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1 Estado Judeu

a. O Estado de Israel é o lar nacional do povo judeu, onde este cumpre seu
anseio por autodeterminação, de acordo com sua herança histórico-cultural.

b. O direito à realização da autodeterminação nacional no Estado de Israel é
exclusivo do povo judeu.

c. A Terra de Israel é a pátria histórica do povo judeu e o local de
estabelecimento do Estado de Israel.

2 Objetivo

Esta lei básica tem como objetivo definir a identidade do Estado de Israel como
Estado nacional do povo judeu, a fim de estabelecer em uma Lei Básica cujos
valores evocam o esṕırito dos prinćıpios da Declaração [de Independência] do
Estado de Israel.

3 Estado Democrático

a. O Estado de Israel possui um regime democrático.
b. Israel estará edificada sob bases de liberdade, justiça e paz, como envisionado

pelos profeta de Israel, e estará comprometida com os direitos individuais de
todos os seus cidadãos, conforme estabelecido em todas as Leis Básicas.

4 Śımbolos do Estado

a. O hino do páıs é o “HaTikva” [A Esperança].
b. A bandeira do Estado é branca, com duas faixas azul-celeste próximas às

bordas e com uma Estrela de David azul-celeste no centro.
c. O emblema do Estado é uma menorá [candelabro] de sete braços, com ramos

de oliveira de ambos os lados, e a palavra Israel abaixo.

5 Retorno

Todo judeu tem o direito de imigrar para Israel e adquirir a cidadania israelense
de acordo com a lei.

6 A Reunião das Diásporas [Kibutz Galuiot] e o
fortalecimento de laços com o povo judeu na diáspora

O Estado atuará em prol da Reunião das Diásporas [judaicas] e no fortalecimento
do relacionamento entre Israel e as comunidades judaicas na diáspora.
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7 Aux́ılio ao povo judeu em circunstâncias perigosas.

O Estado atuará para ajudar os membros do povo judeu caso estejam em apuros
ou em cativeiro pelo fato de serem judeus.

8 Legado Judaico

O Estado atuará pela conservação e pelo legado de patrimônio cultural, tradição
e história do povo judeu, nutrindo-os em Israel e na Diáspora.

9 O Direito ao Legado

O Estado permitirá que qualquer pessoa em Israel, independentemente de religião
ou nacionalidade, possa preservar a sua cultura, o seu patrimônio, sua ĺıngua e sua
identidade.

10 Calendário Oficial

O Calendário Hebraico é o calendário oficial do Estado.

11 Dia da Independência e Dia de Memória

a. O Dia da Independência é o dia de celebração nacional.
b. O Dia da Memória dos Soldados Cáıdos nas Guerras e o Dia da Memória

das Vı́timas e dos Herois do Holocausto são os dias oficiais de memória do
Estado.

12 Dias de Descanso

Os dias de descanso permanentes no Estado de Israel são o sábado e as
festividades judaicas [Moadei Israel], nos quais será proibido empregar um
trabalhador, somento conforme as condições previstas por lei. Membros de
grupos reconhecidos pelo Estado tem o direito de descansar em seus dias de festa.

13 A Lei Hebraica

a. A Lei Hebraica servirá de inspiração para os legisladores e júızes em Israel.
b. Nos casos de lacuna legal, não encontrando o Tribunal uma resposta na

legislação, na jurisprudência ou por meio de inferência clara, deverá aplicar
o direito utilizando os valores de liberdade, justiça, equidade e paz do legado
de Israel.

14 Preservação dos Lugares Sagrados

Os Lugares Sagrados devem ser protegidos de profanação e qualquer outra violação,
ou de qualquer ato que possa violar a liberdade de acesso das diferentes religiões
aos seus respectivos lugares sagrados, ou aos seus sentimentos em relação a estes
lugares.

15 Violação aos Direitos

Não será permitida nenhuma violação aos direitos previstos na presente Lei
Básica, exceto por uma lei se compatibilize aos valores do Estado de Israel,
designada a objetivo próprio e evidente, e na proporção necessária, ou, em
virtude de regulamentação expressa em lei”.
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16 Rigidez

É proibida qualquer alteração nesta Lei Básica, a não ser por meio de uma Lei
Básica aprovada pela maioria dos membros da Knesset.

Explicações

No primeiro Congresso Sionista foi aprovada o “plano da Basiléia”, segundo o
qual o objetivo do Sionismo é “fundar um lar nacional para o povo judeu na
Terra de Israel...”; na Declaração de Independência o novo Estado foi declarado
como Estado Judeu e como lar nacional do povo judeu; no ano de 2001 foi escrito
o “Acordo do Kineret”, o qual firmaram pessoas públicas de todos os setores
poĺıticos, e onde foi determinado no primeiro parágrafo que “O Estado de Israel
é o lar nacional do povo judeu.” Embora o público israelense esteja grandemente
de acordo com a definição do Estado de Israel como Estado Judeu, o caráter do
Estado de Israel como Estado Nacional do Povo Judeu nunca foi firmado em uma
Lei Básica do Estado.

O projeto de lei enfatiza a ligação tradicional e histórica entre o povo judeu
e a Terra de Israel, e os direitos nacionais que lhe são conferidos como expressos
na Declaração de Independência: “A Terra de Israel é o local de origem do povo
judeu. Aqui a sua identidade espiritual, religiosa e poĺıtica foi moldada ... Depois
de serem forçosamente exilados de sua terra, o povo conservou consigo sua fé
durante sua Dispersão ... Impelidos por sua ligação histórica e de tradições, judeus
lutaram geração após geração para se estabelecerem em sua antiga terra natal ...
Este direito foi reconhecido em 2 de novembro de 1917 e reafirmado no Mandato
da Liga das Nações que, em particular, deu sanção internacional para a conexão
histórica entre o povo judeu e Eretz-Israel e o direito de o povo judeu reconstruir o
seu Lar Nacional.” A fundamentação do povo judeu na Terra de Israel é baseada
em elementos poĺıticos, nacionais e históricos, e está sujeita às normas decorrentes
do direito de auto-determinação do povo judeu. Necessidade da Lei Básica: Israel
- a identidade do Estado, como o lar nacional do povo judeu – ganha validade
especialmente em um momento em que há aqueles que clamam pela abolição do
direito do povo judeu a um lar nacional em sua terra, e do reconhecimento de Israel
como o Estado-Nação do povo judeu. Ao atrelar o caráter judaico do Estado de
Israel à Lei Básica, no futuro será possivel um acordo mais abrangente em uma
constituição exaustiva e completa.

A lei inclui os aspectos práticos que expressam a existência do Estado de
Israel como Estado-Nação do povo judeu, alguns dos quais se manifestam na
legislação em vigor: śımbolos do Estado (lei da bandeira de Israel, śımbolos e
hino nacional, 1949), o idioma, a Lei do Retorno, reunião das diásporas,
assentamento judaico, relacionamento com os judeus da diáspora, herança
judaica, calendário judaico e lugares sagrados. De acordo com esta lei, a lei
judaica e os prinćıpios do legado de Israel servirão como inspiração para o
legislador e tribunal, ao determinar e interpretar as palavras da legislação. O
antigo vice-juiz-chefe do Supremo Tribunal, Menachem Elon, definiu (Acordão:
13/80 Eliezer Handles vs Bank Kupat Ham Ltd e Outros): “o ato de se recorrer
à lei judaica como uma fonte de inspiração de primeira importância na
interpretação da lei israelense, desde que feita com considerações adequadas e
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com as precauções necessárias, para atender às necessidades atuais e às
preocupações da lei, fornecerá à lei israelense ráızes históricas próprias,
desenvolvendo assim uma śıntese entre o sistema legal judeu e o sistema legal do
Estado Judeu.”

A determinação de que Israel é um páıs democrático, além de judeu, está
ancorada no artigo 3o do projeto de lei, e é repetida diversas vezes em várias
cláusulas, incluindo aquelas que lidam com a ĺıngua, a preservação do legado
cultural, o assentamento comunitário, dias de descanso e preservação de lugares
sagrados. Projetos de lei parecidos foram apresentados à 18a Knesset pelo
parlamentar Avraham Dichter e um grupo de membros da Knesset (P/3541/18)
e pelo parlamentar Aryeh Eldad (P/4096/18).

Submetido ao presidente da Knesset e seus vices
E entregue à Knesset no dia
15 de Av de 5773, 22 de Julho de 2013

Texto original da lei, em hebraico:
http://index.justice.gov.il/StateIdentity/ProprsedBasicLaws/Pages/NationalState.aspx
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27 de novembro de 2014

Página 4 de 4


