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 האומבודסמ ושלטו  החוק , מוקרטיהד
ניקיפורוס דיאמנדורוס. פ

*  
ולדינמיקה  מציאות החדשה לשעה שהאיחוד האירופי המורחב מסתגל בהדרגהב

  של פמחדש המסמ  באופ  פוליטי וסימבולי את סו ל תהלי  איחודשהחדשה 

כנות והג לנטראומטיי  והעמוקי  שנגרמו בעקבות מה שאני ה, רכזיי מפילוגי  הה

, בר בעתודא  ו, היה זה ראויי, 20 לחמות האזרחי  האירופאיות של המאה המ

הרהר על ההקשר הפוליטי והמוסדי הרחב יותר המשפיע באופ  ישיר על יכולת מוסד ל

 .ת יכולת  להנות טוב יותר מזכויותיה אלהגביר ושרת את האזרחי  לאומבודסמ  ה

  שלטו  התו והמעצבי  אול הקשר זה ע יקריי  המשפיעי  באופ  עמוקעורמי  גשני 

היו יומבודסמ  האלה לבי  מוסד אורמי  גיחסי הגומלי  בי  שני  .מוקרטיההדהחוק ו

נושא של מאמר קצר זה
1
. 

מוקרטיה הדלטו  החוק ושו נוצרי  בספציפי ההזמ   צ ריהיה ש, בפשטות, טיעו  שליה

כול יליטית והמוסדית בה בחברה ומדינה נתונה ישפיע באופ  ישיר על הסביבה הפו

ברצוני לטעו  שכאשר שלטו  החוק קוד   ,באופ  יותר ספציפי. פעול לאומבודסמ ה

וחה נתהיה יותר   כנוצרת עקב המוסדית ותרבותית , הסביבה הפוליטית, לדמוקרטיה

 שמש יומבודסמ אהשוביל טוב יותר לכ   ותומבודסמ אל פוטנציאל השלא מימוש למ

בו  ,הפו ההזמ   רצ  ,ולהפ . ל אזרחי שמשמעותית ה  תצמהתור  להע כמנגנו 

 הווה חלופה תתמ, קבילבמחילה לפעול לפני שלטו  החוק או אפילו תמוקרטיה מהד

שות שימוש עיכולת  ל ר דאופטימלית מנקודת המבט של העצמת אזרחי  

תתינסה לפתח טיעו  זה בצורה יותר שיטאדברי  הבאי   ב.כויותיה זב
2
. 

___________ 

 :ב פורס  *
The Danish Ombudsman 2005 - Part III, Ed. Hans Gammeltoft-Hansen, Jens Olsen.  

 "זרחי האמלחמות "על הפילוג בעטי  של  נערכו לאחרונהשדוגמאות המדגימות עבודות ל  1
 :בי  היתר,  ראו20 באירופה במאה ה

Mark Mazower, Dark Continent: Europe’s Twentieth Century (London: Allen Lane, 

the Penguin Press, 1998); and Norman Davies, Europe: A History (London: Pimlico, 

1997). 
התייחסות תיאורטית על החשיבות בהמשכיות ההתפתחות הפוליטית ובמאמצי  ל  2

  :לבניית המדינות ראו
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רבות המשפטית האירופאית בתגשת הנקודה המובנת מאליה שלמרות שדהתח באפ

ה  , טבעי כביכולונפרד  מוקרטיה נחשבי  כזוג בלתיהדשלטו  החוק ו, של ימינו

 .בבירור נפרדי  ושוני  זה מזה מבחינה אנליטית
ואיש אינו יכול לפעול מחו  , לטו  החוק מתאר מצב בו כל בני החברה כפופי  לחוקש

המקורות ההסטוריי  שלו נובעי  מהפאודליז  האירופאי ובאופ  יותר . וקאו מעל לח

נבעו , ע  הזמ , כויות וחובות הדדיות אשרזי  בוהמורכב  מהקשר ההדוק, ספציפי

ממצב זה נבע באופ  ישיר העקרו   .שרה בי  אדו  ואריסשקממערכת היחסי  החוזית 

ולא להסדרי  מיוחדי  או  גילכל אד  כפו  לחוק הר, הנוס  לפיו תחת שלטו  החוק

יומו הינו קומד ביסוד עוה תנאי חיוני המתקשר ליצירת שלטו  החוק .יוצאי דופ 

שבתי , מלי  אחרותב; שעקרונותיו הכלליי  ה  בהכרח תוצר של החלטות שיפוטיות

 .תוצמיחו ותפתחותהלויות תהמשפט מהווי  את הבסיס עליו נבנה שלטו  החוק ושבו 

 לשלטו  החוק בהגדרה מצביע ע, צמי לתכונות מאד בסיסיותעביל את הגלא  , לבסו 

שר בוטא א, בכח )רירותישבאופ  פוטניצאלי  ולכ (העדרו של שימוש בלתי מרוס  

 Quod principi placuit, legis habet” י האימרה הלטינית"צורה כה אלגנטית עב

vigorem” =) עקרו  אשר , )חוקל שוק  תהוא בעל , נסי$הביע את רצו  שה שממ

שביעות רצו  השליט שימש במש$ זמ  רב כהצדקה לעליו   ת  ער$מבאמצעות 

האינטלקטואלית והבסיס של שלטו  אבסולוטי
3
. 

_____________________________ 

Leonard Binder et al., Crises and Sequences in Political Development (Princeton, NJ: 

Princeton University Press, 1971). 
 A. V. Dicey, Introduction to the Study of the: ו  החוק ראוהצהרות קלאסיות על שלטל  3

Law of the Constitution (London: Macmillan, 1961), 183-205ובכמה מקומות בספר  . 
 :ראו ג 

David Lindsay Keir, The Constitutional History of Modern Britain since 1485 

(Princeton, NJ: Van Nostrand, 1963), 293-98; Harold J. Laski, Parliamentary 

Government in England (London: Allen and Unwin, 1963), 360-87; and Andre Math-

iot, The British Political System (London: Hogarth Press, 1958), 195- 204. 
: וקרטיה ראוהמתמקדי  ביחסי  בי  החוק והדמ פורסמו לאחרונהשעוד ניתוחי  ל

Guillermo O’Donnell, “Why the Rule of Law Matters”, Journal of Democracy 15:4 

(October 2004), 32- 46; and José Maria Maravall and Adam Przeworski, eds., 

Democracy and the Rule of Law (Cambridge: Cambridge University Press, 2003) . 

 :או רקושרות דמוקרטיה לאומבודסמ המו לאחרונה פורסשלעבודות 

Andreas Ch. Takis, “Ombudsmanship, Human Rights, and the Rule of Law”, in 

Dimitris Christopoulos and Dimitris Hormovitis, eds., The Ombudsman in South-  
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, שבהתקיי  התנאי  האופייניי  לקבלתו ימד נוס  המזוהה ע  שלטו  החוק הואמ

" לי רציונ משפטיי "ל בסיס מה שמקס וובר כינה כללי  עועלת פהמדינה ת חוק

של המדינהומכות סשמשי  כבסיס המשפטי של המ
4
. 

דרי  חברתיי  סביאה לידי הה, ע  הזמ , של שלטו  החוק בולוציההא, בסו ל

הוא שמערכת היחסי  בי  שליטי  ונתיניה   לה שהמובהק  ופוליטיי  שהמאפיי 

הנהני  מהכרה  ו מוסדותאערכות מי "כת עו%יא מתהאלא , תומיידיה ישירה אינ

מאפיי  זה של  .ל כוחו של השליטעפקטיבי  אמציבי  גבולות  ה,טית וסמכותמשפ

נותח ות וריפבחואר ת$ בכח המזוהה עמו ו%ל שימוש מת שדפוסוהשלטו  החוק 

 corps“ תחת הביטוי ההול , וח החוקי רהולל מי מונטסקיה בחיבורו ה"עבהרחבה 

intermédiaires”") ופי  מתווכי ג("
5
. 

מוקרטיה היא תופעה הרבה הד, וחסי  העתיק יותר של שלטו  החוקיה-ניגוד לאיל ב

 וציוהסהומות הפוליטיות ובמרה תצורה בלתי ניתנת להבשורה קה, יותר חדשה

מאה "יבשת האירופית ואת המושבות האמריקאיות בהאקונומיות אשר טלטלו את 

. 20  תו$ המאה האל והמשיכה 18 שהחלה ברבע האחרו  של המאה ה" הארוכה

ספר מהחלתה על והבחירה  הדרגתית של זכותהחבה רה הזוהה ע מה, מוקרטיההד

הנית היו  נ, שלהת ליברליהירסה בגובעיקר , שהפכו לאזרחי   הול$ וגדל של נתיני

  לא ברובא, ה מתמקד חיבור זהב, בי אירופהרחמלגיטימציה בלתי מעורערת לא רק ב

המכריע של מדינות העול 
6
. 

_____________________________ 

Eastern Europe (Athens and Brussels: Sakkoulas and Bruylant, 2005), 152-57. 
כמימד תמציתי של המדינה המודרנית י  רציונלי להתייחסות של וובר לכללי  משפטיי  4

  אצל ראו

Max Weber, Economy and Society, edited by Guenther Roth and Claus Wittich 

(Berkeley, CA: University of California Press, 1978), 213-26  
, רציונלית במשטר דמוקרטי על המשמעות של מסורת משפטית. רובכמה מקומות בספ

 :ראו

Yossi Shain and Juan J. Linz, Between States: Interim Governments and Democratic 

Transitions (Cambridge: Cambridge University Press, 1995), 10-14. 
 :ראו" גופי  מתווכי "  של התייחסות מונטסקיה באשר לשימוש מתוו! בכוח והרעיול 5

Baron de Montesquieu, The Spirit of the Laws (New York: Hafner, 1962), 66-70 and 

120-25. 
 :להתבטאויות קלאסיות על המהפ! ההסטורי שגר  לדמוקרטיה המודרנית ראו 6

Robert R. Palmer, The Age of Democratic Revolution: A Political History of Europe  
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לצור$ הניתוח הזה . ה יכולות בקלות להיות ארוכות ומפורטותהגדרות של דמוקרטי

ינימליסטית ולהגביל את עצמי לזיהוי כמה מהתכונות ממשגה האני מעדי  לאמ  

מוקרטיה אשר משמשות כתנאי  מקדמיי  יסודיי  ללגיטימיות הדהבסיסיות של 

ירות היכולת לאפשר בח)  א:   (תכונות אלה כוללות, דעתיל. ולאפקטיביות שלה

קיומה של יותר ממפלגה פוליטית אחת שיש לה את הזכות להתמודד )  ב(,   הוגנות

, "קבוצות וטו"היעדר  של מה שאנשי מדע המדינה מכני  ) ג(ו, בבחירות באופ  חופשי

חתור ל, הלי$ הדמוקרטי ובדר$ זו או אחרתבבצורה אפקטיבית  התערבלהיכולות 

וגמאות מסורתיות לקבוצות וטו ד. מצביעי י ה"ו לבטל החלטות שהתקבלו עאתחתיו 

מדינה שאינ  הגנו  נו חלקי  אחרי  של מא, הכוחות המזויני , כאלה ה  המונרכיה

יי  אותוקלגיטימי וסופי ולכבבחירות  מוכני  לקבל את דבר הע 
7
. 

שמעותה ממוקרטיה דהניח שלא נית  פשוט לשלכה חשובה של המשגה כזו היא שה

וסדות פרלמנטריי  מקיומ  של . או עצ  קיומ  של בחירותוסדות פרלמנטריי  מ

ל אירופה בעבר לא הבטיח שהתנאי  שבי  רחלקי  רבי  של העול  היו  ובחלקי  ב

_____________________________ 

and America, 1760-1800, 2 vols., (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1959) . 

 :קרטיה מודרנית ראומולהתייחסות בולטת של מדע המדינה על ד

Robert A. Dahl, Democracy and its Critics (New Haven, CT: Yale University Press, 

1989) . 

 הדמוקרטיה העתיקה והדמוקרטיה המודרנית  ת את היחסי  ביעבודה ידועה הבודקל
 :ראו

Benjamin Constant, “De la libert des anciens à celle des modernes”, in idem Cours de 

politique constitutionelle ou collection des ouvrages publis sur le gouvernement 

représentatif (Paris: Guillaumin, 1872), vol. 2, 539-60. 

 ועד ביותר צרהמה החל דמוקרטיה של שונות בהגדרות מלאה המדינה מדעי פרותס 7
 גימותדמ לדוגמאות. מקסימליסטית רעיונית משמעות ובעלת מסובכת, ביותר הרחבה

 בי , ראו כא  שימוש בה שנעשה לזו הדומה המבט נקודות את המאמצות עבודות של
 , את היתר

Dahl, Democracy and its Critics, 108-15 and passim; Juan J. Linz, “Totalitarian and 

Authoritarian Regimes”, in Fred I. Greenstein and Nelson W. Polsby, eds., Handbook 

of Political Science, vol. 3 (Reading, MA: Addison Wesley, 1975), 182-83; and 

Richard Gunther, P. Nikiforos Diamandouros and Hans-Jürgen Puhle, eds., The 

Politics of Democratic Consolidation: Southern Europe in Comparative Perspective 

(Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 1995), 5-7. 

 :ראו" קבוצות וטו"ל ע

Scott Mainwaring, Guillermo O’Donnell and J. Samuel Valenzuela, eds., Issues in 

Democratic Consolidation: The New South American Democracies in Comparative 

Perspective (Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 1992), 48- 49. 
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, ה בעתב. כמאפייני  בסיסיי  של דמוקרטיה התקיימו בצורה ראויה עיללצויינו ש

ל עהתנאי  עמדה לפיה בבות שיתמכו רסביב לעול  יספק ראיות מרפר  מאפילו מבט 

, ל הוגנותשי  נתקיימות בחירות בארצות רבות אינ  ממלאי  את הקריטריומפיה  

ארצות  מקו  להתייחס אלב. שצוינו לעיל התמודדות חופשית והיעדר קבוצות וטו

" משטרי  אלקטורליי "ראוי יותר להתייחס אליה  כאל , מוקרטיותדאלה כאל 

ת של דמוקרטיה היא עדיי  מוגבלת שהיכולת שלה  לקיי  את הדרישות הפורמליו

למדי
8
. 
יותר מורכבת והעוסקת , בדרכי  מסוימות, קודה נוספת שהיאנעלה א, לבסו 

, מלי  פשוטותב. מוקרטיה לבי  הלגיטימיות של המדינההדבמערכת היחסי  בי  

מהווה תנאי מקדמי לתפעול תקי  של , זרחיהאבלת הלגיטימיות של המדינה על ידי ק

ו צעד אחד קדימה ולטעו  שא  המדינה זביעה קברצוני לקחת ,  למעשה.מוקרטיההד

ערה זו ה. אינו יכול לתק  בעיה זו אזי ההלי$ הדמוקרטי, אינה נתפסת כלגיטימית

היא מדגישה הבחנה בסיסית . ניתוח זהלעלת חשיבות רבה במשמשת להבהיר נקודה 

מניע השל שלטו  הרוב   י הצבעה על העובדה שההגיו"מוקרטיה עהדבי  שלטו  החוק ו

שמש כמכשיר לישוב ענייני  הנוגעי  ל, פריורי א ,את ההלי$ הדמוקרטי אינו יכול

, וגמא אחת בלבד אליה אחזור לקראת סו  הניתוח שלידת  א. לטו  החוקשליונות על

הדמוקרטיות ממה כושיש לה רלבנטיות ישירה לבעיות הפוליטיות העומדות בפני 

, שלטו  הרוב או במלי  אחרות עקרו , ההלי$ הדמוקרטי: היותר חדשות באירופה

כולל זכויות , גנה על זכויות אד בהינו יכול לשמש לפתרו  ענייני  הקשורי  א

מיעוטי 
9
. 

___________ 

 : ל משטר בחירה ראוע 8

Terry Lynn Karl, “Imposing Consent? Electoralism vs. Democratization in El 

Salvador”, in Paul Drake and Eduardo Silva, eds., Elections and Democratization in 

Latin America, 1980-85 (San Diego, CA: Centre for Iberian and Latin American 

Studies, 1986), 9-36 . 
 ,Wolfgang Merkl :ראו כא  העולות כלליות היותר בסוגיות דתהמתמק נוכחית להמשגה

“Embedded or Defective Democracies”, as well as Merkl and Aurel Croissant, 

“Conclusion: Good and Defective Democracies”, Democratization 11:5 (December 

2004), 33-58 and 199-213 בהתאמה. 

 Dahl, Democracy and its: ל היחסי  בי  דמוקרטיה ולגיטימיות של המדינה ראוע 9

Critics, 207 כמו כ  אצל Juan J. Linz and Alfred Stepan, Problems of Democratic 

Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist  
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קרו  או עבהתא  ל .דמוקרטיה צורות ונוסחי  רבי הבשה ל, קיומה המודרני הקצרב

, שב כפרלמנטריותהחלדמוקרטיות יכולות , בחר כקריטריו  לסיווגשנאפיי  המ

סוג האחרו  מתייחס לסוג המשטר שהוחל הכש, למחצה או נשיאותיות, נשיאותיות

בוססות מנית  לחשוב על דמוקרטיות כ, לופי לח. צרפת תחת הרפובליקה החמישיתב

 consensual)או על הסכמה (majoritarian democracy)על עקרו  הרוב 

democracy) ; רכיות חוקתיותונמעומת לפובליקות ראו כעל. 
טע  א, מוקרטיהדמנחי  את ההופשטי  ממה של עקרונות רביר את הדיו  לנע  א

יותר של בהעוצמה  בותרשתיי  מ  המורשות האינטלקטואליות , חירות ושוויו ש

משמשי  כיסוד מוצק , הזשוב חמהפכות הפוליטיות שעורר עיד  הל שנאורות והיד  ע

אל הנבנה , האיזו  היחסי בי  שני עקרונות אלה. ותעליו נבנו כל הדמוקרטיות המודרני

 תיאפשר לנו להבחי  בי  שמ, נובעי  מה הסדרי  מוסדיי  והו$ נוסחאות חוקתיות ת

 י יוני  פוליטילדיוחדת מרלבנטיות   ל דמוקרטיה מודרנית שיש להשירסאות ג

יכות הדמוקרטיה לאמוקרטיה ובמיוחד לדואינטלקטואלי  עכשויי  הנוגעי  

 .אירופה ומעבר להב
עניקה מ, של המהפכה הצרפתית המורשת היעקוביניתמזרת גנה, גירסה הראשונהה

ה אטרקטיביות שלה. מוקרטיההדשוויו  כעקרו  הארגוני הבסיסי של לעמד מיוחד מ

ע   ה,ו של דמוקרטיהזפיסה תיקרי  עפ"ע. המצויה באלגנטיות הנובעת מפשטות

הוא ה שהביטוי המוסדי היחיד של, כותמסל הריבוני מהווה את המקור היחיד

ור ציכולות ליהשיטות הבנויות על עקרו  הרוב וב). "ביתי חד" שהוא בעיקר(הפרלמנט 

מפלגה הנהנית מרוב פרלמנטרי מהווה את הביטוי ה, ממשלות שבבסיס מפלגה אחת

 יכולה באופ  לגיטימי לטעו  לזכות, הטבעי והלוגי היחיד של ריבונות הע  וככזו

ש  הע  הריבוניביל סמכות להפע
10
. 

החסרו  העיקרי , של דמוקרטיה וויונית כזושתפיסה  של  יהברור ותניתרוהמרות ל

א  לא , קרו  הארגוני העיקריעאל ה כוויו שהתייחסותה ל מהנובע ישירות, שלה

_____________________________ 

Europe (Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 1996), 26-33 ומקומות 
 .נוספי 

 : רכזיות והדינמיקה שלה  ראומ דמוקרטיה ותיטשדיו  על ל 10

Arend Lijphart, Patterns of Democracy. Government Forms and Performance in 

Thirty-Six Countries (New Haven, CT: Yale University Press, 1999), 9-30. 
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המכוו  כלפי  "חד מימדי "גיו הי מה שאתאר כ"עת  מונעיאהוא שה, שלה, היחיד

דגש כזה  ,לושיצוניות הלוגית קא  ניקח אותו ל .גוניות ל פני רבהעדפת הומוגניות ע

מָשַטחת  דינמיקה יצירתלעורר סכנה מ, שוויו לקשור באופ  כה קרוב ה, על הומוגניות

"שוויוניות מאחידה "הקנות מימד שלללולה הע
11
דמוקרטיה המזוהה ע  ההגיו  ל 

מעוררת חששות  טיהזו של דמוקרכתפיסה  .עומד בבסיס תפיסה זוהימדי מ החד

 .הליאובות הקשורה החכויות והזיבוד כו לטו  החוקשמירה על שגבי הלרציניי  
שומת לב גוברת בעשורי  תעוררת  מ,הוסי למהר מאני , שראלופית החגירסה ה

בחיפוש השיטתי אחר  תנמאופיי, לחיקוי כפרדיגמה מושכת יותרת האחרוני  ומשמש

ל עקרונות השוויו  שגווני  מירופי  צק  סדרי  מוסדיי  היכולי  לשהצירת י

העניי  המכריע  שגיו  פלורליסטיהעומד  ל דמוקרטיהשאחרי תפיסה זו מ. והחירות

בטאי  באופ  אלטרנטיבי המיזו  אופטימלי בי  מוסדות אוא החיפוש אחר השלו 

מסתמ$ על  לאור$ זמ ו וביצור, ויבושגאשר  ,זהכיזו  א. ירותחעקרונות של שוויו  ו

 דומי הנגד מוסדיי   שת צפופה של איזוני  ובלמי  או משקליריווצרותה של ה

מספק תנאי  טובי  יותר לשמירה על שלטו  , ל מונטסקיהש" גופי  המתווכי "ל

החוק ולאיכות הדמוקרטיה
12
. 

פקיד הרשות ת, ירסה זוג קרובות ביותר ל אי  זה מקרי שבאות  דמוקרטיות שה, לכ 

 ומבודסמ אקבלת הו, יותרבכובד המפותח והמהחוק הוא לטו  לשהשופטת כמקור 

שוט פני א. גד כזה נהנית מהלגיטימציה הגבוהה ביותרנ כדוגמא מרכזית של משקל

___________ 

-P. Nikiforos Diamandouros, “Cultural Dual: ש  במדינה מסויימת ראויושיי המושג כפ 11

ism and Political Change in Postauthoritarian Greece” (Madrid: Juan March Centro de 

Estudios Avanzados en Ciencias Sociales, 1994, Working Paper 50), 14  ובמקומות 
 . אחרי 

איכות "חקר שנער! לאחרונה על דמוקרטיזציה נות  תשומת לב הולכת וגוברת למושג מ 12
נסיונות מלומדי  שנערכו לאחרונה בטיפול בנושא  לדוגמאות הממחישות". הדמוקרטיה

 : באופ  שיטתי ראו

Leonardo Morlino, “What is ‘Good’ Democracy?”, Democratization 11:5 (December 

2004), 10-32; Guillermo O’Donnell, Jorge Vargas Cullell, and Osvaldo M. Iazzetta, 

eds., The Quality of Democracy: Theory and Applications (Notre Dame, IN: 

University of Notre Dame Press, 2004) ; 
  לעיל ראו ג  המאמר של3ערה שצוטט בה O’Donnellאמר של למובנוס# 

Diamond and Morlino, Schmitter, Beetham, Rueschemeyer, Powell, and Plattner 

Journal of Democracy 15:4 (October 2004), 20-110 . 
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מש  התפשט לפינלנד ו 1809 ב שנוצר לראשונה בשבדיה, ומבודסמ אציי  שמוסד המ

, 1972 פת ב וצר1967 אנגליה ב, 1962 נורבגיה וניו זילנד ב, 1955 דנמרק ב, 1919 ב

וברמה ( המדינות החברות באיחוד האירופי 25 מתו$ 23 קיי  כיו  ברמה הלאומית ב

 מדינות בדרו  מזרח 8 מתו$ 7 כמו ג  ב) האיזורית והמקומית באיטליה ובגרמניה

מכווני  לקידו  איכות הנהגי  מ  נורמות ועהדוק  הוא מזוהה באופ ו, אירופה

  החוקטולשבוד יהדמוקרטיה וכ
13
. 

ל שצירו   יזהא: השאלה המתעוררת כמעט באופ  אוטומטי היא, לאור הניתוח דלעיל

שמש  לומבודסמ לאהמאפשרת  ותרינוחה  שלטו  החוק ודמוקרטיה מהווה סביבה

הלח   ל,נגד מוסדי המסוגל להג  על זכויות האזרחי  כמשקלר בצורה טובה יות

אני מציע להיות סכמטי , מע  הבהירותל? במינהל לא תקי  ולהג  על זכויות אד 

 .אלה זו בצורה נאותהלשייחס תהליכולי  הו תרחישי  אופי  ירצ משהו ולזהות שני

אופ  בהקדימה  לטו  החוקשצירת י, הוא יותר טיפוסי לדמוקרטיות בוגרותש, בראשו 

בר היה קיי  כלטו  החוק שעובדה שה, במקרי  אלה .דמוקרטיההצירת ית אהסטורי 

, רציונאליי  פ כללי  משפטיי "יו נבנתה המדינה המאורגנת עיסוד הבסיסי עלכ

התסיסה ועיתי  ג  ע  המהומות שליוו את , מתחי הקלה על ההתמודדות ע  ה

דמוקרטיה בכל מדינהה" הפעלת"קשורה בה, שתתפות הע ההעליה ב
14
. 

___________ 

 : לונות כחלק מהארסנל הממסדי של מדינות דמוקרטיות מודרניות ראוהתל נציב ע 13

Andreas Schedler, Larry Diamond and Marc F. Plattner, eds., The Self-Restraining 

State: Power and Accountability in New Democracies (London: Lynne Rienner, 1999) . 
נחשב במידה הולכת וגוברת למוסד  נידהאומבודסמ  ה אחרוני השורי  העבמש! 

פעה רבה על שעל הגור  בכמשמש ההפרלמנטרי לתלונות הציבור המשוכלל ביותר 
 . דוגמה לחיקוי וכהקהילה הבנילאומית

  :בודה שנערכה לאחרונה באנגלית המתמקדת בהסטוריה ובהערכה של מוסד זה ראועל ע

Hans Gammeltoft-Hansen and Jens Olsen, eds., The Danish Ombudsman 2005 

(Copenhagen: Folketingets Ombudsmand, 2005) . 
, Hans Gammeltoft-Hansenירה הכללית הרחבה על הנושא המוצעת על ידי ראו ג  את הסק

נכו  לשנת , האומבודסמ  הדני המכה  בתפקיד זה במש! התקופה הארוכה ביותר בעול 
2005: 

The European Ombudsman: Origins, Establishment, Evolution (Luxembourg: Office for 

Official Publications of the European Communities, 2005), 13-26. 
  יצרה את הדוגמה הקלאסית של מדינה1809 ב נציב התלונות וסדי  שבדיה בה א 14

לה השייכות א, #בנוסונורדיות המדינות ה  ג, שהרציפות שתוארה הושגה באופ  ברור
יפקו בסיס פורה ליסוד המוקד  ולשורשי   ס,ולל בריטניהכ, לחבר העמי  הבריטי

של " השלישי לגה", ה שנקראמ, ירעאלכ  לא מקרה הוא שעד ש. קי  של המוסדהמוצ  
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התרחשויות כאלה הסתיימו בהפגנת עליונות  של שלטו  החוק  בארצות בה 

, שלי  אות הממוסד השונה מבתי המשפט א$  כומבודסמ האופעת ה, מוקרטיההדו

שמטרתו חיזוק  ורתביקל ושחריות דיווח אשיפוטי של  אלגנו  נשמש כמלהמסוגל ו

הייתה ג  קלה בהרבה וג  אפקטיבית , שלטו  החוק ושמירה על זכויות האזרחי 

ר כאשר דובר חב יותרחירה ביפשר להציע לאזרחי  טווח אשלי  זה ג  מופי  א.יותר

זכויות אלה בשות שימוש עהחלטה כיצד להל עחירה בי  מנגנוני תיקו  שוני  והבעל 

קבל על  לומבודסמ לאשר איפשר א, האופי המשלי  הזה, הככז .בצורה הטובה ביותר

ת המעמד והסמכות המוסרית של מה שהצרפתי  מכני  בצורה הולמת אעצמו 

“magistrature d’influence” ,הוא תרומה חיובית לאיכות הדמוקרטיה היווה ג  

סדרי  כאלההוהגי  נבארצות בה  
15
. 

ארצות בה  מסורת שלטו  החוק בהחלה לפעול  מוקרטיההדו ב, תרחיש ההפו$ב

יכויי  ס,פשוט לא הייתה קיימת, תראו במקרה הגרוע ביו, שבירה ,הייתה חלשה

ו  להעמקת שלטו  לתרומש כמנגנו  אפקטיבי של נשיאה באחריות  לשומבודסמ הא

אשר הדמוקרטיה אינה יכולה לסמו$ על כ. זהירי מהחוק והדמוקרטיה היו פחות 

הנורמות והערכי  המזוהי  ע  התרבות של כיבוד זכויות וחובות הדדיות הנובעות 

בתי המשפט אינ  יכולי  לשמש בצורה , תוצאה מכ$כאשר כו, משלטו  החוק

  ובלמי  מוסדיי  ושל רשת צפופה של אפקטיבית כאב  הפינה של מערכת איזוני

מדינה יכול הוחה של כובאופ  יותר כללי , רשות המבצעתהוחה של  כ,נגד משקלי

דידותית למוסד י סביבה כזאת היא כמעט בהגדרה בלתי. בקלות להשאר בלתי מרוס 

_____________________________ 

בהצלחה והשתרשו רק  ציב תלונותנוסדות מוסדו נ, מצע שנות השבעי באדמוקרטיציה 
 ניו זילנד ונורבגיה , )1955(דנמרק , )1919(פינלנד , )1809(שבדיה (מה   שש, בשבע מדינות

של " השלישי לגה"לרעיו  של . דרה הרחבה הזאתהגלכנסו נ) 1967(ובריטניה ) 1962(
 :אורדמוקרטיזציה 

Samuel P. Huntington, The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth 

Century (Norman: University of Oklahoma Press, 1991). 
 Andreas Schedler, “Conceptualizingל הסוגיה של אחריות דמוקרטית ראו את ע 15

Accountability”; Guillermo O’Donnell, “Horizontal Accountability in New 

Democracies”; and Philippe C. Schmitter, “The Limits of Horizontal Accountability”; 

in Schedler, Diamond, and Plattner, eds., The Self-Restraining State, 13-28, 29-52, and 

 בכמה ”?Leonardo Morlino, “What is ‘Good’ Democracyראו ג  .  בהתאמה59-62
  .מקומות בו
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היא מגבילה בצורה חמורה את יכולתו לשמש כמנגנו  אפקטיבי של  וומבודסמ הא

 .יכול לשמור על זכויות האזרחי  ה באחריותבקורת ונשיאה
ידחקו  שנאהק אינה מעוררתשפשרות אומד בפני ה עומבודסמ הא, נסיבות כאלהב

 תוצאה הסבירה של אפשרות כזו היא הדהה. תעלמו ממנויאותו לשוליי  וא  

חוסר יכולתו להגשי  את מטרתו המוצהרת , כ ש, לגיטימציה ההדרגתית של המוסד

זו כוצאה ת. יבת קיומוסוזל ממנו את גמכות המוסרית שלו וס ברסו כמוביל ל

ודלי  של מורתי ושאילת מושגי  מיק  במקרי  בה  עיו  בלתי בגפשרית א

, בחינה איכותית מ ישונהזמ   רצפיונובעי  מנסיבות הסטוריות  הומבודסמני א

ורת יקשמש כמנגנו  ב לומבודסמ האנוגע ליכולת  ביאליותר יפיות בלתיצת וולידמ

 ,ארצות בה  שלטו  החוק הוא קלושבדרוש די  וחשבו  מהרשות המבצעת להמסוגל 

נית  למצוא בכמה  דוגמאות לאפשרות כזו. שברירי או פשוט אינו קיי 

 מעותי משגדנ בהעדר כל משקל, בה , מהדמוקרטיות החדשות בדרו  מזרח אירופה

סמכות  בומבודסמ אהעלו קריאות לצייד את מוסד , ת המבצעתשורהוחה של כל

המבוסס על קריאה לא נכונה , מהל$ פעולה כזה. תביעה כפי שקיי  בשבדיה ופינלנד

יפשרו את צמיחת מוסדות אוני  לחלוטי  אשר   שמז של נסיבות הסטוריות ורצפי

נכשל בהבנת הסכנות לעצ  אפשרות  ,שתי מדינות סקנדינביות אלה בומבודסמ הא

סכנות העלולות לנבוע  , דמוקרטיות חדשותת ובא ומבודסמ אהקיו  של מוסד ה

סכסוכי  פוליטי  ומאבקי   יותלההכרח יהפכו בבמה ש, ממעורבות המוסד

שר מבחינה א, בצעתהמשות רלרס  את ה ומבודסמ אה המתמקדי  במאמצי

 של ריסו ה מתנגדת לכל צורתופוליטית רבותית
16
. 

, ת הסטורית קונקרטיתל על מציאו"ת המסגרת התיאורטית הנאתה אנסה להחיל ע

של התרחיש  הגיו להתא  ב. אירופה של ימינו בהקשר של, תועלת שבההולהדגי  את 

אטע   ,סטורי את הופעת הדמוקרטיההאופ  בקדי  מלטו  החוק שפיו ל, הראשו 

 ומבודסמ אשסביבה טובה יותר וידידותית יותר ליצירה ולהתפתחות של מוסד ה

___________ 

לעומס  טמונות בהמשגה שכזאת של הובלת אומבודסמ הניתוח בקורתי על הסכנות ל 16
 :יתר אפשרי ראו

Dimitris Christopoulos and P. Nikiforos Diamandouros, “Traditional Rights Protection 

Mechanisms and the Rising Role of Mediation in South Eastern Europe”, in 

Christopoulos and Hormovitis, eds., The Ombudsman in South Eastern Europe, 30-40. 
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פיעה וברגע שה, ורתיקבוי של נשיאה באחריות וליכולתו לשמש כמנגנו  אפקטיב

התחלה במערב ובצפו  בשררה  ,דינה דמוקרטית מודרניתמונבנתה  מוקרטיהדה

 1809טורי  היתה העובדה שבי  יסשל גורמי  ה ירו  זהצתוצאה ישירה של  .אירופה

אחת הארצות ב, דר$ של הרחבהבהמוסד הוק  באופ  בלעדי באיזורי  אלה ו, 1972 ל

 .)ניו זילנד(הבריטי  בר העמי לחכות השיי
מו שק) יזורי האואפילו  (גבי המדינותלהעלות ל, בשינויי  מחויבי , ית נטיעו  דומה 

 לטו  החוק הפ$ להיות מאד מבוצרשה  ב, הונגרית אימפריה האוסטרוהחרי א

 1740 (חיפה גדולה במהל$ חצי המאה המוזהבתדקיבל ו,  ואיל18$ מאמצע המאה ה

 נהגי מבה  החלה ההיכרות ע   ו, השניז רזה ויותמריה  ל שלטו ש) 1790

פקיד הת. 20 בתקופה שבי  שתי מלחמות העול  במאה ה עוד מוקרטיי ד

יה יכול למלא במהל$ העשור האחרו  בבניית הדמוקרטיות הומבודסמ  שהא

, ומאוחר יותר בסלובקיה, סלובניה, כית'הרפובליקה הצ, הונגריה, המודרניות בפולי 

משמש ראיה אמפירית ,   הזמ  האחרו מנסיו  הטוטאליטרי הלמרות המורשת של 

טיעו  זהבתומכת החזקה 
17
. 

ל מוסדות שמוקדמת ה  תהופע. אירופה הדרומית מהווה מקרה כלאיי  מעניי 

לפני שלשלטו  , לומרכ   19 ה פרלמנטריי  באיזור זה בעשורי  הראשוני  של המאה

נאי  נוחי  להתפתחות תצירת יא תרמה לל  סס תבההחוק הייתה הזדמנות ל

בי  ההגיו  של להגיו  של שוויו  הי  בלאז  בצורה הוגנת   ימשטרי  פוליטיי  המסוגל

תוצאה הייתה תנאי  ה. כל אחד מה  הקשר של ההסדרי  המוסדיי  שלבחירות 

י  גד מוסדיי  המזוהנ שקלימאיזוני  ובלמי  ולתרבות של לנוחי   אינ שפוליטיי  

וצאת הלוואי הכי מיידית וגלויה לעי  של תנאי  אלה היתה התנודה ת. ימ ע

שטרי  דמוקרטיי  בלתי יציבי  מבי  ל ריבי  שלטו  אותוריט ינסופיתאכאורה הל

___________ 

 : הונגרית ראו עיבוד נקודות אלה הנוגעות למדינות היורשות את האימפריה האוסטרול 17

P. Nikiforos Diamandouros and F. Stephen Larrrabee, “Democratization in South-

Eastern Europe: Theoretical Considerations and Evolving Trends”, in Geoffrey 

Pridham and Tom Gallagher, eds., Experimenting with Democracy: Regime Change in 

the Balkans (London: Routledge, 2000), 24-64. 
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ימלו את האיזור עד המחצית הראשונה סלט ושר באופ  כה באבסופו של דבר כושלי  ו

20 של המאה ה
18
. 

מעגל הקסמי  של ניסויי  מציאה ית האיפשר אתי התפתחויות שימשו כזרז שש

אורעות מהשיעור הפוליטי שנלמד מה: דמוקרטיי  כושלי  והפוגות אותוריטריות

 משטרי  אוטוריטריי  אשר שלטו באיזור בתקופות שבי  ע מזוהי   הטראומטיי ה

 לדר$ שב, שתי מלחמות העול  ולאחר מלחמת העול  השניה וההשפעה המכרעת

היו  האיחוד , קהילה האירופית הכלכליתשה, 60 תחילת שנות המ, דגמההאפקט 

. הפעיל על אליטות פוליטיות ועל ההמוני  בארצות האיזורל תסוגלמתה יהי, האירופי

 יכלו לספק איזו  70 המשטרי  הדמוקרטי  שנוצרו באמצע שנות ה, תוצאה מכ$כ

מסגרת יותר ב. מוקרטיההדהמבטאי  את שלטו  החוק ו הוג  של הסדרי  מוסדיי 

בפע  שדינות מכחלק מהארסנל המוסדי של  ומבודסמ אוסד המנוחה זו הופיע 

הראשונה בהסטוריה המודרנית של האיזור הפכו לדמוקרטיות מודרניות יציבות
19
. 

אימפריה העותומאנית האחרי  מוקש בניגוד בולט לניתוח דלעיל עומדות המדינות

ד עשמרה  המדינה,  שוב מסיבות הסטוריות) א(   בו איזור זהב. בדרו  מזרח אירופה

המאד ירושתי שלה ושלטו  החוק מעול  לא  ופיאל הע, 20 חילת המאה התב, הסו 

 כתוצאה מתקופות ארוכות של שלטו  אותוריטרי  )ב(ו   ב; צבר שורשי  עמוקי 

ובו ; עה ממאד מוגבלת לבלתי קיימתנ  ימוקרטידהכרות ע  מנהגי  ה, וטוטאליטרי

, ו אפילו לפניא, מו כאותו זמ במעשה להייתה   ימוקרטידפעת  של מנהגי  וה  )ג(

___________ 

סיו  הדמוקרטיה בנוכשלו   ניתוח היסטורי הד  בתנודה בי  סמכותיות ואי יציבותל 18
 אז מלחמות נפוליאו  ראו אצל  מדרומיתהבסופו של דבר באירופה 

Edward E. Malefakis, “The Political and Socioeconomic Contours of Southern 

European History”, in Gunther, Diamandouros, Puhle, eds., The Politics of Democratic 

Consolidation, 33-76. 
ל האופי והתוצאה של ביסוס היציבות וגיבוש שלטו  שממוקד ההמחקר השיטתי  19

יצא לאור  דמוקרטי באירופה הדרומית במש! מחצית המאה הקודמת פחות או יותר
של המועצה " ועדת המשנה של אירופה הדרומית"בחסות  בסדרה של חמישה כרכי 

לניתוח מתאי  ). ניו יורק(והמועצה למחקר מדעי החברה  האמריקאית ללימודי החברה
, שכבר צוטט, The Politics of Democratic Consolidation  הנוגע למאמר זה ראו בנוס# ל

 P. Nikiforos Diamandouros and Richard Gunther, eds., Parties, Politics, andאת 

Democracy in the New Southern Europe (Baltimore, MD: Johns Hopkins University 

Press, 2001), and Richard Gunther, P. Nikiforos Diamandouros and Dimitri A. 

Sotiropoulos, eds., Democracy and the State in the New Southern Europe)  יראה אור
 ). בקרוב
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 וסד האומבודסמ מהאתגרי  העומדי  בפני ; מאמצי  לייסד את שלטו  החוקה

עצמו את תפקידו הראוי בתו$ הנו  המוסדי של השלטו  הדמוקרטי לצב עבנסיונו ל

הווי  מאירופה עד כה דרו  מזרח בומבודסמני  אהנסיונות של  .  כבירי הנתו  ה

 דרכו להפו$בהרבה יותר מפותלת  ר$דוד לעבור עוסד זה מל עלכ$ ש ראיה חזקה

יכול לתרו  בצורה משמעותית הורת ונשיאה באחריות יקלמכשיר אפקטיבי של ב

להגנה על זכויות אזרחי  ועל איכות הדמוקרטיה בכל מדינה באיזור
20
. 

פתח מאמר בהעליתי שיעו  טירה את ההראשונה מזכ. אסיי  ע  שתי הערות סופיות

גבי חוסר האפשרות לפתור ענייני  הקשורי  ללגיטימיות של המדינה מתו$ לזה 

הערה זו רלבנטיות מיוחדת לכל ל. לטו  הרובשי עשיית שימוש בעקרו  "הדמוקרטיה ע

הסתגלות של ההדמוקרטיות האירופאיות היותר חדשות המתמודדות ע  בעיות 

מיוחד למדינות בה  מיעוטי  בוהיא נוגעת ,  הדמוקרטיות שלהערכות למיעוטי  מ

  הוא אש ,כללי יותרהיעו  טבעוצמה את הה   מדגישגהערה זו  .ה  גדולי  במיוחד

כמו ההגנה על , אלות הקשורות בשלטו  החוקשפיו במקרי  מסוימי  ל, ועלה קוד ה

כא  מ. ל שלטו  הרובהדמוקרטי ש י פניה להגיו "אינ  יכולות להפתר ע, זכויות אד 

  על המדינה א,   של שלטו  החוק וה  של הדמוקרטיהההצור$ בהתפתחות מאוזנת 

דמוקרטית לשרת את האינטרסי  של האזרחי ה
21
. 

 באיחוד האירופי ובאופ  יותר ספציפי ומבודסמני אההערה השניה עוסקת ב

 ברמות באתגרי  עמ  עליה  להתמודד בבוא  לקד  את שלטו  החוק והדמוקרטיה

ני עדיי  משוכנע באופ  עמוק שהצלחה במשימה קשה א. תו$ האיחודבשונות שלה  ה

,  האירופאית מות של הממשל הרבכל  ומבודסמני אזו אפשרית רק כאשר ה

תאמי  בי  מפקטיבי וא משתפי  פעולה באופ   האיזורית או המקומית , הלאומית

סיבה זו ג  קודמי מ. י ת האזרחאוב יותר  טשרתלתו$ מטרה מהמאמצי  שלה  

ואת " נס לעתיד אירופההכ"וג  אני ניסינו לשכנע את , Jacob Söderman, בתפקיד

לכלול בטיוטת האמנה החוקתית הכרה מפורשת ו ממשלתי שבא בעקבותי הכנס הבי 

___________ 

 או ריורשות את האימפריה העותומנית הות דינממוקרטיה בדל חסבי 20

Diamandouros and Larrabee, “Democratization in South-Eastern Europe”, 24-64. 
נוגעות לשלטו  החוק העיות הקשורות לנסיו  לפתרו  סוגיות בביו  התיאורטי דהעל  21

 ושל Dahl (1989)מציאת מפלט בהגיו  המרכזי של הדמוקרטיה ראו את העבודות של ו

Linz and Stepan (1996) לעיל9 המצוטטי  בהערה . 
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שיפוטיי   לאמצעי תיקו  לא וומבודסמני לאבזכויות האזרחי  האירופיי  לגישה 

 .להג  על זכויותיה אחרי  כאשר ה  מבקשי  
מצעי איזוק ח, א כלל הוראה כזולהאמנה החוקתית  הסופי שלט למרות שהטקס

חייב להשאר מטרה , כאלטרנטיבות לאמצעי תיקו  שיפוטיי , שיפוטיי  תיקו  לא

צלחה בכיוו  זה לא רק שתקל ה. בתו$ האיחוד ומבודסמ אהילת הקבור עאסטרטגית 

אזרחי  להכיר את זכויותיה  טוב לייע סומי  לופי  דגל עו ומבודסמני אעל כל ה

ביר באופ  מהותי את יכולת תג  גיא ה. יותר אלא ג  להנות מזכויותיה  טוב יותר

לתרו  , האזורית או המקומית, הלאומית, בי  א  ברמה האירופית, ומבודסמני אה

וזוהי . להעמקת שלטו  החוק ולשיפור איכות הדמוקרטיה בכל הרמות של האיחוד

 .החלט מטרה שראוי לשאו  אליהב
 


