ִיּות לחוק
חובת הצ
פגיעה זוחלת בשלטון החוק

שלושה צידוקים

לאחרונה אנו עדי לתופעה הולכת ומתחזקת של
פגיעה בשלטו החוק ,והיגענו עד כדי פגיעה כזאת
מצד המחוקקי עצמ )לכאורה ,כמוב( .מתחזקת
ג תופעת הסרבנות – סרבנות לשרת בשטחי,
סרבנות להתפנות ולפנות מהשטחי ,אי ציות
לחוק מצד מגזרי שוני ,ועוד .התקפות על בית
המשפט העליו ,מעוזו של שלטו החוק ,א ה
תוצאה מסתברת של תופעה זו .ג בבחירות
האחרונות ללשכת עורכי הדי דומה שהופרו יותר
מאחד מכללי האתיקה המחייבי את עורכי הדי,
ג כאשר ה פושטי את גלימת ,ועל אחת כמה
וכמה ,כאשר ה מבקשי ללבוש גלימה ייצוגית.
כעורכי די האמוני על שלטו החוק ,בתקופה
קשה זו ,לא מ המותר יהא לרענ את זכרוננו
בעקרונות היסוד של חובת הציות לחוק והנימוקי
לה ,ובמיוחד חובת הציות לחוקי שאינ ברורי,
או אינ מקובלי עלינו מכל סיבה אחרת ,ויפה
שעה זו לדו בסוגיה זו ,ג לאור הפרשה שנקראה
השבוע :פרשת חוקת.

קיימת בתורה מצווה אחת ,שאינה ברורה מיסודה,
וכולה מלאת סתירות .זו המצווה המכונה מצוות
פרה אדומה .היא כה לא ברורה ,עד כי שלמה
המל ,%החכ מכל אד ,התייאש מלמצוא לה טע
וסיבה ,והפטיר" :אמרתי אחכמה ,והיא רחוקה
ממני" .ומה מיוחד בה מאשר באחרות? אפר הפרה
האדומה שימש ,לאחר שעורבב במי ,כמכשיר
לטיהור טמאי ,בטר הקרבת הקורב במקדש.

מקור חובת הציות לחוק
מהו המקור של חובת הציות לחוק? הא החוק
עצמו? פרופ' גנז 1משיב בשלילה – לדבריו,
"השאלה ,הא יש חובה לציית לחוק ,אינה שאלה
משפטית :שאלה משפטית היא שאלה שיש לה
תשובה בחוק ,אילו השיב החוק לשאלה ,א יש
חובה לציית לו ,היתה שאלת חובת הציות שבה
וצצה מחדש ,שכ אז היה נית להוסי ולשאול א
יש חובה לציית לאותו חוק ,המשיב על שאלה זו".
א כ ,%מהו מקורה של חובת הציות לחוק ,ומה
הצידוקי להטלת חובה כזאת? נדגיש ,כי שאלה זו
אינה מתעוררת ,א ממילא היינו מצייתי לחוק
זה ,משיקולי אישיי; היא מתעוררת ,כאשר אנו
מתקוממי כנגד החוק ,בי משו שהוא פוגע בנו,
בי משו שאינו מוב לנו ,ובי מכל סיבה אחרת.
אני מציע שלושה נימוקי מרכזיי )שחלק מה
יתפצלו לנימוקי משנה( לחובה לציית לחוק –
הנימוק האמוני ,הנימוק הרוחני ,והנימוק
השלטוני .שלושה נימוקי אלה עולי מתו%
מעשייה נאה בר' יוחנ ב זכאי ,אותה ננתח להל.

 1חיי גנז ,ציות וסירוב ,אנרכיז פילוסופי וסרבנות
פוליטית )הקיבו( המאוחד.21 ,(1996 ,

כל תהלי %הכנת המי המטהרי היה מיסטי ולא
ברור – יש לשרו את הפרה על קרבה וכרעיה,
ולהוסי לשריפה ע( ארז ,תולעת ואזוב .הכנת
המי המטהרי נעשתה עלידי הכהני – וכל מי
שעסק בכ %הפ %להיות טמא בעצמו – כיצד מה
שאמור לטהר את כל ישראל ,מטמא את הכוהני
העוסקי בכ ?%ומדוע דווקא פרה ולא בהמה
אחרת? והשאלות עוד רבות.
כאמור ,מצווה זו אינה ברורה "בעליל" ועליה
התורה אומרת" :זאת חוקת התורה" .לא כתוב
לגביה "זאת חוקת הפרה" ,כמו שמוזכר לגבי
מצוות אחרות ,לדוגמה – הפסח" :זאת חוקת
הפסח…" ,אלא מצויי במפורש" :זאת חוקת
התורה" – מקרא זה אומר דרשני.

מעשה בר' יוחנן
ומספר המדרש )שמעוני חקת( כי הגיע גוי לר' יוחנ
ב זכאי ,ושאל אותו בלגלוג – "הרי את,
היהודי ,אינכ מאמיני בכשפי ,ואוסרי על
כשפי – א כ ,%כיצד את מקיימי מצוות פרה
אדומה ,שכל כולה כשפי?" ומסופר כי ר' יוחנ
הסביר לו – "ראה ,לא מדובר בכשפי ,אלא
בסגולה; לכ יש סגולות ,וכ %ג לנו" .לאחר
שאותו גוי פנה לדרכו שאלו אותו תלמידיו – "רבנו,
זה מה שענית לאותו גוי .ומה אתה משיב לנו?"
והשיב לה :כ %אמר הבורא" :חוקה חקקתי,
גזירה גזרתי ,ואי אתה רשאי לעבור עליה".
ובמקור אחר מצויי כי התשובה היתה" :חוקה
חקקתי ,גזירה גזרתי ,ואי אתה רשאי להרהר
אחריה".
קריאת מעשה קצר זה מעלה שלושה נימוקי
למצוות פרה אדומה – נימוקי אלה אינ
"פנימיי" ,במוב שה מסבירי את המצווה
עצמה ,אלא "חיצוניי" במוב זה שה מסבירי
מדוע לציית לחוק שאינו ברור ולכאורה מיותר.
להל נסקור את שלושת ,ונראה כי ה רלבנטיי
ג לחקיקה אזרחית ,ולא רק לחקיקה דתית.
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הצידוק האמּונִי

הצידוק הרוחני

הצידוק האמוני ,הוא בעיניי חשוב ביותר ,במוב
זה שיש עניי למדינה שנתיניה יצייתו לחוק דווקא
בשלו.

הצידוק השני לציות לחוקי ,או מינהגי שאינ
ברורי ,הוא הציות הרוחנימיסטי.

ככל שמדובר בפרה אדומה הצידוק האמוני נרמז
באותה מעשייה בביטוי" :ואי ל %רשות להרהר
אחריה" – משמעו כדלקמ :א התורה מצווה
אות %לבצע פעולה מסויימת ,הג שאינה ברורה
ל ,%בצע אותה באמונה שלמה שכ %צרי ,%והדבר
טוב ומועיל ,שכ מי שציווה אות) %הבורא( ודאי
יודע מה ציווה ,והוא לא קבע מצווה זו לחינ.
דוגמה לנימוק האמוני נמצא ג במקומות בו אד
מחוייב לסמו %על שיקול דעתו של מישהו אחר,
והדוגמה הקלסית לכ %הינה הצבא – תארו לכ
עת מלחמה ,כיתת חיילי שוכבת על גבעה פלונית
ונלחמת באוייב המצוי בגבעה אלמונית .המפקד
פונה לראוב ומצווה עליו לבצע פעולה מסויימת.
ראוב אינו מבי מדוע עליו לבצע פקודה זו .לפניו
שתי דרכי – האחת ,לשאול את המפקד מדוע
עליו לבצע את הפקודה ,ואולי א להתווכח אתו.
השניה ,לבצע את ההוראה .אול ג אז ,תיתכנה
שתי אפשרויות – אפשרות אחת ,ראוב יבצע את
המטלה משו שהוא חושש מעונש; אפשרות שניה,
ראוב יאמר לעצמו – "המפקד שלי ודאי יודע מה
הוא עושה ,הוא עבר תדרי ,%הוא מקושר לפיקוד,
הוא יודע ומבי דברי שאני אינני רואה ואינני
מבי ,ולכ א ציווה עלי לבצע פקודה פלונית ,ודאי
כ %צרי ,%ואעשה זאת הכי טוב שאוכל" .זהו
הנימוק )או הצידוק( האמוני – אני סומ %על
המפקד ,ומאמי ,שכ %צרי %להיות.
צידוק זה ראוי ג בחקיקה אזרחית טיפוסית –
נימוק לציית לחוק שפוגע בי ,ואולי ג אינו מוצדק
בעיניי יהיה כדלקמ :ידוע ,כי תהלי %החקיקה
עובר מספר שלבי ,ביניה קריאה ראשונה,
דיוני בוועדות למיניה ,לעתי ג שלבי
מוקדמי יותר של היוועצות במומחי שוני,
לאחר מכ הסתייגויות וקריאה שניה ושלישית.
חזקה על המחוקק ,כי לא היה מחוקק חוק פלוני,
אלמלא היה בו צור ,%והיה מועיל ,וחזקה על
המחוקק שבח ,באמצעות המומחי שלו ,את כל
האופציות החלופיות ,והחוק הנוכחי מגשי את
תכליתו ,שהינה תכלית חיובית ,באופ האופטימלי.
יתכ ותכלית זאת תשתנה ע השני ,אול עתה,
לא נותר לנו אלא להאמי ,כי למרות שאיננו
מביני זאת ,החוק הוא חוק טוב ,לתכלית ראוייה,
ופוגע במידה שאינה עולה על הנדרש.
גישה זו הינה נקודת המוצא של השופט חשי ,בעת
פרשנותו דברי חקיקה שוני ,כפי שעולה ממספר
פסקי די ,למשל קידוחי הצפו ,גנז ועוד.

אנשי יהיו מוכני לבצע פעולות רבות ,לעתי
קשות ,ובדר %כלל בלתי מובנות בעליל ,מטעמי
מיסטיי .נבהיר את הדברי.
האד ,כידוע ,מורכב מחלק פיזי וחלק רוחני .יש
כאלה שהמרכיב הפיזיחומרי דומיננטי אצל ,ויש
שהמרכיב הרוחני .לכל בני האד יש צרכי פיזיי
ורוחניי; יש המספק צרכיו הרוחניי עלידי
האזנה למוזיקה ,יש הקורא ספרי ,יש העוסק
בפילוסופיה ועוד .יש כאלה שדי לה בנתוני
הטבעיי האופפי אות ,ויש הזקוקי להרחיק
נדוד למזרח הרחוק ,עלמנת להשביע את הצרכי
הרוחניי שלה.
הצד הרוחני והצד הפיזי של האד מנוגדי זה
לזה .ככל שהצד הרוחני מתחזק ,כ %אד תלוי
פחות בצד הפיזי ,ולהפ .%אנשי רוחניי מסוגלי
לאכול פחות ולישו פחות מהממוצע ,ולהפ .%אד
שמגיע להתעלות רוחנית מרגיש פחות כאבי וכוח
הסבל שלו מתחזק .רק לפני ימי אחדי פורס
בעיתו סיפורו של אד המתקיי מש %שני רק
על מי ואור שמש .בעינינו ,הדבר בלתי נתפס,
אול סוכנות החלל האמריקאית אשרה כי הלה
מצוי בפיקוחה מספר חודשי ואוכל לא בא לפיו.
נית להגיע להתעלות רוחנית באמצעות כוח
הריכוז ,אול לש כ %יש להתאמ( ולהתאמ .על
מנת לסייע להתעלות כזאת ,מקובל מקדמת דנא,
להיעזר בטקסי ,פולחני ומעשי סימליי
שוני .אלה מכניסי את האד לאווירה,
המאפשרת לו את ההתעלות לה הוא זקוק.
פרה אדומה ,כמשל ,על פי נימוק זה ,אי בה
כשלעצמה מאומה ,אלא יש לראות את המכלול
כמעי טקס מיסטי בו אד צרי %להיטהר,
והיטהרות לא תהא שלמה א לא ילווה אליה יסוד
נפשי של היטהרות וכוונה להיטהר .על כ ,כל
הטקס ,בפני קהל רב ,שאד מגיע לפני הכה ועובר
היטהרות ,מסייע לו להיכנס לאוירת היטהרות,
שתשפיע על האד רוחנית ,ולפיכ %ג פיזית.

הצידוק
האמּונִי
לציית לחוק,
הוא הצידוק
האופטימלי
מבחינת
המחוקק.

ככל שהנחת
היסוד לצידוק
האמּונִי  -לפיה
ניתן להאמין
למחוקק -
פוחתת ,כך
תפחת גם
הנכונות לציית
לחוק.

על כ ,נימוק נוס לציית לחוק הוא – ככל שמדובר
בעניי הקשור לרוחניות )לאו דווקא עניי דתי(,
המדובר בחוק שאי בו כשלעצמו עניי פיזי ,אלא
מטרתו לפעול פעולה רוחנית אישית ,היא הפעולה
המקווה.
צידוק זה נרמז בתשובה של ר' יוחנ לאותו גוי:
אמנ אי טע בפרה אדומה ,כל כולה נועדה
לסגולה.

צידוק זה הוא החשוב ביותר והמועיל ביותר ,שכ
אזרח המאמי שחוק פלוני הוא טוב ,שנועד
להגשמת תכלית ראוייה ,יציית לו וימלא אחריו
באופ הטוב והמועיל ,ודאי יותר מאשר מי
שמציית לו רק מחמת החשש מהעונש.
חדשות עי משפט
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סדר ,ודאות ויציבות

גבולות הציות לחוק

הצידוק השלישי והאחרו לחובת הציות לחוק,
הוא הרצו ,וההבנה ,כי ניהול חיי תקיני יתכ
א ורק א ישררו סדר ,ודאות ויציבות .על כ
אמר ר' חנינא סג הכהני )אבות ג' ,ב(" :הווה
מתפלל בשלומה של מלכות ,שאלמלא מוראה איש
את רעהו חיי בלעו".

"צידוק" הינו מושג אמביוולנטי; הוא מהווה
צידוק ,כל עוד הוא מגשי את תכליתו .ג
הצידוקי לחובה לציית לחוק הינ ראויי ,כל
עוד ה מגשימי את תכלית" .צידוק" משול
לאהבה התלויה בדבר – בטל דבר ,בטלה אהבה.

על פי נימוק זה ,חובת הציות לחוק הינה ער %עליו,
שכ א כול יצייתו לחוק ,ג לחוקי שאינ
מקובלי עליה ,ישררו סדר ,ודאות ויציבות .א
כל אחד יחליט לעצמו אלו חוקי הוא מקיי
ואילו אינו מקיי ,תהיה אנרכיה .לדוגמה – לאחר
שראוב כרת הסכ ע שמעו ,הוא מחליט כי
סעי  12לחוק החוזי הכללי אינו מקובל עליו.
נימוק זה של יציבות השלטו ,כל כ %חזק ,עד כדי
כ %שהוא מצדיק להכפי את האזרחי לחובת
הציות לחוק ,ג כאשר אי שו צידוק אחר וג
כאשר האזרח יודע ,כי מדובר בחוק שאינו טוב.
די היה בנימוק זה כדי שסורקטס יסרב להימלט
מדינו וקיבל עליו את גזרדי המוות באהבה.
בספר קריטו ,סוקרטס מונה עקרונות יסוד
מוסריי :עקרו ראשו :בכל הנסיבות אסור
לאד לעשות עוול מרצונו .עיקרו שני :אי לגמול
בגרימת רעה על רעה שנעשתה) .העיקרו השני הוא
מקרה פרטי של העיקרו הראשו( .עיקרו שלישי:
יש לקיי ולא להפר את מה שהוסכ בי אד
לחברו .עיקרו רביעי :אד חייב בכבוד אלה
שהולידוהו וגדלוהו ,כגו הוריו.
בליל הוצאתו להורג סוקרטס סרב להימלט ,תו%
שמנה עקרונות אלה ויישמ על המקרה שלו :נית
כנגדו גזרדי מוות .אי קיו למדינה ,שבה לא
יהיה תוק לפסקידי .הוא חייב לציית לפסק
הדי ,והוא הסכי לו בעצ העובדה ,שהוא
המשי %לגור במדינה .החוקי והמדינה הולידוהו,
גידלו וחינכו אותו ,ממש כמו הורי .פרט לכ %הוא
הסכי לקבל את עונש המוות .על כ הוא לא יכול
עתה לברוח ממנו ,ג א מציעי לו לעשות כ.%
נימוק זה מצדיק הטלת עונשי על מי שפוגע
באינטרסי המוגני ,עליה באי חוקי אלה
להג .נימוק זה מחייב ציות לחוק על פי עיקרו
"הכרת הטוב" :המדינה מסייעת ל %ומגינה עלי,%
ולכ עלי %לקיי את חוקיה .נימוק זה מצדיק ציות
לחוק על פי צידוק האמנה החברתית של רוסו:
הציבור הערטילאי הסכי לציית לחוקי,
מנימוקי אלה )רוסו ,האמנה החברתית( .והוא
מוצדק ג על פי בעלי גישה אגואיסטית ,לפיה
חובת הציות לחוק תמנע את מלחמת הכל בכל ,כפי
שהיא על פי המצב הטבעי )הובס ,לויית(.
הצידוק האמוני מופיע בדבריו של ר' יוחנ באותו
סיפור" :ואי ל %רשות לעבור עליה" :ג א אי
ל %צידוק אחר ,די בכ %שזה חוק ,כדי שתחוייב
למלא אחריו.

הצידוק האמוני לציית לחוק מהווה צידוק ,כל עוד
יש סיבה להאמי למחוקק ,כי מלאכת החקיקה
היתה מקצועית ,אובייקטיבית וללא פניות ,נקייה
משיקולי זרי .מקו בו הנחת יסוד זאת נפגמת,
אי צידוק אמיתי וא לא מוסרי ,לחייב את
האזרח לציית לחוקי אלה.
הצידוק המוסריחברתי לציית לחוק קיי ,כל עוד
החוק עצמו אינו נוגד את הסדר הציבורי ,את
הוודאות והיציבות לה זקוקה החברה כדי
להתקיי ,על צידוקי המשנה שלה ,כפי שראינו
לעיל ,ואחרי .כ ,%למשל ,הסובר כי הצידוק לחוק
מבוסס על אמנה חברתית ,יטע כי חוק פלוני נמצא
"מחו( לבסיס ההסכמה החברתית" )לדוגמה –
חוק הכרו %בהתרת אפלייה פסולה ,אכזריות
וכדומה( ,לפיו לא נית לייחס לו ,או לאבות
אבותיו ,הסכמה לציית לחוק כזה.

סירוב פקודה יהא
מוצדק ,רק כאשר
מתנוסס מעליה
"דגל שחור".

נשאלת השאלה ,אימתיי נשלל הצידוק לציית
לחוק ,באופ המצדיק ,מוסרית ומשפטית ,להפר
אותו ,בלא עיגו חוקי אחר )לדוגמה – פסקת
ההגבלה( .מטבע הדברי ,ככל שמדובר במשטר
דמוקרטי ,צידוק כזה יתקיי רק לעתי רחוקות.
ואכ ,נקבע כי סירוב פקודה יהא מוצדק רק כאשר
מתנוסס מעליה "דגל שחור".
נסקור להל פסיקה חדישה בסוגייה זו.

סרבנות סלקטיבית לשרת
בשטחים
בפרשת זוננשיי 2עלתה סוגיית הסרוב לשרת
בשטחי ,להבדיל מעצ הסרוב לשרת בצבא כלל.
הא נית להצדיק סירוב סלקטיבי? דהיינו – הא
נית להצדיק דרישה לשרת במקו פלוני ולא
במקו אלמוני ,מטעמי מצפו? השיב על כ %הנשיא
בשלילה ,וזאת ממספר טעמי:
] [1הסרבנות הסלקטיבית רחבת היק יותר מזו
המלאה .יש לה נטייה לגדול ועלולה להיות לה
השפעה על שיקולי הביטחו.

הכרה בסרבנות
סלקטיבית תרופף
את החישוקים
המחזיקים אותנו
כעם

] [2היא מעוררת בעוצמה מלאה תחושת אפלייה
של הבחנה בי ד לד – יש כאלה שיסכנו את
חייה בעוד הסרבני ייהנו משירות במקו אחר.
] [3הכרה בסרבנות כזאת תרופ את החישוקי
המחזיקי אותנו כע .הצבא עלול להפו %לצבא
של עממי ,המורכבי מיחידות שונות.
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] [4פרקטית ,קשה להבחי בי סירוב מצפוני
לסירוב מחוסר תו לב.
לנוכח נימוקי אלה ,ג א נאמר ,כי המבח
המאפשר פגיעה במצפו יהא מבח מחמיר ,לפיו
נית לפגוע במצפונו של הסרב המצפוני )המלא או
הסלקטיבי( רק א קיימת ודאות קרובה של פגיעה
ממשית באינטרס הציבור ,הרי ג על בסיס אמת
מידה מחמירה זו עולה ,כי במצב הקיי היו
בישראל אי לאפשר סרבנות על בסיס סלקטיבי.
א נשי לב לנימוקיו של הנשיא ,יושמו העקרונות
והצידוקי לציות לחוק ,כפי שנמנו לעיל  השפעה
על שיקולי ביטחו תפגע בסדר והיציבות; הפלייה
חותרת תחת האמנה החברתית; שיסוע החברה
ופילוגה א הוא יפגע בשיקולי אלה ,של סדר
ודאות ויציבות .על כ ,לא היה מנוס מדחיית
העתירה.

סרבנות וזכויות יסוד
סוגייה שונה ומעניינת היא ,הא ועד כמה נית
להג על מי שמסרב לציית לחוק ,באיצטלא של
זכויות יסוד .פסקדי מעניי נית לאחרונה בעניי
סרב כפייתי לשל עבור שימוש במי.
כידוע ,כעיקרו אסור לנתק מי למי שלא שיל
בעבור .נית לתבוע אותו ולדרוש את התשלו
בכל דר %אחרת מלבד ניתוק המי .סעי  3לחוק
המי ,תשי"ט– ,1959קובע את זכותו של כל פרט
לקבל מי ולהשתמש בה .מי הינ מצר %חיוני,
בלעדיה לא ייתכנו חיי ,ואסור כי מחמת שיקול
כלכלי לא יסופקו מי למי שזקוק לה.
נשאלת השאלה ,מה יהיה הדי כאשר אד אינו
משל עבור המי ,לא מכיוו שאי לו ,אלא מכל
סיבה אחרת – הא יוכל ,למרות סירובו ,לעמוד
על זכותו לקבל מי?
שאלה זו הגיעה לביתהמשפט העליו בעניי לוי.3
המשיב ומשפחתו המסועפת עושי שימוש במי
מש %שני בלא לשל בעבור ,והנטל נופל על יתר
חברי המושב .ביתהמשפט המחוזי קבע ,כי חובת
אספקת המי נובעת מכ %שהמערערת הינה רשות
ציבורית .לכ ,המערערת אינה רשאית לנתק
לצמיתות את המי מחמת סרבנות תשלו.
ביתהמשפט העליו קבע ,כי ככלל מי מסופקי
כנגד תשלו .המערערת מסכימה לספק מי
תמורת תשלו .הא היא חייבת לספק מי ג
שלא כנגד תשלו? יש לקחת בחשבו ,שהמשיב
עושה שימוש במי לא רק לצור %אוכל נפש אלא
ג לצור %עבודתו ומסחרו .ביתהמשפט קיבל את
הערעור ,הותיר את השאלה העקרונית בצרי %עיו,
לאור הצהרת המערער ,כי לא ינתק את המי
לצמיתות ,אלא יפתח אות בכל  24שעות למש%
שעתיי.

האם יש סיבה לפגיעה
בשלטון החוק ועלייה בהיקף
תופעת הסרבנות?
נית לחשוב על מספר נימוקי לכ ,%אי מדובר
במסקנות אלא בהרהורי גרידא:
]א[ מצב הביטחו גור לעצבנות ,למתח ,וזה
מתבטא לעתי ג בהפרות חוק )בעיקר חוקי
התנועה(.
]ב[ המצב הכלכלי גור לחוסר ביטחו כלכלי,
הצור %לעתי באוכל נפש ובפרנסה מינימלית גור
לאנשי לעבור על חוקי המס ,לעתי לגנוב,
להפסיק לשל תשלומי לגורמי שוני ,וכדומה.
]ג[ הפילוג בע והעובדה כי מלאכת החקיקה
מונעת לעתי משיקולי פוליטיי של קבוצות
לח( ,גורמת לתחושה של אפלייה.
]ד[ העלייה בכוחו של ביתהמשפט העליו וגישת
הפרשנות התכליתית ,המייחסת משקל מועט
ללשו החוק ויותר לתכליתו ,והמתערבת בעבודת
הכנסת ,פוגעת במלאכת הכנסת ,היא מלאכת
החקיקה .ככלל ,על פי חוק הכלי השלובי ,ככל
שכוחו של ביתהמשפט עולה ,כוחה של הכנסת
יורד.
]ה[ חוקי היסוד מאפשרי לבטל חוקי של
הכנסת ,ובמצב המשפטי כיו כל ביתמשפט,
ואפילו לכאורה ביתמשפט לתביעות קטנות ,רשאי
להתעל מחוק הנוגד את פסקות ההגבלה .במצב
כזה ג א אד עובר על החוק ,תמיד יוכל לטעו
בביתהמשפט כי לחוק אי תוק ; וככל שטענות
כאלה תצלחנה ,יעודד הדבר נטילת הסיכו של אי
ציות לחוק בחסות ביתהמשפט.
ככל שזכויות האזרח מקבלות תוק חוקי חזק
יותר ,שמשמעו שביתהמשפט יג על הזכויות כלפי
השלטו ויבטל חוקי ,יותר אנשי מעזי לדרוש
ביטול אות חוקי ,בי מראש ובי בדיעבד .עצ
העובדה כי קיימת קונסטלציה המאפשרת זאת,
פוגעת בשלטו החוק.
לעניות דעתי ,מת אפשרות לכל ביתמשפט לבטל
חוקי הינה בעייתית .ועוד בעייתית האפשרות
להעלות טענות כאלה כטענות הגנה ,בדיעבד .קיומו
של מנגנו שיאפשר ביטול חוקי יחזק את שלטו
החוק ,שכ הוא מותיר לאזרח ברירה לפנות לבית
המשפט ולבטל את החוק ,ולא להפר אותו בדלית
ברירה .אול כאמור ,על מנת שפסקות ההגבלה
יחזקו את שלטו החוק ,יש לעשות שימוש מאוד
זהיר בסמכות זאת ,עלידי ערכאה עליונה
ומוסמכת ,וברוב רוב של המקרי מראש בלבד,
ולא בדיעבד.

מתן אפשרות לכל
בית-משפט לבטל
חוקים הינה
בעייתית .ועוד
בעייתית
האפשרות
להעלות טענות
כאלה כטענות
הגנה ,בדיעבד.
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