חוקתי טבלת הלכות רחבה -תמר נגר
פס"ד בנק מזרחי
מהפך ,אינפלציה דוהרת ,המושבים נקלעים לחובות ענק וכך נולד חוק ההסדרים במגזר החקלאי המשפחתי -קבע כי יש למנות "משקם" ...הנושים טענו כי
החוק פוגע בקניינם ולכן בחוק יסוד :כבוד האדם וחירותו ויש לראותו כבטל.
א .מעמדם של חוקי יסוד:
◂ חוקי היסוד הם בעלי המעמד הנורמטיבי הגבוהה ביותר -פסגת הפירמידה במעמד על-חוקי (גם אלו שאין להם ס' שיריון).
ב .הבחנה בין שינוי לפגיעה:
שינוי -נורמה חוקתית משתנה עקב חוק חדש (תיקון) .ישנו שינוי ישיר ועקיף ( '94תיקון).
◂ שינוי של חוק יסוד לעולם יעשה בחוק יסוד ,יש צורך ברוב אך אין צורך ברוב מיוחד (אלא אם כן נכתב במפורש בחוק היסוד אשר אותו מתקנים-
ס' שיריון).
פגיעה -במקרה בו חוק פוגע בחוק-יסוד יש להפעיל את פסקת ההגבלה ופסקת ההתגברות (בחופש העיסוק).
ג .נקבע שהכנסת אכן יכולה להגביל את עצמה; פרוצדורלית – רוב וגם מהותית -פסקת ההגבלה.

המהפכה
החוקתית

ד .מה מקור הסמכות של הכנסת לחוקק חוקי יסוד ולכונן חוקה?
שמגר ,תורת הריבונות הבלתי מוגבלת -הכנסת בלתי מוגבלת בסמכותה (פרט למגבלות שמטילה על עצמה) ,היא הריבון הכל-יכולה .היא מוסמכת לחוקק
חוק יסוד ואת החוקה כולה.
ברק ,תורת הרשות המכוננת -הכנסת פועלת לחילופין בשני "כתרים" :רשות מכוננת .ככזאת היא סמוכה לחקיקה חוקתית .ב .רשות מחוקקת רגילה-
בעלת מדרג נורמטיבי נמוך יותר.
שניהם מסכימים כי יש סמכות מכוננת נמשכת :האספה המכוננת ,הפכה להיות הכנסת הראשונה וזאת העבירה את סמכויותיה הלאה עד היום.
חשין בדעת מיעוט טוען כי ,לאספה המכוננת הייתה סמכות מכוננת אך לא ניתנה לה הסמכות להעביר זאת הלאה לכנסות הבאות .לכן הכנסת הנוכחית
לא יכולה לקבוע חוקי יסוד בעלי מעמד על-חוקי.
ה .דינו של חוק הסותר (משנה או פוגע) חוק יסוד:
אם חוק רגיל לא מקיים את תנאי פסקת ההגבלה של חוק יסוד או אינו חקיקה ברמה נורמטיבית ראויה ,קרי ,חוק יסוד -אין לו תוקף.
בבנק המזרחי נקבע לראשונה שיש לביהמ"ש סמכות של ביקורת שיפוטית -סובסטנטיבית הביקורת השיפוטית על חוקתיות נגזרת מעקרון הפרדת
הרשויות ועקרון שלטון החוק.
אם חוק סותר את חוק היסוד בית המשפט מוסמך לקבוע קונספטואלית/מצהיר שהחוק בטל
במקרה דנן ,נפסק שהחוק הוא חוקתי ועומד בתנאי פסקת ההגבלה :הפגיעה נעשתה בחוק ,במדיה שאינה עולה על הנדרש ולמען תכלית ראויה (וגם הולם
את ערכיה של מדינת ישראל כיהודית ודמוקרטית).
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ביקורת שיפוטית*
•
•

הפרדת רשויות
קושי אנטי רובני

•
•

קושי
התערבות יתרה
כשירות מוסדית

•
•

שלטון החוק והחוקה
הפרדת רשויות -פירוש הנורמות

הצדקות (ברק במזרחי)
• הגשמת הדמוקרטיה המהותית
• עצמאות ואי תלות פוליטית

התנועה למען איכות השילטון:
גרוניס
שני סוגי מקרים בהם מוצדקת להפעיל ביקורת שיפוטית:
 .1הגנה על מיעוטים בפני עריצות הרוב
 .2שמירה על כללי המשחק הדמוקרטיים -דמוקרטיה מתגוננת
קושי לסווג מתי מדובר בהגנה על כללי משחק או בעניין מהותי
חשין
לביהמ"ש יש סמכות גם לבטל חוק כשהוא סותר עקורנות יסוד.

תשובה של ברק
לא עולה בקנה אחת עם הדמוקרטיה המהותית ומצמצמת את תפקידו של ביהמ"ש .פסקת ההגבלה מובילה
את ביהמש לבצע ניתוח חוקתי מהותי ולא פורמאלי בלבד .זכויות אדם לא מגינות רק על המיעוט.
תשובה של בייניש
בישראל ההבחנה במיעוט היא בעייתית .השאלה לאיזו קבוצה משתייך העותר לא רלוונטית לשאלה האם
החקיקה חוקתית.
תשובה של ברק
מרחיב יתר על המידה -רק עם הפגיעה היא בלב ליבה של ההגדרה יהודית ודמוקרטית ניתן לבטל את החוק.

אלוני – הכרה בעותר הציבורי

עילות הסף

זכות
עמידה

הואשם ברצח בצרפת וברח לישראל .שר המשפטים סרב להסגיר את נקש .חברי הכנסת עתרו נגד החלטת שר המשפטים.
אלון דעת מיעוט
שמגר
גישת שמגר תוביל להרחבת יתר .לכן ,אם לא עלה בידי העותר להוכיח שיש לו
העניין בעתירה נושא אופי ציבורי ובעל נגיעה ישירה לקיומו של שלטון החוק,
אינטרס ממשי וישיר (בין אם אישית ובין אם לקבוצה אליה הוא משתייך)-
כשהפגיעה בעלת אופי חוקתי ופוגעת בחוק יסוד.
אין לו זכות עמידה.
ככל שמדובר בנושא יותר ציבורי כך ביהמ"ש יטה יותר להתערב.
חריג :אם הנושא בעל אופי חוקתי מובהק הנוגע בציפור נפשה של המשטר
 אין בנמצא עותר אחר -נקש במסתור
הדמוקרטי (לא מספיק שהעותר רוצה לעמוד על שלטון החוק).
 העובדה שהעותרים חברי כנסת לא משנה
אלון מאמין באמצעי פיקוח וביקורת פרלמנטריים אלטרנטיביים.

לירן – קיים נפגע ישיר

שובה
של זכות
העמידה

עו"ד הגיש עתירה נגד שימוע של הנשיא קצב הוא טען שזה פוגע בחסינות הנשיא ובמעמד הנשיאות (בעוד שקצב רצה שימוע).
פרוקציה :זכות העמידה תוענק לעותר הציבורי בעניינים בעלי אופי ציבורי הנוגעים בשלטון החוק ,אכיפת עקרונות חוקתיים ותיקון פגמים מהותיים בפעולות המנהל
הציבורי .אולם! ביהמ"ש לא ייעתר לעתירה ציבורית כאשר קיים נפגע ישיר אשר איננו פונה לבקשת סעד.
חריג לחריג :אם הסוגייה היא בעלת חשיבות חוקתית מן המעלה הראשונה.
משה הר שמש -עתר נגד הסדר מס בשם ציבור הקבלנים
העותר לא מצא ולו עותר אחד שלו יש אינטרס אישי בעניין – עותר ציבורי לעיתים לא יכול להציג תשתית עובדתית נחוצה .נדחה על הסף.
יואל רזבוזוב -נגד מדיניות סיוע בשכ"ד המלפלה לטענת העותרים עולים חדשים
השופט מציין ,העובדה שהעותר הוא ח"כ מוסיפה לכך שהנושא לא צריך להגיע לביהמ"ש מאחר שביכולתו לטפל בנושא בכלים פרלמנטים (סתירה לשמגר)
עיר עמים – נגד צעדת הדגלית בעיר העתיקה על רמדאן
העותרת לא הצליחה למצוא עותרים מוסלמים מהעיר העתיקה ,במקום שיש עותרים והם נמנעים מלעתור העתירה תדחה.
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רסלר נ' שר הביטחון
העתירה נסובה נגד ההחלטה של שר הביטחון לדחות את שירותם הצבאי של בחורי ישיבות הלומדים תורה .טענתם -שיוויון בנטל.
ברק
שפיטות נורמטיבית -אם קיימות אמות מידה משפטיות לפתרונו.
 תמיד קיימות אמות מידה :לפרט מותר הכל פרט למה שאסור ולמדינה הכל אסור פרט למה שמותר .לכן ,הכל שפיט
 עילת הסבירות (עילות סל) אם קיימת נורמה כללית שמטילה את עילת הסבירות קיימת בהכרח נורמה משפטית.
שפיטות מוסדית -אם בית המשפט והמשפט הם המסגרות הראויות להכרעה בסכסוך.
עקרון הפרדת הרשויות מצדיק ביקורת שיפוטית על השלטון גם אם ביקורת זו היא פוליטית כמו כן על השופט לרסן את עצמו מלהביע את דעותיו האישיות
(אובייקטיביות מוחלטת) אך כשעולה חשש לפגיעה באמון הציבור בשופטים יש לשקול אי-שפיטות.

עילות הסף

ז'רז'בסקי -הסכם פוליטי
שפיטות

האם יש תוקף משפטי להסכם פוליטי ולפי אילו קנה מידה נבחן הסכם פוליטי?
ברק-
הסכם פוליטי הוא שפיט נורמטיבית ,מה שמבטיח שהרשויות ינהגו ביושר הגינות וסבירות.
הכוחות הפוליטיים והציבור הרחב הם אלו שישפטו בסופו של דבר את הרשות השלטונית אך משפט הציבור איננו תחליף למשפט הציבורי.
אלון-
לא לגבי כל הנושאים מצויים כלי מידה משפטיים.
 פעילותה של הרשות הציבורית היא בתחומה של המשפט הציבורי אך הפיקוח והשיפוט תחת משפט הציבור הוא שיבקרה יביע אי אמונו בה ובשעת בחירות ידון
אותה.
 עניינו של ההסכם הפוליטי שפיט (למשל שחיתות) .השאלות שניתן לדון בהן מוגבלות כך נורמות של תו"ל והגינות לא יחולו על הסכמים פוליטיים.
 אין בידי בית המשפט קני מידה משפטיים לבדיקת סבירותם של הסכמים פוליטיים.

 התקבלה העמדה של ברק ,אך ישנו פער בין התאוריה למה שקורה בפועל .שכן בפועל אומנם המקרים לא מסווגים כ"לא -שפיטים" אך בית המשפט קובע כי יש מרחב
לשיקול דעת ("מתחם סבירות רחב") ונמנע מלהכריע (בג"ץ פולארד) .כמו כן משיקולי אמון (חוק ההתנתקות).
יואב הס -מדוע לא הורו לחיילי צה"ל להימנע משימוש באש חיה בהפגנות הגדר? ביהמ"ש מטיל ספק בשפיטות של הנושא.
שובה של רזבזוב -דיור שמפלה עולים חדשים -ביהמ"ש ,שאלה חברתית הנתונה לשיקול דעת מדיני
השפיטות באסמה אחמד סלאם -עתירה נגד הקמת ישוב עמיחי -ביהמ"ש ,מדובר בשאלת מדיניות מובהקת ואין שפיטות מוסדית.
אקרמן -בג"ץ דחה עתירה למניעת כספים שמועברים מקאטר לעזה -ביהמ"ש ,מדיניות החוץ בילתי שפיטה אין קני מידה.
התלאה"ש  -נגד הרכבת מלאכת הרכבת הממשלה על אדם עם כתב אישום -ביהמ"ש ,נושא מאוד פוליטי עלול לפגוע בדמוקרטיה דוקטרינת אי שפיטות מוסדית.

3

חוקתי טבלת הלכות רחבה -תמר נגר
בוגרי התיכון הערבי האורתודוכסי -יישום החוק
תיקון לחוק יסודות התקציב הקובע שגוף המצין את יום העצמאות כיום הנאכבה מפחיתים מתקציבו.
נאור:
העתירה אינה בשלה בשל היעדר תשתית עובדתית .סעיפי החוק טרם הופעלו ואין לדעת אם ובאילו נסיבות יעשה השר שימוש בסמכות זו.
חריג לעילת הבשלות :מקרים בהם אם העותר ימתין לבשלות-העתירה הזמן יגבה ממנו מחיר כבד.

איגוד הנאמנים בשוק ההון -אכיפת החוק
עתרו נגד חוק אכיפה מנהלית כלפי גורמים הפועלים בשוק ההון .העותרים טענו שהטלת סנקציות כלכליות תגרום לכך שרק מי שיש לו חוסן כלכלי יכנס לשוק ההון מה שיפגע
בחופש העיסוק.
ריבלין
החוק עבר אך הסנקציות טרם נאכפו.
יישום עילת הבשלות מתמקד בשאלה האם החוק יושם או לא .ראוי שאדם יעתור כנגד חוק רק לאחר שהוא נאכף.
ביקורת :הביטוח הוא תלוי בזמן ולאחר שינקטו הליכים מנהליים יגרם נזק בלתי הפיך למשקיעים .לכן יש לדון בנושא מראש ולקבוע אם החוק חוקתי.

עילות הסף

אורי סבח -השלבים של גרוניס

בשלות

חוק וועדת הקבלה עתירה נגד התנאי" :חוסר התאמה למרקם היישוב" הטענה לפגיעה בשוויון ואפליה מול שמירה על אופי של קהילה.
גרוניס -מבחן להיעדר בשלות:
א .האם צריך תשתית עובדתית קונקרטית בכדי להכריע בנושא? יש מצבים שביהמ"ש יקבע שהשאלה היא משפטית ביסודה ולכן התפתחות עתידית לא תתרום להכרעה
(פרשת הפרטת בתי הסוהר).
ב .יש לבחון את טיבה ועוצמתה של הפגיעה (באינטרס מוגן) העלולה לקרות ביישום החוק.
 החריג המרכזי לדיון בחוקיותו של חוק טרם יישומו הוא החשש מפני אפקט מצנן -מצבים בהם הותרת החקיקה על כנה עשויה להרתיע אנשים מלנהוג באופן חוקי בסך
הכל.
במקרה דנן ,בשלב הראשון :נדרשת תשתית עובדתית -מרבית הטענות בעתירה הן הצהרתיות -מתייחסות לתוצאה אפשרית ולא וודאית.
בשלב השני :אין אינטרס ציבורי שמצדיק דיון!
 אין אדם שנפגע בפועלה (חפיפה לזכות העמידה)
 לא ניתן להצביע על אפקט מצנן ,הפעלת סנקציה או שינוי לרעה.
 קיימים מנגנוני בקרה בתוך החוק.
ג'ובראן בדעת מיעוט-
 כשלא מוצה הדין בפני הרשויות -אי מיצוי הליכים; ביהמ"ש משתמש בעילה זו גם לשם דחיות עתירות חוקתיות .אם העותר מיצה הליכים ניתן לגשת לעתירה באופן
יותר ממוקד( .ביקורת :כשמדובר בחוק בג"ץ הוא הגורם היחיד).
 נטל הוכחה על העותרים להפריך את ההנחה כי חקיקת הכנסת עולה בקנה אחד עם העקרונות החוקתיים של המדינה
חריג – אם העותר יפגע משמעותית בשל ההמתנה יש להכריע גם בהיעדר תשתית עובדתית.
 יש לדון ברקע המקרה ,ישנם חוקים שימנעו מלכתחילה מקרים קונקרטיים .אותן האוכלוסיות הנפגעות מלכתחילה לא יפנו ליישובים הללו.

4

חוקתי טבלת הלכות רחבה -תמר נגר
הנדל :בשלות חלקית-
יש לפרק את ההיבטים השונים בחוק אותו תוקפים .ולבחון האם ביחס לחלק מההיבטים אפשר להכריע ללא תשתית עובדתית? ובקשר לשאר לקבוע שאין בשלות ואלו יכרעו
בעתיד ..את הבשלות החלקית ניתן לבחון בהתאם לנסיבות כי יש חוקים שלא ניתנים להפרדה או שהפיצול לא מצדיק את המאמץ.

גוטמן -אחוז חסימה
האם העלאת אחוז החסימה פוגעת בעקרון הבחירות ומכאן שמנוגדת לחוק יסוד הכנסת
•

גרוניס :נדע את ההשפעה של העלאת אחוז החסימה רק לאחר הבחירות -קשה לצפות לפני מה יקרה בשל הצבעה אסטרטגית.

•

ג'ובראן בדעת מיעוט :ניתן להסתכל על התוצאות של הבחירות הקודמות שיספקו את התשתית העובדתית הנחוצה להכרעה.

ברי -האם ניתן להעניק מנדט להקמת ממשלה למי שנאשם בפלילים?
אין מקום להעניק קביעה עקרונית במקום שמדובר במהלכים פוליטיים בתקופה רגישה זו -כך ביהמ"ש משתמש בעילת הבשלות כדי להימנע מהכרעות פוליטיות
התנועה למען איכות השלטון נ' היועמ"ש -האם ראוי להטיל את מלאכת הרכבת הממשלה למואשם בפלילים?
שיקול הדעת הפוליטי הוא רחב -לא ראוי שנתערב .נשאלה השאלה האם ההסכם הקואליציוני חוק -נדחה משיקולים של חוסר בשלות.

התנועה למען איכות השילטון נ' שר-האוצר -אי מיצוי הליכים
ביהמ"ש קבע שהכלל של אי מיצוי הליכים חל על חקיקה; יוצר תשתית עובדתית ומייעל את השיטה -האם אפשר להשתמש בעילה זו נגד חוקתיות חוק?
חיות:
יתכנו מקרים שבהם פניה מוקדמת לרשות המוסמכת או היועמ"ש תועיל .למשל כאשר חוקתיות נתונה לפרשנות לפי היישום הקונקרטי של החוק .לכן צריך לבחון כל מקרה
לגופו ואין להקפיד על דרישת מיצוי הליכים הקפדה יתרה.
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ביקורת שיפוטית חוקתית
האם
קיימת
זכות?
האם
הזכות
מעוגנת
בחוקי
יסוד?

מטה הרוב נ' משטרת ישראל -האם קיימת חובה על המשטרה להגן על מפגינים מפני קהל עוין?
ביהמ"ש קבע שהמשטרה אינה יכולה להטיל את חובה זו כולה או מקצתה על שכמם של המפגינים .המשטרה צריכה הן לאפשר והן להגן.
אדוארדו -האם על המדינה החובה למגן את יישובי עוטף עזה?
אם על המדינה חלה החובה להגן על החיים אזי מחובתה למגן את היישובים.
כבוד האדם כמקור של זכויות נוספות:
פרשת בחורי ישיבות -גישת בניים;
אליס מילר-הגישה המצמצמת;
כבוד האדם היא זכות מסגרת המאגדת בתוכה זכויות אדם בלתי מנויות מסויימות .מכאן
כבוד האדם אינו אגד של זכויות אלא מטרתו
שביהמ"ש יכיר בזכויות מנויות אלו אם יש להם קשר בדוק לכבוד האדם .נקבע כי ביסדוה של
למנוע ביזוי והשפלה .לכן ,חוק כבוד האדם
וחירותו מגן על הזכות לשיויון רק כאשר היא הזכות לכבוד ניצבת ההכרה כי האדם הוא יצור חובשי בעל אוטונומיה.
כרוכה בהשפלה.
אדם טבע ודין
אין זכות חוקתית לאיכות הסביבה -לא ניתן לגזור אותה מכבוד האדם

הגישה המרחיבה;
מקורן של כל
הזכויות הן בזכות
לכבוד.

תורת שלושת השלבים
 .1שאלת הפגיעה

עדאלה נ' שר הפנים – שלב ראשון היקף שלב שני מידה

היקפה
של
הזכות
ו-
האם
החוק
פוגע
בזכות

עתירה נגד חוק האזרחות -הטענה כי הוא פוגע בשיוויון של האזרחים הערבים ובזכותם למשפחה
חשין
ברק
◂ היקף :ניתן לגזור את הזכות למשפחה והזכות לשיוויון ◂ היקף :ישנה זכות חוקתית למשפחה אך היא עומדת לאזרחי ישראל עם תושבי קבע ולא
פורסת עצמה על אזרחים זרים .הזכות למשפחה כוללת את הזכות להתחתן עם כל אדם ,אך
מכבוד האדם וחירותו לכן זו זכות חוקתית.
לא כוללת לממש את חיי הנישואים בישראל דווקא .הפגיעה היא מחוץ ההיקף של הזכות לכן
◂ מידה :אין לקיים דמוקרטיה בלא ליטול סיכונים יש
הפגיעה חוקתית.
לבטל את החוק.
◂ מידה :גם אם כן לא כשמדובר בישות עוינת לכן הפגיעה מידתית.
אילנה דיין
חופש הביטוי היא הזכות בעלת ההיקף הרחב ביותר .נקבע שלא משנה אם מדובר באמת או שקר מה תוכן הביטוי ואיך מביעים אותו -יש לאפשר אותו.

חטיבת מפיצי הסיגריות -ביקורת על היקף רחב של גרוניס
חוק האוסר להציב מכונות מכירה למוצרי טבק ,העותרים טענו שהחוק פוגע להם בקניין
גרוניס-
 לפי הגדרת העיסוק של העותרים מדובר בפגיעה חלקית; פגיעה המתבטאת בהגבלה על אופן מימוש העיסוק נמוכה מפגיעה המתבטאת במניעה או שלילה
מוחלטת של העיסוק.
 הכרה בטענת העותרים (להפסד כספי עקב ירידת ערך המכונות) תרחיב יתר את המונח קניין כמשמעו בחוק היסוד.
 הרחבה של ההיקף יכול ליצור הצפה של בתי המשפט ,זילות של הזכויות והתרופפות ההגנה מפני פגיעה.
 נטל ההוכחה שהחוק פוגע בזכות על העותרים (בענייננו ,לא הרימו נטל זה).

ה

שטנגר*
האם חוק הקובע שערר שני של אדם הנמצא במעצר הוא ברשות ולא בזכות הוא חוקתי?
גרוניס -במגמתו להרחיב את השלב הראשון וקובע שהיקפה של הזכות לחירות לא משתרע על ערעור שני בזכות .פרשנות היקפה של הזכות בשלב הראשון תסייע
בהגדרה של הזכויות החוקיות.
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עמותת מחוייבות לשלום ולצדק חברתי* היקף הזכות לכבוד כולל את הזכות לקיום בכבוד .יש צורך בתשתית עובדתית בשלב של בחינת היקף הזכות.
התנועה לאיכות השלטן בישראל נ' הכנסת -שיוויון
גיוס בחורי ישיבות
ברק :שלושת הגישות של כבוד האדם-
מודל ביניים :קשר ענייני הדוק לפיו הזכות לשיווין נגזרת מכבוד האדם וחירותו.
לרבות אוטונומיה.

חשין :במקרה שלנו אין פגיעה בכבוד למתגייסים אולי נפגע כבודם הלאומי אך
לא כן כבודם האישי כמובנו בחוק-יסוד :כבוד האדם וחירותו.

המפקד הלאומי -מפורשות

תורת שלושת השלבים

 .2חוקתיות הפגיעה

בחוק
לפי
חוק

רשות השידור והרשות השנייה סירבו לשדר תשדירים פוליטיים -האם הפגיעה בחופש הביטוי היא בלתי חוקתית?
נאור -יש איסור מפורש מספיק.
הנשיאה בייניש בדעת מיעוט,
יש לפרש את הדרישה "להסכמה מפורשת" לפי נסיבות המקרה:
 .1טיב הזכות הנפגעת הטעמים העומדים בבסיסה
 .2עוצמת הפגיעה בה
 בגלל שמדובר באיסור גורף על התבטאות פוליטית אין די בהרשאה כללית אלא נדרשת לשון ברורה בחוק הקובעת אמות מידה עקרוניות לעניין האיסור הנדון.
 כדי לעמוד בדרישה "בחוק" של פסקת ההגבלה על החוק לקיים סידרה של דרישות :כלליות ,פומביות ,נגישות ,חוסר עמימות והיעדר שרירותיות.

גלאון
הלימת
ערכי
מדינת
ישראל

תכלית
ראויה

במידה
שאינה
עולה
על
הנדרש

תיקון על חוק האזרחות
דמוקרטית
יהודית
דמוקרטיה פורמלית וגם מהותית -קיום זכויות יסוד של הפרט.
זכותו של העם היהודי להגדרה עצמית .כמו כן זכותו להגן על עצמו
אדמונד לוי :החוק לא עומד ברכיב של הלימה עם ערכיה היהודית והדמוקרטים של מדינת ישראל.
 גם השופטים שחשבו שנכון לפסול את החוק ,נמנעו מלהביע את עצמם כך ,חלק זה בס' הא מעין אות מתה (עמום ובעייתי).
סולאד נ הכנסת
במצב של ריבוי תכליות בית המשפט יבחן מה התכלית הדומיננטית.
כאן היה קשה לבחור מה התכלית הדומיננטית הייתה אחת ראויה והשנייה לא ראויה לכן השתמשו במבחני מידתיות.

אדם נ' הכנסת
פרשת חוק המסתננים המדינה טענה שיש  2תכליות לחוק;א .לפתור בעיות חברתיות שתופעת ההסתננות יצרה ב .הרתעה – האם זה ראוי לכלוא מסתננים על מנת
להרתיע בלי משפט ובלי אשמה
ארבל-
התכלית הזו לא ראויה (פוסלת את החוק בדרך אחרת)

מבחן ההתאמה
התאמה בין המטרה הראויה לאמצעי הפוגעני.
מצד אחד לא נדרשת התאמה מוחלטת ומהצד
השני לא נסתפק בהתאמה תיאורטית .גם כאן
מידת ההתאמה תלויה בטיב הזכות ובעוצמת

מבחן האמצעי שפגיעתו פחותה -סולם מבחן היחס הראוי (מידתיות במובן הצר)
כאשר מצליחים לממש את התכלית יש
להפסיק "לטפס על שלבי הסולם" המטרה
היא לעצור כמה שיותר מוקדם באמצעי
הכי פחות פוגע
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איזון בין עלות -הנזק שיגרם לזכות ,לתועלת שתושג ממימוש
התכלית .בדיקה עם הכי הרבה שק"ד.
מבחן משנה :המידתיות היחסית -מה התועלת השולית שהחוק
במתכונתו הנוכחית משיג אל מול החלופה הפחות פוגעת שהיתה

חוקתי טבלת הלכות רחבה -תמר נגר
מממשת את התכלית באופן פחות מלא.

הפגיעה.

עדאלה נ' שר הפנים -איחוד משפחות
האם האמצעי האלטרנטיבי של בדיקה ביטחונית יכול להגשים את מידת הביטחון כמו איסור גורף?
ברק ,האיסור הגורף איננו עומד במבחן המדתיות במובן הצר ויש לבחור באמצעי פוגעני פחות ,קרי ,בדיקת גוף.

מטיראיל
פסקת
ההתגברות

הרשות המבצעת הגבילה את ייבוא הבשר הלא כשר לכן הוסיפו את פסקת ההתגברות .עלתה השאלה ,מה קורה כשיש חוק העומד בפסקת ההתגברות אבל פוגע
בזכויות מעוגנות בחוק היסוד לבם אין פסקת התגברות.
ברק
מתי נותנים חסינות לחוק חורג (כזה שחוקק באמצעות פסקת התגברות)?
א .הפגיעה בזכויות אחרות היא תוצאת לוואי
ב .הפגיעה בחופש העיסוק היא עיקרית ובזכויות האחרות משנית
ג .הפגיעה בזכויות האחרות אינה ממשית

ג .שאלת הסעד -לא לבחינה

פגם בהליך החקיקה

ביקורת שיפוטית על הליך החקיקה
אוביטר:
הכרה
בסמכות
עקרונות
היסוד

בגץ נמרודי
אוביטר :הכרה בסמכות ביהמ"ש לבקר את הליך החקיקה אם אחד מהשלבים האלה נעדר:
 לא היו שלוש קריאות במליאה
 לא היה דיון בוועדה
 לא היה רוב בשלבים האלה
 נפל באחד ההליכים הללו פגם

ארגון מגדלי העופות
ארגונים חקלאיים תוקפים את חוקיותו של חוק המנהיג מספר רפורמות מבניות בהסדרת כמה ענפי חקלאות (העוברו בהליך אחד) ביקורת על ההליך המזורז אך הוא
לא סותר את התקנון.
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בייניש
◂ יש לבדוק אם ההליך תואם את התקנון וגם את עקרונות היסוד הלא כתובים.
המבחן הוא :נופל פגם בהליך החקיקה היורד לשורש ההליך -פגם שיש בו פגיעה קשה בעקרונות היסוד של הליך החקיקה.
במקרה דנן ,חקיקה מזורזת של חוק ההסדרים היא לפי התקנון .אך באילו מקרים ביהמ"ש יוכל להתערב למרות שבהליך החקיקה לא נפל פגם פורמאלי?
ארבעת העקרונות של בייניש:
א .הכרעת רוב -החוק צריך לעבור ברוב של בחרי הכנסת
ב .שיוויון פורמלי -קול שווה קול; (עקרון הייצוג)
ג .פומביות -הליך החקיקה צריך להיות שקוף
ד .השתתפות -לא נובע במפורש בחקיקה; לכל חבר כנסת עומדת הזכות לקחת חלק בהליך החקיקה( .עקרון היצוג)
במקרה דנן ,עקרון ההשתתפות מחייב לאפשר לחברי הכנסת את התנאים המינימאליים על מנת שיבינו ויגבשו דעה על מה שהם עתידים להצביע .רק במקרה שההליך
היה כה מזורז עד שהוא שולל כל אפשרות של חברי הכנסת להבין את החוק.

השפעה
על
התוצאה

 דוקטרינת הליך החקיקה הנאות -יש לבדוק את איכות ההליך :כמה חברי כנסת הגיעו ,האם הדיון היה מקיף וכו
בייניש שוללת דוקטרינה זו -זו הרחבה של הביקורת השיפוטית לא דורשים מחברי כנסת את מה שדורשים מהליכים מנהליים משיקולים של הפרדת רשויות
ליצמן -הצבעה כפולה של חזן
ברק-
◂ רק הפרה עמוקה של עקרונות היסוד מצדיקה ביקורת שיפוטית על הליך החקיקה .לכן ,למרות שההצבעה הכפולה הפוגעת בעקרון השיוויון הפורמאלי התרופה
לא צריכה להיות פגיעה בתוקפו של החוק .גישה זו שמה דגש על התוצאה
◂ רק אם הפגם השפיע על תוצאת הליך החקיקה החוק יבוטל.

קוונטינסקי
חוק ההסדרים ,חברי הועדה לא יכלו לעיין בנוסח וניגשו להצבעה למרות זאת .חברי כנסת רבים משני הצדדים טענו שמדובר בהליך לא תקין
סולברג
המבחן :חברי הכנסת צריכים להיות נוכחים פיזית וגם צריכה לעמוד להם היכולת לגבש עמדה מהותית לגבי החוק .לכן ,יש לאפשר דיון מינימאלי (הקראה של ס'
החוק לא תיחשב דיון).
שיקולים :משך הדיון ,נוסח הדיון ותוכן הדיון ,התשתית העובדתית המצורפת ,פרק הזמן מעת העברת הצעת החוק עד הדיון.
הסעד :ביטול החוק בשל פגם בהליך החקיקה -על מנת להעביר את החוק יש לתקן את החלק שהתנהל באופן פגום (לא נדרש הליך מלא).

תקדים
פסילת
החוק
בשל פגם
בהליך
החקיקה
מזוז בדעת מיעוט
דיון
מותח ביקורת על סולברג -סטייה והרחבה של מגדלי העופות העלולה לפגועה בעקרון הפרדת הרשויות .טוען שזה יישום של דוקטרינת הליך החקיקה הנאות( .סולברג
מינימאלי
לא מסכים טוען שדיון מינימאלי ומאפיינם הם בגדר עקרון ההשתתפות והליך דיון נאות כולל הטלת חובה על חברי הכנסת להשתתף באופן מסויים בעוד הוא איננו
מטיל חובה שכזו).

רשויות השלטון :הכנסת
חו
ק
יס
וד
הכ
נס
ת
ס'
4

הפרדת
רשויות
כלליות
ארציות

הפרדה מוסדית
מעמדו החוקתי של עקרון הפרדת הרשויות (פרשת הפרטת בתי הסוהר)
לכל האזרחים מעל גיל  18הזכות להצביע
כל שטח המדינה הוא אזור בחירות אחד
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ישירות
חשאיות

בוחרים את חברי הכנסת באופן ישיר
יש פרגוד -אין מצלמות ואין תמונות לסטורי.
המושבים בכנסת מתחלקים בהתאם למספר הקולות (חריגים :אחוזי חסימה והסכמי עודפים)

גוטמן

בחירות
יחסיות

העלאת אחוז החסימה -האם היא פוגעת בעיקרון היחסיות ומכאן פוגעת בחוק יסוד הכנסת? (מנגד אינטרס המשילות)
מעקרון היחסיות נובע עקרון הייצוג הפורמלי והמהותי
פורמלי -רצון הציבור בא לידי ביטוי בנציגים שבחר – צריך להיות הלימה בין מס' המצביעים לבין המושבים בכנסת.
מהותי -ההרכב של האנשים היושבים בכנסת יהלום את ההרכב הדמוגרפי של האוכלוסייה .
א .ייצוג רעיונות -הכנסת תשקף את האידיאולוגיות השונות בחברה בהתאמה למחזיקים באותה אידיאולוגיה באוכלוסייה
ב .ייצוג כנוכחות -ההרכב הדמוגרפי של הפרלמנט יתאים ליחסו באוכלוסייה (מגדר ,גזע מין).
גרוניס-
א .יש לשים דגש על נוכחות כי לא ישים שהכנסת תייצג את האידיאולוגיה של הקבוצות השונות ביחס שווה לאוכלוסייה.
ב .הוא מוסיף שלא ברור מה מידת הדיוק צריכה להיות ביחס שבין הפרלמנט לאוכלוסייה -מה הרף שנסתפק בו?
ג .לכן הוא טוען שהקושי החוקתי יקרה רק כשיש סכנה להדרה של קבוצה מסויימת באופן מוחלט (נטל ההוכחה על העותרים).
ד .בדיקה על ידי מבחן התוצאה – אחרת העתירה תדחה מחוסר בשלות

חוק יסוד הכנסת ס'4

ברגמן

בחירות
שוות

בחוק המימון לבחירות הכנסת לא ניתן תיקצוב למפלגות חדשות אלא רק למפלגות מהכנסת היוצאת .האם חוק המימון נוגד את עקרון השיוויון וסותר חוק יסוד הכנסת
לפי ס'?4
לנדוי
◂ עקרון השיוויון שבס'  4לחוק יסוד הכנסת חולש על הזכות לבחור וגם על הזכות להיבחר.
◂ עקרון השיוויון צריך להתבטא גם בשיוויון הסיכויים של רשימת מועמדים המתחרות ביניהם.
◂ בשלילה מוחלטת של הקצבה מרשימות מועמדים חדשות יש פגיעה בעקרון השיוויון של הסיכויים בין הרשימות
גרוניס
מבחן עזר לפיו:
א .האם כלל שרוצים להחיל הוא כלל ניטרלי – חל באופן זהה על כולם (שיוויון פורמלי)
ב .אם התשובה שלילית ,האם יש הצדקה לאותו הכלל (שיוויון מהותי)
פוגלמן בגוטמן על גרוניס
 הקביעה שכלל הוא ניטרלי לא מבטיחה שמדובר על כלל שיוויוני.
 השאלה צריכה להיות :האם הפגיעה היא כדין או לא.
 לא מוצדק להפעיל את דוקטרינת הבשלות.
נקבע כי המבחן הוא של שיוויון מהותי – האם היחס השונה הוא מוצדק ופרופורצניאלי

מרכז השלטון המקומי נ' הכנסת
החוק אסר על חבר כנסת (בכנסת ה )14-לכהן כנבחר גוף ציבורי – הכולל רשות מקומית( .חברי הכנסת ה 13-יכלו להמשיך לכהן במשרתם) .האם החוק פוגע בשיוויון
בבחירות לכנסת?
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פגיעה
מול
שינוי

גולדברג
 ס' 4לחוק יסוד הכנסת איננו עוסק בזכותו של הפרט להיבחר.
 ס 4בא ליצור בין היתר ,שיוויון סיכויים לרשימות המועמדים השונות בהתחשב בשיטת הבחירות שהיא רשימתית ולא אישית.
 שיויון התחרות בין המבקשים להיבחר כמועמדים לרשימה אינו נכנס לגידרו של ס' 4ועל כן חוק שפוגע בשיויון זה אינו חייב להתקבל ברוב של חברי הכנסת
(זמיר משאיר בצריך עיון "מוכן להניח כמו חשין").
 טענת העותרים לחשש מפגיעה בשיוויון היא בגדר השערה בלבד
חשין בדעת מיעוט
 עקרון השיויון שבס' 4איננו מצמצם את עצמו לרשימת המועמדים בלבד .אין טעם בהבחנה זו.
 כמו כן לא מצמצם רק לשיוויון הסיכויים אלא נוגע לכל היבט של שיוויון ואפליה בבחירות
 הסעיף המדובר לא יתקבל ברוב של חברי הכנסת ולא בשלוש קריאות ועל כן נפל פגם בהליך החקיקה
זמיר
ישנה אפליה אבל לא השתכנע שיש פגיעה בסיכויים של מועמד להיבחר בצורה ממשית.
גוטמן-
במקרים של שינוי יש להפעיל את דרישת הרוב המיוחד שבס' 4כמו כן 3 ,קריאות (סיפא של ס' 4לחוק יסוד הכנסת)
במקרים של פגיעה ,יש לבחון האם החוק עומד בתנאי פסקת ההגבלה.

ס' 5לחוק יסוד הכנסת הזכות לבחור

ס' 6לחוק יסוד הכנסת

הזכות
להיבחר

כל אזרח ישראל בן  21ומעלה.
אלא אם:
א .ביהמ"ש שלל את הזכות ע"פ דין
ב .מאסר שלושה חודשים וטרם עברו  7שנים
ג .הרשעה בעבירת טירור או ביטחון וטרם עברו  14שנה .חריג :אלא אם קבע יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית שאין בעבירה קלון.

פייגלין
הואשם בעבירות המרדה ולא דיווח לכן הסירו את מועמדתו מהרשימה האם ההסרה עמדה בהוראות ס' 6לחוק יסוד הכנסת?
שלמה לוין
 החוק ברור עם מועדים מפורשים ויש לעמוד על הדרישות הטכניות.
 אין צורך לדון אם בעברותיו יש קלון משום שלא ביצע את הפרוצדורה האמורה.

סילבר

קלון

מקים טלקגראס רצה להיבחר לכנסת הבעיה היא שהוא סטלן גדול שהורשע בכמה עבירות
שופט מזוז
 ניתן לראות בסעיף (6א) לחוק היסוד כקובע מעין חזקת קלון סטטוטורית בגין עבירה בגינה נידון אדם למאסר בפועל לתקופה העולה על  3חודשים ,תוך מתן אפשרות
למועמד שנפסל לפנות ליו"ר ועדת הבחירות כדי לסתור חזקה זו הקביעה שאין בנסיבות הענין משום קלון בעבירה היא בגדר החריג לכלל ,שהנטל להוכיחו מוטל על
המועמד שנפסל.
 הקלון בדין בישראל הוא מונח עמום בעל "רקמה פתוחה" ,שיכול לשאת משמעויות שונות בהקשרים שונים
 ביהמ"ש לא נוטה להתערב בהחלטות של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית ,נתון לו שיקול דעת רחב ,והכרעותיו נתפסות כסופיות.
 הרשעה חוזרת באותה עבירה היא גורם מחמיר העשוי להוביל למסקנה שיש בעבירה קלון.
 אף עבירות שעשויות להיחשב בדרך כלל כ"עבירות קלות" יש בהן משום קלון -לפי נסיבות
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השופט מינץ
 לא נידרש לשאלה האם סעיף (6א) לחוק היסוד קובע חזקת קלון ,או שמא רק כלל ,המונע התמודדות לכנסת בהתקיים תנאי הסעיף ,מבלי לקבוע דבר על אודות
הקלון הנלווה לביצוע העבירה בה הורשע המתמודד או היעדרו.
השופטת ברק-ארז
 נקודת המוצא בנוגע לפרשנות החריגים לזכות היסוד לבחור ולהיבחר אמורה להיות מצמצמת
 גישתו הכללית של העותר להפרת החוק שהיא הכורכת קלון בהרשעותיו ,ולא משקלה של כל אחת מהן לבדה ,כאשר לעניין זה ,אין הבדל בין הפרה חוזרת
ונשנית של דיני התכנון ובנייה ,של האיסור על החזקת נשק ,או של האיסור על סחר בסמים
קביעת קלון פונקציה של  3משתנים:
 .1נסיבות העבירה
 .2תכלית החקיקה
 .3אופי העבירה -בפרשת צחי הנגבי נקבע כי עבירות מרמה ועדות שקר הן עבירות בעלות קלון מובהק בעניין פייגלין נקבע בדעת רוב שעבירת ההמרדה נושאת קלון.

כסיף
ועדת הבחירות דחתה את מועמדתו של כסיף אך לא את רשימת חד"ש תע"ל כולה .הוועדה דחתה את רע"ם ודחתה את פסילת בן גביר .מהן אמות המידה לעניין הרף
הראייתי הנדרש לעילת פסילה?
יש לפרש את עילת הפסילה בצימצום במקרים קיצוניים ביותר.
ס' 7א .רשימת מועמדים לא תשתתף בבחירות לכנסת ולא יהיה אדם מועמד בבחירות לכנסת ,אם יש במטרותיה או במעשיה של הרשימה או במעשיו של האדם ,לרבות
פסילת בהתבטאויותיו ,לפי הענין ,במפורש או במשתמע ,אחד מאלה:
מפלגות ( )1שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית;
ורשימות ( )2הסתה לגזענות;
( )3תמיכה במאבק מזוין ,של מדינת אויב או של ארגון טרור ,נגד מדינת ישראל.
 .1יש להוכיח שאחת מהיסודות המנויים בס' באים לידי ביטוי באופן דומיננטי במטרת הרשימה או האדם או במעשיו.
 .2מטרות אלו באות לידי ביטוי באופן מפורש וישיר או ממסקנות מסתברות חד משמעית
 .3יש להראות שהרשימה או המועמד פועל באופן אקטיבי להגשמת המטרה באופן שיטתי.
 .4הראיות צריכות להיות ברורות ,משכנעות חד משמעיות .
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