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דברפתח.א

הואלכךהעיקריהטעם.לישראלחוקהתכונןהבאבעשורכילהניחמאודסביר

שני.הסתייםהחוקהשלקיומהאודותעלהיסטורי-המשפטיהוויכוחרבהשבמידה

:יסוד-וחוקוחירותוהאדםכבוד:יסוד-חוק-האדםזכויותבענייןהיסודחוקי

העניקו,ןהעליוןהמשפטביתבפסיקתמכןלאחרשפורשוכפי-העיסוקחופש

שלהמהותיתהיסודכחוקתהוכרוהיסור-חוקי;חוקי-עלחוקתימעמדהיסוד-לחוקי
שהתקבלהפרשנות-היסוד-לחוקיהעליוןהמשפטביתפרשנות.ישראלמדינת

שמהםהחוקתייםהמכשיריםמןרביםבידיונתנה-הכנסתידיעלבמשתמע

לענייניםלנשיאומשנהלמשפטיםרדזינרהספרביתכדקאןמכהןרובינשטייןאמנוןפרופסור* ומדיניותמנהל,במשפטמוסמךהואאורגדליאב.הרצליההבינתחומיהמרכז,אקדמיים

יורםר"ולדנבותסוזיר"לדלהודותמבקשיםהמחברים.העבריתהאוניברסיטה,ציבורית
בשלביםהמסורהעזרתהעלולדמןלתמרוכןזהלמאמרוחשובותמועילותהערותעלרבין

הרצליההבינתחומיהמרכז-מפעלותבהוצאתהתפרסםזהמאמר.המחקרשלהשונים
.(ו"תשס)חדשותמחשבות-ישראלמדינת(עורכים)נחמיאס'ודרייכמן'א:בספר

:להלן)221(4)מטר"פ,שיתופיכפרמגדל'נמ"בעהמאוחדהמזרחיבנק93/6821א"ע1

;367(4)נאד"פ,האוצרשר'נההשקעותמנהלילשכת97/1715ץ"בג;(המזרחיבנקעניין

,הכנסתר"יו'נאורון99/1030ץ"בג;241(5)נגד"פ,הביטחוןשר'נצמח95/6055ץ"בג
המרכזיתהבחירותועדתר"יו'נהלאומיתהתנועהחירות03/212ץ"בג;640(נת3ד"פ

.750(1)נזד"פ,16-הלכנסת
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שלחקיקהדברעלשיפוטיתלביקורתסמכותזהובכלל,החוקהמתנגדיחששו

מהותיתחוקהשלקיומה.היסוד-חוקישלהנורמטיביתבעליונותוהכרההכנסת
אפואהוא-מסודרפורמליבמסמךמאוגדתשאינהחוקהאםגם-בישראל
ועלהשלטוןרשויותעלומוסכמיםמקובליםעיקריה.קונסטיטוציוניתיסודעובדת
יסודחוקתכיוםכברישישראללמדינתכיההנחהבהינתן.הציבורשכבותמרבית

חוקתה,ראשית.החוקהכינוןהמשךשלהחשיבותמההשאלהעולה,מטריאלית2

חופשדוגמת)אדםלזכויותבאשרכך.להשלימהויששלמהאינהישראלשל

(גלויותוקיבוץשבותדוגמת)יסודלעקרונות,(במשפטוזכויותוההתאגדותהביטוי

הכרה.(החקיקה:יסוד-בחוקהצורךדוגמת)שינויהודרכיהחוקהשלולמעמדה
רבהחשיבותיש,שנית.3ישראלמדינתשלהחוקההשלמתלצורךנדרשתבאלו
כמדינתתרבותית-ורבשסועהבמדינהכמיוחד,ומחנךמלכדכערךלחוקהלמבוא
בוויש,מדינהשלוהערכיםהאידאולוגיהתמציתמרוכזיםלחוקהבמבוא.ישראל
זהותהאת,המדינהשלהערכיצביונהאתלעגןאמורהמבוא.כוונותהצהרתמעין
.לאומייםמיעוטיםשבהודמוקרטיתיהודיתכמדינהאופייהואת

באשרתאורטייםהיבטיםיוצגותחילה.לחוקההמבואסוגייתתידוןזהבמאמר
משפטייםהלאתפקידיויוצגומכןלאחר.מדינותבכמהותכניולחוקהלמבוא

באשרמודליםשלושהיוצגובהמשך.בעולםאחדותבמדינותלחוקההמבואשל
מקור-חוקתיומעמדפרשנימעמד,סימבולי-טקסימעמד:המשפטילמעמדו

למדינתאםהשאלותיידונוולבסוף.יסודולערכיאדםלזכויותמחייבעצמאי
;לחוקהכמבואתשמשהעצמאותשהכרזתראויאם;לחוקהמבואישישראל

במשפטדיוןלאור.לכשיחוקקלחוקהלמבואשיהיההראויהמשפטיהמעמדמהו
כיהמסקנהעולההישראליתהקונסטיטוציוניתלמציאותוהרלוונטיותהמשווה
וכי,העצמאותלהכרזתהפניהגםהכולל,לחוקהמבואמעיןכיוםישלישראל

,פורמליתחוקהתכונןכאשר,הקרובכעתיד.המחייבבמעמדילהכירוראויניתן
.ישראלמדינתלחוקתכמבוא,המחויביםבשינויים,לאמצואפשריהיה

לחוקההמבוא.ב

קיים,דמוקרטיותבמדינותובמיוחד,חוקהקיימתשבהןבעולםהמדינותבמרבית
חוקותיהןנבחנוזהמאמרלצורכישערכנובדיקהבמסגרת.4לחוקהמבואגם

בסיסעלחברהאומדינההמאפייניםמחייביםיסודעקרונותשלכקבוצהחוקהמגדיריםאנו2
משפט"מצווהבת-החוקתיתהמהפכה"ברק'אראוישראלמדינתחוקתעל.קבעשל

חהמשפט"ישראלמדינתשלהחוקה"מדינה'וברובינשטיין'א;3(ד"תשס)אועסקים
(ז"תשנ)מגהפרקליט"ועתידהווה,עבר:ישראלמדינתשלהחוקה"ברק'א;291(ג"תשס)
.402-403'בע,1הערהלעיל,המזרחיבנקעניין;5

סוגיות:לבגרותמילדות"סומר'הראולהשלימןוישפתוחותשנותרוחוקתיותלסוגיות3
.59(ד"תשס)אועסקיםמשפט"החוקתיתהמהפכהשלביישומהפתוחות

לנושא.דמוקרטיתמסורתהנעדרותבמדינותלחוקההמבואשלבתפקידוידוןלאזהמאמר4
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מדינות38-ב:לחוקהמבואישלמרביתןכיעולהזומבדיקה.מדינות50-כשל
.לחוקה6מבואאין(%24)בלבדמדינות12-בואילו,לחוקה5מבואקיים(%76)

במזרחבעיקר,האחרונותבשניםהחוקהכוננהשבהןהמדינותבמרבית,מזויתרה
במשפטשנערכומחקריםתואמיםאלוממצאים.לחוקהמבואיש,ובמרכזהאירופה
%6.67-בכינמצא,בעולםהמדינותבמרביתחוקותשבחן,מהםבאחד.המשווה

כלנמצאלאמהן%4.32-בורק,אחרתמקדימההצהרהאולחוקהמבואישמהן
.7מבוא

המסמךלכללהקדמהמעין,לחוקההפתיחהואלחוקההמבואצורניתמבחינה
כותרתאו)Preanable("מבוא=הרשמיתהכותרתאתנושאהואלרוב.החוקתי
החוקהלגוףמקדימותובהצהרותבאמירותמדובראחריםובמקרים,חלופית

ביןמשותףאיחודאופדרציות,מדינותשלחוקותלגביכך;כללכותרתללא
בחוקההרכיבאת,טכניבאופן,בנקללזהותלכןמאפשרהצורניהמבחן.מדינות
אתלזהותכללבדרךניתן,יחסיתהפשוט,הצורניהזיהוילצד.להמבואהמהווה
תכופותלעתיםמציגהמבוא,במהותו.5מהותי-תוכנימדדלפיגםלחוקההמבוא

ליבהערכיוכן,המדינהולייסודהחוקהלכינוןשהובילוההיסטוריותהנסיבותאת
עלעמד.רחבציבוריבקונצנזוסהמצוייםהמדינהשלופוליטייםלאומיים,אזרחיים

:בציינו)Winterton(וינטרטון'ורג'ג'פרופכך

introduction setting the4תenhanced by15book or article8kkJUSt as

8constitutlon should include850,context of the matenal discussed

Asj"39:ראוזה and Africa18Go "Modeling The State : Postcolonial fonstitJtions.3

558(2002)~Southeast .Asian Studies

,אוקראינה,אוסטרליה:הןלחוקהמבואיששבהן(האירופיהאיחודולרבות)המדינות5
,ברזיל,הרצגובינה-בוסניה,בולגריה,ארמניה,הברית-ארצות,ארגנטינה,אסטוניה,אירלנד
,יפן,יוון,תורכיה,קונג-הונג,הונגריה,הודו,האירופיהאיחוד,אפריקה-דרום,גרמניה
,פורטוגל,פולין,מונטנגרו-סרביה,ספרד,סלובקיה,סלובניה,סין,זילנד-ניו,מקדוניה,ליטא

בתרגומם)הנוסחיםכל.ושוויתןרוסיה,קרואטיה,קנדה,צרפת,ניה'צ'צ,כיה'צ,פרגוואי
http].:הבאיםהאינטרנטמאתרינלקחובמאמרלחוקותהמבואותשל(לאנגלית ://www.oefre

(07.1.7'visited

on

)185)]/http ://www.nwjc .org .au[;(07.1.7'visited

on

1851)].un]be.cMaw/icl

,פינלנד,סינגפור,נורבגיה,לטביה,לוקסמבורג,הולנד,דנמרק,אלבניה,איטליה,אוסטריה6
פורמלימבואאיןאמנםאלומדינותשלמחוקותיהןבחלק,זאתעם.ושוודיהרומניה

)Prea~able(,מבואכמעין,מהותיתמבחינה,לראותםשניתןפותחיםסעיפיםבהןישאך
נורבגיה,(1-4סעיפים)דנמרק,(1-2סעיפים)אלבניה,(1-3סעיפים)כאיטליהכך.לחוקה

אוצורניתמבחינה,לחוקהמבואאיןכיאפואיוצא.(1-2סעיפים)ושוודיה(1סעיף)
.(%14)שנבדקומהמדינותבשבערק,מהותית

7Computeri~ed Comparative Studyג:Constitutions14וע;חשTang.;)ישMaarseveen.8

86(1978,~ York040.
תיתכןהתאורטיבמישורכייצוין.6הערהלעיל,ומזוודיהנורבגיה,דנמרק,אלבניה,איטליה8

ועקרונותהיסודערכימכלולאלאבחוקהמקוםתלויאינולחוקההמבואשלפיהגישהגם
המוצגתהגישה.בסופהאוהחוקהבאמצעלמשלממוקםלהיותועשוי,שבחוקההליבה
.לתוכנוהכרחיקשרללא,טכני-הפורמליהמבחןלפילחוקהמבואמזההזהבמאמר
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5)10)Prea
~
nble which explains concisely the circumstances leading

adoptionא and the core governmental feahlres of the society which

.9!"governs

בשונה.אפהנשמת,החוקהשלוהערכיהפוליטיבסיסההואלחוקההמבוא
עלעמד.איתןכסלעלרובנותרהמבוא,העתיםעםלהשתנותהעשויה,מהחוקה

:בציינו,)Lahoti(להוטיהשופט,בהודוהעליוןהמשפטביתשופטכך

approach0)designed15coine and0)framed for ages15kcA constitution

constitution)ע.near as human institutions can approach85imnlortality

must grow with the growth of the naUon, with the philosophical

and,0א)and cultural advancement of the people who gave bith

changed circumstances and the needs10interpretation must adapt

reading of any Constitution can be complete0א.of time and polity

the end . While the end may0)without reading " from the beginning

)1.expand, or alter, the point of commencement can never change

the Preanable wherefrom the Constitution commences . Hence, the15

.10"significance of the Prearnble

תוכניאתלסווגניתןגסהבחלוקה.מגווןהואלחוקההמבואשלהתוכןעולם
:מרכזיותקטגוריותלחמשלחוקותהמבוא

-ריבוןלחוקהבמבואמאוזכרהחוקותבמרבית.הריבון-הסמכותמקור.1
המדינהאוכלוסייתהואלכינונההסמכותמקורבחלקן.החוקהלכינוןהסמכותמקור

)~we the people of"(11;מרביתלהזדהותיכוליםשעמויחסיתניטרליניסוחזהו
עוסקים,שונהמשמעותבעליכיאם,דומיםניסוחים.מדינהבאוכלוסייתהמגזרים

ההשתייכותהדגשתתוךאך,כלשהימדינהמאנשיהנובעסמכותבמקוראמנם
הצרפתית,הגרמנית,האסטונית,הארמניתהאומה)מסוימתלמדינהאולאומה
.פחות12ניטרליוהוא,הספציפיתהמדינהאתיותרמרגישזהניסוח;(וכדומה

,Legal:ראו.אוסטרליה,סידניבאוניברסיטתלמשפטיםפרופסורהואהכותב9 ConstiOJtional

"?prea~nble for the Queensland Constitution14"and Administrative Review Conrmittee

/ia~nent .qld...gov. ~. auואיוער,.ק1זאן::http[.9(2004.Nov5184תQueens01islative Assembly15(LeI

%1)pdt.eciff046/view/conuaittees/docufaentsncarc/reports(visitedת07.1.70)

~

cAR0.table

102-1(2004)and Backbone of .The Constitution ofindiaש141קנ

Lahoti:ז" Preamble.].)1.
-אזרחיםלגביהואהניסוחכיה'בצ)כיה'וצהודו,אפריקה-דרום,הברית-ארצות,אירלנד11

[ן0ס2"

We

the citizens of

~

the(.
-הניסוחהרילא,למשל,כך12

"We the people of

Israel

מיעוטיםקהילותהיתרביןהכולל"
We"הניסוחכהרי,בישראלהמתגוררות the Israeli people"-המשתייכיםאתהמדגיש

שמדוברלכןשהדגישומדינותיש.דומיננטייהודירכיביששבההישראלית"אומה"ל
"ה76אוקראינהלחוקתהמבואלמשל,והאתניותהדתיותהקבוצותמכלהאזרחיםבכל

citizens of lTkraine of-ט1ק0טקbehalf of the Ulaainian0ת,Verkhovna Rada of llkraine
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מופשטכגוףהסמכותמקוראתהקובעותאלוהןנוסףמסוגלחוקותמבואות

שילובקייםלחוקותהמבואותמןבחלק."(ת260א)הלאוםאוהאומהבדמות

לחוקותמבואותיש.4ןהייצוגייםהגופיםלביןהסמכותוכמקורכריבוןהעםבין
אינוכללהריבוןובאחרות,הייצוגים15ולמוסדותהנבחריםלגופיםרקהמפנות

מצייןלחוקההמבוא,מדינותאיחודאופדרציותדוגמת,אחריםבמקרים.מאוזכר16

.לחוקה17הסמכותכמקורהשונותהמדינותאת
היסטורייםהיבטיםכללבדרךכולללחוקהמבוא.היסטורייםנרטיבים.2

משותפתזהותומעצביםמגבשיםאלואזכורים.18עםאוקהילה,מדינהשלמעברה
מדוברלעתים.גבוהההפשטהברמתמשותףהיסטורינרטיבבאמצעות("אנו")

ועיצבהחוקהכינוןעלאוהמדינההקמתעלוהשפיעבעברשהתרחשאירועבציון
לאומייםיסודותשלאומורשתשל,מסורתשלבאזכור-לעתים;אופייהאת

לחוקתבמבוא,לדוגמה,כך.זהותםאתומגבשיםהמדינהתושבילרובהמשותפים
בעברשהיוהרבובסבלהצדק-באיהמדינהתושבישלהכרהישאפריקה-דרוס

סיןכימצויןהסיניתלחוקהבמבוא;(במפורשמוזכרלאהאפרטהיידכיאם)
,יתרהבהרחבה,ומפורטים,בעולםהארוכהההיסטוריהבעלותהמדינותאתתהיא

לחוקההמבוא;המדינהוהישגי(המודרניבעידןבמיוחד)הסיניתההיסטוריהגלגולי
הגנהמאפשרואינו)Atatark(אתאתורכהרפובליקהמייסדאתמצייןהתורכית
הצהרהקיימתביפןלחוקהבמבוא;ולתורתולמורשתוהמנוגדותלדעותחוקתית

;לשלוםמתמדתשאיפהועלהמלחמהזוועותאתשובלחוותשלאנחישותעל

יש(קרואטיה,סלובקיה,סלובניה,אוקראינה)ומרכזהאירופהמזרחובמדינות
.ריבוניתבמדינהעצמיתלהגדרהלזכותןוכןלעצמאותהנמשךלמאבקןאזכור
-הבינלאומיבמישורמכונןכאקטגםשיהיהיכולהיסטורייםאירועיםאזכור
שלהרפובליקהלחוקתבמבוא,למשל,כך.המדינהלהקמתבינלאומיכתוקף
.1995משנתיורק-וניונבה'זהסכמישלאזכורישהרצגובינה-בוסניה

הבסיסיותהתכליותאתלרובמתווהלחוקההמבוא.החוקהשלהעל-מטרות.3
מטרותשיהיויכולאלועל-מטרות.המדינהחוקתמלכתחילהכוננההגשמתןשלשם

מטרות;מדינותשביןהאיחודשמירתאוהדמוקרטיהמשטרשמירתכגון,ממשליות
מטרות;אדםוזכויותאדםבניביןאחווה,צדק,שלוםקידוםכגון,אוניברסליות

"nationalitiesהרצגובינה-בוסניה,(וע)Croats, and Serbs, as constituent

I

:

peoples

,1805~80"

"with Others] . and citizens of Bosnia and Herzegovina5"810])ופולין)We, the Polish

"citizens of

I

the Republic81108א-וע).
60נא"")ליטא13

We

the Lithuanian(.
.ניה'צ'וצפרגוואי,ספרד,יפן,מרזיל,בולגריה,ארגנטינה14
.מונטנגרו-וסרביהסלובניה,הונגריה15
.וקרואטיהקנדה,יוון,תורכיה16
.ושווייץהאירופיהאיחוד,אוסטרליה17
,ספרד,צרפת,יוון,הונגריה,הודו,ברזיל,בולגריה,ארגנטינה,הברית-ארצותלחוקותבמבוא18

.היסטורינרטיבאיןושווייץקנדה
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וקידוםהפרטיהקנייןעלהגנהאוסוציאליסטיתמדינהטיפוחכגוןכלכליות

מדינתבאמצעותמסויםעםשלואינטרסיםיעדיםקידוםאו;19חופשישוקכלכלת

;החוקהשלהעל-יעדיכאמורהןואחרותאלומטרות.וחוקתהעםאותושלהלאום

.ומימושןהגשמתןלשםהנועדמשפטיאמצעיאלאאינההחוקה
כוונותהצהרתכללבדרךהואלחוקהמבוא.ושאיפותערכים,יסודעקרונות.4

ולגורמיםהדמוגרפילהרכבה,למורשתה,לתרבותהבהתאם,מדינהשלערכית
,כבוד,חירותדוגמתאדםוזכויותאוניברסלייםערכיםמוזכריםלרוב.נוספים
לצדם.המדינהשליסודכערכי,אנושילקיוםראוייםותנאיםסובלנות,צדק,שוויון

,כלכלייםועקרונותהחוקלשלטוןכפיפותכגון,יסודעקרונותלעתיםמופיעים
מחויבותןעללחוקתןבמבואהמצהירותמדינותיש,למשל,כך.ולאומייםחברתיים
המאוחדותהאומותלמגילת,20שלוםבדרכיובינלאומייםפנימייםסכסוכיםלפתרון
.22עצמאותןבהכרזתשהוכרזוולשאיפות21אדםוכויותבדברבינלאומיותולאמנות

ואינםלהפקעהניתניםשאינםועקרונותערכיםישנםשלהןשבמבואחוקותאףיש
להגדרהזכותבנושאיבעיקרמדוברכללבדרך.החוקהידיעללשינויניתנים
בחלק.24דמוקרטייםלערכיםמחויבותהאוהמדינהגבולות,2'מדינהשלעצמית

-המדינהמשטרעלומצהירהממשלבמבנהעוסקלחוקההמבואהמקריםמן
.וכדומהפדרציה,רפובליקה

דמוקרטיותבמדינותלרבות,החוקותמןבחלק.הדתאוהאלאזכור.5
ביסודותמדוברהמקריםמןבחלק.הדת25אוהאלבמבואמאוזכרים,חילוניות
בחסותכינונןעלבמבואבמפורשמוצהרשבהןחוקותכגון,היקףרחביתאולוגיים

הקנדירטר'הצ:לדוגמה,האלעליונותאתבמבואהמקדשותחוקותאו;האל26

)Supremacy of

God(

,"יכול-הכולהאל"שלבשמוהמכוננת,השווייצריתהחוקה,
Humblyת0)"יכול-הכולהאל"ברכתעלהנשענת,האוסטרליתוהחוקה relying

the blessing Of Almighty God(2מכוננתסמכותהואהאלשבהןחוקותלצד.ד

-סרביה,בולגריה,אוקראינההןסוציאליסטיצביוןעלמכריזלחוקההמבואשבהןמדינות19
-בוסניהחוקתהיאקפיטליסטיצביוןעלהמצהירלחוקהלמבואדוגמה.גיה'צ'וצ.מונטנגרו

.הרצגובינה
.ברזיללחוקתהמבוא20
.הרצגובינה-בוסניהלחוקתהמבוא21
העצמאותבהכרזתשהוכרוהלאומיותוהשאיפותהעקרונותאתמאמץארמניהלחוקתהמבוא22

.הארמנית
.וקרואטיהסלובקיה,סלובניה,אסטוניהלחוקותהמבוא23
,תורכיה,האירופיהאיחוד,אפריקה-דרום,הרצגובינה-בוסניה,אסטוניהלחוקותהמבוא24

.וקרואטיהכיה'צ,פולין
8Prea~able:ראולחוקהבמבואהאלאזכורונגדבעדלטיעונים25 Need8Maddox "Does.4ן

.http ://www[(1999,Department of the Parliasaentary Library,8God?" (Research Paper

a1999ph-200"08תז2000.תם185)[6(visitedמס7.].07) .gov.auflibrary/pubs/v.
Under"."מכוננתהברזילאיתהחוקהכימצהירברזיללחוקתהמבוא26 the protection Of God

Conscious-תוךנעשההחוקהכינוןכיהקובעהגרמניתלחוקההמבואגםוראו27 of their"

84



ישראלשלהמקרה:המשפטיומעמדולחוקההמבוא

אחרותבחוקות.28סימבוליבאופןבמבואמאוזכרהאלשבהןחוקותישעליונהאו
אוהקדושהשילושאתהמאזכרתיווןבחוקתלמשל,דווקאבדתעוסקהמבוא
אשרהסמכותכמקורהיאהקרושלשילושההתייחסותשבה(1937)אירלנדבחוקת

לחוקההמבואשבהןמדינותיש,לעומתן.והמדינההאדםפעולותכלמכוונותאליו
.חילוניות30מדינותהיותןעלמצהיראו29המדינהמןהדתהפרדתאתמעגן

לחוקההמבואשלתוכנוהרי,משותפיםמאפייניםלזהותשניתןהגם,כןכיהנה
שלבחוקותיהןשכיחהמבואוהופעתהואיל.למדינהממדינהומשתנהמגווןהוא

המיוחדאופימהםאחדולכל,מבואותשלמגווניםדפוסיםלאתרניתן,מדינות
שיהיהאפשר;31ארוךאוקצרשיהיהיכוללחוקהמבוא.נחקקשבהלמדינה

עםלהיחקקויכול;אותו32הסותרותהצהרותיקבעאוהחוקהגוףעםבהרמוניה
,(היסטורייםנרטיבים)העברלגביזמןשלממדבוישלרוב.לאחריהםאוהחוקה

.(הבאיםלדורותושאיפותתקוות)והעתיד(המדינהשלדמותה)ההווה

לחוקההמבואשל(משפטייםהלא)ושימושיותפקידיו.ג

(הבאבפרקנדוןשבו)המשפטיבמישור.עיקרייםתפקידיםכמהלחוקהלמבוא

תוקףחסרתחגיגית-טקסיתהצהרההיותושביןהרצףעלנעלחוקההמבוא

.ולמחויבויותלזכויותעצמאיומקורמהחוקהאינטגרליחלקהיותולביןמשפטי
גםמדינותשלבחוקותיהןהחשוביםהחלקיםמןאחדהואלחוקהשהמבואאלא

-'responsibility before God and men.פוליןבחוקתנקבעמענייןנוסח:who"016ע05ש"

sharing01תthose85well85,truth,,

justice

,
~

ood and beauty01God as the sourceתוbelieve

"universal values as arising from other sources050"1respecting)6טsuch faith,

.אפריקה-דרוםלחוקתהמבוא28
הדתדפרדתשבהן-הברית-ארצותכגון-ממדינותלהבדילזאת.תורכיהלחוקתהמבוא29

.(במבואולא)בחוקהמעוגנתמהמדינה
.והמצפוןהאמונה,הדתחופשיכובדושבהחילוניתמדינההיאכימצהירהודולחוקתהמבוא30
,סין,סוריה,מצרים,איראןשלבחוקותלמצואניתןומפותלארוךלחוקהלמבואדוגמאות31

למצואניתןבקצרההמנוסחלחוקהלמבואדוגמאות.ותאילנדקרואטיה,קונגו,פקיסטן
.ושווייץקנדה,צרפת,הונגריה,הודו,הברית-ארצותבחוקות

הוראותלמספרהמנוגד,(1982)וחירויותזכויותבדברהקנדירטר'לצהמבואאתלמשלראו32
Rights:רטר'הצבגוף and Freedoms,0harterC3anadian f,1992Constitution Act(להלן:

Canadian"או"הקנדירטר'הצ" Charterטרד").
שבההאוסטרליתלפדרציההמשחייכתמדינה-)Queensland(קווינסלנדחוקתלמשלראו33

במעמדלהתחשבהצורךבשלבעיקר,המדינהלחוקתחדשמבואלאימוץבאשרדיוןהתעורר
Legal:ראו.ובזכויותיהםהילידיםהמיעוטים , Constitutional and Administrative Review

Aboriginal110תparliafnentary committee inquiry1!-Committee "Hands "" Parliament

"Queensland's democratic processes1תIslander peoples ' participation811"5and Torres
http ://www.parliament.qld.gov. au/table[(2003.50ק.Queensland',0

~

egislative:

Assembly

.-1)

Office/view/committees/documentsflcarc/inquiriesAandsOnParVl-(]1411(1ך(043.ף4ק(185(

1.7visited.יט) ofl.גםוראו:,Legal, Constihltional and Administrative Review Committee

9supra note.
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שלודורות,רבותבמדינותהספרבבתינלמדהוא;והציבוריתהחינוכיתברמה

היאכללשבדרך,החוקהכמושלא.וערכיועקרונותיולאורמתחנכיםבוגרים

שליתרונו,מורכבתמשפטיתמשמעותבעלותרבותהוראותהכוללארוךמסמך
המדינהערכיתמציתמעוגניםובו,לקריאהונוחיחסיתקצרבהיותוהואהמבוא

המדינהמדעואנשימשפטניםבקרברקלאוידועמוכרהמבוא,ככזה.ועקרונותיה
.הציבורית34ובתודעההרחבהציבורבקרבגםאלא

בהיותוסימבוליתפקידגםלחוקהלמבואישציבורית-החינוכיתהחשיבותלצד
.מדינהשל"ביקורכרטיס"מעיןמהווההמבוא.זהותהמגבשהשראתימקור

האבותידיעללרובשנוסח,המדינהשל"מאמיןאני"העיקריבומרוכזים
השראתיכמקור,רבהוחינוכיתתרבותית,היסטוריתחשיבותלכןלויש.המייסדים

לשינויילהתאימומאפשרוהגמישהעמוםניסוחורביםבמקרים.משמעות-רב
ואזרחיתלאומיתוהותומעצבהמגבשמקורהואהמבוא.ומציאותעתים,נסיבות

קבוצותביןולשסעיםלאומיותלמחלוקותמושאלעתיםמהווהולפיכך,משותפת
.למיעוטרוב

החשוביםהמרכזייםהערכיםאתרבותפעמיםומגדירמשקףלחוקההמבוא
יששבהןבמדינות,למשל,כך.החברהשלרבדיהואתפניהאת,מסוימתבמדינה
כחלקהמיעוטקהילותאתלעתיםמאזכרלחוקתןהמבוא,ילידיםמיעוטיםקהילות

וכאזרחיםפעולה36עמןותשתףתשלבןשהמדינהכקהילות,החוקה35ממכונני
המגווניםרבדיהאתנאמנהמשקףאינולחוקההמבואכאשראולם.זכויות37שווי
מחלוקותאחתלאמתגלעות,ולהשתייכותלזהותמוקדמהווהואינוהחברהשל

:מדינותשלושבאמצעותזאתנדגים.לשנותודרישותועולותלתוכנובאשרקשות

,(ואוסטרליהמקדוניה)לשנותודרישהעלתהשונותשמסיבותמבואישמהןבשתיים
.(האירופיהאיחוד)הדעותנחלקושעליהלחוקהמבואבטיוטתמדוברובשלישית

ולהסיקלחוקההמבואשלהמגווניםתפקידיואתלהמחישיסייעבדוגמאותדיון
.לישראלהרלוונטיותמסקנותמספר

פירוקלאחרעצמאיתכמדינההוקמהמקדוניה.מקדוניהלחוקתהמבוא
המונה(נוספיםומיעוטים)אלבנילאומימיעוטבהמתגורר.היוגוסלביתהפדרציה

עיגן1992משנתלחוקההמבוא.מאוכלוסייתהלשלישרבעביןשונותהערכותלפי
בנרטיביםבהרחבהועסק"המקדוניהעםשללאוםמדינת"כמקדוניהייסודאת

לעצמאותובמאבקוההיסטוריותבזכויותיו,בתרבותו,המקדוניהעםשלהיסטוריים

ישיבה".בכנסתרוביגשטיין'אשלדבריוראותוכנוועלחשיבותועל,לחוקההמבואעל34
ו"ט,2005כינואר25,"חוקהזמןהגיע-הכנסתלכינוןשנהושש-חמישיםלציוןמיוהדת
[doc.ישראלכנסת,ה"תשסבשבט aast visited.03040205[wwwknesset .gov.iUplenuvdatv

.ת07.1.70)
.מקדוניהלחוקתהמבוא35
.סלובקיהלחוקתהמבוא36
.קרואטיהלחוקתהמבוא37
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וכן"המקרונילעםמשותףבית"להוותמנתעללפיונוסדההמדינה.מדינית

מלאזכויותשוויוןהבטיח1992לחוקתהמבוא.38"בההמתגורריםללאומים"
ומיעוטיםהאלבניהמיעוטלביןמקדוניהביןקיום-דוויצירתמקדוניהלאזרחי
להגדרת,"מיעוטקבוצת"כלהגדרתובתוקףהתנגדהאלבניהמיעוט,ברם.נוספים
מקדונייםהיסטורייםנרטיביםולאזכור"המקדוניהעםשללאוםמדינת"כמקדוניה
להובילמנתעלבאלימותלהשתמשהתלוקיצונייםאלבנייםפלגים.לחוקהבמבוא
אוטונומיהתינתןשבהלאומית-דולמדינהתהפוךשמקדוניהכךהמבואלשינוי

פלגים.אלבניברובהמאוכלסיםבאזוריםלאלבניםמלאהופוליטיתטריטוריאלית
למבואבאשר.ובחוקהלחוקהבמבואנרחבותרפורמותדרשויותרמתוניםאלבנים
מיעוט"הביטוישיושמטוכןהלאומייםהיסודותממנושיושמטודרישההייתה

אינוהדמוגרפיגורלוובשלמבטושמנקודת-האלבניהמיעוטלגבי"לאומי
הבינלאומיתוהקהילייההאלבניהמיעוטבלחץ.במדינהמלאשותףאלאכללמיעוט
.בוהלאומייםהיסודותטשטושתוךמקדוניהלחוקתהמבוא2001בנובמברשונה

מהעםחלק"הביטוייםאומצוותחתיו,מהמבואהושמט"לאומימיעוט"הביטוי
שפהדוברתמהאוכלוסייה%20לפחותשבהםבאזוריםאזרחיםקהילות"ו"האלבני
המוכריםהמיעוטיםמספראתהרחיבאףלחוקההמבוא.39"מקדוניתמאשראחרת
המבואשללשונווזו.משתייכיםהםשאליומהעםכחלקבהםוהכירבמדינהרשמית
:מקדוניהשל2001לחוקתהמתוקן

,citizens of the Republic of Macedonia, the Macedonian peopleס76י'

border, which are part of1טwithin118ת1ץas well as the citizens

the Albanian nation, the Turkish natlon, the Vlah naUon, the Serbian

nation, the Roma naUon, the Bosnian nation and others ] . . . [ have

,independent8תestablish the Republic of Macedonia as0)decided

."soverelgn state

אתסופיתפתרלאמקדוניהלחוקתהמבואשלהלאומיבצביוןזהמהפכנישינוי

השינוייםולהשלכותהחוקתייםהשינוייםלניתוח,במקדוניה1992לחוקתהמבואלשינוילרקע38
Belamaric.8:ראוהאלבניהמיעוטלביןהמקרוניםשביןהאתניהקונפליקטעלהללו

Macedonian2001Ethnic Conflict : The Language of the"8Resolve10"Attempting

Daskalovski "Language.7;40-25(2003).Southeast European Pol,1י"Constitution

and Identity: The Ohrid Framework Agreement and Liberal Notions Of Citizenship and

,18-15(2002)Eur1חMacedonia" ., Of'

Ethno

-

pol. and Minority Issues18608814א)ת

Framework Agreement andסעד?nationalism-81ethlicity or-416%ט'Engstrom.7;28-24

(2002/1):~offthno
-

po[. and

.

~
Minority Issues

"! Eu1

,

"the Future of

I

the Macedonian State

Impleme~tation of

I

the Ohrid Agreement: Ethnic Macedonian76ס"

'

Brunnbauer.16-4;ט]

12-4(2002/1)Eurא]ofEthne
-

pol. and

.

'

Minority

Issues1"Resentments.
והצביוןההיסטורייםהנרטיבים.2001לחוקת48-ו7סעיפיםוכןמקדוניהלחוקתהמבוא39

יעקובסון'וארובינשטיין'אגםראומקדוניהבחוקתלשינויים.הושמטוהמקדוניהלאומי
.300-304(ג"תשס)האדםוזכויותיהודיתלאוםמדינת:העמיםומשפחתישראל
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עובדתעלתיגרלקרואממשיךהאלבניהמיעוט,גיסאמחד.הלאומיהקונפליקט
הדמוגרפיגודלואףעל,במדינהאחריםמיעוטיםעםלחוקהבמבואהזכרתו
רדיקליותאלבניותקבוצות,כךעלנוסף.האתניותהקבוצותמשארהמבדילוהניכר

מעורבותהיוולאהמסגרתהסכםבניסוחשותפולאהןכיבטענהבמאבקןהמשיכו
המקדוניהלאוםמדינתרעיוןהשמטת,גיסאמאידך.החוקתייםהשינוייםבהשגת
ויתורבכךשראו,המקדוניבציבורפלגיםבקרבתרעומתעוררלחוקהמהמבוא
פלגים.הבינלאומיתהקהילהובלחץטרורבלחצימקדוניהממשלתעלשנכפה

תהליךשלראשיתוהואמקדוניהלחוקתבמבואהשינויכיחששומקדוניים

.אלבני40אירידנטי
מפלגאומאחדכמקורלחוקההמבואשלהעילאיתחשיבותואתממחישהזודוגמה

לאומיותקבוצותביןהיחסיםעלהשלכותיואת,במדינהוקבוצותפרטיםשלזהות
הקשייםאתממחישההיא.במחלוקתשנוימניסוחהנובעיםהקשייםואתשונות

שנוייםלאומייםוערכיםשאיפותהכולללחוקהמבואמניסוחלהיווצרהעלולים
,האפשרככל,מקובליהיהלחוקהשהמבואעדיףכיומלמדת,ציבוריתבמחלוקת

התרומהלמידתבאשרגםאורשופכתהמקדוניתהדוגמה.הציבוררובדירובעל
לאומייםקונפליקטיםלריכוךלהובמבואמדינהבחוקתטרמינולוגייםשינוייםשל
.י4חיצוניבלחץהנכפהבשינויכשמדוברובמיוחד,דמוקרטיותלאוםבמדינותעזים

המושבותפדרצייתכינוסבעקבותכוננהאוסטרליה.אוסטרליהלחוקתהמבוא
.~-הידיעל1900ביוליהנפרדות Commonwealth of

Australia

Constitu

~

on Act

כקהילהאוסטרליההוקמהובמסגרתוהבריטיהפרלמנטידיעלשנתקבל,החוק
.42אוסטרליהלחוקתמבואלמעיןמאזהנחשבמבואגםכולל,מאוחדתפדרלית
1999בנובמבר6-ב.האל43גםומאוזכרוסמכויותיוהשלטוןמבנהנידוניםבמבוא

עלהציבוריהדיון.אוסטרליהלחוקתחדשמבואאימוץעלעםמשאלנערך
העשריםהמאהסוףלקראת.44מעניינים,לקחיוועלתוצאותיועל,העםמשאל

באזוריםרובהמהוויםאלבנימיעוטלריכוזישהעניקחוקבמקדוניהנחקק2004באוגוסט40
אזוריםבכמההפכהאלבניתהשפה.מקומיותרשויותבמספראוטונומיהשלסוגמסוימים
בנובמבר7-בבמקדוניהעםלמשאלהועמדזהחוקשלתוקפו.שנייהרשמיתלשפהבמקדוניה

ללאומניםכישלון"ראו.לאלבניםהאוטונומיהאתלבטלהמקדונייםהלאומניםנכשלוובו,2004
.2004.11.8הארץ"להישמרצפויההאלבנילמיעוטהאוטונומיה:במקדוניההעםבמשאל

4138Belasaaric , supra note.
7.:ראולהםשקדמווהטיוטותוהדיוניםלחוקההמבוא,באוסטרליההמכונןהחוקלניתוח42

,Gawan The .~

A

""
otated Constitution ofthe .~

Australian

Commonwealth (Sydney.11נ

~

Quick
(1901.

.לחוקה116בסעיףוהאמונההדתחופששהובטחלאחרכפשרההושגבחוקההאלאזכור43
McKenna([ו.Headonש!נ.:ראוזהלעניין "Maker of Miracles" Maker of

Miracles

4ת.
(1998,.Williams eds.

McKenna:4נBrief:ראוולתוצאותיולהתנהלותו,העםלמשאללרקע44 "FiISt Words.4ן

"99-1991the Australian Constitution10New Prearable808History of Public Debate

/http ://www.aph .gov.auflibrary[(2000-1999,16Parliamentary Library Research Paper(
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משקףאינוהמבואכינטעןהשארבין;1900לחוקתהמבואעלהביקורתגברה
ולכן,ואחתהעשריםהמאהלקראתערכיהואתאוסטרליהשלמצבהאתעוד
בהכרההצורךהיהלכךהמרכזייםהגורמיםאחד.החדשהלמציאותלהתאימויש

בפברואר.Aboriginal(45(יני'האבוריגהילידהמיעוטשלההיסטוריותבזכויות

דרושכילהחלטההרפובליקהבעתידלדוןשהתכנסההחוקתיתהוועדההגיעה1998
המיעוטזכויותאתנאותהבמידהלאזכרעליווכי,אוסטרליהלחוקתחדשמבוא

מיעוטיםקהילותשגםלחוקהמבואליצורהייתההמטרה.הילידי46יני'האבורג
נפרדעםמשאלייערךכיהחליטההוועדה.שייכותולהרגישעמולהזדהותתוכלנה

זהמבואכי,הרפובליקהעתידעלהעםלמשאלבמקביללחוקההחדשהמבואבעניין
47הילידיםהמיעוטיםשלמלאובשוויוןההיסטוריותבזכויותהכרההיתרביןיכלול

ממשלתראשהכריז1998באוקטובר.מחייב48משפטיתוקףחסריהיההואוכי
המבואבשאלתנפרדעםמשאללקייםכוונתועל)Howard(הווארדון'גאוסטרליה

פורסמההצעתו.הילידיםהמיעוטיםזכויותיוכרושבו,אוסטרליהלחוקתהחדש
להזכירםשדרשוהמיעוטיםממנהיגיהיתרבין,לביקורת49וזכתה1999בפברואר

Custodian("המדינהקרקעותעלאפוטרופוס"כאלאילידיכמיעוטלא of our

Land(.וזו,לחוקהלמבואשנייהטיוטההממשלהראשניסחהביקורתבעקבות
ראשהצליחלא,הדמוקרטיתהמפלגהתמיכתחרף,ברם.199950באוגוסטהוצגה

להתנגדהמשיכוהמיעוטיםומנהיגי,הנוסחעלמלאההסכמהלהשיגהממשלה

McKenna "The Need for.ת07.1.70);4ןaast visited[65טק/!ק/2000/2000-1999(ק]6.6"ת

Rights" (Parliaraentary01!808the Australian Constitution and / or0)" New Preamble

.www/97-1996/ע971 aph .gov.auflibrary/pubs/rp[(1997-1996,12Library Research Paper

the:ג Australian Constitution10Prea~nble)ל"Stone.י[;(ת07.1.70visited)185)[611.2ת[

291(2000)Science.01ץOf.3.Austl35"Criticism of

the

Recent Debate.
בזכויותשהכירה,העליוןהמשפטביתשלהתקדימיתפסיקתולאורינייתהזךהתפתחךת45

קרקעותעלהכתרשלהגורפתהבעלותאתוביטלהינים'האבורגהמתיישביםשלההיסטוריות
המקוריתהבעלותחוקחקיקתלאורוכן,Maboץ1CLR175(1992)Queenslandהמדינה

993[Native Title Legislation Act,בעלותלתבועניתןשבומתקןצדקשלהליךשקבע
.קרקעעלמקורית

ola,1998):ראו46 Parlia~aent House, Canberra(0ח"
"Repo[חשעחל of the Constitutional

/A"p://www.dpmc.gov.au/convention12--011ש]9980-ע0א-Iht

~

://pandora .nla.gov.au/nph

reportת07.1.70) .html] aast visited.
Briefראוהוועדהח"בדושהומלץלחוקההמבואלנוסח47

History

11:McKenna. 'first Words

supra note,"99-1991Australian Constitution0(,ט)New Pteanable808of Public Debate

44.
,McKenna:ראוהמלאלנוסח.1999במרץ23-בפורסםלחוקההמבואשלהנוסח48 'first

the Australian

~

Oonstihltion0)New

~

Pteamble80ת

~

Debate6110טעW1ords :: ABriefl: History

~

of

44supra note,"99-[199.
.ibid,"161:ראווהיקפההביקורתלטעמי49
Constitution(1עע501999 Alteration (Preamble.ראוהסופילנוסח:McKenna, "First Words

the Australian ConstioJtion0)New Preanable80תBrief History of Public Debate4

44supra note,"99-1991.
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Deep(העמוקבקשרשעסק,המבואשלהמשופרהנוסח.51לחוקההחדשלמבוא

IGnship(הילידיםהמיעוטיםשל)The Nation's First People(לא,הקרקעעם

.הקרקעעלהאפוטרופוסהםכילקבוע,השארבין,דרשווהם,דעתםאתהניח
המבואלאישורהעםמשאל,נוספותסיבותובשלשאוזכרוהסיבותבשל,לבסוף
.לקבלתו52התנגדו%7.60-בקלפיכישלוןנחללחוקההחדש

,ראשית:לחוקהלמבואבאשרחשובותמסקנותמספקתהאוסטרליתהדוגמה
במיוחד,רחבהחברתיתהסכמהעליושתהיהכךלחוקהחדשמבואלנסחקושייש

מדינהשלהליבהערכיעלהסכמהלגבשקשה.שסועותתרבותיות-רבבחברות

אתלשתףצורךיש,שנית.לחוקהבמבואביטוילידילבואצריכיםשהםכפי
ראשניסחהאוסטרליתלחוקההמבואשאתנטען;לחוקההמבואבהכנתהציבור

שבהסכמהוייתכןהציבוריבדיוןשפגםמעשה,הציבורשיתוףללאהממשלה

המדינהביןהיסטוריפיוסהשגתהיאהמטרהאם,למשל,כך.הדרושההרחבה
אתולהגבירהניסוחבתהליךהמיעוטנציגיאתלשלבישאזאו,למיעוטיה
סימבולילהיותמלכתחילהיועדהאוסטרליתלחוקההמבוא,שלישית.מעורבותם

והציבורהואיל,לושיוחסההציבוריתבחשיבותפגםזהצעד.53משפטיתוקףוחסר
.מחייבמשפטיתוקףבהיעדרלחוקהבמבואהצורךאתהביןלאבחלקו

האיחודנציגיחתמו2004אוקטוברבסוף.האירופיהאיחודלחוקתהמבוא

הדיונים.54מבואגםהכוללתהאירופיהאיחודחוקתטיוטתעלברומאהאירופי
נציגיאתואילצו,השטחפניעלישנותמחלוקותהעלולחוקהלמבואשקדמו
כגון,האיחודחברותכלשלהסכמהנדרשהשלגביהןבסוגיותלעסוקהמדינות
שלהיסודערכי,אירופהאיחודלכינוןמשותפיםומניעיםהיסטורייםהיבטים
,לעתידמשותפיםואינטרסיםיעדים,משותפותעל-מטרות,האירופיהאיחוד
350-כשאורכהבחוקה.בפניוי5הניצבותוהמטלותנוצרהואשלשמןהתכליות

במשאפעילכאופןשותפוולאמעורביםהיולאהמיעוטשנציגימכךגםנבעהההתנגדות51
.לחוקההמבואניסוחלקראתומתן

Brief:ראוהעםמשאללכישלוןהסיבותעל52 ffistory of hlblic)ע:McKenna, "First Words

44supra note,"99-19910856(608ט)the Australian10New Prea~able8חס.Debate

http]/16/2000-1999עז2000.:ראוהעםמשאללתוצאות "//www. aph.gov.auflibrary/pubs/rp

(07.1.708visited1851)]htm#Pre.
חסר-חדשמבואלקבלאלא,(1900)הישןכמבואחדשמבואלהחליףהייתהלאהכוונה53

.הישןהמבואעלנוסף-משפטיתוקף
טיוטתואולם.מדינותשלבחוקותלדיוןזההאינוהאירופיהאיחודבחוקתמהדיוןההיקש54

משאלשלבהליךתאושררהחוקהטיוטת-רגילבינלאומימסמךאינההאיחודשלהחוקה
.האזרחיםהסכמתתידרשוממילאהשונותבמדינותעם

"Preafnble:ראוהאירופיהאיחודלחוקתהמבואעללדיונים55 Ten710"A . V. Bogdandy
.A.V;10-3(2003,.Witte ed.,].6)the Constitutiona

~

Treaty

for

Europe"0Re

~

ections

Critical Analysis of Theג:Bogdandy

'

"The European Constitution

:

and European Identity

ContextualPerspective

,חם:

Preamble

"
Altneuland:

~'

The

,]]/ Constitution

i

:C1onvention' sDraft
/htqp: //www .jeanmonnetprogra~n .org/papers[(2004,.045

~

Eisgruber.].))שWeiler.ג.א.א)
.11.078-040501/04ח1ן]([visited,85ת07.1.70)
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לחוקההמבואכילהניחסביר.מיוחדת56וחשיבותרבערךלמבוא,מודים?
,ביותרהנרחבבאופןהציבוריתלתודעהוייכנסספרבבתישיילמדהחלקהוא

והיעדיםהערכים,המאפייניםתמציתבמבוא.ואחדות57זהותומעצבמגבשכחלק
צריךהיה,הריבון-הסמכותלמקורבאשר.האירופיתבאיחודהאוכלוסייהשל

עצמןהמדינות,הפרלמנטים,המדינותראשי:האיחודאזרחיבשםמדברמילהחליט
לראשיהסמכותמקוראתהמפנהניסוחעלהוחלטלבסוף.האזרחיםציבורשמאאו

אםהשאלהסביבנערךמענייןדיון.האיחודאתהמרכיבות(מלךאונשיא)המרינות
ואילו,האלבאזכורדגלוואיטליהפולין:הנצרותאוהאלאתגםלאזכרישלכךפרט

הדתאוהאלאתלאזכרלאהוחלטלבסוף.תוקףבכלהתנגדוובלגיההחילוניתצרפת
ועללאיחודהמשותפיםההיסטורייםההיבטיםעלנסבנוקבויכוח.במבואהנוצרית
העולםמלחמותזוועותאתלהזכיראםהשאלהעלתה.להיווסדושהניעוהגורמים
הוחלטדעותחילוקילמנועכדי.לאיחודמרכזייםכמניעיםבאירופהוהפיצול

כךועל"מרירותחוויותלאחרמחדשאיחוד"עלהוכרזשבו,ניטרליניסוחעל

.ולהתאחד"הקודמותהמחלוקותמעללהתעלותהחליטהאירופהאוכלוסיית"ש
,לעתידמשותפיםיעדיםועלאינטרסיםעלמצהירהאיחודלחוקתהמבוא,זאתלצד
משותפים"ושגשוגקדמה,ציוויליזציה"לקראת"משותףגורללעצב"שאיפהכגון
מנסחי.59"כולובעולםוסולידריותצדק,לשלוםלחתור"שאיפהוכןהתושביםלכל

לעולםחזוןמציגהמבוא;באירופההחדשהמשטרלייחודיותמודעיםהיוהמבוא

:יותרטוב

diversity ' , Europe offers themתוthus 'United,)168"CONVINCED

the best chance Of pursuing, with due regard for the rights of each

avvareness of their responsibilities towards futureתוindividual and

בסיסששימשומבואשלסוגיםשלושהברקעניצבולחוקההחדשהמבואניסוחבעת56

TEC)(האירופיתהקהילהלאמנתהמבוא,(7[ט)האירופיהאיחודלאמנתהמבוא:לניסוחו

Berlin2.1:ראוזהלעניין.האירופיהאיחודשלהיסודיותהזכויותבדבררטר'לצוהמבוא

the Constitution of the European0)1ת"Integrating the Charter Of Fundamental Rights

45,22-18(2003).5.1Eur1.Colum10"Practical and Theoretical Propositions:ת10תט.
,Bogdandy:ראוהאירופיהאיחודחוקתשלהמעצבהתפקידעל57 '"Yhe

~

:

Prea

~able"
, supra note

Critical Analysis of14:Bogdandy '"Yhe European Constitution. and European Identity;55

55Prearnble" , supra noteהאזקן~The Convention's

חילוניתמשמעותבעלמונח,"הבאיםהדורות"אתהמאזכרניסוחלהשאירכפשרההוחלט58
,Bogdandy:14:ראו.כאחדודתית "The European Constitution and Ewopean Identity

55Critical,אקק.6-5 Analysis of The Convention's Draft Preanable" , supra note.אזכור
בטיוטת.ורוסיהיפן,ארמניה,ארגנטינה,אסטוניהלחוקותבמבואגםקייםהבאיםהדורות
למעמדוהתייחסות)Heritage(באירופההנוצרייםהשורשיםשלאזכורגםישהאיחודחוקת

.)52-1Article)הכנסייה
האיחודלחוקת3-1-ו1-1,2-1'בסעיפיםגםעוגנוהאירופיהאיחודשלומטרותיוערכיו,מהותו59

.~2004Constitutionfor):ראו.האירופי Europe ~(October

J

החוקהלווסת.685Treatyב1ין8%ח1ם
:htqp[(visited1851ת07.1.70):ראו //European -convention.eu.int[.
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generationsא8 and the Earth, the great venture which makes of

."special area of human hope

שלהייחודיותאתמטשטשיםהמכליליםהניסוחיםכיהייתהשנשמעההביקורת
הזהותיצירתשלפיו,סייגלחוקהבמבואהוכנסלפיכך.באיחודהחברותהמדינות
"וההיסטוריתהלאומיתזהותןעלהמדינותשלגאהשמירה"תוךתיעשההמאוחדת

שליסודערכיסביבמגובשתתהיהזוזהות.משותפת,נוספתזהותלאתרניסיוןתוך
יישבהזופשרה.להפרניתןשלאכזכויות,ושוויוןחירות,חוקשלטון,דמוקרטיה
להגדירנדרשאםהשאלהעלתה.האירופיהאיחודשלהזהותבשאלתמחלוקת
ניטרלייםלהישארשמאאוהאיחודשללגיבושולסייעהיכולקיבוציצביוןבמבוא

רכיבבהכנסתתמכורבים.להסכמהלהגיעהקושיבשל-הזהותלהגדרתבאשר
האירופיתבוועידהשאומצהבטיוטה.אחדותתחושתשייצורמשותףקולקטיבי

.60תוקירידסההיסטוריוןמכתביביווניתבמשפטלחוקההמבואנפתח2003ביולי
כסמלהדמוקרטיהשלוהתרבותייםההיסטורייםלמקורותלהפנותהייתההמטרה
עלגם,עקאדא.משותפתזהותלגבשהיכול,ובמרחבבזמןנצחיותבעלמאחד
.61הסכמהלבסוףהושגהלאהזההמעט

לגבשקשהכמהעדממחישהאירופיהאיחודלחוקתהמבואבנושאהדיון
מונחיםעלובמיוחד,לחוקהבמבואהמצוייםערכיםועלעקרונותעלהסכמה
לחוקתהמבואגיבושעצםאך.זהותהמגבשיםוהיסטוריתסמליתמשמעותבעלי

המדינותביןוההבדליםהעברמשקעי,ההיסטוריהרקעעל-האירופיהאיחוד
הסכמהלהשיגמנתשעלכךעלהיתרובין,הניסוחהליךחשיבותעלמלמד-

הקבוצותמרביתעלהמקובליםניסוחים,הניתןככל,לחוקהבמבואלכלולעדיף
לחוקהלמבואשישוהציבוריהחינוכיהערךאתגםממחישההדוגמה.והמדינות

.זהותומגבשמלכדכגורםחשיבותוואת

לחוקההמבואשלהמשפטיהמעמד.ד

המשפטילמעמדובאשרמרכזייםמודליםכשלושהלזהותניתןהמשווהבמשפט
גםהמכונהמודל)זהותכמגבשהמבוא-טקסימודל:לחוקההמבואשל

National Building Model(,440401)פרשנימודלInterpretive(חוקתיומודל
)~

(

Constitutionalist model62.
"שConstitution'0]...[:כי(האנגליתבגרסה)נאמר,האחרוןברגעממששהושמט,זהבמשפט60

minority but of the greatest8Of)80the hands1215democracy because power8called15

"37,11number. Thucydide.ביולי18-בברומאהאירופיתהמועצהלנשיאותהוגשזהנוסח
2003.02visited)185)]I .hUn05-תiect:tivesת0(01נם0ש(JadplusIs/european_ conv0eu/sc..סקסןeur//::ק"

[ן

(07.1.7.
61European Constitution, and76ט"Bogdandy;55Bogdandy, "The Prea~able" , supra note

550010~ DTahI:

Prea

~able"
, . supra

I

5Critical

.Al

nalysis~ ofThelConvention' s11.:
~

.Europeanldentit

החוקתיהמשפטבית,למשל,כך.המודליםביןהמשלבותנוספותאפשריותתיתכנהכייודגש62
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הטקסיהמודל.1
משמעותלויש.ואזרחיתלאומיתזהותומגבשהיוצרמסמךהואלחוקההמבוא
הואולעתים,מחייבמשפטיתוקףנעדרהואאךערך-רבתוסימבוליתטקסית

זוהי.והשראתי63סמליאזכורלמעטבמדינההחוקתימהשיחחלקאינוכלל
העקרונות,החזוןאתהמשקפתהמייסדיםהאבותשלערכיתכוונותהצהרתמעין

מבטלאויסודזכויותהיוצרחוקתיבמסמךמרובראין;ומדינהעםשלוהשאיפות
.מחייבפרשניבכלילאואףסותרתחקיקה

מתייחסהמבוא.האמריקניתלחוקהבמבואלראותניתןזהלמודלדרגמה
:על-מטרותששלחוקהומתווה,הסמכותמקורכאלהברית-ארצותלאוכלוסיית

להגנתלעשות,מביתשקטלהבטיח,משפטלכונן,יותרמושלמתבריתליצור
המבואשלמרכזיותוחרף.החירות64אתולקייםהכללרווחתאתלטפח,הציבור
בפועל,ציבורייםובדיוניםהברית-בארצותהחינוךבמערכתיסודכמסמךלחוקה

משפטשבתיהחוקתייםהחלקיםאחדהואהמבוא.מחייבמשפטיתוקףלואין
כינמצאשנערךבמחקר,למשל,כך.בפסיקתםלאזכראובולדוןמרביםאינם

ברווחת,צדקבמשפטהעוסקיםלחוקהבמבואהחלקים,1825-1990בשנים
בלבדפעמים24העליוןהמשפטבביתעצמאיבאופןאוזכרו,בחירותאוהכלל

,(האזכוריםכלמסך%3.83)המיעוטדעתשופטיידיעללרובזאתוגם,(!)

המשפטבית.האזכורים65מןלמחציתאחראיםבלבדשופטיםארבעהוכאשר
שלפיהןטענותשונותבהזדמנויותדחו,נמוכות66שיפוטיותערכאותוגם,העליון
,למצער,אוחוקתיותוזכויותעצמאיותסמכויותלחוקהמהמבואלגזורוראויניתן

משפטיתמשמעותלייחסשנטוטענותנדחו,למשל,כך.פרשניתפקידלולהעניק
הקלאסיהדיןפסק.שבמבוא67"הכללרווחתאתלטפח"לביטויסוציאליסטית

ענייןבאותו.1904בשנתנפסקלחוקההמבואשלמחייבהבלחימעמדואתשקיבע

במבואשהובטחהלחירותהזכותאתנוגדוסטס'מסצכמדינתשנתקבלחוקכינטען
Harlanהשופטמציין,הטענהאתבדחותו.לחוקה ' sכי:

משפטיתוקףבעלישאינם,לחוקהבמבואתיאורייםחלקיםביןהבחיןהרצגובינה-בבוסניה
מעמדלהםשיש,במבואנורמטיבייםחלקיםלבין,(הטקסילמודלמשתייכיםולכן)מחייב
.96הערהלהלן,דינובפסקמצויהזוהבחנה.החוקתיתבפרשנותמשפטי

לשמשהייתהמטרתושכללמסמךדוגמההואעםלמשאלשהוגשאוסטרליהלחוקתהמבוא63
משפטיתמחייבאינושהואמפורשתהצהרהכללהמבוא.ואזרחיתלאומיתזהותמגבשכלי
.חקיקתיתאוחוקתיתלפרשנותישמשולא

Gorman:ראוהברית-ארצותלחוקתהמבואלפרשנות64 The American.,11יAdler.4ן

118-63(1975,Testament a
~
ew York.

וי.Leiter.8,Handler:בהרחבהראו.נמוכותשיפוטיותבערכאותגםנמצאודומיםממצאים65
Rec(:onsideration of The Relevance and Materiality of The Preafnble14"C .E. Handler:נ

121-120,117(1991-1990).Rev.1ardNo?(12"Constitutional Interpretationת,.
.Ibid,8(ק.66122,119
67Ibid, ibid.

93ז"תשסןא"יהמשפט



אורגדוליאברובינשטייןאמנון

the] Preamble indicates the general pu

~

oses for which[עי(1(י5ט0ן'

has never1,the people ordained and established the Constitution

beenת0 regarded as the source of any substantive power conferred

.Departments45any of0תthe Government of the United States or

the body of

the

Suchת1 powers embrace only those expressly granted

.68'"granted50Constitution and such as may be implied from those

המבואמןחוקתיותזכויותגזרלאהעליוןהמשפטשביתבלבדזולא,ועודזאת
יחדנקראלחוקההמבואכאשרגםכןעשהלאאףהואאלא,לכשעצמולחוקה

לחוקההמבואכינפסק.69לחוקההתשיעיהתיקוןכגון,בחוקהאחריםחלקיםעם
שלהחוקתיותהשאיפותאתהמבטאיסודמסמךמהווהאלאמשפטיתמחייבאינו

מפניםהמשפטבתילעתים,ראשית:חריגים70מספרלכךיש.המייסדיםהאבות
גםכיאם)העםהואהריבוןכילצייןרוציםשבהםבמקריםלחוקהלמבוא

בכמה,שנית.(משפטיכמקורולאוסימבוליהשראתיבאזכורמדוברלרובאז
בסוגיותלפעולותחוקתיתהגנהלתתכדילחוקהלמבואמשפטבתיהפנומקרים

כמקורלחוקההמבואשימשאלובמקרים."הציבורהגנת"להנעשותביטחוניות

בתיהתייחסודופןיוצאיבמקרים,שלישית.לממשלחוקתיתהגנההמעניקמשפטי
למבוא,רביעית.משפטיתכמחייביםלחוקההמבואשלהשוניםלחלקיוהמשפט
,וערכיההחוקהרוחמבחינתהמשפטבתיפסיקותעלעקיפההשפעהישלחוקה

עקיפההשפעהישלחוקהשלמבואהרימפורשציטוטאואזכוראיןאםשגםכך
למבואאיןשבהנוספתמדינה.הכרתי-תתבאופןגםהחוקתילשיחשחלחלה
כיקובעהקנדירטר'לצהקצרהמבוא.קנדההיאמחייבמשפטימעמדלחוקה
המשפטבתי.7[האלועליונותהחוקשלטון:יסודעקרונותשניעלמושתתתהחוקה

68(1904)22,11.u.s197,MassachusettsוJacobson.המבואכיבמפורשקבעלאהדיןפסק
שהואאו,החוקהשלהאחריםחלקיהמשלפחותהמשמעותבעלהואהכרית-ארצותלחוקת
.החוקהמןישירותהנגזרותחוקתיותזכויותאיןלפרטכיאךאלא,מהחוקהמחייבחלקאינו
"הבאיםולדורותכולהחברה"לאלאלאינדיבידואליםניתנולאשכמבואהזכויותכינקבע

()Posterity'וטס,Ourselves and(.ראוהאמריקניתלחוקההמבואשלהמשפטילמעמדו:

[שוא:"

[www.conlaw.orgת07.1.70) Oast visited.
Cה1תנ7ן:ראי69 .R Rodino " 'Unalienable

~
ghts ' , The Pteamble and The"נG.R Calrasco

,495(1990-1989).Rev.1Seton Hall.20"Amendment: The spirit of The Constittion

516,509-503.
בזכויותהפוגעתהפדרליתהחקיקהאתלהגבילנועדהברית-ארצותלחוקתהתשיעיהתיקון
אולשלולבאכאילולפרשואין,בחוקהמסוימותזכויותשלפירוט"כיקובעהתיקון.הפרט
שבניהאחרותזכויות"המכין,הטענהלפי."בהןמחזיקיםהחברהשבניאחרותמזכויותלגררע
.האמריקניתלהוקהבמבואמעוגמתאשרזכויותעלגםלהצביעניתן"כהןמחזיקיםההכרה

,65Handler,אקק.70153-151,131,121-120 supra noteושHandler, Leiterוהמקורות
.שםהנזכרים

founded:קובעהקנדירטר'לצהמבוא71 upon the principles that15Wbereas Canada"

"of law10ט]recogEZe the supremacy Of God and the.רטר'לצהראשונההגרסהכייצוין
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התנגדובולטיםאקדמיהאנשיואף,כלשהו72משפטימעמדלמבואהעניקולא

"האלעליונות"ביןהלכאוריתהסתירהבשלהשארבין,73משפטימעמדלולהעניק

כגוןרטר'בצאחריםלסעיפיםלכאורהמנוגדהיותוובשל,"החוקשלטון"לבין

התייחסותלמצואניתןבפסיקה.74"ודמוקרטיתחופשיתחברה"כקנדהשלהגדרתה
Dead("מתהאות"כאללמבוא Letter(באשרמזלזליחסמופגןאחתלא.רטר75'בצ
לאגם,בולהשתמששאיןשטחיבמבואמדוברכינטען:ולתוכנוהמבואלמעמד

ערכיאתמשקףלאהמבואשבהלמדינהדוגמהאפואהיאקנדה.פרשני76ככלי
.הטקסית77ברמהאףולו,המדינהשלהיסוד

הפרשניהמודל.2
ושלעםשלהוונובשיקוףהשראה-רבומרכיבמכונןמסמךהנולחוקההמבוא

מעמדלומוענקלפיכך.חוקתיותיסודמוסכמותמגבשהוא.במדינהיסודערכי
.חוקתיתבפרשנותיסודעקרונותמתוכולשאוביכוליםמשפטובתי,מנחהפרשני

מדינהשלהיסודוערכיהעל-מטרותעםאחדבקנהלעלותהחוקתיתהפרשנותעל

ראויפרשניותאפשרויותכמהשלבמקרה,למשל,כך.לחוקהבמבואשנקבעוכפי
מצפן"מעיןזהו.במבואהאמורעםהמתיישבתהפרשניתהאפשרותאתלהעדיף

.ומפורשתברורהחקיקהידיעלעליולגבורניתןאשר"חוקתי
קובעהמבוא.אפריקה-דרוםלחוקתבמבואלמצואניתןהפרשנילמודלדוגמה
מדגיש,בעברההיסטורייםהיבטיםמציג,אפריקה-דרוםאוכלוסייתהואשהריבון

United(שבההגיווןאת iry our Diversity(האלבאזכורומסיים)May God

protect our people(.הןהחוקהמטרותכיקובעהמבואשלהמהותיהחלק:

socletyת0 based8divisions of the past and establish010]kkHea

democratic values , social justice and fundatnental human rights

;

Lay

which government1תdemocratic and

,

open society8the foundations for

equally protected151200"תof

;

the people and everyל"נחthe0תbased15

הליכישלהמאוחרבשלב,1981באפרילרטר'לצלראשונההוכנסהמבוא.מבואכללהלא
Annotated,1982):ראך.החקיקה (Toronto1982Hogg Canada Act.שית.

Sudbuty:ראו72 Board

~

'

ofEdacation

ע.ו(ylberberg?2;178.30.8.].5.1[1988]Morgentalerע.
Sha[1999]8.[.0.3א.1555

~

e,.להלן)[1988]065.ן.(24)641([.1.)657;ן:. (Sharpe

~

case

73Hogg, supra;65(1986,Gibson The faJW of

The

Charter: General Principles (Toronto.ם
.0ת(0ך],8(ק.9

חברה"קנדהשללהיותהמנוגדהקנדירטר'לצבמבואהאלעליךנותשלהמרכיבכינטען74
15t)"ודמוקרטיתחופשית

(

The Canadian Charterוהמצפוןהדתלחופשהחוקתיתלזכות
((8)25The Canadian chalter(לחוקהבמבואהמעוגןהחוקשלטוןשלליסודוכן.

0Shaת(ט7572 ~pe case, supra.
,81,73Gibsonקק.7666-65 supra note.
החוקושלטתהאלעליונות-העקרונותשניליישובלדרכיםולהצעהזוגישהעללביקורת77

Caseת1:ראו- Study.נD.M. Brown "Freedom From or Freedom For? : Religion As

615,563-560(2000).Rev. soc.1.U.B. C551"Defining The Content of

,

Charter ffights.
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cluzens and free the potential811by law; Improve the quality of

life

Of

united and democratic South Africa able8Of each person; and Build

8theת(5ת10". family of1תsoverelgn state8rightful place as5אtake0)

יסודותבההמונהגתהחוקתיתלפרשנותהכניסאפריקה-דרוםלחוקתהמבוא
חברה"שללעקרונותבהתאםנעשיתהחוקתיתהאדםזכויותמגילתפרשנות.ערכיים
למבואמעניקים,בפרטהחוקתיהמשפטובית,המשפטבתי.78"ודמוקרטיתחופשית
אפריקה-דרוסבחוקת.והחקיקההחוקהבפרשנות,מנחהפרשנימעמד1996לחוקת

חקיקהדברכלשלבפרשנות"ותכליתההחוקהלרוח"להתייחסהמחייבסעיףאףיש
כליהואאך,משפטיתמחייבאינואמנםהמבוא.המקובל79המשפטפיתוחאו
,אחרוןכמפלטכללבדרךתיעשההמבואאלפנייה;השראה-רבמייעץפרשניעזר

.האחרות80הפרשניותהדרכיםכלומוצופרשניתשאלהישכאשר
,המדינהלחוקתרביםבעיניהנחשב,81באוסטרליההמייסדלחוקלמבואגם

המייסדיםהאבות.יחסיתקטןבהיקףכיאם,פרשניעזרכלישלמעמדניתן
באוסטרליההעליוןהמשפטביתבפועל.פרשניתמעמדלמבואשיהאהתכוונו

כולללאשהואהעובדהבשלולו)יחסית83שולימשפטימעמדלמבואהעניק
ליישוםבנוגעכללבדרך,84(פרשנישימושבולעשותשניתןמהותיתנאיאףכמעט
המשפטביתפסלהמקריםבאחד.הפדרציהמדינותביןאחידבאופןהשוויוןעקרון
ובכךלאסיריםשוניםפלילייםעונשיםשקבע,המדינותבאחתשחוקקחוקהעליון
קבעהמשפטבית.בפדרציהאחרותלמדינותביחסאחתמדינהשלאסיריםהפלה

בשוויוןלנהוגישבהאשרמאוחדתבפדרציהלהתלכדהסכימואוסטרליהתושביכי
.85השונותהמדינותתושביכלפי

78Constitutional8

;

L.M.D. Plessis "The

~

Evolution

,

ofl' Constitutionalism ;and the:

Emergence

of

Evaluation of

the

South African Constitutional Colld ~ s4ם:South AfricaתוJurisprudence
322-321,315-314(1999)299.Rev.1.Sask62"Constibtional Interpretation0).Approach

I

.אפריקהדרוםלחוקת(ב)39'ס79
8078Plessis , supra note.

18(1900)The Commonwealth of Australia Constitution Act.
82QIIickכיזהבהקשרמציינימ(]מתזזם-ו:~ k(The prearable) may be of valuable service and

the interpretation of wordsתוthe couns of the Commonwealth, aiding"1potent effect

come , may10time
"

1,which)6ט,and phrases which may now appear comparatively clear

Of unexpected lssues and by the conflict Of newly emerging75105שobscured by the60

"opinions.42,אק.286:ראוGarran, supra note!6Quick.
New,00ש83 Preafnble80תBrief History of hlblic Debate4:McKenna, "FiTSt Words

supra,"99-1991Australianא0ת44 Constibuon.
כאשרכללבדרך,באוסטרליההרגילההחקיקהשל"מבוא"לגםיוםמרכזיפרשניתפקיד84

החקיקהבפרשנותלחקיקההמבואשלהפרשניהתפקידעל.החוקבלשוןעמימותקיימת
":ראובאוסטרליה

Sl

tatutory

~

~

Interpretation

61

Preafnblei

010א018.

~

Contextualסיד"

'

Winkel.14

.Melbourne23[/1,11ן.ע"א(1999)188,184
85(1992)455CLR174,Commonwealth.לIdeth,עלנדחתההשוויוןשלזותפיסהכייצוין
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,באירופהבמדינותשכיחחוקתיתבפרשנותעזרככלילחוקהבמבואהשימוש

שבו-לחוקההמבוא,למשל,באסטוניה.מיעוטיםלזכויותבהקשרלרוב

בדורותתרבותהועלהאסטוניתהזהותעללשמוראסטוניהאוכלוסייתמתחייבת

שלחוקתיותואתלאשרמנתעלהעליוןהמשפטביתאתשימש-הבאים
להיבחרהזכותלמימושכתנאיהאסטוניתבשפהמספקתשליטהשדרשחוק

וכיאסטוניתהיאבמדינההרשמיתשהשפהקבעהמשפטבית.מקומיתלמועצה
היאהמדינהמחובותשאחתהקובע,לחוקהלמבואבהתאםהצדקהלכךיש

המשפטביתהכריז,אחרבמקרה,מנגד.האסטונית86הלאומיתהזהותאתלהנציח

משפחתםשםאתלשנותאסטוניםאזרחיםעלשאסרחוקעלחוקתיכבלתיהעליון
אישר,במקדוניה.87לחוקהבמבואהאמורחרף,אסטונישאינולשםאסטונימשם
מסוימותשפעילויותכיווןהפוליטיתההתאגדותחופשעלהגבלותהמשפטבית

התאגדותלאפשראיןכיקבעהמשפטבית;לחוקהלמבואכמנוגדותנתפסו
שלהעצמיתההגדרהלזכותמנוגדותהגלויותהמוצהרותשמטרותיהפוליטית

המשפטביתהסתמךאחרבמקרה.88לחוקהבמבואשנקבעהכפיהמקרוניהעם
שלהלאוםבדגליהשימושלחוקתיותבאשרלהכריעמנתעללחוקההמבואעל

תחתהמצויותמקומיותרשויותשלשיפוטבתחומי,במקדוניהלאומייםמיעוטים
-לחוקהבמבואהמשפטביתהשתמש,באוקראינה.המיעוט89שלעצמישלטון
השימושחוקתיותאתלאשרמנתעל-אוקראינייםלאומייםמוטיביםבושיש

ואתוהמקומיהמרכזיהשלטוןאתהמחייבתרשמיתכשפההאוקראיניתבשפה

בשפות,מסוימותבנסיבות,הרשמיהשימושאתלהגבילוכןהחינוךמערכת
לחוקהבמבואההכרזהשימשהאחרבמקרה.רוסית90כגון,אחרותלאומיות

455CLR.190,Commonwealth1Kruger,:ראו-אחרבמקרההעליוןהמשפטביתידי

(1997)486.
861618Article,99/98,1998,)Official Gazette(1Teatajaראו,57א:007-3-1998,ש11א:

ח411,8,81?1=561שב1קשש[ת=40[1ט8(.תע4](visited)185ת0

"
[ח"ש://(04"000.05.זצאעא1/

.)"CODICES'-המאגר":להלן)07.1.7)
אתהחדשמשפחתהלשםלהוסיףוביקשהשנישאהאסטוניתבאזרחיתדוברזהבמקרה87

סעיףהוראתעלבהתבססזאתלאפשרסירבהפניםשר.הנישואיןמלפנימשפחתהשם
1934Sumarnes-ל11 Act.26-ו19סעיפיםאתמפרהסעיףכימצאהמשפטבית

כפי,אסטוניתלאומיתזהותעלשמירהכינקבע.בטלולכןמידתיאינו,האסטוניתלחוקה
:ראו.הנישואיןמלפניהמשפחהשםהוספתאתלמנועיכולהאינה,לחוקהבמבואשנדרש

(,154Article,15,2001(4ע.2/20033)

IIajataeT

I (omcial

:

Bulletin1

"
.ן5ע:11,004-2-2001ח

.CODICES-המאגר:ראו,לאנגליתומתורגםמתומצתהדיןפסק
882001/27,)Republika

~Ml

akedonija (Official Gazette8ם

:

Sluzben vesnik,004-1-2001-.MKD

שהוכנסהתיקוןבטרםהייתה,שלהלןוהפסיקה,זופסיקהכייצוין.CODICES-המאגר:ראו
.2001בנובמברמקדוניהלחוקתלמבוא

8998/59,)Republika Makedonija (Official GazetteשתSluzben vesnik,007-%-1998-MKD

.CODICES-המאגר:ראו
90CODICES2000/4,)Ophitsiynyi Vlsnyk Ubrayiny (Official Gazette.002-1-2000-UKR.

.CODICES-המאגר:ראו
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למינימוםהזכותעללהגנהפרשניבסיס,סוציאליתמדינהשהיאאוקראינהשל
דייטוןלהסכםבהתאםהמחולקת,הרצגובינה-בוסניהשלברפובליקה.אנושיקיום

Federacija(קרואטית-המוסלמיתהפדרציה-נפרדותישויותלשתי(1995)

Hercegovine1Bosne(הסרביתוהרפובליקה)Republika Srpska(91,ביתפסל
לביןבינוהסתירהבשלהסרביתהרפובליקהלחוקתמהמבואחלקהחוקתיהמשפט
חוקתייםכלאהכריזהחוקתיהמשפטבית.92הרצגובינה-בוסניהלחוקתהמבוא

כללווהםהואילהסרביתהרפובליקהלחוקתלמבוא5-ו1,2,3סעיפיםעל
בית.93המדינהלחוקתולמבואדייטוןלהסכםהמנוגדותלאומיותסרביותהצהרות
זכות"כגון-הסרביתהרפובליקהלחוקתבמבואמסוימיםבאזכוריםראההמשפט

המבואאתכסותרים-"המדינהמעמד"ואזכור"מדיניתעצמאות","הסרביהעם
.94הקרואטיםושלהבוסניםשלהחוקתיבמעמדופוגעיםהרצגובינה-בוסניהלחוקת

הסרביתהרפובליקהלחוקתבמבוא1סעיףעלחוקתיכלאגםהכריזהמשפטבית
המדינהלחוקתמנוגדזהשסעיףנפסק;"אזרחיהוכלהסרביהעםמדינת"בשעסק

שתי"לאאך(6605תע)מדיניותישויותשהןעצמאיותרפובליקותשתיהמייסדת
הוענקחוקתיתבפרשנותעורכלישלמעמדכייצוין.95"נפרדותלאומיותמדינות
מחוץבמדינותוכן,ליטא96דוגמת,באירופהנוספותבמדינותלחוקהלמבוא

דיןבפסקימאוזכרלחוקהבמבואהשלוםערךעיגוןשבה,יפןכגון,לאירופה
.לאומי97ביטחוןשלבסוגיותהעוסקים

http.:באתרראוהרצגובינה-בבוסניהלשלוםהמסגרתלהסכם91 ://www.ohrint/dpa/default[

(07.1.7visitedon51"1)]380=asp?content_id.
לפסולסמכותהחוקתיהמשפטלביתמאפשרהרצגובינה-בוסניהשלהרפובליקהלחוקת(3)ו,1'ס92

הרפובליקהחוקתלהוראתהמנוגדתהרפובליקהישויותשתישלבחוקותהמצויההוראהכל
שתישלבחוקותסעיףכללגביכוחןהחוקתיהמשפטביתזהבסיסעל.הרצגובינה-בוסניהשל

.המדינהלחוקתבהתאםהואאם,לחוקתןהמבואזהובכלל,המדינהאתהמרכיבותהישויות
.כבטליוכרז,המדינהבחוקתסעיףהסותר,זולחוקהבמבואאו,הפנימיתבחוקהסעיף

בשלחוקתייםכלאהסרביתהרפובליקהבחוקתסעיפיםמספרעלהמשפטביתהכריז,כןכמו93
זכויות"בהעוסקהסרביתהרפובליקהלחוקתשהמבואנפסק.המדינהלחוקתמנוגדיםהיותם
הסרביתאתהמעגןלחוקה7סעיף-הסרביתכחוקהנוספיםסעיפיםעםיחד,"הסרביהעם

לעםמעניקים-האורתודוכסיתהכנסייהבמעמדהעוסק(3)28סעיףוכןרשמיתכשפה
בחוקתפגיעתםמחמתפסוליםולכן,הקרואטיוהעםהבוסניהעםפניעליתרזכויותהסרבי
.הרצגובינה-בוסניה

הואיל,בעייתיהרצגובינה-בבוסניה"הסרביהעםזכויות"בהעיסוקכיפסקהמשפטבית94
לקרואטים,לכומנים-העמיםשלושתלכלכיקובעיםהמדינהוחוקתדייטוןוהסכם

בוסניהשלשטחהבכלשוותזכויותיש-ולסרבים

-
.הרצגובינה-הרצגובינה

95the Federation of Bosnia010)8201נ)Fed. BiH (Official151]Sluzbeni,003-%-20004-8111

)Herzegovina884.המאגר:ראו-CODICES.
96-LTU;2003.3

~

405605ב)omcialמא19,1098-27,0820

"
LTU-חמש-s4oo.15ץ

,(05.12,1105-31iGazette.ע21 J026605(64מ:

A

~

stybes,,המאגר:ואו2008י-485נ-.CODICES

:htqp.:ראו97 //www.centenaryorg/15-00(1-01999/8[1999עט-http : //pandora .nla.gov. au/nph[

(07.1.7
"

0visited)5"1)]au/info/Lntro/pioc .html.
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העצמאיהחוקתיהמודל.3
.והערכיהמוסריבסיסהאתומהווההחוקהמןאינטגרליחלקהנולחוקההמבוא
שלשמןהעל-מטרותופירוטהמדינהשלהיסודוערכיעקרונותתמציתבמבוא

בדומה)מחייבתעצמאיתמשפטיתומשמעותתוקףלוליחןישככזה.החוקהכוננה
או,בחוקהמופיעותשאינןיסודזכויותמעגןהמבואאם,למשל,כך.(גופהלחוקה

והמבואהואיל,בחוקהבגוףהןנמנוכאילו,עצמאיחוקתימעמדיוענקלאלואז
.מהחוקהנפרדבלתיחלקהואלחוקה

שללחוקההמבוא.בצרפתלמצואניתןהעצמאיהחוקתילמודלדוגמה
:קובע(1958)החמישיתהרפובליקה

the0)"The French people hereby solemnly proclaim their dedication

sovereignty as defined81ת860םffights of Man and the principle Of

reaffinned and complemented by the,1789by the Declaration of

Preasnbleש1946the[56ם98%0יים60.

זכויותמגילתבחוקהכללולאהחמישיתהרפובליקהחוקתשלהמייסדיםהאבות
טעמים,הזכויותמהותעלהסכמההיעדרשלפוליטיותמסיבותהיתרבין,אדם

הםזאתתחת.שיפוטית99מביקורתוחששהחוקהתפקידאודותעלפילוסופיים

והאזרחהאדםזכויותבהצהרתשהוכרוהאדםלזכויותהמפנהלהוקהמבואכתבו
הרביעיתהרפובליקהלהזקתלמבואוכן(1789)הצרפתיתהמהפכהבתוםשניתנה

לחלקנחשבלאוהוא,מחייבמשפטיתוקףהיהלא1958לחוקתלמבוא.(1946)
בתוקפוהחוקתיתהמועצההכירהאז-1971ביולי16-לעדמהחוקהאינטגרלי
,פסקההחוקתיתהמועצה.!ואזרה00אדםלזכויותעצמאימקורובהיותוהמחייב
אתסותרהיותובשלחוקתיאינוהצרפתיהפרלמנטידיעלשנחקקחוקכי,לראשונה

בסיסיעיקרון."הרפובליקהחוקיידיעלמוכרבסיסעקרון"שהנוההתאגדותחופש
קבעה,למעשה.1958לחוקתבמבואשאומץ,1946לחוקתבמבואעוגןזהמוכר

:חשובותקביעותמספרשלאחריוהדיןובפסקיזהדיןבפסקהחוקתיתהמועצה

מקורמהווהוהוא,מחייבמשפטימעמדיש1946לחוקתלמבואכינקבע,ראעזית
,משפטימעמדכלבתקופתוהיהלאלחוקהזהשלמבואהואהמעניין.לזכויותעצמאי

:בצרפתיתהנוסחלהלן98

peuple

~:

fran

~ais ;

proclame

solennellement son attachement aux:0]"
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08400
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souveraineti18aux pnncipe
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~
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~
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http]/:ראו.1946" ://www.elysee .fr/elysee/fiancaisfles_institutions
~

es

~

extes_fondateurs

[(visited1851ם07.1.70)

~

html.21061.1958_40_18_ם60ש56ם00_40_56195848ם00(ת00ם.
Sanא2('1.11(2003)99,39 Diego4"Troper "Judicial Review and International Law.4ן

53-50.
עיוני"בצרפתחוקיםשלחוקתיותעלביקורת"קליין'קראוהחוקתיתהמועצהלהחלטת!00

בצרפתחוקיםשלחוקיותםעלשיפוטיתביקורת"קליין'ק;711,715(כ"תשל)במשפט
.60(ו"תשל)המשפטעיוני"חדשותהתפתחויות-
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דרך,הרביעיתהרפובליקהלחוקתלמבואהעניקההחוקתיתהמועצהשלמעשהכך

שלקיומהבתקופתלומשהיהיותרגבוהמשפטימעמד,1958לחוקתבמבואאזכורו

להיבחןצריךבפרלמנטשנחקקחוקשכלהיאהתוצאה.הרביעיתהרפובליקהחוקת

לחוקתהמבוא,1958חוקת:חוקתייםמסמכיםשלושהשלמשפטייםמבחניםלפי
משפטימעמדניתןלאחרונים;והאזרחהאדםזכויותוהצהרתהרביעיתהרפובליקה

.החמישיתהרפובליקהבחוקתנקלטושהםמאחרמחייב
לחוקתבמבואהמוזכריםהחוקתייםבמסמכיםהמעוגנותהזכויותכל,שנית

-הרביעיתהרפובליקהלחוקתוהמבואוהאזרחהאדםזכויותהצהרת-1958
באמצעותמלאבאופןבהןמכירההחמישיתהרפובליקהשחוקתחוקתיותזכויותהן

לגביכך.ועצמאיתמוכרתחוקתיתעצמהלהןיש.אותןומאמצת,במבואאזכורן
קיבוציותזכויותלגביוכךהאדםזכויותבהצהרתהמנויותאינדיבידואליותזכויות

האינדיבידואליותהזכויותביןסתירהשלבמקרה.1946לחוקתבמבואהמנויות
כך.10'העליונהעלהאינדיבידואליותהזכויותשלידן,הקיבוציותהזכויותלבין
,התאגדותחופש,1958בחוקתבמפורשמנויותשאינןהגם,חוקתיותכזכויותהוכרו
העיסוקחופש,התנועהחופש,המצפוןחופש,לחינוך02ןהזכות,לפרטיותהזכות
Due(הוגןלהליךוהזכות Process(103.

חופשדוגמת-בפסיקהשהוכרוהחוקתיותהזכויותמןחלק,שלישית
חוקתשלבמבואלאואףוהאזרחהאדםזכויותבהצהרתאוזכרולא-ההתאגדות

המוכריםהבסיסייםהעקרונות"שלהדוקטרינהמכוחאומצואלוזכויות.1946
וכיוונה,1946לחוקתבמבואאוזכרהוודוקטרינה."הרפובליקהחוקיידיעל

,השלישיתהרפובליקהשלהתקופהבמהלךשנתקבלויסודייםחוקיםלמספר
האיגודיםחוק,(1884)המקצועייםהאיגודיםחוק,(1881)העיתונותחוק:כגון

יוצאוכך.104(1905)המדינהמןהדתהפרדתוחוק(1901)ההתאגדותוחופש
שהמועצה,האדםזכויותבהצהרתאו1946לחוקתבמבואאוזכרושלאשזכויות
באמצעותוזאת1958בחוקתהוכרו,מסוימותבנסיבותבהןלהכירלנכוןראתה

שאוזכרהכפי,(הצרפתיהמחוקקידיעלשהוכרו)"בסיסייםעקרונות"דוקטרינת
לחוקתלמבואבדיעבדניתןשבו,מענייןפרשניאקטבכךיש.1946לחוקתבמבוא

לחקיקהמחייבמעמדמכוחוניתןאףאלאבלבדזוולא,מחייבמשפטימעמד1946

."ברפובליקהבסיסייםעקרונות"בבחינתשהיארגילה
:105חלקיםשלושהכוללהמבוא.בהודולחוקהבמבואמצויהמעניינתדוגמה

האסיפהבאמצעותחוקהכינוןעלמצהירההודואוכלוסייתשבוהצהרתיהלק

http[(1851:צרפתלחוקתהמבואעלהמידעראו101 : //www.hrcr.org/nationaUc-f/france .hdnl[

.visitedמסד.1.ד0)
.213-215,221-226,238-239,245-246(ב"תשס)לחינוךהזכותרבין'יראוזהלעניין102
,99Troper;101הערהלעיל103 supra note.
.715'בע,100הערהלעיל,"בצרפתחוקיםשלחוקתיותעלביקורת",קליין104
,10Lahoti:בהרחבהראוהודולחוקתלמבוא105 supra note.
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כרפובליקההודוייסודעלמחליטההודואוכלוסייתשבועקרוניחלק;המכוננת
מתחייבתהודואוכלוסייתשבומחייבחלק;וסוציאליתחילונית,ריבונית,דמוקרטית

.אחווה06ןוקידוםשוויון,חירות,צדק-על-תכליותארבעאזרחיהלכללהעניק
החוקהלהבנתהמפתח"הואלחוקההמבואכיקבעבהודוהעליוןהמשפטבית

הוראותיהשלבפרשנותמרכזיתפקידובעלבחוקהעצמאיחלק,"מייסדיהוכוונת
נקבע,זאתעם.שבמבואהאידאליםברוחלהתפרשצריכיםהללו.חקיקהודברי

להטילאו,נוספותסמכויותלממשלהלהעניקלכשעצמויכולאינוהמבואכיגם

.!07בחוקהבמפורשהמנויותאלועלנוספותמגבלות
בפרשנותעליוןתפקידלחוקהלמבואבהודוהמשפטבתיהעניקוהשניםבמהלך
הואלחוקההמבואזוגישהלפי.המדינהשלצביונהובעיצובוחקיקתיתחוקתית
לחרקהלמבואהמנוגדמנהליאקטאוחוקולכןהחוקהשלביותרהבסיסיהמבנה
עלנשעןהעליוןהמשפטבית.!08כבטלמוכרזלהיותועלולשיפוטיתלביקורתכפוף

הודומאוכלוסייתישירותכוחןשואבותהחוקתיותהסמכויותכלכיבקבעוהמבוא
הכיר,סוציאלית110כרפובליקההודושללמשמעותהתוכןיצקהוא;!09הריבון-

;!!1במבואכאמורוצדקשוויוןהשגתלשםפרטיותתעשיותשלהלאמהבאפשרות

.לחוקה12ןהמבואעלבהסתמךכלכליוצדקחברתילצדקחוקתיתזכותוהעניק
לכרסום,במעשיהאובהצהרותיה,בבחירותהפועלתדתיתמפלגהכיגםנקבע

ממשלתיתפעילותכל.לחוקההמבואהוראותאתמפרה,הודושלחילוניותה
.להיפסלכןעלולהולכןלחוקהלמבואמנוגדת,דתיותשמטרותיה
הוראהאינולחוקההמבואשלפיהדעההובעהבפסיקה,המבואלתיקוןבאשר
דעה;החוקההוראותאתשמתקניםכשםלתקנוניתןלאולכן,רגילהחוקתית

וקידוםשוויון,חירות,צדקהמבטיח-במבואהמחייבהחלקכיגרסהנוספת
.!החוקה14תיקוןידיעללאגם,להפרשאיןנצחי"טבעימשפט"הוא-אחווה

המיליםלווהוספו1977-בתוקןהוא.1949באוקטובר17-באומץלחוקההמקוריהמבוא106

Integritf)(יושרהמילהבוהוספהכן.הודושללצביונהכתיאור"סוציאלית"ו"חילונית"

.ענש,שקק.21-18.והוגנתמאוחדתלאומההשאיפהלתיאור
Kesavanada(1973)4:גםוראו.!4!מ((1קק.10778-63,77-63 Baharati " State ofKerala

225scc.
1s:גםוראו.!4אאקק.10855-54 .c.c3(1994)ofinda"0ן"

""
Bommai.אן.

109541S .C.R(1954)Madan Gopalץofindk"0,א,].
Lahotiש0ת10,אק.11086-80 , supra;191.s .c.c8(1997)0,ג.תSamatha " State.
111691S .C .R(2)supp(1963)Akadasi Padhan " State of ,'

Orissa

112suti)1.Ltd.ק).Muir Mills;241s.c.c6(1997)State of

Rajasthan

1Valasamma Paul

Murlidhar~

Dayandeo

Kesekar "
~

shwanath;991S .C.R1(1955)MiUs Mazdoor Union

549s .c .c(2)silpp(1995)Pandu Barde.
10Lahoti,אקק.11356-55 , supra note.
שבו-לחוקה368סעיףידיעלנעשהלחוקההמבואתיקרןאםהשאלהנדדנהבפסיקה114

.החוקהלתיקוןבדומהלחוקההמבואאתלתקןניתןכינקבע.החוקהלתיקוןההליךנקבע
81,10Lahotiקק.49,46-43,21-18:ראו , supra note.
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החוקהשלהבסיסיהמבנהאתמפראינוזהשתיקוןבתנאירקהחוקהאתלתקןניתן
.במבואבעיקרמצויוזה-

ישראלבמדינהלחוקההמבוא.ה

הדיונים.לישראל5י1חוקהכינון-לאיההיסטורייםהטעמיםעלנכתברבות
נחיצותהלמידתבאשרבהסכמההסתיימולאובכנסת17ןבממשלה116הממושכים

חוקתרעיוןנגדרובהתגבשבכנסת.הראוילתוכנהבאשר,למצער,אוהחוקהשל
שיוגשויסוד-חוקי-בשלביםחוקהלכונןהכנסתהעדיפהזאתחלף.1'יסוד8

הטעמיםאחד.הררי119יזהרכ"חשלהפשרהבהצעתכאמור,פרקים-פרקיםלכנסת
המבואהואהחוקהסוגייתעלההסכמהלהיעדרהציבוריבשיחפחותהידועים
כימעלההכנסתושלהממשלהשל,החוקהועדתשלבפרוטוקוליםעיון.לחוקה
כינון-לאיהמרכזייםהנושאיםמןאחדהיה-ומעמדותוכנו-לחוקההמבוא
בהציגו,1950בפברואר.החוקהבשאלתבמחלוקתהשנוייםהנושאיםואחדחוקה
ציין,החוקהבנושאומשפטחוק,חוקהועדתשלהמסכםח"הדומסקנותאתככנסת

היסודייםהקשייםאחדהואהמבואכי-רפאלקס-נירנחוםכ"ח-הוועדהר"יו
קוסוייונהכ"ח.לישראלחוקהתהאאםספקעליוהסכמהללאוכיחוקה120ביצירת

:כיציין(י"מפא)

-כלומר,החוקהשללמבואביחסהויכוחהחריףהחוקהעלזהבדיון"
החברתיים,המוסרייםהיסודותאתלנסחשצריךבתוכהחלקאותולגבי

הצורךאתהרואיםאנשיםבתוכנוויש.המדינהחוקתשלוהסוציאליים
הבית?זאתנעשהכיצד:היאהשאלה[...]שלהבמבואבעיקרהחוקהשל

אלא,חילוניתמדינהאודתיתמדינהמבחינתרקלאהזהבדברמחולק

(ו"תשכ,רביעיתמהדורה)ובממשלבחקיקההכנסתנתיבימורה:הנבחריםביתצידון'א115
361.

;(1949.2.2,ט"תשבשבט'ג)"מעברחוקת":הנושא,הזמניתהממשלהשלט"ש/מאישיבה116

(1949.12.13,י"תשכסלו'כב)"למדיגהחוקהעיבוד":הנושא,הממשלהשלי"ש/טזישיבה

.(למדינהחוקהעיבוד:להלן)
חוברותבחמשפורסמושנדונוהחוקהוהצעותומשפטחוקחוקהועדת,הכנסתדיוני117

חוברת;הוועדהביושבותהכלליהדיון:'אחוברת:הממשלתיהמדפיסבהוצאתמסכמות
הרשות:'גחוברת;כהןפנחסיהודהמאתהסברודבריהרצאה:לישראלחוקה:'ב

:'החוברת;וסיכומיםדיונים:המבצעתהרשות:'דחוברת;וסיכומיםדיונים:המחוקקת

.החוקהועדתשלהמדעיהיועץ,ויטהאשרמאתוהרצאותתזכירים:המדינהארגון
.(כ"ד:להלן)1711-1722(י"תש)כ"ד118
החוקה.למדינהחוקההצעתלהכיןומשפטחוק,חוקהועדתעלמטילההראשונההכנסת"119

הפרקים.עצמובפנייסודי-חוקיהווהמהםאחדשכלבאופןפרקים-פרקיםכנויהתהיה
לחוקתיתאגדויחדהפרקיםוכל,עבודתהאתתסייםשהוועדהבמידה,הכנסתבפנייובאו

.1743(י"תש)5כ"דראו."המדינה
.18'בע,118הערהלעיל,הכנסתדברי120
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בניסוחנתחילואם,ומורכבמסובךהעניין[...]אחדותרבותמבחינות
נשלים,המבואבניסוחנצליחאם[...]השניםעלשניםהדבריארךהמבוא

.121"החוקהשלבנינהאת

עצםעללהחליטרוציםאיןבגללו"אשר,בכנסתשכונהכפי,"המסוכןהמבוא"
.לישראלחוקהעלהדיוןבמוקדמשמעותיפוליטימכשולהיה,22ן"חוקהקבלת
שהציעוהיולפיכך.!שלהן23לאידאולוגיהתוכנואתלהתאיםרצושונותסיעות
התהליךלסוףהמבואניסוחאתלהשאיר,לחלופין,אומבואללאחוקהלכונן

השניםבמהלךהוצעואשרלישראלחוקההצעותכיאפואמפתיעזהאין.החוקתי
.לחוקה24ןמבואהצעתבחלקןכללולא

,כללהיסוד-חוק.המתוקןהעיסוקחופש:יסוד-חוקאתהכנסתכוננה1994-ב
ערכיכי,לראשונה,שהכריזומשמעות-ורבותחשובותפסקאותשתי,היתרבין

אתלכבדישוכיודמוקרטיתיהודיתמדינההיותההםישראלמדינתשלהבסיס

פסקאות.העצמאותשבהכרזתהעקרונותברוחבישראלהאדםשלהיסודזכויות
'וא-ו1סעיפיםקובעיםוכך.וחירותוהאדםכבוד:יסוד-בחוקגםעוגנואלו
:125העיסוקחופש:יסוד-ולחוקוחירותוהאדםכבוד:יסוד-לחוק

,האדםבערךההכרהעלמושתתותבישראלהאדםשלהיסודזכויות".1

שבהכרזההעקרונותברוחיכובדווהן,חוריןבןובהיותוחייובקדושת
."ישראלמדינתהקמתעל

לעגןכדי,וחירותוהאדםכבודעללהגןמטרתו,זהיסוד-חוק".וא
."ודמוקרטיתיהודיתכמדינהישראלמדינתשלערכיהאתיסוד-בחוק

"יסודעקרונות"הכותרתאתונושא,1994בשנתהיסוד-לחוקישהוכנסזהתיקון
אמנם.לחוקהממבואהנדרשותהמהותיותהדרישותמרביתאתתואם,"מטרה"ו

הכותרתאתונושאהחוקהשלבפתיחהממוקםפורמליבמבואמדובראין

,ראשית.לחוקהמבואמעיןספקללאזהומהותיתאך,)Prearnble("מבוא"
.המשווהבמשפטלחוקהמבואותשללניסוחיםכיאהוהצהרתיחגיגיניסוחו

.784'בע,שם121
.802'בע,שם122
,10,726,728,731,784,801,802,804'בע,שםראולחוקההמבואבענייןהדיוןעל123

1262,1263.
היסוד-חוקי"בנדור'א;207-257(ו"תשנ)מאבקשלסיפורו:לישראלחוקהבכור'גראו124

כהן'ה'חוכן15-48(ס"תש)הוממשלמשפט"ישראללחוקתהצעה-לחוקהכבסיס

החוקההצעות,מנגד.49-56(ס"תש)הוממשלמשפט"לישראלחוקהלהצעתהערות"
ודבריהצעה:לישראלחוקהכהן'פ'יראו.לחוקהמבואכללךכהןפנחס'ויאקצין'בשל

.158-218(ו"תשכ)ובמדינאותבמשפטסוגיותאקצין'ב;(ט"תש)הסבר
מטרתוזהיסוד-חוק"שהקביעהלמעטזהההואהנוסחהעיסוקחופש:יסוד-לחוק2'בס125

ץ"בגראוהמשפטיובמעמדההיסודעקרונותבפסקתלדיון."העיסוקחופשעללהגן
.15,28(5)נר"פ,ישראלכנסת'נמ"בעמיטראל94/4676
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,שלישית.האדםבזכויותהעוסקיםהיסוד-חוקישלבפתיחממוקמתהפסקה,שנית
היסוד-חוקיכיבהנקבע-בישראלהחוקהשלהעל-מטרותאתקובעתהפסקה

,רביעית."חוריןבןובהיותוחייובקדושת,האדםבערךהכרה"עלמושתתים
זוהי.ודמוקרטיתיהודיתמדינההיותה-ישראלמדינתשלהעל-ערכינקבעו
ומושתתתהוקמהשעליהםהבסיסערכישלחוקתיועיגוןערכיתכוונותהצהרת
-ישראלמדינתשלהמכונןהמסמךאתבחוקהמעגנתהפסקה,חמישית.המדינה
העקרונותברוח"בישראלהאדםזכויותאתלכבדישכינקבע.העצמאותהכרזת

עלבהכרזהשנקבעוהיסודזכויותאתהישראליהמחוקקמאמץבכך."שבהכרזה
חינוך,לשון,מצפון,דתחופש,שוויון,שלום,צדק,חירותכגון)המדינההקמת
להגדרהוכותה,(גלויותוקיבוץעלייהכגון)המדינהשלהיסודערכי,(ותרבות
ההיסטוריהקשר)היהודיהעםשלהיסטורייםנרטיבים,יהודיתכמדינהעצמית

המדינהלהקמתשסייעוהבינלאומייםהמסמכיםאזכור,(השואה,ישראללארץ
לעקרונותנאמנות,(בנובמברט"כ)הבינלאומיבמישורוהצהרות(בלפורהצהרת)

ומסורתיתדתיתמשמעותבעלימונחיםאזכור,בינלאומייםבמסמכיםשנקבעו
הסמכותמקורואזכור(ישראלבצורביטחון,ישראלנביאי,הנצחיהספריםספר)
היסודעקרונותפסקאותגם,לחוקותלמבואכיאה,שישית.(העםמועצתחברי)

כאמורעונותהןבכך.26ןתקדיםחסרולרובבכנסתרחבהלהסכמהזכווהמטרה
.המשווהבמשפטלחוקותבמבואהמופיעיםהמהותייםהיסודותכללעל

לחוקתמבואכמעיןהיסודעקרונותפסקתשללתפקודהבאשרזומסקנה
.המחוקקכוונתאףזוהייתה,ככלל.תכליתיתפרשנותשלתוצאהרקאיננהישראל
:מרידורדןכ"חצייןבכנסתהיסוד-לחוקיהתיקוןאתבהציגו

שישראלהקונסטיטוציוניבמהפךמאודחשובצעדעושיםאנחנוהיום"
להצעת1סעיף[...]חידושישאחדבסעיף[...]שנתייםלפנילעבורהחלה
האדםלזכויותהקונסטיטוציוניתהתשתיתאתקובעהוא[...]יסוד-חוק

,יסודבחקיקת,הישראליתשבחקיקההראשונההפעםזאת[...]בישראל
בישראלהאדםשלשהזכויותכאןכתוב.החוקלתוךהעצמאותמגילתנכנסת

חושבאני[...]המדינההקמתעלשבהכרזההעקרונותברוחתכובדנהכולן
בתמיכההפעם,היוםבהממשיכיםשאנחנו,הזאתהמהפכהעללברךשראוי
לפי,העצמאותמגילתשימשההיוםעד[...]קצותיומשני,הביתשלרבה

עברה,העצמאותלהכרזתהפנייהובה,העיסוקחופש:יסוד-שבחוקהיסודעקרונותפסקת126
:יסוד-שבחוקהמטרהפסקת;נגד1מולאלבעדכנסתחברי80שלברובשנייהבקריאה

ברובשנייהבקריאהעברה,ודמוקרטיתכיהודיתהמדינהערכיאתהמעגנת,העיסוקחופש
שלישיתבקריאההתקבלהעיסוקחופש:יסוד-חוק.נגד2מולאלבעדכנסתחכרי78של

האדםכבוד:יסוד-לחוקהתיקוןגם,כןכמו.נגד9מולאלבעדכגסתחברי67שלברוב
,המטרהופסקתהיסודעקרונותפסקתאתהיסוד-לחוקשהכניס,1994משנתוחירותו
ראו.ונמנעיםמתנגדיםללא,בעדכנסתחברי75-גדולברובשנייהבקריאההתקבל

.1994במרץ9,ישראלכנסת,"(ושלישיתשנייהקריאה)העיסוקחופש:יסוד-חוקהצעת"
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שלבתקנותדןהואכאשרהמשפטלביתמדריך,המשפטביתפסיקת
אתגםקבענוהיום.הכנסתשלחוקיםפוסלהואכאשרלאאבל,הממשלה
לערכיהמנחהקוהםהיום,העצמאותמגילתעקרונות[...]הזאתהקביעה

.127"המדינהשל

"מטרה"וה"היסודעקרונות"פסקאותשלבהכנסתןראהעצמוהמחוקק,כןכיהנה
לביקורתחדשמשפטיככליהן,משמעות-ורבחדשקונסטיטוציוניאקטבישראל
לראותשישובהנחה,לפיכך.כולהלחוקהפותחערכיכיסודוהןשיפוטית

ישכיוםכברשלמעשהלזמרניתן,מושלמתלאאםגם,חוקההיסוד-בחוקי
,המטרהופסקתהיסודעקרונותפסקתהואזהמבוא.לחוקהמבואלישראל

פורמליתחוקהתכונןכאשרכיברי.היסוד-חוקישלבפתיחהגיגיתהמופיעים
מקומושהרי.ונפרדעצמאימבואיקדםהמדינהשלחוקתראויאזכיבישראל

לכללבמבואאלאהיסוד-חוקישנישלבפתיחאיננולחוקההמבואשלהטבעי
.העתידיתישראלחוקת

הסוגיהנדונהאלובימים.לישראלחוקהתכונןהקרובשבעתידהיאהנחתנו
הרבושלאהנושאיםאחד.החוקהתוכןעלבעיקרנסביםהדיונים.החוקהבוועדת

חוקהעלעתידיבדיוןמשמעות-ורבחשובנושאזהו.לחוקההמבואהואבולדון
כמבואהעצמאותבהכרותהמצוייםהעיקריםבאימוץמצדדתגישתנו.לישראל
היסוד-לחוקי2-ו1בסעיפיםהמצויהנוסחעלבהתבססזאת;ישראללחוקת
הכרזתעללחוקההמבואאתלהשתיתישכלומר.העיסוקוחופשהאדםכבוד

.ופרגמטייםחברתיים,היסטוריים,משפטייםמטעמיםזאת.העצמאות
מקדוניה,אוסטרליהדוגמתבמדינות-המשווהבמשפטהניסיון,ראשית
לגבשיהיהשניתןלחוקהחדשמבואבניסוחהרבהקושיעלמלמד-128וסלובקיה

תרבותיות-ורבשסועותבחברותכשמדוברבמיוחד,רחבהציבוריתהסכמהסביבו
למצואניתןלחוקהמבואשלמקובלניסוחבגיבושלקושיהוכחה.בישראלכמו
שכללו,לישראללחוקההמבואאודותעללדמוקרטיההישראליהמכוןבדיוניגם

המאההישיבה,הכנסתדברי,"(ושלישיתשנייהקריאה)העיסוקחופשיסוד-חוקהצעת"127
.ישראלכנסת,1994במרס9,ד"תשנבאדרו"כ,עשרה-השלושהכנסתשלושמונהתשעים
[קעא:/שששן.0550מן(עףץען01/801ןץ8ש/0000437א.4עשא:באינטרנטהכנסתבאתרפורסם

(7

~

visited)185)]~TQLת7.10

אתניתמדינההיאהסלובקיתהרפובליקהכימצהיר(1992)הסלובקיתלחוקההמבוא128
התנגדבסלובקיהההונגריהמיעוט.סלובקיהאזרחישלולאהסלובקיתהאומהשלעצמאית
המבואאתלשנותדרשה)HCP(ההונגריתהקואליציהמפלגת;לחוקתההלאומילמבוא
,88608We"-מלחוקה the Slovak"אל"the Slovak Republic01the citizens,המבוא."ין
התיקונים,ברם.האירופיולאיחודו"לנאטלהצטרףביקשהסלובקיהכאשרגםנדוןלחוקה

:ראו.סלובקיהלחוקתהמבואתיקוןאתכללולא2001בפברוארשנעשוהחקיקתיים

]Slovak ftwnorit

y

Language Law: Internal or Extema1999Gal "The.1ש] Dahary

Transition CountriesושאאמןחןPolitics?" Nation-Building, EthnicitV and Language

45-43,39(2003,.Grin eds]1ed. , ] DaRaryאו,Budapest(.
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מעלהבכתוביםעיון.129הישראליתהחברהרובדימרביתאתהמייצגיםמשתתפים

כפי.בישראללחוקההמבואשלהנוסחעלכיוםלהסכיםאפשריבלתיכמעטכי
לגבשמקשהלחוקההמבואשלוההיסטוריהערכי,הפוליטיצביונו,לעילשהומחש

.רחבההסכמהסביבו
לאופציותבהשוואה,המוסכםמכונןיסודמסמךהיאהעצמאותהכרזת,שנית
המשווהבמשפטהניסיון.הישראליתבחברההרבדיםמרביתעל,האחרותהסבירות
ובהיעדרה,לחוקהמבואבגיבושהכרחירכיבהיאהסכמהכי,השארבין,מלמד
רקעעל.אליםלמאבקולעתיםלמחלוקות,לשסעיםלהתדרדרמדינהעלולה

,העצמאותהכרזתניצבת,מוסכםחדשמבואבניסוחהמעשיהקושיולאורזה
המכוןמדיוניהעיקריתהמסקנהלמשלכך.הקונצנזוסבמרכז,לחלופותבהשוואה

כמבואהעצמאותהכרזתעלהסכמהלגבששניתןהיאלדמוקרטיההישראלי
הכרזת,ועודזאת.וערבים130יהודים,וחילוניםדתייםהסכימוכךעל.לחוקה

בתיבפסיקותשניםעשרותבמשךשפורש,מוכרמשפטימסמךהיאהעצמאות
הציבורימהצביוןחלקהיותה,בההאמורעםהמעמיקהההיכרותדווקא.המשפט
זהאין.הנדרשתלהסכמהתורמים,לגביההקיימתהמשפטיתוהפרשנותבישראל
מוכרמסמךבאימוץאלא,בפסיקהלושתינתןמהפרשנותלחשוששישחדשמסמך

.ומקובל
להפריזניתןשלאוסימבוליתהיסטוריתחשיבותהעצמאותלהכרזת,שלישית
המדינהותכליתכוונותתמציתובו,המדינהשלהמייסדהמסמךזהו.כהשיכותה

גם.ושאיפותערכים,מסורת,מורשת,משותףהיסטוריזיכרוןופירוט,מקימיהלפי
למציאותלהתאימוהניתןיתרוןהםהמסמךשלהעמומהוהשפההארכאיהניסוח

ומגבשבונהערךלהיש.ספרבבתינלמדתהעצמאותהכרזת.משתניםולנסיבות
.בחברהרביםלחלקיםמשותפתזהות

מעגנתהיא.משמעות-רבימשפטייםיתרונותמספרהעצמאותלהכרזת,רביעית
השוויוןעקרוןאתמעגנתההכרזה,למשל,כך.חשוביםיסודועקרונותזכויות
עלמעלההיא;והלשוןהמצפון,הדתחופשאתוכמוהו131בישראליסודכעקרון

,לדמוקרטיההישראליהמכון)לחוקההמבוא-החוקהעלוהשלכותיההמדינהאופיסוגיית129
חוק,החוקהועדתשלהמשנהועדת,ישראלכנסת,"לחוקהלמבואהצעה"גםוראו.(2003

":ראו.2004בנובמבר9,לחוקהלמבואומשפט
[http :/flonesset .gov. iUprotocols/data

~

htrn

(7

~

.8ןען/1.03-09-11-2004ש1א](visited1881ת1.70
'בע,129הערהלעיל,לחוקההמבוא-החוקהעלוהשלכותיההמדינהאופיסוגיית130

43,54,59,66-69,72,75-76,82-83,96,98,103,108,117,133-139,140,
'חראוהערביהמיעוטשלכהקשרשונהלדעה.142-143,155,158,166,176-178
אפריל)12עדאלה"הישראליהמקרה:חוקהבכינוןופיוסקולקטיביותזכויות"אברין'ג

~pdn.a3r/05(15,1851"07.1.04007):ראו.(2005 [http ://www.adalah .org/newsletter/heb/apr

ומדיניחברתיזכויותשוויון,דמיםמאבקשלבעיצומו,העניקההעצמאותהכרזת,למשל,כך131
מלאהאזרחותיסודעלהמדינהבבנייןחלקליטול"הערביהעםלבניקיבוציתוזכותגמור
."מוסדותיהבכלמתאימהנציגותיסודועלושווה
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השכנותהמדינותלכלטובהושכנותשלוםידמושיטיםאנו"-השלוםערךאתנס

ישראלשמדינתומבטיחה;והשלוםהצדק,החירותערכיאתמקדשת;"ועמיהן
.המאוחדותהאומותמגילתלעקרונותנאמנהתהא

לחוקתהעתידילמבואכבסיסהעצמאותהכרזתאתלהציביששלפיהלעמדה
למיעוטיםבאשרהראשונה:מרכזיותהסתייגויותשתילהוסיףישישראלמדינתשל

.המדינהלצביוןבאשרוהשנייהבישראלהיושבים
שלהקלאסיהנוסחמןלסטותהצדקהשישסבוריםאנו,למיעוטיםבאשר
במקביללהוסיףיש.בישראלהמתגורריםלמיעוטיםבאשרהעצמאותהכרזת
עלאףואולי)הערביהמיעוטקהילתעלגםהמוסכםנוסחההכרזהלנוסח

הכרזת,ראשית:הבאותבנקודותלמצואישלכךההצדקותאת.(נוספיםמיעוטים
הריבון,שנית.ערבינציגאףללא,בלבדיהודיםחתמושעליומסמךהיאהעצמאות

הישובנציגי,העםמועצתחברי"-היהודיהעםהואבהכרזההסמכותומקור
בלבדיהודיהואבהכרזהההצהרותשלהנוסחגם."הציוניתוהתנועההעברי

מיעוטבישראל,שלישית."מושיטיםאנו[...]קוראיםאנו[...]קובעיםאנו"
,רביעית.%20-כ-משמעותיהואהאוכלוסייהמסךהדמוגרפישמשקלוערבי

מתגורריםבישראלאולם."ישראלמדינתתושביהערביהעםבני"בעוסקתההכרזה
נוצריותוקהילות(ואחריםדרוזים,רקסים'צ)נוספיםואתנייםלאומייםמיעוטים
,הפרטזכותאתבעיקרמדגישההעצמאותהכרזת,חמישית.ערביותשאינןקטנות

עםהנמנהזהבמיוחד,לפרטהמאפשרתהמודרניתלתפיסהגםביטוילתתישאך
דתיות,לאומיותקבוצתיותמסגרותבאמצעותגםעצמואתלבטא,המיעוטקבוצת

חשיבותישנוספיםובמיעוטיםערביהלאומיבמיעוטלהכרה,שישית.ולשוניות
.והבינלאומיההצהרתיבמישוררבה

ישראלכיבמפורשמוזכרלאהעצמאותבהכרזת:המדינהשללצביונהבאשר
התפיסההישראליבמשפטהשתרשההשניםברבות.דמוקרטיתמדינההיא

מעוגנתזותפיסהכיום.ודמוקרטיתיהודיתמדינההיאישראלשלפיה,הדואלית
בשנתהיסוד-לחוקיבתיקוןשהוכנסו"המטרהפסקת"וב"היסודעקרונות"בפסקת

היסוד-בחוקיאינוהמדינהשלוזהותהצביונהלעיגוןהטבעיהמקוםאך.1994
הקובע-לחוקהבמבואאלא,החוקהבסעיפילאואףאדםבזכויותהעוסקים
יודגש.וצביוןליבהעקרונות,יסודערכי,מדינהשלבעברההיסטורייםהיבטים
האיחודשלהמקפידיםבסטנדרטיםעומדלחוקהבמבואיהודי-הלאומישהצביון
מובהקיםלאומייםנרטיביםלחוקהבמבואישמעטותלאבמדינותובו,האירופי
סלובקיה,למשל,כך.מסוימתאתניתלקבוצהאולאומהשייכתהמדינהכיהקובעים

.האירופי132לאיחודהצטרפהעתלחוקתהבמבואשינוילהכניסנדרשהלא
לחוקהלמבואכבסיסהעצמאותהכרזתבאימוץדוגלתהצעתנו,כןכיהנה
האחת-להוסיפןשישההכרזהלתוכןהסתייגויותלשתיבמקבילזאת.בישראל

132128Gal . supra note.1אDaftaryן.
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,והאחרת,וזכויותיהםבישראלהמיעוטיםשלהמשפטיהמעמדבעדכוןעניינה

אתלפתוחשלאמנתעל.המדינהשלדמוקרטי-היהודיהצביוןבעיגוןעניינה

למחלוקותתובילכישסביראפשרות-תכניםלשינוייהעצמאותהכרזתנוסח
שלהמלאהנוסחאתלאמץשלאראוי-!33הסכמהגיבושעלותקשהרבות
בדומה,לחוקהבמבואאליהובהפניהבאזכורהדי;לחוקהכמבואהעצמאותהכרזת
חשובאך-קצרנוסחלהוהירעדיף.הצרפתיתלחוקהשבמבואההסדרלמהות
האדםכבוד:יסוד-חוקשלבפתיחהמופיעהתמציתילנוסחבדומה-וממצה
על,(למיעוטיםבאשרפסקהלהוספתובכפוף)העיסוקחופש:יסוד-וחוקוחירותו

מבואלנוסחדוגמהלהלן.העצמאותהכרזתשלוהמפורטהמלאהנוסחאימוץפני
:זוברוחלחוקה

ובהיותוהייובקדושת,האדםבערךההכרהעלמושתתתישראלמדינתחוקת
,ישראלמדינתהקמתעלשבהכרזההעקרונותברוחתכובדוהיא,חוריןבן

ומיעוטיםערבי-הלאומיהמיעוטכיבודותוך,ודמוקרטיתיהודיתכמדינה
.בישראל134היושביםנוספים

,לדעתנו.בישראללחוקהלמבואהראויהנורמטיביהמעמדמהו,היאשאלה
חלקהמהווההעצמאותלהכרזתזהובכלל,בישראללחוקהלמבואלהעניקיש

ולערכיאדםלזכויותעצמאימקור;מחייבמשפטימעמד,ממנו35ינפרדבלתי
ודומהקצרלחוקהמבואיששכה-בצרפתכאמורהדברשנעשהכפי,יסוד

שזכויות,השארבין,תהיהמחייבנורמטיבימעמדשלהמשמעות.לישראלבמהותו
,בחוקהבמשתמעאובמפורשמנוייםאינםאשריסודועקרונותליבהערכי,אדם

אזכורםמכוחכחוקתייםבהםגםלהכירניתןיהיה,העצמאותבהכרזתמנוייםאך
המנוייםובעקרונותבערכים,בזכויותשיפגעחוק,וכך.!המדינה36לחוקתבמבוא
כחוקמוכרולהיותיוכל,החוקהשריוןבהוראותשעמדומבלי,לחוקהבמבוא

נושאיםשללפרשנותכוללתחוקתיתמעטפתישמשלחוקההמבוא.חוקתיבלתי
אינהזוגישה.הישראלי37ןבמשפטלעתמעתיתעוררואשרמשקלכבדיחוקתיים

.פשוטהמשימהאינה"מעודכנתעצמאותהכרזת"בבחינתשהואלחוקהחדשמבואניסוח133
.רבותלמחלוקותפתחפותחתהעצמאותשכהכרזתהנוסהאת"לרענן"האפשרותעצם
נוסחעלמאשרההכרזהשל"קלאסי"ההנוסחעלהסכמהקלותביתרלהשיגאפשריהיה

עלוהןהמשווהבמשפטלחוקותמבואלניסוחהניסיוןעלהןנתמכתזוהנחה."מודרני"
וכן,129הערהלעיל,לדמוקרטיההישראליהמכוןדיוניראו)בישראלכןלעשותהניסיון
.(129הערהלעיל,לחוקהלמבואבהצעההמשנהועדתדיוני

.34הערהלעיל,רובינשטייןגםוראו134
המשפטמדינה'וברובינשטיין'אראוהעצמאותהכרזתשלהמשפטילמעמדה135

,3הערהלעיל,סומר;44-60,955-958(ז"תשנ)ישראלמדינתשלהקונסטיטוציוני
.75-77'בע

המדינהשביןהקשר,לשוןחופש,והמצפוןהדתחופש,השוויוןלעקרוןבאשר,למשל,כך136
.השלוםוערךהיהודילעם

ערכיםלביןיחסיחוקתימעמדבעלילחוקהבמבואוזכויותערכיםביןהמבחינהגישהתיתכן137
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נפרדבלתיחלקהואלחוזההמבוא,למשלחוזיםבדיני.החוקתילמשפטייחודית
העצמאיבתוקףמכירהבינלאומיהמשפטגם.!ולחובות38לזכויותומקורמהחוזה
.39ןבינלאומייםוהסכמיםאמנותשלבפרשנותהמבואשלהמחייב

דברסוף.ו

דיוניםלאחר.לישראלחוקהבסוגייתהכנסתדנה1950יוני-פברוארבחודשים
יתקבלושבוהדרגתיבתהליךלהתחילאלאיסודחוקתלקבללאהוחלטממושכים

לבחירההסיבות.מדינהלחוקתהיוםבבואשיתאגדופרקים-פרקיםיסוד-חוקי
המבואעלשהתעוררהוויכוחהייתהשבהןהמרכזיותאחת.מגוונותהיוזובדרך
ששררוהערכיהאידאולוגילפילוגתרמהלחוקההמבואסוגיית.תוכנוועללחוקה

שמרביתלחוקהמבואניסוחעלרחבהלהסכמהלהגיעולקושיהכנסתחבריבין
.היוםעדבכללונותרזהקושי.עמותזדהההישראליתהחברה

מהוויכוח.ישראללמדינתהחוקהכינוןהליךהנראהככליושלםהבאותבשנים

ובעיקר,תוכנהעלהפוליטיהסבךכיוםרלוונטינותרהחוקהאודותעלההיסטורי
אופייהאת,זהותהאתלעגןצפויזהמבוא.לההמבואניסוחשלהמורכבהאתגר

מןוחינוכיתציבורית,משפטיתחשיבותלותהיה.המדינהשלהיסודערכיואת
,בישראלומיעוטרוביחסיעלגםלהקריןצפוילחוקההמבוא.הראשונההמעלה
החלקהואהמבוא.הישראליתבחברהומאחדמלכדגורם,לקוותישכך,ולהוות
השפעתו.אזרחיםשלרביםדורותלומדיםערכיוושאתהספרבבתיהנלמדבתוקה

.הסימבוליתברמההןהמשפטיתברמההן,גבוהההחברהבתוךהיחסיםעל
תפקידיועל,לחוקההמבואאודותעלהיבטיםכמהלהאירביקשנוזהבמאמר

ורצוףמורכבהליךהואלחוקהמבואניסוח,כאמור.המשפטימעמדוועלהשונים
ניסוחולאחרגם.ישראלכבמדינתושסועותתרבותיות-רבבחברותבמיוחד,קשיים
במבואמילהכל;לשנותודרישהעולהאחתולא,משפטיותבעיותלעתיםנותרות
אחדות,זהותלגיבושכמנגנוןתפקידועללהשפיעועשויהקפדניתבחינהעוברת

לקראתלחוקהלמבואהצעהלצדמשווהמחקרלתרוםנועדהמאמר.ולכידות
.הקרובבעשורהישראליתבחברהלהתקייםהצפוי,זהתהליך

המקובלנוסח)הפקעהאולשינויניתניםאינםאשרמוחלטחוקתימעמדבעליוזכויות
המבואבתוךפנימימדרגשקייםלטעוןניתן,למשל,כך.(אחדותמדינותשללחוקותבמבוא
.החייםוקדושתהחירותערךלביןודמוקרטיתכיהודיתהמדינהערכיביןלחוקה

.458-459(החוזהפרשנות:דכרך,א"תשס)במשפטפרשנותברק'א138
The":הקובעוינהלאמנת(2)31סעיף,למשל,ראו139 context for the purpose of the

"preanable5אincluding,1%10the10addition41,treaty shall comprise8interpretation of

the Law of :'

Treaties

(ל"שע"א"""ח

Wenna

.
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