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הודעה בעניין אישורי היועץ המשפטי לממשלה לפתיחה בחקירה
.1

ביום  29.12.2020קבע בית המשפט הנכבד כי על המאשימה למסור להגנה את אישורי היועץ המשפטי
לממשלה "בפורמט הקיים לגבי כל אחד מהם" לפתיחה בחקירה נגד ראש הממשלה.

.2

עתה ,יום  ,5.1.2021הוגש לבית המשפט מזכר מאת היועץ המשפטי לממשלה הנושא את התאריך ,5.1.2021
בעניין הדיונים שנערכו בקשר לפתיחה בחקירות נגד ראש הממשלה.

.3

מזכר זה ,לרבות ציטוטים ממנו ,פורסם בתקשורת עוד קודם להגשתו לבית המשפט הנכבד ועוד קודם
שנשלח להגנה.
העתק הפרסום באתר "גלובס" מהיום ,בשעה  ,16:13מצורף כנספח .1

.4

כזאת נעשה על ידי המאשימה ,המתיימרת ,פעם אחר פעם ,להכריז כי "אינה מנהלת הליך זה בתקשורת"
וכי ההדלפות אינן מגיעות מאנשיה.

.5

מכל מקום ,ובכך עיקר :המזכר שהוגש מבזה ,פשוטו כמשמעו ,את החלטת בית המשפט הנכבד.

.6

כזכור ,ביום  29.12.2020קבע בית המשפט הנכבד כך:

2

.7

נזכיר כי החלטה זו התקבלה לאחר שהמבקש טען באריכות את טענותיו בהקשר זה; המשיבה כבר טענה
כי אין חו בה לקבל את הסכמת היועץ המשפטי בכתב; התקיים דיון ארוך בסוגיה; ובית המשפט הנכבד
דחה את עמדת המאשימה וקיבל את עמדת המבקש בסוגיה זו.

.8

החלטתו של בית המשפט הנכבד היתה קצרה ,פשוטה וברורה :על המאשימה למסור להגנה את האישורים
"בפורמט הקיים לגבי כל אחד מהם" .לא מזכר ולא רישום בדיעבד.

.9

"האישורים" ,כפי שניתנו" ,בפורמט הקיים לגבי כל אחד מהם" .לא מזכר מיום .5.1.2021

 .10המזכר שהוגש אינו מציית להחלטת בית המשפט הנכבד ,והוא עולה כדי עשיית דין עצמי .דומה שהדברים
ברורים ומדברים בעד עצמם .למעשה ,ההודעה שהגישה המאשימה לבית המשפט הנכבד היא ניסיון לכפות
את עמדתה שנדחתה על ידי בית המשפט הנכבד ,ולהגיש ערר על החלטת בית המשפט הנכבד במסווה של
"בקשת הבהרה" ,תוך הפרה בוטה של החלטתו.
 .11המבקש יעמוד על טענתו ועל בקשתו בעניין ביטול כתב האישום נוכח אי מתן מסירת אישורי היועץ
המשפטי לממשלה כדין.
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