
 

 

ז"תשעסיוןא"כ
2017ביוני,15

לכבוד

חקיקהלענייניחבריועדתהשרים

שלוםרב,

חוק לתיקון פקודת סדרי הדין )התייצבות היועץ המשפטי לממשלה( )ייצוג הצעת הנדון: 
 7102–המדינה(, התשע"ז



.להלןחוותדעתנו.החוקשבנדוןוסבוריםשמןהראוילדחותאותהאנחנומתנגדיםלהצעת

 .1 ראשון, נועדה18.6.2017ביום אשר שבנדון, ההצעה לדיון תעלה ההסבר, דברי לפי

בתי בפני להציג ונציגיו לממשלה המשפטי היועץ את כלליםשיחייבו לקבוע להצעה

."תעלהבקנהאחדעםעמדתהממשלההמשפטעמדהש"

 .2 לייצגאתהמדינה,חותרתתחתתפקידושלהיועץהמשפטילממשלהההצעהשבנדון

תוךשהואמשמששומרסףבפניהפרתהחוקעלידיאתאזרחיהואתש לטוןהחוק,

 .המדינה

אכן,חשובשהיועץהמשפטילממשלהיעניקלמדינהאתהייצוגהאפקטיביביותרבפני .3

הרשות של עמדתה על יגן שיפוטיות, וערכאות המשפט, בבית יבטיחהמבצעת

תדבר לא לאינשהמדינה נותנת החוק הצעת אולם קולות. קדימותבשני זה טרס

 תפקיד כליל לבטל ומציעה מוחלטת, אחר פחות: לא על היועץ המשפטי חשוב

, וזאת מתוקף תפקידו לשמש בלם פנימי בפני הפרת החוק על ידי המדינהלממשלה 

 .הרחב המדינה, את אזרחיה ואת שלטון החוק במובנולייצג את 

ש .4 לפי המדינה בייצוג לממשלה המשפטי היועץ של המקצועיהבלעדיות דעתו יקול

שומרסףמטעםשלטוןלתפקדכוהעצמאיהיאאחדמהכליםהעיקרייםהמאפשריםלו

 החוק. שולחו עמדת את להציג שעליו הרשות-אף את-המבצעת מייצג גם הוא

כלומר פניות. ונטול עצמאי באופן המקצועי, דעתו שיקול פי המדינהעל לייצג, עליו

תפיסתוהמקצועיתולאלפיתפיסתה.באופןעצמאיאתהרשותלפי

עלכלאחדמשלושתמעטעלשוםכך,ישלדחותכלילאתהצעתהחוק.נפרטעתה .5

 הנושאיםהעיקרייםשבהםעוסקתהצעתהחוק.

 

 ערכאותשיפוטיותפניייצוגהאינטרסהציבוריב

 .6 היועץ2-ו1סעיפים של המקצועי דעתו שיקול את להכפיף מציעים החוק להצעת

בערכאותהמ הציבורי האינטרס ייצוג בתחום המשפטים לשר לממשלה שפטי



 

 

היועץ )התייצבות הדין סדרי פקודת הוראות תיקון באמצעות וזאת שיפוטיות,

 המשפטילממשלה(.

דלהעדבניגודלאמורבדבריההסברשלהצעתהחוק)שםנטעןשהחקיקהבתחוםזה" .7

בדברימזהשניםרבותממשלהמוסדר"(,תחוםזהשלתפקידהיועץהמשפטילמאוד

החיקוקיםבהםמפורטותסמכויותיו172מאוד)לפירוט,ראואתרשימתחקיקהרבים

שמגר( ועדת לדו"ח ה' בנספח לממשלה המשפטי היועץ הפקודהשל ידי על לרבות ,

 .שאותהההצעהמבקשתלתקן

סמכ .8 של רחב מגוון רבים חוקים לפי נתון לממשלה המשפטי עלליועץ להגן ויות

לתקן, מבקשת החוק שהצעת בפקודה לאמור בדומה לייצגו. או הציבורי האינטרס

זה בתחום נוספות ייחודיות סמכויות המשפטי ליועץ קטינים, על בהגנה למשל

בהשמעת רותבהליכיםמשפטייםאו שהסבירהפרופ' כפי ועדתחקירה. לפני עמדתו

האי על "שיורית" בהגנה מדובר רשותגביזון, בנמצא בתחומיםשאין הציבורי נטרס

) עליהם שאמונה אחרת ציבורית גביזון בחינה"רות לממשלה: המשפטי היועץ

(.כפישהסבירה(1996)ספטמבר47-45,272הפלילים"ביקורתיתשלמגמותחדשות

ועדתשמגרשעסקהבנושא:"היועץהמשפטיהואבעלסמכויותשונותומגוונותעלפי

רוכהשלחיקוקים.]...[בכולןהואמופקדעלהאינטרסהציבורי,כיזההטעםשורהא

הסמכויות בהענקת המשפטי. היועץ של מעורבותו את המחוקק קבע בעטיו הענייני

המשפטי ליועץ המחוקק רוחש אותו האמון הן ביטוי לידי באים השונים בחוקים

להיועץהמשפטיבתחומיהפעולהשיפעלבאופןאובייקטיביוהוגן,והןמהותתפקידוש

השוניםשלו,כמישמתבקשלקייםפיקוחמקצועילשםהבטחתשלטוןהחוק")דו"ח

(.24-23ועדתשמגר,בעמ'

תפקיד .9 כבעל תפיסתו מתוך הייתה דווקא, המשפטי ליועץ הזו הסמכות הענקת

כברלפניכישנקבעבחקיקהובפסיקה–מקצועי,עצמאיונטולפניות.תפקידזהנועד

 שנים –עשרות כדי הציבורי.להגן האינטרס עקרונית,על הגיוןמבחינה כל אין

 המקצועי דעתו לממשלהבהכפפתשיקול המשפטי היועץ מבחינהלגורםפוליטי.של

מעשית,לאידועלנועלטענותכלשהןכלפיתפקודםשלהיועציםהמשפטייםלממשלה

י של היועץ המשפטי לממשלה לאישור שר הכפפת שיקול דעתו המקצוע בתחוםזה.

 חמורה ונטולת כל הצדקהפגיעה על כן היא  –כפי שמוצע בהצעת החוק  –המשפטים 

 .בשלטון החוק ובאינטרס הציבורי



 העמדההמוצגתבביתהמשפטעלידיהיועץהמשפטילממשלה

יגובפני)א(להצעתהחוק,מוצעלקבועכיהיועץהמשפטילממשלהונציגיויצ3בסעיף .10

ערכאותשיפוטיות"אתעמדתהממשלה,ולאיעלועמדהאוטענההסותרתבמפורשאו

מנסההצעת בכך, במשתמעאתהחלטותהממשלהאוהחלטתשרמשריהממשלה".

לממשלהעודמהקמתהמדינה היועץהמשפטי בראשיתבישראל. החוקלשנותסדרי



 

 

ה עמדת את ייצג המנדט( בתקופת כן, לפני המקצועי)ואף דעתו שיקול לפי מדינה

 ועצםוהעצמאי. המדינה, את לייצג לממשלה המשפטי היועץ של הבלעדית סמכותו

למעין הופכיםאתתפקידו הואהמדינהוהחוקשלה, שיפוטי.-העובדהשהלקוחשלו

המדינהעלפישיקולדעתוהמקצועי,באופןעצמאיעמדתעליולהציגאתכאמורלעיל,

 .ונטולפניות

כךהסבירהזאתועדתשמגר:"בהופיעובפניביתהמשפטיטעןהיועץהמשפטיאותן .11

טענות,העולותמןהפרשנותהמשפטיתהמקובלתעליו.]...[אםהיועץהמשפטיסבור

המשפט" בית בפני האמורה דעתו יציג הוא כדין, שלא פעלה ועדתשהרשות )דו"ח

 .(74שמגר,בעמ'

בתווךביןהרשותהמבצעתלביןהרשותבמובןמסויםמצאהיועץהמשפטילממשלהנ .12

השופטתומסייעלאיזוניםוהבלמיםשביניהן,בעיקרבכלמהשקשורלמשפטהציבורי

והמעין העצמאי מעמדו של המשמעות המינהל. רשויות על השיפוטית -ולביקורת

 ולאושיפוטיהיאשהואמגןעלהעמדותשלהרשותהמבצעתושלהמדינהכמוסדות,

אוראשממשלה,כגוןשרמשפטיםדווקאעלהעמדותשלנושאיהמשרההמכהניםבהן

אחר או כזה לו יש . אתגם לפניה מייצג כשהוא השופטת לרשות מיוחדת מחויבות

 שיפוטי.-הרשותהמבצעת,וזונובעתממעמדוהמיוחדוהמעין

אולם .13 המבצעת, הרשות את לייצג צריכים לממשלה המשפטי היועץ נציגי אכן,

לפיכךהםחבים נאמנותםזוכפופהלחובתםלמלאאתהדיןבאופןעצמאיומקצועי.

לפי ולא הדין את פירושם לפי צדק בעשיית לסייע ועליהם מוגברת, הגינות חובת

אללהםלהצי-הפירוששלשולחיהם ביתהמשפטעמדההממשלהומשרדיה. לפני ג

הדין. עם אחד בקנה עולה אינה המשפטישלדעתם היועץ כי ברי עניינית, מבחינה

לממשלההואברסמכאבפרשנותהדיןיותרמןהממשלהושריה,וכיהכפפתולממשלה

פרשנותמשפטיתמוטעית, של אתהסיכון ואינהמפחיתה, בתחוםזהמגבירהמאד,

 ואףחסרתיסוד.

כ .14 וחדלכן, ברורה בהלכה העליון המשפט בית שהבהיר "-פי רשותמשמעית: בייצגו

שלטוניתלפניביתהמשפטטועןהיועץהמשפטילממשלהאתאותןטענותשהואסבור,

עלפיתפישתוהמשפטית,כיהןמצדיקותאתפעולתהרשותבמסגרתהדין.עלכןאם,

אינה השלטונית הרשות לממשלה, המשפטי היועץ בידילדעת הרשות כדין, פועלת

ץבג"")היועץהמשפטילממשלהלהודיעלביתהמשפטכיהואלאיגןעלפעולתהרשות

אזרחים למען מנהל תקין וטוהר המידות נ' יצחק רבין ראש ממשלת  -אמיתי 4267/93

 (.(1993)473,441(5פ"דמז)ישראל,

 .15 להצעתהחוק, ההסבר בדברי למהשנרמז מדובבניגוד אין בהסדר ייחודי.ר ישראלי

בארצותהבריתSolicitor General-בהקשרשלה,לדוגמא,דבריםדומיםגםנאמרים

ל דוגמא)ראו :LINCOLN CAPLAN, THE TENTH JUSTICE: THE SOLICITOR 



 

 

GENERAL AND THE RULE OF LAW (1987).) שלכך, מקרים מעט לא ידועים

הב בארצות מדינות של משפטיים עליועצים המשפט בבית להגן סרבו אשר רית,

 חקיקהמןהטעםשלדעתםמדוברבחקיקההמנוגדתלרוחהחוקהשלארצותהברית.

מעל .16 הממשלה עמדות העמדת היא המוצע התיקון של המשמעות עקרונית, מבחינה

הפיכתושלהיועץהמשפטילעושהלחוק,והיאסותרתחזיתיתאתעקרוןשלטוןהחוק.

המקצועיתדברהשלהממש תוךשלילתעצמאותו לעמדותיה, האמורלתתביטוי לה,

לגבשעמדהמשלו,תשפיעהשפעהדרמטיתעלרמתהאנשיםשירצולמלאאתהתפקיד

 ועלאמוןהציבורבמוסדהיועץהמשפטילממשלה.

פגיעהבעצמאותשיקולדעתהיועץהמשפטילממשלהבייצגואתעמדתהמדינההיא .17

 ןהחוקושלילתיכולתולתפקדכשומרסף.עלכןישלהתנגדלה.לכןפגיעהבשלטו



בלעדיותייצוגהמדינהעלידיהיועץהמשפטילממשלה

לפי3בסעיף .18 מוסיפההצעתהחוקעודנדבךלפגיעהבשלטוןהחוק. להצעתהחוק, )ב(

תיוצג שהמדינה להורות המשפטים שר או "הממשלה רשאים יהיו המוצע, הסעיף

ביד ידיבהליך על יאושר אשר נציגו, או לממשלה המשפטי היועץ שאינו דין עורך י

השר"כלפעםשהיועץהמשפטילממשלהיודיעשאינויכוללהגןעלעמדתםאושעליו

 להעלותעמדההסותרת"אתהחלטותהממשלהאוהחלטתשרמשריהממשלה".

ריםליועץהמשפטיכאמורלעיל,בלעדיותהייצוגהיאאחדמהכליםהעיקרייםהמאפש .19

קשה פגיעה היא זה בכלי ופגיעה החוק, שלטון מטעם סף כשומר לתפקד לממשלה

תדירה להיות מתוכננת היא כי שניכר היקף רחבת בפגיעה מדובר החוק. בשלטון

להצעתהחוק,המציעלאפשרלהתקיןתקנותלעניין"אופן4וסדירה,כפישמעידסעיף

 בהליךמסויםאולענייןמסוים".גיבושעמדתהממשלהדרךכלל,

פרטיים .20 דין לעורכי לפנות האפשרות וחוסר לממשלה המשפטי היועץ של הבלעדיות

-כך,בהיאאחדהנדבכיםהעיקרייםשעליובנויתפקידזהעודמראשיתימיהמדינה.

,הבהירהיועץהמשפטילממשלההראשוןשלמדינהישראל,יעקב1948באוקטובר,15

שפי פרטיים:שמשון דין עורכי ידי על המדינה ייצוג נגד הנחרצת עמדתו את רא,

 "לתופעה ]...[ ישלהתנגד עםזו יקייםקשרים אחר או זה שמשרד יתכן שלא כשם

שיעסיקעזרהמשפטיתמן לאיתכן כן ]...[ מדינותחוץשלאבאמצעותמשרדהחוץ

להמדינה.]...[איןליהחוץ.משרדהמשפטיםצריךלרכזאתכלהעבודההמשפטיתש

חשדמיוחדאוהתנגדותמיוחדתלעורכידיןמסוימים.התנגדותיהיאלכלעורכיהדין

 (.5665/16-גתיקארכיוןהמדינה,שמורבהמכתבהפרטיים.)

ביןהיועץהמשפטילממשלהלבין,יכולותלהיותמחלוקותפרשניותלגיטימיותאמנם .21

הממשלה זה. מקריםשבהםהפעילותשלהרשותלאהבחינהועדתלעניין שמגרבין

מקריםשבהםהאי לבין וגלוי ברור בסוג-חוקיתבאופן וגלויה. ברורה חוקיותאינה



 

 

היועץ לבין הרשות בין לגיטימית פרשנית מחלוקת יש כאשר המקרים, של השני

בביתהמשפטטענותשאינן יטען "כי היועץהמשפטי לדרושמן אמנםאין המשפטי,

בלותעליומאחרואינןחוקיותאואינןהולמותאתהעקרונותהחוקתייםהמנחיםמקו

אך אותו", להתיר יכול בידי–לפי שיקול דעתו–הוא הרשות של משפטי ייצוג

הרשות של טעמיה להציג הנכון הפרטי, המגזר מן או הציבור משירות "משפטן

הממלכתית" בעמ' שיקול הדעת הזה של  פקעההה.(74-ו71)ראודו"חועדתשמגר,

היא ביטול מוחלט של יכולתו  והעברתו לגורם הפוליטימהיועץ המשפטי לממשלה 

לשמור על שלטון החוק. עצמאות שיקול דעתו נחוצה דווקא למקרים קשים אלה, 

יששבהם מבקשת הצעת החוק לפגוע בעצמאות היועץ המשפטי לממשלה. לכן,

 להתנגדלהצעתהחוקגםמטעםזה.



 יכוםס

ההצעהשבנדוןחותרתתחתתפקידוהמקצועיוהעצמאישלהיועץהמשפטילממשלה. .22

,וזאתבפניהפרתהחוקעלידיהמדינהשומרסףלשמשעלהיועץהמשפטילממשלה

 את לייצג תפקידו במובנומתוקף החוק שלטון ואת אזרחיה את .הרחבהמדינה,

אחרים(משקפתחתירהלשלטוןההצעהכשלעצמה)וגםבמצטברלמהלכיםשלטוניים

וכיבודו, לחוק הציות לרבות מוסרה, מכול להשתחרר המבקש מצרים, ללאללא

כך ושיאיזוניםוריסונים, ועריץ. ,הצעתהחוקאםתתקבלכללפעולבאורחשרירותי

תפגעפגיעהאנושהבשלטוןהחוק,ולכןאנחנומתנגדיםלהוסבוריםשמןהראויהיא

 לדחותאותה.



כבודרב,ב
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