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 במסגרת חגיגות העשור להקמת מדינת ישראל5. דבריו
 בוועידה התייחסו לעקרונות המשפט המקובל ותורת
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 בשנת 1962 הוא עזב את בית הלורדים, ״ירד״ לבית
Master המשפט לערעורים והתמנה כשומר המגילות ־ 
 of The Rolls, תפקיד שכיהן בו עד לפרישתו בשנת

.1982 
 את השיקולים להחלטתו לחזור לבית הדין הנמוך

 יותר הסביר הוא עצמו במילים הבאות:
"Many a time I have been asked: 'Why did you step 
down from the House of Lords?' My answer is 'I was 
too often in a minority. In the Lords it is no good to 
dissent'. In the Court of Appeal it is some good. On 
occasion a head-note there says: 'Lord Denning 
dissenting'. Let me recall a few which have pointed 
to the way ahead, and have led to decisions by the 
Lords which might never have taken place except 
for my dissenting from previous precedents..."7 

 פסקי המיעוט המוקדמים מתקבלים כעבור שנים על
 ידי בתי המשפט והוא הקדים ברבים מפסיקותיו את

 חבריו השופטים והיה מעין חלוץ לפני המחנה.
 נראה שהוא גם השופט הבריטי המצוטט ביותר בפסיקה
 הישראלית. בקבצים הממוחשבים ניתן למצוא כמאתיים
 פסקי דין הכוללים מובאות מפסיקותיו של השופט

 דנינג.
 סקירה זו אינה מתיימרת להיות מחקר על פסיקותיו
 ומצטמצמת להארת.היבטים בולטים אחדים במהלך

 מסלול חייו הארוך והפורה.

 זנות עמידה והגש על האיש הקטן
 הלורד דנינג הוא ״שהמציא״ את הסעד של ״פסק דין
 הצהרתי׳/ המסור לשיקול דעתו של בית המשפט וקבע
 שניתן להשתמש בו כסעד נגד חסינותו של הכתר או
 של טריבונל םטטוטורי. הלורד דנינג מצא בו מנוף
 להרמת ״משא כבד״ כאשר חוש הצדק מכתיב לו את

 הצורך לעזור למתדיין המתדפק על שעריו:
"...I am of opinion - and I state it as a matter of 
principle - that the citizen who is aggrieved has a 
locus standi to come to the courts. He can at least 
seek a declaration"8. 

 לורד דנינג אהב את האדם הקטן. הוא היה תמיד
 מעוניין לשמוע את העתירה, תוך שהוא מודע לעובדה

 שבעיית זכות העמידה הנה קושיה סבוכה ומטרידה.
 מעשה ברוכל אשר בוטל רשיונו למכור מרכולתו
 ברבים משום שהטיל מימיו, רחמנא ליצלן, ברשות
 הרבים. בצר לו פנה לערכאות. את חיבתו ודאגתו לאדם

 ״הקטן״ שנפגע מביע הלורד דנינג במלים הבאות:
"To some this may appear to be a small matter, but 
to Mr. Harry Hook it is very important. He is a street 
trader in the Barnsley Market. He has been trading 
there for some six years without any complaint being 
made against him but, nevertheless, he has now been 
banned from trading in the market for life. All because 
of a trifling incident. On... the market closed at 5:30 
p.m. so were all the lavatories, or 'toilets' as they are 
now called... Mr. Hook had an urgent call of nature. 
He wanted to relieve himself. He went into a side 
street near the market and there made water, or 
'urinatedas' it is now said"9 

 העותר זכה בעתירתו ורשיונו הוחזר.

 I כאשר הציע הלורד דנינג כי מן הראוי להתיר לבעל מניות 10
 המיעוט בחברה, הנלחם ללא אמצעים כספיים לתיקון מעשי מרמה
 והטבת נזקים שנגרמו על ידי בעל השליטה בחברה להעסיק עורך דין
 שיקבל את שכר טרחתו על פי התוצאות, דבר שהנו אסור על פי כללי
 האתיקה של לשכת עורכי הדין באנגליה, העיר אחד משופטי הרוב,
Wallersteiner v. Moir (no.2) [1975] 1 All E.R -הלורד סקרמן ב 

: 8 7 2 ,849 
"The exception proposed by Lord Denning MR calls for further 

.study... it is legislative, not forensic work" 

Miliangos. V. George Frank (Textiles) Ltd. [1975] 3 Alll 1 I 
E.R. 801,824. 

 ניתן לכנות כ״תקופתו של דנינג״:
The past 25 years will not be forgotten in our legal 
history. They are the age of legal aid, law reform and 
Lord Denning"4 

 אלפרד תומס דנינג נולד ביום 23.1.1899 בן רביעי
 להורים ממעמד בינוני, בעיר ויטצ׳רצ׳ בהמפשר, אנגליה.
 בצעירותו הצטיין במתמטיקה והתפרנס בעת לימודיו
 באוקספורד ממתן שיעורים פרטיים. הוא היה סטודנט
 מצטיין וגם את לימודי המשפטים לקראת קבלת תואר

 ״בריסטר״ בשנת 1923, סיים בקבלת פרס כספי.
 בשנת 1944 מונה לשופט, ובשנת 1957 כבר הועלה
 לבית הלורדים. בשנת 1958 היה אורח הוועידה
 הבינלאומית הראשונה של משפטנים בירושלים שאורגנה

The First International Lawyers Convention in Israel 51 

(Jerusalem, 1958) 360. 
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 I דנינג, לעיל הערה 4 בע׳ 7 287.

A-G v. Independent Broadcasting Authority [1973] All 81 

E.R. 689, 698. 

R. v. Barnsley M.B.C. [1976] 3 All E.R. 452, 454. 9 I 

 רשימה זו נכתבה תחילה כמחווה של ברכה ליום
 הולדתו ה־100 של הלורד דנינג אשר חל ביום 23 בינואר

.1999 
 את יום חגו ציינה התקשורת והקהילייה המשפטית
 האנגלית׳ אף כי הלורד דנינג עצמו לא נטל חלק

 בחגיגות מחמת מצב בריאותו2.
 לפני שסקירה זו הובאה לדפוס הגיעה הידיעה כי
 הלורד דנינג נפטר לפתע, ביום 5 במרץ 1999, שבע־שנים
 ורב-פעלים. הידיעה על פטירתו הוכתרה ^Times של
D E N N I N G , T H E L E G A L L E G E N D :לונדון במלים 

, .והוא היה אכן אגדה משפטית בחייו 3 D I E S 
 כבר בשנת 1977 כתב השופט Scarman בעיתון
 Times, כי את תקופתו של השופט דנינג על כס המשפט

The Dening - 1  אירוע זה הונצח ותועד באוניברסיטת בקינגהם ב 1
Law Journal (London, S.N. McMurtrie & J.G. Halladay editors, 

.23.1.1999) 

F. Gibb "The people's judge: Lord Denning celbrates his 
centenary" The Times 26.1.1999. 

F. Gibb "Denning, the legal legend, dies" The Times 31 
6.3.1999. 

A. T. Denning The Discipline of Law (London, 1979) 315. 4 I 
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power by a minister or his department. If it is found 

that the power has been exercised improperly or 

mistakenly so as to impinge unjustly on the legitimate 

rights or interests of the subject, then these courts 

must so declare. They stand, as ever, between the 

executive and the subject..."1' 

 מקרה בו נחל הלורד דנינג מפלה היה ניסיונו ״לכפור
 בעיקר״ קרי בכוחו המחייב של התקדים שנפסק על ידי
 בית הלורדים. באותו מקרה לורד דנינג הכה על חטא

 ואמר:
"Yes I had been guilty of lese majesty. I had impugned 

the authority of the House. That must never be done 

by anyone save the House itself. Least of all by the 

turbulent Master of the Rolls" 3 0 . 

 mo\ כתיבתו mooi של הלורד דו״וג
 סגנון כתיבתו של הלורד דנינג צוין כסגנון ייחודי.
 פסקי הדין שלו היו ברורים ונכתבו בפסקאות קצרות
 ומובנות היטב. פסקי דינו אף נקראים לעתים כיצירה
 ספרותית. כלל לא מפתיע לקרוא בזיכרונותיו שפרסי
 הלימוד שקיבל בבית הספר היו בתחום הספרות האנגלית
 דווקא. לורד דנינג הוא אחד השופטים הראשונים שהחל
 לחלק את פסקי דינו לפרקים ולציירם בכותרות. כאשר
 חש דנינג את העוול שנגרם לבעל דין והתרעם על
 ניסיונו של היריב להתחמק בתחבולות משפטיות מדיון

 לגופו של עניין, אמר הלורד דנינג:
"Does this absence of oral evidence mean that we 

are to remain silent? To say nothing about any 

wrongdoing that has been done. To be neutral in the 

face of public scandal. I say: not so His (the Judges) 

words uphold the opinion of the good. And shake 

the confidence of the wicked" 2 1. 

 בדיני תאגידים, כאשר הוא מוצא לנכון להפעיל את
 עקרון הרמת המסך מעל לחברות קש שנרשמו בנסיכות
 ליכטנשטיין ולחשוף את בעל השליטה המושך בחוטים

 ־ הוא אומר:
"I w i l l assume, too, that they were distinct legal 

entities, similar to an English limited company. Even 

so, I am quite clear that they were just the puppets 

of Dr. Wallersteiner. He controlled their every 

movement. Each danced to his bidding. He pulled 

the strings. No one else got within reach of them. 

Transformed into legal language, they were his agents 

to do as he commanded"22. 

 פסקי דיניו של הלורד דנינג מגיעים לאלפים, אך
 את ספרו הראשון כתב רק בהגיעו לגבורות.

 לציון יום הולדתו החמישים נקט דנינג בצעד מקורי
 ובלתי שגרתי. בלי להמתין לכיבודים או למתנות, אשר
 לבטח הוענקו לו בשפע, החליט הוא לזכות את ציבור
 המשפטנים במתנה משלו: ספר ראשון פרי עטו שנכתב
 ״עבורנו״ וראה אור בלונדון בשנת 1979. הספר נכתב
 בקיץ, בעת ה״חופש הגדול״, הלא היא חופשת בתי

 המשפט, כפי שאומר המחבר:
"Usually we travel much overseas. But this year we 

stayed at home. In the country. In the place where 

I was born. Specially to write this book for you"". 

 מאז פירסם כמעט מדי שנה ספר בנושאים רבים
.2  ומגוונים כולל אוטוביוגרפיה על משפחתו4

 ניסיתי ברשימה זו להביא בעיקר דברים בשם אמרם.

 פסיקתו השפיעה רבות על הלכות שנפסקו בישראל.
 ראוי, לטעמי, שלנושא זה תוקדש רשימה נפרדת.
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A. T. Denning The Due Process of Law (London, 1980); 

A. T. Denning The Family Story (London, 1981); 

A. T. Denning What Next in the Law (London, 1982); 

A. T. Denning The Closing Chapter (London, 1983); 

A. T. Denning Landmarks in the Law (London, 1984); 

A. T. Denning Leaves from my Library (An English Anthology) 

(London, 1986). 

were given literal effect, it meant that those tribunals 

were to be a law unto themselves. Their decisions 

were not to be reviewed by the Courts of Law. No 

matter how wrong in law or otherwise, the Courts 

were not to interfere with them. How were such 

clauses to be overcome?"15 

ג פוסח על נ י  בהיותו גלוי לב אין הלורד דנ
 ״כישלונותיו״, כלומר אותם מקרים בהם הרחיק לכת
 או שפסק דינו בוטל. הוא עצמו אף זכה ל״נזיפה״ של
 בית הלורדים. מקרה שהיה כך היה. הלורד דנינג הוציא
 צו מניעה במטרה למנוע שביתה בלתי חוקית של עובדי
 דואר. הוא עשה זאת בבוקרו של יום השבת. הוא הוציא
 את צו המניעה משהוברר לו שהיועץ המשפטי לממשלה
 החליט שלא להתערב. במותחו ביקורת על השימוש
 שנעשה ב״פררוגטיבה״ להגיש או לא להגיש תביעה

 פלילית, אמר הלורד דנינג:

"... When the Attorney General comes, as he does 

here, and tells us that he has a prerogative - a prerogative 

by which he alone is the one who can say whether 

the criminal laws should be enforced in these courts 

or not - then I say he has no such prerogative. He has 

no prerogative to suspend or dispense with the laws 

of England. If he does not give his consent, then any 

citizen of the land - any one of the public at large 

who is adversely affected - can come to this court 

and ask that the law be enforced. Let no one say that 

in this we are prejudiced. We have but one prejudice. 

That is to uphold the law. A n d that we w i l l do, 

whatsoever befall. Nothing shall deter us from doing 

our duty"16. 

 פסק דינו של הלורד דנינג בוטל על ידי בית הלורדים,
 וכך אומר דנינג:

"Alas, I was too bold. Not only too bold, but altogether 

wrong. The House of Lords have so declared. They 

accompanied their decision with a rebuke to the Court 

of Appeal..."" 

 עם זאת הוא הוסיף:
"But two of their Lordships did suggest that the 

Attorney-General ought not simply to have refused 

his consent..."18 

 בסוף שנת 1977 פסק הלורד דנינג הלכה שגרמה
 למהפך בתעופה המסחרית העולמית. הייתה זו עתירתה
 של חברת לייקר איירוייס אשר קבלה על החלטתו של
 שר בממשלת הוד מלכותה לבטל טיסות הרכבת האווירית
 לארה״ב. היועץ המשפטי לממשלה טען שפעולת השר
 מתבססת על סמכות ״הפררוגטיבה״ וכי בתי המשפט

 אינם מוסמכים להתערב בשיקול דעתו של השר.
 בקביעתו שבתי המשפט מוסמכים לבחון אם היה
 שימוש לא כראוי או שימוש מוטעה בשיקול הדעת
 המסור לשר, מסביר הלורד דנינג שאמנם אין בית
 המשפט מזדרז לבטל את החלטתו של השר וכי זהו עניין
 חמור, אך בית המשפט לא יירתע ויראה זאת אף כחובתו:

"We have considered this case at some length because 

of its constitutional importance. It is a serious matter 

for the courts to declare that a minister of the Crown 

has exceeded his powers. So serious that we think 

hard before doing it. But there comes a point when 

it has to be done. These courts have the authority, 

and I would add, the duty, in a proper case, when 

called on to inquire into the exercise of a discretionary 
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 pn׳np שיפשית
 מן המוסכמות הוא שלורד דנינג היה שופט אקטיביסט
 וחידושי ההלכה שהנהיג זכו להערכה וגם לביקורת של
 משפטנים ועמיתים למקצוע. דנינג לא הסתיר את דעתו
 כי בית המשפט מוסמך לפסוק בסוגיות שניתן לכנותן

 חקיקה שיפוטית.
 הוא היה מודע לכך ששאיפתו לעשיית צדק זיכתה אותו
1, זה לא  לעתים בכינוי שהוא עוסק בחקיקה ולא בשיטה0
 הרפה את ידו והוא לא חשש מחידושים. כל המצוי אצל
 פסקי הדין של הלורד דנינג יודע שיש לשייכו לאסכולה
 ״האקטיביסטית״ של השפיטה. חלקו איננו עם מחנה
 השופטים הדוגלים באיפוק(judicial restraint) כגון הלורד
 סימון אשר אמר באחד מפסקי דיניו, בסרבו ל״חוקק״

 באמצעות חידושי הלכה:

"Law is too serious a matter to be left exclusively to 

Judges"". 

 כבר בתחילת דרכו השיפוטית אותת דנינג שהוא לא
 נרתע מלקרוא תגר על תבונתו או סמכותו של המחוקק.

 וכך פסק בשנת 1949:
A judge should ask himself the question: i ״ f the 

makers of the Act had themselves come across this 

ruck in the texture of it, how would they have straightened 

it out? He must then do as they would have done"12. 

 ובשנת 1953:
"if we never do anything which has not been done 

before, we shell never get anywhere. The law wil l 

stand still while the rest of the world goes on, and 

that will be bad for both"13. 

 בשנות ה־50 היה במסע הרצאות בדרום-אפריקה, קנדה
 וארה״ב. הרצאותיו פורסמו בקובץ שראה אור בשנת 1955

 ובסיומו של הקובץ כתב הלורד דנינג:
"Some lawyers think that the soverign remedy for 

all ills is an Act of Parliament. They assume that 

Parliament knows everything and can do everything. 

But Parliament is made up of men like as we are, 

Who have not the time nor the capacity to guard all 

the points at which freedom is threatened. It is for 

us, each one of us, to be vigilant at all times. This is 

the condition upon which God hath given liberty to 

man"14. 

של"pin עוקף בג״צ״ והתעדנות(שלא 1! 

ל ו ק ת היועץ המשפטי. ש ע  צלתה) בשיקול ז

ו  זעת לא 0ביד של ש

 אופיו הסוער של הלורד דנינג וכמיהתו לעשיית צדק
 ניכרים היטב בתיאור כיצד גברו בתי המשפט על ניסיונו
 של הפרלמנט לנעול את שערי בתי המשפט בפני ביקורת
 שיפוטית על מעשי הרשות המבצעת, באמצעות חקיקה
 המגדירה את החלטות הרשויות המינהליות כ״סופיות״

 או ״כלא ניתנות לערעור״:

"... But there were some big obstacles yet to be cleared. 

These were set up by Parliament in order to stop the 

High Court interfering with tribunals. They were 

called 'oustor' clauses. These were clauses saying 

that the decisions of some particular tribunals were 
1not to be removed by certiorari' or were to be 'final 

and conclusive or' words to that effect. If these clauses 

Seaford Court Estates v. Asher [ 1949] 2 K.B. 481,499.12 1 

Packer v. Packer [1953] 2 All E.R. 127, 129.13 I 

A. T. Denning The Road to Justice (London, 1955) 118.14׳ I 
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 תיעשה במפורש בלבד. לשם בחינת השאלה נבחן את הכללים
 שנקבעו על ידי השופט חשין להגבלת הכנסת בדרך זו.

 ב. הכלל בדבר ״ביטול מכללא״
 כאמור, בפרשת בנק המזרחי מכיר השופט חשין בכוחה של
 הכנסת להגביל עצמה באמצעות קביעה בחוק המוקדם כי רה
 הוראת חוק מפורשת בחוק המאוחר תוכל להביא לביטולו של
 החוק המוקדם. הגבלה זו יכולה, לדעתי, כאמור לבוא במסגרת
 הכלל בדבר manner and form והיא מהווה בעצם הגבלת החקיקה
 העתידית מפני ביטול מכללא. בהקשר זה מבחין השופט חשין בין
 שתי אפשרויות: אפשרות אחת היא, שהכנסת תקבע במפורש,
 שהוראת ביטול בחוק מאוחר לא תהא בה כדי לבטל את החוק
 המוקדם. במקרה זה, לדעתו של השופט חשין: ״קביעתו של החוק
 הקודם לא תתפוס מעיקרה״77. אפשרות שנייה היא, שהכנסת
 תקבע בחוק המוקדם כי רק הוראת חוק מפורשת בחוק המאוחר
 תוכל להביא לביטולו של החוק המוקדם. במקרה זה, הוראתו של
 החוק הראשונה תקפה, ולא יהא בכוחו של החוק המאוחר להביא
 לביטולו של החוק המוקדם, אלא אם קבע זאת במפורש78. במקרה
 זה, קובע השופט חשין ־ לא יחול הכלל של ״חוק מאוחר דוחה
 חוק מוקדם״. אין לראות במצב זה כל הגבלה על כוחה העתידי
 של הכנסת, שהרי בכוחה של הכנסת לחוקק בניגוד לחוק הראשון,
 ובלבד שהכנסת עושה זאת במפורש. בפסק הדין בפרשת בנק
 המזרחי מיישם השופט חשין את מסקנתו על חוק־יסוד: כבוד
 האדם וחירותו: ״נניח כי לאחר חוק־יסוד: כבוד האדם וחירותו
 מקבלת הכנסת חוק רגיל שיש בו כדי לשנות מכללא זכות או
 זכויות שלפי חוק היסוד ־ או חוק הפוגע מכללא בזכות או בזכויות
 אלו ־ בלא שאותו חוק מקיים אחר התנאים המוצבים בסעיף 8
 חוק היסוד [תנאי פסקת ההגבלה]. האם יחול ׳כלל החוק המאוחר׳,
 לאמור, האם נראה את החוק החדש כעומד על תלו ואילו את חוק
 היסוד כבטל כדי הסתירה או אי ההתאמה?״79 תשובתו לשאלה זו
 היא כי לאור נוסחו של סעיף 11 לחוק היסוד, לפי כל רשויות
 המדינה חייבות לכבד את הוראות החוק, הרי שהוראה זו מופנית
 כלפי הכנסת עצמה, כאילו נאמר בה שהכנסת חייבת לכבד את
 הזכויות לפי חוק־יסוד זה. מכאן, שחוק מאוחר לחוק-היסוד לא
 יהיה בכוחו לבטל מכללא הוראות שבחוק היסוד. זו הייתה ״תכלית
 ההסדר״. התשתית העיונית שהניח בפרשת בנק המזרחי, משמשת
 את השופט חשין גם בפסק הדין הנוכחי בעניין התנועה המסורתית.
 אותו היגיון עולה מהנמקתו על הסתירה בין חוקי התקציב: משמעו
 של עקרון השוויון בחוק יסודות התקציב הוא לכוון את התנהגותה
 של הכנסת העתידית. די בכך שלפי פירושו של חוק יסודות
 התקציב, גם אם לא נאמר בו הדבר במפורש ־
 הוא נועד להגביל כנסת מאוחרת. החלה
 ״מכניסטית״ כדבריו של כלל החוק
 המאוחר אינה נראית ראויה ולכן חייבת
 הכנסת בהתייחסות מפורשת לסתירה,
 ולא ־ חוק התקציב השנתי בטל.
 בדיוק כפי שלמד מ״מטרתה״
 ומ״כוונותיה״ של פסקת ההגבלה
 בחוק־יסוד: כבוד האדם וחירותו
 על כך שלאור תכליתה, הוראה
 זו מכוונת להגביל כנסת
 מאוחרת, כך גם בענייננו למד
 השופט חשין מאופיו ומתכליתו
 של חוק יסודות התקציב על

 העדה על mnun הגווחטיב׳
 של pin• התקציב

 הראשונה, ניתן לטעון כי הדרישה ל״שוויון״ בחוק יסודות התקציב
 היא בעצם דרישה ליצורה ואופן״ המתייחסת ־ עתידית ־ לחוק

 התקציב השנתי.
 לפי האפשרות השנייה, ניתן לטעון כי הדרישה ל״סטייה
 מפורשת״ מחוק יסודות התקציב היא היא הדרישה ל״צורה ואופן״
 המתייחסת לחוק התקציב השנתי. עצם קיומן של שתי האפשרויות

 מלמד אולי יותר מכל על אי־ הבהירות הקיימת סביב כלל זה.

manner and form א.1 הדרישה ל״שוויוף׳ כדרישה מסוג 
 בהתאם לפירוש האנגלי המקובל, כלל זה חל על חקיקה הכוללת
 בחובה הגבלות צורניות באופיין, אפילו במובן הצר של המילה74.
 מהותו של השריון הנוצר צריך שיהא ״צורני״ באופיו. על כן,
 שימוש בכלל בדבר manner and form כדי להגביל את החקיקה
 המאוחרת לחוק יסודות התקציב אינו ברור מאליו. הרעיון של
 ״צורה ואופן״ כפי שנתפש בדין האנגלי איננו מתייחס להגבלות
 מהותיות, עקרוניות וערכיות, דוגמת עקרון ה״שוויוך בחוק
 יסודות התקציב. ה״שריוך אשר כביכול יוצר חוק יסודות התקציב
 הוא ״מהותי״. סעיף 3א לחוק יסודות התקציב איננו עוסק בדרך
 פרסומו של חוק תקציב שנתי, באופן קבלתו, ביום תחילת תוקפו
 וכיוצא באלה עניינים ״פרוצדורליים״ הנכללים באופן עקרוני
. manner and formנכון הוא כי כבר בפרשת 7  במסגרת הכלל בדבר 5
 בנק המזרחי כולל השופט חשין בגדר כללים ל״התארגנותה של
 הכנסת״ גם הוראות דין מהותיות76, אולם הכללה זו מחייבת
 התייחסות לסטייה מן הכלל האנגלי. ההסתייגות המובאת ממנו,
 לעיל, איננה מספקת את הבסיס התיאורטי הנדרש להרחבת הכלל
 בדבר manner and form ולהחלתו על הוראות דין מהותיות.
 סבורני כי הדרישה לשוויון הקבועה בסעיף 3א לחוק יסודות
manner and התקציב, איננה יכולה להיחשב בגדר מגבלה מסוג 
 form. אם כלל זה מהווה בסיס עיוני לאפשרות של הטלת מגבלה
 מחייבת על הכנסת, הרי שנדרשת הנמקה להרחבת המסגרות של

 הכלל, ממסגרות של ״צורה ואופן״ למסגרות ״ערכיות״.

 א.2 הדרישה ל״סטייה מפורשת״ כדרישה מסוג
manner and form 

 ניתן לטעון כי יש בחוק יסודות התקציב
 דרישה, לפיה הסטייה מעקרון השוויון

 צריכה להיעשות ״במפורש״. במקרה זה
 הרי מהותו של השריון הוא בעצם
 דרישה להליך ״פרוצדורלי״ מסוים ־
 שהסטייה תיעשה בהוראה ״מפורשת״
 של הכנסת. דרישה מעין זו ניתן
 לכנותה כדרישה מסוג ״צורה ואופן״.
 השאלה המתעוררת היא האם ניתן
 ללמוד מניסוחו של סעיף 3א לחוק
 יסודות התקציב, על כך שסטייה ממנו

ם עצמם לאותו תחום של היערכות  המשפט המהותי ממש, ובכל זאת מסווגים ה
ותם של חברי הכנסת נ דיה כך למשל, נושא חסי ת מילוי תפקי א ר ק  הכנסת ל

 וחסינות בנייני הכנסת״ לעיל הערה 2, בע׳ 532.

 771 ראו לעיל הערה 2, בע׳ 555.

 781 ״לאמור: הוראה בחוק פלוני הקובעת כי חוק מאוחר לא יראו אותו כמבטל
ם תבוא על כך הוראה מפורשת בחוק א א ל  אותו חוק פלוני, כולו או מקצתו, א

א  המאוחר. אין זה ברור כלל ועיקר כי הוראת חוק זו המוקדמת בטלה הי
 מעיקרה... נהפוך הוא: מתוך שבנושא של ביטול מכללא נתלים אנו בכוונה משוערת

. תעמודנה שתי הוראות חוק אלו זו לעומת זו, והן כמתגרות זו .  של המחוקק.
 בזו: מעבר מזה הוראה המשריינת עצמה מפני ביטול מכללא, ומעבר מזה הסדר

ם זה כבר לא נוכל לומר, כך על דרך  האומר (במשתמע) לבטל מכללא. במקו
. ׳כוונתו׳ של המחוקק כי ההסדר של . , כי חוק מאוחר מבטל חוק מוקדם. ם ת ס  ה

O. Wood Philips 74 ראו למשל הדוגמאות המובאות בספרו של I 
Constitutional and Administrative Law (7th ed., 1987) 83-90 

ם ההליך של י י ק ת  העוסקות בנושאים כגון: מי צריך לחתום על חוק או איך מ
I. Jennings The Law and the החקיקה. הדעה שהושמעה על ידי המחבר 

ק יקבע, למשל, דרישה למשאל עם ם חו ) th ed.Constitution לפיה א 5 , 1959) 
א שינוי מבני של ל  או אשרור של גוף חיצוני, הדבר לא ייחשב ״הגבלה עצמית״ א
ת המחוקק, זכתה לביקורת קשה. ראו שם, שם. כן ראו  הפרלמנט, ועל כן יחייב א

J. Goldsworthy The Sovereignty of Parliament (Oxford, 1999) 244-245, 
.259 

ב, כגון ההוראה  751 יכול שייטען כי הוראות אחרות בחוק יסודות התקצי
ב שנתי, או הוראת סעיף 39(א), עומדות ת במבנה של חוק תקצי ק ס ו ע  בסעיף 2 ה

ונים של הכלל בדבר ״צורה ואופן״. סעיף אחרון זה קובע, למשל, כי  בקריטרי
יבות להוצאה  ״הצעת חוק המוגשת לכנסת שבביצועה כרוכה הוצאה או התחי

 מתקציב המדינה, או שבביצועה כרוכה הפחתה של הכנסות המדינה, תצוין, בנוסח
 החוק המוצע או בדברי ההסבר לו, דרך המימון להוצאה או להפחתה.״ סעיף זה

 מחייב ציון של מקור ההוצאה בהצעת החוק, ומהווה במהותו הגבלה על אופן
א ״צורה ואופן״.  פעולתה של הכנסת בכל הנוגע להגשת הצעות חוק, הגבלה שהי

י של נ ו צי נסטיטו ט הקו פ ש מ  לדיון בהוראה זו ראו: א׳ רובינשטיין וב׳ מדינה ה
ת ישראל (מהדורה חמישית, תשנ״ז) 422, 623. נוסיף כי בית המשפט דחה נ י ד  מ
א פגומה משום שלא צוינו בה מקורות  עתירה כנגד הצעת חוק שנטען לגביה כי הי
ב ראו בג״צ 984/92 בנק י צ ק ת  מימונה בניגוד להוראת סעיף 39א לחוק יסודות ה

ת (לא פורסם). ס נ כ ו״ר ה  לאומי לישראל נ׳ י

ם המוצאים עצמם בחיקו של י ר ד ס  761 ״בתחום ה׳התארגנות׳ יבואו אף ה
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ד לדיו( בשאלת  הנהת היסו

 המדרגיס הגודמטיבייס הייתה

ק  ונשארת שאלת הסמכות. ר

 סמכות מכוננת מניחה עליונות

 נורמטיבית... בהיעדרה של

ת מכוננת בשלב יצירתו  סמכו

 של חוק יסודות התקציב,

זה בדבר ״המדרגות׳׳  התי

 באותו מדרג נורמטיבי נשללת

 mm בית הספר למשפטים
 JSk המסלול האקדמי של המכללה למינהל



 גם אם יצירת הגבלה מהותית

 המעמידה נורמה ערכית מעל

 נורמה רגילה היא בגדר

 אפשרות רצויה, המדובר

 באפשרות הקיימת כיום ביהס

 לחוקי היסוד בלבד

 (ג) על יצירת מדרגות בתוך רובדי
 הפירמידה

 (1) הרבדים הקלאסיים של פירמידת הנורמות

 הנחת היסוד לדיון בחלק זה היא כי כל שיטת משפט מבוססת
 על קיומו של מדרג נורמטיבי. המדרג הנורמטיבי הנו פועל יוצא
 של סוגי הסמכויות85. כל דרגה מבוססת על הסמכות המולידה את
 הנורמה. פרופ׳ אקצין בספרו86 פיתח את תורת הפירמידה המוסדית,
 לפיה כל מדרג נורמטיבי של סמכות החקיקה מקביל באופן ייחודי
 ובלעדי לשלב בסולם המוסדי. לשיטתו, מדרגים שונים בסולם

 החקיקתי אינם יכולים לנבוע מאותו רובד בשלב המוסדי87.

 השופט ברק בפרשת בנק המזרחי, מתייחם למבנה הנורמטיבי
 במשפט הישראלי, וקובע:

 ״כל אחד מחוקי היסוד הוא פרק בחוקתה של מדינת ישראל,
 כל פרק עומד בראש הפירמידה הנורמטיבית... אכן, יש למדינת
 ישראל חוקה. אלה הם חוקי היסוד. מתחת לחוקה שלנו עומדים
 החוקים, פרי הפעלת סמכותה המחוקקת של הכנסת. מתחת לחוקים
 עומדת חקיקת המשנה, פרי הפעלתה של סמכות שהוענקה בחקיקה.
 מעמדה של הנורמה בפירמידת הנורמות נקבע על-פי מהותה של

 הסמכות היוצרת אותה, המעוגנת בפירמידת המוסדות״88.

 לפנינו, אם כן, המבנה היוריספרודנטלי של מדינת ישראל,
 המורכב מפירמידה ברורה בת שלושה רבדים: חוקה, חוק וחקיקת
 משנה. עליונות נורמטיבית נובעת אך ורק מקיומה של סמכות
, שכן מקור העליונות הוא 8  חוקתית, קרי: הסמכות המכוננת9

 ברשות היוצרת את הנורמה90.
 גם לשיטתו של השופט שמגר בפרשת בנק המזרחי, נקודת
 המוצא לדיון במעמדן של הנורמות המשפטיות היא קיומו של
 מבנה היררכי: ״המבנה המשפטי יוצא מתוך נקודת הנחה אקסיומטית
 כי ישנן דרגות שונות של נורמות. כל דרגה מבוססת על הסמכות
 המולידה את הנורמה״91. על מבנהו של המדרג הנורמטיבי אומר
 הנשיא שמגר: ״המידרג בנוי משלושה שלבים עיקריים, לפי סדרם
פי חשיבותם בסולם הערכים החקיקתי: חקיקת משנה, חקיקה  על־
 ראשית רגילה, חקיקה ראשית חוקתית... שינויים בחקיקה, מבחינת
 תוכנה וצורתה, ניתן לקיים רק על־ידי פעולה חקיקתית באותו
 מידרג נורמאטיבי או בגבוה ממנו. משמע, אין משנים חוק־יסוד
־ ידי חקיקתו של חוק רגיל, אין משנים חקיקה ראשית רגילה ל  ע
 אלא על-ידי חקיקה ראשית רגילה או על־ידי חוק־יסוד (שהוא
 כאמור בשלב גבוה יותר במידרג החוקתי הנורמאטיבי). ׳שינוי׳
. נדמה כי 9  לעניין זה כולל ביטול, תיקון, הוספה או גריעה״2
 מצטיירת תמונה ברורה באשר למבנה פירמידת הנורמות בישראל.
 הגישה שבאה לידי ביטוי הן בספרות והן בפסיקה היא עקבית.
 העליונות של הנורמה נובעת מן הסמכות שלה. לשיטתו של פרופ׳
 קרצ׳מר, שמירת האבחנה הקיימת בין הסמכות המכוננת לבין
 הסמכות המחוקקת ״...מספקת כלי למניעת שימוש בסמכות השריון
 כדי לסכל את פעילותה התקינה של הדמוקרטיה הפרלמנטרית״93.
 יצירת ״מדרגות״ באותו מדרג נורמטיבי, המניח ״עליונות״
 נורמטיבית, מחייבת, בהתאם להגיון עד כה, מציאתה של ״סמכות״
 עליונה. עליונותו של חוק־יסוד ביחס לחוק רגיל נגזרת מסמכותה
 המכוננת של הכנסת94. ו״עליונותו״ של חוק יסודות התקציב על
 חוק התקציב השנתי, ממה נגזר הוא? שהרי חוק התקציב השנתי
 אף הוא פרי חקיקתה של הכנסת. האם קיימת סמכות ״נסתרת״

 שלא נתגלתה עד כה?

 יכול שייטען, כי בשל העובדה כי ברובד החוקה מצויים כיום

 כוונתה של הכנסת להגביל כנסת מאוחרת. לא יכול להיות פירוש
 אחר לחוק היסודות. מעצם חקיקתו נובע כי נדרשת סטייה מפורשת
 ממנו, אחרת אין לו כל משמעות. במקביל למסקנתו ביחס
 לחוק־יסוד: כבוד האדם וחירותו80, קובע השופט חשין כי אין כאן
 כל הגבלה על כוח החקיקה של הכנסת. בכוחה לחוקק הוראות
 תקציביות לא שוויוניות ובניגוד לחוק יסודות התקציב, אך עליה

 לעשות זאת ״במפורש ובקול רם״.

 עולה מן הדיון לעיל כי פסיקתו של השופט חשין בעניין התנועה
 המסורתית תואמת, עקרונית, את הכללים שקבע בפרשת בנק
 המזרחי. עם זאת, ניכרת הרחבה מסוימת. נדמה היה לאור פסק
 הדין של בנק המזרחי כי תנאי לתוקפה של ההגבלה ולתחולתה
 על חקיקה עתידית הוא, כי יהא בה שריון מהותי מפורש. היינו,
 שהכנסת קבעה בחוק המוקדם הגבלה לפיה רק הוראת חוק מפורשת

 בחוק מאוחר תוכל להביא לביטולו של החוק המוקדם.
 חוק יסודות התקציב איננו בגדר חוק הקובע בגופו כי רק
 הוראת חוק מפורשת בחוק המאוחר יהיה בה כדי להביא לביטולו.
 בהוראות סעיף 3א אין הנחיה לפיה נדרשת הוראה ״מפורשת״
 בחוק המאוחר, קרי בחוק התקציב השנתי, על מנת לאפשר סטייה
. חוק 8  ממנו. אין בסעיף 3א כל ״קביעה מפורשת״ ביחס לעתיד1
 יסודות התקציב איננו חוק־יםוד: כבוד האדם וחירותו. חוק-יסוד:
 כבוד האדם וחירותו כולל פסקת הגבלה ברורה המכוונת כלפי
 חקיקה עתידית. סעיף 3א איננו כולל פסקה דומה. השופט חשין
 למד על קיומה של הוראה זו לא מנוסחו המפורש אלא מתכליתו
 של חוק יסודות התקציב וממטרתו. ההגבלה העתידית על חקיקת
 הכנסת נוצרה באמצעות בדיקת תכלית החוק, מטרתו, תוכנו
 ו״רציותו״. זאת, בניגוד לפסיקה עד כה, לפיה ההגבלות על כוח
 החקיקה של הכנסת נלמדו מדבריה המפורשים של הכנסת עצמה82.
 ציטוט מדבריו עשוי לרמוז על שינויים אלה, לאור נסיבות המקרה
 וחשיבותו של עקרון השוויון: ״מתוך שההסדר החדש נועד לעקור
 מן השורש אותו גידול־פרא שנודע בכינוי ׳כספים יהודיים׳,
 נעשה בכל מאודנו ־ ואף נצא מדרכנו ־ ולא נותיר לו לאותו
 גידול פרא שכיבלית יכה שורש מחדש במשפט ארצנו״(ההדגשה
 שלי - ס.נ.<. הנכונות לבחון את התכליות של החוק המוקדם על
 מנת ללמוד ממנו על הגבלות עתידיות טומנת בחובה השלכות
 רבות על פירושה של חקיקה קיימת. ניתן לטעון למשל, כי חוקים
(ואולי אף בעקרונות אחרים) 8  אחרים העוסקים בעקרון השוויון5
 עומדים בקריטריון זה ויוצרים הגבלה לפיה תותר סטייה מהם רק
 בחקיקה מפורשת. יתרה מכך, לפי אותו היגיון יכול שייטען כי
 חוקים בעלי אותו מעמד ״עקרוני״ יוצרים הגבלה על חקיקה
 עתידית של הכנסת. המדובר בחוקים המהווים ״יסוד ותשתית״
 לתחומי המשפט השונים (כגון: חוזים, נזיקין, חברות, מיסים,
 קניין ועונשין) אשר לאור טיבם וטבעם הושקע בהם זמן הכנה
 רב. או אז יכול שייטען ־ לאור הגישה העולה מפסק הדין ־ כי
 חוק הסותר מכללא הוראת חוק מהותית, חזקה על הכנסת כי לא
 נתכוונה לתת לו תוקף. נדמה כי השלכותיה של גישה זו על
 המשפט הישראלי כולו הן מרחיקות לכת ולא נבחנו דיין. סבורני,
 כי הגבלה מהותית על כוחה העתידי של הכנסת שלא במסגרת
. אולם גם אם אפשרית היא 8  הסמכות המכוננת איננה אפשרית4
 ־ בהתאם לגישתו של השופט חשין ־ צריך שההגבלה תיעשה
 במפורש ובבירור, כפי שהדבר עולה מחוות דעתו בפרשת בנק
 המזרחי. וגם אם ניתן לטעון כי התכלית הגלומה בסעיף 3א היא
 של יצירת הגבלה מפורשת, הרי שלדעתי בכל מקרה של ספק,
 פועל הספק לטובת עקרון ריבונות המחוקק וחזקת הכשרות של

 דבר החקיקה.

 841 אני מצטרפת לדעתו של פרופ׳ קליין במאמרו ״הסמכות המכוננת בישראל״
 משפטים ב (תש״ל) 51, ושל הנשיא ברק בפרשת בנק המזרח* בעניין זה.

 1 85 הנשיא שמגר לעיל הערה 2, בע׳ 267.

 1 86 ב׳ אקצין תודת המשטרים (תשכ״ח) 40.

 871 אזכיר כי הנשיא שמגר בפרשת גנק המזרחי אינו מקבל תיזה זו של פרופ׳
 אקצין. לעיל הערה 2, בע׳ 268.

 881 שם, בע׳ 403.

 1 89 גם לשיטתו של השופט זמיר בפרשת בנק המזרחי, מקור כוחה של הכנסת
 לכבול עצמה נובע ממעמד הכנסת כרשות מכוננת. שם, בע׳ 470.

 901 קליין, לעיל הערה 84, בע׳ 56.

 911 לעיל הערה 2, בע׳ 267.

 921 שם, בע׳ 320.

 1 93 ד׳ קרצ׳מר ״מברגמן וקול-העם לבנק המזרחי: בדרך לביקורת שיפוטית על
 חוקים הפוגעים בזכויות אדם״ משפטים כח (תשנ״ז) 359, 377.

 941 ברק, לעיל הערה 26, בע׳ 550.

 היום יבוא תחת ההסדר של אתמול, על אף אותו שריון שבהסדר של אתמול -
 אין היא נלמדת מאליה...״ שם, שם.

 ראו לעיל הערה 2, בע׳ 557.

 1 80 וכך מסכם: ״דעתנו היא אפוא זו, שלעניין שינויו של חוק-יסוד: כבוד האדם
 וחירותו - הוא הדין בפגיעה בו - נידרש אך להוראה מפורשת בחוק מאוחר לחוק

 היסוד. שינוי מכללא או פגיעה מכללא לא יהיה די בהם״. שם, בע׳ 558-559.

 811 דוגמא להוראה אשר דווקא מקנה עדיפות להוראותיו של חוק התקציב,
 באופן מפורש, מצויה בסעיף 29(ב) לחוק יסודות התקציב. שם נקבע כי ״על אף

 האמור בכל דין, כל הסכם או הסדר בטל במידה שהוא נוגד את הוראת סעיף
 29(א)״. על תוקפה של הוראה זו ועל השאלה האם היא גוברת על חוק המועצה
 להשכלה גבוהה, ראו ר׳ הר־זהב וב׳ מדינה דיני השכלה גבוהה (תש״ס) סעיפים

 9.33-9.32 ו־ 11.33-11.32.

 1 82 כפי שעולה לא רק מפרשת בנק המזרחי; אלא אף מעניין ברגמן, מבג״צ
 148/73 קניאל נ׳ שר האוצר, פ״ד כז(1) 794 ומבג״צ 246/81 אגודת דדן ארץ

 נ׳ רשות השידור, פ״ד לה(4) 1.

 1 83 כמו למשל חוק שווי זכויות האישה, תשי״א-1951; חוק שכר שווה לעובדת
 ולעובד, תשכ״ד-1964; חוק עבודת נשים, תשי״ד-1959; חוק שוויון הזדמנויות

 בעבודה, תשמ״ח-1988 וחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ״ח-1988.
 לדיון בחוקים אלה ראו מאמרם של זמיר וסובל, לעיל הערה 15.
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 לפתרון מצבי סתירה בין הנורמות השונות. הצורך לפתור סתירה
 בין נורמות נובע מהצורך לשלמות השיטה ואחדותה104. כדברי
 פרופ׳ ברק: ״הפעילות השיפוטית בפתרונן של סתירות בין נורמות
 משפטיות הנה מורכבת... בעיקרה מבוססת פעילות זו על שני
 שלבים. בשלב הראשון השופט עוסק בפירושן של הנורמות, אשר
 על־פי הטענה, סותרות זו את זו....יתכן ומסקנתו של השופט
 תהיה, כי הסתירה בין הנורמות היא אמיתית, וכי אין כל אפשרות
 פרשנית ליישב ביניהן. במקרה זה עובר השופט לשלב השני.
 בשלב זה עליו להכריע איזו נורמה ידה על העליונה. השופט
 מופנה לכללים הקובעים את תוקפן של הנורמות השונות, וכוחן
 היחסי. אלה הם כללים של ׳ברןרת דיך. שלשת הכללים הידועים
 ביותר לברירת הדין הם אלה: הנורמה המאוחרת גוברת על
 המוקדמת... הנורמה העליונה גוברת על התחתונה... הנורמה
 המיוחדת גוברת על הכללית... הכלל השני עוסק בסתירה אנכית,
 כלומר: סתירה בין נורמות ממעמד שונה״105. ״כללי ברירת הדין״
 כלשונו של פרופ׳ ברק, אינם כללי פרשנות, אלא משקפים
 תפישות חוקתיות, לפיהן כוחו של מחוקק הנורמה העליונה יפה
 מכוחו של מחוקק הנורמה התחתונה. מהן ה״תפישות החוקתיות״
 המקובלות בשיטת המשפט הישראלי? על שאלה זו עונה פרופ׳
 ברק: ״במקרה הראשון(הכנסת כמחוקק) קיימים שני עקרונות
 חוקתיים: עליונות החוקה וחוקי היסוד המשוריינים על הנורמות
 החקוקות הרגילות, ובהיעדר חוקה וחוקי יסוד ־ עליונות החקיקה

 הרגילה״106.
 במקרה של אנטינומה ברובד החקיקה, עולה מדברי של פרופ׳
Lex posterior :ברק כי קיימים אך ורק שני כללי ברירת דין 
 Lex specialisderogat generalise ,derogat priori. הכלל השלישי,
 הקובע כי הנורמה העליונה גוברת על התחתונה, אינו ניתן
 להפעלה במקרה של נורמות באותו רובד. פרופ׳ קליין מדגיש כי
 ״מקור העליונות אינו בדרישה לרוב, אלא ברשות היוצרת את
 הנורמה. לפיכך, אף חוקי־יסוד שאינם משוריינים נמצאים בדרגה
Lex posterior derogat גבוהה יותר מחקיקה רגילה... העיקרון של 
 priori אינו חל אלא בחוקים מאותה דרגה״107 גם הנשיא שמגר
 בפרשת בנק המזרחי, מתייחס לכללים בדבר ״חוק מאוחר דוחה
 מוקדם״ ו״ספציפי גובר על כללי״ כ״כללים מנחים המבארים
 זיקתו של חוק אחד למשנהו״108. השופט חשין קובע באשר לכללים
 אלה כי: ״כלל יסוד הוא שחוק חדש מסיג מפניו חוק שקדם לו
 ׳וישן מפני חדש תוציאו׳(ויקרא, כו, י [א]<. בסתירה או באי־התאמה
 בין חוק מאוחר לבין חוק מוקדם, ידו של חוק מאוחר על העליונה,
 וחוק מוקדם ייבטל כדי הסתירה או אי ההתאמה... יסודו המהותי
 של הכלל הוא בעקרון יסוד, שהרשות בת הסמך ־ במקומנו: נציגי
 העם בבית הנבחרים ־ היא הקובעת מעת לעת את נורמות
 ההתנהגות הראויות לכלל ולפרט... ואם עומדת נורמה של היום
 בסתירה לנורמה של אתמול, גם זה פשוט שנורמה של היום תגבר
 על נורמה של אתמול, כדי תחום התפרסותה של הנורמה החדשה.
 במשטר דמוקרטי כשלנו משולב כלל זה בכלל הנדרש מאופיו
 של המשטר, והוא, שדעת הרוב מכריעה״109. עולה השאלה האם
 יש בנמצא כלל ״שלישי״ של ברירת דין, נוסף על אלה המוכרים,
 שניתן יהיה להחילו במקרה של סתירה בין שני חוקים? כלל שלא
 ידענו עליו, ולפיו, נורמות של המחוקק הקובעות עקרונות,
 גוברות על נורמות של המחוקק הקובעות כללים. שהרי לדברי
 השופט חשין, הנורמה העוסקת בשוויון המוגדרת בסעיף 3א היא
 כה יסודית עד כי מעמדה שווה לזה של חוקה110. פרופ׳ ברק
 מתייחס לאפשרות זו במפורש, ושולל אותה: ״מבחינת ההגיון...
 ניתן היה לקבוע, למשל, כי מבין שתי נורמות סותרות, ידה של
 הנורמה המקדמת ערכים מסוימים ־ כגון זכויות עובדים או

 חוקי-יסוד ״משוריינים״ וכאלה שאינם, הרי שישנן בפועל שתי
 ״מדרגות״ במדרג החוקה. ואם כך הוא הדבר, הרי שלפי אותו
 היגיון ניתן ליצור גם ״מדרגות״ בתוך רובד החקיקה. בספרו
 פרשנות במשפט מחלק פרופ׳ ברק את חוקי היסוד ״לשני חוקים
 עיקריים מבחינת רמתם הנורמטיבית״95. הסוג הראשון של חוקי
 היסוד הם חוקי היסוד ה״רגילים״ והסוג השני הם חוקי היסוד שיש
 בהם הוראות שריון96. מצב זה, המכיר בחוקי היסוד שלשם שינויים
 נדרש חוק יסוד ברוב מיוחם97 וחוקי יסוד המאפשרים שינוי
 הוראותיהם בחוק יסוד ברוב רגיל, אינו מניח את הדעת98. גם
ק המזרחי אומר הנשיא ברק כי ייתכן נ  בפסק דינו בפרשת ב
 שלחוק־יסוד, שאינו משוריין פורמלית יש מעמד ״אחר״ מזה של
 חוק־יסוד משוריין: ״ניתן היה לפסוק כי בהיעדר הוראת שריון
 ניתן לפגוע בהסדריו של חוק יסוד באמצעות חוק רגיל, ובלבד
 שהפגיעה תהא מפורשת. בכך ניתן היה, מחד גיסא, להמשיך
 ולהבליט את מעמדו הנורמאטיבי העליון של חוק היסוד, ומאידך
 גיסא, ניתן היה לשמור על ההבחנה הראויה בין חוק יסוד הקובע

 הוראת שריון לבין חוק יסוד השותק בעניין זה״99.
 נדמה לי כי הערה זו נאמרה כדי להבליט את מעמדו המיוחד
 של חוק היסוד, ולאו דווקא כדי להחלישו100. התייחסות שונה
 להוראות השונות של חוקי היסוד בעייתית היא. היא מניחה
 ״היררכיה״ בין ההוראות המשוריינות של חוקי היסוד לבין אלה
 שאינן משוריינות. פרופ׳ ברק בספרו שולל במפורש אפשרות זו,
 לעניין הפרשנות, באומרו: ״...אינני סבור, כי צריך להיות הבדל
 מהותי בין פרשנותו החוקתית של חוק יסוד משוריין(פורמלית
 או מהותית) לבין פרשנותו של חוק יסוד לא משוריין. השניים

 כאחד צריכים להתפרש כהוראות בעלות אופי חוקתי...״101.
 ראוי כי נאמץ גישה אחידה, גם לנוכח המבנה הבלתי אחיד של
 חוקי־היסוד. הכוונה לקביעת מעמדם כמעמד על, גם אם קיימת
 אבחנה ביניהם לעניין אופן וצורת השינוי. חוק־יסוד הוא פרק
 מחוקתה של המדינה, פרי סמכותה המכוננת של הכנסת. חוק־יסוד,
 בין משוריין ובין אם לאו, מצוי במדרג הנורמטיבי העליון. כפי
 שנקבע על דעת רוב השופטים בפרשת בנק המזרחי אין לשנות
 חוק־יסוד אלא בחוק־יסוד. הנחת היסוד לדיון בשאלת המדרגים
 הנורמטיביים הייתה ונשארת שאלת הסמכות. רק סמכות מכוננת
 מניחה עליונות נורמטיבית. שינוי בקונספציה זו מחייב תשתית
 תיאורתית. התיאוריה בדבר הסמכות המכוננת ביססה את עליונות
 חוקי היסוד, לא את עליונותם של חוקים ״רגילים״, יהיו רצויים
 ככל שיהיו. חוק יסודות התקציב איננו פרי יצירתה של הסמכות
 המכוננת. בהיעדרה של סמכות מכוננת בשלב יצירתו של חוק
 יסודות התקציב, התיזה בדבר ״המדרגות״ באותו מדרג נורמטיבי
 נשללת. בהיעדרה של סמכות מכוננת לא ניתן ליצור ״חוק רגיל״
 וחוק ״עליון״(חוק תקציב שנתי וחוק-יסודות ״עליון״) ואף לא
 חוק רגיל וחוק ״נחות״(חוק־יסודות ״רגיל״ וחוק תקציב שנתי
 ״נחות״). חוק הוא חוק הוא חוק. במדרג החקיקה יש אך ורק חוקים
 ״רגילים״ ובכללם - בשלב זה ולמרות שמצב זה אינו רצוי ־ גם

 כאלה הכוללים הגבלה עתידית מהותית או צורנית102.
 המסקנה העולה מן הדיון היא, לדעתי, כי הן חוק יסודות התקציב
 (המוקדם בזמן) והן חוק התקציב השנתי(המאוחר בזמן) מצויים
 שניהם על אותו מדרג נורמטיבי והנם שניהם פרי סמכותה
 המחוקקת של הכנסת. לאור זאת, השאלה האחרונה המתעוררת
 היא מהם הכללים הפרשניים לפיהם ייקבע ידה של איזו הוראת

 חוק על העליונה.

ב של אנטינומה*<׳ צ ן מ ו ר ת פ ן ל י ד ת ה ר י ר י ב ל ל  (2) כ
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 ייתכן שהגיעה העת לשנות

 מ״מסורות משפטיות״ אלה,

 לטובת עקרונות וכללי ברירת

 דין ערכיים יותר... אולם שינוי

 מעין זה לא ראוי כי ייעשה

 בהסתר ובדרך אגב, והוא

 מחייב ביסוס תיאורטי מתאים

 I 103 ברק, לעיל הערה 26, בע׳ 538. לשונו של פרופ׳ ברק בספרו היא כי
 אנטינומה הוא מצב של ״סתירה בין שתי נורמות שכל אחת מהן תקפה לכשעצמה,
 אך שתיהן איע יכולות לחול ביחד״. הנחת היסוד שלי היא כי מצב הסתירה בין

 חוק יסודות התקציב לבין חוק התקציב השנתי הוא אכן אנטינומה.

 1041 ברק, לעיל הערה 26, בע׳ 538.

 1051 שם, בע׳ 540.

 1061 שט, בע׳ 546.

 1071 קליין, לעיל הערה 84, בע׳ 56.

 1081 ראו לעיל הערה 2, בע׳ 266.

 1091 שם, בע׳ 554.

 1101 וכך אומר השופט חשין: ״[ההוראה שבסעיף 3א לחוק היסודות] שבתוכנה
 שוות-משקל היא להוראה שבחוק-יסוד או בחוקה״. ראו לעיל הערה 1, בפסקה

 11 לפסק דינו של השופט חשין.

 1111 ברק, לעיל הערה 26, בע׳ 547.

 I 95 א׳ ברק, פרשנות גמשפט(כרך ג: פרשנות חוקתית, תשנ״ד) 49.

 I 96 הן שריון פורמלי והן שריון מהותי.

 חוק-יסוד: חופש העיסוק.

 I 98 ראו ביקורתו של פרופ׳ ברק עוד בטרם נפסק פסק הדין בפרשת בנק
 המזרחי בספרו לעיל הערה 26, בע׳ 56.

 991 לעיל הערה 2, בע׳ 409.

 I 100 ראו גם דברים שכתב בספרו ברק, לעיל הערה 26, בע׳ 568 בהערה 125,
 לפיהם: ״אם תתקבל דעתי, שריון אנכי לא יפעל גם ביחסים בין חוק רגיל(ובו

 הוראת שריון) לבין חוק-יסוד לא משוריין. חוק-יסוד חוקק על יד הרשות המכוננת,
 ואין חוק ׳רגיל׳ - אשר חוקק על ידי הרשות המחוקקת - יכול לשריין עצמו בפניו״.

 1011 ברק, לעיל הערה 95, בע׳ 65.

 I 102 כמו למשל הוראת השריון שבחוק להגנה על השקעות הציבור בישראל
 בנכסים פיננסים, תשמ״ד־1984. לפי דעתי, חוק רגיל מאוחר יכול לגבור על הוראה

 זו ברוב רגיל, ואין משמעות לשריון. ראו לעניין זה דבריו של הנשיא ברק לעיל
 הערה 2 ״כבילה אינה יוצרת עוינות נורמטיבית. גם אם חוק יכול לכבול עצמו.

 אין הוא יכול להרים את עצמו״.

 mm בית הספר למשפטים
 המסלול האקדמי של המכללה למינהל



 תורת ׳׳שני הכובעים״ של

 הכנסת אמה מהווה עוד בסיס

 תיאורטי לביקורת שיפוטית

 על חוקיס כל עוד ניתן יהיה

 לבטל חוק מאוחר הסותר חוק

 מוקדם על פי הכלל של ״עליון

 גובר על תחתון״

, ואף לא לסטייה  השיפוטית כפי שנקבעו בפרשת בנק המזרחי
 מ״כללי ברירת הדין״ המקובלים לפתרון מצבי הסתירה בין חוקים.
 ההיררכיה הנורמטיבית תלויה במהות הסמכות ורק סמכות מכוננת
 יוצרת עליונות. השופט חשין חוזר על גישתו העקרונית בפרשת
, אולם, כאמור, נדמה כי היא טומנת בחובה הרחבה  בנק המזרחי
 מן האמור שם. ניסיתי להראות כי יש מקום להעלות את השאלה
 האם התנאים המוקדמים להכרה בכוחה של הכנסת לשריין עצמה
 מהותית מפני שינוי מכללא, התקיימו במקרה הנוכחי. קיים בעיני
 קושי בעצם ההיקש מחוק־יסוד: כבוד האדם וחירותו. לדעתי,
13ז316וז11זגק מ1 1 1  חוק יסודות התקציב וחוק היסוד אינם חקיקה 7
 המאפשרת היקש מסוג זה. כדברי השופט חשין עצמו: ״חוק־יסוד:
 כבוד האדם וחירותו... הנו חוק יחיד ומיוחד... חוק היסוד כמוהו
 כמלווה את הכנסת ואת חקיקת הכנסת: תמיד, בכל יום, ובכל
 עת ובכל שעה. חוק היסוד - על פי עצם טיבו וטבעו ־ רואים
 אותו כמו נכלל הוא בכל חוק וחוק... חוקי היסוד נדמים הם לכללי
 פרשנות ההולכים יד ביד עם כל חוק וחוק... דינו [של חוק־יסוד]
. ייחוס של מילים כה חשובות 1 1  כמו נחקק הוא כל יום מחדש״8
 להוראותיו של חוק יסודות התקציב, או לחלק מהן, יוצר אף הוא
 חקיקה משני סוגים. חקיקה מיוחדת וערכית (או הוראות ערכיות
 בחקיקה רגילה), וחקיקה רגילה ושגרתית. סבורני, כי גם אם
 יצירת הגבלה מהותית המעמידה נורמה ערכית מעל נורמה רגילה
 היא בגדר אפשרות רצויה, המדובר באפשרות הקיימת כיום ביחס
. רק נורמה ערכית המופיעה בחוק־יםוד 1 1  לחוקי היסוד בלבד9
 יוצרת הגבלה על המחוקק הרגיל. אך גם אם ניתן להקיש ממבנהו
 של חוק היסוד, (כדברי השופט חשין< הרי שקיימת בו הגבלה
 מפורשת בגופו, בדמות פסקת ההגבלה, המתייחסת לאפשרויות
 הפגיעה העתידיות. הוראה מפורשת מעין זו אינה עולה באופן
 ברור מחוק יסודות התקציב. פסק הדין בעניין התנועה המסורתית,
 בהערת־אגב שבו, פותח מחדש לדיון סוגיות שניתן היה להניח
 כי אינן עוד במחלוקת. תורת ״שני הכובעים״ של הכנסת אינה
 מהווה עוד בסיס תיאורטי לביקורת שיפוטית על חוקים כל עוד
 ניתן יהיה לבטל חוק מאוחר הסותר חוק מוקדם על פי הכלל של

 ״עליון גובר על תחתון״.

 קטינים, או זכויות אדם בדרך כלל - על העליונה. חרף אפשרויות
 הגיוניות אלה, המסורות המשפטיות בחרו בדרך כלל בשלושת
. ייתכן שהגיעה העת 1 1 1  הכללים לברירת הדין עליהם עמדנו״
 לשנות מ״מסורות משפטיות״ אלה, לטובת עקרונות וכללי ברירת
 דין ערכיים יותר. ייתכן וניתן להציע כלל ברירת דין לפיו נורמה
 המקדמת עקרונות יסוד דמוקרטיים בכלל וזכויות אדם בפרט,
 עדיפה על נורמה הסותרת אותה מכללא. ייתכן שניתן לשקול
 ״אפשרות הגיוניות״ כגון זו המעמידה נורמה ערכית מול נורמה
 רגילה, אולם שינוי מעין זה לא ראוי כי ייעשה בהסתר ובדרך
 אגב, והוא מחייב ביסוס תיאורטי מתאים. השופט חשין שולל
 הפעלת הכללים הקיימים בצורה ״מכניסטית״. גם אם גישה זו
 רצויה, ראוי להבהיר את ה״כללים״ וה״חריגים״ לכללי ברירת
 הדין. בשלב זה המבנה היוריספרודנטלי שלנו מניח כי חוקה גוברת
 על חוק וחוק גובר על תקנה. הסתירה ה״אופקית״ בין חוקים
 (להבדיל מסתירה ״אנכית״ בין חוקה וחוק) נפתרת על פי כללי
 ברירת הדין המקובלים: נורמה מאוחרת גוברת על מוקדמת
 וספציפית גוברת על כללית. על כן חוק התקציב השנתי, הוא
 החוק המאוחר, גובר על הוראותיו של חוק יסודות התקציב,
 בהתאם למודל המשפטי המבוסס כיום. ביקורת שיפוטית על חוק
.1 1  תקציב שנתי אפשרית במידה שהוא עומד בסתירה לחוקי היסוד2

גום  0י
 אין ספק בדבר ״רציותה״ של התוצאה אליה הגיע השופט זמיר,
 וכמוהו השופט חשין. מי לא יסכים לכך כי חלוקת הקצבות
 מתקציב המדינה למוסדות ציבור צריך שתתבסס על עקרון השוויון.
 ראוי היה לו לעקרון השוויון, להיות נר לרגלי המחוקק בחוקקו
 את חוקי התקציב השנתיים, וראוי היה לו להימנות מפורשות על
 עקרונות היסוד החוקתיים בישראל. אולם, רשימה זו לא בוחנת
 את מעמדו החוקתי של עקרון השוויון״1 ואף לא את הדרכים
 המשפטיות למנוע את התופעה של חלוקת כספים ״ייחודיים״.
 אציין רק כי קיימים, לדעתי, אמצעים ורעיונות אשר יש בהם גם
 כיום כדי למנוע משר לחלק כספים על פי שיקולים סקטוריאליים
 ועל פי קריטריונים שאינם שוויוניים. ניתן, למשל, לקבוע כי
1 ועל כן מוטלות עליו חובות 1  ״שר הדתות הוא נאמן הציבור״4
 אמון כלפי כלל הציבור, ולאו דווקא כלפי אותו ציבור סקטוריאלי
 שמפלגתו כביכול מייצגת. הרעיון על פיו המדינה, השלטון,
 הרשות המינהלית, מופקדים על האינטרס הציבורי״1 איננו חדש
 במשפט הישראלי, והוא אבן יסוד בתורת המשפט המינהלי. כדבריו
 של פרופ׳ יצחק זמיר, חובת הנאמנות הציבורית היא כל תורת
 המינהל הציבורי על רגל אחת: ״כיום, במדינה דמוקרטית, כמו
 מדינת ישראל, המינהל הציבורי אינו משרת שליט, ובוודאי שאין
 הוא שלטון, כיוון שהעם הוא השולט בעצמו. המינהל הציבורי לא
 נועד כיום אלא לשרת את הציבור הו שהעניק למינהל את
 סמכויותיו... מכאן נובעת המסקנה כי המינהל הציבורי, וכל מי
. אולם, כאמור, 1 1  שפועל מטעמו, הינו בחזקת נאמן של הציבור״6
 מטרתה של רשימה זו להצביע על כמה חולשות בהנמקתו של
 פסק הדין, בכל הקשור ליחסים שבין חוק יסודות התקציב לבין
 חוק התקציב השנתי. השופט זמיר ביסס את דעתו על כך כי לחוק
 התקציב השנתי מעמד ״נחות״. ניסיתי להראות כי גישה זו,
 הנסמכת היסטורית בדוקטרינה הקונטיננטלית, אינה עומדת עוד.
 השופט זמיר מוכן להכיר במעמד נורמטיבי עדיף לחקיקה שאינה
 בגדר חוק־יסוד על ידי יצירת ״מדרגות״ בתוך מדרגי פירמידת
 הנורמות. סבורני בכל הכבוד, כי לא הונחה תשתית תיאורטית
 לשינוי כה מהותי בפירמידת הנורמות, בעקרונות הביקורת

 1151 ״המדינה באמצעות הפועלים בשמה היא נאמן של הציבור, ובידיה הופקד
 האינטרס הציבורי והנכסים הציבוריים לשם שימוש בהם לטובת הכלל״. השופט

 ברק בבג״צ 840/79 מרכז הקבלנים והבונים בישראל נ׳ ממשלת ישראל, פ״ד
 לד(3) 729, 745.

 1 116 י׳ זמיר הסמכות המינהלית ( כרך א, תשנ״ו) 35.

 1 117 לעניין השוני בין הוראות חוק רגיל וחוק-יסוד, על אף היותן עוסקות
 באותו נושא, ראו דברי הנשיא ברק בפסק הדין רע״א 7504/95 יאסין נ׳ רשם

 המפלגות, פ״ד נ(2) 45 בהקשר לפרשנות סעיף 7א לחוק-יסוד: הכנסת ופרשנות
 סעיף 5 לחוק המפלגות, תשנ״ב־1992.

 1181 ראו לעיל הערה 2, בע׳ 560.

 1 119 אני מודעת לקושי הקיים כיום, לפיו די בחקיקת ״חוק-יסוד״ על מנת
 להקנות לנורמה זו מעמד עליון. לא נדרש כיום רוב מיוחד לעצם חקיקת חוקי

 היסוד, ואף לא לשריונם. הדרישה הקיימת כיוס ״לשונית״ או ״פורמלית״ גרידא.
 כדבריה של פרופ׳ גביזון: ״ בישראל תורת הסמכות המכוננת (וגם תורת המדרג
 הנורמטיבי של שמגר) יוצרת הבדל חוקתי שלל ממש בין הליכים זהים מבחינה

 פוליטית וציבורית (חקיקה רגילה וחקיקת חוקי היסוד על ידי הכנסת במהלך
 עבודתה הרגילה). ר׳ גביזון ״המהפכה החוקתית - תיאור המציאות או נבואה

 המגשימה את עצמה?״ משפטים כח (תשנ״ז) 25,21. דרישה פורמלית זו לחוקי
 היסוד זכתה להתייחסות רבה בספרות. ראו דותן, לעיל הערה 62; קרצ׳מר, לעיל

 הערה 93, בע׳ 376. לטיעון לפיו אין מקום להחיל את המבחן הצורני כתנאי
 לתוקפה של הוראת שריון ראו: מדינה, לעיל הערה 48.

 1121 השופט חשין עצמו מתייחס לנקודה זו בבג״צ 240/98 עדאלה המרכז
 המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ׳ השר לענייני דתות(טרם פורסם),

 תקדין עליון כרך 98(3) 756 (להלן: עניין עדאלה). באומרו, בפסקה 29: ״ אכן,
 חוק תקציב לא חיסן עצמו מפני ביקורת שיפוטית - חייב הוא להתאים עצמו,

 ככל חוק אחר, להוראות חוקי היסוד שהכריזו על עצמם כחוקי-על ״.״.

 1131 נדגיש כי מעמדו החוקתי טרם הוכרע באופן ברור. ראו דברים שאמר
 השופט חשין בעניין עדאלה, שם בפסקה 17: ״הזכות לשוויון ועקרון איסור

 ההפליה - האם עשויים הם לשמש עילה לביטולו של חוק הכנסתי הזכות לשוויון
- האם מעוגנת היא בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו׳ כולנו ידענו כי בנושא זה

 נתגלעו חילוקי-דעות - בעיקר באמרות-אגב של שופטים ובחיבוריהם של
 חכמי-משפט ־ והכרעה של בית-משפט טרם נפלה. הכל מסכימים כי עקרון השוויון

- כנגזר מעקרון הצדק והיושר - טבוע עמוק בלב כל אוהבי-טוב, והוא ראשון
 במלכות בין עקרונות-פרשנות של חוקים. ואולם השאלה היא אם עיקרון טוב
 זה לבש מחלצות של מורה-דרך חוקתי, אם עטה שריון ומחזיק הוא חרב בידו

 לקצץ בנטיעות שנטעה הכנסת. אימרות-אגב מצאנו פזורות בפסיקה - זעיר-שם
 זעיר-שם - וספק בעיניי אם יש בהן באותן אימרות-אגב כדי לקדמנו... בלשונו

 היפה של חברי: ׳דיה לבעיה בשעתה. בבחינת אל תעירו ואל תעוררו עד שתיחפץ׳״.
 [דברים של השופט זמיר בבג״צ 453/94 שדולת הנשים בישראל נ׳ ממשלת

 ישראל, פ״ד מח(5) 501, 536]. מדבריו של השופט חשין עולה כי לא ברור אם
 ניתן להעמיד את עקרון השוויון כמבחן לבחינת חוקתיותו של חוק.

 1 ׳114 על פיתוח רעיון זה בכל הקשור לנבחרי ציבור ולחברי כנסת ראו: ס׳
 נבות ״חבר כנסת כנאמן הציבור״(יפורסם בקרוב בכתב העת משפטים).


