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כלליתסקירה.א

מבוא.1

-רומאחוקתעלמדינות120חתמו,ברומאשנערךחגיגיבטקס,1998-ב
בהיסטוריהלראשונה.הבינלאומיהפליליהדיןביתאתהמכוננתבינלאומיתאמנה

עלשיפוטסמכותלותהיהאשרקבועבינלאומידיןביתלהקיםהוחלטהאנושית
אועםרצח,מלחמהפשעי,האנושותנגדפשעיםבביצוענחשדואשריחידים

.תוקפנותפשעי
אמורלאהדיןביתהקמתעם.ביותרהשובהדיןביתהקמתבבסיסהרעיון

ופרוציםמלחמהפשעייבצעואזרחיםאוחיילים,מנהיגיםשבומצבעודלקרות

להוותנועדהדיןבית.אישיבאופןכךעלשייענשובלא,במיוחדחמוריםאחרים
גםאלא,המעשהלאחראותםומענישהעברותמבצעיאתהשופטמוסדרקלא

שלההרתעתיכוחולעניין.בעתידזוועהומעשיעברותביצועמפניהמרתיעגורם
מבצעאתלדיןלהעמידסמכותהדיןלביתכיהעובדהבמיוחדחשובה,הדיןבית

לאאורומאחוקתאתאשררהלאהעברהמבצעשלהלאוםמדינתאםגםהעברה
לפעולהחלהדיןבית.ןהספציפיבמקרההדיןביתסמכותאתעצמהעלקיבלה
.2003בשנת

פלילידיןביתלהקיםמקוםישכיהמדינותביןברורקונסנזוסשישהגם

.בהמשךשיוסברכפי,מסוימיםלתנאיםבכפוף1
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בחוקתלבסהףשגובשהמנגנוןלגבימהותיותהשגותמספרהועלו,קבועבינלאומי

,רומאחוקתגיבושעלהדיוניםבשלביכבד.עליוומתןהמשאתהליךולגבירומא
שלבסיכוןלוקההחוקהניסוחתהליךכישונותמדינותידיעלטענותהועלו

פוליטיזציהבשללרעהמופליםלהיותעלוליםשונותמדינותאזרחיוכיפוליטיזציה

נקבעואשרמסוימיםעקרונותאושוניםהליכיםכי,טענותהועלו,כןכמו.זו
בנושאבינלאומיותנורמותלהיותשאמורותמהאתתואמיםאינםרומאבחוקת

.רגישכה
,וישראלהברית-ארצותבידיהן,שונותמדינותכילכךגרמוואחריםאלהנושאים

במאי.רומאלחוקתצדלהיותיכלולא,הדיןביתבהקמתתמכוטבעיבאופןאשר
לאשררמתכרונתאיננהכים"האול"למזכהברית-ארצותממשלתהודיעה,2002
.דומההודעהם"האול"למזכישראלממשלתהודיעה,2002באוגוסט.החוקהאת

מאז.הדיןביתשלסמכויותיונגדמנעפעולותבנקיטתהחלהאףהברית-ארצות

פעו-שיחוףחו-הברית-ארצות-חוקקה,ההודעהמתן
~

-ולינררמים

אמריקניאזרחמוחזקשבהלמדינהלפלושלנשיאוהמתירהדיןביתעםרשמיים
ומתןבמשאהברית-ארצותפתחהכן.ולשחררו,הדיןביתבפניהבאתולשם
אזרחיםהסגרתשימנעוהסכמיםעללחתוםשמטרתו,העולםמדינותכלעםנרחב

,הדיןלביתהנוגעותפרטיותחוקהצעותהועלובישראלגם.הדיןלביתאמריקנים

.הדיןלביתמידעימסרואשדאזרחיםלהענישהצעההועלתההיתרבין
כאשר,מוגמרתעובדההנההבינלאומיהפליליהדיןביתשלהקמתועצם

כמעטשיפוטסמכותלולקנות,עקרוניבאופן,יכולאשרבמנגנון,כאמור,מדובר

אתבבירורלזהותיהיהניתןאשרעדשניםמספרודאייעברועוד.אדםכלעל

יובאואשרהראשוניםלמקרים.פעילותוודרךאופיו,הדיןביתשלעבודתודפוסי
.המנגנוןבעיצוברבהחשיבותספקללאתהיהבפניו
גדמהכבד,רומאחוקתעיצובעלדה2פיעהאשדהפוליטידציהכיספקאין

חלקבעינילפחות,לגביומסוימתלגיטימציה-דהוליצירת,הדיןביתלהחלשת
בחירתתהליךאחרבדריכותיעקבוהמדינותעתהכיספקאין,ועודזאת.מהמדינות

.לכשיתבצעהשפיטהותהליךפעולותיהםואחרלווהמסייעיםהתובע,השופטים
לעומת.המנגנוןהחלשתלהמשךהגרום,מאלהבאחדלפוליטיזציהאינדיקציהכל

,בעתיד,עשויה,הדיןביתשלוהגונהמרוסנת,שכולה,ראויההתנהגות,זאת
.בותמיכהאפשרותלשקול,כיוםלוהמתנגדיםלאלולאפשר

הבינלאומיהפליליהדיןביתשלאופיואתבקצרהלסקורנועדזהמאמר
,הנוכחיתבמתכונתוהדיןביתבהקמתהכרוכההבעייתיותאתולהציג,וסמכויותיו

.הברית-וארצותישראלידיעלשזוהתהכפי

הדיןביתלהקמתההיסטוריהרקע1.1

שלהןהזוועותהיקףאתהאנושותלתודעתהביאההראשונההעולםמלחמת
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פשעיביצועשלנסבלתהכלתיוהקלות,השוניםהלחימהאמצעילגרוםמסוגלים

לשפיטתטריבונלהקמתעלהורתהבוורסאישנחתמההשלוםאמנת.מלחמה

,הוקםלאהמיוחדהטריבונל,שונותמסיבות,אולם,הגרמניםהמלחמהפושעי
נסתיימואלומשפטים.בגרמניהמקומייםמשפטבתיבפנינערכווהמשפטים

ביתלהקיםמקוםישכי,המסקנהאתהולידזהכישלון.2הנאשמיםמרביתבזיכוי
יישפטו,לדיןיובאוהמלחמהפושעיכייבטיחאשרקבועבינלאומיפלילידין

הוקםבטרםפרצההשנייההעולםומלחמת,הוקםלאלבסוףזהדיןבית.ויוענשו
.מלחמהפושעילשפיטתבינלאומימנגנון

.האנושותנגדופשעיםזוועותבביצועחדששיאהיוותההשנייההעולםמלחמת
שביצעואנושייםהבלתיוהפשעיםהיהודיבעםהנאציםשביצעוהנוראההשואה

מלואאתלמצותישכיכהכרההבינלאומיתהקהילהאתאיחדו,אחריםעמיםנגד
מוראלואיןאשרבינלאומימנגנוןרקוכיהמלחמהפושעיעםהדיןחומרת

מנגנון.לכךמתאיםפורוםלהוותיכול,באושמהןולמדינותלנאשמיםקשראו

,ואכן."וייראויראו"למעןלעתידמסרולהוותהנאשמיםאתלשפוטאמורכזה

לשפיטתוטוקיונירנברגשלהבינלאומייםהטריבונליםאתהקימוהבריתבעלות

ביתסמכויותאתהגדירהאשר,נירנברגבחוקת.והיפניםהגרמניםהמלחמהפושעי
."האנושותנגדפשעים"ו"השלוםנגדפשעים"המושגיםלראשונההוגדרו,הדין
ראשייםתפקידיםלבעליחסינותמקנהאינההמדינהריבונותכי,שםהובהרעוד

שפיטתלצורךהוקמווטוקיונירנברגשלהדיןבתיאולם.פליליתענישהמפני
סיוםעם.פוזרוהםהמשפטיםתוםולאחר,בלבדהשנייההעולםמלחמתפשעי

ביתשיוקםהכרחישכיההכרההבינלאומיתבקהילהשובנתעוררההמשפטים

ואשרהעולםמכלמלחמהפושעייישפטושבופורוםיהווהאשרקבועפלילידין

,1948בשנת,ואכן.בעתידמלחמהפשעיביצועמפנימרתיעכגורםגםישמש
הקמתשלהאפשרותאתלבחוןם"האושלבינלאומילמשפטהוועדהנתבקשה

למשפטהוועדההגישה,1951-1953השניםבין.קבוע3בינלאומיפלילידיןבית

המדינותביןדעותחילוקיאולם,בינלאומיפליליקודשלטיוטותשתיבינלאומי

2L . S . Sunga Individual Responsibility ," Intemational Law for Serious Human Rights

24-23(1992.

~

olations (Dordrecht.
לאפשרותהמדינותהתייחסו,עםרצחכדברהאמנהלגיבושימתןהמשאכמסגרת,שנהבאיתה3

6כסעיףעוגנהזוהצעה.האמנהשלבהפרותידוןאשר,בינלאומישיפוטיגוףשלהקמתו

בשנת.65'ע,1'מס,5א"כ,עםהשמדתפשעשלוענישתומניעתובדברהאמנהראו,לאמנה
הפלילייםבחוקיםעברותלקבועהחברותהמדינותאתחייבואשרנבה'גאמנותנחתמו1949
שלמצבםלהטבתניבה'גאמנת:האמנותשל"חמורותהפרות"שהםמעשיםבגיןשלהן

,1א"כ,1949באוגוסט12-מהקרבכשדההמזוייניםהכוחותאנשימביןוחוליםפצועים

אנשימביןאניותונטרפיחולים,פצועיםשלמצבםלהטבתניכה'גאמנת;337'ע,30'מס
כדברניבה'גאמנת;423'ע,30'מס,1א"כ,1949באוגוסט12-מביםהמזוייניםהכוחות
בדברניבה'גאמנת;453'ע,30'מס,1א"כ,1949באוגוסט12-ממלחמהבשבוייהטיפול
אמנת~:להלן)559'ע,30'מס,1א"כ,1949כאוגוסט12-ממלחמהבימיאזרחיםהגנת

.("הרביעיתנבה'ג
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וכן,בהקמתוהצורךעצםעלואף,הדיןביתשלסמכויותיוועלאופיועלהשונות

ההתקדמותאתעיכבו-המערבלמדינותהסובייטיהגושביןהקרההמלחמה
.רבות4לשניםבתחום

המאמציםאתלחדשם"האולעצרתהצעהוטובגוטרינידדהגישה,1989בשנת
להענישישכיהעיקרוןעלהתבססהזוהצעה.בינלאומיפלילידיןביתלגיבוש

במלחמההבינלאומיהפעולהשיתוףאתלהגבירהרצוןעלגםאך,מלחמהפושעי
ההצעהאתהעבירההעצרת.בסמיםהסחרכמו,גלובליתעבריינותשלבתופעות

הוועדהאתהעצרתהנחתה1992ובשנת,בינלאומילמשפטהוועדהלטיפול
.פליליבינלאומידיןביתלחוקתטיוטהלהכיןבינלאומילמשפט

אלהסכסוכיםבמסגרתשבוצעווהזוועותוברואנדהביוגוסלביההמלחמות
פושעילשפיטתפורוםשלבקיומוההכרחאתהיוםסדרעלשובוהעלוהדגישו

,1994-ו1993בשניםם"האונדרש,קבועבינלאומיפורוםהיעדרעקב.המלחמה

ם"האושלהביטחוןמועצת.הספציפייםלסכסוכיםמיוחדיםטריבונליםלהקים

נגדפשעים,מלחמהפשעילשפוטסמכותבעלימיוהדיםטריבונליםשניהקימה

פועליםאלודיןבתי.אלוספציפייםסכסוכיםבמסגרתשבוצעועםורצחהאנושות
.כיוםגם

היקףעלשהתקבלההאינפורמציהובמיוחד,ופעילותםהטריבונליםשלהקמתם

פלילידיןביתהקמתעלהדיוניםאתזירזו,אלוסכסוכיםבמסגרתשבוצעוהזוועות

ונערכו,הדיןלביתחוקהטיוטותשתיהוגשו1994-ו1993בשנים.קבועבינלאומי
ואינטנסיבייםרצינייםדיוניםלהתקייםהחלו.מיוחדתניסוחועדתשלמפגשים
גובשה,נרחביםמאמציםולאטר,רביםשלהספקנותלמרות,ולבסוף,בנושא
חגיגיתועידההתקיימה1998וביולירבותמדינותהסכימושלהרציניתטיוטה
רומאחוקתנחתמהובסיומה,הבינלאומיומתןהמשאאתלחתוםשנוערהברומא

.5הבינלאומיהפליליהדיןכיחשל
בעדהצביעומדינות120.היסטורימאורעהיההחוקהעלהחתימהאירוע
מדינותומספרתורכיה,לנקהסרי,הודוביניהן)נמנעומדינות21,החוקהאימוץ
,הברית-ארצותביניהן)הנוכחיתבמתכונתהלחוקההתנגדומדינותשבעורק,(ערב
,לממשלההמשפטיהיועץשלבראשותולוועידהישראלמשלחת.(וישראלסין

,בינלאומיפלילידיןכיתכהקמתישראלמדינתשלהמוסריתהתמיכהאתהביעה
ואשר,לוועידהשחדרהמהפוליטיזציההרבהאכזבתהאתהביעהבבדבדאולם

.החוקה6ניסוחאופןעלהשפיעה

.אט055יקRelease,ט.א.GA.000[/20,2889שטו434-33,1998
183".נ

;

NCONE.71ע1טנ1998.ט.א.00מStaftwt

e~

ofThej: hternationa] Criminal

~

Collrh88מ1ס

999(1998).I .L.M37חןreprinted(או"רומאחוקת":להלן"Rome Statute"(.
החוקהלגיבוששהביאוהבינלאומייםבדיוניםישראלמדינתאתייצג90-השנותאמצעמאז6

סוכררחלד"עועםנתןעלי(בדימוס)השופטשלבראשותוצוותוהראיותהפרוצדורהוכללי
.החזןממשרדסאובדניאלד"ועוביקראלןד"עווכןהמשפטיםממשרד
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תנאיהיווהלאמדינותשלרבמספרידיעלרומאחוקתעלהחתימהעצם
לפחותכיגםהכרחהיהבפועליוקםהדיןשביתמנתעל.הדיןביתלהקמתמספיק
מדינות60-משלמעלהולאחר,2002.7.1ביום.החוקהאתיאשררומדינותשישים
ביתכינוןבכיווןפעולותוננקטולתוקףהחוקהנכנסה,החוקהאתאשררוכבר
.מדינות947כבררומאהנקתאתאשררוזהמסמךכתיבתביום.הדין

ניסוחכגון)הדיןביתשלעבודתולמיסודאינטנסיביתעבודהנעשיתכיום
נוכחותשבהםבמפגשיםנעשההדיןביתהקמתעלהעבודההמשך.(תקנות

נערךבחוקההחברותהמרינותשלהראשוןהמפגש.8בחוקההחברותהמדינות
השלישיהמפגש.2003בפברוארנערךהשניוהמפגש,2002בספטמבריורק-בניו
.בהאג2004בספטמבריערך

,הדיןביתשללפעולתוחשוכיםמסמכיםמספראומצוהראשוןהמפגשבמסגרת
כלשללהוכחתההנדרשיםהיסודותמהםהקובע,9"העברהיסודות"מסמךביניהם

כלליםעלגםהוחלטזהבמפגש.הדיןביתשלוהראיותהדיןסדרכלליוכןעברה
במפגש.הראשונההפעילותלשנתהתקציבכיונקבע,הדיןביתפעולתשלאחרים

לאחרוכחודשיים,הדיןביתשלהשופטיםנבהרוהחברותהמרינותאספתשלהשני
לתפקידונכנסאשר,מארגנטינהאוקמפומורנולואיס,התובעבקונצנזוסנבחרמכן

מושבומקוםגםשהינה,שבהולנדהאגבעירממוקםהדיןבית.2003יוניבחודש
.הבינלאומיהדין-ביתשל

הדיןביתשלאופיו2.1

לפשעיםבנוגעשיפוטסמכותלומוקניתאשרקבועמוסדהנוהמוקםהדיןבית

בינלאומיתלאמנהמדינהשלהצטרפותתהליךכילהמהיריש.2004.6.15ליוםנכוןהמידע7
סמליאקטהיאהחתימה.ואשרורחתימה:שלביםבשניכללבדרךמתרחשצדדית-רב

לאחרהמתבצע,המחייבהצעדהנוהאשרורואילו,האמנהכעקרונותתמיכההכעת,בעיקרו
מדינהרק.שלההפנימיהחוקפיעלהנדרשיםהפנימייםההליכיםאתסיימהמדינהשכל

ביתשלובהקשרחברהמדינהעלהמוטלותהחובותבכלמחויבת,האמנהאתשאשררה
אתהמאשררתמדינה.'וכובחקירהסיוע,חשודיםהעברתכגוןפעולהשיתוףבחובות,הדין

המדינותביןולהיותוהתובעהשופטיםבחירתבהליךלהשתתף,היתרבין,זכאיתהחוקה
.הדיןביתאתהמעצביםהשוניםהכלליםאתהמגבשות

יכולהואינהכלשונהלקבלהצריכההחוקהאתעצמהעלהמקבלתמדינהכי,לצייןחשוב
והסתייגויותמאחר.(רומאלחוקת120סעיףלפי)להנראיםאינםאשרבהמחלקיםלהסתייג
כפיהפשעיםהגדרותכלאתלקבלמחויבתלאמנההמצטרפתמדינהכל,אסורותהןלאמנה
למשךהדיןביתסמכותהחלתאתלדחותרשאיתרומאלחוקתהמצטרפתמדינהכל.שהן
שבוצעמלחמהלפשעכנוגע(רומאלחוקת124סעיףלפי)הצטרפותהמיוםשניםשבע

שלהאחרותהקטגוריותלגביקיימתאיזהזואפשרותאך,שלהאזרחידיעלאובשטחה
.פשעים

במפגשלהשתתףרשאיות,עליהחתמואולםרומאחוקתאתאשררושלאמדינותגם8
.כמשקיפות

Elements.ט.א.Doc.ק[1א[[/92,2.444/1/2001 of Crimes0,שטFinalized draft text
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פשעיםלרבות)מלחמהפשעי,האנושותנגדפשעים,עםרצח-בהוקההמוגדרים
"משלימה"להיותאמורהזוסמכות.ותוקפנות10(פנימייםבסכסוכיםהמבוצעים

עדיפותיש,בעיקרון,כלומר-אותהמחליפהולאהמדינהשלהשיפוטלסמכות

רשויותידיעלנמצאאםוכי,המדינתיבמישוריתנהלוותביעהחקירההליכיכילכך
המשפטבבתייתנהלשהמשפטעדיףאזי,לדיןלהעמידישכיהחוקרתהמדינה

,בחוקההמצויניםאחריםתנאיםשלקיומםבהיעדראואלהכהיעדררק.המדינתיים
הואהדיןביתכי,נקבעכן.הבינלאומי11הפליליהדיןביתלטיפולהנושאיעבור

מיוחדיםיחסיםלויהיואולם,בינלאומית2ימשפטיתאישיותבעלעצמאיארגון
לאהנאשםמדינתכאשרגםנאשמיםלשפוטמוסמךהדיןבית.ם"האוארגוןעם

.3ןמוקדמיםתנאיםלמספרבכפוףוזאת,הדיןלביתהצטרפה

בחוקההמוגדרותהעברות.2
,עםרצה:פשעיםשלקטגוריותארבעעלהלההדיןביתשלהשיפוטסמכות
לתוקףכניסתהלאחרבוצעואשר,ותוקפנותהמלחמהפשעי,האנושותנגדפשעים

במסמךמוגדרים(הנפשיוהיסודהעובדתיהיסוד)העברהיסודות.5ןהחוקהשל
אספתשלהראשוןבמפגשואומץמיוחדתועדהידיעלנוסחאשרמהחוקהנפרד

לפרשבבואו.התיישנותתקופתכלתחוללאאלועברותעל.החברות6ןהמדינות

הדיןסדרכלליואת"העברהיסודות"את,החוקהאתהדיןביתיחילהעברותאת
וכלליםועקרונותבינלאומיותאמנותהדיןביתיחיל,לקונהשלבמקרה.והראיות

משפטייםעקרונותלהחילהדיןביתיוכל,אלהובהיעדר;הבינלאומיהמשפטשל
.שונות17משפטמערכותשלמחוקיםהשאוביםכלליים

עםרצח1.2

מניעתבדברבאמנה1948בשנתכברנוסחהלמעשהעםרצחפשעשלההגדרה
המיוחדתהכוונההואזועברהשלהחשובהרכיב.עם8ןהשמדתפשעוהענשת

על,אתנית,לאומיתקבוצהשלחלקיאומלאלהרסלהביא)"Genocidalח1(ח0(")

.2009לשנתתידחהלגביושהסמכותכך,רומאבחוקתהוגדרטרםהתוקפנותפשע10
1)1.~Rome Statute , art

124.artא,fbid.הבינלאומיהמשפטתחתולזכויותלחובותנושאלשמשיוכלכיהיאהמשמעות
.בינלאומייםהסכמיםעללחתוםויוכל

להלןמפורטתהתייחסותזהלענייןראו.רומאלחוקת3נ-12בסעיפיםמנוייםאלהתנאים13
.הדיןביתבסמכותהעוסקבחלק

145.Rome Statute, art.
1511.I

~

id.

atart

.
~,8(תא.9(1):ראו,העכרותכפירושלשופטיםיסייעזהמסמך16 Rome Stat

1721.~Rome Statute, art

העמדהומתירהאמנהאתהמיישםמיוהדחוקחיקקהואףהאמנהאתאשררהישראלמדינת18
שלוהענשתומניעתובדברהחוק-בעולםמקוםבכלעםרצחמבצעישלבארץלדין

.1950-י"תש,עםהשמדתהפשע
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שלברצהגםהעברהאתלבצעניתן.19בסעיףהמפורטיםהמעשיםאחדביצועידי
ניתןוכןשלמהקבוצהלהשמדתלהביאהכוונהנלוויתזהלרצחכאשר,אחדאדם

הורשעומהנאשמיםחלק,למשל,ברואנדה.העברהשלנגזרותבגיןגםלהעניש

.העם20לרצחההסתהפעולותבגין

האנושותנגדפשעים2.2

העברהאוגירוש,עבדות,השמדה,רצהכוללהחוקהפיעלהאנושותנגדפשע

אפרטהייד,היעלמויות,מיניתעבדות,אונס,עינויים,מאסר,אוכלוסייהשלכפויה

הגופניתבבריאותחמורהפגיעהאורבסבללגרוםהמיועדיםדומיםמעשיםאו

כחלקנעשהאלהממעשיםאחדכאשרמתבצעהפשע.הקרבןשלהנפשיתאו

היקף.אזרחיתהאוכלוסייהנגדהמכוונתשיטתיתי2אוהיקףרהבתממתקפה
נגדפשעיםהמייחדיםהם,אותהלבצעהרשמיתוהמדיניותאזרחיםעלהמתקפה
במסגרתרבותנשיםשלהמכווןהאונסלדוגמהכך.האחריםמהפשעיםהאנושות

.האנושותנגדכפשעהוקע,רשמיתכמדיניותשבוצע,ביוגוסלביההסכסוך

מלחמהפשעי3.2

אוכמלאומי)הסכסוךסוגלפיקטגוריותמספרכוללתמלחמהפשעישלההגדרה

:23(רצינית/חמורה)העברהחומרתולפי(פנימי

Grave(חמורותהפרות.1 Breaches(כמו,(1949)נבה'גאמנותשל

.אזרחיםשלמכווןוהדגערובהבניחטיפת
Serious(רציניותהפרות.2 Violations(הנוגעיםהמלחמהדינישל

,מיותרסבלהגורמיםנשקבכלישימושכמובינלאומייםלסכסוכים
אזרחיתאוכלוסייהגירושאואזרחיתאוכלוסייהעלמכוונתהתקפה
.בבושמשטח

שאינםלסכסוכיםהמתייחסיםהמלחמהדינישלרציניותהפרות.3

במאמץפעילחלקלוקחיםשאינםבאנשיםפגיעהכמובינלאומיים

.נפצעואושנכנעוובלוחמיםהמלחמתי
196.

"8,

Rome

Statute;אוגופנינזקגרימת.כ.הקבוצהחבריהרג.א:כולליםאלומעשים
שימוש.ד.הקבוצהחברישלפיזילהרסלהביאהמיועדיםחייםלתנאיהכפפה.ג.נפשי

אחרתלקבוצהמהקבוצהילדיםשלכפויההעברה.ה.בקבוצהלידותלמניעתבאמצעים
.(רשמילאתרגום)

1Georges[71(-1-32-97מספרבמקרה,למשל,כך20 Ruggiu1The Prosecutorשדרןהורשע
שבטבנינגדומפלותמאיימותהערותשהכילושידוריםבשלעםלרצחבהסתהרדיו

14-23-97Iheשלבמקרה.הטוטסי Prosecutor ICTR1Kambandaהערעוךערכאתאישרה
.עםלרצחבהסתהלשעבררואנדהממשלתראששלהרשעתואת

21"widespread or systematic".
Rome.א227.8 Statute.
238.art)8,fbid.
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שאינםלסכסוכיםהנוגעהבינלאומיהמשפטשלאחרותרציניותהפרות.4
.לצבא15לגילמתחתילדיםגיוסכמו,בינלאומיים

התייחסותכמוהפליליהבינלאומיהמשפטבתחוםחידושיםמספרכוללהסעיף
נוספתדוגמה.מלחמהכפשעימיניתאלימותשלאחריםולפשעיםלאונסמפורשת
פגיעהשלהאיסורהוא,רומאחוקתבמסגרתלראשונהשהוגדר,ספציפילפשע

העשוראירועיאתמשקפיםאלוחידושים.הטבעיתבסביבהומכוונתחמורה
במסגרתנשיםאלפישלהאונסלמשלכמו-העשריםהמאהשלהאחרון

המפרץבמלחמתבסביבההחמורהוהפגיעהוברואנדהביוגוסלביההסכסוכים
.1991בשנת

פשעישלמההגדרותחלקעלביקורתנמתחה,ולאחריהרומאועידתבמהלך
רשימתבמסגרתכילכךבמיוחדהתנגדהישראלמדינת,לדוגמהכך.מלחמה
לשטחאכלוסיההעברת"שלעברהגםהוספה,"מלחמהפשעי"המהוותהעברות
שלקיומןנגדבעלילכוונהאשר,כפייהללאאף,"עקיףאוישירבאופן,כבהד

.התנחלויות
שכן,8שבסעיףהעברותפרשנותלגביתמרוןמרווחהדיןלביתכילצייןחשוב

(תParticular1(בעיקרשיפוטסמכותלהפעיליכולהואלחוקה(1)8סעיףלפי

זהסעיף.מדיניותאומתכניתכחלקאונרחביםבממדיםשהתבצעולפשעיםבנוגע

צריכההדיןביתבסמכותהפשעיםשלההגדרהכישטענואלוביןכפשרהנוסח
שיפוטסמכותלהיותצריכהכישטענואלולבין,נרחבבהיקףפשעיםרקלכלול

מעשהבגיןהדיןבביתאדםלשפוטניתןכיוםכיהעובדה.בודדמעשהכלבגין
.בוועידהמחלוקתעוררה,ומאורגנתשיטתיתמפעולהחלקהיווהלאאשר,בודד

תוקפנות4.2

הייתההחוקהמנסחיכוונת.התוקפנותפשעהנהפשעיםשלהאחרונההקטגוריה

כעברה,תוקפנות,לבסוףאולם,הדיןכיהסמכותבמסגרתתיכללזועברהגםכי
בחוקהנקבעה,זאתעם.רומאבחוקתהוגדרהלא,יחידיםידיעלהמבוצעתפלילית

למגילתבסתירהתעמודלאהעתידיתההגדרהוכיבעתידתוגדרהעברהכיהדרישה
מתקבליםשבהפרוצדורהבאותההמדינותאספתידיעלתאומץההגדרה.ם"האו

בוועידת.(החוקהשללתוקףכניסתהלאחרשניםשבע,כלומר)לחוקהתיקונים
המפגשמועדעדהגדרההצעתתכיןהמכינההוועדהשלפיההחלטהנתקבלהרומא

המכינההוועדהידיעלנוסחהכברהגדרההצעת.החברותאספתשלהראשון
כמהכוללתמהןאחתוכלשונותשהחלופותמאחר.חלופות24מספרכוללתוהיא

הוועדהשלהתשיעיבמפגשנדוןאשר,המתאמתבמסמךמופיעהשונותההצעותסיכום24
.OONWGCA/RTם"אומסמך-המכינה

I2

/PCNICCבמושב.2002באפריל1-המיום
פשעלענייןהמיוחדתהקבוצהשלעבודתההמשךאופןנדוןהמכינההוועדהשלהעשירי

.2003כמרץשלההשניבמפגשבנושאלהחליטצפויההחברותהמדינותאספת.התוקפנות
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המרכזייםהנושאים.25העברהשלהסופיתההגדרהתיראהכיצדברורלא,וריאציות
,תוקפנותמעופהבוצעכיבקביעההביטחתןמועצתשלמעמדההםבמחלוקתהשנויים

כלליתאופרטניתבהגדרההצורך,הדיןביתשלשיפוטסמכותלהפעלתהסףתנאי
ביןהיא,זהלענייןהחשובותההבחנותאחתכינראה.לאמץישסטנדרטיםואילו

צורךיש.יחידיםידיעלהמבוצעכפשעתוקפנותלביןמדינהשלכאקטתוקפנות
.השניאתלהגדיריהיהשניתןלפניהראשוןהרכיבבהגדרת

נוספיםפשעים5.2

להוסיף,החוקהשלתיקוניםמנגנוןבאמצעות,החברותלמדינותמאפשרתהחוקה

חוקתתיקון.הדיןביתשלהענייניתהשיפוטלסמכותנוספיםפשעיםבהמשך
הפשעים.להתקבל26מנתעלהחברותהמדינותמתוך8/7שלרובדורשרומא

בעליפשעיםהםזוחלופהבמסגרתבינתייםנדונהלחוקההוספתםשאפשרות
כמויעילהבצורהאכיפתםלצורךבינלאומימאמץשנדרשאובינלאומיותהשלכות

,2001בספטמברבדרבןשנערכהגזענותנגרם"האובוועידת.27וטרורבסמיםסחר
שלפימאחר,מקרהבכל.האנושות28נגדכפשעגזענותלהגדירהאפשרותנדונה
יהיהניתן,לתוקףכניסתהלאחרשניםשכעלחוקהתיקוניםלהציעניתןהחוקה
.200929בשנתרקאלובהצעותלדון

הדיןביתשיפוטסמכות.3

השיפוטסמכותרכישתאופן1.3

באחדבחוקההבלולפשעביצעביהחשודאדםעלשיפוטממברתרוכשהאיןבית
שיפורטכפי-הביטחקמועצתהחלטתבעקבותוכן)הבאיםהמקריםמארבעה
:30(בהמשך

מדינת":להלן)רומאחוקתאתשהגדדההפקוחנוצעשבשטחןהמדינה.1

25,0Definition0

"Preparatory Commission 's Latest Proposals for0[(0ןPeirce "Which.א
1.~EYU15"Adopted0"

Jurisdiction Should,0

Aggession

and the Exercise.,0the Orime

281(]200).].Pub.
26123.~Rome Statute, art

הייתה1989מקעתוטובנוטרינידדשלהמקוריתההצעהאכןכילצייןחשוב,זהכהקשר27
כגוןבעברותלהילחםמדעותעלמשוחפיםמאמציםשירכזבינלאומידץביתלדלים
במהלך.נרחבבינלאומיפעולהושיתוףוביםמשאביםהמצריבות,בסמיםוסחרטרור

כגיןנאשמיםשללדיןהעמדהוהיאאחרתמטרהישרתהדיןביתכי,הוחלטהדיונים
לקהילהישחומרתםומחמת,הבינלאומיתהקהילהמצפוןאתהמזעזעים,החמוריםהפשעים

הוחלטזומסיבה.(עםרצחשלהעברהכמו)ובהענשתםבמניעתםאינטרסכולההבינלאומית
הרציונלהיהשלגביהן)וטרורבסמיםסחרכגוןעברותרומאחוקתלתוךלהכניסלאזהבשלב
.(הפעולהשיתוףייעול

Rome~,ח8.ך28 Statuteהאפרטהיידפשעאתהיוםכולל,האנושותנגדפשעיםהמגדיר.
29121.artא,Ibid.
.16!נ,1שא.3012
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חברהקונגושלהדמוקרטיתהרפובליקהאם,למשל,כך.י3("השטח
ניתן,בקונגומלחמהפשעמבצערואנדהבצבאוחייל,רומאבהוקת

.רואנדההסכמתללאגםהדיןביתבפנילדיןלהעמידו
:להלן)רומאחוקתאתאשררהשלהאזרההואשהנאשםהמרינה.2

וחייל,רומאבחוקתחברהיוגוסלביהאם,למשל,כך.("הלאוםמדינת"
ביתבפנילדיןלהעמידוניתן,באלבניהמלהמהפשעמבצעיוגוסלבי

שהואפשעבגיןגםלדיןלהעמידוניתן.אלבניההסכמתללאגםהדין
להעמידרוצהאינהשיוגוסלביהלכךבכפוףיוגוסלביהבתוךמבצע
.שלהמשפטביתבפנילדיןאותו

נתנהאך,רומאבחוקתחברהאינההפשעבוצעשבשטחההמדיגה.3
לצורךבדיעבדהדיןביתשלהשיפוטסמכותלהפעלתהסכמתהאת

.(הוק-אד)בלבדהספציפיהאירוע
נתנהאך,רומאבחוקתחברהאינהשלהאזרההואשהנאשםהמדינה.4

לצורךבדיעבדהדיןביתשלהשיפוטסמכותלהפעלתהסכמתהאת
.(הוק-אד)בלבדהספציפיהאירוע

ההצעה.רומאבוועידתשהוצגוהשונותההצעותביןפשרהשלתוצרהגוזהסעיף
שיפוטסמכותהדיןלביתלהקנותהייתה(גרמניהידיעלהוגשה)ביותרהרחבה

שהיאמדינהבכלעברהביצעאשראדםכלעלשיפוטסמכותכלומר,32אוניברסלית
אתלקבלחובהתהיהכיהייתה(הברית-ארצותשל)ביותרהצרהההצעה.בעולם
,כאמור.השיפוטסמכותלהפעלתהיחידכבסיס,הנאשםשלהלאוםמדינתהסכמת
הדיןביתכיהנההסופיבנוסחוזהסעיףשלהמעשיתהמשמעות.נדחואלוהצערת

.הדיןבביתחברהאינהאשרמדינהאזרחיעלגםשיפוטסמכותלרכושיוכל

ם"האושלהביטחתמועצתהחלטתעקבסמכותרכישת2.3

שלהפניהבאמצעותהיאשיפוטסמכותהדיןביתרוכששבהנוספתדרך

מדינתאוהשטהמדינתשלהסכמהכלנדרשתלאכזהבמקרה.33הביטחוןמועצת

פליליתבענישהלהשתמשהביטחקלמועצתלאפשרהיאהסעיףמטרת.הלאום

.מזריניםסכסוכיםהתרחשושבהםבאזוריםוהיציבותהשלוםלהשבתכאמצעי
איוםקייםכישהכריזהלאחראכיפהאמצעיעללהחליטרשאיתהביטחוןמועצת
הביטהוןמועצתשלהדעתשיקול.תוקפנות34מעשהאוהשלוםשלהפרה,לשלום
,רחבהואוהיציבותהשלוםולהשבתהסכסוךלפתרוןהמתאימיםהאמצעיםבדבר

.מדינהכאותההרשוםטיסאושיטכליכוללשטח31
32Peraanent hernational Criminal coufttt Max Planck8

:

/) . Zimraerman ~tThe Creation of

230-165(1998)

Yearbook

"
United ,Nations Law,.

3313.Rome Statute . art.
מגילת":להלן)203'ע,1'מס,19א"כ,רומאוחוקתהמאוחדותהאומותלמגילת42-ו39'ס34

.("ם"האו

33ד"תשסן'טהמשפט
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,בהתאם.כזהאמצעיהואפלילידיןביתהקמתכיהביטחוןמועצתקבעהובעבר

,רואנדהטריבונל.רחבהואהדיןלביתשיופנההאירועהיקףלגביהדעתשיקולגם
נגדוהפשעיםהעםרצח,המלחמהפשעיכלבגיןנאשמיםלשפוטהוסמך,למשל

כיהמקדמיתלדרישהבאשרגם.1994שנתבמהלךברואנדהשבוצעוהאנושות
לדוגמהכך.רחבדעתשיקוללהמוענק,השלוםעלאיוםעלתכריזהביטחוןמועצת
מדינותגבולותביןפליטיםשלמסיביתזרימהכיהביטחוןמועצתקבעהבעבר
.35השלוםעלאיוםמהווה

תחסוךקבועדיןלביתמקריםלהפנותלהחליטהביטחוןמועצתשלהיכולת
יוגוסלביהשלבמקריםשנעשהכפיהוק-אדטריבונליםבהקמתהצורךאת

עםפעולהלשתףמדינותשלהחובההנוכזובהפניההגלוםהיתרון.ורואנדה
הדיןביתאתתשחררכזוהפניה,כלליבאופן.כזומהחלטהכתוצאההדיןבית

תוכלהביטחוןמועצת.אמנהמכוחהמוקםגוףעלהחלותהרגילותמהמגבלות
הדיןלבתיעדיפותהמעניקהעיקרוןדהיינו,המשלימותמעקרוןלסטותגםכנראה

הביטחוןמועצתתוכל,הטריבונליםלשניהנוגעותלהחלטותבדומה.36המדינתיים

עלתיפולהספציפיתלחקירהוהאחריות,כלליתסיטואציההדיןלביתלהפנות
.37התביעה

מלהפעיללהימנעהדיןולביתלתובעלהורותגםסמכותישהביטחוןלמועצת

הנוזוהוראהתוקף.'בטיפולה8הנמצאאירועבגיןשלוהשיפוטסמכותאת
מועצת.הגבלהללאלחדשהוניתן,ההחלטהקבלתממועדבלבדאחתשנהלמשך

מנועיהיההדיןביתכי2002ביוליהחליטהכאשרזוסמכותניצלהכברהביטחון
אום"האושלהשלוםעלשמירהבפעולותהקשוריםמעשיםמלחקורשנהלמשך

.כאישורו39המתבצעות
הביטחוןמועצתתהיה,המכינההוועדהשניסחהההצעותאחתלפי,כןכמו

הביטחוןמועצת-התוקפנותפשעבגיןיחידיםשללדיןבהעמדהמעורבת
מעשהבוצעאכןכיהעברהתחולתלצורךמקדמיתכדרישהלקבועתידרש

.המדינהידיעלתוקפנות

רומאבחוקתחברותשאינןמרינותעםהיחסים3.3
שיתוףלחובתנפופותאינן(החוקהאתאשררולא)בחוקהחברותTPRWמדינות
מועצתידיעלהפניהשלמקרהלמעט,מהחוקההמתחייבתהדיןביתעםהפעולה

35991[April5,688Security Council Resolution.
.להלןמפורטהסבר36
המדינותמןאחתואף,מלחמהפשעימתבצעיםלהודופקיסטןביןסכסוךבמהלךאם,למשל37

להחליטהביטחוןמועצתיכולה,שלוהשיפוטלסמכותמסכימהאורומאבחוקתחברהאינה
.הפשעיםבחקירתלפתוחרשאיהתובעואז,הדיןלביתהסכסוךהפנייתעל

3816.~Rome Statute. art

39(2002)1422/5

Security]12,422גשו2002,ט.א.5.000/א" Council Resolution(להלן:

"Security Council Resolution"(.2003ביוניחודשהזוהחלטה.
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לסייעאוהדיןלביתנאשמיםלהסגירהחובהעליהןמוטלתלאכלומר.40הביטחון
לבקשתמרצונהלהיענותהאפשרותקיימתתמידלמדינהכימובן.חקירהבפעולות

מגנההחוקה,מזאתיתרה.הדיןביתעםסיועהסכםעללחתוםאוספציפיתסיוע
הסכמתהאתדורשתשהיאבכך,חברהשאינהמדינהשלהאינטרסיםעלמהבמידת
לגרוםעלולההליךכאשר,הדיןלביתחברהממדינהשלהאזרחשלמסירהלהליך
.41מדינותשתישביןתקפיםהסכמיםלהפרת

)Complementarity(הדיןביתסמכותשל"משלימות"העקרון4.3

.הדיןביתשלפעולתובבסיסהחשוביםהעקרונותאחדהואהמשלימותעקרון
כאשר,למשל)מסויםבמקרהשיפוטסמכותלהאשרלמדינהכיקובעזהעיקרון
לתביעה,להקירההנוגעבכלהדיןביתפניעלעדיפותיש,(שלהאזרחהואהנאשם

יכולהאינהאורוצהאינהמדינהאותהאםאולם.הספציפיהחשודשלולשפיטה
המשפטומערכתהתביעהמערכתבאמצעותהחשודאתלדיןלהעמידאולחקור
הלאומייםשההליכיםמשוכנעהדיןביתאם,כןכמו.42הדיןביתסמכותקמה,שלה
הדיןבית.סמכותלוקמה,הפשעחומרתמלואאתמשקפיםלאאואמיתייםאינם

טריבונליםשכן,ויוגוסלביהרואנדהשלמהטריבונליםזהבענייןשונההבינלאומי
.43המעורבותהמדינותשלהמשפטבתיפניעלמעדיפותנהניםאלו

למלאהשונותהמדינותאתלעודדהיא,רומאבחוקתשגובשכפיהסעיףמטרת
,כןכמו.חמוריםפשעיםביצועבגיןיחידיםלדיןולהעמידלחקורמחויבותןאת

לפגיעהשיחששומבלירומאלחוקתמדינותשלהצטרפותלעודדנועדהסעיף
הבינלאומיתהמשפטמערכת:מעשישיקולגםכאןעומד,לכךמעבר.בריבונותן

שלהמשפטמערכותואילוהפליליהמשפטבתחוםניסיוןחסרתיחסיתהיא
שכזהדיןביתשלהעבודהתפוקת,מזאתיתרה.ויעילותמנוסותהןהמדינות
.בולטים44מקריםשלקטןבמספררקהתקדמותמאפשרת
מערכתישלמדינהכאשרמלפעולמנועיהיהשהתובעהיאהבסיסיתההנחה

המקרה,לחקורמחויבותהאתמבצעתמדינהכאשר.מתפקדתומשפטאכיפה
עברותלביצוערציניחשדמעלההחקירהכןאםאלאהדיןביתבפנישפיטאינו

מכוחהביטחוןמועצתהוראותאתלקייםחייבותם"באוהחברותמדינות,ם"האומגילתלפי40
.7פרק

4198.~Rome

:

:

Statute

, : art?צדדיים-דוהסגרה-אילהסכמיכעסיסהברית-ארצותנשענתזהסעיףל

העוסקבפרקנרחבתהתייחסותראו.מדינותשלהניתןככלרבמספרעםלחתוםמנסהשהיא
.הברית-ארצותבעמדת

4217.Ibid,

atart

.
כחלקהמדינתייםהמשפטלבתיICTY-מהמשפטיםלהעברתתוכניתהפרקעלעומדתכיום43

.2008לשנתהמתוכננתהטריבונלשלעבודתוסיוםמתהליך
אתסיימוטרם90-השנותבראשיתם"האוידיעלשהוקמוהטריבונליםשניכי,לצייןניתן44

,התאורטיתברמה,יוכלהדיןובית,אחדבסכסוךעוסקאלומטויבונליםאחדכל.עבודתם
.בעולםסכסוךבכלשבוצעפשעככללדון

35ד"תשסן'טהמשפט
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ידיעלשבוצעהחקירהאם.45לדיןהחשודאתלהעמידמוכנהאינהוהמדינה
אלאסמכותלרכושהדיןביתיוכללא,לדיןבהעמדההסתיימהלאהמדינהרשויות

החקירהשהליכיאולדיןהחשודאתמלהעמידמתחמקתהמדינהכייוכחכןאם
.הדיןביתשיפוטסמכותאתלסכלמכווןניסיוןמלכתחילההיו

ואשר"לדיןלהעמידמוכנהלאאויכולהלאמדינה"שבוהמצבמוגדרכיצד
?המקרהעלסמכותהדיןביתירכושבעקבותיו

:46הבאיםהמצביםכאחדמוגדר,לדיןלהעמידמוכנהאינהמדינהשבומצב

הדיןביתבפנילדיןהעמדהמפניהנאשםעללהגןבמטרהננקטוההליכים(א)

עיכובהיה(ב);הנסיבותיומכלוללאורייבדקזהקריטריון.הבינלאומיהפלילי
(ג);לדיןלהעמידאמיתיתכוונהעםאחדבקנהעולהשאינובהליכיםמוצדקבלתי

העולהכאופןמתנהליםואינםמשוהדבלתיאועצמאיבאופןנוהלולאההליכים
שהמדינהלכךאינדיקציותהםאלוכל.לדיןלהעמידאמיתיתכוונהעםאחדבקנה

.מטעמהאובידיעתהבוצעוהפשעיםשכן,אפקטיביתבתביעהמעוניינתאינה
התמוטטותבשלאםהדיןביתישקול,4'לדיןלהעמידיכולתלחוסרבאשר
אינההמדינההלאומיתהמשפטמערכתשלומינותחוסראומוחלטתאוחלקית
אחרתבדרךיכולהאינהאועדיםלזמןאודאיותלאסוף,הנאשםאתלתפוסמסוגלת
Failed"שלמצבכלומר)לפועלההליכיםאתלהוציא State"-סדרבמדינהאין

.(המדינהשלשטחהבכלבפועלשולטתאינהוהממשלהאמיתיחוקי
הםיחוללאהמדינהידיעללדיןהעמדהועלהעיקרוןשבהםשמקריםמאחר

הפליליהבינלאומיהדיןשביתלפנימתקייםשהחריגלהראותצורךיהיה,החריג

ועינויסחבתליצורעלולהכזושבדיקההואהחיסרון.שיפוטסמכותלהפעיליוכל
מערכותעלמקיףמשווהמחקרייערךשלפיההצעההועלתהזהבעניין.דין

בנושאלהחלטותמידעמאגרבסיסיהווהאשר,החברותבמדינותהשונותהמשפט
וערכאת,המקרהאתעצמאיבאופןחוקרתמדינהכאשרגם.49בעתידיתקבלואשר

המעורביםכל:הנםהדיןכיחלענייןם"האוועדתלפיהסעיףניסוחמאחוריהעומדותהסיבות45
צדדיים-ורבצדדיים-דוהסכמיםכולל,קיימתמשפטיתמערכתשלבהקשרעובדיםבתהליך
גה"לדיןהעמדה";ימפותחדראיא"דהנפשטעלכוהלאתיק;משפטייסיועסגדה"לעניין

זמינותבשליקרפחותהתהליך;ידועיםחוקיםועלתקדימיםעלתישעןשכן,פחותמסובכת
דיוקכיתרמוגדריםהעונשים;הלשוניותהבעיותצמצוםובשלוראיותעדיםשליותרגדולה

.2Sunga,אקק.307-300:מתוך.ואכיפים supra note.
Rome~,א17.8(2)46 Statute

שמדובראלא,הדין-ניחשבחוקתנורמוהאותןלפיבדיוקתדכהשהשפיטהנדרשלא.אר4
.ופרופורציונליתסבירההיאהעונשיתושהסנקציה,(זההעובדתייסוד,כלומר)מעשהבאותו

נאשםהחזקת.ג.הנאשםאתלשפוטנכונותחוסרעליעידבהליכיםמאודארוךעיכוב.ב
Zimmerman,:מתוך.הוגןהליךשלנורמותהחלת.ד.ההליכיםרצינותעלמעידהבמעצר

,1998July20,2889

~

1GA.000ט.א,Pess Release32,אקק.222-219;אטsupra note

17.
48(3)7.~Rome Statute, art

במסגרתשלההמשפטשיטתעלמידעלהגישלמדינהמאפשרהדיןסדרלכללי51כלל49
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התובערשאי,פניםמשואוללאעצמאיתהנהזוחקירהכיהחליטההמשפטקדם
.החקירההתקדמותעלתקופתייםחות=דוהמקרהאתהחוקרתמהמדינהלבקש

המשפטיההליך.4
הדיןביתבפניבהליךהמעורביםהגופים1.4

,משפטקדםערכאת,הרשםמשרד,התובעמשרד:גופיםממספרמורכבהדיןבית
.ונשיאותערעורערכאת,משפטערכאת

האישוםכתביהכנתעל,החקירהעלהאחראירמיימשרדהואהתובעמשרד
לבצעהסמכותהנםשבהםוהחשובים,תפקידיםמגווןלתובע.התביעהניהולועל

הישירההסמכותלתובע.אישוםכתביוניסוחבפניוהמובאותבתלונותחקירות

בביתהחברותמדינותינץעלתלונהאליומופניתכאשרמקרהבחקירתלהתחיל

תלונהאליומופניתכאשר-שלומיזמתואו,הביטחוןמועצתידיעלאוהדין
מגורמיםמתקבלהמידעכאשר.לעילשנמנומאלהאחריםמגורמיםמידעמגיעאו

שהובאההתלונהאוהמידעשלראשוניתבדיקהלבצעהתובערשאי,50אחרים

אישורהללאלעומקהמקרהחקירתאתליזוםרשאייהיהלאהואאולם,בפניו

להגישמקוםישכיההקירהמחומרמשתכנעהתובעאם.המשפט-קדםערכאתשל

יוגשאםהסופיתההחלטהאך,האישוםכתבלניסוחאחראיהוא,אישוםכתב

.בלבדמשפטית-הקדםהערכאהשלתהיהלאואםספציפיבמקרהאישוםכתב
בעללהיותהתובעעלכירומאחוקתקבעה,התובעשממלאהרגישהתפקידלאור

עליו;הפליליתהתביעהבתחוםרבניסיוןבעלאדםלהיותעליו.מיוחדיםכישורים
.לתפקידוענייניםניגודהיוצריםמעיסוקיםלהימנעועליופניםממשואנקילהיות

ייבחרהתובע.הדיןביתשלהערעורערכאתתכריעהתובעשלתפקודועלבהשגות
לתקופהתפקידואתוימלא,בחוקהשנקבעהבפרוצדורההחברותהמדינותידיעל
בלתיהתנהגותשלבמקרהרקמתפקידוהתובעאתלהעבירניתן.שניםתשעשל

.חובותיושלחמורההפרהאוהולמת
Pre-~Tfial(המשפט-קדםערכאת Chamber(בסמכותהאשרהערכאההנה
ביןונועדה,מסויםבמקרההליכיםפתיחתעל,היתרבין,רשמיבאופןלהחליט

הגשתלאשרמוסמכתזוערכאה.התובעפעולותאתהמבקרגוףלהוותהיתר

ממידענובעתהחקירהכאשר,בחקירהלפתוחלתובעלאשרוכןאישוםכתבי
המשפט-קדםערכאת,הביטחתממועצתאוחברהממדינהשלאלתובעהמגיע

מסירהבקשות,מעצרצוויהוצאתכגוןלמשפטהקודמיםההליכיםבכלמעורבת
שופטאו,שופטיםשלושהיושביםמשפט-קדםבערכאת.וכדומהחשודיםשל
.הנדוןההליךאופילפי,אחד

,השופטיםבסמכות.שופטיםשלושהשלהרכבידיעלמנוהלעצמוהמשפט

Finalized,:ראו,הקבילותהליכי draf
~

text of the Rules of Procedule and Evidence

2000November2,1)44,1/("והפרוצדורההדיןסדרכללי":להלן)ק(א((0שמ.
.ם"האושלהביטחקמדיצתאוחברהמדעהלא,קרי50
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הצדדיםשללטיעוניםבנוגעלהחליט,ראיותלבחון,עדיםלשמוע,היתרבין
המשפטביתמנשיאהמורכבת,ערעורערכאתגםישנה.העונשאתלגזורוכמובן

.השופטיםהחלטותעלבערעוריםלשבתהמוסמכת,נוספיםשופטיםומארבעה
השופטיםידיעלהנבחרים,סגניםומשנימנשיאמורכבתהדיןביתנשיאות

בשיתוף,הדיןביתלניהולאחראיתהנשיאות.עצמם,השופטיםעשר-שמונהמבין
המדינותאזרחירקלהתמנותיכוליםהדיןבביתלשופטים.הרשםמשרדעם

,שונותמשפטלשיטותהולםייצוגמתןתוךייבחרוהםכיונקבע,החברות
יהיושופטיםתשעהלפחותכינדרש,כןכמו.המיניםולשני,גאוגרפייםלאזורים

במשפטרקעבעלישופטיםוחמישהפליליבמשפטואקדמימעשירקעבעלי

באספתנבחרוהשופטים.אדםזכויותודיניהומניטרימשפטבמיוחד,בינלאומי
.2003כפברוארהחברותהמדינות
כגון,הדיןביתשלהשוטףהאדמיניסטרטיביהניהולעלאחראיהרשםמשרד

הסניגוריםעםוקשרשירותיםמתן,לציבורמידעהעברת,מתורגמניםשירותי
.ולקרבנותלעדיםמיוחדתיחידהוהקמת

?הדיןביתבפניהליךליזוםרשאימי2.4

.הדיןביתבפניהליךשלתחילתוליזוםרשאיםגורמיםמספר
שלהביטחוןמועצתהואהדיןלביתמקריםלהפנותהמוסמךהראשוןהגורם

.הדיןבביתחברהמדינההואלתובעמקרהלהפנותהמוסמךהשניהגורם.ם"האו
לטיפולמעבירההחברההמדינהאוהביטחוןמועצת,הללוהמקריםבשני
חקירהלבצעמחויבוהתובע,לכאורהשבוצעוהפשעיםבדברהמידעאתהתובע
בחקירהלפתוחמקוםישאםבשאלהדעתשיקולאיןלתובע.המקרהשלרשמית

המלצותיולהעבירעליוהחקירהובתום,החקירהניהולעלאחראיהתובע.לאואם
אישומיםואילואישוםכתבילהגישמקוםישאםבשאלההמשפט-קדםלערכאת

.האישוםבכתבייכללו
.התובעשלעצמאיתיזמההיאהדיןביתבפניהליךליזוםשלישיתאפשרות

מקורמכללידיושהגיעמידעבסיסעלמקרהשלבדיקהליזוםרשאיהתובע

,ם"האולמוסדותלפנותיוכלכךולצורך,המידערצינותאתינתחהתובע.51שהוא
בביתחברותאינןאשרמדינות,כןעל,מעשית.בינלאומייםולארגוניםלמדינות

רשאיםכולם-וכדומהפרלמנטחברי,פרטייםאנשים,האדםזכויותארגוני,הדין
ראשוניתבדיקהמצדיקאליוהמופנההמקרהאםאזיחליטוהוא,לתובעלפנות
לערכאתלפנותעליו,החקירהלהמשךסבירבסיסשישסבורהתובעאם.בנושא
אתדוחההמשפט-קדםערכאתאם.רשמיתחקירהתאשרשזוכדימשפטקדם

אישורולבקשלחזורהתובערשאי,מסויםבנושאהחקירהלאישורהתובעבקשת
פרמטריםמספרקבעהרומאחוקת.נושאבאותוחדשחומרלונתגלהאם,לחקירה

Rome.54-53,42,15:הבאיםבסעיפיםמוגדריםוסמכויותיוהתובעמוסד51 Staftwte

.

arts.
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שעלהשיקוליםבין.בחקירהלפתוחאםמחליטהואכאשרלשקולהתובעשעל
כילחשדסבירבסיסקייםהאם:הבאיםהשיקולים,היתרבין,נמניםלשקולהתובע

;המעשהחומרת;הדיןביתשלהקבילותבתנאיעומדהמקרההאם;עברההתבצעה

.צדקושיקוליהעברהקרבנותשלאינטרסים

הפליליתהאחריותהיקף3.4
פשעיםלביצועאחריות.1852גילמעלאנשיםעלחלההדיןביתשיפוטסמכות
אותושידל,לושסייעמיעלגםאלא,הפשעאתשביצעמיעלרקלאמוטלת
עלגםפליליתאחריותמכילההחוקה.אותהלבצעלוהורהאוהעברהאתלבצע

אוביטחוןשרכמו,לצבאמחוץבכיריםתפקידיםבעליעלוגםצבאייםמפקרים
חבראומדינהראשכמו,רשמיבתפקידכהונהכילצייןהשוב.ממשלה53ראש

.חסינות54כלמקנהאינהפרלמנט

הנאשםזכויות4.4
לסטנדרטיםבהתאם,והמשפטהחקירהבמהלךהנאשםזכויותאתמעגנתהחוקה

,לנאשםמוקנותלדוגמהכך.55אדםזכויותעללהגנהבינלאומיותבאמנותשנקבעו
שהואבשפה,האישוםעלמלאהסברלקבלהזכות:הבאותהזכויות,היתרבין
עםבחופשיותולהתקשרההגנהלהכנתנאותיםולמקוםלזמןהזכות;ומדברמבין

,במשפטונוכחלהיותהזכות;מהירלמשפטהזכות;בסודיותלבחירתופרקליט

לחקירההזכות;בחירתולפימשפטיסיועבאמצעותאובעצמוההגנהאתלנהל
מתורגמןשלסיוע,חינם,לקבלהזכות;ועדיםראיותולהצגתנגדוהעדיםשלנגדית
בשבועלאהצהרהלמסורהזכות;עצמיתהפללה-לאיוהזכותהשתיקהזכות;מיומן
עולאוההוכחהנטלכלעליויוטלשלאהזכותוכן;להגנתובכתבאופהבעל

התובעעלמוטלתכן.המשפטכללאורךהתביעהעלמוטליםאלה-ההפרחה
לדעתואשרבשליטתואושברשותוראיות,הניתןככלמוקדםלנאשםלגלותחובה
עלהמשפיעותאו,הנאשםאשמתעללהקלאו,הנאשםחפותעללהצביענוטות

.התביעהראיותשלאמינותן

הקרבןזכויות5.4

במסגרתהקרבנותלושזוכיםהנכבדהמעמדהואהדיןביתשלנוסףייחודימאפיין

לפיצויקרןתוקםוכן,ולקרבנותלעדיםיחידהתוקםהדיןבבית.הפליליההליך
להישמעהזכותכגון,ההליך56במסגרתזכויותשלרחבמגווןלקרבן.קרבנות

5226-25.arts11(4א.
5328.Ibid, at

art

.
5427.art54א.
5567,55.ar

~
s4.Ibid.

הדיןסדרלכללי16-20,59,85-99סעיפים;4מאarts.15(3),19(3),57(3)(ל),5668
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לסיועוהזכות,דיןעורךידיעלמיוצגלהיותהזכות,האישוםכתבאישורבשלב
בכללהישמעזכותלקרבן,למעשה.בהליכיםמטעמושיופיעהדיןעורךבמימון
ישפיעוכיצדידועלא.זאתלאפשרלנכוןמוצאהדיןביתכאשרההליךשלשלב

וכויותכינקבע,מקרהבכלאולם,הדיןביתבפניההליךניהולאופןעלאלוזכויות
האיזוןאתלמצואיידרשוהשופטים.הנאשםזכויותבמימושייפגעולאהקרבן
.השנייםכקהראוי

המשפטיההליךלניהולהפרוצדורות6.4

עלגובשאשרנפרדבמסמךמופיעיםהדיןביתשלוהראיותהדיןסדרכללי

שלההיבטיםלכלומתייחס,סעיפים225מכילזהמסמך.המכינההוועדהידי
לענייןהטריבונליםשלהניסיוןכסיסעלגובשומהכלליםחלק.הדיןביתפעילות

אואונסבגיןבאישוםהקבילותלראיותהנוגעבכללמשל,ורואנדהיוגוסלביה
ביתשלפעולתולצורךבמיוחדגובשומהכלליםחלק.לחסיונותהנוגעיםלכללים

.הפליליבהליךהקרבנותלמעמדהנוגעיםהכלליםכללמשלכמו,הדין

הפליליהבינלאומיהדיןלביתבנוגעהכרית-ארצותעמדת.ב

כללירקע.1

בוועידתפעילהמשתתפתוהייתההדיןביתהקמתברעיוןתמכההברית-ארצות
.בוועידהשאומץהסופיהנוסחנגדהצביעהלבסוףאולם,1998ביולירומא

ולהיחשבהחוקהעללחהימהאחרוןכמועדשנקבעהמועד,2000.12.31-ב
והנשיא,רומאחוקתעללחתוםקלינטוןממשלהחליט,"מייסדתמדינה"כ

הברית-ארצותתמיכתאתלהביעהנההחתימהמטרתכיאזהצהירקלינטון
תתאפשרכךכיהוסיףכן.בינלאומייםפשעיםלביצועאישיתאחריותשלברעיון

אתלהבטיחמנתעל,רומאחוקתפיתוחבתהליךהברית-ארצותשלהשתתפות
מכךחוששתהברית-ארצותכיצייןגםהנשיא.משוחדולאיעילגוףשלכינונו
,בחוקהחברותשאינןאףמדינותשלאזרחיםעלשיפוטסמכותיחילהדיןשבית
להעריךשתוכללפנירומאלחוקתתצטרףלאהברית-ארצותכןעל,הסכמתןוללא
.זמןלאורךתפקודואת

.הדיןביתנגדתקיפהעמדהנקטקלינטוןממשלאתהחליףאשרבושממשל
הברית-ארצותשלחה,2002.5.6ביום,לתוקףרומאחוקתכניסתלפניכחודשיים

המדינהמזכירסגן)בולטוןון'גהודיעשבו,ם"האושלהכללילמזכירמכתב

אתלאשררמתכוונתאינההברית-ארצותכי(בינלאומיוביטחוןנשקבקרתלענייני

15fair;והפרוצדורה and expeditious and1518ב1ט"The Trial Chamber shall ensure that

the rights ofl' the accused and due regard for the protection]0!respect11נםconducted with

"victims and witnesses01.
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ביוםהחוקהעלהברית-ארצותשחתימתנובעמכךוכי;1998משנתרומאאמנת
.משפטיות57חובותכליוצרתאינה02.12.31

58רומאלחוקתלהצטרפותהברית-ארצותלהתנגדותהעיקריותהסיבות.2

הדיןביתשלהשיפוטסמכות1.2

שללשונוהנההדיןלביתבהתנגדותההברית-ארצותשמנתההמרכזיתהסיבה
אירועעלשיפוטסמכותהדיןביתרוכששבוהאופןאתהקובעלחוקה12סעיף

אזרחיםעלשיפוטסמכותלרכושהדיןלביתמאפשרזהסעיף,כאמור.ספציפי
הברית-ארצותסבורה,משפטיתמבחינה.רומאבחוקתחברותשאעןמדינותשל

באמנהמדינהלחייבניתןלאשלפיהם,האמנותדיניאתסותרתזותוצאהכי
להתעוררעלולהכיחוששתהברית-ארצות,מעשיתמבחינה.אליההצטרפהשלא
.פופולרילאבסכסוךאויבמדינתידיעלהדיןביתשללרעהניצולשלבעיה
במשבריםלהתערבממנהומצופה,וצבאיתכלכליתמעצמההיאהברית-ארצות

במיוחדחשופיםהברית-ארצותחיילייהיו,הקייםבמצב.העולםבכלהומניטריים
כיחששהביעההברית-ארצות.עליהםהדיןביתשיפוטסמכותהחלתלסכנת

לגישת.הברית59-ארצותלניגוחכאמצעיהדיןביןאתלרעהינצלושוניםמשטרים
,פוליטייםממניעיםתלונותשללסכנהאזרחיהאתחושפתהחוקה,הברית-ארצות
עללשמירהובמבצעיםהומניטרייםבמבצעיםלהשתתףנכונותהאתתקטיןולכן

.ם"האושלהשלום

הביטחוןמועצתתפקיד2.2

התפקידאתהביטחוןלמועצתמעניקהאינהרומאחוקתכיטוענתהברית-ארצות
מערכתבתוך.ם"האולמגילתבסתירה,שלההפעולהטווחאתומגבילה,לההראוי
מועצתכאשר.העולמייםוהביטחוןהשלוםעלמופקדתהביטחוןמועצת,ם"האו

בומלהתערבמנועהדיןביתיהיה,מסויםבסכסוךאובמשברמטפלתהביטחון

Vienna:1969משנתאמנותדיניבדברוינהלאמנת18'לסמכוונתזוהערהבינראהד5

1969May23,the Law of TreatiesחסConvention(להלן:"Convention0ו,[8תח").סעיף
.האמנהלמטרותהמנוגדותפעולותמלנקוטמנועהאמנהעלהחתומהמדינהכיקובעזה

שאותההודעהקבלהעדאומדינהאותהידיעלהאמנהאשרורמועדעדתקפהזומחויבות
.האמנהאתלאשררמתכוונתאינהמדינה

58McNerney "The United States and The hternational Criminal co~ln: Issues forא
(2001)Jontemporary Problems(1Law64"Consideration by the United States Senate

Ihe93"חשםUnited States and the International Criminal60]"'Scheffer.7.1];]18

the Intemational08ת01תטסח(]"Seguin.7;12(1999).ןof Intemational1American ,
]Boston18"Statuteסא[0חthe0)us Objections01Examinationתה:Criminal court

Wedgwood:ח14 "The Intenlational Criminal court.%:85(2000)1]InternationaI

85the American View0)Hafner "/) Response.0;435(999])EIIL10"American SGew

108(1999)EJIL10"Wedgewoodשט%Ptesented by.
.(1(ג)הבינלאומיהדיןבביתהברית-ארצותנגדואיראןלובשלהתביעותמוזכרותזהבהקשר59
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ותחדש,שיפוטסמכותלהחילממנולמנועהחלטהתקבלהביטחוןמועצתאםרק

מועצתידיעלהידמותפעולות,הברית-ארצותלגישת.חודשים12כלאותה
כיחוששתהברית-ארצות.זמןהגבלתללאחסינותלהןשתהיהצריךהביטחון

זהבענייןלהסכמותלהגיעקשהיהיההביטחוןמועצתוהרכבהפוליטיהמצבלאור
כיהקובע)ם"האולמגילת103סעיףלאורכיהברית-ארצותטוענתכן.זמןלאורך
ספקעולה,(שלההאחרותהחובותכלעלגוברותם"האומגילתלפימדינהחובת

.בינלאומיתאמנהדרךהביטחוןמועצתכוחותאתלהגבילניתןבכללאםמשפטי

התובעסמכויות3.2

מספקביקורתמנגנוןואין,מדינרחבותסמכויותלתובע,הברית-ארצותלגישת
התובעכיהעובדהנגדהברית-ארצותיוצאתבמיוחד.שלוהדעתשיקולעל

,כזכור.שהואמקורמכלאליושיגיעמידעכלבסיסעלחקירותליזוםחופשי
משפט-קדםערכאתהיאהתובעשמפעילהדעתשיקולעלהיחידהביקורתמנגנון

עצמאות,הברית-ארצותלדעת.האישוםכתבואתבחקירהפתיחהלאשרשנדרשת
למועצתרקלהרשותישולכן,הדיןביתשללפוליטיזציהלהובילעלולההתובע

שלהדעתשיקולאתולנטרללחקירהמקריםלהפנותחברותולמדינותהביטחון
התובעשלהרחבההסמכותכימדגישההברית-ארצות.אלהבנושאיםהתובע
למטרהלהםשישימוארגוניםאוקבוצותמצדללחציםנתוןיהיהכיחששיוצרת
.הברית-ארצותנגדתלונותלהגשת

העברותהגדרות4.2

עומדותוחלקןדייןיברורותאינןהפשעיםמהגדרותחלקכיטוענתהברית-ארצות
בחוקהההכללהעלביקורתהברית-ארצותמתחהכן.המנהגי60למשפטבניגוד

בהקשר.השונותהמדינותביןהוסכםטרםוהיקפםהגדרתםעלאשרפשעיםשל
לחוקההתוקפנותעברתהכנסתאתבמיוחדכבעייתיתהברית-ארצותמציינתזה

עלתוגדרזהמסוגשעברההראוימן,הברית-ארצותלגישת.הוגדרהשזומבלי
לגישת,כןכמו.הדיןבביתהחברותהמדינותידיעלרקולאהמדינותרובידי

קביעהלכןקודםלהיותחייבתהתוקפנותבעברתלהרשיעמנתעל,הברית-ארצות
המתאיםהגוףשזהוכיוון,תוקפנותמעשהבוצעאכןכיהביטחוןמועצתשל

.61לכךוהמוסמך
העברותרשימתאתבהמשךלהרחיבהאפשרותאתנםמבקרתהברית-ארצות
החלטהלחוקהצורפה,למשל.הדיןביתשלהשיפוטסמכותתחולשעליהן

אתתואמתאינהמלחמהכפשעהתנחלויותהגדרתכיישראלבעמדתתמכההברית-ארצות60
.המנהגיהמשפט

כוללת,תוקפנותלהגדרת(03/09-02/26-בהשביעיתמישיבתה)המכינההוועדההצעת61
:ראו)מדינהידיעלתוקפנותמעשהבוצעאכןכיקבעההביטחון-שמועצתמקדימהדרישה

1l /Rev. l1..20014/םם1אק).
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לגישת.הדיןביתשלהשיפוטבסמכותוסמיםטרורעברותלכלולהממליצה
יכולותהדורשות,זהמסוגעברותשללחקירהערוךאינוהדיןבית,הברית-ארצות
ובמאמציםמדינותבמאמצילחבלעלולאףוהוא,ומשטרהחקירה,מודיעין

מאףלהסתייגמאפשרתאינהשהחוקהמאחר.הללובתופעותלהיאבקבינלאומיים
בדרךפיתוחןועלהעברותהגדרותפרשנותעללהשפיעמדינותיוכלולא,סעיף
פתחוייצרת"כללייםמשפטייםעקרונות"בלהיעזרלשופטיםמתירההחוקה.זו

.השופטיםשליצירתיתלפרשנותרחב

החנינהמסוגייתהתעלמות5.2

מהסכמיםלהתעלםרשאי,הנראהככל,הדיןביתכילעובדהמתנגדתהברית-ארצות
מעמדאתלהסדירצריכההייתהרומאחוקתהברית-ארצותלדעת.חנינההמקנים
לגישת.לדיןהעמדהמפניכחסינותבחנינהמסוימיםבמקריםולהכירהחנינה
שניםלאחרחדשיםדמוקרטייםמשטריםמוקמיםשבהןבמדינות,הברית-ארצות

היציבותעלהגנהלשםכאמצעיבחנינהלהכירצורךיש,אזרחיםמלחמותשל
צריכהדמוקרטימשטרידיעלשניתנהחנינה.החדשיםהמשטריםשלהדמוקרטית

53סעיףשמאפשרהדעתשיקול.המקרהקבילותעלבהחלטהקריטריוןלשמש

הצורךאתמספקאינו(צדקמשיקוליחקירהלנהלטעםאיןכילהחליט)לתובע
שלוםועידותשללאפשרותכללמתייחסתאינההחוקה.רגישיםבמקריםבגמישות

לסכסוכיםהולםפתרוןלהוותוהעשויהאפריקה-בדרוםשהוקמהזוכמוופיוס

.היקףורהבישניםארוכי

הנאשםזכויות6.2

הזכויותכלאתמעגנתאינהרומאחוקתכיהטענהאתגםהעלתההברית-ארצות
והזכות,מלאהשתיקהזכותכמו)הברית-ארצותחוקתלפילהןזכאישנאשם
אזרחיםשללדיןהעמדהלהתיראיןכןועל,(מושבעיםחכרבפנילמשפט

.הדיןביתבפניאמריקנים

הדיןביתנגדאמריקניתחקיקה.3
הנוגעבכלהברית-בארצותהרוחותסערו2000בשנתרומאחוקתעלהחתימהמאז

למנגנוניעצמהמלהכפיףלהימנעמנסה,מסורתיבאופן,הברית-ארצות.לנושא
הדיןמביתפרישתהבהליךהיתרביןהתבטאאשרדבר,בינלאומייםשיפוט

ובציבורבקונגרסגדולבוויכוחנרחבביטוילאחרונהומצא,לצדקהבינלאומי
המחייבהבוררותולמנגנוןהבינלאומיהסחרלארגוןהברית-ארצותהצטרפותבזמן
שכללאמריקני-הצפתהחופשיהסחרלהסכםהברית-ארצותשלהצטרפותה,שבו

.ועוד,מחייביםסכסוכיםיישובמנגנוני
החשש.יחידיםעלפליליתשיפוטבסמכותדוברכאשרהרגישותגברה,בפרט
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חשופיםלהיותעשוייםם"האושלבכוחותהמשתתפיםאמריקניםחייליםכי
הפועליםאמריקנייםכוחותכיהחששובפרט,הבינלאומיהפליליהדיןלבית

אקטיביתהתנגדותיצרו,זהשיפוטלמנגנוןייחשפואחרותבמדינותאובאפגניסטן
החייליםכיאפשרותולכל,במנגנוןהברית-ארצותלהשתתפות,הברית-בארצות
בהסכמתתלויואינולעצמוסמכותקונההדיןביתכיהעובדהלאור.אליוייחשפו
בפעילותהברית-ארצותהחלה,בפניויישפטואזרחיהאוחייליהכילכךהמדינה

ייחשפוהאמריקניםכיהאפשרותאתלהקטיןכריענפהודיפלומטיתהקיקתית
הברית-ארצותשלפעולהשיתוףהמונעתבחקיקההתמקדהזופעילות.הדיןלבית
הסגרתלמנועשנועדההסכמיתמסגרתויצירת,לאזרחיההנוגעבכלהדיןביתעם

.שונותמדינותידיעלהדיןלביתאמריקניםאזרחים
להגנההחוקהואהדץלביתבנוגעהברית-בארצותשנחקקביותרהחשובהחוק

Theאמריקניםשירותאנשיעל American Service Members Protection Act of

תעבירלאאמריקניתממשלתיתרשותשוםכי,היתרבית,קובעזהחוק.2000
הדיןלביתתסייעלאהברית-ארצותוכי,הבינלאומיהפליליהדיןלביתכספים
הברית-ארצותכיהחוקקובעכן.מידעבהעברתאוראיותבאיסוף,חשודיםבמעצר

מוחלטתחסינותלהבטיחתוכלכןאםאלא,ם"האועלשמירהלמבצעיתצטרףלא
הברית-ארצותתעבירלא,כןכמו.62הדיןביתשלהשיפוטסמכותמפנילחייליה

אשרומדינותו"נאטחברותמלבד)רומאחוקתאתאשררואשרלמדינותצבאיסיוע

כלנקיטתעללהורותהנשיאאתמסמיךהחוק.(אחרותחשובותבריתבעלותהנן
העצור(בריתבעלתשלאזרחאו)אמריקניאזרחלשחררכדיהדרושיםהאמצעים

.מטעמו63אוהדיןביתידיעל,רצונונגד

הדיןלביתאמריקניםהסגרתלמניעתבילטרלייםהסכמים.4
איןכיהצהירהשבומכתבם"לאוהברית-ארצותששלחהלאחר,2002במאי

צדדיים-דוהסכמיםחתימתלקדםהחלההיא,רומאחוקתאתלאשררבכוונתה
אמריקניםאזרחיםלהסגירלאאלומדינותמתחייבותשבו,שונותמדינותעם

,הברית-ארצותעםהסגרה-איהסכמיעלחתמומדינות80-ככהעד.הדיןלבית
כאלוהסכמיםעלשחתמוהראשונותהמדינותבין.64רומאבחוקתחברות36מתוכן
,אוזבקיסטן,הונדורס,פאלאו,טימורמזרח,מרשלאיי,יקיסטאן'טג,ישראל,רומניה

,הברית-ארצותשלהפרשנותלפי.הדומיניקניתוהרפובליקהיבוטי'ג,מאוריטניה
:שלפיו,(2)98סעיףבמסגרת,כאלוהסכמיםחתימתרומאחוקתמתירה

המדינהאתשתחייבלסיועאולמסירהבבקשהיטפללאהדיןבית"
לפיהתחייבויותיהעםאחדבקנהעולהשאינובאופןלפעולהמתבקשת

.זודרישהעללוותרלנשיאמאפשרהחוקכינציין62
ffhe~("להאגהפלישהחוק"לכינויהחוקזכהכךבשל63 Hague Invasion Act
.2004ביוני15-לנכון64

44



הבינלאומיהפליליהדיןבית

למסירתשולחתמדינהשלהסכמתהנדרשתשלפיהםבינלאומייםהסכמים

אתתחילהלקבליכולהדיןביתכןאםאלא,הדיןלביתמדינהמאותהאדם

.65"למסירהההסכמהבמתןהשולחתהמדינהשלהפעולהשיתוף

להסגירשלאמדינהמתחייבתשבהםצדדיים-דוהסכמים,הברית-ארצותלגישת
הסעיףכיהטועניםיש,מנגד.הסעיףבגדריפלוהדיןלביתאמריקניםאזרחים

שללתוקףכניסתהלפנישנחתמוהסכמים,כלומר)קיימיםלהסכיםרקמתכוון
עלרקלהגןהייתההסעיףשמטרתנטעןכן.עתידייםלהסכמיםולא(החוקה
SOFA(:זרותלמדינותחייליםמשלוחהכוללת,צבאיתפעילותבמסגרתהסכמים

-Stahls of Forces Agreements(,במסגרתלהגןמבקשתהברית-ארצותואילי
.זרהבמדינהשנמצאאמריקניאזרחכלעלהללוההסכמים

הדיןביתנגבהביטחוןבמועצתשימוש.5
להבטיחכדיהביטחוןבמועצתשלההווטובזכותגםמשתמשתהברית-ארצות
כיהבית-ארצותאיימה2002ביולי.הדיןלביתחשיפהמפניחייליהעלהגנה

לאאם,הרצגובינה-בבוסניההשלוםעלהשמירהבמבצעהשתתפותהאתתפסיק
ומועצת,פשרההושגהקשיםדיוניםלאחר.הדיןביתמפניחסינותלחייליהתובטח

בפעולותהקשוריםמעשיםמלחקורמנועיהיההדיןביתכיהחליטההביטחון
ההחלטהתוקף.באישורוהמתבצעותבכאלהאום"האושלהשלוםעלשמירה
כימים.(1487החלטה)נוספתלשנה2003כיוניהודשהזוהחלטה.שנה66למשך
לשנהההחלטהאתלחדשהברית-ארצותדרישתלנביסוערדיוןם"באומתקייםאלו

.בעיראקגאריב-אבובכלאאסיריםשלהעינוייםפרשייתחשיפתרקעעל,נוספת

האירופיהאיחודעמדת.ג

רומאועידתלאחרמיד.הדיןבביתהתומךהמרכזיהגורםהואהאירופיהאיחוד
חברותלכלהקוראתהחלטההאירופיהפרלמנטקיבל,(1998בנובמבר19-ב)

מדינותכלואכן.האפשריבהקדםאותהולאשרררומאחוקתעללחתוםהאיחוד
.החוקהשלהאשרורהליךאתהשלימוהאיחוד
עמדההאירופיהאיחודמועצתקיבלה2001ביוני11-הביום,מזאתיתרה
שמדינותלכךלהביאבמטרהיפעלהאיחודכיהקובעת,67הדיןביתלגבימשותפת

לעניין)Exhadition(הסגרהבמקום)Transfer(מסירהבמונחמשתמשתהחוקהכינציץ65
.ממדינההדיןלביתאדםהסגרת

6639Security Council Resolution, supra note.
67(!200)1.00340,"

theטסת

~

International

~

Criminal00

~

European

~

Council Common Position
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חברות.האפשריבהקדםלתוקףתיכנסהיאוכך,החוקהאתיאשררוהניתןככלרבות
.זו68לעמדהבהתאםלפעולמחויבותהאיחוד
קרעיצרהאירופילאיחודהברית-ארצותביןהדיןביתכלפיבגישההשוני
מבצעהמשךכמו-רביםבהקשריםמחלוקותועוררהבריתבעלותביןמסוים
.בעיראקוהפעילותלאפגניסטןכוחותמשלוח,לשעברביוגוסלביההשלוםשמירת
הבדית-ארצותמצביעהשעליהןרומאבחוקתהבעיות,האירופיהאיחודלגישת
מפניהברית-ארצותשלוחששותיה,פתרוןלהןנמצאשכבראולפתרוןניתנות
.מוגזמיםהםהדיןביתשללרעהניצול

האיחודמועצתאימצה,(2002ביוני)החוקהשללתוקףלכניסתהבסמוך
עבודתואתלקדםהיאהאיחודמטרתשלפיה,חדשהמשותפתעמדההאירופי
תמיכהיספקהאיחוד.החוקהשלהניתןככלנרחבואשרורהדיןביתשלהיעילה
.רומאלחוקתשלהןהחקיקהאתלהתאיםהמעוניינותלמדינותופיננסיתטכנית
וטכניפוליטיסיועביניהןלתאםבאיחודהחברותהמדינותעל,להחלטהבהתאם
הכשרת,כספיים,טכנייםבאמצעיםהדיןביתבהקמתולתמוך,חברותלמדינות
לביתגדוליםתקציביםהעבירוכברבאיחודרבותמדינות.ועודותובעיםשופטים

האיחודשלכספיתתמיכהללאכיברור.כןלעשותהתחייבונוספותומדינות,הדין

.לפעולהדיןביתיוכללא,האירופי
הסכמיםעמהלכרותשונותאירופיותמדינותעלהברית-ארצותמצדהלחץ

מחלוקתיצרהדיןלבימיוסגרולאאמריקניםחייליםכייבטיחואשרצדדיים-דו
להסכמיםהתנגדהאיחודהעקרוניתברמהכאשר-האיחודמדינותבקרברבה
החליטאמריקנילחץעקב.הפליליהדיןביתאתמחלישיםלטענתואשראלה

לגבימנחיםעקרונותופרסםמסוימתבמתכונתההסכמיםאתלאפשרהאיחוד
המומחיםידיעלנוסחואלועקרונות.הברית-ארצותעםצדדיים-דוהסכמים

-98לסעיףיותרמצומצמתפרשנותעלומבוססיםהאיחודשלהמשפטיים

עלולארשמיבאופןשנשלחוהברית-ארצותחייליעלרקיחולושההסכמיםקרי
אתלדיןלהעמידתתחייבהכרית-ארצותוכילהסכםתפוגתאריךשייקבע,אזרחים
.פשעיםשיבצעוחייליה

מעוררותועדייןעוררוזהבתחוםהברית-ארצותשלהדיפלומטיותפעולותיה
שניעםבקשריםהמעוניינותרבותלמדינותבעיהיצרווכן,האיחודעםמחלוקת
לחץמפעילהאירופיהאיחוד.אירופהמזרחמדינות,למשל,כמו-אלוגורמים

להצטרףברצונןשימושתוך,לחוקהלהצטרףרבותאירופיותמזרחמדינותעל
האיחודמשתמשכיום.אירופהמועצתשלהפורוםבאמצעותוכן,לאיחודכחברות
עם98סעיףהסכמיעלמלחתוםאלומדינותלהרתיעכאמצעיגםזהבמנוף

Treaty:(1997בשנתבאמסטרדםשתוקנהכפי)האירופיהאיחודלאמנת15סעיףלפי68

01as a~aended by the TIeay6תכותם,1.00224(1997)יEstablishing the EurDpean

173(1997)1:00340,Amsterdam.
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כמובאמצעיםנגדילחץעליהןמפעילההברית-ארצות,מאידך.הברית-ארצות
לבריתוהצטרפותכאלוהסכמיםעלחתימהביןקישוראו,חוץסיועבשלילתאיום
.ו"נאט

לישראלמיוחדותוסוגיותישראלעמדת.ד

ולאורך,בינלאומיפלילידיןביתבהקמתישראלמדינתתמכה,הקמתהמאז
.ם"באוזהבהקשרשנתגבשוהשונותהטיוטותמנסחיביןמשפטניההיוהשנים
.שכזהמנגנוןשבקיוםהכורחאתמכוליותרהמחישההיהודיהעםשעברהשואה
,הנוכחיתהחוקהלניסוחומתניםבמשאיםאףפעילבאופןהשתתפהישראל
עלהשונותהמדינותשלההחלטהנתקבלהשבה,רומאבוועידתחלקונטלה
היועץ,לוועידההישראליתהמשלחתראשהדגישהוועידהבמסגרת.החוקהנוסח

ביתהקמתשלהערכיתהחשיבותאת,רובינשטייןאליקים,לממשלההמשפטי
מפניהזהירבבדבדאך,היהודיהעםשלההיסטוריהשלבהקשרבמיוחד,הדין

כזוהיתרבין,בפוליטיזציהנגועהיהומתןהמשא,ואכן.זהמנגנוןשלפוליטיזציה
ובניגוד,המצריםונותניםהנושאיםביזמתכאשר,ישראלכלפימפורשתהמכוונת
שלאוכלוסייההעברתהמגדירסעיףלחוקההוכנס,הבינלאומיבמשפטלמקובל
המלחמהמפשעיכאחד,בכפייהשלאאף,הכבושהשטחלתוךכובשתמדינה

.44018108Serious(69)החמורים
שהתקיימהם"האוובעצרת,החוקהנוסחנגדלהצביענאלצהישראלמדינת

לחוקתלהתנגדותההסיבותבדברהצהרהישראלמסרהרומאועידתלאחרמיד
:כדלקמן70היושהובאוהסיבותעיקרי.הנוכחיבנוסחהרומא

.המנהגימהמשפטסוטהבהוקההמלחמהמפשעיחלקשלההגדרה.1
חדשיםמרכיביםנוספוובחלקןמרכיביםהושמטומההגדרותבחלק
ממניעיםנבעהשינוי,ישראללגישת.המקוריתבהגדרהכלוליםשאינם

:הבאההעברהאת)Seriousת101860ע)חמורהכעברהקובעתרומאחוקת69

own5!0,יindirectly, by the Occupying Power of parU0י
~

he Transfer, directly

the,0pans]01!8transfer of]0,the temtory !) occuples0)8)civillan population

,population of the occupied tendtofy within or outslde this territoly' , Rome Statute
art.8(2)(11ו7).

העברתאמנםאוסרהרביעיתנבה'גלאמנת49'כסביטוילידישבאכפי,הבעלאדמיהמשפט

שלאפשרותלמנועהייתההסעיףמטרת.בכפייהבהעברהכשמדובררקאך,אוכלוסייה
אומרכלשונוהסעיף.השנייההעולםבמלחמתעשושהנאציםכפיבכפייהאוכלוסייההעבות

:כך

population0111188יown1טofi8115ק

:

or transfer6080(04קThe Occupying Power

:

shall"

."occupiesאthe temtory.0!1ח

70rd General Assembly53,Baker, The Delegation of Israel418ת.Statement by Mr

22,153Item,1998)001060.hternational Criminal Courh Sixth Committee.
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ועידתבאמצעותישראלאתלתקוףשביקשומדינותשלפוליטיים

.רומא
.לרעהניצולןמפניהגנותמספיקואין,למדינרחבותסמכויותלתובע.2
,הלאומיבביטחוןלפגועעלולהמסירתואשרמידעלהגנתהפרוצדורה.3

.מספקתאינה
,ישראליםמועמדיםשלקבלתםמונעיםשופטיםלקבלתהקריטריונים.4

לחלוקהבהתאםגאוגרפיותבקבוצותחברותעלמבוססיםהםשכן
.כזוקבוצהבאףמלאהחברהאינהוישראל,ם"באוהנהוגה

.רומאחוקתעלתחתוםישראלמדינתכיישראלממשלתהחליטה2000.12.31ביום
חתימהאפשרואשרבתנאיםהתוקהיעללחתימההאחרוןהתאריךהיהזהתאריך
החשיבותאתישראלהבהירהלחתימהשצורפהבהצהרה.71מידיאשרורללא
רומאמוועידתאכזבתהואתבהליךובמעורבותההדיןביתבהקמתרואהשהיא

ביתבעתידכיתקווההביעהישראל.מדינותמספרשלפוליטייוםמסדרשהושפעה
.פוליטייםלשיקוליםבמהישמשלאהדין

השיקולים.החוקהיעדיעםערכיתהזדהותלהביעהרצוןהיהלחתימההמניע
ערכייםמניעים(1):כללו,רומאחוקתעללבסוףלחתוםישראלאתשהביאו

גיבושבהליךישראלמעורבות,העולםויהודיישראלשלההיסטוריתהמורשת)
העברתשלהעברהלהגדרתמשפטיפתרוןנמצאהחוץמשרדלגישת(2);(החוקה

,השופטיםאתהמפנהשוליםהערתבאמצעות,ככושיםלשטחיםאוכלוסייה
;ההומניטריהבינלאומיהמשפטלעקרונות,"העברה"המילהאתלפרשבבואם

לאורבייחוד,ישראלתדמיתלשיפורחיוניתהחוקהעלחתימהכיהקביעה(3)
כלבגינוישילווה,הסברתיהישגמשוםבכךיהיה(4);החוקהעלהחתימההיקף

.הדיןביתשלפוליטיזציה
המחישהדרבןועידת.הבינלאומיתבזירהישראלנגדההתקפותנמשכומאז

וכך,ישראלנגדהעומדיםשלהמוסריותהעכבותוהיעדרהפוליטיתהעצמהאת
כלפיהגישהכיהתקוות.אחריםונושאיםנין'גועדתבענייןם"האוהחלטותגם

התבדו,מיוחדתרגישותבעליבנושאיםבמיוחד,וענייניתשוויוניתתהיהישראל
.בינתיים
אתלאשררבכוונתהאיןכים"לאוהברית-ארצותהודיעה2000.5.6ביום
בהמלצת,ישראלממשלת.הדיןביתנגדאקטיביבאופןלפעולוהחלה,החוקה
הבינלאומיהדיןלביתלהצטרףשלאהיאאףהחליטה,לממשלההמשפטיהיועץ

עלהשפעההייתהזוולעובדה,רומאחוקתעלהברית-ארצותחתמה,יוםבאותו,לכןקודם17
שכן,הבינלאומיכמשפטמחייבתאינהבינלאומיתאמנהעלחתימהכינצתן.ישראלהחלטת

מדינהאולם,סמליתבעיקרהיאהחתימהמשמעות.אשרורשלהליךנדרשלהתחייבמנתעל
Sfienna:האמנהולמטרותלרוחבניגודמלפעולמנועהאמנהעלשחתמה

~

Convention, supra

18.art57,אnote.אמנהנרובהנחשבתזואך,זובאמנהחברהאינהאמנםישראלמדינת
.פיהעללפעולונוהגים,מנהגית
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היוזולהחלטההמרכזייםהשיקולים.כאמור72הודעהם"לאוולהודיעהפלילי
אשר,הדיןביתשלהפוליטיזציהסכנת,ישראלנגדהענפההבינלאומיתהפעילות
.ההתנחלויותבענייןישראלמדינתנגדשכווןוהסעיף,ידועיםטרםוהתובעשופטיו

באוגוסט13-הביום.דומה73צעדלנקיטתהברית-ארצותשלנימוקיההוזכרוכן
אתלאשררמתכוונתאינהישראלכיהמודיעם"לאומכתבהחוץמשרדשלח2002
,בישראלוהןהברית-בארצותהןבעתידשתשתנהאפשר,זוהחלטה.רומאחוקת
.לכךהמתאימיםהתנאיםויתקיימוהיה

לבחוןהוסמךלממשלההמשפטיהיועץידיעלשהוקםמשרדי-ביןצוות
.כלפיותההתייחסותלגביהמלצותיוולהמליץ,הדיןביתפעולותאחרולעקוב

דבראחרית.ה

.הבינלאומיהמשפטשלבהיסטוריהייחודימוסדהנוהפליליהבינלאומיהדיןבית
יוכלאשד,קבועגוףהוא.מדינותעלולא,יחידיםעלשיפוטסמכותרוכשהוא

.האנושותנגדחמורותעברותמבצעכללשפוט
הדיןביתשלפעולתו,רבהבמידה-הדיןביתיפעלכיצדלצפותניתןטרם
בביתהמכהניםהשופטים.בויכהנואשרוהשופטיםהתובעאישיותידיעלתיקבע

ובהליך,גאוגרפיייצוגכמובשיקוליםהתחשבותתוך,פוליטיבהליךנבחריםהדין
.75ייבחרוביותרהמתאימיםהמועמדיםשרקלכךערובהאיןזהמסוג

-אחדביניהם,שופטיםעשר-שמונהנבחרו2002בפברוארשנערכובבחירות

-מדרוםארבעה,מאסיהשלושה,מאפריקהשלושה;נשיםושבעגבריםעשר
WEOG('ואחאירופהמערבמקבוצתוהשאראירופה-ממזרחאחד,אמריקה

(

'76.
היוכימעידבעברשהוקמואחריםפלילייםבינלאומייםטריבונליםעםהניסיון

אמיתיתביקורתמערכתאיןכאשר,לרעהלניצולנחשפואלהגופיםשבהםמקרים
.כאלהמתופעותלהימנעהדרךאתלמצואהדיןביתעל.77כאלומקריםשתמנע

.2002.6.30מיום2128מספיהחלטה72
.(2002ביוני11)הכנסתשלומשפטחוקחוקהועדתמישיבת485'מספרוטוקולראו73
.(מיוחדיםתפקידים)המדינהלפרקליטתמשנה,סוכררחלדיןעורכתעומדתהצוותבראשות74
לרקעבדרישהעומדיםשאינםכאלהגםהיולבחירהשהוצגוהמועמדיםביןכילצייןניתן75

למשפטמומחה,ארגנטינהשלהמועמדלמשלכמו,פומביבינלאומיאופליליבמשפט
.פרטיבינלאומי

.cpiת0:ראוהשופטיםלרשימת76 indchambervjudges.php] Oast visited-100.קעא://ע,שץי]
(2004.4.15.

לפחותעבורלהצביעחויבהמדינהכל,למשלכך)להצבעההמינימלייםהקריטריוניםבשל
ושלושה-שלושיםנדרשו(נשיםששנבחרוהראשוןההצבעהבסיבובכברואכן,נשיםשש

שלהמכהןהנשיאהנושנבחרהאחרתהמועמד.השופטיםכלבחירתעדהצבעותסיבובי
.שלההמועמדאתמשכהשקרואטיהלאחרנבחראשד,מצרפתורדה'גקלוד,ICTY-ה

יוגוסלביהלענייןם"האושלהביטחון-מועצתידיעלשהוקמובטריבונלים,לדוגמה,כך77
דמיכאשר)לסנעורונאשםבץטרחהדמילחלוקתהסכמיםשלמקריםנתגלוורואנדה

49ד"תשסן'טהמשפט
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-הצלחתומידתאתהיאגםתקבעהדיןביתסביבהדיפלומטיתהפעילות

והעברתראיותקבלת,נאשמיםהסגרתלצורךשונותמדינותשלהפעולהשיתוף
קריטיתהיאגםבמועדתקציביםהעברת.משפטיםלניהולהכרחיהואעדים

שלרשתליצורהברית-ארצותפעילות,זהבהקשר.ארגוןכלשלתקינהלפעולה

עשויה,החוקהמאשרורנוספותמדינותוהרתעת,צדדיים-דוהסגרה-איהסכמי
שלהקמתורעיוןבבסיסשעמדוהמטרותאחתכינראה.הדיןביתאתלהחליש

ההחלטותמקבליעלישירההשפעהוהיא-להתממשהחלהכברהדיןביה
אינםאשר,מנהיגיםכלפיאישיתהרתעהיוצרתרומאחוקת.השונותבמדינות
בחשבוןלקחתתצטרכנהכיוםוממשלות,לדיןהעמדהמפנימחסינותעודנהנים
.בכךהכרוכותוהמשמעויותהדיןביתשלקיומועובדתאת

כי"טלגרףדיילי"העיתוןדיווח2002נובמברחודשבתחילת,למשל,כך
ימצאוהם,בעיראקלמלחמהשלהחייליםתשלחשאםחוששתבריטניהממשלת

התובע.78הפליליהבינלאומיהדיןביתבפנימלחמהבפשעימואשמיםעצמםאת

מבליעיראקעלבמתקפהתשתתףבריטניהאםכיהממשלהחבריאתהזהירהכללי
.הדיןביתבפנימובאיםלהיותעלוליםעצמםהם,הביטחוןמועצתאישוראתלקבל
מדגימים,הדיןביתכלפיהברית-ארצותוהיערכותבריטניהממשלתשערכההדיון
.העולםבכלההחלטותמקבליעלהחדשהדיןביתשלהשפעתואת

.-בהרשםבמשרדלשחיתויותחשדותנחקרוכן.(הדיןביתידיעלמשולמיםהטרחה ICTR

שמכיןשנתיח"בדורקביטוילידיבאהזואולם,ם"האולביקורתכפופיםהטריבונלים
Barayagwizaבמקרה.התנהלותםעלשוטףבאופןהמדווחגורםואין,פעילותםעלל"המזכ

ערכאתשלהחלטתהלאור,מדינותשלפוליטילניצולפתוחICTR-הכינטען)ICTR-ד19-9)
לאחר,שחרורועלהורתהשהיאנאשםלשחררולאשלהקודמתהחלטהלהפוךהערעור
.ישוחררהנאשםבאםהדיןביתעםפעולהשיתוףכלתפסיקכירואנדהממשלתשלאיומים
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