
המקומן:המשפטת Iבב

מצבתמונת-שיפוטיתלבדלנותמשפטידילולביו

חוקתיתכמהפכהביגלאומימשפטא.

ביותרמשמעותיתתוטפתהיאחוקתית,מהפכהכלחוקתית,מהפכה

מברגימפטישימ,אותמלכלהדין,ת/עורךשלהעבודהכלילתיק

מאמץבגינממחייבתשגרתיתעבודהשכלוחלודותישנותומקדחות

טיעונימשלוחדישנוצץטטמטפקתהחוקתיתהמהפכהמיוזע,

ללאכמעטפתאומ,עבירימ,בלתיהיושבעברמכשולימעוקפי

יותר,חזקיותר,עמוקלקדוחהדיןעורכימצליחימכוח,הפעלת

טביבתמ,אתללכלךומבלייותרמהר

יוצרתעל-חוקיותאדמבזכויותהכרההכוללתחוקתיתמהפכה

ומשלשומכפילהמשפטמערכתכלאתהעוטףקרומחדש,ממד

שהטמיןבפתקימלמצואיכולהדיןשעורךהטיעוןקוויטפקטרומאת

הרבהוגממנהלי,אוחוקתיתיקכלהדיון,לקראתמעילודבש

הדיןועורכיחדש,צבעמקבליממ,ואזרחייפליליימתיקיממאוד

ולגלותהחוקתיתהמהפכהלמשקפימבעדבהמלהתבונןיכולימ

לזהותידעהלאהעל-חוקיתבעדשהמזוינתהבלתישהעיןגוונימ

נשארתשאיננהאמיתית,חוקתיתלמהפכהכמובן,נכון,זהכלבעבר,

בלדב,הרטוריבמישור

המשפטלתוךהבינלאומיהמשפטשלמטוימימשדותשללחדירה

שלהתחייבויותיהדומות,תוצאותלעתימישמדינהשלהמקומי

שכללכךלהביאעשויותבינלאומיימבטטנדרטימלעמודהמדינה

והפעממחודשת,לבחינהלכאורה,לפחותראויימ,יהיוהעברתקדימי

המשפטיימהשדותדבבר,הנוגעימהבינלאומיימהקריטריונימפיעל

אקראזהשבחיבורשדותהמזהבהקשרהבולטימהבינלאומיימ

השדותאתהיתרביןכוללימוהמהחוקתי",הבינלאומי"המשפטלהמ

ההומניטריהמשפטהבינלאומי,האדמזכויותמשפטהבאימ:

עקרונותשלהזרמה , 2הבינלאומיהפליליוהמשפט Iהבינלאומי

שלהמקומיהמשפטלתוךהבינלאומיהחוקתיהמשפטמתחומ

מדינהאותהשלהמקומיימהמשפטבתיבפנילטעוןוהיכולתמדינה

טענותשיפוטטמכותהרוכשימבינלאומיימטריבונלימבפניאו

עבורחדשמצבלכאורהיוצרימהבינלאומילמשפטהמתייחטות

המשפטי,הטיעוןאופקאתניכרבאופןומרחיבימהדיןעורכיציבור

הבינלאומיהמשפטשלהזוהראייהבמקרה,ולא"לכאורה"אמרנו

שלראייתוהיאהמדינתיהחוקתיהמשפטאתכ"עוטף"החוקתי

במשפטשניותוארבירושליםהעבריתברטיטההאונימראשוןתוארבעלדין,ורךע

פלדמן.אביגדורדיןעורךמשרדבלונדון. UCLברטיטתמאוניהאדםזכויותשלבינלאומי

הפרדוקטמקומי,משפטפניעללעליונותהטועןהיבנלאומיהמשפט

המשפטתחולתאתהקובעהואהמקומישהמשפטהואהמשפטי

חדירתו,מידתואתהבינלאומי

בחקיקה-הנדרשימ(ובמקרימאמנהבאשרורדישלאברור,

השפעהתהיהזובינלאומיתחוקתיתשלמהפכהכדימזרימה)

במטגרתכזהתהליךשיתרחשכדיהמקומי,המשפטעלאמיתית

שלאגורמיממטפרשלתודעתיתמהפכהבמקיבלדרושההמדינתית

המוכר,המשפטיהמבנהשלמעמיקכהלשינויבנויימתמיד

המכירימפרקליטימשלהופעתמללאהדין,עורכיהמראשונימ

המשפטלחדירתתהיהלאהחוקתי,הבינלאומיהמשפטאתומבינימ

משפטבשיטותהמקומי,המשפטעלממשיתתוצאהכלהבינלאומי

הדיןעורךשלשתפקידוכזוהנההתפקידימחלוקתאדברטריות,

באופןולשופטימהמשפטלביתוהגשתוהמשפטיהטיעוןבבניית

האינטליגנטי,וביטוטממקוריימטיעוןקוויבמציאתוטדור,בהיר

והחידושימהדוקטרינותאתיאמצוהמשפטשבתיהטיכויאתמפחית

ציבורשלמעמדובחשיבותלהפריזקשהמעצממ,הבינלאומיימ

שמדוברואףהבינלאומי,המשפטשלההחדרהבתהליכיהדיןעורכי

ולנצלהמשפטיימבשינויימלהכירהראשוןהוארובפישעלבציבור

חולףזאתבכללעתימללקוחותיו,בחובוטומןשהואהתמורותאת

נתפטשעדייןמהעלטיעוןלבטטמעזימהדיןשעורכיעדזמן

זר,כמשפטפטיכולוגית

הבינלאומיהמשפטלחדירתתהיהלאשבלעדיוהשניהגורמ

המשפט,ובתיהשופטימציבורהממשמעותכלהמקומילמשפט

 ..הבינלאומיימהמשפטיימהשדותבתקפותבהכרהדילאכאן

דיןעורכיהדובר:שלעמדותיואתמטגירהמשפטיהשדהשלבכינויוהבחירהלעתים

במשפטורואיםהבינלאומיהאדםזכויותמשפטבתחוםהעוטקיםריבםואקדמאים

משפט"הביטויאתשונאיםאדם,בזכויותלפגיעהפטולמשפטיהיתרההומניטרי

המלחמה"דיניבשםלכנותוומעדיפיםהומניטטיניחוחלוהמעניקהומניטרי"

לחימהבימיוהאטורהמותראתהמטדירלשדההיאהכוונהכךאוכךהבינלאומיים".

וכיבוש.

הפרטיםשביןהיחטיםאתכמטדיריםמאופייםנובעתאלותחומיםבשלושההבחירה

שלושתעוניםככאלההשלטון.וכוחותטמכויותשלחוקתיתהגבלהדייעללשלטון

הבינלאומיהאדםזכויותמשפט-חוקהשלהקלטיתהליברליתלהגדרההתחומים

מטדירבינלאומיהומניטרימשפטבטיטיות,אדםבזכויותהפגיעהמגבלותאתמטדיר

והמשפטלחימהלאיזורישנקלעוהאזרחיםזכויותואתמלחמהבעתהכוחמגבלותאת

עקרוןאתומקבעהקודמיםהשדותשניאתהדברים,יתרביןאוכף,הבינלאומיהפלילי

תפקידים.ושאינשל ) Accountibility (באחריותהנשיאה

נןהמשפט



Come 10 Paiesline , בוקובזהאריק, ZOOZ 

שנישלתולדההואזהספקטרומ

שלבנשמתההמצויימנוגדיממאפיינימ

עללומרנהוגמחדהשופטת:הרשות

היחידהאורגןשהיאהשופטתהרשות

לבצעעליו)(ומוטלשמסוגלבמדינה

הבינלאומי.המשפטאכיפתתפקידאת

במובןהיאמדינהשלהשופטתהרשות

שנטלהבינלאומיתמ"ברנז'ה"חלקזה

פופולרי,(הלאהתפקידאתעצמהעל

המשפטהוראותאתלאכוףלעתימ)

במשפטלהטמעתוולדאוגהבינלאומי

הזההרשמילתפקידהמקומי.

רשמיימבלתיאלמנטיממצטרפימ

בתיועלשופטימעלהמשפיעימ

אפילוולעתיממנטליבאורחהמשפט

שלהיחסקבוצתכגוןמודעלא

מורכבתרובפישעלשופטימ

ומאנשיאחרותמארצותמשופטימ

הרשותמאידרמפורסמימ.אקדמיה

השלטוןמזרועותאחתהיאהשופטת

יחסלהישככזו,המסוימת.המדינהשל

המשפטיימלמוצרימאינטימי

ולכתיבהלפסיקהלחקיקה,המקומיימ,

המשפטהמקומית.האקדמית

בהבנתמושגישינוידורשהבינלאומי

שבבסיסהחברתיתהאמנהמודל

כללימוקבלתהליברליתהדמוקרטיה

גורמימידיעל , 4כביכולהמוכתבימ,

לחקיקהשופטימשליחסמזרימ.

המקנייני.כמעטהואהמקומית

המחוקקשלעליונותואתמקבלימ

בשררבימבמובנימשהואהמקומי

הרעיוןאתומתעביממבשרמ

שופטימשבעהאוחמישהששלושה,

שפתמאתדוברימשאינמכמוהמ,

להמלהכתיביוכלושלהמהגאוגרפי-תרבותיבמרחבחיימואינמ

 .ישראלארץשלממשיתה I:'מ ' J':Iעל )!(מערבההמצביעט Dיאל' Jקולולתיירעצמואתבוקובזהן I:'ה,"בציור
וכחות Jלכהשלכהכמוה,יהצייראומרבנוף'שליהנוכחותי ...בקירוב-1930מרבוזאבשלכרזת-תיירותהמקור:

 .) 68עמ'התערוכה,(קטלוגטית'יי Dקולוניאל'נוכחותבנוף:הציונית

רבימבמקרימהיאכזוהכרהבפניהמ.הנמצאלתיקהרלוונטיימ

ליישמרבותדרכימישדבר.אומרתלאועדייןומתבקשתפשוטה

לחוקהאימוץשלההפנמהומידתהבינלאומי,המשפטהוראותאת

עממגיעזהשמשפטמהבנה-רחבבספקטרומלנועיכולהמקומי

ומדינתיתבינלאומיתפסיקהנרחבת,אקדמיתכתיבהשל"תרמיל"

-האחדבצד-ומומחימנציבויותועדות,שלופרשנותחשובה

האורגניהמצעמתוךהבינלאומיהמשפטסעיפישללעקירהועד

מסיביושימושהמקומיותהדוקטרינותבתוךהטמעתמשלהמ,

 • 3האחרבבצד-המקומיהחוקועליונותהדינימשוויוןמברבחזקות

 74המשפט

 • 5ועקרונותתקדימימ

למשפטביחסההמשפטבתימערכתנעהאלוקטבימשניבין

תהליכימשלבבואהכמובן,הוא,האמורהמתחהבינלאומי.

המאהבפתחהחברהשלאחרימבתחומימהמתרחשימסוציולוגיימ

ורב-תרבותיותלאומיותקהילתיות,ביןהמתחהעשרימ-ואחת,

ואוניברסליות.לגלובליזציה

מאו,דחשובימנוספימ,גורמימישוהשופטימהדיןעורכימלבד

במשפטהבינלאומיהמשפטשלההטמעהמידתעלמשפיעימאשר



עלשיקשהודאיהרחב,הציבורהואבהמשהראשוןומובןהמקומי,

אתלעכלשתהיה,ככללקלוטומוכנהפתוחהמשפטית,מערכת

למהלךהציבורשלאיתנההתנגדותשלבימימהבינלאומיהמשפט

במדינותבלדב,תאורטיתבשאלהשמדוברדומהזאת,עמכזה,

בשדההבינלאומיהמשפטלקליטתהציבוריתההתנגדותשבהן

וקמצניתקמוצההיאאףהמשפטמערכתתהיהחזקה,היאמטוימ

המשפטמערכתשבהמשבמקומותלזכורישועודאליו,ביחטה

אתלשנותהכרעותיהיכולותהציבור,מצדגבוההלהערכהזוכה

 , 6התנגדותואתולהקהותהציבורעמדת

שנתאתלהזכיראוהבימבינלאומיבמשפטהמתמחימדיןעורכי

המשפטכיהארטהנודעהמשפטיהפילוטוףהכריזשבה,השנהן 96ן

הפוזיטיביטטית,האטכולהבמבחניחלקית)אמ(גמעומדהבינלאומי

המילה,מובןבמלואמשפטמערכתלהיותפוטנציאלבוישכןועל

השלכותלהישאשרכשרותחותמתזהתחומקיבלשבהכשנה

אוטףמהווהאכןהבינלאומישהמשפטהארטהכריזמאז , 7מעשיות

במערכתכמוברוראינושלהמהזיהוישכלל(הגממחיייבמכללימשל

ובמיוחדהבינלאומי,במשפטגדולותתמורותחלומקומית),משפט

פריחתולהבנתהמפתחשנתכאשרהחוקתי,הבינלאומיבמשפט

דיןבתיהקרה,המלחמהוטוףברליןחומתנפילת-ן 989היא

כפטריותקמוונציבויותועדותקבועימ,משפטבתיבינלאומיימ,

משלושימלמעלההיומפועלימהטפירותאחתולפיהגשמ,אחרי

בינלאומיותאמנות , 8העולמברחביבינלאומיימוטריבונלימדיןבתי

גוףבאמצעותאמ-אכיפהמנגנוניתמי,דכמעטהיומ,כוללות

אופקחימבאמצעותאמתלונות,לבחינתהאמנהפיעלהמוקמ

הקמתבאמצעותואמתקופתיימדו"חותבהגשתהמדינותחיוב

בתחומהאקדמיתהכתיבהמחייבת,שפטיקתמממשמשפטבתי

הייתהלאהעכשוויתהבינלאומיתהפטיקהוכמותניכר,באופןגדלה

ביתאתלהוטיףישכמובןאלהלכלמשפט,שיטתאףמביישת

בתישלתולדהשהואבהאג,שהוקמהבינלאומיהפליליהמשפט

לפשעימהמיוחדימהדיןבתיושלובטוקיובנירנברגהצבאיימהדין

הבינלאומי,הפליליהמשפטביתוברואנדה,ביוגוטלביהשבוצעו

 , 9מטוימבינלאומיבטכטוךקשורהשאינהרחבהשפיטהטמכותשלו

ברורשהיהמהאתמטמןוהואהקרוב,ביוליממשלפעוליתחיל

למדינותקשהשכיומ-מזמןהבינלאומיהמשפטשללמומחימ

מעוניינותאינןהןאמגמהיבנלאומיהמשפטשלמהשפעתולהתחמק

 , lעליהןסבהחלתו

חופשוחוק-יטוד:וחירותוהאדמכבודחוק-יטוד:נתקבלוכאשר

למשפטלפרופטורימבקריאההעליוןהמשפטיבתנשיאיצאהעיטוק,

ניתןהאמחוקתית,מהפכהבישראלאירעהכישילמדובישראל

המשפטגמכיללמדלפרופטורימלקרוא , 2003שנתבתחילתהיומ,

שהואהמשפטיימלשדותישהאמלאזורנו?חדרהחוקתיהבינלאומי

כלישהואעליולומרשניתןכךשלנוהמשפטבבתינפקותכולל

ישראלימ?דיןועורכתדיןעורךכלשלחיוניעבודה

הבינלאומיהמשפטתחולתאתתחילהאבחןזהחיבורבהמשך

המשפטיבשדהאתמקדכךואחרכללי,באופןבישראלהחוקתי

המשפט-דהיומישראלמדינתשללמצבהביותרהרלוונטי

שבולאופןבעיקראתייחטלהלןדבברייהבינלאומי,ההומניטרי

-לעילשהזכרתיהשניהגורמידיעלהבינלאומיהמשפטמתקבל

לבחוןוממוקדת:מצומצמתתהיהמטרתיהמשפט,ובתיהשופטימ

המשפטשלוכללימעקרונותלקלוטהמשפטבתינכונימכמהעד

החוקתי,הבינלאומי

בבתיהביגלאומיה"חוקתי"המשפטב.תחולת

כללי-בישראלהמשפט

צרורשולחנהעלמניחהואלקוח,מגיעדיןעורכתשללמשרדה

בעיניימומטפרפלטטיקשקיתמתוךששלףמקומטימניירותשל

 ...עורכתובזכויותיו,בופגעוורשויותיהישראלמדינתכידומעות

זר"שתל"כיצדהמתארטויבנרגונטרהמשפטשלהסוציולוגשלהמרתקמאמרוראו

בינלאומיכמשפטאוהזרלחוקמקומיתהפניהשלדרך(עלהמשפטיתלמערכתהחודר

נעלמים:והשפעתוייחודוולבסוףהמקומיבהקשרמחדש"מפורש"מחייב)

G. Teubner "Legal Jrritants: Good Faith in British Law or How Unifying 

11 ) 1998 ( Law Ends Up in New Divergences" 61 Modern L. Rev. ; 

785בג"צראוהפרשניתההתאמהחזקתלדוקטרינת / כוחותמפקדניעפו 87

עפו).פרשת(להלן: 4 ) 2מב(פ"דהמערבית,ננדהצה"ל

תמידלוישהמקומי,המשפטלתוךהבינלאומיהמשפטהזרמתשהליךמשוםכביכול

 , Jus Cogensמסוגעקרונותשלהדופןיוצאיבמקריםמלדבהסכמה,שלמקומישורש

והמאומציםספרעליכתוביםשלאחוקתייםמעקרונותאינטלקטואליתשוניםאינםאשר

וכדומה.השיטה"שליסודיים"עקרונותלכנותשנהוגמהמתוךהמשפטבתיידיעל

לזכויותהאירופיהמשפטביתשלדינופסקהיאהזוהמוסדיתלהתנגשותטובהדוגמה

המשטרהאתלתבועאיןשלפיהבבריטניה,שנהגהרבת-שניםהלכהביטלאשראדם

אתלקבלנאלץזו,קודמתהלכהיצרבעצמואשרהלורדים,ביתבחקירה.רשלנותבגין

לאהאירופיהמשפטיבתכירטנוששופטיולפניולאזעמואתשהביעלפנילאהדין

יותר"טוב"אינוזכויותביןלאיזוןבהקשרעמדתוכןועלהאדם,זכויותאתהמציא

 . Osman v. United Kingdom, [1998] 29 EHRR 245ראו:הלורדים.ביתשלמזה

 Lord Hoffmann "Human Rights and the Houseס fראו:הביקורתולעניין

159 ) 1999 ( . Lords" 62 Modern L. Rev . 

הבינלאומיהמשפטשלהקליטהמידתעלהמשפיעיםנוספיםגורמיםכמובן,יש, 6

המשפטבתיעלשהשפעתההאקדמיהאתרקנזכיראותם.מלנתחהיריעהשקצרה

לשיטה.ומשיטהלמדינהממדינהמשתנה

) 1961 , H.L.A. Hart The Concept ojLaw (Oxford . 

ההשלכותולניתוחהבינלאומייםוהמעין-שיפוטייםהשיפוטייםהגופיםשללספירה

ראו:המהירה,התרבותםשל

C.P.R. Romano "The Proliferation ofJntemational Judicial Bodies: The 

709 ) 1999 ( . Pieces of the Puzzle" 31 N. Y. Univ. J oj Jnternat. L. & Polit . 

עברותבביצועלחשודיםבנוגעשיפוטסמכותישהבינלאומיהפליליהמשפטלבית

העברהבוצעהאדמתהשעלאורומאאמנתאתשאשררהמדינהשללאוםבנישהם

ו 2ס'(ראוהאו"םשלהביטחוןמועצתידיעלהתבקשהששפיטתםאירועיםעלוכן

רומא).לאמנתו-3ו

בימיםארצות-הבריתשמשקיעההאדירהמאמץכמובןהיאזהבהקשרהבולטתהדוגמהסו

ידיעלהבינלאומיהפליליהמשפטביתשלהשפיטהסמכותאתממנהלהרחיקאלה

לחתוםמדינותמאה-תשעים-ושתייםלשכנעומטרתובושהחלהממדיםאדירפרויקט

אזרחיםלהסגירשלאהללוהמדינותאתיחייבואשרהדדייםאי-הסגרההסכמיעלעמה

המשפט.לביתאמריקאים
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שהואזושסוגיהללקוחמודיעההיסוסובליבניירתמעלעלתהדין

בביתאפילואוליהישראליים,המשפטבבתינדונהכברמעלה

במשפטשאיןהיאשלההמשפטיתהעצהאךלהוצרהעליון,המשפט

מנצנצותאז,ואובפניה,שהוצגזהדוגמתלמקריםסעדהישראלי

ובקולאחראוזהעיתוןמתוךכתבהשולףוהואהלקוח,שלעיניו

אבל"כן,הפרקליטה:שלהמקצועיתההערכהעלתיגרקוראנרגש

לנהוגהמדינהעלאוסרהבינלאומיהמשפטפה,שכתובמהלפי

כך",

המשפטמשיטתירשהישראלמדינת

למשפטהדואליהיחסאתהבריטית

חתימהכיהיאהדברמשמעות ,הבינלאומי

ידיעל(הנעשהאשרורהואפילואמנהעל

אינןישראל)ממשלת-המבצעתהרשות

בתיבפניושפיטהלאכיפהאותההופכות

חקיקהבלאשלנו,המקומייםהמשפט

הרשותשלחקיקהכלומר,מזרימה,

מאמצתאשר-הכנסת-המחוקקת

לתוךוהוראותיההאמנהאתבמפורש

שעליההאמנהנשארתהישראלי,המשפט

שהוראותיה(בהנחהישראלמדינתחתמה

מהמשפטחלקאינןקרי,הסכמיות,הן

להלן)אתייחסשאליוהמנהגיהבינלאומי

והפרתההבינלאומיים,היחסיםבתחום

 ,המקומיןןבמשפטתוצאותנושאתאינה

נאלצותהבינלאומיהמשפטשמתפתחככל

"חייםלחיותדואליותמשפטשיטות

הןהבינלאומיותבהתחייבויותיהןכפולים":

נורמותפיעללנהוגעצמןעלנוטלות

שצריךהואהמקומיהמשפטביתבפועלכישנאמר,דילענייננו

ברבותהפךאשרבאמנהסעיףשלזהאבולוציוניבתהליךלהכיר

בהיותואוהמקומית,בשפיטהגםמחייבכןועללמנהגיהשנים

מהעלמצהיר ,כלומרקונסטיטוטיבי,ולאדקלרטיבימלכתחילה

כמעטעודבהחדש,בינלאומימשפטיוצרולאמנהגיהיהשכבר

והדוגמהמסוימת,גמישותהמשפטלביתמאפשרתזופרוצדורלית

העליוןהמשפטביתשליחסוהיאבהמש,ךתפורטשעודהבולטת,

בימיאזרחיםעלההגנהדבברהרביעיתגינבהלאמנתהישראלי

וידיאועבודת, 1996 ,וזכשייןובועזדכה ,כותרתללא

מקוס(המשלבתטית Dוריאל' Dט- Dפוחה Dבכוממשיחיותו.ועיקרוהמקוסעלבידיוןכפה ...וה'םהמערביהכותלג IIז'"

 ,וההרהחוף :כיגוד'סביטולועל Dפרדוקעלהמקוסאתהאמכ'סשכיכוככולדוגמא) ,ופכ'ס Vחוהמרתמקומו:בשאיכו
היהודי-ציוכ,'המקוסשלהלוגו-צכטריהאולטימטיב,'המרכזהואהכותלאס ...וירושל'םתל-אביב ,והקודשהחולין

האורייכטציהכגזוהכתבלבלו,ומערבמזרח ',כ '.בהתל-אביהחוףשלבמימיותוזהמרכז " D"המ'הוזכשייכ'סשלהאקרן

 .) 62 'עמ ,התערוכה(קטלוג "המרכזתודעתועמה
בתיבפניהמוצגותובעמדותיהןמסוימות,

לאי-וטוענותזומחובהמתנערותהןשלהןהמקומייםהמשפט

אלשלה,חוקי-היסודאלישראל:מדינתהיאכךן, 2האמנהתחולת

היסודלחירויותבנוגעהעליוןהמשפטביתפסיקתפריההלכות

כאלמתייחסתהיאזה,בתחוםהראשיתהחקיקהואלהאדםשל

עליהןחתמהשישראלהאדםזכויותדבברהאו"םאמנותיחידה,בנה

עלרקלבתשומתשמקבלהצאצאהממזר,הילדהןאותןואשררה

החוץמשרדשלמשפטייםויועציםדיפלומטיםשלקטןמספרידי

אך-ובגינבהבניו-יורקאיזוטריותאו"םועדותשלכינוסיםבזמן

הישראלי,המשפטביתבאולם-בפרהסיהלאפעםאףכמעט

למשפטמעצמוהחודראגףישהבינלאומילמשפטשכידוע,אלא

שמקורהסכמית,להתחייבותבניגודהמנהגי,האגףהואהמקומי,

הגורמיםשמביעיםהחופשיברצוןחולשתה)גםכן(ועלכוחה

ההוראהשלמקורהמדינות,בשםהתחייבויותליצורהמוסמכים

שלסיווגה , 13"מקובל"משפטיוצראשרמדינותשלבנוהגהמנהגית

אבלרבים,ולספריםלחיבוריםנושאהיאכמנהגיתהסכמיתהוראה
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הבינלאומייםהגופיםכלכמעטידיעלהיוםמקובלתאשרמלחמה

המשפטביתבפסיקתשכזהמעמדקיבלהטרםאךמנהגיכמשפט

העליון,

המשפטעללהסתמךישראליםדיןעורכישלהיכולתמקום,מכל

בשלביותרמוגבלתהישראליםהמשפטבבתיהחוקתיהבינלאומי

האמנותזה,בתחוםאמנותעלבחתימתההמדינהשלהרבההזהירות

ארבעהןישראלמדינתאשררהושאותןהצטרפהשאליהןהבולטות

זכויותבדברהאו"םואמנות 141949באוגוסט-12מהג'נבהאמנות

פשעשלוענישהלמניעהלאמנהישראלהצטרפהכןכמון, 5האדם

שיתיישבבאופןהפנימימשפטהאתשינתהאףישראלן, 6עםהשמדת

ברואנדהשבוצעולפשעיםהמיוחדיםהדיןבתיחוקותעם

המשפטביתאתשכוננהרומאאמנתעלחתמהוכן 17וביוגוסלביה

 , lsהבינלאומיהפלילי

מנתעלדי,בהןאיןואשרורהאמנהעלחתימהשכאמור,אלא

להתקייםחייבהדין,עורכישלאפקטיביעבודהלכליתהפוךשהאמנה



המאמצתמזרימהחקיקהתקלבשהכנסתאואלו:משניימאחדלגביה

בבתיעליהלהסתמךניתןואזהמקומילמשפטהאמנההוראותאת

שיפוטסמכותהמקנהסעיףיהיהשלאמנהאובישראלהמשפט

בלתילחלקמשפט).ביתאודיןביתנציבות,(ועדה,בינלאומילגוף

מעיןאושיפוטייממנגנונימישלעילשהוזכרומהאמנותמבוטל

להסכימשלאנזהרהישראלמדינתככלל,אולמכאלו,שיפוטיימ

פרוטוקולעלמחתימההימנעותבאמצעותאמשכזו,שיפוטלסמכות

הוספתידיעלואמ 19השיפוטבסמכותהעוסקלאמנההנספח

כמעטמתבטלתבכך . 20גופהבאמנההקיימסמכותמסעיףהסתייגות

בינלאומילמנגנוןישראלנגדבתלונהלפנותהאפשרותלחלוטין

 • 21הבינלאומיהמשפטאכיפתעלהאחראי

למשפטהאחרונותהשנימלאורךהכנסתשליחסהבמקביל,

התקבלהלאמזרימהחקיקהואףמאו,דעויןהיההחוקתיהבינלאומי

החובהרקעעלבולטתזועודבהלעיל.שהוזכרוהאמנותלגבי

שבהןבמדינותמתאימהלחקיקהלדאוגאמנותמעטבלאהמופיעה

 • 22ואושררהשנחתמהאמנהשלאוטומטיתתחולהאין

הפליליהמשפטביתחוקתאתלהזכירראויהתמונה,להשלמת

זההודיעהאךעליהחתמהישראלאשררומא)(אמנתהבינלאומי

 ~למזכ"לשנמסרהישראלמדינתהודעת . 23אותהתאשררלאכימכבר

המשפטבתחוםומחויבויותיההבינלאומיהמשפטבתחוםמזינהמחויבותביןההבחנה 11

השלטוןרשויותשביןהתפקיזיםלחלוקתהפניהתוךהיסטורי,באופןהוצזקה,המקומי,

הכוחשביזיהומכיווןאמנותעלשחותמתהיאהמבצעתשהרשותמכיווןהשונות:

עקרוןובשללה,נתוןהבינלאומייםהיחסיםתחוםשכןאחרותמדינותבפנילהתחייב

מקומיחוץ-משפטיכענייןההתחייבותבמעשההמשפטבתיראוהרשויות,הפרדת

25בג"צראוחקיקה,סמכותלממשלהתינתןשאחרת / נפקדיםלנגסיהאפוטרופוס 55

בו.הנזכריםוהאמריקאייםהאנגלייםהדיןופסקי 1828יפ"דסמרה,ני

מכוחוזאתמסוימתתחולהישהסכמיותלאמנותגםכילהזכירהראוימןזאתעם

ע"פראובפסיקה,שפותתההמקומילחוקהבינלאומיהמשפטביןההתאמה""חזקת

336 / 7048דנ"פ ; 2041 , 2033טזפ"דהי"מ,ניאייגמן 61 / הבטחון,שרניפלונים 97

2599בג"צ ; l) 721, 743-742נג(פ"ד /  ) 5נו(פ"דהחינןו,משדרניית"דעמותת 00

834 . 

האירופיתהאמנההוראותכאשר 2001שנתעדבריטניהשלמצבהזהבהקשרבולט 1 2

 European Convention ofHuman Rights (הבסיסיותוחירותיוהאדםזכויותדבבר

222 . and Fundamental Freedoms,4 Nov. 1950,213 U.N.T.S (, בלתיהיו

לזכויותהאירופיהמשפטלביתלפנותיכלונפגעיםאךהאנגליים,המשפטבבתיאכיפות

כניסתועםרבהבמידהתוקןזהאבסורדימצבהאמנה.פיעלסעדשםולקבלאדם

סעיפירובאתאימץאשר Human Rights Act ,1998, Ch . 42ה;שללתוקף

 .מסוימיםבתחומיםהאנגלילמשפטהאמנה

לא , 11הערהלעילכאמורשהיא,ההסכמיתההוראהביןהבחינוהמשפטבתיכןעל 13

החודר"מקובל"ממשפטחלקשהיאמנהגיתלהוראהמקומי,משפטבביתאכיפה

174ע"פראומסוימות,בהגבלותהמקומילמשפט /  • 5יפ"זהי"מ,נישטמפפר 54

ע' , 30מס', 1כ"אמלחמה,בשבוייהטיפולדבברג'נבהאמנתראו:שבהםלבולטות 14

 ,) 1951בשנתהצטרפהישראלחברות;מדינות 190 , 1949אוגוסט 12(מיום 559

 12(מיום 453עי , 30,מסי 1כ"אמלתמה,בימיאזרחיםהגנתבדברגינבהאמנת

גינבה"אמנת(להלן: ) 1951בשנתהצטרפהשראליחברות;מזינות 190,1949אוגוסט

הרבדעית").

לדצמבר 1 6ומדיניות,אזרחיותזכויותדבברהבינלאומיתהאמנהשביניהן:הבולטות 1 5

 ) 1991בשנתהצטרפהשראליחברות,מדינות 149 ( 269ע' , 1040מס' , 31כ"א , 1966

ותרבותיות,חברתיותכלכליות,זכויותדבברהבינלאומיתהאמנה ,)" ICCPR "(להלן:

הצטרפהישראלחברות,מדינות 146 ( 205ע' , 1037מסי , 31כ"א , 1966דצמבר 16

צורותכלשלביעורןבדברהבינלאומיתהאמנה ,)" TCESCR "(להלן: ) 1991בשנת

שראליחברות,מדינות 165 ( 547ע' , 861מס' , 25כ"א , 1965דצמבר 21גזעית,אפליה

לצורותיה,נשיםנגדאפליהביטולדבבראמנה ,)" CERD " :(להלן ) 1979בשנתהצטרפה

הצטרפהישראלחברות,מדינות 170 ( 179ע' , 1035מסי , 31כ"א , 1979דצמבר 18

אכזריים,ועונשיםיחסונגדעינוייםנגדאמנה ,)" CEDAW "(להלן: ) 1991בשנת

מדינות 132 ( 249ע' , 1039מס' , 31כ"א , 1984דצמבר 10משפילים,אואנושיםבלתי

בדברהאמנהעינויים"),נגד"האמנה(להלן: ) 1991בשנתהצטרפהישראלחברות,

שראליחברות,מדינות 191 ( 221ע' , 1038מס' , 31כ"א , 1989נובמבר 20הילד,זכויות

 .) 1 99 1בשנתהצטרפה

 65ע' , 5מס' , 1כ"א , 1948דצמבר 9עם,השמדתפשעשלוענישהלמניעההאמנה 16

 .) 1 99 1בשנתלאמנההצטרפה(ישראל

ההסגרה"),"חוק :(להלן-1954תשי"דההסגרה,לחוקהתוספתשלא'לחלק 2-1סי 17

הדין.לבתיחשודיםהסגרתמאפשר

18 . Rome Statute ofthe Tntemational Criminal COUt1, 17 July 1998, U.N.Doc 

999 ) 1998 ( AlCONF.183/9, reprinted in 37 I.L.M :להלן)רומא")."אמנת

האו"םאמנתשלהאופציונליהפרוטוקולעלמחתימהישראלמזינתנמנעהלמשלכך 1 9

האו"םשלהאדםזכויותלוועדתסמכותהמעניקהופוליטיותאזרחיותזכויותדבבר

אמנתשלהאופציונליהפרוטוקולעלמחתימהנמנעהוכןיחידים,שלתלונותלבחון

מיוחדתלוועדהסמכותמעניקהואשגםנשיםנגדהאפליהסוגיכללביעורהאו"ם

האמנה.ליישוםבנוגעתלונותלבחוןהאמנהפיעלהמוקמת

לוועדהסמכותהמעניקיםעינוייםנגדלאמנה-30ו 20מס'הסתייגותהביעהישראל 20

כן,כמומעצר;במתקניביקוריםולבצעתלונותלבחוןהאמנהפיעלשקמהמיוחדת

לביתשיפוטסמכותהקובע 22לסעיףהסתייגות CERDה-עללחתימתהצירפהישראל

ליישוםהנוגעיםבנושאיםבין-מדינתייםלסכסוכיםשבהאגלצדקהיבנלאומיהמשפט

סמכותקבלתעלהצהרתהאתמשכהארצות-הברית,בעקבותישראל,כן,האמנה.

ביתלחוקת ) 2 ( 36ס'(לפישבהאגלצדקהבינלאומיהמשפטביתשלשבחובההשיפוט

עלמיוחדתאוכלליתשיפוטסמכותזהמשפטלביתאיןכן,ועל 1985בשנתהדין),

בהווה.לישראלהנוגעיםסכסוכים

עלהאמנהשלהיישוםמידתבהערכתהעוסקותהמומחיםלוועדותלפנותניתןעדיין 21

אלוועדותזאת,עם .) lCESCRל- 16ס'ולפי lCCPRל- 40ס'לפי(למשלהמדינותידי

שיפוט,סמכותלהןאין-"המלצות"הקיצונייםובמקרים"התרשמויות"רקמפרסמות

והואלו,כפופהשישראלנוסףבינלאומיהליךגםקייםמחייבות.אינןאלהוהמלצות

זההליך,אולם 1503החלטהלפיהאדםלזכויותהאו"םנציבותשלהתלונותמנגנון

 .שינייםוחסרמסורבלפומבי,אינובו)מחויבותהאו"םחברות(שכל

לבצעהחתומותהמדינותאתמחייבתאשרעינוייםגדנהאמנההיאהבולטתהדוגמה 22

הוספתעינויים,שלפליליתעברההוספתהיתר(ביןחקיקתיותהתאמותשלשורה

חקיקההיוםעדחוקקהלאישראלמדינתוכדומה).לאמנההנוגעותהסגרהעילות

 .האמנהאתהפנימילמשפטהקיבלהולאמתאימה

במצבכיאף-הבינלאומיבמשפטתוצאותמספרזאתבכלישאשרורללאלחתימה 23

מתויבויותלהישהבינלאומי,במישורהאמנהבהוראותמחויבתאינההמזינהזה

מטרותנגדלפעולשלאהחובהאלו:מחויבויותביןחתומה.חברהמהיותההנגזרות

 Vienna-אמנותדינידבברוינהלאמנת 18ס'(ראויישומהלסיכולאוהאמנה

331 . Convention on the Law ofTreaties, 23 May 1969, 1155 U.N.T.S ( 

לאשררמתכוונתאינהכיהוזיעהישראלכילזכורישזאת,עם .וינה")"אמנת(להלן:

באמנתהאמור 18שסעיףהטענהלכאורה,לפחותלה,עומדתכןועלרומאאמנתאת

עליה.חלאינווינה

ווהמשפט
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דאגתהאתישראלמביעהשבהעליה,החתימהבמעמדהאו"מ

האמביוולנטייחטהעלמעידההמשפט,בבית"פוליטי"משימוש

 , 24החוקתיהבינלאומיהמשפטלכלאלאזולאמנהרקלא

והמניחאליהשפנהוללקוחההדיןעורכתשללמשרדהנחזור

עילתלוקמהאזיאטורה,מטוימתפעולההבינלאומיבמשפטשאמ

עלחתמהשישראלהמגלההדיןלעורכתלהנשארמהתביעה,

העניקהלאאךאותה,אשררהאפילואולידבבר,הנוגעתהאמנה

מאמץ?חוקחוקקהולאבינלאומילגוףשיפוטטמכות

האומרטיעוןלבטטתיאלץהדיןשעורכתהיאהמטקנה

היו(אולמנהגיותמכברזההפכוללקוחההמטייעותשההוראות

בישראל,המשפטבבתיאכיפותהןכןועלמנהגיות),מלכתחילה

לשכנעתידרשרבימבמקרימהדיןעורכתדי,יהיהתמידלאובזה

ולמנועלכלל,שישהבינלאומיתהפרשנותאתלקבלהמשפטביתאת

בטוגיה,הטתממןקיימתשכברהישראליתהפרשנותשל"הדבקה"

כזהשמהלךהמקרימהמרבימולאקשה,משימהטפקללאזוהי

הישראלי,המשפטבביתהצליח

ביותרוהמקיפימביותרהרבימהניטיונותנעשושבוהתחומ

תחומהואבישראלהחוקתיהבינלאומיהמשפטעללהטתמך

הימימששתמלחמתלאחרקצרזמןהבינלאומי,ההומניטריהמשפט

המשפטביתבפניהמבטיעונילהטתמךישראלימדיןעורכיהחלו

תחומשהמהבינלאומיימהכיבושדיניהוראותעללצדקהגבוה

ניתוחהבינלאומי,ההומניטריהמשפטשלהכלליהשדהבתוךייחודי

מדגימהכיבוששלתחילתומאזהעשורימבארבעתבג"צפטיקתשל

המשפטכלפיהשופטתהרשותשלשביחטההבעייתיותאתהיטב

למקורזכרמשאירשלאמדללמאימוץרדביה:כלעלהבינלאומי,

הגוף,ידיעלשנדחהזרשתלכאלוחשדלעוינותועד

הישראלי:במשפטוהכיבושהמלחמהדיניג.
חרותמידידות

ההומניטריהמשפטלנערות:מינקותהכיבוש . 1

הציונותבשירות

בטיטואציהישראלמדינתעצמהמצאהוהשמונימהשבעימבשנות

ג'נבהאמנתופתיחתהשנייההעולממלחמתטוףמאזייחודית:

להחילכךכלרחבהבינלאומיתתביעההייתהלאלחתימה,הרביעית

שלבמקרהכמוהבינלאומיימהכיבושדיניאתשנכבשושטחימעל

משנקראכן,על , 2Sעזהוברצועתהמערביתבגדההישראליהכיבוש

הכיבושדינימתחומבשאלותלפטוקהישראליהעליוןהמשפטבית

לעצבשביכולתוחרושימלאשדותשלפניוהואגילההבינלאומיימ,

נפשו,כאוותכמעט

כןעלהתאפיינהשנימבאותןהעליוןהמשפטביתפטיקת

ג'נבהאמנתהוראותאתלפרשמוחלטתכמעטחירותבתחושת

פיועלעולמוראייתפיעללכיבושהנוגעימהטפורימהאגוכללי

תפקידואתלהדגישישכאןרוחו,בעינישהתגבשהכיבושדיוקן

 78המשפט

בתחילהשמגר,מאירלשעבר,העליוןהמשפטביתנשיאשלהמרכזי

ונשיאו,העליוןהמשפטביתכשופטכךואחרלממשלהמשפטיכיועץ

 , 26הכיבושו"משפוט"בעיצוב

מלומדיממטפריבפטיקותיוציטטהעליוןהמשפטשביתמובן

טגנוןאךבתחומ,השונותהאמנותטעיפיאתוהאירופירשואשר

הדיןעורךשלכיחטוהיהמ,מלומדיאותמאלויחטופטיקותיו

המעשה,אנשיאנוואילותאוריה,אנשיהמ-האקדמיהלאיש

שלטוןכבג"צ)בשבתורובפי(עלהעליוןהמשפטביתגיבשכך

המדיניתלעמדהשהתאימשלטוןעולמו,ראייתפיעלכיבוש

ישראלעמשלהקשראתוכולמכולשללהלאאשרהישראלית

הכיבושדיניאמורימ?דברימבמהאלו,לשטחימישראלומדינת

המהווימעקרונותשנישביןדקחבלעלמהלכימהבינלאומיימ

הכובשתבמעצמהרואימהכיבושדיניראשית,זה,לשדהבטיטאבני

כלעלהאזרחיימלחיימגמיגידו(וישולביטחוןלטדראחראית

מבחינימהמאיןשבשלה-מטרתמהכבוש,בשטח ) 27מישוריהמ

תולדהשהואלכיבושצודקתמלחמהשלתולדהשהואכיבושבין

הכבושהשטחלתושבילדאוגהיא-חוקיבלתיתוקפנותמעשהשל

הכיבושדיניכלפיהמ,האחראיגוףוללאזכויותללאייוותרושלא

הגישהעלבחלקולפחותהמבוטטכיבוששלטוןבראוהבינלאומיימ

בדאגההחייבהציבורמשרתבשלטוןהרואההליברליתהמדינית

השטחתושבישלזכויות""מגילתמעיןמהווימוהמהציבור,לצורכי

היאהכיבושדינישלפחות,לאהחשובהשני,העיקרוןאבלהכבוש,

כתוצאהריבונותהעברתדבברטענהכלשלהמוחלטתהשלילה

רקשמצויותטמכויותכןועלריבונות,יוצראינוכיבוש , 28מכיבוש

בתווךהכיבוש,לשלטוןמועברותאינןחקיקה)(כגוןהריבוןבידי

אי-תוךהמקומיתלאוכלוטייהדאגההכיבוש:דינינעימהזההעדין

לריבון,המיוחדותטמכויותנטילת

שלהראשונותפטיקותיו(ואכןמונומנטליימדיןפטקיבמטפר

טרחניות,כמעטארוכות,היוהכיבושלדיניבנוגעהעליוןהמשפטבית

להרחבתתמידוהובילועמודימשלרבותעשרותעלהשתרעו

אתהעליוןהמשפטביתלעצמוגיבשהצבאי),המפקדשלטמכותו

חדש,מטוגחיילהואהנאורהכובשה"נאור",הכובששלדמותו

היעדרותותוצאתשהיאהאנרכיהמפניהנכבשאתלהצילשבאחייל

המקומית,לאוכלוטייהדואגאשרחיילשניגף,הקודמהשלטוןשל

הצבאיהשלטוןנרחבות,שלטוניותטמכויותלודרושותכךולשמ

למעןופועלדואגמציל,כשלטוןפטרנליטטיימבקווימשורטט

מטתתרהואועתהאותונטש(שכאילושלטונוידיעלהנעזבהנכבש

וכדימנתיניו),שחמטכטףשקיחובקהקנריימ,באיימאובשווייץ

לונדרשותהעזובימ,השטחלתושבילטייעהכובשהצבאשיוכל

המטעבתחילתכבררחבות,שלטוניותטמכויותרבותפעמימ

המפקדשלטמכויותיואתהעליוןהמשפטביתהרחיבהכיבושי,

הפטרנליטטי,הראשון,העיקרוןאתהמקבלתברטוריקההצבאי

היריעהקצרה , 29הריבוניהשני,העיקרוןשלמשמעותיכרטומותוך

העליוןהמשפטביתשלידיותחתשיצאוההלכותכלאתמלתאר



מטימ,גבייתשלטמכויותהצבאילמפקדהעניקואשראלובשנימ

שלושדהתחומבכלכמעטוהתערבותמוגבלתבלתיכמעטחקיקה

שלברטוריקהכמובן,זאת,כל . 30הפלטטיניימהאזרחיימהחיימ

אשרהדיןפטקיזהבהקשרבולטימהמקומית.לאוכלוטייהדאגה

והואהכיבושלדיניזרעתאותהעדשהיהבמושגשימושעשו

העליון,המשפטביתפטיקתפיעלמחייב,אשרטווח"ארוך"כיבוש

האזרחיימהחיימאתלהתאימכדיהצבאיהמפקדטמכותהרחבת

ברקהשופטשלדינובפטקבמיוחדפותחזהמושגהזמן.לשינוי

/393בבג"צאז)(כתוארו מפקדניאלמעלמוואטבאוגימעית 82

הפקעתבג"צאישרשמ . 3והשומרוו(יהדרהבאזורל Rצהבוחות

עליהמלבנותהתכוונואשרפלטטיניממורימשלמאגודהשטחימ

דינובפטקהדגישברקהשופטכבישימ.טלילתלצורךבתיהמ,את

בשלטוןטווח""ארוךבכיבושהכבושהשטחתושבישלהצורךאת

עננימביןלרווחתמ.כבישימבוויטלולהאזוראתיפתחאשרצבאי

הרב-הכבישהאחרונותבשנימלוצץהמקומית,לאוכלוטייההדאגה

להבחיןשלאוקשהשמן-עטרות,בןכבישהואדובר,שבומטלולי

כבישבנייתלמעשהאפשרההפטרנליטטיתהרטוריקהכמהעד

לפתוחכדיהפלטטינימ,לתושבימולאישראל,למדינתהיהשדרוש

מודיעין.דרךלתל-אביבמירושלימנוטףנתיב

דביניהקבועימוטייגימחריגימהעליוןהמשפטביתפרץכך

ולבטוףלפשפשכךאחרלצוהר,תחילהטדקכלוהפךהכיבוש

פטיקתהיאזהלתהליךמצוינתדוגמהלרווחה.ופתוחרחבלשער

אזרחיכיישובדרכושהחלההתנחלותמפעלאתשאפשרהבג"צ

אוכלוטייההעברתעלהעקרוניהאיטור(למרות 32ביטחוני""לצורך

יוצרועלהגולמשעלהועד ) 33הכבושלשטחהכובשתהמעצמהשל

 • 34שפיטכבלתיבולעטוקטירבעצמוהמשפטשביתלנושאוהפך

הבינלאומי,ההומניטריבמשפטאלובשנימראההמשפטבית

המנותקתחומיחי,דכמעטשחקןבוהיההואשיפוטיתשכערכאה

הישראלית-למציאותורקאךאותווחיברהבינלאומיתמההוויה

הצרכימשלארוכימניתוחימלמצואניתןבפטיקותיופלטטינית.

ההומניטריהמשפטשלהאחרתהתכליתעלמאודומעטהצבאיימ

מרחיקישינויימלבצעולאהכבושימבשטחימהמצבאתלשמר-

וקצרזמנילהיותאמורביטודוהכיבוששהרילריבון,השמורימלכת

מוע.ד

במשפטהרואהשונה,נרטיבהמשפטלביתלהציעשניטודיןעורכי

השטחשלהזוחלהטיפוחאתהמונעתכלליממערכתההומניטרי

הישראליהמנהלימהמשפטהמוכרימבאיזונימתמידנתקלוהכבוש,

נלקחולאלעולמאשרביטחוניימ,ואינטרטימצבאיצורךדבבר

 ..אלאאחרימ,עמימשלוצבאותאחרותמלחמותשלניטיוןמתוך

 Statement ofראו:רומאאמנתעלהחתימהבמעמדישראלמדינתשלהצהרתהעל 24

Judge EJi Nathan, Head ofthe DeJegation of IsraeJ to the Rome 

/ Conference, J 7 JuJy 1998, para., 2-3 [URL: http: //www.un.org/icc 

) 31.12.2002 Jast visited on ( נspeeches/717isr.htm . 

הריבעיתגינבהשאמנתכולןהקובעותרבותהחלטותקיבלההאו"םשלהכלליתהעצרת 25

ישראלוכיהימיםששתבמלחמתישראלמדינתידיעלשנכבשוהשטחיםעלחלה

 Dec/aration 0/ theלדוגמה:ראוכובשת.כמעצמההוראותיהאתלקייםמחויבת

Con/erence o/theParties to the Fourth Geneva Convention, (5 Decelnber 

200 J) [URL:http://www.eda.admin.ch/eda/e/home/foreign/hupoJ/4gcI 

docum2.Par.0006.UpFiJe.pdf/mg_ 0 J J 205 _ 4gcdecJam _ e.pdf] (Jast visited 

) 8.6.2002 on . 

 M. Shamgar "The Observance of IntemationaJ Law in theהיתרביןראו 26

. Administered Terristories" 1 Jsrae/ Yb. on Hllman Rights (1971) 262; M 

Shamgar "Legal Concepts and Problems of Tsraeli Military 

Govemment _ The lnitial Stage" Military Government in the Territories 

. Administered by lsraeI1967-1980: The Legal Aspects (JerusaJeln, M 

13 ) 1982 ,. Shamgar ed ; כתוארושמגרהנשיאמ"משלדינופסקיאתראוכןכמו)

69בבג"צאז) /  197 ) 2לז(פ"דוהשומרון,יהרוהבאזורצה"למפקדנייעטהאבו 81

 • 3הערהליעלעפו,פרשתוכןעיטה),אבופרשת(להלן:

כלליהדבברהאגלאמנתהנספחותלתקנות 43תקנהשלוהמחייבהצרפתיהנוסח 27

 Hague Convention and Regulations Respectingביבשה:המלחמהשלונוהגיה

, 2277 . the Laws and Customs ofWar on Land, 18 Oct. 1907, 36 Stat 

539 . U.N.T.S , והביטחון"ה"סדראתלהחזירהכובשתהמעצמהבחובתהעוסק

 ." public order "ל-באנגליתשתורגםמה " vie public "עלמדברהכבוש,לשטח

הציבויריםהחייםאתלהחזירחובהוקובעיותרהרבהרחבכן,עלהצרפתי,הנוסח

הציבורי.הווכראתרקולאלסדרם

כשאמראופנהייםהמלומדהגדיל . 210 ) 1983 (מלחמהידנידינשטייןי'למשלראו 28

 L. Oppenheim Theבמאמרו:ריבונות"שלאחדאטוםאף"איןלוחמתיתשבתפיסה

33 " Legal Relations between .an Occupying Power and the Tnhabitants 

364 , 363 ) 1917 ( . L. Q.R . 

337בבג"צהדיןפסקהיאמאלפתדוגמה 29 / אלמקדסהללארא'ציאלמיסחיהאלגימיעה 71

הוכרהזובפרשה . 575 ) 1כו(פ"דהבטחון,שרניקדוישם)למקומותנצוידת(אגרוה

במטרההכבושבשטחהחליםהעבודהדיניאתלשנותהצבאיהמפקדשלסמכותו

 43בתקנההקבועמחמירכךהכלהמבחןרקעעלוזאתשפרץ.עבודהסכסוךלסיים

מוחלטת""מניעהשלבמקרהשרקוהאומרהכבושבשטחחוקלשינויהאגלתקנות

לשנותו.הצבאיהמפקדיכולאזרקהמקומי,החוקאתלכדב

הקדצ:כיבושבספרוקרצ'מרדודפרופ'שלהמאלףניתוחוראו 30

/ D. Kretzlner The Occllpation 0/ Justice: The Supreme Court 0/ Jsrae 

) 2002 , and the Occupied Territories (New-York . 

393בג"צ 31 / והשומרון,יהרוהבאזורצה"לכוחותמפקדניאלמלעמוןאסאבןגימעית 82

אסכאן).פרשת(להלן: 785 ) 4לז(פ"ד

/606בג"צ 32 (סוגייתאויב)פרשת(להלן: 113 ) 2לג(פ"דהבטחון,שרניאייב 78

בבית-אל).ההתנחלויות

העברתעלהרביעית,ג'נבהלאמנת 49סישלהאחרונהבפסקההמופיעהאיסור 33

נציגיביןמרכזיויכוחלנושאהיההכבוש,השטחאלהכובשתהמעצמהשלאוכלוסייה

 viii) (b) (2) 8 (בסעיףרומאאמנתכוללתכיום .רומאאמנתניסוחבעתהמדינות

הנכבש.השטחאלהכובשאוכלוסייתחלקישלהעברהעלמלחמהפשעמסוגעברה

רומאאמנתאתלאשררישראלשללסירובההמרכזיתהסיבההיאזהסעיףהכללת

הבינלאומי.הפליליהמשפטביתשלפוליטיזציההיאההתנחלויותשהפללתבטענה

4481בג"צ 34 / 3125בג"צראווכן , 210 ) 4מז(פ"דישראל,ממלשתניברגיל 91 / יעדא 98

הרחבתבחוקיותהעוסק , 913 ) 1נה(פ"דוהשומרון,יהרוהבאזורצה"לכוחותמפקדני

משאבשלהפעםאי-שפיטות,שלבנימוקהואגםנדחהאשראדומיםמעלההעיר

השטח.עתידעלהמתנהלומתן

 79המשפט
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הפוסט-היהודיהחששועלהצה"ליהאתוסעלמבוססימהיותמיד

שלמוחלטתלוקליזציההעליוןהמשפטביתביצעבכך . 35שואתי

לשאובשאמורשדה-מלוקליהגמורההפךשהואמשפטישדה

סטנדרטימולהנחילהבינלאומיתהקהילייהשלהמצטברמהניסיון

בינלאומיימ.

בינלאומיות,רשויותשלבהחלטותכבולשאינומקומימשפטבית

תחילתהספק,ללאהייתה,זו-שיפוטיניסיוןחסרמשפטישדה

מופלאה.ידידותשל

ההומגיטריהמשפטלבגרות:מגיעהכיבוש . 2

שתוכדגימת

בתחומחדשיממ""מחזרישלהופעתמעמהתקלקלההזוהידידות

רבימבינלאומיימגופימשלהענפההפסיקהההומניטרי.המשפט

העליוןהמשפטביתפסיקתשלהלגיטימיותאתבאחתשינתה

הנוגעמשפטעלהאמונימגופימוגמנשבר,המונופולהישראלי.

וועדתאדמלזכויותהאזוריימהמשפטבתיכגוןהאדמ,לזכויות

ההומניטריבמשפטלעסוקהחלוהאו"מ,שלהאדמזכויות

 • 36האדמלזכויותהנוגעממשפטלסטנדרטימבוחןכאבןהבינלאומי

שנידבמות 1977בשנתמשמעותילעיבויזכהההומניטריהמשפט

הינקותשלבאתשסיימוג'נבהלאמנתהנספחימחדשימפרוטוקולימ

בעיקרעסקוואשרהתשעימשנותבתחילתלמשמעותיימוהפכו

אוליוזובמקביל, . 37בין-מדינתיימשאינממזוינימבסכסוכימ

שבוצעולפשעימהדיןבתיהוקמוביותר,החשובהההתפתחות

הנוגעתפסיקהלהצטברוהחלהלשעבר,וביוגוסלביהברואנדה

הפרתו.לתוצאותובעיקרההומניטרילמשפט

כותבימ .העליוןהמשפטבביתאי-נוחותספקללאיצרזהתהליך

ביקורתומתחוהישראליימהדיןפסקיאתניתחורבימבינלאומיימ

בניגודההומניטריהבינלאומיהמשפטמןבנורמותשימושעלנוקבת

העליוןהמשפטבית . 38זאתראושהמכפיהבינלאומי,המקורי,ליעדמ

שלה"הטבעה"בטקטיקתשימושהמשךדרכימ:פרשתבפניניצב

הישראליתוהפרשנותהמשפטבימההומניטריהבינלאומיהמשפט

שלהביטחוןמועצתשלברורותהחלטותשלזהרקעעל-היה

שלהצהרותבינלאומיימ,דיןובתימשפטבתישלדיןפסקיהאו"מ,

גופימוכהנהכהנהועודבאמנותהחברותהמדינותכינוסי

- 39פרשנימשקלהבינלאומיהמשפטפיעליששלהחלטותיהמ

לזהותניתןכןעלחריפה.ביקורתוגוררשקופהכמניפולציהנתפס

למשפטהחדשההישראליתהפסיקהשלביחסהחזיתשינוי

דחייתוכדיעדמגיערבימשבמקרימהבינלאומיההומניטרי

זר.כנטעהמוחלטת

האחרונה,האינתיפאדהחודשיבמהלךלשיאוהגיעזהתהליך

סימפטומימ:במספרמתאפייןוהוא

הרביעית.ג'נבהאמנתשלהמנהגילמעמדהבנוגעאי-הכרעה . 1

במקרימהבינלאומיההומניטריהמשפטמהוראותהתעלמות . 2

נדרש.ספקללאהואשבהמ

 80המשפט

אי-שפיטות.שלבנימוקההומניטריהמשפטשלאי-החלתו . 3

לתהליךמתנגדגמלזהותשניתןונאמרדברינואתנסייגעתהכבר

אשרברק,השופטהעליון,המשפטביתנשיאדווקאוהואזה

הבינלאומילמשפטיותרמורכביחסלמצואניתןבהחלטותיו

בהמשך.אעמודזהליחסוהאפשריותהסיבותועלההומניטרי,

הרביעיתג'נבהאמנתשלמעמדה

ההומניטריבמשפטעסקואשרבג"צשלהראשונימהדיןבפסקיכבר

אשרהאג,לאמנתהנספחימהכללימביןהבחנההמשפטביתעשה

מנהגימשפטעלהכריזהאשרדקלרטיביתכאמנהכולמעלמקובלת

הנההמשפטביתלדעתאשרהרביעיתג'נבהאמנתלביןקיימ,

בעתכיחולקאיןחדש.משפטיוצרת-קונסטיטוטיביתאמנה

האחרות),לשלוש(בניגודהרביעיתגינבהאמנתהייתהיצירתה

מלחמתבבסיסה,העומדהרקעבשלדווקאקונסטיטוטיבית.אמנה

אזרחיתאוכלוסייהשללתיאורניתןהבלתיוהסבלהשנייההעולמ

שלה,נרחבימבחלקימלפחותהמ,כילמנסחיהברורהיהבמהלכה,

מדינותבנוהגתימוכיןלולמצואשאיןחדשבינלאומימשפטיוצרימ

ברבותהמשפטביתעצמואתלשאולאמורשהיההשאלהאז.עד

החמישימשנותראשיתמאזשחלפובעשורימאמהייתההשנימ

בשולילמנהגיות.הוראותיההפכו-לחתימההאמנהנפתחהאז

הסכמיתהוראהביןבהבחנהראואשרמלומדימהיוכינצייןהדברימ

הרציונלשכןכיבוש,שללסיטואציהרלוונטיתבלתימנהגיתלהוראה

במשפטכאכיפההסכמיתהוראהשקבלתהאומרההבחנה,שבבסיס

אינוהרשויות,הפרדתעקרוןאתגסבאורחלהפרעלולההמקומי

חקיקהכוחותהמבצעתלרשותממילאשבוכיבושבשלטוןמתקיימ

 • 40נרחבימ

היומעצמ(עדהזוהנכדבהמהשאלהשבהתחמקותלעקביות

בשנותכברהסכימהאשרהמדינהפרקליטותעמדתסייעההזה)

למנהגית,הפכהשהאמנהסבורהשאינהשאףלהצהיר,השמונימ

האופי"בעלותההוראותאתלכבדעצמהעלמקבלתהמדינה

אילופירטולאמעולמהמדינהנציגיאגב, . 4שבהןההומניטרי"

מכללא.ואילולהגדרהכעונימעליהממקובלימהאמנהמסעיפי

מעמדהבסוגייתמהכרעההמשפטביתוהימנעותזועמדהמקומ,

שהוראותבעתידלטעוןהזכותאתלמדינהשומרימהאמנהשל

למורכבהופךהכיבושאופיכאשרובמיוחדאכיפות,אינןהאמנה

נכנסהצבאכאשרמשתנה,הצבאיתהנוכחותכאשר(למשל,יותר

שמתעוררותלבלשימישוכו.'לפרקימהפלסטיניותמהערימויוצא

היעדרוטענתבשלהאמנהאי-תחולת-מובחנותטענותשתיכאן

מנהגית.ולאהסכמיתהאמנההיותבשלואי-תחולהכיבוששל

להחלתהשמונימבשנותשהסכמתהלטעוןיכולהישראלמדינת

עתהואילווהברור,היומיומיהשליטהמאופינבעההאמנההוראות

שללסיווגה .) 42מנהגיתבאמנהמדוברלאכילעמדתהחוזרתהיא

סיכון)(אולסיכוימעברנוספותרבותהשלכותישג'נבהאמנת

המשפטלביתמכתיבההנוכחיתהגישההמדינה.שלעמדתהלשינוי



הומניטרי")אופי("בעלותהוראותשלאוטףכעלבאמנההתבוננות

מהמכלולהאלוההוראותאתמנתקתמבצעהמשפטשביתוהבחינה

האמנהשלטיווגהכןכמו , 43בבטיטההעומדתומהפילוטופיה

המטורתיתהטענהשלערכהאתניכרבאופןמפחיתהיהכמנהגית

ריבונותהיעדרבשלהכבושימבשטחימאי-תחולתהדבברישראלשל

טכטוךכלעלחליממנהגיימשכלליממכיווןוזאתקודמת,חוקית

בינלאומי,

הפךגינבהאמנתשלבמעמדהמעיטוקהמשפטביתהתחמקות

המצביעותהתפתחויותחלואלובשנימהתשעימ,בשנותלבוטה

המשפטאתומפרשימהמשפיעימהמרכזיימהגורמימכלכיבבירור

התפתחותלדרגתהגיעההרביעיתג'נבהאמנתכימקבלימהבינלאומי

וביוגוטלביהברואנדההפליליימהדיןבתיהקמתבטרממנהגית,

האו"ממזכ"לשלדעתוחוותאתהאו"משלהביטחוןמועצתביקשה

ניתןשעליהמההומניטריהמשפטשלהמנהגיימלמקורותבנוגע

לעיקרוןיחטאולאאשרבינלאומיותפליליותעברותלבטטיהיה
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ההומניטריהמשפטשללדחייתוביותרהרדיקליהטימפטומ
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שלהרעיונילבטיטכןעלמנוגדתמלחמהמצביעלאי-השפיטות
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משפט,ללאחיטולימואושרוטפרבתישבעהשלטגירהאושרה
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שעטקהדיןבפטקלמשלכךהבינלאומי.ההומניטרילמשפטאלו

המשפט:ביתאמררפואיימצוותימעלבירי

אתלקייממחויבימהלוחמימכוחותינוכילהדגישאנו"רואימ

ובגופותבחולימבפצועימ,לטיפולהנוגעימההומניטריימהכללימ

 • 54הרוגימ"

למשפטהמשפטביתשמשלמהשפתיימלמטמאלפתדוגמה

לעילשהוזכרהדעאללהבפרשתאליוהתייחטותוהיאההומניטרי
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המנהגיהבינלאומיהמשפטלכלליערוהואמפשעבחפיממפגיעה
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המשפטבית , 56הצהוב""הזמןגרוטמן,דוידשלמטפרודימוילשאול

קופתבמטדרונותהמטתובבשחולהכפיהבינלאומילמשפטמתייחט

ובכלממנו,באהשלו,היא-שבידוהשתןלדגימתמתייחטחולימ

כמהממנהלהיפטרמעדיףוהחולהמטוימ,בריחוקמוחזקתזאת

 • 57מהרשיותר

גילהבתחילה,ההומניטריהמשפטאתועיכלשלעטהמשפטבית

המשפטהיומניצבכךנעימימ.לאקיבהמיצימגרהשהואשיש

לפליטה.מוכןהעליון,המשפטבביתההומניטרי



הישראלי:במשפטוהכיבושהמלממהדיני .ד

מגו"?"מומתבונים
בפטיקותיולמצואניתןההומניטרילמשפטומרתקתשונהגישה

מנהלהואשבוובאופןברק,השופטהעליון,המשפטביתנשיאשל

דחייתלאחרחודשיממשלושהפחותבפניו,המובאימתיקימ

(פרשתהחיטולימחוקיותבענייןעטיהנאילהעו"דשהגישההעתירה

בראשותהפעמאחר,הרכבדחהאי-שפיטות,שלבנימוקנרכח)

שהוגשהשנייהעתירהכנגדשהועלתהאי-השפיטותטענתאתברק,

אתלהגישמהצדדימברקביקשבהחלטתו , 58המדיניותאותהנגד

עלהחלהבינלאומיהדיןמהושאלות:לשלושבנוגעהמעמדותי

באופןשניהמ,ביןהיחטומהעליוהחלהישראליהדיןמהוהטוגיה,

ההומניטריבמשפטמעיטוקלהתחמקמעונייןאינוברקברור,

זה,בהקשר

עמדתועל , 59אחרימבתיקימגמברקהנשיאנהגאופןבאותו

למניעימורמזימהבינלאומילמשפטלהתייחטשישלאופןבנוגע

שעמיתיובעתההומניטריבמשפטלהתעמקברקמעדיףשבגינמ

שנשאמהרצאהללמודניתןאי-שפיטות,שלבנימוקעצממפוטרימ

 , 60באילתהשנהשהתקיימהדיןעורכילשכתשלהשנתיהכינוטבעת

בהיעדרכיברקשלחששואתלבודדניתןשנשאהדבריממבין

בכךיעטקוההומניטרי,המשפטמתחומבשאלותמקומיתפטיקה

החדשהבינלאומיהמשפטביתובמיוחדהבינלאומיימהטריבונלימ

משפטביתשמציבולטכנותלאתגרהיטבמודעברקבהאג,המוקמ

המדינאימ)-ובראשונה(ובראשוהקצינימהחיילימבפניזה

בעיטוקרואהשהואונדמההכבושימ,בשטחימהפועלימהישראלימ

מתעלמאינוהניתוחכאשרובמיוחדהאמורות,בשאלותמשפטי

מןפטריוטימעשההבינלאומי,ההומניטריהמשפטמהוראות

להאגיגיעואשרשחיילימלכךמודעברקהראשונה,המדרגה

מטעמי(אי-התערבותאילמותפטיקותשלשורהכשמאחוריהמ

מודעהואעודפלילי,שיפוטבפנימוגנימיהיולאאי-שפיטות),

רומאאמנתפיעלשניתנתהקיימת)אךמוגבלת,(המאודלחטינות

הטיבותמכל , 61מפוברקשאינובמשפטבמדינתונשפטשכברלמי

האינטרטאתמעמיתיויותרמורכבבאופןנדמה,כךברק,רואההאלו,

ניהולבאופןהמשפטביתשהתערבותוטבורישראלמדינתשל

שלההטדרימלאורמחויבאלאמשפטיתנכוןרקאינוהמלחמה

 , 62הגלובליהכפר

יום Oה.

זכויותלהפרתהטועןלקוחהלמעןהדיןעורכתלעשותיכולהמהאז

והמשפטהזמןשחולףשככלדומההבינלאומי?המשפטמןהנובעות

למדינותובמיוחדלמדינות,קשהומתפתח,מתהדקהבינלאומי

לעמודאחר,אוכזהחוקתימשפטימבנהעלהמבוטטותדמוקרטיות

לו,מחוץמהמתרחשהמקומיבמשפטממנותקימולהישארבטכר

תחומימ,במטפרלפחותאדירימ,מאמצימעושהישראלמדינת

בתישלהיכולתאבלבינלאומיות,שיפוטמטמכויותלהתחמק

מצטמצמתבלדבפנימההתבוננותתוךלפטוקהמקומיימהמשפט

מדינתעלולהתגבר,הדבלנית-שיפוטיתהגישהשלידהאמהיא,אף

אלהיחטוגמהבינלאומיימ,היחטימבמישורכךעללשלמישראל

 ,בעולמלוזוכהשהיאמההערכההרבהיאדבשלנוהמשפטמערכת

אשרשמרניתדיןעורכיקהילתהמפתח,מצויהדיןעורכיאצל

שלדחייהתבטיחהגלובליותלהתפתחויותעיןעוצמתבעצמה

אתהמכירימנמרצימדיןעורכישלשיטפון ,הבינלאומיהמשפט

בשמפעמאחרפעמהמשפטלבתיוחוזרימהבינלאומיהמשפט

מעמדו.בחיזוקלשופטימיטייעולקיימו,החובה

קיימותעברותעלכמכריזבטעיףרואההמקובלתהגישהרומא.לאמנת ) 2 ( 8ט'ראו 49

הפרותכיהקובעהרביעיתג'נבהבאמנת 147ט'שלקיומובשלוזאתאותןיוצרולא

פלילית.אחריותוגוררותמלחמהפשעמהוותהאמנהשל"חמורות"

7019בג"צלעזה:הגירושבטוגייתועטקלאחרונהשניתןדיןפטקראו 50 / ניעגיויר 02

הנשיאשלדינולפטק 13פטקהפורטט),(טרםהמעריבתבגדהצה"לכוחותמפקד

דוגמהדווקאהואזהדיןפטקכיאטבמערכת)שמור(עותקעגיויר)עניין(להלן:ברק

הבאבפרקראוולכךהנשיאשלהשונהגישתובשלוזאתהאמנה,הוראותשללהחלה

זה.לחיבור

פרשת ; 32הערהליעלאויב,פרשת ; 26הערהליעליעטה,אבופרשתבהתאמה: 51

 . 31הערהליעלאטכאן,

2716בג"צבהתאמה: 52 / באזורצה"לכוחותמפקדניאטתיאידרהמקומיתהמצעוה 01

2977בג"צ ; 66 ) 2 ( 2001עליוןתקדיןפורטם),(טרםוהשומרוןיהדוה / נידעאללה 02

בג"צדעאללה);פרשת(להלן: 6 ) 3נו(פ"דוהשומרון,יהדוהבזאורצה"לכוחותמפקד

9252 / 4219בג"צ ; 1678 ) 2 ( 2001עליוןתקדיןפורטט),(טרםמ"יניטקאאל 00 / 02 

 ; 1585 ) 2 ( 2002עליוןתקדיןפורטם).(טרטזעהבאזורצהל"כוחותמפקדניגוטין

8286בג"צ / תקדיןפורטט),(טרטצה"לכוחותמפקדניהאזרחזלכויותהאגדוה 00

5872בג"צ ; 715 ) 4 ( 2000עליון / פרשת(להלן: 1 ) 3נו(פ"דהממשלה,ניראשברכה 01

ברכה).

 • 1בע' , 52הערהליעלברכה,פרשת 53

2936בג"צ 54 / העמריב,תדגבהצהל"כוחותםרא"נימקפדזכייותלמןע"רופאיםעמותת 02

2117בג"צגם.ראו 4 , 3 ) 3נו(פ"ד / מפקדניאדםזכויותלמען"רופאיםעמותת 02

 . 26 ) 3נו(פ"דהמעריב,תבגדהצה"לכוחות

 . 8בע' , 52הערהלעילדעאללה,פרשת 55

(תשמ"ז).הצהובהזמןגרוטמןד' 56

"השטחיםאתפוליטיקאיםמכניםשבוהאופןאתלהטבירזהדבימויהשתמשגרוטמן 57

שלנו.ולאכןשהםהמוחזקים","השטחיםאוהכבושים"

769בג"צ 58 / הוגשההעתירהישראל,ממלשתניבישראלעינוייםנגדהיצבוירהוודע 02

ועומדת.תלויהעדייןוהיאוהמחבר,פלדמןאביגדורדיןעורךידיעל

לעזה,מגורים"מקום"תיחום(אולעזהבגירוששעטקוהתיקיםהטשבהםהבולטים 59

- 50הערהלעילעגיוירעניין-המדינה)פרקליטותאנשיהענייןאתשהמשיגוכפי

ימיםשמונה-עשרלמשךשטחיםתושבילעצורקציניםשהטמיךצובענייןוהעתירה

3239בג"צ-שופטבפנישיובאוללא / יהדוהבאזורצהל"כוחותמפקדנימרעב 02

ועומד).תלוי(עדייןושומרון

 . 1 1 ) 2002 ( 30זחיןעורךהאדם"זכויותעלושומריםבטרורנלחמים"איךברקא' 60

מעשהבגיןשנייהפעםיישפטלאאדםכיהעיקרוןאתהקובערומאלאמנת 20ט'ראו 61

מדינהכאשראישוםשלאי-הקבילותעקרוןאתהקובערומאלאמנת 17ט'וכןאחד

חשוד.אותוונגדמעשהאותובשלראויהשפיטהאוחקירהקיימהאומקיימת

עםאחדבקנהעולהשאינהבאיטיותשהוזכרוהתיקיםאתלנהלמברקמונעשלאמה 62

-העינוייםמדיניותנגדהידועההעתירהעםגםהיהכךשכבטיטם.הדחוףהנושא

5100בג"צ / עתירה , 817 ) 4נג(פ"דנימ"י,בישראלעיניייםגנדהיצבוירהוודע 94

העתירותעםעתהקורהרושם,עושהוכ,ךשנים,ששעלהתפרשובעניינהשהדיונים

מהצדדיםביקששברקברגערלוונטיללאשהפךלמעצריםבנוגעולצולחיטוליםבנוגע

אח.דכלימיםמחודשלמעלהבתוךעמדתטאתלטכם

 83המשפט


