
 הגנה חוקתית על הקניין כראי התיאוריה הכלכלית*

ת א  מ

ל פרוקצייה** א י ר ו  א

 פסיקתו של בית־המשפט העליון בפרשת בנק המזרחי נ׳ מגדל חורשת קרקע בתולה
 בשתי שאלות חוקתיות מרכזיות. בראש ובראשונה, בית־המשפט הכריז על כוחה של
 כנסת ״עכשווית״ לקבוע בחקיקת יסוד נורמות קונסטיטוציוניות, שכנסות העתיד לא
 תוכלנה לבטל בדבר חקיקה רגיל, אלא בכפוף לסייגים שנקבעו בנורמות
 הקונסטיטוציונית עצמן. שנית, בית המשפט הכיר בכוחה של הכנסת ה״עכשווית״
 לעשות כן כדי לגונן על זכויות קניין. תכלית רשימה זו לספק לפסיקתו של בית־המשפט
 העליון תשתית עיונית חדשה המבוססת על עבודתם החשובה של ג׳יימס ביוקנן וגוררון
 טלוק The Calculus of the Consent (1962). ברשימה זו מוצע מבט חדש על עבודתם
 של ביוקנן וטלוק, שבעזרתו ניתן לתרגם את תובנתם העקרונית למסקנות מדיניות
 קונקרטיות, וביניהן גם היכולת לאושש את מסקנתו של בית־־המשפט בפרשת בנק

 המזרחי.
 המאמר מציע שורה של תרומות עיוניות חדשות; ראוי להדגיש את שלוש התרומות
 החשובות ביותר, לאו דווקא לפי סדר חשיבותן: ראשית, שאלת ה״שריוך של מצבת
 זכאויות עכשוויות אינה אופיינית רק למשפט החוקתי, והיא משותפת לתחומים רבים
 נוספים במשפט, כגון דיני החוזים ודיני התאגידים. שנית, המאמר מניח כי שאלת השריון
 האופטימלית חייבת להחרץ על ידי מעין קבוצה של שחקנים רציונליים, המשתמשים
 במידע שברשותם כדי לקבל החלטה קולקטיבית הרצויה לכולם. המאמר מראה כי
 החלטתם של אותם שחקנים תלויה באופן קריטי בכמות המידע שברשותם: שיעורים
 שונים של מידע מניבים כללי שריון אופטימליים שונים לגמרי, ובמובן החוקתי —
 אפילו הפוכים. שלישית, שאלת השריון החוקתי האופטימלית אינה •׳כללית״ אלא

 * תודתי שלוחה בזאת ליצחק אנגלרד, למיה בר־הלל, לעמרי בן־שחר, למנחם הופנונג, לאלון הראל,
 לשמואל ומיר, למיכאל משלר, לשמואלי ניצן, למוטי פרי, לאדוורד ב׳ רוק ולעורכי משפטים על
 הערותיהם המועילות. אלמלא יוזמתו, התקיפה והעדינה כאחד, של עורך משפטים, דורון אבני, לא
 הייתי ממיר רעיונות גולמיים, שהם כעדה פוחזים משעשעים, בדברים סדורים, שהם כחבורה קשה

 וחמורה. יבוא גם הוא על הברכה.
 ** דיקן הפקולטה וראש הקתדרה לדיני תאגידים ע״ש וכטל, ליפטון, רוזן וכ״ץ, הפקולטה למשפטים,

 האוניברסיטה העברית בירושלים.
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 ספציפית לסוגים מסוימים של זכויות. מידת השריון האופטימלית תלויה בתוכנן של
 תוכנות ברורות הן על העלויות הכרוכות בשימורו של הסטטוס קוו דהן באלה הכרוכות

 בשינויו — ובהחלפתו במערכת זכויות אלטרנטיביות.
 הפעלה משולבת של כל התוכנות האלה מניבה מסקנה ברורה כי ״חוק יסוד: כבוד האדם
 וחירותו״, ובמיוחד ״פסקת ההגבלה״ שבו, מבטא שימוש נאות של הכנסת בכוחותיה
 החוקתיים: וכן כי הכללת זכויות הקניין בין הזכויות המוגנות בחוק היסוד מוצדקת

 מנקודת הראות של כללי ההכרעה הרציונליים.

 הקדמה. א. אפיון אכסיומטי של חוקה ושל זכאויות מוגנות. כ. ההצדקה העקרונית
 לקיומן של חוקות. 1. מושג ״הזמן הקדום״; 2. כאשר הבערות בזמן הקדום היא
 מוחלטת; 3. כאשר הבערות בזמן הקרוס היא חלקית! 4. עוד קצת תאורה במנהרת־
 הזמן, בבקשה: 5. סיכום־ביניים. ג. זכויות קניין כזכויות־יסוד משוריינות של האדם.

 1 . רקע היסטורי־השוואתי;2. ניחוח כלכלי;3. ניתוח פסיכולוגי. סיכום.

ה מ ד ק  ה

1 (להלן:  חמש מאות ותשעה־עשר עמודיו של פםק־הדין בפרשת בנק המזרחי ני מגדל
 פרשת חוק גל) מעידים על קיומם של חילוקי־דעות נוקבים בין שופטי ההרכב.
 המחלוקת מסתלסלת לה בכיוונים שונים, אך במבט ממעוף הציפור יש לה תוואי ברור.
 דעת הרוב, שהובילוה הנשיא היוצא (השופט שמגר) והנשיא הנכנס (השופט ברק)
 מבטאת את ״המהפכה החוקתית״ העובדת עלינו עתה, כלומר: את כוחה של הכנסת
2 ולקבוע הוראות ״משוריינות״, כאלה שהמחוקק הי׳רגיל״ אינו  לכונן חוקה פורמלית
ן לשנות בהינף קולמוס. דעת המיעוט, שיוצגה בעיקר בחוות־דעתו של השופט רי  בךחו
ל ״את עצמה״, קרי: את מחוקקי העתיד. לפי  חשין, התכחשה לכוחה של הכנסת לכבו
 גרסת המיעוט, אין כוחה של כנסת אחת עדיף על כוחה של כנסת אחרת הבאה
ם כי גם דעת המיעוט א ) ו  בעקבותיה, ומה שאסר פיה של זו רשאי להתיר פיה של ז
ך ברוב מינימלי של 61 חברי־כנסת). שני הנשיאים ו  מבטאת הסכמה לאפשרות ה״שרי
 ושופטים אחרים שנהו בעקבותיהם נזקקו גם לשאלה המושגית המתייחסת להיקף הראוי
 של ההגנה החוקתית על זכויות הקניין. שאלה זו שונה כמובן מקודמתה, כי אין היא
 מתמקדת כמוה בעצם הסמכות לכונן נורמות חוקתיות משוריינות, כי אם בשאלה

 1 ע״א 6821/93 בנק המזרחי המאוחד בע״מ נ׳ מגדל כפר שיתופי, פד״י מט(4) 221 (בהוצאת הפד״י,
 פסק־הדין אוחז כ־ד36 עמודים).

 2 הדגש הוא על החוקה במובנה הפורמלי ולא במובנה התוכני המהותי, שהרי במובן אחרון זה לכל
 מדינה יש נורמות קונסטיטוציוניות.
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 הפרטנית יותר, האם, וכיצד, ראוי לה לרשות המכוננת לנצל את כוח השריון האמור כדי
 לבצר את מעמדן של זכויות קנייניות?

 כדי לבסס את עמדתם נזקקו השופטים, על שני מחנותיהם, לנימוקים שונים,
 היסטוריים ומושגיים, ואף חיזקו את דבריהם בשיח ספרותי ומטפורי. אך איש מהם לא
 ניסה כוחו בטביעת תשתית תיאורטית שממנה מתפרש, כהתפרש תופעה מתוך סיבתה,
 איזו עמדה עדיפה: זו המכירה בסמכותה המכוננת של הכנסת, או זו המתירה גם לכנסות
 מאוחרות לשנות בחוקים רגילים כללים שנקבעו בחוקי־יםוד במועד מוקדם יותר על־ידי
 כנסות שקדמו להן. תכליתה של רשימה קצרה זו לאתר את הפרצה החסרה ולצקת אל

 תוכה תכנים תיאורטיים.

 כהדיוט גמור בדיני החוקה המטריאליים לא אתיימר לגשת אל שבר התעלומה
 בעזרת כלים משפטיים מקובלים, כגון חוקים, פםקי־דין או מסמכים חוקתיים אחרים.
 אני יוצא מתוך ההנחה, כי השאלה שלפנינו חורשת קרקע בתולה, והפרשן בן־חורין
 לבכר, מבין הפירושים העולים בקנה אחד עם מצוות המחוקק, את הפירוש ה״רצוי״
 ביותר. אשתדל לתור אחרי פירוש רצוי זה בעזרת תוכנות עיוניות כלכליות. אין בכוונתי
 להציב את השיח הכלכלי כאלטרנטיבה לדיון משפטי ״טהור״. עובדה היא כי הדיון
 ה״טהור״ מניב תוצאות עמומות מדי, שגם מאות עמודיה של פרשת חוק גל לא הצליחו
 לפוגג. לעומת זאת, הדיון הכלכלי מניב תוצאות יותר ברורות. תוצאות אלה ראויות
 להישזר אל תוך השיח המשפטי עצמו ולהזרים תכנים ורעיונות אל תוך ״ביעותיו״

. 3  הריקות

 הדיון דלהלן מסודר בסדר הבא: בפרק א אטפל בשתי משימות — הגדרה
 אקםיומטית של מושג ה״חוקה״; ותיחום מושגי המתייחם לשאלה ״אימתי רצוי להגן על
 הקצאות קיימות בהגנה חוקתית״? הבהרות אלה מחויבות המציאות, כי בהיעדרן עלול
 להיווצר רב־שיח של חרשים שבו מתווכחים אחדים מצדדים ברעיון פלוני, ובני־
 הפלוגתא שלהם מתנגדים לרעיון אחר. תנאי להצלחתו של כל ויכוח הוא, כי המחלוקת
 תיסוב סביב אותה סוגיה. פרק ב עוסק בשאלה העקרונית, מהם התנאים שהתקיימותם
 מצדיקה את כינונה של חוקה? זוהי השאלה העיקרית שפילגה את דעת הפוסקים בפרשת
 חוק גל ואין היא נוגעת, ברחל בתך הקטנה, לצורך לשריין את זכויות הקניין דווקא
 בשריון חוקתי. בפרק ג אעביר את הזרקור אל זכויות הקניין ואבחן כיצד הן — הן ולא
 זכויות אחרות כלשהן — מקיימות את התנאים שנקבעו בפרק ב להצדקת ההגנה

 החוקתית. אחתום את דברי בסיכום קצר.

 המסקנות העיקריות של רשימה זו פשוטות. מסקנתו של פרק ב היא, כי במישור
 העקרוני אכן ישנה מערכת של זכאויות(entitlements) הראויות להגנה חוקתית. לכן יפה

 3 ראו א׳ פרוקצ׳יה, ״בועות משפט•׳ משפטים כ(תש״ן< 9.
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 עשה בית־המשפט כאשר הכיר, בהכרעת רוב, בכוחה של הכנסת לכונן חוקה; כלומר:
 לכבול את ידיהן של כנסות העתיד. מסקנתו של פרק ג היא, כי צדק בית־המשפט גם
 כאשר נתן גושפנקא לרצון המחוקק להכליל במשפחת הזכויות החוקתיות המוגנות את
 זכויות הקניין: אם כי אפשר לחלוק על מסקנתו המהוססת, שלפיה הפגיעה בזכות הקניין
 שנידונה בפסק־הדיץ אינה מצמיחה עילת תקיפה קונסטיטוציונית. במבט נועז יותר ניתן

 היה להגיע גם אל מסקנה אחרת.

קה ושל זכאויות מוגנות י של חו ט מ ו י ס ק  א. אפיון א

 נעלה על דעתנו קיומה של חברה אנושית מאוכלסת בפרטים רבים. נניח תחילה כי חברה
 זו לא בחרה לה בית־נבחרים. החברה נשלטת על־ידי נסיך נאור, שאין לו מטרה אחרת
. יש מצב התחלתי כלשהו, שבו לכל אחד מן הפרטים  זולת חפצו להיטיב עם נתיניו4
ת השמש, כמו, ח  בחברה מוקצה מערכת כלשהי של זכאויות (לא רק לקניין; לכל דבר ת
 למשל, לחירות השיח או לנטילת חלק בהליך הפוליטי או למעמד בתוך החוג
ן להכריז על ״חוקים״ חדשים. ״חוק״ הוא כלל, או מערכת  המשפחתי). הנסיך בךחורי
 של כללים, שיש בכוחם לנגוס בזכאויות של פרטים מסוימים בחברה או להעבירן
5 לים  לפרטים אחרים. לעתים שינויי החקיקה מסוגלים להיטיב עם כולם (סכום התגמו
). לעתים השינויים אינם פרטו עדיפים 6  גדול מאפם, ותוצאת השינוי היא ״פרטו עדיפה״
 ויש בהם מרכיב של ״תשלום העברה״, כלומר: שיפור חלקם של נתינים אחדים בא על

 4 הגדרה זו של ״נאורות״ אינה מובנת מאליה. ניתן היה להעלות על הדעת, כי הנסיך יחפוץ להשיג
 מטרות ״נעלות״ יותר מלהיטיב עם נתיניו, כגון מטרות דתיות, תיאוצנטריות, או לאומיות,
 קולקטיביסטיות. גזירת פונקציית המטרה החברתית מטובתם האינדיבידואלית של המשתייכים לחברה
 אינה אלא אידיאל של חברות ליברליות, שאין בהן ״טוב״ חברתי זולת הטוב המושפע על בני־האדם.
 על אפיונה של תפישת רווחה זו כהשקפת־עולם ליברלית ועל הבחנתה מתפישות פשטניות יוחד, כמו
R. Posner The Economics of Justice (Harvard University Press, התפישה התועלתנית, ראו 

. f f 48 (1981. 
 5 ״תגמול״ הוא התוספת, או הגריעה, מרווחתו של שחקן פלוני עקב העברת ה״חוק״. סכום תגמולים
 הוא חיובי אם התוספות עולות בשיעורן המצרפי על הגריעות. סכום תגמולים חיובי הוא גם פרטו
 עדיף (ראו הסבר בהערה הבאה) על המצב שקדם לו, רק אם רווחחם של כל השחקנים התרבתה או,

 למצער, לא פחתה.
 6 הקצאה A היא פרטו עדיפה על. הקצאה B, אס ורק אם יש לפחות פרט אחד באוכלוסייה שרווחתו
 3־A גדולה מאשר רווחתו ב~3 ואין אף פרט באוכלוסייה שרווחתו ב~א קטנה מאשר רווחתו ב־6.
 אם תוצאת השינוי היא פרטו עדיפה, ברור כי סכום התגמולים הנובע ממנה הוא חיובי. אך ההיפך אינו

 בהכרח נכון. ניתן לחלק עוגה גדולה יותר באופן הגורע מרווחת• של חלק מן הסועדים.
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. הנסיך אינו חפץ לפגוע בהקצאה ההתחלתית ללא 7  חשבונם של נתינים אחרים בחברה
 בסים רחב של הסכמה בין נתיניו. פתוחות בפניו שתי אפשרויות: האפשרות האחת היא
 להכריז על הקצאות מסוימות כחשופות לשינויים כל־אימת שרוב נתיניו חפצים בכך
. אלה הן הקצאות שאין להן ״הגנה חוקתית״ ונכנה אותן ( 8  (זהו ״כלל הרוב הפשוט״
 להלן ״זכאויות חשופות״. האפשרות האחרת היא להכריז על הקצאות מסוימות כניתנות
 לשינויים רק כאשר ״רוב מיוחס״ כלשהו מבין נתיניו חפץ בכך. רוב מיוחם זה אינו
 מקורץ מעור אחד. הוא יכול להיות, למשל, שני שלישים או שלושה רבעים או רצון
 משותף של כל הנתינים כולם (״כלל תמימות־דעים״) או רוב פשוט מבין כל הנתינים
 המוזמנים לאםפת־בחירות וזכאים להשתתף בה, אף אם לא מימשו הלכה למעשה את
 זכותם. אלה הן הקצאות שיש להן ״הגנה חוקתית״ ונכנה אותן להלן ״זכאויות

 משוריינות״.

 נגדיר אפוא את מושג ה״חוקה״ כרשימה המכילה את כל הזכאויות המשוריינות
 ואינה מכילה זכאויות חשופות. כדאי לשים לב לכך, כי הגדרה זו היא פורמלית לגמרי,
. יתירה מזה: גם 9  כלומר: אין היא רגישה לתכנים הםובסטנטיביים של ההקצאות

 7 דוגמא לחוק פרטו עדיף הוא חוק היוצר יש מאין את ״חופש החוזים״. כל הפרטים בחברה יכולים
 להרוויח על־ידי התחייבויות לחליפין של חלקים מהקצאותיהם המקוריוח. חופש החוזים אינו יכול
 לפגוע ברווחתו של איש, כי מי שחפץ לדבוק בהקצאתו המקורית הוא בן־חורין לנהוג כך. דוגמא
 לחוק שאינו פרטו עדיף הוא חוק הממסה את העשירים כדי לממן פרוייקטים למען העניים. בעוד
 שניתן לומר(באתוס ליברלי המניח, כי טובת החברה נגזרת אך ורק מרווחתם של הפרטים בחברה) כי
 כל שיפור פרטו ״רצוי״ מבחינה חברתית, ההיפך אינו בהכרח נכון, כלומר: ייתכנו ״חוקים״ שאינם

 מחוללים שיפורי פרטו ובכל־זאת ה• ״רצויים״ מבחינה חברתית.
 8 אם מספר המצביעים הוא 11, כלל הרוב הפשוט מאפשר את קבלת ה״חוק״ אם ורק אם 11/2+1 מצביעים
 תומכים בו. יש לשים לב לכך, כי ההגדרה מתייחסת למספר המצביעים ולא למספר הנתינים שלהם
 זכויות הצבעה (כלל הרוב הפשוט מאפשר לכנסת לקבל חוקים ברוב של — נניח — שלושה נגד
 שניים). ההצדקה לכלל מעין זה היא, כי הנתינים שאינם מפעילים את זכויות ההצבעה שלהם מוחזקים
 כאדישים. אם לנסיך אין פונקציית מטרה משל עצמו וכל חפצו הוא להיטיב עם נתיניו, מותר לו שלא

 לייחס כל משקל להעדפותיו של מי שמעיד על עצמו כמחוםר־העדפות.
 9 האם הגדרה זו של ״חוקה״ היא רלבנטית למציאות המשפטית בישראל? כידוע, מחוקק חוקי־היסוד
 שלנו בחר לשריין בפסקה ההגבלה את זכויות־היסוד באופן מהותי, ולא באופן מספרי. כך בסעיף 8
 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, נאמר, כי ״אין פוגעים בזכויות שלפי חוק־יסוד זה אלא בחוק ההולם
 את ערכיה של מדינת ישראל, שנועד לתכלית ראויה, ובמידה שאינה עולה על הנדרש או לפי חוק
 כאמור מכוח הסמכה מפורשת בו״. חוק המתיימר לפגוע בזכויות־היםוד המשוריינות שאינו הולם את
 ערכיה של מדינת ישראל או שתכליתו אינה ראויה או שתכליתו ראויה אך הפגיעה היא מעל לנדרש —
 ייפסל אף אם אושר בכנסת פה אחד. מנגד, חוק המקיים את המבחן המהותי המשולש שבפסקת
 ההגבלה יעבור בהצלחה את מבחן הביקורת השיפוטית, אף אם תומכיו הצליחו לגייס רק רוב דחוק
 להעברתו בכנסת. שיטת שריון מהותי ״טהורה״ מעין זו היא בהחלט פרדוקסלית, מכיוון שהיא חמורה
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, ממש כשם שהקצאות חשופות 1 0 ה ק ו ח  הקצאות משוריינות טריביאליות הן חלק מן ה
 אינן חלק מן החוקה, אף אם הן עומדות ברומו של עולם 11 .

 הבעיה העומדת בפני הנסיך היא, אילו זכאויות לשריין ולצרף אותן בכך אל גוף
 החוקה ? ואילו זכאויות להותיר ללא הגנה חוקתית ולחשוף אותן לתמורות ולשינויים
 על־פי רצונם של מרבית הנתינים? עקרונית, הנסיך בן־חורין לחשוף את כל הזכאויות
 לשינויים על־פי רצונו המזדמן של כל רוב, כלומר: לסרב לפרוש הגנה חוקתית על
 הקצאות קיימות כלשהן. גישה כזו מתיישבת עם דעת המיעוט בפרשת חוק גל, המטיפה
לל בה תמורות ושינויים.  לחשיפה מתמדת של מפת הזכאויות כולה לחפצו של הרוב לחו
ן לבודד מקצת מן הזכאויות הקיימות ולשריינן רי  מאידך גיסא, הנסיך הוא גם בךחו
 שריון חוקתי. הנסיך יחפץ לעשות זאת רק אם יסבור, כי נתיניו חפצים להגן על עצמם
 מפני שרירות־לבו של הרוב. גישה כזו מתיישבת עם דעת הרוב בפרשת חוק גל,
לל בה  המטיפה להגביל את חשיפתה של מפת הזכאויות לחפצו של רוב מזדמן לחו
 תמורות ושינויים. בעייתו היחידה של הנסיך היא להעריך את רצונם האמיתי של נתיניו:
 האם הם־עצמם חפצים לחשוף זכאויות לשינויי העדפות של רוב פשוט באוכלוסייה, או
 שמא ניחא להם יותר להותיר אותן בעינן כל עוד רוב מיוחס כלשהו אינו מעדיף

 לשנותן? למלאכת ההערכה הזו נפנה בפרק ב להלן.

 הנחנו תחילה, כי החברה לא בחרה לה בית־נבחריס. עתה נשנה הנחה זו אך רק
 במעט. החברה בחרה לה בית־נבחרים, אך לא שילחה את הנסיך לביתו. בבית־הנבחרים
 ת חברים. חברי הבית נוהגים כאחיהם במדינות־הים. לעתים הם חוברים בקואליציות

 מדי ורפךסה מדי בעת ובעונה אחת. היא חמורה מדי, מכיוון שהיא מעניקה כוח לכל שופט, כולל
 שופט־שלום בעיירה נידחת, לפסול חוקים שכל 120 חברי־הכנסת חפצים ביקרם: וזאת כאשר הוא
 סבור כי החוק החדש, אף אם הוא נהנה מתמיכה רחבה בכנסת, אמו עומד במבחן המהותי המשולש
 של סעיף 8. במלים אחרות: כאשר ההכרעה היא הכרעה שיפוטית, מידת נוקשותה של הנורמה
 הקונסטיטוציונית מוחלטת. מנגד, השיטה היא רפוסה מדי, כי אם המחוקק עצמו מבקש לחולל
 שינויים בחוק־היסוד (להבדיל מאשר בנורמות החוקתיות הכלולות בו), נראה לכאורה כי הוא בך
 חורין לעשות זאת אפילו בחוק רגיל ואפילו אם החוק הרגיל האמור הושג ברוב פשוט. מכל־מקום,
 ודאי שהוא רשאי לעשות זאת בחוק־יסוד חדש שהושג ברוב פשוט(למשל: ברוב של שלושה חברי־
 כנםח כנגד שניים). בעבודה זו בחרתי להעלים עין משיטת השריון המהותי הנוהגת בישראל ולהתמקד
 בשיטת שריון מספרי. כפי שיובהר במהלך הניתוח, מסקעת המדיניות העיקריות העולות ממנו אינן

 ייחודיות לשיטה זו או אחרת והן ישימות במידה שווה גם לשיטה בשלנו.
 10 ניתן, למשל, לשריין כללים המתייחסים לצבע המדים של השומרים במשמר הכנסת. לפי הגדרה זו,

 צבע המדים הוא חלק מן החוקה, גם אם מבחינה תוכנית אין לו עדיפות כלשהי על צבעים אחרים.
 11 למשל: חופש הדת והחופש מדת אינן הקצאות משוריינות בארצנו ולפיכך אין החירויות הללו חלק מן

 החוקה במובנה הפורמלי.
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. מטעם זה הנסיך משתדל לסורג את 1 2  ולעתים הם מצביעים ״הצבעה אסטרטגית״
 הזכאויות ל״חשופות״ ול״משורייבות״, בהתאם להערכתו את רצון הנתינים עצמם, ולא
 את רצון נציגיהם כפי שהוא בא לידי ביטוי בהצבעה. עם זאת, לאחר שהסיווג נעשה,
 כללי המשחק הם כי זכאויות חשופות ניתנות לשינוי ברוב פשוט של מצביעי בית־
 הנבחרים (ולא של ציבור המיוצגים), וזכאויות משוריינות אינן ניתנות לשינוי אלא ברוב

 מיוחם של חברי הבית.

 האם סיפורה של אותה חברה מאפיין את מה שצריך לקרות במדינה מתוקנת? דומני
 שכן. ה״נסיך׳ מייצג את המחשבה המדינית הנאורה, המבקשת לקבוע כללים חוקתיים
 ״טובים״, כאלה המיטיבים עם בני החברה עצמם. לא כל מה שמיטיב עם חברי בית־
 הנבחרים מיטיב בהכרח גם עם ציבור המיוצגים. אך הכללים החוקתיים — כלומר: סיווג
 הזכאויות ל״חשופות״ ול״משוריינות״ — חייב להתבסס על ההנחה, כי בדמוקרטיה
 ייצוגית הצעות לשינויים בהקצאה ההתחלתית תובאנה להצבעה בבית־הנבחרים. הכלל
 האופטימלי הוא אפוא הכלל המסווג ״נכון״ את הזכאויות לחשופות ולמשוריינות
 בהינתן ההכרח להצביע על שינויים בזכאויות אלה בבית־הנבחרים דווקא, ולא

 בדמוקרטיה ״ישירה״.

 הזירה הטבעית לדיון דלעיל היא הזירה הפוליטית, ולכן ה״חוקה״ היא חוקתה של
 מדינה. אך ניתן גם להרחיב את גדר הדיון לכל מקרה שבו קבוצה של שחקנים מקצים
 לעצמם הקצאה התחלתית של מקורות נדירים (scarce resources) ורוצים להמליך עליהם
 ״חוקה״ המשריינת זכאויות מפני שינויים על־פי רצון הרוב. זה המצב, למשל, בחברה
 מסחרית. מניותיה של החברה מייצגות הקצאה של זכויות בין בעלי־המניות לבין עצמם
 ובינם לבין הארגון שהנפיק את המניות. זכאויות אלה בחלקן ״חשופות״ (כלומר:
 נתונות לשינויים על־פי רצונו של רוב פשוט) ובחלקן ״משוריינות״ (אין לפגוע בהן אלא
ד משני המקרים ״בית־הנבחרים״ הוא האספה הכללית ח  ברצונו של רוב מיוחם). בכל א
 של בעלי־המניות. עשייתו של חוק חברות הוא מלאכתו של ה״נסיך״ בזירה התאגידית.
 עליו לקבוע סיווג כזה של זכויות ״חשופות״ ו״משוריינות״ בתוך התאגיד שיהיה ״טוב״
 למשקיעים בחברה, בהינתן העובדה שההצבעות על שינויים עתידות להתרחש בגוף

 הקרוי ״אסיפה כללית של בעלי־מניות״.

לל  ועוד דוגמא אחת, אחרונה: כמה צדדים כורתים ביניהם חוזה. בדרך־כלל אין לחו
 שינויים בחוזים שנכרתו, אלא על דעת כל הצדדים כולם. זהו משטר חוקתי חמור,
 המשריין את כל הזכאויות החוזיות בכלל תמימות־הדעים. לעתים הצדדים אינם חפצים
 בהגנה ״חוקתית״ כל־כך נוקשה. ישנם חוזים שהצדדים הכורתים אותם מעדיפים,
 בנסיבות מסוימות, חשיפה על־פני שריון. זהו, למשל, המצב הטיפוסי בחוזים המכונים

 12 ״הצבעה אסטרטגית״ היא הצבעה שתכליתה לשפר את רוותתו של המצביע(או של שולחיו), אך אין
 היא מייצגת את דעתו האמיתית של המצביע על השאלות העומדות להכרעה.
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 ״ארוכי־טווח״. נסיך החוזים חישב ומצא, כי טובת הצדדים המתקשרים בחרזים ארוכי־
 טווח מחייבת להוציא זכאויות אחרות מגוף החוקה ולחשוף אותן לשינויים. החלק

 המשוריין הנותר הוא האלמנט הקונסטיטוציוני של דיני־החוזים.
 הספרות הקיימת אינה טווה את הקשר בין הקשרים קונסטיטוציוניים ״מפורשים״,
 אלה שעיסוקם בדיני החוקה, ובין הקשרים ״מעין חוקתיים״, שבהם מפת ההקצאות היא
 תוצר של ענפים אחרים של המשפט, כגון, בדוגמאות דלעיל, דיני־התאגידים או דיני-
 החוזים. ״לקונה״ תיאורטית זו נובעת מחוסר־מודעות להיבטים של הבחירה החברתית
 (social choice) ותורת־ההחלטות (decision theory), העומדים בבסיסו של כל משחק
 שבו השחקנים מתבקשים לחלק מחדש את העושר החברתי. אחת ממטרותיה של רשימה

 זו היא לגשר בין הדבקים ולהציע תיאוריה מאחדת לכולם.

 ובכן, כיצר עושה הנסיך את חישוביו? כיצד נודע לו רצונם של נתיניו? כיצד הוא
 טווה מן הרצון הזה את המרקם החוקתי? נדון עתה בשאלות אלה.

נית לקיומן של חוקות ה העקרו ק ד צ ה  ב. ה

 ג. מושג ״הזמן הקדום״

 הנסיך יכול לברר את רצונם של נתיניו סמוך לקבלתו של כל חוק, או ב״זמן קדום״. אם
 ה״משאל״ ייעשה סמוך לקבלתו של כל חוק, צפוי כי הנתינים שהחוק המוצע מיטיב
 אתם יצדדו בו, ואלה שהחוק המוצע מירע את מצבם יתנגדו לו. לשון אחרת: הדיווחים
 על ההעדפות צפויים להיות ״אופורטוניסטיים״. במצב דברים זה כל הצעת חקיקה
 תוכתר בהצלתה אם ורק אם היא מיטיבה עם מרבית הנתינים עובר למעשה החקיקה.
 שיטה כזו לקבלת חוקים סותרת את רעיון החוקה, כי בהעניקה משקל מכריע להעדפות
ת בסטטום־קוו), אין היא מכירה (המתבטאו  עכשוויות, ולא להעדפות היסטוריות כלשהן
 במעמד משוריין של זכאויות כלשהן, כלומר: לזכותן להתקיים חרף רצונו העדכני של

. שיטה זו גם עולה בקנה אחד עם דעת־המיעוט בפרשת חוק גל.  הרוב(הפשוט)

/ מושג ״הזמן הקדום״  האפשרות השנייה היא לברר את רצון הנתינים ב״זמן קדום׳
 שאני מבקש עתה לארוג אל תוך הדיון נסמך במידה מסוימת על מושג ״מסך הבערות״
, אך חשוב להדגיש כי שני המושגים אינם חופפים. 1 3 ס ל ו  שנטבע בפילוסופיה של ג׳ון ר
ex a, כי ״חוקים״ n t e ,מסך הבערות של גיון רולס מתאפיין בכך שהפרטים יודעים 
 מסוימים עומדים להיות מונחים על סדר־היום הציבורי. הם גם יודעים כמה ירוויחו
 המרוויחים וכמה יפסידו המפסידים מקבלת החוקים על־ידי הקהילה. בורותם של

J.Rawls,^ Theory of Justice ( 1 9 7 1 ) ^ ^  13 ר^דספ^ ^
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 הפרטים מתבטאת בכך שאין הם יודעים כיצד הם־עצמם עשויים להיות מלוהקים,
 ובפרט האם צפוי להם להימנות בין המרוויחים או בין המפסידים. לעומת זאתי, מושג
 ״הזמן הקדום״ רחב יותר ממושג ״מסך הבערות״. למעשה הוא מכיל בתוכו משפחה
 שלמה של מצבי בערות. בצורתו הקיצונית בעדותם של הפרטים בזמן הקדום היא
 מוחלטת. לא רק שאין הם מקבלים אינפורמציה על ליהוקם, אלא אין הם יודעים אילו
 ״חוקים״ עומדים להיות מוגשים לעיון הקהילה וכן אין הם יודעים את התשלומים
 הכרוכים בקבלתו של כל ״חוק״ או דחייתו. במצבים פחות קיצוניים ליקויי המידע של
 הפרטים בזמן הקדום אינם מוחלטים. מקרה פרטי מעניין הוא המקרה שבו ליקויי המידע
 מתייחסים לליהוק בלבד, כמו אצל גיון רולס. במקרים אחרים, המעניינים ביותר
 מבחינתנו, הבערות אינה מוחלטת, אך היא רבה יותר מאשר מעבר למסך הבערות
 הרולםיאני. הפרטים אינם יודעים מהם ה״חוקים״ העומדים לעלות על סדר־היום, אך יש
 להם תוכנות מסוימות על התייחסותם העתידית לחוקים מעין אלה. במהותן של תוכנות
 אלה אעסוק בהמשך. ההבדלים בין ״מסך הבערות״ הרולסיאני לבין מושג ״הזמן
 הקדום״ המוצע ברשימה זו אינם סמנטיים גרידא. כפי שנראה להלן, כלל הבחירה
 האופטימלי — כלומר: כלל ההכרעה הנדרש, מבחינה נורמטיבית, לצורך העברתו של
 ״חוק״ כלשהו — תלוי לחלוטין במהות הבערות של השחקנים: בערות מסוג אחד
 (למשל: במובן המוחלט) מניבה כלל הכרעה אופטימלי מסוג אחד, בעוד שסוגי בערות

 מסוגים שונים מניבים כללים אחרים לגמרי.

 הנסיך יטיב לעשות אם יברר את רצון נתיניו בזמן קדום, ולא עובר לקבלתו של כל
 חוק. בפילוסופיה של גיון רולם ניתן למצוא הצדקה לטיעון, כי בחירה בכללים מעבר
 למסך הבערות היא יותר ״צודקת״. צידוק זה יפה גם למושג ״הזמן הקדום״.
 האינטואיציה הבסיסית העומדת ביסוד הטיעון הרולםיאני היא, כי רק פרטים שרטייה
 שחורה מכסה את עיניהם משוחררים משיקולים אופורטוניסטיים ומסוגלים לשקול את
 השיקול החלוקתי העקרוני. אכן, קל לקבל טיעון כי כללי צדק נשענים על עקרונות, ולא
 על אופורטוניזם רגעי. באן ברצוני להוסיף, כי הנסיך יטיב לעשות אס ייוועץ בנתיניו

 בזמן קדום לא רק^משיקולים של צדק, כי אם, בעיקר, משיקולים של ״יעילות״.

 כדי להדגים את טיעון היעילות נשווה לנגד עינינו את המשטר החוקתי השורר
 בדיני־החוזים, לאמור: כי זכאויות חוזיות אינן ניתנות לשינוי אלא בהסכמה פה אחד של
ו  כל הצדדים. זכאויות אלה משוריינות אפוא בשריון החוקתי המרבי. אילו נבחנ
 העדפותיהם של הצדדים בשלב ״מאוחר״ כלשהו(expost), כמו, למשל, המועד הסמוך
 לזמן שנקבע לביצוע ההתחייבויות החוזיות, כל החוזים היו מאבדים את תוקפם
 המחייב, כי ניתן היה לבטל אותם כל־אימת שרוב הצדדים היו מעדיפים את ביטול
ex a) כי כל הזכאויות n t e  החוזה על־פני קיומו. אילו ידעו הצדדים בשעת כריתת החוזה (
 החוזיות תהיינה כפופות לרצון הרוב בשלב ה״מאוחר״, לא היה להם תמריץ לכרות את
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 החוזה והם היו ממירים את משטר ההתחייבויות (executory- contracts) במשטר של
.(barter, or real contracts) חליפין או של חוזים ריאליים 

 הפסדי הרווחה החברתיים היו מתבטאים אפוא באובדן ההזדמנות למכור ולקנות
. הרעיונות המרכזיים של דיני־החוזים — קרי: חופש החוזים — והעיקרון כי 1 4 ת ו ח ט ב  ה
pacta sunt s) מבוססים על התובנה כי הצדדים החוזיים e r v a n d a  ״חוזים יש לקיים״ (
 עצמם מגדילים את רווחתם, אם העדפותיהם מבוררות מראש (כלומר: ב״זמן קדום״),

 עובר לכריתת החוזה, ולא בדיעבד, סמוך למועד המוסכם לקיומו.

 כך גם בזירה המדינית. אם יש פער בין רצון הנתינים בזמן קדום ובין רצונם עובר
 להצבעה על כל חוק נתון, הרצון הראשון עדיף. גם כאן עדיפותו נובעת הן מהיותו צודק
 יותר הן מהיותו יעיל יותר. הוא צודק יותר, כי בזמן קדום הנתינים מסוגלים לשקול
 שיקולים עקרוניים ואינם משועבדים לקידום שיקוליהם האופורטוניסטיים. הוא יעיל
 יותר, מכיוון שרק בזמן קדום הנתינים יכולים לקיים מסתר בזכאויות, המקדם את רווחת
 כולם. במסחר זה הם ממננים מינון אופטימלי את מידת הסכמתם להניח לאחרים לפגוע

 בזכאויותיהם כנגד הסכמתם של האחרים לחשוף את זכאויותיהם ליחס דומה.

ל  נשאלת אפוא השאלה, אילו זכאויות יחפצו הנתינים, המצויים בזמן קדום, לכלו
 בחוקתם.

 2. כאשר הבערות בזמן הקדום מוחלטת

 בעדות מוחלטת היא מושג מוקשה מבחינה פילוסופית ואני משתמש בו כאן רק כבכלי
 דידקטי להבהרת מצבים של בערות חלקית. ובכן, אם הבערות היא מוחלטת, נתינים
 רציונליים לא יחפצו לשריין את זכאויותיהם בשריון חוקתי כלשהו. כדי להבין זאת נניח,
 כי כל הידוע לנתין הרציונלי בזמן קדום הוא שעומדת להיות מוצעת הצעה לחקיקה. אין
 הוא יודע אם ההצעה תיטיב אתו או תרע אתו. באף מקרה אין הוא יודע איזה ״פרס״
 יקבל אם עמדתו תתקבל ואיזה ״קנס״ יספוג אס תידחה. הנתין הרציונלי ניצב אפוא בפני
 מטריצה ובה ארבעה תאים. מטריצה זו מתוארת בשרטוט 1. תאיה הם אלה: הנתץ תומך
 בקבלתו של החוק המוצע, והוא אכן מתקבל: הנתין מתנגד לקבלת החוק, והחוק

 14 מדוע שפר חלקם של מי שמותר לחם לסחור בהבטחות ולא רק ב״דברים״(res)? מוכר של הבטחה
 יכול לקבל עדך עכשווי בעד מה שעוד אין לד. כך הוא יכול להגדיל את צריכתו בה1רה על חשבון
 צריכתו בעתיד, בהשוואה למה שהיה יכול לעשות אילו הדין אפשר לו לשווק רק ״דברים״. קונה של
 הבטחה יכול לשלם ערך עכשווי בעד מה שיקבל רק בעתיד. כך הוא יכול להגדיל את צריכתו בעתיד
 על תשבון צמצום צריכתו בהווה. בשני המקרים המסחר בהבטחות מאפשר לשני הצדדים להגדיל את
 רווחתם על־ידי פרישת צריכתם על־פני זמן (intertemporally) באופן התואם את העדפות הזמן
C. Goetz and R. Scott "Enforcing Promises — An Examination of the שלהם. לעניין זה ראו 

. Y a l e L J89 " ) 1980. (Basis of C o n t r a c t 1 2 6 1 
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 מתקבל נגד רצונו: הנתין תומך בקבלת החוק המוצע, אך החדק אינו מתקבל; הנתין
 מתנגד לקבלת החוק, והוא אכן נדחה. האפשרות הראשונה והאחרונה כרוכה בקבלת

 פרס. האפשרויות הנותרות כרוכות בתשלום קנם. שיעור הפרסים והקנסות אינו ידוע.

 *** הצעת החוק מתקבלת הצעת החוק נדחית

 הנהין מצדד בחוק הפרס אינו ידוע הקנס אינו ידוע
ק הקנס אינו ידוע הפרס אינו ידוע  הנתין מתנגד לחו

 שרטוט 1

 תכליתו של כל נתין היא למקסם את תוחלת סכום הפרסים והקנסות שיקבל לאחר
. אילו היה ידוע, למשל, כי ההסתברות להתרחשות המתוארת 1 5 ק ו ח  ההצבעה על הצעת ה
(או לזו המתוארת בשורה השנייה, בטור השמאלי) היא 1 י  בשורה העליונה, בטור הימנ
 (כלומר: אחת משתי ההתרחשויות האלה היא עניין בטוח), הנתין הרציונלי היה ממקסם
ex a אילו דאג לכך שהכלל החוקתי יחשוף את הזכאות הנדונה לשינויים n t e את תועלתו 
 בדרך הקלה ביותר. אילו היה ידוע בוודאות כי אחת משתי ההתרחשויות הנותרות
ex a אילו דאג לכך שהכלל החוקתי n t e תקרינה, הפרט הרציונלי היה ממכסם את תועלתו 
 ישריין את הזכאות הנדונה מפני שינויים בדרישת רוב מיוחם מרבי. כך גם אילו היה ידוע
 מראש כי פרס פלוני הוא ״גדול״, היה ראוי להטות את כלל ההכרעה החוקתי לשם
 הגדלת ההסתברות כי הפרס יושג: ואילו היה ידוע מראש כי קנס פלוני הוא ״גדול״, היה
 ראוי להטות את כלל ההכרעה החוקתי לשם הקטנת ההסתברות כי הקנס יושת. מצב
 הבערות המוחלטת מבטיח, כי כל הנתינים ״דומים״ זה לזה וכי התכונות שתייחדנה
 אותם אלה מאלה לאחר צאתם מן הזמן הקדום עדיין אינן ידועות להם. מכאן שכלל
 ההכרעה החוקתי הרצוי לנתין רציונלי כלשהו הוא גם כלל ההכרעה החוקתי הרצוי
 לחברה כולה: הטעמים הקולקטיביים של כל בני החברה אינם אלא שכפול טעמיו של

 הנתין הבודד.

 אולם כל הפרמטרים דלעיל שרויים בעלטה מוחלטת. הנתין הרציונלי אינו יודע מהי
 ההסתברות להתרחשותו של תרחיש זה או אחר ואף אינו יודע מהו הפרם או מהו הקנס
 הכרוך באותו תרחיש. בנתונים כאלה עליו להניח כי ״םל־התגמולים״ הוא סימטרי —
 דהיינו: כל הפרסים שווים לכל הקנסות — וכן כי ההסתברות להתרחשותו של כל
 תרחיש היא שווה (בדוגמא דלעיל— 0.25). במצב דברים זה ניתן להראות, כי הנתין
ex a אם ידאג לכך שכלל ההכרעה החוקתי n t e חלת התועלת שלו  הרציונלי ישיא את תו

 15 במלים אחרות: ״פונקציית המטרה״ של הנתין הרציונלי היא למכסם את תוחלת ההפרש בין סכום
 הפרסים לבין סכום הקנסות הצפויים לו לאחר ההצבעה.
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 יהיה כלל הרוב הפשוט, דהיינו: אף אחת מן הזכאויות לא תהיה משוריינת. מאחר
 שהחברה מורכבת מ־ח פרטים שכולם שכפול מדויק של הנתין הרציונלי, גם התועלת
 החברתית המצרפית מושאת בכלל תוקתי חשוף. תוצאה זו מתבססת על עבודתו של
 דגלם ריי, אשר טען, הבהיר והדגים, כי אם הפרטים סובלים מבערות מוחלטת והצבעתו
 של כל אחד מהם אינה תלויה בהצבעתם של הפרטים האחרים, כלל הרוב הפשוט הוא
tex a את ההסתברות כי תתקבלנה החלטות ״בלתי־רצויות״. החלטות n t e ,הכלל הממזער 
 אלה הן, שוב, קבלת ״חוק״ כנגד רצונו של המצביע או אי־קבלתו הרף רצונו של
. עוד באותה שנה (1969) שבה נכתב מאמרו של ריי סיפק לה מייקל טיילור 1 6  המצביע
. בהתבססמ על ההנחה של סל־התשלומים הסימטרי, רשאים אנו 1  הוכחה ריגדרוזית7
 להסיק, טריביאלית, מתוך התיאורמה של ריי וטיילור, כי כלל הרוב הפשוט, במזערו את
ת ״בלתי־רצויות״ למצביע, אף ממזער את תוחלת עלותן  ההסתברות לקבלת החלטו
 המצרפית. למותר לשוב ולהזכיר לקורא, כי תוצאה זו עולה בקנה אחד עם דעת־המיעוט

 בפרשת חוק גל.

 עוד בטרם פסק בית־המשפט את פסוקו בפרשת חוק גל נעשה שימוש בתובנה
 דלעיל בסוג אחר של חוקה — הוא חוקתם של התאגידים בישראל. על־פי פקודת
 החברות [נוסח חדש], זכאויות של בעלי־מניות בינם לבין עצמם ובינם לבין החברה
 ניתנות לשינויים על־פי מגוון רחב של כללי הכרעה. אם המדובר בזכאויות
 שהדירקטוריון רשאי לשנותן, הריהן תמיד ״חשופות״, מכיוון שהדירקטוריון מוסמך
ו ברוב פשוט של חבריו. אם המדובר בזכאויות שהאספה הכללית  לקבל את החלטותי
 של בעלי המניות רשאית לשנותן, ישנה הבחנה בין מושג ״ההחלטה הרגילה״ לבין צמד
 המושגים ״החלטה מיוחדת״ ו״החלטה שלא מן המניין״. זכאויות הניתנות לשינוי
ת רגילות הן ״חשופות״, כי די ברוב פשוט של בעלי־המניות כדי לחוללן.  בהחלטו
ת מיוחדות או שלא מן המניין הן ״משוריינות״, כי  זכאויות הניתנות לשינוי בהחלטו
.  החוק דורש רוב מיוחם(במקרים אלה — שלושה רבעים) של בעלי־המניות כדי לחוללן
 קטיגוריות רחבות של זכאויות, ובעיקר כל אלה החרותות במסמכי־היסוד של החברה
 (התזכיר והתקנון) הן זכאויות משוריינות, מכיוון שהחוק אוסר על שינויים במסמכי־
 היסוד ללא תמיכה של רוב מיוחס גדול. כל אלה הם כללים שנקבעו על־ידי המחוקק, אך
 המחוקק אינו יודע מהם התכנים הספציפיים של מםמכי־היסוד של כל חברה. הוא גם
 אינו יודע מהי ההסתברות שבעלי־מניות אלה או אחרים יתמכו בשינוי הזכאויות
 התקנוניות או יתנגדו לו, ומהם הפרסים והקנסות הצפויים להם מקבלת עמדתם או
 מדחייתה. לשון אחרת: המחוקק פועל מעבר למסך של בערות מוחלטת, ואם רצונו

D. Rae "Decision Rules and Individual Values in Constitutional Choice" 63 American Pol. 16 
.Sei. Rev. (1969) 40 

.M. Taylor "Proof of Theorem on Majority Rule" 14 Behavioral Science (1969) 228 17 
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 משפטים כ״ת תשנ״ז הגנה חוקתית על הקניין בראי התיאוריה הכלכלית

ת כברירת המחדל, בכלל חוקתי החושף  להשיא את טובת ״נתיניו״, עליו לבחור, לפחו
 את כל הזכאויות לשינויים ברוב פשוט. מן הטעם הזה קובע סעיף 25 להצעת חוק
 החברות, התשנ״ה-1996, כי החברה בת־חורין לשנות את מסמכי־היסוד שלה ברוב
. מנגד, ברור כי לא הרי המחוקק, הוא ״נסיך״ התאגידים, כהרי ה״נתינים״ 1 8 ט ו ש  פ
 (בעלי־המניות) עצמם. בעלי־המניות מודעים כמובן לתוכן הזכאויות שחרתו בתקנתם,
 והם עשויים להיות מודעים להעדפותיהם לגבי שינויים בזכאויות אלה ולפרםים ולקנםות
 הצפויים להם מקבלת עמדותיהם או מדחייתן. בעלי־מניות אלה יכולים לעצב להם כללי
 הכרעה שונים מכלל הרוב הפשוט ולצרף מקצת מזכאויותיהם אל גוף ה״חוקה״. מכאן
 החופש המוחלט שהצעת חוק החברות מעניקה לבעלי־המניות להמיר את ברירת
 המחדל, כלל הרוב הפשוט, בכלל הכרעה חוקתי משוריין, בכל רמת שריון הנראית להם

. 1 9 יה  רצו

 3. כאשד הבערות בזמו הקדום היא חלקית

חלטת הוא כלי מחשבתי נאה בזירה הפוליטית, אך בדרך־כלל אין  מצב של בערות מו
 הוא תיאור מהימן של מצב הנתינים במעמד כינונה של חוקה. מודל המניח כי לנתינים
 יש מידע חלקי כלשהו, הן לגבי הסתברות ההתרחשויות השונות הן באשר לפרסים
 ולקנסות, קרוב יותר למציאות ממודל המניח בערות מוחלטת. המודל הקלסי שהניח את
 התשתית המחשבתית להצדקת מושג החוקה, כאשר לנתינים מידע חלקי כלשהו
 המתייחס לפרמטרים הרלבנטיים, נטבע עוד בשנת 1962 על־ידי ג׳יימס ביוקנן וגורדון
20The C. למעשה אי־אפשר לפתוח את a l c u l u s of Consent ,טלוק, בספר שהפך לקלסיקה 

 הדיון בנושא זה, אלא בהבאת עיקריו של הספר בסוגיה הנדונה.

 כמו בדיון דלעיל נניח גם עתה, כי נתינים רציונליים בזמן הקדום סובלים מליקויי
ex a. מאחר n t e מידע. הם מבקשים לבחור בכללים חוקתיים המשיאים את תועלתם 
 שלכל נתין הקצאה התחלתית של זכאויות, הוא חושש כי הנתינים האחרים יחברו נגדו
 ויעבירו, בהחלטת רוב, ״חוק״ הפוגע בזכאויותיו. חשש זה הולך ונחלש בהדרגה ככל

 18 זו לשונו של סעיף 25(א) להצעת החוק: ״חברה רשאית לשנות את תקנונה בהחלטה שהתקבלה ברוב
 פשוט באספה הכללית של החברה אלא אם כן נקבע רוב אחר בתקנון״. להסבר תיאורטי מקיף יותר

Cardozo L. Rev.U. Procaccia, "Crafting a Corporate Code from Scratch", 17 ראו רשימתי 
.(1996) 629 

 19 סעיף 25 הנ״ל(לעיל הערה 18) קובע עוד כמה כללים, כגון שאם נקבע רוב מיוחס כלשהו, לא ניתן
 יהיה לשנותו אלא ברוב מיוחם דומה, שלא ניתן יהיה לפגוע בזכויות הצמודות לסוג פלוני של מניות
 אלא בהסכמת אותו סוג; וכן שלא ניתן יהיה לחייב בעל־מניות להגדיל את חשיפתו לסיכון אלא על

 דעתו, אף אס כל בעלי־המניות האחרים, בסוג או בחברה כולה, מסכימים לשינוי.
J. Buchanan & G. Tullock The Calculus of Consent (1962) 20 
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 אוריאל פרוקצייה משפטים כ״ח תשנ״ז

 שהכלל החוקתי משריין זכאויות אלה בכללי שריון יותר מחמירים. לערמת זאת, הנתין
 יודע כי ״חוקים״ מסוימים שיוצעו בעתיד יהיו רצויים לו והם עלולים להיכשל בשל
ב ביותר מתייחם אל זכאויות  שריון חוקתי נוקשה. במקרים אלה הכלל החוקתי הטו
 המטרה כאל זכאויות חשופות. שני שיקולים נוגדים אלה מעמידים דילמה בפני הנתין
 הרציונלי. עליו להחליט לגבי כל הצעת חוק נתונה איזו תת קבוצה ב־{1*} — דהיינו:
לל  כמה חברים מתוך n חברי הפרלמנט — יידרשו כדי להופכה ל״חוק״ ובכך לחו
 שינויים במפת הזכאויות בחברה. אם ישנן זכאויות שהצעה לשנותן תצריך, בהינתן
 שיקולים נוגדים אלה, מספר מצביעים הגדול מ־2/מ, זכאויות אלה תהווינה — על־פי

ex a — את חוקתה של המדינה. n t e רצון הנתינים 

 שני השיקולים הנוגדים הללו ניתנים לתיאור כשתי פונקציות של תוחלת־עלויות. סוג
 תוחלת העלויות הראשון נובע מחששו של הנתין הרציונלי, כי מצביעי הבית יפגעו
חלת  בזכאויות שהוא חפץ ביקרן. נכנה את הפונקציה המתארת זאת בכינוי פונקציית תו
 העלויות ״החיצוניות״, מכיוון שהיא מתארת את תוחלת הפסדי הרווחה של פרט נתון
 עקב החלטות של זולתו. כלומר: מ״השפעות חיצוניות״ (externalities), הנובעות
 מאםטרטגיות של פרטים אחרים המשפיעות על רווחתו של הפרט הנתון. ככל שמספר
 המצביעים ב־11, שתמיכתם ב״חוק״ מספקת כדי לקעקע את הזכאות שהנתין הרציונלי
חלת העלות החיצונית יותר גדולה. נניח, לשם הדגמה, כי  חפץ ביקרה יותר קטן, כך תו
 די בתמיכתו של מצביע יחיד בבית כדי לקעקע את הזכאות. הואיל וישנה הסתברות
ת מצביע אחד יתמוך בהצעת החוק, כלל חוקתי המאפשר למצביע  מאוד גבוהה כי לפחו
לל בזכאות את השינויים הרצויים לו הוא ה״יקר״ ביותר. מן הצד השני של  יחיד כזה לחו
לל כל שינויים בזכאות אלא בתמיכתם פה אחד של כל n המצביעים,  המתרס, אם אין לחו
 תוחלת העלות החיצונית היא הקטנה ביותר, מכיוון שקיימת הסתברות מאוד גבוהה כי
 לפחות חבר אחד בבית־הנבחריס יתנגד להצעת החוק (בדמוקרטיה ישירה העלות היתה
 ממש מתאפסת, כי הנתין המתנגד לשינוי בזכאות היה יכול, כמו כל מצביע אחר, להטיל

 וטו על הצעת החוק).

ex a, נובע מן החשש n t e סוג העלויות השני, המאיים על רווחתו של הנתין הרציונלי 
 כי הצעת החוק תהיה רצויה לו, אך לא תשיג את הרוב הנדרש לחקיקה. הצעת החוק
 עשויה להיות רצויה לפרט נתון לא רק מכיוון שההצעה מכוונת להיטיב עמו באופן
 אישי. היא עשויה להיזת רצויה לו גם כמי שמעוניין בתמורות חברתיות ואינו מעוניין
חלת  בסטגנציה. נכנה את הפונקציה שעניינה עלויות מסוג זה בכינוי פונקציית תו
 העלויות ה״קואליציוניות״, מכיוון שעלויות אלה נובעות מן הצורך להשיג קואליציה די
 רחבה מבין חברי הבית שחבריה תומכים בהצעת החוק. צורתה של פונקציה זו הפוכה
חלת העלויות החיצוניות, שכן היא עולה, ולא יורדת, ב־מ. צורתה זו  לזו של פונקציית תו
 של הפונקציה נובעת משתי סיבות: הסיבה המיידית היא, שישנה הסתברות גבוהה
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 משפטים כ״ח תשנ״ז המה חוקתית על הקניין בראי התיאוריה הכלכלית

 להשיג מספר קטן של תומכים והסתברות נמוכה להשיג מספר גדול של תומכים בכל
חלת התועלת מקבלתה של כל הצעה הרצויה לפרט הנתון קטנה, או  הצעת חוק. לכן תו
 לחלופין תוחלת העלות מאי־קבלתה של ההצעה הרצויה גדלה, ככל שמספר המצביעים
 הנדרש יותר גדול. הסיבה השנייה נעוצה בשיקולים של הצבעה אסטרטגית והיא ידועה
 היטב לכל מי שעוקב אחרי המציאות הפוליטית בישראל. ככל שמספר המצביעים
 הנדרש יותר גדול, כך גדלה תלותם של תומכי ההצעה במיעוטים, ההולכים וקטנים,
 שהם ״לשוךמאזניים״. תלותו של הרוב במיעוט מאפשרת למיעוט רציונלי לסחוט מן
 הרוב מחיר גבוה תמורת הצטרפותו לקואליציה. זוהי בעיה הידועה בתורת־־הכלכלה
 כ״בעיית הסחטן״ (holdout problem) וביטוייה בסוגיה שלפנינו ברורים. מטעם זה סביר,

 כי כלל תמימות־הדעים היה גובה עלויות מרקיעות־שחקים.

חלת סכום שתי העלויות דלעיל.  תכליתו של הנתין הרציונלי היא למזער את תו

 בשרטוט 2 תוחלות העלויות, החיצוניות והקואליציוניות, נמדדות לאורך הציר האנכי.
 לאורך הציר האופקי נסמן את מספר מצביעי הבית — מאפם ועד n — שתמיכתם בהצעה
 כלשהי נחוצה כדי להופכה ל״חוק״. פונקציית תוחלת העלות החיצונית יורדת ב־ת,
 ופונקציית תוחלת העלות הקואליציונית עולה ב־ת. ניתן לחבר את שתי הפונקציות
חלת העלות המצרפית שהנתין הרציונלי מבקש למזערה  חיבור אנכי, כדי לקבל את תו
חלת התועלת שלו בנקודת־  עוד בהיותו בזמן קדום. הנתין הרציונלי ממקסם את תו
 המינימום של הפונקציה המצרפית, שניתן לגזור ממנה את מספר המצביעים
ex a את n t e שתמיכתם בהצעת חוק פלונית צריכה להספיק כדי להצדיק ,k ,האופטימלי 
 קבלתו. חוקת המדינה מתקבלת במודל זה מכל ה״חוקים״ שהרוב האופטימלי

.(n/2) גדול ממחצית מניינם של חברי בית־הנבחרים ,k לחקיקתם, המספר 
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 אוריאל פרוקצ׳יה משפטים כ״ח תשנ״ז

; בבקשה  A עוד קצת תאורה במנהרת־הזמן

C הפך לקלםיקה, אולם מידת שמישותו של המודל להבהרת a l c u l u s o f c . o m e n c n ,אכן 
 סוגיות מחיי המעשה עודנה שנויה במחלוקת: לא רק בין משקיפים מן הצד, אלא אפילו
 בין מחברי הספר עצמם. בעוד שביוקנן נוהג להתהדר בתרומתו המכרעת — לדבריו —
 של הספר למדעי־המדינה (ההתייחסות אל ההליך הפוליטי כאל הליך של השאת תועלת
2 הביע אכזבה קשה מהשלכותיו של הספר לאחר פרסומו. 2 ק ו ל , ט 2 נ ת) קי  בסביבה שו
 לדבריו, תכליתו העיקרית של הספר היתה להניח תשתית לרפורמות מעשיות, והללו
. כיצד ניתן ליישב את חשיבותו המושגית המפליגה של הספר (כעדותו 2 3 א ו ב  בוששו ל
, המוצדקת לא־פחות, של נתו  המוצדקת של ביוקנן) עם עקרותו במישור המעשי(בתלו
 טלוק) ? בהמשכו של סעיף זה אציע לכך פירוש וממנו ניתן יהיה ללמוד כיצד להפוך

 מבואות סתומים למפולשים.

 המודל הטהור של ביוקנן וטלוק אינו מרמז מהו המספר האופטימלי, k/n, שראוי
 לדרוש אותו ככלל ההכרעה לאימוצם של ״הוקים״. לכל היותר ניתן לטעון, כי טעמים
 של היגיון מניעים אותנו לדחות כל מספר k/n > 0.5, מכיוון שרוב קטן מרוב פשוט היה
 מבזבז את זמנו של בית־הנבחרים, שהיה יכול, בהפעילו כלל הכרעה מתירני שכזה,
 לאמץ ״חוק״ פלוני x ובו־זמנית גם את היפוכו של אותו ״חוק״ — (X-). שיקול זה
ן בעין אוהדת דווקא את כלל הרוב הפשוט (דהיינו:  הניע מחברים אחדים לבחו
 k = n/2 + 1), מכיוון שזהו כלל ההכרעה הצנוע ביותר המונע את בזבוז המשאבים הכרוך
 באפשרות לקבלה סימולטנית של ה״חוקים״ הסותרים x 1״(X~<: אם נזכור כי העלות
 הקואליציונית עולה ב־ת (למשל: בשל הצורך לרתום יותר מחוקקים למלאכת החקיקה)
 ואם נניח כי שאר המשתנים נותרים ללא שינוי, ברור מדוע כלל הרוב הפשוט הצטייר
. דא עקא, שאם אנו מגדירים את מושג החוקה 2 4 בי  בעיני אותם מחברים באור אטרקטי
 כרשימת כללי הכרעה מיוחסים דווקא — דהיינו: ככאלה המצריכים תמיכה על־רובית
 (super-majoritarian) בקבלה של ״חוקים״ — כל k המזוהה עם כלל הרוב הפשוט אינו

J. Buchanan "Justification of the Compound Republic — The Calculus in , 2  ראו, למשל 1
Retrospect" in: J. Gwartney & R. Wagner (eds.) Public Choice and Constitutional 

.Economics (1988) 131 
 22 שלא כמו חברו ביוקנן, טלוק לא צורף לרשימת מקבלי פרס נובל בכלכלה עבור תרומתו לחיבור

 הספר.
G. Tullock "The Calculus — Postscript After 25 Years" in: Gwartney & Wagner, supra 23 

.note 21, at pp. 139 ff. 
 להסבר ריגורוזי של טיעון זה ראו D. Miiller Public Choice II (1989) 55-57 24. השוו

-M. Reimer'The Case for Bare Majority Rule" 62 Ethics (1951) 16 
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 נופל במסגרת ההגדרה והריהו מפקיע מ׳׳חוקתם״ של בירקנן וטלוק את מאפייניה
 החוקתיים.

 כדי לעשות שימוש מעשי במושג החוקה של Ca1cu־us1n יש לפוגג את ליקויי
ex a על צורתן n t e המידע בזמן הקדום בעוד עניין חשוב אחד — והוא קבלת מידע אמין 
 של פונקציות תוחלת העלות החיצונית ותוחלת העלות הקואליציונית. כלל הכרעה
 חוקתי, המקיים k > n/2 , הוא הכלל האופטימלי כאשר הצירוף האנכי של שתי העקומות
 מתמזער ימינה מנקודת־האמצע (ראו לעיל שרטוט 2). פשוט להראות כי מצב זה
חלת העלות החיצונית היא יותר ״גבוהה״, ואילו פונקציית  ייתקיים ככל שפונקציית תו
חלת העלות הקואליציונית יותר ״נמוכה״. כך, אם פונקציית תוחלת העלות החיצונית  תו
 גבוהה — כלומר: ערכיה הם ערכים ״גדולים״ — יש לפרט המבקש למזער עלויות
 הרבה מה להרוויח בתזוזה ימינה לכיוון מ, שם הפונקציה מתאפסת. כמו־כן אם
 פונקציית העלות הקואליציונית נמוכה — כלומר: ערכיה יותר ״קטנים״ — הפרט
 המבקש למזער עלויות אינו משלם ״קנסות״ גבוהים על תזוזות ימינה, בכיוון של n. ניתן
 אפוא לסכם ולומר, כי אם ידוע על הקצאה פלונית שפונקציית תוחלת העלות החיצונית
חלת העלות הקואליציונית של השגת  של שינויה ב״חוק״ גדולה יותר וכי פונקציית תו
 מספר גדול של מחוקקים שיחוקקוה קטנה יותר, ראוי לשריין הקצאה זו בשריון חוקתי.
 לשון אחרת: כל פרט רציונלי הפועל מעבר למסך חלקי כזה של בערות יבקש להתנות

. 2 5 בי רו  את קבלת ה״חוקים״ המשנים הקצאה מעין זו בכלל הכרעה על־

 5. סיכום־גיניים

 כדי להקנות לגיטימיות למושג החוקה — דהיינו: להסמיכו על רצון הנתינים — ביוקנן
 וטלדק נאלצו להסתמך על מושג הקרוב למה שכיניתי ״זמן קדום״(הם־עצמם, בכתיבתם
 המאוחרת, פירשו אותו כקרוב יותר למסך הבערות הרולםיאני ובכך לא דקדקו די
 הצורך). ללא מושג זה לא ניתן היה לברר את העדפותיהם העקרוניות של הנתינים, כי כל
 הצבעה בתנאי מידע מלא מוטה לכיוון האינטרס האופורטוניסטי של המצביע. הבעיה
 המרכזית שהתעוררה אגב השימוש במושג זה היא, שאם מוטל איפול מלא על כל

 25 תובנה זו עולה בקבה אחד עם גישתו של ג׳ון הרסני, שלפיה ישנה אקביבלנציה יסודית בין משחקים
 המשותקים בתנאי אי״ודאות — כלומר: ללא מידע כלל — לבין משחקים שבהם השחקנים נהנים
 ממידע מלא. תנאי לאקביבלנציה זו הוא, כי השחקנים יכולים לדמיין לעצמם את מפת התרחישים
J. Harsanyi "Games with האפשריים ולייחס לכל אחד מהם הסתברות סובייקטיבית כלשהי. ראו 
" 14 Management ScienceIncomplète Information Played by Bayesian Players, parts I-III 
. לפיתוחים מודרניים של תובנה זו 1 9 6 7 - 1 9 6 8 ) Part I), 320 (Part II) and 486 (Part III) (159) 
M. Maschler "Games of Incomplète Information — The Inconsistent Case" ,ראו, למשל 

.(forthcoming in Festschrïft in Honor of R. Selten [1996]) 
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ex a הוא כלל הרוב הפשוט n t e הפרמטרים הרלבנטיים, כלל ההכרעה האופטימלי 
 ודווקא תנאי זה הוא המפר את מאפייניה ההגדרתיים של החוקה. כדי לאפשר שימוש
 במושג ״הזמן הקדום״ — דהיינו: להעניק לפרטים הזדמנות להביע את העדפותיהם
 העקרוניות, אך עם זאת להניח תשתית לאופטימליות של כלל הכרעה על־רובי המזוהה
 עם מושג החוקה — יש לעמוד על מודיפיקציה מסוימת של מושג ה״בערות״. בפרט יש
חלת העלות החיצונית והקואליציונית. ישנן  להזרים מידע על צורתן של פונקציות של תו
 הקצאות שתוחלת העלות החיצונית שבשינויין דומיננטית, ותוחלת העלות
 הקואליציונית טפלה. ישנן הקצאות אחרות, שאינן מקיימות תנאים אלה. את הראשונות
 יש לשריין בחוקה ואת האחרונות יש לחשוף לתהפדכותיו המזדמנות של משטר

 פרלמנטרי רובי.

 מכאן שצדקו שופטי־הרוב בפרשת חוק גל כאשר הכירו עקרונית בכוחה של כנסת
. צדקתם נובעת מכך, 2 6 ת ו א צ ק ל את ידיה של כנסת מאוחרת יותר ולשריין ה  אחת לכבו
 שישנן הקצאות מסוימות אשר יאה לשריינן בחוקה. אולם שופטי ההרכב חדלו
 ממלאכתם מוקדם מדי, שכן לגבי זכויות הקניין שהמחוקק ביקש לקעקע, לא ביררו האם
 הן משתייכות לאותה משפחה של הקצאות — קרי: להקצאות שתוחלת העלות החיצונית
 של שינוין היא הדומיננטית, ותוחלת העלות הקואליציונית של שינוין היא תוחלת

 העלויות הטפלה. בעניין זה אעסוק בפרק ג להלן.

ם ד א  ג. זכויות קניין כזכויות־ יסוד משוריינות של ה

 בפרק זה אציע כמה סיבות מצטברות לפרש את ההקצאות הקנייניות כזכויות הראויות
 להגנה חוקתית. הרציונל העומד בבסיסן הוא השאיפה להיטיב את מנת־חלקו של האדם
 החוזי — זה הכורת עם זולתו הסכמים בזמן קדום — השואף למזער את עלות
 הצטרפותו ל״מצב המדיני״. בין הסיבות האלה ניתן להבחין בטעמים היסטוריים־

 השוואתיים, כלכליים ופסיכולוגיים. נעסוק בהם כסדרם.

 26 מן האמירה הזו, כי אכן ראוי לשריין בחוקה הקצאות אלה או אחרות, גם נובע כי אין זה ראוי לאפשר
 למחוקק עצמו לבטל במחי־יד חוקי־יסוד קודמים ללא כל ״שריון״ חוקתי. כזכור, חוק יסוד: כבוד
 האדם וחירותו אינו מכיר כלל במוסד השריון המספרי. השריון המהותי הכלול בו חל ככל הנראה אך
 ורק על ביקורת שיפוטית ולא על אקטים חקיקתיים. הרפורמה המינימלית הנדרשח היא אפוא, כי גם
 אקטים חקיקתיים המתיימרים לפגוע בהקצאות שבחיק־־היסוד ייבחנו במבחן הביקורת השיפוטית, כך
 שבית־המשפט יהיה מוסמך לפסול אותם אם אינם הולמים את ערכיה של מדינת ישראל או שאינם

 לתכלית ראויה או שהם משתמשים באמצעים העולים על הנדרש.
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 1. רקע היסטורי־השיואתי

 ג׳יימס מדיסון, אביה הרוחני של החוקה האמריקנית, כתב פעם:

Bodies of men are not less swayed by interest than individuals, and are 
less controlled by dread of reproach and the other motives felt by 
individuals. Hence the liability of the rights of property, and the 
impartiality of laws affecting it, to be violated by legislative majorities 
having an interest, real or supposed, in the injustice... Hence the 
cancelling or evading of debts, and other violations of contracts. We 
must not shut our eyes to the nature of man, nor to the light of 
experience2 .̂ 

 אין צריך לומר כי מדיםון לא הגיע אל רעיון השריון החוקתי של זכויות הקניין בעזרת
ף שגם זה לא היה מבוטל). כאיש ספר ועיון מובהק, עולמו א ) ד ב ל  הגניוס הפרטי שלו ב
 הרוחני התעצב על־פי תורתם של ההוגים המדיניים בעלי ההשפעה הגדולה ביותר בדורו

. 2 8 ו  הן בעולם המשפט והן מחוצה ל

 הקשר בין זכויות הקניין לבין מושג החוקה הודגש בעבודותיהם של הפילוסופים
 הקונטרקטריאניים, שהשקיפו על המצב המדיני — אשר עקרונותיו מגובשים בחוקה —
 כעל הפתרון הנסבל ביותר(second best solution) למצוקותיו של ״מצב הטבע״ הטרום־
 מדיני. בפרט הם הדגישו, כי במצב הטבע חל איום מתמיד על קנייניו של הפרט ועל־כן
 יש לייחס לפרטים רציונליים במצב הטבע נכונות לוותר על חירותם הלא־מוגבלת
 ולהטות את צווארם מתוך נכונות לשאת בעול המדיני. תכלית הוויתור לקבל בחזרה מן
יתך המדיני הגנה על הקניין שכאמור, אין לצפות לה במצב הטבע. בלשונו של י ו  ה״לו

 ג׳ון לוק, שנמנה עם ההוגים העיקריים אשר עיצבו את מתשבתו של מדיסון:

If Man in the State of Nature be so free, as has been said, if he be the 
absolute Lord of his own Person and Possessions, equal to the greatest 
and subject to no Body, why will he part with his Freedom? Why will 
he give up this Empire, and subject himself to the Dominion and 
Controul of any other Power? To which 'tis obvious to Answer, that 
though in the state of Nature he hath such a right, yet the Enjoyment of 
it is veiy uncertain, and constantly exposed to the Invasion of others. 

J. Madison Notes on Suffrage (1829) (1865 c, p. 21 ff.) 27 
J. Dom "Public Choice and the Constitution: A Madisonian Perspective" in: 28 לענין זה ראו 

.Gwartney & Wagner, supra note 21, pp. 57 ff. 
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For ail being Kings as much as he, every Man his Equal, and the 
greater part no strict Observers of Equity and Justice, the enjoyment of 
the property he has in this state fs very unsafe, very unsecure. This 
makes him willing to quit this Condition, which however free, is full of 
fears and continual dangers: And 'tis not without reason, that he seeks 
out and is willing to joyn in Society with others who are already 
united, or have a mind to unite for the mutual P r e s e r v a t i o n of their 
Lives, Liberties and Estates, which I call the general Name, P r o p e r t y . 

The great and chief end, therefore, of Mens uniting into 
Commonwealths, and putting themselves under Government, is t h e 
P r e s e r v a t i o n of t h e i r P r o p e r t y 2  .(כל ההדגשות במקור — א״פ) 9

. בעיני יום, 3 0 ם ו  הוגה מרכזי אחר שהשפעתו על מדיםוץ היתה מכרעת היה דייוויד י
 מושג הקניין נגזר מעקרונות ראשונים של צדק, והאמנה שעניינה שמירה הדדית של

 קנייני כל הפרטים היא הנדבך המרכזי במצב המדיני:

Our property is nothing but those goods, whose constant possession is 
established by the laws of society; that is, by the laws of justice. Those, 
therefore, who make use of the words p r o p e r t y or r i g h t or o b l i g a t i o n , 
before they have explain'd the origin of justice, or even make use of 
them in that explication, are guilty of a very gross fallacy, and can 
never reason upon any solid foundation...No one can doubt, that the 
convention for the distinction of property, and for the stability of 
possession, is of all circumstances the most necessary to the 
establishment of human society, and that after the agreement for the 
fixing and observing of this rule, there remains little or nothing to be 
done toward settling a perfect harmony and concord. All other 

J. Locke Second Treatise on Government (Cambridge, ed. by Peter Lasiet, I960; reprinted 29 
ך המלומד מציין שם, כי אף־על־פי שלוק הגדיר בקטע .1994 ר ו ע ה ) Sections 123-124 pp. 350 ff. 
 המצוטט את מושג הקניין בכולל גם את קניינו של אדם בגופו ובחירותו (ולא רק במיני הקניינים
Epistola de T), הוא טורח להדגיש הדגשת־יתר o l e r a n t i a  הגשמיים), הרי בכתבים אחרים(למשל: ^

 דווקא את הקניינים הגשמיים.
 ראו J. Dorn 30, לעיל הערה 28.
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passions, besides this of interest, are either easily restrain'd, or are not 
of such pernicious consequence, when indulg'd31. 

 (כל ההדגשות במקור — א״פ).

, 3 2 ס ב ו ייתך של ה ו  תפישת הקניין של לוק ויום, ששורשיה נעוצים כמובן ב״לו
, היתה אפוא הרקע הרוחני ליצירתה של 3 3 ט פ ש מ  ושלוחותיה פשטו גם אל מחוזות ה
ת מזווית־הראייה של גדול אדריכליה, גייימס מדיסון. היא גם  החוקה האמריקנית, לפחו
 מובילה אל המחשבה המדינית המודרנית, ובמיוחד, שוב, להגותו של ג׳יימס ביוקנן

 (לרבות עבודתו המשותפת עם טלוק).

, התרומה המכרעת לעיצוב מחשבתו נעשתה בשלהי 3 4 ו מ צ  לפי עדותו של ביוקנן ע
 המאה הי״ט על־ידי כלכלן שבדי בשם קנוט ויקסל. כפי שנראה מיד, גם ויקסל הבליט
 מאוד את קדושת הקניין הפרטי. כמו הובס, לוק ודייוויד יום, כך גם ויקסל ניסה לספק

.D. Hume A Treatise of Human Nature (Ernest Mossner ed., 1984) Book III 542-543 31 
 32 הובס הוא כמובן אבי הרעיון המזהה את מצב הטבע עם חזוךהביעותים שבו — לפי תפיסתו — ״אדם
 לאדם זאב״. ההתכנסות למצב המדיני נועדה לאפשר לפרטים חסרי־הישע לקבל מידה של הגנה על

 חייהם, רכושם וקנייניהם:
Hereby it is manifest, that during the time men live without a common power to 
keep them all in awe, they are in that condition which is called war; and such a 
war, as is of every man, against every man... In such condition, there is no 
place for industry; because the fruit thereof is uncertain; and consequently no 
culture of the earth;... no society; and which is worst of all, continual fear, and 
danger of violent death; and the life of man, solitary, poor, nasty, brutish, and 
short... The final cause, end or design of men... in the introduction of that 
restraint upon themselves (in which we see them live in commonwealths) is the 
foresight of their own preservation, and of a more contended life thereby... 
(T. Hobbes Leviathan (ed. by Edwin Curley, 1994) 76 ff. 

 אין בכוונתי לומר, שלוק ויום חזרו על תורתו של הובס. כל אחד מהם הוא ענק מקורי העומד על רגליו
 הוא. אך הובס, הגדול מכולם, הוא אחרי ככלות הכול בעל זבות הראשונים בטביעת התיאוריה
quid p, שאחת r o quo המדינית המודרנית, שלפיה האמנה החברתית היא מסכת מורכבת של 

 מתכליותיה העיקריות היא הגנה על קניינים מפני השפעות חיצוניות.
W. Blackstone Commentaries on the Laws 33 דוגמא טובה לכך ניתן למצוא בחיבורו המפורסם של 

. המחבר קובע, כי E n g l a n d ' / 0 ( 1 י ׳ 1 2 (65 
[The] absolute right, inherent in every Englishman, is that of property, which 
consists in the free use, enjoyment and disposal of all his acquisitions, without 
any control or diminution, save only by the laws of the land, 

 34 עדות זו מצויה בהרצאה שנשא ביוקנן בשטוקהולם, ב־8 בדצמבר 1986, במעמד הכתרתו כחתן פרס
.The Constitution of Economic Policy נובל לכלכלה. ההרצאה הוכתרה-בשם 
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 הצדקה נורמטיבית ל״חוקים״ המאיימים על הקניין על־ידי עיגונם ברצונם של הנתינים
 עצמם. אלא שהמתודיקה הוויקםליאנית שונה בתכלית מזו של הוגי־הדעות שקדמו לו.
3 דן ויקםל בשאלת ההצדקה ל״החרמת״ קניינם של 5 ו ל  בעבודה חשובה אחת ש
 האזרחים על־ידי הרשות הממסה. תכליתו של המס, באספקלריה של ויקסל, היא לממן
 את ייצורם של מוצרים ציבוריים. אקט ה״לקיחה״ (taking) הוא בר־הגנה אם ורק אם
 עלות המם קטנה מסך השווי הכספי שהאזרחים מייחסים להנאתם מן המוצר הציבורי.
 אם תנאי זה אכן מתקיים, ניתן מכוח ההגדרה לעצב מבנה מם, הכולל מערכת של
 תשלומי העברה כזו שהטלת המם, מצד אחד, והשימוש בו לצורך מימון המוצר
 הציבורי, מצד אחר, תיטיב עם כל האזרחים: אם מחליפים עוגה נתונה בעוגה גדולה
. לכן תנאי מוקדם להצדקת הטלתו של 3 6 ם ל ו כ  ממנה, ניתן לפרום פרוסות עבות יותר ל
 כל מס היא, כי מבנה מיטיב כזה אכן יוצע לאזרחים והם יתמכו פה אחד בהטלת המס.
 התפישה הוויקסליאנית מאפשרת אפוא לכתוב חוקה המשריינת את זכויות הקניין באופן
: בכלל הכרעה של תמימות־דעים): חוקה כזו — ורק היא — תבטיח כי כל (קרי  מרבי
. אך בעוד ש״חוקתו״ של 3 7 רחים  אקט שלטוני ממסה אכן יטיב את מצבם של כל האז
 ויקסל מתמקדת בהצבעת האזרחים בדיעבד — דהיינו: בשעה שהטלת המס כבר מוצעת
 כמהלך אופרטיבי — ביוקנן וטלוק מםיטים את המבט אחורנית להצבעת האזרחים בזמן
 קדום. הסטה זו מאפשרת להם להרחיב את המודל מעבר לסוגיית המימון הציבורי של
. ו לל שינויים בסטטוס־קו  פרוייקטים משותפים ולהחילו על כל ״חוק״ שתכליתו לחו
 המשמעות הקריטית של הרחבת המודל הוויקםליאני היא, שאי־אפשר עוד להמשיג את
. לכן ביוקנן וטלוק 3 8 ה נ מ  התקנת ה״חוקים״ להתלפה של עוגה נתונה בעוגה גדולה מ

K. Wicksell "A New Principle of Just :35 עבודה זו תורגמה לאנגלית על־ידי ביוקנן עצמו 
. a t p. Taxation" in: Gwartney Wagner, supra note 21, 117 

 36 כיצד ניתן לטפל באזרח שאינו חפץ כלל בקיומם של הטובין הציבוריים (שלגביו הם ״בישין
 ציבוריים״)? על אזרח כזה יש להטיל מם שלילי(סובסידיה), שהרי אם המס השלילי הגדול ביותר
 אשר הקהילה מוכנה לשלם לו, מבלי ששאר אורחיה, במצרף, יסבלו הפסדי רווחה, הוא קטן יותר ממה
 שדרוש כדי לפצות את האזרח על ייצור המוצר הציבורי — אין הצדקה למיסויו ולייצורו של המוצר

 הציבורי: תוספת התועלת המצרפית מייצורו קטנה מאפס.
 37 כלל תמימות־הדעים המופיע אצל ויקסל, לעיל הערה 35, והמיוחס (ללא ביסוס מספיק, כמדומני) גם
 לביוקנן, שימש מטרה לחצי לעגם של כלכלנים גדולים אחדים. ״אילו קיבלו הצרפתים את הכלל הזה״
 — לגלג הכלכלן הגדול סאן — ״מרי אנטדאנט היתה מסוגלת לחסום במו־ידיה את המהפכה

. ( f f . A . Sen Collective Choice and Social Welfare (1970) 24 הצרפתית״ 
 38 פרשת חוק גל היא דוגמא טובה לכך. נניח כי ה״חוק״ שמדובר בו הוא תשלום העברה טהור, כגון
 העתקת עושר ממלווים ללווים. ברור כי ״חוק״ זה לא יוכל לצלוח אה הרוביקון הוויקםליאני, כי
 בדיעבד המלווים יצביעו נגד קבלתו. מאחר שרוב האזרחים אינם שוללים בהכרח את מושג החלוקה־
 מחדש של העושר החברתי, יש סיכוי סביר כי רבים מהם היו תומכים באפשרות מעין זו בזמן קדום:
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 אינם יכולים להניח עוד, כמו ויקסל, כי כלל ההכרעה האופטימלי הוא כלל תמימות־
̂ו, הנגזר מתוחלת העלויות הרלבנטיות  הדעים, ותחת זאת עליהם להסתפק בכל יחס, ת/

 הנצפות בזמן קדום.
 סקירה היסטורית השוואתית זו מוציאה אותנו אפוא ומחצית תאוותנו בידנו. יש בה
 כדי לרמז על חשיבות הקניינים ועל הצורך להתנות את ה״חוקים״ המאיימים על
 שלמותם בכללי הכרעה חמורים. יתירה מזו: קל להבחין בדברי ההוגים הפורמטיביים
 שנסקרו כאן, כי בעיניהם האיום הדומיננטי על פרט רציונלי בזמן קדום הוא האיום
 ה״חיצוני״ — החשש כי הזולת יפגע בקנייניו־הוא. האיום ה״קואליציוני״ — קרי:
 החשש כי הפרט לא יוכל ליזום בהצלחה תמורות במפת הקניינים בשל התנגדותה של
 החברה — הוא חסר תיעוד כלשהו בדבריהם של ההוגים שנסקרו. עוד לפני שנבחן
 באופן אנליטי האם האינטואיציה בכתביהם עומדת במבחן אנליטי חמור, די לנו אם
 נציין כבר כאן, כי לעצם האינטואיציה הזו נודעת חשיבות רבה, מכיוון שהיא טבועה
 עמוק בתרבותנו וממילא יש לה השפעה מכרעת על הדרך שבה אנו רגילים לחשוב. כך
 ״אנחנו״ ממש — למשל: הציבור הקורא את הרשימה הזו — וכך גם ״אנחנו״ במובן
 ההיפותטי, כלומר: הדרך שבה יכולים אנו להמשיג את עצמנו ואת דרך פעולתנו
ן באופן אנליטי  ההיפותטית בזמן קדום. אולם בכל אלה אין די. מן הראוי עתה לבחו
 האם האמנות תרבותיות אלה שיש לנו מן הסתם על עצמנו הן אכן האמנות הניתנות

 להצדקה על בסיס רציונלי? לשם כך עלינו להיפנות עתה לניתוח כלכלי ופסיכולוגי.

 2. ניתוח כלכלי

 בסעיף זה אראה, מכמה וכמה זוויות־ראייה, כי כלל ההכרעה האופטימלי לקבלת
 ״חוקים״ הוא כלל הכרעה על־רובי. מן האספקלריה של ביוקנן וטלוק די להראות, כי
חלת עלותם הקואליציונית נמוכה. חלת עלותם החיצונית של ״חוקים״ גבוהה וכי תו  תו

 אך יש גם אספקלריות אחרות להצדיק את התוצאה:

 (א) הקניין, החוק והסדר. מה היו קנייניו של האדם במצב הטבע אלמלא התארגן
 במסגרת מדינית? היה. לו מה שהיה מייצר וכן היה לו מה שהיה מצליח לשלול בכוח
 הזרוע מפרי־עמלם של הפרטים האחרים. אולם היה עליו לנכות מן העושר הזה את מה
 שהזולת היה שולל בכוח הזרוע מפרי־עמלו הוא, וכן היה עליו לנכות את הוצאות
 ההגנה על קנייניו מפני מאמציו של הזולת לשלול ממנו את פרי־עמלו, ואת הוצאות

 התנאי של ביוקנן וטלוק חלש בהרבה מזה של קנוט ויקםל. אולם אין כל סיבה להניח, כי כל האזרחים
 יצביעו בעד תשלום העברה מעין זה, אפילו בזמן קדום. לפיכך אין כל סיבה להניח, כי כלל ההכרעה

 של ביוקנן וטלוק הוא, כמו אצל ויקסל 11=11.
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 מאמציו הוא לשלול מן הזולת את קנייניו. ומה יש לפרט במסגרת החברה המאורגנת?
 יש לו את מה שהוא מייצר ומן העושר הזה עליו לנכות את חלקו היחסי בהוצאות
 החברתיות של שמירה על החוק ועל הסדר. נבדוק נא מהו המצב היעיל יותר, כלומר:
 המצב המשיא את עושרה של החברה כולה? הבדיקה תיעשה בשני ראשים: ראשית
 נניח, כי המבנה המוסדי של החברה אינו משפיע על תמריצי הייצור. זוהי הנחה בלתי־

 ריאליסטית, כמובן, ולכן נשילה מעלינו בשלב השני.

 במסגרת נוסחת העושר במצב הטבע מותר לנו להתעלם מן התוספות לעושרו של
 פרט כלשהו בגלל שלילת רכושו של הזולת וכן מן הנגיסות בעושרו עקב שלילת רכושו
transfer) הוא על־ידי הזולת. שתי ה״תנועות״ הללו הן תשלומי העברה טהורים 
 payments), כלומר: הם מעתיקים עושר מפרט אחד לחברו, אך אין בהם כדי להשפיע על
 שיעור העושר המצרפי. לאחר הניכוי הזה מתברר, כי ההשוואה בין העושר המצרפי
 במצב הטבע ובחברה המאורגנת תלוי בצד ההוצאות: אילו הוצאות כבדות יותר —
 הוצאות ההגנה על רכושו של כל פרט וההוצאות של כל פרט לשלילת רכושו של הזולת
 במצב הטבע, או ההוצאה הציבורית לשמירה על חוק וסדר בחברה המאורגנת?
 ההוצאות בחברה המאורגנת נמוכות יותר, במצרף, מאשר במצב הטבע, אם פונקציית
 הייצור של שמירת החוק והסדר מתאפיינת ביתרונות לגודל, כלומר: ההוצאה הממוצעת
. אכן, ישנם 3 9 ל ו ד  נמוכה יותר ככל שייצורו של החוק והסדר הוא בקנה־מידה יותר ג
 טעמים טובים לסבור כי אפיץ זה קיים. תופעת היתרונות לגודל מתקיימת כאשר
 פונקציית ההוצאה הכוללת (total cost) מכילה מרכיב של ממש של הוצאה קבועה
 (fixed cost), שאינה תלויה בכמות היחידות המיוצרות. בתנאים אלה ההוצאה הממוצעת
 יורדת, מכיוון שככל שמיוצרות יותר יחידות, ההוצאה הקבועה מתחלקת למספר יותר
F היא ההוצאה C כאשר , F C / X גדול(פונקציית ההוצאה הממוצעת מכילה את הארגומנט 

x הוא מספר היחידות המיוצרות).  הקבועה 1־

 ייצורו של התוק והסדר אכן תלוי בקיומה של הוצאה קבועה גדולה. משטרה
 מודרנית מקיימת מערך מתוחכם של קשר, מודיעין, מחשוב או מעבדות לזיהוי פלילי
 כתנאי לתפישתו של הגנב הראשון. אילו נוצרה רמה דומה של שמירה על חוק וסדר על־
 ידי כל פרט העושה שבת לעצמו, רמת ההוצאה המצרפית היתה מרקיעה שחקים. הנה כי
 כן, ההגנה על הקניין בהוצאות חברתיות מזעריות היא רציונל חזק לשלילתו של מצב
 הטבע, למרות החירויות המופלגות שהורעפו בה כביכול על בני־האדם, ולהתארגנותם
 של הפרטים במסגרת האמנה החברתית — המחושקת והמחושלת בחוקה. שיקול זה
 פועל באופן שווה על כל פרט ה״שוקל״ האם ראוי לחברת בני־אנוש לזנוח את מצב
 הטבע ולהתכנס למצב המדיני. לכן סביר להניח, כי החוקה שהיתה נכתבת בזמן קדום

R. Cooter & T. Ulen Law and Economics (Harper Collins Publishers, 1988)39 ראו באופן כללי 
. f f 9 4 . 
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 כתנאי לזניחת מצב הטבע ולכניסה למצב המדיני היתה משריינת את זכות הקניין בכללי
 הכרעה חמורים.

 קל־וחומר אם אנו משילים את התעלמותנו מסוגיית התמריצים. נביא אפוא בחשבון
 גם אותם. הרשיתי לעצמי לנכות מנוסחת העושר במצב הטבע את תשלומי ההעברה, כי
 העלמתי עין מהשפעת ההעברה על קורבנותיה. נניח עתה, כי החברה מכילה שתי
 קבוצות־אוכלוסין — בעלי־שרירים ורפוסי־־שרירים. מותר להניח, כי רפוסי־השרירים
 לא ישכילו להגן על רכושם מפני שלילתו על־ידי בעלי־השרירים ולא יצליחו ליזום
 גיחות לשלילת רכושם של בעלי־השרירים והוספתו לרכושם הם. בנתונים כאלה מותר
 להניח, כי רפוםי־השרירים יחדלו ממאמצי הייצור שלהם וכלכלתם תתנוון למצבים
 הפרימיטיביים ביותר, הנשענים על אכילה מן היד אל הפה (ציד, דיג, לקט). ההפסד
 המצרפי לחברה יתבטא אפוא גם בהבדלי הייצור בין כלכלה עתירת־השקעות לבין
 כלכלה המזינה את הסמוכים על שולחנה מן היד אל הפה. גם בתוך הסקטור של בעלי־
ל נסיגה של ממש בעוגה המצרפית, הואיל ועתה גם הסקטור הזה לא יוכל  השרירים תחו
 לקיים עוד םחר־חליפין עם משק אחר — משק רפוסי־השרירים — שייאלץ לסגת
 מכלכלה רוויית־השקעות לכלכלה שוקעת. היתרונות היחסיים בייצור של שני המשקים
4 וכל אחד מהם יתנהג כמשק אוטרקי. הנה כי כן, בהביאנו בחשבון 0 ן ו י מ ט  :רדו עתה ל
 את סוגיית התמריצים, יתרונות ״המצב המדיני״ מתבלטים עוד יותר, ועמם גם החששות
 לאובדנם של יתרונות אלה אם המדינה תחל לפגוע בקנייני אזרהיה, ובכך תגזור עליהם

 סגנון קיום הדומה למה שעבר עליהם כביכול ב״מצב הטבע״.

 שיקולים אלה מבליטים את הדומיננטיות של השיקול ה״חיצוני״ בהשוואה לשיקול
 ה״קואליציוני״. עצם יצירתן של זכויות הקניין לא נועדה אלא כאמצעי למזעור תוחלת
 העלויות החיצוניות. אילו חוקק הנסיך, חרשים לבקרים, ״חוקים״ המהוללים תמורות
 במפת הזכאויות, היה מדרדר בכך את החברה אל המצב הטרום־מדינתי שמושג
 ״הקניין״ ביקש לשים לו סכר. אלה הם שיקולים הידועים יפה לפרט הרציונלי בזמן
 קדום. לכן מותר לייחס לו רצון היפותטי לכבול את ידי הנסיך, לבל תהיינה קלות בנצרה

 ובהדק, ולאסור אותן בבבלים חוקתיים נוקשים.

 40 קל להראות, כי שני משקים מסוגלים להגדיל את רווחתם באמצעות קיום םתר־תליפץ, אף אם אחר
 מהם יעיל יותר מחברו בייצורו של כל מוצר אפשרי. גם במצב קיצוני זה כדאי למשק הדומיננטי
 להתרכז בייצור המוצרים שבהם יעילותו גדולה יותר ולספק את מחסורו במוצרים האחרים על־ידי
 יבואם מן המשק השני, בתמורה ליצוא למשק השני של המוצרים, שהוא — המשק הדומיננטי —
 מתמחה בייצורם. מכאן נובעת הפגיעה ברווחתו של משק בעלי־השרירים מהתכנסותו למצב אוטרקי

 ומביטול הסחר עם משק רפוסי־השרירים.
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 (ב) בעלות פרטית וקיבוצית. במקום שנשווה את עושר החברה במצב הטבע לערשרה
 במדינה, נשווה עתה באופן יותר ישיר את עושרה, אס היא מכירה בקניין הפרטי ומגוננת
 עליו, לעושרה, אם אינה עושה כן, ומכריזה על כל הנכסים כנתונים לבעלותן המשותפת
 של כל הבריות. את הסטטוס של הנכסים במצב אחרון זה ניתן לכנות ״מצב הבעלות
 הקיבוצית״, כדי להמחיש לעצמנו את מושג ״הבעלות הקיבוצית״ כמושג אפשרי בחיינו
ב דווקא על משטרים שפשטו את הרגל כמו המשטרים  איננו חייבים לחשו
 הקומוניסטיים. גם בשיטות כשלנו ישנם נכסים רבים כאלה, כגון הים הפתוח או החלל
 התיצון, מקורות מים ואוצרות טבע, יערות או חופי־רחצה. גם בשיטות כשלנו ניתן
 להתקרב אל מושג ״הבעלות הקיבוצית״, אם המדינה מקלה את ראשה בקניין הפרטי או

4 ומרבה בתשלומי העברה בעלי אופי רה־דיסטריבוטיבי. 1 ו ד מ ע מ  ב

 נניח, כי מערכת־הכבישים נתונה בבעלות קיבוצית, כלומר: כל דכפין רשאי
 להשתמש בה ללא תשלום תמורה. אזי ישנה נטייה לשימוש־יתד במערכת־הכבישים,
 ולחברה נגרמים הפסדי יעילות. שימוש־היתר נגרם עקב העובדה שכל משתמש משווה
 את תועלתו האישית מן השימוש בדרך לעלויות הפרטיות הנגרמות לו בשל כך, אך אינו
 מביא בחשבון את העלויות החברתיות, הנגרמות מהשפעות חיצוניות: שהרי כל מכונית
 המתוספת לתנועה ומרבה את הצפיפות מסבה עלויות גם לנהגים האחרים והרי זו עלות
 שאינה נלקחת בחשבון על־ידי כל משתמש נתון. אם שימורו של הנכס תלוי בשימוש
 יעיל, שימוש על־אופטימלי עלול להביא להשמדתו ולנזקים חברתיים קשים. הים
 הפתוח ואוכלוסיית הדגה השורצת בו הם דוגמא מודרנית וכאובה. דיג פרוע משמיד את
 אוכלוסיית הדגה. אוחזי מזלג יודעים לספר על היעלמותם ההדרגתית של-דגי הלוקוס
 והפרידה מתפריטי המסעדות בישראל ואין זו אלא בבואה קלושה לאסונות גדולים יותר
 הפוקדים אוכלוסיות דגי־מאכל רבים אחרים בעולם כולו. די להציץ במחירי הדגים בכל
 מקום, שהאמירו במאות אחוזים במהלכן של חמש השנים האחרונות. הדיג הפרוע אינו
 מתמתן גם אם כל הדייגים היו מעדיפים באופן אינדיבידואלי שיטות־דיג מתונות יותר:
 שהרי לכל דייג רציונלי כדאי להשליך את רשתו המימה — תהיה האסטרטגיה של
 הדייגים האחרים אשר תהיה. אם הדייגים האחרים דגים בפראות, כדאי גם לו לנהוג
 כמותם; שאם לא כן מאמצי השימור שלו יועילו רק להם, ואילו הוא עתיד לעמוד בפני
 שוקת שבורה. ואם הדייגים האחרים דגים במתינות, כדאי לו שלא לנהוג כמותם, מכיוון
 שדיג אישי פראי עשוי להעצים את יבולו ולא לדלדל את אוכלוסיית הדגים בעולם. זוהי

 41 דוגמא מאלפת למדינה מודרנית המתנהגת כאילו במצאה עדיין במצב הטבע היא פת. מרבית הכלכלה
 הפרואנית מתנהלת מחוץ לאשיות הדין, בהתאם לכללים לא־פורמליים הנטבעים על־ידי האזרחים.
 בעניין זה דאזR de Soto The Other Path (1989). להדגמת הרלבנטיות של מצב הטבע במדינות
 ״מתוקנות״ יותר מפרו(במקרה זה, קליפורניה) ראו ספרו המפורסם (והאופנתי) של רוברט אליקסון

.R. Ellickson Order without Law (Harvard University Press, 1991) 
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 תוצאת תורה־משחקית המתכנסת לפתרון חברתי תת־אופטימלי, שכן כל שחקן רציונלי
 מתומרץ לדוג בפראות, הגם שאילו כולם היו דגים במתינות תועלתם היתה בדיעבד
. תפקידה של החברה המאורגנת הוא אפוא להפריד מן הבליל הדביק של 4 2 תר ו  גדולה י
 זכויות קניין קיבוציות נכסים נפרדים ולהקצותם לבעלים, פרטיים או ציבוריים (אך לא
 קיבוציים), ולא רק להקצותם, אלא להגן עליהם ולשמור עליהם כעל בבת־עינה; שאם

 לא כן כל נכסי העולם יהיו כדגתיהים, ואנו — כדייגים המשתכרים אל צרור נקוב.

 במושגים של ביוקכן וטלוק, הניתוח דלעיל מדגיש את חשיבותן המכרעת של
 ההשפעות החיצוניות על תוכניה של הזכות הקניינית. עצם הגדרתה של זכות הקניין
to)ן  ובידולה מן המסה הכללית של הבעלות הקיבוצית נועדה למנוע מן הזולת להחצי
 externalize) עלויות על סביבתו, רוצה לומר: לנצל את המשאב המשותף תוך כדי
 התעלמות מן העלות החברתית של השימוש בו. מי שאמר ״קניין פרטי״ אמר אפוא, על
 דרך קיצור הלשון, ״זכויות מוגנות מפני השפעתן המזיקה של השפעות חיצוניות״. הדרך
 האפקטיבית ביותר שלא לסכל את היעד שלשמו נוצר הקניין היא אפוא לשריינו מפני

 ״חוקים״ המאיימים על שלמותו בעזרת כלל הכרעה חוקתי על־רובי.

 (ג) שיקולי כלכלה מדינית. השיקול החיצוני הוא דומיננטי בדמוקרטיה ישירה, שבה
 השחקנים מעמיסים אלה על אלה השפעות חיצוניות גם ללא תיווכן של רשויות׳
 השלטון. ככל הנראה, השיקול נעשה דומיננטי עוד יותר ב״עולם האמיתי״ המוכר לנו —
 של דמוקרטיה ייצוגית. הנטייה ליטול את קניינם של פרטים אחדים מתעצמת בדרך־כלל
 בגלל שאיפתם של קבוצת־המחליטים (למשל: חברי בית־הנבחרים) להקצותו לפרטים

 אחרים במסגרת חלוקה־מחדש של העושר.
 אם מקבלי ההטבה משתייכים לקבוצח־המחליטים עצמה או לקבוצה המסוגלת
 לתגמל את קבוצת־המחליטים על החלוקה־מחדש (למשל: שותפים קואליציוניים),
 ההחלטה הרה־ריסטריבוטיבית נגועה בניגוד עניינים (agency problem). תיאוריות
 מודרניות על רגולציה והתנהגות פוליטית מצביעות על כך, כי רגולטורים ופוליטיקאים
. חוק גל עצמו הוא דוגמא מצוינת 4 3 ה ל א כ  אכן מתומרצים על־ידי סיבות ש

 המאמר שפתח את הצוהר לתופעה המכונה tragedy of the commons'1 42" — הטרגדיה הכרוכה בניצול
H.S. Gordon "The Economic Theory of a Common יתר של מאגרי עושר משותפים — הוא 

.Property Resource-The Fishery" 62 J. Pol. Econ. (1954) 124 
 43 נושא זה נחקר בעשרות מחקרים — עיוניים ואמפיריים כאתר. המאמר העיוני הראשון הוא
.G. Stigler "The Theory of Economic Regualtion" 2 Bell J. Econ. & Mgmt. Set (1971) 3 
G. Becker "Pressure Groups and Political ,לסיכום קולע של מחקרים אלה ראו, למשל 
Behavior" Capitalism and Democracy — Schumpeter Revisited (R.D. Coe & C.K. Wilbur 

.eds., 1985) 120 
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. דווקא זכויות־היםוד האחרות של האדם ראויות פחות להגנה מזווית־ראייה זו, 4 4 ך כ  ל
 שהרי גם אם הגריעה מהן פגיעתה קשה, מקבלי ההחלטה אינם נגועים אינהרנטית בניגוד
 עניינים, כלומר: אין הם גורעים מחירותו של אדם אחד כדי להגדיל בהכרח את חירותם
 שלהם או של בוחריהם. אמנם, ניתן להעלות על הדעת, כי שלטון מושחת עלול לפגוע
 גם בזכויות אחרות (למשל: חופש הביטוי) כדי להאדיר את עצמו. אכן, גם לחופש
 הביטוי ראויה הגנה חוקתית של ממש. אולם בזכויות הקניין הטיעון הוא חזק במיוחד,
 שכן מותר לנו להניח שמדובר בהעתקת עושר מאדם לאדם מתוך מצבת קניינים נתונה.
 במצב זה כל מהלך הוא משחק סכום אפס, כל גריעה היא גם תוספת וכל שקל המופקע
 מרשותו של אזרח אחד מתגלגל מיידית לפקידי השלטון כדי שימסרוהו למי שלבם
 חפץ! שוב, מנקודת־הראות של ביוקנן וטלוק יש סיבות טובות להאמין כי זכויות הקניין
חלת העלויות החיצוניות של ״חוקים״ הפוגעים  ראויות להגנה חוקתית מיוחדת. תו
4 להחצין עלויות 5 ה ט ל ח ה  בקניין גבוהה בעיקר, בהינתן התמריץ הגבוה של מקבלי ה
 לזולת: התמריץ מתקבל מן התועלת הפרטית של מקבלי ההחלטה בגלל העתקת העושר
 מן הנפגעים אל עצמם או אל תומכיהם הפוליטיים. אין צריך לומר, כי אלה בדיוק היו
. ג׳יימס ביוקנן ודאי 4 6  השיקולים שהנחו את ג׳יימם מדיסון בעיצוב החוקה האמריקנית
. הנה כי כן, לא נם ליחס של הוגי המאה הי״ח. הם ביססו את תורתם 4 7 ת ר ח  לא חשב א

 44 אין בכך כדי לרמוז בהכרח, כי מי שניווט את חוק גל פעל כך במטרה מודעת לזכות בתגמול פוליטי.
 הכוונה היא, כי מי שפעל כך היה נתון לתמריצים להביא בחשבון את טובת בוחריו. כידוע, סוגיית
 ניגוד העניינים מתעוררת במלוא חריפותה בשל עצם קיומו של התמריץ, בין אס האדם הנתון בניגוד
 עניינים התפתה לתמריץ בין אם התעלה מעל עצמו והצליח להתעלם ממנו. ראו, למשל, בג״צ 589/86

 משה שמעון נ׳ יוסף ונונו, פ״ד מא(2) 626-625,617.
 45 אין צריך לומר, כי מקבלי החלטה פוליטיים אינם רק מחוקקים. כל רשות מפקחת, גם בדרג המנהלי,
 ראויה להיות מוחזקת במשיאה רציונלית של תועלתה, שאיננה מזדהה בהכרח עם טובת הציבור הרחב.
F. McChesney "Rent Extraction and Rent Creation in the Economic Theory of ,ראו, למשל 
. לפיכך זכויות הקניין ראויות להגנה חוקתית גם מפני J . Leg. Stud16 " (101. R e g u l a t i o n 1 9 8 7 ) 
 ״לקיחות״ (takings) שמקורן במעשה מנהלי. כך, למשל, פגיעה בזכויות קניין שמקורה ברשות
 ביירות־ערך, בבורסה, בפיקוח על הבנקים או בפיקוח על ההגבלים העסקיים (אם לנקוב בשמן של
 מעט דוגמאות מני רבות) עלולה לעתים להיות מונעת על־ידי תמריצים פרטיים של רשויוח־הפיקוח.
 אזרחים נבונים השוקלים את נטישת מצב הטבע והתכנסות למצב המדיני היו מפרשים מצב דברים זה
 כפרמטר המגדיל את תוחלת העלויות החיצוניות וכהצדקה נורמטיבית לשריון זכויות הקניין בכלל

 הכרעה חוקתי על־רובי.
 46 ראה דבריו המצוטטים לעיל, ליד הערה 27.

 47 ביוקנן הרחיב את הדיבור על נטייתם של מחוקקים ורגולטורים לפגוע בזכויות הקניין כדי להיטיב עם
J. Buchanan, R.E. Wagner & J. Burton "The ,199! עצמם. במאמר משותף משנת 
Consequences of Mr. Keynes", in: James Buchanan (ed.) Constitutional Economics (1991) 

. f f 9 1 . 
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,homo e c o n o m i c m :על טבע האדם, רזה נשאר ככל הנראה כפי שהיה מימים ימימה 
 ממקסם רציונלי של תועלתו.

 עוד הערה פוליטית אחת ראויה לציון: לא זו בלבד שתוחלת העלות החיצונית של
 הפגיעה בזכויות הקניין היא גבוהה, אלא גם תוחלת העלות הקואליציונית היא יחסית
 נמוכה. חוק גל עצמו עבר בכנסת ברוב עצום, חרף הייחוד שבהוראותיו, מכיוון ששקלא
. הקשיים לגייס 4 8 ה פ י ר  וטריא בענייני קניין אינם נתפשים בשנויים במחלוקת פוליטית ח
 קואליציה רחבה להעברת ״חוקים״ מתעוררים בשאלות אחרות לגמרי, אלה הנתפשות
 כ׳׳אידיאולוגיות״: נסיגה משטחי ארץ־ישראל, ״מיהו יהודי״, דת ומדינה, שוויון יהודי־
 ערבי; או במדינות־הים הזכות להפסקת הריון, היחס להעדפות מיניות חלופיות,
 ההתמודדות עם הגירת עניים אל תוך המדינה. בכל אלה תוחלת העלות הקואליציונית
 היא כל־כך גבוהה, עד שנראה כי יש בכך כדי לספק נימוק לחשיפתם לשינויים בדרך
 קלה יותר. בהשוואה לעניינים אלה נראה, כי כללי הכרעה על־רוביים יפים דווקא

 להקצאות מן הטיפוס הקנייני.

 (ד) זכויות הקניין בראייה דינמית. נשים את עצמנו פעם נוספת בנעליו של הפרט
 הרציונלי בזמן קדום. הפרט שוקל את מידת החשיפה או השריון האופטימליים של
 הםטטוסיקוו. שני שיקולים נוגדים מובאים על־ידו בחשבון: מצד אחד, ברצונו להגן על
 מה שיש לו, כלומר: למזער את תוחלת העלות החיצונית. שיקול זה פועל להעדפת כלל
 חוקתי על־רובי. מצד אחר, אין הוא חפץ בקיפאון. הוא חושש, כי שינויי העתים יהפכו
 הקצאה שהיתה יעילה בשעתה להקצאה שאינה יעילה, ושריון־יתר של הםטטוס־קו1
חלת העלות  עלול להקפיא את המצב שנוצר. בעניין זה חשוב לפרט למזער את תו
 הקואליציונית, העלולה להיות גבוהה מדי. שיקול זה פועל להעדפת כלל חוקתי רובי
 פשוט. אלא מאי? דווקא כשמדובר בזכויות הקניין, החשש לקיפאון אינו רציני(מבחינת
 שיקולי היעילות); החשש הדומיננטי מתמקד בהשפעות החיצוניות. לפיכך, כלל
. הסיבה שניתן לייחס משקל קטן־ 4 9 ק ה ב ו מ  ההכרעה החוקתי האופטימלי הוא על־רובי ב
 יחסית לתוחלת העלות הקואליציונית היא, שזכויות הקניין מתאימות את עצמן למצבים
 חדשים ומתייעלות מעצמן במשך זמן גם ללא סיועה של המערכת הפוליטית. אכן, כוחן
 להתחדש, להתעדכן ולהתייעל רב במיוחד מחוץ למערכת הפוליטית, קרי: בשוק עצמו.

 48 זו ככל הנראה הסיבה לריבוי החוקים הפוגעים בזכויות הקניין. לתיאור ביקורתי של תופעה זו ראו
R. Pilon "Property Rights, Takings and a Free Society" 6 Harvard J. Law and Public 

.Policy (1982/3) 165 
T. Anderson & P. Hill "Constitutional Constraints, Entrepreneurship a n d 4 ̂־ 9  רעיון זה מוזכר 

.the Evolution of Property Rights" in: Gwartney & Wagner, supra note 21, at pp. 204 ff. 
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 לשון אחרת: הפרט הרציונלי בזמן קדום אינו צריך לחשוש לעלויות קואליציוניות
 גבוהות, מכיוון שהתמורות החברתיות שהוא מייחל להן בנושאים קנייניים מועדות
לל ״מעצמן״ — קרי: על־ידי מנגנון השוק — ללא צורך לגייס את המערכת  להתחו

 הפוליטית הנשענת על הצבעות רוב.
 כך, למשל, חלוץ התיאוריה הקניינית, הרולד דמסץ, הראה כיצד נוצרו זכויות קניין
 בקרקע בין ילידי לברדור. כל עוד המשאבים הרלבנטיים לא היו במחסור, הקרקע היתה
 בבעלות קיבוצית. פתרון זה היה יעיל, כי עלויות בירולן של חלקות קרקע והקצאתן
 לבעלות פרטית עלו בשיעורן על העלויות החיצוניות של שימוש־יתר במשאבים
 משותפים. התנאים השתנו כאשר התעורר סחר ער בפרוות־חורפן, שתמרץ את הילידים
 להגביר את רמת הציד אל מעבר לסף האופטימלי מבחינה חברתית, בהינתן ההתעלמות
 (הרציונלית!) של כל פרט מן ההשפעות החיצוניות של כל חורפן מת. שינוי זה גרר
 הקצאת בעלות פרטית בשטחי קרקע ומתן תמריצים לשחקנים להפנים את עלויות הציד,
. בעקבות דמסץ התברר כי בדרך־כלל 5 0 י ת ר ב ח  וכך להוריד את רמתו אל האופטימום ה
 זה מנהגן במשך זמן של זכויות קניין. קניינים עוברים מרשות יחידים לרשות תאגידים
 כאשר הטכנולוגיה מאפשרת יתרונות לציוות ולגודל. הקניין במים זורמים נורד מן
 המחזיק בגדת־המים (riparian owner) למחזיקים מרוחקים, כאשר הציביליזציה נודדת
זות משופעים במים לאזורים שחונים, שפיתוחם דורש תשומות עתירות־מים.  ממחו
 בארות־נפט, מחצבים, אוצרות־עץ ביער — כל אלה עוברים לבעלות פרטית ככל שהם
 נעשים נדירים יותר, והעלויות החיצוניות של שימוש־היתר בהם עולות בשיעורן על
. לא זו גם זו: המעורבות הפוליטית בתהליך זה לא 5 1 י ט ר פ  עלויות הגדרתו של הקניין ה
 רק שאינה מייעלת את התהליך, אלא עלולה אף להקריח את התבשיל; שהרי גמישותה
 של הזכות הקניינית והתאמתה לשינויי העתים היא פרי של יזמות עסקית. יזמים
ex a כי הדרג הפוליטי עלול להגדיר מחדש את מפת הזכאויות הקנייניות n t e המודעים 
לל שינויים יעילים, כך ששיעור  מטעמים חלוקתיים, מאבדים את התמריץ לחו

. 5 2 ע ג פ י ה  ההתייעלות השוקית עלול ל

H. Demsetz "Toward a Theory of Property Rights" 57 Am. Econ. Rev. Papers and 50 
.Proceedings (1967) 347 

G. Lihecap Contracting for Property Rights 51 למבט רחב על כל אלה ועל נושאים אחרים ראו 
.(1989) 

 52 ראו ביוקאנן, וגנר וברטון, לעיל הערה 47.

650 



 משפטים כ״ח תשנ׳יז הגנה חוקתית על הקניין בראי התיאוריה הכלכלית

 3. ניתור) פסיכולוגי

 נבחן שוב, בפעם האחרונה, את תוכן האמנה החברתית שהיתה נכרתת על־ידי פרטים
 רציונליים בזמן קדום. נניח תחילה, כי לכל הפרטים רמה שווה של עושר ואף התועלת
 שלהם מן העושר זהה. הפרטים יודעים, כי כל חלוקה־מחדש של זכויות הקניין עלולה
 לגרוע מקנייניהם ולפיכך רצונם לשריין את הסטטוס״קוו בכלל הכרעה חוקתי על־רובי.
 מנגד, הם גם יודעים כי חלוקה מחדש כזו עשויה להשביח את קנייניהם. שיקול זה מניע
ו לכלל הכרעה חוקתי רובי פשוט. בהקשר זה הטענה  אותם לחשוף את הסטטום־קו
 שרצוני להעלות היא, כי השיקול הראשון הוא הדומיננטי, הואיל והפסדי הרווחה
c — על e t e r i s p a r i b u s — מנישולו של אדם מנכס בעל שווי פלוני עולים בשיעורם 
ת כך הדברים מתפרשים  תוספות הרווחה עקב קבלת נכס בעל שווי רומה: או לפחו

 בהינתן הערכים הסובייקטיביים שמירב הפרטים מייחסים להנאה מרכושם.

 תופעה פסיכולוגית זו, המתעדת את דבקותו של אדם בקנייניו, שלו ולא של זולתו,
 מכונה ״אפקט ההקניה״(endowment effect), שאל תיאורה אני נפנה עכשיו. רוב בני־
 האדם מייחסים ערך סובייקטיבי רב יותר לנכסים הנתפשים על־ידם כ״שלהם״ מאשר
 לנכסים אחרים, אף אם נכסים אחרים אלה שווים להם בכל שאר תכונותיהם. למשל: רוב
 בני־האדם ידרשו םכום־כסף גדול הרבה יותר כדי להיפרד מנכס כלשהו ה״שייך׳ להם,
 ממה שיסכימו לשלם לזולתם בעד אותו נכס השייך לזולת. לשון אחרת: רוב בני־האדם
 מייחסים ערך סובייקטיבי גדול יותר למה שיש להם מאשר למה שאין להם. לכן מידת
 אי־התועלת שאדם חש אס נלקח ממנו משהו השייך לו עולה בשיעורה על מידת
 התועלת שהיה מפיק אילו אותו דבר לא היה שייך לו והיה ניתן לו במתנה. מכאן גם ניתן
 להסיק, כי בין פרטים זהים תשלום העברה מאחד למשנהו מפחית את התועלת
. אם בזמן קדום 5 3 ה ר ב ע ה  המצרפית, כי כאבו של המעביר גדול משמחתו של מקבל ה
 ישנה הסתברות שווה של כל פרט למצוא את עצמו מלוהק בתפקיד של מעביר או
חלת התועלת הסובייקטיבית הצפונה עבור כל פרט נתון  בתפקיד של מקבל העברה, תו
 מן החלוקה מחדש היא שלילית. לכן לו נשאל פרט כזה להסכמתו למשטר המאפשר,

R. Thaler, D. Kahneman & J. Knetsch "The Endowment Effect, Loss Aversion and Status 53 
.Quo Bias", in: Richard Thaler (ed.) The Winner's Curse (1992) 63 

 תובנה פסיכולוגית זו קדמה רבות למחברים המודמים. היא משתקפת, בין השאר, באמרתו של
 האמורא רב כהנא ״אדם רוצה בקב שלו מהשעה קבים של חברו׳•(בבא מציעא לח, ע״א).
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יה משפטים כי׳ח תשנ״ז קצי ל פרו א י ר ו  א

 ללא שריון חוקתי, חלוקה מחדש של העושר החברתי — התשובה הרציונלית היתה
. 5 4 ״  חייבת להיות ״לאו

 הפסיכולוגים הקוגניטיביים ממדלים את אפקט ההקניה בכלים של מבנה פונקציית
 התועלת מן העושר. כאשר מוסיפים מנות קבועות של עושר לעושרו ההתחלתי של פרט
 כלשהו, שיעור הגידול בתועלתו הולך ופוחת בדרך־כלל. תופעה זו עולה בקנה אחד עם
 ההשערה כי הפרט שונא סיכונים וכי תועלתו השולית מן העושר פוחתת. מטעם זה, אם
 יוצע לאותו פרט לבחור בין זכייה ודאית של 100 ש״ח לבין זכייה בהסתברות חצי של
 200 ש״ח, הפור יפול על האפשרות הראשונה. למרבית הפלא, כאשר גורעים מנות
 קבועות מעושרו ההתחלתי של אותו פרט, שיעור ההפחתה ברמת תועלתו הולכת
 ופוחתת אף היא בדרך־כלל. מטעם זה, אם יוצע לאותו פרט לבחור בין גריעה ודאית
 מעושרו בסך 100 ש״ח לבין גריעה בהסתברות חצי של 200 ש׳׳ח, הפור יפול על
. תופעה זו מתיישבת דווקא עם ההשערה ההפוכה, כלומר: כי 5 5 יה י  האפשרות השנ
 הפרט אוהב סיכונים וכי תועלתו השולית מן העושר הולכת ועולה. שרטוט 3 מבאר אה

 הטענה בדיאגרמה.
 תועלת(!1)

 שרטוט 3

 54 כך גם באספקלריה שאינה פסיכולוגית: אם רמת העושר ופונקציית התועלת של מעביר ושל מקבל
 העברה זהות, ההעברה מועדת להפחית מן העושר המצרפי. בהנחה שהתועלת השולית מן העושר

 פוחתת, התוספת לתועלתו של מקבל ההעברה קטנה מן הגריעה מתועלתו של המעביר.
A. Tversky & D. Kahneman "Rational Choice and the Framing of Decisions" in: 55 
 R. Hogarth & Mefvin Reder (eds.) Rational Choice (1987) 67. האמת ניתנת להיאמר, כי אף־
 על־פי שתובנה זו מיוחסת בדרך־כלל לפסיכולוגים הקוגניטיבים, ובראשם טברסקי וכהנמן, יש לה
M. Friedman & L.J. ניצנים בעבודות ישנות של כלכלנים. כך, למשל, במאמר המפורסם של 
,Savage "The Utility Analysis of Choices Involving Risk" 56 J. Pol. Econ. (1948) 279 
 המחברים עוסקים בצורתה המיוחדת של פונקצית התועלת ביחס לעושר. במאמר זה המחברים
 שואלים, כיצד ניתן לפרש את נכונותם של רבים להיכנס לעסקאות־הימור. עד לפרסום המאמר היה
 מקובל לחשוב, כי התועלת השולית של העושר יורדת לכל אורכה, אך הפרטים אינם משיאים את
 תועלתם בהחלטותיהם המעשיות. במקום זאת המחברים מציעים פירוש רציונלי יותר, והוא שהתועלת
 השולית מן הכסף לפעמים עולה ולפעמים יורדת; ואילו הפרטים משיאים תמיד את תועלתם, בהינתן

 צורתה המיוחדת של פונקציית התועלת.
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 עושרו ההתחלתי של הפרט קבוע בראשית הצירים. ככל שעושרו עולה מאותה
 נקודה ימינה, גם תועלתו עולה, אך בשיעורים ההולכים ופוחתים. לעומת זאת, ככל
 שעושרו פוחת מאותה נקודה שמאלה, גם תועלתו יורדת: אך במקום שתרד בשיעורים
 ההולכים וגדלים (מתוך נאמנות להשערות, שנאת הסיכון או התועלת השולית הפוחתת
 של הכסף), הריהי יורדת בשיעורים ההולכים וקטנים. ייתכן, כי תצפית מעין זו סותרת

. 5 6 יאו־קלסית  כמה מהנחות־היסוד של הכלכלה הנ

 אין צריך לומר, כי ההנחה שלפיה כל הפרטים שווים בעושרם ובהעדפותיהם היא
 הנחה בלתי־מדויקת. ההצדקה הסטנדרטית לחלוקה־מחדש היא, כי המעבירים הם
 העשירים ומקבלי ההעברה הם העניים. תועלתם של העשירים מעושרם השולי מוחזקת
 כקטנה מתועלתם של העניים (״חוק התועלת השולית הפוחתת של הכסף״) ולפיכך
 החלוקה־מחדש מרבה את התועלת המצרפית. גם בזמן קדום, אם ההסתברות להיות
c e t e r i s ,חלת התועלת מקבלת דבר (כאדם עני) גדולה יותר  עשיר או עני שווה, תו
, מתוחלת הנזק בגלל הפקעתו (מאדם עשיר). האין בכך כדי לקעקע את p a r i b u s 

 המסקנות דלעיל?

 התשובה לשאלה זו כפולה: בראש־ובראשונה, גם אם הטיעון הוא נכון — קרי:
ב לקשט ת תועלת מן העניים (אין זה כל־כך חשו  עשירים מפיקים מעושרם השולי פחו
 את היאכטה בזרי פרחים טריים כמו להביא לחם לילדים הביתה) — כוחו של הטיעון
 מוקהה; שהרי אפילו בהנחות אלה העשירים נפרדים ממה שיש להם, ואילו העניים
 מקבלים את מה שאין להם. שנית, אין זה כל־כך ברור, כי חלוקה־מחדש של העושר
 שיש לה רלבנטיות חוקתית תעביר מקורות מן העשירים אל העניים דווקא. הרבה יותר
 סביר, שההעברה תתבצע ממי שאין לו השפעה פוליטית אל מי שיש לו השפעה
 פוליטית. בהקשר הישראלי ניתן להיזכר ב״הסדר מניות הבנקים״, שהעביר עושר
 ממשלמי המסים למחזיקי המניות הבנקאיות — לאו דווקא הסקטור העני
ם (ושוב, לאו דווקא י ו א  שבאוכלוסייה: או בחוק גל עצמו, שהעביר עושר ממלווים ל
 העניים שבהם); או בחקיקה הדתית, המעבירה עושר מחילוניים לדתיים (ייתכן כי
 הסקטור הדתי, ובמיוחד החרדי, עני יותר מן הסקטור החילוני, אך תשלומי ההעברה

 56 כך, למשל, מושג יסודי של תורת־המחירים הוא ״עקומת האדישות״, המבטאת אוסף של םלי־צריכה
 המניבים תועלת שוות־ערך לפרט נתון. ההנחה היא, כי ניתן להחליף כל סל הנמצא על העקומה בכל
 סל אחר, בלי לחולל שינויים ברמת התועלת של הפרט. מכאן נובע, כי הפרט ״אדיש״ לתנועות
 ההופכיות של מעברים מנקודה פלונית על־פני העקומה לנקודה אחרת כלשהי שעל־פני העקומה
 ובחזרה. אולם אם הפרט מייחס ערך סובייקטיבי מיוחד לסטטוס־קוו, יש לצפות כי ידרוש פיצוי הן
 במעבר מנקודה כלשהי A (הסטטוס־קוו) לנקודה אחרת כלשהי 3 הן בחזרה מ־זם, כאשר היא
 הסטטוס־קוו, אל הנקודה ההתחלתית A. לכן לא ייתכן, כי שתי נקודות כלשהן(דוגמת A 1־B) תהיינה

 על אותה עקומת אדישות.
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 אוריאל פרוקצ׳יה משפטים כ״ח תשני׳ז

 לסקטורים אלה אינם נעשים דווקא מתוך שיקולים חלוקתיים ענייניים!)־, או בחוקי
ל הנראה, עושרה הממוצע כ כ ) י א ל ק ח  המים, המעבירים עושר ממשלמי המסים למגזר ה
. 5 7 ת משל משק־הבית הממוצע בישראל)  של יחידת משק־בית במגזר החקלאי אינו פחו
ת חסי  בנסיבות אלה אין זה בלתי־סביר לייחס ערך מכריע לאפקט ההקניה ומשקל קטךי

 לפערי העושר ההתחלתיים שבין מעבירים למקבלי העברה.

ם כו  סי

 ברשימה זו הנחתי תשתית עיונית לשתי פרופוזיציות: האחת היא, כי עשויות להיות
 הקצאות שראוי לשריינן בחוקה. קנה־המידה הנורמטיבי לתיבה ״ראוי״ מתקבל באתוס
 ליברלי על״פי רצונם המשוער של הפרטים בזמן קדום, כלומר: לפני שיש להם הזדמנות
, בעד האינטרסים של עצמם. בעקבות ביוקנן וטלוק  להצביע באורח אופורטוניסט
 הראיתי כיצד פרטים רציונליים יעדיפו בזמן קדום כלל הכרעה חוקתי הממזער את
 תוחלת עלויותיהם המצרפיות מחקיקת ״חוקים״. עלויות מצרפיות אלה מורכבות
 מתוחלת אי־התועלת הנגרמת מחשיפת רכושו של כל פרט נתון ללקיחה על־ידי הכלל
 ומתוחלת אי־התועלת הנגרמת לפרט מאי־יכולתו לממש שינויי הקצאה הרצויים לו. שני
 סוגי עלות אלה ניתנים לביטוי פונקציונלי, כאשר המשתנה התלוי הוא מספר המחוקקים
 השותפים לחקיקת ה״חוק״. פרטים רציונליים יבחרו במספר מחוקקים כזה הממזער את
 תוחלת העלויות המצרפיות. מושג ״החוקה״ מתמלא תוכן כאשר ניתן לייחס לפרטים
 רציונליים בזמן קדום את השאיפה לשריין לעצמם בעזרת כלל הכרעה על־רובי מספר

 הקצאות כלשהו הגדול מאפס.

 הפרופוזיציה השנייה ברשימה זו היא, כי זכויות הקניין הן סוג של הקצאות שיש בהן
 כדי לגרום לפרטים רציונליים בזמן קדום לעמוד על שריונן, קרי: על אי־חשיפתן
 לשינויים ברוב פשוט של מחוקקי הבית. מכלול של שיקולים — היסטוריים, כלכליים,
 מדיניים ופסיכולוגיים — חוברים יחד כדי להמחיש כי זהו אכן המצב. הרוב האופטימלי
 לתמורות ולשינויים של הקצאה קיימת הוא גדול מחצי, כאשר פרטים רציונליים בזמן
 קדום יוכלו לשער כי האיום העיקרי הרובץ עליהם הוא שקניינם יילקח בידי אחרים,
לל תמורות הרצויות להן בקנייני זולתם. ראינו  ולאו דווקא האיום כי לא יעלה בידם לחו
 כי הקצאות קנייניות מקיימות תנאים אלה, קרי: תוחלת העלות מלקיחת קניינו של פרט
 בידי זולתו היא גבוהה, ותוחלת העלות של אי־יכולתו של פרט ליטול לעצמו, או

 57 תצפיות אלה בהקשר הישראלי מאוששות את התובנה התיאורטית, כי גם מחוקקים, כמו גם שופטים
 ורגולטורים, ראויים להיות מוחזקים כמי ששוקדים על טובת הכלל, אך גם כמשיאים רציונליים של

^! .^ לעיל הערה 45. (  תועלתם האישית. ראו ^!^ץ:
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 משפטים כ״ח תשנ״ז הגנה חוקתית על הקניין בראי התיאוריה הכלכלית

 לאחרים, מקנייני זולתו היא נמוכה. די בכך כדי לבסס היגד מוצק בדבר הצורך לשריין
 זכויות קניין בכלל הכרעה חוקתי על־רובי.

 יפה עשה בית־המשפט העליון כאשר אימץ את שתי הפרופוזיציות דלעיל — קרי: כי
 מושג ההוקה המשוריינת אינו ריק מתוכן — וכי בין תכניו יש למנות גם את זכות הקניין.
 בית־המשפט הגיע אל מסקנתו הנכונה בכלי־שיח אינטואיטיביים, ולא במחשבה
 ממודלת. ייתכן כי יש להצטער על כך, שהרי גישה הנשענת על טעמים ריגורוזיים מקנה
 ביטחון לבעליה כי הוא הולך בדרך הנכונה. ביטחון בצדקת הדרך היה מאפשר אולי
 לבית־המשפט להעז מעט יותר ולפסול את חוק גל במקום להכשיר אותו. ואכן, הואיל
 וחוק גל, כל־כולו, אינו אלא התערבות בדיעבד בתוכני החוזים שבין מלווים ולווים,
ם חדלי־פירעון מכיסם של המלווים ושלא על דעתם, באופן שאין ד  והעברת עושר אל א
 לו אח ורע במדינות בנות־תרבות — נדמה לי כי החוק היה ראוי להיפסל מיניה וביה.
 אלא שלא בשאלה חשובה זו דן מאמר זה, וודאי שלא במסגרת דברי הנעילה. ואולי מה
 שהעסיק את בית־המשפט העליון יותר מכול היה לקבוע את העיקרון המאפשר לבית־
 המשפט לפקח על דברי חקיקה, ולא תוצאות הדיון במקרה הקונקרטי שלפניו. בכך צעד
 בית־המשפט העליון בעקבות אחיו הגדול שמעבר לים. כבהכא כן גם בהתם, כשהכריז
 בית־המשפט לראשונה על כוחו לבטל אקטים פרלמנטריים, נמנע מלשדך להכרזה זו
 התנגשות חזיתית עם רשויות־השלטון האחרות. בצורה כזו יירט בית־המשפט שתי
 ציפורים בירייה אחת: מצד אחד, ביצר את מעמדו העקרוני, כמי שמוקנה לו הסמכות
 לבקר ואף לבטל דברי חקיקה ראשית. מצד אחר, בהוכיחו את מתינותו ואיפוקו בהפעלת
 שיקול־הדעת, חיסן את עצמו מפני עברתן, ואולי אף התנכלותן, של רשויות־השלטון

. 5 8 ו ל ש  האחרות, שכוח־הזרוע שלהן — הכול יודעים — רבה יותר מ

 58 הכוונה היא כמובן להלכתו המפורסמת של בית־המשפט העליון האמריקני בתחילת דרכו, בפרשת
 U.S5 137. Marbury v. Madison, (1803) בפרשה זו הצליח זקן־השופטים, השופט מרשל, לגייס
 הצבעה פה אחד של כל שופטי בית-המשפט העליון ובכך סלל את הדרך להסכמה לאומית רחבה,
 המכירה בכוחו העקרוני של בית־המשפט העליון להעביר תחת שבט־־ביקורתו את חקיקת הקונגרס.
 בפרשת Marbury הנ״ל ביטל בית־המשפט העליון חוק של הקונגרס בשל היותו מנוגד לחוקה, אך
 דווקא ביטולו של אותו חוק אפשר לו שלא להעניק לעותר את הסעד שביקש, שכן העתירה התבססה
 על החוק המבוטל. הרשות המשיבה יצאה אפוא מנצחת באותו משפט, אך עם זאת נחשפה לנצח
 לשבט־ביקורתה של הרשות השופטת. מהלכו המזהיר של השופט מרשל בפרשת Marbury לא עלה
 כל־כך יפה בפרשת חוק גל: הצבעת המיעוט החפוזה והבלתי־מוצדקת של השופט חשין שללה
 מבשיאו החדש של בית־המשפט העליון, השופט אהרן ברק, את ההזדמנות להשעין את כוחה החוקתי

 של הערכאה הגבוהה ביותר על הסכמה כללית של כל חבריה. על כך אין לנו אלא להצטער.
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