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 ילגוטרופ ןונמא / להוציא את הדמוקרטיה אל מחוץ לחוק םמיהסכ

 (2015 יאמב 17-ב לחה ,םיקלח 7-ב "הרוחש הדובע"ב םסרופ רמאמה)

5102,מאי



 אין דבר כזה -לא יאמן כי יסופר  .1



ואסור,שהוארעלןעצבי MMTהעבירהפרלמנטהקנדיחוקהמגביליבואוהובלהשלתוסףהדלק,0991-ב

 . וברובהמדינותהמפותחות, ב"ברובהחוףהמזרחישלארה, לשימושבקליפורניה

,בקנדהMMTהספקהבלעדישלב"מארה Ethyl Corporationתאגידאתילתבע,בעקבותהחקיקההזו

הסיכוילהפסדהביאאת. מיליוןדולרקנדיים021וםשלבסכ,אתממשלתקנדהעלנזקיםואובדןההכנסה

מיליון0992ושילמה ביטלהאתהחוקוהיאהגיעהלהסדרעםאתיללפיוהממשלה,הממשלההקנדיתלסגת

הממשלההתחייבהלפרסםהודעהעלכך,בנוסף9דולרקנדיכפיצוילאתילעבוראובדןרווחיםוהוצאותמשפט

 9שהתוסףאינוסיכוןבריאותיולאסיכוןסביבתי



אריזה'אתממשלתאוסטרליהבעקבותחקיקתחוקעכשיותובעלאומיפיליפמוריס-תאגידהסיגריותהרב

פיליפמוריסטועןכיהחוקמביאלהפקעהבלתי 9שלמוצריטבקבאוסטרליה plain packaging'פשוטה

שהחוקאינומספקיחסהוגןושוויונילהשקעותיו,חוקיתשלההשקעותושלקנייןרוחנייקרערךשלוללאפיצוי

שהחוקלאמצליחלספקהגנה,שהחוקפוגעבהשקעותיובאוסטרליהבצורהבלתיסבירה,באוסטרליה

 9וביטחוןמלאיםלהשקעותיו

מבקשהשעיהשלהחקיקהופיצוימשמעותיעלאובדןהסימניםהמסחרייםיקריהערךשל"יפמוריספיל

התאגידצופהשהנזקיםיסתכמו. 99'אריזהפשוטות'התאגידוהשקעותיובאוסטרליהשינבעומחקיקת

 "9במליארדידולרים

 

לאחרשזוסרבהלהעניקפטנטתבעאתממשלתקנדה'אלילילי'ענקהתרופותהאמריקאי,5105בנובמבר

גםאםהוא,היאכיבכךשלאהעניקולהאתהפטנטהמבוקש'אלילילי'הטענהשל 9לתרופותשלהתאגיד

רכוששלאליליליושהיאצריכהלשלםפיצויים'הפקיעה'קנדה, לאעומדבקריטריוניםלרישוםפטנטבקנדה

 9מיליוןדולר011של

וכעת,חוקיהפטנטיםשלקנדההתאגידהסליםאתקריאתהתיגרשלוכנגד,5100ספטמברב,בשלבשני

.מיליוןדולרכפיצוייםלאחרשהחברהאיבדהאתהפטנטיםהקנדייםשלהעלשתיתרופות 055הואדורש



הסכםביןהממשלההפדרליתהקנדיתלביןממשלתמחוזניופאונדלנד,נחתםההסכםהאטלנטי0992-ב

תאגידינפטנדרשיםלתמוך9לניופאונדלנדולברדורסמוכיםהביםמשאבינפטוגזלניהול,ולברדורבקנדה

9כחלקמחבילתההטבותהמקומיות,בניופאונדלנדולברדור,במחקרופיתוחהמתמקדבנפט

לאחרפיתוחהמחקרוהתקנותנגדתבעואתהממשלהפדרליבקנדהכאקסוןמובילומרפיאוילתאגידיהנפט

האטלנטימחויבותשלהםעלפיההסכםעמדובלאשהםקבעהבקנדהניופאונדלנדולברדורשלשהממשלה

Atlantic Accord9

בתחילתאבל9בצורהלאהוגנתטופלוכאילוהתאגידיםטענותבעברדחוקנדייםבתימשפטשלשרמותשל

בגיןמיליוןדולר0190לתאגידיהנפטטריבונלבינלאומיהורהלממשלתקנדהלשלםהשנהנמסרכי

אחדהתאגידיםהחזקיםוהרווחייםביותר,אקסוןמוביל,זודוגמהלסיפורשלבריונותתאגידית9התביעה

ילהביסרגולציההגיוניתוצנועהשלממשלתמחוזניופאונדלנדולברדורממשלהפדרליתכדובעת,בעולם

 9לפיתוחכלכליאזורי

 

 ”lost profits"'אובדןרווחים'מיליוןדולרעבור902מדינהלשלםההחויב,נגדלוב5100-בבפסקהדיןשניתן

שלפרויקט ”from real and certain lost opportunities“ 'הזדמנויותאבודותאמיתיותומסוימות'- מ

 9מיליוןדולרבפרויקטוהבנייהאפילולאהתחילו2התאגידהשקיערק9תיירות



-הקפאהמיליוןדולרבעקבותה521תובעמממשלתקנדה"האמריקאי" Lone Pine Resourcesתאגיד

moratoriumעדשההשלכותהבריאותיותשלממשלתהפרובינציהקוויבקעלהפקתגזבשיטתפרקינג

http://www.blacklabor.org/
http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/topics-domaines/disp-diff/ethyl.aspx?lang=eng
http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/topics-domaines/disp-diff/ethyl.aspx?lang=eng
http://www.cela.ca/article/international-trade-agreements-commentary/how-canada-became-shill-ethyl-corp
http://www.pmi.com/eng/media_center/press_releases/documents/20111121_australia_plain_packaging_lawsuit.pdf
http://www.pmi.com/eng/media_center/press_releases/documents/20111121_australia_plain_packaging_lawsuit.pdf
http://www.pmi.com/eng/media_center/press_releases/documents/20111121_australia_plain_packaging_lawsuit.pdf
http://www.pmi.com/eng/media_center/press_releases/documents/20111121_australia_plain_packaging_lawsuit.pdf
http://justinvestment.org/2013/09/is-this-drug-company-taking-advantage-of-canada/
http://infojustice.org/wp-content/uploads/2013/09/Eli-Lilly-Notice-of-Arbitration-September-12-2013.pdf
http://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/exxonmobil-s-nafta-win-over-oil-r-d-called-corporate-bullying-1.2984879
http://www.iisd.org/itn/2014/01/19/awards-and-decisions-14/
http://justinvestment.org/2013/10/no-fracking-way-how-companies-sue-canada-to-get-more-resources/
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בעיקרעלאובדןרווחיםעתידייםבגיןזכויותהחיפוששהיולוהתאגידתובע9שלהשיטהיובהרווהסביבתיות

9הצפוייםמהפקתהגזהצפוייהבשימושבפרקינג

חברתהאנרגיההשבדית9כדילהגןעלזכותולזהםאתהסביבהתאגידהכרייהרנקותובעאתממשלתפרו

Vattenfallטולהדרגתישלתחנותכוחיבההחלטהלבהיקףשלמיליארדידולרעלפיצוייםמגרמניהדורשת

 9שלובגרמניהתחנותכוחגרעיניותלסגורשתיתאגידהשחייבאת,בעקבותפוקושימהגרעיניות



כיה'מיליוןדולרלאחרשתבעהאתצ502-זכתהבSaluka חברתההשקעותההולנדיתסלוקה,5112בשנת

9שלחברתההשקעותהיהבוענייןחדלפירעוןכי'צשלאחילצהבנקעל

הבנקהמרכזילאיחלץאם,TTIPאו,TPPלפי,ארצותהבריתהבנקהפדרלישלדומהנגדפעולהמנעימה

,הבנקהפדרלייחליטלתתםאהנזקיםהיקףמהיכוללהיות?בעתידגדוליםמכדיליפולשיהיובנקים

מהבנקכסףלגבותחליטלנסותתסעודיתחברתהשקעותולאחרמכן,ליפוללבנקאוףאמריקה,לדוגמה

?הפדרלי





בהסכמיהסחרוההשקעותISDS–'יישובסכסוכימשקיעמדינה'כלהתביעותהאלוהוגשולפיפרק

,המשקיעיםהתובעים/ובעקבותחקיקהאורגולציהשלטענתהתאגידים9שהמדינותהנתבעותחתומותעליהם

9פגעהברווחיםובציפיותשלהםלרווחיםעתידיים

לדרושפיצוייעתקעלרווחיםומאפשרלתאגידיםלתבועאתהממשלות'מדינה-יישובסכסוכימשקיע'מנגנון

לפגועותשעלול'רגולציהשלמזוןותרופותוכו,כלחקיקהסביבתיתבגללרווחים צפוייםואףעלשאבדו

בסודיות,טריטוריאליים-אקס,פרטייםבפניטריבונליםהתביעהתתברר9הםשלכוללרווחיםצפוייםברווחים

בטריבונליםאלואיןאףאחדמאמצעיההגנה9שלהמדינההנתבעתמערכתהמשפטבולא,וללאזכותערעור

,ללאהגדרתכלליניגודאינטרסים,הדיוניםחשאייםוסודיים9שאנחנומצפיםמבתיהמשפטהרגיליםשלנו

שרביםמהםמתחלפיםביןשימושכשופטיםוביןהבאתתביעותשללקוחות,קייםהשופטיםהםעורכידיןעס

ביקורתכלןאי9לאזרחיםולקהילותשנפגעומההחלטותשלהםאיןשוםמעמדמשפטי9עסקייםנגדממשלות

הביאענקשיכוליםלקנסותותוכולל,מדינותהאתותהןסופיותומחייבשלוהחלטותה,עלהטריבונלשיפוטית

אתלמנועחקיקהולבטל,למעשה,הטריבונליםיכולים,כתוצאהמכך9המדינותהנתבעותפשיטתרגלשלל

9אתהפסיקהשלבתימשפטעליוניםוהפרלמנטים/הריבונותשלבתיהמחוקקים

 

 תמצית .2

 

שותפותסחר'וTPP'פסיפית-השותפותהטרנס':םבהשעכשיודניםיםהסחרהבינלאומיהסכמיניש

9לאומייםעלממשלותומדינות-אתכוחםהעולהשלתאגידיםרביםמשקפ,TTIP–'והשקעותטרנסאטלנטית

,ב"ארה,אוסטרליה:מהכלכלההעולמית01%המהוותמדינות05כולל(TPP)פאסיפי-הסכםהסחרהטרנס

הסכםהסחרהטרנסאטלנטי 9ניוזילנדוסינגפור,ילה'צ,ברוניי,מלזיה,וייטנאם,פרו,מקסיקו,יפן,קנדה

TTIP עתידלהיותהסכםהסחרהגדולמעולםויכסהיותרממחציתמהתוצר,יחודהאירופיאבוה"ארהבין

9הכלכליהעולמיולמעלהמשלישמהסחרהגלובלי



 ’Dollarocracy‘)שהתאגידיםהגדוליםהשתלטולמעשהעלהליכיהחקיקהוהממשלבתוךהמדינהלאחר

‘Who Stole the American Dream’,  ,‘Republic’ Lost’'שלטון-דוחהועדהלבחינתיחסיהון', New 

scientist ‘the capitalist network that runs the world’),למעברמשליטה,אנועדיםלתהליךההמשכי

-לאומייםהופכיםלשליטיםגלובלייםעל-למצבבוהתאגידיםהרב,ממשלותבתיהמחוקקיםוההתאגידיםעל

המאפייןהעיקרישלשניההסכמיםהואהעברהמסיביתשלכוחוהשפעהמהמדינהלתאגידים9לאומיים

לתאגידיםזכותוטויםהאלונותנהסכמיםה9לאומיים-וביסוסםכשליטיםגלובלייםעל,לאומיים-הגדוליםהרב

9אתהדמוקרטיהאלמחוץלחוקיםולמעשהמוציא,ותציבוריתלאומיתעלמדיני



:כלכלהשטיגליץבעלפרסנובלל'שלפרופ(למאי00)ממאמרעדכניאנימצטט,אםזהנראהמוגזם

The Secret Corporate Takeover 

"The United States and the world are engaged in a great debate aboutnew trade 

agreements. Such pacts used to be called “free-trade agreements”; infact, they were 

http://italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0713.pdf
http://italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0713.pdf
https://www.citizen.org/documents/renco-la-oroya-memo.pdf
http://www.tni.org/sites/www.tni.org/files/download/vattenfall-icsid-case_oct2013.pdf
http://www.tni.org/sites/www.tni.org/files/download/vattenfall-icsid-case_oct2013.pdf
http://www.tni.org/sites/www.tni.org/files/download/vattenfall-icsid-case_oct2013.pdf
http://www.warren.senate.gov/files/documents/TPP.pdf
http://www.bloomberg.com/news/2013-07-10/treaty-disputes-roiled-by-bias-charges.html
http://www.bloomberg.com/news/2013-07-10/treaty-disputes-roiled-by-bias-charges.html
http://www.blacklabor.org/?p=53928
http://monthlyreview.org/2012/11/01/this-isnt-what-democracy-looks-like/
https://www.youtube.com/watch?v=gjI4BJ-_80w
http://en.wikipedia.org/wiki/Who_Stole_the_American_Dream%3F
http://lesterland.lessig.org/pdf/republic-lost.pdf
https://progdemocracy.files.wordpress.com/2012/07/d793d795d797-d7a1d795d7a4d799-d795d79ed795d793d7a4d7a1-d7a9d79c-d794d795d795d7a2d793d794-d799d795d7a0d799-2012.pdf
https://progdemocracy.files.wordpress.com/2012/07/d793d795d797-d7a1d795d7a4d799-d795d79ed795d793d7a4d7a1-d7a9d79c-d794d795d795d7a2d793d794-d799d795d7a0d799-2012.pdf
http://www.newscientist.com/article/mg21228354.500-revealed--the-capitalist-network-that-runs-the-world.html#.VU322fmqpBc
http://www.project-syndicate.org/print/us-secret-corporate-takeover-by-joseph-e--stiglitz-2015-05
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managed trade agreements, tailored to corporate interests, largely in the US and the 

European Union…..These agreements go well beyond trade, governinginvestment and 

intellectual property as well, imposing fundamental changes tocountries’ legal, judicial, and 

regulatory frameworks, without input oraccountability through democratic institutions9” 

 

זכות תביעה לתאגידים כנגד מדינות שתתברר בפני ( 1: )שתי בעיות מהותיות בהסכמים אלונתן לזהות 

ולא במערכת , ללא זכות ערעור וללא קריטריונים ברורים, בסודיות, טריטוריאלי-טריבונל פרטי אקס

כך , של הפקעה התפיסה שינוי :  של העילות לתביעה מסיבית  הרחבה( 2.  )המשפט המקומית הרגילה

קרי כל פעולה שננקטת על ידי ממשלות שעלולה לפגוע ברווחים כולל רווחים ', הפקעה עקיפה'שתכלול 

 .וזכויות יוצרים, משמעותי של תחומי הקנין הרוחני כמו פטנטיםהרחבה וחיזוק ו  ;צפויים של תאגידים

 

פירוקכלההגנות:אלותוכננובמיוחדכדילתתלתאגידיםאתמהשהםרוציםההסכמיהסחרוההשקעות

אלא9'זכויותתאגידיות'ופיצוייעתקלכלאלוהמפריםאתמהשמוגדרכ,והסביבתיות,הצרכניות,החברתיות

סוגשל,דמוקרטי-פיאנטיבעליאוםהאלוהםהסכמי9אלושלהתאגידיםהםהחובותשלהאזרחים'זכויות'ש

נתלתתלתאגידיםנומתוכ,הרובדמוקרטיתשלמפוליטיקהכלכליתמדיניותלבודדעלגלובליתשנועדה-חוקת

9לאומייםכחלנטרלולבטלהליכיםדמוקרטיים-הרב

החקיקההקיימתבשניצידיהאוקיינוסיםתצטרךלהתאיםלנורמותהסחרהחופשישהוקמו,לפיהסכמיםאלו

יסנקציותסחראו"עמידהבדרישותאלותענשעאי9בובאיחודהאירופי"עלידיובעבורתאגידיענקבארה

9פיצוייםשלמאותמיליונידולרלתאגידים

 

ולמעשהרקהאינטרסיםשל,ללאשקיפות,בחשאיות,בדלתייםסגורותמתנהליםהאלוםמיהסכההדיוניםעל

המשרדהאמריקאיהאחראילמשאומתןמסרבלחשוףאתעמדתוואת9התאגידיםהגדוליםמיוצגיםבהם

שותפיםבתהליךכתיבתהםאףשלוביסטיםשלתאגידים,טיוטותהמסמכיםגםלחבריהקונגרסהאמריקאי

הכלכדילהבטיחשההסכםיהייהללאכל,חתםינוסחההסכםישוחרררקארבעשניםלאחרשי9הטיוטות

9ביקורתציבוריתממשית



שדלפוופורסמו TPPשלהסכםפרקיםשלמסמכיהעבודהלפי9אלאשלאחרונהנסדקמעטההסודיות

כיצדהתאגידיםהגדוליםורביעוצמהאפשרלקרואכיצד'האפינגטוןפוסט'-וב,'ניויורקטיימס'ב',ויקיליקס'ב

מצעלהגברהמסיביתושהםמהווים,זוממיםלהקשותעודיותרעלחייהםשלמיליוניאנשיםברחביהעולם

 9לכוחםשלהתאגידיםהרבלאומייםש



 על , הבינלאומיים שישראל צד להםוהסכמי ההשקעות למרות הפוטנציאל ההרסני בהסכמי הסחר 

ההסכמים אינם  ,וחשיפה לסיכונים פיננסיים אדירים, אפשרויות החקיקה בכנסת, מדיניות הממשלה

 .י הכנסת ואינם עומדים לדיון ציבורי"מפוקחים ע

 

 הבעייתיות בהסכמי הסחר .3



:אצייןחלקמהן,הסכמיהסחרסובליםממספררעותחולותמהותיות

 מדינה-יישובסכסוכימשקיע'ההסכמיםמקבעיםומרחיביםאתמנגנון' ,Investor-State Dispute 

Settlement .מנוצלומשמשכברעכשיולחיסול, מנגנוןזההנמצאכיוםבמספרהסכמיסחראחרים

תאגידיענקיוכלולתבועישירותאתהממשלותבפני  .ועלכדורהארץתקנותהמגינותעלאנשים

רגילהמקומיתהתוךשהםמתחמקיםממערכתהמשפטה,טריטוריאלי-פרטי אקס, טריבונל חשאי

הםיוכלולדרושפיצוייעתקעלרווחיםשאבדוואףעלרווחיםצפוייםבגלל.המחוקקיםועוקפיםאתבתי

אחתהבעיותהמהותיותהיא .'רגולציהשלתרופותומזוןוכו, חקיקהסביבתית, תקנותעבודהמחמירות

אתותהןסופיותומחייבשלוהחלטותה. עלידיביתמשפטעצמאיעלהטריבונלביקורתשיפוטיתכלאיןש

פשיטתרגלשלהביאלענקשיכוליםלקנסותוכוללים,מבחינהמשפטיתגםאםהםטועים, מדינותה

 .רקמטעמיםפרוצדורלייםמוגבליםמאודדיןניתןלבטלפסקי.המדינותהנתבעות

https://ustr.gov/sites/default/files/TPP-letter-on-confidentiality.pdf
http://www.nytimes.com/2015/03/26/business/trans-pacific-partnership-seen-as-door-for-foreign-suits-against-us.html?emc=edit_th_20150326&nl=todaysheadlines&nlid=43660495&_r=2
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/october/tradoc_151791.pdf
http://democracyctr.org/wp/wp-content/uploads/2013/05/Under_The_Radar_English_Final.pdf


4 
 

 וזכויות, פטנטיםמחזקיםבצורהמשמעותיתאתתחומיהקניןהרוחניכמומסיביתוההסכמיםמרחיבים

הםמעגנים. בבעלותתאגידיתאלאשעכשיומחסומיםאלוהם, ובכךמגדיליםאתמחסומיהסחריוצרים

גישההנוכחיתשלהמ, ההגדרהשלהפקעהבאמצעותהרחבת" הפקעהעקיפה"דוקטרינהשלאתה

שלכוללרווחיםצפוייםלפגועברווחיםהפעולהשננקטהעלידיממשלותשעלולכלל, חרמתרכושפיזיה

 . תאגידים

 תקנות לגבורעלאתהיכולתבכללזה, מעניקיםזכויותמשפטיותיוצאותדופןלתאגידיםהסחרכמיהס

 . ושוחקיםאתזכותןהבסיסיתשלמדינותלחוקקחוקיםמשלהם,וחקיקותלאומיות

לתבוע, ההסכמיםמאפשריםלתאגידיםלתבועמדינהעלרגולציהשנעשתהברמתהשלטוןהמקומי

גםאםהרגולציהאוהחקיקה,   Stateמדינותאו province ממשלהפדרליתעלחקיקהשלהמחוזות

  .נעשולפניחתימתהסכמיהסחר

 .  אלו הם הסכמים להוציא את הדמוקרטיה הלאומית אל מחוץ לחוק

 שאיןתאגידיםזריםמקבליםזכויותתביעה. 'שוויוןבפניהחוק'אתהעיקרוןשליםמפרםכמיהסה

,ISDSבהסדרילתבועממשלותיםיכולרקתאגידים.קהילותלו, אזרחיםל, לתאגידיםולייזמיםמקומיים

, בנוסף .אומזהמיםאתהסביבה, כאשרהםפוגעיםבזכויותאדם, דוגמהל לאניתןלתבועתאגידיםאבל

אלומ גדולותרחבותיותרושהן הגנהעלקניין זכויות זריםמשקיעיםוההשקעותמעניקיםלסחרה הסכמי

 גםותהמכונ, "פקטו-דה"הפקעות פיצויעל אינודורש הגרמני החוק, לדוגמא.לאומיות בחוקות מעוגנותה

 .פיצויתתבגינןישל תמידשבהסכמיהסחר בעוד ,'רגולציה'או'פותעקיהפקעות'

מחויבותלמדינהוהםיכוליםאיןלהם. אינםנדרשיםלעשותדברבתמורההמשקיעיםהזרים/התאגידים

חברתיותהתחייבויות, אםבכלל, מהמשקיעיםנדרשמעט. להמשיךבפעילותםמתיובמקוםשהםרוצים

 .סביבתיות או



אירועים אחרונים .4



שלביתהנבחריםאתהצעתהחוק Ways and Means Committeeבאפרילאישרהועדתהחקיקה50-ב

זההישג9קונגרסהאמריקאיב TPPפאסיפי-תהסכםהסחרהטרנסאFast Track‘ 'להעבירבמסלולמהיר

סחראתהסכמיהלשנותהקונגרסשיאסורעל,בעיקררפובליקאים,חשובלנשיאאובמהולתומכיהחוק

מקבילההצעתחוקיוםקודםאישרהועדתהכספיםשלהסנאט9כןאולאהצבעהרקולאפשרשיובאולפניו

 9מוכנותעכשיולעלותלהצבעהבשניהבתיםשלהקונגרסושתיההצעותמהירלמסלול

פרקההשקעותאתהגירסההאחרונהשליורקטיימס-והניוויקיליקסבמארסהשנהפרסמובמשותף52-ב

פרקזהמפרטהרחבהמסיביתשלזכויותיהםשלהתאגידיםברחבי9TPPפאסיפי-בהסכםהסחרהטרנס

,ISDS'מדינה-משקיעיישובסכסוכי'הסדרי,ההסכםשלהגרועיםביותרוכוללאתאחדההסדרים,העולם

9הקיימיםISDSהליכימחזקאתה

'האפינגטוןפוסט'-ומסמכיםחסוייםשפורסמוב,מסמכיםסודייםשנחשפובוויקיליקסמהדלפותקודמותשל

 9הםמצעלהגברתכוחםשלהתאגידיםהרבלאומייםהסחראפשרלקרואכיצדהסכמי

פיתחההנציבותהאירופית, TTIPומהבנהשיקשהלשמורעלהסודיותבדיוניםלהסכם,כתוצאהמההדלפות

מגלהכיהנציבותפועלתבאמצעות,5100בסוףמסמךפנימישדלף9ניתלספרחצאיאמת"אסטרטגיהיחצ

9'והשקיפות,המדיהחברתית,תוכניתתקשורתיעודיתמתואמתלניהולבעליהעניין'

"dedicated communications operation" is being "co-ordinated across the commission"for the 

"management of stakeholders, social media and transparency".  

ולאלערעראת,המסרשהנציבותמנסהלהעבירהואשעסקתהסחרהיאעלצמיחהומקומותעבודה

יש בעיה בסיסית 9בטיחותואיכותהסביבה,הרגולציהואתהרמותהקיימותשלהגנהבתחומיםכמובריאות

 .אינו נכון הוא, במסר זה

 

הדיוניםעלהסכמיהסחרהבינלאומייםמתחוםהבלוגוספירהועלולסדרהיוםיצאו,בסוףפברוארהשנה

כאן)מאמריםבנושאקומץרקפורסם,5100שלימתחילתסדרתהמאמריםמלבד,בארץ9הלאומיבאמריקה

הואפרסוםמשותףמתוזמןהיטבעלידי,עליתהנושאלתקשורתהמרכזיתמהשאוליגרםל9(וכאן,כאן,כאן

ופרסוםמאמרשל,TPPגרסההאחרונהשלפרקההשקעהבהסכםהיורקטיימסשל-ויקיליקסוהניו

בוהיא,בוושינגטוןפוסטבסוףפברואר,המסתמנתכמובילתהמאבקנגדההסכם,הסנטוריתאליזבתוורן

https://wikileaks.org/tpp-investment/
http://www.nytimes.com/2015/03/26/business/trans-pacific-partnership-seen-as-door-for-foreign-suits-against-us.html?emc=edit_th_20150326&nl=todaysheadlines&nlid=43660495&_r=1
https://wikileaks.org/tpp-investment/WikiLeaks-TPP-Investment-Chapter.pdf
https://wikileaks.org/tpp-investment/WikiLeaks-TPP-Investment-Chapter.pdf
https://wikileaks.org/tpp-investment/WikiLeaks-TPP-Investment-Chapter.pdf
http://tppinfo.org/resources/leaked-texts-country-info/
http://www.huffingtonpost.com/2013/12/08/tpp-trade-agreement_n_4409211.html
http://corporateeurope.org/trade/2013/11/leaked-european-commission-pr-strategy-communicating-ttip
http://www.blacklabor.org/?p=53928
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4654702,00.html
http://www.themarker.com/wallstreet/1.2186571
http://www.themarker.com/wallstreet/1.2186571
http://www.themarker.com/wallstreet/1.2221413
http://www.themarker.com/wallstreet/1.2532337
http://www.washingtonpost.com/opinions/kill-the-dispute-settlement-language-in-the-trans-pacific-partnership/2015/02/25/ec7705a2-bd1e-11e4-b274-e5209a3bc9a9_story.html
http://www.washingtonpost.com/opinions/kill-the-dispute-settlement-language-in-the-trans-pacific-partnership/2015/02/25/ec7705a2-bd1e-11e4-b274-e5209a3bc9a9_story.html
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בשיחתועידהעם,בשלבהבא9הכלוליםבהסכמיםאלוISDSמדינה-תוקפתאתהסדריסכסוכימשקיע

-תקףאתהסנטוריתאליזבטוורןוממנהיגיעובדיםהמתנגדיםלהנשיאאובמה,קבוצהקטנהשלעיתונאים

TPPלאישרים"האשיםאותםשהם,(מבלילנקובבשמם)"“dishonest” בנושאסודיותהדיוניםסביבהסכם

TPPאחדההיבטיםהבעייתייםשל)TPPעיתונותמתקיימיםבסודיותמהחסוייםוהואשהדיוניםהיוועדיין

אבללאמנציגיהתאגידיםוהלוביסטיםשלהםהמכניסיםלנוסחההסכםאתרשימתהמשאלות,ומהציבור

9םשלהםוטעןכיהםמשתמשיםבמידעמוטעהשמעורראתבסיסהאוהדי(9םשלה

אבללסנטוריתוורןישרקורדרציניבזירהזושלהגנהעלהעםהאמריקאימההונאותוההפרותשלמנכלי

:הםהגיבולמתקפהשלאובמהשהיאכתבהעםהסנטורשרודבראוןובמכתב,התאגידיםהגדולים

שללמנהלים,TPPוהעיתונותאינםמורשיםלסקוראתהטיוטותהאחרונותשל,הציבור,בעודשמומחים"

אתהטקסטשלהזדמנויותמשמעותיותלארקלקרואכברלוביסטיםשלהםהיולתאגידיםהגדוליםבמדינהוה

TPPועדותשלמנהלסחרמייעצותבהיבטיםשוניםשל59-ב9תנאיואבללעצבאת,TPP222יחדישב

מהוועדותחלקניכר9תעשייהבהםמנהליחברהבכיריםאולוביסטים,92%או,אלומ091-ו,חברים

מנציגיומורכבכול,ושירותיםופיננסים,טקסטילוהלבשה,כוללאלהבכימיקליםותרופות,המייעצות

"9ייההתעש



 השאלה הבסיסית .5



יחדעםנציגי)היאמדועהממשלותבעניןהסכמיהסחרהיאאותהאנוצריכיםלשאולהשאלההבסיסית

מההנציגיםשלארצותהבריתל ?מנהלותדיוניםונושאותונותנותעלהסכםהסחר,(התאגידיםהגדולים

שנוטליםעסקיםאמריקאיםשבחרולהשקיעבמדינותבהסכמיםשיקטינואתהסיכוניםהפוליטייםצריכיםלדון

כאשר,כמוגםאתהסיכוניםהפוליטייםשנוטליםתאגידיםזריםשבוחריםלהשקיעבארצותהברית,אחרות

לספקהגנהמפניסיכוניםאלהלתאגידיםםזהעסקהאם?אלויכוליםלרכושביטוחכנגדסיכוניםתאגידיםה

 ?פקתלתאגידיםהאמריקאייםבמס"זריםמעברלהגנותשארה

משלתארצותהבריתמואיןשוםסיבהש,שלהציבורוןעניןשלהםולאעסקלמשקיעיםעסקייםהש'הציפיות'

לעסקיםפרטייםאיןכלזכות9אלהאוהממשלותשלמדינותאחרותצריכותלהתאיםאתעצמםלציפיות

סיכוןהוא9ושהםלבדירוויחומהם,בוחריםלקחתעצמםלצפותשממשלותיהםיגנועליהםמפניסיכוניםשהם

  9עולםהעסקיהחלקמהרי

התאגידיםוהמשקיעיםאמוריםלשאתבסיכונים,לפיהאידיאולוגיהשלשוקחופשיממעורבותממשלתית

הםלאאמוריםלהפעילאתהמערכותהפוליטיותבארצםכדילחוקקחקיקהשתספקלהםהגנה9םשלה

 9זהסוציאליזםלתאגידים,קפיטליזםוזהלא,שוקחופשיזהלא 9חשבוןהציבורפיננסיתעל

מפני איךהגענולמצבזהבואנורואיםכלגיטימישתאגידיםעסקייםידרשומהציבורבארצםלבטחאותם

לאומיים-איךומתיזההפךלהיותמקובללהגןעלתאגידיםרב ?ל"הסיכוניםהעסקייםשהםלוקחיםבחו

9וליםנגדהסכנותשלמעשיהאיוולתשלהםגד



 הסכמי הסחר אינם הסכמי סחר חופשי .6



אבלהשימושבמנטרה,ישלהםמעטעםסחר',סחרחופשי'המתחזיםכהסכמי TTIP-ו,TPPהסכמי

9פוליטיקאיםואנשיתקשורת,נראהשמנטרלאתיכולתהחשיבהשלכלכלנים'סחרחופשי'הקדושה

מחסומיסחרכמוהחלפתלתאגידיםגדוליםעלידייותרשניההסכמיםנועדולהפוךאתהעולםלמשתלם

ימדינותריבוניותבמחסומיסחרחזקיםהרבהיותרכמופטנטים"ותקניםהנקבעיםכיוםע,מיסימגן,מכסים

במסגרתההסכמיםמתוכננתהרחבהמסיביתוחיזוקמשמעותי9וזכויותיוצריםהנמצאיםבבעלותהתאגידים

תקנותבתחומירגולציהו,חקיקהשלוהחלשהבוביטולנרח,וזכויותיוצרים,פטנטיםקניןרוחניכמושל

ומהותםהיא',סחרחופשי'הסכמיםאלוהםבניגודמוחלטל9הגנתהסביבהועוד,מזון,בריאות,הפיננסים

במדינותציבורית(רגולציה)מאסדרהלאומיים-תאגידיםהרבהושחרור,הגדלתמחסומימגןבבעלותתאגידית

9בכלרחביהעולםושלדברהחתומותעלהסכמיהסחרובסופ



הנושאונותןהראשישל,רודריגוקונטררס9עלטיבוהאמיתישלהמשאומתןאפשרללמודממקורבלתיצפוי

קונטררסהזהירמפניהסכנותשההסכם95100במרץ,התפטרבמפתיעלפניכשנה,TPPילהבהסכם'צ

יבססאתTPPקונטררסמזהירכיהסכם9אומייםהענקייםמלבדלתאגידיםהבינלהזהמהווהלכולם

http://www.huffingtonpost.com/2015/04/24/obama-tears-into-elizabet_n_7137854.html
http://big.assets.huffingtonpost.com/WarrenBrownTPPLetter.pdf
http://citizen.typepad.com/eyesontrade/2013/05/the-critics-of-the-trans-pacific-partnership-tpp-that-proposed-expansion-of-the-much-decried-nafta-model-of-trade-being.html
http://citizen.typepad.com/eyesontrade/2013/05/the-critics-of-the-trans-pacific-partnership-tpp-that-proposed-expansion-of-the-much-decried-nafta-model-of-trade-being.html
http://citizen.typepad.com/eyesontrade/2013/05/the-critics-of-the-trans-pacific-partnership-tpp-that-proposed-expansion-of-the-much-decried-nafta-model-of-trade-being.html
http://citizen.typepad.com/eyesontrade/2013/05/the-critics-of-the-trans-pacific-partnership-tpp-that-proposed-expansion-of-the-much-decried-nafta-model-of-trade-being.html
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ובמיוחד,(במיוחדפטנטיםלתרופות)בפטנטים,בזכויותיוצרים,השליטהשלחברותרבלאומיתבאינטרנט

הואכותבשההסכםיחסוםאת9הואמזהירשחברותהענקמחזקותאתהשליטהשלהןעלתהליךהרגולציה

9וימנעמהןכליםלגיטימייםלהגנתהיציבותהפיננסיתשלהן,לציהפיננסיתהמדינותשמנסותליישםרגו

הסכמי9כיהםלאנועדוולאנכתבולכך,המובטחיםמסחרחופשילאיתנואתהיתרונותגםהסכמיהסחר

להשיגמהשהםלאהצליחולהשיג,הסחרהםכליעבורהתאגידיםבאמצעותהלוביסטיםשלהתאגידים

,כברהיוםמחסומיהסחרהרשמייםביןהמדינותנמוכיםמאוד9בדרךשלשכנועמחוקקים,ילותבדרכיםהרג

רובהדיוניםהםעל9ישמעטמאודעיסוקבקיצוץבמכסיםאובסילוקמכסותTPPבדיוניםעלהסכםולכן

לאומייםמנסיםלהשתמשבהסכםהסחר-תאגידיהטבקהרב,לדוגמה9יישוםמבנהרגולציהידידותיתלעסקים

מאימוץפיקוחהדוקיותרעל,שהןהשווקיםהגדוליםביותרלסיגריות,כדילאסורעלמדינותמתפתחות

9המוצריםשלהם



הלהיותלולהגדולהביותרעתםשהשפעמכךיוצאלאור'סחרחופשי'בשילובשלהסכמיהסחרעםהאבסורד

ניתוח9במיוחדבתרופותמרשם,יםהגנתפטנטצמהשלוהעגדלתבעקבותהפגיעהקשהבסחרהחופשי

אוטומטייםלמונופוליםדוחפתב"ארה/לאומיות-הרבתרופותהחברותמורהכי,פרקהקניןהרוחנישהודלף

מדוברעל,בנוסף9לסרטןביותרטיפוליםהחדשיםרובהכולל,ביולוגיותאוביוטכנולוגיהלתרופותיותרארוכים

כניקהט9מהקודמותמעטנווששלתרופותחדשותפטנטיםמתןחיובופטנטהגנותשלותוספותהרחבות

9בשוקהמונופולמשךלהאריךאתכדיבהמשתמשתשתעשייתהתרופות"evergreening"עד-הכירוקידועה

חזקאותםויעשהיTPPהסכם9מסחרחופשיהגמורהםההפך,ממשלההי"שניתניםעפטנטיםהםמונופולים

9אותםארוכיםיותר

מאפשרלייצרגרסאותגנריותזולותיותרשלתרופותאלומהש,שנים51-פטנטיםיפוגולאחרכ,בדרךכלל

 the Journal of the Internationalעלפיכתבהעתשלאגודתהאיידסהבינלאומית9לאחרתפוגתהפטנט

AIDS Societyרטרוויראל-אחוזיםמתרופותאנטי91,anti-retroviral שמשתמשיםבהןבמדינות

חברותתרופותאתהסכמיהסחרהחדשיםיתנול9מציעלשנותאתכלזה9TPPמתפתחותהןגנריותה

זהיגרום9שנים51ולהאריךאתתקופתפטנטיםקיימיםבכל,הזכותהחוקיתלמנועייצורשלתרופותגנריות

והרבהיותריקרות,לכךשתרופותמצילותחייםחדשותיהיומעברלהישגידשלאנשיםבעולםהמתפתח

9במערב

9כותעצומותבתחוםהבריאותוהגישהלתרופותגנריותלגישהשלהסכמיהסחרבתחוםהקנייןרוחנייהיוהשל

כהסכםהסחרהמזיקביותרמעולםעבורTPP-התייחסולMedecins Sans Frontiersרופאיםללאגבולות

9הגישהלתרופותבמדינותמתפתחות



,דניאלמישוריבמאמרו9דבריהחוקריםבתחוםזהממחישהיטבאתפרקהקנייןהרוחנישהודלף

Reclaiming Commons Rights: Resources, Public Ownership and the Rights of Future 

Generations מצטטאתהחוקריםDrahosוBraithewaiteקניין'בתחוםהמגמותהנוכחיותמתאריםאתה

תהליךאנועומדיםבפניטועןכי James Boyle -ו,Information Feudalismהמידעכפאודליזם'רוחני

שבעבר דברים  בעלות על תובעים זכויות כאשר התאגידים,second enclosure movementהפרטהשני

שימוש  התפיסה של אתשהם מבטלים  תוך, ומחוץ ללוגיקה של השוק רכוש פרטי היו מחוץ לתחום של

,הורדהכגוןפירטיותלמהשנקראעבירותעאזרחיםמןהשורהומביאיםלהפללת קניין רוחני בענייני הוגן

 9אורמיקסשלוידאוומוסיקה,דגימה



:'מכובסות'מתארזאתבמיליםדוחעדכנישלפרומןהנציגהאמריקאיהבכירבדיוניםעלהסכמיהסחר

ביחסכוללבתחוםהקנייןהרוחני50-במאההתהמתעוררולטפלבבעיותהמטרההיא  TPPבהסכם

הזדמנויות תבקשארצותהברית9זכויות קניין רוחני של אכיפהלו להגנה ומאוזנים חזקים לסטנדרטים

שלואכיפההיעילהלהגנהחזקהיחסבאמריקאיםומחדשיםיוצריםולהגןעלהאינטרסיםשללקידוםחדשות

(9הדגשותלאבמקור)9בשווקיםזריםלהתחרותכוללהיכולתקנייןרוחניזכויות

 

נתןלפרשאתיאהאםה,בתביעותנגדמדינותעלפיהסכמיהסחריהאחתהנקודותהקריטיותלזכ,לדוגמה

,מרותשהנכסיםשלהמשקיעל”equivalent to expropriation“,'שווהערךלהפקעה'הרגולציההמותקפתכ

,להחרמתרכושפיזיהתייחסהרקפעםש,ההגדרהשלהפקעה9פיזיבאופןלאנלקחו,מפעלאוקרקע

פעולה שננקטה על ידי ממשלות כל ל,הגדוליםתאגידיםהאינטרסיםשללפיה,הורחבהבהסכמיהסחר

http://www.jiasociety.org/index.php/jias/article/view/17573
http://www.jiasociety.org/index.php/jias/article/view/17573
http://www.msf.ca/en/trans-pacific-partnership
https://wikileaks.org/tpp-ip2/
https://wikileaks.org/tpp-ip2/
http://www.degruyter.com/view/j/lehr.2014.8.issue-2/lehr-2014-0009/lehr-2014-0009.xml
https://ustr.gov/sites/default/files/2015-Special-301-Report-FINAL.pdf
https://ustr.gov/sites/default/files/2015-Special-301-Report-FINAL.pdf
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הסכמיב"יפההפקעהעק"עיגוןדוקטרינהזושל9שלתאגידים,כולל רווחים צפוייםשעלולות לפגוע ברווחים 

שלרכושפרטיכלקיחהממשלתיתלהגדירמחדשרגולציהשלהתאגידיםחלקמאסטרטגיהואסחרה

השפעהישכלתקנהחדשהשכמעטלמכיון9בדיוקהכוונהווז,תלכתוההשלכותהןמרחיק9שדורשתפיצוי

אתשלהממשלההמודרניתולשבשהקטנתההשפעהדוקטרינהזוהיאנוסחהלה,כלכליתעלנכסיםפרטיים

9ולזכויותהפרט,הערכיסביבל,כלכלי-צדקחברתיל,לרווחהשנוצרומזהזמןרבגנותהערעורהל9רגולציהה

9עותהרחבותיותרשלהחברהתביהשחזורהעליונותשלרכושמפני,ובתמצית



יטילומחוייבויות TPPהקניןהרוחניבהסכםההוראותבפרק,מעברלהעצמתהפטנטיםבתחוםהתרופות

אכיפתזכויותבמסווהשלאינטרנטהמשתמשיאחרילרגלהםיאלצוו(ISP)עלספקישירותיאינטרנטותחדש

ויתנולתאגידיםאתהזכותלהורותעלהסגירהשלאתריאינטרנטשהםטועניםויאפשרהוראותאלו9יוצרים

זהיהפוךאתספקישירותיאינטרנט9ולקבלאתפרטיושלמישלכאורהמורידתוכןזה,כיהפרוזכויותיוצרים

,סטרליההיאכברמתקיימתבאו,אפשרותזואינהתיאורטיתואינהעתידית9לכוחשיטורעבורתאגידיםאלו

נגדספק  Dallas Buyers Clubבתביעהשלמועדוןהקוניםשלדאלאס,עםהחלטתביתהמשפטלאחרונה

ביתהמשפטהאוסטרליקבעכיספקהאינטרנטחייבלמסוראתכתובת9ISP iiNetהאינטרנטהאוסטרלי

הרבהמקריםכאלההסכמיהסחרנותניםאורירוקל9המגוריםשלכלאלושנטעןכיהורידואתהסרטבודובר

9בעתידולניטורקפדנישלהשימושבאינטרנטשלנוברחביהעולם

 
ישלתאגידיםגישהלמערכתמשפטיתמקבילהשהיאבאופןבלעדי,כדילתבועולממשזכויותיתראלו

9הםיכוליםלעקוףבתימשפטמקומייםולתבועמדינותישירותבטריבונליםבינלאומייםפרטיים:לרשותם

9שלאלדברעלאנשיםוקהילותמשותפים,גידיםמקומייםאיןזכותזולתא

זהמעניקלתאגידיםאתהזכותהבלעדיתלאייםוליזוםתביעותבטריבונליםבינלאומייםשבאופןVIPטיפול

בדיוניםפוליטייםעלמדיניותורגולציההמשפיעים9קבועפוסקיםסכומיפיצויגדוליםעלהממשלותהנתבעות

9קוחשלהתאגידיםזוזכותבעלתעצמההמשפרתבאופןמשמעותיאתכוחהמי,עלמגווןרחבשלקהלים

 

 ISDSהסדרי זכויות התאגידים המשקיעים ו .7



אלומגדולותשהןרחבותיותרהגנהעלקנייןזכויותזריםמשקיעיםוההשקעותמעניקיםלסחרההסכמי

גםותהמכונ,"פקטו-דה"הפקעותפיצויעלאינודורשהגרמניהחוק,לדוגמא9לאומיותבחוקותמעוגנותה

אינוהגרמניחוק,כמוכן9פיצויתתבגינןישלתמידשבהסכמיהסחרבעוד,('רגולציה'או'פותעקיהפקעות'

ובליקמשקיעיםבהסכמיהסחרה ISDSאבלבתביעותעלבסיספרק,מוגןפרטירכושצפוייםרווחיםברואה

הטריבונל,לובנגדלאחרונהשניתןבפסקהדין9לכאורהאבודיםרווחיםעתידייםבגיןטענהלפיצוירגילבאופן

 lost“'ומסוימותאמיתיותאבודותזדמנויותה'מ'אובדןרווחים'מיליוןדולריםעבור911לשלםהורהלמדינה

profits” from “real and certain lost opportunities”2רקהשקיעתאגידשהלמרות,תיירותפרויקטשל

 9התחילואפילולאוהבנייהבפרויקטדולרמיליון



תחתאור(ISDS)מדינה-הדיוניםעלהסכמיהסחרהבינלאומייםשמואתפרקייישובסכסוכימשקיע

ולאמנגנוןזהמאפשרלתאגידיםלתבועאתהמדינהבההםהשקיעובפניטריבונלבינלאומי9הזרקורים

התביעהשלהתאגידתהייהמבוססתעלכךשהמדינההפרהאת9במערכתהמשפטיתשלהמדינההנתבעת

,ועקיפההפקעהישירה,זכויותאלהכוללותהגנהמפניאפליה9הזכויותשהוענקולתאגידעלפיההסכם

מדינותבמנגנוןזהנוצרמכיוןשההגנהעלהשקעהבמערכתהמשפטהמקומית9וטיפוללאהוגןולאשוויוני

מטרתההעיקריתהיאלאפשרלתאגידיםלהסתמךעל9יתיתולאתמידניתנתלאכיפההיתהבעי,מתפתחות

רמהמספקתשלודאותמשפטיתכדילהשקיעתוךהבטחהשממשלהלאתלאיםאותפגעבערךההשקעה

המנגנוןמכילפרצותמשמעותיותשעלולותלשיםאתזכותםשלהמדינות,אולםבפועל9שלהםבאופןשרירותי

 9ולרגולציהבסכנהלחקיקה

 

אתהזכותלתבועממשלותאםהןתעברנהחוקיםהפוגעיםברווחיהםתאגידיםלנותנים ISDSהסדרי

בטענהשהן,תאגידיםיכוליםלערערעלתקנותאיכותסביבהובריאות,לדוגמה9בעתידוהצפוים הנוכחיים

,אלאבטריבונלאקסטריטוריאלימיוחד,התביעהלאתתבררבארץהנתבעת9פוגעותבהשקעותשלהם

http://www.thenation.com/article/right-and-us-trade-law-invalidating-20th-century
http://www.thenation.com/article/right-and-us-trade-law-invalidating-20th-century
http://www.thenation.com/article/right-and-us-trade-law-invalidating-20th-century
http://www.theguardian.com/film/2015/apr/07/dallas-buyers-club-ruling-isp-must-hand-over-names-of-downloaders
http://www.theguardian.com/film/2015/apr/07/dallas-buyers-club-ruling-isp-must-hand-over-names-of-downloaders
http://www.theguardian.com/film/2015/apr/07/dallas-buyers-club-ruling-isp-must-hand-over-names-of-downloaders
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9כיםבניגודיאינטרסיםוכשרירותייםטריבונליםאלוכברהוכיחואתעצמםכמו9וללאזכותערעור,בסודיות

,תקנותוחקיקותלאומיותלגבורעלהסדריםאלומעניקיםזכויותמשפטיותיוצאותדופןלתאגידיםובכללזה

המאמרשלהסנטוריתכדאילקרואאת9ושוחקיםאתזכותןהבסיסיתשלמדינותלחוקקחוקיםמשלהם

 9בנושאזהאליזבטוורן

   .אומית אל מחוץ לחוקאלו הם הסכמים להוציא את הדמוקרטיה הל

 

שוויוןבפני'אתהעיקרוןשליםמפרהסדריםאלו,ראשית9המדינהפגומהמיסוד-שקיעיישובסכסוכיממערכת

שאין,קהילותלו,אזרחיםל,תאגידיםזריםמקבליםזכויותתביעהשאיןלתאגידיםולייזמיםמקומיים9'החוק

9מחוץלמערכתהמשפטהמקומיתשמעניקזכויותלהגנתרכוש,זההמקבילהמשפטיהלהםגישהליקום

לאניתן,ISDSבהסדרילתבועממשלותיםיכולרקתאגידים9במיוחדצדדי-מדובריםבתהליךחד,שנית

המערכתאינה,שלישית9אומזהמיםאתהסביבה,כאשרהםפוגעיםבזכויותאדם,דוגמהללתבועתאגידים

נידונותבפניתהתביעו9משקיעמובניתלטובתהתאגידההטיההישל,תימשפטמבחינהעצמאיתבאמת

אלאלפיכל,הםלאמקבליםשכר,בניגודלשופטים9טריבונלשלשלושהבורריםהפועליםלמטרותרווח

הבורריםמקבלים,(Icsid)המרכזהבינלאומיליישובסכסוכיהשקעות,בטריבונלהנפוץביותר9מקרהתביעה

זהיוצרתמריץחזקלצדד,שבהרקהתאגידיםיכוליםלתבוע,במערכתשאינההדדית9דולריםליוםאלפי

הסדרייישוב'9כיפסיקהידידותיתלתאגידיםתסלולאתהדרךליותרמקריםויותרהכנסהבעתיד,בהם

,ומאוזנתלפתרוןסכסוכיהשקעות,עצמאית,מדינהכפישהםבנוייםעתהאינםשיטההוגנת-סכסוכימשקיע

9איןכלביקורתשיפוטיתעלהטריבונלעלידיביתמשפטעצמאי,לבסוף9'ולכןאיןלהסתמךעליהםלמטרהזו

וכולליםקנסותענקשיכולים,גםאםהםטועיםמבחינהמשפטית,ההחלטותהןסופיותומחייבותאתהמדינות

 9ניתןלבטלפסקידיןרקמטעמיםפרוצדורלייםמוגבליםמאוד9להביאלפשיטתרגלשלהמדינותהנתבעות



 מדינה-ישראל ויישוב סכסוכי משקיע .8


הסכמיהגנהעלהשקעותחוץוהקשר"פרסםעודדבונהמאמרבשם,0999באפריל,שנים02-לפניכ

המאמרמהווהסקירהמקיפהומעמיקהעלמערכת(9010גיליון,הרבעוןהישראלילמסים) "הישראלי

ומשקףככלהנראהאתהלכיהרוחודעותאנשי,ההסכמיםהבילטרלייםהעולמיתשלהגנהעלהשקעות

 :מענייןבמיוחדהניתוחשלנקודתהמבטהישראלית9ומשרדהממשלההאחריםבתחוםזההאוצר

וכללימסחרהוגן,כלכלהחופשית,התפישההכלליתהיאכיביןמדינותמערביותבעלותמשטריםדמוקרטיים"

עלולחתירהלהסכמיםעםמדינותאלה9איןצורךבהסכמיםלהגנהעלהשקעות,מסודריםומעוגניםבחוק

כימדינותמפותחותחותמות,זאתמשוםשידועלכל9להעמידאתישראלבאורשליליולפגועבמעמדה

ישראלנמנעתמליזוםהסכמי,לכן9הסכמיםכאלהרקעםמדינותהנחשבותעלידןכמסוכנותולאיציבות

 "השקעותאלה

סעיףזהבאלהבטיחאת9סכסוכיםאחדהמרכיביםהמרכזייםשלהסכמיהגנהעלהשקעותהואסעיףיישוב"

מימושכלהסעיפיםהנוגעיםלטיפולוהגנהעלמשקיעיםומתווהדרךלפתרוןסכסוכיםומחלוקותבדבר

בכלהסכםישנוהליךשליישובסכסוכיםשבדרךכלל9פרשנותביןמשקיעלמדינהמארחתוביןהמדינותעצמן

במידהולאניתןלמצואפתרון9רכתהמשפטהמקומיתמתחילבניסיוןליישבאתהמחלוקותבאמצעותמע

 "ישנןאופציותאחרותליישובסכסוכיםכמוהליךפישורובוררותבינלאומית,בהליךראשוניזה

הסכמיהגנהעלהשקעותהפכובשניםהאחרונותלמכשירמוסדיהמשקףאתשיתוףהפעולההכלכלי"

ההסכם אמור יותר להגן על משקיעים ישראלים ,מבטישראליתמנקודת9והמדיניביןישראללמדינותהעולם

הדגשהשלי"9)בהתאםלתפישתנואתעצמנוכמדינהמפותחתל מאשר על משקיעים זרים בארץ"בחו

 9(9פ9א

הסכמי הסחר החופשי והסכמי הגנה על ,להערכתיכיום9מאזכתיבתהמאמרזרמוהרבהמיםבירדן

יישוב 'והכוללים מנגנון ( הלןל)דוגמת ההסכם עם קולומביה , השקעות חוץ שישראל חתומה עליהם

מגינים יותר על משקיעים זרים בארץ מאשר על ,באמצעות טריבונל בוררות' מדינה-סכסוכי משקיע

לאומיים דרך -וחושפים את המדינה בפני תביעות עתק של תאגידים רב, ל"משקיעים ישראלים בחו

 .במדינות שאיתן לישראל הסכם כזהחברות בת של תאגידים אלו הרשומות 

 
רובםהמכריעשלהסכמים,הסכמיסחרוהסכמיהגנהעלהשקעותחוץבילטרליים01-כישראלחתומהעל

מכפיפיםאתו,משקיעיםזריםלביןהמדינותהחתומותעלההסכםאלהכוללמנגנוןמחייבליישובסכסוכיםבין

http://corporateeurope.org/trade/2012/11/chapter-4-who-guards-guardians-conflicting-interests-investment-arbitrators
http://www.washingtonpost.com/opinions/kill-the-dispute-settlement-language-in-the-trans-pacific-partnership/2015/02/25/ec7705a2-bd1e-11e4-b274-e5209a3bc9a9_story.html
http://www.washingtonpost.com/opinions/kill-the-dispute-settlement-language-in-the-trans-pacific-partnership/2015/02/25/ec7705a2-bd1e-11e4-b274-e5209a3bc9a9_story.html
http://www.washingtonpost.com/opinions/kill-the-dispute-settlement-language-in-the-trans-pacific-partnership/2015/02/25/ec7705a2-bd1e-11e4-b274-e5209a3bc9a9_story.html
http://www.washingtonpost.com/opinions/kill-the-dispute-settlement-language-in-the-trans-pacific-partnership/2015/02/25/ec7705a2-bd1e-11e4-b274-e5209a3bc9a9_story.html
http://www.osgoode.yorku.ca/public-statement-international-investment-regime-31-august-2010/
http://www.osgoode.yorku.ca/public-statement-international-investment-regime-31-august-2010/
http://www.osgoode.yorku.ca/public-statement-international-investment-regime-31-august-2010/
http://www.osgoode.yorku.ca/public-statement-international-investment-regime-31-august-2010/
http://ozar.mof.gov.il/museum/hebrew/rivhon1.htm
http://ozar.mof.gov.il/museum/hebrew/rivhon1.htm
http://ozar.mof.gov.il/museum/hebrew/rivhon1.htm
http://ozar.mof.gov.il/museum/hebrew/rivhon1.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/10BF167F-F977-465E-9A56-C3A74751A848.htm
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אזרחיישראללהחלטותשלהמשפטוזכויות-עצמאותבתי,אפשרויותחקיקתהכנסת,ריבונותהמדינה

 9לאומיים-משקיעיםותאגידיםרב

עלקייםמתאגידיםעיסשל'זכויותיהם'בהסכמיםאלושםאת'יישובסכסוכים'או'יישובמחלוקות'פרק

לאומיים-אתהמדינהבפניתביעותמתאגידיםרבוחושף,ישראלושלממשלתאזרחיישראלזכויותיהםשל

9בעליעצמהבהיקףשלמיליארדידולרים

9ללאהדדיות, חדשות לאומייםזכויות-ולתאגידיםרב זרים לספקלמשקיעיםישראל מחייביםאת הסכמיםאלו

איןלהםמחויבותלמדינהוהםיכוליםלהמשיך9נדרשיםלעשותדברבתמורההתאגידיםאינם/המשקיעים

 .סביבתיות חברתיותאוהתחייבויות ,אםבכלל, מהמשקיעיםנדרשמעט.בפעילותםמתיובמקוםשהםרוצים

ובכללזה, חדשותאלו זכויות של לכאורההפרותלתבועפיצוייםמהמדינהבגיןהתאגידיםיכולים,לעומתזאת

 9שלהםומרווחיהםהעתידיים מערךההשקעות הפחיתהכי טועניםשהםעלמדיניותפנים פיצוי זכותלדרושה

 המשפטאתמערכת לעקוף משקיעיםזריםהמסמיך',מדינה-משקיעיישובמחלוקת'בהסכמיםמוגדרמנגנון

  .בטריבונליםפרטייםבינלאומיים ממשלתישראלפיצוייםכספיים לתבועבישראלו

ממשלתישראלהחתומהעל עם למעמדשווה הזרים והמשקיעים פרטייםה תאגידיםה מעלהאת מנגנוןזה

  .בינלאומייםשלמדינתישראל הסכמיםאמנותו לאכוףבאופןישירפרטיים תאגידיםומעצים,הסכמיםאלו

 ממשלת לתבועאתגם ביכולתם, חסינותהריבוניתשלישראלאתה לארק לעקוףיכולים התאגידיםהזרים

.בישראל לבתימשפט מחוץהישראליים החוקיםוהתקנות לאתגראת,ישראל



וחשיפה, אפשרויותהחקיקהבכנסת, למרותהפוטנציאלההרסניבהסכמיםאלולגבימדיניותהממשלה

 .י הכנסת ואינם עומדים לדיון ציבורי"ההסכמים אינם מפוקחים ע ,לסיכוניםפיננסייםאדירים

-מ' תפקידהפרלמנטבאישוראמנותוהסכמיםבינלאומיים'לפידוחשלמרכזהמחקרוהמידעשלהכנסת

תהליךאשרוראמנות …הממשלההיאבעלתהסמכותלחתוםולאשרראמנותבינלאומיות,בישראל" ,3552

אין חובה לקבל את הסכמת הכנסת לחתימה על  ,ככלל .רבחקיקהמפורשתאלאבנוהגבישראלאינומוסד

פיו הממשלה מביאה לאישור הכנסת אמנות בעלות חשיבות -אך במהלך השנים התגבש נוהג על ,אמנות

תקנוןהממשלהקובעכיניתןלהביאלאשרורהממשלה .מיוחדת לפני שהן מאושררות ונכנסות לתוקף

".לאחר שהיתה מונחת במזכירות הכנסת לפחות שבועיים בתקופת המושב רקאמנהבינלאומית



הסמכות לכרות ",באוניברסיטההעברית,בפקולטהלמשפטים'לאומי-הפורוםלמשפטבין'מחקרמקיףשל

,תומרברודי,רותלפידות,שכתבומשההירש"רפורמהניתוח ביקורתי והצעה ל: אמנות במדינת ישראל

הדין החוקתי בישראל עדיין מעניק כמעט "מצייןכי5119-יובלשניב,עדנועם-גיל,ברקמדינה,גיאהרפז

וזאת בהתאם , לרשות המבצעת 9(פ9לאומיותא-אמנותבין)את כל הסמכויות בתחום משמעותי זה 

שלפיה , החלטתו של בית המשפט העליון בפרשת קמיאר -נהלהחלטה שנתקבלה לפני כארבעים ש

במדינת ישראל נשתמרה "וכן."  הממשלה לבדה היא המוסמכת לכרות אמנות בשם מדינת ישראל

בכפוף לחריג )הגישה שלפיה הסמכות להתקשר בשם המדינה באמנות מסורה באופן בלעדי לממשלה 

 ." ונות ישראל על שטח כלשהובאשר להסכמי שלום הכרוכים בוויתור על ריב, אחד

 

הפחתתמכסיםכמקרהמבחןלשחיקהבריבונות על5101במאמרשפורסםביוניכותבתומרברודי'פרופ

מעלהסוגיותכבדותמשקלשל,שבוהמדינהקושרתאתידיהלעתיד,מצבזה":הכלכליתשלהמדינה

שהיא המוסמכת בישראל לערוך , את הידיים קושרת בדרך כלל הרשות המבצעת99 999לגיטימיותציבורית

שכןגם,ובכל זאת ההשפעה לאורך זמן היא כשל חקיקה ראשית ואף יותר מכך, לאומיים-הסכמים בין

חקיקהראשיתואפילותיקוניםחוקתייםאינםיכוליםלשחרראתהמדינהמהתחייבויותיההמשפטיותבמישור

 9(הדגשהלאבמקור")לאומי-הבין

 

יכול לשמש ( עדיין לא אושרר) 2013שנחתם בספטמבר  יההסכם הסחר החופשי בין ישראל לקולומב

 . דוגמה לבעייתיות המשמעותית של הסכמים אלו

 של משקיעים של השקעות על והגנה שקידום בכך להכיר"במבואלהסכםנכתבכיישראלוקולומביהמחליטות

";הדדית עסקיתמועילה פעילות לעידוד יתרמו האחר הצד בשטח אחד צד

 יישוב"ועל,"עליהן והגנה השקעות קידום"דןבהתחייבויותהצדדיםלהסכםל,בהסכם'השקעות'01פרק

 ולבקשת,ביןשארהאפשרויות ,מחלוקתכזותיושב"9האחר הצד של משקיע לבין צד בין מחלוקות

 הסכמתו את בזה נותן",(ישראלוקולומביה) מתקשר צד כאשרכל,הוק אד בוררות ערכאת י"עהמשקיע

http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m00647.pdf
http://www.idi.org.il/ספרים-ומאמרים/פרלמנט/גיליון-65/הוא-ימכור-לך-מרחב,-השדה-המוזהב-ריבונות-המדינה-והמשפט-הכלכלי-הבין-לאומי/
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/5F69B165-8F80-4DDC-8354-AFCF38B31BB4.htm


10 
 

 ,בפניהבוררות המחלוקת את הביא שהמשקיע ומרגע"בינלאומית לבוררות המחלוקת להבאת תנאי ללא

 9ביןהצדדיםלהסכם"יישובמחלוקות"הדןב05מענייןשבהסכםקייםגםפרק.סופית תהיה בהליך הבחירה

מנוסחותבשפהמעורפלתה, זכויות יתר מספר,לאומי-קריתאגידרב,הסכמיסחראלומקניםלמשקיעהזר

:ביןהשאר9במתכוון

 

 הזכות לעקוף את מערכת המשפט בישראל 

בטריבונלים,ישירות,ולתבועאתהממשלה,יוכלולעקוףאתבתימשפטבישראללאומיים-תאגידיענקרב

,הנותניםדיןוחשבוןלציבורבישראל,פתוחים,להחליףאתבתימשפטהריבוניים9טריטוריאלייםפרטיים-אקס

9הפתוחהלשחיתות,נגועהבניגודיענייניםעםסמכויותשרירותיות,מערכתסגורהב

רגולציה,יצוייעתקעלרווחיםשאבדוואףעלרווחיםצפוייםבגללתקנותעבודהמחמירותפהםיוכלולדרוש

9'רגולציהשלתרופותומזוןוכו,סביבתית

 .הזכות לעקוף את מנגנון החקיקה של הכנסת

שיתבררובטריבונלים,באמצעותתביעותנגדהממשלה,יכוליםלעקוףאתהכנסתלאומיים-תאגידיענקרב

9פיצוייעתקעלרווחיםשאבדוואףעלרווחיםצפוייםבגללחקיקהשלהכנסתל,םפרטיי

מספראנשיםפרטייםמופקדיםעלהכוחלסקורולפסוקללאכלהליךהגבלהאוהליכי,טריבונליםאלוב

ואתכלהחוקיםוהתקנותהנובעים,אתההחלטותשלבתיהמשפט,אתכלפעולותיהשלממשלה,ערעור

9סתמהכנ

איומיםבתביעותבמיליונידולריםבפניאבל9אמנםהטריבונליםלאיכוליםלהכריחאתהממשלהלבטלחוקים

הליכיקביעתמדיניותציבוריתולחסל,להחליש,שמשכנשקרבעוצמהכדילעכביכולל,טריבונליםפרטיים

9וחקיקהשאינהרצוייהלתאגידיםאלואחראית

Indirect” Expropriation“'עקיפה'הגנה מהפקעה 

מדוברעלתקנותופעולותאחרותשלהממשלההמקטינותבאופןמשמעותיאתהערךשלההשקעותשל

ממשלתישראלתהייהחייבתלשלםלמשקיעיםהזריםאםמדיניותרגולטוריתשלה9המשקיעיםהזרים

תאגידים9גםאםמדיניותכזוחלהבמידהשווהעלחברותמקומיותוזרותמפחיתהאתהערךשלהשקעתם

ותחומיאינטרסציבורי,בריאות,יוכלולתבועאתמדינתישראלבגיןחוקיםשבאולהגןעלאיכותסביבה

9שחוקקובתהליךדמוקרטי,אחרים

שיתזכות ליחס לפחות כמו שיש למשקיעים מקומיים ולמשקיעים מכל מדינה שלי

זכותזומקטינהאתכוחהשלהממשלהלפעולבאסטרטגיותפיתוחלאומיותששימשובעברברובהכלכלות

אבלעםהשפעהלאפרופורציונליתעל,פעולהרגולטוריתשחלהעלכלהתאגידים,יתרעלכן9המצליחות

9משקיעזריכולהלהתפסכהפרההתחייבותשלהמדינה

של תאגיד' ציפיות'ואמת את הלמסגרת רגולציה שת' זכות'ה

9ממשלותישראלחייבותשלאלבצעשינוייםכלשהםבמדיניותרגולטוריתלאחרשההשקעותנעשו,כלומר

זכות לתנועות הון חופשיות

עלאףשבקרהעלתנועותהוןעזרהלכמהמדינותלמנועאת,אסורלישראללהטילמגבלותעלתנועותהון

9שלהמשבריםהפיננסייםהעולמייםבשניםהאחרונותהתוצאותהגרועותביותר

ותנאיםאחרים,להעבירטכנולוגיה,איסור לדרוש ממשקיעים זרים להשתמש בחלק מסוים של ייצור מקומי

9ששימשובעברככלילפיתוחהכלכלההישראלית



 לעשותואפשר מה צריך  .9



לטותוהדיוניםבתחוםהסכמיסחרחוץישלחוקקחוקהמגדירומסדיראתהסמכויותוהליכיקבלתההח

עדאז9שיתוףהציבורויחייבאישורהכנסתלחתימהעלההסכם,שיאפשרפיקוחפרלמנטרי,והסכמיםדומים

והממשלה9'מדינה-יישובסכסוכימשקיע'סעיף/הכנסתוהממשלהצריכיםלאלאשררהסכמיםהכולליםפרק

'מדינה-יישובסכסוכימשקיע'סעיף/כולליםפרקצריכהלשקולאתביטולההסכמיםהקיימיםה



פרלמנטחלטהשעברהבהפרלמנטההולנדיכפישמתבטאתבהתאמץאתעמדתכנסתאנימציעשה,עדאז

:TTIP-ו CETAבהסכמיISDSתלהכללתמנגנוןמתנגדה,5102למארס00-ב

והגנהשוויון,דמוקרטיה,חירות,אדםכבודערכיםכמובכךשוהחוקתיתשלנובהתחשבבדמוקרטיה999הבית"

במערכתהפוגעיישובסכסוכיםלאיכילTTIPמצהירכי;חייבתלהיותמובטחיםוזכויותאדםהסביבהעל
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"999שלנוהדמוקרטיתההחלטותקבלתושלנוהמשפטיתהלאומית



:5100מאפרילממשלתאוסטרליה אתעמדתוא

בהסכמיסחרעםמדינות'מדינה-יישובסכסוכימשקיע'ממשלותאוסטרליהביקשואתהכללתהליכי,בעבר"

אםתאגידים9ממשלתגילארדתפסיקאתהנוהגהזה9וזאתלבקשתתאגידיםאוסטרליים,מתפתחות

יצטרכולבצעהם,אוסטרלייםמודאגיםלגביהסיכוןהריבוניבמדינותהשותפותלהסכםסחרעםאוסטרליה

  9"הערכותמשלהםאםהםרוציםלהתחייבלהשקעהבמדינותאלה

 

לקבלזהלאהפריעלהלהמשיך,ISDS9עםמנגנוןברזילמסרבתמזהשניםלחתוםעלכלהסכםסחר

הסכמיםכאלובסוף00ברזילדנהעל9לברזילאיןכלהסכמיהשקעהבינלאומייםבתוקף9השקעותזרות

הפקעה'שישהמההסכמיםנדחועלידיהקונגרסהברזילאיכי9אבלאףאחדמהםלאיושם,0991שנות

9אתהחוקההברזילאיתnon-compliantתואמים-נחשביםכאי'מדינה-יישובסכסוכימשקיע'ו'עקיפה

והודוISDSסעיפיעםמהסכמיםיסוגהודיעהשתאפריקהדרום:ברזילבעקבותיהשלהולכותותאחרותמדינ

9שלהםיגיעמועדהחידושכאשרמתכננתלאלחדשהסכמיםכאלהאינדונזיה9אתאותוהדברלעשותשוקלת



:ISDS-מצייןרשימהשלמדינותהמתנגדותלPublicCitizenעמותההאתר

 הכללתמנגנוןפהאחדנגד, 3500לפברואר 9 -הצרפתיהחליטבהסנאטISDSבהסכםהסחרשל

האסיפה.  TTIP –' טרנסאטלנטיתסחרוהשקעותשותפות'ובהסכם  CETAהאיחודהאירופיעםקנדה

 .3502נובמברל 32-הצרפתיתהחליטההחלטהדומהבהלאומית

 אוסטרליהמתנגדתלכךשסעיפיISDSבהסכםTPPכפישמעידפרקההשקעהבהסכם,יחולועליה

51059שדלףבחודשיוני

 הודיעורשמיתעלפרישתםמאמנת5105-וונצואלהב,5111-ב,בוליביהICSID9The International 

Centre for Settlement of Investment Disputes9

 אתחוזהההשקעותהבילטרלי5119-ונצואלהגםסיימהב(BIT)9עםהולנד

 ועדתביקורתאזרחית"יצרה,עשרההסכמיסחרבילטרליים,5119ממשלתאקוודורסיימהמאז" ,

ומכשיריבוררותבינלאומייםאחריםכדילקבועאםהםהמבקשתלסקורולהעריךהסכמיסחרבילטרליים

 .3559בשנתICSID מאמנתהפרשגםאקוודור. תואמיםאתהאינטרסהלאומישלהמדינה





אמנוןפורטוגלי

 ליר-חוקרבמרכזחזןבמכוןון

 

http://www.asil.org/insights/volume/15/issue/22/australian-trade-policy-statement-investor-state-dispute-settlement
http://www.economist.com/news/finance-and-economics/21623756-governments-are-souring-treaties-protect-foreign-investors-arbitration
http://www.citizen.org/documents/isds-quote-sheet.pdf

