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כלהגדרתאתמרחיבהוארומא,לחוקת

אדמבבניהפוגעימלמעשימגמהפשעימ

משנתהנלווימהפרוטוקולימשנילפיהמוגנימ

33 נפקאאיןהבלגי,החוקפיעללפיכ,ן , 1977

בוצעהפשעאמלדיןהעמדהלצורךמינה,

מדובראמאובינלאומיחמושסכסוךבמסגרת

בינלאומי.שאינוחמושבסכסוך

 , 1בסעיףשמנויימהפשעימבגיןהעונשימאתמונה 2סעיף

שנימחמש-עשרהעדעשרשלמאסרביןנעימהעונשימכאשר

 • 34עולמלמאסרועד

קריהראשית,לעברההנלוותהעברותאתמפרטימ-4ו 3סעיף

 • 35וכדומהשידולסיוע,

סיבות , 36מדינהמעשהשלמסוגטיעוןכיבמפורשמציין 5סעיף

כסייגאוכהצדקהיוכרולא 37לאומיאוצבאיצורךאופוליטיות,

כלתוכרלאכיבמפורשמציינת 5לסעיף 3פסקהזה.חוקלתחולת

 • 38החוקיישומלצורךהרשמימעמדומתוקףלאדמהמוקניתחסינות

קובעזהסעיףהאוניברסלית.השיפוטסמכותאתמפרט 7סעיף

כלללאזה,חוקלפישיפוטסמכותהבלגיימהמשפטלבתיכי

בעברהכיומפרטממשיך 7סעיף . 39העברהיבצועלמקומהתייחסות

 ./מ Dגרוליאורהאיור:

הבלגיבחוקהמרכזיימהטעיפימפירוט . 1

מגדיר 1999בפברואר-10בנחקקאשרהבלגילחוקהתיקוןכאמור,

יכולימהבלגיימהמשפטבתישלגביהמהאוניברסליימהפשעיםאת

בחוק.המרכזיימהסעיפימאתכעתנסקורסמכותמ.אתלהפעיל

הסעיף . 26עמהשמדתהפשעאתהבלגיהחוקמגדירבראשיתו

קבוצהבניהריגתעמ:השמדתכפשעהבאימהפשעימאתמונה

 ;הקבוצהלבני-נפשיאוגופני-חמורנזקגרימתמסוימת;

באופןהפיזיתלהריסתהלגרומשעלולימבתנאימהקבוצההעמדת

והעברהילודה;למנועשמטרתמאמצעימהטלתמלא;אוחלקי

להרוס,במטרהזאתוכלאחרת,לקבוצההקבוצהמןילדימשלבכוח

זוהגדרהדתית.אוגזעיתאתנית,לאומית,קבוצהחלקית,אוכליל
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בהגשתצורךאיןזר,אזרחנגדבלגיאזרחשביצעהחוקבגדרהנופלת

שלרשמיתבהפניהאומשפחתואוהזרהאזרחידיעלתלונה

העברה,בוצעהשבההמדינה

לחוקבנוגעהבלגיהעונשיןחוקבתחולתדן 6טעיףכן,כמו

הדיןטדרחוקשלהמקדמילחלק 2וטעיףכיקובע 8טעיףהנדון,

קובעימאשרהבלגי,העונשיןחוקשל 9ווטעיףהבלגיהפלילי

וטעיףזה,חוקלענייןיחולולאולענישה,פומביתלתביעהטייגימ

מלחמה,במצבמצויהבלגיהכאשרהחוקבתחולתדן 9

החוקשלביקורתיגיתוחגי

הגלוויםוהפרוטוקוליםג'גבהאמגותשלחמורותהפרות . 1

שהיאכפיחמורההפרהוהמנהגי,ההטכמיהבינלאומיהמשפטפיעל

נגדפשעאומלחמהפשעהנהו 949משנתג'נבהבאמנותמפורטת

החברותהמדינותכלאתמחייבותג'נבהאמנותארבעוכלהאנושות,

האמנה,לפיחמורהבהפרההנאשמימאתלמשפטולהביאלאתר

באינטרטימתלותוללאהעברהביצועלמקומלאזרחותמ,קשרללא

באשרהאוניברטליתהטמכותקמהבעצמבכךהתובעת,המדינהשל

בטעיףחמורותבהפרותדןהבלגיהחוקכאמור, , 40חמורותלהפרות

הפרוטוקולימשניועלו-949מגינבהאמנות 4עלומבוטט , 3פטקהו

 Van-Derו Smisשלהבחנתמאתלצייןישו,-977מהנלווימ
41 Borght , בארבעהחמורותההפרותאתמפרטימאשרהטעיפימכי

חמושימבטכטוכימדנימ 43הראשוןובפרוטוקול 42ג'נבהאמנות

טכטוךביןמדבילואינויותר,מרחיבהבלגיהחוקואילומ,בינלאומיי

הואהמנחההעיקרון , 44פנימיחמושלטכטוךבינלאומיחמוש

בצורההומניטריתהוראהלאמץעשוייממדינהשלפנימיימשחוקימ

 , 4Sהבינלאומיבמשפטלהשניתןההיקףמןיותרמחמירהאוזהה

המקנהפנימיתחקיקהלגביגמהדברנכוןאמהשאלהנשאלתאך

אי-לאורמתחדדותאלושאלותאוניברטלית,שיפוטטמכות

לאורובייחוד 46הנלווימלפרוטוקולימרבותמדינותשלהצטרפותן

שהןכפיהחמורותההפרותוביןהבלגיהחוקביןאי-ההתאמה

גמולאחרונההראשון,בפרוטוקולו-949מגינבהבאמנותמופיעות

 ~ ,רומאבחוקת

23 la וiChambre des Represantants de Belgique, Projet de loi relatif 

repression des violations graves du droit intemational humanitaire, Projet 

: 1 transmis par le Senat, 3 Decembre 1998, Docs. nos 1863 -98/99 No 

Projet translnis par le Senat . 

24 S. Smis & K. Van-Der Borght "Belgium: Act Conceming the Punishment 

, 10 ofGrave Breaches oflntemational Humanitarian Law [February 

: 1999], !ntroductory note" 38 !.L.M. (1999) 918, 918-920 (hereinafter 

)" ntroductory note !". 

 • 20הערהליעלהבלגי,החוקלתיקוןהנימוק 25

26 1 § The Belgium Act, supra note 8, art. I . 

 . 19הערהליעלעם,השמדתהפשעשלוענישתולמניעתולאמנה 2ס' 27

28 2 § 1 . The Belgium Act, supra note 8, art . 

29 7 . Rome Statute, supra note 14, art . 

רומא:לחוקת 7ס'תחתהמופיעיםהבאיםתת-הסעיפיםאתמונהאינוהבלגיהחוק 30

; i) Enforced disappearance of persons (" 

; U) The crime of apartheid 

k) Other inhumane acts of a similar character intentionally causing great ( 

, suffering, or serious injury to body or to mental or physical health" .lbid 

. ibid 

31 3 § 1 . The Belgium Act, supra note 8, art . 

 Loiראו: , Act of 3 September-1952בהבלגיבמשפטנקלטוג'נבהאמנותארבע 32

09286 . du 3 septelnbre 1952, Publication au M.B. 1952-09-26 p . 

 Lס iראו: , Act of 16 April-1986בהבלגיבמשפטנקלטוהנלוויםהפרוטוקוליםשני

15196 . du 16 Avril 1986, Publication au M.B. 1986-11-07 p . 

אתמרחיביםהבלגיבחוק 3לפסקה 6ותת-סעיף 5תת-סעיף , 4תת-סעיףלמשלכך 33

מעשיםלגביגםאותםומחיליםפשעיםלאותםרומאבחוקת 8בסעיףשניתנהההגדרה

 .ג'נבהלאמנותהנלווים-1977מ !!-הו !-ההפרוטוקוליםלפיהמוגניםהאדםבנינגד

 Rome Statute, supra note 14, at art. 8(2)(a)(v (,ראו:השוואהלשם

) 8(2)(a)(vi), 8(2)(a)(viii . 

34 2 . The Belgium Act, stlpra note 8, art . 

35 4 , 3 . Jbid, art . 

36 2 § 5 . Jbid, art . 

37 1 § 5 . lbid, art . 

38 3 § 5 . lbid, art . 

39 7 . Jbid, art . 

 . 275(תשמ"ג)מלחמהיינידינשטייןי' 40

41 919 . The lntroductory Note, sllpra note 24, at p . 

המזויניםהכוחותאנשימביןוחוליםפצועיםשלמצבםלהטבתגינבהלאמנת 50ס' 42

להטבתג'נבהלאמנת 50ס' ; 387ע' , 30מס' , 1כ"א , 1949באוגוסט-12מהקרבבשדה

-12מביםהמזוייניםהכוחותאנשימביןאוניותונטרפי,חוליםפצועיםשלמצבם

בשבוייהטיפולדבברגינבהלאמנת 129ס' ; 423עי , 30מסי , 1כ"א , 1949באוגוסט

הגנתדבברג'נבה,לאמנת 46ס' ; 453ע' , 30',מסי א"כ,' 949,באוגוסט-2ממלחמה

 . 559ע' , 30,מס' 1 א"כ,' 949,באוגוסט-2ממלחמהבימיאזרחים

43 Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and 

Relating to the Protection of Victims of lntemational Armed Conflicts 

85 . Protocol1), 7 June 1977, 1125 U.N.T.S 3, art ( :להלן)הפרוטוקול"

 .)" Protocol !"אוהראשון"

44 3 § 1 . The Belgium Act, supra note 8, art . 

 Miiitary and Paramiiitaryערובה:בנינטילתבענייןהדיוןאתלדוגמהראו 45

14 Activities in and Against Nicaragua (Nicaragua v. U.S.) 19861CJ 

 .)" Nicaragua case "(להלן:

לענייןאותה.מחייבאינווהואהראשוןהפרוטוקולעלחתומהאינהישראללדוגמה, 46

 G. Greenwood "Terrorism andראו:הראשוןלפרוטוקולישראלשלהתנגדותה

Humanitarian Law - The Debate Over Additional Protocoll" 191sraei 

187 ) 1989 ( Yb. Human Rights . 
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מטיגות . 2

הדמוקרטיתהרפובליקהביןבטכטון , ICJה-פטק 2002בפברואר

נגדמעצרצולהוציארשאיתאינהבלגיהכי , 47בלגיהוביןקונגושל

לביצועחשדבגין ,) Ndombasi (נדומבטימרקונגו,שלהחוץשר

החלטתואתנימק ICJה-האנושות,נגדופשעיממלחמהפשעי

נהניממדינות,וראשיממשלותראשיגמכמוחוץ,ששריבגישה

 , 48בתפקידממכהנימבעודמזרותבמדינותמאטרמפנימחטינות

לאכיקובעאשרהבלגי,לחוק 3פטקה 5טעיףכינובעזומפטיקה

הבינלאומי,למשפטבטתירהעומדזה,חוקלענייןחטינותכלתוכר

ראהלאהבלגיהמשפטביתשעהלפיבהמש,ךשיפורטכפיאולמ,

 , ICJה-פטיקתלנוכחגמנדומבטי,נגדבעתירהמלדוןמנועעצמו

ראשיחטינותבנושאהאחרונההמילהנאמרהלאשעודנראה

אינדיקציהאוניברטליימ,פשעימבגיןלדיןמהעמדהמכהניממדינות

 ICJל-הנוטפתהעתירהבהגשתאלו,בימימלראותניתןזולמגמה

מעלהבעתירתה , 49צרפתנגדהפעמקונגו,שלהרפובליקהידיעל

ידיעלאוניברטליתשיפוטטמכותהפעלתבגיןדומותטענותקונגו

בחטינותפגיעהובגין ,) Oba (אובהמרקונגו,שלהפנימשרנגדצרפת

הפטיקהלמרותכלומר, ,) Nguesso (נגאטומרקונגו,נשיאשל

מחויבתעצמהראתהלאצרפתובלגיה,קונגוביןבטכטוןהברורה

מוחלטתכמעטבחטינותהכרהשלמגמה , ICJה-שהתווהלמגמה

מכהנימ,בכירימולשריממדינותלראשי

בנוגע ICJה-עמדתהיאזובטוגיההמתעוררתמעניינתשאלה

-ובענייננוהרשמי,תפקידמאתשטיימוממשלותראשילחטינות

חטינותוהאמממשלה,כראשכהונתואתיטיימכששרוןיקרהמה

אשרנאשמכינקבע ICJה-שלדינובפטקכאמור,אז?לותעמוד

ראשכמוחטינותמאותהעודנהנהאינוהרשמי,תפקידואתטיימ

שלהשיפוטלטמכותבכפוףולפיכן,מכהנימ,חוץשראוממשלה

טיומלאחרלדיןלהעמידוניתןהעתירה,הוגשהשבוהמשפטבית

בכן , 50לתפקידכניטתולפנישבוצעומעשימבגיןהרשמיתפקידו

קריבעתי,דשרוןאתלדיןלהעמידהאפשרותאת ICJה-השאיר

וקיימת,שרירהכאפשרותישראל,ממשלתכראשכהונתוטיומלאחר

בלגיהאדמתעלהגאשםתפיטת . 3

נדומבסי,בענייןלבלגיהקונגוביןבטכטון ICJה-שלדינובפטק

הפעלתכייחי,דבדעת ,) Guillaume (גיאומ , ICJה-נשיאקבע

שלתפיטתוללאקרי , in absentiaאוניברטליתשיפוטטמכות

טמכותאתלהפעילהמעוניינתהמדינהשלבטריטוריההנאשמ

בטתירהעומדתואף 5Jהבינלאומיבמשפטמוכרתאינההשיפוט,

-16בואכן,בעולמ,השונותהמדינותידיעלהנהוגהלפרקטיקה

לשופט-חוקרכילערעורימהבלגיהמשפטביתקבע 2002באפריל

לושאיןוכןבחקירתולהמשיןטמכותהייתהלאנדומבסיבעניין

אדמתעל"נתפט"לאנדומבטי(שכןנוטףמעצרצולהוציאטמכות

-1999מוהתיקון-1993מהחוקפרשנותשלפימהטיבהבלגיה)

עברותבשלפליליתבחקירהלפתוחהבלגיימהמשפטבתירשאימ
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 , 52בלגיהאדמתעלהנאשמלתפיטתבכפוףרקלבלגיהמחוץשבוצעו

בענייןגמלערעורימהמשפטביתקבעזו,לגישהבהתאמכאמור,

הן , 53ה"תפיטה"היעדרלאורבתביעהלדוןטמכותלואיןכישרון

המשפטלביתערעורימהוגשושרוןבענייןוהןנדומבסיבעניין

ההתפתחויותלאור , Cour de Cassationה-בבלגיה,העליון

המשפטבביתשרוןונגדנדומבטינגדהעתירותודחייתהמשפטיות

חוקהצעת 2002ביולי Sב-הבלגילטנאטהוגשהלערעורימ,הבלגי

המשפטשלחמורותהפרותלמיגורלחוק 7טעיףאתלפרשהבאה

 2וטעיףטעיפימ,שניכוללתהחוקהצעת , 54הבינלאומיההומניטרי

משנתלחוק 1פטקה 7,"טעיףכדלקמן:קובעהמהותי,הטעיףבה,

ההומניטריהמשפטשלחמורותהפרותשלמיגורבדבר 1993

שבובמקומהתחשבותללאכחלאותולפרשחובההבינלאומי,

מציעימביעימבכן , 55להימצא"עשויהפשעשללכאורההמבצע

טמכותשלהרצויהפירושאופןדבברהנחרצתעמדתמאתהחוק

צורןללאפליליימבהליכימפתיחהקריהאוניברטלית,השיפוט

בהקשרהאחרונהההתפתחותבלגיה,אדמתמעלהנאשמבתפיטת

הבלגיהעליוןהמשפטביתכאשר , 2002בנובמבר-20בהתרחשהזה

מטעמנדומבסיבענייןלערעורימהמשפטביתהחלטתאתביטל

לערעורימהמשפטבביתחדשבהרכבלעיוןהתיקאתוהחזיר , 56טכני

מפורשותהתייחטלאהבלגיהעליוןהמשפטביתדינובפטקבבריטל,

המשפטלביתמחדשלעיוןהתיקהעברתעצמאולמהתפיטה,לעניין

שיפוטלטמכותכתנאיהתפיטהשאלתאתמחדשפותחתלערעורימ

בעתיד,תיבחןעודהבלגיהמשפטעמדתכאשראוניברטלית,

העתידאלומבטד.טינום

נגדהעתירהבענייןבבלגיההעליוןהמשפטבביתהדיוןכאמור,

עדנדחהאן , 2002בנובמבר-27בלהתקיימהיהאמורשרוןאריאל
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