
 

 
The Palestine Justice Campaign is an international single-issue group of concerned citizens, trade 
unionists and human rights workers who volunteer to assist the Ziada family in their pursuit for justice. 
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פסק דין בעניין קבילות תביעת זיאדה נגד גנרלים ישראלים בגין פשעי 

 מלחמה בעזה יימסר בבית משפט בהאג
  2020 ,בינואר 22 ,האג

 
בינואר, בית המשפט המחוזי בהאג ימסור את החלטתו בעניין קבילות התביעה שהוגשה על ידי אזרח  29ביום רביעי 

זיאדה, נגד ראש המטה הכללי לשעבר של צבא ההגנה לישראל )צה"ל(, בני גנץ, וכן נגד המפקד הולנדי, אסמעיל 
לשעבר של חיל האוויר של צה"ל, אמיר אשל, בגין הפצצת בית משפחת זיאדה בעזה. קודם לכן, בית המשפט שמע 

 .2019בספטמבר  17-טיעונים בעל פה בעניין קבילות התביעה בהולנד ב
 

ממוצא פלסטיני, גורס שהוא אינו יכול לקבל גישה לסעד משפטי בישראל בשל המדיניות המפלה  מר זיאדה, שהנו
שבפניה ניצבים פלסטינים שמבקשים הטלת אחריותיות בגין פשעי מלחמה. התביעה הוגשה בהתאם לחוק ההולנדי 

ל גישה לסעד משפטי שתומך בעקרון סמכות השיפוט האוניברסלית בהליכים אזרחיים לאזרחים שאינם יכולים לקב 
במקום אחר. זהו תיק משפטי ייחודי, וזו הפעם הראשונה שפלסטיני מסוגל להשתמש באפשרות לתביעה אזרחית על 
בסיס סמכות שיפוט אוניברסלית כדי לקבל גישה לסעד משפטי בגין פשעי מלחמה. מר זיאדה מיוצג על ידי ליזבט 

 ויות אדם.זגוולד, עורכת דין ידועה מאמסטרדם שמתמחה בזכ
 

. זו הייתה התקפה מכוונת 2014ביולי,  20-הפצצת בית משפחת זיאדה במחנה הפליטים בורייג' בעזה התרחשה ב
וחבר שביקר אותם.  12של אסמעיל, שלושה מאחיו, גיסתו, אחיין בן  75-מצד צה"ל שהביאה למותם של אמו בת ה

שפט ההומניטרי הבינלאומי והפרה חמורה של מר זיאדה גורס שההתקפה על בית המשפחה הייתה הפרה של המ
עקרונות זכויות אדם מוכרים בינלאומית. בעקבות מסירת החלטת בית המשפט בעניין סמכות השיפוט והקבילות של 

 התביעה, מר זיאדה יבקש שבית המשפט ימשיך לדיון במהות התביעה.
 

ר זיאדה היה צריך לשטוח את טענותיו בבית מר גנץ ומר אשל טוענים לחסינות מבית המשפט ההולנדי וגורסים שמ
משפט ישראלי. לא מר גנץ ולא מר אשל צפויים להיות נוכחים בבית המשפט. הם ייוצגו על ידי משרדי עורכי הדין 

 . Florent and Jahea Raymakersההולנדי 
 

חידות/ים שהצטרפו לקמפיין גיוס התביעה בתיק זיאדה נתמכת בנדיבות על ידי המוזיקאי רוג'ר ווטרז, קרן נוהאנוביץ' וי 
 המונים בינלאומי.

 
בדוא"ל:  Palestine Justice Campaignלמידע נוסף, אנא צרו קשר עם דובר 

palestinejusticecampaign@gmail.com  :31-619895090או בטלפון .+ 
 

 למידע נוסף על התביעה אנא לחצו על הקישור
  קישורלתרגום לאנגלית של מסמכי כתב התביעה אנא לחצו על ה

 קישורלתרומה למאבק אנא לחצו על ה
 

___________________________________________ 

 
  מידע שימושי

 
 

 בינואר בבית המשפט המחוזי בהאג. 29שעון הולנד ביום רביעי  10:00בשעה הקראת פסק הדין תתקיים 
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Press Release 
 הכתובת:

 
Court of The Hague 
Prins Clauslaan 60 
2595 AJ 
The Hague 
Netherlands  
 

 מהתחנה המרכזית בהאג. הליכה מרחקבית המשפט מצוי ב 
דקות מפני  20-כדי להיכנס לבית המשפט יש להציג תעודה מזהה. מומלץ להקדים הגעתכם לבית המשפט ב

 מן. שהליך הכניסה עלול לגזול ז 
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