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:ביןלהבחיןיש

jus)בכוחשימושדיני ad bellum)-אתהמסדיריםהבינלאומיהמשפטכללי

[7'מסנושא]בכוחלהשתמשמותרמתיקובעים–בכוחהשימושעצם
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[8'מסנושא]בכוחלהשתמשצריךאיךקובעים–בכוחהשימושאופן
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I  .האיסור על שימוש בכוח

מלחמתאחריכיאם)בכוחשימושעלמפורשכלליאיסוראיןהשנייההעולםמלחמתעד
.(בכוחהשימושעלחלקיותמגבלותהלאומיםחברבמגילתנקבעוI-ההעולם

:ם"האולמגילת(4)2סעיף-השנייההעולםמלחמתבעקבות

All Members shall refrain in their international relations from the threat or use

of force against the territorial integrity or political independence of any state,
or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations.

:בכוחבשימוש איוםאו שימוש בכוחלהימנע ממדינות החברות העל 
או  , השלמות הטריטוריאלית או העצמאות הפוליטית של כל מדינהנגד (1)
.ם"האואחר שאינו עולה בקנה אחד עם מטרות באופן (2)

לאגורמיםעלישירבאופןחללא.מדינותעלרקחלהאיסור:"החברותהמדינותעל"•
עלחלכןאבל',וכובינלאומייםטרורארגוני,חמושיםאופוזיציהכוחותכמומדינתיים

(1986,ניקרגואהבפרשתICJ-הבכוחלהשתמשמדינתילאלגורםשמסייעתמדינה

מחרםלהבדיל)צבאילכוחהיאהכוונה,המקובלתהפרשנותלפי:"בכוחשימוש"•
,מטוסשליירוט:'דוג)מלחמהשללמצבבהכרחלאאך,(למשלכלכליאודיפלומטי

?סייברמתקפתלגבימה.(בגבוליריתקרית,תשתיתבמתקןפגיעה



באופןאו,מדינהכלשלהפוליטיתהעצמאותאוהטריטוריאליתהשלמותנגד"•
ואיהריבונותעקרוןאתמדגיש:"ם"האומטרותעםאחדבקנהעולהשאינואחר

.אחרותבנסיבותבכוחשימושלאפשרנועדלאאך,ם"האומטרותואתההתערבות

כללהואבכוחשימושעלהאיסור:ניקרגואהבפרשתלצדקהבינלאומיהדיןבית<<
סעיףשללתוכןזההבהכרחאינוהמנהגיהכללשלהתוכן)קוגנטימעמדבעלמנהגי

2(4))



II  .החריגים לאיסור על שימוש בכוח

ם"הביטחון הקולקטיבי של האומנגנון : חריג ראשון

להוראותבהתאםבכוחלהשתמשלמדינותלהתיריכולהם"האושלהבטחוןמועצת

.ם"האולמגילת(39-51סעיפים)7פרק

39סעיף

The Security Council shall determine the existence of any threat to the peace,

breach of the peace, or act of aggression and shall make recommendations, or

decide what measures shall be taken in accordance with Articles 41 and 42, to

maintain or restore international peace and security

מעשהאו,השלוםשלהפרה,השלוםעלאיוםישנוכילקבוערשאיתהבטחוןמועצת

-ו41סעיפיםלפיצעדיםנקיטתעללהחליטאוהמלצותלהמליץרשאיתוהיא,תוקפנות

.להשיבםאוהבינלאומייםוהבטחוןהשלוםעללשמורמנתעל42



:בצורה רחבה ככוללפרשה את המונח הבטחוןמועצת –" איום על השלום"

(סיירה לאון ועוד, רואנדה, ליבריה, סומליה, יוגוסלביה): 'דוג)מלחמות פנימיות -

אם כי בדרך כלל נלווה להם  )והפרות חמורות של זכויות אדם משברים הומניטריים -
(משברי פליטים, רואנדה, רודזיה: 'דוג( )שימוש בכוח צבאי

(. סודן, לוב: 'דוג)אי מניעת טרור -

עלהורתהלאהיאהשלוםעלאיוםשישנוקבעההבטחוןמועצתשבהםהמקריםברוב)
.(השלוםעלבאיוםשמדוברהעקרוניתלקביעהחשיבותישאבל,האיוםנוכחבכוחשימוש

לאייארגנטינהפלישת:'דוג.יחסיתנדיר.מדינותביןסכסוךכללבדרך–"השלוםהפרת"
לכוויתעראקפלישת,1987בשנתעראק-איראןמלחמת,1982בשנתהבריטייםפולקלנד

.1990בשנת

1974משנתם"האושלהכלליתהעצרתשל3314'מסבהחלטהמוגדר–"תוקפנותמעשה"
פ"דראפלישת:'דוג.יחסיתנדיר.אחרתמדינהנגדאחתמדינהידיעלצבאיבכוחכשימוש
.1985-בישראלידיעלבטוניסף"אשמטרותהתקפת,1976-בלאנגולה

הרבה.ביניהןההבחנהמהבדיוקברורולאהשונותלקטגוריותברורההגדרהאין<-
מציינתאוהרלוונטיתהקטגוריהמהבהחלטותיהמציינתלאבכללהבטחוןמועצתפעמים

.אחתמקטגוריהיותר



40סעיף

In order to prevent an aggravation of the situation, the Security Council

may, before making the recommendations or deciding upon the measures

provided for in Article 39, call upon the parties concerned to comply with

such provisional measures as it deems necessary or desirable. Such

provisional measures shall be without prejudice to the rights, claims, or

position of the parties concerned. The Security Council shall duly take

account of failure to comply with such provisional measures.

צעדיםנקיטתעלמחליטהאוהמלצותממליצהשהיאלפני,רשאיתהבטחוןמועצת

למנועמנתעלזמנייםבצעדיםלנקוטבדברהנוגעיםלצדדיםלקרוא,39סעיףלפי

שלמעמדםאותביעותיהם,בזכויותיהםיפגעולאאלהצעדים.המצבשלהחמרה

.הבטחוןמועצתידיעלבחשבוןילקחהאמוריםבצעדיםלנקוטסירוב.הצדדים



41סעיף

The Security Council may decide what measures not involving the use of
armed force are to be employed to give effect to its decisions, and it may
call upon the Members of the United Nations to apply such measures.
These may include complete or partial interruption of economic relations
and of rail, sea, air, postal, telegraphic, radio, and other means of
communication, and the severance of diplomatic relations.

מערביםשאינםבצעדיםלנקוטהחברותלמדינותלהורותרשאיתהבטחוןמועצת
מלאניתוקלכלוליכוליםאלהצעדים.להחלטותיהתוקףלתתמנתעלבכוחשימוש

או,אחריםתקשורתאמצעישלאו,תחבורהקשרישל,כלכלייםיחסיםשלחלקיאו
.דפלומטייםיחסיםשלניתוק

אינם(ועוד,דפלומטייים,כלכלייםיחסיםניתוק)41בסעיףהנזכריםהצעדים
אחריםצעדיםנקיטתעללהחליטרשאיתהבטחוןומועצת,סגורהרשימהמהווים
בתישלהקמה:'דוג)להחלטותיהתוקףלתתמנתעלבכוחשימושמערביםשאינם

.(מיוחדיםפלילייםדין



42סעיף

Should the Security Council consider that measures provided for in
Article 41 would be inadequate or have proved to be inadequate, it may
take such action by air, sea, or land forces as may be necessary to
maintain or restore international peace and security. Such action may
include demonstrations, blockade, and other operations by air, sea, or
land forces of Members of the United Nation.

בלתישנמצאואויספיקולא41בסעיףהנזכריםשהצעדיםסבורההבטחוןמועצתאם
יבשתייםאו,ימיים,אווירייםצבאייםצעדיםנקיטתעללהורותרשאיתהיא,מספיקים
.השבתםלצורךאוהבינלאומייםוהבטחוןהשלוםעלשמירהלצורךלדעתההנחוצים

.(ב"מועהלהחלטותלצייתחייבותהחברותהמדינותם"האולמגילת25סעיףלפי,כזכור)

:הקולקטיביהביטחוןמנגנוןשלמרכזיותחולשות

תלויהצבאיותסנקציותהפעלת<-(43סעיף)ם"האושלקבועצבאיכוחהיעדר-
.החברותהמדינותשלבנכונותרבהבמידה

?יתרוןגםבכךישהאם-עמומותהגדרות-
.(הוטוזכותבעיית)?סלקטיביאוקולקטיבימנגנון-אחידלאיישום-



עצמית  הגנה : שניחריג 

:ם"האולמגילת51סעיף

Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or

collective self-defence if an armed attack occurs against a Member of the United

Nations, until the Security Council has taken measures necessary to maintain

international peace and security. Measures taken by Members in the exercise of

this right of self-defence shall be immediately reported to the Security Council and

shall not in any way affect the authority and responsibility of the Security Council

under the present Charter to take at any time such action as it deems necessary in

order to maintain or restore international peace and security.

אם,משותפיםבכוחותוביןעצמהבכוחותבין,עצמהעללהגןזכותישמדינהלכל"

עללשמירהבצעדיםנקטהלאהביטחוןמועצתעודכל,חמושהמתקפהנגדהמתרחשת

עללהודיעצריכהעצמיתלהגנהזכותהאתשמפעילהמדינה.הבינלאומייםוהביטחוןהשלום

מסמכותהגורעתלאעצמיתהגנהפעולתמקרהבכל.הביטחוןלמועצתמיידיבאופןכך

."הבינלאומייםוהביטחוןהשלוםאתלהבטיחהביטחוןמועצתשלואחריותה



:51סעיףלפיעצמיתלהגנההזכותלהפעלתהתנאים

גבולמתקריותלהבדיל)בכוחשימוששלחמורהדרגהנדרשת:"חמושהמתקפה"מהי•

[ניקרגואהבפרשתICJ](למשלנקודתיות

או,(51סעיףשלמילוליתפרשנות)החמושההמתקפהאחרירקהאם:להתגונןמותרמתי•

אומקדימהעצמיתהגנהשמאפשרתתכליתיתפרשנות)לפניגםאפשרמסוימיםשבמקרים

."[(בושדוקטרינת]"מונעת

רק)המידתיותודרישת(מהמתקפהלהתגונןאחרותאפשרויותהיעדר)הנחיצותדרישת•

[ניקרגואהבפרשתICJ](התגוננותלצורךשנחוציםאמצעים

מצדחמושההתקפהנוכחרקלאעצמיתהגנהזכותהפעיללמדינהמותר:התוקפןזהות•

ופוזיציהאארגוניכמומדינתייםלאגורמיםמצדחמושההתקפהנוכחגםאלאאחרתמדינה

שבשטחההמדינהשלאקטיביתתמיכהנדרשתהאםהשאלהנשאלת.טרורוארגוניחמושים

?נגדהבכוחלהשתמשיהיהשמותרכדיהארגוןפועל

חמושהלמתקפהקורבןשנפלהאחרתמדינהעלאועצמהעללהגןיכולהמדינה:המותקףזהות•

.המותקפתהמדינהשלהסכמהנדרשתהאחרוןבמקרהאבל,(קולקטיביתעצמיתהגנה)



?בכוחשימושעללאיסורנוסףבחריגמדוברהאם–הומניטריתהתערבות


