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  היטרקומדה ןעמל םיטפשמל םיצרמהו תוצרמה םורופ

 

 ןיב האוושהה תודוא לע םייטירב טפשמ יריכב תדמע :13 ׳סמ הדמע ריינ
 לארשיל הינטירב

 *19.2.2023 םויב ץפוה

 
 היהש ,יטירבה טפשמל האוושה יכלהמ םיכמותהמ המכ ועציב ,תירטשמה הכיפהה יכמות לש היישעה תרגסמב

 ,יטירבה ירוביצה טפשמה יריכבמ םימותח וילע ,רצק הדמע ריינב .ךכמ הלעמל אל םא תועטהל ידכ םהב

 .הרושאל תיטירבה הטישה תודוא רצק טוריפ ,ןלהל ףרוצמה

 םיטפשמה רש ;Neuberger דרולה ,)2012-2017( רבעשל יטירבה ןוילעה טפשמה תיב אישנ – םימתוחה ןיב

 הקוחה תדעו ר"ויו הינטירבב ןידה יכרוע יריכבמ ,David Pannick דרול ;Faulks דרולה ,)2013-2016( רבעשל

 תואטיסרבינואה תחא ,University College London מ םיריכב תירוספורפו רוספורפו ;םידרולה תיב לש

  .הינטירבב תוליבומה

 
 תומרופרה יטרפ יבגל תונוש תוימדקא תודמע ילעב ,היטרקומדה ןעמל םיצרמו תוצרמ םורופב םירבחו תורבח ,ונחנא * 

 םירחא םייעוצקמ םירמוח וא הדמעה תוריינ ,ךכיפל .לארשיב רטשמה תטיש יונישל 37-ה הלשממה העיצהש תונושה
 העדב םידחואמ ונא ,תאז םע .םלוכ תעד לע םניא םא םג ,םירבחה ברקב תחוורה הדמעה תא םיפקשמ ונידי לע םיקפומה
 ,יטפשמה ץועיה ,הטיפשה תואמצע לע התרמוחב םידקת תרסח הפקתמ ןניינעש – הלשממה לש תועצהה לולכמב שי יכ
 ונרבח ,ךכיפל .לארשי לש יטרקומדה הייפואבו קוחה ןוטלשב רומח ןפואב עוגפל ידכ – ירוביצה רודישהו ,אבצה ,הרטשמה
 םורופה ירבחו תורבח תמישר .וז לרוג תרה העשב תיעוצקמה ונתעד תווח תא רוביצה תושרל דימעהל ידכ הז םורופל
 .https://lawprofsforum.wixsite.com/home :ונמעטמ הדמעה תוריינ לכ םיעיפומ םג םש ,םורופה רתאב תמסרפתמ
 .lawprofessorsforum@gmail.com רשק תריציל .https://twitter.com/lawprofsforum רטיווטב ונירחא ובקע
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 ,ליעפ ,ינש םירחבנ תיבכ םידרולה תיב לש וחוכ לע םיעיבצמ םיבתוכה ,ועמשוהש תונעטל הרומג הריתסב

 אלב רתונ ,ךרעמה יונישל תועצהב םג יכ שגדומ .טנמלרפב היישעה לש םלבכ ףטוש ןפואב לעופו הקיקח םזיש

 .הנושארה הלעמה ןמ יתקוח רמושכ םידרולה תיב לש ויפוא עגפ

 הב תטפושה תושרל ןיא ,הינטירבב טילשה ,טנמלרפה תונוביר ןורקע רואל היפל הנעטה התחדנו החתונ דוע

 – תוחוכ ינש טפשמה יתב ידיב ,1998 תנשמ םדאה תויוכז קוח יפל .המושייו תוינידמ תעיבק לע עיפשהל תוחוכ

 תזרכהו ,)קוחל 3 ףיעס( קוחה ןושל תא רתוסה ןפואב םג תנתינה ,םדא תויוכז תנגה-תקזחמ הקיקח תונשרפ

 חוכה קר .)קוחל 4 ףיעס( תיטירבה תיטפשמה תוברתה יפל הזרכהל םאתהב הלועפל תמגרתימה ,המאתה-יא

-אל תונשרפ הנתינ םירקמהמ לופכמ הלעמלב ,הלאכ תוזרכה םישולשכ לומ ,לעופב ךא ,םיבר ידיב רכזנ ינשה

  .תונגומ תויוכזב תעגופה הקיקחל תילאוטסקט

 ידכ לבוקמה טפשמה סיסב לע ירוטסיהה םחוכ תא וליעפה םייטירבה טפשמה יתב יכ עבקנ ,הז קוחל רבעמ

 לש הביזעה יכילהב ןוילעה טפשמה תיב ברעתה ,רתיה ןיב .תינוטלש היישע לע תויתועמשמ תולבגמ ביצהל

 הריהצמו תרזוח הינטירבש ךכ לע םיבתוכה םיעיבצמ ,דוחיאה תביזע רחאל םג .יפוריאה דוחיאה תא הינטירב

 התופיפכבו הפוריא תצעומב התורבח ךשמה ךרד רתיה ןיב ,תוימואל-לע תויובייחתהב דומעל התובייוחמ לע

  .יתקיקחה ךילהה לע םיפסונ םימוסחמ םיביצמ הלא לכ .םדאה תויוכזל יפוריאה ןידה תיבל
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The Constitution of the United Kingdom: A Response to Some Claims Made by 
Proponents of Current Constitutional Change in Israel 

 

We, the undersigned, have had it brought to our attention that persons interested in current 
Israeli constitutional reform efforts have prayed in aid certain alleged features of the United 
Kingdom’s constitutional arrangements.  To the extent that these features are seen as material 
to legislative deliberations in the Knesset, we believe it important to clarify how these 
constitutional arrangements operate in both law and practice. 

 The House of Lords is sometimes misunderstood to be a "toothless" chamber. In fact it 
plays an indispensable role as both a revising chamber and constitutional guardian, and one 
where members can introduce bills. The Government enjoys no majority there and the 
chamber passes hundreds of amendments to Government bills each year. It has also inflicted 
many defeats on the Government, often in high profile cases which result in acute 
accountability in the media. While the House of Commons enjoys the legal power to 
(eventually) prevail over the Lords, the latter’s delaying power and the impact of adverse media 
exposure often result in the Lords holding de facto power to influence the Government’s 
legislation. The House of Lords can and does force changes to the Government’s legislative 
program. An appointed chamber, it tends to exercise these powers particularly on issues 
reflecting important constitutional principles. The reports of its select committees on delegated 
powers, the constitution, on the scrutiny of secondary legislation, and previously on the 
European Union, are highly influential across both Houses of Parliament. All proposals to 
reform the House of Lords have sought to preserve its character as a constitutional guardian. 

 It is frequently believed abroad that since the United Kingdom’s courts affirm the legal 
doctrine of the legislative supremacy of Parliament, the power and role of the law courts is 
irrelevant to public policy making. This claim does not reflect the true structure of the British 
constitution. The Human Rights Act 1998 imposes two major constraints on the effect of 
legislation. Section 3 is an interpretative obligation which imposes a strong duty upon courts 
(and others) to do what they can to interpret all legislation in a way which protects human 
rights, including by giving it a meaning that is a clear departure from the meaning Parliament 
intended when enacting it. Under Section 4, a court can, if it is unable to interpret primary 
legislation in a way which is human rights compatible, issue a declaration of incompatibility.  
Though such a declaration does not affect the validity of that legislation, under the legal culture 
of the UK it is ultimately followed by parliamentary/governmental action that removes the 
incompatibility. To date, there have been approximately 30 statutes subject to declarations of 
incompatibility and on best estimates nearly 60 statutes read down under section 3 of that Act, 
in a manner at odds with the traditional understanding of parliamentary sovereignty.  Over a 
dozen statutory instruments (regulations) have also been declared unlawful and quashed 
during the two decades of its operation.  The Human Rights Act 1998 therefore has a concrete 
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