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השפעת דיני זכויות האד על הליכי החקיקה בישראל
עמיחי כה ,טל פילברג ויובל

שני*

מאמר זה עוסק בהשפעת של דיני זכויות האד המעוגנות במשפט הבילאומי על
המשפט הישראלי .השאלה שבמוקד מחקר זה הנה השפעת של דיני זכויות האד על
תהלי החקיקה .בחינת השפעה זו מחייבת התמודדות ע שאלות עקרוניות ,לרבות
תפקיד המשפט הבילאומי בעיצוב המשפט הפנימדינתי ,המידה שבה קיומה של
מחויבות בילאומית משפיע על תהלי החקיקה במדינת ישראל ,עד כמה עמדות שונות
במשפט הבילאומי מובאות בחשבו במהל תהלי החקיקה ,ומהו מארג הסמכויות
של הגופי הרשמיי של מדינת ישראל העוסקי בקליטת המשפט הבילאומי של דיני
זכויות האד אל המשפט הישראלי.
במאמר זה ,שהוא ניסיו ראשו מסוגו להתמודד ע שאלות אלו ,נבחנו כמה וכמה חקרי
מקרה ) ,(case studiesשנמצאה בה השקה בי המשפט הבילאומי לבי החוק
הישראלי :חקיקה בנושא זכויות הילד ,שחיתות ,סחר בבני אד ,הסתה לגזענות ,שוחד,
כליאת לוחמי בלתי חוקיי ,תביעות נזיקי נגד הצבא וטיפול במסתנני .בחלק
מהמקרי החוק הישראלי נועד לייש את המשפט הבילאומי ,ובאחרי התגלעה
סתירה פוטנציאלית בי שתי מערכות הדי – הישראלית והבילאומית .בדיקת חקרי
המקרה התבססה על לשו החוק הישראלית והבילאומית ,על קריאה מדוקדקת של
חומרי החקיקה )הצעות חוק ,דוחות( הוועדות בכנסת ,כתיבה אקדמית וועדות
ממשלתיות( ,וג על שיחות ע אנשי שהיו מעורבי בתהלי החקיקה.
המאמר הוא ניסיו ראשו לבחו את הסוגיה ואינו מציג מסקנות חדמשמעיות .ע זאת
המחקר ממפה את הדרכי המרכזיות שבה המשפט הבילאומי של זכויות האד
משפיע על החקיקה הישראלית ואת המשתני המרכזיי הקובעי את מידת ההשפעה
הזאת.

מבוא .א .מחויבות למשפט הבילאומי;  .1כללי;  .2ישראל;  .3קליטת המשפט
הבילאומי של דיני זכויות האד בחקיקה בישראל – עקרונות ומתודולוגיה.
ב .התהלי הפורמלי;  .1חקיקה בישראל;  .2תפקיד משרד המשפטי;
 .3התערבות גופי אחרי .ג .סיכו;  .1המשפט הבילאומי כבסיס לחקיקה או
כמנו להתנגדות;  .2מקל וגזר;  .3משפט בילאומי – פריפריה מול מרכז.
_____________________________________
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המחקר נעשה כחלק מפרויקט מחקר של מרכז מינרבה לזכויות האד באוניברסיטה העברית
בירושלי ,בנושא הפנמת אמנות זכויות אד בדי הפנימי של ישראל ,במימו מענק מחקר של קר
 European Initiative for Democracy and Human Rightsשל האיחוד האירופי .המחברי מודי
לגב דניה קאופמ על עזרתה במחקר.
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מבוא
המגמה הבולטת של הגברת התלות ההדדית בי מדינות והצור להקי מגוו רחב של משטרי
בילאומיי להסדרת שיתו פעולה בילאומי מבליטי את חשיבותו הגדלה והולכת של
המשפט הבילאומי .דיני זכויות האד ה מרכיב מיוחד של המשפט הבילאומי הקובע את
מחויבותה של המדינה במשפט הבילאומי לכבד את זכויותיה הבסיסיות של אזרחיה ושל אלו
המצויי בשליטתה 1.דיני אלה ממלאי אפוא תפקיד כפול :ה מסייעי למדינה להשתלב
במשטרי בילאומיי המבוססי על ציפייה כי המדינות החברות בה יכבדו זכויות אד ,וה
מספקי ערובות בילאומיות לאזרחי ולתושבי נגד פגיעה בזכויותיה בצד אות המדינות.
ע זאת כמו בענפי אחרי של המשפט הבילאומי ,הצלחת של דיני זכויות האד בהגשמת
ייעוד תלויה במידת המחויבות של המדינות ליישמ הלכה למעשה.
מידת מחויבותה של המדינה ליישו המשפט הבילאומי יכולה להימדד בכמה דרכי .יש
הבוחני את היק ההצטרפות של מדינות לאמנות בילאומיות ,יש הבוחני את מידת הקיו
של האמנות ,ויש הבוחני את שתי התופעות הללו ג יחד 2.דר נוספת למדוד את המחויבות
ליישו המשפט הבילאומי ,אשר נמצאת במרכזו של מאמר זה ,היא בחינת השאלה עד כמה
המשפט הבילאומי מעוג במשפטה הפנימי של המדינה 3.הדעת נותנת שככל שהמשפט הבי
לאומי מעוג יותר במשפטה הפנימי של המדינה ,כ נית לאכו אותו ביתר קלות ,שכ לבתי
המשפט הפנימיי של המדינה יהיה חלק פעיל באכיפתו .על כ מידת הקליטה של המשפט
הבילאומי בחקיקה עשויה להיות מדד חשוב למידת מחויבותה של המדינה ליישו המשפט
הבילאומי ,במיוחד בכל הקשור לענפי משפט בילאומי המסדירי את פעילותה של המדינה
בשטחה שלה.
המחקר על שאלות מסוג זה נוטה ,בעול בכלל ובישראל בפרט ,להתמקד בסוגיות
קונקרטיות )דהיינו ,קליטה של התחייבות בילאומית ספציפית בחוק ספציפי והשפעת החקיקה
הזו על הפרקטיקה הרלוונטית של המדינה( או לחלופי לעסוק בשאלות עקרוניות באשר לשיטת
הקליטה הנוהגת במדינה )למשל ,א המדינה היא בעלת גישה דואליסטית או מוניסטית לקליטת
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להסבר על הגישות השונות לתחולת של דיני זכויות האד בשטחה של המדינה ומחוצה לה ראו
למשל Orna Ben-Naftali & Yuval Shany, Living in Denial: The Application of Human Rights
).in the Occupied Territories, 37 ISR. L. REV. 17 (2003
ראו למשלOona A. Hathaway, Do Human Rights Treaties Make a Difference?, 111 YALE :
L.J. 1870 (2002); Tom Ginsburg, Zachary Elkins & Beth Simmons, Getting to Rights: Treaty
Ratification, Constitutional Convergence, and Human Rights Practice, 54 HARV. INT’L L.J.
61 (2013); BETH SIMMONS, MOBILIZING FOR HUMAN RIGHTS: INTERNATIONAL LAW IN
).DOMESTIC POLITICS (2009
ראו למשל Zachary Elkins, Tom Ginsburg & Beth Simmons, Getting to Rights: Treaty
Ratification, Constitutional Convergence and Human Rights Practice, 54 HARV. INT’L L.J. 61
).(2013
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המשפט הבילאומי( 4.לעומת זאת המחקר נוטה פחות להתמקד בהסברי מדוע התחייבויות
בילאומיות מסוימות נקלטו בדי הפנימי ,ואילו אחרות לא ,כמו ג בניתוח הדינמיקה
הפוליטית והמשפטית המאפיינת את השלבי השוני בתהלי הקליטה עצמו 5.היבטי אלו
חשובי במיוחד ,שכ יש בה כדי ללמד על הגורמי היכולי להשפיע על קליטת של אמנות
זכויות האד ,וממילא על הסיכוי לרתו את מנגנוני האכיפה המדינתיי לצור אכיפת של
זכויות מסוימות.

מאמר זה עוסק בהשפעת של דיני זכויות האד המעוגנות במשפט הבי לאומי על המשפט
הישראלי .השאלה שבמוקד מחקר זה הנה השפעת של דיני זכויות האד של המשפט הבי
לאומי על תהלי החקיקה .אי בכוונתנו לבחו את התוצאות שנבעו מקליטתה של החקיקה
הישראלית את המשפט הבילאומי בדי הפנימי )א כי ברור כי התוצאות עשויות להיות
חשובות ,וכי הדבר מצדיק מחקר נפרד( ,אלא את התהלי שהביא לקליטה כאמור .בחינה זו
מחייבת התמודדות ע שאלות עקרוניות ,לרבות תפקיד המשפט הבילאומי בעיצוב המשפט
הפנימדינתי ,המידה שבה קיומה של מחויבות בילאומית משפיע על תהלי החקיקה במדינת
ישראל ,עד כמה עמדות שונות במשפט הבילאומי מובאות בחשבו במהל תהלי הקליטה,
ומהו מארג הסמכויות של הגופי הרשמיי של מדינת ישראל העוסקי בקליטת המשפט הבי
לאומי של דיני זכויות האד אל המשפט הישראלי.
בחלקו הראשו של המאמר נעסוק ברקע הפוליטי והמשפטי של תהלי קליטת אמנות בי
לאומיות אל המשפט הפנימי .חלקו השני של המאמר כולל חקרי מקרה ) (case studiesשבה
נבדוק את השפעת המשפט הבילאומי על החקיקה הישראלית .חלקו השלישי של המאמר ינתח
את חקרי המקרה ,ובו נשתדל לאתר את נקודות ההשפעה המשוערות של המשפט הבילאומי
על תהלי החקיקה .בחלקו האחרו של המאמר נציג מודל ראשוני של המשתני העיקריי
המסבירי את השפעת המשפט הבילאומי על הלי החקיקה בישראל.
נקודת המוצא של מחקר זה איננה אידאולוגית במוב זה שאיננו מניחי אפריורית כי כל כלל
שמקורו במשפט הבילאומי הוא בהכרח כלל מיטבי ,ודאי שלא עבור מדינת ישראל .על כ
איננו מביעי דעה על השאלה א ישראל צריכה להצטר לאמנות שונות או להחריג עצמה –
ככל שהדבר אפשרי – מהוראות המשפט הבילאומי המנהגי .ע זאת בכל המקרי שאנו
_____________________________________
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הגישה המוניסטית למשפט הבילאומי ,המקובלת בעיקר בשיטת המשפט הקונטיננטלית ,מניחה
כי התחייבות בילאומית של המדינה הופכת אוטומטית לחלק מהמשפט הפנימי שלה .בשיטה
הדואליסטית ,הננקטת ברבות ממדינות המשפט המקובל ,התחייבות בילאומית של המדינה זקוקה
לקליטה במשפט הפנימי על מנת להפו לחלק מהמשפט הפנימי .בפועל ,ההבדל בי הגישות אינו
כה גדול ,בעיקר כיוו שג מדינות שבה שיטת המשפט היא מוניסטית נוטות לדרוש אישור של
המוסד המחוקק על מנת להתחייב בהתחייבות בילאומית ,אלא שהלי זה ננקט לפני קבלת
ההתחייבות הבילאומית ולא לאחריה.
דוגמה נדירה לדיו בשאלות אלו נית למצוא אצל תומר ברודי וגילעד נוע "על מעורבותו
המעשית של המחוקק בכריתת אמנות בילאומיות :כיצד הכנסת נוהגת וכיצד תנהג" משפט
ועסקי ט .(2008) 175
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בוחני במאמר זה אנו עוסקי בכללי השאובי מ המשפט הבילאומי אשר מדינת ישראל
קיבלה אות והתחייבה ליישמ .בשל כ אנו מניחי כי ככלל צריכה להיות התאמה רבה בי
המחויבות הבילאומית של מדינת ישראל לבי הצורה שבה מדינת ישראל אוכפת ומיישמת
התחייבות זו בדי הפנימי שלה .בשל כ – בעינינו תוצאה חיובית אפשרית של מחקר זה היא
איתור של הדרכי שבה נית לשפר את תהליכי החקיקה של מדינת ישראל על מנת להביא לידי
כ שדיני זכויות האד מ המשפט הבילאומי יבואו לידי ביטוי בצורה נאמנה יותר במשפטה
הפנימי של מדינת ישראל6.
ראוי להדגיש בשלב זה כי זהו מחקר ראשוני בלבד .ככזה הוא יכול להציע תובנות ראשוניות
והיפותזות כלליות .מוב כי על בסיס הנאמר בו יש מקו לפתח ולבחו את ההנחות בו בצורה
אמפירית מקיפה יותר .בחינה כזו יכולה לבחו את מכלול החקיקה בישראל ,כמו ג את היחס
בי חקיקה לבי שינוי הפרקטיקה הנוהגת הלכה למעשה.

א .מחויבות למשפט הבילאומי
 .1כללי
מחויבותה של מדינה למשפט הבילאומי נקבעת בשתי דרכי עיקריות – בהתחייבויותיה
המפורשות כפי שה נקבעות באמנות בילאומיות ובהתחייבויות המוטלות על המדינה מכוח
המנהג הבילאומי 7.העמדה המקובלת בדוקטרינה של המשפט הבילאומי היא כי על מדינות
לקיי את כל התחייבויותיה הבילאומיות ,א כי אופני הקליטה של התחייבויות אלו לדי
הפנימי נעשי בכל מדינה על פי ההסדרי החוקתיי הנהוגי בה ,וה אינ מעניינה של
הקהילה הבילאומית ,למעט במקרי חריגי ,כפי שיפורט להל 8.ע זאת סעי  27לאמנת
וינה בדבר דיני אמנות מדגיש כי היעדר קליטה של אמנה במשפטה הפנימי של המדינה אינו יכול
לשמש טע בידי המדינה שלא לקיי את התחייבותה הבילאומית 9.המשפט הבילאומי יצר
_____________________________________
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כפי שנסביר להל ,יש כמוב אלו הסבורי כי התהלי שאנו מתארי – של קליטה נאמנה יותר של
המשפט הבילאומי במשפט הישראלי – אינו רצוי .עבור אלו ההמלצות ה"חיוביות" שנמלי
בסיו המחקר כיצד לשפר את הקליטה של המשפט הבילאומי במשפט הישראלי יהפכו מ הסת
לתמרורי אזהרה בדבר מהלכי שיש להימנע מה.
להסבר על מקורות המשפט הבילאומי ודרכי ההתחייבות ראו ארנה בנפתלי ויובל שני המשפט
הבינלאומי בי מלחמה לשלו .(2006) 421–361
לדיו כללי על הגישות השונות בעול לתוקפו של המשפט הבילאומי במשפט הפנימי ,הטעמי
לגישות השונות והיתרונות והחסרונות של כל גישה ראו ANTONIO CASSESE, INTERNATIONAL LAW
) .213–237 (2nd ed. 2005מכל מקו ,העמדה העקרונית של המשפט הבילאומי היא שיש לאפשר
לכל מדינה לקבוע את כללי הקליטה המתאימי למשטר החוקתי.
“A party may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to
perform a treaty” (Vienna Convention on the Law of Treaties art. 27, 23 May 1969, 1155
).U.N.T.S 331
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אפוא ניתוק בי המחויבות במשטר הבילאומי לבי הקליטה של אותו משפט במשפט הפנימי:
המדינה חופשייה לקלוט או לא לקלוט את המשפט הבילאומי למשפט הפנימי שלה ולבחור
את דר הקליטה הרצויה מבחינתה ,א בכל מקרה עליה למלא אחר התחייבויותיה הבי
לאומיות.

כאשר מדובר במחויבות בי מדינתית בנושאי כלכליי למשל ,הרי שדי בכריתת האמנה או
בהתגבשות מחויבות המדינה למנהג על מנת להביא ברמת ודאות גבוהה לקיומה של ההתחייבות
הבילאומית של המדינה 10.מדינות שמתחייבות בהתחייבויות בילאומיות כאלו עושות כ
בדר כלל מפני שיש אינטרסי כלכליי התומכי בנטילת ההתחייבות ובמימושה 11.ג א
המדינה אינה מעוניינת בקיומה של התחייבות בילאומית קונקרטית ,אפשר שקיומה ייכפה
עליה באמצעות מנגנוני האכיפה הפורמליי והלא פורמליי הקיימי במשפט הבילאומי
ובפוליטיקה הבילאומית .מנגנוני אלה כוללי השפעה של ציות או חוסר ציות על התדמית
החיצונית ) (reputationשל המדינה; יצירת תמריצי לציות באמצעות מוסד ההדדיות
) – (reciprocityכלומר הפרה שכנגד של המדינה הנפגעת את האמנה – ותגובה עונשית למקרי
הפרה ) – (retaliationשיכולה להיות במישור פעולה שאינו מוסדר באמנה 12.את המנגנוני
האלה בעיקר מפעילי מדינות אחרות או ארגוני בילאומיי והמנגנוני השיפוטיי
הפועלי במסגרת .למשל ,בארגו הסחר העולמי קיי מנגנו של יישוב סכסוכי אשר
בסמכותו להטיל סנקציות על המדינה המפרה את הסכמי ארגו הסחר העולמי 13.די בכל אלו
בדר כלל כדי להבטיח כי המדינות יקיימו את עיקר מרכיביו של המשפט הבילאומי.
מנגנוני האכיפה של דיני זכויות האד של המשפט הבילאומי שוני .תחילה חשוב לציי
כי לא תמיד מדינות מצטרפות לאמנות זכויות האד מתו מחויבות כנה לתוכנ ועל בסיס כוונה
ממשית לקיימ .נהפו הוא ,במקרי מסוימי מדינות מצטרפות לאמנות בילאומיות בנושא
זכויות האד א א אי בכוונת לקיימ ,ויש הטועני כי ה עושות כ מתו מחשבה כי עצ
ההצטרפות לאמנה עשויה לשפר את תדמית ,להסית את תשומת הלב הבילאומית מהנעשה
בשטח ,ובכ לאפשר לה להמשי בהפרות זכויות אד 14.יתר על כ ,דרכי האכיפה הרגילות
של הקהילה הבילאומית אינ תמיד רלוונטיות לדיני זכויות האד :הדדיות אינה רלוונטית
_____________________________________

10

ידועה אמרתו הידועה של “Almost all nations observe almost all principles of :Louis Henkin
international law and almost all of their obligations almost all of the time” (LOUIS HENKIN,
)).HOW NATIONS BEHAVE 47 (2nd ed. 1979

12

ANDREW T. GUZMAN, HOW INTERNATIONAL LAW WORKS: A RATIONAL CHOICE THEORY 41
).(2007
אריה ריי "ארגו הסחר העולמי מ GATTל "WTOארגו הסחר העולמי וישראל :משפט כלכלה

14

Oona A. Hathaway, Why do Countries Commit to Human Rights Treaties?, 51 J. CONFLICT
).RESOL. 588 (2007

11

13

אייל בנבנישתי ועמיחי כה "משפט בינלאומי פומבי" הגישה הכלכלית למשפט ) 697אוריאל
פרוקצ'יה עור.(2012 ,

ופוליטיקה .(2006) 15
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ככלי אכיפתי ,שכ מדינות אינ יכולות לאיי על מדינות אחרות כי יפרו את זכויות האד של
תושביה בתגובה להפרה מצד המדינה האחרת של זכויותיה של תושביה שלה .יתר על כ,
בשל שיקולי פוליטיי מדינות אינ נוטות לנקוט סנקציות עונשיות נגד מדינות המפרות את
זכויות האד אלא במקרי קיצוניי ביותר 15.קיימי כמה בתי די בילאומיי הדני בהפרות
של זכויות אד 16,א מדינות רבות נרתעות מלהסמי ארגוני בילאומיי או גופי שיפוטיי
להפעיל סמכויות אכיפה במקרי של הפרות דיני זכויות האד ,שכ ה חוששות כי גופי אכיפה
אלו יפנו ביקורת נגד ולא רק נגד מדינות אחרות .הכלי המרכזי שבו משתמשת הקהילה הבי
לאומית במקרי אלו הוא אפוא הכלי התדמיתי – גינויי של הפרות זכויות האד – באמצעות
ועדות בילאומיות אשר הוקמו מכוח אמנות בילאומיות ,גופי שוני הפועלי בחסות
האו" וכו' .א לכלי זה אפקטיביות מוגבלת ,שכ מדינות חזקות למשל אינ חשופות לפגיעה
תדמיתית כפי שמדינות חלשות יותר חשופות לה.
לאור האמור לעיל ,מנגנו האכיפה של דיני זכויות האד שונה מהמנגנו הקיי הקשור
להתחייבויות מתחו המשפט הבילאומי הכלכלי .ראשית ,מבחינה פורמלית ,רבות מאמנות
זכויות האד ה חריג לעקרו איההתערבות בהלי הקליטה שפורט לעיל ,וה כוללות מחויבות
מפורשת של המדינה לקלוט את המחויבויות לזכויות האד במשפטה הפנימי 17.במקרי אלו
המדינות התחייבו למעשה להפו את אמנות זכויות האד לכלי משפטי שכל אזרח יכול
להשתמש בו במדינתו שלו באמצעות בתי המשפט של אותה מדינה.
שנית ,ספרות ענפה שהתפתחה בנושא דיני זכויות האד מדגישה כי השפעת של זכויות
האד על התנהגות המדינות מתרחשת בצורה עקיפה ומורכבת .דיני זכויות האד משפיעי
בדר כלל על התנהגות המדינות באמצעות מנגנוני ,כגו ארגוני חברה אזרחית ,בתי משפט
ועוד ,המקדמי שינוי הדרגתי של עמדות פוליטיות לכיוו ציות לנורמות של זכויות אד18
וחיזוק כוחות פנימיי התומכי בזכויות אד 19.לצד זאת השפעת מנגנוני אלו על יחסי
הכוחות בי גורמי פוליטיי בתו המדינה מייצרת לעתי התנגדות פוליטית לזכויות האד
במדינות שונות ,ובחלק מהמקרי מדינות א החליטו לפרוש מאמנות זכויות אד שהגבילו,
_____________________________________

15

16
17
18
19

74

המקרי הקיצוניי ביותר של הפרות זכויות אד ה פשעי נגד האנושות והשמדת ע .במקרי
אלו קיימי אמצעי עונשיי מוגבלי בידי הקהילה הבילאומית – בית הדי הפלילי הבי
לאומי ,התערבות צבאית הומניטרית וכו' .א אלו ה הפרות קיצוניות ,ותגובות יוצאות דופ .ה
אינ רלוונטיות לרוב המכריע של הפרות זכויות האד בעול.
בתי הדי הבילאומיי המרכזיי העוסקי בהפרות של זכויות אד ה בית הדי האירופי לזכויות
אד ,העוסק בהפרות של האמנה האירופית לזכויות אד; בית הדי הביאמריקאי לזכויות אד,
העוסק באכיפת האמנה האמריקאית לזכויות אד.
רות לפידות ,ארנה בנפתלי ויובל שני חובת קליטה של אמנות בנושא זכויות אד לדי הישראלי
).(2004
).Harold Hongju Koh, Why do Nations Obey International Law? 106 YALE L.J. 2599 (1997
Beth A. Simmons, From Ratification to Compliance: Quantitative Evidence on the Spiral
Model, in THE PERSISTENT POWER OF HUMAN RIGHTS: FROM COMMITMENT TO COMPLIANCE
).43 (Thomas Risse, Stephen C. Ropp & Kathryn Sikkink eds., 2013
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לתפיסת ,את חופש הפעולה שלה יתר על המידה 20.בהקשר זה מידת הקליטה של אמנות
זכויות האד במרק המשפטי של המדינה היא שאלה עובדתית חשובה ,שכ הדבר עשוי
להצביע על קבלה מצד המערכת הפוליטית והמשפטית של הנורמות הקבועות באמנות ולסייע
לנו לשער מה תהיה בסופו של דבר מידת הקיו של עקרונות וכללי המשפט הבילאומי של
זכויות האד במדינה )לפחות באות מדינות הכפופות לשלטו החוק ,שבה לדי הפנימי יש
השפעה על מדיניות הממשלה(.
קליטת זכויות האד במשפט המדינה נעשית בעזרת כמה וכמה אמצעי :הראשו הוא
האמצעי החוקתי – מספר גדול של מדינות הפכו את הצהרת זכויות האד ) (1948וחלקי
מאמנות זכויות האד לחלק ממשפט החוקתי ,ובכ הקנו לה מעמד עלחוקי .קליטה כזו ,א
היא נעשית בצורה כנה שאיננה מאפשרת התחמקות של המדינה מהמחויבויות שלה 21,היא
כמוב צורת הקליטה המחייבת ביותר ,שכ היא מגבילה את כוחה של המדינה לחוקק חוקי
שיסתרו את המחויבויות שלה לפי דיני זכויות האד של המשפט הבילאומי 22.אכ ,במדינות
רבות בעול לאמנות לזכויות אד נית מעמד כזה23.
_____________________________________

20

ראו למשל את המקרה של  .Trinidad and Tobagoלפירוט ראו Natasha Parassram Concepcion,
The Legal Implications of Trinidad & Tobago's Withdrawal from the American Convention
) .on Human Rights, 16 AM. U. INT'L L. REV. 847 (2000במקרי מסוימי א גרמה פעילות

הגופי הבילאומיי לתגובת נגד שכוונה נגד גורמי פנימדינתיי המשתפי עמ פעולה .ראו
למשל פעילות במדינות שונות נגד ארגוני זכויות האד בגלל החשש כי פעילות מובילה
להתערבות בילאומית בנעשה במדינהAmnesty Int’l, Rule by Law: Discriminatory .

21

22

23

;)Legislation and Legitimised Abuses in Uganda, 21 AI Index AFR 59/006/2014 (Oct. 2014
Amnesty Int’l, Lawfare to Destroy ‘Enemies within’ – Russian NGOs Tagged as ‘Foreign
Agents’ (Oct. 9, 2014), https://www.amnesty.org/en/articles/news/2014/10/lawfare-destroyenemies-within-russian-ngos-tagged-foreign-agents/; Darin Christensen & Jeremy Weinstein,
Defunding Dissent: Restrictions on Aid to NGOs, 24 J. DEMOCRACY 77 (2013); HUMAN
RIGHTS NGOS IN EAST AFRICA: POLITICAL AND NORMATIVE TENSIONS (Makau Mutua ed.,
).2009

חקר מקרה מעניי הוא המצב המשפטי בארצות הברית ,שבה אמנות בילאומיות נהנות ממעמד
עלחוקי ) .(supreme law of the landע זאת בעת הצטרפותה לאמנות בילאומיות בנושא זכויות
האד הכריזה ארצות הברית על אמנות אלו כעל בלתי ישימות בהיעדר חקיקה קולטת )non-self-
 ,(executing treatiesובכ נשלל מה מעמד כדי פנימי מחייב בלא חוק קולט .ראו U.S.

Reservations, Declarations, and Understandings, International Covenant on Civil and
).Political Rights, 138 CONG. REC. 4781-01 (1992
 Andrew Moravcsikאכ טוע כי כאשר המדינות הקומוניסטיות לשעבר הצטרפו לאמנות זכויות

האד בראשית שנות התשעי של המאה העשרי הייתה מטרת המרכזית "לקבע" את המשטר
הדמוקרטי ולמנוע ממשטרי עתידיי לחזור אל צורת המשטר הקומוניסטית או לאמ שיטת
משטר אוטוריטרית אחרת .ראו Andrew Moravcsik, The Origins of Human Rights Regimes:
).Democratic Delegation in Postwar Europe, 54 INT'L ORG. 217 (2000
 ,Elkins, Ginsburg & Simmonsלעיל ה"ש  .3התפתחות זכויות האד בחוקות הושפעה השפעה
מובהקת מהתפתחות זכויות האד במשפט הבילאומי .לעמדה אחרת ,שעל פיה התפתחות זכויות
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אמצעי אחרי שנית להזכיר ה חקיקה קולטת אשר נותנת תוק חוקי לאמנות זכויות אד
ספציפיות בדי המקומי ,קליטת דיני זכויות אד בבתי משפט באמצעות פרשנות הדי הקיי
לאור התחייבויותיה הבילאומיות של המדינה וצווי מנהליי .ע זאת יש לציי כי במדינות
אחדות הדי הפנימי מגביל את תוקפ של אמנות בילאומיות שנקלטו במשפט הפנימי בצורות
שונות ומשונות )למשל על דר הגבלת סמכויותיה של בתי המשפט לבטל חוקי מכוח אמנות
זכויות אד( 24.לעובדה זו השלכה חשובה על האופ שבו אותה מדינה צפויה לקיי את
התחייבויותיה הבילאומיות בתחו הרלוונטי.
 .2ישראל
על פי המשפט הישראלי 25,להתחייבויות של ישראל באמנות בילאומיות אי תוק במשפט
הישראלי כל עוד לא נקלטו בחוק ישראלי ,וה רק כלי פרשני המסייע בקביעת תוכנו של הדי
הקיי .לעומת זאת המנהג הבילאומי הוא בעל כוח מחייב ג בלא קליטה במשפט הישראלי
כל עוד אי חקיקה ישראלית סותרת .ישראל היא צד לשבע אמנות מרכזיות בתחו דיני זכויות
האד 26,א להתחייבויות הבילאומיות של מדינת ישראל לפי אמנות אלו אי מעמד של חוק,
שכ הכנסת לא אימצה מעול חקיקה קולטת בעניינ 27.ע זאת ייתכ כי חלק מהתחייבויותיה
של מדינת ישראל באמנות בילאומיות של זכויות אד חלות מכוח היות משפט בילאומי
_____________________________________

24

25
26

27

האד בחוקות ובמשפט הבילאומי קרתה בעת ובעונה אחת ,ראו David S. Law & Mila
).Versteeg, The Declining Influence of the US Constitution, 87 N.Y.U. L. REV. 762 (2012
ראו לעניי זה את ה Human Rights Act, 1998הבריטי ,שסעי  4שלו מגביל את סמכות בית

המשפט המאתר סתירה בי הוראות החוק הפנימי לבי האמנה האירופית לזכויות אד להכריז על
איהתאמת החוק להתחייבויות הבילאומיות של בריטניה )הוא אינו מוסמ לבטל את החקיקה
הסותרת( .דוגמה אחרת היא התפיסה האמריקאית שעל פיה אמנות זכויות האד ה Non-Self-
 ,Executing Treatiesולפיכ אינ מחייבות במשפט הפנימי )ראו לעיל ה"ש  .(21ראו למשל John

C. Yoo, Globalism and the Constitution: Treaties, Non-Self-Execution and the Original
).Understanding, 99 COLUM. L. REV. 1955 (1999

לתיאור המצב הפוזיטיבי במשפט הישראלי ראו רות לפידות "מקומו של המשפט הבינלאומי
במשפט הישראלי" משפטי יט .(1990) 807
אמנה בילאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות ,כ"א ) 269 ,31נפתחה לחתימה ב ;(1966אמנה
בילאומית בדבר זכויות כלכליות ,חברתיות ותרבותיות ,כ"א ) 205 ,31נפתחה לחתימה ב;(1966
אמנה בילאומית בדבר ביעור של כל הצורות של אפליה גזעית ,כ"א ) 547 ,25נפתחה לחתימה ב
 ;(1966אמנה בדבר ביטול אפליה נגד נשי לצורותיה ,כ"א ) 179 ,31נפתחה לחתימה ב;(1979
אמנה נגד עינויי ונגד יחס ועונשי אכזריי ,בלתי אנושיי או משפילי ,כ"א ) 249 ,31נפתחה
לחתימה ב ;(1984אמנה בדבר זכויות הילד ,כ"א ) 221 ,31נפתחה לחתימה בConvention ;(1989
.on the Rights of Persons with Disabilities, Mar. 30, 2007, 2515 U.N.T.S. 3
חריג מסוי לעניי היה בנוגע לפשע השמדת הע – מסיבות היסטוריות זכתה האמנה נגד השמדת
ע לחקיקה ישראלית קולטת .לדיו נרחב בכנסת וא ליישו משפטי מסוי במשפט אייכמ ראו
ברודי ונוע ,לעיל ה"ש  .5ראו ג Leora Bilsky, The Eichmann Trial and the Legacy of
Jurisdiction, in POLITICS IN DARK TIMES: ENCOUNTERS WITH HANNAH ARENDT 198 (Seyla
).Benhabib ed., 2010
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מנהגי 28.בנוס ,חלק מהזכויות הקבועות באמנות נכללו בחוקי היסוד שנחקקו ב .1992במהל
משולב מעניי ,שטר נחקר עד תו ,הצטרפה ישראל לאמנות זכויות האד המרכזיות בשנת
 1991וחוקקה ב 1992את חוקיסוד :כבוד האד וחירותו ,המקבע במשפטה החוקתי של
ישראל חלק מזכויות האד הכלולות באמנות אלו .אי זה ברור מה הקשר בי שני המהלכי,
וא המהל הראשו הוביל לשני .על כל פני ,התוצאה הסופית היא כי חוקי היסוד כללו,
חלקית ,זכויות אד מסוימות ,כגו הזכות לחיי ,חירות ,פרטיות וחופש תנועה.
בית המשפט העליו עשה רבות במהל השני על מנת לתת תוק למעמדו של המשפט
הבילאומי במשפט הישראלי .למשל ,כמה וכמה עקרונות מאמנות זכויות האד אומצו אל תו
המשפט הישראלי בדר של פרשנות א שלא קיבלו מעמד פורמלי בחקיקה הראשית .דר
מרכזית אחת שנקט בית המשפט העליו להפנמת המשפט הבילאומי במשפט הישראלי היא על
פי כלל הפרשנות הקובע כי על בית המשפט לפרש כל חוק ישראלי ,א א נית לעשות כ,
באופ שיתאי להתחייבויותיה הבילאומיות של מדינת ישראל 29.עד שלהי שנות התשעי של
המאה הקודמת היה נית לומר כי בית המשפט אינו עושה שימוש בכלל זה ,אלא להפ – בית
המשפט פירש את המשפט הבילאומי באופ שיתאי למשפט הישראלי 30.א בשני
האחרונות השפעתו של המשפט הבילאומי של זכויות האד על פסיקתו של בית המשפט
העליו הולכת וגדלה ,בעיקר במסגרת פרשנות של חקיקה ישראלית רגילה 31,ובכמה הזדמנויות
א במסגרתה של פרשנות חוק יסוד שהובילה לפסילת חקיקה ראשית של הכנסת 32.נוס על כ,
בית המשפט העליו מרבה לבחו את פעולות הצבא בשטחי לפי אמות מידה השאובות
מהמשפט הבילאומי ,לרבות מדיני זכויות האד של המשפט הבילאומי ,ככל הנראה מתו
תפיסה כי בהיעדר הסמכה נוגדת בחוק ,המשפט המנהלי הישראלי מחייב את הצבא להישע על
המשפט הבילאומי כמקור סמכויותיו בשטחי ,וכי הוא מוגבל בעת הפעלת סמכותו כרשות
מנהלית בהוראות הרלוונטיות של המשפט הבילאומי 33.יוצא אפוא כי זכויות אד רבות זכו
למעמד נכבד במשפט הישראלי ולהשפעה רבה על הפסיקה ,ג א בחלק ניכר מ המקרי לא
התבסס בית המשפט בהחלטותיו ישירות על כללי המשפט הבילאומי.
_____________________________________

28

29
30
31
32
33

השוו למשל § RESTATEMENT (THIRD) OF THE FOREIGN RELATIONS LAW OF THE UNITED STATES
)) 70 (1986רשימת זכויות שבתי משפט אמריקאי הכירו בה כמייצגות די מנהגי; בימי אלו
נערכת רשימה חדשה במסגרת המהדורה הרביעית של ה RESTATEMENT OF THE FOREIGN
.(RELATIONS LAW OF THE US
דנ"פ  7048/97פלוני נ' שר הביטחו פ"ד נד).(2000) 742 ,721 (1
עמיחי כה "בית המשפט העליו והעימות הישראליערבי :מבט מ המשפט הבינלאומי" קרית
המשפט ו .(2006) 263
בג"  4542/02עמותת "קו לעובד" נ' ממשלת ישראל ,פ"ד סא).(2006) 380–378 ,346 (1
בג"  7146/12אד נ' הכנסת )פורס בנבו.(16.9.2013 ,
ראו למשל בג"  3239/02מרעב נ' מפקד כוחות צה"ל ,פ"ד נז) ,349 (2פס'  19לפסק דינו של
הנשיא ברק ).(2003
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 .3קליטת המשפט הבילאומי של דיני זכויות האד בחקיקה בישראל –
עקרונות ומתודולוגיה
א שרבות מאמנות זכויות האד נקלטו בפסיקת בית המשפט העליו ,בי דר פרשנות חוקי
היסוד ובי דר פרשנות חקיקה רגילה ,הרי שדר המל לקליטת המשפט הבילאומי –
הקליטה המפורשת בחקיקה של הוראות הדי הבילאומי – כמעט לא ננקטה במשפט הישראלי.
ודוק ,במדינה בעלת שיטת משפט דואליסטית כמדינת ישראל ,כל התחייבות בילאומית שאינה
מלווה בחקיקה קולטת עלולה לסבול מתתאכיפה ,ה בשל הער הסמלי של החקיקה ,המדגישה
את מחויבותה של המדינה לנורמה הבילאומית ומגבירה את המודעות לדבר קיומה ,וה בשל
יכולת המוגבלת של בתי המשפט לאכו על המדינה את קיו התחייבותה בהיעדר חקיקה
מתאימה 34.בשל כ העמדה המסורתית של גופי בילאומיי הבוחני את מחויבויותיה של
המדינות למשפט הבילאומי היא כי עליה לשאו ולאמ חקיקה קולטת ,אשר תביא לידי
ביטוי את עקרונות זכויות האד הקבועי במשפט הבילאומי 35.יש להדגיש כי מלבד תפקידו
כמעודד שינוי בדי המדינתי ,אשר נועד להוביל לאימו סטנדרטי בילאומיי בחקיקה
המקומית ,אפשר שלמשפט הבילאומי יש ג תפקיד "חוס" מסוי :הוא נועד למנוע חקיקת
חוקי אשר יש בה פגיעה בזכויות האד וסתירה למחויבות הבילאומית של המדינה .למשל,
הצעת חקיקה הסותרת את מחויבותה של מדינת ישראל על פי המשפט הבילאומי אמורה ככלל
להידחות ברשות המחוקקת מטע זה ,או לכל הפחות לעבור תיקוני נוסח אשר יתאימו אותה
למחויבויות הבילאומיות של מדינת ישראל.
מטרת מחקר זה איננה להסתפק ב"מבח התוצאה" בכל הקשור להפנמת דיני זכויות האד
ולחסימת חקיקה המנוגדת לדיני אלו – איננו מבקשי לבחו רשימה מקיפה של מקרי שבה
החקיקה שנתקבלה בישראל מתאימה או לא מתאימה למחויבות הבילאומית של מדינת ישראל.
אנו מבקשי להבי את התהליכי הספציפיי המאפשרי את השפעתו של המשפט הבילאומי
של דיני זכויות האד על תהלי החקיקה ,למפות את הגורמי שהביאו לתוצאה מסוימת
ולהמלי במידת האפשר על דרכי להסדרת ההשפעה של המשפט הבילאומי על המשפט
הישראלי.
בחינת ההשפעה של המשפט הבילאומי על שני הפני של החקיקה – התאמת הדי הקיי
לחוק הבילאומי ומניעת שינויי לא חוקיי בדי הפנימי – מחייבת תשומת לב למתודולוגיה
_____________________________________

34

35

אמנ בית המשפט מעניק לאמנה משמעות פרשנית ,כמפורט לעיל ,א זו משמעות מוגבלת בלבד.
אמנה אינה יכולה לשמש מקור עצמאי לחיוב או לזכות א אי חוק ישראלי מתאי שנית לפרשו.
כמו כ כלל ההתחייבויות הבילאומיות של מדינת ישראל )מנהגי ואמנות( נסוגות מפני חוק
ישראלי שסותר אות ישירות .ראו תומר ברודי "מעמדו של המשפט הבינלאומי במשפט המדינתי"
משפט בינלאומי ) 71–65רובי סיבל ויעל רונ עורכי ,מהדורה שלישית.(2016 ,
ראו למשל U.N. Human Rights Comm., General Comment 31: The Nature of the General
Legal Obligation Imposed on States Parties to the Covenant, P 13, U.N. Doc.
).CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 (Mar. 29, 2004
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השפעת דיני זכויות האד על הליכי החקיקה בישראל

הנכונה של הבחינה .דיני זכויות האד ה חלק מהמארג החוקי ,הפוליטי והחברתי של מדינת
ישראל ,וההתחשבות בה ובחקיקת איננה נובעת רק ,או א בעיקר ,מההתחייבויות הבי
לאומיות של המדינה .קיימי כוחות פוליטיי במדינת ישראל התומכי בחקיקת החוקי
התומכי בזכויות האד ,ויש לה טעמי חשובי לעשות כ ג בלא קשר למחויבות בי
לאומית כזו או אחרת .בשל כ – בחינת ההשפעה של המשפט הבילאומי על תהליכי החקיקה
של חוקי המבטאי זכויות אד צריכה לגלות רגישות לפרטי התהליכי ,ובמידה רבה למארג
האינטרסי המשפיע על החקיקה בכללותה .יש לציי כי אשר לאפקט ה"חוס" של המשפט
הבילאומי ,מדידת ההשפעה של ההתחייבויות הבילאומיות קשה עוד יותר ,שכ אנו נדרשי
ליצור מעי מציאות מדומה ) – (counter-factualמה היו פניה של החקיקה הישראלית אלמלי היו
דיני זכויות האד ומחויבויותיה הבילאומיות של מדינת ישראל מונעי חקיקת חוקי
מסוימי? למרות זאת ננסה לבחו את פרטיה של כמה תהליכי שבה האיו המרומז או
המפורש בהיות חקיקה מסוימת סותרת את המשפט הבילאומי הוביל ככל הנראה לשינוי
בהצעות חוק או לגניזת.
המתודולוגיה הנדרשת במחקר מעי זה מורכבת מכמה רמות :ראשית עלינו לאתר את
הצמתי שבה למשפט הבילאומי יכולה להיות השפעה על החקיקה; שנית עלינו לפתח
דרכי לבדיקה מה אכ הייתה ההשפעה של המשפט הבילאומי על תהליכי החקיקה בצמתי
אלו; שלישית עלינו לזהות את מגוו האינטרסי הנוספי אשר באו לידי ביטוי בתהליכי אלו
ואת השפעת בפועל על תהלי החקיקה; לבסו עלינו לנסות לזהות דפוסי חוזרי של
השפעות של משפט זכויות האד על החקיקה ולהשתמש בדפוסי אלו על מנת לנסות לתאר את
נקודות החוזק מחד ואת הכשלי המבניי מאיד של תהליכי החקיקה.
איתור צומתי ההשפעה נעשה באמצעות בחירה של כמה חקרי מקרה פרטניי שבה נית
לזהות השפעה של המשפט הבילאומי על המשפט הישראלי .את המקרי בחרנו לאור הידע
הקוד שלנו על אודות השפעת המשפט הבילאומי על תהליכי חקיקה ולפי המלצות של
מומחי בתחו 36.ניסינו לבדוק בכל אחד מהמקרי האמורי כמה משתני אשר השפיעו על
התהלי לאור שיחות שערכנו ע אנשי שהיו מעורבי בהלי החקיקה .באמצעות שיחות אלו
ניסינו למפות את הלי החקיקה ,את הצמתי שבה השפיע המשפט הבילאומי על הלי
החקיקה ואת מידת ההשפעה שלו37.
בכל אחד מחקרי המקרה השתדלנו לאתר את ההתייחסות למשפט הבילאומי – באיזה
הקשר הוא נדו במסגרת הכנת הצעת החוק או בדיוני של הכנסת וועדותיה שעסקו בחוק
בשלביו השוני של הלי החקיקה .ניסינו לזהות ג את מגוו הקבוצות והארגוני שפעלו בעד
_____________________________________

36
37

יש לציי כי בחירת המקרי אינה חופשית מהטיה מסוימת ) – (selection biasשכ בחרנו מקרי
שבה ידענו ,או האנשי שדיברנו את ידעו ,שלמשפט הבילאומי של זכויות האד הייתה
השפעה כלשהי על הלי החקיקה.
ראוי לציי כי מרבית השיחות שנוהלו ע אנשי המקצוע שהיו מעורבי בהליכי החקיקה לקראת
כתיבתו של מאמר זה נעשו שלא לציטוט ושלא לייחוס.

79

עמיחי כה ,טל פילברג ויובל שני

חוקי י 2017

או נגד קבלתה של הצעת החוק ולאתר את האינטרסי השוני שלה .את מגוו חקרי המקרה
והממצאי של מחקר זה נציג בחלק ב של המאמר.
חלק ג של המאמר עוסק במסקנות הכלליות שאנו מסיקי מחקרי המקרה ובזיהוי המאפייני
של הלי החקיקה בישראל ,ככל שהוא משיק למשפט זכויות האד הבילאומי .בחלק זה של
המחקר יוצגו כמה חקרי מקרה העוסקי בכמה תהליכי חקיקה הנוגעי להתחייבויותיה הבי
לאומיות של ישראל מכוח דיני זכויות האד של המשפט הבילאומי ,בניסיו להתחקות אחר
מקורותיה של התהליכי ומתו רצו להבי עד כמה הלי החקיקה נבע מהתחייבויותיה של
מדינת ישראל והושפע מה לפי הדי הבילאומי .כאמור ,חקרי המקרה כא ה מחקר ראשוני
בלבד בתחו זה ,שכמעט לא זכה למבט רוחבי .אשר על כ איננו טועני כי המקרי המופיעי
כא משקפי במלואו את מכלול המקרי שבה קיו ההתחייבויות הבילאומיות של מדינת
ישראל בתחו דיני זכויות האד  .ע זאת המקרי שנבחרו נועדו לייצג את הקטגוריות
המרכזיות של המקרי שבה המשפט הבילאומי השפיע או היה יכול להשפיע על תוכני
החקיקה בישראל (1 :מקרי שבה נראה כי קיימת זיקה ישירה בי יזמת החקיקה לבי דבר
קיומה של התחייבות בילאומית;  (2מקרי שבה תכלית החקיקה עולה בקנה אחד ע האמנה
או ע ההתחייבות הבילאומית ,אול לא ברור כי יש זיקה ישירה ביניה ,או שהזיקה אינה
מפורשת;  (3מקרי המתייחסי להצעות חוק הסותרות לכאורה אמנה בילאומית.
כאמור לעיל ,בחרנו שורה של מקרי שבה נטע כי החקיקה בישראל היא בעלת זיקה
)חיובית או שלילית כפי שהוסבר לעיל( למשפט הבילאומי בכלל ולדיני זכויות האד בפרט.
בכל אחד מהמקרי השתדלנו לבחו לא רק את התוצאה הסופית של תהלי החקיקה אלא א
את הגורמי שהביאו לתוצאה ואת הצעדי שנקטו הצדדי השוני לתהלי על מנת למנ את
הטיעו הכרו במשפט הבילאומי .השתדלנו לברר תחילה מה הייתה הבעייתיות שנטענה
במסגרת כל אחד מהליכי החקיקה ביחס למשפט הבילאומי ,ואת יחסי הגומלי בי הצעת
החוק הנדונה לבי ההתחייבות הבילאומית הרלוונטית של מדינת ישראל בתחו זכויות האד.
נוס על האמור לעיל בחנו כמה שאלות שנראות לנו רלוונטיות להלי החקיקה:
) (1מהי הזיקה שנוצרה במהל הדיו בהצעת החוק בינה לבי המשפט הבילאומי?
) (2מי היו הגורמי המעורבי בחקיקה ומה האינטרסי שה שאפו לקד?
) (3מי היו הגורמי המעורבי בהעלאת טענות מכוח המשפט הבילאומי? הא גורמי בי
לאומיי היו מעורבי בהליכי אלו?
קטגוריה ) :(1חוקי שבה קיימת זיקה ישירה בי החקיקה לבי התחייבות בילאומית
הקטגוריה הראשונה כוללת מקרי שבה מצאנו כי יש זיקה ישירה ומפורשת בי ההתחייבות
הבילאומית של מדינת ישראל בתחו זכויות האד לבי הלי החקיקה .באות מקרי נית
להניח במידה רבה של ודאות כי אכ ההתחייבות הבילאומית הייתה אחד מהגורמי המרכזיי
שהביאו את המדינה לנקוט את הלי החקיקה .במסגרת קטגוריה זו נבח את החוקי האלה:
חוקי שוני הנוגעי לזכויות ילדי; חוק איסור סחר בבני אד; תיקו חוק העונשי – שוחד
עובדי ציבור זרי.
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א( חוקי הנוגעי לזכויות ילדי
כללי
על האמנה הבילאומית בדבר זכויות הילד חתמה מדינת ישראל ביו  3ביולי  1990ואושררה
ביו  4באוגוסט  .1991האמנה כוללת הוראות שונות בדבר הגנה על ילדי והבטחת זכויותיה
במדינה .חלק מההוראות הנוגעות לזכויות אלה עוסקות בצור לחוקק ,או להטמיע בדר אחרת
במשפט הפנימי ,חוקי המגני על הזכויות המופיעות באמנה 38.מאז החתימה על האמנה הבי
לאומית בדבר זכויות הילד ננקטו צעדי אחדי לש הטמעת עקרונותיה בחקיקה הישראלית,
בי היתר הוקמה בכנסת ה 15ועדה העוסקת בהגנה על זכויות הילד ,שמטרותיה ה "הגנה על
הילדי וקידו מעמד הילדי ובני הנוער ,במטרה לממש את זכויותיה ברוח האמנה הבי
לאומית לזכויות הילד ."...מלבד זאת ,ביו  27ביוני  1997מינה שר המשפטי דאז ,צחי הנגבי,
את הוועדה לבחינת עקרונות יסוד בתחו הילד והמשפט ויישומ בחקיקה )להל :ועדת רוטלוי
או הוועדה( .הוועדה הגישה את המלצותיה לשר המשפטי בחודש מרס 39.2004
יש להדגיש כי ועדת רוטלוי מונתה בעקבות הצטרפותה של מדינת ישראל לאמנה הבי
לאומית לזכויות הילד ,ובכתב המינוי שלה נכתב כדלקמ" :הוועדה מונתה במטרה לערו בחינה
מקפת של הדי הישראלי בשאלות הנוגעות לזכויות הילד ,למעמדו המשפטי ולרווחתו ,לאור
האמנה הבילאומית בדבר זכויות הילד" 40.הוועדה גיבשה שישה דוחות מקיפי ,שהיו תוצר
של שש שנות עבודה ,ובה נכללה הצעה לרפורמה מקיפה בחקיקה הישראלית .אלה תיקוני
החקיקה שהתבססו על דוח הוועדה :תיקו מס'  14לחוק הנוער )שפיטה ,ענישה ודרכי טיפול(,
התשס"ח– 41;2008תיקוני לחוק דיני הראיות )הגנת ילדי( ,התשט"ו– 42;1955תיקו לחוק
אימו ילדי )תיקו מס'  ,(8התשע"א–43.2010
על הקשר בי המלצות הוועדה והחקיקה שבעקבותיה לבי האמנה לזכויות הילד נית ללמוד
מכמה אינדיקציות :ראשית ,בכתב המינוי של הוועדה הוצבו בפניה שלוש מטרות עיקריות44:
 .1גיבוש תפיסות יסוד באשר לילדי ,לזכויותיה ולמעמד לפי עקרונות האמנה לזכויות
הילד.
 .2עריכת בחינה ביקורתית מקיפה של החקיקה הישראלית לאור תפיסות יסוד אלה וגיבוש
הצעות חקיקה מקיפות שמטרת להתאי את החקיקה לעקרונות האמנה.
_____________________________________

38
39
40
41
42
43
44

למשל ס'  (2)16 ,4לאמנה לזכויות הילד ,כ"א ) 31נפתחה לחתימה ) (1989אושררה ונכנסה לתוק
ב.(1991
הוועדה לבחינת עקרונות יסוד בתחו הילד והמשפט ויישומ בחקיקה דוח הוועדה – חלק כללי
) (2003) 32להל :דוח רוטלוי(.
ש ,בעמ .12–11
ס"ח .688
ס"ח .96
ס"ח .110
תמר מורג "השפעת הוועדה לבחינת עקרונות היסוד בתחו הילד והמשפט על תפישות העומק של
הפסיקה הישראלית" משפחה במשפט ג–ד .(2010–2009) 67
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 .3בחינת הצור ביצירת מנגנוני יישו כלליי וספציפיי לש יישו עקרונות היסוד
והעקרונות החקיקתיי שיגובשו לאור.
שנית ,בחלק הכללי לדוח נכתב כי "מינוי הוועדה אפשר לראשונה במדינת ישראל עריכה של
בחינה מקפת מתו מבט כולל של החקיקה הנוגעת לילדי וקביעת עקרונות אחידי ,מסודרי
ומגובשי לעריכתה .כל זאת ,תו שהאמנה משמשת כנקודת מוצא לדיוני הוועדה" 45.בהמש
הוסבר כי "נקודת המוצא לדיו הייתה הוראות האמנה ,וזאת בהתא לכתב מינויה" .ואכ ,על פי
האמור בחלק הכללי בדוח הוועדה ,הוועדה הקדישה כשנה מעבודתה לבחינת הסוגיות
הרעיוניות שעולות מהגדרת התפיסה בדבר זכויות הילד כעולה מ האמנה ,ותהלי פרשנות
האמנה בה בוצע אגב לימוד מתמיד של עמדת המשפט הבילאומי בנושא והתייחסות לאמנה
של אנשי מקצוע מובילי.
שלישית ,אחת הסיבות המרכזיות להקמתה של הוועדה הייתה פנייתה לשר המשפטי של
ד"ר תמר מורג ,שהייתה באותה העת מנהלת מרכז הילד והמשפט במועצה הלאומית לשלו
הילד 46.פנייתה של ד"ר מורג התבססה ה על הטענה כי יש צור בתיקו מקי בדיני הילדי
בישראל ,המורכבי טלאי טלאי ,וה על הטענה כי הצטרפותה של מדינת ישראל לאמנה
הבילאומית בדבר זכויות הילד מחייבת את התאמת החקיקה הישראלית לאמנה 47.פניית ד"ר
מורג לשר המשפטי זכתה לתמיכה חזקה בידי מי שהייתה באותה העת המשנה ליוע המשפטי
לממשלה ,עו"ד יהודית קרפ )אשר כיהנה בשני  2003–1996ג כחברה בוועדת האו" הממונה
על יישו האמנה( ,אשר ראתה א היא בהלי החקיקה כדבר המתחייב מאשרור ישראל את
האמנה הבילאומית בדבר זכויות הילד48.
לבסו ,במקומות שוני בדוח הוועדה נאמר מפורשות כי יש לפרש את הדי הישראלי
ולפתחו לאור העקרונות והמחויבויות הגלומי באמנה בדבר זכויות הילד .ג בחוקי שנולדו
ישירות מהמלצות הוועדה נית למצוא זיקה "עקיפה" ביניה לבי האמנה ,מאחר שההמלצות
חופפות ברוב את ההתחייבויות הבילאומיות של ישראל ,על פי האמנה ,כמפורט לעיל.
א( החוק לציו מידע בדבר השפעת חקיקה על זכויות הילד ,התשס"ב–492002

הדי המצוי
החוק לציו מידע בדבר השפעת חקיקה על זכויות הילד נחקק בשנת  ,2002ומטרתו ,כאמור
בסעי  2לחוק ,היא "לחייב את חברי הכנסת ואת הממשלה לבחו ,במהל הכנת הצעת חוק
לקריאה ראשונה ,את השפעתה של הצעת החוק על זכויותיה של ילדי ,ברוח עקרונות
האמנה".
_____________________________________
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ש ,בעמ .31
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ש ,בעמ .70
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זיקה למשפט הבילאומי
אי הוראה מפורשת באמנה הדורשת מהמדינה החברה בה כי תחוקק חוק מסוג זה .ע זאת
מדובר בחוק כללי – "תשתיתי" – שמטרתו היא לבדוק כיצד חקיקת כל חוק בישראל עשויה
להשפיע על זכויות ילדי כדי להג על זכויותיה ג במקרה של פגיעה פוטנציאלית בהוראות
האמנה .אשר על כ אי זה מפתיע כי הגופי העוסקי בזכויות ילדי ואשר השתתפו בדיוני
הוועדה בכנסת נקטו את הגישה כי הדרישה עולה מרוח האמנה50.
הגורמי המעורבי בחקיקה
מדובר בהצעת חוק שמקורה בוועדה לזכויות הילד .בדיוני בכנסת השתתפו נציגי משרד
המשפטי ,חינו ורווחה ,וכ המועצה לשלו הילד ותלמידי.
הצעת החוק נועדה לקד ,לשיטת המציעי ,את הפנמת הזכויות הגלומות באמנת זכויות
הילד בהבטיחה כי המחוקק יביא בחשבו ,בפומבי ובשקיפות מלאה ,את ההשפעה של כל דבר
חקיקה על זכויותיה של ילדי .את הצעת החוק )והצעות דומות( קידמו המועצה הלאומית
לשלו הילד והעומד בראשה.
דא עקא ,משרד המשפטי התנגד להצעת חוק זו .לשיטתו ,השפעת דבר חקיקה על
זכויותיה של ילדי ועל זכויות אד אחרות נבחנת בבחינה הקבועה הרגילה שעושי אלו
העוסקי במלאכת החקיקה ,ומשכ אי בחוק צור של ממש .יתרה מזו ,תזכירי החוק
הממשלתיי מופצי להערות הציבור ,ובמסגרת זאת מתקבלות ,בי השאר ,הערות מגופי
העוסקי בנושאי הנוגעי לזכויות ילדי .משכ ,אי צור בעיגו פורמלי של הצור בפירוט
השפעת הצעת החוק על זכויות ילדי – דרישה אשר תסרבל את הלי החקיקה 51.א כי הטיעו
של משרד המשפטי היה ענייני ולא נבע ככל הנראה מעמדה העוינת את המטרה של קידו הגנה
על זכויות ילדי ,החוק התקבל בכנסת .נראה כי החוק השתלב במגמה של פעילות להגברת
ההפנמה של זכויות הילד ככלל ושל הוראות האמנה בפרט בחוק הישראלי )מגמה אשר הובילה
בי היתר להקמת ועדת רוטלוי בסו שנות התשעי(.
לא ידוע לנו על גופי אופוזיציה שהתנגדו להתייחסות בחקיקה להוראות הקבועות באמנה
לזכויות הילד ולתיקוני חקיקה לפי הזכויות המופיעות בה .יש לציי כי ג השיקולי שבגינ
התנגד משרד המשפטי לתיקו הקונקרטי האמור היו פרוצדורליי במהות ולא היו קשורי
לצור ביישו האמנה לזכויות הילד.

_____________________________________
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51

ס'  4–3להצעת חוק תסקיר טובת הילד בחקיקה התשס"א– ,2001ה"ח  .533 ,2983ראו במיוחד
בפרוטוקול ישיבה מס'  104של הוועדה לקידו מעמד הילד ,הכנסת ה.(11.6.2001) 15
למשל ,פרוטוקול ישיבה מס'  104של הוועדה לקידו מעמד הילד ,הכנסת ה.(11.6.2001) 3 ,15
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אינדיקציות להשפעת האמנה על חקיקת החוק
.1

.2
.3
.4

הוועדה לקידו מעמד הילד :בדוח הוועדה לקידו מעמד הילד שפורס ביו  22ביולי
 52,2002נכתב לעניי חוק השפעת חקיקה על זכויות הילד כי "החוק קובע שבכל הצעת חוק
ממשלתית או פרטית המגיעה לקריאה ראשונה ,ייכלל בדברי ההסבר מידע לגבי השפעתו
הצפויה ,החיובית או השלילית ,של החוק על הילדי וזכויותיה ,זאת בהתא לעקרונות
האמנה הבילאומית לזכויות הילד".
זמ הצעת החוק :הצעת החוק החלה לקרו עור וגידי בתקופה שבה ציינו עשר שני
לחתימה על האמנה בדבר זכויות הילד ,בד בבד ע עבודתה של ועדת רוטלוי.
בדיוני לקראת הצבעה על הצעת החוק בוועדה לזכויות הילד הוזכרה האמנה בכמה
הקשרי ,ובכל אחד מה צוי כי יש חשיבות כי הזכויות הקבועות באמנה יבואו לידי ביטוי
בחקיקה הישראלית53.
בחוק נקבע כי המידע בדברי ההסבר לחוקי יכלול את "מהות והיק ההשפעה הישירה
והעקיפה על טובת ילדי וזכויותיה לרבות על תנאי חייה והשירותי הניתני לה ,הכל
על פי עקרונות האמנה".

אייישו מלא של מסקנות ועדת רוטלוי
דוח רוטלוי מונה סיסטמטית את המקומות שבה יש צור לעשות שינוי על מנת לקיי את
התחייבויותיה של ישראל במשפט הבילאומי .אלא שדוח רוטלוי יוש רק בחלקו .למשל,
הפרק בדוח העוסק בהגנה על ילדי נפגעי עברה יוש חלקית בלבד ,ולמרות המלצת הדוח לא
אומ בישראל מנגנו המיועד להתאי את חוק נפגעי העברה למצב המיוחד של ילדי נפגעי
עברה )שכ חלק מהזכויות הניתנות בישראל לנפגע העברה ,כגו זכות ההשתתפות בהליכי
פליליי ,מצריכות התאמה מיוחדת לילדי( .ועדת רוטלוי הגישה הצעה להתאמות מעי אלו ,א
אלו מעול לא קודמו בכנסת .ע זאת יש לציי כי ההתאמות האמורות אינ מחויבות במפורש
באמנה ,אלא מדובר בפיתוח פרשני של עקרו טובת הילד )בתחו המשפט הפלילי( .ככל
הנראה ,זו אחת הסיבות שמשרד המשפטי בחר שלא לקד המלצות אלו של הוועדה.
בכמה הזדמנויות ,לרבות בהצגה פומבית לפני הוועדה הבילאומית לזכויות הילד ,הביעה
השופטת רוטלוי את אכזבתה מהעובדה שהליכי החקיקה בכמה הצעות שהציעה במסגרת
הוועדה לא הגיעו לכלל מימוש54.
_____________________________________
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הוועדה לקידו מעמד הילד די וחשבו )(22.7.2002
.docs/yeled15-4.htm#8
ראו למשל פרוטוקול ישיבת הוועדה לקידו מעמד הילד ,הכנסת ה) (2.7.2002) 15ישיבה לא
ממוספרת(; פרוטוקול ישיבה מס  144של הוועדה לקידו מעמד הילד ,הכנסת ה.(12.3.2002) 15
סביונה רוטלוי "אחריות המדינה בקידו זכויות ילדי" זכויות הילד והמשפט הישראלי ) 63תמר
מורג עורכת.(2010 ,
www.knesset.gov.il/committees/heb/
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ב( חוק איסור סחר בבני אד )תיקוני חקיקה( ,התשס"ז–552006

הדי המצוי
בשנת  ,2006במסגרת חוק איסור סחר בבני אד )תיקוני חקיקה( ,תוק חוק העונשי באופ
המרחיב את ההסדרי שאוסרי על התנהגויות עקיפות הנוגעות לסחר בבני אד ,כגו איסור על
גרימה לעזיבת המדינה לש סחר או זנות ,החמרת ענישה בעברות סחר וכ קביעת הגדרה
מסודרת ואיסור על סחר בבני אד ,עברה שעונשה ששעשרה שנות מאסר56.
הזיקה למשפט הבילאומי
אמנות :נושא הסחר בבני אד בכלל ובנשי ובקטיני בפרט מוסדר בכמה אמנות בילאומיות
שישראל צד לה ,לרבות האמנה בדבר ביטול אפליה נגד נשי לצורותיה ,אשר מטילה על
המדינות החברות את החובה לפעול ,לרבות באמצעות חקיקה ,למיגור כל צורות הסחר בנשי
וניצול זנות נשי )אמנה זו אושררה בשנת  ;(1991האמנה בדבר זכויות הילד ,אשר מטילה על
המדינות החברות את החובה להג על ילדי מפני ניצול מיני וזנות )אמנה זו אושררה בידי
ישראל בשנת  ;(1991האמנה להשבתת הסחר בבניאד וניצול זנות של אחרי) 57אמנה זו
אושררה בשנת  ;(1950אמנה בדבר עבדות 58והפרוטוקול המתק אותה) 59מסמכי אלה אושררו
בשנת  ;(1955אמנה נוספת בדבר ביטול העבדות ,הסחר בעבדי ומוסדות ומנהגי הדומי
לעבדות) 60אמנה זו אושררה בשנת .(1956
ביקורת בילאומית :במש זמ רב ספגה מדינת ישראל ביקורת בילאומית בשל הסחר
בבני אד המתרחש בתחומיה .ביטוי מובהק לכ נית בדוח משרד החו האמריקני שבו דורגה
מדינת ישראל בשנת  2001בקבוצה השלישית )והנמוכה ביותר( של מדינות שאינ עושות
מאמצי של ממש להילח בתופעה 61.בשני  2002ו 2003נכללה ישראל ברשימת המדינות
המצויות בקבוצת הביניי שאמנ עושות מאמצי אול אינ מגיעות לרמה המינימלית של
מלחמה בתופעת הסחר בבני אד 62.בי הקריטריוני שמחלקת המדינה האמריקאית הציבה
לבחינת האפקטיביות של המאבק בסחר בבני אד היו קביעת איסור פלילי על סחר בבני אד,
הענשת המעורבי בסחר שכזה וכ קביעת ענישה ההולמת את חומרת התופעה ,המתיישבת ע
_____________________________________

55
56
57
58
59
60
61
62

ס"ח .2
ראו למשל ס 374א375 ,א376 ,א377 ,#376 ,א–377ה לחוק העונשי ,התשל!ז–.1977
אמנה להשבתת הסחר בבניאד וניצול זנות של אחרי ,כ"א ) 631 ,26נפתחה לחתימה ב.(1949
אמנה בדבר עבדות ,כ"א ) 307 ,202נפתחה לחתימה ב.(1926
פרוטוקול המתק את האמנה בדבר עבדות ,כ"א ) 327 ,202נפתחה לחתימה ב.(1926
כתב סופי ואמנה נוספת בדבר ביטול העבדות ,סחר עבדי ומוסדות ומנהגי הדומי לעבדות ,כ"א
) 1 ,9נפתחה לחתימה ב.(1956
ראו ).U.S. Dep’t of State, Trafficking in Persons Report 15 (2001
בשנת  2012נכללה ישראל בקבוצה הראשונה של המדינות שנאבקות ביעילות בתופעת הסחר בבני
U.S. Dep’t of State, Trafficking in Persons Report 194 (2012),
אד .ראו
.http://www.state.gov/documents/organization/192595.pdf
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ענישה בעברות חמורות אחרות ,כגו אונס או תקיפה מינית אלימה .בנוס ,נדרשת הגנה ,מניעה
וכ העמדה לדי של החשודי בעברות אלה.
יוז החוק :הצעת חוק ממשלתית של משרד המשפטי.
אינדיקציות אפשריות לקשר למשפט הבילאומי
הסיטואציה הנתונה :בשני שקדמו לחקיקת החוק התגברה התופעה של סחר בבני אד בישראל
לממדי רחבי היק ,ובעקבות דוח מחלקת המדינה האמריקאית בסוגיית הסחר בבני אד
בישראל 63נוצר תמרי חזק להפחית את היק התופעה ,שכ משמעות הימצאותה של מדינת
ישראל ב"רשימה השחורה" של מדינות שבה יש סחר ענ ובהיקפי גדולי בבני אד ,בניגוד
להוראות הדי הבילאומי בנושא ,הייתה פגיעה בתדמית המדינה כמכבדת זכויות אד ,כמו ג
חשש להכבדה של ממש בהלי מת הסיוע הכלכלי של ארצות הברית לישראל64.
מקור הצעת החוק :מדובר בהצעת חוק ממשלתית .הצעת החוק אמנ מאוחרת למרבית
האמנות העוסקות בנושא ,אול חקיקה בנושא הייתה תנאי מוקד לש הצטרפות לפרוטוקולי
ולאמנות מאוחרי יותר ,כגו הפרוטוקול לאמנה בדבר פשע מאורג למניעת סחר בבני אד65,
אשר אי אפשר להצטר אליה ללא התאמת החקיקה לסטנדרטי הנדרשי בה.
דברי ההסבר להצעת החוק :בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב כדלקמ" :ישראל חתמה
ביו  14.11.2001על הפרוטוקול למניעה ,מיגור וענישה של סחר בבני אד ,וכ על הפרוטוקול
בדבר סחר בילדי ,זנות של ילדי ופורנוגרפיה של ילדי 66שנועדו להילח ,בי השאר,
בתופעות אלה" )כלומר – התופעות שנאסרו בחוק( .בהמש נכתב" :החוק המוצע נועד בעיקרו
לשרת כמה מטרות :ראשית ,להעניק כלי לשיפור המאבק בסחר בבני אד ולהגנה על
קרבנותיו ,ג כשמדובר בסחר למטרות שאינ עיסוק בזנות .שנית ,להתאי את החקיקה
הישראלית לאמנות בילאומיות שעליה חתמה מדינת ישראל כדי שהמדינה תוכל לאשרר
ובכ ליטול חלק חשוב במאבק הבילאומי"67.
_____________________________________
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64
65
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Victims of Trafficking and Violence Protection Act of 2000, Pub. L. No. 106-386, § 110(a),
114 Stat. 1464, 1482: “(a) STATEMENT OF POLICY- It is the policy of the United States
 not to provide nonhumanitarian, nontrade-related foreign assistance to any government that(1) does not comply with minimum standards for the elimination of trafficking; and (2) is not
”.making significant efforts to bring itself into compliance with such standards

ראו למשל פרוטוקול ישיבת הוועדה המיוחדת לבחינת בעיית העובדי הזרי ,הכנסת ה16
).(1.2.2005
פרוטוקול למניעה ,לדיכוי ולהענשה על סחר בבני אד ,בעיקר נשי וילדי ,המשלי את אמנת
האומות המאוחדות נגד פשע מאורג חוצה גבולות ,כ"א ) 1 (1529)56נפתח לחתימה ב(2000
)אושרר ב.(23.7.2008

Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child

) Prostitution and Child Pornography, May 25, 2000, 2171 U.N.T.S. 227ישראל אשררה את
הפרוטוקול ב.(19.6.2008
הצעת חוק העונשי )תיקו מס ) (91איסור סחר בבני אד( ,התשס!ו– ,2006ה"ח הממשלה 236
)ההדגשות הוספו – ע"כ ,ט"פ ,י"ש(.

חוקי י 2017

השפעת דיני זכויות האד על הליכי החקיקה בישראל

ועדה פרלמנטרית שהוקמה בכנסת בעניי זה ציינה בכמה הקשרי את הדרישה הבילאומית
להתמודדות ע התופעה .ע זאת הדגישה הוועדה כי מדובר בקושי ניכר שעמו מתמודדת מדינת
ישראל ,ואשר הצור להתמודד עמו היה קיי ג אלמלא הדרישות הבילאומיות68.
פרוטוקולי של הדיוני בכנסת :בדיוני בכנסת נאמר מפורשות שהסוגיה התעוררה בשל
הביקורת הבילאומית והמחויבות שהתחייבה ישראל בהצטרפותה לאמנות האמורות69.
לא נמצא כי הייתה התנגדות רבה מצד חברי כנסת או משרדי ממשלה לתיקוני האמורי
לחוק ,ונראה כי ככלל ,ה היו מקובלי על מרבית העוסקי במלאכה.
יש לציי כי מלבד חוק איסור סחר בבני אד חוקקה ישראל סדרה של חוקי המסייעי
למאבק בסחר בבני אד ,למשל תיקו לחוק הסיוע המשפטי הנות זכות לסיוע משפטי חינ
לכלל קרבנות העבדות והסחר בבני אד; חוק הגבלת שימוש במקו לש מניעת ביצוע עברות,
המסמי את המשטרה ובתי המשפט לסגור בתי בושת לתקופות קצובות וכיוצא באלה 70,וכ
הקימה ועדות שונות ,וא יחידה מיוחדת במשרד המשפטי לתיאו המאבק בסחר בבני אד71.
ג( תיקו חוק העונשי – שוחד עובדי ציבור זר
הדי המצוי
סעי 291א לחוק העונשי קובע כדלקמ" :הנות שוחד לעובד ציבור זר בעד פעולה הקשורה
בתפקידו ,כדי להשיג ,להבטיח או לקד פעילות עסקית או יתרו אחר בנוגע לפעילות עסקית,
דינו כדי נות שוחד לפי סעי  ."291כלומר :התיקו לחוק קובע כי מת שוחד לעובד ציבור זר
משמעו בדיוק כמת שוחד לעובד ציבור בישראל.
הזיקה למשפט הבילאומי
הרקע במשפט הבילאומי :ביו  22.12.2008התקבלה החלטת ממשלה מס'  ,4355שאשררה
את הצטרפות מדינת ישראל לאמנת האו" נגד שחיתות 72,וביו  12.2.2009התקבלה החלטת
ממשלה מס'  ,4481שאישרה את הצטרפות מדינת ישראל לאמנת ה OECDבדבר מאבק בשוחד
_____________________________________
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71
72

ראו למשל פרוטוקול ישיבה מס  33של ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא סחר בנשי ,הכנסת ה
.(15.7.2002) 15
ראו למשל פרוטוקול ישיבה מס'  46של הכנסת ה.17.10.2006 ,17
ראו ג "תמונה בהיע מבט על פעילות הממשלה למע המאבק בסחר בבני אד" )מסמ מאת רחל
גרשוני ,מתאמת בי משרדית של המאבק בסחר בבני אד ,מאי http://www.justice.gov.il/ ,(2010
.Units/YeutzVehakika/NosimMishpatim/Documents/traffickingklalitaksirmay2010.doc
הרשימה כוללת את ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא סחר בבני אד ,ועדת המשנה של הכנסת
למאבק בסחר נשי ,ועדת המנכ!לי הקבועה למאבק בסחר בבני אד ואת יחידת תיאו המאבק
בסחר בבני אד.
החלטה  4355של הממשלה ה" 31אשרור הצטרפות ישראל לאמנת האו" נגד שחיתות"
) ;(22.12.2008לאמנת האו" המקורית ,ראוOECD Convention on Combating Bribery of :
.Foreign Public Officials in International Business Transactions, Feb. 15, 1999, 37 ILM 1
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של עובדי ציבור זרי בעסקאות בילאומיות 73.אשרור אמנות אלה היה חלק מתהלי הצטרפות
מדינת ישראל לארגו ה.OECD
אמנת ה OECDמיועדת להילח בתופעה של מת שוחד לעובדי ציבור זרי בעת עריכת
עסקאות בילאומיות .העיקרו שבבסיס האמנה הוא הפללת מעשי של מת שוחד לעובדי
ציבור זרי )סעי  1לאמנה( וקביעת עונש מתאי הדומה לזה המושת במקרה של עברה של מת
שוחד לעובדי ציבור מקומיי )סעי  3לאמנה( .האמנה כוללת הוראות שונות בנוגע לעברה
ואכיפתה ,שכוללות בי היתר את הגדרתה של עברת מת השוחד לעובד ציבור זר כעבירה בת
הסגרה בחקיקה הפנימית )סעי  10לאמנה( וכ קביעת העונש לעברת השוחד הזר – שלילת
חירות ,סנקציות כספיות ,תפיסה וחילוט )סעי  3לאמנה( .יש לציי כי קיי פיקוח קפדני על
יישו האמנה בידי קבוצת עבודה של הארגו לנושא מניעת שוחד בעסקאות בילאומיות,
המורכבת מנציגי המדינות החברות באמנה .בחודש דצמבר  2008הצטרפה ישראל לקבוצת
העבודה ,ומאז היא משתתפת בדיוני הקבוצה בקביעות74.
הצעת חוק העונשי העוסקת במת שוחד לעובד ציבור זר פורסמה ביו  11.6.2008וכללה
את סעי 291א הכולל עבירה פלילית חדשה של מת שוחד לעובד ציבור זר.
הגופי המעורבי בחקיקה :מדובר בהצעת חוק ממשלתית של משרד המשפטי.
אינדיקציות אפשריות לקשר למשפט הבילאומי
זמ החקיקה :החוק מאוחר להצטרפות לאמנה ,והוא עולה בקנה אחד במלואו ע האמור בה.
דברי ההסבר לחוק :בדברי ההסבר לחוק מופיעה התייחסות מפורשת להיותה של קביעת
איסור פלילי כאמור תנאי להצטרפות לאמנת ה ,OECDשעליה חתמה ישראל בחודש נובמבר
 .2005וכ נכתב" :קביעת איסור כאמור בהקשר של ניהול עסקאות בילאומיות נדרשת על פי
אמנת ה OECDנגד שחיתות שעליה חתמה מדינת ישראל בחודש נובמבר  ,2005וכ על פי
]האמנה[ בדבר המלחמה בשוחד עובדי ציבור זרי בעסקאות בילאומיות ,שקביעת איסור
פלילי כאמור היא תנאי להצטרפות אליה"" .כדי להתאי את הדי הישראלי לדרישת אמנת
האו" ואמנת – OECDמוצע לקבוע עבירה בסימ ה' לפרק ט' בחלק ב' לחוק ,שכותרתו
'עבירות שוחד' ,אשר תקבע איסור מפורש על מת שוחד לעובדי ציבור זר הקשר של פעילות
עסקית .רכיבי העבירה המוצעת עוני על דרישות האמנות"75.
הדיוני בכנסת :בדיו בכנסת נאמר מפי נציגי משרד המשפטי כדלקמ" :אנחנו נדרשי ג
באמנת האו" נגד שחיתות ,שישראל חתמה עליה ,המבקשת לאשרר אותה – להוסי עבירה כזו,
והדרישה ג קבועה באמנת ה OECDבדבר שוחד עובדי ציבור בעסקאות בינלאומיות .למעשה,
_____________________________________

73
74
75

88

החלטה  4481של הממשלה ה" 31אישור הצטרפות מדינת ישראל לאמנת ה OECDבדבר מאבק
בשוחד של עובדי ציבור זרי בעסקאות בינלאומיות" ).(12.2.2009
Israel Joins OECD Working Group on Bribery, OECD (9.12.2008), http://www.oecd.org/
.newsroom/israeljoinsoecdworkinggrouponbribery.htm

הצעת חוק העונשי )תיקו מס' ) (102מת שוחד לעובד ציבור זר( ,התשס"ח– ,2008ה"ח הממשלה
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כדי להצטר לאמנת ה OECDולארגו ה ,OECDאחד התנאי הוא הוספת העבירה .העבירה
שאנחנו מבקשי להוסי עונה על התנאי המאוד מפורטי שקבועי באמנות .היא מתייחסת
לשוחד עובד ציבור בעסקאות ,בפעילות עסקית ,כל עקרו שנוגע לפעילות עסקית לעובד ציבור
זר ,כש'עובד ציבור זר' זה עובד של מדינה זרה או עובד של ארגו בילאומי ,ציבורי .ההגדרות
שקבענו בהצעה כמעט חופפות ליסודות שנדרשי בשתי האמנות כאשר היסודות שנדרשות ב
 OECDובאמנת האו" כמעט זהות זו לזו"76.
קטגוריה ) :(2זיקה משתמעת של החקיקה למשפט הבילאומי והתאמה כללית בי מטרות
חוק למטרת המשפט הבילאומי
הקטגוריה השנייה של חקרי המקרה כוללת מקרי שבה קיימת התאמה כללית בי מטרות
החוק להתחייבויות הבילאומיות של מדינת ישראל )א כי ההתאמה איננה תמיד מלאה( .ע
זאת לא מצאנו במקרי אלו ראיה כי אכ ההתחייבויות במשפט הבילאומי ה שהשפיעו על
התנעת תהלי החקיקה.
במסגרת קטגוריה זו נבח שני מקרי בה תוק חוק העונשי – הוספת עברה של הסתה
לגזענות והחמרת הענישה בעברת השוחד.
ד( איסור הסתה לגזענות – סעי 144ב לחוק העונשי
סעי 144ב לחוק העונשי קובע כדלקמ:
איסור פרסו הסתה לגזענות )תיקו מס'  (20התשמ"ו–771986

144ב) .א( המפרס דבר מתו מטרה להסית לגזענות ,דינו – מאסר חמש שני.
)ב( לעניי סעי זה ,אי נפקא מינה א הפרסו הביא לגזענות או לא וא היה בו
אמת או לא.
כלומר ,במדינת ישראל יש איסור על פרסו מתו מטרה להסית לגזענות .ע זאת אי בחוק
איסור על הפצה ,כשלעצמה ,של רעיונות גזעניי ,כאשר אלו אינ נעשי מתו מטרה להסית
לגזענות.
היחס למשפט הבילאומי
סעי  4לאמנה בדבר ביעור כל צורותיה של אפליה גזעית ) (1965קובע כדלקמ:
_____________________________________
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פרוטוקול ישיבה מס'  604של ועדת החוקה ,חוק ומשפט ,הכנסת ה .(9.7.2008) 3 ,17יש לציי כי
עד היו אי פסיקה או תיקי בעבירות שוחד לעובד ציבור זר .ייתכ שנית ללמוד מכ כי לא היה
קיי צור ממשי במדינת ישראל לחוקק עברה זו.
חוק העונשי )תיקו מס'  ,(20התשמ"ו– ,1986ס"ח .1191
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המדינות בעלות האמנה מגנות כל תעמולה וכל ארגוני המבוססי על רעיונות
או תאוריות שבעליונות של גזע או קבוצת אנשי בעלי צבע מסוי או מוצא
אתני מסוי ,או המנסי להצדיק או לקד שנאה גזעית ואפליה גזעית בכל צורה
שהיא ,ומתחייבות לאמ אמצעי מידיי וחיוביי המיועדי לעקור מ השורש
כל הסתה לאפליה כאמור ,או מעשי אפליה כאמור ,ולמטרה זו ,בשי לב ראויה
לעקרונות הכלולי בהצהרה האוניברסלית בדבר זכויות האד ולזכויות
הקבועות במפורש בסעי  5לאמנה זו ,ה מתחייבות ,בי השאר:
 .1להכריז על כל הפצה של רעיונות המבוססי על עליונות גזעית או שנאה
גזעית ,על הסתה לאפליה גזעית וכ כל מעשי אלימות ,או הסתה למעשי
כאמור ,נגד כל גזע או קבוצת בני אד בעלי צבע או מוצא אתני אחר ,וכמו
כ הספקת כל סיוע לפעילויות גזעיות ,לרבות מימונ – עברה ענישה בחוק.
 .2להכריז על ארגוני וכ על פעילויות תעמולה מאורגנות וכל פעילויות
תעמולה אחרות ,המעודדי ומעוררי אפליה גזעית – לא חוקיי ,ולהכיר
בהשתתפות בארגוני ובפעילויות כאמור כעברה ענישה בחוק.
 .3לא להתיר לרשויות הציבוריות או למוסדות ציבור ,לאומיי או מקומיי,
לעודד או לעורר אפליה גזעית.
מדינת ישראל חתמה על האמנה לביעור כל צורות האפליה הגזעית בשנת  1966והפקידה את
כתב אשרורה בשנת  .1979מכא שהיא מחויבת לקיי את הסעיפי המפורטי לעיל .כאמור
לעיל ,סעי  4לאמנה מטיל על המדינה חובה להכריז על כל הפצה של רעיונות המבוססי על
עליונות גזעית או שנאה גזעית ,על הסתה לאפליה גזעית וכיוצא באלה – עברה ענישה בחוק.
מכא שקיי פער מסוי בי המשפט הישראלי לבי דרישות המשפט הבילאומי כפי שה
מבוטאות בפרשנות הרגילה של הוראות האמנה :הדרישה בחוק הישראלי שעל פיה יש להצביע
על יסוד נפשי של "מטרה להסית לגזענות" אינה קיימת באמנה .אמנ אי מדובר כא בסתירה
מוחלטת בי הדי הישראלי לבי עקרונות האמנה ,מאחר שתכליתו של סעי 144ב עולה בקנה
אחד ע רעיונות של שוויו בי אזרחי המדינה והמאבק באפליה הגזעית ,א בשל היקפו
המצומצ של האיסור בחוק הישראלי נפער פער בינו לבי האמנה ,וכפי שנראה להל ,הגו
הבילאומי המופקד על יישו האמנה דרש מישראל לפעול על מנת לסגור אותו.
הרקע לסעי
תיקו מס'  20לחוק העונשי נחקק בשנת  ,1986קרי לאחר החתימה והאשרור של האמנה לביעור
כל צורות האפליה הגזעית .הצעת החוק המקורית כללה איסור פרסו דבר הסתה לגזענות וכ
פרסו דבר מתו כוונה להסית לגזענות 78.הנוסח שהתקבל בסופו של דבר הוא הנוסח הקיי
היו ,והוא מצומצ מהנוסח שהוצע – הוא כולל רק איסור על פרסו מתו מטרה להסית
_____________________________________
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לגזענות 79.כמו כ נקבע כי כתב אישו בעברות של הסתה לגזענות יוגש רק בהסכמה בכתב של
היוע המשפטי לממשלה80.
הגורמי המעורבי בחקיקה
החוק נחקק בעקבות הצעת חוק ממשלתית של משרד המשפטי.
אינדיקציות אפשריות לקשר/איקשר למשפט הבילאומי
זמ התיקו :הוא אפריל  ,1985קרי שש שני לאחר הפקדתו של כתב אשרור האמנה.
דברי ההסבר לחוק :מעיו בדברי ההסבר לתיקו לחוק העונשי האמור עולה כי לא הוצגה
זיקה מפורשת בי התיקו האמור לבי דבר קיומה של האמנה ,וכי הסיבה המרכזית שבשלה
נחקק בשעתו החוק הייתה התגברות האלימות הפוליטית וריבוי התופעות של התבטאויות
פומביות ,בכתב ובעל פה ,של ביטויי הקוראי לרדיפה ,השפלה ,ביזוי ,איבה ומעשי עוינות
ואלימות כלפי הציבור בעת הבחירות לכנסת האחתעשרה .א בפרוטוקולי של הכנסת לא
נמצאה אינדיקציה להתייחסות למשפט הבילאומי בעת חקיקת החוק.
דוח של ועדת האמנה :במסגרת "מסקנות מסכמות של ועדת האמנה בדבר ביעור כל צורות
האפליה הגזעית" שפורסמו ביו  81,9.3.2012במסגרת בחינת הדוח התקופתי של ישראל על
יישו האמנה ,מתחה הוועדה ביקורת על ההסדר המשפטי הנוהג בישראל בנוגע לפרסומי
גזעניי וכתבה:
בעודה מציינת את קיומה של חקיקה פלילית בנוגע לאיסור הסתה לגזענות,
ארגוני גזעניי והשתתפות ותמיכה בארגוני כאלה ,הוועדה מביעה את דאגתה
מההגבלות המצויות בחקיקה זו ,כגו ההגדרה המצומצמת של גזענות ,התפקיד
הבלעדי של היוע המשפטי לממשלה באישור כתבי אישו בעברה של הסתה
לגזענות והגישה המחמירה יתר על המידה של החקיקה הישראלית להוכחת יסוד
נפשי של כוונה בפשעי אלה...
קרי ,לפי הדוח של הוועדה הבילאומית ,החקיקה הישראלית הקיימת אינה עומדת בסטנדרטי
הבילאומיי הנדרשי באמנה ,במיוחד מאחר ש)א( החוק הישראלי דורש יסוד נפשי של
"מטרה" אשר נתפס ככזה שאינו ממלא במלואה את הדרישה לאסור בחוק הסתה לגזענות כמו
_____________________________________

79
80
81

ס' 144ב לחוק העונשי.
ס' 144ה לחוק העונשי.
Committee on the Elimination of Racial Discrimination, Consideration of Reports Submitted
by States Parties Under Article 9 of the Convention., Concluding Observations of the
Committee on the Elimination of Racial Discrimination: Israel, EightiesSession, U.N. Doc.
) (CERD/C/ISR/CO/14-16 (Mar. 9, 2012להל :מסקנות מסכמות של ועדת האמנה בדבר ביעור

כל צורות האפליה הגזעית(.
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ג הפצה של רעיונות גזעניי ,וכ משו ש)ב( הגדרת הגזענות בחוק העונשי ,שעליה חל
הסעי ,צרה מדי ואינה מכילה את כל צורות האפליה הגזעית המופיעות באמנה .משכ ,אי
החוק מקד מספיק את ההגנה על זכותו של אד להיות מוג בארצו מפני אפליה והסתה
לגזענות.
דיו אקדמי
ביו  3.6.2013התקיי "שולח עגול" בפקולטה למשפטי באוניברסיטה העברית בירושלי,
ביזמת של אנשי אקדמיה ,בהשתתפות נציגי משרד המשפטי ונציגי החברה האזרחית ,לש
בחינת דוח הוועדה למניעת אפליה גזעית והממצאי שנכללו בו בנוגע לאיההתאמה של סעיפי
החוק להוראות האמנה 82.עמדת נציגי היוע המשפטי לממשלה כפי שהוצגה באותו שולח
עגול היא כי החוק בנוסחו דהיו שומר על האיזו הראוי בי האיסור על הסתה לגזענות לבי
ההגנה על חופש הביטוי ,אשר ג היא זכות מוכרת וחשובה במשפט הבילאומי ,וכי הדבר
חשוב במיוחד בחברה משוסעת ומקוטבת כמו החברה הישראלית .לשיטת של נציגי משרד
המשפטי ,ג א נקודת האיזו במדינת ישראל שונה מ האיזו באמנה ,אי הדי הישראלי מצוי
בסתירה ע הוראות האמנה ,משו שהחוק מקד באמצעות האיסור על הסתה לגזענות את
מטרת האמנה .הדברי שנאמרו בדיו זה גובו בידי אנשי היחידה להסכמי בילאומיי במשרד
המשפטי שהשתתפו בדיוני .ההסבר המקובל הוא כי הפרשנות המצמצמת של האמנה היא
סבירה ,וכי ההערה של הוועדה בדבר חוסר ההתאמה נובעת מפרשנות מרחיבה של ועדת האמנה
שאינה פרשנות הכרחית של הוראות האמנה.
הלחצי לשינוי הסעי מגיעי אפוא במקרה זה במיוחד מ הגורמי הבילאומיי אשר
מחברי את הדוחות המבקרי את מדינת ישראל מפורשות על חקיקה זו ,וכ מטעמ של חוקרי
אקדמיה ועמותות העוסקות בהגנה על זכויות אד 83.ואול כאמור נראה כי עמדה זו ,לפחות
לעת הזו ,אינה מקובלת על הממשלה ,ולא התעורר דיו מהותי בה בכנסת .יוער כי הצעות חוק
פרטיות רבות הוגשו מעת לעת בעניי שינוי הגדרת הגזענות ,א כול נדחו בעקבות התנגדות
משרד המשפטי 84.ייתכ שבעתיד ייבחנו הדברי באופ מובנה במשרד המשפטי ,אול נכו
לעכשיו לא ידוע על הצעת חוק ממשלתית רלוונטית שניצבת על הפרק.
לעומת זאת ,יש לציי כי משרד המשפטי תמ בשנת  2005בתיקו אחר לחוק העונשי
שהוגש לכנסת כהצעת חוק פרטית ואשר נועד להפליל התאגדות של ארגו גזעני 85.מעניי לציי
_____________________________________
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כי פרוטוקול הדיו בכנסת ודברי ההסבר מצייני מפורשות כי החוק נועד לייש את התחייבויות
ישראל מכוח סעי  4לאמנה בדבר ביעור כל צורות האפליה הגזעית 86,וזאת בעקבות דוח
שחיברו אקדמאי ישראלי בחסות מכו מינרבה לזכויות האד באוניברסיטה העברית
בירושלי ומכו קונקורד לחקר קליטת המשפט הבילאומי בישראל במכללה למינהל –
המסלול האקדמי 87.עמדת הממשלה ,כפי שהוצגה בדיו בוועדת החוקה ,חוק ומשפט ,בתגובה
להצעה לחוקק איסור רק על התאגדות ֵנאונאצית הייתה כי א שלשיטתה של הממשלה אי
הכרח להוסי איסור על התאגדויות גזעניות על מנת לעמוד בדרישת האמנה ,אי מניעה לעשות
זאת – ובלבד שהאיסור ינוסח בצורה שתתייחס לכל ביטויי הגזענות ,שכ "כלפי חו לא ניראה
טוב א נציי רק תופעה אחת"88.
לסיכו
הג שמילות האמנה בדבר הצור באיסור רחב על הסתה לגזענות ברורות למדי ,קיימת נכונות
מוגבלת מצד המדינה לבחו את הצור בתיקוני חקיקה .הדיוני שנתקיימו בנושא ,בעיקר בשל
ביקורת בילאומית על נוסחו של החוק הקיי ובשל מעורבות החברה האזרחית בנושא ,לא
הובילו בשלב זה לצעדי אופרטיביי ,שכ נציגי המדינה סבורי כי הביקורת הבילאומית
מבוססת על פרשנות מרחיבה מדי של הדי הבילאומי ,וכי הדי הישראלי מייצג סטנדרט גבוה
יותר של שמירה על זכויות האד )המאז בי חופש הביטוי לבי האיסור על הסתה גזעית( .על
כ ה אינ תומכי בנקודת הזמ הנוכחית בתיקו כלשהו של החקיקה הישראלית .במקרה אחר
שבו יזמו חברי כנסת פרטיי הצעת חוק לאיסור התארגנות גזענית אימצו נציגי המדינה עמדה
אגנוסטית ,שאינה מתנגדת למהל א ג אינה רואה בו חשיבות רבה .על כ משנוצר מומנטו
פוליטי מסוי לחקיקת התיקו לחוק )בעקבות פעילות ארגו נאונאצי( ,הוביל משרד המשפטי
את ניסוח החוק ואת המהל לאימוצו .בכ הבטיח המשרד כי החוק לא ייצור קשיי למדינה
בזירה הבילאומית.
ה( חוק העונשי )תיקו מס'  ,(103התש"ע– – 892010החמרת ענישה בעברות שוחד
הדי המצוי
הצעת חוק העונשי )תיקו מס' ) (108החמרת הענישה בעבירות שוחד( ,התש"ע–90,2009

שהתגבשה להיות תיקו מס'  ,103החמירה את עונש המאסר בצד עברות לקיחת שוחד )סעי
_____________________________________
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פרוטוקול ישיבה מס'  261של הכנסת ה ;(22.6.2005) 96–93 ,11הצעת חוק העונשי )תיקו –
התאגדות גזענית אסורה( ,התשס"ד– ,2004פ .2599/ההצעה נתקבלה בשינויי מסוימי בחוק
העונשי )תיקו מס'  ,(96התשס"ח– ,2008ס"ח  ,216והיא מעוגנת כעת בס' 2)145א( לחוק
העונשי ,התשל"ז–.1977
לפידות ,בנפתלי ושני ,לעיל ה"ש .17
פרוטוקול ישיבה מס'  457של ועדת החוקה ,חוק ומשפט ,הכנסת ה.(17.2.2008) 17
ס"ח .325
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 290לחוק העונשי( 91ומת שוחד )סעי  291לחוק העונשי( והחמרת עונשי הקנס הקבועי
בצד עברות אלה; 92החוק נחקק אחרי התיקו לחוק העונשי ,שאסר על מת שוחד לעובד ציבור
זר )ראו לעיל( וכחלק ממגמה של ההתמודדות מדינת ישראל ע תופעת השחיתות.
זיקה לדי הבילאומי
ביו  29בנובמבר  2005חתמה ישראל על אמנת האו" נגד שחיתות 93,וזו אושררה ביו 4
בפברואר  .2009האמנה מחייבת הפללה של כמה וכמה עברות שחיתות ועברות נלוות )כגו
הלבנת הו ושיבוש הליכי משפט בקשר להעמדה לדי בתיקי שחיתות( ה במגזר הציבורי וה
במגזר הפרטי .עמדת משרד המשפטי היא כי המשרד החל לבחו את הצור בהחמרת ענישה
בעברת שוחד בשל הערות ה OECDלמסגרת החקיקה הישראלית בנושאי שוחד ,ומכיוו
שהערות אלה נתפסו כנכונות וכמהותיות ,נמצא מקו לבחו עריכת של כמה תיקוני חקיקה
בתחו עברות השחיתות94.
הגורמי המעורבי בחקיקה
מדובר בהצעת חוק ממשלתית שקיד משרד המשפטי.
אינדיקציות לקשר בי חקיקת החוק לבי הדי הבילאומי
זמ החקיקה :החקיקה נתקבלה זמ קצר לאחר הצטרפות ישראל לאמנה.
דברי ההסבר להצעת החוק :בדברי ההסבר להצעת החוק נאמר כי הצור בהחמרת הענישה
עלה ג מדברי ביקורת שהשמיע ארגו ה ,OECDשישראל הייתה מצויה באותה העת בהליכי
הצטרפות אליו 95.על פי ביקורת זו ,הענישה בצד עברת מת שוחד לעובד ציבור אינה אפקטיבית
ומרתיעה דייה .במסגרת הביקורת האמורה הודגש במיוחד הצור בהחמרת עונשי הקנס,
ובמיוחד עונשי הקנס בכל הנוגע לתאגידי96.
הדיוני בכנסת :בישיבת ועדת החוקה ,חוק ומשפט בכנסת אמרה נציגת משרד המשפטי
כדלקמ" :התחלנו ע עבירות השוחד בגלל הלח של ה OECDובגלל שלבי הביקורת שקיימי
כיו" 97.אכ ,שנה לפני כ חוקקה מדינת ישראל את תיקו  99לחוק העונשי שבו הוסיפה את
סעי 291א לחוק ,הקובע איסור על מת שוחד לעובד ציבור זר )ראו לעיל( .ג הדרישה להוסי
_____________________________________
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ה"ח הממשלה .104
ס'  290לחוק העונשי.
הוראות אלו נכללו בסופו של דבר בחוק העונשי )תיקו מס'  ,(106התש"ע– ,2010ס"ח .403
אמנת האומות המאוחדות נגד שחיתות ,כ"א ) 1 ,(1562)59נפתחה לחתימה ב.(2003
פרוטוקול ישיבה מס'  120של ועדת החוקה ,חוק ומשפט ,הכנסת ה.(14.12.2009) 3 ,18
דברי הסבר להצעת חוק העונשי )תיקו מס' ) (108החמרת הענישה בעבירת שוחד(.
ש ,בעמ .104
דיו ועדת החוקה ,חוק ומשפט ) ,(14.12.2009לעיל ה"ש .94
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עברה מעי זו קבועה באמנת האו" נגד שחיתות ,ובאמנת ה – OECDבדבר שוחד עובדי ציבור
בעסקאות בילאומיות .למעשה ,הוספת העברה לספר החוקי הישראלי הייתה אחד התנאי
להצטרפות לאמנת ה OECDולארגו ה.OECD
נראה כי מלבד ההגנה על הערכי המוגני שבבסיס עברת השוחד ,המניע לתיקוני החקיקה
היה האינטרס הכלכלי הטמו בחברות בארגו ה ,OECDאשר לו היבטי שוני ,ואשר דורש
מהמדינות המצטרפות אליו להתאי את הסטנדרטי החקיקתיי שלה אל הסטנדרטי הבי
לאומיי שאות דורש הארגו98.
קטגוריה ) :(3מקרי שבה שורר לכאורה מתח בי מטרת החוק למטרת האמנה
הבילאומית
הקטגוריה השלישית כוללת את המקרי הבעייתיי ביותר :אלו אשר בה החוק המוצע מצוי
במתח ע התחייבות של מדינת ישראל במשפט הבילאומי ,ולעתי א בסתירה להתחייבות זו.
במקרי אלו המשפט הבילאומי אינו הסיבה לחקיקה אלא מעי מכשול או מחסו שהשפיע על
הלי החקיקה ובדר כלל הביא למיתו מסוי של החוק.
במסגרת קטגוריה זו נבח שלושה חקרי מקרה :חוק כליאת של לוחמי בלתי חוקיי,
התשס"ב– 99;2002תיקו חוק הנזיקי האזרחיי; וחוק מניעת ההסתננות.
ו( חוק כליאת של לוחמי בלתי חוקיי
הדי המצוי
חוק כליאת של לוחמי בלתי חוקיי מאפשר למדינת ישראל לכלוא ,על פי צו כליאה שמוציא
הרמטכ"ל ,בני אד הנמני ע כוחות המבצעי פעולות איבה נגד מדינת ישראל ,ואשר אינ
זכאי למעמד של שבוי מלחמה על פי אמנת ג'נבה100.
הרקע לחקיקת החוק
הצעת החוק הוגשה על רקע פרשת המעצר והשחרור של שמונה מתו עשרי ואחד אזרחי
לבנוניי ש"הובאו" לישראל בשני  1987–1986ושוחררו בשנת  .2000המדינה טענה
שהחזקת דרושה לש שימוש בה כקלפי מיקוח לצור פדיו השבויי הישראלי המצויי
בלבנו ,ושמטרה זו היא בגדר אינטרס של הגנה על ביטחו המדינה .על בסיס עמדה זו ,ג אות
עצורי שנשפטו ונכלאו בגי חברות בארגו טרור הוחזקו במעצר מנהלי על פי חוק סמכויות
_____________________________________

 98לסקירת היתרונות של הצטרפות לארגו ה OECDראו אס שפירא ,אפרת אב ,נעמי הימיי רייש
ויניב רינגוור "ישראל מצטרפת ל "OECDהמכו הישראלי לדמוקרטיה ),(27.5.2007
.http://archive.fo/fnl7M
 99ס"ח .192
 100ס'  3–2לחוק כליאת של לוחמי בלתי חוקיי.
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שעת חירו לאחר שריצו את עונש 101.עמדת המדינה נתקבלה תחילה בבית המשפט
העליו 102,א בדיו הנוס שהתקיי בעניי העצורי הפ בית המשפט את החלטתו וקבע שיש
לשחרר שמונה עצורי 103.דעת הרוב מפי הנשיא ברק עמדה על כ שתכליתו האובייקטיבית של
חוק המעצרי המנהליי אינה יכולה לכלול את מעצרו של מי שאינו מסכ בעצמו את
המדינה104.
בפסק הדי ד הנשיא ברק ביזמת חקיקה שתאפשר לכלוא אנשי כוח אויב שאינ שבויי
מלחמה ,וסבר שאי לראות בחקיקה מעי זו הוראת די פסולה העוקפת את פסק דינו של בג".
אכ ,לפני שחרור העצורי היו ניסיונות לחקיקה מזורזת שתמנע את השחרור ,א בסופו של דבר
הוחלט שלא לעשות כ בשל התנגדות שר המשפטי והפרקליט הצבאי הראשי 105.עתירה
שהגישה משפחתו של רו ארד נגד שחרור העצורי נדחתה 106.ניסיונות החקיקה שנעשו לאחר
מכ התמקדו בהותרת במעצר של שני עצורי לבנוניי אחרי ,השיח' עבד אלכרי עבייד
ומוסטפא דיראני ,שהוחזקו במעצר מנהלי 107.עתירת לבג" נדחתה בשל הנימוק שכל אחד
מה עלול להסב נזק ממשי לביטחו המדינה 108.לאחר שנחקק החוק לכליאת של לוחמי
בלתי חוקיי )שייסקר להל( ,הוציא הרמטכ"ל צווי כליאה מכוח החוק נגד עבייד ודיראני ,וכ
ה הפכו להיות כלואי מכוח החוק החדש ולא מכוח חוק המעצר המנהלי ,שהיה הבסיס
המקורי למעצר .השניי שוחררו במסגרת עסקת השבויי שנערכה בי ישראל לחיזבאללה,
אשר במסגרתה הוחזר לישראל אלחנ טננבאו109.
א כ ,היוזמה לחוקק את החוק לכליאת של לוחמי בלתי חוקיי התעוררה עוד טר פרו
אנתיפאדת אלאקצה 110,הצעת החוק כונתה בהתחלה "הצעת חוק כליאת של אנשי כוחות
אויב שאינ זכאי למעמד של שבויי מלחמה ,התש"ס– 111,"2000וכוונה בעיקר כלפי המקרה
של לבנוני שתואר לעיל .ההצעה בגרסתה הראשונית כללה הוראה שלפיה לא יחול החוק על
אד שהוא תושב ישראל ,תושב האזור או תושב שטחי המועצה הפלסטינית – אלא א היה לו
חלק בפעולות איבה נגד המדינה מחו לשטחי האמורי .אול העברת החוק בכנסת נעשתה
_____________________________________
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הילי מודריק אבח לוחמי בלתי חוקיי או חקיקה בלתי חוקית – על חוק כליאת של לוחמי
בלתי חוקיי ,התשסב–.(2005) 6 2002
עמ!מ  10/94פלוני נ' שר הביטחו ,פ"ד נג).(1999) 97 (1
דנ"פ  7048/97פלוני נ' שר הביטחו ,פ"ד נד).(2000) 721 (1
ש ,בעמ .741
ארנה בנפתלי ושרו גלייכויטש "כליאת של אנשי כוחות אויב שאינ זכאי למעמד של שבויי
מלחמה" המשפט .(2001) 35 ,11
בג!  2967/00ארד נ כנסת ישראל ,פ"ד נד).(2000) 188 (2
עמ"מ  5652/00עבייד נ' שר הביטחו ,פ"ד נה).(2001) 913 (4
מודריק אבח ,לעיל ה!ש  ,101בעמ .8–7
ש ,בעמ .8
ש ,בעמ .5
הצעת חוק כליאת של אנשי כוחות אויב שאינ זכאי למעמד של שבויי מלחמה ,התש"ס–,2000
ה"ח .416
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כבר לאחר שפרצה האינתיפאדה השנייה ,וממילא השתנה מיקודו של החוק .לקראת הקריאה
השנייה של החוק במליאת הכנסת שונה ש הצעת החוק ל"הצעת חוק כליאת של לוחמי
בלתי חוקיי ,התשס"ב– ,"2002אול בשלבי החקיקה האחרוני שהיו במהל האנתיפאדה
הוחלט להסיר הוראה זו ,ככל הנראה כדי להשתמש בחוק ג נגד לוחמי פלסטיני )ולא רק נגד
פעילי חיזבאללה וארגוני טרור בילאומי אחרי(112.
אינדיקציות לזיקה למשפט הבילאומי
לשו החוק :סעי  1לחוק כליאת של לוחמי בלתי חוקיי קובע כי החוק נועד להסדיר את
כליאת של לוחמי בלתי חוקיי אשר אינ זכאי למעמד של שבויי מלחמה בדר העולה
בקנה אחד ע מחויבויותיה של מדינת ישראל לפי הוראות המשפט הבילאומי ההומניטרי.
כלומר :על פני הדברי החוק מיועד לתמו בקיומו של המשפט הבילאומי.
המשפט הבילאומי מוזכר ג בהגדרת המונח "לוח בלתי חוקי" בסעי  2לחוק .לוח
בלתי חוקי הוא אד שהיה לו חלק בפעולות איבה נגד מדינת ישראל ,ואשר אי מתקיימי
בעניינו התנאי המקני מעמד של שבוי מלחמה במשפט הבילאומי ההומניטרי113.

ע זאת יש לציי כי על פני הדברי נראה שהחוק עומד בסתירה למשפט הבי לאומי,
שמכיר בשתי קטגוריות בלבד של בני אד בזירת הלחימה :לוחמי ואזרחי114.
הדיוני בוועדת החו והביטחו :סוגיית הסתירה האפשרית בי הצעת החוק לבי המשפט
הבילאומי עלתה בכמה מקרי במהל הדיו בוועדת החו והביטחו 115.לישיבה שהתקיימה
ב 11ביולי  2000הוזמנו ארגוני זכויות אד ואזרח כדי להציג את עמדותיה .לוועדה הוגשו ג
חוות דעתו של היוע המשפטי לכנסת עו"ד צבי ענבר 116וחוות דעתו של היוע המשפטי של
ועדת החוקה ,חוק ומשפט של הכנסת ,עו"ד שלמה שה 117.לבקשת יו"ר ועדת חו וביטחו ד
מרידור ,הגישה היועצת המשפטית של הוועדה עו"ד מרי פרנקלשור חוות דעת בדבר התאמת
החוק למשפט הבילאומי .עו"ד שור קבעה בחוות דעתה כי הצעת החוק אינה יוצרת קטגוריה
חדשה של לוחמי בלתי חוקיי אלא מעתיקה את ההבחנה הקיימת במשפט הבילאומי
_____________________________________
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מודריק אבח ,לעיל ה"ש  ,101בעמ'  ,6שמפנה לדיו במליאת הכנסת לקראת הקריאה השנייה
והקריאה השלישית של הצעת החוק .ח"כ נעמי חז התריעה שהחוק עלול לחול על תושבי השטחי
וא על אזרחי מדינת ישראל.
ס'  2לחוק כליאת של לוחמי בלתי חוקיי.
ראו למשל בג"  769/02הועד הציבורי נגד העינויי נ' ממשלת ישראל ,פ"ד סב) ,507 (1פס' 28
לפסק דינו של הנשיא ברק ).(2006
מודריק אבח ,לעיל ה"ש  ,101בעמ  ,9המפנה לדברי הפתיחה של ח"כ דוד מג במליאה לקראת
השנייה והקריאה השלישית .על פי מודריק אבח ,קיימה ועדת החו והביטחו כעשר ישיבות.
ש .מודריק אבח מפנה לחוות דעתו של עו"ד צבי ענבר ,היוע המשפטי לכנסת ,בנושא הצעת
החוק שהוגשה לוועדת החו והביטחו ב 5בספטמבר .2000
ש .מודריק אבח מפנה לחוות דעתו של עו"ד שלמה שה ,היוע המשפטי של ועדת החוקה,
חוק ומשפט של הכנסת ,שהוגשה לוועדת החו והביטחו ב 5בספטמבר.
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ההומניטרי בי לוחמי שעומדי בהגדרות דיני המלחמה ,ומשכ זכאי למעמד של שבויי
מלחמה ,לבי לוחמי אויב שאינ עומדי בהגדרות הללו ואינ זכאי למעמד של שבויי
מלחמה 118.לדבריה" ,לוח בלתי חוקי" אינו יוצר מעמד חדש א מחילי עליו את הוראות
אמנת ז'נבה הרביעית119.

הדיוני בכנסת :שאלת ההתאמה של החוק למשפט הבי לאומי עלתה ג בדיוני בקריאה
השנייה והשלישית בכנסת 120.חברת הכנסת נעמי חז למשל ציינה שהחוק אינו תוא את
המשפט הבילאומי ,וכי כל המומחי למשפט בילאומי שהעידו בפני ועדת החו והביטחו
התנגדו לחוק 121,בעיקר משו שאי תקדי ליצירת קטגוריה משפטית של לוח בלתי חוקי
לא בחקיקה של מדינות ולא בחקיקה הבילאומית ולא באמנות הומניטריות בילאומיות122.
הצעת החוק התקבלה כחוק בקריאה שלישית ברוב של  39חברי כנסת ) 19התנגדו 2 ,נמנעו,
ו 60לא נכחו באול(123.
_____________________________________
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גדעו אלו "חוות דעת' :לוח בלתי חוקי' קיי במשפט הבינלאומי" האר – אונליי )(20.6.2001
.www.haaretz.co.il/misc/1.711099
מודריק אבח ,לעיל ה"ש  ,101בעמ'  .25פרנקלשור הציעה כמה שינויי לנוסח הצעת החוק.
הצעתה לקצר את פרק הזמ של  21יו עד הבאת העציר לדיו במעצרו בפני שופט התקבלה )פרק
הזמ המופיע בחוק כיו הוא  14יו( ,א הצעות אחרות שלה לא התקבלו :ההצעה שלפיה ערעור
על החלטת בית המשפט המחוזי יהיה לפני שלושה שופטי ולא שופט יחיד )ס' )5ד( לחוק קובע
שהחלטת מחוזי ניתנת לערעור בד יחיד( ,ההצעה להגביל את תוקפו של החוק לפרק זמ של חמש
שני בלבד וההצעה להקי ועדה מקצועית שתעקוב אחר יישו החוק והשלכותיו .חוות דעתה
עסקה ג בחזקת המסוכנות הקבועה בסעי  7לחוק .לכאורה לפי הדי הבילאומי יש לעמוד על
מסוכנותו האישית של הלוח ,ואילו סעי  7קובע חזקה שלפיה עצ השתייכותו לכוח אויב הוא
ראיה למסוכנותו של האד.
פרוטוקול ישיבה מס'  289של הכנסת ה ,15דיו בנושא הצעת חוק כליאת של לוחמי בלתי
חוקיי ,התשס"ב–) 2002קריאה שנייה ושלישית( ).(4.3.2002
ח"כ חז הזכירה בפירוש את חוות דעת של עו"ד צבי ענבר ,לשעבר הפרקליט הצבאי הראשי ושל
השופט בדימוס שלמה שה.
ח!כ חז הזכירה את המצב בארצות הברית ואמרה שלא בכדי לא חוקקה ארצות הברית חוק דומה.
"פשוט לא יאומ" ,לדבריה ,שישראל תחוקק חוק כזה ,שהוא כת על ספר החוקי של מדינת
ישראל ,ואשר "]מפר[ כל אחת מהאמנות הבי לאומיות" .הטענה שהחוק עומד באמות המידה של
המשפט הבילאומי היא לדעתה מוטעה ומטעה .הקטגוריה של לוח בלתי חוקי ,לדבריה ,היא
למעשה לוח נגד מדינת ישראל שמדינת ישראל איננה מוכנה להכיר בו ,ולכ ג אינה חייבת
להחיל עליו את אמנת ז'נבה השלישית.
כשבוע לאחר מכ ביו ה 11.3.2002הגישו חברי כנסת ממפלגת מרצ – נעמי חז ,ר כה וזהבה
גלאו – הצעה לבטל את החוק .ראו הצעת חוק כליאת של לוחמי בלתי חוקיי )תיקו – ביטול
החוק( ,התשס"ב– ,2002ה"ח 5304ד .לטענת ,הגישה המקובלת במשפט הבילאומי היא שמי
שאינו שבוי מלחמה לפי האמנה השלישית ,הוא אזרח מוג לפי אמנת ז'נבה הרביעית בדבר הגנת
אזרחי בזמ מלחמה .על פי גישה זו ,אומרי ,המונח "לוח בלתי חוקי" אינו קיי .כלומר ,יש
לבחו א מדובר בהחזקת של שבויי מלחמה )לוחמי( או של אזרחי – אזרח הנמצא במעצר,
שאינו משפט מנהלי ,ולא הובא למשפט – הוא ב ערובה .היות שלא נטע שה שבויי מלחמה,
דיראני ועובייד משמשי לדעת בני ערובה וזאת בניגוד לסעי  1לאמנה הבילאומית נגד לקיחת
בני ערובה )אשר ישראל חתומה עליה משנת  ,(1980ובניגוד להוראות אמנת גנבה הרביעית.
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ז( חוק הנזיקי האזרחיי )אחריות המדינה( )תיקו מס'  ,(7התשס"ה–1242005

הדי המצוי קוד לתיקו
החוק המקורי נחקק בשנת  1952והתווס לפקודת הנזיקי 125.הוא משק את העמדה שלפיה
המדינה פטורה מאחריות בנזיקי א הנזק נגר בשל פעולה מלחמתית ,בשל השוני בי תכלית
דיני הנזיקי לבי תכלית דיני המלחמה ובשל התפיסה שלפיה בזמ סכסו על כל צד לשאת
בנזקי שנגרמו לאזרחיו או לתבוע נזקיו במרוכז מהצד האחר .נתמקד להל בהליכי החקיקה של
תיקו מס' ) 7שהתחיל את דרכו בהלי החקיקה בתור תיקו מס'  (5ובהשפעת הדיוני על אודות
התחייבויותיה הבילאומיות של ישראל על תוכנו.
התיקו לחוק משנת 2005
במסגרת תיקו זה נוספו כמה סעיפי ,ובה הסעיפי האלה:
 .1סעי 5ב ,הקובע שהמדינה אינה אחראית בנזיקי לנזק שנגר לנתי של מדינת אויב )אלא
א הוא שוהה כדי בישראל( ,פעיל או חבר בארגו מחבלי ,או למי שניזוק בעת שנפל
בשליחותו או מטעמו של נתי מדינת אויב או חבר או פעיל בארגו מחבלי – למעט נזק
שנגר בסוגי תביעות או לסוגי תובעי שמצויני בתוספת הראשונה126.
 .2סעי 5ג קובע כי על א האמור בכל די ,אי המדינה אחראית בנזיקי לנזק שנגר באזור
עימות בשל מעשה שביצעו כוחות הביטחו ,למעט נזק שנגר בסוגי תביעות או לסוגי
תובעי המופיעי בתוספת הראשונה ,וג הוראות בעניי קביעת ועדה שתוכל לאשר
בנסיבות מסוימות ולפני משורת הדי תשלו לפונה.
 .3סעי )3א(–)ב( מסדיר את הוראות תחילה ואת התחולה )רטרואקטיבית( של החוק.
הרקע לחקיקת החוק
שאלת הפיצויי לנפגעי האזרחיי מפעולות צה"ל בשטחי מלווה את המשפט הישראלי מאז
האינתיפאדה הראשונה .הרקע המידי לחקיקת התיקו לחוק הוא כפול :ראשית ,האינתיפאדה
השנייה )אינתיפאדת אלאקצה( אשר פרצה בספטמבר  ,2000ושבמהלכה הפעילו כוחות צה"ל
כוח צבאי רב לש דיכוי האלימות בשטחי ,הביאה לפגיעה ניכרת ברכוש ובחיי ולמספר גדול
של תביעות נזיקי פוטנציאליות .שנית ,פסק הדי של בית המשפט העליו בפרשת בני עודה
והחריג ממנה
פירש בצמצו את חסינות המדינה בנזיקי מפני תביעה על פעולות מלחמתיות ֶ
פעולות של אכיפת חוק 127.לאור האמור ביקשה המדינה לצמצ את חבותה בנזיקי במקרי של
_____________________________________
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ס"ח .953
חוק הנזיקי האזרחיי )אחריות המדינה( ,התשי"ב– ,1952ס"ח .339
ס' 5ב לחוק הנזיקי האזרחיי.
ע"א  5964/92בני עודה נ' מדינת ישראל ,פ"ד נו).(2002) 1 (4
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פגיעות שנבעו מהפעלת כוח של כוחות הביטחו במסגרת המאבק בטרור ,ובמיוחד באזורי
שבה התנהלו מעשי איבה בהיק נרחב.
הזיקה למשפט הבילאומי
החוק עצמו :החוק עצמו מתיימר להיות מבוסס על הרעיו המקובל במדינות רבות שעל פיו על
נזקי שנגרמו לאויב או לאזרחיו בעת לחימה אי מופעלי דיני הנזיקי הרגילי הקובעי את
אחריות המדינה 128.במהל הדיוני בוועדת החוקה ,חוק ומשפט של הכנסת ובדיוני מליאת
הכנסת עלו בהקשר זה שתי שאלות הקשורות לדי הבילאומי ולמוסדות משפטיי בי
לאומיי :ראשית א הענ המשפטי הרלוונטי בהקשר זה הוא אכ דיני הלחימה או שמא דיני
הכיבוש או דיני זכויות האד; שנית א תהיה חשיפה ישראלית לתביעות בחו"ל א התביעות
בישראל תיחסמנה.
ועדות הכנסת :שני הנושאי עלו בישיבות של ועדת החוקה ,חוק ומשפט מיו
 12931.5.2005ומיו  130,15.6.2005בעניי הצעת חוק הנזיקי האזרחיי )אחריות המדינה(
)תיקו מס' ) (5הגשת תביעות נגד המדינה עלידי נתי מדינת אויב או תושב אזור עימות( –
שכאמור הפ להיות בסופו של דבר תיקו מס'  .7נציגי משרד המשפטי הסבירו כי המשפט
הבילאומי )והמשפט המשווה( תומ במת פטור למדינה מאחריות בנזיקי בנסיבות של
לחימה 131.נציגי המדינה הקפידו להסביר כי המצב בישראל ייחודי בגלל הלחימה נגד ארגוני
לא סדירי הפועלי מתו אוכלוסייה אזרחית בשטח כבוש .לטענת נציגי המדינה ,האוכלוסייה
האזרחית שמתוכה פועלי הארגוני איננה אוכלוסייה של מדינת אויב ,ולכ נדרש הסדר מיוחד,
שאינו תוא לחלוטי את המקובל במדינות אחרות 132.לבסו הבהירו נציגי המדינה שאי פורו
בילאומי שבו נית לתבוע תביעה חליפית133.
_____________________________________
Christian Tomuschat, State Responsibility and the Individual Right to Compensation Before 128
National Courts, in THE OXFORD HANDBOOK OF INTERNATIONAL LAW IN ARMED CONFLICT
).811, 819–822 (Andrew Clapham & Paola Gaeta eds., 2014
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פרוטוקול ישיבה מס'  489של ועדת החוקה ,חוק ומשפט ,הכנסת ה.(31.5.2005) 16
פרוטוקול ישיבה מס'  502של ועדת החוקה ,חוק ומשפט ,הכנסת ה.(15.6.2005) 16
פרוטוקול מס'  ,489לעיל ה"ש  ,129בעמ'  :6–5עו"ד שרית דנה )פרקליטות מחוז תל אביב(,
הסבירה שככלל ,במצב של עימות כל צד נושא בנזקיו .היחס שבי אזרח מדינת או שטח אויב
שבמסגרתו מתנהל עימות ובי המדינה האחרת שעמה יש יחסי מלחמה ,איננו צרי להתנהל
במסגרת נזיקית רגילה )יש הסכמי בילאומיי לכ( .לדבריה ,משרד המשפטי סבור שההצעה
עומדת במגבלות החוקתיות ובכללי המשפט הבילאומי" :העיקרו הזה מקובל ומאוד מעוג
במשפט הבילאומי ,ויש בו האיזוני הנאותי ,מצד אחד להשיג את המטרה שאותה ניסה ג
תיקו  4להשיג ,ומצד שני ,לאפשר במקרי המתאימי לתת פיצוי".
ש ,בעמ' .6–5
ש ,בעמ'  .38אל!מ פנינה שרביט ברו הסבירה שאי טריבונל בילאומי שיכול לדו בתביעות
נזיקיות נגד מדינה בלי ההסכמה שלה .יש בית די פלילי בילאומי שאינו קשור .בתחו האזרחי
קיי בית הדי בהאג.
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בדיוני נכחו ג נציגי של ארגוני זכויות אד וכ מומחי מהאקדמיה למשפט בילאומי
ולדיני נזיקי .ה ארגוני זכויות האד 134וה מומחי האקדמיה התמקדו בטיעוניה בהיותו של
המצב בשטחי ייחודי – כיוו שהמשטר המשפטי שחל עליה אינו דיני הלחימה בלבד אלא
דיני הכיבוש וכ דיני זכויות האד 135.שלילת זכות התביעה בנזיקי במשטרי משפטיי אלו,
כאשר היא גורפת כלפי כל מי שנמצא באזור העימות ,מסובכת הרבה יותר ,במיוחד כאשר היא
מכוונת בעיקר כלפי התושבי הפלסטיני )ולא כלפי אזרחי ישראלי(.

אנשי ארגוני זכויות האד א הדגישו את האפשרות של הקהילה הבי לאומית להטיל
סנקציות על ישראל בגי הפרת הדי הבילאומי136.
חברי הכנסת המייצגי את הקואליציה בוועדה הביעו תמיכה מלאה בחוק למרות הבעיות
שנטענו בכל הקשור להתאמת התיקו לחוק למשפט הבילאומי 137,וההצעה עברה בוועדה
למרות ההתנגדויות של ארגוני זכויות האד 138.ע זאת יש לזכור כי במהל הדיוני בוועדה
_____________________________________
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למשל ש ,בעמ'  ,62עו"ד גיל ג מור )המוקד להגנת הפרט(.
פרוטוקול מס'  ,502לעיל ה"ש  ,130בעמ'  .9–2לדעת פרופ' רות לפידות ,היות שההצעה היא
משנת  ,2002יש להתאימה לחוות הדעת של בית הדי הבילאומי שניתנה בינתיי – לפי חוות
הדעת לא רק האמנות ההומניטריות חלות אלא ג דיני זכויות האד .לפידות מודה שלא תמיד צרי
לקיי את מה שאומר בית הדי ,אבל כדאי לזכור את הדברי ולנסח את הדברי בצורה שתתא
את מה שנאמר ש .היא מציעה להימנע מלומר "אזור עימות" בעקבות חוות הדעת משו שה
אינ מוכני להכיר בכ שיש פה אזור עימות שחלי בו דיני הלחימה .התנגדות מטעמי דומי
הביעה ג פרופ' דפנה ברקארז ,ש ,בעמ' .28
למשל בפרוטוקול מס'  ,489לעיל ה"ש  ,129בעמ'  ,41חוה מטרסברו )המוקד להגנת הפרט(
הסבירה שמועצת הביטחו או מדינה אחרת כ יכולה לגרור אותנו לבית הדי הפלילי ולהקנות לבית
הדי סמכות ,ומסבירה שמכוח עקרו ההשלמה מדינה אחרת יכולה להקנות לבית הדי סמכות
בענייננו א לא עמדנו במחויבות שלנו לשיפוט.
למשל ש ,בעמ'  ,68חבר הכנסת ניסי זאב )ש"ס( אמר" :א לא נג על עצמנו ,אנחנו נצפה
שהמשפט הבילאומי יג עלינו? ] [...קוד כל ,אנחנו צריכי להתוות מדיניות ,צריכי להיות
נחושי בחוק הזה ,להעביר אותו יו קוד ,ואחר כ נתמודד ברמה הבילאומית".
לקראת ההצבעה פנו שבעה ארגוני זכויות אד )בצל ,האגודה לזכויות האזרח בישראל ,הוועד
הציבורי נגד עינויי בישראל ,המוקד להגנת הפרט ,עדאלה ,רופאי לזכויות אד ,שומרי משפט(
לחברי הכנסת בבקשה שלא ייתנו יד לחוק ,שאותו ה תיארו כגזעני .לדבריה ,ההצעה מבישה
ולא חוקתית .היא מקנה למדינה חסינות גורפת מפני תביעות של פלסטיני שניזוקו באזורי
נרחבי של הגדה המערבית ובעזה .המכתב מבהיר שהתיקו אינו בא לחסו תביעות בגי נזקי
שגרמו כוחות הביטחו בפעילות המבצעית ,שכ כבר היו אי אפשר לקבל פיצויי בגי נזקי
אלו )בעקבות התיקו לחוק משנת  .(2002התיקו בא להרחיב את החסינות על נזקי שאי בינ
ובי הלחימה בשטחי ולא כלו" .מיטב המומחי קבעו ,כי מדובר בשיבוש עקרונות יסוד של דיני
הנזיקי והפרה בוטה של המשפט הבינלאומי המחייב את ישראל" .ע המתנגדי להצעת החוק
שה מצייני נמני פרופסור מרדכי קרמניצר ,פרופסור אריאל פורת ,פרופסור דפנה ברקארז
וארגוני זכויות אד באר ובעול .המכתב מבהיר ג שא א החוק יתקבל בכנסת ,הרי שהדבר לא
יפטור את ישראל מאחריות בנזיקי ,שהרי הניזוקי יוכלו לתבוע את ישראל בפני בתי משפט זרי
ובילאומיי .ראו "תיקו מס'  5לחוק הנזיקי האזרחיי – הצעת חוק מבישה ובלתי חוקתית"
האגודה לזכויות האזרח בישראל ).www.acri.org.il/he/1136 (25.7.2005
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עבר נוסח הצעת החוק הממשלתית שינויי שמיתנו את תוצאותיו :ראשית ,נקבע כי לא כל
השטחי ייחשבו לאזור שיהיה אי אפשר לתבוע בו בנוגע לנזקי שאירעו בו; הסדר זה יחול רק
על אזורי ששר הביטחו הכריז עליה אזור עימות; 139שנית ,הוקמה "ועדת חריגי" למת
פיצוי לפני משורת הדי 140.יו"ר הוועדה מיכאל אית טע במהל הדיו במליאה כי השינויי
התקבלו בעקבות ההערות שנשמעו בוועדה.
הדיו בכנסת :בדיו במליאה ב 14127.7.2005התנהל דיו ער בהצעת החוק ,ובמהלכו עלה
ג נושא ההתאמה של התיקו למשפט הבילאומי .התומכי טענו כי ההצעה תואמת את
המקובל במשפט הבילאומי 142,ואילו המתנגדי טענו כי ההצעה אינה תואמת אותו143
וחושפת את ישראל לתביעות בחו"ל 144.בסופו של דבר התקבלה הצעת הוועדה במליאת הכנסת
ללא כל הסתייגות .ע זאת סעי 5ג לחוק נפסל בבג" 145,והכנסת חוקקה במקומו תיקו
אחר146.
ח( חוק למניעת הסתננות )עבירות ושיפוט( )תיקו מס'  3והוראת שעה( ,התשע"ב–1472011

הדי המצוי
החוק למניעת הסתננות )עבירות ושיפוט( )תיקו מס'  3והוראת שעה( והחוק למניעת הסתננות
)עבירות ושיפוט( )תיקו מס'  4והוראת שעה( ,התשע"ד–) 1482013שבוטלו בינתיי שניה
בבית המשפט העליו( מהווי הסדר חקיקתי שמטרתו להסדיר את סוגיית מבקשי המקלט או
ה"מסתנני" למדינת ישראל ,במיוחד מהגרי ממדינות יבשת אפריקה .חוקי אלה מבטאי
מדיניות ממשלה אשר מתייחסת לסוגיית ההגירה מאפריקה כבעיה לאומית מהמדרגה הראשונה,
הדורשת פתרו מידי .כמו במקרה של התיקו לחוק הנזיקי האזרחיי ,ג במקרה זה החוקי
שנתקבלו בוטלו כאמור בבית המשפט העליו ,שקבע כי ה אינ חוקתיי ,הואיל וה סותרי
את חוקיסוד :כבוד האד וחירותו) 149ויש לציי כי במסגרת הדיו בבית המשפט עלו טענות
_____________________________________
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ס' 5ג לחוק הנזיקי האזרחיי.
פרוטוקול ישיבה מס'  276של הכנסת ה ,(27.2.2005) 16החלק שעוסק בהצעת חוק הנזיקי
האזרחיי )אחריות המדינה( )תיקו מס'  ,(7התשס"ה– ,2005ד"כ  ,8247 ,198ודבריו של חבר
הכנסת מיכאל אית בדיו במליאה.
ש.
ש ,בעמ' ) 92ח!כ אית(.
ש ,בעמ ) 127ח!כ זחאלקה(.
ש ,בעמ ) 134ח!כ גלאו(.
בג!  8276/05עדאלה נ שר הביטחו ,פ!ד סב).(2006) 1 (1
חוק הנזיקי האזרחיי )אחריות המדינה( )תיקו מס  ,(8התשע"ב– ,2012ס!ח .522
ס"ח .119
ס"ח .74
חוקיסוד :כבוד האד וחירותו ,ס"ח התשנ"ב .150
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בדבר סתירות בי החוק לבי המשפט הבילאומי( 150.כמו כ ג כא השימוש במשפט הבי
לאומי נועד לחסו הצעת חוק שנראתה בעיני חלק מהמעורבי בהלי החקיקה מנוגדת
לעקרונותיו ,וזאת בניגוד למקרי הקודמי שנדונו במאמר זה ,שבה השימוש בדיני זכויות
האד של המשפט הבילאומי בשלבי חקיקת החוק נועד דווקא לקד את קליטת המשפט הבי
לאומי בחוק הישראלי.
הזיקה למשפט הבילאומי
ישראל חתומה על האמנה בדבר מעמד של פליטי) 151היא אשררה אותה ביו  (1.10.1954וכ
על הפרוטוקול בדבר מעמד של פליטי) 152שאותו היא אשררה ביו  .(14.6.1968העיקרו
המרכזי המעוג ב"אמנת הפליטי" הוא "עקרו איההחזרה" של פליטי למדינה שממנה
נמלטו 153.עקרונות נוספי המעוגני באמנה ובפרוטוקול נוגעי ליחסה של המדינה הקולטת
אל הפליטי החיי בקרבה .יתר על כ ,האמנה בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות ,שאותה אשררה
ישראל ביו  ,3.10.1991אוסרת בסעי  9שלה על מעצר או מאסר שרירותי .זוהי הוראה
המגבילה את יכולתה של המדינה לכלוא אנשי בלא משפט )במנותק מהלי פלילי או במקרי
יוצאי דופ ,כמעצר ביטחוני מניעתי( .התיקוני לחוק ההסתננות נתפסו בעיני רבי כפוגעי
פגיעה מהותית וקשה בזכויות אד ,שכ ה כללו הוראות המתירות החזקת המסתנני
במשמורת ארוכה במיוחד שנתפסה להיות החזקה בלתי מידתית המנוגדת לאיסור על מאסר
שרירותי )עד שלוש שני בחוק המקורי ועד שנה בחוק המתוק ,שאחריו נקבע הסדר להגבלת
תנועה לתקופה לא מוגבלת ,שבה נדרשת שהייה במתק "פתוח"( .ע זאת יש לציי ששני
התיקוני לחוק הנדוני כא אינ מנוגדי לעיקרו המרכזי של אמנת הפליטי – עקרו איסור
ההחזרה.
הגורמי המעורבי בחקיקה
החוקי מבטאי את מדיניות הממשלה בשני האחרונות המיועדת למגר את תופעת כניסת
ה"מסתנני" )כש כולל למבקשי מקלט ,פליטי ,מהגרי עבודה וכדומה( למדינת ישראל
בהתייחסה לסוגיה כאל בעיה לאומית 154.מאחר שהחוק היה חלק חשוב ממדיניות הממשלה
_____________________________________
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154

ראו למשל חוות הדעת של מרכז קונקורד לחקר קליטת המשפט הבילאומי בישראלי אשר הוגשה
לבית המשפט העליו בעניי אד ,לעיל ה"ש .32
אמנה בדבר מעמד של פליטי ,כ"א ) 5 ,65נפתחה לחתימה ב) (1951להל :אמנת הפליטי(.
פרוטוקול בדבר מעמד של פליטי ,כ"א ) 3 ,21נפתח לחתימה ב.(1967
ס'  33לאמנת הפליטי ,לעיל ה"ש .151
ראו למשל דברי ראש הממשלה בנימי נתניהו בישיבת הממשלה מיו " :20.5.2012תופעת
המסתנני הבלתי חוקיי מאפריקה חמורה ביותר ומאיימת על מרכיבי החברה בישראל – על
הביטחו הלאומי ועל הזהות הלאומית".
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בנושא ,היה למשרדי הממשלה השוני והיועצי המשפטיי הפועלי בה חלק מרכזי במאמצי
לנסח ולקד את הצעת החוק בכנסת.
אינדיקציות לקשר למשפט הבילאומי
זמ החקיקה :מאוחר לאמנות הרלוונטיות.
תוכני הדיו בחוק :ככלל ,הדיוני בשלבי החקיקה השוני התבססו על שיח המדגיש כי
מדינת ישראל מנסה לאז בי המצב הבעייתי שנוצר מכניסת של מהגרי לא חוקיי רבי
לישראל לבי הצור בעמידה בהתחייבויותיה לפי המשפט הבילאומי .יתר על כ ,בכל הדיוני
בכנסת הדגישו התומכי בחוק וכ נציגי משרדי הממשלה הרלוונטיי כי החוק אינו סותר את
הוראות אמנת הפליטי כי אי הוא חל על פליטי אלא על מסתנני אחרי ,כגו מהגרי עבודה,
וכי הוא אינו פוגע בעקרו איההחזרה 155.אול על א אמירות אלה החוק נתפס בעיני גורמי
שוני שהשתתפו בהלי החקיקה כחוק פוגעני ,ה מבחינת פגיעתו בזכויות אד וה מבחינת אי
עמידתו בסטנדרטי בילאומיי של טיפול במבקשי מקלט ומהגרי לא חוקיי156.
הערות לתזכיר החוק :במסגרת ההערות לתזכיר החוק התקבלו הערות מגופי שוני
העוסקי בתחו זכויות האד ומגופי ממשלתיי וא ממשרד המשפטי פנימה ,אשר סברו כי
יש צור לשנות חלק מהוראותיו כדי שיעלה בקנה אחד ,מבחינה מהותית ,ע התחייבויותיה
הבילאומיות של מדינת ישראל157.
השתתפות ארגוני זכויות אד בדיוני בכנסת שהעלו את הקשיי הבילאומיי :נציגי
ארגוני זכויות אד וארגוני בילאומיי רבי הגיעו כמעט לכל הדיוני שהתקיימו בכנסת.
למשל ,השתתפו בישיבות נציגי ארגו אמנסטי אינטרנשיונל ,נציגי הקליניקות המשפטיות
בפקולטות למשפטי באוניברסיטאות ובמכללות השונות וכ נציגי נציבות האו" לענייני
פליטי .נציג נציבות האו" לענייני פליטי שהשתת בדיוני אמר מפורשות כי הצעת החוק
בנוסחה המקורי ,ככל שהיא אמורה לחול על מבקשי מקלט ,סותרת את ההתחייבויות הבי
לאומיות של ישראל 158.שתי הצעות החוק ספגו ביקורת נוקבת ג בתקשורת159.
_____________________________________
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ראו למשל דבריה של אביטל שטרנברג בפרוטוקול ישיבה מס'  436של ועדת הפני והגנת הסביבה,
הכנסת ה.(10.8.2011) 5 ,18
ראו למשל את מכתב האגודה לזכויות האזרח ומוקד סיוע לעובדי זרי לחבר הכנסת אמנו כה2 ,
) ,www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2011/11/histanenut0811b.pdf (9.8.2011וכ את כתב
העתירה ,ובעיקר ס'  193–138לכתב העתירה ,שהגישו העותרת וכ ארגוני זכויות אד רבי בעניי
אד ,לעיל ה"ש  ,32הכולל טיעוני רבי מתחו ההתאמה של החוק למשפט הבילאומי,
.www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2012/10/hit-histanenut.pdf
נייר עמדה בנוגע ל"הצעת חוק למניעת הסתננות )עבירות ושיפוט( )תיקו מס'  3והוראת שעה(,
התשע"א–) 8 ,4–1 "2011אמנסטי אינטרנשיונלwww.amnesty.org.il/_Uploads/dbsAttac (2011 ,
) hedFiles/PositionPaper.pdfלהל :אמנסטי אינטרנשיונל(; מכתב מהאגודה לזכויות האזרח
בישראל ואח' לחברות וחברי הכנסת )www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/ (24.11.2013
.2013/11/hisnatenut2-241113.pdf
פרוטוקול ישיבה מס'  419של ועדת הפני והגנת הסביבה ,הכנסת ה.(25.7.2011) 16 ,18
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בדיוני בכנסת השתתפו ,לצד הרפרנטי הרלוונטיי במשרד המשפטי ,ג נציגי היחידה
להסכמי בילאומיי ,שחלק מתפקידה הוא להבטיח את התאמת החקיקה לנורמות הקבועות
באמנות בילאומיות ,ונראה כי ה מגיעי בייחוד לדיוני שבה עולה טענה לחשש ממשי
לאיעמידה בהתחייבויות הבילאומיות של מדינת ישראל160.
ביקורת הייעו המשפטי של הכנסת :אמנ ביקורת זו עסקה במיוחד בפ החוקתי של הצעות
החוק ,אול היוע המשפטי של הכנסת אמר מפורשות במהל הדיוני בהצעות החוק כי ההסדר
המוצע בעייתי ,והנזק שהוא עלול לגרו יהיה רב מתועלתו ג במישור הפנימי וג במישור
הבילאומי161.
נציגי אופוזיציה :ח"כ דב חני הבהיר בכמה הקשרי באמצעות הגשת הסתייגויות כי החוק
אינו תוא את הנורמות הבילאומיות הקיימות162.
במקרה זה ,כמו ג במקרה לחוקי אחרי העוסקי בסוגיית המסתנני ,מדובר הלכה
למעשה בתיקו חקיקה המבוצע לפי מדיניות ממשלתית ולפי החלטות ממשלה שנועדו להילח
בתופעה של כניסת מסתנני לישראל .החוקי נחקקו כאמור באופ שנועד למנוע התנגשות
ע עקרו "איההחזרה" שבמשפט הבילאומי ,ואול הביקורת על החוק התמקדה בשאלות
משפטיות נוספות ,לרבות בחשש לפגיעה של ממש בזכויות אד חשובות המעוגנות במשפט
הבילאומי ,כגו הזכות להלי הוג והזכות לחירות .למשל ,נמתחה ביקורת על פרק הזמ
הממוש שבו הותרה החזקת של "מסתנני" במשמורת וכ על האיסור שנקבע להגיש סיוע
ל"מסתנ" )שבהמש רוכ והפ להיות איסור על סיוע למסתנ מזוי או שעבר עברה
חמורה(163.
הפרשנות המצמצמת של הממשלה
כאמור ,נציגי הממשלה בדיוני בוועדות הכנסת ביטאו את העמדה כי התיקוני לחוק אינ
סותרי את המשפט הבילאומי מכיוו שה אינ סותרי את עקרו איההחזרה ,וכ כי ה
מבחיני בי פליטי ,אשר עליה יש להג ,לבי "מסתנני עבודה" ,אשר אינ זכאי לזכויות על
פי התחייבויותיה של מדינת ישראל לפי אמנת הפליטי .ניכר מהדיו בוועדת הפני שאנשי
משרד המשפטי מדגישי את הפ המצומצ של המחויבות שישראל קיבלה עליה על פי אמנת
_____________________________________
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למשל "חוק המסתנני :חרפה" האר  ;11.1.2012ירו לונדו "מהגרי לבני ,מהגרי שחורי"
ידיעות אחרונות – דעות .26.12.2011
ריאיו ע הילה טנאגלעד ,היחידה להסכמי בילאומיי ותביעות בילאומיות במשרד
המשפטי ).(31.1.2013
"אושר סופית החוק המכונה 'חוק המסתנני' :ראש הממשלה מש את הסתייגות שר המשפטי
שבאה לבטל את הצעת ועדת הפני כ שהעבירות המקוריות לא ישונו ולא יהיה הבדל בי
מסתנני על רקע בטחוני לאחרי" )הודעת דובר הכנסת.(10.1.2012 ,
פרוטוקול ישיבה מס'  465של ועדת הפני והגנת הסביבה ,הכנסת ה.(13.12.2011) 10 ,18
אמנסטי אינטרנשיונל ,לעיל ה"ש  ,157בעמ' .8–6
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הפליטי .כלומר – לשו אמנת הפליטי בלבד הייתה המבח לשאלה מהו האמצעי הנדרש לפי
המשפט הבילאומי להגנה על פליטי.
בסופו של דבר קבע בית המשפט העליו שלוש פעמי כי היבטי מסוימי בחוק כפי
שהועבר בכנסת פסולי .הטע העיקרי לפסילה היה כי החוק פוגע פגיעה לא מידתית בזכות
לכבוד האד ובזכות לחירות .בשני פסקי הדי הראשוני – אד 164ואית – 165הסתמ בית
המשפט הסתמכות נרחבת על הדי המשווה ,כלומר על המצב במדינות אחרות ,ועל המשפט
הבילאומי .למשל ,השופט פוגלמ הביא כתמיכה לעמדתו המבקשת להגביל את פרקי הזמ
המרביי לשלילת חירות ממהגרי החלטות של ועדת זכויות האד שנתקבלו בעקבות תלונות
נגד הרשויות באוסטרליה 166,ולעניי שאלת "הרצו החופשי" בהליכי החזרה מרצו הסתמ
השופט פוגלמ על המדרי ) (Handbookשל ה 167.High Commissioner of Refugeesיש לציי
כי בשני המקרי נית לטעו כי פעולת המדינה לא הייתה מנוגדת ל"גרעי הקשה" של הנורמות
של דיני הפליטי של המשפט הבילאומי ,א נית בהחלט להבי מפסק הדי כי העמדה של
מדינת ישראל חרגה מההתנהגות המקובלת על מדינות דמוקרטיותליברליות בנושאי אלו.
יצוי ג כי בכל הנושאי שבה קבע בית המשפט העליו כי החוק פסול הועלה הדבר כבר
בישיבות ועדת הפני של הכנסת בידי נציג האו" או בידי ארגוני זכויות אד או בידי חבר
הכנסת דב חני )חבר הכנסת היחיד שהתייחס לנושא המשפט הבילאומי בדיוני הועדה(.
לעומת זאת בפסק הדי השלישי – דסטה – קבע בית המשפט העליו כי הגבלות על מקו
מגוריה של מבקשי המקלט אינ סותרות בהכרח את הוראות המשפט הבילאומי )א כי
ההגבלות במקרה הספציפי אינ מידתיות(168.

ג .התהלי הפורמלי
 .1חקיקה בישראל
מטרתו של חלק זה של המאמר היא לתאר את דר הקליטה של המשפט הבילאומי במשפט
הישראלי .המסקנות על אודות תפקיד המשפט הבילאומי בהלי החקיקה מבוססות בחלק על
חקרי המקרה שבחנו ובחלק על שיחות וראיונות שערכנו לקראת הכנת המאמר.
ככלל ,קיימות שלוש דרכי ליזו חקיקה בישראל:
_____________________________________
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עניי אד ,לעיל ה"ש .32
בג"  8425/13אית מדיניות הגירה ישראלית נ' ממשלת ישראל ,פס'  56לפסק דינו של השופט
פוגלמ )פורס בנבו.(22.9.2014 ,
עניי אד ,לעיל ה"ש  ,32פס  91לפסק דינו של השופט פוגלמ.
עניי אית ,לעיל ה!ש  ,165פס'  112לפסק דינו של השופט פוגלמ.
בג!  8665/14דסטה נ הכנסת ,פס  72–71לפסק דינה של הנשיאה נאור )פורס בנבו
.(11.8.2015
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א .יש חוקי שמקור הוא בהצעות חוק ממשלתיות .על פי רוב ,הצעות חוק ממשלתיות ה
הצעות שהיזמה לחקיקת נולדה במשרדי הממשלה .ע זאת יש ג הצעות חוק פרטיות
שהממשלה אימצה ושהפכו להצעות חוק ממשלתיות .טיוטות חוק ממשלתיות עוברות
עבודת מטה מקיפה ומופצות לציבור כתזכיר חוק באופ המאפשר לגורמי המעונייני בכ
להעביר הערותיה למנסחי ההצעה .הערות אלה נדונות לגופ במשרד הממשלתי הרלוונטי,
והמרכזיות שבה מופיעות ,ע התייחסות לתוכנ ,בטיוטת החוק שמועברת לאישור ועדת
השרי לענייני חקיקה ,ולאחר אישור הטיוטה ,לפרסו והנחה על שולח הכנסת169.
ב .יש חוקי שמקור הוא בהצעות חוק פרטיות שיזמו חבר כנסת בודד או קבוצת חברי כנסת.
ההצעות הללו מגיעות בראשית דרכ לוועדת שרי לענייני חקיקה ,ש מוצגות עמדות
המשרדי הרלוונטיי ,ונערכת הצבעת הוועדה .הצעות שאינ זוכות לתמיכת הממשלה
ממשיכות בהלי הארו יותר של חקיקה ,הכולל קריאה נוספת )קריאה טרומית(170.
ג .הצעות חוק נוספות ,מועטות במספר ,ה הצעות שהציעה לראשונה אחת מוועדות הכנסת171.
הצעות חוק בהלי )א( עוברות לקריאה ראשונה בכנסת .לאחר אישור בקריאה ראשונה ה
עוברות לוועדה הרלוונטית ,וש נער דיו מפורט המוביל לניסוח מחדש .לאחר מכ מוגשות
ההצעות לקריאה שנייה )שמטרתה להכריע בי נוסחי שוני או בהסתייגויות שונות מהנוסח
הראשוני שאושר בוועדה( ולקריאה שלישית – שלאחריה הופ החוק לסופי .הצעות חוק פרטיות
מועברות ראשית לקריאה טרומית ,ורק לאחר מכ לוועדה רלוונטית ולקריאה ראשונה 172.רוב
עצו מהצעות החוק הפרטיות נעצר לפני שלב הקריאה הראשונה .כ למשל בכנסת ה ,17רק
 28%מהצעות החוק הפרטיות שהוגשו בכנסת הגיעו להצבעה בקריאה טרומית .רק  4.5%מס
ההצעות הפרטיות התקבלו בקריאה שנייה ושלישית והפכו לחוקי 173.בכנסת ה ,18רק 6%
מהצעות החוק הפרטיות הבשילו לחוקי174.
 .2תפקיד משרד המשפטי
)א( המדיניות הכללית בדבר קליטת המשפט הבילאומי של דיני זכויות האד דר הצעות
חוק ממשלתיות
הצעות חוק ממשלתיות מושפעות רבות בתוכנ מעמדת הדרג המקצועי במשרד המשפטי
ובמשרדי רלוונטיי אחרי ,אשר מנסחי את הצעות החוק ומבצעי את עבודת המטה ואת
_____________________________________
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ס'  74לתקנו הכנסת.
ס'  75לתקנו הכנסת.
ס'  80לתקנו הכנסת.
ש.
שחר איל "יותר מ 4000הצעות חוק ,רק אחת מתו  20התקבלה – מספר שיא ביוזמות חוק
פרטיות בכנסת ה "17האר – חדשות .www.haaretz.co.il/misc/1.1352060 29.9.2008
מירב ארלוזורוב "כנסת נשית ,א עדיי שטחית" www.themarker.com/ 5.2.2014 The Marker
.news/1.2235286
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הבדיקות המקדמיות בנוגע לתוכ ההצעה .כאשר הצעת החוק היא ביזמת משרד ממשלתי
מסוי ,משרד המשפטי ,בתפקידו כמשרד מטה ,מלווה את הצעות החוק הממשלתיות
באמצעות הרפרנטי העוסקי והמתמחי בתחו הספציפי הנדו במחלקת ייעו וחקיקה .הגו
המרכזי האחראי להבטיח כי תוכני המשפט הבילאומי מיוצגי בהלי החקיקה הוא היחידה
להסכמי בילאומיי ,אשר הוקמה בשנת  2004במשרד המשפטי .תפקידה של היחידה הוא,
בי השאר ,לבחו את הצור בהתאמות במשפט הישראלי בעקבות התחייבויות בילאומיות של
מדינת ישראל ,לרבות בנושאי זכויות האד )כיו המחלקה מכונה המחלקה להסכמי בי
לאומיי תביעות בילאומיות וקשרי חו( 175.נוס על כ ,במשרדי שוני קיי דרג מקצועי
שתחומי פעילותו משיקי לנושאי זכויות האד .למשל ,במשרד החו פועלת מחלקת ארגוני
בילאומיי וזכויות אד באג לארגוני בילאומיי176.

כאמור לעיל ,אי במדינת ישראל מדיניות קבועה של קליטת אמנות בי לאומיות בדר של
חקיקה דקלרטיבית .למעשה ,נראה כי גישתה של הממשלה לנושא היא גישה פונקציונלית –
במקו שיש צור לשנות חוק מסוי בשל ההתחייבות הבילאומית של מדינת ישראל קיי
לעתי ניסיו לעשות זאת )ראו להל( ,א בהיעדר צור כזה חקיקה קולטת של אמנות זכויות
האד אל המשפט הישראלי המשפט הישראלי לא תישקל כלל בממשלה177.
אנו סבורי כי למדיניות זו ,של בחינה לגופו של כל מקרה שבו יש צור בקליטה ,כמה
טעמי שלובי:
א .רתיעה מתהליכי חקיקה עקרי – 178הלי החקיקה בכנסת נתפס בעיני אנשי משרד
המשפטי העוסקי בנושאי אלו כהלי המצרי מאמ רב ,וככזה שפעמי רבות אינו
מוביל לחקיקה .כיוו שצינורות החקיקה בכנסת פקוקי ,הרי שחוק שאינו זוכה לתמיכה
מסיבית של הממשלה או של קבוצת חברי כנסת פעילה במיוחד לא יתקד אל הקריאה
השנייה והשלישית .אשר על כ משרד המשפטי נמנע מטעמי תועלתניי גרידא מלהשקיע
את משאביו המוגבלי בהליכי חקיקה שלדעתו ממילא אינ נחוצי )ראו להל( ,ואשר ,כפי
שיפורט לה ,ברמה גבוהה של הסתברות לא יביאו לאימו חקיקה.
_____________________________________
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במשרד המשפטי יש כיו כ 50משפטני שעיקר עיסוק בפני שונות של המשפט הבילאומי,
לרבות ביחידה להסכמי בילאומיי ובמחלקה לענייני מיוחדי )בילאומי( בפרקליטות
המדינה.
למשל ,במשרד הרווחה אי מחלקה או אג ספציפי שעוסק בזכויות אד ,א כמעט כל בעלי
התפקידי במשרד עוסקי בנושאי המשיקי לזכויות אד )שיקו ,קשישי ,נוער בסיכו
וכדומה( .נוס על כ ,פועלת במשרד מחלקה ליחסי בילאומיי.
בשיחה מקדימה שנערכה ע עו"ד הילה טנאגלעד ,מהיחידה להסכמי בילאומיי ותביעות בי
לאומיות במשרד המשפטי ,הובהר כי כל הצעות החוק מגיעות בשלב זה או אחר ליחידת
ונבחנות בידי המשפטני במשרד האמוני על תחו זכויות אד .כאשר עולה מהצעת חוק כי אי
היא עולה בקנה אחד ע נורמות בילאומיות ,היחידה להסכמי בילאומיי ותביעות בי
לאומיות מעוררת את תשומת הלב של מי שמטפל בהצעת החוק ,וכ מגישה חוות דעת ,משתתפת
בדיוני ומביעה בה את עמדתה.
פגישה של המחברי ע אחד מבכירי משרד המשפטי לשעבר ).(12.8.2013

חוקי י 2017

השפעת דיני זכויות האד על הליכי החקיקה בישראל

ב .חשש מהתנגדויות בכנסת – במדינת ישראל השימוש במונח "המשפט הבילאומי של
זכויות האד" מתחבר ישירות ע אידאולוגיה מסוימת ,שונה לרוב מזו המיוצגת על ידי
רבי מחברי הכנסת .לעתי נית להעביר בכנסת תיקוני חקיקה מסוימי העולי בקנה אחד
ע דיני זכויות האד )למשל חוק זכויות אנשי ע מוגבלויות( ,אול שימוש מפורש בכלי
מ המשפט הבילאומי לא רק שלא ישפר את סיכויי החקיקה לצלוח את מחסומי הכנסת,
אלא א עלול לעורר חברי כנסת רבי להתנגד לחוק רק מפני שנראה שהוא מבוסס על
תשתית אידאולוגית זרה ,העשויה להיות מנוגדת להשקפת עולמ – דיני זכויות האד של
המשפט הבילאומי 179.לאות גופי התומכי בקליטת של דיני זכויות האד אל
המשפט הישראלי אי אינטרס לעורר התנגדויות לחקיקה שה מעדיפי ,וה יעדיפו אפוא
לקד שינויי חקיקה באופ שונה מאשר באמצעות חוק קולט אמנה – דר קליטה המבליטה
את המקור הבילאומי של הוראות החוק.
ג .בישראל ,כמו במדינות אחרות בעול ,חתימה על אמנות בילאומיות של זכויות האד
מלווה בהנחה )שאיננה תמיד נכונה( שעל פיה למדינת ישראל יש ממילא חוקי המבטאי
את הדי הבילאומי במשפטה הפנימי של מדינת ישראל 180.בצירו לטעמי האמורי
לעיל ,הנחה זו מובילה את קובעי מדיניות החקיקה להימנע מחקיקה קולטת ,שהרי נקודת
המוצא לדיו בשאלת הקליטה היא שאי כל צור בהלי של חקיקה ,וקידומה של חקיקה
הוא משו הודאה בהיות נקודת המוצא שגויה.
ד .טע נוס הוא החשש מפני הפרשנות שבתי המשפט עשויי לתת לחקיקה בתחו זכויות
האד ואשר תרחיב את היקפה של ההגנה שהחוק מציע ,מעבר להיק ההגנה שלו הסכי
המחוקק .חשש )סמוי( זה מתבסס על העובדה כי גופי בילאומיי מוסיפי באמצעי
פרשניי תכני לאמנות הבילאומיות ,ובמקרי רבי מרחיבי את היק ההגנה המוצעת
דרכ 181.א תתקבל חקיקה קולטת ,יש סיכוי לא מבוטל כי בתי משפט מקומיי יאמצו
הרחבות פרשניות אלו לדי הפנימי באמצעות פרשנות החוק הקולט אשר יקבל משמעות
רחבה מזו שהתכוו לה המחוקק.
דוגמה בולטת למדיניות הכללית של הימנעות מקליטת אמנות נית למצוא באירועי
הקשורי להצטרפות ישראל במהל שנת  1991לשורה של אמנות בילאומיות בנושא זכויות
האד .ההצטרפות נעשתה בהסתמ על חוות דעת של משרד החו שעל פיה מדינת ישראל
ממילא מכבדת את מכלול הזכויות הקבועות באמנות )למעט בנושאי צרי של שוויו נשי –
והיבטי מסוימי של חקיקת שעת חירו ,שבעניינ הסתייגה ישראל מפורשות( ,וכי לכ לא
_____________________________________

 179ראו למשל דבריו של חבר הכנסת ניסי זאב בדיו בדבר חוק הנזיקי האזרחיי ,לעיל ה"ש .129
 180הדוגמה המובהקת היא חוות הדעת של משרד החו על העובדה שאמנות זכויות האד עצמ אינ
דורשות שינוי חקיקה.
 181השוו למשל Observations by the United States of America on General Comment No. 24
) (52)(1994), http://www.iilj.org/courses/documents/USandUKResponses.pdfהתנגדות
לפרשנות שאימצה הוועדה לזכויות האד וקביעה כי הפרשנות אינה מחייבת את ארצות הברית(.
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יהיה צור בכל שינוי מדיניות או חקיקה עקב החתימה על האמנה 182.בייחוד אמורי הדברי
על התחייבות מדינת ישראל למת זכויות אד בשטחי )יהודה שומרו ועזה( .על פי חוות הדעת
של משרד החו ,אמנות זכויות האד לא יחייבו את מדינת ישראל על פעילותה בשטחי ,שכ
אלו מקומות שבה לא הוחל המשפט הישראלי 183.ג לאחר שהתברר כי חוות הדעת האמורות
אינ משקפות את עמדת הגופי הבינלאומיי הבוחני את יישו האמנה עלידי ישראל ,לא
השתנתה עמדת הממשלה כי אי צור בחקיקה קולטת מפורשת.

ע זאת ייתכ כי הול ומסתמ שינוי בגישת המשפט הישראלי בנוגע לאי קליטת אמנות
זכויות אד ,בהיעדר צור פונקציונלי מובהק .למשל ,בתחו המשפט הבילאומי ההומניטרי
נעשית כיו עבודה נרחבת במשרד המשנה ליוע לענייני בילאומיי ,אשר מטרתה היא
לחוקק בישראל חוק פשעי מלחמה 184.בסיכו הדברי נעמוד על ההשלכות האפשריות של
שינוי גישה זה.
)ב( הלי החקיקה בנושאי הדורשי שינוי של הדי הקיי מטעמי הקשורי במשפט
הבילאומי
בכמה מקרי פתח משרד המשפטי בהלי חקיקה שנועד להביא לשינוי הכללי במשפט
הפנימי בעקבות קבלת ההתחייבות במשפט הבילאומי .לכאורה ,במקרי אלו השפעתו של
המשפט הבילאומי היא הרבה ביותר והקלה ביותר לבחינה .ע זאת מתברר כי ג במקרי אלו
השפעתו של המשפט הבילאומי הייתה מוגבלת ותלויה בגורמי חיצוניי רבי .מקרה המבח
המרכזי שבו עסקנו הוא המקרה שבו משרד המשפטי בח את השפעת המחויבות הבילאומית
באמנה לזכויות הילד על משפטה של מדינת ישראל ,מקרה שהייתה בו הסכמה רחבה על הצור
לערו שינויי מסוימי בחקיקה הישראלית )א כי בסופו של דבר רבי מהשינויי שהציעה
_____________________________________

 182דבריו של פרופ' רובי סיבל בפרוטוקול ישיבה מס  423של ועדת החוקה ,חוק ומשפט ,הכנסת ה
.24.2.2005 16
 183עמדה זו ,אשר היוותה את הבסיס להצטרפותה של מדינת ישראל לאמנות ,והיא עמדתה הרשמית
עד עצ היו הזה ,נדחתה בבית הדי הבילאומי ובוועדות של כל אמנות זכויות האד שעסקו
בנושא זה .ראו למשל  .ICCPR – Concluding Observations – 2003, p.2–3ראו ג U.N. Human
Rights Comm., Consideration of Reports Submitted by States Parties Under Article 40 of the
Covenant, Concluding Observations of the Human Rights Committee: Israel, 78th Sess., U.N.
Doc. CCPR/CO/78/ISR, 2–3 (Aug. 21, 2003); U.N. Human Rights Comm., Consideration of
Reports Submitted by States Parties Under Article 40 of the Covenant, Concluding
Observations of the Human Rights Committee: Israel, 99th Sess., July 12–13, 2010, U.N.
Doc. CCPR/C/78/ISR/CO/3, at 2 (Sept. 3, 2010); Legal Consequences of the Construction of
a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, 2004 I.C.J. Rep. 136 (July
).14

 184גילעד נוע מהמחלקה לתפקידי מיוחדי )בילאומי( במשרד המשפטי )הרצאה במסגרת
הכינוס "הדמוקרטיה הישראלית בתנאי מלחמה – הא הצוק אית?" ,מרכז מינרבה לחקר שלטו
החוק במצבי קיצו ,אוניברסיטת חיפה.(5.11.2014 ,
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ועדת רוטלוי לא אומצו בחקיקה( .מקרה נוס )הקשור קשר מובהק פחות למשפט זכויות האד(
נוגע בתיקוני שנדרשו בנושא הפללת השחיתות בחקיקה הישראלית .בנושאי אלו ברור
שהשפעת הדרג המקצועי על חקיקת החוקי הייתה מכרעת :הדרג המקצועי )א במשרד
המשפטי וא במשרד הממשלתי האחר הקשור לשינוי( הוא שדח לשינוי באמצעות המחלקה
המשפטית שלו .נראה אפוא כי תמיכת הדרג המקצועי בחקיקה קולטת הייתה יעילה במיוחד
באות מקרי שבה היה קיי ג לח בילאומי משלי185.
)ג( חסימת הליכי חקיקה הנוגדי את המשפט הבילאומי
כל הצעת חוק בישראל ,בי שהועלתה בידי חברי כנסת ,ובי שהועלתה בידי חבר ממשלה ,או
הממשלה עצמה ,מופצת לשרי הממשלה ועולה על שולחנה של ועדת השרי לענייני חקיקה .על
פי תקנו הממשלה ,כל הצעת חוק ממשלתית מוגשת לאישור בצירו הערותיו של היוע
המשפטי לממשלה 186.בפועל אי כמעט הצעות חוק ממשלתיות המוגשות לאישור הוועדה שלא
על דעת היוע המשפטי לממשלה או על דעת היוע המשפטי של המשרד הרלוונטי ,הכפו
ליוע המשפטי לממשלה.
הפרקטיקה היא שג הצעות חוק פרטיות מועברות ליוע המשפטי לממשלה לחוות דעתו
טר ישיבת ועדת השרי לענייני חקיקה .היוע המשפטי מגיב להצעות אלו באחת משלוש
דרכי :הסכמה להצעה; דרישה לתיקוני טכניי או מהותיי נדרשי בהצעה; קביעה כי
אפשרות להעלות את ההצעה לדיו.
כוחו של היוע המשפטי לממשלה להטיל סוג של וטו על הצעות חוק שאינ עומדות לדעתו
בתנאי חוקי היסוד ,או יוצרות בעיות משפטיות אחרות לא פתירות ,אינו קבוע במסמ מסוי.
הוא נובע מהמונופול שיש ליוע המשפטי לממשלה על הייעו המשפטי לממשלה ועל הייצוג
של הממשלה בבית המשפט .על פי המצב החוקתי הקיי במדינת ישראל ,היוע המשפטי הוא
הקובע עבור הרשות המבצעת את המצב המשפטי ,ואי היא רשאית לפעול בניגוד לדעתו187.
היוע המשפטי לממשלה הוא ג המייצג הבלעדי של המדינה בפני בתי המשפט 188.השילוב
של שתי סמכויות אלו נות למעשה בידי היוע המשפטי לממשלה את האפשרות למנוע העלאה
של הצעות חוק ממשלתיות )באמצעות שליטתו בייעו( או לקבוע בנוגע להצעות חוק פרטיות כי
א יהפכו לחוק ,לא יג עליה בפני עתירה לבג" .ג עמדה זו משמעותה היא כי החוק לא
_____________________________________

185
186
187
188

דוגמה מובהקת ללח בילאומי משלי הייתה בעניי הטיפול בסחר בבני אד ,כפי שבא לידי
ביטוי בדוחות מחלקת המדינה האמריקאית.
למשל התקנו המעודכ כיו :ס' )60א( לתקנו לעבודת הממשלה ה) 34אושר בהחלטה  29של
הממשלה ה" 34אישור התקנו לעבודת הממשלה" ).((26.5.2016
בג!  93/3094התנועה למע איכות השלטו נ ממשלת ישראל ,פ!ד מז).(1993) 427, 404 (5
בג!  93/4267אמיתי – אזרחי למע מינהל תקי נ ראש ממשלת ישראל ,פ!ד מז)441 (5
).(1993
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יקוד ,שכ בלא הגנה של היוע המשפטי לא סביר שהמדינה תצליח להביא לדחיית העתירות
נגד החוק בבג".
לאחרונה החלו לעלות ביקורות על כוחו זה של היוע המשפטי להטיל מעי וטו על הצעות
חוק ,ה מבחינת המשפט המצוי וה מבחינת המשפט הרצוי 189.כ או כ ,ברור כי היוע
המשפטי לממשלה אינו משתמש בסמכות הווטו שלו אלא במשורה ,ובמקרי קיצוניי בלבד.
כמוב ,ג הצעת חוק של חבר כנסת )הצעת חוק פרטית( שאינה זוכה לתמיכת ועדת השרי
לענייני חקיקה יכולה לעבור בכנסת כחוק פרטי .אלא שמסלול המכשולי העומד בפני הצעת
החוק ארו יותר ,וברוב המקרי הצעות אלו אינ מצליחות להפו לחוק.
כאשר הצעת חוק המוגשת לאישור הממשלה נחזית כפוגעת בזכויות אד המוגנות במשפט
הבילאומי ,היוע המשפטי לממשלה יכול לבחור בי כמה אפשרויות תגובה:
א זכויות האד הרלוונטיות מוגנות ג בחוקיסוד :כבוד האד וחירותו או חוק יסוד
משוריי אחר ,כי אז יש להניח כי היוע יקבע כי אי אפשרות להעלותה לדיו .למעשה ,אי צור
לקבוע במקרה זה עמדה בדבר הסתירה שבי ההצעה לבי המשפט הבילאומי )א כי כמוב
המשפט הבילאומי יכול לסייע ככלי פרשני בעת מיפוי הסתירה בי הנורמות( .הטע לפסילת
ההצעה בידי היוע במקרה זה איננו המשפט הבילאומי אלא המשפט החוקתי הישראלי.
א החוק המוצע פוגע בזכות על פי המשפט הבילאומי א איננו פוגע בחוקי היסוד ,מצבו
של היוע המשפטי לממשלה מורכב יותר .הוא רשאי כמוב ,אולי א חייב מתוק תפקידו
כיועצה המשפטי של הממשלה ,להודיע לממשלה כי הצעת החוק מנוגדת למשפט הבילאומי,
א עמדה זו אינה יכולה להוות מחסו בפני הצעת החוק ,שכ אי כלל במשפט הישראלי האוסר
על הממשלה לחוקק חוקי הנוגדי את המשפט הבילאומי ,וממילא אי ליוע אפשרות
לחסו חוקי אלו.
כעולה מהמקרי שנבדקו לעיל ,דילמה "חוקתית" זו נפתרת בצורה פרקטית לחלוטי בידי
אנשי הייעו והחקיקה במשרד המשפטי .במקרי שבה קיי פוטנציאל סתירה בי המשפט
הבילאומי להצעת החוק ה פועלי בשני המישורי האלה .ה מנסי "למת" את הצעות
החוק על מנת להקטי את הסתירה הפוטנציאלית בינ לבי הדי הבילאומי מחד ,ומאמצי
לעתי פרשנות מצומצמת של המשפט הבילאומי אשר מקטינה עוד יותר את החיכו בי
הנורמות המתנגשות מאיד190.
הלי חקיקת התיקוני לחוק ההסתננות מדגי את האופ שבו פועל משרד המשפטי ואת
הבעייתיות של אופ פעולה זה .חברי הכנסת יכלו להתרש מעמדת משרד המשפטי כלפי
_____________________________________

 189ראו למשל אביעד בקשי היוע המשפטי והממשלה – ניתוח והמלצות )פורו קהלת ,נייר מדיניות
מס'  ;(2014 ,10כ ראו עמדתה של השרה איילת שקד כפי שדווחה בכלי התקשורת ,למשל טובה
צימוקי "שקד נגד היועמ"ש :אי לו זכות וטו על חוקי" www.ynet.co.il/ 26.10.2016 Ynet
.articles/0,7340,L-4870430,00.html
 190ראו למשל את הדיו למעלה בחלק ב ,סעיפי )ז(–)ח( ,בעניי חוק הנזיקי האזרחיי ו"חוק
ההסתננות".
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הצעות החוק הממשלתיות כי לדעת אנשי המשרד החוק עומד בתנאי החוקתיי לפי חוקי
היסוד ,וכי הטענה שלפיה החוק אינו עומד בסטנדרטי המקובלי בעול אינה מעוגנת באמנות
הבילאומיות שישראל הנה צד לה .כשל זה בולט במיוחד בהליכי החקיקה של תיקו מס' 4
לחוק ההסתננות ,שנתקבל לאחר פסק הדי של בית המשפט העליו ,שפסל את תיקו מס'  ,3ובו
התייחס בית המשפט לפרשנות נציב האו" ולמקרי שבה דנה ועדת זכויות האד בעילות
שמכוח נית לשלול חירות של מבקשי מקלט 191.אמנ אסמכתאות אלו לא היו הבסיס
להכרעת בית המשפט ,א מדבריו של בית המשפט ניכר כי הוא לא התעל מטיעוני אלו ודחה
את תפיסתו המינימליסטית של משרד המשפטי באשר להיק התחייבויותיה הבילאומיות של
המדינה.
נראה אפוא כי אנשי משרד המשפטי מייחסי בעמדת כלפי התנגשות בי הצעות חוק
להתחייבויות בילאומיות חשיבות רבה ללשו האמנה הבילאומית הרלוונטית ,א ה סבורי
כי פרשנות האמנה נתונה לכל מדינה ,וכי אי משמעות משפטית רבה לפרשנות האמנה מצד
המוסדות הבילאומיי המופקדי על יישומה 192.כפי שציינו לעיל ,זוהי עמדה כללית של
ממשלות ישראל השונות ,שמכוחה דחתה ישראל כמה מהפרשנויות העקרוניות שהעניקו ועדות
זכויות האד לאמנות )למשל בנושא תחולת האמנות בשטחי( 193.נראה לנו כי במקרה של
התיקוני לחוק ההסתננות הובילה העמדה העקרונית כלפי ההיק המצומצ של ההתחייבויות
הבילאומיות של המדינה להפעלה שגויה של שיקול הדעת של אנשי משרד המשפטי ,אשר
לא העריכו נכונה כי המשקל שייחס בית המשפט לפרשנות המוסדות הבילאומיי למשפט
הבילאומי ולהתנהגות של מדינות אחרות יהיה רב מזה שייחס לעמדת שלה ,ויפסול את
החוק כבלתי חוקתי )בי היתר בשל הסתירה שבינו לבי המשפט הבילאומי וההשפעה של
המשפט הבילאומי על פרשנות חוקי היסוד(.
כאשר הצעות חוק פרטיות מגיעות לשולח הממשלה ,ההלי דומה לזה שתואר לעיל .ע
זאת הצעות חוק פרטיות של חברי הכנסת אינ חייבות לקבל את אישורו של היוע המשפטי
לממשלה )וא לא של היוע המשפטי לכנסת( .דבר זה מאפשר לכאורה לחברי הכנסת להציע
לכנסת לאמ חוקי שאינ מתיישבי כלל ועיקר ע מחויבותה הבילאומית של מדינת
ישראל .ע זאת אנשי משרד המשפטי אינ חסרי אוני ג מול הליכי אלו .בוועדת השרי
לענייני חקיקה ובוועדות הכנסת הדנות בהצעות החוק הפרטיות )א עברו את הליכי הקריאה
הטרומית או את הקריאה הראשונה( ניתנת לאנשי משרד המשפטי ומשרדי רלוונטיי אחרי
האפשרות לחוות דעת באשר להצעת החוק בוועדות השונות ולהמלי לשרי ולחברי הכנסת
שלא לאמצ במתכונת הנוכחית.
_____________________________________

 191עניי אד ,לעיל ה"ש  ,32פס'  92לפסק דינה של השופטת ארבל ,פס'  40לפסק דינו של השופט
פוגלמ.
 192כעולה למשל מעמדת משרד המשפטי כלפי החוק למניעת הסתננות.
 193ראו למשל Fourth periodic report of Israel to the Human Rights Committee, 14/10/2013, UN
.Doc. CCPR/C/ISR/4 (2013), pra. 47–48
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יש לציי ג כי משיחות שהיו לנו ע גורמי שוני עולה כי לדעת אחדי מה נית להבחי
בשני האחרונות בניצניה של דינמיקה של שינוי בתחו זה .עד לפני שני אחדות היה גיבוש
עמדה של משרד היוע המשפטי לממשלה )דהיינו היוע או אחד מהמשני( שלפיה חקיקה
מסוימת עומדת בסתירה לאמנות בילאומיות מוביל בדר כלל להסרתה של הצעת החוק מסדר
היו של ועדת השרי לענייני חקיקה .דבר זה היה מסיט את הצעת החוק למסלול החקיקה
הפרטית ,ובדר כלל "קובר" את החוק לפרק זמ בלתי מוגבל .בשני האחרונות רואי אנשי
משרד המשפטי שרי משפטי )אשר מתוק תפקיד ה יושבי הראש של ועדת השרי לענייני
חקיקה( ושרי אחרי אשר אינ מרגישי מחויבי לאמ את עמדת הייעו המשפטי בנושא
חוקיות הצעת החוק .לפיכ במקרי מסוימי הממשלה מקדמת הצעות חוק למרות התנגדות
היועצי המשפטיי ,בי שאלו מבוססות על טעמי חוקתיי ובי על סתירות בי הצעות החוק
לבי המשפט הבילאומי.
)ד( מעורבות משרד המשפטי בהליכי החקיקה בכנסת – בהצעות חוק ממשלתיות ובהצעות
חוק פרטיות
כאמור לעיל ,אנשי משרד המשפטי אינ "זונחי" את הצעות החוק כאשר אלו מגיעות אל
ועדות הכנסת .נהפו הוא ,בוועדות הכנסת השונות ניכרת מעורבות רבה של משרד המשפטי
בהליכי החקיקה בכנסת .מקריאת הפרוטוקולי של דיוני הוועדות עולה כי ניסוח של הצעת חוק,
א הצעת חוק ממשלתית וא הצעת חוק פרטית ,דומה למעשה להלי של משא ומת בי הכנסת
לבי אנשי משרד המשפטי ,כאשר ההכרעה על הלשו המדויקת של החוק ,ולעתי א על
הכללת סעיפי מסוימי בחוק ,משתנה לפי הלח שמפעילי אנשי משרד המשפטי .הלי זה
חל בעניינ של הצעות חוק ממשלתיות ,ש אנשי משרד המשפטי מגני בעיקרו של דבר על
הנוסח שאימצה הממשלה )א כי מבקשי לעתי שינויי נוסח מסוימי( ,ועל אחת כמה וכמה
כאשר מדובר בהצעות חוק פרטיות העוברות שינויי ניכרי במהל הדיו בוועדות 194
ככלל ,חקרי המקרה שנדונו לעיל והראיונות שקיימנו ע אנשי משרד המשפטי מעידי כי
הכנסת נמנעת בדר כלל מלאמ ההסדרי בהצעות חוק פרטיות אשר אנשי משרד המשפטי
טועני כי ה מנוגדי להתחייבויות הבילאומיות של מדינת ישראל )למשל החקיקה שנועדה
למנוע את שחרור קלפי המיקוח הלבנוניי( .ע זאת אנשי משרד המשפטי נזהרי יחסית
מלהשתמש בטיעו זה ומאמצי במקרי רבי פרשנות מצמצמת של המשפט הבילאומי
בתחו זכויות האד אשר מפחיתה את הסכנה להתנגשויות נורמטיביות בי החוק המוצע לבי
התחייבויותיה הבילאומיות של המדינה 195.יש לציי כי לאנשי משרד המשפטי יש בהקשר
זה יתרו ידע מובהק בכל הקשור למשפט הבילאומי על פני חברי הכנסת ,אשר מחזיקי ברוב
_____________________________________

 194דוגמה לכ היא ס' 5ג לחוק הנזיקי האזרחיי ,שתוכנו )קוד שנפסל בבית המשפט העליו( כלל
חידושי של הוועדה דוגמת ועדת החריגי ,והצור של שר הביטחו להגדיר בדיוק מה ה אזורי
עימות.
 195הדוגמה המרכזית לכ היא עמדת משרד המשפטי בעניי חוק ההסתננות ,כפי שתוארה לעיל.
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בידע מצומצ על אודות המשפט הבילאומי .הדבר בא לידי ביטוי ג כאשר אנשי משרד
המשפטי מאמצי פרשנות מצמצמת של האמנה הבילאומית הרלוונטית ,וג כאשר ה
טועני להתנגשות בי הסדרי מסוימי בחוק המוצע לבי הוראות המשפט הבילאומי .בשני
המקרי אי לחברי הכנסת יכולת של ממש להתמודד ע הפרשנות המשפטית המוצגת לה.
אמנ בדיוני בוועדות משתתפי לעתי ג נציגי של האו" ,של ארגוני זכויות אד ושל
האקדמיה ,א במקרה של סתירה בי עמדותיה של אלו לבי עמדת הייעו המשפטי ,בדר כלל
גוברת דעת של אנשי הייעו המשפטי 196.אכ ,כאשר אנשי הייעו המשפטי הרשמי מציבי
עמדה ברורה וחדמשמעית ,חברי הכנסת אינ נוטי לחלוק על עמדה זו.
עוד יש לציי כי בשני האחרונות אנו עדי למעורבות גדלה והולכת של הייעו המשפטי
לכנסת בהליכי החקיקה ,הכוללת הבעת עמדה מצד היועצי המשפטיי של הכנסת על אודות
התאמת של הצעות חוק למשפט הבילאומי ולמשפט החוקתי .תופעה זו ,של עליית כוחו של
הייעו המשפטי לכנסת ,מפצה במידה חלקית בלבד על השפעתו הפוחתת של הייעו המשפטי
לממשלה על עמדת השרי וחברי הכנסת שתוארה לעיל )חברי הכנסת נוטי לקבל את עמדת
הייעו המשפטי לממשלה כהנחיות מחייבות עוד פחות מששרי הממשלה מקבלי אותה,
במיוחד כאשר אלו נוגעות למשפט הבילאומי(.
 .3התערבות גופי אחרי
מעורבותו של משרד המשפטי בהליכי החקיקה הפורמליי רחבה מאוד .ע זאת בשלבי
מאוחרי יותר של הלי החקיקה ,בדר כלל במסגרת ועדות הכנסת ,הליכי החקיקה נפתחי ג
לקבוצות של החברה האזרחית ,הפועלות במסגרת על מנת להשפיע על הליכי החקיקה .ארגוני
החברה האזרחית נוטי להשתמש יותר מגופי ממשלתיי בטיעוני מתחו המשפט הבי
לאומי של זכויות האד ,שכ פעמי רבות המנדט שלה כולל את קידו יישומ של דיני
אלו 197.מוב שאופי מעורבות של גופי אלו בהלי החקיקה מושפע רבות מהעובדה שה
נוטי לפרש בהרחבה את דיני זכויות האד הבילאומיי .בעקבות זאת מתח הסתירה
הפוטנציאלי בי הצעות חוק לבי המשפט הבילאומי – כפי שהוא נתפס בעיני ארגוני זכויות
האד – מתרחב.
השפעת של ארגוני זכויות האד על הליכי החקיקה אינה ברורה .כפי שציינו לעיל ,לשימוש
בביטוי "דיני זכויות האד של המשפט הבילאומי" )כמו ג ארגוני זכויות אד( יש פני
לכא ולכא :מחד הוא מעורר התנגדות בקרב שחקני פוליטיי פניישראלי ,הרואי בו
במקרה הטוב כלי לא רלוונטי לדיו המשפטי בישראל ,ובמקרה הרע כלי ניגוח פוליטי המזוהה
_____________________________________

 196דוגמה מובהקת היא הדיו בעניי חוק הנזיקי האזרחיי .כפי שתואר לעיל ,הייתה בקרב האקדמיה
וארגוני זכויות האד התנגדות גורפת לחוק זה ,בטענה שהוא סותר את המשפט הבילאומי ,א
עמדת המשפטני החיצוניי נדחתה והתיקו לחוק אושר.
 197כ בעניי החוקי הנוגעי לזכויות הילד ,לעניי כליאת של לוחמי בלתי חוקיי ,וחוק הנזיקי
האזרחיי.
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ע אויביה של מדינת ישראל ,ומאיד יש לשימוש בטיעוני השאובי מתחו דיני זכויות האד
של המשפט הבילאומי כוח משכנע מסוי ,בי היתר מ הטעמי האלה:
– איו משתמע בפנייה לבג" – המעורבי בתהלי החקיקה מודעי לעצמה הפוטנציאלית
של טיעוני מכוח המשפט הבילאומי בבית המשפט העליו ,והדבר עשוי להגביר את
נכונות להתחשב בטיעוני אלו.
– חשש מפני ביקורת בילאומית – השותפי בתהלי החקיקה מודעי ג לאפשרויות של
פנייה של ארגוני זכויות אד לגורמי בילאומיי על מנת שיבקרו חקיקה ישראלית
המנוגדת לדי הבילאומי ויפעילו לח על ישראל לבטלה198.
– פגיעה במשפט הבילאומי היא כעי "דגל" שסביבו יכולה להתקב התנגדות של כמה
גופי וארגוני שוני המשתפי פעולה ביניה ולאפשר תקיפה מתואמת של היבטי
מסוימי בהצעת החוק הנדונה .היות שללח של ארגוני יש השפעה בנושאי מסוימי,
זוהי דר עקיפה שבאמצעותה המשפט הבילאומי מצליח להשפיע על המשפט הישראלי.
ע זאת הפרוטוקולי של ועדות הכנסת המצויי בידנו מעלי כי התערבות ארגוני זכויות
האד ברמה הפומבית איננה בעלת השפעה רבה כאשר ה מבקשי "לחסו" חוק הנוגד את
המשפט הבילאומי לדעת .פרשנות משרד המשפטי היא בדר כלל זו המקובלת על חברי
הכנסת ,והיא אשר מנחה את פעולת )ע זאת ,אי לשלול את האפשרות כי עמדת משרד
המשפטי מושפעת מעמדת של ארגוני בחברה האזרחית( 199.לעומת זאת כאשר מדובר
באימו של כללי מתחו המשפט הבילאומי בנושא זכויות האד ,מעורבות הארגוני החו
ממשלתיי נראית חיונית יותר .למעשה ,יש מקרי שבה הצעת החוק תתקבל א תיווצר
קואליציה בי ארגו חוממשלתי לבי חברי כנסת המעונייני בהעברת החוק 200.בשל כ
חברי הכנסת נעזרי למעשה בארגוני חוממשלתיי ובאנשי אקדמיה על מנת לקד חקיקה
בתחו זכויות האד ,לעתי א נגד עמדת הממשלה.
ברור לחלוטי כי המתודולוגיה של בדיקת דוחות הוועדות ושיחות ע אנשי משרד
המשפטי וארגוני זכויות אד אינה יכולה לגלות בוודאות א מתחת לפני השטח מסתתרת
מעורבות של גופי נוספי הפועלי באמצעי מפורשי פחות להשפעה על חברי הכנסת.
למשל ,לא מצאנו עדות לפעילות בכנסת של גופי מסחריי הפועלי במדינות העול השלישי
נגד החקיקה להפללה של מת שוחד לעובד ציבור זר .ע זאת המהירות והקלות שבה עברה
הצעת החוק בנושא מתיישבת ע הסברה כי לא הייתה פעילות סמויה כזו בעלת משמעות.
_____________________________________

 198הנושא עלה מפורשות בדיו בעניי חוק הנזיקי האזרחיי.
 199כ עולה למשל מפרוטוקול ישיבה מס'  467של ועדת הפני והגנת הסביבה ,הכנסת ה18
) .(19.12.2011לעומת זאת יש לשי לב כי כאשר מדובר בסוגיות של "זכויות הילד" ,ההתייחסות
לעמדותיה של ארגוני החברה האזרחית רצינית מאוד ,וה נתפסות כמקצועיות לא פחות מאלה של
משרד המשפטי .אול ה"התכתשויות" במקרי אלה ה מהותיות פחות מבנושאי רגישי כמו
חוקי הסתננות.
 200כ למשל במובהק בעניי זכויות הילד.
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ד .סיכו
מה הפרמטרי בתהלי החקיקה הבאי לידי ביטוי בחקרי המקרה שלעיל?
 .1המשפט הבילאומי כבסיס לחקיקה או כמנו להתנגדות
ברור כי קיי הבדל של ממש בי מקרי שבה תהלי החקיקה עוסק בקידו זכויות האד לבי
מקרי שבה הגופי והארגוני ניסו להשתמש במשפט הבילאומי על מנת להתנגד לחקיקה
מוצעת מסוימת המנוגדת לתפיסת את המשפט הבילאומי .ניכר כי במקו שבו חקיקת הכנסת
מאיימת לסתור חזיתית את המשפט הבילאומי ,הדבר מעורר התארגנות וקואליציות בי חברי
כנסת )מהאופוזיציה בעיקר( ובי ארגוני בילאומיי וארגוני ישראליי של זכויות אד כדי
להדו את החקיקה הבעייתית .למשל – בדיוני בוועדת הפני של הכנסת על חוק מניעת
ההסתננות )מדצמבר  (2011נכחו לא פחות מ 14מוזמני מארגוני חברתיי שוני 17 ,חברי
כנסת ועוד כ 20עובדי מדינה 201.לעומת זאת בדיוני בוועדה לקידו מעמד הילד ,שעסקו
בחוק המחייב תסקיר שיראה את השפעת החקיקה על זכויות הילד ,נכחה רק יו"ר הועדה )תמר
גוז'נסקי( ,שלושה נציגי של ארגוני וחמישה נציגי של המדינה202.
ההתעניינות הפרלמנטרית והחופרלמנטרית בהצעת החוק נובעת כמוב ג מחשיבותו של
הנושא ומהרגשות שהוא מעורר .ע זאת מנגנו אישור האמנות בישראל משפיע א הוא,
לדעתנו ,על אופיי של הדיוני ביחסי הגומלי בי הצעות החוק לבי התחייבויותיה הבי
לאומיות של המדינה .מדינת ישראל מצטרפת לאמנות על פי רוב בהנחה כי ה לא יחייבו את
המדינה לשנות במידה ניכרת את מדיניותה או את חוקיה .בשל כ אישור האמנה אינו גורר
אחריו בדר כלל שינויי משפטיי ניכרי במשפט הישראלי המבוססי על האמנה ,במיוחד לא
בנושאי השנויי במחלוקת )אשר ספק א ישראל הייתה מקבלת עליה התחייבות עמוקה באשר
אליה( .לעומת זאת כאשר הממשלה מעוניינת לשנות כיוו העומד בסתירה להתחייבויות של
מדינת ישראל במשפט הבילאומי ,יש בשינוי זה פוטנציאל לגעת בנושאי טעוני מבחינה
ציבורית ,אשר יובילו להגדלת מספר המשתתפי בתהלי ולהתארכות הדיוני203.
 .2מקל וגזר
כמה שינויי חקיקה נעשו בעקבות לח בילאומי חזק .כ קרה באשר לשינוי הגדרות השוחד
במשפט הפלילי ובעניי המאבק בסחר בבני אד .במקרי אלו היה ברור כי מדינת ישראל
מעוניינת להצטר לאמנה על מנת לשפר את מעמדה הבילאומי ,וכי שינוי החקיקה מגיע
_____________________________________

 201פרוטוקול ישיבה מס'  467של ועדת הפני והגנת הסביבה ,לעיל ה"ש .199
 202פרוטוקול ישיבה מס'  104של הוועדה לקידו מעמד הילד ,לעיל ה"ש .50
 203ראו הדיוני שתוארו לעיל בעניי חוק כליאת של לוחמי בלתי חוקיי ובעניי "חוק המסתנני".
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בעקבות דרישה קונקרטית המגובה בלח בילאומי לבצעו בחקיקה הפנימית עובר להצטרפות
לאמנה.
במקרי אלו ברור כי הלח לשינוי המשפט הפנימי היה חזק ביותר ,והאינטרסי המנוגדי
לא היו כבדי משקל )במיוחד לאור הקונצנזוס הרחב בדבר הפסול שבשוחד ובסחר בבני אד(.
שינויי החוק עברו בשני המקרי הללו במהירות וללא התערבות מיוחדת של חברי הכנסת.
 .3משפט בילאומי – פריפריה מול מרכז
המשפט הבילאומי ההסכמי בתחו זכויות האד בנוי מכמה מעגלי :במעגל הפנימי ביותר
קיימות הזכויות המעוגנות מפורשות באמנות הבילאומיות ,ובמעגל השני מצויות אות זכויות
הנובעות מפרשנות של גופי בילאומיי את הזכויות הכלולות במעגל הראשו .מרכיבי
פרשנות אלו ,שקובעי הוועדות הבילאומיות המופקדות על האמנות וגופי או" אחרי ,אינ
נהני ממעמד משפטי מחייב במשפט הבילאומי ,וממילא ג מעמד במשפט הפנימי
עמו204.
כחלק מהנטייה הכללית של משרד המשפטי שלא לקד חקיקה אשר עלולה לגזול זמ רב,
ובשל ההסתייגות העקרונית ממת תוק לפרשנות לא מחייבת של הוראות אמנות ,נמנעי אנשי
הדרג המקצועי בדר כלל מנקיטת פעולות של שינוי החוק הישראלי רק על מנת להתאי את
הדי הישראלי לפרשנות של הגופי הללו למשפט הבילאומי .בדומה לזה ,נראה כי שינוי
חקיקה מוצע אשר מעורר התנגדות במישור המשפט הבילאומי במעגלו הפנימי יעורר התנגדות
ג בקרב הדרגי המקצועיי במשרד המשפטי .לעומת זאת להתנגדות המבוססת על פרשנות
של גופי האו" ,על הנחיותיה וכו' – מעמד נמו הרבה יותר בעיני הדרגי המקצועיי
האמורי ,וההשפעה של ההתנגדות על המשפט הפנימי צפויה להיות קטנה יותר .יתר על כ,
בחלק מהמקרי שנדונו לעיל טענו אנשי משרד המשפטי למעשה כי הפרשנויות של גופי
האמנה אינ חלק מהתחייבויותיה הבילאומיות של ישראל ,וכי אי מניעה לסתור אות
באמצעות חקיקה חדשה.
על בסיס כל האמור לעיל נית אפוא לנסות לייצר מבנה כללי עקרוני של השפעה על הנכונות
לאמ כללי בילאומיי מתחו זכויות האד:
חוקי המקדמי זכויות אד
כאשר אנו עוסקי בחוקי המקדמי זכויות אד ,הגופי המרכזיי המשפיעי על ההלי ה
אלה:
– מעורבות של קואליציה של חברי כנסת וארגוני :אפיק השפעה חשוב של המשפט הבי
לאומי של זכויות האד על ההלי הוא המגע בי סוכני אכיפה חיצוניי )ארגוני זכויות אד,
ארגוני בילאומיי( לבי חברי הכנסת ,אשר עשוי לעצב את העדפותיה במהל הדיוני
_____________________________________

 204דוגמה לכ היא הטיפול בנושא "חוק המסתנני".
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בכנסת וא להוביל אות לנסח הצעות חוק פרטיות )שאפשר שהממשלה תאמצ( .עיקר
הדיו במשפט הבילאומי מתנהל בוועדות הכנסת ,ויכולת של ארגוני זכויות האד
להצליח להוביל לתוצאה המתיישבת ע התחייבויותיה הבילאומיות של ישראל – כפי
שה מביני אות – תלויה במידה רבה ביכולת לגייס חברי כנסת שיתמכו ב"פרויקט"
שלה205.
– איו בסנקצייה בילאומית :במקרה זה עיקר העבודה על שינויי החקיקה היא עבודת מטה
במשרד המשפטי או במשרד הממשלתי הרלוונטי האחר .המשפט הבילאומי נאכ
במקרי אלה בעזרת איו בכפייה ,וממילא אי בפני המחוקקי "בררה" אלא לקבלו ,שכ
העניי מוצג בפניה כעניי מקצועי וטכני .היות שבמקרי אלו החוק צפוי בדר כלל לקד
את זכויות האד )למעט אולי במקרי של אמצעי כגו מאבק בילאומי בטרור שבו
לשיתו הפעולה הבילאומי ג היבטי המגבילי זכויות אד( ,אי סיבה למחוקקי
להתנגד להלי מפורשות206.
חוקי הפוגעי בזכויות אד
המשתנה המרכזי במקרה זה הוא מידת הפגיעה .כלומר :הא הפגיעה היא בליבת הדי הבי
לאומי – בהוראות האמנה עצמ או בפריפריה של המשפט הבילאומי – בפרשנויות אפשרויות
של הוראות האמנה? ההלי במשרד המשפטי ובוועדות הכנסת השונות מתמקד בניסיו לברר
א הסתירה היא "חזיתית" אל מול הגרעי של זכויות האד ,או מתח שאינו עולה כדי סתירה
מהותית ,והוא שולי יחסית ,כלומר התנגשות רק ע הפריפריה של זכויות האד .בהקשר זה
עולה כי לדרגי המקצועיי של משרד המשפטי יתרו פרשני ניכר על חברי הכנסת היות שה
"מחזיקי" בידע הדרוש .לא מצאנו מקרי שבה אנשי משרד המשפטי אישרו שהחוק המוצע
איננו סותר את המשפט הבילאומי ,ואילו הרוב בוועדת הכנסת סבר שהמשפט הבילאומי כ
נסתר.
נית אפוא ליצור טקסונומיה של חשיבות זכויות האד בשיח זכויות האד במשפט הבי
לאומי ,המבוססת על שני המרכיבי אשר לדעתנו יכולי "לנבא" את השפעתו של שיח זכויות
האד על החקיקה הישראלית.
המשתנה העיקרי הוא מידת היותה של החקיקה מבוססת על הצעות משרדי הממשלה
ונתמכת על ידיה .למעשה ,הצעות חוק ממשלתיות התומכות בזכויות האד זוכות לעדיפות רבה
בהלי החקיקה בכנסת .מכא נובעת החשיבות הרבה של קידו חקיקה בנושאי זכויות האד
_____________________________________

 205בכל המקרי שתוארו לעיל היה הדיו במליאת הכנסת במשפט הבילאומי דל ,או לא התקיי כלל.
בוועדת הכנסת היו דיוני לא מעטי ביחס שבי החקיקה למשפט הבילאומי ,ובחלק מהמקרי
הייתה לעמדת המומחי למשפט בילאומי השפעה מסוימת על החקיקה .כ במיוחד בעניי
זכויות הילד ,ש היה למומחי חלק בוועדות שניסחו את החוק .היו כמוב מקרי שבה לעמדות
המומחי לא הייתה כל השפעה שהיא )כ קרה למשל לעניי חוק הנזיקי האזרחיי(.
 206כ למשל בעניי איסור סחר בבני אד ובעניי הפללת שוחד לעובד זר.
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דר הדיאלוג ע משרד המשפטי וע גופי הממשלה הרלוונטיי .יש לשי לב כי משרד
המשפטי ,מחלקת הייעו והחקיקה ומשרד היוע לממשלה חשופי ללחצי ולשיקולי
שוני ,המשפיעי על עמדת בנושאי החקיקה:
ראשית ,קיימי מקרי שבה מדיניות הממשלה שאותה הצעת החוק מבקשת לקד מנוגדת
לעמדת המשפט הבילאומי .במקרה זה משרד המשפטי נתו בלח להעניק למשפט הבי
לאומי השפעה מוגבלת בלבד על תוכ החוק המוצע .למשל ,בעניי החקיקה נגד תופעת
ה"מסתנני" ,מטרתו של החוק הייתה למנוע את תופעת הכניסה הבלתי חוקית לישראל ,והדי
הבילאומי המסדיר היבטי של הנושא פורש בצמצו יתר והשפיע השפעה מוגבלת על הצעת
החוק הממשלתית.
שנית ,המשאבי העומדי לרשות משרד המשפטי בבואו לקד את קליטת של אמנות
זכויות האד בדי הישראלי מוגבלי .מכא נית להסביר את העובדה שמשרד המשפטי אינו
נוהג לקד חקיקה כזו לא רק בגלל השקפת עול שלפיה אי צור בעיגו נפרד של האמנות בדי
מקומי )שכ ישראל מצטרפת רק לאמנות שהיא ממילא מתנהגת על פיה( ,אלא ג משו שיקולי
עלות–תועלת :העלות במונחי של כוח אד ושעות עבודה ,הכרוכי בהכנתה של הצעה
לחקיקה הראשית בכנסת ,היא ניכרת .הסיכוי שחקיקה ראשית תתקבל אינו גבוה ,ועל כ לעתי
קרובות קיי חשש כי העבודה שהושקעה בנושא תרד לטמיו .חשש זה גובר כאשר מדובר
בחקיקה העוסקת בזכויות אד ,היכולה לעורר התנגדויות רבות מכיווני שוני ,ואינה זוכה
לאהדה ציבורית רחבה.
חריג מובהק לעניי זה ,המעיד על הכלל ,היה הניסיו שנעשה להתאי את החקיקה
הישראלית להתחייבויות הבילאומיות של ישראל באמנה לזכויות הילד .אי ספק שנעשה
מאמ ניכר בוועדת השופטת רוטלוי לזהות את הפערי שבי החוק הישראלי לבי האמנה הבי
לאומית ,ובכמה מקרי א נעשו שינויי בחוק הישראלי שנבעו מעבודת הוועדה .אמנת הילד
עוסקת בנושא ייחודי למדינת ישראל ,כיוו שלמעשה היא לא עוררה מתח ניכר בי אינטרסי
חיוניי בעיני קבוצות חזקות בישראל )ביטחו וכלכלה( לבי האמנה הבילאומית ,וגופי
דתיי ושמרניי שהתנגדו לשינויי מסוימי בחקיקה ,או שניסו לקד חקיקה שנראתה לכאורה
מנוגדת לאמנה ,היו חלשי מכדי לגבור על תומכי השינוי )כ למשל בנושא ענישה פיזית של
ילדי( 207.ולמרות זאת אפילו במקרה ה"קל" של האמנה לזכויות הילד ,שאינה עומדת בסתירה
_____________________________________

 207נית לטעו כי חזקת הגיל הר במשפט הישראלי )שעל פיה המשמורת על ילדי עד לגיל  6ניתנת
לא בעת הגירושי למעט מקרי קיצוניי( אינה תואמת את עקרו טובת הילד באמנה הבי
לאומית לזכויות הילד ,שכ החזקה אינה מבוססת על דיו פרטני בטובת הילד אלא על חזקה
עקרונית .בכל עת שעלה נושא זה לדיו ,נוצרה קואליציה של ארגוני נשי שהתנגדה לשינוי החזקה
מטעמי של שוויו האישה .ראו למשל דבריה של דנה נאור מנדאל ,מנהלת המחלקה המשפטית
של שדולת הנשי בישראל ,חברת הכנסת זהבה גלאו וחברת הכנסת שלי יחימובי' ,בפרוטוקול
ישיבה מס'  52של הוועדה לקידו מעמד האישה ושוויו מגדרי ,וישיבה מס'  41של הוועדה
לזכויות הילד ,הכנסת ה" ;(24.12.2015) 52–51 ,41 ,18 ,13על ביטול חזקת הגיל הר :נשי
בישראל פונות לארגוני נשי להצטר לקול מחאה נגד הוועדה בראשות ד שניט הממלי על
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לאינטרס חיוני של קבוצה חזקה בישראל ,לא יושמה האמנה כולה בחקיקה .אשר על כ במקרי
ה"רגישי" יותר ,של האמנה לזכויות אזרחיות ופוליטיות למשל ,ברורה ההתנגדות לחקיקה
מלאה של האמנה.
ע זאת ייתכ כי בתקופה האחרונה חל שינוי בנושא זה .הלח הבילאומי על ישראל
בנושא זכויות האד גדל ,ועמו החשש כי ישראלי יועמדו לדי בערכאות בילאומיות בגי
ביצוע הפרות של המשפט הבילאומי שמערכת המשפט בישראל אינה רוצה או יכולה לטפל
בה .התוצאה של הדבר היא שגופי מסוימי במדינה תומכי יותר ויותר בחקיקה בתחומי של
זכויות אד ודיני לחימה וכו' ,אשר ידגישו את נכונותה של ישראל לשמש מסגרת יעילה לאכיפת
דיני בילאומיי ואת כוונתה לקיי את התחייבויותיה הבילאומיות.

_____________________________________
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