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.מבוא 1

חוקתעלמדינותך 20חתמוברומא,שנערךחגיגיבטכסך, 99Sב-

הבינלאומי.הפליליהדיןיבתאתהמכוננתבינלאומיתאמנה-רומא

בינלאומידיןביתלהקימהוחלטהאנושית,בהיסטוריהלראשונה

בביצוענחשדואשריחידימעלשיפוטסמכותלותהיהאשרקבוע

תוקפנות.פשעיאועמרצחמלחמה,פשעיהאנושות,נגדפשעימ

הדיןביתהקמתעמביותר.חשובהדיןביתהקמתבבסיסהרעיון

יבצעואזרחימאוחייליממנהיגימ,שבומצבעודלקרותאמורלא

עלשייענשובלאבמיוח,דחמורימאחרימופשעיממלחמהפשעי

אתהשופטמוסדרקלאלהוותנועדהדיןביתאישי.באופןכך

המרתיעגורמגמאלאהמעשה,לאחראותמומענישהעברותמבצעי

שלההרתעתיכוחולענייןבעתי.דזוועהומעשיעברותביצועמפני

להעמידסמכותהדיןלביתכיהעודבהבמיוחדחשובההדין,בית

לאהעברהמבצעשלהלאוממדינתאמגמהעברהמבצעאתלדין

ביתסמכותאתעצמהעלקיבלהלאאוהדיןביתחוקתאתאשררה

האחרונימ,ההקמהבשלביכיומנמצאהדיןיבתספציפיי.במקרההדין

חודשימ.מספרבעודלפעוליתחילכיוצפוי

ביתלהקיממקומישכיהמדינותביןברורקונסנזוסשישהגמ

המנגנוןלגבימהותיותהשגותמספרהועלוקבוע,בינלאומיפלילידין

עליו.ומתןהמשאתהליךולגביהדיןביתבחוקתלבסוףשגובש

ידיעלטענותהועלוהדין,ביתחוקתגיבושעלהדיונימבשלביכבר

פוליטיזציהשלבסיכוןלוקההחוקהניסוחתהליךכישונותמדינות

כתוצאהלרעהמופלימלהיותעלולימשונותמדינותאזרחיוכי

עקרונותאושונימהליכימכיטענות,הועלוכן,כמוזו.מפוליטיזציה

מהאתתואמימאינמהדיןביתבחוקתנקבעואשרמסוימימ

רגיש.כהבנושאבינלאומיותנורמותלהיותשאמורות

ארצות-ביניהןשונות,מדינותכילכךגרמוואחרימאלהנושאימ

יכלולאהדין,ביתבהקמתתמכוטבעיבאופןאשרוישראל,הברית

ארצות-ממשלתהודיעה , 2002במאיהדין.ביתלחוקתצדלהיות

החוקה.אתלאשררמתכוונתאיננהכיהאו/מלמזכ"להברית

המשפטים.משרדעמדותאתמבטאואינובלדבהכותבותדעותאתמשקףהמאמר

במשרדבינלאומיותותביעותבינלאומייםלהסכמיםהיחידהמנהלתלמשפטים,דוקטור ••

המכללהשלהאקדמיהמסלוללמשפטים,הספרבביתהחוץמןומרצההמשפטים,

 .העבריתבאוניברסיטהלמשפטיםובפקולטהלמנהל

בינלאומיבמשפט L.L.M . ,המשפטיםמשרדבינלאומיים,להסכמיםהיחידהדין,עורכת •••

פלילי.
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דומה.הודעההאו/מלמזכ"לישראלממשלתהודיעה , 2002באוגוסט

שלסמכויותיונגדמנעפעולותבנקיטתהחלהאףארצות-הברית

עלהאוסרחוקארצות-הבריתחוקקהההודעה,מתןמאזהדין.בית

לנשיאוהמתירהדיןביתעמרשמיימגורמימשלפעולהשיתוףכל

ביתבפניהבאתולשמאמריקאיאזרחמוחזקשבהלמדינהלפלוש

כלעמנרחבומתןבמשאארצות-הבריתפתחהכןולשחררו.הדין,

הסגרתשימנעוהסכמימעללחתומשמטרתוהעולמ,מדינות

חוקהצעותהועלובישראלגמהדין.לביתאמריקאיימאזרחימ

להענישהצעההועלתההיתר,ביןהדין.לביתהנוגעותפרטיות

הדין.לביתמידעימסרואשראזרחימ

מוגמרת,עודבההנההבינלאומיהפליליהדיןביתשלהקמתועצמ

לולקנותעקרוני,באופןיכול,אשרבמנגנוןכאמור,מדובר,כאשר

עדשניממספרודאייעברועודאדמ.כלעלכמעטשיפוטסמכות

הדין,ביתשלעבודתודפוסיאתבבירורלזהותיהיהניתןאשר

תהיהבפניויובאואשרנימהראשולמקרימפעילותו.ודרךאופיו

המנגנון.בעיצוברבהחשיבותספקללא

ביתחוקתעיצובעלהשפיעהאשרהפוליטיזציהכיספק,אין

מסוימתדה-לגיטימציהוליצירתהדין,ביתלהחלשתגרמהכברהדין,

עתהכיספקאיןועו,דזאתמהמדינות.חלקבעינילפחותלגביו,

התובעהשופטימ,בחירתתהליךאחרבדריכותיעקבוהמדינות

כללכשיתבצע.השפיטה,ותהליךפעולותיהמואחרלווהמסייעימ

החלשתלהמשךתגרוממאלה,באחדלפוליטיזציהאינדיקציה

שלוהגונהמרוסנתשקולה,ראויה,התנהגותזאת,לעומתהמנגנון.

לשקולכיומ,לוהמתנגדימלאלולאפשרבעתי,דעשויה,הדין,בית

בו.תמיכהאפשרות

הפליליהדיןביתשלאופיואתבקצרהלסקורנועדזהמאמר

ביתבהקמתהכרוכההבעייתיותאתולהציגוסמכויותיו,הבינלאומי

וארצות-ישראלידיעלשזוהתהכפיהנוכחית,במתכונתוהדין

הברית.

הדיוביתלהקמתרי Iט Oההיהרקע 1.1

היקףאתהאנושותלתודעתהביאההראשונההעולממלחמת

והקלותהשונימ,הלחימהאמצעילגרוממסוגלימשלהןהזוועות

שנחתמההשלומאמנתמלחמה.פשעיביצועשלנסבלתהבלתי

המלחמהפושעילשפיטתטריבונלהקמתעלהורתהבוורסאי

הוקמ,לאהמיוחדהטריבונלשונות,מסיבותאולמ,הגרמנימ,

משפטימבגרמניה.מקומייממשפטבתיבפנינערכווהמשפטימ

המסקנה,אתהולידזהכישלוןהנאשמימ'.מריבתבזיכוינסתיימואלו



 1986 ,גן-כהן Dמיכאל ,ציון

כייבטיחאשרקבוע,בינלאומיפלילידיןביתלהקיממקומישכי

לאלבטוףזהדיןביתוענשו,וייישפטולדין,יובאוהמלחמהפושעי

בינלאומימנגנוןהוקמבטרמפרצההשנייההעולמומלחמתהוקמ,

מלחמה,פושעילשפיטת

ופשעימזוועותביבצועחדששיאהיוותההשנייההעולממלחמת

והפשעימהיהודיבעמהנאצימשיבצעוהנוראההשואההאנושות,נגד

הקהילהאתאיחדואחרימ,עמימנגדשביצעואנושיימהבלתי

פושעיעמהדיןחומרתמלואאתלמצותישכיבהכרההבינלאומית

לנאשמימקשראומוראלואיןאשריבנלאומימנגנוןרקוכיהמלחמה

כזהמנגנוןלכן,מתאימפורומלהוותיכולבאו,שמהןולמדינות

 ,וייראו""יראולמעןלעתידמטרולהוותהנאשמימאתלשפוטאמור

נירנברגשלהיבנלאומיימהטריבונלימאתהקימוהבריתבעלותואכן,

נירנברג,בחוקתנימ,והיפהגרמנימהמלחמהפושעילשפיטתוטוקיו

המושגימלראשונההוגדרוהדין,ביתטמכויותאתהגדירהאשר

כישמ,הובהרעודהאנושות",נגדו"פשעימהשלומ"נגד"פשעימ

מפנירשמיימתפקידימלבעליחטינותמקנהאינההמדינהריבונות

פלילית,ענישה

פשעישפיטתלצורןהוקמווטוקיונירנברגשלהדיןבתיאולמ

 ,פוזרוהמהמשפטימתומולאחרבלדב,השנייההעולממלחמת

כיההכרההבינלאומיתבקהילהשובנתעוררההמשפטימ,טיומעמ

פורומיהווהאשרקבוע,פליליבינלאומידיןביתשיוקמהכרחיש

כגורמגמישמשואשרהעולממכלמלחמהפושעייישפטושבו

נתבקשה , 1948בשנתואכן,בעתיד,מלחמהפשעיביצועמפנימרתיע

שלהאפשרותאתלבחוןהאו"משלבינלאומילמשפטהוועדה

 , 1953 1951-השנימבין , 3קבועבינלאומיפלילידיןביתהקמת

פליליקודשלטיוטותשתיבינלאומילמשפטהוועדההגישה

ועלאופיועלהשונותהמדינותביןדעותחילוקיאולמבינלאומי,

המלחמהוכןבהקמתו,הצורןעצמעלואףהדין,ביתשלטמכויותיו

ההתקדמותאתעיכבו-המערבלמדינותהטובייטיהגושביןהקרה

 , 4רבותלשנימבתחומ

 ~לחדשהאו"מ,לעצרתהצעהוטובגוטרינידדהגישה , 1989בשנת

 .בהמשישיוסברכפימסוימים,לתנאיםבכפוף

L.S. Sunga Individua/ Responsibility in International Law jor Serious 

23-24 ) 1992 , Human Rights Violations (Dordrecht . 

המדינותהתייחסועם,רצחזבברהאמנהלגיבושומתןהמשאבמסגרתשנה,באותה

זוהצעההאמנה.שלבהפרותידון,אשרבינלאומישיפוטיגוףשלהקמתולאפשרות

המדינותאתחייבואשרג'נבהאמנותנחתמו 1949בשנתלאמנה. 6בסעיףעוגנה

חמורות""הפרותשהםמעשיםבגיןשלהןהפלילייםבחוקיםעברותלקבועהחברות

 .האמנותשל

.UN Press Release, U.N. Doc. GA L/2889, 20 July 1998,33-34 
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התבססהזוהצעהבינלאומי,פלילידיןביתלגיבושהמאמצימאת

להגבירהרצוןעלגמאךמלחמה,פושעילהענישישכיהעיקרוןעל

עבריינותשלבתופעותבמלחמההבינלאומיהפעולהשיתוףאת

לטיפולההצעהאתהעבירההעצרתבסמימ,הסחרכמוגלובלית,

הוועדהאתהעצרתהנחתה 1992ובשנתבינלאומי,למשפטהוועדה

פלילי,בינלאומידיןביתלחוקתטיוטהלהכיןבינלאומילמשפט

במסגרתשבוצעווהזוועותורואנדהביוגוסלביההמלחמות

בקיומוההכרחאתהיומסדרעלשובוהעלוהדגישואלהסכסוכימ

בינלאומיפורומהיעדרעקבהמלחמה,פושעילשפיטתפורומשל

מיוחדימטריבונלימלהקימ , 1994ו- 1993בשנימהאו"מנדרשקבוע,

שניהקימההאו"משלהביטחוןמועצתהספציפיימ,לסכסוכימ

פשעיממלחמה,פשעילשפוטסמכותבעלימיוחדימטריבונלימ

אלו,ספציפיימסכסוכימבמסגרתשבוצעועמורצחהאנושותנגד

כיומ,גמפועלימאלהדיןבתי

האינפורמציהובמיוחדופעילותמ,הטריבונלימשלהקמתמ

זירזואלו,סכסוכימבמסגרתשבוצעוהזוועותהיקףעלשנתקבלה

 1993בשנימקבוע,בינלאומיפלילידיןביתהקמתעלהדיונימאת

שלמפגשימונערכוהדין,לביתחוקהטיוטותשתיהוגשו-1994ו

ואינטנסיביימרציניימדיונימלהתקיימהחלומיוחדת,ניסוחועדת

מאמצימולאחררבימ,שלהספקנותלמרותלבסוף,כאשרבנושא,

וביולירבות,מדינותהסכימושלהרציניתטיוטהגובשהנרחבימ,

המשאאתלחתומשנועדהברומאחגיגיתועידההתקיימה 1998

הפליליהדיןביתחוקתנחתמהבסיומהכאשרהבינלאומי,ומתן

 , 5הבינלאומי

מדינות 120היסטורי,מאורעהיההחוקהעלהחתימהאירוע

סריהודו,(ביניהןנמנעומדינות 21החוקה,אימוץבעדהצביעו

לחוקההתנגדומדינותשבעורקערב),מדינותומספרתורכיה,לנקה,

משלחתוישראל),סיןארצות-הברית,(ביניהןהנוכחיתבמתכונתה

הביעהלממשלה,המשפטיהיועץשלבראשותולוועידה,ישראל

פלילידיןביתבהקמתישראלמדינתשלהמוסריתהתמיכהאת

מהפוליטיזציההרבהאכזבתהאתהביעהבבדדבאולמבינלאומי,

 , 6החוקהניסוחאופןעלהשפיעהואשרלוועידה,שחדרה

מדינותשלרבמספרידיעלהדיןביתחוקתעלהחתימהעצמ

יוקמהדיןשביתמנתעלהדין,ביתלהקמתמספיקתנאיהיווהלא

החוקה,אתיאשררומדינותשישימלפחותכיגמהכרחהיהבפועל

אתאשררוכברמדינות-60משלמעלהולאחר , 1,7,2002ביומ

הדין,ביתכינוןבכיווןפעולותוננקטולתוקףהחוקהנכנסההחוקה,

נותך,מדי 87כברהדיןביתחוקתאתאשררוזהמסמךכתיבתביומ

הדין,ביתשלבפועללהקמתואינטנסיביתעבודהנעשיתכיומ

נוכחותשבהמבמפגשימנעשההדיןביתהקמתעלהעבודההמשך

החברותהמדינותשלהראשוןהמפגש , Bבחוקההחברותהמדינות

ייערךהשניוהמפגש , 2002בספטמברבניו-יורקנערךבחוקה

 , 2003בפברואר

לפעולתוחשוביממסמכיממספראומצוהראשוןהמפגשבמסגרת
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היסודותמהמהקובע , 9העברה""יסודותמסמךביניהמהדין,ביתשל

שלוהראיותהדיןסדרכלליוכןעברהכלשללהוכחתההנדרשימ

ביתפעולתשלאחרימכללימעלגמהוחלטזהבמפגשהדין,בית

שלהשניבמפגשהראשונה,הפעילותלשנתהתקציבונקבעהדין,

שלוהתובעהשופטימלהיבחראמורימהחברותהמדינותאספת

 ,' °2003במרץלתפקדלהתחילצפויהדיןשביתכךהדין,בית

השטחכברהוכשרשמשבהולנ,דהאגבעיריקומהדיןבית

ולאחסןלקבלתפקידואשרזמניצוותבהולנדעודבכיומלבנייתו,

סגללגיוסגמאחראיואשרהתובע,מינויטרמשיתקבלותלונות

הדין,בית

הדיוביתשלאוסיו . 1.2

שיפוטסמכותלומוקניתאשרקבועמוסדיהיההמוקמהדיןבית

האנושות,נגדפשעימעמ,רצח-בחוקההמוגדרימלפשעימבנוגע

פנימיימ)בסכסוכימהמבוצעימפשעימ(לרבותמלחמהפשעי

השיפוטלסמכות"משלימה"להיותאמורהזוסמכותותוקפנותיי,

לכךעדיפותישבעיקרון,כלומר,-אותהמחליפהולאהמדינהשל

נמצאאמוכיהמדינתי,במישוריתנהלוותביעהחקירההליכיכי

אזילדין,להעמידמקומישכיהחוקרתהמדינהרשויותידיעל

אלהבהיעדררקהמדינתיימ,המשפטבבתייתנהלשהמשפטעדיף

הנושאיעבורבחוקה,המצוינימאחרימתנאימשלקיוממבהיעדראו

הואהדיןביתכינקבע,כן ,' 2הבינלאומיהפליליהדיןביתלטיפול

לויהיואולמ ,' 3בינלאומיתמשפטיתאישיותבעלעצמאיארגון

נאשמימלשפוטמוסמךהדיןביתהאו"מ,ארגוןעממיוחדימיחסימ

למספרבכפוףהדין,לביתהצטרפהלאהנאשממדינתכאשרגמ

 ,' 4מוקדמימתנאימ

בחוקההמוגדרותהעברות . 2

פשעימ:שלקטגוריותארבעעלחלההדיןביתשלהשיפוטסמכות

אשר ,' 5ותוקפנותמלחמהפשעיהאנושות,נגדפשעימעמ,רצח

(קריהעברהיסודות ,' 6החוקהשללתוקףכניסתהלאחרבוצעו

מהחוקה,נפרדבמסמךמוגדרימהנפשי)והיסודהעודבתיהיסוד

אספתשלהראשוןבמפגשואומץמיוחדתועדהידיעלנוסחאשר

התיישנות,תקופתכלתחוללאאלועברותעלהחברותךי,המדינות

"יסודותאתהחוקה,אתהדיןביתיחילהעברות,אתלפרשבבואו

ביתיחיללקונה,שלבמקרהוהראיות,הדיןסדרכלליואתהעברה"

הבינלאומי;המשפטשלוכללימועקרונותבינלאומיותאמנותהדין

כללייממשפטיימעקרונותלהחילהדיןביתיוכלאלה,ובהיעדר

 ,' Bשונותמשפטמערכותשלמחוקימהשאובימ

עמרצח . 2.1

באמנה 1948בשנתכברנוסחהלמעשהעמרצחפשעשלההגדרה

עברהשלהחשובהרכיב ,' 9עמהשמדתפשעוהענשתמניעתדבבר



מלאלהרסלהביא )" genocidal intent "(המיוחדתהכוונההואזו

המעשימאחדביצועידיעלאתנית,לאומית,קבוצהשלחלקיאו

אדמשלברצחגמהעברהאתלבצעניתן .ס,בסעיףהמפורטימ

שלמה.קבוצהלהשמדתלהביאהכוונהנלוויתזהלרצחכאשראח,ז

ההסתהפעולותבגיןהורשעומהנאשמימחלקלמשל,ברואנדה,

העמ".לרצח

האנושותנגדפשעים . 2.2

גירושעבדות,השמדה,רצח,כוללהחוקהפיעלהאנושותנגדפשע

עדבותאונס,עינויימ,מאסר,אוכלוסייה,שלכפויההעברהאו

לגרומהמיועדימדומיממעשימאואפרטהיידהיעלמויות,מינית,

הקרבן.שלהנפשיתאוהגופניתבבריאותחמורהפגיעהאורבסבל

ממתקפהכחלקנעשהאלהממעשימאחדכאשרמתבצעהפשע

היקף .' 3אזרחיתאוכלוסייהנגדהמכוונת 22שיטתיתאוהיקףרחבת

המייחדימהמאותה,לבצעהרשמיתוהמדיניותאזרחימעלהמתקפה

המכווןהאונסלדוגמהכךהאחרימ.מהפשעימהאנושותנגדפשעימ

כמדיניותשבוצעביוגוסלביה,הסכסוךבמסגרתרבותנשימשל

האנושות.נגדכפשעהוקערשמית,

מלחמהפשעי . 2.3

הסכסוךסוגלפיקטגוריותמספרכוללתמלחמהפשעישלההגדרה

 : 24רצינית)/(חמורההעברהחומרתולפיפנימי)או(בינלאומי

 ,) 1949 (ג'נבהאמנותשל ) Grave Breaches (חמורות.הפרות 1

אזרחימ.שלמכווןוהרגערובהבניחטיפתכמו

המלחמהדינישל ) Serious Violations (רציניותהפרות . 2

הגורמימנשקבכלישימושכמובינלאומיימלסכסוכימהנוגעימ

גירושאואזרחית,אוכלוסייהעלמכוונותהתקפותמיותר,לסבל

כבוש.משטחאזרחיתאוכלוסייה

לסכסוכימהמתייחסימהמלחמהדינישלרציניותהפרות . 3

פעילחלקלוקחימשאינמבאנשימפגיעהכמובינלאומיימשאינמ

נפצעו.אושנכנעוובלוחמימהמלחמתיבמאמץ

לסכסוכימהנוגעהבינלאומיהמשפטשלאחרותרציניותהפרות . 4

 ~לצבא. 15לגילמתחתילדימגיוסכמובינלאומיימ,שאינמ

. Rome Statute of The International Criminal Court, 17 July 1998, U.N 

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

הדין")·

לגיבוששהביאוהבינלאומייםדביוניםישראלמדינתאתייצג-90השנותאמצעמאז

עםנתןעלי(דבימוט)השופטשלבראשותוצוותוהראיותהפרוצדורהוכלליהחוקה

ממשרדטאובדניאלועו"דביקראלןעו"דוכןהמשפטיםממשרדטוכררחלעו"ד

החוץ·

לאמנהמדינהשלהצטרפותתהליךכילהבהיריש .ו 2 .ו 2.2002ליוםנכוןהמידע

אתלשפוטנכונותחוטרעליעידבהליכיםמאודארוךעיכובב.ופרופורציונלית.

שלנורמותהחלת .דההליכים.רצינותעלמעידהבמעצרנאשםהחזקתג.הנאשם.

מתוך:הוגן.הליך

. Zimmerman, supra note 32, at pp. 219-222; UN Press Release, U.N 

17 , 1998 Doc. GA L/2889, 20 July . 

היאהחתימהואשרור.חתימהשלבים:בשניכללדברךמתרחשרב-צדדיתבינלאומית

המחייב,הצעדהנוהאשרורואילוהאמנה,בעקרונותתמיכההבעתבעיקרו,טמליאקט

החוקפיעלהנדרשיםהפנימייםההליכיםאתטיימהמדינהשכללאחרהמתבצע

עלהמוטלותהחובותבכלמחויבתהאמנה,אתשאשררהמדינהרקשלה.הפנימי

סיועחשודים,העברתכגוןפעולהשיתוףבחובותהדין,ביתשלובהקשרחברהמדינה

בחירתבהליךלהשתתףהיתר,ביןזכאית,החוקהאתהמאשררתמדינהוכו.'בחקירה

אתהמעצביםהשוניםהכלליםאתהמגבשותהמדינותביןולהיותוהתובעהשופטים

הדין.בית

ואינהכלשונהלקבלהצריכההחוקהאתעצמהעלהמקבלתמדינהכילציין,חשוב

הדין).ביתלחוקתו 20ס'(לפילהנראיםאינםאשרבהמחלקיםלהסתייגיכולה

מחויבתלאמנההמצטרפתמדינהכלזאת,עםאסורות,הןלאמנהשהסתייגויותמאחר

רשאיתהדיןביתלחוקתהמצטרפתמדינהכלשהן.כפיהפשעיםהגדרותכלאתלקבל

ו 24סי(לפיהצטרפותהמיוםשניםשבעלמשךהדיןביתטמכותהחלתאתלדחות

אךשלה,אזרחידיעלאובשטחהשבוצעמלחמהלפשעבנוגעהדין)ביתלחוקת

פשעים.שלהאחרותהקטגוריותלגביקיימתאינהזואפשרות

להשתתףרשאיותעליה,חתמואולםהדיןביתחוקתאתאשררושלאמדינותגם

כמשקיפות.במפגש

Finalized draft text ofthe Elements ofCrimes, U.N. Doc. PCNICCI 

2000 2001 /1/Add.2, 2 November . 

לכןהתובע.למשרתמועמדיםהמדינותידיעלהוגשולאזהמאמרכתיבתיוםעדו 0

המדינותאטיפתנשיאפנה 9 •ו 2.2002ביוםיתעכב.התובעשלהבחירהתהליךכיייתכן

להעלותבכוונתולמשרה.מועמדויותכלהוגשולאכיוהודיעלמדינותבמכתבהחברות

המועמדויותהצגתתהליךכיולהציעבפברואר,החברותהמדינותבאסיפתלדיוןזהנושא

מחדש.ייפתח

 . 2009לשנתתידחהלגביושהטמכותכךהדין,ביתבחוקתהוגדרטרםהתוקפנותפשעוו

הדין.ביתלחוקתוס'ו 2

תחתולזכויותלחובותנושאלשמשוכליכיהיאהמשמעותהדין.ביתלחוקת 4ס'ו 3

בינלאומיים.הסכמיםעללחתוםויוכלהבינלאומיהמשפט

להלןמפורטתהתייחסותזהלענייןראולחוקה.ו 3-ו 2בסעיפיםמנוייםאלהתנאיםו 4

דין.ביתבסמכותהעוסקבחלק

הדין.ביתלחוקת 5ס'ו 5

הדין.ביתלחוקתווסיו 6

הדין.ביתלחוקת )ו( 9סיראוהעברות,בפירושלשופטיםיסייעזהמסמךו 7

 .הדיןביתלחוקת 2וס'ו 8

ומתירהאמנהאתהמיישםמיוחדחוקחוקקהואףהאמנהאתאשררהישראלמדינתו 9

מניעתובדברהחוק-בעולםמקוםבכלעםרצחמבצעישלבארץלדיןהעמדה

ו.-950תש"יעם,השמדתהפשעשלוהענשתו

גופנינזקגרימתב.הקבוצה.חבריהרגא.כוללים:אלומעשיםהדין;ביתלחוקת 6ס' 20

ד.הקבוצה.חברישלפיזילהרסלהביאהמיועדיםחייםלתנאיהכפפהג.נפשי.או

לקבוצהמהקבוצהילדיםשלכפויההעברהה.בקבוצה.לידותלמניעתבאמצעיםשימוש

רשמי).לא(תרגוםאחרת

 Prosecutor v. Ruggill, ICTR-97-32-I, Judgment of 1בפרשת:כ.רלמשל, 2ו

2000 June . הערותשהכילושידוריםבשלעםלרצחבהטתהרדיושדרןהורשע

 ,Kambanda v. The Prosecutorבפרשתהטוטסי.שבטבנינגדומפלותמאיימות

2000 . ICTR 97-23-A, Judgment of 19 Oct הרשעתואתהערעורערכאתאישרה

עם.לרצחבהסתהלשעבררואנדהממשלתראששל

22 " widespread or systematic ". 

הדין.ביתלחוקת 7סי 23

הדין.ביתלחוקת 8סי 24
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הפליליהבינלאומיהמשפטבתחומחידושיממטפרכוללהטעיף

מיניתאלימותשלאחרימולפשעימלאונטמפורשתהתייחטותכמו

לראשונהשהוגדרטפציפי,לפשענוטפתדוגמהמלחמה,כפשעי

בטביבהומכוונתחמורהפגיעהעלהאיטורהוארומא,חוקתבמטגרת

שלהאחרוןהעשוראירועיאתמשקפימאלוחידושימהטבעית,

במטגרתנשימאלפישלהאונטלמשלכמו-העשרימהמאה

במלחמתבטביבההחמורהוהפגיעהוברואנדהביוגוטלביההטכטוכימ

 , 1991בשנתהמפרץ

חלקלגביביקורתהועברהולאחריה,רומאועידתבמהלך

התנגדהישראלמדינתלדוגמה,כךהמלחמה,פשעישלמההגדרות

מלחמה","פשעיהמהוותהעברותרשימתבמטגרתכילכךבמיוחד

ישירבאופןכבוש,לשטחאכלוטיה"העברתשלעברהגמהוטפה

שלקיומןנגדבעלילכוונהאשרכפייה,ללאאףעקיף",או

התנחלויות,

העברותפרשנותלגביתמרוןמרווחהדיןלביתכילצייןחשוב

טמכותלהפעיליכולהואלחוקה ) 1 ( 8טעיףלפישכן , 8שבטעיף

בממדימשהתבצעולפשעימבנוגע ) in particuiar (בעיקרשיפוט

ביןכפשרהנוטחזהטעיףמדיניות,אומתכניתכחלקאונרחבימ

לכלולצריכההדיןביתבטמכותהפשעימשלההגדרהכישטענואלו

טמכותלהיותצריכהכישטענואלולביןנרחב,בהיקףפשעימרק

אדמלשפוטניתןכיומכיהעובדהבוד.זמעשהכלבגיןשיפוט

שיטתיתמפעולהחלקהיווהלאאשרבוד,זמעשהבגיןהדיןבבית

בוועידה,מחלוקתעוררהומאורגנת,

תוקפגות . 2.4

מנטחיכוונתהתוקפנות,פשעהנהפשעימשלהאחרונההקטגוריה

הדין,ביתטמכותבמטגרתתיכללזועברהגמכיהייתההחוקה

יחידימ,ידיעלהמבוצעתפליליתכעברהתוקפנות,לבטוף,אולמ

כיהדרישהבחוקהנקבעהזאת,עמהדין,ביתבחוקתהוגדרהלא

בטתירהתעמודלאהעתידיתההגדרהוכיבעתידתוגדרהעברה

באותההמדינותאטפתידיעלתאומץההגדרההאו"מ,למגילת

לאחרשנימשבע(כלומר,לחוקהתיקוניממתקבלימשבהפרוצדורה

שלפיההחלטהנתקבלהרומאבוועידתהחוקה),שללתוקףכניטתה

שלהראשוןהמפגשמועדעדהגדרההצעתתכיןהמכינההוועדה

המכינההוועדהידיעלנוטחהכברהגדרההצעתהחברות,אטפת

אחתוכלשונותשהחלופותמאחר , 2Sחלופותמטפרכוללתוהיא

הטופיתההגדרהתיראהכיצדברורלאוריאציות,מטפרכוללתמהן

מעמדההמבמחלוקתהשנויימהמרכזיימהנושאימ , 26העברהשל

הטףתנאיתוקפנות,מעשהבוצעכיבקביעההביטחוןמועצתשל

אופרטניתבהגדרההצורךהדין,ביתשלהשיפוטטמכותלהפעלת

החשובותההבחנותאחתכינראהלאמץ,ישטטנדרטימואילוכללית

כפשעתוקפנותלביןמדינהשלכאקטתוקפנותביןהיאזה,לעניין

לפניהראשוןהרכיבבהגדרתצורךישיחידימ,ידיעלהמבוצע

השני,אתלהגדיריהיהשניתן
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פים Oגופשעים . 2.5

התיקוניממנגנוןבאמצעותהחברות,למדינותמאפשרתהחוקה

השיפוטלטמכותנוטפימפשעימבהמשךלהוטיףהחוקה,של

/7שלרובדורשהדיןביתחוקתתיקוןהדין,ביתשלהעניינית 8 

שאפשרותהפשעימ , 27להתקבלמנתעלהחברותהמדינותמתוך

פשעימהמזוחלופהבמטגרתבינתיימנידונהלחוקההוטפתמ

אכיפתמלצורךיבנלאומימאמץשנדרשאובינלאומיותהשלכותבעלי

גזענותנגדהאו"מבוועידת , 2Bוטרורבטמימטחרכמויעילה,בצורה

גזענותלהגדירהאפשרותנדונה , 2001בטפטמברדברבןשנערכה

להציעניתןהחוקהשלפימאחרמקרה,בכל , 29האנושותנגדכפשע

לדוןיהיהניתןלתוקף,כניטתהלאחרשנימשבעלחוקהתיקונימ

 , 3°2009בשנתרקאלובהצעות

הדיוביתשיפוטסמכות . 3

השיפוטמכות oרכישתאופו . 3.1

הכלולפשעביצעכיהחשודאדמעלשיפוטטמכותרוכשהדיןבית

החלטתבעקבות(וכןהבאימהמקריממארבעהבאחדבחוקה,

 : 31בהמשך)שיפורטכפי-הביטחוןמועצת

הדיןביתחוקתאתאשררההפשעבוצעשבשטחההמדינה , 1

הרפובליקהאמלמשל,כ,ן , 32השטח")"מדינת(להלן:

בצבאוחיילהדין,ביתבחוקתחברהקונגושלהדמוקרטית

בפנילדיןלהעמידוניתןבקונגו,מלחמהפשעמבצערואנדה

רואנדה,הטכמתללאגמהדיןבית

הדיןביתחוקתאתאשררהשלהאזרחהואשהנאשמהמדינה , 2

בחוקתחברהיוגוטלביהאמלמשל,כ,ןהלאומ"),"מדינת(להלן:

ניתןבאלבניה,מלחמהפשעמבצעיוגוטלביוחיילהדין,בית

ניתןאלבניה,הטכמתללאגמהדיןביתבפנילדיןלהעמידו

בכפוףיוגוטלביה,בתוךמבצעשהואפשעבגיןגמלדיןלהעמידו

משפטביתבפנילדיןאותולהעמידרוצהאינהשיוגוטלביהלכך

שלה,

הדין,ביתבחוקתחברהאינההפשעבוצעשבשטחההמדינה , 3

הדיןביתשלהשיפוטטמכותלהפעלתהטכמתהאתנתנהאך

(אד-הוק),בלדבהטפציפיהאירועלצורךדביעדב,

הדין,ביתבחוקתחברהאינהשלהאזרחהואשהנאשמהמדינה , 4

הדיןביתשלהשיפוטטמכותלהפעלתהטכמתהאתנתנהאך

(אד-הוק),בלדבהטפציפיהאירועלצורךדביעדב,

בוועידתשהוצגוהשונותההצעותביןפשרהשלתוצרהנוזהטעיף

להקנותהייתהגרמניה)ידיעל(הוגשהביותרהרחבהההצעהרומא,

עלשיפוטטמכותכלומר , 33אוניברטליתשיפוטטמכותהדיןלבית

הצרהההצעהבעולמ,שהיאמדינהבכלעברהביצעאשראדמכל

הטכמתאתלקבלחובהתהיהכיהייתהארצות-הברית)(שלביותר

שיפוט,טמכותלהפעלתהיחידכבטיטהנאשמ,שלהלאוממדינת

כיהנהזהטעיףשלהמעשיתהמשמעותנדחו,אלוהצעותכאמור,



 Yהארארכיוו . 1998יוני ,רומאועידת

אינהאשרמדינהאזרחיעלגםשיפוטטמכותלרכושיוכלהדיןבית

הדין,בביתחברה

האו"םשלהביטחוןמועצתהחלטתעקבסמכותרכישת . 3.2

באמצעותהיאשיפוטטמכותהדיןביתרוכששבהנוטפתדרך

הטכמהכלנדרשתלאכזהבמקרה , 34הביטחוןמועצתשלהפניה

לאפשרהיאהטעיףמטרתהלאום,מדינתאוהשטחמדינתשל

השלוםלהשבתכאמצעיפליליתבענישהלהשתמשהיבטחוןלמועצת

מזוינים,טכטוכיםהתרחשושבהםבאזוריםוהיציבות

לאחראכיפהאמצעיעללהחליטרשאיתהביטחוןמועצת

מעשהאוהשלוםשלהפרהלשלום,איוםקייםכישהכריזה

האמצעיםדבברהביטחוןמועצתשלהדעתשיקול , 35תוקפנות

רחב,הואוהיציבותהשלוםולהשבתהטכטוךלפתרוןהמתאימים

אמצעיהואפלילידיןביתהקמתכיהביטחוןמועצתקבעהובעבר

 ..לביתשיופנההאירועהיקףלגביהדעתשיקולגםבהתאם,כזה,

הוועדהשלהתשיעיבמפגשנדוןאשרהמתאמת,במסמךמופיעהשונותההצעותכוםיס 25

 . 2002באפרילה-ווםימ U.N. Doc. PCNICC/2002/WGCAlRT . 1-נהיהמכ

המיוחדתהקבוצהשלעבודתההמשךאופןנדוןהמכינההוועדהשלהעשיריבמושב

השניבמפגשבנושאלהחליטצפויההחברותהמדינותאספת .התוקפנותפשעלעניין

 • 2003במרץשלה

26 R. Peirce "Which of the Preparatory Commission 's Latest Proposals 

for the Definition of the Crilne of Aggression and the Exercise of 

281 ) 2001 ( . Jurisdiction Should be Adopted" 15 BYU 1. P!lb. L . 

הדין.ביתלחוקתו 23סי 27

ו 989משנתוטובגוטרינידדשלהמקוריתההצעהאכןכילצייןחשובזה,בהקשר 28

בעברותלהילחםמדינותשלמשותפיםמאמציםשירכזבינלאומידיןביתלהקיםהייתה

נרחב.בינלאומיפעולהושיתוףרביםמשאביםהמצריכותבסמים,וסחרטרורכגון

נאשמיםשלןילדהעמדהוהיאאחרתמטרהישרתהדיןיבתכיהוחלט,הדיוניםבמהלך

חומרתםומחמתהבינלאומית,הקהילהמצפוןאתהמזעזעיםהחמורים,הפשעיםבגין

רצחשלהעברה(כמוובהענשתםבמניעתםאינטרסכולההבינלאומיתלקהילהיש

סחרכגוןעברותהדיןביתחוקתלתוךלהכניסלאזהבשלבהוחלטזומסיבה .עם)

התנגדהארצות-הבריתהפעולה).שיתוףייעולהרציונלהיה(שלגיבהןוטרורבסמים

וה-ואירועילאוראולםהדין,ביתבחוקתבסמיםוסחרטרורעברותלהכללתבעבר

עמדתה.אתשתשנהייתכןבספטמבר,

האפרטהייד.פשעאתהיוםכוללהאנושות,נגדפשעיםהמגדירהדין,ביתלחוקת 7ס' 29

 .הדיןביתלחוקתו 2וסי 30

 .הדיןתיבלחוקתו 2סי 3ו

 .מדינהבאותההרשוםטיסאושיטכליכוללשטח 32

33 A. Zimmerman "The Creation of a Permanent lntemational Crilninal 

165-230 ) 1998 ( Court" 2 Max Planck Yearbook 0/ United Nations Law 

 .ןיהדתיבלחוקתו 3סי 34

האו"ם.למגילת-42ו 39ס' 35

 19המשפט
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נאשמימלשפוטהוטמךלמשל,רואנדה,טריבונלרחב.הואהדין

שבוצעוהאנושותנגדוהפשעימהעמרצחהמלחמה,פשעיכלבגין

מועצתכיהמקדמית,הדרישהלגביגמ . 1994שנתבמהלךברואנדה

רחב.דעתשיקוללהמוענקהשלומ,עלאיומעלתכריזהביטחון

שלמטיביתזרימהכיהביטחוןמועצתקבעהבעברלדוגמהכך

 • 36השלומעלאיוממהווהמדינותגבולותביןפליטימ

דיןלביתמקרימלהפנותלהחליטהביטחוןמועצתשלהיכולת

שנעשהכפיאד-הוק,טריבונלימבהקמתהצורךאתתחטוךקבוע

הנוכזו,בהפניההגלומהיתרוןורואנדה.יוגוטלביהשלבמקרימ

מהחלטהכתוצאההדיןביתעמפעולהלשתףמדינותשלהחובה

הרגילותמהמגבלותהדיןביתאתתשחררכזוהפניהכללי,באופןכזו.

לטטותגמתוכלהיבטחוןמועצתאמנה.מכוחהמוקמגוףעלהחלות

הדיןלבתיעדיפותהמעניקהעיקרוןדהיינוהמשלימות,מעקרון

תוכלהטריבונלימ,לשניהנוגעותלהחלטותבדומה . 37המדינתיימ

והאחריותכללית,טיטואציההדיןלביתלהפנותהביטחוןמועצת

 • 3Bהתביעהעלתיפולהטפציפיתלחקירה

הדיןולביתלתובעלהורותגמטמכותישהביטחוןלמועצת

הנמצאאירועבגיןשלוהשיפוטטמכותאתמלהפעיללהימנע

קבלתממועדבלבדאחתשנהלמשךזוהוראהתוקף . 39בטיפולה

ניצלהכברהביטחוןמועצתהגבלה.ללאלחדשהוניתןההחלטה,

למשךמנועיהיההדיןביתכי 2002ביוליהחליטהכאשרזוטמכות

שלהשלומעלשמירהבפעולותהקשוריממעשיממלחקורשנה

 • 40באישורוהמתבצעותאוהאו"מ

מועצתתהיההמכינה,הוועדהשניטחהההצעותאחתלפיכן,כמו

התוקפנותפשעבגיןיחידימשללדיןבהעמדהמעורבתהביטחון

תחולתלצורךמיקדמיתכדרישהלקבוע,תידרשהביטחוןמועצת-

מדינה.ידיעלתוקפנותמעשהבוצעאכןכיהעברה

הדיןביתבחוקתחברותשאוגןמדיגותעםים Oהיח , 3,3

אינןהחוקה)אתאשררולא(כלומרבחוקהחברותשאינןמדינות

מהחוקה,המתחייבתהדיןביתעמהפעולהשיתוףלחובתכפופות

מוטלתלאכלומר . 4היבטחון'מועצתידיעלהפניהשלבמקרהלמעט

חקירה.בפעולותלטייעאוהדיןלביתנאשמימלהטגירהחובהעליהן

לבקשתמרצונהלהיענותהאפשרותקיימתתמידלמדינהכימובן

יתרההדין.ביתעמטיועהטכמעללחתומאוטפציפיתטיוע

שאינהמדינהשלהאינטרטימעלמהבמידתמגנההחוקהמזאת,

אזרחשלמטירהלהליךהטכמתהאתדורשתשהיאבכךחברה,

להפרתלגרומעלולההליךכאשרהדין,לביתחברהממדינהשלה

המדינות".שתישביןתקפימהטכמימ

הדיןביתמכות oשלה"משלימות"עקרון , 3,4

) CompLementarity ( 
פעולתובבטיטהחשובימהעקרונותאחדהואהמשלימותעקרון

שיפוטטמכותלהאשרלמדינהכיקובעזהעיקרוןהדין.ביתשל

 20המשפט

ידעפותיששלה),אזרחהואהנאשמכאשר(למשל,מטויממקרהעל

החשודשלולשפיטהלתביעהלחקירה,הנוגעבכלהדיןביתפניעל

לחקוריכולהאינהאורוצהאינהמדינהאותהאמאולמהטפציפי.

ומערכתהתביעהמערכתבאמצעותהחשודאתלדיןלהעמידאו

משוכנעהדיןביתאמכן,כמו . 43הדיןביתטמכותקמהשלה,המשפט

מלואאתמשקפימלאאואמיתיימאינמהלאומיימשההליכימ

בענייןשונההבינלאומיהדיןביתטמכות.לוקמההפשע,חומרת

נהנימאלהטריבונלימשכןויוגוטלביה,רואנדהשלמהטריבונלימזה

 • 44המעורבותהמדינותשלהמשפטבתיפניעלמעדיפות

אתלעודדהיאהדין,ביתבחוקתשגובשכפיהטעיףמטרת

יחידימלדיןולהעמידלחקורמחויבותןאתלמלאהשונותהמדינות

הצטרפותלעודדנועדהטעיףכן,כמוחמורימ.פשעימביצועבגין

לכך,מעברבריבונותן.לפגיעהחששמבלירומאלחוקתמדינותשל

יחטיתהיאהבינלאומיתהמשפטמערכתמעשי:שיקולגמכאןעומד

שלהמשפטמערכותואילוהפלילי,המשפטבתחומניטיוןחטרת

שלהעבודהתפוקתמזאת,יתירהויעילות.מנוטותהןהמדינות

מקרימשלקטןבמטפררקהתמקדותמאפשרתשכזהדיןבית

 • 4Sבולטימ

למדינהכאשרמלפעולמנועיהיהשהתובעהיאהבטיטיתההנחה

אתמבצעתמדינהכאשרמתפקדת.ומשפטאכיפהמערכתיש

כןאמאלאהדיןביתבפנישפיטאינוהמקרהלחקור,מחויבותה

מוכנהאינהוהמדינהעברותלביצוערציניחשדמעלההחקירה

רשויותידיעלשבוצעהחקירהאמ . 46לדיןהחשודאתלהעמיד

טמכותלרכושהדיןביתיוכללאלדין,בהעמדההטתיימהלאהמדינה

לדיןהחשודאתמלהעמידמתחמקתהמדינהכייוכחכןאמאלא

טמכותאתלטכלמכווןניטיוןמלכתחילההיוהחקירהשהליכיאו

הדין.ביתשיפוט

להעמידמוכנהלאאויכולהלא"מדינהשבוהמצבמוגדרכיצד

המקרה?עלטמכותהדיןביתירכושבעקבותיוואשרלדין"

המצבימכאחדמוגדרלדין,להעמידמוכנהאינהמדינהשבומצב

העמדהמפניהנאשמעללהגןבמטרהננקטוההליכימא) : 47הבאימ

לאורייבדקזהקריטריוןהבינלאומי.הפליליהדיןביתבפנילדין

עולהשאינובהליכיממוצדקבלתיעיכובהיהב) . 4Bהנטיבותמכלול

נוהלולאההליכימג)לדין.להעמידאמיתיתכוונהעמאחדבקנה

בקנההעולהבאופןמתנהלימואינממשוחדבלתיאועצמאיבאופן

לכךאינדיקציותהןאלוכללדין.להעמידאמיתיתכוונהעמאחד

בוצעוהפשעימשכןאפקטיבית,בתביעהמעוניינתאינהשהמדינה

מטעמה.אובידיעתה

כתוצאההאמהדיןביתישקול , 49לדיןלהעמידיכלותלחוטרבאשר

מערכתשלזמינותחוטראומוחלטתאוחלקיתמהתמוטטות

לאטוףהנאשמ,אתלתפוטמטוגלתאינההמדינההלאומיתהמשפט

ההליכימאתלהוציאאחרתדברךיכולהאינהאועדימלזמןאוראיות

חוקיטדרבמדינהאין- " failed state "שלמצב(כלומרלפועל

המדינה).שלשטחהבכלבפועלשולטתאינהוהממשלהאמיתי



המדינהידיעללדיןהעמדהשלהעיקרוןשבהמשמקריממאחר

לפנימתקיימשהחריגלהראותצורןיהיההחריג,המיחוללא

החיטרוןשיפוט,טמכותלהפעיליוכלהפליליהבינלאומיהדיןשבית

הועלתהזהבענייןדין,ועינויטחבתליצורעלולהכזושדביקההוא

השונותהמשפטמערכותעלמקיףמשווהמחקרייערןשלפיההצעה

בנושאלהחלטותמידעמאגרבטיטיהווהאשרהחברות,במדינות

 , 50בעתידיתקבלואשר

קדמוערכאתהמקרה,אתעצמאיבאופןחוקרתמדינהכאשרגמ

פנימ,משואוללאעצמאיתהנהזוחקירהכיהחליטההמשפט

דו"חותהמקרהאתהחוקרתמהמדינהלבקשהתובערשאי

החקירה,התקדמותעלתקופתיימ

המשפטיההלי, . 4

הדיוביתבפגיבהלי,המעורביםהגופים . 4.1

ערכאתהרשמ,משרדהתובע,משרדגופימ:ממטפרמורכבהדיןבית

ונשיאות,ערעורערכאתמשפט,ערכאתמשפט,קדמ

הכנתעלהחקירה,עלהאחראיעצמאימשרדהואהתובעמשרד

והחשויבמתפקידימ,מגווןלתובעהתביעה,ניהולועלהאישומכתיב

וניטוחבפניוהמובאותבתלונותחקירותלבצעהטמכותהנמשבהמ

מקרהשלבחקירהלהתחילהישירההטמכותלתובעאישומ,כתבי

החברותמדינותידיעלמטוימבנושאתלונהאליומופניתכאשר

כאשר-שלומיזמתואוהביטחון,מועצתידיעלאוהדין,בבית

שנמנומאלהאחריממגורמיממידעמגיעאותלונהאליומופנית

לבצעהתובערשאי , 5אחרימרמגורמיממתקבלהמידעכאשרלעיל,

הואאולמבפניו,שהובאההתלונהאוהמידעשלראשוניתדביקה

ערכאתשלאישורהללאלעומקהמקרהחקירתליזומרשאייהיהלא

מקומישכיהחקירהמחומרמשתכנעוהתובעהיהקדמ-המשפט,

כאשרהאישומ,כתבלניטוחאחראיהתובעאישומ,כתבלהגיש

לאואמטפציפיבמקרהאישומכתביוגשאמהטופיתההחלטה

הרגישהתפקידלאורבלדב,משפטיתהקדמהערכאהשלתהיה

להיותהתובעעלכיהדיןביתחוקתקבעההתובע,ממלאאותו

ניטיוןבעלאדמלהיותצריןהתובעמיוחדימ,כישורימבעל

ממשואנקילהיותהתובעעלהפלילית,התביעהבתחוממשמעותי

תפקידו,עמעניינימניגודהיוצריממעיטוקימלהימנעועליופנימ

ביתשלהערעורערכאתתכריעהתובעשלתפקודועלבהשגות

שנקבעהבפרוצדורההחברותהמדינותידיעלייבחרהתובעהדין,

להעבירניתןשנימ,תשעשללתקופהתפקידואתויימלאבחוקה,

אוהולמתבלתיהתנהגותשלבמקרהרקמתפקידוהתובעאת

חובותיו,שלחמורההפרה

אשרהערכאההנה ) pre-trial chamber (המשפטקדמערכאת

במקרההליכימפתיחתעלהיתר,ביןרשמי,באופןלהחליטבטמכותה

התובע,פעולותאתהמבקרגוףלהוותהיתר,ביןונועדה,מטוימ,

לתובעלאשרוכןאישומכתביהגשתלאשרמוטמכתזוערכאה

שלאלתובעהמגיעממידענובעתהחקירהכאשרבחקירה,לפתוח

מעורבתהמשפטקדמערכאתהביטחון,ממועצתאוחברהממדינה

בקשותמעצר,צוויהוצאתכגוןלמשפטהקודמימההליכימבכל

שלושהיושביממשפטקדמבערכאתוכדומה,חשודימשלמטירה

הנדון,ההליןאופילפיאח,דשופטאושופטימ,

בטמכותשופטימ,שלושהשלהרכבידיעלמנוהלעצמוהמשפט

בנוגעלהחליטראיות,לבחוןעדימ,לשמועהיתר,ביןהשופטימ,

ערכאתגמישנההעונש,אתלגזורוכמובןהצדדימשללטיעונימ

נוטפימ,שופטימומארבעההמשפטביתמנשיאהמורכבתערעור,

השופטימ,החלטותעלבערעורימלשבתהמוטמכת

מביןהנבחרימטגנימ,ומשנימנשיאמורכבתהדיןביתנשיאות

 ~אחראיתהנשיאותעצממ,השופטימידיעלהשופטימ,שמונה-עשר

36 1991 Security Council Resolution 688, 5 April . 
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מןאחתואףמלחמה,פשעימתבצעיםלהודופקיטטןביןטכטוךבמהלךאםלמשל, 38

מועצתיכולהשלו,השיפוטלטמכותמטכימהאוהדיןיבתבחוקתחברהאינההמדינות

בחקירתלפתוחרשאיהתובעאזוהדין,לביתהטכטוךהפנייתעללהחליטהביטחון

הפשעים.

הדין.ביתלחוקת 16ט' 39

40 1422 / Security Council Resolution 1422, 12 July 2002, U.N. Doc.SIRES 

/ 2002) [URL:http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GENIN02/477/61 ( 

) 3.2.2003 Iast visited on ( נPDFIN0247761.pdf?OpenElement . 

הביטחוןמועצתהוראותאתלקייםחייבותבאו"םהחברותמדינותהאו"ם,מגילתלפי 41

 . 7פרקמכוח

אי-הטגרהלהטכמיכבטיטארצות-הבריתנשענתזהטעיףעלהדין.ביתלחוקת 98ט' 42

התייחטותראומדינות.שלהניתןככלרבמטפרעםלחתוםמנטהשהיאדו-צדדיים

ארצות-הברית.בעמדתהעוטקבפרקנרחבת

 .הדיןביתלחוקת 17ט' 43

המדינתייםהמשפטלבתי ICTYמה-משפטיםלהעברתתוכניתהפרקעלעומדתכיום 44

 • 2008לשנתהמתוכננתהטריבונלשלעבודתוטיוםמתהליךכחלק

טיימוטרם-90השנותבראשיתהאו"םידיעלשהוקמוהטריבונליםשניכילציין,ניתן 45

ברמהיוכל,הדיןוביתאח,דבטכטוךעוטקאלומטריבונליםאחדכלעבודתם.את

בעולם.טכטוךבכלשבוצעפשעבכללדוןהתאורטית,

כל :הנםהדיןביתלענייןהאו"םועדתלפיהטעיףניטוחמאחוריהעומדותהטיבות 46

דו-הטכמיםכוללקיימת,משפטיתמערכתשלבהקשרעודביםבתהליךהמעורבים

ודאיהואהנאשםעלשחלהחוקמשפטי;וטיועהטגרהלענייןורב-צדדייםצדדיים

חוקיםועלתקדימיםעלתישעןשכןפחות,מטובכתהנהלדיןההעמדהומפותח;

צמצוםובשלוראיותעדיםשליותרגדולהזמינותבשלקריפחותהתהליךידועים;

 Sunga, supraמתוך:ואכיפים.דיוקביתרמוגדריםהעונשיםהלשוניות;הבעיות

300-307 . note 2, at pp . 

 .הדיןביתלחוקת ) 2 ( 17ט' 47

שמדובראלאבית-הדין,שבחוקתנורמותאותןלפידביוקתהיהשהשפיטהנדרשלאא. 48

טבירההיאהעונשיתושהטנקציהזהה),עודבתייטוד(כלומר,מעשהבאותו

אתלשפוטנכונותחוטרעליעידבהליכיםמאודארוךעיכובב.ופרופורציונלית.

שלנורמותהחלת.דההליכים.רצינותעלמעידהבמעצרנאשםהחזקתג.הנאשם.

מתוך:הוגן.הליך

. Zimmennan, sllpra note 32, at pp. 219-222; UN Press Release, U.N 

17 , 1998 Doc. GA L/2889, 20 July . 

הדין.ביתלחוקת ) 3 ( 7ט' 49

במטגרתשלההמשפטשיטתעלמידעלהגישלמדינהמאפשרהדיןטדרלכללי 51כלל 50

 .הקבילותהליכי

האו"ם.שלהביטחוןמועצתאוחברהמדינהלאקרי, 51
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הדיןבביתלשופטיםהרשם.משרדעםבשיתוףהדין,ביתלניהול

תוךייבחרווהםהחברות,המדינותאזרחירקלהתמנותיכולים

ולשניגאוגרפיים,לאזוריםשונות,משפטלשיטותהולםייצוגמתן

רקעבעלייהיושופטיםתשעהלפחותכינדרשכן,כמוהמינים.

במשפטרקעבעלישופטיםוחמישהפליליבמשפטואקדמימעשי

השופטיםאדם.זכויותודיניהומניטרימשפטבמיוחדבינלאומי,

שמונה-עשר . 2003בפברוארהחברותהמדינותבאטפתייבחרו

אשרמועמדיםארבעים-וארבעהשלרשימהמתוךייבחרוהשופטים

השונות.המדינותידיעלהוצעוכבר

שלהשוטףהאדמיניטטרטיביהניהולעלאחראיהרשםמשרד

מתןלציבור,מידעהעברתמתורגמנים,שירותיכגוןהדין,בית

לעדיםמיוחדתיחידהוהקמתהטנגוריםעםוקשרשירותים

ולקרבנות.

הדין?ביתבפגיהליךליזוםרשאימי . 4.2

הדין.ביתבפניהליךשלתחילתוליזוםרשאיםגורמיםמטפר

מיעצתהואהדיןלביתמקריםלהפנותהמוטמךהראשוןהגורם

לתובעמקרהלהפנותהמוטמךהשניהגורםהאו"ם.שלהביטחין

הדין.בביתחברהמדינההוא

מעבירההחברההמדינהאוהביטחוןמועצתהללו,המקריםבשני

והתובעלכאורה,שבוצעוהפשעיםדבברהמידעאתהתובעלטיפול

דעתשיקולאיןלתובעהמקרה.שלרשמיתחקירהלבצעמחויב

עלאחראיהתובעלאו.אםבחקירה,לפתוחמקוםישאםבשאלה

לערכאתהמלצותיולהעבירעליוהחקירהובתוםהחקירה,ניהול

ואילואישוםכתבילהגישמקוםישהאםבשאלההמשפטקדם

האישום.בכתבייכללואישומים

עצמאיתיזמההיאהדיןביתבפניהליךליזוםשלישיתאפשרות

מידעבטיטעלמקרהשלדביקהליזוםרשאיהתובעהתובע.של

המידע,רצינותאתינתחהתובע . 52שהואמקורמכללידיושהגיע

ולארגוניםלמדינותהאו"ם,למוטדותלפנותיוכלכךולצורך

הדין,בביתחברותאינןאשרמדינותכן,עלמעשית,בינלאומיים.

כולם-וכו'פרלמנט,חבריפרטיים,אנשיםאדם,זכויותארגוני

אליוהמופנההמקרהאםאזיחליטוהואלתובע,לפנותרשאים

טבירבטיטשישטבורהתובעאםבנושא.ראשוניתדביקהמצדיק

תאשרשזוכדימשפטקדםלערכאתלפנותעליוהחקירה,להמשך

התובעבקשתאתדוחההמשפטקדםערכאתאםרשמית.חקירה

אישורולבקשלחזורהתובערשאימטוים,בנושאהחקירהלאישור

הדיןביתחוקתנושא.באותוחדשחומרלונתגלהאםלחקירה,

אםמחליטהואכאשרלשקולהתובעשעלפרמטריםמטפרקבעה

ביןנמנים,לשקולהתובעשעלהשיקוליםביןבחקירה.לפתוח

התבצעהכילחשדטבירבטיטקייםהאםהבאים:השיקוליםהיתר,

חומרתהדין;ביתשלהקבילותבתנאיעומדהמקרההאםעברה;

צדק.ושיקוליהעברה;קרבנותשלאינטרטיםהמעשה;
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הפליליתהאחריותהיקף . 4.3

אחריות . 5318גילמעלאנשיםעלרקחלההדיןביתשיפוטטמכות

עלגםאלאהפשע,אתשביצעמיעלרקלאמוטלתפשעיםלביצוע

לבצעלוהורהאוהעברהאתלבצעאותושידללו,שטייעמי

וגםצבאייםמפקדיםעלגםפליליתאחריותמחילההחוקהאותה.

ראשאוביטחוןשרכמולצבא,מחוץבכיריםתפקידיםבעליעל

אומדינהראשכמורשמי,בתפקידכהונהכילצייןחשוב . 54ממשלה

 • 55חטינותכלמקנהאינהפרלמנטחבר

הגאשםזכויות . 4.4

בהתאםוהמשפט,החקירהבמהלךהנאשםזכויותאתמעגנתהחוקה

 • 56אדםזכויותעללהגנהבינלאומיותבאמנותשנקבעולטטנדרטים

לקבלהזכותהבאות:הזכויותהיתר,ביולנאשם,מוקנותלדוגמהכך

לזמןהזכותומדבר;מביןשהואבשפההאישום,עלמלאהטבר

פרקליטעםבחופשיותולהתקשרההגנהלהכנתנאותיםולמקום

נוכחלהיותהזכותמהיר;למשפטהזכותבטודיות;לבחירתו

לפימשפטיטיועבאמצעותאובעצמוההגנהאתלנהלבמשפטו,

ועדים;ראיותולהצגתנגדוהעדיםשלנגדיתלחקירההזכותבחירתו;

והזכותהשתיקהזכותמיומן;מתורגמןשלטיועחינם,לקבל,הזכות

אופהבעלבשבועהלאהצהרהלמטורהזכותעצמית;לאי-הפללה

עולאוההוכחהנטלכלעליויוטלשלאהזכותוכןלהגנתו;בכתב

מוטלתכןהמשפט.כללאורךהתביעהעלמוטליםאלה-ההפרכה

שברשותוראיותהניתן,ככלמוקדםלנאשםלגלותחובההתובעעל

אוהנאשם,חפותעללהצביענוטותלדעתואשרבשליטתואו

ראיותשלאמינותןעלהמשפיעותאוהנאשם,אשמתעללהקל

התביעה.

הקרבןזכויות . 4.5

לושזוכיםהנכבדהמעמדהואהדיןביתשלנוטףייחודימאפיין

לעדיםיחידהתוקםהדיןבביתהפלילי.ההליךבמטגרתהקרבנות

שלרחבמגווןלקרבןקרבנות.לפיצויקרןתוקםוכןולקרבנות,

כתבאישורבשלבלהישמעהזכותכגון , 57ההליךבמטגרתזכויות

במימוןלטיועוהזכותדיןעורךידיעלמיוצגלהיותהזכותהאישום,

להישמעזכותלקרבןלמעשה,בהליכים.מטעמושיופיעהדיןעורך

לאזאת.לאפשרלנכוןמוצאהדיןביתכאשרההליךשלשלבבכל

הדין,ביתבפניההליךניהולאופןעלאלוזכויותישפיעוכיצדידוע

זכויותבמימושייפגעולאהקרבןזכויותכינקבעמקרה,בכלאולם

השניים.ביןהראויהאיזוןאתלמצואיידרשוהשופטיםהנאשם.

המשפטיההליךלגיהולהפרוצדורות . 4.6

אשרנפרדבמטמךמופיעיםהדיןביתשלוהראיותהדיןטדרכללי

ומתייחטטעיפים, 225מכילזהמטמך . 58המכינההוועדהידיעלגובש

בטיטעלגובשומהכלליםחלקהדין.ביתפעילותשלההיבטיםלכל

הנוגעבכללמשלורואנדה,יוגוטלביהלענייןהטריבונליםשלהניטיון

ונות.לחטיהנוגעיםהכלליםאואונט,בגיןבאישוםהקבילותלראיות



כמוהדין,ביתשלפעולתולצורךבמיוחדגובשומהכלליםחלק

הפלילי.בהליךהקרבנותלמעמדהנוגעיםהכלליםכללמשל

ו Iהדת Iלבבנוגעת Iארצות-הברעמדתב.
לן Iהמלנלאומן Iהב

כללי.רקע 1

משתתפתוהייתההדיןביתהקמתברעיוןתמכהארצות-הברית

הנוטחנגדהצביעהלבטוף,אולם 1 998ביולירומאבוועידתפעילה

אחרוןכמועדשנקבעהמועד , 2.2000-31.1בבוועידה.שאומץהטופי

ממשלהחליטמייטדת",כ"מדינהולהיחשבהחוקהעללחתימה

כיאזהצהירקלינטוןוהנשיאהדין,ביתחוקתעללחתוםקלינטון

שלברעיוןארצות-הבריתתמיכתאתלהביעהנההחתימהמטרת

תתאפשרכךכיהוטיףכןיבנלאומיים.פשעיםלביצועאישיתאחריות

עלהדין,ביתחוקתפיתוחבתהליךארצות-הבריתשלהשתתפות

כיצייןגםהנשיאמשוח.דולאיעילגוףשלכינונואתלהבטיחמנת

עלשיפוטטמכותיחילהדיןשביתמכךחוששתארצות-הברית

כןעלהטכמתן,וללאבחוקה,חברותשאינןאףמדינותשלאזרחים

להעריךשתוכללפניהדיןביתלחוקתתצטרףלאארצות-הברית

זמן.לאורךתפקודואת

תקיפהעמדהנקטקלינטוןממשלאתהחליףאשרבושממשל

ביוםלתוקף,הדיןביתחוקתכניטתלפניכחודשייםהדין.ביתנגד

האו"ם,שלהכללילמזכירמכתבארצות-הבריתשלחה , 6.5.2002

וביטחוןנשקבקרתלענייניהמדינהמזכיר(טגןבולטוןג'וןהודיעשבו

רומאאמנתאתלאשררמתכוונתאינהארצות-הבריתכיבינלאומי)

החוקהעלארצות-הבריתשחתימתנובעמכךוכי ; 1998משנת

 • 59משפטיותחובותכליוצרתאינה , 31.12.02ביום

ארצות-הבריתלהתנגדותהעיקריותהטיבות . 2
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2.1 . O הדיןביתשלהשיפוטמכות

הנההדיןלביתבהתנגדותהארצות-הבריתשמנתההמרכזיתהטיבה

הדיןביתרוכששבוהאופןאתהקובעלחוקה 12טעיףשללשונו

לביתמאפשרזהטעיףכאמור,טפציפי.אירועעלשיפוטטמכות

חברותשאינןמדינותשלאזרחיםעלשיפוטטמכותלרכושהדין

תוצאהכיארצות-הבריתטבורהמשפטית,מבחינההדין.ביתבחוקת

באמנהמדינהלחייבניתןלאשלפיהםהאמנות,דיניאתטותרתזו

אליה.הצטרפהשלא

בעיהלהתעוררעלולהכיחוששתארצות-הבריתמעשית,מבחינה

פופולרי.לאבטכטוךאויבמדינתידיעלהדיןביתשללרעהניצולשל

להתערבממנהומצופהוצבאית,כלכליתמעצמההיאארצות-הברית

ארצות-חייליהקיים,במצבהעולם.בכלהומניטרייםבמשברים

הדיןביתשיפוטטמכותהחלתלטכנתבמיוחדחשופיםיהיוהברית

לרעהינצלושוניםמשטריםכיחששהביעהארצות-הבריתעליהם.

ארצות-הברית,לגישת . 6ארצות-הבריתןלניגוחכאמצעיהדיןביתאת

פוליטיים,ממניעיםתלונותשללטכנהאזרחיהאתחושפתהחוקה

ובמבצעיםהומניטרייםבמבצעיםלהשתתףנכונותהאתתקטיןולכן

האו"ם.שלהשלוםעללשמירה

הביטחוןמועצתתפקיד . 2.2

למועצתמעניקהאינההדיןביתחוקתכיטוענתארצות-הברית

שלה,הפעולהטווחאתומגבילהלה,הראויהתפקידאתהביטחון

הביטחוןמועצתהאו"ם,מערכתבתוךהאו"ם.למגילתבטתירה

הביטחוןמועצתכאשרהעולמיים.והביטחוןהשלוםעלמופקדת

מלהתערבמנועיהיההדיןביתמטוים,בטכטוךאובמשברמטפלת

טמכותלהחילממנולמנועהחלטהתקבלהביטחוןמועצתאםרקבו

פעולותארצות-הברית,.לגישתחודשים 12כלאותה,ותחדששיפוט

ללאחטינותלהןשתהיהצריךהביטחוןמועצתידיעלהיזומות

והרכבהפוליטיהמצבלאורכיחוששתארצות-הבריתזמן.הגבלת

זמן.לאורךזהבענייןלהטכמותלהגיעקשהיהיההביטחוןמועצת

(הקובעהאו"םלמגילת 1 03טעיףלאורכיארצות-הבריתטוענתכן

האחרותהחובותכלעלגוברותהאו"םמגילתלפימדינהחובותכי

מועצתכוחותאתלהגבילניתןבכללאםמשפטיטפקעולהשלה),

 ~בינלאומית.אמנהדרךהביטחון

הדין.ביתלחוקת 54- 53 , 42 , 15בסימוגדריםוסמכויותיוהתובעמוסד 52

הדין.ביתלחוקת 26- 25ס' 53

הדין.ביתלחוקת 28ס' 54

הדין.ביתלחוקת 27ס' 55

הדין.ביתלחוקת 67 , 55ס' 56

סדרלכללי 99-85 , 59 ,-20 16וס'הדיןביתלחוקת b), 68 () 3 ( 57 ,) 3 ( 19 ,) 3 ( 15סי 57

 " The Trial Chamber shall ensure that a trial is fair andוהפרוצדורה;הדין

expeditious and is conducted with full respect for the rights ofthe accused 

" and due regard for the protection of victims and witnesses . 

58 Finalized draft text of the Rules of Procedure and Evidence, PCN1CCI 

2000 2000/ 1/Add.l, 2 November . 

זהסעיף . 1969משנתאמנותדינידבברוינהלאמנת 18לס'מכוונתזוהערהכינראה 59

האמנה.למטרותהמנוגדותפעולותמלנקוטמנועהאמנהעלהחתומהמדינהכיקובע

הודעהקבלתעדאומדינהאותהידיעלהאמנהאשרורמועדעדתקפהזומחויבות

האמנה.אתלאשררמתכוונתאינהמדינהשאותה

60 : P. McNemey "The United States and The Intemational Criminal Court 

& lssues for Consideration by the United States Senate" 64 Law 

Contemporary Probiems (2001) 181 ; D.J. Scheffer "The United States 

lnternationai ןand the Intemational Criminal Court" 93 The AmericanJ o 

: L. (1999) 12; J. Seguin "Denouncing the Intemational Criminal Court 

. an Examination of US Objections to the Rome Statute" 18 Boston U 

internationai L. J. (2000) 85; R. Wedgwood "The 1nternational Criminal 

Court:AnAmerican View" 10EJIL (1999) 435; G. Hafner"AResponse 

) 1999 ( to the American View as Presented by Ruth Wedgewood" 1 0 EJIL 

108 . 

הבינלאומיהדיןבביתארצות-הבריתנגדואירןלובשלהתביעותמוזכרותזהבהקשר 61

.(ICJ) 
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2.3 . O התובעמכויות

מנגנוןואיןמדי,נרחבותסמכויותלתובעארצות-הברית,לגישת

ארצות-הבריתיוצאתבמיוחדשלו.הדעתשיקולעלמספקביקורת

מידעכלבסיסעלחקירותליזומחופשיהתובעכיהעודבהנגד

עלהיחידהביקורתמנגנוןכזכור,שהוא.מקורמכלאליושיגיע

שנדרשתמשפטקדמערכאתהיאהתובעשמפעילהדעתשיקול

ארצות-הברית,לדעתהאישומ.כתבואתבחקירהפתיחהלאשר

ישולכןהדין,ביתשללפוליטיזציהלהובילעלולההתובעעצמאות

מקרימלהפנותחברותולמדינותהביטחוןלמועצתרקלהרשות

ארצות-אלה.בנושאימהתובעשלהדעתשיקולאתולנטרללחקירה

יהיהכיחששיוצרתהתובעשלהרחבההסמכותכימדגישההברית

להגישלמטרהלהמשישימוארגונימאוקבוצותמצדללחצימנתון

 .ארצות-הבריתנגדתלונות

העברותהגדרות . 2.4

דיין,ברורותאינןהפשעיממהגדרותחלקכיטוענתארצות-הברית

ארצות-הבריתהעבירהכן . 62המנהגילמשפטבניגודעומדותוחלקן

והיקפמהגדרתמעלאשרפשעימשלבחוקהההכללהעלביקורת

ארצות-הבריתמציינתזהבהקשרהשונות.המדינותביןהוסכמטרמ

שזומבלילחוקההתוקפנותעברתהכנסתאתבמיוחדכבעייתית

תוגדרזהמסוגשעברההראוימןארצות-הברית,לגישת .הוגדרה

הדין.בביתהחברותהמדינותידיעלרקולאהמדינותרובידיעל

התוקפנותבעברתלהרשיעמנתעלארצות-הברית,לגישתכן,כמו

בוצעאכןכיהביטחוןמועצתשלקביעהלכןקודמלהיותחייבת

 • 63לכךוהמוסמךהמתאימהגוףשזהוכיווןתוקפנות,מעשה

אתבהמשךלהרחיבהאפשרותאתגממבקרתארצות-הברית

למשל,הדין.ביתשלהשיפוטסמכותתחולשעליהןהעברותרשימת

בסמכותוסמימטרורעברותלכלולהממליצההחלטהלחוקהצורפה

ערוךאינוהדיןביתארצות-הברית,לגישתהדין.ביתשלהשיפוט

חקירהמודיעין,יכולותהדורשותזה,מסוגעברותשללחקירה

בינלאומיימובמאמציממדינותבמאמצילחבלעלולואףומשטרה

להסתייגמאפשרתאינהשהחוקהמאחרהללו.בתופעותלהיאבק

העברותהגדרותפרשנותעללהשפיעמדינותיוכלולאסעיף,מאף

ב"עקרונותלהיעזרלשופטיממתירההחוקהזו.דברךפיתוחןועל

שליצירתיתלפרשנותרחבפתחויוצרתכלליימ"משפטיימ

השופטימ.

החגיגהוגיית oמהתעלמות . 2.5

רשאיהנראה,ככלהדין,ביתכילעודבהמתנגדתארצות-הברית

ביתחוקתארצות-הבריתלדעתחנינה.המקניממהסכמימלהתעלמ

במקרימולהכירהחנינהמעמדאתלהסדירצריכההייתההדין

ארצות-הברית,לגישתלדין.העמדהמפניכחיסיוןבחנינהמסוימימ

שנימלאחרחדשימדמוקרטייממשטריממוקמימשבהןבמדינות

הגנהלשמכאמצעיבחנינהלהכירצורךישאזרחימ,מלחמותשל

שניתנהחנינההחדשימ.המשטרימשלהדמוקרטיתהיציבותעל

 24המשפט

קבילותעלבהחלטהקריטריוןלשמשצריכהדמוקרטימשטרידיעל

איןכי(להחליטלתובע 53סעיףשמאפשרהדעתשיקולהמקרה.

בגמישותהצורךאתמספקאינוצדק)משיקוליחקירהלנהלטעמ

ועידותשללאפשרותכללמתייחסתאינההחוקהרגישימ.במקרימ

פתרוןלהוותוהעשויהבדרומ-אפריקהשהוקמהזוכמוופיוסשלומ

היקף.ורחבישנימארוכילסכסוכימהולמ

הגאשםזכויות . 2.6

אינההדיןביתחוקתכיהטענהאתגמהעלתהארצות-הברית

ארצות-הבריתחוקתלפינאשמזכאישלהןהזכויותכלאתמעגנת

מושבעימ),חברבפנילמשפטוהזכותמלאה,שתיקהזכות(כמו

ביתבפניאמריקאיימאזרחימשללדיןהעמדהלהתיראיןכןועל

הדין·

הדיוביתגגדאמריקאיתחקיקה . 3

בארצות-הרוחותסערו 2000בשנתרומאחוקתעלהחתימהמאז

מנסהמסורתי,באופןארצות-הברית,לנושא.הנוגעבכלהברית

אשרדברבינלאומיימ,שיפוטלמנגנוניעצמהמלהכפיףלהימנע

לצדק,הבינלאומיהדיןמביתפרישתהבהליךהיתר,ביןהתבטא

בזמןובציבורבקונגרסגדולבוויכוחנרחבביטוילאחרונהומצא

הבוררותולמנגנוןהעולמיהסחרלארגוןארצות-הבריתהצטרפות

החופשיהסחרלהסכמארצות-הבריתשלהצטרפותהשבו,המחייב

ועוד.מחייבימ,סכסוכימיישובמנגנונישכללאמריקאיהצפון

עלפליליתשיפוטבסמכותדוברכאשרהרגישותגברהבפרט

האו"משלבכוחותהמשתתפימאמריקאימחיילימכיהחששיחידימ.

החששובפרטהבינלאומי,הפליליהדיןלביתחשופימלהיותעשויימ

אחרותבמדינותאובאפגניסטןהפועלימאמריקאיימכוחותכי

בארצות-הבריתאקטיביתהתנגדותיצרוזה,שיפוטלמנגנוןייחשפו

החיילימכיאפשרותולכלבמנגנון,ארצות-הבריתלהשתתפות

אליו.ייחשפו

תלויואינולעצמו,סמכותקונההדיןביתכיהעובדהלאור

החלהבפניו,יישפטואזרחיהאוחייליהכילכךהמדינהבהסכמת

להקטיןכדיענפהודיפלומטיתחקיקתיתבפעילותארצות-הברית

התמקדהזופעילותהדין.לביתייחשפואמריקאימכיהאפשרותאת

הדיןביתעמארצות-הבריתשלפעולהשיתוףהמונעתבחקיקה

למנועשנועדההסכמיתמסגרתויצירתשלה,לאזרחימהנוגעבכל

שונות.מדינותידיעלהדיןלביתאמריקאיימאזרחימהסגרת

הדיןלביתבנוגעבארצות-הבריתשהועברביותרהחשובהחוק

 The Americanאמריקאימשירותאנשיעללהגנההחוקהוא
Servicemembers' ProtectionAct of2000 . ביןקובע,זהחוק

לביתכספימתעבירלאאמריקאיתממשלתיתרשותשומכיהיתר,

הדיןלביתתסייעלאארצות-הבריתוכיהבינלאומי,הפליליהדין

החוקקובעכןמידע.בהעברתאוראיותבאיסוףחשודימ,במעצר

האו"מ,שלהשלומעלשמירהלמבצעיתצטרףלאארצות-הבריתכי

סמכותמפנילחייליהמוחלטתחסינותלהבטיחתוכלכןאמאלא



טיועתעבירלאארצות-הבריתכן,כמו . 64הדיןביתשלהשיפוט

חברות(מלדבהדיןביתחוקתאתאשררואשרלמדינותצבאי

מטמיךהחוקאחרות).חשובותבריתבעלותהנןאשרומדינותנאט"ו

לשחררכדיהדרושימהאמצעימכלנקיטתעללהורותהנשיאאת

עלרצונו,נגדהעצורבעלת-ברית)שלאזרח(אואמריקאיאזרח

 • 65מטעמואוהדיןביתידי

אמריקאיםגרת Oהלמניעתבילטרלייםכמים Oה . 4

הדיולבית

הצהירהשבומכתבלאו"מארצות-הבריתששלחהלאחר , 2002במאי

לקדמהחלההיאהדין,ביתחוקתאתלאשררבכוונתהאיןכי

מתחייבותשבושונות,מדינותעמדו-צדדיימהטכמימחתימת

כתיבתבעתהדין.לביתאמריקאימאזרחימלהטגירלאאלומדינות

ארצות-עמאי-הטגרההטכמיעלחתמומדינות-18כזהמאמר

אייטג'יקיטטאן,ישראל,רומניה,אתכוללותאלומדינותהברית.

מאוריטניה,אוזבקיטטן,הונדורט,פאלאו,טימור,מזרחמרשל,

אל-טלדבור,טרי-לנקה,נפאל,מיקרונזיה,גמביה,הודו,אפגניטטן,

מדינותמ,עיתונאיידיווחימלפיהדומיניקנית.והרפובליקהגייבוטי

כוללותומתןמשאכעתאתןמנהלתארצות-הבריתאשרנוטפות

בולגריה,טלובקיה,יפן,קולומביה,ארגנטינה,צ'כיה,ברזיל,את

ועו.דכוויתטלובניה,יוגוטלביה,קרואטיה,

חתימתהדיןביתחוקתמתירהארצות-הברית,שלהפרשנותלפי

שלפיו: ,) 2 ( 98טעיףבמטגרתכאלו,הטכמימ

המדינהאתשתחייבלטיועאולמטירהבבקשהיטפללאהדין"בית

התחייבויותיהעמאחדבקנהעולהשאינובאופןלפעולהמתבקשת

מדינהשלהטכמתהנדרשתשלפיהמבינלאומיימהטכמימלפי

ביתכןאמאלאהדין,לביתמדינהמאותהאדמלמטירתשולחת

השולחתהמדינהשלהפעולהשיתוףאתתחילהלקבליכולהדין

 • 66למטירה"ההטכמהבמתן

מדינהמתחייבתשבהמדו-צדדיימהטכמימארצות-הברית,לגישת

הטעיף.בגדריפלוהדיןלביתאמריקאימאזרחימלהטגירשלא

(כלומר,קיימימלהטכמימרקמתייחטהטעיףכיהטוענימישמנג,ד

להטכמימולאהחוקה)שללתוקףכניטתהלפנישנחתמוהטכמימ

הטכמימעלרקלהגןהייתההטעיףשמטרתנטעןכןעתידיימ.

למדינותחייליממשלוחהכוללתצבאית,פעילותבמטגרת

-SOFA (זרות: Status ofForcesAgreements (, ארצות-ואילו

אמריקאיאזרחכלעלהללוההטכמימבמטגרתלהגןמבקשתהברית

זרה.במדינהשנמצא

הדיוביתנגדהביטחוןבמועצתשימוש . 5

הביטחוןבמועצתשלההווטובזכותגממשתמשתארצות-הברית

 2002ביוליהדין.לביתחשיפהמפניחייליהעלהגנהלהבטיחכדי

השמירהבמבצעהשתתפותהאתתפטיקכיארצות-הבריתאיימה

חטינותלחייליהתובטחלאאמבבוטניה-הרצגובינה,השלומעל

הביטחוןומועצתפשרה,הושגהקשימדיונימלאחרהדין.ביתמפני

בפעולותהקשוריממעשיממלחקורמנועיהיההדיןביתכיהחליטה

באישורוך:המתבצעותבכאלהאוהאו"משלהשלומעלשמירה

 2003ביוליכיצפויכןעלבלדב,שנהלמשךתקפהזוהחלטה

זו.בטוגיהנוטףדיוןיתקיימ
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האירופיהאיחודעמדתג.

לאחרמידהדין.בביתהתומךהמרכזיהגורמהואהאירופיהאיחוד

האירופאיהפרלמנטקיבל ,) 1 998בנובמבר-19(ברומאועידת

הדיןביתחוקתעללחתומהאיחודחברותלכלהקוראתהחלטה

השלימוהאיחודמדינותכלואכןהאפשרי.בהקדמאותהולאשרר

החוקה.שלהאשרורהליךאת

האירופיהאיחודמועצתקיבלה 2001יבוני 1-1היבוממזאת,יתרה

במטרהיפעלהאיחודכיהקובעת , 68הדיןביתלגבימשותפתעמדה

היאוכךהחוקה,אתיאשררוהניתןככלרבותשמדינותלכךלהביא

לפעולמחויבותהאיחודחברותהאפשרי.בהקדמלתוקףתיכנט

 : 9זולעמדהבהתאמ

האירופיוהאיחודארצות-הבריתביןהדיןביתכלפיבגישההשוני

רבימבהקשריממחלוקותועוררהבריתבעלותביןמטוימקרעיצר

משלוחלשעבר,ביוגוטלביההשלומשמירתמבצעהמשךכמו-

האירופי,האיחודלגישתבעיראק.והפעילותלאפגניטטןכוחות

לפתרוןניתנותארצות-הבריתמצביעהשעליהןרומאבחוקתהבעיות

מפניארצות-הבריתשלוחששותיהפתרון,להןנמצאשכבראו

מוגזמימ.המהדיןביתשללרעהניצול

מועצתאימצה ,) 2002(ביוניהחוקהשללתוקףלכניטתהבטמוך

האיחודמטרתשלפיהחדשה,משותפתעמדההאירופיהאיחוד

ככלנרחבואשרורהדיןביתשלהיעילהעבודתואתלקדמהיא

למדינותופיננטיתטכניתתמיכהיטפקהאיחודהחוקה.שלהניתן

בהתאמהדין.ביתלחוקתשלהןהחקיקהאתלהתאימהמעוניינות

פוליטיטיועביניהןלתאמבאיחודהחברותהמדינותעללהחלטה,

 ~טכניימ,באמצעימהדיןביתבהקמתולתמוךחברות,למדינותוטכני
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תואמתאינהמלחמהכפשעהתנחלויותהגדרתכיישראלבעמדתתמכהארצות'הברית 62

המנהגי.המשפטאת

26בהשביעית(מישיבתההמכינההוועדההצעת 63 / 02 / 01--09 / 03 / להגדרת ) 01

תוקפנותמעשהבוצעאכןכיקבעהשמועצת-היבטחוןמקדימהדרישהכוללתתוקפנות,

PNICC/200 1/L.1 . 1(ראו:מדינהידיעל /Rev (. 

זו.דרישהעללוותרלנשיאמאפשרהחוקכינציין 64

 .) The Hague Invasion Act (להאג"הפלישה"חוקלכינויהחוקזכהכךבשל 65

 ) extradition (הטגרהבמקום ) transfer (מטירהבמונחמשתמשתהחוקהכינציין 66

ממדינה.הדיןלביתאדםהטגרתלעניין

67 40 Supra note . 

68 , European Counci1 Comlnon Position on the Internationa1 Crilnina1 Court 

/ EC Officia1 Journa1, 11 June, 2001 [URL: http://www.g1oba1po1icy.org 

) 19.12.2002 int1justice/icc/200 1/0611eu.htm] (last visited on . 

 Treaty ( .) 1997בשנתבאמטטרדםשתוקנה(כפיהאירופיהאיחודלאמנת 15ט'לפי 69

Estab1ishing the European Union, 7 Feb. 1992, 1992 O.J. (C224) 6, as 

173 ) alnended by the Treaty of Amsterdaln, 2 Oct. 1997, O.J. (C340 (. 
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כברבאיחודרבותמדינותועו.דותובעיםשופטיםהכשרתכטפיים,

התחייבונוטפותומדינותהדין,לביתגדוליםתקציביםהעבירו

לאהאירופי,האיחודשלכטפיתתמיכהללאכיברורכן.לעשות

לפעול.הדיןביתיוכל

לכרותשונותאירופאיותמדינותעלארצות-הבריתמצדהלחץ

לאאמריקאיםחייליםכייבטיחואשרצדדייםדוהטכמיםעמה

כאשר-האיחודמדינותבקרברבהמחלוקתיצרהדיןלביתיוטגרו

לטענתואשראלהלהטכמיםהתנגדהאיחודהעקרוניתברמה

האיחודהחליטאמריקאילחץעקבהפלילי.הדיןביתאתמחלישים

האיחודפרטםולאחרונהמטוימת,במתכונתההטכמיםאתלאפשר

ארצות-הברית.עםדו-צדדייםהטכמיםלגבימנחיםעקרונות

האיחודשלהמשפטייםהמומחיםידיעלנוטחואלועקרונות

קרי,- 98לטעיףיותרמצומצמתפרשנותעלומבוטטים

רשמיבאופןשנשלחוארצות-הבריתחייליעלרקיחולושההטכמים

ארצות-הבריתוכילהטכםתפוגהתאריךשייקבעאזרחים,עלולא

פשעים.שיבצעוחייליהאתלדיןלהעמידתתחייב

עוררוזהבתחוםארצות-הבריתשלהדיפלומטיותפעולותיה

רבותלמדינותבעיהיצרווכןהאיחו,דעםמחלוקתמעוררותועדיין

מדינותלמשל,כמו,-אלוגורמיםשניעםבקשריםהמעוניינות

מזרחמדינותעללחץמפעילהאירופיהאיחודאירופה.מזרח

להצטרףברצונןשימושתוךלחוקה,להצטרףרבותאירופאיות

כיוםאירופה.מועצתשלהפורוםבאמצעותוכןלאיחו,דכחברות

מלחתוםאלומדינותלהרתיעכאמצעיגםזהבמנוףהאיחודמשתמש

ארצות-הבריתמאידך,ארצות-הברית.עם 98טעיףהטכמיעל

חוץ,טיועבשלילתאיוםכמובאמצעיםנגדילחץעליהןמפעילה

נאט"ו.לבריתוהצטרפותכאלוהטכמיםעלחתימהביןקישוראו

לישראלמיוחדותוגיות Oוישראלד.עמדת
בינלאומי,פלילידיןביתבהקמתישראלמדינתתמכההקמתה,מאז

שנתגבשוהשונותהטיוטותמנטחיביןמשפטניההיוהשניםולאורך

מכול,יותרהמחישה,היהודיהעםשעברהשואהבאו"ם.זהבהקשר

אףפעילבאופןהשתתפהישראלשכזה.מנגנוןשבקיוםההכרחאת

בוועידתחלקונטלההנוכחית,החוקהלניטוחומתניםבמשאים

החוקה.נוטחעלהשונותהמדינותשלההחלטהנתקבלהשבהרומא,

היועץלוועידה,הישראליתהמשלחתראשהדגישהוועידהבמטגרת

שלהערכיתהחשיבותאתרובינשטיין,אליקיםלממשלה,המשפטי

היהודי,העםשלההיטטוריהשלבהקשרבמיוחדהדין,ביתהקמת

המשאואכן,זה.מנגנוןשלפוליטיזציהמפניהזהירבבדדבאך

כלפימפורשותהמכוונתכזוהיתרביןבפוליטיזציה,נגועהיהומתן

למקובלובניגודהמצרים,ונותניםהנושאיםיבזמתכאשרישראל,

אוכלוטייההעברתהמגדירטעיףלחוקההוכנטהבינלאומי,במשפט

כאחדבכפייה,שלאאףהכבוש,השטחלתוךכובשתמדינהשל

ך. O(serious violation (החמוריםהמלחמהמפשעי

בעצרתכאשרהחוקה,נוטחנגדלהצביענאלצהישראלמדינת

הצהרהישראלמטרהרומאועידתלאחרמידשהתקיימההאו"ם
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עיקריהנוכחי.בנוטחההדיןביתלחוקתלהתנגדותההטיבותדבבר

כדלקמןןך:היושהובאוהטיבות

מהמשפטטוטהבחוקההמלחמהמפשעיחלקשלההגדרה .ר

נוטפוובחלקןמרכיביםהושמטומההגדרותבחלקהמנהגי.

לגישתהמקורית.בהגדרהכלוליםשאינםחדשיםמרכיבים

שביקשומדינותשלפוליטייםממניעיםנבעהשינויישראל,

רומא.ועידתבאמצעותישראלאתלתקוף

ניצולןמפניהגנותמטפיקואיןלמדי,נרחבותטמכויותלתובע . 2

לרעה.

בביטחוןלפגועעלולהמטירתואשרמידעלהגנתהפרוצדורה . 3

מטפקת.אינההלאומי,

מועמדיםשלקבלתםמונעיםשופטיםלקבלתהקריטריונים . 4

גאוגרפיותבקבוצותחברותעלמבוטטיםהםשכןישראלים,

מלאהחברהאינהוישראלבאו"ם,הנהוגהלחלוקהבהתאם

כזו.קבוצהבאף

תחתוםישראלמדינתכיישראלממשלתהחליטה 3.רר 2.2000ביום

עללחתימההאחרוןהתאריךהיהזהתאריךהדין.ביתחוקתעל

בהצהרהמידי".אשרורללאחתימהאפשרואשרבתנאיםהחוקה,

בהקמתרואהשהיאהחשיבותאתישראלהבהירהלחתימהשצורפה

שהושפעהרומאמוועידתאכזבתהואתבהליךובמעורבותההדיןבית

בעתידכיתקווההביעהישראלמדינות.מטפרשלפוליטייוםמטדר

פוליטיים.לשיקוליםבמהישמשלאהדיןבית

החוקה.יעדיעםערכיתהזדהותלהביעהרצוןהיהלחתימההמניע

הדין,ביתחוקתעללבטוףלחתוםישראלאתשהביאוהשיקולים

ויהודיישראלשלההיטטורית(המורשתערכייםמניעיםר)כללו:

משרדלגישת ) 2החוקה);גיבושבהליךישראלמעורבותהעולם,

אכלוטייההעברתשלהעברהלהגדרתמשפטיפתרוןנמצאהחוץ

השופטים,אתהמפנהשולייםהערתבאמצעותכבושים,לשטחים

הבינלאומיהמשפטלעקרונות"העברה",המילהאתלפרשבבואם

תדמיתלשיפורחיוניתהחוקהעלחתימהכיהקביעה ) 3ההומניטרי;

משוםבכךיהיה ) 4החוקה;עלהחתימההיקףלאורבייחודישראל,

הדין.ביתשלפוליטיזציהכלבגינוישילווההטברתי,הישג

דרבןועידתהבינלאומית.בזירהישראלנגדההתקפותנמשכומאז

שלמוטריותההעכבותוהיעדרהפוליטיתהעצמהאתהמחישה

גיניןועדתבענייןהאו"םהחלטותגםוכךישראל,נגדהעומדים

שוויוניתתהיהישראלכלפיהגישהכיהתקוותאחרים.ונושאים

בינתיים.התבדומיוחדת,רגישותבעליבנושאיםבמיוחדועניינית,

בכוונתהאיןכילאו"םארצות-הבריתהודיעה 6.5.2002ביום

הדין.ביתנגדאקטיביבאופןלפעולוהחלההחוקה,אתלאשרר

אףהחליטהלממשלה,המשפטיהיועץבהמלצתישראל,ממשלת

לאו"םולהודיעהפליליהבינלאומיהדיןלביתלהצטרףשלאהיא

הפעילותהיוזולהחלטההמרכזייםהשיקולים . 73כאמורהודעה

הדין,ביתשלהפוליטיזציהטכנתישראל,נגדהענפההבינלאומית

ישראלמדינתנגדשכווןוהטעיףידועים,טרםוהתובעשופטיואשר

לנקיטתארצות-הבריתשלנימוקיההוזכרוכןההתנחלויות.בעניין



מכתבהחוץמשרדשלח 2002באוגוטט-13הביום . 74דומהצעד

ביתחוקתאתלאשררמתכוונתאינהישראלכיהמודיעלאו"ם

והןבארצות-הבריתהןבעתידשתשתנהאפשרזו,החלטה .הדין

לכך.המתאימיםהתנאיםויתקיימוהיהבישראל,

הוטמךלממשלההמשפטיהיועץידיעלשהוקםבין-משרדיצוות

לגביהמלצותיוולהמליץהדין,ביתפעולותאחרולעקובלבחון

 • 7Sכלפיוההתייחטות

דברה.אחרית

המשפטשלבהיטטוריהייחודימוטדהנוהפליליהבינלאומיהדיןבית

מדינות.עלולאיחידים,עלשיפוטטמכותרוכשהואהבינלאומי.

נגדחמורותעברותמבצעכללשפוטיוכלאשרקבוע,גוףהוא

 .האנושות

פעולתורבה,במידה-הדיןביתיפעלכיצדלצפותניתןטרם

יכהנואשרוהשופטיםהתובעותיאישידיעלתיקבעהדיןביתשל

תוךפוליטי,בהליךנבחריםהדיןבביתשיכהנוהשופטים .בו

ערובהאיןזהמטוגבהליךגאוגרפי,ייצוגכמובשיקוליםהתחשבות

 • 76ייבחרוביותרהמתאימיםהמועמדיםשרקלכך

שמונה-נבחרובהןבחירותהתקיימוהמאמרלפרטוםבטמוך

שלושהנשים;ושבעגבריםאחד-עשרביניהםשופטים,עשר

ממזרח-אחדמדרום-אמריקה,ארבעהמאטיה,שלושהמאפריקה,

 . WEOG)77 (ואח'אירופהמערבמקבוצתוהשאראירופה

בעברשהוקמואחריםפלילייםבינלאומייםטריבונליםעםהניטיון

כאשרלרעה,לניצולנחשפואלהגופיםשבהםמקריםהיוכימעיד

הדיןביתעל . 7Bכאלומקריםשתמנעאמיתיתביקורתמערכתאין

 .כאלהמתופעותלהימנעהדרךלמצוא

מידתאתהיאגםתקבעהדיןביתטביבהדיפלומטיתהפעילות

הטגרתלצורךשונותמדינותשלהפעולהשיתוף-הצלחתו

משפטים.לניהולהכרחיהואעדיםוהעברתראיותקבלתנאשמים,

כלשלתקינהלפעולהקריטיתהיאגםבמועדתקציביםהעברת

הטכמישלרשתליצורארצות-הבריתפעילותזה,בהקשר .ארגון

 ,החוקהמאשרורנוטפותמדינותוהרתעתדו-צדדיים,אי-הטגרה

 .הדיןביתאתלהחלישעשויה

ביתשלהקמתורעיוןבבטיטשעמדוהמטרותאחתכינראה

מקבליעלישירההשפעהוהיא-להתממשהחלהכברהדין

אישיתהרתעהיוצרתרומאחוקתהשונות.במדינותההחלטות

 ,לדיןהעמדהמפנימחטינותעודנהניםאינםאשרמנהיגים,כלפי

ביתשלקיומועובדתאתבחשבוןלקחתתצטרכנהכיוםוממשלות

 .בכךהכרוכותוהמשמעויותהדין

טלגרף"ה"דייליעיתוןדיווחנובמברחודשבתחילתלמשל,כ,ן

למלחמהשלהחייליםתשלחשאםחוששתבריטניהממשלתכי

ביתבפנימלחמהבפשעימואשמיםעצמםאתימצאוהםבעיראק,

הממשלהחבריאתהזהירהכלליהתובעהפלילי.הבינלאומיהדין

אישוראתלקבלמבליעיראקעלבמתקפהתשתתףבריטניהאםכי

 .הדיןביתבפנימובאיםלהיותעלוליםעצמםהםהביטחון,מועצת

ביתכלפיארצות-הבריתוהיערכותבריטניהממשלתשערכההדיון

ההחלטותמקבליעלהחדשהדיןביתשלהשפעתואתמדגימיםהדין,

העולם.בכל

העברהאת ) serious violation (חמורהכעברהקובערומאלאמנת ) VIII () 2 ( 8ס' 70

 " The Transfer, directly or indirectly, by the Occupying Power ofהבאה:

parts ofits own civilian population into the territory it occupies, or transfer 

ofall or parts ofthe population ofthe occupied territory within or outside 

" this territory . 

אוסר ) 1949 (הרביעיתג'נבהלאמנת 49בס'ביטוילידישבאכפיהבינלאומי,המשפט

ג'נבהלאמנת 49ס'מטרתבכפייה.בהעברהכשמדובררקאךאוכלוסיה,העברתאמנם

במלחמתעשושהנאציםכפיבכפייהאוכלוסיההעברתשלאפשרותלמנועהייתה

כך:אומרכלשונוהסעיף .השניההעולם

The Occupying Power shall not deport or transfer parts of its own " 

." civilian population into the territory it occupies 

71 Statement by Mr. Alan Baker, The Delegation ofTsrael , 53 ,d General 

, 1998 Assembly .International Criminal Court, Sixth Comrnittee, October 

153, 22 Item . 

הייתהזוולעודבההדין,ביתחוקתעלארצות-הבריתחתמהיום,באותולכן,קודם 72

במשפטמחייבתאינהבינלאומיתאמנהעלחתימהכינציין .ישראלהחלטתעלהשפעה

היאהתתימהמשמעותאשרור.שלהליךנזרשלהתחייבמנתעלשכןהבינלאומי,

ולמטרותלרוחבניגודמלפעולמנועהאמנהעלשחתמהמדינהאולםסמלית,בעיקר

אינהאמנםישראלמדינת .) 1969 (אמנותדינידבברוינהלאמנת 18ס'לפיהאמנה,

פיה.עללפעולונוהגיםמנהגית,אמנהברובהנחשבתהיאאךזו,באמנהחברה

 • 30.6.2002מיום 2128מספרהחלטה 73

 .) 2002ביוני 11 (הכנסתשלומשפטחוקחוקהועדתמישיבת 485מס'פרוטוקולראו 74

(תפקידיםהמדינהלפרקליטתמשנהסוכר,רחלדיןעורכתעומדתהצוותבראשות 75

מיוחדים).

אופליליבמשפטלרקעדברישהעומדיםשאינםכאלהגםהמועמדיםביןכילצייןניתן 76

בינלאומילמשפטמומחהשהנוארגנטינה,שלהמועמדלמשלכמופומבי,בינלאומי

פרטי.

 ] URL:http://www.un.org/law/icc/elections/results /ראו:השופטיםלרשימת 77

) 10.2.2003 judges_results.htm] (Iast visited on . 

עבורלהצביעחויבהמדינהכללמשל,(כךלהצבעההמינימלייםהקריטריוניםבשל

-שלושיםנדרשונשים)ששנבחרוהראשוןההצבעהבסיבובכברואכן ,נשיםששלפחות

הנשיאהנושנבחרהאחרוןהמועמד .השופטיםכלבחירתעדהצבעותסיבוביושלושה

אתמשכהשקרואטיהלאחרנבחראשרמצרפת,ג'ורדהקלוד , ICTYה-שלהמכהן

שלה.המועמד

יוגוסלביהלענייןהאו"םשלמועצת-הביטחוןידיעלשהוקמובטריבונלים ,לדוגמה ,כך 78

(כאשרלסנגורונאשםביןטרחהדמילחלוקתהסכמיםשלמקריםנתגלוורואנדה

הרשםבמשרדלשחיתויותחשדותנחקרוכן .הדין)ביתידיעלמשולמיםהטרחהדמי

דבו"חרקביטוילידיבאהזואולםהאו"ם,לביקורתכפופיםהטריבונלים . ICTRב-

התנהלותם.עלשוטףבאופןהמדווחגורםואיןפעילותם,עלהמזכ"לשמכיןשנתי

 TCTRה-כינטען Barayagwiza v. Prosecutor, Case No. TCTR-97-19בפרשת

החלטהלהפוךהערעורערכאתשלהחלטתהלאורמדינות,שלפוליטילניצולפתוח

ממשלתשלאיומיםלאחרשחרורו,עלהורתהשהיאנאשםלשחררולאשלהקודמת

 .ישוחררהנאשםבאםהדיןביתעםפעולהשיתוףכלתפסיקכירואנדה

 27המשפט


