
 מאמלימ

 היקף ההגנה החוקתית על הקניין וההתעלבות

 השיפוטית כחקיקה כלכלית

ת א  מ

 אהלן יודף

 מאז חקיקת חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו מתלבטים בתי-המשפט בישראל בשאלת
 הדרך ליישום הבקורת השיפוטית על חוקים הפוגעים בזכויות אדם המעוגנות בחוקי-
 היסוד. בחיבור זה ניצבות שתי שאלות מרכזיות: משמעותה של זכות הקניין והיקף
 ההגנה עליה. בהקשר זה, יבחנו השלכותיו של פסק־־דין בנק המזרחי על מידת התערבות
 בית־המשפט העליון בחקיקה כלכלית ומהם גבולות הביקורת השיפוטית על חקיקה

 הפוגעת בזכויות-יסוד.
 בפסיקה שעניינה חקיקה כלכלית הפוגעת בזכויות אדם ניתן לזהות שני פרקים: פרק של
 תיאוריה חוקתית ופרק של השלכות קונקרטיות בעניין חקיקה כלכלית. מחד, מצהיר

 בית־המשפט כי קיימת בידו סמכות לבטל חקיקה, לרבות חקיקה כלכלית! מאידך, יישו§_
 ההצהרה מפתיע, שלא לומר תמוה, בריסון המאפיין אותו.

 שאלת ההגנה על זכות הקניין אינה פשוטה כלל. לאור חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו
 מתבקשת הפרשנות המשווה את מעמדה של זכות הקניין לשאר הזכויות החוקתיות.
in פסיקת הרוב בפסק-הדין בנק המזרחי, הגדירה ״קניין״ ככל זכות רכושית, לאו דווקא 
 rem, אלא גם in personam. הגדרה רחבה זו, תעשה צדק למטרת סעיף 3 לחוק־היסוד,

 שהיא הגנה על הפרט מפני פגיעות הרשות ברכושו.

 א. מקומה של ההגנה על הקניין במשפטנו. ב. מדרג זכויות־היסדד. ג. ״פגיעה בקניין״
 מהי? ד. המסננת של פסקת ההגבלה. 1. פניעה העולה על הנדרש: 2. נטלי הראיה.
, ההיבטים החוקתיים וההשלכות. ו. מקוד כוחו של ג דבר נ  ה. פסק־הדץ בעניין ז

 חוק־היסוד ומעמדו הנורמטיבי.

 * חיבור זה נותר בלתי גמור ולא ערוך, בגלל מחלתו ומותו של פתפ׳ ?pm יורן. הוא רואה אור תודות
ק ברק - נשיא בית המשפט העליון; לסיועם ותרומתם של ה  לתמיכתו, לעצתו ולהערותיו של פרופ׳ א
 פרופ׳ יוסף אדרעי וגב׳ אותה ברסקי; לנחישותם ולסבלנותם של מערכת משפטים ושל העורך גיא

 הלפטק.
ק ז״ל. ו  נוסחו הסופי של החיבור הובא לדפוס על־ידי עו״ד עידית יורן, רעייתו של פרופ׳ י
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 אהרן יורן משפטים כ״ח תשני׳ ז

 א. מקומה של ההגנה על הקניין במשפטנו

 מאז חקיקת חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, בשנת 1992 (להלן: חרק־היסרד), מתלבטים
 בתי־המשפט בישראל בשאלת הדרך הנכונה ליישום הביקורת השיפוטית על חוקים
 הפוגעים בזכויות אדם המעוגנות בחוקי־היםוד. שתי שאלות חשובות וסבוכות עומדות

 במרכז הדיון: משמעותה של זכות הקניין והיקף ההגנה עליה.
 אחד מפסקי־הדין הבולטים והחשובים בתחום החוקתי, בכלל, ובתחום הגנת הקניין,
 בפרט, שנכתבו במדינת ישראל בשנים האחרונות הוא פסק־הדין בנק המזרחי המאוחד
(להלן פסק־דין בנק המזרחי). בחיבור זה ננסה לבחון מהן 1 פי תו  בע״מ נ׳ מגדל כפר שי
 ההשלכות של פםק־הדין על מידת ההתערבות של בית־המשפט העליון בחקיקה כלכלית
 ומה עולה ממנו על עמדת בית־המשפט לגבי גבולות הביקורת השיפוטית על חקיקה

. 2  הפוגעת בזכויות־יסוד

 בשאלת היקף ההגנה על הקניין וראיותה של הגנה זו הובעו דעות שונות. פרופ׳ א׳
3 הביע את העמדה, כי יש מקום להגנה חוקתית על הקניין. עולה מדבריו, שיש  פרוקצ׳יה
 אולי מקום להגנה רחבה יותר מזו הניתנת לזכויות חוקתיות אחרות. לעומתו, סבור
 פרופ׳ י׳ אדרעי, שראוי להעניק פירוש מצמצם לסעיף 3 לחוק־היסוד ולביטוי ״קניין״
 המצוי בו. יתרה מזו: גם ההגנה שראוי להעניק לזכות הקניין צריכה להיות מצומצמת

׳/  וצרה מזו הניתנת לזכויות חוקתיות אחרות, שהוא מכנן ״זכויות־בסים׳

 שאלת ההגנה על זכות הקניין אינה פשוטה ואינה קלה. סקירה של שיטות־משפט
 במדינות שונות מגלה, כי אין הסכמה רחבה בשאלות אלה. ישנן מדינות הגורסות שוויון
 בין זכויות־היסוד השונות, וישנן הסוברות שנכון לדרגן. כאשר יש דירוג כזה, נובע

 ממנו, למשל, כי זכות הקניין נחותה מהזכות לשלמות הגוף או לחופש הביטוי.
 בקנדה הוחלט, סמוך מאוד למועד החקיקה, למחוק את זכות הקניין מרשימת
 הזכויות המוגנות ב־charter of Rights of Freedom (1982). בארצות־הברית הוכנסה
,"due process of law" הזכות רק בתיקון החמישי לחוקה, ושם ההגנה המפורטת היא 
 כלומר: אין קביעה מפורשת בחוקה לגבי הזכות לקניין, אלא נאמר כי פגיעה בקניינו של
 אדם שלא בהליך ראוי (due process) אסורה. פרשנות המושג ״הליך ראוי״ עברה

 1 ע׳׳א 6821/93 בנק המזרחי המאוחד בע״מ נ׳ מגדל כפר שיתופי, פ״ד מט>4) 221.
 2 יש כמובן טעם לבחון בחיבור אחד גם את ההשלכות של פסקי־דין אחרים בסוגיה וו, כמו, למשל,

456̂ ח״כ אליעזר זנדבדג נ׳ רשות השידוד ואח׳, פ״ד נ>2) 793.  בג״צ 92/
 3 במאמרו ״הגנה חוקתית על הקניין בראי התיאוריה הכלכלית״ בחוברת זו, בעמ׳ 621 (להלן:

 פרוקצ׳יה).
 4 במאמרו ״על חוקה דקלרטיבית וחוקה קונסטיטוטיבית — מעמדה של זכות הקניין החוקתית במדרג

 זכויות האדם״ בחוברת זו, בעמי 461 (להלן: אדרעי).
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 משפטים כ״ח תשנ״ז היקף ההגנה החוקתית על הקניין

 תהפוכות ושלבים שונים — מהגנה דיונית להגנה מהותית רצינית, שלה משקל של ממש.
ן לראות כי עמדת ת י נ ת י ת י י ע ב , ה L o c h n e r  לאחר שבית־המשפט השתחרר מהלכת 5
 הפסיקה האמריקנית היא זהירות מרבית מפני התערבות בחקיקה כלכלית הפוגעת בזכות
 הקניין. מידת ההתערבות בחקיקה הפוגעת בקניין היא הקטנה ביותר, בהשוואה
 להתערבות רבה כשהחקיקה פוגעת בזכויות אדם חוקתיות אחרות, כמו חופש הביטוי או
 הזכות לשוויון. זאת ועוד: במדרג זכויות האדם הראויות להגנה חוקתית, הכולל שם
 שלושה שלבים, ממוקמת הזכות לקניין בשלב השלישי, הנמוך ביותר. לעומת זאת,
 המצב המשפטי בגרמניה שונה: ההגנה על הזכות לקניין שם היא רחבה ודומה לזכויות
. אנו רואים, שהמענה החוקתי לסוגיית ההגנה על הקניין משתנה 6  חוקתיות אחרות
 ממדינה למדינה. עלינו להיזהר כשאנו נזקקים למשפט משווה בשאלות קונקרטיות,
 דוגמת היקף הביקורת השיפוטית על חקיקת מס. יש לבחון את המצב החוקי במדינות
 זרות על רקע ההסדר החוקתי הנהוג בהן. נכון להזכיר כאן את קביעתו של השופט ברק,
, בדבר הזהירות הדרושה בעת השימוש בשיטות־משפט זרות 7  בפסק־דיץ בנק המזרחי

 בבואנו לעצב את המשפט החוקתי של מדינת ישראל.

 לדעתנו, נכון לפתח גישה מקורית, משוחררת מהשפעתן של שיטות־משפט במדינות
 אחרות, שתרבותן, ההיסטוריה והערכים שלהן שונים מאלו שלנו.

, לוקה — לדעתי — בדיוק 8  גישתו של אדרעי, שהוא מפרטה ברשימתו בגיליון זה
 בנקודה זו. הוא מנסה להיתמך מהשוואת משפטנו לזה הנוהג בארצות־הברית ובארצות
 האיחוד האירופי — מקומות שבהם ההגנה החוקתית על זכות הקניין חלשה מן ההגנה
 על זכויות אחרות. נראה, שאזהרתו לעיל של השופט ברק יפה לעניין זה, משום
 שבהשוואה לשיטות־המשפט הנזכרות אדרעי מתעלם מהחלטתו של המחוקק הישראלי
ל בחוק־היםוד, במפורש ובלשון בהירה, את הזכות לקניין כזכות בת״הגנה. גם  לכלו
 המתנגדים לכך מבחינה רעיונית תיאורטית ייאלצו לקבל את העובדה, שמבחינת לשון
 חוק־היסוד מתבקשת יותר הפרשנות המשווה את מעמדה של זכות הקניין לשאר

. 9  הזכויות החוקתיות

.Lochner v. New York, 198 U.S. 45 (1905) 5 
D.P. Kommers The Constitutional Jurisprudence of the F e d e r a l Republic of Germany 6 

.(Durham, 1989) 257, 259 
 ד בעניין בנק המזרחי, לעיל, הערה 1 בפסקה 88 לפםק־דינו של השופט ברק. שם, בפסקה 91 לפסק־־דינו

 של השופט ברק.
 8 ראו אדרעי, לעיל הערה 4, בעמי 531.

 9 עם זאת, בשל ההתבטאויות השונות של שופטי בית־המשפט העליון, אין זה ודאי כל עיקר כי זו אכן
 הפרשנות שתתקבל במשפטנו. השופט גולדברג אכן הביע עמדה ברוח זו(פסק־דין בנק המזרחי, לעיל
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 אהרן יורן משפטים כ״ח תשנ״ז

 הנושאים המרתקים שעלו בפני בית־המשפט בפסק־דין בנק המזרחי מחייבים
 התייחסות לשאלות רבות ומורכבות. בחלק זה של חיבורי אציג את העניינים המרכזיים
 שנידונו בפסק־הדין ואציג את עיקרי השקפתי בנוגע אליהם. בפרקים הבאים אפתח את

 השקפותי ואת ההנמקות להן.

 ב. מדרג זכויות־ היסוד

 לדעתנו, אין מקום לדירוג הזכויות שבחוק־היסוד, ודירוג כזה יהיה חסר־טעס.
 חקיקת חוקי היסוד: כבוד האדם וחירותו וחופש העיסוק, ובחירת הזכויות המוגנות
 במעשי חקיקה אלה סובלות ממקריות ומחוםר־שיטתיות. חיסרון זה מביא למוזרות
 ולאנומליה במשפטנו. הזכויות הפוליטיות, שברוב שיטות־המשפט בעולם נחשבות
 לזכויות בסיסיות ושלהן מעמד משפטי איתן, דוגמת חופש הביטוי, אינן מוגנות אצלנו
. 1 0 ם ד א  בחוק, משום שיוזמי החקיקה לא הצליחו להעביר בכנסת את חוק יסוד: זכויות ה

 אם נקבל את העמדה שלפיה חוק־היםוד מכיל בתוכו את כל שאר הזכויות, רק אז
 ישנה משמעות לשאלת הדירוג: שאם לא כן, הרי שבתוך חיק־היסוד נדרג את הזכויות
 המפורטות בו, ואלו בהכרח יעמדו על מדרגה נורמטיבית גבוהה יותר מן המדרגה אשר
 עליה יעמדו הזכויות שלא פורטו בחוק החרות. במקרה כזה נעמוד מול המצב
 האבסורדי, שבו חופש הקניין חזק מחופש הביטוי ומשאר זכויות פחות שנויות
 במחלוקת. לפיכך אם איננו בטוחים שחוק־היםוד כולל בתוכו את כל הזכויות, הרי עד
, ייטב לנו אם לא נדון  שיחוקקו חוקי־יסוד המגינים על כלל הזכויות המוכרות במשפטנו
 בשאלת מדרג הזכויות. יתרה מכך: גם אם תתקבל העמדה המרחיבה, המכניסה
 מקסימום זכויות לגדרו של חוק־היסוד, עדיין אנו סבורים שאין מקום לדרג את הזכויות
 בינן לבין עצמן, הן בשל לשון החוק שאינה מבדילה בין זכות אחת לזולתה הן משום
 שלא ניתן לקבוע סולם זכויות חד־משמעי המקובל על כולי עלמא. מה שראוי שישתנה
 הוא היקף ההגנה שיינתן, אשר ייקבע לפי מידת הפגיעה. כלומר: הזכות לקניין תהיה
 שוות־ערך לחופש התנועה. הפגיעה בכל אחת מהן תשמש קריטריון להיקף ההגנה
 שיינתן לזכויות, ופגיעה שונה בכל זכות תביא להגנה שונה. לעניין ההגנה החוקתית על
 הקניין ייקבע, למשל, שאין דין פגיעת חוק מם כדין פגיעת חוק מפקיע. במובן זה אנו
 מעדיפים את השיטה הקנדית (שאגב, כלל אינה מגנה על הקניין), בה לכל הזכויות

 המפורטות בחוקה ניתן מעמד זהה.

 הערה 1, בעמי 572). השופט ברק השאירה בצריך עיון(בפסקה 87 לפסק־דינו) ורוב השופטים כלל לא
 עסקו בשאלה זו.

 10 ה״ח תשל׳׳ג 448; ראו גם הצעת חוק מגילת זכויות היסוד של האדם, ה״ח תשמ״ג 111.
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• כ״ח תשנ״ז היקף ההגנה החוקתית על הקניין  משפטי

 אין לתמוה, כי מרגע שנכללה ההגנה על הקניין בסעיף 3 לחוק־היסיד, פסקי־הדין
 הראשונים והמרכזיים שדנו בפרשנות סעיף זה ובפרשנות סעיף 8 שם נגעו בשאלות של

. 1 1 ת י ל כ ל  חקיקה כ
 בפסיקה זו ניתן להבחין בשני פרקים: פרק של תיאוריה חוקתית ופרק של השלכות
 קונקרטיות בעניין חקיקה כלכלית. הדבר הבולט בפסיקה הוא הצהרת בית־המשפט,
 מחד גיסא, על כי קיימת בידו הסמכות לבטל חקיקה, לרבות חקיקה כלכלית, קרי:
 ״המהפכה החוקתית״ אכן התרחשה: ומאידך גיסא, יישום ההצהרה, הלכה למעשה,
 במיוחד בעובדות המקרה בפםק־דין בנק המזרחי, הוא מפתיע, שלא לומר תמוה, בריסון

 המאפיין אותו.
 משהצגנו את השאלות הכלליות העומדות על הפרק, ניתן לפנות כעת לניתוח סוגיית

 ההגנה על הקניין על שלביה הראשונים.

 ג.״פגיעה בקניין״ מהיל

 עוד לפני חקיקת חוק־היסוד, כאשר נזקק בית־המשפט להגדרת הקניין בהקשר של
 פגיעת הרשויות בפרט ובחובתן לפצותו, הודגש ההיבט הרכושי שבזכות, להבדיל מן
. נראה, שלאחר חקיקת חיק־היסוד 1 2 ם י ט ר  ההיבט החפצי, שהודגש ביחסים שבץ שני פ
 מגמה זו תימשך ותתגבר. פסיקת הרוב בפסק־דין בנק המזרחי, הגדירה ״קניין״ ככל
p ?״. השופט ברק אף מציין, e r s o n a m אלא גם זכויות , i n r e m זכות רכושית, לאו דווקא 
. הגדרה זו תואמת 1 3 ה נ ק  שמדובר גם בזכויות הקבועות במשפט הציבורי, דוגמת ביטוח ז
, הגם 1 4 ם דמי  את עמדתנו, כמו גם את עמדתו של פרופ׳ ויסמן, כפי שהוצגו במאמרים קו
 שלגופו של עניין לא היה צריך בית־המשפט להיזקק להגדרה רחבה זו: שכן התיקון
1 שנדון בפסק־הדין פגע גם בשיעבודים, קרי: ״קניין״ בהגדרתו הצרה. מכל־ 5 ל  לחוק ג
 מקום, הגדרה רחבה שכזו תעשה צדק למטרת הסעיף, שהיא הגנה על הפרט מפני פגיעת

 הרשות בזכויותיו, ולענייננו — ברכושו.

 11 ראו, למשל בפסק־הדין בנק המזרחי, לעיל הערה 1 ; פסק־הדין בעניין זנדברג, לעיל הערה 2 ; רכן
 בג״צ 878/94,726/94 כלל חב׳ לביטוח בע״מ נ׳ שר האוצר ואח׳, פ״דמח(5) 441 (להלן: כלל).
 12 ראו, למשל, ע״א 511/88 מנדלבאום נ׳ הועדה המקומית לתכנון ובנייה ראשל״צ, פ״ד מד(3) 522.
 13 ראו, למשל בפסק־הדין בעניין בנק המזרחי, לעיל הערה 1, בפסקה 87 לפםק־דינו של השופט ברק.

 14 א׳ יורן ׳•המהפכה החוקתית במיסוי״ מסוי מקרקעץ ומסוי הבורסה 7 (התשנ״ה) 2, 10; י׳ ויסמן
 ״הגנה חוקתית לקניין״ הפרקליט מב(1995) 267,258.

 15 חוק הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי(תיקון), התשנ״ג-1993, ס״ח 178 (להלן: התיקון לחוק גל).
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 לפי הגדרת בית־המשפט את הקניין ניתן להגדיר פגיעה בקניין ככל גריעה מזכות
 רכושית. עמדתו של השופט זמיר (שאליה הצטרף גם השופט מצא), היא, שאין ״לקבוע
 מסמרות בשאלה מהו קניין ומהי פגיעה בקניין, וזאת משום החשש שהגדרה מרחיבה
 מדי לזכות הקניין תחליש את עוצמת ההגנה עליה — בבחינת תפסת מרובה לא
. עם זאת נראה, שגם לפי שיטתו של השופט זמיר, לקיחה של דבר־מה שיש לי 1 6 ״ ת ס פ  ת
 בו זכות חפצית תיחשב לפגיעה בקניין. דומה כי כל השופטים בפרשת בנק המזרחי
 מסכימים כי ״פגיעה״, כאמור בסעיף 3 לחוק־היםוד, אינה כוללת בחובה פגיעה שולית
 בקניין, כלומר: פגיעה שולית כלל לא תעבור למסננת של סעיף 8 לחוק־היסוד, אלא

 תיבלם כבר על־ידי סעיף 3ל1,

1 דרך שונה מן הדרכים ששופטי בית־המשפט העליון 8 בורים  אדרעי מציג בשני חי
 הלכו בהן במגמה לצמצם את הקניין. בהסתמכו על רעיון ״הפרוייקט המשותף״ של
 האדם והחברה, הקיים — לדידו — בכל יצירה אנושית, אדרעי מנסה להראות, שחלק מן
 העושר הנצבר על־ידי הפרט אינו אלא רכוש הציבור. הפעילות השלטונית הממסה
. חוקים מסוימים, הנראים לכאורה ולפי 1 9 ים קי  והמפקיעה רק מחזירה אותו לבעליו התו
 האינטואיציה כפוגעים בקניין, אינם עושים זאת כל עיקר. מס, שכל פעולתו להחזיר את
 הרכוש לציבור, הוא — לדעת אדרעי — מס ״טובי׳ ואין צורך להעבירו כלל במסננת של
 סעיף 8 לחוק־היסוד. יתרה מזו: לגישתו, ייבחן ״טיבו״ של כל מס מוטל ואם יקבע
י סעיף 8, גם אם לכאורה תכליתו  שהוא טוב, הרי שאינו פוגע בקניין ולא ייבחן במבחנ
. הוא מחלק את זכות הקניין 2 0  אינה ראויה או שהוא אינו הולם את ערכי מדינת ישראל
 לשני מעגלים: מעגל של גרעין הזכות ומעגל של זיהוי הקניין וכמותו. כל פעולה
 במסגרת המעגל השני היא למעשה ״קילוף״ הנכם מהזכויות השייכות לאחרים וחלוקת
. אפילו הטיל השלטון מס 2 , ת ו כ ז  העושר הלאומי, שאינה מגעת כדי פגיעה בגרעין ה
 מעבר לחלקו של הציבור בפרוייקט המשותף, לא ייחשב הדבר בהכרח לפגיעה בקניין,
 משום שהמס משמש גם תשלום בעד סחורות ושירותים שמספק השלטון לאדם כדי
 שיוכל לייצר את עושרו. כדי ליישם את גישתו לצמצום המושג ״קניין״ ומושג ה״פגיעה״

. 2 2 ם י נ ח ב  בו, מציע אדרעי ארבעה מ

בפסקה 4 לפםק־דינו של השופט זמיר.  16 פסק־דיןבנק המזרחי, לעיל, הערה 1 ,
 17 ראו, למשל, שם, בפסקה 64 לפסק־דינו של הנשיא שמגר: וכן בפסקה 87 לפםק־דינו של השופט ברק.
 18 אדרעי, לעיל הערה 4; י״מ אדרעי, ״מכשולים קונסטיטוציוניים וערכיים בהטלת מם על רווחי הון

 בבורסה״ מסים ח(6)(דצמבר 1994) א-20(להלן: ״מכשולים קונס״׳).
 19 אדרעי, לעיל הערה 4 בעמ׳ 520 ו־532.

 20 ״מכשולים קונס׳״, לעיל הערה 18, בעמ׳ א־33.
 21 אדרעי, לעיל הערה 4, בעמ׳ 521.

 22 ״מכשולים קונס׳״, לעיל הערה 18, בעמ׳ א-32.
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 מבחניו של אדרעי, שנועדו להבדיל בין מס ״טוב״ למס ״רע״ הם אמורפיים
 ומשופעים במושגי־שסתום (דוגמת עקרונות יושר אופקיים ואנכיים והגינות), ולפיכך —
 מסובכים ליישום. זאת ועוד: בהמלצתו לנו לבחון ראשית את יעילותו של המם, הגינותו
2 אפשר לומר, שאדרעי פורט הלכה למעשה את מבחני סעיף 8 3 ישום  והיותו מתחשב בנ
 — התכלית הראויה והמידה הדרושה — לפרוטות והופך בכך את סדר הבחינה שקבע
 המחוקק לחוקתיותו של חוק. קודם הוא בודק את מרכיבי סעיף 8 ולפיהם הוא קובע אם
 החוק פוגע בקניין לפי סעיף 3. דומה, שהקו שהנחה את אדרעי הוא אותו קו שהנחה את
 השופט זמיר — כפי שהראינו לעיל — ובמידה מסוימת אולי את שאר השופטים,
 כשקבעו כי פגיעות קלות לא תיחשבנה ל״פגיעה בקניין״ לעניין חוק־היסוד. במלים
 אחרות: הגם שהתיאוריה שאדרעי מציג היא מרשימה, הרי נפקות הצעתו היא אחת —
 הפיכת סדרי הבחינה לפי חוק־היםוד: ובמקרים הנדירים שבהם לשיטתו תהיה פגיעה

 בקניין — כפילות במבחני סעיף 3 וסעיף 8.

 יתר על כן: הגדרתו המדעית של ״מס״ היא לקיחה שלטונית, שהתמורה לה אינה
 שוות־ערך. כלומר: שיטתו של אדרעי מנסה להביא אותנו להנחה, שמס המתאים

 להגדרת מס ״טוב״ אינו מם הלכה למעשה.
 בעיה נוספת עולה — לדעתנו — מכך, שאדרעי מניח את המבוקש, קרי: שחלק מן
 הקניין שייך מלכתחילה לציבור. הכנסת כללה את חופש הקניין בדזיק־היסוד ובכך
 גילתה עמדה ערכית, שלפיה הזכות לקניין היא זכות־יםוד. גם אם נתנגד לקביעה זו,
 מרגע שנחקקה בחוק־יסוד אין ביכולתנו לבטלה. פרשנות המצדה את מושג הקניין
 לצורך חוק־היסוד אף מעבר לפרשנות שהיתה מקובלת בטרם חקיקתו אינה סבירה
 ומנוגדת לרעיון העומד בבסיס חוק־היסוד. מקום שבו המדינה נכנסת לכיסו של האזרח
 ולוקחת מרכושו — מם או תשלום אחר — בהכרח מתקיימת פגיעה בקניין ואין חשיבות
 לתכלית, לדרך או לעילת הלקיחה. אלו האחרונות ייבחנו בסעיף 8. אולם כדי שהחוק
 ייפסל לא די בכך שהוא פוגע בקניין. יש צורך שנוסף על היותו פוגע בזכות על־פי חוקי־

 היסוד גם יעמוד בניגוד לתנאים המפורטים בסעיף 8 לחוק, הוא פסקת ההגבלה.

 ברצוננו לדון כאן בקצרה בסוגיה מעניינת וחשובה, שטרם נידונה בבית־המשפט.
 סוגיה זו קשורה בשאלה, האם חו־ק־היסוד יוצר נוסחת איזון פנימי בהתנגשות בין זכויות
 חוקתיות (איזון אופקי ואנכי כאחד), או שמא ניתן לאזן על־פיו בהתנגשות בין זכות
 המפורטת בחוק־היסוד לבין ערכים חברתיים שאינם עולים כדי זכויות־יסוד. אדרעי
 מציג במאמרו את העמדה, שלפיה פסקת ההגבלה צריכה לשמש אך ורק לשם הגנה על
 זכויות האדם. עמדתו זו נובעת מן התפישה, שלפיה חוקי־היסוד וההגנה החוקתית שהם

 23 ״מכשולים קונם״׳, לעיל הערה 18, בעמי א-32.
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 מספקים נועדו לשמירה על היחיד ועל המיעוט מפני הרוב ולפיכך הקביעה שטובת
 הכלל מחייבת פגיעה בזכות־יסוד אין בה די להצדיק את הפגיעה. מכאן, שרק במקום
 אשר בו מתנגשת זכות־יםוד בזכות־יסוד ראוי להפעיל את חו־ק־היסוד ואת פסקת
. דעתנו שונה מדעתו של אדרעי בסוגיה זו. לדעתנו, כל חקיקה ההולמת את 2 4 ה ל ב ג ה  ה
 ערכי מדינת ישראל, הנעשית לתכלית ראויה והפוגעת בזכות שאינה חורגת מהמידה
 הנדרשת — תעבור את פסקת ההגבלה, גם אם לא נועדה להגן על זכות מוגנת אחרת. גם
 ערכים דוגמת שמירה על איכות הסביבה אפשר שיפגעו מזמן לזמן בזכויות־יסוד,

 ומטבע הדברים האיזון והפעלת המבחנים בעניינם יהיו שונים.

 ד. המסננת של פסקת ההגבלה

 סעיף 8 לחיק־היסוד יוצר מסננת לחקיקה פוגעת בזכויות־היסוד על־ידי הצבת שלושה
 תנאים: חוק ההולם את ערכי מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, שנועד לתכלית
 ראויה ושפגיעתו אינה עולה על הנדרש. חוק כזה יישאר על כנו גם אם הוא פוגע בזכות
 הקבועה בחוק־היסוד. בדרך־כלל, ולמעט במקרים קיצוניים ביותר, ייתקיימו בחקיקה
 כלכלית שני התנאים הראשונים ולפיכך יושם הדגש על התנאי השלישי, שיתורגם

 למבחנים משפטיים — ״מבחן המידה״.

 חשוב להדגיש, שכל שופטי בית־המשפט העליון מציינים ומבהירים, שלא יבטלו
 חוק בגלל הטעם שבית־המשפט אינו מסכים עם המדיניות הכלכלית המובעת בו: שכן
 אין זה מתפקידו של בית־המשפט לעצב מחדש מדיניות כלכלית. התפקיד האמיתי
. המהפכה 2 5  שנמסר לבית־המשפט על־ידי החוקק הוא בדיקת הפגיעה בזכורדהיסוד
 החוקתית לא באה לבחון את תבונתו של המחוקק, אלא לשמור על זכויות־היסוד של
 הפרט ולכן — קובע בית־המשפט פה אחד — עליו לנהוג בריסון ובאיפוק גדולים בכל

. 2 6 ת י ל כ ל  הקשור בחקיקה כ

 למרות אחדות המחשבה בשאלת הריסון, ישנה קשת־דעות רחבה בקרב שופטי בית־
 המשפט בכל הנוגע לפרשנות פסקת ההגבלה. נקדים ונדגיש, שיש לראות את מכלול
 עמדתו של כל שופט כדי להבין את הקו שהנחה אותו לפסוק כך או אחרת בסוגיות
 הקונקרטיות השונות. כדי להביא לאותו איפוק המנחה את כלל השופטים בוחר כל
 שופט ושופט שלב אחר בניתוח, כדי לשים בו את הבלמים ואת הריםונים הנדרשים.

 24 אדרעי, לעיל הערה 4, בעמ׳ 515.
 25 ראו למשל, שמ, וכן בענץ בנק המזרחי, לעיל, הערה 1, בפסקה 6 לפסק־דינו של השופט גולדברג.

 26 אדרעי, לעיל הערה 4.
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 המרחיב בשאלה מהו קניין יבחר להצטמצם בשאלת המידה או להעביר את נטלי
 ההוכחה, כך שתאוזן ההרחבה וכן הלאה.

 המבחן המרכזי שיש לצפות לפיתוחו בסוגיית החקיקה הכלכלית הוא מבחן המידה,
 ובמסגרת זו אנו נתקלים בשתי שאלות עיקריות: הראשונה מהותית — מהו תוכן הפגיעה
 העולה על הנדרש? והשנייה ראייתית — על מי מהצדדים יוטלו נטלי ההוכחה באשר

 לחוק־היסוד. נבחן כל שאלה בנפרד, וראשית — את השאלה המהותית.

 ג. פגיעה העולה על הנדרש

. 2 7 ה י ל  השופט ברק קובע בפסק־דינו בסוגיית המידה נוסחה, שרוב השופטים הצטרפו א
 לפי נוסחה זו, יש מתחם חוקתי. כל עוד פועל המחוקק בגדרו, אין הפגיעה עולה על
 הנדרש. נוסחה זו היא תיאורטית לחלוטין, ובית־המשפט לא הציג כל אמת־מידה
 ליישומה הלכה למעשה. עמימותה של התיאוריה מודגשת על רקע ההחלטה הקונקרטית
 בפסק־הדין בנק המזרחי. אנו סבורים, שהפגיעה בקניינם של נושי המושבים בעובדות
 המקרה אינה מבוטלת, שלא לומר קשה. הגם שאין מדובר בהסדר פשיטת־רגל, אלא
 בהרבה מעבר לכך, הגיע בית־המשפט למסקנה, כי הפגיעה שההסדר פוגע בנושים
 נמצאת בתוך גבולות המתחם החוקתי אנו ממש על גבולו של המתחם. נראה, שזוהי
 החוליה החלשה בפסק־הדין. התוצאה של פםק־הדין בנק המזרחי היא, כי נוצר מצב
 שבו כל אחד מן השופטים מכריז הכרזה והתוצאה אליה מגיעים השופטים זהה, אך

 מכשירים ממשיים ליישום ההשלכות מההכרזה לתוצאה אין.

 נקודה נוספת שיש — לדעתנו — לגעת בה באשר לפסקת ההגבלה היא הרקע שעליו
. נראית לנו נכונה הקביעה בפסק־הדין בנק  נבדקת ונבחנת הוראת החוק העומדת למבחן
 המזרחי, כי יש לבחון את החלופות לחוק הפוגע בטרם יוחלט על תקפותו, חוק הנבחן
 אל מול הוראות חיק־היסוד צריך שייבחן הן על הרקע של היעדר חקיקה במקומו הן על

 רקען של חלופות אלטרנטיביות אפשריות.

 27 פסק־הדין בנק המזרחי, לעיל הערה •1, בפסקה 96 לפסק־דינו של השופט ברק (בעמ׳ 438). נוסחה זו
 דומה למדי לעמדתו של השופט שמגר.
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 2. נטלי הראיה
 אחת הדרכים של שופטי בית־המשפט העליון להציב בלמים ואיזונים בבדיקה החוקתית
 היא על־ידי העברת נטלי ההוכחה לצד זה או לצד אחר. סקירה של עמדות השופטים
 השונות מלמדת, שככל שהשופט מקל על התוקף בשאלות המהותיות, כך הוא מציב
 בפניו מכשולים במישור הפרוצדורלי בדרך של העברת הבטלים אליו כדי לשאתם על

 גבו.

 לעניין השלב הראשון בהוכחה — דהיינו: הוכחת פגיעה בקניין, כנדרש בסעיף 3
 לחוק־היסוד — ישנה הסכמה בין כל שופטי בית־המשפט העליון, שלפיה מוטלת
 ההוכחה על התוקף. עם המעבר למסננת של סעיף 8 ניטשות מחלוקות בין השופטים,
 המציגים דעות שונות, השלובות — כפי שכבר הזכרנו לעיל — במכלול עמדתם.
 האפשרויות נעות כך: אם הוכחה פגיעה בקניין, עוברים כל הנטלים לגבי כל שלושת
. אם הוכחו שני הרכיבים הראשונים — של 2 8 נה  המרכיבים של פסקת ההגבלה אל המדי
 היות החוק הולם את ערכי מדינת־ישראל ואת התכלית הראויה — יוטל נטל הראיה על
. עמדה זו אינה נטולת־ 2 9 ף ק ו ת  המדינה, אולם לעניין מבחן המידה, יישאר הנטל בידי ה
 היגיון, שכן יש רצף בין לשון ״פגיעה״ שבסעיף 3 ללשון פגיעה ״שאינה עולה על
 הנדרש״ בסעיף 8. מנגד, יש קשר אינטואיטיבי בין חוק ההולם את ערכי המדינה ובין
 חוק שנועד לתכלית ראויה. בצד האחר של הקשת עומדת הדעה, כי יש להטיל את כל
. התוצאה 3 0 ק ק ו ח מ  נטלי ההוכחה על התוקף, בשל חזקת הכשרות המנהלית החלה על ה
 האופרטיבית של שיטה זו תהיה, שרוב־רובה של החקיקה הכלכלית תעמוד בעינה. ישנה
 דרך נוספת: להבחין לעניין פסקת ההגבלה בין נטל הראיה לבין נטל השכנוע, כשנטל

. 3 1 ף ק ו ת  השכנוע כולו מוטל על המדינה, ונטל הבאת הראיות — כולו על ה

 28 עמדת השופט לרין בפסק־הדץ בנק המזרחי, פסקה 17 לפסק-דינו(בעמ׳ 458): רבעביין כלל, לעיל
 הערה 11, בפסקה 32 לפסק־דינו.

 29 עמדת השופט שמגר בפסק־הדין בנק המזרחי, פסקה 85 לפסק־דינו(בעמי 348).
 30 עמדת השופטים בך וגולדברג שם, בפסקה 8 לפסק־־דינו של השופט גולדברג(בעמ׳ 577).

 31 עמדת השופט חשין, שם, בפסקה 142 לפסק־דינו >בעמ׳ 570).

452 



 משפטים כ״ח תשנ׳׳ז היקף ההגנה החוקתית על הקניין

 ה. פסקי הדין בעניין זנדברג, ההיבטים החוקתיים וההשלכות

 פסק־דיץ חשוב נוסף בנושא החקיקה הכלכלית וחוקי־היםוד הוא פםק־הדין זנדבדג נ׳
. פםק־הדין עוסק בחוק רשות השידור 3 2 ( נדברג  רשות השידור (להלן: פסק־הדין ז
3 (להלן: חוק התשדיר), 3  (אישור תקפן של אגרות רדיו וטלויזיה), התשנ״ג-1992
 הקובע, כי אגרות רשות־השידור שנקבעו בשנים 1992-1985 תקפות ״לכל דין ולכל דבר
. חשיבותו של החוק בכך, שהוא מאשרר גביית תשלום רטרואקטיבית, כדי 3 4  ועניין״
 לאפשר גביית אגרות, אשר נקבעו בניגוד לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים
: חוק היציבות): וכדי להפוך את פסק־הדין קריב ן להל ) ב 5 1985-  (הוראת שעה), התשמ״ו
, אשר קבע, כי די שיש מרכיב כלשהו של מחיר באגרה 3 6 ב)  נ׳ רשות השידור(להלן: קרי
 כדי שחוק היציבות יחול עליה ולכן אסור יהיה להגדיל את התשלום הנגבה. על־פי
 הוראות חוק התשריר, גבתה רשות־השידור כספים, וכנגד גבייה זו וכנגד חוקתיותו של

 חוק התשריר עתר חה״כ זנדברג לבג״ץ.

 לדעתנו, פםק־הדין זנדברג הוא בעייתי וכמעט נדמה, כי מוטב היה לולא נכתב כלל,
 בשל הטעמים שנפרט להלן: הקושי הראשון והבולט ביותר לעין עניינו הפרשנות שנתן
 בית־המשפט לחוק התשריר. זהו גם לב־לבו של פםק־הדין. הנשיא ברק מעלה שלושה
 היבטים שחוק התשדיר עשוי להקיף ובוחן אותם אחד לאחד: הראשון, תשלום האגרה
 גופה: השני, תשלום הפרשי הצמדה: והשלישי, תשלום קנסות בגין איחור בתשלום
 האגרה. נתחיל מן הסוף ונציין, שהנשיא ברק הגיע למסקנה, כי חוק התשריר חל רק על
 התשלום והצמדתו ולא על הקנסות, למרות לשון החוק ״לכל דין ולכל דבר ועניין״.
 הדרך שבאמצעותה הגיע הנשיא ברק למסקנתו זו היא פתלתלה ומאולצת. הוא עושה
 מיני להטוטים ואקרובטיקה פרשניים, ובלבד שלא ייאלץ לדון לגופו של עניין בהוראה,
 שלדעתו יש סיכוי גדול שאינה עומדת בפסקת ההגבלה ועל־כן חוקתיותה מוטלת
. ברור לו, כי פרשנותו בעייתית וכי קשה להגיע אליה. מדובר בפרשנות שהיא 3 7 ק פ ס  ב
 צרה באופן ניכר מלשון החוק והמוציאה מגדרו עניינים הנראים לכאורה בנכנסים לגדרו.
 למרות זאת קובע הנשיא, כי כאשר לא הצליח המחוקק לצמצם את לשונו הרחבה מדי

 32 פםק־הדין זנדברג, לעיל הערה 2.
 33 ס׳׳ח2.

 34 בסעיף 1 לחוק התשדיר.
 35 ס״ח2.

 36 ע״א 474/89 קריב נ׳ רשות השידור, פ״ד מו(3) 374 (להלן: קריב).
 37 פסק־הדין זנדברג, לעיל הערה 2, בפסקה 20 לפסקי־הדין.
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 של החוק, אל לשופט לשבת בחיבוק־ידיים ״ולגלות שיוויון נפש למצב דברים שבו
. יתרה מזאת: הוא סבור, כי כאשר ישנן שתי 3 8 ״ ת מ ש ג ת  תכלית החקיקה אינה מ
 פרשנויות אפשריות, על השופט לבחור את הפרשנות המקיימת את החוקה, גם אם זו
. לחיזוק דבריו מביא הנשיא ברק מדברי הנשיא שמגר בפסק־ 3 9 תר ו  הפרשנות הרחוקה י
. גם עם 4 0 ה ק י ק  הדין בנק המזרחי, השואף לפרשנות היוצרת הרמוניה בין שני דברי ח
, שתכליתו של 4 1 ע ב ו ק  הביטוי ״לכל דין ולכל דבר עניין״ מנסה הנשיא ברק להתמודד ו
 חוק התשריר מחייבת לפרש את לשון ״לכל דין ולכל דבר ועניין״ כביטוי כללי הכפוף
 לחריגים שעליהם הוא לא חל. הנשיא ברק אינו נמנע מלפזר רמזים רבים לאורך פסק־
 הדין כולו, המלמדים כי מטרת הפרשנות שהצגנו לעיל היתה הימנעות מדיון בחקיקה
 הנראית לא־חוקתית בעליל. כך, בדרכו להוצאת הקנסות מגדר החוק הוא קובע, כי ״יש
 לבחור באותו פירוש המתיישב עם החוקה״ וכי הטלת קנס רטרואקטיבית מעלה ספקות
. כך הוא מבהיר, כי ברי לו, שכדי להגיע לפירוש שהוא בוחר נדרש מאמץ 4 2 ים קתי  חו
 פרשני ניכר, אך מוסיף, כי מאמץ זה ראוי הוא כדי שבית־המשפט לא ייאלץ להכריז על

. 4 3 ד סו י ק־  החוק כבטל, בהיותו נוגד הוראת חו

 משפתר קושי עיקרי ובולט זה, נמנע הנשיא ברק מדיון בסוגיות חשובות נוספות
 שעובדות המקרה מעלות. לפני בית־־המשפט מצוי חוק, הקובע מיסוי רטרואקטיבי(שכן
 באגרת רשות־השידור יש גם לפי עמדת המדינה, מרכיב של מם), ושחוקתיותו מוטלת
 בספק. נזכיר, שבפסק־הדין בנק המזרחי הוציא בית־המשפט העליון מתחת ידיו את
 האוביטר הארוך ביותר שפורסם בישראל, כשבין השאלות שעלו לדיון עלתה גם השאלה
 — התיאורטית אז — האם מס פוגע בקניין? והנה כעת, כשמסכת העובדות שנפרדה
 בפני בית־המשפט דורשת באופן מובהק דיון בסוגיות המס כפגוע בקניין, מחליט הנשיא
. שוב בוחר בית־המשפט להתחמק מהתמודדות 4 4 ן ו  ברק להשאיר את השאלה בצריך עי

 עם הסוגיות החדשות, הקשות, שהציבה חקיקת חיק־היסוד.

 קביעה בעייתית נוספת של הנשיא ברק היא, כי ״חקיקה אזרחית רטרואקטיבית
. בהמשך הוא מוסיף, ש׳יעצם 4 5  כשלעצמה, אינה נוגדת את ערכיה של מדינת־ישראל״
 העובדה שיש בחקיקה משום שינוי תוצאותיו של פסק הדין אינו מעלה ואינו מוריד,

 38 שם, בפסקה 21 לפסק־הדין; וכן בפסקה 8 לפסק־הדין.
 39 שפ, בפסקה 20 לפסק־הדין.

; וכן פסק־הדין בנק המזרחי, לעיל הערה 1, בפסקה 89 לפסק־דינו של הנשיא שמגר. ם  40 שם, ש
 41 פסק־הדין זנדברג, לעיל הערה 2, בפסקה 21 לפסק־הדין.

 42 שם, בפסקה 20 לפסק־הדין.

 43 שם, בפסקה 26 לפסק־הדין.

 44 שם, בפסקה 31 לפםק־הדין.

 45 שם, בפסקה 33 לפסק־הדין.
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 ובלבד שאין החקיקה פוגעת בצד שזכה בפסק הדין״ (ההדגשה שלי — א״י). צמד זה
 של אמירות מעלה שתי בעיות: האחת במישור החוקתי־תיאורטי, והשנייה במישור
 האופרטיבי. במישור התיאורטי, בהתייחסו לרטרואקטיביות החקיקה ולהיות בלתי־
 מנוגדת לערכי מדינת ישראל. מפליא הדבר בעינינו, שהנשיא ברק לא מצא לנכון לציין
4 — כי גם אם אין ברטרואקטיביות 6 ה ד י מ  כאן — וחשוב מכך, בהתייחסו למבחן ה
 לבדה לפסול חוק, הרי שחקיקה רטרואקטיבית תדליק נורה אדומה בפני בית־המשפט,
. במישור 4 7 ה ר מ ו  שיבחון את דבר החקיקה ואת נחיצותה של הרטרואקטיביות ביתר ח
 האופרטיבי נדמה, שהנשיא ברק לא שקל את מלוא התוצאה של דבריו. לכאורה הקביעה
 שאין לפגוע בצד שזכה בפסק־הדין היא שובת־לב ומתאימה לכללים המקובלים במעשה
 בית־דין. אולם במחשבה שנייה נראה, כי מדובר בקביעה שקל מאוד יהיה להתגבר
 עליה. די אם הנפגעים יגישו תביעה ייצוגית ותביעתם תתקבל כדי שהמחוקק לא יוכל
 עוד להפוך את פםק־הדין על־ידי מעשה חקיקה, שכן כל הציבור הנפגע זכה בפסק־דין

 לטובתו, לפי כללי התביעה הייצוגית.

 אם נניח בצר את שאלת הפרשנות של חוק התשריר ואת שאלת הפגיעה בקניין, הרי
 שגם לגופה של פסיקה אנו נוטים שלא להסכים עם החלטת בית־המשפט. אנו סבורים,
 שחוק התשדיר פוגע בקניין, בהטילו מיסוי רטרואקטיבי, וכי פגיעה זו היא מעבר למידה
4 היתה, שחוק היציבות חל גם על אגרה, 8 ב י ד  הנדרשת. עמדת בית־המשפט בפסק־הדין ק
 המרכיב הדומיננטי בה הוא מם, כפי שטענה המדינה לגבי אגרת רשות השידור. בפסק־
4 נראה שינוי בעמדת בית־המשפט, כאשר הנשיא מדבר על ״השירות 9 דברג נ  הדין ז
 שניתן תמורת האגרה״, כאילו מקובל היה על כל הצדדים שאכן ניתן שירות. במקרה
 כזה, שבו השירות הוא מרכיב דומיננטי, הרי שאין לנו אלא לומר שחוק היציבות חל
ל על־פי כל אחת מן הפרשנויות, קובע הנשיא ברק,  מקל וחומר. הגם שחוק היציבות ח
 שבהטלה רטרואקטיבית של האגרה לא נפגעו ציפיותיו הסבירות של הציבור. האומנם?
 האם לא סביר לצפות כי חוק, שהיה תקף בשנים הרלבנטיות ושבית־המשפט החיל אותו
 על הסיטואציה הנתונה לא ישונה רטרואקטיבית? נראה לנו, שמסקנת בית־המשפט אינה
 נובעת, בלשון המעטה, מהניתוח המשפטי שהוא מציג, גם אם נקבל ניתוח זה כמות
 שהוא ולמרות החלקים שעליהם אנו חולקים. לא זו אף זו: בפסק־הדין שזורה הנחה
. לא ברור לנו על מה נסמכת הנחה זו. 5 0 ף ס כ  סמויה, שלפיה הרשות ״צריכה״ את ה
 נראה, שהיה ראוי לבדוק זאת במקום להניח כן. אם ישנם לרשות עורפים ולא מדובר

 46 שם, בפסקה 36 לפסק־הדין.
 47 ראו גם את מאמרו של א׳ יורן ״המהפכה החוקתית במיסוי בישראל״ משפטים כג(תשנ׳׳ח 62,55.

 48 לעיל הערה 36.
 49 פסק־הדין זנדברג, לעיל הערה 2, בפסקה 37 לפסק־הדין.

 50 ראו, למשל, שם, בפסקה 16 לפםק־הדין.
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 בכסף שהיא צריכה, הרי שקל עוד יותר להגיע למסקנה כי מדובר בפגיעה העולה על
 הנדרש.

 בסוף פסק־הדין קובע הנשיא ברק, כי מי שלא שילם את קנס־הפיגורים אינו חייב
 בתשלומו. עם זאת, אין הוא נוקט עמדה לגבי זכותם להשבה של מי ששילמו את הקנס
. 5 1  על־פי דרישת הרשות, ובניגוד לפרשנות הנוכחית של בית־המשפט את חוק התשדיר
 קביעה זו תמוהה בעינינו. אם לרשות אין זכות בכסף, הרי שחלים דיני עשיית עושר ולא
 במשפט, וראוי לצוות על השבה. אם לרשות יש זכות בכסף, הרי שזכות זו צריכה לקום
ת לרעה את מי ששילם בטעות  כלפי כולי עלמא במידה שווה ואין מקום וטעם להפלו
 לפני שניתן פםק־הדין. במיוחד מתחזקת טענה זו בשל העובדה שמדובר בתשלום עושק
 שהרשות אינה יכולה לטעון לציפייתה הלגיטימית לזכות בו, ועל־כן — לפגיעה

 באינטרס ההסתמכות שלה.

 ו. מקור כוחו של חוק־ היסוד ומעמדו הנורמטיבי

 עמדת רוב השופטים בפםק־הדין בנק המזרחי בשאלת מקור כוחו של חיק־היסוד היתה,
 כי זה נובע מהעובדה שהכנסת ירשה את כוחה של האספה המכוננת והיא המשכה של
. דעה אחרת אומרת, שמקור כוחה של הכנסת לחוקק חוקי־יםוד מצוי 5 2 ה פ ס  אותה א
. עמדה שונה, ולא מאוד מקובלת, גורסת כי אין לכנסת 5 3 ת ס נ כ  בסמכות הטבועה של ה
 סמכות לחוקק חוקי־יסוד ולפיכך אין לחוקי־היסוד, ככאלה, עדיפות נורמטיבית על־פני

. 5 4 לה י  חקיקה רג

 עמדת הרוב בפסק־הדין בנק המזרחי מעלה כמה שאלות, ואנו ננסה לעסוק בחלקן:
 ראשית, עולה שאלת מעמדו של חוק־יםוד, שתוכנו המהותי אינו עוסק בשאלות
 חוקתיות. לדעתנו, אפשר שהשקפת הרוב תביא לכך, כי חקיקת־יםוד, שאינה חלק
ת לא כחקיקת־יסוד. לדעתנו, תוצאה זו  מהנחת התשתית החוקתית, אינה תופשת, לפחו
ל על חוקים דוגמת חרק־יסוד: מס ארגון, וחוק־יסוד: כביש חוצה ישראל, שחיקוקם  תחו
 בחקיקת־יםוד אינו יכול להיות פתרון הולם לבעייתיות הגלומה בהם. ראוי אגב לציין,

. 5 5 ל י ע  שתוצאה זו אינה מחויבת־המציאות על־פי שיטתו של הנשיא שמגר שהוצגה ל

 51 שם, בפסקה 38 לפםק־הדין.
 52 זו העמדה שהביע השופט ברק, בפסקה 5 לפסק־דינו(בעמי 356).

 53 עמדת הנשיא שמגר, בפסקה 33 לפסק־דינו(עמ׳ 292).

 54 עמדת השופט חשיץ, בפסקה 35 לפסק־דינו >עמ׳ 492).
 55 לעיל, בהערה 53.
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 היבט אחר של עמדת הרוב בסוגיה זו נוגע לשאלת מעמדה של חקיקה רגילה
 משוריינח. שאלה זו רלבנטית לענייננו, באשר ישנם כמה חוקים כלכליים שלהם שריון
 טכני, דוגמת החוק להגנה על השקעות הציבור בישראל בנכסים פינאנסיים,
. לדעתנו, אם יתקבל האוביטר של השופט ברק בפסק־הדין בנק 5 6  התשמ״ד-1984
 המזרחי, ניתן יהיה לטעון, שחקיקה כזו אינה תקפה. לפי עמדה זו, במשפט הישראלי
 ישנן שתי רמות נורמטיביות בלבד: הרמה הנמוכה, שעליה ניצבת החקיקה הרגילה:
 ומעליה הרמה העדיפה, רמתם של חוקי־היסוד, שמעמדם הנורמטיבי עדיף. שתי רמות
 אלו הן היחידות ואין רמות נוספות ביניהן. בין הוראות החוק שבכל רמה לבין עצמן
 יחולו כללי הפרשנות המקובלים ואין למחוקק אפשרות לשריין חוק רגיל ולהופכו בכך
 לבעל מעמד נורמטיבי עדיף. אם עד לפסק־הדין בנק המזרחי סברנו, שחוקי־יםוד
 וחוקים משוריינים גוברים על חוקים רגילים, הרי שכעת השתנתה המשוואה ואנו רואים,
 שחוקי־יסוד גוברים על חוקים רגילים, משוריינים ואחרים, כשהאחרונים שווים בינם
 לבין עצמם מבחינה נורמטיבית. כדי להגיע לרמה נורמטיבית מוגברת יש ללכת בדרך

 של חקיקת חוק־יסוד.

 למרות האמור ומאחר שהדברים נאמרו באוביטר, נראה לנו, שלא יהיה זה בלתי־
 סביר להניח, כי כאשר יגיע לבית־המשפט מקרה קונקרטי שבו תהיה התנגשות בין חוק
 משוריין לחוק נטול־שריון, ימצא בית־המשפט דרך — על־אף האמור — לתת תוקף
 לשריון. ייתכן, כי הדרך שבה יבחר בית־המשפט ללכת תהיה דומה לדרכו של השופט
 חשין בפסק־הדין בנק המזרחי. הוא סבר, שלחוקי־היסוד אין מעמד נורמטיבי עדיף,
. למרות קביעה זו, העמיד השופט חשין את 5 7 ה ק ו  משום שלכנסת אין סמכות לחוקק ח
ל ל פרשני במקום במסלו 5. הכיצד? הוא הלך במסלו י סעיף 88  התיקון לחוק גל במבחנ
 של קביעת מדרג נורמטיבי. פרשנותו מעניקה את מרב התוקף האפשרי להוראת החוק.
 אם הכנסת קובעת בחוק רגיל, שניתן לפגוע בו על־ידי חוק מאוחר יותר רק בתנאים
 מסוימים, הרי כדי שחוק מאוחר יגבר ללא קיום תנאים אלה, עליו לקבוע מפורשות כי
 הוא עושה זאת בניגוד לאמור בחוק המוקדם. כלומר: במקרה שבו יובאו חוק משוריין
 וחוק רגיל בפני בית־המשפט, יתן בית־המשפט תוקף לשריון בדרך פרשנית; וכדי
 להתגבר על השריון יצטרך המחוקק לקבוע, שהוא עושה את מלאכתו כפי שעושה,

 למרות האמור בחוק המשוריין.

 השלכה חשובה שישנה לעמדת הרוב בנושא זה על דיני־המסים בארץ קשורה בסעיף
, המתיר להטיל מסים בחוק. אם עד לפםק־הדין בנק 5 9 נה  1 לחוק יסוד: משק המדי

 56 ס״ח 178.
 57 לעיל, בהערה 54.

 58 בפסקה 125 לפסק־דינו(עמ׳ 559).
 59 ם״ח תשל״ה 206.
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 המזרחי סברנו שכל מס פוגע בקניין, ייתכן שכאן מתחייבת מחשבה מחודשת. אם נאמר,
 כי מעמדת הרוב מתחייבת המסקנה שלפיה כל חוק־יםוד, בין אם משוריין בץ אם לאו,
 הוא חלק מן החוקה של מדינת ישראל, וככזה מעמדו הנורמטיבי זהה לזה של שאר
6 — הרי שלפנינו שתי הוראות חוקתיות: האחת קבועה בחוק יסוד: כבוד 0 ־היסוד קי  חו
 האדם וחרותו, ולפיה אין לפגוע בקניינו של אדם: והשנייה קבועה בחוק יסוד: משק
 המדינה, ולפיה מותר להטיל מס בחקיקה ראשית. במקרה של התנגשות בין שתי הוראות
 אלה יופעלו כללי הפרשנות הרגילים. לפי כללים אלה ניתן לומר, שההוראה הקבועה
 בחוק יסוד: משק המדינה, היא הוראה מיוחדת בגדר ה Taxing Power הישראלי. לכן
 גוברת הוראה זו על ההוראה הכללית המצויה בסעיף 3 לחוק יסוד: כבוד האדם וחרותו.
 במקרה כזה רק פגיעה רצינית וקיצונית של חוק מם בזכויות החקוקות בחיק־היסוד

י סעיף 8, הוא פסקת ההגבלה.  תצטרך לעמוד במבחנ

 זוהי פרשנות המתחייבת מהקביעה, ששני חוק־היסוד שווים ביניהם מבחינה
 נורמטיבית. ראוי לציין, שאנו מתנגדים לקביעה זו ו״לקפיצה האיכותית״ שעושה חוק

 יסוד: משק המדינה, בעקבות האוביטר בפסק־הדין בנק המזרחי.
 בשאלת מקור כוחו ומעמדו הנורמטיבי של חוק־היסוד הובעה דעה השונה
. בקליפת־ 6 1 ה  מדעותיהם של שופטי בית־המשפט העליון במאמרו של אדרעי בגיליון ז
 אגוז מבחין אדרעי בין מודל חוקתי מינימליםטי־קונםנוואלי, המונח בבסיסה של כל
 דמוקרטיה מודרנית ומניח את אבני־היסוד לקיומה, לבין מודל תועלתני־פוליטי, הכולל
 זכויות פוליטיות־חברתיות, המשקפת ערכים פוליטיים של החברה בזמן נתון. העלאת
 המודל הראשון על חוקה כתובה הוא מהלך דקלרטיבי בלבד, בעוד שיצירת חוקה מן
 הסוג השני היא יצירה קונסטיטוטיבית לכל דבר, הנוגעת בזכויות השנויות במחלוקת,
 מעבר לזכויות הבסיסיות הכלולות במגילת זכויות האדם המינימליסטית־קונסנוואלית.
 רק הליך כזה, של קבלת חוקה כתובה, עשוי לתת תוקף לזכויות הפוליטיות. בשל
 הבדלים אלה בהגדרה, הרי שהזכויות השואבות את כוחן רק מקיומה של חוקה
 קונםטיטוטיבית מן המודל התועלתי־פוליטי נחותות מן הזכויות הבסיסיות. לדעת אדרעי
 וכעולה מדבריו, זכות הקניין אינה חלק מהזכויות הבסיסיות. מקביעה זו יש להמשיך
 ולקבוע זאת: אם חוקי־היםוד הם חלק מחוקה מינימליסטית־קונםנזואלית, הרי שזכות
 הקניין הקבועה בהם היא חסרת־תוקף, באשר לא ניתן להתייחס אליה כאל זכות בסיסית
 בת־דקלרציה. כמו־כן בשל דרך קבלת חוקי־היסוד ובשל מקור כוחה של הכנסת לחוקק
 חוקי־יסוד, כפי שמראה אדרעי, אין לראות בהם חוקה קונסטיטוטיבית כי אם
 דקלרטיבית גרידא. בצורה כזו אין לנו אלא לראות בזכות הקניין זכות שלה מעמד נחות

 ביחס לזכויות־היסוד הבסיסיות.

 60 פסק־הדין בנק המזרחי, לעיל הערה 1, בפסקה ד לפםק־דינו של השופט בך(בעמ׳ 582).
 61 ראואדרעי,לעיל, הערה4,בעמ׳ 531.
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 בטיעון זה, שאדרעי בנה אותו בזהירות ומתוך תשומת־לב וסקירה מקיפה, ישנה
 פרצה המעמידה את כל קיומו בספק. חוקי־היםוד נחקקו רק בשנת 1992, אך חשוב
 לזכור, שעד לחקיקתם לא שרר ואקום חוקתי במדינת ישראל. בית־המשפט יצר משפט
 חוקתי ענף והכיר בקיומן ובתוקפן של זכויות־יסוד במשפטנו. עם זאת, בית־המשפט
 ראה את עצמו כבול ליצירת המחוקק, גם אם פיזר מזמן לזמן רמזים שהותירו לו פתח
. בפועל, פתח זה מעולם לא נוצל, וספק אם היה מנוצל 6 2 ה ק י ק ח  לביקורת שיפוטית על ה
 ללא חקיקת חוקי־היסוד. על רקע זה נוצרו ונחקקו חוקי־היסוד בשנת 1992, ובפרסומם
 העלו בדרגה את זכויות־היסוד המפורטות בהם והן זוכות כיום להגנה חוקתית (בין אם
 בדרך המקובלת של קביעת עדיפות נורמטיבית בין אם בדרך פרשנית, כפי שהראינו
 לעיל). ראייה נכוחה של המשפט הנוהג במדינת ישראל כיום ובעבר מקשה על קבלת
 התיזה שאדרעי מציג — תהיה משכנעת במישור התיאורטי ככל שתהיה. חוקי־היסוד הם
 בגדר יצירה קונסטיטוטיבית וקביעה אפקטיבית לגבי מעמדן החוקתי העדיף של זכויות־

 היסוד שהוכרו בהם.

 62 בג״צ 142/89 תנועת לאו״ר ואח׳ נ׳ יו״ר הכנסת, פ״ד מד(3) 529.

459 






