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הדמוקרטיה החוקתית – המבנה השלטוני שנחשב ליציב ולהגון שבמשטרים ,ואשר מדינות רבות אימצו במאה
האחרונה כתחליף לשלטון סמכותני או כאבולוציה של משטר פרלמנטרי – מתפקדת תוך סתירה טבועה :בעוד
הדמוקרטיה היא שלטון הרוב באמצעות נציגיו הנבחרים באופן עתי ,החוקתיות היא הגבלת כוח השלטון של
הרוב באופן קבוע .ביטוי מוסדי נפוץ לסתירה זו הוא המחלוקת בנושא הלגיטימציה של ביקורת שיפוטית –
כוחה של הרשות השופטת ,ששופטיה (לרוב) אינם נבחרים ,לבטל את מעשיו הרובניים של בית המחוקקים.
האם זהו מימוש הפרדת הרשויות ,או המלכת רשות אחת על חברתה? האם תיתכן דמוקרטיה בלי ביקורת
שיפוטית? האם תיתכן חוקה בלי ביקורת שיפוטית? אילו דגמים שונים של ביקורת שיפוטית ניתן לעצב?
למרות שמדובר בתופעה מוסדית ותיקה ,ולמרות שהיא הולכת ונעשית נפוצה בעולם ,סוגיית הביקורת
השיפוטית עדיין מעוררת מחלוקת ערה ,בישראל ובעולם.
בקורס נדון הן במתח המושגי שמעורר הצירוף "דמוקרטיה חוקתית" ,והן באתגר המוסדי שצירוף זה מעורר
ביחסים שבין בתי המשפט לבית המחוקקים .נבחן טיעונים ,הסברים וביקורות מן התיאוריה הליברלית
ומתיאוריות של זכויות ,מתפיסות תהליכיות והשתתפותיות של הדמוקרטיה ,מן הגישות הפופוליסטית
והמרקסיסטית ,ומן הניתוח של יכולות מוסדיות ושל זכויות אדם .כמו כן נבחן מודלים מוסדיים שונים
שהוצעו ושנוסו לעיצוב היחס שבין שופטים ומחוקקים בתחום החוקתי .הדיון האקדמי הער והממושך ביותר
בעניינים אלה מתנהל בארצות הברית – מולדת הביקורת השיפוטית המודרנית – ורבים מהחומרים שנפגוש
יילקחו מהכתיבה שם .מטרת הקורס היא לחשוף ולהבין את מגוון השיקולים ,האינטרסים והאידיאולוגיות
המניעים את העימות בין הרשות המחוקקת והרשות השופטת ,ובדרך זו לסגל גישה ביקורתית ורגישה
לדקויות בתחום טעון זה.
הציון יורכב מבחינה ,שתהיה בחומר פתוח ( ,)90%מנייר תגובה אחד לפחות ( ,)10%ומציון מיטיב על
השתתפות של עד  5נקודות.
הנוכחות בשיעורי הקורס היא חובה ותנאי לגישה למבחן .ניתן להיעדר משני שעורים לכל היותר .כל היעדרות
נוספת מחייבת אישור המרצה.
ניתן ליצור קשר עם המרצה באימייל.ori.aronson@biu.ac.il :
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