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  ?מסוגל להיאבק בה

 EYAL BENVENISTI & GEORGEביקורת ספרים על הספר 

W. DOWNS, BETWEEN FRAGMENTATION AND 

DEMOCRACY: THE ROLE OF NATIONAL AND 

INTERNATIONAL COURTS  
(Cambridge University Press 2017)  

   *שי דותן

דאונס מנתחים בספרם החשוב את תופעת ' ורג'תי וגאיל בנבנש

. את הגורמים לה ואת השלכותיה, לאומי-הביןהפרגמנטציה של המשפט 

הם מצביעים על הסכנות הטמונות בקיומם של גופים בעלי סמכויות 

-וביןמשפט לאומיים - ובוחנים כיצד בתי,מתחרות בזירה הגלובלית

ביקורת ספרים זו תתמקד . ולאומיים יכולים להקטין את הסכנות הלל

בחינת הגופים שיש להם אינטרס לקדם ) 1: (בשלושה היבטים של הספר

ניתוח המוסדות שמסוגלים ) 2 (;לאומי-הביןאת הפרגמנטציה של המשפט 

להניע מוסדות להיאבק בדיקה מה יכול ) 3 (;להילחם בפרגמנטציה

  .בפרגמנטציה

מי מרוויח . 1 ?לאומי- מנטציה של המשפט הביןמי מרוויח מהפרג. ב. סיכום הספר. א. פתיחה
האם מדינות . 3 ?מי מרוויח מהחלשה של משטר המוניטין. 2 ?מהעדר יציבות של המשפט

 של למי יש כוח להילחם בפרגמנטציה. ג ?העדר התחייבות אמינהמנפגעות אינן חזקות 
איך . 2 ?ייםלאומ-ביןמשפט לאומיים או - בתי–מי עצמאי יותר . 1 ?לאומי-המשפט הבין

 של המשפט למה נלחמים בפרגמנטציה. ד ?נשמר המשפט הלאומיים- הפעולה בין בתי- שיתוף
  .דבר-אחרית. ה ?נים על החלשיםילאומיים מג-ביןמשפט -למה בתי. 1 ?לאומי-הבין
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  פתיחה

. בדיחה מפורסמת מספרת על שני חברים הצועדים ביער כשפתאום מזנק לעברם דוב רעב
: לחברואחד אומר ה, אחרי כמה רגעים של בריחה מהדוב. ברוח בבהלהשניהם מתחילים ל

".  בו עדיף כבר שננסה להילחם.אין לנו סיכוי לרוץ מהר יותר מהדובהרי  ?מה אנחנו עושים"
".  אני צריך רק לרוץ מהר יותר ממך;אבל אני לא צריך לרוץ מהר יותר מהדוב": החברעונה לו 

לאומי מהפרספקטיבה של החבר -הביןה של המשפט ניתן לחקור את תופעת הפרגמנטצי
 אם כולם ישתפו ,לנסות לראות מה ישפר את התנאים בזירה הגלובלית לטובת כולם: הראשון
המבט של החבר -ספרם את המציאות מנקודתב ניםמבי,  לעומת זאת,בנבנשתי ודאונס. פעולה
ים של הפרטים והארגונים  צריך להבין מה האינטרס,באמת כדי להסביר מה קורה בשטח: השני

  .ם מחויבים האחד לרווחתו של האחרחלק גדול מהזמן מתחרים זה בזה ואינר שא ,השונים
תרומתו המשמעותית של הספר מצויה בכך שהוא מסביר בצורה בהירה ועקבית שורה 

צורת החשיבה האסטרטגית שהספר מתאפיין , מצד אחד. ארוכה של תופעות בזירה הגלובלית
רק .  לכל דיון נורמטיבי רציני שיתנהל בשאלת ההתמודדות עם תופעת הגלובליזציהבה חיונית

 באופן עקבי לפי ערכים ותנהגיפרטים וארגונים שות ּפצַ לְ אפשר -שאי תובנההת הפנמלאחר 
. יובילו לתוצאות טובות יותרשאכן  ניתן לבחון מהן הפרוצדורות ,ידי החוקר-המוכתבים על

 המשלבת הסברים למוסדות רבים ושונים זה מזה כחלק מסיפור ,הראייה הרחבה, אחרמצד 
השילוב . לאומית-הביןזירה שמתרחשים בעומק משמעותיים - מאפשרת להבין תהליכי,אחד

  את הספר לתרומהךזו הופלשל ניתוח אסטרטגי ובחינה של מכלול תופעות הקשורות זו 
  .משמעותית וייחודית בעולם המשפט

כאשר מנתחים .  שבספר ראויים לבחינה תיאורטית נוספתחלק מהטיעונים החשובים
 ולא ,יכולות לעלות שאלות מדוע לשחקן יש תמריץ מסוים, תמריצים של מספר רב של שחקנים

. אחרתשהוא יתנהג ות ּפצַ לְ אפשר  או אם בראייה שונה מעט של הדברים היה ,תמריץ אחר
לתופעות חלופיים  לספק הסברים מטרתה של ביקורת ספרים זו להתמקד בנקודות שבהן ניתן

  .המתוארות בספר או להטיל ספק בהוכחתו של ההסבר המוצע
פרק ב בוחן את . פרק א מקדים לביקורת ניתוח של הנקודות המרכזיות העולות בספר

פרק ג בודק . על ביטוייה השונים, לאומי-של המשפט הביןפרגמנטציה ההשאלה מי מרוויח מ
 ,לאומי- של המשפט הביןחינה פוליטית להילחם בפרגמנטציהמיהם המוסדות המסוגלים מב

  .דבר-פרק ה הוא אחרית.  זובשאלה מדוע מוסדות נלחמים בפרגמנטציהדן פרק ד ו

  סיכום הספר. א

לאומית עדיפה על החלטה שהתקבלה בזירה -ביןנטייה רווחת להניח שכל החלטה קיימת 
שנים התמקדה הפילוסופיה הפוליטית נטייה זו היא פרי העובדה שבמשך מאות . המדינתית

חלק גדול , טוען הספר, אך כיום.  והזהירה מפני הסכנות הגלומות בה,בזירה המדינתית
ידי קומץ של מדינות -נשלטים עלהלאומיים -ביןמההחלטות החשובות מתקבלות בארגונים 
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פתחות זו הת. ידי אותם כוחות מסוכנים ששולטים בפוליטיקה המקומית- ובעקיפין על,חזקות
- הופכת את מנגנוני האיזונים והבלמים ששימשו באופן מסורתי לבלימת הרשות המבצעת ללא

  1.יעילים
-לאומיים הפועלים בה פרוצים להשתלטות של קבוצות-הביןהזירה הגלובלית והארגונים 

 הספר מסביר כי 2.כך הסביר בנבנשתי במאמר שכתב עוד בשלהי האלף הקודם, אינטרס קטנות
ש מי שנאבק בהשתלטות זו של מיעוט קטן על ההחלטות המשפיעות על כל תושבי כיום י
  3.לאומיים-וביןם ימשפט לאומי-בתי – הארץ-כדור

אשר תוארה עוד קודם לספר במאמר , לאומי-הביןתופעת הפרגמנטציה של המשפט 
לאומיים ליחידות רבות -הבין כוללת חלוקה של המוסדות 4,משותף של בנבנשתי ודאונס

לשתף מהמדינות החלשות יותר את תופעה זו מונעת . ברורים-נפרדות עם גבולות חופפים ולאו
 מכיוון שהן אינן יכולות להסכים על ויתורים ,פעולה וליצור קואליציות נגד המדינות החזקות

 התוצאה היא שקבוצה 5.ידי מוסד אחר-כל תחום מוסדר עלר שאהדדיים בתחומים שונים כ
מכתיבות את , ידי אליטה שלטונית מצומצמת- אשר נשלטות בתורן על, זקותקטנה של מדינות ח
  6.סדר היום הגלובלי

 בספר מסביר שתופעת הפרגמנטציה פוגעת בלגיטימציה ובמוניטין של המשפט 2פרק 
מאפשרת למדינות החזקות לשלוט בלי הפרעה ואף לחרוג מכללי המשפט ללא ו, לאומי-הבין

שהן בהינתן  ,לאומיים-ביןקות יכולות לאיים לפרוש מארגונים  מדינות חז7.סנקציה של ממש
 מבנה ,לאומית-הבין הזירה ה שלבגלל מורכבות. יכולות להיעזר בקלות בארגונים מתחרים

עיצבו את ר שא ,תים אסטרטגיה של המדינות החזקותיאך הוא משקף לע, המוסדות נראה מקרי
  8.לאומית באופן שמועיל להן-הביןהזירה 

יצירת מספר רב של הסכמים צרים עם ) 1: (תאר ארבע אסטרטגיות של פרגמנטציההספר מ
פעמי -ומתן חד-משאבאמצעות יצירת הסכמים ) 2 (; במקום הסכמים רחבים,פונקציות שונות

משפט עצמאיים -הימנעות מיצירת בירוקרטיה או בתי) 3 (;תים רחוקותיאו כזה המתרחש לע
פורמלית או -תים לאילע, העברת הדיון לזירה מתחרה) 4 (;והגבלת מוסדות כאלה אם נוצרו

, משחקית-תורת מבחינה 9.זירה מסוימת פועלת לטובת המדינות החלשותר שאכ, פרטית
חלק נוטלים  של האסטרטגיות הללו היא להקשות על השחקנים החלשים לראות שהם תןמטר

_____________________________________  

1  EYAL BENVENISTI & GEORGE W. DOWNS, BETWEEN FRAGMENTATION AND DEMOCRACY: THE 

ROLE OF NATIONAL AND INTERNATIONAL COURTS 1–2 (2017) )הספר: להלן.( 
2  Eyal Benvenisti, Exit and Voice in the Age of Globalization, 98 MICH. L. REV. 167, 184–

186 (1999). 
 .3' בעמ, 1ש "לעיל ה, הספר  3
4  Eyal Benvenisti & George W. Downs, The Empire’s New Clothes: Political Economy and 

the Fragmentation of International Law, 60 STAN. L. REV. 595 (2007). 
 .15' בעמ, 1ש "לעיל ה, הספר  5
 .4' בעמ, שם  6
 .14' בעמ, שם  7
 .16' בעמ, שם  8
 .44–30 'בעמ, שםוארות בהרחבה  האסטרטגיות מת.18' בעמ, שם  9
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 לע נוסף 10. ולפגוע ביכולתם להתגבר על הפערים בין ההעדפות שלהם,במשחק חוזר
פעולתן של המדינות את פורמלי שמקל -טכניקות הללו מתפתחת תופעה של משפט לאה

) 2 (;פורמלי בין ממשלות דרך רשתות תיאום-פעולה לא-שיתוף) 1: (ונותהחזקות בדרכים מגּו
גופים פרטיים ) 4 (;פעולה בין ממשלות לשחקנים פרטיים-שיתוף) 3 (;מחייבים-מוסדות לא

  11.אסדרהטים המסייעים לשקובעים סטנדר
אסטרטגיות הללו ניסו המדינות החלשות ליצור סיטואציות רבות יותר של  הלעבתגובה 

 וליצור ,לאומיים-דין וארגונים רב-להגביר את העצמאות וההשפעה של בתי, משחקים חוזרים
 הם נקטו מגוון של טקטיקות נגד 12.אפשר הקמת קואליציותשיקשרים בין הסכמים באופן 

מציאת נקודות של , ידי המדינות החזקות-סיונות להחיות זירות שננטשו עלכגון נ ,מנטציהפרג
 ,נהל תקין ודמוקרטיהִמ ,  וקידום עקרונות של שוויון,ןמחלוקת בין המדינות החזקות וניצול

  13.שיכולים לשפר את מצבן בעתיד ואף לסייע להן לשתף פעולה זו עם זו
פרגמנטציה הם לא בהכרח המדינות הומדים מאחורי עה בספר מסביר כי הגורמים 3פרק 

הפרק מפנה לספרות . אינטרס קטנות הפועלות בתוכן- אלא קבוצות,החזקות כמדינות
 שהסבירה מדוע קבוצות קטנות יכולות ,שהתחילה בעבודתו פורצת הדרך של מנקור אולסון

אינטרס -  קבוצות14.תלהפעיל כוח פוליטי גדול יותר מקבוצות מבוזרות גם במדינות דמוקרטיו
. לאומי באופן המתאים להן-הביןקטנות יכולות לנצל את כוחן העדיף כדי לשנות את המשפט 

ידי - צדדי על- ידי עיגון הפתרונות המועדפים עליהן באמנות שאינן ניתנות לשינוי באופן חד-על
אסדרה  סיונותפני נכוחם של הבוחרים ומפני  מגינות על עצמן מהקבוצות אל, יחידהמדינה 

 ומאפשר ,הציבורעיני לרוב מנסתר לאומית -הביןומתן בזירה - משא15.שיכולים לפגוע בהם
, ה לדוגמ, כך16.האינטרס הקטנות להפעיל את השפעתן ללא התנגדות משמעותית-לקבוצות

ידי חתימה על אמנה שמסיטה -שמגבילה חוזים בזירה המדינתית עלאסדרה ניתן להתגבר על 
נהנים ממנה מאפשרת  לאומיים-ביןארגונים ש החסינות 17.לאומית-ןהביאת העסקה לזירה 

  18.האינטרס השולטות בהן להמשיך להשפיע ללא התערבות משפטית-לקבוצות
-פשרה להן לשלוט במשאשאהאינטרס הקטנות הצליחו ליצור מסגרת משפטית -קבוצות

להתחמק ו ,אחר מצד ,לשמר את כוחן של האמנות שנוצרו,  מצד אחד,לאומי-הביןומתן 

_____________________________________  

 .28' בעמ, שם  10
 .42–41' בעמ, שם  11
 .19' בעמ, שם  12
 .49–44' בעמ, שם  13
 ,OLSON :להלן( MANCUR OLSON, THE LOGIC OF COLLECTIVE ACTION 33–34 (1965)ראו   14

COLLECTIVE ACTION .(כי ,בקבוצות קטנות לכל פרט בקבוצה יש אינטרס להשקיע למען הכלל 
 ,לעומת זאת, בקבוצות גדולות. גדולה מספיקהשקעתו זו תהא עבור בורה שהוא יקבל התמ

 ו רא. וכך כל הקבוצה משפיעה פחות,טרמפיסט על המאמץ של אחריםלרכוב כמשתלם לכל אחד 
 ,MANCUR OLSON, THE RISE AND DECLINE OF NATIONS: ECONOMIC GROWTHגם 

STAGFLATION, AND SOCIAL RIGIDITIES 74 (1982). 
 .52' בעמ, 1ש "לעיל ה, הספר  15
 .56–55' בעמ, שם  16
 .60' בעמ, שם  17
 .61–60' בעמ, שם  18
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ההשפעה ומתן על האמנות כוח - בשלב המשא19. מצד שלישי, בקלות יחסיתיהןמחויבויותמ
מידע  כי הן יכולות לפקח על נציגי המדינה ולהעביר להם ,האינטרס גדול במיוחד-של קבוצות

 מרגע 20.שרור של האמנההאהאינטרס יכולות להשפיע גם בשלב -תים קבוצותילע. המוט
שיש להן תיאום בין מדינות מחייב שהדבר משום  ,מתנגדיה לשנותהו יתקששהאמנה בתוקף 

 1993,21בנבנשתי במאמר משנת הראה שכפי , עד סוף שנות התשעים. אינטרסים מתחרים
משפט לאומיים להפעיל ביקורת שיפוטית משמעותית על אמנות המנוגדות -גם בתימיאנו 

  22. באמנותלמשפט המקומי או על מדיניות לאומית המנוגדת למוסכם
 , למעשה,ולאומיות פירוש-ביןהעדר ביקורת שיפוטית של ממש על הפרות של אמנות 

המשפט הלאומיים - בתי23.הדבר משתלם להןכל אימת ששמדינות חזקות יכולות לסטות מהן 
 כדי לא לפגוע ם נמנעו מלהגביל את הממשלה שלהם ה–נמצאו במצב של מירוץ לתחתית 

  24.משלות אחרותביתרון התחרותי שלה מול מ
חשבון -אינטרס קטנות מנצלות את הגלובליזציה כדי להגדיל את רווחיהן על-קבוצות

הגלובליזציה מאפשרת יציאה קלה יותר לשווקים ) 1: (קבוצות רחבות יותר בארבע דרכים
 ;האינטרס מול מדינותיהן- באופן המגדיל את כוח המיקוח של קבוצות,מס-מקלטילאחרים ו

יכולים לסחוט מהן ויתורים הללו שכך  ,ת מתחרות ביניהן על משקיעיםמדינות רבו) 2(
 מה שמאפשר ,ההחצנות בין מדינה למדינה גדלות מאוד בעולם גלובלי) 3 (;משמעותיים

 ואף להתערב בפוליטיקה ,לשחקנים חזקים במדינה א להשפיע על חייהם של אזרחים במדינה ב
מענה מחייבות  ,אקליםה יטרור או שינויוגמת הד ,הבעיות בעולם הגלובלי) 4 (;המקומית שם
יש אינטרס קטנות -לקבוצותו ,לאומיים-בין מה שמגדיל את הצורך בארגונים ,קולקטיבי

  25. כמתואר לעיל, ארגונים אלההשפעה משמעותית על
לאומיים לחזק את הדמוקרטיה ברמה הלאומית -ביןמשפט - עוסק ביכולתם של בתי4פרק 

משפט שנראים עצמאיים -יה היא שמדינות אומנם מרוויחות מבתיהבע. הגלובליתברמה ו
לאומיים עצמאיים -ביןמשפט -בתילשאת יסכימו הן  אך לא ברור עד כמה ,ולגיטימיים

משפט הם עצמאיים תלויה לא רק -השאלה מתי בתי. שמגבילים באופן מהותי את פעולותיהן
יש עימות פוליטי בין ר שאכ –  אלא גם בסביבה הפוליטית,בכללים שהם פועלים לפיהם

 26.יותררבה  המשפט יש עצמאות- לבתי,מדינות שונות או בין זרועות השלטון באותה מדינה
-בתי למגבירים את כוחם שעימותים : שורה ארוכה של חוקרים גילו את התופעה הכללית הזו

המתין צריכים לאינם משפט -בתי, יתר על כן. ותופעה זו חלה גם בזירה הגלובלית, משפטה
_____________________________________  
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לחזק  הם יכולים לפעול ו;באפס מעשה להיווצרות תנאים של עימות בין גורמים פוליטיים
 ובכך להגדיל את יכולתם להתעמת עם ,פרלמנטיםכגון  ,באופן מכוון גורמים חלשים יחסית

לאומיים יכולים לחזק -ביןמשפט -לאומית בתי-הבין בזירה 27. החזקה יותר,הרשות המבצעת
  28.כך ליצור תחרות שמועילה להם לשמר את עצמאותם ו,מדינות חלשות

 , המדינות המפותחותןעליית כוחן של מדינות מתפתחות צפויה להקטין את הפער בינן לבי
לאומיים להיות עצמאיים -ביןמשפט -לבתיכאמור  המסייעים ,ובכך להגדיל את העימותים

 של םלהגדיל את עצמאות אומנםצפויים אינם  ,לעומת זאת, מדינתיים- עימותים תוך29.יותר
לאומיים -ביןמשפט -אך בתי, במקרים פרטניים ונקודתייםאלא לאומיים -ביןמשפט -בתי

משפט לאומיים נהנים לרוב -בתי. משפט לאומיים-מחיזוקם של בתיגם יכולים להרוויח 
 וממצב ,לאומיים-ביןמשפט -מלגיטימציה גבוהה יותר מבתי, משופטים המוגנים באופן מלא

משפט - ולכן עצמאותם של בתי,םשויות האחרות אינן יכולות להימלט מסמכותשבו הר
ם יהמשפט הלאומי- כוחם של בתי30.לאומיים-ביןמשפט -של בתיזו לאומיים גדולה לרוב מ

משפט לאומיים -  המתאר את תפקידם החשוב של בתי,מודגש במאמר מוקדם יותר של בנבנשתי
  31.ילאומ-הביןבשנים האחרונות באכיפת המשפט 

הכפופות הפרגמנטציה בזירה הגלובלית מקטינה את התחרות בין המדינות השונות 
לאומי -ביןמשפט -התוצאה היא ששופטים בבית. לאומיים-הביןהמשפט -סמכותם של בתיל

זהירים ועקב כך הם  ,מודעים לכך שקבוצה קטנה של מדינות חזקות יכולה לפגוע בהם קשות
 ייתכן שהתגברות התחרות בין המדינות המפותחות 32.עצמאיים פחות בפסיקתםובמיוחד 

 ותוביל לפסיקות שמשרתות פחות את האינטרסים של ,למדינות המתפתחות תבלום נטייה זו
  33.המדינות החזקות

משפט לאומיים בריסון התערבותה של הרשות - מתמקד בתפקידם החשוב של בתי5פרק 
 ,לאומי-הביןלשימוש במשפט נות התייחסו בעוימשפט לאומיים -ממצב שבו בתי. המבצעת

 הם 34,כפי שבנבנשתי עצמו תיאר בראשית שנות התשעים, שבו ראו סכנה לריבונות מדינתם
לאומי כלי לריסון הלחצים החיצוניים -הביןעברו לאחרונה לראות בהישענות על המשפט 

-תלמעט ארצו –מדינות העולם רוב . המופעלים על מדינתם ולכן אמצעי היכול לסייע לה

יכולות להרוויח מדחיקת לחצים  –ידי הגלובליזציה - מאוימת עלה שאינ,הברית החזקה
משפט לאומיים יהיו - אך כדי שבתי,לאומי-הביןחיצוניים באמצעות הישענות על המשפט 

לאומי פועלת לטובת -הביןהחלת המשפט .  הם צריכים לפעול יחד,אפקטיביים בפעולה זו

_____________________________________  
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-בתיגם  אם הם מאמינים שומשפט לאומיים יכולים להחיל- ולכן בתי,האינטרס הקולקטיבי

  35.משפט לאומיים אחרים יעשו זאת
משפט לאומיים מהתערבות בענייני הממשלה נשענה על - מסביר כי הרתיעה של בתי5פרק 

 , והיא מנותקת מהזירה הפנימית,דיפלומטיה היא עניין לרשות המבצעת) 1: (שלוש הנחות
הממשלה מייצגת את כל מי שמושפע מהחלטותיה בצורה ) 2 (;שבה שולט החוק המקומי

 ללא התערבות ,הממשלה מסוגלת לנהל את הדיפלומטיה באופן טוב יותר לבדה) 3 (;טובה
יש לאומית -הביןהחלטות בזירה ל: יום שלוש ההנחות הללו כבר אינן נכונותכ. שיפוטית

 כל מי שמושפע  הממשלות אינן מייצגות נאמנה את;השפעה גדולה בתוך המדינה
מסייע המשפט -כיום ביתו 36;אינטרס קטנות- בגלל הכוח המוגזם של קבוצות,מהחלטותיהן

המשפט עושה זאת -בית, באשר לנקודה האחרונה. הלחץ החיצוני על הממשלה שלובהקלת 
שלבי -מודלים של משחק דו. ידי החלטות שיפוטיות-כבילת הרשות המבצעת עלבאמצעות 

 37.ידי שחקן אחר יכול להגדיל את כוחו מול שחקן שלישי-שכבול עלמדגימים כיצד שחקן 
 הוא ,המשפט הלאומי כובל את הרשות המבצעת של מדינתו-שביתמכיוון דווקא , באופן דומה

לאומיים המשפט ה- של בתים התערבות38.מחזק את כוח המיקוח שלה מול לחצים חיצוניים
- עלוהן לאומי - ביןידי יצירת מנהג - עלהן לאומי - הביןמחזקת את יכולתם להשפיע על המשפט 

אכיפת שם  ליםהמשפט הלאומי- יתזקוקים לבר ש א–לאומיים - הביןמשפט ה-ידי הבהרה לבתי
המשפט הלאומיים דורשים כיום להיות שחקנים מרכזיים בעיצוב -שבתי –החלטותיהם 

  39.לאומי-הביןהמשפט 
משפט לאומיים צריכים -יבת, לאומי-הביןכדי להצליח במשימתם להשפיע על המשפט 

סטנדרטים במדינתו מחיל לאומי משפט - אם בית, ראשית: לשתף פעולה זה עם זה משתי סיבות
יש סכנה שמדינתו , ה לדוגמ,מדינות שכנותבהשוואה למצב במלחמה בטרור את השמקשים 

בה נוח להם משייווכחו כי את פעילותם אליה יעבירו ר שא , למקלט בטוח לטרוריסטיםךהפית
לאומי - בין יש חשש שיופעל על מדינתו לחץ ,משפט פועל לבדו- כאשר בית,  שנית;יותר לפעול

  40.להתאים את עצמה למקובל במדינות שכנות
 מבחינה 41.פעולה-משפט מודעים לצורך בשיתוף-בתיכי הספר עמוס בראיות המוכיחות 

ו פעולה זה המשפט ישתפ- יש אפשרות שבתי,מכיוון שמדובר במשחק חוזר, משחקית-תורת
המשפט -וביקורת על בתיבמידע משפט יכולים לשתף פעולה באמצעות שיתוף - בתי42.עם זה

משפט - במקביל להפניות חיוביות לבתי,המשפט-שחורגים מהקו המקובל על רוב בתי

_____________________________________  
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משפט - את הדרישות שבתי, כדוגמה לכך ,מתאר 5 פרק 43.הסכמה רחבהבשפסיקותיהם זוכות 
תוך שהם מודעים לעמדותיהם , יהם בנוגע לאמצעים למלחמה בטרורלאומיים מציגים למדינות

 מאוחר יותר הפרק מדגים 44.משפט לאומיים אחרים בנושא זה ואף מושפעים מהן-של בתי
  45.לסוגיות של איכות הסביבה והגירה בנוגע המגמות אל

לאומי -ביןמשפט לאומיים מתחילים להשתמש במשפט -המסקנה מניתוח זה היא שבתי
לחץ חיצוני או על העצמאות שלהם אל מול ה ככלי להגן על העצמאות של מדינותיהם בהרחב
המשפט ממשיכים לשרת את האינטרס - בתי,  עם זאת46.לחץ הממשלה במדינתםאל מול עצמם 

 וכאשר הנזק שנגרם לאינטרס המדינתי מהתערבות שיפוטית עולה על התועלת ,המדינתי
  47.יתערבוהמשפט לא -בתי, פעולה שיפוטי-משיתוף
יכולים לסייע , למרות מגבלות עצמאותם, לאומיים-ביןמשפט - מסביר כיצד בתי6פרק 
המשפט הלאומיים מגבילים את - בתי48.המשפט הלאומיים לשתף פעולה זה עם זה-לבתי

לאומיים המשפט ה-  של בתייהםפסיקות. לאומיים לפעול באין מפריע-ביןיכולתם של ארגונים 
לאומיים מודעים לכך -הביןהמשפט - ובתי,לאומי המנהגי-הביןמעצבות את המשפט 
- ביןמדינות יכולות להעביר החלטות חשובות לארגונים ,  בתגובה49.הומשתמשים בפסיקות אל

 את םצמצלכך ו, פרטית ולבוררות פרטיתלאסדרה , פורמליים-לאומיים וכן לאפיקים לא
אומיים מתקשים בהגבלת ל-ביןמשפט - בתי50.המשפט יכולים להשפיע-הנושאים שבהם בתי

אותן  תבין המדינות שמונעמחלוקת יש ר שא ויצליחו בכך רק כ,לאומיים-ביןארגונים 
לאומיים אינם - הביןהמשפט - לרוב בתי. לאיים ביציאה מהארגוןמלהסכים על שינוי אמנה או מ

  51. ואינם יכולים להגביל את המדינות החזקות,עצמאיים
המשפט - בתי. הפעולה ביניהם- יכולים להרוויח משיתוףלאומיים - וביןמשפט לאומיים - בתי

-הביןמשפט ה-לבתי. תמיכה ציבורית חזקה יותרמיותר ורבה עצמאות נהנים מהלאומיים 

על נוסף .  יש יכולת עדיפה לבדוק את הציות של כל מדינה באופן נקודתי,לעומת זאת, לאומיים
 ,המשפט הלאומיים לדין- בתילאומיים יכולים לקבל את הפרשנות של-ביןמשפט -בתי, כך

 52.משפט לאומיים שסוטים מן השורה-ולהפוך אותה ללגיטימית באופן שיפעיל לחץ על בתי
 , הדורשים ציות לפסיקותיהם,לאומיים-ביןמשפט -יש פוטנציאל למחלוקת בין בתי, עם זאת

דעתם לפרש וליישם את הפסיקות - שרוצים לשמור על שיקול,משפט לאומיים-בתיבין ל

_____________________________________  
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-לאומיים בשיתוף-וביןמשפט לאומיים -הניסיון של בתייגדל  יש לקוות שככל ש53.ללוה

  54. והחיכוך ביניהם יפחת,הכבוד ההדדי ביניהםיגדל גם  ,ה עם אלהפעולה אל
 ,פוגעת בשיח הדמוקרטיאינה המשפט -ביתכרובני - טוען כי התערבות של גוף אנטי7פרק 

ה יקבלו ביטוי של יות רחבות יותר באוכלוסימכיוון שהיא מבטיחה שהאינטרסים של קבוצ
שרת את שי ןאמימידע  ויכולים להפיץ ,משפט לאומיים מומחים בגילוי עובדות- בתי55.ממש

 כולל ,משפט מחזקים את הגורמים החלשים יותר בדמוקרטיה-  בתי,כך לענוסף . השיח הציבורי
הסיכוי שממשלה חזקה  ובכך מקטינים את ,בירוקרטים וממשל מקומי, מפלגות אופוזיציה
מה שמוביל להפצה ,  במקביל הם מגדילים את החיכוך בין הרשויות השונות.תגביל את כוחם

משפט גם אוכפים סטנדרטים של משפט מנהלי שמגבירים את השקיפות - בתי56.מידעשל 
שבידי המידע  את ותמגדילר שא ,חופש הביטוי וחופש המידעכ ונאבקים על זכויות ,השלטונית

עימות בין אינטרסים  לשמשפט משמשים בעצמם זירה -בתי, על כךנוסף . ר הרחבהציבו
 ,דין אחד-משפט אינם סוגרים את הדיון הציבורי בפסק- בתי57.חשובמידע מנוגדים שמייצרת 

גם את הפרלמנט בניסיון לשנות לעיתים מערבת שאלא מובילים לתגובה של הרשות המבצעת 
  58.לציבורמידע  מפיץ הדיאלוג השיפוטי שנוצר. את החוק
משפט יכולים לשתף פעולה זה עם זה בגיבוש סטנדרטים משותפים הנדרשים מן -בתי
 ביודעם שהם ,משפט לאומיים היא למדינתם-המחויבות העליונה של בתי, עם זאת. המדינות

משפט לאומיים לא יגבילו את הרשות המבצעת -לכן בתי. זקוקים לתמיכה ציבורית כדי לשרוד
  59.ה לדוגמ,יפגע בכלכלת מדינתםבאופן ש
הם נאבקים ) 1: (לאומיים מגינים על הדמוקרטיה בשלוש דרכים נוספות-ביןמשפט -בתי

יכולות שאינן  ואף למען קבוצות רחבות ,למען מיעוטים המבודדים מהעשייה הפוליטית
המשפט הלאומיים מול -הם יכולים לחזק את בתי) 2 (;להתארגן ולהשפיע על הפוליטיקה

הם יכולים למנוע לחצים של מדינות חזקות או תאגידים ) 3 (;ופים הפוליטיים במדינותיהםהג
ידי אכיפת סטנדרטים משפטיים על גופים המנסים להתחמק - על,לאומיים על מדינות-רב

  60.מהם
משפט של מדינות חזקות ינצלו את כוחם העדיף כדי לשרת את - בתישניתן לכאורה לחשוש 
משפט -בתיהגלומה בהסכנה , עם זאת. חשבון מדינות חלשות- עלהאינטרסים של מדינתם

משפט מתמחים באסטרטגיות -  מכיוון שבתי,מהרשות המבצעתמזו הנשקפת קטנה בהקשר זה 
 בעוד הרשות המבצעת מתמחה בטכניקות ,פרגמנטציה ויצירת משפט ברור ונגיש-של דה

משפט -בתי, שפט אחריםמ-פעולה עם בתי-ידי שיתוף- על61.פרגמנטציה של הפרד ומשול

_____________________________________  

 .163' בעמ, שם  53
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 .170' בעמ, שם  57
 .172' בעמ, שם  58
 .174' בעמ, שם  59
 .175–174' בעמ, שם  60
 .177' בעמ, שם  61



  א"תשפ כב משפט וממשל  שי דותן

172  

הסכנה ו, לאומיים מסוגלים להתמודד עם לחצים של מדינות חזקות וחברות פרטיות
  62. כמפורט לעיל,לאומיים- ביןארגונים מזו הטמונה בהרבה בהדמוקרטית שהם מציגים קטנה 

אינם  מכיוון שהם ,רובני-לאומיים לוקים בכשל אנטי-ביןמשפט -חשש נוסף הוא שבתי
 של הספר תו תשוב63. אותומייצגים ואינם הציבור במדינות שתחת סמכותםי יד-עלנבחרים 

כל .  מתאימה לעולם הגלובלי החדשהלבעיה זו היא שהתפיסה המסורתית של דמוקרטיה אינ
אינם בעלי זכות בחירה בתוכה ר שאבחשבון את האינטרסים של זרים להביא דמוקרטיה צריכה 

לאומיים במטרה לחזק -ביןמשפט -התערבות של בתי ,כיוון שכךמ. אך מושפעים ממדיניותה
משפט - בתי,אכן. את אותם גורמים שאין להם השפעה פוליטית מתחייבת מערכי הדמוקרטיה

משפט - בתי,כך לענוסף . וניםלאומיים פועלים להגנה על זרים בתחומים מגּו-וביןלאומיים 
ליטיות רלוונטיות במדינות לאומיים מאפשרים למדינות מתפתחות להשפיע על החלטות פו- בין

  64.מפותחות
  :משפט-הספר מתאר שלוש בעיות נוספות שעולות מהתערבות של בתי

יש זה נגד אולם כ. אפקטיביים- לאומיים ללא- הביןהפוך את הארגונים זו עלולה להתערבות   .1
משפט יכולה להגדיל את ההשפעה של קבוצות רחבות יותר על - בתישל לזכור כי התערבות 

ציות ובמשפט -פעולה בין בתי-שיתוףבידי הצורך -היא מרוסנת עלכי  ו,החלטותמקבלי 
  .המשפט בתמיכה ציבורית- של בתיםתלות לע נוסף ,לאומיים-ביןמצד מדינות וארגונים 

. לאומיים-ביןלפגוע בלגיטימיות של ארגונים עלולה בטווח הקצר התערבות שיפוטית   .2
 ,לאומיים- ביןיל לשיפור בפרוצדורות של ארגונים ייתכן בהחלט שביקורת תוב, לעומת זאת

  .ארוךהטווח באת הלגיטימיות שלהם תגביר ובכך דווקא 
ממשלות של מדינות חזקות לנקוט עלולה להניע משפט לאומיים -בתישל התערבות   .3

ידי העברת -מדינות כבר מנסות להימלט מביקורת על. אמצעים כדי לברוח מביקורת
גם סכנה זו . ה לדוגמ,מדיניות של הפרטהנקיטת פורמלית ו-לאה לאסדרהחלטות חשובות 

משפט מסוגלים להגיב בהחלה של פיקוח -הן מכיוון שבתי –כך בהכרח - גדולה כלהאינ
 והן מכיוון שמדינות חזקות מרוויחות מקיומם של משטרים ,משפטי גם על גורמים פרטיים

לא יוותרו הן  ולכן ,יפה מוגברתלאומיים לגיטימציה ויכולת אכ-ביןארגונים כיציבים 
  65.כך- רבה כלעליהם בקלות

 van Gend en בעניין ימשפט האירופה-הדין המפורסם של בית-הספר מסתיים בניתוח פסק

Loos,66 יכולים להסתמך אשר  ,משפט האיחוד מקנה באופן ישיר זכויות לפרטיםכי בע שק
 יהמשפט האירופ-ל התנהגות ביתניתוח אסטרטגי ש. משפט לאומיים-פני בתיבבואם לעליהן 

המשפט הלאומיים יכול להגן על -פעולה עם בתי-המשפט סבר כי שיתוף-מלמד כי בית
. מפני לחץ של המדינות החזקות) הולנד ולוקסמבורג, בלגיה(המדינות החלשות יותר באיחוד 

_____________________________________  

 .179–178' בעמ, שם  62
 .179' בעמ, שם  63
 .183–180' בעמ, שם  64
 .187–183' בעמ, שם  65
66  Case 26/62, NV Algemene Transporten Expeditie Onderneming van Gend en Loos v. 

Nederlandse Administratis der Belastingen, [1963] ECR 1. 
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המשפט הלאומיים יכול להגן על -פעולה בין בתי-בזירה הגלובלית שיתוף, באופן דומה
המשפט -בית, המשפט של המדינות החלשות באיחוד-יחד עם בתי. המדינות המתפתחות

ם דווקא ימשפט לאומי- התערבות של בתי,כך.  להגן על זכויות האזרחיםו עצמאי דייהאירופ
  67. במקום לפגוע בה,נה על הדמוקרטיהימג

  ?לאומי- של המשפט הביןפרגמנטציההמי מרוויח מ. ב

  ?בות של המשפטמי מרוויח מהעדר יצי. 1

לאומי יציב -ביןהיא העדר משפט שבה עסקינן משמעותה העיקרית של תופעת הפרגמנטציה 
 וכל גוף חזק מספיק יכול ,ברגע שהמוסדות האמורים לאכוף את המשפט מוחלשים. ואכיף

עולה על רקע זה .  חסם של ממש בפני בעל הכוח הנוכחיוהמשפט אינ, להימנע מלציית
אינטרס משמעותי למנוע יש יום בעולם המפותח כות החזקות ביותר מדינל האם :השאלה

נדמה שהתשובה לשאלה הזו היא ? לאומי יציב בעל מוסדות חזקים-ביןהיווצרות של משפט 
שמור על ההגמוניה שלהן גם ימשיכו להן הן צופות שאם שהדבר משתלם למדינות החזקות רק 

  .בעתיד
, חילופי שלטון מהירים במדינות דמוקרטיותהספרות המשפטית טענה כי כאשר צפויים 

 כדי שההסכמים שעליהם חתמה עם ,משפט חזק-משתלם למפלגה השולטת כרגע ליצור בית
 באופן דומה ניתן 68.המשפט גם אחרי תום תקופת שלטונה- ידי בית- יאכפו עליאינטרס - קבוצות

ביחס בעתיד קו לטעון כי אם מדינות מפותחות סוברות כי חלק מהמדינות המתפתחות יתחז
לאומי יציב -ביןיום ליצור משטר כ דווקא האינטרס של המדינות החזקות וזהאזי  ,למצבן כיום

-וצותהגיעו אליהן עם קבהן  שיאפשר להן לשמר את ההסכמות ש,עם מוסדות מתפקדים

  .אינטרס גם כאשר כוחן ייחלש
וקתית במדינות יש חוקרים הטוענים כי חלק מהמניע לגל העולה של ביקורת ח, למעשה
 , של האליטה השולטת כיום שהיא תאבד מכוחהההוא חשש, הן ישראליניוב, דמוקרטיות

 ניתן להקיש 69.תוחלף בהגמון אחרר היא שאשל זכויות שיובטח לה גם כמערך ורצונה ליצור 
יאבדו את הבכורה בעתיד הן יום וצופות שכלאומי מדינות ששולטות -הביןמכך שגם במשפט 

נכון . ידי מי שיחליף אותן בשלטון-ניתן לשינוי עלשאינו ול לגיבוש משפט צריכות לפע

_____________________________________  

 .193–187' בעמ, 1ש "לעיל ה, הספר  67
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אובדן השלטון נראה אם  אך ,הוא לשלוט ללא כל מגבלההמיטבי שלהגמון הנוכחי הדבר 
  .ידי כבילת מחליפיו העתידיים- עלעדיף להגמון לבטח את עצמו, באופק

המדינות השולטות כיום הקריאה בספרם של בנבנשתי ודאונס מעלה את השאלה מדוע 
ידי יצירת משפט אחיד עם -בעולם אינן טורחות לבטח את עצמן מפני ירידה בכוחן בעתיד על

יום הן שנאבקות לגיבוש עקרונות כ הספר טוען כי דווקא המדינות החלשות 70.מוסדות קבועים
ד כדי יום אך יהיו שימושיים במיוחכ שאולי יכולים לעזור להן 71,בסיסיים של שלטון החוק

תשובה אפשרית אחת היא שההגמוניה של . להגן על המדינות החזקות בעתיד אם יאבדו מכוחן
 כך שאין להן חשש מהעתיד או צורך לבטח את עצמן באופן ,המדינות החזקות יציבה מספיק

יש . לבחון אותה בגבולות ביקורת זואפשר -ואי ,המצב היא אמפיריתאכן השאלה אם זה . זה
 72.שהספר עצמו גורס כי צפויה עלייה בכוחן של המדינות המתפתחות, עם זאת, לציין

טווח - לאומי יציב הוא אולי אינטרס ארוך-ביןהיא שמשפט , מעניינת יותר, אפשרות אחרת
-אך מי שבאמת מושך בחוטים ומשפיע על הפרגמנטציה הן קבוצות, של המדינות החזקות

 אלא רק ,למה שיועיל למדינה כולה בעתיד שאינן מחויבות ,אינטרס קטנות במדינות החזקות
ידי המדינות -הספר הרי מדגים כי העולם נשלט על. למה שיועיל למגזר הצר שלהן בהווה

-שקבוצותאם כן לא מן הנמנע . אינטרס קטנות-ידי קבוצות-נשלטות בתורן עלר שא ,החזקות

יפגעו הם  אם האינטרס הקטנות בתוך המדינות החזקות יניעו תהליכים שיועילו להן גם
  .מתוכן הן פועלותבמדינות ש

לגרום דיין האינטרס הקטנות חזקות - פתרון אפשרי זה מעלה כמובן את השאלה אם קבוצות
ניתן לשאול את השאלה הזו . בניגוד לאינטרס שלהן כמדינהיפעלו מדינות החזקות כך שהל

ומתן - ן בתהליכי המשאהספר ד, בהיבט הנקודתי. היבט נקודתי והיבט רחב יותר: בשני היבטים
האינטרס בהשתלטות על - ומדגים את כוחן הרב של קבוצות,האופייניים לחתימה על אמנות

 ,המבט הרחבה יותר-מנקודת, אך מעלה את השאלה, בהחלטייתכן הדבר  73.התהליכים אל
 –כך - רבות כלבמקביל ולאורך שנים –חזקו תַ צרו ויְ יַ מדוע מדינות רבות ושונות זו מזו יְ 

הסיבה נראה ש, בהתעלם מהאפשרות של תאונה היסטורית. ליכים הפוגעים ברצון הרובתה
  .האינטרס הקטנות-מודד מול קבוצותלהתדיו  חזק והרוב אינהיא שהאפשרית היחידה לכך 

 הנשענים על תיאוריה כלכלית המעוגנת ,הספר מציע תימוכין תיאורטיים חזקים לטענה זו
אינטרס קטנות יכולות לעבוד -הזו היא הטענה כי קבוצותליבה של הספרות . היטב בספרות

טרמפיסטים על מאמץ של לרכוב כלפרטים המועטים שבהן לא משתלם משום שכגוף אחד 
 בעולם גלובלי 75.בתוך קבוצה קטנה ממין זהמידע קל יותר להפיץ ומשום ש 74,אחרים

_____________________________________  

לאומיים -ביןארגונים כגון טרים יציבים ספר גורס כי למשה .187' בעמ, 1ש "לעיל ה, הספר  70
שניתן לאכוף אותם ביעילות מפני  ,המדינות ההגמוניותמבחינת ואמנות מפורטות יש יתרונות 

מי שמסוגל לעצב את המשטר ש הספר מכיר בכך ,כלומר. והם מספקים לגיטימציה לחברים בהם
כולל את מתחריו , םמשתלם לו שהמשטר הזה יהיה יציב ויחייב את כול, המשפטי כרצונו
 .הפוטנציאליים

 .46' בעמ, שם  71
 .94' בעמ, שם  72
 .71–66' בעמ, שם  73
 .34–33' בעמ, 14ש "לעיל ה, OLSON, COLLECTIVE ACTION ורא  74
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 ן אחרת וישללו ממדינתיעברו למדינההן יכולת לאיים שנוסף בדמות היתרון יש  הלקבוצות אל
  76.עסקאות נחשקות והכנסה ממיסים

 הוא הטיעון תקבוצות האינטרס הקטנופי שהטיעון הכלכלי בזכות כוחן הרב של -על-אף
בספרו ל טוען וגונר טרומב. חשוב לציין כי לאחרונה יש הקוראים עליו תיגר, המקובל בספרות

פעמים רבות להתגבר על כי במדינות דמוקרטיות מתקדמות אינטרסים מבוזרים מצליחים 
אינטרס -פעולה בקבוצות-הסיבה לכך היא שהקושי המרכזי בשיתוף. אינטרס צרות-קבוצות

 הבעיה האמיתית ;הוא לא הבעיה של טרמפיסטים הנהנים ממוצר ציבורי מבלי לשאת במחיר
אינטרס קטנות קשה יותר -דווקא בקבוצות. היא ליצור נרטיב המספק לפרטים הצדקה לפעולה

. מנותק מטובת הכללכידי העיתונות כאגואיסטי ו-  מכיוון שהוא ייחשף על,ש נרטיב מצדיקלגב
יכולות ליצור נרטיב מצדיק הן  ו,יתרון בהיבט הזהיש ה יקבוצות רחבות יותר באוכלוסיל
פעולה בין - יש צורך בשיתוף, כדי להניע תהליכים של ממש במדינה77.סייע להן להתארגןשי

) 3 (;אינטרס צרות-קבוצות) 2 (;הממשלה) 1: (קנים מרכזייםשניים מתוך שלושה שח
בתנאים מסוימים הציבור הרחב יכול להתאגד באופן . אקטיבסטים המייצגים את הציבור הרחב

 וכך להתגבר על , הנתמכת בנרטיב מצדיק חזק,שמאפשר לו ליצור קואליציה עם הממשלה
  78.האינטרס הקטנות-קבוצות

מדינות דמוקרטיות מתקדמות דווקא  בנבנשתי ודאונס הן המדינות החזקות בספרם של
 לא ייפלו בקלות ברשתן של טרומבוללפי תיאורו של ר שא ,הנהנות מעיתונות חופשית

ניתן לצפות שלפחות חלק מהמדינות החזקות ינהגו באופן שתואם את . אינטרס קטנות-קבוצות
לאבד מכוחן עומדות נות החזקות מי שסובר כי המדי, לכן. האינטרסים של רוב הציבור בתוכן

לאומי וכלים -הביןידי גיבוש המשפט -טחו את עצמן עלבַ לצפות שהן יְ אמור בעתיד 
בנבנשתי כפי שטוענים , הטוען כי המדינות החזקות אינן עושות כן. אפקטיביים לאכיפתו

ון כג, חלק מהכוחות הנלחמים בפרגמנטציהשייתכן , לופיןלח. צריך להסביר מדוע, ודאונס
עושים זאת בתמיכתן של מדינות חזקות הרוצות לבטח את , לאומיים-וביןמשפט לאומיים -בתי

  .עצמן מפני אובדן ההגמוניה העולמית שלהן

  ?מי מרוויח מהחלשה של משטר המוניטין. 2

 כי אחת הסכנות בפרגמנטציה היא פגיעה במוניטין של ים בספרםבנבנשתי ודאונס מדגיש
מאמר קודם של דאונס מדגים את הסכנה ,  אכן79.רכת אחידהלאומי כמע-הביןהמשפט 

לאומי לא -הביןשביצירת משטרי מוניטין מרובים באופן שהפרה בתחום אחד של המשפט 

_____________________________________  
75  Susanne Lohmann, An Information Rationale for the Power of Special Interests, 92 AM. 

POL. SCI. REV. 809, 812 (1998). 
76  Eyal Benvenisti, The Margin of Appreciation, Subsidiarity and Global Challenges to 

Democracy, 9 J. INT’L DISP. SETTLEMENT 240, 247 (2018). 
77  GUNNAR TRUMBULL, STRENGTH IN NUMBERS: THE POLITICAL POWER OF WEAK INTERESTS 18 

(2012). 
 .26–22 'בעמ, שם  78
 .14' בעמ, 1ש "לעיל ה, הספר  79
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:  הטיעון המרכזי הוא פשוט80.רה ביחס לסוגיות אחרותתשפיע על המוניטין של המדינה המפֵ 
 ,ת שונה לשמירה על מוניטין גבוה וחשיבו, מצד אחד,בתחומים שונים יש עלויות ציות שונות

צריך להשפיע על אינו  ,ה לדוגמ, בתחום זכויות האדםה לכן מוניטין של מדינ.אחרמצד 
  81.המוניטין שלה בתחום איכות הסביבה

 חולק על ,ידי אנדרו גוזמן- שנכתב על,לאומי-הביןהספר המרכזי על מוניטין במשפט 
 לשאת בהפסדים ןנכונותמידת את למעשה גוזמן מסביר כי מוניטין של מדינות מנבא . תובנה זו

-הביןלאומי בעבור תמורה עתידית בדמות שותפות בקהילה -הביןהגלומים בציות למשפט 

 – של המדינה )discount rate(רכי היוון והמשתנה החשוב כאן הוא שיעור הריבית לצ. לאומית
אם המדינה מעריכה את העתיד כחשוב ביחס . א מעריכה את העתיד בהשוואה להווהכמה הי
 בלי קשר ישיר לתחום המשפט , היא תהיה מוכנה לציית גם תוך תשלום מחיר כבד82,להווה

האופן כן לאומי ו- הביןטשטוש הגבולות בין תחומי המשפט גם  גוזמן מסביר כי 83.שבו מדובר
רות חוק סדרתיות מנוגדים לתפיסה של תחומי מוניטין מפֵ שבו אנחנו תופסים מדינות שהן 

שמדינות ישמרו מוניטין חזק יותר בהחלט ייתכן כי גם גוזמן מודה , עם זאת. נפרדים לגמרי
שתהיה השפעה מסוימת בין תחומי המוניטין הגם , מאשר בתחומים אחריםבתחומים מסוימים 

לאומי מחלישה את כוחן של -ביןהשפרגמנטציה של המשפט הוא  פירוש הדבר 84.השונים
הפרות בתחום אחד ישפיעו על : הפרות המשפט אך אינה מבטלת אותןבגין סנקציות המוניטין 

  .טין של המדינה גם בתחומים אחריםהמוני
האם יש , לאומית- הביןאינן יכולות להיפטר לגמרי מכוחו של המוניטין בזירה הן בהינתן ש

 יש להבין מדוע ,כדי להשיב על שאלה זו?  תפקידולמדינות החזקות אינטרס להחליש את
הן מדינות זקוקות למוניטין היא כדי שבעטייה הסיבה המרכזית ש. מדינות זקוקות למוניטין

המוניטין הוא הוכחה שהמדינה מעריכה את . מדינות אחרותכלפי יוכלו להתחייב בצורה אמינה 
ן לא תתפתה להפר את ההסכמים  שבהווה ולכההתועלות העתידיות כחשובות בהשוואה לאל

 היא תפסיד יותר מהפרה של המשפט ,מוניטין גבוה יותריש  ככל שלמדינה 85.עליהם חתמהש
לאומית -הביןציפייה של הקהילה ב,  קרי–שכן הפיחות שיחול במוניטין שלה  ,לאומי-הבין
מדינה  לש יהיה קיצוני יותר מהפיחות שהיה חל במוניטין –לאומי -הביןתציית למשפט היא ש

_____________________________________  

80  George W. Downs & Michael A. Jones, Reputation, Compliance and Development, in THE 

IMPACT OF INTERNATIONAL LAW ON INTERNATIONAL COOPERATION: THEORETICAL 

PERSPECTIVES 117 (Eyal Benvenisti & Moshe Hirsch eds., 2004). 
 .118' בעמ, שם  81
 אך השאלה היא עד כמה היא , תועלת בהווה עדיפה תמיד על תועלת בעתיד,מטבע הדברים  82

שיעור ריבית נמוך פירושו שחלוף הזמן מפחית את ערכה של תועלת עתידית לאט יותר . עדיפה
 .משיעור ריבית גבוה

83  ANDREW T. GUZMAN, HOW INTERNATIONAL LAW WORKS: A RATIONAL CHOICE THEORY 33–
36 (2008). 

 .103–100 'בעמ, שם  84
 .36–33 'בעמ, שם  85
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לכן למדינות עם מוניטין גבוה יש אינטרס חזק . עם מוניטין נמוך שהייתה מבצעת הפרה דומה
  86.במיוחד לשמר אותו ולשאת בעלויות המתחייבות

 גם אם מדינה יעילה ,עשרה-תשעיוויד ריקרדו בתחילת המאה היהכלכלן דהדגים כפי ש
-ביןיתרון לסחר מבחינתה  עדיין קיים ,בייצור כל המוצרים הנחוצים להממדינות אחרות יותר 

.  כי כך היא יכולה להתמקד בייצור מוצרים שבהם היתרון היחסי שלה מובהק יותר,לאומי
הן אף אם  ,חר עם מדינות אחרותמרוויחות מסַ , גם החזקות ביותר, כל המדינות, באופן דומה

בים אחרים שאינם מובן שמדינות מרוויחות גם מהסכמים ר. חלשות בהרבה ומפותחות פחות
לות להתחייב למלא את מדינות צריכות להיות מסוג, יסגרו עסקאותיאך כדי ש. כלכליים גרידא
  .חלקן בעסקה

 גם כוחן של המדינות החזקות להתחייב בצורה אמינה ,ברגע שכוחו של המוניטין נשחק
דוע קשה להבין מ. נהקטֵ   וכך היכולת שלהן לסגור עסקאות עם המדינות החלשות,נחלש

ייתכן שהדבר קשור לאינטרסים .  באופן כזהןהמדינות החזקות יפעלו בניגוד לאינטרסים שלה
אינטרס קטנות בתוך המדינות החזקות שמרוויחות דווקא ממה שמחליש את כוחן -של קבוצות

  .וע הסבר חלופי זה תקף אך לא ברור בדיוק מד,החוזי של המדינות שלהן

  ?העדר התחייבות אמינהמות נפגעאינן האם מדינות חזקות . 3

החלופה היחידה למשטר אפקטיבי של מוניטין ליצירת התחייבות אמינה היא משטר משפטי 
כי לא רק שמשטר כזה לא בספרם  ניםאך בנבנשתי ודאונס טוע, עם סנקציות יעילות על הפרתו

 נושא ו בזכות הפרגמנטציה מדינות חזקות יכולות להימלט מכל הסכם שאינ– אלא להפך ,נוצר
המשפט הלאומיים נמנעו עד לא מזמן מאכיפת הסכמים על -מכיוון שבתי. חן בעיניהן
התוצאה היא שמדינות חזקות יכלו לבחור ,  כדי לא לפגוע ביתרון התחרותי שלהן,יהםממשלות

משרת כמובן זה  דבר 87.בלי לשאת כמעט בשום סנקציהמ ,חתמו עליהןהן לא לציית לאמנות ש
אימת הרי הן יכולות לבחור לא לציית כל ש, ex postהמדינות החזקות את האינטרסים של 

יכולות להתחייב אינן  פירוש הדבר שהמדינות החזקות ex anteאך . משתלם להןאינו שהדבר 
  .לו לחתום על הסכמים שיועילו להןלא יוכהן  ולכן ,באופן אמין

 ייתכן שמדובר ,הןחתמו עליהן אם המדינות החזקות אכן יכולות להימלט מהסכמים ש
מעבר לשאלה האמפירית כמה קל למדינות החזקות להימלט . בנכס השמור לבעליו לרעתו

המיטבית של הפרת  עולה השאלה הנורמטיבית מהי מידת הקלות ,חתמו עליהםהן מהסכמים ש
התשובה לשאלה הנורמטיבית מחייבת לפתור בעיית . מדינות חזקותהסכמים מבחינתן של 

פשוטה שתבדוק כמה המדינות החזקות מרוויחות מיכולתן להיכנס להסכמים - אאופטימיזציה ל
ניתן לצפות .  עליהםחתמושהן בהשוואה לכמה הן מרוויחות מיכולתן להתחמק מהסכמים 

_____________________________________  

 Oona A. Hathaway, Between Power and Principle: An Integrated Theory of ראו  86
International Law, 72 U. CHI. L. REV. 469, 510 (2005); Shai Dothan, A Virtual Wall of 
Shame: The New Way of Imposing Reputational Sanctions on Defiant States, 27 DUKE J. 

COMP. & INT’L. L. 141, 188–189 (2017))  המאמר מספק גם תימוכין אמפיריים לטיעון תיאורטי
 .83' בעמ, 83ש "לעיל ה, GUZMAN ;)זה

 .79–74' בעמ, 1ש "לעיל ה, הספר  87
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 ולא נגררות אחרי ,כל שהן משרתות את האינטרס שלהן כמדינהכלפחות  –שהמדינות החזקות 
הן לא ישמרו על . ואם את האופטימום שנוצריפעלו באופן שת –אינטרס קטנות -קבוצות

ייתכן .  כדי לשמר את יכולתן ליצור הסכמים עתידיים,האפשרות לסגת מהסכמים בכל מחיר
היתר  בין , הצליחו במשימתם, שבהם יעסוק הפרק הבא,הכוחות הנאבקים בפרגמנטציהש

אפשרות שוב בשירתו את יכולתן של המדינות החזקות לזכות הם שבאופן עקיף משום 
  .להתחייב באופן אמין

  ?לאומי- של המשפט הביןלמי יש כוח להילחם בפרגמנטציה. ג

  ?לאומיים-ביןמשפט לאומיים או - בתי–מי עצמאי יותר . 1

רק מהכללים החלים לא לאומיים נובעת - הביןהמשפט -  של בתים בספר גורס כי עצמאות4פרק 
ככל שיש עימות .  פועלהדין- ביתשבה ית  אלא גם מהסביבה הפוליט,על מינוי שופטים וכדומה

טיעון ל. המשפט יש כוח רב יותר לנהוג באופן עצמאי-לבתי, גדול יותר בין שחקנים מתחרים
לאומיים -ביןדין - בתים שלמקדם את הספרות על עצמאותהוא  ו,כוח הסברי גדוליש זה 
 כדי ן הם דרושים להמשפט עצמאיים כי- יצרו בתי בשאלה אם מדינות חזקות יִ סיויכוח הקלומה

לעולם לא יפקירו החלטות שיכולות לפגוע בהן בידי מא הן  או ש88לתת התחייבויות אמינות
  89.ן בשליטתומשפט שאינ-בית

בהחלט יכולים רמת המחלוקת הפוליטית ופערי הכוחות בין הצדדים הנאבקים זה בזה 
בהם שע על התנאים המשפט יכולים להשפי- הספר מסביר גם כי בתי. המשפט- להשפיע על בית
 ה באופן שיאפשר לגורמים כאל,פרלמנטיםכ ,ידי חיזוק גורמים חלשים יחסית-הם פועלים על

משפט גם יכולים לחזק את - בתי90.רשות המבצעתכ ,להתעמת מול גורמים חזקים יותר
 עולה השאלה אם יש 91. כדי לחזק את התחרות בין המדינות,המדינות החלשות באופן יחסי

 כרוך בהתערבות ישירה בכוחו של שחקן אחר ואינר שאהמשפט יכולים לעשות -משהו שבתי
 ונראה סביר ,לאומיים נבדלים זה מזה בכוחם-ביןמשפט -בתי. םאך עדיין יגדיל את עצמאות

וריה שלהם  אלא גם להיסט,שההבדלים הללו קשורים לא רק לתנאים שבהם הם נמצאים
  .ולהתנהגותם האסטרטגית

לאומיים פועלים באופן אסטרטגי להגדלת המוניטין - ביןמשפט - כי בתיבמקום אחר טענתי 
איתות  מכיוון שהציות שולח ,משפט מגדיל את המוניטין שלו-כל מקרה של ציות לבית. שלהם

המשפט - מדינות שלא יצייתו לביתש ו,המשפט- לאומית לציות לבית- הביןיש ציפייה בקהילה ש
-ציות פוגע במוניטין של בית-כל מקרה של אי, לעומת זאת. יספגו פגיעה במוניטין שלהן

יצייתו הן  ולכן ,המדינות זקוקות למוניטין שלהן כדי שיוכלו להתחייב באופן אמין. המשפט

_____________________________________  
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- ציות גדולה מעלות הציות לפסק- שעלות הפגיעה במוניטין שלהן מאיאימת המשפט כל - לבית

 וכך ,גדיל את המוניטין שלוהמשפט יכול לה-בית, ידי בניית היסטוריה של ציות-על. הדין
  .בעתיד או לפגוע בו בדרכים אחרותלהקשות על מדינות לא לציית לו 
- ביכולתו להסביר התנהגויות הנראות תמוהות מצד ביתנעוץ יתרונו של המודל הדינמי הזה 

כך פוגע ב ו, מעוגנת היטב בדיןההמשפט משתמש בהנמקה שאינ-כאשר בית, כך. המשפט
ציות לפסיקה עם , עם זאת. ציות בטווח הקצר-סיכון גדול יותר לאינוטל וא  ה,בלגיטימיות שלו

, מוניטין גבוהיש המשפט -משמעותי יותר לכך שלביתאיתות פורמליסטית מהווה -הנמקה לא
המשפט יכול -לכן בית. משפט עם מוניטין גבוה היה זוכה בציות לפסיקה מסוג זה-כי רק בית

ציות -איל ןסיכוההוא מגדיל את  –  בה סיכון וסיכויטווח שיש-לנקוט אסטרטגיה ארוכת
המשפט -בתישהטקטיקות .  אך מאפשר למוניטין שלו לצמוח לאורך זמן,במקרה נתון

 והבנתן מאפשרת ,כדי לאזן בין הסיכוי לסיכון מורכבות ושונות ממקרה למקרהבהן משתמשים 
  92.אחדלאומיים כ-וביןמשפט לאומיים -אור על הפרקטיקה של בתילהפיץ 

משפט יכולים לפעול באופן אסטרטגי כדי להגדיל את המוניטין שלהם ובכך - התובנה שבתי
ללחצים פוליטיים גם מטילה ספק בתקפותן של השוואות כלליות בין היחשפותם להקטין את 

משפט לאומיים נהנים -הספר מדגיש כי בתי. לאומיים-ביןמשפט -בתילמשפט לאומיים -בתי
נהנים מלגיטימציה גדולה ושהשופטים בהם מוגנים יותר מפני  יותר לרוב מעצמאות גדולה

- נימוקים כבדיהאל. יכולות פשוט לצאת מתחום השיפוט שלהםאינן מדינות משום ש ו,יותר

הרשות המבצעת יכולה לרוב לשנות בקלות רבה את החוק : נגד-אך יש להם נימוקי, משקל
 ;כמעט אפשרי-תים בלתיי אמנה הוא לעפעולה בין מדינות לשינוי- בעוד שיתוף,המקומי

המשפט או על סמכות השיפוט - של ביתותים להשפיע על תקציביהרשות המבצעת יכולה לע
ה של ת בשלב מינוי השופטים שליט;לאומית-הבין דבר שהוא קשה הרבה יותר בזירה ,שלו

מקיף בין לאומית נדרש תיאום - הביןבעוד בזירה , רוב- פי- עלמשמעותית היא הרשות המבצעת 
-מכיוון שהמוניטין של בתי, מכל מקום. מינוי שופטים חדשיםשם  מדינות רבות לם שלנציגי

-לאומיים כאחד הוא דינמי ותלוי בהיסטוריה ובאסטרטגיה של כל בית-וביןם ימשפט לאומי

משפט לאומיים בעלי מוניטין -ייתכנו בהחלט מקרים ספציפיים של בתי, משפט באופן פרטני
בנבנשתי ודאונס . לאומיים בעלי מוניטין ועצמאות גבוהים-ביןמשפט -וכים ובתיועצמאות נמ

משפט לאומיים עולים בעצמאותם על - כי התובנה שבתיים ומדגיש, למורכבות הזויםמודע
 אך ייתכן שמועיל יותר לזנוח את ההבחנה 93.לאומיים חלה רק ברוב המקרים-ביןמשפט -בתי
לאומי או  –  בנפרדהמשפט-תמקד במוניטין של כל בית ולה, החלה רק בחלק מהמקרים,הזו
  94.לאומי-בין
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  ?נשמר המשפט הלאומיים-הפעולה בין בתי-איך שיתוף. 2

כגון המשפט הלאומיים להתערב בסוגיות - של בתיםנכונותבהתגברות  בספר מתמקד 5פרק 
י כדי להגן המשפט מבינים כ-הרעיון הבסיסי הוא שבתי. איכות סביבה והגירה, מלחמה בטרור

ידי -הדעת של הרשות המבצעת על- עליהם לכבול את שיקול,על מדינותיהם מפני לחץ חיצוני
משפט שמגביל את -בית: הסיכון במהלך הזה הוא כפול. חיובה לעמוד בסטנדרטים מסוימים

מקלט -  להפוך אותה לעיר,הלדוגמ –להפוך אותה לפגיעה יחסית למדינות אחרות עלול מדינתו 
היא לאומיים ש-ביןלחצים ל לקורבן לסנקציות וךהפילעלולה  המדינה ,כן- כמו;יםלטרוריסט

-פעולה בין בתי- הפתרון שהספר מציע לבעיות הללו הוא שיתוף95.לא תוכל לעמוד בהם

מדינה לא שום  ,ציות לסטנדרט דומהידרשו המשפט הלאומיים - כל בתיאם . המשפט הלאומיים
  .או תספוג ביקורת ממדינות אחרותתיה משמעותית ביחס לשכנובמידה תיפגע 
מאמר קודם של  לעום גינזבורג במאמר תגובה טשעליה עמד , זההראשונה בטיעון הבעיה ה

משפט זר מועיל -ידי בית-משפט על- היא שלא ברור שציטוט חיובי של בית,בנבנשתי ודאונס
למידה הדדית לודוגמאות רבות לציטוטים יש  בספר 96.לו בהכרח ושביקורת בהכרח פוגעת בו

אך אין בה כדי להוכיח , על קיומה של פרקטיקה כזו של ציטוט אין חולק. המשפט-בין בתי
דיו עונש חמור  –משפט אחר - ובביקורת של בית,משפט רואים בציטוט שלהם פרס-שבתי

 נעשה רק כמוקד להשראה או ומשפט אינ-כדי לשכנע שציטוט של בתי. לשנות את התנהגותם
באופן משפיע שאינם מהווים גורם ר שא ,םמציה מחוגים של משפטנים ואקדמאיכמקור ללגיטי

  .המשפט-יאור משכנע של תמריצי בתייש צורך בת, מהותי על תוכן ההחלטה
יתייחסו ברצינות משפט שמעוניינים לשמור על הלגיטימציה שלהם - אם נניח כי בתיףא

משפט תמריץ חזק מספיק - ש לבתילא ברור מדוע י, משפט אחרים- שבח מבתילדברי ביקורת ול
משפט של מדינה - משפט לצטט בהסכמה בית- מה מניע בית. משפט אחרים- לחלק ציונים לבתי

המשפט הזר והופך אותו -משפט ממדינה אחרת מסייע לבית-בהנחה שציטוט של בית? אחרת
ן של לפחות לפי הטיעו, הדבר מסייע בעקיפין לכוח המיקוח של מדינתו, לחסין יותר מביקורת

משפט לאומי למדינה - סיוע עקיף של בית, וכל כמה שהמדינות מתחרות זו בז. בנבנשתי ודאונס
  . ויועיל למתחרותיהלא יעזור לההוא הפחות - לכל; שלותוזרה יכול בהחלט לפגוע במדינ

 מועיל לו ולמדינתו והרי הדבר אינ? משפט ממדינה אחרת-משפט יבקר בית-מדוע שבית
-הפעולה בין בתי-שיפור בשיתוףהודות ל , המתפזרת בין כלל המדינות,מלבד תועלת עקיפה(

המשפט המבוקר יגיב במטבע דומה ויבקר -ביתלהביא לידי כך ש ויכול בהחלט ,)המשפט
 מחשש שביקורת תוביל ,יזהרו מלבקר זה את זהיהם , משפט אכפת מביקורת-אם לבתי. אותו

משפט זר מהקו הכללי -גלל חריגה של ביתהנזק שנגרם בכי חשוב להדגיש . לביקורת הדדית
ביקורת בגין שמשמיע משפט - בעוד בית, המשפט-לאומי מתפזר בין כל בתי-הביןשל המשפט 

  .לא סביר שיש לו אינטרס לנהוג כךלכן ו,  הביקורתה שלבמלוא עלותלבדו חריגה זו נושא 

_____________________________________  
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אותם משפט אחרים או מבקרים -משפט שאינם מצטטים בהסכמה בתי-האפשרות שבתי
משפט -בית. סבירה-בעצמם לביקורת על התנהגות זו נראית רחוקה מאוד ובלתיייחשפו 

 אך קשה ,השפעתומהמשפט אולי יאבד מעט מיוקרתו ו- שמעורב פחות בשיח המתנהל בין בתי
- הביקורת שביתה של ודיוקהיבדוק את כנותמשפט שאינו מעורב בסוגיה -שביתלהאמין 

 ויגמול לו על איכות הביקורת הזו בהתייחסות חיובית או ,משפט ב-משפט א מעביר על בית
לכן כל כמה שיש ביקורת ומחמאות . דין-לפחות לא באופן פומבי מעל דפי פסק, שלילית

פעולה נקודתי -רצון בשיתוףכגון  , הדבר יכול לשרת אינטרסים צרים,משפט-הדדיות בין בתי
משפט פשוט אינם -רגון הדדי בין בתיפוייתכן בהחלט שביקורת , לופיןלח. או עוינות הדדית

 אלא נובעים מעניין אינטלקטואלי של שופטים או מסיבות ,בעלי ערך אסטרטגי של ממש
, כפי שמציע גינזבורג ,משפט-פעולה בין בתיה-נקודתיות שאינן משפיעות באמת על שיתוף

  .כמתואר לעיל
משפט יש -  לכל בית,יביפעולה הוא האינטרס הקולקט- גם אם שיתוף, משחקי- בניתוח תורת

 כפי שבנבנשתי ודאונס , כדי להגן על האינטרסים שלה,אינטרס להיות סלחן יותר עם מדינתו
משפט -  צריך שיהיה תמריץ חזק מספיק לבתי,זאת- הפעולה יצליח בכל- כדי ששיתוף97.מודים

דילמת אסיר של הספר גורס כי גם במשחק . הפעולה-אחרים להעניש את מי שסוטה משיתוף
משחק ,  אכן98.פעולה-שיתוףידי  חזרה על המשחק יכולה להביא ל,חוזרת מרובת משתתפים

 ,למעשה. בהכרחמוביל לכך  ו אך אינ,פעולה- להסתיים בשיתוףיכולהחוזר פעמים רבות 
מבחינה שיתופיות שאינן יעילות לקבוצה דווקא מתפשטות ושורדות -תים אסטרטגיות לאילע

- שהם יציבים יותר לשיתוףStag Hunt(,99(כגון ציד האייל אבולוציונית אפילו במשחקים 

פעולה - אלינור אוסטרום בדקו באופן אמפירי שיתוףדוגמת  חוקרים 100.פעולה מדילמת האסיר
פעולה כזה הוא מערך -היסוד שמאפשרים שיתוף- וציינו כי אחד מתנאי,בין שחקנים מתחרים

משפט -יים ביחס שבין בתיה מתק לא ברור כיצד מערך כז101.של ענישה מתאימה ומדורגת
  .לאומיים

 ,משפט-פעולה בין בתי-שיתוףבקידום לאומיים יכולים לסייע -הביןהמשפט -גם אם בתי
ידי יצירת דין לגיטימי -הם עושים זאת היא עלבה הדרך המרכזית ש,  בספר6כמתואר בפרק 
- הביןהמשפט - תיבאופן כזה באולם . המשפט- בתיל )focal point(נקודת מוקד ואחיד המשמש 
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אם צייד סבור . משתלם לו לשתף פעולה גם כן ולצוד אייל יחד, שהצייד האחר ישתף פעולה
כדי שיצליח לצוד , שיתוף פעולה- משתלם לו לבחור גם הוא באי, שהצייד האחר לא ישתף פעולה
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כל שהאינטרסים שלהם אינם רק כהמשפט הלאומיים -בין בתילקדם תיאום לאומיים יכולים 
המשפט הלאומיים המשרתים כל -אם יש אינטרסים סותרים משמעותיים בין בתי. מתנגשים

  .המשפט הלאומיים-ת אחידה בין בתי ליצירת חזילביו אין די בכך לה,אחד את מדינתו

  ?לאומי- של המשפט הביןפרגמנטציהלמה נלחמים ב. ד

הוא מתאר מציאות נתונה שבה שחקנים  –רוב ספרם של בנבנשתי ודאונס הוא דסקריפטיבי 
. לאומיים מתנהגים באופנים שונים-ביןמשפט -משפט לאומיים ובתי-בתי, ממשלותכגון 

רונות  את הסכנות בפרגמנטציה או את הית,ה לדוגמ,חלקים בספר הם נורמטיביים ומסבירים
העובדה שהתנהגות שיפוטית מסוימת רצויה ומועילה , עם זאת. של התנהגות שיפוטית מסוימת

 כדי .באופן כזהלנהוג משפט -בתימה יניע לציבור הרחב אין בה כדי להציג מענה לשאלה 
-  יש להראות שהאינטרס של שופטים כפרטים או האינטרס של בית,להסביר התנהגות שיפוטית

בנוגע להוכחתם של מספר אלות  בספר מעלה ש7פרק .  לנהוג באופן מסויםהמשפט כגוף הוא
  .אינטרסים כאלה

  ?נים על החלשיםילאומיים מג-ביןמשפט -למה בתי. 1

פעילותם של רובני - ביקורת על האופי האנטיכ בספר נותן תשובה טובה למה שנראה 7.3.2חלק 
לאומיים כאחד אינם כוללים - ובין משפט לאומיים- בתי: לאומיים- וביןמשפט לאומיים - של בתי

לאומיים בעייתיים -ביןמשפט -בתי. מהציבורכוח -ייפוישופטים העומדים לבחירות ומקבלים 
 וכך אינם מהווים חלק ממערך האיזונים , מכיוון שהם פועלים מחוץ למדינה,במיוחד בהיבט זה

צביעה על כך התשובה לביקורת מ. והבלמים הדמוקרטי ואינם כפופים למוסדות נבחרים
למעשה השפעה פוליטית אין משפט היא פרגמנטציה שבה -שהחלופה להתערבות של בתי

כגון ,  יכול להצביע בהןותים איניאמיתית לציבור רחב שמושפע מההחלטות של המדינות ולע
משפט מחויבים - הספר טוען כי בתי. המדינות הללומהחלטותיהן של זרים שרווחתם מושפעת 

  .זרים חסרי השפעה פוליטיתל אותם להגנתם ש
 ניתן להראות ,כדי להצדיק התערבות שיפוטית. הטיעון הזה תקף מן הבחינה הנורמטיבית

כחלק ממסורת , שיש כשלים בהליך הדמוקרטי המתנהל ללא התערבות שיפוטית
הגנה על מיעוטים שם רט אילי בזכות התערבות לה ןו'אינטלקטואלית שמקורה בטיעונו של ג

דהיינו התערבות , ניתן להראות שהחלופהעל כך  נוסף 102.יצוג דמוקרטי אמיתישאין להם י
אין כל פגם בדיון נורמטיבי השואל מתי ראוי . יכולה להוביל לתוצאות טובות יותר, שיפוטית
  103.לאומיים יתערבו בהחלטות של הרשות המבצעת-ביןמשפט לאומיים או -שבתי

_____________________________________  

102  JOHN HART ELY, DEMOCRACY AND DISTRUST: A THEORY OF JUDICIAL REVIEW (1980). 
לאומיים יתערבו -ביןמשפט - את ספרי המוקדש כולו לשאלה מתי נכון שבתי, למשל,ורא  103

, היכולת לתת החלטות טובות יותר,  שיקולים של לגיטימיותת תוך בחינ,בהחלטות מדינתיות
 ,SHAI DOTHAN: השפעה על השיח הציבורי והנעת תהליכים המובילים לתוצאות חיוביות

INTERNATIONAL JUDICIAL REVIEW: WHEN SHOULD INTERNATIONAL COURTS INTERVENE? 
(2020) 
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אכן לאומיים -וביןמשפט לאומיים -ענה שבתידהיינו הט, אך ניתוח חלקו השני של הטיעון
?  למה בעצם–מיידי את השאלה באופן  מעלה ,פועלים למען זרים שאין להם כוח פוליטי

ניתן ללמוד כיצד אך , נה על זריםידוגמאות של התנהגות שיפוטית שאכן מגכמה הפרק כולל 
-וביןומיים משפט לא-מהי הערובה לכך שבתי?  שמדובר בתופעה כלליתהמדוגמאות אל

טמון כוחו הגדול של הספר ? לאומיים ימשיכו בקו זה ויגנו דווקא על מי שאין לו כוח פוליטי
הצגת דוגמאות אמפיריות הוא מספק לרוב בסיס תיאורטי המסביר את  לענוסף שבכך 

 אלא בהתנהגות כללית החוזרת על ,מדובר במקריות גרידאכי אין הדוגמאות הללו ומבטיח 
בנקודה שבה הספר אולם  104. שהיא משרתת את האינטרסים של הנוגעים בדברעצמה מכיוון

 התיאורטי ההסבר, משפט להגן דווקא על מי שאינם בעלי עוצמה פוליטית- דן בנטייתם של בתי
  .לכך אינו ברור מספיק

משפט לחיזוק הגורמים ה- של בתיםבמקומות אחרים הספר אומנם מסביר את מחויבות
 וחיזוק 105חיזוק פרלמנטים מול הרשות המבצעת בזירה המדינתיתכגון  ,דווקא החלשים יותר

מגביר את  חיזוק הגורמים החלשים 106.לאומית- הביןמדינות חלשות מול מדינות חזקות בזירה 
 כי הוא ,המשפט עצמאות גדולה יותר- והדבר מאפשר לבית,התחרות בין השחקנים השונים

 ניתן לנסות להחיל הסבר זה גם על 107.יםיכול לשמש בורר אובייקטיבי בין כוחות שקול
לא נראה .  אך הוא נראה דחוק במקצת,התופעה של הגנת זרים שהאינטרסים שלהם נפגעים

-ביןמשפט -סביר שהתועלת הכללית שתצמח לאזרחי מדינות מתפתחות מהגנה של בתי

הוו  ין במידה כזו שההלאומיים על האינטרסים שלהם תחזק את כוחן של מדינות עניות אל
. המשפט מרחב תמרון גדול יותר בעתיד- נגד משמעותי למדינות החזקות ויאפשרו לבית- משקל

לאומיים כאחד לשרת את -וביןמשפט לאומיים -לא ברור מדוע לא משתלם יותר לבתי
 במקום להילחם בקרב מאסף לטובת ,האינטרסים של המדינות השולטות כרגע בעולם

 ו אך אינ, שהתנהגות כזו היא מוצדקת ולגיטימיתהספר משכנע. השחקנים החלשים ביותר
  .שפט אכן נוהגים באופן זהמ-מסביר מדוע בתי

  דבר-אחרית. ה

. איל בנבנשתי היה המנחה שלי בעבודת הדוקטורט: בשולי הדברים ראוי להוסיף גילוי נאות
  ולימד אותי באופן אישי את רוב מה שאני יודע על משפט,דרך-מנטור ומורהלי הוא שימש 

 אך הפגישה ,דאונס פגשתי רק פעם אחת' ורג'את ג. תחומי ידע רבים אחריםעל לאומי ו-בין
הצטערתי מאוד לשמוע . צנוע ונעים, אופקים- רחב, איתו נחקקה בזכרוני כפגישה עם אדם חכם

_____________________________________  

דבר כי מול ביקורת שהתייחסה - מסביר בנבנשתי באחריתשם  ,197' בעמ, 1ש "לעיל ה, הספרראו   104
 תתקפותן נבע מהבנ הביטחון שלהם ב,מייצגות- לאאל דוגמאות כהביאו לדוגמאות שהוא ודאונס 

 .המשפט בשימור כוחם-טרס של בתיהאינ
 .92' בעמ, שם  105
 .99' בעמ, שם  106
 .90' בעמ, שם  107
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 ואני רואה בספר היפה הזה אנדרטה לשותפות אינטלקטואלית ,על פטירתו של דאונס בטרם עת
  .י חוקרים גדולים שנגדעה בִאיּבהשנייחודית בין 

נובעת מההבנה , בדומה להרבה מכתיבתם של בנבנשתי ודאונס, תרומתו הגדולה של הספר
רצויים , אדם לכיוונים מוסריים- שלמוסדות משפטיים יש כוח אדיר לנתב את התנהגותם של בני

אדם - בני. ופשית חהאך הבחירה הזו אינ, רעלטבע האדם מאפשר לו לבחור בין טוב . ומועילים
מוגבלת בהם  ששליטתם ,הפועלים כחלק מחברה מוסללים לכיווני התנהגות וחשיבה מסוימים

הבנה של האינטרסים , תוך ירידה לפרטים –רק בדרך של עיצוב פרוצדורות מתאימות . מאוד
ניתן להעלות את החברה האנושית על המסלול  –הרלוונטיים ובחינה של העובדות בשטח 

ובנות העמוקות שבספר יכולות לסייע בהתמודדות עם כמה מהאתגרים הגדולים הת. הנכון
 .יותר שהאנושות ניצבת בפניהם כיוםב


