גי

משפט שרוו והחוק

n

מיגור הפרות

מורות של המשפט ההומגיטרי הביגלאומי

א .מבוא

הבאימ Oו :היעדר זיקה מהותית בין בלגיה למקרה; לשרון מוקנית

ב 18-ביוני  2001הוגשה עתירה פלילית פרטית על ידי עשרימ-

חטינות מכוח היותו ראש ממשלת ישראל; אין ליישמ את החוק

ושלושה ניצולימ ממחנה הפליטימ טברה ושתילה נג,ד בין השאר,

הבלגי באופן רטרואקטיבי ,ובנימוק שמאחר שוועדת כהן וו ,חקרה

ראש הממשלה ,אריאל שרון .העתירה הוגשה בבלגיה ,ונטען בה

את הפרשה בשעתו ומהווה הליך משפטי ,אין לפתוח בחקירה נוטפת

שאריאל שרון ,אז שר הביטחון ,ומטפר ישראלימ נוטפימ כגון עמוט

באותו נושא לאור עקרון "הטיכון הכפול" ) bis in idem

 2(neו .לפי

ירון ,אז מפקד האוגדה שלחמה באזור ביירות ,אשמימ בביצוע פשעי

עיקרון זה ,אין להעמיד לדין אדמ שכבר עמד בפני טיכון של הרשעה

מלחמה ,פשעימ נגד האנושות ופשע השמדת עמ משומ שלא מנעו

באותה עברה ,אף אמ לא הוכרע דינו 3ו .מלדב טענות חוטר הטמכות,

את הטבח שבוצע כביכול במחנה הפליטימ טברה ושתילה בשנת

טענת הגנה נוטפת לגוף העניין ,היא שלא ניתן להחיל על מקרה
שרון את הדוקטרינה בדבר "אחריות מפקדימ" ,ולכן לא ניתן לראות

 1982על ידי הפלנגות הנוצריותו.

עתירה זו הנה חלק מגל חדש הטוחף בשנימ האחרונות את עולמ

בו אחראי למעשי הטבח שבוצעו בפועל על ידי אנשי הפלנגות

המשפט הבינלאומי .במטפר גדל והולך של מדינות מוקנית לבתי

הנוצריות בלבנון  4ו .ואכן ,ב  7-בטפטמבר  2001החקירה הושעתה,

המשפט הלאומיימ היכולת ,הלכה למעשה ,להפעיל טמכות שיפוט

והשופט-חוקר העביר את המשך הדיון לבית המשפט לערעורימ

אוניברטלית בהיעדר כל זיקה בין בית המשפט ובין העבריין ,הקרבן

בבריטל ) Appel de Bruxellesי  5(Cour dו .בית המשפט לערעורימ

או האינטרט המוגן  .בהתאמ לגישה זו נפתחו במטפר מדינות הליכימ

דן בתביעה ולבטוף קבע ב  26-ביוני  2002כי אין לו טמכות לדון

נגד מנהיגימ בכירימ נוטפימ בגין פשעי מלחמה ופשעימ נגד האנושות.

בתביעה ,בהטתמכו על טעיף  12לחוק הפרוצדורה הבלגי 6ו  .לפי

בבלגיה עצמה הוגשו עתירות נגד לורן קבילה ,הנשיא הקודמ של

טעיף זה ,לא ניתן להעמיד לדין אדמ על עברה פלילית שנעברה

הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו ונגד שר החוץ שלו אדבולה ירודיה

מחוץ לבלגיה ,ואין לפתוח נגדו בהליכימ משפטיימ ,אמ אינו נמצא

נדומבטי; נגד דריט באשרי ,שר הפנימ לשעבר של מרוקו; נגד פול

על אדמת בלגיה  .על החלטה זו הוגש על ידי התובעימ ערעור לבית
והדיון בתיק,

ה,Cour de Cassation-

קאגמה ,נשיא רואנדה המכהן; נגד לורן גבאגבו ,נשיא חוף השנהב

המשפט העליון בבלגיה,

ורובר גואיי ,שליטה הצבאי לשעבר; נגד אפרן ריוט מונט ,נשיא

שהיה אמור להתבצע ב 27-בנובמבר  2002אך נדחה מטיבות שיפורטו

גואטמלה לשעבר; נגד חיטן האברה ,נשיא צ'אד לשעבר; נגד האשמי

בהמש,ך אמור להתקיימ בפברואר .2003

רפטנג'ני ,נשיא איראן לשעבר; ונגד טדאמ חוטיין ,נשיא

עיראק•2

היו כבר מי שכינו את בלגיה כ"מלכודת המשפטית" למנהיגי

העולמ , 3

אך אין לטעות ולחשוב שמדובר רק בבלגיה .בשדביה הוגשה בימימ

ב .החוק הבלגי למיגור הפרות חמורות של המשפט
ההומניטרי הבינלאומי

אלה עתירה מקבילה נגד אריאל שרור; דברומ אפריקה הוגשה תביעה

בשנת  1993נחקק החוק הבלגי באשר לדיכוי וענישה של הפרות

מופז ; 6

חמורות של אמנות ג'נבה מ  1949-והפרוטוקולימ הנלווימ מ 71977-ו.

ובארצות-הברית הוגשה תביעה אזרחית מאוחדת נגד שרון ,פרט,

בשנת  ,1998כחלק מהצעת חוק פרטית של כמה טנטורימ 8ו ,הוצע

נגד שמעון פרט;5

בבריטניה הוגשה תביעה נגד שאול

מופז ,בנימין בן-אליעזר ,ג'ורג' בוש וקולין

פאוול•7

לתקן את החוק משנת  1993כך שיגדיר את הפשע "השמדת עמ"

כאמור ,בעקבות הגשת העתירה נגד שרון בבלגיה פתח השופט-

בחוק הבלגי כפי שהוא מופיע באמנה למניעתו וענישתו של הפשע

ביולי  2001בחקירה פלילית ,בהתבטט

השמדת עמ מ 91948-ו .התיקון לחוק נועד להמחיש את מחויבויותיה

על החוק הבלגי 8המקנה לבלגיה טמכות שיפוט אוניברטלית בגין

של בלגיה לאמנה הבינלאומית דבבר דיכוי הפשע השמדת עמ במיוחד

פרקליטי ההגנה טענו

לנוכח רצח העמ אשר התבצע ברואנדה  .20ב 10-בפברואר 1999

להיעדר טמכות לבית המשפט הבלגי ,בין היתר על בטיט הנימוקימ

קיבל הפרלמנט הבלגי את התיקון לחוק ,וגמ שמו שונה לחוק למיגור

חוקר קולינון ) (Co\\ignon

פשעימ נגד המשפט הבינלאומי

ההומניטרי .9

הפרות חמורות של המשפט ההומניטרי הבינלאומיו  .2מעניין לציין
סטודנט השנה השלישית  ,יבת הספר למשפט י ם ,המסלול האקדמי של המכללה למינהל .
ברצוני להודות מקרב לב לפרופ' רות לפידות על תמיכתה ועזרתה בהכנת מאמר זה .

המשפט

90

כי בעת הכנת החוק במשרד המשפטימ הבלגי נחתמה חוקת רומא

דבבר הקמת בית הדין הפלילי הבינלאומי

הקבוע ,22

ולפיכך תוקנה ~
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 "חוקת:)להלן

:להרחבה בעניין זה ראו עוד

"(.Rome Statute"

st::

of Israeli Military Commanders for the Pogrom at Shatila and Sabra"

r-

ע

!:

Amnesty !nternational

c::
,..,

Legislation 2001, Chapter Two [URL:http://web.amnesty.org/web /

(

.web.nsf/pages/legal_lnemorandum  נlast visited on 12.1.2003 )
.5.8.2001 נ' הורוביץ "מנהיגימ על הכוונת" האץר

. 107 Mil. L. Rev. ( 1985 ) 71

29.12.2002 א' שחר "גמ בשרביה תובעימ את אריאל שרון" מעריב

Decision ofthe Investigating Magistrate, Patrick Collignon, Court of 15

Israel fears its officials will be prosecuted for war crimes 9/27/2002 ,

de la plainte deposee le 18.6.2001 dans I'affaire portant le no. 54/ 1 de

Press Releases: British solicitor instructed to pursue complaints ,

Monsieur le juge d' instruction Collignon, reprinted in Amnesty

particularly against Mofaz, on behalf of individual victims and their

,..,

r=
,..,
~

;:;
r-

ץ

לפסיקת

.Article 12 du Titre preliminaire du Code d'instruction criminelle

Cour d'appel de

[URL:http://www.ulb.ac.be/droit/cdi/fichiers /

Sharon

 עניין שרין או:)להלן

:לפסק הדין ראו

ala repression des infractions graves aux

et 11 du 8 Juin 1977, additionneles a ces conventions" Publication au
[URL:http://kodro.multimania.comi:גמ

ראו

והסנטור קונסורטס

(Foret ) פורט

הצעת החוק הראשונית הוגשה על ידי הסנטור

[URL:http:// kodro.multimania.comi
 "החוק הבלגי" או:)להלן

בt

du 9 Decembre 1948 (Deposee par Mrs. Foret et Consorts), 16 Octobre

~

1998, Docs. nos 1-749 -97/98: Nol: Proposition de loi de M. Foret et

(

[URL:http://www.senate.be  נIast visited on

,..,

:ראו גמ

ע

:וראו גמ

r-

("מע. "האמנה למניעתו וענישתו של הפשע השמדת

,..,

Senat de Belgique, Proposition de loi relative ala repression des violations

r:,

graves du droit intemational humanitaire, 1st Decembre 1998, Docs. nos

c::

[URL:http ://

:ראו גמ

May, 2002 [URL:http://web.amnesty.org/ai.nsf/lndex/

(

10R5300 12002?OpenDocument&of=COUNTRlES\BELGl UM  נlast
"(. Amnesty lntemational "
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 אחראי להתעלמות מהסכנה לפעולות נקמ ולמרחץ דמימ מצד הפלנגות,שר הביטחון

20

נקיטת אמצעימ- ולאי,בחשבון את הסכנה הזו כאשר אפשר לפלנגות להיכנס למחנות
, ששרון יסיק מסקנות אישיות, הוועדה המליצה.מתאימימ למנוע או להקטין את הסכנה

 אך נשאר בממשלה,והוא הועבר מתפקידו כשר הביטחון והוחלף על ידי משה ארנס

[URL:http://knesset.gov.il/lexiconlheb/

.Rome Statute, supra note 14

: ראו גמ באתר הכנסת.כשר בלי תיק

(

.cohen_ va.htm  נIast visited on 12.1.2003 )

18.12.2002)

.The Belgiuln Act, supra note 8

r:

לטענות ההגנה

"(החקירה לחקירת האירועימ במחנות הפליטימ בביירות )התשמ"ג-"דין וחשבון ועדת

הבאה- לאי, לאחר רצח הנשיא הנבחר בשיר ג'מאייל,באוכלוסיית מחנות הפליטימ

1-749 N04: texte adopte par la commission .
(" "הנימוק לתיקון החוק הבלגי:)להלן

,visited on 24.12.2002 )

 אז,ועדת כהן קבעה כי שרון. 190-119 ( תשמ"ט,טפר יצחק כהן 'מ) אלון ואחי עורכימ

(

ע
,..,

:)להלן

!.bid :ראו

www.preventgenocide.org/fr/droit/codesibelgique.htm  נlast visited on

r:

9

jurisdiction in Sharon case to investigate 1982 Sabra and Chatila killings"

. 15.12.2002)
: )להלן65  עי,4  מטי,1  כ"א, לאמנה רבבר מניעתו וענישתו של הפשע השמדת עמ2 'ס

.38 I.L.M ( 1999) 918

Lois%20Belges.pdf] (Iast visited on 15.12.2002)

Amnesty lntemational " Universal Jurisdiction: Belgian court has

18

.Consorts .

~

לגרסה באנגלית

"(. The Belgium Act"

a la :( ראו, Consorts )

intemationale pour la prevention et la repression du crime de genocide

c=-

Act Conceming the Punishlnent ofGrave Breaches of :ראו

lntemational Humanitarian Law, 1993 (as amended in 1999) (Belgium) ,

repression du crime de genocide, en application de la Convention

r-

ו
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;M.B. 1993-08-05 p . 17751

Senat de Belgique, Proposition de loi relative

בC

:ג

ala repression des violations graves de

.Lois%20Belges.pdf] (Iast visited on 15.12.2002)

r-

r-

" 10 fevrier 1999 _ Loi relative

.droit intemational humanitaire" Publication au M.B. 1999-03-23 p. 09286

(. case
" 16 Juin 1993 _ Loi relative

:לכתב התביעה ראו

.Mcolnplaint.pdf] (Iast visited on 12.1.2003 )

.26.6.2002

r:

ע

[URL:http://www.palestinianjustice.comi

aaet260602.pdf] (last visited on 24.12.2002 )

conventions intemationals de Geneve du 12 aoilt 1949 et aux protocols 1

וC
,..,

(

.on 12.1.2003 )

:בית המשפט לערעורימ הבלגי ראו את הפרסומ הרשמי לעיתונות

ע

r:

16

www.pchrgaza.org/fileslPressRlEnglishl2002/ 105-2002.htm  נIast visited

Bruxelles "Communique de Presse: dans I'affaire Sharon" Bruxelles, le

r-

ע

families represented by LAW and PCHR, 10/30/2002, [URL:http ://

.lntemational, supra note 9

r:

c::

(

.2002092704.htmI  נIast visited on 12.1.2003 )

Considerations sur I' incompetence desjuridictions belges pour conniiitre

-ו

ע

[URL:http://www.arabicnews.comiansub/Daily/Day/0209271

and Amos Yaron, in response to Note by Michele Hirsh, Etat d'lsrael -

~

st::

:לסקירה מקיפה של העתירות שהוגשו בבלגיה ראו

Universal Jurisdiction: The Duty o ןStates to Enact and Enjorce

First Instance, Brussels, Dossier No. 56/01, Case against Ariel Sharon

:>.
~
r-

העתירה הפרטית באנגלית

(

.complaint.htm  נlast visited on 18.12.2002 )

רומא" או

" Command responsibility and a Case study ofthe Criminal Responsibility

:להרחבה ראו

. 18.12.2002 )

.www.indictsharon.net/cmptENen.pdf] (Iast visited on 18.12.2002 )

.הפלילית הבינלאומית של המפקדימ הצבאיימ

:ג

:לנוסח העתירה הפרטית בצרפתית ראו

[URL: http://www.mallat.comiarticles/ :ראו

14

Criminal Court, ROlne (17.7.1998), 371.L.M . ( 1998) 999

W.D. Burnett

-ו

לנוסח

(תשמ"ט

 הקובע את האחריות, לחוקת רומא28 'בהקשר לטיעון זה יש מקומ להדגיש את ס

Rome Statute ofthe lntemational

[URL:http ://

ועדות חקירה

_

•241 , 234

~

r-

(

[URL:http://www.indictsharon.net נlast visited on

זאב "הדרג המדיני מול- מ' בן: לעניין זה ראו.המדיני' למעשה בלי עונש אפקטיבי

21

:ביחס לעקרונות המשפט הבינלאומי ראו

C. Van-Der

22

" ne bis in idem " להרחבה לגבי הכלל של

12

: ; ראו גמ341 -337 (ד כרך א,"ש"ז פלר יטדרות דביני עינשין )תשמ

Wyngaert & G. Stessens "The Intemational non bis in idem Principle

~

Resolving some ofthe Unanswered Questions" 48 !nt'l & Comp. L. Q.

r-

:ג

(. 1999) 779-804

ג

, טענה נגדית היא שאין תחולה לעניין ה"סיכון הכפול" בעניין שרון,לעניין ועדת כהן

r-

 א לחוק ועדות19 )משומ שוועדת חקירה ממלכתית מכוח החוק הישראלי עצמו 'ס

:ג
~
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המשפט

 החוק מדבר על "המלצות" בלרב.אינה מהווה הליך שיפוטי

( 1968- תשכ"ט

,חקירה

13

הצעת החוק כך שתתאימ לנוסח של הגדרת הפשעימ הבינלאומיימ
כמופיע בחוקת

רומא .23

בכך הייתה בלגיה למדינה הראשונה אשר

זהה מילולית להגדרת הפשע השמדת עמ כפי שהיא מופיעה באמנה
למניעתו וענישתו של הפשע השמדת

עמ •27

התאימה את החוק הפנימי שלה לחוקת רומא  .24דבברי ההסבר

בהמשך מגדיר החוק הבלגי את הפשעימ נגד האנושות  .28הגדרה

לחוק משנת , 1999הודגש כי לבלגיה הסמכות לשפוט נאשמימ בגין

זו מבוססת על סעיף  7לחוקת רומא ,אשר מפרט את הפשעימ נגד

פשעימ בינלאומיימ גמ לנוכח קיומו של בית משפט פלילי בינלאומי

האנושות  ,29אם כי החוק הבלגי מונה רק תשעה מבין אחד-עשר

קבוע ,וכן שהחוק משקף משפט בינלאומי מנהגי ולכן ניתן ליישמו

החוק הבלגי מונה את

גמ באופן

רטרואקטיבי •25

הסעיפימ המנויימ בסעיף  7לחוקת

רומא .30

הפשעימ הבאימ כפשעימ נגד האנושות :רצח; השמדה; שעבוד;

גירוש או העברה בכוח של אוכלוסייה; מאסר

או צורה חמורה אחרת של שלילת חופש פיזי
המהווימ הפרה של כללי יסוד של המשפט
הבינלאומי; עינויימ ; אונס ,שעבוד מיני ,כפייה
לזנות ,כפיית הריון ,עיקור כפוי או כל צורה
אחרת של אלימות מינית החמורה באותה
מידה; רדיפה של קבוצה מסוימת מטעמימ

פוליטיימ ,גזעיימ ,לאומיים ,אתניימ,
תרבותיימ ,דתיימ ,מגדריימ ; או מכל טעמ אחר
שהוא

-

המוכר אוניברסלית כבלתי נסבל על

פי המשפט הבינלאומי.
הפסקה

הבאה מגדירה

,grave breach

הפרות חמורות,

לפי אמנות ג'נבה מ 1949-

והפרוטוקולימ הנלווימ משנת  .31 1977פסקה
זו מפנה לארבע אמנות גינבה ולשני
הפרוטוקולימ הנלווימ ,אשר אושררו על ידי
המחוקק

הבלגי .32

הסעיף מונה רשימה של

עשרימ הפרות חמורות ,אולמ בניגוד לסעיף 8
לחוקת רומא ,הוא מרחיב את הגדרת כל
הפשעימ גמ למעשימ הפוגעימ בבני אדמ
המוגנימ לפי שני הפרוטוקולימ הנלווימ משנת

 ,33 1977לפיכ,ן על פי החוק הבלגי ,אין נפקא
מינה ,לצורך העמדה לדין אמ הפשע בוצע
במסגרת סכסוך חמוש בינלאומי או אמ מדובר
בסכסוך חמוש שאינו בינלאומי.

איור :ליאורה גרו/. Dמ

סעיף

2

מונה את העונשימ בגין הפשעימ שמנויימ בסעיף

,1

 .1פירוט הטעיפימ המרכזיימ בחוק הבלגי

כאשר העונשימ נעימ בין מאסר של עשר עד חמש-עשרה שנימ

כאמור ,התיקון לחוק הבלגי אשר נחקק ב  10-בפברואר  1999מגדיר

ועד למאסר עולמ •34

את הפשעים האוניברסליימ שלגביהמ בתי המשפט הבלגיימ יכולימ
להפעיל את סמכותמ .נסקור כעת את הסעיפימ המרכזיימ בחוק.

סעיף  3ו  4-מפרטימ את העברות הנלוות לעברה הראשית ,קרי
סיוע ,שידול וכדומה •35

בראשיתו מגדיר החוק הבלגי את הפשע השמדת עמ  .26הסעיף

סעיף  5מציין במפורש כי טיעון מסוג של מעשה מדינה  ,36סיבות

מונה את הפשעימ הבאימ כפשע השמדת עמ :הריגת בני קבוצה

פוליטיות ,או צורך צבאי או לאומי  37לא יוכרו כהצדקה או כסייג

לבני הקבוצה ;

לתחולת חוק זה .פסקה  3לסעיף  5מציינת במפורש כי לא תוכר כל

העמדת הקבוצה בתנאימ שעלולימ לגרומ להריסתה הפיזית באופן

החוק •38

מסוימת; גרימת נזק חמור

-

גופני או נפשי

-

חסינות המוקנית לאדמ מתוקף מעמדו הרשמי לצורך יישומ

חלקי או מלא; הטלת אמצעימ שמטרתמ למנוע ילודה; והעברה

סעיף  7מפרט את סמכות השיפוט האוניברסלית .סעיף זה קובע

בכוח של ילדימ מן הקבוצה לקבוצה אחרת ,וכל זאת במטרה להרוס,

כי לבתי המשפט הבלגיימ סמכות שיפוט לפי חוק זה ,ללא כל

כליל או חלקית ,קבוצה לאומית ,אתנית ,גזעית או דתית .הגדרה זו

התייחסות למקומ יבצוע העברה  .39סעיף  7ממשיך ומפרט כי בעברה

המשפט
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Cו

r-

~

;c::
r:
t-

r-

r

~
rו

~

ג

r:

הנופלת בגדר החוק שביצע אזרח בלגי נגד אזרח זר ,אין צורך בהגשת

28

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

תלונה על ידי האזרח הזר או משפחתו או בהפניה רשמית של

29

.Rome Statute, supra note 14, art . 7

'J

30

החוק הבלגי אינו מונה את תת-הסעיפים הבאים המופיעים תחת ס'  7לחוקת רומא:

r:

; (" i) Enforced disappearance of persons

rו

המדינה שבה בוצעה העברה,

כמו כן ,טעיף  6דן בתחולת חוק העונשין הבלגי בנוגע לחוק

rו

; U) The crime of apartheid

הנדון ,טעיף  8קובע כי טעיף ו  2לחלק המקדמי של חוק טדר הדין

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

הפלילי הבלגי וטעיף ו  9של חוק העונשין הבלגי ,אשר קובעימ

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

טייגימ לתביעה פומבית ולענישה ,לא יחולו לעניין חוק זה ,וטעיף

ibid .

 9דן בתחולת החוק כאשר בלגיה מצויה במצב מלחמה,

31
32

.The Belgium Act, supra note 8, art . 1 §3
ארבע אמנות ג'נבה נקלטו במשפט הבלגי

גי גיתוח ביקורתי של החוק

ב,Act of 3 September 1952-

ראו:

Loi

 .1הפרות חמורות של אמגות ג'גבה והפרוטוקולים הגלווים

על פי המשפט הבינלאומי ההטכמי והמנהגי ,הפרה חמורה כפי שהיא
מפורטת באמנות ג'נבה משנת  949ו הנה פשע מלחמה או פשע נגד

&.

;c::

c

rs..

~

r-

נקלטו במשפט הבלגי ב ,Act of 16 April 1986-ראו i:ס L

;:::j
ג

o

כך למשל תת-סעיף  ,4תת-סעיף  5ותת-סעיף  6לפסקה  3בחוק הבלגי מרחיבים את

Sב

ההגדרה שניתנה בסעיף  8בחוקת רומא לאותם פשעים ומחילים אותם גם לגבי מעשים

;c::

נגד בני האדם המוגנים לפי הפרוטוקולים !-ה !!-הו מ  1977-הנלווים לאמנות ג'נבה .

~

לשם השוואה ראו:

האנושות ,וכל ארבע אמנות ג'נבה מחייבות את כל המדינות החברות

..בr:

..בr:

.du 16 Avril 1986, Publication au M.B. 1986-11-07 p . 15196
33

c

t::ב:

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

t"I:

ח

Cו

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

5

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

לאתר ולהביא למשפט את הנאשמימ בהפרה חמורה לפי האמנה,

34

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

ללא קשר לאזרחותמ ,למקומ ביצוע העברה וללא תלות באינטרטימ

35

.Jbid, art . 3, 4

rו

של המדינה התובעת ,בכך בעצמ קמה הטמכות האוניברטלית באשר

36

.Jbid, art . 5 §2

o

להפרות חמורות ,40כאמור ,החוק הבלגי דן בהפרות חמורות בטעיף

37

.lbid, art . 5 § 1

ו פטקה  ,3ומבוטט על  4אמנות גינבה מ 949-ו ועל שני הפרוטוקולימ

38

.lbid, art . 5 §3

;2:

 Smisו Van-Der

39

.Jbid, art . 7

40

י' דינשטיין ייני מלחמה )תשמ"ג( . 275

כי הטעיפימ אשר מפרטימ את ההפרות החמורות בארבע

41

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

דנימ בטכטוכימ חמושימ

42

ס'  50לאמנת גינבה להטבת מצבם של פצועים וחולים מבין אנשי הכוחות המזוינים

הנלווימ מ  977-ו ,יש לציין את הבחנתמ של

,41 Borght
אמנות

ג'נבה 42

ובפרוטוקול

הראשון43

חמוש בינלאומי לטכטוך חמוש

שחוקימ פנימיימ של מדינה עשויימ לאמץ הוראה הומניטרית בצורה
זהה או מחמירה יותר מן ההיקף שניתן לה במשפט

הצטרפותן של מדינות רבות לפרוטוקולימ

הבינלאומי , 4S
43

r:

r:

t::ב:
rו

מלחמה מ , 2-באוגוסט  949א"כ,' ',מסי  ,30ע'  ; 453ס' , 46לאמנת ג'נבה דבבר הגנת

Sב

Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and
)להלן" :הפרוטוקול

44
45

ראו לדוגמה את הדיון בעניין נטילת בני ערובה:

i laו Chambre des Represantants de Belgique, Projet de loi relatif
repression des violations graves du droit intemational humanitaire, Projet
transmis par le Senat, 3 Decembre 1998, Docs. nos 1863 -98/99 No 1:

Miiitary and Paramiiitary

"(. " Nicaragua case

27

ס'  2לאמנה למניעתו וענישתו של הפשע השמדת עם ,ליעל הערה

r:

G. Greenwood "Terrorism and

Humanitarian Law - The Debate Over Additional Protocoll" 191sraei

Sב

התנגדותה של ישראל לפרוטוקול הראשון ראו:

. Yb. Human Rights ( 1989) 187

-.יו

t::ב:

r:

Cו

'J

.frו

~
-.יו

) " !".ntroductory note

26

~

'J

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

25

Cו

לדוגמה ,ישראל אינה חתומה על הפרוטוקול הראשון והוא אינו מחייב אותה .לעניין

ofGrave Breaches oflntemational Humanitarian Law [February 10 ,

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

~

Cו

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

הנימוק לתיקון החוק הבלגי ,ליעל הערה •20

r:
Sב
;c::
Cו
;c::
rו
Sב

.Projet translnis par le Senat
24

;c:

;c:

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

t"I:

c

" ! (. " Protocol

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

46

2:
'J

באוגוסט  , 1949כ"א  ,1מסי  ,30עי  ; 423ס'  129לאמנת גינבה דבבר הטיפול בשבויי

הראשון" או

בחוקת רומא ~ ,

rו

Sב

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

אי-ההתאמה בין החוק הבלגי ובין ההפרות החמורות כפי שהן

23

Sב

Relating to the Protection of Victims of lntemational Armed Conflicts

ובייחוד לאור

מופיעות באמנות גינבה מ  949-ו ,בפרוטוקול הראשון ולאחרונה גמ

'J

אזרחים בימי מלחמה מ , 2-באוגוסט  949א"כ, 1 ',מס'  ,30ע' . 559

טמכות שיפוט אוניברטלית ,שאלות אלו מתחדדות לאור אי-
הנלווימ 46

r-

מצבם של פצועים ,חולים ונטרפי אוניות מבין אנשי הכוחות המזויינים בים מ 12-

העיקרון המנחה הוא

אך נשאלת השאלה אמ נכון הדבר גמ לגבי חקיקה פנימית המקנה

-.יו

בשדה הקרב מ  12-באוגוסט  ,1949כ"א  ,1מס'  ,30ע'  ; 387ס'  50לאמנת ג'נבה להטבת

בינלאומיי מ ,ואילו החוק הבלגי מרחיב יותר ,ואינו מדביל בין טכטוך

פנימי ,44

t::ב:

Cו

r:

rו
t::ב:

;c:

. 19
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.2

מטיגות

שבוצעו מחוץ לבלגיה רק בכפוף לתפיטת הנאשמ על אדמת

בפברואר  2002פטק ה ,ICJ -בטכטון בין הרפובליקה הדמוקרטית

כאמור ,בהתאמ לגישה זו ,קבע בית המשפט לערעורימ גמ בעניין

של קונגו ובין בלגיה  ,47כי בלגיה אינה רשאית להוציא צו מעצר נגד

שרון כי אין לו טמכות לדון בתביעה לאור היעדר ה"תפיטה"  ,53הן

בגין חשד לביצוע

בעניין נדומבסי והן בעניין שרון הוגשו ערעורימ לבית המשפט

פשעי מלחמה ופשעימ נגד האנושות ,ה ICJ-נימק את החלטתו

לאור ההתפתחויות

שר החוץ של קונגו ,מר נדומבטי

) (, Ndombasi

העליון בבלגיה,

ה,Cour de Cassation -

בלגיה , 52

בגישה ששרי חוץ ,כמו גמ ראשי ממשלות וראשי מדינות ,נהנימ

המשפטיות ודחיית העתירות נגד נדומבטי ונגד שרון בבית המשפט

בתפקידמ , 48

הבלגי לערעורימ ,הוגשה לטנאט הבלגי ב S-ביולי  2002הצעת חוק

מפטיקה זו נובע כי טעיף  5פטקה  3לחוק הבלגי ,אשר קובע כי לא

הבאה לפרש את טעיף  7לחוק למיגור הפרות חמורות של המשפט

תוכר כל חטינות לעניין חוק זה ,עומד בטתירה למשפט הבינלאומי,

ההומניטרי הבינלאומי  ,54הצעת החוק כוללת שני טעיפימ ,וטעיף 2

אולמ ,כפי שיפורט בהמש,ך לפי שעה בית המשפט הבלגי לא ראה

בה ,הטעיף המהותי ,קובע כדלקמן" :טעיף  ,7פטקה  1לחוק משנת

מחטינות מפני מאטר במדינות זרות בעודמ מכהנימ

עצמו מנוע מלדון בעתירה נגד נדומבטי ,גמ לנוכח פטיקת ה,ICJ -

 1993בדבר מיגור של הפרות חמורות של המשפט ההומניטרי

נראה שעוד לא נאמרה המילה האחרונה בנושא חטינות ראשי

הבינלאומי ,חובה לפרש אותו כחל ללא התחשבות במקומ שבו

מדינות מכהנימ מהעמדה לדין בגין פשעימ אוניברטליימ ,אינדיקציה

המבצע לכאורה של הפשע עשוי להימצא"  ,55בכן מביעימ מציעי

למגמה זו ניתן לראות בימימ אלו ,בהגשת העתירה הנוטפת לICJ -

החוק את עמדתמ הנחרצת דבבר אופן הפירוש הרצוי של טמכות

על ידי הרפובליקה של קונגו ,הפעמ נגד צרפת  ,49בעתירתה מעלה

השיפוט האוניברטלית ,קרי פתיחה בהליכימ פליליימ ללא צורן

קונגו טענות דומות בגין הפעלת טמכות שיפוט אוניברטלית על ידי

בתפיטת הנאשמ מעל אדמת בלגיה ,ההתפתחות האחרונה בהקשר

ובגין פגיעה בחטינות

זה התרחשה ב 20-בנובמבר  ,2002כאשר בית המשפט העליון הבלגי

למרות הפטיקה

ביטל את החלטת בית המשפט לערעורימ בעניין נדומבסי מטעמ

הברורה בטכטון בין קונגו ובלגיה ,צרפת לא ראתה עצמה מחויבת

טכני ,56והחזיר את התיק לעיון בהרכב חדש בבית המשפט לערעורימ

למגמה שהתווה ה ,ICJ-מגמה של הכרה בחטינות כמעט מוחלטת

בבריטל ,בפטק דינו בית המשפט העליון הבלגי לא התייחט מפורשות

צרפת נגד שר הפנימ של קונגו ,מר אובה )(, Oba
של נשיא קונגו ,מר נגאטו )  (,Nguessoכלומר,

לעניין התפיטה ,אולמ עצמ העברת התיק לעיון מחדש לבית המשפט

לראשי מדינות ולשרימ בכירימ מכהנימ,
שאלה מעניינת המתעוררת בטוגיה זו היא עמדת ה ICJ-בנוגע
לחטינות ראשי ממשלות שטיימו את תפקידמ הרשמי ,ובענייננו

-

לערעורימ פותחת מחדש את שאלת התפיטה כתנאי לטמכות שיפוט
אוניברטלית ,כאשר עמדת המשפט הבלגי עוד תיבחן בעתיד,

מה יקרה כששרון יטיימ את כהונתו כראש ממשלה ,האמ חטינותו
תעמוד לו אז? כאמור ,בפטק דינו של ה ICJ-נקבע כי נאשמ אשר
טיימ את תפקידו הרשמי ,אינו נהנה עוד מאותה חטינות כמו ראש

ד.טינום ומבט אל העתיד

ממשלה או שר חוץ מכהנימ ,ולפיכן ,בכפוף לטמכות השיפוט של

כאמור ,הדיון בבית המשפט העליון בבלגיה בעניין העתירה נגד

בית המשפט שבו הוגשה העתירה ,ניתן להעמידו לדין לאחר טיומ

אריאל שרון אמור היה להתקיימ ב  27-בנובמבר  ,2002אן נדחה עד

בכן

יש להניח כי דביון זה תהיה חשיבות רבה לפטיקת

תפקידו הרשמי בגין מעשימ שבוצעו לפני כניטתו לתפקיד ,50

לפברואר , 2003
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השאיר ה ICJ-את האפשרות להעמיד לדין את שרון בעתי,ד קרי

ה ICJ -בעניין נדומבסי ,להצעת החוק הבלגית ולהתפתחויות

לאחר טיומ כהונתו כראש ממשלת ישראל ,כאפשרות שרירה וקיימת,

האחרונות בעניין נדומבסי ,קרי ביטול פטק הדין של בית המשפט
לערעורימ על ידי בית המשפט העליון הבלגי ,ואין טפק שהשאלות

.3

הנוגעות לחטינות ה נאשמי מ ,לטמכות השיפוט בהיעדר תפיטת

תפיטת הגאשם על אדמת בלגיה

בפטק דינו של ה ICJ-בטכטון בין קונגו לבלגיה בעניין נדומבסי,

קבע נשיא ה ,ICJ-גיאומ ) (, Guillaume
טמכות שיפוט אוניברטלית ,in absentia

הנאשמ על אדמת בלגיה וחוקיות הוראות החוק עצמן יעמדו בלב

בדעת יחי,ד כי הפעלת

הדיון ,לפטיקתו של בית המשפט הבלגי תהיינה השפעות מרחיקות

קרי ללא תפיטתו של

לכת על שאלות כגון מה הנפקות הפרקטית שעשויה להיות במקרה

הנאשמ בטריטוריה של המדינה המעוניינת להפעיל את טמכות

של ביקור של שרון במדינה שלה יחטי הטגרה עמ בלגיה? האמ רצוי

השיפוט ,אינה מוכרת במשפט הבינלאומי 5 Jואף עומדת בטתירה

שראש ממשלת ישראל יימנע מלבקר באותה מדינה? האמ ראש

לפרקטיקה הנהוגה על ידי המדינות השונות בעולמ ,ואכן ,ב16-

הממשלה עלול להיאטר משתדרון כף רגלו על אדמת בלגיה?

באפריל  2002קבע בית המשפט הבלגי לערעורימ כי לשופט-חוקר

מעבר להשפעה על יישומו ואופן הפעלתו של החוק הבלגי,

בעניין נדומבסי לא הייתה טמכות להמשין בחקירתו וכן שאין לו

לפטיקת בית המשפט הבלגי תהיה השפעה גמ במישור הבינלאומי,

טמכות להוציא צו מעצר נוטף )שכן נדומבטי לא "נתפט" על אדמת

פריצת הדרן שביצעה בלגיה ,בחקיקת חוק פנימי אשר קובע טמכות

בלגיה( מהטיבה שלפי פרשנות החוק מ  1993-והתיקון מ1999-

שיפוט אוניברטלית לבתי המשפט הבלגיימ ,ונכונותה להעמיד לדין

רשאימ בתי המשפט הבלגיימ לפתוח בחקירה פלילית בשל עברות

נאשמימ זרימ בגין חוק זה ,מהווימ אבן בוחן למגמות המתפתחות

המשפט
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במשפט הבינלאומי הפלילי בשנימ הקרובות .נראה כי שימוש נרחב

50

.Ndombasi case, s11pra note 47, at para . 61

בעקרון הטמכות האוניברטלית יפר את הטטטוט קוו העדין ששרר

51

לפטק דינו של הנשיא גיאום בעניין דנימניס

"  _ Guil1aumeראו[URL:http: //www.icj-cij.org/icjwww/idocketJiCOBE/ :

עד עכשיו בין התפיטה הקלטית ,ששמה דגש על היחטימ

 (Iast visitedכ icobejudgmentJicobe_ijudgment_ 20020214_guillaume.PDF

הדיפלומטיימ בין מדינות ,ובין המגמה העתידית ,השמה דגש על

התחומ המשפטי ,תחומ שבו שליטתה של הדיפלומטיה

) .on 18.12.2002

מוגבל •58

טתירה זו עלולה לפגוע קשות בתפקוד הבינלאומי .ביטוי לקונפליקט

הנשיא גיאום מביא בפטק הדין כדוגמה את ט'

הדין הפלילי הצרפתי ,ואת הפטיקה הגרמנית וההולנדית בנושא,

52

זה הומחש במתיחות שפרצה בין משרד החוץ הבלגי ובין ארגוני

;Amnesty lntemational , supra note 9

לפטק הדין ראו:

689-1

לחוק טדר

.Jbid, at para . 12

et de la CourחA

d' Appel de Bruxelles, Chambre des Mises en (Bruxelles, C.M.A ,.
16.4.2002, non encore publie) Accusation, 16 April2002

זכויות האזרח הבינלאומיימ .במאמר שפרטמ שר החוץ הבלגי ,הובעה
הדאגה כי מימוש הטמכות האוניברטלית בבתי המשפט הבלגיימ

_ " Separate Opinion ofPresident

53

.Sharon case, supra note 16

54

Proposition de loi interpretative de l'article 7, a1inea 1er, de 1a 10i du 16

הפך את בלגיה ל"מגנט העולמי לעניין עתירות הנוגעות לזכויות

la repression des violations graves du droit

האדמ" .שר החוץ הבלגי הצביע על הקשיימ הדיפלומטיימ שמצב

) intemational humanitaire (document du Senat 2-1237/ 1, 8 Juillet 2002

זה יצר ,וקרא לתקן את החוק הבלגי כך שהפיקוח על העמדה לדין

[ URL:http://www.ulb.ac.be/droit/cdi/fichiers/Senat080702.pdf] (last
) .visited on 12.1.2003

בהקשר זה יהיה יבדי הרשות המבצעת  .59לעומתו טענו ארגוני זכויות
האזרח הבינלאומיימ ,שהפתרון לקונפליקט זה אינו טמון בהטלת

55

הנוטח בצרפתית קובע:

article 7, alinea 1, de la loi du 16 Juin 1993 relative

a la repression des violations graves du droit intemational humanitaire

מגבלות על יישומ החוק בבלגיה ,כי אמ באימוץ ויישומ של טמכות

doit etre interprete comme s'app1iquant sans consideration du lieu ou

שיפוט אוניברטלית במטפר מדינות רב ככל האפשר .60כאמור ,הטכנה
המרחפת מעל המשך השימוש דברך פעולה זו היא פוליטיזיציה של

iו

Juin 1993 relative

. I~ auteur presume du crime peut etre trouve, ibid
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המשפט .שימוש ציני בהעמדה לדין בגין פשעימ בינלאומיימ עלול

בית המשפט העליון הבלגי הטתמן בהחלטתו על מטמן של השופט D .

Vandermeersch

אשר צורף באיחור לפטק הדין של בית המשפט לערעורים ,וכעניין

של פרשנות משפטית ביטל את פטק דינו של בית המשפט לערעורים בבריטל ,והתיק

להתברר כזירה החדשה לניגוח פוליטי בטכטוכימ פנימיימ

הוחזר לעיון מחדש בהרכב שופטים שונה .לפטק הדין ראו:

ובינלאומיימ כאח,ד ובמיוחד נכון הדבר לעניין הטכטוך הערבי-

Cour De Cassation De

Belgique, 20.11.2002, P.02.0708.F/ I [URL:http: //www.cass.be/juris /

ישראלי  .לנוכח תודעה זו יש לנטות ולעצור את השיטפון הקרב,

)  (Iast visited on 12.1.2003כ ;jucf.htm

ולנטות כבר עתה להשפיע על התהוות כללי המשחק החדשימ

representing the victims in Sabra and Shati1a case welcome the Be1guim

בתחומ המשפט הבינלאומי הפלילי ,זאת לא על דרך של דבלנות

supreme court's decision to quash court of appea1s ru1ing in precedent-

ותחושת רדיפה משפטית  ,אלא על דרך של מעקב אחר ההתפתחויות

setting Yerodia case, 25 November 2002". [URL: http ://
) (Iast visited on 15.12.2002כ.www.indictsharon.net

בזירה הבינלאומית תוך ניטיון להשפיע ככל האפשר על המגמות
המתהוות ולשאוף לתיאומ מרבי עמ התנאימ המיוחדימ של מדינת

ראו גם:

" Press release: lawyers
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ביום  12בפברואר  ,2003לאחר הורדת המאמר לדפוט ,פרטם בית המשפט העליון
הבלגי את החלטתו בערעור בעניין שרון .ההחלטה יבטלה את פטק הדין של בית

ישראל.

המשפט לערעורים ,וקבעה כי אין צורן בנוכחות הנאשם על אדמת בלגיה על מנת
לפתוח בהליכים נגדו על פי החוק הבלגי .ההחלטה טוללת את הדרן לחידוש החקירה

47

בתלונה שהגישו ניצולי טברה ושתילה .עם זאת ,בנוגע לאריאל שרון נקבע כי כל עוד

estחDemocratic Repub/ic ojthe Congo v. Be/gium, 2002 ICJ (The A

זה מכהן כראש ממשלת ישראל הוא נהנה מחטינות מפני ההליכים בבלגיה.

ant Case) [URL:http: //www.icj-cij.org/icjwww/idocketliCOBE/ח Wa
 (last visited onכ icobejudgmentlicobe_ ijudgment_ 20020214.PDF
) . 18.12.2002הICJ-

58

מוגש לוועדת החוקה" חוק ומשפט ) ( 7.6.2002

הכיר בפטיקתו בארבעה מקרים בהם ניתן לאטור שרי חוץ,

[URL:http://knesset.gov.illmmm/doc.asp?doc=mOO 151 &type=pdf] (last

ראשי ממשלות וראשי מדינות .א .מצב שבו הנאשם מועמד לדין במדינתו שלו; ב .מצב

) .visited on 12.1.2003

שבו המדינה של הנאשם מוותרת על החטינות לנוכח התביעה במדינה השנייה; ג .מצב
שבו הנאשם מועמד לדין לאחר טיום תפקידו הרשמי והוא נאשם בעברות שבוצעו

59

)להלן :עניין ]דימניס או

48

[URL:http://www.icrc.org/Web/eng/siteengO.nsf/iwpList4991

Jbid, at para . 61

)  (Iast visited on 12.1.2003כ .8F2F94940865BEB3C1256BA700355691

(. Ndombasi case

להרחבה בעניין חטינות ראשי מדינות דאו:

ראו גם:

i " Do Heads of State inו S. Zappal

של היועץ המשפטי לממשלה ,לעניין זה ראו רי לפידות ודי וייץ "טמכות השיפוט

) (. 2001

האוניברטלית בישראל" המשטפ ) 15תשט"ג(.

Press Release 2002/37 The Republic ofthe Congo seises the lntemational

Iwww.icj-cij.org/icjwww/ipresscom/ipress2002/ipresscom2002)  (Iast visited on 12.1.2003כ 37 _xx_20021209.htm

מעניין לציין

בהקשד זה ,כי בישראל הפיקוח על העמדה לדין בעברות חוץ הנו בטמכותו הבלעדית

Ghaddafi Case before the French cour de Cassation" 12 E.JJ.L . 595

49

" Un senateur veut restreindre la loi belge sure la competence

.universelle", Agence France-Presse, Brussels, 20 June 2001

office enjoy Immunity from Jurisdiction for intemational crimes? The

Court of Justice of a dispute with France, 9 December 2002[URL:http :1

J. Pejic "Accountability for Intemational Critnes: From Conjecture to
Realty" 845 Jnternationa/ Review oj the Red Cross (2002 ) 13 , 27

לפני כניטתו לתפקי,ד או מעשים פרטיים שבוצעו בזמן מילוי תפקידו; ד .מצב שבו
נושא משרה לשעבר מועמד בפני בית משפט בינלאומי בעל טמכות.

להתייחטות נוטפת ראו :ד' להב "נייר רקע לדיון בנושא בית הדין הבינלאומי הקבוע

_

60

Human Rights Watch, FIDH, The Intemational Commission of Jurists
" Rights Groups support Belgium's universal jurisdiction law", Brussels ,
Paris, Geneva 26 November 2001 [URL:http://www.fidh.org/communiq/
) .2001 /cu261Ia.pdf] (Iast visited on 12.1.2003

המשפט
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