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המדינהמאזרחיורביםישראלממשלתחבריבקרבמקנןטבירחשד

מ~טיםאחריםבינלאומייםוארגוניםהמאוחדותהאומותארגוןכי

מאוזנתהבלתימההתייחטותבחלקונובעזהרושםישראל.נגד

שלהאדםזכויותונציבותהביטחוןמועצתהכללית,העצרתשל

מהביקורתניכרחלקכינניחאםגםהתיכון.במזרחלמצבהאו"ם

חמורותלאאםער,ךשוותשהפרותהרימוצדק,אכןישראלכלפי

המבוצעותהבינלאומיהמשפטשלאוהאדםזכויותדינישליותר,

בהתעלמותנתקלובאו"ם,החברותאחרותרבותמדינותידיעל

ניתן .מצדםמועטהלבלתשומתזכואוהאמוריםהאו"םגופימצד

באהעצמתואשרישראליהאנטיהלובישלפעילותואתגםלציין

 .הזריםושנאתבגזענותהמאבקבנושאדרבןבוועידתביטוילידי

רוחשתשישראלבאמוןלפגיעהבהכרחמובילותאלותופעות

אדם.זכויותעללהגנההבינלאומייםלמנגנונים

מפשעינשמתועמקיעדמזועזעלחושיהודיכלעלשומהמאיד,ך

כתוצאהזההיההאנושות.נגדומפשעיםעםמרצחובמיוחדמלחמה,

המשפטשלללקטיקוןהוכנטואלומחרידיםשפשעיםהשואהמן

המעלהמןהיטטוריותטיבותיששלישראלמכאןהפלילי.הבינלאומי

 .מלחמהפושעישלמעונשהתחמקותנגדלמאמץלהצטרףהראשונה

בביתלחברותההנוגעבכלישראלבפניהניצבתהשאלהלדעתי,

רומאו,חוקתבהוראותישאםהנה ) ICC (הבינלאומיהפליליהדין

עללהגןמנתעלמטפיקותערובותהדין,ביתאתהמקימה

אינהשישראלודאי-המדינהתושבישלהלגיטימייםהאינטרטים

מלחמהפשעיהמבצעיםאזרחיםעלהמגנהמדיניותלאמץצריכה

זאת,עםבחוקה.קיימותאכןהמתאימותהערובותלדעתי .חמורים

לעכבישראליתעמדהבהבנהאקבללעיל,שמניתיהטיבותבשל

השופטיםלבחירתעדלפחותלחוקהלהצטרפותבנוגעההחלטהאת

פברוארבחודשהחברותהמדינותאטיפתידיעלהראשיוהתובע

 . ICCה-שלפעולתואופןשיתבררולאחר 2003

דבצמבר 3ךיבוםרומאחוקתעלחתמהישראלשממשלתהעודבה

אחדדיןביתלהקיםיששלפיובעיקרוןתמיכתהעלמצביעה 2000

פשעיםבגיןמלחמהפושעישללדיןוהעמדתםחקירתםלשםקבוע

הביעהישראלממשלתבעת,בהבעולם.מקוםבכלכביכולשבוצעו

בחוקתמלחמה""פשעיבהגדרתשנכללהאחתהוראהכיחשש

 .המשפטהעתכתבשלט'בכרךזהבנוטחויתפרטםבאנגליתלפרטוםהוגשהמאמר

המחבר.באישורהמשפטמערכתדייעלבוצעלעבריתהמאמרתרגום

כתובע 1996-1994השניםביןכיהן .אפריקהדרוםשללחוקההמשפטביבתשופט ••

 .לשעבריוגוטלביהשלבשטחהשבוצעומלחמהלפשעיהיבנלאומיהדיןביתשלהראשי

 12המשפט

עלהמוחזקיםבשטחיםישראללפעולותבנוגעלחולנועדהרומא

הדיניםשלהאחרותהחמורות"ההפרותביןכוללהאמורהטעיףידה.

במטגרתהקיימיםבינלאומי,חמושבטכטוךהחליםוהמנהגים

(תרגוםהבאים"המעשיםאת ...הבינלאומיהמשפטשלהמוכרת

המשפט):מערכת-

viii) The transfer, directly or indirectly, by the (" 

Occupying Power of parts of its own civilian 

population into the territory it occupies, or the 

deportation or transfer of all or parts of the population 

of the occupied territory within or outside this 

. 2 " territory 

בשפהישראלממשלתהביעהרומא,חוקתעלחתימתהבמועד

עלהצביעההיאהדין.בביתתמיכתהשבבטיטהגורמיםאתברורה

הבאים:הגורמים

בינלאומיפלילידיןיבתשלברעיוןועקביתפעילהתומכת"בהיותה

אתלהביעבזהגאהישראלממשלתרומא,חוקתבצורתובמימושו

לשםאפקטיבידיןביתשלבהכרחיותו,ולמעשהבחשיבותו,הכרתה

מעונש.התחמקותומניעתהחוקשלטוןאכיפת

באופןישראלהשתתפהפלילי,דיןביתשלהרעיוןמיזמותכאחת

השלביםבכלהעשריםהמאהשלהחמישיםשנותראשיתמאזפעיל

בכירים.ומדינאיםמשפטניםבאמצעותכזה,דיןביתהקמתשל

הקולקטיבי,הזיכרוןאתובמוחםבלבםנשאואשרישראל,נציגי

ביותרוהמחרידהגדולהפשע-השואהשלהאישי,ולעתים

מתוךבהתלהבות,טייעו-האנושיהמיןשלבהיטטוריהשהתרחש

החוקה.הכנתשלהשלביםלכלורצינות,גמורהכנותשלתחושה

תחושתאותהנלוויתלואחריות,שלרגשמתוךמטייעיםהםכעת,

ה-הקמתאתהמלווההמכינהייהוועדהשללעבודתהשליחות,

ICC . 

הכללתםעלוצערקשהאכזבהישראלהביעהך 998רומאבוועידת

מטרותיהןאתלקדםמנתעלבמיוחדשחוברוניטוחיםשלבחוקה

בלתיפרקטיקהכיהזהירהישראלמטוימות.מדינותשלהפוליטיות

לצרכיםהחוקהאתלרעהלנצלכוונהלשקףעלולהשכזורצויה

החוקהעלישראלממשלתחותמתדומה,ברוחהיום,פוליטיים.

נגועהבדרךהוראותיהאתלפרשניטיוןכלדוחהשהיאתוך

ישראלממשלתובאזרחיה.בישראללפגוענועדהאשרבפוליטיקה

תירשםשכזהניטיוןלכלבנוגעישראלמצדהחששהבעתכימקווה

אתלהשמיטהעשויההפוליטיזציהטכנתמפניכאזהרהבהיטטוריה

נטולמרכזי,לגוףלהפוךשמיועדמהשללמטרותיומתחתהקרקע



ישראל,פנימ,כלעלבכללותו.האנושיהמיןלטובתהפועלפניות,

הציבוריתהפוליטית,ברמהמתמשךויכוחמנהלתדמוקרטית,כחברה

ולקהילההבינלאומילמשפטולחשיבותו ] CCל-בנוגעוהאקדמית

להבטיחחיוניכאמצעי-הדיןביתשלהרבהחשיבותוהבינלאומית.

באופןלדיןיובאובאמתמחרידימפשעימהמבצעימפושעימכי

אחרימפוטנציאליימנימעבריימתאימההרתעהולהרתיעהראוי,

הציבוריהמצפוןצוואתאנושיותשלבטיטיימעקרונותהמפרימ

עלישראלשלחתימתהאותנו.להנחותהפטיקהלאמעולמ-

רעיוןעממוטריתמבחינהלהזדהותאפוא,לה,תאפשררומאחוקת

הדין.ביתשלהקמתובבטיטהמונחזה,בטיטי

שביתהכנותתקוותיהאתלהביעמתכדבתישראל][ממשלתהיומ

אובייקטייבותשלהמרכזיימהשיפוטיימהעקרונותידיעליונחההדין

(תרגומ 3והראויות"הנאצלותמטרותיואתאכןוישרתואוניברטליות

המשפט).מערכת-

למזכירשדרישראלממשלתשלחה 2002באוגוטט 28ביומ

להיהפךמתכוונתאינה"ישראלכילווהודיעההאו"משלהכללי

מחתימתהמשפטיותחובותכללהצומחותלאכןעלוכילאמנהלצד

הןהמשפט).מערכת-(תרגומ 4 " 2000לדצמבר-31בעליה

תוצאותאתלמעשהלבטלבהחלטתהוהןהחוקהעלבחתימתה

להשהציבהראויההבלתיהדוגמהבעקבותישראלפעלההחתימה,

ארצות-הברית.

שאימצה )" wait and see "(ונראה"ה"נחכהגישתבמטגרת

ערובותלכמהלבישימוישראלימכיחשוב , ICCל-בנוגעישראל

שמכונהמההנהראשונהערובהרומא.בחוקתשנכללוחשובות

מלחמהפשעביצעאדמכינטעןאמזהעיקרוןלפיהשיוריות.עקרון

שלהמשפטשלבתיהרי , ICCה-שלהשיפוטטמכותבגדרהנופל

פנימ-מדינתימשפטביתלכלאואדמאותושלהאזרחותמדינות

אתולבחוןלחקורזכותעליו,טמכותשללקיומההטועןאחר

הפנימ-ההליכימאמפעולה.כל ICCה-ינקוטבטרמההאשמות

 ICCל-לתוצאתמקשרכלבלאאזלב,בתוממתנהליממדינתיימ

שלהשיפוטטמכותאחרותבמילימבעניין.שיפוטטמכותתהאלא

מכאןהפנימ-מדינתיימ.המשפטבתישללזובנוגעשיורית ICCה-

נגדשחשדותכךעללעמודתוכלהיאלחוקה,תצטרףישראלשאמ

לבבתומתתבצעהחקירהושאמידה,עלייחקרוישראלימאזרחימ

 . ICCל-נוגעימשהדברימככלפטוק,טוףמשומבכךיהיה

ביתשלהראשיהתובעכיחששותמביעימ ICCה-שלמתנגדיו

ראוי,בלתיבאופןאלו,במקרימגמלפטוקעלולימוהשופטימהדין

יאפשרוובכךלב,בתומהתקיימולאהפנימ-מדינתיימההליכימכי

מ.מופרזיחששותאלואךשיפוט,טמכותלעצמוליטול ICCל-

כתיבתבמועד(שמונימ-ושבערומאחוקתאתשאשררוהמדינות

"המחוקק"זהוהחברות.המדינותאטיפתאתיהוואלו)שורות

האטיפהתבחר 2003פברוארבחודש . ICCב-ישלוטלמעשהאשר

שייבחרו,מנתעלהראשי.התובעואתהשופטימשמונה-עשראת

שאשררוהמדינותכללשלשני-שלישימשלרובלהשיגהשופטימעל

פברוארלחודשהמיועדתבאטיפהישתתפושהללוביןהחוקה,את

אחוזימ.מ-ואחדחמישישללרוביזדקקהראשיהתובעשלאו.ובין

שלהחשובימהאזורימאתייצגושהשופטימהנהשליהציפייה

לאאשרמקצועאנשייהיוכולמ,לאאמהמכריע,רובמוכיהעולמ

שלאוהאו"משלבפוליטיקההדיןביתאתלערבלניטיונותידיתנו

אחר.פוליטיבינלאומיארגוןכל

אישורובלאפעולהשומלנקוטיכולאינוהראשיהתובעכן,כמו

לערעורכפופהאלושלוהחלטתמשופטימ,שלושהבןהרכבשל

כיהיאהערכתישונימ.שופטימחמישהשלאחרהרכבבפני

אתיגביראשרהטוגמןתהיהאלותפקידימבעלישלהתנהלותמ

מצדפניממשואובהיעדר ICCב-ההליכימבהוגנותהאמוןרמת

תוכלשישראלהכרעהזוכיומצייןשבאניזאת,עמהדין.בית

מוטיףהייתיפעיל.הדיןביתיהיהשבוטבירזמןפרקלאחרלקבל

ובמיוחדהחברות,המדינותבאטיפתהמשתתפותהמדינותכי

בעצמןמוכנותיהיולאבעולמ,הקיימותהדמוקרטיותהמדינות

הנגועההולמתבלתיבדרךיפעלהואאמולממנו ICCב-לתמוך

הואהיומ,ישראלנגדכזהבאופןיפעלהדיןביתאמבפוליטיקה.

אחרות.מדינותנגדנאותהובלתידומהבצורהמחרלפעולעשוי

שאשררוהמדינותשלהמכריעהרובכילעודבהרבהחשיבותישנה

מלדבהעולמ.שלהדמוקרטיותהאומותהנןרומאחוקתאתכהעד

החוקה.אתאשררההערביתבליגההחברהאחתמדינהלאאףירדן,

לעומתהמתרטשלהאחרבצדזהבנושאאפואמצויהארצות-הברית

מארצות-הבריתחוץהבינלאומית.בקהילההמטורתיותידידותיה

במחציתרומאחוקתנגדשהצביעוהאחרותהמדינותומישראל,

לשאלותהנוגעבכלותימן.קטרלוב,עיראק,טין,היו 1998שנת

פושעישלמעונשלהתחמקותמקץלשימוהצורךבינלאומיצדקשל

ארצות-הבריתאושישראלהשתייכותקבוצתאינהזומלחמה,

ה-יתפקדשבוהאופןכימאודמקווהאנילשמר.לשאוףצריכות

ICC להןויאפשרבוהאמורותהמדינותשתישלהאמוןאתיגביר

בעבודתופעילתפקידולמלאהחברותהמדינותלאטיפתלהצטרף

עללהצטערעלולותארצות-הבריתוהןישראלהןהדין.ביתשל

ביתשללדימויונזקלגרומנועדואשרמצדןהתנהגותאופעולות
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.17.11.2002) 

Communication from the State of1srael to the Secretary-General ofthe 

United Nations, 28 Aug. 2002, [URL:http: //untreaty.un.org/ 

ENGLISHlhiblel englishintemetbible/partI/chapter XVIII/treaty 1 O.asp] 

.(Iast visited on 17.11.2002) 

 1נהמשפט
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