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 תמצית

ו: וחתימה על אמנות והסכמי= בינלאומיי= נת>נה להחלטת הרשות המבצעת באופ4 מדיניות הח

רוב שיטות הממשל קובעות הסדרי! שוני! למעורבות הפרלמנט בנוגע , ע= זאת. כמעט בלעדי

שינוי הגבולות הלאומיי! , להחלטות בעלות חשיבות מרכזית כמו אלה שעניינ3 יציאה למלחמה

 .וכריתת אמנות מסוימות
ג! א! , בכל המדינות שנבחנו ממלא הפרלמנט תפקיד מסוי!הסקירה ההשוואתית עולה כי מ4 

במרבית המדינות שנבחנו קיימי= הסדרי= . באישור הסכמי! בינלאומיי! ואמנות, לא פורמלי

מיוחדי= בנוגע להשתתפות הפרלמנט בהחלטות בנושאי= משמעותיי= או בעלי חשיבות לאומית 

שינויי= בגבולות הלאומיי= ומת4 אישור לכוחות צבא זרי= גישה או , =כמו ענייני מלחמה ושלו

.  כלל נדרשת מעורבות הפרלמנט באישור או באישרור של ההסכ=1בדר8. מעבר בשטח הלאומי

, נורווגיה: לדוגמא(בחלק מ4 המדינות ממלא הפרלמנט תפקיד ג= בשלב ניסוח והכנת ההסכמי= 

 ).ב"איטליה וארה, שבדיה
, נמצא כי במספר מדינות לא נדרש אישור הפרלמנט, ת אישרור הסכמי! בפרלמנטבבחינת חוב

: לדוגמא(אול= הנוהג המקובל הוא הצגת נוסח ההסכ= בפני הפרלמנט וקיו= דיו4 בנושא 

במספר מדינות מגדירה החוקה כי אישור הפרלמנט מחויב לכל ). קנדה ואוסטרליה, בריטניה

ובמספר מדינות החוקה אינה מגדירה ). הולנד ובלגיה, ב"רהא: לדוגמא(הסכ= למעט יוצאי דופ4 

אלא מגדירה את האמנות המחייבות , חובה גורפת לאישור פרלמנטרי של הסכמי= בינלאומיי=

 ). צרפת ואיטליה, גרמניה: לדוגמא(אישור כזה 
מחייב ההסכ! אישור מצד , במספר מדינות מגדירות החוקות תנאי! אשר בהתקיי! אחד מה!

הסכמי= בעלי השלכות , הסכמי= המחייבי= שינויי חקיקה: לדוגמא, אלה כוללי=. מנטהפרל

 . ועוד, הסכמי שלו=, הסדרי= טריטוריאליי=, תקציביות
 באישור הסכמי= מגוו4 ג= הוא וכולל הבעת הסכמה של הפרלמנט אופ3 השתתפות הפרלמנט

הצגת ההסכ= , כלומר, "ההסכמה שבשתיק"ואפשרות של הבעת , הגדרה ואישור בחוק, בהחלטה

 . ואישורו אוטומטית א= הפרלמנט בוחר שלא להגיב
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 כללי. 1
סוגיית תפקידו של הפרלמנט באישור הסכמי= בינלאומיי= נמצא על סדר יומ= של פרלמנטי= 

בפרט בתקופה בה ענייני= ציבוריי= רבי= מוסדרי= באמצעות החוק הבינלאומי , רבי= בעול=

תהליכי= אלו מעוררי= צור8 של חברי פרלמנטי= . אומיי= הול8 ומתחזקומעמד= של גופי= בינל

 . שוני= להיות מעורבי= יותר במדיניות החו: ובאשרור אמנות
התפיסה הדמוקרטית תומכת בשיתו< של הפרלמנט בתהלי8 הבעת הסכמה לכניסת המדינה 

תה יוצאת מ4 הכלל מדיניות החו: וחתימה על אמנות הי, באופ4 מסורתי. להתחייבות בינלאומית

רוב שיטות הממשל קובעות , ע= זאת. ונת>נה להחלטת הרשות המבצעת באופ4 כמעט בלעדי

שינוי הגבולות , הסדרי! שוני! למעורבות הפרלמנט בנוגע להחלטות שעניינ3 יציאה למלחמה

אפשרות הפרלמנט , בכל הנוגע לחתימה על הסכמי=,  במרבית המקרי=.הלאומיי! וכריתת אמנות

סמכויות , כלומר, וקשורה לתפקידו המסורתי של הפרלמנט בקבלת החלטות, השפיע מוגבלתל

 .אישור תקציבי וסמכויות חקיקה

 
1המשא. חתימה ואשרור, ומת14משא: שלבי כריתת הסכ= כוללי=, מבחינת המשפט הבינלאומי

ר נוטלות ואילו בתהלי8 האשרו, ידי הרשות המבצעת בלבד1כלל על1ומת4 והחתימה נעשי= בדר8

הנטייה בעול= היא לשת< את הרשות המחוקקת . חלק רשויות מדינה אחרות ובעיקר הפרלמנט

, ע= זאת. ידי הבעת ההסכמה בשלב שלאחר החתימה1בתהלי8 כריתת הסכמי= בינלאומיי= על

העובדה שהפרלמנט יכול רק . לפרלמנט אי4 אפשרות לתקנו, לאחר שהוסכ= על נוסח מסוי=

 1.ו לדחותה מצמצמת את השתתפותו והשפעתו על התהלי8לאשר את האמנה א

 
יש הטועני= כי רצוי לחזק את מעורבותו של הפרלמנט באמצעות הגברת הפיקוח מצדו בשלבי= 

ומת4 או בעת אישור 1בשלב ההחלטה על המשא, כמו למשל, שוני= של ניסוח ואישור האמנה

המופעל בשלב האשרור או ע= כניסת זאת בנוס< לפיקוח , המנדט הנית4 לבאי כוחה של הממשלה

 . האמנה לתוק<
וכ4 כי , המתנגדי= למעורבות כזו טועני= כי אשרור אמנות מצוי במסגרת סמכותה של הממשלה

 . ומת4 המשולב בפנייה לפרלמנט1באופ4 מעשי קשה לנהל משא

 
תח הסדר מיוחד זה התפ.  נוצר הסדר מיוחד הדורש את אישור הכנסת לאמנות חשובותבישראל

שא< הוא , והתגבש למנהג חוקתי מחייב והוא שונה מההסדר הכללי בישראל לכריתת אמנות

 . המסמי8 את הממשלה לבדה לכרות אמנות ולאשרר4, נקבע מכוח מנהג חוקתי
נית4 למנות מספר יסודות שבהתקיי= אחד , על יסוד בדיקת האמנות שהובאו לאישור הכנסת

לאחר , לפני כניסתה לתוק<, את האמנה לאישור הכנסתיחול ההסדר המיוחד המחייב הב, מה=

הסדרת יחסי! , הסדר טריטוריאלי או ויתור טריטוריאלי: יסודות אלה ה=. שנוסחה גובש סופית

הצטרפות לארגו3 בינלאומי רב , שינוי רדיקלי ביחסי! ע! מדינה, ע! מדינות בעקבות מלחמה

 .יתחשיבות והצטרפות לאמנה בעלת חשיבות מדינית מוסר

                                                      
 שהות מתקבלת )1: מספר יתרונותחתימה ואשרור ת תהלי8 החתימה על הסכמי= בינלאומיי= לשלבי חלוקל 1

 שינוי יבתימחא= האמנה אינה ת בדיקה של המדינה אפשרת מ)2. באמנהלהתקשר של המדינה להחליט א= ברצונה 
האשרור במדינות ,  בלבדהמבצעתידי הרשות 1 על=נעשי בעוד המשא ומת4 והחתימה )3. חקיקה הפנימית הקיימתב

 .   בהליכי= בה= מעורב ג= הפרלמנטרבות מתבצע 
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 לאומיותנבי אמנות. 2 
הסכ! " פירושה ,)אמנת האמנות (1969 אמנות כמוגדר באמנת וינה בדבר דיני ,לאומיתנ ביאמנה

אשר נכלל א! במסמ: , לאומינ על ידי המשפט הביומוסדר ,הנער: בי3 מדינות בכתב, לאומינבי

  2 ."נוי שלוויהיה כאשר יהיה הכי.  הקשורי! זה לזהמסמכי!יחיד וא! בשניי! או יותר 
וכ4 , צדדיות;רב או צדדיות;דולאמנות , נית4 לחלק את סוגי האמנות לפי מספר הצדדי= לאמנה

ואמנות , המצהירות על מנהג קיי=, לאמנות דקלרטיביות, לפי מידת החיוב של האמנה

   3. היוצרות כללי= משפטיי= חדשי=קונסטיטוטיביות

 
 הסכ!ידי הרשות המבצעת הובילו ליצירת אבחנה בי4 מגבלות זמ4 ויעילות ניהול יחסי החו: על 

, הסכ= פשוט נכנס לתוק< מכוח חתימה של נציגי המדינות שה4 צד להסכ=. אמנה ובי4 פשוט

אבחנה זו באה להקל על הרשות המבצעת . ואילו אמנה נכנסת לתוק< רק לאחר אשרור ההסכ=

 של הרשות המחוקקת בכל בהתקשרויות בינלאומיות ולשחררה מ4 הצור8 לבקש את אישורה

 .הסכ=
על הצדדי= להסכי= ביניה= . האמנה לתוק< ולאחריו נכנסת  את החתימה משלי=אשרור אמנות

  . לתוק< האמנה  לפני כניסתבאשרורכי יש צור8 

 
 
 סקירה השוואתית: תפקיד הפרלמנט בכריתת אמנות. 3

 מעורבות הפרלמנט בשלב הכנת הסכמי! בינלאומיי! ואמנות. 3.1
אופ4 כללי נית4 לומר ששלב ניסוח והכנת הסכמי= בינלאומיי= ואמנות נתו4 באחריותה של ב

ג= , ממלא הפרלמנט תפקיד מסוי=, במדינות שונות מבי4 אלו שנבחנו, ע= זאת. הרשות המבצעת

כלל 1בדר8, ראשית. ובענייני מדיניות חו:בשלב ניסוח והכנת הסכמי! , א= לא תפקיד פורמלי

באמצעות אמצעי , ג= בשלב ההכנות, פי בקשת=1על, טי= מידע בנושאי= אלהמקבלי= הפרלמנ

אמצעי= אלה כוללי= דיוני= ביוזמת הפרלמנט או ביוזמת . השפעה פרלמנטריי= כלליי=

 . ועוד, פה או בכתב1שאילתות בעל, הממשלה
הפרלמנט ממלא תפקיד פיקוח בשלב הכנת ההסכמי= , במרבית הפרלמנטי= שנבחנו, שנית

המדינות בה4 . בעיקר באמצעות הוועדה הפרלמנטרית העוסקת בענייני מדיניות חו:, נלאומיי=הבי

 :נמצאה מעורבות של הפרלמנט בשלב הכנת ההסכמי= ה4
,  של הפרלמנט הדניועדת החו:הממשלה מחויבת להתייע: ע= , פי החוקה1על: דנמרק !

 . ני חו:בשלב ההכנה ולפני כל קבלת החלטה בעלת חשיבות מרכזית בעניי

                                                      
והסכמי= , הסכמי= שאינ= טעוני= אשרור, כלומר, כוללות הסכמי= בינלאומיי= מכל סוג, במוב4 הרחב" אמנות"  2

 לציי4 מספר דגשי= יש. ט הבינלאומיפי המבחני= המקובלי= במשפ1על" אמנות"אשר נהוג לכנות= , הטעוני= אשרור
 רק בי4 להיחת= יכולה אמנה. ב,  להתקבל בהסכמה בי4 הצדדי=חייבת האמנה. א: לאומית נ של אמנה ביבהגדרה
 להכיל מספר לא מוגבל של מסמכי= ואינה חייבת להיכתב יכולה האמנה. ד,  בכתבלהיות חייב ההסכ=. ג, מדינות

 המסמכי= נחשבי= אמנה  הא= משמעות לבחינת השאלה חסר האמנה  ילמסמכ הנית4 הש=. ה, במסמ8 אחד
 מערכת יחסי= המסדירי= הסכמי= ישנ=. ו, )' פרוטוקול וכו, חילופי מכתבי=, אמנה, הסכ=:  ה=אפשריי=כינויי= (

. י זכויות וחובות הכפופי= לדיני המשפט הלאומהמסדירי=לאומי א8 ישנ= חוזי= נ וכפופי= למשפט הבימדינותבי4 
הוצאת : אביב 1תל , בינלאומיות אמנות , דינשטיי4יור=: מתו8. לאומיתנ ביאמנהרק הסכמי= מהסוג הראשו4 יחשבו 

 . 1974 ,שוק4
סעיפי= שהיו . יש לציי4 כי ייתכ4 שאמנה מסוימת תהיה בחלקה דקלרטיבית ובחלקה קונסטיטוטיבית 3

לעיתי= לא קל לקבוע א= הוראה . התפתחותו של המנהגקונסטיטוטיביי= עשויי= להפ8 ע= הזמ4 לדקלרטיביי= עקב 
 .812' עמ, לפידות . מסוימת היא דקלרטיבית או קונסטיטוטיבית
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פי בקשתה או 1על,  של הפרלמנט הפיני סמכות וזכות לקבללוועדה לענייני חו:: פינלנד !

לאחר קבלת דוח זה הוועדה יכולה לפרס= . בשלבי ההכנהדוח על נושאי חו: , ביוזמת הממשלה

 . פי חוק1א= כי לא על, הצהרה המחייבת פוליטית את הממשלה
 הכוללת ועדה מורחבתפועלת , וועדה לענייני חו:לבנוס< , בפרלמנט הנורווגי: נורווגיה !

 חברי פרלמנט 111ר ועדת ההגנה ו"יו, ר הפרלמנט וסגנו"יו, את חברי הוועדה לענייני חו:

, ביטחו4 ומסחר, מטרתה של ועדה מורחבת זו היא לדו4 בנושאי= מרכזיי= בתחומי חו:. נוספי=

 . ולפני קבלת החלטה סופיתע= הממשלה 
 מועצה מיוחדת לענייני חו:ממלאת , לוועדה לענייני חו:בנוס< , ט השבדיבפרלמנ: שבדיה !

 חברי= נוספי= 19ר הפרלמנט ו"מועצה זו כוללת את יו. תפקיד מרכזי בקבלת ההחלטות

מטרתה של מועצה זו היא לדו4 ע= הממשלה בענייני חו: בעלי . ידי הפרלמנט1הנבחרי= על

ועצה בענייני= הקשורי= ליחסי החו: של המדינה הממשלה מחויבת לדווח למ. חשיבות מרכזית

 . לפני קבלת החלטהולדו4 בנושאי= מסוג זה 
הוועדות לענייני חו: פי חוק לדווח ולהתייע: ע= 1לממשלה הפדרלית מחויבות על: שווי> !

בעיקר בנושא העקרונות שיש לפעול לפיה= בשלב ההכנות לפני חתימה , של שני בתי הפרלמנט

; התייעצויות אלה אינ4 מהוות החלטה משותפת או אחריות משותפת. ומיי=על הסכמי= בינלא

הממשלה מדווחת לראשי שני בתי , בנוס<. לממשלה סמכות אחרונה ואחריות על ההחלטה

 . הפרלמנט על התפתחויות כלליות בתחו= קשרי החו:
י= שני בתי הפרלמנט ממלאי= תפקיד חשוב בניתוח ודיו4 בשלבי ההכנה להסכמ: איטליה !

לבתי הפרלמנט סמכויות נרחבות לדרוש דיווחי= . בינלאומיי= וקביעת מדיניות חו:

דוגמא לכ8 היא קבלת החלטות . ולכוו4 את פעולותיה, לדרוש הופעת נציגיה בפניה=, מהממשלה

בנוגע לפעולות צבאיות הכוללות אפשרות שימוש בכוח במסגרת ארגוני= בינלאומיי= כגו4 

זה נקבעת השתתפות איטליה בדיו4 בפרלמנט ולעיתי= א< בהצבעה בהחלטות מסוג . ="האו

 .במליאת הפרלמנט
אמורה לדווח להנהגת הקונגרס ולוועדות שני ) מוסד הנשיאות(הרשות המבצעת : ב"ארה !

הבתי= על כוונה לנהל משא ומת4 על הסכמי= חדשי= בעלי חשיבות ולהתייע: עימ= על נוסח 

נגרס להשפיע על פעולות הרשות המבצעת ולקיי= נוהל זה מאפשר לחברי הקו. ההסכ=

 .התייעצויות בנוגע להסכמי= בינלאומיי= ספציפיי=

 
 מעורבות הפרלמנט בשלב קבלת ההחלטות על הסכמי! בינלאומיי! ואמנות. 3.2

במרבית המדינות שנבחנו קיימי= הסדרי= מיוחדי= בנוגע להשתתפות הפרלמנט ואישור 

, שמעותיי= או בעלי חשיבות לאומית כמו ענייני מלחמה ושלו=פרלמנטרי להחלטות בנושאי= מ

. שינויי= בגבולות הלאומיי= ומת4 אישור גישה לכוחות צבא זרי= או מעבר בשטח הלאומי

 . הסדרי= אלה מתוארי= במונחי= שוני= במדינות שונות וכוללי= הסתייגויות ומגבלות שונות
מכיוו4 שההסכמי= . ר או האישרור של ההסכ=כלל נדרשת מעורבות הפרלמנט בשלב האישו1בדר8

לפרלמנט לא נותרת , מוצגי= בפני הפרלמנט לאחר סיו= המשא ומת4 ולאחר חתימת הצדדי=

) 1: (בפני פרלמנט עומדות במקרה זה מספר אפשרויות. אפשרות להביא לשינויי= בנוסח ההסכ=

קרה שאפשרות של להסכי= ע= הסתייגויות מסוימות במ) 2(, להסכי= להסכ= כפי שהוא
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או להחזיר את העניי4 לממשלה לצור8 ) 4(, לדחות את ההסכ=) 3(, הסתייגות מופיעה בהסכ=

 .משא ומת4 מחודש

 
הא= נדרש אשרור : שלוש שאלותנית4 לבחו4 את מעורבותו של הפרלמנט בכינו4 אמנות באמצעות 

וכיצד מאשרר ; אילו הסכמי= בינלאומיי= או אמנות דורשי= אשרור הפרלמנט; פרלמנט

 .הפרלמנט את ההסכמי=
 ? הא! נדרש אשרור הפרלמנט להסכמי! בינלאומיי! ואמנות.  3.2.1

במספר ) א. (תשובה לשאלה זו נית4 לנסח באמצעות חלוקה להגדרה החוקית בעניי4 אשרור אמנות

לצד אמירה זו מופיע ציו4 . חוקות מוגדר במפורש כי אמנות מחייבות הסכמה מצד הפרלמנט

בקטגוריה זו מצויות החוקות של . שאינ4 מחייבות אישרור בפרלמנט, ות יוצאות מ4 הכללאמנ

 הסכמי= או אמנות אילובמספר חוקות מוגדר במפורש ) ב. (אירלנד ובלגיה, הולנד, ב"ארה

כאלו ה4 החוקות של . מחייבי= אישרור בפרלמנט ולא מנוסחת חובה גורפת לאישרור ההסכמי=

במספר מדינות מגדירות החוקות כי העומדי= ) ג. (איטליה ופורטוגל, דאיסלנ, צרפת, גרמניה

, במקרי= אלה. ללא אשרור הפרלמנט, בראש הרשות המבצעת רשאי= לאשר את האמנות בעצמ=

מצב זה מותיר את האמנות . הפרלמנט דרוש רק במקרה שנדרשת חקיקה לצור8 מימוש האמנות

כזה הוא . ת שיקול דעתה הבלעדי של הממשלהבמסגר, שאי4 צור8 לחוקק חוקי= בעקבותיה4

 .זילנד וקנדה1ניו, המצב באוסטרליה
 ? אילו הסכמי! בינלאומיי! או אמנות דורשי! את אשרור הפרלמנט.  3.2.2

ואילו , אילו הסכמי= פטורי= מחובת אישרור בפרלמנט: לשאלה זו נית4 להתייחס בשתי דרכי=

 . הסכמי= מחייבי= אשרור פרלמנט
דינות מגדירה החוקה את המקרי= בה= לא נידרש אשרורו של הפרלמנט כמקרי= בה= במספר מ

הוענקה לממשלה סמכות מתוק< חוק לאשר אמנות מסוימות או א= לא כרוכות באמנה 

במקרה אחר מסייגת החוקה את חובת האישור ופוטרת ). בלגיה, הולנד(מחויבויות כספיות 

  4)אירלנד. (מחובה זו"  טכניהסכמי= או אמנות בעלות אופי מנהלי או"
 : במספר מדינות מגדירה החוקה במפורש מקרי= בה= מחויב אישור הפרלמנט להסכ=

מחייבי= ,  הסכמי= בעלי חשיבות מיוחדת והסכמי= שיישומ= מחייב שינויי חקיקהבנורווגיה !

הסכמי , בנוס<. לפני כניסת ההסכמי= לתוק<, הסכמה מצד הפרלמנט לנוסח ההסכ=

 .  או חברות בארגוני= בינלאומיי= מחייבי= את אישור הפרלמנטהצטרפות
חקיקת חוק , הסכמי= המחייבי= תיקו4 או ביטול חוק מחויבת הסכמת הפרלמנט לבשבדיה !

 . כמו החלטות תקציביות, או צעד מחייב הנתו4 לשיקול הפרלמנט, חדש
 . ינלאומיי=הסכמי הצטרפות או חברות בארגוני= ב מחויבת הסכמת הפרלמנט לבשווי> !
 .  מחויבת הסכמת הפרלמנט רק במקרי= בה= מדובר בהסדר טריטוריאליבאיסלנד !
 מחויבת הסכמת הפרלמנט להסכמי= הכרוכי= בהפחתה בשטח הלאומי או הסכמי= בפינלנד !

 . הכוללי= סתירה ע= החוקה
אישור הפרלמנט נדרש רק לאמנות המסדירות את  כי,  מגדירה החוקה במפורשבגרמניה !

 .י= הפוליטיי= של גרמניה ע= מדינות אחרות או שמימוש4 דורש הלי8 חקיקההיחס

                                                      
 . לחוקה29, 25סעיפי= : אירלנד,  לחוקה168סעי< : בלגיה,  לחוקה91192סעיפי= : הולנד 4
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התחייבויות , הסכמי= הכוללי= שינויי= בשטחי המדינה,  מגדירה החוקה כיבאיטליה !

 . מחייבי= אישור של שני בתי הפרלמנט, תקציביות או שינויי חקיקה
אול= , מקרי= מסוימי=אישרור אמנות בפרלמנט נדרש רק ב,  קובעת החוקה כיבפורטוגל !

הסכמי ,  כל מעורבות של המדינה בארגוני= בינלאומיי=רשימת הקריטריוני= רחבה וכוללת

והסכמי= בענייני= , הסכמי= הכוללי= שינויי= בגבולות, הסכמי הגנה, הסכמי שלו=, ידידות

 5.צבאיי=

 
 ? כיצד מאשרר הפרלמנט הסכמי! בינלאומיי! ואמנות. 3.2.3

: אופ4 ההשתתפות בתהלי8 מגוו4,  השתתפות הפרלמנט באישרור הסכמי=ג= כאשר מוגדרת

 .ובאירלנד, באיסלנד, באוסטריה, לדוגמא, בהחלטה של הפרלמנטלעיתי= הבעת ההסכמה נעשית 
במספר מדינות מתאפשרת הבעת הסכמה של הפרלמנט בדר8 שאינה מחייבת הלי8 אקטיבי 

מונחת האמנה לפני הפרלמנט לתקופה , לפי הלי8 אשרור זה". הסכמה שבשתיקה"ומהותה 

 באירלנדאשרור מסוג זה אפשרי . נחשב הדבר לאישור אמנה, מסוימת וא= אי4 נרשמת התנגדות

אשר א= במהלכ= לא מביע הפרלמנט ,  ימי עיו4 לפרלמנט30 מאפשרת החוקה בהולנד. ובהולנד

 ". הסכמה שבשתיקה"נחשבת זו ל, התנגדות
 . ובצרפת, באיטליה, בהולנד, לדוגמא, הגדרה בחוקמנטרי לעיתי= מחייב האישור הפרל

, או יותר,  מחברי הבית התחתו304 חברי הבית העליו4 או 15 מתקיי= הלי8 אפשרי בו א= בהולנד

חייב ההסכ= לעבור אישור , מכריזי= כי הסכ= מסוי= דורש הסכמה מפורשת של בתי הפרלמנט

 . בדומה לחוק בשני בתי הפרלמנט
כאשר מדובר בשינויי= בשטחי המדינה או , ייב אישור אמנה בפרלמנט הגדרה בחוק מחבאיטליה

 . התחייבויות תקציביות ושינויי חקיקה
להסכמי= העוסקי= בהסדר טריטוריאלי או ,  אומנ= נדרש אישור אמנות בהגדרה חוקיתבצרפת

 6.באמנות שלו=

 
מתקיימת מעורבות , = ולאמנותג= במדינות בה4 לא מחויב אישור הפרלמנט להסכמי= בינלאומיי

מדינות . ג= א= לצור8 קיו= דיו4 בלבד, של הפרלמנט והלי8 מקובל של הצגת ההסכמי= בפניו

   7.זילנד;וניו אוסטרליה, קנדה, בריטניהאלה כוללות את 
אול= הנוהג המקובל הוא שכל ,  אי4 לפרלמנט תפקיד פורמלי באישור הסכמי=בבריטניה !

ידי 1 יו= לפני האשרור בפועל על21 אשרור מוגשי= לפרלמנט הסכ= או אמנה הטעוני=

 . זאת כדי לאפשר קיו= דיו4 בנושא ההסכ=, הממשלה
מובאות אמנות , פי הנוהג1אול= על, אי4 לפרלמנט תפקיד פורמלי באישור הסכמי=, בקנדה !

השתתפות הפרלמנט נדרשת רק . לפני כניסת4 לתוק<, חשובות לאישור שני בתי הפרלמנט

 . ולא כחלק מאישורו, ר נדרש שינוי חקיקה לצור8 מימוש ההסכ=כאש

                                                      
,  לחוקה23סעי< : איסלנד, לחוקה 166סעי< : שווי:,  לחוקה5סעי< : שבדיה,  לחוקה75, 26סעיפי= :  נורווגיה 5

 164סעי< : פורטוגל,  לחוקה80סעי< : איטליה,  לחוקה59סעי< : גרמניה, לחוקה8ופרק , 47, 4סעיפי= : פינלנד
 . לחוקה

 .  לחוקה83, 53, 52: סעיפי=:  צרפת 6
 . Ponsonby Rule: בריטניה 7
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אי4 לפרלמנט תפקיד פורמלי באישור אמנות והשתתפותו נדרשת רק , באוסטרליהג=  !

, הסכמי= המוגדרי= חשובי= או רגישי=, ע= זאת. במקרי= בה= נדרשי= שינויי חקיקה

 . ידי הממשלה1יבי= על ימי= לפני נקיטת צעדי= מחי15מוגשי= לבתי הפרלמנט לפחות 

 

 תפקיד הכנסת בכריתת אמנות בינלאומיות. 4 
מעצ= פיקוחה של הכנסת . הממשלה רשאית להלכה לאשר ולאשרר כל אמנה בינלאומית, בישראל

מובטחת מידה מסוימת של מעורבות , סמכות הנובעת מ4 המשטר הפרלמנטרי, על הממשלה

 .הכנסת בתהלי8 כריתתה של האמנה

 
באופ4 אוטומטי חלק מהדי4  הופכות, המצהירות על מנהג קיי=,  דקלרטיביותנותאמ ,בישראל

אינ4 נכללות באופ4 , היוצרות כללי= משפטיי= חדשי=, קונסטיטוטיביות אמנות .המקומי

 אמנות .לאומיתנ מדינת ישראל ברמה הביאתאוטומטי בדי4 הישראלי אפילו א= ה4 מחייבות 

משפט הפנימי בדר8 של חקיקה ראשית או דר8 חקיקת משנה לתו8 ה" קליטה"מסוג זה מחייבות 

 קנדהכמו ,  ובארצות אחרות המושפעות משיטה זובבריטניהזוהי השיטה הנהוגה  .של שרי=

 8 .ואוסטרליה
 

ידי מנהג 1תהלי8 כריתת אמנות בישראל אינו מוסדר על ידי הוראת חקיקה מפורשת אלא על

  9 .חובה לקבל את הסכמת הכנסת לכריתת אמנותההסדר הכללי שנקבע הוא כי אי4 . חוקתי
ידי 1לפיו אמנות בעלות חשיבות מיוחדת מובאות על, במהל8 השני= נתגבש הסדר מיוחד, ע= זאת

 . הממשלה לאישור הכנסת לפני אישרור4 וכניסת4 לתוק<
אמנות : כגו4,  שגרתיי!ואמנות הסכמי=: המנהג החוקתי מבחי4 בי4 שני סוגי הסכמי= ואמנות

 . צבאיי=1הסכמי= מדיניי=: כגו4,  בעלי חשיבות מיוחדתוהסכמי=, תעופה ותעבורה, הסגרה
המנהג החוקתי קובע כי הממשלה מוסמכת לכרות אות= לבדה ללא , לגבי הסכמי= שגרתיי=

קובע המנהג החוקתי הסדר מיוחד לפיו , לגבי הסכמי= בעלי חשיבות מיוחדת. השתתפות הכנסת

לאחר חתימת= או לפני חתימת= לאחר , ישור הכנסת לפני כניסת= לתוק<הסכמי= אלו יובאו לא

 .  שנוסח= גובש סופית

 

 

                                                      
, צרפת, ב"ארה: לדוגמא, באופ4 אוטומטי במדינות רבות הופכת אמנה לאחר חתימתה לחלק ממשפט המדינה 8

מצוי4 כי העקרונות הכלליי= של המשפט הבינלאומי , איטליה וגרמניה, אוסטריה בחוקות של .בלגיה ושווי>, הולנד
מקובל העיקרו4 שבמקרה של סתירה בי4 , בריטניהוביניה4 , במדינות רבות.  יהוו חלק מהמשפט הפנימי של המדינה

כגו4 זו שאומצה , ע= זאת קיימת ג= גישה שונה. יש להעדי< את המשפט הפנימי, החוק הפנימימנהג בינלאומי לבי4 
הקובע כי ההוראות הכלליות של המשפט הבינלאומי ה4 ) 1949(גרמניה הרפובליקה הפדרלית של   לחוקת25בסעי< 

עבור תושבי הטריטוריה חלק מ4 המשפט הפדרלי ויש לה4 עדיפות על החוקי= וה4 יוצרות ישירות זכויות וחובות 
, המכו4 הישראלי לדמוקרטיה, פרלמנט; "תפקיד= של פרלמנטי= באישור אמנות בינלאומיות: "מתו8. הפדרלית

International Law Within the Israel Legal System; in“ . Ruth, Lapidoth :; 10 81' עמ, 1998 דצמבר 22,חוברת 
.484-451. ,pp1990, 4-3., Nos24., VolIsrael Law Review 

הפרשה עסקה באמנת הסגרה ובה קיבל בית . 89) 2(ד כב" פ67/131פ "ע, הלכת קמיאר:  פרשנות בית המשפט העליו4 9
אי4 . מוסמכת לחתו= על אמנות ולאשרר4, המשפט העליו4 את עמדת הממשלה שהיא לבדה וללא השתתפות הכנסת

בית המשפט לא . בישראל לגבי הסכמי= בעלי חשיבות מיוחדתבהלכה זו  כדי להכריע בשאלה מהו המנהג החוקתי 
ידי 1הקובע כי הנשיא יחתו= על אמנות שאושרו על, נשיא המדינה: לחוק יסוד) 5)(א(11קיבל את העמדה כי סעי< 

בית המשפט קבע כי אי4 הסעי< מחייב . מניח כי הכנסת תאשר כל הסכ= ולאחריה יחתו= הנשיא על ההסכ=, הכנסת
 . אלא דורש את חתימת הנשיא על אמנות שבפועל הובאו לאישורה של הכנסת,  הכנסת על אמנותאת אישור
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, פי מספר יסודות שבהתקיי= אחד מה= באמנה1נית4 למיי4 אמנות בעלות חשיבות מיוחדת על

אמנות הקובעות : יסודות אלו ה=. להביא אותה לאישור הכנסת, פי המנהג1על, תחול החובה

אמנות הכוללות הסדר טריטוריאלי או ויתור ,  ומדיניי= בעקבות מלחמההסדרי= צבאיי=

אמנות בעלות חשיבות , אמנות הקובעות שינוי רדיקלי ביחסי= ע= מדינה אחרת, טריטוריאלי

מובא , כל הסכ= שמשמעותו ויתור על שטחי= המצויי= בחזקתה בפועל, כלומר. מוסרית1מדינית

הסכ= השלו= ע= , הסכמי אוסלו, דיוויד1להסכמי קמפכ8 היה הנוהג באשר . לאישור הכנסת

אול= , לדיו3 הסכמי= בינלאומיי= כלכליי= הובאו בפני הכנסת 10 .וכ4 באשר להסכ= וואי, ירד4

 11.ההלי8 שננקט היה מסירת הודעה על ההסכ=
 גברה מעורבותה של הכנסת בכריתת אמנות לאור 1984מאז , אול=, נוהג זה אינו מעוג4 בחקיקה

 רק4 תקנו4 הממשלה לפיו תיכלל אמנה בינלאומית בסדר היו= של הממשלה לצורכי אשרור תיקו

אלא א= כ4 הדבר לא נית4 מסיבות של דחיפות , לאחר שהיתה מונחת שבועיי! על שולח3 הכנסת

השחרור מ4 החובה להביא את האמנה לידיעת חברי הכנסת במקרי= אלה טעו4 . או סודיות

 12.שר החו: ושר המשפטי=, השר הנוגע בדבר האמנה: אישור= של שלושה שרי=

 
בחינת , מצד אחד. לא נראה כי קיימת הסכמה מלאה על ההלי8 הנדרש במקרה של אשרור אמנה

לא נית3 להראות קיומה של הובילה לקביעה כי ', בית המשפט בעתירה בנושא הסכ= אוסלו ב

י מדיני שנערכו בי4 מדינת ישראל תקפ= של הסכמי= בעלי אופ  הַמְתַנה,נורמה משפטית מחייבת

כ4 לא הוכח 1כמו. באישורה המוקד= של הכנסת, וגופי= אחרי= במישור המשפט הבינלאומי

קיומה של נורמה מנהגית המחייבת קבלת אישורה של הכנסת מראש להסכמי= מסוג ההסכ= 

,  לממשלהפי חוות דעתו של היוע: המשפטי1על,  מצד שני13.'בעתירה אשר עסקה בהסכ= אוסלו ב

הנוהג והמוסכמה החוקתית מבססי= את הקביעה כי ראוי לה לממשלה להביא הסכמי= מדיניי= 

יובאו לכנסת בטר= הפכו , להבדיל מהסכמי= אחרי=, ראוי כי חוזי שלו=, כ14כמו. בפני הכנסת

 14".מעשה עשוי"

 

                                                      
הצטרפות מדינת ישראל : המנהג החוקתי מתבסס על קבלת אישור הכנסת להסכמי= בעלי חשיבות מיוחדת 10

פות מדינת הצטר; ירד4 וסוריה, מצרי=, החתימה על הסכמי שביתת הנשק ע= לבנו4; למגילת האומות המאוחדות
; דיויד1הסכמי קמפ; הסכ= הפרדת הכוחות ע= סוריה; ישראל לאמנה בדבר מניעתו וענישתו של הפשע השמדת ע=

 . הסכ= השלו= ע= מצרי= ועוד
: מתו8). 1985(בהסכ= לכינו4 אזור סחר חופשי ע= ארצות הברית , )1975(כ8 נהגו בהסכ= ע= הקהילייה האירופית  11

 . 812' עמ, 1990, 4"תש, 4ט "י, משפטי!, "המשפט הבינלאומי הפומבי במשפט הישראלימקומו של ", רות לפידות
 .1121113' עמ, הבאת אמנות לעיו4 חברי הכנסת לפני אישרור4,  תקנו4 הכנסת 12
 ראש הממשלה' ר הכנסת שילנסקי נ"סג4 יו, 5934/95: "בג 13
 .23/10/1994, ד היוע: המשפטי לממשלה לראש הממשלה"ח 14
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 מקורות

 .3491390' עמ, 1985, הפרקליט, "תפקיד הכנסת בכריתת אמנות", שמעו4 שטרית

, 4"תש, 4ט "י, משפטי!, "מקומו של המשפט הבינלאומי הפומבי במשפט הישראלי", רות לפידות
 .829 8071' עמ, 1990

, המכו4 הישראלי לדמוקרטיה, פרלמנט, "תפקיד= של פרלמנטי= באישור אמנות בינלאומיות"
 .10 81' עמ, 1998דצמבר , 22חוברת 

 .1974,הוצאת שוק4 :  אביב �ל ת , בינלאומיות אמנות , דינשטיי4יור=

, "חו: על תחולת האמנות במשפט האר:1השלכות שיקולי ביטחו4 וקשרי", איל בנבנישתי
 2211250' עמ, 11992ב"א תשנ" כמשפטי!
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