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'שניםשלושלאתר-המזרחיןבנקדיןפסק

השכמתילאמעולםואולי?מעולםהדבריםהיולאואולי":(מנחה)סגלזאב'פרופ
שלובחוםשוקטהבתכלתטיהרתילאמעולם.אפיבזיעתלעבדו,לגןשחרעם

נמצאיםכשאנחנו.(רחל)"?חלוםחלמתיאו?ההיית.שליכינרתהוי,שליכינרת
המהפכה"לשאוליכוליםאנחנו,"החוקתיתהמהפכה"עלותוהים,הכינרתלשפת

כיוםמעורר,המזרחיבנקבפרשתהדיןפסק?חלוםחלמתיאו?ההיית"החוקתית
עדהישראליםהיסוד-שחוקייודעיםאנחנו.רביםויכוחיםהמשפטיתבקהילייה

,בבחירותלשוויוןמהזכותחוץ,אדםזכויותעלבהגנהנגעוולאכמעט,1992
1990בשנתהמשפטיםמשרדשלניסיוןהיה.הכנסת:יסוד-לחוק4שבסעיף

פירוקשלתהליךהתחילמכןלאחר.אדםלזכויותשנוגעתכוללתחקיקהלגבש
:יסוד-חוק1992-מהיסוד-חוקילשניהגענווכך,היסוד-חוקיחקיקת,לגורמים

שהוחקוחירותוהאדםכבוד:יסוד-וחוק,1994-במחדששהוחק,העיסוקחופש
אהרןהשופט.מעניינתהגדרתיתשאלההתעוררההאלההחוקיםרקעעל.1992-ב

מהפכהאין"אומראלוןמנחםהשופט;"החוקתיתהמהפכה"עלמדברברק

יוסף'פרופ;"השקטההחוקתיתהמהפכה"עלמדברקלייןקלוד'פרופ,"חוקתית

מר'קרצדוד'פרופ;2=?האמנם-חוקתיתמהפכה"מאמרואתמכתיראדרעי
שטרם,חוקתיתמהפכהמעיןעללדברמוכןאני."מהפכהמיני"עלמדבר
היסוד-חוקישקבלתבעינינראה.למעשההלכה,והיקפהמשמעותהמהידענו
היוהכנסתחבריורובהואילאירעהנס.חוקתינסבבחינתהייתה1992בשנת

העיסוקחופש:יסוד-חוק.בחירותשבטרםבתקופהאחריםבענייניםטרודיםאז
וחירותוהאדםכבוד:יסוד-וחוקכים"חושלושהעשריםשלברובראשוןהתקבל

יסוד-בחוקיראהכידועברקהשופט.ואחדעשריםכנגדושנייםשלושיםשלברוב
3חוקתיתמהפכהאלו

ביןשהתקיים,ציבורילמשפטהעמותהשלהשנתיבכנסהפתיחהכמושבהתקייםהשיחרב* פרסוםלשםנערךהשיחרכ.בטבריהכינרתגליבמלון1998בנובמבר26-28התאריכים

.בכנסהמשתתפיםקהלהערותאתכוללואינוהעתבכתב
.(המזרחיכנקפרשת:להלן)221(4)מטר"פ,שיתופיכפרמגדל'נהמזרחיבנק93/6821א"ע1
.453(ו"תשנ)גוממשלמשפט"?האמנם-חוקתיתמהפכה"אדרעי'מ'י2
.253(ג"תשנ)אוממשלמשפט"וההגבלותההקף:מוגנותאדםזכויות"ברק'א3
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,הגוףלשלמות,לחייםהזכות?וחירותוהאדםכבוד:יסוד-בחוקכלולמה
.החייםולצנעתלפרטיותהזכות,התנועהחופש,לחירות,לקניין,האדםלכבוד
ויש,בשמןהנקראותמפורשותזכויותהיסוד-בחוקייש.הוגדרלאהעיסוקחופש

בליבנותזכויות-"המסתתרותהזכויות"להןקוראאני.מסתתרותזכויותגם
,וחירותוהאדםכבודתחתבעיקר,האלהשבחוקיםלומראפשרהאםכלומר.שם

הזכות,היצירהחופש,והדתהפולחןחופש,הביטויחופשכמוהזכויותמסתתרות
לומראפשרכך?וכדומהבסיסייםצרכיםלסיפוקהזכות,החוזיםחופש,לשוויון

מחלוקתקיימתבכך?חלוםחלמתיאוההייתןהאלההמסתתרותהזכויותעל
,מצא,אור,ברקהשופטיםשל,מרחיבהגישהישנה.העליוןהמשפטבביתפוסקים

ישנה."האדםכבוד"באלהזכויותנכללותשלפיה(שאלהבסימןכהן-שטרסברג)
"האדםכבוד"בלכלולאיןשלפיה,וחשץזמירהשופטיםשלבעיקר,צרהגישה
סותרבהיותובטלשחוקתביעהלצורךוזאת,במפורשהוכרושלא,כשוויוןזכויות
.הישראליתבחברהמעטיםלאוויכוחיםמחלוקותהיוםזהעלישכלומר.יסוד-חוק

Laurence'פרופשלמרתקספר TribeמאוניברסיטתHarvardבמשמעותעוסק

היסוד-חוקישתיקתמשמעותמההיאהשאלה.האמריקאיתהחוקהשלשתיקותיה
היסוד-חוקיכשני.חוקיםחוקתיותעלשיפוטיתביקורתשללקיומהבאשר
Supremacy[)עליונותסעיףגםאין.ישירהשיפוטיתביקורתעלהוראהאין

Clause(בחוקהאוהאמריקאיתבחוקהכמו,המדינהשלהעליוןהחוקזהשאומר
Limitation(הגבלהפסקתהחדשיםהיסוד-בחוקייש.הקנדית Clause(המוכרת

.שהוכרוהיסודבזכויותלפגועהכנסתכוחעלהגבלהזו.הקנדיתמהחוקהלנו
אתההולםבחוקרקוזאת,בחוקמפורשתהסמכהלפיאו,בחוקלפגועאפשרכך

שאינהבמידה,היסודבזכויותושפוגע,ראויהלתכליתשנועד,ישראלמדינתערכי
המלומדשלמהעיקרוןסטייהזוהי,ברוראחדדברלפחותכלומר.הנדרשעלעולה

Deiceyלנואין.לאישהגברלהפוךמאשרחוץדברכללעשותיכולשהפרלמנט
אותםלהעמידשאפשר,ואילך1992-מחוקיםלגבילפחות,יכול-כולמחוקקיותר

המחוקקכאשר,הזאתהאשטבילתאתיעשהמיהשאלה.חוקתיתאשלטבילת
תשעהשלבהרכב1995.11.9-בשניתן,המזרחיבנקבפרשתהדיןבפסק?שותק

המנוגדחוקבטלותעל,להכריזסמכותבארץמשפטביתשלכלנקבע,שופטים
וחירותוהאדםכבוד:יסוד-חוק:כלומר,"הגבלהפסקת"בהשישיסודלחקיקת

.העיסוקחופש:יסוד-וחוק
המנוגדחוקשלדינויהאמהבשאלהשלנוהחוקתיבמשפטהכרעהאין
שניתןנראהליכיאם,בדיוןהראוינושאזהו.הגבלהפסקתבושאין,יסוד-לחוק
בפרשתדיןשפסקלזכורישזאתעם.כוהבמקרהגםשיפוטיתביקורתלקיים
פסקת"שללקיומההצמודהשיפוטיתבביקורתהכרהעלמבוססהמזרחיכנק

לביקורתדרךסוללת"הגבלהפסקת"שלכךלהסכיםשניתן,העובדהחרף"הגבלה

,המשפטביתאתהסמיךלאהיסוד-שחוקמהעובדהלהתעלםאין,שיפוטית
כזומפורשתשהסמכהבכךספקאין.חוקתית-שיפוטיתביקורתלקיים,מפורשות

.שתיקהעלועדיפהרצויההנה
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שיש,בתמציתקובע,לפרטיואכנסלאשאני,המזרחיבנקבפרשתהדיןפסק
כוחעלמטילים.הכנסתחקיקתעלתוכניתהגבלהשישכך,תקףמהותישריון

.החשובהחידושוזה,ערכית-תוכנית-מהותיתהגבלההכנסתשלהחקיקה
מהותישינויחלהיסוד-חוקיחקיקתעם:דיןפסקבאותוברקהשופטאומר
הצטרפנו,חוקתיתדמוקרטיההיאישראל.בישראלהאדםזכויותשלבמעמדם
השופטאומר.חוקתיתאדםזכויותמגילתשלהן,הדמוקרטיותהמדינותלקהיליית

-חוקיכשנחקקו,1992-בהתחוללהלא,החוקתיתהמהפכה:מענייןדבר,זמיר

שר'נברגמןדיןבפסקדורשנותלפניהתחילההיא.האדםזכויותבדברהיסוד
עצמהעלהטילההכנסתאם:נאמרושםלנדויהשופטבידישנכתבהאוצר4

,61שלברובאלאבשוויוןלפגועשאיןואמרהבבחירותשוויון,חוקתיתמגבלה

,דברואתיאמרהמשפטבית,61-לשמתחתברוב,בשוויוןפגעהכשהיאהרי
שהיהכפי,החוקלפילפעולאפשר-שאייאמרואפילוהחוקתקפותלגביויקבע

.ברגמןבפרשת
בפרשתלהחלטהכתשתיתברגמןפרשתעללהישעןהלגיטימיותבהקשר

שסקר,גורלי5משהשלמאמר"מעריב"בכשנתייםלפניפורסםהמזרחיבנק
אתמכחישלנדוי":הייתהשלוהכותרת.ציבורילמשפטהעמותהשקיימהכנס

מחאהלמחותרוצהאני"שנרשמודבריםאותםלפילנדויהשופטאזאמר."אבהותו
דיןפסקשלצאצאהואהמזרחיבנקבפרשתזהדיןפסקכישאומריםעלחריפה
."נכוןלא,ככרוכיהצורחכאןעומדאני.ברגמן

ביתלנובישר,1995.11.9שביוםאומרהואלנדוי6השופטשפרסםבמאמר
דיןפסקלהלןאקראשאותו),המזרחיבנקבפרשתדינובפסקהעליוןהמשפט

נוסחקשיחהחוקהלנונולדהוחירותוהאדםכבוד:יסוד-חוקחקיקתשעם(סתם
המשפטבית,ברגמןלפרשתבאשר.הכנסתחוקיעלשיפוטיפיקוחעם,ב"ארה

איןלכן.פתוחותהחוקתיותהשאלותכלאת,בפירוש,ברגמןבפרשת,שםהשאיר
שהתקבלהלמדינהחוקהעלשמענוטרם.ברגמןבפרשתדיןפסקעללהסתמך
המשנהחוקה,ובמודעבגלוילהתחוללחייבתחוקתיתמהפכה...בהיחבאכמעט

מחטףשלבדרךלהתקבליכולהאינה,המדינהרשויותביןהגומליןיחסיאת

.חקיקתי
שמקבלהפרשנותכיבמאמרה7גביזוןרות'פרופשלדבריהגםזהבהקשר

להבנות,לדבריה,ברורהבסתירהעומדתהמשפטבבית1992שלהחקיקהמהלך
התורםזההוא,מרומיםהמרגישיםמחוקקיםאותםשלכעסם.אזהמחוקקיםשל

.(ברגמןפרשת:להלן)693(1)כגר"פ,האוצרשר'נברגמן69/98צ"בג4
שלאביב-וילסניףשלכנסלסיקור,1996.3.21מעריב"אבהותואתמכחישלנדוי"גורלי'מ5

לנדויהשופטלגישת,96.1.16-באביב-תלבאוניברסיטתשהתקיםציבורילמשפטהעמותה
.697(ו"תשנ)גוממשלמשפט"המשפט-ביתפסיקתבדרךלישראלחוקהמחן"מאמרוגםראו

.שם,לנדוי6
משפטים"?עצמהאתהמגשימהנבואהאוהמציאותתיאור-החוקתיתהמהפכה"גביזת'ר7

.21(1997)כח
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המשפטביתכלפיהחשדנותאתגםמגבירהוא,החקיקתיהמהלךהמוגךלעיכוב
.עצמועללקבלשששהואהכנסתחוקישלהביטולסמכותוכלפי
אתיציגהוא,ראשוןיהיהלנדויהשופט.לדיוןהמתארקוויאלהכאןעד
.עמדתואתיציגברקהנשיאמכןלאחר.עמדתו

.הדיוןטרקליןתוךאלאותנוהכניסשכבר,שלנולמנחהתודה:לנדוימשההשופט
אבל,ברגמןבפרשתהתחלתכאשרמעטלאאותיהבהלת-לומרצריךאני

עליהאחזורלאאבל.זופרשהעלקוליאתלהשמיעלינתתגם,רבהבהגינות
יש.המזרחיבנקבפרשתהדיןפסקעללישישהביקורתעלאחזורלאואף,כאן
צורךואיןטעםואיןשלי8הביקורתמאמרשלהעתק,זהלכנסשהוכןבכרךלכם
הדיןפסקעלמוסבותאינןשליההערות.הזאתהביקורתעללחזורזמןאיןוגם

,"המזרחיבנקדיןפסקלאחרשניםשלוש":הואהנושא.עצמוהמזרחיבנקבפרשת
חלק?היוםועדמאזקרהמה(1:חלקיםלשנימתחלקותהערותיטבעיובאופן

ליחשובזה?מועדותפנינוולאןכיוםעומדיםאנחנואיפה(2.יותרקצריהיהזה
,בינתחםקרהמה:הראשוןהנושאעל.הזההדיוןמרכולהיותצריךדעתילפיוזה
,ראשית:דבריםשניקבעהמזרחיבנקבפרשת,הדיןפסק,לכםכידוע:בקיצוררק

חוקישלתוקפםנמדדפיושעלגבוההיותררמהבעלחוקשלבמובןחוקהקיום
הרגילההחקיקהעלהמשפטלביתביקורתסמכותמתן,שנית.הרגיליםהכנסת

עלהביקורתאתלקיים-לציוןראויוזהסתם"המשפטבית"כתוב.הכנסתשל
ולאהיהלא:היאנמרץבקיצורדעתי.הקיימתהחוקהתוכןלפי,הרגילההחקיקה

אתולקרואהמרפסתעלכאןלשבתטובההזדמנותואת.חוקהלנונולדהלא,נברא
בחוברתהנכללאחרמסמךלקרואיהיהחשוביותראבל.שהזכרתי9שליהמאמר

.להלכהכולו,כידוע,היההמזרתיבנקבפרשתדיןפסק.מאזשקרהמהעל,זאת
.אחרתבדעהאני,nDISYאגבאמרתהם,שםשנאמרוהדבריםשכלשטועןמייש
המשפטבית,מעשיבאופןאבל.הענייןלגוףגםהםהדבריםשבאמתחושבאני
המידהאמותלפי,חוקביטולשל,החוקעלביקורתשלהסמכותאתהפעיללא

כאןהנוכחיםהמשפטניםלכלשידועכפי,הראשונהבפעםקרהזה."שבחוקה"
בפעםשםהפעילהמשפטבית.האוצר10שר'נההשקעותמנהלילשכתהדיןבפסק

מאדאמנם,סעיףביטלהוא.כסמכותוראהשהואמהאת,למעשההלכההראשונה

,השקעותתיקיובניהולהשקעותבייעהןהעיסוקהסדרתבחוקמעברסעיף,משני
.העיקרוןקביעתקודם.הענייניםבמהלךפנימיהגיוןאיזהשישכך.1995-ה"תשנ
לבותשומתאתתפסהשלאבצורהזאתגםאמנם,העיקרוןשלהפעלהכךאחר
.המשפטניםציבוראתגםכולל,הציבורשל

.5הערהלעיל,לנדוי8
.שם9

פרשת:להלן)367(4)נאר"פ,האוצרשר'נבישראלההשקעותמנהלילשכת97/1715צ"בג10

.(השקעותיועצי
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'נמיטראלבפרשתהאחרוןהדיןפסקהואלהזכיררוצהשאניוכלישידיןפסק
סעיףהיינו,העיסוקחופש:יסוד-שבחוקההתגברותסעיףנדוןשם.11ישראלכנסת

אתלהכשירכדיההתגברותבסעיףשדינמצא.לפרטיםכאןלהיכנסרוצהאינני.8
פסקבאותויש.העיסוקבחופשפגיעתולמרות,החדשהבמתכונתוהבשרחוק
,כךאחר,בזהירותקדימהזחילהאיזו,חשיבותבורואהשאני,שניחלקגםדין
.וכךכך-מיטראלבפרשתדיןבפסקשאמרנוכפי:ויאמרנוסףדיןפסקיבוא
,יאראקד"עו,העותריםמטעםלטועןנוספתטענהגםהייתה?מתכווןאנילמה
יש,העיסוקחופש:יסוד-חוקבמסגרתשליהטענהאתתדחואפילו:אמרהוא

היהבעצםהמשפטבית.וחירותוהאדםכבוד:יסוד-חוקנוהבאשפתיחץעודלי
ביתקבעזהבמקום.הזאתהנוספתהטענהעל,ברורה,חותכתתשובהלתתחייב

אומרהואאיןאבל.תתקבלזאתשטענהכדילקייםשצריךתנאיםשלושההמשפט
מפסקגרועיותרזה,דעתילפי.פתוחנשארהכולאלא,נכונהעצמהשהטענה

.השיפוטיתהפרקטיקהמבחינת,ברגמןבפרשתהדין
מהזמןממשזה.לגמריאחרמשטחהוא,להזכיררוצהשאניאחרוןדיןפסק
בית-הכנסתוביןהמשפטביתביןהיחסיםעלכאןמדבריםאנחנו.האחרון

והעמקתבהרחבתמאדחשוביםדבריםקרוהזמןשבמשךיודעיםכולנו.המחוקקים
לפנירקשהנה,הדברלדעתימפליאכמה,שכךמכיוון.הזאתלהתערבותהסמכות

ראשיושבלתפקיד12פנחסיהכנסתחברמינויבפרשתדיןפסקניתןשבועותכמה
נהגהמשפטביתכאן,הנה.חשיבותרבתקונסטיטוציוניתשאלה-הכנסתועדת

הייתיואילושםישבתיאילו,לומרצריךאני.המובהקהשיפוטיהאיפוקבמידת
זהכיאומרהייתי,הכנסתבהליכילהתערבמוסמךבכללהמשפטשביתחושב
שביתחשבתיאילואמרתי.הזההמינוילביטולבהתערבותצורךישבובולטמקרה

הבעתיהכנסתםועדת'נשרוןפלאטודיןבפסק.בכלללהתערביכולהמשפט
.פרלמנטריים-פניםבהליכיםהמשפטביתשללהתערבותמקוםישבכללאםספקות

בולטמקרהזה:לומרכדי,הטכניקותכל,המכשיריםכלהמשפטביתבידיהיו
אשרהכנסת4ןר"יו'נשרידהדיןפסקאתאזכיר.להתערבצריכיםאנחנושבו
שאילו,לרובמכשיריםועודהתכליתיתהפרשנות,התחילהזובסוגיההפסיקהבו

המשפטביתהפעםאבל.הזההמוזרהמינוילביטוללהביאיכוליםהיו,הופעלו
,מפורשתסמכותשוםהחוקבאותומוצאיםאיננו:אמרהוא,האיפוקבתכליתנהג

,שופטיםשבעהשלדיןפסקהיהזה.במינוינתערבלאלכן,זהאתהמאפשרת
עלגםלהשפיעשיכול,אקליםשינויבזהרואהאני.ברקהנשיאידידיגםביניהם
.המשפטביתוביןהכנסתביןביחסים,חוקתיתפרשנותשלשאלות

ביוני,[ברקהנשיא]ידידי,אתהשהרציתההרצאהזאת-העיקרעכשיו

.(מיטראלפרשת:להלן)15(5)גר"פ,האראלכנסת'נמיטראל94/4676צ"בג11
(3)98עליכןתקדרי(פורסםטרם),מ"הי'נההילטוןאיכותלמעןהתנעצה97/7367צ"בג12

.(פנחסיפרשת:להלן)1629
.118,134(4)להד"פ,הכנסתועדת'נשרוןפלאטו81/306צ"בג13
.(שרידהלכת:להלן)197(לת2ד"פ,הכנסתר"יו'נשריד81/652צ"בג14
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זהמה":שאלהפניכםבהבעתרואהאני.בחיפהלמשפטיםבפקולטה,שעבר

אבל,מהפכהאיןאוליזושבהרצאהלכםאומראני."זהעלשמענולא?בכלל
מאזמשתדלאני?שםכתובמה.שםוישישהיקרנשיאנושלבגישתומהפכונת
אני:שםאומרברקהנשיא.בכתבוגםפהבעל,במהכלעלזהאתלהסביר
Madison1לפיחוקהלנויש,תוקףבכלדעתיעלעומד

l

~ ifarbury,במתכונת
.חזרהשישאומראני.הוההדברמןחזרהעודאין.האמריקניתהפדרליתהחוקה
.במקצתמודה,אומרהייתי,ברקהנשיא,השניבחלק.שולייםהערתשובזואבל
ואני,נכהוהיאצולעתהיא,בריאהלאהיאאבל,לנויששחוקהנכון:אומרהוא
.זובהרצאהמופיעיםהללוהדבריםמדוע.זהאתאמרהואמדועלהסביררוצה
גיליתכברשאתהמפנימהחדרסודותלגלותלימותר-נולדהההרצאה,אגב

מעשהלעשותשצריךואמרתיברקהנשיאאלבאתיכי-הרצאהבאותהזהאת
המהפכהשללנושאשמסביבהעמימויותתוךאלבהירותיותרקצתלהכניסכדי

הוזכרשכברגביזוןרותשלבחיבורגםתמצאו"עמימות"הזההמונחאת.החוקתית
הנשיא.זולחקיקהרציניציבורידיוןקדםלאכלקודם?העמימויותאיפה.כאן16

דיון.בגודבריםוישמחטףעלמדבריםכןאחריםאבל,מחטףעלידברלאברק
אחתכמו,המשפטביתמאתיצאזה.היהלא,הערבכאןמנהליםשאנחנוכמו

בעצמוהמשפטבית.זאוסשלהמצחמןישרשיצאה,אתנהפלס,היווניותהאלות
שאלהשמתעוררתמפני,מספיקלאזהאבל.התשובהזאת-חוקהלנושישאמר
,ברקהנשיאידיעלתוארהשהיאכפי,החוקה.הזאתהאמירהשלהלגיטימיותשל
אדםזכויותחסרות-המשפטכיחשלפיוכאמרישנוצרהבעולםהיחידההיא

שלושהציגהמשפטיםשר.זהאתלתקןמנסיםעכשיו.הזכויותמרשימתקלאסיות
.ומשפטחוקהחוקלוועדת,נקודתיותשוב,חדשותחוקהצעות

להניףמוסמךבלבדהעליוןהמשפטביתהאם:עמומההיאגם,אחרתשאלה
שופטי,שופטיםשאומריםממהיודעאני?שופטכלאו,הזאתההדההחרבאת

מתלבטיםהםכמה,הכלליהמשפטביתשופטימעטעודכנראהשיהיו,שלום
כשיותר,הזההנושאעלכותביםהםמלומדותדסרטרציותואיזההזאתבשאלה
מעורכיימנעלאזהאמנם.העליוןהמשפטבביתרקתוכרעכזאתששאלההיהבריא
הדברים.החוקהאתנוגדזהבמשפטהנדוןהחוק:שלוםשופטבפנילטעתדין

החקיקה:יסוד-לחוקהצעה,מרידורדןהכנסתחברשלחוקבהצעתהוסדרוהללו
כיאם,ברורהתשובהוהיאטובותשניםכמהכברהכנסתלפניועומדתהתלויה

Supremacy~-החסר:ועוד.הזאתהקשההשאלהעלמסובכתקצת Clauseשישנו
הואהמשפטשביתמקוםבשוםנאמרלא.אחרותובחוקות,למשלהקנדיתבחוקה
,במפורשמופיעיםהאלההדבריםכל.החוקיםחוקתיותשלבשאלההאחרוןהפוסק

.יחדיושנינולכתובשהתכוונומאמרבמקוםשבאה,הנשיאבהרצאתבמשתמעאו
ההרצאהאתהרצהזהובמקוםהמאמראתלכתובהספיקלאברקהנשיאאבל

15137(1803).u.s5,MadisonאMarbury(מריסון'נמרכוריפרשת:להלן).
.7הערהלעיל,גביזון16
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הייתההמשפטביתשלהדוברות,הכתבעלהדבריםאתמעלההיהאילו.הזאת
.בכתוביםהנשיאשלחשוכההצהרהכל,ובצדק,מפיצהשהיאכמו,אותםמפיצה
יודעאינואיש.הרוחתוךאלנאמרוכאילווהם,פהבעלנאמרוהדברים,הפעם
אומריםכיאםהכנסתבשבילובעיקר,מאדחשובהואאך.קרהזהשדברבעצם
זהבמקום!וחלילהחם,לא.לולהיענותצריכיםשהםאתגרשזהפעםמדילהם
הסדרלפיהמחוזיהמשפטביתהאםלמשל,מאדחשובותבשאלותמטפליםהם

הואהאם,צים"בבג,מינהלייםבענייניםדןכשהוא,אורועדתח"דושלהחדש
אני.אחרשםאיזהיודעאינני...ההמשפטביתאולצדקהגבוההמשפטביתייקרא
הגורליתאומרהייתי,השאלהלעומתאלהכגוןבענייניםמתדייניםשכאשרחושב
עללדברמהבכללאיןאז,והכנסתהמשפטביתביןביחסיםלאאותזוזהשל
פוליטייםבדבריםעכשיועסוקהשהיאמביןאני.רוצהלאפשוטהכנסת.נכוןיחס

אוהכנסת?החוקהבענייניהחיוניהעיסוקאיפה,זאתבכלאבל,ביותרחשובים

.בקרניוהזההשוראתפעםלתפוסחייבותשלהמשנהועדתאשו
תמידאתם,הברית-ארצותנוסחהחוקהרעיוןשוללי,אתם:ייאמרבוודאי
עלמשפטביתשלעליונותלהאין.כתובהחוקהלהשאין,אנגליהעלמסתמכים
Human,1998-האתימיםכמהלפניחוקקוהםהנהאבל,הפרלמנט Rights Act

Human~-השלאינקורפורציהבושיש Rights0תConventionתוךאלהאירופאי
שלסמכותמפעילבאנגליההמשפטביתגםכאילועכשיו,כןעל.הפרלמנטחוק

נסלור'צהלורדשכתבממאמרלקרוארוצהאני.הפרלמנטשלחקיקהעלביקורת

:הפרלמנטבחוקשכתובמהאתהמשקף,7ןאירוויןלורד,הנוכחי

the Convention0)give effect0)have the powerרחקייוסת~tThe coufts

this country1תthe course of proceedings when they ariseתןrights

8)public authority8unlawful act of8תgrant relief against0)and

0)be able)י,1ע0תnecessarily widely drawn concept) . The courts

8make0)be able1תשstrike down primary legislation . But they

pieceתס10515186 Of primary8declaration Of incompatibility where

use0)86111(עtrigger the"1ויConvention right . T
~

s8confilcts with

bringת1(0סת11 the law0),special fast-track procedure8Parlia~aentתו
8!"with the Convention

לפישנעשובתקנותכנראהאלא,עצמובחוקפורטהלאהפרוצדורההבנתילפי
fast-trackedזהמהיודעיםאנחנו)החוק proceduresשפסקאצלנוההוראהמן
איןאבל,כךלנהוגיכולשהפרלמנטנאמר.(יוםשלושיםתוךלהינתןחייבדין
.כןלעשותחייבהוא

17Incorporatedתפunder48"8ח1אIrvin Of Lairg "The Development of Human Rights

.221(1998)Human Rights" Public Law08Convention

14!,אק.ע18.2
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:נסלור'צהלורדאומרולהלן

provide the right balance between7111יinnovative technique7615"

the democratically elected15the judiciary and Parliament. Parliarnent

.19"representative of the people and must remain sovereign

.היוםשלהפרוגרסיביתבאנגליהכך
scrutinise0)the full the power0)exercise0)be ableו,1טThe~

judiciary

"

rigorously against the fundaraental freedoms guarantied by4%105151תס

The;

ultimate

decision.011601506קthe

~

:

Convention

but.

withoutbecoming

,with the Convention, however111(ת1(0סתbring0)105181840תamend0)

rest with Parliafnent . The ultimate responsibility for compliance111,ל
.20"with the Convention must be Parliament ' s alone

.ידייםבשתיזהעלחותםאני
.197121משנתאותולקדםמשתדלשאנירעיוןלייש.אחתסיוםהערתעודרק
עדייןאני.בהםלחזורמוכניםולאדעותיהםעלמתעקשיםזקניםאנשיםכמובן
השלטוניהכוחחלוקתבענייני,ראשיתחקיקהעלשיפוטישפיקוח,זהעלעומד
נותןהייתיזהאת,הידועותהרשויותשלוששלהמינוידרכי,המדינהרשויותבין

מעורריםאינםשבעיקרםדבריםשאלהמפני,היוםשהואכמוהעליוןהמשפטלבית
.פוליטיותשאלות
,למשל,להחליטכשצריכים,זאתבכלאבל:ברקאהרןידידיפעםליאמר

אפשרזהעםאבל.הפוליטיזציהבגבולדבריםהםאלהגם,האזרחשוויוןעל
שישהמחיראולם,רצוידברהיאזכויותמגילתלפיהחקיקהבדיקת.להשלים
לפנותשצריךשנינושהסכמנואחרי.לאזה:ולכן-גבוההואבעדולשלם
להביאאבל.פורמליתהחלטהמציעאינני.קריאהתצאשמכאןמקווהאני,לכנסת
אנחנוהאםבהלהכריעשצריך,ראשונהממדרגהשאלהשזאתהציבורלידיעת
.כזאתחוקהמחוקקיםאנחנואיך,כןואםמריסון'נמרבורינוסחבחוקהרוצים

."!הכנסת,נו"ליתגידואל.הכנסתבפנילבואסוףסוףשצריכותשאלותאלה
גבולהסגתאסורה.הציבורדעתשלהנציגזה,המחוקקזה,לנושישהכנסתזאת

המשפטביתולכןכראויפועלתאינההשלטוןמרשויותאחתשרשותמפנירק
הרשותלקריסתדברשלבסופומביאזה.הזההתפקידאתעצמועלמקבל

אני.המשפטביתשלבנייטרליותהציבורשלהאמוןולהמעטתכךשמתערבת
.הקשבתכםעללכםמודה

19.Ibid, ibid

20.Ibid, ibid

.30(א"תשל)כזהפרקליט"?ישראללמדינתעליוןכערךחוקה"לנדוי,מ21
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בדבריוישתמיד.משהאתלשמוענעיםתמיד.לכםטובערב:ברקאהרןהנשיא
הרי,אתומסכיםלאאניכאשרגם.למחשבהומעוררים,מרענניםחדשיםדברים

צאו.ממנושלמדתיומחשבותרעיונותיסודעלאתומסכיםלאשאנימשוםזה
עלוחוזרדעותיועלועומד,המרץבמלואלפנינועומד,בגילוצעירלאאדםוראו

לאלעולםאניפניםכלעל.ולהעריךלכבדצריכיםשכולנותופעהזאת,דעותיו

יכולאני.מאבקאתולנהליכוללאלעולםואני,לנדויהשופטעםלהתווכחיכול
.כךכלאותןמבבדשאנימשום.דעותיועלואחרותאלוהערותלהעיר
נדברובעיקר,ההווהאתכךאחר,העבראתבקצרהאסקור,כמוהואניאף

בנקבפרשתהדיןופסקהאדםוכויותבדברהיסוד-חוקישניעד.העתידעל
סטטוטוריותחלקן.להיותממשיכותוהן,אדםזכויותכמובןלנוהיו,המזרחי

,בעבודההזדמנויותשוויוןחוק,1951-א"תשי,האישהזכויותשיוויחוק:כגון
,בישראלהמשפטבתימערכתשלנפלאהעבודה.הלכתיותרובן1988-ח"תשמ

חולשתן.עצמולנדויהשופט,ראשיקברניטוכמובן,העליוןהמשפטביתבראשם
ימצאושהדבריםובלבדלשנותןהיהיכולרגילשחוקבכךהייתהאלההלכותשל

אתשנגדחוק.החוקחוקתיותעלשיפוטיתביקורתהייתהלא.מתאיםביטוי
כלליםאותםלגביוהוחלו,לכן.היסוד-חוקיכמוהרמהאותהעלעמד,היסוד-חוקי
בעיההייתה.בהםוכיוצאספציפיוחוקכלליוחוקמוקדםוחוקמאוחרחוקשל
.אליהלהיכנסרוצהלאאני.ברגמןפרשתשל

היסוד-חוקישלחקיקתםעם1992-בשהתרחש,אותורואהשאניכפיהשינוי
האדםשזכויותהוא,המזרחיבנקבפרשתשנתפרשוכפיהאדםזכויותבדבר

כינקבעכן.חוקית-עלחוקתיתלרמההועלו,האלההיסוד-חוקיבשניהמוזכרות
להשקפהשלנוההנמקהאתנתנו.החוקחוקתיותעלשיפוטיתביקורתמותרת
שופטישכלמשוכנעאני.כךחשבושופטיםשמונה,שופטיםתשעהמתוך.הזאת
בנקבפרשתדיןבפסקדעתועלשעומדחשיןהשופטלמעט,העליוןהמשפטבית

עולותשהןכפי,השונותהדעותשלמיפויעושהאניכאשר.כךחושבים,המזרחי
לינדמה,המזרחיבנקבפרשתהדיןפסקועםהאלההיסוד-חוקישניעם,היום

שנישאמר,רובורוב,העליוןהמשפטביתעומדאחדמצד:כזההואשהמיפוי
ביקורתיש(ב).חוקית-עלחוקתיתרמהעלהםהאלההיסוד-חוקישני(א):דברים

והיא,חוקית-עלחוקתיתנורמהליצורמסוגלתהכנסת:אמרהואכלומר.שיפוטית
ליצורמסוגלתלאהכנסתלשיטתו,חשיןהשופטעומדהשניבקצה.זהאתעשתה
שאיןלומרזהלעשותיכולהשהיאהמקסימום.חוקית-עלחוקתיתברמהנורמה
ממילא.62לא.לזהמעברלאאבל.כנסתחברי61שלברובאלאזהחוקלשנות

לאשהיאמשום,זהאתאמרהלאאוזהאתאמרההכנסתאםלחשיןחשובלא
.זהאתלומרמסוגלת

לאשהכנסתמקוםבשוםאומרלאלנדוימשה.לנדוימשהנמצאבאמצע

.מסוגלתשהיאחושב,כמוניהוא,להפך.חוקית-עלחוקתיתנורמהליצורמסוגלת
מבקשיםשנינואנחנו-הזאתבדעהלתמוךאמשיךואני-אמרשהואכפי

אתתאמרהכנסתשאםמניחיםשנינו-לומררוצה.דברהאתשתאמרמהכנסת
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העליוןהמשפטביתביןהשוני,אפואמהו.זהאתלומרסמכותלהיש-דברה
:אומרלנדוישהשופט,בזהרקהואהשוני?לנדוילשופטהמזרחיבנקבפרשת

היא.זאתעשתהלאהיאאבלחוקית-עלחוקתיתנורמהליצורמוסמכתהכנסתאכן
משהואני.הפועלאלהכוחמןבההטמוןהנורמטיביהפוטנציאלאתהוציאהלא

,שצריךחושבתהיאואם,לכאןאולכאן,דברהאתשתאמרממנהמבקשלנדוי
אתהוציאהלאהכנסתמדוע.הפועלאלהכוחמןהזההפוטנציאלאתשתוציא

,האדםזכויותעלהיסוד-חוקישבשנימשום?הפועלאלהכוחמןהזההפוטנציאל
Supremacyאין ClauseקייםכיבמפורשנאמרולאJudiciary Review.זהעל

,האלההיסוד-חוקיבשניאמרהשהכנסתחושבשאנימשום.בינינוהמחלוקת

tJudicialאמרהגםהיאוממילאSupremeהםהאלההיסוד-חוקיששני Review

Supremacyהיסוד-חוקיבשנינקבעהיהשלו,יסכיםמשהשגםחושבאני Clause

,מדיסון'נמרבורימפרשתכברלמדנוהרי,טוב-אומרהיההואגםאזמפורש

Judicialעלהוראהבמפורשלקבועצריךשלא Reviewבמשתמעקבועהוהיא.
Supremacyבמפורשנקבעשלאהואמשהשלהקושיאלא Clause.אומראני-
Supremacyשםיש Clause,השוניםמהסעיפיםנובעזה.משתמעאלאמפורשלא
השלטוןמרשויותרשותכללפיו,11סעיףובעיקר,האדםכבוד:יסוד-חוקשל

.ההגבלהופסקתיסוד-חוקלפיהזכויותאתלכבדחייבת
אתמניחהלא,ההגבלהפסקתעםמשהשלההתמודדות,כילומרמוכרחאני
פסקתעל,אומרמשהמהתראוזהבעניין22משהשלמאמרואתתקראואם.הדעת

לאזאת.לשופטיםרחבדעתשיקולנותנתהיא,עמומההיא:אומרהוא?ההגבלה
Supremacyשלרעיוןמבטאשוהלטענהתשובה Clause.כילטענהתשובהזאת

Supremacyזה Clauseאיננושזהטענהלאזו.טובלאSupremacy Clause.אכן,
.זהעםחיותוהן,בעולםאחרותבמדינותיש,אצלנושישלמהמאדדומהסעיף
וערכיה,הדרושהלמידהמעברולאראויהלתכליתבחוקלפגועמותראצלנואז
free:ובקנדה,ישראלמדינתשל and democratic8תוdemonstrably justified

society.עםההתמודדותאבל,עמוםקצתהטקסטאכןאז?ברוריותרזהאז
התמודדותבעצםאין.מספקתשאינההתמודדותהיא,דעתילפי,ההגבלהפסקת

שלהעמדהעלעכשיולהתווכחלאזהלישחשובמהאך.ההגבלהפסקתעם
חשיןמאשראליקרוביותרהרבההוא.המפהעלאותולמקםאלא,לנדויהשופט
המשפטוביתמסכיםהואכלומר,מסכימיםששנינומשום.הזאתבנקודה,למשל
.חוקהלחוקקיכולהשלנושהכנסתמסכים,המזרחיבנקבפרשת,העליון
,שלוהתיאוריהעל,שמגרעלגםלמדיחריפהביקורתמותח23במאמרו,משה

יותרתורהלוהישאך.שליהכובעיםשניתורתעלוגם,הכנסתשלהריבונותשל
ושגם,כךכלבורוצהשהוא,החקיקה:יסוד-חוקאתתחוקקשהכנסתנניח?טובה
.זהאתלחוקקסמכותלהאיןאבל-ויאמרמישהוויבוא.כךכלבורוצהאני

.5הערולעיל,לנדוי22
.שם23



259שניםשלושלאחר-המזרחיבנקדיןפסק

ישלכנסת-הכובעיםשניתורת-ברורהשליתשובתי.זולטענההתשובהמה
שאתמשום.תשובהלואין?משהשלהתשובהמה.מכוננתרשותהיאשכן,סמכות

אני?לונשארמה.דחההואשמגרשלהגישהאת.דחההואהכובעיםשניתורת
יותרהזהבענייןשלישהגישהחושבאני.משנינולאחדלחזוריצטרךשהואחושב
להסבירמוכרחשהואמשום,הזהלענייןשמגראתשייקח,ליאכפתלאאבל.נכונה
חייבשהואחושבאני?מהיסודעל,חוקהלחוקקיכולההכנסתאיךישראללעם
.הזאתהשאלהעלתשובהלנולתת

לבין,האזרחזכויותשלהצדביןמבדילמשה,ששמעתםכפי,הענייןלגוף
היא.היוםוגםבעברהעלהשהואאבחנההיא.חשובהאבחנהזאת.המוסדיהצד
ואם,האדםזכויותבעדגםאניאבל,המוסדיהצדבעדאניכלומר.לינראיתלא

.המוסדיהצדעלהאדםזכויותאתמעדיףאני,השנייםביןלבחורצריךאני
,השואהלאחרשקמההיהודיםשמדינתטרגילינראהשזהלומרמוכרחאני
הגנה:לאמור,השואהשלהגדוליםהלקחיםאחדאתמיישמתלא,היאדווקא

מלחמתאחריחוזקההאדםזכויותעלהחוקתיתההגנה.האדםזכויותעלחוקתית
.הספרותבכלמופיעזה.השואהשלהעיקרייםהלקחיםכאחד,השנייההעולם
of1-האמריקאיתהזכויותמגילת,כללפניהגנותגםהיוכמובן

~

8The

Rightsעלחוקתיתלהגנההחזקההדחיפהאבל.השואהלפניהוחקהאמריקאי
המדינותשלרובןרוב.השנייההעולםמלחמתאחרידווקאבאה,האדםזכויות

.שיפוטיתביקורתוישהאדםזכויותעלפרקשםוישחוקהלהןיש,הדמוקרטיות
,חוקהבליאדםזכויותלקייםשאפשרובוודאי,המדינותכללא,צודקמשה

.נכוןזה-שיפוטיתביקורתבלי,חוקהעםאדםזכויותלקייםשאפשרובוודאי
צריך,ברצינותאדםזכויותלוקחיםאם,האדםלזכויותשינייםלתתרוציםאםאבל
שמדינתמאודעצובלינראהזה.שיפוטיתוביקורתאדםזכויותעלפרקעםחוקה
,בדמוקרטיותמהאחרונות,אנחנושדווקא,הפליטהשאריתנמצאתשם,ישראל

חוקהשתהיהמסכיםכברהואכאשרשמשהמצטעראני.הזהבכיווןשהולכות
אתועוזב,המוסדילצדדווקאוהאתמגביל,עליונהחוקתיתנורמהלנוותהיה
לאאנגליה.מסויםשינוילאחרונהחל,למשלבאנגליה.האדםזכויותשלהצד
להכריזהסמכותאתלהםישאבל,החוקאתלבטלהסמכותאתלשופטיםנתנה

,השניםכלמשהשלהביקורת.מספיקזהבאנגליה.לחוקהמתאיםלאשהחוק
המשפטשביתטובלאזה:הייתה,האדםזכויותבעניינישיפוטיתמעורבותנגד
הזכויותשנימצד,הציבוראינטרסאחדשמצדויחליטהאיזוניםאתויעשהיישב

מהבדיוקזהאבל.החוקהאתנוגדלאאונוגדשזהלמסקנהויגיע,השונות
עושיםלא,השופטים,שהםנכון.עכשיולעשותיצטרכוהאנגליםשהשופטים

ביתאם,בזהצורךאיןהאנגליתהמשפטיתשבתרבותמשום.בסוףהפסיקהאת
אם.זהאתיתקןהאנגליהמחוקקיםביתאז,חוקתילאהואשהחוקיאמרמשפט

הבסיסיתהביקורתאבל.בזהמסתפקהייתיאניאף,כךיהיהזהאצלנושגםידעתי
לא-הייתההביקורת,"?החוקאתמבטליםפתאוםמה"החתהלא,משהשל

,עכשיו.האלההאיזוניםיצירתלצורךאותםלהכניסלא.בפוליטיקהשופטיםלערב
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שהמבצר,לינדמהלכן.האלההאיזוניםאתלעשותיצטרכוהאנגליםהשופטים
ובכך,כןעליתר.נפל,למשהשנשאר,זילנדמניוחוץהאחרוןכמעטאו,האחרון

שם,בשטרסבורגאדםלזכויותהאירופיהדיןלביתכפופיםהאנגלים,נדוןלא
חוקתילאאנגלישחוקלקבועיכולאשר,אחדלמעט,אנגליםלאשופטיםיושבים

.באלהוכיוצאפיצוייםלשלםצריכיםוהאנגלים
עלמדימעטאמרשמשהחושבאני?היוםועדמאזקרהמהרבותיעכשיו

הרבהקרה,האלההשניםשבשלושחושבשאנימשום,היוםועדמאזשקרהמה
הדיןפסקרקולא,שוליזהבעיני,השקעותיועציבפרשתהדיןפסקרקלא.מאד

:דבריםכמההוא,מאזשקרהמהאלא.מיטראלבפרשת

.הישראליתהציבוריתלתודעהחדר,וחירותוהאדםכבודשלהמושג.א
,לחיילים,באזרחותבבחינותהנבחנים,לבוגריםועד,הספרבבתימהילדים
בכללאיךלחשובליקשהלפעמים.ישראללעם,לסטודנטים,לתלמידים,למורים
לושישהעוצמהאתקיבלהזהשהמושגלפני,קונסטיטוציוניתחשיבהחשבנו
%90-וב,המשפטבבתייוםיוםזהאתשטועניםהדיןעורכירקלאזה?עכשיו

לאטשלאטמשום.זהאתעושיםשהםשמחאני,נוראלא.לענייןלאמהמקרים
.יתאפסוהדברים

היום.הכנסתאתקחו.הישראליתוהפוליטיתהמשפטיתבתרבותשינוייש.ב
צריכהשהיאלכךמודעת,אדםבזכויותשפוגעחוקמחוקקתהיאכאשר,הכנסת
כךהיהלאזה.זהאתבודקתהיא-ההגבלהפסקתשלההוראותאתלקיים
יש,הכנסתשלריבונותיותראיןהיום.הכנסתריבונותעקרוןשלטאז,בעבר

והיא-החוקתיתלמסגרתעצמהאתלהתאיםצריכההכנסת.העםשלריבונות
.זהאתעושה

.מאתנויותר,היסוד-לחוקימודעיםהכנסתחברי.מאדגדולשינויזה,רבותי
להםיש,ויגידאמרהמשפטביתמהיודעיםהם.מאתנויותרפיהםעלפועליםהם

פסקתאתלקייםצריכיםאתם,רבותי:להםשאומריםמצויניםמשפטייםיועצים
הרבהעוברותהיואילו,הייתהביותרהגדולהשמחתי.זהאתעושיםוהם,ההגבלה

להכריזשנהנהשופטשהואאיזהישוכי.מתבטלהיהלאאחדחוקואפילו,שנים
,אמרשמשהכמוזהאתעשינו.חוקיםלבטלממעטיםאנחנו?חוקשלבטלותועל

מקריםובאותם,רבאינושהגיעהמקריםשמספרמשום,למדישוליאחדבסעיף
.הקונסטיטוציונייםהפרמטריםאתקיימהאכןשהכנסתלמסקנההגענו,שהגיעו

.מאדחשובלקחנמצאההשקעותיועציבפרשתהדיןבפסק,רבותיתראו.ג
הוראהאין.לכךמוסמכיםלאהם?48סעיףאתביטלוהם:לומרהכנסתיכלה
Judicialעל Reviewשאמרוכנסתחבריהיו.שלשוםכתמולממשיכיםואנחנו:

הזהשהסעיףפסקהמשפטבית.לא:אמרוהאוצרושרהממשלהאך?פתאוםמה
לחוקקצריכיםאנחנו,זהאתלשנותרוציםאנחנואם.במדינההחוקזה-בטל
,אגב.שלנוהדיןפסקברוחהחוקאתלתקןממשלתיתחוקהצעתוהייתה.חוק

שאפשרכתובהריזה,ברגמןבפרשתדיןפסקשלההמלצותברוחהיאההמלצה
לפיעתהחשבהסובייקטיביתהיא,החוקאתתיקנהוהכנסת.כךאוכךללכת
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.לאאוחוקתיהואהתיקוןאםלשאלהעכשיולהיכנסרוצהלאאני.הפרמטרים
וביחסיהכוחותבמעדךמאדחשובדברזה.שכןבהנחה

הגומליי
לביתהכנסתבין

שינוישחלמבינההכנסת.ראשונהממדרגה,קונסטיטוציוניאקטזהו,המשפט

גדולהחשיבותישלכך.זהפיעלפועלתהיא!זהאתמקבלתוהיאקונסטיטוציוני
.מאד
.שלנוהמשפטיתהשיטהכלבתוךמפעפעות,האחרותוהזכויותהאדםכבוד.ד

אתמלמדיםהיוםאתם:אותםשואלואנילמשפטיםפרופסוריםכמהפהיושבים
שלימדתםכמו,קניין,חוזים,נזיקין,עבודהדיני,משפחהדיני:שלכםהמקצועות

ללמדאפשר-אי.השתנההכל.המוןשקרההיאוהתשובה?משהוקרה.1992לפני
אתלשאולבליבולעסוקאפשר-אי.בעברשלימדנוכמופלילידיןסדרהיום
,ובצדק,שואלמשהשאםחושבאני,לכן?היסוד-חוקעםעומדזהאיך-עצמנו

קרהאבל,מספיקלא.המוןקרה:היאתשובתי?האלההשניםבשלושקרהמה
הפוליטיהשיח,הישראליתהתרבות,הישראליתשהחברההואשקרהמה.המון

קיבלוכולם,בישראלהדיןעורכי,בישראלהמשפטבתילומרלמותר,הישראלי
.המזרחיבנקומפרשתהאלההיסוד-חוקימשניעולהשהיאכפיהתפיסהאת
?לנדוימשהכמוחושביםישראלבמדינתאנשיםכמה,רבותיאתכםשואלאני

רוב.זאתעשתהלאאך,חוקהלעשותמוסמכתשהכנסתסבוריםאנשיםכמה
יש.נכוןהואהמזרחיבנקבפרשתהדיןשפסקחושבת,שלנוהאקדמיהשלרובה
פתאום?האלההשופטיםשםעשומה":זעקההייתהלא.רבותיחשיבותלזה

Judicialהמציאו Review.המציאופתאוםSupremacy Clause.הקהילייה,לדעתי
להתעלםאפשר-ושאי,קריטיתפסקההיאההגבלהשפסקתהבינההמשפטית

יש.המשפטלביתדעתשיקולנותנתשהיא,עמומהשהיאאמירהידיעלרקממנה
יהיהשחוקהאומרתהעיסוקחופש:יסוד-בחוק,הזכירשמשה,התגברותפסקת
.ואחריםאלהתנאיםמקייםהואאם,ההגבלהבפסקתפוגעשהואלמרותתקף
האם?האלההתנאיםאתמקייםלאהואאםתקףלאשהואמכאןנובעלאהאם

לאזה

Supremacy

Clause'?

המשפטבית.יותרהרבהלקרותיכלו,קרודבריםשהרבהחושבאני,רבותילכן
לאשופטשאףמשום.מאופקלהיותצריךשהואמשום.מאופקהיהבאמת
אלה,שיפוטיאקטיביזםעלהדיבוריםכל.חוקיםשלבטלותםעללהכריזנהנה
מביןלאמישהווכי?חוקלבטלנהנהמישהווכי.לכםכידוע,הבלדיבוריהם
אינםשהשופטיםמביןלאמישהווכי?שבדברהחומרהאת

accountable

כל?

שללשיטתם.זהיריםמאדואנחנו,ומובניםקיימיםטיעוניםהםהאלההטיעונים
.מדייותרזהיריםאנחנו,אותנושמבקריםרבים

השופטתשלהדיןשפסק,כאןאמרשמשהמהאתמקבללאאני,אגב
בקוסטייהעלמלמדפנחסיבפרשתהשופטיםשארשלוגםהערכתיולפידורנר

לאהוא.אחרעולםזהכלקודםפנתסיפרשת.העליוןהמשפטביתשלהמחשבה
hdoorעלשיפוטיתבביקורתעסקהוא.החוקבחוקתיותעסק Managementשל

לא,אותהאוהבלאכךכלשמשהשרידהלכת.איפוקגילינותמידושם,הכנסת
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פוגעתההחלטהאםרקאלא,הכנסתשלהחלטהכליבקרהמשפטשביתאמרה
.נקבעזהמראשכך.הפרלמנטריהחייםבמרקם

החוקתיהמשפטביתשלהשופטיםעםלמשל,זריםשופטיםעםנפגשכשאני
הדיןשפסק,שרידהלכתאתמכיריםשהםמשום,ליואומריםבאיםהם,הגרמני

:אומריםהם,לא?משהכמוחושביםשהםמשום?בסדרלאמה.נכוןלאהזה

במרקםפגיעהכשישרק,תתערבושאתםשםכותבשאתהמשוםנכוןלאהוא
החייםבמרקםלאהיאהפגיעהואם?אזרקלהתערבשמכםמי,הדמוקרטיהחיים

מותר?החוקשלטוןשלהעיקרוןאיפה?להתערבצריכיםלאאתם,הדמוקרטי
צ"בגשישלהםתסבירלך?הדמוקרטיהחייםבמרקםשלאבחוקלפגועלכנסת

.בזהוכיוצאדעתשיקולשלבסמכותוזה
כל.צודקמשה.הכנסתאתמכבדיםשאנחנומשום,מאופקיםמאדאנחנו
,שלנוהילדזה,שלנוהכנסתזאת.סרקדיבוריאלה,הכנסתנגדהאלההדיבורים

רואהלאאניאבל.העםאתמייצגתהיא,אותהמכבדאני.אחרתכנסתליאין
.איפוקשלכלליתמגמה,הזאתבמגמהשינוישהואאיזהפנחסיבפרשתדיןבפסק

חשיםאנחנוכאשר,מתקבלותמאדמעטות.נדחותהכנסתנגדמהעתירות%95
פנחסיבפרשתגם,סמכותהעדרלאהיאהבעיה.היסודותביסודפגיעהשיש

.דעתשיקולשלהיאהבעיה,סמכותשלהייתהלאהבעיה
שבכלמשום.אליומתחבראניפה?הלאהמה-משהשואל,זאתעםיחד
לנושישחושבאני.צודקשהואחושבאני,ואילךמפהאמרשהואהדברים

Supremacy

Clause,שישחושבאני.משתמעאלאמפורשלא.Judicial Review

,חוקהלנושישחושבאני.הוסדרוהדבריםשבוהאופןעלשמחלאאניאבל
שהיאחושבאני,מקוטעתחוקהשהיאחושבאני,טובהשהיאחושבלאאניאך

,הכנסתזאתלעשותושצריךומי,מעשהלעשותשצריךחושבאני.נכהחוקה
.לכךמוסמכתהיאמשהשללשיטתוגם.לכךמוסמכתהיאשלשיטתימשום

זכויותכללא.האדםלזכויותבקשרהיסוד-חוקיאתלהמשיךצריך,ראשית
,הכלכוללהאדםשכבודאומראינני.האלההיסוד-חוקיבשניכלולותהאדם
להבדיל,Honour-בפגיעהמאשריותרהרבהכוללהאדםשכבודאומררקאני
,אכן.הארםשלהטובהשםעלהגנהכוללהאדםכבוד.אדםבןשלש1511ם-מ

כבודשלכלליתואר,כלליתמשבצתלהםשישדבריםכוללהאדםשכבודברור
דבריםגםשםכלוליםלשיטתי.הטובבשםפגיעהכמוספציפיותומשבצות,האדם
,לשיטתיהמכוננתהרשות,הכנסת.טובלאויכוחזה.ויכוחישכךעל,נוספים
האלההדברים.זאתלומרצריכה,משהשללשיטתוזהאתלעשותשיכולהגוף

לאזה.מסכיםבהחלטאני.העםאתשמייצגת,הכנסתידיעללהיקבעצריכים
חוקהאין.שוויוןכוללהאדםשכבוד,לומריצטרךהמשפטשבית,בריאלא,טוב

המרכזייםמהסעיפיםהוא.שוויוןעלסעיףבהשאין,אדםזכויותשלראויה
לא,זהאתתעשהלאהיאאם.זהאתלעשותצריכההכנסת.ביותרוהחשובים

:האדםבכבודכלולזההאם,יצווואתלשאולאלאהמשפטלביתברירהתהיה

,המשפטלביתמקרהבא.נאמראנחנולכן,אמרתלאאת-לכנסתכעונשלא
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מהונראההזההמקרהאתנקפיאאנחנויאמרלאהמשפטבית.לפסוקיידרשוהוא
אחתווו.המקריםאתבוחרלאהוא,ככהעובדלאהמשפטבית,תעשההכנסת

ממהגדוללחלקשהרי,כתבה24גביזוןשרותמהעלשליהעיקריותהביקורות
המשפטבביתיושבתאת:גביווןרותאתשואלאניאלא,מסכיםאניכתבהשהיא
אותו?השקעותיועציבפרשתפוסקתאתמה,השקעותיועציאלייךבאו,העליון
שהיהחושבתאני,אחדרגע:לומרמספיקלאזה?חוקתילאאוחוקתי48סעיף
מה.צודקתאתהבל.זהעלדיוןלנהלצריךוהיהאחרתבצורהזהאתלעשותצריך
להאין,להתחלהמהסוף,הסוףעדמהתחלה25גביזוןרותאתתקראו?כותבתאת

ויתקוןשהשופטמה.לשופטפרופסורביןאוליההבדלזה.הזאתלשאלהתשובה
.בעיה-מהפתרוןהופךוהפרופסורלבעיהפתרוןנותןהשופט.אמרפעםהמנוח
באשרנוספיםיסוד-חוקיתחוקקשהכנסתצריך.הזאתלשאלהפתרוןלהאיןאבל

,השבותחוקשאתחושבאני.האדםלזכויותבאשררקלא,אגב.האדםלזכויות
היהודיאופיהאתשמקבעיםאחריםוחוקים.יסוד-כחוקלהכניסצריך1950-י"תש

.גבולותגםאולי,המדינהשלציוני
עםמסכיםאניפה.החקיקה:יסוד-חוקאתלחוקקצריך,העיקרוזה,שנית

Supremacyשיהיהצריך.האחוזיםבמאתמשה Clauseחיונילאהוא.מפורש

Judicialעלסעיףשיהיהצריך.יהיהשהואטובאבל,לשיטתי Review.לאהוא
אז.יהיהשהואטובאבל-(מריסון'נמרבוריבפרשתכמו)-לשיטתיחיוני
בעינישהיא,החוקבחוקתיותידוןמשפטביתאיזההבעיהאתלפתוריהיהאפשר
.חוקתילאהואשחוקיחליטדתידיןשביתלימפריעלאבכלל.שוליתבעיה

ביתושופטלהחליטיכולתעבורהשופט.להחליטיכולשהואבוודאי,בהחלט
שכששופטזההואההבדל.להחליטיכוליםכולם,עליון,מחוזי,שלוםמשפט

הספציפיהמקרהלצורךיהיהזה,יחליטדתידיןבביתשופטאו,יחליטשלום
הלכתמכוח,יחליטהעליוןהמשפטכשבית,כלליתתחולהלזהתהיהלא.הזה

הראשוןיהיההרבניהדיןשביתאשמחאני.כלליתתחולהלזהתהיה,התקדים
בתי,רבותי?לאמדוע.חוקשיבטלהשניאבל,יהיהלאכברהראשון.שיבטל
ואנימוסמכיםהם,מוסמךשאנימהכל.המדינהשלדיןבתיהםהרבניםהדין
איזהאו,בארקנסוהשלוםשופטאם.זאתלעשותסמכותלהםיש.אותםמכבד
,בפקיסטןאו,הגדולהבהודושופטשהואאיזהאו,באלברטהשלוםשופטשהוא
המגבלותעם,זהאתלעשותיכולשלוםשופטגם,כבטלחוקעללהכריזיכול

.דיברתישעליהן
אגבאני.זהאתיעשההעליוןהמשפטביתשרקשרצוישאומרתדעהיש
:יסוד-חוקבדיוקאז.הזאתהשאלהעל1975בשנתויכוחהיה.הזאתבדעהתמכתי

המשפטיהיועץאזהייתיאני.צדוקחייםהשרידיעללכנסתהוגשהחקיקה
חוקתיותעלשיפוטיתביקורתיבצעהעליוןהמשפטביתשרקשםהוצע.לממשלה

.7הערהלעיל,גביזון24
.שם25
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עדייןאני.זועמדהתקףכהןחייםוהשופט,הזאתהעמדהעלהגנתיאני.החוק
ומה,הוהבנושאלהחליטצריכהשהכנסתחושבעדייןאני.טוברעיוןשזהחושב

רואהלאאני.הכנסתשלהחלטהשזוחושבאני.מקובלמבחינתיתחליטשהכנסת
.גדולדברבכך

אתלפתורצריכההכנסת.העמימותאתלפתורצריך,עמימותיש,משהצודק
בעדאני.בכנסתלהסתפקצריךלאלגישתי,לכתמרחיקאפילואני.העמימות

המשפטנים,יותרמלאטקסטתקבלשהכנסתשאחריבעדאני.העםאלללכת
חשיןגםלפחותאו.נגדאובעדהואאםיצביעוהעם.העםאלונלך,אותויחברו
.הזאתהעמדהאתמכבדבהחלטואני.לושמפריעמהשזהמשום,למחנהיצטרף

שהיאחושבאני.קונצנזוסלשקףצריכה,אומרתגביזוןשרותכמו,חוקה
.כלוםאומרלאזה.קטןברובהתקבלוהיסוד-שחוקיאומרים.קונצנזוסשיקפה

זאת.בזהתמכהשהקואליציהאומרזה;בזהתמכוכנסתחברי61-שאומרזה

ושמונהבעשריםעוברהיהלאזה,תומנתהייתהלאהקואליציהאם.המשמעות
,קיזוזיםשםיש.מקרהלאזה.ושבעהעשריםנגדושמונהעשריםאושנייםנגד

.תומכתוהקואליציה
צריכיםיותרהרבה.בזהתומכיםכנסתחברי61-שמספיקלאזהלשיטתי,אגב
עלגדוליםויכוחיםהיו.בהיחבאהתקבלהזהשהחוקיגידושלאאבל.בזהלתמוך
זה.קורהמהבדיוקידעוהכנסתחבריכלשלאנכון.ישיבותעשרות.הזההנושא

היהלא,מספיקהיהלא,מסכיםאני?קורהמהיודעיםבדיוקאנחנוהיום.טבעי
שהכנסתמספיקלא.האלההדבריםעללאומיסמינריוןקוראיםשהאמריקאיםמה

העםאללחזורמסויםבשלבצריךולכן,זהאתלקבלצריךהעם.זהאתמקבלת
חושבאני.מוחץברובזהאתיקבלשהעםמשוכנעאני.העםפיאתולשאול
אלאפורמליתלאמדבראני.חזרהדרךשישכמובןפורמלית.חזרהדרךשאין

.חזרהדרךאיןפוליטיתשגםחושבאני.אינטלקטואלית
גםשכמוהוולומרולבוארוצהאני.משהאללהתחברבאמתרוצהאניפה
Supremacy.שםלהכניסצריך.היסוד-חוקיאתלתקןשצריךחושבאני Clause

Judicialשםלהכניסוצריך Review.העלהשמשהבשאלהעמדהלנקוטוצריך,
ראה.אדםזכויותכןתהיהשהתשובהמקווהאני.אדםזכויותולאאדםזכויותכן

זכויותבדברם"האושלהאמנותשתיעלחתמנואגב.העולםכלראה.אנגליה
איפה:זהאתואשררנוזהאתחתמנו.והחברתיותהכלכליותוגםהאזרחיות,האדם
.לזהבינלאומיתמחויבותלנויש?אנחנו
שלהחשיבותעלאתכםלשכנעצריךלאואני,האדםזכויותבעדאני,לכן
שהצד,רוצהשמשהמהבעדגםאניאבל.מאליומובןדברזה.האדםוכויות

ואנחנובינינוכשדיברנוזאתמבחינה,לכן.היסוד-חוקיבתוךמבוססיהיההמוסדי
מכבדיםואנחנושלנוהדעותביןבשונימכיריםאנחנו,האלההנושאיםעלמדברים

מרוצהלאאנישגםמשום.משותפותדעותינו,זהבענייןלפחות.השניאתאחד
כמהלפנילישהייתהבהרצאה.אחרתאותולבנותהיהאפשר.הקייםמהמצב
אנחנו.הפתוחהיםעלהספינהאתבוניםשאנחנוהיאאתנוהצרה:אמרתי,ימים
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יוצאתחוקה.בקפריסאים"מקנא"אני.הצרהזאת,הנמלבתוךאותהבוניםלא
חוקהאיזה.שלהםבחוקה"מקנא",אפריקהבדרום"מקנא"אניכמה.הכללמן

לכל,משה,אגב,אדםזכויותעלפרק,מסודרת,מקצועית,להםישהכללמןיוצאת
לטעוןבדיןמעמדאפריקאיתהדרוםהחוקהלפיאחדלכל,בדיןמעמדישאחד
אבל,שלנוהדיןבפסקפסקנושאנחנומהבדיוק.האדםבזכויותפגיעהשלטענה

,אנחנו?להגיעיכוליםלאאנחנולמה.מאדיפהעובדזה,האדםזכויותבתחום
כי.אנחנו?אותוהמציאמיהאדםכבוד,האדםזכויותשלהרעיוןאתשהמצאנו

מהזה,רבותי.לזהלהגיעמסוגליםלאאנחנואז.האדםאתבראאלוהיםבצלם
.להעירשרצית




