
ושראלשלרה pהמ

דברא.פתח

העיקריהטעם .לישראלחוקהתכונןהבאבעשורכילהניחמאוזסביר

שלקיומהאוזותעלהמשפטי-היסטוריהוויכוחרבהשבמיזההואלכך

כבוזחוק-יסוז:-האזםזכויותבענייןחוקי-היסוזשני .הסתייםהחוקה

בפסיקתמכןלאחרשפורשוכפי-העיסוקחופש :וחוק-יסוזוחירותוהאזם

 ;על-חוקיחוקתימעמזלחוקי-היסוזהעניקו,העליון!המשפטבית

ביתפרשנותישראל.מזינתשלהמהותיתהיסוזכחוקתהוכרוחוקי-היסוז

נתנה-הכנסתיזיעלשהתקבלהפרשנות-לחוקי-היסוזהעליוןהמשפט

ובכלל ,החוקהמתנגזיחששושמהםהחוקתייםהמכשיריםמןרביםביזיו

בעליונותוהכרההכנסתשלחקיקהזמעלשיפוטיתלביקורתסמכותזה

אםגם-בישראלמהותיתחוקהשלקיומהחוקי-היסו.דשלהנורמטיבית

יסוזעובזתאפואהוא-מסוזרפורמליבמסמךמאוגזתשאינהחוקה

ועלהשלטוןרשויותעלומוסכמיםמקובליםעיקריהקונסטיטוציונית.

 .הציבורשכבותמרבית

 , 2מטריאליתיסוזחוקתכיוםכמישישראללמזינתכיההנחהבהינתן

שלחוקתה ,ראשית .החוקהכינוןהמשךשלהחשיבותמהיהשאלהעולה

חופש(זוגמתאזםלזכויותבאשרכךלהשלימה.ויששלמהאינהישראל

וקיבוץשבות(זוגמתיסוזלעקרונות ,במשפט)וזכויותוההתאגזותהביטוי

בחוק-יסו:דהצורך(זוגמתשינויהוזרכיהחוקהשלולמעמזהגלויות)

 . 3ישראלמזינתשלהחוקההשלמתלצורךנזרשתבאלוהכרההחקיקה).

במזינהבמיוחז ,ומחנךמלכזכערךלחוקהלמבוארבהחשיבותיש ,שנית

תמציתמרוכזיםלחוקהבמבואישראל.כמזינתורב-תרבותיתשסועה

המבואכוונות.הצהרתמעיןבוויש ,המזינהשלוהערכיםהאיזאולוגיה

יהוזיתכמזינהאופייהואתזהותהאת ,המזינהשלצביונהאתלעגןאמור

לאומיים.מיעוטיםמתגורריםשבהוזמוקרטית

תאורטייםהיבטיםיוצגותחילהלחוקה.המטאסוגייתתיזוןזהבמאמר

הלאתפקיזיויוצגומכןלאחרמזינות.בכמהותכניולחוקהלמבואבאשר

שלושהיוצגובהמשך .בעולםאחזותבמזינותלחוקההמבואשלמשפטיים

ומעמזפרשנימעמזטקסי-סימטלי,מעמז :המשפטילמעמזובאשרמוזלים

ייזונוולבסוף .יסוזולערכיאזםלזכויותמחייבעצמאימקור-חוקתי

שהכרזתראויהאם ;לחוקהמבואישישראללמזינתהאם :השאלות

לענייניסלנשיאומשנהלמשפטיסרזזינרהספרביתכזקאומכהורובינשטייןאמנוןפרופסור *

ציבורית,ומזיניותמנהלבמשפט,מוסמךהואאורגזליאבהרצליה.הבינתחומיהמרכזאקזמייס,

הערותעלרביויורסולז"רנבותסוזילז"רלהוזותמבקשיסהמחסיסהעברית.האוניססיטה

השוניסבשלביסוהתורמתהמסורהעזרתהעלולזמןלתמרוכוזהלמאמרוחשובותמועילות

בספרהרצליההבינתחומיהמרכז-מפעלותבהוצאתלהתפרססעתיזזהמאמרהמחקר.של

(בזפוס).עורכיס)נחמיאסוזירייכמן(איזמני)(שסהשישיהעשורלקראתישראל

שיהיההראויהמשפטיהמעמזומהו ;לחוקהכמבואתשמשהעצמאות

למציאותוהרלוונטיותהמשווהבמשפטזיוןלאורלכשיחוקק·לחוקהלמטא

כיוםישישראללמזינתכיהמסקנהעולה ,הישראליתהקונסטיטוציונית

וראויניתןוכי ,העצמאותלהכרזתהפניהגםהכולל ,לחוקהמבואמעין

 ,פורמליתחוקהתכונןכאשר ,הקרובבעתיז .המחייבהמשפטיבמעמזולהכיר

ישראל.מזינתלחוקתכמבוא ,המחויביםבשינוייםלאמצו,אפשריהיה

לחוקההמבואב.
 ,זמוקרטיותבמזינותובמיוחז ,חוקהקיימתשבהןבעולםהמזינותבמרבית

נבחנוזהמאמרלצורכישערכנובזיקהבמסגרת . 4לחוקהמבואגםקיים

לחוקה:מבואישלמרביתןכיעולהזומבזיקה .מזינות-50כשלחוקותיהן

אין ) 24% (בלבזמזינות-12בואילו , 5לחוקהמבואקיים ) 76% (מהן-38ב

בשניםהחוקהכוננהשבהןהמזינותבמרבית ,מזויתרה . 6לחוקהמבוא

אלוממצאיםלחוקה.מבואיש ,ובמרכזהאירופהבמזרחבעיקר ,האחרונות

חוקותיהןאתשבחן ,מהםבאחז .המשווהבמשפטשנערכומחקריםתואמים

הצהרהאולחוקהמבואישמהן-67.6%בכינמצא ,בעולםמזינותשל

 . 7מבואכלנמצאלאמהן-32.4%בורקאחרת,מקזימה

לכללהקזמהמעין ,לחוקההפתיחהואלחוקההמטאצורניתמבחינה

 ) Preamb\e ( "מבואייהרשמיתהכותרתאתנושאהואלרובהחוקתי.המסמך

מקזימותובהצהרותבאמירותמזומאחריםובמקרים ,חלופיתכותרתאו

אופזרציות ,מזינותשלחוקותלגביכך ;כללכותרתללאהחוקהלגוף

באופןבנקל,לזהותלכןמאפשרהצורניהמבחןמזינות.ביןמשותףאיחוז

הפשוטהצורניהזיהוילצזלה.מבואהמהווהבחוקההרכיבאת ,טכני

 . 8תוכני_מהותימזזלפיגםלחוקההמטאאתלזהותכללמרךניתןיחסית

ההיסטוריותהנסיבותאתתכופותלעתיםמציגלחוקההמבוא ,במהותו

לאומיים ,אזרחייםליבהערכיוכן ,המזינהולייסוזהחוקהלכינוןשהובילו

יפרופכךעלעמזרחב.ציבוריבקונצנזוסהמצוייםהמזינהשלופוליטיים

בציינו: ) Winterton (וינטרטוןיורגיג

Just as a book or artic\e is enhanced by an introduction setting " 

the context of the materia\ discussed, so a constitution should 

inc\ude a Preamb\e which exp\ains concise\y the circumstances 

leading to its adoption and the core governmental 
. 9 ,, features ofthe society which it govems 

אפה.נשמת ,החוקהשלוהערכיהפוליטיבסיסההואלחוקההמבוא

 .איתןכסלענותרהמבוא ,העתיםעםלהשתנותהעשויה ,מהחוקהבשונה
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 ,) Lahoti (להוטיהשופט ,בהודוהעליוןהמשפטביתשופטכןעלעמד
 :בציינו

A constitution is framed for ages to come and is designed to " 
. approach immortality as near as human institutions can approach 

A constitution must grow with the growth of the nation, with 
the philosophical and cultural advancement ofthe people who 

gave birth to it, and interpretation must adapt to changed 
circumstances and the needs of time and polity. No reading of 

any Constitution can be complete without reading it from the 
beginning to the end. While the end may expand, or alter, the 

point of commencement can never change. It is the Preamble 
wherefrom the Constitution commences. Hence, the 

. 10 " significance ofthe Preamble 

6821ע"א (להלן: 221 ) 4מט(פ"זשיתופ.יכפרמגיל Iנמ IIבעהמאוחיהמזרחיבנק 93/

 ; 367 ) 4נא(פ"זהאוצר,שר Iנההשקעותמנהלילשכת 1715/97בג"ץהמזרחי);בנקעניין

הכנסת,ר IIיו Iנאורון 1030/99ץ"בג ; 241 ) 5נג(פייז ,הביטחוןשר Iנצמח 5/95605בג"ץ

212בגייץ ; 640 ) 3נו(פ"ז המרכזיתהבחירותועיתר IIיו Iנהלאומיתהתנועהחירות 03/

 . l) 750נז(פייז ,-16הלכנסת

עלחברהאומזינההמאפייניםמחייביםיטוזעקרונותשלכקבוצהחוקהמגזיריםאנו

מצווה"בת-החוקתיתייהמהפכהברקאיראוישראלמזינתחוקתעלקבע.שלבטיט

המשפטישראל"מזינתשלייהחוקהמזינהיוברובינשטייןיא ; 3(תשט"ז)אועסקיםמשפט

(תשנ"ז)מגהפרקליטועתיזייהווהערב,ישראל:מזינתשלייהחוקהרבקאי ; 291(תשט"ג)ח

 . 403-402בעי , 1הערהלעילהמזרח.יבנקעניין ; 5

טוגיותלבגרות:יימילזותטומרהיראולהשלימןוישפתוחותשנותרוחוקתיותלטוגיות

 . 59(תשט"ז)אועסקיםמשפטהחוקתית"המהפכהשלביישומהפתוחות

לנושאזמוקרטית.מטורתהנעזרותבמזינותלחוקההמבואשלבתפקיזויזוןלאזהמאמר 4

 J. Go "Mode1ingז he State: Postco1onia1 Constitutions in Asia andראו:זה
558 ) 2002 ( Africa" 39 SOlltheast Asian Studies . 

אוקראינה,אוטטרליה,הן:לחוקהמבואיששבהןהאירופי)האיחוז(ולרבותהמזינות

ברזיל, ,בוטניה-הרצגובינהבולגריה,ארמניה, ,ארצות-הבריתארגנטינה,טוניה,אטאירלנ,ד

ליטא,יפן,יוון,תורכיה,הונג-קונג,הונגריה, ,הוזוהאירופי,האיחוזזרום-אפריקה,גרמניה,

פרגוואי,פורטוגל,פולין,טרביה-מונטנגרו,טפר,דבקיה,טלוטלובניה,טין,ניו-זילנ,דמקזוניה,

לאנגלית)(בתרגומםהנוטחיםכלושווייץ.רוטיהקרואטיה,קנזה,צרפת,ציציניה,ציכיה,

הבאים:האינטרנטמאתרינלקחובמאמרלחוקותהמבואותשל

. last visited on 1.4.05); [http://www ( נhttp://www.oefre.unibe.ch/1a\v/ic1 [ 
) 1.4.05 last visited on ( נnwjc.org.aul . 

פינלנ,ד ,טינגפורנורבגיה,לטביה,לוקטמבורג,הולנ,דזנמרק,אלבניה,איטליה,אוטטריה,

פורמלימבואאיןאמנםאלומזינותשלמחוקותיהןבחלקזאת,עםשווזיה.רומניה,

) Preamb1e (, מבואכמעיןמהותית,מבחינהלראותם,שניתןפותחיםטעיפיםבהןישאן

נורבגיה ,) 4-1(טעיפיםזנמרק ,) 2-1(טעיפיםאלבניה ,) 3-1(טעיפיםבאיטליהכןלחוקה.

אוצורניתמבחינהלחוקה,מבואאיןכיאפואיוצא .) 2-1(טעיפיםושווזיה ) 1(טעיף

 .) 14% (שנבזקומהמזינותבשבערקמהותית,

ang Written Constitutions: A Computerized Comparative ז. H. Maarseveen & G 
86 ) 1978 , Study (New York . 

תיתכןהתאורטיבמישורכייצוין . 6הערהלעילושווזיה,נורבגיהזנמרק,אלבניה,איטליה,

ועקרונותהיטוזערכימכלולאלאבחוקהמקוםתלויאינולחוקההמבואשלפיהגישהגם

המוצגתהגישהבטופה.אוהחוקהבאמצעלמשלממוקםלהיותועשוישבחוקה,הליבה

לתוכנו.הכרחיקשרללאהפורמלי-טכני,המבחןלפילחוקהמבואמזההזהבמאמר

 Lega1, Constitutiona1ראו:אוטטרליה. ,טיזניבאונירבטיטתלמשפטיםפרופטורהואהכותב
and Administrative Review Committee "A preamb1e for the Queens1and 

. 9 ) 2004 . Constitution?" (Legis1ative Assemb1y of Queens1and, Nov 
/ http://www.par1iament.q1d.gov.au/tab1eOffice/view/committees/documents [ 
) 15.5.05 lcarc/reports/LCAR046.pdn (last visited on . 

10 India ןסThe Constitution ןR.C. Lahoti Preamble: The Spit'it and Backbone o 
1-2 ) 2004 (. 
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לסווגניתוגסהבחלוקהמגוון,הואלחוקההמבואשלהתוכןעולם

מרכזיות:קטגוריותלחמשלחוקותהמבואותתוכניאת

לחוקהבמטאמאוזכרהחוקותבמרביתהריבוו.-הסמכותמקור . 1

לכינונההסמכותמקורבחלקו ,החוקהלכינוןהסמכותמקור-הריבון

יחסיתניטרליניסוחזהו ; we the people of")11 '(המדינהאוכלוסייתהוא

ניסוחים ,המדינהבאוכלוסייתהמגזריםמרביתלהזדהותיכוליםשעמו

הנובעסמכותבמקוראמנםעוסקים ,שונהמשמעותבעליכיאם ,דומים

למדינהאולאומהההשתייכותהדגשתתוךאך ,כלשהימדינהמאנשי

ניסוח ;וכדומה)הצרפתית ,הגרמנית ,האסטונית ,הארמנית(האומהמסוימת

מבואות , 1Zפחותניטרליוהוא ,הספציפיתהמדינהאתיותרמדגישזה

ממותמופשטכגוףהסמכותמקוראתהקובעותאלוהונוסףמסוגלחוקות

שילובקייםלחוקותהמבואותמובחלק , Nation)13 (הלאוםאוהאומה

מבואותיש , 14הייצוגייםהגופיםלביוהסמכותוכמקורכריבוןהעםביו

ובאחרות , 15הייצוגייםולמוסדותהנבחריםלגופיםרקהמפניםלחוקות

איחודאופדרציותדוגמת ,אחריםבמקרים , 16מאוזכראינוכללהריבון

לכינוןהסמכותכמקורהשונותהמדינותאתמצייולחוקההמבוא ,מדינות

 , 1 ?החוקה

גםה PI(חא I(מבישרית Iכית-ציב Iהחיכת Iהחשיב(צז

ת. Iזההמגבשהשראתיר lpמ Iת Iבה' '( Iסימביז Pתפ

פכיםכ(פימזיכהש(ר" IPב'"כרטיסמעיוה IIמהא Iהמב

I חכ(פיI ץ

היבטיםכללבדרךכולללחוקהמבואהיסטוריים.נרטיבים . 2

מגבשיםאלואזכורים , 18עםאוקהילה ,מדינהשלמעברההיסטוריים

רבמתמשותףהיסטורינרטיבבאמצעות )"אנויי(משותפתזהותומעצבים

עלוהשפיעבעברשהתרחשאירועבציוןמדוברלעתיםגבוהה,הפשטה

באזכור-לעתים ;אופייהאתועיצבהחוקהכינוןעלאוהמדינההקמת

תושבילרובהמשותפיםלאומייםיסודותשלאומורשתשל ,מסורתשל

דרום-אפריקהלחוקתבמבוא ,לדוגמה ,כךזהותם,אתומגבשיםהמדינה

כי(אםבעברשהיוהרבובסבלבאי-הצדקהמדינהתושבישלהכרהיש

היאסיוכימצויןהסיניתלחוקהבמבוא ;במפורש)מוזכרלאהאפרטהייד

בהרחבה ,ומפורטים ,בעולםהארוכהההיסטוריהבעלותהמדינותאחת

 ;המדינהוהישגיהמודרני)בעידן(במיוחדהסיניתההיסטוריהגלגולייתרה,

 ) Atatiirk (אתאתורכהרפובליקהמייסדאתמצייוהתורכיתלחוקההמטא

במבוא ;ולתורתולמורשתוהמנוגדותלדעותחוקתיתהגנהמאפשרואינו

המלחמהזוועותאתשובלחוותשלאנחישותעלהצהרהקיימתביפולחוקה

 ,(אוקראינהומרכזהאירופהבמזרחובמדינות ;לשלוםמתמדתשאיפהועל

וכולעצמאותהנמשךלמאבקואזכורישקרואטיה) ,סלובקיה ,סלובניה

יכולהיסטורייםאירועיםאזכורריבונית,במדינהעצמיתלהגדרהלזכותו

להקמתבינלאומיכתוקף-הבינלאומיבמישורמכונוכאקטגםשיהיה

ישבוסניה-הרצגובינהשלהרפובליקהלחוקתבמבוא ,למשל ,כך ,המדינה

 , 1995משנתוניו-יורקנבהיזהסכמישלאזכור

התכליותאתלרובמתווהלחוקההמבואהחוקה.שלמטרות-העל . 3

אלומטרות-עלהמדינה,חוקתמלכתחילהכוננההגשמתושלשםהיסודיות

שמירתאוהדמוקרטיהמשטרשמירתכגווממשליות,מטרותשתהיינהיכול

אחווה ,צדק ,שלוםקידוםכגוו ,אוניברסליותמטרות ;מדינותשביוהאיחוד

סוציאליסטיתמדינהטיפוחכגווכלכליותמטרותאדם;וזכויותאדםבניביו

יעדיםקידוםאו ; 19חופשישוקכלכלתוקידוםהפרטיהקנייןעלהגנהאו

אותושל ) Kin-State (מדינת-האםבאמצעותמסויםעםשלואינטרסים

החוקה ;החוקהשליעדי-העלכאמורהוואחרותאלומטרותוחוקתה,עם

ומימושו,הגשמתולשםהנועדמשפטיאמצעיאלאאינה

כללבדרךהואלחוקהמבואושאיפות.ערכיםיסוז,עקרונות . 4

להרכבה ,למורשתה ,לתרבותהבהתאםמדינה,שלערכיתכוונותהצהרת

וזכויותאוניברסלייםערכיםמוזכריםלרובנוספים,ולגורמיםהדמוגרפי

לקיוםראוייםותנאיםסובלנותצדק, ,שוויון ,כבוד ,חירותדוגמתאדם

כגוויסו,דעקרונותלעתיםמופיעיםלצדם ,המדינהשליסודכערכי ,אנושי

למשל,כ,ךולאומיים,חרבתיים ,כלכלייםועקרונותהחוקלשלטוןכפיפות

סכסוכיםלפתרוןמחויבותועללחוקתובמבואהמצהירותמדינותיש

ולאמנותהמאוחדותהאומותלמגילת , zשלוםסמרכיובינלאומייםפנימיים

 , ZZהעצמאותבהכרזתשהוכרזוולשאיפות Z1אדםזכויותבדרבבינלאומיות

להפקעהניתניםשאינםועקרונותערכיםיששלהושבמבואחוקותאףיש

זכותבנושאיבעיקרמדורבכללבדרך ,החוקהידיעללשינויניתניםואינם

לערכיםמחויבותהאוהמדינהגבולות , Z3מדינהשלעצמיתלהגדרה

הממשלבמבנהעוסקלחוקההמבואהמקריםמובחלק , Z4דמוקרטיים

 ,וכדומהפדרציה ,רפובליקה-המדינהמשטרעלומצהיר

S . דמוקרטיותבמדינותלרטת ,החוקותמובחלקהזת.אוהאלאזכור

מדוברהמקריםמובחלק , Z5הדתאוהאלבמבואמאוזכריםחילוניות,

במבואבמפורשמוצהרשבהוחוקותכגוו ,היקףרחביתאולוגייםביסודות

 ,האלעליונותאתבמבואהמקדשותחוקותאו ; Z6האלבחסותכינונועל

השווייצרית,החוקה ,) Supremacy of God (הקנדיתהחוקהלדוגמה:

 ,) In the Name of Almighty God ( "הכול-יכולהאליישלבשמוהמכוננת

 Humbly ( "הכול-יכולהאלייברכתעלהנשענת ,האוסטרליתוהחוקה

Z?(relying on the blessing of Almighty God , האלשבהוחוקותלצד

באופובמבואמאוזכרהאלשבהוחוקותישעליונהאומכוננתסמכותהוא

יווןבחוקתלמשל ,דווקאבדתעוסקהמבואאחרותבחוקות , Z8סימבולי

ההתייחסותשבה ) 1937 (אירלנדבחוקתאוהקדושהשילושאתהמאזכרת

האדםפעולותכלמכוונותאליואשרהסמכותכמקורהיאהקדושלשילוש

הדתהפרדתאתמעגןלחוקההמבואשבהומדינותישלעומתו, ,והמדינה

 , 3חילוניותסמדינותהיותועלמצהיראו Z9המדינהמו

שלתוכנוהרי ,משותפיםמאפייניםלזהותשניתןהגם ,כוכיהנה

מבואוהופעתהואיללמדינה,ממדינהומשתנהמגווןהואלחוקההמבוא
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 ,מבואותשלמגווניםזפוטיםלאתרניתו ,מזינותשלבחוקותיהןשכיחה

יכוללחוקהמבואנחקק.שבהלמזינההמיוחזאופימהםאחזלכלכאשר

יקבעאוהחוקהגוףעםבהרמוניהשיהיהאפשר ; 31ארוךאוקצרשיהיה

לרוב . 33לאחריהאוהחוקהעםלהיחקקויכול ; 32אותוהטותרותהצהרות

של(זמותהההווהטוריים),היט(נרטיביםהעברלגביזמושלממזבויש

הבאים).לזורותושאיפות(תקוותוהעתיזהמזינה)

שלמשפטיים)(הלאושימושיותפקידיוג.

לחוקההמבוא
בפרקנזון(שבוהמשפטיבמישורעיקריים.תפקיזיםכמהלחוקהלמבוא

חטרתטקטית-חגיגיתהצהרההיותושביוהרצףעלנעלחוקההמבואהבא)

לזכויותעצמאיומקורמהחוקהאינטגרליחלקהיותולביומשפטיתוקף

החשוביםהחלקיםמואחזהואלחוקהשהמבואאלאולמחויבויות.

בבתינלמזהואוהציבורית;החינוכיתברמהגםמזינותשלבחוקותיהן

וערכיו.עקרונותיולאורמתחנכיםבוגריםשלוזורותרבות,במזינותהטפר

בעלותרטתהוראותהכוללארוךמטמךהיאכללשמרך ,החוקהכמושלא

יחטיתקצרבהיותוהואהמבואשליתרונומורכבת,משפטיתמשמעות

המבוא ,ככזהועקרונותיה.המזינהערכיתמציתמעוגניםובו ,לקריאהונוח

בקרבגםאלאהמזינהמזעואנשימשפטניםבקרברקלאויזועמוכר

 . 34הציבוריתבתוזעה ,הרחבהציבור

טימטליתפקיזגםלחוקהלמטאישהחינוכית-ציבוריתהחשיטתלצז

 "ביקורכרטיטיימעיומהווההמבואזהות.המגבשהשראתימקורבהיותו

של "מאמיןאני"העיקריבומרוכזיםחוץ.וכלפיפניםכלפימזינהשל

יזיעלרובפיעלשנוטחה ,וחברתיתערכיתכוונותהצהרתמעיו ,המזינה

מווחינוכיתתרבותית ,היטטוריתחשיבותלוישלכו .המייטזיםהאבות

ניטוחורביםבמקריםרב-משמעות.השראתיכמקור ,הראשונההמעלה

המבואומציאות.עתים ,נטיבותלשינויילהתאימומאפשרוהגמישהעמום

מהווהולפיכך ,משותפתואזרחיתלאומיתזהותומעצבהמגבשמקורהוא

למיעוט.רובקבוצותביוולשטעיםלאומיותלמחלוקותמושאלעתים

לחרבההחשוביםהמרכזייםהערכיםאתומגזירמשקףלחוקההמבוא

במזינות ,למשלכ,ךהחברה.שלרבזיהואתפניהאת ,מטוימתבמזינה

אתלעתיםמאזכרלחוקתוהמבואיליזים,מיעוטיםקהילותיששבהו

תשלבושהמזינהכקהילות , 35החוקהממכונניכחלקהמיעוטקהילות

לחוקההמבואכאשר.אולם 37זכויותשוויוכאזרחים 36פעולהעמוותשתף

מוקזמהווהואינוהחברהשלהמגווניםרבזיהאתנאמנהמשקףאינו

-אורחיםלגביהואהניסוח(בצ'כיהוצ'כיההוזו ,זרום-אפריקהארצות-הדנית,אירלנ,ד 11

" We the citizens of the Czech "(. 
קהילותהיתרביןהכולל- " We the peop1e of [srae1 "הניסוחהרילא ,כ,ךלמשל 12

אתהמדגיש- " We the [srae1i peop1e "הניסוחכהרי ,בישראלהמתגוררותמיעוטים

לכןשהזגישומזינותיש .זומיננטייהוזירכיביששבההישראליתלייאומה"המשתייכים

אוקראינהלחוקתהמבואלמשל ,והאתניותהזתיותהקבוצותמכלהאורחיםבכלשמזובר

) The Verkhovna Rada ofUkraine, on beha1f ofthe Ukrainian peop1e - citizens " 

" ofUkraine of a11 nationa1ities ( , מסניה-הרצגובינה), Bosniacs, Croats, and Serbs " 
as constituent peop1es [a1ong with Others], and citizens of Bosnia and 

" Herzegovina ( ופולין)" We, the Po1ish Nation - a11 citizens of the Repub1ic "(. 
 .)" We the Lithuanian Nation "(ליטא 13
ניה.'וצ'צפרגוואיספר,ד ,יפן ,דנויל ,בולגריה ,ארגנטינה 14

וסרביה-מונטנגרו.סלובניה ,הונגריה 15

וקרואטיה.קנזהיוון,תורכיה, 16

ושווייץ.האירופיהאיחוזאוסטרליה, 17

ספר,ד ,צרפת ,יוון ,הונגריה ,הוזודנויל, ,מלגריהארגנטינה,ארצות-הדנית,לחוקותבמבוא 18

היסטורי.נרטיבאיןושווייץקנזה

 ,בולגריהאוקראינה,הןסוציאליסטיצביוןעלמכריולחוקההמבואשבהןמזינות 19

חוקתהיאקפיטליסטיצביוןעלהמצהירלחוקהלמבואזוגמהצ'ניה.'וצסרביה-מונטנגרו

בוסניה-הרצגובינה.

דנויל.לחוקתהמבוא 20

בוסניה-הרצגובינה.לחוקתהמבוא 21

שהוכרוהלאומיותהשאיפותואתהבסיסייםהעקרונותאתמאמץארמניהלחוקתהמבוא 22

הארמנית.העצמאותבהכרות

וקרואטיה.סלובקיה ,סלובניה ,אסטוניהלחוקותהמבוא 23

 ,תורכיה ,האירופיהאיחוז ,זרום-אפריקה ,בוסניה-הרצגובינה ,אסטוניהלחוקותהמבוא 24

וקרואטיה.צ'כיה ,פוליו

 M. Maddox "Does a Preamb1eראו,לחוקהבמבואהאלאוכורונגזבעזלטיעונים 25
, Need a God?" (Research Paper 8, Department of the Par1iamentary Library 

1999) [http://www.aph.gov.auJ1ibrary/pubs/rn!1999-2000/2000m08.htm] (last 
) 1.4.05 visited on . 

 " Under the protection ofמכוננתהברוילאיתהחוקהכימצהירברויללחוקתהמבוא 26
" God . 

 " Conscious of their-תוךנעשההחוקהכינוןכיהקובעגרמניהלחוקתהממאגםוראו 27
" responsibi1ity before God and men . פולין,בחוקתנקבעמענייןנוסחBoth those " 

who be1ieve in God as the source of truth, justice, good and beauty, as we11 
as those not sharing such faith but respecting those universa1 va1ues as arising 

" from other sources . 
זרום-אפריקה.לחוקתהמבוא 28

הזתהפרזתשבהן-ארצות-הדניתכגון-ממזינותלהבזילואתתורכיה.לחוקתהמבוא 29

במבוא).(ולאבחוקהמעוגנתמהמזינה

והמצפון.האמונההזת,חופשיכודנושבהחילוניתמזינההיאכימצהירהודולחוקתהמבוא 30

 ,סין ,סוריה ,מצריםאיראן,שלבחוקותלמצואניתןומפותלארוךלחוקהלממאזוגמאות 31

למצואניתןבקצרההמנוסחלחוקהלמבואזוגמאותותאילנז.קרואטיה ,קונגו ,פקיסטן

ושווייץ.קנזהצרפת, ,הונגריה ,הוזוארצות-הדנית,בחוקות

הוראותלמספרהמנוגז ,) 1982 (וחירויותוכויותמדנהקנזירטר'לצהמבואאתלמשלראו 32

 . Constitution Act 1992, Canadian Charter of Rights and Freedomsהצ'רטר,בגוף
 .)" The Canadian Charter "אוהקנזי"רטר'הציי(להלן,

האוסטרליתלפזרציההמשתייכתמזינה- ) Queens1and (קווינסלנזחוקתלמשלראו 33

להתחשבהצורךבשלבעיקרבמזינה,הקיימתלחוקהממאלאימוץבאשרזיוןהתעוררשבה

 Legal, Constitutiona1 andAdministrativeראו,ובוכויותיהם.היליזיםהמיעוטיםבמעמז
Review Committee "Hands on Par1iament - A parliamentary committee inquiry 
into Aboriginal and Torres Strait [slander peop1es' participation in Queensland's 

) 2003 . democratic processes" (Legis1ative .Assemb1y of Queens1and, Sep 
http://www.par1iament.q1d.gov.au/tab1eOffice/view/committees/documentsl [ 

) 15.4.05 lcarc/inquiries/handsOnPar1/LCARCR043.pdf] (last visited on . 
 Lega1, Constitutiona1 and Administrative Review Committee, supraגם,וראו

9 note . 
ישיבהייבכנסת.רובינשטיין 'אשלזבריוראותוכנוועלחשיבותועל ,לחוקההמבואעל 34

ו"ט , 2005בינואר 25 ,"חוקהומןהגיע-הכנסתלכינוןשנהחמישים-וששלציוןמיוחזת

 ] www.knesset.gov.i1/p1enum/data/03040205.doc [ישראל.כנסת ,ה"תשסבשבט
) 1.4.05 last visited on (. 

מקזוניה.לחוקתהמבוא 35

סלובקיה.לחוקתהמבוא 36

קרואטיה.לחוקתהמבוא 37
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ויכוחיםומתעורריםקשותמחלוקותאחתלאמתגלעות ,ולהשתייכותלזהות

באמצעותזאתנדגים .תוכנואתלשנותדרישותועולותלובאשרסוערים

לשנותודרישהעלתהשונותשמסיבותממאישמהובשתייםמדינות:שלוש

שעליהלחוקהמבואבטיוטתמדוברובשלישית ,אוסטרליה) ,(מקדוניה

תפקידיואתלהמחישיסייעמוגמאותדיוןהאירופי).(האיחודהדעותנחלקו

 .לישראלהרלוונטיותמסקנותמספרולהסיקלחוקההמבואשלהמגוונים

לאחרעצמאיתכמדינההוקמהמקדוניהמקדוניה.לחוקתהמבוא

(ומיעוטיםאלבנילאומימיעוטבהמתגוררהיוגוסלבית.הפדרציהפירוק

המבואמאוכלוסייתה.לשלישרבעביושונותהערכותלפיהמונהנוספים)

 IIהמקדוניהעםשללאוםמדינת IIכמקדוניהאתייסד 1992משנתלחוקה

בזכויותיו ,בתרמתו ,המקדוניהעםשלהיסטורייםבנרטיביםבהרחבהועסק

מנתעללפיונוסדההמדינהמדינית.לעצמאותובמאבקוההיסטוריות

3בההמתגורריםללאומים IIוכו IIהמקדונילעםמשותףבית IIלהוות 811 • 

ויצירתמקדוניהלאזרחימלאזכויותשוויוןהבטיח 1992לחוקתהמבוא

המיעוט ,רבםנוספים.ומיעוטיםהאלבניהמיעוטלביומקדוניהביודו-קיום

מדינת IIכנהיהמדלהגדרת ,"מיעוטכ"קמצתלהגדרתובתוקףהתנגדהאלבני

במבואמקדונייםהיסטורייםנרטיביםולאזכור IIהמקדוניהעםשללאום

להובילמנתעלבאלימותלהשתמשהחלוקיצונייםאלבנייםפלגים .לחוקה

תינתןשבהדו-לאומיתלמדינהתהפוךשמקדוניהכךהמבואלשינוי

המאוכלסיםבאזוריםלאלבניםמלאהופוליטיתטריטוריאליתאוטונומיה

במבואנרחבותרפורמותדרשויותרמתוניםאלבניםפלגיםאלבני.ברוב

היסודותממנושיושמטוהדרישההייתהלמבואבאשרובחוקה.לחוקה

-האלבניהמיעוטלגבי IIלאומימיעוט"הביטוישיושמטוכוהלאומיים

רבויהאתנאמנהף Pמשאינוה Pלחוהמבואכאשר

ולהשתייכות,לזהותו Pמומהווהואינוהחברהשלהמגוונים

ויכוחיםומתעורריםשות Pות Pמחלואחתלאמתגלעות

תוכנואתלשנותורישותועולותלובאשרסוערים

מלאשותףאלא ,כללמיעוטאינוהדמוגרפיגודלוובשלמבטושמנקודת

בנובמברשונההבינלאומיתוהקהילייההאלבניהמיעוטבלחץבמדינה.

וכוהשתמשושבהשהטרמינולוגיהכך ,מקדוניהלחוקתהמבוא 2001

הביטוימ.הלאומייםהיסודותטשטושתוךמשמעותיתבמידהשונוההקשר

II לאומימיעוטII הביטוייםאומצוותחתיו ,מהמבואהושמטII מהעםחלק

מהאוכלוסייה 20%לפחותשבהםבאזוריםאזרחיםקהילות IIו IIהאלבני

מספראתהרחיבאףלחוקההממא . 39I1מקדוניתמאשראחרתשפהדורבת

הםשאליומהעםכחלקבהםוהכירבמדינהרשמיתהמוכריםהמיעוטים

מקדוניה:של 2001לחוקתהמתוקןהמבואשללשונווזו .משתייכים

The citizens ofthe Republic ofMacedonia, the Macedonian " 

people, as well as the citizens living within its border, which 

are part of the Albanian nation, the Turkish nation, the Vlah 

nation, the Serbian nation, the Roma nation, the Bosnian nation 

and others[ ... ] have decided to establish the Republic of 

." Macedonia as an independent, sovereign state 

פתרלאמקדוניהלחוקתהמבואשלהלאומיבצביוןזהמהפכנישינוי

לקרואממשיךהאלבניהמיעוט ,גיסאמחדהלאומי.הקונפליקטאתסופית

גודלואףעלבמדינה,אחריםמיעוטיםעםלחוקהבמבואהזכרתועלתיגר

קבוצותכ,ךעלנוסףהאתניות.הקבוצותמשארהמבדילוהניכרהדמוגרפי

הסכםבניסוחשותפולאהוכיבטענהבמאבקוהמשיכורדיקליותאלבניות

 ,גיסאמאידך .החוקתייםהשינוייםבהשגתמעורבותהיוולאהמסגרת

בקרבתרעומתעוררלחוקהמהמבואהמקדוניהלאוםמדינתרעיוןהשמטת

מקדוניהממשלתעלשנכפהויתורבכךשראו ,המקדוניבציבורפלגים

השינויכיחששומקדונייםפלגיםהבינלאומית.הקהילהובלחץטרורבלחצי

 . 40אלבניאירידנטיתהליךשלראשיתוהואמקדוניהלחוקתבמבוא

כמקורלחוקההמבואשלהעילאיתחשיבותואתממחישהזודוגמה

היחסיםעלהשלכותיואת ,במדינהוקמצותפרטיםשלזהותמפלגאומאחד

במחלוקת.שנוימניסוחהנובעיםהקשייםואתשונותלאומיותקבוצותביו

הכולללחוקהמבואמניסוחלהיווצרהעלוליםהקשייםאתממחישההיא

עדיףכיומלמדתציבורית,במחלוקתשנוייםלאומייםוערכיםשאיפות

הדוגמההציבור.רובדירובעל ,האפשרככלמקובל,יהיהלחוקהשהמבוא

טרמינולוגייםשינוייםשלהתרומהלמידתבאשרגםאורשופכתהמקדונית

במדינותעזיםלאומייםקונפליקטיםלריכוךלהובמבואמדינהבחוקת

 . 41חיצוניבלחץהנכפהבשינויכשמדוברבמיוחדדמוקרטיות,לאום

פדרצייתכינוסבעקבותכוננהאוסטרליהאוסטרליה.לחוקתהמבוא

 Commonwealth oj Australiaה-ידיעל 1900ביוליהנפרדותהמושמת

Constitution Act . ובמסגרתוהבריטיהפרלמנטידיעלשנתקבל ,החוק

מאזהנחשבמבואגםכולל ,מאוחדתפדרליתכקהילהאוסטרליההוקמה

וסמכויותיוהשלטוןמבנהנידוניםבממא . 42אוסטרליהלחוקתמבואלמעיו

מבואאימוץעלעםמשאלנערך 1999בנובמבר-6ב . 43האלגםומאוזכר

ועלתוצאותיועל ,העםמשאלעלהציבוריהדיון .אוסטרליהלחוקתחדש

המבואעלהביקורתגרבההעשריםהמאהסוףלקראת . 44מענייניםלקחיו,

שלמצבהאתעודמשקףאינוהמבואכינטעוהשארביו i1900לחוקת

להתאימוישולכו ,ואחתהעשריםהמאהלקראתערכיהואתאוסטרליה

בזכויותבהכרההצורךהיהלכךהמרכזייםהגורמיםאחדהחדשה.למציאות

בפברואר . Aboriginal)45 (יני'האבוריגהילידהמיעוטשלההיסטוריות

להחלטההרפובליקהבעתידלדוןשהתכנסההחוקתיתהוועדההגיעה 1998

אתנאותהבמידהלאזכרעליווכי ,אוסטרליהלחוקתחדשמבואדרושכי

לחוקהמבואליצורהייתההמטרה . 46הילידייני'האבורגהמיעוטזכויות

הוועדהשייכות.ולהרגישעמולהזדהותתוכלנהמיעוטיםקהילותשגם

במקביללחוקההחדשהמבואבענייונפרדעםמשאלייערךכיהחליטה

הכרההיתרביויכלולזהמבואכי ,הרפובליקהעתידעלהעםלמשאל
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יהיההואוכי 47היליזיםהמיעוטיםשלמלאובשוויווההיסטוריותבזכויות

אוסטרליהממשלתראשהכריז 1998באוקטורב . 4Sמחייבמשפטיתוקףחסר

המבואבשאלתנפרזעםמשאללקייםכוונתועל ) Howard (הווארזוויג

הצעתו . 49היליזייםהמיעוטיםזכויותיוכרושבו ,אוסטרליהלחוקתהחזש

המיעוטיםממנהיגיהיתרביו , 50לביקורתוזכתה 1999בפברוארפורסמה

 "המזינהקרקעותעלאפוטרופוס"כאלאיליזיכמיעוטלאלהזכירםשזרשו

) Custodian of Our Land (. טיוטההממשלהראשניסחהביקורתבעקטת

המפלגהתמיכתחרף ,רבם . 511999באוגוסטהוצגהוזו ,לחוקהלמבואשנייה

 ,הנוסחעלמלאההסכמהלהשיגהממשלהראשהצליחלא ,הזמוקרטית

המשופרהנוסח . 5Zלחוקההחזשלמטאלהתנגזהמשיכוהמיעוטיםומנהיגי

היליזייםהמיעוטיםשל ) Deep Kinship (העמוקבקשרשעסק ,המבואשל

) The Nation's First People ( זרשווהם ,זעתםאתהניחלא ,הקרקעעם, 

הסיבותבשל ,לבסוף .הקרקעעלהאפוטרופוסהםכילקבוע ,השארביו

לחוקההחזשהמבואלאישורהעםמשאל ,נוספותסיבותובשלשאוזכרו

 . 53לקבלתוהתנגזו 60.7%-בקלפיכישלוונחל

למבואבאשרחשובותמסקנותכמהמספקתהאוסטרליתהזוגמה

הסכמהעליושתהיהכךלחוקהחזשמבואלנסחקושייש ,ראשיתלחוקה:

הסכמהלגבשקשהשסועות.רב-תרטתיותבחרבותבמיוחז ,רחבהחרבתית

לחוקה.במטאביטויליזילטאצריכיםשהםכפימזינהשלהליבהערכיעל

המבואשאתנטעו ;לחוקההמטאבהכנתהציטראתלשתףצורךיש ,שנית

שפגםמעשה ,הציבורשיתוףללאהממשלהראשניסחהאוסטרליתלחוקה

המטרהאם ,למשלכ,ך .הזרושההרחבהשבהסכמהוייתכוהציבוריבזיוו

נציגיאתלשלבישאזאו ,למיעוטיההמזינהביוהיסטוריפיוסהשגתהיא

לחוקההמבוא ,שלישיתמעורבותם.אתולהגבירהניסוחבתהליךהמיעוט

צעז . 54משפטיתוקףוחסרסימבולילהיותמלכתחילהיועזהאוסטרלית

הביולאבחלקווהציבורהואיל ,לושיוחסההציבוריתבחשיבותפגםזה

 .מחייבמשפטיתוקףבהיעזרלחוקהבמבואהצורךאת

נציגיחתמו 2004אוקטוברבסוףהאירופי.האיחודלחוקתהמבוא

גםהכוללתהאירופיהאיחוזחוקתטיוטתעלברומאהאירופיהאיחוז

 ,השטחפניעלישנותמחלוקותהעלולחוקהלמטאשקזמוהזיונים . 55מטא

כלשלהסכמהנזרשהשלגביהובסוגיותלעסוקהמזינותנציגיאתואילצו

איחוזלכינוומשותפיםומניעיםהיסטורייםהיבטיםכגווהאיחו,דחברות

יעזים ,משותפותמטרות-על ,האירופיהאיחוזשלהיסוזערכי ,אירופה

ולהשלכותהחוקתייםהשינוייםלניתוחבמקזוניה, 1992לחוקתהמבואלשינוילרקע 38

ראו,האלבניהמיעוטלביןהמקזוניםשביןהאתניהקונפליקטעלהללוהשינויים

B. Belamaric "Attempting to Resolve an Ethnic Contlict: The Language of 
; 25-40 ) 2003 ( . the 2001 Macedonian Constitution" IV SOlltheast Ellropean Pol 

Z. Oaskalovski "Language and Identity: The Ohrid Framework Agreement 
-and Liberal Notions ofCitizenship and Nationa1ity in Macedonia" J ojEthno 
-pol. and Minority iSSlles in Eur. (2002) 15- 18, 24- 28; 1. Engstrom "Mu1ti 

ethnicity or Bi-nationa1ism? The Framework Agreement and the Future of the 
) 1/2002 ( Macedonian State" J. oj Ethno-pol. and Minority Issues in Eur. 

14- 16; U. Brunnbauer "The Implementation of the Ohrid Agreement: Ethnic 

) 1/2002 ( : Macedonian Resentments" J ojEthno-pol. and Minority isslles in EUI 
4- 12 . 

והצביוןההיטטורייםהנרטיבים . 2001לחוקת-48ו 7טעיפיםוכןמקזוניהלחוקתהמבוא 39

יעקובטוןואירובינשטייןאיגםראומקזוניהבחוקתלשינוייםהושמטו.המקזוניהלאומי

 .-304 300 ) 2003 (העמיםומשפחתישראל

באזוריםרובהמהוויםאלבנימיעוטלריכוזישהעניקחוקבמקזוניהנחקק 2004באוגוטט 40

אזוריםבכמההפכההאלבניתהשפהמקומיות.רשויותבמטפראוטונומיהשלטוגמטוימים

 , 2004בנובממ-7בבמקזוניהעםלמשאלהועמזזהחוקשלתוקפו .שנייהרשמיתלשפה

ללאומניםכישלוןייראולאלבנים.האוטונומיהאתלבטלהמקזונייםהלאומניםנכשלוובו

 . 8.11.2004הארץיילהישמרצפויההאלבנילמיעוטהאוטונומיהבמקזוניה,העםבמשאל

41 38 Belamaric, Sllpra note . 
ראו,להםשקזמווהטיוטותוהזיוניםלחוקההמבוא ,באוטטרליההמכונןהחוקלניתוח 42
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 ) 1986 (בקעיטער :סילןצ ; 1986-87תןאמצעהי(סתכרז

עלמלמז-האירופיהאיחוזת Pלחוהמבואגיבושעצם

להשיגמכתשעלכךעלהיתרוביוהכיסוח,הליךחשיבות

כיסוחיםהכיתו,ככלה, Pלחובמבואלכלולעזיףהסכמה

והמזיכותבוצות Pהמרביתעלובלים pהמ

הניצטתוהמטלותנוצרהואשלשמןהתכליותלעתי,דמשותפיםואינטרטים

 , 57מיוחדתוחשיטתרבערךלמטא ,עמודים-350כשאורכהבחוקה , 56בפניו

לתודעהוייכנטטפרבבתישיילמדהחלקהואלחוקההמטאכילהניחטביר

במטא , 58ואחדותזהותומעצבמגבשכחלקביותר,הנרחבבאופןהציבורית

 ,האירופיבאיחודהאזרחיםציבורשלוהיעדיםהערכים ,המאפייניםתמצית

אזרחיבשםמדרבמילהחליטצריךהיה ,הריטן-הטמכותלמקורבאשר

ציבורשמאאועצמןהמדינות ,הפרלמנטים ,המדינותראשיהאיחוד:

לראשיהטמכותמקוראתהמפנהניטוחעלהוחלטלבטוףהאזרחים,

עלנערךמענייןדיוןהאיחוד,אתהמרכיבותמלך)או(נשיאהמדינות

ואיטליהפוליןהנצרות:אוהאלאתגםלאזכרישלכךפרטאםהשאלה

לבטוףתוקף,בכלהתנגדוובלגיההחילוניתצרפתואילו ,האלבאזכורדגלו

עלנטבנוקבויכוח , 59במבואהנוצריתהדתאוהאלאתלאזכרלאהוחלט

 ,להיווטדושהניעוהגורמיםועללאיחודהמשותפיםההיטטורייםההיבטים

באירופהוהפיצולהעולםמלחמותזוועותאתלהזכיראםהשאלהעלתה

ניטרלי,ניטוחעלהוחלטדעותחילוקילמנועכדילאיחוד,מרכזייםכמניעים

אוכלוטיית"שכךועל "מרירותחוויותלאחרמחדשאיחודייעלהוכרזשבו

זאת,לצדולהתאחד, "הקודמותהמחלוקותמעללהתעלותהחליטהאירופה

לעתי,דמשותפיםיעדיםועלאינטרטיםעלמצהירהאיחודלחוקתהמבוא

 "ושגשוגקדמה ,ציוויליזציהיילקראת "משותףגורללעצב"שאיפהכגון

וטולידריותצדק ,לשלוםלחתור"שאיפהוכןהתושביםלכלמשותפים

החדשהמשטרלייחודיותמודעיםהיוהמבואמנטחי , 60 "כולובעולם

 :יותרטובלעולםחזוןמציגהמבוא ;באירופה

CONVINCED that, thus 'United in diversity', Europe offers " 

them the best chance of pursuing, with due regard for the rights 

of each individual and in awareness of their responsibilities 

towards future generations and the Earth, the great venture 

," which makes of it a special area of human hope 

אתמטשטשיםהמכליליםהניטוחיםכיהייתהשנשמעההביקורת

 ,טייגלחוקהבמבואהוכנטלפיכךבאיחוד,החרבותהמדינותשלהייחודיות

עלהמדינותשלגאה"שמירהתוךתיעשההמאוחדתהזהותיצירתשלפיו

משותפת, ,נוטפתזהותלאתרניטיוןותוךת"יוההיטטורהלאומיתזהותן

חירות ,חוקשלטון ,דמוקרטיהשליטודערכיטביבמגובשתתהיהזוזהות

הזהותבשאלתמחלוקתיישבהזופשרה ,להפרניתןשלאכזכויות ,ושוויון

קיבוציצביוןבמבואלהגדירנדרשאםהשאלהעלתההאירופי,האיחודשל

להגדרתבאשרניטרלייםלהישארשמאאוהאיחודשלטשוילגלטייעהיכול

קולקטיבירכיבבהכנטתתמכורבים ,להטכמהלהגיעהקושיבשל-הזהות

ביוליהאירופיתבוועידהשאומצהבטיוטהאחדות,תחושתשייצורמשותף

 , 61תוקידידטההיטטוריוןמכתביביווניתבמשפטלחוקההמבואנפתח 2003

הדמוקרטיהשלוהתרבותייםםיההיטטורילמקורותלהפנותהייתההמטרה

 ,משותפתוזהותאחדותלגבשהיכול ,ובמרחבבזמןנצחיותבעלמאחדכטמל

 , 62הטכמההושגהלאזהמעטעלגם ,עקאדא

קשהכמהעדממחישהאירופיהאיחודלחוקתהמבואבנושאהדיון

עלבמיוחד ,לחוקהבמבואהמצוייםערכיםועלעקרונותעלהטכמהלגבש

גיבושעצםאך ,זהותהמגבשיםוהיטטוריתטמליתמשמעותבעלימונחים

העברמשקעי ,ההיטטוריהרקעעל-האירופיהאיחודלחוקתהמבוא

עלהיתרובין ,הניטוחהליךחשיבותעלמלמד-המדינותביןוההבדלים

ניטוחים ,הניתןככל ,לחוקהבמבואלכלולעדיףהטכמהלהשיגמנתשעלכך

הערךאתגםממחישההדוגמהוהמדינות,הקבוצותמרביתעלהמקובלים

ומגבשמלכדכגורםחשיבותוואתלחוקהלמבואשישוהציבוריהחינוכי

 ,זהות
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ה Pלחוהמבואשלהמשפטיהמעמד .ד
למעמדובאשרמרכזייסמודליסכשלושהלזהותניתןהמשווהבמשפט

(מודלזהותכמגבשהמבוא-טקסימודל :לחוקההמבואשלהמשפטי

 Interpretive (פרשנימודל ,) National Building Modelגסהמכונה
Model ( חוקתיומודל) 63(Constitutionalist model . 

הטקסיהמוזל . 1

לויש .ואזרחיתלאומיתזהותומגבשהיוצרמסמךהואלחוקההמבוא

 ,מחייבמשפטיתוקףנעדרהואאךרבת-ערךוסימבוליתתיטקסמשמעות

סמליאזכורלמעטבמדינההחוקתימהשיחחלקאינוכללהואולעתיס

המשקפתהמייסדיסהאטתשלערכיתכוונותהצהרתמעיןזוהי . 64והשראתי

חוקתיבמסמךמדוובאין ;ומדינהעסשלוהשאיפותהעקרונות ,החזוןאת

מחייב.פרשניבכלילאואףסותרתחקיקהמבטלאויסודזכויותהיוצר

המבואהאמריקנית.לחוקהבמבואלראותניתןזהלמודלדוגמה

לחוקהומתווה ,הסמכותמקורכאלארצות-הבריתלאוכלוסייתמתייחס

שקטלהבטיח ,משפטלכונן ,יותרמושלמתתיברצורילמטרות-על:שש

 . 65החירותאתולקייסהכללרווחתאתלטפח ,הציבורלהגנתלעשותמבית,

החינוךבמערכתיסודכמסמךלחוקההמבואשלמרכזיותוחרף

מחייב.משפטיתוקףלואיןבפועל ,ציבורייסובדיוניסבארצות-הברית

לאזכרואובולדוןמרביסאינסמשפטשבתיהחלקיסבאחדמדובר

החלקיס , 1990-1825בשניסכינמצאשנערךבמחקרכ,ןלמשל,בפסיקתס.

אוזכרו ,בחירותאוהכללובווחת ,צדקבמשפטהעוסקיסלחוקהבמבוא

עללרובזאתוגס ,)!כבלבדפעמיס 24העליוןהמשפטבביתעצמאיבאופן

בלבדשופטיסארבעהוכאשר ,האזכוריס)כלמסך 83.3% (מיעוטדעתידי

שיפוטיותוערכאותהעליוןהמשפטבית . 660האזכורימןלמחציתאחראיס

מהמבואלגזורוראויניתןשלפיהןטענותשונותבהזדמנויותדחו 67נמוכות

תפקידלולהעניק ,למצער ,אוחוקתיותוזכויותעצמאיותסמכויותלחוקה

לביטויסוציאליתמשמעותלייחסשנטוטענותנדחו ,למשל ,כך .פרשני

מעמדואתשקיבעהקלאסיהדיןפסק . 68שבמטא "הכללרווחתאת"לטפח

ענייןבאותו . 1904בשנתנפסקלחוקההמבואשלמחייבהבלתיהמשפטי

שהובטחהלחירותהזכותאתנוגדוסטסימסצבמדינתשנתקבלחוקכינטען

Harlanהשופטמציין ,הטענהאתבדחותו .לחוקהבמבוא 's :כי

Although [the] Preamble indicates the general purposes for " 

which the people ordained and established the Constitution, it 

has never been regarded as the source of any substantive power 

ed on the Government ofthe United States or on any of חconfe 

its Departments. Such powers embrace only those expressly 

granted in the body of the Constitution and such as may be 
. 69 ,, implied from those so granted 

חוקתיותזכויותגזרלאהעליוןהמשפטשביתבלבדזולא ,ועודזאת

המבואכאשרגסכןעשהלאאףהואאלא ,לכשעצמולחוקההמבואמן

 A.V. Bogdandy "The Preamble "ראו,האירופיהאיחוזלחוקתהמבואעללזיונים 56
) 2003 ,. or Europe (B.O. Witte ed ןTen Rejlections on the Constitlltional Tt-eaty 

3- 10; A.V. Bogdandy "The European Constitution and European Identity: A 
Critical Analysis ofThe Convention's Oraft Preamble" Altneuland: The EU 
Constitution in a Contextual Perspective (J.H.H. Weiler & C. L. Eisgruber 

) 1.4.05 eds., 2004) [http://www.jeanmonnetprogram.org] (Iast visited on 
לניסוחו,בסיסששימשומטאשלסוגיםשלושהמקעניצטלחוקההחזשהמטאניסוחבעת 57

והמטא ) TEC (האירופיתהקהילהלאמנתהמטא ,) TEU (האירופיהאיחוזלאמנתהמטא

 I.P. Berlin "Integratingראו,זהלענייןהאירופי.האיחוזשלהיסוזיותהזכויותממרטרילצ
the Charter of Fundamenta1 Rights into the Constitution of the European 

) 2003 ( . 5 . Union: Practica1 and Theoretica1 Propositions" 10 Colllm. 1. Eur. L 
18-22,45 . 

 Bogdandy, "The Preamble ",ראו,האירופיהאיחוזחוקתשלהמעצבהתפקיזעל 58
: supra note 56; Bogdandy, "The European Constitution, and European Identity 

56 A Critical Analysis of The Convention's Oraft Preamble", supra note . 
חילוניתמשמעותבעלמונח ,הבאים""הזורותאתהמאזכרניסוחלהשאירכפשרההוחלט 59

 Bogdandy, "The European Constitution and European Identity :ראו,כאחז.וזתית
A Critica1 Ana1ysis ofThe Convention's Draft Preamb1e", supra note 56, at 

5- 6 . pp . יפן ,ארמניה ,ארגנטינה ,אסטוניהלחוקותבמבואגםקייםהבאיםהזורותאזכור

 ) Heritage (באירופההנוצרייםהשורשיםשלאזכורגםישהאיחוזחוקתבטיוטתורוסיה.
 .) Article 1-52 (הכנסייהלמעמזוהתייחסות

לחוקת-1-3ו 1-2 , 1-1בסעיפיםגםעוגנוהאירופיהאיחוזשלומטרותיוערכיומהותו, 60

 . Treaty Eslablishing a Conslitlllionן or Europe (October 2004 (ראו, .האירופיהאיחוז
 .] http://European-convention.eu.int] (last visited on 1.4.05 (ראו,החוקהלנוסח

 " Our Constitution[ ... ] is cal1ed aכי,נאמר ,האחרוןברגעשהושמט ,זהבמשפט 61
democracy because power is in the hands not of a minority but of the greatest 

" 37 , 11 number, Thucydide . 18במומאהאירופיתהמועצהלנשיאותהוגשזהנוסח-

 ] http://europa.eu.intlfuturum/constitution/preamble/index. en.htm [ . 2003ביולי
) 1.4.05 last visited on (. 

62 Bogdandy, "The Preamb1e", Sllpra note 56; Bogdandy, "The European 
Constitution, and European Identity: A Critica1 Analysis ofThe Convention's 

56 Oraft Preamble", sllp"a .note 
החוקתיהמשפטבית ,למשלכ,ןהמוזלים.ביןהמשלטתנוספותאפשריותתיתכנהכייוזגש 63

משפטיתוקףבעלישאינם ,לחוקהבמבואתיאורייםחלקיםביןהבחיןבבוסניה-הרצגובינה

מעמזלהםשישבמבואנורמטיבייםחלקיםלבין ,הטקסי)למוזלמשתייכים(ולכןמחייב

 . 97הערהלהלן ,זינובפסקמצויהזוהבחנההחוקתית.בפרשנותמשפטי

לשמשהייתהמטרתושכללמסמךזוגמההואעםלמשאלשהוגשאוסטרליהלחוקתהמטא 64

משפטיתמחייבאינושהואמפורשתהצהרהכללהמבואואזרחית.לאומיתזהותמגבשכלי

חקיקתית.אוחוקתיתלפרשנותישמשולא

 M. Adler & W. Gorman The A,nerican ,ראוארצות-הבריתלחוקתהמבואלפרשנות 65
63- 118 ) 1975 , Testalnent (New York . 

 M. Hand1er, B .בהרחבה,ראונמוכות.שיפוטיותבערכאותגםנמצאוזומיםממצאים 66
Leiter & C.E. Hand1er "A Reconsideration ofThe Re1evance and Materia1ity 

. of The Preamble in Constitutional Interpretation" 12 Cardozo L. Rev 
120- 121 , 117 ) 1990- 1991 (. 

67 122 , 119 . lbid, at p . 
68 lbid, ibid . 
69 ) 1904 ( 11,22 . Jacobson v. Massachllsetts, 197 U.S במפורשקבעלאהזיןפסק

 ,החוקהשלהאחריםחלקיהמשלפחותהמשמעותבעלהואארצות-המיתלחוקתהמטאכי

ישירותהנגזרותחוקתיותזכויותאיןלפרטכיאךאלא ,מהחוקהמחייבחלקאינושהואאו

ולזורותכולהל"חמהאלאלאינזיביזואליםניתנולאשבמטאהזכויותכינקבעהחוקה.מן

האמריקניתלחוקההמטאשלהמשפטילמעמזו .) Ourselves and our Posterity (הבאים"

 .] http://www.conlaw.org] (Iast visited on 1.4.05 (ראו,
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 , 70לחוקההתשיעיהתיקווכגוובחוקה,אחריסחלקיסעסיחדנקראלחוקה

יטודמטמךמהווהאלאמשפטיתמחייבאינולחוקההמבואכינפטק

מטפרלכךישהמייטדיס,האבותשלהחוקתיותהשאיפותאתהמבטא

במקריסלחוקהלמבואמפניסהמשפטבתילעתיסראשית, : 71חריגיס

באזכורמדוברלרובאזגסכי(אסהעסהואהריבווכילצייורוציסשבהס

בתיהפנומקריסבכמה ,שנית ,משפטי)כמקורולאוטימבוליהשראתי

ביטחוניותבטוגיותלפעולותחוקתיתהגנהלתתכדילחוקהלמבואהמשפט

משפטיכמקורלחוקההמטאשימשאלובמקריסהציטר",ל"הגנתהנעשות

התייחטודופויוצאיבמקריסשלישית,לממשל,חוקתיתהגנההמעניק

 ,רביעיתמשפטית,כמחייביסלחוקההמטאשלהשוניסלחלקיוהמשפטבתי

רוחמבחינתהמשפטבתיפטיקותעלעקיפההשפעהישלחוקהלמבוא

שלמבואהרימפורשציטוטאואזכוראיואסשגסכך ,וערכיההחוקה

תת-הכרתי,באופוגסהחוקתילשיחשחלחלהעקיפההשפעהלחוקה

קנזה,היאמחייבמשפטימעמדלחוקהלמבואאיושבהנוטפתמדינה

עקרונותשניעלמושתתתהחוקהכיקובעהקנדירטרילצהקצרהמבוא

בבתימשפטיממעמדנהנהאינוהמבוא , 72האלועליונותהחוקשלטוויטוד:

משפטימעמדלולהעניקהתנגדובולטיסאקדמיהאנשיואף , 73המשפט

לביוהאל""עליונותביוהלכאוריתהטתירהבשלהשארביו , 74מחייב

בצירטראחריסלטעיפיסלכאורהמנוגדהיותובשלוכו ,החוק""שלטוו

ניתובפטיקה , 7Sודמוקרטית"חופשיתכ"חברהקנדהשלהגדרתהכגוו

 , 76הקנדיבצירטר ) Dead Letter (מתה""אותכאללמטאהתייחטותלמצוא

מדוברכינטעוולתוכנו:המבואלמעמדבאשרמזלזליחטמופגואחתלא

להשתמששאיו ,בחוקההמעוגנותהחירויותאתהמצמצסשטחי,במבוא

המבואשבהלמדינהדוגמהאפואהיאקנדההפרשניככלילאגס ,בו

 , 78הטקטיתברמהאףולו ,המדינהשלהיטודערכיאתמשקףלאלחוקה

מכוכןמסמךהכוה Pלחוהמבואהפרשכי,למוולבהתאם

יסווערכיושלעםשלחוזכווף Pבש'רב-השראהומרכיב

מכחהפרשכימעמולו Pמועכלפיכךבמויכה.

הפרשניהמוזל . 2

עסשלחזונובשיקוףרב-השראהומרכיבמכונומטמךהנולחוקההמבוא

מוענקלפיכךחוקתיות,יטודמוטכמותמגבשהואבמדינה,יטודערכיושל

יטודעקרונותמתוכולשאוביכוליסמשפטובתי ,מנחהפרשנימעמדלו

מטרות-העלעסאחדבקנהלעלותהחוקתיתהפרשנותעלחוקתית,בפרשנות

כמהשלבמקרהלחוקה,במבואשנקבעוכפימדינהשלהיטודוערכי

עסהמתיישבתהפרשניתהאפשרותאתלהעדיףישפרשניותאפשרויות

חקיקהידיעלעליולגטרניתואשרחוקתי"מצפויימעיוזהובמטא,האמור

ומפורשת,מורה

זרום-אפריקה,לחוקתבמבואלמצואניתוהפרשנילמודלדוגמה

היבטיסמציג ,דרוס-אפריקהאוכלוטייתהואשהריבווקובעהמבוא

 ) United in our Diversity (שבההגיווואתמדגיש ,בעברההיטטורייס

המהותיהחלק ,) May God protect our people (האלבאזכורומטייס

הו:החוקהמטרותכיקובעהמבואשל

Heal the divisions ofthe past and establish a society based on " 

; democratic va\ues, socia\ justice and fundamenta\ human rights 

Lay the foundations for a democratic and open society in which 

government is based on the will of the people and every citizen 

; is equally protected by law 

lmprove the quality of life of all citizens and free the potential 

of each person; and Build a united and democratic South Africa 

able to take its rightfu\ p\ace as a sovereign state in the family 

," of nations 

בההמונהגתהחוקתיתלפרשנותהכניטדרוס-אפריקהלחוקתהמבוא

בהתאסנעשיתהחוקתיתהאדסזכויותמגילתפרשנות ,ערכייסיטודות

המשפטובית ,המשפטבתי , 79ודמוקרטית"חופשית"חמהשללעקרונות

בפרשנותמנחהפרשנימעמד 1996לחוקתלמבואמעניקיס ,בפרטהחוקתי

להתייחטהמחייבטעיףאףישדרוס-אפריקהבחוקתוהחקיקה,החוקה

המשפטבפיתוחאוחקיקהדברכלשלבפרשנותותכליתה"החוקה"לרוח

פרשניעזרכליהואאך ,משפטיתמחייבאינואמנסהמבוא , 80המקובל

כאשראחרוו,כמפלטכללמרךתיעשההמטאאלפנייהרב-השראה;מייעץ

 , 81האחרותהפרשניותהדרכיסומוצופרשניתשאלהיש

לחוקתרביסבעיניהנחשב , 82באוסטרליההמייטדלחוקלמבואגס

האבותיחטית,קטובהיקףכיאס ,פרשניעזרכלישלמעמדניתו ,המדינה

המשפטביתהעניקבפועל , 83פרשנימעמדלמטאשיהאהתכוונוהמייטדיס

העובדהבשל(ולו 84יחטיתשולימשפטימעמדלמבואבאוטטרליההעליוו

 , 8Sפרשני)שימושבולעשותשניתומהותיתנאיאףכמעטכולללאשהוא

 ,הפדרציהמדינותביואחידבאופוהשוויוועקרווליישוסבנוגעכללבדרך

 ,המדינותבאחתשחוקקחוקהעליווהמשפטביתפטלהמקריסבאחד

מדינהשלאטיריסהפלהובכךלאטיריסשוניספלילייסעונשיסשקבע

אוטטרליהתושביכיקבעהמשפטביתבפדרציה,אחרותלמדינותביחטאחת

תושביכלפיבשוויוולנהוגישבהאשרמאוחדתבפדרציהלהתלכדהטכימו

 , 86בההשונותהמדינות

במדינותשכיחחוקתיתבפרשנותעזרככלילחוקהבמבואהשימוש

לחוקההמטא ,למשל ,באסטוניהמיעוטיס,לזכויותבהקשרלרוב ,באירופה

ועלהאטטוניתהזהותעללשמוראטטוניהאוכלוטייתמתחייבתשבו-

לאשרמנתעלהעליווהמשפטביתאתשימש-הבאיסבדורותתרבותה

למימושכתנאיהאטטוניתבשפהמטפקתשליטהשדרשחוקשלחוקתיות

הרשמיתשהשפהקבעהמשפטביתמקומית,למועצהלהיבחרהזכות

הקובעלחוקה,למבואבהתאסהצדקהלכךישוכיאטטוניתהיאבמדינה

 , 87האטטוניתהלאומיתהזהותאתלהנציחהיאהמדינהמחובותשאחת
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שאסרחוקעלחוקתיכבלתיהעליוןהמשפטביתהכריז ,אחרבמקרה ,מנגז

שאינולשםאסטונימשםמשפחתםשםאתלשנותאסטוניםאזרחיםעל

המשפטביתאישר ,במקדוניה . 88לחוקהבמבואהאמורחרף ,אסטוני

נתפסומסוימותשפעילויותמכיווןהפוליטיתההתאגזותחופשעלהגבלות

פוליטיתהתאגזותלאפשראיןכיקבעהמשפטביתלחוקה;למסאכמנוגזות

העםשלהעצמיתההגזרהלזכותמנוגזותהגלויותהמוצהרותשמטרותיה

המשפטביתהסתמךאחרבמקרה . 89לחוקהבמבואשנקבעהכפיהמקזוני

הלאוםבזגליהשימושלחוקתיותבאשרלהכריעמנתעללחוקההמבואעל

מקומיותרשויותשלשיפוטבתחומי ,במקזוניהלאומייםמיעוטיםשל

 . 90המיעוטשלעצמישלטוןתחתהמצויות

מוטיביםהכולל-לחוקהבמבואהמשפטביתהשתמש ,באוקראינה

כשפההאוקראיניתבשפההשימושחוקתיותאתלאשרמנתעל-לאומיים

החינוךמערכתואתוהמקומיהמרכזיהשלטוןכללאתהמחייבתרשמית

 ,אחרותלאומיותבשפות ,מסוימותבנסיסת ,הרשמיהשימושאתלהגבילוכן

שאוקראינהלחוקהבמבואההכרזהשימשהאחרבמקרה . 91רוסיתכגון

אנושי.קיוםלמינימוםהזכותלהגנתפרשניבסיססוציאליתמזינההיא

זייטוןלהסכםבהתאםהמחולקתבוסניה-הרצגובינה,שלברפובליקה

 Federacija (המוסלמית-קרואטיתהפזרציה-נפרזותישויותלשתי ) 1995 (
Bosne i Hercegovine ( הסרביתוהרפובליקה) 9z(Republika Srpska , 

בשלהסרביתהרפובליקהלחוקתמהמבואחלקהחוקתיהמשפטביתפסל

החוקתיהמשפטבית . 93ססניה-הרצגובינהלחוקתהמסאלביןבינוהסתירה

לחוקתלמבוא-5ו 3 , 2 , 1סעיפיםעלחוקתייםכלא ) 2000(ביוליהכריז

גזותמנוהלאומיותסרביותהצהרותכללושהםמאחרהסרביתהרפובליקה

באזכוריםראההמשפטבית . 94המזינהלחוקתולמבואזייטוןלהסכם

 G.P. Carrasco & C.P. Rodino '''Unalienable Rights', The Preamble andראו: 70
The Ninth Amendment: The Spirit ofThe Constitution" 20 Seton Haii L. Rev. 

להגבילנועזארצות-הרביתלחוקתהתשיעיהתיקון .) 1989-1990 ( 498 , 503-509 , 516

מסוימותזכויותשלפירוטייכיקובעהתיקוןהפרט.בזכויותהפוגעתהפזרליתהחקיקהאת

בהןיי.מחזיקיםהחרבהשבניאחרותמזכויותלגרועאולשלולבאכאילולפרשואיןבחוקה,

זכויותעלגםלהצביעניתןבהןיימחזיקיםהחרבהשבניהאחרותהייזכויותמביןהטענה,לפי

האמריקנית.לחוקהבמבואהמעוגנות

71 151-153 , 131 , 120-121 . Handler, Leiter & Handler, supra note 66, at pp 
שם.הנזכריםוהמקורות

 " Whereas Canada is founded upon the principles thatקובע:הקנזילצירטרהמטא 72
" recognize the supremacy of God and the rule of law . הראשונההגרסהכייצוין

שלהמאוחרבשלב , 1981באפריללצירטרלראשונההוכנסהמבואמבוא.כללהלאלצירטר

 . P.W. Hogg Canada Act 1982 Annotated (Toronto , 1982 (ראו:החקיקה.הליכי
 R. v. Morgentaier, [1988] 1 S.C.R. 30,178; Zylberberg v. SudblllY Boardראו: 73

. ojEdllcation, [1988] 65 O.R. (2d) 641 (C.A.) 657; R. v. Sharpe, [1999] B.C.J 
1555 . No . :להלן)Shalpe case (. 

74 ; 65 ) 1986 , D. Gibson The Law ojThe Charter: General Principles (Toronto 
9 . Hogg, supra note 72, at p . 

חברהייקנזהשללהיותהמנוגזהקנזילצירטרבמבואהאלעליונותשלהמרכיבכינטען 75

והמצפוןהזתלחופשהחוקתיתלזכות , The Canadian Charter) § 1 (וזמוקרטיתייחופשית

)) The Canadian charter § 2(a ( לחוקה.במבואהמעוגןהחוקשלטוןשללרכיבוכן

76 72 Sharpe case, supra note . 

77 65-66 . Gibson, supra note 74, at pp . 
החוקושלטוןהאלעליונות-העקרונותשניליישובלזרכיםולהצעהזוגישהעללביקורת 78

 D.M. Brown "Freedom From Or Freedom For?: Religion As A Caseראו:-
. Study In Defining The Content OfCharter Rights" 551 U.B.C. L. Rev. Soc 

615 , 560-563 ) 2000 ( . 
79 L.M.D. Plessis "The Evolution of Constitutionalism and the Emergence of 

a Constitutional Jurisprudence in South Africa: An Evaluation ofthe South 
62 " African Constitutional Court's Approach to Constitutional Interpretation 

321-322 , 314-315 ) 1999 ( 299 . Sask. L. Rev . 
זרום-אפריקה.לחוקת )ב( 39סי 80

81 79 Plessis, supra note . 
82 ) 1900 ( The Commonwealth of Australia ConstitutionAct . 
83 Quick -וGarran כי:זהבהקשרמצייניםThe preamble) may be of valuable (" 

service and potent effect in the Courts of the Commonwealth, aiding in the 
interpretation of words and phrases which may now appear comparatively 
clear, but which, in time to come, may be obscured by the raising of unexpected 

" issues and by the conflict ofnewly .emerging opinions :ראו, Quick & Garran 
286 . supra note 42, at p . 

84 McKenna, "First Words: ABriefHistory ofPublic Debate on a New Preamble 
44 to the Australian Constitution 1991-1999", supra note . 

כאשרכללבזרךבאוסטרליה,הרגילההחקיקהשלליימבואייגםישמרכזיפרשניתפקיז 85

חקיקתיתבפרשנותלחקיקההמבואשלהפרשניהתפקיזעלהחוק.בלשוןעמימותקיימת

 A. Winkel "The Contextual Role of a Preamble in Statutoryראו:באוסטרליה
188 , 184 ) 1999 ( . nterpretation" 23 Melbourne Univ. L. Rev [. 

86 ) 992 [( 455 . Leeth v. Commonwealth 174 C.L.R השוויוןשלזותפיסהכייצוין

 Kruger v. Commonwealthראו:-אחרבמקרההעליוןהמשפטביתיזיעלנזחתה
) 1997 ( 486 , 455 . 190, C.L.R . 

87 1618 EST-1998-3-007, Riigi Teataja 1 (Ofjicial Gazette), 1998, 98/99, Articie 
 )" CODICECה-מאגריי(להלן: ] lastvisitedon)http://codices.coe.intl 16.5.05 (ראו:

אתהחזשמשפחתהלשםלהוסיףוביקשהשנישאהאסטוניתבאזרחיתזוברזהבמקרה 88

 11סעיףהוראתעלבהתבססזאתלאפשרסירבהפניםשרהנישואין.מלפנימשפחתהשם

לחוקה-26ו 19סעיפיםאתמפרהסעיףכימצאהמשפטבית . Sumames Act-1934ל

שנזרשכפיאסטונית,לאומיתזהותעלשמירהכיקבענבטל.ולכןמיזתיאינוהאסטונית,

ראו:הנישואין.מלפניהמשפחהשםהוספתאתלמנועיכולהאינהלחוקה,במבוא

154 EST-2001-2-004, Riigi Teataja 111 (Ofjicial Blllletin), 2001,15, Article 
) 2003/2 v4.3 (. ה-מאגרראו:לאנגלית,ומתורגםמתומצתהזיןפסקCODICES . 

89 ,) MKO-200 1 -1 -004, Sluzben vesnik na Republika Makedonija (Ofjicial Gazette 
בטרםהייתהשלהלן,והפסיקהזו,פסיקהכייצוין . CODICESה-מאגרראו: . 27/2001

 . 2001בנובמברמקזוניהלחוקתלמבואשהוכנסהתיקון

90 ,) MKD-1 998-3-007, Sluzben vesnik na Republika Makedonija (Ofjicial Gazette 
 . CODICESה-מאגרראו: 59/98

91 4/2000 ,) UKR-2000-1-002, Ophitsiynyi Visnyk Ukrayiny (Ofjiciai Gazette . 
 . CODICESה-מאגרראו:

 ] http://www.ohr.int /באתר:ראובבוסניה-הרצגובינהלשלוםהמסגרתלהסכם 92
) 1.4.05 dpa/default.asp?content_id=380] (Iast visited on . 

סמכותהחוקתיהמשפטלביתמאפשרבוסניה-הרצגובינהשלהרפובליקהלחוקת ) VI(3סי 93

חוקתלהוראתהמנוגזתהרפובליקהישויותשתישלבחוקותהמצויההוראהכללפסול

בחוקותסעיףכלבוחןהחוקתיהמשפטביתזהבסיסעלבוסניה-הרצגובינה.שלהרפובליקה

לחוקתבהתאםהואאםלחוקתן,המבואזהובכללהמזינה,אתהמרכיבותהישויותשתי

יוכרזהמזינה,בחוקתסעיףהסותרלחוקה,במבואאוהפנימית,בחוקהסעיףהמזינה.

כבטל.

חוקתייםכלאהסרביתהרפובליקהבחוקתסעיפיםמספרעלהמשפטביתהכריזכן,כמו 94

העוסקהסרביתהרפובליקהלחוקתשהמבואנפסקהמזינה.לחוקתמנוגזיםהיותםבשל

המעגןלחוקה 7סעיף-הסרביתבחוקהנוספיםסעיפיםעםיחזהסרבייי,העםבייזכויות

-האורתוזוכסיתהכנסייהבמעמזהעוסק ) 3 ( 28סעיףוכןרשמיתכשפההסרביתאת

מחמתפסוליםולכןהקרואטי,והעםהטסניהעםפניעליתרזכויותהסרבילעםמעניקים

טסניה-הרצגובינה.בחוקתפגיעתם
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 Photos ;לוםצי

 pחלהנוה Pלחוהמבואהעצמאי,תי Pהחולמוזלבהתאם
 .והערכיהמוטריבטיטהאתומהווהה Pהחומןאינטגרלי
ופירוטמזינהשלהיטוזוערכירונות Pעתמציתבמבוא

ה Pהחוכוננהשלשמןמטרות-העל

 ,הסרבי"העם"זכותכגון-הסרביתהרפובליקהלחוקתבמבואמסוימים

לחוקתהמבואאתכסותרים-המדינה""מעמדואזכורמדינית""עצמאות

 . 95הקרואטיםושלהטסניםשלהחוקתיבמעמדוכפוגעיםבוסניה-הרצגובינה

הרפובליקהלחוקתבמבוא 1סעיףעלחוקתיכלאגםהכריזהמשפטבית

מנוגדזהשסעיףנפסק ;"אזרחיהוכלהסרביהעםמדינת"בשעסקהסרבית

מדיניותישויותשהןעצמאיותרפובליקותשתיהמייסדתהמדינהלחוקת

) Entities ( שלמעמדכייצוין . 96נפרדות"לאומיותמדינות"שתילאאך

 ,באירופהנוספותבמדינותלחוקהלמטאהוענקחוקתיתבפרשנותעזרכלי

השלוםערךעיגוןשבהיפו,כגון ,לאירופהמחוץבמדינותוכן , 97ליטאדוגמת

 . 98לאומיביטחוןשלבסוגיותהעוסקיםדיןבפסקימאוזכרלחוקהבמבוא

העצמאיהחקותיהמוזל . 3

המוסריבסיסהאתומהווההחוקהמןאינטגרליחלקהנולחוקההמבוא

מטרות-העלופירוטמדינהשלהיסודוערכיעקרונותתמציתבמטאוהערכי.

עצמאיתמשפטיתומשמעותתוקףלוליתןישככזההחוקה.כוננהשלשמן

יסודזכויותמעגןהמבואאם ,למשלכהגופה).לחוקה(בדומהמחייבת

נמנוכאילו ,עצמאיחוקתימעמדיוענקלאלואזאו ,בחוקהמופיעותשאינן

מהחוקה.נפרדבלתיחלקהואלחוקהוהמבואהואיל ,החוקהבגוףהן

לחוקההמבואבצרפת.למצואניתןהעצמאיהחוקתילמודלדוגמה

קובע: ) 1958 (החמישיתהרפובליקהשל

The French people hereby solernnly proclaim their dedication " 

to the Rights of Man and the principle of national sovereignty 

as defined by the Declaration of 1789, reaffirmed and 
• 99 ,, complemented by the Preamble to the 1946 Constitution 

בחוקהכללולאהחמישיתהרפובליקהחוקתשלהמייסדיםהאבות

עלהסכמההיעדרשלפוליטיותמסיבותהיתרבין ,אדםזכויותמגילת

מביקורתוחששהחוקהתפקידאודותעלפילוסופייםטעמים ,הזכויותמהות

האדםלזכויותהמפנהלחוקהמבואכתבוהםזאתתחת . Iססשיפוטית

הצרפתיתהמהפכהבתוםשניתנהוהאזרחהאדםזכויותבהצהרתשהוכרו

 1958לחוקתלמטא .) 1946 (הרביעיתהרפובליקהלחוקתלמטאוכן ) 1789 (

עדמהחוקהאינטגרלילחלקנחשבלאוהואמחייב,משפטיתוקףהיהלא

ובהיותוהמחייבבתוקפוהחוקתיתהמועצההכירהאז- 1971ביולי-16ל

 ,לראשונה ,פסקההחוקתיתהמועצה . Iס Iואזרחאדםלזכויותעצמאימקור

אתסותרהיותובשלחוקתיאינוהצרפתיהפרלמנטידיעלשנחקקחוקכי

 .הרפובליקה"חוקיידיעלמוכרבסיס"עקרוןשהנוההתאגדותחופש

לחוקתבמבואשאומץ , 1946לחוקתבמבואעוגןזהמוכרבסיסיעיקרון

שלאחריוהדיןובפסקיזהדיןבפסקהחוקתיתהמועצהקבעה ,למעשה . 1958

 :חשובותקביעותמספר

והואמחייב,משפטימעמדיש 1946לחוקתלמבואכינקבע ,ראשית

היהלאלחוקהזהשלמבואהואהמענייןלזכויות.עצמאימקורמהווה

למבואהעניקההחוקתיתהמועצהשלמעשהכךמשפטי,מעמדכלבתקופתו

מעמד , 1958לחוקתבמבואאזכורודרך ,הרביעיתהרפובליקהלחוקת

 .הרביעיתהרפובליקהחוקתשלקיומהבתקופתלומשהיהיותרגבוהמשפטי

מבחניםלפילהיבחןצריךבפרלמנטשנחקקחוקשכלהיאהתוצאה

לחוקתהמבוא , 1958חוקת :חוקתייםמסמכיםשלושהשלמשפטיים

מעמדניתןלאחרוניםוהאזרח;האדםזכויותוהצהרתהרביעיתהרפובליקה

החמישית.הרפובליקהבחוקתנקלטושהםמאחרמחייבמשפטי
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במבואהמוזכריסהחוקתייסבמסמכיסהמעוגנותהזכויותכלשנית,

הרפובליקהלחוקתוהמבואוהאזרחהאדסזכויותהצהרת- 1958לחוקת

בהןמכירההחמישיתהרפובליקהשחוקתחוקתיותזכויותהן-הרביעית

חוקתיתעצמהלהןישאותן.ומאמצתבמטא,אזכורןבאמצעותמלאבאופן

האדסזכויותבהצהרתהמנויותאינדיבידואליותזכויותלגביכךעצמאית.

סתירהשלבמקרה . 1946לחוקתבמבואהמנויותקיבוציותזכויותלגביוכך

הזכויותשלידןהקיבוציות,הזכויותלביןהאינדיבידואליותהזכויותבין

שאינןהגסחוקתיות,כזכויותהוכרוכך .! 02העליונהעלהאינדיבידואליות

הזכותלפרטיות,הזכות ,התאגדותחופש , 1958בחוקתבמפורשמנויות

הוגןלהליךוהזכותהעיסוקחופש ,התנועהחופש ,המצפוןחופש ,! 03לחינוך

) 04(Due Process !. 

חופשדוגמת-בפסיקהשהוכרוהחוקתיותהזכויותמןחלק ,שלישית

במבואלאואףוהאזרחהאדסזכויותבהצהרתאוזכרולא-ההתאגדות

"העקרונותשלהדוקטרינהמכוחאומצואלוזכויות . 1946חוקתשל

במטאאוזכרהזודוקטרינההרפובליקה".חוקיידיעלהמוכריסהבסיסייס

התקופהבמהלךשנתקבלויסודייסחוקיסלמספרוכיוונה , 1946לחוקת

האיגודיסחוק ,) 1881 (העיתונותחוקכגון:השלישית,הרפובליקהשל

הפרדתוחוק ) 1901 (ההתאגדותוחופשהאיגודיסחוק ,) 1884 (המקצועייס

לחוקתבמבואאוזכרושלאשזכויותיוצאוכך .! 05 ) 1905 (המדינהמןהדת

בנסיטתבהןלהכירלנכוןראתהוהמועצההאדס,זכויותבהצהרתאו 1946

בסיסייס"ייעקרונותדוקטרינתבאמצעותוזאת , 1958בחוקתהוכרומסוימות,

יש . 1946לחוקתבמבואשאוזכרהכפיהצרפתי),המחוקקידיעל(שהוכרו

משפטימעמד 1946לחוקתלמטאמיעמניתןשבו ,מענייןפרשניאקטבכך

רגילהלחקיקהמחייבמעמדמכוחוניתןאףאלאבלבדזוולא ,מחייב

ברפובליקה".בסיסייסייעקרונותבבחינתשהיא

שלושהכוללהמבואבהודו.לחוקהבמבואגסמצויהמעניינתדוגמה

חוקהכינוןעלמצהירההודואוכלוסייתשבוהצהרתיחלק :! 060חלקי

מחליטההודואוכלוסייתשבועקרוניחלקהמכוננת;האסיפהבאמצעות

חלקוסוציאלית;חילוניתריבונית,דמוקרטית,כרפובליקההודוייסודעל

תכליות-עלארבעאזרחיהלכללהעניקמתחייבתהודואוכלוסייתשטמחייב

קבעבהודוהעליוןהמשפטבית .! 07אחווהוקידוסשוויוןחירות,צדק,-

חלק ,מייסדיה"וכוונתהחוקהלהבנתייהמפתחהואלחוקההמבואכי

חקיקה.ודרביהוראותיהשלבפרשנותמרכזיתפקידובעלבחוקהעצמאי

כיגסנקבע ,זאתעסשבמבוא.האידאליסברוחלהתפרשצריכיסהללו

להטילאונוספות,סמכויותלממשלהלהעניקלכשעצמויכולאינוהמבוא

 .! 08בחוקהבמפורשהמנויותאלועלנוספותמגבלות

עליוןתפקידלחוקהלמבואבהודוהמשפטבתיהעניקוהשניסבמהלך

זוגישהלפיהמדינה.שלצביונהובעיצובוחקיקתיתחוקתיתבפרשנות

אקטאוחוקולכןהחוקהשלביותרהבסיסיהמבנההואלחוקההמבוא

מוכרזלהיותועלולשיפוטיתלביקורתכפוףלחוקהלמבואהמנוגדמנהלי

הסמכויותכלכיבקבעוהמבואעלנשעןהעליוןהמשפטבית .! 09כבטל

יצקהוא ;הריבוןס!!-הודומאוכלוסייתישירותכוחןשואבותהחוקתיות

הלאמהבאפשרותהכירסוציאלית!!!;כרפובליקההודושללמשמעותהתוכן

והעניק ;!! 2במבואכאמורוצדקשוויוןהשגתלשספרטיותתעשיותשל

נקבע .!! 3לחוקההמבואעלבהסתמךוכלכליחברתילצדקחוקתיתזכות

לכרסוסבמעשיה,אובהצהרותיהבבחירות,הפועלתדתיתמפלגהכיגס

ממשלתיתפעילותכללחוקה;המטאהוראותאתמפרההודו,שלחילוניותה

 .!! 4להיפסלעלולהולכןלחוקהלמבואמנוגדתדתיות,שמטרותיה

אינולחוקההמטאשלפיהדעההובעהבפסיקה ,המבואלתיקוןבאשר

הוראותאתשמתקניסכשסלתקנוניתןלאולכןרגילה,חוקתיתהוראה

צדק,המבטיח-במבואהמחייבהחלקכיגרסהנוספתדעההחוקה.

גסלהפר,שאיןנצחיטבעי"יימשפטהוא-אחווהוקידוסשוויוןחירות,

הואילבעייתי,בבוסניה-הרצגובינההסרבי"העסב"זכויותהעיסוקכיפסקהמשפטבית 95

לקרואטיסלבוסניס,-העמיסשלושתלכלכיקובעיסהמזינהוחוקתזייטוןוהסכס

בוסניה-הרצגובינה.שלשטחהבכלשוותזכויותיש-ולסרביס
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שתיקוובתנאירקהחוקהאתלתקוניתובפועל . llsהחוקהתיקוויזיעללא

 .במבואבעיקרמצויוזה-החוקהשלהבסיסיהמבנהאתמפראינוזה

ושראלבמדוגתה Pלחוהמבואה.
הזיונים . 116לישראלחוקהלאי-כינווההיסטורייםהטעמיםעלנכתברבות

11בממשלההממושכים למיזתבאשרבהסכמההסתיימולא 118ובכנסת 7

רובהתגבשבכנסתהראוי.לתוכנהבאשר ,למצער ,אוהחוקהשלנחיצותה

11יסוזחוקתרעיוונגז בשלביםחוקהלכונוהכנסתהעזיפהזאתחלף . 9

שלהפשרהבהצעתכאמור ,פרקים-פרקיםלכנסתשיוגשוחוקי-יסוז-

להיעזרהציבוריבשיחפחותהיזועיםהטעמיםאחז . 120הררייזהרכ"ח

שלבפרוטוקוליםעיוולחוקה.המבואהואהחוקהסוגייתעלההסכמה

תוכנו-לחוקההמבואכימעלההכנסתושלהממשלהשל ,החוקהועזת

הנושאיםואחזחוקהלאי-כינווהמרכזייםהנושאיםמואחזהיה-ומעמזו

אתבכנסתבהציגו , 1950בפברואר .החוקהבשאלתבמחלוקתהשנויים

צייו ,החוקהבנושאומשפטחוק ,חוקהועזתשלהמסכםח"הזומסקנות

אחזהואלחוקההמבואכי-ניר-רפאלקסנחוםכ"ח-הוועזהר"יו

תהאאםספקעליוהסכמהללאוכי 121חוקהביצירתהיסוזייםהקשיים

כי:צייוי)"(מפאקוסוייונהכ"חלישראל.חוקה

מוש'נמת,'נאאםגםה, Pחו'-היסוו Pבחו'נראותשישבהכחה

ה. P'נחומבוא'נישרא'נישכיוםכברש'נמעשה'נומרכיתו

המטרה,ת Pופסהיסוורוכות Pעת Pפסהואזהמבוא

'-היסוו Pחוש'נבפתיחחגיגיתהמופיעים

כלומר ,החוקהשללמטאביחסהויכוחהחריףהחוקהעלזהבזיוויי

החרבתיים ,המוסרייםהיסוזותאתלנסחשצריךבתוכהחלקאותולגבי-

הצורךאתהרואיםאנשיםבתוכנוויש .המזינהחוקתשלוהסוציאליים

הביתזאת?נעשהכיצזהיא:השאלה ] ...שלה[במבואבעיקרהחוקהשל

אלא ,חילוניתמזינהאוזתיתמזינהמבחינתרקלאהזהבזברמחולק

המטאבניסוחנתחילואם ,ומורכבמסובךהענייו ] ...אחרות[רבותמבחינות

בנינהאתנשלים ,המטאבניסוחנצליחאם ] ...השנים[עלשניםהזרביארך

 . 122 "החוקהשל

להחליטרוציםאיובגללוייאשר ,בכנסתשכונהכפי ,"המסוכוהמטאיי

עלהזיוובמוקזמשמעותיפוליטימכשולהיה , 123 "חוקהקבלתעצםעל

 . 124שלהולאיזאולוגיהתוכנואתלהתאיםרצושונותסיעותלישראל.חוקה

ניסוחאתלהשאיר ,לחלופיו ,אומבואללאחוקהלכונושהציעוהיולפיכך

לישראלחוקההצעותכיאפואמפתיעזהאיו .החוקתיהתהליךלסוףהמטא

 . 12Sלחוקהמבואהצעתבחלקוכללולאהשניםבמהלךהוצעואשר

חוק-היסוזהמתוקו.העיסוקחופשחוק-יסוז:אתהכנסתכוננה-1994ב

 ,לראשונה ,שהכריזוורבות-משמעותחשובותפסקאותשתי ,היתרביו ,כלל

זכויותאתלכבזישוכיוזמוקרטיתיהוזיתהםישראלמזינתשלערכיהכי

פסקאותהעצמאות.שבהכרזתהעקרונותברוחבישראלהאזםשלהיסוז

 'א-1ו 1סעיפיםקובעיםוכךוחירותו.האזםכבוז :בחוק-יסוזגםעוגנואלו

 : 126העיסוקחופשולחוק-יסוז:וחירותוהאזםכבוזלחוק-יסוז:

האזם,בערךההכרהעלמושתתותבישראלהאזםשלהיסוזזכויותיי . 1

עלשבהכרזההעקרונותברוחיכובזווהו ,חוריובוובהיותוחייובקזושת

 ."ישראלמזינתהקמת

לעגוכזי ,וחירותוהאזםכבוזעללהגומטרתו ,זהחוק-יסוזייא. 1

 ."וזמוקרטיתיהוזיתכמזינהישראלמזינתשלערכיהאתבחוק-יסוז

הכותרתאתונושא , 1994בשנתלחוקי-היסוזשהוכנסזהתיקוו

הנזרשותהמהותיותהזרישותמרביתאתתואם ,"מטרה"ו "יסוזעקרונותיי

החוקהשלבפתיחהממוקםפורמליבמטאמזורבאיואמנםלחוקה.ממטא

מעיוספקללאזהומהותיתאך ,) Preamble ( "מבואייהכותרתאתונושא

מבואותשללניסוחיםכיאהוהצהרתיחגיגיניסוחו ,ראשית .לחוקהמבוא

חוקי-היסוזשלבפתיחממוקמתהפסקה ,שנית .המשווהבמשפטלחוקה

שלמטרות-העלאתקובעתהפסקה ,שלישיתהאזם.בזכויותהעוסקים

בערךהכרהייעלמושתתיםחוקי-היסוזכיבהנקבע-בישראלהחוקה

שלערכי-העלנקבעו ,רביעית ."חוריובוובהיותוחייובקזושת ,האזם

כוונותהצהרתזוהי .טיתקרוזמויהוזיתמזינההיותה-ישראלמזינת

 .המזינהומושתתתהוקמהשעליהםהבסיסערכישלחוקתיועיגווערכית

-ישראלמזינתשלהמכונוהמסמךאתבחוקהמעגנתהפסקה ,חמישית

ברוחייבישראלהאזםזכויותאתלכבזישכינקבעהעצמאות.הכרזת

היסוזזכויותאתהישראליהמחוקקמאמץבכך ."שבהכרזההעקרונות

חופש ,שוויוו ,שלוםצזק, ,חירות(כגווהמזינההקמתעלבהכרזהשנקבעו

וקיבוץעלייה(כגווהמזינהשלהיסוזערכי ,ותרבות)חינוך ,לשוומצפוו,זת,

שלהיסטורייםנרטיבים ,יהוזיתכמזינהעצמיתלהגזרהזכותה ,גלויות)

המסמכיםאזכור ,השואה) ,ישראללארץההיסטורי(הקשרהיהוזיהעם

במישורוהצהרותבלפור)(הצהרתהמזינהלהקמתשסייעוהבינלאומיים

בינלאומיים,במסמכיםשנקבעולעקרונותנאמנות ,בנובמרב)ט"(כהבינלאומי

נביאי ,הנצחיהספרים(ספרומסורתיתזתיתמשמעותבעלימונחיםאזכור

העם).מועצת(חבריהסמכותמקורואזכורישראל)בצורביטחוו ,ישראל

זכווהמטרההיסוזעקרונותפסקאותגם ,לחוקותלמבואכיאה ,שישית

כללעלכאמורעונותהובכך . 127תקזיםחסרולרובבכנסתרחבהלהסכמה

המשווה.במשפטלחוקותבמבואהמופיעיםהמהותייםהיסוזות

מבואכמעיוהיסוזעקרונותפסקתשללתפקוזהבאשרזומסקנה

אףזוהייתה ,ככללתכליתית.פרשנותשלתוצאהרקאיננהישראללחוקת

זוכ"חצייובכנסתלחוקי-היסוזהתיקוואתבהציגוהמחוקק.כוונת

 :מריזור

הקונסטיטוציוניבמהפךמאוזחשובצעזעושיםאנחנוהיוםיי

 1סעיף ] ...חיזוש[ישאחזבסעיף ] ...שנתיים[לפנילעבורהחלהשישראל

לזכויותהקונסטיטוציוניתהתשתיתאתקובעהוא ] ...חוק-יסוז[להצעת

בחקיקתהישראלית,שבחקיקההראשונההפעםזאת ] ...בישראל[האזם

האזםשלשהזכויותכאוכתובהחוק.לתוךהעצמאותמגילתנכנסתיסוז,

50 



 ] ...המדינה[הקמתעלשבהכרזההעקרונותברוחתכובדנהכולובישראל

 ,היוםבהממשיכיםשאנחנו ,הזאתהמהפכהעללברךשראויחושבאני

מגילתשימשההיוםעד ] ...קצותיו[משני ,הביתשלרבהבתמיכההפעם

דוהואכאשרהמשפטלביתמדריך ,המשפטביתפסיקתלפי ,העצמאות

היוםהכנסת.שלחוקיםפוסלהואכאשרלאאבל ,הממשלהשלבתקנות

מנחהקוהםהיוםהמגילהעקרונות ] ...הזאת[הקביעהאתגםקבענו

 . 128I1המדינהשללערכיה

 IIהיסודעקרונות IIפסקאותשלסתונבהכראהעצמוהמחוקק ,כוכיהנה

הו ,ורב-משמעותחדשקונסטיטוציוניאקטבישראל IIהיסודחוקימטרת IIו

כולה.לחוקהפותחערכיכיסודוהושיפוטיתלביקורתחדשמשפטיככלי

ניתו ,מושלמתלאאםגם ,חוקהבחוקי-היסודלראותשישובהנחהלפיכ,ן

פסקתהואזהמבוא .לחוקהמבואלישראלישכיוםכברשלמעשהלומר

חוקי-היסוד.שלבפתיחחגיגיתהמופיעים ,המטרהופסקתהיסודעקרונות

המדינהשלחוקתראויאזכיבישראלפורמליתחוקהתכונוכאשרכיברי

איננולחוקההמבואשלהטבעימקומושהריונפרד.עצמאימבואיקדם

העתידית.ישראלחוקתלכללבמבואאלאחוקי-היסודשנישלבפתיח

נדונהאלובימים .לישראלחוקהתכונוהקרובשבעתידהיאהנחתנו

אחד .החוקהתוכועלבעיקרנסביםהדיונים .החוקהבוועדתהסוגיה

ורב-משמעותחשובנושאזהו .לחוקההמובאהואובלדווהרובשלאהנושאים

המצוייםהעיקריםבאימוץמצדדתגישתנולישראל.חוקהעלעתידימיוו

המצויהנוסחעלבהתבססזאת ;ישראללחוקתכמבואהעצמאותבהברזת

להשתיתישכלומרהעיסוק.וחופשהאדםכובדלחוקי-היסוד-2ו 1בסעיפים

 ,היסטוריים ,משפטייםמטעמיםזאתהעצמאות.הכרזתעללחוקההמובאאת

ופרגמטיים.חברתיים

 ,אוסטרליהדוגמתבמדינות-המשווהבמשפטהניסיוו ,ראשית

לחוקהחדשמבואבניסוחהרבהקושיעלמלמד- 129וסלובקיהמקדוניה

בחרבותכשמדורבבמיוחד ,רחבהציבוריתהסכמהסביבולגבשיהיהשניתו

מקובלנוסחבגיבושלקושיהוכחה .בישראלכמוורב-תרבותיותשסועות

עללדמוקרטיההישראליהמכוובדיוניגםלמצואניתולחוקהמבואשל

מרביתאתהמייצגיםמשתתפיםשכללו ,לישראללחוקההמבואאודות

אפשריבלתיכמעטכימעלהבכתוביםעיוו . 130הישראליתהחברהרובדי

 ,לעילשהומחשכפי .בישראללחוקההמבואשלהנוסחעלכיוםלהסכים

סביבולגבשמקשהלחוקההמבואשלוההיסטוריהערכי ,הפוליטיצביונו

 .רחבההסכמה

בהשוואה ,המוסכםמכונויסודמסמךהיאהעצמאותהכרזתשנית,

הניסיווהישראלית.בחרבההרמיםמרביתעל ,האחרותהסבירותלאופציות

בגיבושהכרחירכיבהיאהסכמהכי ,השארביו ,מלמדהמשווהבמשפט

למחלוקות ,לשסעיםלהתדרדרמדינהעלולהובהיעדרה ,לחוקהמבוא

חדשמבואבניסוחהמעשיהקושיולאורזהרקעעל .אליםלמאבקולעתים

הקונצנזוס.במרכז ,לחלופותבהשוואה ,העצמאותהכרזתניצבת ,מוסכם

שניתוהיאלדמוקרטיההישראליהמכוומדיוניהעיקריתהמסקנהלמשלכך

דתייםהסכימוכךעללחוקה.כמבואהעצמאותהכרזתעלהסכמהלגבש

שבו-לחוקה 368סעיףיזיעלנעשהלחוקההמבואתיקוןאסהשאלהנזונהבפסיקה 115

החוקה.לתיקוןבזומהלחוקההמבואאתלתקןניתןכינקבעהחוקה.לתיקוןההליךנקבע

 . Lahoti, Sllpra note 10, at pp . 18-21 , 43-46 , 49ראו:
תשכייו)רביעית,(מהזורהובפפשלבחקיקההכנסתנתיביפורההנבחרים:ביתציזוןאי 116

361 . 

 ;) 2.2.1949תשייט,בשבט(גימערבייייחוקתהנושא:הזפנית,הפפשלהשלפא/ש"טישיבה 117

 ) 13.12.1949תשייי,כסלו(ככילמזינהייחוקהייעיטזהנושא:הפפשלה,שלשי" IIטישיבה

לפזינה).חוקהעיבוז(להלן:

מסכמותחורבותבחמשפורסמושנזונוהחוקהוהצעותומשפטחוקחוקהועזתהכנסת,זיוני 118

חוקהבי:חורבתהוועזה;בישיבותהכלליהזיוואי:חורבתהממשלתי:המזפיסבהוצאת

זיוניםהפחוקקת:הרשותגי:חורבתכהו;פנחסיהוזהפאתהסברוזבריהרצאהלישראל:

הפזינה:ארגווהי:חוברתוסיכופים;זיוניםהפבצעת:הרשותזי:חוברתוסיכופים;

החוקה.ועזתשלהפזעיהיועץויטה,אשרפאתוהרצאותתזכירים

זייכ).(להלן: 1722-1711(תשייי)זייכ 119

החוקהלמזינה.חוקההצעתלהכיןומשפטחוקחוקה,ועזתעלמטילההראשונהייהכנסת 120

הפרקיסעצמו.בפניחוק-יסוזייהווהמהסאחזשכלבאופןפרקיס-פרקיסבנויהתהיה

לחוקתיתאגזויחזהפרקיסוכלעבוזתה,אתתסייסשהוועזהבמיזההכנסת,בפנייובאו

 . 1743(תשייי) 5זייכראוהמזינהיי.

 . 10בעי , 119הערהלעילהכנסת,זרבי 121

 . 784בעישם, 122

 . 802בעישם, 123

 , 804,802-801 , 784,731 , 728 , 726 , 10בעישם,ראולחוקההמבואבענייןהזיוןעל 124

1263-1262 . 

ייחוקי-היסוזבנזוראי ; 257-207(תשנייו)פאבקשלסיפורולישראל:חוקהבכורגיראו 125

כהןהיחיוכן 48-15(תשייס)הופפשלפשפטישראל"לחוקתהצעה-לחוקהכבסיס

החוקההצעותמנג,ד . 56-49(תשייס)הופפשלפשפטלישראל"חוקהלהצעתייהערות

וזבריהצעהלישראל:חוקהכהןפיייראולחוקה.מבואכללוכהןפנחסוייאקציןבישל

 . 218-158(תשכייו)ובפזינאותבפשפטסוגיותאקציןבי(תשייט);הסבר

מטרתוזהשייחוק-יסוזהקביעהלמעטזהההואהנוסחהעיסוקחופשלחוק-יסוז: 2כסי 126

 4676/94בגייץראוהמשפטיובמעמזההיסוזעקרונותבפסקתלזיוןהעיסוקי!חופשעללהגן

 . 28 , 15 ) 5נ(פייזישראל,כנסתנ'פ IIבעפיטראל

עברההעצמאות,להכרזתהפנייהובההעיסוק,חופששבחוק-יסוז:היסוזעקרונותפסקת 127

שבחוק-יסוז:המטרהפסקתנג;ד 1מולאלבעזכנסתחברי 80שלברובשנייהבקריאה

רבובשנייהבקריאהעברהוזמוקרטית,כיהוזיתהמזינהערכיאתהמעגנתהעיסוק,חופש

שלישיתבקריאההתקבלהעיסוקחופשחוק-יסו:דנגז. 2מולאלבעזכנסתחברי 78של

האזסכבוזלחוק-יסוז:התיקוןגסכן,כמונגז. 9מולאלבעזכנסתחרבי 67שלברוב

המטרה,ופסקתהיסוזעקרונותפסקתאתלחוק-היסוזשהכניס , 1994משנתוחירותו

ייהצעתראויס.ונמנעמתנגזיסללאבע,דכנסתחרבי 75-גזולרבובשנייהבקריאההתקבל

 1994במרץ 9ישראל,כנסתושלישית)",שנייה(קריאההעיסוקחופשחוק-יסוז:

] iwww.knesset.gov.ii . 
המאההישיבההכנסת,זכריושלישית)",שנייה(קריאההעיסוקחופשחוק-יסוזייהצעת 128

ישראל.כנסת , 1994במרס 9תשנייז,באזרכייוהשלוש-עשרה,הכנסתשלושמונהתשעיס

 .] www .תesset.gov.iJ k [באינטרנט:הכנסתבאתרפורסס
אתניתמזינההיאהסלובקיתהרפובליקהכימצהיר ) 1992 (הסלובקיתלחוקההמבוא 129

התנגזבסלובקיהההונגריהמיעוטסלובקיה.אזרחישלולאהסלובקיתהאומהשלעצמאית

המבואאתלשנותזרשה ) HCP (ההונגריתהקואליציהמפלגתלחוקתה;הלאומילמבוא

 ." We, the citizens ofthe S]ovak Republic "אל " We, the S]ovak nation "-מלחוקה
כרס,האירופי.ולאיחוזלנאטייולהצטרףביקשהסלובקיהכאשרגסנזוןלחוקההמבוא

סלובקיה.לחוקתהמטאתיקוןאתכללולא 2001כפברוארשנעשוהחקיקתייסהתיקוניס

 F. Daftary & K. Gal "The 1999 Slovak Minority Language Law: Interna [ראו,
or ExternaJ Politics?" Nation-Building, Ethnicity and Language Politics in 

, 39 ) 2003 ,. Transition COllntries (Budapest, 1 st ed., F. Daftary & F. Grin eds 
43-45 . 

לזמוקרטיה,הישראלי(המכוןלחוקההפבוא-החוקהעלוהשלכותיההפזינהאופיסוגיית 130

חוקהחוקה,ועזתשלהמשנהועזתישראל,כנסתלחוקה",מכוא"הצעתגסוראו .) 2003

 ] /http://knesset.gov.il/protoco]s/data/htrnlראו: . 2004בנוכמרב 9לחוקה,למטאומשפט
) 5.5.05 huka/2004- J J -09-03.htmJ] (Jast visited on J . 
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מסמךהיאהעצמאותהכרזתועו,דזאת . 131וערביסיהודיס ,וחילוניס

דווקאהמשפט.בתיבפסיקותשניסעשרותבמשךשפורש ,מוכרמשפטי

שראליבבורייהצמהצביוןחלקהיותה ,בההאמורעסהמעמיקהההיכרות

זהאיןהנדרשת.להסכמהתורמיס ,לגביההקיימתהמשפטיתוהפרשנות

באימוץאלא ,בפסיקהלושתינתןמהפרשנותלחשוששישחדשמסמך

ומקובל.מוכרמסמך

ניתןשלאוסימבוליתהיסטוריתחשיבותהעצמאותלהכרזת ,שלישית

כוונותתמציתובו ,המדינהשלהמייסדהמסמךזהובחשיבותה.להפריז

 ,מורשת ,משותףהיסטוריזיכרוןופירוט ,מקימיהלפיהמדינהותכלית

המסמךשלהעמומהוהשפההארכאיהניסוחגס .ושאיפותערכיס ,מסורת

העצמאותהכרזתמשתניס.ולנסיבותלמציאותלהתאימוהניתןיתרוןהס

רביסלחלקיסמשותפתזהותומגבשבונהערךלהישספר.בבתינלמדת

בחרבה.

לםבואכבסיסהעצםאותהכרזתבאיםוץוגלת 7הצעתנו

לתוכוהסתייגויותלשתיביל Pבםזאתבישראל.ה Pלחו

 7הםעסכוו 7בעעניינההאחת-להוסיפושישההכרזה

והאחרתכויותיהס, lIבישראלהםיעוטיסשלהםשפטי

ינה 7הםשלרטי Pםו-7י 7היהוהצביוובעיגוועניינה

רבי-משמעות.משפטייסיתרונותמספרהעצמאותלהכרזת ,רביעית

אתמעגנתההכרזה ,למשלכ,ךחשוביס.יסודועקרונותזכויותמעגנתהיא

המצפון ,הדתחופשאתוכמוהו 132בישראליסודכעקרוןהשוויוןעקרון

שלוסידמושיטיסאנויי-השלוסערךאתנסעלמעלההיא ;והלשון

 ,החירותערכיאתמקדשת ;"ועמיהןהשכנותהמדינותלכלטובהושכנות

מגילתלעקרונותנאמנהתהאישראלשמדינתומבטיחה ;והשלוסהצדק

המאוחדות.האומות

עתיזילמבואכבסיסהעצמאותהכרזתאתלהציביששלפיהלעמזה

מרכזיות:הסתייגויותשתילהוסיףישישראלמזינתשללחוקתה

לצביוובאשרוהשנייהבישראלהיושביםלמיעוטיםבאשרהראשונה

המזינה.

הקלאסיהנוסחמןלסטותהצדקהשישסבוריסאנו ,למיעוטיסבאשר

להוסיףיששראל.יבסיהמתגוררלמיעוטיסבאשרהעצמאותהכרזתשל

(ואוליהערביהמיעוטקהילתעלגסהמוסכסנוסחההכרזהלנוסחבמקביל

הבאות:בנקודותלמצואישלכךההצדקותאתנוספיס).מיעוטיסעלאף

אףללא ,בלבדיהודיסחתמושעליומסמךהיאהעצמאותהכרזת ,ראשית

-היהודיהעסהואבהכרזההסמכותומקורהריבון ,שניתערבי.נציג

שלהנוסחגס ."הציוניתוהתנועההעבריהישובנציגי ,העסמועצתייחברי

 ] ...קוראיס[אנו ] ...קובעיס[אנויי-בלבדיהודיהואבהכרזהההצהרות

מסךהדמוגרפישמשקלוערבימיעוטבישראל ,שלישית ."מושיטיסאנו

בני"בעוסקתההכרזה ,רביעית . 20ס mכ-משמעותיהואהאוכלוסייה

מיעוטיסמתגורריסבישראלאולס ".ישראלמדינתתושביהערביהעס

נוצריותוקהילותואחריס)דרוזיס ,רקסיס'(צנוספיסואתנייסלאומייס

זכותאתבעיקרמדגישההעצמאותהכרזת ,חמישיתערביות.שאינןקטנות

במיוחד ,לפרטהמאפשרתהמודרניתלתפיסהגסביטוילתתישאך ,הפרט

מסגרותבאמצעותגסעצמואתלבטא ,המיעוטקבוצתעסהנמנהזה

ערביהלאומיבמיעוטלהכרהשישית,ולשוניות.דתיותלאומיות,קבוצתיות

והבינלאומי.ההצהרתיבמישוררבהחשיבותישנוספיסובמיעוטיס

כיבמפורשמוזכרלאהעצמאותבהכרזת :המדינהשללצביונהבאשר

הישראליבמשפטהשתרשההשניסברבותדמוקרטית.נהימדהיאישראל

כיוסודמוקרטית.יהודיתמדינההיאישראלשלפיההדואלית,התפיסה

שהוכנסו "המטרהפסקת"וב "היסודעקרונותייבפסקתמעוגנתזותפיסה

וזהותהצביונהלעיגוןהטבעיהמקוסאך . 1994בשנתלחוקי-היסודבתיקון

בסעיפילאואףאדסבזכויותהעוסקיסבחוקי-היסודאינוהמדינהשל

שלבעברההיסטורייסהיבטיסהקובע-לחוקהבמבואאלאהחוקה,

הלאומי-יהודישהצביוןיודגשוצביון.ליבהעקרונותיסו,דערכי ,מדינה

ובו ,האירופיהאיחודשלהמקפידיסבסטנדרטיסעומדלחוקהבמבוא

הקובעיסמובהקיסלאומייסנרטיביסלחוקהבמטאישמעטותלאבמדינות

סלובקיה ,למשלכ,ךמסוימת.אתניתלקבוצהאולאומהשייכתהמדינהכי

 . 133האירופילאיחודהצטרפהעתלחוקתהבמטאשינוילהכניסנדרשהלא

למבואכבסיסהעצמאותהכרזתבאימוץדוגלתהצעתנו ,כןכיהנה

שישההכרזהלתוכןהסתייגויותלשתיבמקבילזאת .בישראללחוקה

בישראלהמיעוטיסשלהמשפטיהמעמדבעדכוןעניינההאחת-להוסיפן

המדינה.שלהיהודי-דמוקרטיהצביוןבעיגוןעניינהוהאחרתוזכויותיהס,

אפשרות-תכניסלשינוייהעצמאותהכרזתנוסחאתלפתוחשלאמנתעל

ראוי- 134הסכמהגיבושעלותקשהרבותלמחלוקותתובילכישסביר

דילחוקה;כמבואהעצמאותהכרזתשלהמלאהנוסחאתלאמץשלא

שבמבואההסדרלמהותבדומה ,לחוקהבמבואאליהובהפניהבאזכורה

בדומה-וממצהחשובאך-קצרנוסחלהותירעדיף .הצרפתיתלחוקה

וחירותוהאדסכבודחוק-יסוד:שלבפתיחהמופיעהתמציתילנוסח

על ,למיעוטיס)באשרפסקהלהוספת(ובכפוףהעיסוקחופש :וחוק-יסוד

לנוסחדוגמהלהלןהעצמאות.הכרזתשלוהמפורטהמלאהנוסחאימוץפני

זו:רבוחלחוקהמבוא

בקזושתהאזם,בערךההכרהעלמושתתתישראלמזינתחוקת

הקמתעלשבהכרזההעקרונותברוחתכובזוהיאחוריו,בוובהיותוחייו

המיעוטכיבוזותוךוזמוקרטית,יהוזיתכמזינהישראל,מזינת

 . 135בישראלהיושביםנוספיםומיעוטיםהלאומי-ערבי

 .בישראללחוקהלמבואהראויהנורמטיביהמעמדמהוהיא,שאלה

העצמאותלהכרזתזהובכלל ,בישראללחוקהלמבואלהעניקיש ,לדעתנו

עצמאימקורמחייב;משפטימעמד, 136ממנונפרדבלתיחלקהמהווה

יששבה-בצרפתכאמורהדברשנעשהכפייסו,דולערכיאדסלזכויות

נורמטיבימעמדשלהמשמעותלישראל.במהותוודומהקצרלחוקהמבוא
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אשריסודועקרונותליבהערכי ,אדסשזכויות ,השארביו ,תהיהמחייב

 ,העצמאותבהכרזתמנוייסאך ,בחוקהבמשתמעאובמפורשמנוייסאינס

lהמדינהלחוקתבמטאאזכורסמכוחיסכחוקתיבהסגסלהכירניתויהיה 37 , 

ומבלי ,לחוקהבמבואהמנוייסובעקרונותבערכיסבזכויות,שיפגעחוקוכ,ן

המטאחוקתי,בלתיכחוקמוכרזלהיותיוכל ,החוקהשריוןבהוראותשעמד

כבדיחוקתייסנושאיסשללפרשנותכוללתחוקתיתמעטפתישמשלחוקה

lהישראליבמשפטלעתמעתיתעוררואשרמשקל ייחודיתאינהזוגישה , 38

נפרדבלתיחלקהואלחוזההמבוא ,למשלחוזיסבדיניהחוקתי,למשפט

l3ולחובותלזכויותומקורמהחוזה בתוקףמכירהבינלאומיהמשפטגס , 9

 , l40בינלאומייסוהסכמיסאמנותשלבפרשנותהמטאשלהמחייבהעצמאי

דברו.סוף

לאחרלישראל,חוקהבסוגייתהכנסתדנה 1950פברואר-יוניבחודשיס

הדרגתיבתהליךלהתחילאלאיסודחוקתלקבללאהוחלטממושכיסדיוניס

מדינה,לחוקתהיוסבטאשיתאגדופרקיס-פרקיסחוקי-יסודיתקבלושבו

הוויכוחהייתהשבהוהמרכזיותאחתמגוונות,היוזובדרךלבחירההסיבות

לפילוגתרמהלחוקההמטאסוגייתתוכנו,ועללחוקההמבואעלשהתעורר

רחבהלהסכמהלהגיעולקושיהכנסתחבריביוששררוהערכיהאידאולוגי

זהקושיעמו,תזדהההישראליתהחרבהשמרביתלחוקהמבואניסוחעל

היוס,עדבכללונותר

ישראל,למדינתהחוקהכינוןהליךהנראהככליושלסהבאותבשניס

הפוליטיהסבךכיוסרלוונטינותרהחוקהאודותעלההיסטורימהוויכוח

צפויזהמבואלה,המבואניסוחשלהמורכבהאתגרובעיקר ,תוכנהעל

חשיטתלותהיההמדינה,שלהיסודערכיואתאופייהאת ,זהותהאתלעגו

צפוילחוקההמבואהראשונה,המעלהמווחינוכיתציבורית ,משפטית

מלכדגורס ,לקוותישכך ,ולהוות ,בישראלומיעוטרוביחסיעלגסלהקרין

הספרבבתיהנלמדבחוקההחלקהואהמבואהישראלית,בחברהומאחד

בתוךהיחסיסעלהשפעתו ,אזרחיסשלרביסדורותלומדיסערכיוושאת

הסימבולית,רבמההוהמשפטיתרבמההו ,גבוהההחברה

על ,לחוקההמבואאודותעלהיבטיסכמהלהאירביקשנוזהבמאמר

הואלחוקהמבואניסוח ,כאמורהמשפטי,מעמדוועלהשוניסתפקידיו

כבמדינתושסועותרב-תרטתיותבחרבותבמיוחד ,קשייסורצוףמורכבהליך

עולהאחתולא ,משפטיותבעיותלעתיסנותרותניסוחולאחרגסישראל,

עללהשפיעועשויהקפדניתבחינהעוברתבמבואמילהכל ;לשנותודרישה

מחקרלתרוסנועדהמאמרולכידות,אחדות ,זהותלגיבושכמנגנוןתפקידו

בחרבהלהתקייסהצפויזה,תהליךלקראתלחוקהלמבואהצעהלצדמשווה

הקרוב,בעשורהישראלית

 , 43בע' , 130הערהלעיללחוקה,המבוא-החוקהעלוהשלכותיההמזינהאופיסוגיית 131

54 , 59 , 69-66 , 72 , 143-142,140,139-133,117,108,103,98,96,83-82,76-75 , 

178-176,166,158,155 , 

ומזיניחרבתיזכויותשוויוןזמים,מאבקשלבעיצומוהעניקה,העצמאותהכרזתכ,ךלמשל, 132

מלאהאזרחותיסוזעלהמזינהבבנייןחלק"ליטולהערביהעםלבניקיבוציתוזכותגמור

מוסזותיה",בכלמתאימהנציגותיסוזועלושווה

133 129 Daftary & Gal, S!lpra note , 
פשוטה,משימהאינהמעוזכנת"עצמאותהכרזתייבבחינתשהואלחוקהחזשמבואניסוח 134

יהיהרטת,למחלוקותפתחפותחתהעצמאותשבהכרזתהנוסחאתלרענןהאפשרותעצם

יימוזרני",נוסחעלמאשרההכרזהשלה"קלאסי"הנוסחעלהסכמהקלותביתרלהשיגאפשר

לעשותהניסיוןעלוהןהמשווהבמשפטלחוקותמטאלניסוחהניסיוןעלהןנתמכתזוהנחה

המשנהועזתזיוניוכן , 130הערהלעיללזמוקרטיה,הישראליהמכוןזיוני(ראובישראלכן

 ,) 130הערהלעיללחוקה,למבוא

 , 34הערהלעילרובינשטיין,גםוראו 135

הקונסטיטוציוניהמשפטמזינהובירובינשטייןא'ראוהעצמאותהכרזתשלהמשפטילמעמזה 136

 , 77-75בעי , 3הערהלעילסומר, ; 958-955,60-44(תשנ"ז)ישראלמזינתשל

המזינהשביןלקשרלשון,לחופשוהמצפון,הזתלחופשהשוויון,לעקרוןבאשרכ,ךלמשל, 137

השלום,ולערךהיהוזילעם

ערכיםלביןיחסיחוקתימעמזבעלילחוקהבמטאוזכויותערכיםביןהמבחינהגישהתיתכן 138

בלהמקו(נוסחהפקעהאולשינויניתניםאינםאשרמוחלטחוקתימעמזבעליוזכויות

המטאבתוךפנימימזרגשקייםלטעוןניתןלמשל,כ,ךאחזות),מזינותשללחוקותבמבוא

החיים,וקזושתהחירותערךלביןוזמוקרטיתכיהוזיתהמזינהערכיביןלחוקה

 , 459-458החוזה)פרשנותז:כרך(תשס"א,במשפטפרשנותרבקא' 139

 " The context for the purpose of theהקובע:וינהלאמנת ) 2 ( 31סעיףלמשל,ראו, 140
interpretation of a treaty shall comprise, in addition to the text, including its 

preamble" Vienna Convention on the Law ojTreaties , 
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