
המשפטשביתמלמדהניסיון

בסמכותוובריסוןבאיפוקנהג

שמבחינהכךחוקים,לבטל

לפסקתהצדקהכלאיןעניינית

שמבקשיםלאלוההתגברות.

ראמניעים:שניאותהלחוקק

הכוונהשנית,כוח;מפגןשית,

לרמוספרוע,באופןלחוקק

דרורולקרואאדםזכויות

ההצעההשלטונית.לשחיתות

ביתמידיהיהשהשלטוןמניחה

לסוגיהם,והדתייםהלאומניםדי

מילחשוש.מהמפניאיןולהם

האחרים:כלהםלהיפגעשעלול

ארגוניערבים,אזרחיםנשים,

הפלסטיניםהאזרחית,החברה

והלהט"בים.בשטחים

בעמודהמלאההפרשנות

בכוחלפעוליותרקל

קרמניצרמרדכי

הערה




האדםזכויותלרמוסהזכות
הוראתלחוקקהכוונההכרעותיו.עלביקורתמנגנוןמחייבתהרוב,עריצותאושרירותמפנימיעוטיםעלמגינהאינהטריתהפרלמנהשיטה

השלטוניתלשחיתותדרורולקרואופוגעניפרועבאופןוקקלחכוח,להפגיןנועדה16ח"כיםשלברובהעליוןהמשפטביתפסיקתעלהתגברות

צויגנבוגאוהדצילום:1כ1יותינ1אתומפקירמתוכןאותהעומרוקןמהלןמוצעהדמוקרטיה,חיווקעולעוקרימסווהתחתעועברה.בעונההעליון,המעופטביתעוופטי

?in

קרמניצרמרדכי

הרגעהדברישהושמעואחרי

העתידית,הקואליציהמטעם
לחוקקכוונהישכימתברר
לכ־שתאפשרהתגברותהוראת

נסת,

$TS1$,לכנסת$TS1$

$DN2$,לכנסת$DN2$לה־מחבריה,61שלברוב

תגבר

$TS1$להתגבר$TS1$

$DN2$להתגבר$DN2$המשפטביתפסיקתעל

אםחוק.הוראתהפוסלתהעליון

במידהלטמיוןיירדייעשה,כך

החשובהחוקתיהמפעלמכרעת

יסוד:חוקבכינוןשהתבטא

והביקורתוחירותוהאדםכבוד
שהחלהחוקיםעלהשיפוטית

הדיןלפסקבהתאםבעקבותיו,

שי־ביקורתהמזרחי.בנקבעניין

פוטית

$TS1$שיפוטית$TS1$

$DN2$שיפוטית$DN2$רגילחוקהאםבוחנתזו

עםאחדבקנהעולההכנסתשל

וחירותוהאדםכבודיסוד:חוק

חוקאותו.סותרהואשמאאו

מוח־הגנהמעניקאינוהיסוד

לטת

$TS1$מוחלטת$TS1$

$DN2$מוחלטת$DN2$יחסיתהגנהאלאלזכויות

למטרהבזכותלפגועניתןבלבד.

עלעולהשאינהובמידהראויה
הנדרש.

במסגרתבוחןהמשפטבית

נחי־אתהחוקתיתהביקורת

צות

$TS1$נחיצות$TS1$

$DN2$נחיצות$DN2$תמידכמעט)וזוהמטרה

שלהמידתיותואתמתקיימת(

השגתה.לשםשנבחרהאמצעי

התגברות,הוראתתיחקקאם
תספוגהאדםזכויותעלההגנה

וזכויותינואנושהמהלומה

רובשלבידיולמרמסיהפכו

מהכלמינימלי.קואליציוני

לפגועהמבקשתשהקואליציה
אומוצדקבלתיבאופןבוכות

לעשותתצטרךמידתיבלתי
זה.רצונהעללהתעקשהוא

יע־אםולראותלחוקק,תחילה

מוד

$TS1$יעמוד$TS1$

$DN2$יעמוד$DN2$לפסולכוחוהמשפטלבית

פסל,ואםהחוק;הוראתאת
ההתגב־פסילתו.עללהתגבר

רות

$TS1$ההתגברות$TS1$

$DN2$ההתגברות$DN2$עללהישעןיכולהאינההזו
יטעןלאאיששכןענייניטעם
פרשןהיאשהכנסתברצינות
ביתמאשרחוקיםשליותרטוב

העיקריתשאומנותוהמשפט,
מתןהיאהמיוחדתומיומנותו
לחוקים.פירוש

עלהשיפוטיתהביקורת
נדבךהיאהפרלמנטשלחקיקה
הליברליתהדמוקרטיהשלחיוני

הדמוקרטיותרובידעלואומצה
השנייה,העולםמלחמתאחרי
תפיסהלקחיה.הפקתובמסגרת

ורקאךהנשענתדמוקרטית

שהיאכפירובהכרעותעל

שלבדבריהםביטוילידיבאה

האמורהבהצעההתומכים

העם,שלטוןאתמבטיחהאינה

שלטוןהואהעםשלטוןשכן
והאורחים,האזרחיותכלל

אתמהוויםהם,ורקשהם,

הדמו־המחוקק.ולאהריבון

קרטיה

$TS1$הדמוקרטיה$TS1$

$DN2$הדמוקרטיה$DN2$עלנשענתנציגיםשל
שהנציגיםהאידיאליתההנחה

הצי־לטובתופועליםמחויבים

בור

$TS1$הציבור$TS1$

$DN2$הציבור$DN2$.היאהמציאותאולםבכללו

דאגתםמעטיםלאשבמקרים

תומכיהםלמחנההיאהעיקרית

ובמקריםהאחרים,חשבוןעל
לעצמם.אחרים

מבטאותאינןהרובהכרעות

החי־עלחיוניתהגנהלעתים

רות,

$TS1$,החירות$TS1$

$DN2$,החירות$DN2$האנושיוהכבודהשוויון

ההגנהשלקיומהכשלמעןזאת,

תכליתוזוהמדינות,נוצרותהזו

איןבמיוחד,שלהן.עיקרית
מגינההפרלמנטריתהשיטה

מפניוזכויותיהםהמיעוטיםעל

הרוב.שלעריצותאושרירות

מנגנוןלכןמחייבתהוגנתשיטה

ולאהרוב,הכרעותעלביקורת

מביתיותרטובמנגנוןנמצא

מחליטאינוהמשפטביתמשפט.

אתמסמןהואהמחוקק,במקום

רשאישבתוכוהמגרשגבולות

בעיניו,כטובלעשותהמחוקק
המיטביותאינןכשהחלטותיוגם

לאעודכלטובות,אינןואף

האמורים.הגבולותנחצים

המשפטביתשלקביעה

סותרתחוקהוראתשלפיה

סוףאינהיסודחוקשלהוראה

ניתןובראשונה,בראשפסוק.
אלהחוקיההסדראתלהחזיר

אותוולתקןהשרטוטשולחן

להת־תוסיףלאשהסתירהכך

קיים.

$TS1$.להתקיים$TS1$

$DN2$.להתקיים$DN2$,אתלשנותניתןושנית

ברצינותיטעןלאאיש

טובמפרשתשהכנסת

מביתחוקיםיותר

אומנותושזוהמשפט,

עודישמששלאכךהיסודחוק

חוקהבהןשישבמדינותמכשול.

הואחוקתיתיקוןמשוריינת,

ביש־דווקאומורכב.קשהעניין

ראל,
$TS1$,בישראל$TS1$

$DN2$,בישראל$DN2$לאמדועופשוט.קלהוא

בישראלהמחוקקיםמסתפקים

בעודיסוד?חוקלתקןביכולת

כוחנימעשההיאשהתגברות

יסודחוקשלתיקוןגרידא,

חוקתית.סמכותהפעלתהוא

והעיקרבכוח.לפעוליותרקל

פניםלהעמידניתןכזובצורה

עלאיתנההגנהשמתקיימת
מדוברכלומרהאדם,זכויות

מוגנותכאילופניםבהעמדת

שה־שעהכהלכה,האדםזכויות

מציאות

$TS1$שהמציאות$TS1$

$DN2$שהמציאות$DN2$שונה.היאהנורמטיבית

בלתיושלטוןדמוקרטיה

הדמו־והיפוכו.דברהםמוגבל

קרטיה

$TS1$הדמוקרטיה$TS1$

$DN2$הדמוקרטיה$DN2$הכוחהגבלתעלבנויה

איזוניםבאמצעותהשלטוני

אלהשלחשיבותםוריסונים.

אינוהעצמישהריסוןככלעולה

הפוליטית;התרבותממאפייני
בריסוןמצטיינתאינהוישראל

בת־נמצאתישראלכזה.עצמי

חתית

$TS1$בתחתית$TS1$

$DN2$בתחתית$DN2$הדמוקרטיותהמדינות
האיזוניםמערכתמבחינת

חוקהלהאיןשלה:והריסונים

מגילתויציבה,משוריינת

בחסרלוקהשלההאדםזכויות

לשוויון,לזכותאזכור)איןחמור
לזכותהביטוי,לחופשלזכות

חב־לזכויותומדת,דתלחופש

רתיות

$TS1$חברתיות$TS1$

$DN2$חברתיות$DN2$)היסודוחוקיוכלכליות

ברובלרובלשינויניתניםשלה

אמנםוהם,61שלברובאורגיל

ותכופים.רביםשינוייםעוברים

ביןאמיתיתהפרדהבהאין
כפילמבצעתהמחוקקתהרשות

והרובלמשל,בארה"בשקיימת

איןבשתיהן.מושלהקואליציוני
בהאיןמחוקקים.בתישניבה

לביןמרכזיממשלביןהפרדה
במדינותהקיימתתת־מדינות

סמכותבהאיןפדרטיביות.

איןהמדינה.נשיאבידיבלימה
שליסודהכלליותבבחירות

לשיפוטכפופההיאאיןאזור.

אנג־שכפופהכפיבינלאומי,

ליה

$TS1$אנגליה$TS1$

$DN2$אנגליה$DN2$ולביתהאירופיתלאמנה

האדם.לזכויותהאירופיהדין

השתלטונתניהוממשלות

בהשפעלוסףשומריוסירסו

ועצמאיממלכתיבאורחבעבר

שירותונציבהמדינהמבקרכמו

להפ־נטויההידועודהמדינה.

עיל
$TS1$להפעיל$TS1$

$DN2$להפעיל$DN2$בייעוץעמוקהפוליטיזציה
ובתפקידילממשלההמשפטי
הציבורי,בשירותהבכירים
העצמאיאופייםשלילתלשם

והממלכתי.המקצועי

זקוקהשישראלמהלכן,
חיזוקהואלנשימהכאווירלו
בניגודוהריסונים.האיזונים

להחלישםעכשיומוצעלכך,

למסירתבדרךניכר,באופן

לרובוהסמכויותהכוחותכלל

בהןלעשותשיוכלהקואליציוני
הגמורההיפרבעיניוכטוב

הניסיוןומוצדק.שנדרשממה
נהגהמשפטשביתמלמד

לבטלבסמכותוובריסוןבאיפוק

בתחתיתנמצאתישראל

הדמוקרטיותהמדינות
האיזוניםמערכתמבחינת

שלהוהריסונים

נפסלושנים27במשךחוקים.

הוראותמעשריםיותרקצת

מבמדינותפחותהרבהחוק,

לעומתאחרות.דמוקרטיות
בעייתייםחוקיםנפסלולאזאת,

הנכבה,חוקהאזרחות,חוקכמו

חוקהקהילתיים,היישוביםחוק
בלתיאחתהוראה)למעטהחרם

שמ־כךההדחה,וחוקמרכזית(

בחינה

$TS1$שמבחינה$TS1$

$DN2$שמבחינה$DN2$,הצדקהכלאיןעניינית
לחוקק.שמבקשיםלהוראה

שעומדיםמימבחינת

הערה




חקישביסודהטעםמאחוריה,
כוח.מפגןראשית,כפול.קתה
הכוח,רבהבית,בעלזיהוי
שלנו.המשטריתבמערכת
באופןלחוקקהכוונהשנית,
הצדקה,ללאפוגעניפרוע,
ולקרואאדםזכויותלרמוס
השלטונית.לשחיתותדרור
יהיהשהשלטוןמניחהההצעה
והדתייםהלאומניםבידיתמיד
מפניאיןלאלהולכןלסוגיהם;
עלוזאת,לעומתלחשוש.מה
כזה:שאיננומיכללהיפגעלים
החדשהשהקואליציהנשים
מיעוטכאלאליהןמתייחסת
המהערביםהאזרחיםזניח,
פלסטיניםטרור,כתומכיצוירים
אתלגזולהיאשהכוונהבשטחים
חייהםאתולהמאיסאדמותיהם
משרתילהט"בים,עליהם,
גבםעלשיעמיסוחובהשירות
(כאשרהשירותצורכימלואאת
להיהרגימשיכורביםחרדים
האופוזיציהתורה),שלבאוהלה
לצניניםיהיושדבריהלשלטון
האזרהחברהארגוניבעיניו,
זכויותעללהגןהפועליםחית

הזרמיםאדם,הואבאשרהאדם
שיהדותאורתודוקסים,הלא
דמוקרטיתהיאמבחינתם
שקרימסווהתחתוליברלית.
מוצעחיזוקשל
מתוכןמהלך
בידיואתומפקיר
בשרירותשיוכלרובשל
היאמסוכנתובעריצות.
מוגבלשבידיושמי
בדרכיםיאפשר
שלטון.חוקיות
דמוקרטיהשלאורךכך
לאהפורמליהפרוצדורליבמובן
תתקיים.

ההצתומכישלההסתמכות
שכןבמקום,אינהקנדהעלעה
שלזכויותומגילתחוקהלקנדה
לשינוי.וקשהקשיחהשהיאמה
בקנדהכזוהוראהלחקיקתהרקע
השביןסמכויותעלמאבקהיה
הפרובינציות,לביןהמרכזילטון
היהניתןבקנדה,קוויבק.במיוחד
בסשימושייעשהשלאלהניח
קרהשגםכפיזו,בעייתיתמכות
רמתבישראל,הפדרלית.ברמה
הפוליטיתהמערכתשלהעוינות
ביותר,גבוהההמשפטביתכלפי
שייעשהכדיתיחקקוההוראה
שכיח.שימושבה

שלשמאלנותםעלהטענה
העליוןהמשפטביתשופטי
ההתגברותפסקתאתכמצדיקה
נסתרתהיאשקרית.טענההיא
שמינויהעובדהידיעלגם
העליוןהמשפטלביתהשופטים
כךלקואליציה,וטוזכותמעניק
אושרמינויםשהתמנושמי
הקואליציוני.הרובידיעל
נגדכבדהמערכהצפויה
תהיההיאהאמורה.ההצעה
המרכיביםבשלבמיוחדקשה
באופוזיציהליברלייםהלא
אתשנושאיםאלההעתידית,
אולם,לשווא.הליברליותשם
הדנפשהעלבמערכהמדובר
מערכההאומה,שלמוקרטית
לחיוניותה.ערוךשאין

המהכוחמפנילהיזהרצריך
מסגולתההמציאות,שלנרמל
הנורמטיביתהראייהאתלשבש
לגיטיאיןכזו,בראייההצלולה.
שתקוםלממשלהציבוריתמיות
חוקשינוייםבישראללערוך
לקואליציהמשמעותיים.תיים
נאשםממשלהראששבראשה
ענייניםבניגודהנגועבפלילים
סיעהראשראש,ועדרגלמכף
שהריםלמלכותביותרהמקורב
החוק;שלטוןנגדידואתפעמיים
ומחרמכהניסטיםמורכבתוהיא
בישראללהנהיגהמבקשיםדים
לומר:ישהתורהשלטוןאת
והשהעדיןמגופהידיכםסלקו
שלנו.הדמוקרטיהשלביר

הערה



