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**דרוררון
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socrates, Helen

בניוהשחתתבאליםכפירהבאשמתלדיןסוקרטסנתבע,ס"לפנה399בשנת
והוצאלמוותנידון,מושבעים501שלעממימשפטמביתבדינוחייביצאהוא.הנעורים
.להורג1
,פאידון,אפלטת]"אדםמכלוצדיקחכם,ובכלל...זמנובנימכלהטוב"הגיעאיך

?פעלולמענםבקירבם,אתונהאזרחיבפניחייועללהגןעליוהיהבולמצב[118

הדמוקרטיה"סוגיתושלסוקרטסמשפטשלאחדבהבטמתמקד,זהמאמר
מקורותיהאשר,והביטויהמחשבהחרותשלההבט,בוהמתעוררת"המתגוננת

בקרקעלהביטשנשתאהוככל.סוקרטסשלעירו,העתיקהבאתונהנמצאוהראשוניים
,המדעיהמחקר,הדמוקרטיהאתהניבה,שנהממאהפחותבמשךאשרהפורייה

מישלהמעמדמול,נבוכיםנעמודכךהפילוסופיתוהחשיבההטרגדיה,הגיאומטריה
כתםזהוהאם.עמובנישופטיובפניניצב,זמנושלהפילוסופיםכגדולרואיםשאנו
...החלטתםלהצדיק,מאשימיובידייששמאאו,שייצגהולחופשלאתונהשחור

2"אפולוגיה"ההואבהםהעיקרי.זהמשפטעלללמודניתןמהםמקורותמספרבידינו

ממנהחלקיםאםבברורלדעתשקשהאף,נאמןמקורבהלראותנהוגאשר,לאפלטון

מאוניברסיטתכשראסא'ולפרופלמינהלמהמכללהנפתלי-בןארנהר"לדנתונהתודתי* אלכסלדוקטורנטמיוחדתתודה.המאמרהכנתבמהלךהמחכימותהערותיהםעלאביב-תל

אתונהשעריאתבפניפתחשבעצותיועל,כירושליםדמנכריתמהאוניכרסיטהיעקוכסון
.העתיקה

.למינהלהמכללהשללמשפטיםהספרבביתראשוןלתוארותלמידהעתכתבמערכתחבר** א1
.168(ה"תשמ)גדלוחהבימיאחונהפוקס'

שלבדבריוהמדוכרכאן.עצמועלזכותהמלמדנאשםנאוםביווניתהמצייןהמשפטיהמונח2
.ההסטורימהנאוםהתרשמותוסמךעלאפלטוןשלחכורדיוקליתראוסוקרטס
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לאפלטת"מדינה"ההינונוסףחשובמקור.הסוקרטיהנהמאעלאפלטוניתהשלכהאינם
ההגנהכתבאתבההרואיםישואשר,צדקמהו:השאלהעללהשיבהמחברמנסהשבה

.סוקרטסשל(המהותי)האמיתי
התחשבותתחייב,ולהרשעהלדיןלהעמדה,מודרנימשפטיאופיבעלתהתיחסותכל

חופשלעניןהרלבנטיתהשאלה.האתונאיםעלשהשפיעוההסטוריותובנסיבותבסיבות

הערךעלבפנינותצביעהתשובה.למשפטפוליטירקעישמידהבאיזו,הינההביטוי
חרויותבנושאדילמותבימינוגםשהרי,המודרניתלדמוקרטיההמשפטבספורשיש
כללנדירעניןאינן,הציבורושלוםהמדינהכבטחוןמוגניםערכיםמולאלואיזונןהפרט
.ועיקר

להשפטהגורמים

:עיקריותגישותשתילמעשהמציגה,ההסטוריוניםביןהמחלוקת

לסברהיסודאיןשכןפוליטירקעלמשפטשאיןטוענת3אחתמרכזיתגישה
ממתנגדיההיהעצמושסוקרטסאוקיצונייםדמוקרטיםהיוסוקרטסשלשמאשימיו
העוקץנונקונפורמיסטאדםכנגדבנקמהשהמדובראלא,הדמוקרטיהשליותרהחריפים
,זולגישהסימוכין.והשמצותשנאהכלפיוומעוררבדעותיודורובניאתומטריד
האשמהאתמטילהואבהםאשר,באפולוגיהסוקרטסבדבריההסטוריוניםמוצאים
בקרבהמרוביםמקטרגיושתרעוכלפיוהשנאהבאוירת,לדיןלהעמדתובלעדיתהכמעט
ומרוביםהשנאהשמרובה...שאמרתיבמהושצדקתילכםדעואך=האתונאיהקהל

שניים)אניטוסולאמליטוסלא,אפשרבכללאם,שתכשילניהיאוהיא,בההמשתהפים
לפי.[28,אפולוגיה,אפלטון]"רביםשלהדיבהאלא(.ד.ר-הקטגוריםשלושתמבין

"הראשוןקטרוג"לסוקרטסשעורךהחלוקהאתלקבליש,לעילהאמורההגישה
העמדתו,דהיינו-"האחרתהקטרוג"ושבה(האפולוגיהכדברי)"האחרוןקטרוג"ול

הדיבהוהוצאותההשמצותאותןמכלהמורכב,הראשנןשלפונקציהאלאאינו-לדין
.עליו

באותןסוקרטסמתרכז"אפולוגיה"הכללאורך,שאמנםstone4טועןזודעהכנגד
,הפוליטי-הסוקרטיהנונקונפורמתם,אולם.העםאתכנגדושעוררו,השמצות

אם,פינהבכללהישמעיכלו-דעותיו.רבותשניםבמשךידועהיה,והדתיהפילוסופי
מאשיםקםלאהשניםשבמהלךיתכןאיך,כךאם.אריסטוקרטייםבחוגיםואםבשוק
כלנימשכו,ללעגושימתוהאנונימיותההאשמות,עצמוסוקרטסדבריפי-עלהרי.כנגדו
:הבטיםשנילתשובהז70לגילבהגיעולדיןלהעמידו,לפתענזכרומדוע.הזמןאותו

,מתנגדיםלדעותלהקופתהדופןיוצאבאופןסובלניתהנראהככלהיתה,אתונה.א
עםאחדבקנהעלולאבוודאיאשר,סוקרטסשלהפוליטייםלרעיונותיוגםוהכוונה

.האתונאיתהדמוקרטיה

.170,171'בע,1הערהלעיל,פוקס'א3
1.ע.5!6פ10ד*Soarates)0hgal(%198ע.4.156-140
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סוקרטסאתדברשלבסופושהכניסואלההןהפוליטיותשדעותיונראה,אולם.ב
שגרמומסוימיםמאורעותהתרחשו,המשפטלפנימעשורלמעלהמעטבמהלך.לצרות

זיעזעואשר,פוליטיות"אדמהרעידות"בשלושהמדובר.האתונאיתבסובלנותלנסיגה
בתוצאותיהןהשתלב,מזלולרוע,סוקרטסואשר,העירבנישלהבטחוןתפיסתאת

:מבחינתוגורלהרהבמהלך

את,ספרטהעםהמלחמהכדיתוך,האוליגארביהתומכיהפילו,ס"לפנה411בשנת
ארבע"השלטוןהתקייםחדשים3שלקצרהתקופהולמשךהאתונאיתהדמוקרטיה

."מאות
במלחמהמפלהאתונהנחלה,ס"לפנה404בשנת,יותרמאוחרשניםשבע

הידועוהשלטון,השניההאוליגארכיהלעלייתהקרקעאתשהכשירה,הפלופונזית

בעיקרשהתאפיין-זהשלטוןהתקייםחדשים8."הטיראנים30שלטון"בכינוי
.שנפלעד-הציבורבקרבאימהשזרעוושחיתותטרורבמעשי

משפטלפניבלבדשנתיים-ס"לפנה401בשנת,מכןלאחרשניםשלוש,ולבסוף
ללאהפעם,הדמורקטיתהמשטרצורתמתנגדיידי-עלנוסףהפיכהנסיוןנערך,סוקרטס
.הצלחה

עלבערערו,הדמוקרטייםהמוסדותעלוהגלוייההמתמדתבביקורתו,סוקרטס

וקריטיאסכארימידסהטיראניםנמצאותלמידיושביןבעובדהובהתחשב,שבהםהתבונה

הופך,במלחמהאתונהאויביעםאחתידשעשה,אלקיבידיאסוכן,30-המנהיג-
לדמוקרטיהממשיתלסכנה,תמהוניתמעטאפילואולי,בדעותיהחריגהמדמותלפתע

חרטהלגלותבמקום,כךעלנוסף.דורובנישלמבטםמנקודתלפחות,המתאוששת
ממשיך,30-השלטוןאתשאיפינוהדמיםבמאורעותבהתחשב,מצידומסוימת
זו...תוקףבמשנה,דמוקרטייםהאנטימרעיונותיולהעביר,והעוקצניהשנון,סוקרטס

.העםבקרבוהתהוותהאפשראשרהתחושהפניםכלעל
כלשמנעחנינהחוקנתקבל,ס"לפנה403-ב,האוליגארכיהנפילתאחריכי,לזכוריש

מישהונמצאוהנה.עצמםהזוועהלמעשימהאחראיםאחדלדיןלתבועאפשרות

מסוימתבאחריותכנושאנראהאך,פעילבאופןבהפיכההשתתףלאשאמנם(סוקרטס)

תוך,במקצתמעורפליםנראיםמרכיביהאשר,אשמהמעיןעליושטפלוידי-ועל
ממנונפרעו,לריןלהעמדתוהסיבהאתבהןרואיםשאנוהעיקריותההאשמותהשמטת

.דמוקרטיההאנטימרוח-דרכוובעצם-
נעוץלדיןסוקרטסלהעמדתהפוליטישהרקעלהסיקאמנםניתן,זונקודהלסיכום
,אמיתיחשש,לדיןבהעמדתולראותאפשר,לפחותמידהבאותה.בנקמנותבבסיסו
שניםבמשךלושהיתהההשפעהובמידתשבדעותיוהרי,רעותכוונותלואיןשאפילו
לארועיםהקרקעאתהכשיר,אתונהשלבניהבכירישלהחשיבהדרכיעיצובעלרבות

לאאםשוביתרחשוכילהנחהסביריסודהיהואשר,הקרובבעברשהתרחשוהחמורים

,סוקרטסבמשפטהרואההגישהאת,עבודהכהיפותזת,נאמץאנו.במועדיעצרוהו

.הדמוקרטיהעלהגנהשלכאקטהחשיבושהאתונאיםפעולה
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הדיתפרוצדורת

המשפטבית
אלהשופטים.שופטים-מושבעים501-ממורכבהיהסוקרטסנשפטבפניוהדיןבית

קיבלווהנבחריםהיות.כךלשםשנרשמו,מועמדיםהגרלתבדרך,העםמתוךניבחרו
שנמשכוהנמוךהמעמדמבניהדיןביתרובהורכב,השתתפותםעבורכספיתתמורה
.סוקרטסשתשסבבוהעשיריםמבנילאובוודאי,זומעיןלחובה

התביעהכתב
מפניבטחוןכמחסוםאך.דהואמאןכנגדאשמהכתבלהגישהיהיכולאתונאיאזרחכל

ואם,נדחתהשתביעתובמקרה,המשפטבהוצאותחיובעליומוטלהיה,זדוניותתביעות
על.שלוהאזרחזכויותוהגבלתכבדקנסגם-בהתמכוהמושבעיםמחמישיתפחות

הקטגורלחסדינתוןהנאשםהיהלאכאןגם.המבוקשבעונשלנקובאףהיההקטגור
.חלופיעונשלהציעהאפשרותלנאשםניתנה,אשמתוהוכחהאםואף,מוחלטבאופן
.המוצעיםהעונשיםשניבין,בהצבעההכריעהמשפטבית

המשפטמהלך
באישום.ידועוכלתיצעירמשורר-מליטוסהיהסוקרטסשלהפורמאלימאשימו
היולמאשימיםבינטעןאמנם.דמוקרטימדינאי-ואניטוסליקוןהרקטור,תמכו

לאכיעדייןדומה,בכךמסויימתאמתישאםגםאך,סוקרטסכהוקעתאישייםמניעים

שהניעוהמיידיותהסיבותהיותרלכלאלא,לדיןלהצמדתוהעיקרייםהגורמיםהםאלה
.הללוהספציפייםהקטגוריםאת

שהואבלבדזולאכי,ניווכח,המשפטבביתסוקרטסשלהופעתואודותבקוראנו5

האתונאיתהחברהנגדולמעשהעליוהמקטרגיםנגדיוצאאףאלאבאשמהמודהלא

הוא.(אפולו)האלמאתשליחותהיאשבעיניומפעילותולחדולמסרבסוקרטס.כולה
עלהיה,הראשונהבהצבעה.יראהואאיןהמוותאתכימצהירואףרחמיםמבקשאיננו

.220ובעדו281הצביעוסוקרטסנגד.אשםאוזכאי:אחדבדברדעהלחוותהשופטים
הזכותלסוקרטסניתנהעתה.ניכראינושהרשיעוהרוב,זהבשלבכי,לבלשיםיש

נוטיםההסטוריוניםאשרהשלבמגיעכאן.הקטגוריםשהציעומזהאחרעונשלהציע

רבסיכויהיהאשר,גלותלהציעבמקום:במיתהסוקרטסשלבחירתואתבולראות
שלאולטעוןובוזלעגומלאתקיףבנאוםלצאתההוגהבוחר,הדיןביתידי-עלשתתקבל

שהיהכפי,ימיוסוףעדחינםארוחותלולתתישאלא,עונשלומגיעשלאבלבדזו
(מקובלשהיה)כספיקנסהציע,מכןלאחר.אולימפיותבתחרויותהזוכיםלגבימקובל

בהשוואהזעוםעדייןאך,יותרגדולקנסהציע,ידידיובהשפעת,ולבסוף,ומגוחךקטן
,העונשבדברדעהלחוותהשופטיםעלהיהשבה,השניהבהצבעה.האישוםלחומרת
התומכיםבמספרהדראסטיהשינוי.140-ונגדו,המוותעונשבעד361הצביעו

.74-59,ומשנחוי"ח-סוקרטסשפיגל'נ5
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סוקרטס.מדבריושחשוהאנשיהעלבתבגלל,הנראהככלנגרם,סוקרטסשלבעמדתו

בחירתומתוךרבהבמידהבאהומיתתופשרהשלדיןלחרוץמהשופטיםמנעלמעשה

גזרלביצועשהמתיןבעתכי,להזכירראוי...באלמוותזכו,פניםכלעל,רעיונותיו.הוא
אתלערערשלאמנתעל,האסוריםמביתלהבריחוידידיולתחנוניסוקרטססרב,דינו

.אתונהחוקיבהפרת,המוסרימעמדו

הביטויחופשחשולתהאטומיתהדמוקרטיה

,לדוגמא.בהםלהגותונושאיםשאלותשלרבמספרמעורר,המשפטסיפורכי,ספקאין
שלטוןהוראותאתמלבצענמנעאךהאתונאיהדיןאתסוקרטסעליוקיבלמדוע

...אותיהשלושיםקראו,האוליגארכיהקוםעם"?ס"לפנה404בשנתהאוליגארכים
שכלל...הראיתיואז...להורגלהוציאומנתעל..לאיוןאתמסאלאמיסלהביאופקדו

,אפלטון]"לאליםפשעאועוולהדבראעשהושלא...המוותליאיכפתלאוכלל
כשיטתהדמוקרטיהשלבלגיטימיותשכופרמיכידומה,לכאורההרי.[32,אפולוגיה

עושהאינווסוקרטס.שלההמשפטבתיושלחוקיהשלבלגיטימיותגםכופר,משטר

גזראתמקבלאכןסוקרטסהאם-לחוקהציותשאלת,למשלאו.האישיבמקרהזאת
?כלשהומוסרילצומצייתהואשמאאו"הפוזטיביסטי"תוקפובשלהדין

,אפשרייםאקטואלייםהבטיםעלדגששימתתוך,המאמרבנושאנתמקדאם,אולם
העממיהמשפטביתהחלטתלבחינתכאמצעי,ומננובתמשפטיתתאוריהלהחילננסה
בישראלנקבעאשר"הקרובההוודאות"במבחןנשתמשזהלצורך.סוקרטסאתשדן

זהושרקע)פוליטירקעהיהשלמשפטהנחהמנקודתנצא.6"העםקול"בעניןלראשונה
היינואםשכן.כדילמההביטויחופששאלתעולהזהבמקרה,(גרידאנקמנותאינו

,חברתינונקונפורמיזםעלבענישהמדוברהיהכאילופוקסר"דשלגישתואתמקבלים

היסודמעקרונותאחדשהואהביטויבחופשחמורהפגיעהכאןהיתהספקשללאהרי
לצייןאלאלנוהיהלא,פוקסר"דשלדעתומקבליםהיינולוא,כלומר.הדמוקרטיהשל
.אנוימינושלזולביןהאתונאיתהדמוקרטיהביןהמרחקרבמה

,העםבאסיפותדיבורושוויוןביטויחופש,פרהסייהשלשלעקרונות,להביןחשוב

דיוניםלאורהתנהלההמדינה,ואכן.האתונאיתבאידיאולוגיהמאודמוצקבסיסהיה
אתכללזהחופשהאם,הינההשאלה.הדעותהשמעתלאחרהרובוהכרעתפתוחים
הקונצנזוסבתחומירקהתבטאותבחופשמדוברהאם.בולההמסגרתעללערערהזכות

להתבטאהזכותהאם-סוקרטסשלהספציפיובמקרה.מהקונצנזוסהחורגגםאו
?עליהלערעורזכותמקנהבדמוקרטיה

;ימינוישלהמערביתמהדמוקרטיההאתונאיתהדמוקרטיהאתלאבחןהשובכאן

,האתונאילמשטרביחס,המודרניתבמשמעותודמוקרטיהבמושגהשמוש,למעשה
והואוהחדשההעתיקההדמוקרטיתלתפיסהמשותףמכנהישנו,אמנם.להטעותעלול

.871,892זר"פ,הסמם-שרנגדמ"בע"העםקול"חברת,53/73,53/87צ"בג6
.783-763'עמ,דמוקרטיהערך,יבכרך,העבריתהאנציקלופדיה7
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הליברליתהדמוקרטיההולכתואילךמכאן,ברם.הרובלרצוןהכפוףבממשלשהמדובר

נטיהישנהשביוםבעוד,וכך.אתונאית-היווניתהיסודמתפיסתומתרחקתימינושל
הרובשלופעולותיוכוחואתהמגבילות,הפרטשלהיסודבזכויותלהכרהגוברת
לעצמונטלהאתונאי"העם"שהרי,הדמוקרטיהמשטרשלבבסיסוכעומדות,בחברה
כוחהאתהמסייגותאדםשליסודבזכויותהכירהשלא,מוגבלתבלתיריבוניתסמכות

,האתונאיהדמוקרטיהשלטוןהפךמסוימתשבמידה,לומראוליניתן.המדינהשל
טיראניהלמעין,והאוליגארכיההאישיתהעריצותמפניהאזרחעללהגןשנועד

לידיבאהכללשלהאינטרסיםלעומתהיחידשלומעמדובזכויותיוהזלזול.קולקטיבית

שנערךבראיוןליבוביץ'פרופשלדבריולהלןראהזהבענין)האוסטרקיזםבמוסדביטוי
התפיסהשלהשונותהגירסאותביןנוספיםהבדליםשנילצייןהראוימן.(עימו

:יום-היוםלחייביישומםהן,התאורטייםבעקרונותהןניכרשרישומם,הדמוקרטית

והנשיםהעבדים,הזרים,הגריםנכללולא,אתונאית-היווניתהתפיסהשלפיהואהאחר

הדמוקרטיתלתפיסהבנגוד,כמובן,וזאת.השלטוןנתוןשבידיו(עם)"דמוס"הבמסגרת
.בולוהעםאםכיהשלטוןשבידיוהחברהשלאחדחלקאינו"דמוס"השבההחדשה
,דהיינו-באתונהנהוגהשהיתההישירההדמוקרטיהשיטתביןלהבחנהנוגעהשני

לבין-באסיפתוהעםבידיישירבאופןנתונההיתההמדינהעניניבכלשההכרעה
.כיוםהמקובלתהייצוגיתהשיטה

גישותבהבדלירקלאלהתבטאיכוליםלרעותהאחתדמוקרטיהביןההבדלים
,כישראלשבמדינהלמשליתכן.הקונקרטיותלנסיבותיהןבהתאםגםאלא,עקרוניים

הגבולותאתלהצרצורךיהא,יומית-ויוםקיומיתשאלההינההבטחוניתהסכנהשבה
.אירופהבמערבשלווהמדינהלעומתהדמוקרטיים

מעלייתהחוששת,אתונהשלהמשפט-ביתבמעשילהביטיש,זוובאספקלריה

.הפיכהנסיוןעברהשכבראחרי,האוליגארכים
עדבפרוטרוטעליהןעמדנושלארלבנטיותהסטוריותנסיבותשתיעודלהזכיריש

:כה

,משטרההיתהלא.ספוראדיםכמעטהיואזרחיהעלאתונהשלהפיקוחאמצעי.א

תכנוןאחרמתמשךמעקבלאפשריכלואשר,אחראוזהמסוגמודיעיןאובטחוןשרות
.סכנהבהןראהשהמשטרחברתיותמגמותאועוינתפעילות

מכורחהיתה,בימינוהביטויחופשלהגבלתהאתונאיתהמקבילה,מכךכתוצאה.ב
מנשואמנעאשר,אחרדראסטיעונשכלאו,המתה,הגלייה,ההסטוריותהנסיבות

.הרחבלציבורדעותיוהעברת,ההגבלה
הסטוריתערךכשוות,סוקרטסשלהרשעתולעצם,אנולצרכינונתייחס,לפיכך
.התבטאותאמצציבאלהוכיוצאסרטהקרנתאומאמרפירסוםלמנועלהחלטה



155הכיטויחופשועיקרוןסוקרטסמשפט

"הקרובהוודאות"המניפן

,מחשבותולקלוטלהביעהקבוצהאוהפרטכזכותמוגדרלהיותעשוי,הביטויחאש"
נכללסוקרטסשמקרהספקאין.8"אמצעיאותוכןהגבלתללא,ורגשותאמונות,דעות

.זובמסגרת
שלהקונקרטיבמקרה.אבסולוטיתאינה,האחרותהיסודוכויותכלכמו,זאתזכות
הדמוקרטיהמשטריציבותעללשמורהמדינהאינטרסעםמתנגשתהיא,סוקרטסמשפט

.המדינה9בתוךהרסניתפגיעהמפני
יסודייםערכיםביןלהכריעעליובו,מצבבפניהשופטעומדכיצד,רואיםאנו

לעיתים.עוסקיםאנובולמקרההייחודיתבתופעההמדובראין.זהאתזההסותרים
כאשר.!עיקרון0לאותוהניגודניצבמסויםעיקרוןלצדבובמצבנתקליםאנוקרובות

כסבכות,שלפנינובמקרהכמו,מהותייםעקרונותשניביןסתירהשל,כזהבמצבנתקל
,הביטויחופשעםמתנגשת,להפילההמבקשיםאלהמפניעצמהעללהגןהדמוקרטיה

המשקלמתןתוך,זהבצדזהלהעמידםישמשנההולהזניחאחדבעיקרוןלבחוראין

.החכוךחבנקודתועוצמתםמשקלםפי-על,ביניהםולאזןולעמת,מהםאחדלכלהראוי
קול"מצנייןההלבפסיקהשנקבע,עמדנועליהםהאינטרסיםשניביןהאיזוןמבחן

קרובההסתברותישאםרק,זהמבחןלפי."הקרובההוודאות"מבחןהינו,"העם

הביטויחופשנסיגתמוצדקת,הציבורלשלוםמוחשיתלסכנהיגרוםשהפירסום,לוודאי
"הקרובההוודאות"מבחןאתברקהשופטמעבה,לאורתץ"בבג.הציבורםשלוםמפני

בסדרוחמורהרצינית,קשהלפגיעהקרובהוודאותשרקוקובעםהביטויחופשלטובת

(1991מורחנתרביעיתןםהדורהשראל"מדעתשלהקונסטוטהוומהמשפטרובינשטיין'א8
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דרור'ר-156

בדרכיםהסכנהאתלעקרנסיוןשנעשהלאחר-וזאת,מחזהפסילתתצדיק,הציבורי
.הביטוי15חופשאתתגבלנהשלא

משפטשלהקונקרטיבמקרה,הרלבנטים6ןהמבחןמרכיביישוםעלבקצרהנעמוד
:סוקרטס

ביאורשלמגדריצאהביטוישתוכןהדרישהאתתואםסוקרטסשלהפעילותאופי.א
ושואלמקשהרקשהואבתוקףטועןהיהסוקרטסכיאם.הטפהצורתוילבשרעיון

.להמטיףשהואסדורהמשנהלוואין,שאלות
חומרתדרישתאתממלא,הרצחניתהאוליגארכיהשלמחדשבעלייתההסיכון.ב

.הסכנה
שלאפשרימטעוןהקרקענשמטתולפיכךרלבנטיותכללבדרךאיןהדוברלכוונת.ג

לפיאדםלרצוחסרובוהינההאוליגארכיםבצליתרוצההואשאיןההוכחהכיסוקרטס
.30-ההוראת
שלאבדרכיםהסכנהאתעקר"ל,אתונהבנישלהאוביקטיביהיכולתחוסר.ד

.פניםבטחוןשירותימהעדרנובע,"הביטויחופשאתתגבלנה
איננוזומבחינה."לוודאיקרובה"תהאשהסכנהבדרישה,מתעוררתהבעייתיות.ה

הראותמנקודת,הסכנהלהתרחשות"סבירות"האו"אפשרות"האתלשפוטיכולים
-0ת7510ןשמתארהרוחוהלכיהענייניםמהלךפי-על,זאתעם;ימינושלההסטורית

הדמוקרטיהשלהעדיןשבמצבה,להניחניתן-עליוהחולקיםשישנםשניתויודגש
קירבת",כושלהפיכהונסיתמוצלחותהפיכותשתילאחרהמתאוששת,האתונאית

חוסרמתגלהולפתע.מאדמוחשימובןמקבלת,סוקרטסשלמפעילותוהנובעת"הסכנה
למסקנהלהגיע,סוקרטסשלזמנובן"סבירשופט"של,האוביקטיביהאפשרות
.ברעיונותיוהטמוןהסיבוןבדבר,מדויקת
הוודאותשלהמודרניהמשפטיהמבחןאתנחילאםשאףלדעתנוכחיםאנו

שלהקונסטיטוציוניהמשפטבכלליפינהאבןשהינומבחן,סוקרטסמשפטעל,הקרובה

ואנשיהפילוסופיםמגדוליאחדשלהשתקתואתדורשיםוהיינואפשר,ישראלמדינת
...אתונהבניזאתשעשובדרךשלאלהניחם"כיאף,האנושיתהתרבותשלהמוסר
להחילוניתןאכןכמהעד?"הקרובההוודאות"במבחןהוודאותמידת,כןאםמהי
"המשפטןשלהמומחיותחוש"עלולסמוךלהמשיךשנאלץכנראה?אוביקטיביבאופן

...האחרונההמילהאתלומרההסטוריתלרטרוספקטיבהוניתן

הנחיות"ומחזותסרטיםלביקורתהמועצה,1927,(ביקורת)הציבוריותההצגותפקודת"15
.(82.12.1)בכרך,565.21ש"המהמ

.371(ט"תשמ)ידמשפטעיוד"החוקתיבמשפטהקרובההוודאותמבחן"ברקאבנר16
17.s4tone,

supranote



"רחוקה"ולא"קרובה"לא,"ודאות"לא

*ליבוביךישעיהו'פרופעםשיחה

**דרוררון:ואיין

אףואוליהגנהסוקרטסבמשפטהרואה,זמננושלההסטוריוניםבקרב,דעהרווחת.ש
פי-על,כלומר.לשלטוןסכנהבוראושהםאדםכנגדהדמוקרטיהחסירישלנקמה
.הדמוקרטיהעלהגנהשלאקטהיהסוקרטסשלהרשעתו,הסוביקטיביחששם
לא.פרלמנט.העםרובהיהבאמתוזההרובשלטוןהיתההאתונאיתהדמוקרטיה.ת

.אדםבניאלפימספרכ"בסהמנהוהעם,1"אגורה"במתכנסהיהממשהעםאלא,אזהיה
.ומהליטמתכנסהיהבאמתהעםאז.אזרחים000,20עלמדברותשונותהערכות
כלעל-סוקרטסאמרמה.האידיאליתהדמוקרטיההיאזאת,פורמאליתמבחינה

הםאדםבניהרבה-סוקרטסשלבפיוהדבריםאתושםאפלטוןאומרמה,פנים
הגרועההיאהדמוקרטיהולכן,ומרושעמטופשלהיותיכולהרובולכןורשעיםטיפשים

האתונאיתבדמוקרטיהחסרהיהדבראיזה.הדעתעללהעלותשאפשרבמשטרים
?דמוקרטיהקוראים,אינסטינקטיביבאופןכמעט,תמידשאנחנומהלעומת

?האינדבידאוםשלהמרכזימקומו.ש

ממוסדותאחדשהיה"אוסטרקיסמוס"השלהמושגאתיודעאתה.מאדנכון.ת

זהאדםהמדינהמןלגרשרוציםאנחנו,להחליטיכוליםהיואנשים.האתונאיתהחוקה
היו.וקייםשרירהיהזה.בורוציםלאאנחנואבלדברבשוםאותומאשימיםאין.וזה

.זולשיטהקורבןנפלו,באתונההגדוליםמהאישיםכמה.קולות6000לזהדרושים
."זהבאדםרוציםאנחנואין"-בורצולאשאנשיםמפנימאתונההוגלה,דמיסתוקלס
,שנה200לפני,הבריתבארצותלהקיםשניסוכפי,שלנוהמודרניבמובןהדמוקרטיה

.הרובשלטוןהואאםגם,לעשותלשלטוןאסורמהקובעת
?המיעוטוזכויות.ש

אסורמה.איסוריםשל,להיפךאלאזכויותשלעניןלאזה,המיעוטזכויותלא.ת

.הרובשלטוןהואאםגם,לקבועלשלטון

."הביטויחופשועיקרוןסוקרטסמשפט"דלעיללמאמריבהמשךהיאהשיחה*
.למינהלהמכללהשללמשפטיםהספרבביתראשוןלתוארותלמידהעתכתבמערכתחבר** .ודתימדיני,כלכלימרכזשימשה,העתיקהיווןבעריהשוקככר1
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?בבסיסושונההמחשבהכווןכל.ש

חוקלחוקקלקונגרסשאסור1קובעהואמה,המפורסם"אמנדמנטפירסט"ה.נהו.ת
מסויםשדבררוציםאינםבאמתהמדינהמאזרחי%99נניח.הביטויחופשאתהמגביל
אסור...הזהבדבררוציםאינם%99אםהאתונאיתהדמוקרטיהמושגימבחינת.יאמר
פרשת.באמריקהשנהלפנינפלאהדוקומנטציההיתהולזה.אותוהאוסרחוקלחוקק

הזההארם"אמרהעליוןהמשפטובית,העליוןהמשפטלביתהגיעזה.הדגלשריפת
ארצותמאזרחי%95ואולי,בוודאי%90שלבליבםפוגעשזהספקכלאין."דעתוהביע

לאוזה.דעתואתלהביעאדםשלזכותואתלהגבילאסוראבל.הדגלאתששרפו,הברית
זהבגללאבל,דעתואתלהביעהיהיכולאחדכלאומנם.האתונאיתבדמוקרטיההיה

מדבראתהאם"אבל,"אגורה"בדיבורחופשהיה.המדינהמןאותולגרשהיהאפשר
הוא,אנובמובננוהדמוקרטיהשלשהקוהושבאני."...מהמדינהאותךמגרשיםאנחנו
בדמוקרטיהקייםהיהלאהזההמושג.הרובשלטוןהואאםגם,השילטוןסמכותהגבלת

,בדיחהשלשבגדר,יודעהריאתה,ולכן.הרובשלטוןהיתהבאמתשהיאהאתונאית

,אומרתזאת.הנוהגלפימתנהלהכל,כתובהחוקהאיןהלאלאנגליה-אומרים
מתחילששמואדםכללהורגלהוציאשיש,אחדקולשלברוב,להחליטיכולהפרלמנט

ישולפרלמנט,הפרלמנטבידינמצאהרוב.הרובשלטוןזה...חוקיזהואז..."למד"ב
אנחנואין...60-מלמעלההואשגילואדםכללהורגלהוציאשישלמשלשמחליטרוב

הזכותאתהרובמןשוללתהחוקה.אפשריבלתיזההבריתבארצות...זקניםרוצים
.בזהרוצההרובאםגם,מישהולהורגלהוציא
מיבפניעצמהעללהגןהאתונאיתהדמוקרטיהעלהיהזאתבכלאיךאבל.ש

על,כיוםלנושישהאמצעיםבידההיולאהרי?לחורבנהלהביאעלולהואכישחששה
שומעיםהיווכולם"אגורה"למגיעהיהשהאדםמספיק.הביטויחופשעללפקחמנת
.דבריואת

שאםהיאהדמוקרטיהעלהגנהאו,הרובשלטוןזהשדמוקרטיה,הבנתםלפי.ת
.האוסטרקיסמוסזה.אותולגרשלהחליטיכול,הרוב,הוא,באדםרוצהאיננוהרוב
ונגישותרבשכנועכושרבעלאדםדהיוםבישראלקםשבו,היפוטטימצבניצור.ש
שלנימוקמתוך,הדמוקרטיתהשיטהלביטולהמטיף,בציבורנרחבותלשכבותטובה
קייםאםוביחוד.אליולהתיחסהשלטוןמערכתעלהיהלדעתךאיך.למשל,יעילות
.הישראליתהדמוקרטיהלהפלתלגרוםיצליחשהואמאודסבירחשש
.סוףאיןלחששות,הזהבחששלהתחשביכולאינניאני.ת
.המשפטיבמובנה"קרובהודאות"אלא"חשש"לא,אתקן.ש
עםיחד,הזאתבמדינהאעשהאני,מהאלא.רשאיאינני.פיואתלסתוםיכולאינני.ת
לזהאין.רוצהשהואמהלבצעממנוימנעאשרכח,כדעתידעתםאשראדםבניאותם

יותרהזהלדבראיןאזמשהועלפהלסתוםרשותבכללישאס.הגבלהשלאפשרות

.גבול
שללמצבלהגיעעלוליםאנו,בגישתךנוקטיםאם,מסויימתבמידה,כךאם.ש

."וויימרתסמונת"
אתה.לשלטוןעולההיהלאהיטלר,בהיטלררוצההיהלאהעםאם.מאדנכון.ת
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20-הבמאהביותרהדמוקרטיהמשטר,הפורמאליתהדמוקרטיהממשלשמבחינתיודע

.בשלטוןתמכו,מהאוכלוסיה%95אולי,%90-שספקכלשאין.השלישיהרייךהיה
,כןאם.לנשיאאחראוזהמועמדבעדהצביעו%95-שמצבפעםאףהיהלאבאמריקה

היתהלאהשלטוןשסמכותזהבמובן?דמוקרטיההשלישיהרייךהיהלאמובןבאיזה
הזהלשלטוןאבל.המכריעהרובשלטון,הרובשלטוןספקללאהיההשלטון.מוגבלת
,למשל.ליהודיםרקלא,עשהשהואבמההתבטאוזהמוגבלתבלתיסמכותהיתה

להוציאשישחוקחוקק.כרונייםוחוליםהנפש-חוליאתלהורגלהוציאהחליטהשלטון
.להורגאותם
משטרעלייתמפניהתגוננותצעדילנקוטלרובשאסורלהגידיכולאתהאיךאז.ש

?הביטויחופשכהגבלת,דמוקרטיאנטי

דבריםלהגידשאסוריחליטוהאוכלוסיהשרוב?התגוננותצעדיאומרתזאתמה.ת

כאשרהרובשלטוןהיאהדמוקרטיה!בזהרוצההרובאםגם,דיקטטורהזה?מסוימים
רצוןזהאםגםדברכללעשותרשאיאיננושהואאומרתזאת,מוגבלתהשלטוןסמכות
.הרוב
מאותיחליטובתקשורתדבריושבעקבות,כריזמטימספיקאדםיקוםואם.ש

?מסוימתמיעוטבאוכלוסיתלטבוח"אידיוטים"

...האלההאידיוטיםאתיהרוגהוא,בזהרוצהאינוהעםרובאםאז.ת
?שלוהמסראתלהעבירזהאדםשליכולתואתלהגביללאמדוע,השאלה.ש

ראשעלביקורתדברילהגידלךאסור-תאמראתהמחר.סוףלדבראין!אה.ת
.הממשלה

...מסוייםגבוללקבועצריךלכן.ש
.העניןכלזה.מסוייםגבוללקבועאפשהאי.ת
,הביטויחופשהגבלתשלהמשפטיהבסיסכלאתלמעשהפוסלאתה,כךאם.ש

.בישראלהקיים
!מיסודו!לחלוטין,לחלוטין,כן.ת

להגבלתמידה-אמתלשמששנועדה"הקרובההוודאות"לשיטתמתנווןאני.ש
.הציבורושלוםהמדינהכבטחוןמוגניםערכיםעםשיתנגשבעתהביטויחופש
אומרמישהואםלמדינהסכנהרואהאתה.בדברסכנהרואהאתהמהתלויזה.ת

.המדינהשלקיומהאתמסכןשזהיגידוהרובצמיחתנוראשיתאיננהישראלשמדינת
?להגידתוכלמה,נו.הזההדבראתלהגידלךאסורלכן

...רציונליבאופןזאתבוחנים.ש
?רציונליהיהלאשהיטלרלהגידיכולאתהמהסמךעל,לינאאמור...רציונלי.ת

.רציונליותמושגיפי-על.ש
פי-שעלאגידאניואולי.מושגיךלפירציונליאיננישאניתגידאתהמחר.אה.ת

אפשרמעשים.הביטויחופשאתלהגבילאסורולכן...רציונליאינךאתהמושגי
.מסויימתלהשקפהכביטויפצצהלהטיללךאסור.להגביל
...פיזייםממעשיםיותרהרבההמשפיעה,עוצמהישלדיבור,לעתיםאבל.ש
לאשהואכךלידיהעםאתלהביאיכולאינךאתהאם.תקנהאיןלזה,לךאמרתיאז.ת
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להגידאסור,אומרשאתהברגעשבומשום.תקנהלזהאיןאו,מסויימיםלדבריםישמע

לדבראין.הביטויחופשאתביטלתלמעשהאז,בדברסכנהשישמשוםמסוייםדבר
"אגורה"ב,רית'הסטזרקונסטרוקציהלעשותויכוליםיודעיםשאנחנוכמהעד,ולכן.סוף

בדבריםרצהלא-הרובאומרתזאת-העםאםאבל.דברכללהגידהיהמותר

אותולהוציא-סוקרטסשלובמקרההזההאישאתלגרשבך-אחרהיהיכול,האלה
שהוא,הואשםהואבעצםבמה.מאדמוזרהואסוקרטסשלשמשפטופי-על-אף.להורג
אלמוניפלוניעללהגידיכולאני.הזאתהאמירהפרושמה.הנעוריםבניאתמשחית
עלהסכיםהרוב-הדמוקרטיהוזאת.להורגאותךלהוציאישכךועלמשחיתשאתה

שהרי,בשלטוןבכלל,הואהעיקר,אומראניולכן.העםהיובאמתהריוהשופטים.זה
עלהמיגבלותמהןאלא,לאאושולטהרובאםשאלהלאזה,אידיאלישלטוןמחפשים
.העםרובזההשלטוןאו"פיהרר=הזההשלטוןאםכךכללא.השלטוןסמבות

אתהמגבילחוקלחוקקרשאיאיננושהקונגרסקובעהמפורסם"אמנדמנטפירסט"וה
.הרובאתמייצגהקונגרסאםגם,הביטויחופש




