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 עיקרון הגבלת השלטון: .1

כלכליים, אנושיים, מקורות  :רבים הכוללים אמצעים השלטון מחזיק באמצעיםהצגת מושג: 

 כוח רב. השלטון מחזיק בידיו  כלומר. מנגנוני אכיפהו מידע

 יש צורך להגביל את השלטון על מנת למנוע:  מסיבה זאת

  ןועה על ידי השלטניצול הכוח לר -

  או בזכויות קבוצה פגיעה בזכויות האדם והאזרח -

פורמאליים לדוגמה: חוקה דמוקרטית, מוסדות  ,לצורך הגבלת השלטון ישנם אמצעים שונים

 , תנאים הכרחיים לבחירות דמוקרטיות והפרדת רשויות. בלתי פורמאלייםו

. החשש נובע מהרעיון כותב המאמר חושש לקיומה של הגבלת שלטון בישראלהסבר: 

על לחוקק את "פסקת ההתגברות" שתאפשר לחוקק מחדש חוק שבוטל על ידי בג"ץ. זאת 

חברי כנסת )רוב מוחלט(. כותב  61תמיכה של תזכה לששבוטל,  הצבעה מחדש על החוקידי 

ביר כל המאמר מסביר כי במצב כזה הממשלה, שיש לה רוב קואליציוני בכנסת, תוכל להע

 להגן על זכויות האדם והאזרחלהתערב בנושא וחוק שתרצה, מבלי שבית המשפט יוכל 

כותב המאמר מוסיף כי בישראל יש חשיבות עליונה לריסון הממשלה,  .יידרש לכךבמידה ו

  וזאת כאשר אין בישראל חוקה המגנה על זכויות האדם ואזרח. 

 , זאת נוכח הגבלת השלטון בישראל למימושו של עיקרוןברוח זו, כותב המאמר חושש 

פגיעה בזכויות האדם והאזרח, שהיא אחת המטרות לפיהן יש צורך להגביל את להאפשרות 

 השלטון בדמוקרטיה. 

 אקטיביזם שיפוטי  .2

מדיניות מרחיבה של בית המשפט במסגרתה קיימת התערבות של בתי הצגת מושג: 

 המשפט בפעולות הרשות המבצעת והמחוקקת.

רשויות בהתבסס על חוקי היסוד במסגרת זו בית המשפט בוחן את שיקול הדעת של ה

 .במדינה

 בוויכוח ציבורי במדינת ישראל. נתוןשיפוטי האקטיביזם הנושא 

 



 
 

    

האקטיביזם השיפוטי בא לידי ביטוי בטענתם של התומכים בחוק "פסקת הסבר: 

זאת כאשר  אקטיביזם שיפוטי.ההתגברות". תמיכתם נובעת מהרצון למנוע מבג"צ לפעול ב

על פי דעתם בית המשפט מרבה לפסול חוקים וכן מונע מן הממשלה לממש את המדיניות 

 שלה. 

מימוש  פסילת חוקים והתערבות בהחלטות הממשלה, מצד בית המשפט, היא למעשה

  .מדיניות הנקראת אקטיביזם שיפוטי

 

 

 

 

 תפקיד הממשלה: תקנות לשעת חירום: .3

בור וקיום יהצ ןממשלה מוסמכת להתקין תקנה לשעת חירום לטובת הגנת המדינה, ביטחוה

  אספקה ושירותים חיוניים

 התקנות יכולות לצמצם מימוש של זכויות אדם ואזרח. 

לות לגבור על הוראות החוק למעט חוקי יסוד )כמו לדוגמה: חוק יסוד תקנות לשעת חירום יכו

 חופש העיסוק(. 

על ידי הכנסת  וכרזות מחדשבמדינת ישראל התקנות תקפות מיום הקמת המדינה, והן מ

 שנה. בכל 

 על התקשורת, סגירת אזורים לתנועהתקנות לשעת חירום יכולות לכלול: הטלת צנזורה 

  .ביצוע מעצרים מנהלייםו

 

תפקיד הממשלה בא לידי ביטוי בקטע במשפט הבא: "הכנסת כבר חוקקה חוקים שמקנים 

 לרשות המבצעת סמכות לפגוע בזכויות האדם ואזרח בניגוד לחוק הקיים". 

במקרה זה מדובר כמובן בתקנות לשעת חירום המאפשרות לממשלה לקבוע תקנות ולבצע 

 . במצב חירום זכויותהמימוש ת את המצמצמופעולות 

 

 

 


