיעה ב

ההצעה תפגע , ראשית. ע בעקרונות יסוד חוקתיים בעבודת היועץ המשפטי לממשלה ונציגיוההצעה תפג

אשר משקפת מבחינת הרשויות , במעמדה המחייב של חוות דעתו המשפטית של היועץ המשפטי לממשלה

עומדת בבסיס מעמדה המחייב של חוות דעתו המשפטית של היועץ המשפטי לממשלה . את המצב המשפטי

בקר השירות בכך שהיא תאפשר למ המחייב של חוות דעתו הפגע במעמדההצעה ת". ומר סףש"מעמדו כ

גם  ההצעה תפגע, שנית. דעתהשר שלו ניתנה חוות הלפי בקשת , למשל, וזאת, ההמשפטי לערער על תוכנ

שהיא יסוד נוסף שעליו בנוי , סמכות הבלעדית של היועץ המשפטי לממשלה לייצוג המדינה בבתי המשפטב

ההצעה תאפשר למבקר השירות המשפטי לבקר את ". שומר סף"חו של היועץ המשפטי לממשלה לשמש כו

שר שאת משרדו הלפי בקשת , למשל, וגם זאת, החלטות היועץ המשפטי לממשלה בעניין ייצוג המדינה

ההצעה מקפלת בתוכה פגיעה בעצמאות היועץ המשפטי לממשלה וביכולתו לבצע , שלישית. מייצג היועץ

יהיה נתון תוכנן של החלטות , ותוך כדי ייצוג,  כדי ייעוץההצעה תביא לכך שתוך. ת עבודתו באפקטיביותא

הרשויות שעליהן משמש וזאת גם ביוזמת , היועץ המשפטי לממשלה לביקורת מבקר השירות המשפטי

א קעקוע בהצעה שמהותה האמיתית הי, לכן, מדובר". שומר סף"ו" בלם פנימי"היועץ המשפטי לממשלה 

  . מוסד היועץ המשפטי לממשלה

  

  סיכום

יש לאפשר למשרד המשפטים . אין זה ראוי שהוועדה לביקורת המדינה תקדם את ההצעה שבנדון

ההצעה אינה ראויה ומקפלת בתוכה פגיעה , יתרה מכך. להשלים את המהלך שבו החל בהסכמת הוועדה

  . המדינה והיועץ המשפטי לממשלהבעקרונות היסוד החוקתיים שעליהם עומדים מוסדות מבקר

  

  , בוד רב  ובברכהבכ

         

        גיא לוריאד "עו        מרדכי קרמניצר' פרופ  

    המכון הישראלי לדמוקרטיה          ,   סגן נשיא למחקר

    המכון הישראלי לדמוקרטיה


