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 מאוזן:

 1. (יחד עם 6 מאוזן) רשיונו נשלל, וכך סופדים לו(3,6,3); 8. (יחד עם 23 מאוזן) אנחנו מרוצים, אומרים
 במשטרה (7,2,5); 9. שופט ירק בשופט?(5); 10. מלות החרטה של התליין המיתמם (3,2); 11. הספר על
 ריצ׳רד ההמוני(על־פי שמואל רוזן)(3,4); 14. התקפה בנגוד לחוק?(6); 16. אל תניע צו(4,2); 18. הרובע
 הרי בוצי(כ״מ)(7); 19. יהיה לאחד בגמר הקליפה (5); 21. השופט מוקף מים, מגלה הקבוץ(5); 23. ר׳ 8
 מאוזן; 24. עשה צחוק מן הכלא (3); 25. ההליך המשפטי המסתתר במערת נבוכדנצר (4,5).

 מאונך:

 1, הפך לנטל או בסך הכל למס?(6,3); 2. שלום בפרץ שם לב (5); 3. אני חופשי, ולא אעביר להרכב של
 שלושה k ;(5,4) האופה שלי בבית־הדין לעבודה (6<; 5. מה לובשת מיי?(3); 6. לבעל מום כמו שצריך
 יש מקצוע (3,4); 7. עסקה עם איש צוות (3<; 12. חקירה של עשירים (כ״מ)(5,4); 13. השופט לא כובד,
 קובע מומחה למשפט קונסטיטוציוני(9); 15. דב ובירה מרכיבים ראש ממשלה צרפתי(7); 17. מחפשים
 שופט בתורכיה (6); 20. יריב אחד מתריסר (כ״מ<(5); 21. בדל סופר (3); 23. בין הלל להכט (3).

 פתהמת התשנץ נג«ל>מ 5
 מאוזן:

 1. סיעה; 3. מאכל תאור!; 9. לוקוס; 10. מחותנים; 11. קבל בעין; 12. טלמון; 14. דון עוגני);
 15. חמסין; 16. הלם; 18. מערער; 19. רוטשילד; 21. צעד וחצי; 23. גובני; 24. טען בינים;

 25. הגנה.

 מאונך:
 1. סילוק יד; 2. עיקול בנהר; 4. אדמיניסטרטיבי; 5. לבונטין; 6. אבן; 7. הגמון; 8. שסוע;
 13. משה זילברג; 15. חדר וחצי; 17. מנדרינה; 18. מוצרט; 20. טלגם; 22. דין.

 בין הפותרים נכונה הוגרל הספר ״סוגיות בסדר דין אזרחי״ מאת: השופט אורי גורן. הזוכה
, חיפה.  הוא מר יששכר אפט, רח׳ מאפו 16 א׳

r 

 בין הפותרים נכונה יוגרל ספר משפטי. את התשובות יש לשלוח למערכת כתב־העת עד ליום
 17.1.96, לכתובת: רח׳ דרך השלום 7 ראשל״צ, ת.ד. 9141, מיקוד 75190.

J u s N a t u r a l e 
ד 57 ו מ ע ך מ ש מ  ה

 ראינו כי למרות המעבר לחילוניות המשפט, נותרה תמיד במשפט הרומי התודעה
 של המוצא האלוהי של המשפט, אם כי, על־פי התפיסה החדשה, מוצא זה של
 jus התרחק בהרבה מהמושגים הקדומים. אף אם חכמת המשפט הקלאסית לא
 אימצה, sic et simpiidter, את תפיסת ^jus naturale של קיקרו״, בכל זאת
 מוכר הגורם האלוהי של המשפט גם על־ידי גדול משפטני התקופה הקלאסית,

 uipianus, בהגדרתו המפורסמת של חכמת המשפט;
"Juris prudentia est divinarum atque human arum rerum notitia, justi atque 
injusti scientia". 
 (חכמת המשפט היא ידיעת דברים אלוהיים ואנושיים, מדע הצודק והבלתי
 צודק)13. בתקופה הבתר־קלאסית הופך שוב הגורם האלוהי לדומיננטי, בתפיסתם
 התיאוקרטית של הקיסרים הנוצרים. תפיסה זו הגיעה לביטויה הכולל ביותר
 בתקופת יוסטיניאנוס קיסר, אם כי, הפעם, מנקודת מבט של המחוקק ופעולתו.
 בתפיסה זו משתקף האבסולוטיזם הבתר־קלאסי, הרואה בקיסר את מי שנשלח
 על ידי האלוהות לחוקק חוקים לצאן מרעיתו, וברצונו ־ את המקור הייחודי

. 1  של המשפט4
 אולם, מנקודת מבט של תוכן הנורמה המשפטית, שומר משפטו של יוםטיניאנוס,
 בדרך כלל, על גישת המשפט הטרום־גוצרי, אם כי השפעת הנצרות ניכרת

 בכמה תחומים, ובראש וראשונה בדינים אישים.
 מכל האמור לעיל עולה המסקנה כי המשפט הפוזיטיבי הרומי מוצא את
 יסודותיו בתפיסה הדתית הרומית הקדומה של העולם, לפיה כל היצורים
 השכליים נחלקו לשתי קבוצות, האלים ובני האדם. ומכאן ההבחנה העליונה

 בין כל היחסים הנלווים להם -divini (אלוהיים) humanin (אנושיים)15.
 בהקשר זה חשוב לציין כי התפיסה הדתית של המשפט הרומי לא גרסה מעולם
 התגלות אלוהית של הנורמה או של שיטה שלמה של גורמות: עובדה היא כי
 לא נמסר לנו זכר של בבואה כלשהי, שמקורה מיוחס להשראה אלוהית ישירה.
 ואמנם, את המסורת הרומית מאפיינת העובדה כי רצונם של האלים לא התגלה
 אף פעם באופן חד־פעמי, מוחלט וללא אפשרות של שינוי, אלא התגבש מדי
 פעם בקשר עם מקרה קונקרטי. מכאן גם הכלל הרווח במשפט הפוזיטיבי שהחוק

.lex (posterior derogat priori)המאוחר מבטל את החוק הקודם לו 
 ואמנם, גם כשניסו המשפטנ/ם הרומיים להתעלות לערכים עליונים, ולעגן
 בהם את המשפט כדי לעשותו אציל יותר ומוחלט, לא יכלו אלא ליפול שוב
:Ceisus ביחסיות של השיטה עצמה. טול, למשל, את הגדרת המשפט מאת 
1 הנה הגדרה, שבמבט ראשון  ״המשפט הוא האומנות של הטוב ושל הישר״6
 היינו מתפתים להסכים עלי־ בהתלהבות: ברם, אם נקח בחשבון את ריבוי
 הערכים שאיפיין את השקפת העולם הרומית, לא נוכל שלא להודות עד כמה
 הגדרה זו לוקה בחסר, עד כמה היא בלתי יציבה ורב-משמעית וכיצד היא
 מותירה, למעשה, לשרירות לב האדם לקבוע מה הוא ״הטוב״ ומה הוא ״הישר״,

 שעליהם מושתת המשפט.
 בדומה לכך, נשאר uipianus ביחסיות, כשקובע הוא בפשטנות את מצוות

 המשפט:
"Juris praecepta sunt haec: honeste vivere, alteram non laedere suum, 
cuique tribuere". 
 (מצוות המשפט הן: לחיות בהגינות, לא להזיק לזולת ולתת לכל אחד את
1. היחסיות של הגדרה זו בולטת לעין: מה יכולה להיות המשמעות של  משלו)7
 המילים ״לחיות בהגינות״ בחברה שבה חוקי המלחמה הרשו לשעבד את בני
(dolus bonus)האדם ולקחת שלל, חוקי המסחר אפשרו, במידה מסוימת, לרמות 
 וחוקי הקניין עזרו לגזול את רכוש הזולת באמצעות הדרכים המקוריות לרכישת
 הבעלות? מה משמעות המילים ״לא להזיק לזולת״ כשלזולת, כנושא המשפט,
 היו יכולות להיות זכויות שונות, בהתאם למעמדו, האם בן חורין הוא או עבד,
 האם אזרח או זר, האם גבר או אשה, האם עשיר או עני, האם פאטריקי או
 פלבאי? ומה תוכן המצווה ״לתת לכל אחד את משלו״? לאור כל האמור לעיל,

. 1  נראית לנו נוסחה זו ריקה מכל תוכן חד־משמעי ומוחלט8
 לאמיתו של דבר, אין המשפט הרומי מספק תשובה משכנעת על כל השאלות
 האלה. על אף השאיפה התמידית לחפש יסוד רעיוני למשפט, נאלצו המשפטנים
 הרומים עצמם להציע הבחנה ברורה בין הערכה מוסרית לבין הערכה משפטית,
:"Non omne quod licet honestum est"19 :באומרם שלא כל מה שמותר הוא הוגן 
Jeiiinek)minimum , ( א ל  הבחנה המוליכה למסקנה המודרנית כי המשפט איננו א
 ethicum אשר תוכנו רב־משמעי ומשתנה, וכי אין כל אפשרות להגיע לחפיפה

 של המושג צדל, עם המושג משפט.
 סימן לתסכול זה יכולים אנו לראות דווקא אצל אחד מהמשפטנים הרומים
 הדגולים מהתקופה הקלאסית, uipianus, שטען כי המילה Jus (משפט) נובעת
. 2  מהמילה Justitia (צדק) מהסיבה הפשוטה שהמשפט מיועד להשיג את הצדק0
 ברם, כפי שהאטימולוגיה המוצעת על-ידי אולפיאנום מוטעית מנקודת מבט
 פילולוגית ־ המילה Justitia נובעת ^Jus, ולא להיפך ־ כך מוטעית היא גם
 מנקודת מבטו של המשפט הפוזיטיבי הרומי, מאחר שהינה מושתתת על נוסחאות
. לא זו אף זו: תפיסה זו טומנת בחובה את זרע 2  ריקות מתוכן ועל הבל פה1
 התפיסה הפורמליסט, של המשפט, הגורם שההיבט הפורמלי הינו הגורם התמידי
 והאוניברסלי של המשפט, להבדיל מגורמיו המהותיים, המהווים היבטים
 היסטוריים, מרובים, משתנים, ומקריים. תפיסה זו, על השלכותיה הקיצוניות,
 מצאה את ביטויה המלא במגמות האחרונות הדוגלות בתיאוריה טהורה של
 המשפט, תאוריה שמושגיה הפורמליזם והמופשטים מהווים, כלפי מציאות
 היסטורית מסוימת כלשהי, עמדות לוגיות של התופעה המשפטית, שאפשר

. 2  לבנות ולהטות, בהנדסת המשפט, לכל דבר ועניין2
 על בסיס ירושת המשפט הרומי, מזהות כיום המערכות המשפטיות המודרניות
 את הצדק עם החוקיות, מאחר שלא מצאו, בתפיסה הרומית של המשפט, ערך
 כלשהו המסוגל לשמש כאבן בוחן מוחלטת: הנורמה המשפטית מוצאת, איפוא,
 את יסודה בתוך עצמה. ואת התוצאות המעשיות רואים אנו במערכות המשפטיות
 של המדינות הטוטאליטריות אשר, בשם הצדק־חוקיות, מאפשרות לבצע כל

 פשע, כפי שחש העם היהודי על בשרו באכזריות כה רבה בעבר הלא רחוק.
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 הלכות בע״מ - הוצאת הספרים הוותיקה המוציאה לאור את הסידרה

 ״דינים - קובץ החיקוקים הישראלי״(הנפוצה ביותר בישראל), את האוגדן

 ״תקנות סדר הדין האזרחי״ ואת הספרים ״דיני רשויות מקומיות״ ו״צווי

 מניעה״, כולם בעריכתו או פרי עטו של השופט ד״ר א. וינוגרד, נשיא בית

 המשפט המחוזי בתל אביב, מוציאה לאור את דינים ועוד.

 י ס

 י־*
 >י
 י״/
 ךנ
 רז

 הוצאת ״הלכות״ בע״מ
ת השרון 47212 מ ח׳ התקוה 3, ו  ו
 0לפ1|: 03-5490545; פקס: 03-5492687

 דינים ועוד הינו תקליטור משפטי חדשני המשלב את האיכות,
 האמינות והמוניטין רב השנים של הוצאת הלכות עם תוכנת איחזור

 המידע המתקדמת והמשוכללת ביותר - פרי הפיתוח של בית התוכנה
 ״אניגמה מערכות מידע בע״מ״.

 דינים ועוד אינו ״עוד תקליטור משפטי״ אלא קפיצת דרך משמעותית.
 רמתו של המידע הכלול בו, אופן הצגתו, דרכי הגישה, החיפוש והעיון של

 המידע, הופכים את דינים ועוד לתקליטור המשפטי הטוב, היעיל
 והמשוכלל ביותר בישראל.

 דינים ועוד הינו התקליטור המשפטי היחיד המותאם לסביבת מערכת
10̂)ח;/\/\ והיחיד המתעדכן ארבע פעמים בשנה.  ההפעלה 5

 דינים ועוד -
 ו המאגר הממוחשב הגדול ביותר בישראל לפסיקת בית המשפט העליון:

 כל פסקי הדין וההחלטות שפורסמו בפ״ד החל בראשית שנות השבעים (!)
 ובנוסף - גם כל פסקי הדין וההחלטות שלא פורסמו בפ״ד החל

 משנת 1985.
 * מאגר גדול ומעודכן של פסקי דין והחלטות של בתי המשפט המחוזיים

 ושל בית הדין הארצי לעבודה.
 * קובץ חקיקה שלם ומעודכן(זהה לזה המופיע ב״דינים״).

 * שני מפתחות חקיקה מקיפים.
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