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סמכותלעצמןליטולהמדינותאתמחייבהבינלאומיהמשפטמסוימותבנסיבות
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50'ס;("הראשונהנבה'גאמנת":להלן)387'ע,30'מס1א"כ,1949באוגוסט!2,ביבשה
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453'ע,30'מס,1א"כ,1949באוגוסט12מלחמהבשבוייהטיפולבדברניבה'גלאמנת
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מדוברכאשרכללבדרךהדיןזה.אוניברסליתשיפוטסמכותלהפעילרשאיתרק
ופשעיםעבדותשלבמקריםכגון,המנהגיהבינלאומימהמשפטהנובעתבסמכות

.5האנושותנגד
העברייןאתלדוןחובהמסוימותמדינותעלהבינלאומיהמשפטמטיללעתים

כך,להלןשנראהכפי.לדיןלהעמידורשותישאחרותלמדינותואילו,להסגירואו
מתיישבתהאוניברסליתהסמכותהפעלת.עםהשמדתהפשעלגבי,למשל,הדין
::01מת168060בדבר)Scelle(סל'ורג'גפרופסורשלהתאוריהעם

didoublement

ממלאותהןלפעמיםאך,מדינתןשלכאורגניםלרובפועלותהמדינהרשויות
.הבינלאומית6הקהילהשליחישלתפקיד
.7הפליליהמשפטבתחוםהאוניברסליתבסמכותרקכאןעוסקיםשאנולהדגישיש

האוניברסליתהסמכותסוגייתאתלבדוקעתהנוכל,אלהקצריםמבואדברילאור
הפשעיםלגביאוניברסליתסמכותישראלאימצהמפורסמיםחוקיםבשני.בישראל

19508-י"תש,ובעוזריהםבנאציםדיןלעשייתהחוק:בהםהנדוניםהספציפיים

בחוקיםגם.19509-י"תש,עםהשמדתהפשעשלוענישתומניעתובדברוהחוק
המסוכניםהסמיםפקודתכגון,רלוונטיותהוראותלמצואניתןאחריםספציפיים

!!1971-א"תשל,(ושיפוטעכירות)הטייסחוק,!01973-ג"תשל,[חדשנוסח]

הוראהקיימתכןכמו.ימישוד,דהיינו,197712-ז"תשלהעונשיןלחוק169וסעיף
חלק)(39מספרתיקון)העונשיןבחוקשנוסחכפי,16סעיף,העונשיןבחוקכללית
.199413-ד"תשנ,(כלליוחלקמקדמי

עםהשמדת.ב

שלוענישתומניעתובדברהאמנהאתם"האועצרתאימצה1948שנתבסוף
גופני-חמורנזקגרימת,מסוימתקבוצהבניבהריגתמדובר.4ןעםהשמדתהפשע

Intemational Convention for the Suppression of;(10א.art4949".Doc14,1994,ט.א

(4)6.art85/4א/1ש5א.Doc1997.אע.Dec15,Terrorist Bombings.
81,3SegaIIק.540 , supra note.
.י19321)656,43

systintatique

(Paris , vol'ושPrincipes:4"ש
"

Scelle Pricis da droit

~

des.0.
מבוססתבינלאומיתסמכות"גולדשטיין'סראו,האזרחיבמשפטשונהאךמקבילהסוגיהעל7

.409(מ"תש)ימשפטים"כיוםלמעשההלכה-הנתבעתפיסתעל
בנאציםדיןלעשייתהחוק":להלן)1950-י"תש,ובעוזריהםבנאציםדיןלעשייתהחוק8

.("ובעוזריהם
החוק":להלן)1950-י"תש,עםהשמדתהפקועשלוענישתומניעתובדברהחוקבנוסףראו9

.("עםהשמדתמניעתבדבר
.("המסוכניםהסמיםפקודת":להלן)1973-ג"תשל,[הדשנוסח]המסוכניםהסמיםפקודת10
.("(ושיפוטעבירות)הטיסחוק":להלן)1971-א"תשל,(ושיפוטעבירות)הטיסחוק11
.("העונשיןחוק":להלן)1977-ז"תשלהעונשיןחוק12
.348'עמ,1481ח"ס,1994-ד"תשנ,(כלליוחלקמקדמיחלק)(39'מסתיקון)העונשיןחוק13
.65'ע,5'מס,1א"כ,עםהשמדתהפשעשלחמישתומניעתובדברהאמנה14
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להריסתהלגרוםשעלוליםבתנאיםהקבוצההעמדת,הקבוצהלבני-נפשיאו
בכוחוהעברהילודהלמנועשמטרתםאמצעיםהטלת,מלאאוחלקיבאופןהפיזית

,חלקיתאוכליל,להרוסבמטרהזאתוכל-אחרתלקבוצהמהקבוצהילדיםשל
אשררוואףהאמנהעלחתמורבותמדינות.דתיתאוגזעית,אתנית,לאומיתקבוצה
להצדדיםשהןהמדינותעלחובההטילההאמנה.ישראל15מדינתגםביניהן,אותה
עונשיםלקבועוכמיוחד,האמנהביצועאתלאפשרכדיהנחוצההתחיקהאתלאמץ

.(5סעיף)אשמיםשיימצאולמימתאימים
.הצורךדיברורותהיולאהשיפוטסמכותבנושאבאמנההכלולותההוראות

בימיבין,עםוכהשמדתמאשרותהמתקשרותהמדינות"ש,האמנהקובעת,מחד

האמנהובעלי,הבינלאומיהמשפטפיעלפשעהיא,מלחמהבימיוביןשלום

סעיף-הסמכותסעיף,מאידךאך,"עליוולהענישאותולמנועעליהםמקבלים
שבארצההמדינהשלמוסמךמשפטביתידיעליישפטוהנאשמים"שקובע-6

לשפוטסמכותלושתהיהבינלאומיפלילימשפטביתידיעלאוהמעשהנעשה
התחייבו,זאתעם."שיפוטואתעליהםשקיבלוהאמנהבעלילאותםבנוגע

.16מהןאחתכלשלהפנימילדיןבהתאםעםבהשמדתחשודיםלהסגירהמדינות
הפשעכגיןאוניברסליתשיפוטסמכותשישכמפורשקבעהלאהאמנה,למעשה
סמכותקיימתאכןהמנהגיהמשפטשמכוח,היאהמקובלתהדעהאך.עםהשמדת
במשפטבשעתומצאוהעליוןהמשפטוביתבירושליםהמחוזיהמשפטבית.17כזאת

השמדתהפשעבביצועחשודיםלדוןבעתידחייביהיהמיקבעהשהאמנה,אייכמן
.שברשותםכענייןכןלעשותאחרותמדינותשלזכותןאתהגבילהלאאך,עם

הפשעשלוענישתומניעתובדברהחוקאתישראלחוקקההאמנהבעקבות
שעשהמי":אוניברסליתשיפוטסמכותנקבעהזהלהוק5ובסעיף,עםהשמדת
ולהענישולדיןלהביאואפשר,זהחוקלפיעבירהשהואמעשהלישראלמחוץ

."בישראלהמעשהאתעשהכאילו,בישראל
נדונווהחוקהאמנהאך,זהחוקמכוחפליליתתביעההוגשהטרםבארץ

בנאציםדיןלעשייתהחוקפיעלתביעה-אייכמןבמשפטהדיןבפסקי
היאעםהשמדתנגדהאמנה,המשפטביתלדעת.להלןיידוןאשר,9יובעוזריהם

לצייןניתןלאמנהצדשהןהמדינותיתרבין.1950,במרץ9ביוםהאמנהאתאשררהישראל15
.וסיןרוסיה,בריטניה,הברית-ארצותאת

,סברהקיימת.אוניברסליתשיפוטבסמכותהעוסקותאמנותבכמהמצויהדומההוראה16
בוצעהשבהלמדינההסגרתואתלהציעהראשוןבשלבחייבתהחשודאתשעצרה,שהמדינה
אותולהעמידהראשונההמדינהרשאית,בהסגרהרצוןמביעהאיננהזואםורק,העברה
ספק.הראיותמרביתנמצאותהביצועשבמקום,העובדהכנראההיאזולסברההסיבה.לדין
.2064'בע,2הערהלעיל,אייכמןפ"עראו;בנדוןמחייבכללקייםאכןאם

.מוקאי3note,אק.44דו

Segall

.22'בע,2הערהלעיל,פלר;
הערהלעיל,כלר;2066'בע,1הערהלעיל,אייכמןפ"ע;3'בע,1הערהלעיל,אייכמןס"ת18

.346'בע,2
.1הערהלעיל,אייכמןמשפט19
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בחוקתהיתרביןביטוילידיבאשהואכפיהמנהגיהמשפטשלקודיפיקציהבחלקה
אחריבנירנברגהבינלאומיהצבאיהדיןביתאתהקימהאשר,1945משנתלונדון

עקרונות.חדשותחובותיוצרת,דהיינו,חוזיתובחלקה,השנייה20העולםמלחמת

,מנהגימשפטבבחינתהםביצועועלהאחריותוהיקףהפשעשלאופיובדברהיסוד
.אוניברסליתשיפוטסמכותקיימתומכוחו

ובעוזריהםבנאציםדיןלעשייתהחוק.ג

הנאציםאתלדוןבישראלהמשפטבתיאתלהסמיךבא,הואכןכשמו,זהחוק
השלטוןבתקופתעוינתבארץשנעברועברותשלארוכהשורהעלועוזריהם
האנושותכלפיפשע,היהודיהעםכלפיפשע:הבאותהעברותובמיוחד,הנאצי

להגדרהמאודדומההיהודיהעםכלפיפשעשלההגדרה.(1סעיף)מלחמהופשעי
פשעשלההגדרות.1948משנתדלעילבאמנהמופיעהשהיאכפיעםהשמדתשל

הצבאיהדיןביתלהקמתלונדוןחוקתמתוךלקוחותמלחמהופשעהאנושותכלפי
.לעילשהוזכרה,בנירנברגהבינלאומי
בניידיעלל"בהושנעברועברותעלשיפוטסמכותבהפעלתמדוברלמעשה

אזרחיהיולאהםשאףאנשיםנגד,תושביהאוישראלאזרחיהיושלאאדם
פסקיבשנינדוןזהחוק.קיימתהייתהלאעודהמדינהשבהבתקופה,ישראל

בשאלות.22(1988)דמיאניוקומשפטן2(1961)אייכמןמשפט-מפורסמיםדין
בעיקרהעליוןהמשפטוביתהמחוזיהמשפטביתעסקו,כאןאותנוהמעניינות
המשפטביתשלהשיפוטסמכותנגדטענותחמשטענההסנגוריה.אייכמןבמשפט

עיקרוןאת"סותרתדלעילבנסיבותסמכותשנטילתהטענהוביניהז,הישראלי
אוהעבירהבוצעהשבתחומיההמדינהשרקהמחייבהטריטוריאליתהריבונות
בית.23"עליהןלהענישזכאיתתהיה-גרמניהכאן-העברייןשייךשאליה
סמכותלומעניקהישראליהחוק,ראשית.נימוקיםבשניזוטענהדחההמשפט
המשפטאתתואםשהדברבין,זוסמכותלהפעילעליוולכן,ספקכלללאשיפוט

הביע,זאתעם.24הבינלאומיהמשפטלכללימנוגדתזושסמכותוביןהבינלאומי
,המתאימההסמכותבידויש,הבינלאומיהמשפטלפישגםהסברהאתהמשפטבית

לעשייתבחוקשנמנוהפשעיםבגיןהאוניברסליתהסמכותעקרוןעלבהסתמךוזאת

לפשערומה"היהודיהעםכלפיפשע",לעילשצויןכפי.ובעוזריהםבנאציםדין
ואין,המנהגיהמשפטפיעלהמדינותלכלשיפוטסמכותיששבגינועםהשמדת

20the]0Agreement for the Prosecution and Panishment of the Major War Criminals

Aug8,)~European.82,1945ט.א.ז.280.5 Axis (London Agreement

.1הערהלעיל,אחזכןמנופט21
.221(מע4ר"פ,י"מ'נדמיאניוק88/347פ"ע22
.2039'בע,1הערהלעיל,אייכמןפ"ע23
.2039-2041'בע,שם24
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,194825משנתעםהשמדתהפשעשלוענישתומניעתובדברלאמנהסתירהבכך
ובמנהגיםבמסמכיםמקורםהםאף,המלחמהופשעהאנושותכלפיהפשעואילו

.26אוניברסלישיפוטהמצדיקיםבינלאומיים
שסמכותוהמשפטביתסבור,היהודיםנגדשכוונופשעיםבנושא,מזאתיתרה
,דהיינו,("הפרוטקטיביתוהתחולה:או)"החסותעקרון"עלגםלהתבססיכולה

ישראלמדינתביןהממשיהקשרבגללוזאת,המדינהשלחיוניבאינטרסהפגיעה
גם.המדינההקמתעלבהצהרההיתרביןביטוילידישבא,היהודוהעםלבין

המנדטובתנאי191727משנתבלפורבהצהרת,זהבקשרהכירהבינלאומיהמשפט

גםאשר,היהודיהעםנגדבוצעוהפשעים.281922משנתישראל-לארץהבריטי
.ממנו29חלקהואולאחריההמדינהקוםשלפניבתקופהבארץהיהודיהיישוב

העונשיןבחוקהכלליתההוראה.ד

,(1994)ד"תשנכשנתהעונשיןלהוקהוכנסהכיוםהמחייבתהכלליתההוראה

,העונשיןלחוק4סעיףהסוגיהעלחלד"תשנמשנתהתיקוןלפני.להלןנדוןובה
:לשונוזואשר

האנושותנגדעבירות"
עבירהלארץבחוץשעברמיאתלשפוטמוסמכיםבישראלהמשפטבתי
:מאלהאחדלפי

;1950-י"תש,עם-השמדתהפשעשלוענישתולמניעתוחוק(1)

;1950-י"תש,ובעוזריהםבנאציםדיןלעשייתחוק(2)

;[ימילשודהיאהכוונה]זהלחוק169סעיף(3)

;בוהאמוריםבסייגים,1971-א"תשל,(ושיפוטעבירות)הטיסחוק(4)

כסייגים,1973-ג"תשל,[חדשנוסח]המסוכניםהסמיםפקודת(5)
.30"בההאמורים

שנקבעההאוניברסליתהסמכותאתשובלמעשהמאשריםהראשוניםהפריטיםשני
המפורסםהואהרי,יםשודשללפשעבאשר.לעילבהםשדנוהחוקיםבשני
וסמכותהעברה.אוניברסליתשיפוטסמכותמוכרתשלגביהםהפשעיםמביןביותר

באמנההכתבעלהועלוהדבריםאבל,המנהגיבמשפטמקורם,עליההשיפוט

.34-43'בע,1הערהלעיל,אייכמןפ"ת;2060'בע,שם25
.2047-2065'בע,1הערהלעיל,אייכמןפ"ע26
27Resolation: Selected15Israel Con

~

ict and-06"e%7(.5"
)Hirsch.1עLapidoth.ן

20(1992

~

Documents (Dordrech.
.ש25.16קא28
.52-59'בע,1הערהלעיל,אייכמןפ"ת;2067'בע,1הערהלעיל,אהכמן1"ו19
.308'בע,2הערהלעיל,כלרראולהרחבה30
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משנתהיםדיניבדברם"האובאמנתמכןולאחר195831משנתהפתוחהיםבדבר
.1982משנתלזוהצטרפהטרםאך,1958משנתלאמנההצטרפהישראל.198232

משנתהאמנהפיעל.המנהגיהמשפטעלמבוססותהרלוונטיותשההוראותמקובל
יםבלבהימיהשודלמיגורמלאבאופןפעולהלשתףחייבותהמדינותכל,1982
מדינהכל.מדינה33איזושהישלסמכותהלשטחמחוץהנמצאאחרמקוםבכלאו

אתולתפוסהאדםבניאתלאסור,ימיבשודהעוסקיםואווירוןאנייהלתפוסרשאית
התפיסהאתשבקצעההמדינהשלהמשפטבתי.האווירוןאוהאנייהשעלהרכוש
.34שיוטלהעונשעללהחליטרשאים
האמנותמןמושפעכמובן1971-א"תשל,(ושיפוטעבירות)הטיסחוק

החמורותלעברותהנוגעבכל.35הטיסכליועלהטיסעללהגנההבינלאומיות
בעבר.36אוניברסליתשיפוטסמכותהחוקקובע-וחבלהאווירישוד-במיוחד
היהמותר,חבלהאואווירישודשלעברהשעבראדם:מסוימתהגבלההייתה

ביתאך,לישראלמחוץהמעשהעללדיןעמדכבראםאףכישראללדיןלהעמידו
.עליו37הוטלשכברכעונשלהתחשבחייבהיההישראליהמשפט
מכליהורדאשראדםעלגםשיפוטסמכותתהיההישראליהמשפטלבית

שהואאועברהעבראדםשאותומשוםהקברניטידיעלישראלבשטחטיס
קיימתהסמכות.בו38הנמצאיםוהרכושהאדםבניאתאוהטיסכליאתמסכן
.ישראליטיסבכליבוצעהאילובישראלעונשין-בתשהייתהבעברהמדובראם

העברותעלשיפוטסמכותלהפעילחייבותמדינותאילונקבעהרלוונטיותבאמנות
.39שיפוטןאתלהפעילאחרותלמדינותגםפעולהחופשניתןאך,הנדונות

האמנהבעקבותהולכת197340-ג"תשל,[חדשנוסח]המסוכניםהסמיםפקודת

.175'ע,410'מס,12א"כ,הפתוחהיםבדברהאמנה31
32.Doc.1982,ט.א.Dec10.the Seaשthe Lasv0תUnited Nations Convention

Reprinted,(1982)122מ1211.[.ע.(1982)1261

~

.4/קשו0ש.6
.]bid,ש5[3300
34105815,fbid.
א"כ,1963משנתטיסבכליהמבוצעיםאחריםמסוימיםומעשיםעבירותבדברטוקיואמנת35

א"כ,טיסכלישלחוקיתבלתיתפיסהלדיכוי1970משנתהאגאמנת;65'ע,695'מס,21
בטיחותנגדחוקייםבלתימעשיםלדיכוי1971משנתמונטריאולאמנת,473'ע,780'מס,22

.489'ע,781'מס,22א"כ,האזרחיתהתעופה
.(ושיפוטעבירות)הטיסלחוק21'וס(1)2'ס36
.(ב"בתשלבוטל)3'בס,שם37
.(5)2'בס,שם38
מינימליתהתחייכותקבעההאמנהפלר'פרופלדעת.345'בע,2הערהלעיל,שלרגםראו39

לפיגםעברותאותןעלענישהסמכותonssiמלקבועמנועיםאינםוהצדדים,בלבד
.זאתעשתהישראלמדיגת,ואכן.נוספיםקריטריונים

96/7230פ"בעגםנדון38סעיף;354(1)לחד"פ,י"מ'נאלקייעל83/401פ"עגםראו40

חלולכן,ישראליאזרחשהיהכחושדדוברזהכמקדה,אולם.513(3)נאד"פ,י"מ'נפלוני
.אקטיבית-הפרסונליתהתחולהכדברהעיקרון
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נושא.411972משנתבפרוטוקולשתוקנהכפי,1961מסוכניםסמיםעלהיחידה
עברותלגביאוניברסליתסמכותמקנההסעיף.38בסעיףנדוןהשיפוטסמכות

בומסחר,בוושימושהחזקה,אסורסםשלוהפקההכנה,ייצור:בלבדמסוימות
הוראהמכוחבארץלדיןאדםיועמדלא:מסוימותהגבלותקבעגםהסעיף.והובלתו

אלאיוגשלאאישוםכתב;אסוראיננוהואשבובמקוםבוצעהמעשהאםזאת

נגדאישוםכתביוגשולא,בכתבבהסכמתואולממשלההמשפטיהיועץמטעם

.לישראל42מחוזןעליוזוכהאוהורשעכברהואאםהעבריין
הסעיףוכיום,לעילשנדונהההוראההוחלפהד"תשנבשנת,לעילשצויןכפי

:לשונוזואשר,העונשיןלחוק16סעיףהואהרלוונטי

העמיםמשפטנגדעבירות"
ישראלמדינתאשרחוץעבירותעליחולוישראלשלהעונשיןדיני(א)

,להצטרפותופתוחותצדדיותרבבינלאומיותבאמנות,התחייבה
אוישראליאורחשאינומיבידינעברואםאף,והוא;עליהןלהעניש
.יהאאשרהעבירהעשייתמקוםויהא,ישראלתושב

תחולתלגבייחולו(ג)-ו(3)-ו(2)(ב)14בסעיףהאמוריםהסייגים(ב)

."זהסעיףלפיגםישראלשלהעונשיןדיני
נגדעכירות"בביטוי"האנושותנגדעבירות"הביטויהוחלףבכותרתכייצוין

שיפוטהמצדיקיםהחוקיםרשימת.זהשינויעללברךויש,"העמיםמשפט
ישראל.לכתמרחיקותתוצאותזהולשינוי,כלליתבהגדרההוחלפהאוניברסלי

כלולותהיולאאשר,בינלאומייםבפשעיםהעוסקותאמנותוכמהלכמהצדהיא
בדברלאומית-הביןהאמנהכגון,הקודם4בסעיףשהופיעההסגורהברשימה
שלזנותםוניצולאדם-בבניהסחרלהשבתתהאמנה,192943,מטבעזיוףדיכוי

ומוסדות,עבדיםסחר,העבדותביטולבדברהנוספתהאמנה,195044משנתאחרים
להקלת1949משנתנבה'גאמנותוארבע195645משנתלעבדותהדומיםומנהגים
יהיואלובאמנותהכלוליםמעשיםגםשמעתהייתכן.46מלחמהקורבנותשלגורלם
,השאלהתתעורראך.זאתדורשותהאמנותאכןאם,אוניברסליתלסמכותכפופים
.נוספתספציפיתבחקיקהצורךישאם,להלןשתידון

בעברותשמדוברלצייןיש,ראשית.שאלותכמהמעוררתהחדשהההוראה
שיפוטבסמכותמדוברשאיןאומרתזאת,עליהןלהענישהתחייבהשישראל

(1),36לסעיףתיקון;303'ע,460'מס,13א"כ,1961,מסוכניםסמיםעליחידהאמנה41

.285'ע,840'מס,25א"כ,היחידההאמנהשל,(2)-ו
.עונשואתריצהכבראםבשאלהמתחשביםאיןשכן,מוזרהנראיתהאחרונהההגבלה42
.249'ע,538'מס,15א"כ,1929,מטבעזיוףדיכויבדברלאומית-בעאמנה43
.331'ע,26'מס,1א"כ,אחריםשלזנותםוניצולאדםבבניהסחרלהשבתתאמנה44
'מס,9א"כ,לעבדותהדומיםומנהגיםומוסדות,עבדיםסחר,העבדותביטולבדבראמנה45

.12'ע,265
.4כהערה,לעילראו,מלחמהקורבנותשלגורלםלהקלת1949משנתנבה'גאמנותארבע46
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.מוזכראיננוכללהמנהגואילו,באמבותשנקבעובעברותמדובר,שנית.ברשות
נאמרולא,להצטרפותופתוחותצדדיות-רבבאמנותרקדנהההוראה,שלישית
בעברותשמדוברלהבטיחבאלהצטרפותהפתיחהתנאיכנראה.מישלהצטרפות
.47המדינותקהילתמרביתידיעלכעברותהמוכרות
מתעוררות,מונחיםלפירושדברשלבעיקרוהמתייחסות,אלולשאלותבנוסף

או,האמנהפיעלישראלשלהתחייבותהבעצםדיהאם.עקרוניותיותרשאלותגם

רקעוסקשהסעיףדומה.הישראליבמשפטלהיקלטזכתהשהאמנההואנוסףשתנאי
.הפנימיבמשפטקליטתהאתדורשהואואין,המדינהשלהבינלאומיתבהתחייבות

מספיקבסיסהיא,לאמנהבצירוף,16סעיףהוראתאםהיאביותרהחשובההשאלה
לחוק1סעיף,אמנם?ספציפיישראליבחוקגםצורךיששמאאו,השיפוטלהפעלת
16שסעיף,לומרניתןאוליאבל,"חוקפיעלאלאענישהאין"שקובעהעונשין

די:אחראפשריפירוש.האוניברסליהשיפוטלהפעלתהדרוש"חוק"ההואבעצמו
כשקיימתאלובעברותלדוןהמשפטביתאתהמסמיךפנימיישראליחוקשקייםבכך
אתמרחיב16סעיףואילו,פליליתשיפוטסמכותלהפעלתהרגילותהזיקותאחת

.48מתאימהאמנהקיימתכאשרהאוניברסלילתחוםהסמכות
המנהגעלהמבוססתאוניברסליתסמכותבענייןמתעוררתגדולהשאלה

האוניברסליתהסמכות,אייבמןאתשדנוהשופטיםשלדעתלעילראינו.הבינלאומי

האפשרותאת16סעיףמונעהאם.במנהגתמקורה,עםהשמדתהפשעלגבי
בנושא16סעיףשלשתיקתוהאם:אחרותבמילים?זהבהקשרהמנהגעללהסתמך
לאאולי.פתוחההשאלהאתהשאירהההוראהאוליאו,שליליהסדרהיאהמנהג
הואהבינלאומיהמנהגשכידועמשום16בסעיףבמנהגלטפלצורךהמחוקקראה

אך.חרות50חוקלביןבינוסתירהשקיימתלמקרהפרט,המדינהמדיניחלקממילא
הסתמכולאאייכמןשבמשפטלזכוריש?"חוק"בנמצאשיהיההצורךבדברמה
,עםהשמדתלענייןבארץהאוניברסליתלסמכותכמקורהמנהגעלהמשפטבתי
זוסמכותהמשפטלבתישהקנההפנימיהישראלילחוקהצדקהבוראורקאלא
.51ועוזריהםהנאציםפשעילגבי

.23(ראשוןחלק,1996)בפליליםהדיןעלקדמי"47
.פהבעלבשיחהמייבלרוביר"דהביעזוסברה48
.2066'בע,1הערהלעיל,איימכןפ"ע49
למשפטשנהארבעים"הישראליבמשפטהפומביהבינלאומיהמשפטשלמקומו"לפידות'ר50

.807,808-812(ן"חש)הישראלי
השאלהעלתהשכו,(שטמפרפרשת:להלן)5יר"פ,מ"הי'נשטמפפר54/174פ"לעהשוו51

בית.יםבלבישראליתבאנייהעברהביצועעלשיפוטסמכותישישראלימשפטלביתאם
ועל1922בסועצתוהמלךלדבר46סימןעלבהסתמךוזאת,סמכותלושישקבעהמשפט
.הבינלאומיהמנהגעלהסתמכותתוךמסקנתואתהצדיקלזאתבנוסףאך.המקובלהמשפט

כישקבע,והסמכויותהשיפוטשטחלחוקהתיקוןשהתקבללפניניתןזהדיןשפסקלצייןיש
שלהשיפוטלעניין,אותםיראו,בישראלהרשומים,שםהםבאשר,טיסכליאושייטכליכל"

השיפוטשטחת-פקחלתיקיךחוק-"ישראלמדינתמשסחחלקהיוכאילו,המשפטכתי
סמכותעלדוברלאלמעווהשטמפפרבפרשת.34'ע,198ח"מ,1956-ז"תשי,והסמכויות
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וייוןודורוןלפידותרות

אוניברסליתסמכותהפעלתשמרשותאמנותלגבילהתעוררעלולהנוספתשאלה
סמכותלהפעלתהסייגיםעלאחדותהערותנוסיף,לסיום.זאתמחייבותאינןאבל

-14סעיף-אחרלסעיףההוראהמפנהזהבעניין.16בסעיףשנמנוהשיפוט

מןחלק.ישראלתושבאוישראליאזרחנגדשבוצעועברותבגיןבסמכותהעוסק
:16סעיףמכוחאוניברסליתסמכותהפעלתעלגםיחולוזהבסעיףשנקבעוהסייגים

עליהיחולו,אחרתמדינהשללשיפוטההנתוןבשטחהעבירהנעברה(ב)"
.אלהכלבהתקייםרקישראלשלהעונשיןדיני

...
;מדינהאותהדינילפיפליליתלאחריותסייגהעבירהלגביחלאין(2)

לא,בההורשעאם,אומדינהבאותהממנהכברזוכהלאהאדם(3)
.בגללהעליושהוטלהעונשאתנשא

דינילפילהטילהיהשניתןמזהחמורעונשהעבירהבשליוטללא(ג)

."העבירהנעברהבההמדינה
אואזרחנגדשבוצעהעברהבגיןסמכותלגבישנקבעחשובאחדשסייגמעניין
הואשהמעשה,והואהאוניברסליתהסמכותלגביחלאיננו,ישראלשלתושב
הפליליותעקרון,דהיינו,המעשהבוצעשבשטחההמדינהדינילפיגםעברה

במקוםבאההבינלאומיהמשפטלפיהפליליות:ברורהלכךהסיבה.הכפולה
.52הביצועמקוםדינילפיפליליותשלהתנאי

לדיןהעמדהתהיהלא"בישראל:מאודחשובהפרוצדורליתהערהעודנוסיף
ראהאם,בכתבבהסכמתואולממשלההמשפטיהיועץבידיאלאחוץעבירתעל
.53"לציבורענייןבכךישכי

סיכום.ה

שיפוטבסמכותמכיר,אחרותמדינותשלמשפטןכמו,הישראליהמשפט
.הפומביהבינלאומיהמשפטנגדפשעיםשהןמסוימותעברותלגביאוניברסלית

דיןלעשייתהחוק-ספציפיבאופןזובסוגיההעוסקיםחוקיםכמהסקרנו
ההוראה,עם-השמדתהפשעשלוענישתולמניעתוהחוק,ובעוזריהםבנאצים
נגדהעברותבתחוםהרלוונטיותההוראותוכן,ימיבשודהעוסקתהעונשיןבחוק

בתחוםדרךפורצידיןפסקיניתנואחכמןמשפטבעקבות.סמיםועברותהתעופה
.האוניברסליתהסמכות

החשודשלאזרחותםעקב,ישראללמדינתזיקהקיימתהייתהזהבמקרה,שכן,אוניברסלית
.האנייהושל

.30'בע,2הערהלעיל,פלרראו52
בכתבראו,בחשבוןלהביאעשויהמשפטישהיהדקהשיקוליםעל.העונשיןלחוק(ד)9'ס53

01Universal:קאהןעיריתשלהיד Jurisdiction Under

'

the Pena] Legislation01Scopeמין
)fortheoming(5.אק,tthe State Of .Israel(במערכתשמורעותק).
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בישראלהאוניברסליתהשיפוטסמכות

העונשיןבחוקהכלליתההוראהאתניתחנו,הללוהספציפיותלהוראותבנוסף

הזכרנו.זאתהמחייבתאמנהקיימתכאשראוניברסליתשיפוטסמכותשמעניקה
.מעוררתזושהוראהשאלותכמה

המשפטבתישבהםמעטיםמקריםרקהיו,שסקרנוההוראותשלקיומןאףעל

,העברייןביןזיקהכלוכהיעדר,האוניברסליתהתחולהעקרוןמכוחפעלובארץ

הכלליתהמגמההייתהזו,ואכן.ישראלמדינתלביןהמוגןהאינטרסאוהקרבן
נוטותמדינותיותרוכיום,זובגישהשינויומתחוללשהולך,נראה.המדינותברוב

הלכהתביעההגשתלאפשרואף,אוניברסליתסמכותשלהןהמשפטלבתילהקנות

ממתןלהימלטמפושעיםימנעשהדברמשום,זומגמההמשבחיםיש.למעשה
לפוליטיזציהלגרוםעלולהזושנטייהחששקיים,מאידך.מעשיהםעלהדין

.לדיןההבאהבתחום
בין-שיפוטסמכותמפעיליםמדינהשלהמשפטבתישכאשרמקובל

וביןהפועלותהנפשותאוהביצועמקוםלביןהמדינהביןמזיקהנובעתשהיא
הפרוצדורהלכלליבהתאםהשופטיםפועלים-אוניברסליתבסמכותשמדובר
לדוןשאיןמקובל,ישראל54זהובכלל,מאודרבותבמדינות.במדינתםהנהוגים

,בהיעדרואדםלדתמתןשבהןמדינותישאך,בנוכחותואלאבפליליםאדם
אוניברסליתשיפוטסמכותלהפעילמותראם,השאלהמתעוררת.מסוימיםבסייגים

בחשודיםמדובר.בנושאהעוסקותהאמנותבמרבית.החשודשלבהיעדרוגם
להעמידניתןאםרבספק.55לדיןאותםלהעמידהמבקשתהמדינהבשטההנמצאים

שתיערךבאמנהכןאםאלא,בהיעדרו56האוניברסליתהסמכותמכוחלדיןאדם
הבינלאומייםהדיןבבתישגם,לצייןניתןרוחבאותה.במפורשהדבריותרבעתיד

בפשעיםלדוןכדישהוקמוהדיןבתי,1946בנירנברגהצבאיהדיןבית-הפליליים
-2002בשנתשהוקםהכלליהפליליהדיןוביתורואנדהביוגוסלביהשבוצעו

.הסמכותלהפעלתתנאיומהווהחיוניתכללבדרךהיאהחשודנוכחות
הפליליהדיןביתהקמתשלההשפעהתהיהמה,השאלהאתנעורר,ולסיום

.המדינותשלהמשפטבתיידיעלהאוניברסליתהסמכותהפעלתעלהבינלאומי
להפעילהמדינותשלהנטייהלקידוםתגרוםהדיןביתהקמתאםולראותלצפותיש

.למיתונה,להפךאואוניברסליתסמכות

.בהיעדרודיוןלהתירהחשודרשאיחמוריםלאבמקריםרק54
.30'בע,2הערהלעיל,פלרראו55
הדיןביתנשיאלדעת.3הערהלעיל,בלגיה'נקונגובפרשתיחידדעותבשתינדונההשאלה56

בהיעדרואוניברסליתסמכותהפעלתמתירהבינלאומיהמשפטאין,גיוםהשופט,הבינלאומי
ahsentia(החשודשל

"שיפוטיובוהולתוהוגורמת"הייתהאחרתמסקנה.לדעתו.""
הגיעוובורגנטל,קואימאנס,היגינסהשופטים,זאתלעוסת.(דינולפסק15פסקה)ולשרירות
לסייגיםבכפוף,החשודבהיעדרגםאוניברסליתסמכותלהפעילרשאיתשמדינה,למסקנה
,3Murphy:מרפישלבהרצאתוגםראו.(דינםלפסק59פסקה).מסוימים supra note,אשך

.השיפוטבמקוםנמצאהחשודכןאםאלאאוניברסליתסמכותלהפעילשאיןסכורהואגם
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