
:מבצריאינוביתי

אסורעינוישלכסוגבמשפחהאלימות

הבינלאומיהמשפטפיעל

שניייונל

מבוא

הבינלאומיהמשפםשלהאדםזכויותדיני:רקע1

מדינותעלפודסיביותתובותלהסללהבינלאומייםהאדםזכויותבדיניהמגמה2
השונותהאדםזכויותבאמנותהקיימותההוראות.א
פרטיםביןביחסיםאדםזכויותדינילהתלתוהצדקותהתנגדויות.ב
ביחסיםהאדםזכויותדיניהחלתאתהמאפשרתהמשפטיתהקונסטרוקציהמ

פרטיםבין

הבינלאומיבמשפטמשפילאואנושיבלתי,אכחשויחסעינוייםנגדהאיסור8
?אסורעינוימהווהפגיעהאיזו,א

?הבינלאומיהמשפטפיעלאסוריםעינוייםמהווים"פרטיים"עינוייםהאם,ב

העינוייםעברתשל"הנפשיהיסוד"-המניעשאלת,ג

המוצעתהפרשנותיישום4
במשפחהבאלימותלהיאבקהפוזיטיביתבחובההכלוליםהאמצעיםפירוט,א
הבינלאומיבמישוראכיפה.ב
הישראליבדיןהדוקטרינההשלכות.ג

סיכום

.למינהלהמכללהשלהאקדמיהמסלול,למשפטיםהספרבביתהקבועהסגלוחברמרצה,למשפטיםדוקטור.
Am~estyשלהישראליהסניףשיזםעיוןביום-המחםשגתןהרצאהעלמבוססהמאמר International

מבקש-המחם.בירושליםהעבריתסיטה-באונים2001מארסבחודשושהתקייםנשיםנגדאלימותבנושא

אוגינץליאורלמרלהודותוכן,המאמרבהכנתהרבההעזרהעלמיכאליקרןד"לעולבמקרבלהודות

.לפרסוםהמאמרבהכנתסיועועלהמשפטהעתכתבממערכת
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מבוא

להתמודדנאלצתעמםביותרהקשיםהחברתייםמהנגעיםאחדהנה[במשפחההאלימותתופעת
שנהמדימתרחשים,בעולםאחריםרביםבמקומותגםכמו,בישראל.המודרניתההברה

המכריעברוב,המשפהתי2התאבמסגרתומיניתנפשית,פיסיתאלימותשלמקריםאלפי
אלימותשלרביםמקריםגםישנםאך,נשים3נגדגבריםמצדהאלימותמכוונתהמקריםשל
תופעהאינהבמשפחהאלימות,שוניםמהקריםפיעל.גמייםנגדגםכמו,ילדיםנגד

משפחותבקרבקיימתוהיא,באוכלוסייהמסוימתלשכבהאומסויםלמגזרדווקאהאופיינית
.אקונומיות4-הסוציוהשכבותמכל

מהיקפהרקנובעאינובמשפחההאלימותתופעתעםהמשפטמערכתשבהתמודדותהקושי
,בחברה5המתרחשיםהאלימותמקרימכללתופסתשהיאהנכבדומהנתחהתופעהשלהנרחב

,ראשית,בתופעההמשפטיהמאבקעלהמקשיםנוספיםגורמיםשניעללפחותלהצביעניתן

Special(ם"האושלהמיוחדתהדווחתמשתמשתבהבמשפחהלאלימותבהגדרהאשתמש,זהמאמרלצורך1

Rapporteur(נשיםנגדהאלימותלנושא:"Domestic violence " violence that occurs within the

private sphere, generally between individuals who are related through intimacy, blood or

Caases andנ",law". Report of the Special Rapporteur "" Violence Against Women

.paraע.א.000.ע/(א.53/1996/4(1996),א,Human ffightsטסConsequences, Commission

)Coomaraswamy.אPrepared by(23,להלן:Report of the Special Rapporteurלצורך1996ג
אלימותלמניעתלהוק3בסעיףהמופיעהעברותכשירוטלהיעזרניתן,כאלימההנחשבתהתנהעתהגדרת

,כדיןשלאכליאה,מיןעברות,אלימות:(במשפחהאלימותלמניעתהחוק:להלן,1991-א"תשנ,במשפחה
מאפשרשאינובאופןהתנהגותאומתמשכתנפשיתהתעללות,מיןלעברתאוגופניתלפגיעהסכנה
.חייושלותקיןסבירניהוללקרבן

לאלימותאיוםאואלימותבמןפלילייםתיקים448,21ישראלבמשטרתנפתחו,2000בשנתלמשל2
האינטרנטמאתרלקוההמידע.זוגםבניבידינשיםרצחמקריערבוהאמוריםהתיקיםמתוך15.במשפחה

lbd.ht~020m[http://www.police.gov.iUdefault.asp?pagenanae=N[(ח18:ישראלמשטרתשל

%10כיהעריכהנשיםנגדהאלימותלנושאם"האושלהמיוחדתהדווחתfvisitedת2001/10,200)

'ofl,.אpara.62(0.מוכותנשיםהנןהישראליותמהנשים the Special Rapporteur,,

Ibid

.1996א0עסח
"the Everyday: Domestic Violence as Torture1ת%. Copelon "Recognizing the Egregious

303,291(1994).Rev.ן.Colum. Hum. Rts25.
ofDomestic:למשלראו4 Violence Vlctims under

I

the New York

I

:

city

M.Bמ0ט0ש0ץעיי . Varela

27"Of

.

Disability5the BasisמסProvisions PNhibiting Discrimination5,'Human Rights Law

Woo "Familial Violence and the811,1(2000)1233-1232,1231;(.עא5-ם.Fordham L/rb

379,375(1998).Rev]20ע"א"American Criminal Justice System,מחקריםיש,זאתעם
PrelsmiMty.נשיםנגדאלימותשכיחותלביןלנשיםגבריםביןכלכלייםפעריםביןזיקהעלהמצביעים

Causes andצ"
,

~
olence against WomenחסReport submitted by the Special Rapporteur

.paraע.א.000.ש(א.1995/4"2(1994),אHuman Rights0טConsequences , Commission

)Prepared by

R

. Coomaraswamy(53(להלן:Report of

the

Special Kapporteur1994).
.אלימותעברותבגיןפלילייםתיקים185,35הכולבסך2000בשנתנפתחו,ישראלמשטרתנתונילפי5

שלישיםשניכמעטהיוובמשפחהאלימותמקריכי,מכךעולה.2הערהלעיל,ישראלמשטרתאתרראו
למשטרהשדווחוהאלימותמקרימסך
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אסורעינוישלכסוגבמשפחהאלימות:מבצריאינוביתי

סיבותמכמהנובעהדבר.במשפחה6אלימותמקריסביב"שתיקהקשר"קייםרביםבמקרים
לתגובהאותויחשוףהאלימותמעשהעלדיווחכילחשושעשויהאלימותקרבן:אפשריות
בפגיעההכרוךהמהירכימעריךהקרבןלעתים;האליםלהמשפחהבןמצדיותרעודאלימה

והבושה,המשפחתיבסכסוךשלטוניותרשויותמעירובכתוצאה,המשפחתיהתאבשלמות
שבמיצויהתועלתעלעולים,האלימות8מקרישלהפומביתמהחשיפהכתוצאהשיחוש

ויש:האלימותמעשילהפסקתתובילהרשויותהתערבותכי(גבוהבהכרחאינואשר)הסיכוי
,(זמןלאורךמתקיימתזוכאשרבעיקר)במשפחהבאלימותרואהעצמוהקרבןבהםמקרים
מעוותתמתפיסהתכופותלעתיםהנובעתראייה-עמהלהשליםשיש"גורלגזרת"מעין
המשפחהבתוךבאלימותמדוברכאשר,המשפחתיהתאחבריביןהראויהיחסיםלמודלבאשר

כדוגמת,הקרבנותמצרדיווחעלהמקשיםמיוחדיםשיקוליםמתווספים,קטיניםנגדהמכוונת

.ההתעללותכןשבמעשההפסולהבנת-ואילדווחלאפשרותמודעותתוסר,התבטאותקשיי
החברהבמסגרתהמשפטתפקידשללתפיסהקשורה,באופייהקונספטואלית,שנייהבעיה
המשפחתיהתא,בעברהדומיננטיתהתפיסהפיעל.המשפהתיהתאובמסגרתהכללית

היחסיםשמערכתבעוד,האדםבנישל"הפרטיעולם"לשייכיםחבריוביןוהאינטראקציה
עולמם"לשייכיםבכללותהולחברההמשפתתימהתאחלקשאינםאחריםלפרטיםהפרטבין

באמצעות,המסדירההאכיפהומנגנוניהכלליםמערכת-המשפט.האדמהבנישל"הציבורי
כבעלנתפס-החברתיתסביבתולביןהפרטביןהאינטראקציהאת,קבועיםפרמטרים

המשפהתיהתאשלתפקודולאופןהקשוריםשנושאיםבעוד,"הציבוריעולם"בעיקריתתחולה
,מוסר:כגון)יותרגמישות,אחרותמידהאמותפיעלמוסדריםלהיות,זוגישהלפי,צריכים
רצויכיהסבוריםיש,כןעלאשר.(וכדומההמשפהתיהתאחבריביןהסכמה,דת,מסורת
להתערבות"רגיש"ההאוטונומיהמשפהתיהתאאתהאפשרככלמועטהבמידהלחשוף

חלוקתכגוןבשאלותלהתערבכללבדרךממעטהמשפטאכן,המשפטמערכתשל"גסה"ה
קביעת,ילדיםחינוךשיטות,המשפחהבתוךכספיםחלוקת,משפחהבניביןהתפקידים

כיאףואת.(נבחריםווגלבניהילדיםשירוך,למשל)אליהההצטרפותודרךהמשפחהגודל
מוסדרותהמשפחתיהתאלמסגרתמחוץאדםבניביןביחסיםהמתעוררותמקבילותשאלות

'פ)ובמשפטבחברההאשששעמד"משפטיהיבט:זוג-בניביןאלימות"קרפ'יבראשותהוועדהח"דו6

המשטרהמשרדמבקר;(קרפועדתח"דו:להלז)280,282(ה"תשנ,עורכותקובי-ליבן'ומשלו'כ,רדאי

.(במערכתשמורעותק)11-14(1993)זוגבניביןבאלימותהמחושרתיהערפולבנושאביקורתח"דו
0Copelonז0ב8,3(ק.7318 . .supra;פליליתהריגהבין"שלף'להשוו.297'בע,שם,קרפוערתח"דו

.89,94(ח"תשנ)1פלפלים"משפטיתהגנהלבין
,Copelon,אק.8316 Ibid;מהגנה:מוכותנשים"בילסקי'להשוו.שם,שם,קרפועדתח"דו

"העצמיותלהגנתעצמית
~

nhh5,33(ח"תשנ)ו.
Substantive.:למשלראו9

i

:

Feminism

" Chi8

;

U .M . Becker

'

' "Patriarchy

,

and

~

llnequality: Towards

29-26,21(1999).,iLegal284'בע,שום,קרפועדיןה"דך.
ומידעלמחקרהמרכןידיעלהוגש)מיןעבדיםקורסמתילחים:בנושאלליוןרקעמסמךקליין'נראו10

.(במערכתשמורעותק)(א"תשס)(הילדמעמדלקידוםהכנסתלוועדתהכנסתשל
.48'בע,8הערהלעיל,בילסקיראו,לציפוריהפרטיהמישורביןהמסורתיתבהבחנהלדיון11
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חלוקת,למעבידעובדביןעבודהיחסי:למשל)משפטייםכלליםבאמצעותרובפיעל
.(במדינההתאזרחותוכלליהספרבביתחינוךדרכי,עסקיליזםמשקיעביןכספים

הנהאשר'טריטוריה'כהמשפחתיהתאלתפיסתמובילההמתוארתהדיכוטומיתהגישה
נורמטיביתלאהתנהגותכלפיסלחניתחברתיתולהתייחסותמשפטיתאקסטרהברובה

אובריונות,טרורכמו)פרטיםביןשאלימותבעוד,כך,המשפחתיהתאבמסגרתהמתבצעת
,המטפטייםבבלהאמצעיםבולהילחםשישהברתיכנגענתפסת(ציבורייםבמקומותקטטות

במקרים,המצריכה,יותרמורכבתכתופעהרביםידיעלנתפסתבמשפתהשאלימותהרי
,המשפטית12המערכתידיעלהמוצעמזהיותרעדיןטיפול,רבים

באופןבמשפתהלאלימותלהתייחסישכיהטענהאתלקעקעהנהזורשימהשלמטרתה

,האליםהתוקףושלהקרבןשל"הפרטיעולמם"בהמתרחשתתופעההיותהבגיןסלחני
הפרטיהמישורביןהדיכוטומיהאתהמבקרת,להלןשתוזכרהפמיניסטיתמהכתיבהבשונה
כאןהמוצגתשהעמדההרי,'בבסיסה3המצויההמגדריתההטיהרקעעלבעיקרלציבורי
שלהבינלאומיהמשפטשלהאדםזכויותבדיניהקיימתכלליתמגמהעלבעיקרתבוסס
בין,שתוצאתה,בשטחההאדםזכויותלהפרותהמדינהאתריותהיקףשלמחדשהגדרה
ציבוריותרשויותידיעלאדםזכויותהפרותביןהמסורתיתהדיכוטומיהזניחתהנה,היתר

ודיניהואיל.(פרטיותהפרות:להלן)פרטיםידיעלהפרותלבין(ציבוריותהפרות:להלן)

השונותהמדינותשעל,אוניברסליסטנדרטמייצגיםהבינלאומיהמשפטשלהאדםזכויות
בתוךהמצבעלגםברורההשלכההבינלאומיבמישורשלדיוןהרי,לפיודיניהןאתלהתאים
בישראלהמשפטיתלמערכתקריאהמשוםזהבמאמרלראותיש,למעשה.פנימהישראל
.הבינלאומי4ןבמשפטהקיימתלזודומהאדםזכויותשלפרשניתמתודהלאמץ

מנתעלהבינלאומייםהאדםזכויותדיניאתבקצרהיסקורהרשימהשלהראשוןהחלק
המתגברתהמגמהאתיבחןהרשימהשלהשניהחלק,בהמשךשיבואלדיוןהקרקעאתלהכשיר
.פרטיםביןביחסיםהבינלאומייםהאדםזכויותדיניהתלתשלהאחרונותהשניםבעשרים

עומריםאשר,לקיומהוברציונליםבהשלכותיהוירוןהאמורההמגמהאתיתארזהחלק
שלהשלישיבהלקה.לפרטיהציבוריהמישורביןהמסורתיתלדיכוטומיהברורהבהנגדה
מנוגדיםבמשפחהאלימותשלקשיםמקריםלפיה,המשפטיתהקונסטרוקציהתוצגהרשימה
,הבינלאומיבמשפטהקייםמשפילאואנושיבלתי,אכזריעונשאוויחסעינוייםעללאיסור

010Reportת4,אpara.123:למשלראו12 of

the

Special Rapporteur, supra1994,שוניםבמקומות

,קרפועדתח"דו;(זוגבניביןבאלימותלטיפולראויכליהנוהפליליהמשפטהאםויכוחקייםבעולם
.284'בע,6הערהלעיל

:למשלראו13

WIlght

':

"

FeministApproachest

o

International,.5יש

~

Chinkin.1!ם

~

Charlesworth.א
Gender of Jusש!0.(1א"תנג"0אזCharlesworth.3.אחו.[.(1991)613;א.Am5%"Law

"C.A. MaclGnnon "Crimes of War, Crimes of Peace;63(1993)2.Hum . Rts15"Cogens

94-91,83(1993,.Harley eds.51Shute.5,York-ו6א)Human Rights"0.
SchriverחAffirmative8:ראו,האמריקאילמשפטביחסדומהלקריאה14 "Establishing.קו

Human ffights asעThe European court(11515אProtect Children's0)Governmental Duty

379(2000).Rev.]5.034.ו"Model for the United States8.
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כינדמה,אלהלמעשיםישירהאחריותהחוקלרשויותלייחסהיכולתהוסרלמרותוזאת
הסטיגמהאתלחזק,ובראשונהבראש,עשויהאסורעינוישלכסוגבמשפחהאלימותהגדרת

התופעהאתלהוקיעלצורךהמודעותאתולהגבירשכאלהאלימותלמעשיהצמודההשלילית
אפשרויותשלקצרהבדיקהתתבצע,הרשימהשלהרביעיבחלק,לבסוף,בהולהיאבק
.פנימהבישראלהדיןבמסגרתוהןהבינלאומיבמישורהןהנדונההדוקטרינהשלהיישום

הבינלאומיהפשפששלהאדםזכויותדיני:רקע.1

אוזהבהיקף,המחייביםכלליסשלמערכתהנםהמנלאומיהמשפטשלהאדםזכויותדיני
בששבעיקרמצוייםהאמוריםהכללים.ישראלאתזהובכלל,העולםמדינותכלאת,אחר

אזרחיותזכויותבדברהבינלאומיתהאמנה:להןצדהנהישראלאשר,מרכזיותאמנות
;161966משנתותרבותיות,חברתיות,כלכליותלזכויותוהאמנה)ICCPR:להלן)ומדיניות15

משנתנשיםנגדהאפליהלביעורהאמנה,71965ןמשנתהגזעיתהאפליהלביעורהאמנה
CEDAW:להלן)81979נ

(

משנתהילדלזכויותוהאמנה,91984משנתעינוייםנגדהאמנה,
:כגון,(בהןחברהאינהשישראל)אזוריותאדםזכויותאמנותמספרקיימות,בנוסף,201989

משנתאדםלזכויותאמריקאית-הביןהאמנה,211950משנתאדםלזכויותהאירופיתהאמנה
אתלקדםהמיועדות,231981משנתהאפריקאיתוהעמיםהאדםזכויותומגילת221969

.מסויםגאוגרפיבאזורהאדםזכויות
,אליהןשהצטרפוהמדינותאתובראשונהבראשמחייבותשהאמנותבעודכילצייןחשוב

האוניברסליתבהכרזהכברבתקפותםבינלאומיתהכרהלמצואשניתן,האמנותשלהליבהכללי
כיוםמוגדרים,241948בשנתם"האושלהכלליתהעצרתשאימצההאדםזכויותבדבר

1966,148דצמבר16מיום)269'ע,31א"כ,ומדיניותאזרחיותזכויותבדברהבינלאומיתהאמנה15

.)ICCPR:להלן)(1991בשנתהצטרפהישראל,חברותמדינות
דצמבר16מיום)205'ע,31א"כ,ותרבותיותחברתיות,כלכליותזכויותבדברהבינלאומיתהאמנה16

,)ICESCR:להלן)(1991בשנתהצטרפהישראל,חברותמדינות1966,145

דצמבר21מיום)547'ע,25א"כ,גזעיתאפליהשלהצורותכלשלביעורןבדברהבינלאומיתהאמנה17

,)CERD:להלן,(1979בשנתהצטרפהישראל,חברותמדינות1965,162

מדינות1979,168דצמבר18מיום)179'ע,31א"כ,לצורותיהנשיםנגדאפליהביטולבדבראמנה18
.)CEDAW:להלן)(1991בשנתהצטרפהישראל,חברות

249'ע,31א"כ,משפיליםאואנושייםבלתי,אכזרייםועונשיםיחסונגדעינוייםנגדאמנה19

.(עינוייםנגדהאמנה:להלן)(1991בשנתהצטרפהישראל,חברותמדינות1984,128דצמבר10מיום)
ישראל,חברותמדינות1989,191נובמבר20מיום)221'ע,31א"כ,הילדזכויותבדברהאמנה20

.(הילדאמנת:להלן)(1991בשנתהצטרפה
21213,1950.oct4,Human Rights and Fundamental Freedoms0תEuropean Convention

.(האירופיתהאמנה:להלן)17.א.ז.222.5
Human,022א,1144,1969ט.א.ז.22123.5 Rights00American Convention(האמנה:להלן

.(האמריקאית
2358(1982).I.L .M21,1981.727טט,Human and Peoples' RightsמסMrican Charter,להלן:

.(האפריקאיתהמגילה
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והמנהגהואיל(א:כפולההנהזוהגדרהשלהמשפטיתהמשמעות,25"בינלאומימנהג"כ
עללהגןמחויבותלאמנותהצטרפולאאשרמדינותגם,אוניברסליתמשפטיתחובהמטיל
ובמספר)בארץהנוהגהדיןפיעל(2;מנהגיותנורמותהמשקפותהבסיסיותהארםזכויות
מנהגיבינלאומידין,(המקובלמהמשפטהיאאףצמחהשלהןהמשפטששיטתאחרותמדינות
להסתמךניתןשלאבעוד,%(סותרתלחקיקהבכפוף)הפנימילדיןאוטומטיבאופןנקלט

בכל,אותו27הקולטתמפורשתחקיקהללאמקומימשפטבביתהסכמידיןעלבמישרין
,האדםזכויותבתהוםהמרכזיותהבינלאומיותהאמנותלכלהצטרפהוישראלהואיל,מקרה
.בספקמוטלתאינההאמוריםלסטנדרטיםהבינלאומיבמישורמחויבותהששאלתהרי
גםאלא,נורמותביצירתרקהסתפקולאהאדםזכויותעלהמגנותהאמנותכי,לצייןיש
בעוד.ההברותהמדינותידיעלהכלליםיישוםאתלהבטיחשנוערואכיפהמנגנוניהקימו

לזכויותהאירופיהדיןביתובראשם,למדיחזקיםאכיפהמנגנוניקיימיםהאזורישבמישור
,לשבתמוסמךוהנו,אירופיותמדינות43-לביהםשבחובהשיפוטמסמכותשנהנהאדם

ולדוןלסמכותוהכפופותהמדינותשלהעליוניםהדיןבתיעלערעורכערכאת,למעשה
במישור,מדינותאותןידיעלהופרושלוהאדםזכויותכיהטועןפרטכלשלבעתירתו

גםכמו,ישראל,"שיניים"פחותישהאכיפהלמנגנוני,ישראלמשתתפתשבו,האוניברסלי
שניםלמספראחתבדיווחמחויבת,ם"האושלהאדםזכויותבאמנותהחברותאחרותמדינות

והיא,השונותהאמנותיישוםעלהממונותמומחיםלוועדותבשטחההאדםזכויותמצבעל
כמו)נוספיםבינלאומייםוגורמיםמומחיםאותםמצדכלפיההמופניתלביקורתחשופה
תלונותלקבלמוסמכותהמומחיםמוועדותחלק,אמנם,(אדםלזכויותם"האונציבות,למשל

התלונההופנתהנגדההמדינהאםרקזאתאך,הופרושלהםהאדםזכויותאשרמפרטים
ם"האושלהאדםלזכויותהוועדה,למשלכך.הוועדהשלזושיפוטית-מעיןבסמכותהכידה

)The Human Rights Committee(,היישוםעלהממונה-.ICCPR,בתלונותלדוןמוסמכת
סמכותשקיבלוהמדינותביןאינהישראלאך)לאמנהצדשהןהמדינות148מתוך103כנגד

שליותרטובהאכיפהמקדמיםהם:כפולההנההאכיפהמנגנוניחשיבות.28(הוועדהשלזו

of.2171.708(111),ט.א.00מ.810,4אק.71(1948)24

I

'

Humn

~

ghts . G.A8501%"
Universa.[0ם

international(בינלאומימנהג25 custom(מפרקטיקהלחלץניתןאשרמחייבהתנהגותכללהנו
תששתשל"נפשייסוד"במלווההפרקטיקהכאשרוזאת,המדינותשלשולמספרשלוממושכתעקבית

~opinio(האמורלכללבהתאםלפעולמחויבות

jUflS

sive necessitatis(.
"LotusיTurkey(,1927ח[.7.1.)ser.1),0א.10,אק.18 (France"צן.

.2033,2044טזד"פ,הנאםמאהכמן61/336פ"ע;5,15יד"פ,ם"יר'נששמפפר54/174פ"ע26
.1825,1831יד"פ,סמרה'ננפקדיםלנכסיהאפוטרופוס55/25א"ע27
סמכותקיבלומדינותCERD381במסגרתגםקיימיםפרטיםלרשותהעומדיםנוספיםתלונותמנגנוני28

CEDAW(32במסגרתגם,2001שנתומראשית(זוסמכותקיבלומדינות45)עינוייםנגדהאמנה,(זו

המנגנוניםבצד.האמוריםמהמנגנוניםאחדלאלאףהצטרפהלאישראלאולם.(זוסמכותקיבלומדינות
CERD-הבמסגרתהפועלותהוועדותמציעות,פרטיםלתלונות ,ICCPRגםעינוייםנגדוהאמנה
רקצדהנהישראל)נוצלולאמעולםאלהמנגנונים,כהמיאך.מדינתיות-ביןלתלונותמנגנונים
.([821)-השלמדינתי-הביןהתלונותלמנגנון
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שישהפרשנותושלהכלליםשליותרטובהלהבנהתורמתפעולתם,בעתובה,האדםזכויות
,להםלתת

מדינותעלפיקטיביותחובותלהטילהבינלאומייםהאדםזכויותבדיניהפגמה.2

השונותהאדםזכויותבאמנותהקלפותההוראות.א
הוכויותתחולתלשאלתישירההתייחסותאיןהרלוונטיותהאדםזכויותאמנותבמרבית
מפעיליםשאינםפרטייםאנשיםידיעלנגרמתבזכויותהפגיעהבהםבמקריםבהןהקביעות
אנשיםשמבצעיםרצהלמעשיביחסגםחלהלחייםהזכותהאם,למשל)שלטוניתסמכות
כינראה,(עינוייםנגדהאמנה)בהמשךבהרחבהשיידון,אחדבולטבמקרהלפחות.(פרטיים
אמנם.פרטים29שביןיחסיםמערכותעללהחילהשלא,מודעבאופן,התכוונוהאמנהמנסתי
ספציפיות=עשה"חובותהמדינהעלהמטילים,מיוהדיםהסדריםקיימיםאמנותבמספר

וצריםספורדייםבהסדריםמדובראך,~פרטיםידיעלזכויותלהפרותבנוגעומפורשות
המדינהעלכלליתחובהמהםלגזורניתןלאכינראה,מקוםמכל,תחולתםהיקףמבחינת
.בפרט,במשפחהאלימותשלובמקרים,בכלל,פרטיםידיעלאדםזכויותהפרותלמנוע

המדינהאתריותלנושאבמישריןהנוגעתהאדםזכויותבאמנותהמצויההיחידהההוראה
לאמנת(1)19בסעיףמצויה,במשפחהאלימותשלבהקשרפרטיםמצדאדםזכויותלהפרת
:כינקבעשם,הילד

וחינוכייםחברתיים,פנהליים,תחיקתייםאמצעיםינקמוהחברותהמדינות"
,לסוגיהןנפשיתאוגופניתאלימותמפניהילדעללהגןמנתעל,מתאימים

אוניצול,רשלניטיפולאוהזנחה,לרעהשימושאופציעההבלהומפני
אפוטדופסים,הודיםבטיפולנתתשהואשעה,מינילרבות,ניצול,התעללות
,(,ש,י-שליההדגשות)"הטיפולעלהפופקדאחראדםאוחוקיים

במשפחהאלימותגילוישלמסויםסוגרקמכסהההוראה,ראשית.דיוובהוראהאיןכיברי
מטילהההוראהכינדמה,שנית.נוספיםאלימותגילויימכסהואינה(ילדיםנגדאלימות)

נגדהאלימותבתופעתלטיפולכללייםונהליםסטנדרטיםקביעתשללמדיערטילאיתחובה

המשפטפיעלאסוריםעינוייםמהווים'פרטיים'עינוייםהאם"-'3בבפרק,להלןבנושאדיוןראו29

."הבינלאומי
aoל(ד)2-ו(ב)2סעיף,למשל,ראו-CERD(פרטיםבידיגזעיתבאפליהלהיאבקחובה);ל(ב)5סעיף-

CERD(טעירקעעלאלימותגילויכלמפנילביטחוןזכות);ל(ו)5סעיף-CERD(למקומותגישהזכות
;(פרטיםבידימיניתבאפליהלהיאבקחובה)CEDAW-ל(ה)2סעיף;(הרחבלציבורהמיועדיםושירותים

קיומןעללהסיקגםניתן.(לילדיהםנאותיםמחיהתנאילספקהוריםעלחובה,הילדלאמנת(2)27סעיף
עבודהלתנאיזכות)ICESCR-ל7סעיף;(הסתהעלאיסור)ICCPR'-ל20מסעיףפוזיטיביותהובנתשל

בשוקנשיםבאפלייתמאבק)CEDAW-ל11סעיף;(נשיםבסחרמאבק)CEDAW-ל6סעיף;(ראויים
בניצולמאבק)הילדלאמנת32סעיף;(ילדיםבחטיפתמאבק)הילדלאמנת35-ו11סעיף;(התעסוקה

הילדלאסנת54סעיף;(בסמיםשימועמפניילדיםעלהגנה)הילדלאמנת33סעיף;(ילדיםשלכלכלי
.(ילדיםניצולעלכלליאיסור)הילדלאמנת35וסעיף;(מיניניצולמפניהילדעלהגנה)
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בילדיםפגיעהשלבמקריםהמדינהעלמשפטיתאתריותמטילההיאאםברורולא,ילדים
במקרים,צריכההמדינה,בהמשךשיפורטכפי,המתאימיםהסטנדרטיםשלקיומםלמרות

אתלנקוטרקולא)פרטיםידיעללהפרותבתגובההבאיםאמצעיםלנקוט,מתאימים
מנגנוני,לבסוף,(ההפרותמניעתשמטרתם,הילדלאמנת(ח)19בסעיףהמפורטיםהאמצעים

המפרותמדינותנגדתלונותמנגנוןכללכולליםואינםלמדיחלשיםהילדאמנתשלהאכיפה

למנועהחובהאתגםולעגןלנסותצורךישכינראה,כןעלאשר.האמנההוראותאת
רבאכיפהפוטנציאלבעלותשהנן,אחרותבאמנותהמצויותבהוראותילדיםנגדאלימות
,יותר

מצוי,במשפחהאלימותלמקריבקשר,המדינהעל"עשה"חובתלהטלתאחרמקור
זוהכרזה,1993משנתנשיםנגדאלימותביעורבדברם"האושלהכלליתהעצרתבהכרזת
גם,נשיםנגרבאלימותלהיאבקמנתעלמתאימיםצעדיםלנקוטהמדינותעלכיקובעת
משפטימעמדנטולתבהכרזהמדוברואולםפרטיימ1קגורמיםידיעלננקטתזוכאשר
appropriate"(המלצהלשוןהנוקטת,מחייב means811States should pursueולא"States

"appropriate means8טrshall pursueהמעמדבעיית,אמנם,(מחייביםבמסמכיםכמקובל

נגדאלימותלמניעתאמריקאית-הביןבאמנה,הלקיבאופן,פתרונהעלבאהמחייבהבלתי
המאבקבמסגרתפוזיטיבייםאמצעיםשליחסיתארוכהשורהלנקוטמדינותהמחייבת,נשים

מאמריקהמדינות30)מדינותשליחסיתמצומצםלמספררקהפונהאמנהזואך,בתופעה32

ההכרזההן,מקוםמכל.מוגבלתהשפעהיכולתבעלת,כןעל,והנה(לאמנהצדהנןהלטינית
הןשכן,במשפתההאלימותלבעייתכוללפתרוןמספקותאינןאמריקאית-הביןהאמנהוהן
,זכרממיןילדיםאוגבריםנגרבמשפחהאלימותגילויימכסותאינן

פוזיטיבייםבאמצעיםלהיאבקהמדינהחובתאתלגזורשניתןייתכןכילצייןניתן,לבסוף
הגילוישהיא)נשיםנגדבאלימותשמדוברככללפחות-במשפחההאלימותבתופעת
האדםזכויותאמנותבכלהמעוגןנשיםנגדהאפליהמאיסור-(התופעהשלביותרהשכיח

,פוזיטיביים34באמצעיםהיתרבין,בהלהיאבקקוראתCEDAWאמנתואשר,המרכזיותיי

במידהנובעתהיאשכן,אסורהאפליהשלביטוימהווהנשיםנגדאלימותכיהיאהטענה
אתלהנציחומיועדת,גבריםלעומתנשיםשלבנחיתותןהדוגלותעולםמתפיסותרבה

המדינותעלמטילהCEDAWאמנתכילטעוןניתן,מכאן.המינים35ביןהכוהותביחסיהפער

31.Dec20,104/48.G .A. Res.ט.א,the Elimination

~

of

~

' Violence

:

:

against

:

Women

Declarationת0

(1993)104/8

,(נשיםנגדאלימותביעורבדברההכרזה:להלן)art,1993.4,ע.א.4.000/%[5"

32the Prevention, Punishment and Eradication of Violence0תAmerican Convention-]110ת

1534(1994).I .L .M33,8-7.art,1994June9,Against Women(אמריקאית-הביןהאמנה:להלן
.(נשיםנגדאלימותלמניעת

לאמנה14סעיף;CEDAW-ל2סעיף;CESCR1-ל3-ו(2)2סעיפים;ICCPR-ל3-ו(2,1סעיפים33

.האפריקאיתלמגילה2סעיף;האמריקאיתלאמנה1סעיף;האירופית
.CEDAW-ל(ו)-(ה)2וסעיפים(ג)-(ב)2סעיפים34
,3Copelon,ש35 supra note;27.para)8,1Report of

I

the Special Rapporteur. supra note1996

1%41%8Bymes"4840ץ81% "The

I

Convention

;aI

gainstT

orture

" Women

I

קק.339,330,306-305;4.

.A .P;196,183(2000,11.VOI,.065D .M. Koenig1Human Rights Law (Ardsley, K.D . Askin
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שהיאככל,במשפחהבאלימותפוזיטיבייםבאמצעיםלהיאבקתובהלאמנהצדהנןאשר
אתמחייבCEDAWלאמנת(א)5סעיףכילצייןמענייןבמיוחד,מפליםממניעיםנובעת

גבריםשלוהתרבותיתהחברתיתההתנהגותדפוסי"אתלשנותמנתעלגםלפעולהמדינות

המבוססיםואחריםמקובליםומנהגיםקדומותדעותשלביעורןאתלהשיגבמגמה,ונשים
לגבריםסטראוטיפייםתפקידיםעלאו,המיניםאהדשלעליונותואונחיתותורעיוןעל

כדילפעולחובהמוטלתCEDAW'-בהחברותהמדינותעלכי,לטעוןגםניתןכןעל."ונשים
מנהג"הנהנשיםנגדהאלימותתופעתבהוהתרבותיתהחברתיתהמציאותאתלשנות

."מקובל
במשפחהאלימותלקרבנותהאפליהאיסורסעיפישמעניקיםההגנה,כאןגם,עקאדא
שאינםבמשפחהאלימותקרבנותעלהגנהמשוםבהםאין,לעילכאמור.ביותרחלקיתהנה

איסורידיעלהמוגןהערך,יותרתשוב,(גברים,ילדים)המוגנתהקבוצהבגדרנופלים
מצביםוייתכנו,אלימותעלהאיסורידיעלהמוגןלערךבלבדחלקיתחפיפהחופףהאפליה
אתלמקםניתןלאכאשרגם,במשפחהאלימותמפנינשיםעללהגןהצדקהתהיהשבהם

המוטלתהחובה,לבסוף,(ילדיהםידיעלהוריםהכאת,למשל)מובהקמפלהבהקשרהאלימות
,ותרבותיחברתילשינוילהובילמהחובהלגזורניתןאםרבוספקמדיכלליתהנה(א)5בסעיף
.אלימותקרבנותעלקונקרטיתהגנהחובת
להחילניתןהאםלבחוןמקוםישמתאימותספציפיותהוראותשלבהיעדרן,כךאם

על,והתעללותאלימותמעשימפניאדםבניעלומגנותבאמנותהמצויות,כלליותהוראות

האדםזכויותדיניאתלפרשניתןהאםלבדוקיש,אחרותבמילים,במשפההאלימותמקרי
אחריותשיטילוכך,המדינותעל"תעשהאל"חובותלהטילבמקורנועדואשר,הכלליים

בשאלהתתמקדהרשימה,ספציפיבאופן.פרטיםבידיאדםזכויותהפרותבגיןמדינותעל
7בסעיףהמצוימשפילאואנושיבלתי,אכזריעונשאוויחסעינוייםנגדהאיסורהאם

בני-אחריםפרטיםידיעלשבוצעוהפרותשלמקריםגםלכסותיכולICCPR'-הלאמנת
,יותררהבתחולהפוטנציאלבעלותהנןלהלןשיוצגוהמסקנות,זאתעם,הקרבןמשפחת
,המשפחתיהתאבתוךליחסיםהקשורות,אחרותארםזכויותשלהפרותלכסותועשויות

והזכות)ICCPR'-ל3וסעיף(1)2סעיף)השוויוןעקרון,UCCPR'-ל6סעיף)לחייםהזכותכגון
,)ICCPR'-ל17סעיף)לפרטיות

פרשיםביןביחפיםאדםוכויותדינילבהלתוהצדקותהתנגדויות.ב
שאלהאינהפרטיםידיעלשבוצעולהפרותהמדינהשלהבינלאומיתהאחריותשאלת

הדורמןזכויות"בספרותהמכונות)"קלאסיות"ההאדםזכויות,במקורן.טריוויאלית

Ptivate Acts of

~

Violence against Women under101Responsibility50זשEwing "Establishing

754.751(1995).Rev.1.Jolum. Hum. Rts(26"Human Rightsחס.the American Convention

Elimination:גםראו of Discrimination Against Women, Generalת0(סעCommittee

.11.para0א.19,ט.א.1)38/47/14.00(11~5055.,1991),אRecommendation(המלצה:להלן
לעיל,נשיםנגדאלימותביעורבדברלהכרזהלמבוא5פסקה;)Recommendationן(19.0או19'מס

.31הערה
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מפניהפרטעללהגןנועדו,לפרטיותהזכותאוהביטויחופש,למשלכמו,(36"הראשון
חובותבהטלתהתאפיינוהן,כןעלאשר,המדינה37פעולתעלהגבלותוהטילוהשלטון
,למשלכמו,"עשה"מסוגחובות,השלטוןרשויותעל-"תעשהאל"חובות-נגטיביות

החברתיות,הכלכליותהזכויותבקבוצתהכלולות)לחינוךהזכותאולבריאותהזכות
עלבהרבהכברנטלמטילות,(38"השניהדורמןזכויות"כבספרותהמוגדרותוהתרבותיות

זהאין,כןעל.החובהאתלממשמנתעלחומרייםמשאביםלהקצותאותוומחייבותהשלטון
הןשבוומקום,פוזיטיביאופיבעלותחובותעצמןעלליטולששותאינןממשלותכימפליא

לזכויותהאמנה,למשלכך.תנאיםשלבשורההתחייבויותיהןאתמתנותהן,לכךמסכימות
,פוזיטיביותתובותשלארוכהשורההשלטוןעלהמטילה,ותרבותיותחברתיות,כלכליות
,היינו-ויחסיתפרוגרסיביתהנהבאמנההקבועותהזכויותליישוםהדרישהכיקובעת
,באמנה39ההברותהמדינותלרשותהעומדיםהמשאביםבכמותתלויה

השניהסוגמןלהובהרעיוניתמבחינהדומהפרטיםשלהפרותבגיןהמדינהאחריות

הפרטאתלאתר,הפרטמצדההפרהאתלמנוע-החובהאתלקייםמנתעל,הפוזיטיבי
אמצעיםלנקוטהמדינהעל-ההפרהקרבןאתהאפשרבמידתולפצותלהענישו,המפר

אלימותשלבמקרים,למשל.ניכרתמשאביםהקצאת,היתרבין,הכוללים,פוזיטיביים
שלהאדםנוחאתלתגבר,היתרבין,המדינהאתלחייבעשויהכאמורחובההטלת,במשפחה
משפטייםהליכיםלנהל,אלימותמקריעלבתלונותהמטפליםהרוותהשירותיואתהמשטרה
המשפתהבניכלכלפיושיקומיותטיפוליותפעולותלנקוט,אלימיםמשפחהבנינגדיעילים
הקופהעלאוהאליםהמשפחהבןעלשיוטל)האלימותלקרבנותכספילפיצויולדאוג

צרכיםקיימים,חשובדברהנהכזומשאביםהקצאתכיהכולעלמוסכםאםגם,(הציבורית
ואף,מעשיזהאין,(וכדומהחינוך,ביטחון:למשל)פחותלאהשוביםמתחריםחברתיים

אתמידלהקצות,מוגבליםתמידהנםלרשותההעומדיםשהמשאבים,מהמדינהלדרוש,נבון
בכללהנוזהיעדאםגםספק)במשפחההאלימותתופעתלהיעלמותשיובילוהמשאביםכל
יחסיתבתובההיותרלכלשמדוברומכאן,(תהאאשרהכספיתההשקעהתהא,השגהבר

,בלבד
עללהגןהמדינהעלפוזיטיביתחובההטלתשלההברתי"מחיר"בנעוצהנוספתבעיה
הנםבדברהנוגעיםהפרטיםכאשרבמיוחד,אחריםפרטיםשמבצעיםהפרותמפני,פרטים

,המשפחתיבתאבנעשהמשפטיתהתערבותתחייב,כאמורחובההטלת,משפחהאותהבני

Craven:ראו,זכויותשללדורותהאדםזכויותחלוקתלעניין36 The Intemational Covenant

on

4ת.

8(1998,Development (Odord"
ן

"0

,Economic, Social and Caltural'

Rights

: Perspective

31Human Rights and Fundamental Freedoms and08

,

Mclnemey

'

"The:

European

~ Convention.5 Domain";

Renegotiating

~

Westphalia

: '

Essays

ש8י26

~

the1מ~Fundamental

Ri

ights:]0thelEvolution

I

the European and Conceptual Foundations ofModetn Intemationalושand Commentary

M .E . Beasley!שD .Q . Thomas;280,277(1999,.C.L. Lim eds)שiaw (Boston, ] . Harding

38,36(1993).2).Hum. Rts15"Human Rights Issue8t~DomesUC Violence as

,36Craven,אק.388 supra note.
.ICESCR-ל(1)2סעיף39
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משפחהבןבובמקרה,למשל)לפירוקולהובילאף,מסוימיםבמקרים,העלולההתערבות
ככל,מלהתערבלהימנעהמדינהעללפיהתפיסהקיימת,כאמור,(במאסרמושםאלים

.בפרט,המשפחתיהתאובחיי,בכלל,האדםשלהפרטייםחייובמסגרתבנעשה,האפשר
והןהמשפחה40ושלהאדםשללפרטיותהזכותעללהגןהצורךעלהןבעברבוססהזומניעה

:כגון)יומיןארוכותשונותמסורותשללקיומן,וחברתיותדתיות,תרבותיותהצדקותעל
הצדקות,(וכדומהנשיםריבוי,ילדיםכלפי"חינוכית"ענישה,קטיניםנישואי,נשיםמילת
משפטיותנורמותשלהתערבותבאמצעותלשנות,הסבוריםיש,רצוילאואף,קשה,זהמסוג

רגליולהדיר,המשפטעלשומהכיההשקפהרווחהרבותשניםבמשך,כןעל,ן4"חיצוניות"
בניביןהיחסיםשלההיבטיםמרביתובכללם,מובהקפרטיגווןבעלייחסיםמהסדרת

זכויותדינימצדלהתערבותהקשורבכל,זועמדהלפי,הדבריםתקפיםבמיוחד.המשפחה42

לקבועמתיימריםאלובינלאומייםדינים,המשפחתיהתאשבתוךביחסיםהבינלאומייםהאדם
.החברתיתלסביבתואדםשביןליחסים,אוניברסליתתקפותבעלת,אחידהאיזוןנוסחת
לנסיבותהלאומימהדיןיותרעודפחותהרגישותבעלמשפטיבמכשירשמדוברמכאן

,להתערבמבקשיםבההמשפחתיתהמסגרתשלהספציפיותהחברתיות
מסבירות,פרטיםביןהיחסיםעלהאדםזכויותדיניהחלתנגדהמכוונות,אלוהסתייגויות

העוסקותההוראותריבויאת:האדםזכויותדינישלהמובדקותהציבוריתהאוריינטציהאת
ההבדליםואת,43"פרטיות"בהפרותהעוסקותההוראותמיעוטלעומת"ציבוריות"בהפרות
.44"פרטי"אופיבעלותזכויותלעומת"צימורי"אופיבעלותלזכויותהניתנתההגנהשבעצמת

4065-63.paraשמת4,אthe Special Rapporteur, supra01Report1994;לעיל,קרפועדתח"דו
the::השוו.286'בע,6הערה Publicff

~

ivate Distinction01Engle ~kAfter the Collapse.א
Strategizing Women' s Rights" Reconceiving Reality: Women and International Law

150-149,143(1993,.Dallmeyer ed.ס.(.,םWashington((ראותמנקודתגםרביםיתרונותיש
.(הפרטייםהחייםבמישורממשלתיתמעורבות-לאינשיםזכויותשל

"Harv7.:ראו41
~

Cook State Responsibility for Violations of Women's Human Righ.א.נ
81;,4Report of the Special Rapporteur, supra note1994;128,125(1994)ג.Hum. Rts

65-63.paraגופניתענישהעלהאיסור)272-279(ס"תש)המשפטבראיונוערלחיםסטרשנוב'אהשוו
.(בהלעמודיכולאינושהציבורגזרההנו,מתונה

42the Elimination

I

ofAll Forms0תthe

I

:
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10

~

] . Chinkin

'

"Reservations
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and

I

Objections

0,

RightJ

ל:

~

Stateס~andוששוס,/.ofi' Discrimination .

AI

gainst Women"

.

' Human .

RI

ightsa

s

GeneraI

Gardnerתס6תס,נ.ח])~

Human

.,

Rights

Conventions

I

10opt

~

oat --Reservations

~

and (rObjections

i

"
M .H. Weiner "Domestic Violence and the Per Se Standard of

Outrage

;74,64(1997,.ed

208,183(1995).Md. L.Rev54.
Charlesworthוש:למשלראו.פמיניסטייםמכיווניםהאדםזכויותדיניעלביקורתנמתחהזהרקעעל43

,81,13Wrightק.626 supra noteישChinkin,גבריות"בזכויותמתמקדיםהאדםזכויותדיני"

של"הפרטי"לעולםהשייכות"נשיות"בזכויותולאלשלטוןהפרטביןהאינטראקציהאתהמסדירות

.(הביתמשק
,תלונותמנגנוניבאמצעותכלללאכיפהניתנותאינןהילדשבאמנתהפוזיטיביותההוראות,למשל44

אכיפהמנגנונימספרעומדיםעינוייםנגדהאמנהפיעל"רשמייםעינויים"שלקרבנותשלרשותבעוד
.(מדינותתלונות,חקירהועדת,פרטיםתלונות,אלטרנטיביים
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גםאותןהמחילההאדםזכויותבאמנותומפורשתגורפתהוראהאיןכיכןעלמפתיעזהאין

,פרטיםביןהיחסיםלגבי
בינלאומייםגופיםבקרב,וגוברתהולכתמגמהמורגשתהאחרונותהשניםבעשרים,זאתעם

נועדאשרבאופןהאדםזכויותדינישלמחדשפרשנותשל,הארםזכויותבתהוםהפועלים
ובחוסרבמלאכותיותבהכרהזומגמהלהסבירניתן."פרטיות"בסיטואציותגםאותםלהחיל

,לפרטיהציבוריהתחוםוביןלפוזיטיביותנגטיביותחובותביןההבחנהשלהרציונליות
השירותיםהפרטתמגמותלאורהיתרבין,הפרטיםביןהיחסיםשלחשיבותםבעליית

מסורתיותחברתיותמוסכמותעלערעורשבבסיסםהעולםבתפיסותובשינויים,הציבוריים
באמצעותהיתרבין,חברתילשינויוקריאהפרטיםביןהוגניםבלתיכוהותיחסיהמשקפות

,משפטייםוכלליםכלים

המטילותאדםזכויותביןהמסורתיתההבחנהשלבתקפותהספקלהטילניתן,ראשית
לשמורניתןלאכי,ברורכיום."תעשהאל"חובותהמטילותאדםזכויותלבין"עשה"חובות

ומבליניכריםמשאביםלהשקיעהמדינהמןלצפותמבליאדםזכויותשלבסיסימינימוםעל
משפטילהליך"קלאסית"ההזכותאתלהבטיחניתןלא,למשלכך,אקטיביותפעולותלנקוט
חופשאתלהבטיחניתןולא;מסודרתמשפטמערכתותפעילתקיםשהמדינהמבלי,הוגן

משפטיתוקףתיתןאשר,מתאימהוחוקיתאדמיניסטרטיביתמערכתלקייםמבליההתאגדות
זוזכותליישםמנתעל.לשוויוןהזכותהנהנוספתבולטתדוגמא.ההתאגדותלאקטומעשי
.קיימים45פעריםלסטרכדי,ניכריםכספייםמשאביםלהשקיערביםבמקריםהמדינהנדרשת
נגטיבייםרכיביםשלוביםהאדםזכויותבמרביתכילטעוןכיוםמקובל,כןעלאשר
כי,ICCPR'-המכוחהפועלתהאדםלזכויותהוועדהקבעה,למשלכך,פוזיטיבייםורכיבים
בהיימלפגועלהימנעמדינהעלחובהרקלאכוללתלאמנה6שבסעיףלחייםהזכות

להפחתתלפעול-החייםעללהגןמנתעלאקטיביבאופןלפעולחובהגםאלא,תושביה
בנוגעהוועדהקבעה,דומהבאופן.התושבים46שלהחייםתוחלתולהארכתתינוקותתמותת
מאגרישלפעולתםאתאקטיביבאופןלהסדירהחובהאתגםכוללתהיאכילפרטיותלזכות
.פרטיים47מידע

מדינתשלעלייתההנוהראשוןהטעם.נוספיםטעמיםמשניתוקףמשנהמקבליםהדברים
לספקפוזיטיביתחובהמוטלתהמדינהעלכיההנחהמצויהשביסודה,המודרניתהרוותה
.ועודכלכליתלפעילותתנאים,סביבהאיכות,רוותה,חינוך,ביטחון-לאזרחיהשירותים
,תושביהרווחתאתלקדםמנתעל,אקטיםבאופן,תפעלכימצפיםכזומודרניתממדינה
כגון,שלטונייםלאגורמיםידיעלנפגעואםגם,שלהםהאדםזכויותעלתגןזהובכלל

בזירההופעתןביןברורקשרלזהותניתן,אכן,אחרים48ופרטיםמעבידים,"השוקכוחות"

ד"פהביטחתישר'ננכלר94/4541צ"בג;449,463(מחמישהד"ת,י-מ'ננוף94/205צ"בגלמשלראו45
.94,113(4)מט

6Human,שקאן6(Sess'"1.,1982)ט.א.46.000 Rights Committee, General Comment

(1994)5.para,6.1אק.RevH11RhGEFA.
0,16Humanש1ה174(Sess"23..1988)0.א.41.000 Rights Committee, General Comment

(1994)10.para,21.אע

1

.itevH1RhGE
~

A.
,8,37Mclnerney(קק.48303-302 supra note.
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פוזיטיבייםמאפייניםבעלותהנןאשר,והתרבותיותהחברתיות,הכלכליותהאדםזכויותשל
laissez.-השלחברתית-הכלכליתהתפיסהזניחתלבין,בולטים faireעולםאתשאפיינה
.הראשוןהדורמןהזכויותבלעדיבאופןשלטובוהערכים
ובמידה)בעולםרביםבמקומותשהתרחשוהנרהביםההפרטהבתהליכינעוץ,השניהטעם
בפרטיםפרטיםשלתלותםלהגברת,השארבין,הובילואלהתהליכים.(בישראלגם,מסוימת
עלסופקושבעבר,בסיסיותאדםלזכויותהנוגעים,חיונייםשירותיםלהםהמספקיםאחרים

התוצאה.49(וכדומהרווחה,חינוך,ביטחוןשירותי,חשמל,מיםאספקת,למשל)הממשלהידי
תחומיםעלהממשלהמצדאחריותנטילת-לעילהנזכריםההיסטורייםהתהליכיםשנישל

הייתה,פרטייםלגורמיםיותרמאוחרבשלבמהאחריותהלקוהעברתהפרטלחייחשובים
,הממשלהשללנעליהשנכנסו,הפרטיםפעולותאתשיכפיףמנגנוןבמציאתהצורךהתעוררות

,התושביםשלהאדםזכויותעללהגןמנתעלוזאת,התנהגותשלמקביליםלסטנדרטים

להתנערלמדינהיאפשרההפרטהתהליךכיהצדקהאין,אחרותבמילים.השירותים50מקבלי
אחריותאתשתשמרחלופיתמשפטיתקונסטרוקציהודרושה,האדםלזכויותממחויבותה

העיוניהבסיס,בהמשךשיוצגכפי,זאתעםיחד.בשטתההאדםזכויותלמצבהמדינה
שאינןפרטיםידיעלאדםזכויותהפרותגםשיכסהכך,דיורחבהנוכזולקונסטרוקציה

,(במשפתהאלימותמקריכשן)ההפרטהלתהליךקשורות

בתפיסותבשינוינעוץפרטיםלמעשיהמדינהבאחריותהגוברתלהכרהנוסףהסבר
לחיזוקהמוביל,האחרוניםבעשוריםאידאולוגישינויעללהצביעניתן.הנוהגותהחברתיות

בעברשניתנהההגנהשלמסוימתהתרופפותהשבוןעל,לפרטהניתנתהמשפטיתההגנה
הגוברתההכרהוכדומהידתיתקבוצה,קהילה,משפחהכגון,הקולקטיביותהחברתיותליחידות
האינדיבידואליתהמבטמנקודתהאדםזכויותאתלבחוןהנטייהאתמחזקתהפרטשלבערכו

עלהתרחשהההפרהבאםמינאנפקאאין,רביםבמקרים,זומבטמנקודת,עצמוהפרטשל

פיסיתבהתעללותהגלומההפגיעהעצמת,למשלכך,אחר51פרטידיעלשמאאוהרשותידי

)[;כלאבתימספרהופרטוהברית-ובארצותבבריטניה,באוסטרליה,למשלכר49 .[ . DeWiandra "The
Reu.1.Duq38"51983.U. S .C42Growth of

:

Prison Privatization and the Threat Posed by

596-594,591(2000).
1Syracuse45"Age.:השוו50 of

:

PrivatizationתהState Action Doctrine forג"Erez-80.שע
Clapham Human Ri

~

hts " the Private Sphere (Oxfordt.14;1191-1188,1169(1995).Rev

137(1993.
,עורךזמיר'י)הציבורההמנשפטעלקלינגהופרספר"הפרטיוהמשפטמוגנותאדםזכויות"ברק'א51

"פעולהשלמרהב"לפרטלהעניקנועדוהאדםזכויות,זועמדהלפי.163,171,175,193(ג"תשנ
Mclnerney,:גםראו.182-183'בע,שם.פרטיאושלטוניעשרזהיהא-חיצוניכוהמפניוהגנה

8,37supra(קק.301,292 note.לפרטיתציבוריתהפרהביןלהבחנהנפקותישבהםמקריםישאך.
שבמקריםבעוד.ההפרהקרבןשלאלולביןהמפרשלזכויותיוביןלאזןצורךישכאשרהמצבלמשלזה
להביאיש,פרטיותהפרותשלבמקרים,הרחבהציבוריבאינטרסלהתחשבישציבוריותהפרותשל

חופשעלהגבלהשלדינהאיןכינראה:לדוגמא.הספציפיהמפרשלהאדםזכויותאתגםבחשבון

'בע,שם,ברקראו.שלובעיתונו,פרטיעיתוןבעלשמטילדומההגבלהשלכדינההשלטוןמצדהביטוי
.(קוחנבאוםפרשת:להלן)464,531(2)מוד"פ,קטטנ1ט1זם'נקדישאחברה91/294א"ע;198-199
לרעהלניצולבפוטנציאלטמוןופרטיותציבוריותהפרותביןהשובהבדלכיטוענתרדאיפרנסים'פרופ
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גורםהואשבהםממקריםפרטיגורםהנוהמתעללהגורםשבהםבמקריםבהכרחנופלתאינה

ההתעללותבהםבמקריםהמתרחשתהנפשיתהפגיעהעצמתכילטעוןניתן,להפך.רשמי
.יותר52חזקה,מוגןלחושאמורהואבו,הקרבןשלבביתו,קרובמשפחהבןידיעלנגרמת
בהחלתתומכיםהאדםזכויותשביסודהערכיםעלהגנההמצדיקיםשהאינטרסים,מכאן

יותררבהנכונותקיימת,אחרותבמילים,"פרטיות"להפרותביחסגםהאמוריםהדינים
,מצבבכל,הפרטעלולהגן,לציבוריהפרטיהמישורביןהדיכוטומיהאתלפרוץ

,המשפחהכגון,מסורתיותחברתיותקבוצותשלבמעמדןהתערערותהובילה,במקביל
מחדשלבחוןוהולכתגוברתולנכונות,בהןבנעשהמשפטיתמהתערבותהרתיעהלהפחתת

שלכשיקוףרבהבמידהכיוםהנתפסאיזון,המשפחתיהתאחבריבין"המסורתי"האיזוןאת
זכויותבנושאהפמיניסטיתהכתיבה,למשלכך,ומעוותת53צודקתבלתיכוחותיחסימערכת
ביןהמסורתיתההפרדהעצםכיהטענהאתמשכנעבאופןמציגההבינלאומיבמשפטהאדם

מתמקדהבינלאומיהמשפט)מגדרירקעעלפסולהבהטיהנגועהלפרטיהציבוריהמישור
מרוכזותבוהפרטימהמישורומתעלם,גבריםשלבבעיותהמטפל-הציבוריבמישור
בהרחבתהםאףתומכים,הברתיצדקששיקולי,מכאן.54(הנשיםשלבעיותיהןמרבית
שביחסיהפערשבהןבנסיבותבעיקר)פרטיםביןליחסיםהאדםזכויותדינישמעניקיםההגנה
ההבחנהלביטולאףאוולצמצום,(ומכניתגדולהואהנפגעלפרטהפוגעהפרטביןהכוחות

הבינלאומיהמשפטשלהנכונותביןזיקהלזהותניתןאכן,לציבוריהפרטיהמישורבין
נשיםבזכויותוגוברתההולכתההכרהלביןאחריםבפרטיםפרטיםשלבפגיעותלהיאבק

הקונסטרוקציה,זאתעם.56(פרטיותהפרותשלקרבנותתכופותלעתים,כאמור,הנןאשר)

שזכויותפרטכלעלאלא,נשיםשלוזכויותאינטרסיםעלרקמגנהאינהלעילשתוצג
.אחרפרטידיעלהופרושלוהאדם

קייםאך,ציבוריותבהפרותאינהרנטירכיבמהווהאשר,בדברהנוגעיםהצדדיםביןהכוחותפערישל
Power":הפרטיותההפרותמןבחלקרק

1Raday

"Privatising

~

Human ffights and the .: Abuse ofן

.13["".1[1א7"5.(2000)110-108,103
,3Copelon,אע.52349 supra note.
81,13ק.636:השוו53

Wright

, supra note:]8Chinkin11Charlesworth.בדיןהמגמהלסקירת

R.B:ראו,במשפחהאלימותבמקריוגוברתהולכתמשפטיתהתערבותשלהאמריקאי . Siegal '"The

'Y(Jle105"Loveן.1(1996)2117

:

: Wife:

Beating

as Prerogative and Privacy01Rule

~ש0תpara81,1.:גםראו.Ibid,אעץ.54630-625

Report

, of~

the

Special

Rapporteur

, supra1996

,Beasleyך81,3ע.39 supra note]8Thomas;26.47-51'בע,8הערהלעיל,בילסקיהשוו.
,R51aday,עקא.55119-118 supranote.
ViennaתHuman0:למשלראו56 Declaration and Programme of Action, World Conference

1661.I .L .M32,23,157.04/[עא.Doc.44-36,ט.א,para,חPart,1993June25,Rights

the Question of45,1994מסHuman Rights Resolution0תCommission.(1993);ט.א

the Human Rights Mechanisms ,of (' the United Nationsשמו.Women',0~

Rights

0Integratingש:

and,ת.א.Doc.א0ו1.ו1994,25%4;45(1994), the Elimination of.

Violence

against

Wj

omen

a1256609004e0ca408d01ch2848fttp://www.unhchrcMiuridocda/Huridoca.nsf[א

:

available

חס10,20/

,

visited)185)[45*0034830/07706"6863ט0078"00560410ט8025672?1תטק0)םח0שט

.(ם"האושלהאדםזכויותנציבותידיעלנשיםנגדהאלימותלבחינתמיוחדתדןןחיתמינוי)2001)
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התפיסהובעיקר,האחרוניםהעשוריםשלוהאידאולוגייםהחברתייםהשינויים,לסיכום
כךהמסורתיותהאדםזכויותאת'למתוה'צורךעוררו,בחברההמדינהתפקידשלהמודרנית

שבמסגרתההמשפטיתהקונסטרוקציהאתלבחוןישעתה,פרטים57ביןאינטראקציהגםשיכסו

.הבינלאומיבמשפטהאדםוכויותדינישלתחולתםהרחבתבפועלהתבצעה

פרטיםביןושתסיםהאדםזכויותדיניההלתאתהמאפשרתהמשפטיתהקונסטרוקציהג4
בתהוםהפועליםהעיקרייםהבינלאומייםהגופיםבחרושבאמצעותההמשפטיתהקונסטרוקציה

עלומושתתתלמדיפשוטההנהפרטיםביןיחסיםעלהדיניםאתלהחילהאדםזכויות
החובותהיקףאתהמגדיריםהאדםזכויותאמנותשלהמסגרתסעיפישלמרחיבהפרשנות
לכבד"חייבותהחברותהמדינותכינקבעהמרכזיותבאמנות,החברותהמדינותעלהמוטלות
(ensure0"("עללהגן"או"ולהבטיח

respect

; and,0)"או"secureהקבועותהאדםזכויות(0וי
בתהוםהפועליםהמרכזייםהגופיםידיעלהתפרש"ולהבטיחלכבד"הביטוי.באמנה58

למנועפוזיטיביתוחובה('לבבד')אדםבזכויותלפגועשלאנגטיביתחובהככוללהזכויות
הדיןפסקהנובסוגיההמנחההדיןפסק,59('להבטיה')מתאיםבאופןנגדהולהגיבכזופגיעה
בפרשתאדםלזכויותאמריקאי-הביןהדיןביתשל

~
Veldsque

~
Redrigue,אחריותנדונהבו

הונדורסאםגםכישםקבעהדיןבית,התובעיםשללהיעלמותו(הונדורס)הנתבעתהמדינה
הזכויותאת'להבטיח'החובהשמןהרי,רודריטשללהיעלמותובמישריןאחראיתאינה

להיאבקמנתעלסביריםפוזיטיבייםבצעדיםלנקוטהמדינהעלחובהנגזרתבאמנההקבועות

,כןעל.אליהקשוריםשאינםפרטייםגורמים,ידהעלכנטען,שביצעואדםזכויותבהפרות

:כיהדיןביתקובע

pre~ent human10take reasonable steps10legal duty8Yhe State has"'

serious

.8)08

C17y

a'10disposal1אטuse the means0)rights vlolauons and

identiJj0),jurisdiction1טinvestigation of
~

latlons comnutted within

those responsible, lmpose the appropriate punishment and ensure the

vicbm'"י6(.ש.י-שליההדגשות), adequate compensation

,37Mclnerney,אק.57289 supra note.
respect(0בביטוימשתמשיםאמריקאית-הביןלאמנה(1)1וסעיףICCPR-ל(1)2סעיף58 and0)"

"iensureבביטוימשתמשהאירופיתלאמנה1סעיף'secure0)',במגילהמצוייםשוניםמעטניסוחים
י'recognize[0)]...החברותהמדינותאתמחייבהאפריקאיתלמגילה1סעיף,CEDAW-ובהאפריקאית

"0)give effect0)other

I

measures0ז

,

adopt legislative[0ן]and,לאמנת2סעיףואילוCEDAW
policy:המדינותכיקובע of8appropriate means and without delayועpursue by0ז"agree

"eliminating discrimination.
,41Cook,אק.59159 supra note.
60294(1989).I .L .M28,

,

Veldsquel:

Rodriguez

case.
.Ibid,8(ק.61326
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לאאם,פרטייםאדםבנישביצעואדםזכויותהפרותבגיןגםאחראיתשהמדינה,מכאן
ארבעמזהההדיןפסק,כנדרשעליולהגיבאוהמעשהאתלמנועסביריםאמצעיםנקטה

כילהדגישיש.הקרבןופיצויהענשתו,העברייןאיתור,המקרההקירת-אפשריותתגובות
,בדיןהמוכריםלחריגיםבכפוף)מוחלטותחובותכעיקרוןשהן,נגטיביותלחובותבניגוד
אמריקאי-הביןהדיןביתשהטילהפוזיטיביתהחובה,חירומ1בשעתהזכויותהיקףהגבלתכגון
עולהעוד,בלבד62סבירומאמץסביריםאמצעיםלנקוטיס-יחסיאופיבעלתחובההנה

,הפוזיטיבית63החובהיישוםלדרךבאשרדעתשיקולשלרחבמתחםלמדינהשישמכך

הפוזיטיביתחובתהאת,היתרבין,הפרהשהונדורסהדיןביתקבע,המקרהבנסיבות
האחראיםאתלהעניש,רודריטשלהיעלמותואתלחקורמנתעלסביריםאמצעיםלנקוט

לקרוביכספיפיצוילשלםאותהוחייב,הקרבןשלמשפחתוקרוביאתולפצותלהיעלמות
לסנקציהלהובילעשויה,הפרטיתלהפרההמדינהאחריות,משמע.הקרבןשלמשפחתו
.המדינהנגדישירה

,אדםלזכויותהאירופיהדיןביתשלבפסיקתולמצואניתןדומהמשפטיתקונסטרוקציה
ידיעלהפרותבגיןפוזיטיביותחובותהאירופיתבאמנההחברותהמדינותעלהטילאשר

הקבועותהזכויות,י'[secure0"-עללהגןהמחייב)לאמנההמסגרתסעיףמכוח,פרטים
הובההמדינהעלמטילהלפרטיותהזכותכיבעברהדיןביתקבע,למשל,כך.(באמנה

למנועחובההמדינהעלמטילהלהפגיןהזכותכי,אונס64מעשהשביצעפרטלדיןלהעמיד

למערכתהגישהמזכותוכייריבה65מפגיניםקבוצתידיעלמפגיניםלקבוצתהתנכלות
.משפטי66סיועלהעניקהמדינהעלהובה,מתאימיםבמקרים,לחלץניתןהמשפט
האירופיהדיןביתשל1998משנתדיןבפסקמצויהזולמגמהנוספתבולטתדוגמא
בפרשתאדםלזכויות

שאירערצחלמעשהבריטניהמשטרתאחריותנדונהבו,67()ג"1""
מסכתעללמשטרהדיווחומשפחתוובנישהנרצהאףכינטעןמקרהבאותו,המדינהבתחום
אתלמנועמנתעלמספיקיםאמצעיםנקטהלאהמשטרה,הרוצחמצדממושכתהטרדות
מניעהשאיןהגםכיוקבעחלקיבאופןהעתירהאתקיבלהאירופיהדיןבית.המעשה

due("ראויהחריצות"שלהמונחהנוהדיןביתזהבהקשרמשתמשבוהביטוייםאחדIbid,אק.62325

diligence(,ראו.מסוימיםמעשיםלמנועהמדינהעלהמוטלתיחסיתחובההמתאר:Case Concerning
nited/)5!5םחןTehran(ט.5.נ(.ןIran(,11980.[.נ.29,3- States Diplomatic and Consalar

35.
,37Mclnerney,אק.63295

,

supra note.
H.4)(1985)אק.6411 .R. (ser.1].Eur91,Netherlands

"
.xץ s(פרשת:להלןNetherlands

"1 ל(.,Netherlandsאו

עEur139,Ausfria.[ןא.א.(50[14)(1988),8[ק.6512

'

Flatform 'irzte fir Das Leben.
4)(1979),אק.6614

.

.H.R . (ser.ס.Eur32,Ireland1Aireyגסראו:James de

Webster

Youngש:

H.4)(1981),אק.20 .R . (ser.ם.Eur44,ךנ

"
עללאסורהמדינהאתמחייבההתאגדותחופש,%

.(להעסקהכתנאימסויםמקצועיבאיגודחברותהכופיםפרטיםביןעבודההסדרי
H.R.1].~VHI.אק.673125 Eur-1998,1

"1Osman(פרשתלתלויOsmanוי~(Osman case
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באופןפעלההמשטרהכילהוכיחראיותדיאיןהמקרהשבנסיבותהרי,כןלפסוקעקרונית
מאידך.68(מועדמבעודהרוצחאתלעצורמסוימיםמאמציםעשתההיאשכן)סבירבלתי
"ערעור"ההוגשעליו)בבריטניהלערעוריםהמשפטביתבהחלמתלראותישכי,הדיןביתקבע

הקרבןמשפחתבניידיעלשהוגשההנזיקיןתביעתאתכלללבחוןשלא(האירופיהדיןלבית
הפרהמשום,(זהבמקרהמושגיתזהירותחובתקיימתלא,המשפטביתלפי)המשטרהנגד
.זכויותיהם59בירורלצורךלערכאותגישהוכותלעותריםלהעניקחובתהשלבריטניהמצד

ממדינהפיצוייםלתבועהיכולתאתשובממחישהוא,ראשית.כפולההדיןפסקשלחשיבותו
לאהמקרהשבנסיבותאף)אדםזכויותשלהפרותלמנועהפוזיטיביתחובתהמילוי-איבגין

סעדלספקהמדינהעלהמוטלתהחובהאתמדגישהוא,שנית,70(ההובהשלהפרהנמצאה

ההברותהמדינות-אחרותבמילים,פרטיםידיעלהפרותשללמקריםמדינתי-פניםשיפוטי
חייבותהןאלא,פרטיםידיעלהפרותבמןבאחריותשנושאותדקלאהאירופיתבאמנה
כינראה,האמורהלקונסטרוקציהביטויייתןאשרמתאיםמשפטימנגנוןהפנימיבדיןלאמץ
המדינותעלהיאאףהמטילה,ICCPR'-השלמפרשנותגםלהתקבליכולהזואחרונהמסקנה
.מתאימתמשפטילסעדגישהלאפשרחובההחברות

במספר,במפורשבוטאה,פרטיםידיעלאדםזכויותלהפרותאחראיותמדינותכיהעמדה
הבינלאומיבמשפטהאדםזכויותבתחוםהפועלהשלישיהמרכזיהגוףידיעלגםהזדמנויות

אתלהנחותאמורותשהמלצותיה,הוועדה,למשלכך.ICCPR'-השלהאדםזכויותועדת-
איסורגםכוללאפליהנגדהאיסורכיעמדתההביעה,(ישראללרבות)ההברותהמדינותכל
מפניפרטיםעלבהגנהנכשלואשרספציפיותמדינותוביקרהפרטים72ביןאפליהעל

,אחרים73פרטיםידיעלזכויותיהםהפרת

הבינלאומיבמשפטהאדםזכויותבתהוםהפועליםהמרכזייםהגופיםכלכיהעובדה,לסיכום
כיוהעובדה,המדינהעלהמוטלתהחובהלהיקףהנוגעבכלזההכמעטפרשנותאימצו

./614,קא.683162
.4ול7,ען693169.8
Court(,81:ראואך70

I

of

Human

~
,

Rights

2000March0128iaya(1"ם68עסז " Turkey, Judgment

available[(151,1851"40"2"10,לן200

I

:

through

l

~

ttp: //hudoc.echrcoe. int12085-י

:

.para(טורקיה

לפנישעברומשפילאנושיבלתיוליחסכורדיםבמורדיםלטפלשנהגרופאשללמותואחראיתנמצאה
הבטחתלרבות,הרופאעללהגנהמתאימיםבאמצעיםלנקוטהפוזיטיביתחובתההפרתבגין,רציחתו
באופןלחקורחובתההפרתובגין,המדינהמערב-דרוםבאזורהמשפטיתהמערכתשלתקינהפעולה
.(ברופאהפגיעהאתיעיל

.האמריקאיתלאמנה25סעיףגםראו.ICCPR-ל(1)14-ו(3)2סעיפים71
18Human(Sess371.,1989),1,.א.1)72.00 Rights Committee , General Comment

know

:

"
' therelremain10Committee wishes160")9.para81(1994)26.ואא0תאא0111א1אק

,public authorities61fact, which

:

may be:

practised

~

either

I

anyם1 problems of (:

discrimination

)"bodies0יby the community, or by ,'

private

persons(ש.י-שליההדגשה.).
73/CCPR/C.00(1.ע.א,Concluding observations of

the

Human Rights Committee: Mexico

:Concluding observations

,

of

I

' the Human Rights Committee;16.para4.(1999)109.

"144/79

23.para7עע[9ךו,104.444(1999),א]].Doc.0.א,Chile,
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בדברההכרזהכגון,אחריםבינלאומייםבמסמכיםגםדומהבהיקףלחובהתמיכהקיימת
,ובספרות76,נשים75נגדאלימותלמניעתאמריקאית-הביןוהאמנהנשים74נגדאלימותביעור

מכירהמנהגיהבינלאומיהמשפטכילטענהמספקתתשתיתקיימתכילקבועמאפשרות
על,ונגסיבית77פוזיטיבית-מעורבתחובההמדינותעלמסילותהאדםשזכויותבכךכיום

למנועמנתעלמתאימיםצעדיםלנקוטגםאך,האדםזכויותאתמלהפרלהימנעהמדינות
ערכיתתפיסהמשקפתזותוצאה.בהתאםשכאלולהפרותולהסב,אחדיםשביצעוהפרות
מעורבתהייתההיאבהןאדםזכויותלהפרותרקלאאחראיתלהיותצריכההמדינהלפיה
,למשל,ללמודשניתןכפי)להתערבשלאבהרההיאבהןלהפרותגםאלא,פעילבאופן

מערכתשלומקיומהמתאימהחוקיתתשתיתמהיעדר,הפרותעלבתלונותטיפולמהיעדר
הקורותהפרותעםלהתטודדשלאהההלטהכילטעוןניתן,אכן.78(נאותהבלתיחינוכית
יריעלההפרות"אימוץ"ו,להתרחשותןשבשתיקההסכמהמהווהושיטתינרחבבאופן

.עליהמשפטיתאתרעתהטלתהמבריקדבר,המרינה9ד
זכויותהפרתלמנועמנתעלאפקטיביבאופןלפעולהמדינהשעלהמסקנהכילצייןחשוב

סעדלהציעהשונותבאמנותעליההמוטלתהחובהעםאחדבקנהעולה,אחרגורםמצדאדם

אמצעים,מתאימיםבמקרים,לכלולצריךאשרסעד)אדםבזכויותלפגיעותאפקטיבי
,מסוימיםבמקרים,לפעולנדרשתהמדינהכיהבינלאומיתהפסיקהמשתועם,פוזיטיבייפי8

הסגרתאוגירוששלבמקרים,למשל)אחרותמדינותידיעלזכויותהפרותלמנועמנתעל
מגמותעםאהדבוקהעולהגםהיא.81(אד0זכויותלהפרותחשוףהואבולמקוםאדם

בנושאהמיוחדתהרווחיתשלעמדתהאתגםראונשישנגדאלימותביעורברברלהכרזה4סעיף74
100para)8,4Report:נשיםנגדאלימות

,

of

~

the Special

Rapporteur

, supra note1994.
.נשיםנגדאלימותלמניעתאמריקאית-הביןלאמנה7-8סעיפים75
76192.at

p

,35.at

p

. l
~

l;

yB

rnes,, supra

note

ש0ת41,

:

Cook, supra

.

Thomasנ,Beasley,:ראואך:

8,37supra(ק.42 note(ביןביחסיםהמדינההתערבות-לאיהמניעאםרקקיימתפוזיטיביתחובה
.(פסולהאפליהמהווהפרטים

77104-103.paraש80י4א

the

Special Rapporteur,

,

supra',0Report1994.
,37Mckrney,אק.8301ז supra note.
79Roth k ~Domesuc Vlolence as afi Intemationa] Human

~

gh" Issue" Human Rights and.)1

330,326(1994,.06Cook

I

.)1,.Women: National

~

and .' International .:

Perspectives

(Philadelphia

האמריקאייםלאמנה25סעיף:האירופיתלאמנה13סעיף;ICCPR-ל,א)3י)2סעיף80
E,r161.ם.א.ser(.)1.4נ)(1989):למשלראו81

,

The Soering ca~e(פרשת:להלןSoeringאו
Soering case((לאור,עינוייםעלהאיסורעלהפרהמהווהברצחחשודשלית-הס-לארצותהסגרה

InE.;(הברית-בארצותלמוותנידוניםסובליםממנווהממושךהרבהנפשיהמתח

ur

1).1[,ן:,1997-

עינוי,הענייןבנסיבות,מהווהסביריםרפואהשירותיאיןבהלמדינהאידסחולהגירוש)ם(.א.א.777
European(,;(אסור couft of Human Rights(2000July11Turkey, Judgment of1Jabari

available[(0,20084%151,51%1ן,20011 through [hnp '//hudoc .echrcoe .int,לאירןאישהגירוש,
אולעינוייםחשופהלהיותשלאזכותהשלהפרהמהווה,בגידהבגיןבאבניםלסקילהצפויההיאשם

.Ngv,ט.א.1)49/14.00/:גםראו.(משפילהאואנושיתבלתילענישה Canada,1991/469.Comm
)the HRC01views(189.ח,ק.volמהווההברית-לארצותברצהחשודשלהסגרה)40(1994),א

.(צפויהואלה,רעילגזבאמצעותלהורגבהוצאההכרוךהסבללאור,עינוייםנגדהאיסורשלהפרה
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אדםזכויותלהחיל,ישראללרבות,מדינותמספרשלהפנימיבדיןלהסתמןהמתהילות
-הדוקטרינתמקובלתבה,גרמניההנהלכךבולטתדוגמא)פרטים82ביןביחסים

Drittwljkung,גם,עקיףבאופןבעיקר,הלותהחוקהידיעלהמוגנותהאדםזכויות,לפיה
קיימותכי,לצייןיש,זאתעם,לעילשפורטוהמדיניותשיקוליועם(פרטים83ביןביחסים
,האמורהמהמגמההמסתייגות,(הבריתת-וארצותקנדה84כדוגמת)תשובותמדינותעדיין

הבינלאומיבמשפטמשפילאואנושיבלתי,אטיויחסעינוייםנגדהאיסור,8
לזכותביחסכהעדשפורטוהעקרונותאתלהחילכיצדהנהשלפנינוהספציפיתהשאלה
כלשלזכותו-במשפחהאלימותשללמקריםביותרהרלוונטית,לכאורה,שהנההאדם
,ראשית,תתבצע,כךלשם,התעללות86שלאחרותולצורותלעינוייםחשוףלהיותשלאאדם

כך,ורשלנותלבתום,הציבורתקנתכגוןשסתוםמונחיובעיקר,חקיקהלפרשניסיונותיש,משראל82
-שטרסברג'ט;195-196'בע,51הערהלעגל,ברק.המעורביםהפרטיםשלהאדםזכויותאתשישקפו

המחילהספציפיתחקיקהגםקיימת.523(ב"תשס)זממשפט"הפרטיבמשפטכלליםעקרונות"כהן
הזדמנויותשוויוןחוקלמשל,ראו.פרטיםביןביהסים,אפליהאיסורכגון,מסוימותחוקתיותחובות

הפליהאיסורחוק;1988-ח"תשמ,מוגבלותעםלאנשיםזכויותשוויוןחוק;1988-ה"תשמ,בעבודה
קיימים,לבסוף.2000-א"תשס,ציבורייםולמקומותבידורלמקומותובכניסהבשירותים,במוצרים

פרשת.פרטיםביןביחסיםהחלותחדשותהוראותהיסוד-מחוקילגזורניתןכיובספרותבפסיקהרמזים
.197'בע,שם,ברק;537'בע,51הערהלעיל,קפשנבאום

50the*:גםראו.182-183'בע,שם,ברקלמשלראו83 German Constitution 's0ת"Andries.גן

Basic("1Emory13)ו,',1. Law (Grundgesetz9%1Anniversary : Jacques Maritain and the

,Radayש0ת51,אקק. supra;310-308.ש0ת37,אקקMclnerney, sapra;37,1(1999).Rev

117-115.
RWDSU:פרטיםביןביחסיםחלהאינההחוקהכימשמעי-חדבאופןקבעקנדהשלהעליוןהמשפטבית84

573.S .C.R2[1986],141Dolphin Delivery1.
,0Mclnerneyת(376,אקק.85298-295 supra(מהטלתכללבדרךנרתעיםהאמריקאייםהמשפטבתי

אקטיביתמעורבותישבהםבמקריםרקחוקתייםכלליםומחיליםהציבוריתהרשותעלפוזיטיביותחובות
,14Schriver,אקק.388-386;(נטעןלהבהפרההרשויותשלממששל supra note.למשלראו:

(1978)149.5.0436.Brooks")זה,.Flagg

.

Bros(פרטיתפעולהחוקתייםבכליםלבקרניתןלא
לפעולהשבשתיקההסכמההסכימההמדינהכילטעוןניתןאםאף,מדינתיחוקעלמתבססתהיאאםגם

ofSocialS,189.5.17489(1989);(האמורה

ewices

'ל'

~
nnebago County

.

~ DepוDeShaney(לא
למרות,הורההתעללותעקבלילדשנגרםגופנינזקבגיןאחריות-איהרווחהלרשויותלייחסניתן

.(לפגיעהעוברהתעללותלמעשיממשיחשדעלשדווח
]1)0156.לשוויוןהזכותהנונשיםנגדאלימותעללאיסוראחראלטרנטיביבסיס86 . Fitzpabick "The

Combat Vlolence against Women" Human RightsשIntenlationa] Human Rights Norms

.Womenש0ת79.אקע.538.532 supraכלאתמכסהלאשהיאהנםזוחלופהשלהחסרונות=4מ
שהיאבכךוכן,(ילדיםאוגבריםנגדאלימותמכסהאינההיא,מובהקבאופן)במשפחההאלימותמקרי

נשיםאפלייתשלהכלליתהתבניתלביןבמשפחהאלימותשלמקרהכלביןסיבתיקשרהוכחתדורשת
הדיוןאתרבהבמידהומייתרתהפוזיטיביתהחובהלבחינתנוחסטנדרטמספקתהיא,מאידך.בחברה

באלימותלטיפוליותררבמאמץמקדישהאשרמדינה,מכאן."פרטיות"הפרותלגביהמדינהבאחריות
supra.השוויוןעקרוןאת,לכאורה,מפרה,המשפתהבתוךאלימותלעומתלמשפחהמחוץ note,ישא
.79,אק.334
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דיוןייערךמכןולאחרהבינלאומיבמשפטעינוייםנגדהאיסורשלמעמדושלקצרהבהינה
בעיקר-במשפחהאלימותשלמקריםגםשיכסהכךהאיסוראתלפרשניתןהאםבשאלה
הדיוןבמסקנותלהיעזרניתן,לעילכאמור,בנשיםוממושכתקשההתעללותשלמקרים
,במשפחהאלימותשלבמקריםאחרותאדםזכויותשלתחולתןבחינתלצורךגםהאמור

בסעיףמצויהוא,האדםזכויותשל"הקשהגרעין"בנמצאעינוייםנגדהאיסורכיספקאין
.עינוייםנגדלאמנה2בסעיףוכןICCPR'-ל7בסעיף,1948שלהאוניברסליתלהכרזה5

.האזוריות87האדםזכויותאמנותבכלגםעינוייםנגדהאיסוראתלמצואניתן,דומהבאופן
ארגוניםשלבהחלטותגםכמו,האדםזכויותבתחוםהמרכזייםבמסמכיםבאיסורההכרה

עינוייםנגדאיסורשלקיומונגדטוענתאשרמדינהבנמצאאיןכיוהעובדה,בינלאומיים85

ביתמפורשותקבעכךאכן.מנהגיתכזכותבזכותלראותמאפשרות,הבינלאומיבמשפט
בפרשתהאמריקאילערעוריםהמשפט

"ז"""
קיימותכיהעובדה,שםהמשפטביתלפי,2ו891

שלהמנהגיקיומותחתהקרקעאתמשמיטהאינה,עינויים90נגדהכללשלרבותהפרות
כיתוקףבכלמכחישותעינוייםבביצועהמואשמותהמדינותכיהעובדה,הואנהפוך.הכלל
ההכרהאתמחזקת,(ישראלבשעתושעשתהכפי,לכלללחריגטוענותאו)הכללאתהפרו

,הכללשלהמשפטיבתוקפו

,קוגנטיבכללמדוברבילטענהרגלייםיש,מנהגיבכללשמדובררקלא,כןעליתר
ניתןזולהשקפהתימוכין,שיהיהככלחמור,מצבבכלממנולסטותניתןשלאכלל,דהיינו
ניתןלאחירוםבשעתגםכיהקובעומדיניותאזרחיותזכויותבדברלאמנה4בסעיףלמצוא

(2)2בסעיף,(אחרותבסיסיותאדםזכויותכמהגםכמו)עינוייםנגדהאיסוראתלהשהות

במצבגםעינוייםעלמוחלטבאופןהאוסרותנבה'גאמנותובהוראותעינוייםנגדלאמנה
מלחמהלפשעיהדיןביתידיעללאחרונהנקבעוזוברוחמפורשיםדברים,מלתמהתשל

:גםראו.האפריקאיתלמגילה5וסעיףאמריקאית-הביןלאמנה(2)5סעיף,האירופיתלאמנה3סעיף87
.Nov26.European Convention for the Prevention of Torture and Degrading Treatment

American~שPrevent;(עינוייםנגדהאירופיתהאמנה:להלן)126.15.8,1987 Convention-]110ת

42/OEAJserA.00(1OAS,67.O.A.S . T.S,1985.Dec9,and Punish Torture(האמנה:להלן
.(עינוייםנגדאמריקאית-הבין
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~
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89(1980.Cir4"2)876E1d630,Filartiga ) Pena-hala(פרשת:להלןFilartigaאוFilartiga
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עלדיווחיםקיימיםעדייןFilartigaבפרשתהדיןפסקשניתןמאזשנהמעשריםלמעלהשעברולמרות90

Atkins:למשלראו.העולםברחבימדינותבעשרותעינויים "The International.]ישw.P. Nagan
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EnforcementשLaw ofTorture: from Universal.

Proscription

89-88,87(2001)1.Harv. Hum. Rts.
12מיום)559'בע,1א"כ,מלחמהבשבוייהטיפולבדברנבה'גלאמנת130-ו3סעיפיםלמשלראו91

בדברנבה'גלאמנת3,147סעיפים;(1951בשנתהצטרפהישראל;חברותמדינות1949,189אוגוסט
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for Law Enforcement
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,פינוו8ה93בפרשתהבריטיהלורדיםביתידיוזולurundzija921בפרשתביוגוסלביה

נגדהאיסורהפרתכיקובעת,להצדהנןמדינות128-ש,עינוייםנגדהאמנה,לבסוף
באמנהההברותהמדינותכלוכי,למפראינדיבידואליתפליליתאחריותמצמיחהעינויים
ביצועלמקוםקשרללא)העברייניםאתאחרותלמדינותלהסגיראולדיןלהעמידמחויבות
מבוצעיםעינוייםבהןבנסיבות,כןעליתר.94(במעשההמעורביםלאזרחותאו,העברה
המנהגיהבינלאומיהמשפטפישעלהרי,אזרחיתאוכלוסייהנגדנרחבאושיטתיבאופן
העולםמדינותלכלאוניברסליתשיפוטסמכותקיימתלגביוהאנושות95נגדבפשעמדובר
,הקבוע96הפליליהדיןולבית

ניתןהאםאלא,עינוייםעלאיסורבדברמחייבתנורמהקיימתהאם,אפוא,אינההשאלה
בעיותשתיעולותזהבהקשר.במשפחהאלימותשלמקריםעלשתחולכךאותהלפרש

הפגיעהעקבהנגרמיםוהסבלהכאבעצמתאוהפגיעהעצמתמהי,האחת:עיקריותפרשניות
שאותןהנסיבותמהן,והשנייה?אסורכעינוימסוימתהתנהגותלהגדירמנתעלבהןדיאשר
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אפורזעינוימהווהפגיעהאיזו.א
האיסורבגדרליפולמנתעלהנחוצההפגיעהבתומרתעוסקתהראשונההפרשניתהשאלה

עינוייםנגדלאמנה1בסעיףמצוי"עינוי"המונחלהגדרתהמרכזיהמקור,עינוייםנגר
לאדםבמכווןנגרםבאמצעותואשרמעשה"כהאסורההפעולהשלהפיסיהיסודאתהמגדיר
האיסורמתחולתמוציאהסעיף,בעתבה,"מנטליאםוביןפיסיאםבין,חמורסבלאוכאב
כילהדגישחשוב.מאסרכגון,חוקיתלסנקציה,נמנעבלתיבאופן,נלוויםאשרוסבלכאב

92Intemational,1998.
~

DecJ10udgmentof(349,317(1999).I .L .M38,א
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Prosecutor,,וצוא~למ
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~
ija

case(.

93.Bow

,

S
~

Fdt ,! Metropolitan,: Stipendiary,' Magistrate
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)Opinion Of Lord Browne-Willinson(109,97.E.R14112[1999](אופינושהפרשת:להלן

Pinochet case(,

אתלהסגירניתןכיבאנגליההלורדיםביתקבע,אלוסעיפיםמכוח.עינוייםנגדלאמנה5-7סעיפים94
Pinochet,.העינוייםלעברתבנוגעאוניברסליתשיפוטסמכותקיימתשכן,לספרדפינושה case

.Ibid.הביטחוןבמערכתבכיריםכיחששקייםכיהישראליתבעיתונותדיווחיםהופיעו,לאחרונה,
,עינוייםנגדהאמנהבסיסעל,לדיןהעמדהלסכנתצפויים,גילוןכרמי,לשעברכ"השבראשובראשם
בחקירותבעינוייםמעורבותםבגין,(כשגרירגילוןכרמינשלחאליה,דנמרקכדוגמתאירופיותבמדינות

.(האינטרנטמהדורת)2001/07/25יב-מזם"גילוןכרמיאתנעצור"למשלראו.פלשתיניםעצירים
81.90ע.9593
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שנייובל

והיא,פיסיאלמנטבהכרחכולליםינויים?לפיה,המסורתיתהתפיסהאתזנחההאמנה
השבוןעל,העינוייםידיעללקרבןהנגרםהסבלאתהמדגישהיותרמודרניתגישהמשקפת

.97(נפשיתאופיסיתאלימות)המעניםמשתמשיםבה"טכניקה"ה
,אכזריעונשאויחסהמהווהפעולהעלגםאוסרתהאמנה,עינויעלהקייםהאיסורבצד

הסבר.כזהכעונשאוכיתםייחשבמהמגדירהלאהאמנה,עקאדאמשפילתאואנושיבלתי
חובה)עינוייםנגדהאמנהשלהמיוחדיםהאכיפהשמנגנוניבכךמצויזוללאקונהאפשרי
,(ועודעינוייםהתבצעושבשטחןמדינותנגדמיוחדתחקירה,עינוייםמבצעילדיןלהעמיד
שלאחרותלצורותבנוגעחליםואינם,1בסעיףכהגדרתם,לעינוייםבנוגערקתלים

שלהאכיפהמנגנונילפעולתהכרחיתהנה"עינויים"הגדרתרק,כןעל,אסורההתעללות

.האמנה
,משפילאואנושיבלתי,אכזריעונשאויחסועלעינוייםעלאיסוריםכי,לצייןיש

כלכולליםאינםאלומסמכיםאך,האזוריות99ובאמנותICCPR'-הבאמנתגםמצויים
דומהבאופןהמגדירהעינוייםנגדאמריקאית-הביןהאמנהלמעט)האיסורגדרשלהגדרה
הבינלאומיתלפסיקהלפנות,אפוא,צריך,100(בלבד"עינוי"המונהאתעינוייםנגדלאמנה

,אכזריכעונשאוכיחסייחשבמהשלמתאימההגדרהלמצואמנתעלאחריםולמסמכים
העונשאוongבין,כזהקייםאם,ההבדלעללעמודמנתועלמשפילאואנושיבלתי
,עינוייםלביןהאמור

אדםלזכויותהאירופיהדיןביתידיעל1978בשנתניתןזהבנושאהמנחההדיןפסק
הביטחוןשירותיידיעל(4ח1-ה)האיריתהמחתרתעצוריהקירתטכניקותחוקיותבנושא

(3סעיף)הרלוונטיהאמנהבסעיףלזהותניתןכיקבעהדיןבית,אירלנדבצפוןהבריטיים

.אחר01ןמשפילאואנושיבלתיעונשאויחס(2-ועינויים(1-חומרהשלרמותשתי
ואכזריהמורלסבלהגורםפכווןמשפילאואנושיבלתייהסרק,הדיןביתשללשיטתו
שלהכלליתהעצרתידיעלשאומצהלגישהלמעשהזההזועמדה.כעינוי02ןייחשבבמיוחד

כינקבעהדיןביתשבפניהמקרהבנסיבות,עינויים03ןנגדבהכרזה,1975בשנתם"האו

Copelonש380,אקק.97320-319,310-309 . supra.
,עינוייםנגדלאמנה(1)16סעיף98

,אכזרייםעונשאויחסבפניאו,עינוייםבפניאדםיועמדלא"כיICCPR-ל7סעיףקובעלמשלכך99
."מדעיאורפואיניסויבפני,החופשיתהסכמתוכלאאדםיועמדלאבפרט;משפיליםאואנושייםבלתי

5סעיף;אמריקאית-הביןלאמנה(5,2סעיף;האירופיתלאמנה3בסעיףגםמצויותדומותהוראות

נגדאמריקאית-הביןלאמנה6וסעיף;עינוייםנגדהאירופיתלאמנה1סעיף;האפריקאיתלמגילה
.עינויים

.עינוייםנגדאמריקאית-הביןלאמנה2סעיף100
,'-הבאמנתהמצוי"אכזרי"הביטויאתכוללאינוהאירופיתבאמנההסעיףנוסחכי,לצייןיש101 ICCPR

.והאפריקאיותהאמריקאיותובאמנותעינוייםנגדבאמנה
.U.פרשת:להלן)Irelandא[,ננ,Eur25.[1.א.א.)ser.נ()(1978)אק.102.66 KאIrelandאו

.Ireland " U. K(.
01aggravated)עינוייםנגדלהכרזה(1,2סעיף103 and deliberate form8תTorture constitates"

"cruel, inhuman and degrading treatment or punishment((ש.י-שליההדגשות.).
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רועשתמוזיקההשמעת,ושינהמזוןמניעת,מכאיבהבתנוחההעמדהשכללוחקירהאמצעי
כדיעוליםאינםאך,משפילגםמסוימיםובמקריםאנושיבלתייתםבגדרהנםראשוכיסוי

שכללהעצירהחקירתכיהדיןביתקבעהאחרונההעתמןדיןבפסק,זאתלעומת,עינוי104

בבירורנופלתגופהלעברחזקהבעצטהמיםוהתזתהחוקריםלעיניהפשטתה,אונסמעשה
.אסור05יעינויהגדרתבגדר

עלהאיסורבמסגרתכנופלותייחשבופגיעותאילולבחוןצורךיש,האלההדבריםלאור
מנתעלגםכינקבע,U.K1Ireland.בפרשת.משפילאואנושיבלתי,אכזריעונשאויחס

בדרגתמאופייניםלהיותהעונשאוהיחסעל,בתומרתההשנייההקטגוריהבגדרלהיכנס
השפעתה,הפגיעהמשךכגון)הרלוונטיותהנסיבותכללפישתיקבע,מינימליתחומרה

יחס"הקטגוריהתחתהקיימיםהשוניםלרכיביםבאשר,106(הקרבןשלהאישיותונסיבותיו
-תתילהגדירהמנסהאירופיתפסיקהקיימת,"משפילאואנושיבלתי,אכזריעונשאו

האדםזכויותנציבותקבעה,למשלכך,השפלהאואנושיותהוסרשלנפרדותקטגוריות
כלבלא,רבפיסיאונפשילסבלבמתכווןהגורםיחסהנואנושיבלתייהסכיהאירופית

אוסביבתואועצמובעיניקשההשפלהלקרבןנגרמתבומצבהנומשפיליהסוכי,הצדקה
שלרשמיתהגדרהעדייןקיימתלא.מצפונו07ןלצואולרצונובניגודלפעולעליונכפהאם
כוללתאינההאירופיתהאמנהICCPR'-לבניגודכילצייןיש)אכזריעונשאויחסמהווהמה

.(זהמונח
,מיוחדתשלילית"סטיגמה"הדיןביתלפיצמודהלהם,עינוייםביןלהבחנהכילהדגישיש
האיסורבתכליתאסורותהקטגוריותשתישכן,מוגבלתחשיבות,אתרחוקיבלתייחסלבין
ביתשכוונתייתכן,(האחרותהרלוונטיותהאמנותפיעלגםכמו)האירופיתהאמנהידיעל
קביעתאתלהקלאובמיוחדקשיםעינוייםביצוענגדמיוהדתהרתעהליצורהייתההדין

102supra.אק.10466 note,]נ,]"Ireland.
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,מתועלתהרבההבחנהשלנוקהכילדעהמקוםישאך,(הפיצוייםגובהחישוב,למשל)הסעד
הפרותכאלעינוייםכדיעולותשאינןלהפרותלהתייחסמפרותלמדינותמאפשרתהיאשכן

הקריטריוניםעמימותלאורתוקףמשנהמקבלתזאתביקורת,משנית108חשיבותמדרגת
שלסובייקטיביתלפרשנותפתחהפותחת,הקטגוריותשתיביןלהבחנההדיןביתשהציע
מדוברכיסברוU.K1Ireland.בפרשתהשופטיםעשר-משבעהארבעה,לראיה)האיסור
ההבחנהגם,(משפילאואנושיבלתיביחסאפילומדוברלאכיחשבאחדושופט,בעינויים

כיונדמה,בעייתית,עינוייםכדיעוליםשאינם,חוקייםהבלחיהעונשאוהיחססוגיבין
חוסר,אכזריות)האיסורשלהשונותהקטגוריות-תתיביןתדההבחנהעליתרהתעקשות
יש,למשל)בכללאפשריתהיאאםוספק,המציאותמחויבתאינה(השפלהאואנושיות
.(משפיל09ןגםבהכרההואאנושיבלתייחסכלכיהסבורים
הוקיבלתיעונשאוויחסעינוייםנגדהאיסוראתהאוכפיםהשוניםהגופיםכינדמה,אכן
-הביןהדיןבית,למשלכך,לעילהמתוארותההבהנותכלעלבפועלמקפידיםאינםאחר

אבחנהבסיסעל)העיקריותהקטגוריותשתיביןרקלהבחיןנוהג,אדםלזכויותאמריקאי
יחסשלהשונותהקטגוריות-תתיביןכללמבחיןואינו,(האירופיהדיןביתשאימץלזודומה
,אלובהבחנותכללמשתמשתאינהם"האושלהאדםזכויותועדת,הוקי10ןבלתיעונשאו
נמנעהישראליהעליוןהמשפטביתגםכי,לצייןניתן,11!לקיומןהצדקהאיןכירמזהואף

משתילאחתשםשנפסלוהחקירהטכניקותאתמלסווגעינוייםנגדהציבוריהוועדבפרשת
הדיןביתאפילו,לבסוף,חוקיות12ןאינןהןכיבקביעהוהסתפק,האסורותהקטגוריות

בחקירותמתוןפיסילחץהפעלתכיישראלנציגיהדגישו,עינוייםנגדהוועדהבפניבריווח,למשלכר108
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לגביישראלנציגיידיעלנטענהאמנםזוברוחטענה.ICCPK-1העינוייםנגדהאמנהפיעלהוא

שלהכובדמרכזכיניכראך,החקירהאמצעיכלללגבי,משתמעובאופן,ספציפייםחקירהאמצעי
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.ן.(1999)560-559,551
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.3),Inhuman and Degrading Treatment and Punishment" Childhood Abased (Aldershot

66,57(1998,.06Van Bueren.
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הקטגוריות-תתיוביןהאיסורשלהחומרהדרגותביןלהבחיןתמידהקפידלאהאירופי
,'האיסור3ןשלהשנייהבדרגההקיימות

והולכתגוברתנכונותעלמצביעההאירופיהאדםזכויותמנגנוןשלהפסיקה,מקוםמכל
בתוכוולכלולאתרהוקיבלתיעונשאוויחסעינוייםנגדהאיסורשלרחבהפרשנותלאמץ
כך.משכםאוההשפלהאוהסבלחומרתהנולהםהמשותףאשרפגיעותשלרחבהקשת

למוותנידוניםשלהנפשיסבלםכי1989בשנתאדםלזכויותהאירופיהדיןביתקבע,למשל
ממושךזמןובמשךקשיםודאות-איבתנאילהורגלהוצאתםלהמתיןהנאלציםהברית-בארצות
בריטניהעלאסר,כןועל)ומשפילאנושיבלתיעונשאוויחסעינוייםנגדלאיסורמנוגד

.:14(שלוהאדםזכויותלהפרתזהבאופןאותוולחשוףהברית-לארצותנמלטעברייןלהסגיר
המבוצעלנעריםמלקותעונשכיהאירופיהדיןביתקבע,יותרמוקדמת,אחרתבפרשה
באופןפסלטרםהדיןביתכיאם)קשה15ןהשפלהגוררהואשכן,הוקיאינומשטרהבתחנת
כי,הדיןביתקבע2001באפריל.(החינוך116במערכתפיסיתבענישההשימושאתגורף

אתעושההואכאשרהעצירשלפרטיותועלהגנהכלוללאאוורורללא,ירודיםמעצרתנאי
,משפיל7ייעונשעלאויחסעללאיסורמנוגדים,צרכיו

במסגרתלהתעללותהקשורותסוגיותהאירופיהדיןביתבפניעלוהזדמנויותבשתילפחות
מספרהחורגאביוידיעל9בןילדהכאתכיהדיןביתקבעאהדבמקרה,המשפחתיהתא

מן,אחרבמקרה,8ין(U.K".4.פרשת)אחרחוקיבלתיעונשאועינוימהווהבמקלפעמים
כליאתם,היתרבין,שכללה,ילדיםשלממושכתהזנחהכינקבע,(2001מאי)האחרונההעת

מהווה,אליםויחסירודיםהיגיינהתנאי,הולמתבלתיהונה,רבותשציתלמשךבתדריהם
.119(נ["U.K.פרשת)משפילאואנושיבלתייחסעלהאיסורשלהפרה

בתוכוולכלולהבינלאומיבמשפטהעינוייםאיסוראתמרחיבבאופןלפרשהמגמהלאור
התעללות,מיניתהתעללות,הכאות-לקרבןוסבלכאבהגורמותפגיעותשלרחבמגוון

ממושכיםאוחמוריםמקריםכילקבועקושיאיןכינדמה-והשפלהאונסמעשי,נפשית
סביבתןבעינינשיםוהשפלתאימההשלטת,אונס,נשיםהכאתכגון,במשפחהאלימותשל
עונשאויחסעלאועינוייםעלהאיסורבגדרחומרתםמבחינתנופלים,עצמןבעיניאףאו

81Soering,אק.44:למשלראו113 case, supra note.
114Ibid, ibid.
H.ל()(1978)אק.11517 .R. (ser.ם.Eur26,ז"

.Tyrerו(
116(1993)(4.ser(.1.א.א].Eur247,]נ,]"costello-Roberts.האירופיהדיןביתעמדתאםספק

.חינוכיתענישהנגדהילדאמנתמכוחהפועלתהוועדהשמתחההביקורתעםאחדבקנהעולהזובפרשה
109Van,אקק.62-61:ראולדיון Bueren, supra note.

117/:available thTOUgh [http,75.para82001,ז.Apr19Greece, Judgment Of,נ-:)Pee

hudoc.1811(851ןvisitedת2001/07/10) .echrcoe.
1182962(4.Eur. ]] H .R. (ser1נו,1998-ע""
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למצואניתןכימוצאלאחרונהשהתפרסםמאמר,למעשה.משפיל120אואנושיבלתי,אכזרי
הופרכינקבעשבהםדיןפסקישבבסיםהעובדותבין,מפתיעדמיוןבעלי,מקביליםקווים

נגדבמשפחהאלימותמקרילבין,אתרנאותבלתיעונשאויחסאועינוייםעלהאיסור
הרגשייםהיחסים,במשפחהאלימותשלבמקריםכילטעוןאףניתן,לעילכאמור.!2!נשים

מהוויםהביתשלהמוגןבמרחבמתרחשתהפגיעהכיוהעובדהלקרבןהמענהביןהטעונים
מדוברכאשר.האלימות22ןלקרבןבמיוחדקשהנפשיתלפגיעההגורמת,מחמירהנסיבה

עינוייםעלהאיסורשליותרעודמרחיבהפרשנותלהחילישכינדמה,ילדיםנגדבאלימות
הפיסיולסבללכאבשישהטווהארוכותההשלכותמןנובעתזועמדה,אחרחוקיבלתיויחס
אףהיא,!שלו23יותרהנמוך"הכאבסף"ומ,הילדשלהתקינההתפתחותועלהנפשיאו

,הקרבןשלבגילולהתחשבישכיהקובעתאדםלזכויותהאירופיהדיןביתבפסיקתמעוגנת
,!ספציפיתבמקרהתלאחרהולםבלתיויתםעינוייםנגדהאיסורהאםמחליטיםכאשר

?הבינלאומיהמשפטפיעלאסוריםעינוייםטהווים*פרטיים*עינוייםהאם.ב

האם:עינוייםעלהאיסורבבסיסהעומדותלנסיבותקשורהיותרקשהפרשניתשאלה
,אחרותבמילים-ממשלתינציגולאפרטיאזרההנוהפוגעבהםבמקריםתלהאיסור
הנגטיבי-המעורבהאופילגבילעילשהוצגהדיוןלאור."פרטייםעינויים"שלבמקרים

מלבצעלהימנערקלאחובהמוטלתהמדינהעלכינראה,האדםזכויותשל,והפוזיטיבי
ידיעלעינוייםלרבות,אחריםגורמיםשמבצעיםעינוייםלמנועגםאלא,בעצמהעינויים
בההקבועהאיסורהיקףאתלהגדירבחרהעינוייםנגדהאמנה,זאתאףעל.פרטייםגורמים
אובאישוראובידי[נגרםאשר].,.מעשה"כעינוימגדירלאמנה1סעיף,מצמצםבאופן

."בשידולואורשמיתפקידהממלאאתראדםאוציבורעובךשלשבשתיקהבהסכמה
שלבמקריםלחולמיועדתואינה"רשמיים"עינוייםעלבאיסורעוסקתהאמנה,משמע
למקדנועדההאמנהכיההשקפהמןנובעתזותוצאה.פרטיםידיעלבוצעואשרעינויים
המנגנוניםבהם,עצמההמדינהמטעםהמבוצעיםבעינוייםלטפלמיוחדבינלאומימאמץ

דומהרציונלקייםלאלכאורה,רבים25יבמקרים,מלטפלנרתעיםהפנימייםהמשפטיים

12046.para)8,1the Special Rapporteur, supra note01Report1996.

121Treatment, as-1ח

~

Torture and Other Forms Of,0the Elements01Grdinic "Application.8

the hcidents of0!,Defined by the European couft and Commission of Human Rights

217(2000).Rev.1.Comp1[1)!71Hastings23"tDomestic Violenceגםראו:Copelon, supra

.ש380,אקק.319-311
.293'בע,6הערהלעיל,קרפועדתח"דו122
81,109Vanקק.12360-59 Bueren, supra note.תגובותישלילדים)10הערהלעיל,קלייןגםראו

במקריםההתעללותעללהתלונןנוטיםאינםוהם,בהםהתעללותלמקריבמיוחדקשותפסיכולוגיות
.(רבים

124,Soering . case;2969.81,118קA.

v

. U. K. supra

:

note;65.8,102(קheland

'

" U. K. supra note 82supra,אק.39 note.

125,Danelius The [Inited Nations Convention against Torture (Dordrecht.1אBurgers.8.[

120-119(1988
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מסוגליםהמקומייםהמשפטבתישם,במשפחהאלימותכגון,אלימותשלאחריםבמקרים
.תדיר126באופןכןעושיםואף,להתערב
,מספקותנקייהאינהבמשפחהאלימותשלבמקריםחלהאינההעינוייםאמנתכיהעמדה

פרקליטות,משטרה-הרשמייםהגורמיםידיעלבמשפחהאלימותמניעת-איכילטעוןניתן
רבותמדינותכילטעוןגםניתן,זו27ןלפרקטיקה"שבשתיקההסכמה"מעיןמהווה,וכדומה
בהיקףבינלאומיתהתערבותמצדיקהדברוכי,במשפחההאלימותבבעייתבטיפולנכשלו
הראוימןכי,הסבוריםיש,אלומסיבות.128"רשמיים"לעינוייםייעדהשהאמנהלזהדומה

,למדידחוקהטענהזואך,]במשפחה29אלימותשלמקריםלגביתחולעינוייםנגדשהאמנה
מכוחהפועלתהוועדהלרבות)שיפוטימעיןאושיפוטיפורוםבשוםנתקבלהלאשמעולם
ן3ןהאמנהעלהחתומותהמדינותמרביתעלמקובלתאינהאףהיא,30ן(עינוייםנגדהאמנה

.בתהום32ןהעוסקיםהמומחיםרובועל
המצוייםבעצמתםהדופןיוצאיהאכיפהאמצעילאורמפתיעהאינהזומסקנהכייוער
העינוייםאתההופכיםהאמנהסעיפיכילמשלסבירזהאין,אכן,עינוייםמבצעינגדבאמנה
מבצעילהסגיראולדיןלהעמידגורפתתובההמדינותכלעלומטיליםבינלאומילפשע
סנקציה)בעברההמעורביםשללאזרחותםאוהעברותביצועלמקוםקשרללא,עינויים
אופיראטיותכגון,עברותשלביותרמצומצםלמספרביחסהבינלאומיבמשפטהקיימת

עללהולנועדו,133(בכללותההבינלאומיתהקהילהעלכאיוםהנתפסות,מלתמהפשעי
להעמידאוניברסליתחובההמטילה,אחרתפרשנות.במשפחהאלימותשלעברותמבצעי
ואפילו,ואנסיםרוצחיםכמואחרים"פרטיים"שפושעיםבעוד,אלימיםמשפחהבנילדין

,אכזריכעונשאוכיחס"רק"שנחשבבאופןלקרבנותיהםהמתייחסיםרשמיתפקידבעלי
,נראה.סבירהבלתינראית,דומהמשפטילמשטרכפופיםאינם,משפילאואנושיבלתי

~.0א.126 Sess . , supp36,ESCOR.ט.א,.Sess35יHuman,

Rights

, Report

~

: ofthe0תCommission

TortareאסConvention71,]Boulesbaa The.)6,ט.א.8.000,[א.81347/4!ק.37(1979);ע

,Copelonש0מ3,אק.343 supra;23(1999,the Prospectsfor.~

Enforcemenf

(The Hague""
.ם

121Viable)ע:B .C . Alexander "Convention Against Torture;356-355.81קק,Copelon , Ibid

(2000).Rev.]ע!,'ז,].Am15"Remedy for Domestic Holence VictimsA1lternative Lega

,121Grdinic,אק.242 supra note;920,895.
,Copelonשסח8,3(ק.128344 supra.
Copelon,אק.129355 . Ibid;49-48.para!8,[Report of

the

Special Rapporteur, supra note996[.
,35Byrnes,קא.130192 supra note.
131fbid, ibidהאטנהאתומפרשתיותרעודלכתמרחיקתבנושאהברית-ארצותשלהרשמיתעמדתה

Boulesbaa,.הרשויותבחזקתהמצוייםאנשיםנגד"רשמיים"בעינוייםמדוברבהםבמצביםרקכחלה

126supra,אקק.26-25 note.125,אקק.:שלעמדתםגםחDanelius, supra note!שBurgers

121-120.
132Byrnes ,

,

sapra;120-119.125,אקקDanelius, .supra

:

noteיש

~

Burgers;24.4ח1אק,Boulesbaa

109Van,ע Bueren, supra note;93.8,908010!ק

Atkins

, supra.!4Nagan;189.010ח81,35ק

.ק.62
.עינוייםנגדלאמנה5-7סעיפים133
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שנובל

עינוייםשלבמקריםלהחילהשלא,עינוייםנגדהאמנהמנסתיכוונתאתלכבדשיש,אפוא

הדרישהאתמוסיףהיהלאאשר)לאמנה1סעיףשלהרגילהמהלשוןשעולהכפי,"פרטים"
עבודותשרומזותוכפי,("פרטיים"לעינוייםבנוגעלחולנתכווןלורשמיגורםלמעורבות

.7ו1341בנקודהלחלוטיןברורותאינןשהןאף)האמנהשלההכנה
איסוריםלביןעינוייםנגדשבאמנה"רשמיים"עינוייםעלהאיסורביןהיחס,כןאם,מהו

נגדבאמנההמצויההסדרכילטעוןניתןהאם?ICCPR'-הכגון,אחרותבאמנותהמצויים
המצויזהעל,וספציפימאוחרהסדרבהיותו,הגובר,וממצהשליליהסדריוצרעינויים
מצויהזולשאלהמפורשתתשובה?ICCPR'-הכדוגמת,הכלליותהאדםזכויותבאמנות
לגרועמתיימרתאינההאמנהכיהקובעים,עינוייםנגדלאמנה(2)16-ו(2)1בסעיפים

רשאיעינוייםשלקרבן,לפיכך.עינוייםעלהאוסרותאחרותאמנותשלמהוראותיהן
,האיסור135שלביותרהמרחיבהההגדרהאתהכולל,לעניינוביותרהנוחהמסמךעללהסתמך

,האזוריותובאמנותICCPR'-בהסעיפיםידיעלמכוסים"פרטיים"עינוייםכילטעוןמניעהואין
,עינוייםנגדבאמנההמצויה"רשמיים"לעינוייםהמפורשתההגבלהאתכולליםשאינם

האזוריותוהאמנותICCPR'-הלפיהבעמדההתומכותישירותאסמכתאותמספרקיימות
ובני,בכלל,פרטיםידיעלבעינוייםלהיאבקפוזיטיביתחובההמדינהעלמטילותאכן

בפניושהובאופרשיותבשתיהאירופיהדיןביתיריעלנקבעהדבר,למעשה,בפרטמשפחה
.U.בפרשת,האחרונותבשנים Kאביוידיעל9בןילדשלבהכאתוהדיןביתעסק,4.ן
באמצעותמהמקריםבחלק,נמרצותמכותממושךזמןבמשךהבןאתהיכההחורגהאב.החורג
ההגנהלאור,בפליליםהאבאתלהרשיעאיןכיקבעאנגלימשפטבית,זאתלמרות,מקל

הדיןבית.סבירה"חינוכיתענישה"ילדיהםאתהמענישיםלהוריםהמקובלבמשפטהקיימת
היאשכן,סבירהלהיחשביכולהאינה11הכאתכיוקבעוכולמכולזועמדהדחההאירופי
,האירופיתשבאמנהמשפילאואנושיבלתיעונשאויחסאועינוייםעללאיסורמנוגדת

שלקרבנותעללהגןהפוזיטיביתחובתהאתבריטניההפרה,האבמהרשעתובהימנעה
.U.פרשת)שעברהמשנה,אחרתבפרשה,אחר136חוקיבלתיעונשאוויחסעינויים K1.2),
,הוריהםמחזקתילדיםבהוצאתהבריטיותהרווחהרשויותהתרשלותכיהמשפטביתקבע
מצדהפרהמהווה,ההוריםמצדהילדיםשלממושכתהזנחהאודותלהןשנמסרמידעאףעל

.משפילתןאואנושיבלתייחסנגדהאיסורשלבריטניה
נחשבתהמדינה.Osmanבפרשתשהוצגהלזוזהההמקריםבשניהמשפטיתהקונסטרוקציה

אתלמנועסביריםאמצעיםנקטהלאאם,אחרפרטנגראחדפרטשביצעלהפרהכאחראית

האמנהאתלייחדשביקשוהנציגיםביןפשרהמהווה1סעיףשלנוסחוכיעולהההכנהמעבודות134
Commission1979תHuman0.פרטייםלעינוייםלהרחיבהשביקשואלולבין"רשמיים"לעינויים

,0Rightsת(8,1260(ק.38 supra.אתהבינובדיוןשהשתתפוהנציגיםמרביתכינראה,ואתלמרות
,0Boulesbaaת(ס126,.מובהקים"פרטיים"במקריםהאמנהתחולתאתכשוללשאומץהנוסח supra

.8(ק.24
,125Danelius,אק.135122 supra note]8Burgers.

8.118supra(עק.0-2969ד13629 note..א."
.4.ן

para)8,120supra.3ד-4ך137 note,.ן."
2[ן
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הרי,האמורההפוזיטיביתחובתהאתמפרההמדינהאם,כנדרשעליהלהגיבאוההפרה
.כספייםפיצוייםלרבות,ממנהנזקוולתבוע,במישריןאותהלתבועיכולההפרהשקרבן
זכויותועדתגם,האירופיהדיןלביתייחודיתאינההאמורההפרשנותכילהדגישיש

העינוייםלאיסורבנוגעשפרסמההרשמיתבפרשנותקבעהICCPR'-התחתהפועלתהאדם
וגם"רשמיים"בעינוייםגםלהיאבקהמדינותאתמחייבעינוייםנגדהאיסורכי7שבסעיף
ן4סת1390,אמנתמכוחהפועלתהוועדהשאימצוהעמדהגםזו,38ן"פרטיים"בעינויים

הגופיםבהחלטותגםלראותניתןלמעשה,נשים140נגדאלימותבנושאהמיוחדתוהרווחית
משום,והפרטייםהציבוריבמישור,נשיםנגדבאלימותלהיאבקם"האושלהפוליטיים

באלימותלראותדוקטרינליקושיאיןכיהנההדבריםמשמעות.האמורהעיקרוןשלקבלה
מתאימיםאמצעיםנקטהלאאם,למדינהאחריותהמצמיחאסורעינוישלסוגבמשפחה
,נאות142באופןלהלהגיבאוהתופעהאתלמנוע
,לכןקודםצויןשכברכפי,ראשית,האיסורהיקףשלראויהבפרשנותמדוברכינדמה

,"פרטיים"ל"רשמיים"עינוייםביןלהבחנהנפקותהקרבןשלראותומנקודתישאםספק
אינםלקרבנוהמענהביןהמשפחתייםהקרבהיחסי.התעללותהיאהתעללותהיאהתעללות
באשר,להעצימה43ירביםבמקריםעשויים-הואנהפוךאלאהפגיעהמעצמתמפחיתים

משפחתיתאכישנראההרי,המשפחתיבתאבנעשהממשלתיתלהתערבותההצדקהלשאלת
שכלנראה,למעשה.עליולהגןשראויתאאינו,זהמסוגאלימיםמאורעותמתרחשיםבו

התאבתוךקשיםאלימותבמקריפליליתהתערבותמאפשרותהמתקדמותהמשפטשיטות

לאגם.זהבמצבהאדםזכויותדינישלהתערבותםאתדווקאלשלולהצדקהואין,המשפחתי
אלימותמקריעלהאוניברסליהסטנדרטאתלהחילראויזהאיןכיבטענהממשישכינראה

הואיל.וחברההברהבכלהפרטיקולריותלנסיבותמספיקרגישאינוהואשכן,במשפחה

138the duty of public8150154")2

.

para81,111Human Rights Committee, supra note1994

the law against

:

such treatment

~

even when committed by6וensure:

protection

10authorities

)"persons acting outside or without any official authorityזועמדהעללאחרונהחזרההוועדה

Human:לנשיםגבריםביןשוויוןבנושאחדשהפרשניתבהערה Rights Committee, General

11.para)8,(2000)10.446/1,3,ט.א.00ט.((חק/0/21/0אArticle,28Comment.
1399.para35,אsupa note,0א.9ןReconlmendation.
14081.para4,אReport

,

of'

the

Special Rapporteur, supra note1994:כיהוסיפהאףהרווחית
Ibid,אpara.72("נ(:האליםהעברייןכמואשמהמוכותנשיםעלבהגנההמתרשלתהמדינהבעיניה

the85as guilty15act against crimes of violence against women016005תstate that

)"perpetrators.
Vienna,;נשיםנגדאלימותביעורבדברלהכרזה1סעיף141 Declaration and Prograrnme of

Action

35,para,11Partש0מ56,אfsupraקראה,מדינות171נציגיידיעלאחרפהשאומצה,וינההכרות
.הפרטיבמישורנשיםנגדאלימותלביעורלפעול,היתרבין,למדינות

795-791,774E1d726,Libyan(0.,נ.cir.1984):ראואך142

.

Arab Repablic1rel Oren(האיסור
עינוייםכולליםואינםמדינהבשםהמבוצעים"רשמיים"עינוייםרקמכסהעינוייםנגרהמנהגיבמשפט

.(טרורארגוןידיעלהמבוצעים
,81,3fCopelonק.316:השוו143 supra note
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שנייובל

מרווח"מאפשרים,בפרטפוזיטיביותחובותהמטילותוהנורמות,בכללהאדםזכויותודיני
האלימותמקריהפחתת)הנדרשתלתוצאהלהגיעמנתעל,למדינותביותררהב"תמרון

-והלברהמשפטייםבאמצעיםלבחורהאפשרותנותרההמדינותשבידיהרי,(במשפחה
.בהןהשוררותהחברתיותלנסיבותביותרהמתאימיםמשפטיים
ומדוברהואיל.המדינהעלמטילכאןהמוצגשהכללהנטלשאלתמתעוררת,לבסוף
העומדיםלמשאבםבהתאםישתנההחובהשהיקףהרי-מוחלטתבחובהולא-יחסיתבחובה
עלובראשונהבראשתיקבעלנקוטישאותםהספציפייםהאמצעיםובתירת,המדינהלרשות

עצםלא,משמע.בה144הקיימותוהאחרותהחברתיותהרגישויותלאור,עצמההמדינהידי
כלשלבריקהבסיסעל,כאמור,שייקבע,המדויקהיקפהאלא,בעייתיתהנההחובהקביעת
אין,זאתעם.הרלוונטיתלמדינהדעתשיקולשלרחבמתחםהותרתתוך,לגופומקרה
אמצעיםמאימוץלהתחמקתוכללאהמדינהכי,למשל,ברור,גבולותנטולבמתחםמדובר
,(אליםזוגלבןהמוענקותמשפטיותהגנותהמבטלתחקיקהאימוץכגון)נמוכהעלותםאשר
להסתפק,זמןלאורך,תוכללאכיגםברור;יחסיתבנורמהמדוברכיהטענהבסיסעל

,אכיפהכגון)ממששלצעדיםלנקוטתידרשוהיא,חקיקהכגון,בלבד'זולים'באמצעים
מסורת,דת)אחרותאוכאלוברגישויותלהיתלותלמדינהלהאל,כןכמו,(וכדומהחינוך

לספקחייבתהמדינהכילטעוןגםניתן.עליההמוטלתההובהאתלאייןמנתעל,(וכדומה
במידההחשופות,וילדיםנשיםכגון,במיוהדפגיעיםקרבנותשללקבוצותמיוחדתהגנה
המוגןהערךחשיבותלאור,לסיכום,במשפחההאלימותלתופעתפרופורציונליתבלתי
עקרוניפסולאיןכינראה,המודרניתהרווחהמדינתעלהמוטליםהתפקידיםשללולאור
.במשפחהאלימותקרבנותעללהגןהמדינהעלפוזיטיביתחובהבהטלת

העינוייםעברתשלהנפשיששהיסוד-המניעומאלת,ג
במשפטעינוייםנגדהאיסורהאם,המניעשאלתהנהבקצרהלבחוןשישהאחרונההשאלה

?האיסורשלהפרהלוהותיהיהשניתןמנתעלכלשהונפשייסודהוכחתמצריךהבינלאומי

האסורהמעשהכיהדרישהאת"עינויים"בהגדרתכוללעינוייםנגדלאמנה1סעיף,אכן
,מעשהעלהענשה,הודאהאומידעחילוץכגוןמטרהלהשגתמיועדויהיהמכווןמעשהיהיה

heland.בפרשתבהחלטתוייחסהאירופיהדיןביתגםכינדמה.אפליה145אוהפחדה " . U.K
לחלץהייתהמטרתןוכיתחילהכוונהמתוךיושמוההקירהטכניקותכילעוברהחשיבות
האירופיהדיןביתשלהמעורפלתלעמדתולייחסמקוםישאםרבספק,זאתעם,מידע146

נראה.האמנהידיעלהמוגנתהזכותהיקףאתלצמצםהתכווןכאילו,יתרמשקלזובפרשה

,81,41Cookקק.144162-161 supra note.
81,35supraק.195.ממצהרשימהאינההאמורההרשימה145 noteכיהסבוריםיש,ואתעםיחר.י8טהזןון

,Danelius.ברשימההמצוייםלאלובמהותםדומיםלהיותצריכיםאחריםמניעים supra11Burgers

-הביןלאמנה2בסעיףהכלולהנוסףהמניעאת,למשל,כוללזהאםברורלא.ש12580,אק.118
הפיסיתבכשירותולפגיעהלגרוםאוהקרבןשלאישיותואתלהכחידכוונה-עינוייםנגדאמריקאית

.הנפשיתאו
,121Grdinic,אק.146241 supra note;66.102,אעsupra note,.אן"Ireland.
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,מסוימיםבמקרים,עשויהאשר,מחמירהנסיבההנפשיביסודראההמשפטביתכי,יותר
(משפילאואנושיבלתיעונשאויחס)פחותהחמורההעברהמקטגורייתמעברלהצדיק

בסעיפיםאוICCPR'-ל7סעיףבלשוןבסיסואיןהואיל,(עינויים)יותרהתמורהלקטגוריה
ההגדרה,נטעןשכברשכפיהרי,כלשהונפשייסודלדרישתהאזוריותבאמנותהמקבילים

יותרהרחבההלשוןמפני,מתאימיםבמקרים,לסגתצריכהעינוייםנגדהאמנהשלהצרה
.הזכותאותהעלהמגנותהאחרותהאמנותשל

כבודו,גופו,הייונגדשהיאהתקפהכלמפניעליולהגןישהקרבןשלמבטומנקודת,אכן
גורםאולאומניתשנאה,סדיזם)התוקףשללמניעקשרללא,אחריםמוגניםוערכים

מנתעל,למעשיוהתכווןהמענהכילהוכיחתמידצריךכיהסבוריםישאמנם.147(אחר
לקבועאיןכינדמהאך,וסבל148כאבהגורמותמתלותאותאונותלביןעינוייםביןלהבהין
כדיעולהשאינו,חוקיבלתיעונשאויחסשבהםמסוימיםמקריםוייתכנו,בנושאמסמרות
ללאייגרמו(חוקיבלתיעונשאויחסשלוחמורמכווןכגילוי,כזכור,הוגדראשר)עינוי
,נ[ץU.K.בפרשתלמשלהמצבהיהכך)רשלנותאודעתקלותמתוךאלא,זדוןכוונת
כוונתעקבולא,הוריתמסוגלותהוסרבשלילדיהםאתהזניחוההוריםכיהיהברורשבה
,!49(זדון

המהמירההדרישהבגדרגםנופליםבמשפחהאלימותשלמקריםכינראה,מקוםמכל
,מכוונתן15כללבררךהנהנשיםנגדאלימות.עינויים50ןנגדבאמנההמצויהמניעלהוכחת

המכהשהגברדמיונייםאואמיתייםמעשיםבגין"להענישן",רבותפעמים,מיועדתוהיא
לנהוגאותהולהכריחהאישהאתלהפמידהיאהכוונה-אחריםבמקרים;!זוגו52לבתמייחס
מצוייםנשיםנגדאלימותשלשורשיהכילטעוןאףניתן;המכה153הגברחפץבהבדרך

מיניתאפליההמהווה,לנשיםגבריםביןיחסיםמערכותבדברמעוותתעולםבהשקפת
.7ו154אפליהלהנציחמנתעלמכוונתוהיא,אסורה
ישכיהנההדבריםבראשיתשהוצגההמחקריתלשאלההתשובהכינדמה,כןעלאשר
במשפחהאלימותשלחמוריםבמקריםלראותמנתעלהבינלאומיבמשפטמספקתתשתית

זכויותדיניפיעלהאסור,משפילאואנושיבלתי,אכזריעונשאויתסאועינוישלסוג
.במשפחההאלימותלתופעתלהתייחסיששבההחומרהאתמדגישהזומסקנה.האדם155

109Van,אק.14765 Bueren, supra note.
,81,3Copelonק.148325 supra note.

טיפולכגון,סבלגרימתשללגיטימיתפרקטיקהלביןאסורעינויביןלהבחנההבסיס,זהמסוגבמקרים149

.האמורהלפרקטיקה"קרבן"השלמשתמעתאומפורשתהסכמהשלקיומההנו,רפואי
15047.para1,אoflthe Special Rapporteur, supra note0%1996א0ק.
,Grdinicש0ת121,אקק.151231-228 supra.

,3Copelon,אק.335;15[4,אק.152252 supra note.
.Copelon,16[4קא.153338

.35הערהלעילראו,נשיםנגדמהפליההנובעתנשיםנגדאלימותבנושאלדיון154
להיותצריךגםכך,קוגנטידיןמהווה"רשמיים"עינוייםנגדשהאיסורכפיכילטעוןשניתןאףנראה155

בקרבזהבענייןמספיקרחבההסכמהקיימת,זהבשלב,אםספקאך,"פרטיים"לעינוייםבנוגעהמצב

,81,3fCopelonק.366.הבינלאומיתהקהילההברי supra note
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המודעותובשיפורהתופעהשלהחברתיתההוקעהבחיזוקלסייעעשויהאףהיא,הארוךבטווח
.בהלהיאבקלצורך,בפרט,השלטוןגורמיושל,בכלל,החברתית
כללהתפתחכילטעוןהמאפשרתמבוטלתבלתימשפטיתתשתיתקיימתכילומרגםניתן

נשיםנגדאלימות,במיוחד)במשפחהאלימותשלבמקריםלהיאבקמדינותהמחייבספציפי וילדים56ן
גופיםשלחות"ודוהחלטותשלבשורהלמצואניתןלושתימוכין,כזהכלל.(

בחקיקההאוסרותהעולםמדינותמרביתשלהמוצהרתבפרקטיקהגםכמו,בינלאומיים157

יהיהומכאן,מנהגימעמדכבעלהואאףשיוכריכול,במשפחהאלימותעלשלהןהפנימית
,משפטיתמבחינהמחייב

המוצעתהפרשנותיישום.4
במשפחהבאליפותלהיאבקהפוזיטיביתבחובההכלוליםהאמצעיםפירוט.א

לנקוטמדינותעלחובהממילהבינלאומיהמשפטכיהמסקנהשלהמעשיתהנפקותמה
בהתאםלהגיבאובמשפחהאלימותשלחמוריםמקריםלמנועמנתעלסביריםאמצעים
באלימותלהיאבקמתאימיםאמצעיםלנקוטבעולםמדינהכלעל,כאמור?קרושכברלמקרים
האמצעיםאתזהובכלל,(המדינהלרשותהעומדיםהמשאביםלכמותבכפוף)במשפתה
:הבאים

תחיקתיים158אמצעים(1
משפטיותהגנותצמצוםאווביטולבמשפחהאלימותשלעברותעלהפליליבהוקאיסור(א

.האדםזכויותדיניעםאחדבקיהעולותאינןאשר,אלועברותבגיןבפליליםהרשעהנגד
,חינוכיתענישהכגוןהגנותלהעלותהאפשרותאתמאודלצמצםאולבטליש,למשל

קשרתפיסתמתוך)בעליהןידיעלנשיםאונסבמקרי,הסכמהקיום;ילדים159הכאתבמקרי
אורצהבמקרי,"המשפחהכבוד"או;(מיןיחסילקיוםמכללאהסכמהככוללהנישואין
,בזהוכיוצאתקיפה

טענותלטעוןהאפשרותוצמצוםבמשפחהאלימותשללמקריםחמורענישהרףקביעת(ב
,במשפחההאלימותבתופעתלהיאבקהחובהעםאהדבקנהעולותאינןאשר,בעונשלהקלה
.וכדומה60ןתרבותיותהצדקות,הקרבןידיעלקנטורכגון

,Roth:דווקאנשיםנגדאלימותעלהאוסרמיוחדכללאימוץנגד'רותשלביקורתואתראואר156 supra

ש0מ79,אקק.333-332

1996;נשיםנגדאלימותלמניעתאמריקאית-הביןהאמנה:נשיםנגדאלימותביעורבדברההכרזה157
51.para81,10זסתReport of

the

Special Rapporteur, supra.
למניעתאמריקאית-הביןלאמנה7סעיף;נשיםנגדאלימותביעורבדברלהכרזה(4)4סעיףראו158

para)8,35supa.24(ל),(מ,(ז)ינ(();נשיםנגדאלימות note,19.0אtRecommendation

ענישה"כינקבעבו,145,185(נדםד"פ,משי'נפלונית98/4596פ"בענעשהזהבכיווןחשובצעד159
הדיןפיעלעודחוקיתאינה,אותםומשפיליםמבזיםאוילדיהםאתהוריםמכיםבמסגרתה,"חינוכית

.272-279'בע,41הערהלעיל,סטרשנובראואך.הישראלי
המבוצעותבמשפחהאלימותלעברותהענישהרףאתלהחמירלניסיונותהאחרונההעתמןדוגמאות160
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,לרבות)במשפחהאלימותלקרבנותמתאימיםאזרחייםוסעדפיצוימנגנונייצירת(ג
,כילהדגישיש,(לגירושיןכעילהבאלימותוהכרהאליםמשפחהבןמהביתלהרחיקאפשרות
כחלופייםולאהפלילייםלסעדיםמשלימיםכסעדיםלהיתפסצריכיםהאזרחייםהסעדים,ככלל
61ן"4י .ט,י/
לקרבןלהיגרםהעלולהנוסףהסבלהפחתתשמטרתםמשפטייםסטנדרטיםאימוץ(ד

כדוגמת)מעורב62ןלהיותעשויהואבהםוהמנהלייםהמשפטייםההליכיםבמסגרתהעברה
.(מינית63ןתקיפהוקרבנותקטיניםשלעדויותעללהגנהבישראלהננקטיםהאמצעים

מנהליים164אמצעים42
אפקטיביתחקירה,היתרבין,הכולל,במשפחהאלימותנגדבתלונותנמרץמשטרתיטיפול(א

סביבתםאתלסכןהממשיכיםאלימותבעברותחשודיםמעצרשלמדיניות,תלונותשל
.הרחקה65ןצוויואכיפת

כי,זהבהקשר,לצייןיש.במשפחהאלימותבמקריתקיפהתביעהמדיניותגיבוש(ב
להעמדההנוגעבכלדעתשיקולהתביעהלרשויותאיןבהןמדינותהברית-בארצותקיימות
בוחזרהמתלונןאםגם,כןלעשותחייבותוהןבמשפחהאלימותבעברותחשודיםשללדין

ידיעלהתלונהביטולבו,ההפוךהמצבכינראה,במחלוקת166שנויזהשמודלאף.מתלונתו
עםאחדבקנהעולהאינו,הפלילייםההליכיםלסגירתאוטומטיבאופןמובילהמשפחהבן

.במשפחה67ןהאלימותבתופעתלהיאבקהחובה

בןשלמחמירהבכוונהבחבלהמזעריעונשהחלת)(55'מסתיקון)העונשיןחוקבהצעתמצויותמשראל

אלימותעבירותעלמזעריעונשהחלת)(56'מסתיקון)העונשיןחוקבהצעת;2000-ם"תש,(משפחה
מחמירותבנסיבותופציעהחבלה)(64'מסתיקון)העונשיןחוקובהצעת;2000-ס"תש,(וילדיםנשיםנגד
.2001-א"תשס,(משפחהבןשל

,35Ewing,אק.161773 supra note.64:השווNetherlands, supra noteלנפגעתאזרחיסעד)נ(ו

.(התוקףנגדפלילילסעדנאותתחליףאינומיניתתקיפה
מתאימהחקיקהלאמץקוראעינוייםלענייןם"האושלהאדםזכויותנציבותשלהמיוחדהדווח,למשל162

,אונסעלהמתלוננות,קטינותלרבות,נשיםשלהבחוליןבקרוםרפואיותבדיקותביצועעלשתאסור

Special:רבונפשיפיסיבסבלכרוכותאלובדיקותשכן,גרסתןאימותלצורך Rapporteur of

the

the Question of Torture and Other Cruel , Inhuman or08Human Rights0תCommission

.26.para!8,(2000)290/55/4.Doc.ט.א.Degrading Treatment

,

or

.

Punishment, hterim Report

דינילתיקוןחוק;1957-ח"תשי,(עדיםחקירת)הדיןסדרלתיקוןלחוק2ב-2אסעיפיםלמשלראו163
.1-1955"תשט,(ילדיםהגנת)הראיות

אמריקאית-הביןלאמנה7-8סעיפים;נשיםנגדאלימותביעור-בדםלהכרזה(8)-ו(0)4סעיפיםראו164
.24(5),(ן),([)נ!(מ;נשיםנגדאלימותלמניעת

para

35supa,א, note,19.0א

~

.Recommendation

,6הערהלעיל,קרפועדתח"דוראו,במשפחההאלימותבנושאישראלמשטרתבתפקודליקוייםלעניין165
.290-292'בע

)["ןUCIA:למשלראו166 . wills k ~Domesuc Violence: The Case for Aggressive Prosecution

New Job Description for the8:L .G. ftwu

s

"Intuition and Insight;173(1997).3.]
~

Women

י1..3.

'

UCIA Women7"Battered Woman's Prosecutor and Other More Modest Proposals

183(1997).
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אפשרות,היתרבין,הכוללים,במשפחהאלימותלקרבנותסוציאלייםשירותיםמתן(ג
בןלרבות)המשפחהלבנינפשיוטיפול(מוכותנשיםמקלטיכמובמקומות)חלופיזמנידיור

.168(האליםהמשפחה

חינוכיים69יאמצעים(8
לשינויולהובילבמשפחההאלימותתופעתאתלשרשהנועדותחינוכיותפעולותנקיטת(א

ציבוריים"קמפיינים"ולימודתכניותהכנתלרבות,המשפחתיבתאהיחסיםבתפיסתהברתי
בסיסיותאדםזכויותהפרתהמהווהכפעולהבמשפחההאלימותלהגדרתכינראה,מתאימים

.זהבמישורמיוחדתחשיבות,אסורעינוישלוכסוג
,התופעה70ןעםלהשליםולאלהתלונןוסביבתםאלימותקרבנותעידוד(ב

,שוטרים)במשפתהאלימותשלבהשלכותהמטפליםהגורמיםכלשלמתאימההכשרה(ג
.17!(וכדומהורווחההבריאותמערכותעובדי,שופטים

השלכותיה,במשפחההאלימותתופעתלהיקףבנוגעמחקריםועריכת,מידעאיסוף(ד

,עמהההתמודדותודרכי

להובילמנתעל,משולבבאופן,ניתןשהדברככל,לנקוטישהאמוריםהאמצעיםאת
,הארוך172בטווחוהן,הקצרבטווחהןבמשפחהאלימותקרבנותעלבהגנהלשיפור

לוועדהישראלמדינתלאחרונהשמסרההדיווחלפי,298'בע,6הערהלעיל,קרפועדתח"דוראו167

נגדאלימותבמקריפררוגשיבהיששלמששרההרי,ם"האושלותרבותיותהברתיזת,כלכליותלזכזיזת
.המוכההאישהשלמצדהפעולהשיתוףללאגםפלילייםבהליכיםלפתוחנשים

report1501א1681ת

,

Additiona] information submitted by Israel following the consideration

/5/1989/2,151.para(2001),א,

EI

conomic, ; Social

;

and

I

Culhlral Righb00

,

by the committee

bl9b84f5c42/)h1tt

~

://www.unhchrcWtbs/doc.nsf/(symbo[,8

:

Available.000.14ט.א.Add

(2001/11/100

~

oast visited0לישראלח"דו:להלן)1066"0125688400341786?מת0שט400ם6ק-

ICESCR,2001)

אלימותלמניעתהחוקבהצעתמצויהנפשיסיועשירותבישראללקבועלניסיוןהאחרונהמהעתדוגמא168
.2000-א"תשס,(בקרבןטיפול)(5'מסתיקון)במשפחה

למניעתאמריקאית-הביןלאמנה8סעיף;נשיםנגדאלימותביעורבדברלהכרזה(ן),ף)4סעיפיםראו169
para)8,35supa.24(6).(ת11(מ;נשיםנגדאלימות note,19.0אRecommendation.

לחייבניסיוןלאחרונהנעשהמשראל,כןכמו.288'בע,6הערהלעיל,קרפועדתח"רו,למשלראו170
,חינוךעובדי,פסיכולוגים,שוטרים,רופאים)חברתייםתפקידיםממלאישלשורהשלדיווחבחקיקה
.עבודתםבמסגרתנתקליםהםבהםבמשפחהאלימותמקריעל(ואחריםדתאנשי,סוציאלייםעובדים
-א"תשס,(זוגבןכלפיאלימותעלדיווחחובת)(6'מסתיקון)במשפחהאלימותלמניעתחוקהצעת

בנבטארקענטר(ומידעמחקרמרכז)ורצברגר'רראו,בנושאמשווהאמריקאימשפטלסקירת.2001

הכנסתלוועדתהכנסתשלומידעלמחקרהמרכזידיעלהוגש)יגבניביןאלימותילדווהחובת
.(במערכתשמורעותק)(א"תשס)(האישהמעמדלקידום

האלימותבעייתעםלהתמודדשוטריםהכשרתלעניין.288'בע,6הערהלעיל,קרפועדתח"דו171
.150בפסקה,167הערהלעיל,ICESCR,2001-לישראלח"דוראובמשפהה

0Reportם(8,04(8ק[172142-141.8 of

I

the Special Rapporteur, supra1994;שם,קרפועדתח"דו,

1998בשנתבישראלנעשהזהבכיווןצעד.29'בע,6הערהלקרל,המשטרהמשרדמבקרח"רושסי
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נגדמהאמנהגםדומיםפוזיטיבייםאמצעיםלנקוטחובהלחלץאפשרכי,לצייןניתן
מניעהאיןאך,"פרטיים"לעינוייםבנוגעחלהלאהאמנה,לעילכאמור,אמנם.עינויים173

להיאבקהחובההיקףקביעתבעת"רשמיים"בעינוייםלהיאבקהקיימתהחובהבהיקףלהיעזר
."פרטיים"בעינויים

הבינלאומיבפישוראכיפה.ב
הבינלאומיבמישורמדינותנגדלאכוףניתןלעילהמפורטיםהאמצעיםאתלנקוטהחובהאת

אכיפהמנגנונימספרקיימיםכינראה,הבינלאומילמישורבאשר.מדינתיהפניםובמישור
,למשל)אחרפרטידיעלהופרושלוהאדםזכויותאשרפרט,ראשית.להשתמשניתןבהם
לאזואם,ההפרהאירעהבההמדינהנגדלהתלונןרשאי(זוגהבןידיעלשהוכתהאישה
הגופיםבפנילהגישניתןזותלונה.כראויאליהלהגיבאוההפרהאתלמנועחובתהמילאה

לזכויותהאירופיהדיןבית,למשל)האזוריתברמההאדםזכויותאמנותאתליישםהפועלים
המערביםבמקרים.(אדםלזכויותם"האולוועדת,למשל)האוניברסליתברמהאו(אדם

הפליטיםיוכלו,משפחתםבנימצדלאלימותחשופיםהםבה,ממולדתםהנמלטיםפליטים
מדינתנגדולהתלונןמוצאם174לארץלהחזירםשלאמקלטמצאובהמהמדינהלדרוש

בעלתאינההתלונותאופציית,הישראליבהקשרכי,עקאדא.כןלעשותתסרבאםהמקלט
בתלונותהמטפליםהטרכזייםלמנגנוניםעצמהלהכפיףשלאבהרהישראלשכן,רבהמשמעות
נציבות-תתשלהתלונותלמנגנוןם"באוההברותיתרכמו,השופהעדייןהיאאך)פרטים

הפרותעלהמצביעותשהואמקורמכלבתלונותהדנה,אדםזכויותעלוהגנהלקידוםם"האו
.175(אד0זכויותשלושיטתיותחמורות
המוצגתהדוקטרינה,משפטית-מעיןאומשפטיתתביעהאפשרותבהיעדרגם,זאתעם
שלבבעיותטיפולשלעגוםרקורדבעלותמדינותעלבינלאומילחץהפעלתתצדיקלעיל

האדםזכויותבאמנותחמיותאשראחרותמדינותגםכמו,ישראל,למשל.במשפחהאלימות

,ICESCR,2001-לישראלח"דוראו.נשיםנגדבאלימותלמאבקמשרדית-הביןהוועדהבהקמת
.158בפסקה,167הערהלעיל

בסעיףלמשלישיותרספציפיותחובות.עינוייםלמנועכלליתחובהמטילעינוייםנגדלאמנה2סעיף173
-5סעיפים,(מתאיםפליליאיסורקביעת)4סעיף,(פוטנציאלייםקרבנותשלהסגרהאוגירושאיסור)3

מתאימיםהכשרהבאמצעינקיטה)10סעיף,(עינוייםמבצעילהסגיראולדיןולהעמידלחקורחובה)7
חובה)14סעיף,(עינוייםנגדמתאימיםנהליםבחינת)11סעיף,(אדםבניבמעצרהמעורביםלכל

ראו)1975משנתעינוייםנגדבהכרזהגםקיימות,בחלקן,דומותהוראות.(ולשקמוהקרבןאתלפצות

.(4-11סעיפים
,127Alexander,ש(קע.935-934:למשלראו174 supra note.האמנהרשים,ישראלמדינתהשוו

.)ICCPR'-היישוםח"דו:להלן)96(ס"תש)ומדיניותעירתיותוכתותבדברהבינלאומית
XLVIft(1503ECOSOC(,48ע.א.ESCOR(0א.גו)א8,ע.א.Doc.ע/175/4832 Resolution

(1970)

1

.Add.לדווחפנייההנהבמשפחהאלימותקרבנותבפניהעומדתנוספתפרוצדורליתאופציה
מעת-מהםהדווה.1985שנתמאזם"האושלההדסזכויותנצירותמשעםהפועל,עינוייםבנושאהמיוהד

ארגוני.השונותם"האוהברותידיעלעינוייםנגדהאיסורמבוצעבוהאופןעלפומבייםחות"דולעת
,1994מאזהפועלתנשיםנגדאלימותבנושאהמיוחדתלדווהתלפנותיכוליםאףאדםזכויות
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המוגשיםהתקופתייםחות"הדובחינתבמהלךנגדההמושמעתלביקורתכפופה,ם"האושל
היעדראו)הטיפוללנושאיספציפיתהתייחסותבעברכברכללהאשר,האמנותפיעל

בינלאומייםפוליטייםגופיםלהיותיכוללביקורתאחרמקור.במשפתה176באלימות(הטיפול
Amnesty).כגון)אדםזכויותוארגוני(ם"האושלהאדםזכויותנציבותכגון) International

כואבתלפגיעהלהובילעשויהבינלאומיתביקורת.זהאכיפהמנגנוןבחשיבותלזלזלאין
שלבסופו,להובילויכולה('77"פומביביוש"בספרותהמכונהתהליך)המדינהבמוניטין

שמקובלבמיוחדהחמורההסטיגמה,המדינה78ינגדואחרותכלכליותלסנקציותאף,יום
המדינותעלהציבוריהלחץשללאפקטיביותלסייעעשויהעינוייםנגדהאיסורלהפרתלייחס

הסבוריםישאכן.התופעהאתרואההבינלאומיתהקהילהבההחומרהעלולהעמידןהמפרות

זכויותארגוניחות"דולפיבהאשר,זיל-בכמומדינהעלבעברשהופעלבינלאומילחץכי
אלימותשלמקריםעללרשויותשהוגשותלונותשלזעוםבאחוזממסדיטיפולהיהאדם

בידינשיםרצחכגון)אלימותשלקשותלתופעותהשופטתהרשותשלסלחניויחסבמשפחה
הביאואףהבינלאומיתהחובההפנמתשלתהליכיםזירז,179(המשפחהכבודרקעעלבעליהן
,המצבטןשלמסויםלשיפור

הישראליבדיןהדוקטרינהוהשלכות.ג
באינטראקציהמצויהכאןהמוצגתהמשפטיתבקונסטרוקציהשימוששלמעניינתאופציה
עונשאוויחסעינוייםעלהאוסרותהאמנותסעיפיאמנם,בישראלהפנימיהדיןלביןבינה

איןכיהדבריםמשמעותאיןאך,הישראליתבחקיקהמפורשותנקלטוטרם,אתרחוקיבלתי
הבינלאומיהמשפט,הישראליתהמשפטשיטתפיעל,הישראליהפנימיבדיןתחולהלהם

176Concluding observations of the Human Rights Committee : Mexico , supra note

CCPRI.ט.א.00ת.I ;Concluding

~

Observations of

I

the Human:

RightS

Conuxlittee: Mauritius73

::Concluding

I

Observations ofthe Human

RI

ightsI Committee;15.para79/טט60.4(1996),א/]

Concluding Observations;12.paraנעי(9ח[4ן(107(1999),א))..

Doc

Costa,ט.4ן. Rica .at

para

of,ט.א.Doc.ם[אק/[/79/טט114.14(%ל999, the Human Rights Committee: Korea

.00(1.Concluding Observations of the Human Rights Committee: Uzbekistan, u.w;11

Concluding Observations of the Human Rights;19.para)8,(2000)IKTZB7/CCPR
~

CO

14.para)8,(2000)KGZ/69/CCPR/CO..000.ט.א.Committee : Kyrgystan.
Argument:למשלראו177 for14ת:Wa Mutua "Looking Past the Human Rights Committee.4י

11Thomas;242,211(1998).1_יצא."
חז.ן

"Bu4~א"

Marginalizing Enforcement-0(]

,37Beasley,אק.56 supra

:

note.
,סנקציותלהטילהמאייםהברית-ארצותשלהמדינהמחלקתמטעםח"דולאחרונהנתפרסם,למשלכך178

הסחרבתופעתדיונמרץבאופןנאבקותאינןאשר(ישראללרבות)מדינות23נגד,2"03משנתהחל
Persons(1טו)8available,(2001(.בנשים Report14USA.

Department

of State Trai

~

cking

.[5קןא:/,וש"ע"5(8(0.סח"/15ןעת1ש/ת2001עע1קט(עvisited18ת2001/12/10)
,8,41Cook(קק.ב179146-14 supra note.
180Human Rights8M .E. Beasley "Critical Issues : Domestic Violence as,שD .Q. Thomas

.Alb55"Issue.ל4.עשה.(1995)1146,1119
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פיעל,לכךמעבר.181(סותרתלחקיקהבכפוףוחל)הפנימימהדיןהלקמהווההמנהגי
,הפנימיהדיןאתולפרשלנסותהמשפטבתיעל,במקומותינוהנהוגה"ההתאמהחזקת"

המצויות)ישראלשלהבינלאומיותהתחייבויותיהעםאחדבקנהכעולה,האפשרבמידת
.182(הבינלאומיובמנהגחברההיאבהןבאמנות
אואנושיבלתי,אכזריעונשאוויחסעינוייםנגדלאיסורמחויבתישראלכיחולקאין

מחויבתשהיאלטענהמקוםישכיגםנראה.(הסכמיכאיסורוהןמנהגיכאיסורהן)משפיל
מחויבתהיא,אחרותבמילים.מגדירההעכשוויהבינלאומיהמשפטאשרבהיקףלנורמה

ליישםהחובהמקור,יישומועלהאחראיםהמרכזייםהשפיםלאיסורשנותניםלפרשנות
מהתחייבותכחלקנתפסתהאמנהשלהמקובלתהפרשנות-ההסכמיבדיןהןמצויזופרשנות
היקףאתהמרחיבההפרשנותשלהנרהבתהמקובלות-המנהגיבדיןוהן,לאמנההצדדים
ניתן,סותרתחקיקהבהיעדרכי,מכאן.המנהםמעמדהעלמעידההמדינהל?המוטלהחובה
למגרמנתעלסביריםבאמצעיםלנקוטהמדינהרשויותעלפוזיטיביתחובהבמישריןלגזור
.הקרבנותופיצויענישה,חקירהבאמצעיבהתאםאליהולהגיבבמשפחההאלימותתופעתאת

לחובהתוקףשייתןבאופן,חוקתיותנורמותלרבות,קיימתחקיקהלפרשיש,לכךמעבר
המשפטשיטתידיעלהמוגנותהאדםזכויותתוךאללקרואמקוםשיש,מכאן.האמורה

בפגיעהלהיאבקחובהשלפוזיטיבירכיבגם(גוףושלמותלחייםהזכות,למשל)הישראלית
,האדםזכויותדיניקליטתשלייחודיבמודל,אפוא,מדובר,פרטיםידיעלהמוגניםבערכים
היחסיםעלהאדםזכויותהשפעתלגביבשעתוברק'פרופשהציגהמודליםמארבעתהשונה

.ן83(השיפוטיתהרשותעלותחולהעקיפהתחולה,תהולההיעדר,ישירהתחולה)פרטיםבין
עלחובהמטילהוא,הפרטיםביןבמישריןוחובותזכויותמחילאינוהמוצעשהמודלבעוד

שהמשפט,מכךעולה.כאמור84ןחובותויטילוזכויותשיקנומשפטייםאמצעיםלנקוטהמדינה

להובילעשויהאשרישראלבמדינתהחוקתיהשיהלפיתוחחדשהדרךמציעהבינלאומי
הגלוםהשכנועכוחכילקוותויש,בישראלהאדםלזכויותהמוענקתבהגנהניכרלשיפור

הבינלאומימהמשפטחלקהיותהבמןאותהליישםהמחויבותתחושתגםכמו,עצמהבדוקטרינה
.שלנוהמשפטמערכתידיעללאימוצהיוביל,ישראלמדינתאתהמחייב
כינראההמדינהועלהמוטלתהפוזיטיביתבתובההמשפטיתההכרהשלהמשמעותמה

צעדיםלנקוטלרשויותהמאפשרתבסיסיתמשפטיתתשתיתכיוםקיימתישראלבמדינת
,במשפחהאלימותלמניעתהחוק,ובראשונהבראש)אלימיםמשפחהבנינגדממששל
מפורשפליליאיסורקביעת-הפוזיטיביתבחובהמרכזירכיבכיומכאן,185(1991-א"תשנ

181s~r54/174,26הערהלעיל,61/336פ"ע;26הערהלעיל.
.742-743'בע,721(1)נדד"פ,הבטחךשר'נפלונים97/7048פ"דנ182
.168-169'בע,51ההרהלעיל,ברק183
,8,37Mclnerney(קק.184313-312 ~upra note.
,"1991-א"התשנ,במשפחהאלימותלמניעתהחוק"מקיים'רראו,בוהכלוליםןבסעדיםבהזקלדיון155

-378-ו,368ג,368ב,329,333סעיפיםגםראו.307'בע6הערהלעיל,ובמשפטבחביהדיאטהמעמד

גסחליםאשרותקיפההתעללות,אלימןתעלאיסןרימהכןלליס,1977-ז"תשל,לנשין?הלהוק382
ח"בדומצוייגןיים?ל?האיסורלענייןהרלוונטיהישראליהדיןשלסקירה.במשפחהאלימותמקרילגבי
.74-76'בע,174הערהלעיל,ICCPR-היישום

187ב"תשסן'זהמשפט
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המצויותחוקהצעותמספרגםקיימות,התממשכבר,אפקטיבייםמשפטייםמעדיםויצירת
אלימותעברותמבצעישלהענישהאת,תתקבלנהאם,תתמרנהאשר,שוניםהקיקהבשלבי

אמצעיהקרבןלרשותלהעמידכדיבהןויהיהכאלועברותעלדיווחתעודדנה,במשפחה
המשפטיתהמערכתשלוגוברתהולכתנכונותקיימתכי,אפוא,נראה,מתאימים86ןטיפול

,זאתעם,במשפחההאלימותתופעתעםיותרתקיפיםמשפטייםבכליםלהתמודדבישראל
במשפהההאלימותבתופעתשהמאבקמנתשעלהרי,תתקבלנההאמורותהחוקהצעותאםגם

בתחומיוהןהפליליבמשפטבתחוםהן,משלימיםמשפטייםצעדיםמתחייבים,בהצלחהיוכתר
המוטלתהפוזיטיביתהחובהיישוםבהםנוספותדרכיםמספרעללהצביעוניתן,אחריםמשפט

,במשפחהאלימותמעשישללקרבנותהמוענקתהמשפטיתההגנהאתלחזקתוכלהמדינהעל

,למשלכך,זו87ןחובהלאורקיימותמשפטיותנורמותלפרשיש,לעילכאמור,ראשית

ענישהברףלבחורהמשפטבתיעל,מכיםגבריםשלעונשםמרתבעתכי,לטעוןניתז
עלפוזיטיביבאופןלהגןהמדינהשלהבינלאומיותלהתחייבויותביטוילתתמנתעל,מחמיר
אוקנטורכגוןמשפטיותהגנותבצמצוםלפרשיש,דומהבאופן,הקרבן88ןשלהאדםזכויות
משנהמקבליםהדברים.האליםהמשפחהבןעםהדיןלמיצוישיובילוכך,תורם189אשם
,וכדומהסבירות,הציבורתקנת,רשלנותכגון,גמישיםשסתוםמונחימפרשיםכאשרתוקף

.פרטים90נביןליחסיםהאדםזכויותדיניאתהמשפטבתימזרימיםדרכו'צינור'המהווים
במשפחהאלימותבמקריבמיוהדרלוונטייםלהיותעשוייםאלומושגים,מידשיוסברכפי

האלימותאתלמנועמתאימותפעולותנקטהשלאהרשותנגדנזיקיותתביעותבמסגרת
קרבנותעללהגןמנתעללפעולהרשותאתלחייבשנועדומנהליותעתירותובמסגרת
,אלימות

לפרשיש,למשלכך.זוברוחהיסוד-חוקילפרשנותמיוהדתחשיבותקיימתכיגםנראה
האדםכבוד:יסוד-להוק4בסעיףהקבועההמפורשתהפוזיטיביתהחובהאתמרהיבבאופן

לכבדהתחייבהישראלאשראדםזכויותשלהאפשרככלרחבהקשתשתכסהכך,וחירותו
שלהחוקתיבמבחןלעמודחרשהחקיקהעל,כיהנההדברמשמעות.הבינלאומין19במישור
אלימותשלקרבןהנואשר,משפחהבןשלוקניינוכבורו,גופו,חייועלנאותההגנה

אואנושיבלתי,אכזריעונשאוויחםעינוייםמפניהגנהככולליםלראותםשישערכים)
קובעת,למשל)במשפתהאלימותלקרבנותנאותהבלתיהגנההמעניקהחקיקה,(משפיל

הערהלעיל,(56'מסתיקון)העונשיןחוקהצעת;160הערהלעיל,(55'מסתיקון)העונשיןחוקהצעת186
במשפחהאלימותלמניעתהחוקהצעת;160הערהלעיל,(64'מסתיקון)העונשיןהגקהצעת;160

.170הערהלעיל,(6.'מסתיקון)במשפחהאלימותלמניעתחוקהצעת;168הערהלעיל,(5'מסתיקון)
שלחקיקהדברכלגםכמו-פרטימשפטשלחקיקהדברכל")196'בע,51הערהלעיל,ברקהשוו187

.("הבסיסיותהאדםזכויותרקעעללהתפרשצריך-ציבורימשפט
,175'בע,שם,ברק188

.137,173-175(ח"תשנ)1פלילים"האישהאתהסבירותהרגהאיך"קמיר'אהשוו189
/בע,82הערהלעיל,כהן-שטרסברג;177'בע,51הערהלעיל,ברק190

-לחוק2סעיףשלפרשנותידיעלגםדומהלתוצאהלהגיעניתן,זהבמאמרהמוצגתהדוקטרינהלפי191
.91(1996)מצבתמונת-בישראלהאדםוכויותישובי'נהשוו.וחירותוהאדםכבוד:יסוד
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נגדהרתקהצוויבהשגתהמידהעליתרמקשהאובמשפחהאלימותלמעשימדיקלהענישה
.המשפטביתידיעל,מקצתהאוכולה,חוקתיתכבלתילהיפסלעלולה,(אלימיםמשפחהבני

להגןלהובהבניגודהעומדתמנהליתפעולהלראותניתן,המנהליהמשפטבתחום,שנית
שלהחלטהלתקוףניתן,למשלכך.סבירהבלתיכפעולההפרטיםשלהאדםזכויותעל

לתקוףאפילואו,סבירה192כבלתיאליםמשפחהבןלדיןלהעמידשלאהתביעהרשויות
אמצעיםבנקיטתהצורךעםמתיישבותאינןאשר"סמליות"או"רוחביות"מנהליותפעולות
מוכות93ןלנשיםמעונותבתקציביקיצוץ,למשל)התופעהולביעורמוכותנשיםעללהגנה

,(ציבוריתלמשרהמכהגברמינויאו

פיעלהמדינהנגדפיצוייםלתביעתבסיסתשמש,המוצעתשהדוקטרינהייתכן,ושלישית
עוולתבסיסעל)הניזוקשלהאדםזכויותעללהגןחובההפרתבגין,%1הנזיקיןדיני

105ubiאנהעיקרוןמכוה)עצמאיחוקתיכסעדאו,(הקוקה195חובההפרתאוהרשלנות

remedium-במשפטהוכרהטרם,שכזוחוקתיתעוולה,96ן(הזכותאחריהסעדהולך

יהיהכינראה,מקוםמכל.בה197להכירעקרוניתמניעהישבאםברורלאכיאם,הישראלי
באלימותבטיפולומתמשךשיטתיכשליוכחאםרקבנזיקיןהמדינהאתלחייבמקום

תלונותהמהוויםבתיקיםבפועלמאסרעונשיבקשת-אישלמדיניות:לדוגמא)במשפחה
מידעהמדינהלרשותהועמדבהםספציפייםבמקריםאו(אלימיםמשפפהבנינגדראשונות
.(למשטרהונשנותחוזרותתלונותכגון)אקטיביתפעולהחייבאשרספציפי
החובהעלבהסתמך,יוכלהמשפטביתכי,אמנםקלושה,אפשרותקיימת,לבסוף

,במשפחההאלימותבתופעתלהיאבקמנתעלמתאימההקיקהאימוץעללהורות,הפוזיטיבית

.169,177(2)כזד"פ,ישראלממגולת'נחילו72/302צ"בגהשוו192
-איבהשלכותדיון)(2001מאי9)119'מספרוטוקולהאשהמעמדלקידוםהוועדהישיבתלמשלראו193

.(מוכותלנשיםאחריםחברתייםולשירותיםמוכותלנשיםלמעונותשהובטחוח"שמיליון25העברת
מספקיםבישראלכיוםהפועליםמוכותלנשיםהמקלטיםעשר-שניםבאםלתהותניתןמוסגרבמאמר
קרבנותשלהאדםזכויותעללהגןחובתהעםאחדבקהההעולה,לבעיההמדינהמצדנאותמענה

.במשפחהאלימות
עוולותארז-ברק'דראו,בישראלהציבוריתהרשותעלנזיקיתאחריותלהטלתהמשפטיבבסיסלדיון194

.184-202(ד"תשנ)חוקתיות
שהפרתההחקוקהכתובהלשמשיכוליםהיסוד-חוקי,חקוקהחוקההפרתבעוולתשימוששלבמקרה195

עמדתואתראואבל.196'בע,51הערהלעיל,ברק;190-191'בע,שם.בנזיקיןאחריותלהטילנועדה
מהותיתהרחבהמצדיקאינוהציבוריהאינטרסכיהסבור,גלעדישראל'פרופשלזהבנושאהמסויגת

כבסיסלשמשמתאימיםאינםהיסוד-חוקיוכיהרשלנותעוולתבסיסעל,בנזיקיןהמדינהאחריותשל
חלק)ציבורועובדיציבוררשויותשלבנזיקיןהאחריות"גלעד'י.חקוקהחובההפרתלעוולתמתאים

.55,82-84(ה"תשנ)גוממנשלמשפט"(שני
.179-184'בע,194הערהלמיל,ארז-ברק196
עשוי[שיפוטיתאוראשיתחקיקהבאמצעותהמשפט]פיתוח")197'בע,51הערהלעיל,ברקראו197

הפרטישהמשפטכמהעדוזאתהחוקתיותהאדםבזכויותהפגיעהבגיןהסעדיםבתחוםבעיקרלהתחייב

שיקולהפעלת)735(מחשד"פ,לוי'נמאי91/915א"עראואך.("מספיקיםסעדיםמכילאינוהקיים
.(נזיקיתאחריותמצמיחהאינההשלטוניותהרשויותשלדעת

189ב"תשסן'זהמשפט



שנייובל

לצעדתקדיםשישבעוד,אלו98יבנסיבותעברותלמבצעיעונשיםהחמרתעלהוראהכמו
למרות,ראשית200לחקיקהבנוגעבוצעלאמעולםהדבר,משנה199לחקיקתהקשורבכלכזה

החובהאחרלמלאמנתעל,מתבקשגםואולי,אפשריהדברכיהנהברק'פרופעמדת,זאת
כישווהגזרהמכךלגזורשניתןייתכן.וחירותו201האדםכבוד:יסוד-לחוק4בסעיףהקבועה
עלהמוטלותהפוזיטיביותהחובותאתלמלאמנתעלהמשפטלביתקיימתדומהסמכות
לביתלאפשרעשויההפוזיטיביתהחובהכיגםנראה,הבינלאומיהמשפטמכוחהמדינה
הנותניםמשפטייםהסדריםוליצורשיפוטיתחקיקהלחוקק,מתאימיםבמקרים,המשפט
באלימותלטפלהאמורותציבוריותרשויותעלזהירותחובתהטלתכגון,לתובהתוקף

,במשפחה202

סיכום
עללפעולשישונרהבקשההברתינגעמהווים,בפרטבמשפחהוהאלימות,בכללהאלימות

ביותרהמורהפגיעההנהשלובביתומוגןלתושיכולאינואדםכיהעובדה,למגרומנת
לעצמהשמההבינלאומיתהאדםזכויותתנועתכימפליאזהאיןכןועל,שלוהאדםבזכויות
המשפטיהכליהנוזהבמאבקחשובכלי.במשפתה203האלימותבתופעתלהיאבקהשובכיעד

הנושאהמרכזיהגורםעדייןשהן)מדינותעלהרובצתהמשפטיתהחובהביסוס,היינו-
,במשפתההאלימותבתופעתלהיאבק(בינלאומיותבחובות

הנה,האמורההחובהבוססהשבאמצעותההמשפטיתהדוקטרינה,לעילשתוארכפי
-המעורבהאופיעלהמצביעה,המרכזייםהאדםגופיכלידיעלהמקובלתהדוקטרינה

,האדםזכויותאת"לכבד"רקלאמהמדינהודורשת,האדםזכויותשלוהפוזיטיביהנגטיבי
הדוקטרינהיישום,פרטייםגורמיםלרבות,אחריםגורמיםידיעלכיבודןאת"להבטיח"גםאלא

ובאמנותICCPR'-בהקייםהאיסורכילמסקנהמוביל,במשפחהאלימותשלחמוריםבמקרים

בתיקוןמצויהבמשפחהאלימותשללעברותמיוחדתהוראההקובעתהאחרונההעתמןלחקיקהדוגמא198
לפיעברהלמבצעיבחוקהקבועמהעונשחמישיתשלמינימוםעונשהקובע,העונשיןלחוק55'מס

ישכילטעוןניתן.משפחהבןכנגדבוצעההעברהאם,(מחמירהבכוונהחבלה,העונשיןלחוק329סעיף
.המשפחהבתוךהמבוצעותאחרותאלימותלעברותביחסגםדומההקיקהלאמץ

.309(1)כד"פ,והברקשותהפניםשר'נאופנהימר65/295צ"בגלמשלראו199
S.534533,493:עיוןבצריךהדברהושאר,למשל,בקנדה200 .C .R1[1998]Vriend " Alberta.
.365-366(ד"תשנ,חוקתיתפרשנות:גכרך)במשפטפרסונותברק'א201
הרשותכלפיגםמכוונתהאדםזכותבדברהחוקההוראת",178'בע,51הערהלעיל,ברקהשוו202

סעדיםליתןאוחקיקהי-דםלפרשאומקובלמשפטהלכותלפתחאותהמחייבתוהיא,השופטת
.197'בע,שםגםראו.("אליהבסתירהיעמדוולא,החוקתיתהאדםלזכותביטוייתנואשד,ספציפיים

Amnesty:למשלראו203 International .Broken

.

:

Bodies

, ShaaeredMinds

' Tonure ~andlll
,- Treatment

(2001,2001/001/40

-

Index: MDE: ACT1)ע)Women,0.שלהאינטרנטבאתךראוAmnestf:
=OpenDocument&of?ק11ן:,/06יו.8=0817ת.0[ן/40.81מ1ק8ת%,4[400012001ז]

.THEME!iSIWOMEN[(1851ץ[isitedת2001/11,60)

190



אסורעינוישלכסוגבמשפחהאלימות:מבצריאינוביתי

,משפיליםאואכזריים,אנושייםבלתיעונשאוויחסעינוייםנגדהאזוריותהאדםזכויות
לחקור,אלימותשלמקריםלמנועמנתעלמתאימיםאמצעיםלנקוטחובההמדינהעלמטיל

.האלימותקרבנותלפיצויולדאוגהאלימיםהמשפחהבניאתלהעניש,תלונות
חובהמכוחהולבססהישראליבדיןגםהאמורההדוקטרינהאתלהחיליסודיש,כאמור
נקיטתתוך,במשפחהאלימותבגילויילהיאבקהשלטוניותהרשויותעלשתוטלפוזיטיבית
גםלבססכדיהמוצגתבתאוריה,דעתילעניות,יש,מתאימיםבמקרים,סביריםאמצעים

הדיןביתשלבפסיקתוהקייםהאחריותמודלפיעל,המדינהנגדפיצויחובתשלקיומה

,אדםלזכויותהאירופי
עינוייםשלכסוגבמשפחההאלימותהגדרתשלהחשיבותעיקרכינדמה,זאתעםיחד
בזכויותלשימוש.לבעיההמודעותובהגברתהחינוכיבמישוראלא,המשפטיבמישוראינה
"מנצחקלף"מהוויםהם,רברטורימשקל,בפרט,ביותרהבסיסיותובזכויות,בכללאדם

שהגדרתמכאן.מוקירהציבורישהשיתאחריםערכיםעלאינטרסיםאיזוןבמקריהגובר
המיוחדתהתומרהאתמבליטהאסור"עינוי"כלהיחשבפוטנציאלכבעלתבמשפחהאלימות

לשינויבדרךצנועצעדלהוותועשויהאותןלמגרהחברתיהצורךואתאלועברותשל

,זה204בנושאהחברתיתהתודעה

,81,3Copelonקק.204298-297 supra note.

191ב"תשסן'זהמשפט




