
למשפטוםהספרבות

הורוביץסיגלעו"דלמשפטים,הספרביתבוגרתעםריאיו,

ברואנדההפליליהביו-לאומיהדיוביתהשופטים,בלשכתמשפטיתיועצת

לתחומיסמשיקהמקצועשכן ,כלליידעלקבלכדימשפטיסללמודבחרתי

השנייהבשנההאדס,זכויותתחוסעלחשבתילאבזמנובחייס,רביס

בכתבוהשתתפתישליהמחקרמיומנויותאתהעמקתיהמשפטיסללימודי

 ,הבין-לאומיהמשפטבתחוסלהתענייןהתחלתיכןכמו , IIהמשפט IIהעת

ארנה 'פרופשלומתרגלתמחקרכעוזרתושימשתיבתחוסקורסיסלקחתי

ש IIעהמבויסהמשפטבתחרותהשתתפתישני,יובל 'פרופושלבן-נפתלי

Jessup בעסקהאשרII המתפתחהעולסבמדינותאדסזכויותII , ככל

בתחרותטוענתבעודיוגדל,הלךבתחוסשליהענייןבחומר,שהעמקתי

לעסוק,ארצהשבוהתחוסשזהוידעתיכבר ,בוושינגטון Jessupה-

בפרקליטותהבין-לאומיתבמחלקההתמחיתיהלימודיסלאחר

בתחוסמדינותביןפעולהובשיתוףבהסגרותבעיקרהעוסקתהמדינה,

פרשהסוערות,פרשותבשתיהמחלקהעסקהשליההתמחותבשנתהפלילי,

 ,דאזהממשלהראשנגדבבלגיההפלילייסההליכיספתיחתהייתהאחת

בארץהמשפטלבתיהעניקאשרבבלגיהחוקחוקק-1993בשרון,אריאל

בין-לאומייסופשעיסמלחמהלפשעיבנוגעאוניברסליתשיפוטסמכותזו

מנהיגיסכנגדלתביעותכמרכזלשמשבלגיההחלההחוקבעקבותאחריס,

משפחות 2001בשנתבין-לאומייס,פשעיסביצועבגיןאחרותבמדינות

הממשלהראשנגדקובלנההגישו ) 1982 (ושתילהבסברהמהטבחהקרבנות

כיטענההיאשבהנגדיתדעתחוותלהגישהחליטההמדינהשרון,אריאל

התחלתיאזבדיוקשרון,אריאלאתלדיןלהעמידסמכותאיןלבלגיה

אשרדאז)הבין-לאומיתהמחלקה(מנהלתקהאןעיריתד IIעועסלעבוד

 ,דאזהמדינהפרקליטת ,ארבלעדנהשלפיקוחהתחתהנושאעלהופקדה

הנעדריסגורללחקרבין-משרדיתועדההקמתהייתההשנייההפרשה

הנעדריסאחוזזו,בארץהצבאיתהדיקטטורהבתקופתבארגנטינה

האוכלוסייהבקרבאחוזסעלבהרבהעלההנעדריסכללמתוךהיהודיס

לאןתבדוקשהמדינהרצומארגנטינהשעלויהודיסבארגנטינה,הכללית

אנטישמיות,היהלהיעלמויותשהרקעחששהיהמשפחתס,קרובינעלמו

עדויותגבוהמשפטיסומשרדהחוץמשרדנציגישבהבוועדההשתתפתי

הראיונותבמהלךמארגנטינה,לארץשהגיעוומהניצוליסהמשפחהמקרובי

גרבכךחמוריס,פשעיסעלזוועהלסיפורינחשפתיהקרבנותעסשקיימנו

במהלךאלה,מעיןפשעיסבמיגורהמתמקדיסלתהליכיסלסייעענייני

בקורסכמתרגלתלמשפטיסהספרבביתלעבודהמשכתיההתמחות

לתחרותהמכללהשלהמשלחתאתלהכיןסייעתיואףבין-לאומימשפט

השנה,אותהשל Jessupה-

ללימודייצאתיבארץהלשכהמבחניומעברההתמחותלאחר

בלימודיהתמחיתישס ,בניו-יורק IIקולומביה IIבאוניברסיטתשניתואר

חנקיןלו 'פרופאצלללמודזכיתיפלילי,בין-לאומיומשפטאדסזכויות

) Henkin (, האוניברסליתההכרזהוהוגהאדסלזכויותהתנועהמייסד

 ,) Universal Declaration of Human Rights-ה(האדסזכויותבדבר
זכויותובארגוןס IIבאוהמשפטיתבמחלקההתמחיתיללימודיסבמקביל

הקמתבנושאהתמקדהס IIבאועבודתי , Human Rights Watchהאדס

קשהבידשלטרוז'החמרמשטר , IIרוז'החמר IIלפשעיבקמבודיההדיןבית

מיליון 1,7שללמותסהביאההרדיקליתמדיניותו ,-70הבשנותבקמבודיה

בית ,להורגובהוצאותפרךמעבודת ,ממחלות ,מרעבהיתרבין ,אדסבני

בעירובבין-לאומימשפטבושמיושסמכיוון IIמעורבדיןבית IIהואהדין

עסומתןהמשאעלאמוןהיהס IIבאושליהמנחהמדינתי,משפטעס

הדין,ביתהקמתבענייןקמבודיהממשלת
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בהעלאתעסקתי Human Rights Watchבארגוןהעבודהבמסגרת

המיוחדהדיןבית-נוסףמעורבדיןביתשליעילותופורילשהצעות

משנת .אפריקהבמערבהשוכנתמדינההיאסיירה-ליאוןבסיירה-ליאון.

אלפיעשרותנהרגושבהסיאזרחמלחמתשסהתחוללה 2001ועד 1991

היההסכסוךמגורמיאחדמבתיהס.נעקרואחריסמיליוןוכשניאדסבני

 .במדינההרביסהיהלומיסבמאגרילשלוטהדחף

נסעתי ,בניו-יורקהלשכהבחינותומעברהשניהתוארסיוסלאחר

אוניברסיטתשלהאדסזכויותמרכזלישהעניקמלגה .לסיירה-ליאון

התובעבלשכתהתמחותתקופתעבורימימנהבארצות-הבריתנוטרה-דס

ולהכינסעדיסלאתרהיהתפקידי .בסיירה-ליאוןהמיוחדהדיןביתשל

ההתמחותבסיוסהתביעה.מטעסובקשותטענותכתבילנסחוכןלמשפט

לעזובהחלטתיחודשיסכעשרהלאחראך .אותילהעסיקהמשיךהדיןבית

 ,רואנזהלענייניהפליליהבין-לאומיהזיןבביתמשרהליהוצעהכאשר

 .בטנזניהמושבושמקוס

אתלמלא ,אפריקהבמזרחהשוכנת ,לטנזניההגעתי 2005באפריל

לענייניהפליליהבין-לאומיהזיןביתלנשיאתיהמשפטהיועצתתפקיד

טוטסי ,הוטו :ותיאתנקטצותמשלושמורכבתרואנדהאוכלוסיית .רואנזה

העולסמלחמתולאחר ,גרמניתלקולוניהרואנדההפכה-1885ב .וטוואה

המדינהזכתה-1962בבלגיה.לידיבשטחההשליטהערבההראשונה

מאבקבמדינההתחולל-1990מהחל .ההוטובידירוכזוהשלטון ,לעצמאות

נרצחושבשיאו ,"הפטריוטיתרואנדהחזיתייהטוטסילארגוןהממשלהבין

בעיקרהיוהקרבנות . 1994ליוליאפרילביןימיס 100בתוךאדסבניכמיליון

הבין-הפליליהדיןביתאתס"האוהקיסבתגובה .מתוניסוהוטוטוטסיבני

ומבצעיו.העסרצחהוגיאתלדיןלהעמידמנתעלרואנדהלעניינילאומי

דיןפסקיניסוח ,משפטימחקרעטדתכולל ,היוסעד ,הדיןבביתתפקידי

וניהולרבואנדההשופטיסשלהרשמייסביקוריהסארגון ,בינייסוהחלטות

ותזמוןניהולאופןכגוןוראיותפרוצדורהבענייניהצדדיסביןומתןמשא

ראיות.וגילויהעדיססדר ,מומחיסעדיסבענייןהסכמה ,המשפט

חוקשלתשתיתשיוצרותלמערכותלהצטרףהיאכעתשליהשאיפה

מיאתלכלאלהכניסרקלאלדעתיחשובזאת.שחסרותבמדינותוסדר

פנימייס)ומאבקיס(מלחמותלמצביסלהגיעלאלמדינותלעזוראלאשפשע

שלהשילוב .בסיסיותאדסזכויותנגדחמוריספשעיסביצועהמעודדיס

זוהיאפושעיסשללדיןוהעמדהבמדינהואכיפהחזקהחוקיסמערכת

 •בעתיד.המוניותטרגדיותשללמניעהשתוביל

תי Pתעסוהכווו

עומרר IIזעומדיסרבאשהאשר ,משפטיס-תעסוקתילהכווןהיחידה

 ,'בבשנהלסטודנטיספעילויותמגווןמקיימת ,סטרולקרןז IIועוטנא

ההשתלבותלקראתולאחריהההתמחותתקופתלקראתלהדריכסבמטרה

העבודה.בשוק

 ,'אסמסטרבמהלך ,הספרבביתהתקיימו ,ההכווןתכניותבמסגרת

ממיטבבכיריסדיןועורכישותפיסבהשתתפותמקצועייסמושביסשלושה

תחומיאתהסטודנטיסבפנילהציגהייתההמפגשיסמטרתס.יהמשרד

שחלקס ,הדיןעורכי .והפליליהאזרחי ,המסחריבתחוסהעיקרייססוקיהע

המתמחה.שלתפקידיואתהסטודנטיסבפניתיארו ,הספרביתבוגרי

קלינהנלזר,גרוס, :הבאיססיהמשרדנציגיהשתתפוהמסחריבפורוס

ולוטי. ;זליגמן ;ושות'אוריוןוול,חן,בכר,פישר,ושות';ברקמןחוזק,

נשיץ ;ש.הורוביץהבאיס:המשרדיסנציגיהשתתפוהאזרחי-מסחריבפורוס

האזרחיתהמחלקהמנהלוינבאוסליאבז IIעו ;'ושותפירון ;ושות'ברנזס

הפליליהמשפטבפורוסהולין.גזעוןז IIועו ;תל-אביבמחוזבפרקליטות

אוריעו"ז ,נהריבניז IIעוהבאיס:המשרדיסנציגיהשתתפומשפחהודיני

 .מרכזמחוזפליליתומפרקליטותהציבוריתמהסנגוריה ,צפת

הספרמביתסטודנטיסנפגשו 2008ואפרילמרץהחודשיסבמהלך

למפגשיץ,בארהמוביליסהדיןעורכיבמשרדימתמחיסתחוסראשיעס

עבודה.וראיונותהיכרות

וחברהלמשפטליני Pההמרכז-משנה

נאייקל ,חבקיןז' 'פרופבישראלקצרלביקורהגיעדצמברבחודש

הקליניהמשפטיבחינוךמהמובילות , American UniversitYב-ומרצה

הקליניהצוותבפניחבקין 'פרופהרצהביקורובמסגרתבארצות-הברית.

למינהל.המכללהשל

אמיתימשפטיחינוךלהתקייסיכוללא ,חבקיןפרופ'שללשיטתו

לאמץמבקשהקליניהחינוך ,לטענתו .בצדומעשיתעבודהללא ,ואפקטיבי

אני-רואהשאניאת ;שוכחאני-שומעשאניאתיישלפיו: ,הרעיוןאת

 . I "מביןאני-עושהשאניאת ;זוכר

המשפטיהקליניהחינוךשללהפיכתוגורמיסכמההציגחבקיןפרופ'

שנה;כשבעיסלפנילהתפתחהחלהואבעולס:מהטוביסלאחדהאמריקני

האקדמיהקרדיט ;האמריקניתהדיןעורכילשכתבתקנותמוסדרהוא

הקורסיסמיתרמשמעותיבאופןגבוההנוקלינייסלימודיסתמורתהניתן

סיהאקדמיהמוסדותשלהמשאביסמעוגתנכבדנתח ;נקודות) 20(עד

הלוקחיסמשפטיסשתלמידיהעובדה ,לבסוף ;הקליניקותלתקציבמוקדש

 .משפטבביתלקוחותיהסאתלייצגרשאיסבקליניקותחלק

שללהשכלתווחשובהרבהתרומההקליניקותתורמותבישראלגס

אףחבקין· 'פרופסברכך ,אותוהמקיפהלקהילהגסכמו ,הסטודנט

כרבתעברוכברהןכינדמהיחסיתן,בימיסצעירותבישראלשהקליניקות

הקליניקותלראשיבהמלצהחבקיןפרופ'סייסהרצאתואתארוכה.דרך

בארצות-הברית.הנהוגותמהשיטותללמוד

הפליליהמבויםהמשפט

הפליליהמבויסהמשפטלמשפטיסהספרבביתהתקייס 2.1.2008בתאריך

בהנחייתוהתקייסהמשפט .הפליליבהליךהעברהנפגעבמעמדשעסק

המשפטביתשופטתבפניטענוהסטודנטיס ,ואקיי'ז IIעושלהאקדמית

ז IIועו ,מרכז)מחוז(פרקליטתשיברר'עו"זזורנר,ז'(בזימוס)העליון

 .פלזמןא'
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שהואשם-הנאשםביןטיעוןהסדרעמדהמבויםהמשפטבמרכז

 ,הפליליתהפרקליטותלבין-מתלוננותבשתיחמורותמיןעברותבביצוע

 ,האישומיםבאחדיודההנאשםכיהצדדיםהסכימוההסדרפיעל

הושמטבעניינהשהאישוםהמתלוננתיושמט,נגדוהעומדהשניהאישום

כיבטענה ,הטיעוןהסדראתלבטלבבקשהץ"לבגעתרה ,האישוםמכתב

עברה,כנפגעתמזכויותיההתעלמההתביעה

 ,שיברןרז IIעוידיועלזורנרז'השופטתידיעלשניתנה ,הרובדעת

עלכנו,עלהטיעוןהסדראתולהשאירהעתירהאתלדחותישכיסרבה

מצדהעתירהבהגשתהשיהוינמנוההחלטהביסודשעמדוהנימוקים

הרובדעת ,זאתעםהנאשם,שלזכויותיוייפגעופןוהחשש ,המתלוננת

שלהמשפטהוצאותהטלתאתמצדיקים ,בנפגעתהמדינהפגיעתכיסרבה

 ,המדינהעלבסךהעותרת

ישכי ,זאתלעומת ,סבר ,במיעוטנותרהשדעתו ,פלזמןאןז IIעו

ליתןהתביעהאתולחייבהטיעוןהסדראתלבטל ,העתירהאתלקבל

בטרםדעתהאתלהשמיעלהלאפשרנויהי ,המתלוננתשללזכויותיהביטוי

טיעון,הסדרעלחתימה

האזרחיהמבויםהמשפט

הגנתשנושאואזרחימבויםמשפטהספרבביתהתקיים 9,1,2008בתאריך

ז IIעושלהאקדמיתבהנחייתוהתקייםהמשפטהעבודה,במקוםהפרטיות

ביתשופטנמנועמוהשופטיםחברבפניטענוהסטודנטיםטבקה,אן

 ,רביהחןז IIועוטנאעןר IIזב,ןגןבזימוסהעליוןהמשפט

שבבשפיתחה ,הי-טקחברתבעלישלעניינונדוןםיהמבובמשפט

עלבחברההעובדיםאתהחתיםאשר ,כפטנטאותוורשמהייחודימחשב

העובדשלפעולותיואחרלהתחקותהזכותשמורהלמעביד IIשלפיוחוזה

העובדיםהחתמת :דרכיםבשלושמומשזהסעיף , IIלנכוןשימצאדרךבכל

התקנת ;םישנתישמשכהעיסוקהגבלתתנייתהכוללעבודהחוזהעל

שירותישכירת ,ולבסוף ;העבודהבמקוםוגלויותנסתרות ,מעקבמצלמות

הימצאםמקוםואיתורהחברהעובדיכלשלהאי-מיילהודעותקריאת

בחזקתם,הנמצאאך ,לחברההשייךהסלולריהטלפוןמכשירבאמצעות

פנואלההחברה,מעובדישנייםמחוהחברהבעלישלאלהצעדיםכנגד

לדין,מנוגדותהמתוארותהפעולותכיוטענוהמשפטתילב

ישלמעבידשלפיה ,התביעההסכמתנוכחכיפסקהשופטיםחרב

להשאיריש ,הרשוםהפטנטמגבולותהחורגלהגנההראוילגיטימיאינטרס

תקופתואתלקצרישזאתעםאך ,כנועלהעיסוקהגבלתסעיףאת

להתחקותלמעבידהמתיר ,בחוזההסעיףכינקבעעודם,יחודשלתשעה

 IIמדעתהסכמה IIמתןמאפשרואינוסתמיהנוהחברהעובדיפעולותאחר

 ,החוקפיעלכנדרש ,העובדמצד

 ,עובדיואחרמעקבלשםהמעבידשנקטהספציפייםבאמצעיםבדונו

פגיעהמשוםהגלויותהמצלמותבהתקנתןיאכיהשופטיםחברפסק

איכון :היינו ,האחריםלאמצעיםבאשר ,העובדיםבפרטיותסבירהבלתי

נקבע ,הסלולרייםהטלפוניםואיכוןהאי-מיילניטור ,הסמויותהמצלמות

פגיעהמשוםבהםישכןועל ,בהסכמהשלאנעשו ,מידתייםאינםאלהכי

לפרטיות,בזכותכדיןשלא

החוקתיהמבויםהמשפט

הפליהבנושאחוקתימבויםמשפטהספרבביתהתקיים 16,1,2008בתאריך

םיהתקיהמשפטגזענית,והשקפה(רעלה)דתילבושבסיסעללעבודהבקבלה

ביתשופטבפניטענוהסטודנטיםנחושתן,ןיז IIעושלהאקדמיתבהנחייתו

בנבנשתי,אןופרופןרזאיפןפרופ'חשיןןמןבזימוסהעליוןהמשפט

 ,רעלההעוטהמוסלמיתאישהשללעבודהבקבלהלהפליהבאשר

ופרופןחשיןמןהשופטאסורה,בהפליהשעסקינןהשופטיםכלסרבו

בנסיבותמהווהלעבודההעובדתלקבלתההתנגדותכיקבעובנבנשתיאן

התנגדותעלורקאךנסמכהשהיאמשוםאסורה,הפליהמשוםהמקרה

דעת ,בעיניומבטאתשהיאולסמליותככזוהמוסלמיתלרעלההמעביד

שלאהיהיכולהמעבידכיסברה-רזאיפןפרופן-זהבענייןהיחיד

במקוםהיהאילו ,רעלהעוטהמוסלמיתאישההעבודהלמקוםלקבל

 ,לעבודההמועמדתשלהדתיהלבושקודאתהנוגדלבושקודהעבודה
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דעתקבעה ,גזעניתהשקפהבסיסעללעבודהבקבלההפליהלעניין

לקבלשלאאי-אפשרכי-בנבנשתי Iא Iופרופחשין Iמהשופט-הרוב

הסבירואגבבאמרת ,זאתעםהגזענית,השקפתובשלרקלעובדהאדם

עילהלשמשעשויהעבודהבמקוםגזעניתלהשקפהביטוימתןכיהשופטים

 ,ככללכיסרבה-רךאי Iפ Iפרופ-המיעוטדעתהעובד,לפיטורימוצדקת

 ,הגזעניותבעמדותיושידועמילעבודהלקבלשלאהזכותעומדתלמעביד

חובברמתגישור

שלעתירתםאתלדחותבבאר-שבעהמחוזיהמשפטביתהחלטתרקעעל

האקדמיהמכוןקיים ,הבה"דיםעירלהקמתבאשרהירוקיםהארגונים

תחתמפגש , l,OS,10ב- ,הספרבביתהפועלוגישורסכסוכיםיישובלחקר

 !'כמודלחובברמתגישורייהכותרת

קיומולאחרימיםכשנתייםהתקייםולציין,להקדיםחשוב ,המפגש

ושבו ,זוהר Iאר IIוךברוורמן Iאפרופ'ידיעלשנוהל ,גישורהליךשל

הממשלהראשמשרדביניהםוארגונים,חברותמארבעיםלמעלההשתתפו

הביטחון,ומשרד

 ,המרתקהמפגשאתהנחתה ,המכוןראשיושבת ,ךותן Iעכ IIחה

שילך, Iאך IIועוסגל Iבך IIעוידיעלשאורגן

מחלוקותגישורלהליךלהפנותההחלטה ,ךותן Iעכ IIחהלדברי

מבורכתהחלטההנה ,חובברמתשללמקרהבדומה ,להןצדשהמדינה

שהמדינהכךעלהצרהךותן Iעכ IIחה ,וכסףזמןלמדינהלחסוךשיכולה

להמליץהמשפטולבתילממשלהוקראהמוסברתבלתיבפסיביותמתנהגת

כךצפו,היזומעיןגישהגישור,שללהליךציבוריותמחלוקותהפנייתעל

המדינהמהווהלהןבמחלוקותהרווחבשיחחיובילשינוילהביאהסבירה,

בהתנהלותהצדדיםביןברגילהמתקייםהכוחניהעימותאתולהחליף ,צד

והבנה,שקיפותשל

זוהר Iאר IIךצייןהצדדיםביןשהתקייםהגישורלהליךבהתייחסו

כלכלית,מבטמנקודתרקולוגדולההצלחהנחלשהגישורסבורהואכי

 l ,-6מיותרלאלהשקיעהמפעליםחויבוהמשפטייםההליכיםבמסגרת

להשקיעהמפעליםהתחייבוהגישורהליךבמסגרתואילו ,ח"שמיליון

ח,"שמיליון-200ומיליארד

שלהמשפטיהיועץנייגר, Iאך IIעוהציגלחלוטיןמנוגדתעמדה

 ,זאתעםזה,במקרהנכשלהגישורהליךכישסבר ,התעשייניםהתאחדות

סכסוכיםלפתרוןהגישורהליךבאי-התאמתלגישתונעוץהיהלאהכישלון

 ,משותפיוחלקידיעלנתפסשההליךהמצערתבעובדהאלא ,זהמסוג

הלבתשומתהסטתמטרתואשרטקטיוכמהלך ,מחייבשאינוכהליך

 ,אלהלבעיותטווחארוךפתרוןמתןולאהעיקריותמהבעיות

במשפטשיפוטןותדרי"אבנן
הבינלאומי"

-הבינלאומי"במשפטשיפוטיותךרןאבני II-חדשהדיוניםסדנת

אשכולבחסותמתקיימתהסדנהלמשפטים,הספרבביתהשנהמתקיימת

מכוןבחסות ;בן-נפתלי Iא Iפרופשבראשותבין-לאומי,במשפטההתמחות

 ,בישראלהמשפטלביןהבין-לאומיהדיןשביןההתאמהלחקרקונקורד

שבראשות ,ציבורילמשפטהעמותהובחסותרךאי; Iפ Iפרופשבראשות

 ,תל-אביבמאוניברסיטתברק-ארז Iך Iפרופ

החלטהלבחורמוביליםבין-לאומייםמשפטניםמזמינההסדנה

תרומהמשוםבהשישלדידם ,הבין-לאומיהמשפטתחומיבמגוון ,שיפוטית

בעניינה,דיוןולקייםלהציגההבין-לאומי,המשפטשללפיתוחומשמעותית

שניהתקיימו 'אסמסטרבמהלך ,בשנהמפגשיםחמישהכוללתהסדרה

מלחמהלפשעיהךיןביתשלהראשוןנשיאופתחהסדרהאת ,מפגשים

אתהציגאשר ,פירנצהמאוניברסיטתקססהא'פרופ' ,ביוגוסלביה

שלבכוחושעסקההחלטה , 1Blaskic (ICTY (בענייןהדיןביתהחלטת

ולנושאיריבוניתלמדינהמסמכיםהמצאתצוליתןבין-לאומיטריבונל

פרופ'הציגהשניבמפגשספרך, Iמך IIעודבריועלהגיבבמדינה,תפקידים

הסחרבארגוןהשיפוטיהגוףוחברניו-יורקמאוניברסיטתויילר Iי

- Koreaבענייןההחלטהאת ) WTO (העולמי Measure Affecting 
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2Imports of Fresh, Chilled and Frozen Beef , היקףשעיקרה

הבין-לאומי.הטחרלהטכםצדשהנהריבוניתמדינהבטמכויותההתערבות

העברית.מהאוניברטיטההירשמ!פרופ!הגיבדבריועל

הבין-הטחרובדיניבין-לאומי-פליליבמשפטשעטקואלהמפגשיםלשני

האיחודמשפטשנושאםמפגשיםשניב'בטמטטרמתווטפים ,לאומי
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שלרכושםהקפאתבחוקיותעוטקתזוהחלטה . 3Kadiבענייןהאירופי

מועצתידיעלשהוטלואישיותטנקציותמכוחטרורבפעילותחשודים

א!ר IIךהגיבהדבריהעלהאירופי.המשפטלתוךנקלטוואשרהביטחון

מקס-פלנקמכוןראשפון-בוגךנךיא!פרופ!ירצההרביעיבמפגשקנאור.

 ,שבגרמניהמהייךלברגבין-לאומיולמשפטהשוואתיציבורילמשפט

הצטרפותהחוקתיותבענייןהגרמנילחוקההמשפטביתהחלטתעל

אתיבחןפון-בוגךנךיפרופ! . 4האיחודאתשכוננהלאמנהגרמניהשל

עלהאירופי.האיחודשעוברהקונטטיטוציונליזציהתהליךלגיטימיות

ברונופרופ!הנוהטדנהאתשיחתוםהמשתתף .קנאורא!ר IIךתגיבדבריו

הדיןביתבנושאירצהאשרבהאגהבין-לאומיהךיןביתשופט ,סימה

נשיאברקאהרןפרופ!יגיבדבריועלאדם.ולזכויותלצדקהבין-לאומי

בךימוס.העליוןבית-המשפט
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