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דברפתח.א

המשפטקידוםעלכמופקדהאדוםהצלבשלהבינלאומיהוועדשלהמנדט.ב

הבינלאומיההומניטרי
ההומניטריהמשפטביישוםהאדוםהצלבשלהבינלאומיהוועדתפקיד.ג

הבינלאומי
הבינלאומיהפליליהדיןביתלביןהלאומיהדיןשביןהיחס.ד
הדיןביתלחוקתבנוגעלמדינותהאדוםהצלבשלהבינלאומיהוועדסיוע.ה

הבינלאומיהפלילי
החוקהיישוםלקראתמדינותשלפעולותיהן.ו
עדותממתןהאדוםהצלבשלהבינלאומיהוועדחסינות.ז
דברסוף.ח

דברפתח.א

:להלן)האדוםהצלבשלהבינלאומיהוועדתומךוכיצדמדועלשאולניתן

"ICRC"(!-משואוהיעדרניטרליותשלעקרונותעלהמתבססהומניטריארגון
נגדפשעים,עםרצחבגיןאנשיםשישפוטקבועדיןביתשלבהקמתו-פנים

.כךעללענותאנסהזהבמאמר?מלחמהופשעיהאנושות

לזכויותמינרבהמכוןשלבכנס,כנציגהסגלאנהגברתשנשאהדבריםעלמבוססתהרשימה*
ובירושליםגןכרמתשהתקייםהאקדמיתהמכללהבשיתוףהעבריתהאוניברסיטהשלאדם
הייעהןכשירותמשפטיתיועצתסגלהגברתהייתההכנסבעת.02/6/5-4התאריכיםבין
הוועדמשלחתשלהמשפטיתהמחלקהידיעללדפוסהוכנההרשימה.נבה'ג,ICRC-השל

.סגלהגברתשלהאדיבהבעזרתה,אביב-בתלהאדוםהצלבשלהבינלאומי
the(האדוםהצלבשלהבינלאומיהוועד1 Red Cross,0anternational Committeeארגוןהוא

ועלחייהםעללהגןהיאהעיקריתמטרמתואשר,ותצמאיניטרלי,פניותנטולהומניטרי
בהמליטולשחדלואובלחימהחלקנוטליםשאינםמזויניםסכסוכיםקרבנותשלכבודם
.סיועלהםולספק,חלק
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סגלאנה

המשפטיהסדרשלהכרחימרכיבהבינלאומיהפליליהדיןבביתרואהICRC-ה

למשפטלהביאלאומייםמשפטבתישללמאמציהםהכרחיתוהשלמה,הבינלאומי
אתבברכהICRC-הקידםכךמשום.האמוריםהפשעיםבביצועהחשודיםאתצדק

,2002באפרילהבינלאומיהפליליהדיןביתחוקתשלבמספרהשישיםהאשרור
למציאותקץלשיםהבינלאומיתהקהילהשלבמאבקהדרךאבןהמהווהאשרור
ICRC-ה.הדיןמאימתחופשייםמתהלכיםחמוריםבינלאומייםפשעיםמבצעישבה

הלאומיבדיןוליישמההדיןביתחוקתאתלאשררהמבקשותלמדינותמסייעאפוא
.בינלאומיהומניטרילמשפטהייעוץשירותבאמצעותשלהן

המשפטקידוםעלכמופקיהאדוםהצלבשלהבינלאומיהוועדשלהמנדט.כ

הבינלאומיההומניטרי

לקרבנותסיועמגישהואשבמסגרתן,בשטחפעולותיובזכותכעיקרידועICRC'-ה
ICRC-השלתפקידו.העולםברחבימדינתיתפניםואלימותמזויניםסכסוכים

תפקיד.פחותידועהבינלאומיההומניטריהמשפטשלקידומועלהמופקדכשומר
בידיוהופקדולימים,ICRC-השלייסודונסיבותעםהדוקבאופןקשורזהסבוך
.הבינלאומית2הקהילהידיעל

הוא,המלחמהדיניאוהמזויןהסכסוךדיניגםהמכונה,הבינלאומיההומניטריהמשפט2
מליטולשחדלואובלחימהחלקנוטליםשאינםאנשיםעלמלחמהבזמןהמגןכלליםגוף
שלהעיקרייםהמסמכיםבין.לחימהואמצעילחימהשיטותעלמגבלותוהמטיל,חלקבה

:להלן),1949באוגוסט12-מהניבה'גאמנותאתלמנותניתןהבינלאומיההומניטריהמשפט

מצבםלהטבתניבה'גאמנת:1977ביוני8מיוםלהןהנוספיםוהפרוטוקולים("נבה'גאמנות"
,1א"כ,1949באוגוסט12-מהקרבבשדההמזוייניםהכוחותאנשימכיןוחוליםפצועיםשל
,פצועיםשלמצבםלהטכתניבה'גאמנת;("הראשונהנבה'גאמנת":להלן)387'ע,30'מס

,30'מס,1א"כ,1949כאוגוסט12-מביםהמזויניםהכוחותאנשימביןאניותונטרפיחולים
12-ממלחמהבשבוייהטיפולבדברניבה'גאמנת;("השנייהנבה'גאמנת":להלן)423'ע

ניבה'גואמנת("השלישיתנבה'גאמנת":להלן)453'ע,30'מס,1א"כ,1949באוגוסט
:להלן)559'ע,30'מס,1א"כ,1949כאוגוסט12-ממלחמהכימיאזרחיםהגנתכדבר

העולםמלחמתשלהמרלניסיקמענהלתתהמבקשת,זואמנה.("הרביעיתנבה'גאמנת"
אובינלאומימזויןלסכסוךצדשלבידיונתוניםעצמםהמוצאיםאזרחיםעלמגנה,השנייה

the.אזרחיואינםוהםכובשתמעצמהשל Geneva Conventions of0זPrutocol Additional

the Protttion of '' Victims of

International

Anned

~

Conflicts10and

I

.

relating

,1949

August

,12

"ק[0(0001או"הראשוןהפרוטוקול":להלן);(0יו!10001)125,1977June8נ3.5:7.14.17

10and;(ץ' lelating,1949Altgust201נthe Geneva Conventions0!PIDtOCOI Additional

,1977June8(11hternationa] Armed Conflicts (Rotocol-תסא:the Protection of

'

Victims of

מחזקהראשוןהפרוטוקול.)1fiprotocol['או"השניהפרוטוקול":להלן)1125ט.א.5ן.609
ההגנהאתמחזקהשניהפרוטוקול.כשלאומייםמזוימססכסוכיםלקרבנותהניתנתההגנהאת

,נבה'גאמנותאתאשררומדינות190.בינלאומייםשאינםמזויניםסכסוכיםלקרבנותהניתנת
הפרוטוקולאתאשררומדינות153-והראשנןהנוסףהפרוטוקולאתאשררומדינות160

np%[באתרכשלמותםמופיעיםאחריםורביםאלהמסמכים.השניהנוסף

~

/www.icrc . orgnhl
lastת04.06.040) visited(.
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תרם,שבאיטליהבסולפרינוהקרבבשדה,19-ההמאהבאמצעשנוסדמאז

בהכנותסיועידיעלהשארבין,הבינלאומיההומניטריהמשפטלפיתוחICRC'-ה
בכל.3חדשותאמנותלאמץהוסמכואשרבינלאומיותועידותשלעריכתןלקראת

טיוטותICRC-ההכין,הבינלאומיההומניטריהמשפטשלהקודיפיקציהשלבי
אמנותארבענתקבלוכך.המדינותבידילבסוףאומצואשרלאמנותבסיסשהיוו

.להןהנוספיםהפרוטוקוליםושנינבה'ג
האדוםהצלבשלהבינלאומילוועדהעניקהבינלאומיההומניטריהמשפט

המשפטיישוםאתולקדםמזויניםסכסוכיםלקרבנותסיועלהגישברורמנדט

האדוםוהסהרהאדוםהצלבתנועתשלחוקתהאתלצייןיש.4הבינלאומיההומניטרי
עליוהמוטלותמשימותלבצע"הואICRC-השלתפקידוכיהקובעת,הבינלאומית

הבינלאומיההומניטריהמשפטשלהנאמןיישומולמעןלפעול,נבה'גאמנותפי-על
לכאורההפרותעלהמבוססותלתלונותדעתואתולתתמזויניםסכסוכיםעלהחל
שלהידעולהפצתלהבנתולפעול"וכן,"[הבינלאומיההומניטרי]המשפטשל

5"לפיתוחוולפעולמזויניםסכסוכיםעלהחלהבינלאומיההומניטריהמשפט

.(המחברתתרגום)

ההומניטריהמשפטביישוםהאדוםהצלכשלהבינלאומיהוועדתפקיד.ג

הבינלאומי

יותרטובליישוםלתרוםהעשוייםמנגנוניםבפיתוחומעולםמאזתמךICRC-ה
וייעלןטכניסיועICRC-המעניק,מכךמשום.הבינלאומיההומניטריהמשפטשל

,אחרותבינלאומיהומניטרימשפטובאמנותנבה'גבאמנותהחברותלמדינות
הפרות"כגיןענישהיאפשרשלהןהלאומיהפליליהדיןכילהבטיחהמבקשות

באתרמצוילפעולותיוההיסטוריהרקעועלICRC-השלהמנדטעלנוסףמידע3
http://www.icrc[(visited1851חס04.06.04) .org[.

מזויןלסכסוךלצדדיםשירותיואתשיציעבכךהומניטריתיזמהלנקוטICRC-השלזכותו4
-המדינהבריבונותפגיעהאוהפנימחםכענייניהםהתערבותיהווהשהדברמבלי-

לאמנת9'בס,השנייהנבה'גלאמנת9'בס.ן~וםךוו~ךי~נבה'גלאמנת9'בסהכתבעלהועלהה
זכות.געתהמאמנותאחתכלשל3'ובסהרביעיתנבה'גלאמגת10'בס,השלישיתנעבה
126-ו125'כס,הראשונהמעה'גאמנתשל44-ו23'בס,הדוגמהלשם,נזכרתספציפיתתמה

הפרוטוקולשל81'ובסהרביעיתנבה'גאמנהשל143-ו61'בס,השלישיתנבה'גאמנהשל

.הראשת 5
.art,71.0.000א,the Internationa] Red Cross and Red Crescent MovementשStatutes

הבינלאומיתבוועידהאומצההבינלאומיתהאדוםוהסהרהאדוםהצלבתנועתשלחוקתה.5
הצלכשלהבינלאומיתהתנועהוחברינבה'גבאמנותהחברותהמדינות.האדוםהצלבשל

אחתהמתכנסת,האדוםהצלבשלהבינלאומיתכוועידהחלקנוטליםהאדוםוהסהרהאדום
האדוםהצלכשללאומיותאגודות:הםהתנועהאתהמרכיביםהארגונים.שניםלארבע
האדוםוהסהרהאדוםהצלבשללאומיותאגודותשלהבינלאומיתהפדרציה;האדוםוהסהר

.CRC1-וה(הלאומיותהאגודותשלהגגארגוןשהיא)
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סגלאנה

-ה.האמנותשלאחרותוהפרות"חמורות

'

ICRCדיןבתישלבהקמתםגםתמך
.מיוחדים6פליליים

עובדותמשתינובעתהבינלאומיהפליליהדיןביתשבבסיסברעיוןהתמיכה
:מצערות

אתלמנועהבינלאומיתהקהילהשל-יכולתההיעדראו-כישלונה.1
עניין.מלחמהופשעיהאנושותנגדפשעים,עםרצח:ביותרהברוטלייםהפשעים

:הבינלאומיהפליליהדיןביתחוקתשלהמבואבלשוןביטויואתמוצאזה

וגבריםנשים,ילדיםמיליוניזומאהשבמהלךלכךדעתןאתנותנות[המדינות]"
תרגום)7"האנושותמצפתאתמזעזעותאשר,יתוארושלאזוועותשללקרבנותהיו

.(המחברת
בביצועהחשודיםאתלדיןלהעמידהלאומיותהמשפטמערכותשלכישלונן.2

.אלהחמוריםבינלאומייםפשעים
שללאימוצהשהביאומתןבמשאכמומחהפעילבאופןהשתתףICRC-ה
Preparatory"(הדיןביתשלהמכינההוועדהלעבודתתרםוכן,הדיןביתחוקת

"Commission(,הפשעיסודותבניסוח)"Elements of Craime"(הדיןבסדריוכן
Rules"(והראיות of Procedure and Evidence"(8.השלהעיקריתמטרתו-ICRC

המשפטשלתוכנוכרסוםלמנועהייתה,וליסודותיו9מלחמהפשעלהגדרתבנוגע

.הבינלאומיההומניטרי

הבינלאומיהפליליהדיןביתלביןהלאומיהדיןשביןהיחס.ד

המשלימההסמכותעקרוןעלמבוססהבינלאומיהפליליהדיןבית
)"Complementarity"(,ספציפיתבתביעהלדוןסמכותיקנההדיןביתכישפירושו

תביעה,לפיכך.בעצמהבענייןלפעולרוצהאינהאויכולהאינהמדינהכאשררק
:הבאיםבמקריםהדיןבביתקבילהתהאלא

כןאםאלא,ידיהעלתביעהשהוגשהאו,במדינהבחקירהמצויכשהעניין.1
התביעהאתאוהחקירהאתלקייםיכולהאינהאודוצהאינההאמורההמדינה
.ממשיבאופן

.רואנדהשלהבינלאומיהפליליהדיןוביתלשעברליוגוסלביההבינלאומיהפליליהדיןבית6
הסכסוךבמסגרתשבוצעוהבינלאומיהמשפטשלהפרותלשפוטהוסמכואלהדיןבתישני

בתישנייחדלו,זומשימתםסיוםעם.ברואנדההעםרצחובמהלךלשעברכיוגוסלביה
http://www.un]באתריםמצויהללוהדיןכתיעלנוסףמידע.מלהתקייםהדין .org

~

cty] oast

http[(visited!185ם04.06.040) ://www.un. ictrorg[;(04.06.040תvisited.
7preamble,1998July17~the hternational Criminal court01Rome Statute(חוקת":להלן

e"או"הדיןבית 'Rome StaUIte.
http://www.unת0באתרמצויהדיןביתהקמתעלנוסףמידע8 .orgflaw/icc] Oast visited[

(04.06.04.
98.Rome Statute . art.
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לדיןלהעמידשלאהחלטהונתקבלה,מדינהידיעלנחקרכברכשהעניין.2
מצדיכולתאורצוןמהיעדרנבעהההחלטהכןאםאלא,בדברהנוגעהאדםאת

.ממשיכאופןלדיןלהעמידוהמדינה
.לדיןהועמדכברבדברהנוגעכשהאדם.3
.הדין0ןביתמצדנוספתפעולהלהצדיקדיוהמוראינוהעניין.4

כמעוזוולאהצדקשלהאחרוןכמפלטוהוקםהדיןבית,אחרותבמילים
ובית,2002ביולי1-בלתוקףנכנסההבינלאומיהפליליהדיןביתחוקת.הראשון

למדינותבנוגע,הסמכותנתונההדיןלבית.2003במרץבפעילותוהחלהדין
הסמכותעקרוןכיצופהICRC-ה.לתוקףהחוקהכניסתמיום,בחוקתוהחברות

מאפשרשלהןהלאומיהפליליהדיןכילוודאמדינותיניעבחוקההכלולהמשלימה
אתמלחמהפשעיועלהאנושותנגדפשעיםעל,עםרצחעללדיןלהעמידלהן

.אדמתןעלפשעיםשביצעמיאתאואזרחיהן
מצויותשהןאו,מחודשתבחינהשלהןהפליליהדיןאתבחנורבותמדינות
יוכלושלהןהלאומייםהמשפטבתיכילהבטיחמנתעל,זהתהליךשלבעיצומו

.אלהפשעיםלשפוט
,להןהנוספיםוהפרוטוקוליםנבה'גאמנותפיעל:אלהבחובותחדשכלאין
סנקציותלקבועכדיהדרושהחקיקהלחוקקממילאמחויבותחברותמדינות
נגדאוהאמנותשלחמורותהפרותלבצעהפקודהנותןנגדיעילותפליליות
קשרכלללא,אלהאנשיםלדיןולהעמידלחפשמחויבותגםמדינות.11מבצען

סמכותיסודעללפעולחייבותמדינות,קרי-המעשהביצועלמקוםאולאזרחותם
חייבותמדינות,חמורותהפרותבענייןהחקיקהעלנוסף.האוניברסליתהשיפוט
.לאמנותבנעודהעומדמעשהכללמיגורהדרושיםבצעדיםלנקוט

הדיןביתלהנקתבנוגעלמדינותהאדוםהצלבשלהבינלאומיהוועדסיוע.ה

הבינלאומיהפלילי

בביצועחשודאו,הדיןביתבחוקתהחברהמדינהשלאורחלשפוטמוסמךהדיןבית
יכולהאינהאורוצהאינההחברההמדינהכאשר)חברהמדינהשלבשטחהפשעים

ארגוןשלהביטחוןמועצתידיעלאליוהמופניםבמקריםוכן(בעצמהזאתלעשות

./514א1017.812
נמנות,כמיוחדחמורותהנחשבותהראשוןהנוסףהפרוטוקולושלנבה'גאמנותשלההפרות11

נבה'גלאמנת130'בס,השנייהנבה'גלאמנת51'בס,הראשונהנבה'גלאמנת50'בס
ביתחוקת.הראשוןהנוסףלפרוטוקול85'וכסהרביעיתנבה'גלאמנת147'בס,השלישית

החובה.מלחמהכפשעינבה'גאמנותשלחמורותהפרות8'בסמונההבינלאומיהפליליהדין
,הראשונהנבה'גלאמנת49'בסמצויהחמורותלהפרותהאחראיםאתלדיןולהעמידלאתר
נבה'גלאמנת146'בס,השלישיתנבה'גלאמנת129'בס,השנייהנבה'גלאמנת50'בס

.הראשוןהנוסףלפרוטוקול85'ובסהרביעית
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שבולמצביעילבאופןקץלשיםיוכלהדיןשביתמנתעל.המאוחדות12האומות

חוקתוחייבת,הדיןמאימתחופשייםמתהלכיםחמוריםבינלאומייםפשעיםמבצעי
מדינותלעודדICRC-הממשיך,לפיכך.נרחבבאופןומיושמתמאושררתלהיות
הומניטרילמשפטהייעוץשירותבאמצעותבמיוחדוליישמההחוקהאתלאשרר

וליישםלאשררהמבקשותלמדינותטכניוסיועעצהמספקהייעוץשירות.13בינלאומי
.הבינלאומיההומניטריהמשפטאמנותואתהדיןביתחוקתאת

ייעץICRC'-השלהייעוץשירות,הבינלאומיהפליליהדיןביתלחוקתבאשר
חייבותבעיקרמדינות.החוקהמאשרורהנובעותלמחויבויותיהןבנוגעלמדינות
עםפעולהשיתוףמאפשריםשלהןהלאומחםהדיןוסדריהחקיקהכילוודא
לביתיתרוזכויותחסינויותהמבטיחותהוראותלחוקקעליהןכןכמו;הדיןבית
משפטהליכישיבושבגיןפליליותעברותולקבוע,בוהתפקידיםולבעליהדין
ליהנותמנתעלכילמדינותמבהירהייעצןשירות,כןעליתר.הדיןבבית

לדיןאנשיםלהעמידיהיהשאפשרלהבטיחעליהן,המשלימההסמכותמעקרון
שירות.חמורים4ןבינלאומייםפשעיםביצועבשלשלהןהלאומייםהמשפטבבתי
מיישוםהנובעותבשאלותגישותיהןבדברמדינותביןמידעחילופימעודדהייעוץ
שירות.הלאומיתבחקיקהיישוםשלדוגמאותמתןבאמצעותבעיקרזאת,החוקה

.מוצעתלחקיקההערותבמתןאובניסוחסיועמספקאףהייעוץ
ערכתהייעוץשירותהכין,החוקהבאשרורICRC-השלמתמיכתוכחלק
אלהערכות.בכךהמעוניינותלמדינותלסייעהעשוייםאחריםומסמכיםאשרור
.הבינלאומיהפליליהדיןביתאודותמידעודףלדוגמהאשרורכתבכוללות
מפגשיםהמדינותעםICRC'-המארגן,כאמורוהמקצועיהטכניהסיועעלנוסף
יעלואלהנושאיםכילהבטיחמבקשאףICRC-ה.אזורייםאולאומייםוסמינרים

מדינותארגון,המאוחדותהאומותארגוןכגון,בינלאומייםבפורומיםהיוםסדרעל
ייהנההדיןשביתמנתעל.הבריטיהעמיםוחברהאפריקאיהאיחוד,אמריקה

מתמיכהליהנותהדיןלביתלאפשריש,עולמיתכללתהאושמשימתומעצמאות
.ביותררחבהוכספיתמדינית

החוקהיישוםלקראתמדינותשלפעולותיהן.ו

,הדיןביתחוקתאתשאשררוהמדינותושבע-שמוניםמביןמקצתרק,היוםעד
במהירותלפעולבחוקההחברותמדינותעל.15ליישומהמקיפהחקיקהאימצוכבר

1213-12.~Rome Statute, arts

yחסInternational(בינלאומיהומניטרילמשפטהייעלןשירות13 Service1"AdViSO

"t(Htlmanitarian Lawהשל-ICRCלהןלסייעכדי,מדינותדרישתפיעל1995בשנתנוסד
.הבינלאומיההומניטריהמשפטאמנותאתוליישםלאשררבמאמציהן

.ובפרק,להלןראו14
.הדיןביתכחוקתחברותהןמדינות2004,94במאי3-לנכון15
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שיתוףהמאפשרות,ומנהליותחקיקתיותפרוצדורותבידיהןישכילוודאמנתעל
בחקיקהלכלולממדינותדורשתאינההדיןביתחוקת.המשפטביתעםפעולה

ליהנותהמבקשותמדינותעלאך,בחוקההנזכריםהפשעיםאתשלהןהפנימית
לדוןמוסמכיםשלהןהלאומייםהמשפטבתיכילוודאהמשלימההסמכותמעקרון
:הבאותהסוגיותאתלשקולאלהמדינותעל.אלהבפשעים

מיוחדבחוקאוהכלליהעונשיןבחוק:הנדוניםהפשעיםאתלכלולהיכן.1
האחרותהחובותואתהדיןביתעםהמדינהשלהפעולהשיתוףאתהמיישםונפרד
.הדיןביתחוקתפיעל

ניסוחידיעלאוהדיןביתלחוקתהפניהידיעל:הפשעיםאתלהגדירכיצד.2
.ספציפיותהגדרות

.הפשעיםביצועבגיןיוטלועונשיםאילו.3
שיפוטסמכות,לדוגמה:הרלוונטיתהשיפוטלסמכותהבסיסמהו.4

מקוםאוהפשעמבצעאזרחותעלהמבוססתשיפוטסמכותאואוניברסלית
.פרוספקטיביתאורטרואקטיביתשיפוטסמכותקביעתהיאנוספתשאלה.ביצועו

ביתחוקתלאורפליליתלאחריותהמתייחסיםהמדינהדיניאתלתקןהאם.5

,נשלמושלאלעברותבנוגעהחוקההוראות,למשל,בחשבוןשתילקחנהכך,הדין
עילות,שבעברההנפשיהיסוד,אחריםממוניםואחריותמפקדיםאחריות,הגנות
.בזהוכיוצאפליליתמאחריותהנאשםאתיפטרושלא
."הפשעיםיסודות"במסמךלעשות,בכללאם,שימושאיזה.6

פשעילקביעתהקיימתהחקיקהשהתאמתלכךמודעותלהיותצריכותמדינות
הפליליהדיןביתשבחוקתההגדרותעלבהסתמך,פלילייםכמעשיםמלחמה

,כך.ההסכמיותבהתחייבויותיהלעמודכדידיבהיהאשלאאפשר,הבינלאומי
האגבאמנת,להןהנוספיםבפרוטוקולים,נבה'גבאמנותהחברותמדינות,למשל

אושלהוהפרוטוקוליםמזויןסכסוךבעתתרבותנכסיהגנתכדבר1954משנת
תצטרכנה,שלהובפרוטוקולים1980משנתהקונבנציונאליםהנשקכליבאמנת
.עליהןומענישאלהאמנותשלהפרותגםמונעהלאומיהדיןכילוודא

עדותממתןהאדוםהצלבשלהבינלאומיהוועדחסינות.ז

תוךכיהעובדהעלנשענתעדות16במתןעובדיוחיובבשאלתICRC'-העמדת

יחסים.חסוייםאמוןיחסישלבסיסעלמידעמשיגהוא,שלוהמנדטקיוםכדי
נבה'גאמנות.הלוחמיםהצדדיםלביןICRC'-הביןקשריםלקיוםהכרחייםאלה

אינטרסהואאלהקשריםשקיוםבכךמכיריםלהןהנוספיםם,והפרוטוקח

ICRC[אטם":ראו16 delegates before the Intemational Criminal,0Jeannet "Testimony.5

the,0Jeannet "Recognition.5;840.(2000)0אthe Red cinss,0Infe~national Review

(2000)Red

I

Cmssl"14,ק~stafidingI:

ruleofcon

~identialitf". Intelnatianal

~

' Review-10עחICRC's

.0א.838
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בלתינזקיגרום,ICRC-השלהחיסיוןכללהפרתתוך,מידעגילוי.בינלאומי
יגרוםוכך-בידיושהופקדוהמשימותאתלבצעICRC-השלליכולתוהפיך
,עבודהכליהואICRC'-השלהחיסיוןכלל,למעשה.הבינלאומילאינטרסנזק

,הבינלאומיההומניטריהמשפטעלוהןICRC'-השלהפרקטיקהעלהןהמתבסס
מןהמצפים,מזויניםסכסוכיםשלקרבנותיהםעלוהןמדינותעלהןמקובלוהוא

ובפרט,בכללבינלאומייםדץבתישלהמנדט,כןכמו.זהכלללקייםICRC-ה
מאידךICRC-השלוהמנדטגיסאמחדהבינלאומיהפליליהדיןביתשלהמנדט
כילהבטיחבמאמץזהאתזהמשלימיםהם,בעתבה;מזהזהנפרדים,גיסא

חלקיחדאפואמהוויםהשוניםהמנדטים.יכובדהבינלאומיההומניטריהמשפט
הפליליהדיןביתעבודתביןבהבדליםלראותואין,העולמיהציבוריהסדרמן

.סתירהמשוםICRC'-העבודתלביןהבינלאומי
,לשעברליוגוסלביההבינלאומיהפליליהדיןביתבפנישנידונה,Simic17בפרשת

שללשעברעובדשלברשותושהיובראיותשימושלעשותהתביעהביקשה

כילמסקנההגיעהדיןבית.בארגוןעבודתובמהלךלידיעתוושבאו,ICRC'-ה
מידעלגבימוחלטתחיסוןזבותICRC-למעניקהמנהגיהבינלאומיהמשפט
לשקולICRC'-האתהניעהזופסיקה.עובדיוברשותוהמצוילעבודתוהמהייחס
ובמיוחד,בינלאומייםדיןבבתישברשותוהמידעחסיוןשאלתאתרחבבהקשר
.הבינלאומיהפליליהדיןבבית

הכותרתתחת,הבינלאומיהפליליהדיןביתשלוהראיותהדיןסדרישל73כלל

יחסיםשלקטגוריותכמהשלהחיסיוןבשאלתעוסק,"ומידעתקשורתחיסיון"
חסוימידעבכלשימושלעשותהדיןמביתלמעשהמונע(4)73כלל.מקצועיים

ICRC-המנציגיעדותבקבלתואםעדותלמתןדרישהשלבדרךאם,ICRC-השל

.ספציפיבאופןהחיסיוןעלויתרICRC'-השבהםבמקריםלמעט,בעבראובהווה
הנוגעלמידערקאלא,המידעסוגילכלמתיחסאינוזהכלל,טבעיבאופן

קביליהאהציבורנחלתבעיקרושהואמידע,כן.ICRC-השלהרשמייםלתפקידיו
:אםהדיןבבית

.לגילוימתנגדאינוICRC'-ה,הדיןביתעםהתייעצותלאחר.1
.המידעאתברביםפרסםכברICRC'-ה.2
נוכחותהמקייםאחרמארגון,למשל)אחרממקורנתקבלכברמידעאותו.3

.8י(בשטח

17Ruling8for73the Prosecution Motion under Rule0תProsecutor
" Simic (Decision (1999July27)FT-9-95- ,-rr0אWitness) Case8Concerning the Testimony of.החלטה

הסליליהדיןביתשלהשלישיהמשפטמותבידיעל1999ביולי27מיוםאחדצדבמעמד
.לשעברליוגוסלביההבינלאומי

שלמעדותחסינותבענייןהחלטההדץביתקיבללאחרונהכילצייןראויזהבהקשר18
Interlocutory:ראו,עיתונאי Appeal), case0תBndjanin and Talic (DecisionאProsecutor

(2002December11)9.14873-36-99-0אזן.
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דברסוף.ת

,דיןסדריגםכמו,ומקיפהמיישמתהקיקהלאמץלמדינותקוראICRC-ה
בהןהחלהפליליהדיןאתמחדשולבחוןהדיןביתעםפערלהשיתוףשיאפשרו

רצחבביצועהחשודיםאתלדיןלהעמידבעצמןתוכלנהשהןלהבטיחמנתעל
שטרםמדינותלעודדמבקשICRC-ה.מלחמהופשעיהאנושותנגדפשעים,עם

מנתעלוזאת,בחוקההחברותלמדינותלהצטרףהדיןביתחוקתאתאשררו
מסוגלושיהיה,ובתמיםבאמתאוניברסלישיהיהבינלאומיפלילידיןביתליצור

במקוםמלחמהופשעיהאנושותנגדפשעים,עםרצחשביצעמיאתלדיןלהעמיד
.כןלעשותרוצהאינהאויכולהאינההלאומיתהצדקשמערכת

הדיןביתבחוקתחברותשהפבוהמדינותושש-שמוניםאתמברךICRC-ה

שירותבאמצעות.אומצהשזולאחרשניםמארבעפחותהבינלאומיהפלילי
עצהלהציעימשיךהוא,ICRC-השלהבינלאומיההומניטרילמשפטהייעוץ
הפליליהדיןביתחוקתשלויישומהאשרורהלשםהפועלותלמדינותוסיוע

.הבינלאומי
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