
 לבני, ערן

 ירושלימ בין ונציה לבלממט —
 הערות על שניותו של המשפט בעקבות

 ״הסוחר מוונציה״*
ת א  מ

 גבריאלה שלו

 אתמול היה יום חג למשפט בישראל: היכלו החדש של בית־המשפט העליון נחנך
 בשערי ירושלים בטקס ממלכתי רב־רושם. אני מבקשת לשלוח מכאן את ברכת
 הפקולטה כולה, מוריה, עובדיה ותלמידיה, לשופטי בית־המשפט העליון ולנשיאם,

 עם כניסתם למשכנם החדש.
 והנה, בעצם הימים האלה נכנסתם גם אתם, תלמידי שנה א, לעולם שכולו
 חדש לכם, הוא עולם המשפט, ולמבנה שגם הוא חדש לכם, הוא בניין הפקולטה
 למשפטים, והחילותם לצעוד את צעדיכם הראשונים בפרוזדור המוליך אל היכלי

 המשפט.
 זו השנה השנייה שהפקולטה שלנו, הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית
 בירושלים, פותחת את שעריה לפני סטודנטים במספר כפול מן המספר שהתקבל
 בעבר. פתיחת שערים זו מאפשרת לנו לקלוט רבים השואפים ללמוד משפטים, אם

 כי לא את כל החפצים בכך; רבים עדיין מתדפקים על דלתותינו ואינם נענים.
 רבות כבר נאמר ונכתב על משמעותה ופשרה של נהירה זו ללימודי המשפט,
 ואין בדעתי להוסיף ולדוש בכך היום. ובכל־זאת הרשו לי להיות מעט לא־מנומסת
 ולהתייחס אליכם, תלמידי שנה א, כבר היום, לא כאל אורחים אלא כאל בני־משפחה.

 ובתור שכאלה ברצוני לשאול אתכם שאלת־תם: מדוע באתם ללמוד משפטים?
 שאלה זו, החוקרת את מניעיכם הפרטיים, אינה שאלה זרה או מוזרה בעולם
 המשפט. במהלך לימודי המשפטים תיווכחו כי המשפט — הן המשפט הפלילי
 הן המשפט האזרחי — מייחס חשיבות ומשמעות לכוונות ולמניעים. ברור כי אין
 תשובה אחידה לשאלה שהצגתי, וכל אחד מכם, או כל קבוצה מתוככם, הגיעו
 ללימודי המשפטים מסיבות אחרות. בוודאי יש ביניכם כאלה שעולם המשפט
 משך את לבם מאז ימי־נעוריהם. אחרים רואים בלימודי המשפט אמצעי לשרת את
 החברה שבה הם חיים ושואפים לרתום את התואר שישיגו בסוף הדרך לעיסוק

 * הרצאה בטקס פתיחת שנת הלימודים חשנ״ג, כיום 11.11.92.
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 חברתי או מדיני בשירות החברה והציבור. ישנם אולי גם אחרים שהתלהבו מלימודי
 המשפט בעקבות דרמות טלוויזיוניות, נוסח ״פרקליטי תל־אביב״, והם כבר רואים
 את עצמם עוטים גלימה ופונים את הג׳ורי — חבר־המושבעים, בנאום־סניגוריה
 נלהב (אגב, שיטת המושבעים אינה נוהגת בארץ). אני מניחה שיש בקרבכם גם
 אחרים, המקווים למצוא בלימודי המשפט תחום מדעי סדור וערוך ובו הסבר
 אובייקטיבי לסדרי שלטון ומשפט בארץ. נדמה לי גם שלא אטעה אם אומר כי
 ישנם סטודנטים למשפטים הסבורים שלימודי המשפט יאפשרו להם להתפרנס
 בעתיד בצורה מכובדת ומעניינת; וישנם אחרים המבקשים אך ורק לקנות דעת,
 ידע ותרבות בסיסיים. אולי יש ביניכם אפילו כאלה שכלל לא העלו בדעתם
 אי־פעם ללמוד משפטים, אך נקלעו ללימודי המשפט דווקא בגלל האתגר שמציבות
 דרישות הקבלה: ואולי בגלל חבר שהמליץ, חברה שסיפרה, אולי אפילו על דרך

 האלימינציה.
 קשה לדעת מה הביא כל אחד מכם, ואת כולכם, לפקולטה שלנו, ללימודי
 המשפט. ברור גם שבמרוצת החודשים והשנים ישתנו ציפיותיכם, שאיפותיכם
 ותפיסתכם את עצמכם אל מול עולם המשפט — הן כלפי לימודי המשפטים הן

 כלפי העיסוקים השונים שהתואר ״בוגר במשפטים״ יאפשר לכם לעסוק בהם.
 וכשם שישנם תלמידים רבים, בעלי מניעים מגוונים ונטיות־לב שונות, וכולם
 נקבצו כאן, על הר־הצופים, כדי ללמוד את תורת המשפט — כך גם ישנם בפקולטה
 שלנו מורים ומורות רבים ושונים, פרופסוריות ודוקטורים, וכולם מלמדים באקדמיה
 ענפים, נושאים ומקצועות שונים בתורת־המשפט. ולא רק מורים רבים יש, אלא
 גס נושאים ותכנים ושיטות הוראה רבות ושונות(ואולי גם משונות?) מתקיימות זו
 לצד זו בפקולטה. ישנם מורים המלמדים בשיטת ההרצאה הפרונטלית. ישנם מורים
 המלמדים בשיטה המכונה השיטה הסוקרטית ומקיימים דיאלוג עם תלמידיהם.
 ישנם מורים המשלבים שיטה אחת במשניה וישנם מורים המלמדים בשיטה מיוחדת
 ואופיינית להם. כשם שהתכנים שונים, גם שיטות ההוראה שונות, ולכל התכנים,

 לכל השיטות ולכל המורים תיחשפו במהלך השנים הקרובות.
 זו משמעותו של הלימוד האוניברסיטאי, זו משמעותה של החירות האקדמית
 וזה פשרו של הפלורליזם האינטלקטואלי. וכבר בראשית הדרך תיווכחו — ואולי
 כבר נוכחתם — שפלורליזם זה אינו מתחיל, אף אינו נגמר, בדרכי ההוראה. הוא
 קיים ומושרש גם בנושאים ובתכנים, בהשקפות ובדעות השונות שתלמדו להכיר

 במהלך לימודיכם.
 שכן, ידידותי וידידי הצעירים, אנחנו נמצאים באוניברסיטה. והאוניברסיטה —
 כפי שאמר פעם פרופ׳ לבונטין' — איננה סמינר לפעילי מפלגה או מדרשה
 דתית. הלימוד האוניברסיטאי שונה בתכלית מן הלימוד שהורגלתם אליו עד כה
 בבתי־הםפר שמהם הגעתם לכאן. אין אנו מנחילים לכם ידע מסורתי, אין אנו
 מעבירים לכם מידע מסודר ומקובל, אין אנו מצפים מכם שתסתפקו בשינון חומר
 הלימוד ואין אנו מחפשים יחד עמכם הצדקות חדשות לדעות רווחות. מוטלת
 עלינו, מוריכם באוניברסיטה, בהיותנו גם, ובעיקר, חוקרים ואנשי מדע־המשפט,

 1 א' לבונטץ, ״על דין ודברים אחרים״, משפטים ט (תשל״ט) 175, 180.
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 משפטים כ׳׳ג תשנ״ז־ ירושלים בין ונציה לבלמונט

 החובה לבדוק כל העת את החומרים המשפטיים שהם נשוא הדיון, תוך השתחררות
 מתמדת ממוסכמות ומדעות קדומות.

 אני יודעת עד כמה ״נבהלים״ תלמידים בשנה הראשונה ללימודי המשפט כאשר
 מורה בפקולטה מעז לבקר פסק־דין או לתלוק על השקפה המובעת בו, ובעיקר
 כשהמדובר בפםק־דין של בית־המשפט העליק. בהלה זו לא תהיה מנת־חלקכם
 זמן רב. עד־מהרה תלמדו להבין כי פסקי־הדין — כמו גם מאמרים וחיבורים
 משפטיים אחרים — הם עבורכם ועבורנו חומר לימוד גרידא ולא תורה למשה
 מסיני. מותר, אפילו צריך, לבחון באורח ביקורתי את פסקי־הדץ. אין צריך לומר
 — ואלמלא אירועי הימים האחרונים, אף לא הייתי אומרת — כי כוונתי לביקורת
 מדעית, אובייקטיבית, עניינית ובונה, ולא לביקורת פופוליסטית, סובייקטיבית,
 המושמעת בכיכרות ובהפגנות ומשתלחת בשופטים בצורה אישית, הראויה לכל
 גנאי. בראותנו את תורת־המשפט כמדע הנלמד באוניברסיטה, ואת עצמנו, מוריכם,
 כאנשי מדע־המשפט — שואפים אנו להקנות לכם, לצד הידע הבסיסי, את
 כלי־הביקורת, את היכולת לבקר, את הכוח שלא לקבל שוס דבר כמובן מאליו.
 זהו מותר איש־המדע מאיש־המעשה, מותר הפיזיקאי מן החשמלאי, מותר איש

 מדע־המשפט ממי שעוסק במשפט ומיישמו בחיי היומיום.
 תיארתי זה עתה את תורת־המשפט כמדע ואת אנשי הסגל האקדמי כאנשי

 מדע־המשפט.
 דברים אלה מביאים אותי לשאלה הקשה הבאה: האם המשפט הוא אכן מדע?

 ואם הוא מדע, איזה מין מדע הוא והיכן הוא ממוקם בין המדעים השונים?
 בעקבות הפילוסופיה הגרמנית של המאה הי״ט התקבלה הפרדה בין מדעי־הטבע
 למדעי־הרוח. הבחנה אתרת, שראשיתה בהגות הצרפתית של המאות הי״ח והי״ט,
 היא זו שבין מדעי־הטבע למדעי־החברה. באוניברסיטאות רבות בעולם, ואף
 באוניברסיטה שלנו, נהוגה חלוקה ארגונית לפקולטאות למדעי־הטבע, למדעי־הרוח
 ולמדעי־החברה. אלא שתחימת הגבולות ביניהן אינה תמיד ברורה. הפסיכולוגיה,

 למשל, יש שהיא נכללת במדעי־הרוח ויש שנכללת במדעי־החברה.
 בוודאי קיים הבדל עמוק בין מדעי החברה והרוח, שאותם מכנה פרופ׳ ליבוביץ
. במדעי־האדם אנו מתעסקים במשהו שאיננו  ״מדעי־האדם״, ובין מדעי־הטבע2
 קיים במדעי־הטבע, והוא המגמתיות שבהתנהגותו של האדם. רבים שאלו והקשו
 אם מדעי־האדם הם מדע באותו מובן שמדעי־הטבע הם מדע. זהו דיון פילוסופי
 קשה ומסובך. אבל כאן, הערב, די לנו לומר שמדעי־האדם הם מדע לפחות בשל כך
 שהמיתודה המדעית מאפיינת גם אותם. כל ניסיון לגלות יחסים פונקציונליים בין
 עובדות נצפות ובין תופעות שבמציאות — הן תופעות בעולםיהחומר הן תופעות

 בעולם־הנפש — הוא בגדר מדע או גישה מדעית.
 ניתן אפוא לדבר על תורת־המשפט כעל מדע, המאופיין במיתודה מדעית ובגישה

 מדעית.
 ועתה לשאלה היכן, בין סוגי המדעים, ממוקמת תורת־המשפט? לכאורה ניתן
 לראות את מדע־המשפט כקרוב למדעי־הטבע יותר משהוא קרוב למדעי־האדם,

 2 י׳ ליבוביץ, שיחות על מדע וערכים (ספריית ״אוניברסיטה משודרת״, מהדורה שלישית, 1989) 66.
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 גבריאלה שלו משפטים כ״ג תשנ״ד

 האת בגלל מושג החוק המאפיין הן את מדעי־הטבע הן את מדע־המשפט. אולם
 ראייה זו היא שטחית ובלתי־נכונה. המושג ״חוק״ במדעי־הטבע שונה במשמעותו
 מן המושג ״חוק״ במדע־המשפט. החוק במדעי־הטבע מבטא את המציאות, ומעצם
 טיבו אינו ניתן להפרה. אם הופר, סימן שהיה שגוי, ויש לנסחו מחדש. לעומת זאת,
 החוק במדע־המשפט אינו מבטא את המציאות, אלא מבטא נורמה. על־־כן החוק
 בעולם־המשפט מעצם מהותו יכול להיות מופר, ואין כהפרתו משום שלילת תוקפו.
 תורת־המשפט אינה משתייכת אפוא למדעי־הטבע אלא למדעי־האדם, וזאת

 בגלל קרבתה הרעיונית למדעי־החברה ומפאת עיסוקה בהתנהגות אנושית.
 וכאן, לאחר שהבהרתי כי גם תורת־המשפט היא מדע, שבו אנו מתחקים אחר
 תופעות אנושיות ומנסים לחשוף את היחסים ביניהם, אני מגיעה לדיון בשאלה
 אם המשפט משתרע על כל הפעולות או שמא ישנן פעולות שלגביהן קיים ״חלל

.  משפטי״3
 עד שאומר מה עמדתי ומה השקפתי בשאלה זו, אקח אתכם עמי — כמובטח

 — מירושלים לוונציה, ולא רק לוונציה, אלא גם לבלמונט.
 את מחזהו של שקספיר ״הסוחר מוונציה״ ניתן לראות כדרמה משפטית(על־אף
 שפרשנים וחוקרים נחלקו מאות בשנים בשאלה אם המחזה הוא קומדיה או טרגדיה).
 השופט חיים כהן סיפר לי פעם, שבשנת־לימודיו הראשונה באוניברסיטה בגרמניה
 הוקדש קורם בן שנה בתורת־המשפט ללימוד ההיבטים המשפטיים השונים של
 הסוחר מוונציה. ואכן, המחזה — כמו רבים אחרים ממחזותיו של שקםפיר —
 מלא וגדוש בשאלות ובעניינים משפטיים מתחומים רבים ושונים, ולא רק מתחום
 דיני החוזים והשטרות. סצינת המשפט מהווה כר לא־אכזב ללימוד ולעיון בדיני
 המשפט האזרחי, במשפט הפלילי, בדיני־הראיות, בפרוצדורות המשפטיות השונות,

 בטיעון המשפטי ובסוגיות משפטיות נכבדות אחרות.
 אולם אני בחרתי במחזה זה כנושא הרצאתי בפניכם לא בגלל סצינת המשפט,
 גם לא — כפי שאולי חשדו בי כמה מחברי היושבים כאן — מחמת ההיבטים של
 דיני־החוזים הנדונים בו, אלא בגלל השניות והמתח הדרמטי הקיימים במחזה זה

 והבאים לידי ביטוי במעברים ובניגודים שבין ונציה ובין בלמונט.
 המחזה ״הסוחר מוונציה״ נע בין שתי הערים ונציה ובלמונט. תמונותיו מתרחשות
 לסירוגין בכל אחד ממקומות אלה. מצד אחד — ונציה. עיר המסחר, העיסוקים
 היומיומיים, החומרנות, חיי המעש והפעילות המתמדת. אנשי־העסקים הוונציאניים
 עוטים גלימות שחורות, שקשה שלא לראות בהן תחליף מן העבר לחליפות

 הפורמליות של אנשי־העםקים בימינו.
 ומנגד — בלמונט. מחוז שהוא כנראה יציר דמיונו של המחזאי. עולם זהוב,
 רומנטי והרמוני, שהרגשות השוררים בו הם רגשות אציליים ועדינים, של אהבה,

 חברות וידידות, וההתרחשויות שבו מלאות אור ומוזיקה.
 שני מחוזות אלה מבטאים מערכות־ערכים שונות בתכלית ומנוגדות באורח

 3 למחלוקת פוסקים כשאלה זו ראה: בג״צ 620/85 מיעארי נ׳ יו״ר הכנסת, פ׳׳ד מא(4) 169 ; כג״צ 910/86
 רסלד נ׳ שר הביטחון, פ׳׳ד מב(2) 441, 477; בג״צ 1635/90 ז׳רז׳בסקי נ׳ ראש הממשלה, פ״ד מה(1)
 49ד, 766. לדיון ביקורתי בה: א׳ דוזךצבי, ־׳בי המשפט לאלהים הוא״, עיוני משפט ת (תשנ״ב) 5, 10

 ואילך.
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 משפטים כ״ג תשנ״ד ירושלים בין ונציה לבלמונט

 קוטבי. ונציה היא עולם העסקים, המסחר והתבונה. בלמונט היא מקרם משכנם של
 האהבה והיופי.

 ניגוד זה בין המקומות הוא כמובן רק ביטוי לקונפליקטים שבמחזה. הניגוד
 בין הדמויות הפועלות, דבריהן ומעשיהן נעשה חד ובולט יותר באמצעות התנועה

 הדרמטית והמעבר של הכוחות הפועלים ממחוז אחד למשנהו.
 לכאורה אפוא לפנינו שני מחוזות שונים ומנוגדים שאין שום נקודת־מגע,
 גיאוגרפית או אידיאולוגית, ביניהם. ונציה, עולם־העסקים הקר עד כדי אכזריות,
 לעומת בלמונט, מחוז ההרמוניה, הידידות והחסד. הרושם הראשון הוא כאילו
 ניצבים בפנינו תאים הרמטיים: ונציה שאץ בה מקום או נקודת־אחיזה לרגש אנושי
 כלשהו וכולה חומרנות, כסף ומסחר: ובלמונט שהיא מחוז־האהבה, עולם בהיר
 שהזהב אינו נפרט בו למטבעות, עולם שבו צו האהבה והידידות מאפיל על כל

 חוק אחר.
 אולם מבט מעמיק נוסף, הן במקומות הן בערכים שהם מבטאים, מגלה לעינינו
 יחם מורכב, סימביוטי, שלפיו אין ממלכה אחת יכולה להתקיים בלא רעותה.
 בלמונט נחוצה וחיונית לתושבי ונציה, כי בלעדיה אין טעם ומשמעות לחייהם:
 היכולת לתזור בתום יום העבודה והמסחר אל האהבה, היופי והעדנה מאפשרים
 לוונציאנים לטעון את עצמם שוב, מדי יום, בכוח הנדרש להתמודדות עם קשיי
 היומיום. עם זאת, ומנגד, גם מי שמגיע לבלמונט אינו יכול להשתחרר לחלוטין

 מוונציה, שגם היא משמשת, בדרכה־שלה, מקור לכוח ולחיוניות.
 מוונציה ומבלמונט נחזור עתה לירושלים. אזכיר כי הגענו אל ״הסוחר מוונציה״

 בניסיון להשיב על השאלה אם ניתן לראות במשפט את חזות הכול.
 בשאלה זו דעתי היא כי המשפט איננו חדות הכול. המשפט אינו הכול והמשפט
 אינו בכול, ויש חיים לפני המשפט, לצד המשפט ואחרי המשפט. המשפט הוא
 מוגבל. הוא מהווה חלק מן החיים החברתיים ומבטא חלק מן הערכים האנושיים.

 אין לראות בו חזות הכול: יש להכיר במגבלותיו ובקוצר־ידו.
 כאן המקום להזכיר רעיון עתיק־יומין, הוא הרעיון של יחסיות המשפט ואפילו
 של יחסיות הצדק. שום שיטת־משפט אינה יכולה, ולכן גם שום שיטת־משפט איננה
 שואפת, להשיג צדק מוחלט. כבר אמרו חכמ״ המשפט הקלאסי, בעקבות קיקרו,
.(summum ius summa i n i u r i a  כי שיא הצדק (או שיא המשפט) הוא שיא העוול (
 במקורותינו בא רעיון דומה לידי ביטוי במימרה ״יקוב הדין את ההר״, ובצורה
 נוקבת וקשה עוד יותר באמירה שלפיה ״לא חרבה ירושלים, אלא על שהעמידו
 דבריהם על דין־תורה׳/ בספרות־העולם מוכרים לנו היטב הגיבורים הטראגיים
 מיכאל קולהאוס, גיבורו של הסופר היינריך פוךקלייםט; וקולהאוז וולקר, הגיבור
 השחור של הנובלה ״רגטיים״, יציר רוחו של המחבר האמריקני־יהודי דוקטורוב,
 אשר מטביעים את הארץ בנחלי־דם בניסיונם העקר להשיג צדק ולנקום את נקמת

 סוסם הגזול או מכוניתם המתוללת.
 ולא זו בלבד שהמשפט הוא מוגבל ויחסי, אלא שאין בכוחו ואין ביכולתו לענות
 על הכול. בחברה נאורה אין אדם חייב להתנהג על־פי דפוסים מקובלים. מותר לו
 לאדם לעשות דברים רבים ושונים, והדין אינו יכול — אסור לו — לחדור לכל
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 גבריאלה שלו משפטים כ״ג תשנ״ד

 תא של חייו: לא כדי לאסור, אפילו לא כדי להתיר. אין אנו זקוקים למשפט כדי
 שיאמר לנו איך לנהוג, מה לומר, מהו טעם חיינו.

 וברצוני לומר לכם, תלמידי שנה א, כאן והיום, בראשית דרככם בעולם־המשפט:
 אל תסגרו את לבבכם ומוחכם, אל תעצמו את עיניכם ואל תאטמו את אוזניכם
 לדברים שונים, אחרים. אל תחיו רק בוונציה — עולם־המשפט הקר והמסוגר.
 הותירו זמן בידיכם לחיי בלמונט — עולם הספרות, המוזיקה, האהבה, היופי,
 הרעות. כל אלה הם דברים וערכים שבמהותם הם מחוץ לתחום התעסקותו ועניינו
 של המשפט. המשפט אינו עוסק בהם, אך אני מציעה לבם, גם תוך כדי לימודי
 המשפט וגם לאחריהם, לעסוק בהם, כי הם דברים שבלעדיהם החיים אינם ראויים,

 אינם יפים, אינם אמיתיים, אינם טובים.
 יכולתי לסיים כאן ועכשיו את הרצאתי. הרעיון — אני מקווה — ברור: ונציה
 מול בלמונט כאנלוגיה למשפט מול החיים. זהו סוג אחד של שניות שאני מבקשת
 לכנותה ״שניות חיצונית״, משום שהיא מעמתת את המשפט עם מערכות־ערכים

 חיצוניות, שונות ממנו בתכלית.
 אולם לא אוכל לסיים כאן, משום שטרם אמרתי את העיקר. והעיקר לדידי הוא
 אותה שניות פנימית של המשפט — המתח הפנימי שקיים בתוך המשפט בין
 מערכות־ערכים מתנגשות. המשפט עצמו כולל בחובו ניגודים ומתחים כשם שהוא
 כולל גם את פתרונם ויישובם של ניגודים ומתחים אלה. זוהי השניות האמיתית של

 המשפט, שאליה התכוונתי בנושא הרצאתי ולה אבקש להקדיש כמה מלים.
 נחזור שוב אל המחזה ״הסוחר מוונציה״. כפי שהראיתי, קיים יחס מורכב בין
 ונציה לבלמונט: שניות וניגוד, אך גם סימביוזה והזדקקות הדדית. וכשם שאין
 למצוא במחזה ניצחון של מערכת־ערכים אחת על־פני האחרת, אלא התנגשות
 מערכות־ערכים שונות והבאתן לידי הרמוניות, כשהן כוללות גם את הקונפליקטים
 שהן מבקשות לעקוף4 — כך גם ניתן למצוא בתוך המשפט ובחובו מערכות״ערכים

 שונות, מתנגשות ומתיישבות.
 שניות פנימית זו של המשפט, ניגודים אלה בתוכו, ניתן להדגים באמצעות מושג

 המוזיקה, כפי שהוא שמתקף במחזהו של שקםפיר.
 מצד אחד, המוזיקה אופיינית לבלמונט, מחוז האהבה, האור וההרמוניה.
 בבלמונט מלווים החיים והאירועים השונים, כמו החיזור ופגישות האוהבים,
 מוזיקה שמימית. לכאורה, ובמבט שטחי ופשטני, ניתן להמשיך את האנלוגיה
 שלנו ולומר כי עולם־המוזיקה החם, החושני, מנוגד לעולם־המשפט הקשוח, הקר,
 הרציונלי. ואמנם, פרידריך ניטשה, ביצירתו ״הולדת הטרגדיה מרוחה של המוזיקה״
 מבחין בין היסוד הדיוניסי — תאוות החיים והיצר, המאפיין את אמנות המוזיקה,

 לבין היסוד האפוליני — המידה הנכונה והסדר, המאפיין את אמנות הפיסול.
 מנגד, המוזיקה, ובעיקר ההרמוניה המוזיקלית, איננה רק מנוגדת למשפט,
 אלא גם מאפיינת אותו. הרעיון שלפיו ההרמוניה המוזיקלית מקבילה לסדר
 שביקום ולתורות מדעיות המתחקות אחר סדר זה, הוא רעיון עתיק־יומין. המוזיקה
 נזכרת בתורת־המספרים של פיתגורס ובספר ״המדינה״ של אפלטק; ואילו בהגות

.L. Danson, T h e H a r m o n i e s of The M e r c h a n t of Venice (Yale University Press, 1978) 4 ראה 
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 משפטים פ׳׳ג תשנ״ד ירושלים בין ונציה לבלמונט

 המודרנית עשה הפיזיקאי האמריקני הופשטטר הקבלה מרתקת בין המוזיקה של
 יוהן םבסטיאן באך, ציוריו של אשר ותורת המתימטיקה העיונית־־מופשטת5.

 ההרמוניה, המבנה המסודר והשלם, הםימטריה הפנימית והמבנים הצורניים,
 האופייניים למוזיקה, מאפיינים גם את תורת־המשפט ומהווים — עבורי לפחות
 — כוח משיכה אינטלקטואלי עצום של מדעי־המשפט. החיפוש אחר יופיו המבני
 של המשפט וחשיפת הסימטריות וההיגיון שבו מבטאים את כמיהתנו להרמוניה
 ולסדר. הם מביאים לידי סיפוק את השאיפה הפנימית של האדם החושב לסדר

 ולהיגיון. מכאן שאין עולם־המשפט כה רחוק ונפרד ונבדל מעולם־המוזיקה.
 שניותו של המשפט פירושה אפוא, כי המשפט כולל מערכות־ערכים שונות
 ומנוגדות, את המתח הנוצר ביניהן ואת יישובו של מתח זה. המשפט משלב בחובו
 הן רציונליות הן ערכים אנושיים חברתיים, צדק וחסד, כוח ונדיבות, יזמות אישית

 וסולידריות חברתית.
 הנורמות המוסריות והחברתיות אינן זרות למשפט וחיצוניות לו, אלא הן מרכיב
 חשוב שלו, לצד המשפט הצרוף, הקר והיבש, ויחד עמו. ערכי־מוסר כמו תום־לב,

 התתשבות בזולת, סולידריות אנושית וצדק, הם חלק אינטגרלי של המשפט.
 המשפט המודרני של מדינת ישראל איננו המשפט שנהג בוונציה בתקופת
 הרנסנס. המשפט האזרחי איננו עוד משפט של בורגנות עולה וקפיטליזם צרוף,
 אלא משפט המפנים ערכים של סולידריות חברתית ומעלה על נם את עקרון
 תום־הלב. המשפט הפלילי איננו עוד משפט נוקשה וחםר־רחמים, אלא משפט
 המתחשב גס בנסיבותיו האישיות של העבריין. המשפט החוקתי איננו משפט של
 כת שלטת, אלא של הציבור כולו. הנה כי כן, בתוך המשפט אנו מוצאים את
 הניגודים ואת יישובם, את ונציה ואת בלמונט. המשפט הקיים מאמץ ומטמיע
 ערכי מוסר באמצעות מנגנונים מתקנים, שמטרתם למתן את עשיית הצדק המוחלט

 ולהביא לידי ביטוי ערכי־אנוש נוספים כמו חמלה, חסד ורחמים, תוס־לב וצדק.
 כך מוצאים אנו במשפט הציבורי גם הבטחה ושריון של זכויות הפרט. בתורת־
 הענישה קיימת התחשבות בנסיבותיו האישיות של העבריין. במשפט האזרחי בולטת
 הדאגה לחלש, לצרכן בעל אמצעי הקיום המוגבלים. דיני־המשפחה מבטיחים את
 מזונות בני־המשפחה הנזקקים. דיני־העבודה הם מחסום בפני ניצול העובד על־ידי
 מעבידו. דיני־המםחר מונעים באמצעים משלהם את עושק המיעוט בחברות

 ובתאגידים אחרים.
 מכאן שלא ניתן עוד לומר בימינו כי המשפט המודרני מבטא גישה ליגליסטית
 סטריקטית, ואילו ערכי המוסר, המצפון והרחמים הם מחוץ לו. השניות של המשפט
 שבה דיברנו — משפט־צדק עם משפט־חסד — קיימת בכל ענף של המשפט, אצל
 כל משפטן ואצל כל שופט. החוק היבש שלוב ואחוז תמיד בצדק ובערכי מוסר.
 שניות פנימית זו היא מעצם מהותו של המשפט, ובין קוטביה ינועו גם לימודי
 המשפט שבימים אלה החילותם בהם. אני מבקשת לאחל לכם שנות־לימוד פוריות
 ומהנות בפקולטה שלנו. ברוכים הבאים בצל קורתה של אלת־המשפט, שעיניה

 אמנם עצומות, אך בידיה מאזני־הצדק.

.D.R. Hofstadter, Godel, Escher, B a c h : A n E t e r n a l Golden B r a i d (Penguin Books, 1981) 5 
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