
 הרצאה

 תפקיד,ביתי המשפט החוקתי הפדרלי בשומר החוקה*
 מאת

 אוטה לימבך*

 יצירת אמצעי־המה יעילים

 כאשר התמנו חברי המועצה הפרלמנטרית — האספה המכוננת — בגרמניה לחבר חרקה
 דמוקרטית לאחר מלחמת־העולם השנייה, הם גילו נכונות להסיק מסקנות ממשטר
 הטרור ששרר בגרמניה בשנים 1945-1933. היה זה קונצנזוס מוצק של כל הכוחות
 הפוליטיים הפעילים במסגרת האספה המכוננת למנוע כישלון נוסף של הדמוקרטיה
 בגרמניה וליצור אמצעי־הגנה כנגד דיקטטורה והתעלמות מזכויות האדם. התנסותה של
 גרמניה בשלטון טוטליטרי השפיעה על מנסחי החוקה לנסח מגילת־זכויות וכדי למנוע
 את שקרה ב־1933, שנה בה התבטלה חוקה דמוקרטית באמצעות שימוש בכוחות
 דמוקרטיים, כללו הפעם מנסחי החוקה מספר ערבויות חשובות במסגרת החוקה

 הפדרלית, היא חוק־היסוד:
 (1) העקרונות הבסיסיים של החוקה — כגון דמוקרטיה, שלטון החוק, עקרון מדינת־
 הרווחה, פדרליזם, שמירה על הכבוד האנושי — לא יהיו ניתנים לשינוי כלל ולו על־ידי

 תיקון חוקתי,

 ״ דברים שנישאו בהרצאה בבית־המשפט העליון בחודש דצמבר 1995. המערכת מודה ל״חבר —
 שירותי תרגום״ על עזרתם בתרגום הדברים לעברית.

 ** נשיאת בית־המשפט החוקתי הפדרלי בגרמניה.
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 אוטה לימבך משפטים כ״ח תשנ״ז

 באמצעות הוראה זו בסעיף 79(111) דחה חוק־היסוד את התיאוריה הוויימרית, שעל־
 פיה כוח תיקון החוקה הוא בלתי־מוגבל.

 (2) מגילת־הזכויות קובצה בתחילת חוק־היסוד, וסעיפה הראשון הוקדש לכבוד
 האדם. המשפטים הראשונים במגילה קובעים:

 סעיף 1(1): כבודו של אדם אינו ניתן להפרה. שמירה על כבודו והגנתו
 תהיה חובתה של כל רשות ציבורית.

 האיסור להפר את כבוד האדם ואישור זכויות האדם כיסוד הבסיסי בכל קהילה אנושית
 מייצגים מרכיב יסודי של השיטה הקונסטיטוציונית. אלה באו כתגובה לבוז כלפי כבוד

 האדם במהלך תקופת הנאציונאל־סוציאליזם.
 (3) יתירה מזאת: זכויות האדם נוסחו כזכויות אכיפות. סעיף 1(111) של חוק־היסוד

 קובע:

 סעיף 1(111): זכויות היסוד הבאות מחייבות את הרשות המחוקקת,
 הרשות המבצעת והרשות השופטת כדין הניתן לאכיפה ישירה.

 זהו שינוי מהותי באפיונן של זכויות האדם לעומת החוקה הוויימרית, שראתה בהן
 דירקטיבות או נורמות־תוכנית, היינו: נורמות כלליות ללא תוקף מחייב.

 מגילת־הזכויות כוללת את כל זכויות האדם הידועות, כמו
 — הזכות לחופש אישי, ובמיותר הזכות לפיתוח חופשי של האישיות, שבית־

 המשפט החוקתי הפדרלי פירשה בערבות כללית לחופש פעולה.
 — שוויון בפני החוק.

 — חופש האמונה והדת: חופש הביטוי, ההתכנסות וההתאגדות: וחופש העיתונות,
 האמנות והמחקר.

 — ההגנה על נישואין ומשפחה וזכותם הטבעית של הורים לטפל בילדיהם ולגדלם.
 — פרטיות התכתובת, הדואר והבית.

 — הזכות לנכסים והזכות לירושה.
 — זכות המחסה.

 (4) זכויות סוציאליות, כגון הזכות לעבודה, אינן כלולות בחוק־היסוד, במקומן נכלל
 בחוקה העיקרון הכללי שלפיו גרמניה מוכרת כמדינת־רווחה.

 (5) המועצה הפרלמנטרית קבעה כי יוקם בית־משפט מיוחד, שתפקידו יהיה להעניק
 הגנה כנגד כל הפרה של זכות חוקתית מוגנת. לבית־המשפט החוקתי הפדרלי לא היה
 תקדים בהיסטוריה המשפטית הגרמנית. הוא פוסק בשאלת פרשנותה ותחולתה של
 החוקה הפדרלית. אין זה בית־משפט לערעורים המחליט, לדוגמא, בשאלות חוקתיות
 העולות במסגרת הליכים אזרחיים או פליליים. תחת זאת, זהו בית־משפט המשמש
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 ערכאה ראשונה ואחרונה. אחריותו הבלעדית היא להכריע בשאלות חוקתיות ולפרש את
 חוק־היםוד כפוסק מחייב, שאץ אחריו ולא כלום.

 תפקידי בית־ המשפט החוקתי הפדרלי

 תחומי האחריות של בית־המשפט החוקתי הפדרלי בהליכים מסוגים שונים רחבים
 מסמכותם של בתי־משפט חוקתיים אחרים. ניתן לפנות אליו בשלושה מקרים עיקריים:

 ראשית, בכל מקרה שבו בית־משפט שוקל האם דין או חיקוק הם בלתי־חוקתיים
 עליו להביא את המקרה בפני בית־המשפט החוקתי, ובתנאי שהנורמה הנטענת כבלתי־
 חוקתית קשורה למקרה הנידון. אולם גם בהיעדר זיקה למקרה ספציפי רשאים הממשלה
 — בין אם זו הממשלה הפדרלית בין ממשלה של מדינה — או שליש מנבחרי הפרלמנט
 הפדרלי לדרוש ביקורת של נורמה על־ידי בית־המשפט החוקתי. מקרה כזה אירע,
 למשל, בשנת 1992, כאשר שליש מנבחרי הפרלמנט הפדרלי הביאו את התקיקה
 התדשה בדבר הפלות בפני בית־המשפט החוקתי אשר קבע כשנת 1993, כי ההוראה של
 החוק האמור, המתירה הפלה במהלך שלושת החודשים הראשונים להריון, היא בלתי־

 חוקתית.
 שנית, כל־אימת שגוף פוליטי רשמי — יהיה זה ברמה הפדרלית או המדינתית — או
 מפלגה פוליטית חולקים על גוף או מפלגה פוליטיים, בדבר הזכויות והחובות החוקתיות
 שלהם, ביכולתם לפנות לבית־המשפט. עקב כך ניתץ בידיו של בית־המשפט תפקיד
 שמירת האיזון בין הסמכות הפדרלית והמדינית ובין הרשויות המבצעות והמחוקקות של

 הממשלה הפדרלית, כפי שנקבע בחוקה.
 שלישית, כל אזרח רשאי, לאחר שמיצה את כל הסעדים המשפטיים האחרים, להגיש
 עתירה שבה יטען כי חוק, פעולה אדמיניסטרטיבית או החלטה של בית־משפט הפרו את

 זכויותיו החוקתיות. מכשיר זה נקרא ״תלונה חוקתית״ או ״תלונה אינדיבידואלית״.
 נוסף על כך בית־המשפט החוקתי יכול לקבוע, כי מפלגה פוליטית מסוימת היא
 בלתי־חוקתית(סעיף 21(11) לחוק־היסוד). הוא יכול לפטר את הנשיא הפדרלי מתפקידו
 (סעיף 61 לחוק־היםוד) ולהדיח שופטים (סעיף 98(11) לתוק־היסוד) אם הם — מרצונם
 החופשי — הפרו את חוק־היםוד. האפשרות לפטר את הנשיא הפדרלי והשופטים
 לא מומשה מעולם, אולם בשנותיו הראשונות קבע בית־המשפט החוקתי הפדרלי,
 כי שתי מפלגות פוליטיות הן בלתי־חוקתיות: בשנת 1952 היתה זאת
̂"Sozialistische Reichspartei", ארגון ניאו־פשיסטי; ובשנת 1956 היתה זאת המפלגה  

 הקומוניסטית של גרמניה.
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 רשימת סמכויות זו — שאיננה ממצה — ממחישה את הכוח הרחב הנתון בידיו של
 בית־המשפט החוקתי במשחק הפנימי בין הכוחות החוקתיים, המבוסם על עקרון הפרדת
 הרשויות. יש לציין, כי לבית־המשפט החוקתי הפדרלי תפקיד נכבד בתהליך הפוליטי.
 אפיון בית־המשפט הפדרלי ככוח פוליטי עלול להישמע פרובוקטיבי, אולם הכוונה
 אינה אלא לסווג את הנפקויות המשפטיות בדרך הנאותה. בית־המשפט נותן את
 החלטותיו על־סמך חוק־היםוד ולו השפעה על הפוליטיקה, מאחר שהקריטריון אשר
 על־פיו הוא פועל הוא חוקה של קהילה פוליטית. בית־משפט, שאמור לפסוק בין הרשות
 המבצעת ובין הרשות המחוקקת בסכסוכים שעניינם סמכויות והרשאי לבטל נורמות או
 מוסמך להפסיק אח קיומה של מפלגה פוליטית בלתי־חוקתית, משתתף בכינון הסדר

 הפוליטי של מדינה. ביקורת על כוח בהכרח משמעה הפעלת כות.
 אזכיר החלטה אחת, שבה ניכרה השפעתו של בית־המשפט על הפוליטיקה: היתה זו
 ההחלטה בדבר שימוש בכוחות המזוינים במסגרת פעולות האו״ם לשמירה על השלום.
 בית־המשפט החליט בשנה שעברה, כי השימוש ככוחות מזוינים כדי להשליט ביטחון
 קולקטיבי הדדי אפשרי על־פי החוקה. יתירה מזאת: הוא גזר סייג פרלמנטרי מתוך חוק־
 היסוד. משמעו של סייג זה בכך, כי הממשלה הפדרלית מתויבת לקבל את ההסכמה
 הקונםטיטוטיבית המוקדמת של הפרלמנט הגרמני לפני כל הפעלה של הכוחות
 המזוינים. בפוסקו כך הכריע בית־המשפט במחלוקת חוקתית שהיתה תלויה ועומדת
 מאז השימוש בכוחות המזוינים הגרמניים בסומליה. נוסף על כך הוא שב וקבע את
 סמכות הממשלה לפעול ובכך הביא לפתרון משבר פנימי בקואליציה הממשלתית בין
 הנוצרים הדמוקרטים לליברלים. על־ידי החלטה זו שב בית־המשפט והגדיר את
 הסמכויות בין הממשלה והפרלמנט. הוא הבהיר, כי חוק־היםוד לא הותיר את הכוחות
 המזוינים — \7~ז&^&01\& — כזרוע של הרשות המבצעת בלבד; הוראות החוקה
 העוסקות בכוחות המזוינים מבטיחות השפעה של הפרלמנט על מבנה הכוחות המזוינים
 ועל השימוש בהם. התלטת בית־המשפט השתמשה בביטוי ״זרוע פרלמנטרית״. לאחר
 מתן ההחלטה השמיעה העיתונות םפק־מחמאה כי בית־המשפט החוקתי הפך לממשלת־

 על.

 בית־ המשפט החוקתי הפדרלי כגוף שיפוטי

 בהתחשב בעובדה, שלבית־המשפט החוקתי הפדרלי השפעה פוליטית, האם ניתן לסווג
 את השיפוט החוקתי שלו כפעילות שיפוטית במובנה המסורתי, או שמא עלינו להתייחס
 לסמכות רביעית, שיש להוסיפה לשלוש הסמכויות הקיימות — היינו: הרשות

 המחוקקת, הרשות המבצעת והרשות השופטת?
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 המעמד המיוחד של בית־המשפט החוקתי הפדרלי נקבע במפורש כסעיף 1 לחוק
 בדבר בית־המשפט החוקתי הפדרלי. בית־המשפט הוא בית־משפט פדרלי, אוטונומי
 ועצמאי מכל יתר הגופים החוקתיים. בניגוד לכל יתר בתי־המשפט העליונים הפדרליים
 בגרמניה הוא אינו שייך לתתום הפעילות של אף משרד של שר כלשהו. בית־המשפט
 החוקתי הפדרלי מתקשר באופן ישיר עם שאר הגופים החוקתיים, דהיינו: הוא אינו
 משתמש באף ערוץ רשמי באמצעות שר. הוא קובע את תקציבו בעצמו. שופטיו אינם
 נמצאים תחת פיקוחה של מחלקה אחרת. הנשיא הוא המפקח הראשי על עובדי המדינה

 והמועסקים בבית־המשפט.

 מבנה בית־המשפט החוקתי הפדרלי

 אספר בכמה מלים על מבנה בית־המשפט וארגונו. סמכויות בית־המשפט נקבעות
 בפירוט בתוק ובפקודות־הקבע. שלא כמו בבחי־משפט חוקתיים אחרים, לבית־המשפט
 החוקתי הפדרלי אין אספה שיפוטית אחת ויחידה, אלא הוא מורכב משני הרכבים —
 בכל אחד מהם שמונה שופטים. במסגרת גבולות האחריות שלו מייצג כל הרכב את בית־
 המשפט כמכלול. הנשיא או סגן־הנשיא של כל הרכב הוא ראשון בין שווים ואין לו קול
 מכריע. ההרכב הראשון מופקד על הגנת זכויות־היסוד, בעוד שבידי ההרכב השני
 מופקדות סמכויות של בית־משפט לשיפוט מדינה. למשל: הוא מכריע בסכסוכים
 הנוגעים לסמכויות הנתונות בידי הממשלה ולאלה של הפרלמנט או בין הפדרציה

 למדינות החברות בה.
 מחצית מחברי בית־המשפט נבחרים על־ידי הפרלמנט הפדרלי. סמכות זו הואצלה
 לוועדה הבוחרת את השופטים ללא פרסום ציבורי מוקדם. שאר החברים נבחרים על-ידי
 המועצה הפדרלית, המייצגת את המדינות של הרפובליקה הפדרלית. השופטים נבחרים
 כחברים בהרכב הראשון או השני. הבחירה טעונה רוב של שני שלישים. אין זה סוד, כי
 לעמדתם הפוליטית של המועמדים מעמד ניכר בבחירתם. בפועל המפלגות הפוליטיות
 הגדולות כורתות הסכמים לגבי המועמדים ומסדירות עםקות־חבילה. השופטים מתמנים
 לתקופה של 12 שנים ואינם יכולים להיבחר שוב. מינוים פוקע אוטומטית כאשר הם

 מגיעים לגיל 68.
 מעמדו של בית־המשפט החוקתי הפדרלי נובע מתוק־היםוד. הוא הפוסק האחרון
 בכל השאלות הנוגעות לפרשנותו וביאורו של חוק־היסוד. למרות זאת בידי בית־המשפט
 החוקתי הפדרלי לא מופקדת סמכות עליונה, מאחר שהוא יכול לפעול מתוקף תפקידו
 רק כאשר מערערים אליו. הוא זקוק תמיד ליוזמה חיצונית. רשימה של סמכויות וסוגי
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 הליכים קובעת מתי וכיצד ניתץ לפנות אל בית־המשפט. מעבר לתקנות אלה אץ לבית־
 המשפט כל סמכות.

 עיקר תפקידו של בית־המשפט הוא הכוונת הסמכות והגבלתה. משימתו של ביתי
 המשפט היא לכוף את הפוליטיקה בפני החוק. עליו לאכוף את החוקה. תועלתנות
 במובנה הפוליטי אינה מעניינו והוא אינו בודק האם מצא המחוקק את הדרך הטובה
 ביותר, היעילה ביותר והמועילה או הצודקת ביותר לפחמן בעיה. בית־המשפט החוקתי
 הפדרלי הוקם כגוף של חוק ולא כגוף פוליטי, חרף ההשפעה הפוליטית הבלתי־נמנעת

 של החלטותיו.

 ההכוונה על״פי נורמות

 מחלוקת בשאלה האם מבצע בית־המשפט החוקתי הפדרלי פעילות שיפוטית קיימת
 הודות לסיבה נוספת. למרות הטענות הגורסות כי פעילות שיפוטית גם יוצרת משפט,
 עדיין נאמד כי ״לשפוט משמעו להכיר נורמות ולא לנםחן או ליוצרן״. הבעיה נעוצה
 בהבדל האיכותי בין עשיית משפט צדק ליצירת משפט. באופן אידיאלי טיפוסי ההכרה
 במשפט נופלת בגדר סמכות השיפוט, בעוד שיצירת משפט היא עניינה של הפוליטיקה.

 הדיון בדבר היתסיס היצירתיים בין השופט למשפט עתיק מסמכות השיפוט
 החוקתית של הרפובליקה הפדרלית של גרמניה. השקפתו של מונטסקייה, כי השופט
 הוא הפה המבטא את מלות החוק, עדיין מצוטטת לעתים קרובות, אולם רק כדי להצביע
 על הספקות בתקפותה. כבר במאה האחרונה התנגדו משפטנים נאורים לדעה, שפעילות
 שיפוטית היא פעילות טהורה של המוח, ככל צורה אחרת של קבלת החלטות: פעולה
 של היגיון שלגביה ההוראה המשפטית היא הנחת־היסוד העיקרית ועובדות המקרה
 משמשות הנחת־יםוד משנית. אילו היתה דעה וו נכונה, לא היה השופט נזקק לרבר,
 מלבד לטקסט של החוק גופו, ליכולת לקרוא, לדייקנות ולשכל ישר. אולם הסדר
 המשפטי אינו נעדר לקונות, אינו נקי מסתירות, מלותיו אינן ברורות והוא אינו בלתי־

 תלוי בשינויים חברתיים.
 לא רק סעיפים כלליים, אלא גם תפישות משפטיות רבות שאינן ברורות משתתפות
 במשימה של קביעת הנורמות לגבי השופט. הן פותתות מרחב סמנטי, שאינו מאפשר
 החלטה נכונה אחת בלבד. החלטה של שופט אינה רק הכרה במשפט, אלא תמיד גם
 יצירה של משפט. ״מרכיבים של הכרה ובחירה הם שילוב בלתי־ניתץ להפרדה כל־אימת
 שהשופט מיישם את החוק״. השופט יוצר משפט כחלק מתהליך יישום החוק. מכאן
 שלסמכות השיפוט גם תפקיד פוליטי. הדבר נכון במיוחד לגבי סמכות השיפוט
 החוקתית, מאחר שהוראות החוקה מאופיינות בדרגה נמוכה למדי של בהירות. לנורמות
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 אלו פתיחות כמעט אין־סופית ומרחב־פעולה שקשה להגבילו. דבר זה אין בו בהכרח
 חסרון. נורמה חוקתית נחשבת למוצלחת אם היא מנוסחת בקצרה ובמעורפל. אולם
 דווקא עובדה אחרונה זו אינה מאפשרת את צמצום סמכות השיפוט לפרשנות גרידא של

 טקסט.
 אם אי־אפשר לצמצם את השיפוט רק לפרשנות נורמות, כי אז גס לא ניתן ליצור
 גבול ברור בין משפט לפוליטיקה, כמרכיבים בהחלטת שופט. למרות זאת, השאלה היכן
 מסתיימת סמכות השיפוט החוקתית והיכן מתחילה הפוליטיקה מחייבת תשובה — גם

 אם לא תהיה מושלמת.
 הדבר נכון גם לגבי ההבחנה בין סכסוכים משפטיים־פוליטיים לסכסוכים פוליטיים
 גרידא, שבמבט ראשון נראית ברורה מאליה. ניתן לקשור הבחנה זאת בדוקטרינת
 השאלה הפוליטית (Political Clause Doctrine) שפותחה על־ידי בית־המשפט העליון
 האמריקני. על־פי דוקטרינה זו, בית־משפט רשאי לסרב להכריע במקרה הנראה פוליטי
 במיוחד. אולם יש להזהיר מפני ייבוא דוקטרינה זו למשפט הגרמני, מאחר שמשימתו
 וסמכויותיו של בית־המשפט החוקתי הפדרלי שונות מאלה של בית־המשפט העליון
 בארצות־הברית. בית־המשפט החוקתי הפדרלי כפוף למתחם ברור של סמכויות. אם
 ערעור נעשה כדין, חייב בית־המשפט לתת החלטה. באשר לתוכן ההחלטה עצמה,
 עשויה להיות חשיבות לכך כי במקרים ספציפיים לא ניתן יהיה להכריע על־פי
 סטנדרטים ושיקולים משפטיים טהורים, כמו, למשל, במקרה הנוגע ליתרונות

 ולחסרונות של השימוש בכוח גרעיני.

 הזמן קצר מכדי לתאר את פםקי־הדין שיש בהם לתחום את הגבול בין פוליטיקה
 ושיפוט. רוב הגישות ממחישות את הבעיה בלבד, אולם אינן מספקות קריטריון

 לפתרונה.
 כדי להדגיש את מידת הריסון השיפוטי העצמי, מקובל לצטט את החלטת בית־
 המשפט החוקתי הפדרלי שעניינה החוק בדבר השימוש בכוח גרעיני. חוק זה מסדיר את
 השימוש בכוח גרעיני למטרות שלום ואת ההגנה מפני סכנותיו. החלטת בית־המשפט
 החוקתי מקורה בתלונה של אזרח נגד בניית מתקךכוח גרעיני. לבית־המשפט החוקתי
 הפדרלי הופנתה השאלה, האם הסדיר הפרלמנט כיאות את הליך האישור
 האדמיניסטרטיבי? האם די לחייב את המחלקה האדמיניסטרטיבית, המוסמכת לבדוק
 בקשה לבנייה של מתקן־כוח גרעיני כזה, להתחשב רק בשיקול המדעי הרלבנטי
 כסטנדרט, בשעה שהיא מחליטה האם לתת את אישורה? או שמא על המחוקק לקבוע
 תנאים מדויקים יותר לאישורה ולסמן את קו־הגבול שמעבר לו הסיכון יהיה בלתי־נסבל

 בכל מקרה.
 בית־המשפט החוקתי הפדרלי השיב לשאלה בשלילה, וקבע:
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 במצב בלתי ברור בעליל, באחריותם של המחוקק ושל הממשלה לקבל
 את ההחלטות שהם מוצאים למועילות. לבתי־המשפט אין כל זכות
 להחליף את הגופים הפוליטיים המוסמכים לפעול על־פי שיקול־דעתם,

 מאחר שסטנדרטים משפטיים בנידון אינם בנמצא.

 ריסון עצמי שיפוטי חייב להיות מיושם לגבי סיכונים טכנולוגיים. בית־המשפט מעדיף
 להשאיר אחריות כזאת לגופים הפוליטיים, אולם מה ניתן לעשות במקרים של התנגשות
 בין ערכים המוגנים על־ידי חוק־היסודי האם סמכותו של בית־המשפט להכריע קיימת

 מעבר לכל ספק רק משום ההתייחסות לנורמות של החוקה?
 יש להודות, כי אפילו המבקרים החריפים ביותר לא מצאו קו־גבול בין סמכויות
 החקיקה לסמכויות השיפוט, אך הם מסתפקים בקריאה לריסון שיפוטי עצמי. אין הדבר
 תוצאה של עצלות מחשבתית, אלא נובע מהתלות ההדדית של משפט ופוליטיקה,

 שאינה ניתנת לפתרון מושלם.
 מחקר של התבוננויות קונקרטיות יותר מוביל לתיאוריות שאינן מציעות קריטריונים
 מהותיים לתיתום בין סמכות המחוקק לזו של בית־המשפט, אולם הן מדגישות את
 נחיצותו של התיתום בין הסמכות התקיקתית לביקורת השיפוטית ומתארות את הנקודות
 שעל בית־המשפט החוקתי לקחת בחשבון כאשר הוא מנםה לפתור את הבעיה. ידע —
 או ליתר דיוק, השראה לצורך קביעת התיחום — ניתן למצוא בעקרונות החוקתיים,
 הנחשבים כמופרים, אם בית־המשפט חוצה את קו־הגבול. קודם כול יש לציין את עקרון

 הפרדת הרשויות והעיקרון הדמוקרטי.

 הפרדת הרשויות

 לדעתנו, יש להתמקד אך ורק בעקרון הפרדת הרשויות, שאותו — כידוע לנו — אין
 להבין כדרישה להפרדה נוקשה בין הרשות המתוקקת, הרשות המבצעת והרשות
 השופטת. אחרת, סכסוך אמיתי בין סמכויות אינו ניתן לתיאור. בהקשר זה, ההיבט שיש
 להדגיש הוא ייעודו של עקרון הפרדת הרשויות כשומר על החופש. מטרתו היא מיתון
 השימוש בכוח והגנה על האזרחים מפני הפרת זכויותיהם על־ידי המדינה. לא ניתן לגזור
 אף קריטריון מוחשי הנוגע לתיחום הסמכויות מתוך היבט שלילי זה. כל שעושה היבט

 זה הוא הצבעה על המאמץ למנוע סמכות כל־יכולה של גוף חוקתי.
 כמו־כן יש להתחשב באספקט הפונקציונלי, כלומר: תלוקת תפקידי המדינה בין
 כמה גופים מומחים. הקצאת התפקידים נעשית על־פי קווים כלליים, אולם לכללי
 ההקצאה ישנם גם תריגים. ידוע, כי ישנן פונקציות חופפות. הדבר מראה, שתפקידו של
 בית־המשפט החוקתי ליצור משפט אינו בלתי־לגיטימי, אך גם אינו נטול־בעיות. אולם
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 על בית־המשפט לקחת בחשבון, שתוק־היםוד הציב את הפרלמנט כשחקן הפוליטי
 המרכזי בעיצוב החברה. החום הפעילות של הפרלמנט הוא כוללני — הפרלמנט יכול,
 וחייב, לפעול ביוזמתו, בעוד שבית־המשפט יכול לפעול רק מכוח יוזמה חיצונית,
 כלומר! להגיב ולהפעיל ביקורת רק בהקשר למקרה מסוים. החלטות בית־המשפט —
 המתמקדות תמיד בנקודה מסוימת, כך שאופק הפעולות של יצירת המשפט נשאר מוגבל
 — גוררות בעקבותיהן סכנה כי בית־המשפט מבין את העובדות החברתיות מתוך נקודת־
 מבט מסוימת, בעוד שהמתוקק יכול להמשיך ולעקוב אתר תוצאות התקיקה ולתקן
 כשלים. הוא נשאר אדון לפועלו ויכול לשנותו בכל עת. מנגד, השופט צריך להשאיר את

 תוצאות החלטתו למחוקק.

 הרצו( ללמוד

 בית־המשפט החוקתי כפוף ליכולת התנגדוחו של המחוקק כל־אימת שהוא מגיע
 למסקנות חדשות. אל למחוקק לאבד מרצונו לבצע רפורמה רק משום שבית־המשפט
 קבע כי חוק מסוים אינו חוקתי. אחרת, יהיה חסר־אונים אל מול ידע חדש או תנאים

 חברתיים שהשתנו בצורה ניכרת.
 בית־המשפט התוקתי הבחין בתשיבות הבעיה והקל בתוקף המחייב של החלטותיו.
 בשנת 1987 החליט בית־המשפט כי בשל החופש הנתון למחוקק ליצור נורמות שעל־
 פיהן נשלטת החברה, אין זה נמנע מבעדו לחוקק חוק הזהה לנורמה שקודם־לכן נקבע
 לגביה כי אינה חוקתית. כדוגמא טובה לבך אצטט תלק מהתלטה זו, מפני שהיא מציגה

 את הבעיה שבית־המשפט צריך להתגבר עליה:

 הערכה זו (משמע, האפשרות לחזור על נורמה שכבר נקבעה כבלתי־
 תוקתית) משקפת את האתריות המיוחדת של המתוקק, המוצדק
 והלגיטימי לפי העיקרון הדמוקרטי, להתאים את הסדר המשפטי
 לדרישות החברתיות והמשתנות ולרעיונות חדשים באשר לאופן השליטה
 בחברה. היא מביאה בחשבון את המגבלות התפקודיות והמוסריות של
 ההגנה על־ידי סמכות השיפוט החוקתית, ובמיוחד את העובדה שבית־
 המשפט החוקתי הפדרלי אמור לבדוק פעולות של הרשות המחוקקת
 ביחס לחוקה עצמה, ולא ביחס לקביעה המוקדמת של בית־המשפט
 התוקתי עצמו, וכי הוא אינו יכול לתקן את החלטותיו ביוזמתו־הוא.
 הבנה זו מונעת את קפאון ההתפתחות המשפטית, שאינה תואמת
 דמוקרטיה חברתית ומדינת חוק, מבלי לסכן את המשימות ואת
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 הסמכויות של ביח־המשפט החוקתי לבאר את החוקה באופן מחייב
 ולהבטיח הגנה משפטית יעילה.

 ההכרה בעליונות המחוקק מחייבת ויתור של בית־המשפט על האפשרות להיות פעיל
 יותר ולקבל החלטות שכוללות הוראות כוללניות, החותרות לתקפות נצחית בעתיד.

 אספקט נוסף, הקשור במעמדו של הפרלמנט, טעון ליבון: ביקורת שיפוטית
 מתבססת על מקצוע אחד, בעוד שיצירת החקיקה מתבססת על גוף פלורליסטי. בדברים
 אלה אין כדי לטעון, שהידע של נציג בפרלמנט רתב יותר מזה של שופט. אולם יש
 להבין כי, בית־המשפט החוקתי הפדרלי הוא בית־משפט של משפטנים ותו לא. אין
 בית־המשפט צריך להגביל את עצמו לפרספקטיבה שיפוטית טהורה אס הוא עוסק
 בשאלות הנוגעות לכלכלה או למדיניות־חק. עליו לשמוע מומתים, אולם שמונת
 השופטים אינם הופכים למומחים בעצמם. לפיכך חייבים השופטים לשמור על ריסון
 עצמי מסוים, כשהם מחליטים בשאלה חוקתית הרחבה יותר מעניינים שיפוטיים גרידא.

 העיקרון הדמוקרטי

 בהגדירם את טווח פעילותם, חייבים השופטים להיות מונחים על־פי עקרון הדמוקרטיה.
 אין הכוונה לאספקט הפורמלי של הלגיטימיות. בהקשר זה ייהנה המתוקק תמיד
 מלגיטימיות גבוהה יותר מאשר השופטים, שהם פרי חסדו של המחוקק. התהליך
 הפוליטי חייב להיות במרכז השיקולים של בית־המשפט, דהיינו: בית־המשפט חייב
 להיות מודע לעובדה שחוק־היסוד מותיר את גיבוש הרצון הפוליטי לדיון רחב ככל
 האפשר, שבו טובת הכלל מוגדרת. קשרים רבים קיימים בין הנציגים לדעת־הקהל,

 והיזון חוזר מתקיים באורח סדיר בדמות של בחירות תקופתיות.
 מנגד, השופטים מרוחקים במידת־מה מהמאבק הפוליטי היומיומי. עצמאותם
 האישית והחומרית נועדה לעשותם מחוסנים מדרישות פוליטיות. עליהם להחיל את
 הדין, ולא דבר זולת הדין. השיפוט בדבר המימוש האופטימלי של רצון הכלל הוא
 מעניינה של הפוליטיקה. שיקולים פוליטיים בדבר תועלת אינם מעסקו של בית־המשפט.

 התנגשות כין ערכים

 קשה יותר להשיב על השאלה, זכותו של מי גוברת במצב שבו יש להכריע בין ערכים
 חוקתיים הנוגדים זה את זה. אם החלטות המחוקק כפופות לביקורת מופשטת של
 נורמות, הבעיה של ריסון עצמי שיפוטי חייבת להתעורר באותה דרך. גם באותם מקרים
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 שבהם זכויות־יסוד מתנגשות זו בזו, ההכרעה בדבר חוקתיותו של החוק אינה תלויה רק
 בתבונה השיפוטית או באמנות הפרשנות החוקתית. מעבר לכך יש לשקול את הערכים

 המצויים בסכנה.
 ניטול לדוגמא את הסכסוך בנוגע לחוק שעניינו הפלות, שבית־המשפט החוקתי
 נדרש לו בשנת 1993, בטרם התלתי לשמש בתפקיד. בעניין זה, צריך היה לשקול את
 הזכות לחיים של העובר, המוגנת על־ידי החוקה, אל מול זכויות־היםוד של האם.
 המחוקק פתר בעיה זו על־ידי חקיקת חוק שקבע, כי הפלה לא תהיה בלתי־חוקית,
 ולפיכך פטורה מעונש, אס היא מתבצעת במהלך 12 השבועות הראשונים מאז
 ההתעברות. מעטים היו החוקים שנשקלו בפרלמנט באופן יסודי כמו החוק שעניינו
 הפלות ושהתבסםו על חוות־דעת של מומתים מדעיים כה רבים. הטקסט הסופי היה

 פשרה בין מחקרים בני אותו זמן ותוצאה של עימותים תוססים רבים.
 למרות זאת, בוטל החוק על־ידי בית־המשפט החוקחי, אליו פנה המיעוט שנוצח
 בהצבעה, כשהוא קובע כי יש להתייחס להפלה כאל עוולה במשך כל תקופת ההריון. עם
 זאת, הוראה שלפיה הפלה בשלושת החודשים הראשונים להריון — לאתר התייעצות־
 חובה של האיעןה ההרה, שמטרתה לכוון את המשכת ההריון — פטורה מעונש, נותרה
 תקפה. הרוב בפרלמנט, שהפסיד בבית־המשפט, האשים את בית־המשפט החוקתי

 בתדירה לתתום סמכויותיו של המחוקק.
 ללא ספק, תפקידו של בית־המשפט החוקתי הפדרלי הוא להכריע בדבר התוקתיות
 של הוראה שי־ש בה תוקף מחייב. אולם עליו לקחת בחשבון, כי התשובה לשאלה בדבר
 חוקתיותו של חוק היא תולדה של תהליך הערכה קשה. אין החלטה נכונה באופן מוחלט

 לפחות על־פני כדור־הא^ דעות המיעוט ברבות מההחלטות יוכיחו.
 Hermann Heiler קבע בזמנו, שהצדק יצא תמיד נשכר מההחלטה, אם השופט לא
 יהיה משוכנע באובייקטיביות המוחלטת שלו. רק גישה כזו תאפשר לו לשמר את

 הביקורת העצמית הנחוצה.
 מגוון דעות בין שופטים הינו שגרתי. מלבד לערכים היסטוריים ותרבותיים, יש
 להכרה החברתית של השופטים תפקיד של ממש. מאז Esser"! Gadamer, אנו יודעים
 שכל אדם ניחן בהבנה מסוימת של הדברים, המשפיעה על החלטותיו. גם השופטים
 מודעים לכך במידה זו או אחרת. הבנה זו ודעה קדומה או הטיה אינם היינו הך. בכולנו
 מוטבעות אמונות הקודמות לכל הכרה שיפוטית, שמקורן וגיבושן באינטואיציה ולאו
 דווקא ברציונליות. זוהי תערובת של אמונות מוסריות, פילוסופיות ופוליטיות, הכוללת

 גם הבנה מסוימת של המציאות.
 לפיכך על בית־המשפט לזכור, כי בתירת הנציגים מבטיחה ייצוג רחב של כל
 נקודות־ההשקפה. מסיבה זו, על בית־המשפט לרסן את עצמו בשופטו את תוצרי עבודת
 הפרלמנט, בית־המשפט החוקתי אמור למקד את תשומת־לבו פחות בתוצאה ויותר
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 בתהליך החקיקה, דהיינו: בתהליך שקדם לקבלת החוק. אם אין ערעור על בסיסה של
 עבודת הפרלמנט ועל ההיגיון שבה, יש לכבדה. ריסון שיפוטי זה נכון במיוחד אם
 הוויכוח הפרלמנטרי בשאלת החוקתיות כלל התייחסות למשפט החוקתי, כפי שהתפתת
 על־ידי בית־המשפט החוקתי. אולם רשאי בית־המשפט החוקתי להפנות חקיקה חזרה
 לפרלמנט, אם המידע שנאסף על־ידי הפרלמנט, ההתייעצויות עם המומתים והדיונים
 לקו בתסר. בכל מקרה תייב בית־המשפט התוקתי להיזהר שלא להכתיב את תוכן החוק
 שעל המחוקק לחוקק, שאם לא כן, לא רק שינחה את הפרלמנט, אלא יגרום אפילו
 להססנות ולפםיביות, ולבסוף יוביל הדבר לחוסר־יכולת להגיע להבנה משותפת ולפשרה
 בפרלמנט. מצב זה יתזק את הכוחות ה״מעשירים״ את הוויכוח הפוליטי באיום להפנות
 לבית-המשפט החוקתי (שמושבו ב־111€גז15ע£) כל סוגייה בה הפסידו בוויכוח
 הפרלמנטרי. לפיכך התוצאה העולה — לדעתי — היא, כי במקרה שבו נעשית ביקורת
 מופשטת של נורמות, על בית־המשפט החוקתי להתרכז בבדיקת ההליך ופחות בביקורת

 התוכן — על המחוקק להתנסות בעצמו, אפילו בהתנסויות גרועות.

 אני מודה בכנות, כי כבר סטיתי מעקרונות אלה במקרה מסוים, שבו חתמתי על צו
 הפונה לפרלמנט לתיקון חוק. מחשבותי מושקעות בצווים כאלה, המתארים כיצד חייב
 המחוקק לתקן את התוק שאינו חוקתי באופן שיהפוך לחוקתי. בהחלטה שהתקבלה
 השנה בתחום דיני המסים, היה בית־המשפט החוקתי ער לכך שהוא מהלך בשביל צר
 בין הפוליטיקה למשפט. בשל אי־ודאות רבה באוכלוסייה הבהיר בית־המשפט היכן יש

 לקבוע את הגבולות החוקתיים למיסוי.

 כבוד האדם

 בנקודה זו אעשה אתנחתא כדי לסקור בקצרה את ההגנה על זכויות האדם על־ידי בית־
 המשפט החוקתי הפדרלי. ציינתי, כי חוק־היסוד מציב את כבוד האדם במרכו מגילת־
 הזכויות. על־פי השקפת בית־המשפט החוקתי הפדרלי, הסעיף העוסק בכבוד האדם
 מבטא את הערך העליון בחוקה שלנו. יחד עם הזכות לפיתוח אישיות(סעיף 2(1)), הכלל

 ברבר כבוד האדם שימש קרקע פורייה לסמכות השיפוט של בית־המשפט.
 אחת ממטרותיהן העיקריות של זכויות אלה היא להבטיח לכל אזרח תחום פרטיות
 בלתי־מופרת, שידה של הרשות הציבורית לא תוכל להגיע אליו. בית־המשפט קבע לגבי
 מצבים משתנים את המשמעות של זכויות האדם האינדיבידואליות המוזכרות לעיל.
 איומים חדשים על חירות הפרט דרשו התאמה של היקף זכויות האדם. איומים אלה, פרי
 התקדמות המדע והטכנולוגיה, הביאו ליצירת פרשנויות חדשות לזכויות האדם, כמו
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Recht auf) למשל, זכות חדשה להגנה מפני פגיעה עקב עיבוד נתונים אלקטרוני 
.(informationelle Selbstbestimmung 

 עם זאת, הכריז בית־המשפט החוקתי הפדרלי, כי דמות הארה בחוק־היםוד ״אינה
 כזו של יחיד מבודד וסוברני; במידת מה, חיק־היםוד מבכר יחסים בין היחיד לקהילה
 במובן של תלותו של אדם בקהילה ומחויבותו כלפיה מבלי לפגוע בערכו העצמי של

 האדם״.
ו היה על בית־המשפט לבחון חוק מפקד־תושבים פדרלי, , ב ש M i c r o c e n s u s  בעניין 1
 שנחקק לשם איסוף תקופתי של נתונים סטטיסטיים על משקי־בית ותעסוקה, אמר בית־
 המשפט, כי ״לא כל סקר סטטיסטי הדורש תשיפה של נתונים אישיים מפר את כבוד
 היחיד... כחבר בחברה, כל אדם מחויב להגיב למפקד־תושבים רשמי ולהשיב על

 שאלות מסוימות בנוגע לעצמו, משום שמידע כאמור נחוץ לתכנון ממשלתי״.
 גבירותי ורבותי, אנו רגילים להבין את זכויות האדם כזכויות שליליות, המאפשרות
 ליחיד להתגונן מפני חדירה ממשלתית לתחום החופש שלו. בית־המשפט החוקתי
 הפדרלי רואה בזכויות־יסוד בחוקה שלנו לא רק זכויות סובייקטיביות, אלא גם עקרונות
 אובייקטיביים. בתור מקבץ אובייקטיבי ערכי, זכויות־היסוד תודרות לכל הסדר התברתי

 והמשפטי.
: L u t h ט פ ש מ ה ־ ת י  בעניין 2 המפורסם אמר ב

 המטרה הראשונית של זכויות־היסוד היא לשמור על חירויות היחיד מפני
 התערבויות על־ידי הרשות הציבורית. אלו הן זכויות התגוננות של היחיד
 כנגד המדינה... אולם בה־במירה אמת היא, כי חוק־היסוד אינו מסמך
 נייטרלי מערכים. הסעיף העוסק בזכויות ־היסוד קובע סדר אובייקטיבי
 של ערכים, וסדר זה מחזק חיזוק של ממש את הכוח היעיל של זכויות־
 היסוד. יש להתייחס למערכת־ערכים זו, המתמקדת בכבוד אישיותו של
 האדם המתפתחח בחופשיות במסגרת הקהילה התברתית, כאל החלטה
 חוקתית יסודית, המשפיעה על כל תחומי המשפט (הציבורי והפרטי).
 היא משמשת אמת־מידה למדידתן ולהערכתן של כל הפעולות בתחום
 התקיקה, המנהל הציבורי והשפיטה. לפיכך ברור, שזכויות־היםוד
 משפיעות גם על התפתחותו של המשפט הפרטי. כל הוראה של המשפט
 הפרטי חייבת להיות תואמת לשיטה זו של ערכים, וכל הוראה, כאמור,

 יש לפרש ברוח השיטה הערכית.

.BVerfGE 27, 1 1 
.BVerfl3E7, 198 2 
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 בעקבות זאת פתח בית־המשפט מגוון חובות מתקנות או מגנות המחייבות את המדינה,
 ובמיוחד את המחוקק, להגן על זכויות האדמ מאיומים מצד יחידים או קבוצות.

 מחד גיסא, חשוב הדבר בתחום היחסים החוזיים. אוטונומיה פרטית, הנתפשת כזכות
 לקבוע על־ידי חתה מה יהא הדין mter partes, מניחה מראש איזון־כוחות מסוים בין
 הצדדים המתקשרים. אם האיזון מופר תמורות, נוטים חוזים להביא עמם תוצאות
 מסולפות. במקרים שבהם הדבר מוביל להפרות קשות של זכויות־היםוד של אחד
 הצדדים, חייב המחוקק לנקוט אמצעי־הגנה. בהיעדר חוקים כאמור, אפילו בתי המשפט
 הרגילים חייבים, בפירוש ואכיפת חווים, להתחשב ככל האפשר בזכויות האדם, במסגרת

 פרשנות החקיקה.
 מאידך גיסא, עלי לציין החלטה אחרת, גם היא מפורסמת ומאוד שנויה במחלוקת,
 שעניינה מקרה ההפלות השני שנדון בשנת 1993. בית־המשפט נדרש לאזן בין זכויות־
 יסוד מנוגדות, בעיקר בין זכותו של העובר לחיים ובין זכות האם להחלטה עצמית. בית־
 המשפט החליט, שעל המדינה מוטלת חובה להגן על חיי העובר וקבע אפוא, גבולות

 צרים לזכותה של האם להחלטה עצמית.
 מעניינת השיטה שנקלטה על־ידי בית־המשפט. אנו מכנים אותה ״התאמה פרקטית״
 ("praktische konkordanz"). משמעה, שאם מתרחשת התנגשות בין שני ערכים חוקתיים
 מוגנים, הסוגייה הצריכה לעמוד לדיון אינה לקבוע איזה מהם יגבר, אלא למצוא פתרון
 שיותיר את ההשפעה האפשרית הגדולה ביותר של שניהם. אפילו זכויות המוגנות באופן
 בלתי־מותנה בחוק־היסוד — כגון חופש המצפון וחופש האמנויות — מאפשרות

 מגבלות מסוימות, אם הפעלתן מאיימת על ערכים חוקתיים מוכרים אחרים.
 אולם, רק במקרים נדירים יצר בית־המשפט זכויות מוגנות כאלה. בהחלטות אתרות
 הדגיש בית־המשפט את שיקול־הדעת הרחב הנתץ בידי הגופים הפוליטיים לגבי עניינים
 כמו הדרך הטובה ביותר להתגונן מפני טרור או כיצד ליישב בין אינטרסים מתחרים

 במחלוקות בנושאי הסביבה,
 גבירותי ורבותי, עלי להגיע לסוף דברי. כפי שהזכרתי בראשית דברי, טווח
 הסמכויות הרחב של בית־המשפט החוקתי הפדרלי מעוגן בטעמים היסטוריים. גרמניה
 התגברה על הדיקטטורה האיומה ביותר, כאשר החלה לנסח חוקה דמוקרטית חדשה.
 מגילת־הזכויות מבטאת את האתוס של הרפובליקה הפדרלית. ההודאה בכך שאסור
 לפגוע בכבוד האדם ובאישיותו היתה אז וגם היום תגובה לעיוות המשפט בתקופת
 הרייך השלישי ולרצח ההמוני בצלו של אי־צדק זה. אחדים מתברי האספה המכוננת
 נשלחו לבתי־סוהר או למחנות־ריכוז והעלו קורבנות על מזבח חופש המצפון. ״לעולם
 לא עוד!״ — היתה הסיסמה. מסיבה זו הוכנסו כל הערבויות והםעדים העולים על הדעת
 לחוק־היםוד במניעה להישנות התפוררותה של הציביליזציה, כמו זו שהתרחשה בימי

 המשטר הנאציונל־סוציאליסטי.
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 משפטים כ״ח תשנ״ז תפקיד בית״המשפט החוקתי הפדרלי כשומר החוקה

 מגילת זכויות בחוקה אינה יוצרת לכשעצמה מסורת אנושית המעצבת אנשים
 כאזרחים בעלי מסורת פוליטית כאמור. זמן רב נדרש כדי לפתח את היכולת לדבר על
 פשעי גרמניה כנגד האנושות, להתאבל ולהודות באשמה. אפילו המערכת המשפטית של
 גרמניה שלאחר המלחמה לא מילאה את חובתה לתבוע ולהעניש את עמיתיה על אי־
 הצדק שביצעו. איש מהשופטים, איש מהתובעים בבית־הדין העממי של הנאצים
 (Volksgerichtshof) לא בא על עונשו מעולם. בינתיים אני סבורה, כי רוב הגרמנים

 יודעים שלעולם יהיו יחסיהם עם עברם מביכים.
 השנה נזכרנו בכובד־ראש בסופו של הטרור של הרייך השלישי לפני חמישים שנה.
 ה־8 במאי 1945 מסמל שחרור, הרס המבנה הנאציונל־סוציאליםטי בגרמניה וסוף ההרג
 ההמוני של אנשים חפים־מפשע. יחד עם נציגים ממדינתכם הנצחנו את שחרור מחנות־
 הריכוז. הגופים החוקתיים של הרפובליקה הפדרלית של גרמניה הסכימו לאחרונה כי

 יום 27 בינואר — יום שחרור pum בשנת 1945 — יהיה יום־זיכרון לאומי בעתיד.
 אישית, להיות אורחת בישראל, ובמיוחד בבית־המשפט העליון, הוא לגבי סיום
 מכובד לשנה זו, שבה אנו חוגגים חמישים שנה לסוף מלחמת־העולם השנייה. רצוני

 להודות לכם על הכבוד הגדול שנפל בחלקי להיות אתכם ולהרצות בפניכם.
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