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לעומת .האמריקניתהחוקהשלבטקסטשיפוטיתלביקורתזכרשוםאיו

בעיקרשיפוטיתבביקורתלשימושדוגמאותכמהישנו ,האנגליבמשפט ,זאת

בענייושניתנהההחלטההנהזהבהקשרהמפורסמתהדוגמה .-16הבמאה

Dr. Bonham השופט . 1610בשנת. Coke C. J כי:בהחלטתוקבעn בI [" 
, many cases, the Common law will control Acts of Parliament 

when an Act of Parliament is against common right ב."[ and 
and reason, or repugnant, or impossible to be performed, the 

 . 1Common law will control it, and ad judge such Act to be voidייב
ובזמו ,האנגליתבפסיקהמיעוטדעתנותרה Cokeהשופטשלדעתו ,זאתעם

ובמושבותבאנגליההשלטתהדוקטרינה , 1776בשנתהאמריקניתהמהפכה

ידיעלשנוסחהכפיהפרלמנטשלעליונותוהייתהאמריקהבצפווהאנגליות

 . Sir William Blackstone ,הדגולהאנגליהמשפטו
במשפטהשיפוטיתהביקורתלהתפתחותהמקוראתלייחסנהוג

מרשלהשופט ,הדיוביתאבידיעלשניתוהדיולפסקהאמריקניהחוקתי

) Marshall (, 2בענייוMarbury v. Madison . ,השופטביטלבהחלטתו

ארצות-הבריתחוקתכיבאומרו , Jהקונגרסידיעלשהתקבלחוקמרשל

האמוראתהסותרהקונגרסשלחקיקהאקטוכי ,תקףחוקמבטאת

לתורההבסיסהייתהמרשלשלקביעתו ,אחתגישהלפימבוטל.בחוקה

 ,השיפוטיתהביקורתתורתדהיינוהאמריקני,המשפטשלוייחודיתחדשה

המטרותליישוםוכליהרשויותהפרדתעקרוועללשמירהאמצעיהמהווה

היהבההעיקרישהתומך ,זוגישהלפיהאמריקנית.החוקהשלהראויות

אוניברסיטתשללמשפטיםהספר(מבית ) Bickel (ביקלאלכסנדר 'פרופ

Yale (, אנטי-דמוקרטית.תורהלמעשה,היאהשיפוטיתהביקורתתורת

 coup (הפיכהמעיובעקבותנוצרהזותורה ,היסטוריתמבטמנקודת
d'etat ( לחוקקהסמכותאתלהעבירמרשלהצליחשבאמצעותהשיפוטית

הנבחרמהרובחוקים,שללתוקפםבאשרלהכריעדיוקליתראוחוקים,

עולהאינושבוודאידרב-העליוו)משפטבית(שופטילמיעוט(הקונגרס)

התורהזו,גישהפיעל .החוקהשלהדמוקרטיתרוחהעםאחדבקנה

וכפיבמיוח,דחזקהתורההיא Marbury v. Madisonדיובפסקשנוצרה

 " It is emphatically the province and duty of :מרשלהשופטשאמר
" 4the judicial department to say what the law is . 

הספרביתזיקן , WiJJiam M. Treanorפרופישלהרצאתותמציתמוצגתזודבשימה

לזכרוכינוסבמסגרת , 2006במאיניתנהההרצאה . Fordhamאונידבסיטתשללמשפטים

למינהל,המכללההאקזמיהמסלוללמשפטים,הספרבביתשנערךכהןחייםהשופטשל
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הביקורתהתפתחותאתבוחו ) Treanor (טריינורפרופ'שלמחקרו

שונהלמסקנהומוביל ,ההיסטוריבהיבטבארצות-הבריתהשיפוטית

למקורבאשרהמקובלתהסברהכימלמדיםזהמחקרממצאי . 5לחלוטיו

בכליהשימושלהשקפתו,נכונה.אינההשיפוטיתהביקורתשלהיווצרותה

 , 6האמריקניתהמהפכהבתקופתעודנעשה ,שיפוטיתביקורתשלהשיפוטי

כלל.אנטי-דמוקרטיאינוהמשפטבתיידיעלשניתנולהחלטותוהבסיס

הרעיווהואזוקדומהבפסיקההשיפוטיתלביקורתשהבסיסעולהממחקרו

ישהקונגרס.לחוקימאשרהעםלרצוויותרחזקביטוימהווהשהחוקה

כגווהנאות,המשפטיההליךבאכיפתעסקוהללוהדיופסקישכללצייו

השופטים.שלעצמאותםאומושבעיםחרבפיעללמשפטהזכות

ארצות-הרבית.בחוקתמפורשתמעוגנתאינהשיפוטיתביקורתכאמור,

בוועידתשהשתתפוהמדינותנציגישלבהתבטאויותיהםעיוו ,זאתעם

 ,מדינותאותושלהמחוקקיםושל 71787בשנתשהתחילהפילדלפיה

 ,בנוסףהשיפוטית.בביקורתהשימושללגיטימיותאוהדתגישהעלמלמד

הטיוטהניסוחשביובתקופה ,טריינור 'פרופשלמחקרוממצאיפיעל

ותשעעשריםניתנו , Marbury v. Madisonדיופסקלביוהחוקהשל

 • 8חוקיםשפסלושיפוטיותהחלטות

הפסיקהאופיינההאמריקניתהרפובליקהשלכינונהלאחר ,ככלל

חשיבהייאותהמכנהטריינור 'שפרופחשיבהצורתבאימוץזהבתחום

הביקורתעםהדמוקרטיהטיעוואתהמשלבת ,"אנליטית-דמוקרטית

עתבאותהשהתקבלובהחלטותעיוו ,זולחשיבהבהתאםהשיפוטית.

קרובותלעתיםהמופיעותהתערבות,רמותשתיביוהבחנהעלמלמד

האמריקני.החוקתיבמשפט

משפטילהליךהקשוריםנושאיםנכללוהראשונהההתערבותרבמת

הפיקוחהיקףהיהאלהבנושאיםהלאומיים.המוסדותולסמכותנאות

אחדבקנהעולהאינוהחקיקהמעשהכיקטובחששהיהודי ,רחבהשיפוטי

ביתכילכ,ךבהמשך ,לצייוראוילבטלותו.להביאכדיבחוקההאמורעם

עםאחדבקנהעלושלאחוקיםותשעהעשריםעתבאותהביטלהמשפט

מהעובדהבהחלטותיוהמשפטביתהתעלם ,טריינורפרופ'פיעלהחוקה.

החוקתוכוביולסתירההדעתעלמתקבלהסרבהיההמקריםרבובכי

אולםתלם.עלאלהחוקיםלהשאירמקוםבהחלטשהיהומכאו ,לחוקה

לפגיעה,החששבשלהנראהככל ,חוקיםאותםלבטלהעדיףהמשפטבית

הדמוקרטיה.שללבהלבשהואהנאותהמשפטיבהליךביותר,הקטנהולו

שלהשיפוטיתבאוטונומיהלפגועשניסובחוקיםעסקואלהמקרים ,כאמור

מושבעים.לחרבהזכותאתלצמצםשביקשובחוקיםאוהמשפטבתי

הרשותבהחלטותהמשפטביתהתערב ,התערבותשלהשנייהרבמה

מוסדותשללסמכותםאונאותמשפטילהליךקשורותשאינוהמחוקקת
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עיוןבעליל.חוקתיהיהלאהחוקשבהםבמקריםרקאותןופסל ,לאומיים

מקריםלמעטכימלמד ,המשפטביתידיעלעתבאותהשהתקבלובהחלטות

נדחו.-זולקטגוריההמשתייכיםחוקיםלפסילתהבקשותרובבודדים,

בתקופתבפסיקהשהתקבלוההחלטותביןדמיוןישנו ,לסיכום

המוקדמת.הרפובליקהבתקופתבפסיקהשהתקבלולהחלטותהמהפכה,

המשפטביתבנכונותשביטויושיפוטיבאקטיביזםאופיינוהתקופותשתי

הזכותדוגמתחוקתיות,יסודזכויותהבטחתלשםבכוחולהשתמש

בתקופתהןבנוסף, .השופטתהרשותועצמאותמושבעיםבנוכחותלמשפט

נתפסהשיפוטיתביקורת ,המוקדמתהרפובליקהבתקופתוהןהמהפכה

הטענהעלבהתבסס ,זאתרגילה.חקיקהפניעלעליוןמעמדכבעלת

ואשרהכלל,רצוןאתהמבטאתארצות-הברית,מחוקתנגזרתזושביקורת

 .הרגילהחקיקהמולאלעליוןבמעמדנורמטיבית,מבחינהנמצאת,

 Marbury v .דיןבפסקשניתנהההחלטהבבסיסשעמדוההצדקות
Madison המגמההמשךמהוותמרשל,השופט ,הדיןביתאבידיעל

המוקדמת.הרפובליקהבתקופתושהמשיכההמהפכהבתקופתשהחלה

החוקלתוכןבסיסבהיעדר ,בטל Judiciary Act lך-89הכיבקביעתו

בהתאםהקונגרס.חוקיעלהחוקהלעליונותביטויהמשפטביתנתןבחוקה,

וסטייהמשפטיתמהפכהמהווהאינהזוקביעה ,טריינורפרופ'שללמחקרו

הכלללרצוןוביטויקודמתפסיקהשלהמשךאלאקודמים,מתקדימים

בחוקה.ביטוילידיבאשזהכפי

בארצות-השיפוטיתהביקורתמקורותבשאלתהדיוןאתלסכםניתן

טריינור.פרופ'שלממחקרוזהבהקשרהעולותמסקנותבשתי ,הברית

הביקורתהיותבדברדעיםתמימותשררההחוקהמנסחיביןהראשונה,

לידישבאכפיהנוהגמהדיןנלמדתזוהסכמהמהחוקה.חלקהשיפוטית

המסקנההחוקה.כתיבתשלאחרבתקופההמשפטביתבפסיקתביטוי

המשפטיולהליךהחוקהליסודותנוגעיםשאינםשבתחומיםהיאהשנייה

השיפוטיתהמערכתאוטונומיית ,מושבעיםלחברהזכותכגוןהנאות,

לכבדיש ,המדינתיהשלטוןעלהלאומיהשלטוןשלהעליונהוהסמכות

בעלילנוגדיםהםכןאםאלאאותם,לבטלולאהחקוקיםהחוקיםאת

החוקה.את

בתיוגישתהחוקהמנסחיגישת ,המודרניבעידןטריינור, 'פרופפיעל

בצורה ,מיוצגתהמוקדמתהרפובליקהובתקופתהמהפכהבתקופתהמשפט

 Processה-בשיטתהדוגל , John Hart Elyהמלומדידיעל ,ביותרהנכונה
Theory מוטלתהמשפטביתעלכיהואהכלל ,לגישתוחוקתי.משפטלגבי

הליכיםעללהגןצורךישכןאםאלאהחקיקה,מלאכתאתלכבדהחובה

השיפוטיתהמערכתאוטונומייתמושבעים,לחברהזכותכגוןחוקתיים

 .הלאומיהשלטוןעליונותועקרון

חייבלארצות-הבריתישראלביןמשווהחוקתיבמשפטדיוןכל

ששררהייחודיוהכלכליהחברתיהפוליטי, ,התרבותילרקעביטוילתת

ישמידהובאיזואםהשאלהכןעלהחוקה.ניסוחבעתבארצות-הברית

בהבנהמותנית ,שיפוטיתביקורתשלבנושאהאמריקנימהניסיוןללמוד

לגישתו ,זאתעםצעירה.מדינההנהישראלמדינת ,חוקתייםבמונחיםכי

התפתחותבשאלתבארצות-הבריתשנצברהניסיון ,טריינור 'פרופשל

במדינתהמתנהללדיוןרלוונטי ,והיקפהטיבה ,השיפוטיתהביקורת

שיפוטיתביקורתשממלאתהתפקידעניינו ,הראשוןהיבטים.בשניישראל

החוק ,בארצות-הבריתהמקובלתהתפיסהפיעלדמוקרטית.בחרבה

קבלתהנוממאפייניושאחדהדמוקרטילעיקרוןביטוימהווההחקוק

עלהמשפטביתהתערבות ,זוגישהפיעלהרוב.עקרוןפיעלהחלטות

פוגעהחוקתוכןשבהםבמקריםרקתתאפשרשיפוטיתביקורתשלדרך

מערכתהצלחתעניינו ,השניההיבטלממשל.הקשוריםהחוקתייםביסודות

המשפטבתי .להחלטותיההציבורכללאתלרתוםבארצות-הבריתהמשפט

 ,בחוקההמוזכריםהפרטזכויותבתחוםעקרונותעלמגניםבארצות-הברית

השנוייםבנושאיםמהתערבותונמנעיםהחלטות,קבלתבהליךהקשורים

מילאה ,המשפטביתידיעלזופרגמטיתגישהשלאימוצהבמחלוקת.

בארצות-הברית.שיפוטיתביקורתשלביסודהמפתחתפקיד

לאמץאםששוקליםבעתכי ,טריינורפרופ'טועןאלהדרביםרקעעל

להגדרתהראויכמודלהישראליהמשפטבשיטתהאמריקניהמודלאת

זוהקשורותשאלותשתילבחוןיש ,שיפוטיתביקורתשלומהותההיקפה

היקףאת ,מראש ,להגביליהיהראויהאם ,הערכיתברמה ,הראשונהבזו.

השנייההשאלהאדם.לזכויותהקשוריםבנושאיםהשיפוטיתהביקורת

שונהמשפטבשיטתהאמריקניהמודלשליישומוהצלחתמידתעניינה

 •הישראלי.המשפטשיטתדוגמת ,במאפייניה

). Bonham's Case, (1610) 77 Eng. Rep. 638 (K.B . 
) 1803 ( 137 . Marbury v. Madison, 5 U.S . 

1789 ,The Judiciary Act . ארצות-שלהעליוןהמשפטלביתלפנותשישקבעזהחוק

ביתשלשסמכותונאמרשבחוקהאף ,פזרלייםשופטיםמינוישעניינןבמחלוקותהרבית

אחרים.משפטבתישלהחלטותיהםעלבערעוריםזיוןהיאהעליוןהמשפט

 . 177 'בעמ , 4היישלעיל 4
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 . 1789שנתלבין 1776שנתביןשהתקבלוזיןפסקישמונהנבזקוהמחקר,במסגרת

הרביטי.מהשלטוןבעצמאותהמושבות 13זכוהאמריקנית,העצמאותמלחמתבעקבות

ההסכם,התפוררותמפניהחששלאור ,-1787בקונפזרציה.בהסכםהתאחזוהמושבות

מאחזת.חוקהליצורבמטרההמושבותנציגיבפנסילווניהאשרבפילזלפיההתכנסו
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