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דף סיכום בחינה

מזהה בחינה: 001000257585 מזהה סטודנט: 280497

שם קורס: משפט פלילי בינלאומי

שאלת בונוס ציון ניקוד מירבי מספר שאלה

0 13.00 15.00 1 

0 34.00 40.00 2 

0 40.00 45.00 3 

1 5.00 5.00 4 

ציון בחינה סופי : 92.00

הבחינה הבדוקה בעמודים הבאים

*** לתשומת לבך, במידה וההערות מופיעות ב "ג'יבריש" יש להוריד את הקובץ למחשב
*** reader acrobat - ולפתוח ב
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כולם נכללו באמנה (במפורש או במשתמע) אבל לא  כולם התחילו שם.



יש פשעי מלחמה שאינם עומדים בתנאי זה.
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מצוין.



יפה



דיון יפה



חסר: דיון בחסרונות החקירה - חשש מאפקט מצנן או מחוסר שת"פ.
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הערות שאלה 3:
סעיף ב:
- ניתן ניקוד על זיהוי דוקטרינת הסמכות האוניברסלית והגדרתה.
- נדרש היה להסביר כי לפי העמדה הרווחת, דוקטרינה זו חלה בהקשרם של פשעים בינלאומיים גרעיניים.
- ניתן ניקוד על ההסבר הנוגע לגישה הזוכה לתמיכה בעשורים האחרונים ויישומה על המקרה בשאלה.



הערות שאלה 3:
סעיף א:
- ניתן ניקוד על הזיהוי כי לא מדובר בתוקפנות, פשע מלחמה או רצח עם.
- ניתן ניקוד על הזיהוי כי נדרש לנתח פשע נגד האנושות.
- ניתן ניקוד מלא על הניתוח הנוגע לרכיב המעשה.
- ניתן ניקוד חלקי על ההסבר הנוגע לרכיב הכחלק מ-״התקפה״. נדרש היה לחדד כי הדרישה שהמעשה יהיה כחלק מ-״התקפה״ נועדה לקבוע שמעשה אינדבידואלי הפוגע בזכויות אדם אינו חמור דיו כדי להיחשב ״פשע נגד האנושות״, ובמקור שימשה כאמצעי לפיתוח הדרישות ל״שיטתיות״ ו-״לרוחב היקף״. בהתאם, היו פרשנויות שדרשו קיום אלמנט כמותני (ריבוי פעולות או קורבנות), או איכותני (משמע, שהמעשה יבוצע כחלק מתוכנית מדינתית/ארגונית), וכן היו פרשנויות שתמכו בדרישה כמותנית ואיכותנית מצטברת. אך באמנת רומא, בה הדרישה לשיטתיות/רוחב היקף נכללה בנפרד, ״התקפה״ מוגדרת כ-״דרך פעולה הכוללת כמה ביצועים של מעשים מהסוג המפורט בסעיף, המבוצעת תחת, או תוך קידום, מדיניות לביצוע התקפה כאמור של מדינה או של ארגון״; כאשר, ישנם חילוקי דעות פרשניים לגבי כל אחד מחלקי ההגדרה. עם זאת, התשובה הכילה ניתוח הנוגע להרבה מרכיבים אלה, ולכן, על אף שלא חידדה את כלל הרכיבים וההסברים להם, ניתן ניקוד כמעט מלא.
- ניתן ניקוד כמעט מלא על ההסבר הנוגע לרכיב ״השיטתיות״, שכן נדרש היה להזכיר כי קיימת פרשנות המסתפקת בקיום דפוס התנהגות חוזרת ולא אקראית.
- ניתן ניקוד מלא בגין הניתוח הנוגע לרכיב ה״רחב היקף״.
- ניתן ניקוד כמעט מלא בגין הניתוח הנוגע לרכיב ה״כנגד אוכלוסייה אזרחית״, שכן לא חודד כי מדובר ברכיב המבהיר שההתקפה יכולה להיות אף כנגד אזרחי אותה המדינה כמו המבצעים, וכי כדי להרשיע אדם כמבצע ישיר של פשע נגד האנושות די שהוא יבצע מעשה אסור אחד בלבד שהיה חלק מההתקפה.
- ניתן ניקוד מלא על הניתוח הנוגע ליסוד הנפשי לעבירה, על אף שלא הוזכר בצורה מפורשת כי לפי אחת הגישות נדרש שהאדם יבצע את המעשה מתוך כוונה לקדם את המדיניות המדינתית/ארגונית בדבר ההתקפה. עם זאת, הדבר השתמע מן התשובה ולכן ניתן ניקוד מלא.
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