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המידתיות החוקתית בדרום אפריקה
רועי ששון
 .1מבוא
תום שלטון האפרטהייד בשנת  1990סימל תחילתו של עידן חדש בהיסטוריה של
דרום אפריקה 1,שבו היא הפכה לדמוקרטיה חוקתית .נדמה כי שתיים מנקודות השיא
החשובות ביותר בעידן החדש הן הבחירות הדמוקרטיות הרב־גזעיות הראשונות
בשנת  ,1994שבהן עלתה מפלגת ה־ )African National Congress( ANCבראשותו
של נלסון מנדלה לשלטון 2,וכן כינונה של חוקה הכוללת מגילת זכויות מקיפה.
המגעים בין המפלגות השונות הביאו לכינון החוקה הזמנית ב־Interim( 1993
 ,Constitutionאו בקיצור  3,)ICשנכנסה לתוקף ביום שלאחר הבחירות בשנת
 1994והורתה בין השאר על הקמת בית המשפט החוקתי ועל הצורך לכונן חוקה
קבועה .עוד נקבע כי החוקה הקבועה תיכנס לתוקף לאחר אישורה בבית המשפט
החוקתי שיקום 4.כבר מן ההתחלה ראה בית המשפט החוקתי בסמכותו לביקורת
שיפוטית ,ובתוך כך בסמכותו לאשר את החוקה הקבועה ,סמכות מהותית ,ומיאן
להפוך ל"חותמת גומי" .בפסיקה אמיצה באחת משנותיו הראשונות קבע בית
המשפט פה אחד שנוסח החוקה הקבועה שהונח בפניו (החוקה בכללותה ולא
1

2

3
4
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באופן טבעי ,קשה לנקוב במועד מדויק שבו נגמר עידן האפרטהייד ,במיוחד בשל
ההשלכות שיש לשלטון ההרסני עד היום ,אולם נהוג לראות בתאריך  2בפברואר
 ,1990אז נשא הנשיא דה־קלרק נאום בפני הפרלמנט והכריז על כישלון משטר
האפרטהייד ,את נקודת הציון הראשונה שהחלה את תקופת המעבר לקראת כינון
משטר דמוקרטי.
ה־ ANCהחליפה את "המפלגה הלאומית" ( ,)National Partyמפלגת השלטון
ה"נצחית" בדרום אפריקה עד אותה עת ,והיא שולטת מאז ועד היום (ניצחה עד כה
בחמש מערכות בחירות) .הבחירות בדרום אפריקה נערכות בכל חמש שנים .מערכת
הבחירות הבאה עתידה להתקיים בשנת .2019
( Constitution of the Republic of South Africa, Act 200 of 1993להלן :החוקה
הזמנית).
ראו ס'  71 ,68ו־ 98לחוקה הזמנית.

המידתיות החוקתית בדרום אפריקה

רק מגילת הזכויות שבה) אינו חוקתי ,משום שחלק מהסעיפים עומדים בסתירה
לעקרונות היסוד החוקתיים ,ובכללם חופש ההתאגדות או הביקורת השיפוטית
על חוקים 5.לבסוף תוקנה החוקה כדרישת בית המשפט ,והחוקה הקבועה (Final
7
 ,Constitutionאו בקיצור  )FCנחקקה בשנת  61996ונכנסה לתוקף בשנת .1997
נוסח החוקה ,ובעיקר מגילת הזכויות שבה ,הושפעו רבות מדמוקרטיות חוקתיות
8
אחרות (בעיקר קנדה וגרמניה) ומהמשפט הבין־לאומי.

5

Certification of the Constitution of the Republic of South Africa, 1996(4) SA
)( 744 (CCהחלק העוסק באישור מגילת הזכויות מצוי בפס'  104-48לפסק הדין.

יש לציין שרק סעיף אחד במגילת הזכויות נפסל במסגרת פסק הדין .יתר הסעיפים
הפסולים היו בחלקים אחרים של החוקה); כן ראו Mark Kende, Constitutional
Rights in Two Worlds 37 (2009); Heinz Klug, The Constitution of South Africa:

) .A Contextual Analysis 93–100 (2010ככלל ,עקרונות היסוד שלאורם בחן בית
המשפט את הטקסט החוקתי היו אלו שנקבעו ב־ Schedule 4של החוקה הזמנית .את
נוסח העקרונות אפשר למצוא באתר ממשלת דרום אפריקה“Constitution of the :
” .Republic of South Africa Act 200 of 1993בהקשר זה יצוין כי לאורך שנים ארוכות
הייתה שלטת בדרום אפריקה תפיסה ,מושרשת ונטועה היטב ,של ריבונות ועליונות
מוחלטת של הפרלמנט (שהיה מורכב רק מהמיעוט הלבן) .בתי המשפט באותה תקופה
ראו עצמם מחויבים למלא את רצון הפרלמנט ולא לערער עליו בשום מקרה ופסקו
פעם אחר פעם שאינם מוסמכים להפעיל ביקורת שיפוטית על חוקים של הפרלמנט.
פרשה המייצגת במובהק את הרוח הרעה שנשבה הייתה זו שאישרה ונתנה לגיטימציה
לחקיקה שאפשרה מעצר לתשעים ימים לפני הבאה לדיון לפני שופט .לימים עוגנו
פסיקות אלו בחוקה (אם ניתן לקרוא לה כך) של שנת  .1983לעניין זה ראו Patric

6
7
8

Mzolisi Mtshaulana, The History and Role of the Constitutional Court of South
Africa, in The Post-Apartheid Constitutions: Perspectives on South Africa’s
)Basic Law 525, 525–527 (Andrews & Ellmann eds., 2001
( Constitution of the Republic of South Africa, Act 108 of 1996להלן :החוקה).

מאז ועד היום בוצעו בחוקה שבעה עשר תיקונים ,אולם הם אינם נוגעים למגילת
הזכויות.
ראו למשל Jeremy Sorkin, The Effect of Constitutional Borrowings on the Drafting

of South Africa's Bill of Rights and Interpretation of Human Rights Provisions, 1
U. Pa. J. Const. L. 176 (1999); Hoyt Webb, The Constitutional Court of South
Africa: Rights Interpretation and Comparative Constitutional Law, 1 U. Pa. J.
Const. L. 205 (1999); D. M. Davis, Constitutional Borrowing: The Influence of
Legal Culture and Local History in the Reconstruction of Comparative Influence:
& The South African Experience, 1 Int'l. J. Const. L. 181 (2003); Fr ancois du Bois
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הפרק בחוקה הרלוונטי לחיבור זה הוא הפרק השני ,מגילת הזכויות (Bill

 ,)of Rightsאשר כולל רשימה ענפה של זכויות ,בכללן גם זכויות רבות מ"דור
שני" (זכויות כלכליות וחברתיות) ,ואף זכויות מ"דור שלישי" (זכויות קיבוציות
ותרבותיות) 9.מגילת הזכויות כוללת גם את פסקת ההגבלה המעוגנת בסעיף 36
לחוקה .פסקת ההגבלה ,הטומנת בחובה את המבחנים אשר בעזרתם מכריע בית
המשפט אם פגיעה נתונה בזכות חוקתית היא מוצדקת ,עומדת ב"לב" השלב השני
של הניתוח החוקתי (השלב הראשון הוא השלב שבו נבחן קיומה או היעדרה של
פגיעה בזכות חוקתית) .נוסף על פסקת ההגבלה הכללית ,במגילת הזכויות ניתן
למצוא גם טכניקה חקיקתית של פסקאות הגבלה ספציפיות ,קרי הוראות המורות
באילו תנאים ניתן לפגוע בזכות קונקרטית .פסקאות הגבלה ספציפיות כאמור
קיימות בין השאר בנוגע לזכות לשוויון ,לזכויות לדיור ולבריאות ולזכויות
התרבותיות .טכניקה זו של פסקאות הגבלה ספציפיות אינה נוהגת בישראל .לא
ארחיב את הדיון בהוראות אלו (פרט לכמה אזכורים במאמר) ואתמקד בפסקת
10
ההגבלה הכללית.
הבחינה אם פגיעה בזכות חוקתית היא מוצדקת או לא היא מעצם טבעה
עדינה ביותר ותוצאותיה עשויות להיות מרחיקות לכת .מחקר השוואתי יוכל
לתרום בשכלול כיווני המחשבה ובפיתוח הדוקטרינות הקיימות בישראל .חיבור
זה ,אשר בוחן את המידתיות החוקתית בדרום אפריקה ,מספק מקור חשוב
להשוואה בישראל ,מכמה טעמים :ראשית ,המשפט החוקתי בשתי המדינות
התפתח בזמנים מקבילים 11.חוקי היסוד בישראל הנוגעים לזכויות אדם ("החוקה
& Daniel Vesser, The Influence of Foreign Law in South Africa, 13 Transnat'l. L.
) ,Kende ;Contemp. Probs. 593 (2003לעיל ה"ש  ,5בעמ' .31-30

9

10

11
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ראו למשל ס'  31-30לחוקה ,המקנים לפרטים ולקהילות תרבותיות ודתיות זכויות
לשמר את ייחודם ,שפתם ותרבותם ,כל עוד הדבר אינו סותר זכויות אחרות שמוקנות
לפרטים אחרים מכוח המגילה .חוקת דרום אפריקה היא ייחודית למדי בכל הנוגע
לעיגון זכויות אלו בטקסט החוקתי .ראו  ,Kendeלעיל ה"ש  ,5בעמ' .7-6
להרחבה על פסקאות ההגבלה הספציפיות בדרום אפריקה ראו למשל Stuart Woolman

& Henk Botha, Limitations, in Constitutional Law of South Africa, Chapter 34,
) ;31–42 (Woolman et al. eds., 2nd ed., 2006וכן Kevin Iles, Limiting Socio-Economic
)Rights: Beyond the Internal Limitation Clauses, 20 SAJHR 448 (2004

במובן מסוים ,גילו הצעיר של המשפט החוקתי הדרום אפריקאי הוא גם החיסרון
העיקרי שבו כמקור השוואתי .תורת המשפט החוקתית בדרום אפריקה עדיין אינה
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המהותית") — חוק יסוד :כבוד האדם וחירותו וחוק יסוד :חופש העיסוק — נחקקו
בתחילת שנות התשעים ,ופסיקת בית המשפט שהכירה בעליונות חוקי היסוד
ניתנה בשנת  12.1995זו בערך התקופה שבה החל להתפתח גם המשפט החוקתי
הדרום אפריקאי .מובן שאין להתעלם מנקודות המוצא השונות בתכלית של
כל אחת משתי המדינות טרם כינון החוקה ,אולם לכל הפחות מדובר בנקודת
השוואה מעניינת; שנית ,החברה הישראלית והחברה הדרום אפריקאית ניצבות
לפני אתגרים שחלקם דומים (וכך גם בתי המשפט בשתי המדינות) ,ובעיקר
מתמודדות שתיהן עם סוגיות הנוגעות למיעוטים אתניים ודתיים .רבים מן
הנושאים החוקתיים הבוערים המונחים לפתחו של בית המשפט העליון שלנו ושל
מקבילו ,בית המשפט החוקתי הדרום אפריקאי ,עניינם בזכויות מיעוטים שונים
(שלא כמו בית המשפט העליון האמריקאי ,למשל ,אשר נתקל בשאלות חוקתיות
בהקשרים אחרים ואשר רבים מהתיקים החוקתיים בו עוסקים בשאלות חוקתיות
הנובעות משיטת המשטר ,כגון המתח שבין השלטון הפדרלי לשלטון המדינתי
ודיני הבחירות); שלישית ,גם לגופם של דברים ניתן ורצוי ללמוד לא מעט
מאופן יישום וניתוח המידתיות החוקתית על ידי בית המשפט החוקתי בדרום
אפריקה ,כפי שנראה בהמשך בהרחבה; רביעית ,החוקה הדרום אפריקאית היא
מלאכת מחשבת ופרי עבודה ומחקר של מומחים מכל רחבי העולם .רבים גורסים
שהחוקה הדרום אפריקאית היא הטובה בעולם 13.מטעם זה הפנייה למשפט הדרום
אפריקאי ולבחינת העיצוב של נורמות חוקתיות בו היא אך טבעית ומתבקשת

12

13

קוהרנטית וברורה ,ולמרות פסיקות חשובות לאורך כשני עשורים של פעילות ,טרם
ניתן לעמוד היטב על השלכותיהן בעולם הפרקטי .גם הספרות המשפטית בדרום
אפריקה ,שהולכת ומתרבה ,עדיין דלה ואינה מבססת מקור פרשני חד־משמעי.
ע"א  6821/93בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' מגדל כפר שיתופי ,פ"ד מט(221 )4
( .)1995פסיקה זו של בית המשפט העליון נתפסת לדעת רבים ,בארץ ובעולם ,כפסיקה
שכוננה את "המהפכה החוקתית" .ראו למשל Ran Hirschl, Towards Juristocracy
)22–23 (2004
 ,Kendeלעיל ה"ש  ,5בעמ'  .4וראו גם Cass R. Sunstein, Designing Democracy:
) .What Constitutions Do 261 (2001לציון העובדה שלפיה גם הַּפסיקה בדרום

אפריקה בעניינים חוקתיים (ולא רק החוקה) היא מתקדמת וחדשנית ראו למשל

H. Kwasi Prempeh, African Judges in Their Own Cause: Reconstituting Independent
)Courts in Contemporary Africa, 4 Int’l J. Con. L. 592, 592 (2006
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(יצוין כמובן שבכך ישראל אינה נבדלת מכל מקום אחר שיכול ללמוד מהמשפט
החוקתי הדרום אפריקאי).
עתה ,משברורה התועלת האפשרית שבפנייה למשפט החוקתי בדרום אפריקה,
נפנה להתבוננות בשיטת משפט זו לגופה .כבר עתה יוער כי יש שוני בנקודות
המוצא הדוקטרינריות בין המידתיות בדרום אפריקה לזו הישראלית .בדרום
אפריקה המידתיות אינה מבחן בעל היקף ומיקום ברור בבחינה החוקתית ,והיא
אינה קבועה בטקסט החוקתי כעיקרון מפורש 14.תחת זאת היא נתפסת כעקרון־
על מנחה ,המשליך על כלל הבחינה החוקתית .עם זאת ייתכן ששוני סמנטי
ומבני זה אינו גדול כפי שנדמה .מבחינה מהותית ,בדומה לישראל (ולשיטות
משפט אחרות המוכרות לנו ,כמו גרמניה וקנדה) ,המידתיות היא אמת המידה
העיקרית בדרום אפריקה לבחינה אם פגיעה מסוימת בזכות ( )infringementהיא
מוצדקת ,או שמא היא הפרה לא מוצדקת ,ולכן אינה עומדת בדרישות החוקה
15
(.)violation
מאמר זה מורכב מכמה חלקים :תחילה אעמוד על התפתחות פסקת ההגבלה
(ה־ )Limitation Clauseהמעוגנת בסעיף  36לחוקת דרום אפריקה .בתוך כך
אעמוד על השינויים הניכרים שעברה פסקת ההגבלה בין החוקה הזמנית לחוקה
הסופית ועל ההשפעות הזרות שעיצבו אותה .לאחר מכן אדון ברכיבי פסקת
ההגבלה — שמרביתם מזוהים אצלנו כמבחני המידתיות — ובפרשנות שניתנה
להם בפסיקת בית המשפט החוקתי בדרום אפריקה ובספרות המשפטית שם .פרק
זה הוא לב המאמר .לבסוף אייחד דיון ליחס של בית המשפט בדרום אפריקה
למיעוטים ולקבוצות חלשות בחברה .בשל ניסיון העבר הדרום אפריקאי מעניינת
במיוחד גישתו של בית המשפט לסוגיות אלה ,אשר תוכל להיות מקור השוואתי
חשוב לבחינת ההתמודדות של בית המשפט בישראל עם סוגיות דומות.
14
15
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השוו ס'  8לחוק יסוד :כבוד האדם וחירותו ,ס"ח התשנ"ב " :150ובמידה שאינה עולה
על הנדרש" .דרישה דומה מופיעה גם בס'  4לחוק יסוד :חופש העיסוק ,ס"ח התשנ"ד
.90
ואכן ,אף שמבחינה סמנטית אין מבחן מוגדר של מידתיות בפסקת ההגבלה הדרום
אפריקאית ,פעמים רבות מתייחסים בפסיקה לתנאים המנויים בפסקת ההגבלה הדרום
אפריקאית כאל תנאים הבוחנים מידתיות .ראו למשל Prince v. President of the Law
) ,Society of the Cape of Good Hope, 2002 (2) SA 794 (CCבפס'  77לפסק הדין
(להלן :פרשת .)Prince
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 .2התפתחות פסקת ההגבלה בדרום אפריקה ומקורותיה
פסקת ההגבלה שבסעיף  36לחוקה הקבועה היא אחת הדוגמאות הבולטות להוראה
שניסוחה עבר שינוי רב לעומת ניסוחה בחוקה הזמנית 16.ייתכן שבמצב דברים
רגיל לא היה צורך לייחד לכך פרק ,אולם העמידה על שינויים אלו וההתחקות
אחר התפתחותה של פסקת ההגבלה היא חשובה במיוחד משום שחלק מפרשנות
פסקת ההגבלה דהיום מבוסס על פסיקותיו של בית המשפט החוקתי בתקופת
הביניים — טרם כניסת החוקה הקבועה לתוקף וכאשר הנוסח הרלוונטי היה זה
שבחוקה הזמנית.
בנוסף ,נדמה שאי־אפשר לקיים דיון אמיתי בפסקת ההגבלה מבלי לעמוד
על השפעתו של המשפט המשווה על נוסחה ועל פרשנותה .כפי שהוזכר קודם
לכן ,חוקת דרום אפריקה היא ייחודית בשל ההסתייעות במומחי משפט זרים
ובמומחים מקומיים שרכשו את השכלתם מחוץ למדינה .אף שמדובר בנושא
מרתק ,בשל אופיו של המאמר אתמקד בהשפעות הנוגעות לפסקת ההגבלה
17
בפרט ולא אדון בהשפעות על חלקים אחרים בחוקה.

א .מסעיף  33בחוקה הזמנית ( )ICלסעיף  36בחוקה ()FC
נקודת מוצא טובה להכרת פסקת ההגבלה בדרום אפריקה תהיה עמידה על
השינויים המרכזיים שהיא עברה בין החוקה הזמנית של  1993לחוקה הקבועה
של  :1996ראשית ,בחוקה הזמנית היו שתי "דרגות" לבחינת הצדקתה של
הפגיעה בזכויות — האחת דרשה הצדקה לפי קריטריון של סבירות; האחרת,
שכללה זכויות "חשובות" יותר (ובהן חופש הביטוי וההתאגדות ,חופש המצפון
והדת והזכות לכבוד) ,דרשה הצדקה לפי קריטריון מחמיר יותר של סבירות
ונחיצות 18.בחוקה הקיימת אין מדרג כזה ,וכלל הזכויות מוגנות לפי אמת מידה
16
17
18

ס'  33לחוקה הזמנית.
להרחבה על השפעת זרות נוספות ראו המקורות המובאים לעיל בהערה .8
ראו למשל Gordon Hollamby, The Limitation Clause, in Policing and Human

Rights 103, 109 (Nel & Bezuidenhout eds., 2nd ed., 1997); Kevin Iles, A Fresh Look
)( at Limitations: Unpacking Section 36, 23 SAJHR 68, 78–79 (2007להלןIles, :
 .)Limitationsאף שזו הדעה הרווחת ,ניתן למצוא טענות שלפיהן אין מדובר במדרג
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דומה המבוססת על הערכת סבירות והצדקת הפגיעה בהן (“reasonable and

” .)justifiableעם זאת יש לציין כמה הסתייגויות שמעמעמות מעט את עוצמת
השינוי בנקודה זו .באשר לדרישת הנחיצות עצמה ,אף שהיעדרותה מן החוקה
הקבועה היא בולטת ונתפסת כשינוי מרכזי בין הסעיפים 19,נדמה כי טענה סבירה
היא שדרישה מסוימת של נחיצות מקבלת ביטוי כיום במסגרת מבחן האמצעי
שפגיעתו פחותה ( ,)less restrictive meansאשר לא בכדי מכונה בפי רוב מבחן
ה"צורך" 20,ובמבחן המידתיות בכללותו 21.אשר למדרג של חשיבות הזכויות נעיר
שאחד הפרמטרים שנשקלים בחוקה הסופית הוא "טבעה של הזכות" (Nature of
 ,)the Rightוהפרשנות המקובלת עד כה היא שקריטריון זה מכניס דרך "הדלת
22
האחורית" מדרג של חשיבות.
השינוי השני עניינו ב"דרישת־העל" — הדרישה שהפגיעה תהיה ניתנת
להצדקה ב"חברה פתוחה ודמוקרטית המבוססת על שוויון וחירות" .בחוקה
הסופית נוסף ל"דרישת־העל" גם הערך של כבוד אנושי (קרי "חברה פתוחה
ודמוקרטית המבוססת על כבוד אנושי ,שוויון וחירות") .שינוי זה הוא בעל

של חשיבות ,בין השאר משום שהזכות לחיים או לשוויון אינן נמנות עם הזכויות
שזוכות לבחינה המחמירה יותר .תחת זאת מוצע הסבר היסטורי למדרג :הזכויות
שנתונות לבחינה מחמירה יותר הן אלו שהפגיעה בהן לפי ההסדר ה"חוקתי" הישן
הייתה שכיחה יותר .ראו Loammi Blaauw-Wolf & Joachim Wolf, A Comparison

19
20
21
22
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Between German and South African Limitations Provisions, 113 S. Afr. L.J. 267,
)287–288 (1996
ראו National Coalition for Gay and Lesbian Equality v. Minister of Justice, 1999
) ,(1) SA 6 (CCבהערת שוליים  40לפסק הדין (להלן :פרשת .)NCGLE

על מבחן האמצעי שפגיעתו פחותה ראו בהמשך מאמר זה.

ברוח טענה זו קבע בית המשפט בפרשת Certification of the Constitution of the
( Republic of South Africaלעיל ה"ש  ,5בפס'  )90-89ששינוי זה ,קרי השמטת

קריטריון ה"נחיצות" ,הוא חוקתי.
לפרשנות זו ניתן למצוא התנגדויות נחרצות ,אולם על כך ראו להלן בחלק על פרשנות
רכיבי פסקת ההגבלה .כן ראוי לציין בהקשר זה את ס'  )5(37לחוקה הקבועה ,שנחקק
בהשפעת המשפט הבין־לאומי ,הקובע רשימת זכויות שאי־אפשר לגרוע מהן אף
בשעת חירום ( )non-derogable rightsאלא אם הפגיעה בהן עומדת בפסקת ההגבלה.
אמנם אין בכך ציווי שחל בעתות שלום ,אולם נדמה שהדבר מבטא תפיסה שלפיה
חלק מן הזכויות ראויות להגנה רבה יותר.
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משמעות רבה ,בעיקר משום שבית המשפט מקנה דווקא לערך הכבוד האנושי,
23
שלא היה מנוי במפורש בחוקה הזמנית ,משקל רב.
השינוי השלישי הוא קביעת רשימת קריטריונים שעל בתי המשפט
לשקול כאשר הם בוחנים אם פגיעה בזכות היא מוצדקת .רשימה זו לא נמצאה
בחוקה הזמנית אך נכללת בחוקה הקבועה 24.הרשימה כוללת את כלל רכיבי
המידתיות המוכרים לנו מפסקת ההגבלה ופיתוחה הפסיקתי במשפט הישראלי —
תכלית ראויה ( ,)the importance of the purposeהאמצעי שפגיעתו פחותה
( ,)less restrictive means to achieve the purposeהתאמה בין האמצעי לתכלית
( )the relation between the limitation and its purposeומידת הפגיעה (the
 .)nature and extent of the limitationרשימה זו ,שאומצה ברובה מפסק הדין
בעניין  — 25Makwanyaneאחד מפסקי הדין המכוננים במשפט החוקתי בדרום
אפריקה 26,שבו נקבע כי עונש המוות אינו חוקתי — עוזרת בהכוונה ובהדרכה
של כלל השחקנים במגרש החוקתי ,ובראשם הרשות השופטת .בהיבט ההשוואתי
יש להעיר שרשימה מפורטת זו אינה קיימת בצ'רטר הקנדי או בחוקי היסוד
הישראליים ,שכן בשיטות אלו המבחנים (הדומים באופיים) פותחו בדרך
פסיקתית ולא אומצו לאחר מכן לטקסט החוקתי.
שינוי רביעי וחשוב הוא ביטול האיסור על פגיעה ב"גרעין" הזכות ,שהיה
קיים בחוקה הזמנית .מאפיין זה נכלל בחוקה הזמנית בהשראה גרמנית (סעיף
 )2(19לחוק היסוד הגרמני) אולם אינו מצוי בחוקה הסופית ,וניתן לראות בעניינו
מגמה בולטת של צמצום ההגנה על זכויות .בטיוטות שקדמו לחוקה הזמנית
23
24
25
26

לעמדה הגורסת שבית המשפט נותן משקל רב (ואף משקל יתר) לכבוד האדם,
על חשבון הערכים האחרים שדורש הביטוי הזה ,למשל ערך ה"דמוקרטיה" ,ראו
 ,Woolman & Bothaלעיל ה"ש  ,10בעמ' .127-113
ראו Dennis Davis & Halton Cheadle, Limitation, in Fundamental Rights in The
& Constitution: Commentary and Cases 303, 317 (Dennis Davis, Halton Cheadle,
)Nicholas Haysom eds., 1997
) ,S v. Makwanyane, 1995 (6) BCLR 665 (CCבפס'  104לפסק הדין (להלן :פרשת
 .)Makwanyaneראו גם  ,Woolman & Bothaלעיל ה"ש  ,10בעמ' .69
Heinz Klug, South Africa’s Constitutional Court: Enabling Democracy and
Promoting Law in the Transition from Apartheid, in Constitutional Courts: A
)( Comparative Study 263, 270 (Harding & Leyland eds., 2009להלןKlug, South :
.)Africa’s Counstitutional Court
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כללה פסקת ההגבלה הוראה שקבעה רשימה של זכויות מוחלטות שאינן ניתנות
לפגיעה כלל 27,אולם ההוראה הושמטה מנוסח החוקה הזמנית ותחתיה נכללה
הוראה האוסרת פגיעה ב"גרעין" הזכות 28.דא עקא ,שבנוסח החוקה הקבועה
הושמטה אף ההוראה האוסרת פגיעה ב"גרעין" הזכות .לכאורה אפוא מדובר
בשלב נוסף בהפחתת ההגנה על הזכויות 29.לצד האמור יוער כי על אף השמטת
ההגנה המפורשת על גרעין הזכות מנוסח החוקה יש הטוענים כי ההבחנה שבין
"גרעין" הזכות ל"פריפריה" (או תפיסה רעיונית דומה ,גם אם אינה נזקקת
למונחים אלה בדיוק) עשויה למצוא ביטוי ,ולעתים אף מוצאת ,בפסיקה במסגרת
מבחני המשנה של המידתיות העוסקים ב"טבעה של הזכות" (nature of the
 ,)rightובהיקף הפגיעה בזכות ( ,)nature and extent of the limitationאולם על
27

הוועדה לעניין זכויות יסוד ()The Technical Committee on Fundamental Rights
העלתה כמה אפשרויות לזכויות אלו ,ובהן הזכות שלא לסבול עינויים ועבדות ,וכן
חירויות בסיסיות — חופש המצפון ,הדת והביטוי .כך ,בעמ'  14לדוח החמישי של
הוועדה (יוני  )1993ניסחה הוועדה את פסקת ההגבלה כך:
With the exception of the rights and freedoms referred to in [Section 6(2),
7 (excepting the right not to be subject to forced labour), 9 (excepting
freedom of religion) 21 and 27] the rights and freedoms entrenched in this
Chapter may be limited by law of general application, provided that such
limitation:
;(a) shall be permissible only to the extent
(i) necessary and reasonable, and
(ii) justifiable in a free, open and democratic society, and
(b) shall not negate the essential content of the right or freedom in question.

28

29
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הזכויות שהסעיף הֶחריג וקבע כמוחלטות היו הזכות שלא לסבול עינויים (פיזיים
ומנטליים) ויחס או עונש לא אנושי או אכזרי ,האיסור על עבדות ,חופש המצפון
והביטוי ,הזכות למעצר הוגן וכן זכויותיהם של קטינים לטיפול רפואי בסיסי ותזונה.
יש לציין שטיוטה זו של הסעיף מדגימה גם שינויים אחרים ,כגון קיומו של איסור
פגיעה בגרעין הזכות והיעדר הקריטריונים השונים לשקילה .את הדוח המלא ניתן
למצוא בכתובתwww.constitutionnet.org/files/3205.PDF :
ודוק :ההשמטה אינה אומרת בהכרח שמנסחי החוקה חשבו שאין זכויות מוחלטות (או
כמעט מוחלטות) ,אלא ייתכן שהם סברו שאיסור על פגיעה ב"גרעין" הזכות יספק
הגנה מספקת על זכויות אלו .לעניין זה ראו  ,Woolman & Bothaלעיל ה"ש  ,10בעמ'
 ,11והאסמכתאות המובאות שם.
בדוחות ובספרות הדרום אפריקאית לא מצאתי נימוק למהלך זה ,ולכן תוצאת המהלך
(להבדיל ממניעיו) היא בעלת משקל מכריע.
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כך בהמשך .אם טענה זו נכונה ,הרי שהשפעת השמטת ההוראה מן החוקה היא
קטנה מכפי שנדמה במבט ראשון .יתרה מזו ,ייתכן שהגנה מוחלטת על "גרעין"
הזכות אינה בהכרח מביאה להגברת ההגנה על זכויות אלא דווקא להחלשתן.
לפי טענה זו ,הגנה מוחלטת על "גרעין" הזכות תביא להתמקדות יתר בגרעין,
והתמקדות יתר זו תביא הלכה למעשה לתת־הגנה על היבטים אחרים של הזכות
שאינם נכללים בגרעין ולחוסר רגישות לנסיבות המקרה .זהו אינו חשש ערטילאי,
שכן שיטת המשפט הגרמנית ,שבה חוק היסוד מספק הגנה מוחלטת על גרעין
30
הזכויות ,מספקת דוגמאות לקשיים שאפשר שיתעוררו מהוראה כזו.
לסיכום נקודה זו ,בהכללה ניתן לומר כי בנוסח הקיים של פסקת ההגבלה
ניתן לכאורה לפגוע בזכויות בתנאים "קלים" מאלה שהוצבו בפסקת ההגבלה
בחוקה הזמנית .מגמה זו אינה בהכרח פסולה .ייתכן שהפחתת ההגנה מוצדקת
מטעמים שונים ,וניתן אף לטעון שההגנה בחוקה הזמנית הייתה מרחיקת לכת
מדי .עם זאת זהו שוני שיש לעמוד עליו ,בין היתר כדי להבין את פסיקות בית
המשפט החוקתי בתקופת הביניים .בהקשר זה יצוין כי תורת המשפט החוקתית
של דרום אפריקה במובנים רבים עדיין מדברת במונחים "ישנים" .כאמור ,למרות
הנוסח השונה של פסקאות ההגבלה ,פרשנותו של סעיף  36לחוקה מתבססת רבות
על פרשנות שנעשתה בתקופת הביניים שבה החוקה הזמנית הייתה בתוקף 31.גם
אם הפרשנות טובה מבחינה עקרונית ,יש טעם לפגם בפרשנות חוקתית שאינה
32
נאמנה במלואה לטקסט החוקתי העדכני.
מנגד ,לפסקת ההגבלה החדשה יש יתרון רב מבחינת ההכוונה וההדרכה של
בתי המשפט והרשויות האחרות ,בעיקר בשל הקונקרטיזציה שנעשתה בדמות
רשימת הקריטריונים ,שנדמה שהיא עדיפה על קריטריון בודד ועמום של "סבירות"
או "סבירות ונחיצות" ,שנהג בחוקה הזמנית.

30
31
32

על הניסיון הגרמני באשר להוראה זו ראו במאמר העוסק במידתיות במשפט הגרמני
בספר זה.
ראו פרשת  ,NCGLEלעיל ה"ש  ,19בפס'  33לפסק הדין .כן ראו ,Iles, Limitations
לעיל ה"ש  ,18בעמ'  ,Woolman & Botha ;69לעיל ה"ש  ,10בעמ' .69
ביקורת זו הביע גם  ,Iles, Limitationsלעיל ה"ש  ,18בעמ' .92
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ב .ההשפעות הזרות על נוסחה ופרשנותה של פסקת ההגבלה
החוקה הדרום אפריקאית מורכבת מפסיפס של מקורות .העיקריים שבהם
הם המשפט הגרמני ,המשפט הקנדי והמשפט הבין־לאומי 33.כנקודת מוצא
להתבוננות על ההשפעות הזרות יש להבין שחשיבותם של מקורות אלה אינה
בעלת ערך "היסטורי" בלבד .נראה שגם כיום — כמעט שני עשורים לאחר
הקמתו של בית המשפט החוקתי ,וכאשר הוא מתבסס לא מעט על תקדימים
שהוא עצמו יצר — ההשפעות הזרות בדרום אפריקה "חיות ובועטות" .הדבר
נעוץ ,לפחות חלקית ,בסעיף  39לחוקה ,אשר מופנה אל בתי המשפט ומורה
כיצד לפרש את מגילת הזכויות (שבה כלולה גם פסקת ההגבלה) 34.הסעיף מחייב
להתייחס למשפט הבין־לאומי ולשקול אותו ומאפשר לשקול משפט השוואתי
משיטות זרות .הוראה זו — שהיא ייחודית לחוקת דרום אפריקה ואינה מופיעה
למיטב ידיעתי בחוקות אחרות — חשובה בהגנה על זכויות אדם והיא נותנת
35
לגיטימציה לקבוע סטנדרטים בין־לאומיים בתחום זה.
משהובהרה רלוונטיות הדיון בהשפעות הזרות ,אפנה עתה לסקור כיצד
באות השפעות אלו לידי ביטוי בכל הנוגע לפסקת ההגבלה .השיטה שהייתה
33
34

 ,Kendeלעיל ה"ש  ,5בעמ' .31
נוסח הסעיף:

35

נדמה שהחולשות של סעיף הפרשנות עניינן בעיקר חוסר הוודאות המשפטית וחוסר
הצפיות ,למשל מאחר שאין רשימה סגורה של שיטות שאליהן מופנים בתי המשפט
(במצב הנתון לשופט פלוני קל "לנצל" לרעה את הסעיף ולפנות לשיטה שתואמת
את מסקנתו ולחזק באמצעותה מסקנות פסולות) .על כך ניתן להוסיף את העובדה
שהמשפט הבין־לאומי נוצר במישור הבין־מדינתי ולא בהקשר מדינתי ,ולכן אימוץ
שלו ללא עריכת התאמות עלול להגביר את הסכנה לטעות .פתרון אפשרי שעלה
בספרות להתגברות על הבעיות האמורות ,ובעיקר על בעיית חוסר הוודאות ,הוא
אימוץ של הסטנדרטים הזרים רק כשאלה מקדמים זכויות אדם ומגבירים את ההגנה
עליהן ,ולא כאשר הסטנדרט מפחית מהיקף ההגנה .ראו  ,Blaauw-Wolf & Wolfלעיל
ה"ש  ,18בעמ' .286-285
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39. Interpretation of Bill of Rights
—(1) When interpreting the Bill of Rights, a court, tribunal or forum
(a) must promote the values that underlie an open and democratic society based
;on human dignity, equality and freedom
(b) must consider international law; and
(c) may consider foreign law.
(2) […].
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לה ההשפעה המרבית על סעיף  36בחוקה הקבועה היא השיטה הקנדית 36.זאת,
בשל קיומה של פסקת הגבלה אחידה שחלה כמעט על כלל הזכויות (בהיבט זה
למשל נבדלת החוקה הדרום אפריקאית מגישה הקובעת פסקת הגבלה ספציפית
לכל זכות ,כגון זו המצויה באמנה האירופית לזכויות אדם) 37,וכן בשל הדמיון
בין פסקאות ההגבלה בשתי השיטות מבחינה סמנטית 38.השפעת המשפט הקנדי
ניכרת גם בפסיקה .כך ,בפסק דינו של השופט ( Chaskalsonנשיא בית המשפט
החוקתי דאז) בעניין  ,Makwanyaneקבע בית המשפט קריטריונים — שלימים
הפכו לחלק מהטקסט החוקתי (ויתוארו בפירוט בהמשך) — אשר דומים במהותם
לאלו שנקבעו במשפט הקנדי 39.אם כן ,על אף אמירה הצהרתית בדבר הניתוק
מהמשפט הקנדי והיעדר המחויבות לשאוב ממנו 40,ולמרות מגמת ההתרחקות
ממבחני  Oakesהמסורתיים שנוהגים בקנדה 41,נדמה שקווי ההתפתחות הכלליים
של פסקת ההגבלה (ובין השאר מבחני המידתיות השונים) דומים לשיטה
36
37

38

39
40

41

 ,Iles, Limitationsלעיל ה"ש  ,18בעמ'  ,Woolman & Botha ;69לעיל ה"ש  ,10בעמ'
.14-12
בהקשר זה יוער כי גם בחוקת דרום אפריקה מצויות פסקאות הגבלה ספציפיות על
זכויות מסוימות (כגון זכות הקניין והזכות לשוויון .על כך ראו בהמשך) ,אולם נדמה
שזהו החריג ,ושמרבית הזכויות אינן כוללות פסקת הגבלה כאמור אלא כפופות
לפסקת ההגבלה הכללית בלבד.
ס'  1לצ'רטר הקנדי קובעThe Canadian Charter of Rights and Freedoms“ :
guarantees the rights and freedoms set out in it subject only to such reasonable
limits prescribed by law as can be demonstrably justified in a free and democratic
”society
 ,Iles, Limitationsלעיל ה"ש  ,18בעמ' .77
פרשת  ,Makwanyaneלעיל ה"ש  ,25בפס'  110לפסק הדין“There are differences :
between our Constitution and the Canadian Charter which have a bearing on the
way in which section 33 should be dealt with. This is equally true of the criteria
developed by other courts, such as the German Constitutional Court and the
” .European Court of Human Rightsכן ראו ) ,S v. Zuma, 1995 (2) SA 642 (CCבפס'
 35לפסק הדין“I see no reason in this case [...] to attempt to fit our analysis into the :
”Canadian pattern

המבחנים צוטטו בהסכמה בכמה החלטות מוקדמות של בית המשפט החוקתי ,אולם
ננטשו לאחר פרשת  ,Makwanyaneשהפכה לאבן השואבת לעניין זה .ראו Woolman
 ,& Bothaלעיל ה"ש  ,10בעמ'  15-13ו־ ,94-93והביקורת על הבחירה של בית
המשפט החוקתי להגמיש את המבחנים ולא לדבוק בגישה אנליטית ומובנית כגון זו
שנוסחה בפרשת  .Oakesמנגד ,בהערת אגב יצוין שמגמה זו של התרחקות מהנוקשות
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הקנדית 42,עד כי ההתייחסות לשיטה זו היא כבר "לא הפיכה" וטבועה בדמה של
43
פסקת ההגבלה הדרום אפריקאית ובפרשנותה.
44
השפעה חשובה נוספת הייתה לשיטת המשפט הגרמנית .השפעות אלו ניכרו
בעיקר בחוקה הזמנית (הדוגמה הבולטת ביותר היא אימוץ הסעיף הייחודי שאסר
על פגיעה ב"גרעין" הזכות) 45,וניכרות פחות בחוקה הקבועה ,אולם מבחינה
רעיונית ההשפעה רלוונטית גם כיום ,שכן מבחני המידתיות הגרמניים אינם
שונים מהותית מאלו הקנדיים או הדרום אפריקאיים 46.כך ,בפרשת Makwanyane
שנזכרה לעיל פנה השופט צ'סקלסון לשיטה הגרמנית מיד לאחר בחינת המצב
בקנדה 47.בהערת אגב יצוין שקיימת טענה שמדרג הזכויות ושתי רמות הבחינה
שנהגו בסעיף  33לחוקה הזמנית אומצו בהשראת המשפט האמריקאי 48,אולם גם
אם טענה זו נכונה ,בחוקה החדשה השפעתו של המשפט האמריקאי נעלמה כלא
הייתה ,ותחת זאת פנה המשפט הדרום אפריקאי לשיטות אחרות ,שצוינו לעיל.
על רקע האמור לעיל מתבקשת פנייה לשאלה הנורמטיבית — האם פרקטיקה
זו של התבססות נרחבת על משפט חוקתי זר (המכונה לרוב Constitutional
 ,Borrowingאו "שאילה חוקתית") היא ראויה ומביאה לכללים חוקתיים טובים
של מבחני  Oakesניכרת גם בקנדה עצמה (למשל בפרשת R. v. Edwards Books and
.)Art [1986] 2 S.C.R. 713

42

43

44
45

מובן שיש הבדלים מסוימים ביישום המבחנים (למשל ,העובדה שלמבחן הקשר
הרציונלי בדרום אפריקה יש "שיניים" חדות משל מקבילו הקנדי) ,אולם הבדלים
אלו הם זניחים ומתחייבים מהתפתחותה של שיטת משפט עצמאית .ראו & Woolman
 ,Bothaלעיל ה"ש  ,10בעמ' .15-13
נטען כי יישום המבחנים בדרום אפריקה הוא מחמיר (ומספק הגנה רבה יותר
לזכויות ופחות כוח לרשויות) מיישומו בקנדה .ראו Stephen Gardbaum, Limiting
) .Constitutional Rights, 54 U.C.L.A L. Rev. 789, 843 (2007עם זאת איני סבור
שטענה זו נכונה בהכרח ,ובוודאי שלא באופן גורף.
 ,Kendeלעיל ה"ש  ,5בעמ' .31
ס'  )2(19לחוק היסוד הגרמני קובע“In no case may the essence of a basic right be :
” .affectedראו לעניין זה מאמרם של ( Blaauw-Wolf & Wolfלעיל ה"ש  ,)18המוקדש
כולו להשוואה בין פסקת ההגבלה הדרום אפריקאית לבין המקבילה הגרמנית .הטענה
במאמר היא שלמרות השוני המילולי בין ההוראות ,העקרונות דומים במהותם.

46

Dieter Grimm, Proportionality in Canadian and German Constitutional
)Jurisprudence, 57 U. Tor. L.J. 383 (2007

47
48

לעיל ה"ש  ,25פס'  108לפסק הדין.
 ,Woolman & Bothaלעיל ה"ש  ,10בעמ' .16
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ונכונים? דיון חשוב זה חורג מגבולות רשימה זו 49,אולם על פני הדברים נדמה
שהתשובה לשאלה זו תהא שונה משיטת משפט אחת לשיטת משפט אחרת.
השאלה למעשה עוסקת במתח שבין הרצון ללמוד מניסיונם של אחרים ולהגיע
להחלטות נכונות ,אשר מצדיק ככלל פנייה לשיטות זרות או לתחומי משפט
אחרים ,לבין השאיפה ששיטת המשפט תהלום את החברה שבה היא חלה .במובן
אחרון זה המשפט החוקתי הוא במובהק התחום שבו יחסי הגומלין שבין המשפט
לבין המבנה החברתי הם החזקים ביותר ,עד כי המשפט החוקתי של מדינה הוא
חלק מהדי־אן־איי של אותה חברה — מחד הוא תורם רבות להגדרת הזהות
הקיבוצית־הכללית ,ומאידך הוא נוצר מכוח אותה זהות ,שהרי הסדרים חוקתיים
דורשים הסכמה רחבה ,ולכן משקפים את השקפות העומק היסודיות של החברה
ואת ה"גרעין" המשותף לחבריה .שאיפה זו כמובן קוראת לזהירות רבה בהחלת
דוקטרינות חוקתיות זרות בשל הסכנה שהן אינן מתאימות למרקם החברתי של
המדינה המאמצת.

49

ראו המקורות בה"ש  8לעיל .להרחבה על הדיון הנורמטיבי ולדעות השונות המובעות
בו ראו Seth F. Kreimer, Invidious Comparisons: Some Cautionary Remarks on

the Process of Constitutional Borrowing, 1 U. Pa. J. Const. L. 640 (1999); Mar k
Tushnet, Returning with Interest: Observations on Some Putative Benefits of
Studying Comparative Constitutional Law, 1 U. Pa. J. Const. L. 325 (1999); Lee
Epstein & Jack Knight, Constitutional Borrowing and Nonborrowing, 1 Int’l J.
Const. L. 196 (2003); Nelson Tebbe & Robert Tsai, Constitutional Borrowing, 108
)Mich. L. Rev. 459 (2010
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 .3מבחני פסקת ההגבלה (סעיף  36לחוקה)
50
ופרשנותם בפסיקת בית המשפט החוקתי
א .מבנה כללי של פסקת ההגבלה וההבדלים שבינה למודל הישראלי
שלבי הניתוח החוקתי הדרום אפריקאי דומים במהותם לאלו הנהוגים בישראל.
הבחינה היא דו־שלבית — בשלב הראשון נבחנת קיומה של פגיעה בזכות ,ולשם
כך על בית המשפט לקבוע את היקף הזכות באמצעות טכניקה של פרשנות .נדמה
כי בהקשר זה המגמה המובהקת בפסיקה היא של פרשנות רחבה של היקף הזכויות,
תוך הותרת המשימה של קביעת היקף ההגנה הראוי לשלב השני 51.בשלב השני,
52
הוא הרלוונטי לענייננו ,נבחנת הצדקת הפגיעה בראי פסקת ההגבלה.

50

51

52
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בחיבור זה לא אתייחס לדרישת החוקיות שבפסקת ההגבלה (קרי הדרישה שהפגיעה
תיעשה בחוק או על פיו) .דרישה זו ,כמו בישראל ,אינה מעוררת לרוב דיונים בעלי
משמעות רבה (אולם ראו הדיון בנקודת הממשק שבין דרישת החוקיות שבחוקי היסוד
לבין כלל ההסדרים הראשוניים ,אשר היה נקוט במשפט הישראלי עוד לפני חקיקתם.
ראו למשל בג"ץ  4491/13המרכז האקדמי למשפט ועסקים נ' ממשלת ישראל ,בפס'
 26-21לפסק דינו של הנשיא גרוניס והאסמכתאות המובאות שם (.))2.7.2014
על המבנה הדו־שלבי ועל גישת הפרשנות הרחבה להיקף הזכויות ראו למשל פרשת
 ,Zumaלעיל ה"ש  ,40בפס'  21לפסק הדין; פרשת  ,Makwanyaneלעיל ה"ש ,25
בפס'  ,Ferreira v. Levin NO 1996 (1) SA 984 (CC) ;100בפס'  82לפסק הדין (להלן:
פרשת  .)Ferreiraנדמה שגישת הפרשנות הרחבה בשלב הראשון היא גם הגישה
המקובלת והנוהגת בישראל .לדוגמאות מעטות מני רבות ראו למשל ע"פ 4424/98
סילגדו נ' מדינת ישראל ,פ"ד נו( ;)2002( 551-547 ,529 )5בג"ץ  7052/03עדאלה —
המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ' שר הפנים ,פס'  105לחוות
דעתו של הנשיא ברק ( ;)14.5.2006אהרן ברק מידתיות במשפט :הפגיעה בזכות
החוקתית והגבלותיה  .)2010( 98-94ודוק :עמדה זו הופכת פעמים רבות את השלב
הראשון בבחינה החוקתית לשלב "פורמלי" בלבד .נדמה שזוהי הסיבה שבגללה
נשמעות לאחרונה בפסיקה הישראלית עמדות שונות בעניין זה .ראו למשל בג"ץ
 2442/11שטנגר נ' יו"ר הכנסת ,פס'  ;)26.6.2013( 24בג"ץ  5998/12רונן נ' כנסת,
פס'  .)25.8.2013( 16-13ראו גם ברק מדינה "על 'פגיעה' בזכות חוקתית ועל 'תכלית
ראויה'" משפט ועסקים טו .)2012( 281
בספרות קיימת טענה שלפיה בית המשפט מערבב בין השלבים ואינו יוצר הפרדה
ברורה וראויה .לא נתמקד בטענה בחיבור זה ,ואולם להרחבה ראו למשל & Woolman
 ,Bothaלעיל ה"ש  ,10בעמ'  ,30-18וכן  ,Iles, Limitationsלעיל ה"ש  ,18בעמ' .75-71
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בחלק זה אנסה "לפרק" את סעיף  36לחוקה ולעמוד על הפרשנות ,על היישום
ועל המחלוקות בנוגע לרכיביו השונים .קודם שניגש ל"פירוק" ,זה המקום לייחד
כמה שורות לפסקאות ההגבלה הספציפיות שבחוקה הדרום אפריקאית .החוקה
54
כוללת שבע פסקאות הגבלה ספציפיות — בזכויות התרבותיות 53,בזכות הקניין,
בזכות לשוויון 55,בזכויות חברתיות כדיור ,בריאות וביטחון סוציאלי 56ובהיבטים
שונים של הזכות לחיי משפחה 57.אין אחידות במבחנים ובנטלי ההוכחה שדורשות
פסקאות ההגבלה השונות .לכל זכות — ההגבלה הייחודית לה 58.אשר ליחס
שבין פסקאות ההגבלה הספציפיות לבין פסקת ההגבלה הכללית נע בית המשפט
בין התעלמות מפסקאות ההגבלה הספציפיות והחלת פסקת ההגבלה הכללית
בלבד אף במקרים שבהם הזכות הנפגעת מוגנת לכאורה באמצעות פסקת הגבלה
ספציפית ,לבין בחינת פסקת ההגבלה הספציפית לצד פסקת ההגבלה הכללית
וחיוב האקט השלטוני הפוגע לעמוד בשתיהן (יצוין שברובם המוחלט של מקרים
אחרונים אלה המסקנה שאליה מביא יישום פסקת ההגבלה הספציפית דומה
לזו שמתקבלת מיישום פסקת ההגבלה הכללית ,ומכך ייתכן שאפשר ללמוד
שההבדל המעשי הוא קטן מכפי שנדמה ממבט ראשון) 59.מכל מקום ,נדמה שגם
כשהפגיעה היא בזכויות המוגנות בפסקת הגבלה ספציפית ,פעמים רבות נעזר
בית המשפט בפסקת ההגבלה הכללית שבסעיף  ,36בין במישרין ובין כמקור
השראה.
נחזור לענייננו ולניתוח פסקת ההגבלה הכללית שבסעיף  .36על אף הדמיון
בין רכיבי פסקת ההגבלה הישראלית לרכיבי פסקת ההגבלה הדרום אפריקאית,
קיימים כמה הבדלים עיקריים בין שתי השיטות .ראשית ,בניגוד לשיטה
הישראלית ,הפועלת לפי המסגרת הברורה של מבחני המידתיות ,השיטה הדרום
אפריקאית אינה מחויבת למבחנים אלה בלבד ,ולפי לשון הסעיף ניתן "לפרוץ"
53
54
55
56
57
58
59

ס'  31-30לחוקה.
ס'  25לחוקה.
ס'  9לחוקה.
ס'  27-26לחוקה.
ס' ()3(15ב) לחוקה.
 ,Woolman & Bothaלעיל ה"ש  ,10בעמ' .33
לדיון רחב יותר ביחס שבין פסקת ההגבלה הכללית שבס'  36לבין פסקאות ההגבלה
הספציפיות ולאופן שבו מתמודד בית המשפט עם היחס ראו שם ,בעמ'  ,42-33וכן
 ,Iles, Limitationsלעיל ה"ש  ,18בעמ' .91-87
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את מסגרת הבחינה ולהביא בחשבון שיקולים נוספים 60.אמנם בשל הפירוט
היחסי של פסקת ההגבלה בדרום אפריקה ביחס לזו הישראלית קשה לחשוב על
שיקולים שאינם ממילא מנויים בסעיף (בין במפורש ובין על דרך פרשנות) ,אולם
בכל זאת נדמה שהעובדה שאין מדובר ברשימה ממצה וסגורה "הרמטית" עשויה
להביא לחופש רב יותר לבתי המשפט בבחינת המידתיות ,וכן לצדדים המתדיינים
בטענותיהם בדבר הצדקת הפעולה (הרשויות) או אי־חוקתיותה (העותרים).
שנית ,בישראל מבחני המשנה בנויים כנדבך על גבי נדבך ,וכל מבחן הוא
מעין "דרישת סף" שקיומה הכרחי על מנת לעבור לדון במבחן הבא .כאשר
אקט שלטוני אינו עומד באחד המבחנים ,מסתיימת הבחינה החוקתית והאקט
יימצא לא חוקתי .לעומת זאת המבחנים בדרום אפריקה נשקלים ב"איזון גלובלי
המבוסס על מידתיות" 61,קרי אף אחד מן המבחנים אינו מהווה תנאי סף .הדעה
המקובלת היא שהגישה הדרום אפריקאית גמישה יותר ונותנת שיקול דעת רחב
63
יותר למחוקק 62.הגישה הדרום אפריקאית מתבטאת בבירור בפרשת ,Manamela
שבה נקבע“the Court must engage in a balancing exercise and arrive at :
a global judgment on proportionality and not adhere mechanically to a

”( sequential check-listההדגשות שלי) 64.פער תפיסתי זה בין השיטות הוביל
60

ס'  36קובע( “taking into account all relevant factors, including […]” :ההדגשה
שלי) .לשון זו מלמדת שהמבחנים המצויים בס"ק  e-aהם רק חלק מהשיקולים שניתן
לשקול .ראו גם  ,Hollambyלעיל ה"ש  ,18בעמ'  .112לביקורת על גישה זו ראו למשל
ברק ,לעיל ה"ש  ,51בעמ' .650-649
ראו פרשת  ,Makwanyaneלעיל ה"ש  ,25בפס'  104לפסק הדין:

62
63
64

ברק ,לעיל ה"ש  ,51בעמ' .246
)( S v. Manamela, 2000 (3) SA 1 (CCלהלן :פרשת .)Manamela
שם ,בפס'  32לפסק הדין .ראו גם פרשת ( NCGLEלעיל ה"ש  ,)19שבה מצא בית
המשפט שהתכלית של שמירה על ערכי מוסר שבהם מחזיק חלק מהאוכלוסייה
ואכיפתם אינה ראויה ואינה יכולה להצדיק פגיעה בשוויון שהתבטאה באיסור הפלילי
על קיום יחסים חד־מיניים בהסכמה .בית המשפט קובע“there is accordingly :

61

The limitation of constitutional rights for a purpose that is reasonable and
necessary in a democratic society involves the weighing up of competing
values, and ultimately an assessment based on proportionality.

nothing, in the proportionality enquiry, to weigh against the extent of the limitation
”( and its harmful impact on gaysבפס'  37לפסק הדין) .יצוין כי בישראל ,במצב

שבו התכלית אינה ראויה ,לא היה בית המשפט מגיע ,מבחינה מבנית ,למבחני
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להבדלים מעשיים .הבדל מרכזי הוא שלפי הגישה הדרום אפריקאית ,גם אמצעי
שאינו עומד באחת הדרישות ,למשל משום שאינו האמצעי שפגיעתו פחותה,
יכול להיחשב חוקתי 65.ספק אם מצב זה רצוי ,מאחר שהוא עלול לפגום בהגנה
על זכויות אדם .ייתכן שמטעם זה ניתן למצוא בספרות בדרום אפריקה מחלוקת
אם ראוי לקבוע "מבחני סף" ,קרי דרישות שכישלון בהן יביא לסיום הבחינה
החוקתית ולהכרזה שהאקט השלטוני אינו חוקתי.
שלישית ,וכפי שצוין קודם לכן ,המבחנים בדרום אפריקה עוגנו בטקסט
החוקתי עצמו (אף שפותחו בפסיקה) ,ואילו בישראל הם נותרו במעמד של הלכה
פסוקה .לכאורה ,להבדל זה אין משמעות פרקטית ,שהרי ממילא בית המשפט
הוא שנזקק לרוב למבחני המידתיות ,ובישראל המבחנים כה מוטמעים עד כי אין
עליהם עוררין .אולם אם מקבלים את התפיסה ,הראויה לטעמי ,שלפיה החוקה —
ובעיקר פסקת ההגבלה המאפשרת לרשויות לפגוע בזכויות — היא פרויקט
משותף שנועד להכווין את כלל השחקנים במגרש החוקתי 66,נדמה שלהכללה
מפורשת של המבחנים בחוקה יש ערך רב דווקא כלפי אותן רשויות שאינן

65

66

המידתיות ,ואילו בדרום אפריקה נערכה בחינה במסגרת התפיסה הגלובלית ,אולם
נמצא שהתכלית אינה מצדיקה את הפגיעה.
ודוק :גם בישראל קיים מתחם שיקול דעת שניתן לרשויות במבחן האמצעי שפגיעתו
פחותה (ראו למשל ע"פ  6659/06פלוני נ' מדינת ישראל ,בפס'  31לפסק דינה של
הנשיאה ביניש (" :)5.3.2007עקב כך ,הכיר בית־משפט זה ב'מרחב תימרון חוקתי'
המכונה גם 'מתחם המידתיות' [ ]...בית־המשפט יתערב רק כאשר האמצעי הנבחר
חורג באופן משמעותי מגדריו של מתחם התמרון החוקתי והוא בלתי מידתי באופן
ברור") .עם זאת נדמה שבדרום אפריקה המצב מרחיק לכת מעט יותר .בתי המשפט
אינם מוגבלים לאותו מתחם שיקול דעת ,וייתכן מצב שבו האמצעי לא עמד כלל
במבחן ובכל זאת נמצא חוקתי.
היטיבו לבטא זאת וולמן ובות'ה ( ,Woolman & Bothaלעיל ה"ש  ,10בעמ' :)8-7
The courts exercise of powers of judicial review are best understood as
part of a shared project of constitutional interpretation. This project
requires that the courts, through thoroughly reasoned engagement with
the constitutional text, produce a normative framework of sufficient
density to guide other political actors, organs of state and social agents

(ההדגשות שלי).
המחברים סבורים שחשוב לוודא שהביקורת השיפוטית לא תהפוך לכלי במאבק כוח
בין בית המשפט למחוקק ,אלא תבטא את המחויבות של החברה הדרום אפריקאית
לערכים חוקתיים ולזכויות אדם.
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שיפוטיות ,רשויות אשר מטבע הדברים אינן משקללות את פסיקות בתי המשפט
בכל רגע נתון של הפעלת סמכותן ולפני כל החלטה על נקיטת אקט שלטוני
פוגעני.
לבסוף יוער כי הסדר שבו מנויים מבחני המשנה בגדרי סעיף  36הוא סדר
שונה מזה של מבחני המידתיות בישראל ובקנדה (אם כי אינו חסר היגיון) .למשל,
מבחן מידת הפגיעה בזכות (המקביל למבחן המידתיות במובן הצר) מופיע לפני
מבחן הקשר הרציונלי ולפני מבחן האמצעי שפגיעתו פחותה .מכל מקום ,בגישה
המבוססת על "איזון גלובלי" של המרכיבים ,ספק אם קיימת חשיבות לסדר שבו
הם מנויים.

ב .הדרישה לפגיעה שתהא סבירה וניתנת להצדקה
בחברה דמוקרטית ופתוחה המבוססת על כבוד אנושי,
על שוויון ועל חירות
קודם שנציג את הדרישות הקונקרטיות יותר של פסקת ההגבלה ואת יישומן
בפסיקה ,ראוי להקדיש כמה מילים ל"דרישת־העל" ,היא הדרישה שההגבלה
תהא “[…] to the extent that the limitation is reasonable and justifiable in an
”,open and democratic society based on human dignity, equality and freedom
שנכללת ברישה של סעיף  .36לפחות מבחינת מבנה הסעיף ולשונו ,אוצלת
הדרישה על כלל רכיבי פסקת ההגבלה ומגלמת בתוכה את התנאי המהותי שיש
למלא על מנת להצדיק פגיעה בזכות.
כפי שניתן לראות ,דרישה זו עיקרה מבחן של סבירות ,והיא טומנת בחובה
את טיב המשטר (חברה דמוקרטית ופתוחה) ואת ערכי היסוד של החוקה (כבוד
האדם ,שוויון וחירות) .לכאורה תנאי זה מקביל לדרישת ההלימה לערכי המדינה
המופיעה בפסקת ההגבלה שלנו ,אולם בישראל מדובר בתנאי "עקר" שתוכנו
נכלל הלכה למעשה בדרישת המידתיות והתכלית הראויה ,ואילו בדרום אפריקה
ניכרת התייחסות רבה יותר לדרישה עמומה זו .הסבר אפשרי לכך הוא שמנסחי
פסקת ההגבלה הדרום אפריקאית נקבו בשמם של הערכים העומדים בלבה של
החוקה ובכך כיוונו את בית המשפט להיזקק לערכים אלה ,ואילו בישראל הנוסח
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עמום וכללי יותר 67.הסבר אפשרי נוסף להבדל בין השיטות ,שלטעמי הוא הסבר
משכנע יותר ,הוא רצונם של בתי המשפט בישראל להימנע מעימות "חזיתי" עם
68
הסוגיות הטעונות המתעוררות מהיותה של ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית.
דרישה זו דומה גם לזו המופיעה בסעיף  1לצ'רטר הקנדי .למעשה ,העמדה
המקובלת היא שההשראה לדרישה זו אכן הגיעה מקנדה 69.עם זאת ראוי לציין
שהדרישה בדרום אפריקה נרחבת מעט יותר .כך ,ההוראה הקנדית מדגישה את
היות החברה דמוקרטית וחופשית ,ואילו סעיף  36נוקב ברשימת ערכים נוספת.
תוספות אלו מעוררות לא מעט בעיות .דוגמה לכך היא הבחירה לכלול ברשימה
הנוספת ,זה לצד זה ,את ערך החירות ואת ערך השוויון ,שהם ערכים סותרים
70
מיסודם ,וייתכן שאף משקפים תפיסות הפוכות לחלוטין לתפקיד המדינה.
אמת ,החיכוכים אינם מתעוררים בכל מקרה שהוא — ופעמים רבות הערכים אף
חופפים ומביאים לתוצאה דומה — אולם יש לזכור שבמסגרת השאיפה לפירוש
הולם של החוקה ולהרמוניזציה פרשנית 71,על בית המשפט הדרום אפריקאי
67
68

69

70
71

הדרישה היא שהאקט השלטוני יהיה אקט "ההולם את ערכיה של מדינת ישראל" (ראו
ס'  8לחוק יסוד :כבוד האדם וחירותו ,וס'  4לחוק יסוד :חופש העיסוק).
שם ,בס' 1א לחוק היסוד ,הקובע" :חוק־יסוד זה ,מטרתו [ ]...לעגן בחוק־יסוד את
ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית" (הוראה דומה מצויה בס' 2
לחוק יסוד :חופש העיסוק) .התפיסה שהערכים היהודיים והדמוקרטיים הם פירוש
הביטוי "ערכיה של מדינת ישראל" מקובלת גם בפסיקה .ראו למשל בג"ץ 1661/05
המועצה האזורית חוף עזה נ' כנסת ישראל ,פ"ד נט( ,481 )2פס'  61לפסק הדין של
שופטי הרוב (" :)2005התנאי השני הנדרש בפסקת ההגבלה הינו כי החוק 'הולם את
ערכיה של מדינת ישראל' .אלה ערכיה 'כמדינה יהודית ודמוקרטית'".
החלק הרלוונטי בס'  1לצ'רטר קובע“[…] only to such reasonable limits prescribed :
” .by law as can be demonstrably justified in a free and democratic societyראו גם
 ,Woolman & Bothaלעיל ה"ש  ,10בעמ'  ,Iles, Limitations ;12לעיל ה"ש  ,18בעמ'
.69
במיוחד כשמדובר על שוויון במובן רחב ,וזו אכן תפיסת השוויון בדרום אפריקה .ראו
למשל ס'  )2(9לחוקה הקבועה הדן בזכות לשוויון ומבטא גישה שמכירה בהעדפה
מתקנת.
פרשת  ,Princeלעיל ה"ש  ,15בפס' :155
What it requires is the maximum harmonisation of all the competing
considerations, on a principled yet nuanced and flexible case-by-case basis,
located in South African reality yet guided by international experience,
articulated with appropriate candour and accomplished without losing
sight of the ultimate values highlighted by our Constitution.
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מוטלת המלאכה להתמודד עם המתחים (המידיים והפוטנציאליים) הגלומים
72
בהוראה זו.
הקשיים הפרשניים האינהרנטיים ועמימות ההוראה מובילים ,ואין הדבר
מפתיע ,גם ליישום שנוי במחלוקת של הדרישה בבתי המשפט .ביקורת מרכזית
73
היא שבית המשפט נותן משקל יתר לערך של כבוד האדם ביחס לשאר הערכים.
לטענת וולמן ובות'ה ,אף שתיעדוף הכבוד הוא טבעי בראייה היסטורית (הזכות
לכבוד נתפסת כאנטיתזה לשלטון האפרטהייד הדכאני) ואף עוזר ליישוב סתירות
74
בין שאר הערכים ובעיקר בין חירות לשוויון (משום שנתפס כערך "ניטרלי"),
מדובר בגישה שגויה .לשיטתם ,עדיפה גישה המכבדת את כלל הערכים תוך מתן
תשומת לב מיוחדת לערכי הדמוקרטיה והפתיחות (שבמצב הדברים הרגיל זוכים
להתייחסות פחותה) ,משום שאלה הערכים המכירים בפלורליזם ובשונות בין
אנשים ותרבויות ,והדבר חשוב ביותר במרקם הדרום אפריקאי .תשומת לב כזו
ניתן למצוא בדעת המיעוט של השופט סאקס ( )Sachsבפרשת  ,Princeשבה נקבע:
Faith and public interest overlap and intertwine in the need to
protect tolerance as a constitutional virtue and respect for diversity
and openness as a constitutional principle. Religious tolerance is
accordingly not only important to those individuals who are saved
from having to make excruciating choices between their beliefs
and the law. It is deeply meaningful to all of us because religion
and belief matter, and because living in an open society matters.

בית המשפט מדגיש שהמבחן האמיתי לסובלנות ולפתיחות של חברה מתקיים
75
בעיקר ביחסה כלפי דעות שהן מחוץ לקונצנזוס ,מרגיזות ואף מאיימות.
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ראו  ,Woolman & Bothaלעיל ה"ש  ,10בעמ' .115
שם ,בעמ' .122-116
וולמן ובות'ה מבקרים גם את היות הכבוד ערך "ניטרלי" ו"מפשר" ,ואף את הפרשנות
השגויה לערך הכבוד במקרים ספציפיים ,אולם דיון זה רלוונטי פחות לשאלת
המידתיות ויותר לתפיסת הזכות לכבוד ולפרשנותה.
פרשת  ,Princeלעיל ה"ש  ,15בפס'  .172-170על חשיבות ערכי הסובלנות וכיבוד
השונות ראו גם בפס'  147לפסק הדין:
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בשולי הדברים יצוין שבפסק הדין בעניין  Princeהבחין השופט Ngcobo
(לימים נשיא בית המשפט החוקתי) בין הדרישה שהאמצעי יהיה סביר
( )reasonableלבין הדרישה שיהא ניתן להצדקה ( .)justifableבאותו מקרה בחן
השופט את סבירותה של ההגבלה ,ומשמצא שאינה "סבירה" ,הוא קבע שאין
צורך להיזקק לשאלה אם היא "ניתנת להצדקה" 76.אכן ,מבחינה עיונית ניתן
לתאר מצב שאמצעי הוא לכאורה סביר מכוח היותו מקובל ונהוג בדמוקרטיות
אחרות ,אולם עדיין טעון הצדקה ,בהקשר המקומי ,במונחי מבחני המידתיות.
בדומה לזה ניתן לטעון שאמצעי שאינו מקובל בדמוקרטיות חוקתיות הוא
לכאורה אינו סביר ,ולכן נטל ההצדקה יהיה כבד יותר .עם זאת לא אתמקד
כאן בהבדל שבין דרישת הסבירות לבין דרישת ה"ניתן להצדקה" ,בעיקר מאחר
שההבדל התאורטי אינו זוכה לביטוי ניכר בפסיקה.

ג .טבעה של הזכות ()Nature of the Right
מיקומו של פרמטר זה בפסקת ההגבלה עשוי לעורר שאלות .לכאורה ,בחינת
טבעה של הזכות הוא עניין לשלב הראשון של הניתוח החוקתי ,קרי קביעת
היקף הזכות (ובתוך כך קביעה אם הזכות נפגעה) ,ולא לשלב הצדקת הפגיעה
בזכות .בספרות ניתן למצוא כמה הסברים למהותה של דרישה זו .את אחד
ההסברים מספקים וולמן ובות'ה .לטענתם ,ייתכן שבאמצעות הכללת הקריטריון
של טבעה של הזכות ביקשו מנסחי החוקה לשחזר את מדרג הזכויות שהיה
[...] gives insufficient weight to the impact the measure will have, not only
on the fundamental rights of the appellant and his religious community,
but on the basic notion of tolerance and respect for diversity that our
( Constitution demands for and from all in our societyההדגשה שלי).

76

על פרשת  ,Princeובכלל זה על פסק הדין של השופט סאקס וחשיבותו הרבה ,ראו גם
בהמשך מאמר זה ,בחלק העוסק בהגנת המיעוטים.
שם ,בפס'  81לפסק הדין:
The question is whether the means employed to achieve that goal are
reasonable. In my view, they are not. The fundamental reason why they are
not is because they are overbroad [...] On that score they are unreasonable
and they fall at the first hurdle. This renders it unnecessary to consider
whether they are justifiable.
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קיים בפסקת ההגבלה בחוקה הזמנית .במילים אחרות ,לפי טענה זו ,הביטוי
"טבעה" של הזכות משקף את חשיבותה של הזכות במדרג הזכויות .עוד ייתכן
שדרישה זו עניינה בבחינת חשיבותה של הזכות לא בתוך מדרג זכויות עצמאי
אלא בראי מידת "קרבתה" של הזכות הנדונה לערכי היסוד של החוקה —
דמוקרטיה ,כבוד ,שוויון וחירות — המפורטים ב"דרישת־העל" שנזכרה לעיל.
כך או כך ,ההנחה היא שיש זכויות שהן חשובות יותר מאחרות .אם מקבלים
תפיסה זו ,מדרג זכויות זה גורר אחריו ברגיל גם רמות שונות ונפרדות לחלוטין
של בחינה חוקתית ,קרי יישום סטנדרט חוקתי מחמיר יותר ככל שהזכות שעל
הפרק חשובה יותר (כפי שנהוג בשיטת המשפט האמריקאית וכפי שהיה נהוג לפי
77
החוקה הזמנית בדרום אפריקה).
לגישה זו יש חלופה מתונה יותר ,אשר נדרשת אף היא לשאלת חשיבותה
של הזכות שעל הפרק ,אולם אינה יוצרת רמות שונות של בחינה חוקתית .לפי
החלופה המתונה ,חשיבותה של הזכות תתבטא ביישום יתר הקריטריונים של
פסקת ההגבלה 78.ככל שהזכות חשובה יותר ,יהיה יישומם של מבחני פסקת
ההגבלה מחמיר יותר ,ולהפך .ודוק :החלופה הקיצונית והחלופה המתונה דומות
בכך שבשתיהן נדרש בית המשפט לבחון — במסגרת מבחן "טבעה של הזכות" —
את חשיבותה של הזכות הנפגעת .ההבדל בין החלופות מתבטא אפוא בהשלכות
הנובעות מקביעת חשיבות זו :בחלופה הקיצונית מנותבות הזכויות למסלולי
בחינה שונים ,על פי חשיבותן ,ואילו בחלופה המתונה נבחנות כל הזכויות על
פי מבחני פסקת ההגבלה ,אלא שכאשר מדובר בזכות חשובה יותר ,יישם בית
המשפט את המבחנים יישום קפדני יותר ויאפשר לגורם הפוגע (בזכות) מרחב
תמרון מצומצם יותר.
ניתן לטעון שגישה זו — ובייחוד החלופה המתונה — מקבלת "רוח גבית"
מצד בית המשפט בפסיקות שונות ,ובעיקר בפרשת  Makwanyaneהמכוננת,
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כאמור לעיל ,יש הטוענים שגם בחוקה הזמנית לא דובר על מדרג של זכויות לפי
חשיבותן דווקא ,ושהקטגוריזציה נעשתה על יסוד מאפיינים אחרים ,ובייחוד
"מועדותה" של הזכות להיפגע מן השלטון לאור ניסיון העבר .ראו הערה  18לעיל.
 ,Woolman & Bothaלעיל ה"ש  ,10בעמ' .70
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שבה התייחס בית המשפט לטבעה של הזכות בד בבד עם אלמנט החשיבות.
מנגד ,ניתן לטעון שאין להקל ראש בבחירתם של מנסחי החוקה ,אשר היו
מודעים היטב לפסיקה זו (ואף פנו אליה בעת ניסוח פסקת ההגבלה) ,להשמיט
את המרכיב של חשיבות הזכות 80.טענת נגד אפשרית נוספת ,שיש עמה היגיון,
תהיה שגישת "חשיבות הזכות" מעוררת קשיים משום שמנסחי החוקה בחרו
לכלול בסעיף  36במפורש רשימת ערכים שנדמה שהם ערכי היסוד של החוקה.
לפי טענה זו ,בעשותם כן קבעו מנסחי החוקה בעצמם את המדרג (כלומר נתנו
לערך הכבוד ,השוויון והחירות מעמד גבוה משל הערכים והזכויות האחרות) ולא
הותירו לבתי המשפט מקום לקבוע מעמדות נוספים ולסווג זכויות סיווג קטגורי.
גישה אפשרית שנייה מבוססת על עמדתו של צ'ידל ( ,)Cheadleממנסחי
החוקה 81,ופותחה לאחר מכן בכתיבתו של איילס ( .)Ilesלפי גישה זו ,התנאי
אינו בוחן את חשיבותה של הזכות אלא מבקש לבחון את "כשירותה" של הזכות
להיות מוגבלת .במילים אחרות ,אף שהזכויות הן יחסיות ולא מוחלטות ,יש
זכויות שניתנות להגבלה רק באופנים מסוימים או כמעט שאינן ניתנות להגבלה
כלל 82,למשל הזכויות שלא להיות נתון לעבדות או לעינויים ,שכמעט אי־אפשר
לתאר פגיעה בהן שאינה עולה כדי שלילתן המוחלטת .מבחינה מהותית ,יש
בגישה זו דמיון מסוים לאיסור הפגיעה ב"גרעין" הזכות ,שהושמט במעבר
מהחוקה הזמנית לחוקה הקבועה ,ואף לגישה של זכויות מוחלטות (או היבטים
מסוימים של זכויות שהם מוחלטים) ,ואם אכן מדובר בגישה כזו ,היא בעייתית
בשל ההשמטה המודעת של ההוראה שסיפקה הגנה מוחלטת ל"גרעין" הזכות.
ההבדל בין הגישות הוא ברור :הגישה הראשונה — בין בחלופה הקיצונית
ובין בחלופה המתונה — מאפשרת לבית המשפט לדרג חשיבותן של זכויות שונות
ולמעשה ליצור הייררכיה ביניהן (גם אם הדבר מבוסס על קרבה לרוח החוקה
79
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פרשת  ,Makwanyaneלעיל ה"ש  ,25בפס' :104
In the balancing process, the relevant considerations will include the
nature of the right that is limited, and its importance to an open and
democratic society based on freedom and equality.
 ,Iles, Limitationsלעיל ה"ש  ,18בעמ'  .79-77בל נשכח שפרשת Makwanyane
עצמה פורסמה בתקופת הביניים ובמשטר של החוקה הזמנית .ייתכן שבאותה תקופה
אכן נראה הגיוני יותר ליתן משקל לחשיבותה של הזכות.
 ,Kendeלעיל ה"ש  ,5בעמ' .35
 ,Iles, Limitationsלעיל ה"ש  ,18בעמ' .80
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ולערכיה הבסיסיים) ,ואילו הגישה השנייה היא בעלת אופי מוגבל יותר ,שכן
היא עוסקת במה ש"אינו בא בחשבון" ,וכאמור — אפשר שהיא קונקרטית יותר.
עיון בפסיקה מלמד שהגישה הנבחרת קרובה לגישה הראשונה שהוצגה.
בית המשפט החוקתי דחה את החלופה הקיצונית יותר — זו של מדרוג זכויות,
המוביל לרמות בחינה נפרדות לחלוטין ,כפי שהשמיעה החוקה הזמנית— 83
אולם אימץ את הגישה הגמישה יותר והכיר בכוחו לקבוע חשיבות של זכויות,
אף שפסקת ההגבלה אינה מזכירה במפורש אלמנט של חשיבות הזכויות .יפים
לעניין זה הדברים הברורים שאמר בית המשפט בפרשת “Although :NCGLE
section 36(1) does not expressly mention the importance of the right, this is
a factor which must of necessity be taken into account in any proportionality

” 84.evaluationלהשלמת התמונה יוער כי איילס מציין שגישת דירוג הזכויות
בידי בית המשפט אינה עקבית ואינה עולה בקנה אחד עם פסיקות אחרות של
בית המשפט החוקתי בהקשרים אחרים ,שבהן הוא קבע שבמשטר החוקתי החדש
85
אין מקום להייררכיה בין הזכויות.

ד .חשיבות התכלית ()Importance of the Purpose
יסוד זה ,שבמובנים רבים דומה לדרישת התכלית הראויה שקיימת בשיטות
המשפט השונות ,משמיע דרישה כפולה :תחילה יש לזהות את התכלית של
האקט הפוגעני .לאחר שזוהתה יש להעריך את חשיבותה .לעניין זיהוי התכלית
נדמה שאין הכרעה בשאלה אם יש לזהותה לפי מבחן אובייקטיבי (המטרה
83
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ראו למשל )Christian Education South Africa v. Minister of Education, 2000 (4
) ,SA 757 (CCבפס'  31-29לפסק הדין (להלן :פרשת  .)Christian Educationכן ראו
פרשת  ,Princeלעיל ה"ש  ,15בפס'  128לפסק הדין:
[...] our Constitution in dealing with the limitation of rights does not call
for the use of different levels of scrutiny, but expressly contemplates the
use of a nuanced and context-sensitive form of balancing.
פרשת  ,NCGLEלעיל ה"ש  ,19בפס'  34לפסק הדין .ראו גם ,Woolman & Botha

לעיל ה"ש  ,10בעמ'  ,71שטוענים שכעניין פרקטי ,הפסיקה הכירה בהיותן של זכויות
מסוימות מרכזיות יותר מאחרות .לפי הטענה ,הזכויות שנתפסות מרכזיות הן הזכות
לכבוד ולחיים (לרבות שלמות הגוף ואיסור על עינויים) ,ואחריהן עומדים חופש הדת,
חופש הביטוי ,החופש להצביע ,דיור בכבוד ,זכות הגישה לערכאות וחזקת החפות.
ראו  ,Iles, Limitationsלעיל ה"ש  ,18בעמ'  ,78והטקסט שבהערה  66שם.
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בעת הפירוש בפני בית המשפט) או סובייקטיבי (כוונת מנסחי החוק או מבצעי
הפעולה) 86.בעיקר קיימת בעייתיות כאשר התכלית אינה מוצהרת ,ונדרשים
פרשנות ו"חילוץ" התכלית ,או כאשר חלוף הזמן יצר פער בין המטרה בעת
החקיקה לבין המטרה בעת בחינת החוק .במצבים אלה נקבע כי על בית המשפט
לאתר את תכלית החוק מתוך ההיסטוריה החקיקתית של ההוראה הפוגענית
עצמה 87,אך גם מתכליתו של החוק בכללותו ומהמסגרת הנורמטיבית שבה הוא
88
מצוי ,במטרה לעמוד על הבעיות שניסה האקט הפוגע לתקן.
יש לציין שגם כאשר התכלית מוצהרת ,היא יכולה להיות מנוסחת ברמות
הפשטה שונות .במקרה זה ,ככל שרמת ההפשטה גבוהה יותר ,כך יקל על
התכלית להיות לגיטימית וחשובה דייה כדי לעמוד במבחן זה .מנגד ,ככל שרמת
ההפשטה גבוהה יותר ,יהיה קשה יותר לעמוד בדרישת האמצעי שפגיעתו פחותה
(שתידון בהמשך) ,שהרי קל יותר למצוא אמצעי נוסף ,פוגעני פחות ,שישיג את
אותה תכלית כללית ומופשטת.
בהערכת התכלית על בית המשפט לוודא שהיא עולה בקנה אחד עם ערכי
היסוד של החוקה ואינה עומדת בסתירה להם 89.בהתאם לכך ,בכמה מקרים מצא
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87

88
89

לעומת אחת הפרשות () ,)S v. Jordan, 2002 (6) SA 642 (CCשבה נקבע שחוק שאסר
על ניהול בית בושת הוא לתכלית ראויה ,היות שבית המשפט התייחס לתכלית
אובייקטיבית "מודרנית" שעניינה פיקוח על סחר במין (ולא לתכלית המקורית של
מימוש תפיסה מוסרית שמרנית) ,בפרשות אחרות (Bhe v. Magistrate, 2005 (1) SA
)( 580 (CCלהלן :פרשת Moseneke v. The Master of the High Court, 2001 ;)Bhe
) ,(2) SA 18 (CCשעסקו בחוק מתקופת האפרטהייד שהבחין בין שחורים ללבנים
בעניין טיפול בירושה של אדם שנפטר ולא הותיר אחריו צוואה) ,נקבע שאין לאפשר
שימוש בתכלית מודרנית (של שיקולי נוחות ויעילות) כדי להכשיר את החוק ,שכן
מעשה כזה יתעלם מההקשר הגזעני שבו נחקקו החוקים .ראו גם ברק ,לעיל ה"ש ,51
בעמ' .361-360
ראו ) ,Lesapo v. North West Agricultural Bank, 2000 (1) SA 409 (CCבפס'  23לפסק
הדין (להלן :פרשת :)Lesapo
When the importance of the purpose of section 38(2) of the Act in terms
of section 36(1)(b) is evaluated, what needs to be considered at this stage
is not the purpose of the Act (although it may be of some relevance), but
the purpose of the impugned provision itself.
 ,Woolman & Bothaלעיל ה"ש  ,10בעמ' .74

שם.
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בית המשפט תכליות שאינן ראויות משום שעמדו בסתירה ברורה לערכי היסוד,
למשל כאשר האקט השלטוני ביטא תפיסות של נקם בענישה 90,אכיפת תפיסות
מוסר חסרות סובלנות המבוססות על דעות קדומות 91או פעולות שמנציחות
פערים חברתיים שנוצרו בשל האפרטהייד 92.בנקודת הקיצון השנייה ,כאשר
תכלית נועדה במפורש לקדם זכות או עיקרון המצוי בחוקה ,היא תיחשב ראויה.
מה דינן של תכליות שאינן מצויות בנקודות הקיצון? וולמן ובות'ה מציינים
שבמקרים אלו מובאים בחשבון כמה שיקולים ,ובהם מידת הקשר של התכלית
לערכים המוגנים במגילת הזכויות ,או אם התכלית מגשימה צורך חיוני ודוחק (או
93
לפחות מכוונת להשגתן של מטרות בעלות חשיבות רבה).
שאלה נוספת שהתעוררה עוסקת בתכליות כגון חיסכון תקציבי או יעילות
ונוחות מינהלית .במקרים אלה ,אף שבית המשפט לא נקט עמדה נחרצת ,הגישה

91

פרשת  ,Makwanyaneלעיל ה"ש  ,25פס'  131-129לפסק הדין .כזכור ,בפרשה זו נפסל
עונש המוות בדרום אפריקה.
פרשת  ,NCGLEלעיל ה"ש  ,19פס'  37לפסק הדין:

92

בפרשה זו בוטלה שורת חוקים האוסרים על "משכב זכר" ועל קיום יחסי מין "לא
טבעיים" (איסור רחב יותר הכולל גם יחסי מין חד־מיניים בין נשים).
פרשת  ,Bheלעיל ה"ש  ,86בפס'  72לפסק הדין:

93

בפרשה זו ,שהיא עתירה מאוחדת של כמה תיקים ונפגעים ,בוטלו סעיפי חוק (ותקנות
שהתבססו עליהם) אשר הבחינו בין שחורים ללבנים באופן הטיפול בירושת אנשים
שנפטרו ללא הותרת צוואה.
 ,Woolman & Bothaלעיל ה"ש  ,10בעמ' .75

90

The enforcement of the private moral views of a section of the community,
which are based to a large extent on nothing more than prejudice, cannot
qualify as such a legitimate purpose. There is accordingly nothing, in
the proportionality enquiry, to weigh against the extent of the limitation
and its harmful impact on gays. It would therefore seem that there is no
justification for the limitation.

It could be argued that despite its racist and sexist nature, section 23 gives
recognition to customary law and acknowledges the pluralist nature of our
society. This is however not its dominant purpose or effect. Section 23
was enacted as part of a racist programme intent on entrenching division
and subordination. Its effect has been to ossify customary law. In the light
of its destructive purpose and effect, it could not be justified in any open
and democratic society.
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הכללית היא שמדובר בתכליות בעלות משקל מועט מזה של תכליות אחרות.
אין חולק שתכליות אלו ראויות כשלעצמן ,אולם הספק מתעורר משום שמנגד
עומדת הפגיעה בזכות יסוד (כזכור ,היות שבדרום אפריקה תנאי המידתיות אינם
בנויים זה על גבי זה אלא נבחנים סימולטנית ו"גלובלית" ,חשיבות התכלית
נבחנת תוך התחשבות בעוצמת הפגיעה בזכויות) .כך ,בפרשת  95NICROנדונה
השאלה אם שלילת זכות ההצבעה מאדם שמרצה עונש מאסר היא חוקתית ,בין
היתר לנוכח טענת המדינה שהדבר יקל עליה מבחינה לוגיסטית .בית המשפט
קבע ששיקולי חיסכון יכולים להיות רלוונטיים ,אולם דחה את הטענה במקרה
הנדון בשל חשיבות הזכות להצביע ,ומשום שמדובר בשלילה מוחלטת של
הזכות ממגזר שלם ,ובעיקר משום שהמדינה לא הציגה ראיות לעומס הכלכלי
שיוטל עליה אם אכן תינתן הזכות להצביע 96.נדמה אפוא שבעניין תכליות אלו
עשויה להיות השפעה לפן הראייתי .כך ,כאשר המדינה מספקת ראיות מספקות
לחיסכון כלכלי ניכר ,עשויה עמדתה להתקבל 97.זאת ,בשונה מתכליות אשר
נתפסות ראויות א־פריורית ,שבהן הפן הראייתי אינו בעל חשיבות.
על אף האמור לעיל ,דומה שהשאלה העיקרית המתעוררת לעניין דרישת
חשיבות התכלית היא אם מדובר בתנאי סף ,או שמא באחד השיקולים המובאים
בחשבון בעת ניתוח המידתיות .במילים אחרות ,השאלה היא אם אי־עמידה
בדרישת התכלית מביאה לסיומה של הבחינה החוקתית ולהכרזה על אי־
חוקתיות ההוראה הפוגעת ,או שמא ניתן "להציל" את ההוראה גם אם תכליתה
אינה חשובה מספיק .בישראל ובקנדה המצב ברור :מדובר בדרישת סף ,ואם היא
אינה מתקיימת אין בית המשפט נדרש לעבור לבחינת תנאי המידתיות .לעומת
זאת בדרום אפריקה ניתן למצוא גישות שונות .לגישת וולמן ובות'ה ,שמוצאת
חיזוק בפרשת  98,Magajaneמדובר בדרישת סף .החוקה ,לפי הטענה ,לא תצדיק
94

94
95

ראו למשל ) ,S v. Williams, 1995 (3) SA 632 (CCבפס'  79לפסק הדין.
Minister of Home Affairs v. National Institute for Crime Prevention and the Re)integration of Offenders (NICRO), 2005 (3) 280 (CC

96
97

שם ,בפס'  50-48לפסק הדין.
 ,Woolman & Bothaלעיל ה"ש  ,10בעמ'  .77גם אם יוחלט שמטרה של חיסכון
צולחת את מבחן חשיבות התכלית ,עדיין יידרש האמצעי לעמוד בשאר המבחנים
שבפסקת ההגבלה.

98

)Magajane v. Chairperson, North West Gambling Board, 2006 (5) SA 250 (CC
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פגיעה שאינה למטרה ראויה 99.מנגד ,בפסיקות אחרות של בית המשפט ניכרת
התייחסות לתכלית כאל חלק מהאיזון הגלובלי 100,ונראה שכך עולה גם מלשון
סעיף  .36לעומת זאת לגישת איילס ,החוקה אינה מורה כלל כיצד לנהוג בתוצאת
בחינת התכלית — אם לשקללה במסגרת המידתיות או להכשיל את האמצעי .אין
החוקה קובעת אלא שיש לזהות את התכלית ולהגיע לבחינת חשיבותה 101.לפי
גישה זו ,המבחנים היחידים שהם "כללי הכרעה" הם דרישת הקשר הרציונלי
ודרישת האמצעי שפגיעתו פחותה ,ואילו יתר המבחנים (ובכללם מבחן התכלית
ומבחן טבעה של הזכות שנדון לעיל) מספקים אך ורק מצע שעליו יהיה ניתן
להשתית את יישום כללי ההכרעה.

ה .היקף ההגבלה וטבעה ()Nature and Extent of the Limitation
היקף ההגבלה הוא אחד הפרמטרים המבטאים במובהק תפיסה של מידתיות ושל
איזון בין ערכים .לעניין זה יפים הדברים הבאים מפרשת “The :Manamela
level of justification required to warrant a limitation upon a right depends on
the extent of the limitation. The more invasive the infringement, the more

” 102.powerful the justification must beזוהי דרישה שמזכירה בבירור את מבחן
"המידתיות במובן הצר" שמקובל בישראל 103.בשל עמימותה הרבה של הדרישה
99

שם ,בפס'  65לפסק הדין:
[…] as it is clear that the Constitution does not regard the limitation of a
constitutional right as justified unless there is a substantial state interest
requiring the limitation.
 ,Iles, Limitationsלעיל ה"ש  ,18בעמ'  .82על גישת האיזון הגלובלי ראו לעיל

100
במאמר זה.
 101שם ,בעמ' .83
 102ראו פרשת  ,Manamelaלעיל ה"ש  ,63בפס'  .69הדברים הובאו גם במאמרם של וולמן
ובות'ה.
 103פרשת המועצה האזורית חוף עזה ,לעיל ה"ש  ,68בפס'  64לפסק הדין של שופטי
הרוב; בג"ץ  6055/95צמח נ' שר הביטחון ,פ"ד נג( ,241 )5פס'  31לפסק דינו של
השופט זמיר (:)1999
צריך לעשות מאמץ ,בכל מקרה ומקרה ,כדי להעריך נכונה את המשקל
היחסי של זכויות אדם מזה ושל אינטרסים ציבוריים מזה .האיזון הראוי
ביניהם הוא שקובע את המידתיות .ככל שהזכות הנפגעת חשובה יותר ,וככל
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(כמו זו של מקבילתה הישראלית) ,פיתח בית המשפט כלי עזר ותבחינים שייצקו
104
תוכן לבחינת היקף ההגבלה ומידת הפגיעה.
105
ראשית ,יש לבחון אם הפגיעה היא ב"גרעין" הזכות או בפריפריה .ההבחנה
בין גרעין הזכות לשוליה אינה פשוטה; הניסיון במדינות אחרות מלמד כי הבחנה
זו היא קשה ועלולה להיות מוטה .נזכיר כי ההבחנה בין גרעין הזכות לפריפריה
נזנחה ,לפחות ככל שמדובר בטקסט החוקתי עצמו ,במעבר בין החוקה הזמנית
לחוקה הקבועה .עם זאת מאחר שההבחנה אומצה בפסיקה בתקופת הביניים ,היא
ממשיכה להתקיים אף בפסיקות מאוחרות יותר .כפי שצוין לעיל ,יש קושי לא
מבוטל בהמשך יישום תבחין שהושמט במפורש מנוסח החוקה.
שנית ,יש לעמוד על ההשפעה השלילית המלאה הנובעת מן האמצעי,
ולהצביע על כלל הזכויות הנפגעות .כך למשל בית המשפט לא הסתפק בטענה
שאיסור משכב זכר פוגע בזכות לפרטיות ,אלא קבע שיש פגיעה גם בשוויון,
בכבוד ובחירות 106.בדומה לזה נקבע כי מכירת בית בהוצאה לפועל ללא שימוע
107
פוגעת — מלבד בהליך הוגן — גם בזכות לדיור.
שלישית ,בית המשפט בוחן בעיניים פקוחות למציאות את מעמדם של
הנפגעים :אם הפגיעה היא במיעוטים ,בעניים ,בילדים או בקבוצות אחרות
מוחלשות או חסרות ישע ,תתחזק הנטייה להתייחס להגבלה כאל חריפה יותר
108
ולדרוש העלאת רף ההצדקה.

104
105

106
107
108

שהפגיעה בזכות קשה יותר ,כך צריך אינטרס ציבורי חזק יותר כדי להצדיק
את הפגיעה.
 ,Woolman & Bothaלעיל ה"ש  ,10בעמ' .84-79
כך למשל נפסק שהאלמנט של שימוע הוא ב"גרעין" הזכות למשפט הוגן (De Lange
) .)v. Smuts No, 1998 (3) SA 785 (CCכן נקבע שהעברת נטלי הוכחה בפלילים ,בין
השאר בעברות אחריות מוחלטת או עברות סמים ,היא בגרעין חזקת החפות (פרשת
 ,Manamelaלעיל ה"ש [ S v. Bhulwana, 1996 (1) SA 288 (CC) ;63להלן :פרשת
 ,)]Bhulwanaושהאיסור על משכב זכר פוגע בליבת הזכות לפרטיות (פרשת ,NCGLE
לעיל ה"ש  .)19מנגד ,נקבע כי האיסור על החזקת חומר פורנוגרפי שמופיעים בו
קטינים אינו פוגע בגרעין חופש הביטוי ,גם אם ההחזקה היא למטרות סרט תיעודי
()[ De Reuck v. Director of Public Prosecutions, 2004 (1) SA 406 (CCלהלן :פרשת
.)]De Reuck
פרשת  ,NCGLEלעיל ה"ש  ,19בפס' .36
ראו פרשת ) ,Jaftha v. Schoeman, 2005 (2) SA 140 (CCבפס'  39לפסק הדין.
ראו הרחבה על סוגיה זו בהמשך מאמר זה.
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רביעית ,בית המשפט בוחן את אלמנט הזמן ,קרי אם הפגיעה היא קבועה או
זמנית .למשל ,בפרשת  Makwanyaneמדגיש בית המשפט את העובדה שעונש
המוות הוא לא הפיך ,והפגיעה שהוא יוצר היא דרסטית ותמידית 109.בדומה לזה
קבע בית המשפט בפרשה אחרת שהריגת חשוד נמלט היא שלילה מוחלטת של
הזכות לחיים ושל כל הזכויות הנובעות ממנה .מנגד ,לפי אותו קריטריון ,בפרשת
 Metcashהגיע בית המשפט לתוצאה הפוכה ,וקבע שחוק מס הקובע מדיניות של
” “Pay now, argue laterואינו מאפשר לערער על הערכת פקידי השומה קודם
שמשלמים את המס ,אינו מפר את התנאי ,כי הפגיעה היא זמנית בלבד ,וניתן
110
לערער לאחר התשלום.
לצד האמור יצוין כי נדמה שאלמנט הזמן אינו מכריע ,ויש להתחשב באופן
הפגיעה ובמידתה בממדים אחרים שלה .כך ,בפרשת  Lesapoדובר בהוראת חוק
שאפשרה לבנק מטעם המדינה לעשות "דין לעצמו" ולעקל רכוש של חייבים
שלא פרעו את חובם (לשיטת הבנק) .הבנק היה רשאי לעקל את הרכוש לאחר
שדרש מהחייבים לשלם את חובם ,ואלה לא עשו כן בזמן הנקוב בדרישה .אולם
לא הייתה על הבנק כל חובה לקיים הליך בבית משפט לאישור קיומו של חוב
ונקיטת אמצעי אכיפה כאמור ,אף כאשר החוב עצמו היה שנוי במחלוקת .בנוסף,
היה הבנק רשאי למכור את הרכוש שעוקל ,ובלבד שיודיע על כך ב"רשומות"
109

פרשת  ,Makwanyaneלעיל ה"ש  ,25בפס'  143לפסק הדין“There is a difference :
between encroaching upon rights for the purpose of punishment and destroying
”them altogether

 110יצוין שאחת הסיבות לאישור הפגיעה הייתה קיומו של הליך חריג ,המאפשר לא לחייב
בתשלום עד להכרעה בערעור ,וזאת במקרים שלחייב אין כסף לשלם .ראו Metcash
)Trading Limited v. Commissioner for the South African Revenue Service, 2001 (1
) ,SA 1109 (CCבפס'  ,62 ,42לפסק הדין (להלן :פרשת :)Metcash
[...] the effect of the rule on individual taxpayers is ameliorated by the
power conferred upon the Commissioner to suspend its operation. The
rule is not absolute but subject to suspension in circumstances where the
Commissioner considers it appropriate.

לתוצאה דומה במבחן הזמן ראו גם פרשת  ,Christian Educationלעיל ה"ש  ,83שבה
נקבע שהאיסור על ענישה גופנית בבתי הספר אינו פוגע בחופש הדת ובאוטונומיה
ההורית ,משום שהם יכולים להישאר נאמנים לעקרונותיהם הדתיים ולהחיל ענישה
גופנית על ילדיהם בבית .ראו פס'  14לפסק הדין“Furthermore he does not challenge :
”the right of these parents to administer corporal punishment at home
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ובעיתון מקומי לפחות  14ימים לפני המכירה .נקבע כי ההוראה פוגעת בבירור
בזכות הגישה לערכאות משום שהיא מאפשרת לבנק להימנע מיישוב הסכסוך
בדרך המקובלת ,בבתי המשפט ,ומקנה לו סמכויות אכיפה שברגיל נתונות לבתי
המשפט .זמניות הפגיעה התבטאה בכך שהחייב היה יכול לפנות לבתי המשפט
לאחר שקיבל את ההודעה ולבקש צו מניעה על מימוש נכסיו (ואם פנה החייב
מוקדם מספיק ,אף על עיקולם) .בית המשפט הביא בחשבון את זמניות הפגיעה
בזכות הגישה לערכאות ,אולם בכל זאת מצא את ההוראה לא חוקתית ,בשל
חומרתה המיוחדת של הפגיעה ,קרי בשל הסמכות שניתנה לבנק לנקוט אמצעי
111
אכיפה דרסטיים תוך "עקיפת" המנגנון השיפוטי.
חמישית ,ניתנת חשיבות למידת ההפשטה או ההכללה של האמצעי .השאלה
היא למעשה אם ההגבלה נגזרה ונתפרה בדיוק לפי מידות התכלית (narrowly
 ,)tailoredאו שמא היא מנוסחת במידה רבה של הכללה .מפסיקת בית המשפט
עולה כי מידת ההכללה נבחנת בראי היקף שיקול הדעת הניתן לבעל הסמכות
בהפעלתה .היקף שיקול הדעת נמדד בין היתר לפי מידת הפירוט של הסמכות
ומגבלותיה ,לפי האפשרות לביקורת מראש (למשל ,צו שיפוטי מראש או אישור
של גורם לא תלוי או בכיר) ,או בדיעבד ,על הפעלת הסמכות ,ולפי דרגתו של
מקבל ההחלטה 112.ככלל ,נראה שככל שההגבלה עמומה ומופשטת יותר ,וקשה
113
להעריך את היקפה האמיתי ,יפעל הדבר לרעת ההסדר המגביל.

 111פרשת  ,Lesapoלעיל ה"ש  ,87בפס'  20ו־ 25לפסק הדין.
 112להמחשת הקריטריונים ,בפרשת  Dawoodנפסלו סמכויות שניתנו לפקידי ההגירה
לסרב להארכת אישורי שהייה של בני זוג זרים של תושבי דרום אפריקה ,משום שלא
הייתה בהם הנחיה מספקת או אפשרות לביקורת שיפוטית על החלטותיהם (Dawood
) ,v. Minister of Home Affairs, 2000 (3) SA 936 (CCבפס'  .)54 ,48-47לעומת זאת
בפרשת ( Metcashלעיל ה"ש  ,110בפס'  42ו־ )62נקבע כי הסמכות שניתנה לממונה
בכיר להתחשב בנפגעים ולחרוג מהנהלים הפוגעניים במקרים מיוחדים הפכה את
הפגיעה למופשטת פחות ולניתנת לשליטה.
 113ראו Islamic Unity Convention v. Independent Broadcasting Authority, 2002 (4) SA
) ,294 (CCבפס'  44לפסק הדין (פרשת :)Islamic Unity
The prohibition is so widely-phrased and so far-reaching that it would
be difficult to know beforehand what is really prohibited or permitted.
No intelligible standard has been provided to assist in the determination of
( the scope of the prohibitionההדגשה שלי).
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ודוק :בעת בחינת היקף ההגבלה וטבעה ,ההיקף הנבחן הוא זה של פגיעת
החוק בזכות עצמה ,כלומר מידת שלילת היכולת ליהנות מן הזכות ,ולא מידת
הפגיעה הסובייקטיבית בנפגע ספציפי .במילים אחרות ,נפגע שבוחר לא ליהנות
מן הזכות (ולכן לא נפגע ממנה) או לחלופין נפגע שהוא רגיש במיוחד לזכות
114
ספציפית (ללא הצדקה) ,לא יזכו להתחשבות מיוחדת במבחן זה.

ו .התאמת האמצעי לתכלית (The Relation Between the
)Limitation and Its Purpose
מבחן זה דורש להעריך ,לאחר שנמצאה התכלית ונמדדה חשיבותה ,אם האמצעים
שנבחרו מתאימים רציונלית להשגתה .מבחן זה דומה למבחן המשנה הראשון
115
של המידתיות בישראל ובקנדה — מבחן ההתאמה (או מבחן הקשר הרציונלי).
אולם נדמה שלעומת ישראל ,שבה מדובר במבחן שחשיבותו המעשית מעטה
ואשר כמעט כל האמצעים הנבחנים עומדים בו (למעט מקרים חריגים ביותר),
בדרום אפריקה תנאי זה הוא "בעל שיניים" ושימש הצדקה (או אחת ההצדקות)
116
לפסילת אמצעי זה או אחר שנקטו הרשויות.
כך למשל פסל בית המשפט חקיקה שיצרה חזקה של אשמה בעברת סחר
בסמים נגד אדם שנמצא מחזיק כמות מסוימת של סם .בית המשפט נימק את
החלטתו בכך שעל פי ההוראה הפוגענית ,גם החזקה של כמות קטנה מספקת כדי
להקים את החזקה ,ובמצב כזה בין יצירת החזקה ובין השגת התכלית של מניעת
 ,Iles, Limitations 114לעיל ה"ש  ,18בעמ'  .83כן ראו פרשת  ,Islamic Unityלעיל ה"ש
 ,113בפס' :49

115
116

It is trite that law and conduct that is inconsistent with the Constitution is
invalid. The objective invalidity is not lessened by the ability of the person
affected to choose not to be bound by it.
ואכן ,כך התייחסו למבחן גם בפסיקה בדרום אפריקה .ראו למשל פרשת ,Ferreira
לעיל ה"ש  ,51בפס'  126לפסק הדין“[…] in the sense of there being a rational :
”connection between mischief and remedy
 ,Woolman & Bothaלעיל ה"ש  ,10בעמ' ( 13והמקורות המובאים שם ,בה"ש .)4

אשר לישראל ,דוגמאות למקרים שבהם נפסל אמצעי פוגעני (בין היתר) בשל היעדרו
של קשר רציונלי בינו לבין המטרה נמצאות למשל בבג"ץ  9593/04מוראר נ' מפקד
כוחות צה"ל ביהודה ושומרון ( ;)26.6.2006וכן בבג"ץ  1030/99אורון נ' יו"ר
הכנסת ,פ"ד נו( .)2002( 665 ,640 )3וראו גם ברק ,לעיל ה"ש  ,51בעמ' .376-374
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הסחר בסמים אין קשר רציונלי 117.מטעם זה נפסלה גם חקיקה שאסרה הצטרפות
של אנשי צבא למועדוני הנחות אזרחיים ,שכן נקבע שהחקיקה אינה בעלת קשר
רציונלי לשמירת המשמעת בצבא (שהייתה תכלית האיסור) 118.בפרשה נוספת
נקבע ששלילת הטבות לבני זוג חד־מיניים ,הטבות שברגיל מגיעות לזוגות
נשואים ,אינה חוקתית משום שאין קשר בין שלילת ההטבות לבין התכלית של
119
שמירת התא המשפחתי.
לגישתו של איילס ,הקשר הרציונלי הוא תנאי הכרחי (קרי תנאי סף) בבחינה
החוקתית על פי סעיף  ,36ואם אין קשר כזה נגמרת הבחינה ,ועל בית המשפט
120
לקבוע שהאקט הנדון אינו חוקתי.

ז .האמצעי שפגיעתו פחותה (Less Restrictive Means to Achieve
)the Purpose
שלא כמו המודל הקנדי והדרישות שנקבעו בפסק הדין בעניין  ,Oakesבדרום
אפריקה דרישת האמצעי שפגיעתו פחותה גמישה יחסית ואינה בבחינת מכשול
גדול כשלעצמה 121.כמו בשיטות משפט אחרות ,גם בדרום אפריקה החובה
 117ראו פרשת  ,Bhulwanaלעיל ה"ש  .105טענת המדינה הייתה שבשל הקושי להוכיח
ולתפוס את העבריינים בעת ביצוע הסחר ,אזי אלמלא החזקה שנקבעה בחוק ,לא ניתן
היה להשית על עבריינים את העונש הכבד ההולם עברת סחר בסמים .בית המשפט
דחה את הטענה — אף שהזכיר את חשיבותה הרבה של מטרת החוק — משום שהכמות
הקטנה שנקבעה כמקימה את החזקה אינה מנביעה מבחינה לוגית את המסקנה
שהמחזיק הוא אכן סוחר:
Although the need to suppress illicit drug trafficking is an urgent and
pressing one, it is not clear how, if at all, the presumption furthers such an
objective. In addition, there appears to be no logical connection between
)( the fact proved (possession of 115g) and the fact presumed (dealingפס'

 24לפסק הדין).
118
119

ראו South African National Defence Union v. Minister of Defence, 1999 (4) SA 469
)(CC
ראו National Coalition for Gay and Lesbian Equality v. Minister of Home Affairs,
)2000 (2) SA 1 (CC
 ,Iles, Limitationsלעיל ה"ש  ,18בעמ' .86

120
 121ההבדל הסמנטי בדרישות מעיד על פער תפיסתי רחב בין שיטות המשפט השונות
באשר לדרישה זו .ואכן ,לא מפתיע שבקנדה מבחן זה הוא לב הבחינה החוקתית ,ואילו

379

רועי ששון

לבחור באמצעי שפגיעתו פחותה חלה רק על אמצעים המשיגים כל אחד מהם
את המטרה באותה מידה 122,ועל בית המשפט להעניק למחוקק מרחב תמרון
123
ולהימנע מקבלת ההחלטה במקומו.
עם זאת גם דרישה זו הביאה לפסילתם של כמה אמצעים כשהיה ניתן להשיג
את תכלית החקיקה באמצעים פוגעניים פחות .כך ,בפרשת  Coetzeeנפסק כי
האפשרות לכלוא חייבים מכוח צו שיפוטי נוסחה באופן רחב מדי ,וההיתר
לכלוא גם חייבים שלא היו יכולים לשלם (בניגוד לחייבים שלא רצו לשלם)
היא לא חוקתית 124.בפרשת  Manamelaנקבע (בדעת רוב) כי בעברה של רכישת
רכוש גנוב העברת הנטל לפתחו של הנאשם להוכיח שהייתה לו עילה סבירה
להאמין שמוכר הסחורה היה מורשה לעשות כן ,אינה האמצעי שפגיעתו פחותה.
זאת ,משום שניתן להשיג את המטרה בפגיעה פחותה בחזקת החפות ,למשל
באמצעות העברת הנטל רק כשמדובר בסחורה גנובה יקרה במיוחד (ההנחה היא
שבעסקאות יקרות במיוחד הקונה אכן בודק את מיהות המוכר ושומר קבלות על
הרכישה ,ולכן סביר יותר לדרוש ממנו לעמוד בנטל) או באמצעות העברת נטל

בדרום אפריקה הוא מבחן אחד בתוך "האיזון הכולל" .בדרום אפריקה בוחנים אם אין
אמצעי שפוגע פחות בזכות (” ,)“less restrictive meansואילו בקנדה הדרישה מורה
על מציאת האמצעי שיפגע בזכויות במידה הקטנה ביותר האפשרית (]“[the means
”.)should impair ̔ as little as possible’ the right or freedom in question
 122ראו פרשת  ,De Reuckלעיל ה"ש  ,105בפס'  81לפסק הדין“The main difficulty :
123

124
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”with this suggestion is that it is unlikely to be an effective less restrictive means
(ההדגשה במקור); פרשת  ,Christian Educationלעיל ה"ש  ,83בפס'  50לפסק הדין.
פרשת  ,Manamelaלעיל ה"ש  ,63בפס'  34לפסק הדין:
When giving appropriate effect to the factor of a less restrictive means,
the court must not limit the range of legitimate legislative choice in a
specific area.
ראו ),Coetzee v. Government of the Republic of South Africa, 1995 (4) SA 631 (CC
בפס'  14-13לפסק הדין (להלן :פרשת :)Coetzee
The fundamental reason why the means are not reasonable is because
the provisions are overbroad. The sanction of imprisonment is ostensibly
aimed at the debtor who will not pay. But it is unreasonable in that it also
strikes at those who cannot pay and simply fail to prove this at a hearing
often due to negative circumstances created by the provisions themselves.

המידתיות החוקתית בדרום אפריקה

הבאת הראיות 125.בפרשת  Makwanyaneנקבע שעונש המוות אינו חוקתי ,בין
היתר משום שהמדינה לא הצליחה להוכיח שעונש המוות אכן משרת את המטרה
126
המניעתית והגמולית יותר משמאסר עולם ,שהוא פוגעני פחות ,עושה זאת.
בהקשר זה יצוין שמעיון בפסיקה עולה שככלל הצבת רף הוכחתי וראייתי גבוה
למדינה עשויה להיות כלי אפקטיבי למדי לביקורת שיפוטית.
השאלות העיקריות שמעורר יסוד זה — כגון עד כמה ניתן להתפשר על מידת
השגת התכלית (ומידת אפקטיביות האמצעי) או באילו מקרים תחויב המדינה
לנקוט אמצעי שהוא פוגעני פחות אף שהוא כרוך בעלויות גבוהות יותר — טרם
קיבלו תשובה מפורשת וחד־משמעית בבתי המשפט .עם זאת בשלב זה נראה כי
בית המשפט נוטה להקל על המחוקק בדרישה זו 127.בפרשת  128Princeלמשל
דובר בעתירת אדם שביקש להיות עורך דין ,והגורם היחיד שמנע זאת ממנו
הוא הרשעתו בעבר בעברה של החזקת סם מסוג קנביס .טענתו הייתה שהחזקת
קנביס ועישונו הם חלק ממסורתו הדתית כבן עדת הרסטאפארי (בקהילה זו
הקנביס נתפס כחומר קדוש ובעל סגולות רבות) 129,והוא אף הצהיר שלא יפסיק
להשתמש בחומר האסור .השאלה המרכזית בפסק הדין הייתה אם האיסור על
החזקת קנביס ועל שימוש בו חוקתי כאשר השימוש נעשה בתום לב וממניעים
דתיים ,ובייחוד נבחנה השאלה אם הענקת פטור לבני הרסטאפארי מהאיסור על
החזקת קנביס ועל שימוש בו תהיה אמצעי שפוגע פחות בחופש הדת של בני
הקהילה ,ועם זאת מצליח להשיג את תכלית החקיקה .לפי דעת המיעוט בפסק
הדין ,פטור ספציפי כאמור לא יפגע בהשגת התכלית ,ולכן הסדר הכולל משטר
של היתרים (למשל לשימוש כחלק מפולחן דתי) יהיה אמצעי שפגיעתו פחותה.
מנגד ,קבעו שופטי הרוב שמערכת פטורים והיתרים תטיל עלויות כבדות על
המדינה ותהיה קשה לאכיפה .על כן נקבע שאין לחייב את המדינה לנקוט את
125

פרשת  ,Manamelaלעיל ה"ש  ,63בפס'  ,49 ,43לפסק הדין .ראו גם פרשת S v.
) ,Mbatha; S v. Prinsloo, 1996 (2) SA 464 (CCבפס'  26לפסק הדין:
Although the choice of the appropriate measures to address the need is
that of the legislature, it has not been shown that an evidentiary burden,
for example, would not be as effective.
פרשת  ,Makwanyaneלעיל ה"ש  ,25בפס'  128לפסק הדין.
 ,Woolman & Bothaלעיל ה"ש  ,10בעמ' .91-89

126
127
 128לעיל ה"ש .15
 129פרשת  ,Princeלעיל ה"ש  ,15בפס'  21-18לפסק הדין.
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ההסדר החלופי ,והאיסור נמצא חוקתי 130.דוגמה נוספת לגישה זו מצויה בפרשת
 131,Christian Educationבנוגע לפטור שביקשו בתי ספר נוצריים מהאיסור
הגורף על ענישה גופנית בבתי הספר .בית המשפט קבע שפטור כאמור יפגע
במידת השגת התכלית הפדגוגית ,ושאף על פי שהאיסור הוא גורף ,הוא מקיים
132
את תנאי האמצעי שפגיעתו פחותה.
יצוין שבית המשפט מדגיש בפסיקותיו את מרחב התמרון של המחוקק ואת
המגמה שבית המשפט לא ייכנס לנעליו של המחוקק ויבחר במקומו את האמצעי
133
הטוב יותר ,אלא רק יבדוק אם האמצעי הנבחר הוא חוקתי.
על אף האמור ,הגישה אינה א־פריורית וחד־משמעית ,וכדי להשיב לשאלה
אם האמצעי צולח את המבחן ,בוחן בית המשפט הדרום אפריקאי משתנים
134
אחדים שמסייעים במתן תשובה שהיא פחות תאורטית ויותר תלוית־הקשר.
כך ,לפי אחד המשתנים ,ככל שהפגיעה בזכות חריפה יותר ,יחמיר בית המשפט
במבחן האמצעי החלופי ,ויהיה נכון לדרוש שימוש בו גם כאשר האמצעי החלופי
מצריך עלויות רבות יותר או שיישומו כרוך בקשיים גדולים יותר 135.לעומת זאת
130
131
132
133

134
135

שם ,בפס'  142-129לפסק הדין.
לעיל ה"ש .83
פרשת  ,Christian Educationלעיל ה"ש  ,83בפס'  50לפסק הדין.
פרשת  ,Makwanyaneלעיל ה"ש  ,25בפס'  104לפסק הדין .כן ראו  ,Manamelaלעיל
ה"ש  ,63בפס'  95לפסק הדין:
The problem for the Court is to give meaning and effect to the factor
of less restrictive means without unduly narrowing the range of policy
choices available to the Legislature in a specific area. […] When a
court seeks to attribute weight to the factor of a less restrictive means,
it should take care to avoid a result that annihilates the range of choice
available to the legislature. In particular, it should take care not to dictate
to the legislature unless it is satisfied that the mechanism chosen by the
legislature is incompatible with the Constitution.
ראו גם  ,Iles, Limitationsלעיל ה"ש  ,18בעמ' .84
 ,Woolman & Bothaלעיל ה"ש  ,10בעמ' .92-91
כך ,בפרשת  Princeסברו שופטי המיעוט שבשל הפגיעה הקשה בבני הרסטאפארי

(הפגיעה קשה במיוחד משום שלקהילה זו אין ייצוג פוליטי ראוי ,ומשום שהחוק
מכתים את כל בני הקהילה ואת אורחות הדת שלה בסטיגמה של עבריינות) ,החוקה
מחייבת את המדינה "ללכת צעד נוסף" ( )walk the extra mileלמען בני הקהילה .ראו
פרשת  ,Princeלעיל ה"ש  ,15בפס' .149 ,51
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ככל שתכלית ההגבלה חשובה ודוחקת יותר ,בית המשפט ייטה פחות לפסול את
האמצעי של המדינה 136.בהקשר זה יוער שמבחן האמצעי שפגיעתו פחותה קשור
למבחן התכלית הראויה באופן נוסף ,שהוזכר גם לעיל :ככל שהתכלית מנוסחת
ניסוח מופשט וכללי יותר ,כן יהיה קל יותר למצוא אמצעי שפגיעתו פחותה,
137
ולהפך.

 .4בית המשפט החוקתי בדרום אפריקה
וזכויות המיעוטים והחלשים
הגנת המיעוטים והחלשים היא נשמת אפו של המשפט החוקתי ,ועל כך אין
חולק .אף המתנגדים להרחבת הביקורת השיפוטית החוקתית מציינים שהגנת
המיעוט היא ההצדקה המרכזית והחזקה ביותר להתערבותו של בית המשפט

 136לפי וולמן ובות'ה ,ייתכן שחשיבות התכלית היא המשתנה שהביא את השופט סאקס
( )Sachsלפסיקות שונות בפרשות  Princeו־ .Christian Educationלעומת פרשת
( Princeלעיל ה"ש  ,)15שבה האיסור על החזקת קנביס אינו מגן ישירות על ערך
חוקתי ואינו חשוב במיוחד (ולכן הציע השופט למזער את הפגיעה בבני הרסטאפארי
באמצעות שימוש באמצעי חלופי) ,בפרשת ( Christian Educationלעיל ה"ש )83
האיסור על ענישה גופנית מגן במישרין על זכויותיהם של התלמידים ,ובייחוד על
שלמות גופם .בשל המשקל החשוב של ערכים אלה הציע השופט סאקס לאשר את
האמצעי למרות הפגיעה בזכויות ההורים.
 137בפרשת  ,Manamelaלעיל ה"ש  ,63התעורר ויכוח בין הרוב למיעוט באשר למרכיבים
אלו של פסקת ההגבלה ,תוך דיון בהוראה שהעבירה את נטל השכנוע לנאשם
שברשותו נמצאה סחורה גנובה (חזקת אשמה ניתנת לסתירה) .שופטי הרוב התייחסו
לתכלית כאל "מיגור שוק המוצרים הגנובים" ,שמידת הפשטתה הגבוהה הביאה
למסקנה שניתן להשתמש באמצעים פוגעניים פחות (למשל ,העברת נטל מוגבלת או
במסגרת כללי הראיות הרגילים) על אף חשיבותה של התכלית .לעומת זאת לעמדת
שופטי המיעוט ,המטרה היא לחייב את הציבור להימנע באופן אקטיבי מפעילות
בשוק המוצרים הגנובים ,ולכן העברת הנטל לגיטימית ויוצרת הרתעה ,ואילו הנטלים
הראייתיים הרגילים (המדינה תצטרך להראות שהרוכש ידע שהמוצר גנוב) לא ישיגו
את המטרה ולא ימנעו מהציבור "להעלים עין" (ראו בפס'  50-49לדעת הרוב ,ובפס'
 97-96לדעת המיעוט).
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בנושאים חוקתיים 138.אחת הסיבות המרכזיות לכך היא כשל הייצוג הדמוקרטי,
הקורה פעמים רבות כשמדובר בקבוצות מיעוט או בקבוצות חלשות בחברה
ומעמיד אותן בעמדה פוליטית וחברתית נחותה ביחס לקבוצת הרוב ולקבוצות
האוכלוסייה החזקות .בנוסף ,בכל הנוגע לפגיעות בחלשים ובעיקר במיעוטים,
הסכנה מפני הפיכת פגיעה חד־פעמית לתופעה חברתית ולדיכוי מתמשך רבה
יותר.
בדרום אפריקה ,בשל ניסיון העבר ,מטרה זו של המשפט החוקתי מתחדדת
שבעתיים .שנים רבות של דיכוי נוראי הסתיימו בתקווה ובציפייה שהחוקה,
הזכויות הכלולות בה ובית המשפט האמון על מניעת הפרתה יהיו מנגנון שימנע —
לתמיד — היווצרות משטר דכאני מן הסוג שאזרחי דרום אפריקה הכירו היטב.
הפנמה מלאה של רעיון זה בפסיקת בית המשפט החוקתי ניתן למצוא בדעת
המיעוט הראויה לציון של השופט סאקס בעניין  .Princeבפרשה זו ,שצוינה
גם לעיל ,נדונה חוקתיות החלת האיסורים על החזקת קנביס ושימוש בו על
בני עדת הרסטאפארי ,שימוש שהוא חלק מתרבותם ומפולחנם הדתי .מבלי
להתייחס לנכונות עמדתם של שופטי המיעוט שם לגופה של מחלוקת ,ראויה
לציון העובדה שהם ראו בבית המשפט שם את "המוצא האחרון" לבני העדה,
139
אשר אינם יכולים להבטיח שמירה על זכויותיהם בשום דרך אחרת.

138
139

ראו למשל JOHN HART ELY, DEMOCRACY AND DISTRUST: A THEORY OF JUDICIAL REVIEW
)(1980
פרשת  ,Princeלעיל ה"ש  ,15בפס'  157לדעת המיעוט של השופט סאקס (ההדגשה

שלי):
The hydraulic insistence on conformity could have a particularly negative
impact on the Rastafari, who are easily identifiable, subject to prejudice
and politically powerless [...] because they are politically powerless and
unable to secure their position by means of a legislative exemption,
the Rastafari are compelled to litigate to invoke their constitutional
rights.

אין לשכוח שמדובר בדעת מיעוט בלבד וששופטי הרוב נתנו את הבכורה במקרה זה
לאינטרסים הציבוריים ולא פסקו פסיקה דומה .אף על פי כן בשל הדעות הדומות
שהובעו בפרשות אחרות ,אי־אפשר להתעלם מדעת מיעוט זו ,וכפי שיוצג בהמשך,
פעמים רבות גישה דומה התקבלה כדעת רוב.
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תוצאותיו של משטר האפרטהייד הביאו למצב ייחודי שאינו מוכר אצלנו
בישראל .קבוצת המיעוט הגזעי בדרום אפריקה היא דווקא הקבוצה הלבנה ,אולם
ברגיל מדובר בקבוצה חזקה מבחינה כלכלית ופוליטית (עוצמתה של הקבוצה
הלבנה נשמרה גם כיום ,אף שזה יותר מ־ 20שנים שהנשיא והמפלגה השלטת
מגיעים מהציבור השחור) .אף על פי כן חשיבות ההגנה על המיעוט ועל החלש
אינה פוחתת בדרום אפריקה ,הן משום שתקופת האפרטהייד הותירה צלקות
ויצרה השלכות פרקטיות פסולות רבות בחברה (קבוצות אוכלוסייה שחורות לא
מעטות עדיין סובלות מעוני ,מבערות וכיו"ב) ,הן משום שחיות במדינה קבוצות
מיעוט מסוגים שונים כגון עדת הרסטאפארי ,שהיא מיעוט דתי .ניתן ללמוד
מן המקרה הדרום אפריקאי שגודל הקבוצה אינו הנתון היחיד המשפיע לעניין
הצורך לראות בה קבוצה חלשה שיש לגלות כלפיה דאגה ורגישות מיוחדת.
החברה הישראלית מתמודדת ,בדרכה שלה ,עם אתגרים דומים — שסעים קשים,
התמודדות עם זכויות מיעוטים וקבוצות חלשות מסוגים שונים ועם תוצאות של
הפליות העבר כלפי קבוצות שונות .במובן זה המשפט הדרום אפריקאי הוא מקור
משווה חשוב ביותר ,שניתן ללמוד ממנו — לטוב ולרע — על ההתמודדות עם
אתגרים אלו.
זאת ועוד ,חשיבות היחס למיעוטים אינה מתבטאת רק בתפקיד המרכזי של
בית המשפט כקולן היחיד של אותן קבוצות .גם ברובד הקונקרטי יותר ,בעת
בחינת המידתיות ,יש חשיבות מכרעת לזהות הנפגע ומעמדו לבחינת עוצמת
הפגיעה בו .נראה שככלל ניתן לומר שפגיעה בזכויות ה"חלש" — בין כשמדובר
במיעוט אתני ,דתי או פוליטי ,ובין כשמדובר בקבוצות מוחלשות או חסרות ישע —
עלולה לטמון בחובה נזק גדול מזה שטומנת פגיעה דומה בחזק.
פרמטר זה של המידתיות מוצא מקום ראוי בפסיקת בית המשפט החוקתי
בדרום אפריקה ,אשר בוחן את מיהות הנפגע באומץ ובכנות ראויים לציון
ומשתמש בממצאים כאינדיקציה מסייעת 140.נמחיש את הטענה בכמה מקרים
חשובים שהגיעו לפתחו של בית המשפט החוקתי .דוגמה ממצה ביותר עולה

 ,Woolman & Botha 140לעיל ה"ש  ,10בעמ'  .82-81ודוק :את הקו הפסיקתי בבית
המשפט הוביל השופט סאקס ,אולם כיום כבר ניתן למצוא התייחסות לפרמטרים אלה
גם בפסיקותיהם של שופטים אחרים.
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 שבה דעת הרוב אינה מתעלמת מן ההשלכות המעשיות141,Manamela מפרשת
:של העברת נטל ההוכחה לנאשם בעברה פלילית של החזקת סחורה גנובה
The practical implications of this cannot be ignored. Many
of these people are not likely to keep records of the wide
variety of informal transactions that they conclude daily.
They, and not the professional receivers, are the persons least
in a position to discharge the onus and hence become the class
most vulnerable to erroneous conviction precisely because of
their disadvantaged position in society. Furthermore, because
of their inability to afford legal representation, they will not
be well prepared either to present their case to best advantage
or to meet the cross-examination to come. The risk of people
being erroneously convicted, subjected to the social stigma of
conviction and unjustly sent to jail, is unacceptably high.142

 שם נדונה שורת הוראות מתקופת האפרטהייד,Zondi דוגמה נוספת נמצאת בפרשת
143
,אשר אפשרה לבעלי קרקעות ללכוד ולהחרים עדרים וחיות העוברים בשטחם
"ללא הודעה לבעליהם או התרעה בפניהם (אלא אם בעל העדר הוא שכן "מורשה
 עד אשר בעל העדר מפצה את בעל הקרקע בגין הנזקים שנגרמו,)של בעל הקרקע
,) אם בעל העדר אינו משלם (או כאשר אי־אפשר למצאו."ומשלם "דמי החרמה
 וכל התהליך מתנהל ללא מעורבות שיפוטית,בעל הקרקע רשאי למכור את העדר
 הוא. לא העלים עין מתוצאותיו האמיתיות של החוקNgcobo  השופט144.כלשהי
הזכיר שאפליה ממסדית חריפה (כפי ששררה בתקופת האפרטהייד) טומנת בחובה
 אשר הופכות את המופלים (לשעבר) לנחותים אף מבחינת,השלכות ארוכות טווח
. לפסק הדין44 ' בפס,63 לעיל ה"ש
.66 ו־8 ' בפס,124  לעיל ה"ש,Coetzee ראו גם פרשת
Zondi v. Member of the Executive Council (MEC) for Traditional and Localראו
Klug,  ראו גם.)Zondi  פרשת: (להלןGovernment Affairs, 2005 (3) SA 589 (CC)
.284-283 ' בעמ,26  לעיל ה"ש,South Africa’s Constitutional Court
. לפסק הדין,52-43 ,2 ' בפס,143  לעיל ה"ש,Zondi לפירוט על ההוראות ראו פרשת

141
142
143
144
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ההגנה שניתנת להם בסדר המשפטי החדש 145.זאת ועוד ,בתשובה לטענה שניתן
לפתור את היעדר הדרישה להודעה מראש באמצעות מודעה בעיתון על הליכי
ההוצאה לפועל ,ציין השופט  Ngcoboשהיות שמרבית קבוצות האוכלוסייה
החלשות הללו הן אנאלפביתיות ,הודעה בעיתון אינה מספקת כדי לעמוד בדרישה
להתרעה מוקדמת .מטעמים אלו ,ומטעמים נוספים ,קבע בית המשפט שההוראה
אינה חוקתית ובטלה .הוראה זו והיחס של בית המשפט אליה מעניינים במיוחד
משום שברור שאין בהוראה כשלעצמה שום אלמנט גזעני אינהרנטי ,ועם זאת ברור
שהוראה זו יסודה בפערים המעמדיים בין שחורים (בעלי העדרים ,שפעמים רבות
כל רכושם הוא אותו עדר) לבין לבנים (בעלי הקרקעות) ומנציחה אותם .באתגר
זה לדעתי עמד בית המשפט יפה ,קידם את עשיית הצדק ונשאר נאמן לערכים
ולמטרות האמיתיים שבבסיס החוקה.
נקודה מעניינת נוספת לעניין היחס למיעוטים ולחלשים מצויה בפסיקות
בעניין זכויות חברתיות וכלכליות .סוגיה זו מעוררת מחלוקות קשות כמעט בכל
דמוקרטיה חוקתית ,אולם נדמה שבדרום אפריקה זהו אחד הנושאים שמרכזים
עניין רב במיוחד 146.אחת מנקודות הציון החשובות בהקשר זה הייתה פרשת
האיידס 147.בשנת  2002באה לפתחו של בית המשפט עתירה שביקשה לחייב
את המדינה לספק טיפול ספציפי (ויקר במיוחד) לנשים הרות חולות איידס ,כדי
למנוע את הדבקת העוברים שהן נושאות בנגיף .סעד זה הוא חריג ושונה מהסעדים
המקובלים בעתירות בנוגע לזכויות חברתיות (שבמקרה הרגיל מסתכמים בחיוב
המדינה לעמוד במדיניות סבירה ומידתית) .בית המשפט קיבל את העתירה פה
אחד (בהרכב של  11שופטים) בשל הפגיעה בזכות לבריאות וחייב את המדינה
להפוך את הטיפול לזמין ונגיש .בכך הוכיח בית המשפט שבמקרה הצורך הוא
לא יעמוד מנגד ויתערב במידה רבה גם בנוגע לזכויות החברתיות.
 145שם ,בפס'  51לפסק הדין:

146
147

[…] in the case of someone like Mrs Zondi, who belongs to a group
of persons historically discriminated against by their government […],
which still affects their ability to protect themselves under the laws of the
new order, different considerations may apply.
ראו  ,Klug, South Africa’s Constitutional Courtלעיל ה"ש  ,26בעמ' .273-272
ראו Minister of Health v. Treatment Action Campaign (No. 2), 2002 (5) SA 721
)(CC
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פרשה נוספת שראוי לציינה היא פרשת  148.Khosaבאותו מקרה נדונה
חוקתיותה של הוראת חוק השוללת זכויות סוציאליות מסוימות מאנשים שאינם
אזרחי דרום אפריקה ,ובין השאר מתושבי קבע במדינה .העותרים היו אזרחי
מוזמביק ששהו בדרום אפריקה כתושבי קבע וטענו שההוראה פוגעת בזכות
לשוויון ובזכות לביטחון סוציאלי ( .)Social Securityבית המשפט קיבל את
העתירה וקרא לתוך החוק את המילים "(אזרח) או תושב קבע" ,בציינו שהזכויות
החוקתיות הללו מוקנות לכל אדם ואינן מותנות באזרחות .בפרשה זו הכיר
למעשה בית המשפט בזכאותם של תושבי קבע לזכויות הסוציאליות הבסיסיות
שלהן זוכים אזרחים.
אף שמדובר בפרשות חריגות יחסית (במידת ההתערבות של בית המשפט,
ולא בחשיבות הרבה שנותן בית המשפט לזכויות חברתיות) ,הן מעידות על
מחויבותו של בית המשפט לשמירה על החלש ועל ה"אחר" ולתיקון עוולות
העבר .לדעת  ,Kendeבית המשפט מטיל את מלוא כובד משקלו על ההגנה על
קבוצות חלשות באוכלוסייה ,ואף עושה זאת ביתר שאת כשמדובר בקבוצה שאין
באפשרותה להשיג את מטרותיה הלגיטימיות בדרך פוליטית 149.לכן לדעתו בית
המשפט ייטה להתערב בעניינים הקשורים לזכויות של זוגות חד־מיניים או עניים
(שאינם בעלי כוח פוליטי) יותר משייטה לעשות זאת בענייני הפליית שחורים או
נשים .אף שאין חולק על האפליה המתמשכת שהייתה מנת חלקם של שחורים
ונשים ,הם קבוצות רוב בדרום אפריקה ויכולים לממש חלק משאיפותיהם בדרך
הרובנית ,שמעוררת פחות מחלוקת ואינה דורשת יצירת קונפליקט בין הרשויות
הנבחרות לבית המשפט .אם  Kendeצודק ,מגמה זו ראויה בהחלט ,שהרי — כפי
שנאמר לעיל — ההגנה על חסרי ה"קול" או הכוח הפוליטי היא "הגרעין הקשה"
וההצדקה המרכזית לכל חוקה מודרנית ולכל ביקורת שיפוטית חוקתית.
על אף האמור לעיל ,אין תמימות דעים באשר לטיב ה"שירות" שמספק
בית המשפט לשכבות החלשות .דוגארד ( ,)Dugardלמשל ,טוענת שבית המשפט
לא הפנים את הפוטנציאל הגלום בפסיקותיו לשם קידום צדק מעברי וחלוקתי,
148
149
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ושפסיקתו אינה מספקת מענה לבעיות האמיתיות של הקבוצות העניות והחלשות
בדרום אפריקה 150.הביקורת מכוונת בעיקר כלפי פסיקות בנוגע לקבוצות חלשות
מבחינה חברתית־כלכלית (ולא בנוגע למיעוטים אתניים ,דתיים וכדומה) ונסבה
בעיקר על מכשולים שמעמיד בית המשפט בפני קבוצות אלו .במישור הדיוני
נטען שבשל עלויות ההתדיינות הגבוהות (בין השאר משום שכדי להגיע לבית
המשפט החוקתי יש לעבור ערכאות רבות בדרך) ובשל היחס הלא אוהד לעותרים
ציבוריים רק עתירות מעטות מובאות בשם העניים (שממילא מתקשים לפנות
לבתי המשפט בעצמם) .במישור המהותי נטען שבית המשפט לא עבר דרך ארוכה
מספיק בפסיקותיו בעניין זכויות חברתיות וכלכליות ,ושבפסיקותיו אינו מגן
כיאות על זכויות אלו 151.הדוגמה הבולטת והשכיחה המובאת בספרות לתמיכה
בטענה זו היא פסק הדין בעניין ( Soobramoneyסוברמאני) 152.בפרשה זו דובר
באדם שחלה במחלת כליות סופנית ונזקק לטיפול בדיאליזה .בשל מחסור
במשאבים לא היה בית החולים יכול לספק את הטיפול הדרוש לכל החולים
ובוצע תיעדוף של החולים על בסיס חיוניות הטיפול ויכולתו להצליח .משום
שמצבו של סוברמאני היה כמעט לא הפיך ודרש טיפול רציף בדיאליזה ,הוא
לא קיבל את הטיפול .סוברמאני ביקש — בהתבסס על זכותו לטיפול רפואי ועל
זכותו לחיים — לחייב את המדינה לספק לו את הטיפול .בית המשפט החוקתי
אישר בהחלטתו את פסיקות הערכאות הקודמות וקבע שהמדינה לא הפרה את
חובותיה מתוקף הזכות לבריאות ,משום שפסקת ההגבלה הספציפית של הזכות
קובעת סטנדרט של סבירות ,ובמקרה הנדון המדינה עמדה בו.

150

ראו Jackie Dugard, Courts and the Poor in South Africa: A Critique of Systemic
).Judicial Failures to Advance Transformative Justice, 24 SAJHR 214 (2008
לביקורות נוספות ברוח זו ולתשובות אפשריות להן ראו Mark S. Kende, The South
African Constitutional Court’s Construction of Socio-Economic Rights: A Response
)to Critics, 19 Conn. J. Int’l L. 617 (2004

 151מגמות אלו ,טוענת דוגארד ,הן הגורם שמסביר את הפיחות באמון הציבור בבתי
המשפט ,מ־ 58%בשנת  2004ל־ 49%בשנת ( 2007שם ,בעמ'  .)238מעניין שבישראל
נשמעת הדעה ההפוכה ,ולפיה דווקא כשבית המשפט נוקט גישה אקטיביסטית יותר
הוא מאבד מאמון הציבור .ראו תומר זרחין "דו"ח חושף :ירידה חדה באמון הציבור
במערכת בתי המשפט" הארץ .)22.6.2010( Online
Soobramoney v. Minister of Health (KwaZulu-Natal), 1998 (1) SA 765 (CC) 152
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נדמה שביקורת זו כלפי בית המשפט היא מרחיקת לכת ,לפחות בכל הנוגע
לפן המהותי .ראשית ,משום שלא ברור כלל שפרשת  Soobramoneyמעידה
על הכלל .בפסיקות מאוחרות יותר ,ובעיקר בפסיקה בעניין האיידס ,שנזכרה
לעיל (חיוב המדינה להעניק טיפול שימנע הדבקת עוברים שאמם חולה במחלת
האיידס ,גם היא עוסקת בזכות לבריאות) ,נוקט בית המשפט קו אקטיביסטי
ביותר ושונה מזה שנקט בפרשת  .Soobramoneyגם בספרות צוין שבית המשפט
פוסק לאחרונה בקו אקטיביסטי ,שאף מביא לביקורת לא מבוטלת עליו 153.שנית,
גם אם פסיקת בית המשפט עד כה היא פרגמטית ומרוסנת מכפי שהייתה יכולה
להיות במצב האידאלי (ולדעתי השאלה מהו המצב האידאלי שנויה בעצמה
במחלוקת) ,נדמה שמבחינת ה"פוליטיקה" של השפיטה יש שיקולים נגד
התערבות בית המשפט ,בעיקר בנושאים שנויים במחלוקת או בנושאים המצויים
במרכזו של דיון פוליטי ,כגון זכויות חברתיות ומדיניות כלכלית־חברתית ,שבתי
משפט בדמוקרטיות חוקתיות רבות נוקטים בעניינם גישה מרוסנת .בהקשר זה
יפים יותר הדברים שכתבה דוגארד כשנתיים קודם לכן ,שבהם היא מציינת
ששופטים הרגישים לזכויותיהם של מיעוטים וחלשים אינם תנאי מספיק להגנה
ראויה על זכויותיהם ,ושבית המשפט חייב להיות — לפחות כאשר הוא עודנו בית
154
משפט "צעיר" — מודע לגבולות התערבותו ולנהוג בהתאם.
ביקורת נוספת שנשמעת בספרות (ואינה ייחודית דווקא לדרום אפריקה) היא
שהקונסטיטוציונליזציה ושיח הזכויות משרתים דווקא את המשתייכים לשכבת
האליטות ,ולכן בהקשר הדרום אפריקאי ה"בשורה" שהביאה עמה החוקה אינה
גדולה כפי שניתן לחשוב 155.גם ביקורת זו אינה מבוססת לטעמי .דווקא חוקת
דרום אפריקה — אולי יותר מבכל מקום אחר בעולם — אינה מבוססת רק על
חירויות אינדיווידואליות אלא מכירה בזכויות קהילתיות 156,ומצויות בה זכויות
חיוביות (חברתיות־כלכליות) בהיקף נרחב .זאת ועוד ,מחקרים רבים מעידים
153
154

 ,Klug, South Africa’s Constitutional Courtלעיל ה"ש  ,26בעמ' .287-285 ,273
ראו J. Dugard & T. Roux, The Record of the South African Constitutional Court
in Providing an Institutional Voice for the Poor: 1995–2004, in Courts and Social
) ;Transformation in New Democracies 107, 120 (Gargarella et al. eds., 2006וכן
ראו  ,Kendeלעיל ה"ש  ,5בעמ' .293

 155שם ,בעמ' .289-288
 156ס'  31-30לחוקה .ראו גם  ,Kendeלעיל ה"ש  ,5בעמ' .49
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שהשינוי חלחל ל"רחוב" ול"שטח" ,וכן שהמרוויחים העיקריים מפסיקות רבות
של בתי המשפט היו בני הקבוצות החלשות (נמצא למשל שביטול עונש המוות
בפרשת  Makwanyaneהועיל בעיקר לאסירים שחורים רבים שנשפטו בתקופת
157
האפרטהייד ושנגזר עליהם עונש מוות).
לסיכום פרק זה ,למרות הקושי לשרטט תמונה מלאה ומפורטת של יחסו של
בית המשפט החוקתי למיעוטים ולחלשים בחברה בגבולות רשימה זו ,עולה כי
לפחות בחלק מפסיקותיו מפנים בית המשפט את תפקידו כמגן המיעוט והחלש,
זוהי ,כאמור ,ההצדקה החזקה ביותר לביקורת שיפוטית חוקתית .אף שהגישה
הדרום אפריקאית אינה חפה מבעיות ,ייתכן שניתן ללמוד מהכלים שבית המשפט
מאמץ בפסיקותיו .כך ,למשל ,נדמה שסביר לומר שפגיעה בזכויות ה"חלש"
עלולה לטמון בחובה נזק גדול מזה שטומנת בחובה פגיעה דומה בחזק .גילויי
גזענות למשל פוגעים במיעוט כרוני ולמוד אפליה יותר משהוא פוגע במיעוט זמני
או ברוב .בדומה לזה ,עיקול נכסים מסוימים כסנקצייה בגין חובות שצבר פלוני
פוגע בנפגע עשיר (אשר יש לו נכסים אחרים להתקיים מהם) באופן ובעוצמה
שונים לחלוטין משפוגע הוא בנפגע עני שכל רכושו עוקל (ויתרה מזו ,סביר שאין
לו אמצעים להעמיד לעצמו הגנה משפטית ראויה שתתמודד עם המצב שאליו
158
נקלע).

 .5סיכום
רשימה זו סקרה באופן ראשוני את תורת המידתיות החוקתית בדרום אפריקה כפי
שהיא מתבטאת בחוקה עצמה ,בפסיקות בית המשפט ובדיונים האקדמיים .משום
שהמשפט במדינה זו כמעט שאינו נחקר בישראל ,הרשימה כוללת גם התייחסות
 157ראו שם ,בעמ' ( 292-289והאסמכתאות המובאות שם).
 158ודוק :הגישה האמורה עלולה ליצור תמריץ לעותרים להציג מצג שלפיו הם נמצאים
במצב קשה מכפי שהם באמת ,שהרי כך ייתכן שיזכו לבחינה "אוהדת" יותר מצד בית
המשפט .לכן על בתי המשפט להבטיח שקריטריון זה לא יהפוך קרדום לחפור בו בידי
העותרים .התחשבות זו במעמד הנפגע במסגרת קביעת עוצמת הפגיעה תביא לשינוי
אמיתי ורצוי רק אם תאומץ בחינה כנה ואמיתית של המצב לאשורו .אלמלא כן ,ייתכן
שרבה הסכנה מהתועלת ,בשל החשש שטענות לא נכונות יזכו ללגיטימציה שיפוטית.
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קצרה לנושאי רקע ,כגון נקודות ציון בהיסטוריה החוקתית של המדינה ,היחס
של בית המשפט החוקתי למיעוטים במדינה ונושאים נוספים.
הפסיקה בישראל מתייחסת מעט מאוד ,אם בכלל ,למשפט בדרום אפריקה.
גם באקדמיה הישראלית נרשמת התייחסות מינורית ביותר לשיטת משפט זו
ולחוקה שבה ,למרות השבחים שהורעפו עליה בעולם ,הן במישור החוקתי הן
במישור פסיקת בית המשפט .רשימה זו מלמדת שלא זו בלבד שמדובר בשיטת
משפט לגיטימית — שיכולה להיות מקור השראה לפסיקותיו של בית המשפט
או כלי אקדמי לביקורת ולהשוואה — אלא שאף האתגרים שעמם היא מתמודדת
דומים במובנים מסוימים לאלה שהשיטה הישראלית מתמודדת עמם" .המהפכה
החוקתית" בשתי המדינות ,שנעשתה בתקופות מקבילות ,והמחויבות שמפגין
בית המשפט החוקתי לשמירת ערכי החוקה — אלה וסיבות נוספות הופכות אותה
לשיטה העשויה להניב תועלת למשפט הישראלי בכלל ולמשפט החוקתי בפרט
לא פחות משיטות המשפט שאליהן פונים בתי משפט וחוקרים בישראל לעתים
מזומנות ,כגון שיטת המשפט האמריקאית.
המשפט בדרום אפריקה לא נבחן ברשימה זו מנקודת מבט נורמטיבית,
אלא בעיקר מנקודת מבט תיאורית ,תוך עמידה על הדמיון והשוני בין המשפט
הדרום אפריקאי לשיטתנו בישראל .ההחלטה אם לאמץ תובנות מהמשפט הדרום
אפריקאי בהקשר החוקתי — כמו כל "שאילה חוקתית" — דורשת זהירות רבה
ותבונה .תקוותי היא שרשימה זו מספקת חומר למחשבה לדיון בסוגיה זו.
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