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כלפי  ,מבודסמ  כלפי המדינההאוהמנדט של 

 ירופי וביחס לקשרי החו  של המדינה האהאיחוד 
  ַ רַנָ   לנקובי 

דינה ההונגרית הייתה אז המ. 2000נגריה חגגה את שנת האל  ליסוד המדינה בשנת הו

מה .  אזרח היה ב  ששרלמנטרי לזכויותהפבעוד מוסד האומבודסמ  , בת אל  שנה

מהו הטווח של , הסיבה ליצירת מוסד חדש זה במערכת החוקתית ההונגרית התהיי

פה צוולאיזה עתיד הוא , מה  הדגשי  של פעילותו בהווה, התפקידי  שהוא מבצע

  ?יפחוד האירויאלנגריה הוטרפות הצ שלמההיבט 
.I טטורות הטוטליטריות אשר עוצבו כתגובה לשתי מלחמות עול  ולדיק, כויות אד ז

כויות יסוד כז מופיעות במערכות המשפט המדינתיות בימינו 20 של המאה ה

ותי מהפט משי "טחות עובהמ  ויות אזרחיות כזבגלמות תמ ויות אלהזכ. חוקתיות

רכת הערכי  החדשה של זכויות אד  מע תולות התואמות אפעעל ידי   פט מנהלי משו

בטיח ולאכו  את הלי  דינה מחויבהמסדות מולפיכ$ כל . והדרישות לחוקתיות

 .ויות היסוד האלה ולהג  עליה  באמצעות זכויות אזרחיותזכ
סורות המלות בעורה הטובה ביותר ובצפילו הדמוקרטיות המתפקדות  אל וא

לא באופ  מוחלט על תמהארוכות ביותר נאלצו להכיר בכ$ שחובה זו אינה יכולה לה

 הסיבה לכ$ שהמבנה הדמוקרטי של המדינה זו. סדות המדינהמוידי כל אחד מ

  י הפרדיגמה הקלסית של הפרדת רשויות בעיד  הְנאור%ת "עוגדר  שה החוקתית 

מת מג אפילו באות  מדינות מערביות שבה  20 הל$ המאה הבמור שינוי עבנאל  ל

ל רעיונות ש תניזמה יטי של"ע ת אד  לא עוותהווניברסלית של זכויהאההתפתחות 

תלוי ברשות המבצעת  שהוא מוסד פרלמנטרי בלתי, סד האומבודסמ מו. יי טוטליטר

די להתגבר על כעיל בדמוקרטיות מערביות  ייכלהוכיח שהוא  ,וברשות השופטת

ק  ערבויות לתכדי , דינההמויות רש שלרה העצמית בק מנגנוני השלהמגרעות 

 .ות המבצעתרשלמנט על הרזק את שליטת הפחול חוקתיות וכדי
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לטו  החוק לאחר שנשלטה על ידי מערכת פוליטית לשבה ששינה מד, גריהונהב

ה לאכיפת זכויות אד  וזכויות כזלי  משמת מוסד קהליבה החשובה הס, טוטליטרית

,  הסתגלות למגמת ההתפתחות האוניברסלית של זכויות אד רק לאחוקתיות הייתה 

טו  החוק והמערכת של לעאלא היא שימשה ג  את הצור$ הגובר להבטיח את ההגנה 

דינה מב מבודסמ אווסד הצעיר של ההמ זוינה בחמ. לדו מחדשנור אשהדמוקרטית 

חוקתית צעירה הוא בעל חשיבות גדולה במיוחד עקב העדר איזוני  חברתיי  

 .מערכת הסוציאליסטית הקודמתמהתקבלו בירושה שהוההרגלי  הפוליטיי  
בה  זכינו שוב 7ְִפִרי   חוקתיות רישות דעל  וויות אד זכרכזי של המד  עמ מעל

 יבה זו אי  ההגדרה הפוזיטיביסטיתסמ .ת המשפט החוקתיביבעיקר  חקמפ  החירות 

סמכות החקיקתית שיצר ופרס  אות   הק או תקנה תקפי  א  המוסד בעלחופיה לש

ה דבר חקיקה תק  אלבר לדרישות פורמליות עמ .לחלוטי  מדויקת, ל בהלי$ תקי פע

נדרטי  של זכויות אד  סטומד בוע, וב  המהותיבמ ג קתי חוהוא  ורק א  א$

ו בתקופת המעבר צראירופאיות אשר נו ש לציי  כא  שחוקות מרכז י.וחירויות יסוד

 דישות תשומת לב מיוחדתמק, שטר קומוניסטי למשטר של דמוקרטיה חוקתיתממ

פקיד שלה  רכת הבינלאומית של זכויות אד  ולתענושא של התאמה לערכי  של המל

יחוד אובמסגרת השתלבותנו ב תא  לכ$בה. ומיותלא מערכות המשפט התריביצ

 בית המשפט האירופי לזכויות שלכזיי  רמהקי הדי  פסנחנו מתחשבי  ב אהאירופי

נו של תלצומההבחלק מ  ; אד  במהל$ הפעילות שלנו בתחו  ההגנה על זכויות אד 

ל$ ומתהווה הויות נוהג בינלאומי כללי כל שזה מתחיל לה כ.התייחסנו לפסיקות כאלה

גוני זכויות האד  ברחבי ארבקרב ) כתוב חוק בלתי(הג אחיד של זכויות אד  נו

 .העול 
יש , קתיות של החקיקהחול ה ע המגת המשפט החוקתי כאל יל בא אנו מתייחסי   א

קתיות של חו שומרי האלמערכות שלטו  החוק כ במבודסמני אולהתייחס אל ה

לטות בית המשפט החוקתי החישו  והאכיפה של הימוב  זה  ב.חוקאכיפת ה

במספר גדל והול$ , התא  לכ$ב (. בי  המטרות העיקריות של פעילותנוה רקטיקה בפ

רונות קעהכי  ורעה, גישי  את המסגרותמדו נ א וקי  לחיה פנחו  מה  לצות המשל 

שפט החוקתי עצמו אופ  טבעי בית המ ב).חלטות בית המשפט החוקתיבהבעו נקאשר 

 כ$ו, סיקות של בתי משפט חוקתיי  ובתי משפט לזכויות אד  אחרי לפה פנמ
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   בהקשרות גלהיות יותר אחיד תו זכויות יסוד הופכשלהמרכזיות  ורשנותהפ

 .לובליהגי ובהקשר אפואירה
 כל שלקרית ומוחלטת עי, כיפה של זכויות אד  היא באופ  טבעי חובה נמשכתאה

מוש שיבדבר חשד ק א  ה רעלופ מבודסמ אוה .רות ציבורישית  ונ כל שלרשות ו

. ק  תפקידותוערכה מ נו אקבות תלונהבעיקה שהחלה בד עלוסס מבלרעה בכוח 

ציע או ליזו  את מניעת להאומבודסמ  יכול ה,   לו סמכות להוציא צווי איחר שאמ

מ$ על ידי נתד מי תראש, ודיסכי ערבר בדטיעו  המקצועי ה. כויותסמהשימוש לרעה ב

א וה, הלאומית של זכויות האד  לחירות וכוח  המעצב את ההיסטורי המוסכמה הבי 

הנכונות לעזור והכוונה לשת  פעולה , וס  על האמור לעילנ. בעל חשיבות יוצאת דופ 

טנדרט חדש בה סימצשכ  חוקתיות  , היא חשובה ביותרג ע  המוסד שאליו פוני  

 .נהלהִמשל בעלי הכוח ושגרת דות ָמֲעגבוה יותר כנגד ה
המדינה   בי  היתר   היא , פשטותבא  נציג את הדברי  , טרה המשותפתמה

ילת זכויות היסוד של גבמ .ידותי לאזרחידההומניסטית וִמנהל טוב ושירות ציבורי 

א הימעות שהמ. טוב ות האזרחי  למנהלזכ מנוסח כהז )41סעי  (האיחוד האירופי 

גינות בה, נייניו יטופלו ללא משוא פני שעתו של כל אד  שהמגילה מבטיחה שזכו

זכות זו . רערלעות כזה האיחוד ויש לו שלובתו$ זמ  סביר על ידי המוסדות והגופי  

לפני שינקטו כלפיו אמצעי  אשר , כוללת את זכותו של כל אד  שדבריו יישמעו

ה זה יה. לו כל אד  לנגישות לתיק שו שלואת זכות ,יכולי  להשפיע עליו לרעה

יה השפעה תהגילה המוראות להאירופי אשר עשה מאמצי  כדי ש המבודסמ אוה

וד האירופי הק אתתקי  להאשר הצליח כ, נהללממידה אחידה  בע אמתקיתאִמתית ו

 The European Code of Good Administrative(ינה תק להתנהגות מנהלית
Behaviour (מש מודל ולתת תמרי  לשלה גמא זו יכודו.  המעשינו בסיס ניסיועל

בה בעת היא משקפת את אחת ו, דינות החברות החדשות באיחודלמבמיוחד 

 .  המוסדות של הנציבי  הלאומיי לש רספקטיבות האירופאיות החשובותהפ
מנהל  והמבודסמ או  הלכ. ול להיות מושג רק בכוחות משותפי יכי  תקנהל מ

בה הריסיוננו נית  לומר שההצלחה מנ. מקבלי  את הכורח של שיתו  פעולה הדדי

ת  ני. תפתח שיתו  פעולה הכיפת דרישות חוקתיות הייתה בתחומי  שבה באביותר 
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תו  שי   המבודסמ אולצות ההמ שלחזקו ה  אימוצ  התלומר באופ  כללי שבהונגריה 

 .דרש כדי להטמיע הנהפעולה 
שעומד בראש  מייא שבמקרי  מסוימי   הכ$ לעוררת ההשראהמו הוכחה החדשהה

 אומבודסמ המלצת  הת  שירותי  ציבוריי  מבקש אתנו  הגואו , סד או גו  מנהלימו

מטרה למנוע מראש  ב אמצעי מתוכנ של הפעלתו תלתחיפני  לישות חוקתיותדרניי  עב

תגרי  חדשי  א, אופ  טבעיב, היק  הרחב של תופעה זו משמעותוה. תלונות אפשריות

  . ול  אנו ערוכי  לכ$אמבודסמ  ו לאתומשימות חדשו
.II 19 מצע המאה הבאדות למוהה ק  לזכויות היתר שמהפכה של כבוד האד  מה 

את , השווה והמוחלטת של כל אד , שפטית הכלליתהמירותו כש אתבאירופה וקבעה 

את הזכות לבעלות על קניי  פרטי ואת , את השוויו  בפני החוק, החירות האישית

חופש , ללה את חופש המחשבה כרות הפרטחי. קתיי הזכות להתאגד כעקרונות חו

 הזכות להתאגד כללה. חופש העיתונות ואת הזכות לבטא דעה באופ  חופשי, המצפו 

מפלגות פוליטיות כמו ג  את  וגודי  מקצועיי אי, אגדויותהתכות לייסד זה תא

מיזמי   ל הזכותאתלל  כחופש הקניי . ההתארגנות העצמית של חברה אזרחית

 . ת התחרות החופשיתוא  פי משותאואישיי   י עסקי
 י תר וטהוריו י יד הוגנ  תמוצהרות המה ויות היסוד וזכידיאלי  המופשטי אה

תחילת היווצרותה של  בחלפוהוכויות היתר המולדות ז.  עשי שלההממוש מיתר מהיו

עברו  שערי  הכלכליי הפזכויות יתר של עושר אשר נבעו מ בהחברה האזרחית

, וצאה מכ$ התפצלה ברגע לידתה ג  החברה האזרחיתכת . או נוצרו מחדשבירושה

 . ומעבר לדרישה לחירות התעוררה הדרישה לשוויו  או לפחות לשוויו  הזדמנויות
ל השני הגונה מכ ש מה אזרח הראשו  של זכויותלגהעקבות  ב בא19 ו  המאה המס

מדינות האירופאיות הו  הקבלה של הזכויות החברתיות ניסע . של זכויות חברתיות

קול הקורא הלצות המעול על פי לפרצו  ועידמהציאליז  וסה שליצוניות הקלמנוע את 

 . 1 לנושאי המשרות בכנסייה13 יאו הל רשל האפיפיו
___________ 

1 Rerum Novarum") 1891 במאי 15  ב13  קול קורא של האפיפיור ליאו ה ") עניי  חדש 
 .מסמ  יסוד של הכנסייה; לנושאי המשרות בכנסייה הקתולית בעניי  מעמדות העובדי 
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לפי  כ המדינהשלובות החוהיק  , רחבוהת המדינה שלו  הפעולה תחהתערבות וה

  ובהכרח , חינו$, בותתר,  רווחה,יאותברייני ענכלומר ב, ל בתחו  החברתידג רחיהאז

 א$, פ  הול$ וגדלאוכל אזרח בלגה אדינה הפטרנליסטית דהמ. בתחו  הכלכלה

זרחיה והשיגה לעצמה כוח מוחלט על החברה כולה  אאת" תהקנ "איהבתמורה 

לאומית סוציאליסטית פשיסטית או ,  שנקרא דיקטטורה קואופרטיביתמהורה של בצ

  .קומוניסטית
ל דיקטטורות טוטליטריות  שיתה מלאה בזוועותי ה בעיקר באירופה    20 מאה הה

וועות אלה זל .אשר זנחו חירויות יסוד וזכויות אד  והשמידו עשרות מיליוני בני אד 

שקל האמִיתי והחשיבות של המנושות וה  הבהירות את האהייתה השפעה עצומה על 

ות אד  התחיל ע  יגנה על זכווהגל השלישי של חקיקה  ה.זכויות אד  וחירויות יסוד

רחבי ל התפשט בכ ו1948 ב  "וניברסלית על זכויות האד  של האוהאההכרזה 

, בי  זכויות כלכליות, ניסיו  למצוא איזו  בי  חירויות אזרחיות ופוליטיות בהעול 

התארגנות העצמית של חברה אזרחית וג  בי  המשימות והחברתיות ותרבותיות ובי  

ילת זכויות היסוד של האיחוד מג. ויות שלהכיגוד לסמבנ, מדינההארגוניות של ה

שתלבה במגמה האוניברסלית הזו כאחד ה, צרפת, ניסבורסמה פש ,האירופי

, מגילה מצהירה על הזכויות הפוליטיות ה.ושא זהבנהמאוחרי  ביותר   המסמכי

ויות כז .החברתיות והאזרחיות של אזרחי האיחוד האירופי בשישה פרקי , כלכליות

נה להגנה על זכויות אד  אמות והחירויות המפורטות ביאלה מבוססות על הזכו

 The Convention for the Protection of Human Rights and)וחירויות יסוד 

Fundamental Freedoms)על המסורות החוקתיות המשותפות של המדינות  ו

צדק , חירות"קפת את האחדות והאיזו  של משמה כבר עצגילה המ. החברות

 ".יותרוסוליד
. שקפות מערכת זכויות זו ממבודסמ האועובדות הסטטיסטיות מנסיונו המעשי של ה

 :  כדלקמ יוי גבוהה ההכופרו בתדירות שהשר הזכויות החוקתיות ע, וגמהלד

 , )11,3% (הזכות לקניי .  2,   )33,9%ריבונות הע  , ביטחו  משפטי, שלטו  החוק.  1

כות לרמה הגבוהה ביותר של בריאות ז  ה.4   ,)10,7% (פה משפטיתזכות לתרוה  .3

  ,)6,5%(הזכות לחיי  ולכבוד האד  .  5,  )9,5%(הזכות לסביבה בריאה , גופנית ונפשית
 , )3,1% (תור או להגיש תלונהלעכות ז  ה.7   ,)4,6%(ציאלי סוכות לביטחו  הז.  6

  ,)2,7%(  על ידי גופי  ייצוגיי  מקומיי  הזכות להוצאת צווי.  9,   )2,8%(פליה א  .8
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ור השני של הד ה ור הראשו  הד ה י  שלעוי גל). 2,8%(כויות ילדי  והוריה  ז   .10

  .הונגרי המבודסמ האוי  לידי ביטוי בעבודתו של באזכויות אד  
II.1. המדינה החוקתית  של יסיסיהבמוסדות  הבהונגריה שונתנו היציבה היאמא 

 לא. הל$ פעילות במת הזכויות החוקתיות אהרשויות מכבדות  ו,ראוימתפקדי  כ

התאמה לדרישות  מקרי  של אי הורוב, אירעה פגיעה מכוונת בזכויות חוקתיות

וה  תוקנו באופ  מיידי בעקבות הערה , שלנות או חוסר ארגו  רבעקעוררו התחוקתיות 

 של או רשלנות א היו מקרי  בוטי  שבה  גישהל. מבודסמ אואו המלצה של ה

 .הרשויות יכלו לאיי  על הבסיס של המדינה החוקתית או להפר אותו
שהיא חלק , רוב המקרי  שנבדקו הרשויות הפרו את הזכות לביטחו  משפטיב

חת הסיבות  א.כות לביטחו  משפטיהזובעת מ  הנ, את הזכות להלי$ הוג  ומחוקתיות

כ  קשה ול, ותבכיות יותר מורשויות הפכו לההריקות של ספההאפשריות לכ$ היא ש

יקות עלולה לגרו  ספההמורכבות של , רה מזוית.  פיה עללאזרחי  לפעול 

פחות  שרחי זאהלהשפיע על האפשרות של ל  שיכומה, לאנדרלמוסיה בהליכי 

 . מתמצאי  בבעיות משפטיות לעשות שימוש בזכויותיה 
י תופעות חדשות תלב לשנית  לשי  , בקשר לדור הראשו  של זכויות אד , לב זהשב

ספקטיבה פר לעוקו  מסוי  תיעידות על מאשר , בחלק  א$ כבר קיימות ברחבי העול 

 .התפתחותית בעתיד בהשוואה לגישה והנוהג הקלסיי 
המקרה ש$ בכדור השני מהבח  באופ  כללי מוור הראשו  של זכויות אד  הד) א

תחו  הפרטי ובחירות  בתערבוהתאיסור ה. ינהמדהראשו  מתאפיי  בפסיביות של ה

קרה השני אפשר דווקא לציי  את האקטיביות של במ. הפרט ה  מאפייניה הבולטי 

ובת האינטרס של העלאת הזכויות  לטהההשתתפות הפעילה שלאת , המדינה

. הכלכליות והחברתיות בסיוע של יצירת מערכת של מוסדות וקביעת תנאי  מספיקי 

אינטרס של ההגנה הבש  :  מערכות פוליטיותפעה הקשורה להתפתחות שלתוימת קי

, בהתחלה במעגל צר, תתפות פעילההשהמדינה משתתפת  כויות פוליטיותזעל 

וגמאות  ד.המדינה מממנת מפלגות פוליטיות כמוסדות פוליטיי  חוקתיי , לדוגמה

ת  ני, למעשי  כאלה המתרחשי  במסגרת ההתפתחות של ההגנה על זכויות יסוד

 . נוודתעבלמצוא ב
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טחה לשמור על לגליות ועל קיו  החוק ה  דרישות בסיסיות וההבק חומירה על הש

 רמסמלת יותר מאש" מנהל חוקתי"אבל הדרישה של . מהליכי  שנוקטות הרשויות

יקרו  של הע. נהל חוקתימיומו של ו לקזו הינה רק תנאי שאי  בלת. פדה על חוקיותהק

אומבודסמני  שוא  בדיוק לבטא הדת עבו בהלי$ הוג  מטע  הרשויות שפותח ואומ 

פקוד והתפעול של הת. צוע חוקתייב את הער$ החוקתי המוס  שהוא ב  הלוויה של

כלומר עליה  , אנושי, צודק, הול , אלא ג  יעיל, הרשויות צרי$ להיות לא רק חוקי

 . לשמור על כבוד האד  במקרה הספציפי
ובת המדינה לכבד ח ":זה הבאה כהנחיה כלליתהתתחה פובקשר למקרי  אלה 

של  רההפיעת מנ  משמעה יא אפליה  כגו  הזכות לאי  זכויות יסוד ולהג  עליה  

ו  קיא היא כוללת את חובת המדינה לספק את התנאי  המתאימי  לאל, כויות אלהז

הגנה על זכויות יסוד כוללת את החובה להבטיח את התנאי  האישיי   ה.ויות אלהזכ

 ". ויות יסודזכו  קילוהארגוניי  החיוניי  
כה להיות רחבה יותר בקשר לדור הפמדינה  הקטיביות בש אל פיכ$ המחויבותל

יקר כמחויבות להבטיח את שלטו  החוק בעיא מופיעה וה, הראשו  של זכויות אד 

 . הדמוקרטי ואת התפעול של שירותי  ציבוריי  ומנהל ציבורי
 הו האופי הבלתיז. זרחיות ופוליטיותד גור  ראוי לציו  בתחו  של זכויות אעו יש) ב

ל ע  ולה להפו$ לאיויכפדה פורמלית עליה  הקמוגבל של חלק מהזכויות כאשר 

עמי  לפצמאות הרשות השופטת עומדת  עבימינו. חירויות ועל זכויות אד  אחרות

קשורת הת. ד התקשורת מאשר זו של הפרלמנט או הממשלהמצולה יותר גדבסכנה 

, וע א  מישהו אש  או לאלקב,לחרו  די , לשמוע את הצדדי , יכולה לאתר מקרה

    התקשורת לכ. פטמשני שהתקיי  לפמשטרה טר  החלה אפילו בחקירה או הבעוד 

עלולה להיות איו  גדול יותר לעצמאות השופטי    וזוהי תופעה כלל עולמית 

אשר מתפקדי  , ממוסדות חוקתיי  כמו הפרלמנט והממשלה והאומבודסמני 

יהיה זה , יבט אחרמה. כת המסורתית של הפרדת הרשויותרולמי  ומאזני  במעכב

ולות להיות מאוימות יותר על ידי עלותר בייסיות בסמדויק לקבוע שזכויות האד  ה

אשר " ריאליטי"די להתייחס לתכניות ה  התקשורת מאשר על ידי מוסדות חוקתיי  

  כל מיומנות ישירה לבחו  את י אמבודסמ לאו. מיליוני  צופי  בה  ג  בהונגריה

עיה שבתכניות אלה הב למרות  זאת בשל חופש העיתונות  ו תכניות הטלוויזיה 
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. אלא לאובייקטי , המשתתפי  אינ  נחשבי  לבני אד  או לישויות משפטיות

יבט המסוכ  והעצוב ביותר של תופעה זו הוא שהמשתתפי  בתכניות טלוויזיה הה

 המשפטית שלה  באופ  תהכבוד והסובייקטיביו, שיותרוס את האילהאלה מנוצלי  

 .תהאישיות וההגדרה העצמי, וד האד כבעל ידי זניחת , פומבי
תוצאה מכ$ הועלה הצור$ להגביל זכויות מסוימות בהקשר של מספר זכויות כ

ההגבלה והביקורת צריכי  להיעשות רק במטרה להג   שאול  חשוב להדגיש, לחירות

כגו  , ינ  ניתנות להעברהשאכויות ז, רות של בני אד אחל זכויות בצורה יותר יעילה ע

  .$ האד ערהמייצגת בעצמה את , מיותעצ
II .2 .נחשבות ככלל   הזכויות הכלכליות והחברתיות   ור השני של זכויות אד  הד

כרח הה בשל, מו הזכויות האזרחיות והפוליטיותכ,  ותר עליהלולה שלא נית  כא

   אזרחי  שלסיסית ביותר הבביטחו  קיומי הוא הדרישה . וחקבד) אפילו(בקיו  

 Rerum) הקול קורא של האפיפיור ג . אפילו לפני הייסוד של מדינה כלשהי

Novarum)עוד לפני יסוד מדינה , וקיימת לו, האד  קוד  למדינה: "צביע על כ$ ה

 ". פוגוקיי  את  להזכות, כלשהי
כלול ללא כמת כל הזכויות האלה ויגנו עליה  המדינות יבטיחו א שרות זאת חיונילמ

ראויה לציו   יסטוריה של חצי המאה האחרונה של הקומוניז  היא דוגמאהה. העדפה

קב ההתעלמות  ע.בול הזכויותבלל בשהכלכלי והמוסרי אשר נגר  , ברתיהחלמשבר 

ובות חשמזכויות אזרחיות ופוליטיות הפכו הזכויות הכלכליות והחברתיות להיות 

, זכות הקניי   ופ  שבו הזכות החשובה ביותר בה  בא, עדיבלבאופ   תר וזכו להגנהיו

 .בוטלה באופ  טכני  אשר היא תנאי מקדמי לחירות הפרט ולביטחונו 
ופ  ברור בא. יי  גרמה לפצעי  חברתיי  רציניי  שקשה לרפא נקהרת זכות פה

 של העובד ומשפחתו ובי  החומריי הטדלת הג עבודה היא כל שלטרה וההיגיו  המ

עבודה והחריצות של העובד מוצעי   ה.ובעלות העובד על טובי  אלה כרכוש פרטי

ונה העובד  קבסיימו עבודה. למעביד במטרה להשיג את האמצעי  החיוניי  לקיו 

אמצעות ב, $ שא  עובד כ,צונוראת הזכות לשכר ואת הזכות לעשות בו שימוש כ

ע אותו למשל במקרקעי  במטרה להבטיחו וס$ סכו  ומשקיח, וצאותבההפחתה 

וש רכהוג בלנולכ  לעובד יש זכות , רכוש זה הוא השכר בצורה אחרת, ולשמור על ערכו

ה של עובדה זו תרמו להתפרקות מיהאלחשה הכתעלמות וההה. ר עבודהכשבזה כמו 
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ל בכוחוסר ישע  וליצירת עוני, ליי כלכיוו  הכללי במקורות כל, המשפחות והחלשת 

 . בדי החברהרו
אשר   סר האיזו  הזה חוינוי החברתי והכלכלי היה הפסקת לשכח שתנאי מוקד  הו

. ות לקניי  פרטי ומהשלטו  המוחלט של המדינה בענייני רווחהזכילת השלהתפתח מ

ות הקניי  הפרטי זכ אשר הכריזה על 1989  ברחש בהונגריה ע  שינוי החוקההתהדבר 

 .ו  של תרומה יחסית להכנסות ציבוריותאבל בינתיי  הכריזה על העיקר
גע בראפשרי לתק   ת  לקבוע שבלתיינ מבודסמ אוודתו של העבסתמ$ על ניסיו  הב

המצב הזה מציב בפנינו אתגרי   ו,פר עשורי מסהפערי  שנוצרו במהל$   כלאת

 .ו  יימדמיוחדי  
 מקו  הגישהשבוא לגרו  לאזרחי  להבי   המבודסמ אופקיד העיקרי של התה

   תיואשר הפכה לשיטה של זכויות אזרח    זכויות כלכליות וחברתיותשלקובלת המ

 ת אי  משמעותה בהכרחוכז, ה  צריכי  לסגל לעצמ  גישה מסוג חדש אשר לפיה

ל זכויות  שי עדזו  יאווד סלא מערכת של זכויות י א,וע ממשלתיסיזכות מ%רשת או 

; את קיומוונהל את הרווחה שלו בכלכלת שוק כל אד  צרי$ ל. וחובות חוקתיות

את   במקרי  נדירי      גובטיחי  את קיומה של המסגרת  ממוסדות החוקתיי ה

 .מנגנוני התיקו 
 שלפלו מחו  לרשת  נגישה זו אי  משמעותה שההגנה על אזרחי  אשר, ד האחרצמ  ה

ת ל כלכליה ש בחסרונותרק  שיאשר ח ויות שבה  היו מורגלי  היטבחרזהזכויות הא

לפיכ$ . תייחסות לזכויות יסודההב עקריכה להיחלש  צ")המפסידי ("שוק 

רשות המחוקקת והרשות המבצעת ייצקו שהי$ לעשות מאמצי  כדי  צרמבודסמ ואה

מלי  ב; והללגנוני התיקו  נמלוד וסיהגרות של זכויות מסל האפשר לככטיב מיתוכ  

אבל לא כזכויות , והחברתיותי$ להג  על הזכויות הכלכליות  צרמבודסמ ואה: אחרות

אלא כזכויות יסוד חוקתיות העומדות , אזרחיות שנובעות מגישה קולקטיביסטית

 .בהתאמה לזכויות אחרות בקטלוג של זכויות אד 
י$ להביא בחשבו  את החלקי  האחרי  של ההפרות  צרמבדסמ ואהוצאה מכ$ תכ

. ה של זכות אד הדרגה הראוי תאכלומר כאשר רשות אינה מבטיחה , החוקתיות

 שישופי של הזכויות החברתיות והכלכליות מניח רמה מינימלית וניתנת להגדרה הא

מחדש של טובי  על  ינה ובחלוקהדמהה זו תלויה ביכולת הכלכלית של רמ. לקיימה
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  יש בה הסטנדרטי  שאת  זה קל לקבוע איעמי  פוזוהי הסיבה לכ$ של. ידי המדינה

צריכות להיות  שמהסטנדרטי  המינימליי   יותרדרישות הגבוהות התואלעמוד 

על פי העמדה שלנו הרעיו  של זכויות חוקתיות אלה כולל סטנדרטי  ניתני  . מושגות

היא ,  היא נכשלת בהשגת רמת סטנדרט זו א .שות במצב נתו הרע  מטלצפייה 

 ותכויות והאפשרויהזכ  תמיד חיוני להשוות את  ל.ויות חוקתיותזכפרה של להגורמת 

 .ליזו  את התיקוני  הנדרשי  בהתא  לשינויי  של התפתחות כלכלית וחברתיתו
ש  ירחי הרפובליקה ההונגריתזאל, לפי החוקה. היא דוגמה טובה כות לדיורהזלת חה

וו  מגמצעות באתמו$ בנזקקי   לפובליקה ההונגריתהר ועל, ציאליסוהזכות לביטחו  

כת חימו  הוא רעמינה בית ע  מדה לל האקלי  שבש. ציאלי סוב של אמצעי  רח

מכירה בזכות   ע  הנוסחאות שצוינו לעיל   החוקה . תנאי בסיסי להגנת החיי 

פיעה על החברה בהיק  הרחב משור די היתעי ב.לביטחו  קיומי כזכות יסוד חוקתית

בעיה איננה אחידה והיא הבהיותה תלויה במצב הסוציאלי של המתלונ   .ביותר

וצות קבדיש תשומת לב מיוחדת להקיד מ  תממבודסואה. אחיד ידורשת פתרו  בלת

בחברה שיש לה  יכולת חלשה יותר לאכו  את האינטרס שלה  או שה  לחלוטי  

 זרחי א חייכ  מסנוי דיירי  בחור  פיכריז ש המבודסמ או  הלכ. ולת כזויכנטולות 

 .חוקה לוגדמנלכ  הוא ו, אופ  ישירב
נימלי המסופק על מיי  חית את ההבטחה של סטנדרט ללכוזכות לביטחו  סוציאלי ה

י להבטיח את זכות האזרחי  דכ .ידי המדינה באמצעות הקצבות סוציאליות

להחזיק ולתפעל את מערכת , המדינה מחויבת להקי , להקצבות חיוניות למחיה

רכת הזכויות מעירת יצ. הביטוח הסוציאלי ואת מערכת המוסדות החברתיי 

יסית להג  על חיי סבהקתית וחהישה דרריכה לעמוד ב צ למחיהוניותיחהלהקצבות 

המדינה תספק תמיכה בתנאי המחיה  י לעמוד במחויבות זוכד. אד  ועל כבוד האד 

 נה ישירה לחיי אד  במקרה שאד  הוא חסרסכני כדי למנוע מז ורדיו  כגהבסיסיי  

 .בית
$ שהאמצעי  של דמנות לכהזמנת בחובה וט צטרפות הונגריה לאיחוד האירופיה

הילה הקקורות של מה .המדינה בתחו  של מילוי המסגרות של זכויות אלה יוגדלו

אלא ג  יגדירו את סוג החובה למדינות , ירופית לא רק יציעו הזדמנות לכ$הא

 קסומנה המייסדת את הקהילה האירופית עלאמבוא  הלויאפ; החברות החדשות
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קדמה ה אתבטיח לה, י  השארב,  מטרות המדינות החברות ה. בשאלה זו לעומק

 למע   יצשות מאמלע, רצות שלה  על ידי פעולה משותפתבאלכלית והחברתית הכ

, יבהיציחה צמלהבטיח , השיפור העקבי של תנאי החיי  והעבודה של העמי  שלה 

ת של הכלכלות שלה  ולהבטיח את דולחזק את האח, ות הוגנתרחתאוז  וממסחר 

 של הקטנת ההבדלי  הקיימי  בי  אזורי  שוני  התפתחות  ההרמונית בדר$

 נוכל א ב ומועיל טויה זה הי. חות מאחרי  פתברכושה האזורי  שליגור הפצו  צמו

חוד האירופי איי הגבוריות בסיסיות לא רק לתאל כאורות אמייחס לתאוריות ההתל

 ". למיועהחוד איה"בי לג, אלא ג  מעבר לגבולותיו
יפה אונעות על ידי שמ  לאומיי המבודסמני אוות של הסיבה זו ההמלצות והיוזממ

ממשלה וכל רשות בעלת סמכות ירחיבו את היק  התאוריות והדרישות הבסיסיות שה

 . בהתא  לפוטנציאל הכלכלי של המדינה
 מ  העבר, "תקופת מעבר"וא עדיי  שה, מצב החברתי הזה במבודסמ אוהמנדט של ה

ויות זכטיבציה שלו לאכו  מוגרת המס שלו ובבאמצעי   לתרו  היא , ידולעתוה ולה

, מ  אישי ותמיכה מהקהילהמא: י כוחות עיקריי  אלה ולשילוב שנליית ע ל יסוד 

 . ומי לאמבודסמ אומית של כל והי החובה הבינלאזו. התאמה ב,כלומר חירות וביטחו 
 ,ההרחבה שיש לצקת למושג זכויות אד  ורשנותהפההסדרה של גופי שלטו  החוק ו

ערכות במרחבי העול   בליכי תהיה  עדיי  בגדר שת. עדיי  לא הושלמו שימותשמ  ה

חות מזווית ראיה לפ,  רק בתחילת דרכ ה שר א, אירופאיות וגלובליות, ותומילא

 .הסטורית
פשטות הת. נו עומדי  בפני בעיות רציניות הנובעות מהטרור הבינלאומי א,וס  על כ$נ

;  זכות החברה לביטחו  ציבורי ואת ליותר ביטחו ישת החברהדריזקה את  חורטרה

 לולעו רויות הפרטחילוי הדרישה האמורה מוביל בהכרח להחלשת מי, ד ע  זאתיח

, וסו תיארשר מוכ, כפי שזה נראה. לדרוש סמכויות נוספות  תגובת המדינהאתעורר ל

 את א$ הבעיה נשארת למצוא, אנשי  נטשו את חירות  הטבעית עבור חירות חברתית

 .האיזו  בהזנחת חירות לש  הגברה נאותה של הביטחו 
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שמעות של זכויות אד  המניי  עבי  החברתיי  ותרבותיי  הבדלהה, יתר על כ 

האנטינגטו  . פ.ס. טרורי  ליקריהערמי  גוהיחשב כי  לוליכוחירויות בסיסיות 

ענו ג  את שמ. 21 במאה ה" התנגשות בי  ציויליזציות"ול להגיע לעלצב המש, 2מזהיר

 ו שהמאה א :20 נה חדשה זו ואת זוועות המאה הסכשקפת המהנבואה המפחידה 

שמעות האהבה  מ! בכלל21  תהיה המאה של האהבה או שלא תהיה מאה21 ה

, ות אד  לא רק כלפי אנשי  אחרי ילהיות סובלניי  ביחס לזכו: בשפת המשפט

לה ג  על ערכי  אחרי  הזו ח" האהבה המשפטית"אלא , מיעוטי  או אנשי  שוני 

א אל, גשת הדבדלי  וההזוק חיהפתרו  לבעיה זו לא יכול להיות . של חברות אחרות

דגיש לההכוונה היא שבתחו  זכויות האד  במקו   .בויותתריעת המתח בי  נמ, להפ$

. ינו לחפש את נקודות הדמיו  בתרבויות האחרות ולהדגיש אות עלי  ל ההבדאת

אשר יכולות להיות מקובלות על , "זכויות אד  מינימליות"ות  אנחנו יכולי  לכנות א

ה היא המשימה הזינימו  הממציאת . יויליזציות הגדולות של עולמנוהציסר תר

גשות ננוע את התלמומטרתה , 21 הדחופה ביותר והקשה ביותר של המאה ה

יה קל יה .רכי שלו בד, צעד צעד, ל להפו$ רחב יותרוכיה הזמינימו   ה.הציוויליזציות

בר לגבולות מעהאמור " מינימו "הא  נוכל להסכי  על , יותר להשלי  משימה זו

א  הבנות אלה . פעלת הסובלנות המרבית ביותר האפשריתההלאומיי  שלנו על ידי 

לינו לחפש הסכמה  ע,פוליטיקה או העברת והחלת חוק יתנגשו, של אידיאולוגיות

ור זה צריכה לבוא לביטוי ג  תרומתו של במיש .באמצעות שיתו  פעולה בדרכי שלו 

  !האומבודסמ 

___________ 

 :ראו 2

Huntington, S. P., The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, New-

York 1996. 


