
 הערת פסיקה

 דין שמוי הלבה של גית־המשפט העליון
 (בג״צ 14/86 לאוד ואח׳ נ׳ המועצה לביקורת סדמים ומחזות ואח׳, פ״ד מא(1) 421)

 מאת

 שמואל דורנר

 הערתי מכוונת רק לפסק־דינו של השופט מלץ בעניין הנ״ל.
 ענינו של פסק־הדין הנ״ל - החלטת המשיבה 1, המועצה לביקורת סרטים ומחזות,

 לאסור הצגתו של מחזה ״בשל אופיו המסלף, המסית והפוגע״.
 בדין ישבו השופטים ברק, נתניהו ומלץ.

 החלטת השופט ברק היתה כי כל נימוקי המועצה לפסילת המחזה אינם עומדים
 במבחן הקובע את גבולות סמכותה.

 השופטת נתניהו הצטרפה למסקנת השופט ברק, מתוך אימוץ עיקרי הנמקתו.
 באשר לשופט מלץ, הריהו סוקר את תכנו הפוגע של המחזה, ואומר לאחר מכן את

 הדברים הבאים (שם, בעי 445, בסעיפים 3 ד4 של פםק־דינו):

 ההלכה, כפי שהסביר חברי המלומד, היא שפסילת מחזה היא צעד חריג וקיצוני,
 שיש לנקוט אותו רק כאשר קיימת ״ודאות קרובה של פגיעה קשה בשלום
 הציבור״. אינני יודע בדיוק כיצד נמדדת ״ודאות קרובה״ והיכן קו הגבול בינה
 לבין ודאות שאינה קרובה, אך ברור שהמדובר הוא במבחן חמור ונוקשה ביותר
 של פסילת מחזה, אך ורק כאשר מדובר ״בסכנה קשה שהתרחשותה קרובה
 לודאי״. המבחן הוא אובייקטיבי. על־פי מבחן חמור ונוקשה זה מסכים אני עם
 חברי הנכבד שלא היה לפני המועצה בסיס מספיק שעל־פיו יכולה היתה להגיע
 למסקנה כי הסכנה היא קשה וכי התרחשותה קרובה לודאי. בעיני זה מצב
 בלתי-נפבל הדורש שינוי. המבחנים הנוקשים הנ״ל עושים את כל עניין
 הצנזורה על מחזות(וסרטים) לחדכא ואימלולא. זוהי צנזורה שבפועל קיימת על
 הנייר בלבד- מי שחפץ בקיומה של צנזורה חייב ליתן את הכלים - בדמות
 מבחנים פחות נוקשים - שיאפשרו את פסילתו של ״ממרח״ כמו זה הנדון כאן.
 כל עוד לא שונתה ההלכה ^ נתונים אנו במסגרת העקרונות הנוקשים הנ״ל
 לפיכך מסכים אני כי יש לעשות את הצר־על־תנאי לצו מוחלט (ההדגשות

 שלי).
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 משפטים י״ז, תשמ״ח הערת פסיקת

 מן הדברים האלה עולה ברורות כי השופט מלץ חולק באופן חיתך על ההלכה
 כפי שנפסקה עד כה על־ידי בית־המשפט העליון, וסובר הוא כי ההלכה הנכונה היא
 הלכה שינה ״בדמות מבחנים פחות נוקשים, שיאפשרו(להבדיל מ״לא יאפשרו״) את
 פסילתו של(המחןה הנדון)״. אם כן הדבר - כיצד מפכים השופט מלץ כי ״יש לעשות
 את הצרעל־תנאי לצו מוחלט(נגד המועצה)״? הנמקתו לכך היא כאמור ש״כל עוד לא
 שינתה ההלכה״ - אין מנום אלא לדבוק בה ולהכריע על־פיה; זו כמובן הנמקה
 שטעותה בולטת מתוכה; הלא תכלית פסיקתו של שופט, בנושא משפטי, היא להכריז
 כמיטב הבנתו את מהותו של הדין; עבור שופטים שזולת שופטי בית־המשפט העליון
 מהוה הלכתו של בית־המשפט העליון קביעה מחייבת בעניין זה (סעיף 20(ב) לחוק
 יסוד: השפיטה), ואילו בית־המשפט העליון(וממילא - כל אחד משופטיו) אינו כפוף
 להוראה זו(סעיף 20(0 הנ״ל). נכון הדבר שלא בקלות סוטים שופטי בית־המשפט
 העליון מהלכתו, אך משמצא שופט של בית־משפט זה כי ההלכה הקיימת בטעות יסודה,
 או כי מכל טעם אחר חשוב הדבר לסטות מהלכה זו - לא רק שרשאי הוא לעשות
 בך על־פי החוק אלא חובתו היא לנהוג כך, שבך, כאמור, חובתו היא בכל מקרה לפסוק
 על־פי מה שנראה לו - בנתון להוראות החוק ויתר הנסיבות הרלבנטיות - להכרזה
 הראויה של הדין הקיים. משכך הדברים, מוטעית היא קביעתו של השופט מלץ כי כפוי
 הוא על־ידי חחלכח (להבדיל מן החוק) הקיימת ״כל עוד לא שונתה״; כיצד תשונה
 ההלכה אם הסמכות היחידה לפעול לשינויה, דהיינו כל אחד משופטי בית־המשפט
 העליון, תימנע מכך מתוך הפתמבות על הלכה קיימת? והדברם בתרים וגלויים

 ומובנים.
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