
תעבור,אםמשפטנים:
תפגעהתגברותפסקת
בדמוקרטיהאנושות
בג"ץ.שלסמכותואתתבטלרחבהפסקהכיאומריםמומחים
אוניםחסריישארהמיעוטלדור:לשעברהמדינהפרקליט

מעניתחן

הע־כימתריעיםמשפטנים

ברת

$TS1$העברת$TS1$

$DN2$העברת$DN2$לכנסתשתאפשרחקיקה

ברובבג"ץפסיקותעללהתגבר

התגברות)פסקתח"כים61של

הפרדתמודלאתתבטלרחבה(

עלההגנהעקרוןואתהרשויות
שללקיומהההכרחייםהמיעוט

המכוןנשיאסגניתדמוקרטיה.
פרופ׳לדמוקרטיההישראלי

פסקתכימסבירהנבותסוד
כלאתתרכזרחבההתגברות

אחתרשותבידיהשלטוניהכוח

בג"ץ.שלסמכותואתותבטל

בעמודהמשך

הערה




מעמודהמשך

יו"רשלשהמוטיבציהבעוד
סמוטבצלאלהדתיתהציונות
אחובכיריםלויןיריבח"כריץ',
חקיקהלהעבירבקואליציהרים
שבנראהאידיאולוגית,היאכזו
בעיקרבהיתמוךנתניהונימין
כוחואתיצמצםשאלמלאמשום
יאפלאהמשפטביתבג"ץ,של
לעשיובילוצעדיםלקדםלושר
משפטו.צירת

"פסקתכיאומרתנבותפרופ'
לרובתאפשררחבההתגברות
עיהכראותלעשותח"כים16של
ומפהיסודמחוקילהתעלםניו,
ללאלחוקקרקלאבג"ץסיקת
הגללאלפעולגםאלאהגבלה
כילזכור"חשובלדבריה,בלה".
התגברותפסקתחקיקתלפניגם
היחידההמדינההיאישראלכזו,
חופהמוגדרותהמדינותמבין
כוחלביזורכליםלהשאיןשיות
הקסם''מספרבישראלפוליטי.
שנהמהכלהםח"כים16.16הוא
היסודחוקיאתלשנותכדידרש
המבתיסמכותאתישראל,של
להגבילהמשטר,שיטתאתשפט,
אצלהאדם.בזכויותלפגועאו
בהליךדומיננטיתהממשלהנו
ובלמיםאיזוניםאיןהחקיקה,
אינטרתמידוישפוליטיים
כזה,במצבצרים.פוליטייםסים
הרשותהיאהשופטתהרשות
אתלאזןבכוחהשישהעיקרית
אצדווקאולכןהרוב,שלכוחו
להגןשיכולשיפוטיפיקוחלנו
אפקטיבאופןהאדםזכויותעל
והדמוקרהחוקתיהסדרועלבי
ביותר".נדרשטי

לשעברהמדינהפרקליט

במדינהכימוסיףלדורמשה
יכו"לאממשלהדמוקרטית
דעעלהעולהככללעשותלה
אותהשבולםמנגנוןללאתה
פסולותהחלטותמקבלתכשהיא
היתרביןחוקיות,חוסרכדיעד
לדבבמיעוט".שפוגעותכאלה
גםמשמעותה"דמוקרטיהריו,
ולאהרובמפניהמיעוטעלהגנה
החלטהכיהרוב,עמדתקבלתרק
פוגעניתלהיותעלולההרובשל
פסוערכים.עקרונותוטורפת
ח"כים16שלברובהתגברותקת
גוףשוםיהיהשלאלכךתגרום
הממשלה,אתלבלוםשיוכל
חסרנותרהמיעוטמקרה.בשום
כזו".החלטהמולאונים

התפסקתכימדגישלדור
מנגאת"תבטלרחבהגברות
שהכרחיהמיעוט,עלההגנהנון
הגשתדמוקרטיה.שללקיומה
הממשלהשלהחלטהנגדעתירה
לאלהכרעהוהמתנההכנסתאו
קיומהבדבראשליהאלאיהיו
שוםתהיהלאבעצםביקורת.של
שלהדעתשיקולמרחבעלבקרה
לעשותתוכלוהיאהקואליציה
רוחה".עלהעולהככל

המדינהפרקליטהיהלדור
הממשלהראשאתלדיןשהעמיד
מתהואאולמרט.אהודלשעבר
תוהיום,של"במציאותכיריע
ההליךאתלסכלהממשלהכל

התופסקתנתניהונגדהמשפטי
כפיבכך.להתסייערחבהגברות
לדהיוםצמודיםהכנסתשחברי
ולאבלפורמרחובהמסריםפי
יבוכןלאשאםמהם,סוטים
והםהבאיםבפריימריזלהםלע
במקומותפרנסהלחפשייאלצו
החבכליתמכוהםכךאחרים,
שיהמבצעתהרשותשללטה
מישהושמעתמתינתניהו.נהיג
שנבחהקואליציהממפלגות
בתפיזכויות?עלשמדבררה
רקמתבטאתהדמוקרטיהסתם
עלמתקבלותשההחלטותבכך
הרוב".ידי

אחורהחוזרים
פסקתשלמתומכיהחלק

כיטועניםהרחבהההתגברות
להחזירהואמבקשיםשהםכל
ששררלזההמשפטיהמצבאת
התשנותתחילתעדבישראל
יסוד:חוקלחקיקתקודםשעים,
יסוד:וחוקוחירותוהאדםכבוד
בג"ץזובתקופההעיסוק.חופש
לאאולםלושהוגשובעתירותדן
עשהולאחוקיםלפסולהתבקש
לחוקימנוגדיםשהםבטענהזאת
לבג"ץלעתורהזכותגםהיסוד.
שנפמירקמצומצמתהיתה
גוףשלמהתנהלותוישירותגע
נגדולעתוריכולהיהמסוים
המשפטביתהתערבותגםוכך
בנירשויותשקיבלובהחלטות
קיצונית.סבירותאישלמוק

יסוד:חוקחקיקתבעקבות
יסוד:וחוקוחירותוהאדםכבוד
הורה,2991בשנתהעיסוקחופש
עלהשיפוטיתהביקורתחבה
והממשלה,הכנסתהחלטות

בראשותהעליוןהמשפטובית
ברקאהרןובהמשךשמגרמאיר
כאלהיסודחוקישניאלהתייחסו
שלאורהחוקהשלמעמדבעלי
חוקיםבטלותעללהכריזניתן
פרופ'להם.בסתירההעומדים
למהפכהקודםכימציינתנבות
בהתצורךפחותהיההחוקתית
הממשלהשכןבג"ץ,שלערבות
מיוזמתן.עצמןאתריסנווהכנסת

היתהלאה-09לשנות"עד
חקיעלשיפוטיתביקורתאצלנו
תרבותבישראלהיתהאבלקה,
מסבירה.היאחזקה",שלטונית
חולאאו'חוקיהיההכול"לא
תקין'.ולאראוי'לאגםהיהקי'.
ריסוןהיהבושה.בישראלהיתה
שמדמוקרטיתותרבותשלטוני
במורבות,מוסכמותעלבוססת
עושים'.שלאדבריםש'ישבן
הדעתעלהעלהלאשאישנדמה
הפוהמשחקכלליאתלשנותאז
גחמהבגללתדיר,באופןליטיים
אחרת".אוזופוליטית

נחשרחבההתגברותפסקת
שלביותרהקיצוניתלגרסהבת
לחולמחוקקהמאפשרהמנגנון
ביתלפסיקתשמנוגדחוקקק
להתנגזוכהכןועלהמשפט,
נרחחלקיםבקרבנחרצתדות
זאת,עםהמשפט.ממערכתבים
חקישלנוספיםמודליםקיימים
להתנגדותזוכיםחלקםכזו,קה
לתואףמשפטניםבקרבפחותה
המיכוללמשל,בקנדה,מיכה.
שלפרשנותועללהתגברחוקק
רגיל,ברובלחוקההמשפטבית
המולפימוגבלת.לתקופהאך
רשאיהמשפטביתהבריטי,דל
חוקיאתכסותרחוקעללהכריז

למחוקקמותירהואאךהיסוד,
אותו.לתקןאםההחלטהאת

התפסקתקיימתבישראל
העיחופשיסוד:בחוקגברות
לחוקקלכנסתהמאפשרתסוק,
היסודלחוקבסתירהשעומדחוק
התקבלעודכלמוגבל,לזמןהזה
זאת,עםהכנסת.חברישלברוב
בחוקהתגברותפסקתקיימתלא
חוקוחירותו,האדםכבודיסוד:
ביתשבאמצעותוהמרכזיהיסוד
המיעוט.זכויותעלמגןהמשפט
לשהעליוןהמשפטביתנשיא
כיב-9102אמרברקאהרןעבר
תביאמורחבתהתגברותפסקת
בתפקודמידתיתלאלפגיעה
עםלאזרחים.ותזיקהמשפטבית
חקיהסףעלשלללאברקזאת,
רובשתחייבהתגברותפסקתקת
לאחכנסת.חברישלמשמעותי
כנסתחבריב-08ברקנקברונה,
לאשרמנתעלהנדרשכמספר
בג"ץ.לפסיקתהמנוגדחוק

לפריששקדמובחודשים
בספטמבר,הציבורימהשירותתו
לשעברליועמ"שהמשנההיה
שרשהקיםלצוותשותףנזרירז
שביקשסער,גדעוןהמשפטים
החיסוד:חוקשלחקיקהלקדם
אתבחוקלהסדירכדיקיקה,
נזרי,המשפט.ביתהתערבות
הושמעההעקרוניתשעמדתו
גםתומךבעבר,פעמיםכמהכבר
התגברותפסקתשלבמודלהוא
המסתמנתשהממשלהמזוהשונה
אליה.מכוונת

ההתשפסקתאמרתי"תמיד
אומרגסה",מילהלאהיאגברות
להביןרק"צריךל"הארץ".נזרי
מחוקקיםוכיצדמכוונתהיאלמה
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2991עדמשפטנית:
ריסנווהכנסתהממשלה
פחותשהיהכךעצמןאת
בג"ץשלבהתערבותצורך

הערה




רו!איתיצילום:הרעיוןשלקיצוניתלגרסהנחשבתרחבההתגברותפסקתהבחירות.ביוםסמוטריץ',

מס־לפנילהביאכשניסואותה.

פר

$TS1$מספר$TS1$

$DN2$מספר$DN2$הת־פסקתשלהצעהשנים

גברות

$TS1$התגברות$TS1$

$DN2$התגברות$DN2$,61שלרגילברובגורפת

ההסדריםמשארובמנותקח"כים

אמרתישיפוטית,ביקורתשל

שהצעהלחקיקההשריםבוועדת

שבורהליכהמקלמעיןהיאכזו

כו־לניתוחהזקוקצולעלאדם

לל

$TS1$כולל$TS1$

$DN2$כולל$DN2$."הוסיףנזריזאת,עםלרגליו
רובגםשייקבע"ראויבעיניוכי

מנתעלבג"ץשופטישלמיוחד

במ־הכנסת.שלחקיקהלפסול

ערכת

$TS1$במערכת$TS1$

$DN2$במערכת$DN2$רשויותביןראויהיחסים

שלחודועלחוקלפסולנכוןלא

השופטים".ביןקול

הגיעהכימוסיפהנבותפרופ׳

חו־שלשדיונםאתלהסדירהעת

קי

$TS1$חוקי$TS1$

$DN2$חוקי$DN2$ביתסמכותאתולבססהיסוד

ביקורתלהעבירהעליוןהמשפט

הממשלההחלטותעלשיפוטית

החקיקה.יסוד:בחוקוהכנסת

האפשרותאתשוללתלאנכות

שלמנגנוןיכלולכזהיסודשחוק

לדבריה,אךהתגברות,פסקת
אפשרימנגנוןקייםלאאם"רק

המהלךהשלמתבשלבורקאחר,
כולו".החוקתי

הממשלהלדור:משה
נגדההליךאתלסכלתוכל

התגברותופסקתנתניהו

בכךלהתסייערחבה

יוח־"אםכימציינתהיא

לט

$TS1$יוחלט$TS1$

$DN2$יוחלט$DN2$לא־התגברות,מנגנוןעל

חר

$TS1$לאחר$TS1$

$DN2$לאחר$DN2$כללישלשריונםמהלךסיום

חוקשלהעברתוובשלבהמשחק
צריךבוהשימושהחקיקה,יסוד:
לב־ויששבחריגיםחריגלהיות

נות

$TS1$לבנות$TS1$

$DN2$לבנות$DN2$בזכויותשהפגיעהכךאותו

הרובביותר:הקטנהתהיההאדם

להיותחייבלהתגברותשיידרש

רח־תמיכהשיבטיחבאופןגבוה

בה

$TS1$רחבה$TS1$

$DN2$רחבה$DN2$המחוקקתהרשותשלביותר

הח־אתויקטיןהחוקבחקיקת

שש

$TS1$החשש$TS1$

$DN2$החשש$DN2$בנוסף,הרוב.עריצותמפני
ההתגב־יכולתכילקבועראוי

רות

$TS1$ההתגברות$TS1$

$DN2$ההתגברות$DN2$מוגבלתתהאהכנסתשל

להת־שהאפשרותכלומר,בזמן.

גברות

$TS1$להתגברות$TS1$

$DN2$להתגברות$DN2$לתקופהרקקיימתתהיה
למשל".שנים,חמשאוארבעשל

נחרצותמתנגדלדורמנגד,

התגברות,פסקתשללחקיקה
הרבהגדולרובשתחייבכזוגם

התגב־"פסקתח"כים.61מ-יותר

רות

$TS1$התגברות$TS1$

$DN2$התגברות$DN2$במי־לפגיעהלהביאעלולה

עוט",

$TS1$,"במיעוט$TS1$

$DN2$,"במיעוט$DN2$חוכמהלא"זוקובע.הוא

במיעוטשפוגעתלהחלטהלגייס

כשה־ח"כים,80שלרובאפילו

מיעוט

$TS1$כשהמיעוט$TS1$

$DN2$כשהמיעוט$DN2$לאהואמההחלטהשנפגע

ח"כים".80באותםשתומךזה

מעניתחן

הערה



