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המדינותולאסיפתהמכינהלוועדהישראלבמשלחתחברהיההמחבר.כירושליםהעברית
זוברשימההמובעותהדעות.2001-2003בשניםהפליליהבינלאומיהדיןכיחשלהחברות

.ישראלמדינתשלאול"צהשלרשמיותעמדותמשקפותואינןבלבדהמחכרשלהן
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מבוא.א

זכויותשלקשותלהפרותאואזרחיוכלפיקודםמשטרשללפשעיוההתייחסות
ביותרמשמעותיאתגרהמציבותהבעיותמןהיאאזרחיםמלחמתבמסגרתהאדם

או'מדכאיםמשטריםבין)Transition("מעבריים"בתהליכיםשמצויותלחברות

אתלדיןלהעמידלדרושהיאהטבעיתהנטייה.דמוקרטיהלביןפנימיותמלחמות

חסינות"הנגדהמאבק,אכן.פשעיהםעלחשבוןעמםולבואהעברותמבצעי
אסא)"ממשלתיים-אלארגונים"שלפעילותםבמוקדעומדImpunity("1("מעונש

Governmental Organizations(נשאלת,זאתעם.האדםבזכויותהעוסקיםרבים

הטובהבהכרחהיאהעברותמבצעישללדיןהעמדהשל,זוחלופהאםהשאלה

המשפטבמסגרתלפעולשלאהמדינהתעדיףשבהםמצביםייתכנוהאם?ביותר

אם,המדינהשלבשטחהכללמצוייםאינםהעברותשמבצעימשוםאם,הפלילי
שקיימתמשוםואם"מאחורהעבראתלהשאיר"החדשלשלטוןיותרשנוחמשום
האם,מכךיתרה?יותרטובותתוצאותיניבאחרמעבריבאמצעישהשימושהערכה
החברהבמסגרתהפליליבמשפטלשימושחלופות?כזולבחירהלגיטימציהקיימת

Truth("ופיוסאמתועדות"שלבדמותןקיימותהמעברית and Reconciliation

Commission((או"חקירהועדת":להלן"))חלופותשלויישומן,חנינה,("71

פליליות-בתרסנקציות,בשלטוןההשתתפותמניעתכגון,מגוונותמשפטיותלבר
.אחרימ2פוליטייםפתרונותאו

היורידיזציהתהליךהואהאחרוניםבעשוריםהבולטיםמהתהליכיםאחד,ברם
חילופישלהפוליטיקהעלפסחלאזהתהליך.המודרניתהחברהעלהעובר
השמוניםבשנותהלטיניתאמריקהאתששטפוהדמוקרטיזציהגלי,ואכן.השלטון

כעבוראפריקהודרוםאירופהמזרחאתששטפואלוכמו,הקודמתהמאהשל
הדיון.הבינלאומיהמשפטיהיוםסדרלראשהמעבריהצדקשאלתאתהעלו,עשור

החובהשעיקרה,הלגליסטיתהפרדיגמהבגיבוש,בעיקר,התמקדאלובסוגיות
וטבחלשעברביוגוסלביההמלחמה,אכן.האדםזכויותמפריאתלדיןלהעמיד

החסינותלענייןם"האושלהמיוחדהדווח,(אתאב)וינה'גלואיידיעלמוגדרתזוחסינות1
",bringing,0:כדלקמן,מעונש 'Impunity ' means the impossibility, de Jure or de facto

crimsnat civilt!4accoant - whetherק!the petpetrators of haman rights violations

any m

~

usly0,subjectזס(01חadministrati~e or disciplinary prvceedings - since they

"them being accused, arrested, tried and.
" fOU~d guiltp, convicted10that might lead

The:1996,ביוני20מיוםח"דוראו.(ב.מ-שליההדגשות) Administration of Justice

:10186085oftheע

Impunity

~

ofI

Pi

erpetrators~ of051מנ[תס)"~

Detainees

o1f5י186אand

I

the

j

:

Human

(1)11.art11annex18/1996/2.5ח/(א.6/4ם")and political nghts014י)of Human ffights

1ela003f53802566aabbabd5f8fd54/0/%ttp://wwsvנ5?0 .unhchrch

~

lwidocdaJiuridoca.nsf

.("אתReport701"או"וינה'גח"דו":להלן)pendocument[(visited1851ח2005.9.170)
דיון.ארץלחבליאומיעוטיםלקבוצותאוטונומיהוהענקתמחדשפוליטיכוחחלוקתכגון2

רשימהשלממסגרתהחורגהמדיניותקובעילרשותהעומדותהפוליטיותבחלופותמפורט
.זו
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בינלאומידיןובית,בינלאומייםייעודייםטריבונליםלהקמתהובילוברואנדההעם
.("הפליליהבינלאומיהדיןבית"או"ICC":להלן)לאחרונההוקםקבועפלילי
ביןמשלביםאשר,3מעורביםטריבונליםכמההוקמו,אלוטריבונליםשללצדם

נוסה,אלהטריבונליםלצד.הלאומיתזולביןהבינלאומיתהפליליהמשפטמערכת
.לעילהוזכרואשר,אחריםפתרונותשלל

המוצהרתשמטרתםטריבונליםשמונההאחרוןבעשורהוקמו,זולמגמהבהתאם
ם"האו.הבינלאומיהמשפטמןחמורותעברותשלמבצעיהםאתלדיןלהביא
הטריבונל":להלן)4ביוגוסלביהלשיפוטהפליליהבינלאומיהטריבונלאתהקים

הטריבונל":להלן)5רואנדהשלהפליליהבינלאומיהטריבונלואת,("היוגוסלבי

Rome~-המכוחנוסדהפליליהבינלאומיהדיןבית.("הרואנדי Statue of the

International Criminal Courtטריבונליםארבעההוקמומאז.19986כשנת
כיבושבמהלךשבוצעובהפרותלעסוקכדי-ופנימייםבינלאומיים-מעורבים

ודתילאומימיעוטשלאלימיםודיכויהפליה,7(1999,המזרחיתטימור)עריץ

ותובעיםשופטיםלצדמקומייםותובעיםשופטיםמכהניםשבוטריבונלהואמעורבטריבונל3
חמורותבינלאומיותעברותעלנאשמיםלשפוטהיאהטריבונליםמטרת,ככלל.בינלאומיים

נכללותלעתיםכיאם,(מלחמהופשעיהאנושותנגדפשעים,עםהשמדתפשעבעיקר)
הוסמך,למשל,כך.מדינותשלהפנימיהמשפטמתוךפרטניותעברותגםבסמכותם
חוקיםמכוחרכושוהשמדתקטינותניצולשלעברותלשפוטליאוןסיירהשלהטריבונל
באופן.9הערהלהלן,לאודסיירהשלהטריבונללחוקת5'סראו:המדינהשלספציפיים

דתירקעעלורדיפהעינויים,המתהעברותלשפוטקמבודיהשלהטריבונלהוסמך,דומה
,'רוזמר'החפשעילשיפוטהקמבודיהטריבונללחוק3'סראו.הקמבודיהפליליהחוקמכוח
קרי,הטריבונלמובילישלהלאומיתלזהותנוגעהטריבונליםביןנוסףהבדל.10הערהלהלן
.(בינלאומייםאומקומייםממנופטיםמורכבותוהתביעההנשיאותאם

4International TribunalתגEstablishing0תUnited Nation: Securitf Council, Resolution

International Law01for the prosecution of Persons Responsible for Serious Vlolations

..Doc.ט.א,the Fonner Yugoslavia,0the TerrititoryתוLaw Commitiaed188ש,and Humanit

1203(1993).I .L.M32תוreprinted,(1993)827/5])1/5(או"היוגוסלביהטריבונל":להלן ,,,
.("1[רז

5Establishing the International(1994)955United Nation: Security Council, Resolution

1598(1994)I .L .M33יreprinted,(1994)955/5/5אא.Doc.ט.אT4ribunal for Rwande

.("1[1ני"או"הרואנדיהטריבונל":להלן)
6,9/183Doc . NCONF.

i

~1998,ט.א. July17the atelnational Criainal colJftl01Rome

,

Statue

(1998)999.I .L .M37(או"רומאחוקת":להלן"t("Rome Statue

7the00ת.11/2000תUnited Nations Transitional Administration " East

'

Timor, Regulation

(2000March6)11/2000/4זאט[ז/6אא,East TimorתגOrganization of courts

Oastת2005.9.170) visitedס.[ש61:"*ווע,.תט.0[0800קש/שם161/אשתט%/1(800118ס.ת4ק'

פשעי,עםהשמדתבעברותלשיפוטמיוחדיםפאנליםמינוימאפשר,שלעיללצו3.10
בתקופתשבוצעוועינוייםמיןעברות,רצחלעברותוכן)האנושותנגדופשעיםמלחמה
סמכותםאתקובעאשר,15/2000צובהוראתהוקמוהפאנלים.(1999משנתבחלקהמעבר
:הללוהעברותבשיפוטשיחולוהפליליהמשפטשלהכללייםהעקרונותואתהעניינית

0Eastת.0815/2000 Timor, Regulation]6United Nations Transitional Administration

,the Establishment of Panels with Exclusive Jurisdiction over Seri~us Criminal offences
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ופשעיו9(2002,ליאוןסיירה)מדםעקובהאזרחיםמלחמת,8(2000,קוסובו)
טריבונלבעירקהוקםבאחרונה.0ן(2003,קמבודיה)שהוחלףרצחנימשטרשל

איןבבסיסו.11("העירקיהטריבונל":להלן)'הבעתמשטרפשעילשפיטתמיוחד

ooo) [http://www .un.org/peace/etimor/untaetRIReg2June6)15/2000/[)7דעגזיה%1ע
ת2005.9.170)

,

aast

~

visited0015מ4שע(או"טימורמזרחשלהפאנלים":להלן"Panelsזש').
שופטיםשלמינויםאתאפשרבקוסובום"האושלהזמניהממשלשל6/2000צו8

Unitedת860א:ראו,מיטרובהמחוזשלהמקומייםהמשפטלבתיבינלאומייםותובעים

the Appointment06,2000.80תKosovo , RegulationתוInterim Administration Mission
,and Removal from Office of International Judges and International Prosecutors

a62w/UNMIK/REG(Feb15.2000)[קן6://ויויץי.ט61םטן1תותם.0[ש[5ם1840ט8ס/2000/

oastת2005.9.170) visited[2000ס0.06אא].קוסובושלשטחהלכללהורחבזהצו:

,0Kosovoת.34/2000ת0 RegulationתוInterim Administration Missionת860אUnited

Office Of International Judges and Internationalוחס"the Appointment and Removal

..unmikonline..,שא://יול,ו](2000May27)4"000"15(1.1)0עשח41ואט,Prosecutors

United:נוסףבצודחוקן0[ש[5ת10אש8ס/2000/[834ס-6.00!ש](visited1851ת2005.9.170)

the"02/2001.80Kosovo . Regulation8ןInterim Administration Mission608פא

Appoinhnent and Removal from Office of International Judges and Intelaational

/r .unluikonline .i .orgעיווץו//::http[(2001.12]תפ)15(1.1)411ןאט(,1%(]/2/2001,Prosecutors
(2005.9.1708visited!185)[802ס-01.א!1וח]/פורסם2003בשנת.8ש8מ([5ח2001/0

Kosovo,0Provisional,:ראו,קוסובושלהמהותיהפליליהקודקס Criminal Code

ן41ןאט/10ע/25/2003(2003June6)[6(ש://ושש,.טת11ת0ן1שתע.0[ש[5ם10א1ם8ס/2003/עא-

Kosovo"או"קוסובושלהפליליהחוק":להלן)25-3%2.מ4ק(visited!185ם2005.9.170)

"Criminal Code(.
נחתם,2000באוגוסט14מיום(2000)1315בהחלטההביטחוןמועצתלהנחייתבהמשך9

Agreement:מיוחדטריבונלהקמתעלליאתסיירהממשלתוביןם"האוביןהסכם Between

Special1101

~

the Establishment0תSierra Leone01

~

the United Nations and the Government

!185)]sl.org/scsl -agreement.hUTII-5(16]ת2002.8)[קא6://ו,לש"סcourt for Sierra Leone

(2005.9.1708visited(5[-5["או"לאוןסיירהשלהטריבונל":להלן").הטריבונלחוקת
-:זהלהסכםספחתנ

~

.org/scsl51-sc..קא6://יןץיץי]the Special couft for Sierra Leone0זStatue

stahlte[(visited!185ת2005.9.170) .html(או"ליאוןסיירהשלהטריבונלחוקת":להלן
"Statute]5-]5").

The:ראו,מקומיחוקמכוחנוסדבקמבודיה'רוזמר'החפשעילשיפוטמיוחדטריבונל10

Cambodia01the couns61the Extraordinaly Chambers01the Establishment"0Law

,Democratic Kampuchea,0Crimes Committed during the Period01for the Prosecution

OLaw2%ht

*
://g"vw .cambodia.gov .kvkrdpdfs/KR[(2001.Aug10)1/5א/0801%8עי

visited1851)lת0 ) .pda20200%Sept20%206%trans20%Eng(20%promulgated20%as20%

Cambodian"או"הקמבודיהטריבונלחוק":להלן)2005.9.17) courts Law"(.במאי13-ב
הקמתעלקמבודיהממשלתלביןם"האוכיןההסכםטיוטתאתהכלליתהעצרתאישרה2003
ם"האוביןההסכם.(ג/57/ת228החלטה)'רוזמר'החפושעילשיפוטמיוחדמשפטבית

ם"האושלמשותףצוות.הקמבודיבפרלמנטואושרר2003ביוני6-בנחתםלקמבודיה
http]-:ראו.הטריבונללהפעלתהיסודותהנחתבעבודתהחלכברוקמבודיה ://www.cam

bodia.govkh/krvenglisWchrono~[(visited!185ת2005.9.170) .htm

11]the Iraqi Special Tribunal [http ://www. iraq-ist.org/en/about/statute.htm01Statuteס6ז

visitedת2005.1730)

Iraqi"או"העירקיהטריבונלחוקת":להלן)(18" Tribunal Statute"(.
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הטריבונלבחוקת,ואתעם.12מעורביםסממניםבוישכיאף,מעורבזהטריבונל

הטריבונלאתיהפוךאשרצעד,13בינלאומייםשופטיםשללמינויםהאופציהקיימת
.מעורבלטריבונל
העוסקתבכתיבההלגליסטיתהפרדיגמהשלמעורערתהבלחיעליונותהחרף
מסודרתבחינהבכתיבהאיןואולם.מרובהביקורתעליהנמתחה,מעבריבצדק
זוברשימה?המעבריתבמסגרתהפליליבהליךהשימושראוימתיהשאלהשל

השימושנאותותלבחינתסדוריםקריטריוניםלגבשהאפשרותאתלבחוןנבקש
המעבריהצדקמושגאתהראשוןבפרקנבחן,בהתאם.זובמסגרתהפליליבהליך

השניבחלקה.נגדההביקורתעלשנעמודתוך,השלטתהלגליסטיתוהפרדיגמה
קריטריוניםונציע,המעבריהצדקליישוםהשונותבחלופותנדון,הרשימהשל

תוך,המעבריתבמסגרתהפליליהמשפטאתליישםראוימתיהשאלהלבחינת

נדון,לסיום.אחריםמודליםיישוםושליישומושלקונקרטיותבדוגמאותדיון
תוך,המוצעיםהקריטריוניםלפי'הבעתמשטרפשעילשיפוטהעירקיבטריבונל

ידיעלואומץהקואליציה14שלהזמניתהרשותידיעלשנבחרהמודלבחינת
.ביקורתיתבראייה,הזמניתעירקממשלת

ביקורתיתראייה:המעבריבצדקהלגליסטיתהפרדיגמה.ב

Transitional("מעבריצדק"המונח Justice(הנמצאתחברהשבובאופןעוסק
מתייחסת,דמוקרטילשלטוןפנימיתממלחמהאודמוקרטיבלתימשלטוןבמעבר
שקדמהבתקופהשבוצעואחרותבינלאומיותולעברותהאדםזכויותלהפרות
המבצעיםשללדיןבהעמדתםעוסקתאיננהזורשימה.הדמוקרטיהלשלטון
מלחמהבמסגרתמלחמהפושעילמשל)מעבריתבמסגרתשלאבינלאומייםפשעים

מדינתיתפניםבמסגרתאחרותחמורותהפרותמבצעיאו,מדינותשתיבין

,הטריכונללשופטיזריםמשקיפיםאויועציםמינוימחייבתהעירקיהטריבונלחוקת12
.14,7אאס.6(6),7(8),80):ולתובעיםהחוקרים-לשופטים

חובהקובעאשר,העירקיהטריבונללחוקת28'סאת,זאתעםלצייןיש.Ibid,אוש.4(6)13
.עירקיםאזרחיםלהיותבטריבונלהמרכזייםהתפקידיםבעליעל

14The Coalition Pyovisional Authority(ייראאו"הזמניתהרשות":להלן]").
Freeman:ראו,ההגדרהשלאחתלפורמולציה15 "Transitional

Justice

: Funda~aental Goals.א
Man28"and.11(ש20)113 Unavoidable

~

:

Complications

,המעבריהצדקעלכלליבאופן.
Teitelתונ(:ראו '"Yheoretical and International Frameworks - Transitional Justice.0.ן

,R.G. Teitel Transitional Justice (New York;893(2003)1.11',711Fordham26"New Era

Comparative Analysis" CIAO4-Garrett "Models Of Transitional Justice.11.5;(2000 קי*.אמ0.0180[158ש/6.58502/58502(1ת1](185,
קה6://ע"

0Workingא.00/6(2000)[ Papers

4:and Invalidity4""188.Impunity - Inertia"7050ם6ע.M.M;(2005.9.170תvisited

Bos17"Literahlre.[1אז(1.1(1999)269 Review.הצדקשלההיסטוריתההתפתחותעל

.Harv.1(2003):ראו,המעברי Hum. Rts16"R .G . Teitel ' "Transitional Justice Genealogy

69.
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זכויותשלחמורותהפרותכדי'עוליםאינםאשרבמעשיםאו,(מעבריתשאינה
.חמורות16בינלאומיותכעברותהבינלאומיהמשפטבכלליעוגנוואשרהאדם

בתהליךהפינהאבןכאלהפלילילמשפטמתייחסתזהבתחוםהכתיבה,מראשיתה
הבינלאומיבמשפטהלכתמרחיקותבהתפתחויותנטועיםויסודותיה,המעברית

מלחמתלאחרביחוד,הקודמתהמאהבמהלךשאירעוהאדםובזכויותהפלילי
,ראשית:מרכזייםמקורותמשניניזונההלגלסיטיתהפרדיגמה.השנייההעולם

הפליליהבינלאומיהמשפטשללקודיפיקציהם"האוופעילות,נירנברגמשפטי
זכויותדיני,שניח;18העשריםהמאהשלהחמישיםושנותהארבעיםשנרתבסוף
ופורטו1948משנתהאדםזכויותעלהאוניברסליתמההכרזהשהתפתחוהאדם

האזוריתהבינלאומיתובפסיקהוהאזוריותהבעלאומיות9ןהאדםזכויותבאמנות
חברואלומקורות.האדםלזכויותאמריקני-והביןהאירופיהדיןבתישיצרוהענפה
המשפטאתשמהאשר,הלגליסטיההפרדיגמהשלהבנייןאבניאתוהיוויחדיו

.המעבריהתהליךשלבמרכזוהפלילי

,(פורנוגרפיההפצתאומימיים-תתלכבליםהפרעהכגון)רבותבינלאומיותעברותקיימות16
,עםהשמדתפשע:הבינלאומיתהפירמידהלראשהועלועברותשלקבוצותשלושואולם
בהן,האדםזכויותשלחמורותהפרותבחובהכוללתזוקטגוריה)האנושותנגדפשעים
שלהחמורותההפרותכלומר)מלחמהופשעי(והאפרטהיידהעינויים,הרדיפה,הרצחעברות
היא,רביעיתעברהכילצייןראוי.(המלחמהומנהגידינישלאחרותוהפרותנבה'גאמנות

העולםמלחמתמאזבהגדרתהקשייםבשל,ברם,זובמסגרתהיאאףמצויה,התוקפנותעברת.
לאחרהתוקפנותפשעלהגדרתשנעשתהוהעבודהרומא,חוקתגיבושבמהלךובייחרד,השנייה
.בינלאומיתכעברהכלשהובינלאומיטריבונלשלבמנדטכלולההיאאין,לתוקףכניסתה
Rome,,אart.8-6:רומאבחוקתניסוחןפיעלאלולעברותלהתייחסכיוםמקובל Statute

מכלולואם;מנהגיבינלאומימשפטמבטאזהכיסוחשכההמידהעלמחלוקותקיימותכיאם
.ביותרהגבוהההחומרהבדרגתהעומדותעברותמבטאותמלחמהבפשעיהמנויותהעברות

ההעמדהחובתשלנמרץבקידוםעמקואשראדםזכויותארגונילפעילותמוקדהיווהזהתחוםדן

Humanארגון,למשל,כך.המעבריתבמסגרתלדין Ri

~

hts Watchבנושאהקמפייןאתהוביל
אותותיהנותנתאשר,משפטיתהשכלהבעליהםהתחוםמחוקרירבים,טבעיבאופן.זה
Arriaza:השיפוטיבמענהשמתמקדתבכתיבה,היתרבין State Responsibility-1%0%.א
78"International Law1חHuman Rights Violations00ץ8זInvestigate and Prosecute10

Prosecute10811)וOrentlicher "Settling Accounts : The(1990)451;מ.ו.Calf ] Rev

Roht-Arriaza.1(1991)2537;א]Yale100"Human Rights Violations ofa Prior Regime

;(1995,Inte~national Law And Practice (New York!71ImpuniAy And Human Ri

~

hts(01)

Transitional Justice, How Emerging Democracies Reckon with Fonner(.04)Kritz.[.א
(1995)

?

Regimes(להלן:"Kitz, Transitional Justice"קרמן"או").
M(4טס,אלההתפתחויותשלקצרהלסקירה18 .C . Bassiouni "The International Criminal

Sh-וע"נז"קTransatlantic1ן.1(1999)55 Louis1999"Historical Context%1.ראו,כןכמו
השלוםנגדפשעיםעל,נירנברגעקרונותעלבינלאומילמשפטהוועדהעבודתסיכוםאת

Watts:תוקפנותהגדרתועלהבינלאומייםוהביטאון The Internationat ,Law Commissian.1/
.New(7998-7949ו(ןז111.61,1,19990)2132-2128,1765-1676,1668-1661

ועונשיםיחסונגדעינוייםנגדבאמנהמקיףביטוילידישבאהכפיעינוייםנגדהנורמהבייחוד19
:להלן)249'ע,1093'מס,31א"כ,1984דצמבר10-בומשפיליםאנושייםבלתי,אכזריים

.("עינוייםלמניעתהאמנה"
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חסינות"למנועהמשפטיתשהחובההואהלגליסטיתהפרדיגמהשלהטיעוןלוז

כחובההן-האדםזכויותמפריאתלדיןלהעמיד,קרי)Impunity("מעונש
גוברת-7הבינלאומי22ובמנהגשונותםבאמנותהנתמכתכחובהוהןכללית20

.המעבריהתהליךבמסגרתלהתעוררעשויאשרפרגמטיאופוליטישיקולכלעל
כתמיכההפליליהמשפטשלבמטרותיונתליםהלגליסטיתהגישהבעלי,מכךיתרה

המטרותאתיקדםמעבריבתהליךפלילייםמשפטיםשלקיומםשלפיה,לגישתם
:הבאותת

הלגליסטיתהפרדיגמה:הציבורואמוןהאמתגילויההיסטורי4התיעוד.1
תיעודיוצר,הציבורמאמוןנהנהעצמאישיפוטיהליךכיהנחהמנקודתיוצאת
ההיסטוריכזיכרוןתישמרנהאשרהעובדותאתוקובעלאשורןהעובדותשל

ניתןלאועוב,שיפוטיכהליךנחרצותעובדהיותקביעותמשנקבעו.המוסמך24

המכונהבתהליך)"ימסגה"השיפוטיההליךכןעל.ההיסטוריותהעובדותעללערער
Framing(ואילךזומנקודההסכסוךשלהנרטיבאת.

אחת:בחברההפגיעהעלהעברייןשלותגמולועתידיים,מבצעיםהרתעת.2

International":ראו20 Law1מInquiry8)ע:Ratner "New Democracies, Old Atrocities.5
:M .C .

aB

ssiouni ' ~Searching for Peace and Achieving Justice;707(1999)1.,.Geo87

9(1996)Contemp. Problems1Law59"The Need for Accountabilityוכן:,Newman.ץ
The*0(א1"9ח1!"אוו!!"חח! Impact Of Transnational Norms and:'75600טTransitional'ה

36,31(2002)Peacekeeping.
,5'מס,1א"כ,1948בדצמבך9מיוםעםהשמדתהפשעשלוענישתךמניעתוברבךאמנה21

באוגוסט12מיוםנבה'גאמנותאתראוכן;19הערהלעיל,עינוייםלמניעתהאמנה;65'ע
אנשימביןוחוליםפצועיםשלמצבםלהטבתניבה'גאמנת:("נבה'גאמנות":להלן)1949

ניבה'גאמנת;387'ע,30'מס,1א"כ,1949באוגוסט12-מהקרבבשדההמזוייניםהכוחות
;2-מביםהמזוייניםהכוחותאנשימכיןאניותונטרפיחולים,פצועיםשלמצבםלהטבת

12-ממלחמהבשבוייהטיפולבדברניבה'גאמנת;423'ע,30'מס,1א"כ,1949באוגוסט

מלחמהבימיאזרחיםהגנתבדברניבה'גאמנת;453'ע,30'מס,1א"כ,1949באוגוסט
הנוספיםהפרוטוקוליםעלשחתומותהמדינות.559'ע,30'מס,1א"כ,1949באוגוסטמך12

:השוו,חמורותהפרותשליותררחבהלרשימהמחויבות,1977ביוני8מיוםנבה'גלאמנות

and(600ן relating,1949August1201Conventions10*0(;בעסיסPr~tocol Additional

Protection(010001ץק1)1977June8ט.א.ד:3,11255; of International Armed Conflicts

the0)and relating,1949Algtlst12Conventions of01600(]8יסח)Prvtocol Additional

Intemational(ק!11010001)8ט7"19770 AImed Conflicts-0,ם0אProtection of Victims

.ע.א.609,112515
226*Majzub "Peace or Justice? Amnesties and.20,אקק.18-17;םBassiouni, supra note

1Melbourne3"Internauonalאו(1.(2002)257,247 Criminal Court.
H:ביקורתיתבראייהאלובמטרותדניםוויינשטייןר'פלטצ23 .M. Weinstein1L.H . Fletcher

24"Reconciliationשand Social Repair; Rethinking the l?onhibution oflustice1010000ן"

586,573(2%2)2.Rts."=8.
ייחוסנקודותהמהוותהקהילותבכללפוגעכהודייתןהעובדותידיעת-אי,מכךלמעלה24

שחיוומאלומהמבצעים,מהקרבנותשמורכבת],המקומיתהקהילהשזובין)השיפוטילהליך
.(הבינלאומיתהקהילהשזוובין[הקהילהבתוךהזובתקופה
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כמו,25עתידייםמבצעיםשלהרתעתםהיאהפלילילשיפוטהמרכזיותההצדקות
.)Retribution(כגמולולפוגעלהשיבהציבוריהאינטרסגם

עלשעברהבטראומהההכרהעצםכינטען:הקרבנותלצורכימענהמתן.3

הקרבןהעמדתכיגורסתהתאוריה.26העצמיכבודובהשבתלסייעעשויההקרבן
לותאפשר,מתקבליםשדבריוולחוששאירעמהעללדבריכולהואשבובמצב

.בעבר,לושאירעאתולהותירחייואתלשקם,הקתרזיסבעקבות
לדיןהעמדהכיהתפיסהעומדתזוגישהשלביסודה:החוקשלטוןקידום.4
,החוקבפניושוויון"חדשדף"שלברורמסרמעבירההקודםהמשטרבכירישל

זהלמסר.המשטרתשלהחדשאופיועללהצביעעשויהפליליהמשפטוכי
תוךבעיקר,החברהשלהדמוקרטיעתידהעלהשובותהשלכותלהיותעשויות
.האדםלזכויותמחויבותשלחדשה"מורשת=יצירת

מעבריותחברותכיטוענתהלגליסטיתהפרדיגמה:בחברההפיוסקידום.5
תהליךתוך,28כחברהולהחלים"לעברלהניח"שיוכלוכדיהפלילילהליךוקוקות

בכךלפיוסתורמתהאישיתהפליליתהאחריותכיהטועניםישואף.פיוס29של
אף"לקבוצתייםבמונחיםמתורגםאשר,"אשמיםכולם"שבומצבמונעתשהיא
.יחידים30פשעיעלאשמהתוחזקשלמהקבוצהשבולמצבאו"אשםלאאחד

Akhavan:ראו25 "Beyond Impunity : Canש0ת20,אקק.19-18;תBassiouni, sapra

1Amer95"?Internationalנ!,',1.(2001)7 Criminal Justice Prevent Future Atrocities.
.ת18תש0א,0supraם(200,אק.2635
,81,23Weinsteinקק.27597-595 supra note!4Fletcher.
5suchת840תfiJnction0)tend:קריץאומרלמשלכך28 trauma,

~

oups and10responding1ם"

10individuals . Societies shattered by the perpetration of atroclUes need10sinularly

.reckon with these past abuses10,confront their demons0!adapt or design mechanisms

haunt and infect the present andי,1עnations, as for individuals . the past10ז,Othenvise

have been60ועunpredictable ways. The assumption that individuals or groups1תfiJture

simply forget about them or expunge their feelingsו"1עthe victims of hideous atrocities

place the1תleave0)15,without some form of accounting, sorne semblance of justice

Review of4נ:Terms with Atrocities10Kritz "Coming.א.נ."seeds of future conflict

.t?ontemp4ISW59"Accountability Mechanisms for Mass Violations of Human ffights

127(1996)Prob?ems(להלן:"Accountability Mechanisms,2!6א").
the:הרואנדיהטריבונלהקמתביסודעמדהזוהנחה29 particular18"Convinced that

circumstances of

.

~

Rwanda

, the prosecution of persons responsible for senous violations of

be achieved

,

and

'

would

~

contribute0!alm5מ)international humanitarian law would

~

enable

"the restoration and maintenance of

I

'

peace

4theמא10 process Ofl. national reconciliation0!

I.1601(1998)(.ב.מ-שליההדגשה) .L.M3ן,ICTR.פיוס,זומטרהכילצייןמעניין
ועלהפיוסשלמהותועל.היוגוסלביהטריבונלהקמתעלמההחלטהחלקהייתהלא,לאומי
,ishment,:ראו,רטיתדמוקבחברהלהגדרתוגישותכמה Reconciliation14טק"D .A . t?rocker

Buiii.1.אשן(2002)509 Crim5"and Democratic Deliberation.המעבריבהקשרפיוסעל,
.:ראו

"
Reconciliation0,Path4Daly"12ע!,'1,ש '"Yransfonnative Justice: Chaltingן

73(2002-2001).Persp.
.לההנלווהוהטקסט66הערהלהלוכןהפליליההליךשלהראשונהבמטרההדיוןלעילראו30
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חברתישיחלייצרלחברהתאפשרהפרטניתהפליליתהאחריותכינטען,לבסוף
סולקואשרבמנהיגיהםאלא,"סורהת"ההחברתיתכקבוצהממוקדאינואשרחדש

.31למשפטועומדיםמהשלטון
הבינלאומיהמשפטשלהיוםסדרעלהעומדיםהנושאיםאחד:מתקןצדק.6

במשפטזהבתחוםהעיסוק.לפיצוי32העברהקרבנותשלזכותםהואהפלילי
Restorative("המתקןהצדק"גישותשליוצאפועלהואהבינלאומי Justice(אשר

ראייהתוך,העברייןידיעלשנגרמההפגיעהלתיקוןכליהפליליבמשפטרואות
,הפליליהמשפטמטרת.בכללותהמהחברהכחלקוהעברייןהקרבןשלהוליסטית

הפיצוירעיון.עצמו33ובעברייןבקרבן,בחברההפגיעהתיקוןהיא,זולגישה
עלהקרבנותעבורנאמנותקרןהוקמהכךולצורך,רומא34בחוקתלהתייחסותזכה

לטריבונלמאפשרקוסובו36שלהפליליהחוק.35הדיןבביתהחברותהמדינותידי
,העברהביצועלאחרמידנקטהואאםרשלנותבעברותהעברייןענישתעללוותר
הנזקעבורהקרבןאתפיצההואאםאו,השפעותיהאתלאייןאולהקטיןצעדים
.העברה37לושגרמה

העברותמבצעישלענישתםמחויבתבסיסימוסרמטעמי:מוסרייםשיקולים.7
.38החמורות
הנוגעתזושברשימההמצומצםמהדיוןרחבהזוסוגיהכי,לצייןלמותר

23Weinstein,אק.31599 , supra note11Retcher.
.RG"0אזVlctims':ראו,הבינלאומיבמשפטלפיצוייםהזכותהתפתחותעללסקירה32 Fischer

Functional Reparations4the International Criminal court-Formation of01Trust Fund

187(2003).Rev.1!'11חEmoty17"Scheme.לפיצוייםהמשפטיתהזכותבהיקףלדיון
Decisions"27:ראואדםזכויותהפרותבגין and Dilemmas5ם860עק0ח"Roht-~AIIlaza.א
157(2004).Comp . ] Rev4"ונHastsngs.

ולגביהגדרתולגביבספרותההסכמהחוסךשתעידכפי,בהתהוותהמצייבתחדממדובר33
81AמחJustice1810::ראו.והיקפומטרותיוהגדרת .W. Dzur "Revisiting]שS .M . Olson

139(2004).soc

'

y Rev1Law38"~ Restorative Justice and Democratic Professionalism

The(2003):המתקןהצדקעלמרתקתאורטילדיון Utah Restorative Justice Conference

412-205(2003).Rev].4ש""."The Theory and Junsprudence of restorative Justice
Dolinko:שלמאמרואתבייחודראו "Restorative Justice and the Justification of.ם
"Punishment.8(ק.319 , ibid.

ושיקוםפיצוי,השבהכגוןלקרבנותפיצוייםבתשלוםהנאשםאתלחייבמוסמךהמשפטבית34
Rome~.75(1)-(3):דעתושיקוללפי,לקרבנותעמידהזכותלהעניקואף Statue, art

3579.artא,Ibid.
טריבונליםשלבמתכונתהפועליםהמקומייםהמשפטבתישלהענייניתסמכותםאתמגדיר36

Kosovo:ראו,מעורבים Criminal Code.
37(2)69.art81

.

.Ibid.שהמחשכהבעברותמדוברשכןלענייננובלבדסמליתמשמעותזולהוראה
,הפחותלכל,מחייבותבינלאומיותעברות,לרובאולם,רשלנותהיאאותןהמלווההפלילית
.כוונהשלפליליתמחשבה

Transitional:למשל,ראו38

,

Justice" Transitional .Jusfice and

i

the,0Defenseחד,Mendez.5.[

6,1(1997..McAdams ed.[.)ע,New Democracies (Notre Dam, IndianaולofLaw1(א,ש.
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ובהברהבכלליבהברההפליליהמשפטשלתפקידוסוגייתשכן,המעברילהקשר
.39פתוחה,מרובהכמידה,שנותרהסוגיההיא,כפרטהבינלאומית

.הלגליסטיתהפרדיגמהעלחריפהביקורתנשמעתהאחרונותבשנים,ברם
ישוכי,המעבייהצדקמטרותאתלקדםכדיכשלעצמהבהאיןכיטועניםשולליה
המטרותהשגתלשםאחריםכליםעםבשילובהפליליהמשפטבכלילהשתמשצורך

עלולהפלילייםהליכיםלקייםהדרישה.לשרתנועךהמעברישהתהליךהחברתיות
;קיימא-ברושלוםיציבותקיום:וביניהן,אלהמטרותאחרתאוזובמידהלסתור

מניעת;בשלטוןמיעוטקבוצותהכללת;הכלכליתההתפתחותקידום;לאומיפיוס
העוולותותיקון;כחברהלהתקדםהיכולת;האדםזכויותהפרותשלהישנותן
היאהמרכזיותהבעיותאחת,אכן.40המלחמהאוהקודםהשלטוןבמהלךשנגרמו
המעבריתשהחברהלגיטימיהאם?המעבריהתהליךמטרותאתקובעמיהשאלה

ביןהדנה,הבינלאומיהפליליבמשפטממוקדתאינהשבעיקרה,ענפהכתיבהקיימתזהבתחום39
המשפטשלהאינהרנטיותהמגבלותבמסגרתמתפתחכתחום,הפליליהבינלאומיבמשפטהיתר

ההתערבות-איחובת;השונותהמדינותשלוהריבונותהעצמאותעקרונותכגון)הבינלאומי
להתערבותהלגיטימציהעלזהבהקשרהמתפתחוהדיון,אחרתמדינהשלהפנימייםבענייניה

ומקורותמדוקטרינתהנובעותסוגיות;יעיליםאנדוגנייםאכיפהמנגנוניהיעדר;הומניטרית
שלהזיהויסוגיית,כלליםשלהנורמטיביזציהמנגנונישלשאלות)הבינלאומיהמשפטשל

tsoft,משפטיים-לברלכלליםבניגודמשפטייםכללים law vs . Hard lawהמשפטשלמקומו
שלהייחוסוקהילותהשחקניםהגדרתשליסודסוגיות;(וכוליהיווצרותוואופןהמנהגי

,"מדומיינתקהילה"איזוכלפיהשאלהנדונהשבמסגרתה)השוניםוהמנגנוניםהשחקנים
שעולותנוספותשאלות.((ט"תשנ,תרגוםדאור'ד),מדומיינותקהילותאנדרסון'בשלבלשונו
לאזרחימכוונתהיאהאם:פסיקתםאתבינלאומייםטריבונליםמכווניםמיכלפיהןזהבהקשר
המשפטיתלקהילה?מדינהבאותהלשלטוןמכוונתהיאהאם?הפשעיםאירעושבההמדינה

זווהאם)בכללותההבינלאומיתלקהילה?הבינלאומיתהמשפטיתלקהילה?המקומית
בתחוםבינלאומיתלפעולההלגיטימציהמהי,(?מפרטיםאו,העולםממדינותבעיקרמורכבת
608500HשאObey:ראו,המזלגקצהעל,אלהבסוגיותלהרחבה?הפלילי .H . Koh "Why

2599(1997)1.1Yale106"?International Law.במסגרתזושאלהבוחנתקושלסקירתו
Handler-Chayesשלספרםעלביקורת The New Sovereignty: Compliance.4!!6Chayes.)ע

(1995,with Inte~national Regulatory Agreements (CambridgeוטלךספרךT.M . Franck

(1995,International Law and Institutions (New YorkמןFairness.ראוכןכמו:.T.M
4"Hillgenberg.2000);א,

Legitimacy

Among Nations (New York.,0Franck The Power

Kritsiotis "Imagining The.0;499,(1999)]71ואEur10"soft LawאFresh Look

Community4"'w.w. Burke-WKte;961(2002).,)ןותEur13

"
Intemational

ICl

ommunity

1.Mich24"Intemational Criminal Law Enforcement]0System4Courts : Toward01

:בינלאומייםביחסיםהעתכתבאתראוהליגליזציהסוגייתעללהרחבה.ר"ז"7.(2002)1

683-395,385(2000)International Organization54.
,Newman:ראו40 supra note;19(1999,Forgiveness (New York1י0י46ןfutureמא,D . TuOJ

Zalaquett "Confionting Human Rights Violations Conralitted by Former.[;35.81,30ק
,

Justice

1%םת5110'

.זד"
0116081GovernmentsעConstraints"1י1צחו : Principles Applicable and

Always01אVicencio '

"

Why Perpetrators Sho

~ld-1אקק.6-5;[.18עע.vol,17supra note "Commissions Meet

Be[אנסAndאחז" Prosecuted: Where The International Criminal

.Emory49ן.1(2000)205
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מטרותבקביעתרגלדריסתישהבינלאומיתלחברהשמאאו,בעצמהאותןתקבע

החברהעלשלההצדק.תפיסותאתלכפותרשאיתהבינלאומיתיההחבוהאם?אלו
תשובה,כמובן,איןאלהלשאלות41?להןשותפהשאינהיכולאשר,המעברית

נעמוד.זומורכבתסוגיהשלבחינתהבעתבחשבוןלהביאןישאך,משמעית-חד
במשפטלשימושההצדקותנגדהועלתהאשרהביקורתמקצתעלבקצרהעתה

:המעבריבתהליךמרכזיככליהפלילי

הפרדיגמהשלהיסודהנחת:הציבורואמוןהאמתגילוי,ההיסטוריהתיעוד(1
ההליךוכיהקבוצתימהזיכרוןחזקותהעובדתיותהקביעותכיהיאהלגליסטית

הםכךכיביטחוןכלאין,ברם.אוניברסלייםומקבלהמאמוןנהנההשיפוטי

לבחוןביקשו,לשעברביוגוסלביהנערכואשראמפירייםמחקרים.הדבריםפני
שלהעובדתיתהתפיסהעלהיוגוסלביהטריבונלשלהדיןפסקיהשפעתאת

לאבאופן.42המלהמהאירועיעל(וקרואטיםסרבים,מוסלמים)בוסניםמשפטנים
וביסודה,העובדותשלשונהתפיסההציגהמשפטניםשלאתניתקבוצהכל,מפתיע

-העםרצחשלהקרבןהיו,שווהבמידההקברצותכלאוקבוצתםכיהקביעה
קביעותיוחרףוזאת-43העםרצחשלקיומואתששללודעותהושמעוואף

נקל,משפטניםבקרבהממצאיםהםאלואם.היוגוסלביהטריבונלשלהנחרצות

אחד,מכךיתרה.בכללותההאוכלוסייהעל"האמתחקר"שלההשפעהאתלשער
פנימיתעולםובתפיסתפנימיבנרטיבלדבוקיכולתההיאקהילהשמייחדיםהדברים

,דתיות,אתניותקהילותלגבינכוןהדבר.הייחוסמסגרתאתעבורהמהוויםאשר
,שיפוטיהליךכיברורלאכלל.בהיקפןמאלוקטנותקהילותלגביואףלשוניות

ואתתפיסתםאתישנה,הספציפיתהקהילהמאמוןכללנהנהשאינואפשראשר
הנערך,'מילוסביץמשפטלמשלכך.העברלאירועיבנוגעהקולקטיביזיכרונם

prosecute[:כיאומרתאוקרמן41 assurnes that the intemationa0)iscriminate duty1841110ל

fixed hierarchy of goals, agrees that these goals are best served by8commuruty shares

.question61the society0תvision8prosecution . and feels condortable imposing such
least superficial agreernent that human rights atrociues should be8115Certainly there

deciding how1תaid10!"1consensus provides11106תעprevented and condenrned. But this

signify complete agreement that,1405טagainst others, nor8580815prioritize these two0)

.prevent fu~re atrocities or communicate shared outrage10the best way15prosecution

and808155)10)85060100

~

clear8

;

make0016ט

~

international community0*
,1

:

Moreover,

~

even

international strategy should8תobvious that such)80"4,the means of

;

achieving them

Aukerman "Extraordinary Evil, Ordinaiy.[.)נ."trump the wishes of the local society

(2002)1.Rts.1החע.Harv15"Fra~nework

:

for'

Understanding

'
Transitional .Justice1:Crime

footnotes omitted,46,39.
42The Human Rights Center and the International Human Rights Law Clinic, University of

,California, Berkeley, and the Centre for Human Rights, University of Sarajevo "Justice

Interview Study of Bosnian Judges andת)/:Accountability and Social Reconstrvction

.,ווו2"1.(2000)102

,

Berkeley18"Prosecutors(או"בבוסניההתפיסותמחקר":להלן"The

"Study80514תא).
.Ibid,8(ק.43147
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הבינלאומיהשיפוטבפניהעומדיםהקשייםאתהזרקוריםבאורמעמיך,אלובימים

.למניפולציותנתוןהתהליךשכהולמידההציבורלאמוןהנוגעבכלהפלילי
עדותאין:בחברההפגיעהעלהעברייןשלותגמולועתידייםמבצעיםהרתעת(2

מהזוועותחלק,אכן.44עתידייםמבצעיםמרתיעהלדיןהעמדהכילטענהאמפירית
הטריבונלשהוקםלאחובוצעולשעברביוגוסלביההמלחמהשלביותרהקשות

שלהדמוקרטיתהרפובליקהשלמזרחהבצפוןהמלחמה,כןכמו.45היוגוסלבי
הדיןביתשלהתביעהשראשלאחרפסקהלאהיאאף,אוגנדהובצפוןקונגו

במחקרים.באזור46הנעשהאתלבחוןכוונתועלהודיע,הפליליהבינלאומי
פוליטייםלכליםיחסית,פחותיעילהפליליהמשפטיהכלינמצא,זהבנושאשנערכו

,דומהבאופן.צבאית47התערבותאוכלכליותסנקציותכגון,אחריםודיפלומטיים
שלטובתהאת,בהכרח,מקדםאינו-נקמניבאופן-העברייןתגמולכינטען

.48בכללותההחברה
)Fletcherש"Weinstein(וויינשטייןר'פלטצ:הקרבנותלצורכימענהמתן(3

מחקרנדרשוכי,ממששלמדעיתלהוכחהזכתהלאעדייןזוגישהכימציינים
.49מעשיבאופןזהנימוקעללהסתמךיהיהניתןבטרםנוסף
ויצירת"לחברהמסר"העברתעניינו,זהנימוק:החוקשלטוןקידום(4

,זהנימוקבבסיסהעומדהסימבוליבהקשר."אדםזכויותשלחדשהמורשת"
מסימבוליזםמנותקלהיותאמורפרטניפליליהליךשכן,מוקשטמוןלהיותעלול

אתלשלולניתןלא,כןכמו.הראיות50לנוכח,צדקדיןלחרוץלשופטיםולאפשר

שעלולהבעצמההתנגדותתגרורהקודםהמשטרפעילישללדיןשהעמדההסיכון

המבצעתהרשותביןחוקתייםמתחיםליצוראו,החדשהדמוקרטיהמשטראתלסכן

המוותעונששליעילותועלהברית-בארצותשמתנהלהשניםארוךלדיוןזוסוגיהלקשורניתן44
יתרונותיועלמעמיקלדיון.זורשימהממסגרת,כמובן,חורגזהנושא.רוצחיםבהרתעת

Death[:ראוחסרונותיוועל Penalty Infonnation Center [http ://www.deathpenaltyinfo .org

1%1)]Pro Death penalty [http : //www .prodeathpenalty .com;(2005.9.17"0visited)185)

Death:ראו,המוותעונששלההרתעתיכוחועללהרחבה.visitedחס2005.9.17) Penalty

131=Information Center, "Deterrence" [htqp ://www.deathpenaltyinfo .org/article .php?did
l[(visited1851ת2005.9.170) #deterrence2=~&scid

בקוסובוהסכסוךסיוםאתזירזה'מילוסביץנגדהאישוםכתבשהגשתלטעוןניתןכיאם45
אתלקדםאותםעודדהלדיןאינדונזיהשלמנהיגיהבהבאתשהאיוםוייתכן,1999בשנת
.המזרחיתמטימורהנסיגה

46-http : //www.icc[(2004July29.Intenlational Criminal court, Press releases (The Hauge

"visitedח2005.9.170)
18)]l=en.html&33=cpi , indpressrelease details&id.

,Aukermanש0ת41,אקק.4792-91 supra.
,8,23Weinstein(ק.48592 supra note)שFletcher.
.Ibid,אקק.49595-592
50Ibid, ibid.לשפוטאםלהחליטהמוסמכתהרשותצריכהשבההחלטהבכלכילצייןישאולם

מההחלטותשנובעלציבורוהמסרהחוקשלטוןשלכללייםשיקוליםגםנכנסים,למחולאו
עלציבורנבחרישללדיןלהעמדתםבנוגעהישראליבהקשרבאחרונהעלתהזוסוגיה.האלו
.ובמעמדםבתפקידםהקשורותעברות

460
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מטרותלביןהשלוםמטרותביןמתחשוררלעתים.51והשופטתהמחוקקתלרשויות
בלישלוםשאין-האחת:מתחרותגישותשתילמצואניתןזוובסוגיה,הצדק52

,הראשונההגישהלפי.54הצדקעלכעדיףהשלוםאתהתופסת,והאחרתצדק53

-מלחמהופשעיהאנושותנגדפשעים,עםהשמדת-עסקינןשבהןהעברות
איןכיעד,אנושהכהפגיעההאנושיותשלהבסיסיבמרקםופוגעותחמורותכה

לעומת.55צדקלדיןהבאתםאתולהבטיחהללוהעברותמבצעיאתמלרדוףמנוס

אםלמשלולבחוןפרגמטייםשיקוליםלשקולמקוםישהשנייההגישהבעיני,זאת
תפגע,המלחמהאתתאריךהקודםהמשטרחברישללדיןהעמדתםעלההתעקשות

.לדמוקרטיההמעברשלההצלחהבסיכוייתפגעאושלוםלהסכםלהגיעבסיכויים
.הצדקעלעדיפותאלולשיקוליםלתתיהיהנכון,נטעןכך,מסוימיםבמקרים

קידוםשלבהקשרהנזכרותהטענותשלוש,בעינינו:בחכרההפיוסקידום(5
הלגליסטיתהפרדיגמהטוענת,כזכור.הביקורתבמבחןעומדותאינןבחברההפיוס

הקשר,ברם.להחליםלחברהתאפשרמעבריתבחברהפליליהליךשלקיומוכי

510.Hum. Rts22"Osiel "Why Ptosecute? criucs of Punishment for Mass Atocity.[.)ן

"20,אק.37
Newmanסם . supra;141-137,118(2000).

,20Newman,:הצדקעשייתלביןשלוםשביןהמתחעלכתיבהמעטלאקיימת52 supra note

,40Zalaquett,אקק.20-17 supra note;37.אק.
,בחסינותהמאבקשמטרתובינלאומיארגוןשלבשמומובהקתבצורהביטוילידיבאהזוגישה53

Peace[(2005.9.1708visited1851):ראו
~

fieout lustice %tqp ://wvnvnpwj .org0א.
הדיןביתובחוקתהמאוחדותהאומותבמגילתכברמבצבצותאלוגישותכילצייןמעניין54

.("ם"האומגילת":להלן)203'עמ,19'מס,1א"כ,1945באוקטובר24-מהבינלאומי
קידוםהואם"האוארגוןשלוהעיקריתהראשונהמטרתוכיקובעם"האולמגילת(1)1'ס

ליישבחבריהאתמחייבם"האולמגילת(3)2'ס,זאתעם.הבינלאומייםוהביטחוןהשלום
Members:הצדקאתיסכןלאאשרבאופןהבינלאומייםסכסוכיהםאת shall settle411"

manner that international peace8such1מtheir international disputes by peacefial means

"endangered)0םand security, and justice, are.זוכהאינהלעילבסעיףהצדקסוגיית,אכן
המשפטעקרונותעלשמצהירה,ם"האושל25-ההכלליתהעצרתבהחלטתלהתייחסות
,ם"האולמגילתבהתאםהמדינותביןהפעולהושיתוףהידידותליחסיהנוגעיםהבינלאומי

Ptinciples:ראו Of International Law Concerning Friendly Relations and08Declaration

General,86085אAccordance with

I

the

~

Chaner

~

of

I

the Unitedתו

:

operation ~

Among

; States-0]

.GAOR, silpp4?7)25,xxv) . Annex(2625.0א.Res,50540תAssembly - Twenty FiRh

/http ://wwwl .umn.edu/humarits/instree[121,(1970)5217/4.0001(0א.28),4ח

קבלתלמועדזאתלייחסשניתןייתכן.ם4ק"1051970ק.1ש1א](visited!185ת2005.1730)
.בתרדמתהפליליהבינלאומיבמשפטהעיסוקהיהשבההתקופהאמצע,1970שנת,ההחלטה

;החמישיםשנותותחילתהארבעיםשנותשבסוףהאחד-הפעילותפרצישניביןזההיה

ם"באוהחברותהמדינותכיהטענהעלמענייןלדיון.הקרההמלחמהשלבסיומה-והאחר
,הפליליהמשפטבהיבטיבהכרחלאכיאם,צדקשלכמיקודשלוםעלהמיקודאתהחליפו

"א:ראו
and the Use of ~Forre: Beyond the14קוBeck Intemational.[.1!נA.C. Arend

45-40(1993,Charter

.

'

Paradigm

(Londoa.
שודדיעלהאוניברסליתהסמכותאת17-וה16-הבמאותשהצדיקהמהגישההנגזרתתפיסה55

~(כולההאנושותכאויביראייתםבשלהים (hostis humani generis
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דומה.56הוכחלא"לעברלהניח"חברהשלסיכרייהלביןהפליליההליךשבין

הקרואטיםהנשאליםשכן,זוגישהסותרותבבוסניההתפיסותמחקרתוצאותכי
הטענה.57החברהלשיקוםתורמיםאינםהמשפטיםכי,במפתיעולא,סברווהסרבים

האשמהייחוסאתתמנעיחידיםשללדיןהעמדהכיקבעהלפיוסבהקשרהשנייה

"אשמיםכולם"שללתפיסה,טבעיבאופן,מתורגםלהיותעשויאשרכולהלקבוצה

קולקטיביאשםדווקאכילהציעבהחלטניתן,זהבהקשר."אשםלאאחדאף"או
חכולם,"אשמיםכולם"אםשכן,לפיוסהיסודותאתיניח

-
.לפיוס58לפעולבים

העומדיםמנהיגיםבאותםשמתמקדחדשחברתיבשיחהתמקדההשלישיתהטענה

שבפרדיגמההמרכזיהקושישוכןזובטענה,בעינינו.ייצגושהםבקבוצהולאלדלן
-הפרטעומדהלגליסטיתהפרדיגמהשלבבסיסה.המעבריבהקשההלגליסטית

ואולם-קכיצהשלולאפרטשלפלילימשפטהואהליברליהפליליהמשפטשכן
מתחשבשאינומעבריתהליך.החברה59עומדתהמעבריהתהליךשלבבסיסו
,המעבריתהחברהעםצדקעושהאינו,חברתיבשיקוםהצורךשלהכוללתבתמונה
.מטרותיו60את,בהכרח,ישיגשלאוסופו

הפליליהמשפטיההליך,דבריםשלמטבעם:בררניכצדקפלילימשפט(6
62הבינלאומייםהטריבונליםשלבחוקותיהםטבועהזושבררנותיש.61בררניהוא

,כזהמחקרבמסגרת.זוסוגיהשלאמפיריתבבחינהשעסקמחקרעללנוידועלא56
למצואמצפיםהיינו,הלטיניתאמריקהמדינותהןלונשואלשמשהטבעיותשהמועמדות

בהקשרפלילייםמשפטיםשקיימומדינותכיןהחברתיתבאחידותמשמעותייםהבדלים

.זובמסגרתפלילייםהליכיםקיימושלאמדינותלביןהמעברי
The~42,אקק.57150-149 Bosnian StJdy, supra note

,81,23Weinsteinק.58601 supra note)שFletcher.
כחיגתידיעלמנומקת,אלובסיטואציותהפליליבכליהשימושאתששוללתהתפיסה59

,כישותהקבוצה,זולגישה.הקבוצתיתהאלימותבמסגרתהפרטהתנהגותשלהדינמיקה
,מקיפהלסקירה.מגלההיהלאכעצמו,הפרטאשרהתנהגותומעודדתמתירה,מפגינה

המשפטשבבסיסמשוםזהנימוקלקבלניתןלאכידומני.Ibid,אקק.611-607:ראו
תעלהשלאכשם.כאלוכמצביםדווקאהתנהגותואתירסןשהיחידהדרישהעומדתהפלילי

ככל,מאופייןאשר)'לינץבמסגרתשרצחואנשיםלדיןלהעמידשלאהדרישההדעתעל
יחידיםשלהפליליתאחריותםלאיוןמשכנעאינוזהנימוקגםכך,(דומהבדינמיקה,הנראה

הטיעוניםבמסגרת,היותרלכל,הואהפליליבהליךזהטיעוןשלמקומוקבוצתיתגבמסגרת
)מחודשתחברתיתהבניהשלבטכניקותעוסקיםיותרהרלוונטייםהטיעונימ.לענישה

~

נ500

Reconstuction(ההבניהשלהכליםבארגזנוסףכליהפליליההליךמהווהבמסגרתןאשר
צרהראייהמשקפתהלגליסטיתהפרדיגמהכיזוברשימהלטעוןמבקשאני,למעשה,מחדש,

.המעבריהתהליךשלמדי
המודלעללהרחבה,המעבריהצדקבמסגרתהפליליההליךשלכמקומומתמקדתזורשימה60

.7541.אקק.635-621:ראומעבריצדקשללמדיוהמשוכללהכללי
61R .C . Slye '"The;17.38,אקMendez, supra fiote;52-51.41,שקקnoteמדאיג,Aukerman

Generali

Pl

rinciplesI;

ofAnglo

-American.84ת;IntemationallLaw'L1egitimacy

I

ofAmnestiesI. Under

Legitimate?"43מץ.1אל!"ן.(2002-2001)184,173 Amnesty Possible%1י:Law

628shall be)1.hereby established15('04ע]the'(04ט]International Criminal118"

jurisdiction over persons5)1exercise10power18)permanent insti

~

tion and shall have
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מוכתבתהיאאך,פנימיתבחקיקהאוהטריבונליםבחוקותטבועהשאינהויש
עלטענותלגרורעלולה,לבבתוםמופעלתהיאאםאף,זובררנות.מהמציאות63

כיצדלראותקשה.אחרת64קבוצהשלהעדפתהעלאומסוימתקבוצהשלהפליה
.לאומי65בפיוסתסייעהמשפטיבהליךהפליהשלקבוצתיתתחושה

:חמוריםפשעיםשלבהיבטהפליליהמשפטבהחלתדוקטרינרייםקשיים(7

רחביאתנייםטיהוריםבמסגרתשבוצעופשעיםאועםהשמדתכדוגמתבפשעים
אתמגמדתיחידיםנגדיחידיםשביצעוקונקרטיותלעברותהמעשיםפריטת,היקף

אבןהיא,ארנדט67שלבלשונה,הרועשלהבנליזציה.66המעשהשלהטוטליות
,אחריםכליםאיןהפלילילמשפט,כמובןמשפט65נביתבפניהנושאלהבאתנגף

this Statute, and1שםfor the most seriaas crimes of ~intemational concern, as referred

1.811,naUona] criminal

jurisdlctions

" Rome Statute
0)shall be complernentary(ההדגשה

The":ליאוןסיירהשלהטריבונלחוקתקובעתדומהבאופן.(.ב.מ-שלי Special court

prosecute persons who10have the power,(2)subparagraphתוshall, except as provided

international humanitarian law and015ת01810הbear the greatest

j

:

responsibility

for senous

,1996November30the territory of Sierra Leone since1חSierra Leonean law committed

committing

~

such

~

crimes, have threatened the

~

establishment!תג,including those leaders who
(1)1.Sierra Leone" . SC-~ SL Statute, art1מand implementation of the peace process]0.

אתמגבילהאשרמפורשתהוראהאין,ורואנדהביוגוסלביה,ם"האושלהזמנייםבטריבונלים63
שניםכעשר,כיוםואולם.הזוועהלמעשיביותרהאחראייםהאנשיםשללשיפוטםהטריבונלים

,עצורים,מבוקשיםמהם)אנשים174נגדהליכיםמתקיימיםהטריבונליםשלהקמתםלאחר
:63עלהטריבונלבידיהמוחזקיםמספהעומדרואנדהשלבטריבונל.(ושפוטיםנשפטים

of

:

Suspects and Imprisisonrnent of00108608".nternational Criminal Tribunal for Rwanda[1

Convicted parsons" [ht

~

://www. ictrorg/ENGLISWfactsheets/detainee .htm] Oast visited

20-ו,הטריבונלבפניהופיעו91)אנשים111עלזהמספרעומדוביוגוסלביה.ת2005.9.170)

Individuals""[ש1א://י,עיו,:(מבוקשים Publicly Indicted s~nce the Inception of the ICTY

(2005.9.1700visited1851)]un .org/ict

~

/cases/factsheets/procindex-e.htmהשוואהלשם,
000,5-כנשפטושניםששבמשך,לפיהםנתוניםמציגהברית-בארצותרואנדהשגריר

%"6חOnly7:עםהשמדתפשעילביצועלחשדעצויכם000,120-כמתוךנאשמים . Sezibera

.http ://www.washingtonpost[2002.4.7

-

Rwanda" Washington Post10Bring Justice10Way

)185)]notFound=true&A5pr2002-w4456p-dyn?pagename=article&contendd=A/c2ovac

,8,28Kritz(קק.135-134 Accountability Mechanisms, supra note;(2005.9.170ת.visited

ונועדוהעצוםהעומסעםלהתמודדכדיהוקמוGacacaהמכוניםמקומייםמשפטבתי000,9-כ
Daly:ראו,העברותאתכיצעושבהןהקהילותבתוךהעברותמבצעיאתלשפוט

'

"Between.ץ
)1',

"?1

PunitiveתוRwaada"134א[, and Reconstsvctive Justice : The Gacaca Courts

355(2002-2001).de Pol'

42The,אק.64132 Bosnian Study, supra note.
ביותרהאחראיםאתרקלדיןלהעמידיש,מעבריתהליךבמסגרתלעתיםכיסבוררךבינסון65

Interests:למעשים of Justice: Amnesties , Truth Commissionsמא,Robinson "Serving.ם
Eu11~and(:1וע(1.(2003)493,481 the International Criminal count.

,51Osiel,אקק.66123-121 supra note.המעשהשלהאינדבידואליזציהעלהריפהלביקורת
,23Weinstein,אקק,7-603ג6:ראו,הקולקטיבי supra note,6Fletcher.

.(ס"תש,תרגוםאוריאל'א)הרועשלהבנאליותעלח"דו-בירושליםאייכמןארנדט'ח67
51supra,אקק.68131-129 note,04ש.
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מתבקשת.69יחידיםנגדרקפועלהואשכן-המעשיםשלהאגריגציה-מדהלבד
במעשילטיפולנוספיםהולמיםכליםאיתור,מסוימיםבמקריםכיהמסקנהאפוא

.להועילעשויהזוועה
העברייניםענישתלרבות,משפטייםהליכים:המשפטיההליךעלות(8

עלום"האושהקיםהמיוחדיםהטריבונלים;יקריםהליכיםהנם,המורשעים
בפנימשפטיהליךכלכיהיאהדברמשמעות.דולר70מיליארדמעלזהלשלבעד

אינההשקעתואםביותריקרסכוםזהו.דולרמיליוןחמישהמעלעולההטריבונלים
.המעבריהתהליךשלמטרותיואתמקדמת

.המעבריתבמסגרתמקוםאיןהפלילישלהליךלטעוןמבקשיםאיננוכייודגש
הליךלהיותיכולהואאיןואולם.המעבריבתהליךמרכזימקוםלושמור,אדרבה
המרכזיותהמטרותאתכהכרחמקדםאינולכשעצמוהפליליההליךשכן,יחיד
כחברההמדינהשלהמחודשתהבנייתהואתהפיוסאתקרי,המעבריהתהליךשל
הפעלתמתילשאלהבאשרברוריםקריטריוניםלגבשניתןהאם,כןאם.קיימא-בת

?המעבריהצדקשלאחריםכליםלהפעילראויומתימוצדקתהפליליהכלי

המעבריהצדקשלליישומוחלופות.ג

הנחותשתימתוך,המעבריהצדקלמימושהאפשריותהחלופותאתנבחןזהבפרק
להפרותמענהלתתויש,מהעברלהתעלםניתןלאכיגורסתהראשונה:יסוד

היאהשנייההיסודהנחת.1דבמהלכובוצעואשרהבינלאומיהמשפטשלהחמורות

גם-משקללהםלתתוישמשמעותייםהמעבריהתהליךשלהכללייםהיעדיםכי
.הפליליבמובנוהצדקחשבוןעלנעשההדבראם

אתלהעריךיכוליםאיננוואף,מבקשיםאיננוזורשימהבמסגרתכינדגיש
המעבריהצדקיעדילמולבכללותםהמעבריהתהליךיעדישלהסגולימשקלם

להפרותהנוגעהמעבריבתהליךהמשפטיהרכיבשלהיחסימשקלוהערכתכלומר)
,המעבריהתהליךשלהשוניםיעדיושלהרצויהתמהיל.(בעברהאדםזכויות

.Ibid.אקק.69125-123
מיליון967-כעלעומדהיוגוסלביהטריבונלשלהמצטברהתקציב,2005שנתלאמצענכון70

,Glance[(1851:דולר General hformation [ht

~

://www.un .org/icty/glance8אThe ICYY

עומד2004-2005לשניםברואנדההטריבונלשלהמצטברהתקציב.visitedת2005.9.170)
Intemational,:ראו,דולרמיליון256-כעל Tribunal for Rwanda, General Infonnation

Oastת2005.1730) visited0ן[ת10ם1ת18ע151ן0אאש

"
Budget.[שא://עיי, and Staff

מיליון79-כ)אירומיליון67-כעלעמד2005לשנתהפליליהבינלאומיהדיןביתשלתקציבו
rd,1[[/!ק25/3/45:דולר Session3,the Assembly of ~the States Parties01,Official Records

7I'עמ

_
English.pdfi-25-3-

~

ttp ://ww. icc-cpi . inbGibrary/aspflCC-ASP.המוצעהתקציב
,,Roposed;:(דולרמיליון98-כ)אירומיליון83-כעלעומד2006לשנת

ProgrammeI

~

budgetfor

,5/4/?5)/-Intemational

~

Criminal

~

collft. Icc3'עמ2006ין0(8ן-/cpi. indlib-ע((ק:,ששעה.00ן]
oastת2005.10.300) visitedת

ay/aspHCC-ASP-5-4_א5אפתע.ק"

41Aukerman,אקק.7148-47 . supra note.
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עלהמוקניםכליםבאמצעותנעשיתהראויהובחינתומעבריתחברהלכלייחודי
.ואנתרופולוגיהסוציולוגיה,המדינהמדעכדוגמת,החברהמדעימקצועותידי

,המעבריהצדקיעדילמימושהזמינותהחלופותלהארתמוגבלתזורשימהמטרת
.אלוחלופותביןלבחירהאפשרייםקריטריוניםולהצעת

אפשרייםמודלים-המעבריבתהליךהמשפט.1
הקשתצדיבשני,ככלל.המעבריהצדקלמימושאפשרייםמודליםנציגזהבפרק

בקשרשנחשדמיכלשללדיןגורפתוהעמדה,גיסאמחד,כלליתחנינהעומדות
,מלחמהפשעיאוהאנושותנגדפשעים,עםהשמדתכדיהעולותחמורותלעברות
כלאיןכילהדגישראוי.בינייםחלופותקיימותאלוקצוותשניבין.גיסאמאידך
ביןלשלבעשויהמעבריתחברהוכי,ייחודיבאופןתופעלנהאלושחלופותהכרח
.רצויהתוצאההשגתלשםחלופותכמה

חסינות/חנינה1.1

בחנינההעוסקתהכתיבהולאחרונה,החנינהשלהלגיטימיותסוגייתעלנכתברבות
המוקניתבחנינהמכירהאינה,הנראהככל,אשררומאחוקתשלבהקשרמתמקדת

יכולתהוקידוםהשלוםקידוםהןהחנינהשלהמוצהרותמטרותיה.72המדינהידיעל
שלהמחודשתהבנייתהשלאתגריםלקראת"קדימההפניםעםלהיות"המדינהשל

שלבריבונותהמכירהבינלאומיבמשפטבסיסיכלל,ועודזאת.והכלכלההחברה

.73שטחהבתוךלפעולשלההבסיסיובחופשהמדינה
,כללבדרך,מתעלמתהלגליסטיתהמבטמנקודתבנושאהעוסקתהרבההכתיבה
התהליךשלקיומועצםרבותפעמים.לחנינההקשוריםהפוליטייםמהאילוצים

הצבאייםהפלגיםלראשיאוהיוצאהשלטוןלראשיחנינהבהענקתמותנההמעברי
כאלובמקריםכילטענהמקוםיש,בעינינו.74אזרחיםמלחמתשלבמקרה

.המעבריהתהליךשלמטרותיובקידוםותסייעמוצדקתהחנינהתהיה

Domestic8Effect:ראוהכתיבהשלמייצגלמדגם72 ofסיד"Boed.%;61Slye, supra note

Prosecute Alleged Pelpetrators of Seriousשof Foreign States(46161theחסAmnestf

w.w. Burke-White':

"

Refra

~ning;297(2000)1.1
1א1'ן

~

Cornell33Human

~

~

Rights

' Violations" J Analysis of Amnesty810תImpunity: Applying Liberal Intenlational Law Theoly

Henrard "The Viability Of National.1;467(2001)1]"71ח.Harv42"Legislation

Individualא Criminal Responsibility01View of ~the Increasing Recognition1חAmnesties

~M. P. Scharf "The Amnesty Exceptio;595
Mich8"International.1ווו2'1[.(1999) Law

Cornell32theא2,',1.1(1999)507; Jurisdiction of the International Criminal collrttt0)

427(2002-2001).Rev.1Davis1),]35"Young "Amnesty and Accountability.]1.[).
.שלהאזרחיהכלפיהמדינהשלשטחהבתוךשנעשולמעשיםמוגבלזהטיעוןכימךבן73

אזרחיםשלבעינוייםעסקהלבריטניהפינושהשלהספרדיתההסגרהדרישת,למשל,כך
למשפטלהבאההבינלאומיתהדרישהביןבאיזוןהצורךעל.ילה'בצשלטונובמהלךספרדים

.supra,(1990)Roht-Arriazaש0ת17,אק.506:ראוהמדינהולריבונות
.ליאוןכסיירההמלחמהסיוםולצורך,ילה'בצהשלטוניבמעברשהיהכפי74
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,קטגוריותלארבעמעבריבתהליךהחנינותאתסליירונלדמסווג,עיוניתמבחינה
:75שלהןהלגיטימיותמידתלבחינתקריטריוניםמציעשהואתוך

Amnestic(עצמית/גורפתחנינה" Amnesty(

"

ידיעלנחקקתזוחנינה:
שלוםמהסדרכחלקנחקקתלחלופיןאוהאדםבזכויותפגעאשר,היוצאהמשטר
שנעשוספציפייםלמעשיםמתייחסתאינה,אישיתאינההחנינה.פנימיתבמלחמה
.76האמתלגילויאולקרבנותמענהלמתןבהסדריםמלווהאינהולרוב

Compromise(פישוריתחנינה"* Amnesty(":במידתמוגבלתזוחנינה
סוגימשוםואםלחנינהלזכאותהסףדרישותמשוםאם,ותחולתהפריסתה
קידום,כללבדרך,היאזומגבלהשלתוצאתה.מוענקתהיאשעליהןהעברות

לסוגיהחנינהמוגבלתשבהםבמקרים.ןיהעברשלבחינהתהליךשלמסויםסוג
,אחרותהפרותעלהפוגעשללדיןלהעמדהלפעולקרבןיכול,מסוימיםעברות
.לפגיעהמענהיקבל,בעקיפיןאםגם,וכך

Cowective[)מתקנתחנינה" Amnesty(":עיוותיםלתקןנועדהזוחנינה
בתום,למשל,כך.עודנכוןאינואך,בעברנכוןשהיהמשפטימצבתחתשנגרמו
במצבתקפותשהיועברותעלחנינהלתתניתן,חירוםמצבאופנימיתמלחמה

שחוקקחוקשלתוצאותיואתמבטלתאשרזוהיאמתקנתחנינהשלנוסףסוג.זה

,61Slye,,(קק.75247-240 supra note.ללגיטימציההקריטריוניםעלנעמודלאזוברשימה
.המעבריהפלילילהליךבהקשרםרקאלא,כשלעצמההחנינהשל

Decreto:ילה'צשלהחנינהחוקיהםכאלוחנינהלהסדריבולטותדוגמאותכמה76 Ley

1978.4.18(4568~[1Ley de(191.2(במערכתשמורעותק);ארגנטינה:Ley de Pacificacion

,Nacionalא.1983.9.22,924.22 Ley(במערכתשמורעותק)(שלהחנינהחוק":להלן
Ley"או"ארגנטינה de Pacificacion Nacional

"

(

de:סלוודור-אלישל; Amnistia(0.וי
,"Consolidacionא.1993.3.20,486 Decreto18General para(במערכתשמורעותק)וכן

1996-בRUFומורדיליאוןסיירהממשלתביןהשלוםשכהסכמיוהחנינההחסינותהוראות

Peace:1999-וב Agreement between the Governrnent of the Republic of Sierra Leone

.art[1996.Nov30])and the Revolutionary United Front of Sierra Leone (RUF/SL

http[(visited1851חס2005.9.17) ://www.sierra-leone.org/abidjanaccord.html[14(להלן:

Peace;("תAgreement116118"או"אן'אבידגהסכם" Agreement Between the Government
July7])of Sierra Leone and the Revolutionary United Front of Sierra Leone (RUF/SL

185)]]ht(visitedם0ל2005.17)

~

://ww. sierra-leone.orgflomeaccord.htm[1%.art[1999

Lome"או"לומההסכם":להלן) Agreement"(.שבהסכםהחנינהלהוראתהתנגדם"האו
.ליאוןסיירהשלהמלחמהפושעילשיפוטמיוחדטריבונללהקמתפעליוצאוכפועל,לומה
אן'אביגהסכםשלאחרלתקופהמוגבלתהטריבונלשלסמכותוכילצייןראוי,זאתעם

חוקת:ראו.4ן'אבידגבהסכםשהוענקהבחנינהלמעשהמכירההטריבונלחוקתכלומר-
.9הערהלעיל,לאוןסיירהשלהטריבונל

במחויבותההכיר(1991ביולי24מיוםחוק)בהונדורסשנחקקהחנינהחוק,למשל,כך77
.החומרשלבבחינההחנינהמתןאתוהתנה,האדםזכויותשלהפרותלחקורהונדורסשל

ידיעלנהפכוחנינההענקתעלהחלטותוכמה,החומרלבחינתאדםלזכויותועדההוקמה
,61Slye,אק.242ם.76:העליוןהמשפטבית supra note.גםהונהגהדומהפרוצדורה

.ibid7614:בגואטמאלה
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אשרחוקיםביטוללמשל,הפוליטיהמצבאתעודתואםואינוהקודםהמשטר
.78ציבוריותבמשוותלשאתמסוימותהשקפותבעליעלאסרו

Accountable(סת"מייחנינה" Amnesty(

"

הליךבעקבותניתנתזוחנינה:

העמדתועלמוחליםאך,לאוריוצאתוהאמתלנאשםמיוחסיםהמעשיםשבו
למתוודיםשהוענקההחנינהדוגמת,מייחסתחנינה.לאומיפיוסשיקוליבשללדין
המעשיםעלאחריותבנטילתמלווה,אפריקהדרוםשלוהפיוסהאמתועדתבפני

היא,מצטבריםתנאיםבכמהתעמודאם,מייחסתחנינה,הסלייאליבא.שנעשו
.הבינלאומי79המשפטבעינילגיטימיתלהיחשבעשויהאשרהיחידה
להיותעלולה,לעברהמתייחסכלשהומנגנוןבהיעדר,גורפתחנינהכידומה
,מוצלחותחנינותשלדוגמאותשקיימותאף,הפלילילהליךכחלופהמאודבעייתית

שלאחרבספרדהראשוןהנבחרהפרלמנטידיעלשנחקקההגורפתהחנינהכגון
חנינה,ראשית:הבאיםהטעמיםמןלנבועעשויהזובעייתיות.פרנקו80שלמותו
באופןלעברלהתייחסהצורךבדברשהנחנוהיסודהנחתאתתואמתאינהגורפת

וזכויותהחוקשלטוןבקידוםתסייעכזוגורפתחנינהכיצדלראותקשה,שנית.גלוי
אדםזכויותלערכאותשכפופותמדינותבכמה,שלישית.המעבריתבחברההאדם

Slye,:הקודםהמשטרתחתציבורעובדישלסילוקםאתביטלה1988-מהברזילאיתהחוקה78

נפילתלאחרוברוסיהבהונגריה,בבולגריהנחקקהדומהחקיקה.supraש0מ61,אק.244
.Ibidת.243:הקומוניסטייםהמשטרים ibid.

:מייחסתבחנינהלהכרהמצטבריםתנאיםשישהמונהסליי79

.עצמועללהגנההיוצאמשטרידיעלולאתקיןדמוקרטיהליךבעקבותנוצרההחנינה.1
נגדלפשעים,מלחמהלפשעיביותרהרבההאחריותלהםאשראלועלחלהאינההחנינה.2

.עםולהשמדתהאנושות
עשויושבולתוצאותובאחריותובמעשיוהמבצעמכירשבופומביבהליךהוענקההחנינה.3

.נגדיתבחקירהלהיחקר
.הענקתהנגדולטעוןהחנינהמבקשאתלחקורלקרבנותמאפשרהחנינההליך.4
.לנפגעים(כספיכללבדרך)כלשהופיצוילפסוקניתןהחנינהבהליך.5
מתכניתחלקלהוותאוהאדםלזכויותידידותימשטרליצירתלסייענועדההחנינההענקת.6

,אקק.246-245.חברתיצדקולחוסרלמתחיםמענהלתתשנועדה,כוללתפיוס
~

bidסליי
היחידההיא,לפניהלבאיםאפריקניתהדרוםוהפיוסהאמתועדתשהעניקההחנינהכיגורס

אפריקניתהדרוםהחנינהשלההתאמהמידתהערכתואולם,מייחסתחנינהלהיחשבשעשויה
.זורשימהממסגרתחורגתאלולתנאים

והצטרפותהספרדשלהחברתיאיחויהאתואפשרה,יעדיהמבחיגתמאודהצליחהזוחנינה80
The:ראונוספותמדינותעםוהשוואהלהרחבה.האירופיתלקהילה,יחסית,המהירה Ptoject

Transition, Harvard Universitf, The Inaugural Meeting . Salzburg

1Times

ofתןJustice0ת

.ht

~

://www.ksg .harvard.edu/justiceprojecUSalzurgreport[[1992March10-7]Ausbia

[htmת2005.9.170) Oast visited.(.80)אש"11.:ראו,אחריםקולותגםנשמעיםכיאם

f]rockerח1 "Democratic Development and Reckoning with the Past: The Case of Spain

1851)]957/Comparative Contextt' [http ://www.cceia.org/printerhiendlymedia.php/pnnID

%58שללרובזכתהאשרבאורוגואיהחנינהאתנזכיר,כןכמו.visitedת2005.9.170)

,40Zalaquett,אק.30:החנינהחוקעלשנערךהעםבמשאל supra note.
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אמריקנית-הביןהוועדהקבעה,למשל,כך.הדיןביתידיעלזוחלופהנחסמהאזוריות
.8!חוקיותאינןשהוענקוהגורפותהחנינותכימדינותכמהלגביהאדםלזכויות
.מוצדקת82החנינההענקתתהאשבהםמקריםעללחשובניתן,זאתעם
המעבריהתהליךשללשורשוהיורדיםפוליטייםאילוציםשבהםבמקרים,למשל

מפרישלבשילובםצורךישכיברורשבהםבמקריםאו,83החנינהמתןאתמחייבים
לברששיקוליםיכולאלומעיןבמקרים,כךאם.העתידית84בחברההארםזכויות

לבחוןראוישבהנוספתדוגמה.85הכףאתיכריעו,לעילעמדנושעליהם,משפטיים
,שהיהכפי.בסוגיהדמוקרטיתהכרעהקיימתשבומקרההיאהחנינהסוגייתאת

עלעםמשאל1989בשנתהדמוקרטיתהממשלהקיימהשבהבאורוגואי,למשל
.%5886שללרובהחנינהאתלהעניקההצעהזכתהשבוהחנינהחוק

Inter-American:ראוומאורוגואיסלוודור-מאל,מארגנטינה,ילה'מצמייצגלמדגם81

.oct15]Chile,50.art,843.10Case,96/36.סחHuman ffights : ReportחסCommission

י,וש,.א4ן085.0.עסלבעםחששז8/0תס96/[10843ס4.141ת1ןא-13תי](visited)185ת0
1996][1ח(ק:"

15]Chile,50.art,282.11and231.11,229.11,228.11Cases,96/34.0תReport;(2005.9.17

oastת0 visited[11228ס1א.תעח]/1996][שןן://ששש."ח085.4.עז0/פעתמב"8מס96א.oct

[1999.Dec22]Salvador1],200.art,488.10Case.99/136.2005.9.17);וסקסןסח

visited1851)]htm.488.e10nglMeritsEISalvador99/[httpם0 ://www.cidh.oas .org/annualrep

.http ://iachr[[1999.%[27]Salvador480.10,ש.107,חCase,99/1סאReport;(2005.9.17

visitedח2005.9.170);א0קסח

I

1851)]htm.2010480%eng/Merits/EISalvador98/org/annualrep

.oct2]Argentina,311.10and309.10,262.10,240.10.181.10,147.10Cases,92/28יקו

10בת.147.ח(ת]](visited)185ת0

1992][א((ק://ו,והע.א4ם.0.085[8/שם2מקמא8טתתנ/1[תס8"
,373.10,372.10,305.10,145.10,036.0[,029.10Cases,92/292005.9.17);א0קסאקא

-engKTru92/cidh.oas .i .org/annualrep.זשש":.hUp[[1992.0012],Uruguay,375.10,374.10

תח](51בvisited1ח2005.9.170)

.בטן)029.10."
82D .C . Shea The South African Ttuth Commission: The P~litics of Reconciliation

12(2000,]0Washington(.
Abidjan:1996משנתאן'אכידגבהסכםליאוןסיירהשלהמקרהכגרן83 Agreement, supra

76

'

note.זהבהסכםשהוענקהבחנינה,פקסודה,מכירההטריבונלחוקת,לעילשהזכרנוכפי.
האוכלוסייהשלהמשכילותהאליטותעלדמוקרטי-הלאהמשטרהתבססשבהםבמקריםלמשל84

החכרהאתלהסיגגורפתלדיןהעמדהעלולה,המדינהאתהמניעיםהכלכלייםהמנועיםועל
.לאחורשניםעשרות

פגםמשוםהפליליהשיפוטעלבוויתוראיןאםלבחוןמקוםישהאמנותדיגיבדאי,זאתעם85
jusנורמתנוגדהיותובשלהסכםשללשורשוהיורד cogens53'ס.הבינלאומיהמשפטשל

the,:כיקובעאמנותדיניבדברוינהלאמנת time of

its

conclusion)8)1void15treaty4"

the01Of general intemational law. For the purposesתתסחperemptory8confiicts withי
fiOIH] accepted815peremptory norm Of general international lawן.present Convention

8wholeתה0תתגסי as8and recognized by the international community of States as subsequent norm8pennitted and which can be modified only by15derogationסםwhich

Law and0תOf general international law having the sanne character" . Vienna Convention

53.art,331.1155ט.א.5ן[1969May23]%84

.ז" ,Zalaquettש0ת40,אק.8630 .supra.
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אמתועדת/חקירהועדת2.1

המוכרת.נרחב87שימושבושנעשהכליהןחקירהועדות,המעבריבקונטקסט

ועדת.אפריקה88דהוםשלוהפיוסהאמתועדת,כמובן,היאאלוחקירהועדותמבין
יכולתכגון)מיוחדותחקירהסמכויותבעלתכוועדההיינרידיעלמוגדרתחקירה
לשםבזמןמוגבלומנדט(וכוליחנינהלהעניקסמכות,מיוחדתהגנה,למידעגישה
זכויותהפרותשלכוללתתמונהמתןהיאחקירהועדתמטרת.העבראירועיחקירת
.89(ספציפיבמקרהממיקודלהבדיל)מוגדרתזמןתקופתבמשךאדם

השלטוןבתקופתאוהאזרחיםמלחמתבמהלךהאירועיםלבדיקתהקירהועדת
בסיום.בפומביהעובדותוגילויהאמתחקראתמאפשרתאשרחלופההיא,הקודם
נגדפוליטייםאואזרחיים,פלילייםהליכיםשיתקיימויכול,הוועדהשלעבודתה

שללדיןלהעמדתםהחקירהועדתמסקנותשימשו,מהמקריםבחלק.האחראים
אחריםבמקרים,זאתלעומת.90האדםזכויותשלהחמורותלהפרותהאחראים
להעניקסמכותהוועדהבידיניתנה,אפריקניתהדרוםוהפיוסהאמתועדתכדוגמת

.חרטהעליהםוהביעופשעיהםעלהתוודואשרלחשודיםחסינות
:המעבריהצדקמיעדיחלקלהשגתיעילכלילשמשעשויותחקירהועדות

היאחקירהועדתשלמטרתה:הציבורואמוןהאמתהקר,ההיסטוריהתיעוד*
בהקשרההיסטוריהתיעודשלחשיבותועללחלוקקשה.ופרסומההאמתגילוי
להכרהוהןבעתידכאלומקריםשלהישנותםלמניעתהןהאדםזכויותהפרותשל

רחבציבוריתוקףיהיהפומביתחקירהשלוועדתייתכן.בקרבנותבפגיעהפומבית
שלצדק"כמשרתקלותביתר,להיתפסעלולאשר-משפטלביתמאשריותר

."מנצחים
מתעמתאדםזכויותמפרכאשרכילטעוןניתן:במעשיוהפוגעשלהכרה*
מתנצלאףולעתיםקרבנותיובפנימעשיועלמתוודהשהואתוך,בפומביעברועם

.בתוכהולאינטגרציההקהילהלחיקמחדשלקבלתוהפתחנפתח,בפניהם
העברהקרבןעשוי,המטבעשלהשנימצדו:הקרבנותשלצדקתחושת*

בפוגעחזהואשרגלויהעליהםשהאמת,נחקרולושנעשוהמעשיםכישיודע

14108טStates:ראו,90-השנותאמצעועד70-השנותמאמצעחקירהועדותשלמקיפהלרשימה87

]of Peace, List Of uuth comnusslons [htqp ://www.usip .org

~

ibrary/truth.html#tc1856116ט

(2005.9.7[oast visited1994101974:וכן-P.B . Hayner "Fifteen Truth Commissions

.Hum.ט.(1994)597 Rts16"Comparative StJdy4.שלהאמתועדתראויהמיוהדלציון
11Buergenthal:ראו,סלוודורלאלם"האו -The United Nations Truth Commission for.ז
497(994[).1Transnat 'I1.Vand27"Sahador.

0andאof34:חוקפיעלהוקמההוועדה88 Reconciliation Act11141ןNational01Promotion

@htת2005.9.170) ://www.doj .gov.za/trc] aast visited[995[.
,81,87Haynerק.604:היינרעלפרפראזה89 sapra note.
"עקי,ון:לנקהבסרי,76הערהלעילראו,המפסיקההחקיקהעדבארגנטינההיהכך90

[קאן;

usip[(851ןvisitedת0]2005.9.7) .org
~
ibrary/truth .hhnl#sri-_Iankaהמזרחיתובטימור:

httpת2005.9.170) ://www.easttimor-reconciliation.org/mandate.htm] oast visited[.
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עשויהזומחילה.קלותביתרבחייוולהמשיךלפוגעלסלוח,מעשיועלמתוודה
.החברתייםלחייםהפוגעשלמחדשקבלתואתלאפשר

וההודאההאמתהקרשלזהתהליךאמור,טבעיבאופןכינטען:הפיוסקידום*
.בחברהפיוסשלתהליךליצור,הקרבנותשלסליחתםלצד,העברבפשעי

והתיעודהאמתגילוישלהאינטרסאת,ברורבאופן,משרתותחקירהועדות

מעבריתחברהשלבידיהכלילשמשחקירהועדותעשויות,כלכמו.ההיסטורי
לכלילהיזקקמבליהאדםזכויותמפריעלציבוריוגינויאישיתאחריותלהטיל

.הפלילי

9!פליליים/שיפוטיים-לברצעדים3.1

תוך,וכחכרהכקרבנותבפגיעההכרהשמטרתןשיפוטיות-לכרחלופותקיימות
אתאוהללוהמעשיםכלפיהחברהתפיסתאתיביעואשרצעדיםנקיטת
השנייההעולםמלחמתלאחר.הפומבייםמהחייםמבצעיהםשלבסילוקםרצונה
,וישי92במשטרהמשרהמנושאי500,7-כבצרפתהציבורימהשירותסולקו
הייתהבגרמניההבריתבעלותשלהכיבושמשטרשלהמוצהרותהמטרותואחת
שלבצורהזוסנקציההופיעההמודרניתבחלופתה.93גרמניהשלנאציפיקציה-הדה

Lustrations(מניעהחוקי Laws(יוכלולאשבה"צינון"תקופתלקבוענועדואשר
לשאת,פעולהומשתפיהקודםהמשטרבכיריכגון,אדםזכויותלהפרותהאחראים
כלכיקבעהזמניתהרשותשלהראשוןהצו,בעירק.מסוימות94ציבוריותבמשרות

ועדתשלעניינהשכן,זהבפרקהואוהפיוסהאמתבוועדתהדיוןשלמקומוכילטעוןניתן91
חשיבותה,ראשית:טעמיםמשניבנפרדלהציגהבחרתי,זאתעם.משפטי-לברהואופיוסאמת
היה,החקירהועדותשלהפרדיגמטיתבדוגמה,שנית.נפרדדיוןמצדיקהזוחלופהשלהרבה
.שיפוטימהליךחנינהלהעניק,אפריקהדרוםשלוהפיוסהאמתועדתשלבכוחה

92Accountability Mechanism for Massive8תSanctions as1י0660קand01תי"Nandaתזו
390,389(1998-1997)Policy1])11א

,

Denver26"Violations of Human Rights.
-בריתמנהיג,טרומןהברית-ארצותנשיאקבעו,1945באוגוסט1מיוםפוסטדאםבהסכם93

את(יל'רצ'צאתהוועידהבמהלךשהחליף)אסליבריטניהממשלתוראשמטאליןהמועצות
members:כיקבעלהסכם(6)(8)2'ס.הכיבושתחתגרמניהשללניהולההעקרונות of4א"

other1"acuvitles and5%1םthe Nazi Party who have been more than nomina] participants

,and seml-public office660טקAllied pu

~

oses shall be removed from0!persons hostile

important

pj

Kvate undertakings. Such persons sha[I1ת

responsibility

:01and from positions

and moral qualities , are deemed capable of0116081קreplaced by persons who, by their60

)The

~

Berlin

I

~

(

Potsdam."(האותבל[)ם1

dl

eveloping:

gi

enuine~ democratic

i

institutions

i

ת1

:

assisting

1945,1Pyotocol of the Proceedings , August(%):1945,2August-17Conference, July

[(visited1851חס2005.9.17)

hr

tm.a7web/avalon/decade/decadel1]http: //www.yale.edu[.
resort0!cucumventing!0:כדלקמןמניעהחוקימגדירברקן94 the needא"Lustration aims

removing officeholders ofthe previous regime and]0criminal process by disqualifying

:the new state" . ]. Barkan The Guilt ofNationsתןkeeping them from holding office61

04Restitutionץ,2000)115 and Negotiating Historical Injustices (New.כאלוסנקציות
בהונגריה,באלבניה,בליטא,סלוודור-באל,הצבאימהשלטוןבמעברהביוון,היתרביןננקטו

,28Kritz,:הקומוניסטיהשלטוןשלאחרובגרמניה Accountability Mechanisms, sapra note
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מועסקיםמלהיותלצמיתותמנועיםהבכירותהדרגותמארבע'הבעתמפלגתחברי
שלהבכירותהניהוליותהשכבותבשלושהמשרותנושאיוכי,הציבוריבשירות

ובתיאומברסיטאותכגוןציבוריותומשרותממשלתיותחברות,הממשלהמשרדי
הליך.הביטחוןעלוכמאיימים'הבעתמפלגתכחברייתגלואםוינופוייחקרוחולים
כוללותנוספותחלופות.כאחד95וזוטריםבכיריםמפלגהחבריעליחולהניפוי

סנקציות,הציבורלתועלתשירות,אזרחיתנזיקיתחבות,כפויות96התנצלויות
הביטחוןמועצתהפעילה,כןכמו.המעשימ97עלפומביתהתוודותאוכלכליות
דרךתנועתםאתאומסוימיםאנשיםשלכניסתםאתלאפשרמדינותעלאיסור
.95שטחן

,4,92Nandaקק.3"396-1 supra note;140-139.המניעהחוקי,ספציפיבאופן.אקק
:הקומוניסטיהגושנפילתלאחרוכפוליןכוסלובקיה'בצשנחקקואלוהםביותרהמוכרים

The Motives and Evaluation of Lustration Policy:110608תו". David "Lustration Laws

.Soc(2003)ן35 Inquily1,Law28"the Czech Republic and Poland61.המסגרתבהסכם

3'סקבע(דייטוןהסכם)והרצוגובינהבבוסניהלשלוםהכללי

"
עלכיפליטיםעללנספח(

,0prosecution[:הבאבאופןהאדםזכויותבמשרילטיפוללדאוגהצדדים dismissalסוט"

military, paramilitary, and police forces, and otherתוapprepriate, of persons85,transfer

pllblic servants , responsible for serious vlolauons of

I

the basic rights of

~

persons belonging

Bosnia%1ethnic or minority goups" . The General Framework Agreement for Peace10

.http ://www[(0)3art,7Annex,19951401?21])"and Herzegovina, ("Dayton Agreement

185)]asp.n7exo1scebih(visitedת2005.1730) .orghverview/ffap/enflaI.יישוםלבניין
G:ראו,והרצוגובינהבוסניהכמשטרתאלוסנקציות .L. Naarden "Nonprosecutorial

Sanctions for Grave Violations Of International Humanitarian Law: Wartime Conduct

342(2003).1

11Amer97"ofזנ"

Bosnian

Police Officials.
95"athification of Iraqi Society-'88~De-,1.זסטז00א,Frovisional Authority08660ת)

(4ע0/הן01/2003May16/0)[6(ש://וייש%תס0.89008116[5/8תס1א1ע05ז/20030516_(1ק-

.De-Ba__athification1ORD-0[-1%ף1-8טpdfl-(5001~(visited1851ת2005.9.170)
"0ןדCommission:כיאפריקניתהדרוםוהפיוסהאמתועדתשלהמלצתה,למשל,ראו96

8Africz01506110טאשof

I

the Repl4011תas head of

:

state, the Presi,16אrecommends and urges

behalf

~

of those members of the security forces of the fonner0תvictims110עapologises

state and those armed forces of

I

~ the liberation movements who committed gross violations

of,01,1.ו/1,

i

human rights"

.

Truth and Reconciliation Commission of

South

Afirica Report

trc/rep.pdfi/2003/http ://www.info .gov.zahtherdocs[728.16,אקart,5Section,7Chapter

.visited0851ת2005,9.170)
,15Freeman,אק.114ת.971 supra note.
:קרבעתליאוןסיירהכעניין1997באוקטובר8מידם(1997)1132הביטחוןמועצתהחלטת98

through their tenitories%5ת8שorשמוStates shall prevent the entry1פDecides that.5"

andתו adult members of their farnilies , as designated418תטof rnembers of the military

or transit through110תbelow, provided that the entry10(תaccordance with paragnph

particular State of any such person may be authorized by the Committee established8

below for verified humanitarian purposes or purposes consistent with01by paragraph

State8this paragrapli shall obligeתוprovided that nothing884,above1paragraph
Security Council-ם860אown nationals" . United5%10tenitory5%110תrefuse entry0)

אתרקלאכוללותהתנועהשמגבלותלבאליך2ים.1/5Resolution(5ןנ/1132(5(01ל.1997)
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להשתתפותהנוגעותסנקציותאותןמאחוריהעומדההיגיוןאתלהציגביתן
האדםזכויותלהפרתהאחראיםאתלהרחיקפרגמטיכניסיוןהמדינהכניהול
תועילזוהרחקהאםלבחוןישאלובמקריםגםואולם.והשליטההכוחממרכזי
יעילותןאתלבחוןמקוםיש,פרקטיבמבט.לאואםבחברהולפיוסלשלום

חלקשלמסוימתחזרהנראתהמספרשניםלאחרשכן,אלוסנקציותשל
לחיים(חדשיםובמצעיםבשמות)לשעברהמזרחיבגושהקומוניסטיותמהמפלגות
בשלהןקשותטענותמעוררותאלופליליות-לברסנקציות,בנוסף.99הפוליטיים

.מיושמות100הןשבוהאופןבשלוהןהוגןלמשפטבזכותפגיעתן

פלילימשפט4.1

שצויןכפי.זורשימהשלבמוקדהמצויהמעבריבתהליךככליהפליליהמשפט
התהליךשלהבלעדיתכחזותוהפליליהמשפטאתלראותבעינינונכוןלא,לעיל

ההליךידיעלמוגשמותלהיותיכולותהמעבריהתהליךממטרותחלקרק.המעברי
.הרשימהשלזהחלקהיתמקדובהן,הפלילי
ומעשיתמוסריתהצדקהישבאחרפגעאשראדםשללענישתוכיחולקאין

.הצדקעשייתמלבדנוספותמטרותישורתוכי"להוכיח"צורךואין,כשלעצמה
,לעברהמידתיובאופןההוגןההליךכלליפיעלנעשיתכשהיא,פליליתענישה

נשקלים,מדינתי-הפניםהפליליבמשפטגםואולם.101החברהאתנכוחהמשרתת
.אדםנגדפלילייםצעדיםלנקוטישאםהבחינהבמסגרתמשפטיים-לברשיקולים
אםבהחלטהלגיטימישיקולמהווה(לציבורהענייןמבחן)הציבוריהאינטרס
הםאףיכולים,ודתייםחברתיים,מדינייםואינטרסים,לאואם,לדיןאדםלהעמיד
.7ו102בשאלהלגיטימייםשיקוליםלהוות

מדובר.הבגיריםמשפחותיהםקרוביאתאףאלאהצבאיתוהחונטההמורדיםארגתבכירי
שנבחרההממשלהאתשהדיחההצבאיתהחונטהשלשלטונהבתקופתשהוטלהבסנקציה
.היוםעדכתוקףאלומגבלותאך,1996במרץדמוקרטיותבבחירות

Eastern:'ינ99 EuropeתוLustration1%%ק"188ת.Fowler.81Szczerbiak.4,Williams.1

post-Communistא"62 Politics Approach' '" Sussex EwDpean Institute Working Paper

חס2005.9.17)

~

pdfi aast visited.h62ttp://www.sussex .ac.uWseUdocuments/wp[12(2003).
Kritz,:ראוכוסלובקיה'בצהמניעהחוקעל)fLO(הבינלאומיהעבודהארגוןח"בדולדיון100

u. s . Department of State Report;322.ש01,1780ע.111אקTransitional Justice , supra

/http ://dosfan. lib.uic .eduERC[.1993,Czech Republic Human Rights F~ctices0ת

visited)185)]report__eur/CzechRepublicת0 .html_-ע1ע93עז0קטז-_hri_1993/democracy

,Report:וינה'גח"בדומוצעיםאלוסנקציותליישוםעקרונות.2005.9.17) supra701אנ

48-45Principles,111.811אannex,1note.
הפליליהמשפטמטרותבסוגייתחלוקה,ובקרימינולוגיההפליליבמשפטהעוסקתהספרות101

רשימהשלהמצומצמתבמסגרתומהדרושמהאפשריחורגכזהשדיוןהיות.הענישהומטרות
ושהיאחשוכותחברתיותמטרותהפליליהמשפטמשרתשלפיההיסודבהנחתנסתפק,זו

:למשל,אלובסוגיותדניםהמעבריהצדקבתחוםמהכותביםחלק.לכשעצמוערךבעל

,41Aukerman,אקק.57-54 supra note;29Crocker, supra note.
תעודתהוצאהלגביהןאשרבראיותשימושמהתביעהלמנועאףאלושיקוליםומתדקף102
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מיעדירבים,המקרהנסיבותפיעל,לקדםהפליליהמשפטיכול,ספציפיבאופן
מטרותאתלקדםפלילייםמשפטיםעשוייםשבהםמקריםישנם.המעבריהתהליך
,במדינההראקציונריםהגורמיםלהחלשתככליהשלטוןהחלפתמיצוקואתהפיוס

,כןכמו.103מהםהנובעותוהמגבלותהפליליתוהחשיפההסטיגמהבאמצעות
מנהגאואמנה104מכוחלדיןלהעמידמשפטיתחובהקיימתשבהםמקריםייתכנו

חובתקובעמדינתי-הפניםהמשפטשבהםשכמקריםלצייןיש,זאתעם.בינלאומי
ולשיקולבוהמקובליםלאיזונים,הפנימייםהמשפטלכלליכפופהזו,לדיןהעמדה
דווקאהפליליההליךעלול,אחריםבמקרים.05ןהמוסמכותהרשויותשלדעתן
.אלומטרותבהשגתלפגוע
ראשיתכחלופהאם)הפליליתבחלופהלפעולנכוןמתילהחליטכדי,כןאם
רבהתועלתאלטרנטיביותפעולהדרכייביאוומתי(אחדותלחלופותכנספחתואם
.ברוריםלקריטריוניםובהתאםלגופומקרהכלשלמדוקדקתבחינהנדרשת,יותר
בקבלתשימושייםלהיותעשוייםלדעתנואשרלקריטריוניםמתווהנציעהבאבפרק

התהליךבמסגרתהאדםזכויותמפרינגדפלילייםצעדיםלנקוטאםההחלטה

.המעברי

המעבריבתהליךהפליליתהחלופהליישוםהקריטריונים.2
,ראשית.כלליותהסתייגויותכמהלצייןיש,הקריטריוניםבסוגייתנדוןבטרם

,בשטחהסיטואציהלבחינתמסגרתמהווים,שיהיוככלמקיפים,קריטריונים
,לעילשצויןכפי,שנית.פעולהדרךנחרצותלקבוע,כשלעצמםיכוליםואינם
בחלופותמשליםשימושכמייתרהמשפטיבכליבשימושלראותהכרחאין

בחשבוןואתלקחתויש,זהאתזההמשלימיםבכליםמדובר,להפך.אחרות
נכתבהזורשימה,שלישית.המתאימיםהכליםשלבחירתםאתששוקליםבעת
בפועלהוקמושכהןסיטואציותאותןעלשמבוססאינדוקטיבי-תאורטימבטמתוך

הקריטריוניםשלתקפותםאתיאששעתידיהשוואתימחקרכיראוי.טריבונלים
המוצעיםמהקריטריוניםאחדבכל.רביםמבחןלמקריובהתאםשיטתיבאופן
הדוגמאות,זאתעם.ההבדליםלהמחשתשתייםאואחתדוגמהבקצרהמוזכרת

דומה.המדוברתלסיטואציהפרדיגמטיותדוגמאות,האפשרבמידת,הןשנבחרו

איש,פסיכולוג,דיןעורךביןכגון)החסיוןעללשמירהציבוריאינטרסשישאו,חיסיון
,(חדשנוסח)הראיותלפקודת'גפרקראו.(לקוחותיהםלביןוכדומהסוציאליעובד,דת

.1971-א"התשל
,65Robinson,אק.103489 supra note.
.21הערהלעיל104
-("העונשיןחוק":להלן)1977-ז"תשל,העונשיןלחוק16'סכפוףישראלבמדינת105

שישראלצדדיות-רבבאמנותהקבועותפליליותעברותעלאוניברסליתשיפוטסמכותהקובע
אלאחרןעברתעלאישוםכתביוגשלאכיהקובע-העונשיןלחוק(ב)9'לס-להןצד

.לממשלההמשפטיהיועץבאישור
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ראויאםבשאלהמועילותבוחןאבנילשמשעשוייםהבאיםהקריטריוניםכיאפוא

:מעבריתהליךבמסגרתפלילישיפוטלקיים

המעבריהתהליךאופי1.2

תהליך.החלפתימעבריתהליךלביןאינטגרטיבימעבריתהליךביןלהבחיןראוי
,אתניסכסוךאואזרחיםמלחמתלאחרכללבדרךמתרחשאינטגרטיבימעברי
שיתוףעלהמושתתת,חדשהחברהולהקיםהאוכלוסייהאתלאחדבמטרה

בממשלהמוחלףהקודםהטוטליטריהשלטוןהחלפתימעבריבתהליך.ואינטגרציה
,כוחמעמדותמורחקיםהאדםזכויותמפריהחלפתיבתהליךכלומר.דמוקרטית
כידומה.החדשמהשלטוןחלקמהוויםהםאינטגרטיביבתהליךזאתולעומת
לדץבהעמדהלשימושיותרנכבדמשקללתתראויהחלפתימעבריבתהליך
השיקוליםמתעצמיםהאחרוןשבזההיות,אינטגרטיבימעבריבתהליךמאשר
בדרךהתהליךאתליישםאפשרות,חדשהלדרךהליכה,פיוסשלמשפטיים-הלבר
והפנייתהפליליהכלישלסלקטיביתהפעלהשלתחושותמניעת,שלוםשל

במקרים.אחדותמקדמילאפיקיםלדיןלהעמדהשנדרשיםהאדיריםהמשאבים
הסכנהלמידת,כמובן,משקליינתן,החלפתימעבריבתהליךמדוברשבהם

עלולהזוהתחשבותכימובן.המעברילתהליךלהוותלשעברהשליטיםשעלולים
.המעבריהתהליךעללאייםהקודםהשלטוןבפניתמריץמסוימתבמידה,ליצור
לגבימעמיקאמפירימחקרכידומהאולם,לגופולהישקלחייבמקרהכלאמנם
יניב,המעבריהתהליךשלקיומועצםעלחסינותהענקתשלההשפעהמידת

.זובסוגיהמועילותתובנות
ליאוןבסיירהשלוםלהשכנתאן'אבידגבהסכםשהוענקההכלליתהחנינה

אשר,אינטגרטיבימעברילתהליךדוגמההיא,(לומהבהסכםפחותהובמידה)
שלנרחבתאינטגרציהליצוראמיתיניסיוןבוהיה,דברשלבסופוכשלכיאף

ועדההקמתאן'אבידגהסכםקבע,היתרבין.המדינהבשיקוםהמורדיםארגון
Commission(השלוםלמיצוקמשותפת for the Consolidation of Peace(שבה

הצבאמבנהשלמחודשתבחינהוכן,RUF196-וההממשלהנציגיחבריםיהיו
.'הצבא07לתוךבכךשירצוRUF-הלוחמישלשילובתוךבראשווהעומדים
ביןשעברהההחלפתיהתהליךבמהלךארגנטינהעומדתהקשתשלהשנימעברה
הפרות.הדמוקרטיתלממשלה1976-1983השניםביןששלטההצבאיתהחונטה
המלחמה"לכינויזכואשר)שלטונהבמהלךהחונטהשלהנרחבותהאדםזכויות

השלטוןהשבתלאחר.איש000,10מעלשללהיעלמותםגרמו,("המלוכלכת

המעבריהתהליךבמסגרתאך,חסינותלעצמהלהבטיחהחונטהניסתה,הדמוקרטי
,השלטוןעלהצבאשלמחורשתלהשתלטותסכנההייתהלאשבו,הזהההחלפתי

1063.artא,Abidjan Agreement.
1079.artא,Ibid.
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עלהושבה,מסוימתלתקופההוסרהאכןוהיא,כזובחסינותלהכרההצדקהאין
.'08לאחרונהשובובוטלה,כנה

האדםזכויותבהפרותהמעורבותהיקף2.2
יותרומצומצמתממוקדתלקבוצההאדםוכויותהפרותאתלייחסשניתןככל
השימושמתבקשכך,(וכדומהממשלתיתפקידות,צבאיפלג,חונטה)אנשיםשל

האוכלוסייהוחלקינרחבותהאדםזכריותשהפרותככל,זאתלעומת.הפליליבכלי
בכליםמשימושלהןלצפותשניתןהתוצאותכידומה,יותרגדוליםבההמעורבים

שבעטייןהסיבותשאחתייתכן.יותרטובותתהיינהפליליים/משפטייםשאינם
האחריותבעליבאנשיםהבינלאומייםהפלילייםהטריבונליםמרביתמתמקדים

הפרותשבהסיטואציהבין,זהבהקשר,הבדלאיןכיהיא,להפרותביותרהרבה
קבוצהידיעלאוהאוכלוסייהשלנרחביםחלקיםידיעלמבוצעותהאדםזכויות

הרבההאחריותבעליאםגם,מקרהבכל.לשלטוןמקורביםשלמצומצמת
בתוךלשיפוטמופניםהמפריםשאר,בינלאומייםטריבונליםבידינשפטיםביותר

היאכי,הלגליסטיתהפרדיגמהבמסגרת,ציפייהקיימתלגביהאשר,גופההמדינה
דווקאצורךיהיהשבהםמצביםייתכנו,זאתעם.109פלילייםבהליכיםנגדםתפעל

10876~ Ley ae Pacificacion Nacional, supra noteלעצמההצבאיתהחונטההעניקהזהבחוק
ועדתשלעבודתהבעקבות.שלטונהבתקופתשאירעוהאדםזכויותהפרותעלגורפתחנינה

,לדיןשהועמדוהחונטהמנהיגיתשעתמתוךוחמישה,החוקבוטל,הנעלמיםעלהחקירה
Ley",:"הקטיעהחוק"לחקיקתגרםהצבאשלמסיבילחץואולם.הורשעו de Punto Final"

"נת(23492%1וטחע.הע6]
1986.21.23.492.23Ley[קח6:/,"י,י,.125ש0תטם.6008שי0=ת0

lastת2005.9.170) visited(.(ימימ60)מידיתכמעטהתיישנותתקופתקבעלחוק1'ס

כיחלוטהחזקהקבע"הציותחוק",ועודזאת.החונטהשלטוןבתקופתשנעברועברותעל
לעומת.אישיתפליליתבאחריותיישאוולאפקודותשמילאוכמיייחשבוזוטריםקצינים
נוגדתקביעהשיפוטיתערכאהתקבעלאעודכלתחולהחזקה,בכיריםלקציניםבאשר,זאת
Ley"1987.6.4,521.23,:ראו.החוקמקבלתיום30בתוך de Obediencia Debida" , Ley

ncamas~)23492ו0הפפvisited851])]htm.!0ת0 .i .org/docl:ument/naclהעפציטת"::htO[1..art

0,17Kritzץ[.111אקק.:ראולהרחבה.2005.9.17) . Transitional Justice . supra note

חוקיביטולעלארגנטינהשלהנבחריםבתיהצביעו,2004אוגוסטחודשבמהלך.539-477
.ארגנטינהשלהעליוןהמשפטביתבפניועומדתתלויהתחולתםוסוגייתוהציותהקטיעה

2003.8.13Greste:ראו "AIgentina Overhlrns .;

Amnestf

; Laws"

.

BBC ,' News World .' Editionץ

Argentina";(2005.1730תvisited)85])[5קח6://ו00.660.5,80,שט04085%%תו8ע/3146379.םם]

http://news .bbc .co .uW[2003.8.21Scraps Amnestf Laws" BBC News World Edition

(2005.9.1708oast visited[511.3169297/85ת]10ת4לומ2ש4.
"seleetivi",7[::עללהקפידהבינלאומיאמנסטיארגוןקורא,העירקיבהקשר,למשל109

,Of

:

'

nationality

, rank

"685the0תpursuit of suspects18(מאselectivity0תthere should be

suspected Of having committedנ,טמ0ומ.other such ground887or,1~01181],ethnicity

jI

ustice". Amnesty International . "Iraq: Ensuring:

justice

10Iraq must be:

brought

crimesמן

/h@://web .alnnesty .org[3.8,2003/080/14(ע/]10,2003ן)"for human rights abuses

1851)I .pdn0אע140802003[ש81408003$151ם4מ10אaidoc/aidoc

pdfnsfflndexlMDEl

(2005.9,1708visited(או"אמנסטימסמך":להלן"~ ("Amnesty Paper
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השיקוליםמכלולאתלשקולויש,מצומצמתקבוצהאותהשלהפעולהבשיתוף
.ההחלטהתתקבלבטרם

יחסיתהמצומצםההיקףבשל,זהבקריטריוןגםטובהדוגמהמהווהארגנטינה
שימושנעשה,בארגנטינה.(הצבאיהחונטהמשטר,קרי)האדםזכויותמפרישל
מנעו,לעיל110שהוזכרו"ציות"וה"קטיעה"החוקישכן,המשפטיבכליחסר
שלהשנימצדה.האדםזכויותלהפרותהאחראיםשללדיןהעמדתםהמשךאת

000,120עלהעםהשמדתבביצועהחשודיםשלמספרםעולה,ברואנדה,הקשת

לגישהמחויבתרואנדהממשלתהייתהההתחלהמן.1ן1(מהאוכלוסייה%2-כ)
מחויבותהעלאיתנהעמידהתוך,פיוסיותלחלופותלפנותסירבהוהיא,הלגליסטית

ברואנדההמשפטבתיואולם.עםבהשמדתהחשודיםנגדפלילייםהליכיםלנקוט
רואנדהממשלתפנתה,שהוזכרוכפי,י2יהעצוםהעומסעםלהתמודדמסוגליםאינם

עלמבוססיםאשר)Gacacaהמכונים)קהילתייםמשפטבתי000,9-כלהכשרת

000,255-כידיעלמאוישיםאלומשפטבתי.ן(מסורתיותיסכסוכיםיישובשיטות

בטנזניהם"האושלהטריבונלפועל,במקביל.זהלצורךבבחירותשנבחרואזרחים
מקריםהםאףשופטיםרואנדהשלהמשפטובתי,העםרצחמנהיגילשיפוט
צריךשבוקלאסימקרההוא,לדעתנו,זהמקרה.ההשמדהמבצעישליותרקשים
שללאינטגרציהופעולההמנהיגיםשללדיןהעמדהשל,מעורבתגישהלנקוטהיה

.114באחריותנשיאהשלשיפוטי-לברבמנגנוןשימושתוךהאחריםהעםרצחמבצעי

אתניכסכסוךהסכסוך3.2

מתאיםהמצבכידומה,אתנייםשסעיםחופףהמעברמבוצעשממנושהמצבככל
באמצעותמיושבאתניסכסוך.פיוסי115לפתרוןויותרמשפטילפתרוןפחות
הפליליההליךשלתרומתו.משותפיםלחייםדרכיםומציאתפוליטיותפשרות

קשייםבשלשולי16נ,הנראהככל,הואהסכסוךיישובשלההצלחהלסיכויי

.108הערהלעיל110
,63Daly.אק.111369 supra note.

.Ibid.אק.367:דיןעורכיוכחמישיםשופטיםחמישהברואנדהנותרו,ההשמדהלאחר112
LמנRwanda":ראך131 .D. Tlllly "Human Rights Compliance and the Gacaca Jurisdictions

,M .A. Drumbl "Punishment;397-395,385(2003).Comp. ] Rev41')ג.B. C26

.Univ.(תנ2) ] Rev175א"Rwanda8ןcivis10Shameא1ט0שPostgenocide: From

1266-1264,1221.
פשעמבצעישללדיןלהעמדהמחויבותשלעקביתעמדההציגהרואנדה,לעילשהוזכרכפי114

,זהבמקרה,לפעולהיהעדיףכיייתכן.לשיפוטםעממייםטריבונליםוהקימה,העםהשמדת
.משפטיים-לכרבאמצעים

נ(.:המעבריהצדקבראיבישראלוהסכסוךאפריקהבדרוםהסכסוךשלמשווהבניתוחלעיון115
Gr~ss "The Constitution, Reconciliation, and Transitional Justice : Lessons from South

Stan40"Afiica.11ח1"[(2004)47 and Israel.
11642supra note(4ט)5~The Bosnian
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מתארקוויעםחפיפהבהיעדר,זאתלעומת.'!לעיל7עמדנושעליהםאינהרנטיים

יותרגבוהסיכויקיים,זניחהאתניההיבטשבהםבמקריםאו,אתניסכסוךשל
.תקטנההמשפטיבהליךהשימושעלשהמגבלות

בשנים'רוזמר'החלפעילותאתנייםמאפייניםהיולא,לדוגמה,בקמבודיה
לאחר.אידאולוגיים-פוליטייםמטעמיםהונערוזמר'החמשטרשכן,1975-1979

שהיואו'רוזמר'לחנאמניםשהיואוכלוסייהחלקינותרולא,המשטרהדחת
הייתהלשעברביוגוסלביההמלחמה,זאתלעומת.אתנייםבקשריםאליהםקשורים
האמפיריהמידעמצביע,יוגוסלביהבעניין,אכן.האתניבמישורלחלוטיןמרוכזת

ואם,המעברילתהליךלתרוםבהאגהטריבונלשלכישלונועלברשותנוהמצוי
.!!8נזק,מסוימתבמידה,גורםאפילושהואאפשר,נכוןזהמידעאכן

סממיתהליךמולבינלאומיתמעורכות4.2

בכליהשימושכידומה,חיצוניתכפייהבעקבותמתרחשהמעברישהתהליךככל

המעורבותשכן,החברההילכתשאליההחדשההדרךלמיצוקיותריועילהמשפטי
שעליהםאלוכדוגמת,מאילוציםהפנימייםהשחקניםאתלשחררעשויההחיצונית

משינוייםשנובעפנימיבתהליךשמדוברככל,זאתלעומת.119החנינותעלבדיוןעמדנו
.המשפטיבכלילהשתמשהקושייגברהנראהככל,פנימייםפוליטייםאוחברתיים

להעמידמהחובהמפחיתהאינהוקשייםאילוציםשישהעובדהכילטעון,כמובן,ניתן
פחותבשימושצורךלהכתיבעשוייםהאילוציםכידומהאך,אדםזכויותמפרילדין
אמפירימחקר.משפטיות-לברבחלופותיותרנרחבשימושלעומתהמשפטיבכלי

ביןהדוקקשרלמצואמצפיםהיינותאורטיתמבחינהאך,בוצעטרםזובסוגיה
וביןאינטגרטיביבין)המעבריהתהליךאופיאתהמסווגהקריטריוןלביןזהקריטריון
.מועילותתוצאותלהניבעשריזהבכיווןנוסףמחקר.(החלפתי

לתפוסנועדה,1989בדצמבר20ביום,לפנמההברית-ארצותשלפלישתה
.בסמיםסחרבגיןהברית-בארצותלדיןולהביאופנמהשליט,נורייגהמנואלאת

שלאחרהשניםבמהלך.מאסרשנות40-לונדוןהברית-לארצותהובאנורייגה
להדיחושניסוהקציניםרצחעלבהיעדרולדיןפנמהממשלתאותוהעמידה,הדחתו

בתקופתהאדםזכויותהפרותממבצעיחלקלדיןלהעמידניסתהוכן,מהשלטון
,נורייגהבתקופתהשלטוןמראשיניכרחלקנחונו,השניםברבות.!הדיקטטורה20

.'בבפרקלעיל,הלגליסטיתהפרדיגמהעלבביקורתהדיוןראו117
11842~The Bosnian SeJdy, supra note

כתורמתבינלאומיתמעורבותעלמצביעלשעבריוגוסלביהשלהמקרהכימציעניומן119
20supra,אק.38:ראו."accountability,0culture"'-ל note,ת8ם4י0א.

120.http ://dosfan[(1994"7831)u.s . Department

of

~

State '"Panama

;

Human Rights Practices"

I

visited!5%1[[11/8)28תםתם.םם]ן1993/80_קזן_ח0ק0ז/קזמ93_אסקמ1_8]א[/40=00
~

6ע.10ט.הט4ט

:Post Invasion PanamaתוHuman Rights Watch Report, "Human Rights;(5%2.9.1702

-pana/1991/htqp ://wwwhrworg/reports[(1991]Apri'7)

~

"Justice

:

Denied15

~

Justice

i

:

Delayed

[maת2005.9.170) oast visited
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מקרה.121במדינההאזרחייםלחייםשיבתםאתתאפשראשרחוקהצעתוהוצעה
חיצוניכוחבידישיטתיבאופןהאדםזכויותאתמפראשרשלטוןמודחשבו,זה

שיידוןכפי,בעירקגםהמקרהזהו.המשפטיתהחלופהלהפעלתביותרמתאים
הלבןמהמיעוטהשלטוןהועברשבה,אפריקהבדרום,זאתלעומת.להלןבמפורט

במקריםרקהפליליהכליהופעל,אינטגרטיביובאופןשלוםבדרכיהשחורלרוב
החנינההענקתעצם,מזויתרה.והפיוסהאמתועדתידיעלחנינההוענקהלאשבהם
הייתהעשויהכןלאשאם,ולהתוודותלוועדהלפנותלחשודיםתמריץהיוותה
.להפלילםאחריםשלעדותם

.מוסדיותחלופותכמהקיימות,לדיןלהעמידההחלטהונתקבלההמצבמשנבחן
במסגרתמדינהידיעללדיןלהעמידאםהשאלההיאביותרהחשובהההבחנה
.בינלאומי122בטריבונלאוהפנימימשפטה

הפליליהדיןביתכדוגמת)קבועמוסדשיהיויכולבינלאומייםטריבונלים

(לרואנדהיוגוסלביהשלהטריבונליםכדוגמת)ייחודיהוקאדמוסד,(הבינלאומי

טריבונליםבאמצעותלדיןלהעמדה.(!23נוסתהטרםאשרחלופה)אזורימוסדאו

טריבונלנהנההבינלאומיתהקהילהבעיני,ראשית:יתרונותכמהישבינלאומיים
הקהילהשללעמדתהבאשרברורמסרמהםויוצא,רביםומיוקרהמאמוןכזה

,הנאשםזכויותעלההגנה,מבחינ,שנית.שנעשוהמעשיםכלפיהבינלאומית
ולמשפטיותרטובהפרוצדורליתלהגנההנאשםיזכהשבהםרביםמקריםישנם
פחותחשוףכזהטריבונל,שלישית.אובייקטיביטריבונלידיעליישפטאםאוגן

,מאידך.המקומיתבחברהכוחמוקדישלולהשפעותפוליטיזציהשללטענות
.חזירונותכמההבינלאומיהפלילילהליך

עלמקשהזהונתק,המעשיםאירעושבתוכהמהקהילהמנותקהוא,ראשית
,מזויתרה.שייכותולתושבטריבונללנעשהמחוברתלהיותהמקומיתהאוכלוסייה

לאשהצדקתחושה(ממנהחלקאו)המקומיתהקהילהבעיניליצורעלולזהריחוק
124במדינהמהמקובלשוניםהטריבונלשלשהסטנדרטיםמשוםבין,נראהולאנעשה

1211996.5.14Panama

,

Amnesty Plan

:

for .Abuses Draws Fire" The

.

New York fimes"]800ש.]
D0894DDDACD778OCE3V5FB5061[http: //querynytimes .covgst/abstract.html?res=F

(2005.9.1700visited)85])]incamp=archive: search&E494D81(במערכתשמורעותק).
L.A.:ראו,והבינלאומיהמדינתיהשיפוטשלהחסרונותועלהיתרונותעלכללילמבט122

295(2003).1/',"21Amer97"

Hyblid

Courts:,0P
~
omise0אז"~Dickinson

1234:International Criminal Law Enforcement01Regionalization"0י1ייל-w.w. Burke

הוראי"(ן.1(2003)729

.

Texas38"Preliminary Exploration(אזורייםטריבונלים":להלן"
Regional"או Tribunals"(.

הבדליבשללהתעוררשעלולותהמחלוקותלסוגיקלאסיתדוגמההיאבראיאגוויזהפרשת124
.הפשעיםאירעושבההלאוםמדינתוביןהבינלאומיתהקהילהביןותפיסותסטנדרטים

כשלהמוכזייםמהמסיתיםשלושהרואנדהשלהטריבונלבפנילמשפטעמדוזובפרשה
Theהתיקכתה,ובהתאם)התקשורתבכלישימושתוךההשמדהאווירתביצירתמעורבותם

media case(.הטריבונללבקשתוהוחזק1996באפריל15ביוםבקמרוןנעצרבראיאגוויזה,
,1997בפברואר21ליוםעד,רואנדהממשלתשלהסגרהבקשתלבירורעדיותרומאוחר
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בינלאומיפליליהליך,שנית.125אובייקטיביותחוסראורדיפהתחושותבשלובין
עם.השיפוטאתלממןהמעשיםאירעושבההמדינהתוכללאהמקריםובמרבית,יקר

,שלישרת.ההליךאתלממןנכונותלגלותעשויההבינלאומיתהקהילהלעתים,זאת
זהנתקובעקיפין,הפלילי126השיפוטלביןהמדינהביןנתקיש,תאורטיתמבחינה

,יכולאינובינלאומיטריבונל,לבסוף.שליליבאופןהחוקשלטוןעללהשליךעלול
יכוליםאשראזוריותמוסריותותפיסותאזורייםערכיםבחשבוןלקחת,כללבדרך
.המקומית127האוכלוסייהעלהריחוקהשפעותאתלמתןהיו

משפטבתיבפנילדיןהעמדהקרי,בינלאומיבטריבונללדיןלהעמדההחלופה
.לעילשהוזכרווהחסרונותהיתרונותשלמראהתמונתכמעטהיא,128מקומיים

עלהאדםזכויותמפרישללדיןהעמדתםשלההיסטוריהרקורדכילהכחישאין
יועדפובינלאומייםטריבונליםאםגם,זאתעם.בעייתיהנומחליפיםמשטריםידי

האחראייםהאנשיםעבוראלאזוחלופהלהפעילמעשיתדרךכלאין,קטגוריבאופן
.הנטלברובתישאעדייןהמדינתיתשהחלופהכך,ההפרותעלביותר
,בינייםשיטתשלביישומהלאחרונההוחל,זולרשימהבמבואשהוזכרכפי

בשיתוףאובינלאומיארגוןידיעלמוקםמעורבטריבונל.המעורבהטריבונלהיא

הטריבונלשלהתובעתביקשה,יוםבאותו.נדחתהרואנדהשלההסגרהשבקשתלאחר
לחזקתהועכראז,1998בפברואר23ליוםעדבקמרוןוהוחזק,שובנעצרוהוא,לעצרו

,לידיוהועברבטרםעודהטריבונלבפנימעצרועלערערבראיאגוויזה.בארושההטריבונל
לבטלבבקשהלטריבונלבראיאגוויזהעתר,לארושההגעתולמחרת.נשמעהלאבקשתואך
הערעורערכאתכפניערערוהוא,נדהתהכקשתו.נגדישהוגשהאישוםכתבואתמעצריאת

זכויותדיניפיעלבזכויותיוהחמורההמגיעהבשלעררואתקיבלוהערעוריםשופטי.בהאג
קולותברובהחליטווהם,המשפטיההליךשללרעהניצולוואיסורהבינלאומייםהאדם

ממשלתשלזעמהאתעוררהזוהחלטה.נגדוהאישוםכתבאתולבטללאלתרלשחררו
ויזההטריבונלמתובעתומנעההטריבונלעםהדיפלומטייםהיחסיםאתניתקהאשר,רואנדה
הפגיעהכיהערעורערכאתהחליטה,נוסףדיוןשנערךלאחר,דברשלבסופו.במדינהלביקור
שיזוכהבמקרהכספיפיצויבאמצעותאם,לריפויניתנתבראיאגוויזהשלהאדםבזכויות

בגין2003בדצמבר3ביוםהורשעכראיאגוויזה.יורשעאםבעונשוהפחתהבאמצעותואם
וכןעםלהשמדתהסתה,עםהשמדת,עםלהשמדתקשרקשירת)אישוםפרטיחמישה
יוקלעונשוכי,הערעורערכאתלהחלטתבהתאם.(האנושותנגדכפשעיםורדיפההשמדה

עלשהושתהעונש,עולםלמאסרבמקום)מאסרשנות35-לבראיאגוויזהנדון,יורשעאם
:ראוהפרשהעללהרחבה.במעצרשישבהזמןהופחתזומתקופה.(האישוםלכתבשותפיו

.Ferdinand NahimanaןIntenlationa] criminal Tribunal for Rwanda, The Ptosecutor

Judgement and,52-99ז-ICTR.0א~BOSCO Barayagwiza and Hassan Ngeze , Case-70ממ

1851)geze/judgement/mediatoc .pdnS4entence [htO://www .ictr .orgENGLISIVcasesn
(2005.9.1708visited.

12542~The Bosnian Study, supra note

Tribunals:ראו,"הריבונותעלךת"בשםזךתופעהמכנהומט-בורק126 , supra note0810881" 730.at

p

123.
.Ibid,אק.737:לסייעדווקאאזורייםטריבונליםעירויים,וויט-בורקטוען,כאן127
האוניברסליתהסמכותהפעלתהיא,מדינתייםמשפטבבתילדיןהעמדהשלנוספתחלופה128

ממרביתסובלתהיאאך,זורשימהבמסגרתתידוןלאזוחלופה.אחרותמדינותידיעל
.הנזכרותהמתודותשתישלהחסרונות
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נמצאתוהערכאה,30ןובינלאומייםמקומייםשופטיםבומכהנים,עמו129פעולה
שלהן,היתרונותממרביתנהנית,נכוןמיושמתאם,זושיטה.העבדותביצועבמקום
הטבועיםמהחסרונותשתסבולבלאהמדינתיהשיפוטשלוהןהבינלאומיהשיפוט
.אלו31ןבשיטות

בעירקהמיוחדהטריבונל:מבהןמקרה.ד

והבריטיתהאמריקניתהקואליציהמתקפתבמסגרתותיכריתבגדדכיבושלאחר
שלטונהכיהיהברור,("לעירקחירות"מבצע)2003במרץ19-בשהחלהעירקעל
,'הבעתממשל.קצואלבא,1968שנתמאזבעירקשלטהאשר,'הבעתמפלגתשל

זכויותשלחמורותלהפרותאחראי,1979שנתמאזבראשועמדחוסייןסדאםאשר
הנראהוככל,עירקים132אזרחיםנגד,האנושותנגדפשעיםכדיהעולותהאדם

שבוצעורביםמלחמהולפשעיהכורדים133נגדעםהשמדתלעברתגםאחראי
חירות"המבצעבתום.1980-1988בשניםבאיראןעירקשלמלחמתהבמסגרת
שלהזמניתהרשותאת,הביטחון34ימועצתבברכת,הקואליציההקימה,"לעירק

coalition(הקואליציה Piovisional Authority((הרשות":להלן")אתוקבעה

,לעילשהוזכרכפי.חוקית35ןעירקיתממשלהשללכינונהעדהזמניתסמכותה
עירקלטיהורשיפוטיים-לברצעדיםלנקוטהייתההרשותשלהראשונהפעולתה
המדינהמוסדותאתוטיהר'הבעתמפלגתאתפירק361ן'מסצו.'הבעתממפלגת

.עתהעדשהוקמוהטריבונליםארבעתבכלמעורבהיהם"האו129
בסיירהואילומקומייםהשופטיםורובהנשיאות,למשל,בקמבודיה;שונותבווריאציות130

.בינלאומייםהםליאון
,122Dickinson,אק.131310 supra note.
132184)]Iraq"

~

@://www. iraqfoundation .org/hrhUmשBrief

.

'

History

of Human Rights4"

הפרותשלפרטנייםומקריםחוסייןסדאםעלביוגרפייםלפרטים.visitedת2005.9.170)
http]ת0:האדםזכויות ://www .iraqfoundation .org/research/bio .html] Oast visited

Human=:ראופרטנייםחות"לדו.2005.9.17) Rights Watch [h@://wwhrworg/doc?t

אמנסטיארגוןשלהשנתייםחות"והדו,85])]mideast&c=iraq(visitedת2005.9.170)
(1851:ואילך1997משנתהבינלאומי

]

[ht

*
://wwwamnestyorg/ailib/aireporffindex.html

.visitedת2005.9.170)
Depallinent:ראו,'הבעתמשטרתחתהאדםזכויותהפרותשלנרחבתיעודקיים133 of.5.ט

Human Rights Practices [ht

~

://www. state .gov/g/drU08state, Iraq - Country Reports

.מ45"2003עו/27938.תםן](185(visitedת2005.9.170)
The:ראו134 Situation between Iraq and,1483Security Council Resolution86085אUnited

/http ://www.casi .org.uk/info/undocs/scres[(2003)1483/S/RES,(2003May22)Kuwait

.2003/[מ6ש51483ס(visited1851ת9.170.05%)
13501/2003May16/CPA/REG,(1)51,1.8Coalition Provisional Authority, Regulation

CPAREG_ l_The_Coalition ProYi_20030516/[http://www.iraqcoalition.org/regulations

slonalת215.9.170) _Authority_ .pdfi aast visited(הרשות":להלן").
13695sapra note,1Order number.טיהורמועצתהוקמה'הבעתמפלגתטיהוריישוםלצורך,

1Establishment)0:ראו of the Iraqi",5Phvisional Authority C

~

der number00160ת]
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נטלואשרוארגוניםממשלהמשרדיביטלההרשות.137הבכיריםהמפלגהמחברי
.138חבריהםשלומעמדםדרגתםאתשללהשהיאתוך,העירקיהעםבדיכויחלק

בהתאם,העירקיהמשטרבכירינגדמשפטייםצעדיםלנקוטראויהאם
,1483139בהחלטה,הביטחוןמועצתכינזכיר?לעילעמדנועליהםלקריטריונים

האדםזכויותמפרישללדיןלהבאתםקראה,הרשותשלבסמכותההכירהאשר
Rrming:בעירק the need for accountability for crimes and atrocities2"A

"committed by the previous Iraqi regime,כילהחלטה3בסעיףוקבעה:

those members of the0)deny safe haven0)Member States0)"Appeals

be responsible for crimes and0)previous Iraqi regime who are alleged

"justice0ןbring them0)support actions0ןatroclues and.
תיבחןמעבריתבסיטואציההפליליבכליהשימושהתאמתכיהצענו,כזכור

זכויותבהפרתהמעורבותהיקף;המעבריהתהליךאופי:פרמטריםארבעהפיעל
הבינלאומיתהמעורבותומידת;אתניסכסוךהסכסוךשלהיותומידת;האדם

הפרמטריםפיעלבעירקהסיטואציהאתלבחוןעתהנבקש.המעבריבתהליך
:הללו

החלפתיתהליךהואהמעבריהתהליך,כעירק:המעכריהתהליךאופי.1
'הבעתמפלגתשלהדיקטטורימשלטונהבמעברכיוםמצויהעירק.מוחלט
המעבריבתהליךאין.ואינטגרטיבידמוקרטייהיה,התקווההיאכך,אשרלשלטון
,להפך.ככזההקודםהמשטרשלאינטגרציה-רהלבצעשאיפהאוצורךבעירק
,כזכור.עירקשלהציבורייםמחייההמפלגהחברישללהוצאתםצעדיםננקטים

מקוםישכך,החלפתימעבריבתהליךשמדוברככל,המוצעיםהקריטריוניםפיעל
.הפליליבכלילשימושיותררב

זכויותבהפרתהמעורביםהיקף:האדםזכויותבהפרותהמעורבותהיקף.2

/http ://wwwiraqcoalition.org[(05/2003May25/(141()/14ק))"Ba' -athification Council

:זהלענייןתזכירראוכן,pdfi.r5egulations/CPAORD(visited1851ת2005.9.170)

mplementation of the De1",5Piovisional Authority Memorandum number081160ת]

h@://wwiraq[(01/2003June3/CPNbfEM("1Ba' -athification Iraqi Order number

CPAMEMO . l

_
Implementation

_
of

_
De -~Ba athifica_20030603/coalition.org/regulations

tionת2005.9.170) .pde aast visited.
משרהכלמלשאתמנועיםוהםמתפקידיהםבצוסולקוהבכירים'הבעתמפלגתחברי137

מי.סינוןלעבורממשלתימוסדבכלהעליונותהניהולרמותשלושעל.בעתידציבורית
8,95supra[3.1,2.14:מתפקידויועבר,במפלגהחברשיימצא note,1Ctder

:

number.
138,"Dissoulution of Entities",2Coalition Provisional Suthority C

~
der number

-CPA20030823/002/2003),[עח6:"ץהן*.תס8900866ש.186085ם8סץעף

:

May25/(]08/4?))

חס2005.9.17)

~

visited)185)Dissolution_of_Entities_with Annex__A _pdi_2_ORD.רשימת
לענייניםהמשרד,המידעמשרד,ההגנהמשרדאת,השארבין,כוללתהמבוטליםהארגונים
,מהפכנייםמשפטבתי,הרפובליקהמשמר,זרועותיוכלעלהצבא,המודיעיןמנגנוני,צבאיים
.העירקיהאולימפיהוועדאתואףהמדינהלביטחוןמיוחדים

139134supra note,1483United nation Security Council Resolution.
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מקורביובידיהשלטוןהחזקתבשל,לאוכלוסייהיחסיבאופןקטןבעירקהאדם
שמספרככליותרמתאיםהפליליבכליהשימוש,כאמור.חוסיין140סראםשל

.קטןהאדםזכויותבהפרותהמעורבים
שלהאליםהדיכוי.בעירקפחותמעטברורזהפרמטר:אתניכסכסוךהסכסוך.3
טורקומנים,כורדים)האחריםוהמיעוטים(מהאוכלוסייה%65-%60)השיעיהרוב

י4ןהסוניםהמוסלמיםבידי(מהאוכלוסייה%25-%20-כמהוויםאשרואשורים

זהשפרמטרייתכןכןעל.אתנייםמאפייניםכבעלהסכסוךעל,לכאורה,מצביע

לכלאו,נרחבתבצורההפליליהכליאתלהפעילהנטייהאתבמעטלמתןעשוי
.התביעהמדיניותבשיקוליפרמטרלהוותהפחות

,חיצוניתהתערבותידיעלהופלבעירק'הבעתמשטר:בינלאומיתמעורבות.4
להביאהצליחולא(1991-ב)הקודמתעירקמלחמתבתוםנרחבותשמרידותלאחר

עשויהפליליבהליךהשימושכידומה,זהקריטריוןפיעל.המשטרלנפילת

המדיניותולנוכחהקודםהשלטוןשלהגורפתהחלפתובשל,יחסיבאופן,להועיל

.בשלטון'הבעתמפלגתחברישלהשתתפותםמניעתשלהברורה
כךעלמצביעה,לעילהקריטריוניםפיעלבעירקהמצבבחינתכיאפואדומה
הממוקדההיקף,אכן.הפליליהכלילהפעלתפרדיגמטיכמעטמקרהמהווהשעירק

לחברהחיצונייםכוחותבידיהמשטרהפלת,האדםזכויותלהפרותהאחריותשל
זהשבמקרהכךעלמצביעים,התהליךשלהמוחלטההחלפתיוהאופיהעירקית

המשטרבכירישללדיןהעמדתםאתהמחייבותלקריאותלהישמעמקוםיש

שימוששמחייביםמשקלכבדינימוקיםבנמצאאיןשכן,האדםזכויותומפרי
שאיןהדברמשמעותאיןכייודגש,זאתעם.שיפוטיותשאינןבאלטרנטיבות

,משפטיים-והלברהמשפטייםהכליםלצדאחריםמעברייםבכליםלהשתמשמקום
.!42לעילשהזכרנו
10ביוםבעירקהזמניהממשלפרסם,הפליליההליךהפעלתאתליישםכדי

.!האנושות43נגדלפשעיםהמיוחדהעירקיהטריבונלחוקתאת2003בדצמבר
אחדבביצועמואשםאשרעירקיתושבאואזרחכלעלשיפוטסמכותלטריבונל

:המעורבותבהגדרתתלויההאדםזכויותבהפרותהמעורביםשלמספרםשאלתכימובן140

או(איש000,100-כהמונים,הרפובליקהמשמרלכוחותלמשל)ארגוניתבשייכותדיהאם
Specialתן:ראו.אדםכלשלהאישיתבהתנהגותותלויהשההגדרה Report 'War2"4ח)"

"0visited1851)]iraq/forces/iraq/army/2003/Iraq"
" [http://www.cnn.condSPECIALS

(2005.9.17.
.kaq-:ראו141 [http://ww.cia.gov/cia/publications/fact,2004CIA - The World Factbook

185)]boo(visitedת2005.9.170)

~

geos/iz.html#People.
יש.ופיוסאמתבוועדתשבשימושהתועלתאתתאייןהסכסוךשלהאתניתשהמהותהתכן142

,אתניהיההסכסוךשורששבומקום,אפריקהבדרוםהאמתועדתשליישומהאתלבחון
בהרבהחורגתהדברבחינת,זאתעם.האחריםהקריטריוניםשלההשפעהמידתאתולבחון

.זומרשימה
Iraqiמ"ט14311 Trib~al StaUIte, supra.
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מלחמה147פשעיהאנושות46ןנגדפשעים,עם45ןהשמדת-!החוקה44מפשעי

מיוםקרי,'הבעתשלטוןבמהלךעירקיים148חוקסעיפישלושהשלבהפרהאו-
.!וכווית49איראןעםעירקשלמלחמותיהבמהלךכולל,1968ביולי17

-שופט:שיפוטיותערכאותמשלושמורכבהעירקיהטריבונל,מבניתמבחינה

לנהלתפקידואשר!5!תובעפועל,לצדם.!ערעור50וערכאתמשפטערכאת,חוקר
אוסרתהחוקה.'החוקר52השופטבידימגישאשרהאישוםכתבלפיהמשפטאת

הטריבונלבראשות.!הדין53בביתתפקידלכל'הבעתבמפלגתלשעברחבריםמינוי
כיהנוולצדומערביתמשפטיתהשכלהבעלעסקיםאיש,לבי'צסלאםתחילהעמד

.154לביטחונםמחששחסויהנותרהזהותםאשר,ותובעיםשופטים
.מעורבתןטריבונללהגדרתעונהואינו,פנימיעירקיטריבונלהואהטריבונל

שיפוטיניסיוןבעליאךעירקיםשאינםשופטיםמינוימאפשרתהחוקה,זאתעם
,זריםאזרחיםלמנותהטריבונלנשיאחייב,כןכמו.בחוקה56יהמוגדריםבפשעים

זאת.השקפהאוייעצןלתפקידי,דומיםבטריבונליםתביעתיאושיפוטיניסיוןבעלי
להתמצאולתביעה59ןהחוקרים58ןלשופטים,57ןהמקומייםלשופטיםלסייעכדי

ההגנהעלולפקחאחרותערכאותשלמניסיונןללמדם,הבינלאומיהמשפטבנבכי
שהריבונותלאחר,2004כיולי1ביום.!ההוגן60ההליךלכלליהדיןביתשמעניק
,העירקיהטריבונלבפניחוסייןסדאםהובא,הזמניתהממשלהלידיהועברהבעירק

14413-10.artצאו,א.
145Ibid.

atart

.Il.
אאא.14612

"
16.

אנא.13!47

"
16.

חברשאינומיידיעלשיפוטיבהליךהתערבותניסיון:הבאיםהסעיפיםבשלושתמדובר148
וקידוםהמעמדניצולוכןהציבורוכספירכושופיזורהלאוםמשאביבזבוז,השופטתהרשות
כלפיהעירקייםהמזויניםבכוחותלשימושאובמלחמהלאיוםלהובילשעשוייםמדיניות
.Ibid,8!ח14.8.ערביתמדינה

149)

b

(1.Ibid,

atart

.
.Ibid,א1ש.3(8)150

.Ibid,אאם.3(8),158!
.א1,אנא.18(6)152
.76"1,אפ15333.1
"קא:/154.5,40

]2004.4.21,for Saddam Trial" BBC News World Editionקט' ~TIibunal Set

שלבעניינולדיון.א0.6ס.ט4641םע1ה2שע_085"3644431.חא5](visited!185ת2005.1730)
.להלןראולבי'צסלאם

מחלקתומנהלהתובעים,החוקריםהשופטים,השופטיםעלחובהכינחרצותקובעתהחוקה155
.art!8,11.28:עירקיםאזרחיםלהיותהאדמיניסטרציה Iraqi Tribunal StaaJte . supra note

156(6)4.art!8,Ibid.
מלחמהפשעיבגיןבמשפטיםאודומיםבטריבונליםהזריםוהמשקיפיםהיועציםשלניסיונם157

Ibid.,א6art(0):המקומייםהשופטיםשלבהקשריותררבהחשיבותבעלהואבינלאומיים

נ"!,אמא.7(ת)158 .Ibid,אart.ס8)159
16011Iraqi Tribunal Statute . supra note.
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הטריבונלבפניבהופעתואך,הוגשהאישוםכתב.161זכויותיולווהוקראוזוההשם
רצח:ראשוניים162אישוםפרטיבשבעהיואשםהואכיחוסייןלסראםנמסר

שבטבנירצח;'הבעתמפלגתשלטוןמשנותשלושיםבמרוצתפוליטייםמתנגדים

,אנפאלמתקפת;1974163בשנתדתייםמנהיגיםרצח;1983בשנתהכורדיתברזאני
;1987-1988בשניםהמדינהבצפוןהכורדיםנגדצבאייםמבצעיםנוהלושבה

לכוויתהפלישה;1988בשנתה'בחלבצכורדייםאזרחיםנגדכימיבנשקהשימוש
.1991בשנתהמפרץמלחמתתוםלאחרשפרצוהמרידותודיכוי;1990באוגוסט
שלהיישוםלאופןבאשרעמוקותתהיותמעלהבעירקהמיוחדהמצב,ברם
הטריבונלשללסיכויובאשר,הקואליציהמועצתבחרהשבוהפליליהשיפוט
,רבהביקורתמעוררהעירקיהטריבונלשלהמיוחדהמודל.מטרתואתלהשיג
ומבחינהמבניתמבחינה,לגביושהועלומהחששותבחלקבקצרהנדוןולהלן

:משפטית

צדק"בעשייתלהיחשדעלולהעירקיהטריבונל,אדםזכויותמפריבשפטו.1
תוכללאהעירקיתהשיפוטמערכתאשרחשד-"מנצחיםשלצדק"או"נוקם

לנגדמעצביושמו,הטריבונלבהקמתכידומה,מזויתרה.בנקלממנולהימלט
ובאמצעותהשופטיםמינויבאמצעות)ההליךעללשלוטיכולתםאתעיניהם
.64ןוהאובייקטיביותהצדקמראיתפניעלזויכולתהעדפתתוך(הזריםהיועצים

אם-החדשלשלטוןהעירקיהעםשמעניקהלגיטימיותמידתלצד,אלוכל
למידתבאשרתהיותמעוררים-לאואם,כובשידיעל,מבחוץשנכפהכשלטון

.לטריבונלהעירקיהעםשיעניקהלגיטימיות
.165הטריבונלבפנייקוימואשרהמשפטיםולהוגנותלאמינותחששקיים.2

,חוסייןסראםשלשלטונותחתארוכותשניםבמשךפעלההעירקיתהמשפטמערכת
חסרההמקומייםלשופטים,מכךיתרה.מורכבלהיותעשוילשופטמקרבןוהמעבר

עדכנייםמחקרים.166בעיקרןבינלאומיותשהןבעברותלשיפוטהנדרשתהמומחיות

2004.7.1News[1%(ק://5ש0ת.:ראו161 World

Edition

]88coun~ tתו
~Defiant

Saddam

.

Appears

"

085"3855359.ןתם5(visited1851ת2005.9.170)

_
hVworld/middle/1/-/bbc .co .u

~

go/pr/fi.
162.http ://news .bbc[2004.7.1News World Edition)88""Charges Facing Saddam Hussein

185)]sbn.3320293/co(visitedת2005.9.170) .uWl /hdworld/middle_east,מפורטלתיעוד
http]פרויקטראו,האישוםמראשיחלקשליותר ://www.indict .org .uWcrimes .php] :

Indict

(2005.9.1708visited1851)(שתו"":להלן").
,לכשיוגש,המפורטהאישוםבכתבלראותויש,1979בשנתהשלטוןאתתפסחוסייןסדאם163

.אלובמעשיםהפיקודיתאוהאישיתמעורבותומידתאת
164Light8ןCritique of the Iraqi Special Tribunalג?International Enough,115"Schalf.4ת

334,330(2004)Criminal Justice)1(712"of

Internationa

] Justice5ע0סof the.
Human(0:ראך165 ffights Watch, "Memorandum;4.1098010,אקAmnesty Paper, supra

(3%2The Statute ofthe Iraqi Special Tribunal ' " (Dec'0תthe Iraqi Governing Council

[hhnת2005.1730); oast visited.21703[hap://ww .hrw .or&backgrounder/mena/iraql

,164Scharf,אק.331 supra note.
166Criminal,!111111נ?'21ה

~

Shany "Does One Size164,אק.333;יScharf. supra note
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יכולותונטולתכמושחתתאותהמתארים,העירקית167השיפוטבמערכתהעוסקים

אלוחששות.מורכבכהמשפטעםלהתמודדיכולתהלגביקשיםספקותומעוררים

בנוגע,לבי'צסאלם,לשעברהטריבונלנשיאנגדשהועלוחשדותבעקבותחוזקו
,להיחקרכדימלונדוןלעירקלחזורסירבלבי'צ.העירקיהאוצרבמשרדפקידלרצח
.168הטריבונלמראשותהודחוהוא,נגדוהוצאמעצרצו

שלפיה,בסיסיתיסודמהנחתנובעהטריבונלשלהבלעדיהעירקיהאיוש.3
קשותסבלועירקתושביכיחולקאין.169עצמםהעירקיםהם'הבעתמשטרקרבנות
הוגבללאחוסייןסדאםשלמשטרוידיעלשנגרםהסבלאך,'הבעתמשטרתחת

במרוצתרביםולישראליםלכווייתים,לאיראניםנגרםרבסבל.עירקשללגבולותיה
איראנייםושבוייםלוחמיםנגדהמלחמהפשעי.חוסיןסדאםשלשלטונושנות

,70י(שבוייםורצחכימייםלחימהבחומרישימוששכללו)המפרץמלחמתבמהלך

עבראלטיליםשיגור,הכיבושבמהלךבכווייתהאזרחיתבאוכלוסייהנרחבתפגיעה

במהלךמערבייםמלחמהבשבוייוהתעללותבישראלאזרחיתאוכלוסייהמרכזי
המלחמהומנהגידינישללהפרותדוגמאותכמההן,1991שלהמפרץמלחמת

גישותקיימותכילצייןיש,זאתעם.17'הקודםהעירקיהמשטרכלפינטענואשר
המודלעלהמידהעליתרמבוססהיותובשלדווקאהעירקיהטריבונלאתהמבקרות

.ייחודי72ןמקרהעירקשלהיותהחרףהבינלאומי
:העירקיהטריבונלערצבשעליוהמשפטיהמודלנגדביקורת.4

לענייןשלההעברותשבסעיפיהענייניתהסמכותהגדרתשעל,רומאחוקת.א
הטריבונלחוקתנסמכתמלחמהופשעיהאנושותנגדפשעים,העםהשמדתפשע
סוגאתתואמותאשררבותפרוצדורליותנאשםזכויותכוללת,173במדויקכמעט

342,338(2004)Justice.שהזכרנוהחיצונייםהיועציםימונוכךלשםכילטעוןניתן,זאתעם
.לעיל

,81,164Scharfק.167333 supra note.
2004.9.7Luke:ראו168 Harding "Chalabi Nephew Loses Saddam Trial Role" The Guardian

08visited)185)[ו/0,,1.00,1298572תחא]א"ק://ששש.888(תנש.00.ן8/ש1ע=%86ע/ש5]
(2005.173

,164Scharf,אק.169332 supra note.
ן:ראו,בינלאומיטריבונלבפנילדיןחוסייןסדאםאתלהעמידמבקשתאיראןכידווח170

:hup[2003.12.17Trial" BBC World Edition08Reynolds "Analysis: Putting Saddam

08visited1851)[53318531עיא0.םח

_
//news.bbc .co .uWgo/pr/fi/-/l/ hdworld/middle

(2005.9.17.
171162Indict, supra note.
.80Shany"166,אק.172341 supra.
:החוקותביןקטניםהבדליםגםישנםאולם173 הנעדרתהאפרטהיידעברתלמעט,החוקותבשתיזהההאנושותנגדהפשעיםהגדרת.

Rome.7(1)0):השוו,העירקיהטריבונלמחוקת Statute, art;12.Iraqi Statute, art.יש
האפרטהיידפשעכדיעלתהבעירקוהכורדיםהשיעיםשלהשיטתיתהפלייתםכישיטענו
.(גזענירכיבהיעדרלאורתישללשהטענהייתכןכיאם)האתניהרכיבבשל

שמא,תהיותומעוררתבלבדרומאבהוקתמופיעה"pregnancy004]10"העברההגדרת*
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מפרטתשאינהכמעטהעירקיהטריבונלחוקת,זאתלעומת.עסקינןשבהןהעברות

Rome;(6)12.Iraqi:השוו?העירקיהטריבונלבחוקתשונהפרשנותזולעברה Statute, art

0)(2)7.Statute , art.כיקובעהעירקיהטריבונללחוקת(6)17'ס:intelpreting Articlesתו"
the relevantשthe Trial Chambers and the Appellate Chamber niay resort,1311ש

"intemational courts or tribunals as persuasive authority for their decisions!0.decisions

forced"להגדרתמפנהרומאחוקתכילצייןראוי pregnancy"במסגרתהמקביליםבסעיפים
ההפניההושמטההעירקיהטריבונלבחוקתהמקביליםבסעיפיםואילו,המלחמהפשעי

:השוו,שימושבהייעשהשלאכוונהעל,שאתביתר,מצביעשהדבראפשר.זולהגדרה

(6)(4)13,(22)(6)13.art)8,Iraqi Statute;(1ץ)

"
)6)8,(1!%%)(6)(2)8.artא,.Rome Statute

יעלואלושמעשיםהדרישהאתביטלההעירקיהטריבונלחוקת,אחרותמיןעברותלגבי
כישדרשהבכךהסעיףהיקףאתלכאורהוהרחיבה,נבה'גאמנותשלחמורותהפרותכדי

.וכולימיניתעבדות,אונסלמעשידומהבחומרהיהיואלומעשים
כבושבשטחאזרחיתאוכלוסייהבהעברתהדן-העירקיהטריבונללחוקת(9)(6)13'סי
.רומאבחוקתלוהמקבילהסעיףכלליותלעומת,'הבעתבמשטרבפרטנותעוסק-

k~The:הסעיפיםנוסחילהשוואת transfer. directly or indirectly, by the Government of

instrumentality ofthe .Arab Socialist8חany ofits instrumentalities (including

by

ז1"9ז0

occupies .

,

or theאterritoryשצם"own

~

civilian population45Ba ': 'ath Party) , of

I

'

parts

ofi

"
461orש parts of the population of the occupied territory!פdeportation or transfer of

"or outs~de this tenritory(העירקיהטריבונלבחוקתהתוספתאתמציינתשליההדגשה-
Rome.8(2)(6)(16י):ראו(.ב.מ Statute, art;(9)(6)13.tITaqi Statute, art

hostile"~-ו"enemy"המונחיםי party"למונחשונורומאשבחוקת""adverse palty

Statute.:השוו,העירקיהטריבונלבחוקת , art13(6)(14)-(15);0ש0ן.Iraqi Statute , art

-(%!ץ)

"
hostile"המונחנותרתמוהבאופןאולם.8(2)(6)(%!1 party"העוקבבסעיףכנועל

Rome.8(2)(6)(%ע):השוו,החוקותבשתי Statute, art;(16)(6)13.Iraqi Statute , art. ש

Geneva"המונח Conventions"להורחברומאשבחוקת-~"intemationa] law"בחוקת

Statute.8(2)(6)(%%ץ):ראו,העירקיהטריכונל , art1013(6)(25);0ש.Iraqi Statute, art.
הושמט,מיותרסבלשגורמיםנשקבכלילשימושהנוגערומאבחוקתהרדוםהסעיףש

Iraqi,:ראולהשוואה,העירקיהטריבונלמחוקת Stahlte;(ן%י)(6)(2)8.Rome Statute, art

(20)(6)13.art.אלונשקבכליבשימושהאיסוראתהמגדירהבאמנהחברהאינהעירק,
:ראולהרחבה.מנהגיבמשפטמדוברלא,אלונשקכלישלגביהיאהמקובלתוהגישה

the Use of

I

Certain Conventional Weapons0תRestrictionsשProhibitions0תConvention

,have Indiscriminate Effects0)be Excessively Injurious orשwhich may be deemed

1980October10,8,0000[ש61://עשש"א16.10שז0!.5ת!/0/!6426235883!94620125641000

Oastת2005.9.170) visited[)526534?1ת0ק0)ט00!ת0ת.
הטריבונללחוקת(6)-ו(8)13'בסהןזהה"בינלאומימזויןסכסוך"למונחההתייחסות8

במונחמשתמשהעירקיהטריבונללחוקת(0)13'ס,זאתלעומת.רומאבחוקתוהןהעירקי
שאינומזויןסכסוך"במונחשימושנעשהשבה,רומאמחוקתבשונה,"מזויןסכסוך"

ובכל,(6)-ו(8)13'סיחולובינלאומימזויןשבסכסוךהוא,דבריםשלהגיונם."בינלאומי
קיימותאשר,(0)13'סהוראות,מינימוםכתנאייחולו,לאואםבינלאומי,מזויןסכסוך
(4)!3'שבסהיות,זאתעם.הבינלאומיהמזויןהסכסוךשלהמשפטיתבמסגרתממילא

היההבהירותלשם,בינלאומימזויןסכסוךבמונחהשימושנדרש,העירקיהטריבונללחוקת
art)8,Iraqi.13(מ-(י;0ן=Statute0,:השוו.(0)!3'בסגםכנועללהותירוניתן Statute
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ההתאמהסוגייתאת.העירקי75ןהדיןעלנסמכתאלא,הנאשם174זכויותאת

החוקהמחבריביקשווהמהותיותהפרוצדורליותהנאשםלזכויותהעברותבין
עללהסתמךהעירקיהטריבונלרשאיהעברותבפרשנותכיקביעהבאמצעותליישב

כיהקביעהבאמצעותוכן76ןהבינלאומייםהטריבונליםשלהרלוונטיותההחלטות
אחדבקנההעולהבאופןיפורשוהעירקיבדיןהקבועיםהפליליתלאחריותהסייגים

שבסמכותלעברותהנוגעותהבינלאומיותההתחייבויותועםהטריבונלחוקתעם
משמעותייםלקשייםאפשרימקורכאןישכידומה,ראשוןבמבט.הטריבונל177

.עליו178לביקורתמשמעותיולמקור,הטריבונלבתפקוד
במדויקכמעטהעירקיהטריבונלחוקתמעתיקה,הענייניתהסמכותבהגדרת.ב
הדבר.הפליליהבינלאומיהדיןביתחוקתמתוךהעברותהגדרתסעיפיאת

בסעיפיםהמנויותהעברותכלכיברורלא,ראשית:מרכזיותבעיותשתימעורר
המאהשל90-השנותלתחילת,הפחותלכל,עוברהמנהגיבדיןהתגבשואלו הקודמת79ן

שעליו,החוקיותעקרוןמבחינתמשמעותיקושימעוררתזועובדה.
היושאכןהבינלאומיותהעברות,בסיסיבאופן,שנית.הפליליהמשפטמבוסס
מהעברותניכרחלק,ברם.מזויןסכסוךשללקיומובטבורןקשורותהיו,מנהגיות
שאינו,פנימיבקונטקסטבוצעושיפוטסמכותהעירקילטריבונלקיימתשלגביהן

.מזוין80ןלסכסוךקשור
במיוחדבולטות-עינוייםעלהכלליוהאיסורתוקפנות-עברותשתי.ג

שללמודלההיצמדותבשלהנראהככל,העירקיהטריבונלמחוקתבהיעדרן
בעברתמדוללתבצורהמופיעההתוקפנותעברת.הבינלאומייםהטריבונלים

חזקת;הטריבונלבפנישוויון:העירקיהטריבונללחוקת20'בסשכלולותזכויותלמעט174
הזכות;להתגונןהזכות;נגדוהאישומיםמהםלדעתהנאשםזכויות;הדיוןפומביות;החפות
;ההגנהפרקליטעםתקשורתויכולתאפשרות,זמןלקבלהנאשםזכות;משפטילייצוג

.נוספותיסודזכויותוכן,עצמיתמהפללהלהימנעהזכות;מיותרדיחויבלילהישפטהזכות
kaqi,אart.20:ראולהרחבה Statute.

החוק)אזבתוקףשהיההעונשיןחוקהוראותאתמחילהעירקיהטריבונללחוקת(8)17'ס175
,1969בדצמבר14-ל1968ביולי17כיןשנעברועברותעל,(1919משנתהבגדאדיהפלילי
הפליליהחוקיחול2003במאי1-ל1969בדצמבר14ביןשנעברועברותעל,זאתולעומת
מחייבהחוקיותעקרוןשכן,חוקתית-פליליתבעיהמעוררתזוקביעה.1969משנתהעירקי

.העכרהשנעמרהכעתלאדםשעמדוההגנותמכלילהענקתאת
176(5)17.artש,

~

] Statute8]1.
177

"
)17.art81,Jbid

לחלופיןאו,וההגנותהעברותבהגדרתהעירקיהדיןעליותרלהסתמךהיהראויכיסבורשני178
,Shany:ראו.והתאמהעקביותלהשיגכדי,בינלאומילטריבונלהטריבונלאתלהפוך supra

166note

,166Shany,אק.179342 supra note.נגדפשעיםלגביבעיהמעוררתזועובדה,פרטניכאופן
שהדברעדמזויןלסכסוךכטבורםקשוריםהיו,נירנברגלחוקתבהתאם,אשרהאנושות

.1998בשנתרומאבחוקתשונה
לגבילמצער-הרטרואקטיביותלשאלתוהן,עצמוהטריבונללאופיהןקשורהדבר180

.Ibid,אקק.344,342:האנושותנגדפשעים
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שימושאובמלחמהלאיוםלהובילעלולותאשרמדיניותוניהולהמעמדניצול"
העירקיהדיןמתוךשאומצה"ערביתמדינהנגדעירקשלהמזויניםבכוחותיה

שלפעולותיהאתרק,לכאורה,"מכסה"זועברה,ברם.החוקהשל(()14בסעיף
אתולא,1991בשנתבקואליציהשהשתתפוערבמדינותונגדכוויתנגדעירק

,התוקפנותשעברתהסיבה.ערביותמדינותשאינן,ואיראןישראלנגדתוקפנותה
הטריבונללחוקתנכנסהלא,נירנברגלחוקת6שבסעיףהמעגליתבהגדרתהלמצער

.רומאבחוקתהעברההגדרתסביבהקשההמחלוקת,הנראהככל,היא,העירקי
פרשנותהפיעלהטריבונלבחוקתהעברהאתלכלול,לדעתנו,היהנכוןואולם
ניתן,!82העינוייםלעברתבאשר.!8!בנירנברגשאומץכפיהמנהגיהבינלאומיבדין

(6)(8)12סעיף)האנושותנגדכפשעבעינוייםהסתפקוהחוקהמחבריכילהניח

באשרספקותהיולאחרונהעד,!לעיל83שהוזכרכפי,ברם.(הטריבונללחוקת
.מזויןמסכסוךבמנותקהאנושותנגדכפשעהעינוייםעברותשללקיומן
ארוכהתקופהפניעלמשתרעתהעירקיהטריבונלשלהשיפוטסמכות.ד
,הרטרואקטיביותמסוגייתלבד.2003במאי1-ל1968ביולי17בין,מאוד

מתעוררת,ועודזאת.קשיםראייתייםקשייםלעוררהדברעלול,לעילשהוזכרה
לאהטריבונללחוקת(6)17שבסעיףההתיישנותכילקביעהבנוגעהשאלהגם

לתקופתמתוחמתהטריבונלשלשסמכותוהיות.בההמנויותהעברותעלתחול
,העירקיבדיןכלליותחוקהוראותליצורכדיבחוקהאיןוכי,לעילשמצוינתהזמן
.!מיותרת84זוקביעהכידומה
בקרבנותהטיפולבדברהוראותכוללתאינההעירקיהטריבונלחוקת.5

לתרוםהיועשוייםפיצויוהבטחתבנפגעיםהטיפולדווקאכידומה.העברות
חוקתאמנם,מכךיתרה.נעשהלאהדבראך,העירקיתבחברההפיוסלתהליך

נוספיםצעדיםננקטולאאולם,!85טוביןושלרכוששלחילוטמאפשרתהטריבונל
.!המתקן86הצדקשליישוםהמאפשרים

מדוע-לאוואם,ייעודובמימושהעירקיהטריבונליצליחאםיגידוימים

Kress"2:ראו,אחרתלדעה181 "The Iraqi Special Tribunal and the Crime of

Aggression

.]

347(2004)Criminal Justice,1,71.
:ראו.המזרחיתטימורשלהפאנליםכחוקוהןהקמבודיהטריבונלבחדקהןנוספהזועברה182

7upra note5,ET Panels;10ש0תCambodian Courts Law, supra,

.180הערהלעילראו183
סיירהשלהטריבונלובחוקתהרואנדיהטריבונלבחוקת,היוגוסלביהטריבונלכחוקת,אכן184

SL~,:ראו,דומההוראהאיןליאון Statute-]5;50ז0םICTR . silpr(z;4ICTY, supra note

9supra note.תחוללאכיקובעטימורמזרחשלהמיוחדימהפאנליםלחוקת17'ס
מתוחמתאינההטריבונלשסמכותמכךנובעהדבראך,בההמנויותהעברותעלהתיישנות

tETש0ת7:ראו,בזמן Panels, swpraתקופתאתהאריך,הקמבודיהטריבונללחוק3'ס
Cambodianש0ת10:נוספותשניםבעשריםההתיישנות couns Law, s~pra.

art)1,tIYaqi.24(ת,(8)185 Statute

לחוקת75'סראו,השוואהולשם,6.בפרקלעיל,מעבריבתהליךמתקןצדקעלהדיוןראו186
.רומא
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יישוםלבחינתמרתקמבחןמקרהמהווההחדשהטריבונל,מקרהבכל.נכשל
.מעברייםבתהליכיםהפליליהכלילהפעלתהקריטריונים

סיכום.ה

בכליםהשימוששבההמידהלהערכתקריטריוניםעללעמודביקשנוזוברשימה
,"המעבריהכליםארגז"מתוךמשפטיים-לברבכליםלשימושבניגוד,הפליליים

-שהצענוהקריטריוניםארבעתבחינת.המעבריהתהליךאתויקדםמועיליהיה

שלהיותומידת;האדםזכויותבהפרתהמעורבותהיקף;המעבריהתהליךאופי
על-המעבריבתהליךהבינלאומיתהמעורבותומידת;אתניסכסוךהסכסוך
להעמדתםלפעוליהיהשנכוןכךעלהצביעה,בעירקהנוכחיהמעבריהתהליך

חששותכמהציינו,ואתעם.'הבעתשלטוןבתקופתהאדםזכויותמפרישללדין
שלטונותבחרושבההקונקרטיתהיישוםלצורתבאשרספקותמטיליםאשרכבדים

.בעירקהקואליציה
שלהשיטתיתבבחינהלהעמיק,המעבריהצדקעלהמחקרבמסגרת,מקוםיש

גיבוש.המעבריהתהליךלרשותהעומדיםהכליםמכלוללהפעלתהקריטריונים
מקרימגווןעלאמפיריתוייבחןהאפשרויותמכלולאתיקיףאשר,כללימודל

בחברההן,המדיניותלקביעתמועילכלילשמשעשוי,לרשותנוהעומדיםהמבחן
.המעבריבתהליך,הבינלאומיתהקהילהשלמדיניותהבגיבושוהןעצמההמעברית
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