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במדינת ישראל  המשפטית -הפוליטיתלמציאות  בנוגע תובנות 
 בעקבות ביוגרפיה חדשה של הנס קלזן

 מאת 

 יצחק אנגלרד 

קלזן   הנס  של  חייו  על  ומקיפה  חדשה  ביוגרפיה  בעקבות  בא  המאמר 
בווינה.    בגרמנית  שהתפרסמה אינה  במסגרת מכון הנס קלזן  מטרת המאמר 

יסוד לתאר   קלזן  ביוגרפיה  ה  על  של  והמקצועיים  האישיים  חייו  פרטי  את 
היא הכוונה  בעברית.  שהסיקל   לקורא  התובנות  על  מאירועים    עמוד  קלזן 

השפעתהיסטוריים   בדבר  אישי  קיומה    ומניסיון  על  הפוליטית  המציאות 
השקפתו  וגור לפי  אשר  הדמוקרטיה,  של  להיות לה  אופי    צריכה  בעלת 

השפיטה  תלותה של מערכת  -ליברלי. הדמוקרטיה הליברלית מבוססת על אי
  על חירות הפרט ועל זכויות  נהי המג  תמגורמים פוליטיים, על חוקה משוריינ

וכן על ביקורת שיפוטית בדבר חוקתיותם של חוקי הפרלמנט. על רקע    ,יסוד
הפוליטיות והחקיקתיות,   מגמות ההיא כי  בסוף המאמר  המסקנה  אלה  הנחות  

מהותה של הדמוקרטיה    מסכנות אתהעכשווית בישראל,    הפועלות במציאות
   הישראלית.

השפעה   בעלי  האירועים  ב.  הספר.  תוכן  א.    . 1קלזן;    בחיי מבוא. 
בשנת  .  2אנטישמיות;   באוסטריה  החוקתי  המשפט  מבית  קלזן  של  סילוקו 

ד.    מסקנותיו העיוניות והאישיות של קלזן;   ג. . חורבן הדמוקרטיה.  3;  1930
   . המגמות החקיקתיות העכשוויות במדינת ישראל על רקע תובנותיו של קלזן 

 מבוא    

, המתואר  על חייו של הנס קלזןבגרמנית  ומרשימה  הופיעה ביוגרפיה מקיפה    2020בשנת  
המאה".   של  "המשפטן  בתור  מספר  לעיתים  לאחר  אזלה  הספר  של  הראשונה  המהדורה 

נערכו בה רק מספר תיקוני    1. 2021חדשים, כך שנדרשה מהדורה חדשה שהתפרסמה בשנת  
חדשה, ספרות  של  והוספה  למהדורה    שגיאות  ביחס  מהותיים  שינויים  בה  שאין  כך 

על    הראשונה. היתר,  בין  מתבסס,  הוא  עמודים.  אלף  מעל  חריג,  היקף  בעל  הוא  הספר 
העבודה על הספר נמשכה כחמש    2מחקרים רבים שפורסמו במסגרת מכון הנס קלזן בווינה.

 
    בירושלים; שופט בית המשפט העברית  פרופסור מן המניין )אמריטוס( הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה 

 העליון בדימוס. 
1  IOGRAPHIE EINES B -ELSEN KANS H ,LECHOWSKIOHOMAS T

RECHTSWISSENSCHAFTLERS , UNTER MITARBEIT VON JÜRGEN BUSCH, TAMARA EHS, 
MIRIAM GASSNER UND STEFAN WEDRAC (2. AUFLAGE, MOHR SIEBECK, 2021) 

 ELSEN IN KANS Hאל אחדים מן המחקרים התייחסתי בביקורת שלי על ספר קודם בעל אוסף מאמרים    2
SEINER ZEIT (2019)   ב שהתפרסמה-ISRAEL L.REV. 288 (2020)   53.     
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המחבר ידי  על  ונערכה  שנים  אוליכובסקי,    ,עשרה  ארבעה  תומס  עם  פעולה  בשיתוף 
 3המלומדים המוזכרים בשער הספר.

מרשימים   והדיוק  הפירוט  קלזן.  של  חייו  תולדות  של  התיאור  בעומק  מצטיין  הספר 
טי, ולשם כך נבדקו  ביותר. יש מאמץ לבסס כל החלטה וכל פגישה על מסמך רשמי או פר

מטר ויומנים.  ארכיונים  של  עצום  מספר  הרקע  הספר    תוצוטטו  את  ולקבוע  לבדוק  היא 
אין הספר מיועד   לפי דברי המחבר עצמו,  ההיסטורי והאישי של תורותיו ומעשיו של קלזן.  

רקע    –לעסוק   והמתמשך    הוויכוח על  המקיף  מהות     –המדעי  של  ביקורתי  בניתוח 
     4ן, ביניהן תורת המשפט הטהורה. התיאוריות של קלז 

איני רואה טעם לתאר כאן את פרטי החיים העשירים של הנס קלזן כפי שהם מופיעים 
הנדון. לרשות   עומדים, מלבד הספר הנדון בגרמנית, ספרות ענפה בשפות    המעוניין בספר 

מטרתי כאן היא    5שונות, אליה הוא מופנה ברשימה הביבליוגרפית העשירה בנספח לספר. 
  –העולות מניסיון החיים האישיים של קלזן ומתורתו העיונית    –להצביע על תובנות אחדות  

ישראל   למדינת  הנוגעות  באלה  אתרכז  העכשווי.  בעולם  מאד  אקטואליות  לדעתי  שהן 
, וזאת במיוחד על רקע המגמות הפוליטיות והחקיקתיות העכשוויות  הבולמשטר השלטון ש

במחלוק ביותר.השנויות  חריפה  של    ת  קצר  תיאור  תחילה  פרקים.  למספר  מחולק  המאמר 
בחייו   האירועים  תיאור  מכן  לאחר  הספר;  קלזן  תוכן  ועל  של  החלטותיו  על  שהשפיעו 

והאישיות תובנותיו.   העיוניות  מסקנותיו  של  תיאור  ובהתאם    בהמשך  האירועים  נוכח 
הנורמטיבית יח   לתורתו  ערכים  בדבר  הפילוסופית  של  לבסוף    .סייםולהשקפתו  הערכתן 

   על רקע מסקנותיו של קלזן. במדינת ישראלהפוליטיות והחקיקתיות המגמות 

 תוכן הספר א.

קלזן  של  השונות  החיים  לתקופות  מחולק  למקום  1973-1881)  הספר  התייחסות  תוך   ,)
מגוריו, לתנאי חייו המקצועיים ולנסיבות ההיסטוריות החיצוניות שהיו בעלי השפעה עליו  
לחייו   הראשון מוקדש  החלק  הנפרדים לפרקים:  חלקים  ארבע  לספר  הרבגוני.  מפעלו  ועל 

בנישוא  בלימודיו,  בנעוריו,  בילדותו,  עוסק  הוא  המונרכיה ההבסבורגית.  יו, בשירותו  בעת 
הצבאי, בהכשרתו המקצועית, בפיתוח תורתו ובתפקידיו במלחמת העולם הראשונה. החלק  

( וינה  באוניברסיטת  פרופסור  היותו  בעת  לחייו  מוקדש  עוסק  1930-1918השני  הוא   .)
בייסוד הרפובליקה, בהקמת בית המשפט החוקתי, בניסוח החוקה,   וברעיונותיו  בתפקידיו 

האקדמית,   תורתו  בפעילותו  על  בביקורת  המקצועי,  מלומדים    –במעמדו  מצד  במיוחד 
.  זהבתפקידו בתור שופט בית המשפט החוקתי ובסוף בסילוקו מבית משפט    –אנטישמיים  

האקדמית   בפעילותו  עוסק  הוא  ובפראג.  בג'נבה  בקלן,  לשהותו  מוקדש  השלישי  החלק 
ון, בפעילותו האקדמית  באוניברסיטת קלן, בבריחתו מקלן לאחר עלייתו של היטלר לשלט

הקצרה   בהוראתו  גבוהים,  בינלאומיים  ללימודים  האוניברסיטה  של  במכון  בג'נבה 

 
כפי שעולה מן הרשימה הביבליוגרפית    3 ועל מפעלו,  על חייו של קלזן  מלומדים אלה פרסמו בעבר מאמרים 

 . 1005-957, בעמ' 1הנדון, לעיל ה"ש   יהמפורטת בסוף הספר הביוגרפ
על המשמעות המיוחדת של הביוגרפיה הנדונה למען הכרת הקשר בין תורת משפט לבין היסטוריה משפטית    4

 – ?Péter Techet, "Historical turn" in der Hans-Kelsen Forschungראו את המאמר המעניין  
Wechselwirkung zwischen Rechtstheorie und Rechtsgeschichte, 76 ZEITSCHRIFT FÜR  

ÖFFENTLICHES RECHT 1329, 1333 (2021)הנדון הספר  על  ביקורתו  את  במיוחד  ראו  וכן   ;Péter 
Techet, Buchbesprechung Thomas Olechowski, Hans Kelsen, etc., 75 ZEITSCHRIFT 

FÜR  .ÖFFENTLICHES RECHT 1041 (2020)  
 . 3לעיל ה"ש    5
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בשנת   ובהגירתו  בפראג  הגרמנית  מוקדש    1940באוניברסיטה  הרביעי  החלק  לארה"ב. 
הרוואר  באוניברסיטת  הזמנית  בהוראתו  עוסק  הוא  בארה"ב.  תורתו,  דלשהותו  בפיתוח   ,

העולם השנייה, למשפטי נירנברג ולייסוד האו"ם, וכן בפעילותו    בפעילותו בקשר למלחמת
(. בסוף חלק  1952-1944הענפה והמגוונת בתור פרופסור מן המניין באוניברסיטת ברקלי )

מתוארות פעילותו האקדמית לאחר יציאתו לפנסיה וכן נסיבות חייו   , בפרק החמישי שבו,זה
בשנת   למותו  ב1973עד  מיוחד  עניין  יש  מפרט  זה  פרק.  שהוא  משום  את    5בסעיף  , 

ההתפתחות ואת השינויים שחלו אצל קלזן בנוגע לתורת המשפט הטהורה, כפי שעולה מן  
  ספר הביוגרפיה של קלזן   1960.6המהדורה השנייה של ספרו על תורה זו שהתפרסמה בשנת  

 מסתיים בסיכום קצר של המסקנות העולות ממנו.  
מן הספר עולה כי אחד הדברים המרשימים בקשר לאישיותו של קלזן  הוא כי, בנוסף 

מבריק, הוא היה גם איש מעשה בעולם השלטון והמדיניות.    ןלהיותו איש מדע ותיאורטיק
הש  והמציאות  החברתית  המציאות  של  מהותן  את  לראות  לו  אפשר  זה  לטונית  צירוף 

  7, תוהשפעתן ההדדית. על רקע זה הוא הגדיר את מהותה וערכה של דמוקרטיה פרלמנטארי
את מהות המנהל, את היחס בין מדינה ומשפט, את תפקידו של בית משפט חוקתי ומשמעות  
הביקורת השיפוטית, את מהות המשפט הבינלאומי, את היחס בין משפט המדינה והמשפט  

גישתו   8דת ומשפט ואת היחס בין משפט פוזיטיבי ומשפט טבעי.  הבינלאומי, את היחס בין
 המעשית הכשירה אותו להיות יועץ לגורמים ממשלתיים באוסטריה ובארה"ב.

 של קלזן  אירועים בעלי השפעה בחייוב. 

 . האנטישמיות 1

האנטישמיות  תופע קלזןת  חייו של  על  מכרעת  קיומה  השפיעה השפעה  את  הספר מתאר   .
. בשל מוצאו היהודי של קלזן הייתה התנגדות  19-באוסטריה בעולם האקדמי כבר במאה ה

והגיע לשיאו עם    20-מצד פרופסורים אחדים למינויו באוניברסיטה. הדבר החמיר במאה ה
מגרמניה   לבריחתו  שהביא  דבר  לחייו,  לסכנה  מודע  היה  קלזן  לשלטון.  הנאצים  עליית 

ל בטענה ולבסוף  נמצא  לקלזן  בקשר  האנטישמיות  של  מיוחד  היבט  לארה"ב.  הגירתו 
 9הגזענית כי תורתו הנורמטיבית היא פרי הרוח ההרסנית של היהדות.

 1930מבית המשפט החוקתי באוסטריה בשנת של קלזן .  סילוקו 2 

מאדריכל היה  משנת    יקלזן  האוסטרית  בית   1920החוקה  ומתומכיו המובהקים של הקמת 
הסותרים   הפרלמנט  של  חוקים  העצמית,  ביוזמתו  גם  לפסול,  המוסמך  לחוקה,  משפט 

 
6  ed.,  nd2(AW LHEORY OF TURE PAuflage 1960); (2. REINE RECHTSLEHRE  ,ELSENKANS H

transl. Max Knight, 1967) 881-873, בעמ'  1. הדיון במהדורה השנייה הזאת בביוגרפיה, לעיל ה"ש  . 
, תרגום יצחק  1929)מהדורה שנייה,  על מהותה וערכה של הדמוקרטיה על נושא זה לקורא בעברית: הנס קלזן    7

 (. להלן .... 2005אנגלרד,  
פוזיטיבי ומשפט טבעי אצל קלזן ראו    8 הנס קלזן על תאולוגיה    –אלוהים, מדינה, טבע, אדם  על דת, משפט 

 (. 2010)יצחק אנגלרד עורך ומתרגם, פוליטית ומשפט טבעי 
9  ticism Against the Normativist Theory of Hans Kelsen: Its Nazi CriIzhak Englard, 

Intellectual Basis and Post-Modern Tendencies, 32 ISRAEL L. REV. 183 (1998) 
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בלב הדמוקרטיה נמצאת מערכת בתי המשפט העצמאית לפי תפיסתו  הוראות של החוקה.  
 שאינה נתונה להשפעה של פוליטיקאים.

הוגשה ביוזמת   1929בשנת ות שופט בבית המשפט החוקתי. להי  1921בשנת קלזן נבחר 
הנוצרית חוקתית-המפלגה  לרפורמה  הצעה  השמרנית  פגיעה   הסוציאלית  בה  שהייתה 

. הרקע העיקרי 1930נכנסה לתוקף בשנת    תו של בית המשפט החוקתי; היאתלו-חמורה באי
דין של בית המשפט החוקתי ב הדין הקתולי שחל  נוגע לדיני נישואין.  לרפורמה היה פסק 

נשוי בנישואין קתוליים   מי שהיה  לכן,  הייתה  במדינה לא הכיר בגירושין.  אפשרות  לו  לא 
ידי גורם    מתן היתרהויכוח נסב סביב האפשרות החוקית של  .  להתגרש נישואין שניים על 

ללא ביטול הנישואין הקתוליים. שורה של פסקי דין של בתי משפט אזרחיים    , וזאת מנהלי
א נוכח  פסלו  השניים,  הנישואין  בית  המשך  ת  הקתוליים.  הקודמים  הנישואין  של  תוקפם 

את   בכך  והכשיר  האלה  האזרחיים  הדין  פסקי  את  דעות,  ברוב  ביטל,  החוקתי  המשפט 
פסיקה זו של בית המשפט החוקתי עוררה התנגדות וביקורת חריפה מצד    הנישואין השניים.

 חוגים דתיים ושמרניים.  
הבמסגרת   השופטים  כל  כי  נקבע  החוקתי  החוקתי    מכהניםהתיקון  המשפט  בית  של 

מטעם   הרוב  הבאה:  בדרך  החדשים  השופטים  ייבחרו  ובמקומם  תפקידם,  את  יסיימו 
הפרלמנטאריו המפלגות  מטעם  והיתר  הסוציאלתהממשלה  המפלגה  הציעה -.  דמוקרטית 

ות ממונה מטעם מפלגה  לקלזן למנותו מטעמה לשופט בית המשפט החוקתי. קלזן סירב להי
תלוי בממשלה הוא  -ועזב את אוסטריה. הוא הצהיר כי ביטולו של בית משפט חוקתי בלתי

הרסני.   הרוב", צעד  של  "דיקטטורה  בתור  החוקתית  הרפורמה  את  תיאר  כי    10הוא  וקבע 
למעשה "במקום החוק באה הוראתו של ראש המדינה, המשטרה והמיליטריזם מרימים את  

 11". מושג של מונרכיה אבסולוטית ל  לקשורעד עכשיו נהגנו שסימנים , ראשם

 .  חורבן הדמוקרטיה 3

בעת שהותו  מגמות הפוליטיות מימין ומשמאל שאיימו על קיום הדמוקרטיה.  להיה ער קלזן  
נוכח    1932בשנת  בגרמניה   צפה,  אחרותשם  האירועים  הוא  חורבן  ,  ובמדינות  את 

נגד  הדמוקרטיה.   קלזן  יצא  הדמוקרטיה",  על  "ההגנה  השם  תחת  ומרגש,  נרגש  במאמר 
שאין עוד תקווה גדולה להציל   הוא מצייןעם זאת,    12מתקיפי הדמוקרטיה משמאל ומימין. 
כידוע התממשו חששותיו בדבר קיום הדמוקרטיה   .כהאת הדמוקרטיה באמצעות הבהרת ער

     .אירופהב במדינות שונות

 של קלזן מסקנותיו העיוניות והאישיות ג. 

בשנים   ראשה  את  שוב  לצערנו  הרימה  מה,  לזמן  השתתקה  השואה  שאחרי  האנטישמיות, 
השפעה המתמשכת  בארה"ב. קלזן היה מודע לבמדינות רבות, ביניהן גם    , וזאת האחרונות

סוציאליזם  -ונציונל"על אף שפשיזם  הוא מציין:    1955ובמאמר משנת    של השקפות כאלה,

 
10  LECHOWSKIO  471, בעמ'  1, לעיל ה"ש . 
מתוך    11 ציטוט  שם,  ,über die Verfassungsreform, Wechselrede  Hans Kelsen 58שם, 

JURISTISCHE BLÄTTER 503,504 (1929)  . .)'תרגום שלי, י' א( 
12  EUTSCHEN DLÄTTER DER B2  Verteidigung der Demokratie,Hans Kelsen, 

STAATSPARTEI   98-90 (1932)  .)'התרגום של הקטעים בהמשך דבריי  הוא שלי )י' א . 
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והן   נעלמו,  פוליטיות, האידיאולוגיות לא  חוסלו במלחמת העולם השנייה בתור מציאויות 
       13פועלות במישרין או בעקיפין נגד ההשקפה הדמוקרטית". 

נמצאת חירותו    הליברלית. ביסודבכתביו הרבים קלזן מפרט את אופיה של דמוקרטיה  
ל המיעוט הפוליטי. כמו כן ערך מרכזי של הדמוקרטיה  , רעיון השוויון וההגנה עשל הפרט

 הליברלית הוא מערכת בתי משפט עצמאית שאינה נתונה להשפעה של פולטיקאים.  
לדעתו, דמוקרטיה אינה שלטון העם בתור נושא בעל אחידות. הציבור מורכב מיחידים,  

כן כמו  אחידה.  מופשטת  ליחידה  להפוך  שאין  שונות,  פרטיות  השקפות  כל    בעלי  לא 
של   המושא  הוא  שהעם  מכאן  השלטון.  בעיצוב  להשתתף  זכאים  במדינה  החיים  הפרטים 
המדינה, כלומר, מכלול היחידים הכפופים למערכת המשפט. לכן אין לטעון כי ההחלטות  

מפלגתי, הן ביטוי של רצון העם בהיותו  -במשטר דמוקרטי, המבוססות על רוב פרלמנטארי
    14נושא ההחלטה.

שהיאולם   הטהורה,  המשפט  תורת  לפי  כי  לזכור  של  יצירתו    איש  המרכזית  העיונית 
יחסיים   הם  הערכים  כל  מוחלטים.  ערכים  אין  כי  היא  ההנחה  היא  קלזן,  ביניהם  וההכרעה 

סובייקטיבי.   עניין  העומדתמיד  טבעי  משפט  של  אובייקטיבית  הכרה  אין  כן,  לדעת  כמו   ,
רבים, דעות  הטלמעל    הוגי  המדינה.  החוקי  "צריך  ובע  מה  ממנו  להסיק  ואין  מציאות  א 

מבוססת על   נורמטיבית זו, שהיא ממהותם של כללי ההתנהגות, שאלה התשובה ל 15להיות". 
יכולה  תסובייקטיבי-תערכי  הכרעה אינה  ולמדינה  למשפט  המדעית  הגישה  כי  העובדה   .

ערכית   הכרעה  מחייבת,  דווקא  אלא  מונעת,  אינה  מהותם,  את  ערכית  מבחינה  להעריך 
מסתו המפורסמת  בהקשר זה את  סובייקטיבית. קלזן עצמו היה מודע לצורך זה והוא מסיים  

הצדק אלה:    על  מהובמילים  לומר  יכול  ואיני  יודע  איני  המוחלט    "ואמנם  הצדק  הצדק, 
יכול לומר מהו צדק  ש ואני רק  יחסי  אליו מתגעגעת האנושות. אני חייב להשלים עם צדק 

בעבורי. מאחר שמקצועי הוא מדע ולכן הדבר החשוב ביותר בחיי, צדק בעבורי הוא אותה  
צדק   אפוא  הוא  'שלי'  הצדק  לשגשג.  יכול  לאמת  החיפוש  שבחסותה  חברתית  מערכת 

 16הצדק של הסובלנות".  –לום, צדק הדמוקרטיה החירות, צדק הש 
  אידיאל כמו כל   –החירות    אידיאל: "על יסודות הדמוקרטיה  ובמאמר  מעירברוח זו הוא  

רק    –חברתי   ראות מדע המדינה  מנקודת  מנקודת    אידיאלהוא  להיות  הוא עשוי  יחסי. אך 
נוגד    אידיאלראות של הערכה רגשית ה יחיד, ערך שהיחיד מעדיף על כל ערך  העליון של 

אחר. אני עשוי להילחם ולמות ללא תנאי למען החירות שהדמוקרטיה יכולה להגשים, על  
 17א". שלי הוא יחסי גרד  אידיאלאף שאני עשוי להודות שמנקודת ראות מדעית רציונלית ה

שומפטר: "להכיר  יוסף  אמריקני  -מסיים את דבריו במובאה של דברי הכלכלן האוסטריקלזן 
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זה מה שמבדיל    –בתוקף היחסי של השקפותיו ואף על פי כן לעמוד עליהן מבלי להירתע  
 18אדם תרבותי מברבר". 

בתור  ליברלית    -תאריבדמוקרטיה פרלמנטאפוא  אידיאולוגית קלזן דגל  -מבחינה אישית
הפרלמנטאר המיעוט  של  היסוד  זכויות  על  להגן  המדינה  על  הפרט.  חירות  של    י ביטוי 

הגשמת   את  מאפשר  הערכי  הרלטיביזם  לדעתו,  בחוקה.  משוריינות  הוראות  באמצעות 
שהוא  בכך  הדמוקרטי  אפשרות    הרעיון  להן  ונותן  אחרות  דעות  של  קיומן  את  מעריך 

  19ות בין עמדות מנוגדות. להתחרות על עמדת האזרחים. הוא מקדם פשר
למעט הערך של    –מן הצד האחר, קלזן קובע כי התפיסה בדבר קיום ערכים מוחלטים  

לתפיסה    –חירות   בנוגע  במיוחד  נכון  זה  דבר  הליברלית.  הדמוקרטיה  את  לסכן  עשויה 
במישור   להשפעה  זוכה  שהיא  שעה  וזאת  מוחלט,  ערך  האל  לצווי  המעניקה  הדתית 

לסמכות הדת  מצד אדם  שהפנייה    –כנראה בהשפעת פרויד    –קלזן גורס  הציבורי.  -הפוליטי
לפילוסופיה   הלוהטת  לקבל  מבוס  זםרלטיבישל  וההתנגדות  האנושית  הרתיעה  על  סות 

לשמור    , לדעתו,עם זאת, המדינה מצדה צריכה  20אחריות להכרעות ערכיות קשות וגורליות.
על חירות הפרט הדתי במישור חייו הפרטיים, ולאפשר לו לחיות על פי ערכים מוחלטים.  

כל  הדתית, אלא גם מצד    ההדמוקרטיה הליברלית בסכנה לא רק מצד הגיש קלזן מדגיש כי  
פוליטית זה    , אידיאולוגיה  הפרט.  חירות  את  הנוגדים  מוחלטים  ערכים  בהגשמת  הדוגלת 

   .שהתבססו על תיאוריות חברתיות ולאומניות  הרקע למשטרים הטוטליטריים 
קלזן  מאמר מרגש    כפי שהזכרתי,  פרסם  הנאצים לשלטון  עליית  ערב  בגרמניה  בהיותו 

הדמוקרטיה, שבו הוא ציין שאין עוד תקווה גדולה להציל את הדמוקרטיה.  ל ע ההגנה בדבר
"ידיד הדמוקרטיה דומה היום אך במידה רבה מדי לרופא על יד מיטתו של    וכך הוא כותב:

ק את החולה בחיים כמעט אפסו. אך  חולה קשה: ממשיכים בטיפול גם כשהסיכויים להחזי
הפך   להצילה  ניסיון  כל  אם  גם  דמוקרט,  כל  של  חובתו  היום  היא  לדמוקרטיה  הנאמנות 
לחסר תקווה; כי יש נאמנות לרעיון שהיא בלתי תלויה בסיכוי להגשים את הרעיון; יש גם  

יחות  הכרת טובה לרעיון ההולכת אל מעבר לקבר הגשמתו. נאמנות זו והכרת טובה זו מוכ
משמאל   נגדה  המועלות  צודקות  הבלתי  הטענות  מפני  הדמוקרטיה  על  מגנים  שבכך 

 21ומימין". 
רוצה עוד בדמוקרטיה.    וקלזן שואל מה ניתן לעשות כאשר רוב העם אינ בסוף המאמר  

עוד   אינה  העם,  רוב  רצון  נגד  בכוח  עצמה  על  לשמור  המנסה  שדמוקרטיה  היא  תשובתו 
כול להתקיים נגד העם. לכן מי שבעד הדמוקרטיה אינו יכול  דמוקרטיה. שלטון העם אינו י

הוא מסיים: "חייבים להישאר נאמן לדגל  ולהיזקק לדיקטטורה כדי להציל את הדמוקרטיה.  
החירות אינו    ל שאידיא יה טובעת; אפשר לקחת למעמקים רק את התקווה  יגם שעה שהאונ

      22ניתן להריסה וככל שהוא שוקע עמוק יותר כך יקום לתחייה ביתר להט".
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המגמות החקיקתיות העכשוויות במדינת ישראל על רקע   ד.
 תובנותיו של קלזן 

לפי   כי  ספק  כל  ישראל  אין  במדינת  האקטואליות  הפוליטיות  המגמות  קלזן  של  השקפתו 
ליבר  דמוקרטיה  בתור  קיומה  את  השקפות    לית.מסכנות  מונחות  אלה  מגמות  של  ביסוד 

ן,  זמתחום הדת והלאומיות. כאמור, לפי קל המבוססות על ערכים מוחלטים חוגים פוליטיים  
על כלל הציבור פוגעת בדמוקרטיה    –למעט ערך חירות הפרט    –ערכים מוחלטים  הטלת  

חקיקה  הליברלית.   מקדמים  אלה  חוגים  זו  זה  בשעה  פרלמנטארי  בכיוון  רוב  באמצעות 
 הסיכונים הנובעים ממגמות אלה למהות הדמוקרטיה בישראל.   פשוט. אסכם בקצרה את

, ובהעדר הליך מיוחד של שינוי חוקי היסוד בעלי  תבהעדר הוראות חוקתיות משוריינו
המגמות החקיקתיות העכשוויות  וע.  על בסיס רע  עומדתמעמד חוקתי, הדמוקרטיה בישראל  

חוקי   של  חוקתיותם  על  השיפוטית  הביקורת  את  ביותר  רבה  במידה  להחליש  מכוונות 
מדאיגה   יותר  עוד  איהכנסת.  תחת  החותרת  החקיקה  מערכת  -היא  של  ועצמאותה  תלותה 

   23השפיטה על ידי פוליטיזציה של מינוי השופטים. 
ראה בעצמאות מערכת השפיטה, בביקורת השיפוטית ובהגנה חוקתית יעילה על    קלזן

   דמוקרטיה.ה חירות הפרט ועל זכויות היסוד את מהותה של 
           אני תקווה שלא נרד למעמקים ונישאר עם התקווה בלבד. 

 

 

 

        

 
דעות    –  הארץעל מגמות החקיקה האלה ראו יצחק זמיר "כיצד למנוע את התאבדות הדמוקרטיה בישראל"    23
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