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האדומהצלבשלהבינלאומיהוועדתומךוכיצדמדועלשאולניתן

") I " :(להלן ICRC -שלעקרונותעלהמתבטטהומניטריארגון

שישפוטקבועדיןביתשלבהקמתו-פניממשואוהיעדרניטרליות

מאמרמלחמה.ופשעיהאנושותנגדפשעימעמ,רצחבגיןאנשימ

אלה.שאלותעללענותינטהזה

מרכיבהבינלאומיהפליליהדיןבביתרואה ICRCה-

הכרחיתוהשלמההיבנלאומי,המשפטיהטדרשלהכרחי

משומהאמורימ.הפשעימבביצועהחשודימאתצדק ~למשפטלהביאלאומייממשפטבתישללמאמציהמ

השישימהאשרוראתבברכה ICRCה-קידמכך

הבינלאומיהפליליהדיןביתחוקתשלבמטפר

הקהילהשלבמאבקהדרךאבןהמהווה , 2002באפריל

פשעיממבצעישבהלמציאותקץלשימהבינלאומית

ה-הדין.מאימתחופשייממתהלכימחמורימבינלאומיימ

ICRC , ביתחוקתאתלאשררהמבקשותלמדינותמטייעכן,אמ

למשפטהייעוץשירותבאמצעותשלהןהלאומידביןוליישמההדין

בינלאומי.הומניטרי

האדוםהצלבשלהבינלאומיהוועדשלהמנדטב.

הבינלאומיההומניטריהמשפטקידוםעלכמופקד

מגישהואשבמטגרתןבשטח,פעולותיובזכותבעיקרידוע ICRCה-

ברחבימדינתיתפנימואלימותמזוינימטכטוכימלקרבנותטיוע

המשפטשלקידומועלהמופקדכשומר ICRCה-שלתפקידוהעולמ.

באופןקשורזהטבוךתפקידפחות.ידועהבינלאומיההומניטרי

ידיעלבידיוהופקדולימימ , ICRCה-שלייטודונטיבותעמהדוק

 • 2הבינלאומיתהקהילה

בטולפרינוהקרבבשדהך,-9ההמאהבאמצעשנוטדמאז

הבינלאומי,ההומניטריהמשפטלפיתוח ICRCה-תרמשבאיטליה,

ועידותשלעריכתןלקראתבהכנותטיועידיעלהשארבין

מינרבההמכוןשלבכנטכנציגה,טגלאנהגברתשנשאהדבריםעלמבוטטתהרשימה

ברמתשהתקייםתיהאקדמהמכללהבשיתוףהעבריתברטיטההאונישלאדםלזכויות

4-5םימיהביןובירושליםגן / 6 / משפטיתיועצתטגלהגברתהייתההכנטבעת . 02

המחלקהידיעללדפוטהוכנההרשימהג'נבה. , ICRCה-שלהייעוץבשירות

האדיבהבעזרתהבתל-אביב,האדוםהצלבשלהבינלאומיהוועדמשלחתשלהמשפטית

 .טגלהגברתשל
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שלביבכל . 3חדשותאמנותלאמץהוטמכואשרבינלאומיות

 ICRCה-הכיןהבינלאומי,ההומניטריהמשפטשלהקודיפיקציה

כךהמדינות.בידילבטוףאומצואשרלאמנותבטיטשהיווטיוטות

להן.הנוטפימהפרוטוקולימושניגינבהאמנותארבענתקבלו

הצלבשלהבינלאומילוועדהעניקהבינלאומיההומניטריהמשפט

ולקדממזוינימטכטוכימלקרבנותטיועלהגישברורמנדטהאדומ

לצייןישבמיוחד . 4הבינלאומיההומניטריהמשפטיישומאת

האדומוהטהרהאדומהצלבתנועתשלחוקתהאת

הוא ICRCה-שלתפקידוכיהקובעתהבינלאומית,

ג'נבה,אמנותעל-פיעליוהמוטלותמשימות"לבצע

ההומניטריהמשפטשלהנאמןיישומולמעןלפעול

דעתואתולתתמזוינימטכטוכימעלהחלהבינלאומי

המשפטשללכאורההפרותעלהמבוטטותלתלונות

ולהפצתלהבנתו"לפעולוכןהבינלאומי]",[ההומניטרי

טכטוכימעלהחלהבינלאומיההומניטריהמשפטשלהידע

המחברימ).(תרגומ sלפיתוחו"ולפעולמזוינימ

האדוםהצלבשלהבינלאומיהוועדתפקידג.

הבינלאומיההומניטריהמשפטביישום

ליישומלתרומהעשוייממנגנונימבפיתוחומעולממאזתמך ICRCה-

ה-מעניקכך,משומהבינלאומי.ההומניטריהמשפטשליותרטוב

ICRC ובאמנותג'נבהבאמנותהחברותלמדינותוייעוץטכניטיוע

הדיןכילהבטיחהמבקשותאחרות,בינלאומיהומניטרימשפט

והפרותחמורות""הפרותבגיןענישהיאפשרשלהןהלאומיהפלילי

פליליימדיןבתישלבהקמתמגמתמך ICRCה- .האמנותשלאחרות

 • 6מיוחדימ

נובעתהבינלאומיהפליליהדיןביתשבבטיטברעיוןהתמיכה

 :מצערותעודבותמשתי

הבינלאומיתהקהילהשל-יכולתההיעדראו-.כישלונהך

נגדפשעימעמ,רצח :ביותרהברוטליימהפשעימאתלמנוע

המבואבלשוןביטויואתמוצאזהענייןמלחמה.ופשעיהאנושות

אתנותנות"[המדינות]הבינלאומי:הפליליהדיןביתחוקתשל

לקרבנותהיווגברימנשימילדימ,מיליוניזומאהשבמהלךלכךדעתן

 ?האנושות"מצפוןאתמזעזעותאשריתוארו,שלאזוועותשל

המחברימ).(תרגומ

אתלדיןלהעמידהלאומיותהמשפטמערכותשלכישלונן . 2



אלה.חמורימבינלאומיימפשעימבביצועהחשודימ

שהביאומתןבמשאכמומחהפעילבאופןהשתתף ICRCה-

שלהמכינההוועדהלעבודתתרמוכןהדין,ביתחוקתשללאימוצה

הפשעיטודותבניטוח ,)" Preparatory Commission "(הדיןבית

)" Elements of Crime "( והראיותהדיןטדריבקביעתוכן

)" 8("Rules ofProcedure and Evidence . שלהעיקריתמטרתו

הדיןביתלחוקת 8שבטעיףמלחמה,פשעלהגדרתבנוגע ICRCה-

ההומניטריהמשפטתוכןשלכרטומלמנועהייתההפשע,וליטודות

הבינלאומי.

לן Iהפלו Iהדת Iבו Iלבהלאומןו Iהדו Iשב Oח Iד.ה

גלאומן Iהב

המשלימההטמכותעקרוןעלמבוטטהבינלאומיהפליליהדיןבית

)" Complementarity "(, לדוןטמכותיקנההדיןביתכישפירושו

לפעולרוצהאינהאויכולהאינהמדינהכאשררקטפציפיתבתביעה

כאשר:הדיןבביתקבילהתהאלאתביעהלפיכ,ןבעצמה.בעניין

ידיה,עלתביעהשהוגשהאובמדינה,בחקירהמצויהעניין .ו

אתלקיימיכולהאינהאורוצהאינההאמורההמדינהכןאמאלא

ממשי.באופןהתביעהאתאוהחקירה

להעמידשלאהחלטהונתקבלהמדינה,ידיעלנחקרכברהעניין . 2

מהיעדרנבעהההחלטהכןאמאלאדבבר,הנוגעהאדמאתלדין

ממשי.באופןלדיןלהעמידוהמדינהמצדיכולתאורצון

לדין.הועמדדבברהנוגעהאדמ . 3

 • 9הדיןביתמצדנוטפתפעולהלהצדיקדיוחמוראינוהעניין . 4

ולאהצדקשלהאחרוןכמפלטוהוקמהדיןביתאחרות,במילימ

לתוקףנכנטההבינלאומיהפליליהדיןביתחוקתהראשון.כמעוזו

באפרילבפעילותויתחילהדיןביתכילצפותוניתן , 2002ביוליב-ו

בחוקתו,החברותלמדינותבנוגעהטמכות,נתונההדיןלבית . 2003

הטמכותעקרוןכיצופה ICRCה-לתוקף.החוקהכניטתמיומ

הלאומיהפליליהדיןכילוודאמדינותיניעבחוקההכלולהמשלימה

האנושותנגדפשעימעלעמ,רצחעללדיןלהעמידלהןמאפשרשלהן

אדמתן.עלפשעימשיבצעמיאתאואזרחיהןאתמלחמהפשעיועל

שהןאומחודשת,בחינהשלהןהפליליהדיןאתבחנורבותמדינות

המשפטבתיכילהבטיחמנתעלזה,תהליךשלבעיצומומצויות

 ~אלה.פשעימלשפוטיוכלושלהןהלאומיימ

 ) Intemational Committee ofthe Red Cross (האדוםהצלבשלהבינלאומיהוועד

עללהגןהיאהעיקריתמשימתואשרועצמאי,ניטרליפניות,נטולהומניטריארגוןהוא

אובלחימהחלקנוטליםשאינםמזויניםסכסוכיםקרבנותשלכבודםועלחייהם

סיוע.להםולספקחלק,בהמליטולשחדלו

הואהמלחמה,דיניאוהמזויןהסכסוךדיניגם,המכונההבינלאומיההומניטריהמשפט

שחדלואובלחימהחלקנוטליםשאינםאנשיםעלמלחמהבזמןהמגןכלליםגוף

המסמכיםביןלחימה.ואמצעילחימהשיטותעלמגבלותוהמטילחלק,בהמליטול

-12מג'ניבהאמנותאתלמנותניתןהבינלאומיההומניטריהמשפטשלהעיקריים

 8מיוםלהןהנוספיםוהפרוטוקוליםג'נבה")"אמנות(להלן: 1949באוגוסט

פצועיםשלמצבםלהטבתג'ניבהאמנתהנוספים")."הפרוטוקולים(להלן: 1977ביוני

מס' , 1כ"א , 1949באוגוסט-12מהקרבבשדההמזוייניםהכוחותאנשימביןוחולים

פצועים,שלמצבםלהטבתג'ניבהאמנתהראשונה");ג'נבה"אמנת(להלן: 387ע' , 30

 , 1,כ"א 1 949באוגוסט 2-1מביםהמזוייניםהכוחותאנשימביןאניותונטרפיחולים

בשבוייהטיפולדבברג'ניבהאמנתהשנייה");ג'נבה"אמנת(להלן: 423ע' , 30מס'

השלישית")ג'נבה"אמנת(להלן: 453ע' , 30מס' , 1כ"א , 1949באוגוסט-12ממלחמה

 , 30מס' , 1כ"א , 1949באוגוסט-12ממלחמהבימיאזרחיםהגנתדבברג'ניבהואמנת

 Protocol Additional to the Genevaהרביעית").ג'נבה"אמנת :(להלן 559ע'

Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection ofVictims 

. oflntemationalArmed Conflicts (Protocol 1) 8 June 1977, 1125 U.N.T.S 

 Protocol Additional to the Geneva Conventionsראשון");"פרוטוקול(להלן: 3

-of 12 August 1949, and relating to the Protection ofVictims ofNon 

. Intemational Armed Conflicts (Protocol 11) 8 June 1977, 1125 U.N.T.S 

לקרבנותהניתנתההגנהאתמחזקהראשוןהפרוטוקולשני")."פרוטוקול(להלן: 609

לקרבנותהניתנתההגנהאתמחזקהשניוהפרוטוקולבינלאומיים,מזויניםסכסוכים

 160ג'נבה,אמנותאתאשררומדינות 190 .בינלאומייםשאינםמזויניםסכסוכים

הנוסףהפרוטוקולאתאשררומדינות-153והראשוןהנוסףהפרוטוקולאתאשררו

 ] URL: http ://באתר:בשלמותםמופיעיםאחריםוריבםאלהמסמכיםהשני.

) 23.12.2002 Iast visited on ( נwww.icrc.org/ihI 

באתרמצוילפעולותיוההיסטוריהרקעועל ICRCה-שלהמנדטעלנוסףמידע

) 23.12.2002 URL: http: // www.icrc.org] (Iast visited on [. 

לסכסוךלצדדיםשירותיואתשיציעבכךהומניטריתיזמהלנקוט ICRCה-שלזכותו

המדינהבריבונותפגיעהאוהפנימייםבענייניהםהתערבותיהווהשהדברמבלי-מזוין

בס'השנייה,ג'נבהלאמנת 9בס'הראשונה,ג'נבהלאמנת 9בס'הכתבעלהועלתה-

מאמנותאחתכלשל 3ובס'הריבעיתג'נבהלאמנת 10בס'השלישית,ג'נבהלאמנת 9

הראשונה,ג'נבהאמנתשל-44ו 23בס'הדוגמה,לשםנזכרת,ספציפיתיזמהזכותגינבה.

ובסיהרביעיתג'נבהאמנהשל-143ו 61בס'השלישית,ג'נבהאמנהשל-126ו 125בס'

הראשון.הפרוטוקולשל 81

, Statutes of the Intemational Red Cross and Red Crescent Movelnent 

5 Doc. No. 17, article . האדוםהסהרושלהאדוםהצלבתנועתשלחוקתה

באמנותהחברותהמדינותהאדום.הצלבשלהבינלאומיתבוועידהאומצההבינלאומית

בוועידהחלקנוטליםהאדוםוהסהרהאדוםהצלבשלהבינלאומיתהתנועהוחבריג'נבה

אתהמרכיביםהארגוניםשנים.לארבעאחתהמתכנסתהאדום,הצלבשלהבינלאומית

הבינלאומיתהפדרציההאדום;והסהרהאדוםהצלבשללאומיותאגודותהם:התנועה

האגודותשלהגגארגון(שהיאהאדוםוהסהרהאדוםהצלבשללאומיותאגודותשל

 . ICRCוה-הלאומיות)

שלהבינלאומיהפליליהדיןוביתלשעברליוגוסלביההבינלאומיהפליליהדיןבית 6

שבוצעוהבינלאומיהמשפטשלהפרותלשפוטהוסמכואלהדיןבתישנירואנדה.

משימתםסיוםעםברואנדה.העםרצחובמהלךלשעברביוגוסליבההסכסוךבמסגרת

באתריםמצויהללוהדיןבתיעלנוסףמידעמלהתקיים.הדיןבתישנייחדלוזו,

) 23.12.2002 Iast visited on ( נURL: http: //www.icty.org [ ; 

) 23.12.2002 Iast visited on ( נURL: http: //www.ictr.org [. 

Rome Statute ofthe lntemationa1 Crimina1 Court, 17 Ju1y 1998, preamb1e 

989 ) 1998 ( . 37 I.L.M :להלן)הדין").בית"חוקת

:URL: httpנבאתרמצויהדיןביתהקמתעלנוסףמידע //www.un.org/1aw/icc [ 

) 23.12.2002 Iast visited on (. 

 .הדיןביתלחוקת 17סיראו
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והפרוטוקולימג'נבהאמנותפיעלאלה:בחובותחדשכלאין

חקיקהלחוקקממילאמחויבותחברותמדינותלהן,הנוטפימ

הפקודהנותןנגדיעילותפליליותטנקציותלקבועכדיהדרושה

גממדינות . lמבצעןסנגדאוהאמנותשלחמורותהפרותלבצע

לאזרחותמקשרכלללאאלה,אנשיםלדיןולהעמידלחפשמחויבות

יטודעללפעולחייבותמדינותקרי,-המעשהביצועלמקומאו

הפרותבענייןהחקיקהעלנוטףהאוניברטלית.השיפוטטמכות

מעשהכללמיגורהדרושימצעדיםלנקוטחייבותמדינותחמורות,

לאמנות.בניגודהעומד

האדוםהצלבשלהבינלאומיהוועדיוע Oה,

הפליליהדיןביתלחוקתבנוגעלמדינות

הבינלאומי

הדין,ביתבחוקתהחברהמדינהשלאזרחלשפוטמוטמךהדיןבית
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