
 ארבעים שנה למשפט החוקתי

 (תגובה להרצאתו של פרופסור שטרית)

 מאת

 רות גביזוף

 א. חוקה לישראל. ב. רשומת־ השלטון והיחסים ביניהן; 1. כללי;
 2. הרשות השופטת; 3. ההגנה על זכויות־האזרח.

 הכנס על הנושא ארבעים שנה במשפט בישראל הטיל על הדוברים הראשיים תפקיד קשה
 ביותר: אי־אפשר לעשות צדק להתפתחויות בתחום משפטי שלם במשך ארבעים שנה
 באמצעות הרצאה קצרה. הדברים אולי נכונים במיוחד לגבי המשפט החוקתי הישראלי,
 שיש בו עושר עצום של נקודות הראויות לדיון. לכן, יכול להיות, כי הדרך שבה בחר
 פרופ׳ שטרית — דיון בסוגיות נבחרות ־־־ היא הפיתרון הטוב ביותר שאיש הבקי בתחום
 יכול להציע לקושי זה. אבל לי, כאדם המתבונן במשפט החוקתי רק מבחוץ, חשוב מאוד
 להעמיד את העצים היחידים האלה בתוך היער שלהם. קושי נוסף העומד בפני הוא, כי
 המאמר המתפרסם כאן הינו הרחבה ניכרת של הדברים שנאמרו בעל־פה ואשר עליהם
 הגבתי. לפיכך אקדיש את עיקר דברי להעמדת הסוגיות הנבחרות האלה בהקשרן ואוסיף
 רק כמה הערות קצרות וחלקיות לגוף הדברים. גישה זו נראית לי עדיפה גם מפני

 שבדרך־כלל אין לי מחלוקת עם השורות האחרונות המעשיות של דברי שטרית.
 במדינות שיש בהן חוקה, כגון ארצות־הברית, תחום המשפט החוקתי נוטה להיות
 מוגדר על־־פי תוכן המסמך. שאלות חוקתיות הן השאלות המוסדרות בחוקה, ושאלות
 שאינן מוסדרות בה אינן חוקתיות. גם מיון זה אינו סופי, והוא תלוי בפירוש הניתן
 לחוקה. כך, למשל, עד 1964 לא ראו מימד חוקתי בשאלת ההסדרה של ההגנה על השם
 הטוב, ופירוש הזכות לחופש־הדיבור לפי התיקון הראשון לחוקה לא כלל כל התייחסות
 להגבלת חופש זה על־ידי חוקי הוצאת דיבה של המדינות. כאשר באותה שנה החליט
 בית־המשפט לפסול חיוב מיקי על הוצאת דיבה כלפי עובד־ציבור על מעשה במילוי
 תפקידו, שינה לא רק את חוקי הוצאת הדיבה בארצות־הברית, אלא גם את מעמדם: הם
. אולם, בעיקרו של דבר, תחום  הפכו חלק לא רק מדיני הנזיקין אלא גם מדיני החוקה1

 * פרופסור חבר, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים. אני מודה לפרופ׳ דוד
 קרצמר על הערותיו המועילות.

.New York Times v. Sullivan 376 U.S. 254, (1964) 1 
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 השאלות החוקתיות בשיטות כאלה ברור ומוסכם. גם אז ניתן להבחין בין שאלות של
 ״המשפט החוקתי׳/ שהן תיאור של המצב המשפטי הקיים. ובין שאלות הנוגעות למצב
 המשפטי הרצוי בסוגיות החוקתיות, היכולה להיראות כשאלה של פוליטיקה או מדע־
׳ את העיון בשתי הסוגיות,  המדינה. אבל דומני, כי פרופ׳ שטרית כולל ב׳׳משפט חוקתי,

 ואני אלך בעקבותיו.
 הדבר שונה במדינות כמו ישראל שבהן אין חוקה, שם חסר קנה־מידה חיצוני־צורני
 מוסכם כזה לזיהוי התחום. אולם העמדה המקובלת היא. שמשפט חוקתי אינו תלוי
 בהכרח בחוקה נוקשה וכי הוא כולל לפחות שני נושאים חשובים ומרכזיים: אפיון
 רשויות־השלטון, הרכבן, תפקידיהן והיחסים ביניהן וזכויות־היםוד של האזרח. בעיקר
 — אך לא רק — כלפי המדינה. בנושא הראשון מתרכז פרופ׳ שטרית בהגנה החוקתית
 של הרשות השופטת, ובשני — באופן שבו מתייחס בית־המשפט בישראל לשיקולי
 ביטחון. הוא מתייחס גם לשאלה המקדמית למה אין לנו חוקה, האם מצב זה רצוי והאם
 יש סיכוי לשנותו, ולתפקיד שאותו הכרזת העצמאות ממלאת במישור המשפטי

 והחברתי. אתחיל בנושאים אלה דווקא.

ה ל>שראל ק ו  ח

 שטרית מזכיר (בהקשר הוויכוח על שינוי שיטת־הבחירות) נקודה שנוהגים לשכוח
 אותה: הוויכוח על חוקה לישראל הוא בעיקרו ויכוח על מעמד של ההסדרים החוקתיים
 ולא ויכוח על תוכנם. הוויכוח על התוכן הוא חלק מן הוויכוח המהותי בתחום המשפט
 החוקתי, אולם בדרך־כלל הוא שונה מן הדיון בשאלה אם ראוי כי הסדרים אלה יעוגנו
 דווקא בחוקה, מה יהיה טיב השריון שלה, מי יפקח על קיום הוראותיה ואיך יהיה ניתן

.  לשנותה2
 אימוץ חוקה נוקשה בשיטה שנוהג פה העיקרון של ריבונות הפרלמנט הוא, בעיקרו
 של דבר, שינוי, לפחות פוטנציאלי, ביהםי־־הכוחות הפוליטיים. יש בחוקה כזאת הגבלה
 על כוחו הפורמלי־משפטי של המחוקק הראשי והענקת סמכות לגוף אחר — בדרך־
 כלל וגם בהצעות שלנו, בית־המשפט — לפקח על ההסדרים החוקתיים — אותם
 הסדרים הנראים מרכזיים וחיוניים, ובדרך־כלל כוללים גם את זכויות־האדם וגם את
 עיקרי מבנה הממשל גם כאשר אלה נתקבלו על־ידי המחוקק הראשי, המייצג את רוב

 האוכלוסייה ואחראי כלפיה.
 אני מסכימה עם עיקרי דבריו של פרופ, שטרית בנקודה זו. גם אני סבורה כי,
 עקרונית, היה רצוי שתהיה חוקה לישראל, מפני שיש בחברה הישראלית מתחים קשים
 הן לגבי יחסי־גומלין בין רשויות והן לגבי זכויות־האזרח, ובעיקר מפני שיש בה איום
 מיוחד על זכויותיהם של מיעוטים, כפי שאפרט למטה. אינני בטוחה, כי כל מסמך

 2 מובן, כי השניים — מעמד ותוכן — אינם בלתי־קשורים. יש ביקורות, שמבחינת התוכן המהותי
 הן שנויות במחלוקת, ולמחלוקת זו אין בינתיים ״לבוש״ נורמטיבי ברור. ניסוח חוקה מחייב
 התייחסות מסוימת לבעיה, בעיקר במקום שהיא מן הסוג שקשה לתאר חוקה בלעדיה, כגון
 מחויבות לשוויון במסגרת מגילת־זכויות. הוויכוח באיזו מידה האופי היהודי של המדינה, למשל,
 צריך להצדיק סטיות ממה שנראה בדרך־כלל כהשתמעויות של שוויון הוא ויכוח מהותי, שיש לו

 חשיבות מיוחדת בהקשר של הוויכוח על אימוץ חוקה.
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 חוקתי עדיף על המצב הנוכחי, אולם להערכתי השאלה אינה מעשית. במקום אחר3
 טענתי, כי הסיכוי שתהיה חוקה לישראל בעתיד הנראה לעין אינו גדול וכי החלטת הררי
 היתה, לפחות בדיעבד, החמצה של ההזדמנות ההיסטורית היחידה שבה אולי היה ניתן
 לחוקק חוקה לישראל. לא שיניתי את דעתי מאז, למרות ההתארגנות המרשימה של

 יוזמות לחקיקת חוקה.
 לפיכך נראה לי, כי הן מבחינה תיאורטית והן מבחינה מעשית כדאי להתרכז במה
 שנעשה במשפט החוקתי שלנו בהעדר חוקה, מתוך אמונה כי זה דפוס הפעילות
 וההתפתחות שניתן לצפות לו גם בעתיד. יש להזכיר, כי בית־המשפט העליון שלנו עשה,
 בהעדר חוקה, דברים שלעתים הם מרשימים אף יותר ממה שעשה בית־המשפט העליון
 האמריקני בנוכחות חוקה ומגילת־זכויות וכי אין ספק שהמשפט החוקתי שלנו הוא
 יצירתי ופעיל הרבה יותר מאשר זה של אנגליה — המדינה הכמעט־יחידה שגם בה אין

.  חוקה4
 אחד הדברים שניתן לעשות בהעדר חוקה הוא שימוש רחב יותר בחלקים הרלבנטיים
 של הכרזת העצמאות, בעיקר לגבי הניסיון לבנות כאן מדינה שיש לה מחויבות שוות־
 מעמד לשני ערכים: הקמת מדינה יהודית בישראל והקמת מדינה שיש בה שוויון מדיני
 וחברתי גמור לכל האזרחים. קשה להעריך היום מה בית־המשפט העליון היה פוסק לגבי
 מעמדה המשפטי של ההכרזה לו ידע על ההתפתחויות החקיקתיות לגבי החוקה. כיום,
 מכל־מקום, לא ניתן לשנות את הקביעה כי ההכרזה איננה חוק מחייב, ובוודאי איננה
 ״חוק עליון״ שחוקי הכנסת חייבים להתיישב עמו. לכן ההכרזה אינה יכולה למלא את
 אחד התפקידים החשובים של חוקה: ההגבלה המשפטית של המחוקק, אולם היא יכולה
 בהחלט למלא תפקיד חשוב אחר של חוקה, והוא התפקיד החינוכי־פוליטי־ציבורי5. גם
 בנקודה זו אני מסכימה עם פרופ׳ שטרית: לא נעשה די שימוש במסמך חשוב זה, שהוא
 בינתיים המסמך החוקתי הכולל היחיד שקיבל גושפנקא רשמית כלשהי, אף אם תוקפה

 פחות מזה של חוק.
 נקודה נוספת הראויה להדגשה היא, כי הכרזת העצמאות מדברת לא רק על שוויון
 מדיני אלא גם על שוויון חברתי. בכך היא נוקטת עמדה מרחיבה לגבי תפישה קלםית של
 זכויות־האדם, הכוללות בדרך־כלל רק את הזכויות האזרחיות והפוליטיות. בישראל יש
 ללא ספק בעיה אמתית של שוויון מדיני לגבי מיעוטים לאומיים, אולם לבעיה זו יש כיום
 מודעות גבוהה: להבדיל מן המצב בראשית שנות המדינה, יש כיום בארץ עירנות למתח
.  בין קיומה של מדינה יהודית לעובדת ישיבתם בארץ של ערבים רבים כאזרחי־המדינה6

R. Gavison, "The Controversy Over Israel's Bill of Rights" 15 Israel Yearbook on Human 3 
.Rights {m5) 113 

 4 אם כי אני מסכימה עם שטרית, שאין ללמוד לשיטתנו מאנגליה, בגלל טעמים שונים, וביניהם
 המסורות השונות של אנגליה ושל ישראל. כן יש לקחת בחשבון, כי באנגליה יש עתה חשיבות
 מעשית לא־מבוטלת בתחום זכויות־האדם לאמנה האירופאית ולפסיקת בית־המשפט של הקהיליה

 האירופאית, וכי אלה פועלים, במידה מסוימת, כמו חוקה.
 5 יכול להיות, שיש בעיה מסוימת ביכולתו של מסמך למלא תפקיד חינוכי־ציבורי אם אין לו אף
 מעמד של חוק. הבעיה חריפה במיוחד אם יש חוקים רבים שאינם מתיישבים עם המסמך. אולם
 אצלנו אין זה המצב, ולהכרזת־העצמאות יש בכל־זאת חגיגיות יחידה במינה, ותמיכה פה אחד של

 כל מנהיגי היישוב בעת הקמת המדינה.
 6 כיום, אחד מן החששות הגדולים של מציעי חוקות הוא סוג הפיתרון שיאומץ לגבי שוויון בין
 יהודים ובין לא־יהודים בישראל — כאשר החשש בא משני הקצוות של המערכת הפוליטית.
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 מודעות זו אינה נחלת הכול, ומודעות לבדה אינה מבטיחה פיתרון, אולם נראה כי היא
 חיונית לו. לעומת זאת, נראה כי המתחים הפוליטיים הקשים שבהם נתונה ישראל
 משכיחים ממנה את בעיות השוויון החברתי. מודעות לאידיאל זה ועיסוק בשאלות של
 מה מתחייב ממנו בחברה הישראלית הם נושאים שראוי להחזיר אותם למרכז החשיבה
 הציבורית. שאלה אחרת, שאיני רוצה לנקוט לגביה עמדה כאן, היא האם ראוי לעגן

 עמדה מסוימת בסוגיות אלה בחוקה, אם וכאשר תהיה.

ם ביניהן י ס ח י ה  ב. רשויות״ רו^לס^ך ו

 1. כללי

 כאמור, גם במדינות שאין בהן חוקה נוקשה חייבת להיות הסדרה משפטית של רשויות־
 השלטון המרכזיות, אופן בחירתן או מינוין וסמכויותיהן היחסיות. ההסדר המשפטי

. 7  שחברה מסוימת נותנת לסוגיות אלה הוא לבו של המשפט החוקתי שלה
 בםוגיא חשובה זו התרכז שטרית בבעיה של מעמדה של הרשות השופטת. בכך הוא
 מביא לנו בצורה מרוכזת, ובעברית, את פרי עבודתו המרשימה בשנים האחרונות, ברמה
 הישראלית והבינלאומית כאחד, בנושא של העצמאות השיפוטית ואי־התלות של
 הרשות השופטת. לגבי המצב בארץ, מסקנתו היא, כי בשנים האחרונות התחזק מעמדו
 של בית־המשפט העליון בחברה הישראלית וגדל היקף תפקידיו, אולם זאת ללא גידול
 מתאים בהיקף ההגנה החוקתית הנתונה לו. עיקר החיבור הוא סקירה של ההסדרים
 הקיימים והצבעה על הנקודות שבהן אין הגנה מספקת על אי־התלות השיפוטית, על כל

 היבטיה.
 לגבי שתי הרשויות האחרות והיחסים ביניהן מסתפק פרופ, שטרית באמירה
 הלקונית, כי ״הממשלה נשארה הרשות הדומיננטית...הכנסת בישראל עדיין מתמודדת

 עם האתגר לעצב את מקומה הראוי לה במסגרת המשטר בישראל״.
 אין מחלוקת, כי הרשות השופטת היא אחת הרשויות החשובות במדינה. יתירה מזו;
 למשפטנים יש נטייה מובנת להתרכז בה, שכן היא היחידה המורכבת כולה מאנשי־
 מקצוע וטוענת לאוטונומיה מקצועית. אין מחלוקת גם על כי מידה נאותה של אי־תלות
 שיפוטית היא יסוד חשוב של מבנה חוקתי ראוי. יחד עם זאת, התרכזות בבעיה זו עלולה
 לעוות את התמונה הכללית: דומה שאף פרופ׳ שטרית סובר, כי מצבה של הרשות
 השופטת בישראל, אף כי יש בו כמובן מקום לשיפור, אינו בעייתי במיוחד. לעומת זאת,
 היחסים המורכבים בין הכנסת ובין הממשלה, מחד גיסא, ובין הכנסת והממשלה ובין
 בית־המשפט, מאידך גיסא, יחד עם בעיות מבניות לא פשוטות הן של הכנסת הן של
 הממשלה, אשר נתגלו והודגמו בצורה דרמטית במשך שנות קיומה של המדינה, ראויים

 ללא ספק לעיון.
 תגובה אינה יכולה, כמובן, להשלים חסרים כאלה. מצד שני, פטור בלא כלום אי־

 השווה העיסוק הכמעט יחיד בשאלה זר של ערי ז׳בוטינםקי מ״חירות״ בעת הדיון על החוקה ב־
 1950 : גביזון(לעיל, הערה 3). ראה גם הדיון בכנסת אגב אימוץ הנוסחה של ״מדינת העם היהודי״

 בסעיף 7א לחוק יסוד: הכנסת.
 7 כך, למשל, החוקה האמריקנית בנויה משבעה סעיפים, ושלושת הראשונים עוסקים, לפי סדר זה,

 בהקמת הרשות המחוקקת, הרשות המבצעת והרשות השופטת וקביעת תחומי סמכויותיהן.
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 אפשר. השאלה אם הפיתרון שניתן אצלנו לבעיה החוקתית היסודית של מבנה הרשויות
 והיחס ביניהן חייבת להיות במרכז העיון והבדיקה של אנשי המשפט החוקתי ומדע

 המדינה כאחד. אנסה, לכן, להזכיר לעצמנו קצת מן הבעיות שהתגלו.
 מבנה הממשלה צריך להבטיח איזון טוב בין יעילות הממשל ויכולתו לנהל את
 המדינה ובין אחריותו כלפי הבוחרים וכלפי נציגיהם. אצלנו התעוררו בעיות בשתי
 הנקודות: הבחירות לכנסת הן יחסיות באופן מלא, עם אחוז־חםימה נמוך. הממשלה
 נבחרת לפי יחסי־הכוחות בכנסת ותלויה באמונה. תחילה נראתה, משפטית ומעשית,
 כיחידה אחת, הקמה ונופלת בשלמותה, מה שהגביל מאוד את ראש־הממשלה בבחירת
 שריו. בשנים האחרונות נתקלנו בתופעה של ריבוי מפלגות קטנות וחוסר־יכולת של
 מפלגה גדולה אחת לרכז סביבה ממשלה. הדבר גרם לכל מיני פתרונות, שבכולם היו
 בעיות רציניות של תפקוד הממשלה ויעילותה. בעיה אחת — זו של מעמד ראש־
 הממשלה — אף שונתה בעקבות הניסיון: כיום ראש־הממשלה יכול לפטר שר בלי
 שהדבר גורר אוטומטית, כפי שהיה בעבר, התפטרות הממשלה כולה. אולם, בפועל,
 עדיין יש לראשי־ממשלה בעיות של ממש בניהול ממשלתם: השינוי המשפטי לבדו אינו
 מאפשר תמיד, מבחינה פוליטית, פיטורי שר יחיד. מצד שני, אותם אילוצים עצמם גרמו
 לכך, כי הרצון להגן על קואליציות מונע הפעלה יעילה של הביקורת הפרלמנטרית על
 מעשי הממשלה. הבעיה היא סבוכה, ואסור לקפוץ לפתרונות חפוזים, אולם אין ספק כי
 יש לחשוב על דרכים למתן את ההשפעה הקשה הזאת על יעילותה ואחריותה של

 הממשלה.
 גם לגבי הכנסת עצמה התגלו בעיות, שחלקן קשורות לשיטת־הבחירות. מנגנון קבלת
 ההחלטות בכנסת ומערכת הסיוע והייעוץ הפרלמנטריים אינם מאפשרים ביקורת יעילה
 הן על מעשי הממשל והן על יוזמות החקיקה של הממשלה, כולל חוק התקציב. לכנסת,
 בכלל, ולאופוזיציה, בפרט, אין הכוח, אין היכולת, וכנראה גם אין הרצון, לגבש עמדות
 עצמאיות בסוגיות המדיניות העיקריות. לעתים מתקבל הרושם כאילו אין בכנסת די
 למידה לעומק של הסוגיות — אותה למידה שהיא תנאי הכרחי לניהול מדיניות או
 לביקורת על מדיניות. אני נמנית על אלה הסבורים כי חולשה זו של הכנסת אינה
 מתחייבת וכי יש לחשוב על דרכים לחזק את יכולת הפיקוח האפקטיבית של הכנסת על
 מעשי הממשל גם בדרכים שאינן מגיעות לכדי הצבעת אי־אמון. דבר מעניין הוא, כי
 חוקה נדרשת בדרך־כלל כדי להגביל את פעולתו הרעה של המחוקק הראשי. אצלנו,
 הגם שיש עיקרון פורמלי של עליונות הרשות המחוקקת, אין ספק בלבו של כל מתבונן
. לכן סביר להניח, כי הבעיה כאן איננה זו של 8  כי העליונות היא דווקא בידי הממשלה
 המעמד החוקתי של הכנסת(להבדיל ממעמדה על פי חוק), אלא תוכן ההסדרים: כל עוד
 קיימת התלות המורכבת, האישית־מפלגתית, בין הכנסת ובין הממשלה, יכול להיות
 שלא נוכל לקבל מצב שיהיה שונה בהרבה; שכן לא נוכל להגיע למצב שבו הכנסת

.  תיטול לעצמה, בחוק, את הסמכויות והמשאבים הדרושים לפעילותה התקינה9

 8 נקודה המדגימה היטב, כי בהרבה מקרים לא מספיק ללמוד רק את ההסדרים המשפטיים ואת
 האילוצים הפורמליים, וכי בענייני חוקה במיוחד אי־אפשר לעמוד על המציאות בלי לדעת את
 המגבלות והאפשרויות הלא־פורמליות. אלה קובעות את האופן שבו השיטה פועלת למעשה ואת
 האופן שבו סביר כי תפעל בעתיד, גם אם יהיו שינויי חוק מסוימים שלא ישנו את המאפיינים הלא־

 פורמליים של המערכת.
 9 יש לזכור, כמובן, כי חלק מתמונת היחסים בין הכנסת ובין הממשלה אינה תלויה במאפיינים
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 2. הרשות השופטת

 בחלק הראשון של דבריו פרופ׳ שטרית מנתח את מהות אי־התלות השיפוטית ובונה
, של ההגנות המשתמעות מרצון להגן עליה באופן מלא. הוא בודק את  ״מודל אידיאלי,
 ההסדרים במשפט הישראלי לאור מודל זה ובודק היכן חסרה ההגנה על עצמאותה של

 הרשות השופטת במשפטנו.
 מבחינת אי־התלות נראה לי, על סמך תיאורו של פרופ, שטרית עצמו, כי בעיקרו של
 דבר נהנית הרשות השופטת בישראל ממידה ניכרת של אי־תלות, כאשר בודקים את
 צירוף ההסדר המשפטי והמנהגים החוקתיים שהתפתחו ביחסים בין הרשויות. אף
 הוראת סעיף 10(ב) בחוק יסוד: השפיטה, שניסוחו ודאי אינו מוצלח, אינה מביאה אותי
 לשנות את דעתי. הרעיון של הסעיף לא היה לפתוח פתח מסוכן לפגיעה בתנאי עבודתם
 של השופטים כעונש על שפיטה לא־פופולרית על־ידי מציאת עוד מגזר של קורבנות
 במשק, אלא לקבוע את הרעיון, שהוא — לדעתי — קביל ומוצדק, כי אין להעניק לשופטים
 חסינות מפני ארגוךמחדש של תנאי העבודה במשק. לא טוב להשאיר חוקים העלולים

 להכשיר פירושים מסוכנים, אולם פגיעה בעצמאות השיפוטית עדיין אין כאן.
 יש להדגיש כי הפתרונות המעשיים להבטחת אי־התלות השיפוטית, כמו גם
 התפישות לגבי ההיקף הרצוי של אי־תלות זו, יכולים להיות שונים. במדינות מערביות
 רבות, שבכולן יש מחויבות לעיקרון של אי־תלות שיפוטית במובן מסוים, יש גיוון רב
 מאוד של פתרונות מעשיים. נראה אפוא, כי יהיה קשה ללמוד לגבי הפיתרון הראוי רק

. 1  ממודל אידיאלי אחד של היקף ההגנה החוקתית של אי־התלות השיפוטית0
 אודה, כי יש לי גם כמה הרהורי כפירה לגבי ההשלכות המעשיות של אי־התלות
 השיפוטית. אין ספק, כי אנו רוצים למנוע מצב שבו שופט יפסוק לפי ניחושו־־שלו את
 משאלות הממשל, כדי לזכות בטובות־הנאה שהממשל יכול לתת לו. מצד שני, לא ברור
 לי כי דבר זה מחייב ששופטים דווקא, עם אי־התלות האישית החשובה שלהם, יקבעו
. אני גם אינני בטוחה, כי חיוני שסמכות התקנת תקנות סדר־הדין 1  את כל םדרי־עבודתם2

 המיוחדים של המבנה בישראל, אלא היא פועל יוצא כמעט הכרחי של השיטה שלפיה נבחרת
 הממשלה על־פי יחסי־הכוחות בפרלמנט. בעיקרו של דבר, זהו המצב, באנגליה(שם פותרים חלק
 מן הבעיות שלנו על־ידי שיטת־בחירות אזורית־רובנית, המבטיחה מספר קטן יחסית של גושים
 גדולים יחסית בפרלמנט), לעומת הבחירות העצמאיות לרשות המחוקקת ולרשות המבצעת
 הנהוגות, למשל, בארצות־הברית. לכל אחת מן השיטות יתרונות וחסרונות, וצריך לבדוק מחדש

 את השאלה באיזו מהן, או באיזה שילוב שלהן, אנו רוצים עבור ישראל.
 10 כך, למשל, שטרית מונה חמישה מרכיבים עקרוניים להגנה על אי־התלות: איסור הקמת בתי־דין
 לעניינים מיוחדים, הימנעות מםיכול פסקי־דין ספציפיים על־ידי הרשות המבצעת או המחוקקת,
 תפישת השופט שלא כחלק מן המנהל הציבורי, אי־פגיעה בתנאי־השכר של שופטים וכלל לגבי
 קביעת מותכים. הוא עצמו אומר, כי האחרון מקובל רק בשיטות קונטיננטליות, אולם באותן
 שיטות נתפש השופט בהחלט כחלק מן המנהל הציבורי, והאיסורים על פגיעה בתנאים ובהיבטים
 אחרים של אי־תלות אישית חלים, לפחות מבחינה משפטית, רק על חלק קטן מאוד משופטי
 אנגליה וארצות־הברית. הגיוון בשיטות מינוי שופטים אף הוא עצום, והדיון בדרכי המינוי או

 הבחירה הראויים והיחס ביניהם ובין מקום הרשות השופטת בממשל נמצא רק בתחילתו.
 11 שטרית מלין על כך שלשר־המשפטים יש סמכות לקבוע את שעות פתיחת בתי־המשפט. הוא רוצה,
 כי חופשות שופטים לא תהיינה בשליטת הרשות המבצעת. למה? האם ברור הוא כי הכרחי לצורך
 אי־תלות שיפוטית ששופטים יוכלו לקבוע בעצמם מתי ישבו — ומתי ולכמה זמן יצאו לחופשה?
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 תהיה בידי הרשות השופטת. תקנות סדר־הדין אינן עניין פנימי של השופטים, אלא עניין
 הנועד להבטיח ניהול תקין של משפטים. לא ברור כלל, כי למערכת השיפוטית יש כוח־
 האדם המאפשר מבצעים כגון חקיקת תקנות םדר־דין. אין ספק, כי גם במצב הקיים
 שומעים הרבה ללקחי נסיונם של שופטים כאשר ניגשים להתקנת תקנות. בקצרה:
 התוצר לא יהיה שונה במאוד אם הסמכות תישאר בידי הרשות המבצעת, ולא נראה לי כי

 יש כאן פגיעה של ממש באי־התלות של הרשות השופטת.
: יש ,  אולם התיזה המעניינת ביותר של פרופ, שטרית היא תיזה ״התפתחותית,
 התרחבות בתפקידם של בתי־המשפט, בכלל, ובית־המשפט העליון, בפרט, יחד עם
 כרסום במעמד המוסרי והאישי שלהם. לדעת שטרית, אלה שתי מגמות נוגדות, שקיומן

 יחדיו מפתיע. לדעתי, התמונה מורכבת יותר, ואין מתח מתמיה בין מרכיביה.
 את הרחבת תפקיד בית־המשפט והמערכת המשפטית, בכלל, פרופ, שטרית רואה
 בכך שיותר עניינים טעונים־פוליטית מגיעים כיום להכרעה שיפוטית מאשר בעבר וכי
 יש יותר נכונות שיפוטית לבדוק את הדברים לגופם. הסברים למצב זה כוללים — לדעת
 פרופ, שטרית — את היחלשות הרשות המבצעת, את המודעות הגוברת של אזרחים
 לזכויותיהם ואת הנכונות הגוברת של בית־המשפט להיכנס לעובי הקורה של בעיות
 אלה. כללית — הוא סבור — יש לברך את בית־המשפט על פסיקתו. לגבי מעמד
 הרשות השופטת, שטרית מבחין בין שלוש תקופות: בראשונה מעמד בית־המשפט היה
 חלש כלפי רשות מבצעת חזקה, והדבר התבטא באי־ביצוע פסקי־דין, חוקי־תשריר
 וכדומה. באמצע שנות השבעים ובסופן יש לנו חיזוק במעמד הרשות השופטת,
 ולאחרונה שוב כרסום המודגם על־ידי חנינה מיד לאחר החמרה בעונשו של אדם על־ידי
 בית־המשפט העליון, עיכוב ביצוע של צווי־הריםה, לחצים פוליטיים על בתי־המשפט
 בעניינים טעונים(כגון משפטי אבו חצירא והמחתרת היהודית) והחלטות שר־־המשפטים
 בעניין נקש, יחד עם שחיקה במשאבים העומדים לרשות הרשות השופטת ונסיונות

 לפגוע בשופטים בעניינים כגון ביטוח־הבריאות שלהם.
 בקרב המתבוננים מן הצד במערכת הממשל הישראלית אין מחלוקת, כי בפועל גדל
 התפקיד שבית־המשפט ממלא. יש ויש מחלוקת על הטעמים לתהליך זה ועל מידת
 המפנה שבו כלפי תקופות קודמות במדיניות בית־המשפט (וראו דבריהם של
 הפרופסורים קרצמר וזמיר בכנס זה), כמו גם מחלוקת על המידה שבה התפתחויות אלה
, ואף מחלוקת על השאלה האם מבחינות 1  רצויות מבחינת מעמדו של בית־המשפט2
 חשובות בית־המשפט מתערב יותר או שמא רק חשש התערבותו משפיע יותר על
. איני בטוחה, כי יש שינוי של ממש במידת הלחצים הפוליטיים המופעלים 1  המערכת3
 על בית־המשפט בעניינים טעונים: פרשת שליט נדונה בבית־המשפט בשיא מעמדו, לפי
 שטרית, מה שלא הפריע לאנשים להפעיל לחץ על בית־המשפט לפני החלטתו ולבקר
 אותו בחריפות רבה על חריגה מסמכות ושאר עוולות לאחר שההחלטה שניתנה לא

 ואולי דווקא ביסודות אלה נחוץ יסוד מסוים של אחריות, כדי שהשופטים לא יעשו שימוש־לרעה
 באי־תלותם? מובן שצריך למנוע מצב של הפעלה מבחינה של הסדרים כאלה לגבי שופט יחיד,
 אולם הפעלה סבירה של הסדרים כוללים לגבי המערכת השיפוטית על־ידי גורם חיצוני נראית

 לפחות מתקבלת על הדעת.
 12 השווה, למשל, גישתו הביקורתית של השופט לנדוי, ״על שפיטות וסבירות בדין המינהלי״ עיוני

 משפט יד (תשמ״ט) 5, עם גישתו המרככת של פרופ, זמיר בכנס זה.
 13 וראה למטה, בדיון על מקום שיקולי הביטחון בהחלטות בית־המשפט.
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 מצאה חן בעיני מי שסירב לשחרר את בית־המשפט מן הצורך להחליט בסרגיא. איני
 מוצאת שום תימוכין לטענה כי יש כרסום במעמד האישי והמוסרי של השופטים ושל
 הרשות השופטת. להיפך: במקביל להגדלת חלקם בממשל במובן הרחב, יש ללא ספק
 חיזוק במעמדם, לפחות במובן זה שרשויות־השלטון חייבות להתחשב בפסיקת בית־
 המשפט בתכנון צעדיהן. יתירה מזו: השלטון משתמש לעתים ביוקרה המוסרית של
 בית־המשפט כדי לקבל הכשר לפעולותיו. כמו־כן אינני בטוחה, כי כל הסימנים לכרסום
 ששטרית מונה משקפים נכונות לפגוע בשופטים ככאלה כדי להחלישם. יש סימנים
 למאבק על בכורה וכוח, שהם סממנים טבעיים של כל מערכת שיש בה חלוקת כוחות.
 אולם יש איפוק ראוי לציון מצד המערכת הממשלתית והחקיקתית והימנעות מודעת

 מפגיעה במערכת השיפוטית ובאי־התלות שלה.
 שטרית מציין בדאגה, כי הפעילות הגוברת של בית־המשפט מחייבת לחזק את
 הערובות החוקתיות לאי־התלות של הרשות השופטת. כל עוד אין לנו חוקה, ממילא לא
 יכולה להיות הגנה חוקתית לשופטים בלבד. אולם, כאמור, הניסיון עד עתה מלמד, כי
 הרשות השופטת מנווטת היטב בין הצורך להפגין עצמאות ואי־תלות ובין החובה שלא
 לאבד את אמון העם ואת היכולת לתפקד וכי המערכת הפוליטית מגלה איפוק הן
 בריטוריקה והן במעשה, בניסיון שלא לתת יד לפגיעה בלגיטימיות של מערכת־

 השפיטה.
 מעבר לכך, המעורבות הגוברת של הרשות השופטת בסוגיות הנוגעות ללבו של
 ההליך הפוליטי חייבת לעורר מחדש את המחשבה על האחריות הפוליטית של בית־
 המשפט ועל ההשלכות בין תפקיד בית־המשפט ובין מינויי שופטים והאתוס שלהם. גוף
 המפעיל מידה רבה של כוח פוליטי והיכול להקשות על פעילות הממשל או אף לטרפד
 אותה, חייב לקחת בחשבון כי הוא לא יוכל ליהנות לאורך זמן מחסינות מוחלטת מפני
 השפעות פוליטיות וכי לא ברור אז שהוא אכן זכאי לחסינות פוליטית כזאת. תהליך כזה
 יחייב אותנו לחשוב מחדש על כמה מן המאפיינים של אי־תלות שיפוטית ועל האיזון
 הרצוי בין אי־תלות ובין אחריות בפעולת הרשות השופטת. לכן אין זה מפתיע, אלא אף
, באופן מסורתי  מתבקש, כי בית־משפט שהחלטותיו נוגעות לעניינים שהם ״פוליטיים,
 ועשויות לכן להשפיע על משחק־הכוחות הפוליטי, יידרש לשלם מחיר מסוים למערכת

 הפוליטית שאליה הוא חפץ להיכנס.
 איני רוצה להיכנס לפרטי טענותיו של שטרית לגבי ההסדרים לאי־תלות הרשות
 השופטת בישראל, שעם רובן הגדול אני מסכימה. חשוב רק להזכיר, כי המידה הראויה
 של אי־התלות השיפוטית תלויה בתפישת התפקיד של השופט. ככל שיש מרכיב
 פוליטי־חברתי חזק יותר בתפקיד השופט, להבדיל ממרכיב מקצועי־יישומי, תפישה
 של checks and balances מחייבת כי תהיינה השפעות פוליטיות מסוימות על הפעלת
 הכוח השיפוטי, בעיקר באמצעות מינויים; וכי בית־המשפט יצטרך להיות חשוף
 לביקורת ציבורית פוליטית נוקבת, העשויה להביא לתהליכים חברתיים ופוליטיים
 שעדיין אינם מוכרים בישראל, אך מהווים חלק ממרקם יחסי הרשות השופטת והממשל

 בשיטות כגון השיטה האמריקנית.
 הצירוף של הרחבת מעורבות וסימנים מסוימים של רצון מצד המערכת הפוליטית
 להגביל את הכוח השיפוטי אינם מגמות נוגדות ומפתיעות, אלא משלימות וכמעט

 מתחייבות.
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 3. ההגנה על זכויות־האזרח

 מידת ההגנה על זכויות־האזרח, בכלל, וזכויות מיעוטים, בפרט, והצורה שבה השיטה
 מבטאת את מחויבותה לדימוקרטיה ולעיקרי משטרה החוקתי הן סוגיות מרכזיות של

 המשפט החוקתי.
 פרופ׳ שטרית התרכז רק בהתנגשות בין זכויות־האדם ובין בטחון המדינה. זהו ללא
 ספק אחד התחומים החשובים ביותר במשפט החוקתי הישראלי, ובימים אלה יש לו
 דחיפות מיוחדת עקב האירועים בשטחים והאמצעים המשפטיים הננקטים בעקבותיהם.
 אולם דווקא בגלל הפרופיל הגבוה של הנעשה בשטחים חשוב להדגיש, שהגנה על
 זכויות־האדם היא יותר מאשר עיסוק בזכויות תושבי השטחים וכי יש התנגשויות
 חשובות בענייני זכויות־אדם שאינן קשורות לבטחון המדינה. בתחומים רבים של
 זכויות־האזרח יש למצב בישראל היבטים ״חוקתיים״. בקצרה, ניתן לומר, כי ישראל
 נמצאת בתחומים אלה במצב טוב באמצע יחסית למדינות אחרות: יש מקום לשיפור,
 כמו תמיד, אולם יש גם הישגים מרשימים. חלק מהישגים אלה הם של המחוקק, וחלקם
 — פיתוחים יוצרים של בית־המשפט העליון, שהשכיל לבסס זכויות־יםוד, כגון חופש־
 הביטוי, חופש־ההתאגדות, חופש־העיםוק וחופש־התנועה על מושכלות־יסוד לא־

. 1 4  חקוקים של משטרנו החוקתי
 חשיבות חוקתית מיוחדת יש לבעיה אחת של זכויות־האדם: היחסים המורכבים בין
 דת למדינה ומהות אפיונה של ישראל כמדינה יהודית. בתחום רגיש זה קל יותר להצביע
 על אזורי בעיה ועל מתחים מאשר על הישגים. מבחינת תרומתו של בית־המשפט
 התמונה מעורבת: לצד תחומים של ״שמרנות״ וחוסר־נכונות להתערב, בעיקר בתחומים
 שיש בהם נקיטת עמדה ברורה של המחוקק הראשי, יש תחומים של יצירתיות מובהקת

 בסוגיות שאין להן הסדרה מפורשת כזאת.
 אחד מן הטעמים המיוחדים שבגללם היה ראוי שתהיה חוקה בישראל נוגע לבעיית
 המיעוטים וזכויותיהם. ידוע הוא כי הדימוקרטיה, שהיא בעיקרה הכרה בשלטון הרוב,
 עלולה לפגועה בזכויותיהם של מיעוטים היושבים בה. הבעיה מחריפה מאוד כאשר
 המיעוטים האלה הם קבוצה לאומית בתוך מדינה שהיא עצמה מדינת־לאום וכאשר הם
 משתייכים לקבוצה שעמה המדינה מקיימת מצב מתמשך של לוחמה ואיבה. למרות
 המחויבות לשוויון בהכרזת העצמאות והגם שיש גם בנושא זה כמה הישגים מרשימים,
 קשה להשתחרר מן הרושם כי מדינת ישראל לא התמודדה בצורה מספקת עם

 ההשתמעויות של זכויות המיעוטים לשוויון מדיני וחברתי מלא.
 המסר הכללי של פרופ׳ שטרית הוא אופטימי, לפחות במונחים של התייחסות בתי־
 המשפט: מאז סוף שנות השבעים — הוא אומר — ירדה חשיבותם של שיקולי
 הביטחון ועלתה חשיבותם של שיקולי חוק וזכויות־האזרח. לבית־המשפט יחם ביקורתי
 יותר להחלטות המבוססות על טעמי ביטחון. שטרית טוען, כי פםקי־הדין שהתערבו
 בהחלטות בטחוניות בראשית שנות המדינה היו בעיקרם בעניינים פרוצדורליים, בעוד

 14 אצלנו לרוב הזכויות והם של החשודים והנאשמים אין מעמד חוקתי כמו שיש להן בארצות־הברית,
 למשל. אולם ניתן לציין כאן את ההתפתחויות האחרונות בעניין זכות רשימה להשתתף בבחירות
 לכנסת. ראוי לציין, כי לפני פרוץ האינתיפדה הנקודות העיקריות שבגללן זכתה ישראל לביקורת
 בעולם במונחים של הגנה על זכויות־אדם היו ההגבלות על חופש־הנישואין וחובת הגיוס הכללי

 לצבא...
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 כיום יש נטייה לבדוק את ההחלטות הבטחוניות לגופן, כפי שמודגם היטב בפרשת אלון
 מורה.

 אני מסכימה עם שטרית, כי המסגרת החקיקתית שבתוכה נעשה האיזון בין צורכי
 הביטחון לזכויות־האזרח בישראל אינה טובה, כי יש לשאוף לביטול מצב־החירום
, למצב־חירום מיוחד וכי יש להחליף את תקנות ההגנה  ולהבחנה בין מצב־חירום ״כללי,
 המנדטוריות בדברי־חקיקה שיהיה בהם איזון טוב יותר בין זכויות־האדם ובין צורכי
 הביטחון. אולם אני חולקת על הקריאה שלו את מצב שיקולי הביטחון בפסיקת בית־
 המשפט העליון. יתירה מזו: לדעתי, בית־־המשפט העליון נמצא בנושא זה במלכוד

 קשה, החייב להשפיע על מעמדו בחברה הישראלית.
 אינני רוצה להיכנס לשאלה ההיסטורית של השוואת הפסיקה של בית־המשפט
 העליון בענייני ביטחון היום ועם קום המדינה. קשה מאוד, ללא מחקר היסטורי מקיף
 יותר מאשר קריאת פםקי־דין, לקבל תחושה של תקופות שונות. גם מצב הביטחון וגם
. טענתי היא מוגבלת למדי: כיום אין לבית־המשפט 1  נתונים חשובים אחרים היו שונים5
 נכונות להיכנס לגופם של שיקולי ביטחון, אלא במקרים חריגים שבחריגים, וכתוצאה
 מכך הוא נותן הכשר לפעולות רבות, המוצדקות בשיקולי ביטחון, שרבים טוענים כי יש

 בהן פגיעה בלתי־מוצדקת בזכויות־אדם והפרה של המשפט הבינלאומי.
 בנקודה זו חשוב להבחין בין כמה שאלות שונות. השאלה הראשונה היא, האם בין
 הפעולות שאותן תוקפים בבתי־המשפט בישראל יש פגיעות בלתי־מוצדקות בזכויות־
 אדם, אשר מנסים להצדיקן בטעמי ביטחון. שאלה שנייה היא, האם יש כלים משפטיים
 להעביר פגיעות אלה תחת ביקורת שיפוטית ולהכריז עליהן כבלתי־חוקיות. שאלה
 שלישית היא, האם סביר לצפות כי בית־המשפט יעשה זאת כדבר שבשגרה, מבחינת
 היחס בינו ובין הרשויות האחרות ובעיקר אלה המופקדות על הביטחון. שאלה רביעית

 היא, איך פעלו בתי־משפט אחרים במצבים דומים.
 השאלה הראשונה היא שאלה נורמטיבית, הקודמת לשאלות משפטיות. אין ספק כי
 בישראל יש פגיעות רבות בזכויות־אדם, אשר במדינות עם מצב בטחוני שונה היו בלתי־
 מוצדקות, ואילו כאן הן מוצדקות לדעת הכול. לעומת זאת, יש מעשים שלטוניים לא
 מעטים, אשר התרבו בעקבות האינתיפדה, אשר יש הסוברים כי הם מהווים הפרה בלתי־
 מוצדקת של זכויות־אדם. דוגמא בולטת היא מדיניות הריסת בתיהם של חשודים
 בעבירות מסוימות על־פי החלטת שלטונות הביטחון, הגם שקורבנות ההריסה הם בני־
 משפחתו של החשוד. דוגמא שנייה היא נטיית הצנזורה הצבאית להטיל איפול על

 פרסומים מסוימים, כגון פרסום מזהה של אישים בשירותי הביטחון.
 גם לדעת אלה הסבורים, כי החלטה מסוימת היא פגיעה בלתי־מוצדקת בזכויות־
 אדם, זה איננו סוף הדרך. בתי־המשפט אמורים לפעול בהתאם לחוק שלא בהתאם

 15 למרות זאת אני סבורה, כי בית־־המשפט העליון לא הסתפק רק בפסילת החלטות שקל ביותר היה
 לרפא אותן על־ידי המצאת צו או פרסום הודעה על שטח סגור. היו כמה החלטות של בית־המשפט
 שבהחלט כאבו לממשל ושלא היו ניתנות לתיקון כה מהיר. אחת מהן היא ההחלטה בבג״צ 144/50

 שייב נ׳ שר הביטחון, פ״ד ה 399, ששטרית עצמו מזכיר, והשנייה — ההחלטה בעניין תושבי
 ראביםייה, שחייבה את השלטונות לאפשר לחלק מהם לחזור לכפרם. השלטונות סיכלו את
 ההחלטה על־ידי פיצוץ הכפר: א׳ רובינשטיין, המשפט הקונסטיטוציוני של מדינת ישראל(שוקן,
 מהדורה שלישית, תשמ״א) 170. אולם נכון שבמקרים רבים הסתפק בית־המשפט בציון העובדה,

 כי לא יתערב בשיקולי ביטחון בלי לנסות לשרטט קווי־יםוד להפעלתם.
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 משפטים י״ט, תש״ן המשפט החוקתי

 לעקרונות מוסריים. לכן השאלה היא, אם יש כלים משפטיים לקבוע כי פעולות כאלה הן
 בלתי־חוקיות.

 מכיוון שמדובר כאן בחוקים מסמיכים ובתקיפת החלטות של שלטונות הפועלים על־
 פי דין, דומה כי בעיקרון התשובה היא חיובית. ואכן, בהקשרים מסוימים, זו היתה דרכו
 של בית־המשפט העליון למניעת מה שהיו נראות לו פגיעות בלתי־מוצדקות בזכויות־
 אדם. לכן ניתן להסיק מכאן, כי אידיאלית, בית־המשפט היה ממלא את תפקידו כמגן על
 זכויות־האדם אם היה נותן לחוקים המסמיכים פירוש המגביל את הפעלת הסמכות
 למקרים שבהם הפגיעה בזכויות־האדם מוצדקת. מכאן גם עולה, כי כאשר בית־המשפט
 אינו עושה זאת, הוא איננו יכול להסתתר מאחורי הקביעה כי החוק מסמיך לבצע
 פעולות כאלה. אולם כדי להעביר החלטות כאלה תחת ביקורת שיפוטית של ממש, היה
 על בית־המשפט לבדוק את טעמי הביטחון המושמעים לגופו של עניין ולקבוע מבחנים

 עצמאיים להערכת תקפותם.
 זוהי הנקודה שבה פרופ׳ שטרית אופטימי, שכן הוא טוען כי בית־המשפט כיום עושה
 זאת וכתוצאה מזה מספק הגנה ראויה לזכויות־אדם גם בהקשרי ביטחון. זוהי הנקודה
 שבה אני יותר סקפטית: את החלטות בית־המשפט העליון במקרים של תלונה על פגיעה
 בזכות־אדם שמולה הועמדו שיקולי ביטחון ניתן להעריך בכמה רמות, וכולן חשובות.
 רמה אחת היא רמת התוצאה, רמת השורה האחרונה: כאן אין מחלוקת כי בשנים
 האחרונות בית־המשפט כמעט שלא פסל מעשי ממשל שהוצדקו בטעמים של בטחון
. רמה אחרת היא רמת 1 6  המדינה, וכמעט נכון הוא שהיוצאים מן הכלל מלמדים על הכלל
 ההנמקה. כאן יש ללא ספק נכונות גוברת של בית־המשפט לנקוט עמדות מהותיות
 המכוונות את שיקול־הדעת של הרשויות כאשר הן פוגעות בזכויות. יש נכונות לקבוע
 ערובות פרוצדורליות ותנאי־מינימום להפעלת סמכויות ויש ניסיון לתחם את המקרים
 שבהם הפעלת הסמכות מוצדקת ולהבחין ביניהם ובין אלה שבהם לא תהיה מוצדקת.
 בדרך־כלל קורה, כי המקרים המגיעים לבית־המשפט נופלים בקטיגוריה הראשונה. איני
 ממעיטה מן החשיבות בפיתוח עקרונות מנחים בסוגיות קשות אלה או בחשיבות של
 שמירה על ערובות פרוצדורליות. יכול אף להיות, כי פיתוחים כאלה משפיעים על

 16 לגבי השטחים, שתי החלטות שבהן היה פםק־דין נגד הממשל הן פרשת אלון מורה(בג״צ 390/79,
, מפקד , פ״ד לד(1)1) ועניין סמרה (בג״צ 802/79 סמרה ואח , נ׳ מדינת ישראל ואח,  דויקאת ואח
 איזור יהודה ושומרון, פ״ד לד(4) 1). האחרון היה מקרה של אדם אחד, ועובדותיו היו מיוחדות
 למדי(רשיוךכניםה שהוענק בעבר לעותר, שמשפחתו הגרעינית חיה בשטחים, בוטל ללא טעם,
 פרט לשיקולי מדיניות כלליים). ההחלטה היחידה שבאמת פגעה והשפיעה היתה, זו של אלון
 מורה. שם הייחוד לא היה בכך שהיו מוכנים לבדוק שיקולי ביטחון ״סתם״, אלא שהיתה הצטרפות
 של לפחות שתי עובדות ייחודיות: מחלוקת של ממש בין מומחי־ביטחון מן השורה הראשונה,
 ראיות חזקות על כי בחירת האתר לא היתה בטחונית ועמדה חד־משמעית של המתנחלים עצמם,
 שהיו צד להליך, כי הם רואים את ההתיישבות כעניין של קבע ולא כעניין המשרת את צורכי
 הביטחון. כמעט קשה לראות כיצד היה ניתן, במצב דברים כזה, להחליט אחרת. פםק,דין מעניין
, פ״ד לה(1) 617. לצד דעת־המיעוט , שר הביטחון ואח,  מבחינה זו הוא בג״צ 698/80 קוואסמה ואח
 של חיים כהן, השוללת לחלוטין את סמכות הגירוש, הקפיד הרוב לשמר את סמכות הגירוש ואת
 עקרון חוסר־ההתערבות, הגם שבהמלצתו לממשלה ניכר כי לא היה שבע־רצון משיקולי הביטחון
 לגופם. ראה גם לאחרונה, בג״צ 358/88 האגודה לזכויות האזרח נ׳ אלוף פיקוד המרכז, פ״ד מג>2)
^ לצד החלטות רבות שבהן אין התערבות קיים החריג הבולט והראוי לציון של נכונות א  529. ב
, נ׳  להתערב בשיקולי הביטחון של הצנזורה כלפי העיתונות העברית: בג״צ 680/88 שניצר ואח

 הצנזור הצבאי הראשי, פ״ד מב>4) 617.
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 רות גביזון משפטים י״ט, תש״ן

 התנהגות הרשויות ומדריכים אותן איך לנהוג, כך שהן באמת פוגעות פחות בזכויות־
 האדם. אולם יש לזכור, כי דווקא על רקע זה מתחזקת המשמעות של החלטת בית־
 המשפט שלא להתערב: החלטה המפרטת מתי יתערב בית־המשפט אומרת, בעצם, כי
 בית־המשפט יתערב כאשר הפגיעה היא בלתי־מוצדקת. מכאן עולה, אף אם הדבר אינו
 נאמר במונחים אלה במפורש, כי במקרה שבו בית־המשפט לא התערב לא היה פגיעה

 כזו.
 כאמור, בית־המשפט התערב רק במקרים יחידים. גירושים, אטימות והריסות של
 בתים, מעצרים מנהליים על סמך עדויות חסויות — כל אלה זכו לאישור מטעמו.

 וכאן נכנסת לתמונה השאלה השלישית — האם סביר לצפות, כי בית־המשפט יבדוק
 לגופם שיקולי ביטחון ויפסול פעולות של רשויות־הביטחון שאינן נראות לו? והתשובה
 לשאלה הרביעית, הנותנת מימד השוואתי לשאלה זו, מסייעת בהערכת התשובה.
 לדעתי, פה טמון המלכוד של בית־המשפט. הוא נובע מכך שבתי־משפט כמעט שאינם
 יכולים לפעול אחרת, ובהיסטוריה מעולם לא פעלו אחרת בתקופות־חירום של ממש
 למדינתם. תפקידם בחברה אינו מאפשר להם להעמיד תחת ביקורת עניינית חזקה
. בית־המשפט העליון 1  שיקולי ביטחון של המופקדים על כך במצבי־־חירום אמתיים7
 שלנו אינו מגן פחות על זכויות־האדם בשעת־חירום מאשר עשו זאת בתי־משפט של
 המתוקנות והדימוקרטיות במדינות. יתירה מזו: בית־המשפט אינו יכול להציל חברה
 מידי עצמה בנקודה זו. בית־המשפט אינו יכול לשים את עצמו ואת שיקול־דעתו במקום
 שיקוליהם של המופקדים על הביטחון, הגם שאין ערובה — והגם שההיסטוריה
 הוכיחה, בישראל ובעולם — כי שלטונות״הביטחון אינם משקללים תמיד אל־נכון את

. 1  בטחון המדינה וזכויות־האדם8
 יחד עם זאת, כאשר בודקים — בעיקר לאחר מעשה — אם הצליח בית־המשפט
. 1  למנוע פגיעות בלתי־מוצדקות בזכויות־אדם, התשובה היא לעתים קרובות שלילית9
 כישלון זה אינו בגלל חוסר־סמכות, אלא בגלל העובדה כי הציפיות הסבירות מפעילות
 של בתי־משפט במערכת חייבות להיות מוגבלות. יחד עם זה, מצב שבו פגיעות כאלה הן
 מתמשכות ורחבות־היקף, ובכל־זאת מקבלות הכשר שיפוטי, חייב לפגוע בתדמיתו של

 17 וזהו אולי ההבדל המסביר את שניצר(שם) מצד אחד, ובג״צ 785,845/87 27/88 עפו ואח/ נ׳ מפקד
 כוחות צה״ל בגדה המערבית ואח׳ פ״ד מב(2) 1 , מצד שני. היה ניתן לראות צורך חירום אמתי במצב
 שמתוכו עלו הגירושים, אולם לא היה צורך כזה בתביעת הצנזורה שלא לפרסם את שמו של ראש

 המוסד הפורש בעיתונות העברית בארץ.
 18 אין זאת אומרת, כי כל ההחלטות של בית־המשפט מתחייבות מן המלכוד הזה. לעתים בית־
 המשפט ״מתנדב״ לדברים שאינו חייב בהמ. כך אני רואה, למשל, את החלטת הרוב בעניין עפו
 (לעיל, הערה 17), שלפיה סעיף 49 באמנת־ג׳נבה הרביעית אינו אוסר גירושים של פרטים מוגנים,
 אלא חל רק על גירושים המוניים. קביעה זו היא — לדעתי — לא נכונה. היא לא היתה מתחייבת
 מן הצורך להחליט במקרה. היה ניתן לאשר את החלטת הגירוש הספציפית בלי לנקוט בה עמדה.
 פירוש זה נותן הכשר של המשפט הבינלאומי לגירושים של פרטים ממדינתם על־^די כוחות צבא־
 כיבוש, שהיא — לדעתי — פגיעה בלתי־מוצדקת בזכויות־האדם שלהם, וחושפת את בית־
 המשפט — לפי תפישתי — לביקורת חמורה, ומיותרת, מטעם קהילת המשפט הבינלאומי. אבל

 אלה מקרים נדירים. רוב ההחלטות שנטענים בהן שיקולי ביטחון אינן כאלה.
 19 ראוי לזכור, כי בית־המשפט העליון האמריקני הכשיר את מעצרם המנהלי של רבבות אזרחים
 יפניים במחנות־מעצר במרכז־המדינה משיקולי ביטחון בזמן מלחמת־העולם השנייה. העמדה
 המקובלת היום היא, כי היתה כאן פגיעה חמורה ולא־מוצדקת בזכויותיהם של העצורים וכי היה
 כאן כשל — מצער, אם כי מובן — של מנגנון הביקורת השיפוטית האמור להגן על זכויות־האדם.

628 



׳ ן המשפט החוקתי  משפטים י״ט, תש,

 בית־המשפט כמגן יעיל על זכויות־האדם. במובן זה, זוהי קביעה על מחירן של שעות־
 חירום יותר מאשר על עקרונות המשפט החוקתי או תפקידו הראוי של בית־המשפט.
 כאמור, בית־־המשפט שלנו אינו פועל רע יותר מבתי־משפט אחרים בשעות־חירום.
 זוהי נקודה חשובה שראוי להדגישה. אולם, מצד שני, לא צריך להםתפק בהחמאה־
 עצמית זו ולהיפטר מלבדוק את השאלה, האם אמנם לא נעשות בישראל פגיעות לא־
 צודקות בזכויות־האדם, המוצדקות בטעמי ביטחון, הזוכות לאישורו של בית־המשפט.
 חשוב גם לבדוק אם לא נצטרך לומר, לאחר מעשה, כי היו כאן פגיעות לא־מוצדקות

 שהמערכת השיפוטית לא השכילה (או לא יכלה) למונען.
 אם התשובה לשאלות אלה חיובית — ואני מאמינה כי זהו המצב — אנו חייבים
 להמשיך ולתבוע מבתי־המשפט כי יימנעו פגיעות בלתי־מוצדקות שאינן מתחייבות על־
 ידי החוק. צריך לתבוע מבתי־המשפט כי יעשו היום, אף אם זה קשה, מה שיהיה יותר קל
 לראות לאחר מעשה כי היה צריך ויכול להיעשות. צריך לתבוע זאת אף אם אנו יודעים
 כי הסיכוי שתביעה זו תמומש באופן מלא אינו גדול. וצריך להיזהר מלברך על כך בלבד
 שבית־המשפט שלנו עושה כל מה שסביר שייעשה — מפני שזה משכיח מאתנו את
 השאלות של מה ראוי שייעשה ומה בית־המשפט יכול, מבחינה משפטית, לעשות

 לקידום מצב עניינים כזה. אלה הן שאלות שאסור לנו לתת יד להשכחתן.
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