
Legea fundamentală a demnității umane și libertății 
 

 

 

Scop 
1. Scopul prezentei legi fundamentale este de a proteja demnitatea umană și libertatea, în 

scopul de a stabili printr-o lege de bază valorile statului Israel ca stat evreiesc și democratic. 

 

Conservarea vieții, corpului și demnității 
2. Viața, corpul sau demnitatea oricărei persoane sunt inviolabile. 

 

Protecția proprietății  

3. Proprietatea oricărei persoane este inviolabilă. 

 

Protecția vieții, a corpului și a demnitatății 
4. Toate persoanele au dreptul la protecția vieții, a corpului și a demnității lor. 

 

Libertății personale 
5. Este interzisă privarea sau restrângerea libertății oricărei persoane prin întemnițare, 

arestare, extrădare sau în orice alte feluri. 

 

Ieșirea și intrarea din Israel 
6. (a) Orice persoană este liberă să plece din Israel. 

    (b) Orice evreu care vine din străinătate are dreptul de a intra în Israel. 

 

Intimitate 
7. (a) Toate persoanele au dreptul la viață privată și la intimitate. 

    (b) Este interzisă intrarea în locațiile private ale unei persoane care nu a consimțit la 

aceasta. 

    (c) Este interzisă percheziționarea sediului privat al oricărei persoane, a corpului sau 

efectelor personale ale acesteia. 

    (d) Este interzisă încălcarea confidențialității conversațiilor, a înscrierilor sau a 

înregistrărilor oricărei persoane. 

 

Încălcarea drepturilor 
8. Nu va avea loc nicio încălcare a drepturilor prevăzute în prezenta lege fundamentală decât 

în baza unei legi potrivită valorilor Statului Israel, adoptată pentru un scop superior, și într-o 

masură care nu este mai mare decât necesar. 

 

Restricții pentru forțele de securitate 
9. Nu va exista nicio restricție a drepturilor prevăzute în prezenta lege de fundamentală pentru 

persoanele aflate în serviciul Forțelor de Apărare a Israelului, a Poliției Israeliene, a 

Serviciului Închisorilor și a altor organizații de securitate ale statului, și nici nu vor fi supuse 

unor condiții, cu excepția cazurilor prevăzute de lege, sau prin regulament adoptat în virtutea 

unei legi, și într-o măsură nu mai mare decât este cerută de natura și caracterul serviciului. 

 

Perioada de valabilitate a legilor 
10. Acestă Lege fundamentală nu va afecta valabilitatea altor legi aflate în vigoare înainte de 

apariția prezentei Legi fundamentale. 



 

Aplicabilitate 
11. Toate autoritățile guvernamentale sunt obligate să respecte drepturile din această Lege 

fundamentală. 

 

Stabilitate 
12. Acestă Lege fundamentală nu poate fi modificată, suspendată sau condiționată de 

regulamentele de urgență; totuși, atunci când o situație de urgență există, în virtutea unei 

declarații în conformitate cu secțiunea 9 din Ordonanța de Drept și Administrație, 5708-1948, 

se pot adopta regulamente de urgență în virtutea acestei secțiuni pentru negarea sau îngrădirea 

drepturilor din prezenta lege fundamentală, cu condiția ca refuzul sau restrângerea drepturilor 

să fie efectuată pentru un scop adecvat și pentru o perioadă nu mai mare decât este necesar. 
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Legea fundamentală a demnității umane și libertății – Amendament 

Legea fundamentală a demnității umane și libertății se modifică astfel: 

 

(1) Punctul 1 va fi desemnat 1(a) și va fi precedat de următoarea secțiune: 

 

Principii de bază 
1. Drepturile fundamentale ale omului în Israel se bazează pe recunoașterea valorii ființei 

umane, pe sanctitatea vieții umane și pe principiul că toate persoanele sunt libere; aceste 

drepturi vor fi admise în spiritul principiilor stabilite în Declarația de Înființare a Statului 

Israel. 

 

(2) La sfârșitul secțiunii a 8-a, se adaugă următoarele: 

„sau printr-un regulament adoptat în temeiul autorizării exprese conform legii.” 
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