בב  Iת המשפט המקומן:
ביו דילול משפטי לבדלנות שיפוטית

-

תמונת מצב

א .משפט ביגלאומי כמהפכה חוקתית

המשפט היבנלאומי הטוען לעליונות על פני משפט מקומי ,הפרדוקט

מהפכה חוקתית ,כל מהפכה חוקתית ,היא תוטפת משמעותית ביותר

המשפטי הוא שהמשפט המקומי הוא הקובע את תחולת המשפט

לתיק כלי העבודה של עורך  /ת הדין ,לכל אותמ פטישימ ,מברגימ

הבינלאומי ואת מידת חדירתו,

ומקדחות ישנות וחלודות שכל עבודה שגרתית מחייבת בגינמ מאמץ

ברור ,שלא די באשרור אמנה )ובמקרימ הנדרשימ

-

בחקיקה

מיוזע ,המהפכה החוקתית מטפקת טט נוצץ וחדיש של טיעונימ

מזרימה( כדי שלמהפכה חוקתית בינלאומית זו תהיה השפעה

עוקפי מכשולימ שבעבר היו בלתי עבירימ ,פתאומ ,כמעט ללא

אמיתית על המשפט המקומי ,כדי שיתרחש תהליך כזה במטגרת

הפעלת כוח ,מצליחימ עורכי הדין לקדוח עמוק יותר ,חזק יותר,

המדינתית דרושה במקיבל מהפכה תודעתית של מטפר גורמימ שלא

מהר יותר ומבלי ללכלך את טביבתמ,

תמיד בנויימ לשינוי כה מעמיק של המבנה המשפטי המוכר,

מהפכה חוקתית הכוללת הכרה בזכויות אדמ על-חוקיות יוצרת

ראשונימ המ עורכי הדין ,ללא הופעתמ של פרקליטימ המכירימ

ממד חדש ,קרומ העוטף את כל מערכת המשפט ומכפיל ומשלש

ומבינימ את המשפט הבינלאומי החוקתי ,לא תהיה לחדירת המשפט

את טפקטרומ קווי הטיעון שעורך הדין יכול למצוא בפתקימ שהטמין

הבינלאומי כל תוצאה ממשית על המשפט המקומי ,בשיטות משפט

דבש מעילו לקראת הדיון ,כל תיק חוקתי או מנהלי ,וגמ הרבה

אדברטריות ,חלוקת התפקידימ הנה כזו שתפקידו של עורך הדין

מאוד תיקימ פליליימ ואזרחיי מ ,מקבלימ צבע חדש ,ועורכי הדין

בבניית הטיעון המשפטי והגשתו לבית המשפט ולשופטימ באופן

יכולימ להתבונן בהמ מבעד למשקפי המהפכה החוקתית ולגלות

בהיר וטדור ,במציאת קווי טיעון מקוריימ וביטוטמ האינטליגנטי,

גוונימ שהעין הבלתי מזוינת בעדשה העל-חוקית לא ידעה לזהות

מפחית את הטיכוי שבתי המשפט יאמצו את הדוקטרינות והחידושימ

בעבר ,כל זה נכון ,כמובן ,למהפכה חוקתית אמיתית ,שאיננה נשארת

הבינלאומיימ מעצממ ,קשה להפריז בחשיבות מעמדו של ציבור

במישור הרטורי בלדב,

עורכי הדין בתהליכי ההחדרה של המשפט הבינלאומי ,ואף שמדובר

לחדירה של שדות מטוימימ של המשפט הבינלאומי לתוך המשפט

בציבור שעל פי רוב הוא הראשון להכיר בשינויימ המשפטיימ ולנצל

המקומי של מדינה יש לעתימ תוצאות דומות ,התחייבויותיה של

את התמורות שהוא טומן בחובו ללקוחותיו ,לעתימ בכל זאת חולף

המדינה לעמוד בטטנדרטימ בינלאומיימ עשויות להביא לכך שכל

זמן עד שעורכי הדין מעזימ לבטט טיעון על מה שעדיין נתפט

תקדימי העבר יהיו ראויימ ,לפחות לכאורה ,לבחינה מחודשת ,והפעמ

פטיכולוגית כמשפט זר,

על פי הקריטריונימ הבינלאומיימ הנוגעימ דבבר ,השדות המשפטיימ

הגורמ השני שבלעדיו לא תהיה לחדירת המשפט הבינלאומי

הבינלאומיימ הבולטימ בהקשר זה המ שדות שבחיבור זה אקרא

למשפט המקומי כל משמעות המ ציבור השופטימ ובתי המשפט,

להמ "המשפט הבינלאומי החוקתי" ,והמ כוללימ בין היתר את השדות

כאן לא די בהכרה בתקפות השדות המשפטיימ הבינלאומיימ

הבאימ :משפט זכויות האדמ הבינלאומי ,המשפט ההומניטרי
הבינלאומי I

והמשפט הפלילי

הבינלאומי,2

הזרמה של עקרונות

מתחומ המשפט החוקתי הבינלאומי לתוך המשפט המקומי של
מדינה והיכולת לטעון בפני בתי המשפט המקומיימ של אותה מדינה
או בפני טריבונלימ בינלאומיימ הרוכשימ טמכות שיפוט טענות

המתייחטות למשפט הבינלאומי יוצרימ לכאורה מצב חדש עבור

לעתים הבחירה בכינויו של השדה המשפטי מטגיר את עמדותיו של הדובר :עורכי דין

ואקדמאים ריבם העוטקים בתחום משפט זכויות האדם הבינלאומי ורואים במשפט
ההומניטרי היתר משפטי פטול לפגיעה בזכויות אדם ,שונאים את הביטוי " משפט
הומניטרי" המעניק לו ניחוח הומניטטי ומעדיפים לכנותו בשם "דיני המלחמה

הבינלאומיים" .כך או כך הכוונה היא לשדה המטדיר את המותר והאטור בימי לחימה
וכיבוש.

ציבור עורכי הדין ומרחיבימ באופן ניכר את אופק הטיעון המשפטי,

הבחירה בשלושה תחומים אלו נובעת מאופיים כמטדירים את היחטים שבין הפרטים

אמרנו "לכאורה" ולא במקרה ,הראייה הזו של המשפט הבינלאומי

לשלטון על י די הגבלה חוקתית של טמכויות וכוחות השלטון .ככאלה עונים שלושת

החוקתי כ"עוטף" את המשפט החוקתי המדינתי היא ראייתו של

התחומים להגדרה הליברלית הקלטית של חוקה

-

משפט זכויות האדם הבינלאומי

מטדיר את מגבלות הפגיעה בזכויות אדם בטיטיות ,משפט הומניטרי בינלאומי מטדיר
את מגבלות הכוח בעת מלחמה ואת זכויות האזרחים שנקלעו לאיזורי לחימה והמשפט

ע ורך דין ,בעל תואר ראשון מ האוני ברטיטה העברית בירושלים ותואר שני במשפט

בינלאומי של זכויות האדם מאוני ברטיטת  UCLבלונדון .משרד עורך דין אביגדור פלדמן.

הפלילי הבינלאומי אוכף ,בין יתר הדברים ,את שני השדות הקודמים ומקבע את עקרון

הנשיאה

באחריות ) (Accountibility

של נ ושאי תפקידים.

המשפט נן

..

ספקטרומ זה הוא תולדה של שני
מאפיינימ נוגדימ המצויימ בנשמתה של
הרשות השופטת :מחד נהוג לומר על
הרשות השופטת שהיא האורגן היחיד

במדינה שמסוגל )ומוטל עליו( לבצע
את תפקיד אכיפת המשפט הבינלאומי.
הרשות השופטת של מדינה היא במובן
זה חלק מ"ברנז'ה" בינלאומית שנטלה
על עצמה את התפקיד )הלא פופולרי,
לעתימ( לאכוף את הוראות המשפט
הבינלאומי ולדאוג להטמעתו במשפט
לתפקיד

המקומי.

הרשמי

הזה

מצטרפימ אלמנטימ בלתי רשמיימ
המשפיעימ על שופטימ ועל בתי
המשפט באורח מנטלי ולעתימ אפילו
לא מודע כגון קבוצת היחס של
שעל

שופטימ

פי

רוב

מורכבת

משופטימ מארצות אחרות ומאנשי

אקדמיה מפורסמימ .מאידר הרשות

השופטת היא אחת מזרועות השלטון
של המדינה המסוימת .ככזו ,יש לה יחס

אינטימי

המשפטיימ

למוצרימ

המקומיימ ,לחקיקה ,לפסיקה ולכתיבה
האקדמית

המשפט

המקומית.

הבינלאומי דורש שינוי מושגי בהבנת
מודל האמנה החברתית שבבסיס
הדמוקרטיה הליברלית וקבלת כללימ

המוכתבימ,

כביכול,4

על ידי גורמימ

זרימ .יחסמ של שופטימ לחקיקה
המקומית

הוא

כמעט

קנייני.

המ

מקבלימ את עליונותו של המחוקק
המקומי שהוא במובנימ רבימ בשר
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מבשרמ

ומתעבימ

את

הרעיון

המקור :כרזת-תיירות של זאב רבו מ 1930-בקירוב.. .י הנוכחות שלי בנוף' אומר הצייר ,י כמוה כהשלכה ל Jוכחות

ששלושה ,חמישה או שבעה שופטימ

הציונית בנוף :נוכחות קולוניאל' Dטית'יי )קטלוג התערוכה ,עמ' (. 68

כמוהמ ,שאינמ דוברימ את שפתמ

הרלוונטיימ לתיק הנמצא בפניהמ .הכרה כזו היא במקרימ רבימ

ואינמ חיימ במרחב הגאוגרפי-תרבותי שלהמ יוכלו להכתיב להמ

פשוטה ומתבקשת ועדיין לא אומרת דבר .יש דרכימ רבות ליישמ

תקדימימ ועקרונות•5

את הוראות המשפט הבינלאומי ,ומידת ההפנמה של האימוץ לחוק

בין שני קטבימ אלו נעה מערכת בתי המשפט ביחסה למשפט

מהבנה שמשפט זה מגיע עמ

הבינלאומי .המתח האמור הוא ,כמובן ,בבואה של תהליכימ

"תרמיל" של כתיבה אקדמית נרחבת ,פסיקה בינלאומית ומדינתית

סוציולוגיימ המתרחשימ בתחומימ אחרימ של החברה בפתח המאה

-

העשרימ-ואחת ,המתח בין קהילתיות ,לאומיות ורב-תרבותיות

המקומי יכול לנוע בספקטרומ רחב

-

חשובה ופרשנות של ועדות ,נציבויות ומומחימ

-

בצד האחד

ועד לעקירה של סעיפי המשפט הבינלאומי מתוך המצע האורגני

לגלובליזציה ואוניברסליות.

שלהמ ,הטמעתמ בתוך הדוקטרינות המקומיות ושימוש מסיבי

מלבד עורכי הדין והשופטימ יש גורמימ נוספימ ,חשובימ מאו,ד

•3

אשר משפיעימ על מידת ההטמעה של המשפט הבינלאומי במשפט

בחזקות מבר שוויון הדינימ ועליונות החוק המקומי

המשפט

74

-

בבצד האחר
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;c:
Sב

המקומי ,ומובן שהראשון בהמ הוא הציבור הרחב ,ודאי שיקשה על

החוקתי בישראל באופן כללי ,ואחר כך אתמקד בשדה המשפטי

o

מערכת משפטית ,פתוחה ומוכנה לקלוט ככל שתהיה ,לעכל את

הרלוונטי ביותר למצבה של מדינת ישראל דהיומ

המשפט

Sב

המשפט הבינלאומי בימימ של התנגדות איתנה של הציבור למהלך

ההומניטרי הבינלאומי ,דבבריי להלן אתייחט בעיקר לאופן שבו

Cכ

כזה ,עמ זאת ,דומה שמדובר בשאלה תאורטית בלדב ,במדינות

מתקבל המשפט הבינלאומי על ידי הגורמ השני שהזכרתי לעיל

שבהן ההתנגדות הציבורית לקליטת המשפט הבינלאומי בשדה

השופטימ ובתי המשפט ,מטרתי תהיה מצומצמת וממוקדת :לבחון

r:

מטוימ היא חזקה ,תהיה מערכת המשפט אף היא קמוצה וקמצנית

עד כמה נכונימ בתי המשפט לקלוט עקרונות וכללימ של המשפט

ע

ביחטה אליו ,ועוד יש לזכור שבמקומות שבהמ מערכת המשפט

הבינלאומי החוקתי,

כ

-

ע

-

r-

Sב

Cו

r:

זוכה להערכה גבוהה מצד הציבור ,יכולות הכרעותיה לשנות את
עמדת הציבור ולהקהות את

ב.תחולת המשפט ה"חוקתי" הביגלאומי בבתי

התנגדותו, 6

עורכי דין המתמחימ במשפט בינלאומי אוהבימ להזכיר את שנת

המשפט בישראל -

כללי

ן  96ן ,השנה שבה הכריז הפילוטוף המשפטי הנודע הארט כי המשפט
הבינלאומי עומד )גמ אמ חלקית( במבחני האטכולה הפוזיטיביטטית,

של ניירות מקומטימ ששלף מתוך שקית פלטטיק ומטפר בעיניימ

ועל כן יש בו פוטנציאל להיות מערכת משפט במלוא מובן המילה,

דומעות כי מדינת ישראל ורשויותיה פגעו בו ובזכויותיו ,עורכת

מעשיות ,7מאז הכריז הארט שהמשפט הבינלאומי אכן מהווה אוטף

ראו מאמרו המרתק של הסוציולוג של המשפט גונטר טויבנר המתאר כיצד "שתל" זר

של כללימ מחיייבמ )הגמ שכלל הזיהוי שלהמ אינו ברור כמו במערכת

החודר למערכת המשפטית )על דרך של הפניה מקומית לחוק הזר או כמשפט בינלאומי
מחייב( "מפורש" מחדש בהקשר המקומי ולבסוף ייחודו והשפעתו נעלמים:

משפט מקומית( ,חלו תמורות גדולות במשפט הבינלאומי ,ובמיוחד

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

נפילת חומת ברלין וטוף המלחמה הקרה ,בתי דין

שורש מקומי של הסכמה ,מלדב במקרים יוצאי

הדופן של עקרונות מסוג ,Jus Cogens

אשר אינם שונים אינטלקטואלית מעקרונות חוקתיים שלא כתובים עלי ספר והמאומצים

אמ באמצעות גוף

על ידי בתי המשפט מתוך מה שנהוג לכנות "עקרונות יסודיים של השיטה" וכדומה.

המוקמ על פי האמנה לבחינת תלונות ,אמ באמצעות פקחימ או

דוגמה טובה להתנגשות המוסדית הזו היא פסק דינו של בית המשפט האירופי לזכויות

חיוב המדינות בהגשת דו"חות תקופתיימ ואמ באמצעות הקמת

אדם אשר ביטל הלכה רבת-שנים שנהגה בבריטניה ,שלפיה אין לתבוע את המשטרה
בגין רשלנות בחקירה .בית הלורדים ,אשר בעצמו יצר הלכה קודמת זו ,נאלץ לקבל את

בתי משפט ממש שפטיקתמ מחייבת ,הכתיבה האקדמית בתחומ

גדלה באופן ניכר ,וכמות הפטיקה הבינלאומית העכשווית לא הייתה
מביישת אף שיטת משפט ,לכל אלה כמובן יש להוטיף את בית

מטוימ , 9

בהחלתו

.Osman v. United Kingdom , [1998] 29 EHRR 245

עליהןס , l

כאשר נתקבלו חוק-יטוד :כבוד האדמ וחירותו וחוק-יטוד :חופש

ראו f :ס Lord Hoffmann "Human Rights and the House

יש ,כמובן ,גורמים נוספים המשפיעים על מידת הקליטה של המשפט הבינלאומי

עבודה חיוני של כל עורך דין ועורכת דין ישראלימ?

;c:

r-

::ג:

~

לספירה של הגופים השיפוטיים והמעין-שיפוטיים הבינלאומיים ולניתוח ההשלכות
של התרבותם המהירה ,ראו:

,..,

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

;c:

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

Sב

בישראל שילמדו כי אירעה בישראל מהפכה חוקתית ,האמ ניתן

בהמשך חיבור זה אבחן תחילה את תחולת המשפט הבינלאומי

;c:

::ג:
Cו

העיטוק ,יצא נשיא יבת המשפט העליון בקריאה לפרופטורימ למשפט

כולל נפקות בבתי המשפט שלנו כך שניתן לומר עליו שהוא כלי

Cכ

Sב

שהם בני לאום של מדינה שאשררה את אמנת רומא או שעל אדמתה בוצעה העברה

הבינלאומי החוקתי חדר לאזורנו? האמ יש לשדות המשפטיימ שהוא

~

r:

וכן על אירועים ששפיטתם התבקשה על ידי מועצת הביטחון של האו"ם )ראו ס'  2ו
ו 3-ו לאמנת רומא(.

היומ ,בתחילת שנת  ,2003לקרוא לפרופטורימ ללמד כי גמ המשפט

ג

;c:

לבית המשפט הפלילי הבינלאומי יש סמכות שיפוט בנוגע לחשודים בביצוע עברות

סו

~
r-

Sב

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

להתחמק מהשפעתו של המשפט היבנלאומי גמ אמ הן אינן מעוניינות

ו-
,..,

r:

ו

משתנה ממדינה למדינה ומשיטה לשיטה.

שכיומ קשה למדינות

Eב

המציא את זכויות האדם ,ועל כן עמדתו בהקשר לאיזון בין זכויות אינו "טוב" יותר

שקצרה היריעה מלנתח אותם .נזכיר רק את האקדמיה שהשפעתה על בתי המשפט

יתחיל לפעול ממש ביולי הקרוב ,והוא מטמן את מה שהיה ברור

,..,

::ג:

ולעניין הביקורת

הדין הצבאיימ בנירנברג ובטוקיו ושל בתי הדין המיוחדימ לפשעימ

כ

r:

הדין לא לפני שהביע את זעמו ולא לפני ששופטיו רטנו כי יבת המשפט האירופי לא

.Lords" 62 Modern L. Rev. ( 1999) 159
6

ע

Cו

;>יו

מזה של בית הלורדים .ראו:

המשפט הפלילי הבינלאומי שהוקמ בהאג ,שהוא תולדה של בתי

למומחימ של המשפט הבינלאומי מזמן

r:

Sב

כביכול משום שהליך הזרמת המשפט הבינלאומי לתוך המשפט המקומי ,יש לו תמיד

אחרי הגשמ ,ולפי אחת הטפירות פועלימ היומ למעלה משלושימ

-

...

r

r-

צה"ל ננדה המערבית ,פ"ד מב) ) 4 ( 2להלן :פרשת עפו(.

אמנות בינלאומיות

שלו טמכות שפיטה רחבה שאינה קשורה בטכטוך בינלאומי

;c:

ע

לדוקטרינת חזקת ההתאמה הפרשנית ראו בג"צ  785 / 87עפו ני מפקד כוחות

בינלאומיימ ,בתי משפט קבועימ ,ועדות ונציבויות קמו כפטריות

שבוצעו ביוגוטלביה וברואנדה ,בית המשפט הפלילי הבינלאומי,

r-

Cו

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

במשפט הבינלאומי החוקתי ,כאשר שנת המפתח להבנת פריחתו

בתי דין וטריבונלימ בינלאומיימ ברחבי העולמ,8
כוללות היומ ,כמעט תמי,ד מנגנוני אכיפה -

Sב

Sב

כשנה שבה קיבל תחומ זה חותמת כשרות אשר יש לה השלכות

היא  989ן

r-

::ג:

למשרדה של עורכת דין מגיע לקוח ,הוא מניח על שולחנה צרור

-

Cו
,..,

r:

Cו
rו

r:

c

..בr:

הדוגמה הבולטת בהקשר זה היא כמובן המאמץ האדיר שמשקיעה ארצות-הברית בימים

~

אלה להרחיק ממנה את סמכות השפיטה של בית המשפט הפלילי הבינלאומי על ידי

;c:

פרויקט אדיר ממדים שהחלה בו ומטרתו לשכנע מאה-תשעים-ושתיים מדינות לחתום

::ג:

עמה על הסכמי אי-הסגרה הדדיים אשר יחייבו את המדינות הללו שלא להסגיר אזרחים

~

אמריקאים לבית המשפט.

Sב

;c:

המשפט

75

הדין מעלעלת בניירת ובלי היסוס מודיעה ללקוח שסוגיה זו שהוא

לענייננו די שנאמר ,כי בפועל בית המשפט המקומי הוא שצריך

מעלה כבר נדונה בבתי המשפט הישראליים ,אולי אפילו בבית

להכיר בתהליך אבולוציוני זה של סעיף באמנה אשר הפך ברבות

המשפט העליון ,וצר לה אך העצה המשפטית שלה היא שאין במשפט

השנים למנהגי ועל כן מחייב גם בשפיטה המקומית ,או בהיותו

הישראלי סעד למקרים דוגמת זה שהוצג בפניה ,ואו אז ,מנצנצות

מלכתחילה דקלרטיבי ולא קונסטיטוטיבי ,כלומר  ,מצהיר על מה

עיניו של הלקוח ,והוא שולף כתבה מתוך עיתון זה או אחר ובקול

שכבר היה מנהגי ולא יוצר משפט בינלאומי חדש ,עודבה כמעט

נרגש קורא תיגר על ההערכה המקצועית של הפרקליטה" :כן ,אבל

פרוצדורלית זו מאפשרת לבית המשפט גמישות מסוימת ,והדוגמה

לפי מה שכתוב פה ,המשפט הבינלאומי אוסר על המדינה לנהוג

הבולטת ,שעוד תפורט בהמש,ך היא יחסו של בית המשפט העליון
הישראלי לאמנת גינבה הרביעית דבבר ההגנה על אזרחים בימי

כך",

מדינת ישראל ירשה משיטת המשפט
הבריטית את היחס הדואלי למשפט
הבינלאומי  ,משמעות הדבר היא כי חתימה
על אמנה ואפילו אשרורה )הנעשה על ידי

הרשות המבצעת

-

ממשלת ישראל( אינן

הופכות אותה לאכיפה ושפיטה בפני בתי
המשפט המקומיים שלנו ,בלא חקיקה
מזרימה ,כלומר ,חקיקה של הרשות
המחוקקת

-

הכנסת

-

אשר מאמצת

במפורש את האמנה והוראותיה לתוך
המשפט הישראלי ,נשארת האמנה שעליה
חתמה מדינת ישראל )בהנחה שהוראותיה
הן הסכמיות ,קרי ,אינן חלק מהמשפט
הבינלאומי המנהגי שאליו אתייחס להלן(
בתחום היחסים הבינלאומיים ,והפרתה
אינה נושאת תוצאות במשפט המקומיןן ,

ככל שמתפתח המשפט הבינלאומי נאלצות
שיטות משפט דואליות לחיות "חיים

ללא כותרת  ,דכה ובועז וזכשיין  , 1996 ,עבודת וידיאו
" ז'  IIג הכותל המערבי וה'ם ...כפה בידיון על המקוס ועיקרו ממשיחיותו .בכו Dחה פו Dט D -וריאל'  Dטית )המשלבת מקוס
בשאיכו מקומו:

המרת חוV

ופכ'ס  ,לדוגמא( כוככו שכי האמכ'ס את המקוס על פרדוק Dועל ביטול

כיגוד'ס  :החוף וההר ,

כפולים" :בהתחייבויותיהן הבינלאומיות הן

החולין והקודש  ,תל-אביב וירושל'ם.. .אס הכותל הוא המרכז האולטימטיב ',הלוגו-צכטרי של המקוס היהודי-ציוכ',

נוטלות על עצמן לנהוג על פי נורמות

האקרן של הוזכשייכ'ס "המ' "Dמרכז זה במימיותו של החוף התל-אבי '.ב ',כ מזרח ומערב כתבלבלו ,כגזוה האורייכטציה

ועמה תודעת המרכז " )קטלוג התערוכה  ,עמ' (. 62

מסוימות ,ובעמדותיהן המוצגות בפני בתי

המשפט המקומיים שלהן הן מתנערות מחובה זו וטוענות לאי-

מלחמה אשר מקובלת היום על ידי כמעט כל הגופים הבינלאומיים

תחולת האמנה 2ן ,כך היא מדינת ישראל :אל חוקי-היסוד שלה ,אל

כמשפט מנהגי אך טרם קיבלה מעמד שכזה בפסיקת בית המשפט

ההלכות פרי פסיקת בית המשפט העליון בנוגע לחירויות היסוד

העליון,

של האדם ואל החקיקה הראשית בתחום זה ,היא מתייחסת כאל

מכל מקום ,היכולת של עורכי דין ישראלים להסתמך על המשפט

בנה יחידה ,אמנות האו"ם דבבר זכויות האדם שישראל חתמה עליהן

הבינלאומי החוקתי בבתי המשפט הישראלים מוגבלת ביותר בשל

ואשררה אותן הן הילד הממזר ,הצאצא שמקבל תשומת לב רק על

הזהירות הרבה של המדינה בחתימתה על אמנות בתחום זה ,האמנות

ידי מספר קטן של דיפלומטים ויועצים משפטיים של משרד החוץ

הבולטות שאליהן הצטרפה ושאותן אשררה מדינת ישראל הן ארבע

אך

ואמנות האו"ם בדבר זכויות

בזמן כינוסים של ועדות או"ם איזוטריות בניו-יורק ובגינבה
כמעט אף פעם לא בפרהסיה

-

-

באולם בית המשפט הישראלי,

אמנות ג'נבה מה  12-באוגוסט 1949

14

האדם 5ן ,כמו כן הצטרפה ישראל לאמנה למניעה וענישה של פשע

אלא שכידוע ,למשפט הבינלאומי יש אגף החודר מעצמו למשפט

השמדת עם 6ן ,ישראל אף שינתה את משפטה הפנימי באופן שיתיישב

המקומי ,הוא האגף המנהגי ,בניגוד להתחייבות הסכמית ,שמקור

עם חוקות בתי הדין המיוחדים לפשעים שבוצעו ברואנדה

כוחה )ועל כן גם חולשתה( ברצון החופשי שמביעים הגורמים

וביוגוסלביה17

וכן חתמה על אמנת רומא שכוננה את בית המשפט

המוסמכים ליצור התחייבויות בשם מדינות ,מקורה של ההוראה

הפלילי הבינלאומי, ls

סיווגה של

אלא שכאמור ,חתימה על אמנה ואשרורה אין בהן די ,על מנת

הוראה הסכמית כמנהגית היא נושא לחיבורים ולספרים רבים ,אבל

שהאמנה תהפוך לכלי עבודה אפקטיבי של עורכי הדין ,חייב להתקיים

המנהגית בנוהג של מדינות

המשפט

76

אשר יוצר משפט "מקובל", 13

2:

D

r:
בג

rr:
rו
,..,
D

;c::

r-

לגביה אחד משניימ אלו :או שהכנסת תקלב חקיקה מזרימה המאמצת

 , 1966כ"א  ,31מס'  ,1040ע'  149 ) 269מדינות חברות ,י שראל הצטרפה בשנת ( 1991
)להלן:

את הוראות האמנה למשפט המקומי ואז ניתן להסתמך עליה בבתי

"(, " ICCPR

האמנה הבינלאומית דבבר זכויות כלכליות ,חברתיות ותרבותיות,

 16דצמבר  , 1966כ"א  ,31מסי  ,1037ע'  146 ) 205מדינות חברות ,ישראל הצטרפה

המשפט בישראל או שלאמנה יהיה סעיף המקנה סמכות שיפוט

בשנת

לגוף בינלאומי )ועדה ,נציבות ,בית דין או בית משפט( .לחלק בלתי

( 1991

)להלן:

"(, " TCESCR

האמנה הבינלאומית בדבר ביעורן של כל צורות

אפליה גזעית 21 ,דצמבר  , 1965כ"א  ,25מס'  ,861ע'  165 ) 547מדינות חברות ,י שראל

מבוטל מהאמנות שהוזכרו לעיל יש מנגנונימ שיפוטיימ או מעין

הצטרפה בשנת ) ( 1979להלן (, " CERD " :

אמנה דבבר ביטול אפליה נגד נשים לצורותיה,

שיפוטיימ כאלו ,אולמ ככלל ,מדינת ישראל נזהרה שלא להסכימ

 18דצמבר  , 1979כ"א  ,31מסי  ,1035ע'  170 ) 179מדינות חברות ,ישראל הצטרפה

לסמכות שיפוט שכזו ,אמ באמצעות הימנעות מחתימה על פרוטוקול

אמנה נגד עינויים ונגד יחס ועונשים אכזריים,

הנספח לאמנה העוסק בסמכות

השיפוט 19

בשנת

בלתי אנושים או משפילים 10 ,דצמבר  ,1984כ"א  ,31מס'  ,1039ע'  132 ) 249מדינות

ואמ על ידי הוספת

חברות ,ישראל הצטרפה בשנת

הסתייגות מסעיף סמכות הקיימ באמנה גופה  .20בכך מתבטלת כמעט
לחלוטין האפשרות לפנות בתלונה נגד ישראל למנגנון בינלאומי

האחראי על אכיפת המשפט

הבינלאומי•21

במקביל ,יחסה של הכנסת לאורך השנימ האחרונות למשפט
17

אין תחולה אוטומטית של אמנה שנחתמה

ואושררה •22

18

להשלמת התמונה ,ראוי להזכיר את חוקת בית המשפט הפלילי

בג
י!:

Cכ

r:

::ג:

c

~

~

;c::

r-

Sב

זכויות הילד 20 ,נובמבר  ,1989כ"א  , 31מס'  ,1038ע'  191 ) 221מדינות חברות ,י שראל

האמנה למניעה וענישה של פשע השמדת עם 9 ,דצמבר  , 1948כ"א  ,1מס'  ,5ע' 65

r:

(. 199 1

סי  2-1לחלק א' של התוספת לחוק ההסגרה ,תשי"ד ) 1954-להלן " :חוק ההסגרה"(,

Cו
,..,

r-

::ג:

מאפשר הסגרת חשודים לבתי הדין.

Sב

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

r:

AlCONF.183 /9, reprinted in 37 I.L.M ( 1998 ) 999
19

r:

~

)ישראל הצטרפה לאמנה בשנת . ( 199 1

לגבי האמנות שהוזכרו לעיל .עודבה זו בולטת על רקע החובה
המופיעה בלא מעט אמנות לדאוג לחקיקה מתאימה במדינות שבהן

( 1991

)להלן" :האמנה נגד עינויים"( ,האמנה בדבר

r

בג
C'I

הצטרפה בשנת

16

הבינלאומי החוקתי היה עוין מאו,ד ואף חקיקה מזרימה לא התקבלה

( 1991

)להלן:

"(, " CEDAW

::ג:

~

)להלן" :אמנת רומא"(.

כך למשל נמנעה מזינת ישראל מחתימה על הפרוטוקול האופציונלי של אמנת האו"ם
דבבר זכויות אזרחיות ופוליטיות המעניקה סמכות לוועדת זכויות האדם של האו"ם

c

.בr

~

הבינלאומי )אמנת רומא( אשר ישראל חתמה עליה אך הודיעה זה

לבחון תלונות של יחידים ,וכן נמנעה מחתימה על הפרוטוקול האופציונלי של אמנת

r:
r:

מכבר כי לא תאשרר אותה  .23הודעת מדינת ישראל שנמסרה למזכ"ל ~

האו"ם לביעור כל סוגי האפליה נגד נשים שגם הוא מעניק סמכות לוועדה מיוחדת

ג

המוקמת על פי האמנה לבחון תלונות בנוגע ליישום האמנה.

20
11

ההבחנה בין מחויבות מזינה בתחום המשפט הבינלאומי ומחויבויותיה בתחום המשפט

מיוחדת שקמה על פי האמנה לבחון תלונות ולבצע ביקורים במתקני מעצר; כמו כן,

המקומי ,הוצזקה ,באופן היסטורי ,תוך הפניה לחלוקת התפקיזים שבין רשויות השלטון

ישראל צירפה לחתימתה על ה CERD -הסתייגות לסעיף  22הקובע סמכות שיפוט לבית

השונות :מכיוון שהרשות המבצעת היא שחותמת על אמנות ומכיוון שביזיה הכוח

המשפט היבנלאומי לצדק שבהאג לסכסוכים בין-מדינתיים בנושאים הנוגעים ליישום

להתחייב בפני מדינות אחרות שכן תחום היחסים הבינלאומיים נתון לה ,ובשל עקרון

האמנה .כן ,ישראל ,בעקבות ארצות-הברית ,משכה את הצהרתה על קבלת סמכות

הפרדת הרשויות ,ראו בתי המשפט במעשה ההתחייבות כעניין חוץ-משפטי מקומי

השיפוט שבחובה של בית המשפט הבינלאומי לצדק שבהאג )לפי ס'  ( 2 ) 36לחוקת בית

שאחרת תינתן לממשלה סמכות חקיקה ,ראו בג"צ  25 / 55האפוטרופוס לנגסי נפקדים

הדין( ,בשנת , 1985ועל כן אין לבית משפט זה סמכות שיפוט כללית או מיוחדת על

ני סמרה ,פ"ד י  1828ופסקי הדין האנגליים והאמריקאיים הנזכרים בו.
עם זאת מן הראוי להזכיר כי גם לאמנות הסכמיות יש תחולה מסוימת וזאת מכוח

12

21

פ"ד נג)  ; 743-742 ,721 (lבג"צ  2599 / 00עמותת ית"ד ני משדר החינןו ,פ"ד נו) ( 5

והמלצות אלה אינן מחייבות .קיים גם הליך בינלאומי נוסף שישראל כפופה לו ,והוא

-

אין להן סמכות שיפוט,

.834
בולט בהקשר זה מצבה של בריטניה עד שנת  2001כאשר הוראות האמנה האירופית

)שכל חברות האו"ם מחויבות בו( אינו פומבי ,מסורבל וחסר שיניים .

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

לתוקף של ה;

Human Rights Act ,1998, Ch. 42

האמנה למשפט האנגלי בתחומים

אשר אימץ את רוב סעיפי

מסוימים.
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עילות הסגרה הנוגעות לאמנה וכדומה( .מדינת ישראל לא חוקקה עד היום חקיקה

rו

~

r:

לחתימה ללא אשרור יש בכל זאת מספר תוצאות במשפט הבינלאומי

-

אף כי במצב

זה המזינה אינה מחויבת בהוראות האמנה במישור הבינלאומי ,יש לה מתויבויות

על כן בתי המשפט הבחינו בין ההוראה ההסכמית שהיא ,כאמור לעיל הערה  ,11לא

הנגזרות מהיותה חברה חתומה .בין מחויבויות אלו :החובה שלא לפעול נגד מטרות

אכיפה בבית משפט מקומי ,להוראה מנהגית שהיא חלק ממשפט "מקובל" החודר

האמנה או לסיכול יישומה )ראו ס'  18לאמנת וינה דבבר דיני אמנות

Vienna -

::ג:
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למשפט המקומי בהגבלות מסוימות ,ראו ע"פ  174 / 54שטמפפר ני הי"מ ,פ"ז י •5

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

י-
rו

לבולטות שבהם ראו :אמנת ג'נבה דבבר הטיפול בשבויי מלחמה ,כ"א  , 1מס'  ,30ע'

)להלן" :אמנת וינה"(  .עם זאת ,יש לזכור כי ישראל הוזיעה כי אינה מתכוונת לאשרר

C

) 559מיום  12אוגוסט  190 , 1949מדינות חברות; ישראל הצטרפה בשנת (, 1951

את אמנת רומא ועל כן עומדת לה ,לפחות לכאורה ,הטענה שסעיף  18האמור באמנת

אמנת גינבה בדבר הגנת אזרחים בימי מלתמה ,כ"א , 1מסי  ,30עי ) 453מיום 12

וינה אינו חל עליה.

אוגוסט  190,1949מזינות חברות; י שראל הצטרפה בשנת

( 1951

r-

ג

r.

)להלן" :אמנת גינבה

הרבדעית"(.

15

י-

הדוגמה הבולטת היא האמנה נ גד עינויים אשר מחייבת את המדינות החתומות לבצע

מתאימה ולא קיבלה למשפטה הפנימי את האמנה .

23
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שורה של התאמות חקיקתיות )בין היתר הוספת עברה פלילית של עינויים ,הוספת

אדם ולקבל שם סעד על פי האמנה .מצב אבסורדי זה תוקן במידה רבה עם כניסתו

14

 16ל(. lCESCR-

עם זאת ,ועדות אלו

מנגנון התלונות של נציבות האו"ם לזכויות האדם לפי החלטה , 1503אולם הליך זה

היו בלתי

c
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 336 / 61אייגמן ני הי"מ ,פ"ד טז  ; 2041 , 2033דנ"פ  7048 / 97פלונים ני שר הבטחון,

אכיפות בבתי המשפט האנגליים ,אך נפגעים יכלו לפנות לבית המשפט האירופי לזכויות

::ג:

c-

סכסוכים הנוגעים לישראל בהווה.

מפרסמות רק "התרשמויות" ובמקרים הקיצוניים "המלצות"

וחירותיו הבסיסיות ) European Convention ofHuman Rights

,ו-

עדיין ניתן לפנות לוועדות המומחים העוסקות בהערכת מידת היישום של האמנה על

"חזקת ההתאמה" בין המשפט הבינלאומי לחוק המקומי שפותתה בפסיקה ,ראו ע"פ

22

::ג:

Sב

ידי המדינות )למשל לפי ס'  40ל lCCPR -ולפי ס'

דבבר זכויות האדם

13

ישראל הביעה הסתייגות מס'  20ו 30-לאמנה נגד עינויים המעניקים סמכות לוועדה

Sב

הבולטות שביניהן :האמנה הבינלאומית דבבר זכויות אזרחיות ומדיניות 16 ,לדצמבר

המשפט וו

האו"מ במעמד החתימה עליה ,שבה מביעה ישראל את דאגתה

המרכזי של נשיא בית המשפט העליון לשעבר ,מאיר שמגר ,בתחילה

משימוש "פוליטי" בבית המשפט ,מעידה על יחטה האמביוולנטי

כיועץ משפטי לממשלה ואחר כך כשופט בית המשפט העליון ונשיאו,

לא רק לאמנה זו אלא לכל המשפט הבינלאומי החוקתי , 24

בעיצוב ו"משפוט" הכיבוש, 26

נחזור למשרדה של עורכת הדין וללקוחה שפנה אליה והמניח

מובן שבית המשפט העליון ציטט בפטיקותיו מטפרי מלומדימ

שאמ במשפט הבינלאומי פעולה מטוימת אטורה ,אזי קמה לו עילת

אשר פירשו והאירו את טעיפי האמנות השונות בתחומ ,אך טגנון

תביעה ,מה נשאר לה לעורכת הדין המגלה שישראל חתמה על

פטיקותיו ויחטו אל אותמ מלומדי מ ,היה כיחטו של עורך הדין

האמנה הנוגעת דבבר ,אולי אפילו אשררה אותה ,אך לא העניקה
טמכות שיפוט לגוף בינלאומי ולא חוקקה חוק מאמץ?

לאיש האקדמיה

-

המ אנשי תאוריה ,ואילו אנו אנשי המעשה,

כך גיבש בית המשפט העליון )על פי רוב בשבתו כבג"צ( שלטון

המטקנה היא שעורכת הדין תיאלץ לבטט טיעון האומר

כיבוש על פי ראיית עולמו ,שלטון שהתאימ לעמדה המדינית

שההוראות המטייעות ללקוחה הפכו זה מכבר למנהגיות )או היו

הישראלית אשר לא שללה מכול וכול את הקשר של עמ ישראל

מלכתחילה מנהגיות( ,ועל כן הן אכיפות בבתי המשפט בישראל,

ומדינת ישראל לשטחימ אלו ,במה דברימ אמורימ? דיני הכיבוש

ובזה לא תמיד יהיה די ,עורכת הדין במקרימ רבימ תידרש לשכנע

הבינלאומיימ מהלכימ על חבל דק שבין שני עקרונות המהווימ

את בית המשפט לקבל את הפרשנות הבינלאומית שיש לכלל ,ולמנוע

אבני בטיט לשדה זה ,ראשית ,דיני הכיבוש רואימ במעצמה הכובשת

"הדבקה" של הפרשנות הישראלית שכבר קיימת מן הטתמ בטוגיה,

אחראית לטדר ולביטחון )ויש יגידו גמ לחיימ האזרחיימ על כל

זוהי ללא טפק משימה קשה ,ולא רבימ המ המקרימ שמהלך כזה

שבשלה אין המ מבחינימ

הצליח בבית המשפט הישראלי,
התחומ שבו נעשו הניטיונות הרבימ ביותר והמקיפימ ביותר

מישוריהמ  (27בשטח הכבוש ,מטרתמ

-

בין כיבוש שהוא תולדה של מלחמה צודקת לכיבוש שהוא תולדה
של מעשה תוקפנות בלתי חוקי

-

היא לדאוג לתושבי השטח הכבוש

להטתמך על המשפט הבינלאומי החוקתי בישראל הוא תחומ

שלא ייוותרו ללא זכויות וללא גוף האחראי כלפיהמ ,דיני הכיבוש

המשפט ההומניטרי הבינלאומי ,זמן קצר לאחר מלחמת ששת הימימ

הבינלאומיימ בראו שלטון כיבוש המבוטט לפחות בחלקו על הגישה

החלו עורכי דין ישראלימ להטתמך בטיעוני המ בפני בית המשפט

המדינית הליברלית הרואה בשלטון משרת הציבור החייב בדאגה

הגבוה לצדק על הוראות דיני הכיבוש הבינלאומיימ שהמ תחומ

לצורכי הציבור ,והמ מהווימ מעין "מגילת זכויות" של תושבי השטח

ייחודי בתוך השדה הכללי של המשפט ההומניטרי הבינלאומי ,ניתוח

הכבוש ,אבל העיקרון השני ,החשוב לא פחות ,של דיני הכיבוש היא

של פטיקת בג"צ בארבעת העשורימ מאז תחילתו של הכיבוש מדגימ

השלילה המוחלטת של כל טענה דבבר העברת ריבונות כתוצאה

היטב את הבעייתיות שביחטה של הרשות השופטת כלפי המשפט

מכיבוש ,28כיבוש אינו יוצר ריבונות ,ועל כן טמכויות שמצויות רק

הבינלאומי ,על כל רדביה :מאימוץ מדלל שלא משאיר זכר למקור

בידי הריבון )כגון חקיקה( אינן מועברות לשלטון הכיבוש ,בתווך

ועד לעוינות וחשד כאל שתל זר שנדחה על ידי הגוף,

העדין הזה נעימ דיני הכיבוש :דאגה לאוכלוטייה המקומית תוך אי-
נטילת טמכויות המיוחדות לריבון,

ג .דיני המלחמה והכיבוש במשפט הישראלי:
מידידות חרות

במטפר פטקי דין מונומנטליימ )ואכן פטיקותיו הראשונות של
בית המשפט העליון בנוגע לדיני הכיבוש היו ארוכות ,כמעט טרחניות,
השתרעו על עשרות רבות של עמודימ והובילו תמיד להרחבת

 .1הכיבוש מינקות לנערות :המשפט ההומניטרי
בשירות הציונות

טמכותו של המפקד הצבאי( ,גיבש לעצמו בית המשפט העליון את
דמותו של הכובש ה"נאור" ,הכובש הנאור הוא חייל מטוג חדש,

בשנות השבעימ והשמונימ מצאה עצמה מדינת ישראל בטיטואציה

חייל שבא להציל את הנכבש מפני האנרכיה שהיא תוצאת היעדרותו

ייחודית :מאז טוף מלחמת העולמ השנייה ופתיחת אמנת ג'נבה

של השלטון הקודמ שניגף ,חייל אשר דואג לאוכלוטייה המקומית,

הרביעית לחתימה ,לא הייתה תביעה בינלאומית רחבה כל כך להחיל

ולשמ כך דרושות לו טמכויות שלטוניות נרחבות ,השלטון הצבאי

על שטחימ שנכבשו את דיני הכיבוש הבינלאומיימ כמו במקרה של

שורטט בקווימ פטרנליטטיימ כשלטון מציל ,דואג ופועל למען

הכיבוש הישראלי בגדה המערבית וברצועת עזה ,2Sעל כן ,משנקרא

הנכבש הנעזב על ידי שלטונו )שכאילו נטש אותו ועתה הוא מטתתר

בית המשפט העליון הישראלי לפטוק בשאלות מתחומ דיני הכיבוש

בשווייץ או באיימ הקנריימ ,חובק שקי כטף שחמט מנתיניו( ,וכדי

הבינלאומיימ ,גילה הוא שלפניו שדות לא חרושימ שביכולתו לעצב

שיוכל הצבא הכובש לטייע לתושבי השטח העזובימ ,נדרשות לו

כמעט כאוות נפשו,

פעמימ רבות טמכויות שלטוניות רחבות ,כבר בתחילת המטע

פטיקת בית המשפט העליון באותן שנימ התאפיינה על כן

הכיבושי ,הרחיב בית המשפט העליון את טמכויותיו של המפקד

בתחושת חירות כמעט מוחלטת לפרש את הוראות אמנת ג'נבה

הצבאי ברטוריקה המקבלת את העיקרון הראשון ,הפטרנליטטי,

וכללי האג הטפורימ הנוגעימ לכיבוש על פי ראיית עולמו ועל פי

ותוך כרטומ משמעותי של העיקרון השני ,הריבוני ,29קצרה היריעה

דיוקן הכיבוש שהתגבש בעיני רוחו ,כאן יש להדגיש את תפקידו

מלתאר את כל ההלכות שיצאו תחת ידיו של בית המשפט העליון

המשפט
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.יב::

"{
בשנימ אלו אשר העניקו למפקד הצבאי טמכויות של גביית מטימ,

חלה על השטחים שנכבשו על ידי מדינת ישראל במלחמת ששת הימים וכי ישראל
מחויבת לקיים את הוראותיה כמעצמה כובשת .ראו לדוגמה:

חקיקה כמעט בלתי מוגבלת והתערבות כמעט בכל תחומ ושדה של

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

החיימ האזרחיימ הפלטטיניימ  .30כל זאת ,כמובן ,ברטוריקה של

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

דאגה לאוכלוטייה המקומית .בולטימ בהקשר זה פטקי הדין אשר

docum2.Par.0006.UpFiJe.pdf/mg_ 0 J J205 _ 4gcdecJam_ e.pdf] (Jast visited

עשו שימוש במושג שהיה עד אותה עת זר לדיני הכיבוש והוא
26

הרחבת טמכות המפקד הצבאי כדי להתאימ את החיימ האזרחיימ

M. Shamgar "The Observance of IntemationaJ Law in the

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

לשינוי הזמן .מושג זה פותח במיוחד בפטק דינו של השופט ברק

)כתוארו אז( בבג"צ  393 / 82גימעית אטבאו אלמעלמוו ני מפקד
בוחות צה Rל באזור יהדרה

ראו בין היתר

כמו כן ראו את פסקי דינו של מ"מ הנשיא שמגר )כתוארו

שטחימ מאגודה של מורימ פלטטינימ אשר התכוונו לבנות עליהמ
את בתיהמ ,לצורך טלילת כבישימ .השופט ברק הדגיש בפטק דינו

הנוסח הצרפתי והמחייב של תקנה  43לתקנות הנספחות לאמנת האג דבבר כלליה
ונוהגיה

של המלחמה ביבשהHague Convention and Regulations Respecting :

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

הדאגה לאוכלוטייה המקומית ,צץ לו בשנימ האחרונות הכביש הרב-

,U.N.T.S . 539

העוסק בחובת המעצמה הכובשת להחזיר את ה"סדר והביטחון"

מטלולי שבו דובר ,הוא כביש בן שמן-עטרות ,וקשה שלא להבחין

לשטח הכבוש ,מדבר על

עד כמה הרטוריקה הפטרנליטטית אפשרה למעשה בניית כביש

הנוסח הצרפתי ,על כן ,רחב הרבה יותר וקובע חובה להחזיר את החיים הציבוירים

שדרוש היה למדינת ישראל ,ולא לתושבימ הפלטטינימ ,כדי לפתוח
נתיב נוטף מירושלימ לתל-אביב דרך מודיעין.

הכיבוש והפך כל טדק תחילה לצוהר ,אחר כך לפשפש ולבטוף
לשער רחב ופתוח לרווחה .דוגמה מצוינת לתהליך זה היא פטיקת
בג"צ שאפשרה את מפעל ההתנחלות שהחל דרכו כיישוב אזרחי
"לצורך

ביטחוני" 32

והפך לנושא שבית המשפט עצמו טירב לעטוק בו כבלתי

בית המשפט ראה בשנימ אלו במשפט ההומניטרי הבינלאומי,

מההוויה הבינלאומית וחיבר אותו אך ורק למציאות הישראלית-
פלטטינית .בפטיקותיו ניתן למצוא ניתוחימ ארוכימ של הצרכימ
הצבאיימ ומעט מאוד על התכלית האחרת של המשפט ההומניטרי

-

לשמר את המצב בשטחימ הכבושימ ולא לבצע שינויימ מרחיקי

33

ההומניטרי מערכת כללימ המונעת את הטיפוח הזוחל של השטח
הכבוש ,נתקלו תמיד באיזונימ המוכרימ מהמשפט המנהלי הישראלי
דבבר צורך צבאי ואינטרטימ ביטחוניימ ,אשר לעולמ לא נלקחו
מתוך ניטיון של מלחמות אחרות וצבאות של עמימ אחרימ ,אלא
24

על הצהרתה של מדינת ישראל במעמד החתימה על אמנת רומא ראו:

Statement of

..

rו
,..,

r-

Sב

ראו ניתוחו המאלף של פרופ' דוד קרצ'מר בספרו כיבוש הקדצ:

0/Justice:

r:

::ג

r:
r:

Cל

ויי:C

Sב
~

בג"צ  393 / 82גימעית אסאבן אלמלעמון ני מפקד כוחות צה"ל באזור יהרוה והשומרון,

Sב

~

.בr:

"{

בג"צ  606 / 78אייב ני שר הבטחון ,פ"ד לג) ) 113 ( 2להלן :פרשת אויב( )סוגיית

::ג

Sב

האיסור המופיע בפסקה האחרונה של סי  49לאמנת ג'נבה הרביעית ,על העברת

) 8 (2) (b) (viii

~

r-

r:
,..,

עברה מסוג פשע מלחמה על העברה של חלקי אוכלוסיית הכובש אל השטח הנכבש.

=E

הכללת סעיף זה היא הסיבה המרכזית לסירובה של ישראל לאשרר את אמנת רומא

o
~
,..,

r-

בג"צ  4481 / 91ברגיל ני ממלשת ישראל ,פ"ד מז)  ,210 ( 4וכן ראו בג"צ  3125 / 98יעדא

t-

ני מפקד כוחות צה"ל באזור יהרוה והשומרון ,פ"ד נה)  ,913 ( 1העוסק בחוקיות הרחבת

?;

העיר מעלה אדומים אשר נדחה גם הוא בנימוק של אי-שפיטות ,הפעם בשל משא

Cכ

ומתן המתנהל על עתיד השטח.

rו
,..,

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

~

r-

::ג

Conference, J7 JuJy 1998, para., 2-3 [URL: http://www.un.org/icc/

(
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r:

r:

בטענה שהפללת ההתנחלויות היא פוליטיזציה של בית המשפט הפלילי הבינלאומי.

34

~

r

D. Kretzlner The Occllpation

המדינות בעת ניסוח אמנת רומא  .כיום כוללת אמנת רומא בסעיף

עורכי דין שניטו להציע לבית המשפט נרטיב שונה ,הרואה במשפט

;ג
Cל

)אגרוה נצוידת למקומות קדוישם( ני שר הבטחון ,פ"ד כו)  .575 ( 1בפרשה זו הוכרה

אוכלוסייה של המעצמה הכובשת אל השטח הכבוש ,היה לנושא ויכוח מרכזי בין נציגי

מוע.ד

Sב

;ג

ההתנחלויות בבית-אל(.

לכת השמורימ לריבון ,שהרי הכיבוש ביטודו אמור להיות זמני וקצר

t-

r:
r:

דוגמה מאלפת היא פסק הדין בבג"צ  337 / 71אלגימיעה אלמיסחיה ללארא'צי אלמקדסה

פ"ד לז) ) 785 ( 4להלן :פרשת אסכאן(.

32

;ג

~

) .and the Occupied Territories (New-York , 2002
31

;ג

r-

"c

The Supreme Court 0/ Jsrae /

שכערכאה שיפוטית הוא היה בו שחקן כמעט יחי,ד תחומ המנותק

~

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

לכדב את החוק המקומי ,רק אז יכול המפקד הצבאי לשנותו.

30

c:

Sב
,..,

לתקנות האג לשינוי חוק בשטח הכבוש והאומר שרק במקרה של "מניעה מוחלטת"

שפיט•34

Sב

ריבונות" במאמרוL. Oppenheim The :

לסיים סכסוך עבודה שפרץ .וזאת על רקע המבחן הכל כך מחמיר הקבוע בתקנה 43

ועד שעלה הגולמ על יוצרו

r:

r:
r:

סמכותו של המפקד הצבאי לשנות את דיני העבודה החלים בשטח הכבוש במטרה

)למרות האיטור העקרוני על העברת אוכלוטייה

של המעצמה הכובשת לשטח

ראו למשל י' דינשטיין ידני מלחמה )  .210 ( 1983הגדיל המלומד אופנהיים כשאמר

.L. Q.R . ( 1917) 363 , 364
29

י-

::ג

שבתפיסה לוחמתית "אין אף אטום אחד של

כך פרץ בית המשפט העליון חריגימ וטייגימ הקבועימ דביני

הכבוש (33

" " vie public

מה שתורגם באנגלית

ל." public order" -

לסדרם ולא רק את הווכר הציבורי.

28

"{

Govemment _ The lnitial Stage" Military Government in the Territories

)להלן :פרשת אבו עיטה( ,וכן פרשת עפו ,ליעל הערה •3

צבאי אשר יפתח את האזור ויטלול בו כבישימ לרווחתמ .מבין ענני

.בr:

;c:

אז( בבג"צ  69 / 81אבו יעטה ני מפקד צה"ל באזור יהרוה והשומרון ,פ"ד לז) 197 ( 2

את הצורך של תושבי השטח הכבוש בכיבוש "ארוך טווח" בשלטון

~

Shamgar "Legal Concepts and Problems of Tsraeli Military

;Shamgar ed ., 1982) 13

27

.יב::

r-

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

שמ אישר בג"צ הפקעת

;),

::>1

) .on 8.6.2002

"כיבוש ארוך טווח" אשר מחייב ,על פי פטיקת בית המשפט העליון,

והשומרוו) .3

Dec/aration 0/ the

rו

)  Jast visited on 31.12.2002נ .speeches/717isr.htm

Sב

העצרת הכללית של האו"ם קיבלה החלטות רבות הקובעות כולן שאמנת גינבה הריבעית

Cכ

המשפט

79

תמיד היו מבוססימ על האתוס הצה"לי ועל החשש היהודי הפוסט-
שואתי  .35בכך ביצע בית המשפט העליון לוקליזציה מוחלטת של
שדה משפטי שהוא ההפך הגמור מלוקלי

.3

אי-החלתו של המשפט ההומניטרי בנימוק של אי-שפיטות.
כבר עתה נסייג את דברינו ונאמר שניתן לזהות גמ מתנגד לתהליך

שדה שאמור לשאוב

זה והוא דווקא נשיא בית המשפט העליון ,השופט ברק ,אשר

מהניסיון המצטבר של הקהילייה הבינלאומית ולהנחיל סטנדרטימ

בהחלטותיו ניתן למצוא יחס מורכב יותר למשפט הבינלאומי

בינלאומיימ.

ההומניטרי ,ועל הסיבות האפשריות ליחסו זה אעמוד בהמשך.

-

בית משפט מקומי שאינו כבול בהחלטות של רשויות בינלאומיות,
שדה משפטי חסר ניסיון שיפוטי

-

זו הייתה ,ללא ספק ,תחילתה

של ידידות מופלאה.

מעמדה של אמנת ג'נבה הרביעית

כבר בפסקי הדין הראשונימ של בג"צ אשר עסקו במשפט ההומניטרי

עשה בית המשפט הבחנה בין הכללימ הנספחימ לאמנת האג ,אשר

 .2הכיבוש מגיע לבגרות :המשפט ההומגיטרי

מקובלת על כולמ כאמנה דקלרטיבית אשר הכריזה על משפט מנהגי
קיימ ,לבין אמנת ג'נבה הרביעית אשר לדעת בית המשפט הנה

כדגימת שתו

הידידות הזו התקלקלה עמ הופעתמ של "מחזרי מ" חדשימ בתחומ

אמנה קונסטיטוטיבית

המשפט ההומניטרי .הפסיקה הענפה של גופימ בינלאומיימ רבימ

יצירתה הייתה אמנת גינבה הרביעית )בניגוד לשלוש האחרות(,

שינתה באחת את הלגיטימיות של פסיקת בית המשפט העליון

אמנה קונסטיטוטיבית .דווקא בשל הרקע העומד בבסיסה ,מלחמת

הישראלי .המונופול נשבר ,וגמ גופימ האמונימ על משפט הנוגע

העולמ השנייה והסבל הבלתי ניתן לתיאור של אוכלוסייה אזרחית

-

יוצרת משפט חדש .אין חולק כי בעת

לזכויות האדמ ,כגון בתי המשפט האזוריימ לזכויות אדמ וועדת

במהלכה ,היה ברור למנסחיה כי המ ,לפחות בחלקימ נרחבימ שלה,

זכויות האדמ של האו"מ ,החלו לעסוק במשפט ההומניטרי

יוצרימ משפט בינלאומי חדש שאין למצוא לו תימוכין בנוהג מדינות

האדמ •36

עד אז .השאלה שהיה אמור לשאול את עצמו בית המשפט ברבות

המשפט ההומניטרי זכה לעיבוי משמעותי בשנת  1977דבמות שני

השנימ הייתה אמ בעשורימ שחלפו מאז ראשית שנות החמישימ

פרוטוקולימ חדשימ הנספחימ לאמנת ג'נבה שסיימו את שלב הינקות

אז נפתחה האמנה לחתימה

הפכו הוראותיה למנהגיות .בשולי

והפכו למשמעותיימ בתחילת שנות התשעימ ואשר עסקו בעיקר

הדברימ נציין כי היו מלומדימ אשר ראו בהבחנה בין הוראה הסכמית

במקביל ,וזו אולי

להוראה מנהגית בלתי רלוונטית לסיטואציה של כיבוש ,שכן הרציונל

ההתפתחות החשובה ביותר ,הוקמו בתי הדין לפשעימ שבוצעו

שבבסיס ההבחנה ,האומר שקבלת הוראה הסכמית כאכיפה במשפט

ברואנדה וביוגוסלביה לשעבר ,והחלה להצטבר פסיקה הנוגעת

המקומי עלולה להפר באורח גס את עקרון הפרדת הרשויות ,אינו

למשפט ההומניטרי ובעיקר לתוצאות הפרתו.

מתקיימ בשלטון כיבוש שבו ממילא לרשות המבצעת כוחות חקיקה

הבינלאומי כאבן בוחן לסטנדרטימ ממשפט הנוגע לזכויות

בסכסוכימ מזוינימ שאינמ

בין-מדינתיימ .37

תהליך זה יצר ללא ספק אי-נוחות בבית המשפט העליון  .כותבימ

-

נרחבימ •40

בינלאומיימ רבימ ניתחו את פסקי הדין הישראליימ ומתחו ביקורת

לעקביות שבהתחמקות מהשאלה הנכדבה הזו )עד עצמ היומ

נוקבת על שימוש בנורמות מן המשפט הבינלאומי ההומניטרי בניגוד

הזה( סייעה עמדת פרקליטות המדינה אשר הסכימה כבר בשנות

בית המשפט העליון

השמונימ להצהיר ,שאף שאינה סבורה שהאמנה הפכה למנהגית,

ניצב בפני פרשת דרכימ :המשך שימוש בטקטיקת ה"הטבעה" של

המדינה מקבלת על עצמה לכבד את ההוראות "בעלות האופי

ליעדמ המקורי ,הבינלאומי ,כפי שהמ ראו זאת.38

המשפט הבינלאומי ההומניטרי בימ המשפט והפרשנות הישראלית

ההומניטרי" שבהן  .4אגב ,נציגי המדינה מעולמ לא פירטו אילו

על רקע זה של החלטות ברורות של מועצת הביטחון של

מסעיפי האמנה מקובלימ עליהמ כעונימ להגדרה ואילו לא .מכל

האו"מ ,פסקי דין של בתי משפט ובתי דין בינלאומיימ ,הצהרות של

מקומ ,עמדה זו והימנעות בית המשפט מהכרעה בסוגיית מעמדה

גופימ

של האמנה שומרימ למדינה את הזכות לטעון בעתיד שהוראות

היה

-

כינוסי

המדינות

החברות באמנות

ועוד כהנה

וכהנה

שלהחלטותיהמ יש על פי המשפט הבינלאומי משקל

פרשני 39

-

האמנה אינן אכיפות ,ובמיוחד כאשר אופי הכיבוש הופך למורכב

נתפס כמניפולציה שקופה וגורר ביקורת חריפה .על כן ניתן לזהות

יותר )למשל ,כאשר הנוכחות הצבאית משתנה ,כאשר הצבא נכנס

שינוי חזית ביחסה של הפסיקה הישראלית החדשה למשפט

ויוצא מהערימ הפלסטיניות לפרקימ וכו '.יש לשימ לב שמתעוררות

ההומניטרי הבינלאומי שבמקרימ רבימ מגיע עד כדי דחייתו

כאן שתי טענות מובחנות

אי-תחולת האמנה בשל טענת היעדרו

המוחלטת כנטע זר.

של כיבוש ואי-תחולה בשל היות האמנה הסכמית ולא מנהגית.

תהליך זה הגיע לשיאו במהלך חודשי האינתיפאדה האחרונה,
והוא מתאפיין במספר סימפטומימ:

.1
.2

-

מדינת ישראל יכולה לטעון שהסכמתה בשנות השמונימ להחלת
הוראות האמנה נבעה מאופי השליטה היומיומי והברור ,ואילו עתה

אי-הכרעה בנוגע למעמדה המנהגי של אמנת ג'נבה הרביעית.

היא חוזרת לעמדתה כי לא מדובר באמנה

התעלמות מהוראות המשפט ההומניטרי הבינלאומי במקרימ

אמנת ג'נבה יש השלכות רבות נוספות מעבר לסיכוי )או סיכון(

שבהמ הוא ללא ספק נדרש.

לשינוי עמדתה של המדינה .הגישה הנוכחית מכתיבה לבית המשפט

המשפט

80

מנהגית (. 42

לסיווגה של

r1

2:::
r:

Cב

:בג

Cו

כ
ג

:בג

r:

r1

התבוננות באמנה כעל אוטף של הוראות )"בעלות אופי הומניטרי"(

37

ומהפילוטופיה העומדת

מדינת ישראל לא חתמה על הפרוטוקולימ הנטפחימ לאמנת ג'נבה ,אר יש הרואימ
בהמ זה מכבר )ולפחות בחלק מהטעיפימ המופיעימ בהמ( משפט מנהגי .מעניין לציין

והבחינה שבית המשפט מבצע מנתקת את ההוראות האלו מהמכלול

בבטיטה,43

c::

שמדינת ישראל מטתמכת על אחד הטעיפימ של הפרוטוקול הראשון

כמו כן טיווגה של האמנה

-

טעיף 51

-

ו

:בג

Cו

הקובע כי אנשימ מוגנימ כהגדרתמ באמנת ג'נבה ,מאדבימ את חטינותמ בזמן שהמ

כמנהגית היה מפחית באופן ניכר את ערכה של הטענה המטורתית

r:

נושאימ נשק ונלחמימ בכובש ,במטגרת העתירה שהוגשה על ידי עו"ד אביגדור פלדמן

של ישראל דבבר אי-תחולתה בשטחימ הכבושימ בשל היעדר ריבונות

c::

והמחבר נגד מדיניות החיטולימ )בג"צ  769/02הודעו הציבויר גנד עינויים יבשראל ני

חוקית קודמת ,וזאת מכיוון שכללימ מנהגיימ חלימ על כל טכטוך

ממלשת ישראל( .בעת כתיבת שורות אלה עתירה זו עדיין תלויה ועומדת.
עוד לשאלת מעמדן של הפרוטוקולימ

:::ג:

c:,..,
Cו

ראוA.J.M. Delissen & G.J. Tanja (eds ). :

:בג

התחמקות בית המשפט מעיטוק במעמדה של אמנת גינבה הפך

); Armed Conjlict: Challenges Ahead (Boston , 1991ןס Humanitarian Law
Proseclltor v. Tadir;, Case No. TT-94-I-AR72 (Appeals Chamber, 2

tב

~

לבוטה בשנות התשעימ ,בשנימ אלו חלו התפתחויות המצביעות

October 1995): Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal

S
1"11:

בינלאומי,

.on Jurisdiction, 35 I.L.M . ( 1996) 32

בבירור כי כל הגורמימ המרכזיימ המשפיעימ ומפרשימ את המשפט
38

הבינלאומי מקבלימ כי אמנת ג'נבה הרביעית הגיעה לדרגת התפתחות

39

כוח יוצר,

של "אין מענישימ בטרמ מזהירי ",מ מזכ"ל האו"מ אכן הכין חוות
מנהגי , 44

40

41

42

כמו כן ,מטפר המדינות

אפקטיבית" ) (, Effective Control

המשפט האירופי לזכויות

ראו לעניין זה פטק דינו של בית

אדמkey, 310 Eur. Ct. HR (ser. A), :וLoizidoll v. Tl r

.Judgment of23 March 1995

מאה-ותשעימ  ,גמ זוהי ,כמובן ,עדות

וכאילו לא די בכל אלה ,בשנת  1996פטק האורגן השיפוטי
בית המשפט הבינלאומי לצדק

הבינלאומי החשוב ביותר -
) - (International Court of Justice

כי אמנת ג'נבה הרביעית

היא מנהגית , 47

בהצהרות ראשי מדינות ומנהיגימ ,ולאחרונה ,בהקמת

..

2
c::::

5
,r:

:::ג:

Cב

:בג

r-

r1

ועל כן אין להחילה על התיק שבפני בית המשפט הצבאי .מדובר בת"פ  5701 / 01בצא
הגנה ל,שלאר ני ערדה )טרמ פורטמ( )עותק שמור במערכת( )בית משפט צבאי בשומרון(.

,-

שמ הנאשמימ טענו באמצעות עו"ד אביגדור פלדמן והמחבר כי אין לבית המשפט

Cו

הצבאי טמכות שיפוט על תושבי השטחימ על פי הקריטריונימ של אמנת ג'נבה .בית

Cב

זו ודרש ממנה לחוור לעמדה המטורתית.

43

Cו

Cב

המשפט הצבאי הטתייג בהחלטה מעניינת ומאלפת מעמדת התביעה הצבאית בנקודה

ראיות נוטפות להפיכתה של אמנת ג'נבה למנהגית מצויות בכתבי

i

r:

Cכ

לפחות במקרה אחד הידוע למחבר טענה התיבעה הצבאית כי אמנת ג'נבה אינה מנהגית,

על נוהג מדינות,

:::ג:

:בג

אופי השליטה רלוונטי לשאלת תחולת האמנה ,וזאת מכיוון שהמבחן המקובל לכיבוש
הוא "שליטה

אשר חתמו על האמנה ואשררו אותה הוא גבוה ביותר וזהה למטפר

להשלמת התמונה נוכיר כי עמדתה של מדינת ישראל הייתה ,עוד משנותיו הראשונות

..בr

o

tב
Cו
Cב

של הכיבוש ,כי לפחות חלק מהוראות אמנת ג'נבה אינן חלות על השטחימ הכבושימ

o

בשל טיבה נוטפת והיא ששטחימ אלו לא נכבשו מריבון חוקי ועל כן הרציונל של

:בג

Cו

דוגמה מצוינת לכר היא פרשנות יבת המשפט העליון את ט'  49לאמנת ג'נבה הרביעית,

שמירה על זכויות הריבון אינו מתקיימ בכיבוש זה אלא רק הרציונל ההומניטרי .עמדה

האוטר על גירוש אזרחימ מוגנימ .אף שהטעיף אוטר במפורש גירוש של "יחידימ או

זו מאפשרת למדינה לטעון כי החובה שלא להשיג את גבולותיו של הריבון הקודם לא

המונימ" ,ביצע בית המשפט פרשנות לטעיף הממוקד כולו בגירושימ ההמוניימ שביצעו

חלה עליה .עם זאת ,ניתן בהחלט לחשוב על טיעון נגד הרואה בעמ הפלטטיני כריבון

r-

הנאצימ ,כרקע לקביעת הטעיף באמנה ,והגיע למטקנה שהטעיף אוטר אר ורק גירושימ

החוקי וזאת מכוח וכותו להגדרה עצמית המוכרת במשפט הבינלאומי )ראו ,בין היתר,

:בג

ט' ו לשתי אמנות האו"מ:

המוניימ .ראו בג"צ  97/79אברעוואד ני מפקד אזור יהרדה ושומרון ,פ"ד לג) ; 309 ( 3
בג"צ  690/80קוואסמה ני שר הבטחון ,פ"ד לה)  617 ( 1וכן פרשת עפו ,ליעל הערה •3

44

במשפט הבינלאומי ולפיו יש לפרש מונחימ על פי משמעותמ הרגילה ,ורק במקרימ של

45

לה )ראו טי  32 - 31לאמנת וינה( .לעמדה דומה ראו חוות דעתו של השופט בר בפרשת
עפו המוזכרת.

ראו למשל פטיקת הנציבות הבין-אמריקאית לזכויות אדמ בפרשת:

] [URL:http://www.cidh.oas.org/annualrep/97eng/ArgentinaII137.htm
) 31.12.02

Report ofthe Secretary-General Under Security Council Resolution 808 ,
טי  2לחוקת בית הדין לפשעי יוגוטלביה .ט'  4לחוקת בית הדין של רואנדה עוטק

כ

r:
r:

Cב
,..,
כ

46
47

 Nuc/ear Weapons, 1996 T.C.J .ן the Threat or Use oןThe Lega/ity o
.226
רק לדוגמהT. Meron "The Geneva Conventions as Customary Tntemational :
lnt'/ L . ( 1987) 348ן.Law" 86 Amer. J. o

48

Cב

"c

טי  2 - 1לחלק אי של התוטפת לחוק ההטגרה.

Juan Carlos

"(La Tablada") Abe//a v. Argetina, Report No. 55197 Nov. 18 , 1997

(. TCESCR ,TCCPR

בהפרת טי  3המשותף לאמנות גינבה והידוע כ"אמנה בזעיר אנפין".

אי-בהירות טקטטואלית יש להיזקק לנטיבות כריתת האמנה ולמטמכי העבודה שקדמו

~
Cו

Cו

.Doc. S/2504, 3 May 1993, reprinted in 14 Hllm. Rts. L. J . ( 1992 ) 198

בכל פטקי הדין הללו התעלמ בית המשפט למעשה מכלל הפרשנות הראשון במעלה

36

עוד על הצהרת המדינה ראו מאמריו של שמג,ר לעיל הערה  ; 26לביקורת על עמדת

פ"ד לה) •628-627,617 ( 1

ג'נבה" ,4Sמדינת ישראל אף שינתה את חוק ההטגרה שלה כדי לאפשר

35

ראו ד' קרצ'מר "אכיפתה ופירושה של אמנת ג'נבה

ה- TV -

דרכו של בית המשפט

ממשלת ישראל מצדו של בית המשפט ראו בג"צ  690 / 80קוואסמה ני שר הבטחון,

האמנה הרביעית ,תחת הכותרת" :הפרות חמורות של אמנות

"c
,..,
c::::
:בג

העליון" משפטים כו )תשנ"ו( . 70-61 , 49

בגין עשרות פשעי מלחמה שנגזרו הישר מתוך אמנות ג'נבה וביניהן

מלומדימ ,48

ראוM.N. Shaw lnternationa/ Law (Cambridge, 4th ed ,. 1997) :

.89-90

חוקות שני בתי הדין אפשרו ,בעקבות חוות דעת זו ,העמדה לדין

המדינות החברות באו"מ

להחלטות של גופי האו"ם השונימ ובעיקר של העצרת הכללית יש מעמד פרשני במשפט
הבינלאומי ,אר יש מחלוקת אמ הן רק מעידות על קיומו של כלל או שהן גם בעלות

יהיה לבטט עברות פליליות בינלאומיות אשר לא יחטאו לעיקרון

-

..בr
כ

.Conjlicts (Oxford , 1995 ) 244 , 255

בנוגע למקורות המנהגיימ של המשפט ההומניטרי שעליהמ ניתן

הטגרת חשודימ ונאשמימ לבתי דין

!::

אחרימ Humanitarian Law in Armed :ןס D. Fleck (ed.) The Handbook

ביקשה מועצת הביטחון של האו"מ את חוות דעתו של מזכ"ל האו"מ

אלו ,46

r1

על שימוש בחוקי החירומ הירדניימ )לצורר הריטת בתימ וכד'( ועל עוד נושאימ

מנהגית ,בטרמ הקמת בתי הדין הפליליימ ברואנדה וביוגוטלביה

דעת כזו ,ובה כלל במפורש את אמנת ג'נבה הרביעית כמקור

ראו למשל את הביקורת על אי-הכרעה בנושא תחולת אמנת גינבה על השטחים הכבושימ,

r1
,-

(. Iast visited on

המשפט

81

r:

r1

,..,
r:::ג:

Cב

בית המשפט הפלילי הבינלאומי שחוקתו מבוטטת על ההנחה כי

לחימה ,מתוך אמונה שבהריע שופרות המלחמה ,ראוי לו לבית

אמנת ג'נבה הרביעית היא מנהגית ועל כן יכולה לשמש בטיט לעברות

המשפט שלא להתערב בהחלטות מפקדי הצבא.

פליליות •49

הדוגמה הבולטת להימנעות בית המשפט מבחינת חוקיות פעולות

למרות ההתפתחויות האמורות ,הצליח בית המשפט הישראלי

צה"ל בשטחימ על פי הטטנדרטימ של המשפט ההומניטרי היא

שלא להכריע בטוגיית מעמדה של האמנה וחזר אינטפור פעמימ על

פטק דינמ של השופטימ מצא ,חשין ולוי בפרשת ברכה אשר עטקה

העמדה שהובעה בפרשת אסכאן שלפיה האמנה הטכמית ,ובמקרימ

בשאלת חוקיות מדיניות החיטולימ .בשל חשיבות הדברימ וקוצרמ,

אחרימ השאיר את שאלת מעמדה בצריך עיון  .50על רקע ההתפתחות

נביאמ במלואמ:

המהירה של שדה המשפט הפלילי הבינלאומי השופט פושעי מלחמה

"קראנו ושמענו בהרחבה את טענת באת-כוח העותר .נראה לנו

לתקופות מאטר ארוכות זה עשור ,מכוח אמנת ג'נבה ,תוך שיתוף

כי בהודעה מטעמ המשיבימ ניתנה תשובה ממצה לטענותיו של

פעולה של עשרות רבות של מדינות שאישרו ואשררו את מחויבותן

העותר .ברירת אמצעי הלחימה בהמ פועלימ המשייבמ במטרה

לאמנת ג'נבה שוב ושוב ,הימנעותו של בית המשפט המדינתי הראשון

לסכל מבעדר מודע פיגועי טרור רצחניימ ,אינה מן הנושאימ שיבת-

שפיתח פטיקה ענפה בתחומ דיני הכיבוש מהכרעה במעמדה של

משפט זה יראה מקומ להתערב בהמ  .קל וחומר אמורימ הדברימ

האמנה המרכזית ביותר בתחומ ,מלמדת יותר מכול על השינוי ביחטו

גורף" 53

של בית משפט זה למשפט ההומניטרי הבינלאומי.

בעתירה נעדרת כל תשתית קונקרטית והחותרת לקבל טעד
)ההדגשה שלי

-

.(.ט.מ

כ,ך ב  56-מילימ ,אושרה מדיניות החיטולימ ,ונדחו טענות
התעלמות מהמשפט ההומגיטרי ואי-החלתו בגימוק של

המבוטטות על המשפט ההומניטרי ועל דיני הכיבוש .להשלמת

אי-שפיטות

התמונה נציין שעתירה נוטפת העוטקת בשאלה זהה עדיין תלויה

הטימפטומ הרדיקלי ביותר לדחייתו של המשפט ההומניטרי

ועומדת ומקבלת יחט שונה ,אבל לכך נחזור בהמשך .

הבינלאומי הוא השימוש זבוקטרינת השפיטות לצורך מניעת החלתו

ניתן למצוא בכל זאת התייחטויות מעטות גמ בפטקי דין קצרימ

במקרימ מטוימימ .כבר בפתח דבריי בעניין זה יש לציין כי הרעיון

אלו למשפט ההומניטרי הבינלאומי .כך למשל בפטק הדין שעטק

המרכזי שעליו מושתתימ דיני המלחמה הוא שלא יהיו מצבימ שבהמ

בירי על צוותימ רפואיימ אמר בית המשפט:

אין דין ובעיקר שלא יהיו מצבימ שבהמ אין דיין .הפעלת דוקטרינת

"רואימ אנו להדגיש כי כוחותינו הלוחמימ מחויבימ לקיימ את

אי-השפיטות על מצבי מלחמה מנוגדת על כן לבטיט הרעיוני של

הכללימ ההומניטריימ הנוגעימ לטיפול בפצועימ ,בחולימ ובגופות

דיני המלחמה המבקשימ לשימ גבולות וטייגימ חוקיימ לאמצעי

הרוגימ" •54

הלחימה .דוקטרינת אי-השפיטות ,כשהיא מופעלת על פעולות

דוגמה מאלפת למט השפתיימ שמשלמ בית המשפט למשפט

לחימה ,חותרת נגד המטרות הבטיטיות והמרכזיות ביותר של ענף

ההומניטרי היא התייחטותו אליו בפרשת דעאללה שהוזכרה לעיל

דיני המלחמה ,ובמיוחד לא ניתן לקבל תזה המוציאה התנהגויות

בעניין הריטת הבתימ המטיבית בג'נין:

שניתן לטווגן כפשעי מלחמה מתחומ עיטוקו של בית המשפט.

"בהודעת המשיב נאמר שהוא עושה ככל יכולתו כדי להימנע

יבת המשפט עשה בחודשימ האחרונימ שימוש מוגבר זבוקטרינת

מפגיעה בחפימ מפשע והוא ער לכללי המשפט הבינלאומי המנהגי

אי-השפיטות תוך שהוא משלמ במקרימ מטוימימ מט שפתיימ

שלפיהמ עשויימ כוחות הצבא לפגוע ברכוש הפרט רק במידה
בשל צרכי

למשפט ההומניטרי הבינלאומי .פטיקותיו ,שהיו בעבר בתחומ זה

שהדבר דרוש

ארוכות וכללו ניתוחימ מורכבימ של דיני הכיבוש ,התקצרו לכדי

הלחימה .בתנאימ אלה מתן זכות טיעון ושימוע אינו מעשי .עמ

מטפר שורות לקוניות שבהן על פי רוב נאמר כי לא מתפקידו של

כנדרש לפי תנאי המקומ

-

לפי שיקול דעתו של המפקד הצבאי

זאת אך ברור הוא שיש לעשות הכל

בית המשפט להתערב בשיקולימ צבאיימ ובאופן ניהול המלחמה.

והצרכימ המבצעיימ

אמ בעבר אישר בית המשפט הטלת מטימ בשטחימ הכבושימ ב-

באזרחימ" •55

-

-

-

כדי למזער את הפגיעה האפשרית

 128עמודי פטק דין ,הפקעת שטח לצורך בניית התנחלות ב 37-

בית המשפט יודע שהמשפט הבינלאומי הוא חלק מהמצע

עמודי פטק דין והפקעת שטח לצורך טלילת כבישימ ב  27-עמודי

המשפטי המחייב אותו ,עמ זאת הוא מתייחט אליו בריחוק .אמ

פטק דיןן  ,5הרי שבחודשימ האחרונימ אושרה תפיטת קרקע לצורך

לשאול דימוי מטפרו של דויד גרוטמן" ,הזמן הצהוב"  ,56בית המשפט

טלילת כביש עוקף ,אושר "חישוף" )כלומר הריטה מטיבית של

מתייחט למשפט הבינלאומי כפי שחולה המטתובב במטדרונות קופת

בתימ מאוכלטימ( ,אושרה עקירת מטעימ ,אושרה הריטת מפעל,

חולימ מתייחט לדגימת השתן שבידו

היא שלו ,באה ממנו ,ובכל

אושרה טגירה של שבעה בתי טפר ואושרו חיטולימ ללא משפט,

זאת מוחזקת בריחוק מטוימ ,והחולה מעדיף להיפטר ממנה כמה

הכול בעמוד אחד ולפעמימ הרבה פחות מזה ,עד שכלל לא בטוח

שיותר

-

מהר •57

שכל אלה ייכנטו לקובץ פטקי הדין  .52לרוב ,אין בית המשפט משתמש

בית המשפט שלעט ועיכל את המשפט ההומניטרי בתחילה ,גילה

בשמ המפורש "אי-שפיטות" ,אולמ פטיקותיו מדיפות ריח עז של

שיש שהוא מגרה מיצי קיבה לא נעימימ .כך ניצב היומ המשפט

חוטר רצון וחוטר נכונות להעביר ביקורת שיפוטית על פעולות

ההומניטרי בבית המשפט העליון ,מוכן לפליטה.

המשפט

82

ד .דיני המלממה והכיבוש במשפט הישראלי:

אף היא ,אמ ידה של הגישה הדבלנית-שיפוטית תגבר ,עלולה מדינת

בונים "מומת מגו"?

ישראל לשלמ על כך במישור היחטימ הבינלאומיימ ,וגמ היחט אל

גישה שונה ומרתקת למשפט ההומניטרי ניתן למצוא בפטיקותיו

מערכת המשפט שלנו יאדב הרבה מההערכה שהיא זוכה לו בעולמ ,

של נשיא בית המשפט העליון ,השופט ברק ,ובאופן שבו הוא מנהל

אצל עורכי הדין מצוי המפתח ,קהילת עורכי דין שמרנית אשר

תיקימ המובאימ בפניו ,פחות משלושה חודשימ לאחר דחיית

בעצמה עוצמת עין להתפתחויות הגלובליות תבטיח דחייה של

העתירה שהגישה עו"ד נאילה עטיה בעניין חוקיות החיטולימ )פרשת

המשפט הבינלאומי  ,שיטפון של עורכי דין נמרצימ המכירימ את

נרכח( בנימוק של אי-שפיטות ,דחה הרכב אחר ,הפעמ בראשות

המשפט הבינלאומי וחוזרימ לבתי המשפט פעמ אחר פעמ בשמ

ברק ,את טענת אי-השפיטות שהועלתה כנגד עתירה שנייה שהוגשה

החובה לקיימו ,יטייעו לשופטימ בחיזוק מעמדו.

נגד אותה המדיניות  ,58בהחלטתו ביקש ברק מהצדדימ להגיש את
עמדותי המ בנוגע לשלוש שאלות :מהו הדין הבינלאומי החל על

49

ולא יוצר אותן וזאת בשל קיומו של ט'  147באמנת ג'נבה הרביעית הקובע כי הפרות

הטוגיה ,מהו הדין הישראלי החל עליו ומה היחט בין שניהמ ,באופן
ברור ,ברק אינו מעוניין להתחמק מעיטוק במשפט ההומניטרי

ראו ט'  ( 2 ) 8לאמנת רומא .הגישה המקובלת רואה בטעיף כמכריז על עברות קיימות

"חמורות" של האמנה מהוות פשע מלחמה וגוררות אחריות פלילית.

50

בהקשר זה,

ראו פטק דין שניתן לאחרונה ועטק בטוגיית הגירוש לעזה :בג"צ  7019 / 02עגיויר ני

מפקד כוחות צה"ל בגדה המעריבת )טרם פורטט( ,פטקה  13לפטק דינו של הנשיא

על עמדתו

ברק )להלן :עניין עגיויר( )עותק שמור במערכת( אט כי פטק דין זה הוא דווקא דוגמה

באותו אופן נהג הנשיא ברק גמ בתיקימ

אחרימ ,59

בנוגע לאופן שיש להתייחט למשפט הבינלאומי ורמזימ למניעימ

להחלה של הוראות האמנה ,וזאת בשל גישתו השונה של הנשיא ולכך ראו בפרק הבא

שבגינמ מעדיף ברק להתעמק במשפט ההומניטרי בעת שעמיתיו

לחיבור זה.

51

פוטרימ עצממ בנימוק של אי-שפיטות ,ניתן ללמוד מהרצאה שנשא

בעת הכינוט השנתי של לשכת עורכי הדין שהתקיימ השנה

באילת , 60

בהתאמה :פרשת אבו יעטה ,ליעל הערה  ; 26פרשת אויב ,ליעל הערה  ; 32פרשת

אטכאן ,ליעל הערה . 31
52

בהתאמה :בג"צ  2716 / 01המצעוה המקומית ידר אטתיא ני מפקד כוחות צה"ל באזור
יהדוה והשומרון )טרם פורטם( ,תקדין עליון  ; 66 ( 2 ) 2001בג"צ  2977 / 02דעאללה ני

מבין הדברימ שנשא ניתן לבודד את חששו של ברק כי בהיעדר

מפקד כוחות צה"ל בזאור יהדוה והשומרון ,פ"ד נו) ) 6 ( 3להלן :פרשת דעאללה(; בג"צ

פטיקה מקומית בשאלות מתחומ המשפט ההומניטרי ,יעטקו בכך

 9252 / 00אל טקא ני מ"י )טרם פורטט( ,תקדין עליון  ; 1678 ( 2 ) 2001בג"צ 4219 / 02

הטריבונלימ הבינלאומיימ ובמיוחד בית המשפט הבינלאומי החדש

גוטין ני מפקד כוחות צהל" באזור זעה )טרט פורטם( .תקדין עליון ; 1585 ( 2 ) 2002

המוקמ בהאג ,ברק מודע היטב לאתגר ולטכנות שמציב בית משפט

בג"צ  8286 / 00האגדוה זלכויות האזרח ני מפקד כוחות צה"ל )טרט פורטט( ,תקדין

זה בפני החיילימ והקצינימ )ובראש ובראשונה

-

עליון  ; 715 ( 4 ) 2000בג"צ  5872 / 01ברכה ניראש הממשלה ,פ"ד נו) ) 1 ( 3להלן :פרשת

המדינאימ(

הישראלימ הפועלימ בשטחימ הכבושימ ,ונדמה שהוא רואה בעיטוק
משפטי בשאלות האמורות ,ובמיוחד כאשר הניתוח אינו מתעלמ

ברכה(.

53

פרשת ברכה ,ליעל הערה  ,52בע' •1

54

בג"צ  2936 / 02עמותת "רופאים למןע זכייות םרא"נימקפד כוחות צהל" דגבה העמריב,ת
פ"ד נו) . 4 ,3 ( 3ראו גם בג"צ  2117 / 02עמותת "רופאים למען זכויות אדם ני מפקד

מהוראות המשפט ההומניטרי הבינלאומי ,מעשה פטריוטי מן
המדרגה הראשונה ,ברק מודע לכך שחיילימ אשר יגיעו להאג

כוחות צה"ל בגדה המעריב,ת פ"ד נו) . 26 ( 3

כשמאחוריהמ שורה של פטיקות אילמות )אי-התערבות מטעמי

55

פרשת דעאללה ,לעיל הערה  ,52בע' .8

56

ד' גרוטמן הזמן הצהוב )תשמ"ז(.

אי-שפיטות( ,לא יהיו מוגנימ בפני שיפוט פלילי ,עוד הוא מודע

57

גרוטמן השתמש דבימוי זה להטביר את האופן שבו מכנים פוליטיקאים את "השטחים
הכבושים" או "השטחים המוחזקים" ,שהם כן ולא שלנו.

לחטינות )המאוד מוגבלת ,אך הקיימת( שניתנת על פי אמנת רומא

למי שכבר נשפט במדינתו במשפט שאינו

מפוברק,61

מכל הטיבות

האלו ,רואה ברק ,כך נדמה ,באופן מורכב יותר מעמיתיו את האינטרט

58

בג"צ  769 / 02הוודע היצבויר נגד עינויים בישראל ני ממלשת ישראל ,העתירה הוגשה
על ידי עורך דין אביגדור פלדמן והמחבר ,והיא עדיין תלויה ועומדת.

59

הבולטים שבהם הט התיקים שעטקו בגירוש לעזה )או "תיחום מקום מגורים" לעזה,

של מדינת ישראל וטבור שהתערבות בית המשפט באופן ניהול

כפי שהמשיגו את העניין אנשי פרקליטות המדינה(  -עניין עגיויר לעיל הערה - 50

המלחמה אינו רק נכון משפטית אלא מחויב לאור ההטדרימ של

והעתירה בעניין צו שהטמיך קצינים לעצור תושבי שטחים למשך שמונה-עשר ימים

ללא שיובאו בפני שופט

הכפר הגלובלי , 62

ה O .יום

ושומרון )עדיין תלוי ועומד(.

60

א' ברק "איך נלחמים בטרור ושומרים על זכויות האדם" עורך זחין . 1 1 ( 2002 ) 30

61

ראו ט'  20לאמנת רומא הקובע את העיקרון כי אדם לא יישפט פעם שנייה בגין מעשה
אחד וכן ט'  17לאמנת רומא הקובע את עקרון אי-הקבילות של אישום כאשר מדינה

אז מה יכולה לעשות עורכת הדין למען לקוחה הטוען להפרת זכויות
הנובעות מן המשפט הבינלאומי? דומה שככל שחולף הזמן והמשפט

-

בג"צ  3239 / 02מרעב ני מפקד כוחות צהל" באזור יהדוה

מקיימת או קיימה חקירה או שפיטה ראויה בשל אותו מעשה ונגד אותו חשוד.

62

מה שלא מונע מברק לנהל את התיקים שהוזכרו באיטיות שאינה עולה בקנה אחד עם

הבינלאומי מתהדק ומתפתח ,קשה למדינות ,ובמיוחד למדינות

הנושא הדחוף שכבטיטם .כך היה גם עם העתירה הידועה נגד מדיניות העינויים

דמוקרטיות המבוטטות על מבנה משפטי חוקתי כזה או אחר ,לעמוד

בג"צ  5100 / 94הוודע היצבויר גנד עינייים בישראל נימ"י ,פ"ד נג)  ,817 ( 4עתירה

בטכר ולהישאר מנותקימ במשפטמ המקומי מהמתרחש מחוץ לו,

שהדיונים בעניינה התפרשו על שש שנים ,וכ,ך עושה רושם ,קורה עתה עם העתירות

מדינת ישראל עושה מאמצימ אדירימ ,לפחות במטפר תחומימ,

-

בנוגע לחיטולים ולצו בנוגע למעצרים שהפך ללא רלוונטי ברגע שברק ביקש מהצדדים
לטכם את עמדתט בתוך למעלה מחודש ימים כל אח.ד

להתחמק מטמכויות שיפוט בינלאומיות ,אבל היכולת של בתי
המשפט המקומיימ לפטוק תוך התבוננות פנימה בלדב מצטמצמת

המשפט

83

