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I  . לחוקת בית הדין הבינלאומי לצדק38סעיף

?הבינלאומיהמשפטכלליאתמוצאיםאיפה?הבינלאומיהדיןאומרמהיודעיםאיך
?נוצריםהםכיצד

:  לחוקת בית הדין הבינלאומי לצדק38סעיף 

:לפיינהג,לפניוהמובאיםבסכסוכיםהבינלאומיהמשפטלפילפסוקשתפקידו,הדיןבית.1
הכירוהמתדיינותשהמדינותכלליםהקובעות,פרטניותאוכלליות,בינלאומיותאמנות.א

;במפורשבהם
;כראיה לנוהג כללי שנתקבל בבחינת דין, המנהג הבינלאומי. ב 
;התרבותבנותהאומותידיעלהמקובליםהכללייםהמשפטעקרונות.ג
בבחינתהשונותלאומותאשרהמומחיםהסופריםגדולישלומשנתםדיןבתיהחלטות.ד

*.59סעיףשלהוראותיושמירתתוך,המשפטכללילקביעתעזראמצעי

. הדיןבעליאםוהיושרהצדקלפילפסוקהדיןביתשלבסמכותופוגעתאינהזוהוראה2
.לכךמסכימים

===

?היררכיהביניהםישהאם.ההסכמהעקרוןעלמבוססים.מחייביםמקורות–ג,ב,אק"ס

.מנחיםמקורות–דק"ס

liron batito
Highlight

liron batito
Sticky Note
אין תקדים מחייב ניתן להיעזר במקרים דומים



II  .אמנה

treaty:באנגלית)אמנה• / agreement/ convention / covenant / charter/
statute)הצדדיםשלרצונותמפגששמשקףבינלאומיהסכםהיא.

קונים,משפטיותהתחייבויותעצמםעלנוטליםהצדדיםהאמנהבאמצעות•
.ביניהםפעולהלשיתוףמנגנוניםויוצרים,זכויותלעצמם

וודאותרמתיוצרותוהן,ומדויקותמפורטותהוראותלכלולאפשרבאמנות•
החקיקהכליאתמהוותהןולכן,הצדדיםאתשמחייבותהנורמותלגביגבוהה

.המודרניהבינלאומיהמשפטשלהמרכזי

-רבאמנותלבין"(ספציפיחוזי"אופיבעלותלרוב)צדדיות-דואמנותביןהבחנה•
."(כללינורמטיבי"אופיבעלותלרוב)צדדיות

,ם"האובמזכירותאמנותלרשוםיש–ם"האולמגילת102סעיף-אמנותרישום•
.כאמורנרשמהשלאלאמנהיזקקולאם"האומוסדות

אחראדםאו,החוץשר,המדינהראש?המדינהבשםאמנהעללחתוםמוסמךמי•
.לכךשהוסמך



"(אמנת האמנות)"1969, אמנת וינה בדבר דיני אמנות
ניתןאיך,מהןלפרושאואליהןלהצטרףניתןאיך,בינלאומיותאמנותנוצרותאיךקובעת
אתגםמחייבותולכן,מנהגידיןמשקפותהוראותיהרוב.ועוד,אותןלבטלאולשנות

.לאמנההצטרפושלאהמדינות

:וינהאמנתשלהתחולההיקף-1-3סעיפים

גורעתאינהוינהאמנת,זאתעם.בכתבשנעשומדינותביןאמנותעלרקחלהוינהאמנת
הבינלאומיהמשפטשלאחריםנושאיםביןשנכרתואמנותשל,אחרדיןכללפי,מתוקפן

.פהבעלשנעשואמנותשלאו,מדינותלביןבינםאו

:לאמנותהצטרפותדרכי–11-15סעיפים

שלבדרךהאמנהמכוחוזכויותחובותלבעלתולהפוךלאמנהלהצטרףיכולהמדינה
signature)ואשרורחתימהשלבדרךאו,בלבד(signature)חתימה and ratification).דרך

-הדוהדרך.המצטרפתהמדינהידיעלו/אועצמהבאמנהשנקבעבמהתלויהההצטרפות
.יותרנפוצהשלבית

לשקולהמדינהכוונתאתמבטאובכך,האמנהעלחותםהמדינהשלרשמינציג,הראשוןבשלב
אשרורכתבשלהפקדהשלבדרךנעשיתעצמהההצטרפות.אשרורשלבדרךאליהלהצטרףבחיוב

הצטרפותרישוםעלהאחראיהגורםבידיאו(צדדיתדואמנהשלבמקרה)לאמנההשניהצדבידי
.(צדדיתרבאמנהשלבמקרה)לאמנה

?שלבי-בהליך הדוההגיוןמה 



לאאםגם,שחתמהלמדינהמאפשרתהחתימה,לתוקףנכנסהלאהאמנהעודכל
בעליובחירתתיקוניםניסוחכמולאמנההנוגעותמשלימותבפעילויותלהשתתף,אשררה

.האמנהלאכיפתהנוגעיםתפקידים

<  –החתימה גוררת גם חובות ולא רק זכויות 
פעולות  אסור לה לעשות , אשררהלאגם אם, חתמה על אמנהשמדינה אחרי : (1)18סעיף 

זה נכון כל עוד המדינה לא הבהירה שאין בכוונתה  . שחותרות תחת מטרות האמנה
.לאשרר

של אמנות רב צדדיות  כניסה לתוקף –מועד אשרור לעומת מועד כניסה לתוקף של אמנה 
?  מדוע. פעמים מותנית באשרור על ידי מספר מסוים של מדינותהרבה 

פעולות שחותרות תחת מטרות  אסור לה לעשות אחרי שמדינה אשררה : (2)18סעיף 
ובלבד שהכניסה לתוקף לא הושהתה יתר  , האמנה גם אם האמנה לא נכנסה עדיין לתוקף

.המידהעל 



:הסתייגויות–19-23סעיפים

מחלקהסתייגותתוך(צדדית-רב)לאמנהלהצטרףיכולהמדינה,מסוימיםלתנאיםבכפוף
שקבועמזהשונהבאופןיחולואועליהיחולולאהללושההוראותכך,האמנהמהוראות

.באמנה

?מעוררהואקשייםאילו?ההסתייגותמוסדביסודהעומדההיגיוןמהו

הסתייגותעלהגבלות-19סעיף

בהנקבע(2;מהוראותיהלהסתייגכללניתןשלאבהנקבע(1:אםמאמנהלהסתייגניתןלא
(3;הללומההוראותלאחתנוגעתוההסתייגות,שלהמסוימותמהוראותלהסתייגניתןשלא

.ולמטרתההאמנהלנושאמנוגדתההסתייגות

להסתייגותהתנגדות–20סעיף

אף,תוסרלאההסתייגותשאםולהצהיראחרתמדינהשללהסתייגותלהתנגדיכולהמדינה
.המסתייגתהמדינהלביןבינהביחסיםתחוללאהאמנהמהוראותאחת

ההדדיותעקרון–21סעיף
, ההסתייגות משחררת את המדינה המסתייגת מהחובה הקבועה בהוראה שממנה הסתייגה

. ובה בעת משחררת מדינות אחרות ממילוי אותה חובה כלפי המדינה המסתייגת

.  ידהם ומתפרסמות על "וההתנגדויות להן נרשמות במזכירות האוההסתייגויות <<



:אמנותלכבדהחובה-26-27סעיפים

Pacta-26סעיף sunt servanda–עקרונות)לבבתוםלקיימםויש,לקייםישהסכמים
(המנהגיהדיןשל

כדישלההפנימיהדיןעללהסתמךרשאיתאינהמדינה,הבינלאומיבמישור-27סעיף
ובעת,הפנימיבדיןיסודיתחשיבותבעלבכללמדובראםאלא,אמנהשלקיוםאילהצדיק

שההצטרפותבדברהנוגעותהמדינותלכלברורלהיותצריךהיהלאמנהההצטרפות
.כלללאותומנוגדת

:אמנותפרשנות–31-32סעיפים

המונחים שלה בהקשר שבו הם  שלהרגילההמשמעותלפי,לבבתוםיש לפרש אמנה
(תכליתית+ מילולית פרשנות)ומטרתההאמנהנושאמופיעים ולאור

:  ניתוק יחסים דיפלומטיים–63סעיף 

הדיפלומטייםהיחסיםאםאלא,אמנהפיעלחובותמבטללאדיפלומטייםיחסיםניתוק
.האמורותהחובותקיוםלצורךהכרחיים



jus)קוגנטיותנורמות–64-ו53סעיפים cogens)

בללכללבסתירהעומדתהיאכריתתהבשעתאםמעיקרהבטילהאמנה-53סעיף
המשפטשליעבורבלכלל,זואמנהלעניין.הכללילאומיהביןהמשפטשליעבור
המדינותשללאומיתהביןהקהיליהעלומוכרהמקובלכללהואהכללילאומיהבין
שלמאוחרבכללרקלשנותוניתןואשרהימנוגריעהכללהתירשאיןככללכולה

.דומהאופיבעל,הכללילאומיהביןהמשפט

אמנהכל,הכללילאומיהביןהמשפטשלחדשיעבורבלכללהתהווה-64סעיף
.סיוםלכללובאהבטילהכללאותוהסותרתקיימת

האיסור , בכחהאיסור על שימוש : קוגנטיותורמות שיש לגביהן הסכמה גורפת שהן נ
.האיסור על רצח עם, על עבדות

,האנושותנגדפשעיםעלהאיסור:לקוגנטיותרביםידיעלשנחשבותנוספותנורמות
במיםהשיטחופש,גזעיתהפליהעלהאיסור,לאומיתעצמיתלהגדרההזכות

.פיראטייםפשעיםעלוהאיסורבינלאומיים




