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אה בינלאומיית
שראל והשווא
תרבותיות ביש
זכוויות כלכליות ,חברתיות ות
תמי אליאב

אזרחיות אך הניסיונות
ת
שהקנו מעמד חוקתי לזכוויות
חוקי יסוד ש
בישרראל ,כידוע ,חחוקקו שני ח
טרם נשא פרי .בבהצעת חוק יסוד מטעם ועעדת החוקה חוק
קק חוק יסודד "זכויות חברתיות" ,ם
לחוק
קיום
לסיפוק צרכיו הבסיסיים לשם ק
ק
ומשפפט מוגדרות ההזכויות החברתיות כך" :ללכל תושב הזזכות
ה ,השכר ותננאי העבודה ,בתחומי ההשכלה הליימוד
חומי העבודה
בכבוד אנושי ובככלל זה בתח
ד
סדר בידי רשויות
מומש או תוס
הדיור והרווחה החברתית  .זכות זו תמ
והחיננוך ובתחומי הבריאות ,ה
כפי שתיקבע בבידי
י
המדינה
טון בחוק אאו לפי חוק ובהתאם לייכולתה הכללכלית של ה
השלט
1
שלה" .
הממש
אדם אינן נוופלות בחשיבבותן
תיות של הא
בדבררי ההסבר לההצעת החוק נאמר" :זכוויותיו החברת
חייו
מחייב לא רק כי המדינה ללא תתערב בח
מזכוייותיו האזרחייות והמדיניוות .עיקרון כבבוד האדם מ
אדם
תיצור תנאים אשר יאפשרו לא
ר
המדינה
אלא גם כי ה
עה בכבודו ,א
שיש בה פגיע
האדם בדרך ש
של ה
טיח
בחקיקת חוקים אשר נועדו להבט
ת
הכירה בחובתה זו ,,הן
ה
שראל
שי .מדינת יש
קיום בכבוד אנוש
את האמנה הבבין-
שנת  1991ת
שאשררה ,בש
הן ע"י כך ש
קיום נאותים ,וה
ם
שבי המדינה אמצעי
לתוש
כרך  ,31עמ' (2055
חברתיות ותרבותיות )כתבי אמנה  ,1032ך
ת
מית בדבר זככויות כלכליות,
לאומ
אמנה  ,1040כרך
הבין-לאומית בדדבר זכויות אזזרחיות ומדינניות )כתבי א
ן
במקבביל לאשרור האמנה
 ,31עעמ' ."(269
החברתיות בעעיקר
אזרחיות לאגגד הזכויות ה
אגד הזכויות הא
הבחין בין ד
קובל היה לה
באופן מסורתי מק
התערבות ממשלתית כדי ליישמן ואף
ת
אלה המצריכוות
בכך שהאחרונות הן זכויות "חיוביות" כא
שיתקיימו נדררשת
כך בעוד שהרראשונות הן זזכויות "שלילליות" שכדי ש
את משאבים ציבוריים לכ
הקצא
2
סדרי
המימוש מותנה לכןן ,בהקצאת משאבים אללה ותלוי בס
ש
היקף
אי התערבות של המדינה  .ה
3
הג במדינה  .בבשנים האחרונות
סוציאלי הנוה
טר הכלכלי ס
ת ,בין היתר ,מאופי המשט
עדיפוויות הנגזרות
הבא
אבחננה זאת איבדדה חלק ניכר מכוחה שכן גגם לתוך הזככויות האזרחייות אומץ יסווד פוזיטיבי ה
אזרחיות.4
ולהגשים גם זכויות א
ם
לידי בביטוי בחובהה של המדינה להגן
אומי
מסמך הבינלא
תרבותיות מ 19666-היא המ
כלכליות ,חברתיות ות
,
מית בדבר זכוייות
האמננה הבינלאומ
שובה במעמדןן של
התפתחות חש
היא מייצגת ה
החשווב ביותר בכלל הנוגע בהגנה על זכויות חברתיות וה
מס'  ,3068עמ' .2144
ס"ח התשנ"ב ,מ
 1ס'  3להצעת החוק .ס
ת ,חברתיות
 2יובל מרין" ,הזכות ללחיי משפחה ולנישואין )אזרחייים( – משפט בי נלאומי ומקומי זכויות כלכליות
רבין ויובל שני עעורכים.(2004 ,
תיות בישראל ) 676 ,6633יורם ר
ותרבות
משלת ישראל ,ניתן ביום .28.7. 2008
בג"צ  3071/05גילה לוזון ואח' נ' ממ
 3צ
ת
 4יובל שני "זכויות כללכליות ,חברתיות ותרבותיות במשפט הבינלאוומי" זכויות כלככליות,
חברתיות ותרבותיות
שני עורכים.(20004 ,
אל ) 331 ,297יוררם רבין ויובל ש
בישרא
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חינה
המחייב מבח
אשונה הוכר בה ,באופן אוניברסאלי ,במעמדן ה
הזכוייות החברתייות שכן לרא
ה אושררה עע"י ישראל בבשנת  1991והיא
טית של מספפר נרחב של זכויות חברתיות .האמנה
משפט
תמו,
 1965ל 1999-נחת
1
צד לה .חשובב לציין שבין השנים
שראל הינה צ
האמננה המרכזית בתחום שיש
ה צד
חברתיות פרטניות וישראל הינה
ת
אמנות נוספות העוסקות בזכוייות
ת
שלוש
בחסוות האו"ם ,ש
ה זו מכירות בזכות לעבודדה ,לתנאי עבבודה
הן צד באמנה
מוצהר שמדינות שה
ר
לכולן .5באמנה מ 1966-
ן
חיים
תר ,שכר הוגן ,איסור הפלייה ,קיום נאוות וכד'( ,לבייטחון סוציאלי ,לרמת ח
)הכולללים בין הית
קפה
יחד עם זאת היק
נגיש לכולם( .ד
חינם חינוך תיכונני ומעלה ש
נאותה ,לבריאות וולחינוך )חינוך יסודי ם
שננקטת מלמדת שיישנה הכרה בכך
ת
סית
הזהירה והיחס
רש והלשון ה
של ככל זכות לא נקבע במפור
6
ת.
תחשב במגבלות תקציביות
תיות ע"י המדדינה הוא מוגגבל ויכול להת
קף מימוש הזככויות החברת
שהיק
מנות
טה של האמ
בעשור האחרון נניכרת מגמה לפיה יש התחזקות של מנגנוני האכיפה והשפיט
מנה וועדה לזכויות כלכלליות,
ת חברתיות .בשנת  1985הוקמה ע"י מדינות האמ
סקות בזכויות
העוס
אמצעות "העערות
להוראות האמנה בא
ת
לתת קונקרטיזצציה
תפקידה ת
תיות אשר ת
תיות ותרבות
חברת
הוראות השונות.
תוכן מעשי לה
פרשנניות" בנוגע ללהוראות שוננות של האמנה ובכך הועעדה נותנת ת
תכנים הנקבעעים ע"י הועדדה ואלה בגדדר המלצה בבלבד
אמנם המדינות ההחברות אינן מחוייבות לת
ם
7
להמלצותיה ערך שכנועיי .
ה
מקנה
ה
אולם יוקרתה של הועדה
ם
מושן
תיות בחוקה ,היקפן ומימ
שקיומן של זזכויות חברת
מהשווואה בינלאוומית שתוצג להלן עולה ש
מלמדת על ייישומן בפועל .בן-
ועצם ההצהרה עלליהן בחוקה לא בהכרח מ
ם
משתנה ממדינה ללמדינה
תיות כפי שעעולה
את המחויבות החוקתית לזכויות חברת
מדד כמותי שמבטא ת
בסט ודהן 8בנו מ
ה בין
שקיימת שונות רבה
ת
פרשנויות משפטיות ,בבכל מדינה .ננמצא
ת
קסט של החחוקה בלבד ,לללא
מהטק
הרה
ה .החל בהצה
המחויבות לככל זכות המפפורטת בחוקה
קף הזכויות ווהן במידת ה
המדיינות הן בהיק
קשר
טות דרכי פעוולה ליישום הזכות .כמו כן ,נבדק הק
כללית ולא מחייבבת וכלה בחווקות המפרט
ת
ת המחויבות בחוקה לבין יישום הזכויוות בפועל.
האמפפירי בין מידת
קות של  51מדדינות מתוך  644שנבדקו( וררמת
מופיעה בחוק
נמצא שהזכות לחחינוך היא הנפפוצה ביותר )מ
א
סוציאלי אף היא נפוצה למדי )מופפיעה
הזכות לביטחון ס
ת
ביותר.
המחוויבות לה הייא הגבוהה ב
היא השכיחה פפחות
ה יחסית .הזככות לדיור א
קות של  47מדדינות( אולם רמת המחויבבות לה נמוכה
בחוק
טאת
)מופייעה בחוקות של  21מדינות בלבד( .בבאשר לקשרר בין הרמה ההצהרתית כפי שמתבט
מצאו
הממשלתית בתוצר נמ
ת
הממשלה
ה
אות
שמתבטא בסך הוצא
א
כפי
שום בשטח כ
קה לבין הייש
בחוק
חברתיות השפעה
קה לזכויות ח
חויבות בחוק
הממצאים מורים כי אכן יש למח
ם
ם.
אים מעורבים
ממצא
מדד
שאין קשר בין המ
ן
אולם נמצא
ם
תוצאות מדיניות ברריאות.
ת
כן על
בפועל על תשלומיי ההעברה וכ
ל
סקנדינביה הן דוגמה ללכך,
ה
מדינות
ת
משלה.
הוצאות הממ
המסככם של הזכוייות החברתיוות לבין סך ה

 5שם ,עמ' .312-315
כלכליות ,חברתייות ותרבותיות ,,כ"א  ,1037סעייפים .6,7,99,11,12,13
ת בדבר זכויות כ
מנה הבינלאומית
 6האמ
 7שני ,עמ' .321
טיה ,נייר עמדה .49
שראלי לדמוקרט
בחוקה ומדיניות כלכללית ,המכון היש
ה
חברתיות
סט א .ודהן מ ) .(20044זכויות ח
 8בן-בס
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ישנה מחויבות גבבוהה של המדדינה
ם בפועל ה
חברתיות נמוך אולם
ת
המדד הממוצצע שלהן לזכויות
שכן ה
ה.
ת של תושביה
לזכוייות החברתיות
9

מדינות האיחווד האירופי – השוואה ביננלאומית
הזכוייות החברתיוות בחוקה במ
חברתיות בחווקה.
בהתייחסות לזכויות ח
ת
ס
במדינות האיחוד האירופי קייימים מספר אבות טיפוס
אין כלל חוקה(( לא
טניה )שם ן
טריה ובבריט
שבאה לידי בביטוי באוסט
ת הבסיסית ש
העמדדה הליברלית
קובעת כלל זכויוות חברתיות בחוקה ,אוללם ישנם חווקים המסדירים זכויות חברתיות בררמת
ט .בארצות ההשפלה )בלגיה ,הולנד ,לווקסמבורג( ,בבצרפת ובמדדינות סקנדיננביה ישנה הככרה
הפרט
תית בזכויות חברתיות ,כללכליות ותרבותיות .ההכ רה היא גם בפסקאות מדיניות המצהיירות
חוקת
אינן
חוקות אלה א
הזכויות שעל המדיננה לספק בררמת הפרט .ח
ת
דרת
על מטרות המדיננה וגם בהגד
ת רגילה.
מוגדרות בחקייקה מדינתית
יורדוות לפרטי הזככויות ואלה מ
תיות
במדינות דרום איירופה )איטלליה ,ספרד ,פפורטוגל ,יוון(( החוקה כולללת רשימת זכויות חברת
מפורטת המוגדרוות כזכויות לפרט ולא ררק כהצהרת כוונות של המדינה .אוולם מעבר למלל
רשת חקיקה ככדי להפוך אוותן לאפקטיבביות.
ת אכיפה ונדר
הזכוייות אינן ברות
האירופי המובבאת בלוח שלהלן עולה בבבירור כי לא ניתן
שוואה המפוררטת בין מדיננות האיחוד ה
מההש
מדינה.
לקשוור בין קיום זזכויות חברתייות בחוקה לבבין היקפן ויי שומן בפועל בבכל מדינה ומ
ה גם
אשר בו ישנה
תב זכויות א
רמה הכלל אירוופית ,בשנת  , 1989קבע הפרלמנט האירופי ,כת
ב ה
(Decclaration off Fundamen
ntal Rights aand Freedom
ת חברתיות ))ms of 1989
התחיייבות לזכויות
האיחוד האירופי.
ד
החקיקה במדדינות
ת הצהרתית והשפעה על ה
מך זה חשיבות
למסמ

Butt M.E, Kuubert J.,Schulltz C.A (1999)). Fundamental Social Rig
ghts in Europpe. Social Affa
fairs 9
Series PE
E 168.629, Eur
uropean Parliam
ment.
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יסוד בחוקה של המדינות
כלכליות ותרבותיות כזכויות ד
ת
תיות,
מס'  :1קיום זזכויות חברת
לוח מ
האירופי
החבררות באיחוד ה

המדינה

תיות בחוקה
זכויות חברת

בלגיה

תייחסות למעעט זכויות יסווד חברתיות.
חוקה משנת  1994ובה הת
כלפי כלל
י
אזרחים אלא נבחנות
הזכויות ניתננות לא רק לא
הזכויות המוגדדרות הן הזכוות לעבוד ,הזזכות לתגמול
התושבים .ה
עזרה משפטית ,דדיור הולם,
הולם ,ביטחוון סוציאלי ,בבריאות ,ה
התרבות והחבברה .בחוקה
סביבה בריאה ,מימוש עצצמי בתחומי ה
מוגדרים בחקייקה רגילה.
אין אמצעים לאכיפת הזככויות ואלה מ
רווחה אמיתית
ה
קה חברתית ננרחבת ,והיא מדינת
בבלגיה חקיק
למרות ההגדדרה הלא מפוורטת של הזככויות החברתייות.

דנמרק
ק

חברתיות
את הזכויות הח
ה מגדירה ת
חוקה משנת  1953שאיננה
תיות של האזררחים מפורטוות ומוגנות
במפורט .הזככויות החברת
קיקה מדינתיית רחבה.
ביעילות בחק

גרמניה
ה

סות פרטנית ללזכויות
משנת  1949אין כ מעט התייחס
ת
בחוקה
מהות להגנה.
התייחסות הייחידה היא לזכותן של אמ
חברתיות .הה
מנע מלקבע זככויות הנתונות
היתה רצון הככותבים להימ
הסיבה לכך ה
החוקה מתאררת
לשינויים כלככליים ולתנא ים חברתיים .יחד עם זה ה
ת
ה וכל פעולה של רשות שללטונית חייבת
את גרמניה ככמדינת רווחה
ת
אין התייחסות
קרונות של מדדינת רווחה .לכן ,הגם שא
להתאים לעק
ה או בחקיקה רגילה ,הן מככוסות על ידיי
לזכויות חבררתיות בחוקה
עקרונות מדיינת הרווחה.

יוון

תייחסות
משנת  ,1975עודככנה בשנת  19986וכוללת הת
ת
החוקה
ת
קה מגדירה בבפירוט זכויות
מפורטת לזככויות יסוד חבברתיות .החוק
מפורטת,
למרות ההגדרה המ
ת
אישיות וזכוייות יסוד חבררתיות.
החוק והמדינה
ק
אמצעות
תיות ביוון איננן נאכפות בא
זכויות חברת
משפט.
צעות בתי המ
איננה יכולה לדרוש לאכו ף אותן באמצ

ספרד

הגרמני הבסייסי .בחוקה,
ה ע"י החוק ה
נת  1978מונחה
החוקה מש ת
שנה של דיקטטוורה ,נעשה
החדשה יחסית שחוקקה לאחר  40ה
ט
העכשוויות וליצור לפרט
ת
מודד עם הבעייות החברתיות
ניסיון להתמ
הצהרה על היוות
רשימת זכויוות מקיפה כככל שניתן .בחווקה קיימת ה
החוק .מוסדוות
ומושתתת על יסודות ה
ת
טית
המדינה סוציאל-דמוקרט
סף
ובתי המשפט מחוויבות להצהררה על מדינת רווחה .בנוס
י
הציבור
רשימה ארוכה של זכויות
ה
לחלק ההצהרתי החוקה ככוללת
מנוסחות כזכוויות לפרט.
חברתיות המ
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צרפת

התייחסות מינימאלית לזכויות יסודד
ת
משנת  1958מכיל ה
ת
החוקה
ת
הקדמה משנת
שנו קישור לה
ת חברתיות .יש
כוללת כלל זכויות
ת
ואיננה
חד לעבוד ,לפררט
תו של כל אח
ת כללית לזכות
 1946בה ישננה התייחסות
ולמשפחתו ללהתפתח ,ילדדים ,נשים ועובדים מבוגריים זכאים
ת
קה מתאימה ככדי לממש את
לבריאות ולבביטחון פיזי .ננדרשת חקיק
הזכויות.

אירלנד
ד

ת  ,1937משקפפת את האמונה הדתית
אירלנד משנת
החוקה של א
תמיכת המדיינה
העמוקה של העם האירי .למשל ישנה התייחסות לת
לבית ויוכלו
באמהות כך שלא יצטרכוו לצאת לעבודדה מחוץ ת
מן למשפחותייהן .גם ההתיייחסות לחינווך מצביעה עלל
להקדיש עצמ
שלוח את
מדינה לא תחיייב הורים לש
ם .נקבע שהמ
ערכים דתיים
הם .יחד עם
מתאים למצפון שלה
ם
ה"ס אם הדבבר לא
ילדיהם לביה
המדינה נדרשת לכך שכל ילד יקבבל חינוך מינימאלי בנושאיים
ה
זאת
ת
קה את הזכות
הסיק מהחוק
תיים .ניתן לה
מצפוניים ,רווחניים וחברת
זכויות שאינן
ת
הזכות לבריאוות .יחד עם זאת גם
לעבוד ואת ה
ת
שבון ע"י רשוויות ציבוריות
ת להילקח בחש
מוזכרות במפפורש חייבות
ככל שהדבר אפשרי.

איטליה

משנת  1947עודכננה בשנת  1993מתייחסת ללמס' זכויות
ת
החוקה
ם זכויות אינדדיבידואליות ולבית המשפפט
יסוד חברתיוות אשר הן גם
חשוב בהגנה על זככויות אלה.
ב
תפקיד

לוקסנבבורג

חוקה של בלגייה
ה ב .1998-דוומה מאוד לח
משנת  1868תוקנה
ת
החוקה
סות מועטה ללזכויות יסוד
ולמדינות שככנות אחרות .ישנה התייחס
קת הזכות
כך קיימת הזכ ות לעבוד ,לעעובדים מוענק
חברתיות .ך
ציאלי ,הגנה בבריאותית ופננאי .לכל אזרח זכות לחנוךך
לביטחון סוצ
חקיקה .הזכוייות
ה סוציאלית מוסדרות בח
טיפול רפואי והגנה
ל
יסודי .
הפרט אלא הצהרת
ט
חוקה אינן זכוויות של
המוזכרות בח
החברתיות ה
ה.
מדיניות לאררגונים שבאח ריות המדינה
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הולנד

קה של מדינת
ה ב .1983 -כדי ליצור חוק
משנת  1815תוקנה
ת
החוקה
חריות המדיננה .כך אחריות
ת הוגדרו באח
רווחה הזכויות החברתיות
ק ,בריאות
לייצר דיור מספיק
ר
צר רווחה לאזזרחיה,
המדינה לייצ
החוקה לא מעניקה
ציבורית ,חיננוך חינם והגננת הסביבה .ה
ת אל מחייבת את המדינה לפעולה.
לאזרחים זכויות פרטניות
אף נאסר
של הזכויות וא
שום התייחסוות לאכיפה ש
בחוקה אין ש
של הפרלמנט.
ה בחוקים ל
במפורש לחזזור על החוקה

אוסטרריה

תיות אלא לזככויות
ת יסוד חברת
חסות לזכויות
אין כל התייח
הזכות לעבוד והזכות לחופפש עיסוק.
ה"קלאסיות" בלבד כמו ה
אוסטריה מדדורגת בין מדיינות האיחוד כמדינה עם
למרות זאת א
תי רחב ביותרר.
ביטחון חברת

פורטוגגל

יסוד חברתיות
 .1997זכויות ד
1
ה בשנת
משנת  1976תוקנה
ת
החוקה
מור על
מוגדרות בפיירוט רב .הסייבה כנראה היה הרצון לשמ
אחרי תקופה ארוכה של דייקטטורה.
הדמוקרטיה ככל שניתן א
רבים ככל שניתן ,הנוגעים
תדלת לכסות תחומים ם
החוקה משת
חות כזכויות אישיות ,ונוצצר רושם שהן
לאזרחים .הזזכויות מנוסח
שית מלווה בבחובה ספציפיית של המדיננה
ברות אכיפה .כל זכות איש
הוראות למדינה איךך להפוך את הזכויות לאפפקטיביות
ת
וישנן

פינלנד

החברתיות מנוסחות
ת
החוקה מ 19119-תוקנה ב  .1995-הזכויוות
מוסדות
לקיומן מוטלת על מ
ן
חריות
מדיניות והאח
כפיסקאות מ
המדינה .הזככויות אינן מננוסחות כזכוייות אישיות .ללמדינה יש אככן
חברתיים שוננים במיוחד בבתחום החינוךך.
אחריות גדוללה בנושאים ח
מחקר וחינוך טכנוולוגי גבוה,
ר
ת לעודד
מדינה נדרשת
כך למשל המ
אים אלה איננם
חקלאות מסחר ומדע וכן עיסוק באומנות .אם נושא
קולג'ים ולתמוך
ם
חזיק
נלמדים באונניברסיטה עלל המדינה להח
חינוך הגבוה ללא
ם למטרות אללה .כך גם הח
במוסדות פרטיים שקמים
ם
ת ,ביטוח ברייאות ולעיתים
חינם אלא כוללל גם ארוחות
רק שניתן בח
ומגורים.
.
ה"ס
חופשית לביה
גם תחבורה ח
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שוודיה
ה

ם"
קבע בה "עקרונות בסיסיים
ה ב .1980-נק
משנת  1975תוקנה
ת
החוקה
של
טים הינה מטררה יסודית ש
תית של הפרט
הרווחה הכללכלית ,תרבות
את הזכות
הממשלה להבטיח ת
ה
הפעילות הצייבורית .מוטלל על
וסביבת חיים טובה..
ת
ציאלי
לעבוד ,דיור וחינוך ולייצרר ביטחון סוצ
ת
מדינה לזכויות
המיקום בחווקה )בפרק העעקרונות( של מחויבות המ
חה ומוסדות
ה רואה עצמה כמדינת רווח
חברתיות מללמד ששוודיה
העקרונות שמותווים בבחוקה.
ת
המדינה מחויבים לפעול ללפי
ה
הזכויות החבברתיות הרבוות שניתנות ללאזרחים מוגדדרות בחקיקה
ת
טבות הניתנות
רגילה וניתנות לאכיפה בבבתי משפט מנהליים .ההט
ע"י המדינה אינן תלויות בבמצב הכלכללי של המקבלל .התוצאה
חון חברתי מינימאלי
חריות לביטח
איננה רק שללמדינה יש אח
ת
אלא מעוניינת
אותן זכויות א
אחד לקבל א
אפשרת לכל א
לאזרחיה ומא
שוויון חברתי אמייתי.
ן
להשיג

בריטנייה

ת
תיות .הזכויות
תובה ולכן אי ן רשימה של זכויות חברת
אין חוקה כת
מנט ומתוך
מתוך חוקי הפרלמ
ך
מוסקות
של הפרטים מ
החברתיות ש
משפטית בפס קי דין והן בררות השוואה לזכויות
הפרשנות המ
איחוד האירוופי.
אר מדינות הא
הניתנות בשא
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