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 9201 אפריל –לקט ידיעות 
 פנינה שרביט ברוך אל"ם )מיל'( עו"דמנהלת התכנית: 

 אורי באריעו"ד  התכנית: רכז

 ודאלי שרגייעמוס עצמון עינב דהן, אבישג טל, , קרן גוטמן, ספי בקרצוות המחקר: 

 

 ידיעות מתוך ישראל 

  ישראלבינלאומיות שקשורות לידיעות 

 ידיעות בינלאומיות 

 

 ידיעות מתוך ישראל

 

 פסיקה

 

בג"ץ דחה עתירה שהוגשה כנגד החלטת המדינה על הריסת בית משפחת המפגע שביצע את 

 .הפיגועים בעפרה ובגבעת אסף

זור הגדה סוהיר ברגותי נ' המפקד הצבאי לא 2356/19ץ בג" .באפריל 11-פסק הדין ניתן ב

 .המערבית

 

 

 

 

 

mailto:info@inss.org.il
http://heb.inss.org.il/index.aspx?id=4257&researcherid=97
https://www.inss.org.il/he/person/ori-beeri/
https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts%5C19%5C560%5C023%5Cn03&fileName=19023560.N03&type=4
https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts%5C19%5C560%5C023%5Cn03&fileName=19023560.N03&type=4
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בג"ץ דחה, ברוב דעות, עתירה שהוגשה כנגד החלטת המדינה על הריסת בית המפגע שרצח את 

, ציין כי לאור מצבו הנפשי של המפגע, התנערות השופט קרא, בדעת מיעוטאורי אנסבכר ז"ל. 

המשפחה ממעשיו, והעובדה כי צו ההריסה הוצא גם לדירתו של המפגע וגם לדירת הוריו, הדבר 

 .הנדרשת לצורך השגת תכלית ההרתעה ומגיע כדי ענישה קולקטיבית אסורה חורג מן המידה

רפאעיה נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה עטייה  2322/19בג"ץ  .באפריל 11-פסק הדין ניתן ב

 .המערבית

 

בג"ץ דחה עתירה שהוגשה כנגד החלטת המדינה על הריסת בית המפגע שביצע את הפיגוע 

 .המשולב באריאל שבו נרצחו סמ"ר גל קיידאן והרב אחיעד אטינגר ז"ל

 . אמין יוסף אבו לילה נ' אלוף פיקוד המרכז 2492/19בג"ץ . באפריל 16-ב ןפסק הדין נית

 

מבנים לא  ה מזורז שלהריסהמאפשר הליך בג"ץ דחה עתירות שהוגשו על ידי פלסטינים כנגד צו 

 ביו"ש.חוקיים 

דחה בג"ץ שלוש עתירות שהוגשו על ידי פלסטינים כנגד צו בדבר סילוק מבנים באפריל  30-ב

חדשים באזור יהודה ושומרון שהוציא מפקד כוחות צה"ל, אשר מאפשר הליך מזורז להריסת 

ות את הדין המקומי מבנים בלתי חוקיים. נטען כי הצו מפר את המשפט הבינלאומי האוסר לשנ

בשטח המוחזק בתפיסה לוחמתית וכן כי הוא מפלה בין האוכלוסייה היהודית לבין האוכלוסייה 

הערבית, מאחר שנכללה בו הוראה המוציאה מתחולתו למעשה את ההתנחלויות וכן מאחר 

קבע  )מפי השופט מינץ( בית המשפט .Cשהמדינה אינה מקדמת תכניות מתאר לפלסטינים באזור 

י על פי החוק הירדני הקיים ניתן הסדר המתאים לטיפול נקודתי בבניה ללא היתר אך לא כ

להתמודדות עם בנייה בהיקף נרחב כפי שזו נעשית בשנים האחרונות, וכי בסמכותו של המפקד 

הצבאי להוציא צו כאמור על מנת להבטיח את קיומו של הסדר הציבורי אל נוכח המציאות 

הסדר שנקבע הוא סביר ומידתי. בית המשפט ציין כי אכיפת הצו במהלך המשתנה. כן נקבע כי ה

ותהיה מוגבלת למקרים אשר נעדרים היתכנות  "פיילוט"השנה הראשונה תתקיים במתכונת של 

תכנונית להוצאת היתר בנייה כדין, וכי מימושו של הצו מוגבל למקרים בהם לא חלפו למעלה 

משישה חודשים ממועד סיום העבודות או למעלה משלושים יום ממועד אכלוסו של המבנה, ויש 

מצם את הפגיעה במפר. בית בהגברת פעולות האכיפה בשלב בו הבינוי נמצא בראשיתו כדי לצ

המשפט קבע כי העותרים לא הראו תשתית עובדתית התומכת בטענתם לאפליה וציין כי לאחר 

יישומו של הצו, יהיה ניתן לבחון טענה זו. כן צוין כי המדינה התחייבה לבטל את הסעיף בצו שיצר 

התחייבות המדינה לבצע הסכים וציין כי נוכח  השופט עמיתקושי ליישמו על היישובים היהודיים. 

את הטענה לאכיפה סלקטיבית "פיילוט" ליישום הצו, יש להמתין ולראות איך ייושם ואז לבחון 

 .של הצו

איב" המרכז הקתולי לזכויות אדם נ' -אגודת "סנט 4588/18בג"ץ באפריל.  30-פסק הדין ניתן ב

 .המפקד הצבאי הגדה המערבית

 

בג"ץ דחה עתירה לנקיטת צעדי אכיפה כנגד בנייה בלתי חוקית של פלסטינים בסמוך לישוב אלפי 

 .מיצוי הליכים, תוך שמירת זכויות העותרת-מנשה, בשל אי

  . רגבים נ' שר הביטחון 1509/17בג"ץ  .באפריל 11-ב ןפסק הדין נית

mailto:info@inss.org.il
https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts%5C19%5C220%5C023%5Ce03&fileName=19023220.E03&type=4
https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts%5C19%5C220%5C023%5Ce03&fileName=19023220.E03&type=4
https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts%5C19%5C920%5C024%5Cf02&fileName=19024920.F02&type=4
https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts%5C18%5C880%5C045%5Cn10&fileName=18045880.N10&type=4
https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts%5C18%5C880%5C045%5Cn10&fileName=18045880.N10&type=4
https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts%5C17%5C090%5C015%5Cm31&fileName=17015090.M31&type=4
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ו לאחר שחרורו בג"ץ דחה עתירה שהוגשה על ידי מרדכי ואנונו לביטול הגבלות שהוטלו עלי

 .2004מהכלא בשנת 

  . מרדכי ואנונו נ' היועץ המשפטי לממשלה 8927/18בג"ץ  .באפריל 11-ב ןפסק הדין נית

 

בית המשפט המחוזי, בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, דחה עתירה שהוגשה כנגד החלטת 

המשמש כמנהל נציגות  ,שר הפנים שלא להאריך את אשרת השהייה והעבודה של עומר שאקיר

Human Rights Watch בישראל, בשל פעילותו ותמיכתו בפעילות חרם כנגד מדינת ישראל. 

  .נ' שר הפנים Human Rights Watch 18-05-36759עת"מ  .רילבאפ 16-ב ןפסק הדין נית

 

שנות מאסר על שתי צעירות מהיישוב הבדואי לקיה אשר הורשעו  4.5-ו 5ית המשפט המחוזי גזר ב

  .בעבירות נגד ביטחון המדינה במסגרת פעילותן בארגון דאע"ש

 . מדינת ישראל נ' אל אסד 18-01-16522תפ"ח  .באפריל 16-ב ןפסק הדין נית

 

 ישראלשקשורות ל בינלאומיות ידיעות

 

בית משפט פדרלי בטקסס הוציא צו מניעה זמני לחוק האוסר על עובדי ציבור לתמוך בחרם על 

  .ישראל

  .(הארץ ,באפריל 27; הצו) באפריל 25-ב הצו הוצא

 

 בינלאומיות ידיעות

 

 דיני מלחמה

 

לנקיטת צעדים ממשיים למאבק באלימות  מועצת הביטחון של האו"ם אימצה החלטה הקוראת

  .מינית באזורי סכסוך

 (.  ASILבאפריל,  UN ;23 באפריל, 23; ההחלטה) באפריל 23-ההחלטה אומצה ב

 

 בק בטרורמא

 

ערכאת ערעורים בארצות הברית ביטלה את החלטות בית הדין הצבאי בגואנטנמו שניתנו בשלוש 

וחצי השנים האחרונות בעניינו של עבד אל רחים אל נאסרי, אשר חשוד בתכנון הפיגוע במשחתת 

, בשל ניגוד עניינים של יושב ראש הרכב השופטים שלא הובא לידיעת 2000האמריקאית בשנת 

 .הצדדים

: וביקורת על בית הדין הצבאי ההחלטהניתוח . ראו גם ההחלטה) באפריל 16-ניתנה בההחלטה 

 (. Just Securityבאפריל,  fareLaw; 16 ,באפריל 16, סטיב ולאדק

 

 

mailto:info@inss.org.il
https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts%5C18%5C270%5C089%5Cy05&fileName=18089270.Y05&type=4
https://spokmanship.court.gov.il/CONTAINER/%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%91%D7%99%D7%94%D7%9E%D7%A9%20%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%96%D7%99%20%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D,%20%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%A4%D7%98%D7%AA%20%D7%AA%D7%9E%D7%A8%20%D7%91%D7%96%D7%A7%20%D7%A8%D7%A4%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98%20%D7%A4%D7%A1%D7%93%20%D7%91%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A8%D7%94%20%D7%91%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F%20%D7%90%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A9%D7%94%D7%99%D7%99%D7%94%20%D7%95%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%20human%20right%20watch%20(%D7%A2%D7%AA%D7%9E%2036759-05-18).pdf
https://spokmanship.court.gov.il/CONTAINER/%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%99/%D7%91%D7%99%D7%94%D7%9E%D7%A9%20%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%96%D7%99%20%D7%91%D7%90%D7%A8%20%D7%A9%D7%91%D7%A2,%20%D7%90%D7%91%D7%93%20%D7%A9'%20%D7%99%D7%A2%D7%9C%20%D7%A8%D7%91-%D7%9C%D7%95%D7%99%20%D7%92%D7%96%D7%93%20%D7%91%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F%20%D7%A2%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%A0%D7%92%D7%93%20%D7%91%D7%99%D7%98%D7%97%D7%95%D7%9F%20%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94%20(%D7%AA%D7%A4%D7%97%2016522-01-18).pdf
https://www.aclutx.org/sites/default/files/4-25-19_bds_order.pdf
https://www.haaretz.co.il/news/world/america/.premium-1.7169380
https://undocs.org/S/RES/2467(2019)
https://www.un.org/press/en/2019/sc13790.doc.htm
https://www.asil.org/ILIB/un-security-council-passes-resolution-combatting-sexual-violence-conflict-april-23-2019
https://www.cadc.uscourts.gov/internet/opinions.nsf/9CE6ACFD2F534EA5852583DE004E14D3/$file/18-1279-1783057.pdf
https://www.lawfareblog.com/its-time-admit-military-commissions-have-failed
https://www.justsecurity.org/63663/al-nashiri-iii-a-no-good-very-bad-day-for-u-s-military-commissions/
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רית הכריזה על משמרות המהפכה של איראן כארגון טרור, וזאת כחלק המאמצים ארצות הב

 .איראן להגביר את הלחץ הבינלאומי על

;  PostWashingtonבאפריל,  NY Times ;8באפריל,  8; ההכרזהבאפריל ) 8-פורסמה בההכרזה 

  (. CRSבאפריל,  Reuters ;9באפריל,  15

 

 משפט בינלאומי פלילי

 

ערכאת קדם המשפט של בית הדין הבינלאומי הפלילי דחתה את בקשת התובעת לחקור פשעי 

  .מלחמה באפגניסטן

דחתה ערכאת קדם המשפט של בית הדין את בקשת התובעת לפתוח בחקירה בעניין באפריל  12-ב

על ידי ארצות  2003מאז שנת פשעי מלחמה ופשעים כנגד האנושות שבוצעו לכאורה באפגניסטן 

הברית, הטאליבן והכוחות האפגנים, וקבעה כי פתיחת החקירה "לא תשרת את האינטרסים של 

בית הדין קבע כי יש לו סמכות לדון בפשעי המלחמה שבוצעו לכאורה באפגניסטן וכי יש  הצדק".

הדין כי ההליך בבקשת התובעת אכן בוצעו. עוד קבע בית  שצוינויסוד סביר להניח שהפשעים 

קביל לאור התקיימותן של דרישת המשלימות והחומרה. זאת בהעדר הליכים מספקים לחקירת 

החשדות ונקיטת הליכים פליליים בעניינן, הן בארצות הברית והן באפגניסטן, ולאור חומרת 

וש המעשים, אשר כוללים, בין היתר: עינויים ויחס אכזרי, פגיעות בכבוד הפרט, אונס, רצח, שימ

במחבלים מתאבדים כנגד אוכלוסייה אזרחית והוצאות להורג. בית הדין ציין כי גם בהינתן קיומה 

של סמכות שיפוט וקבילות, עליו לבחון אם פתיחת החקירה תשרת את האינטרסים של הצדק: 

העמדה לדין בגין פשעי המלחמה החמורים ביותר, מניעת הימלטות מן הדין ומניעת מעשי זוועה 

זמן הרב שעבר מאז פתיחת הבדיקה המקדמית ה לגורמים הבאים: ם. בית הדין התייחסהמוניי

 שצוינו, וכן לכך שרוב פשעי המלחמה 2017בקשה לפתיחת חקירה בשנת הועד הגשת  2006בשנת 

, דבר אשר מטיל בספק את האפשרות כי ראיות רלוונטיות 2005-2015בבקשה בוצעו בין השנים 

פעולה הלא מספק של הרשויות המקומיות עם התובעת אפילו בשלב עדיין קיימות; שיתוף ה

הבדיקה המקדמית, והסבירות כי חוסר שיתוף הפעולה יגבר ככל שתיפתח חקירה; היקף 

המשאבים שחקירה באפגניסטן תדרוש ביחס לאמצעים המוגבלים של בית הדין, אשר תוביל 

הים יותר. לאור זאת קבע בית הדין להסטת משאבים ופגיעה בחקירות בעלות סיכויי הצלחה גבו

כי פתיחת חקירה לא תשרת את האינטרסים של הצדק, תוביל ליצירת אשליה בקרב הקורבנות, 

הודעת בית ; ההחלטה) תפגע בעצם יכולתו למלא את תפקידולתסכול ועוינות כלפי בית הדין ו

 ;באפריל 24, עברתגובת נשיאי אסיפת המדינות החברות לש :ראו . לביקורת על ההחלטההדין

דיון ל; EJIL:Talk באפריל, 26 ,מריה ווראקי; Juris Opinioבאפריל,  13, קווין וון הלר

; לניתוח המשמעויות Opinio Jurisבאפריל,  17, קווין וון הלר: על ההחלטה ראובאפשרות לערער 

   .  (JCPAבאפריל,  30, אלן בייקר: ראו ביחס לישראל

מזכיר המדינה של ארצות הברית מייק פומפאו כי יוטלו  הודיעבמרץ  15-ברקע להחלטה נציין כי ב

מגבלות בקבלת ויזה על גורמים בבית הדין הפלילי הבינלאומי, שמעורבים בחקירת אזרחי ארצות 

ארצות הברית את ויזת  ביטלהבאפריל  5-הברית בנוגע לביצוע פשעי מלחמה, ובהמשך לכך ב

)ראו דיון בשאלת ההשפעה של  אשית בבית הדין הפלילי הבינלאומיהכניסה של התובעת הר

 (. Just Securityבאפריל,  12, אלכס וייטינגשלילת הוויזה על החלטת בית הדין: 

mailto:info@inss.org.il
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-president-designation-islamic-revolutionary-guard-corps-foreign-terrorist-organization/
https://www.nytimes.com/2019/04/08/world/middleeast/trump-iran-revolutionary-guard-corps.html
https://www.washingtonpost.com/politics/trump-names-iranian-military-unit-as-a-terrorist-group/2019/04/08/1613f82e-5a01-11e9-842d-7d3ed7eb3957_story.html?utm_term=.aad7b5ae245f
https://www.reuters.com/article/us-usa-iran/u-s-officially-designates-irans-revolutionary-guards-a-terrorist-group-idUSKCN1RR1BE
https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IN/IN11093
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2019_02068.PDF
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1448
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1448
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1448
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/the-international-criminal-court-needs-fixing
http://opiniojuris.org/2019/04/13/one-word-for-the-ptc-on-the-interests-of-justice-taliban/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+opiniojurisfeed+%28Opinio+Juris%29
https://www.ejiltalk.org/afghanistan-and-the-interests-of-justice-an-unwise-exercise/
http://opiniojuris.org/2019/04/17/additional-thoughts-on-whether-the-otp-can-appeal-the-afghanistan-rejection/
http://jcpa.org/the-international-criminal-courts-decision-on-alleged-u-s-crimes-in-afghanistan-implications-for-israel/
https://www.state.gov/remarks-to-the-press-6/
https://www.theguardian.com/law/2019/apr/05/us-revokes-visa-of-international-criminal-courts-top-prosecutor
https://www.justsecurity.org/63613/the-iccs-afghanistan-decision-bending-to-u-s-or-focusing-court-on-successful-investigations/
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אסלאם -ת קדם המשפט של בית הדין הבינלאומי הפלילי אשר דנה בעניינו של סיף אלאערכ

מונעת  אינהקדאפי, קבעה כי קבלת חנינה ממדינה  קדאפי, בנו של שליט לוב לשעבר מועמר

 .את המשך ההליך בבית הדין. על החלטת בית הדין הוגש ערעורבהכרח 

 (. הערעורבמאי,  20 ;הודעת בית הדיןבאפריל,  5; ההחלטה) באפריל 5-ההחלטה ניתנה ב

 

  סנקציות

 

הברית הודיעה על ביטול הפטור שניתן למספר מדינות להמשיך ביבוא נפט מאיראן על אף  ארצות

 .הסנקציות שהוטלו עליה בשנה שעברה

. ראו גם Reutersבאפריל,  NY Times ;22באפריל,  22; ההודעה) באפריל 22-ההודעה פורסמה ב

 (.   Lawfareבאפריל,  25, סוזן מלוניוביקורת על ההחלטה: ניתוח 

 

 .ארצות הברית הטילה סנקציות על גורמים הקשורים לחיזבאללה

 (. הודעת משרד האוצרבאפריל ) 24-הסנקציות הוטלו ב

 

 סייבר וטכנולוגיה

 

האיחוד האירופי העביר תקנות בנוגע לאחריות חברות אינטרנט על הסרת תוכן טרוריסטי 

 .מהרשת

 Theבאפריל, 17; האיחוד האירופיהודעת באפריל,  17 ;התקנות) באפריל 17-התקנות אומצו ב

Verge).   

 

אוסטרליה העבירה חוק נגד אלימות באינטרנט במסגרתו ניתן יהיה להטיל קנסות על חברות, בין 

 .ןלא יסירו במהירות תוכן אלים שמופיע באתר שלההיתר פייסבוק ויוטיוב, אשר 

. ראו גם ניתוח Guardianבאפריל,  NY Times ;4באפריל,  3; החוקבאפריל ) 3-החוק עבר ב

 (. Just Securityבאפריל,  9, דיוויד סאליבן: החוקוביקורת על 

 

 התפתחויות מדיניות

 

  .באוקטובר 31-האיחוד האירופי דחה את ביצוע הברקזיט ל

 .(Guardianבאפריל,  NY Times ;11באפריל,  10) באפריל 10-ההודעה על הדחייה פורסמה ב

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@inss.org.il
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2019_01904.PDF
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=PR1446&fbclid=IwAR3OoUctEd1ciFuiChDEouDiWj7enRbv_OuExVB-n20_RVc8zdYhYitlUgU
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2019_02875.PDF
https://www.state.gov/decision-on-imports-of-iranian-oil/
https://www.nytimes.com/2019/04/22/world/middleeast/us-iran-oil-sanctions-.html
https://www.reuters.com/article/us-usa-iran-oil/us-to-end-all-waivers-on-imports-of-iranian-oil-crude-price-jumps-idUSKCN1RX0R1
https://www.lawfareblog.com/trump-moves-cut-irans-oil-revenues-whats-his-endgame
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm668
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0421_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190410IPR37571/terrorist-content-online-should-be-removed-within-one-hour-says-ep
https://www.theverge.com/2019/4/17/18412278/eu-terrorist-content-law-parliament-takedown
https://www.theverge.com/2019/4/17/18412278/eu-terrorist-content-law-parliament-takedown
https://www.theverge.com/2019/4/17/18412278/eu-terrorist-content-law-parliament-takedown
https://www.legislation.gov.au/Details/C2019A00038
https://www.nytimes.com/2019/04/03/world/australia/social-media-law.html
https://www.theguardian.com/media/2019/apr/04/australia-passes-social-media-law-penalising-platforms-for-violent-content
https://www.justsecurity.org/63560/the-consequences-of-legislating-cyberlaw-after-terrorist-attacks/
https://www.nytimes.com/2019/04/10/world/europe/uk-eu-brexit-extension.html
https://www.theguardian.com/politics/live/2019/apr/10/brexit-eu-to-decide-on-uk-extension-live-news
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 ענייני הגירה  

 

פרסם הנחיות בנוגע לשחרור מבקשי מקלט בערבות  ,ויליאם בר ,התובע הכללי של ארצות הברית

ורות על שחרור במסגרתן קבע כי בשונה מהנוהג הקיים, בית המשפט לענייני הגירה לא יוכל לה

 .וכי סמכות זאת תהיה נתונה למחלקה לביטחון המולדת מבקשי מקלט בערבות

 Washingtonבאפריל, NY Times ;17באפריל,  17; ההנחיות) באפריל 16-פורסמו בההנחיות 

Post ;17  ,באפרילGuardian .) 

 

 כללימשפט בינלאומי 

 

נציבות האיחוד האירופי פתחה בהליך הפרה נוסף בבית הדין האירופי לצדק נגד פולין לאור 

  .המדיניות החדשה של הממשלה אשר פוגעת לטענתה בעיקרון עצמאות השופטים

האפקטיביות של ההליך:  . ראו גם ניתוחהאיחוד האירופי הודעת) באפריל 3-ההליכים נפתחו ב

 (. Just Securityבאפריל,  10, מליסה הופר

 

לדון בתביעה נזיקית בגין הפרת זכויות אדם  בית המשפט העליון הבריטי קבע כי יש לו סמכות

 .שהוגשה על ידי אזרחים מזמביה כנגד חברת הבת שפעלה בזמביה וכן כנגד חברת האם הבריטית

ההחלטה  ראו גם ניתוח. הודעת בית המשפטבאפריל,  10; ההחלטה) באפריל 10-ההחלטה ניתנה ב

 .)EJIL:Talkבאפריל,  24, לורה גרין ודיוויד המר: ביחס להגנה על זכויות האדם

 

( קבע כי איטליה הפרה את אמנת הים עקב תפיסת ITLOSהטריבונל הבינלאומי למשפט הים )

  .בגין עבירות של הברחה ומיסוי שבוצעו בים הפתוח, ופסק כי עליה לשלם פיצויים ספינה פנמית

 (. ASILבאפריל,  17; ההחלטה) באפריל 10-ההחלטה ניתנה ב

 

ארגון הסחר הבינלאומי קבע כי המגבלות שהטילה רוסיה על העברת סחורות אוקראיניות דרך 

 .שטחה הוטלו בהתאם לדין הבינלאומי

  (.ASILבאפריל,  25; ההחלטה) באפריל 5-ההחלטה ניתנה ב

 

 ממשל טראמפ

 

של החוקר המיוחד רוברט השלם פרסם את הדוח  ,ויליאם בר ,התובע הכללי של ארצות הברית

 .2016מולר על ההתערבות הרוסית בבחירות לנשיאות בשנת 

איתי ברון ותהילה . ראו גם ניתוחים שונים של הדוח: הדוחבאפריל ) 18-הדוח פורסם ב

 Justבאפריל,  29, ריאן גודמן; Lawfareבאפריל,  19, ג'וש בלקמן; INSS, במאי 15, אלטשולר

Security.) 

 

 

mailto:info@inss.org.il
https://www.justice.gov/eoir/file/1154747/download
https://www.nytimes.com/2019/04/16/us/politics/barr-asylum-bail.html
https://www.washingtonpost.com/nation/2019/04/17/reversal-barr-withhold-bail-asylum-seekers-latest-border-crackdown/?utm_term=.5e14fe7f3ecc
https://www.washingtonpost.com/nation/2019/04/17/reversal-barr-withhold-bail-asylum-seekers-latest-border-crackdown/?utm_term=.5e14fe7f3ecc
https://www.washingtonpost.com/nation/2019/04/17/reversal-barr-withhold-bail-asylum-seekers-latest-border-crackdown/?utm_term=.5e14fe7f3ecc
https://www.theguardian.com/us-news/2019/apr/16/trump-administration-
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1957_en.htm
https://www.justsecurity.org/63573/to-wrest-back-rule-of-law-in-poland-might-eu-bureaucracy-finally-work/
https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2017-0185-judgment.pdf
https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2017-0185-press-summary.pdf
https://www.ejiltalk.org/corporate-responsibility-for-human-rights-violations-uk-supreme-court-allows-zambian-communities-to-pursue-civil-suit-against-uk-domiciled-parent-company/
https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no.25/Judgment/C25_Judgment_10.04.pdf
https://www.asil.org/ILIB/tribunal-finds-italy-violated-un-convention-law-sea-april-10-2019
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/512r_e.pdf
https://www.asil.org/ILIB/wto-panel-decides-russia%E2%80%99s-favor-transit-dispute-ukraine-april-5-2019
https://www.justice.gov/storage/report.pdf
https://www.inss.org.il/he/publication/the-mueller-report-what-it-includes-what-it-omits-and-what-it-teaches/
https://www.lawfareblog.com/special-counsels-constitutional-analysis-clear-statement-rule
https://www.justsecurity.org/63838/guide-to-the-mueller-reports-findings-on-collusion/
https://www.justsecurity.org/63838/guide-to-the-mueller-reports-findings-on-collusion/
https://www.justsecurity.org/63838/guide-to-the-mueller-reports-findings-on-collusion/
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הנשיא טראמפ הטיל וטו על החלטה משותפת שאושרה בבית הנבחרים ובסנאט להפסיק את 

 .מעורבות ארצות הברית בלחימה בתימן, תחת הקואליציה בהובלת סעודיה

; Guardian באפריל, 17; ההחלטה בקונגרסבמרץ,  13; הודעת הנשיא) באפריל 16-הווטו הוטל ב

באפריל,  18, סקוט אנדרסוןוטו: הטלת הומשמעות . ראו גם ניתוח NY Timesבאפריל,  16

 Lawfare.  :כמו כן, ראו ניתוח היחסים הביטחוניים בין ארצות הברית וסעודיה במרוצת השנים

 . )Lawfareבאפריל,  25, אליזבת אלן

 

בית משפט פדרלי בארצות הברית הוציא צו מניעה כנגד מדיניות הנשיא טראמפ במסגרתה הוחלט 

 .כי מבקשי מקלט ישארו במקסיקו עד להכרעה בבקשתם

 (.Lawfareבאפריל,  9, אנדרו פטרסון. ראו גם ניתוח הצו: הצו) באפריל 8-בהצו הוצא 

 

משרד ראש המודיעין הלאומי פרסם את דוח השקיפות השנתי ביחס לשימוש הממשל האמריקאי 

  .2018בסמכויות ביטחון לאומי בשנת 

  (.הדוח) במאי 1-הדוח פורסם ב

 

  .בלקטי הידיעות הקודמים צפולקט הידיעות "משפט וביטחון לאומי" מתפרסם אחת לחודש. 

 

 

 

  lawans@inss.org.il -שמה, ניתן להירשם על ידי שליחת שם מלא וכתובת דוא"ל לאם נתקלתם בבעיה בהר*

 

 ב: ניתן למצוא אותנו

 
 תשמורו הזכויות כל 2017© 

 INSS, לאומי וביטחון למשפט התכנית
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https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-joint-resolution/7/text
https://www.theguardian.com/us-news/2019/apr/16/trump-yemen-war-veto-military-aid
https://www.nytimes.com/2019/04/16/us/politics/trump-veto-yemen.html?module=inline
https://www.lawfareblog.com/where-trumps-veto-leaves-yemen-resolution
https://www.lawfareblog.com/yemen-resolution-and-historical-us-saudi-security-relationship
https://www.documentcloud.org/documents/5800451-Remain-in-Mexico-Prelim-Injuction.html
https://www.lawfareblog.com/federal-judge-issues-preliminary-injunction-remain-mexico
https://assets.documentcloud.org/documents/5983462/CY2018-ODNI-Statistical-Transparency-Report.pdf
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mailto:lawans@inss.org.il
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http://heb.inss.org.il/
https://www.facebook.com/INSS.Israel
https://twitter.com/INSSIsrael
https://www.youtube.com/user/INSSIsrael

