
לאוניברסיטהלהודותברצוניוכנה,עמוקהתודהבהכרת

קבלתכבו.דלשמדוקטורתוארלישהעניקהעלבולוניהשל

ההיסטוריהבעלתזו,מאוניברסיטהכבודלשמדוקטורתואר

לכללהודותברצוניבמינו.מיוחדכבודמהווההארוכה,

שמצאוהאקדמיימולגופימבתהליך,מעורבימהיואשראלה

זהאיןמסוימת,במידהזו.דופןיוצאתלהכרהראויאותי

המשפטמערכתכלאלאזה,כבודתוארמקבלאשרבלבדאני

כךכלבנסיבותנתונההיותהאףעלאשרהישראלית

זכויותעלולהגןהחוקשלטוןעללשמורמצליחהמורכבות,

האדמ.

אתהקדשתיהאחרונות,השנימושתיימעשרימבמהלך

ברצוניהיומ,הערותיואתכשופטלתפקידיזמנימרב

תפקידואתבבצעולנהוגשופטעלשבהלדרךלהקדיש

הקשה.

אחר.אוזהמגזרמייצגאינוהואמדינאי.איננוהשופט

ולאשניממספרמידילבחירהעצמואתמציגהואאין

שמוטלמיניטרלי,השופטכך.לצורךמצעלפתחעליומוטל

שהובאהמסוימבסכסוךאובייקטיביתבצורהלשפוטעליו

כתנאיהשופט,עלהמוטלזהתפקידמחייבבהכרח,לפניו.

לציין,יששיפוטית,עצמאותשיפוטית.עצמאותמוקדמ,

ועצמאותאישיתאי-תלותמהותיימ:מרכיבימשניכוללת

מוסדית.

גורמימעלבאי-הסתמכותמצדהכרוכהאישית,אי-תלות

הפריהנההשופטשלהחלטתולפיכך,לשופט.חיצוניימ

הדיןואתהרלוונטיותהעובדותאתתפיסתושלהבלעדי

למעשהמגבילה.חיצוניתהשפעהמכלמשוחררכשהוא

במפורש.אסורימלחץאוזרההשפעהכלשלההפעלה

תוכללאהמסוימהשופטשלהאישיתאי-תלותוואולמ,

השופטתהרשותשלמוסדיתעצמאותבהיעדרלהתקיימ

בנוגעהמבצעתלרשותהמוקניתהסמכותממשל.כענף

נמנעבלתיבאופןמאיימתהמינהליתברמההשופטתלרשות

השופט.שלהאישיתאי-תלותועל

העליון.המשפטביתנשיאלמשפטים,פרופסור *

פרופיהעליוןהמשפטביתנשיאשנשאבאנגליתהרצאהשלתרגוםהנהזוהרצאה **

 .) 2000(מאיבולוניהמאוניברסיטתנבורשלרוקטורתוארקבלתעםברקאהרן
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שבלעדיותנאיבבחינתהיאהשיפוטיתשהעצמאותאףעל

הכרחי,תנאימהווההיאהשיפוטי,התפקידמתקיימלא

השיפוטיתוהרשותהבודדהשופטלמעשה,מספיק.לאאך

אמוןהציבור.אמוןללאיעילהבצורהלתפקדיכולימאינמ

שאי-אפשרמוקדמתנאימהווההשופטתברשותהציבור

אינוהשופטהשופט.הנאותתפקודולצורךעליולוותר

הציבור.באמוןלחלוטיןתלויוהואארנקולאחרבלאנושא

עמהסכמהמשמעואיןזהבהקשרשאמוןמובן,

כיברור,הריהשופטת.הרשותשלהמהותיותהחלטותיה

לעשות,חייבשהואכפיקרובות,לעתימיפסוקהשופט

אמוןזאת,תחתנתון.בנושאהרובבדעתשיפגעבאופן

בחוסרבהגינותה,אמוןמשמעוהשופטתברשותהציבור

מתייחסהואהשופטת.הרשותשלובניטרליותפניהמשוא

להסכימלנטייתוולאהשופטשלהמוסריביושרולאמון

אתומחייבגוררהואמסוימ.בענייןהרחבהציבורעמ

פנימיטהלאשהשופטהרחבהציבורשלהמוצקהשכנוע

ההגנההואשלוהיחידיהמניעכלשהו;לצדכלשהןבנסיבות

יוקרתו.עלאוכוחועלולאהחוקשלטוןעל

מוחלטתבניטרליותמאופייןלהיותאפואחייבהשופט

איןניטרליותלפניו.המובאהנושאוכלפיהצדדימכלפי

הצדדימשללמצוקותיהמאדישותואופןפנימבשומפירושה

אניהוא,נהפוךהמחלוקת.שבבסיסהבסיסיימלערכימאו

לערכיביטוילתתנדרשהשופטבדמוקרטיהכימשוכנע

והעקרונותהערכימולעקרונותיה.המשפטיתשיטתו

שלהרוח"להלכילייחסמשאפשראלואינמהנזכרימ

וההסכמההעקרונותהערכימ,אתמייצגימהמתקופה".

החברהבעומקהמעוגנותהאמונותאתהמשקפימהחברתית

המאורעותשללהיסטריהכניעהתחתהדמוקרטית;

עמו.שלההיסטוריהאתלשקףהשופטעלהאחרונימ

הייחודיתהיכולתאתלוהמעניקההיאהשופטשלעצמאותו

הדמוקרטית,המערכתשלהדמוקרטיימהערכימאתלשקף

"הרוחותעמאחדבקנהעולימאינמאלוכאשראפילו

אינמששופטימהעובדההציבור.דעתשלהמנשבות"

לאלהמהמאפשרתזוהיאהרחבהציבורידיעלנבחרימ

הזמן,במבחןשעמדולערכימרקביטויולתתלהיסחף



אפילוהמשפטיתהמערכתשבבסיסולזכויותלעקרונות

במהלךנתוןבזמןהחברהלברכתזוכיםאינםאלהכאשר

אתנחושבאופןלייצגחייבהשופטלפיכ,ךההיסטוריה,

נסחפתהחברהכאשרבפרטביטוילהםולתתהללוהערכים

המבצראתהשופטמגלםכן,בעשותופופוליסטית,ברוח

הדמוקרטיהשלהבסיסייםוהתפיסותהערכיםעלהמגן

שלהחוקתייםובכתביםבמבנהמקודשיםשאלהכפי

המדינה,

אדישלהיותלואלאךניטרלי,להיותחייבהשופט

אניואכן, ,האדםולזכויותהרשויותלהפרדתלדמוקרטיה,

בחיפושהשופט,שלהעיקריהחוקתיתפקידואתרואה

שלהדמוקרטיאופייהעלולשמורלהגןהנלהבוברצון

לכל,מעלהרשויות,הפרדתעלשמירהכדיתוךהמדינה

היאהשופטשלוהראשונההקדושהשחובתומאמיןאני

הרובשלטוןאינהדמוקרטיהולטפחן,האדםלזכויותלערוב

זכויותבהיעדראדם,זכויותגםפירושהדמוקרטיהכפשוטו;

להתקיים,הדמוקרטיהתוכללאאדם

ערךמהווהעצמה,בפניהרשויות,הפרדתדומה,באופן

היעילותאתלהבטיחלאמטרתואשרמהותידמוקרטי

כשופטיםתפקידנובבסיס ,ואכןהחופש,עללהגןאלא

ביחסהפרטשלהאדםזכויותאתלקייםחובתנועומדת

לזכויותלערובתפקידנוכשופטיםלמדינה,ויבחסלזולתו

החלשים,עלמיוחדדגששימתתוךהאנשיםכלשלהאדם

ממקמתאי-תלותנולמעשה, ,הזכויותומשולליהמיעוטים

הטובהביטויאתלתתשיכוליםכאלהאידיאליבאופןאותנו

זכויותעלולהגנהשיטתנושלהבסיסייםלערכיהביותר

פוגעאינוכזוהגנהמתןהרוב,עריצותבפניהמיעוטים

הדמוקרטיהאתמביאהואלהפ,ךבדמוקרטיה,פניםבשום

ביותר,הגבוהלמימושםביותרהעשיריםבמובניה

ובזמןהשנייההעולםמלחמתבמהלךהאישיניסיוני

מרביתלרבותעמימבנימיליוניםשישהשבה-השואה

נסדברךניצלתיעצמישאניבאכזריות,נרצחומשפחתי,

ליטאיאיכרשלליבולאומץהודותריכוזלמחנהמלהישלח

שלהאדםכבודעללהגןהחיוניהצורךאתבלביחקקה-

הציבוריתהמודעותגדלההשנייההעולםמלחמתמאזכולם,

העולם,רחביבכלמשמעותיבאופןהאדםזכויותלכיבוד

לזכויותרנסנסמהווההמלחמהשלאחרשהעידןלכן,נראה

מאשראחריםלאעומדיםזובחזיתהחלוץבחילהאדם,

אמיתיתדמוקרטיהכישהבינו,המשפטובתיהשופטים

הרובשלטוןביןהנאותהאיזוןקביעתידיעלרקתושג

בשוםדורשאיננוזהאיזוןתהליך ,המיעוטזכויותליבן

הפרט,זכויותמזבחעלהמדינהאתלהקריבהשופטמןפנים
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אינןאדמזכויותלדעת;עצמילאיבודמרשמאיננהחוקה

איזוןביצירתענייננוהוא,נהפוךלאומי.לחיסולמובילות

ביןהפרט;שלאלולביןהקהילהשלהאינטרסימביןעדין

הפרט.זכויותוביןהציבורצורכי

כךלצורךבאובייקטיביות.לפעולהיאהשופטשלחובתו

אשרלו,חיצוניותנורמטיביותדרישותעללהסתמךעליו

הדמוקרטיתהחברהשלהבסיסיימהערכימפיעלנקבעו

ביטוילהמולתתאלוערכימלזהותחייבהואחי.הואשבה

להימנעעליולהמ.שותףאיננועצמוהואכאשראפילו

הציבור.עלהאישיימהסובייקטיביימערכיומהטלת

-תקופתושלתוצרהנוהשופטנמנעבלתיבאופן

חי.הואשבהמהזמנימידיועלהחברהידיעלהמעוצב

לגדועאינההשיפוטיתהאובייקטיביותשלשמטרתהברור

המטרההנכון;הואההפךהאמתלמעןמסביבתו.השופטאת

הבסיסיימהערכימאתולבטאלנסחלשופטימלאפשרהיא

אינההשיפוטיתהאובייקטיביותשלמטרתהתקופתמ.של

מניסיונמ,מחינוכמ,מעברמ,השופטימאתלשחרר

אותמלעודדמנסההיאזאתתחתומערכיהמ.מאמונותיהמ

הערכימאתלשקףבמאמץהללוהכלימבכללהשתמש

הברורהבצורההאומהשלהדמוקרטיימ-הבסיסיימ

שאפשר.ביותרוהמדויקת

למשרותהממוניממןדורשתאינההניטרליותלפיכך,

נכסימאלוחייהמ.ניסיוןאתידבמחילבטלשיפוטיות

במקרימלדוןהשופטשליכולתואתמחזקימאשרחשובימ

הערכימביןהאיזוןשלהעדינהבמטלהולעסוקאנושיבאופן

עלמוחלט,באופןעברועלצללהטילבמקומהמתנגשימ.

ולאילוציממשרתושלמשקלהלכובדרגישלהיותהשופט

עצמיתביקורתבעללהיותחייבשופטעליו.כופהשהיא

להאדרתלהדיחועלולהאשריוהרהשלשמץכלונטול

אשראינטלקטואליתצניעותלהוכיחחייבהואעצמו.

העליוןהמשפטביתשופטבטעויותיו.להודותלותאפשר

המשפטלביתבהתייחסופעמאמרג'קסוןרוברטהאמריקאי

 " We are not final because we areארצות-הברית:שלהעליון

" 1infallible, but we are infallible only because we are final . 

מעוגןהחלטותינושלכוחןזו.גישהלקבלאיןלדעתי,

בטעויותינוולהודותעצמנוכלפיביקורתיימלהיותביכולתנו

מחייבתהשיפוטמלאכתלמעשה,הנאותימ.במקרימ

מאמצינו,מיטבלמרותשאנו,לאפשרותמתמדתמודעות

דיןלתתחייבתשפיטהשלתאוריהכללטעות.עלולימ

כך.עלוחשבון
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שמכונהבמהנמצאהואלעתיממעמו.חלקהואהשופט

עלממוקמזה"מגדל"ראותישמנקודתלמרותשן""מגדל

מהותיתחשיבותישהאולימפוס.עלולאירושלימגבעות

ולמאורעותלסביבתומלאבאופןמודעיהיהשהשופטלכך

המעסיקותהבעיותאתללמודמחובתועמו.אתהמעסיקימ

שלה.למוסיקהולהקשיבספרותהאתלקרואארצו,את

והתרבותית.החברתיתהדתית,מסורתהאתלהכירחייבהוא

התוצרתקופתו,בתאובןמתקופתו,חלקהואהשופטאכן

עמו.שלההיסטוריהשל

שימורהצורךלביןבשינויהצורךביןלאזןחייבהשופט

היגיוןהןמשלבימהממורכבימ.אכןהמשפטחייהקיימ.

 " Law must be stable and yet it cannotהיסטוריה:והן
" 2stand still . פאונד:רוסקופרופ'אמרStability without 

change is decline; change without stability .3is 
anarchy וביןהחיימביןהפערימאתלסגורחייבהשופט

ששותפוברורהסבירות.הציפיותבתחומהכלהמשפט,

הראשיהאחראיהואהמחוקק.הואהשופטשלהבכיר

רקהנוהשופטהחברה.וביןהמשפטביןהפערלסגירת

מנסההואככזה,שותף.הואזאתבכלאך-המשנישותפו

השיפוטיתהחקיקההשינוי.באמצעותהיציבותאתלהבטיח

ביותרזהירהלהיותהדגימה,שההיסטוריהכפיחייבת,

גישהולאהתפתחותיתגישהלהעדיףישלכןבגישתה.

טבעיותהתפתחויותעללהתבססחייבתהיאמהפכנית.

המשכיות.ועל

מופקדתשופטימ,שלדורכלובידישופט,כלבידי

האומה.שלהמשפט"ב"ספרנוסףפרקלכתובהמלאכה

המשכיות.והןעקביותהןלהפגיןהשופטעלכן,בעשותו

עלינוואמתאמתביןבאמת;לבחורעליוויציבותאמתבין

עמבבדבדבקביעותמתפתחהחוקביציבות.לבחור

אחרחיפושהיאהמשפטיתההיסטוריההחיימ.התפתחות

החברה.שלהמשתנימצורכיהלביןהמשפטביןפיוסהשגת

בסופותהפוךצמיחהמאפשרתאינהאשרנורמטיביתתבנית

ליציבות,לערובאי-אפשררלוונטית.לבלתידברשל

לשינוי.מקומלהקצותמבליולהמשכיותלעקביותלוודאות,

נמצאכשהוארקיציבהואבשמימ:הנשרכמוהואהחוק

בתנועה.

חברי,גמזאתשרואימכפיכשופט,תפקידיאתרואהאני

חיימ.דרךאלאמשרהאיננהשפיטהכשליחות.בטוח,אני

אינטלקטואליתיושרהמתוךייעודואתלמלאחייבשופטכל

הואהיסטורית.ובהבנהחברתיבחושמצוידכשהואוענווה



ביןאיזוןישקפואשרפתרונותשללמציאתמלחתורחייב

להיאבקחייבהואלכול,מעללפיכך,לכול.שוויוןלביןצדק

הבסיסיימלערכימביותרהמלאהביטויאתלתתכדי

המבוססתחברהעלגמכמובמהותוהחוקמבוססשעליהמ

שהצדקכדיצדק.משפטלעשותחייבהשופטצדק.על

אתלהגדירלשופטאלחייבימ,שהמכפיייפגשו,והחוק

אפיונימאלאאלואיןכ"מרוסן".או IIאקטיביסט IIכעצמו

כלימייצגימהמנורמטיבית.משמעותכלהנטולימריקימ

חייבתוויותלהדביקבמקוממטעה.פוטנציאללושישריק

החוק;שלטוןעללהגןרצוןמתוךתפקידואתלמלאהשופט

שלטוןהאדמ;שלטוןאתולאהחוקשלטוןאתלשמרעליו

שלטונמרקולאהחוקשלטוןהשופטימ;שלטוןאינוהחוק

החוקימ.של

כךעלהכנהתודתיאתנוספתפעמלבטאברצוני

הנניכבו.דלשמהדוקטורתואראתלקבלראוישנמצאתי

וברצוניזהביותרמרשימלטקסשנאספואלולכלמודה

בנוגעהשנימ,אלפיימבתהתלמודית,באמירהמכמלהיפרד

עבדותלכמ?נותןאניששררהאתמכמדומין IIלשופטימ:

לכמי".נותןאני

המשפטביתאולמאלאותיהמלווההיסודהנחתזוהי

ובהכרתזהברגשלדין.עומדאנידביןביושביביומו;יוממידי

לכמ.תודההיומ.זהכבודמקבלאניעמוקהתודה

 Brown v. Allen 344 U.S . 443 ) 1950 ( 540 .•ן

2 •. 1 ) 1923 • R. Pound Interpretation of Legal History (New-York 

 . Ibid. atp . 1-21ראו:זהבהקשר . 3

ע"א-ע"ב.י,הוריות,בבלי:תלמדו . 4

זמיריוסיצילןם:

והמשפט
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