
הנאשמים?
ישראלמדינתמבחינתרומאחוקתשללתוקףכניטתההשלכות

מבואא.

ביתאתהמקימהרומאחוקתלתוקףנכנסה 2002ביולי 1ביומ

מדינות-60משיותרלאחרוזאת ,י) ICC (הבינלאומיהפליליהדין

אתאשררוכברהרשימה,כתיבתלמועד(נכוןהחוקהאתאשררו

נמרצתפעילותהחלהזהתאריןלאחרמידמדינות). 87החוקה

 ) ICCה-שלמושבומקומ-בהאג(בעיקרבעולממוקדימבמספר

ביתשלפעולתותחילתלקראתההכנותלהשלמתלהביאמנתעל

 . 2003שנתשלהראשונהבמחציתהדין

 2000בדצמבר 31ביומרומאחוקתעלחתמהישראלכידוע,

אןהחוקה),עללחתימההאחרוןהמועדשפגלפנידקות(מספר

מרחיקותהשלכותישרומאלחוקתזאת,למרותאותה.אשררהלא

פוטנציאללחוקהזו,ברשימהשאטעןכפיישראל.למדינתבנוגעלכת

המשפטועלבכלל,הבינלאומיימ,היחסיממערכתעלרבהשפעה

בעקיפין,מושפעתלהיותעשויהשישראלמכאן,בפרט.הבינלאומי,

שיתרחשוומהתהליכיממהשינויימהבינלאומית,בקהילהכחברה

בחלקשאראהכפילכן,מעברלתוקף.החוקהשלמכניסתהכתוצאה

אזרחימכיממששלאפשרותקיימתהריזו,רשימהשליותרמאוחר

אףעל , ICCה-בפנילדיןהעמדהלסכנתחשופימיהיוישראלימ

ישראלכיגמאטעןדומה,באופןלחוקה.הצטרפהלאשישראל

לה,צדאינהשהיאאףבחוקה,"אופנסיבי"שימושלעשותיכולה

 . ICCה-בפניפלשתינימטרוריסטימשללדיןלהעמדהלהובילכדי

אזרחימהמערבימלמאורעותבנוגעהחוקהתחולתבדברזומסקנתי

עלבעיקרמתבססתאליהישראלאי-הצטרפותלמרותישראלימ

המרחיבההאפקטיבית,הפרשנותבשיטתיבחר ICCה-כיהערכתי

סמכותלוישכיויקבעשלו,השיפוטסמכותסעיפיתחולתאת

ישראלשכבשהבשטחימשבוצעובעברותמ,מסוימיבתנאימלדון,

אוכלוסייתהעברתכיקובעתרומאוחוקתהואיל . 1967בשנת

מלחמהפשעמהווהידהעלהכבושהשטחאלהכובשתהמדינה

באופןחושפת,זושמסקנתיהריההתנחלויות"),"סעיף(להלן:

ההתיישבות"ב"מפעלהמעורבימישראלימשלרבמספרתאורטי,

לסכנתהימימששתמלחמתבמהלןישראלידיעלשנכבשובשטחימ

שלהאקדמיהמסלוללמשפטים,הספרביתשלההוראהסגלחברלמשפטים,דוקטור

הרבהסיועעלרודניק,רפימרשלו,המחקרלעוזרמודההמחברלמינהל.המכללה

בהכנתעבודתהעלהמשפט,העתכתבמערכתחברת ,אלוןיערהולגב'המאמרבהכנת

קרןולעו"דנפתליבןארנהלד"רלהודותהמחברמבקשכן,כמו .לדפוסהמאמר

 .המאמרשלקודמותלטיוטותהמועילותהערותיהןעלמיכאלי
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בפועלכילהראותאנסהזאת,למרות . ICCה-בפנילדיןהעמדה

מופרזהנוישראלימשלגדולמספרשללדיןהעמדהמפניהחשש

שליחסיתקלותבהפרותיתמקדהחדשהדיןשביתלהניחאיןוכי

כניסתלאחרבוצעוההפרותאמספקשבהמבמקרימ(במיוחדהדין

ידה).עלכנדרשלתוקף,החוקה

לביןרומאחוקתשלהמערכתיתחשיבותהדבברהטיעוןבין

אעמודלישראל,הנוגעימשלההספציפיימביישומימהעוסקהטיעון

ארצות-בראשןאחרות,(ומדינותישראלשבגינמהטעמימעלבקצרה

בקליפתשאציג,העמדהלעכשיו.נכוןלחוקה,צדאינההברית),

לחוקהבנוגעהישראלייממהחששותניכרשחלקאףכיהנהאגוז,

הגדר"על"להמתיןלישראלרצוישלפיההעמדההרימוצדקימ,אינמ

השופטימ(זהותהדיןביתאודותנוספימפרטימיתבררואשרעד

סבירה.עמדההנהוכדומה),הדיןבפסקיפרשניותמגמותוהתובע,

רומאחוקתשלחשיבותהב.

שהיאהמהפכהובגודלרומאחוקתשלבחשיבותהלהפריזקשה

הפלילי,הבינלאומיובמשפטבכלל,הבינלאומי,במשפטמחוללת

בכלמדרגה""קפיצתמסמלתהחוקהשללתוקףכניסתהבפרט.

המדינתי,למשפטהבינלאומיהמשפטביןהיחסימלמערכתהקשור

ולרמתהפליליהבינלאומיהמשפטשלהנורמטיביתלהתפתחות

שלו.האכיפהמנגנונישלהאפקטיביות

בעלתחדשה,בינלאומיתדיוניתמסגרתיוצרתהחוקהראשית,

ומבצעימלחמהפושעישלאשמתמלבירורלכת,מרחיקותסמכויות

האנושות).נגדופשעימעמ(השמדתאחרימבינלאומיימפשעימ

לדיןלהעמדתמההסתברותאתניכר,באופןהחוקה,מגבירהבכן

הקהילהשלההרתעהיכולתאתמחזקתכןודרןאלה,אנשימשל

ערכימעללהגנהרב-עצמהאמצעילהומעניקההבינלאומית

נוצרהבהיסטוריההראשונהבפעמלמעשה, . 2בסיסיימאוניברסליימ

תחולהפוטנציאלבעלתקבועהבינלאומיתפליליתשפיטהערכאת

ה"אד-האופיבעליהבינלאומיימהדיןלבתיבניגודוזאתאוניברסלי,

ובטוקיו)(בנירנברגהשנייההעולממלחמתלאחרשפעלוהוקי"

ברואנדה,ביוגוסלביה,הדין(בתיהאחרוןבעשורשהוקמוואלה

ולזמןלמקומהוגבלהסמכותמאשרטימור),ובמזרחליאונהבסיירה

לעולמ,באו"אד-הוק"שהוקמוהדיןבתיכן,עליתר . 3מסוימימ

שבתחומהאירועימבזירתהפשעיממןניכרחלקביצועלאחרככלל,

נעתבעתידקיימיהיהקבע,שלכמוסד , ICCה-ואילואחריותמ,



D רצ(עבוזת 2002- 1983תומרקיןיגאל ,הגורןעללבלילהקיצות':I הI 

" D אכשריזימתגלהאהבות-חלוציםשלהתבןביבתD מאוכלהאבניםמעגל ...וןD , ל ...אזוםובזקני-מקלעיםזם,,בחורבן,השארבין':I ' ,המיתומעגלתומרקיןD השיבהשל"

 . 180עמ'התערוכה,(קטלוגמובטח"מקום- ' D'':Iהתיאולוגי-מטאמעמזובזיןגזורשהמקוםמחוזרית,שואהאלמחזירנו Iלאיאזה(מירצ'ההנצחית"

ב"זמןלהגיבויוכלהבינלאומי,המשפטשלהפרותשלהתרחשותן

ישדרהואבכךבעולמ,שונותבזירותהמבוצעימלפשעימאמת"

תהליךעללהשפיעויוכללסכסוךלצדדימוהרתעתינורמטיבימסר

 ~בהמש,ךשאראהכפי , 4הסכסוךבמהלךידמעלההחלטותקבלת

. 1994, S.C. Res. 955, 8 Nov. 1994, U.N. Doc. S/RES/955 (1994),33 I.L.M 

ביוגוסלביהמלחמהלפשעיהדיןביתהנוזולמגמהמסויםחויג .) 1994 ( 1598

לשעבויוגוסלביהשלבשטחהשבוצעובפשעיםלדוןהוסמךאשו ,)" ICTY "(להלן:

 Statute ofthe Intemational Tribunal forthe Prosecution (ואילך 1991משנת

ofPersons Responsible for Serious Violations ofthe Intemational 

itory ofthe Former Yugoslavia חHumanitarian Law Committed in the Te 

,) 1993 ( 827 / since 1991 , S.C. Res. 827, 25 May 1993, U.N. Doc. S/RES 

1203 ) 1993 ( . 32 I.L.M (. ,ה-בחוקתאיןמשמעICTY סמכותועלטמפווליתהגלבה

הקמתו.לאחושבוצעולפשעיםבקשוחדשיםתיקיםולקבללהמשיךהדיןביתשל

 G.E. O'Connor "The Pursuit of Justice andAccountability: Why theואו:

United States Should Support the Establishment of an lnternational 

ninal Court" 27 Hojstra L. Rev. (1999) 927, 973; D. Scheffer "The וCri 

) 1999 ( . United States and the Intemational Criminal Court" 93 A.J.I.L 

12, 13 . 

מילוסביץ,סלובודןנגדאישוםכתבבקוסובוהמשבובמהלךפוסם ICTYה-למשל,כך

הכוחותידיעלבקוסובושבוצעומלחמהלפשעיאחויותובגיןדאז,יוגוסלביהנשיא

להחלטתוממששלתוומההייתההאישוםכתבלהגשתכיהסבוויםישהיוגוסלביים.

ימיםכעשוהשנתקבלה(החלטההמלחמהלסיוםנאט"ותנאיאתלקבלמילוסביץשל

 J. Leaning "Kosovo: Case Study" Crimes ojWar [URL:http //מכן).לאחו

15 www.crimesofwar.org/ archive/archive-kosovo.html] (Iast visited on : 

) 10.2002 . 

 J.R. Bolton The United States and the Internationai Criminaiואו:מאיד,ךאך

/ Court, Refnarks made at the Aspen institute (16 Sep. 2002) [URL:http 

www.state.gov/t/us/rm/13538.htm](lastvisitedonl.ll.2002) ("The :/ 

ent חor is the beliefthat the ICC will have a substantial dete חmost basic e 

)" effect against the perpetration of crimes against humanity . 

. ninal Court, 17 July 1998, U.N וRome Statute of the Intemational Cri 

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

M.C. Bassiouni Speech made at the Ceremony jor the Opening oj 

Signat!lre ojthe Treaty on the Estabiishment ojthe Internationai Criminai 

Court (18 July 1998), reprinted in O. Triffterer (ed.) Commentary on the 

) 1999 , Rome Statute oj the Internationai Criminai Court (Baden-Baden 

XXI; O. Triffterer "Preliminary Remarks: The Permanent ICC - ldeal 

26 , 17 . and Reality" ibid at p . 

ובעליהנאציםבפשעילדון ) IMT (בניונבוגהצבאיהדיןביתהוסמךלמשל,כ,ך

 Charter of the Intemational Military Tribunal (IMT) in (בלדבבויתם

Agreement for the Prosecution and Punishment of the Major War 

82 , 1945 . Criminals of the European Axis (London Agreement), 8 Aug 

280 . U.N.T.S (, בוואנדהמלחמהלפשעיהדיןויבת) ICTR ( במהלךשבוצעובפשעים

 Statute (לוואנדההשכנותבמדינותוואנדיםידיועלוואנדהשלבשטחה 1994שנת

of the lnternational Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible 

for Genocide and Other Serious Violations of the lnternational 

itory ofRwanda and Rwandan חHumanitarian Law Committed in the Te 

Citizens Responsible for Genocide and Other Such Violations Committed 

. in the Territory ofNeighboring States, between 1 Jan. 1994 and 31 Dec 
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לחוקתו,הצטרפושלאלמדינותבנוגעגמסמכויותהדיןשלביתהרי

בנוגעגמקיימשלוההרתעתישהאפקטומכאןישראל,זהובכלל

מקבליכינדמההאחרונימבחודשימאכן,ישראלימ,לאזרחימ

שפעולותיהמלאפשרותמבעבריותרמודעימבישראלההחלטות

ידיעלייבחנועצממ,ההחלטותמקבלישללרבותישראלימ,של

 , 5החדשהדיןבית

למצוא,שניתןביותרהמקיףהפירוטאתכוללתרומאחוקתשנית,

הפשעימרשימתשלכלשהיבינלאומיתבאמנהלהיומ,נכון

להיות,מתיימרתאינהשמהמופיעהשהרשימה(הגמהבינלאומיימ

מספרשלעמדתןאתמשקפתוהחוקההואיל ,) 6מלאהאינהואכן

למרביתובנוגעהמאשררות,המדינות 87 (בעולממדינותשלגדול

עלשחתמונוספותמדינות 50שלגמבחוקה,הכלולימהנושאימ

בעקרונותהנרחבתשלתמיכההריאותה),לאשררמבליהחוקה

משפטיימסטנדרטימשללהתגבשותמלהובילפוטנציאלישהחוקה

מכאן, ,ךלחוקההצטרפולאאשרמדינותגמיחייבואשרמנהגיימ

בחלקמחויבתיומשלבסופועצמהלמצואעשויהשישראל

כיומכבר(למעשה,אליהתצטרףלאאמגמהחוקהמהוראות

הוראותאותן-החוקהשלמהוראותיהניכרבחלקמחויבתישראל

 , 8הקיימ)הדיןעלהמצהירותדקלרטיביות

השיחבעידודרבהחשיבותגמישהחוקהשלהנורמטיבילפן

לתחולתבנוגעהפנימ-מדינתיתהמודעותובהגברתהבינלאומי

זולהתפתחותושלומ,מלחמהבמצביהפליליהבינלאומיהמשפט

(לרבותרבימפנימ-מדינתייממשפטבתישכןמובהק,משפטיערך

אובמישריןוערכימ,נורמותשואבימ ) 9בישראלהמשפטבתי

האמורהלהתפתחותישלכ,ךמעברהבינלאומי,מהמשפטבעקיפין,

הבינלאומיהמשפטערכילהפנמתהקשורבכלרבחינוכיערךגמ

 ,בעולמנרחבותאוכלוסיותבקרבההומניטרי

ה"חוקתיזציה"לתהליךנוסףנדבךמוסיפה ICCה-הקמתשליישת,

באינטרקציההמשפטשלתפקידוולהגברתס!הבינלאומיהמשפטשל

אשרזה,תהליךבבסיסאחרימ,בינלאומיימו"שחקנימ"מדינותבין

כגוןאחרימ,בינלאומימשפטתחומיבמספרגמבולהבחיןתןינ

ובתיהפנימיהדיןכיהתפיסהמצויהסחר,ודיניאדמזכויותדיני

נורמטיביתמבחינהכפופימהעולממדינותשלהפנימיימהמשפט

המשפטשלתפקידו ,הבינלאומיימהדיןולבתיהבינלאומילמשפט

משפטיתביטחוןרשתלהעניקהנוזה,מבנימודלפיעלהבינלאומי,

ערכימעלהגנהלצורךהפנימ-מדינתיבמישורהקיימתזועלנוספת

כיאפוא,הנה,הדבריממשמעות ,!!בינלאומיימאינטרסימועל

חשודלדיןלהעמידשלאפנימ-מדינתיתמשפטמערכתשלהחלטתה

אמ , ICCה-מצדשיפוטיתלביקורתכפופהמלחמהפשעיבביצוע

לפעוליכולשהואהריראויה,אינהההחלטהכיסבורהאחרוןזה

ל-נראהאמדומה,באופןהחשו.דאתבעצמולדיןדילהעממנתעל

ICC עמאחדבקנהעולהאינונתיימ-מדפניפלילימשפטישהליך

ב"משפטמדובראמ(למשלהקיימימהבינלאומיימהסטנדרטימ

אתשובלדיןלהעמידמשפטיתמניעהתהיהשלאהרידמה"),
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בפנימעשיאתגרמציבהזושהתפתחותמכאן ,! 2בפניוהחשוד

בישראל,המשפטמערכתלרבותבעולמ,שונותמשפטמערכות

הרלוונטיותהנורמותלאורבהמהמתקיימימההליכימאתלבחון

החשודימאזרחיהמאת"לחסן"שיוכלומנתעלהבינלאומיות,

 , ICCה-בפנילדיןהעמדהמפניבינלאומיימפשעימבביצוע

רומאלחוקתלהצטרפותבנוגעהמחלוקתגי

רומאשחוקתהתהליכימכהעדתוארושבההחיוביתהנימהאףעל

בעיקרממחלוקות,נקייהאינה ICCה-שלשהקמתוהרי ,מעודדת

שקיימבעודמשמע,בחוקה,המצויימספציפיימהסדרימרקעעל

המשפטשבחיזוקהצורךלעצמהנוגעבכללמדינרחבקונסנסוס

מ,בינלאומייפשעיממבצעישללדיןובהעמדתמהפליליהבינלאומי

המרכזיותההוראותמןכמהשללטיבןבנוגעדעותחילוקיקיימימ

 ,רומאחוקתשל

המדינות 87בצדגרידא,אקדמיתבמחלוקתמדובראיןודוק,

ישנןהלטינית),ואמריקהאירופהמדינות(ברובן,לחוקהשהצטרפו

בכוונתן,איןכיהודיעואשרארצות-הברית,ובראשןמדינות,מספר

אףארצות-הבריתזו,אףזולארומא,חוקתאתלאשררזה,בשלב

ולהקטיןרומאחוקתשלבמעמדהלפגועשנועדוצעדיממספרנקטה

במסגרתאמריקאימ,אזרחימלדיןיעמיד ICCה-כיההסתברותאת

המסמיכהחקיקההאמריקאיהקונגרסלאחרונהאימץאלוצעדימ

המצטרפותזרותלמדינותהמוענקהחוץבסיועלקצץהנשיאאת

אזרחימלשחררמנתעלבכוחלהשתמשואףרומאלחוקת

 ! 3ICCה-בפנילדיןהעמדהלצורךבמעצרהמוחזקימאמריקאימ

פורמליהלאהלעגבכינויכולוהחוקזכהזואחרונההוראה(בשל

מספרארצות-הבריתערכהבמקביל ,)! 4להאג"הפלישה"חוק-

הסגרתהמונעימבעולמשונותמדינותעמבילטרליימהסכמימ

אחתהנה(ישראל ICCה-לידיבדברהנוגעותהמדינותאזרחי

 ,! 5אלו)להסדרימשהצטרפהבעולמהראשונותהמדינות

בסיסיימליקויימממספרסובלתהחוקהארצות-הברית,לטענת

 ,! 6מסוכןואףבעייתילמוסד ICCה-אתהופכימאשר

התובע,כיהאפשרותנגדנאותותערובותבחוקהאיןראשית,

לרעהשימושיעשההדין,לביתאישומכתביהגשתעלהאחראי

כיחששקיימלמשל,כך ,ך!לרשותוהעומדותהנרחבותבסמכויות

ידיעלפוליטיימממניעימיוגשואשר ,שוואתלונותיחקורהתובע

בארצות-הבריתהשלטוןראשינגדארצות-הברית,שלאויביה

המשפטיתבזירהלהשתמשמנתעלוזאתמ,אמריקאיוחיילימ

 ,! 8ארצות-הבריתאתלנגחכדי ICCה-שמציע

חיילימעלהגנהלשמנאותותערובותכוללתאינההחוקהשנית,

שלומלהשכיןמנתעלהבינלאומיתהקהילהשלבשמההפועלימ

העובדהרבימ),אמריקאימחיילימ(ובהמבעולמשונימבאזורימ

עלולה ICCה-בפנילדיןהעמדהלסכנתחשופימאלוחיילימכי

ובכךהשלומ,עללשמירהבפעילותמלהשתתףמדינותלהרתיע

 ,! 9הבינלאומיתהיציבותאתלסכן



והדדיות,הגינותשלבטיטייםלעקרונותמנוגדתהחוקהשליישת,

באופןלהטכיםלחוקהצדשאינןלמדינותמאפשרתשהיאבכך

למשל,כ,ך . 20מטוימיםמלחמהפושעישללדיןלהעמדהטלקטיבי

להטמיךהחוקהפיעלתוכלרומא)לחוקתצדאינה(אשרעיראק

הפצצותהמבצעיםאמריקאיםטייטיםלדיןלהעמידהדיןביתאת

לעיראק,ארצות-הבריתביןטכטוךבמטגרתשטחה,מעלהאווירמן

אזרחיםלדיןלהעמידהדיןביתלטמכותלהטכיםשתידרשמבלי

במטגרתבהרבהחמוריםפשעיםשביצעוייתכןאשרעיראקיים

 ~ • 2טכטוךןאותו

האץרבגולן"מתנחליםנדגתביעותבהגשתמתעניינתכברטוריה"דייןא'למשלראו

מתנחלים"לשפוטעשויבהאגביה"דהיועץ:"אלוןגיהארץ);(ארכיון 14.5.2002

שלהגוברתלמודעותהאינדיקציותשאחתייתכןהארץ).(ארכיון 12.6.2002האץר

ביתכיהעודבההנהבחו"לשראליםישללדיןהעמדהלאפשרותהמשפטיתהמערכת

הבינלאומילמשפטהקשוריםבנושאיםחשובותהחלטותמפרטםהעליוןהמשפט

השיתעללהשפיעהמשפטביתמקווה ,בכךהאנגלית.בשפהשלו,האינטרנטבאתר

 .לדיןישראליםלהעמידלאפשרותהנוגעבכלבעולםמטוימיםבחוגיםהמתנהל

(שאינםעינוייםהבאים:הבינלאומייםהפשעיםאתלמשלכוללתאינהרומאחוקת

פירטיותאדם,בבניטחרטרור,האנושות),נגדפשעיםאומלחמהפשעיבגדרנופלים

בטמים.וטחר

כלליתממושכת,פרקטיקהשלמקיומהכתוצאהנוצרהמנהגיהיבנלאומיהמשפט

לפעולמחויבותבתחושתהמלווההעולם,מדינותשלהמכריעהרובידיעלועקבית

.LOtIIS, 1927 P.C . 18הדרך:באותה I.J. (ser. A) No. 10, at p ; 785בג"צ / עפר 87

עם .עפר)פרשת(להלן: 36- 35 , 4 ) 2 (מבפ"דהמעריבת,גבדהצהל"כרחרתמפקדני

יצאואשרמדינותכימקובלהמנהג.שלמגדרועצמןאתלהוציאיכולותמדינותזאת,

בכלליחויבולאמנהגילדיןהתגבשותוערבהתנהגות,כללנגדעקביובאופןבפומבי

 Fishel"ies .לכלל ) persistent objectors (עקביות"ל"מתנגדותייחשבואלאהאמור,
131 , 116 . U.K. v. NOI".vay), 19511.C.J (. כיהנההמקובלתהעמדהזאת,למרות

כנורמותרואההבינלאומיתשהקהילהנורמות(קוגנטיותלנורמותלהתנגדניתןלא

 M.N. Shaw International Law (Cambridge, 4th ed .,מהן).לטטותניתןשלא
97 ) 1997 . 

ממשפטלחלקהופכתאיננהבינלאומית("אמנה 38-37בע' , 7הערהליעלעפו,פרשת

בינלאומימשפטעלהצהרהאוחזרהאלאאינןאשרהוראותעלמדובר ...אםאלאהארץ

חוקתהוראותביןקיים").מנהגשלבקודיפיקאציההמדובראםהיינו,קיים,מנהגי

 8-6ט'(העברותבהגדרתהקשורותההוראותמריבתהנןמנהגי,דיןהמשקפותרומא,

לחוקה). 33-22 'ט(הפליליהבינלאומיהמשפטולעקרונותלחוקה)

לחקיקהבכפוףוזאתהקיים,לדיןןיבמישרנקלטהמנהגיהבינלאומיהמשפטבישראל,

15י(פ"דהי"מ,נישטמפפר 175154ע"פטותרת.ראשית ,5 (l ; 336ע"פ/ אייכמן 61

לדיןנקלטההטכמיהבינלאומיהמשפטזאת,לעומת • 2040 , 2033 ) 3טז(פ"דהי"מ,ני

האפרטררפסו 148,145,25155ע"פ ,קולטתראשיתחקיקהבאמצעותרקבמישריןהפנימי

עם . 38בע' , 7הערהליעלעפר,פרשת; 1 829 , 1828יפ"ד ,סמרהנינפקידםלנכיס

,באמצעותהישראלילדיןבעקיפיןנקלטיםהמנהגיהדיןוהןההטכמיהדיןהןזאת,

279בג"צלבינלאומי.הישראליהדיןביןהפרשניתההתאמהחזקת / ניאמסטדדם 51

7048דנ"פ ; 966 , 945ופ"דהאצרר,שר /  , l) 721נד(פ"דהיבטחרן,שרניפלרנים 97

2599בג"צ ; 743-742 / החינר,ןשרנידארןתסמרנתליידלהרירםעמותת-יתד" 00

 . 846 , 834 ) 5נו(פ"ד

' J. Delbruck "Prospects for aלמשל:ראו 10 World (Internal) Law?': Legal 
. Developments in a Changing lntemational System" 9lnd. J. Global Leg 

Sllld. (2002) 401; E.U. Peterslnann "How to Constitutionalize 
" Intemational Law and Foreign Policy for the Benefit ofCivil Society 

20 Mich. J.lnt 'l L, (1998) 1; E.U. Petersmann "Constitutionalism and 

International Adjudication: How to Constitutionalize the U.N, Dispute 
753 ) 1999 ( . Settlelnent Systeln?" 31 N. Y.U. J. In! '1 L. & Pol . 

 B.S. Brown "U.S. Objections to the Statute ofthe Intemationalלמשל:ראו 11
) 1999 ( .! CI'iminal Court: A Brief Response" 31 N. Y.U. J. Int '! L. & PO 

riffterer, Sllpra note 2, at p. 27; W. Schabas An introdllc!ion to 855,878 ;ז 
19-20 ) 2001 , lhe Interna1ional C/"i/ninal CO!II"1 (Calnbridge . 

רומא.לחוקת 17ט' 12

13 ) 22 U.S.C. §§ 7421-7433 (theAmerican Servicelnelnbers'ProtectionAct . 
14 Human Rights Watch U.S.: 'Haglle Invasion Act' Becomes Law (Press 

/ 2002/08 / Release, 3 Aug. 2002) [URL:http: //www.hrw.org/press 
) 15.9.2002 aspa080302,htm] (Iast visited on . 

משיתוףפטורותהיוימדינותכיהקובע ,רומאלחוקת 98ט'עלמבוטטיםאלוהטכמים 15

הפוטריםלהם,צדהןאשרבינלאומייםבהטכמיםפגעיהדבראם , lCCה-עםפעולה

שלחוקיוחםעלליבקורתבינלאומי.לדיןמהעמדהאליהןשנשלחוזריםזרחיםא

 Coalition for the Intemational Criminal Court, Me/no onראו:אלו,הטכמים

) 2002 . Bilatel"al agreements proposed by US govel'nment (23 Aug 
URL:http://www,ICCnow.org/html/clCCart98mem020020823.doc ] (Iast [ 

) 15.9.2002 visited on . 
 D.M. Amman & M.N.S .למשל:ראוהאמריקאית,העמדהשלמקיפהלטקירה 16

he United States of America and the International Criminal ז" Sellers 
4 Court" 50 Am. J. Co/np. L. (2002) 38 1; Scheffer, S!lpra note . 

17 he Intemational Crilninal ז: A. Levy "lsrael Rejects Its Own Offspring 
Court" 22 Loy. L.A. Int '1 & Co/np. L. Rev. (1999) 207, 215; M. Grossman 

e/"ican Foreign Policy and 1he fnte/'na1ional C/"iminal Court, Re/na/"ks וAII 
) 2002 or S1ra1egic and In1e/"na1ional Sllldies (6 May 1 10 /"ןhe Cen1e 

URL:httpll:www,state.gov/p/9949.htln] (Iastvisitedon 1.11.2002) ("the [ 
placing ... of unchecked power in the hands ofthe prosecutor would lead 

)" to controversy, politicized prosecutions, and confusion . 
להאג"וראמטפלדפאואלאתתגרורעיראקשניםעשרבעודאםיקרה"מהדמברטלי 18

 J.R. Bolton "Reject and Oppose theגם:ראו .הארץ)(ארכיון 26.9.2002הארץ
? International Criminal Court"Towal"d an fntel"national Criminal Cou/'t 

Three Options P,"esented as PI'esidential Speeches (New-York, A. Frey 
ews Regal"ding 1he international וV. ed., 1999) 37, 43 ; S.M. Minikes U.S 

) 2002 lanen1 COllncil (4 July /וinal COIII"t, Statement 10 1he OSCE Per וו/ C/'i 
URL:httpll:www.state.gov/p/eur/rls/ rlnl2002/ 11726.htm] (Iast visited [ 

) 1.11.2002 on . :954-955השוו . O'Connor, sllp/"a note 4, at pp , 
לבתיהמקנההחוקהורחבבההשנה _ 1999שנתביןבבלגיההצטברהניטיוןכינראה

אנושותנגדפשעיםמלחמה,לפשעיבנוגעאוניברטליתשיפוטטמכותהבלגייםהמשפט

דיןביתפטקבה _ 2002לשנתבלגיה),לביןהעברהביןזיקהכל(ללאעםרצחופשעי

נמצאיםשאינםאנשיםנגדהחוקפיעלאישוםכתיבלהגישניתןלאכילערעוריםבלגי

ממניעיםתלונותהגשתדבברהאמריקאיםהחששותאתמאשש _בבלגיהפיטית

פוליטייםמנהיגיםנגדתביעותעשרותבבלגיההוגשוהאמורותהשניםבשלושפוליטיים.

קאטטרופידלחוטיין,טדאםערפאת,יאטרשרון,אריאל(לרבותהעולםרחבימכל

אופוזיציהלתנועותהקשוריםמתלונניםבידיהתביעותהוגשוהמקריםברובועוד).

מאבקיםהמנהלותלאומיותלקבוצותהמשתייכיםאוהנילוניםשולטיםשבהןבמדינות

מתאהבתלבגיהייהורויבץנ'למשל:ראו .הנילוניםהמנהיגיםעומדיםשבראשםהעמיםנדג

 " Cuban exiles act againstהארץ);(ארכיון 3.7.2001האץרהצדק"כאבירתבמעמדה
11 Castro" CNN.Com/World 4.1 0.200 1 [URL:http://europe.cnn.coml200 
) 11.2002 WO RLD/europe/l0104Ibelgium.castro/] (Iast visited on I . 

 D. Scheffer Testi/nony Beן ore the Sena1e Fo/"eign Relationsלמשל:ראו 19
/ Com/nittee (July 23 1998) [URL:httpll:www.state.gov/www 

policy _relnarks/1998/980723 _scheffer _ICC.htlnl# _ extemal] (Iast visited 
18-19 . on 1.11 2002); Scheffer, Sllpl"a note 4, at pp . :השוו, O'Connor 

952-954 . .sl'p,"a note 4, at pp 
20 the ןסfSI"ael to the Sec/"etary General ןסrom the State ןCOlnm!lnication 

/ UN (28 Aug. 2002) [URL:http://untreaty.un.orglENGLISHlbible 

englishintemetbible/part!/chapterXV1111 treaty 1 0.asp#N3] (Iast visited on 

25.9.2002) (" In connection with the Rome Statute of the lntemational 
Crilninal Court adopted on 17 July 1998 ... Israel does not intend to become 

a party to the treaty. Accordingly, Israel has no legal obligations arising 
)" 2000 uom its signature on 31 December , 

21 31 . D. Scheffer America s Stake in Peace, SecllI"ity and Jllstice (Aug 
9981 1 1998) [URL:http://www.state.gov/www/pol icy_remarksl 

980831_scheffer_ICC.htlnl] (Iast visited on 1.11.2002); H.P. Kaul 
he ן!The Rome Statute o "ןPreconditions to the Exercise of Jurisdictiol " 

. fnte/"national Crilnina! COllrt: A Comlnental'y (Oxford, A. Cassese et al 

eds. , 2002) 583, 6 11 (Hereinafter: ROlne Statute ofthe ICC . 
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משפטשלבסיסיימעקרונותכביכולסותרתהחוקהרביעית,

שיפוטסמכותלהפעילהדיןלביתמתירהשהיאבכךבינלאומי,

פגמימ , 22שלוהשיפוטסמכותאתקיבלושלאמדינותלאזרחיבנוגע

מאשרורהימנעותרקלאארצות-הברית,שללשיטתה ,ממצדיקיאלו

הדין,ביתנגדאקטיבימאבקאףאלאהחוקה,

שישראלאףעלהדין,ביתכלפימסויגתגישהנוקטתישראלגמ

 , 23הדיןביתשלהקמתוברעיוןהנלהבותהתומכותביןבעברהייתה

היחידותהמדינותשבעביןישראלהייתהרומאשבוועידתהרי

החוקהנוסחנגדהצביעואשר

סין,ארצות-הברית,עמ(יחד

יתרותימן),לובעיראק,קטאר,

עלחתמהשישראלאףעלכן,על

היא , 2000שנתבסוףרומאחוקת

הודיעהואףאותה,אשררהלא

דבומההאו"מ,למזכ"ללאחרונה

שאיןכךעללארצות-הברית,

 , 24החוקהאתלאשררבכוונתה

עלביקורתשלישראלהגמ

המצויימספציפיימהסדריממספר

מינויאופן(כגוןרומאבחוקת

מסמכימגילויהליכיהשופטימ,

השליליתשעמדתההרי , 25ועוד)

נובעתלחוקהלהצטרפותבנוגע

 ,עיקריימגורמיממשלושה

מןלחלקשותפהישראלראשית,

בנוגעהאמריקאיימהחששות

ביתשלהפוליטיזציהלסכנת

אףאלוחששותכיונראה , 26הדין

ההחלטותמקבליבקרבהתעצמו

בפנישיפוטילמבחןהאמורימהצעדימשלחוקיותמאתלהעמיד

אףהנושאכיסבורותהשלטוןמרשויותחלק(ודוק,זרהערכאה

 ICCל-ההצטרפותהנוכחי,שבעיתוימכאן, ,) 30בבג"צשפיטאינו

והביטחוניתהפוליטיתהצמרתבעיניישראל,למדינתנוחהאינה

דרכיהכפפתלהיותעלולהההצטרפותשלמשמעותההישראלית

כיומ,הקיימותאלהעלנוספותמשפטיותלמגבלותבטרורהלחימה

הצבא,לרשותהעומדהפעולהמרווחשלנוסףצמצומומכאן

לחשיפתישראלמצדכהסכמהלהתפרשעלולהאף ICCל-הצטרפות

לסכנתוחייליוצה"למפקדי

המנוגדדברבחו"ל,לדיןהעמדה

להגןהמדינהעלשלפיהלתפיסה

בשמההפועלימחיילימעל

כדבימאישיימסיכונימ(והנוטלימ

 , 31כך)לשמ

ההיסטוריהגורמזאת,עמ

המסויגתלעמדתהשהובילהעיקרי

היה ICCה-כלפיישראלשל

שהשתתפוהמדינותשלהחלטתן

רומא,חוקתלניסוחבוועידה

לצרף , 1998ביולישנערכה

הקבועימהמלחמהפשעילרשימת

-ההתנחלויות""סעיףאתבחוקה

כיהקובע ,) 8 ()ב() 2 ( 8סעיף

לשטחהכובשאוכלוסייתהעברת

בעקיפין,אי,במישריןכבוש

רקעעל , 32מלחמהכפשעתיחשב

(עלבחוקהזהסעיףשלהכללתו

ותחושתהמצרימ)שלהצעתהפי

"נתפרהסעיףכיישראלשל
 .הארץארכיוו .וביץ Dמילוממשפטטלוויזיהור Tש'

בבלגיה,שרוןהממשלהראשנגדשנוהלומההליכימכתוצאהבישראל

הפליטימבמחנות 1982בשנתשהתקיימבטבחמעורבותובגין

לטפלישראלשמינתההמשפטנימצוותלדעת , 27ושתילהבסברה

שננקטווההליכימהטבחמניצוליכמהשהגישוהתלונהבפרשה,

וייצגופוליטיזציהשלגבוההברמהנגועימהיובעקבותיהבבלגיה

משפטלבתיהישראלית-פלשתיניתהמאבקזירתאתלהעבירניסיון

 , ICCב-דומהשימושייעשהכיחששקיימעודכלכן,על , 28זרימ

אליו,להצטרףתהססישראלכילהניחשישהרי

בשלבלפחותלהצטרף,ישראלשלנכונותהלחוסרשניהסבר

ישראלביןהאיבהמעשישלמחדשבהתלקחותנעוץ ICCל-זה,

מדמעקובמאבקבמסגרת , 29אל-אקצה")("אינתיפאדתלפלשתינימ

המשפטמבחינתחוקיותמאשרצעדימשלשורהישראלנקטהזה,

ממוקדימ,סיכולימ/חיסולימ(למשל,במחלוקתשנויההבינלאומי

מחבלימשלמשפחותיהמבנישלמגוריהמותיחומבתימהריסות

מעוניינימבישראלההחלטותמקבליאמרבספקמתאבדימ),

 32המשפט

הבינלאומיימהפשעימרשימתבקרבמקומלואיןוכילמידותיה"

החוקהלנוסחרומאבוועידתישראלהתנגדהביותר,החמורימ

בסעיף"יצירתי"שימושיעשההדיןביתכיהחששכיומ,גמ , 33כולה

להצטרףישראלעלמאודמקשהישראלימאזרחימנגדההתנחלויות

בנוגעהדיןביתשלהשיפוטסמכותאתכךאגבולקבללחוקה,

בשטחימ,ההתיישבותי"ב"מפעלהמעורבימלאזרחיה

הריניכה,עדשנזכרו ICCה-נגדהטענותבמרביתממששישהגמ

במידהמופרזימהנמ(והאמריקאיימ)הישראליימהחששותכידבעה

לחוקה,להצטרפותגורפתלהתנגדותלהובילצריכימואינמרבה

שלהפוליטיזציהלסכנתהקשורבכלבעיקרנכונימהנמאלודברימ

"אד-הוק"הדיןבתישלפעילותמבחינתזה,בהקשרההליכימ,

גישהעלכלל,בדרךמצביעה,האחרונותהשנימבעשרשהוקמו

לזהותשניתן(הגמ 34הפליליתלשפיטהפניותונטולתמקצועית

העברתכילטעוןשניתןוהגמ 35בעייתיותספציפיותהחלטותכמה

אקטכשלעצמההיאהמשפטילמישורבינלאומיימסכסוכימ



אףהקודמימהפליליימהדיןלבתיבניגודאשר , ICCה- ,) 36פוליטי

מובהק),פוליטיגוףהנו(אשר 37מ I1האוממנגנוןאינטגרליחלקאינו

כילהניחישלכך,מעברפחות,לאומקצועיעצמאילהיותצפוי

(ברובןהדיןביתלהקמתהשותפותהמדינותשלמודעותןבגין

הדיןביתשלהלגיטימיותלבעייתמערביות)דמוקרטיותהמכריע

לחוקה,להצטרףשלאשבחרואחרותומדינותארצות-הבריתבעיני

 ~לשמהדין,ביתשלפוליטיהבלתיאופיואתלהבליטתתאמצנההן

22 18 . Levy, supra note 17, at pp. 210, 212-213; Scheffer, supra note 4, at p . 

החוקהכילטענהבסיסכל(אין O'Connor, supra note 4, at p . 958ראו:אך

לאומעולסמאזהפליליהבינלאומיהמשפטשכןבינלאומי,משפטלעקרונותמנוגדת

אחרת).מדינהבפניפרטיםשללדיןלהעמדתםכתנאיכלשהימדינההסכמתדרש

 Brown, supra note 11, at pp . 869-873 ; :ראו , O'Connorשללזודומהלעמדה

: M.P. Scharf"The United States and the Jntemational Criminal Court 

The lCC's Jurisdiction over the Nationals ofNon-Party States: A Critique 

98-, 72-76 , 67 ) 2001 ( . ofthe U.S. Position" 64 Law & Contemp. Prob 

116; Kaul, supra note 21, at p. 608; G.M. Danilenko "ICC Statute and 

1877-1882 , 1871 . Third States", ibid, at pp . 

23 Statement of Judge Eli Nathan, Head ofthe Delegation ofJsrael to the 

/ Rome Conference, 17 July 1998, para. 2-3 [URL:http: //www.un.org/JCC 

speeches/717isr.htm] (Iast visited on 20.9.2002); Levy, Sllpra note 17, at 

208 . p . 

מחויבתאךלה,צדאינהישראל(אשראמנותדינידבברוינהלאמנת 18סיפיעל 24

מנועהאמנהעלהחותמתמדינהמנהגי),דיןברובהמשקפתהאמנהשכןלעקרונותיה,

נושאאתלאללשיםכדיבהשישבפעולהלאשרורהחתימהשביןהזמןבפרקמלנקוט

 Vienna Convention on the Law ofTreaties, 23 May 1969 ,ומטרתה.האמנה

331 . 1155 U.N.T.S :כוונתהעלהמודיעהמדינהזאת,עםהאמנות")."אמנת(להלן

אינהרומא),לחוקתבנוגעוישראלארצות-הבריתשעשו(כפילאמנהלהצטרףשלא

 • 18בסיהקבועותבחובותעודחבה

25 D.A. Blumenthal "The Politics of Justice: Why Jsrael Signed the 

30 " Jntemational Criminal Court Statute and What the Signature tneans 

596 , 593 ) 2002 ( . GA. J. Jnt'l & Comp. L . 

הארץ).(ארכיון 17.12.2000האץרמשפט"ביתשל"סיוטהלמסג'ראו 26

ופקידיםצבאאנשינגדלהתלונןניסיונותנעשושרון,נגדהתלונהבצדכילציין,יש 27

חדשה""חזיתואח'בוהדנהא'למשלראובאירופה.מדינותבמספרישראליםבכירים

מעצרצוהוצאתיוזםבבריטניהמוסלמי"ארגוןסולבמןוד'שדהש' ; 1 4.1.2002מעירב

 " Sharon, Barakגם:ראוהארץ).(ארכיון 30.10.2002האץרשם"השוההלמופז

sued by Palestinians in Belgium in new case" Middle East Times 

21.11.2001 [URL :http://www.metimes.coml2Kl /issue2001-47/reg/ 

) 1.11.2002 sharon _ barak.htm] (Iast visited on . תביעותמספרהוגשוכן,כמו

גםישראליםנגד"תביעותקראביבישראל.בכיריםממשלפקידינגדבחו"לנזיקיות

הארץ).(ארכיון 26.9.2002האץרודרא"פ"בארצות-הברית

 3 1.10.2001האץרבלגיה"נגדמדיניות'ב'מסקנותמאיימת"ישראלהורוביץנ'למשלראו 28

האץרמה?"אזברצינות,לעצמםמתייחסים"הבלגיםהורוביץנ'הארץ);(ארכיון

 7.6.2002האץרהערעור"בבלגיה:שרון"משפטשגבתיהארץ);(ארכיון 2.12.2001

הישראלי-ערבילסכסוךהקשוריםנושאיםהעברתכיגםהסבוריםישהארץ).(ארכיון

למשל:ראוהצדדים.ביןומתןמשאתהליכיעליותרעודתקשההפלילילמישור

40 . Bolton, supra note 18, at p . 

29 604 . Blumenthal, sllpra note 25, at p . מעשיהתלקחותכיבצדקמצייןבלומנטל

חוקיותלשאלתבנוגעלהסדריגיעוהצדדיםכיהסיכויאתגםהפחיתההאיבה

לחוקתישראלהצטרפותעלהמקשהזו,משפטיתבעיהנותרהובכך-ההתנחלויות

כנה.עלרומא,

3022בג"צלמשל:ראו 30 / זכויותעללהגנההפלסטיניהארגון- ) La\v (קאנון 02

המשפט.בית 9 ) 3נו(פ"דהמעריבת,בגדהצה"לכוחותמפקדניהטביבהואיכותהדאם

5872בבג"צחריגבאופןזו,עמדהקיבלהעליון /  ) 3נו(פ"דהממישלה,ראישניברכה 01

אל-אינתיפאדתלאירועיבהקשרשפיטות,ונדגבעדהטיעוניםשלקצרה.לסקירה 1

הארץ).(ארכיון 7.5.2002הארץלהזהיר"מבקשברקהשופט"כבודגורלימ'ראואקצה,

 • 1.11.2002מעריבובמשפט"במחסום"לדביצחקיילמשלראו 31

זאבח"כידיעלהכנסתשולחןעלשהונחהחוקהצעתהנהזה,לאתוסקיצוניביטוי

עלמידעלומעביריםאו JCCל-המסייעיםישראליםשללדיןלהעמדההקוראתבוים

-תשס"גהבינלאומי,הפליליהדיןלביתסיועאיסורחוקהצעתישראלים.אזרחיס

 . 4175ה"ח , 2002

32 596-597 . Blumenthal, supra note 25, at pp . 

33 Nathan, supra note 23 ("[H]ad sub-para. viii not been included my 

Delegation would have been able proudly to vote in favor of adopting 

the Statute. Now, we have no choice, [but] to cast our vote against the 

)" Statute as a whole . ההודעהאתישראלצרפההחוקה,עלחתימתהבעתגם

 :הבאה

At the 1998 Rome Conference, lsrael expressed its deep disappointment " 

and regret at the insertion into the Statute of formulations tailored to 

meet the political agenda of certain states. lsrael wamed that such an 

unfortunate practice might reflect on the intent to abuse the Statute as a 

political tool. Today, in the same spirit, the Govemment of the State of 

Jsrael signs the Statute while rejecting any attempt to interpret provisions 

. thereof in a politically motivated manner against lsrael and its citizens 

The Govemment of lsrael hopes that lsrael's expressions of concem of 

any such attempt would be recorded in history as a waming against the 

risk ofpoliticization, that might undermine the objectives ofwhat is 

intended to become a central impartial body, benefiting mankind as a 

whole" [URL:http://untreaty.un.org/ENGLJSHlbible/englishintemetbibleI 

) 20.9.2002 partl/chapterXVIIII treatyl0.asp] (Iast visited on . עללביקורת

 Levy, supra note 17, at p . 218 ;גם:ראורומא,בחוקתההתנחלויותסעיףהכללת

. M. Both "War Crimes" Rome Statute ojthe ICC, supra note 21, at pp 

379,413; Panel Discussion "Association of American Law Schools Panel 

, 223 ) 1999 ( on the Jntemational Criminal Court" 36 Am. Crim. L. Rev. 

) 233-234 (remarks by Prof. M. Halberstam . 260-261ראו:אך . ibid, at pp 

) remarks by Prof. L. Sadat-Wexler ( לדעתה)הכללתוסאדאת-וקסלרפרופישל

הישראלי-ערבי).לסכסוךקשרבלאמוצדקתבחוקהההתנחלויותסעיףשל

34 . K. Roth "The Court the US Doesn't Want" N.Y Rev. Books, 19 Nov 

, 1998, at p. 45; excerpts in Jntemational Human Rights in Context (Oxford 

1196 , 1195 ) 2000 ,. H.J. Steiner & P. Alston eds., 2"' ed . 

אומחיילימילהעמידשלא JCTYה-שלהתביעהרשויותשלההחלטהלמשלכך 35

תמוהה,הנה 999-1ביוגוסלביהנגדהארגוןפעילותבגיןלדיןנאט"וכותותמפקדי

 Final Report toהמערכה.במהלךשנפגעהגבוההאזרחיםמספרלאורוזאתלמדי,

the Prosecutor by the Committee Established to Review the NATO 

) 2000 ( Bombing Campaign Against the Federal Republic ojYtlgoslavia 

URL:http://www.un.org/icty/pressreal/nato061300.htm] (Iast visited on [ 

 A. Laursen "Nato ,ראו:לדין,להעמידשלאההחלטהעללביקורת . 15.9.2002 (

. the War over Kosovo, and the ICTY lnvestigation" 17 Am. U. Int '1 L 

765 ) 2002 ( . Rev . 

 R. Hirschl "Restituating the Judicialization ofPolitics: Bush v. Goreהשוו: 36

191 ) 2002 ( . as a Global Trend" 15 Can. J.L. & Juris . 

 L. Condorelli & S. Villalpandoראו:לאו"ם, ICCה-ביןביחסיםלדיון 37

Relationship ofthe Court with the United Nations" Rome Statute ojthe " 

219 . ICC, supra note 21, at p . 
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הדיןבביתהמרכזיותהמשרותאתלאיישלבחורצפויותהןכך,

אתויעודדו- 38בחוקהכנדרש-קומהשיעורבעליבאישים

מטפרבחוקהכיגםלצייןיש . 39הדיןביתשלהשיפוטיתעצמאותו

עקרון(למשל,ההליךשלראויהבלתיפוליטיזציהנגדהגנות

במקריםרקיפעלהדיןביתשלפיו ,] complemenarity [השיוריות

בתיבפנינאותיםלדיןוהעמדהחקירההליכימתקיימיםלאשבהם

לפניהדיןביתאישוראתלקבלהתובעשלוהצורך , 40מדינתייםדין

 • 42לרעהניצולוטכנתאתהמפחיתות ,) 4חשודיםןנגדחקירהפתיחת

דבעההננילהלן,שיוטברכפיהריההתנחלויות,לשאלתבאשרגם

לפחותזה,טעיףבטיטעללדיןיועמדושישראליםרבטיכויאיןכי

טמכותשלאי-קיומהבגין(וזאתבעברהתנחלויותהקמתבגיןלא

 .) ICCה-בידירטרואקטיביתשיפוט

המוטליםהאינטרטיםחשיבותשלאורהרילעיל,האמורלמרות

להצטרףשלאישראלשלשעמדתהלינראההמאזניים,כףעל

טמכותאתגורףבאופןעצמהעלמלקבללהימנעכךואגב-לחוקה

הדיןביתשלאופיומתבררלאעודכל- ICCה-שלהשיפוט

הנהוגההפרשנותשיטתההליכים,עצמאותוהתובע,השופטים(זהות

(הגםאפשרותוקיימתהואילוטבירה.זהירהעמדההנהועוד),בו

בפוליטיזציהנגועכמוטדיתגלההדיןשביתלהערכתי)רחוקה,שהיא

יתקבלאשרעדהגדר"על"ההמתנהשגישתהריובאנטי-ישראליות,

משנהמקבליםהדבריםהדעת.עלמתקבלתבלתיאינהנוטףמידע

טכטוךשלבעיצומוכרגענמצאתישראלכיהעודבהלאורתוקף

לנקוטההחלטותמקבליעלכבדיםלחציםקיימיםשבוקשהחמוש

יצירתיתפרשנותבאימוץתלויהחוקיותםאשרצבאייםאמצעים

הטכמהאלה,בנטיבותההומניטרי.הבינלאומיהמשפטכללישללמדי

להתחשבונכונותודעתושיקולהפעלתשדרךדיןביתלטמכות

עשויהידועים,אינםישראלכמומדינהבפניהניצביםבאתגרים

למדי.גדולכהימורלהיחשב

נמצאיםאנושבההגדר"על"ההמתנהבתקופתכיזאת,עםמומלץ,

בבואלהצטרףלישראליאפשרואשרמתאימותפעולותיינקטו

לגביה,תוחלהחוקהשבהמציאותעםלהתמודדאולחוקההעת

רצויכן,עלבהמשך).אדוןשבה(אפשרותאליהשהצטרפהבלאגם

המהותיותמההוראותשיותרכמההישראלילדיןלקלוטלדעתי

הנורמותהפנמתתהליךאתכךדרךולזרזרומא,חוקתשל

ועלבישראלההחלטותמקבליידיעלבההכלולותהבינלאומיות

אכיפתמערכתאתלחזקרצויכן,כמוהביטחון.כוחותאנשיידי

המשפטכללישלבהפרההחשודיםחייליםנגדהצבאיהדין

חששעלהמצביעיםנתוניםרקעעל(וזאתההומניטריהבינלאומי

אינההתביעהמערכתאל-אקצה,אינתיפאדתאירועיתחילתמאזכי

לירידהלהובילצפוייםאלואמצעים .) 43דיונמרץבאופןפועלת

הביטחוןכוחותאנשימצדרומאחוקתשלההפרותבמטפר

עלהפליליהבינלאומיהדיןשליותרנמרצתולאכיפההישראלים

יהיה ICCה-כיהטיכויאתניכרבאופןיפחיתוכךועקבישראל,ידי

 • 44ישראליםלדיןלהעמידמעוניין

 34המשפט

לחוקהלהצטרףשלאישראלשללהחלטתהכיזאת,עםלהבין,יש

הלאומייםהאינטרטיםמןבכמהפגיעהמשוםישהנוכחיבעיתוי

שלהמכריעהרובהצטרפושאליהלחוקה,אי-ההצטרפותשלה.

העולםבעיניישראלשלבתדמיתהפוגעהמערביות,הדמוקרטיות

ישראלמבחינתיותרקשותהשלכותיהאשר(פגיעהנאורהכמדינה

ישראלאתוממצבארצות-הברית)כגוןמעצמהמבחינתמאשר

הביטחוןכוחותאנשימעשיאתלהעמידהחוששתמדינהשלבעמדה

מצטיירות ICCל-מהצטרפותהנמנעות(מדינותשיפוטילמבחןשלה

להטתיר).מהלהןישאשרכמדינותצדק,שלרבהבמידהבעולם,

למעשהלטגתישראלשלהאחרונהשהחלטתהחוששניבמיוחד

 ,) 45טמליתבעיקרמשמעותהאשר(פעולההחוקהעלמחתימתה

לישראל.נוטףתדמיתינזקלגרוםהעשויההכרחיתבלתיפעולההנה

להעמידניטיונותיהיורומאלחוקתהצטרפותבלאשגםייתכןכן,כמו

טמכותבטיטעלפנים-מדינתייםדיןבבתילדיןישראליםאזרחים

הבלגייםהדיןבתיפעלושבוהמודל(לפיהאוניברטליתהשיפוט

אתלאשררשלאההחלטהזה,במובןשרון).הממשלהלראשבנוגע

דיןבבתיהליכיםיתקיימוכיהטיכויאתדווקאמגבירה ICCה-

רובכילהניחישרומא,לחוקתצדהייתהישראלאילושכןזרים,

היוהאוניברטליתהשיפוטטמכותנהוגהשבהןהזרותהמדינות

הטופיתהתוצאה . ICCה-לטובתבשטחן,לדיןהעמדהעלמוותרות

פנים-בהליכיםיתבררוישראליםנגדשחשדותאפואלהיותעלולה

עלולואשרהנדון,לפשעזיקהכלנטולזר,דיןבביתמדינתיים

אףעלאשר , ICCה-בפניולאפוליטיים,שיקוליםפיעללפעול

והגנותדיוניותזכויותשלארוכהשורהלנאשמיםמעניקמגרעותיו

דווקאהארו,ךבטווחכיייתכןמשמע,ההליך.שללרעהניצולמפני

ולמפקדיםלחייליםיותרטובההגנהלהעניקהמדינהשלהרצון

 • ICCל-הצטרפותיחייבישראליים,

העמדהכגת oלחשופימישראלימאזרחימ.האמד

 ? ICCה-בפגילדיו

1 . o ה-שלהשיפוטמכויותICC 
הרירומא,לחוקתצדאינהשישראלאףכיטענתיזורשימהבפתח

שלזהבחלק . ICCה-בפנילדיןלהעמדהחשופיםעדייןשישראלים

הטמכותבשאלתהתמקדותתוךזו,טענהאפתחהרשימה

תחולתאתזהבחלקבקצרהאבחןעודהדין.ביתשלהפרטונלית

ביחטכבושלשטחאוכלוטייהבהעברתהדןרומאשבחוקתהטעיף

לטמכותהנוגעבכלבעיקרבשטחים,ההתנחלותלמדיניות

 . ICCה-שלבזמן)(טמכותהטמפורלית

הכלולותלעברותבנוגערקשיפוטטמכותתהיה ICCל-כאמור,

עברות:שלקבוצותשלושלהיוםנכוןכוללתהחוקהרומא.בחוקת

כוונהמתוךהמבוצעיםאחרים,מוגדריםופשעים(רצחעםהשמדת

אתנית,לאומית,קבוצהשלהחלקיתאוהמלאהלהשמדתהלהביא

בעלימוגדרים,(פשעיםהאנושותנגדפשעים , 46גזעית)אודתית



כחלקאזרחית,אוכלוסייהנגדהמבוצעימבמיוח,דחמוראופי

קטגוריהלמעשהמלחמה.ופשעי 47שיטתית)אונרחבתממתקפה

בסעיףהנזכרותשונותעברותחמישימכוללתפשעימשלזואחרונה

עברות-תתי-קבוצותלשתיגסבאופןהמתחלקותלחוקה, 8

ועברותבין-מדינתי)(אובינלאומיחמושסכסוךבמסגרתהמבוצעות

מלחמת(כגוןבינלאומישאינוחמושסכסוךבמסגרתהמתבצעות

תהיההדיןלביתכימציינתשהחוקהאףעלמרידה).אואזרחימ

פשעבביצועהחשודימאנשימגמלדיןלהעמידסמכותכעיקרון

לאחרעדהושעתהזוסמכות ,) aggression (תוקפנותשל

הגדרתשלמוסכמלנוסחלהגיעיצליחובחוקההחברותשהמדינות

עברותכגוןלחוקה,נוספותעברותשיתווספוייתכןבעתיד . 48העברה

(אלאאלובנושאימסמכות ICCל-איןכיומאךבסמימ,וסחרטרור

עברותשלבגדרןגמנופלתהרלוונטיתהעברייניתהפעילותכןאמ

בחוקה).הקיימותאחרות

הכלולותהעברותאתשביצעואנשימלהעמידיהיהשניתןמנתעל

הבאימהזיקהמתנאיבאחדלעמודיש , ICCה-בפנירומאבחוקת

הטריטוריאלית,המדינההסכמת )א(הפרסונלית):הסמכות(תנאי

שלהאזרחותמדינתהסכמת )ב(העברה;בוצעהבשטחהאשר

תוךהניתןמ, IIהאושלהביטחוןמועצתאישור )ג(אוהחשוד;

למגילתזיפרקפיעללמועצההמוקנותהחירומבסמכויותשימוש

האזרחותמדינתאוהטריטוריאליתהמדינההסכמתאת . 49מ IIהאו

אומטעמהמפורשתהכרזהבאמצעותדרכימ:בשתילקבלניתן

קלבתמשמעהלחוקה,ההצטרפותלחוקה.צדהיותהמעצמלהסיקה

לעברותובנוגעהמצטרפתהמדינהלאזרחיבנוגעהדיןביתסמכות

ביתאתלהסמיךרשאיתבעולממדינהשכלמכאןבשטחה.שבוצעו

עלעבריינימלדיןלהעמידספציפי,במקרהאוכלליבאופןהדין,

למועצתכן,כמוהטריטוריאלית.הזיקהאואזרחותזיקתבסיס

השיפוטלסמכותאדמכללהכפיףמוגבלתבלתיסמכותהביטחון

 ICCה-שלהשיפוטסמכותפוטנציאלאחרות,במילימ . ICCה-של

המבוצעתבחוקה,הכלולהעברהוכלגאוגרפית,מבחינהמוגבלאינו

הסמכותבגדרליפולתאורטי,באופןעשויה,בעולמ,מקומבכל

המתאימימ.ההסמכהתנאיבהתקיימהדין,ביתשלהפרסונלית

חריגימשלושה ICCה-שלהשיפוטסמכויותלהסדרכילציין,ניתן

לחוקה,להצטרףרשאיתמדינהלחוקה, 124סעיףפיעלמ.עיקריי

לפשעיהקשורבכלהדיןביתשלהשיפוטמסמכותהסתייגותתוך

שתירקההצטרפות.ממועדשנימשבעבמהלךשיבוצעומלחמה

זו,בהסתייגותשימושכהעדעשווקולומביה)(צרפתמדינות

להעמידניתןעדיין(שכןמוגבללהיותעשוישלההמעשישהאפקט

אחרימפשעימובגיןאחרות,שיפוטזיקותבסיסעללדיןחשודימ

מועצתלסמכותקשורהשני,החריג .) ICCה-סמכותתחתהנופלימ

ניתנתזו(סמכותשנהלמשך ICCה-בפניהליךכללעכבהביטחון

נוגעמכול,והחשובהשלישי,החריג . 50ושנה)שנהבכללחידוש

ביתזה,עיקרוןפיעללחוקה.במבואהקבועהשיוריותלעקרון

סמכותשלהמדינה,יששבהמבמקרימשיפוטסמכותיקנהלאהדין

הליךאוחקירהמקיימתאוקיימהאשרשבנדון,העברהעלשיפוט

אמיתיהנוהמדינתיההליךכיובלדבממש,ענייןבאותומשפטי

בכל IIקדימה"זכותהמדינתיימהדיןשלבתימכאן, . 5ואפקטיביו

ל-והפנייהבינלאומיימפשעיממבצעישללדיןלהעמדתמהנוגע

ICC החשו,דעמהדיןאתלמצותבלדבאחרוןאמצעיבגדרהנה

כן.מלעשותנמנעותבדברהנוגעותהמדינותשבובמקרה

 .נוספותנקודותשתילצייןישהתמונההשלמתלשמלבסוף,

 ~השיפוטשסמכותמפורשותקובערומאלחוקת 24סעיףראשית,

צריכיםוהתובעהשופטיםאלוסעיפיםפיעלרומא.לחוקת ) 3 ( 42 ,)א() 3 ( 36ס' 38

קובעתגםהחוקהלשופטים,באשרגבוהה.ומקצועיתמוסריתרמהבעליאישיםלהיות

בארצותביותרהבכירההשיפוטיתלמשרהלהתמנותכשירותבעלילהיותעליהםכי

 , 2003בפברואר, 7ביוםהושלמה ICCה'שופטישמונה'עשרשלבחירתםמוצאם.

לדפוס.זורשימההורדתלאחר

 Brown ,גם:ראו , ICCה'שלהפוליטיזציהנגדהחששותשלהרעועהבסיסלעניין 39

883-885 . .supra note 11, at pp 

40 1995 . Roth, supra note 34, at p . 

רומא.לחוקתו 6סי 4ו

 O'Connor, supra note 4, at pp. 963-970; Panel Discussion, supraגם:ראו 42

. note 33, at p. 244 (remarks by Prof. L. Sadat-Wexler); P. Kirsch & D 

Robinson "lnitiation of Proceedings by the Prosecutor" Rome Slalllle oj 

663 , 657 . Ihe lCC, Sllpra note 21, at pp . 

אל-אינתיפאדתאירועיתחילתמאזהראשונותבשנתייםבעיתונות,פרסומיםלפי 43

חוקילאשימושעברותלביצועלחשדותבקשרמצ"חחקירות 30רקנפתחואקצה

פיעלזה.מסוגעברותבגיןאישוםכתביחמישהרקוהוגשוצה"לכוחותמצדבנשק

במדיניותשינויחייבבשטחיםהפעילהלחימהמצבפינקלשטיין,מנחםאלוףהפצ",ךדברי

מצ"חחקירתנפתחתהייתה(בעברפלשתיניםאזרחיםנפגעובהםאירועיםחקירת

אופנימיתחקיראםרקפליליתחקירהנפתחתוכיוםכאלה),במקריםאוטומטיבאופן

"ועידהאלדרעילמשלראופלילית.עברהלביצועחשדמעלהאחרגורםמכלמידע

לצייןישזאת,עםהארץ).(ארכיוןו 5ו. O . 2002האץרהבחירות"לפנירגעבינלאומית,

אדבותנגרמובואשרמקרהבכלפנימי,תחקירלנהלהרמטכ"להורהלאחרונהכי

האץראזרחים"הרגעלהתחקיריםמרחיב"צה"להראלעיפלשתינים.אזרחיםבקרב

הארץ).(ארכיון 8 •ו 0.2002

להליכיםעדיפותומעניק ) complementarity (השיוריותעקרוןפיעלפועל ICCה- 44

לדיןהעמדהאוחקירהשבהיעדרמכאן,הפנים-מדינתית.ברמההמתקיימיםמשפטיים

אתיפעיל ICCה-כימניעהאיןרומא,חוקתשלהפרותלביצועחשדותבגיןבישראל

שלו.השיפוטסמכות

הנהאותה,מאשררתולאאמנהעלהחותמתמדינהעלהמוטלתהעיקריתהחובה 45

 . 24הערהליעלראוהאמנה.אתלסכלכדיבהןשישמפעולותההימנעותכאמור,

עם,השמדתהפשעשלוענישתומניעתודבברלאמנה 2סי ;השוו .רומאלחוקת 6סי 46

 • 65עי , 5,מסיו,כ"או 948דצמבר 9

 .רומאלחוקת 7סי 47

 .רומאלחוקת ) 2 ( 5סי 48

רומא.לחוקתו 3-ו 2סי 49

למגילתזיפרקפיעלהביטחוןמועצתשלהחלטהנדרשתכאןגםרומא.לחוקתו 6סי 50

האו"ם.

למדינותלאפשרהתובע(חובתרומאלחוקתו 8סיגםדאורומא.לחוקתו 7סי 5ו

רלוונטיתמדינה(עתירתרומאלחוקתו 9וסיפנים-מדינתיים)בהליכיםלפתוחמעוניינות

בעקרוןלדיוןפנים-מדינתיים).הליכיםקיוםאףעל ICCב-הליכיםלקייםהחלטהנגד

 T. Holmes "Complementarity: National Courts versus.1ראו:השיוריות,

667 . the ICC" Rome Slalllle ojthe lCC, supra note 21 , at p . 
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בעברותבולדוןניתןלאכימשמערטרואקטיבית,אינה ICCה-של

(או 2002ביולי-1ה-לתוקףהחוקהכניסתמועדלפנישהתבצעו

עברהעלסמכותרכישתלשמבחוקהמדינהחברותעללהתבסס

שיקוללתובעשנית,לחוקה),הצטרפותהמועדלפנישהתבצעה

לפתוחהחלטתוהדין,לביתתביעותלהגשתהנוגעבכלרחבדעת

חברהמדינהמטעמבקשהעללהתבססיכולהחשודנגדבחקירה

החלטתועללהתבססיכולהגמאךהאו"מ,שלהביטחוןמועצתאו

לרשותושהגיעמידעבסיסעללפעולהמוסמךהתובע,שלהעצמאית

 , 52שהואמקורמכל

רומאשבחוקתהשיפוטסמכויותסעיפיפרשנות . 2

אוטומטיתסמכות ICCל-שאיןהרילחוקה,צדאינהוישראלהואיל

בשטחפעלואשרזרימאזרחימאוישראלימאזרחימלדיןלהעמיד

להיותעלולימזרהאזרחותבעליישראלימזאת,לעומתישראל,

לחוקהצדהנהשלהמהאזרחותמדינתאמלדיןלהעמדהחשופימ

ישראלימכישנראהמכאן, , 53לכךמפורשתהסכמהנתנהאמאו

ה-בפנילדיןלהעמדהצפויימאינמזרה)אזרחותבעליאינמ(אשר

ICC ישראל),בשטחהמתבצעותעברות(היינו,פנימעברותבגין

אוסביר)בלתי(תרחישזאתתאשרישראלממשלתכןאמאלא

(תרחישכןלעשות ICCל-תתירהאו"משלהביטחוןמועצתאמ

ארצות-הבריתשלהצפויהעמדתהבשלהיתרביןכן,גמסבירבלתי

שלמעמדוחיזוקונגדישראלבעד-במועצהוטוזכותבעלת-

 ,) ICCה-

נגדהטענותמרביתכיהנההישראלית,הראותמנקודתהבעיה,

לאירועימנוגעותכביכול,בינלאומיימ,פשעימביצועבגיןישראלימ

שמעמדממכאן, ,-1967בישראלידיעלשנכבשובשטחימשהתרחשו

השיפוטסמכותקביעתלשמחיוניהנואלושטחימשלהטריטוריאלי

המוסמךהגורמהואמילהכריעיהיההדיןביתועל , ICCה-של

האמורימ,לשטחימבנוגעהטריטוריאליתהשיפוטזיקתאתלקיימ

הקבועותהשיפוטזיקתהוראותאתלפרשישאחרות,במילימ

לדון ICCה-אתלהסמיךמוסמךמילאורןולבחוןרומא,בחוקת

בשטחימ,שבוצעבפשעימ

המדיניותשאלתלהיותצריכהלדיוןהמוצאנקודתכילינראה

מודלשלו,השיפוטלסמכויותהנוגעבכל ICCה-שיאמץהפרשנית

הפרשנות"מודלהנוהבינלאומיתבפסיקההמוכראחדאפשריפרשני

שלבטרמינולוגיהאוהטלאולוגית,לחלופין,(או,האפקטיבית"

ישזה,מודלפיעל ,) 54התכליתי-אובייקטיביהמודל-ברקהנשיא

סמכותהמכוננימטקסטימזה,ובכללמ,משפטייטקסטימלפרש

למטרותהאפשרככלרבהאפקטיביותהמעניקבאופןשיפוט,

 , 55אותוהיוצרהמסמךושלהרלוונטיהמשפטיהמשטרשלהמרכזיות

היתר,ביןהנוע,דגמיש,באופןהנורמותלשוןאתלפרשישלפיכך

המשתנה,למציאותהמשפטיהכללאתלהתאימ

דיןבבתיבעיקרכיוממקובלהאפקטיביתהפרשנותמודל

(כגוןספציפיתאגינדהבקידומהעוסקימקבועימבינלאומיימ
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שיפוטסמכויותבעליהנמואשראדמ)זכויותאוכלכליתאינטגרציה

(משמע,הרלוונטיהמשפטיבמשטרהחברותלמדינותבנוגעשבחובה

בהשגתצורךואיןהדיןביתשללסמכותוכלליתהסכמהקיימת

למשל,כךוסכסוך),סכסוךלכלבנוגעהצדדימשלמחודשתהסכמה

כי , 56Loizidouבפרשתאדמלזכויותהאירופיהדיןביתקבע

השיפוטבסמכותהמכירהלהכרזה,טורקיהשצירפההסתייגות

לדוןמוסמךהדיןביתיהיהלאשלפיההדין,ביתשלשבחובה

הריבונילשטחהמחוץשהתרחשואדמזכויותהפרותבדברבטענות

בצפוןהנעשהעלמטעמופיקוחלמנועכוונה(מתוךטורקיהשל

מנוגדתהטורקיתההסתייגותהדין,יבתלדבריבטלה,הנהקפריסין),

ביתפועל(שבמסגרתההאדמלזכויותהאירופיתהאמנהלתכלית

המדינותמצדאדמזכויותעלהגנהאפקטיביבאופןלקדמהדין)

כיהדיןביתקבעדומימ,מטעמימ , 57תקפהאינהכןועלהחברות,

המחילהאמנה,שלהטריטוריאליהשיפוטסמכותסעיףאתלפרשיש

המדינותשלהשיפוטסמכותתחתהמצוישטחכלעלהוראותיהאת

(שביתצפון-קפריסיןאתגמבמסגרתוהכוללמרחיבבאופןהחברות,

להרחיבנטייהשלדומהמגמה , 58כבוש)טורקיכשטחהגדירהדין

ביתסמכויותואתהיסודאמנותתחולתאתאפקטיביותמשיקולי

כגוןגופימשלבהחלטותיהמגמלמצואניתןלפיהן,הפועלהדין

הקהילהבמסגרתהפועל , ECJ-ה(לצדקהאירופיהדיןבית

 Human Rights (אדמלזכויותהאו"מועדת , 59האירופית)

6° (Committee סכסוכיליישובהמרכזשלהבוררותומנגנון

 , 61העולמי)הבנקבצד(הפועלהשקעות

עקרוןפיעלהפועלתבינלאומיימדיןבתישלמיוחדתקבוצה

כך,"אד-הוק",הוקמואשרהפליליימהדיןבתיהנההאפקטיביות

לשפוטשלוהסמכותכי 1946בשנתבנירנברגהדיןביתקבעלמשל,

ולאמדינות,ביןשנערכובינלאומיותאמנותשלהפרותבגיןפרטימ

מןנובעתאינדיבידואלית,פליליתלאחריותהתייחסותכלכללו

הסטנדרטימאתלאכוףהיחידההאפקטיביתהדרךזוכיהעובדה

עלמבוצעימהבינלאומיהמשפטנגד"פשעימבאמנות:הקבועימ

הענשתידיעלורקערטילאיות,יישויותבידילאאדמ,בניידי

המשפטהוראותאתלאכוףניתןהללוהפשעימאתשביצעוהפרטימ

הדיןביתקבעדומה,באופן ,),ש,י-שלי(התרגומ 62הבינלאומי"

 , 2001בשנת , Celebiciבפרשת ) ICTY (ביוגוסלביהמלחמהלפשעי

באופןהרביעיתג'נבהאמנתשלהתחולההוראותאתלפרשישכי

לאמנה 4בסעיףהקבועההנוגדת""האזרחותשדרישתכךמרחיב,

האחרהצדאזרחישאינמאדמבניעלרקמגינההאמנה(שלפיה

לבחורהרצון , 63בבוסניההאזרחימלמלחמתבנוגעתחוללסכסוך)

המטרותאתהאפשרככלתגשימאשראפקטיביתבפרשנות

העובדהכילקבועהדיןביתאתהובילהאמנה,שלההומניטריות

חשובההייתהכאויבימבפועלזהאתזהראולסכסוךשהצדדימ

בסכסוךהמעורבימכלפורמלית,מבחינהכי,העובדהמאשריותר

בוסניה-הרצגובינה),(שלאזרחותאותהאתחלקו

כלליבנושאברורהבצורהפרשהבאותההתבטאאף ICTYה-



 ·הארץארכי/ו .בגדהחדשמאחזהקמת
 " The Intemationalוקבע:שלוהיסודמסמכיעלהחלימהפרשנות

Tribunal is an ad hoc intemational court, established with 

a specific, limitedjurisdiction ... The interpretation ojthe 

provisions oj the Statute and Rules must, therejore, take 

into consideration the objects ojthe Statute and the social 

and political considerations which gave rise to its 

creation ... [G]rave violations of international 

humanitarian law which were the motivating factors for 

the establishment of the Tribunal continue to occur in 

many other parts of the world, and continue to exhibit 

new forms and permutations . The international 

community can only come to grips with the hydra-headed 

elusiveness of human conduct through a reasonable as 

well as a purposive interpretation of the existing 

64 " provisions of intemational customary law ההדגשות)

 .).ש.י-שלי

כמודללאפיינוניתואשרהאפקטיבית,הפרשנותמודלבצד

הבינלאומיימ,הדיובתישלהמסמכויותיאתהמרחיב"אקטיביסטי"

ביתפועלשלפיושיפוט,סמכותלקביעתיותרשמרנימודלקיימ

רבהבזהירותנוהגזהאחרוודיובית .) ICJ (בהאגהבינלאומיהדיו

שיפוטסמכותלולהקנותפוטנציאלבעלימסמכימפרשנותבעת

ממסמכימלחלץניתולאכימקרימשלמבוטללאבמספרקבעוכבר

בפניולהתדייולהסכימהצדדימשלברורהכוונהבפניושהוצגו

אורקונסטרוקטיביסטיתגישהכללדברןיושמהאלו(במקרימ

במקרימ .) 65הצדדימכוונתאתהמשחזרת-סובייקטיביתתכליתית

הרילכאורית,סמכותשלקיומהאףעלכיהדיוביתקבעאחרימ,

 • 66שפיטות)חוסר(כגוושוניממטעמימקבילהאינהשהתביעה

השונימ?הדיובתיביובגישותההדבלימאתלהסבירניתוכיצד

למאפייניהמבאשרלכוקודמשנזכרובפרמטריממצויההדבללדעתי

 ...דיובתיהאפקטיבית.הפרשנותשיטתאתהמיישמימהדיובתישל

רומא.לחוקת-15 13ט' 52

מצמצמבאופןאזרחותהמונחאתיפרשהדיןשביתייתכןזאת,עמ 53

.השוו:החשודשלהאפקטיביתלאזרחותורקארכמתייחט

4 . Nottebohm (Liechtenstein v. Guatemaia), 1954 I.C.J 

, Nottebohm case); Prosecutor v. Deiaiic ( :להלן)Ceiebici 

Case No. 1T-96-21-T, 1CTYT.Ch. 11,16 Nov. 1998(case . 

 . 143החקיקה)פרשנותב:כרן ,(תשנ"גבמשפטפשרנותברקא' 54

לנורמותהתכליתיתהפרשנותשיטתשלבמחלוקתשנויליישומ

לאמנת 49ס'(תכלית 7הערהלעילעפו,פרשתראו:בינלאומיות,

 .בלבד)המונייםגירושיםלמנועהנההרביעיתג'נבה

 Attorney :באנגליההנוהג " mischiefrule "-הלכללהשוו 55

] 1957 [ Generai v. Prince Ernest AllgUstus ojHanover 

461 , 436 . A.C . 

56 ) 1995 ( 136 , 99 . Loizido!1 v. Ttlrkey, 20 E.H.R.R . 

 .האמנותלאמנת )ג( 19ט'השוו 57

אדםלזכויותהאירופיהדיןביתשלל"אקטיביזם"גםכילציין,יש 58

נקבע Bankovicבפרשתלמשל,כרפוליטיים).גבולות-יטענואשר(ישגבולותיש

 1בט'הקבועהחברות"המדינותשלהשיפוטטמכותתחתהמצויים"אנשיםהמונחכי

יוגוסלביהשלבשטחההמצוייםאזרחיםכוללאינואדםזכויותדבברהאירופיתלאמנה

מרביתן(אשרנאט"ומדינותלהפגזותקרבןהיואשרבאמנה)חברהאינהעדיין(אשר

 Bankovic v. Beigium, Decision of 12 Dec. 2001(European .באמנה)חברות

Court) of Human Rights) [URL:http://hudoc.echr.coe.int] (last visited 

) 31.8.2002 on . 

 Case 26162 Van Gend en Loos v. Nederiandse Administraitieלמשל:ראו 59

1 . des Beiastingen [1963] E.C.R הקהילהאמנתאתאפקטייבבאופןלקרוא(הצורר

החברות).המדינותשלהפנימידביןהקהילתילדיןמחייבמעמדהענקתמחייבהאירופית

 Human Rights Committee, General Comment 24(52), U.N .למשל:ראו 60

) 1994 ( 6 . Doc. CCPRlC/21IRev.I /Add אזרחיותזכויותדבברלאמנה(הסתייגויות

הוועדהשלהפיקוחבסמכויותהמכרטמותלאמנההראשוןלפרוטוקולאוומדיניות

האמנהמטרתלהגשמתהכרחיותאלושסמכויותמכיווןבטלות,האדמלזכויות

והפרוטוקול).

 Amco Asia, Pan American Deveiopment Ltd. v. Indonesia , 1למשל:ראו 61

) 1983 ( 389 . ICS1D Rep . יש)משוםזרהחברהשלמקומיתבשלוחהלראות

 .השקעות)סכטוכיליישובהבינלאומיתהאמנההחלתלצוררזרמשקיע

62 . Judgment oj the Nuremberg Internationai Miiitary Tribunai, 30 Sept 

1946, in 22 Triai ojthe Major War Criminais Bejore the Internationai 

. 466 , 411 ) 1948 ( Miiitary Tribunai . ה-קבעדומה,באופןICTY , לפרשישכי

פליליתאחריותתצמיחשהפרתוכזהבאופןג'נבהלאמנותהמשותף 3סיאת

 Case IT-94-1-AR72 Prosecutor v. Tadic, 35 I.L.M . ) 1996 (אינדיבידואלית.

) 1995 , 32 (Interlocutory Appeal on Jurisdiction) (Appeals Chamber . 

 . Ceiebici case, supra note 53, at para . 233-266ראו: 63

64 170 . Ceiebici case, supra note 53, at para . 

 Arieilncident (/sraei v. Bulgaria), 1959 I.C.J. 127; Nottebohm :למשלראו 65

,) case, supra note 53; Aegean Sea Continentai She/f(Greece v. Turkey 

4 . 1978 I.C.J. 3; Fisheries Jurisdiction (Spain v. Canada) , 1998 I.C.J . 

South WestAjrica (Ethiopia v. S.A.; Liberia v. S.A.) .למשל:ראו 66 , 1966 I.C.J 

6; Nuciear Tests (Australia v. France), 1974 I.C.J 253; East Timor 

90 . Portugal v. A!lstraiia), 1995 I.C.J (. 
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פונקציותשתיממלאימספציפימשפטימשטרבמסגרתהפועלימ

מכאן .שייכימהמלוהמשטרמטרותוקידומסכסוכימיישוב-

עליהמ,מוטלתכימודע,בלתישבאופןוביןשבמודעביןחשימ,שהמ

האג'נדהאתתקדמאשרמשפטיתבדרךלפעולאחריותהיתר,בין

עלהגנהקידומכלכלית,אינטגרציה-שלהמהמכונןהמשטרשל

המקצועיהרקעכלל(דברךמלחמהפושעיהענשתאואדמזכויות

 .אלו)מטרותעמאישיתמזדהימאףשהמלכךמובילהשופטימשל

עבראלספציפיימדיןבתיבפסיקתהטיהקיימתמכ,ךכתוצאה

המכונן,המשטרלמטרתהקשורימבסכסוכימלדוןסמכותנטילת

הצלחתלקידומתרומתולתרומיוכלהדיןשביתמנתעלוזאת

המוצהרתשמטרתו , ICJה-כגוןכללי,דיןביתזאת,לעומתהמשטר.

מהשפעותפטורבין-מדינתיימסכסוכימשליישובמורקאךהנה

"נקייה"בצורהשיפוטסמכותשלהיעדרהאוקיומהאתובוחןכאלה

מסמכותככללנהנהאינו ICJשה-לכךנפקותשילכ,ךמעבר .יותר

השיפוטסמכותבקבלתמותניתבפניווההתדיינותשבחובה,שיפוט

הספציפיימהדיןלבתיבניגוד(וזאתלסכסוךהצדדימידיעלשלו

אליוההצטרפותאתהמתנהמשטרבמסגרתכללדברךהפועלימ

התנהלותושלו).הדיןביתשלשבחובההשיפוטסמכותבקבלת

שיקולימשקילתמתוךגמלדעתי,נובעת, ICJה-שלהזהירה

השגתלשמהדיןבביתהצדדימאמוןלרכישתהנוגעימאסטרטגיימ

מדינותהנמוהצדדימהואילשלו.השיפוטלסמכותהסכמתמ

למוסדרבמשקלהמייחסתפוזיטיביסטית,פרשניתגישהריבוניות,

צדדימידיעללהיתפסהדיןלביתתסייעהמדינה,ריבונות

שפרשנותמכאן, .מסכסוכיליישובאטרקטיביכפורומפוטנציאליימ

בטווחעשויה ICJה-מצדשיפוטסמכותסעיפישלאקטיביסטית

אךסכסוכימ,שליחסיתרבבמספרלדוןהדיןלביתלאפשרהקצר

באופןבעתי,דלקבלכורחןבעלהדיןלביתהנגררותמדינותתרתיע

שמרניתגישהאחרות,במילימ . 67שלוהשיפוטסמכותאתוולונטרי,

ה-כילחשושמבליןיהדביתסמכותאתיקבלומדינותכימבטיחה

ICJ באמצעותלושהוקצתהמזורחבהסמכותכךאגבלעצמוייטול)

גישהואילוסמכות),יוצרימסמכימשלמרחיבהפרשנות

השיפוטלסמכותלהסכימשלאמדינותמעודדתאקטיביסטית

כלשהמ).סמכותיוצרילמסמכימלהסכימלא(היינו,מלכתחילה

האדמ,לזכויותהאירופיהדיןביתאו ICTYה-כגוןדיןבתיכימובן

כפופימאינמלדין,הנתבעהצדבהסכמתתלויהאינהשסמכותמ

האפקטיבית,הפרשנותבמודללבחורויכולימזו,שיקולימלמערכת

הארוך.בטווחבהמ,להשתמשהנטייהשתיפגעבלא

ודבומההאפקטיבית,הפרשנותמודלאתיאמץ ICCה-להערכתי,

מרחיבהפרשנותיעניק"אד-הוק",הוקמואשרהפליליימהדיןלבתי

זוהערכתי .שלוהשיפוטלסמכויותהנוגעותהחוקהלהוראות

הגאוגרפית)גמהמקריממן(ובחלקהרעיוניתהקרבהעלמבוססת

לקדממנתעלהוקמ ICCה-גמהספציפיימ.הדיןלבתי ICCה-בין

יופעלוכן,עלאשר .בינלאומיימפושעימהענשת-מסוימתנדה'אג

המגבירהבפרשנותלבחורוסמויימ,גלויימלחצימ,השופטימעל
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ישכאן,גמ .האמורהמשפטיהמשטרמטרתלהגשמתהסיכויאת

מומחימ-החוקה(לפיהדיןלביתימונואשרהשופטימכילהניח

מחויבימיהיו ) 68אדמזכויותדיניאוהומניטרימשפטפלילי,למשפט

ישכן,כמולקידומה.אחריותויחושוהאמורהלתכליתאישיבאופן

המשפטיתבעבודתופרשניתהשראהישאבהדיןשביתלהניח

במטרייההמטפלימ"אד-הוק"הדיןבתישלקונקרטיותמהחלטות

הפרשנותמודלאתכאמור,אימצו,ואשרדומה,משפטית

הדיןביתכילצפותישהדר,ךבראשיתלפחותלבסוף,האפקטיבית.

לאמץנכוןויהיהקיומו,אתלהצדיקמנתעללתיקימ"רעב"יהיה

בפניו.ההתדיינותאתתעודדאשריצירתיתפרשנות

אסטרטגיימשיקולימישקול , ICJל-דבומה , ICCשה-ייתכןאמנמ

במחלוקת,שנויותפסיקותמלאמץדרכו,בתחילתלפחותויימנע,

ארצות-הברית,כגוןמדינותמצדכלפיוהעוינותאתלהגבירהעלולות

יקבלואולחוקהצטרפוינוספותשמדינותהסיכויאתתיולהפח

יכולזהששיקולהגמשלו.השיפוטסמכותאת"אד-הוק"באופן

השיפוט,סמכותשלשמרניתלפרשנותמסוימימבמקרימלהוביל

אמתיושמ,זושמדיניותיותרגבוההסבירותקיימתכילינראה

מעצמותשללאינטרסימבמישריןהנוגעימלתיקימבנוגעבכלל,

לחוקה),צדאינןהןאףאשרורוסיה,סין(אוארצות-הבריתכגון

למדינותבנוגעמאשר , ICCה-שלעתידועלהשפעהבעלותהנןאשר

השיקולימכיליראהנאלו,אחרונותמדינותלגביישראל.כגוןקטנות

זו,אחרונהעמדההכף.אתכריעוישיפוטסמכותהפעלתבעד

למדינותבנוגעהחוקההוראותשלסלקטיביתלהחלהחששהמציגה

שלבהתייחסותןשניכרוהדבלימעלהיתר,ביןנסמכת,מסוימות,

לשעבריוגוסלביהממדינותלחשודימ ICTYה-שלהתביעהרשויות

לאתרקשההראשונימשלגביבעודו."נאטבריתממדינותולחשודימ

שהנימוקימהריאישומ,כתביבהגשתיתרהזהירותשלמדיניות

מחיילימישכנגדמואישכתבילהגיששלאהתביעההחלטתשבבסיס

יוגוסלביהנגדהמתקפהבמהלךבאזרחימפגיעהבגיןנאט"ומפקדיאו

מופלגתזהירותעל ,לטעמיומצביעימ,למדימאולצימו,-999ב

האירועימ,עלהחלהפליליהדיןהוראותבפרשנותהתביעהמצד

למדינותהדיןביתביןקונפליקטרתימיצלהימנערצוןמתוךוזאת

לזכויותהאירופיהדיןביתבהתייחסותהפערגמכילינדמה . 69נאט"ו

ביתנטל(לגביוקפריסיןבצפוןטורקיהמצדבכוחלשימושאדמ

נאט"ומדינותלהפצצותהתייחסותולעומתבתיק)לדוןסמכותהדין

לדוןסמכותלעצמוליטולהדיןביתסירבשבו(מקרהבלגרדעל

זו.בהערכהתומךבתיק)

ידיעלשגכבשוהשטחיםשלהטריטוריאלימעמדם , 3

 1967בשגתישראל

האפקטיביתהפרשנותמודלאתיאמץ ICCה-כיאפוא,היא,הנחתי

שאירעובפשעימלדוןסמכותלוישאמבשאלהעילהכרבבואו

מהןלבדוקישזאת,לאור .ישראלידיעלהמוחזקימבשטחימ

שימושלעשותהדיןביתיוכלשבהןהפרשניותהקונסטרוקציות



יגיע,שהואמאמיןאניאליהאשרהתוצאה,אללהגיעמנתעל

מדובראיןודוק,האמורים.השטחיםעלשיפוטטמכותלוישולפיה

אלאראויות,אונכונותבהכרחלדעתיהנןאשרבקונטטרוקציות

לאמצן.יבחרהדיןביתכיממשיתהטתברותקיימתאשרכאלה

אזוריםשללמעמדםבהתאם-חלקים-4להדיוןאתלחלקניתן

לביתכינראההגולן,לרמתבאשרישראל.בידיהמוחזקיםשונים

משפטיתמבחינהנחשבתהרמהכילקבועקושייהיהלאהדין

 • 7°1981בשנתישראללמדינתהרמהטיפוחלמרותוזאתטורי,לשטח

בניגודעומדוהואבעולם,אחרתמדינהאףידיעלהוכרלאהטיפוח

שטחיםלרכושניתןלאשלפיוהמקובל,הבינלאומיהמנהגילכלל

הגנהבמטגרתמופעלהכוחכאשרגם(זאתאחרתממדינהבכוח

טמכותלהפעלתטוריתשהטכמהנראהמכאן . 71חוקית)עצמית

תקנההגולן,ברמתישראליתלפעילותבנוגעהדיןביתשלהשיפוט

חשדותבגיןישראליםאזרחיםלדיןלהעמידשיפוטטמכות ICCל-

 • 72זהבאזורהמבוצעיםלפשעים

הדיןביתטמכותלשאלתבאשרמתעוררתיותרקשהשאלה

הגולן,לרמתבניגודושומרון.יהדרהבשטחישבוצעולעברותבנוגע

(טוריה),הבינלאומיתהקהילהידיעלהמוכרקודםריבוןקייםשם

ריבונותתבעהלאמעולםישראלושומרון.ביהודהכזהריבוןאין

הבינלאומיתהקהילהכילהניחישתובעתהייתהלו(וגםהשטחעל

טריטוריהרוכשיםאיןכיהעיקרוןמכוחהתביעה,אתדוחההייתה

השטחשלמעמדוכיועודנההייתהישראלשלעמדתה .) 73בכוח

השטחנכבששממנהירדן,הפלשתינים.עםהקבעבשיחותייקבע

זהטיפוחאך , 1950בשנתהשטחאתטיפחהאמנם , 1967בשנת

הטיפוחשללאלודומיםבפגמיםלוקה(הואחוקיכבלתינחשב

שתירק-בינלאומיתהכרהחוטר-הגולןרמתשלהישראלי

האיטורוהפרתהטיפוח;בחוקיותהכירובעולםאחרותמדינות

מלחמהלאחרכיבושזה,במקרה-בכוחטריטוריהרכישתבדבר

בנוגעתביעותיהעללמעשהויתרהירדןכן,עליתר .) 74תוקפנית

75משנתחוטייןהמלךשלבהכרזתוהגדהלשטח ומאוחר , 1988

לרשותבאשר . 761994משנתישראלעםהשלוםבהטכםיותר

שליטתהמקוםומכלזה,בשלבמדינה,אינהשזוהריהפלשתינית,

ישלרשותישראל,עםההטכמיםפי(עלביותרמוגבלתהנהבשטח

הרשות-בפועלהשטח;ממחציתבפחותשלטוניותטמכויות

הטריטוריה,מןבהרבהקטןבחלקממששלשליטהכיוםשולטת

בכלל).אם

כריבוןבבירורבולראותניתןאשרגורםאףשאיןכן,אםעולה

לתוצאהלכאורהמובילהזומטקנהושומרון.יהודהבשטחיהחוקי

הדיןלאכיפתהקשורבכלהפקר","שטחהנוהאזורכיהאבטורדית

הדיןלביתלהתירמוטמכתאינהמדינהאףוכיהבינלאומיהפלילי

שבומובהקמקרהזהוכילינראהאולםשם.טמכותואתלהפעיל

הפרשנותמודלפיעלשלוהשיפוטטמכויותאתיפרשהדיןבית

באופןהטריטוריאליתהזיקהתנאיאתיפרשהיינו,-האפקטיבית

להימלטותםקץ"לשים-החוקהתכליתאתהאפשרככלשיגשים

לתרוםכךידיועלביותר]החמורים[הפשעיםמבצעישלמעונש

 .).ש.י-שלי(התרגום 77כאלה"פשעיםשללמניעתם

להבטיחהנההזיקהטעיפישלתכליתםכיזה,בהקשרלזכור,יש

אתלדיןלהעמידהמוטמכותמדינותשלבשמןיפעלהדיןביתכי

(שתיהנדוןלפשעלהןשישממששלזיקהבגיןבעצמןהעבריינים

-וטריטוריהאזרחות-החוקהידיעלשנבחרוהשיפוטזיקות

 .) 78קונטנטוטשלביותרהגבוהההרמהקיימתשלגביהןהזיקותהנן

טמכותהדיןלביתלהעניקהצורךביןהחוקהלמעשהאיזנהבכך

החוקהניטוחבעתשהועלתההדרישהלביןלדין,להעמדהנרחבת

הנוגעבכללחוקה,הצטרפושלאמדינותשלריבונותןעללהגן

שבמקריםמכאן, . 79שלהןאזרחיהןידיעלבשטחן,המבוצעתלעברות

לפרששישלגרוטניתןהאמור,במובןבריבונות,פגיעהאיןבהם

 ~לטריטוריהממששלבזיקהולהטתפקמרחיב,באופןהטעיפיםאת

אצרית-ניניקרגיאהבפרשת ICJה-שלבמחליקתהשנויההחלטתולאחרלמשל,כי 67

היאכיארצות-הבריתהודיעהבתיק,לדוןשיפוטסמכותלוישלפיה ,) 1984 (הגירת

אתארצות-הבריתקיבלהבההדין,ביתלחוקת ) 2 ( 36ס'לפיהכרזתהאתמבטלת

מסוימות).למנבלות(בכפוףלהןצדהנההיאאשרבסכסוכיםלדוןהדיןביתסמכות

Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua (Nicaragua 

V. U.S.) 19841.C.J. 392 (Jurisdiction andAdmissibility . ביטלהישראלנם

האמור.הדיןפסקבעקבות ICJה-שלהשיפוטבסמכותהמכירההכרזתהאת

רומא.לחוקת 36ס' 68

מעימותלהימנע ICTYה-שלהרצון . Laursen. supra note 35, at p . 794נם:ראו 69

למימוןאחראיותנאט"ומדינותכיהעודבהרקעעלמפתיעאינונאט"ומדינותעם

הביטחוןבמועצתניכרתפוליטיתהשפעהבעלותוהנןהדין,ביתמתקציבנכדבנתח

פעולתו.המשיעלוהמפקחביה"דאתשייסדהנוף-האו"םשל

והמנהלהשיפוטהמשפט,אתהרמהעלהחילהחוק . 1981תשמ"ב-הנולן,רמתחוק 70

המדינה.לשטחלמעשהאותהסיפחובכיישראל,מדינתשל

 U.N. Security Council Resolution 242, 22 November , 1967 ,למשל:ראו 71

mtg. (1967) 8 preamble para. 2, UN SCOR, 22nd Sess., 1382nd . 

 . Blumenthal, supra note 25, at p . 606נם:ראו 72

 . 315(תשל"א)כזהפרקליטנפדתה"הבינלאומיבמשפט"ציוןבלוםי'ראושונהלדעה 73

 . 5(תשל"א)כזהפרקליטתיפדה"הבינלאומיבמשפט"ציוןדינשטייןייראושונהלדעה 74

75 Jordan: Statement concerning Disengagementjrom the West Bank and 

Palestinian Selj-Determination (31 July 1998), reprinted in 28 ILM 

1637 ) 1988 (. 

 , 1994אוקטובר 26ההאשמית,הירדניתהממלכהלביןישראלמדינתיבןשלוםחוזה 76

 . 271עי , 1069מס' , 32כ"א

 . 5פסקהרומא,לחוקתהמבוא 77

ישראלשלההתנחלותמדיניותכיהקובעותהאו"םלהחלטותכי,לצייןישלבסוף,

מעמדאיןחוקיתבלתיהנהירושלים)מזרח(כולל-1967בידהעלשנתפסובשטחים

חוקיותאתלבחוןבבואו ICCל-פרשניהשראהמקוריהווספקללאהןאימחייב,

 . Shaw, supra note 7, at pp . 90-92המצב.

78 " P. Kirsch & D. Robinson "ReachingAgreement at the Rome Conference 

84 , 67 . Rome Statute ojthe lCC, supra note 21 , at pp . 

79 Schabas, supra note 11 , at pp. 61-62; S. Bourgon "]urisdiction Ratione 

, Loci" Rome Stattlte ojthe lCC, supra note 21 , at pp. 559, 562; Kaul 

584-586 , 583 . supra note 21, at pp . 
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פורמליתריבונותכדיעולהאינהזואמגמהמסמיכה,המדינהמצד

ביןפרסונליותבזיקותלהסתפקיהיהשניתןייתכןדומה,(ובאופן

במקרהפורמלית),אזרחותשלקשרכדיעולותשאינןלמדינהפרט

מדינהשלהריבונילשטחהמחוץהנופלותבעברותעסקינןשלפנינו,

מנקודתלגיטימיאינטרסלראותאיןשבובמצבומכאןכלשהי,

כילצייןגמיששיפוט,סמכותלהפעילשלאהחוקהשלראותה

הסמכותבגדרנופלותרומאבחוקתהכלולותהעברותממילא

הצפויהבהרחבהאיןומכאןומדינה,מדינהכלשלהאוניברסלית

פגיעהלדיןלהעמיד ICCל-להתירהמוסמכותהמדינותרשימתשל

המשפטאשרמדינהשלבשמהפועלהואשלפיוהבסיסיבעיקרון

בעצמה,החשודאתלדיןלהעמידלהמתירהבינלאומי

הביטויאתלקרואאיןכילקבועעשוי ICCשה-מכ,ןעולה

 13בסעיףהקבוע )" territory of which "(לו"השייכימ"שטחימ

שליותררופפתלזיקהגמאלא-לריבונותרקכמתייחסלחוקה

עצמה,שישראלמכאן,משפטית,אחריותשלאחרסוגאוחזקה

הסמכתלצורךלהיחשב,עשויהבחזקתה,נמצאימשהשטחימכמדינה

מחלוקתקיימתאמנמלה,שייכימהשטחימאשרכמדינההדין,בית

לשליטהנמסרואשר(אזורימ Aאזורישללמעמדמבאשרמשפטית

עלמחדשנכבשושלאאוסלו)הסכמיפיעלבלעדית,פלשתינית

אחראיתאינהישראלכיבתוכמ,ואניהסבורימ,יששכןישראל,ידי

בנוגעהשלטוניותהסמכויותמרביתשללהפעלתןמשפטיתמבחינה

הנוגעבכללפחותכילצייןישזאת,עמ , 80אלובאזורימלנעשה

בעלאינוזהויכוחישראליימ,אזרחימנגדהמועלימלחשדות

בתורלדין,להעמדתמישראלהסכמתשכןרבה,פרקטיתחשיבות

הזיקהבביסוסהצורךאתממילאמייתרתשלהמ,האזרחותמדינת

ביתלסמכותישראלוהסכמתהואילמקומ,מכלהטריטוריאלית,

נראיתאינהבחזקתההמצויימלשטחימאולאזרחיהבנוגעהדין

אחרותפרשניותבאופציותלבחוריצטרךהדיןיבתזה,בשלבסבירה,

לדין,העמדהסמכותלולקנותמנתעל

אתלפרשהנה ICCה-בפניהעומדתנוספתפרשניתאפשרות

כגוןפוליטית,ישותגמככוללגמיש,באופן ) state (מדינההביטוי

המאפיינימאתהמקיימתשדברך","מדינהשהנההפלשתינית,הרשות

וכושרבאוכלוסייהבשטח,אפקטיבית(שליטהמדינהשלהבסיסיימ

הכריזהלאשהרשותאףוזאת ,) 81חוץיחסיעצמאי,באופןלקיימ,

העצמאותלהכרזתמשקלישכילטעוןשניתן(הגמכמדינהעצמהעל

82משנתהפלשתינית לרשותהשטחימשייכותאת ,) 1988

בפועלהנתונימלאזורימבנוגעלבסס,הדיןביתיוכלהפלשתינית,

(ככולל,השייכותמושגשלמרחיבהפרשנותמכוחהרשות,לשליטת

ושומרון,יהודהשטחילכלבנוגעאו,בפועל),שליטהגמכאמור,

משפטיותזכויותנימלפלשתיהמקנההעצמיתההגדרהעקרוןמכוח

במשפטמחייבלעיקרוןכיומהנחשבזה,עיקרון , 83השטחעל

ליצורמשפטיתזכותישלעמימכיקובע , 84המנהגיהבינלאומי

מתגוררימהמשבובאזורעצמאית,מדינהכולל-פוליטיותמסגרות

 , 85קיימת)מדינהשלבריבונותהפגיעהמשומבכךשאין(ובלבד

 40המשפט

בעלתלמדינהלהפוךהזכאיתפוליטיתיחידהבידיכילטעוןניתן

הליכימלנהלהסמכותאינהרנטיבאופןמצויהנתון,שטחעלריבונות

להסמיךהסמכותאו 86האמורבשטחעברותמבצעינגדפליליימ

סבירהאפשרותקיימתלדעתי,מכאן,במקומה,כןלעשותאחרגורמ

להעמידאותולהסמיךתוכלהפלשתיניתהרשותכייקבעהדיןשבית

(אוושומרוןיהודהבשטחישבוצעועברותבגיןישראלימלדין

עזה),רצועת

ירדןשלזיקתהאתלבססעשויהשלישית,פרשניתאפשרות

להלן,שתוצעהקונסטרוקציהשלהמשפטיתחולשתהלמרותלשטח,

שלראותהמנקודתביותר,הרבה"נזק"פוטנציאללהשישהרי

הכרהמכאן,רומא,לחוקתהצטרפהכברשירדןמכיווןוזאתישראל,

בלב,דרומאחוקתלצורכיולולירדן,השייךכשטחושומרוןביהודה

המתבצעותבעברותלדוןהדיןביתשלאוטומטיתהסמכהתגרור

סעיףאתלפרשישהמוצעת,הקונסטרוקציהפיעלזה,באזור

לאורכבושלשטחהמתייחסרומאחוקתשלהטריטוריאליתהזיקה

 87הרביעיתג'נבהאמנת-הבינלאומיהמשפטשלהכיבושדיני

המדינהשלהזיקההמשךעלשומרימאלודינימ , 88190ךהאגותקנות

שלזכותואתמגבילימ(למשל,הכבושלשטחהשטחנכבששממנה

אףעל ,) 89הכיבושערבקיימהיהאשרהדיןאתלשנותהכובש

יהודהבאזורחלהאינההרביעיתג'נבהאמנתכיישראלשלעמדתה

שטחזהבאזוררואההעולממדינותשלהמכריעהרובושומרון,

לאהאזורשלהירדניהכיבוששכאמור,(הגמ,ירדןמידישנכבש

הדיןשביתמכאן, , 9סהבינלאומית)הקהילהידיעלהואאףהוכר

מנתעלהכיבוש,ערבבשטח,הירדניתבחזקהדיכילקבועעשוי

שיפוטסמכותהקנייתלצורךלטריטוריה,הירדניתבזיקהלהכיר

הצורךאחרות,במילימשמ,המתבצעימבינלאומיימפשעימעל

עשויכבוש,בשטחהמתבצעימבינלאומיימבפשעימלהיאבק

המחזיקבזיקתהכרההאפקטיבית,הפרשנותמודלפיעללהצדיק,

השטחעלריבונותואמגמלדין,העמדהלצורךבשטחהקודמ

אתשהותירהבכךישראל,כילטעוןאףניתןבמחלוקת,שנויה

בעקיפיןהכירהכנה,עלושומרוןיהודהבאזורהירדניתהחקיקה

זו,זיקהשלתוקפהבהמשך

 196ב-ךישראלבידינכבשואשרהאחרימהאזורימלשניבאשר

גמישימלעילשנערךשהדיוןהרי-ירושליםומזרחזעהרצועת-

שללזהדומהבמעמדנמצאתעזהרצועתקלימ,בשינויימלגביהמ,

הימימששתמלחמתערב-הדבלימבשניושומרוןיהודהאזור

לירדן,בניגודומצרימ,ירדנית;ולאמצריתבשליטההיההאזור

באמצעימלבססניתןזאת,עמריבונות,בשטחתבעהלאמעולמ

הפלשתיניתלרשותלישראל,טריטוריאליותזיקותפרשניימ,

מצרימ,(אךהכיבושערבבשטח,הקודמהמחזיקבתור-ולמצרימ

הריירושלימ,למזרחבאשררומא),לחוקתצדאינהירדן,כמושלא

לשטחסופחהעירמזרחושומרון,יהודהאזורילשארשבניגוד

הזההסיפוחמעשהוגמהואילזאת,עמ , 91196ב-ךישראלמדינת

כילהניחיש , 92העולממדינותשלהמכריעהרובידיעלהתקבללא



 • 93ושומרוןיהודהחלקישארכאלירושלימלמזרחיתייחט ICCה-

לדיולעמודצפוייםמתגמליםהאם-ההתגמלויותשאלת . 4

 ?ן))-ב

שללאי-הצטרפותההמרכזיותמהטיבותאחתלכן,קודמשצויןכפי

-לחוקה ) 8 ()ב() 2 ( 8טעיףשלבנוטחונעוץרומאלחוקתישראל

דרטטישינוילמנועהיאשתכליתוהטעיף,ההתנחלויות"."טעיף

מלחמה:כפשעמגדיר , 94הכבושבשטחהאוכלוטייההרכבשל

The transfer, directly or indirectly, by the Occupying " 

Power of parts of its own civilian population into the 

" territory it occupies . 

נציגיאתלהפתיעאמורההייתהלאבחוקהעצמוהטעיףהכללת

כיישראלשלהעקרוניתעמדתהאף(עלרומאבוועידתישראל

שכןבחוקה),הנכללותהעברותמיתרבחומרתהנופלתהעברה

גינבהבאמנתכברנכללכבושלשטחאוכלוטייההעברתעלאיטור

הרואההוראה,נכללהכן,כמולה.צדהנהישראלאשר , 95הרביעית

שנוטףהראשוןבפרוטוקולבינלאומי,פשעמשומהאיטורבהפרת

זאת,עמאליו).הצטרפהלא(שישראלג'נבהלאמנות 1977בשנת

במיוחדהמרחיבלנוטחקשורההטעיףמןישראלשל"אכזבתה"

או("במישריןהעברההגדרתלשמרומאחוקתניטוחבעתשנבחר

בנושאקודמימטעיפימשלמנוטחמהחורגניטוח-בעקיפין")

האפשרותחוטרדבברברומאשנתקבלהההחלטהומן-התנחלויות

שלזמןלפרקלהשעותלאפשרות(פרטהחוקהמטעיפילהטתייג

לפשעיבנוגע ICCה-שלהשיפוטלטמכותההטכמהאתשנימשבע

האופציהאתמישראללמעשהמנעהזואחרונההחלטה .) 96מלחמה

החוקה.שלחלקיאימוץשל

עשויאשרביותר,רחבבאופןמנוטחההתנחלויותטעיףלכאורה,

 ~השותפימרבימישראלימאזרחימלדיןלהעמיד ICCל-לאפשר

אינה Aשטחישלמעמדםבנושאישראלמדינתשלהרשמיתעמדתהכילצייןיש 80

זכויותמצבאתהבוחנותאו"םועדותבפניהמדינהנציגיהכריזולמשל,כךעקבית.

הרשותלידישהועברואזוריםכיידה,עלהמוחזקיםובשטחיםבישראלהאדם

 Second Periodic Report of theישראל.באחריותעודמצוייםאינםהפלשתינית

State of lsrael under the lnternational Covenant on Civil and Political 

Rights, para. 8, UN Doc. CCPR!C/ISR!2001 /2 (2001); Second Periodic 

Report of the State of Israel under the International Covenant on 

1990161 / Economic, Social and Cultural Rights, para. 6-8, UN Doc. E 

) 2001 ( 32 . Add . מתאבדיםמחבליםשלמשפחותיהםבניהעברתבפרשתמנג,ד

העברתלפיההמשפט,בביתהתקבלהשאףמשפטית,עמדההי"מנציגיהציגולעזה

בג"צישראל.ידיעלהכבושהשטחבתוךמגוריםלתיחוםנחשבתלעזהאיו"שתושבי

7015 / במערכת),שמור(עותקפורסם)(טרםהמעריבתדגנהאבצהיהמפדקניעגיויר 02

ברק.השופטשלדינולפסק 10- 9פסקאות

משנתמונטבידאובאמנתמצויהמדינהשללקיומההתנאיםשלהמקובלתהרשימה 81

 _(היינודקלרטיביתלאמנהכיוםונחשבתאמריקה,יבשתמדינותביןשנערכה , 1933

 Convention on Rights and Duties of Statesמנהגי).דיןהמשקפתאמנה

145 . Montevideo Convention), 26 Dec.1933, art. 1, U.S.T (. 

(בהקשר"מדינה"המונחהגדרתשלמרחיבהפרשנותלאמץלצורךבנוגעדומהלעמדה

 S. Rosenne "The Perplexities ofModern lnternationalראו: ,) ICJה-לחוקת

105-106 , 9 ) 2001 ( Law" 291 Rectlei/ des cours . 

82 //: Palestinian Declaration ofIndependence, 15 Nov. 1988 [URL:http 

) 15.12.2002 www.mideastweb.org/plcI988.htm ] (Iast visited on . לצייןיש

עללמעשהאוסריםהפלשתיניתלרשותישראלביןהבינייםהסכמיכיהעודבהכי

ההסכמיםאםספקשכןמכרעת,עודבהאינההפלשתיניתמצדחד-צדדיתמדינההכרזת

ההסכמיםאםספקמקרה,בכלהצדדים.שניידיעלהיסודיתהפרתםלאורתקפיםעודם

 _(ודוקעצמושלוהשיפוטסמכויותסעיפיאתלפרשבבואו ICCה-אתמחייבים

ועניין).דברלכלכמדינהברשותבהכרהמדובראין

כזהפקרליטמעשים'"אלאהפגנותילאאונפדתה'לאיייוהפדהדינשטייןי'השוו 83

 • 5ו 9(תשל"א)

 Shaw, stlpra note 7, at pp. 181-182; A. Cassese Se/fDelerminalionןס 84

-Peop/es (Cambridge, 1995) 315-338; R.A. Falk "The Right ofSelf 

Detennination under lnternational Law: The Coherence of the Doctrine 

and the Incoherence ofExperience" Se/fDelerminalion and Se/f 

) 1997 ,. Adminislralion (Boulder, w. Danspeckgruber & A. Watts eds 

47, 50-61 . 

 Declaration on Principles of lnternational Law Governingלמשל:ראו 85

, 2625 . Friendly Relations and Cooperation Among Nations, U.N.G.A. Res 

) 1970 ( 8028 / UNGOAR 25th Sess., Supp. No. 28 (1970) 121, UN Doc. A . 

אתהשולליםלפלשתיניםישראלביןהבינייםהסכמיעקבנוצרמסויםקושיזאת,עם 86

 IVה-לנספח )ב() 2ו(סיישראלים.אזרחיםלדיןלהעמידהאחרוניםאלושלסמכותם

לספטמבר 28עזה,ורצועתהמערביתהגדהדבברהישראלי-פלשתיניהבינייםלהסכם

אםברורלאכלל(אשרזההסדרכיזאת,עםנראהו.ע'ו, 07ומס' , 33כ"א , 1995

 ICCה-אתלהסמיךהפלשתיניםשלסמכותםאתבמפורששוללאינובתוקף)עודנו

מכריע.משקללויעניקהדיןביתאםוספקישראליםלריןלהעמיד

מס'ו,כ"א , 1949לאוגוסטו 2מלחמה,בימיאזרחיםהגנתדבברג'ניבהלאמנת 2ס' 87

הרביעית").ג'נבה"אמנת(להלן: 453ע' , 30

88 Hague Convention and Regulations Respecting the Laws and Customs 

539 . ofWar, 18 Oct. 1907, Regulation 42, 36 Stat. 2277; T.S :תקנות(להלן"

האג").

האג.לתקנות 43ס' 89

 Dec/aralion oן lhe Conן erence oן the Parties to the Fourthלמשל:ראו 90

Geneva Convention , (5 December 200 1) [URL:http: //www.eda.admin.ch/ 

eda/e/home/foreign/hupoI /4gcl doculn2.Par.0006.UpFile.pdfl 

) 8.6.2002 Iast visited on ( ןtIng_ 011205 _ 4gcdeclarn _ e.pd . 

256ובג"צגםראו . 2690ק"ת ,-1967תשכ"ז ,) 1(מסיוהמשפטהשלטוןסדריצו 9ו / 0 

 • 930 ) 2נו(פ"דבירושלים,מקומייםלענייניםיבהמ"שנידבאח

 Security Council Resolution 478 (1980), 20 Aug. 1980, UNלמשל:ראו 92

Doc. S/RES/478 (1980); General Asselnbly Resolution 56/31 on 

) 2001 ( 56/31 / Jerusalem, 3 Dec. 2001 , UN Doc. N RES . 

לדוןישראלידיעלהדיןביתהסמכתלצורךהסיפוחלמעשהנפקותותהאייתכן 93

 _ירושליםמזרחבשטחישראליםאזרחיםשאינםאנשיםידיעלשבוצעובפשעים

מחזיקהאשרישראלהדין,ביתהסמכתלצורךכילטעוןיהיהיותרקלזה,במקרה

מספקת.טריטוריאליתזיקהבעלתהנהעליו,ריבונותלמעשהותובעתבשטח

94 12 August 1949: Commentary ןסJ. Pictet (ed.) The Geneva Conventions 

283 ) 1960 , 4 . Geneva, vol (. 

הרביעית.ג'נבהלאמנת 49ס' 95

רומא.לחוקת 124סי 96
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הגולן,וברמתעזהבחבלושומרון,ביהודהההתיישבות"ב"מפעל

ממשלתייםובפקידיםממשלהבשרילראותניתןלמשל,כ,ך

אכלוס""מבצעיהיוזמיםבשטחים,חדשיישובהקמתעלהמחליטים

כאחראיםשם,לתושביםמיסויהקלותמאשריםאובשטחים

לסעיףבניגודלשםישראליתאוכלוסייהשלבעקיפיןלהעברה

המתנחליםבראשילראותניתןדומה,באופןלחוקה, ) 8 ()ב) 2 ( 8

הישראליתההתיישבותהרחבתלשםשתדלנותפעולותהמקיימים

פיעל ,לחוקה )ב() 3 ( 25ס'לפיעברה,לדברכמשדליםבשטחים

תקשורתבכלילראותאפילוניתןהחוקה,שלמרחיבהפרשנות

באזוריםלהתיישבלציבורהקוראותופרסומותמודעותהמפרסמים

בשטחים,למשתכניםהלוואותהמאשריםבנקובפקידיהאמורים

ניתןלבסוף,לחוקה, )ד(-ו )ג() 3 ( 25סילפיעברהלדברכמסייעים

ישראל,ידיעלהמוחזקיםבשטחיםהמתיישבאדםבכללראותאולי

ישראלית,בריבונותמצוייםשאינםבשטחיםמדוברכיידיעהמתוך

כשותףאו 97בצוותאכמבצעאוההתנחלויותעברתלביצועכאחראי

 , 98עברהלדבר

ה-בפנילדיןיועמדוישראליםכיהסיכוייםלהערכתי,זאת,עם

ICC תצטרףשישראלביןרבים,אינםההתנחלויותסעיףפיעל

אםהדין,ביתכילהניחשישאףעלוזאתשלאו,וביןרומאלחוקת

מנוגדותבשטחיםהישראליותההתנחלויותכייקבעלכך,דעתוייתן

נימוקים:כמהעלמבוססתזועמדתי , 99הבינלאומילמשפט

האזרחיםמןניכרחלקשלהתנהגותםאםרבספקראשית,

יהיההדיןשביתמנתעלדיהחמורההנהלעילשנזכרוהישראלים

טכנית-מבחינהכןלעשותניתןאםגםלדין,להעמידםמעוניין

אשרביותרהחמוריםב"פשעיםלטפלנועדהדיןבית , 100משפטית

שלי(התרגום 101בכללותה"הבינלאומיתהקהילהשלמעניינההנם

במקריםלדיןמהעמדהלהימנעהתובעאתמנחהאףהחוקה ,),ש,י-

הנובפשעהחשודשלתפקידושבהםובמקריםחמוריםשאינם

 de minimisשלהידועהכללפיעלפועלהדיןביתמשמע, , 102שולי

non curat lex כיסבירזהואין , 103בזוטות)מטפלאינו(הדין

(למשלזניחהבשטחיםההתנחלויותלהקמתשתרומתםישראלים

מןמתנחליםואףהתנחלויותהמאבטחיםחייליםבנק,פקידי-

התביעהרשויותמטעםלדיןולהעמדהלחקירהמטרהיהווהשורה)

 , ICCה-של

מצמצמתפרשנותיעניקהדיןביתכילהניחמקוםיששנית,

לחוקה, ) 8 ()ב() 2 ( 8בס'הקבועבעקיפין"אכלוסיה"העברתלמונח

עלהחוקהסעיפיאתבפרשומונחההדיןשביתהנו,לכךההסבר

בניסוחהשתתפואשרהמדינותשלנציגיהןשחיברונלווהמסמךידי

בחוקההקבועותהשונותהעברותיסודותאתהמגדירהחוקה

) I04(Elements of Crime , סעיףביסודותהדןהמסמךשלבחלק

לקרואישכיהערהבניסוחושהשתתפוהנציגיםצירפוההתנחלויות

העברתשלהעב.רהשלהמקובלתהפרשנותלאורהסעיףאת

לצדדיםלייחסאיןכילטעוןניתןמשמע, , 105כבושלשטחאוכלוסייה

להרחיבכוונההסעיף,שלהמרחיבהניסוחלמרותרומא,לחוקת

 42המשפט

פעילותזה,מנימוקגםכיאפוא,לי,נראהניכר,באופןתחולתואת

בשטחיםההתיישבותמפעלאתזניחבאופןלקדםבהשישעקיפה

 , 106הסעיףבגדרתיפוללא

בענייננוהחלותבנסיבותאםבעינימסויםספקשלישית,

עלהחולש- )ג() 2 ( 8בסעיףהקבועיםהתנאיםכלמתקיימים

מסמךשלהרלוונטיובחלק-ההתנחלויותסעיףשלתחולתו

ההתנחלויותכלאםברורזהאיןספציפי,באופןהעברה,יסודות

יבנלאימי"חמושסכסוךעםל-ובקשר"בהקשרמתקיימות:בשטחים

הסכםעלחתמהומצריםהואיל , 107 ),ש,י-שליוההדגשה(התרגום

ויתרה(וכאמור, 1994בשנתוירדן 1979בשנתישראלעםשלום

הרי ,)-1988בכברושומרוןליהודהבנוגעתביעותיהעללמעשה

תאריכיםלאחרבוצעהאםההתנחלויותעברתכילטעוןשניתן

ליהודהבנוגע-1988ועזהלרצועתבנוגע 1979 (אלוקובעים

ביןלסכסוךאםכיבינלאומי,לסכסוךכללקשורהאינהושומרון)

שאינוחמושכסכסוךלהגדירוניתןאשרלפלשתיניםישראל

הרביעיתג'נבהאמנתאםגםכילטעוןאפוא,ניתן, , 108בינלאומי

המצויההומניטריהרציונל(מכוחהשטחעללחולממשיכה

נכבששמהןשהמדינותלאחרהשתנההסכסוךשאופיהריבבסיסה),

כבושבשטחשהתנחלויותמכאן,התמונה",מן"יצאובמקורהשטח

אינןהןאךהרביעית),ג'נבהלאמנת 49סעיף(מכוחאסורותעודן

באמצעותזהפרשנימכשוללעקוףשניתןהגםמלחמה,פשעמהוות

רומאבחוקתהמצויבינלאומי""סכסוךהמונחשלמרחיבהפרשנות

יהווהבכךהכרוךהקושיכישנדמההריהעברה,יסודותובמסמך

השטחיםשלבהקשרההתנחלויותסעיףיישוםנגדנוסףשיקול

כיספקאיןשלגביההגולן,רמת(למעטישראלבידיהמוחזקים

בינלאומי),לסכסוךהזיקהמתקיימת

שלובאכלוסןבהקמתןהכרוכותהפעולותכילינראהלנטיף,

לאורהדין,ביתשלמסמכותופטורותיהיוקיימות,התנחלויות

בהקשר , 109שלהרטרואקטיביתהחלהעלהאוסרבחוקההסעיף

כבושלשטחאוכלוסייההעברתכיהטענהעםלהתמודדישזה,

יוםבכלומשתכללתהשבהעברהדהיינו,-מתמשכתעברההנה

11הכבושבשטחהנעבריםמצוייםשבו דהיינו,-שרשרתעברתאו 0

אוכלוסיןהעברתשלפעולותמרצףהמורכבתאחתעברה

ידיעלנתקבלההראשוןמהסוגטענהאחדןןן,למכלולהמתגבשות

לעיל,שנזכרה Loizidou,בפרשתאדםלזכויותהאירופיהדיןבית

אשרטורקיהמטעםבהכרזהאי-רטרואקטיביותסעיףכינקבעשבה

נטעןשבהבעתירהדיוןמונעאינוהדין,ביתסמכותאתקיבלה

שהתרחשהחוקיתבלתיהפקעהבעקבותהקנייןבזכותלפגיעה

11ההכרזהמועדלפנירבותשנים היההדיןביתלכךשנתןההסבר , 2

ומתחדשתשבהלרכושה,גישההעותרתמןנמנעתשבויוםבכלכי

צפויאינוזהתקדיםלדעתי,הפרטי,מקניינהליהנותזכותההפרת

כעברהמנוסחתזושכןההתנחלויות,לעברתבנוגעישירבאופןלחול

האוכלוסייהמעברבעתהמשתכללתעברה-(היינוהתנהגותית

 Loizidouבפרשתדוברשבהההפרהבעודהכבוש),השטחאל



מצבשלהתמשכותובחובה(הכוללתתוצאתיאופיבעלתהייתה

חוקי).בלתי

 ICJה-כילצייןשמענייןהריהשרשרת,עברתלדוקטרינתבאשר

לראותישכיוקבעזודבוקטרינהרחוקהלאבעברשימושעשה

 ) 1999(מרץ-יונייוגוטלביהנגדנאט"ושביצעהההפצצותבטדרת

כיהטענהאתהדיןביתדחהזהבטיטעל .אחדעודבתיכמכלול

הקבועבכוחהשימושאיטורשללהפרתובנוגעהצדדיםביןהטכטוך

11והפצצההפצצהכללאחרמחדשמתעוררהבינלאומי,במשפט 3 , 

ביןבטכטוךלדוןטמכותוקביעתלצורךהקובעהמועדכיופטק

תחילתמועדהנוההפצצות,חוקיותטביבנאט"ולמדינותיוגוטלביה

שניתנה ICJה-לטמכותיוגוטלביהשלשהטכמתהמכאן .המתקפה

רטרואקטיבית,שיפוטטמכותהדיןמביתושללההמתקפה,במהלך

מועדלאחרשבוצעונאט"והתקפותאתגםלכאורה,מכטה,אינה

שללעיל,(וכאמורלמדימאולצתבפרשנותשמדוברהגם .ההכרזה

 ~יששיפוט),טמכותלנושאילמדישמרניתבגישההמאופייןדיןבית

רומא.לחוקת )א() 3 ( 25ט' 97

רומא.לחוקת )ד( ,)ג() 3 ( 25ט' 98

גינבהלאמנת 49טיתחולתנגדהישראליםהטיעוניםחולשתעלזוהערכהמבטטאני 99

בנושא,הבינלאומיתהקהילהשלהעקביתהעמדהועלמח,דיש"ע,שטחיעלהרביעית

 J.M. Henckaerts, Deportation and Transfer ofCiviliansלמשל:(ראומאידן

in Time ofWar, 26 Vand. J. Transnat'l L. (1993) 469, 477; General 

Asselllbley Resolution 51 /133 on Israeli Settlements in the Occupied 

Palestinian Territory, lncluding Jerusalelll, and the Occupied Syrian 

Golan, 13 Dec. 1996, UN Doc. N51 1592 (1996); General Assembly 

Resolution ES-I 019 on Illegal Israeli actions in Occupied East Jerusalelll 

. and the rest ofthe Occupied Palestinian Territory, 20 Dec. 2001 , U.N 

) 2001 ( 019 Doc. NRES/ES-l (. גינבהאמנתשלפיההישראלית,לעמדהבאשר

מחזיקמידינתפטווהןהואילעזה,וחבלשומרוןיהודה,בשטחיחלהאינההרביעית

שכןשגויה,ככללהנהזופרשנותשלדעתיהריבשטח,החוקיהריבוןשאינוקודם

כי(ונדמהאויבאוכלוטייתעללהגןהנההרביעיתגינבהאמנתשלהעיקריתמטרתה

אולישניתןהגםלישראל).בנוגעאויבכאוכלוטייתנתפטיםשהפלשתיניםחולקאין

ורקארהעוטקותהוראותשכזהכבוששטחעללהחילמקוםאיןכידבוחק,לטעון,

שלהדמוגרפיההרכבלשינויכישנראההריהקודם,הריבוןשלהאינטרטיםעלבשימור

הנטייהלאורמקום,מכלשם.התושיבםחייאיכותעלישירההשפעההכבושהשטח

עצמיתלהגדרההשואפיםעמיםשלזכויותיהםביןלהשוותהמודרניהבינלאומיבמשפט

 Protocolלמשל:(ראוקיימותמדינותזכויותלביןזר)כיבוששלבנטיבות(בעיקר

Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating 

to the Protection ofVictims of lnternational Arrned Conflicts (Protocol 

3 . ll), 8 June 1977, art.l , 1125 U.N.T.S :ישהראשון"]),"הפרוטוקוללהלן

כבלתיייתפטהמקומייםהתושביםשלהעצמיתההגדרהבזכותהפוגעצעדכילהניח

הקודם.הריבוןבזכויותהפוגעצעדכמוממשחוקי,

העברתנגדהאיטורבגדרנופלאינותושיבםשלרצונימעברלפיהאחרת,טענה

שנזכרהלמגמהמנוגדת ,) Levy, supra note 17, at p . 239למשל:(ראואוכלוטייה

ההומניטריהבינלאומיהמשפטהוראותאתאפקטיביבאופןלפרשהצוררדבברלעיל

כיגםנראהפרטיים).גורמיםמצדפגיעהמפניגםהמוגנתהאוכלוטייהעללהגן(יש

לרגליהמתחתהקרקעאתשומטרומא,בוועידתשהתקבלהטעיףשלהמרחיבהנוטח

הטענה.של

בטמכויותיולהשתמש CC 1ה-עללפיוטייגהכוללרומאלחוקת ) 1 ( 8טעיףאתגםראו 100

כחלקאומדיניותאומתכניתכחלקמבוצעיםהפשעים] Iכאשר"בעיקרהטעיףפיעל

-אחרותבמילים .).ש.י-שלי(התרגוםנרחב"בהיקףכאלהפשעיםשלביבצוע

החוקה,בגדרהנופלותרדיותטפואומקריותבהפרותלטפלנועדלאהדיןביתככלל,

ההומניטרי.הדיןשלשיטתיותאונרחבותהפרותשלבמקריםאלא

ראו:זה,מטעםבחוקהההתנחלויותטעיףהכללתעללביקורתרומא.לחוקת ) 1 ( 5טי 101

866 . Brown, supra note 11 , at p . 

רומא.לחוקת )ג() 2 ( 53 ,)ד() 1 ( 17ט' 102

 . Schabas, sllpra note 11, at pp . 21-22 , 25למשל:ראו 103

104 ) 2000 ( 2 . lCC Elements ofCrimes, U.N. Doc. PCNICC/2000/1/Add :להלן)

 P. Kirsch & V .ראו:זה,מטמןשלבמעמדולדיוןהעברה").יטודות"מטמן

Oosterveld "The Post-Rome Conference Preparatory Commission" Rome 

96-99 , 93 . Statllte oj the JCC, supra note 21 , at pp . 

' The terrn 'כי:קובעתשם),(ראוהעברהיטודותלמטמר 44שולייםהערת 105 transfer " 

needs to be interpreted in accordance with the relevant provisions of 

" intemational humanitarian law . 

 . Blumenthal, supra note 25, at p . 599ראו:שונה,לדעה 106

 . 3יטוד ,) 8 ()ב() 2 ( 8בטיהעברה,יטודותמטמן 107

108 Human Rights lnquiry COlllmission Report on the Question oj the 

Violation oj Human Rights by Jsrael in the OCCllpied Palestinian 

12 . Territories, UN Doc. E/CN.4/2001 / 121 (2001) at p . 

בינלאומייםטכטוכיםשלבהגדרהכוללגינבהלאמנותהראשוןהפרוטוקולכילציין,יש

אםוטפקלפרוטוקול,הצטרפהלאשישראלעקאדאלאומי.לשחרורמלחמותגם

המפקפקותלדעות . 24 ) 1983 (מלחמהיינידינשטייןי'מנהג.ידיןמשקפותהוראותיו

 C. Greenwood "Customaryגם:ראוהראשוןהפרוטוקולשלהמנהגיבמעמדו

Law Status ofthe 1977 Additional Protocols" Humanitarian Law oj Armed 

Conjiict (Dordecht, J.M. Delissen & G.J. Tanja eds. , 1991) 94; T. Meron 

, Human Rights and Humanitarian Norms as Cllstomary Law (Oxford 

 G. Abi-Saab "The 1977 Additional Protocolsראו:מנג,דאר . 1989 ( 62-78

" and Generallntemational Law: Some Preliminary Reflexions 

& Humanitarian Law oj Armed Conjiict, supra, at p. 115; M. Sassoli 

, A.A. Bouvier How Does Law Protect in War? (Geneva, 1999) 109; Scharf 

93 . Sllpra note 22, at p . 

רומא.לחוקת 24טי 109

122ר"עלמשלהשוו 1 1 0 / הנההכנטהלמטדו"ח(אי-הגשת 326 ) 2לז(פ"דמ"י,נילעפי 82

הדו"ח).הגשתלמועדעדיום,בכלמתקיימיםיטודותיהאשרמתמשכתעברה

4603דנ"פלמשלהשוו 1 1 1 / התנהגויות(שרשרת 303- 301 , 289 ) 5נא(פ"דמי",נימשלום 97

אחת).כעברהלהיחשבעשויהחוקיותבלתי

112 2216 . Loizidou v. Turkey, 1996 (ser. Vl) Eur. Ct. H.R . 

113 124 . Lega/ity ojUse ojForce (Yugos/avia v. Belgium) 1999 I.C.J 

) provisionalllleasures); Lega/ity oj Use oj F orce ()ilgoslavia v. Canada ( 

1999 I.C.J. 259 (provisional measures); Legality oj Use oj Force 

)ilgoslavia v. France) 19991.C.J. 363 (provisional measures); Lega/ity ( 

ojUse oj Force (Yugos/avia v. Germany) 1999 I.C.J. 422 (provisional 

481 . measures); Lega/ity ojUse oj Force (Yugos/avia v.lta/y) 1999 I.C.J 

(provisional measures); Legality oj Use oj Force (Yugoslavia v. 

NetherZands) 1999 I.C.J. 542 (provisional measures); LegaZity oj Use oj 

;) Force (Yugos/avia v. Portuga[) 1999 I.C.J. 656 (provisional measures 

Lega/ity ojUse ojForce (Yugoslavia v. Spain) 1999 I.C.J. 761 (provisional 

821 . measures); Legality oj Use oj Force (Yugoslavia v. U.K.) 1999 I.C.J 

). provisional measures) ; Legality oj Use oj Force (Yugoslavia v. US ( 

) 1999 I.C.J. 916 (provisional measures . 
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יראה ICCה-אמשגמהסיכויימאתלהגבירמנתעלזהבתקדימ

ואחרילפני-לשטחימישראליתאוכלוסייההעברתמקריבכל

ימהרלאהואאח,דעובדתיכמכלול-לתוקףהחוקהכניסתמועד

הטמפורלית.סמכותובגדרנופלתהעברהכילקבוע

משפטיתמדיניותמשיקוליייטה,הדיןביתכילינראהלסיכומ,

ההתנחלותעברתשליחסיתהקלההחומרהלאורבעיקר-

ישראלימלדיןלהעמידשלא-העברהיסודותשבהוכחתוהקשיימ

רקק""דגילדיןמלהעמידויימנעקיימותהתנחלויותהקמתבגין

מאיד,ןוחדשות.ותיקותהתנחלויותאכלוסבהמשךהמעורבימ

תיקבעכיאוחדשותהתנחלויותיוקמואמכיהסתברותקיימת

התנחלויותשלמסיביאכלוסשתעודדחדשהממשלתיתמדיניות

לפרשהצורך-הפוכיממשפטיתמדיניותששיקוליהריקיימות,

שינוילמנועשנועדכסעיףההתנחלויותסעיףאתאפקטיביבאופן

יגברו.-הכבושהשטחאוכלוסייתהרכבשלמשמעותידמוגרפי

מנהיגיגמכמובנדון,ההחלטהמקבליהפוליטיקאימזה,במקרה

חשופימיהיוהאמורה,המדיניותלאימוץילחצואשרהמתנחלימ

 • ICCה-בפנילדיןהעמדהלסכנת

שימוש-הטריטוריאליתהזיקהשלהאחר.הצדד

בטרורלמאבקככליישראלידיעלרומאבחוקת

הטריטוריאליתהסמכותזיקתסעיףפרשנותבשאלתדנוכה,עד

יועמדושישראלימהאפשרותבחינתשלבהקשררומאחוקתשל

מהווהאינהרומאחוקתכילציין,זאתעמחשוב . ICCה-בפנילדין

בהלבצעלישראלמאפשרתהחוקהישראל.נגדהמופנה"איומ"רק

המשפטשלהאכיפהבמנגנונילהסתייעכדי"אופנסיבי"שימוש

ישראלימנגדהמופנההטרורבגללהיאבקמנתעלהפליליהבינלאומי

ביןיכולה,כזופעולהאל-אקצה.אינתיפאדתשלראשיתהמאז

מחסההנותנותמדינותנגדבינלאומילחץלהפעלתלהובילהיתר,

להסגירמישראל,שלידהלהישגמעברהנמצאימלטרוריסטימ,

במקריממעוניינת,להיותעשויהישראללכ,ןמעברהדין.ביתלידי

בפורומהפלשתיניהטרורראשינגדשיפוטיהליךבקיוממסוימימ,

עלוזאתכעדיף,הבינלאומיתהקהלדעתבעינילהיתפסשעשויזר

בכירימשלבישראללדיןבהעמדתמהמתעוררתהבעייתיותרקע

בקהילהרבימאשרבהליךברגותי,מרוואןכגוןפלשתינימ,

 • 114פוליטיתבהטיהכנגוערואימהבינלאומית

מפורשתהוראהכוללתאינהרומאחוקתכילצייןישזאת,עמ

 , ICCה-סמכותבמסגרתהנופלכפשעטרורפעולותלהגדרתבנוגע

טרורגילויימגדירותבינלאומיותאמנותשלניכרשמספראףוזאת

11בינלאומיימכפשעימספציפיימ S . ,עברותלכלולהאפשרותלמעשה

לקראתשנערכודביונימנידונהבחוקהסמימ)עברותגמ(כמוטרור

אלהבעברותכיהתפיסהבגיןהיתרביןונדחתה,החוקהעריכת

דיןביתבהתערבותצורךבלאהמדינתית,ברמהלטפלעדייןניתן

11בינלאומי החברותלמדינותאפשרותהותירההחוקהזאת,עמ . 6

שינויימלתוקף,החוקהכניסתממועדשנימשבעבתומלשקול,
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טרור,זהובכללנוספות,עברותהוספתלכלולעשויימאשרבחוקה

 • 11דהדיןביתלסמכות

חופפותישראלנגדהמופנותרבותטרורעברותמקרה,בכל

לראותוניתןהואיל . ICCה-בסמכותהמצויותאחרותלעברות

אל-אינתיפאדתשלפריצתהמאזנימ,לפלשתיישראלביןבסכסוך

11 (גבוההעצימותבעלכסכסוךאקצה, 8(high intensity , הרי

מהוראותחלקוהפרתהמלחמה,מדיניחלקהסכסוךעלשחלימ

למשל,כ,ןמלחמה.כפשעתיחשבלסכסוךהצדדימידיעלאלה

אדמבנישלובגוףבחיימפגיעהכגוןפשעימרומאבחוקתמוגדרימ

ביעדיממכוונתופגיעההאיבהבמעשיפעילחלקנוטלימשאינמ

11אזרחיימ נגדנימפלשתימפגעימשמבצעימטרורשפיגועימכאן . 9

עלכן,עליתרהחוקה.פיעלמלחמהפשעיהנמישראלימאזרחימ

ו-אמנסטיהאדמזכויותארגונילאחרונהשפרסמודעתחוותפי

Human Rights Watch , שבוצעההתאבדותפיגועיבגללראותניתן

יש . 121רומאבחוקת,כהגדרתו 120האנושותנגדפשעמשומבישראל

שללפחותהטרור,מפעולותבחלקלראותניתןכיגמהסבורימ

כסוגישראל,לחיסולהקוראימפונדמנטליסטיימאיסלמיימארגונימ

כילציין,חשוב . 122רומאלחוקת 6בסעיףכהגדרתועמ,רצחשל

גמאלאהפשע,שלהישירימהמבצעימעלרקחלהאינההחוקה

ועל 123וכיוב')משדל(מסייע,כאמורפשעבביצועהמשתתףכלעל

הפשעימאתשביצעומעין-צבאיאוצבאיארגוןחברישלמפקדיהמ

פעולותנקטוולאהפשעעללדעתצריכימהיו(אמהאמורימ

 • 124אותו)למנועמתאימות

לדיןולהעמידלחקור ICCה-אתלהסמיךרשאיתשישראלמכאן,

(ובלבדישראלשלבשטחהטרורפיגועילביצועהאחראימאת

הפרשנותשיטתלדעתי, .) 2002ביוליה-ולאחרבוצעושהפיגועימ

טרורפיגועיגמכילמסקנהלהובילצריכההחוקהשלהאפקטיבית

בשטחימ(התנחלויותישראלבשליטתהמצויימאחרימבאזורימ

הזיקהסעיףהפעלתלצורךישראלי,בשטחמתבצעימוכדי)

הטריטוריאלית.

סיכוםה.

המשחק""כללישינויאתמסמלתרומאחוקתשללתוקףכניסתה

יחסישלאופקיממודלמעבר-הבינלאומיימהיחסימבמערכת

הבלעדיהסמכותכמקורהמדינהריבונותרעיוןעלהמבוססגומלין,

מהכרהנובעאשראנכי-נורמטיבי,למודלהבינלאומי,המשפטשל

ובצורךאוניברסליימואינטרסימערכימשלבתקפותמוגוברתהולכת

נוסףכשלבהעולממדינותמפניאלוואינטרסימערכימעללהגן

ספציפי,באופןהבינלאומי.המשפטעלהעוברתהחוקתיתבמהפכה

לעלייהתוביל 2003שנתבראשית ICCה-שלפעילותותחילת

יהפוךהואההומניטרי.הבינלאומיהמשפטשלבהשפעתודרמתית

מקבליעלהשפעתותגברמכך,וכתוצאהמבעבר,בהרבהאכיףלהיות

העולמ.במדינותהציבוריהשיחועלהפנימיהדיןעלההחלטות,

להיות)צריכהאינה(וגמלהיותיכולהאינהישראלכימובן



משנהמקבלתזוקביעהאלו,התפתחויותשלההשלכותמןמבודדת

גםשיפוטסמכות ICCל-מקנהרומאחוקתכיהעודבהלאורתוקף

זו,ברשימהשפירטתיכפיהחוקה,אתאשררושלאלמדינותבנוגע

מודלפיעלמרחיבבאופןיפרשהדיןשביתלצפותשניתןהרי

המתבצעתפעילותבגיןסמכויותיואתהאקטיביתהפרשנות

איןכידבעהשאני(הגם 1967בשנתישראלבידישנתפסובשטחים

ההתנחלויותבסעיףנרחבשימושיעשההדיןשביתרבסיכוי

במוקדםעצמם,ימצאוישראליםכיסבירותקיימתכן,עלבחוקה),

ובסופוהדין,ביתשלהתביעהרשויותשלחקירהתחתבמאוחר,או

סבירהייתכנותקיימתדומה,באופןהנאשמים,ספסלעלגםדברשל

לסמכותכפופיםיהיוושולחיהםפלשתינאיםטרוריסטיםכילמדי

אותם,לשפוטהדיןביתאתלהסמיךתבקשוישראלהיההדין,בית

צריכהלישראלים,בנוגערומאחוקתתחולתדבברזו,הערכה

שלאשההחלטההגםישראל,מדינתשלבמדיניותהשינוילגרור

ביתאודותנוסףמידעיתקבלאשרעדלחוקהזהבשלבלהצטרף

בירושליםההחלטותמקבליאתפוטרהדבראיןסבירה,נראיתהדין

הבינלאומיהמשפטשלמעמדואתמחדשלהעריךהצורךמן

ראשיבקרבההחלטותקבלתבתהליךהישראלי,דביןההומניטרי

ואזרחיםלוחמיםשלוהכשרתםחינוכםובתהליךהביטחוןכוחות

להסירהנהזה,בהקשרהמדינה,שלאחריותהכינדמההשורה,מן

אחדבקנהשעולהמדיניותלאמץ-הישראליהציבורבפנימכשול

מןהחורגיםתושביםבעצמהלהענישרומא,חוקתהוראותעם

בכ,ךהציבור,בקרבהחוקההוראותאתולהטמיעהאמורהסטנדרט

מהמדינותלהיותבעבראותהשהנחההערכילקונאמנהישראלתהיה

בכלל,בינלאומית,פליליתשפיטהשלברעיוןהתומכותהראשונות

 •בפרטקבוע,פלילידיןביתוהקמת
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