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   פרישתו של הנשיא גרוניסלכבודדברי� 

  מאת

  אליעזר ריבלי�

שתה של הנשיאה יבאירוע שנתקיי� באול� המשפטי� של בית המשפט העליו� ע� פר  .1

השמעתי דברי ברכה לשניי� והבעתי , דורית ביניש ותחילת כהונתו של הנשיא אשר גרוניס

אשר שטה במי� , המשפטטחוני כי הנשיא גרוניס ינווט ביד בוטחת את ספינת בית יב

  . אל חו� מבטחי�, סוערי�

. הנשיא גרוניס הגשי� את התקווה הזו והשכיל להשיט את הספינה בבטחה ובנחת

ובעשייה פנימה אל תו� השלטו� כהונתו אופיינה בהנמכת פרופיל המחלוקות בי� רשויות 

 זה האחרו� בעניי�. המערכת מתו� מטרה לייעל את פעילותה ולתק� ליקויי� המתגלי� בה

לשיתו� פעולה מלא , הנוכחי כאומבודסמ� של מערכת המשפט בישראלבתפקידי , זכיתי

  . מצד הנשיא גרוניס ה� ברמה הפרטנית של השופטי� וה� ברמה המערכתית

, פסיקתו של הנשיא גרוניס השתלבה במגמה המבקשת להנמי� את להבות המחלוקת  .2

וע� זאת להג� בקנאות על סמכותו של בית  ,להציב גבולות להתערבותו של בית המשפט

  . המשפט ועל הגשמת זכויות האד� בישראל

 , מצד המדינה,הנשיא גרוניס הדגיש לא אחת ג� את החשיבות שהוא מייחס לציות

הוא דחה ניסיונות של המדינה לסגת מהתחייבויות . לפסקי הדי� של בית המשפט העליו�

הג� בקנאות על זכויות היסוד של האד� בישראל בפסיקותיו הוא . קשות ככל שהיו, שנתנה

 והוא לא היסס לבטל חקיקה ראשית שפגעה בזכויות המוגנות ,זכויות המיעוטעל ובמיוחד 

  . בחוקה

 הוא חזר והדגיש את הצור� לנקוט איפוק שיפוטי בעת בחינה חוקתית של חוקי ע� זאת  .3

 הוא עמד על הצור� להיזהר .להימנע מהרחבת יתר של היק� הזכויות החוקתיותוהכנסת 

חסרונה . משימוש לא מבוקר במושג הסבירות כעילה להתערב בהחלטות הרשויות האחרות

המעצימה את , ברמת ההפשטה הגבוהה שלהנעו� , כ� כתב, הגדול של עילת הסבירות

בהקשר , הוא ג� הציע. הוודאות המשפטית�את איאפוא מגדילה ושיקול הדעת השיפוטי 

של זכות העמידה כתנאי ס� לקבלת , עלמותיעד כדי ה,  מחדש את הגמשתה לשקול,מסוי�

�"סעד בעתירה בבג .  

ראוי לשקול מחדש את ההנחה המוטעית כי בהגמשת תנאי הס� ובהרחבת מתחמי , ואכ�  .4

ה� כלי� , מנגנוני הסינו�, מנגנוני הס�: נהפו� הוא. השפיטות מתעצ� כוחו של בית המשפט

המשפט כדי להג� עליה� מפני מעורבות בענייני� מעוררי מחלוקת שהועמדו לרשות בתי 

 לרשויות השלטו� האחרות ומפני פגיעה במעמדו של מפני מעורבות בענייני� שיוחדו, קשה

  .בית המשפט העליו�
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 ממאתיי� שני� יותרכבר לפני . המשאבי� העומדי� לרשות בתי המשפט ה� מוגבלי�

לא " –שות השופטת לא תקציב ולא אמצעי אכיפה כתב אלכסנדר המילטו� כי אי� לה לר

אי� " : מאוזכר בדר� כללאינו וחלק זה מדבריו ,הוסי� וכתב, "אי� לה ג�"". ארנק ולא חרב

דנה היא אינה . היא דנה רק במחלוקות ממשיות שבאות לפניה. "לרשות השופטת ג� רצו�

שאי� לו עניי� ממשי לפניה מי שמביא בענייני� עקרוניי� או אקדמיי� או תאורטיי� 

  . במחלוקת אמתית

כללי " ועליו הוסיפו השופטי� את מה שקראו ,קרו� זה קבוע בחוקת ארצות הבריתיע

 ,"ל שפיטולא הכ. " הבאי� למדר את הרשות השופטת מענייני� שאינ� שפיטי�,"התבונה

  . ולא כל העול� משפט,ה� אמרו

 בהחלט אלא א� הדבר נחו� ,תיתבתי המשפט בארצות הברית אינ� דני� בשאלה חוק  .5

בתי כאמור ב שפותחו ,)prudential rules( כללי התבונה והזהירות .לצור� הכרעה קונקרטית

 מציבי� כתנאי ס� את זכות העמידה ואת הכלל שמונע שפיטה בשאלות של ,המשפט עצמ�

בתחומי� החורגי� מתחו�  (defer to)בתי המשפט מכבדי� את הרשויות האחרות . מדיניות

אי� . בתי המשפט ש� אינ� נותני� חוות דעת מייעצות. ההתאמה המוסדית של בתי המשפט

אי� בית המשפט ד� . התרעומת שבפיו היא כללית וכוללניתכשלטוע� ש� זכות עמידה 

זוהי תורת הבשלות שאומצה ג� אצלנו בפסיקותיו של הנשיא . בסכסו� שטר� בא לעול�

קשר ש� היתרו� שבתקיפה עקיפה תלכ� מ. שות� לה�הייתי יקות שג� אני גרוניס ובפס

תקיפה ישירה .  מתקיפה ישירה של חוקתיות החוקבשונה –וקונקרטית של שאלה חוקתית 

  .  לעורר שאלה חוקתית בטר� עת ובלא צור�עלולה

ש להפעיל כוחו דרתורות השפיטות משמרות את משאביו של בית המשפט לעת שהוא נ  .6

,  של בית המשפטמשאביו. בה� הוא המג� היחיד או העיקרי על זכויות האד�שתחומי� ב

ירידה למחלוקת ציבורית שלא לצור� נוגסת במשאבי� . ה� מוגבלי�, שעיקר� אמו� הציבור

 בא להעצי� אינובמקרי� הראויי� לכ�  )deference(כיבוד הרשויות הפוליטיות . יקרי� אלה

בית המשפט . ל הרשות השופטתשכי א� לשמור על משאביה את כוח� של אות� רשויות 

במילוי התפקיד של הגנה על : צרי� שישמר את משאביו על מנת שיעמדו לו ביו� פקודה

  . זכויות המיעוטעל זכויות היסוד ובמיוחד 

הנשיא גרוניס הדגיש כי הצידוק העיקרי לביקורת שיפוטית על חקיקה ראשית הוא 

 תפקידו של בית ,על זה ונוס� ,על יחידי� מפני עריצות הרובהצור� להג� על מיעוט ו

כי אי� לקבל את למשל לכ� סבר .  כללי המשחק הדמוקרטיי�קיו�המשפט הוא לפקח על 

הוא לא ראה כא� פגיעה במיעוט  .רות לתלמידי ישיבותיהעתירה נגד החוק המסדיר דחיית ש

סבר שדי בכלי� הדמוקרטיי�  הוא Ely כתלמיד נאמ� של. כי א� פגיעה אפשרית ברוב

  .הרגילי� כדי לית� מענה לנושא

סטורי האמריקאי לימד כי מקו� יהניסיו� הה. זוהי תובנה חשובה של תפקיד בית המשפט  .7

להתערב בשאלות של ,  התנגשות חזיתית ע� הרשות המבצעתאגב, בו בחר בית המשפטש

�הצעת ה. כשידו על התחתונהיצא  –מדיניות Court-Packing השלושי� בארצות  של שנות

תערבות בשאלות של  נסתיימה בנסיגתו המלאה של בית המשפט העליו� מניסיונות ההברית

 בהערת בית המשפט ציי� 1938 מכונ� שנית� ש� בשנת בפסק די�אול�  ;מדיניות כלכלית
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כי אפליה נגד מעוטי� המחלישה מצדה את כללי המשחק  ,ה להלכהפכ שה,שוליי�

הנשיא גרוניס היטיב לעג� תפיסה זו .  להצדיק ביקורת שיפוטיתיכולההדמוקרטיי� 

   . ה� על דר� החיוב וה� על דר� השלילה– בפסיקותיו

. הוא העדי� תוצאה על רטוריקה. נמנע מרטוריקה במקו� שאינה נחוצה הנשיא גרוניס  .8

שיטת המהפכה החוקתית ששינתה לעולמי� את פני : סטורייג� כא� מעניי� הניסיו� הה

 שכונ� את סמכותו של בית בפסק הדי� 1803המשפט של ארצות הברית נתקיימה בשנת 

המהפכה ;  חוקתיי�לאהמשפט להפעיל ביקורת שיפוטית חוקתית ולבטל חוקי� 

 א� פור� –נבו� זהיר ו ביטוי.  ש� בתבונה ובזהירותפסק הדי�נוסחה בהמונומנטלית הזו 

  . וניסכזו היא פסיקתו של הנשיא גר. גבולות

  

  .רוב בריאות והצלחה בכל אשר תפנה,  אשר ידידי,שפע ברכות ל�




