
היבנלאומיהמשפטשלוהגלובליזציהישראל-הטימפוזיוןכותרת

באחתהמתרחשיממרכזיימתהליכימלשנימתייחטת-הפלילי

של , 2002ביולי-1בלתוקף,כניטתההואהאח,דהמשפטי:בשיח

הבינלאומיהפליליהדיןביתאתהמקימהרומאחוקת

) International Criminal Court - ICC (, המוטמךכמוטד

בעברותהחשודימיחידימעלבינלאומיתשיפוטסמכותלהפעיל

הולכתמגמההוא;השני,בחוקתו!המנויותהבינלאומיהמשפטנגד

טמכותשלהןהמשפטלבתילהקנותשונותמדינותבקרבוגוברת

הבינלאומי,המשפטנגדעברותבביצועהחשודימאנשימעלשיפוט

בטמכותהמיוחד . 2המשפטבתיאותמידיעלזושלולהפעלתה

זיקההיעדרהואאוניברסלית,שיפוטכסמכותהידועהזו,שיפוט

העברייןהעברה,לביןשיפוטטמכותהמפעילההמדינהביןכלשהי

באופייןמצויההשיפוטטמכותלהפעלתההצדקהכאשרהקרבן,או

מוטרערכיה"מפריממעשיממדובר:שבהןהעברותשלהנתעב

העליוןהמשפטביתכדברי ,"מהומניטרייועקרונותאוניברטליימ
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פליליתבינלאומיתשיפוטטמכותהפעלתאלה,תהליכימשני

הבינלאומית,החברהשלכאורגןהפועלריכוזימשפטימוטדידיעל

שכלשונות,מדינותידיעלאוניברטליתשיפוטטמכותוהפעלת

הבינלאומיתהחברהשלכאורגןכפועלתעצמהאתרואהמהןאחת

ובעליהעל-מדינתי,המשפטיבשיחמהפכנייםתהליכיםהמכולה,

ניתןלכאורה,המדינתי.המשפטיהשיחעללכתמרחיקתהשפעה

המאוחרתהמודרנהבמטגרתהתפתחותתהליכיבהמלראותהיה

לגביערכיתהטכמהמבטאימהמבאשרהאוניברסלי,השיחשל

אחריותהטלתמצדיקהחומרתמשמידתכפשעימהמודגריממעשימ

שבהעקא,דאעל-לאומי.טדריצירתותוךהמ,מבצעיעלאישית

שלבהקשרואלאריקבחללמתקיימאינוהמשפטישהשיחבמידה

באופןאמגממצטרפימ,המעל-לאומי,ופוליטיכלכלישיח

מדינתשלהריבוניבכוחהשחיקהשלמנוגדתלמגמהפרדוקטלי,

הגלובליזציההליכישלהמרכזיהמאפייןהגלובליזציה.מגמתהלאומ,

מהליכיבמובחןוזאתהחדש,העולמיאי-הטדרתחושתהוא

בשיחמפתחמושגהיההאוניברטליזציהרעיון : 4אוניברטליזציה

כללמידהבקנהטדרלהשלטתהכמיההאתשביטאהמודרניטטי,

פוטט-מודרניימ,הליכיממשקףהגלובליזציהמושגואילועולמי,

לאמכירימשאינמנשלטימובלתימתוכננימבלתימרכז,חטרי

המכללהשלהאקדמיהמסלוללמשפטים,הספרביבתבכירהמרצהלמשפטים,דוקטור

למינהל.

שלהאקדמיהמסלוללמשפטים,הספרביתשלההוראהסנלחברלמשפטים,דוקטור ••

 .למינהלהמכללה

מוטכמימ.בגבולותולאמשותפימבערכימ

ייתכנותולתנאיבנוגעטפקותבצדעולמילטדרשאיפהשלקיומה

מדילולהנובעימוחששותהפוטט-מודרניימ,הגלובלזיציהבתנאי

הפעלתעלהמדינהשלהמונופולאדבןשכןכללאהפעולה,יכולת

אתמאפיינתבוודאיזוחרדהחרדה.מעוררמצבהוא , 5הכפייהכוח

הפלילי,הבינלאומיהמשפטשללגלובליזציהישראלשלתגובתה

הטפציפיימשמקורותיוישראל,שלחששהלה.ייחודיתאינהכיאמ

ומתחולתומצויההיאשבוהקונפליקטממצבהיתר,ביןניזונימ,

בשטחימפעולותיהעלההומניטריהבינלאומיהמשפטשלהנגזרת

המלחמהפשעילרשימתההתנחלויות""טעיףמצירוף , 6הכבושימ

מדינותשבולאופןהעצמיתתפיטתהביןהפערומן 7רומאשבחוקת

דבברהכלליתבטענתההןביטוילידיבאאותה,רואותאחרות

והןוהאוניברטליימ,הבינלאומיימהשפיטההליכישלהפוליטיזציה

 ~ • 8עליהשחתמהלאחרוזאתרומא,חוקתאתלאשררהנגזרבטירובה

. Rome Statute of the Intemational Criminal Court, 17 July 1998, U.N 

) 1998 ( 999 . Doc. AICONF. 183/9, reprinted in 37 I.L.M :להלן)חוקת"

רומא").

המשפטלבתיהמקנהחקיקהאימצומדינות-120מלמעלהאמנסטי,ארנוןשלדו"חלפי

 Amnesty Intemational Report onמסוימות.בעברותאוניברסליתסמכותשלהם

Universa! Jllrisdiction: The Dllty ojStates to Enact and Jmp!ement 

11 : Legisiation (London, 2001), chapters 4, 6, 8 [URL: hrtp 

) 1.4.2002 www.alnnesty.org] (last visited on . הנלומהלאפשרותהמודעות

תקשורתילהדשזכוהליכיםמספרלאחרהאחרונותבשניםמאודהתנברהזובסמכות

 R. v. Bow Street Metropo!itan Stipendiary Magistrateלמשל:ראונרחב.

97 . and others, ex parte Pinochet Ugarte [1999] AII E.R . 
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. J. Baudrillard Paroxysm: Jnterviews with Phi!ippe Petit (London, C 

) 1997 Tumer, trans., 1998) 11 (originally published in French in . 

אמצעיעלמונופולהתובעתכ"זרועהמדינהאתווברמקטשלהקלסיתהנדרתווראו

 M. Weber On Law in Economyהריבוני".שטחהבתוןבהםהשימושועלהכפייה

342 ) 1954 ,. and Society (Cambridge, M. Rheinstein ed . 

7015בנ"צראו 6 /  13פטקהפורטם)(טרםהמעריבתבנדההבצאיהמפקדניעניןיר 02

במערכת).שמור(עותקעניןיר)עניין(להלן:ברקהנשיאשלדינולפסק

במישריןכבושלשטחהכובשאוכלוטייתהעברתכיקובערומאלחוקת ) 8 ()ב() 2 ( 8סי

מלחמה.כפשעתיחשבבעקיפיןאו

 Communication jrom the State oj Jsrae! to the Secretary Generai ojראו:

the UN (28 Aug. 2002) ("In connection with the Rome Statute of the 

lntemational Criminal Court adopted on 17 July 1998 ... Israel does not 

intend to become a party to the treaty") [URL:http://www.untreaty.un.org/ 

ENGLISHlbible/englishintemetbible/partI/chapterXVIIII 

) 25.9.2002 treatyl0.asp#N3] (Iast visited on . 
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מתהליכימהישראליהחשש

הראייהמזוויתוטעמיואלה

לכול.בעיקרמ,ידועימ,הישראלית,

אפיוןעצממ:התהליכימלגביידע

הפליליתהשיפוטטמכותוהיקף

והאוניברטליתמזההבינלאומית

עצמןלביןבינןהגומליןיחטימזה,

השיפוטטמכותלביןובינן

-איןבלעדיותנאיהמהמדינתית

הןהתהליכימ,להבנתהן

ליכולתוהןלקראתמלהיערכות

מטרתומשמעותמ.אתלהעריך

היאזהטימפוזיוןשלהמרכזית

עלבתחומהבטיטיהידעהרחבת

ביקורתילשיחתשתיתליצורמנת

שלהגלובליזציהתהליכילגבי

השפעתמוהערכתהפליליהמשפט

זומערכתיתהחלטהישראל.על

המאמרימבאופיביטוילידיבאה

המרכיבימהמשפטיותוהטקירות

לטיווגניתנימאלה .הטימפוזיוןאת

שבההשיפוטטמכותטוגפיעל

שיפוטטמכותעוטקימ:המ

שיפוטטמכותבינלאומית;

שיפוטוטמכותאוניברטלית

 1985 ,נוישטייןיהושע ,התיכוןהמזרחמעלמאוורר

ממירנוישטייןשלמבטו ... "המקדשבית"מבטאתוחילןהחלי'(המאווררמבט"

 ,"עקירהשלטרטגיות Dאמיפוי" .הגולהשלבמבטווהעולההתיירשלמבטואת

לתערוכתו(בקטלוגנוישטיןשלהמפותציוריעללמאמרהרוגו'(איריתקראה

קבועהזהותעלמערערימ ,טענה ,המפותציורי .) 1987 ,ניו-יורק ,"ארטב"אקזיט

בשעהבה ,מקומשל )"("הממפההחד-משמעיבייצוגלהאמיןאותנוומפתימועקבית
כלליאתליישמהנדרשתמקומית

(קטלוגמציאות"ולאשיחהיאחוזתיתששפהמאשרתנוישטיןשלשאמנותו

 .) 32 'עמ ,התערוכה .הבינלאומיהמשפט

המקוניתהבינלאומיתהשיפוטבסמכותעוטקיממאמרימחמישה

ריציארדהשופטשלרשימתוהפלילי:הבינלאומיהדיולבית

שכיהןומיאפריקה,דרומשללחוקההמשפטביתשופטנולדסטוו,

ביוגוטלביהמלחמהלפשעיהמיוחדהדיןביתשלהראשיכתובע

חוקתרומא,בחוקתישאמבשאלההטימפוזיוןאתפותחתלשעבר,

האינטרטימעללהגןמנתעלערובותדיהפלילי,הבינלאומיהדיןבית

זו.לחוקהמהצטרפותלחשושלהשאלכךישראל,שלהלגיטימיימ

החלטתעיכובכיטובר,זאתועמבחיוב,זושאלהעלמשיבהמחבר

אינוהכללי,והתובעהשופטימלבחירתעדלפחותההצטרפות,

 .הקיימותבנטיבותטבירבלתי

היבנלאומי,הפליליידהויבתשרוו,ומיירמטיאסשיבטשלמאמרן

המוטדי;אופיואתהדין;ביתלהקמתההיטטוריהרקעאתטוקר

מטוימימוהיבטימשלוהשיפוטטמכותבחוקתו;המוגדרותהעברות

המאמרממשיךזו,טקירהרקעעלבפניו.שיידוןהמשפטיבהליך

האירופיהאיחודעמדתואתמזהארצות-הבריתעמדתאתובוחן

טעמיה,עלהישראליתהעמדהבהצגתומטיימהדין,לביתבנוגעמזה

לחוקתו.ישראלהצטרפותשלהאפשרותתנאיעלהצבעהתוך

היחטיממערכתעללתוקףרומאחוקתשלכניטתההשפעת
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עלגמוממילא ,בכללהבינלאומיימ

לחוקה,אי-הצטרפותהחרףישראל,

שני,יובלשלמאמרובמוקדעומדת

הנאשמים?ספסלעלישראל

חוקתשללתוקףכניסתההשלכות

ישראל.מדינתמבחינתרומא

ישראלהחלטתכיטוען,המאמר

לחוקהמידיבאופןלהצטרףשלא

אשרעדלפחותטבירה,החלטההנה

ועלהדיןביתעלנוטףמידעיתקבל

אינהזושהחלטהאךפעולתו,אופן

הצורךמןישראלאתפוטרת

הדיןשלמעמדואתמחדשלהעריך

כמובישראלהבינלאומיההומניטרי

העולהמדיניותלאמץהצורךמןגמ

גמהעיקרי,הטעמאחד.בקנהעמו

בהערכתטמוןלכךהבלבדי,לאאמ

בשיטתיבחרהדיןביתכיהמחבר

אתתרחיבאשראפקטיביתפרשנות

שלו.השיפוטטמכותטעיפיתחולת

ישראלימתחשוףכזוהרחבה

בהאך ICCה-בפנילדיןלהעמדה

לעשותלישראלתאפשרגמבעת

הדיןביתבחוקתאופנטיבישימוש

שללדיןלהעמדהלהובילמנתעל

נגדבעברותהחשודימפלטטינימ

הפלילי.הבינלאומיהמשפט

האדומ,הצלבשלהבינלאומיהוועדמןטגל,אנהשלהרצאתה

המשפטיתהמחלקהידיעלזהבגיליוןפרטומהלצורכישעודבהכפי

השונותהראייהלזוויותמוטיפהבתל-איבב,הדאיםהלצבנציניתשל

זוויתאתהבינלאומי,הדיןבביתהעוטקימבמאמרימהמוצגות

אתמציגהמאמרהבינלאומי.האדומהצלבארגוןשלהראייה

אתגמכמוהדיןביתבהקמתתומךהאדומהצלבשבגינמהטעמימ

למדינותמציעשהואהטיועשירותיואתהראויימהצעדימ

וטדריהחקיקהביןלהתאיממנתעלהדין,ביתלחוקתהמצטרפות

 • 9רומאלחוקתמהצטרפותהנגזרותהמחויבויותלביןהלאומיימהדין

זילברשץיפהשלמאמרההמשפטשלט'בכרךלהתפרטמעתידכן

לביןהפליליהבינלאומיהדיןביתשביןהגומליןיחטיאתשיבחן

ישראל.

וברשימתמאמרימבשלושהנידונההאוניברסליתהשיפיטסמכית

מטפרהמאפיינתהמגמההטימפוזיון:במטגרתאחתמשפטיתטקירה

שיפוטטמכותשלהןהמשפטלבתילהקנותמדינותשלוהולךגדל

יייץ,דריריולפידיתריתשלמאמרמברקעעומדתאוניברטלית

הוראותמטפרטוקרהמאמרבישראל.האיניבלסריתהישפיטסמכות

בישראלהמשפטלבתיהמקנותהישראליתבחקיקהטפציפיות



פשעיםהמהוותמסוימותעברותלגביאוניברסליתשיפוטסמכות

הכלליתההוראהבניתוחומתמקדהפומבי,הבינלאומיהמשפטנגד

בישראלהמשפטלבתיהמעניקההעונשין,לחוק 16בסעיףהמצויה

אמנהשקיימתשעההעמים",משפטנגד"עברותעלשיפוטסמכות

עלכזושיפוטחובתהמקימהלה,צדהנהישראלאשרבינלאומית,

הנוגעותשאלותמספרומציגמוסיףהמאמרלה.צדדיםשהןהמדינות

לגביולהפעילהמבקשתבארץהחשודשלנוכחותונחיצותלסוגיית

אתהמאפיינתההרחבהמגמתלטיבאוניברסלית,שיפוטסמכות

סמכותהפעלתשבוהאופןולשאלתהאוניברסלית,הסמכותנושא

להשפיעעשויההפליליהיבנלאומיהדיןיבתידיעליבנלאומיתשיפוט

המשפט,שלטיבכרךכיונציין,נוסיףזהבהקשרזו.מגמהעל

סמכותבבחינתהמתרכזיםנוספיםמאמריםשנילהתפרסםעתידים

השלכותאתהמנתחלרנר,נתןשלמאמרוהאוניברסלית:השיפוט

מיכאליוקרןבדנפתליארנהשלומאמרןישראל,עלזהתהליך

השפיטהמערכתביןהמתקיימיםהגומליןקשריהשפעתאתהבוחן

(אוניברסלית)לאומיתוהטרנסהיבנלאומיתהמערכתליבןהמדינתית

דמוקרטיות.במדינותהפנימיהמשפטיהשיחעל

במדוראוניברסלית,שיפוטסמכותהפעלתשלבהקשרהלבסוף,

דורוןמנתחזה,לסימפוזיוןהנלווהמשפטיותהתפתחויותטקירת

סמכותמבחינתביותרהמרחיביםהמדינתייםהחוקיםאחדאתיייץ

הפרותלמיגורהבלגיהחוקמעניק:שהואהאוניברסליתהשיפוט
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