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היגיוןבהשיש"הפשרהכהן־אליה:משה
שלבמודלהתגברותפסקתקביעתהיא
ח"כועודהקואליציהחבריכלשלרוב

קונצנזוסלייצרכדימהאופוזיציהאחד
כפייה"שלמהלךללא

אשכנזיביני

מעלשמרחפיםהאיומים
היש־המשפטמערכתעצמאות

ראלית

$TS1$הישראלית$TS1$

$DN2$הישראלית$DN2$החוקתייםוהשינויים

כינונהעםלהתקבלשעשויים

מחייביםהחדשה,הממשלהשל

במער־הנהוגשלרחבהבחינה
כות

$TS1$במערכות$TS1$
$DN2$במערכות$DN2$בניסיוןבעולםהמשפט
והתנגשויותממשבריםללמוד

הפוליטיתהמערכתביןשאירעו

בדמוקרטיותהמשפטלמערכת
בעולם.אחרות

נשיאכהן־אליה,משהפרופ׳

ולעסקיםלמשפטהאקדמיהמרכז
משותףויו"רומייסדגן,ברמת
האגו־שלהישראליהסניףשל

דה

$TS1$האגודה$TS1$

$DN2$האגודה$DN2$ציבורילמשפטהבינלאומית

(icon-s),פורת,עידוופרופ׳
השוואתי,הוקתילמשפטמומחה
כיסבוריםהאקדמי,במרכזהואגם

המשפטבתיכזאתהתנגשותבכל

לדב־התחתונה.עלכשידםייצאו

ריהם,

$TS1$,לדבריהם$TS1$

$DN2$,לדבריהם$DN2$הכנסתביןהחוקתיהמשבר

המ־ביתלביןבישראלוהממשלה

שפט

$TS1$המשפט$TS1$

$DN2$המשפט$DN2$,פזהזדמנותגםהואהעליון

יש־שלהחוקתיהמפעלאתלהביא

ראל

$TS1$ישראל$TS1$

$DN2$ישראל$DN2$,ליציבותשיובילמהלסיומו
שאינןמערכותשתיביןהיחסים

בזו.זולהתנגשמפסיקות

אפשרכמהעדהיא"השאלה

ומההיסטוריה",מהעולםללמוד
מתרח־"כיוםכהן־אליה.אומר

שת

$TS1$מתרחשת$TS1$

$DN2$מתרחשת$DN2$דמוקרטיתשחיקהבעולם

אורבןויקטורכמושליטיםעם

בארה"בטראמפדונלדבהונגריה,

בטורקיה.ארדואןטייפורג׳פ

מתבצעלמשל,"בהונגריה,

המש־המערכתשלמוחלטריסוק

פטית.

$TS1$.המשפטית$TS1$

$DN2$.המשפטית$DN2$מאוד,מענייןשםשקורהמה
המוע־בריתקריסתשאחריבגלל

צות,

$TS1$,המועצות$TS1$

$DN2$,המועצות$DN2$החוקתיההונגריהמשפטבית
מביתיותרהרבהאקטיביסט,היה

וכעתברקאהרןשלהמשפט

באותהעוצמתיתהיאהנגדתגובת

שגולשותמדינותהרבהישמידה.

שנתניהולהגידמפתהלפופוליזם.

שלהזההתסריטלפיעובדכביכול

הדמוקרטיה".שחיקת
כזה?למצבתגיעלאישראלאז

ואניפורת"פרופ׳כהן־אליה:

הדו־ביןהבדליששלא.חושבים

גמאות

$TS1$הדוגמאות$TS1$

$DN2$הדוגמאות$DN2$המצבלביןעליהןשדיברנו

קיימתשבישראלמכיווןבישראל,
קוםמלפניעודדמוקרטיתמסורת

העברי.היישובמתקופתהמדינה,

שי־מכירהלאהישראליתהחברה

טה

$TS1$שיטה$TS1$

$DN2$שיטה$DN2$היאובזהדמוקרטית,לאשהיא

וטורקיה".מהונגריהשונה
הואבישראל"המצבפורת:

קווסטטוסוהמשראי־הכרעהשל

זההרשויות.ביןאימהמאזןשל

עדיציב.לאהואשבהגדרהמצב

היולאהפוליטיתלמערכתהיום,

ביתאתלהכריעחזקיםתמריצים

היתהשהיאהמחירבגללהמשפט,

הציבורי,במישורלשלםנדרשת

האלקטורלי.גםואוליהתקשורתי
בראשותהפוליטיתהמערכתגם

עכשיואבלהכריעה,לאנתניהו

ביתלהכרעתשהתמריציםרואים

הענייןבגלליתגברוהמשפט
הממשלה".ראששלהאישי

מחניתהכרעה:1התשע

למההכרעהאומרכשאתה
מתכוון?אתה

ביתביןפשרה"במקוםפורת:

הכרעהתגיעלמחוקק,המשפט

כו־הפוליטיהצדשבהכוחנית

פה

$TS1$כופה$TS1$

$DN2$כופה$DN2$שמנוגדפתרוןמלאהבצורה

אםגםהמשפט.ביתשללהיגיון

בכלהזההפתרוןאתלהצדיקניתן

בעייתי".המסרטיעונים,מיני
הכר־שללמצבנגיעאםיקרהמה

עת

$TS1$הכרעת$TS1$

$DN2$הכרעת$DN2$המחוקק?ידיעלהמשפטבית
חמור.משבריהיה"זהפורת:

האח־אתמהדרתהזאתהאפשרות

ריות

$TS1$האחריות$TS1$

$DN2$האחריות$DN2$בהנחההצדדים.לשנישיש

שביתלהיותיכוללשם,שנגיע

הדיןיוםנשקאתישלוףהמשפט
המ־אםספקאבליסוד,חוקפסילת

ערכת

$TS1$המערכת$TS1$

$DN2$המערכת$DN2$שם".גםתעצורהפוליטית

מהעו־"הדוגמאותכהן־אליה:

לם
$TS1$מהעולם$TS1$

$DN2$מהעולם$DN2$בעימותכללשבדירמראות

למערכתהפוליטיתהמערכתבין
המשפטיתהמערכתהמשפטית

ארנקאיןהמשפטלביתמפסידה.
הציבור".אמוןאתרקחרב,ולא

יפסיד?המשפטביתואם

שנגיעהושבלא"אניפורת:

אבלהונגריה,אוטורקיהשללמצב
שה־חושבאנירעה.תהיההתוצאה

צד

$TS1$שהצד$TS1$

$DN2$שהצד$DN2$אתלראותרוצהלאנתניהושל

זאתהחוק.לשלטוןכמתנגדעצמו

וגםעצמו,בעינישלוהתדמיתלא

הק־הליברלימהמחנהחלקשללא
לאסי

$TS1$הקלאסי$TS1$
$DN2$הקלאסי$DN2$יעדיףהואלכןהליכוד.של

הזה".במצבאותויציבשלאפתרון

בשלום?כזהממשבריוצאיםאיך
מהאתלדוגמה"ניקחפורת:

הנשיאה-03.בשנותבארה"בשקרה

כדיגדולברובנבחררוזוולטפ.ד

הכלכלי.מהמשברארה"באתלחלץ
כל־צעדיםשלשורהנקטרוזוולט

כליים

$TS1$כלכליים$TS1$

$DN2$כלכליים$DN2$המשפטביתידיעלשנפסלו

שהחוקהמשוםהשני,אחריאחד
כלכלית.לחירותהזכותעלמגנה

שה־הרגישהוארוזוולט?עשהמה

ציבור

$TS1$שהציבור$TS1$

$DN2$שהציבור$DN2$,אתלהכפילאייםולכןאיתו

ול־המשפטבביתהשופטיםמספר

מנות

$TS1$ולמנות$TS1$

$DN2$ולמנות$DN2$שישנוחדשיםשופטיםתשעה

המשפט.ביתבתוךהאיזוןאת

אתהכפיללארוזוולט"בסוף

שהשופטיםמשוםהשופטים,מספר

הזההמהלךאבלמיוזמתםפרשו

המ־ביןהאיזוןנקודתכיצדמראה

חוקק

$TS1$המחוקק$TS1$

$DN2$המחוקק$DN2$תוךהשתנתההמשפטלבית
עלשמרהמשפטשביתכךכדי
מסויםבתחוםחוקיםלפסולהכוח

שלבתחוםולאאזרח,זכויותשל

תס־זהכלכלית.הקיקהמדיניות

ריט

$TS1$תסריט$TS1$

$DN2$תסריט$DN2$חוקתי,משברלסיוםאופטימי

בפתרוןהסתייםשהמשברמכיוון
הכרעתללאהיוםעדשעובדיציב

המשפט".בית

המש־בית"בהודוכהן־אליה:

פט

$TS1$המשפט$TS1$

$DN2$המשפט$DN2$יותרשנתןחוקתיתיקוןפסל

שופ־במינוילפוליטיקאיםכוח

טים.

$TS1$.שופטים$TS1$

$DN2$.שופטים$DN2$בפסי־מדוברשהיהלמרות

קה

$TS1$בפסיקה$TS1$

$DN2$בפסיקה$DN2$תיקוןפסילתדופןיוצאת

לשופטיםשנוגעבדברועורחוקתי

לאלכןבשלום.עברזהבעצמם

המשפטשביתלהגידרוצההייתי

שלהתמריציםמערךכאשריוכנע

חזק".אותולהכניעהפוליטיקאים

מחייבהחסינותחוק

התגברותפסקת

בישראלשמרניםמשפטמומחי

בני־מדוברהבלשבסךטוענים

סיון

$TS1$בניסיון$TS1$

$DN2$בניסיון$DN2$לקדמותוהמצבאתלהחזיר
חוקים,פוסללאהמשפטבית

חוקתיים,בענייניםמתערבלא
למחו־שמורההאחרונהוהמלה

קק.

$TS1$.למחוקק$TS1$

$DN2$.למחוקק$DN2$בקנדה.ההתגברותפסקתכמו
הגיעבקנדה"הפתרוןפורת:

שהיתהמוסכמתפשרהבאמצעות

אבלהליברלילצדגםקלהלא
והליברלי,השמרניהצדדים,שני
מההצעותאחתבכלשם.התפשרו

חוקתילשינוישעולותהאחרונות
למ־והשוואהצידוקלמצואאפשר
צב

$TS1$למצב$TS1$
$DN2$למצב$DN2$,עליה.להתווכחואפשרבחו"ל
הכוללת,מהתמונההואשליההשש

מכריעההפוליטיתהמערכתשבה

המשפטית".המערכתאתומנצחת

אותנומוביל"זהכהן־אליה:

הזה.במשברשנוצרתלהזדמנות

אחתכלנקודתיתלהצדיקאפשר

התגברותפסקתמהדוגמאות

כמוהחסינותהוקאובקנדהכמו

כדיהמכלול.היאהבעיהבצרפת.

עסקתלהיותחייבתאותהלפתור
החוקתיות.הסוגיותכלעםחבילה

אחורההולכיםאנחנו"אם

בתקופהעליהןשדיברולהצעות
חוקהיו"רהיהאיתןמיקישח"ב
כתי־עלעבדהגביזוןרותופרופ׳

בת

$TS1$כתיבת$TS1$

$DN2$כתיבת$DN2$היוםלישראל,לחוקהטיוטה

דבריםאלהלהסכים.הדרךבשלה

בתקופהבפשרהלסגורשאפשר
חוקתי".משברשלהזאת
הצליחולאתקופהבאותהאם

משברכשישכיוםחוקה,לכונן

יצליחו?

שהיוםלהיות"יכולכהן־אליה:

כלאתלהסדירענייןישלנתניהו

החוקתיים".העניינים
יצאושבותרחישרואיםאתם

עצמאותבעדלהפגיןלרחובות
המשפט?בית

קורה,שזהחושב"אניפורת:
כאלהשהפגנותהיאהבעיהאבל
מנתעלסקטוריאליות.נחשבות

הואאפקטיבייהיהכזהשמהלך

בעבורמפלגות.חוצהלהיותצריך

הולכיםכאשרהחוק,שלטוןמחנה
מאוד.גדוליםסיכוניםישלפשרה

שקיימיםהואמחדריםשאנחנומה
פש־חוסרשלבמהלךגםסיכונים

רה,

$TS1$,פשרה$TS1$

$DN2$,פשרה$DN2$מהגבוהים.מהיריםעםהפסד

מפסידלאהזההמחנהשבעיני,גם

מהט־בחלקמכירשהואמכךהרבה

ענות

$TS1$מהטענות$TS1$

$DN2$מהטענות$DN2$השני".המחנהשל

להת־צריוהמשפטפיתמהעל
פשר?

$TS1$?להתפשר$TS1$
$DN2$?להתפשר$DN2$

בהשיש"הפשרהכהן־אליה:

הת־פסקתקביעתהיאהיגיון

גברות

$TS1$התגברות$TS1$

$DN2$התגברות$DN2$כלשלרובשלבמודל
אחדח"כועודהקואליציהחברי

קונצנזוסלייצרכדימהאופוזיציה,
התמורהכפייה.שלמהלךללא

צריכההתגברותפסקתלחקיקת

שיריוןיקבלוהיסודשחוקילהיות

תיפ־לאהמשפטבתי־שעצמאות

גע,

$TS1$,תיפגע$TS1$

$DN2$,תיפגע$DN2$הזמןכללערעריוכלושלאכדי

השיטה".על

תציעהפוליטיתהמערפתואט
ההת־פסקתבליבלבדחסינות

גברות?

$TS1$?ההתגברות$TS1$

$DN2$?ההתגברות$DN2$

איכולל.מהלך"זהכהן־אליה:

אנ־ולכןאחד,מרכיבלבודדאפשר

חנו

$TS1$אנחנו$TS1$

$DN2$אנחנו$DN2$בשעתהכלאתלסגורמציעים

עכשיו".כמוכושר
הח־חוקשל"המערךפורת:

סינות

$TS1$החסינות$TS1$

$DN2$החסינות$DN2$התגברות,פסקתמחייב
הוקתיתמפסילהההששבגלל
החסינות".חוקשל

רוצהלאשנתניהוחושב"אניפורת:עידו

החוק.לשלטוןכמתנגדעצמואתלראות
מהמחנהחלקשלהתדמיתגםזאת

הואולכןהליכוד,שלהקלאסיהליברלי

הזה"במצבאותומציבשלאפתרוןיעדיף

תפסיד.המשפט"מערכת

רקוחרבארנקלהאין
הציבור"אמוןאת

אשכנזיביני
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