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מבוא

ב  , 1998 -בטקס חגיגי שנערך ברומא  ,חתמו
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מדינות על חוקת רומא -

.

אמנה בינלאומית המכוננת את בית הדין הפלילי הבינלאומי לראשונה בהיסטוריה
האנושית הוחלט להקים בית דין בינלאומי קבוע אשר תהיה לו סמכות שיפוט על
יחידים אשר נחשדו בביצוע פשעים נגד האנושות  ,פשעי מלחמה  ,רצח עם או
פשעי

תוקפנות .

הרעיון בבסיס הקמת בית הדין השוב ביותר  .עם הקמת בית הדין לא אמור
לקרות עוד מצב שבו מנהיגים  ,חיילים או אזרחים יבצעו פשעי מלחמה ופרוצים

אחרים חמורים במיוחד  ,בלא שייענשו על כך באופן אישי  .בית הדין נועד להוות
לא רק מוסד השופט את מבצעי העברות ומעניש אותם לאחר המעשה  ,אלא גם

גורם המרתיע מפני ביצוע עברות ומעשי זוועה בעתיד  .לעניין כוחו ההרתעתי של
בית הדין  ,חשובה במיוחד העובדה כי לבית הדין סמכות להעמיד לדין את מבצע
העברה גם אם מדינת הלאום של מבצע העברה לא אשררה את חוקת רומא או לא
קיבלה על עצמה את סמכות בית הדין במקרה הספציפי ן  .בית הדין החל לפעול
בשנת . 2003
הגם שיש קונסנזוס ברור בין המדינות כי יש מקום להקים בית דין פלילי
1

בכפוף לתנאים מסוימים  ,כפי

שיוסבר בהמשך .

בית הדין הפלילי הבינלאומי

בינלאומי קבוע  ,הועלו מספר השגות מהותיות לגבי המנגנון שגובש לבסהף בחוקת

רומא ולגבי תהליך המשא ומתן עליו  .כבד בשלבי הדיונים על גיבוש חוקת רומא ,
הועלו טענות על ידי מדינות שונות כי תהליך ניסוח החוקה לוקה בסיכון של
פוליטיזציה וכי אזרחי מדינות שונות עלולים להיות מופלים לרעה בשל פוליטיזציה
זו  .כמו כן  ,הועלו טענות  ,כי הליכים שונים או עקרונות מסוימים אשר נקבעו
בחוקת רומא אינם תואמים את מה שאמורות להיות נורמות בינלאומיות בנושא

רגיש .

כה

נושאים אלה ואחרים גרמו לכך כי מדינות שונות  ,בידיהן ארצות  -הברית וישראל ,

אשר באופן טבעי תמכו בהקמת בית הדין  ,לא יכלו להיות צד לחוקת רומא  .במאי

 , 2002הודיעה ממשלת ארצות  -הברית למזכ " ל האו " ם כי איננה מתכרונת לאשרר
את החוקה  .באוגוסט  , 2002הודיעה

ממשלת ישראל למזכ " ל האו " ם הודעה דומה .

ארצות  -הברית אף החלה בנקיטת פעולות מנע נגד סמכויותיו של בית הדין  .מאז

ולינררמים-

שיחוף-פעו
מתן ההודעה  ,חוקקה  -ארצות  -הברית-חו
רשמיים עם בית הדין והמתיר לנשיא לפלוש למדינה שבה מוחזק ~
אזרח אמריקני

לשם הבאתו בפני בית הדין  ,ולשחררו  .כן פתחה ארצות  -הברית במשא ומתן
נרחב עם כל מדינות העולם  ,שמטרתו לחתום על הסכמים שימנעו הסגרת אזרחים
אמריקנים לבית הדין  .גם בישראל הועלו הצעות חוק פרטיות הנוגעות לבית הדין ,
בין היתר הועלתה הצעה להעניש אזרחים אשד ימסרו מידע לבית

הדין .

עצם הקמתו של בית הדין הפלילי הבינלאומי הנה עובדה מוגמרת  ,כאשר
מדובר  ,כאמור  ,במנגנון אשר יכול  ,באופן עקרוני  ,לקנות לו סמכות שיפוט כמעט
על כל אדם  .עוד יעברו ודאי מספר שנים עד אשר ניתן יהיה לזהות בבירור את

דפוסי עבודתו של בית הדין  ,אופיו ודרך פעילותו  .למקרים הראשונים אשר יובאו
בפניו תהיה ללא ספק חשיבות רבה בעיצוב המנגנון .

אין ספק כי הפוליטידציה אשד דה2פיעה על עיצוב חוקת רומא  ,כבד גדמה
להחלשת בית הדין  ,וליצירת דה  -לגיטימציה מסוימת לגביו  ,לפחות בעיני חלק
מהמדינות  .זאת ועוד  ,אין ספק כי עתה המדינות יעקבו בדריכות אחר תהליך בחירת
השופטים  ,התובע והמסייעים לו ואחר פעולותיהם ותהליך השפיטה

לכשיתבצע .

כל אינדיקציה לפוליטיזציה באחד מאלה ,הגרום להמשך החלשת המנגנון  .לעומת
זאת  ,התנהגות ראויה  ,שכולה  ,מרוסנת והגונה של בית הדין  ,עשויה  ,בעתיד ,
לאפשר לאלו המתנגדים לו כיום  ,לשקול אפשרות תמיכה

בו .

מאמר זה נועד לסקור בקצרה את אופיו של בית הדין הפלילי הבינלאומי
וסמכויותיו  ,ולהציג את הבעייתיות הכרוכה בהקמת בית הדין במתכונתו הנוכחית ,
כפי שזוהתה על ידי ישראל

.

1 1

וארצות -הברית .

הרקע ההיסטורי להקמת בית הדין
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מסוגלים לגרום אמצעי הלחימה השונים  ,והקלות הכלתי נסבלת של ביצוע פשעי

מלחמה .

אמנת השלום שנחתמה בוורסאי הורתה על הקמת טריבונל לשפיטת

פושעי המלחמה הגרמנים  ,אולם  ,מסיבות שונות  ,הטריבונל המיוחד לא הוקם ,
והמשפטים נערכו בפני בתי משפט מקומיים בגרמניה  .משפטים אלו נסתיימו

בזיכוי מרבית הנאשמים  . 2כישלון זה הוליד את המסקנה  ,כי יש מקום להקים בית
דין פלילי בינלאומי קבוע אשר יבטיח כי פושעי המלחמה יובאו לדין  ,יישפטו
ויוענשו  .בית דין זה לבסוף לא הוקם  ,ומלחמת העולם השנייה פרצה בטרם הוקם
מנגנון בינלאומי לשפיטת פושעי

מלחמה .

מלחמת העולם השנייה היוותה שיא חדש בביצוע זוועות ופשעים נגד

האנושות .

השואה הנוראה שביצעו הנאצים בעם היהודי והפשעים הבלתי אנושיים שביצעו
נגד עמים אחרים  ,איחדו את הקהילה הבינלאומית כהכרה כי יש למצות את מלוא
חומרת הדין עם פושעי המלחמה וכי רק מנגנון בינלאומי אשר אין לו מורא
או קשר לנאשמים ולמדינות שמהן באו  ,יכול להוות פורום מתאים לכך  .מנגנון

כזה אמור לשפוט את הנאשמים ולהוות מסר לעתיד למען " יראו וייראו "  .ואכן ,
בעלות הברית הקימו את הטריבונלים הבינלאומיים של נירנברג וטוקיו לשפיטת

פושעי המלחמה הגרמנים והיפנים  .בחוקת נירנברג  ,אשר הגדירה את סמכויות בית
הדין  ,הוגדרו לראשונה המושגים " פשעים נגד השלום " ו " פשעים נגד

האנושות " .

עוד הובהר שם  ,כי ריבונות המדינה אינה מקנה חסינות לבעלי תפקידים ראשיים

מפני ענישה פלילית  .אולם בתי הדין של נירנברג וטוקיו הוקמו לצורך שפיטת
פשעי מלחמת העולם השנייה בלבד  ,ולאחר תום המשפטים הם פוזרו  .עם סיום
המשפטים נתעוררה שוב בקהילה הבינלאומית ההכרה כי יש הכרח שיוקם בית
דין פלילי קבוע אשר יהווה פורום שבו יישפטו פושעי מלחמה מכל העולם ואשר

ישמש גם כגורם מרתיע מפני ביצוע פשעי מלחמה בעתיד  .ואכן  ,בשנת , 1948
נתבקשה הוועדה למשפט בינלאומי של האו " ם לבחון את האפשרות של הקמת
בית דין פלילי בינלאומי קבוע . 3בין השנים  , 1953 - 1951הגישה הוועדה למשפט
בינלאומי שתי טיוטות של קוד פלילי בינלאומי  ,אולם חילוקי דעות בין המדינות
2
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שנה  ,כמסגרת המשא

ימתן

לגיבוש האמנה כדבר רצח עם  ,התייחסו המדינות לאפשרות

הקמתו של גוף שיפוטי בינלאומי  ,אשר ידון בהפרות של האמנה  .הצעה זו עוגנה כסעיף

לאמנה  ,ראו האמנה בדבר מניעתו וענישתו של פשע השמדת עם  ,כ " א
1949

בשנת

נחתמו אמנות ג ' נבה אשר חייבו את המדינות החברות לקבוע עברות בחוקים הפליליים

שלהן בגין מעשים שהם " הפרות חמורות " של

האמנות :

אמנת ג ' ניבה להטבת מצבם של

פצועים וחולים מבין אנשי הכוחות המזויינים כשדה הקרב

מס ' , 30

ע ' ; 337

מ 12 -

באוגוסט  , 1949כ " א

,1

אמנת ג ' ניכה להטבת מצבם של פצועים  ,חולים ונטרפי אניות מבין אנשי

הכוחות המזויינים בים מ  12 -באוגוסט  , 1949כ " א  , 1מס '
הטיפול בשבויי מלחמה מ  12 -באוגוסט  , 1949כ " א  , 1מס '
הגנת אזרחים בימי מלחמה מ  12 -כאוגוסט  , 1949כ " א , 1
ג ' נבה הרביעית " ) .
26

 , 5מס ' , 1

ע'

. 65

6

 , 30ע ' ; 423

אמנת ג ' ניבה כדבר

; 453

אמנת ג ' ניבה בדבר

 , 30ע '
מס '  , 30ע '
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~ אמנת

בית הדין הפלילי הבינלאומי

השונות על אופיו ועל סמכויותיו של בית הדין  ,ואף על עצם הצורך בהקמתו  ,וכן

המלחמה הקרה בין הגוש הסובייטי למדינות המערב  -עיכבו את ההתקדמות
בתחום לשנים

רבות. 4

בשנת  , 1989הגישה טרינידד וטובגו הצעה לעצרת האו " ם לחדש את המאמצים
לגיבוש בית דין פלילי בינלאומי  .הצעה זו התבססה על העיקרון כי יש להעניש
פושעי מלחמה  ,אך גם על הרצון להגביר את שיתוף הפעולה הבינלאומי במלחמה
בתופעות של עבריינות גלובלית  ,כמו הסחר בסמים  .העצרת העבירה את ההצעה
לטיפול הוועדה למשפט בינלאומי  ,ובשנת

הנחתה העצרת את הוועדה

1992

למשפט בינלאומי להכין טיוטה לחוקת בית דין

בינלאומי פלילי .

המלחמות ביוגוסלביה וברואנדה והזוועות שבוצעו במסגרת סכסוכים אלה
הדגישו והעלו שוב על סדר היום את ההכרח בקיומו של פורום לשפיטת פושעי

.

המלחמה עקב היעדר פורום בינלאומי קבוע  ,נדרש האו " ם בשנים
להקים טריבונלים מיוחדים לסכסוכים

הספציפיים .

1993

ו , 1994 -

מועצת הביטחון של האו " ם

הקימה שני טריבונלים מיוהדים בעלי סמכות לשפוט פשעי מלחמה  ,פשעים נגד

האנושות ורצח עם שבוצעו במסגרת סכסוכים ספציפיים אלו  .בתי דין אלו פועלים
גם

כיום .
הקמתם של הטריבונלים ופעילותם  ,ובמיוחד האינפורמציה שהתקבלה על היקף

הזוועות שבוצעו במסגרת סכסוכים אלו  ,זירזו את הדיונים על הקמת בית דין פלילי

בינלאומי קבוע  .בשנים

 1993ו 1994 -

הוגשו שתי טיוטות חוקה לבית הדין  ,ונערכו

.

מפגשים של ועדת ניסוח מיוחדת החלו להתקיים דיונים רציניים ואינטנסיביים
בנושא  ,ולבסוף  ,למרות הספקנות של רבים  ,ולאטר מאמצים נרחבים  ,גובשה
טיוטה רצינית שלה הסכימו מדינות רבות וביולי

1998

התקיימה ועידה חגיגית

ברומא שנוערה לחתום את המשא ומתן הבינלאומי  ,ובסיומה נחתמה חוקת רומא

של כיח הדין הפלילי הבינלאומי . 5
אירוע החתימה על החוקה היה מאורע
אימוץ החוקה ,

21

היסטורי .

120

מדינות הצביעו בעד

מדינות נמנעו ( ביניהן הודו  ,סרי לנקה  ,תורכיה ומספר מדינות

ערב )  ,ורק שבע מדינות התנגדו לחוקה במתכונתה הנוכחית ( ביניהן ארצות  -הברית ,
סין

וישראל ) .

משלחת ישראל לוועידה בראשותו של היועץ המשפטי לממשלה ,

הביעה את התמיכה המוסרית של מדינת ישראל כהקמת כית דין פלילי בינלאומי ,
אולם בד בבד הביעה את אכזבתה הרבה מהפוליטיזציה שחדרה לוועידה  ,ואשר
השפיעה על אופן ניסוח

4

1998 , 33 - 34

נ

.

"

שטו  . 000 . GA ]/2889 , 20א  .ט 055 Release ,יק אט .
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6
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 37 I.L. M .חן  ( reprintedלהלן  " :חוקת רומא " או

". ( "Rome Statute

מאז אמצע שנות ה  90 -ייצג את מדינת ישראל בדיונים הבינלאומיים שהביאו לגיבוש החוקה
וכללי הפרוצדורה והראיות צוות בראשותו של השופט ( בדימוס ) עלי נתן עם עו " ד רחל סוכר
ממשרד המשפטים וכן עו " ד אלן ביקר ועו " ד דניאל סאוב ממשרד

המשפט ט '

ן

תשס " ד

החזן .
27

שביט מטיאס ומירי שרון

עצם החתימה על חוקת רומא על

ידי מספר רב של מדינות לא היווה תנאי

מספיק להקמת בית הדין  .על מנת שבית הדין יוקם בפועל היה הכרח גם כי לפחות

שישים מדינות יאשררו את החוקה  .ביום  , 1 . 7 . 2002ולאחר שלמעלה

מ 60 -

מדינות

כבר אשררו את החוקה  ,נכנסה החוקה לתוקף וננקטו פעולות בכיוון כינון בית
הדין  .ביום כתיבת מסמך זה אשררו את הנקת רומא כבר

94

מדינות. 7

כיום נעשית עבודה אינטנסיבית למיסוד עבודתו של בית הדין ( כגון ניסוח

תקנות ) .

המשך העבודה על הקמת בית הדין נעשה במפגשים שבהם נוכחות

המדינות החברות בחוקה

8

.

המפגש הראשון של המרינות החברות בחוקה נערך

בניו  -יורק בספטמבר  , 2002והמפגש השני נערך בפברואר
יערך בספטמבר

2004

. 2003

המפגש השלישי

בהאג .

במסגרת המפגש הראשון אומצו מספר מסמכים חשוכים לפעולתו של בית הדין ,
ביניהם מסמך " יסודות העברה "  , 9הקובע מהם היסודות הנדרשים להוכחתה של כל

עברה וכן כללי סדר הדין והראיות של בית הדין  .במפגש זה הוחלט גם על כללים
אחרים של פעולת בית הדין  ,ונקבע כי התקציב לשנת הפעילות הראשונה  .במפגש
השני של אספת המרינות החברות נבהרו השופטים של בית הדין  ,וכחודשיים לאחר
מכן נבחר בקונצנזוס התובע  ,לואיס מורנו אוקמפו מארגנטינה  ,אשר נכנס לתפקידו
בחודש יוני

. 2003

בית הדין ממוקם בעיר האג שבהולנד  ,שהינה גם מקום מושבו

של בית  -הדין הבינלאומי .
.

1 2

אופיו של בית הדין

בית הדין המוקם הנו מוסד קבוע אשר מוקנית לו סמכות שיפוט בנוגע לפשעים
7

המידע נכון ליום

. 15 . 6 . 2004

יש להמהיר כי תהליך הצטרפות של מדינה לאמנה בינלאומית

רב  -צדדית מתרחש בדרך כלל בשני שלבים  :חתימה ואשרור  .החתימה היא אקט סמלי
בעיקרו  ,הכעת תמיכה כעקרונות האמנה  ,ואילו האשרור הנו הצעד המחייב  ,המתבצע לאחר
שכל מדינה סיימה את ההליכים הפנימיים הנדרשים על פי החוק הפנימי שלה  .רק מדינה
שאשררה את האמנה  ,מחויבת בכל החובות המוטלות על מדינה חברה ובהקשר של בית

הדין  ,בחובות שיתוף פעולה כגון העברת חשודים  ,סיוע בחקירה וכו '  .מדינה המאשררת את
החוקה זכאית  ,בין היתר  ,להשתתף בהליך בחירת השופטים והתובע ולהיות בין המדינות
המגבשות את הכללים השונים המעצבים את בית הדין .
חשוב לציין  ,כי מדינה המקבלת על עצמה את החוקה צריכה לקבלה כלשונה ואינה יכולה

להסתייג מחלקים בה אשר אינם נראים לה ( לפי סעיף

120

לחוקת רומא ) .

מאחר והסתייגויות

לאמנה הן אסורות  ,כל מדינה המצטרפת לאמנה מחויבת לקבל את כל הגדרות הפשעים כפי

שהן  .כל מדינה המצטרפת לחוקת רומא רשאית לדחות את החלת סמכות בית הדין למשך
שבע שנים מיום הצטרפותה ( לפי סעיף  124לחוקת רומא ) כנוגע לפשע מלחמה שבוצע

בשטחה או על ידי אזרח שלה  ,אך אפשרות זו איזה קיימת לגבי הקטגוריות האחרות של
8

פשעים .
גם מדינות שלא אשררו את חוקת רומא אולם חתמו עליה  ,רשאיות להשתתף במפגש
כמשקיפות .

9
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0

Finalized draft text

בית הדץ הפלילי הבינלאומי

המוגדרים בהוקה  -רצח עם  ,פשעים נגד האנושות  ,פשעי מלחמה ( לרבות פשעים
המבוצעים בסכסוכים

ותוקפנות. 10

פנימיים )

סמכות זו אמורה להיות " משלימה "

לסמכות השיפוט של המדינה ולא מחליפה אותה  -כלומר  ,בעיקרון  ,יש עדיפות
לכך כי הליכי חקירה ותביעה יתנהלו במישור המדינתי  ,וכי אם נמצא על ידי רשויות
המדינה החוקרת כי יש להעמיד לדין  ,אזי עדיף שהמשפט יתנהל בבתי המשפט

המדינתיים  .רק כהיעדר אלה או בהיעדר קיומם של תנאים אחרים המצוינים בחוקה ,
יעבור הנושא לטיפול בית הדין הפלילי הבינלאומי . 11כן נקבע  ,כי בית הדין הוא
ארגון עצמאי בעל אישיות משפטית בינלאומית2י  ,אולם יהיו לו יחסים מיוחדים

עם ארגון האו " ם  .בית הדין מוסמך לשפוט נאשמים גם כאשר מדינת הנאשם לא
הצטרפה לבית הדין  ,וזאת בכפוף למספר תנאים מוקדמים

.2

3ן

.

העברות המוגדרות בחוקה

סמכות השיפוט של בית הדין הלה על ארבע קטגוריות של

פשעים :

רצה עם ,

פשעים נגד האנושות  ,פשעי מלחמה ותוקפנותה  ,אשר בוצעו לאחר כניסתה לתוקף
של החוקה

.

5ן

יסודות העברה ( היסוד העובדתי והיסוד הנפשי ) מוגדרים במסמך

נפרד מהחוקה אשר נוסח על ידי ועדה מיוחדת ואומץ במפגש הראשון של אספת
המדינות החברות6ן  .על עברות אלו לא תחול כל תקופת התיישנות  .בבואו לפרש
את העברות יחיל בית הדין את החוקה  ,את " יסודות העברה " ואת כללי סדר הדין

והראיות  .במקרה של לקונה  ,יחיל בית הדין אמנות בינלאומיות ועקרונות וכללים

של המשפט הבינלאומי ; ובהיעדר אלה  ,יוכל בית הדין להחיל עקרונות משפטיים
כלליים השאובים

.

2 1

מחוקים של מערכות משפט שונות. 17

רצח עם

ההגדרה של פשע רצח עם למעשה נוסחה כבר בשנת

עם8ן .

והענשת פשע השמדת
( " ) ח ) 0ח( " Genocidal 1
10

1948

באמנה בדבר מניעת

הרכיב החשוב של עברה זו הוא הכוונה המיוחדת

להביא להרס מלא או חלקי של קבוצה לאומית  ,אתנית  ,על

פשע התוקפנות טרם הוגדר בחוקת רומא  ,כך שהסמכות לגביו תידחה לשנת

. 2009

) 1

~ Rome Statute , art . 1

12

 art . 4א  . fbid,המשמעות היא כי יוכל לשמש נושא לחובות ולזכויות תחת המשפט הבינלאומי
ויוכל לחתום על הסכמים

13

בינלאומיים .

.

תנאים אלה מנויים בסעיפים 3 - 12נ לחוקת רומא ראו לעניין זה התייחסות מפורטת להלן

בחלק העוסק בסמכות בית הדין .
14

.

. Rome Statute, art . 5

.

id

.I

15

11

16

~
יסייע לשופטים כפירוש העכרות  ,ראו  . 9 ) 1 ( :תא
מסמך זה

)8

~ Rome Stat ,

17

Statute, art . 21

18

מדינת ישראל אשררה את האמנה ואף חיקקה חוק מיוהד המיישם את האמנה ומתיר העמדה
לדין בארץ של מבצעי רצח עם בכל מקום בעולם  -החוק בדבר מניעתו והענשתו של
הפשע השמדת עם  ,תש " י . 1950 -

המשפט ט '

ן

~ Rome

תשס " ד

29

שביט מטיאס ומירי שרון

ידי ביצוע אחד המעשים המפורטים בסעיף  . 19ניתן לבצע את העברה גם ברצה של
אדם אחד  ,כאשר לרצח זה נלווית הכוונה להביא להשמדת קבוצה שלמה וכן ניתן
להעניש גם בגין נגזרות של העברה  .ברואנדה  ,למשל  ,חלק מהנאשמים הורשעו
בגין פעולות ההסתה לרצח

.

2 2

העם. 20

פשעים נגד האנושות

פשע נגד האנושות על פי החוקה כולל רצה  ,השמדה  ,עבדות  ,גירוש או העברה
כפויה של אוכלוסייה  ,מאסר  ,עינויים  ,אונס  ,עבדות מינית  ,היעלמויות  ,אפרטהייד
או מעשים דומים המיועדים לגרום סבל רב או פגיעה חמורה בבריאות הגופנית

או הנפשית של הקרבן  .הפשע מתבצע כאשר אחד ממעשים אלה נעשה כחלק

ממתקפה רהבת היקף או שיטתיתי 2המכוונת נגד אוכלוסייה אזרחיתה  .היקף
המתקפה על אזרחים והמדיניות הרשמית לבצע אותה  ,הם המייחדים פשעים נגד
האנושות מהפשעים האחרים  .כך לדוגמה האונס המכוון של נשים רבות במסגרת
הסכסוך ביוגוסלביה  ,שבוצע כמדיניות רשמית  ,הוקע כפשע נגד

.

2 3

האנושות .

פשעי מלחמה

ההגדרה של פשעי מלחמה כוללת מספר קטגוריות לפי סוג הסכסוך

פנימי ) ולפי חומרת העברה

( חמורה  /רצינית )

הפרות חמורות

.1
.2

:

) ( Grave Breaches

חטיפת בני ערובה והדג מכוון

הפרות רציניות

23

(

כמלאומי או

של אמנות ג ' נבה (  , ) 1949כמו

של אזרחים .

) ( Serious Violations

של דיני המלחמה הנוגעים

לסכסוכים בינלאומיים כמו שימוש בכלי נשק הגורמים סבל מיותר ,
התקפה מכוונת על אוכלוסייה אזרחית או גירוש אוכלוסייה אזרחית

משטח בבוש .

.3

הפרות רציניות של דיני המלחמה המתייחסים לסכסוכים שאינם
בינלאומיים כמו פגיעה באנשים שאינם לוקחים חלק פעיל במאמץ
המלחמתי ובלוחמים שנכנעו או

.

Statute ,

נפצעו .

; מעשים אלו כוללים  :א  .הרג חברי הקבוצה  .כ  .גרימת נזק גופני או

19

6

20

נפשי  .ג  .הכפפה לתנאי חיים המיועדים להביא להרס פיזי של חברי הקבוצה  .ד שימוש
באמצעים למניעת לידות בקבוצה  .ה  .העברה כפויה של ילדים מהקבוצה לקבוצה אחרת
(תרגום לא רשמי ) .
כך  ,למשל  ,במקרה מספר  The Prosecutor 1 Georges Ruggiu 1 ] 71) - 97 - 32 - 1הורשע שדרן

"

8

.

רדיו בהסתה לרצח עם בשל שידורים שהכילו הערות מאיימות ומפלות נגד בני שבט
הטוטסי  .במקרה של 1 Ihe Prosecutor ICTR 97 - 23 - 14
את הרשעתו של ראש ממשלת רואנדה לשעבר בהסתה לרצח

Kambanda

21
22

23

30

" . "widespread or systematic
 . 7א. Rome Statute . 8
. fbid, art . 8
)8

עם .

אישרה ערכאת הערעוך

בית הדין הפלילי הבינלאומי

.4

הפרות רציניות אחרות של המשפט הבינלאומי הנוגע לסכסוכים שאינם
בינלאומיים  ,כמו גיוס ילדים מתחת לגיל

15

לצבא .

הסעיף כולל מספר חידושים בתחום המשפט הבינלאומי הפלילי כמו התייחסות
מפורשת לאונס ולפשעים אחרים של אלימות מינית כפשעי מלחמה  .דוגמה נוספת
לפשע ספציפי  ,שהוגדר לראשונה במסגרת חוקת רומא  ,הוא האיסור של פגיעה
חמורה ומכוונת בסביבה

הטבעית .

חידושים אלו משקפים את אירועי העשור

האחרון של המאה העשרים  -כמו למשל האונס של אלפי נשים במסגרת
הסכסוכים ביוגוסלביה וברואנדה והפגיעה החמורה בסביבה במלחמת המפרץ
בשנת

. 1991

במהלך ועידת רומא ולאחריה  ,נמתחה ביקורת על חלק מההגדרות של פשעי

מלחמה .

כך לדוגמה  ,מדינת ישראל התנגדה במיוחד לכך כי במסגרת רשימת

העברות המהוות " פשעי מלחמה "  ,הוספה גם עברה של " העברת אכלוסיה לשטח
כבהד  ,באופן ישיר או עקיף "  ,אף ללא כפייה  ,אשר כוונה בעליל נגד קיומן של

התנחלויות .
חשוב לציין כי לבית הדין מרווח תמרון לגבי פרשנות העברות שבסעיף  , 8שכן
לפי סעיף  ) 1 ( 8לחוקה הוא יכול להפעיל סמכות שיפוט בעיקר
בנוגע לפשעים שהתבצעו בממדים נרחבים או כחלק מתכנית או מדיניות סעיף זה

) Particularת) 1

.

נוסח כפשרה בין אלו שטענו כי ההגדרה של הפשעים בסמכות בית הדין צריכה
לכלול רק פשעים בהיקף נרחב  ,לבין אלו שטענו כי צריכה להיות סמכות שיפוט

בגין כל מעשה בודד  .העובדה כי כיום ניתן לשפוט אדם בבית הדין בגין מעשה
בודד  ,אשר לא היווה חלק מפעולה שיטתית ומאורגנת  ,עוררה מחלוקת

.

2 4

בוועידה .

תוקפנות

הקטגוריה האחרונה של פשעים הנה פשע התוקפנות  .כוונת מנסחי החוקה הייתה
כי גם עברה זו תיכלל במסגרת סמכות כיה הדין  ,אולם לבסוף  ,תוקפנות  ,כעברה
פלילית המבוצעת על ידי יחידים  ,לא הוגדרה בחוקת רומא  .עם זאת  ,נקבעה בחוקה

הדרישה כי העברה תוגדר בעתיד וכי ההגדרה העתידית לא תעמוד בסתירה למגילת
האו " ם  .ההגדרה תאומץ על ידי אספת המדינות באותה פרוצדורה שבה מתקבלים
תיקונים לחוקה ( כלומר  ,שבע שנים לאחר כניסתה לתוקף של

החוקה ) .

בוועידת

רומא נתקבלה החלטה שלפיה הוועדה המכינה תכין הצעת הגדרה עד מועד המפגש
הראשון של אספת החברות  .הצעת הגדרה כבר נוסחה על ידי הוועדה המכינה

והיא כוללת מספר חלופות . 24מאחר שהחלופות שונות וכל אחת מהן כוללת כמה

24

סיכום ההצעות השונות מופיע במסמך המתאמת  ,אשר נדון במפגש התשיעי של הוועדה
המכינה  -מסמך או " ם

OONWGCA/RT.

PCNICC/

מיום

ה1 -

באפריל

. 2002

במושב

העשירי של הוועדה המכינה נדון אופן המשך עבודתה של הקבוצה המיוחדת לעניין פשע
התוקפנות אספת המדינות החברות צפויה להחליט בנושא במפגש השני שלה כמרץ 2003

.

המשפט ט '

ן

.

תשס " ד

31

שכיס מטיאס ומירי שרון

וריאציות  ,לא ברור כיצד תיראה ההגדרה הסופית של העברה

25

.

הנושאים המרכזיים

השנויים במחלוקת הם מעמדה של מועצת הביטחתן בקביעה כי בוצע מעופה תוקפנות ,
תנאי הסף להפעלת סמכות שיפוט של בית הדין  ,הצורך בהגדרה פרטנית או כללית
ואילו סטנדרטים יש לאמץ  .נראה כי אחת ההבחנות החשובות לעניין זה  ,היא בין

תוקפנות כאקט של מדינה לבין תוקפנות כפשע המבוצע על ידי יחידים  .יש צורך

בהגדרת הרכיב הראשון לפני שניתן יהיה להגדיר את השני .
.

פשעים נוספים

2 5

החוקה מאפשרת למדינות החברות  ,באמצעות מנגנון תיקונים של החוקה  ,להוסיף

בהמשך פשעים נוספים לסמכות השיפוט העניינית של בית הדין  .תיקון חוקת
רומא דורש רוב של

7/8

.

מתוך המדינות החברות על מנת להתקבל 26הפשעים

שאפשרות הוספתם לחוקה נדונה בינתיים במסגרת חלופה זו הם פשעים בעלי
השלכות בינלאומיות או שנדרש מאמץ בינלאומי לצורך אכיפתם בצורה יעילה כמו

סחר בסמים וטרור . 27

בוועידת האו " ם נגר גזענות שנערכה בדרבן בספטמבר , 2001

נדונה האפשרות להגדיר גזענות כפשע נגד האנושות . 28בכל מקרה  ,מאחר שלפי
החוקה ניתן להציע תיקונים לחוקה שכע שנים לאחר כניסתה לתוקף  ,ניתן יהיה

לדון בהצעות אלו רק בשנת . 29 2009
.3
3.1

סמכות שיפוט בית הדין
אופן רכישת סמכות השיפוט

בית האין רוכש ממברת שיפוט על אדם החשוד בי ביצע פשע הבלול בחוקה באחד
מארבעה המקרים הבאים ( וכן בעקבות החלטת מועצת הביטחק  -כפי שיפורט
בהמשך )

.1
25

,

0

1

30

:

המדינה שבשטחן נוצע הפקוח שהגדדה את חוקת רומא (להלן  " :מדינת

Definition

0

Adopted " 15 EYU~.

] . ) 200 ] ( 281
26

27

"

Preparatory Commission 's Latest Proposals for
0

. Pub .

"

Jurisdiction Should

,

0

0ן) ] 0

and the Exercise

Peirce "Which

,

.

.א

the Orime 0

~ Rome Statute, art . 123

כהקשר זה  ,חשוב לציין כי אכן ההצעה המקורית של טרינידד וטובנו מקעת  1989הייתה
לדלים בית דץ בינלאומי שירכז מאמצים משוחפים על מדעות להילחם בעברות כגון
טרור וסחר בסמים  ,המצריבות משאבים ובים ושיתוף פעולה בינלאומי נרחב  .במהלך
הדיונים הוחלט  ,כי בית הדין ישרת מטרה אחרת והיא העמדה לדין של נאשמים כגין
הפשעים החמורים  ,המזעזעים את מצפון הקהילה הבינלאומית  ,ומחמת חומרתם יש לקהילה
הבינלאומית כולה אינטרס במניעתם ובהענשתם ( כמו העברה של רצח עם )  .מסיבה זו הוחלט
בשלב זה לא להכניס לתוך חוקת רומא עברות כגון סחר בסמים וטרור ( שלגביהן היה הרציונל
ייעול שיתוף הפעולה ) .

28

ך  .ח~Rome Statute , 8

29
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 art .א . Ibid,

30

1 . 12שא

,נ! .16

המגדיר פשעים נגד האנושות  ,כולל היום את פשע

האפרטהייד .

בית הדין הפלילי הבינלאומי

השטח " ) י . 3כך  ,למשל  ,אם הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו חברה
בהוקת רומא  ,וחייל בצבא רואנדה מבצע פשע מלחמה בקונגו  ,ניתן
להעמידו לדין בפני בית הדין גם

.2

ללא הסכמת רואנדה .

המרינה שהנאשם הוא אזרה שלה אשררה את חוקת רומא ( להלן

" מדינת הלאום " ) .

:

כך  ,למשל  ,אם יוגוסלביה חברה בחוקת רומא  ,וחייל

יוגוסלבי מבצע פשע מלהמה באלבניה  ,ניתן להעמידו לדין בפני בית

הדין גם ללא הסכמת אלבניה  .ניתן להעמידו לדין גם בגין פשע שהוא
מבצע בתוך יוגוסלביה בכפוף לכך שיוגוסלביה אינה רוצה להעמיד

אותו לדין בפני בית משפט שלה .

.3

המדיגה שבשטחה בוצע הפשע אינה חברה בחוקת רומא  ,אך נתנה
את הסכמתה להפעלת סמכות השיפוט של בית הדין בדיעבד לצורך
האירוע הספציפי בלבד ( אד  -הוק ) .

.4

המדינה שהנאשם הוא אזרה שלה אינה חברה בחוקת רומא  ,אך נתנה
את הסכמתה להפעלת סמכות השיפוט של בית הדין בדיעבד לצורך
האירוע הספציפי בלבד

( אד  -הוק ) .

סעיף זה הגו תוצר של פשרה בין ההצעות השונות שהוצגו בוועידת רומא  .ההצעה

הרחבה ביותר ( הוגשה על ידי גרמניה ) הייתה להקנות לבית הדין סמכות שיפוט
אוניברסלית  , 32כלומר סמכות שיפוט על כל אדם אשר ביצע עברה בכל מדינה שהיא

בעולם  .ההצעה הצרה ביותר ( של ארצות  -הברית ) הייתה כי תהיה חובה לקבל את
הסכמת מדינת הלאום של הנאשם  ,כבסיס היחיד להפעלת סמכות השיפוט  .כאמור ,
הצערת אלו נדחו  .המשמעות המעשית של סעיף זה בנוסחו הסופי הנה כי בית הדין

סמכות שיפוט גם על אזרחי מדינה אשר אינה חברה בבית הדין .

יוכל לרכוש

.

3 2

רכישת סמכות עקב החלטת מועצת הביטחת של האו " ם

דרך נוספת שבה רוכש בית הדין סמכות שיפוט היא באמצעות הפניה של
מועצת הביטחון

33

.

במקרה כזה לא נדרשת כל הסכמה של מדינת השטה או מדינת

הלאום  .מטרת הסעיף היא לאפשר למועצת הביטחק להשתמש בענישה פלילית
כאמצעי להשבת השלום והיציבות באזורים שבהם התרחשו סכסוכים

מזרינים .

מועצת הביטחון רשאית להחליט על אמצעי אכיפה לאחר שהכריזה כי קיים איום

לשלום  ,הפרה של השלום או מעשה תוקפנות . 34שיקול הדעת של מועצת הביטהון
בדבר האמצעים המתאימים לפתרון הסכסוך ולהשבת השלום והיציבות הוא רחב ,

מדינה .

31

שטח כולל כלי שיט או טיס הרשום כאותה

32

/) . Zimraerman ~ tThe Creation of 8 Peraanent hernational Criminal coufttt Max Planck
United ,Nations Law ) 1998 ( 165 - 230

. Rome Statute . art .

33

13

34

ס '  39ו 42 -

"

.
,

למגילת האומות המאוחדות וחוקת רומא  ,כ " א  , 19מס '  , 1ע '
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שביט מטיאס ומידי שדון

ובעבר קבעה מועצת הביטחון כי הקמת בית דין פלילי הוא אמצעי כזה  .בהתאם ,

גם שיקול הדעת לגבי היקף האירוע שיופנה לבית הדין הוא רחב  .טריבונל רואנדה ,
למשל  ,הוסמך לשפוט נאשמים בגין כל פשעי המלחמה  ,רצח העם והפשעים נגד
האנושות שבוצעו ברואנדה במהלך שנת

. 1994

גם באשר לדרישה המקדמית כי

מועצת הביטחון תכריז על איום על השלום  ,מוענק לה שיקול דעת רחב  .כך לדוגמה
בעבר קבעה מועצת הביטחון כי זרימה מסיבית של פליטים בין גבולות מדינות
מהווה איום על השלום

35

.

היכולת של מועצת הביטחון להחליט להפנות מקרים לבית דין קבוע תחסוך
את הצורך בהקמת טריבונלים אד  -הוק כפי שנעשה במקרים של יוגוסלביה
ורואנדה  .היתרון הגלום בהפניה כזו הנו החובה של מדינות לשתף פעולה עם
בית הדין כתוצאה מהחלטה כזו  .באופן כללי  ,הפניה כזו תשחרר את בית הדין

מהמגבלות הרגילות החלות על גוף המוקם מכוח אמנה  .מועצת הביטחון תוכל
כנראה גם לסטות מעקרון המשלימות  ,דהיינו העיקרון המעניק עדיפות לבתי הדין
המדינתיים

36

.

בדומה להחלטות הנוגעות לשני הטריבונלים  ,תוכל מועצת הביטחון

להפנות לבית הדין סיטואציה כללית  ,והאחריות לחקירה הספציפית תיפול על
התביעה

37

.

למועצת הביטחון יש סמכות גם להורות לתובע ולבית הדין להימנע מלהפעיל
את סמכות השיפוט שלו בגין אירוע הנמצא

בטיפולה. ' 8

תוקף הוראה זו הנו

למשך שנה אחת בלבד ממועד קבלת ההחלטה  ,וניתן לחדשה ללא הגבלה  .מועצת
הביטחון כבר ניצלה סמכות זו כאשר החליטה ביולי

2002

כי בית הדין יהיה מנוע

למשך שנה מלחקור מעשים הקשורים בפעולות שמירה על השלום של

האו " ם או

המתבצעות כאישורו. 39
כמו כן  ,לפי אחת ההצעות שניסחה הוועדה המכינה  ,תהיה מועצת הביטחון

מעורבת בהעמדה לדין של יחידים בגין פשע התוקפנות  -מועצת הביטחון
תידרש לקבוע כדרישה מקדמית לצורך תחולת העברה כי אכן בוצע מעשה
תוקפנות על ידי

.

3 3

המדינה .

היחסים עם מרינות שאינן חברות בחוקת רומא

מדינות

 TPRWחברות

בחוקה (לא אשררו את החוקה ) אינן נפופות לחובת שיתוף

הפעולה עם בית הדין המתחייבת מהחוקה  ,למעט מקרה של הפניה על ידי מועצת
35

36

37

. Security Council Resolution 688 , 5 April [ 991
הסבר מפורט להלן .
למשל  ,אם במהלך סכסוך בין פקיסטן להודו מתבצעים פשעי מלחמה  ,ואף אחת מן המדינות
אינה חברה בחוקת רומא או מסכימה לסמכות השיפוט שלו  ,יכולה מועצת הביטחון להחליט
על הפניית הסכסוך לבית הדין  ,ואז התובע רשאי לפתוח בחקירת הפשעים .

38

39

.

art 16

.

~ Rome Statute

(  5 / 1422 ) 2002א  . 000 . 5 /א  .ט  2002 ,גשו 422 , 12
"  . ( " Security Council Resolutionהחלטה זו חודשה ביוני

"

[ Security Council Resolution

. 2003

( להלן

:

בית הדין הפלילי הבינלאומי
הביטחון

40

.

כלומר לא מוטלת עליהן החובה להסגיר נאשמים לבית הדין או לסייע

.

בפעולות חקירה מובן כי למדינה תמיד קיימת האפשרות להיענות מרצונה לבקשת

סיוע ספציפית או לחתום על הסכם סיוע עם בית הדין  .יתרה מזאת  ,החוקה מגנה
במידת מה על האינטרסים של מדינה שאינה חברה  ,בכך שהיא דורשת את הסכמתה
להליך מסירה של אזרח שלה ממדינה חברה לבית הדין  ,כאשר ההליך עלול לגרום
להפרת הסכמים תקפים שבין שתי מדינות

.

3 4

41

עקרון ה " משלימות " של סמכות בית הדין

.
) ( Complementarity

עקרון המשלימות הוא אחד העקרונות החשובים בבסיס פעולתו של בית הדין .
עיקרון זה קובע כי למדינה אשר לה סמכות שיפוט במקרה מסוים (למשל  ,כאשר

הנאשם הוא אזרח שלה )  ,יש עדיפות על פני בית הדין בכל הנוגע להקירה  ,לתביעה
ולשפיטה של החשוד הספציפי  .אולם אם אותה מדינה אינה רוצה או אינה יכולה
לחקור או להעמיד לדין את החשוד באמצעות מערכת התביעה ומערכת המשפט

שלה  ,קמה סמכות בית הדין . 42

כמו כן  ,אם בית הדין משוכנע שההליכים הלאומיים

אינם אמיתיים או לא משקפים את מלוא חומרת הפשע  ,קמה לו סמכות  .בית הדין
הבינלאומי שונה בעניין זה מהטריבונלים של רואנדה ויוגוסלביה  ,שכן טריבונלים
אלו נהנים מעדיפות על פני בתי המשפט של המדינות המעורבות

43

.

מטרת הסעיף כפי שגובש בחוקת רומא  ,היא לעודד את המדינות השונות למלא
את מחויבותן לחקור ולהעמיד לדין יחידים בגין ביצוע פשעים חמורים  .כמו כן ,
הסעיף נועד לעודד הצטרפות של מדינות לחוקת רומא מבלי שיחששו לפגיעה
בריבונותן  .מעבר לכך  ,עומד כאן גם שיקול מעשי  :מערכת המשפט הבינלאומית
היא יחסית חסרת ניסיון בתחום המשפט הפלילי ואילו מערכות המשפט של

המדינות הן מנוסות ויעילות .יתרה מזאת  ,תפוקת העבודה של בית דין שכזה

מאפשרת התקדמות רק במספר קטן של מקרים בולטים. 44
ההנחה הבסיסית היא שהתובע יהיה מנוע מלפעול כאשר למדינה יש מערכת
אכיפה ומשפט

מתפקדת .

כאשר מדינה מבצעת את מחויבותה לחקור  ,המקרה

אינו שפיט בפני בית הדין אלא אם כן החקירה מעלה חשד רציני לביצוע עברות

40

41

לפי מגילת האו " ם  ,מדינות החברות באו " ם חייבות לקיים את הוראות מועצת הביטחון מכוח
פרק . 7
 ? ~ Romeל סעיף זה נשענת ארצות  -הברית כעסיס להסכמי אי  -הסגרה דו  -צדדיים
, art . 98
:

:

שהיא מנסה לחתום עם מספר רב ככל הניתן של מדינות  .ראו התייחסות נרחבת בפרק העוסק

.

בעמדת ארצות  -הברית .
. Ibid,

42

17

43

כיום עומדת על הפרק תוכנית להעברת משפטים

לבתי המשפט המדינתיים כחלק

מה ICTY -

.

44

מתהליך סיום עבודתו של הטריבונל המתוכננת לשנת 2008
ניתן לציין  ,כי שני הטריבונלים שהוקמו על ידי האו " ם בראשית שנות
עבודתם  .כל אחד מטויבונלים אלו עוסק בסכסוך אחד  ,ובית הדין יוכל  ,ברמה התאורטית ,
לדון ככל פשע שבוצע בכל סכסוך בעולם
ה 90 -

טרם סיימו את

.
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והמדינה אינה מוכנה להעמיד את החשוד לדין

45

.

אם חקירה שבוצעה על ידי

רשויות המדינה לא הסתיימה בהעמדה לדין  ,לא יוכל בית הדין לרכוש סמכות אלא
אם כן יוכח כי המדינה מתחמקת מלהעמיד את החשוד לדין או שהליכי החקירה

היו מלכתחילה ניסיון מכוון לסכל את סמכות שיפוט בית הדין .
כיצד מוגדר המצב שבו " מדינה לא יכולה או לא מוכנה להעמיד לדין " ואשר
בעקבותיו ירכוש בית הדין סמכות על המקרה

?

מצב שבו מדינה אינה מוכנה להעמיד לדין  ,מוגדר כאחד המצבים הבאים

46

:

( א ) ההליכים ננקטו במטרה להגן על הנאשם מפני העמדה לדין בפני בית הדין

הפלילי הבינלאומי  .קריטריון זה ייבדק לאור מכלול הנסיבותיו ; ( ב ) היה עיכוב
בלתי מוצדק בהליכים שאינו עולה בקנה אחד עם כוונה אמיתית להעמיד לדין ; ( ג )
ההליכים לא נוהלו באופן עצמאי או בלתי משוהד ואינם מתנהלים כאופן העולה
בקנה אחד עם כוונה אמיתית להעמיד לדין  .כל אלו הם אינדיקציות לכך שהמדינה
אינה מעוניינת בתביעה אפקטיבית  ,שכן הפשעים בוצעו בידיעתה

או מטעמה .

באשר לחוסר יכולת להעמיד לדין '  , 4ישקול בית הדין אם בשל התמוטטות
חלקית או מוחלטת או חוסר ומינות של מערכת המשפט הלאומית המדינה אינה
מסוגלת לתפוס את הנאשם  ,לאסוף דאיות או לזמן עדים או אינה יכולה בדרך אחרת
להוציא את ההליכים לפועל ( כלומר מצב של

" - " Failed State

אין במדינה סדר

חוקי אמיתי והממשלה אינה שולטת בפועל בכל שטחה של המדינה ) .
מאחר שמקרים שבהם העיקרון ועל העמדה לדין על ידי המדינה לא יחול הם
החריג  ,יהיה צורך להראות שהחריג מתקיים לפני שבית הדין הבינלאומי הפלילי

יוכל להפעיל סמכות שיפוט  .החיסרון הוא שבדיקה כזו עלולה ליצור סחבת ועינוי

דין  .בעניין זה הועלתה הצעה שלפיה ייערך מחקר משווה מקיף על מערכות
המשפט השונות במדינות החברות  ,אשר יהווה בסיס מאגר מידע להחלטות בנושא
אשר יתקבלו בעתיד
45

49

.

גם כאשר מדינה חוקרת באופן עצמאי את המקרה  ,וערכאת

הסיבות העומדות מאחורי ניסוח הסעיף לפי ועדת האו " ם לעניין כיח הדין הנם  :כל המעורבים

בתהליך עובדים בהקשר של מערכת משפטית קיימת  ,כולל הסכמים דו  -צדדיים ורב  -צדדיים
לעניין סגדה יסיוע משפטי ; אתיק כוהל על הנפשט ד א דראי ימפותח ; העמדה לדין גה
מסובכת פחות  ,שכן תישען על תקדימים ועל חוקים ידועים ; התהליך פחות יקר בשל זמינות
גדולה יותר של עדים וראיות ובשל צמצום הבעיות הלשוניות ; העונשים מוגדרים כיתר דיוק
ואכיפים מתוך  . 300 - 307 :קק א Sunga supra note 2 ,

"

"

.

.

"

"

.
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(  . 17 ) 2א~ Rome Statute , 8

ר4

א  .לא נדרש שהשפיטה תדכה בדיוק לפי אותן נורמוה שבחוקת ניח  -הדין  ,אלא שמדובר
באותו מעשה ( כלומר  ,יסוד עובדתי זהה )  ,ושהסנקציה העונשית היא סבירה ופרופורציונלית .
ב  .עיכוב ארוך מאוד בהליכים יעיד על חוסר נכונות לשפוט את הנאשם  .ג  .החזקת נאשם
במעצר מעידה על רצינות ההליכים  .ד  .החלת נורמות של הליך הוגן  .מתוך

Zimmerman , :

GA 1 2889 , 20 July 1998 ,

. 17

.

000

א .ט

 Pess Release ,אט ;  . 219 - 222קק א supra note 32 ,

~

48

( Statute, art . 7 ) 3

49

כלל

51

~ Rome

לכללי סדר הדין מאפשר למדינה להגיש מידע על שיטת המשפט שלה במסגרת

בית הרין הפלילי הבינלאומי

קדם המשפט החליטה כי חקירה זו הנה עצמאית וללא משוא פנים  ,רשאי התובע
לבקש מהמדינה החוקרת את המקרה דו = חות תקופתיים על התקדמות החקירה .

 . 4ההליך
4.1

המשפטי

הגופים המעורבים בהליך בפני בית הדין

בית הדין מורכב ממספר גופים  :משרד התובע  ,משרד הרשם  ,ערכאת קדם משפט ,
ערכאת משפט  ,ערכאת ערעור

ונשיאות .

משרד התובע הוא משרד רמיי האחראי על החקירה  ,על הכנת כתבי האישום
ועל ניהול התביעה  .לתובע מגוון תפקידים  ,והחשובים שבהם הנם הסמכות לבצע
חקירות בתלונות המובאות בפניו וניסוח כתבי אישום  .לתובע הסמכות הישירה
להתחיל בחקירת מקרה כאשר מופנית אליו תלונה על ינץ מדינות החברות בבית

הדין או על ידי מועצת הביטחון  ,או מיזמתו שלו  -כאשר מופנית אליו תלונה

.

או מגיע מידע מגורמים אחרים מאלה שנמנו לעיל כאשר המידע מתקבל מגורמים
אחרים  , 50רשאי התובע לבצע בדיקה ראשונית של המידע או התלונה שהובאה
בפניו  ,אולם הוא לא יהיה רשאי ליזום את חקירת המקרה לעומק ללא אישורה

של ערכאת קדם  -המשפט  .אם התובע משתכנע מחומר ההקירה כי יש מקום להגיש
כתב אישום  ,הוא אחראי לניסוח כתב האישום  ,אך ההחלטה הסופית אם יוגש

כתב אישום במקרה ספציפי אם לאו תהיה של הערכאה הקדם  -משפטית

בלבד .

לאור התפקיד הרגיש שממלא התובע  ,קבעה חוקת רומא כי על התובע להיות בעל

.

כישורים מיוחדים עליו להיות אדם בעל ניסיון רב בתחום התביעה הפלילית ; עליו
להיות נקי ממשוא פנים ועליו להימנע מעיסוקים היוצרים ניגוד עניינים

לתפקידו .

בהשגות על תפקודו של התובע תכריע ערכאת הערעור של בית הדין  .התובע ייבחר
על ידי המדינות החברות בפרוצדורה שנקבעה בחוקה  ,וימלא את תפקידו לתקופה

של תשע שנים  .ניתן להעביר את התובע מתפקידו רק במקרה של התנהגות בלתי

הולמת או הפרה חמורה של חובותיו .
ערכאת קדם  -המשפט

) ( Pre-~ Tfial Chamber

הנה הערכאה אשר בסמכותה

להחליט באופן רשמי  ,בין היתר  ,על פתיחת הליכים במקרה מסוים  ,ונועדה בין
היתר להוות גוף המבקר את פעולות התובע  .ערכאה זו מוסמכת לאשר הגשת
כתבי אישום וכן לאשר לתובע לפתוח בחקירה  ,כאשר החקירה נובעת ממידע

המגיע לתובע שלא ממדינה חברה או ממועצת הביטחת  ,ערכאת קדם  -המשפט
מעורבת בכל ההליכים הקודמים למשפט כגון הוצאת צווי מעצר  ,בקשות מסירה

.

של חשודים וכדומה בערכאת קדם  -משפט יושבים שלושה שופטים  ,או שופט
אחד  ,לפי אופי ההליך

הנדון .

.

המשפט עצמו מנוהל על ידי הרכב של שלושה שופטים בסמכות השופטים ,
הליכי הקבילות  ,ראו

:

text of the Rules of Procedule and Evidence ,

44) 1 , 2 November 2000
50

,
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)ק

( להלן  " :כללי סדר הדין

קרי  ,לא מדעה חברה או מדיצת הביטחק של האו" ם .
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בין היתר  ,לשמוע עדים  ,לבחון ראיות  ,להחליט בנוגע לטיעונים של הצדדים
וכמובן לגזור את העונש  .ישנה גם ערכאת ערעור  ,המורכבת מנשיא בית המשפט
ומארבעה שופטים נוספים  ,המוסמכת לשבת בערעורים על החלטות השופטים .
נשיאות בית הדין מורכבת מנשיא ומשני סגנים  ,הנבחרים על ידי השופטים
מבין שמונה  -עשר השופטים  ,עצמם  .הנשיאות אחראית לניהול בית הדין  ,בשיתוף
עם משרד

הרשם .

לשופטים בבית הדין יכולים להתמנות רק אזרחי המדינות

החברות  ,ונקבע כי הם ייבחרו תוך מתן ייצוג הולם לשיטות משפט שונות ,
לאזורים גאוגרפיים  ,ולשני המינים  .כמו כן  ,נדרש כי לפחות תשעה שופטים יהיו
בעלי רקע מעשי ואקדמי במשפט פלילי וחמישה שופטים בעלי רקע במשפט

.

בינלאומי  ,במיוחד משפט הומניטרי ודיני זכויות אדם השופטים נבחרו באספת
המדינות החברות כפברואר . 2003
משרד הרשם אחראי על הניהול האדמיניסטרטיבי השוטף של בית הדין  ,כגון
שירותי מתורגמנים  ,העברת מידע לציבור  ,מתן שירותים וקשר עם הסניגורים
והקמת יחידה מיוחדת לעדים

.

4 2

ולקרבנות .

מי רשאי ליזום הליך בפני בית

הדין ?

מספר גורמים רשאים ליזום תחילתו של הליך בפני בית הדין .
הגורם הראשון המוסמך להפנות מקרים לבית הדין הוא מועצת הביטחון של
האו " ם  .הגורם השני המוסמך להפנות מקרה לתובע הוא מדינה חברה בבית

הדין .

בשני המקרים הללו  ,מועצת הביטחון או המדינה החברה מעבירה לטיפול
התובע את המידע בדבר הפשעים שבוצעו לכאורה  ,והתובע מחויב לבצע חקירה
רשמית של המקרה  .לתובע אין שיקול דעת בשאלה אם יש מקום לפתוח בחקירה

אם לאו  .התובע אחראי על ניהול החקירה  ,ובתום החקירה עליו להעביר המלצותיו
לערכאת קדם  -המשפט בשאלה אם יש מקום להגיש כתבי אישום ואילו אישומים
ייכללו בכתב

האישום .

אפשרות שלישית ליזום הליך בפני בית הדין היא יזמה עצמאית של

התובע .

התובע רשאי ליזום בדיקה של מקרה על בסיס מידע שהגיע לידיו מכל מקור

שהוא . 51

התובע ינתח את רצינות המידע  ,ולצורך כך יוכל לפנות למוסדות האו " ם ,

.

למדינות ולארגונים בינלאומיים מעשית  ,על כן  ,מדינות אשר אינן חברות בבית
הדין  ,ארגוני זכויות האדם  ,אנשים פרטיים  ,חברי פרלמנט וכדומה  -כולם רשאים
לפנות לתובע  ,והוא יחליט אז אם המקרה המופנה אליו מצדיק בדיקה ראשונית

בנושא  .אם התובע סבור שיש בסיס סביר להמשך החקירה  ,עליו לפנות לערכאת
קדם משפט כדי שזו תאשר חקירה רשמית  .אם ערכאת קדם  -המשפט דוחה את
בקשת התובע לאישור החקירה בנושא מסוים  ,רשאי התובע לחזור ולבקש אישור

.

לחקירה  ,אם נתגלה לו חומר חדש באותו נושא חוקת רומא קבעה מספר פרמטרים
51

מוסד התובע וסמכויותיו מוגדרים בסעיפים הבאים . Rome Staftwte arts . 15 , 42 , 53 - 54 :

בית הדין הפלילי הבינלאומי

שעל התובע לשקול כאשר הוא מחליט אם לפתוח בחקירה  .בין השיקולים שעל
התובע לשקול נמנים  ,בין היתר  ,השיקולים הבאים  :האם קיים בסיס סביר לחשד כי
התבצעה עברה ; האם המקרה עומד בתנאי הקבילות של בית הדין ; חומרת המעשה

אינטרסים

.

4 3

;

של קרבנות העברה ושיקולי צדק .

היקף האחריות הפלילית

סמכות שיפוט בית הדין חלה על אנשים מעל גיל

. 52 18

אחריות לביצוע פשעים

מוטלת לא רק על מי שביצע את הפשע  ,אלא גם על מי שסייע לו  ,שידל אותו
לבצע את העברה או הורה לו לבצע אותה  .החוקה מכילה אחריות פלילית גם על
מפקרים צבאיים וגם על בעלי תפקידים בכירים מחוץ לצבא  ,כמו שר ביטחון או
ראש ממשלה . 53השוב לציין כי כהונה בתפקיד רשמי  ,כמו ראש מדינה או חבר
פרלמנט אינה מקנה

.

4 4

כל חסינות. 54

זכויות הנאשם

החוקה מעגנת את זכויות הנאשם במהלך החקירה והמשפט  ,בהתאם לסטנדרטים
שנקבעו באמנות בינלאומיות להגנה על זכויות אדם

בין היתר  ,הזכויות הבאות

:

55

.

כך לדוגמה מוקנות לנאשם ,

הזכות לקבל הסבר מלא על האישום  ,בשפה שהוא

מבין ומדבר ; הזכות לזמן ולמקום נאותים להכנת ההגנה ולהתקשר בחופשיות עם
פרקליט לבחירתו בסודיות

;

הזכות למשפט מהיר

;

הזכות להיות נוכח במשפטו ,

לנהל את ההגנה בעצמו או באמצעות סיוע משפטי לפי בחירתו

;

הזכות לחקירה

נגדית של העדים נגדו ולהצגת ראיות ועדים ; הזכות לקבל  ,חינם  ,סיוע של מתורגמן

מיומן ; זכות השתיקה והזכות לאי  -הפללה עצמית ; הזכות למסור הצהרה לא בשבוע
בעל פה או בכתב להגנתו

;

וכן הזכות שלא יוטל עליו כל נטל ההוכחה או עול

ההפרחה  -אלה מוטלים על התביעה לאורך כל המשפט  .כן מוטלת על התובע
חובה לגלות לנאשם מוקדם ככל הניתן  ,ראיות שברשותו או בשליטתו אשר לדעתו
נוטות להצביע על חפות הנאשם  ,או להקל על אשמת הנאשם  ,או המשפיעות על
אמינותן

.

4 5

של ראיות התביעה .

זכויות הקרבן

מאפיין ייחודי נוסף של בית הדין הוא המעמד הנכבד שזוכים לו הקרבנות במסגרת

ההליך הפלילי  .בבית הדין תוקם יחידה לעדים ולקרבנות  ,וכן תוקם קרן לפיצוי
קרבנות  .לקרבן מגוון רחב של זכויות במסגרת ההליך , 56כגון הזכות להישמע
52

53

54
55
56

.

 arts . 25 - 26א .11 4
. Ibid, at 28
 art . 27א . 54
. Ibid. 4 ar s . 55 , 67
)

 ( , 68ל ) ( arts . 15 ) 3 ( , 19 ) 3 ( , 57 )~3
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ן

תשס " ד

א 4מ ; סעיפים , 59 , 20 - 16

99 - 85

לכללי סדר הדין
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בשלב אישור כתב האישום  ,הזכות להיות מיוצג על ידי עורך דין  ,והזכות לסיוע
במימון עורך הדין שיופיע מטעמו בהליכים  .למעשה  ,לקרבן זכות להישמע בכל

שלב של ההליך כאשר בית הדין מוצא לנכון לאפשר זאת  .לא ידוע כיצד ישפיעו
זכויות אלו על אופן ניהול ההליך בפני בית הדין  ,אולם בכל מקרה  ,נקבע כי וכויות

הקרבן לא ייפגעו במימוש זכויות הנאשם  .השופטים יידרשו למצוא את האיזון

הראוי כק השניים .
.

4 6

הפרוצדורות לניהול ההליך המשפטי

כללי סדר הדין והראיות של בית הדין מופיעים במסמך נפרד אשר גובש על
ידי הוועדה

המכינה .

מסמך זה מכיל

225

סעיפים  ,ומתייחס לכל ההיבטים של

.

פעילות בית הדין חלק מהכללים גובשו על כסיס הניסיון של הטריבונלים לעניין
יוגוסלביה ורואנדה  ,למשל בכל הנוגע לראיות הקבילות באישום בגין אונס או
לכללים הנוגעים לחסיונות  .חלק מהכללים גובשו במיוחד לצורך פעולתו של בית

הדין  ,כמו למשל כל הכללים הנוגעים למעמד הקרבנות בהליך הפלילי .
ב.
.1

עמדת ארצות  -הכרית בנוגע לבית הדין הבינלאומי הפלילי

רקע כללי

ארצות  -הברית תמכה ברעיון הקמת בית הדין והייתה משתתפת פעילה בוועידת
רומא ביולי  , 1998אולם לבסוף הצביעה נגד הנוסח הסופי שאומץ

בוועידה .

ב  , 31 . 12 . 2000 -המועד שנקבע כמועד אחרון לחהימה על החוקה ולהיחשב
כ " מדינה מייסדת "  ,החליט ממשל קלינטון לחתום על חוקת רומא  ,והנשיא

קלינטון הצהיר אז כי מטרת החתימה הנה להביע את תמיכת ארצות  -הברית
ברעיון של אחריות אישית לביצוע פשעים בינלאומיים  .כן הוסיף כי כך תתאפשר

השתתפות של ארצות  -הברית בתהליך פיתוח חוקת רומא  ,על מנת להבטיח את

כינונו של גוף יעיל ולא משוחד  .הנשיא גם ציין כי ארצות  -הברית חוששת מכך
שבית הדין יחיל סמכות שיפוט על אזרחים של מדינות אף שאינן חברות בחוקה ,
וללא הסכמתן  ,על כן ארצות  -הברית לא תצטרף לחוקת רומא לפני שתוכל להעריך

את תפקודו לאורך זמן .
ממשל בוש אשר החליף את ממשל קלינטון נקט עמדה תקיפה נגד בית הדין .
כחודשיים לפני כניסת חוקת רומא לתוקף  ,ביום  , 6 . 5 . 2002שלחה ארצות  -הברית
מכתב למזכיר הכללי של האו " ם  ,שבו הודיע ג ' ון בולטון ( סגן מזכיר המדינה

לענייני בקרת נשק וביטחון בינלאומי ) כי ארצות  -הברית אינה מתכוונת לאשרר את

והפרוצדורה

; 1 15 fair and expeditious and 15ב1ט "The Trial Chamber shall ensure that 8

11 respect !0] the rights oflנם conducted with
' the accused and due regard for the protection

". 01 victims and witnesses
40

בית הדין הפלילי הבינלאומי
אמנת רומא משנת

. .

31 12 02

; 1998

אינה יוצרת כל

וכי מכך נובע שחתימת ארצות  -הברית על החוקה ביום

חובות משפטיות. 57

 . 2הסיבות העיקריות להתנגדות ארצות  -הברית להצטרפות לחוקת רומא

.1

2

58

סמכות השיפוט של בית הדין

הסיבה המרכזית שמנתה ארצות  -הברית בהתנגדותה לבית הדין הנה לשונו של
סעיף

12

לחוקה הקובע את האופן שבו רוכש בית הדין סמכות שיפוט על אירוע

ספציפי  .כאמור  ,סעיף זה מאפשר לבית הדין לרכוש סמכות שיפוט על אזרחים

של מדינות שאען חברות בחוקת רומא  .מבחינה משפטית  ,סבורה ארצות  -הברית
כי תוצאה זו סותרת את דיני האמנות  ,שלפיהם לא ניתן לחייב מדינה באמנה
שלא הצטרפה אליה  .מבחינה מעשית  ,ארצות  -הברית חוששת כי עלולה להתעורר
בעיה של ניצול לרעה של בית הדין על ידי מדינת אויב בסכסוך לא

פופולרי .

ארצות  -הברית היא מעצמה כלכלית וצבאית  ,ומצופה ממנה להתערב במשברים

הומניטריים בכל העולם  .במצב הקיים  ,יהיו חיילי ארצות  -הברית חשופים במיוחד
לסכנת החלת סמכות שיפוט בית הדין

עליהם .

ארצות  -הברית הביעה חשש כי

משטרים שונים ינצלו לרעה את בין הדין כאמצעי לניגוח ארצות -הברית . 59לגישת
ארצות  -הברית  ,החוקה חושפת את אזרחיה לסכנה של תלונות ממניעים פוליטיים ,
ולכן תקטין את נכונותה להשתתף במבצעים הומניטריים ובמבצעים לשמירה על

השלום של האו " ם .
.

2 2

תפקיד מועצת הביטחון

ארצות  -הברית טוענת כי חוקת רומא אינה מעניקה למועצת הביטחון את התפקיד
הראוי לה  ,ומגבילה את טווח הפעולה שלה  ,בסתירה למגילת האו " ם  .בתוך מערכת

.

האו " ם  ,מועצת הביטחון מופקדת על השלום והביטחון העולמיים כאשר מועצת
הביטחון מטפלת במשבר או בסכסוך מסוים  ,יהיה בית הדין מנוע מלהתערב בו
ד5

נראה בי הערה זו מכוונת לס '  18לאמנת וינה בדבר דיני אמנות משנת Vienna : 1969

,

 the Law of Treaties , 23 May 1969חס  ( Conventionלהלן 8 Convention" :תח ] 0ו " )  .סעיף
זה קובע כי מדינה החתומה על אמנה מנועה מלנקוט פעולות המנוגדות למטרות האמנה .
מחויבות זו תקפה עד מועד אשרור האמנה על ידי אותה מדינה או עד קבלה הודעה שאותה
מדינה אינה מתכוונת לאשרר את
58

Issues for

האמנה .

McNerney "The United States and The hternational Criminal co~ln:

א

( Consideration by the United States Senate " 64 Law 1 (Jontemporary Problems ) 2001
" 93 Ihe

,

חשם United States and the International Criminal

8 the Intemationalת01תטסחSeguin " ]( 0
] 18 Boston

" Statute

0ח] סא the

)0

7.

; 12

( ) 1999

Objections

us

 Examination 01תה Criminal court :

חWedgwood "The Intenlational Criminal court : 14
Hafner "/) Response )0 the American View 85

10 EJIL ) 1999 ( 108
59

המשפט ט '

ן

.

%

435 ; 0 .

85 :

(InternationaI ] 1 ) 2000

( American SGew " 10 EIIL ) ] 999

" Wedgewoodשט.Ptesented by %

בהקשר זה מוזכרות התביעות של לוב ואיראן

תשס " ד

.

Scheffer ' "] 60

18 ] ; ] 1 . 7 .

ן American 1 of Intemational

נגד ארצות -הברית בבית הדין הבינלאומי (ג). ) 1
41
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רק אם מועצת הביטחון תקבל החלטה למנוע ממנו להחיל סמכות שיפוט  ,ותחדש
אותה כל 12

חודשים .

לגישת ארצות  -הברית  ,פעולות הידמות על ידי מועצת

.

הביטחון צריך שתהיה להן חסינות ללא הגבלת זמן ארצות  -הברית חוששת כי
לאור המצב הפוליטי והרכב מועצת הביטחון יהיה קשה להגיע להסכמות בעניין זה

לאורך זמן  .כן טוענת ארצות  -הברית כי לאור סעיף

103

למגילת האו " ם ( הקובע כי

חובת מדינה לפי מגילת האו " ם גוברות על כל החובות האחרות שלה )  ,עולה ספק
משפטי אם בכלל ניתן להגביל את כוחות מועצת הביטחון דרך אמנה

.

2 3

בינלאומית .

סמכויות התובע

לגישת ארצות  -הברית  ,לתובע סמכויות נרחבות מדי  ,ואין מנגנון ביקורת מספק
על שיקול הדעת

שלו .

במיוחד יוצאת ארצות -הברית נגד העובדה כי התובע

חופשי ליזום חקירות על בסיס כל מידע שיגיע אליו מכל מקור שהוא  .כזכור ,

מנגנון הביקורת היחיד על שיקול הדעת שמפעיל התובע היא ערכאת קדם  -משפט

.

שנדרשת לאשר פתיחה בחקירה ואת כתב האישום לדעת ארצות  -הברית  ,עצמאות
התובע עלולה להוביל לפוליטיזציה של בית הדין  ,ולכן יש להרשות רק למועצת
הביטחון ולמדינות חברות להפנות מקרים לחקירה ולנטרל את שיקול הדעת של

.

התובע בנושאים אלה ארצות  -הברית מדגישה כי הסמכות הרחבה של התובע
יוצרת חשש כי יהיה נתון ללחצים מצד קבוצות או ארגונים שישימו להם למטרה
להגשת תלונות נגד

.

2 4

ארצות  -הברית .

הגדרות העברות

ארצות  -הברית טוענת כי חלק מהגדרות הפשעים אינן ברורות דייןי וחלקן עומדות

בניגוד למשפט המנהגי . 60כן מתחה ארצות  -הברית ביקורת על ההכללה בחוקה
של פשעים אשר על הגדרתם והיקפם טרם הוסכם בין המדינות השונות  .בהקשר

זה מציינת ארצות  -הברית כבעייתית במיוחד את הכנסת עברת התוקפנות לחוקה
מבלי שזו הוגדרה  .לגישת ארצות  -הברית  ,מן הראוי שעברה מסוג זה תוגדר על

.

ידי רוב המדינות ולא רק על ידי המדינות החברות בבית הדין כמו כן  ,לגישת
ארצות  -הברית  ,על מנת להרשיע בעברת התוקפנות חייבת להיות קודם לכן קביעה

של מועצת הביטחון כי אכן בוצע מעשה תוקפנות  ,כיוון שזהו הגוף המתאים
והמוסמך לכך

61

.

ארצות  -הברית מבקרת נם את האפשרות להרחיב בהמשך את רשימת העברות
שעליהן תחול סמכות השיפוט של בית
60

הדין .

למשל  ,צורפה לחוקה החלטה

ארצות  -הברית תמכה בעמדת ישראל כי הגדרת התנחלויות כפשע מלחמה אינה תואמת את

המנהגי .

61

המשפט
הצעת הוועדה המכינה

( מישיבתה השביעית

ב ) 26 / 02 - 09 / 03 -

להגדרת תוקפנות  ,כוללת

דרישה מקדימה שמועצת  -הביטחון קבעה כי אכן בוצע מעשה תוקפנות על ידי מדינה ( ראו

/20014. . 1l /Rev. l1םם1אק) .

:

בית הדין הפלילי הבינלאומי

הממליצה לכלול עברות טרור וסמים בסמכות השיפוט של בית הדין  .לגישת
ארצות  -הברית  ,בית הדין אינו ערוך לחקירה של עברות מסוג זה  ,הדורשות יכולות
מודיעין  ,חקירה ומשטרה  ,והוא אף עלול לחבל במאמצי מדינות ובמאמצים
בינלאומיים להיאבק בתופעות הללו  .מאחר שהחוקה אינה מאפשרת להסתייג מאף
סעיף  ,לא יוכלו מדינות להשפיע על פרשנות הגדרות העברות ועל פיתוחן בדרך

זו  .החוקה מתירה לשופטים להיעזר ב "עקרונות משפטיים כלליים " וייצרת
רחב לפרשנות יצירתית של

.

2 5

פתח

השופטים .

התעלמות מסוגיית החנינה

ארצות  -הברית מתנגדת לעובדה כי בית הדין  ,ככל הנראה  ,רשאי להתעלם מהסכמים

המקנים חנינה  .לדעת ארצות  -הברית חוקת רומא הייתה צריכה להסדיר את מעמד
החנינה ולהכיר במקרים מסוימים בחנינה כחסינות מפני העמדה

לדין .

לגישת

ארצות  -הברית  ,במדינות שבהן מוקמים משטרים דמוקרטיים חדשים לאחר שנים
של מלחמות אזרחים  ,יש צורך להכיר בחנינה כאמצעי לשם הגנה על היציבות
הדמוקרטית של המשטרים החדשים  .חנינה שניתנה על ידי משטר דמוקרטי צריכה
לשמש קריטריון בהחלטה על קבילות המקרה  .שיקול הדעת שמאפשר סעיף 53
לתובע ( להחליט כי אין טעם לנהל חקירה משיקולי צדק ) אינו מספק את הצורך

בגמישות במקרים רגישים  .החוקה אינה מתייחסת כלל לאפשרות של ועידות שלום
ופיוס כמו זו שהוקמה בדרום  -אפריקה והעשויה להוות פתרון הולם לסכסוכים
ארוכי שנים ורהבי

.

2 6

היקף .

זכויות הנאשם

ארצות  -הברית העלתה גם את הטענה כי חוקת רומא אינה מעגנת את כל הזכויות
שנאשם זכאי להן לפי חוקת ארצות  -הברית ( כמו זכות שתיקה מלאה  ,והזכות

למשפט בפני חכר מושבעים )  ,ועל כן אין להתיר העמדה לדין של אזרחים
אמריקנים

בפני בית הדין .

 . 3חקיקה אמריקנית נגד בית הדין
מאז החתימה על חוקת רומא בשנת

2000

סערו הרוחות בארצות  -הברית בכל הנוגע

לנושא  .ארצות  -הברית  ,באופן מסורתי  ,מנסה להימנע מלהכפיף עצמה למנגנוני
שיפוט בינלאומיים  ,דבר אשר התבטא בין היתר בהליך פרישתה מבית הדין
הבינלאומי לצדק  ,ומצא לאחרונה ביטוי נרחב בוויכוח גדול בקונגרס ובציבור
בזמן הצטרפות ארצות  -הברית לארגון הסחר הבינלאומי ולמנגנון הבוררות המחייב
שבו  ,הצטרפותה של ארצות  -הברית להסכם הסחר החופשי הצפת  -אמריקני שכלל

מנגנוני יישוב סכסוכים מחייבים ,

ועוד .

בפרט  ,גברה הרגישות כאשר דובר בסמכות שיפוט פלילית על יחידים  .החשש
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כי חיילים אמריקנים המשתתפים בכוחות של האו " ם עשויים להיות חשופים
לבית הדין הפלילי הבינלאומי  ,ובפרט החשש כי כוחות אמריקניים הפועלים
באפגניסטן או במדינות אחרות ייחשפו למנגנון שיפוט זה  ,יצרו התנגדות אקטיבית
בארצות  -הברית  ,להשתתפות ארצות -הברית במנגנון  ,ולכל אפשרות כי החיילים
ייחשפו אליו  .לאור העובדה כי בית הדין קונה סמכות לעצמו ואינו תלוי בהסכמת

המדינה לכך כי חייליה או אזרחיה יישפטו בפניו  ,החלה ארצות -הברית בפעילות
הקיקתית ודיפלומטית ענפה כרי להקטין את האפשרות כי האמריקנים ייחשפו
לבית הדין  .פעילות זו התמקדה בחקיקה המונעת שיתוף פעולה של ארצות  -הברית
עם בית הדין בכל הנוגע לאזרחיה  ,ויצירת מסגרת הסכמית שנועדה למנוע הסגרת
אזרחים

אמריקנים לבית הדין על ידי מדינות שונות .

החוק החשוב ביותר שנחקק בארצות -הברית בנוגע לבית הדץ הוא החוק להגנה
על אנשי שירות אמריקנים

The American Service Members Protection Act of

 . 2000חוק זה קובע  ,בית היתר  ,כי שום רשות ממשלתית אמריקנית לא תעביר

כספים לבית הדין הפלילי הבינלאומי  ,וכי ארצות  -הברית לא תסייע לבית הדין

.

במעצר חשודים  ,באיסוף ראיות או בהעברת מידע כן קובע החוק כי ארצות  -הברית
לא תצטרף למבצעי שמירה על האו " ם  ,אלא אם כן תוכל להבטיח חסינות מוחלטת
לחייליה מפני סמכות השיפוט של בית הדין

62

.

כמו כן  ,לא תעביר ארצות  -הברית

סיוע צבאי למדינות אשר אשררו את חוקת רומא ( מלבד חברות נאט " ו ומדינות אשר
הנן בעלות ברית חשובות

אחרות) .

החוק מסמיך את הנשיא להורות על נקיטת כל

האמצעים הדרושים כדי לשחרר אזרח אמריקני ( או אזרח של בעלת ברית ) העצור
נגד רצונו  ,על ידי בית הדין

.4

או מטעמו. 63

הסכמים בילטרליים למניעת הסגרת אמריקנים לבית הדין

במאי  , 2002לאחר ששלחה ארצות  -הברית לאו " ם מכתב שבו הצהירה כי אין
בכוונתה לאשרר את חוקת רומא  ,היא החלה לקדם חתימת הסכמים דו  -צדדיים
עם מדינות שונות  ,שבו מתחייבות מדינות אלו לא להסגיר אזרחים אמריקנים
לבית הדין  .עד כה

כ 80 -

מדינות חתמו על הסכמי אי  -הסגרה עם ארצות  -הברית ,

מתוכן  36חברות בחוקת רומא  . 64בין המדינות הראשונות שחתמו על הסכמים כאלו
רומניה  ,ישראל  ,טג ' יקיסטאן  ,איי מרשל  ,מזרח טימור  ,פאלאו  ,הונדורס  ,אוזבקיסטן ,
מאוריטניה  ,ג ' יבוטי והרפובליקה הדומיניקנית  .לפי הפרשנות של ארצות  -הברית ,
מתירה חוקת רומא חתימת הסכמים כאלו  ,במסגרת סעיף

 , ) 2 ( 98שלפיו :

" בית הדין לא יטפל בבקשה למסירה או לסיוע שתחייב את המדינה
המתבקשת לפעול באופן שאינו עולה בקנה אחד עם התחייבויותיה לפי

זו.

62

נציין כי החוק מאפשר לנשיא לוותר על דרישה

63

בשל כך זכה החוק לכינוי " חוק הפלישה להאג " )Hague Invasion Act

64

44

נכון

ל 15 -

ביוני

. 2004

~ ffhe

בית הדין הפלילי הבינלאומי
הסכמים בינלאומיים שלפיהם נדרשת הסכמתה של מדינה שולחת למסירת
אדם מאותה מדינה לבית הדין  ,אלא אם כן בית הדין יכול לקבל תחילה את
שיתוף הפעולה של המדינה השולחת במתן ההסכמה למסירה "

65

.

לגישת ארצות  -הברית  ,הסכמים דו  -צדדיים שבהם מתחייבת מדינה שלא להסגיר

.

אזרחים אמריקנים לבית הדין יפלו בגדר הסעיף מנגד  ,יש הטוענים כי הסעיף

מתכוון רק להסכים קיימים ( כלומר  ,הסכמים שנחתמו לפני כניסתה לתוקף של
החוקה )

ולא להסכמים

עתידיים .

כן נטען שמטרת הסעיף הייתה להגן רק על

הסכמים במסגרת פעילות צבאית  ,הכוללת משלוח חיילים למדינות זרות
of Forces Agreements -

 , ( Stahlsואילי

ארצות  -הברית מבקשת להגן במסגרת

ההסכמים הללו על כל אזרח אמריקני שנמצא במדינה

.5

SOFA ) :

זרה .

שימוש במועצת הביטחון נגב בית הדין

ארצות  -הברית משתמשת גם בזכות הווטו שלה במועצת הביטחון כדי להבטיח

הגנה על חייליה מפני חשיפה לבית הדין  .ביולי

2002

איימה ארצות  -הבית כי

תפסיק את השתתפותה במבצע השמירה על השלום בבוסניה  -הרצגובינה  ,אם לא

.

תובטח לחייליה חסינות מפני בית הדין לאחר דיונים קשים הושגה פשרה  ,ומועצת
הביטחון החליטה כי בית הדין יהיה מנוע מלחקור מעשים הקשורים בפעולות

.

שמירה על השלום של האו " ם או בכאלה המתבצעות באישורו תוקף ההחלטה
למשך

שנה . 66החלטה זו הודשה כיוני  2003לשנה נוספת ( החלטה . ) 1487

כימים

אלו מתקיים באו " ם דיון סוער לנבי דרישת ארצות -הברית לחדש את ההחלטה לשנה
נוספת  ,על רקע חשיפת פרשיית העינויים של אסירים בכלא אבו  -גאריב בעיראק .

ג.

עמדת האיחוד האירופי

האיחוד האירופי הוא הגורם המרכזי התומך בבית הדין  .מיד לאחר ועידת רומא
( ב 19 -

בנובמבר  , ) 1998קיבל הפרלמנט האירופי החלטה הקוראת לכל חברות

.

האיחוד לחתום על חוקת רומא ולאשרר אותה בהקדם האפשרי ואכן כל מדינות
האיחוד השלימו את הליך האשרור של

יתרה מזאת  ,ביום

ה 11 -

ביוני

החוקה .

2001

קיבלה מועצת האיחוד האירופי עמדה

משותפת לגבי בית הדין  , 67הקובעת כי האיחוד יפעל במטרה להביא לכך שמדינות

65

נציץ כי החוקה משתמשת במונח מסירה
הסגרת אדם לבית הדין ממדינה .

)( Transfer

66

. Security Council Resolution, supra note 39

67

( !  , 0340 0 . 1 ) 200טסת the International Criminal

"
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רבות ככל הניתן יאשררו את החוקה  ,וכך היא תיכנס לתוקף בהקדם האפשרי  .חברות

האיחוד מחויבות לפעול בהתאם לעמדה זו. 68
השוני בגישה כלפי בית הדין בין ארצות  -הברית לאיחוד האירופי יצר קרע
מסוים בין בעלות הברית ועורר מחלוקות בהקשרים רבים  -כמו המשך מבצע
שמירת השלום ביוגוסלביה לשעבר  ,משלוח

כוחות לאפגניסטן והפעילות בעיראק .

לגישת האיחוד האירופי  ,הבעיות בחוקת רומא שעליהן מצביעה ארצות -הבדית
ניתנות לפתרון או שכבר נמצא להן פתרון  ,וחששותיה של ארצות  -הברית מפני
ניצול לרעה של בית הדין

הם מוגזמים .

בסמוך לכניסתה לתוקף של החוקה ( ביוני  , ) 2002אימצה מועצת האיחוד
האירופי עמדה משותפת חדשה  ,שלפיה מטרת האיחוד היא לקדם את עבודתו
היעילה של בית הדין ואשרור נרחב ככל הניתן של החוקה האיחוד יספק תמיכה

.

טכנית ופיננסית למדינות המעוניינות להתאים את החקיקה שלהן לחוקת

רומא .

בהתאם להחלטה  ,על המדינות החברות באיחוד לתאם ביניהן סיוע פוליטי וטכני
למדינות חברות  ,ולתמוך בהקמת בית הדין באמצעים טכניים  ,כספיים  ,הכשרת

שופטים ותובעים ועוד  .מדינות רבות באיחוד כבר העבירו תקציבים גדולים לבית

.

הדין  ,ומדינות נוספות התחייבו לעשות כן ברור כי ללא תמיכה כספית של האיחוד

האירופי  ,לא יוכל בית הדין לפעול .
הלחץ מצד ארצות  -הברית על מדינות אירופיות שונות לכרות עמה הסכמים
דו  -צדדיים אשר יבטיחו כי חיילים אמריקנים לא יוסגרו לבימ הדין יצר מחלוקת
רבה בקרב מדינות האיחוד  -כאשר ברמה העקרונית האיחוד התנגד להסכמים

.

אלה אשר לטענתו מחלישים את בית הדין הפלילי עקב לחץ אמריקני החליט
האיחוד לאפשר את ההסכמים במתכונת מסוימת ופרסם עקרונות מנחים לגבי

.

הסכמים דו  -צדדיים עם ארצות  -הברית עקרונות אלו נוסחו על ידי המומחים
המשפטיים של האיחוד ומבוססים על פרשנות מצומצמת יותר לסעיף

98

-

קרי שההסכמים יחולו רק על חיילי ארצות  -הברית שנשלחו באופן רשמי ולא על

אזרחים  ,שייקבע תאריך תפוג להסכם וכי ארצות -הכרית תתחייב להעמיד לדין את

פשעים .

חייליה שיבצעו

פעולותיה הדיפלומטיות של ארצות  -הברית בתחום זה עוררו ועדיין מעוררות
מחלוקת עם האיחוד  ,וכן יצרו בעיה למדינות רבות המעוניינות בקשרים עם שני

גורמים אלו  -כמו  ,למשל  ,מדינות מזרח אירופה  .האיחוד האירופי מפעיל לחץ
על מדינות מזרח אירופיות רבות להצטרף לחוקה  ,תוך שימוש ברצונן להצטרף

כחברות לאיחוד  ,וכן באמצעות הפורום של מועצת אירופה  .כיום משתמש האיחוד
במנוף זה גם כאמצעי להרתיע מדינות אלו מלחתום על הסכמי סעיף

68

לפי סעיף

לאמנת האיחוד האירופי ( כפי שתוקנה באמסטרדם בשנת

15

98

עם

Treaty : ) 1997

 as a~aended by the TIeay 01י , 0224 0 . 1 ) 1997 ( 6תכותם Establishing the EurDpean

. Amsterdam, 0340 0 1 ) 1997 ( 173
:
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.

ארצות  -הברית מאידך  ,ארצות  -הברית מפעילה עליהן לחץ נגדי באמצעים כמו
איום בשלילת סיוע חוץ  ,או קישור בין חתימה על הסכמים כאלו והצטרפות לברית

נאט " ו .
ד.

עמדת ישראל וסוגיות מיוחדות לישראל

מאז הקמתה  ,תמכה מדינת ישראל בהקמת בית דין פלילי בינלאומי  ,ולאורך
השנים היו משפטניה בין מנסחי הטיוטות השונות שנתגבשו בהקשר זה

באו " ם .

השואה שעבר העם היהודי המחישה יותר מכול את הכורח שבקיום מנגנון שכזה .
ישראל השתתפה באופן פעיל אף במשאים ומתנים לניסוח החוקה הנוכחית ,
ונטלה חלק בוועידת רומא  ,שבה נתקבלה ההחלטה של המדינות השונות על
נוסח החוקה  .במסגרת הוועידה הדגיש ראש המשלחת הישראלית לוועידה  ,היועץ
המשפטי לממשלה  ,אליקים רובינשטיין  ,את החשיבות הערכית של הקמת בית
הדין  ,במיוחד בהקשר של ההיסטוריה של העם היהודי  ,אך בד בבד הזהיר מפני

פוליטיזציה של מנגנון זה  .ואכן  ,המשא ומתן היה נגוע בפוליטיזציה  ,בין היתר כזו
המכוונת מפורשת כלפי ישראל  ,כאשר ביזמת הנושאים ונותנים המצרים  ,ובניגוד
למקובל במשפט הבינלאומי  ,הוכנס לחוקה סעיף המגדיר העברת אוכלוסייה של
מדינה כובשת לתוך השטח הכבוש  ,אף שלא בכפייה  ,כאחד מפשעי המלחמה
החמורים

(( Serious 44018108

69

.

מדינת ישראל נאלצה להצביע נגד נוסח החוקה  ,ובעצרת האו " ם שהתקיימה
מיד לאחר ועידת רומא מסרה ישראל הצהרה בדבר הסיבות להתנגדותה לחוקת

רומא בנוסחה הנוכחי  .עיקרי הסיבות שהובאו היו כדלקמן70

.1

:

ההגדרה של חלק מפשעי המלחמה בהוקה סוטה מהמשפט

המנהגי .

בחלק מההגדרות הושמטו מרכיבים ובחלקן נוספו מרכיבים חדשים

שאינם כלולים בהגדרה המקורית  .לגישת ישראל  ,השינוי נבע ממניעים
69

חוקת רומא קובעת כעברה חמורה
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שביט מטיאס ומירי שרון
פוליטיים של מדינות שביקשו לתקוף את ישראל באמצעות ועידת

רומא .
.2

לתובע סמכויות נרחבות למדי  ,ואין מספיק הגנות מפני ניצולן

.3

הפרוצדורה להגנת מידע אשר מסירתו עלולה לפגוע בביטחון הלאומי ,
אינה

.4

לרעה .

מספקת .

הקריטריונים לקבלת שופטים מונעים קבלתם של מועמדים ישראלים ,
שכן הם מבוססים על חברות בקבוצות גאוגרפיות בהתאם לחלוקה
הנהוגה באו " ם  ,וישראל אינה חברה מלאה באף קבוצה

כזו .

ביום  31 . 12 . 2000החליטה ממשלת ישראל כי מדינת ישראל תחתום על חוקת רומא .
תאריך זה היה התאריך האחרון לחתימה על התוקהי בתנאים אשר אפשרו חתימה
ללא אשרור מידי

71

.

בהצהרה שצורפה לחתימה הבהירה ישראל את החשיבות

שהיא רואה בהקמת בית הדין ובמעורבותה בהליך ואת אכזבתה מוועידת רומא

שהושפעה מסדר יום פוליטי של מספר מדינות  .ישראל הביעה תקווה כי בעתיד בית

הדין לא ישמש במה לשיקולים פוליטיים .
המניע לחתימה היה הרצון להביע הזדהות ערכית עם יעדי החוקה  .השיקולים
כללו ) 1 ( :

שהביאו את ישראל לחתום לבסוף על חוקת רומא ,

מניעים ערכיים

( המורשת ההיסטורית של ישראל ויהודי העולם  ,מעורבות ישראל בהליך גיבוש
החוקה ) ; ( ) 2

לגישת משרד החוץ נמצא פתרון משפטי להגדרת העברה של העברת

אוכלוסייה לשטחים ככושים  ,באמצעות הערת שולים המפנה את השופטים ,
בבואם לפרש את המילה " העברה "  ,לעקרונות המשפט הבינלאומי ההומניטרי
()3

;

הקביעה כי חתימה על החוקה חיונית לשיפור תדמית ישראל  ,בייחוד לאור

היקף החתימה על החוקה

פוליטיזציה של בית

; ( )4

יהיה בכך משום הישג הסברתי  ,שילווה בגינוי כל

הדין .

מאז נמשכו ההתקפות נגד ישראל בזירה הבינלאומית  .ועידת דרבן המחישה
את העצמה הפוליטית והיעדר העכבות המוסריות של העומדים נגד ישראל  ,וכך
גם החלטות האו " ם בעניין ועדת ג ' נין ונושאים אחרים  .התקוות כי הגישה כלפי
ישראל תהיה שוויונית ועניינית  ,במיוחד בנושאים בעלי רגישות מיוחדת  ,התבדו

בינתיים .
ביום

. .

6 5 2000

הודיעה ארצות  -הברית לאו " ם כי אין בכוונתה לאשרר את

.

החוקה  ,והחלה לפעול באופן אקטיבי נגד בית הדין ממשלת ישראל  ,בהמלצת
היועץ המשפטי לממשלה  ,החליטה אף היא שלא להצטרף לבית הדין הבינלאומי
71

קודם לכן  ,באותו יום  ,חתמה ארצות  -הברית על חוקת רומא  ,ולעובדה זו הייתה השפעה על

החלטת ישראל  .נצתן כי חתימה על אמנה בינלאומית אינה מחייבת כמשפט הבינלאומי  ,שכן
על מנת להתחייב נדרש הליך של אשרור  .משמעות החתימה היא בעיקר סמלית  ,אולם מדינה
שחתמה על אמנה מנועה מלפעול בניגוד לרוח ולמטרות האמנה
 art . 18א  . note 57 ,מדינת ישראל אמנם אינה חברה באמנה זו  ,אך זו נחשבת נרובה אמנה
מנהגית  ,ונוהגים לפעול על פיה

Sfienna Convention , supra :

.

48

בית הדין הפלילי הבינלאומי

הפלילי ולהודיע לאו " ם הודעה כאמור . 72השיקולים המרכזיים להחלטה זו היו
הפעילות הבינלאומית הענפה נגד ישראל  ,סכנת הפוליטיזציה של בית הדין  ,אשר

שופטיו והתובע טרם ידועים  ,והסעיף שכוון נגד מדינת ישראל בעניין ההתנחלויות .

.

כן הוזכרו נימוקיה של ארצות  -הברית לנקיטת צעד דומה 73ביום
2002

ה 13 -

באוגוסט

שלח משרד החוץ מכתב לאו " ם המודיע כי ישראל אינה מתכוונת לאשרר את

חוקת רומא  .החלטה זו  ,אפשר שתשתנה בעתיד הן בארצות  -הברית והן בישראל ,

היה ויתקיימו התנאים המתאימים לכך .
צוות בין  -משרדי שהוקם על ידי היועץ המשפטי לממשלה הוסמך לבחון
ולעקוב אחר פעולות בית הדין  ,ולהמליץ המלצותיו לגבי ההתייחסות

ה.

כלפיות .

אחרית דבר

בית הדין הבינלאומי הפלילי הנו מוסד ייחודי בהיסטוריה של המשפט

הבינלאומי .

הוא רוכש סמכות שיפוט על יחידים  ,ולא על מדינות .הוא גוף קבוע  ,אשד יוכל
לשפוט כל מבצע עברות חמורות נגד

האנושות .

טרם ניתן לצפות כיצד יפעל בית הדין  -במידה רבה  ,פעולתו של בית הדין
תיקבע על ידי אישיות התובע והשופטים אשר יכהנו בו  .השופטים המכהנים בבית
הדין נבחרים בהליך פוליטי  ,תוך התחשבות בשיקולים כמו ייצוג גאוגרפי  ,ובהליך
מסוג זה אין ערובה לכך שרק המועמדים המתאימים ביותר ייבחרו

בבחירות שנערכו בפברואר
עשר גברים ושבע נשים

;

2002

75

.

נבחרו שמונה  -עשר שופטים  ,ביניהם אחד -

שלושה מאפריקה  ,שלושה מאסיה  ,ארבעה מדרום -

אמריקה  ,אחד ממזרח  -אירופה והשאר מקבוצת מערב אירופה ואח '

) . 76' WEOG

הניסיון עם טריבונלים בינלאומיים פליליים אחרים שהוקמו בעבר מעיד כי היו
מקרים שבהם גופים אלה נחשפו לניצול לרעה  ,כאשר אין מערכת ביקורת אמיתית
שתמנע מקרים כאלו  . 77על בית הדין למצוא את הדרך להימנע מתופעות כאלה .
72
73

74
75
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החלטה מספי  2128מיום . 30 . 6. 2002
ראו פרוטוקול מס '  485מישיבת ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת (  11ביוני
בראשות הצוות עומדת עורכת דין רחל סוכר  ,משנה לפרקליטת המדינה ( תפקידים מיוחדים ) .
ניתן לציין כי בין המועמדים שהוצגו לבחירה היו גם כאלה שאינם עומדים בדרישה לרקע
במשפט פלילי או בינלאומי פומבי  ,כמו למשל המועמד של ארגנטינה  ,מומחה למשפט

. ) 2002

בינלאומי פרטי .
לרשימת השופטים
(. 15 . 4 . 2004

ראו :

תOast visited 0

]php

.

.

,

. 100 -cpi indchambervjudgesשץי ע  : //קעא ]

בשל הקריטריונים המינימליים להצבעה ( כך למשל  ,כל מדינה חויבה להצביע עבור לפחות

שש נשים  ,ואכן כבר בסיבוב ההצבעה הראשון נבחרו שש נשים ) נדרשו שלושים  -ושלושה

77

סיבובי הצבעות עד בחירת כל השופטים  .המועמד האחרת שנבחר הנו הנשיא המכהן של
ה , ICTY -קלוד ג 'ורדה מצרפת  ,אשד נבחר לאחר שקרואטיה משכה את המועמד שלה .
כך  ,לדוגמה  ,בטריבונלים שהוקמו על ידי מועצת  -הביטחון של האו " ם לעניין יוגוסלביה
ורואנדה נתגלו מקרים של הסכמים לחלוקת דמי טרחה בץ נאשם לסנעורו ( כאשר דמי
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ן
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שביט מטיאס ומירי שרון
הפעילות הדיפלומטית סביב בית הדין תקבע גם היא את מידת הצלחתו -

שיתוף הפעולה של מדינות שונות לצורך הסגרת נאשמים  ,קבלת ראיות והעברת
עדים הוא הכרחי לניהול

משפטים .

העברת תקציבים במועד גם היא קריטית

לפעולה תקינה של כל ארגון  .בהקשר זה  ,פעילות ארצות  -הברית ליצור רשת של

הסכמי אי  -הסגרה דו  -צדדיים  ,והרתעת מדינות נוספות מאשרור החוקה  ,עשויה
להחליש את בית הדין  .נראה כי אחת המטרות שעמדו בבסיס רעיון הקמתו של

ביה הדין כבר החלה להתממש  -והיא השפעה ישירה על מקבלי ההחלטות
במדינות השונות  .חוקת רומא יוצרת הרתעה אישית כלפי מנהיגים  ,אשר אינם
נהנים עוד מחסינות מפני העמדה לדין  ,וממשלות כיום תצטרכנה לקחת בחשבון

את עובדת קיומו של בית הדין והמשמעויות הכרוכות בכך .
כך  ,למשל  ,בתחילת חודש נובמבר

דיווח עיתון ה " דיילי טלגרף " כי

2002

ממשלת בריטניה חוששת שאם תשלח חיילים שלה למלחמה בעיראק  ,הם ימצאו
את עצמם מואשמים בפשעי מלחמה בפני בית הדין הבינלאומי הפלילי

78
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התובע

הכללי הזהיר את חברי הממשלה כי אם בריטניה תשתתף במתקפה על עיראק מבלי

לקבל את אישור מועצת הביטחון  ,הם עצמם עלולים להיות מובאים בפני בית הדין .
הדיון שערכה ממשלת בריטניה והיערכות ארצות -הברית כלפי בית הדין  ,מדגימים
את השפעתו של בית הדין החדש על

הטרחה משולמים על ידי בית

הדין ) .

מקבלי ההחלטות בכל העולם .

כן נחקרו חשדות לשחיתויות במשרד הרשם

ב . ICTR-

הטריבונלים כפופים לביקורת האו " ם  ,אולם זו באה לידי ביטוי רק בדו " ח שנתי שמכין
המזכ " ל על פעילותם  ,ואין גורם המדווח באופן שוטף על התנהלותם  .במקרה Barayagwiza
(  - 19ד ( ICTR - 9נטען כי ה  ICTR -פתוח לניצול פוליטי של מדינות  ,לאור החלטתה של ערכאת
הערעור להפוך החלטה קודמת שלה ולא לשחרר נאשם שהיא הורתה על שחרורו  ,לאחר
איומים של ממשלת רואנדה כי תפסיק כל שיתוף פעולה עם בית הדין באם הנאשם ישוחרר .
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