
 מידע עבור קורבנות

 פלסטין

 

 המצב במדינת פלסטין

 

חוקת רומא של בית הדין של  (3)12, ממשלת פלסטין )"פלסטין"( הגישה הצהרה על פי סעיף 2015בינואר  1-ב

( בה קיבלה את סמכות שיפוט בית הדין על פשעים “ICC”)"חוקת רומא", "בית הדין", או  הפלילי הבינלאומי

 2015בינואר  2-ב". 2014ביוני  13שבוצעו לכאורה ב"שטחים הכבושים של פלסטין, כולל מזרח ירושלים, מאז יום 

ומות המאוחדות. פלסטין הצטרפה לחוקת רומא בהפקידה את מסמך ההצטרפות שלה בידי המזכיר הכללי של הא

 .2015באפריל  1חוקת רומא נכנסה לתוקף עבור פלסטין ביום 

 

המצב וביקשה במפורש את  הפנתהלחוקת רומא, פלסטין  14-)א( ו13, בהתאם לסעיפים 2018במאי  22-ב

בהתאם לסמכות הזמנית של בית הדין, פשעים שבוצעו בעבר, פשעים נמשכים ופשעים עתידיים  מהתובע "לחקור,

 אשר נמצאים בתחום סמכות בית הדין, בכול שטחי מדינת פלסטין".

 

של מידע אמין  ואובייקטיבית עצמאית ,שלאחר שבוצעה הערכה יסודית הודיע, התובע 2019בדצמבר  20ביום 

הסתיימה, ולפיה נמצאה עמידה בכול החקירה המקדמית של המצב הזה מסקנת שהיה זמין למשרד התובע, 

אמות המידה הנדרשות על פי אמנת רומא לפתיחת חקירה. התובע גם הבהיר שלדעת המשרד, פשעי מלחמה 

 מבוצעים בגדה המערבית, כולל מזרח ירושלים, וברצועת עזה. בוצעו או 

 

הבהרת ההיקף  לעכדי שתפסוק  1בקשה לערכאה קדם משפטית , התובע הגיש 2020בינואר  22ביום 

במורכבות הנושאים המשפטיים והעובדתיים בקשר הטריטוריאלי של תחום שיפוט בית הדין במצב זה, בהתחשב 

 למצב זה )"בקשת התובע"(.

 

, לאחר ששקלה את בקשת התובע, וכן הגשות מטעם קורבנות, 1, ערכאה קדם משפטית 2021בפברואר  5ביום 

בדעת רוב שתחום השיפוט הטריטוריאלי של בית הדין בנושא המצב  החליטהמדינות, ארגונים ומלומדים, 

 כולל מזרח ירושלים. ,, כלומר עזה והגדה המערבית1967בפלסטין חלה על השטחים שנכבשו בידי ישראל מאז 

 

על ידי משרד התובע  אישר את פתיחתה של חקירההתובע של בית הדין הפלילי הבינלאומי  2021במארס  3ביום 

 לגבי המצב בפלסטין. ICC-של ה

 

 מה היקף החקירה לגבי המצב בפלסטין?

 

ת הדין אשר בוצעו , משרד התובע הודיע שהחקירה תעסוק בפשעים בתחום השיפוט של בי2021במארס  3ביום 

 .2014ביוני  13-לכאורה במצב הזה מאז ה

 

 

 זכויות ההשתתפות של הקורבנות ותקשורת עם בית הדין

 

תפקיד פעיל עבור קורבנות בהליך  קיים הוא בית הדין הפלילי הבינלאומי הקבוע הראשון אשר לנגד עיניו ICC-ה

כאשר קורבנות יכולים להפנות את דבריהם אל בית הדין כבר במהלך ביצוע החקירה על ידי התובע, המשפטי. 

זכות לקחת חלק בהליכים משפטיים פוטנציאלים עתידיים, ולקבל פיצויים במקרה משמעות הדבר היא שיש להם 

 של הרשעה. 
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 :בשלב החקירה הנוכחי, קורבנות יכולים לתקשר עם בית הדין במספר דרכים

 

כל יחיד, קבוצה או מדינה יכול לשלוח מידע אל משרד התובע בנוגע לכל פשעים לכאורה במדינת פלסטין  -

אנשים שברשותם מידע כזה, כולל קהילות שהושפעו על שנמצאים במסגרת תחום השיפוט של בית הדין. 

ה בפורטל ידי המצב, יכולים לתקשר עם משרד התובע ולהעביר אליו מידע רלוונטי למטרות החקיר

https://otppathway.icc-המיועד לכך: 

 cpi.int/link/registerapplication?name=otpcontactpathway&lang=en_UK 

 

קורבנות בפלסטין של אלימות אשר עלולה להיחשב פשע מלחמה או פשע נגד האנושות יכולים גם הם  -

כקורבנות למטרת השתתפות בהליכים משפטיים מתוך כוונה להיות מוכרים לפנות אל בית הדין 

 כנגד חשוד או חשודים. פוטנציאלים עתידיים

 

לקבלת מידע נוסף בקשר לזכויות אלה בפני בית הדין הפלילי הבינלאומי, קורבנות יכולים לפנות אל "מדור 

ע לקורבנות שבאחריותו לסיי ICC-המדור במסגרת משרד הרשם של ה –"( VPRSקורבנות" )" יהשתתפות ופיצו

בתהליך הגשת הבקשה להשתפות בהליכים משפטיים, ולקבלת פיצויים במקרה של הרשעה, בדוא"ל 

cpi.int-VPRS.information@icc 

 

 

בהליכים פוטנציאלים עתידיים ניתן למצוא ב ם עבור קורבנות שמעוניינים לקחת חלק יטופסי בקשה רלוונטי

( )מתחת Participationתחת הכותרת "השתתפות" )של בית הדין הפלילי הבינלאומי,  עמוד הקורבנות הכללי

וונטיים מופיעים להלן כדי להקל על לתיבות הכחולות של תיקים ספציפיים(, לצד חומר הדרכה רלוונטי. קישורים רל

 המשתמש.

 

 

 עברית, ערבית, אנגליתטופס בקשה ליחידים:  

 

 עברית, ערבית, אנגלית הנחיות למילוי הטופס ליחידים: 

 

 עברית, ערבית, אנגליתטופס בקשה לארגונים:  

 

 אנגלית הנחיות למילוי הטופס לארגונים: 

 

 

כדי לקבל מידע וייעוץ שיבהיר מה  VPRSלפני מילוי טופס בקשה של קורבן, מומלץ ליצור קשר עם  לתשומת לב:

, ומה משמעות הדבר בשלב הנוכחי של התהליך כמו גם בשלבים ICC-כרוך בדרך כלל בהשתתפות בהליך של ה

מעניק הדרכה ויעוץ על איך למלא את הטפסים בצורה הנכונה )ראו  VPRSפוטנציאליים עתידיים. בנוסף, משרד 

חשיבות רבה כדי להבטיח שציפיות הקורבנות ייענו ביעוץ מתאים מטעם אשר לה  ,גם ההנחיות בכתב לעיל(

-מועברים עדיין לערכאה הקדם אינםומת לב, טפסים שמתקבלים בשלב החקירה בדרך כלל לתשמשרד הרשם. 

 משפטית כל עוד לא מתקיימים הליכים משפטיים בהתייחס למקרה אחד או יותר.

 

 

 בטיחות ובטחון הקורבנות
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מעורבותם עם ביטחונם של הקורבנות הוא חיוני. חשוב לנקוט אמצעים מונעים כגון הימנעות מציון  –לתשומת לב 

לאחרים או בפומבי. חשוב מאוד גם להימנע מכול פעולה שעלולה לחשוף קורבנות ולהציב אותם או אנשים  ICC-ה

במצב מסוכן, למשל, לדבר עם התקשורת, לפרסם ברשתות חברתיות, וכדומה, אודות המגעים שלהם עם אחרים 

 בית הדין.

 

 

 ICC-מידע כללי אודות ה

 

 מבנה בית הדין

 

משפטי(; -ערכאות )מדור ערעורים, מדור משפטים, מדור קדם (2( הנשיאות; )1גופים: ) ההדין מורכב מארבעבית 

משרד הרשם. משרד התובע פועל באופן עצמאי כגוף נפרד. משרד הרשם כולל מדורים  (4משרד התובע; ) (3)

 בנות, ויחידת הקורבנות והעדים.מדור השתתפות ופיצויים לקורבנות, משרד הפרקליט הציבורי לקור ביניהםרבים, 

 

 תחום שיפוט בית הדין

 

המואשמים בביצוע הפשעים היא לחקור, וכאשר הדבר מוצדק, לתבוע יחידים  ICC-המשימה הכוללת של ה

החמורים ביותר המדאיגים את הקהילה הבינלאומית: רצח עם, פשעי מלחמה, פשעים נגד האנושות ופשע 

עולמי להביא לסיום את המצב שבו מבצעי פשעים פטורים מעונש, המאבק משתתף בתוקפנות. בית הדין 

להביא את האחראים לדין על פשעיהם ולסייע במניעת ביצועם של  ICC-ובאמצעות צדק פלילי בינלאומי, כוונת ה

 פשעים כאלה בעתיד.

 

אנשים אמיתיים בגיל  אך ורק באפשרותו לחקור ולתבועאינו תובע מדינות, ממשלות, או מפלגות פוליטיות.  ICC-ה

 לכאורה של לתבוע יחידים על אחריותם הפלילית לביצוע, ומעלה. באחריותו לחקור, וכאשר יש לכך הצדקה 18

 .ICC-פשעים חמורים אשר נמצאים במסגרת תחום השיפוט של ה

 

 עיקרון המשלימות

 

ה שיש לה סמכות שיפוטית לגבי עיקרון המשלימות הוא אחד מעמודי התווך של פעולת בית הדין. אם מדינ

יוותר  ICC-מעשים שמהותם העיקרית זהה, ההמצב/המקרה מנהלת חקירה, תובעת ושופטת את אותו אדם בגין 

המדינה לא רוצה ו/או לא מסוגלת לקיים את אין על סמכותו לטובת הרשויות המשפטיות המקומיות, בתנאי ש

 ההליכים באופן אמיתי.

 

 שיתוף פעולה

 

תלוי  ICC-הדין אין כוח משטרתי או ביצועי שביכולתו ליישם את החלטות וצווי בית הדין )כגון צווי מעצר(. הלבית 

שיתוף הפעולה המלא של המדינות שהן צדדים עם בית הדין. בית הדין רשאי גם להזמין מדינה שאינה צד ב

 כדי שתעניק סיוע לבית הדין.לאמנת רומא 

 

 כאן, נא לחצו ICC-פקוד בית הדין, כמו גם אודות הפשעים שתחום שיפוט המידע כללי נוסף על מבנה ותל

 

https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/Publications/understanding-the-icc.pdf
https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/Publications/understanding-the-icc.pdf

