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. החוק הבינלאומי הוגדר באופן מסורתי כחוק הישים ביחסים שבין מדינות ורק בהם

 בינלאומיים הייתה בפני מוסדות לאומיים שיישמו את סמכותם אחריות היחיד לפשעים

  . הריבונית

להלן נתאר את ההתפתחויות העכשוויות במשפט הבינלאומי תוך התייחסות לשלושה 

סמכות שיפוט אוניברסלית בעיקר דרך הפריזמה של , טריבונלים בינלאומיים: מנגנונים

 במסגרת בית המשפט הבינלאומי בלגיה ולבסוף הקמת בית המשפט הפלילי הבינלאומי

  . בהאג

  

  טריבונלים בינלאומיים 

ידי בעלות -הוק על-משפטי נירנברג וטוקיו היו טריבונלים לפשעי מלחמה שהוקמו אד

טריבונלים אלו האיצו את עיצוב החוק הבינלאומי בד בבד לחתימות על . הברית המנצחות

זאת לא חלה התפתחות משמעותית יחד עם . נבה'ם ואמנות ז"אמנות הומניטריות של האו

בראשית שנות התשעים לנוכח מעשי זוועה בסכסוכים . בנושא עד לתום המלחמה הקרה

 -ם " במגילת האו7 תוך שימוש בסמכות הנובעת מפרק -פנימיים החליטה מועצת הביטחון 

 ולרואנדה -1993ב) ICTY(להקים טריבונלים בינלאומיים לפלילים ליוגוסלביה לשעבר 

)ICTR(הטריבונלים הציבו לעצמם כמטרה את העמדתם לדין של אנשים שביצעו . -1994 ב

פשעי מלחמה לפי החוק הבינלאומי בסכסוך ביוגוסלביה לשעבר וברצח העם ברואנדה 

הוקמו בשל אי הנכונות או אי היכולת של הסמכויות , בתי דין אלו. בשנות התשעים

פשעי מלחמה ,  רצח עם-חוק הבינלאומי הלאומיות הרלבנטיות להביא לדין מפרים של ה

   .ופשעים נגד האנושות

טריבונלים אלו סללו את הדרך להקמת בית הדין הבינלאומי הפלילי הקבוע הראשון 

הייתה בהעברת , קודת השיא בפעילותם של טריבונלים אלונ, מבחינה מעשית. בעולם

ליחידת מעצר בבית הדין הבינלאומי ' הנשיא לשעבר של יוגוסלביה סלובודן מילוסביץ

, ידי הממשלה הפדרלית של יוגוסלביה-נעשתה על' הסגרת מילוסביץ. 2001שבהאג ביוני 

כאן ראוי לציין . יוגוסלביהאשר הוביל לחילופי שלטון ב, לחץ בינלאומי כבדלאחר שהופעל 

שסוגיית ההסגרה של מואשמים וצורות אחרות של חוסר שיתוף פעולה מצד המוסדות 

, נכון להיום. ICTR- וה-ICTYהלאומיים היא אחת הבעיות הקשות ביישום המנדטים של ה

אין , ם"למרות שתקנוני הטריבונלים דורשים שתוף פעולה מכלל המדינות החברות באו

יוגוסלביה לשעבר היא . יפה שדרכו התובע יכול לסמוך על הבאת נאשמים לדיןמנגנון אכ

שמידי פעם מדינותיהן , מכיוון שיש בה נוכחות של כוחות צבאיים בינלאומיים, יוצאת דופן

  . מאשרות להם לעצור נאשמים
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כאשר התופעה שלהם רק . ת בית הדין הפלילי הבינלאומיסוגיות אלו של טריבונלים עתידות להיות מרכזיות בהתפתחו

בין . ם"נוסדו שנים האחרונות עוד טריבונלים תוך שיתוף פעולה בין מדינות לבין האו, בנוסף לטריבונלים שהוזכרו. מתרחבת

שו בלחימה טריבונל בסיירה לאון שנועד לדון בפשעים שנע', הטריבונלים שאפשר לציין בקמבודיה לדון בפשעי החאמר רוז

ם "במדינה בשנים האחרונות וכן טריבונל במזרח טימור שדן בפשעים שנעשו באזור לפני ואחרי שהוקם המנהל של האו

  .-1999ב

  

   ידי מדינה שלישית-סמכות שיפוט אוניברסלית על

חוקים ההתפתחויות בחוק הבינלאומי השפיעו על סמכויות השיפוט של מדינות ביחס לפשעים שהינם בגדר הפרה של 

מדינה רשאית ואפילו נדרשת להביא להליכים משפטיים , עקב התפתחויות בסמכות השיפוט האוניברסלית. בינלאומיים

וללא יחס ללאומיות של מבצע , זאת ללא יחס לזירת הפשע, אנשים שחשודים בביצוע פשעים חמורים לפי החוק הבינלאומי

  . תובעת הוא הנוכחות הפיזית של העבריין במסגרת ריבונות המדינההיחס היחידי בין הפשע והמדינה ה. הפשע או הקורבן

מטרת סמכות השיפוט האוניברסלית היא לשלול מקלט מאנשים החשודים בפשעים חמורים שנחשבים כפגיעה בכלל הקהילה 

. למות של אנשיםעבדות ופירטיות ויש הטוענים גם הע, עינויים, פשעים נגד האנושות, פשעי מלחמה, הבינלאומית כמו רצח עם

מעניקות מנדט למדינות שאשררו ובכך ,  לצד האמנה נגד העינויים-1977 והפרוטוקולים הנוספים מ-1949נבה מ'אמנת ג

  . אימצו אותן להעמיד לדין את אותם פושעים

תי ב. הוא ליישם את החוקים בחקיקה מקומית, התנאי החשוב ביותר כדי שמדינה שלישית תוכל לנקוט צעדים משפטיים

יש לציין שמספר המדינות שאכן חתמו , לנוכח עובדה זו. משפט מקומיים יהססו לפעול ללא אשרור מקומי של האמנות

  . ויישמו את האמנות הוא מועט באופן יחסי

 את סמכות השיפוט האוניברסלית ואת תיקוניו -1993בלגיה אשררה ב. יוצאת דופן ביישום לעומת רוב המדינות היא בלגיה

ופשעים נגד ) בין מדינות או בתוך מדינה(פשעי מלחמה ,  בכך בתי המשפט שבה רשאים לתבוע בנושאי רצח עם.-1999ב

הדוגמה המפורסמת ביותר להפעלת סמכות זו בבלגיה היה כנגד . האנושות אפילו כאשר החשוד אינו נמצא על אדמת בלגיה

ידי חבר מושבעים בלגי בשותפות ברצח העם ברואנדה - על-2001שהורשעו ב) מתוכם שתי נזירות(ארבעה נאשמים מרואנדה 

  . -1994ב

. האשמות דומות נשמעות בשנה האחרונה כנגד ראש ממשלת ישראל אריאל שרון וכן כנגד המנהיג הפלסטיני יאסר ערפאת

ילה בימים אלו החליט בית הדין לערעורים בבלגיה כי אין בסמכותו לשפוט את אריאל שרון על חלקו בפרשת סברה ושת

בכך הם שומרים עדיין לעצם את הזכות להעמיד לדין על אדמת . מאחר שבסמכותו לשפוט רק נאשמים על אדמת בלגיה

בית המשפט לא התייחס , בנוסף. בלגיה כל אדם שעבר על החוק הבינלאומי ככפי שהוא נתפס בעיניהם בכל מקום בעולם

  . לסוגיה העמדה לדין של פקידי ציבור מכהנים

ישנו . בתוך בלגיה עצמה מתנהל שיח פוליטי ער בעקבות ההתרחשויות בשנים האחרונות ביחס לחקיקה הזו, תיחד עם זא

נשמעים קולות לפיקוח של , במסגרת השיח. חשש שבלגיה תהפוך למגנט למקרים מרחבי העולם המתייחסים לזכויות אדם

נשמעים קולות של ארגונים לזכויות אדם , לולעומת קולות א. הרשות המחוקקת על הרשות השופטת ביחס לסוגיות אלו

גישה זו . שטוענים שהבעיה תיפתר ברגע שהרבה מדינות יחתמו ויתחייבו לקיים את מערכת חוקי הסמכות האוניברסלית

שלקחו על עצמן לפעול בדומה לבלגיה , צרפת ודנמרק, אוסטריה, הולנד, נתמכת בתופעה של מדינות נוספות כמו גרמניה

ראוי להדגיש שמדובר בתופעה שמאז שנות , כמו כן. ין אנשים שהואשמו בעבירות שביצעו ביוגוסלביה וברואנדהוהעמידו לד

  . התשעים הולכת ומתפשטת ובעיקר מאז פרסומו של המקרה של פינושה

  

   ICC-בית הדין הבינלאומי הפלילי הקבוע ה

שנוסד , מוסד קבוע זה. ם"נוצר מחוץ למסגרת האו, בית הדין הבינלאומי הפלילי הקבוע אשר יכונן רשמית באחד ביולי השנה

אמור להשלים סמכויות שיפוט לאומיות שלא יכולות או נמנעות מהבאה , -1998ב) חוקת רומא(בעזרת אמנה בינלאומית 

סוגיות אלו נידונו מחדש . פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות, עםרצח , תוקפנות: לצדק של מבצעי ארבעה סוגי פשעים

  . ולעיתים הורחבו מבחינת הסעיפים והתנאים המרכיבים אותם

בית הדין .  מדינות60נקבע שהוא ייכנס לתוקף רק שלושה חודשים לאחר שיאשרו אותו , בהסכם שיצר את בית הדין הזה

ה היא אחד מרגעי השיא בהכרה בינלאומית בתפיסה שסמכויות לאומיות ההקמ. האג, ימוקם בבירתה הפוליטית של הולנד

  . לעיתים תכופות לא גילו נכונות או יכולת לעסוק עם עברות חמורות תחת החוק הבינלאומי



שופטים יכולים להתמנות רק אם מדינותיהן אשררו . במגבלה של נציג אחד בלבד לכל מדינה,  שופטים18בבית המשפט יהיו 

, נשיאות: בית המשפט מחולק לארבעה גופים. 'קול אחד'כאשר לכל חברה , השופטים ייבחרו ברוב של שני שליש. את החוקה

  . משפט ועניינים קדם משפטיים, התובע ומחלקות העוסקות בערעורים, מרשם העוסק בנושאים שאינם משפטיים

, יחד עם זאת". ה הבינלאומית בכללותםפשעים הכי חמורים שמביאים לדאגה בקהיל"בית המשפט אמור להתייחס רק ל

. המדינות והארגונים שאינם מדינות הצליחו להגיע להגדרה של פשעים ומשמעותם רק לאחר משא ומתן שהיה מלא פשרות

שהוחלט שיישארו רק תחת סמכות , סחר בסמים ועוד, כך למשל לא אושרו בהחלטה הסופית סוגיות שעוסקות בטרור

כמו כן עלה מתח בשאלת  .לט שסוגיות אלו יידונו מחדש שבע שנים לאחר שיאושרר בית המשפטיחד עם זאת הוח. לאומית

ב דרשה גישה מקובלת "ארה, לגבי פשעי מלחמה. הגדרת הנושאים שעומדים בתחום סמכותו השיפוטית של בית המשפט

עיקר ארגוני זכויות אדם רצו ב, לעומתה. האוסרת טבח מכוון של אזרחים ורכוש אזרחי, בחוק הבינלאומי במאה העשרים

לבסוף התקבלו החלטות לגבי סמכויות בית המשפט לגבי הארבע הנזכרות מעלה ולפי . לעצב מחדש את החוק הבינלאומי

  . עם תוספות שונות, ההגדרות המקובלות בחוק הבינלאומי

על מדינות , ם שבוצעו לפני שהוקםלבית הדין אין סמכות על פשעי. סמכויות בית הדין חלות על מדינות חברות בחוקת רומא

לעומת זאת בית הדין יכול לתבוע אזרחים . שהפכו לחברות לאחר תאריך ההקמה ועל עבירות שאירעו לפני תאריך האשרור

בית הדין יכול לקבל מנדט מיוחד מטעם מועצת הביטחון אשר תפעיל , נוסף לכך. ממדינות שאינן חתומות בכפוף להסכמתן

הן רשאיות לפטור את עצמן ואת אזרחיהן מסמכות בית , כדי לסייע למדינות שחתמו על התקנון. ם"האו במגילת 7את פרק 

גישה זו נתמכה בטענה שמדינות חברות רוצות לראות כיצד יפעל בית הדין לפני . הדין ביחס לקטגוריות ספציפיות של פשעים

ידי - שנים של פטור על פשעי מלחמה שבוצעו על7 בתקנון הוסכם שמדינה יכולות לבקש. שהן יתנו לו סמכויות מלאות

זכותן של מדינות החתומות על . ישנם מספר גורמים שמותר להם להפנות מקרים לדיון בבית הדין. אזרחיה או בשטחה

מועצת הביטחון יכולה להפנות . לתובע שמורה הזכות ליזום תביעות. האמנה להביא מקרים בפני התובע של בית המשפט

מועצת הביטחון יכולה גם לשלול , 7בהפעילה את פרק , יחד עם זאת. ם" במגילת האו7דה מפעילה את פרק מקרים בעו

  . מהתובע אפשרות לתבוע למשך תקופה של שנה

זאת למרות שהיא חתמה על , ב"המבקרת החזקה ביותר על דרך ההקמה של בית המשפט ועל נהליו העתידיים היא ארה

נטען , ראשית. ב מציינים מספר נקודות מחלוקת שחלקן יוצגו להלן"אנשי הממשל בארה. החוקת רומא אך לא אישררה אות

כך למשל נטען שלא נידונו האלמנטים שאותם צריך תובע . ולכן פגמים לא לובנו עד סופם, שדיון ההקמה לא מוצה עד תומו

מכיוון שעיקר נטל הבאת פושעים לדין ייפול לכל מדינה אינה הוגנת " קול אחד"נטען שגישת , שנית. להציג כדי להשיג הרשעה

. החלטותיו הן תמיד סופיות. אין גוף מפקח על בית המשפט הבינלאומי הפלילי, שלישית. ב"על מדינות מסוימות ובעיקר ארה

בכך ישנה הפרה של כלל בינלאומי , ישנה בעיה עם כך שבית המשפט יכול לתבוע אזרחים ממדינות שאינן חברות, רביעית

נקודה אחרונה זו מעלה חשש שהמערכת הבינלאומית שעוצבה במשך מאות שנים . מנה חלה רק על מדינות שחתמו עליהשהא

ידי העובדה שזכותו של בית המשפט לקבוע -נקודה זו מחוזקת על. דין ומשפטנים-ידי עורכי-תתערער עקב עיצובה מחדש על

  . ים ואיזה מדינה מעלה בסמכות הריבונית שלהאיזו מדינה אכן קיימה הליך תקין של הבאה לדין של חשוד
  

  סיכום 

והסתייגותה נבעה בעיקר כתוצאה מסוגיית , ישראל הייתה בין המדינות שנאבקו במשך שנים על הקמת בית דין בינלאומי

 יש לזכור שמערכות המשפט הבינלאומיות מחפשות להעמיד לדין אשמים בהפרות חמורות של החוק, מעל לכל. ההתנחלויות

הנטייה בכך היא לחפש בעיקר אשמים בעלי עמדה בכירה שאשמים בפשיעה של חוסר מניעה ולא אזרחים או . הבינלאומי

  . חיילים

טיעון זה אינו יכול להיות חד משמעי מכיוון שכלל הסוגייה של המשפט הבינלאומי הפלילי נמצאת בהתפתחות , יחד עם זאת

נים האחרונות גוברת הנטייה לחזק סמכויות שיפוט בינלאומיות על חשבון אפשר להבחין שבש. מואצת מאז שנות התשעים

מי שייפגעו מכך ראשונות יהיו מדינות חלשות יחסית בזירה הבינלאומית כאשר מדינות חזקות . הריבונות של מדינות בעולם

ות בתורן לגרום לערעור התפתחויות אלו עשוי. ב ינסו להגן על האינטרסים שלהן במסגרת ההתפתחויות הקיימות"כמו ארה

 . המערכת המשפטית הבינלאומית
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