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 נגד ביקורת שיפוטית יעוןהטליבת 

 ג'רמי וולדרון

Jeremy Waldron, The Core of the Case Against Judicial Review, 115 YALE LJ. 1346  )2006 ( 

, פרופסור  2006)מיולי  למשפטים של אוניברסיטת קולומביה  בית הספרן, י פרופסור מן המני, ג'רמי וולדרון

בסדנת הפקולטה למשפטים   מות יותר של מאמר זה הוצגולמשפטים באוניברסיטת ניו יורק(. גרסאות מוקד

 רד.ארוו בה נס משפט חוקתי בבית הספר למשפטיםבאוניברסיטה העברית בירושלים ובכ 

 תקציר

  נוגעיםשדיונים    ובלי להעמיס עלימזאת  ו  ,אופן ברורנגד ביקורת שיפוטית ב  המרכזי  יעוןאת הט  תארמזה  מאמר  

. המאמר  וימותמסמשפט חוקתיות    שיטות ב  יפוטיתהביקורת הש  היסטוריה של הופעתלהכרעות ספציפיות או  ל

הניח שזכויות  טוען שאין סיבה ל  . ראשית, המאמרותמרכזי  שתי טענותבסיס  שיפוטית על  הביקורת  מבקר את ה

ללא קשר  כי  טוען   המאמרגופי חקיקה דמוקרטיים. שנית, ב שימוש  ביקורת שיפוטית יותר מ  באמצעותנשמרות  

היא  משיגהש  תלתוצאו השיפוטית,  מוכרת,    לא  הביקורת  השנייה  הטענה  דמוקרטית.  מבחינה  לגיטימית 

 הראשונה פחות. 

על מספר    מתבסס  הטיעון. במאמר זה,  המותנאו בלתי    יאבסולוט   נונגד ביקורת שיפוטית אינ  יעוןאולם, הט 

חברה    תנאים  מוסדות  שמתקיימים  הכוללים  סביר  דמוקרטיים  בה  באופן  בה שוהמתפקדים  הפרטים    רוב 

המאמר  לסיום,  .  מהן זכויות אלה(  בנוגע לשאלה  )אף אם אין ביניהם הסכמהזכויותיהם  לוקחים ברצינות את  

 כשתנאים אלה לא מתקיימים.   את ההשלכותנתח מ

 מבוא

? במדינות רבות  פרטהיא פוגעת בזכויות  ש  כנעיםהם משוהאם ראוי שתהיה לשופטים סמכות לפסול חקיקה כש

העליון של    , בית המשפט 2003נובמבר  בחודש  .  צות הבריתו. הדוגמה הידועה ביותר היא ארז כסמכות    בידם  כןא

וגן ולהגנה  הלהליך    החוקתיות  זכויותהמדינה מפירים את  בהנישואין    רישוםחוקי  כי    פסק  סטסו מסצ'מדינת  

עבור  מעודדת  ל  נחשבה ההחלטה    1. לאיחוד בין איש ואישהאך ורק  נישואין    בכך שהם מגבילים במשתמע  , השוו

מינית הם זכו  ־ם ונשים בעלי נטייה חד ור גבריבת כי  ו  עד לאותה עת,   זכויותיהם לא זכו להכרהכי  חשו  ש  רבים

ידי  ההחלטה תיהפך במרוצת הזמן על ש  גם אם נניח  2.סוג ב' תחת חוק הנישואין הקיים  אזרחיםמשל היו    ליחס

 
 ושמעון נטף. יתמ  תירגמו מאנגלית:   .כל הזכויות שמורות. התרגום והפרסום באישור* 

1 Goodridge v. Dep't of Pub. Health, 798 N.E.2d 941 (Mass. 2003) . 
 . 5 'בעמ, Nov. 19, 2003ERALDHOSTON B ,Landmark Ruling: The Victors , ראו  2

https://openyls.law.yale.edu/handle/20.500.13051/9638
https://en.wikipedia.org/wiki/Jeremy_Waldron
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לחוקת המדינה,   להרגיש    העותריםבאפשרות  תיקון  עם  התמוד  קיימת  לכל הפחותכי  ותומכיהם  ישירה  דות 

ועבור    –  3באופן יסודי ורציני   יםזכויות נשקלבדבר    יעוניםט כש  מוצלחיםו  חשבי   והליךפסק דין  סוגיית הזכויות. 

  עשויה את מוסד הביקורת השיפוטית. הם מכירים בכך שביקורת שיפוטית    הוקירלסיבות טובות  רבים אלו  

גרועות   ומדינתיים בתקופת  בעבודה    חוקי   170פסילת  גון  כ  –להביא להכרעות  דין בתי משפט פדרליים    פסק 

OCHNERL4  –  לעיתים  יש   לטענתם  רעון דמוקרטי. אולםם של גיוהם מכירים בכך שהשימוש בה סובל מסוג מסוי

רחוק מלהיות מושלם, ובכל  הרי   . התהליך הדמוקרטימחיר הבעיות האלה הגזמה או מסגור מטעה של קרובות 

לסבול    אנו מסוגלים  לטענתםעריצות הרוב.    על הפרק  תעומד כאשר  התכלית הדמוקרטית עצמה בעייתית,    מקרה

פעם   גרועה  תומדי  עבור  כמחיר  צאה  לשלם  הדיןאת  שסיפק    המוסדשעלינו    - ו  LAWRENCE, ROE   פסקי 

ROWNB ,5 נו לזכויות הפרט כנגד רוב בעל דעות קדומותהחברה של שימרו את מחויבותש . 

מפסקי    בערכם של רביםמכיר    אניומר על ביקורת שיפוטית. )שיש לי ל  דברי השבח האחרוניםזהו פחות או יותר  

ת  ה לנו, ובמורכבותן של הסוגיות הפרוצדורליות(. מאמר זה יטען כי ביקור הנחיל  ביקורת השיפוטיתהדין שה

  ודמוקרטית. בחברה חופשית ת סופיהכרעה כלי  שמשלה מתאימ  איננה שיפוטית 

ן  מ   ות מוסד  כלפיבאופן טבעי    מתעורריםהם  לעיתים נדירות.   ו דווקא ולא   בעבר   כבר  הושמעו   טיעונים מעין אלה 

 6,עיקרון שלטון העםלעיתים קרובות ל   יוחס מ  מחוקק העליונות  עיקרון  פוליטית ליברלית,  . בתיאוריה  הסוג הזה

  אך  לפעול  רשאיםוהג הקובע שמחוקקים נבחרים  ניכולים לשכון בשלווה עם    אינםוקרטיים  אידיאלים הדמ וה

  ב בביטוי המפורסםיכם את הסוגיה היטס  אלכסנדר ביקלשופטים שאינם נבחרים.  של    לאחר קבלת רשותםרק  ו

שהליכי    על ידי הצבעה על כך  זההקושי  את הלנסות לצמצם    באפשרותנוביקל טען כי    7. ני"רוב -האנטי קושי  ה"

 מר: משיך ואהאת רצון העם. אולם, הוא באופן מושלם את רצון הרוב או  החקיקה הקיימים אינם מייצגים

המודרני חקר במרץ מבריק וראוי לשבח    מדינהשמדע ה,  של המערכת  בר במורכבויות ובמבוכות"אין ד

אין בכל    –תעלה על התלהבותו של המגלה לבדה  בעלי נטייה להתרבות במידה של פוריות המ  םחלק  –

המהות המציאות  את  לשנות  כדי  הללו  שיפ   לפיהית  המורכבויות  מוסד  ביקורת  היא    מעוות וטית 

 8. ".בדמוקרטיה האמריקנית

הליכי    באמצעותופי,  להכריע באופן ס   האזרחים באפשרות  ,  באופן דומהבהן אסור לפסול חקיקה  שבמדינות  

מתקנת, שוברים לבתי הספר או נישואים חד מיניים.    העדפהרגילים, האם הם רוצים להתיר הפלות,    חקיקה

עצמ לבין  בינם  להחליט,  יכולים  ביטוי  הם  המענישים  חוקים  לחוקק  האם  שם,  של  או  ציבורי  גזענית  נאה 

לבחור נציגים   באפשרותםהסכמה בנושאים אלה,  המועמדים בבחירות. אם יש ביניהם אי   המגבילים את מימון

 
 . 9RINCIPLE P FOATTER M A ,WORKINDONALD R-(1985) 32אדפטציה לביטוי של דבורקין, מתוך   3
4  198 U.S. 45 (1905)Lochner v. New York, .    חישוב המספר הכולל של התיקים בהם חוקים פדרליים ומדינתיים בסוגיית יחסי

 WILLIAM E. FORBATH, LAW AND THE SHAPING OF  מבוססת על רשימות שנערכו בספר 1935 עד  1880עבודה נפסלו בתקופה של 
THE AMERICAN LABOR MOVEMENT apps. A, C, at 177-92,199-203 (1991) . 

5   Lawrence v. Texas, 539 U.S. 558 (2003); Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973);. of Educ., 347 U.S. 483 (1954)Brown v. Bd . 
 ,OVERNMENT GF OREATISES TWO T, in The Second Treatise of GovernmentJohn Lockeשל מושג זה הוא    הקלאסי  המקור  6

265, 366-367 (Peter Laslett ed., Cambridge Univ. Press 1988) (1690) . 
7  ed. 1986) dn17 (2-16 RANCHBANGEROUS DEAST LHE T ,ICKELB M.LEXANDER A :    רובני  אנטי   כוח   היא  שיפוטית "ביקורת  

  הכאן   של  בפועל  האנשים  נציגי   רצון   את   מפר   הוא  ...חוקתית  כלא  חקיקה   פעולת   על   מכריז  העליון   המשפט   כשבית ...  שלנו  במערכת 
 ...."ועכשיו

 . 17-18 ' עמב, שם 8

https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Bickel
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בסוגיות   ויכריעו  המחוקקים.    עלהללו  שידונו  בבית  הצבעה  כךידי  בבריטניה  ואכן,  בשנות    התרחש  למשל, 

העשר המאה  של  בליברליזציההשישים  דן  הפרלמנט  כאשר  יחסים    ים,  של  בלגליזציה  ההפלות,  חוק  של 

  דרכואת  היקף מצא  ־בכל סוגיה, דיון ציבורי רחב  9.עונש המוות  ביטולבהומוסקסואלים בהסכמה בין בגירים ו

)ל אלה  דיונים  של  איכותם  הבריטי.  הנבחרים  בבית  רציני  אוסטרליה,דיון  בקנדה,  דומים  זילנד    ודיונים  ניו 

גון  כ  סוגיותבברצינות    לדוןמחוקקים אינם מסוגלים  לפיה  את הטענה    מעמידה באור נלעגומקומות אחרים(  

ספק ברעיון המוכר    לותאלה מטישיפוטיים  ליכים  בדיוק כפי שהתוצאות הליברליות של ה  -  אלה באופן אחראי

  על זכויות מיעוט. יגןלא   רובהלפיו 

לדון בשאלות    רשאים פדרליים  הו  המדינתייםמחוקקים  ההאזרחים או נציגיהם בבתי    צות הברית באר  ,מנגד

  ק וקח מת הכרעה חולק עלה  אן דהו . אם מהכרעותיהם יישארו בתוקףלכך שודאות  כל    ןאי   ולם , אואלה אם ירצ

גדיר  השל השופטים. כפי ש  ט, העמדה שתתקבל בסופו של יום תהיהיחליט להביא את הסוגיה בפני בית משפ

תירות ושנויות  פ-ת, בלתי"בשאלות עמוקו   –  ביקורת שיפוטיתב  םכיתומהנמנה על  והוא    –  לד דבורקיןרונזאת  

ואזרחים  דנו    שבהןוליטי  פה מוסר  ה  מתחוםבמחלוקת   מאות שנים" האזרחים    לאורך פילוסופים, מדינאים, 

אלה    כבירותבסוגיות    תובנותיהםשל מרבית השופטים, אשר    חלטותיהם"לקבל את ה  פשוט  נדרשים  ונציגיהם

 10.". רהיבות במיוחדמ  אינן

  שנים במשך    11. שיפוטית בארה"ברת  ו ביקשימוש ב ה  ת א  מבקריםספרים ה  מספר  התפרסמו בשנים האחרונות,  

  שמרנים מתנגדים  צד  מ  לה הגיעה  , וההתנגדות כיוונם של הליברליםהגיעה מ  ביקורת השיפוטיתהתמיכה ב,  רבות

בהתנגדות הליברלית לביקורת    עליהעדים ל, אנו  לאחרונהפט הליברליים תמכו בהן. אולם  לזכויות שבתי המש 

מנם,  וא  12. ליברלית  גים משמעותיים של מדיניות חקיקהביטל כמה היש  סטרנקווי של  שיפוטית, כשבית המשפט  

הגנה ילצ היו   גם מאמרי  דיןשנת המאציון    13. נמרצים  דם  לפסק  כמה  הניב    ADISONM .ARBURY VM   תיים 

 BROWN V. BOARD OF     לפסק דין  שיםחמישנת ההלגיטימיות המקורית שלו, וציון  על  על מקורותיו ו   דיונים

EDUCATION  בהיותה חוד    ,מערכת המשפט באמצע המאה העשרים  שהעניקה על השירות    עדכנית  סיפק תזכורת

הפרדה  הח על  המתקפה  של  אחרים.נית  גזעניים  וחוקים  כן, גזעית  מסומנים  גבולות  אם  המההקרב  לכים  , 

כתבתי בעצמי לא מעט  ?  הכניסה לדיון זה כאן   תמטר  י אם כן. מה מובנות  שני צדי המתרסממוכרים, והעמדות  

 שיפוטית? יש צורך בעוד מאמר שתוקף ביקורת מדוע  14. בנושא

 
9 Abortion Act, 1967, c. 87;Death Penalty) Act, 1965, c. 71Sexual Offences Act, 1967, c. 6o; Murder (Abolition of . 

10 74 (1996)ONSTITUTION CMERICAN AHE TF OEADING RORAL MHE T :AWLS 'REEDOMF ,WORKINDONALD R . 
EVIEW RUDICIAL JND A ONSTITUTIONALISMCOPULAR P :HEMSELVESTEOPLE PHE T ,RAMERK D.ARRY Lלמשל,    ראו   11

(2004) ;MARK TUSHNET, TAKING THE CONSTITUTION AWAY FROM THE COURTS (1999) . 
 ,United States v. Lopez)ביטול חלק מחוק האלימות נגד נשים(;    United States v. Morrison, 529 U.S. 598 (2000)  :למשל  ראו  12

514 U.S. 549 (1995)    אין סמכות לחוקק איסור על החזקת נשק במרחק מסוים מבית ספר(; ראו גם    לקונגרס )פסיקה לפיהMark 
Tushnet, Alarmism Versus Moderation in Responding to the Rehnquist Court, 78 IND. L.J. 47 (2003) . 

ה   WORKINDלמשל,    ראו  13 OVERNMENTGELF SONSTITUTIONAL C ,ISGRUBERE L.HRISTOPHER C  ;(2001);  10  "שלעיל 
LAWRENCE G. SAGER, JUSTICE IN PLAINCLOTHES: A THEORY OF AMERICAN CONSTITUTIONAL PRACTICE (2004) . 

 ,ISAGREEMENTDND AAW L ,ALDRONWEREMY J;Deliberation, Jeremy Waldron 211-10 ,17-(1999) 312  למשל  ראו  14
Disagreement, and Voting, in DELIBERATIVE DEMOCRACY AND HUMAN RIGHTS 210 (Harold Hongju Koh & Ronald C. 

Slye eds., 1999)   :להלן[  Waldron, Deliberation, Disagreement, and Voting;]Jeremy Waldron, Judicial Power and 
Popular Sovereignty, in MARBURY VERSUS MADISON: DOCUMENTS AND COMMENTARY 181 (Mark A. Graber & 

Michael Perhac eds., 2002)  :להלן[Waldron, Judicial Power and Popular Sovereignty  ;]Jeremy Waldron, A Right-Based 
Critique of Constitutional Rights, 13 OXFORD J. LEGAL STUD. 18 (1993)  :להלן[Waldron, A Right-Based Critique]. 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%9C%D7%93_%D7%93%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A7%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%9D_%D7%A8%D7%A0%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A1%D7%98
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זה את  בקש  א  במאמר  הטלזהות  שיפוטית  יעוןליבת  ביקורת  עצמה  ,נגד  בפני  מהביטויים    ,ועומד  בנפרד 

פסקי הדין )הטובים    –  השל  מסוימות השפעות הל  בנוגע   לב   שאלותאו מ  הביקורת השיפוטית  ההיסטוריים של

  יעוןאני רוצה להתמקד בהיבטים של הט . פסיקותיה בגיןלב החיזוק או שברון ה( שהתקבלו בעקבותיה, והרעים

שיפוט ביקורת  הנפרדיםנגד  שופיעהנוגמהטיעונים    ית  שבה  לדרך  ולם  סמכותם  את  מפעילים    תםגישטים 

  מארק טושנט  לאחרונהפרסמו לפתחם לאישור. ספרים ש מונחתקה הכלפי החקיאקטיביסטית( המכבדת או ה)

שימוש בביקורת שיפוטית עם דיונים על מקורותיה ההיסטוריים  ל  ביקורת תיאורטית ע  כורכים יחד  רמלארי קרו

אין זו ביקורת על טושנט וקרמר. ספריהם בעלי    15.משפטיזציה  מידה פחותה של עם  חוקה אמריקנית  וחזונם ל

בתקצירו    רנק מיכלמןפערך בעיקר מפאת העושר והצבעוניות שהם מביאים למחלוקת התיאורטית. כפי שאומר  

בשר על עצמות    ים מלביש"  בספר   ים היסטוריה  יםתיאור ה כי    , THE PEOPLE THEMSELVES  ו של קרמרספרעל גב  

. אך אני מבקש  כך הם הדבריםואכן    16." בתמיכה רובנית  ציבורית  ות  נ טית וחוקתביקורת שיפו   הדיונים סביב

ו  מעטלהסיר  דווקא   לעצמות  מהבשר  הנורמטיבי  הדיון  את  שנוכל    החשופות,לתמצת  אלכך  מבט    להישיר 

 . את בסיסה בחוןיפוטית ולביקורת שה

"עניין    בפועל  ההתנגדותכי  ציין פעם    בלאק  סצ'ארל נוטה להיות  שיפוטית  לפעמים"לביקורת  כשאנשים    של 

היא מובילה  כשלה  ( ומתנגדים  ROE  או   BROWNדין  הפסקי  גון  )כבם  יים המועטים היקרים לל מקרתומכים ב

בתמיכה בפסקי    בות מהולהמיכה בביקורת שיפוטית לעיתים קרובפוליטיקה, הת  17.ריםילתוצאות עליהן הם מצ

מסרבים,   בחירה־פרו תומכי  וב, סוגיית ההפלות. הדבר נכון במיוחד בדיון סביב באופן אינטנסיבי דין ספציפיים

  הדין בפסק    יםשרוא   אלו ל  רוח גבית  עניק י  הדברחשש שטענה נגד ביקורת שיפוטית מ כל    לשקול  מתוך חרדה,

ב  בלתיהתערבות    הזה הצגת    כולי תקווהם.  שמרניוקקים  ח כויותיהם של מסממוצדקת  נגד    יעוןהט ליבת  כי 

הזו. ייתכן    חרדהל חלק מה עזור להתגבר עת  היא הובילה להןבנפרד מהתוצאות הספציפיות ש ביקורת שיפוטית

ן, גזע או דת במדינות מסוימות.  הנוגעות למי  כלי הגנה נגד פתולוגיות חקיקה נחוצה כ  עדיין ביקורת שיפוטיתכי  

  , לשורש העניין  יורד  טיעון זה בדבר נחיצותה של הביקורת השיפוטית אם  הבין  אפילו אם כך הדבר, כדאי ל  ולםא

  הנטייה של מה שברוב הנסיבותבעקבות    נימוק חריג להימנעות מצעידהכ   התייחס אליויש ל  קום זאתבמ  שמאאו  

 משקל כנגד השימוש בה.  ן נורמטיבי רבהיה טיעו 

גם במדינות  קיימת  יאורטית היא שביקורת שיפוטית  של הביקורת הת  יהעצמות  חשיפתל  נוספת וקשורהסיבה  

למשל, כאשר    .צות הבריתמשל אר  וניסיון שונה עם מוסדות חקיקהאחרות,    ותרבות שפיטה  בעלות היסטוריה

הבריטים דנים בסמכות המוגבלת יחסית של שופטים לבקר חקיקה, הם לא מתעניינים במיוחד במה שאמרו  

  דרושה. BROWN V. BOARD OF EDUCATIONשל פסק דין  או במורשת  1805לפדרליסטים בשנת הרפובליקנים 

 18מסוימת.  ל כל חברהש  היסטוריים והפוליטייםה,  תייםהתרבו  בעיסוקים  ה נגוע הבנה כללית שאינה

 
 .11 לעיל ה"ש  ,USHNETTראו  ;11לעיל ה"ש  ,RAMERK ראו  15
 . 11 "שה לעיל ,RAMERKה על גב הספר של פרנק מיכלמן בהער 16
1797)109 (19 NNAMEDUND AAMED N ,IGHTSRUMAN H :REEDOMFF OIRTH BEW N A .,RJ ,LACKB L.HARLES C . 
ולהניחה לצד ההבנה    התיאורטית   בטענה   צלול  באופן   להביט   הוא   זה  מאמר   מאחורי  הרעיון .  הרחבה, אינני בא לבטל את הכתיבה  שוב  18

 . אפריקה ובדרום  בקנדה"ב, בארה, הבבריטני, דוגמאות  כמה  לציין  אם,  מתפתח הדיון בהשהעשירה יותר של הדרך 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Tushnet
https://en.wikipedia.org/wiki/Larry_Kramer_(legal_scholar)
https://en.wikipedia.org/wiki/Frank_Michelman
https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Black_(professor)
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 באופן שכרךצלחתי לדון בביקורת שיפוטית  , גם אני הולם . אמופשטת יותר מהרובהייתה    הכתיבה שלי בנושא

בצורה ברורה ונקייה    לא נראה לי שקבעתי  19. פילוסופיה פוליטיתבו  המשפטתורת  עם סוגיות אחרות ביחד  אותה  

למי שביקר את הטענות   ולא נתתי תשובות מספקות   LAW AND  ספרי ב  שהבאתימהי ההתנגדות העיקרית, 

DISAGREEMENT  .ובמקומות אחרים 

  בניגוד למה שמקובל לחשוב, ראשית,  בשני מישורים.    תקיפהל  חשופהביקורת שיפוטית  כי  במאמר זה אטען  

זכויות;  שיח העל    תאזרחישאין הסכמה  חברה דרך להתרכז בסוגיות האמתיות כמספקת ל  ביקורת שיפוטית לא

מסיחה   היא  ופרשנות.    באמצעותם  האזרחי  דעתאת  להיפך,  תקדימים, טקסטים  בדבר  משנה  שנית,  סוגיות 

פוליטית    אינה  ביקורת שיפוטית הנוגע לערכים דמוקרטיים:  בלגיטימית מבחינה  נותנתכל  יתרון    בכך שהיא 

  לרוב מתוך מספר קטן של שופטים לא נבחרים ולא מפוקחים, היא מבטלת את יכולת הבחירה של אזרחים מן 

  זכויות.ב העוסקותסוגיות בג ושוויון פוליטי בהכרעה הסופית של ייצו החשוביםמהערכים   השורה ומתעלמת

ה  ל חקיקע "חזקה" וטית  ביקורת שיפ   –  שלי  דיוןה  מושאיר את  הראשון, אגד  בפרק כדלהלן:  מבנה המאמר הוא 

כמה    השני אפרוס  פרקבכלולים במטרה שאליה אכוון את חיציי.    אחרים שאינם  מנהגים   בחין בינה לביןוא  –

על    ןא נשעלא  הבלתי מותנ   ונשלי נגד ביקורת שיפוטית אינ   יעוןשלי: הט   יתבסס הטיעוןעליהן  שיסוד  הנחות  

ר את  השלישי, אסקו פרקיות. לאחר מכן, ב מודרנבדמוקרטיות ליברליות  פוליטיים ומוסדיים מסוימים  תנאים

הליך  תוצאה והן לל  הקשורים  שיקוליםתייחס הן לי  ה הז  יעוןשאני מבקש לטעון. הט  יעוןשל הט הכללי    האופי

והחמישי. בפרקים הרביעי  יידונו  אחשוף את הכשל    פרקב   ואלה  נגד מתן    ת המרכזי  ענה הטליבת  שבהשישי, 

הסופית הייצוגי  המילה  שיםלמוסדות  הטענה  מוביל :  כזאת  הרוב.  מערכת  לעריצות  בהכרח  בה    פרק לבסוף, 

בהם יש סיבה להתרחק מהנחות היסוד  שבמקומות    ,כלומר  – , אדון מעט במקרים שאינם מקרי גרעין  יעישבה

 שען.העיקרי נ יעוןעליהן הט ש

I. הגדרה של ביקורת שיפוטית 

לא  ול חקיקה  בביקורת שיפוטית ע   ורת שיפוטית". מאמר זה עוסקבמונח "ביק כוונתי  תיאור קצר של  אפתח ב

  אלה אליה אני מבקש להתייחסהש  20. או קבלת החלטות אדמיניסטרטיבית  נהליתביקורת שיפוטית על פעילות מ  

 
 ,Based -A RightWaldron  אותנו לשימוש בביקורת שיפוטית במאמר מחייב  כשלעצמו הפרט  זכויות של הרעיון  אם  בעבר שאלתי  19

Critique  ,במאמר   אזרחיים  רפובליקניים   רעיונות   ן. שקלתי את היחס בינה לבי 14  "שה  לעיל  Jeremy Waldron, Judicial Review 
and Republican Government, in THAT EMINENT TRIBUNAL: JUDICIAL SUPREMACY AND THE CONSTITUTION 159 

(Christopher Wolfe ed.,2004)  ; במאמר   ם' ובנת  רוסו   של   דמוקרטיההלבין תפיסות    ן ביקורת שיפוטית בי   היחס  Jeremy Waldron, 
Rights and Majorities: Rousseau Revisited, in NOMOS XXXII: MAJORITIES AND MINORITIES 44 (John W. Chapman & 

Alan Wertheimer eds., 1990)    :להלן[Waldron, Rights and Majorities]  ,ריבונות  של   קונטיננטליות  ת תיאוריו  לבין  בינה   והיחס  
. דנתי ביחס שבין המחלוקת סביב ביקורת שיפוטית  14  לעיל ה"ש  Waldron, Judicial Power and Popular Sovereignty  במאמר   העם

במטא ויכוחים   Jeremy Waldron, The Irrelevance of Moral  במאמר  ערכים  של  קטיביות והאוביי  ריאליזם   לגבי  אתיקה־ לבין 
Objectivity, in NATURAL LAW THEORY 158 (Robert P. George ed., 1992)  לן:  ]להWaldron, The Irrelevance of Moral 

Objectivity]  .מוקדמת,    מהטיעון ,  שיפוטית  ביקורת  על   שונות  הגנות  על  השבתי מחויבות   ,Jeremy Waldron  ראושל 
Precommitment and Disagreement, in CONSTITUTIONALISM: PHILOSOPHICAL FOUNDATIONS 271 (Larry Alexander ed., 

לגבי     Freedom's Law־ ועד לטענה הספציפית של רונלד דבורקין ב  [Waldron, Precommitment and Disagreement]להלן:  (1998
 Jeremy Waldron, Judicial Review and the Conditions of Democracy, 6 :ההתאמה האולטימטיבית שלה עם דמוקרטיה, ראו 

J. POL. PHIL. 335 (1998) . 
היא ביקורת שיפוטית על    חלקה.  מנהלית  פעילות   על   פוטיתשי  ביקורת   היא   אדם  לזכויות   האירופי   הדין   בית   של  מהעשייה   הרבה   20

 Seth F. Kreimer, Exploring the Dark Matter of. ראו פוטיתיש פעילות  לעלמעשה ביקורת שיפוטית  א יה ה קות חקיקה, וחלפעיל
Judicial Review: A Constitutional Census of the 1990s, 5 WM. & MARY BILL RTS. J. 427, 458-59 (1997),    לטענה שרוב פסקי

 .מחוקקים נגד  ולא נמוך  מדרג  טיותנוגעים לעתירות נגד פעולות ביורוקר  הברית  בארצות  העליון המשפט בית של קתייםהדין החו
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המחוקק בידי  הנחקקת  ראשית  חקיקה  בדבר  לבהנבחר    היא  ניתן  פוליטי.  מבנה  בעלת  חלק  כי    סבורחברה 

לצורך  עודות דמוקרטיות משלה  כמה תל, לרשות המבצעת  ו: אחרי הכ מנהלית  גם לפעולה  ימותמהטענות מתא 

של    מבוססות הבחירה תעודות  הכי    כמעט   אוניברסלי   כענייןי שופטים. אך מקובל  ידב להכרעה    ות התנגד  ביסוס 

על פי  לנהוג  ממשל ה י בתי המשפט יכולים לדרוש מפקידולפי זה , לעקרון שלטון החוק ת כפופותמבצערשות הה

ל הכפפת המחוקק  וסך הכב: ביקורת שיפוטית היא  קהמחוק   כלפינטען גם  הטיעון המקביל    21. הסמכות החוקית

 אותנו כאן.  השמעסיק ה י הסוגבדיוק  זומקובל; למעשה במקרה של המחוקק, אין הדבר   אולםק. לשלטון החו

שיפוטית    אותם  ברחבי העולם שניתן לכנס  שלל מנהגים  קיימים ביקורת  ניתן  עתחת הכותרת של  ל חקיקה. 

  " חזקה" שיפוטית  ביקורת  א בין  י ביותר ה  ת המשמעותי  ההבחנה להבחין ביניהם לאורך מספר צירים שונים.  

 22. "חזקה"ביקורת שיפוטית  ל חיבור זה מכוון ."חלשה"ביקורת שיפוטית  לעומת 

, לבתי המשפט יש את הסמכות לסרב להחיל חוק במקרה מסוים )אף  "חזקה"במערכת עם ביקורת שיפוטית  

הפרט  תאים לזכויות  ות את ההשפעה של החוק כך שהחלתו תאם החוק מתייחס בבירור למקרה כזה( או לשנ 

לא    חלק ממנוחוק או  סמכות לקבוע כי  (. בנוסף, לבתי המשפט במערכת כזו יש  )בצורות שהחוק עצמו לא צפה

של ביקורת חזקה    מודל לאות מתה.  יהפוך    למעשה כך ש,  עיקרון סופיות הדיוןו   תקדיםה דוקטרינת    מכוח ,  יחולו

משפט אירופיים  חוק מספר החוקים. ישנם בתי  באופן ישיר    מחוקלבתי המשפט ל  א מתן סמכותואף יותר ה

  לאשל סמכותם    המעשי  אפקט ה  ולםא  24, אין סמכות כזו לבתי המשפט בארה"בעל פניו,    23כזו. סמכות    שלהם

  25. בהרבהממנה נופלת 

במערכ לכך,  שיפוטית    המקיימתת  בניגוד  המשפט    ,"חלשה"ביקורת  תואמת    רשאיםבתי  חקיקה  אם  לבחון 

הפרט להחיל  בסמכותםאין    ולם א   ,לזכויות  את    אותה  לסרב  לשנות  שלה)או  התחולה    הטעם ן  מרק    ( היקף 

יופרו זכויות יכול לבחון חוק    , בית המשפטבריטניהיש השלכות. ב  ם של חוקיםעם זאת, לבחינת  26. שאחרת 

 
21  Richard Pildes, Frank MichelmanSeana Shiffrin,   על  שיפוטית   ביקורת  גד שלי נ  הטיעון  כמה   עד   לשקול   עלי   לחצו   ואחרים  

להתרחב גם לביקורת שיפוטית על פעולות מנהליות, לאור חוקים שנחקקו בעבר הרחוק או חוקים עם סעיפים הדורשים   יכול חקיקה 
 reductio]  אבסורדבאמצעות  בכיוון הזה יכול להיחשב הגחכה    שךפרשנות רחבה של בתי המשפט. ברי כי יש עוד מה להרחיב בעניין. המ

ad absurdum] .של הטענה שלי או לחילופין יישום אטרקטיבי שלה 
נפרדת מהשאלה של עליונות בית המשפט. עליונות בית המשפט מתייחסת למצב    "חלשה"ו  "חזקה"בין ביקורת שיפוטית    ההבחנה   22
  עבור  מוחלט  אופןב  מחייבים נחשבים אלה  יישובים( 2, )כולה הפוליטית המערכת עבור  חשובות  סוגיות  מיישבים המשפט  בתי ( 1) בוש
  אפילוואת העמדות של הרשויות האחרות בסוגיות אלה )   מכבדים  אינם  המשפט  בתי(  3)  כןו,  הפוליטית  בזירה  האחרים  השחקנים  כל
 Barry Friedman, The History of theראו    (. מחייב  תקדים  של  מוגבל   עיקרון   תחת   בעבר  שלהם   םהכרעותיה  את   לא

Countermajoritarian Difficulty, Part One: The Road to Judicial Supremacy, 73 N.Y.U. L. REV. 333, 352 & n.63 (1998)  ;
Jeremy Waldron, Judicial Power and Popular Sovereignty, supra note 14, at 191-198 . 

 ,Judicial Review of Legislation: European Antecedents and Mauro Cappelletti & John Clarke Adams, Comment  ראו  23
Adaptations, 79 HARV. L. REV. 1207, 1222-23 (1966). מורכבויות נוספות בנוגע לשאלה האם חוק שהוכרז לא תקף נחשב לא   ישנן

 תקף גם בזמן חקיקתו. 
 Dickersonדין    פסק   על   לחשוב  ניתן ,  החוקים  מספר   נמחקיםלא    תייםחוק  לא   שחוקים   ברעיון   לתמיכה.  משמעית  חד   ה נאינ  הסוגיה   24

v. United States, 530 U.S. 428 (2000)  ,פדרלי  שחוק  קובע  רוב  דעתב   העליון  המשפט  בית  בוש  (18 U.S.C. § 3501  )לאפשר  שביקש 
,  מרמזות  סקאליה   השופט  של  המיעוט  עתהוא לא חוקתי. מילות הסיכום בד  מראש   אזהרה  הייתה   לא   כאשר  גם  יות הודאות וולונטר 

  חולק : "אני  אומר  סקאליה  השופט.  ישיפוט   לציטוט   זמינה   נותרת   תחוקתי   לא   העליון   המשפט   בית   ידי  על  שנמצאה   שחקיקה,  נראה  כך
יבוטל, אמשיך להחיל אותו בכל המקרים שבהם יש ממצא בר קיימא שהודאת הנאשם הייתה    3501 §  סעיףעל ההכרעה היום, ועד ש

בית המשפט הפדרלי    בוש  Cir. 2004) th5F.3d 846, 849 ( McCorvey v. Hill, 385  בעניין  מופיע  הפוך  רושם.  464'  בעמוולונטרית." שם,  
. אולם קריאה מדוקדקת  במשתמע  בטל  כחוקRoe v. Wade ד  החמישי לערעורים קבע שיש לראות את חוק ההפלה של טקסס שבמוק

  עצמו  Roe, לא על ידי פסק דין Roeשל המקרה מראה שהביטול המשתמע נחשב על ידי חוקי הרגולציה על ההפלה הטקסנים שלאחר  
     (.הזהאזכור ה על-Carol Sanger )תודתי נתונה ל

 ,L. .ARVH 113, Party Standing-Applied and Facial Challenges and Third-AsRichard H. Fallon, Jr., Commentary   ראו   25
REV. 1321, 1339-40 (2000) . 

 .  ,L .OMPC J. .MA, 49 The New Commonwealth Model of ConstitutionalismStephen Gardbaum(2001) 707 . ראו  26
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  –  אמנה"זכות  תואם    לאסקנה שהחוק  "בית המשפט הגיע למ  בו" במקרה שבמטרה לקבוע "הכרזת אי התאמה

ה  כלומר, כפי שהתקבלהבאמנה האימנויות  אחת הזכויות  לזכויות אדם,  זכויות האדם  רופית  הבריטי    בחוק 

פעילותו או אכיפתו של החוק אשר ביחס  , המשך וקפומשפיעה על ת  לא ה כזו ". החוק קובע כי הכרז1998  משנת

שפעה:  ה  כרזה כזויש לה  ובכל זאת,  27". ניתנההיא  מחייבת את הצדדים בהליך שבו    לא   [...]  ניתנה, והיאהיא  אליו  

  מדובר)  28. לתקן את אי ההתאמהשנועד  צת הליך חקיקה  כמקור סמכות להאה כזו  השתמש בהכרז שר יכול ל

 ה מלכתחילה(. להכרזשל ביקורת שיפוטית שהוביל  אותו הליך א לולסמכות שלא הייתה ניתנת לשר ב

יותר    מודל כזו   מעניק לא  הוא כזה שביקורת שיפוטית חלשה אף    בדומהסמכות.    של   לשופטים אפילו מידה 

מפר זכויות אדם    הוא  גם אםלסרב להחיל חוק    מוסמכים  אינםבתי המשפט בניו זילנד    עמיתיהם הבריטים,ל

להתאמץ למצוא    באפשרותם  ולםא  (;199029  משנת  מגילת הזכויותבחוק    מנויותזכויות הל  בהתאם)בניו זילנד,  

כנים, בהתאם  רמזו כי ייתכן שיהיו מו  בניו זילנדשבתי המשפט    חרף העובדה  30.כזו   הפרהמנע מיפרשנות שת

בניו    אין השפעה חוקית על הליך החקיקה  להכרזות מסוג זה,  מיוזמתם  י התאמהות של אלקבוע הכרז לנסיבות,

  31. זילנד

הוראה  קיימת  בקנדה,  ביניים.  מקרי  כמה  על    המעגנת  בחוק   ישנם  שיפוטית  המחקיקהביקורת  ובתי  ט  שפ, 

לסרב להחיל חוק לאומי או פרובינציאלי אם הוא מפר    מוסמכים   ,רצות הבריתבאעמיתיהם  ל   בדומה,  במדינה

סעיפי   והחירויות כתב  את  חוקולם  הקנדי. א  הזכויות  לנסח  פרובינציאלי( )לאומי    ניתן  עליו    ן שמג  אופן ב  או 

זו הזכויות  על  "  התגברות"  סעיף  לחוקק  מוסמכים  יםהקנדי   מחוקקיםה  –  מביקורת  בכתב  הנמנות  זכויות 

  בהמשך הדברים   בהתאם,  33. " לעיתים נדירות בלבדהתגברות אולם בפועל, נעשה שימוש בסעיף ה"  32. והחרויות

שלי מושפעת    יעוןטל  מידת החשיפה שלה, כאשר  "חזקה" שיפוטית    של ביקורת  מופעאתייחס להסדר הקנדי כאל  

  34. שמית לעקוף את הביקורת השיפוטיתהר אפשרותמהבלבד במידה קלה 

 
27 t, 1998, C. 42, § 4(2), (6)s AcHuman Right . 
 .10, בס' שם 28
29 109, 5 4 .ON S.N.Z. Bill of Rights Act 1990, 1990 New Zealand : אם   ובין לפני  שנחקק אם)בין   חוק לכל ביחס, המשפט"בית  

ולא יסרב    [...]  שהיא   צורה   בכל תקף  כלא  או   במשתמע   כמבוטל   החקיקה  של  סעיף  אף  יראה  לא(,  זו  זכויות   מגילת   החלת  אחרי  שנחקק 
 ."זו זכויות מגילת של  סעיף  כל ם רק מפאת חוסר התאמה ע –להחיל כל סעיף של החקיקה 

  זו   פרשנות,  זו  זכויות  במגילת  כאן  הנמנות  והחרויות   הזכויות  עם  אחד  בקנה  העולה  באופן  להתפרש  יכול  שחוק "היכן    : 6  סעיף,  שם  30
 ."אחרת  פרשנות כל  על מועדפת  תהיה

 .Moonen v. Film & Literature Bd. of Review, [2000] 2 N.Z.L.R. 9, 22-(.C.A) 3 ראו  31
32 Canadian Charter of Rights and Freedoms, Part I of the Constitution Act, 1982, being Schedule B to the Canada Act 

1982, ch. 11, 5 33(1)-(2) (U.K.)  .כך  אומר המלא  הטקסט : 
על אף האמור בהוראה    ויחול  ההוראה   או  שהחוק]חקיקה[  ב  במפורש  להצהיר  יכול   הי פרובינצ  של  המחוקק  או   הפרלמנט  (1)

 . זו מגילה של  15עד  7או   2הנכללת בסעיף 
 הוראת כתב זה הנזכרת בהכרזה. אלמלא  שהיה כפי יחול הזה כסעיף הוכרז  אליהם ביחס אשר  חוק   הוראת או   חוק (2)

 ,The Notwithstanding Mechanism and Public Tsvi Kahana. ראו  בקישל הפוליטיקה בקוו   הקשרבעיקר ב  מופעל  התיקון  33
Discussion: Lessons from the Ignored Practice of Section 33 of the Charter, 44 J. INST. PUB. ADMIN. CAN. 255 (2001) . 

34  Jeffrey Goldsworthy    דמוקרטית  מבחינה ,  שדואגים  מאתנו  לאלה   מספקת  תשובה  אהו "  התגברות"הוראת  הציע שהתיקון של  ,
 Jeffrey Goldsworthy, Judicial Review, Legislative Override, and Democracy, 38  ,"חזקה" שיפוטית    ורתבביק  השימוש  לגבי

WAKE FOREST L. REV. 451, 454-459 (2003)  .זוהי, מן  שימוש בתיקון רק לעתים נדירות:    שהשנע  לכך   חשיבות   שאין  אומר   הוא"
הסתם הפררוגטיבה הדמוקרטית של המחוקק, אותה וולדרון מוכרח לכבד. הוא לא יוכל להתנגד ולומר שסביר כי ציבור הבוחרים  

על    –גנות בחוקה או יסונוור על ידי המיסטיקה של הממסד המשפטי  התמים ילך שולל אחרי אובייקטיביות לכאורה של זכויות המעו
חוסר אמונה   ו אות משוא פנים. התנגדות כזו תשקף בדיוק את    והיעדר  משפטית  מומחיות , עליונה ינהידי אמונה נאיבית שלשופטים ב

  אני .  457-456  'בעמ,  שםת בחוקה".  ביכולתו של ציבור הבוחרים לשלטון עצמי נאור הנותן מוטיבציה לתומכים של זכויות המעוגנו 
  האמור   אף "על    לחוקק.  לזכויות  ביחס  עמדתו  את  מוטעה  באופן  להציג  מהמחוקק  דורש  33  שסעיף  היא  תיתיהאמ  שהבעיה  מאמין
האופייני בין בתי    התיקו   אך.  בכתב   להם  המיוחסת  יבותהחש  את  יש  בכתב  הנמנות  לזכויות  כי  סבור  שאינך  לומר  דרך  היא"  בכתב

)המ אחרת  וקבוצה  חשובות  הכתב  שזכויות  שחושבים  )השופטים(  אחת  קבוצה  כולל  לא  והמחוקקים  שסבורים  חוקקיםהמשפט   )
הוא שקבוצות אנשים )רוב ומיעוט של המחוקקים ורוב ומיעוט של המשפטנים( חושבים כולם שזכויות    קורהאחרת. מה שבדרך כלל  
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שניה ה  מתשקיי  הבחנה  הסוגים  שיפוטית  בין  ביקורת  של  זב  תעוסקשונים  של  בממקומן  הפרט    סגרת כויות 

בחוקה. ביקורת    נמנו אלה  ות הפרט כפי שהתאמתם לזכויפי  ל   ברה. בארה"ב, חוקים נבחניםהחוקתית של הח

ים על סמך הפרת  כללית, ובתי המשפט פוסלים חוקהחוקתית  הביקורת  הזכויות היא חלק מ  מוכוונת תשיפוטי

 35.הם פוסלים חוקים על סמך הפרה של עקרון הפדרליזם או הפרדת הרשויות  הרוח שבה  הזכויות הפרט באות 

ל השימוש  ע פי שהגנות פילוסופיות    . אף עליפוטית גוון יוצא דופןל ביקורת שלהגנות האמריקניות ע  זה מעניק

בטענות  של מערכת המשפט לטפל  מסוימתבמונחים של היכולת הרובות מנוסחות לעיתים ק בביקורת שיפוטית

בפועלזכויותל  ביחס ע   ,  להגנה  משנית  הזו  התפהטענה  המשפט  ל  בתי  של  המבני  החוקה.    מירתבשקיד  כללי 

להיראות מתאים    עשוי . למשל, טקסטואליזם  מאבדות מתוקפן, הן  לעתים אחרותלעיתים, הגנות אלה עקביות;  

כשהזכויות    גםזכויות,    תפיסתבסיס ראוי ל  לא מתאים להיותהוא    כיבקלות  ניתן להבחין    אולםות,  לסוגיות מבני

נה  נמגילת זכויות שאי   על בסיסות, מתרחשת הביקורת השיפוטית  במדינות אחר  36.בטקסט בעל סמכות   מעוגנות

שיפוטית   ביקורת  החוקה.  ממבנה  האדם  בריטניהב  "חלשה" חלק  זכויות  חוק  בסיס  של    זהסוג  ל  שייכת  על 

ביקורת חוקתית, אתמקד במקרים אלה.  לם  קשורי  "חזקהה "שיפוטית  הביקורת  ה  מופעישרוב    מאחר.  מקרים

כמו    .כויותז  תפיסה מוכוונתת לא בהכרח תתאים כבסיס להגבלות מבניול  גישה המכוונתכי  חשוב לזכור    ולםא

צורות אחרות    כלפילהתעורר גם    עשוייםזכויות    כוונתו העומדים בפני ביקורת שיפוטית מ  רבים מהאתגרים,  כן

חוקים    בשנים האחרונות כמה וכמהפסל    של ארצות הבריתבית המשפט העליון    למשל,כך  רת חוקתית.  של ביקו

על    37.את עיקרון הפדרליזם  מבין בית המשפט  בו  ש  האופןשהם סתרו את  על בסיס הטענה   כי    הכולמוסכם 

בסוף    תקייםשה  זה על בסיס שונה מ  , במדינות והממשל הפדרלי  המדינה מנוהלת, בכל הנוגע ליחס שבין הממשל

האחרונה    פעםהעשרה,  ־סט של החוקה, או מאמצע המאה התשערוב הטק ראושרש  בעתעשרה, ־המאה השמונה

  יחס ב  חלוקותהדעות    ולםמשמעותית. אתוקן במידה    ארצות הבריתשל  בנה הפדרלי  מל  הנוגעשבה הטקסט  

  מחלוקת ה  לפי זה. הטקסט של החוקה לא מכריע בסוגיה זו.  והפדרציה  ותמדינ היחסי  בהבסיס החדש  להגדרת  

של פדרליזם    מסוים  מובןחלקם מצביעים בעד  שכ  –  עליון בית המשפט ההצבעה של שופטי    באמצעות  תמוכרע

וה  מובן בעד    וחלקם האחר(,  אל תוך החוקהבדיעבד  קוראים  )אותו הם   הקולות  רב  את מ  שקיבל   מובןאחר, 

 38? לא ברור. ה חופשית ודמוקרטיתעה של תנאי היחס המבניים בחברבסיס ראוי להכר וזה האם מנצח. 

בדיעבד,  יה  תשלישי  הבחנה  ביקורת  בין  בן  מ א  המתרחשת  האמריקני,  משפטיים    הקשרהסוג  הליכים  של 

שנוסד    כתחילה, בידי בית משפט לחוקה,מלעל חקיקה  ביקורת  לבין  ים הרבה אחרי שחוק נחקק,  לפעמ   מסוימים

 
...  המשפט  כשמערכת"  מודה בזה:   Goldsworthyהמדוברות.    הזכויות   על אופן הבנת לא מסכימים    הנמנות בכתב חשובות אך הם 

  להבטיח יכול לא המחוקק, רויותי והח  הזכויות כתב הוראות של"  תיותי"האמ וההשלכות  המשמעות  לגבי המחוקק על לחלוק אמורה 
  חוקתיות  זכויות   מפר  שהמחוקק  הקטלנית  להתנגדות  אותו  חושף  זה  דבר.  עצמו  הכתב  ביטול  של  עין  מראית  בלי  תגבר   שהשקפתו

. אולם, ייתכן שאין צורת התבטאות שתימנע מהקושי הזה. כעניין של פוליטיקה פרקטית, המחוקק  467  שם, בעמ'   ".ומוצהר  גלוי   באופן 
שמעותו של כתב או מגילת הזכויות של החברה. אני  של הצהרות בית המשפט הפומביות על מ  נתון, באיזה שהוא אופן, לחסדן   תמיד 

 על נקודה זו.   John Morley -מודה ל
אלא    הפרט   בזכויות   כלל   עסק  לא,  Marbury v. Madisonפסק דין    –   שיפוטית  ביקורת   של  ביותר  המפורסמת  המשפטית   ההגנה  35

 .שלום משפט  בית  שופטי ולפטר נות בסמכותו של הקונגרס למ 
ed.  de57 (rev. 2-156 HEORYTEGAL LND ANTERPRETATION I ,ARMORMNDREI A;  11-18  , בעמ'3לעיל ה"ש    WORKIND  ראו  36

2005) . 
 .12 "שה לעיל , למשל ראו  37
על המגבלות המבניות של חלוקת הסמכות בין המחוקקים של המדינה והפדרציה מצוטטת    שמירה  לצורךבביקורת שיפוטית    הצורך   38

נתון ממילא    הגבלותה  תומכי  ידי  על(  אופורטוניסטי)באופן  לעתים קרובות   "המחוקק  זכויות. אנשים אומרים  בסיס  על  המחוקק 
ביקורת שיפוטית על בסיס זכויות?" הניתוח    לביקורת שיפוטית מסיבות של פדרליזם. למה לא לנצל את השימוש בה על מנת לפתח 

 שלי בדבר כדאיותה של ביקורת שיפוטית על בסיס זכויות תהיה רלבנטית לטענה היברידית או אופורטוניסטית זו.   
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  מלכתחילהרת ביקו 39.לפני השלבים הסופיים של החקיקהות חוק, הצע תאורטימיוחד על מנת להעריך באופן ב

מסוימים קשיים  דבר  עניין.  מעוררת  של  כש שבסופו  רבמתפקד  חקיקה  בהליך  סופי  כשבית    ,משתתפים־לב 

נבחר  ־בלתיי הביקורת בדבר הסמכתו של גוף  ו באמת ביקורת שיפוטית )אם כנ אינ  ,המשפט פועל כסנאט מסורתי

דומה  עשויה  הכז   אופןב א  40. (להיות  מיליםלא  חלק    כביר  עבור  זה.  ההגנהבעניין  ביקורת    בזכות  מטיעוני 

, ואתמקד  החשוב  –  41יסודותיה במקרים ספציפיים הוי אומר,    –  שיפוטית, העובדה שהיא מתרחשת לאחר מעשה

  בכך.

  בדומה לעניין להתבצע בבתי משפט רגילים )  עשויה שלישית. ביקורת שיפוטית  הבחנה ההבחנה רביעית קשורה ל

  םיכולתלהיות רלבנטי לטענה שאעלה בהמשך:    עשוי  . ההבדלי מיוחדפתחנו( או בבית משפט חוקתוסטס בו  'מסצ

זכויות  ,של שופטים כל כך מעבודתם  זמת כשמוג  , היאבהיררכיה הרגילה של בתי המשפט לשקול  גדול  חלק 

מב  השוטפת משפט    סיטהשפיטה  בית  כי  ייתכן  מוסריות.  טענות  של  ישיר  משיקול  לבם  תשומת    ייעודי את 

זו   מסוגל  למשימה  אםילכך  יהיה  מראה    ותר,  הניסיון  לשכי  עלול  עמוקשקהוא  אל    וע  כך  פיתוח  תוך  כל 

 יקול מבוסס זכויות שיעלה בפניו.כל שעל  מעוות  וטל מסנןשי  נות והתקדימים שלו עצמו עדהדוקטרי 

II.  ארבע הנחות יסוד 

ההתנגדות לביקורת שיפוטית היא הברורה ביותר    הםב שהגרעין    י, ולהבדיל את מקריעוןעל מנת למקד את הט 

לטיפול בפתולוגיות    ביקורת שיפוטית תהיה ראויה כתנאי חריגכי  ייתכן  שבהם  המקרים שאינם מקרי גרעין ומ

  ולםא  ,קוראיםהנחת המבוקש בעיני חלק מהל   דמוי ההנחות  ן  חלק מ  42. כאן כמה הנחות יסוד  מנהמיוחדות, א

מקרים שאינם  היה ברורה ככל שנתקדם, והאפשרות שיש  הסיבה שאני פותח בהנחות אלה ת  .לא מדובר בתרגיל

מקרים   של  במובן  גרעין,  ל שמקרי  היסוד  הנחות  תקפות,בהם  התייחסות   א  ב  תקבל  בה  השביעי.    פרקונדון 

ייתכן   מתקיים,  לא  התנאים  אחד  אם  מותנית;  שיפוטית  לביקורת  שההתנגדות  יהיה  שלי  הטיעון  למעשה, 

במאמר זה הוא סוג של מנטליות    בקרבקש לחלק ממה שאני מעל כך שהרשו לי להוסיף    43ף. תק  יהיהלא    הטיעוןש

חלק מהקוראים יסקרו בזריזות את ההנחות  יש לצפות כי  44. בסוגיית הביקורת השיפוטית "השורה התחתונה"

ובכך    ,ןכפי שהם מבינים אותלמשל,  לחברה האמריקנית או הבריטית    מה מתאילא    איזו מהןלמצוא  על מנת  

  ביקורת את העל ביקורת שיפוטית ולהדוף  להגן    ניתןשמכך    אכפת להם אך ורקלגמרי.    המרכזי  יעוןלהתעלם מהט

  התנגדות המרכזיתלעדיף לנסות ולהבין את הבסיס    . כזו מצערת  ; לא אכפת להם במיוחד כיצד. גישהכלפיה

 
  "לכל ענף חקיקה, כגון   :'וסטסמסצחוקת  ב,  לייעוץ קודם בנסיבות מוגבלות. למשל  מקום  נותנות  הראשון  בסגנון  השיטותמ  חלק  39

 ".חשובים  ובמקרים   חשובות   חוק   אלות למושל או למועצה תהיה הסמכות לדרוש את חוות דעתם של שופטי בית המשפט העליון בש
זכר שהו  Goodridgeבחודשים שלאחר פסק דין     נעשה שימוש  זה  בהליך  .MASS. CONST. pt. II, ch. III, art. II (amended 1964)  ראו: 

בית המשפט העליון של מסצ'וסטס    ,Opinions of the Justices to the Senate, 802 N.E.2d 565 (Mass. 2004)־ בתחילת המאמר. ב
על מנת    ה מספיק  לא  כזה  באיחוד   זוג   בני   נגד  אפליה  על   אסרה   שגם  מיניים ־ חד  זוגות   ורבפסק שסעיף חוקי עבור איחודים אזרחיים ע

 המוזכרת בפסק הדין.   מיניים־להימנע מההתנגדות החוקתית לאיסור על נישואין חד
 .  ,EVR L. U.S.F., 37 Eisgruber's House of LordsJeremy Waldron(2002) 89 . ראו  40
 . אתת־פרק  ,  IVלהלן, פרק  ראו  41
 ,Some Models of Dialogue Between Judges and LegislatorsJeremy Waldron ,  -אלה מעובדות מתוך אלה הנמנות ב  הנחות  42

21 (2004)-7, 9 de. 2EVR L. .TC .UPS 23 . 
 .136 "שלה  הנלווה  הטקסט את  להלן  ראו  43
 ,in What Plato Would AllowJeremy Waldron ,כללית על מנטליות "השורה התחתונה" בפילוסופיה פוליטית, ראו    לביקורת  44

NOMOS XXXVII: THEORY AND PRACTICE 138 (Ian Shapiro & Judith Wagner DeCew eds., 1995) . 
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המקרים    ורק אחר כך לבחון את  , אם היא תקפה על פי אמות המידה שלה עצמה  בחוןול  לביקורת השיפוטית 

  בהם מאיזושהי סיבה, היישום שלה בעייתי.ש

  ים( מוסדות דמוקרטיים המתפקד 1יש בה )בקצרה את ארבע הנחות היסוד. נצייר בעיני רוחנו חברה ש  נמנה

סביר על  באופן  הנבחר  ייצוגי  מחוקק  הכוללים  ה,  לכלל  הצבעה  זכות  )בחברה  בגירים בסיס  מערכת  2;  של ( 

,  לבחון עתירות של יחידים  שייעודם,  באופן סבירגם הם    ים, המתפקדעל בסיס לא ייצוגי  מוסדות שיפוטיים

יון של זכויות הפרט  פקידיה לרעו  החברה  ( מחויבות מצד מרבית3שלטון החוק; )  על  להכריע בסכסוכים ולשמור 

ו מתמשכת,  (  4)  לבסוףוהמיעוטים;  לזכויות    וכנה  מהותיתמחלוקת    המחויבותמשמעות    ימהכלומר,  )בנוגע 

 ב לרעיון הזכויות. י שמחוי( בין כל מ הן השלכותיהמבפועל ולזכויות 

בכל    ברה המדוברת ליישב את המחלוקות שיש בין הפרטים בהעל הח  אלהיסוד  להנחות    ביחסכי    טענתי תהיה

לידי  כאלה    הטענה למסירת מחלוקותהרי שמתקיימות,  מוסדות החקיקה. אם הנחות אלה    יידעל  הנוגע לזכויות  

הכרעות  על   עבירו ביקורתמשפט י שבתי  צורך בכך אין כי  ו  ,חלשה ולא משכנעת היא סופית י משפט לפסיקהבת

המחוקק.ל  הנוגעות ידי  על  שנעשו  כן  זכויות  הכוחכי  אטען    כמו  לבטלל  הענקת  המשפט  החלטות    בתי  את 

  אפרט מעט יותר על ארבע  אולם ראשית,בכל מבחן חיוני של לגיטימיות פוליטית.    תנכשל   במקרים אלה  המחוקק

  ההנחות.

 מוסדות דמוקרטייםא. 

  התמודדה עםרוב העולם המערבי המודרני,  ל  בדומה ו דנים בה היא חברה דמוקרטית ואני מניח שהחברה שאנ 

עד שהגיעה למצב שבו חוקים נחקקים    שליטה קולוניאלית צורות שונות של מונרכיה, עריצות, דיקטטורה או  

מערכת    בדרך כללתהיה    זוכ   ציגיהם דרך מוסדות נבחרים. לחברהומדיניות ציבורית מונהגת על ידי האזרחים ונ

  ומחוקקים ייצוגי אשר הבחירות אלי   בית  וקיים בהבה,    בגיריםדמוקרטית, עם זכות הצבעה לכל ה  פוליטית

המורגל    ,יוןדבעל יכולת  הוא גוף גדול    אמוראני מניח כי בית המחוקקים ה  45. מתרחשות על בסיס הוגן וקבוע

בסוגיות  ב לרבותמורכבותעיסוק  חבר  ,  ומדיניות  צדק  של  חשובות  ומצביעים  סוגיות  דנים  המחוקקים  תית. 

ביקורת    47בתים,חלוקה לשני    גוןכ  מנגנוני ריסון  כולליםו  46םיאחראי   ,החקיקה מורכבים  , והליכיעסקי ציבור על

  באמצעות באופן רשמי ) קשוריםעה. אני מניח שהליכים אלה דיון והצב  ,שיקול ם שלומספר שלבי איתנהועדות 

ו ייעוץ(  והליכי  ציבוריים  בבית  ל רשמי  -בלתיבאופן  שימועים  החברים  הציבור.  בקרב  יותר  נרחבים  דיונים 

ציבור  את האינטרסים והדעות של    הם מציבים לעיתים    .במגוון דרכים  ם את עצמם כנציגיםהמחוקקים רואי

פעילובבוחריהם   יותרולעיתים    ,תםמוקד  חושבים  ודעות    אחרות  אינטרסים  של  מופשט  ייצוג  של  במונחים 

ו פוליטיות,  יש מפלגות  כי  גם  מניח  אני  בכללותו.  בציבור  היא  כי  הרווחים  הנציגים  של  השייכות המפלגתית 

 דיים שלהם.יר של אינטרסים ודעות מאשר הבוחרים המיח לכך שהם מתייחסים לקשת רחבה יותהמפת

 
שונות באופן רדיקלי מהאמור כאן אינו נושא שנדון    ןאו על חברות אשר מוסדותיה  החלת הטענה שלי על חברות לא דמוקרטיות  לכן  45

 במאמר זה. 
 .  ,EVR L.ORDHAM F, 72 Legislating with IntegrityJeremy Waldron(2003) 373 . ראו  46
  בייחוד ,  יחיד  חקיקה  גוף  עם  ב אולי בעייתית. ישנם בעולם מספר מחוקקים המתפקדים היט  נדמית   גופים  לשני  חלוקה  של   ההנחה   47

ההסדרים בעלי גוף אחד יכולים בקלות להחריף פתולוגיות חקיקה אחרות.    אולם.  ושוודיה  נורבגיה,  דנמרק:  ביותהסקנדינ   במדינות
 Jeremy Waldron, Comparedהטענה של מאמר זה, ראו    עבור הטענה שדבר כזה התרחש בניו זילנד, עד שניתן להחריגה מהגדרות 

to What?-Judicial Activism and the New Zealand Parliament, 2005 N.Z. L.J. 441. 
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מחוקקים דמוקרטיים פועלים  כיצד    תארלאלו  מטרתי בדברים    במחלוקת.  דבר ממה שציינתי כאן לא שנוישום  

ומן    ,מושלמים  לא. ייתכן שהם  סביר  אופןמתפקדים ב  ים הדמוקרטייםהמחוקק , אני מניח שככללפי רוב.    על

דיונים   מתקיימים  התנהלותםהסתם  לשיפור  מבנוגע  מושפעים  אלה  שדיונים  מניח  אני  דמוקרטית,  .  תרבות 

ראוי להדגשה מיוחדת. אני מניח שהמוסדות,    -  שוויון פוליטי  -ון  ון אחראי ושוויון פוליטי. זה האחרהמעריכה די

נמצאים  ה ונהלי החקיקה  מתחת  הליכים  שאם  צד  בחינה מתמדת  כך  הזה,  שוויון היבט  חוסר  שנוצר    נראה 

  ת יש לשנוכי ו ,ביקורת ראויהב מדוברשכולה תבין החברה  ,פוליטיהשוויון  ה קרוןיע בייצוג, הפוגע באופן ניכר ב

אני מניח שבית המחוקקים  כמו כן  תוקן.  ת  בעיהרכת הבחירות כך שהקים ואת מעאת בית המחוקבמידת הצורך  

 48.משאל עם  באמצעותרגן שינוי כזה, מיוזמתו או מסוגל לא

וון  המתפקדים באופן סביר מכית חקיקה ובחירות  תרבות דמוקרטית ומוסדול הנוגעותנקודות אלה   אני מדגיש

שהנחנו את    בהינתןת השאלה הבאה:  היה לשאול אי  יעון שלהלן. המבנה הראשוני של הט  יעוןשהם במוקד הט 

המחוקק? מצד    תלעקוף את עבודאף  על מנת לבחון ולעיתים    סיבה נרצה הליך לא נבחר  איזוונה, מההנחה הראש

  בחברה המדוברת לפיה  נוספת,  הנחה  . אאזן אותה מיד עם  זושני, אין ברצוני להניח את המבוקש בהנחה ראשונה  

הם עושים באופן מניח  כי  ו   –ה  י ההנחה השני  הלא היא  –באופן סביר    כראוי  מתפקדיםגם בתי משפט ה  קיימים

ביקורת    הנדרשיש את    המתוארת כאן. לחברה  בתי משפטמהמתבקש    את  את הדעת כדי לקיים מערכת של 

 את הצורך בה. להדגים יהיה שיפוטית, אם ניתן  

מחוקק דמוקרטי באופן    שלחקיקה  מניח שכל    ני לאכראוי, א  מתפקדיםמוסדות  : כשאני אומר שההערת אזהרה

  תתקיים )וצודק    לא  וחלקה  חלק מהחקיקה צודק. אני מניח שהן של ת ביחס לתוכאו צודק  הטוב   סביר היא ברובה

ביקורת    הםלהעביר עלי שמתקבל על הדעת    נושאיםגם כלפי    הדברים נכונים  ןוכ  ,(בין אנשיםעל כך  מחלוקת  

ה והשפיטה  לגבי הסדרי החקיק  דבריי. כל  לה  פיםכפו  ויהי לא מציע ש  שאף אחדנושאים  טית וגם כלפי  שיפו

יש  ר על סוג השיקולים ש, אפרט יותישיחמ ה פרק תוכן. אולם בל הליך ולא ל  ם הנוגעיםהראויים מתייחס לערכי

   הליך כזה.לראות ב לצפות

 הטב. מוסדות שפי

משפט בתי  יש  בה  דנים  שאנו  שלחברה  מניח  מבוס  -  אני  משפטית  מערכת  פוליטית,  כלומר,  ועצמאית  סת 

כי  אני מניח    סכסוכים ולשמור על שלטון החוק.  , ליישב ותמיועדת לשמוע עתירו,  באופן סביר  כאמור   המתפקדת 

עם    עולות בקנה אחדאם הן  ולבחון  ,  הממשלסמכות לעסוק בביקורת שיפוטית על פעולות  אלה יש    מוסדותל

 קה. חוהחוק וה

  יםלא נבחר   במרבית המקריםבסעיף הקודם, בתי המשפט הם    יםהמוסדות המוזכר מ   באופן שונהכי  אני מניח  

אלא גם שמערכת    בחירות,   באמצעותמאוישת    לא מר שלא רק שמשרה שיפוטית  . אני מתכוון בכך לויםאו ייצוגי

 
  שזה  ייתכן .  קוו בסטטוס  מושרש אינטרס  שלמחוקק  מכיוון בעצמם רפורמה  לערוך  מסוגלים   אינם נבחרים  מוסדות הטוענים כי   יש  48

, הן  הברית  בארצות   במיוחד   נכון  הדבר   שבהן   הסוגיות )אולם    הברית  בארצות   הפתולוגיים  והבחירות   חקיקה ה  מהסדרי   בחלק   נכון 
הטענה שגויה    .(למשל,  למחוזות  החלוקה  הסדרי  של  שהמבי  מצבם  על  שבויח  –סוגיות בהן בתי המשפט כמעט ולא העזו להתערב  

חוקק חוקים ששינו את השיטה של ייצוג פרלמנטרי משיטה    1993קק, בשנת  באופן ברור במקומות אחרים. בניו זילנד, למשל, המחו
 Electoral Act 1993, 1993 S.N.Z. No. 87 ;Electoral. ראו כהונה של קיימים   דפוסים שערער  באופן, יחסי ייצוג של לשיטה  ובנית ר

Referendum Act 1993, 1993 S.N.Z. No. 86. 
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  רבים מחוקק.  שמאפיינים את ה  לבוחרים  צוג ומחויבות ייבמובן של אתוס של בחירות,  רוח פועלת ב  לאהמשפט 

לדון    בתי המשפטבאפשרות  ש  עצום, מכיוון שפירוש הדבר הואשיפוטית רואים בכך יתרון   על ביקורת  המגניםמ

שיש  כ. אולם לעיתים,  ותציבורי  סערותחסינים מפני  הם  ו  לחצי ציבורלא היסח הדעת של  בסוגיות עקרוניות ל

שופטים  הינות בהן  ווה על המדיפוטית, הם מצביעים בגאלהפריך את הטענה הדמוקרטית נגד ביקורת ש  צורך

שופטים נבחרים בתי המשפט  הבהם  שבמקומות    אף  אולםבחלק מהמדינות בארה"ב.  כזה הוא המצב  נבחרים.  

 . שמתנהל מחוקק פיכ ,בות לבוחריםעל פי אתוס של ייצוג ומחוידרך כלל מתנהלים ב לא

ם המוטלים עליהם במסגרת של  בתי המשפט מסוגלים לבצע את התפקידישבחברה שאנו דנים בה,    אני מניח

האם פסיקותיהם    –  ראוילה היא אם ראוי שיעשו כן, ואם  יקה; השא לבקר חק   מסוגליםהם  .  ביקורת שיפוטית

יקבלו תפקיד  בתי המשפט  שאם    . אולם אני מניחיצגות של הממשלהרשויות המי  מחייבות עבורו  תהיינה תקפות 

יקורת  תחום הבבענפה  ספרות    קיימתידיהם.  בתי משפט מבצעים על פי רוב את תפקכפי ש  ותהם יבצעו או   זה

לבתי משפט  פחות    מתאימות ו  פעולות שמתאימות וב  שיפוטי ל ההליך האופיו המסוים ששעוסקת בשיפוטית  ה

  עוסקים ניח שאנו  לעיל, אני מ . כפי שציינתי  כאןלעומק    סוגיה זו ל  להיכנס  אין ברצוני  49ים. מוסדי  שיקוליםמ

  אלא נותנים מענה לעתירות   אבסטרקטית  חוות דעת   באמצעותאו    לא פועלים על דעת עצמם(  1אשר )  בתי משפט ב

עותר מסוימו ידי  על  בפניהם  המובאות  )מסוימיםים  ת  עוסק2;  בתוך  (  בסוגיות  בינארי,    הקשרים  מצג  של 

ואדברסרי מ3) כן  ;  ומעבר    תפסיקו לתייחסים  (  אותן  שלהם  לסוגיה  רחיבים  רלבנטיות  הנראות  בסוגיות 

 עם  יםגופ   וכוללת  יםערעור  מאפשרת, ההיררכיה מוכרת של בתי משפטכי קיימת  המדוברת. אני מוסיף ומניח  

ברמה הגבוהה ביותר של ערעור,  ים  מתייחסים למקר ה שה או תשעה שופטים(  מת חמיוג)כד  הרכב גדול יותר

  סוגיות ה  פתרוןן כללי ללכת בעקבות בתי המשפט העליונים יותר בנדרשים באופ   בתי המשפט הנמוכים יותר  בעוד

 בפניהם. ותהבא

משפטנים    מקרבהם נבחרים    בחברות אחרות  שופטים מקבלים הכשרה באופן מיוחד ונפרד;  רות מסוימותבחב

כך.  השורה הראשונהן  מועורכי הדין   ושלהם  סטטוס  שה, אני מניח  כך או  משרה  הגבוה במערכת הפוליטית 

גבוה    מעמד בעלי    בתורמתאפיינים  ם  שופטי, אני מניח שהבמילים אחרותספציפיים.  מלחצים  מבודדת אותם  

סיבות. משתי  חשוב  הדבר  בחברה.  נרחבת  שהשופטים  אשית,  ר  והשכלה  מניח  הערך  ל  שותפיםאני  תחושת 

כללי,  הדמוקרטי לרוחשת  החברה  ש ללגיטימיות  באופן  רגישים  שיהיו  סביר  פעולותיהם אם  ולכן  יעסקו    של 

ת,  שני  50. בה הם עושים שימוש בסמכות זושלהשפיע על הצורה    העשויזו    יקה. רגישותק ת על החבביקורת שיפוטי

בדומה  הם  גם  כי  יבים לזכויות לפחות כמו כל אחד אחר בחברה, אני מניח  שסביר ששופטים יהיו מחו   על אף

ה משמעותמסכימים    אינם  חברהלשאר  לגבי  השני  עם  הפרט.    ןוהשלכותיה  ןאחד  וזכויות  מיעוט  זכויות  של 

כפופים שהם  מניח  אני  ב לה   כלומר,  מחלוקת  בדבר  שלי  הרביעית  ושגם    נוגענחה  הזכויות,  זו כלרעיון    פיפות 

אלה(.  כיש להם סמכויות  ש   בהנחההם עושים שימוש בסמכויות הביקורת השיפוטית )  ושב  אופןעל ה  המשפיע

יותר משופט    עםערכאות  יש לפתח מנגנוני הכרעה עבור  כך  עבור המחוקק,    נכוןזה  כפי ש, בדיוק  פרטניבאופן  

 
ND AAKING MHE TN IROBLEMS PASIC B :ROCESSPEGAL LHE T ,ACKSS M.LBERT A & .RJ ,ARTH M.ENRY Hלמשל,  ראו  49

APPLICATION OF LAW 640-647 (William N. Eskridge, Jr. & Philip P. Frickey eds., 1994); Lon L. Fuller, The Forms and 
Limits of Adjudication, 92 HARV. L. REV. 353 (1978) . 

)בדיון על הלגיטימיות של בית    ROCESSPOLITICAL PATIONAL NHE TND AEVIEW RUDICIAL J ,HOPERC H.ESSE J (1980)  ראו  50
לגבי הדיון על    )כנ"ל  Planned Parenthood of Se. Pa. v. Casey, 505 U.S. 833, 864-69 (1992)המשפט העליון בהקשר הזה(; ראו גם  

 . (הלגיטימיות
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  פרק נית פשוטה. ב רובהנפוץ ביותר הוא הצבעה  חבריו לא מסכימים על זכויות. הליך קבלת ההחלטה  ש  אחד

 מתאים עבור שופטים. ההליך  ה אם זהו שאלה , אתייחס להחמישי

 ג. מחויבות לזכויות

שהם    חרף העובדההמיעוט.  זכויות  להפרט ו  לזכויות  חזקה   מחויבותיש  רוב החברה שאנו דנים בה  לאני מניח ש

מינים בשלטון הרוב כעיקרון  שהם מא  חרף העובדהי רחב, ונאופן תועלת   גת טובת הכלל באיזשהובהשמאמינים  

הם זכאים  כי  של פוליטיקה, הם מקבלים את העובדה שלפרטים בחברה יש אינטרסים מסוימים ו  כללי גולמי

מידה  רוב. הם מאמינים שמיעוטים זכאים לי שכך נוח יותר ללחירויות מסוימות שאין להתכחש אליהן רק מפנ 

או המשקל הפוליטי    גודלם באוכלוסייה  באמצעותבהכרח מובטחים  אינם  והגנה ש  מסוימת של תמיכה, הכרה

 שלהם. 

לזכויות  הכלל חברתית  . אני מניח שהמחויבות  בחברה  תיאוריית הזכויות הרווחת  פרטיאין צורך להתעכב על  

אני מניח    51. זכויותה  של שיחויות אדם ואת היסטוריית המחשבה  זכל  באשרכוללת מודעות לקונצנזוס העולמי  

היא   זו  זכויות משוחיככל שמג  ודינמימתפתח    ,חי  קונצנזוס שמחויבות  עם זהחים  ני    תוכן   בנוגע לשאלת  זה 

אייהןהשלכותו  זכויותה לזכויות  מניח שהמחויבות  חברה לוקחים  ב  ם אנשיכי הו  בלבד  מס שפתיים  נהנ. אני 

  שלהם ושל חבריהם באופן שוטף,  השקפותהעל  נים  יידתמלבנים ומאותה ברצינות: אכפת להם מזכויות, הם  

 .  קרבםברתיות שמקודמות או נידונות בלכל ההחלטות הח ערים לסוגיות של זכויות הנוגעות  והם

. חלקם דוחים את  ה כזו חריגהאני מניח שעמד  ולםא  ,הזכויות   ברעיון  יש בכל חברה מי שמטיל ספקללא ספק  

  תפיסות עולםוחים אותה מפני שהם מחזיקים בהזכויות כפי שהם דוחים כל מוסריות פוליטית; אחרים דרעיון  

( סיבות טובות  )מה שמתיימר להיות  בשל ו דוקטרינות אחרות שמתכחשות להן  תועלתניות, סוציאליסטיות א

מערער את החתירה    מנצחכקלף    ןכוחשמדי או    אינדיווידואליסטיות  ןלמשל, זכויות ה   –וסריות פוליטית  מ  של

א חלק משמעותי  המיעוט הוהפרט וזכויות  אני מניח שהכבוד הכללי כלפי    ולםוכדומה. איעילות  הרציונלית אחר  

 וודאי חלק מהאידיאולוגיה הרשמית., ביותר הרווחותת ופוליטי ה  הדעות מסגרתמהקונצנזוס בחברה, חלק מ 

  באופן כזה ת  הזכויורעיון  את    מטפחת  שהחברה  נקרטית יותר להנחה שלישית זו, נניח גם על מנת לתת צורה קו 

"מגילת הזכויות" של  כ  כך להלן  אתייחס לרשמית מהסוג המוכר.    שהיא אימצה לעצמה כתב או מגילת זכויות

ז מונח  הנדונה.  למשל החברה  מקביל  הזכוי  ה  ארלסעיפי  בחוקת  הבריתות  לכתב  צות  הזכויות    ותיקוניה, 

  דם אחוק זכויות התוך  אל    ,, למשלהשולב כפי שהיא  אדם )הזכויות  בדבר  ה האירופית  אמנ לרויות הקנדי,  י והח

מגילת  כל  יבין שאינני מניח ש  ניו זילנד. מי שמכיר את הדוגמה האחרונה  חוק מגילת הזכויות שלל ( או  הבריטי

תוחה. כל שאני מניח בשלב זה היא  שאלה פכ  נשאיר זאתכתובה.  קה  חובלהופיע    יםנדרש   ממנה  חלקאו  הזכויות  

זכויות  ש ביטוי נחקקה  מגילת  לתת  מנת  לל  על  החברה  של  זכויות.  מחויבותה  של  שכך,  רעיון  המגילה  ייתכן 

 
,  1945  מאז  בעולם  כוח  צברו  אדם   זכויות  על  שמוסכמות  עמומה  הבנה  מאשר  יותר  הרבה  כוללת  לא  זו  דעותמו   אם  גם  נכון  הדבר  51

הצהרת  ו  1776  של  העצמאות  הצהרת  דמויי  במסמכים  המוזכרות  טבעיות   זכויות  של  לתפיסות  עד  אחורה  חוזרת  שלהן  ושההיסטוריה
 . 1789הצרפתית של  זכויות האדם והאזרח 
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במסגרת מילוי חובה חיצונית  שבאה לעולם  בעבר ביוזמת החברה עצמה, הייתה תוצאה של חיקוי או    נחקקה 

 זכויות אדם.  יתחת חוקשל המדינה 

מאזני  מטה את  עצמי ו  שלי  טיעוןה. מצד אחד, נראה שאני טוען נגד  יתמיהו את הקוראיםהנחות אלה  שייתכן  

  הדבר עלול להיתפס . מצד שני, בחברה שקיימת מגילת זכויותהנחה ה באמצעותפוטית יביקורת ש  לטובת הדיון

. ייתכן שקוראים מודעים לכך שבעבר טענתי שאין להבין את הביקורת השיפוטית כעימות בין  מחוכםמהלך  כ

להדגיש בתשובתי   ברצוני  52.זכויות האדם לבין מתנגדיהן אלא עימות בין שתי תפיסות שונות של זכויות תומכי 

המוסדית בין מחויבות לזכויות )אפילו מחויבות  ברמה  יש הבחנה הן ברמה התרבותית והן  כי    שתי נקודות אלהל

מסוימת מוסדית  צורה  לבין  היא    כתובה(  אותה  חקיקה(  של  שיפוטית  ביקורת  עייפתי  לל  עשויה)כמו  בוש. 

הוא  לכך  זכויות. המענה הטוב ביותר  ל  בנוגעהם סקפטיים  ש  בטענהמתנגדי ביקורת שיפוטית  כלפי  מההשמצה  

 נגד ביקורת שיפוטית על יסודות מחויבות איתנה ורווחת לזכויות.  יעוןלבנות את הט 

לי  . אושולייםמקרים  בתור  בהן המחויבות לזכויות היא שברירית וקלושה  שחברות  ההנחה השלישית מגדירה  

ים לפעמים שאנו זקוקים  שיפוטית טוענ הביקורת  התומכי  ש  מאחר  ,באופן זהנדמה משונה או לא הוגן להתקדם  

או    ,דמוקרטיה חדשה את ערכןאת המחויבות לזכויות, ללמד את המשתתפים ב  לפרקטיקה זו על מנת לחזק 

טיעונים    ני טהור.לקבוצות מיעוט שאולי לא יקבלו אותן בצורה אחרת במערכת של שלטון רוב   להבטיח אותן 

,  הברית־ צותארגון בעד ביקורת שיפוטית במדינות כ כאלה מעניינים אך הם אינם נוגעים ללב הטענה המושמעת

או ניהול של המחויבות  ביקורת שיפוטית היא דרך ראויה למיסוד  כי  או קנדה. במדינות אלה, נאמר לנו  בריטניה  

  53. ההנחה השלישית במסגרתאני עושה  את זאתו ןווייתכהאלה  יש לקבל טענותהחברתית הקיימת לזכויות.  

 ביחס לזכויות מחלוקות ד. 

את קיומן של מחלוקות כלליות   זכויות לא סותר ל בנוגע  שקונצנזוסהיא  אני מניחש  ההנחה האחרונה והחיונית 

  ת. על כן אני מניח שאין קונצנזוס מוצאים בחברות ליברליות מודרניו   ו שאנמהסוג    וגיות פוליטיות מרכזיותבס

אם  )למשל,    הפילוסופי  מישורניכרות ב   הללו מחלוקות  ה . חלק מ הן כוללותשויות הקיימות ומה  הזכ   זהותלבנוגע  

במ סוציואקונומיות  זכויות  לכלול  מתיש  חלקן  הזכויות(,  עקרונות    עוררותגילת  להחיל  מנסים  אנו  כאשר 

בפועל )למשל, האם חופש הדת דורש מתן פטור מחוקים שבלעדיו היינו מחילים    חקיקה  לעמופשטים של זכויות  

  שיח כלפי    של מקרים פרטניים קשים )למשל, כמה סובלנות צריך להנהיג   הקשר רק ב  וחלקן מתגלות  ,(על כולם?

 . ( יםצבי חרום לאומי במ פלגני

הן תחזינה  תחילה  בות במובן משפטי צר. ייתכן שסוגיות פרשנ  אינןהמחלוקות סביב זכויות  רוב  אני מניח ש

עבור הקהילה הפוליטית. במקום אחר    קטית רבההן מעלות שאלות בעלות משמעות פר  ולם, א כאלוכסוגיות  

ת בעלות  יות של פילוסופיה פוליט אלה סוגיות מרכזי  54.זכויותביחס ל"קו פרשת המים"  של  כיניתי אותן סוגיות  

 
 . 34-36, 28-31' עמב, 14 "שה לעיל,   ,Based Critique-A RightWaldron ראו  52
חברה מוסדרת כהלכה    כגון  משהו  להגדיר  מנת  על  גרעיני  רהמק  של  הזה  בכלי  משתמש  אני.  רולס'ון  גשלי כאן דומה לזו של    הגישה  53

צ תיאוריה  למשל,    יבורית בעלת  ראו  של צדק.   ,RAWLS  ]להלן:   JOHN RAWLS, POLITICAL LIBERALISM 35-36 (1993)מקובלת 
POLITICAL LIBERALISM  .]166  ' בעמ,  שם.  כהלכה  מוסדרת  ברהבח  אפילו  ראויה   החקיקה  על  שיפוטית  שביקורת  מניח  רולסכי    נראה-

 . [ RAWLS, A THEORY OF JUSTICE  ]להלן:  JOHN RAWLS, A THEORY OF JUSTICE 195-199, 228-231 (1971); ראו גם  240-233;  165
 המטרות שלי היא להדגים שהוא טועה בעניין זה.   אחת

 .198' עמב, 14 לעיל ה"ש  ,Judicial Power and Popular SovereigntyWaldron ראו  54

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%27%D7%95%D7%9F_%D7%A8%D7%95%D7%9C%D7%A1
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לחברה שבה    ייחודיות   לא  מחלוקות אלהמכך, אני מניח שעל חיי אנשים רבים. יתרה    משמעות ־רבותהשלכות  

להבין    ן, בחירות שניתאיתןחברה מודרנית צריכה להתמודד    מרכזיות שכלהן מתעוררות. הן מגדירות בחירות  

פוליטיות  המחלוקות  הריים קיימים, בחירות שהן מוקד  בקונטקסט של דיונים פוליטיים ומוס  ב באופן סבירהיט

צדק  של    הלגיטימיות: הפלות, העדפה מתקנת,  דוגמאות לכךניתן למנות בקלות כמה  מוסריות בחברות רבות.  הו

יקת של סובלנות  , המשמעות המדוחשודים בפליליםזכויות  ממשלות או התערבות בשוק,    חלוקתי באמצעות 

 .ן הלאהוכ  מפלגות מימון  שלאו   של ביטוייםות של מיעוטים, רגולציה הזכות לתרב דתית, 

רק  ולא    קרובות סביב יישומים כללייםת קיימות לעיתים  זכויול  נוגעאלה, מחלוקות בדוגמאות    ותמרמזש  פיכ

שהמחויבות כוללת  מכך  . מכיוון שאני כבר מניח מחויבות כללית לזכויות, מפתה להסיק  של הסוגיות  הןשוליב

ו זכות  כל  של  הקשה  הגרעין  במחלוכי  את  שנויה  נעשית  זו היא  שלה.  היישום  של  בקצוות  רק  טעות.    הי קת 

לזכויות  מחויב  בהחלטות  בלב  עשויה  ו  להיות  קו   בכנותשלם  מקרי  כאשר  נשאריהמ־פרשת־אף  שנויים  ם  ים 

לות על שיח שנאה גזעני הן  הגב  בנוגע לשאלה אםשאינם מסכימים    אדם־בנישני  כי  במחלוקת. למשל, ייתכן  

שניהם גם  כי  וייתכן   ,כי הזכות לחופש הביטוי היא המפתח לליבון הסוגיהאת הטענה  מקבלים שניהם    הולמות,

סוגיה מרכזית ולא שולית ביחס לאותה זכות.    הוא בגדר  מתווכחיםעליו הם  שמקבלים את העובדה שהמקרה  

 ה.  אין סיבה לפקפק בכנות נאמנותם אלי  ולםא 55, מכך עולה שייתכן שיש להם תפיסות שונות של הזכות

שככלל העובדה  לא  לאזכויות  ל  בנוגע  אדם־בניבין    מחלוקת  קיימת,  הצדדים  שאחד  כך  על    מתייחס  מעידה 

עמדותזכויותלברצינות   שיש  אין ספק  כנות    הנתמכותקיימות    .  חוסר  או  בורות  דישים  א) נבלים    בידימתוך 

או  ל א  אינם)  מוסריים  ריםבּו  בידיזכויות(  חשיבותן(.  או  כוחן  את  ה  ולם מבינים  שברוב  מניח  מקרים  אני 

ולא סביר לצפות לכך שיהיה סביבן קונצנזוס.    ,רציניות  בהןלב. הסוגיות המעורבות  ־ תמתו  סבירההמחלוקת  

שרולס היסס   במקום) םמחיל אות ולם אני א" של רולס,  שיפוטה נטלי נון "חרות, אני מניח משהו בסג במילים א

לא סביר לצפות    56. 'טוב'הבהגדרת  סוגיות    על  באותה מידה שהן חלות  ,'נכון'ה  בהגדרתלעשות זאת( על סוגיות  

שרולס מדגיש:    כפיויות יתנקזו תמיד לקונצנזוס. וזכעל  סוגיות מורכבות וטעונות  ב אנשים  לכך שדעותיהם של  

שנועדה  בלבד, או ביריבות  דווקנות  בבורות או    בינינו ]בסוגיות אלה[ שורשוהשוני  להניח שכל  [  ...]  "לא ריאלי

 57. ".כוח, סטטוס או יתרון כלכלי יגהשל

מוסרי. אפשר להכיר בקיומה של מחלוקת בסוגיות של זכויות    כלל לרלטיביזםקשורה    לאההנחה בדבר מחלוקת  

בלי לטעון  מ  –  פתירות בלתי    שלהן,  הפוליטי אפשר אפילו להכיר בכך שמחלוקות אלה הן לרוב, בהיבט    –וצדק  

  קושי אתכל  ההכרה במחלוקת תואמת ללא    מחלוקת.ב  ות שנוישאין בעצם עובדות    אתית־המטאאת הטענה  

אמיתות הסוגיה  בו  ששלא מדובר במצב  בהנחה    –  כלשהי בסוגיית זכויות ועקרונות חוקתייםקיומה של אמת  

 58. ניתן להתכחש לה באופן סבירבצורה שלא  מתגלה 

 
134ERIOUSLY SIGHTS RAKING T ,WORKINDONALD R-על ההבחנה בין המושג של זכות לבין תפיסות שונות שלה, ראו    לדיון  55

136 (1977) . 
  מההכרעות"רבות    כי   טוען   רולס "(.  השיפוט"נטלי    על   ן. )בדיו 54-85'  עמב,    53  לעיל ה"ש  IBERALISMLOLITICAL P ,AWLSR  ראו  56

  לאחר  לו אפי,  מסקנה  לאותה   יגיעו   מלאים   מחשבה  כוחות   בעלי   מצפון   שאנשי   צפוי   לא   בהם שהחשובות ביותר שלנו נעשות בתנאים  
-163' עמ ב, 14לעיל ה"ש  WALDRON, ראו 'טוב'ה  הגדרתולא רק על  ' נכון'ה  הגדרת  על זה  עיקרון  להחלת .58שם, בעמ'  ."חופשי דיון 
149 . 

57 IBERALISMLOLITICAL P ,AWLSR ,58' עמב, 53 "שה לעיל. 
 . 182' עמב, 19  "שלעיל ה  ,The Irrelevance of Moral ObjectivityWaldron ראו  58
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.  , אולם לא מיישבת אותןסוגיות שנמצאות במחלוקתל  מגילת זכויות, אני מניח שהיא מתייחסת   קיימתאם  

זכויות מתייחסות  בסעיפים קודמים. בארה"ב, ברי כי הוראות מגילת ה  ה כאלסוגיות  ציינתי כמה דוגמאות ל

  חלוק לניתן  ש  ותפתרון לסוגיקובעות בעצמן  וגם כי הוראות מגילת הזכויות    הור סוגיות אליש לפת  ושב  אופןל

על כן  באופן  הןעלי על  סביר.  ניסוחים    להגות  יכולתנו היצירתית, אני מניח שהיקפן של מחלוקות אלה עולה 

  59. מגילת זכויות ה שלחקיק מונעת  לאמופשטים. מחלוקת 

אין חולק  אך הגם ש  –של הפרת זכויות  קיימת אפשרות    בושנו במצב  אותעמידות  לוקות נשארות בעינן, ומהמח

וראת  האת  והאם היא אוסרת  זו  התייחסות    היקף  תבכל הנוגע לשאלעדיין    ,סוגיהלמתייחסת  מגילת הזכויות  כי  

 60.שנוי במחלוקת בקרב אנשים סבירים  נותרהעניין    –לה(  או מגבילה את היישום ש) לגביה עלתה שאלה  ש  החוק

בדבר התייחסות    –מי שטוען אותו    לפחות בעיני  –  לנסח טיעון שנראה מכריעכי ניתן  חיש  אין בנאמר כדי להכ

על סוגיות  יתווכחו ביניהם    משפטניםביקורת שיפוטית מיוסדת בחברה אזי  מגילת הזכויות לסוגיה הנידונה. אם  

יחגגו.    משפטניםמגילת הזכויות. למעשה,    במסגרתשל הטקסט    מעמדו ב ו  כשלעצמו  בטקסט  עיון   אלה באמצעות

של מגילת הזכויות    הפושרותשלו אל תוך ההתחייבויות    כל צד לכל מחלוקת יטען שאפשר לקרוא את העמדה 

:  שאני מניח שכבר ברור  רעיוןבבגלוי    ודות( מספיק. איש לא יהיה מוכן להרחב )או צר  אופן ב  ןאות   יקראו אם רק  

הן  מנוס מתיות והסבירות שאין  יאת המחלוקות האמ  רק לעדן   של מגילת הזכויות נועדה   הרטוריקה הפושרת 

לעודד    תקיק חצורך  ל  במידה שתספיק רק  ,ברצינותזכויות  ל  המתייחסים   אדם־בני   בקרב כזו. במקום  מגילה 

ות של  לשאל  תהפוכנהקורת שיפוטית תוביל לכך שהן סביר שביאותנו להתעמת עם מחלוקות אלה באופן ישיר, 

היא    ,ותבסוגיות המוסריות שהן מייצג  לדיוןהרצוי    הקשרה  זהואם  השאלה  פרשנות לאותם ניסוחים פושרים.  

 .  יש יחמה פרקבהן נעיין בש שאלותאחת ה

III. יעוןהט מבנה 

הם    ולםחברי הקהילה מחויבים לזכויות, א   ? ותמגדיר  ןאותו ה שההנחות שלנו. מה עושים עם המצב    אם כן   אלה

  –מהסוגיה  לא על מנת להיפטרחלוקים לגביהן. רוב הסוגיות לגבי זכויות זקוקות לפתרון. אנו זקוקים לפתרון 

כל מיני    יש כמובן.  כזו  כאשר נדרשת פעולה  לספק בסיס לפעולה משותפתעל מנת  אלא    –  61זאת לא ניתן לעשות 

יַאְצָיה  –  לל חברתיכפתרון בקנה מידה    בהן לא נדרששסוגיות   ה המלט, הערך  , משמעותו של המחז*ְטַרְנסּוְבְסַטְנצ 

בסוגיות  גם  הסכמה בסוגיות אלה. למרבה הצער, אין צפי ריאלי שנגיע ל  שכן וטוב שכך,    –   של חיי הגות טהורים

זכויות אנו  ש  של  להכרעהבהחלט  בהן  צפ   זקוקים  בהכרעה  אין  הצורך  להסכמה.  ריאלי  את    אינוי  מעלים 

 תוך להט הוויכוח.משמעות הדבר היא שיש לחשל בסיס משותף לפעולה ב חלוקת;המ

 
 . ,HILP &AW L, 19 Waldron on Law and DisagreementThomas Christiano(2000) 537 ,513 . ראו  59
  ההוראות.  יישומם  של  לקצוות   מוגבלות   המחלוקות   ואילו ,  מרכזיים  למקרים  נוגעות  הזכויות   במגילת  שההוראות   אומר   אינני ,  שוב  60
במקרים שאינם שנויים במחלוקת, ייתכן שאנשים משתמשים באותה    אף ומשאירות את האפשרות    ומעורפלות  מופשטות   רוב   פי   על

 . זכותל ברצינות  מתייחסיםכולם   ועדיין עלינו לומר כי  –נוסחה מופשטת עבור גישות ממשיות שונות לאותה זכות 
ל  61  NACTIONIEMOCRACY DO TUIDE GS 'ITIZENC A ):OOKBHE (TMERICA A .,LAT ETEWART SON J .FC (2004) 90־ השוו 

ובהערה כי "בית המשפט קובע כי הזכות לפרטיות מגינה על החלטת האישה לבצע הפלה וכי העובר אינו    Roe v. Wade)בדיון לגבי  
 אדם בעל זכויות חוקתיות, ובכך מסיים את הדיון לגבי הסוגיה שהייתה פעם שנויה במחלוקת"(.  

 . הדתי  בטקס  והיין  הלחם למעמד  בנוגע צרי נו  תאולוגי  דיון עריכה:  הערת* 
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זו  כית. אנו מחוקקים בתחומים מסוימים, וחקיקה  בזירה המשפט  אנו מתעמתים עם הצורך בפתרון  מציאות ב

להסדרים    נוגעתסוגיות של זכויות. ייתכן שסוגיות אלה אינן בולטות על פני החקיקה. ייתכן שהחקיקה    וררתמע

מה    ולםא  ,ההיסטורי של מרכזי ערים  םשימור  רפורמה במימון מפלגות או  ,השעות עבודמינימום  של נישואים,  

אם יש ליישם את  ה  –זו  הובהקשר לסוגיה    ,החוק מעלה סוגיה של זכויות  שמישהו שם לב שיישוםשקורה הוא  

 עולה הצורך בפתרון.   –שמא לא או   החוק על פי תנאיו

שיפוטית  בעד  טיעון שאני מכבד ביקורת  של  כלשהי  להבחין  הו  סמכות  למחוקקים  קל  לא תמיד  כדלהלן:  א 

לצפות אלו סוגיות של    ; לא תמיד קללהצבעה  בהצעת חוק המובאת בפניהם   מוטמעותבסוגיות של זכויות ה 

אזרחים להביא  מנגנון שמאפשר ליש תועלת בש  זו הסיבה לכך  .ןעתידי שלהלהתעורר מיישום    עלולותזכויות  

ליד  האלה  הסוגיות  הכלל,  את  מתעוררותיעת  שהן  אבמועד  טיעון  ולם.  שיפוטית  ברק    התומך  זהו  ביקורת 

הנידונההשא   מסגרתהב  –  "חזקהה"  תהצורב  לאו,  "חלשה" הזכות  של  המופשטת  ב  לה  בית  ש  אופןמיושבת 

לנכוןהמשפט   טיעון  .  רואה  בל  הדומהמשהו  ב  התומךזהו  הקיימת  בית המשש,  בריטניה מערכת  יכול  בה  פט 

ש  להכריז כך  משקלעל  בעלת  זכויות  הפרק  שאלת  על  מוצאים    62. עומדת  שאנו  להסדר  טיעון  זהו  לחילופין, 

הצעות חוק    בחון ל  סמכות שלטונית יש    תובע הכלליל  שבהןאף יותר,    "חלשה"ביקורת שיפוטית    במערכות בעלות

סוגיות  טובת ל הנדרשת  ערנות מיסוד ל סוג של הסדר כזה הוא  63. זכויות שהן מעלותה סוגיות  על גלוי ב הצביעול

 . זכויותרעיון המחויבות ל – לעילדזכויות הגלומה בהנחה השלישית 

לאחר  כי  ו  מסוימת,  להצעת חוק  קשרעולות בששל זכויות  המחוקק מודע באופן כללי לסוגיות  כי  נניח, לעת עתה,  

המחוקק  יוצא אפוא שבאופן מסוים.    האמורותסוגיות  את ה   פתורל  – והצבעה    באמצעות דיון  –  כריעהוא מ  דיון 

  פתרון ם  הא  :היאבמקרה כזה  דת בפנינו  ומעשבהנחה הרביעית. השאלה  שקיימות  שיערנו  שמחלוקות  צד ב  נוטל

 ? מערכת המשפט באמצעות ולבטל אות אף לי ואו פקפק בו יש סיבה ל שמא או מכריעשל המחוקק  הז

אלא    : הכרעת המחוקק עומדת בעינהדלקמןככלל ההחלטה  יש לנסח את  ש  יש שטועניםכיצד נענה על שאלה זו?  

ם  יה תוחים שהפרטים בחברה חלוקים בדע מני  ו. אנזה לא יעבודכלל כברי כי    ולםה זכויות. אאם כן היא מפר

אנהנתונהחוק  ההצעת    הזכויות שלשאלת הפרת  ל  בנוגע  זקוקים  חנ .  אותה מחלוקת.  את  ב  יישש   כלללכאן  ו 

את אותן מחלוקות    ,, ולא יצית מחדשמנגנון הכרעה שיפתורמאז ימי הובס: עלינו להקים  הנקודה הזו קיימת  

מלכתחילהל  הביאשקיומן   הכרעה  במנגנון  היא  64. צורך  שהפרטים  שא  המשמעות  פי  על  הנידונהף    בחברה 

את  יישב  מנגנון ההכרעה ש  לשלגיטימיות  ל   יט תיאורבסיס  על    להסכים  עליהם  ,זכויותל  בנוגע  ביניהם  חלוקים

קבלו על דעתם  תשי  כאלו  בחוןכזה, עלינו ל ש  להקמת מנגנון הנדרשים    שיקוליםה  בחינתבם. על כן,  יהמחלוקות

  65. משני צדי המתרס של כל מחלוקת כזואנשים  של

 
 . 26-28 "שלה הנלווה הטקסט  את   לעיל ראו  62
  הכללי   התובע ,  הנבחרים  בבית  העולה  חוק  הצעת  בכל":  New Zealand Bill of Rights Act 1990, 1990 S.N.Z. No. 109, § 7־ל  השוו  63
זכות הנמנית במגילת    יביא לידיעת בית הנבחרים כל הוראה או סעיף בהצעה שנראית לא תואמת כל חרות או  בהקדם האפשרי   [...]

 Grant Huscroft, Is the Defeat of Health Warnings a Victory:  לדוגמה שנויה במחלוקת לשימוש בסמכות זו ראו  .זכויות זו"
for Human Rights? The Attorney-General and Pre-Legislative Scrutiny for Consistency with the New Zealand Bill of 

Rights, 14 PUB. L. REV. 109 (2003) . 
 . 123 EVIATHAN L ,OBBESHHOMAS T(1651) (Richard Tuck ed., 1996) השוו  64 

.  עצמן  בזכות   מסוימות   ות הכרע  להצדקת   בסיס   מאשר   יותר   לכלול  צריכה   נורמטיבית   פוליטית   שתיאוריה  היא   זאת   לומר   אחרת   דרך   65
של    דורשת   היא הנורמטיבית  לסוגיה  להתייחס  צריכה  היא  הכללי.  הטוב  של  תיאורה  או  צדק  של  תיאוריה  למשל,  מאשר,  יותר 
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מעתי  ש  ולםכמענה לבעיה של מחלוקת מוסרית. א מנגנוני ההכרעה  את הצורך בלגיטימציה של    אני מציג כאן

מכיוון שאנו    הילוכנו.לה להפריע ל  אפשרל   אין צורךפוליטיקה,  ב שהמחלוקת פושה    בגללכי    הטועניםפילוסופים  

  מאחרו   ,וצאות בפועלהצדקת התל   בנוגעשאנו חלוקים    באותה מידהמנגנוני הכרעה לגיטימיים  ל  בנוגעקים  חלו

עמדה  כבר  שלא ננקוט    מדוע  –  משהולגבי    , לנקוט עמדההלמרות מחלוקות אל  ,(עמדתי)גם לפי    ש צורךיש  שברור

  אנו צופיםסוגיית הלגיטימיות בין אם  שעלינו לגשת ל  התשובה לכך היא   66? סוגיה התוכנית ובזה יסתכם הענייןב

ובין אם לאו.   עלינו  ראשיתשנמצא בה מחלוקת  ועלינו להביא בחשבון  ,    שיקוליםאת הלעצב מנגנון הכרעה, 

שנית,  ולעיצוב   ייםהרלבנט  הנוגעים  שיקולים   קיימים.  חשיבות  הענקת  הגינות,    כגון  –  ללגיטימיות   בעלי 

שאלת  מבנפרד    מתעורריםת מחלוקת ואינם  בעקבו  אשר מתעוררים  –  יותתפות, השתהאפשרות להביע עמדה

ה  נ שלא נסכים לגביהם אינ. העובדה  , אין לנו ברירה אלא לשקול אותםעליהםמנגנוני ההכרעה. גם אם לא נסכים  

 ם.המהותית שקדמה להצד לכאן או לכאן במחלוקת   לנקוטמהם ו  סיבה טובה להתעלם

ביקורת  לפוף  כ הליך  הלביקורת שיפוטית ובין אם    ןנתו  אינוחקיקה  ה  הליךאם    מושלמים. ביןאין מנגנוני הכרעה  

ההליך שגוי  להכריע  לעיתיםעשוי    שיפוטית,  במקום  להו   באופן  זכויות  עליהלהפר  חיים    והיז  67ן. גן  עובדת 

על כולם להודות שיהיה לפעמים דיסוננס בין מה שהם רואים כבחירה הנכונה לבין מה  במציאות הפוליטית.  

ריצ'ארד וולהיים קורא לזה  מנגנון ההכרעה שהם רואים כלגיטימי.    באמצעותשהם תופסים כבחירה שהתקבלה  

את  ליישם  אין    רת לאותו אזרח עצמו לקבוע כימאפש  דמוקרטיהמכיוון שה   68", הדמוקרטיה  "פרדוקס בתורת 

א המדיניות שנבחרה  י מכיוון שא' ה  –   כי יש ליישם את א'  בד בבדא מדיניות שהוא הצביע נגדה, וכאשר א' הו  –  א'

הנוגע לכל   מדע המדינהזהו פרדוקס כללי בעל ידי הרוב. אך וולהיים טועה בייחוס הפרדוקס הזה לדמוקרטיה. 

החלטות  קבלת השאלת הליך  וגם עמדה בנוגע ל  "ראוי"השאלת  ל  בנוגע  גם עמדה  כוללתתיאוריה פוליטית ה

   ."ראוי"ה  ת בשאלמחלוקת ה  להכרעת

מנגנון הכרעה ליישוב  הערכה של  בבעיצוב או    לקחת בחשבון   עלינו ש   שיקוליםה  ם, מה כשלנגד עינינו אזהרה זו

של    ניתן זכויות?    לגבימחלוקות   סוגים  שני  "תו  .שיקוליםלשקול  אותם  ו"םצאתייאכנה  למרות  הליכיים"   "

 ניהם נוגעים להליך קבלת ההחלטות. שש

נפרד  ב  ,נתונה  קבלת החלטה הליך  או ישתתף ב  החלטה   אדם יקבל כי    להצדקה   טעמים  הם  הליכיים  שיקולים

אם להעניש  יש את הזכות לקבל החלטה    ריםלהוכי    לומרנהוג  ,  תוצאה הראויה. בחיי הפרטל  הנוגעיםיקולים  מש

  נוסעים אחרים באוטובוס.של  ברחוב או    אין זה מתפקידם של עוברי אורח  –  יכלשה  העל הפר  ם שלהםילד  את

קא  ודו  גם אם לדעתנואם אכן יש להעניש את הילד. למעשה, נוכל אפילו לומר זאת  בלי לשפוט מנוכל לומר זאת  

יכריע   יו עניין זה בב סביר שעובר אורח  כרים  המו  הליכייםה  שיקוליםה. בפוליטיקה,  מההורהתר  צורה טובה 

 
מתקבלות החלטות פוליטיות בעת מחלוקת. תיאוריה פוליטית נורמטיבית שלא עושה    שבאמצעותם  ההכרעה  מנגנוני  של  הלגיטימיות

 ה בחסר באופן מובהק.  כן לוק
66  Christiano    מנסח נקודה זו במונחים של נסיגת הליכים: "אם צודק וולדרון, יש לצפות למחלוקת בכל שלב; כך שאם אנו זקוקים

,  59  "שה  לעיל ,   Christiano",ההליכים   נסיגת  את  לעצור   נוכל  לאלהליך גבוה יותר על מנת להכריע בכל מחלוקת כשהיא מתעוררת,  
 .301-298 בעמ' ,14 לעיל ה"ש WALDRON. לדיון בנוגע לנסיגה, ראו  הי נסיגה מסוכנתמנסה להדגים שזו  הוא לא אולם.  521' בעמ

,  המשפט  בתי  בעוד ,  בפועל  זכויות  להפר  מסוגל  המחוקק:  המחוקק  של   בצד  יותר  גרועות  יהיו   תמיד  הטעויותמי שטוען כי    שמעתי   67
להפר   עלולים שיפוטית ורתביק  של בסמכות   שימוש שעושים משפט  בתי. טעות זוהי. עליהן להגן מנת על מתערבים  לא, הגרוע במקרה 
 .  4 בהמשך בסוף פרק  זה ב אדון.  עליהן םביטול חוקים המגני באמצעות זכויות 

68  71 (Peter Laslett OCIETY SND AOLITICS P ,HILOSOPHY, in PA Paradox in the Theory of DemocracyRichard Wollheim, 
ser. 1969) deRunciman eds., 2& W.G.  . 
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, הזכות לכך שהקול שלך ייספר גם כאשר  'להצביעהזכות  ' על  ו  'וויון פוליטיש'ביותר הם אלה המבוססים על  

 .עמדתך  אינם מסכימים עםאחרים 

תוצאה ראויה )כלומר,    בטיחישאופן  במנגנון ההכרעה  את  ב  לעצ  טעמיםה  , לעומת זאת, הםתוצאתיים  שיקולים

שזכויות הן חשובות,    אחרהוא מחלוקת לגבי זכויות. מ נכונה, צודקת או טובה(. התוכן שאנו עוסקים בותוצאה  

תשובות שגויות    .ברצינות רבה  תוצאתיים  שיקולים  כן שלא נטעה לגביהן, ועל כן עלינו לקחת בחשבוןחשוב גם  

בסוגיות    עשויות נסבלות  עיצוב  להיות  א של  שגויות    ולםמדיניות;  עקרוניות, תשובות    להפר  עשויותבסוגיות 

במידת    מנע מתוצאות כאלה או לצמצם אותןלהי  את החשיבותהפרטים בחברה שאנו מדמיינים מבינים    זכויות.

 אפשר.  ה

. כפי שציינתי  עליהם  יסכימוני צדי המתרס  מש  גורמיםש  תוצאתיים  שיקוליםפעמים לא קל לזהות  שלכמובן  

בו תועלת אם  העיצוב של מנגנון ההכרעה צריך להיות נפרד מהמחלוקת הספציפית שעליו ליישב; אין    69לעיל, 

מחדש אותה  מצית  לה .  הוא  עלינו  מילכן  ספציפיות    המכוונים  תוצאתיים  שיקולים מנע  שנויות  הלתוצאות 

נשים לבצע הפלה    בעד זכותן של   לתוצאה שהיא  פת מנגנון הכרעה שנוטה יותר להוביל , העדמאלדוג  –במחלוקת  

התומכים בזכותם  ון הכרעה שנבחר בצורה כזו לא יזכה לנאמנותם של  מנגנ  ולא בעד זכותם של עוברים לחיים. 

  תוילגיטימ ל  שיזכולהקים מנגנון שיביא להכרעות    הרעיון הואכל  ,  נתונה מראש  המחלוקת. כש של עוברים לחיים

 שני הצדדים.  בחינת מ

עלינו  כי  המבוקש(  תוך הנחת  תר. במקום לומר )יו  צרעל בסיס    תוצאתיים  שיקולים  לקבץ  באפשרותנועם זאת,  

הסיכוי הגדול ביותר להניב סט זכויות מסוים השנוי במחלוקת, נאמר  את  לבחור בהליכים הפוליטיים שיש להם  

תהיה אמת זו  אמת בנוגע לזכויות,  ה   לאע  הסיכוי הגדול ביותר להגי  הליכים פוליטיים שלהםב  עלינו לבחורכי  

 :אנוזאת איילין קב ניסחהאשר תהיה. כפי ש 

וחשבון" לדין  זקוקים  שלמדוי  איננו  טיעונים  זכויות  ה  ק  לטעון  מנת  על  אותן  לפרש  יש  וכיצד  לנו  שיש 

התוצאתיים)כלומר,    אינסטרומנטליים  מהטיעונים  רבים  על  (.  מבוססים  אינם  ביחס  אינסטרומנטליים  ידע 

יים לגבי הדרך שבה המחוקק מקבל  להם מבוססים על שיקולים מוסדיים כל וכן של זכויות פרטיקולריות.  לת

אנשים פרטיים  באפשרות  ש הדרכים  מהן  הגורמים המשפיעים על החלטותיהם ומהם  החלטה לעומת שופטים,  

 70.."הםמ כל אחדבפני   הביא את עתירותיהםל

  תוצאתיים  שיקוליםוהציע ש  יותר  עוד   הרחיק לכת  יוסף רזברצינות.  שנתייחס אליו    ראוי   כזה  שיקולים  סוג

, ככל הנראה, על חשיבותן  תמבוסס  הדוגמטיות הזו   71. היחידים שיש לקחת בחשבון  שיקוליםה  מהסוג הזה הם 

  ם מגוון ג  םישנ  אולם,  מנם חשובותוזכויות אל  הנוגעותבפועל של ההכרעות  התוצאות  של הסוגיות שעל הפרק.  

ליישוב מחלוקות    יצוב המנגנוןע את  בבחירתנו  אותם    נשקול  לאש  אין סיבהולים חשובים שאינם תוצאתיים ושיק

. יש טעם ביישוב  הנה אחת נוספת: עיקרון ההגדרה העצמית  ובכל זאת,  דוגמאות  כמהזכויות. ציינתי כבר  ל  נוגע ב

 
 . 64 "שה, לעיל ראו  69
70 451, 466 (2003) .HILP & L., 22 Participation and Judicial Review: A Reply to Jeremy WaldronAileen Kavanagh, . 
71  46 (1998)-25, 45 .URISJ J. .MA43 Disagreement in Politics, J. Raz,   .גם  ראו  USTICEJF OHEORY T A ,AWLSR   53  "שה  לעיל,  
 . "שלו הצפויות התוצאות של הצדק מידת  הוא הליך  כל  של לשיפוט הבסיסי"הקריטריון  : 230' עמב

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3_%D7%A8%D7%96
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חיצוני )למשל, על ידי ממשלה של    תכתיב  מכוחכל חברה בתוך המערכת הפוליטית שלה ולא    המחלוקות של

שסמכות  ללו טוענים  . השאין זה שיקול מכריע  יםדם(. יש מי שחושבשלטון קולוניאלי קושל  מדינה שכנה או  

מעטים    ולםא  72. ה עצמית לאומית וריבונותלעתים לגבור על הגדר  נדרשתות אדם  שאלות של זכוי בינלאומית ב

העובדה  מכחישים   לאת  הפחותחשיבות    כךשיש  לכל  נתן  מסוימת  לא  רז  מ.  פי    כךל  שקלמספיק  על  שאף 

גם  להיות    עשוייםזכויות, שיקולים מסוג אחר  ל הנוגעותם חשובים מאוד בתחום ההכרעות  ששיקולים תוצאתיי

 . בעלי חשיבות

כדי    יהיה בכך   שכן,  הנורמטיבי  יםאופי ב  עייןל  עלינו י סוגים,  שקיימים שיקולים מכל מינ  כאשר אנחנו מזהים 

ביניהם.לה היחסים  על  נשמע    שפיע  תוצאתיים"  אי התוצאתנ  הגישהמ  שנגזרכמונח  "שיקולים  מכיוון    ולםת. 

שאנ לה  ו שהתוצאות  להימנעות  ימנסים  זכויות,  הפרת  הן  מהן  הדאונטולוגנחיצ ה ן  מ  משהויש  זו  מנע  ית  ות 

עיקרון שאוסר על הפרה ישירה: מעצבי  ל  באופן זהה  מחייבות   המזוהה עם זכויות. ייתכן שתוצאות כאלה אינן

להפרות ישיר  ולא  עקיף  באופן  אחראים  ההכרעה  להתרחש    מנגנון  מנגנון  בשלשעלולות  אותו    ך א  ,הפעלת 

 73. זהעניין ב חובת זהירותעליהם   החללכן ו –ססת על זכויות מבועדיין   אחריותם

  נחיצות ב   גם  מתאפייניםלעתים קרובות    ולים הליכיים? שיקולים הליכיים מה לגבי טבעם הנורמטיבי של שיק 

דבורקיןדאונטולוגית רונלד  לדעתי,  .  שיקולי  טועה,  של  אותם  ייםהשתתפות   םבטבעם  "תוצאות  כ  בהגדרתו 

בקבלת החלטות פוליטיות  יטול חלק  ללאזרחים    מתן ההזדמנותהוא מציע ש  74. של תהליך פוליטי"  יות שתתפות ה

נותנת    בחברה. הזדמנות זו  וויוניהש  מעמדםאו  שהוא מאשש את חברותם  בכך    –תוצאה טובה    –תוצאה    מניב

מתן  תוצאה נוספת של  בעלי ערך.  הם    הםובחירותי  הםשדעותי ככאלו  הם נחשבים על ידי האחרים  ש  אישור לכך 

בהן    שיראוו  ,של בחירות פוליטיות  יהןתוצאות עם  האזרחים  הזדהות בסיוע  להשתתף היא    זרחיםההזדמנות לא

  ללגיטימציה )במובן הסוציולוגי   ט דומינו באפק  המשךמידה מסוימת החלטות שלהם עצמם, כשיש גם השלכות  ב

רונות  מציין את היתשבית ספר  מנהל  דברי    המזכירגוון    בהיש    ולם. אבחשיבות טענה זו  אין ספק 75. (של המילה

ממעיטה באופן    תלמידים. הגרסה של דבורקיןהדרך מועצת    בענייני חינוך   םתלמידיההתייחסות לעמדת  בשיש  

תחושת  ב  חלטות ציבורית,לקבלת ה כל הנוגע  ביחס שוויוני  הכרח לקבל  בלהשתתפות,    זכותה  רדיקלי בערך של

  לשלול   –  שלי  "איך הם מעיזים להתעלם מהקול:  צדק־ בתחושת אי   העיקרון שעומד על הפרק כשמישהו שואל

 . לה אני כפוף?"שהחלטה הזו, שנוגעת אליי ו ב  את הזכות לקחת חלקממני 

לשיקולים התוצאתיים וההליכיים? אנו עומדים בפני הבעיה המוכרת של הניסיון    איזה משקל עלינו לתתאם כן,  

ביותר.  וך  קשה לרכוש את המכונית המהירה ביותר בסכום הנמלבבדומה  קסם את הערך של שני משתנים,  למ

שיטה  באפשרותנוהשאלה.    צגתהל  דרכיםכמה  ישנן   "איזו  את    לשאול:  באופן    זכויותל  נוגעבהאמת  משיגה 

 76. "?יישמעקולם  שמצד המושפעים ממנה,    את הדרישה שוות הערך  באופן סבירהיא גם מכבדת  ש  בבד  דב  ,מיטבי

שיטה "איזו  לשאול:  נוכל  מיטיבימכבדת    לחילופין,  הערך    את  באופן  שוות  ממנה  הדרישה  המושפעים  מצד 

 
 ,That "S" Word: Sovereignty, and Globalization, and Human Rights, Et Cetera, Address at Louis Henkinלמשל,  ראו  72

Fordham University School of Law, Robert R. Levine Distinguished Lecture Series (Feb. 23, 1999), in 68 FORDHAM L. 
REV. 1 (1999). 

Rights inJeremy Waldron,    THICSE, 99 Conflictהנוצרים על ידי זכות מסוימת, ראו    זהירות  חובת  של  שונים  גלים  של  וןהרעי  על  73
503, 509-512 (1989) . 

74 187 (2000) QUALITYEF ORACTICE PND AHEORY THE T :IRTUEVOVEREIGN S ,WORKINDONALD R . 
 . 458-594' עמ ב ,70 "שה לעיל, Kavanaghהמתומצתים האלו של השקפתו של דבורקין מעובדים מתוך  הניסוחים  75
 . EMOCRACYDND ARENNAN B ,ICHELMANM I.RANK F 60-59 (1999)־ב  השאלה מנוסחת   כך 76
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קשר  לפרום את    בידיי ?" נדמה לי שסביר  אופן ב  לזכויות   נוגע האמת באת    משיגההיא  ש  בד בבד   , יישמעשקולם  

תוצאתיים  הרביעי  פרקב  הגורדי הזה. מה שאטען  הוא ששיקולים  חד,  לא  הטוב  . הם  משמעיים־הם במקרה 

. שיקולים הליכיים, עם  )בניגוד לעמדת רבים(  ביקורת שיפוטיתב  באופן ברור  תומכים  לאהם    ולםא  ,חשובים

משמעיים חד  הם  הם  לגמרי  זאת,  הספק    תלהטלבעיקר    משמשים.  ב על  שיפוטיתשימוש  בעודם    ,ביקורת 

ההכרעה   מנגנון  את  החקיקה מותירים  שריטה.  של  לכך   ללא  שצד    בהתאם  לי  בשני    החקיקה נדמה  מנצח 

 נגד ביקורת שיפוטית.   יעוןהט היה ליבתת ו וז  הניסוחים של השאלה.

IV.  שיקולים תוצאתיים 

בידי מנגנון ההכרעה    יש להפקיד את אכיפת זכויות היסודעל פי רז, "הדרך הטבעית להתקדם היא להניח ש

על  אני מניח ש  77. המועט ביותר"  תן כראוי, עם מספר תופעות הלוואי המזיקותהפוליטי שהכי סביר שיאכוף או

יותר  לדיון  תקשרלה  זה   הדיון בשלב אסכולת  י המשפט, דיון שיזמה  המוסדית של בת  כשירותל  נוגעש   הרחב 

אחרות.  בבהכרעת סוגיות מסוימות ולא    מוצלחיםבתי המשפט    78.[choolSrocess Pegal L]  ך המשפטיההלי

  עותר   שכן  ,משפטבהן מכריעים על פי רוב בתי  שסוגיות    על מנת לצייןמשתמשים במונח "זכויות"    אנוטכנית,  

  כך לא נובע מ,  לון פולרכפי שהעיר    ולם. א מלכתחילה  משפטבבית    להישמע  על מנתזכות    ה בדברצריך לטעון טענ

 79. כפי שאנו דנים בהן כאןטכנית  פחות    במשמעות  ,ל בסוגיות של זכויותופ ילטמשפט הם הפורום המתאים  י  בתש

לחלק  ס אליהן; להתייח  כשירים משפט בתי שנארית שייתכן זכות יש אופי של סוגיה ביבדבר הטענות ן לחלק מ

רחב יותר.  דיון הנושא הזה ראוי ל י. שיפוט ם להכרעה במבנה מתאי על פי רוב כלא , שנחשב מורכביש אופי  אחר

  מחוקקים יכולתם של בתי משפט ו  כלפיענות הספציפיות יותר שנטענות  , אלא אפנה לט כאן  אותו  קייםלא א

 בסוגיות המוסריות החשובות שהן נושא מאמר זה. להכריע 

  כנגד(. זוש  יעוןטקולים הליכיים לשיבין  ובעד ביקורת שיפוטית )  יעוןשיקולים תוצאתיים לטבין  מפתה לקשר  

מוסדות  ב  דועל כן נוטים לצד  השתתפותיותל   נוגעיםיים החשובים יותר  רבים מהשיקולים ההליכ  אמת, טעות.  

במוסדות מהסוג    ד רוב השיקולים התוצאתיים נוטים לצדאפילו  לא נובע מכך שכל או    ולם . א יםאו נבחר  ים ייצוגי

אותם  ם  חושפיה היבטים    למחוקקים ישים.  לנטות לשני הצדד  עשויים. שיקולים תוצאתיים, כפי שנראה,  השני

לחצים ש  להגן  לכל מיני  יש מפניהם; א הזכויות אמורות  גם לבתי משפט  להיבטים    ולם    דון שמקשים עליהם 

 ת סביב זכויות.מחלוק המעוררות סוגיות המוסריות באופן ישיר ב

   מוכר:ה  נושני צדי המתרס. הוא טוען, בסגנו ממשקל   ותילה עשוישיקולים תוצאתיים לבכך שרז מכיר 

ם מגזריים  לחשוד שחברים בבית המחוקקים מונעים מאינטרסי  קותמספסיבות  , יש  "במדינות רבות

  באפשרותנו( ]...[  חלקםאדם )או  -בני שיש ל זכויות  ה  ן המ   אפילו ינסו לקבוע  הם במידה כזו שלא סביר ש

ישפיעושג  לדעת מסוימים  ככלורמים  להיות,    יכולתעל  הנראה,    ,  עשויים  הם  אנשים.  של  השיפוט 

להכריע לא מושפע  בו מי שנדרש  שנעדיף הליך  ש  ,אם כןים כלפי האינטרס של עצמם. ייתכן  למשל, מוט

 
77 Raz, 45' עמ ב ,71 לעיל ה"ש . 
 .  640-476' עמב, 49  "שלעיל ה ,ACKSS &ART H ראו  78
79 Fuller, 368-703' עמב  ,49 לעיל ה"ש. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Legal_process_(jurisprudence)
https://en.wikipedia.org/wiki/Legal_process_(jurisprudence)
https://en.wikipedia.org/wiki/Lon_L._Fuller
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באופ   לפחות או  בעצמו    מההכרעה ישיר מלא מושפע  ימנהן  הידועים    ש.  נוספים  בכך שהם גורמים 

  80.גם ללא מידע על תוכן הזכויות המדובר" קיומם וטבעם את  להניח גורמים להטיה, וניתן 

עלינו   זה,  בדבר מחויבות  ,  להנחה השלישית שלנו  ההתאמת מידת  את    חון לבכאשר אנו שוקלים טענה מסוג 

מקרים    קשר בינה לביןלינו לעמא  ש  ? אוחברה קיימתבכל    מגזרית כזו אופיינית למחוקק: האם הטיה  לזכויות

  כבר  ולםא  81.השביעי  פרקחברה שבה הפרטים אדישים באופן כללי לרעיון של זכויות? ארחיב על כך ב בשוליים  

  לעתים קרובות משמשים  . אותם לחצים מגזריים  חד משמעית  איננה  הטענהשל    ניתן לומר כי מגמתה,  על פניה

שיפ ל  כנימוק  גם בארהזנחה  זאת  ראינו  זכויות.  של  הברית וטית  כדוגמת  צות  מגוונים  הדין   במקרים    פסקי 

OREMATSUK,  CHENCKS ,  COTTSRED D,  ו -  RIGGP .82    על פי רוב  האחרונה, לורנס טרייב )תומך איתן,בעת,  

  חמורה זו טעות    , "תהיהבספטמבר  11אירועי    ניקה ממנה סבלה אמריקה לאחרביקורת שיפוטית( העיר שבפב

  83. זכויות וחרויות אזרחיות לתלות תקווה רבה מדי במערכת המשפט בזמן משבר"בנוגע לעבור מי שמודאג 

 טיעונים בכיוון ההפוך:ב תמוךגם ל עשויים, רז מכיר בכך ששיקולים תוצאתיים כך או כך

  כנות לנסות בלא ש טרס שלו לא יהיה מושפע מהחלטה עשויהאינמי ש כי סבוריסוד ל יש[ ...] תיםלע"

את מצוקתו של מעמד כלשהו מבלי להימנות    להעריך  ניתן  לא,  למצוא מה צודק בתנאי המקרה. לעתים

אותה בידי    העניקמי שאינו מושפע ממנה, יש ל, ועל כן, במקום להפקיד את ההחלטה בידי  על חבריו

 84. שכן"מי 

לטפח את תחושת    כדי בדיוק    –   מבנים של ייצוג  כך שהם כוללים  שלנו  את בתי המחוקקים  נוהגים לעצב  אנו

 הזו.   ההערכה

נפרדת  בחשבון בכלל את החשיבות ה  מביאיםנים של השתתפות דמוקרטית לא  מבלפעמים נשמעת הטענה לפיה  

יש    דמוקרטיה בכל    הבלים.אלו  באופן עיוור.  לרוב  כוח    לתת  כל שהם עושים הוא ו  – של השגת תוצאות ראויות  

  דמוקרטיותכלשהי של שיפוט בוגר בקלפיות.    על מנת להבטיח מידה   זכות ההצבעה על  אופנים שונים של הגבלה  

. יתר על כן, בתי המחוקקים  הנדונותההחלטות  ן  , למשל, מילדים להצביע, אף על פי שילדים מושפעים מותמונע 

כזה בנויים   חלופות  שהמידע    שמבטיח   באופן  כלפי  באוכלוסייה  החלקים השונים  של  למידת הסיבולת  בנוגע 

כך בתים,  משני    יםהמורכב  של מוסדות  הקשרעל פי רוב ב  החלטות מתקבלותלתהליך ההכרעה.    נכנס  שונות

רובנית בכל אחד מהבתים    להשיג  נדרשת שכל הצעת חוק     לעניין זמנים שונים מעט    לוחות ל  בהתאם תמיכה 

 
80 Raz , 46' עמ ב, 71 "שה לעיל . 
( ששופטים המזדהים עם זכויות מיעוטים  ולייםש)במקרים    בטענה  עוסק  אני   שם.  137-141להלן את ההערות הנלוות להערות    ראו   81

 נמצאים בעמדה טובה יותר להתנגד לדעות קדומות פופולריות מאשר מחוקקים המזדהים עם זכויות מיעוטים.  
82  214 (1944) Korematsu v. United States, 323 U.S.    ;)סירוב להגן על אזרחים ממוצא יפני מכליאה בעת מלחמת העולם השנייה(

Schenck v. United States, 249 U.S. 47 (1919)    קביעה שביקורת על גיוס החובה בעת מלחמת העולם הראשונה כמוה כצעקת שריפה(
 ,Dred Scott v. Sanford, 60 U.S. (19 How.) 393, 425-27 (1857)  ;Prigg v. Pennsylvania, 41 U.S. (16 Pet.) 539בתיאטרון מלא(;  

 (.  עבדיםמפני ציידי  יםנ אמריק ־ פרו)ביטול חקיקה של מדינה שניסתה להגן על א (1842) 612
83  , Dec. 10, 2001, at EPUBLICREW N, Trial by Fury: Why Congress Must Curb Bush's Military CourtsLaurence Tribe, 

)בהערותיו על    Ronald Dworkin, The Threat to Patriotism, N.Y. REV. BOOKS, Feb. 28, 2002, at 44, 46-47גם    ראו ,  19 ,18
 הסובלנות בעבר להפרת זכויות בעתות משבר(.  

84 Raz,  46' עמ ב, 71 ה"ש לעיל . 
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מספקות   כלל, שיפוטיתאו ללא ביקורת   " חלשה"  שיפוטיתביקורת  יתרה מזאת, מערכות עם 85. ההצבעה עליהן

מ ספצ  המקריםן  בחלק  זכויות  יפיות  הוראות  של  סוגיות  החקיקהשלב  בהמדגישות  הוראה    קיימת  86. הליך 

כמו גם מערך  ,  מחשש לתעמולה פסולה  הבחירות  בתקופת  המתואם מראשדיון  ברוב הדמוקרטיות ל  נקודתית

ץ לבית  מידע מחו  צבירתבין  ורשמי  ־לא דיון  בין  ורשמי בבית המחוקקים  דיון  בין  הקושרות    שלם של הוראות

צדק הליכי  אין  יותההשתתפותל כל הנוגעבהתאמות תוצאתיות להליכים דמוקרטיים.  ן. כל אלה ה המחוקקים

   87.מושלם בלתיצדק הליכי  בסגנון אלא משהו  זאת, ולס מכנהשר כפי ,טהור

מניחים שטיעון תוצאתי    אנשיםלכך ש  שם לבאני  ,  וטיתביקורת שיפנים תוצאתיים בעד  וכשאני קורא טיע ,  ככלל

ולו   בעד בתי   הוא בהכרח טיעון  ביקורת שיפוטי  המשפט,  נגד  אינן כאלה. אנשים    ת מפני שהטענות המוכרות 

גנון  נממעוותים את תיאור    בדרך כלל מערכת המשפט ובכך    ר בין שיקולים תוצאתיים לבין וצים לקשמתאמ

השיפוטי השיפוטית  88. תההכרעה  הביקורת  נאיבית    מתנגדי  השקפה  באימוץ  קרובות  לעיתים  מואשמים 

משווים תמונה אופטימית אחת  ונו עושים זאת באופן מכוון,  לפעמים א  ולם. א מחוקקל  בנוגע ות שלה  באופטימי

 89. בהם  מתרחשבנוגע למדויקת  ת מצבתמונ ו נלכים בבתי המשפט לספק של התומ סירובםלאור  ,לאחרת

  בשלושה יתרונות תוצאתיים המיוחסים לפעמים לבתי המשפט: )א(  להרחיב את הדיון ברצוני    זה  פרק המשך  ב

המשפט לסוגיות  בתי    גישת  )ב(  , יםספציפי  בפני בית המשפט בקונטקסט של מקרים   סוגיות של זכויות מובאות

והנמקה משחקים תפקיד מרכזי בליבון משפטי.  שיקול דעת  ש)ג(    כןלטקסט של מגילת זכויות ו  של זכויות מכוונת

כל אחד משלושת היתרונות  נגד  כי  אטען  אני    ביקורת שיפוטית. אולםב  טעם לצדדנותנים  אלה, כך נאמר לנו,  

ש  עומדיםהללו   בדרך  תוצאתיים  לזכויותחסרונות  ניגשים  קיימים  ו  ,בתי המשפט  כי  תוצאתיים  כן  יתרונות 

 המחוקקים. לטובת  חשובים 

 למקרים ספציפיים  נטייהה .א

כויות  ( הוא שסוגיות הזבחקיקהגוד לדיון  זכויות )בניל בנוגע דיון משפטי  בנפלא  ה  הדברכי  טוענים לפעמים  יש ה

בדמ   נידונות השופטים  של  בפני  פרטניים  מקרים  ממשייםות  אדם  דברבני  של  בסופו  הן  זכויות  של    .  זכויות 

לסייע פרטים,   כדי  בכך  ב  ויש  מ   אופןלהתמקד  מושפע  הפרט  שהן  שבה  כפי  מורחקיקה.  זאת:   מייקל    מנסח 

מדי יום ניסויי  צגים  ום משלשופטי   מאחר   ,מחוקקיםתובנה מוסרית מאשר ל  [...]  "לשופטים קל יותר להגיע ל 

 90. מוסרית"מעורבות האישית הקונקרטית הדרושה לתובנה  הפרטים והכל עם   מחשבה מוסריים

 
ובחלק מהמוסכמות החוקתיות(  בריטניההבתים כגון    שני   שיטות מ  לחלק   85 , יש בית עליון שלא נבחר, והוראות )בחוקי הפרלמנט 

 המאפשרות לבית התחתון לגבור )ברבות הזמן( במקרה של קונפליקט.  
 לה. והטקסט הנלווה 63 "ש ה לעיל ראו  86
  שאין  לרמוז  רוצים  כשאנו   טהור  הליכי  צדק  על  מדברים  אנו  .84-85'  עמב,  53  לעיל ה"ש  ,USTICEJF OHEORY T A ,AWLSR  ראו  87

  להעביר  רוצים  כשאנו   מושלם  לא  הליכי   צדק   על  מדברים  אנו.  צודק  להליך   קפדני  ציות   ידי   על  אליה   שהגענו  לעובדה  מעבר  צדק  לתוצאה
 . אליה  שהוביל להליך ביחס  גם כמו עצמה אליה   ביחס נתונה  תוצאה לשפוט  שיש המסר  את

כללית על טיעונים המקשרים בין ביקורת שיפוטית לבין ליבון מוסרי קפדני בקרב, למשל, שופטי העליון בארה"ב ראו    לביקורת   88
KRAMER  ,של פקידים בעלי    קבוצות קרמר מתאר בצורה מצוינת כיצד האג'נדה הפוליטית של השופטים ו   .  240'  עמב,  11  "שה  לעיל

 לכל מה שאפשר לזהות כדיון משמעותי בין עמיתים.    םימפריע   מוטיבציה אידיאולוגית בלשכות השונות,
 . 2EGISLATION LF OIGNITY DHE T ,ALDRONWEREMY J (1999) ראו  89
90 YHEORTAW LATURAL N, in Law as a Functional KindMichael S. Moore, , למענה לטענה זו,   .230, 188' עמב ,19 "שה לעיל

 .88-83' עמב, 19 "שה לעיל, Waldron, Moral Truth and Judicial Reviewראו  

https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_S._Moore_(academic)
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מסגרת  הגבוהות שאנו מדברים עליהם ב  שהתיקים מגיעים לרמות הערעור  מיתוס. עד  וברוב   או ה  הז   אולם רעיון

  נידוניםוהטיעונים    על ביקורת שיפוטית, נמחה כמעט כל זכר לבעלי הזכויות בשר ודם,  הוויכוחים שאנו מנהלים

לסמל    כדי  דווקא ם על ידי קבוצות לחץ  נבחרי  . התובעים או העותריםמחלוקתהזכות שבשל  על הסוגיה    בהפשטה

פיינים הייחודיים  המא  את המאפיינים המופשטים שהם רוצים להדגיש כחלק מטיעון למדיניות ציבורית כללית.

  סמתייחצות הברית  עד שבית המשפט העליון של ארכבר נמוגו משדה הראייה    רך כללים בדהפרטני  של בעלי הדין

 91. לסוגיה, ובית המשפט כמעט תמיד מתייחס אליה במונחים כלליים

קיימת  למעשה,    ובהתדיינות.מקרים ספציפיים, דרך שדולות, בשימועים,    מביא בחשבוןעצמו  תהליך החקיקה  

מקרים  שר  נהוג לומ  92. "החוק של מייגן"  גוןכ  –דועים  פיים י ליזום חקיקה על בסיס מקרים ספצי   נטייה  כיום

של    השלכותה  צורך הערכתל יותרקום טוב נכון, נדמה לי כי מחוקקים נמצאים במ זהאם  .  קשים יוצרים דין רע

 93. מקרה פרטי ביחס לסוגיה כללית של זכויות המשפיעה על מיליונים בדרכים רבות ומגוונות

 לטקסט של מגילת זכויות הנטייה .ב

וא  אנו עוסקים בחברה זכויות,  ביקורת שיפוטית על חקעם מגילת  ש  יקהם תהיה  לוודאי    תתמקד   היאקרוב 

יבים  כך שהפרטים בה מחורה כפועל יוצא מחבהכויות. מגילת הזכויות, כך הנחנו, אומצה על ידי  במגילת הז

לתוכנן של זכויות    אשרב  ותיהם גם אם הם חלוקים בדע  ,םיון של זכויות הפרט וזכויות מיעוטיפן משותף לרעבאו

ו זכויות  השלכותיהן.  אלה  בדבר  מחלוקות  לחקיקה,  מתגלעוכאשר  ביחס  לגבשאל  מתעוררתת  התפקיד  ה  י 

תוצאתית,  מבט  הסוגיה עולה. מנקודת    מסגרתוההכרעה שבאמורה לשחק במנגנון    שמגילת הזכויות המיוסדת

 מגילת הזכויות?  תנאי על פי יגיעו לפתרונןזכויות  ל  בנוגע שמחלוקות או רע האם זה רעיון טוב

ל אחת  ש ב  שמדובר  סבורסיבה  היא  טוב  מגילת    הכתובים  יםניסוח הרעיון  לבעלי    עשוייםהזכויות  של  לסייע 

בס   המחלוקת המאזנייםלהתמקד  כף  שעל  המופשטות  הזכויות  אוגיות  עומדים    ולם.  מנגד  רבי  שיקוליגם  ם 

לחילופין, גם אם הן אכן  ת.  זכויול  בנוגעהמחלוקות    על דעתנעשה  במגילת הזכויות לא  ם  המילי  ניסוח.  עוצמה

כך,נוסחו   הנוסח  מגילת הזכויות.    כינוןבזמן  לוקות שהיו קיימות  את המח  נועד למתן  הרי שהנוסח  על דעת 

חלוקות  , אחראי ותם לב של מחקר צלולמב  ותהתמקדצורך  ל  השגוייות בדיוק הניסוח  לה  עלול  שלהןהפשטני  

 זכויות. ל  הנוגעות

 
 ,Address at Suffolk University Law School, The Donahue Past and Future: Roe v. WadeSarah Weddington ,  ראו  91

Lecture Series (Dec. 7, 1989), in 24 SUFFOLK U. L. REV. 601, 602-03 (1990) . 
92 11 (2005))-1 to 7-1994 N.J. Laws 1152 (codified at N.J. STAT. ANN. §§ 2C:7 - Megan's Law.  של   מידע מאגר   יצרזה  חוק

לאחר שמייגן ניקול קנקה נאנסה ונרצחה על ידי עבריין מין מורשע. כיום קיים גם חוק פדרלי    1994  בשנת'רזי  ג  בניו  נחקק ועברייני מין,  
-  Federal Megan's Law. 42 U.S.C. S 14071 (2000)  לתיאור של חקיקת החוק הזה, ראו .Daniel M. Filler, Making the Case 

for Megan's Law: A Study in Legislative Rhetoric, 76 IND. L.J. 315 (2001) . 
ה"ש  ISGRUBERE  ראו   93   צדדים  בין  במחלוקות   מכריעים  כשהם   חוקתיות   לסוגיות   מתייחסים"השופטים    :173'  עמ ב,  13  לעיל 

.  המשפט בית   בפני  להופיע עמידה זכות  היהלא לכל הנוגעים בדבר ת  [...] חלקי באופן בפניהם באות   הסוגיות, מכך  כתוצאה. מסוימים
כתוצאה מכך, ייתכן שלשופטים לא יהיה את המידע הנדרש    [...]  גורמים   של  מצומצם  ממספר  רק  עוניםוטי  ראיות  שומעים  השופטים

. אייזגרובר מסיק מכך שככל  על מנת להשיג נקודת מבט מקיפה על מידת ההוגנות של מערכת חברתית, פוליטית או כלכלית שלמה"
,  171, 165' בעמ סוגיות התלויות במה שהוא מכנה עקרונות מוסריים "מקיפים". שם, הנראה לא נבון מצד שופטים לנסות להתייחס ל

173 . 
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זכות   94. נוקשה  טקסטואלי  פורמליזםלעודד סוג של    בנוסף לכך  הניסוחים הכתובים של מגילת הזכויות נוטים

ניתן ביטוי  בהן  שהמילים    ונית כלשהי שלנצורה קָ במסגרת    הגנה זומוצאת    במגילת הזכויות  גנתמוה  משפטית

יש    ה בחוקהמילים של כל הוראהוא של  ארה"ב  תחוקללמוד מניסיון   ניתןאחד שדבר  אם יש  .  הוראות המגילהל

רוצה לומר   דהו־אןשמ דברכל   לבטא ניתן שבאמצעותה תלסיסמה אובססיבי  ולהפוך ן,חיים משלה לקבל  נטייה

שבמחלוקת.    ענייןב במערכת    ייתכןזכות  פחותה  מעליון  המחוקק בה  ששהסכנה  של  ש  אחר,  באפשרותם 

חלק  ש  אלאזכויות.  בלי להתייחס לניסוחי מגילת המסוגיה לעצמם כראות עיניהם  להגדיר את ההמחוקקים  

,  התואם לעמדתםלי טקסטוא יםלחפש מקום מבטחהוא ל בתי המשפט ש (Modus Operandiשיטת הפעולה )מ

 . למדי אובססיבי יות באופןמגילת הזכובשטקסט לעצמם נוטים לכוון בהחלט והם 

בדבר הדרך    טיעונים צדדיים  בגיןזכויות  ל  הנוגעותטים להיות מוסחים בחוות דעתם  שפט נולכל הפחות, בתי המ

  י מוכיח את זה: שיעור נהזכויות. הניסיון האמריק  שופטים לגשת לטקסט של מגילתה  על  בהשהטובה ביותר  

לעומת  התיאוריות   ה פרשנות  המוסרית ל  הנוגעיםישירים  ה טיעונים  שיעור  דעת    נוטה  ,סוגיה  חוות  ברוב 

בעלות חשיבות. הדבר נובע   ן שהסוגיות עצמן ה מי שסבורשל   ודעת ניח את יכול להלהיות כזה שלא   משפטיותה

)  אחר. מכך  כל  בעייתית וטית בעצמה  בחלקו מכך שמידת הלגיטימיות של הביקורת השיפ   בדומהשלשופטים 

לטקסטים שהעניקו    , הם נצמדיםהללולהכריע בסוגיות    לכולנו( אכפת מהלגיטימיות של ההליך המאפשר להם

מוסריים באופן  הבמקום לצאת ולדון בשיקולים    אותם טקסטים,  הסמכות ומתדיינים על הפרשנות של  להם את 

 95. ישיר

  , בו  לול כהבשל  השיפוטי לא רק    את שיקול הדעת  לעוות  עלול  תהזכויונה. הטקסט של מגילת  נקודה אחת אחרו

ות צריכה לכלול  אם מגילת הזכוי השאלה  בנוגע לפרטים בחברה כלשהי חלוקים  החסר בו. נניח שה  בשלאלא גם  

לכלול זכויות    הזכויותעל מגילת  ר שוסב מי ש  96. )חרותניות(  שליליות)סוציואקונומיות( כמו גם    חיוביותזכויות  

.  בכך שהיא משמיטה אותןמגילת הזכויות הנתונה מעוותת את שיקול הדעת השיפוטי  כי    עלול לסבור   –   חיוביות

אפשרי בביקורת שיפוטית במקרים    רס  ח  ה להוביל לעשוישבמקרה הגרוע השמטה זו    תשובה אפשרית לכך היא

זו טענה כנגד    ך ראויה, אבהם היא  ש זויתשיפוטהקורת  ביעצם האין  השמטת  מדי.    ת פשטני  . אולם, תשובה 

ה  עלולה  החיוביותהזכויות   את  לעוות(  )או  שבולשנות  הזכויות  מבינים  השופטים    אופן  להיכלל  את  שנבחרו 

  אלה   ממה שהיו נותנים אם זכויות   יםחוז היותר משקל לזכויות קנין או לחופש  נו  שופטים ית למשל,  .  במגילה

מוצגות   יותרהע  מפורשות.  סוציאליותזכויות    לצדהיו  רב  משקל  לבטל  ל  גרוםל  עלולה  כאמור  נקת  שופטים 

  נכנסו על ידי חקיקה את הזכויות שלא    למלא את החסר וליישם  בקשיםוקים המח   –ראוי לבטל    חוקים שלא

 לניסוחי מגילת הזכויות.  

 

 
 .14 לעיל ה"ש   ,Based Critique-Right AWaldron  במאמרי שפיתחתי  ן טיעו זה 94
,  המוגבלות  יכולותיהם  לגבי  תחושתם   את  שישקפו  דוקטרינות  לעצב   עשויים  המשפט"בתי  :  60'  בעמ,  11  "שה  לעיל USHNETT  ראו  95

 ."ישיר באופן מהותיים חוקתיים ת עקרונו ישקפו ולא
  ית נ האמריק  החוקתית   כנית ו )כשהוא מעיר שהת  Cir. 1983) (Posner, J.) thJackson v. City of Joliet, 715 F.2d 1200, 1203 (7  ראו   96

 Mark Tushnet, An Essay on Rights, 62 TEX. L. REV. 1363, 1393-94השוו"(; פוזיטיביות ולא  טיביותנג חרויות   של"צ'רטר  היא
  רטוריקת את  מחדש  ולנסח   להיאבק  צריכה   ההומניות   שמפלגת   לטעון  אפשר [  ..].  אחרת  חוקה   כמובן  לנו  להיות  היכול  ה ית"הי  :(1984)

 . "דחוק ייראה  אפילו ואולי  טבעי ייראה  לא כבר פוזנר  השופט של שהתיאור כך הזכויות
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 הנמקה  .ג

ופירוט    זכויות הפרט הוא ההנמקה  נושאבהכרעה שיפוטית ב   הגדולים במיוחד שישאחד היתרונות    נהוג לסבור כי

ראיה לכך שהם  כבתי המשפט מנמקים את ההחלטות שלהם, כך נאמר לנו,  מיוחסים לה.מפורש הההשיקולים 

זאת. למעשה,  מחושבעוד    על הפרקש  לסוגיה ברצינות    מתייחסים עושים  אינם  שגויה.  ב  מדובר קקים  הנגדה 

,  יוןבמה שאנו מכנים ד   מפורטים  שיקוליהםשופטים.  זאת  בדיוק כפי שעושים    הצבעתםהמחוקקים מנמקים את  

ההבדל    .CONGRESSIONAL RECORD-או ב HANSARD –  פרוטוקולים של הפרלמנט והקונגרסב  והם מפורסמים

ש הנמק מב ומנים  ימ   פטניםמש הוא  של  מדוקדק  הה  ת וחקר  של  ב  יומניםמ  אינם ם  שופטים;  מדוקדק  מחקר 

 למטרות פרשנות(.  ןבה  נברו)אם כי מדי פעם הם י מחוקקיםה תו הנמק

אולם לדעתי, השיקולים  ה.  לאיכות יותר  חסרונה של ההנמקה, אלא  ל ה או  טיעון זה לא באמת נוגע לקיומ ש  ייתכן 

עתים רחוקות השיקולים  כשהם מפעילים את סמכותם לביקורת שיפוטית הם רק ל   שבתי המשפט נוטים לציין 

ים אלה שונה  שיקולוהתהליך של חיפוש, ציטוט, הערכה והשוואת ערכם של    ,שהיו נבחנים בדיון וליבון מקיפים

לעיל  חלקי מהנקודה שהעלינו    הדבר נובע באופןפוליטי אידיאלי.    דייןתבתי המשפט מאשר עבור מ  מאוד עבור

לך מגילת זכויות נאותה    יש אם שפר עליך מזלך וטרמינולוגיה של מגילת הזכויות.  ל הנימוקים יהיו מכוונים    –

, מוסרי  לראות בדיון רציונלי  ברצוננוהנמקה של שיפוטית  ההנמקה  הבין    כלשהי  התאמההיה  , ייתכן שתועדכנית

, ההנמקה לכאורה תהיה  מאתיים או שלוש מאות שניםבת    אם יש בידך חוקה עתיקה  ולם . אאו פוליטי במלואו

הוא על פי רוב ניסיון לחבר  בארצות הברית, לדוגמה,  מה שמכונה "הנמקה"  מלאכותית ומעוותת.    ככל הנראה

עשרה  -השמונה שלא חשבו עליה עד הסוף מהמאה    פיסת פרוזה עתיקה  ההכרעה בפניה עומד בית המשפט עם  את

המסגרת  היא    ,דבר והיפוכו" הוא  ותי"הליך הוגן מה שאלה אם הביטוי  ב)למשל, האם מחלוקת    עשרה- או התשע

 ( ?הפלות  אפילו חוקי עבודה או ב  עיוןהטובה ביותר ל

כוללת   המשפט  בתי  לבנות  סיונ ניגם  הנמקת  ההחלטה    נואשות  הבחנותאו    השוואותות  בפנישבין    עומדת 

שבמ  השופטים החלטות  דומותקלבין  בהתפתלויות  עסקו  הם  )שבהן  להן  קדמו  מייגע    מתקיים(.  רה  דיון 

אפילו   ביותרכבתקדימים  הגבוהות  ברמות  הסכמה  לא    שיש  שהתקדים  השפיטה  זה)ו  97, מחייבשל    מטעם 

הסוגיות    בינתיים,  98(.תקדיםאת אותו  לבטל    יאפשר־בלתי או    אפשרים  בהשתנאים  בגם דיון מייגע    מתקיים

סעיף או שניים מכל    רך כלל בד  ממלאות   ןות לשוליים. ה זכויות נדחק ל  בנוגעכנה  מחלוקת  ב  המצויות   תיות יהאמ

ם  חמישי  . בפסק הדין בןדיון ישירהן זוכות לעשרים העמודים או יותר המוקדשים לחוות דעת, וגם אז נדיר ש

ות המוסרית של  בחשיב  ותהעוסקבלבד    ותבודד   פסקאות  ניתן למצואלמשל,    ROE V. WADE  בפרשתהעמודים  

שהתייחסו לסוגיה המוסרית האחרת שעמדה על הפרק    ות המעט פסקאות פרטיות, והזכויות רבייה בהקשר של 

: ייתכן  הפסקאות הללוקראו את    99. בהצגת מגוון הדעות בסוגיה  ןברוב  ותעוסק  –מעמד הזכויות של העובר    –

 "ההנמקה" קלושה.   ולםא התוצאה אטרקטיביתש

 
 .  ,EVR L. .OLUMC, 88 Stare Decisis and Constitutional AdjudicationHenry Paul Monaghan(1988) 723 .למשל,  ראו  97
להפוך    Planned Parenthood of Se. Pa. v. Casey, 505 U.S. 833, 854-(1992) 69למשל,    ראו   98 ניתן  בהם  לגבי התנאים  )בדיון 

 תקדימים חוקתיים(.  
המוסריות שנמצאות בפועל   לסוגיות מוקדשים  עמודים כמה רק  אך,  הדין בפסק  ומשפטית חברתית היסטוריה  של עצומה  כמות יש 99

רביי  Roe v. Wade, 410 U.S. 113, 153-55 (1973)  על הפרק, זכויות  לגבי פרטיות וחשיבותן של  על    162-159ה(; שם,  )בדיון  )דיון 
 הזכויות או האישיות לכאורה של העובר(.  
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ועל   ת של קבלת ההחלטות שלהםמיומשפט אכפת מהלגיטייש סיבה טובה לכך. לבתי   אני סבור כילמען האמת 

ב"הנמקה"   מתמקדים  הם  להדגים  בכן  שנוטות  המשפטית  כי  עובדות  ה  – בסמכותם  או  מכוח  החוק  חוקה, 

ל  –התקדים   מתכוונים  שהם  כפי  אולם,  .  הכריעלהכריע  מובן.  נהדבר  משקל  כבד  טיעון  בתי  העדפת    גדזהו 

כשדעתם מוסחת    100.המחוקקיםהכרעת    השיפוטית על פניביקורת  העדיפות  לעניין  המשפט בטענה התוצאתית  

לשונה של  פירוש  בבתי משפט אחרים, או  החלטת  סוגיות של לגיטימיות, בתי המשפט מתמקדים ב  באמצעות

 101. נוטים לגשת באופן ישיר ללב העניין –כל מגרעותיהם  לע –וד מחוקקים בע  ,מגילת הזכויות

מדהים זה,  ההנמקהלגלות    במובן  עשירה  חקיקה  כמה  ביקורת    בדיוני  ללא  במדינות  זכויות  של  סוגיות  על 

שנת  מי על חוק הפסקה רפואית של הריון  בבית הנבחרים הבריטשהתקיימו  דיונים  לאחרונה קראתי    102. שיפוטית

א דוגמת מופת של מוסד פוליטי  יה הוי בקריאה השנ  דיוןהחוק ההפלות.  ל ליברליזציה    קדםל  הציע  החוק  103. 1966

לייבור    נציגי  והיו מעורבים בו  104, כמעט מאה עמודים בפרוטוקול  –ממושך    יוןדגיות מוסריות. ההמתמודד עם סו

ו־פרו ו ־פרו   שמרנים בחירה,  ־ י לייבור פרו נציגחיים  בכל השאלות    מקדו והת  בחירה, ששוחחו־פרו  שמרניםחיים 

  גם באופן יסודי ומכובד, בתשומת לב לזכויות,  אך  דנים בהפלות. הם דנו בשאלות בלהטשיש להתייחס אליהן כש

הבחירה  ־פרו  תומכי בו ניצחו לבסוף תומכי הצעת החוק;  ש  יוןיה זה ד . ה דדיםצהעקרונות וסוגיות פרקטיות בשני  

  כיצדחיים )כשהבינו  ה־פרוחברי הפרלמנט    כוללתף בדיון,  שכל מי שהשתנקודה מרשימה במיוחד הייתה    105ו. גבר

שבו על כך: כמה פעמים שמענו  ח  106. באותו דיון  עמדתם  האת הכבוד שבו נשמע  ההצבעה( ציינו לשבח   וכרעת

 פרשת  המשפט העליון בבית  ב  ה דעת  ה נשמע םשבה  את תשומת הלב והכבוד עריכהחיים מ ה־ פרו  מחנהמ  מישהי 

ADE W .OE VR107? למשל 

זכויות הפלה   גוןכ – של זכויות הפרטות י סוג מפקידים  ושאנ על   לעצמנו על השכם , אנו טופחים רצות הבריתבא

המפורסם של    כמאמרו,  פורומים של עקרונותי הללו  כ  התפיסה  בתי המשפט לשיפוט חוקתי על בסיסבידי    –

ההבדל    ולםא  109זאת.   יםעוש אינם  מאחר ש  הבריטים נחשליםכי    אנו טוענים, לעתים  אכן  108. רונלד דבורקין

לבין ההנמקה השיפוטית האמריקהחקיקתי הבר  יון בין הד   יהמרכז הנ יטי  רובה  וית  א שזו האחרונה עסוקה 

מה שכרוך  בסוגיית ההפלות עצמה וב  בעקביות  להתמקד  מסוגלת  נההראשו זו    בעודבפרשנות ודוקטרינה,  ככולה  

 
  ציטוט   ידי   של  במחלוקת   שנויות   הכרעות   להצדיק   מנסים  שופטים,  מדי  קרובות"לעתים  ש  בכך   בהכירו,  בזה  מודה   שאייזגרבר   נראה   100

דין קודמים".    תייםי האמ  נימוקיהם  את  להסתיר[  ...]ו  מעורפלים  תקדימים שנלקחו מפסקי  וציטוטים  פורמולות עמומות  מאחורי 
EISGRUBER  ,מעמידים פנים שהם אינם מקבלים    [...]  קרובות   לעתים[  ...]  "שופטים  : 135  בעמ'  ,שם  גם  ראו   .70'  עמב,  13  "שה  לעיל

 .  החלטות פוליטיות, ושהכרעותיהם מוכרחות על ידי פרטי הטקסט או עובדות היסטוריות"
  – שהם לא מנמקים כמו השופטים    ךאנחנו לא צריכים לבקר מחוקקים על כ  Mark Tushnet:כאן נקודה חשובה אותה הדגיש    יש  101
 .  65-63' עמ ב, 11 "שה לעיל TUSHNETלא בהכרח דרך נבונה להתייחס לסוגיות שעל הפרק.  זו

 . 46 "שה לעיל ,Waldronשל   עיבוד  102
 . החוק הצעת  של העיקריים העקרונות על דיון   מתקיים  כאשר הוא השנייה קריאהב  הדיון, הבריטית  קהבחקי 103
104 1166-67732 PARL. DEB., H.C. (5th ser.) (1966) 1067, 10 . 
היה שלב ועדה ארוך ולאחריו דיון בקריאה השלישית, ולבסוף דיונים דומים בבית    . כמובן,  הסוף  היה   לא   השנייה   קריאה ב   הדיון   105

 לבסוף הליברליזציה לחקיקה יצאה לפועל.   אולם הלורדים.
  בכל ,  החוק  נגד שהצביע  קתולי   פרלמנט   חבר ,  סטבאס-נורמן סנט ג'ון  . B., H.C. (5th ser.) (1966) 1152732 PARL. DE  למשל  ראו  106

. שם".  ביתחיוני, שהתנהל ברמה הראויה למסורות הנעלות ביותר של ה   יון ד  זה   שהיה   מסכימים "כולנו  ש  בציינו  דבריו   את   התחיל  זאת 
 הצעת החוק "על הצורה שבה הציג את הצעת החוק, במתינות יוצאת מגדר הרגיל ובכישרון". שם.   מציע את   ובירך המשיך  הוא

  אפשרית   ינהשא  דיון  של  צורה  שיאפשר  כך  מאורגן  הבריטי  המחוקקים  שבית  לי  אומרים  יםהאמריקנ  חבריי,  זו  דוגמה  מעלה  אניכש  107
אליו    הדיון   . נכון  לא   פשוט   הדבר,  לוגיכמקרה פתו  הברית   ארצות   את   לראות   יש   אם   השאלה   את   צדב  נשים  אם  גם.  הברית  בארצות 

למטרת סוגיית    –משמעת מפלגתית חזקה    –התייחסתי כעת עבד בגלל שבית הנבחרים השעה את אחד המאפיינים הבולטים שלו  
  עם   קו  מיישרים   בהכרח   לא   כשהם,  יםנהזכויות. למעשה, חברי הפרלמנט דנו בעניין בסגנון דומה הרבה יותר לעמיתיהם האמריק 

 צורה ברורה ולא מתפשרת.האישית ב   דעתם את מבטאים אלא  המפלגה
108 WORKIND ,69-71, 33 'בעמ , 3"ש ה לעיל . 
)ביקורת על חוק זכויות     ,Nov. 17, 1997, at A22IMEST N.Y. ,Measures on British Freedoms-HalfEditorial ,למשל     ראו  109

 (. "חזקה"למערכת של ביקורת שיפוטית  מלאה  בצורה  בריטניה את  העביר   שלאהאדם 
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העובר,  ב  –בה   של  האתי  והקשה    מצבן במעמד  ההרות  הנשים  ופרטיותשל  חרותן  בחירתן,  ן,  חשיבות 

לשאלות   אשרתפקיד החוק בל  הנוגעותסוגיות הפרגמטיות בו האמור,קשיים המוסריים שבכל בקונפליקטים וב

פ שמוסר  הסוגיות  אלה  כאשר    וודאיעליהן  רטיות.  נידונות  על  חברה  להיות  המחליטה  ואלה    –  פלהזכויות 

 110.שיפוטי ה והמועט ביותר בליבון  ,בחקיקה יוןד הרב ביותר ב הסוגיות שניתן להם הזמן

כי עוד ל   ניתן   בטוחני  ולדון  התוב  הוסיף  כי  צאתית.  שאלה  ספק  המידה אין  משבית    באותה    תייחס המשפט 

מתחת  להיות    עלולה  את מה שעומד על הפרק, כך גם הנמקת החקיקה  תיםמעווה  אופנים שאלות של זכויות בל

ות או  ריסיסמאות פופול  י אחרכתוּכ  חוזרסתם  , או  ניקה, בפזיזותועל מתוך פָ חקיקתי פרוב  כש,  לכל ביקורת

אמגזריות   זו:  היא  השאלה  מדומים.  ליבדיונים  היוא  ייםנורמלכ ב  יחש לה  עלינובליבון    ייםקוילו  בגדר    םלו 

דבורקין  הרטוריקה ש  חרףאמורים לנהוג?   –והמחוקקים   בתי המשפט  –דרך שבה המוסדות השונים  מה  ותסטי

שימוש   בה  "פור עושה  אני  בדבר  עקרונות",  של  כי ומים  בדרכים  מצופה מבתי המשפט    סבור    עליהם שלנהוג 

בכל  אחרות. ההנחה שלנו    משפטיות   טקסט, דוקטרינה וסוגיות   תקדימים,ב  מקדיםהעברתי ביקורת, כשהם מת 

מנם  וא  כזה   אופן היא שמוסדות שמתנהגים ב  –   (מוסדות שיפוטיים סבירים)  הי השנינחה  הה   –בתי משפט  הנוגע ל

או    , חקיקה חפוזה( אלה. אולם במקרה של המחוקקיםאותם אמות מידה )לגליסטיותמתנהגים כראוי על פי  

מה שעלינו   איננה  הנחה זו .  קיימיםמחוקקים   התכלית שעבורהשל  סטנדרטיתתיאוריה ל שייכת נה נ אי מגזרית

ים בה מכבדים זכויות. ייתכן שיש מדינות  של הכרעה שיפוטית בחברה שרוב הפרט  להניח עבור המקרה הגרעיני

כן,    בהן התפתחו פתולוגיותש  –צות הברית נמנית עליהן  אולי אר  – ים  נ האמריקעל  משפטיות מסוימות. אם 

 ביקורת שיפוטית לתנאים הייחודיים שלהם. בעד  שוליה  הטיעוןלצמצם את 

V.  שיקולים הליכיים 

  פרטנית לא    –  קשר לתוצאות   אין  םלחלק.  או אחר  הזכ  אופןהקמת מנגנוני הכרעה בעבור    שוניםשיקולים  קיימים  

מו. כפי שציינתי  הליך עצבהיבטים אחרים של ההוגנות או  ב או    "זכות להישמע"בבמקום זאת    עניינם.  תכלליולא  

. ישנם כמה טיעונים  לא ממשביקורת שיפוטית.  מנוגדים ל  עונים הליכייםיטלפיה    הנחה רווחת   קיימת,  לעיל

: רוב  ונה ברובהההנחה נכ   ולםזה. א  פרק בסוף  אתייחס    השיפוטית שאליהם  שרקחו תומכי הביקורת  חלשים

 מחוקקים. ב תומכיםקולים ההליכיים השי

  מחלוקת לגבי התוצאות   במקרים שלת הפוליטית של מנגנוני הכרעה  לגיטימיול  הנוגעתהשאלה  את    נסחניתן ל 

 : מופשט למדי( יהיה הדיון חוששני כי) באופן הבא

  ההיה כבול תש  –  C  יתאזרח  של  קיומהונניח את  סוים,  הליך מ ת  באמצעות  החלטה שהתקבלה   נצייר בעיני רוחנו 

זו  כתוצאה    תאו מושפע  לקבל, לציית או לסבול    העלי   מדוע  תה ושואלעם ההחלט   מהמסכי  לאש  –מהחלטה 

הם    ולםאשההחלטה נכונה מצד התוכן שלה.    Cאולי לשכנע את    ובהכרעה ינס  כיםשתומ  אלה . חלק מ אותה

 
לפיו    ואחרים  גןק  אלנה  110 הרעיון  את  בפניי  לזכויות מניחה שמה שאנחנו    ביקורתהעלו  ביחס  בתי המשפט  של  הדיון  צורת  על  זו 

  אינה   זו   דיון   צורת  אזי,  משפטיותמחפשים להגן עליו הן זכויות מוסריות. אם, מצד שני, מה שחשוב לנו הוא הגנה על זכויות חוקתיות  
אילו  להגן  רוצים   שאנחנו   מה .  משוכנע  לא  אני.  מציעה  שלי   שהביקורת   כפי   הולמת   בלתי  היא  והשאלה  זכויות,  זה  מנגנונים    עליו 

דיון אינטליגנטי לגביהן. אני לא מניח שצורת השיח    לניהול   ובסיוע   בהגנתם   ביותר   טוביםהעומדים לרשותנו במדינה המודרנית הם ה
האמ  הסוגיות  אל  להגיע  אחרת,  או  זו  בדרך  שחשוב,  הוא  מציע  שאני  מה  מוסרית.  לפילוסופיה  סמינר  היא    של  תיות יהמתאימה 

להיות או לא להיות הדרך הטובה ביותר, אך    יכולה   החקיקהאנושיות שעומדות על הפרק במחלוקות שלנו. דרך    רויות יוח   אינטרסים
 .עצמה בפני  כמטרה לראות דרך זו יהיה לא נכון לומר שעלינו 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%A0%D7%94_%D7%A7%D7%92%D7%9F
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  ( להחזיק באופן סביר)  כהממשי  C־ש   מהטעםאלא    ,Cשל    המצד  שויים להיכשל בכך, לא בגלל אטימות כלשהיע

להציע תשובה מתקבלת על    ניתן  ?C־לומר ל  ניתן   זו. מה אם כן  שנויה במחלוקתבדעה אחרת בסוגיה רצינית ו

  עשויה א לא מסכימה עם התוצאה, היא  היחרף העובדה שעל פיו התקבלה ההחלטה.  ש  נגנוןמבעניין ההדעת  

לקבל   הטענה  אולי  הוג  חלטה הה שאת  באופן  ההתקבלה  כזה  הליכי  מענה  של  התיאוריה    תאוריית א  ין. 

 פוליטית. ה לגיטימיות ה

, ההחלטה  חלטה נתונהלה  בנוגע שיש מחלוקת    כיוון: מבאופן הבא  רך כללבד  בנוייםמנגנוני הכרעה פוליטיים  

ידתת על  יחידים    י קבל  .  יייעוד שימוש בהליך קבלת החלטות    העושים  {C1,C2, C3…Cm}  ייעודייםקבוצת 

עהנטל   שכתפי  ל  שרובץ  ראוי  מדוע  להסביר  הוא  הלגיטימיות  תהיה    ,אחריםל ולא  אלה,    פרטיםל תיאוריית 

אני?" תיאוריית הלגיטימיות    לומר, "למה הם? למה לא Cשל    באפשרותההפריבילגיה להשתתף בהכרעה. כפי ש

הייחודית של    לא מדובר רק בהתעקשות  –  שהבעיה כללית  אחרשאלה זו. מללספק את הבסיס לתשובה    יאלץת

C  –  שישאלותצטרך להיות דומה לשאלות דומות    התשובה  Co  ו-  Cp  וכל שאר ה -C  אלה  ים בין  שאינם נמצא

ההחלטות את  לקבל  הפריבילגיה  גם  .  שלהם  קבלאולם  התשובה לאחר  ה  ת  תמה  תיאוריית  התלבטותלא   .

: "במנגנון ההכרעה שנבחר, מדוע  והיא לשאול   העשוי  Cגם לספק תשובה לשאלה נוספת ש   נדרשת הלגיטימיות  

יש צורך גם בהג זו?"  יותר משקל למקבלי ההחלטות שמרגישים כמוני בסוגיה  ניתן  על הליך ההכרעה    נהלא 

 .  שהשתתפו בו הגורמים{ ולא רק הגנה על  C1, C2…Cm}  ושהשתמשו ב

נתרגם ל  מופשטת  אלגברה  הבה  של  נניח  .  ים קונקרטימונחים  זו  קיומה  את  העניין  שלצורך    איננה אזרחית 

)והיא    זכויותל  הנוגעת  הכרעה בחוק  עםמסכימה   ( מדוע  1מציגה את שתי השאלות שתיארתי. היא שואלת: 

את הפריבילגיה להכריע בשאלות   מקבלת)חברי בית המחוקקים(  בערך  של חמש מאות גברים ונשים ,חבורה זו

ו אחרים?;  אדם  בני  מיליארד  רבע  עוד  ועל  עלי  המשפיעות  זכויות  מתן  2)כן  של  את  מקבלת  אני  אם  גם   )

מאות   לחמש  להשקפותקקים  מחוהפריבילגיה  יותר  רב  משקל  ניתן  לא  למה  המחוקקים  של    יהםאלה, 

 מסכימים איתי?  ש

תשובות משכנעות באופן סביר לשתי    נועד לספקש  זהכ אופן ברשות המחוקקת מעוצבת  דמוקרטיות, המדינות  ב

תיאוריית הבחירות ההוגנות לבית המחוקקים, בחירות    תשובה לשאלה הראשונה מספקת האת  .  ללוהשאלות ה

להימנות  יבילגיה  למי תהיה הפר קיבלו יחס שווה לכל שאר חבריהם האזרחים בקביעה  C  דוגמת  אזרחיםבהן  ש

טענות    ה מספקות י התשובה לשאלה השניאת  עות מהסוג הזה.  רהמספר הקטן של האנשים שמשתתפים בהכ  על

טיעוני  כאן;    אין זה מתפקידי להגן על העיקרוןרובנית.  ההכרעה  ה  יס עיקרון הידועות המונחות בבסההוגנות  

ניטרלית  רובנית  ההכרעה  היותר מכל כלל אחר,    111.ההכרעה הרובנית ברורים וידועים  וויון בעד כללההוגנות/ש 

את    שקיבלה ביטויומעניקה לכל דעה    ,שווה לכל המשתתפים, נותנת יחס  התוצאות השנויות במחלוקתכלפי  

תוצאה,  ל  באשרחלוקים בדעתנו    נומתן משקל שווה לכל הדעות. כשא   שעולה בקנה אחד עםהמשקל הרב ביותר  

מוסרית    הרלבנטיים יש תביעהל המשתתפים  לכבדרך זו או אחרת, וכש  ים ליצור הטיה בעניין מראשצכשאיננו רו

 
שוויון    אורמהיהת   לגבי  111 הוגנות,  של  האלמנטריים  התנאים  את  מספקת  בעצמה  רובנית  שהכרעה  חברתית(  בחירה  )בתיאוריית 

 AMARTYA K. SEN, COLLECTIVE CHOICE AND SOCIAL WELFARE 71-74 (1970); and Kenneth O. May, Aורציונליות, ראו  
Set of Independent Necessary and Sufficient Conditions for Simple Majority Decision, 20 ECONOMETRICA 680 (1952) . 

 CHARLES R. BEITZ, POLITICAL EQUALITY 58-67 (1989); and ROBERT A. DAHL, DEMOCRACY־ ב  מועילים   דיונים  גם  ישנם
AND ITS CRITICS 139-141 (1989). 
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הכרעה    תלקבל אזי  בתהליך,  שווה  לה    –רובנית  יחס  בדומה  משהו  העיקרון  נדרשת  – או  בו  ש  להיות 

  112.משתמשים

ת לקבל  יש זכו  C  דוגמתאני מבין מדוע לאזרחים פרטיים  :  באופן הבאמגיב    אן דהומ  כאשר אולם, מה קורה  

הנציגים בבית המחוקקים    ש מאותלחמשתהיה  מדוע    ולםגעת לכולם. אסוגיה שנו  של יחס שווה במנגנון הכרעה  

 ליחס שווה בתהליך הזה? מה מצדיק את השימוש שלהם בהכרעה רובנית? דומה זכות 

מחוקקים.  ל   בנוגעיה  יבין התשובות לשאלות הראשונה והשנליחס ש  בדומהכיות  מתייחסת להמשלכך  התשובה 

של הכרעה רובנית על  אחר  משתמשים בסוג של הכרעה רובנית על מנת לבחור נציגים וסוג  נו  עבור המחוקק, א 

שימוש בהכרעה  ל  מספקים אומדן סביר  שניהםריה היא שיחד,  . התיאועצמםנציגים  אותם  מנת להכריע בין  

)ורובנית כמנגנון   בנית  בסיס הכרעה רובליישום הערכים ש  אומדן סביר  על כן גםהכרעה בין האזרחים ככלל 

 לאזרחים ככלל(.  

ככלל, כן  כללייםיה  C־ל   תשובתנו  אם  בקווים  ה ה  אינך  את:  כדלהלן  א  מנג  שמערערת  היחידאזרחית  וני  נ על 

  ואחת  לכל אחד  משיביםואנו    ,זאת  בדיוק  מיליונים עושים  . למעשה,הםבוחרים להשתמש בההכרעה שאנחנו  

לתת לה את מירב    שתדליםמ  ואנ   בהכרעה. למעשה,  ומתן הבעת דעה   בנקודה שהעלו,באמצעות הודאה    מהם

דעה להביע  זאת,  המקום  שה   באמצעותמוגבל  כמובן  שהוא    חרף  מאעובדה  הוגן    שתדליםנו  באופן  להשיב 

את מירב    ת לכל אח נו נותניםא של כל אזרח יחיד.    ו קולבחשבון את  יאים  כשמב עלות  הל   ניתןש לטיעונים דומים  

וגי  הסדר הייצנו מאמינים שהל האחרים. זהו העיקרון שלנו. וא קול שווה לכמתן  ל  כפוףבלה  הקול שניתן לתת  

  שווה  ר, קול שווה וסמכות כלומ  – על הדרישה לשוויון פוליטי  והאלקטורלי המורכב שלנו עונה בקווים כלליים  

 .  בקבלת ההחלטות

מערכות  פוליטי דרך בחירות, ייצוג ותהליך חקיקה אינה מושלמת.  , ההגשמה של שווין  מציאותכמובן, בעולם ה

או חוסר    מספקים להגדרת גבולות מחוז־ בלתיים  )למשל, הסדר  סובלות לעתים קרובות מלקויותשל בחירות  

וגנות בבית המחוקקים(.  שיטת ותק הפוגמת בה  בשלבין המחוזות( וכך גם הליכי חקיקה )למשל,    פרופורציונליות

לרבות מערכת    –של מוסדות חקיקה  ור את ההנחה הראשונה שלנו: מערכתיש לזכ ולם . א ךלהכיר בכ אין בעיה

הנמצאים במצב תפקוד סביר בכל    –  לשעל פיה הוא מתנה בחירות לבית מחוקקים ולמערכת של מנגנון הכרעה  

  מקפידים לפקח  ומצביעיהם ם  ו גם מניחים שהמחוקקיאנחנ  הנוגע לעקרונות הדמוקרטיים של שוויון והוגנות.

  מתקיימים ויכוחים  למשל, בדמוקרטיות רבותכך  ות אלה.  ישהיא עונה על דרישות עקרונ   ולדאוגעל המערכת  

אלה    עלולה להתלונן שמערכות   Cוהליכי חקיקה.    מערכות מתחרות של בחירות יחסיות, חלוקה למחוזות  על

  תי( יתיאוריה טובה של לגיטימיות )עבור פוליטיקה בעולם האמ ל  ולם. אכנדרשא תיקנו אותן  מושלמות ושל  אינן 

מקום ללקויות שאין מנוס מהן. היא תדבר על הוגנות סבירה, לא הוגנות  מעניק  ש  כלשהותמרון  מרחב    ינתןי

  ולםות אף בקריטריונים נדיבים אלה. אשלא עומד   מערכות בחירות או חקיקה  קיימותספק ש  ת. איןמושלמ

 
  בסירת  נהיה   אם .  ראשון  מסדר  צדק   לסוגיות   ביחס  מתאים   עיקרון   איננה   רובנית   שהכרעה ,  בינינו  בשיחה ,  אותי  שכנע   דבורקין   רונלד  112

  הכרעה .  יהיה  זה  מי  להחליט  מנת  על  רובנית  בהכרעה  להשתמש  ראוי   יהיה  לא,  למים  מישהו  להשליך  הצורך  ועולה  עמוסה  הצלה
  שיש   מציע  אחר  ומישהו ,  גורל  שנטיל   מציע  בסירה  מישהו  אם.  שונים  כללים  בין   לבחירה   מתאים  עיקרון   תהיה  כן,  זאת  עם,  רובנית
 . אלה כללים בין  לבחירה ההוגן הבסיס  תהיה  רובנית  שהכרעה נראה,  לעזוב ביותר  למבוגר להורות 
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פתולוגי או    אופןב  בהם מערכות הבחירות והחקיקה לקויותשלנו לא אמור להתייחס למצבים  המקרה הגרעיני ש

 תקנה. חסר

העובדה שניתן    .Cהאזרחית  עקשנותה של    כנגדשאנו מדמיינים    שוב אל המקרה הגרעיני ואל העימות נהבה  

לתלונתה   המוסדרכלפי  להשיב  מחוקק  של  לעילבקווים    סביר  אופןב  תהכרעה  שתוארו  חשובה    הכלליים 

רו  C־ייתכן שהיא איננה מכרעת.    ולםא  ,ללגיטימיות בעיני  חה תהליך אחר, לגיטימי אף יותר מתהליך  רואה 

להניב תוצאות שונות,   עשוייםשמוסדות ותהליכים שונים   אחרמ 113. יחסיתבחלקה  . הלגיטימיות היא  החקיקה

הוגנים יותר מהליך או מוסד    שהםלכך  הדגמה  נדרשת לכלול    הגנה על הלגיטימיות של מוסד או הליך מסוים

 114. הפוכה תוצאהיכול להוביל ל אחר ש  אפשרי

החלטות המתקבלות לא על ידי  ב  –  ןעיי, נ צות הבריתאר ב  גון זו הנהוגהאו בשיטה כ  –  נצייר בעיני רוחנוכעת  

בין האזרחים    שנויה במחלוקת ( בסוגיה  צות הבריתון בארבית המשפט העלי  ק אלא על ידי בית משפט )נניחמחוק

  ,אחת מהכרעות בית המשפטמסכימה עם תוכן    לא ש  –  C  כנה אותהשוב נ  –   ית כלשהיאזרח נניח  .  זכויותל  הנוגעת

)ו כך. היא שואלת:  על  ו(  1מתלוננת  בעניין?  והנשים האלה מחליטים  הגברים  גם אם הם  2)   כןמדוע תשעת   )

תהליך שנותן    באמצעותולא    ,התהליך שבו הם משתמשים  באמצעותמחליטים, מדוע הם מגיעים להכרעה שלהם  

 ? מעדיפה C-השקפה שהבעלי  םטיפמשקל רב יותר לשו 

נו יודעים ממקורות מהימנים  . אקמחוקתר לבית המשפט להשיב עליהן מאשר להרבה יו  האלה שאלות שקש

לעתים  חשים  העליון  בית המשפט  פטי  שוכי  ו  ,מחוץ לכותלי בית המשפט  עושים הרבה רעש  מסוג זה   שערעורים 

, כי  מהדברים הבאיםתעלם  לה)הגיע הזמן לגלגל עיניים ו  ה זומהרהרים במצוק   חלקםעם זאת,  מצוקה מכך.  

 . (באריכות ליהאאנטונין סקאני מתכוון לצטט את שופט העליון 

בעניין "הלחץ הפוליטי" המכוון    [...]  בית המשפט  צטער באותה מידה שמצטערלמען האמת, אני מ"

בית המשפט: המצעדים כמה    לגרום  , המבקשים, המכתבים, המחאותכלפי  דעתנו.  לשנות את  לנו 

ל  שני צדי המתרס ש מלנו )אנשים טובים, לא מפרי חוק,  מטריד הדבר, שרבים כל כך מהאזרחים ש 

יון להכניס לשיקולינו  שעלינו שופטי העל  סבוריםן(  חרות גם כא   ל סוגיות משניותסוגיית ההפלות וש 

דעות את  בקביעתכראוי  עוסקים  היינו  לא  משל  האובייקטי  יהם,  קובעיםהחוק  אלא  של    בי,  סוג 

ל יקדיש פחות תשומת לב  ירוויח, אני חושב, אם  בית המשפט  של תופעה    הקיומקונצנזוס חברתי. 

: צורה חדשה של  יוםככל הדעות  לשלה. הגורם הזה מחלחל    גורםותר תשומת לב לקדיש יויזו    מציקה

נשיפ ל מה שבית  אלא עעל מנת לקבוע את החוק,    המסורתשען על הטקסט או על  וט חוקתי שלא 

ואינטואיציה   מתגלה כלא יותר מנטייה פילוסופית שבסופו של יום  המשפט מכנה "החלטה מנומקת"

 115. מוסרית"

 

 
 .47 לעיל ה"ש ,Waldron ראו  113
 .57-59' עמב, 76 לעיל ה"ש ,ICHELMANM ראו  114
115 dissenting) (citation omitted) 1000 (1992) (Scalia, J.,-999Planned Parenthood of Se. Pa. v. Casey, 505 U.S. 833, . 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9F_%D7%A1%D7%A7%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%94
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 : אליה ממשיךסקהשופט 

ליישום הטרדני  "מה זה לרלבנטי  כל  הן   של "לחץ   שהופך  בית המשפט  נגד  שתי העובדות    פוליטי" 

ושהעם  נ שהעם האמריק בית  נ האמריקי אוהב דמוקרטיה  עוד חשב  כל  איננו טיפש.  המשפט הזה  י 

שו שאנו  העם(  גם  עוסק )וחשב  העליון  ב  יםפטי  קוראים טקסטים    –במהותה    משפטית  העבודכאן 

  ,, פחות או יותרלנו  הניחהציבור    –   ללומסורתית של החברה את הטקסטים הההבנה ה  ועומדים על

הלנפ ומסורות  טקסטים  אמונות   םשנו.  לא  ללמוד,  שיש  א   עובדות  עליהן.  להפגין  אם    ולםשיש 

התהליך   בעיקר במציאות,  כולל  חוקתית  שפיטה  ערכי  של  חופשי    [...]  שיפוט  עם  של  הגישה  אזי 

)ואמורה   להיות  צפויה  כלפינו  ששיואינטליגנטי  יודע  העם  בהחלט.  שונה  הערכי  להיות(  טוב  פוטו 

של מידה  בב   באותה  שלמד  מי  של  למשפטים  השיפוט  ספר  אםו  –ית  יותר.  טוב  אאולי  מנם,  ו, 

בלתי מוגדרות ובלתי מוגבלות,    ,בית המשפט  טועןש  פיהחוקה הם, כ  באמצעותה"חרויות" המוגנות  

 116." שלנו אלה במקום את ושל ות על כך שאיננו מיישמים את ערכי להפגין ולמחו ךצרי הציבוראזי 

ל ביקורת  ע   אלה שמבקשים להגןושלנו,    בחזית הדיון  נמצאות  לגיטימיות, שאלות של  מצייןליה  אשסק  פיכ,  כך

 מענה. להן   למצוא נדרשיםשיפוטית 

ה אחת  יכריעו בעניין? תשוב מסוימים האלההעליון  הושופטי    בכלל  עליוןשופטי דווקא  מדוע  יש לשאול  ראשית,  

רעה )הנשיא והסנאט( שלהם  ההחלטות ומנגנוני ההכרו על ידי מקבלי  רמנו ואושאפשרית היא ששופטי העליון הת

  בות יודעים מי סוג האדם שהוא צפוי למנות ואנשים לעתים קרו  ,. הנשיא נבחרתעודות אלקטיביות מסוימות

בנושא זה עשויות    יהםהשקפותכשטורים שצריכים לאשר את המינוי נבחרים גם הם  לבית המשפט העליון, והסנ

ידועות   הדבר.  האופן באותו  להיות  העליון  כי  ,  אמת  בשופטי  למצביעים  מחויבים    פי כ  ות סדיר  בחירותלא 

 מחפשים שלמות.   יננוכמו שכבר ציינו, א  ולם, אמחויבים להם  מחוקקיםש

אף על פי  .  תשובהלו  ; יש  C  האזרחית  ערעורללא נאלם דום לגמרי במענה    שיפוטיתהביקורת  התומך  ,  בהתאם

זו   תשובה  יחסי,  עניין  היא  הלגיטימיות  אם  מלהיות  כן,  אור  שנות  בחירות  ה  שיטת.  מספקתרחוקה 

גם  ה לאאלקטורליות  יותר    ולםא  ,מושלמת  היא  טובה  בוודאי  דמוקרטיים    מבחינתהיא  וערכים  דמוקרטיה 

ו העקיף  הבסיס  שמאשר  דמוקרטית  לגיטימציה  של  נהנית המצומצם  המשפט   ממנה  .  אמריקניתה  מערכת 

למצביעי וחשבון  דין  נותנים  דרךהמחוקקים  והם    הם  התעודות    דגיםשמ  אופןב  נוהגיםקבע  חשיבות  את 

לא נכון עבור    כרעה הפוליטית. דבר מזה השתתפותם בה  בדברביחס לאתוס הכולל    יש להםש  האלקטורליות

 שופטים. 

יוכרעו    יוכרעו על ידי תשעה אלה, מדוע שהן זכויות  בנוגע ל  שנויות במחלוקתשהסוגיות ה  גם אם נסכיםשנית,  

רגיל   באמצעות ברוב  השיפוטית    םמצב כאן,    בקרב השופטים?  הצבעה  תומכי הביקורת  יותרשל  תמיד  .  גרוע 

ה, בהחלת עקרון ההכרעה הרובנית על  הצבע  באמצעותמגיעים להכרעה  אותי העובדה שבתי המשפט    ריתקה

בשורה התחתונה    ולםוכל מה שדנו בו לעיל. א  את החלטותיהם  מנמקיםשהם    מודע לכך. אני  קטנטןמספרם ה

, ללא קשר לטיעונים  צות הבריתבבית המשפט העליון באר  היש ספירת ראשים: חמישה קולות מנצחים ארבע 

 
 . 0101-1000, שם 116
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  דומה פחות או יותר   אופןהזה, האם נוכל להשיב ב  הקשרההכרעה הרובנית ב  שרקחו השופטים. אם נערער על

שיש להם    עבור מימתאימה    . הכרעה רובניתלא נוכל לעשות זאתהשבנו עבור המחוקקים? למעשה,  בו  ש  אופןל

ענה כזו  לט  ני רואה כל בסיס מוסרינ אי  ולםוים בתהליך קבלת החלטות כלשהו. אטענה מוסרית להכרה כשו 

טענה שלהם להשתתפות היא פונקציונלית, לא  העליון. הם לא מייצגים איש. הבית המשפט  במקרה של שופטי  

 עניין של זכאות. 

 117. לשימוש בהכרעה רובנית בבתי המשפט  תתשומת לב תיאורטישל    מוחלטכמעט    יעדרה   בשל  אני מוגבלכאן  

צבעה בבתי המשפט, ויש מי  אסטרטגיית הבמפירי שיש לנו בהצבעה ועל הניסיון הא  כתבו מעט  חוקרי משפט

תוצאה  ב  פיות המעורבות בכל מקרה, במקוםשות לצרף את הצבעות השופטים בסוגיות הספצידרכים חדשהציע  

  איננההוגנות ושוויון    שלגילה  ההגנה הר   119. טיתופיש רובנות  ל  בסיסיתף הגנה  לי על א  לא ידוע  ולםא  118הכוללת. 

כלי טכני  הגדרתה כיהיה זה על ידי    בתי המשפט ב. אני חושד שאם נגן על השימוש בהכרעה רובנית  אפשרית

  משפט המושבעים של קונדורסה  או על בסיס   120, השלכות תיאורטיות נוספות  תפשוט של החלטה שלא נושא

של החברים    מעבר ליכולת הממוצעתהרוב    טים מגדילה באופן מתמטי את יכולת)הכרעה רובנית של קבוצת שופ

יכולת  ל  בנוגע, ההגנה על הכרעה רובנית תהיה חלק מהטענה התוצאתית  יהשניאפשרות השתמש באם נ  121.(בה

שיפוטית, מה שאומר שהיא תצטרך להתחרות בטענה דומה שאפשר לטעון על גופי ההצבעה הגדולים הרבה יותר  

שימוש בהכרעה רובנית  טענת הוגנות נוספת ל  לא קיימת, הנקודה שלי היא כזו:  מקרהבכל    122. של המחוקקים

 המחוקק. בידי שהיא קיימת לשימוש  באותה מידהעל ידי בית משפט 

והחקיקה    הטתהליכי השפיעל    Cשל    קושיהל  לנושההיפותטי  לנו שהמענה    להזכיר  נקודות אחרונות אלה על  

לבד  איננו ב  גם   באפשרותנו.  ועומד  ל אמצעות  להשיב  תוצאתית  הצלחתי    ולםא  . זו  קושיהטענה  כי  לי  נדמה 

ב וב  פרקלהראות  )או ש־הקודם, שהטענה התוצאתית אינה חד   פרקזה  מכריעה לטובת המחוקקים(  משמעית 

. השיקולים  השלישי  פרקבסוף ה   הזכרנוקים. זכרו גם מה שהטענה ההליכית כמעט כולה מצדדת במחוקשבעוד  

ביעת הזכויות שיש  מתרס קשורים לזכויות. אם אחד המוסדות היה עליון על השני באופן ברור בקמשני צדי ה

ל היה  מאוד    כךלפרטים,  רב  מוסד.  ב  בצידודמשקל  המקרה   אולם אותו  זה  ההליך,  כאן  אין  בצד  מוסדות  . 

ההוגנות    כלשהו לתלונתנם להציע מענה ראוי  את ההכרעה הסופית בידי השופטים נכשלים בניסיוותירים  מש

עשוי להיות נסבל    ן פוליטי. הכישלון הזהושל שווי  –הערך  על  ולא רק    –על העיקרון    תשל אזרח רגיל המבוסס

 
 .  215-242 בעמ' ,14 ה"ש לעיל , ,Deliberation, Disagreement, and VotingWaldron  ־בזה  קצת בנושא  עוסק  אני 117
,The One and the Many: Adjudication in Collegial Courts Lewis A. Kornhauser & Lawrence G. Sager 81 ,למשל  ראו 118

CAL. L. REV. 1 (1993); Lewis A. Kornhauser & Lawrence G. Sager, Unpacking the Court, 96 YALE L.J. 82 (1986);David 
Post & Steven C. Salop, Rowing Against the Tidewater: A Theory of Voting by Multijudge Panels, 80 GEO. L.J. 743 

(1992) . 
שיפוטית מעדיפים לא לדבר על השימוש ברוב פשוט בין שופטי העליון בסוגיות של זכויות.    ביקורתה   תומכיש  היא  לכך  אחת  סיבה  119

  מכריעים השופטיםש בן כמו, הם יודו אותם  ילחצוהם רוצים את היכולת לגנות הצבעה רובנית על זכויות כמאפיין של מחוקקים. אם  
המשפט העליון. אך מעולם לא שמעתי תומך של ביקורת שיפוטית מעלה את הנושא מעצמו, שלא    בבית  כמו   6-3או    5-4רוב של     ידי   על

 לדבר על ניסיון להסביר למה זה רעיון טוב.  
"עיקרון הרוב אינהרנטי לתהליך    לפיה  באמירה  ,EVOLUTIONRN O ,RENDTAANNAH H (1963) (photo. reprint 1982) 163  ראו  120

 ."סביר שיאומץ בצורה כמעט אוטומטית בכל סוגי הועדות והאספות הדליברטיביות" כן ההכרעה עצמו" ו
121  (1785),  Making-nEssay on the Application of Mathematics to the Theory of Decisio, ONDORCETCE DARQUIS M

reprinted in CONDORCET: SELECTED WRITINGS 33 (Keith Michael Baker ed. & trans., 1976). 
  בהצבעה  הבוחר  של  הממוצעת  הפרטנית   מהיכולת  הקבוצתית  היכולת   גדלה,  הבוחרים  קבוצת  שגדלה  שככל  קובע קונדורסה  משפט  122

מחמישים אחוז. לדיון בספקות של קונדורסה על יישום    גבוההשהיכולת הפרטנית הממוצעת    ראשמ   מניחה   התוצאה,  כמובן.  רובנית
 Jeremy Waldron, Democratic Theory and the Public Interest: Condorcet and Rousseau Revisited, 83התנאי הזה, ראו  

AM. POL. SCI. REV. 1317, 1322 (1989) . 
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ת מעמידים פנים  שיפוטיהביקורת  ה  של  מגניהת.  ואם הייתה טענה תוצאתית משכנעת לקבלת החלטות שיפוטי 

 .   ללא תימוכיןסתמית קביעה ב מדובר כפי שראינו לעיל, ולם שיש טענה כזו. א 

את    להתאים  ניסיונות נואשים  מספר ב  ים קטונ מודעים לכל זה, התומכים בביקורת שיפוטית    שמא תוך שהם 

 .ממשאין בהם  שכןן באלה בקצרה ערכים דמוקרטיים. אדוהמוסד המועדף עליהם ל

וכפים את  זכויות; הם רק א הת  ימכריעים בסוגי  אינםהביקורת השיפוטית טוענים ששופטים    תומכיראשית,  

  וז  טענהות, בתור חוק או חלק מחוקה. תעודות דמוקרטי מ הנהניתבמגילת הזכויות,  הגלומות הציבור החלטות

ת את המחלוקות  הזכויות לא פותר מגילת  כי  ניחים  מ נו  נגד ביקורת שיפוטית. א   הגרעיני  יעוןאת הט   ת לא מערער

בחברה   והמיל  בנוגעהקיימות  הפרט  בה   וטים.ע זכויות  עוסקת  מכריעה  ךא  ן,היא  הטוב,  .  בהן  לא  במקרה 

השאלה שאנו  המונחים המופשטים של מגילת הזכויות הם המקומות הפופולריים למחלוקות בסוגיות אלה.  

 . חלוקתהן יש מריע בסוגיות עליכהסמכות להבעל דנים בה היא מי 

של    פטים רק אוכפים את המחויבות המקדימההביקורת השיפוטית טוענים שהשו  תומכי שנית, וברוח דומה,  

חברי  ל  בדומהעקרונות מסוימים של זכות, וביחס ל  ' קשרה את עצמה לתורן'החברה    החברה עצמה לזכויות.

יול  האנלוגיה הרווחת הזו כבר הופרכה  טים רק מוודאים שהחבלים נשארים הדוקים.  השופ,  יססהסיפון של 

,  זכות נתונההגדרת    של  מסוימת  תפיסהבקצרה, התשובה היא שהחברה לא התחייבה ל  123. באופן יסודי בספרות

בות  שמירת המחויאת    תואםוח ההכרעה לשופט  מתן כ  מדוע, לא ברור  בעניין  אינם מסכימיםאם האזרחים  שכך  

זכות כלשהי  הגדרת  ל   יחסב   מסוימת  תפיסהף על פי כן, החברה התחייבה ל אמוקדמת. אם מישהו מתעקש שה

על  לא ברור מדוע    ,דמת הזו(קמוה  את ההתחייבות  אששיםהצבעה ביניהם, איכשהו מ  באמצעות)והשופטים,  

יוליסס עובד רק  לתמונה.    תדעה אלטרנטיבית נכנס  כאשרעל כנה  להישאר    המחויבות המוקדמת המודל של 

  בשאלה תית  ילמחלוקת אמ   ות בנוגע יי דעשינו   מפנימפני סטיות שונות, לא    כשהמחויבות המוקדמת משמשת מגן 

  124. מהי תוצאה ראויה

שאם  תומכישלישית,   טוענים  השיפוטית  מסכימיםהמחוקקים    הביקורת  ביחס  הכרעה  על    אינם  שיפוטית 

ורש. העובדה שאינם  אותה באופן מפ  מסע לתיקון מגילת הזכויות על מנת לבטלב  פתוח ם ל לזכויות, הם יכולי

שהכרעה    הבסיסקו    את  לא מצדיקוא  ה  שכןית. טיעון זה פגום  דמוקרט   עושים זאת הופכת לתמיכה שבשתיקה

- או ניו  ה של חוק בריטי ; או במקר ברוב המקרים רוב מיוחס  דורשויות  שיפוטית מייסדת. תיקון מגילת הזכ

. אם  כבדכרוך בעול  ו  ליקרכזה  תיקון  ניסיון ליהפוך  שמהסוג  בתרבות הפוליטית    השלכות רחבות בעל  זילנדי,  

  חזורת  תהיה לנו עבורה, התשובה היחידה שזוכשאל מדוע המאזניים מוטות בצורה  ת  C  האזרחית הממורמרת

 לוקה בחסר.  כי תשובה זו ראינווכבר   ,שיפוטיתלהכרעה 

ו  י הביקורת השיפוטיתתומכ  רביעית,   בחירתםקרטיות:  תעודות דמובכל זאת  שלשופטים יש    טועניםחוזרים 

נבחרים, וסוג המינ  בידי שלהם מתבצעים  המינוי  אישור  ו רית  ויים השיפוטיים שמועמד למשרה ציבופקידים 

 
LYSSES U ,LSTEREON J־ב  שהועלו   מהטענות   חלק  לגבי  ספקות   המעלה  96-88NBOUND ULYSSES U ,LSTEREON J (2000)   ראו   123

AND THE SIRENS: STUDIES IN RATIONALITY AND IRRATIONALITY 93 (1984)  ;גם    ראוWALDRON  255'  עמב  ,14  לעיל ה"ש-
281 . 

 .266-702 בעמ' ,14 ה"ש לעיל ,ALDRONW ראו  124
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)כפי שכבר ציינתי(    ולםהדבר, א אמת    125. פקיד חשוב בקמפיין הבחירות של אותו מועמדת משחק    בחור,ל  צפוי 

יתרה  ודות הדמוקרטיות של מחוקקים נבחרים.  היא יחסית, ולתעודות האלה אין בכלל תחרות עם התעזו  סוגיה  

ון בעד ביקורת  יע הט  חותרים תחת  נות שלהם, אנחומזו, ככל שאנחנו מקבלים שופטים בגלל התעודות הדמוקרטי

 ערך של הכרעה פוליטית.    שונה ובעל מנגנוןכשיפוטית 

  ת טי קלנוספת ל  צורת הנגשהבתור  הביקורת השיפוטית טוענים שהשימוש בה מוצדק    תומכיחמישית,  לבסוף,  ו

פעמים  ים, ופעמים כלוביסטאזרחים ניגשים למערכת כמצביעים,  השפעמים  האזרח אל תוך המערכת הפוליטית.  

השונות  צרור אופני ההנגשה  עלינו לאמוד את הלגיטימיות של  כי    תומכי הביקורת השיפוטית טוענים.  כבעלי דין

שיבוץ    ולם. אגרוע  איננובסך הכול  זה  טיעון  לא רק את התעודות הדמוקרטיות של מאפיין מסוים.  ו ,  ובשלמות

השיפוטית   של  תו   לא הביקורת  יותר  רחב  מגוון  העובדמעורבך  את  משנה  לא  אזרחית    צורת ב  מדוברש  הות 

דמוקרטיה.  עבור    יםחיוניל על פי רוב    יםפוליטי הנחשב השוויון  ה  עקרונותל  כפופהה  נמעורבות אזרחית שאינ 

מעניקה  של  המשקביקורת שיפוטית כשהם מחפשים משקל גדול יותר להשקפותיהם מ לנוטים לפנות    אנשים

ם אחרים של שינוי  יכשערוצ  מכובדל  חשבלהי   עשוי  אפיק זה של השפעהש  יתכן.  דמוקרטיתהפוליטיקה הלהם  

כלפי אזרחים  לידי ביטוי בביקורת השיפוטית    השבא  הגישה  ולםאהשביעי.    פרקב   כךנדון ב  126. חסומיםפוליטי  

  מתפקדים רי החקיקה והבחירות  בו הסדש  –  במקרה הגרעיני שאנחנו עוסקים בו  מעוררת כבוד  הנאינאחרים  

   כל הנוגע לערכים דמוקרטיים. בסביר באופן  

VI. עריצות הרוב 

יותר    . הדאגה שבאה לידי ביטויהזדמנות אחרונה  – גרעיני  מקרה הב  –הביקורת השיפוטית    תומכי לתת ל  ברצוני

לבטא "עריצות    עלולים  הבסיס הרובני שלו, הליכי חקיקה  גיןא שבהי  עבודתו של מחוקק דמוקרטיל  בנוגע  מכל

הביטוי "עריצות הרוב" מתגלגל על  ומוכר בתרבות הפוליטית שלנו,  כל כך  הזה כל כך רווח,    חשששל הרוב". ה

פחות או  ל הפך חקיקה  וטי על החלטות פפיקוח שי אמצעות ב עד שהצורך בהגבלות  127,לשוננו בקלות רבה כל כך

 אחרת יש למיעוטים מפני עריצות הרוב?  איזו בטוחה י.ט יותר אקסיומ

הדבר   . זכויות שלילתמשמעותה עריצות   כינניח, לעת עתה,   הבה.  מאדמאמין שהטיעון הרווח הזה מבולבל  אני

  בנוגע ה על כף המאזניים בכל מחלוקת  א שעריצות כמעט תמיד תהיוה   על פי הגדרה זו  יש להודות בו הראשון ש

)או הצד שטוען להכרה בזכות ב   תומךכזו, הצד ששבכל מחלוקת  זכויות.  ל נתונה    הבנה רחבה יותר של זכות 

  סברו י הנוהגים לעשן פיוטהלמשל,   שכנגד מכילה פוטנציאל לעריצות.עמדת הצד  כי    סבורשני מכחיש( יצד השה

אם הצדק איתם  השאלה    ולםהיא סוג של עריצות. א  החלים באופן כללי   שלהם לחוקי סמים  הפולחן  שהכפפת

כי מישהו הצהיר    לכאלה רק הם אינם הופכים    ולםהטיעונים לעריצות ודאי נכונים. אשאלה פתוחה. חלק מ  היא

 
125  ISGRUBERE  בתהליך   נבחרים  עדיין   הם,  ישירות  בבחירות  נבחרים  אינם  העליוןהמשפט    בית "למרות ששופטי  :  4'  עמב  ,13  לעיל ה"ש  

  [...]  הסנאט  ידי   על  אישור   ומקבלים  נשיא  ידי   על  מתמנים   הם:  נבחרים  פקידים  ידי   על  נבחרים   הם[  ...]  ודמוקרטי  פוליטי  שהוא
  יוחסין דמוקרטיים: הם חייבים את מינויים להשקפות ולקשרים הפוליטיים שלהם באותה מידה שהם חייבים אותו  [...]  לשופטים

 ."שלהם המשפטיים  לכישרונות[ ...]
 .EVIEWRUDICIAL JF OHEORY T A :ISTRUSTDAND  EMOCRACYD ,LYEART HOHN J (1980) ראו  126
על    הביקורת  127 מיל  של  הביטוי     Democracy in AmericaTocqueville'sהיחידה  הפצת  של  הסביר  הפוליטי  שהאפקט  הייתה 

 JOHN STUART MILL, M. deכלי רטורי נוסף להתנגדות לחקיקה פרוגרסיבית. ראו    שמרנים"עריצות הרוב" תהיה לתת לכוחות ה
Tocqueville on Democracy in America, EDINBURGH REV., Oct. 1840, reprinted in 2 DISSERTATIONS AND DISCUSSIONS: 

POLITICAL, PHILOSOPHICAL, AND HISTORICAL 1, 79-81 (photo. reprint 1973) (1859) . 
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כויות הפלה  ז  תומכי  סוגיית זכויות.של    םידצדהעל כך. למעשה, בחלק מהמקרים יהיו האשמות עריצות משני  

בחירה  ה־פרו  תעמדכי    סבוריםחיים  ־ פרותומכי עמדת    ולם חיים היא עריצות כלפי נשים; א־פרו   תעמד כי    סבורים

העדפה מתקנת  כי    סבוריםעוברים הם בני אדם(. יש ה  שיטתםהיא עריצות כלפי קבוצת אוכלוסייה אחרת )לפי  

 כניות להעדפה מתקנת היא עריצות. וכן הלאה.  ושמחסור בת מאמינים היא סוג של עריצות; אחרים 

  קבלו מוסדות דמוקרטיים י, בדיון על הפרדוקס של וולהיים.  השלישי  פרק שהודינו בו באת  נקבע כהנחה    הבה

שהם ינהגו בעריצות מפעם לפעם.    הוא . פירוש הדבר  ואף יאכפו אותן  חלטות שגויות ביחס לזכויותה לעיתים  

עריצות, על פי ההגדרה    128. לכל מנגנון הכרעה. גם בתי המשפט ינהגו לעתים בעריצותביחס  נכון    דבר זה  אולם

  –   מה מידת העריצות המסתברת  , היא פחות או יותר בלתי נמנעת. השאלה היא רקכאן  שאנו משתמשים בה

 .  הרביעי פרקבשנערך  דיון ה נושא

בצד לעת עתה  רוב? אני מניח    באמצעות  שהיא מונהגת  פנימ  חמורה יותרה פוליטית  הכרעהאם העריצות של  

להחלטותיו  הדברים   להגיע  עשוי  משפט  בית  שגם  כך  על  שמצביעה  הפדנטית  הנקודה  הצבעה    באמצעות את 

רוב מצביעיו(  תמיכה של  מהם  שלכל אחד  )כלומר, רוב של נציגים נבחרים,    האם עריצות של רוב פופולרי  רובנית.

  ללא . או שנאמר שעריצות היא עריצות  תכןיי זה    כיצד  לראות  אינני מצליחשל עריצות?    יותר  חמור   ביטוי היא  

  מרכךשההיבט הרובני דווקא    –דעתי    וזוהי  –או שנאמר    ,איך )או על ידי מי( התקבלה ההחלטהשאלה  קשר ל

שהדיר  הליך  בהחלטה: היא לא התקבלה ב   רודנילפחות שאינו    מאפיין אחד  עלציין  מזה    שכן,  העריצותביטוי  את  

 כשווים.  וב מסוימים מהשתתפות זרחיםא

. החשש הרווח ביותר  פרובוקטיביפחות    אופןאגש לשאלה ב  על כןמעט,    מהתלים  עשויים להישמע אלה  דברים  

רוב. הם עלולים  ה  מפניעלולים לסבול דיכוי  פרטים  שא שמיעוטים או  וה  י מרוסנתכלפי סמכות חקיקה בלת

שהאינטרסים שלהם  יות הרוב, או או שזכויותיהם יופרו או יבוטלו יחסית לזכו לרעה להיות מדוכאים, מופלים 

  ם ביטויי(. בתיאור  בצדק  םפוג ה  אופןגעו או ייזנחו בעל המידה לאינטרסים של חברי הרוב )למשל, ייפיתר    יוכפפו

המושגים    הזה  בהקשר המסוים  ולםא  "רוב" ו"מיעוט".  מושגים שלנו משתמשים בשל עריצות, דיכוי או עוולה, א

 . סבירארח למנגנוני הכרעה פוליטיים. מתייחסים בהכ  אינם  הללו

לאלה של הרוב. כבר  לא צודק    אופןת או האינטרסים של מיעוט מוכפפים בעוולה היא מה שקורה כשהזכויו

להבחין    עלינואולם, כאשר זה קורה,  דבר עלול לקרות כתוצאה ממנגנון הכרעה פוליטי רובני.  ההודינו בכך ש

, קבוצות  כלומר  –  129" והמיעוט שאכנה "תוכני  בין הרוב והמיעוט "ההחלטתי" לבין הרוב  ראשוני  שלבלפחות ב

  ה ת ברוב ההחלטתי עשוי בחלק מהמקרים החברּונמצאות על כף המאזניים בהכרעה.    ן הרוב והמיעוט שזכויותיה

  פת חופלהיות    העשוי  –   מי שהצביע נגד העוולה  – ההחלטתי  וחברות במיעוט    , יברוב התוכנ  להיות זהה לחברות 

התוכנ  במיעוט  רובלחברות  פי  על  נכון,  הדבר  החל  ,י.  )רוב  לבנים  מחוקקים  גזענית:  עוולה  של  טתי(  במקרה 

 
  אני. כאן,  28  לדוגמאות מסוג זה, ראו לעיל ה"ש  )חוסר הגנה מפני הפרת זכויות בחקיקה(.  רשלנות  של  לעבירות  מתכוון  לא  אני   128

את    מנת למנוע מגוף מחוקק לתת לבני אדם  על  שיפוטית   ביקורת  של  בסמכות   שימוש  נעשה   לפעמים: נזק  גרימת   של  לעבירות   מתייחס 
 .לה הנלווה  הטקסט ואת לעיל  4"ש הב. לדוגמאות כאלה ראו כויותיהם)מה שהוא בפועל( ז

,  ופףר  מונח  הוא"  תוכני"מיעוט    המונח.  ההחלטה  של  התוכן  הם  שלהם  והאינטרסים  שהזכויות  מכיוון"תוכני"  ב  משתמש  אני  129
מהווה בעיה. גם בהגדרה    ו אינ  ףהרופ  המונחוכנראה תמיד תהיה מחלוקת לגבי מי בדיוק כלול בו )והדבר נכון גם ל"רוב תוכני"(. אך  

לא מדויקת, ההבחנה בין מיעוטים החלטתיים ותוכניים מאפשרת לנו לראות שלא כל מי שמצביע לצד המפסיד במחלוקת על סוגיית  
הוא    ,Waldron;  13-14'  עמב,  14  "ש ה  עיל ל   WALDRONראו   .מההחלטה  לרעה   הושפעו   שזכויותיה   בקבוצה   חבר   בהכרח זכויות 

Precommitment and Disagreement 19 לעיל ה"ש  ;Waldron, Rights and Majorities. ,66-64' עמב, 19 "ש ה לעיל. 



 ג'רמי וולדרון                         ליבת הטיעון נגד ביקורת שיפוטית 

37 
 

י(; מחוקקים שחורים מפסידים במאבק לשוויון זכויות לשחורים.  מצביעים בעד זכויות יתר ללבנים )רוב תוכנ

 תחת הכותרת של "עריצות הרוב".  וחוסים  במיוחד   המדאיגים אלה המקרים הצעתי היא כי 

  ן מה  בנוגע לשאלהה  מחלוקת בחבר  קיימתלזכויות. נניח ש  הנוגעיםמחלוקת  מקרי ה  נשוב אל  הבחנה זו  על בסיס 

את מנגנוני ההכרעה    בה ולהפעיל   לדון   נדרשתשיש ליישב מחלוקת זו, החברה  י. בהנחה  הזכויות של מיעוט תוכנ

הצבעה  ב ואני משתתף בה. נניח שהחברה משתמשת בהכרעה רובנית לפתור את הסוגיה, אליהביחס  שברשותה

קרה  לא    לכאןעד    ולםחלק מהמיעוט ההחלטתי בנושא. א  אנייוצא אפוא ש.  בהכרעה  מפסידבחרתי  שלי, והצד ש

)  להוכיחיש    לשם כךעריצות.  בתור    שניתן להגדיר  לי משהו ו  כן( שההכרעה א1שני דברים נוספים:  כי  שגויה 

רודניות ו  לש  יוזכויות כלפי    השלכותיה  י שזכויותיו  אני חבר באותו מיעוט תוכנ כי  (  2)כן  מי שמושפע ממנה; 

ת רק בגלל העובדה שדעתי  הנקודה שיש לזכור היא שלא ספגתי עריצו זו.  החלטה שגויה  כתוצאה מ הושפעו לרעה  

האינטרסים  בה אני חבר. כל עוד הדעה שמומשה התחשבה באינטרסים שלי כראוי יחד עם  שקהילה  ב לא מומשה  

דבר  .  שלי, החרות או הרווחה  על הזכויות  של כל האחרים, העובדה שדעתי לא ניצחה לא מהווה כשלעצמה איום

כולל חברים    – . אנשים  י שזכויותיו עומדות על הפרקחבר במיעוט הנושא אם אני  גם  בהכרח  מזה לא משתנה  

לגביהן; ייתכן    לטעות  עלוליםהם    זכויות שהם מאמינים שמגיעות להם.בהכרח בעלי ה  אינם  –י  במיעוט נושא

 .  הרוב" יזכור את נקודות הניתוח האלה "עריצות עלי אחרא שיחשהרוב צודק. 

א אפשרית.  הרוב  עריצות  עם  בפשטות  לציין    יכול  איננוהמונח    ולם לסיכום,  הדובר  של  ההסכמה  חוסר  את 

ה התוצאה   השל  הדרך  רובנית.  לאפיין  יעילה חלטה  היא    ביותר  הרוב  עריצות  מתרחשת  את  שהיא  לומר 

תוכני  החלטת   חופפיםים  כשמיעוטים  ב למיעוטים  של  ,  הבא  פרקיים.  ביישום  זואדון  שנקרא    על  הגדרה  מה 

שלא צפוי  המקרה  מסוג כזה היא בדיוק  חפיפה  נציין ש  רק  אולם לעת עתה  130".יםומבודד   ניםמובח  ים"מיעוט

חברים בכל  הרוב  להייתה שלרוב האנשים, ועל כן  . ההנחה השלישית  שהנחנוההנחות הגרעיניות    שיקרה תחת

  הנחה הרביעית הבמסגרת  במיעוט ההחלטתי. ו שרוב החלטתי, אכפת מזכויות באותה מידה שאכפת לאנשים  

לא מּו  הנחנו  מחלוקותל  בנוגע להסביר את המחלוקת    ניתן  אינטרסים אנוכיים.מ  רך כללנעת בדשהמחלוקת 

בדיוק    מבטא  131" שיפוט   נטלי" ס  רול  הביטוי שטבעהמורכבות והקושי של הסוגיות עצמן.    באמצעותבאופן מספק  

ואינטרסים  פיפהח פך מיאת הה  להניח    אמור  , כפי שראינו,שיח אחראי על עריצות הרוב  אשר   , כזו בין דעות 

 מראש.

כי אין לחשושאין  אולם     –אם נשתמש במונח באופן אחראי    –  שעריצות הרוב  אלא  ,עריצות הרובמ  להסיק 

  שלהם   ןזכויות הפרט שאינליות מיעוטים או  זכו ל  אדישים  אזרחים בהם  שמאפיינת את המקרים הלא גרעיניים,  

מסוג  חשוב להדגיש את חוסר ההתאמה של התרחשות    סבור כיאני    אולם.  ם מקרים כאלוקיולא אכחיש  .  עצמם

הרוב  עריצות  ש  ככזאתעל חברה המחויבת לזכויות    בעת ובעונה אחת  לדוןולא לנסות    ,עם ההנחה השלישית  זה

 . בה אפשרות תמידיתהיא 

ראשית,  ביקורת שיפוטית.  ל  הנוגעיםלהתמודד עם שני טיעונים נוספים    לעזור לנו   עשויותהבחנות בפרק זה  ה

.  אין כבוד לזכויות  רודנית ביסודה אםשהכרעה דמוקרטית היא    FREEDOM'S LAW  רונלד דבורקין טוען בספרו

 
 .  137-141  "שלה נלווה ב  טקסטוב  להלן  ראו  130
131 IBERALISMLOLITICAL P ,AWLSR 54-58' עמב, 53 לעיל ה"ש. 
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בגלל  רק  רודני   זה ש  לא  תוצאות  לייצר  בגלל  עשוי  אלא  אומר,  הוא  תנאי  ות,  הוא  זכויות  כלפי    סף שכבוד 

ויה  המוכרת שדמוקרטיה תל  הטענה דבורקין לא רק מעלה את    ללגיטימציה של כל מערכת הכרעה פוליטית. 

ת לחופש הדיבור או חופש  הזכו כגון  הזכות לבחור, או באופן עקיף,    גוןזכויות מסוימות, כ( בתחוקתי  מבחינה)

  הקשרהכרעה רובנית אין לגיטימיות בכלל ב   כגוןמזה. הוא טוען שלתהליכים    תוחכמתשלו מ  טענהההתאגדות. ה 

שהאחרים מתייחסים אליו בכבוד    שר להניח את דעתו של כל מצביע( אלא אם כן אפהקשרדמוקרטי )או בכל  

שוויונידאגה  בו חבורבאופן  גורלי  ת.  את  החורצים  )אפילו    אמצעותב   טרוריסטים  רובנית  מדובר  הכרעה  אם 

, דבורקין  ככללהזה לא מתקיים.    סף תנאי ה  שכןל,  יגיטימציה כלל  נעדרת(  שאני שותף בותהליך הכרעה רובנית  ב

ה האחרים  חברי הקהיל לגישתו  אם    ,טימיותילצפות מאדם לקבל את ההכרעות הרובניות כלג  שלא ניתןטוען  

או חוסר  של הקהילה מפגינים זלזול    הרשמיים, או אם המוסדות  ואינטרסים שלל   מתייחסים ברצינותאינם  

 132תו. או כלפי אנשים כמו ועניין כלפי 

הו נחקק  שלשחוק כ  נניח  133. נקודה זו מפריכה את ההתנגדות הדמוקרטית לביקורת שיפוטיתכי  דבורקין סבור  

, זכות שהיא תנאי  Rתחת זכות    חתירתועל בסיס  מערער עליו  מסוים  אזרח    מכןאחר  לו  נבחרתת  על ידי נציגו

על כך, חלקם  שא  נניחגיטימציה דמוקרטית.  לל תנאי לדמוקרטיה,    אינו   R־סבורים שש  מהטעםחרים יחלקו 

בגלל ש כן  בצורה אחרת לגמרי.    Rמבינים את  אחרים  בית משפט להכרעה  בידי    מופקדתנניח שהסוגיה  כמו 

  , ? התשובה לכך, אומר דבורקיןגמהנפ דמוקרטיההקבל את טענת האזרח. האם מו  חקיקהמבטל את הש סופית

כלומר, אם החוק באמת לא   –. אם כן אופן מוחלט בשאלה אם בית המשפט קיבל את ההחלטה הנכונהתלויה ב

  פעולותמ  הדמוקרטיה מן הסתם התייעלה  יאז  –הכרעה רובנית  תאם את הזכויות הדרושות ליישום לגיטימי של  

 134. על כנו נותר  לו החוק היהאי יותר משהייתה שהקהילה כעת לגיטימית  וזאת מאחרבית המשפט,  

דבורקין מציע    דמה כינ ש  טענת־נגד אחת היא  135.מקום אחרהצבעתי ב ןעל חלקוזו שגויה מהרבה בחינות,  טענה  

בו מתקבלת ההכרעה. אם  שהליך המוסדי  לאין חשיבות  פוליטית עוסקת בדמוקרטיה,  ההכרעה  הבו  במקרה  ש

השתתפות  מראש    מנעשימוש בהליך ש  באמצעות שלו( נעשתה  החלטה לגבי הליך רובני )או על תנאי הלגיטימיות  

  שהסוגיה המדוברת נוגעת להליך הרובני  מהטעם  דחהעל שוויון לא ת ת  המבוסס   התנגדותלמשל, הרי ש נשים,  

 ך עצמו נמצא בלב המחלוקות שלנו. כשההלי. אכפת לנו מערכי ההליך גם בלבד

לפיה    –רקין  להנחת היסוד של דבולצורך הדיון  סכים  נ הבה  ראשית,  .  יותר  תמשמעותי  נגד־ענת ט  קיימת  ולםא

  הנחה זו אפשר להבין    כויות אחד של השני.הליכים הדמוקרטיים לגיטימיים רק בין אנשים המכבדים את הזה

את ההשקפה הנכונה    דמוקרטיים לגיטימיים רק בין אנשים שמחזיקים ומיישמיםה הליכים  ה(  1: )י דרכיםתבש

)של   נושא הזכויות  ההליכים  הש  (2זכויות; או  דמוקרטיים לגיטימיים רק בין אנשים שלוקחים ברצינות את 

  ניתןמדי; אף מערכת פוליטית ש   מורההראשונה ח  ההבנהכויות אלה.  ז  ןומנסים ככל יכולתם בתום לב לברר מה 

הנחת היסוד של דבורקין.  ב יה  י ה השנהבנ רואה כל התנגדות ל  ייננ וא   דרישותיה, לא עונה על    להעלות על הדעת

 
132 ,WORKIND  25' עמ ב, 10לעיל ה"ש . 
  המילה  את   תהיה   שלשופטים  מתעקשת   לא "הדמוקרטיה    : 7'  עמבבעד ביקורת שיפוטית. שם,    הטענ   זו   שאין   לומר   נזהר   דבורקין   133

 .  "אותה  להם שתהיה שאסור  מתעקשת  לא היא אך האחרונה
"אם נניח שהחלטת בית המשפט שגויה, כל זה לא נכון. ודאי שהדמוקרטיה נפגעת כשבית משפט בעל סמכות  :  32-33'  עמב,  שם  134

אך לא יותר מאשר כשמחוקק רובני מקבל החלטה חוקתית שגויה שנשארת    –מקבל החלטה שגויה לגבי דרישות תנאי הדמוקרטיה  
   ."על כנה. האפשרות לשגיאה היא סימטרית

 . 282-312 ' בעמ, 14 לעיל ה"ש ALDRONWראו   , מלאהה גובה לת 135
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. גם אם  עולה בקנה אחד עם הנחת היסוד של דבורקין  החברה שאנו מדברים עליה במאמר זה  זו  הבנהלפי    ולםא

זכויות  לגבי  לזכויותיהם האחד של השניל  , באפשרותםאנשים חלוקים  רוב הַ התייחס ברצינות  יכול  טָ לָ ְח .  תי 

לכל  ביחס  יטעו. אולם עובדה זו נכונה    בחלק אחר של המקריםזכויות ול  בנוגע  יצדקו  בחלק מהמקריםלהתגבר.  

יים יש את הביטחון  לגיטימיות שלה, כל עוד למיעוטים תוכנלפגום ב  ובעצמה לא יכולה  שהוא,  הכרעה  ןמנגנו

   זכויות שלהם. ל ברצינות מתייחסיםשחבריהם האזרחים 

  בחקיקה חסרת פיקוח פרק זה על מנת להשיב להאשמה שהכרעה  ב   עמדנו עליהןשנית, נוכל להשתמש בהבחנות ש

  אדם קרוב אצל עצמו""  את הפתגםבהקשר זה    להחיל  בקששמ  את עצמו. מישופט  פירושה שהרוב  לזכויות    נוגע ב

  איננה זכויות    ענייני דורש שהכרעה סופית בזה    עיקרוןכי    למעשה טוען  [nemo iudex in sua causaבלטינית:  ]

 בית משפט.   דוגמת ותה לידי מוסד עצמאי וחסר פניות. במקום זאת, יש להעביר א הציבוריכולה להישאר בידי 

  תייחסאלא אם כן נפוט עצמי.  לשי  פו של דברט כל מנגנון הכרעה יביא בסו. כמעתקף  טיעון זהקשה לראות כיצד  

אדם או מוסד  ולגבי תמיד יהיה אדם או מוסד שהחלטתו סופית.   שרשרת ערעורים בלתי נגמרת באופן מילולי,ל

  . אזכורים שטחיים של הפתגםהם  קבילות של דעתםמידת ה  בענייןעים  ירמכ  מעשהל  ניתן לטעון שהללויד  תמזה,  

מחלוקות בין    קיימותלגיטימיות:  ה  של  הבסיסיתשכחת הלוגיקה  את    מצדיקיםאינם    אדם קרוב אצל עצמו""

 . תמנגנון הכרעה סופיבצורך בהכרעה סופית ו קייםו  בני אדם

כלומר,    –י  שחברי הרוב התוכנ   משמעות אפשרית של הטיעון השני הזה עבור ביקורת שיפוטית היא שלא ראוי

יהיו בעלי הקולות המכריעים בקביעת קדימות    – על כף המאזניים  נמצאים  הרוב שזכויותיו או האינטרסים שלו  

  החפיפה מלאה )אם    החלטתיהרוב  את ה  ףחופאשר רוב תוכני  בסיס לגיטימי לחשש כ  ישאכן  וזכויות ואינטרסים.  

  להבחין   ד ומעניין מא  ולם(. א הבא  פרק , עקב סיבות עליהן ארחיב בוליאז אני חושב שאנחנו עוסקים במקרה ש 

חישבו על  .  צות הבריתשיפוטית בארהביקורת  הבדרך כלל  בהם עוסקת  שלרבות בסוג המקרים  ,  כמה נדיר הדבר

שים רבות  . נדאגההמעוררת    החפיפהאין את    ןיהתמתקנת. בש  העדפהודם: הפלה ושתי הדוגמאות שהעליתי ק

ים רבים תומכים  נ אמריק־ רבות מתנגדות אליהן. אפרו  נשיםבעוד  גם גברים רבים;   ולם, אלהפילתומכות בזכות  

המתקנת.    העדפהים רבים מתנגדים לנ אמריק־בים מבין הרוב הלבן; ואפרום גם רתכמו  ולם מתקנת, א העדפה ב

רצינות  זכויות במתייחס ל. מי ש השני  פרקוהרביעית שבת  נחות השלישיהה   תארותחברה שמ סוג ה הדבר צפוי ב

יחסינפרדות  היא שהמחלוקות    זוסימן היכר לרצינות    ולםצפוי לא להסכים לגביהן; א    נטרסיםמהאי  באופן 

 צדדים למחלוקת.ים של ההאישי 

VII.  שוִלִיים  מקרים 

מ עתה  עד  שהעליתי  יסוד  הטיעונים  הנחות  ארבע  על  לטיעולמדי  תובעניותבוססים  קורה  מה  הללו  .  נים 

  –  הנחה הראשונהה  בעיקר  עולות בדעתיחברות שבהן ההנחות לא מתקיימות?  ל  ביחסכשההנחות נכשלות או  

  השלישית ן פוליטי, וההנחה  ו כל הנוגע לשוויביים וחקיקתיים במצב סביר  ט מוסדות דמוקר  הנתונה  חברהבלפיה  

סבור שעבור  אני הפרטים בחברה המדוברת מחויבים, פחות או יותר, לרעיון של זכויות הפרט והמיעוט. לפיה  –

יקורת שיפוטית היא בחלקה מענה  לו. בל על הכחשת הנחות היסוד ה  ןבעד ביקורת שיפוטית נשע   יעוןהט  רבים

לוקחים זכויות    אינםרבים  אזרחים  העובדה ש  בורשל המוסדות הדמוקרטיים, או ע  ישלונותכ מה שנתפס כעבור  
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נו זקוקים לביקורת  אשמם(. לסיכום, תומכי השיטה יאמרו  במקו  ינות )ועל כן צריך בית משפט שיעשה זאתברצ

 הנחות היסוד שלי.   באמצעותלא בעולם האידיאלי המוגדר ותי, יל חקיקה בעולם האמשיפוטית ע

ראשית, הנחות  .  שולייםות במקרים הסוגיות ספציפימספר  תייחס לשנלפני  דרכים על כך,    ב במספרייש להש

נשען  היס אני  עליהן  ההנחהמציאותיותהן  וד  למשל  .  בחברהמחוי  –  השלישית  לזכויות  כללית  קלה    –  בות 

  מתוכננת רה  שאיכשהו לחברה עבו  ד ביקורת שיפוטית כמעט תמיד מניחבע  יעוןלהוכחה, בהתחשב בכך שהט

ההנחה הראשונה נגעה למידת  פות האזרחים.  להשק  מסוים  ריאליעומדת ביחס  ש  הביקורת יש מגילת זכויות

לדרוש    רשאים  איננון פוליטי  ושווי שם  באפילו  בהתחשב בכך ש  ,תפקודם הסביר של מוסדות הבחירות והחקיקה

, כשדיברתי על הלגיטימיות של בתי משפט ובתי מחוקקים, הדגשתי שוב שהטיעון  החמישי  פרקשלמות. כמו כן, ב

בעד הלגיטימיות של הכרעת    יעוןהט השתתפות.  לו  הצבעהללא תלוי בקיומו של מענה מושלם לדרישת האזרח  

קרון  , ולא בהתגלמות מושלמת של עיואוטופייםמושלמים    של מוסדות חקיקה  ת קיומםתלוי בהנח  לא  חקיקה

יקרון הזה באופן  לע   ים בכך שהמוסדות מכוונ  ה א תלוישוויון הפוליטי בהיבטי ההצבעה וההליכים שלהם. היה

לצטט    הקפדתי. לבסוף,  ת עיקרון זה, ועושה מאמץ סביר בענייןשמנסה לענות על דרישו  אופןב  יםמאורגנמפורש,  

על    –תי  יועל של מחוקק אמאת הדיונים בפ  כדוגמה לצורת    –  ריוןיחוק הפסקה רפואית של הבית הנבחרים 

 . מראשפילוסופית המצאה על בסיס הנחה מ  בשונהאפשרית של מחוקק,  עבודה 

 לשאול: מה קורה לטיעונים נגד ביקורת שיפוטית אם ההנחות נכשלות?   ישעם כל זה, עדיין 

. כפי שהדגשתי  ףתק  נומר זה אינבמא  המוצג נגד ביקורת שיפוטית    יעון בהם ההנחות נכשלות, הטשבמקרים  

ורת שיפוטית על חקיקה בכל פעם  ניתן להגן על ביקכי    כךלא נובע מ  אולם  136ה. מותנשלי    יעון , הטהשני  פרקב

פי שהטיעון שלי  כשלא תלויים בהנחות  נכשלות. ייתכנו טיעונים טובים אחרים נגד ביקורת שיפוטית  תהנחושה

מערכת של  שלא מתאים להקים  מצב מסוים. ייתכן  לשפר    שיפוטית לא צפויה שביקורת  תכןי  כמו כן.  בהן  תלוי

.  פחות מושחתת או מוטה מהכרעת החקיקה  איננהה  יפוטית בחברל חקיקה אם ההכרעה השביקורת שיפוטית ע 

 . שולייםחלה גם על מקרים  שלהם, והלוגיקה םברוב יםלמקרה הגרעיני היו יחסי  שקלנו ש יעוניםהט

: במקרה  (מוסדות דמוקרטיים מתפקדים)  ה הראשונהבגלל שהוא נכשל בהנח   שוליעוסקים במקרה  נניח שאנו  

כראוי, מערכת הבחירות לקויה, וההליכים של החקיקה כבר לא    דיוניים לא ייצוגיים או    יםהמחוקק הזה, בתי  

לשפר את המצב    ניתן( האם  1)  :במקרה כזה  נמצאים ביחס אמין כלשהו ללגיטימיות פוליטית. שתי שאלות עולות

פית לעניין זכויות, בהנחה שבתי  בתי המשפט את סמכות ההכרעה הסולהעניק ל( האם יש  2בכל הנוגע למחוקק? )

חלק מסוגיות  כי  אחת מהשנייה, מפני שנוכל לסבור    המשפט יטפלו בסוגיות אלה טוב יותר? השאלות נפרדות 

וייצוגי יותר.    יות דחופות מכדי לחכות להופעתוהזכו הענקת  הן לא נפרדות לגמרי.    ולם א של מחוקק אחראי 

על פיתוח האתוס החקיקתי    ל עריכת רפורמה במחוקק אולהקשות עהסמכות הסופית לבתי המשפט עלולה  

: הרעיון  לארצות הבריתשמעתי ספקולציה על כך ביחס  שעומד ביסוד ההנחה הראשונה, ואלי אף השלישית.  

כויות  ז ל אופן שאיננו מתייחסאו ב יא ן בלתי אחרבמדינות, פועלים באופ, במיוחד בארצות הבריתשהמחוקקים 

 
 . 47 לעיל ה"ש  Waldron. לדוגמה של כישלון הטענה הזו, ראו 43 "ש לה נלווה טקסט ראו  136
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גיבו   מפאתברצינות   תכנית  שבתי המשפט משמשים  פיתוח    –  יהידיעה  על  בקרב  מקשה  אחריות  של  תרבות 

 כך. ודאי ששווה לחשוב על אולם  עד כמה הדבר נכון, איני יודע. המחוקקים. 

הצעה של  ל  מתייחסכמובן  . אני  להיכשלההנחה הראשונה  בה עשויה  לסיים בדיון על דרך אחת ידועה    ברצוני

מובחן    "דעה קדומה נגד מיעוט   : CAROLENE PRODUCTS  בפסק דיןהמפורסמת,    4הערת שוליים  ב ,  השופט סטון

  ת לצמצם במידה ניכרת את פעולתם של אותם תהליכים פוליטייםשנוטו   נסיבות מיוחדות,  ותלהו  עשויהומבודד  

מקרה  נת לאפיין את סוג הלי דרך מצוי   יתנרא  וז  137.מיעוטים..."  אופן רגיל אפשר לסמוך עליהם שיגנו עלשב

. ייתכן שמיעוטים במצבים  ית על החלטות חקיקה נעשה סביר במידת מהביקורת שיפוטבו הטיעון בעד  ש  שולי ה

ויותיהם  דאגה מיוחדת להגן על זכ  –יכולים לספק  בלבד    יםמוסדות לא נבחר מיוחדת ש  דאגהזקוקים לאלה  כ

 138. ( לתקן את המערכת הפוליטית ולהקל על הייצוג שלהםרט איליאג'ון ה )כפי שציין ודאגה מיוחדת 

ב   י נובע שלא כל מיעוט זכא   השלישי  פרקבהדברים שכתבתי  לטיעון זה. מ  נוגעעם זאת, עלינו להיות זהירים 

כל  אין סיבה להניח ש  139.י אפילו לא כל מיעוט תוכנאולם  החלטתי,    מיעוט  לטיפול מיוחד כזה: ודאי שלא כל

צות  בולשביקים בארה  דוגמת  –ודאי שלא מיעוטים כרוניים החלטתיים  ד הזה,  מיעוט כרוני זכאי לטיפול המיוח

 למשל. הברית,

של השופט   לשונוגי ב. אין שום דבר מָ נעשה שימוש בביטוי "מובחן ומבודד" בלי מחשבה רבהם רבות מדי, פעמי

  מדגישיםלא    הם  שכן,  יםשמות תואר מועיל   םה  ""מובחן" ו "מבודד  ברצינות,  דבריו  תנשקול א  אם  ולם סטון. א

  הקהילה חברי  מתקיים בנפרד מההכרעה הפוליטית, אלא גם מיעוט שחבריו מבודדים משאר  שמיעוט  את הרק  

שהיה מאפשר להם    קשר  –   הםמ ינמנה עלקים הרבה אינטרסים עם מי שלא  במובן שבו הם לא חו  הפוליטית

למיעוטים  של מיעוטים תוכניים    החפיפהשל קואליציות על מנת לקדם את האינטרסים שלהם.    מערך לבנות  

 סיבה לדאגה. זו במובן הזה. ו "ה טובה ל"בידודהיא דוגמ הקודם פרקהחלטתיים עליה הזהרנו ב

  נרחבת דעה קדומה  ט הוא קרבן של דעות קדומות?  שהמיעו  –מה לגבי הקריטריון השני שציין השופט סטון  ו

על חוסר אכפתיות או עוינות כלפי הזכויות של חברי    זו עדותהנחות השלישית והרביעית;  ל   תואמתבוודאי לא  

דעה  ייתכן שהמונח "  ולם. אחברי המיעוט  זכויות  רכתהע  אתלקוי  באופן    העריךלעלולים  חברי הרוב  והקבוצה,  

ת והלא מודעת בין קבוצה  המושרש  שנאהכראוי את עומק ה  מגדירות" צר מדי, והקונוטציות שלו לא  קדומה

אלא להבחין בין הצורות השונות שלה   שנאה ורה מסוימת של הנקודה היא לא להתעקש על צ 140חברתה. אחת ל 

 141. מחלוקת סבירה ביחס לזכויותבין התופעה של ו

 
137  United States v. Carolene Products Co., 304 U.S. 144, 153 n.4 (1938)  ;גם    ראו"Indispensable An Keith E. Whittington, 

Feature"? Constitutionalism and Judicial Review, 6 N.Y.U. J. LEGIS. & PUB. POL'Y 21, 31 (2002)    שהזנחת   מציין )כשהוא  
 "(. ית נאמריק חוקה   תיאוריית  של המבט  מנקודת"בולטת,  Law and Disagreement  ספרי ב  הזה הרעיון 

138 LYE 135-791 בעמ'  ,126 "שלעיל ה. 
139  USHNETT  מפסיד, לבין    רק עלינו להבחין בין מי ש  [...]  שמפסיד   המיעוט   של  ההשקפות   את   מבטל   חוק "כל  :  159'  בעמ ,  11  לעיל ה"ש

 .מיעוטים שמפסידים בגלל שאין להם איך להגן על עצמם בפוליטיקה"
 ,TANS, 39 The Id, the Ego, and Equal Protection: Reckoning with Unconscious RacismCharles R. Lawrence III.   ראו   140

L. REV. 317 (1987). לופז על הדגשת הנקודה הזו.  -אני חב תודה לאיאן האני 
  חיים־פרו  ילי פע   של  בהשקפותיהם   לראות  לנו   אל .  אתי  או   דתי   בסיס   על  נחרצות   השקפות   לבין   קדומות  דעות   בין   להבחין  גם   חשוב   141

־ לרבות להשקפות פרו  – שותפים לאמונות הדתיות שבבסיסן. כמעט לכל ההשקפות לגבי זכויות    שאיננו   מהטעם   רק  קדומות  דעות
 .יםשורשי ערכים יש בסיס רגשי עמוק, והן נשענות, בסופו של דבר, על אמונות מבוססות ו  – בחירה

https://en.wikipedia.org/wiki/John_Hart_Ely
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שוב, אין זה אומר שנטען כאן    ולם. אתקפהנגד ביקורת שיפוטית אינה    תיארתיש  טיעוןליבת ה  ו במקרים כאל

.  בחקיקהמשהו בעד ביקורת שיפוטית. הכול תלוי בשאלה אם הרוב השיפוטי נגוע באותה דעה קדומה כמו הרוב  

להשיג דבר בתחום    שימוש בביקורת שיפוטית לא יכולה.  ותקו ־ אלא גם חסרשולי  אם כן, ייתכן שהמקרה לא רק  

וטית במקרה כזה  פביקורת שיבעד    הפוזיטיביהטיעון  זכויות מיעוט.  במיכה ציבורית  תזכויות המיעוט אם אין  

  לאצבעיקר    מצםטמצזה    ולםמיעוט א הקבוצת  מחוץ לגם אצל אלו ש לזכויות המיעוט    שיש כבוד כלשהו  מניח

חברי האליטה  הזו.    חולקים את ההזדהות  אינםרוב  קבוצת ההפרטים ב  הוא שמרבית העניין.  יטיותאליטות פול

יכולים להימצא בבית המחוקקים או במערכת המשפט.    –  'ים מהאליטהמזדהה'אותם    כנה א  –   מזדהים  שכן

היא שהטיעון למתן סמכ לשופטים  סופית  ע ים מהאליטה  מזדהה ות הכרעה  להגן  יכולים  ל  במערכת המשפט 

מאשר    טוב עצמם   מהאליטה  מזדהה יותר  לא  ים  מיעוט  לחברי  זכויות  מעניקים  כשהם  החקיקה  במערכת 

יגנו על    ללו. על כן סביר יותר שהתגמול פוליטימצריכים לחשוש    אינםפופולרי. הם חשופים פחות לזעם ציבורי ו

 המיעוט. 

לזכויות המיעוט. ההנחה  ראו איך הטיעון הזה לביקורת שיפוטית תלוי בהנחה מסוימת לגבי חלוקת התמיכה  

  אם ההזדהות   –וליטיות. אם הדבר שגוי  בקרב האליטות הפ  היא   חזקה ביותרה  מיעוט העם    היא שההזדהות

פך, מוסדות נבחרים  אין סיבה לקבל את הטיעון שבפסקה הקודמת. להי  –האנשים הרגילים    רחבה יותר בקרב

יהיו כנראה טובים יותר בהגנה על זכויות המיעוט בגלל שהסדרים אלקטורליים יספקו דרך לתעל תמיכה ציבורה  

ויות  אין ספק שחלוקת התמיכה בזכלזכויות מיעוט אל החקיקה בעוד שאין תיעול כזה אל מערכת המשפט.  

זכויות  בתמיכה  שמשוכנעים    ני הביקורת השיפוטיתמעניין בעיניי שרוב מג  ולםמיעוט משתנה ממקרה למקרה. א

  דברים שיש להודות    ולםטענה אמפירית, אאילו זו  כ  כך. הם יגנו על באליטות  תימצא  אם יש כזו בכלל,  ,מיעוטה

 דמוקרטית. הדעות קדומות עתיקות ביחס להכרעה  גמריל  מיםתוא אלו

בטווח  יקל או יקשה    האם זה  –   שימוש ממוסד בביקורת שיפוטיתיש להביא בחשבון הוא  נוסף שאחד  גורם  

  מיעוטים . בנסיבות מסוימות,  כאן  תאריםשאנו מההיפותטיים  הבחירות והחקיקה  של הארוך על תיקון לקויות  

נה מוסדית,  מבחי   ולםזכויותיהם. א  להגנה על  שיפוטיתהפיק תועלת מהתערבות  ל  עשויים  מובחנים ומבודדים

שיפוטית   המצב  להחמיר  עלולהדאגה  ב  מצערלאו    את  שגילת המצב  שיפורלהיכשל  כפי  בשנות  .  ארה"ב  ה 

  דין ה  יבפסק  הפרדה גזעית  כנגדשיפוטיות  תקיפות  ההתלהבות משל המאה העשרים, למרות    החמישים והשישים

BROWN    ,בררוהת  .()בדמות חוק זכויות האזרחהתערבות חזקה של החקיקה    ה נדרש  בסופו של דברואחרים  

היה   תהעיקרי   המחלוקתכי    בסוף המשפט    תלא  בתי  כשלעצמםובין  המחוקקים  המוסדות  בין  בין  אלא   ,

 . על העליונהק הפדרלי  המחוקיד בין מוסדות המדינה, כש והפדרליים 

מה כדרך  או כל דוקטרינה דו  CAROLENE PRODUCTפסק דין    באופן כללי, אין לקרוא את הערת השוליים של

להיראות    צריכה  אינהמיעוטים מובחנים ומבודדים  הבעיה של    142. ורת שיפוטיתביקיותר בלמנף שימוש נרחב  

  יםל וקיש הצגת  נגדה.   יעוניםאו כבסיס להבכת הט   שיפוטיתהיקורת  ב ה  סתננות הלשנועד  סוג של סוס טרויאני  כ

המיעוט  זכויות  להבטחת  שנדרש את    באופן מיטבי  לקדםכדי  להגן על ביקורת שיפוטית אלא  נועדה כדי  לא  אלה  

 
 בעד ביקורת שיפוטית.  והז מגמה לדיון כללי טוב על גבולות היעילות של ה  ,158-631' עמב, 11 לעיל ה"ש USHNETT  ראו  142
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לכוון  .  שנפגעו כדי  ותישיר לשם  יש  תוך  ט   הבנה,  שיפוטית    יעוןשאין  ביקורת  בעד  משכנע    ניתן  ועבור ש כללי 

 אידיאולוגי.  כסוג של חוד חנית  עניין להתייחס ל 

 סיכום

ששי להדגים  ניסיתי  חקיקה  לא  על  שיפוטית  בביקורת  ביקור.  כללראוי    איננומוש  מדוע  להדגים  ת  ניסיתי 

זכויות   על  דמוקרטיות סבירותאינה  שיפוטית המבוססת  לחברות  עוד    ,מתאימה  איננה  בעייתן  כל  העיקרית 

 זכויות. הגדרת העל הפרטים מחלוקת בין  רק תפקוד לקוי של מוסדות החקיקה אלא 

לא להסכים על זכויות בעודם מתייחסים אליהן  ש  עשוייםה בלתי סבירה, ואנשים  נמחלוקת לגבי זכויות אינ 

בנסיבות אלה,   והדעות של האנשים    ישברצינות.  ליישוב המחלוקות המכבדים את הקולות    –לאמץ הליכים 

במספר   עומ  –מיליונים  המאזניים  דותשזכויותיהם  כף  ולהתייחס  על  בתהליך.  כלכולם  ,  בבדשווים  יש  ,  בד 

והמורכבות שמעלות מחלוקות לגבי    לסוגיות הקשותודיוני    אחראי  אופןיכים אלה מתייחסים בלהבטיח שהל

רגילים   חקיקה  הליכי  לכךזכויות.  ביקורת    לפי,  מתאימים  של  נוספת  ושכבה    אינה סופית  שיפוטית  טענתי, 

של הסוגיות המוסריות  וטשטוש    בחירהמניעת זכות  ,  מעליב  מעין נישול  ך מלבד היותהמוסיפה הרבה לתהלי

 לזכויות.  נוגעבמחלוקות שלנו בהעומדות 

משונות, מוסדות חקיקה לקויים, תרבויות פוליטיות מושחתות, מורשות של  פתולוגיות    –נסיבות    ייתכן שיש

  על תומכי   ולםמים לעת עתה. אל תמש  לונישו  המחיר של טשטוש  ןבה ש  –ות אחרות של דעות קדומות  גזענות וצור 

ה מסוימת  אותם עם מיד  טעון ול   – באופן גלוי על הבסיס הזה    טיעוניהם את    טעוןביקורת שיפוטית להתחיל לה

  רכיבת הכבוד לזכויות וככפסג   במקום להטיף עליה בפומבי  –  לה  גורמותביחס לנסיבות ש  של צניעות ובושה 

 דמוקרטיה חוקתית מודרנית.  בורצוי נורמטיבי  

 


