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يف	 املتمثلة	 اجلارية	 للمامرسة	 حدًا	 تضع	 أن	 الطرف	 للدولة	 ينبغي	 	«
االحتجاز	اإلداري،	وأن	تعدل	القانون	املتعلق	بمنع	اجلرائم	بام	جيعله	
موائاًم	ألحكام	العهد	الدويل	اخلاص	باحلقوق	املدنية	والسياسية	وتفرج	
عن	مجيع	األشخاص	املحتجزين	بموجب	هذا	القانون	أو	تقدمهم	فورًا	

اىل	القضاء«	1

	اللجنة	املعنية	بحقوق	االنسان،	الدورة	املائة،	جنيف،	11-29	ترشين	أول/	أكتوبر	2010،	النظر	يف	التقارير	املقدمة	 	1
من	قبل	الدول	األطراف	بموجب	املادة	40	العهد،	املالحظات	اخلتامية	بشأن	التقرير	الدوري	الرابع	لألردن.
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مقدمة

احلرية	الشخصية	حق	كفله	القانون	األسايس	الفلسطيني،	وأكدت	عليه	االتفاقيات	. 1
وأية	 حتفظات،	 بدون	 فلسطني	 دولة	 هلا	 انضمت	 التي	 اإلنسان	 حلقوق	 الدولية	
قيود	عىل	هذا	احلق	جيب	أن	تكون	وفق	القانون،	وجيب	أن	يكون	القانون	املقيد	
يتعلق	 فيام	 الدولية	 القانون	األسايس	واالتفاقيات	 مع	 متفقًا	ومنسجاًم	 احلق	 هلذا	
بالضامنات	املقرة	هلذا	احلق،	وإن	أي	احتجاز	أو	قبض	ألي	شخص	خالفًا	لتلك	
الضامنات	يقع	تعسفيًا،	ويشكل	جريمة	دستورية	موصوفة	يف	القانون	األسايس	

تتمثل	باالعتداء	عىل	احلرية	الشخصية	للمحتجز.
أكد	القانون	األسايس	الفلسطيني	يف	باب	احلقوق	واحلريات	العامة	عىل	أن	حقوق	. 2

حق	 الشخصية	 احلرية	 وأن	 االحرتام،	 وواجبة	 ملزمة	 العامة	 وحرياته	 اإلنسان	
طبيعي	وهي	مكفولة	وال	متس،	وأنه	ال	جيوز	القبض	عىل	أحد	أو	تفتيشه	أو	حبسه	
أو	تقييد	حريته	بأي	قيد	أو	منعه	من	التنقل	إال	بأمر	قضائي	ووفقًا	ألحكام	القانون،	
وعىل	وجوب	ابالغ	كل	من	يقبض	عليه	أو	يوقف	بأسباب	القبض	عليه	أو	إيقافه،	
وجيب	إعالمه	بلغة	يفهمها	باالهتام	املوجه	اليه،	وأن	يمكن	من	االتصال	بمحام،	
وأن	يقدم	للمحاكمة	دون	تأخري،	وأن	أي	اعتداء	عىل	احلريات	الشخصية	وحرمة	
احلياة	اخلاصة	لإلنسان	جريمة	ال	تسقط	الدعوى	اجلنائية	وال	املدنية	الناشئة	عنها	

بالتقادم	وتضمن	السلطة	الوطنية	تعويضًا	عاداًل	ملن	وقع	عليه	الرضر.
بضامنات	. 3 الشخصية	 احلرية	 يف	 احلق	 االنسان	 حلقوق	 الدولية	 املواثيق	 أحاطت	

واجبة	االلتزام،	حيث	أكد	اإلعالن	العاملي	حلقوق	االنسان	يف	املادة	)9(	عىل	عدم	
اخلاص	 الدويل	 العهد	 وأكد	 تعسفيًا،	 نفيه	 أو	 أو	حجزه	 إنسان	 أي	 اعتقال	 جواز	
باحلقوق	املدنية	والسياسية	يف	املادة	)9(	عىل	أنه	ال	جيوز	توقيف	أحد	أو	اعتقاله	
تعسفيًا،	وال	جيوز	حرمان	أحد	من	حريته	إال	ألسباب	ينص	عليها	القانون	وطبقًا	
املعني	 املتحدة	 لألمم	 العامل	 الفريق	 لتصنيف	 ووفقًا	 فيه،	 املقررة	 لإلجراءات	
التعسفي	فإن	أي	احتجاز	دون	سند	قانوين	يربر	احلرمان	من	 بمسألة	االحتجاز	
احلرية،	وأي	احتجاز	ناتج	عن	ممارسة	حقوق	حمددة	بموجب	االتفاقيات	الدولية	
من	 مجيعها	 العادلة،	 باملحاكمة	 املتصلة	 للمعايري	 انتهاك	 وأي	 اإلنسان،	 حلقوق	

اخلطورة	بحيث	تضفي	عىل	احلرمان	من	احلرية	طابعًا	تعسفيًا.
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احلرية	. 4 يف	 احلق	 تطال	 التي	 االنتهاكات	 وتوثيق	 رصد	 عىل	 احلق	 مؤسسة	 تعمل	
الشخصية	من	خالل	االحتجاز	أو	القبض	لألفراد	خالفًا	للقانون	ودون	مراعاة	
األسايس	 القانون	 يف	 للمواطنني	 املكفولة	 واملوضوعية	 اإلجرائية	 الضامنات	
أبرز	 الدولية	حلقوق	االنسان،	وكان	من	 الصلة	واالتفاقيات	 والترشيعات	ذات	
ذمة	 عىل	 االحتجاز	 وكذلك	 املحافظني،	 ذمة	 عىل	 االحتجاز	 االنتهاكات	 تلك	
اللجنة	األمنية	املشرتكة،	واالحتجاز	عىل	ذمة	رؤساء	األجهزة	األمنية،	وتتناول	
هذه	الورقة	االحتجاز	عىل	ذمة	املحافظني	باعتباره	األكثر	انتشارًا،	وألن	ما	يرسي	
عليه	من	توصيف	قانوين	يرسي	عىل	االحتجاز	عىل	ذمة	اللجنة	األمنية	املشرتكة	
هذا	 وقانونية	 دستورية	 مدى	 البحث	يف	 يتطلب	 بام	 األمنية،	 األجهزة	 رؤساء	 أو	
الفلسطينية	ذات	 املعدل	والترشيعات	 القانون	األسايس	 االحتجاز	باالستناد	إىل	

الصلة	واالتفاقيات	الدولية	حلقوق	اإلنسان.
5 .	)7( رقم	 األردين	 اجلرائم	 منع	 لقانون	 دقيقة	 مراجعة	 الورقة	عىل	 هذه	 اعتمدت	

عن	 ينم	 والذي	 األفراد؛	 احتجاز	 يف	 املحافظون	 اليه	 يستند	 الذي	 	1954 لسنة	
قصور	يف	فهم	املواد	القانونية	الناظمة	للقبض	واالحتجاز	بموجب	هذا	القانون،	
ومراجعة	 الصلة،	 ذات	 والترشيعات	 األسايس	 القانون	 مع	 تعارضه	 عىل	 عالوة	
اخلاص	بصالحيات	واختصاصات	 لسنة	2003	 رقم	)22(	 املحافظني	 ملرسوم	
املحافظني	بمنحهم	صفة	الضبط	القضائي	وصالحيات	القبض	يف	اجلرم	املشهود،	
األمر	الذي	يثري	تساؤالت	بشأن	مدى	قانونية	صفة	»الضبط	القضائي«	بموجب	
ومراجعة	 اجلزائية،	 اإلجراءات	 قانون	 عليه	 أكد	 ما	 وفق	 قانون	 وليس	 مرسوم	
أحكام	القضاء	الفلسطيني	الذي	استقر	اجتهاده	عىل	عدم	دستورية	االحتجاز	عىل	

ذمة	املحافظني	واعتربه	اعتداء	عىل	اختصاصات	القضاء	والنيابة	العامة.
ما	. 6 كل	 إلغاء	 أوجبت	 التي	 	)119( املادة	 وبخاصة	 األسايس	 القانون	 بتطبيق	

يتعارض	مع	أحكامه	نجد	أن	االحتجاز	عىل	ذمة	املحافظني،	سواء	باالستناد	إىل	
الفلسطيني،	خيالف	الضامنات	 قانون	منع	اجلرائم	األردين	أو	مرسوم	املحافظني	
الواردة	 النصوص	 تلك	 أن	 يعني	 بام	 األسايس،	 القانون	 يف	 الواردة	 الدستورية	
املذكور،	 الدستوري	 النص	 مع	 لتعارضها	 ملغاة	رصاحة	 اجلرائم	 منع	 قانون	 يف	
قبل	 من	 االجراء	 هذا	 وقف	 ويستوجب	 دستورية،	 جريمة	 يشكل	 وإعامهلا	
املحافظني،	عالوة	عىل	وقف	أية	إجراءات	بالقبض	أو	االحتجاز	خارج	املبادئ	
وحتديدًا	 الصلة؛	 ذات	 الفلسطينية	 والترشيعات	 األسايس	 القانون	 حددها	 التي	
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املادة	 يف	 نص	رصاحة	 الذي	 	2001 لسنة	 	)3( رقم	 اجلزائية	 اإلجراءات	 قانون	
)485(	عىل	إلغاء	كل	ما	يتعارض	مع	أحكامه،	وحيث	أن	اجراءات	االحتجاز	
املحافظني	 تتعارض	ومرسوم	 اجلرائم	 قانون	منع	 الواردة	يف	 املحافظني	 عىل	ذمة	
تتعارض	مع	الضامنات	الواردة	يف	قانون	اإلجراءات	اجلزائية	فإهنا	تعد	ملغاة	أيضًا	

بتعارضها	مع	أحكامه	لكونه	الحق	لتلك	الترشيعات.
	بتطبيق	االتفاقيات	الدولية	حلقوق	االنسان	التي	انضمت	هلا	دولة	فلسطني	بدون	. 7

حتفظات،	نجد	أن	قانون	منع	اجلرائم	يتعارض	مع	أحكام	العهد	الدويل	اخلاص	
املادة	)9(	 باحلقوق	املدنية	والسياسية؛	كونه	يشكل	»احتجازًا	تعسفيًا«	بموجب	
التعليق	 يف	 املتحدة	 األمم	 يف	 اإلنسان	 بحقوق	 املعنية	 اللجنة	 وبتأكيد	 العهد	 من	

العام	)35(	عىل	النص	املذكور.

االحتجاز على ذمة المحافظين السياق والممارسة

يقوم	املحافظون	باحتجاز	املواطنني	باالستناد	اىل	قانون	منع	اجلرائم	األردين	رقم	. 8
املترصف	 القانون	 ويمنح	 الغربية،	 الضفة	 يف	 املفعول	 ساري	 	1954 لسنة	 	)7(
»املحافظ«		سلطة	اصدار	أوامر	بالقبض	والتوقيف	لألفراد	وفق	ضوابط	ومعايري	
امتدادًا	لقوانني	منع	اجلرائم	األردين	 إليه	 حمددة،	ويعد	قانون	منع	اجلرائم	املشار	
لعام	 اجلرائم	 منع	 قانون	 يمنح	 اذ	 امللغاة،	 	1933 لسنة	 واالنتدايب	 	1927 لسنة	
1954	يف	املادة	)3(	املحافظ	صالحيات	القبض	واالحتجاز	لألشخاص	الذين	
وشك	 عىل	 بأهنم	 املحافظ	 تقنع	 ظروف	 يف	 خاص	 أو	 عام	 مكان	 يف	 يتواجدون	
ارتكاب	أي	جرم	أو	املساعدة	عىل	ارتكابه،	أو	أهنم	اعتادوا	اللصوصية	أو	الرسقة	
أو	حيازة	األموال	املرسوقة،	أو	اعتادوا	محاية	اللصوص	أو	ايوائهم	أو	املساعدة	
عىل	إخفاء	األموال	املرسوقة	أو	الترصف	فيها،	كذلك	األشخاص	الطلقاء	الذين	
وارد	 املذكور	 النص	 أن	 واملالحظ	 الناس.	 كفالة	خطرًا	عىل	 يعد	وجودهم	دون	
عىل	نحو	واسع	وفضفاض،	وال	يصلح	ان	يكون	نصًا	جتريميًا،	كونه	خيالف	مبدأ	
الرشعية	القائم	عىل	التوازن	والوضوح	يف	التجريم	والعقاب،	والذي	يعد	العمود	

الفقري	للنصوص	العقابية.
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ال	يتضمن	قانون	منع	اجلرائم	لعام	1954	اإلشارة	إىل	املحافظني	أو	صالحياهتم،	. 9
بل	تطرق	فقط	للمترصف	وصالحياته	بام	يشمل	حمافظ	العاصمة،	والحقا	تغري	
مسمى	)املترصف(	بمسمى	)حمافظ(	بموجب	املادة	)2(	من	قانون	مؤقت	معدل	
للقانون	 جديدة	 مادة	 بإضافة	 	1966 لسنة	 	)63( رقم	 العامة	 اإلدارة	 لقانون	
يستعاض	 	« أن	 الرقم	)6(	ونصت	عىل	 لسنة	1965	محلت	 األصيل	رقم	)10(	
سابق	 ترشيع	 أي	 يف	 وردت	 حيثام	 )مترصف(	 كلمة	 عن	 املحافظات	 مجيع	 يف	
حيل	 املحافظ	 أصبح	 وبذلك	 )حمافظ(.«2	 بكلمة	 املترصفني	 بصالحيات	 يتعلق	
بالقبض	 ويستمد	صالحياته	 	1954 لعام	 اجلرائم	 منع	 قانون	 يف	 املترصف	 حمل	

واالحتجاز	من	ذات	القانون.
احلق	. 10 طالت	 التي	 االنتهاكات	 من	 العديد	 اجلرائم	 منع	 قانون	 نصوص	 تضمنت	

يف	احلرية	الشخصية،	وحرية	التنقل	واإلقامة،	وانتهاك	ألبسط	ضامنات	املحاكمة	
املدة،	 بالسجن	غري	حمددة	 قرارات	 اصدار	 مطلقة	يف	 فللمحافظ	سلطة	 العادلة،	
الكفيل	 عىل	 واالعرتاض	 الكفيل	 تقديم	 وطلب	 التعهد،	 طلب	 وصالحيات	
تقديم	 من	 عليها	 يرتتب	 وما	 عدليه	 أو	 مالية	 الكفالة	 نوع	 وحتديد	 واستبداله،	
سندات	تسجيل	عقارات	إلمتام	إجراءات	الكفالة	أو	دفع	رسوم	عالية	وبعكس	

ذلك	يبقى	املشتبه	به	حمتجزا	حلني	تقديم	التعهد.3
حدد	قانون	منع	اجلرائم	اإلجراءات	واجبة	االتباع	يف	حاالت	القبض	واالحتجاز،	. 11

التبليغ	للحضور	أمام	املحافظ	يف	حاالت	االشتباه،	ويف	 فقد	أوجبت	املادة	)4(	
حال	عدم	حضور	املشتبه	به	يصار	إىل	إصدار	مذكرة	قبض	بحقه	من	قبل	املحافظ	
عىل	أن	جتري	حماكمته	من	قبل	املحافظ	خالل	أسبوع	من	تاريخ	إلقاء	القبض	عليه،	
به	بمجرد	احلضور	واالستامع	 املشتبه	 التحقيق	مع	 املادة	)5(	إجراء	 كام	أوجبت	
هناك	 أن	 ذلك	 بعد	 للمحافظ	 تبني	 واذا	 اليه،	 نسب	 فيام	 بينات	 وأية	 أقواله	 اىل	
أسبابًا	كافية	تدعوه	إلصدار	قرار	بتقديم	تعهد	من	املشتبه	به	يصدر	قرارًا	بذلك	
رشيطة	أن	ال	خيتلف	هذا	التعهد	عن	مضمون	مذكرة	التبليغ	أو	القبض،	ويف	حال	
عدم	قناعة	املحافظ	بام	نسب	إىل	املشتبه	به	بعد	سامع	أقوله	والبينات	املرفقة	يقرر	
ذمة	 عىل	 مبارشة	 االحتجاز	 جييز	 ال	 اجلرائم	 منع	 قانون	 أن	 بمعنى	 عنه.	 اإلفراج	
املحافظني	قبل	املرور	بتلك	اإلجراءات،	واإّل	فهناك	خمالفة	لإلجراءات	الواردة	يف	
	املراحل	االنتقالية	لنقل	السلطات	والصالحيات	وتغيري	املسميات	وأثرها	عىل	الترشيعات	السارية	–	)لغايات	عملية	 	2

دمج	الترشيعات(	–	معهد	احلقوق،	جامعة	بريزيت،	2009.
	التوقيف	اإلداري،	صالحيات	قضائية	بأيدي	تنفيذية،	املركز	الوطني	األردين	حلقوق	االنسان،	2009. 	3



9

االحتجاز على ذمة المحافظين

القانون	املذكور	عالوة	عىل	خمالفة	ضامنات	القبض	واالحتجاز	الواردة	يف	القانون	
األسايس	وقانون	اإلجراءات	اجلزائية.

أوجب	قانون	منع	اجلرائم	اتباع	اإلجراءات	املنصوص	عليها	يف	قانون	اإلجراءات	. 12
وحضور	 ومناقشتهم	 الشهود	 واستجواب	 الشهادة	 أخذ	 خيص	 فيام	 اجلزائية	
القرارات	رشيطة	أال	توجه	 املحامني	وتبليغ	األوامر	ومذكرات	احلضور	وتنفيذ	
هتم	خمتلفة	عن	التهم	املذكورة	يف	مذكرة	احلضور،	وعدم	جواز	اشتامل	التعهد	عىل	
أفعال	غري	املحافظة	عىل	األمن	أو	االمتناع	عن	أفعال	تعكر	صفو	الطمأنينة	العامة	
وأن	يكون	حسن	السرية.	وحيث	أن	قانون	منع	اجلرائم	نص	عىل	اتباع	اإلجراءات	
الواردة	يف	قانون	اإلجراءات	اجلزائية	يف	إجراءات	التحقيق	أمام	املحافظ	بام	يشمل	
االستجواب؛	فإن	عدم	عرض	املحتجز	عىل	ذمة	املحافظ	عىل	النيابة	العامة	بعد	
اإلجراءات	 وقانون	 اجلرائم	 منع	 لقانون	 خمالفة	 يشكل	 توقيفه	 من	 ساعة	 	)48(

اجلزائية	يف	آن	معًا.
منح	قانون	منع	اجلرائم	املحافظ	صالحيات	سجن	املشتبه	به	لفرتات	غري	حمددة	يف	. 13

احلاالت	التي	يمتنع	فيها	املشتبه	به	عن	تقديم	تعهد	بموجب	املادة	)5/2(،	وله	
مطلق	الصالحية	يف	حتديد	مدة	السجن،	ويف	احلاالت	التي	يعتقد	فيها	املحافظ	أنه	
باإلمكان	اإلفراج	عن	املشتبه	به	الذي	مل	يقدم	التعهد	يرفع	تقريرا	لوزير	الداخلية	
الذي	جيوز	له	اصدار	قرار	باإلفراج	عنه،	ويف	مجيع	احلاالت	جيوز	لوزير	الداخلية	
أن	يلغي	أي	تعهد	من	قبل	املحافظني	أو	أن	يعدله	ملصلحة	املشتبه	به.	وبالتايل،	فإن	
قانون	منع	اجلرائم	ال	يمنح	املحافظ	صالحية	سجن	املشتبه	به	إذا	حرض	أمامه	بعد	

تبليغه	وقدم	التعهد	الوارد	يف	القانون.
صالحيات	املحافظ	بسجن	املشتبه	به	بموجب	قانون	منع	اجلرائم	ليست	مطلقة،	. 14

وتنحرص	يف	احلاالت	التي	يرفض	فيها	املشتبه	به،	الذي	مثل	أمام	املحافظ،	تقديم	
يف	 الواردة	 باألفعال	 القيام	 وبعدم	 والسلوك	 السرية	 حسن	 يكون	 بأن	 »تعهد«	

مضمون	التبليغ	املوجه	للمشتبه	به.	
تضمن	قانون	منع	اجلرائم		فرض	اإلقامة	اجلربية	بقرار	من	املحافظ	بموجب	املادة	. 15

)12(	وذلك	يف	احلاالت	التي	يطلب	فيها	املحافظ	من	املشتبه	به	تقديم	تعهد	عىل	
حسن	السرية	وله	أن	يأمر	بوضع	املشتبه	به	حتت	رقابة	الرشطة	مدة	ال	تزيد	عن	
سنة	واحدة	بداًل	من	تقديم	التعهد	عىل	حسن	السرية،	أو	أن	يأمر	بكليهام،	وتشمل	
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اإلقامة	اجلربية	وفقًا	للامدة	)13(	من	القانون	بقاء	املشتبه	به	ضمن	حدود	املدينة	
أو	القرية	التي	يسكن	فيها	وعدم	اخلروج	منها	إال	بتفويض	خطي	من	قائد	املنطقة،	
وإعالم	قائد	املنطقة	عن	تغيري	مكان	اقامته	أو	سكنه،	واحلضور	إىل	أقرب	مركز	
رشطة	لتأكيد	احلضور،	وأن	يلتزم	منزله	من	بعد	غروب	الشمس	لغاية	رشوقها،	
قرار	 به	 املشتبه	 خالف	 حال	 ويف	 وقت،	 أي	 يف	 مسكنه	 بزيارة	 للرشطة	 والسامح	
اإلقامة	اجلربية	فإنه	يتعرض	للسجن	ملدة	ستة	أشهر	أو	لغرامة	مالية	قدرها	50 

دينار	أو	إىل	كلتا	العقوبتني.
اجلرائم	. 16 منع	 قانون	 بموجب	 املوقوفني	 أن	 األردين	 القضائي	 االجتهاد	 استقر	

التوقيف	 مراكز	 وليس	 والتأهيل،	 اإلصالح	 مراكز	 يف	 وضعهم	 يتم	 أن	 ينبغي	
كان	 حال	 يف	 النفسية	 باألمراض	 اخلاصة	 املصحات	 أو	 األمنية	 لألجهزة	 التابعة	
احتجاز	 فإن	 وبالتايل،	 اجلربية.	 اإلقامة	 يف	 للوضع	 باحلبس	خالفًا	 املحافظ	 قرار	
التأهيل	 مراكز	 يف	 وليس	 األمنية،	 األجهزة	 لدى	 املحافظ	 ذمة	 عىل	 أي	شخص	
واإلصالح	التي	تتبع	جهاز	الرشطة،	يعد	خمالفًا	بحد	ذاته	لقانون	منع	اجلرائم	وفق	

ما	أستقر	عليه	القضاء	األردين	عىل	هذا	الصعيد.4
وبذرائع	. 17 خمتلفة	 أشكااًل	 الغربية	 الضفة	 يف	 املحافظ	 ذمة	 عىل	 االحتجاز	 يتخذ	

متعددة	خالفًا	للضوابط	واملعايري	التي	وضعها	قانون	منع	اجلرائم	لعام	1954،	
عىل	 القبض	 من	خالل	 املحافظ	 قبل	 من	 مبارش	 بشكل	 االحتجاز	 يكون	 أن	 إما	
األمنية	 لألجهزة	 التابعة	 االحتجاز	 مراكز	 يف	 حمتجزين	 وإبقائهم	 األشخاص	
وبخاصة	جهازي	املخابرات	العامة	واألمن	الوقائي،	وهذه	احلاالت	نادرة	وفق	
األجهزة	 قبل	 من	 تم	 قد	 والقبض	 االحتجاز	 يكون	 أن	 أو	 احلق،	 مؤسسة	 توثيق	
األمنية	عىل	أن	تتقدم	بطلب		للمحافظ	بتوقيف	املحتجز	عىل	ذمته	ويستجيب	له	
املحافظ	دون	أن	يكون	له	أي	دور	يف	عملية	القبض	واالحتجاز	والتحقيق،	ويتم	
االحتجاز	يف	أماكن	غري	مراكز	اإلصالح	والتأهيل،	خالفًا	ملا	نص	عليه	قانون	منع	
اجلرائم	لعام	1954	وهي	حاالت	االحتجاز	األكثر	شيوعًا	عىل	ذمة	املحافظ	بناء	

عىل	طلب	األجهزة	األمنية.		
املحافظني	. 18 ذمة	 االحتجاز	عىل	 أن	حاالت	 إىل	 أيضًا	 »احلق«	 توثيقات	 كام	وتشري	

خترج	عن	حدود	احلاالت	املبينة	يف	املادة	)3(	من	قانون	منع	اجلرائم	سالفة	الذكر؛	
	حكم	حمكمة	العدل	العليا	يف	القضية	رقم	2004/8،	الصادر	بتاريخ	2004/1/28-منشورات	مركز	عدالة	انظر	 	4

كذلك	حكمها	بالقضية	رقـم	19 / 1996	تاريخ	24 / 4 / 1996	-منشورات	مركز	عدالة.
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والتي	منحت	املحافظ	صالحيات	القبض	واالحتجاز	عىل	أساسها.	ما	يعني	أن	
عمليات	االحتجاز	عىل	ذمة	املحافظني	تنتهك	قانون	منع	اجلرائم،	يف	ذاته،	وعىل	
اإلجراءات	 وقانون	 املعدل	 األسايس	 للقانون	 انتهاكها	 عىل	 عالوة	 واسع،	 نحو	

اجلزائية	واملعايري	الدولية	ذات	الصلة.
عن	. 19 باإلفراج	 اخلاصة	 املحاكم	 قرارات	 بعض	 تنفيذ	 األمنية	 األجهزة	 ترفض	

ذمة	 عىل	 االحتجاز	 رهن	 ابقاءهم	 وتربر	 الرباءة،	 أو	 بالكفالة	 سواء	 املحتجزين	
 2003 لعام	 املعدل	 الفلسطيني	 األسايس	 القانون	 ألحكام	 انتهاك	 يف	 املحافظ،	
القبض	 ضامنات	 بشأن	 	2001 لعام	 اجلزائية	 اإلجراءات	 وقانون	 وتعديالته	
واالحتجاز،	وبام	خيالف	أيضًا	قانون	منع	اجلرائم	األردين	لعام	1954،	ويتوجب	
عىل	املحافظني	واألجهزة	األمنية	احرتام	أحكام	القضاء،	باعتبار	حجية	األحكام	
إىل	 التنفيذية	 السلطة	 خمالفة	 وتكون	 املرشوعية،	 مصادر	 من	 مصدرًا	 القضائية	
مبدأ	 خمالفة	 وبالتايل	 القانون،	 خمالفة	 قبيل	 من	 القضائي،	 احلكم	 إليه	 انتهى	 ما	
املرشوعية،	5		وعدم	تنفيذ	أحكام	القضاء	يعد	جريمة	دستورية	وقانونية	موصوفة	
يف	املادة	)106(	من	القانون	األسايس	املعدل	واملادة	)182(	من	قانون	العقوبات	

النافذ	وتتمثل	يف	حجز	احلرية	الشخصية	خالفًا	للقانون.
إىل	. 20 املحافظون	 يعمد	 املجتمعي،	 العنف	 النساء	من	 بغياب	قوانني	خاصة	بحامية	

والسجون	 احلامية	 مراكز	 لدى	 وإيداعهن	 باخلطر	 املهددة	حياهتن	 النساء	 توقيف	
منع	 قانون	 اىل	 باالستناد	 وذلك	 حياهتن6،	 عىل	 احلفاظ	 بحجة	 بالنساء	 اخلاصة	
لعام	 اجلرائم	 منع	 قانون	 خيالف	 االحتجاز	 هذا	 أن	 إال	 	،1954 لعام	 اجلرائم	
اجلزائية	 اإلجراءات	 وقانون	 املعدل،	 الفلسطيني	 األسايس	 والقانون	 	،1954
الفلسطيني	بشأن	ضامنات	القبض	واالحتجاز،	حيث	يعترب	احتجاز	النساء	بمربر	
محايتهن	أقسى	أشكال	العنف	النفيس	واجلسدي	للنساء	والفتيات	الضحايا،	كام	أن	
احتجازهن	عىل	ذمة	املحافظ	يشكل	تعزيزًا	للصورة	النمطية	التمييزية	يف	املجتمع	
اجتاه	النساء،	وإن	معاجلة	محاية	النساء	من	العنف	تكون	بوجود	ترشيعات	حلامية	

	د.	حممود	حافظ،	القضاء	اإلداري	يف	األردن،	ط1،	منشورات	اجلامعة	األردنية	-عامن،	1987،	ص	16 	5
القانون،	 عىل	 االلتفاف	 ضحايا	 املحافظ	 ذمة	 عىل	 موقوفون	 أريج،	 وشبكة	 وطن	 لتلفزيون	 استقصائي	 حتقيق	 	6
التايل: االلكرتوين	 الرابط	 عرب	 	2017/11/9 بتاريخ	 عليه	 االطالع	 جرى	 	،2014/9/2 بتاريخ	  منشور	

 http://www.wattan.tv/tv/104148.html 

رصد	تلفزيون	وطن	لألنباء	حالة	اجتامعية	إلمرأة	أوقفت	بعد	خالفات	أرسية	عىل	ذمة	املحافظ،	وهي	إيلني	احلموري،	
وذلك	بعد	إشكال	مرير	مع	زوجها	وأرسهتا.	تقول	إيلني	إهنا	تزوجت	يف	الرابعة	عرشة	من	عمرها،	وزوجها	كان	ييسء	
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النساء	من	العنف	بام	حيفظ	كرامتهن	وحيافظ	عىل	صورهتن	يف	املجتمع	واألرسة.
يقوم	املحافظ	باحتجاز	أشخاص	لدى	مراكز	احتجاز	األجهزة	األمنية	باالستناد	. 21

اىل	قانون	منع	اجلرام	بحجة	احلفاظ	عىل	حياهتم	ومحايتهم	من	االعتقال	أو	االغتيال	
إىل	أي	 يستند	 من	جانب	االحتالل	اإلرسائييل،	واحتجاز	هؤالء	األشخاص	ال	
الواردة	 الصلة	 ذات	 والقوانني	 القانون	األسايس	 أحكام	 قانوين	وخيالف	 أساس	
بشأن	ضامنات	القبض	واالحتجاز،	حيث	وثقت	»احلق«	العديد	من	هذه	احلاالت	
ومعظمها	تم	اعتقاهلم	بعد	خروجهم	من	مراكز	احتجاز	األجهزة	األمنية	من	قبل	
سلطات	االحتالل،	بام	يثري	تساؤالت	حول	املغزى	من	احتجازهم	لفرتات	طويلة	
فور	 اإلرسائييل	 االحتالل	 قبل	 من	 اعتقاهلم	 يتم	 وبالنتيجة	 املحافظني	 ذمة	 عىل	

خروجهم.

الثبوتية	)جواز	سفري	 أوراقي	 واحتجاز	 باحتجازي	 ووالدي	 بني	زوجي	 مؤامرة	 بوجود	 تفاجأت	 تقول	 معاملتها،	
وجوازات	سفر	أوالدي(	كام	احتجزين	والدي	يف	بيته	بقرية	بيت	دجن	)نابلس(	ملدة	عام	وثالثة	شهور،	حتى	متكنت	
من	اهلرب	واللجوء	إىل	مركز	محاية	األرسة	يف	نابلس،	وقدمُت	شكوى	ضد	والدي	للحصول	عىل	أوراقي	الثبوتية.	
كام	تفاجأت	إيلني	بتسفري	ثالثة	من	أبنائها	إىل	زوجها	يف	الكويت،	لينتهي	هبا	املطاف	يف	قرية	)أرحيا(،	حيث	أقامت	يف	
املركز	البيئي	نحو	شهر،	بانتظار	استصدار	جواز	سفر	بديل.	من	جانبه،	قال	حمافظ	أرحيا	ماجد	الفتيان،	إن	»شكاوى	
وصلته	من	أهايل	قرية	العوجا	حول	ترصفات	إيلني		تصفها	بــ)غري	املقبولة	اجتامعيا(«،	اليشء	الذي	نفاه	العاملون	
ساعات	 يف	 خترج	 ومل	 واألخالق	 السلوك	 »حسنة	 كانت	 أهنا	 مؤكدين	 وتفصيال،	 مجلة	 البيئي	 املركز	 يف	 واملسؤولون	
لألنباء«	 »وطن	 لــ	 املركز	 شهادة	 الرضورية«.ويف	 حاجاهتا	 قضاء	 عىل	 أحيانا	 يساعدوهنا	 كانوا	 حيث	 لياًل،	 متأخرة	
فوجئت	إيلني	بشقيقها	وعمها	حيرضان	إليها،	ويطلبان	من	إيلني	العودة	للبيت،	فتدخلت	الرشطة،	وأقنعتها	بالذهاب	
إىل	مقر	حمافظة	أرحيا،	كي	يوقع	أهلها	عىل	تعهد	بعدم	التعرض	هلا،	بينام	كان	املطلوب	منها	حني	وصلت	هناك،	التوقيع	
عىل	تنازهلا	عن	الدعوة	التي	رفعتها	ضد	والدها،	ومقابل	إرصارها	عىل	رفض	التوقيع،	هددها	املحافظ	بالسجن	خياًرا	
آخر	غري	التوقيع.	حيث	أن	املحافظ	نقل	إيلني	إىل	دائرة	محاية	األرسة	بعد	أسبوع	بدال	من	إطالق	رساحها،	لتمكث	
شهًرا	ونصف	يف	سجن	نابلس	دون	إطالق	رساحها،	ومل	توجه	إليها	أي	هتمة	وإىل	اآلن	التزال	تنازع	الستعادة	أبنائها.
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المعايير  بموجب  المحافظين  ذمة  على  االحتجاز 
الدولية لحقوق االنسان

اتفاقيات	. 22 بينها	 ومن	 الدولية،	 االتفاقيات	 من	 للعديد	 فلسطني	 دولة	 انضامم	 	 	
أساسية	حلقوق	اإلنسان،	بدون	حتفظات،	أوجب	عليها	مجلة	من	االلتزامات،	ال	
سيام	االلتزامات	الواردة	يف	العهد	الدويل	اخلاص	باحلقوق	املدنية	والسياسية	الذي	
أكد	يف	املادة	)9(	عىل	عدم	جواز	توقيف	أي	شخص	أو	اعتقاله	تعسفًا،	وضامن	
قانونية	 يف	 تفصل	 حمكمة	 اىل	 والرجوع	 قضائية،	 سلطة	 اىل	 موقوف	 أي	 تقديم	
احتجازه	وتأمر	باإلفراج	عنه	إذا	كان	االحتجاز	غري	قانوين،	ويعد	ذلك	أحد	اهم	

ضامنات	املحاكة	العادلة	وحق	كل	مواطن	يف	احلرية	ويف	األمان	عىل	شخصه.
	أكدت	اللجنة	املعنية	بحقوق	االنسان	يف	تعليقها	العام	رقم	)35(	بشأن	املادة	)9(	. 23

من	العهد	الدويل	اخلاص	باحلقوق	املدنية	والسياسية	أن	فرض	االعتقال	ألسباب	
أمنية	والذي	يطلق	عليه	اسم	)االعتقال	أو	احلبس	اإلداري(	دون	تقديم	املحتجز	
اىل	هيئة	قضائية	بتهم	جنائية،	يشكل	يف	نظر	اللجنة	خماطر	شديدة	حلدوث	سلب	
احتجازًا	 العادة	 يف	 يشكل	 أن	 االحتجاز	 هذا	 مثل	 شأن	 ومن	 للحرية،	 تعسفي	
تعسفيًا	نظرًا	لوجود	تدابري	فعاله	أخرى	ملعاجلة	املخاطر	التي	تدعيها	الدول	بام	يف	

ذلك	نظام	العدالة	اجلنائية.7
اجلرائم	. 24 منع	 قانون	 منح	 بشأن	 قلقها	 عن	 االنسان	 بحقوق	 املعنية	 اللجنة	 عربت	

األردين	لسنة	1954	-	الساري	يف	الضفة	الغربية	-	احلكام	اإلداريني	صالحيات	
متكنهم	من	توقيف	أي	شخص	يعتربون	أنه	يمثل	خطرًا	عىل	املجتمع،	وذلك	دون	
قرار	اهتام	أو	توفري	الضامنات	القانونية	ودون	صدور	أمر	قضائي،	وطالبت	اللجنة	
األردن	بوضع	حدًا	لالحتجاز	اإلداري،	وتعديل	القانون	املتعلق	بمنع	اجلرائم	بام	
املدنية	والسياسية	واالفراج	 باحلقوق	 الدويل	اخلاص	 العهد	 جيعله	موائاًم	ألحكام	
اىل	 فورًا	 تقديمهم	 أو	 القانون	 هذا	 بموجب	 املحتجزين	 األشخاص	 مجيع	 عن	

القضاء.8
	اللجنة	املعنية	بحقوق	االنسان،	الوثيقة	رقم	)CCPR/C/GC/35(	التعليق	العام	رقم	)35(،	املادة	)9(	من	العهد	الدويل	 	7

اخلاص	باحلقوق				املدنية	والسياسية،	)حق	الفرد	يف	احلرية	واألمان	عىل	شخصه(.
اللجنة	املعنية	بحقوق	االنسان،	الوثيقة	رقم	)CCPR/C/JOR/CO/4	(الدورة	املائة،	جنيف،	11-29	ترشين	األول/ 	8
اخلتامية	 املالحظات	 العهد،	 من	 	40 املادة	 بموجب	 األطراف	 الدول	 من	 املقدمة	 التقارير	 يف	 النظر	 	،2010 أكتوبر	
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عربت	جلنة	مناهضة	التعذيب	يف	مالحظاهتا	اخلتامية	بشأن	التقرير	الدوري	الثالث	. 25
لألردن	عن	قلقها	الشديد	الستمرار	استخدام	الدولة	الطرف	االحتجاز	اإلداري	
بموجب	قانون	منع	اجلرائم	لسنة	)1954(،	الذي	يسمح	باالحتجاز	دون	توجيه	
هتمة،	وكذلك	عدم	الفصل	بني	السلطات	وبخاصة	التنفيذية	والقضائية،	كذلك	
استخدام	االحتجاز	اإلداري	بحق	النساء	والفتيات	اللوايت	يقعن	ضحايا	للعنف،	
ممارسة	 الغاء	 بشأن	 السابقة	 توصيتها	 اللجنة	 وكررت	 محايتهن،	 ذريعة	 حتت	
منع	 قانون	 لتعديل	 فورية	 تدابري	 اختاذ	 اىل	 األردن	 ودعت	 اإلداري،	 االحتجاز	
اجلرائم	بام	يتواءم	مع	معايري	حقوق	االنسان	الدولية	ومع	التزامات	الدولة	الطرف	

بموجب	اتفاقية	مناهضة	التعذيب		أو	الغائه.9
اللتزاماهتا	. 26 الدول	 احرتام	 رضورة	 عىل	 املتحدة	 لألمم	 العامة	 اجلمعية	 أكدت	 	

قرارها	 يف	 وعارضت	 االنسان،	 الدولية	حلقوق	 للمعاهدات	 االنضامم	 بموجب	
حد	 يبلغ	 الذي	 احلرية	 من	 احلرمان	 أشكال	 من	 شكل	 أي	 	)159/62( رقم	
وضع	الشخص	املحتجز	خارج	نطاق	محاية	القانون،	وحثت	الدول	عىل	احرتام	
مجيع	 معاملة	 وعىل	 وكرامتهم	 وأمنهم	 األشخاص	 بحرية	 املتعلقة	 الضامنات	
السجناء	يف	مجيع	أماكن	االحتجاز	وفقًا	للقانون	الدويل،	بام	يف	ذلك	قانون	حقوق	

االنسان	والقانون	اإلنساين	الدويل.10
	الفريق	العامل	املعني	بمسألة	االحتجاز	التعسفي،	وهو	اهليئة	الوحيدة	يف	املنظومة	. 27

الدولية	حلقوق	اإلنسان	الذي	عهدت	اليه	جلنة	حقوق	االنسان	السابقة	وجملس	
التعسفي	من	احلرية	والنظر	 حقوق	االنسان	بوالية	حمددة	ملتابعة	قضايا	احلرمان	
فيها،	وهبذه	الصفة،	قد	فرس	وأنفذ	القواعد	القانونية	الدولية	املتعلقة	باحلرمان	من	
والدولية،	وعمل	 واإلقليمية	 الوطنية	 القضائية	 الواليات	 تطورت	يف	 احلرية	كام	
عىل	حتديد	تعريف	ونطاق	احلرمان	التعسفي	من	احلرية	يف	القانون	الدويل	حلقوق	
اآلليات	 واجتهادات	 الدويل،	 املعاهدات	 قانون	 استعراض	 خالل	 من	 االنسان	
الدولية	واإلقليمية	حلامية	حقوق	االنسان،	حيث	اعترب	ومن	ضمن	معايري	أخرى،	
أن	احلرمان	من	احلرية	يكون	تعسفيًا	إذا	اتضحت	استحالة	االحتجاج	بأي	أساس	

اخلاصة	بتقرير	األردن.
جلنة	مناهضة	التعذيب،	وثيقة	رقم	)CAT/C/JOR/CO/3(،	املالحظات	اخلتامية	بشأن	التقرير	الدوري	الثالث	لألردن،	 	9

.2016/1/29
بتاريخ	 العامة	 اجلمعية	 اختذته	 قرار	 االعامل،	 من	جدول	 البند	)70/ب(	 والستون،	 الثانية	 الدورة	 العامة،	 اجلمعية	 	 	10
A/( رقم	 وثيقة	 اإلرهاب	 مكافحة	 سياق	 يف	 األساسية	 واحلريات	 االنسان	 حقوق	 محاية	 	،2007/12/18

.)159/62/RES
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جزئيًا	 أو	 كليًا	 متقيد	 غري	 االحتجاز	 كان	 إذا	 احلرية؛	 من	 احلرمان	 لتربير	 قانوين	
بالقواعد	الدولية	املتصلة	باحلق	يف	حماكمة	عادلة؛	اذا	كان	احلرمان	من	احلرية	نامجًا	
شكل	 اذا	 االنسان؛	 حلقوق	 العاملي	 اإلعالن	 تضمنها	 معينة	 حقوق	 ممارسة	 عن	
اىل	 هيدف	 نحو	 عىل	 	 التمييز	 بسبب	 الدويل	 للقانون	 انتهاكًا	 احلرية	 من	 احلرمان	

جتاهل	املساواة	يف	حقوق	االنسان	أو	قد	يؤدي	اىل	ذلك.	.11
	تستند	ضامنات	املحاكمة	العادلة	عىل	مبادئ	ومعايري	وردت	يف	عديد	من	الصكوك	. 28

والعهد	 اإلنسان	 حلقوق	 العاملي	 اإلعالن	 وبخاصة	 االنسان؛	 حلقوق	 الدولية	
الفقرة	 املبادئ	ما	تضمنته	 املدنية	والسياسية،	ومن	هذه	 الدويل	اخلاص	باحلقوق	
والتي	 والسياسية	 املدنية	 باحلقوق	 اخلاص	 الدويل	 العهد	 من	 	)9( املادة	 من	 	)3(
تقيض	بوجوب	مثول	مجيع	األشخاص	الذين	يعتقلون	أو	حيتجزون	بتهمة	جنائية	
دون	إبطاء	أمام	قاض	أو	أحد	املوظفني	املخولني	قانونًا	بوظيفة	قضائية،	وينطبق	
بحقوق	 املعنية	 اللجنة	 أكدت	 وقد	 استثناء،	 دون	 احلاالت	 مجيع	 يف	 الرشط	 هذا	
االنسان		يف	تعليقها	العام	رقم	)35(	أن	رشط	مثول	املحتجز	أمام	جهة	قضائية	
الشخص	 كان	 طاملا	 رسمي	 بشكل	 االهتامات	 تأكيد	 قبل	 أيضًا	 يكون	 أن	 جيب	
حمتجزا	لالشتباه،	وذلك	هبدف	كفالة	قيام	رقابة	قضائية	عىل	احتجاز	األشخاص	
قيد	التحقيق	وقبل	املحاكمة؛	وأكدت	عىل	أن	املامرسة	السليمة	للسلطة	القضائية	
هو	أن	متارس	تلك	السلطة	عىل	يد	جهة	خمتصة	مستقلة	وغري	متحيزة	يف	القضايا	
التي	تعاجلها،	حيث	اعتربت	اللجنة	أنه	ال	يمكن	اعتبار	املدعي	العام	موظفًا	خمواًل	
الدويل	 العهد	 من	 	)9( املادة	 من	 	)3( الفقرة	 بموجب	 القضائية	 السلطة	 ممارسة	

اخلاص	باحلقوق	املدنية	والسياسية.12

	جملس	حقوق	االنسان،	الوثيقة	رقم	)A/HRC/44/22(	الدورة	الثانية	والعرشين،	البند	)3(	من	جدول	االعامل،	 	11
العامل	 الفريق	 تقرير	 والثقافية،	 واالجتامعية	 واالقتصادية	 والسياسية	 املدنية	 االنسان،	 	حقوق	 	 	 تعزيز	ومحاية	مجيع	

املعني	باالحتجاز	التعسفي	2012/12/24.
اللجنة	املعنية	بحقوق	االنسان،	الوثيقة	رقم	)CCPR/C/GC/35(	التعليق	العام	رقم	)35(،	املادة	)9(	من	العهد	الدويل	 	12

اخلاص	باحلقوق	املدنية	والسياسية،	)حق	الفرد	يف	احلرية	واألمان	عىل	شخصه(
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االحتجاز على ذمة المحافظين بموجب التشريعات 
الفلسطينية 

واالحتجاز	. 29 القبض	 إجراءات	 املعدل	 الفلسطيني	 األسايس	 القانون	 أحاط	 	
بضامنات	عديدة	يتوجب	احرتامها	من	قبل	اجلهات	املكلفة	بإنفاذ	القانون،	حيث	
الشخصية	حق	طبيعي	وهي	مكفولة	ال	 »احلرية	 أن	 املادة	)1/11(	عىل	 أكد	يف	
متس«،	وأن	أي		قيد	عىل	هذا	احلق	جيب	أن	يكون	متسقًا	والضامنات	الدستورية	
االنسان،	 حلقوق	 الدولية	 واالتفاقيات	 األسايس	 القانون	 أقرها	 التي	 احلق	 هلذا	
ومن	تلك	القيود	ما	جاء	يف	املادة	)2/11(	من	القانون	األسايس	والتي	شددت	
عىل	أنه	»	ال	جيوز	القبض	عىل	أحد	أو	تفتيشه	أو	حبسه	أو	تقييد	حريته	بأي	قيد	أو	
منعه	من	التنقل	إال	بأمر	قضائي	وفقًا	ألحكام	القانون،	وحيدد	القانون	مدة	احلبس	
االحتياطي،	وال	جيوز	احلجز	أو	احلبس	يف	غري	األماكن	اخلاضعة	للقوانني	اخلاصة	

بتنظيم	السجون«.
	وبالتايل	فإن	إن	أي	قبض	أو	احتجاز،	يتم	دون	أمر	قضائي،	هو	انتهاك	للقانون	. 30

بموجب	 موصوفة	 دستورية	 ويشكل	جريمة	 الدستورية،	 وللضامنات	 األسايس	
أي	من	 اعتداء	عىل	 »كل	 أن	 أكدت	عىل	 التي	 األسايس	 القانون	 من	 املادة	)32(	
احلقوق	 من	 وغريها	 لإلنسان	 اخلاصة	 احلياة	 حرمة	 أو	 الشخصية	 احلريات	
تسقط	 ال	 جريمة	 القانون،	 أو	 األسايس	 القانون	 يكفلها	 التي	 العامة	 واحلريات	
الوطنية	 السلطة	 وتضمن	 بالتقادم،	 عنها	 الناشئة	 املدنية	 وال	 اجلنائية	 الدعوى	

تعويضًا	عاداًل	ملن	وقع	عليه	الرضر«.
مع	. 31 منسجاًم	 	2001 لسنة	 	)3( رقم	 الفلسطيني	 اجلزائية	 اإلجراءات	 قانون	 جاء	

الشخصية،	 احلرية	 للحق	يف	 القانون	األسايس	 أقرها	 التي	 الدستورية	 الضامنات	
حيث	أكد	يف	املادة	)29(	عىل	أنه	»	ال	جيوز	القبض	عىل	أحد	أو	حبسه	إال	بأمر	
من	اجلهة	املختصة	بذلك	قانونًا«،	واجلهات	املختصة	بموجب	القانون	هي	النيابة	
أو	 ومبارشهتا،	 اجلزائية	 الدعوى	 إقامة	 يف	 اختصاص	 جهة	 كوهنا	 املدنية	 العامة	
القضاء،	أو	أن	يتم	القبض	عىل	الشخص	بدون	مذكرة	يف	حالة	اجلرم	املشهود	من	
قبل	مأموري	الضبط	القضائي،	وتوقيف	أي	شخص	دون	االلتزام	بتلك	املعايري	
التي	حددها	القانون	األسايس	وقانون	اإلجراءات	اجلزائية	يعد	احتجازًا	تعسفيًا.
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أسباب	. 32 يف	 تنظر	 خمتصة	 حمكمة	 عىل	 تأخري	 دون	 املحتجز	 عرض	 يتم	 أن	 ينبغي	
توقيفه،	وأن	يبلغ	بأسباب	القبض	عليه	واالهتام	املوجه	له،	مع	متكينه	من	االتصال	
التي	 	)12( املادة	 يف	 الفلسطيني	 األسايس	 القانون	 عليه	 أكد	 ما	 هذا	 حمامي،	 مع	
نصت	عىل	أن	»	يبلغ	كل	من	يقبض	عليه	أو	يوقف	بأسباب	القبض	عليه	أو	إيقافه،	
وجيب	اعالمه	رسيعًا	بلغة	يفهمها	باالهتام	املوجه	اليه،	وأن	يمكن	من	االتصال	
املحتجز	 عرض	 عدم	 فإن	 وبالتايل	 تأخري«.	 دون	 للمحاكمة	 يقدم	 وأن	 بمحام،	
عىل	املحكمة	املختصة	للنظر	يف	أسباب	توقيفه،	وبقائه	حمتجزًا	عىل	ذمة	املحافظ،	
بشأن	 الفلسطيني	 األسايس	 القانون	 يف	 الواردة	 الدستورية	 الضامنات	 ينتهك	
اإلجراءات	 قانون	 يف	 الواردة	 العادلة	 املحاكمة	 وضامنات	 واالحتجاز،	 القبض	
اجلزائية	الفلسطيني،	والضامنات	الواردة	يف	العهد	الدويل	اخلاص	باحلقوق	املدنية	

والسياسية	بشأن	احلق	يف	احلرية	الشخصية.
القانون	. 33 عليه	 أكد	 ما	 وهذا	 االساسية،	 القانونية	 املبادئ	 من	 الرباءة	 قرينة	 تعترب	

األسايس	الفلسطيني	الذي	نص	يف	املادة	)14(	عىل	أن	»	املتهم	بريء	حتى	تثبت	
إدانته	من	حمكمة	قانونية	تكفل	له	فيها	ضامنات	الدفاع	عن	نفسه،	وكل	متهم	يف	
حلقوق	 الدولية	 املواثيق	 يف	 وكذلك	 عنه«.	 يدافع	 حمام	 له	 يكون	 أن	 جيب	 جناية	
االنسان	حيث	نص	اإلعالن	العاملي	حلقوق	االنسان	يف	املادة	)11(	منه	عىل	أن	
»	كل	شخص	متهم	بجريمة	يعترب	بريئًا	إىل	أن	يثبت	ارتكابه	هلا	قانونًا	يف	حماكمة	
علنية	تكون	قد	وفرت	له	فيها	مجيع	الضامنات	الالزمة	للدفاع	عنه«.	وكذلك	العهد	
الدويل	اخلاص	باحلقوق	املدنية	والسياسية	حيث	نص	يف	املادة	)2/14(	عىل	أن«	
من	حق	كل	متهم	بارتكاب	جريمة	أن	يعترب	بريئًا	إىل	أن	يثبت	عليه	اجلرم	قانونيًا«.	
ما	يعني	أن	إبقاء	املحتجز	عىل	ذمة	املحافظ،	دون	تقديمه	ملحاكمة	عادلة،	تضمن	
له	فيها	حق	الدفاع	عنه	نفسه،	يعد	جريمة	دستورية	موصوفة	يف	القانون	األسايس	
وقانون	العقوبات	وانتهاكًا	لالتفاقيات	الدولية	التي	انضمت	هلا	دولة	فلسطني.

تشري	املامرسة	يف	الواقع	العميل	لالحتجاز	عىل	ذمة	املحافظ	أن	هذا	االحتجاز	أصبح	. 34
هيدف	إىل	إيقاع	عقوبة	عىل	املحتجز،	وال	يعد	يف	إطار	التوقيف	متهيدًا	للمحاكمة،	
حيث	ال	يقدم	املحتجزون	عىل	ذمة	املحافظني	للمحاكمة،	وهذا	ينتهك	احلق	يف	
احلرية	الشخصية	وضامنات	املحاكمة	العادلة،	وينتهك	مبدأ	الرشعية	اجلزائية	)ال	
جريمة	وال	عقوبة	اال	بنص	قانوين(	كام	أن	احتجاز	األشخاص	من	قبل	املحافظني	
قبيل	 من	 يعد	 للمحاكمة	 تقديمهم	 دون	 حمتجزين	 وإبقائهم	 قضائي	 أمر	 دون	
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العقوبة	التي	خترج	عن	مبدأ	)ال	عقوبة	اال	بحكم	قضائي(	بام	خيالف	ما	أكد	عليه	
القانون	األسايس	املعدل	يف	املادة	)15(	والتي	نصت	عىل	أن	»	العقوبة	شخصية،	
توقع	 وال	 قانوين،	 بنص	 إال	 عقوبة	 وال	 جريمة	 وال	 اجلامعية،	 العقوبات	 ومتنع	
عقوبة	إال	بحكم	قضائي،	وال	عقاب	إال	عىل	األفعال	الالحقة	لنفاذ	القانون«.	ما	
يعني	أن	االحتجاز	عىل	ذمة	املحافظني	ينطوي	عىل	مجلة	من	االنتهاكات	للمبادىء	

واألحكام	الدستورية.
ينص	قانون	مكافحة	الفساد	رقم	)1(	لسنة	2005	عىل	أن	إساءة	استعامل	السلطة	. 35

خالفًا	للقانون	تعترب	»جريمة	فساد«	لغايات	تطبيق	أحكام	قانون	مكافحة	الفساد.	
وهذا	ما	أكدت	عليه	حمكمة	العدل	العليا	بقرارها	رقم	)2015/155(	بأن	أي	
قبض	أو	توقيف	أو	احتجاز	يقوم	به	املحافظ	يف	غري	حاالت	اجلرم	املشهود	هو	من	
قبل	االحتجاز	التعسفي	املشوب	بعيب	استعامل	السلطة	وخمالف	للقانون	وجيب	
الغاؤه،	وبذلك	يشكل	االحتجاز	عىل	ذمة	املحافظ	يف	غري	حاالت	القبض	باجلرم	

املشهود	جريمة	فساد	لغايات	تطبيق	قانون	مكافحة	الفساد.
رغم	العديد	من	البالغات	التي	قدمتها	مؤسسة	احلق	للنيابة	العامة،	وهيئة	مكافحة	. 36

الفساد،	للتحقيق	يف	جرائم	احتجاز	مواطنني	عىل	ذمة	املحافظني،	وحصوهلا	عىل	
ردود	هبذا	اخلصوص	من	قبل	النائب	العامة	ورئيس	هيئة	مكافحة	الفساد،	إال	أن	
مجيع	الردود	التي	وصلت	إىل	»احلق«	مل	تتضمن	فتح	حتقيق	جرائي	من	قبل	النيابة	
العامة،	أو	إحالة	إىل	النيابة	املنتدبة	من	قبل	هيئة	مكافحة	الفساد،	ومل	يتم	إدانة	أي	

حمافظ	بتلك	اجلرائم	لغاية	اآلن.
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ضوء  في  المحافظين  ذمة  على  االحتجاز 
صالحياتهم واختصاصاتهم 

املحافظني؛	. 37 اختصاصات	 بشأن	 لسنة	2003	 	)22( رقم	 الرئايس	 املرسوم	 حدد	
االمن	 عىل	 احلفاظ	 	.1 التايل:	 النحو	 عىل	 	)5( املادة	 يف	 املحافظني	 صالحيات	
العام	واألخالق	والنظام	واآلداب	العامة	والصحة	العامة	ومحاية	احلريات	العامة	
األمن	يف	حمافظته	 العامة	واخلاصة	وحتقيق	 األمالك	 املواطنني	2.	محاية	 وحقوق	
يعاونه	يف	ذلك	قادة	الرشطة	واالمن	العام	يف	املحافظة	وأن	يكون	هناك	اجتامعات	
دورية	ودائمة	بينهم	3.	العمل	عىل	الرقي	االقتصادي	والعمراين	واالجتامعي	يف	
املحافظة	وحتقيق	املساواة	والعدالة	وضامن	سيادة	القانون	4.	اختاذ	كافة	التدابري	

واإلجراءات	الالزمة	ملواجهة	الكوارث	الطبيعية	واحلوادث	ذات	األمهية«.	
تطرق	املرسوم	الرئايس	املذكور	لصفة	الضبط	القضائي	يف	املادة	)7(	والتي	نصت	. 38

عىل	أنه	»	وفقًا	ألحكام	القانون	يقوم	املحافظ	بوظيفة	الضبطية	القضائية	فيام	يتعلق	
باجلرم	املشهود،	وإبالغ	النيابة	العامة	عن	اجلرائم	غري	املشهودة	التي	يطلع	عليها«.	
وحيث	أن	قانون	اإلجراءات	اجلزائية	حدد	يف	املادة	)21(	الفئات	املمنوحة	صفة	
الضبط	القضائي،	وأكد	يف	الفقرة	الرابعة	من	ذات	املادة	عىل	فئات	أخرى	متنح	صفة	
الضبط	القضائي	بموجب	»القانون«،	فإن	صفة	الضبط	القضائي	للمحافظني	مل	
آخر،	 قانون	 أي	 ترد	يف	 ومل	 كام	 للعام	1954	 األردين	 اجلرائم	 منع	 قانون	 ترد	يف	
وبالتايل	فإن	ما	هو	وارد	يف	مرسوم	اختصاصات	املحافظني	بشأن	صفة	الضبطية	
صفة	 أن	 من	 اجلزائية	 اإلجراءات	 قانون	 عليه	 نص	 ملا	 خمالفًا	 جاء	 قد	 القضائية	
الضبط	القضائي	متنح	من	خالل	القانون،	وليس	من	خالل	مرسوم	رئايس،	كون	
من	 القانونية	 القاعدة	 تدّرج	 مبدأ	 وفق	 القانون	 من	 أدنى	 درجة	 يف	 يأيت	 املرسوم	
حيث	القوة	اإللزامية،	ما	يعني	أن	املحافظني	ال	يمتلكون	صفة	الضبط	القضائي	

لعدم	وجود	أساس	قانوين	ملنحهم	تلك	الصفة.
املرسوم	. 39 إىل	 باالستناد	 القضائي،	 الضبط	 بصفة	 املحافظني	 متتع	 افرتاض	 عىل	 	

الرئايس	املذكور،	نجد	أهنا	جاءت	مقيدة	فيام	يتعلق	باجلرم	املشهود،	وإبالغ	النيابة	
عن	اجلرائم	غري	املشهودة	التي	يطلع	عليها	املحافظ،	وقد	حدد	قانون	اإلجراءات	
بدون	 بالقبض	 القضائي	 الضبط	 مأموري	 صالحيات	 	)30( املادة	 يف	 اجلزائية	
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مذكرة	حيث	نصت	عىل	أن	»ملأمور	الضبط	القضائي	أن	يقبض	بدون	مذكرة	عىل	
أي	شخص	حارض	توجد	دالئل	عىل	اهتامه	يف	األحوال	التالية:	1.	حالة	التلبس	
يف	اجلنايات	أو	اجلنح	التي	تستوجب	عقوبة	احلبس	مدة	تزيد	عىل	ستة	أشهر	2. 
إذا	عارض	مأمور	الضبط	القضائي	أثناء	قيامه	بواجبات	وظيفته	أو	كان	موقوفًا	
أو	 إذا	ارتكب	جرمًا	 التوقيف	3.	 الفرار	من	مكان	 بوجه	مرشوع	وفر	أو	حاول	
اهتم	امامه	بارتكاب	جريمة	ورفض	اعطاءه	اسمه	أو	عنوانه	أو	مل	يكن	له	مكان	
سكن	معروف	أو	ثابت	يف	فلسطني.«	وبالتايل،	فإن	أي	قبض	أو	توقيف	يتم	خالفًا	
لتلك	احلاالت	ينتهك	أحكام	املادة	)11(	من	القانون	األسايس	واملادة	)29(	من	
قانون	اإلجراءات	اجلزائية	التي	أكدت	عىل	عدم	جواز	القبض	عىل	أحد	أو	حبسه	
إال	»بأمر	قضائي«	صادر	عن	جهة	خمتصة	قانونًا،	ما	يعني	أن	أي	احتجاز	يقوم	به	
املحافظ	يف	غري	احلاالت	املبينة	أعاله	يندرج	يف	إطار	االحتجاز	التعسفي،	ويتطلب	
خالفًا	 الشخصية	 احلرية	 حجز	 بجرائم	 املحافظني	 بحق	 املساءلة	 مبدأ	 إعامل	
للقانون،	وذلك	وفقًا	لألحكام	الواردة	يف	القانون	األسايس	املعدل	والترشيعات	

العقابية	ذات	الصلة.

على  االحتجاز  من  الفلسطيني  القضاء  موقف 
ذمة المحافظين

يعرف	املرسوم	الرئايس	بشأن	صالحيات	واختصاصات	املحافظني	لسنة	2003 . 40
العامة	 اإلدارة	 ورئيس	 الفلسطينية	 الوطنية	 السلطة	 رئيس	 ممثل	 بأنه	 املحافظ	
وأعىل	سلطة	يف	حمافظته،	ويرشف	عىل	تنفيذ	السياسة	العامة	للسلطة	وعىل	مرافق	
اخلدمات	واإلنتاج	يف	نطاق	حمافظته،	وهو	بذلك	يعترب	جزءًا	من	السلطة	التنفيذية،	
وإن	القرارات	الصادرة	عنه	فيام	يتعلق	باالحتجاز	والتوقيف	هي	قرارات	إدارية	
ختضع	لرقابة	القضاء	عماًل	بأحكام	املادة	)30(	فقرة	)2(	من	القانون	األسايس	
أو	 قرار	 القوانني	عىل	حتصني	أي	 النص	يف	 أنه	»	حيظر	 املعدل	والتي	أكدت	عىل	

عمل	إداري	من	رقابة	القضاء«.
ختتص	حمكمة	العدل	العليا	بالنظر	يف	كافة	القرارات	الصادرة	عن	املحافظني	فيام	. 41
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تشكيل	 قانون	 من	 	)3/33( املادة	 بموجب	 وذلك	 واالحتجاز	 بالقبض	 يتعلق	
املحاكم	النظامية	التي	حددت	اختصاصات	املحكمة	بحيث	نصت	عىل	أن	يشمل	
فيها	 يطلب	 التي	 احلبس	 املعارضة	يف	 نوع	 من	 التي	هي	 الطلبات	 	« اختصاصها	

إصدار	أوامر	اإلفراج	عن	األشخاص	املوقوفني	بوجه	غري	مرشوع«.
االحتجاز	. 42 دستورية	 عدم	 عىل	 الفلسطينية	 العليا	 العدل	 حمكمة	 اجتهاد	 استقر	

احلقوق	 وتعزيز	 بتأكيدها	عىل	محاية	 قراراهتا،	 من	 العديد	 املحافظني	يف	 ذمة	 عىل	
واحلريات	العامة	الواردة	يف	القانون	األسايس،	متمثلة	باحلق	يف	احلرية	الشخصية،	
وعدم	جواز	القبض	أو	التوقيف	اال	بأمر	قضائي،	وافرتاض	قرينة	الرباءة،	ومبدأ	
الرشعية	اجلزائية،	وذلك	اعامال	للامدة	)119(	من	القانون	األسايس	التي	أكدت	

عىل	عدم	تطبيق	أي	قانون	يتعارض	مع	احكام	القانون	األسايس	الفلسطيني.
وتطبيقًا	لذلك	قضت	حمكمة	العدل	العليا	الفلسطينية	يف	قرارها	رقم	)167(	يف	. 43

الدعوى	رقم	)2005/119(	بام	ييل	»	وملا	كان	املستدعى	ضده	)حمافظ	نابلس(	
قد	أبقى	عىل	املستدعي	موقوفًا	يف	سجن	نابلس	بالرغم	من	صدور	قرار	حمكمة	
قرار	قضائي	 تنفيذ	 امتنع	عن	 قد	 يكون	 فإنه	 بالكفالة	 عنه	 باإلفراج	 نابلس	 بداية	
واجب	التنفيذ	وهو	بعمله	هذا	يكون	قد	اعتدى	عىل	مبدأ	الفصل	بني	السلطات،	
وبعمله	هذا	يكون	قد	اغتصب	سلطة	القضاء	وأصبح	قراره	يف	هذا	الشأن	معدومًا	
ال	أثر	له،	وبالتايل	فإن	أسباب	الطعن	ترد	عىل	القرار	الطعني	األمر	الذي	يغدو	معه	

القرار	مستوجب	اإللغاء«.13
كام	وقضت	حمكمة	العدل	العليا	الفلسطينية	يف	قرارها	رقم	)152(	يف	الدعوى	رقم	. 44

)2005/110(	بام	ييل	»	وملا	كانت	الوقائع	تفيد	أن	حمكمة	بداية	نابلس	أفرجت	
عن	الطاعن	املتهم	يف	جناية	وأخلت	سبيله	ما	مل	يكن	موقوفًا	أو	حمكومًا	عىل	هتم	
أخرى	حيث	قدم	الكفالة	املقررة،	وأصدر	املستدعى	ضده	)حمافظ	نابلس(	القرار	
املطعون	فيه	متضمنًا	)حفاظًا	عىل	األمن	العام،	وكإجراء	وقائي	خوفًا	من	حدوث	
املسلح	لديكم	عىل	ذمتنا(	 بالسطو	 املتهم	 املواطن	 انتقام	يستمر	توقيف	 عمليات	
وبذلك	يكون	املستدعى	ضده	األول	)حمافظ	نابلس(	وبإصداره	القرار	الطعني	قد	
تعدى	ختوم	اختصاصه	وجتاوز	حدود	صالحياته،	بل	عطل	قرار	املحكمة	صاحبة	
الصالحية	واالختصاص،	بام	يشكل	خرقًا	ملبدأ	الفصل	بني	السلطات	وبغيًا	عىل	
	حكم	حمكمة	العدل	العليا	رقم	167	يف	الدعوى	رقم	2005/119	الصادر	بتاريخ	2005/10/30	واملنشور	عىل	 	13

موقع	املقتفي	منظومة	القضاء	والترشيع	يف	فلسطني،	معهد	احلقوق،	جامعة	بريزيت.
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السلطة	القضائية	واغتصابًا	الختصاصها	وإهدارًا	ملبدأ	املرشوعية	وسيادة	القانون،	
االمر	الذي	يغدو	معه	القرار	الطعني	معتاًل	ترد	عليه	أسباب	الطعن	وتنحدر	به	اىل	
درجة	االنعدام،	وهلذه	األسباب	تقرر	املحكمة	الغاء	القرار	الطعني	واالفراج	عن	

املستدعي	ما	مل	يكن	موقوفًا	حسب	األصول.«
يف	. 45 املحافظ	 قرار	 أن	 إىل	 أعاله	 املذكورة	 قراراهتا	 العليا	يف	 العدل	 أسست	حمكمة	

القانون	األسايس	 املنصوص	عليه	يف	 الشخصية	 احلرية	 ملبدأ	 احلالتني	جاء	خمالفًا	
بأمر	 إال	 التوقيف	 او	 القبض	 أكدت	عىل	عدم	جواز	 التي	 	)11( املادة	 وبخاصة	
قواعد	 وضع	 الذي	 اجلزائية	 اإلجراءات	 لقانون	 أيضًا	 خمالفًا	 وجاء	 قضائي،	
يف	 املكفولة	 لإلنسان	 األساسية	 احلقوق	 عن	 اخلروج	 دون	 حتول	 وضوابط	
القانون	األسايس	واالتفاقيات	الدولية	حلقوق	اإلنسان	حيث	اكد	يف	املواد	)29،	
119،117(	عىل	عدم	جواز	القبض	عىل	أي	شخص	أو	حبسه	إال	بأمر	من	اجلهة	
املختصة	قانونًا،	وأن	الرشطة	والنيابة	العامة	ال	متلك	حجز	أو	توقيف	أي	مقبوض	
عليه	ملدة	تزيد	عن	ثامنية	وأربعني	ساعة،	وأي	توقيف	يزيد	عن	هذه	املدة	هو	من	
من	 	)4/120( املادة	 يف	 جاء	 ما	 املحكمة	عىل	 وأكدت	 كام	 املحاكم،	 اختصاص	
ستة	 مدة	 عن	 بمجموعها	 التوقيف	 مدد	 جتاوز	 بعدم	 اجلزائية	 اإلجراءات	 قانون	
شهور	وإال	يفرج	فورًا	عن	املتهم	ما	مل	تتم	احالته	للمحكمة	املختصة	ملحاكمته،	
وقناعة	 املرض	 حالة	 يف	 إال	 املتهم	 غياب	 يف	 بالتوقيف	 امر	 اصدار	 جواز	 وعدم	

املحكمة	بالبينة	الداعمة	لذلك.	
اعتربت	حمكمة	العدل	العليا	الفلسطينية	أن	أي	قبض	أو	توقيف	أو	احتجاز	يقوم	. 46

به	املحافظ	يف	غري	حاالت	اجلرم	املشهود	هو	من	قبل	االحتجاز	التعسفي	املشوب	
لذلك	 وتطبيقًا	 الغاؤه،	 وجيب	 للقانون	 وخمالف	 السلطة	 استعامل	 إساءة	 بعيب	
قضت	املحكمة	يف	الدعوى	رقم	)2015/155(	بأن	كافة	القرارات	اإلدارية	التي	
القضاء	 باعتبار	 تتعلق	باحلرية	الشخصية	ختضع	وبقوة	للقضاء	اإلداري	ورقابته	
حامي	احلريات	العامة،	وبتطبيق	ذلك	عىل	قرار	املستدعى	ضده	)حمافظ	القدس(	
اىل	 القدس(	 املستدعى	ضده	)حمافظ	 قبل	 املوجه	من	 الكتاب	 أن	 	« املحكمة	 جتد	
النائب	العام	بتوقيف	املستدعي	عىل	ذمته	جاء	عىل	نحو	خمالف	للقانون	وتعسف	
منحها	 التي	 والصالحيات	 االختصاصات	 اطار	 من	 خيرجه	 السلطة	 باستعامل	
مراعاهتا	 عىل	 واحلرص	 اتباعها	 جيب	 ومقتضيات	 برشوط	 واملقيدة	 القانون	
وتتجاىف	مع	نصوص	قانونية	ودستورية	رشعها	القانون	األسايس	تتعلق	بحقوق	
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االنسان	وحرياته	األساسية	واجبة	االحرتام	باعتبار	تلك	احلقوق	واحلريات	تتعلق	
فإهنا	 وباملجمل	 هبا	 املس	 له	وهي	مكفولة	ال	جيوز	 الفرد	كحق	طبيعي	 بشخص	
تتجاىف	وما	نصت	عليه	املواد	)10،11،12،14،15،30(	من	القانون	األسايس،	
االختصاص	 مع	 وتعارضه	 هلا	 املشار	 القانونية	 للنصوص	 خمالفته	 عن	 فضاًل	
أو	 قبض	 من	 قضائي	 اجراء	 أي	 يف	 العامة	 والنيابة	 املحاكم	 القضائي	وصالحية	
املحاكمة،	 إجراءات	 من	 اجراء	 آخر	 حتى	 توقيف	 جتديد	 او	 احتجاز	 أو	 توقيف	
وختلص	املحكمة	إىل	أن	قرار	التوقيف	الصادر	عن	حمافظ	القدس	بحق	املستدعي	
جاء	خمالفًا	ألحكام	املرسوم	الرئايس	رقم	)22(	لسنة	2003	بشأن	اختصاصات	
املحافظني،	حيث	ال	جيوز	للمحافظ	وفق	املادة	)7(	من	املرسوم	أن	يقوم	بوظيفة	
الضبط	القضائي	إال	يف	حالة	اجلرم	املشهود	أما	يف	اجلرائم	غري	املشهودة	التي	يطلع	
هبا	فإنه	ينبغي	عىل	املحافظ	أن	يقوم	بإبالغ	النيابة	العامة	عن	تلك	اجلرائم،	وعليه	
وحيث	أن	توقيف	املستدعي	من	قبل	املستدعى	ضده	جاء	عىل	وجه	غري	مرشوع	
مشوب	بعيب	استعامل	السلطة	وخمالف	للقانون	مما	يستوجب	الغاءه	وشل	أثره«.

متابعات مؤسسة الحق لحاالت االحتجاز على ذمة 
المحافظين

وثقت	مؤسسة	احلق	)50(	حالة	احتجاز	عىل	ذمة	املحافظني	خالل	العام	2017،	. 47
قبل	 من	 مبارشة	 عليها	 القبض	 تم	 حاالت	 بني	 ما	 االحتجاز	 حاالت	 وتنوعت	
العامة	 املخابرات	 وجهازي	 املشرتكة	 األمنية	 اللجنة	 وبخاصة	 األمنية	 األجهزة	
األجهزة	 هلذه	 التابعة	 االحتجاز	 مراكز	 يف	 احتجازها	 وجرى	 الوقائي	 واألمن	
وبطلب	منها	عىل	ذمة	املحافظني،	وما	بني	حاالت	تم	احتجازها	بشكل	مبارش	من	
قبل	املحافظني،	وحاالت	تم	احتجازها	عىل	ذمة	املحافظني	بعد	صدور	قرارات	

قضائية	باإلفراج	عنها	وعدم	تنفيذ	تلك	القرارات.
التي	. 48 احلاالت	 بني	 األبرز	 كانت	 اخلليل	 حمافظة	 من	 ن(	 )ش،	 املحتجز	 حالة	 	

مذكرة	 دون	 العامة	 املخابرات	 جهاز	 قبل	 من	 عليه	 القبض	 تم	 فقد	 توثيقها،	 تم	
قبض	خالفًا	ألحكام	القانون،	وصدر	بحقه	أربعة	قرارات	قضائية	باإلفراج	عنه	
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بالكفالة	ومل	يتم	تنفيذها،حيث	صدر	القرار	القضائي	األول	باإلفراج	عنه	بتاريخ	
2017/5/30	من	حمكمة	صلح	دورا،	فيام	صدر	القرار	القضائي	الثاين	باإلفراج	
ثالث	 قرار	قضائي	 دورا،	وصدر	 بتاريخ	2017/6/13	من	حمكمة	صلح	 عنه	
قرار	 وصدور	 	، دورا	 صلح	 حمكمة	 من	 	2017/6/20 بتاريخ	 عنه	 باإلفراج	
قضائي	رابع	باإلفراج	عنه	بتاريخ	2017/8/3	من	حمكمة	صلح	أرحيا،	ومل	يتم	
توقيف	 مذكرة	 استصدار	 تم	 الرابع	 القرار	 صدور	 وبعد	 القرارات،	 تلك	 تنفيذ	
احتجازه	 وجرى	 اخلليل،	 حمافظة	 من	 هو	 املحتجز	 علاًم	 نابلس	 حمافظ	 من	 بحقه	
ابتداء	يف	مركز	احتجاز	املخابرات	العامة	يف	اخلليل،	ومن	ثم	تم	نقله	بعد	صدور	
القرار	القضائي	الثالث	اىل	مركز	احتجاز	املخابرات	يف	أرحيا،	وتم	توقيفه	الحقًا	
عىل	ذمة	حمافظ	نابلس،	وبعد	أن	تواصلت	»احلق«	مع	حمافظ	نابلس	جرى	وقف	
جهاز	 ذمة	 عىل	 حمتجزًا	 وبقي	 املحافظ	 قبل	 من	 املحتجز	 بحق	 التوقيف	 مذكرة	

املخابرات	الحقًا	ومل	يتم	اطالق	رساحه.
املحتجز	الطفل	)ح،ش(	البالغ	من	العمر	17	عامًا	من	حمافظة	جنني،	احتجز	من	. 49

بتاريخ	2017/9/19		دون	مراعاة	الضامنات	املقرة	 الوقائي	 قبل	جهاز	االمن	
الطفل	 وقانون	 	،2016 لعام	 االحداث	 محاية	 بقانون	 قرار	 بموجب	 لألحداث	
احتجاز	 مركز	 لدى	 احتجازه	 وتم	 اجلزائية،	 اإلجراءات	 وقانون	 الفلسطيني،	
أو	 القضاء	 أو	 العامة	 النيابة	 عىل	 عرضه	 يتم	 ومل	 جنني،	 مدينة	 يف	 الوقائي	 االمن	
ابالغ	مرشد	محاية	االحداث	يف	وزارة	التنمية	االجتامعية،	حيث	جرى	احتجازه	
عىل	ذمة	حمافظ	جنني،	وعىل	ضوء	ذلك	تقدمت	»احلق«	ببالغني	جزائيني	للنائب	
العام	بشأن	احتجاز	الطفل	املذكور	تعسفيًا	عىل	ذمة	حمافظ	جنني،	كام	تم	توجيه	
جنني،	 ملحافظ	 مذكرة	 وتوجيه	 باخلصوص،	 الوقائي	 االمن	 جلهاز	 مذكرتني	
ومذكرة	لوزارة	التنمية	االجتامعية،	وبالنتيجة	أخيل	سبيل	الطفل	املذكور	بتاريخ	
2017/12/17	أي	بعد	احتجاز	تعسفي	دام	90	يومًا	دون	توجيه	أي	اهتام	أو	
مثول	أمام	القضاء.	ومل	يتم	حتريك	الدعوى	اجلزائية	بحق	املحافظ	بجريمة	حجز	

احلرية	الشخصية	خالفًا	للقانون.
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استنتاجات 

القانون	. 50 يف	 الواردة	 الدستورية	 املبادئ	 ينتهك	 املحافظني	 ذمة	 عىل	 االحتجاز	
األسايس	اخلاصة	باحلق	يف	احلرية	الشخصية،	وضامنات	القبض	والتوقيف	املؤكد	
القانون	 بإنفاذ	 املكلفني	 من	 تتطلب	 التي	 اجلزائية،	 اإلجراءات	 قانون	 يف	 عليها	

االلتزام	هبا.
الفلسطينية	بعدم	دستورية	االحتجاز	عىل	ذمة	. 51 العليا	 العدل	 استقر	قضاء	حمكمة	

والتوقيف،	 بالقبض	 اخلاصة	 الدستورية	 للضامنات	 ملخالفته	 وذلك	 املحافظ،	
القانون	األسايس	يف	باب	 التي	أكد	عليها	 الرباءة	 ومبدأ	الرشعية	اجلزائية،	قرينة	
يتعارض	 قانون	 أي	 دستورية	 عدم	 عىل	 وأكد	 كام	 العامة،	 واحلريات	 احلقوق	

وأحكام	القانون	األسايس	الفلسطيني.
باحلقوق	. 52 اخلاص	 الدويل	 العهد	 أحكام	 ينتهك	 املحافظني	 ذمة	 عىل	 االحتجاز	

املدنية	والسياسية	الذي	انضمت	له	دولة	فلسطني	دون	حتفظات؛	والذي	أكد	عىل	
العادلة	 املحاكمة	 وضامنات	 والتوقيف	 القبض	 بضامنات	 الدول	 التزام	 وجوب	
مدى	 يف	 للبت	 ومستقلة	 وحمايدة	 نزهية	 حمكمة	 أمام	 الشخص	 مثول	 يف	 واحلق	

قانونية	احتجازه.
األسايس	. 53 القانون	 يف	 موصوفة	 جريمة	 يشكل	 املحافظني	 ذمة	 عىل	 االحتجاز	 	

الفلسطيني،	وقانون	العقوبات	النافذ؛	وهي	جريمة	حجز	احلرية	الشخصية	خالفًا	
للقانون،	والتي	تتطلب	مالحقة	ومساءلة	مرتكبها	وتقديمه	للقضاء	ملحاكمته.

	قانون	منع	اجلرائم	لعام	1954	يتعارض	مع	أحكام	القانون	األسايس	الفلسطيني	. 54
فيام	خيص	ضامنات	القبض	والتوقيف	مما	يستوجب	عدم	تطبيقه	إعاماًل	لنص	املادة	
)119(	من	القانون	األسايس	التي	أكدت	رصاحة	عىل	إلغاء	كل	ما	يتعارض	مع	
القانون	األسايس.	ويتعارض	بذات	الوقت	مع	قانون	اإلجراءات	اجلزائية	الذي	

أكد	رصاحة	يف	املادة	)485(	عىل	إلغاء	كل	ما	يتعارض	مع	أحكامه.
املحافظني	. 55 وصالحيات	 باختصاصات	 اخلاص	 	2003 لسنة	 الرئايس	 املرسوم	

الضبط	 منح	صفة	 أن	 عىل	 أكد	 الذي	 اجلزائية	 اإلجراءات	 قانون	 أحكام	 خيالف	
القضائي	يتم	من	خالل	القانون،	وليس	بمرسوم	رئايس،	وال	يوجد	قانون	يمنح	
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املحافظ	هذه	الصفة	الضبطية.
املرسوم	. 56 بموجب	 املحافظني	 يتجاوز	صالحيات	 املحافظني	 ذمة	 عىل	 االحتجاز	

القضائي	 الضبط	 بصالحية	 جوازها-	 فرض	 -عىل	 صالحياهتم	 حدد	 الذي	
للضبط	 املحددة	 والضوابط	 املعايري	 ضمن	 املشهود	 اجلرم	 حالة	 يف	 بالقبض	
املشهود	 غري	 اجلرم	 حاالت	 يف	 واإلحالة	 املشهود	 اجلرم	 حاالت	 يف	 القضائي	

للجهات	املختصة	ممثلة	بالنيابة	العامة	والقضاء.
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توصيات

الوزراء	. 57 الرئيس	ورئيس	 	هنالك	حاجة	لصدور	تعليامت	واضحة	ومعلنة	من	قبل	
ذمتهم،	 عىل	 جتري	 التي	 التعسفي	 االحتجاز	 لعمليات	 التام	 بالوقف	 للمحافظني	
وإنفاذًا	 القضاء،	 واستقالل	 السلطات	 بني	 والفصل	 القانون	 سيادة	 بمبدأ	 التزامًا	
لالتفاقيات	التي	انضمت	إليها	دولة	فلسطني	بدون	حتفظات	وال	سيام	العهد	الدويل	

اخلاص	باحلقوق	املدنية	والسياسية.
مواجهة	. 58 يف	 العام	 احلق	 دعوى	 ومبارشة	 بتحريك	 العامة	 النيابة	 قيام	 رضورة	

ذمتهم؛	 عىل	 للمواطنني	 تعسفي	 احتجاز	 بعمليات	 يقومون	 الذين	 املحافطني؛	
بجريمة	حجز	احلرية	الشخصية	خالفًا	للقانون،	وإحالتهم	إىل	القضاء،	تأكيدًا	عىل	

دور	النيابة	العامة	باعتبارها	حارسة	العدالة	اجلنائية،	وإنصافًا	للضحايا.
االحتجاز	. 59 بشأن	 تصلها	 التي	 البالغات	 بإحالة	 الفساد	 مكافحة	 هيئة	 قيام	 رضورة	

استخدام	 إساءة	 بجرائم	 لفتح	حتقيق	جزائي	 املنتدبة	 النيابة	 إىل	 املحافظني	 ذمة	 عىل	
السلطة،	التي	تعد	جريمة	فساد	بموجب	قانون	مكافحة	الفساد،	وإحالتها	إىل	حمكمة	

جرائم	الفساد.
السليم	. 60 القانوين	 التوصيف	 ببيان	 املحافظات	 يف	 القانونية	 الدوائر	 قيام	 رضورة	

لالحتجاز	عىل	ذمة	املحافظني،	للمحافظني	يف	خمتلف	دوائرهم،	باعتباره	يندرج	يف	
القانون	 التعسفي،	ويشكل	جريمة	دستورية	وقانونية	موصوفة	يف	 إطار	االحتجاز	
سيادة	 ملبدأ	 وانتهاكًا	خطريًا	 الفساد،	 مكافحة	 وقانون	 العقوبات	 وقانون	 األسايس	
العادلة،	 املحاكمة	 وضامنات	 القضاء	 واستقالل	 السلطات	 بني	 والفصل	 القانون	
وانتهاكًا	اللتزامات	دولة	فلسطني	بموجب	االتفاقيات	الدولية	التي	انضمت	إليها	

بدون	حتفظات.	
وجوب	العمل	عىل	وضع	التوصيات	التي	قدمتها	جلنة	مناهضة	التعذيب	يف	األمم	. 61

املتحدة	عىل	التقرير	الدوري	الثالث	لألردن	بشأن	قانون	منع	اجلرائم	لسنة	1954 
وجوب	 عىل	 اللجنة	رصاحة	 أكدت	 حيث	 العلة،	 الحتاد	 الفوري،	 التنفيذ	 موضع	
اختاذ	التدابري	الفورية	لتعديله	بام	يتواءم	مع	معايري	حقوق	اإلنسان	الدولية	أو	إلغائه.	
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المالحق

ملحق رقم )1(: رسائل موجهة من مؤسسة احلق اىل املحافظني
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 ملحق رقم )1/1(: رسالة مؤسسة احلق ملحافظ جنني
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ملحق رقم )1/2(: رسالة مؤسسة احلق ملحافظة رام اهلل
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ملحق رقم )1/3(: رسالة مؤسسة احلق ملحافظ طولكرم
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ملحق رقم )1/4(: رسالة احلق املوجهة ملحافظ قلقيلية
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االحتجاز على ذمة المحافظين

ملحق رقم )1/5(: رسالة موجهة من مؤسسة احلق ملحافظ طوباس 
واالغوار الشاملية
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االحتجاز على ذمة المحافظين

ملحق رقم )1/6(: رسالة موجهة من مؤسسة احلق اىل حمافظ نابلس
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االحتجاز على ذمة المحافظين

ملحق رقم )2(: قرارات حمكمة العدل العليا الفلسطينية بشأن 
االحتجاز عىل ذمة املحافظني
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الدعوى  العليا رقم )152( يف  العدل  قرار حمكمة  ملحق )2/1(: 
رقم 2205/110

1

الرحيم الرمحن اهللا بسم

ال الفلسطينيةعلياالعدلحمكمة الوطنية السلطة
الدعوى القضائية110/2005:رقم السلطة
القرار العليـحمكم152:رقم العدل اــة
15/10/2005:التاريــخ

القــرار
الععنالصادر اهللامحكمـة رام في المنعقدة العليا وإصدارالمحاكمةبإجراءالمأذونةدل

الفلسطيني العربي الشعب باسم .الحكم

الحاكمــة المحكمةبرئاسة: الهيئة رئيس النائب شرار/ قاضيالسيد أبو .عيسى
السيو القاضيينعضويـة وايمان/ديـن غزالن اهللا الدينعبد .ناصر

عواد-:المستدعـــي حسن عطية المركزي–مهند نابلس .سجن
المحامون وعبيـروكالؤه العبوشـي وشـاكر سـلمان ومنهل شرعب احمد

مناصرة وفادي .طولكرم–شرعب

ضده -:مالمستدعى
لوظيفته. 1 باإلضافة نابلس .محافظ
ل. 2 باإلضافة نابلس سجن .وظيفتهمدير
لوظيفته. 3 باإلضافة الداخلية .وزير
لوظيفته. 4 باالضافة العام .النائب

اإلجـــراءات
للطعـن3/8/2005بتاريخ ضدهم المستدعى ضد الدعوى بهذه وكيله بواسطة المستدعي تقدم
رقم بتاريخ1/2005م/117بالقرار نابلس محافظ عن اسـتمرار13/6/2005الصادر المتـضمن

المستد المحافظتوقيف ذمة على .عي
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2

ال علياالعدلحمكمة
الدعوى 110/2005: رقم

القرار على المستدعي تعـسفيينعى قرار وانه السلطة استعمال اساءة بعيب معيب أنه الطعين
انسان حرية حجز جريمة يشكل ال,باطل مخالفة القانونوفيه مبادئ .بسط

وبعد5/9/2005بتاريخ تمهيدية علنية جلسة الطلـبوفي الئحـة المستدعي وكيل كرر أن
موكله بينة وللمرافعواإلنصاتوقدم المؤقت القرار المحكمة أصدرت للمـستدعىة مذكرة توجيه

لبيان مناألسبابضدهم المانعة او فيه المطعون للقرار مإصدارالموجبه الطلـبالقرار وضوع
ضدهمودعو المستدعى االثنينة يوم وتحديد الدعوى3/10/2005للمحاكمة لنظر . موعداً

رئي13/9/2005بتاريخ العامةتقدم النيابة متفقاًس جاء الطعين القرار أن تضمنت جوابية بالئحة
الدعوى رد بالنتيجة ملتمساً القانون .وأحكام

علناً الجارية ابالمحاكمة الالئحـةفي العامـة النيابة رئيس كرر الدعوى لنظر المحدد لموعد
البينة لتقديم إمهاله ملتمساً بتاريخ,الجوابية تقرر موعـد9/10/2005فيما النيابـة رئيس ولتفهم

المـستدعي الوكيل ترافع وقد حضورياً ضدهم المستدعى المحاكمة إجراء حضوره وعدم الجلسة
القان اإليجاب إجراء االستدعاءملتمساً الئحة تضمنته ما وفق .وني

ةـــالمحكم
التدقيق كافةبعد على واالطالع للمرافعـةاألوراقوالمداولة كـان,واالنـصات ولمـا

المس من واحد كل خاصم قد الالمستدعي من اياً ان حين في ضدهم الثـانيتدعى ضدهم مستدعى
في يشارك ولم الطعين القرار يصدر لم والرابع ضـدهوالثالث المستدعى عن صدر وانما اتخاذه

القـرار مـصدر هـو االلغاء دعوى في الخصم وأن العام النظام من الخصومة كانت ولما االول
والرابع والثالث الثاني ضدهم المستدعى عن الرد واجبة هذه والحالة تغدو الدعوى فإن .االداري
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3

ال علياالعدلحمكمة
الدعوى 110/2005:   رقم

المـتهم الطاعن عن افرجت نابلس بداية محكمة أن تفيد الوقائع كانت ولما الموضوع وفي
رقم الجناية قـدم78/2005في حيث اخرى تهمة على محكوماً او موقوماً يكن مالم سبيله واخلت
المقررة .الكفالة

بق العامة النيابة ترتضِ بتاريخلم فبادت اعاله اليها المشار البداية محكمة 6/6/2005رار

المذكور القرار ضد باالستئناف طعن .لتقديم

رقم13/6/2005بتاريخ فيه المطعون القرار نابلس محافظ االول ضده المستدعى أصدر
ما1/2005م/117 مـن(يليمتضمناً خوفاً وقائي وكاجراء العام االمن على حـدوثحفاظاً

ذمتنا على لديكم عواد حسن عطية مهند المواطن توقيف يستمر انتقام بالـسطو" عمليات المـتهم
العربي"المسلح البنك .على

الطعينوبا القرار على القانون حكم بـين,نزال االسـما القانون هو االساسي القانون فإن
المادة في نص حق"منه11القوانين الشخصية الحرية أن والعلى تمـس ال مكفولة وهي طبيعي

ح أو تفتيشه أو أحد على القبض منيجوز أو قيد باي حريته تقيد أو بـأمربسه اال التنقـل مـن عه
فـي الحبس او الحجز يجوز وال االحتياطي الحبس مدة القانون ويحدد القانون الحكام وفقاً قضائي

الصادر للقوانين الخاضعة االماكن السجونهغير .بتنظيم

المادة نصت أو" منه) 106(فيما تنفيـذها عـن واالمتناع التنفيذ واجبة القضائية االحكام
بالحبس عليها يعاقب جريمة نحو أي على تنفيذها اذ,تعطيل الوظيفـه من المـتهماوالعزل كـان

عامة بخدمة مكلفاً أو عاماً المحكمـة,موظفاً الـى مباشـرة الدعوى رفع في الحق له وللمحكوم
لهالم كامالً تعويضاً الوطنية السلطة وتضمين .ختصة

رقم الجزائية االجراءات قانون الى تـضمنت129-115المواد2001لسنة3وبالرجوع
با االحتياطي والحبس للتوقيف صارمة ضابطه واحكام تملكهـانقواعد للتوقيف مدة اقصى جعلت

ساعة واربعين ثمان التحقيق و االستدالل حين,سلطة عـفي زاد فيما االحتياطي الحبس نجعلت
والتحقيق االستدالل سلطة اختصاص عن يخرج قضائي عمل اليها المشار التوقيف .مدة
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4

ال علياالعدلحمكمة
الدعوى 110/2005:   رقم

الني طلب عند المحكمة امام المتهم حضور اعتبر امـركما التوقيـف تمديـد العامـة ابة
ق,واجب من احتياطياً المتهم حبس باطـلوان اجراء منه غفلة وفي حضوره دون المحكمة اال,بل

مرضه بسبب احضاره تعذر طبية بينات الى باالستناد القاضي اقتنع .اذا

المادة نصت المذكور134فيما القانون اال" من فـي النظر اعادة طلب تقديم مـريجوز
اصدر التي المحكمة الى بالكفالة االفراج طلب في اتالصادر حاله في جديدهاألمر وقائع كتشاف

احاطت التي الظروف في تغيير حدوث .األمربإصدارأو "

المادة نصت اليه) 135(كما المشار القانون طلـب" من في الصادر االمر استئناف يجوز
العام النيابة من بالكفالة أاالفراج الموقوف او بنظـر,المدانوة المختصة المحكمة الى يقدم بطلب

المادة نصت كما العـادة) 136(االستئناف العليـا المحكمـة رئيس الى طلب تقديم يجوز نصت
السابقة المواد بمقتضى قدم طلب على بناء صدر امر أي في .النظر

االرقامم ذوات قراراتها في قضت النقض محكمة ان عن 45/2003,44/2003فضالً

المادة"43/2003 عليه نصت ما ان136بان شـأنه مـن ليس الجزائية االجراءات قانون من
بطلبـات المقدمـة الطعون نظر النقض محكمة اختصاص يسلب أو يتقاطع أو االفـراجيتعارض

ضمنات,بالكفالة ان السيما في لزوماً تكون ما اكثر القانون تطبيق علـىقيمراقبة تفرض التي ود
اسـاءة دون تحـول دقيقـة ضـوابط وفق اعماله يجب الذي التوقيف القيود هذه واخطر الحرية
تأويلـه أو تطبيقه في الخطأ او القانون مخالفة باب من واهدافه غايته عن يخرجه بما . استخدامه

االختـصاص جهـة حددت قد الذكر سالفة القانونية النصوص كانت ولما التوقيـفبطلبـالذا ت
واإلفراج االحتياطي الواجبـةوالحبس االجـراءات محكمة دقيقة صارمة ضوابط وفق بينت كما

.االتباع

االول ضده المستدعى كان اختـصاصهوبإصدارهولما تخـوم تعـدى قد الطعين القرار
صالحياته حدود واالختصا,وتجاوز الصالحية صاحبة المحكمة قرار عطل يـشكل,صبل بمـا

واغخرق القضائية السلطة على وبغياً السلطات بين الفصل لمبدأ وإتاً الختصاصها لمبدأهصاباً داراً
القانون وسيادة اسـ,المشروعية عليه ترد معتالً الطعين القرار معه يغدو الذي الطعـنباالمر اب

االنعدام درجة الى به .وتنحدر
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5

ال علياالعدلحمكمة
الدعوى 110/2005:   رقم

االسباب لهذه

تقرر يكن) 1المحكمة لم ما المستدعي عن واالفراج الطعين القرار االصولإلغاء حسب .موقوفاً
والرابع) 2 والثالث الثاني ضدهم المستدعى عن الدعوى .رد

علنــاً وتلــي صــدر المسقراراً وكيل بتاريختدعيبحضور 15/10/2005وافهم

الرئيس عضو عضو

:الكاتب
:    /دقق
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ملحق رقم )2/2( قرار حمكمة العدل العليا الفلسطينية رقم )167( 
يف الدعوى رقم 2005/119

1

الرحيم الرمحن اهللا بسم

ال الفلسطينيةعلياالعدلحمكمة الوطنية السلطة
الدعوى القضائية119/2005:رقم السلطة
القرار العليـحمكم167:رقم العدل اــة
30/10/2005:التاريــخ

القــرار
الععنالصادر اهللامحكمـة رام في المنعقدة العليا وإصدارالمحاكمةبإجراءالمأذونةدل

الفلسطيني العربي الشعب باسم .الحكم

الحاكمــة المحكمةبرئاسة: الهيئة رئيس النائب شرار/ قاضيالسيد أبو .عيسى
السيو القاضيينعضويـة وايما/ديـن غزالن اهللا الدينعبد ناصر .ن

اهللا-:يالمستدعـــ عطا سعيد حسني المركزي/ حسين نابلس .سجن
اهللالمحاميهوكيل عطا سعيد حسني اهللا .نابلس/ عبد

ضده -:مالمستدعى
نابلس-1 لوظيفتهمحافظ .باالضافة
نابلس-2 سجن لوظيفتهمدير .باالضافة
الداخلية-3 لوظيفوزير .تهباالضافة
العام-4 لوظيفتهنائب باالضافة

اإلجـــراءات
المستدع6/9/2005بتاريخ وكيلهيتقدم الدعوىبواسطة ضدهمبهذه المستدعى للطعـنضد

تاريخفي نابلس محافظ المستدعي7/6/2005قرار توقيف استمرار حـسني(المتضمن حـسين
اهللا عطا المذكور) سعيد المحافظ ذمة .على
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2

ال لياعالعدلحمكمة
الدعوى 119/2005: رقم

التالية لالسباب الدعوى -:تستند
السلطة-1 استعمال اساءة بعيب معيب فيه المطعون .القرار
للقانون-2 مخالف فيه المطعون .القرار
فيه-3 المطعون السلطةيالقرار على اعتداء ومخالشكل لقـراراتالقـضائية صـارخة فـة

.المحاكم

المستدعي يلتمس االسباب -:ولهذه
تحـولتعيين-1 التي القانونية المهلة ضدهم المستدعى المهال المؤقت القرار واصدار جلسة

و المستدعي سبيل اخالء فوراً/دون المستدعي سبيل اخالء قرار اصدار .أو
ا-2 سبيل واخالء فيه المطعون القرار الغاء المحاكمة فوراًبعد .لمستدعي
المحاماة-3 واتعاب والمصاريف الرسوم ضدهم المستدعى .الزام

بتـاريخ المحكمـة قررت علنية تمهيدية جلسة في المستدعي وكيل اقوال الى االستماع وبعد
الموجبـة11/9/2005 االسـباب لبيـان ضدهم للمستدعى مذكرة وتوجيه المؤقت القرار اصدار

المان او فيه المطعون الطلبللقرار موضوع القرار اصدار من . عة

الدعوى24/9/2005بتاريخ رد نهايتها في طلب جوابية بالئحة العامة النيابة رئيس .تقدم

الجوابيـة، الالئحـة العامـة النيابة رئيس وكرر الطرفان حضر للمحاكمة المعين اليوم وفي
كل كرر ثم ومن الطرفين، ومرافعات اقوال الى المحكمة وطلباتهواستمعت اقواله المقدمـةمنهما

الدعوى .في



49

االحتجاز على ذمة المحافظين

3

ال علياالعدلحمكمة
الدعوى 119/2005: رقم

ةـــالمحكم
والمداولة التدقيق :بعد

تـا نـابلس محـافظ قرار في للطعن وكيله بواسطة الدعوى بهذه تقدم قد المستدعي بأن ريخيتبين
القـرار7/6/2005 الغـاء طالباً المذكور المحافظ ذمة على المستدعي توقيف استمرار المتضمن

الدعوى الئحة في الواردة لالسباب فيه .المطعون

النيابة رئيس قبل من المثار االول بالدفع شـكالوبدءاً الـرد واجبة الدعوى ان من العامة
والرابع والثالث الثاني ضدهم المستدعى القـرارعن اصـدار فـي يشاركوا او يصدروا لم الذين
الدعوى اوراق بتدقيق فانه فيه قـالمطعون المطعـون القـرار بان المحكمة عـنتجد صـدر د

االول ضده نابلس(المستدعى يصدر) محافظ لم والرابع والثالث الثاني ضدهم المستدعى عنوان
المشكو القرار منهم فيأي يشاركوا لم انهم كما ضـداصدامنه تقام االلغاء دعوى كانت ولما ره،

خـصماً ينتـصب ال والرابـع والثالث الثاني ضدهم المستدعى من أياً فان االداري القرار مصدر
شكالً عنهم الدعوى رد يستوجب مما الدعوى هذه في .للمستدعي

بالدفع يتعلق فيما مـستوجبةالثانيأما الـدعوى مـن العامة النيابة قبل من الـردالمثار
الفقـه عليـه استقر ما ضوء على فانه الطعن، محل للقرار المستدعي وكيل ابراز لعدم موضوعاً
يستوجب ال الدعوى الئحة مع فيه المطعون القرار عن صورة ارفاق عدم فان االداريين والقضاء
مـن المقـدم االستدعاء ظهر على نابلس سجن مدير دونها التي المشروحات ان كما الدعوى، رد

بتاريخ المستدعي ع(13/8/2005وكيل المست) 2/المبرز بان محـافظدتفيد ذمة على موقوف عي
الرد يستوجب العامة النيابة دفع فان وعليه .نابلس،

ذمـة على توقيفه تم قد المستدعي بان تجد الدعوى اوراق الى وبالرجوع الموضوع، وفي
رقم التحقيقية بدا24/2005القضية محكمة الى رقمواحيل الجناية نابلس وانه78/2005ية
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4

ال علياالعدلحمكمة
الدعوى 119/2005: رقم

تاريخ من بالكفالة12/1/2005موقوف سبيله اخالء تم وقد والسطو بالقتل الشروع بتهمة
المحاكمة6/6/2005بتاريخ ع(لحين بتـاريخ)3/المبرز قرر نابلس محافظ ان اال ،7/6/2005

او بتوقيفـه الوالية صاحبة المحكمة هي نابلس بداية محكمة ان من بالرغم نابلس سجن في توقيفه
رقم تحت اليها احيلت القضية ان طالما سبيله .78/2005اخالء

الى المادةقانونالوبالرجوع بأن علـى11/1تجد نـصت قـد االساسي القانون أنمن
تمس ال مكفولة وهي طبيعي حق الشخصية ".الحرية

انه على نصت المادة نفس من الثانية الفقرة أن تفتيـشه"كما او احد على القبض يجوز ال
القانون، الحكام وفقاً قضائي بامر االّ التنقل من منعه او قيد باي حريته تقييد او حبسه ".الخ....او

المادة ان القانون) 98(كما اناالساسيمن على نصت سـلطان"قد ال مـستقلون القضاة
في التدخل سلطة الية يجوز وال القانون، لغير قضائهم في العدالةعليهم شؤون في او ".القضاء

المادة ان) 106(أما على نصت فقد القانون نفس التنفيـذ"من واجبـة القضائية االحكام
عل تنفيذها تعطيل او تنفيذها عن أيواالمتناع مـننحوى والعـزل بالحبس، عليها يعاقب جريمة

دعـوى رفـع فـي الحق له وللمحكوم عامة، بخدمة مكلفاً أو عاماً موظفاً المتهم كان اذا الوظيفة
السلطة وتضمن المختصة، المحكمة الى لهالوطنيةمباشرة كامالً ".تعويضاً

المادة نصت رقم) 3(كما النظامية المحاكم تشكيل قانون أنه2001لسنة) 5(من -:على
مـا-1 االّ كافة والجرائم المنازعات في فلسطين في النظامية المحاكم تنظر

جميـع علـى القـضاء سـلطة وتمـارس خاص، قانوني بنص استثني
.االشخاص

لل-2 وفقاً اختصاصها وتباشر المحاكم اختصاص قواعد ".قانونتحدد
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الدعوى 119/2005: رقم

السلطة قانون ان القانون2002لسنة) 1(رقمالقضائيةكما قـدوهو للقـضاء االساسي
آمرة قواعد توضع مـن القضائية للسلطة حماية القضائي الشأن في التدخل الـسلطةغـتمنع ول

المادة عليه نصت ما القواعد هذه ومن القضاء، واستقالل اختصاص على نفـس) 1(التنفيذية من
من القضاء"أنالقانون في التدخل ويحظر مستقلة، القضائية العدالةأوالسلطة شؤون ".في

المادةكما بأن) 2(نصت القانون نفس قـضائهم"من في عليهم سلطان ال مستقلون القضاة
القانون ".لغير

المادة انه) 14(ونصت على المحاكم والية عنوان تحت القانون نفس المحـاكم"من تنظر
كافة والجرائم المنازعات في علـىإالالنظامية القـضاء سلطة وتمارس خاص، بنص استثني ما

".األشخاصجميع

المادة نصت على) 82(كما القانون نفس واجاألحكام"أنمن واالمتناعالقضائية التنفيذ بة
اذا الوظيفـة من والعزل بالحبس، عليها يعاقب جريمة نحو أي على تنفيذها تعطيل او تنفيذها عن

عامة بخدمة مكلفاً او عاماً موظفاً المتهم "الخ....كان

رقم الجزائية االجراءات قانون دون2001لسنة) 3(اما تحول وضوابط قواعد وضع فقد
الحقوق على واالقليميـةالخروج الدولية والمواثيق االعالنات عليها نصت التي لالنسان االساسية

المادة عليه نصت لما وطبقاً االنسان، حقوق تحمي المـذكور119والمادة/ 117التي القانون من
ثمانية على تزيد لمدة عليه مقبوض أي توقيف او حجز تملك ال العامة والنيابة الشرطة مراكز فان

وايواربعين المحاكمساعة، اختصاص من هو المدة هذه عن يزيد .توقيف

المادة ان بانه120/4كما امره قاعدة وضعت قد القانون نفس ان"من حـال باي يجوز ال
المـتهم عن فوراً يفرج واالّ اشهر ستة على المادة هذه فقرات عليها نصت التي التوقيف مدة تزيد

ال المحكمة الى احالته تتم لم لمحاكمتهما ".مختصة
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الدعوى 119/2005: رقم

المادة ان انه) 121(كما على نصت قد القانون نفس أي"من بتوقيف امر اصدار يجوز ال
طبية بينات الى باالستناد القاضي اقتنع اذا اال غيابه، في بـسببمنهم امامـه، احضاره يتعذر انه

".مرضه

المذكور الجزائية االجراءات قانون من الثامن الفصل تضمنه لما الفـصل-وطبقاً وهـو
بالكفالة لالفراج طلـب-المخصص فـي الـصادر االمر في النظر اعادة طلب تقديم يجوز فانه

ع المنصوص الحاالت في وذلك االمر اصدرت التي المحكمة الى المـادةاالفراج في ) 134(ليها
وعـدم االفـراج قرارات استئناف المدان او الموقوف او العامة للنيابة يجوز انه كما القانون، من
رئـيس الـى طلـب تقديم يجوز كما االستئناف، بنظر المختصة المحكمة الى يقدم بطلب االفراج

االفر عدم او باالفراج يصدر امر أي في النظر العادة العليا الـنقض. اجالمحكمة محكمة ان كما
القرارات هذه مثل على رقابتها بفرض الحق .تملك

علـى اعتـداء يـشكل القـضائية القرارات تنفيذ عن االمتناع بان القانون فقه استقر ولقد
السلطة الستقالل وذلك السلطةالدستور عن تنفيـذالقضائية عن التنفيذية السلطة وامتناع التنفيذية

ه القضائي للقرارالقرار مناقشة بمثابة هو االمتناع وهذا السلطات، بين الفصل مبدأ على اعتداء و
حجيته يفقده كانـتالقضائي لو حتى تنفيذها يتطلب المحاكم قرارات فاحترام القانون فرضها التي

.خاطئة

لل يجوز ال انه فركما التنفيذية علىضسلطة ولقـدإجراءاترقابتها وقراراتهـا، المحاكم
الدعااجمع في التدخل عن التنفيذية السلطة يد غل بان القانون المنظورةفقهاء هوأماموى المحاكم
يـدإرساءعواملأهممن تبقـى ان ويجـب الجميع، على احترامه وفرض القضاء استقالل مبدأ

القانون تطبيق في خطأ هناك كان لو حتى مغلولة التنفيذية سـيرارتكبهالسلطة اثنـاء القاضـي
االحكـامالد تلـك في بالطعن تتم واصالحه الخطأ هذا مثل لتدارك الصحيحة الوسيلة الن عوى،

المحاكم وقرارات اجراءات في التنفيذية السلطة تدخل طريق عن وليس قانوناً، المقررة .بالطرق
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الدعوى 119/2005:رقم

االول ضده المستدعى كان نابلس(ولما سجن) محافظ في موقوفاً المستدعي على ابقى قد
عـن امتنع قد يكون فانه بالكفالة عنه باإلفراج نابلس بداية محكمة قرار صدور من بالرغم نابلس

و التنفيذ واجب قضائي قرار قدهوتنفيذ يكون هذا بينبعمله الفصل مبدأ على الـسلطات،اعتدى
هذا قدوبعمله لـه،يكون اثـر ال معـدوماً الـشأن هذا في قراره واصبح القضاء سلطة اغتصب

الذي االمر الطعين القرار على ترد الطعن اسباب فان مستوجبوبالتالي القرار معه .اإللغاءيغدو

األسبابفلهذه
المحكمة -:تقرر

وا-1 والثالث الثاني ضدهم المستدعى عن الدعوى شكالًرد .لرابع
ما-2 فوراً المستدعي عن لالفراج نابلس سجن الى االمر واصدار الطعين القرار الغاء

آخر لسبب محكوماً او موقوفاً يكن .لم

بتاريخ وافهم علنــاً وتلــي صــدر 30/10/2005قراراً

عضو ســالرئيعضو

:الكاتب
:    /دقق
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رقم  الدعوى  يف  العليا  العدل  حمكمة  قرار   :)2/3( رقم  ملحق 
2010/701

 

 دعوى عدل عليا   
  107/0070  :رقم   

 

 1 

     
 

 السمطــة الوطنيـة الفمسطينيـة
 السـمطـة القضائيـة
              محـكـمـة العدل العميـا

 القـــرار
 

صدار الحكم المأذونوعن  محكمـة العدل العميا المنعقدة في رام اهلل  الصادر       بإجراء المحاكمة وا 
 باسم الشعب العربي الفمسطيني 

 
 
 

نائب رئيس المحكمة العميا السيد القاضي محمود حماد  برئاسة  :الييئة الحاكمــة   

   رفيق زىد وىاني الناطور / وعضويـة السيدين القاضيين
 

 نابمس   -طمون/ مؤيد طايع عبد الكريم بني عودة  -:المستدعـــــي 

 وكالؤه  المحامون أحمد شرعب وفارس شرعب وسعد شرعب          
 

 

 ظة رام اهلل باإلضافة لوظيفتو محافظ محاف( 1 -:المستدعى ضدىم
 مدير عام جياز المخابرات العامة بالضفة الغربية  باإلضافة لوظيفتو ( 2
 رام اهلل/ رئيس ىيئة القضاء العسكري باإلضافة لوظيفتو ( 3                      
 رام اهلل / النائب العام باإلضافة لوظيفتو( 4                      

 

 
 

 اتاإلجــــراء
 . لمطعن في قرار توقيفوتقدم المستدعي بواسطة وكيمو بيذه الدعوى 27/9/2212بتاريخ

كرر وكيل المستدعي الئحة االستدعاء وقدم بينتو والتتمس ادتدار القترار  3/12/2212في جمسة 
توجيتتو متتذكرة  ةالمحكمتتالتمييتتدي المؤقتتت المتفتتأل متتع اقدتتول والقتتانون وفتتي ذات الجمستتة قتتررت 

  .من الغاءه  المانعةار المطعون فيو او ر الموجبة الددار الق بابىم لبيان االسلممستدعى ضد
ان التتدعوى  تضتتمنتو تضتتمنت فيمتتاالئحتتة جوابيتتة بقتتدم رئتتيس النيابتتة العامتتة ت22/12/2212بتتتاريخ

 .أو موضوعًا /واجبة الرد شكاًل و
ثتتم ( 1/ن)نتتتو المبتترزوقتدم بي رئتتيس النيابتة العامتتة الالئحتتة الجوابيتتةكتترر  31/12/2212فتي جمستتة
 .بيناتولتقديم باقي  إميالووالتمس 
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درح وكيل النيابة بعدم رغبتو في تقديم اية بينة وترك االمر لممحكمة في  6/12/2212في جمسة 
 .عن المستدعي اإلفراجحين طمب وكيل المستدعي 

 
 

 الـــمحكمـــة
 الدتادر القتراربواستطة وكيمتو لمطعتن فتي  ه التدعوىولتة تبتين ان المستتدعي قتد تقتدم بيتذبعد التدقيأل والمدا

لالستباب التواردة  27/1/2212من قبل المستدعى ضتده الثتاني بتتاريخ  والمنفذعن المستدعى ضده اقول 
 .في الئحة الطعن طالبًا الغاء القرار المطعون فيو

التدعوى  رد ةطالبت 22/12/2212النيابة العامتة عمتى الئحتة االستتدعاء بالئحتة جوابيتة بتتاريخ  أجابتوقد 
 .من أي عيب من عيوب القرارات االداريةخالية كون القرارات الدادرة عن الجية المستدعى ضدىا 

متن بتراءة المستتدعي  ناعتال 27/1/2212جد ان محكمة بداية نابمس قتررت بتتاريخ توفي الموضوع فأننا 
وان المستدعي ضده اقول قرر  عنو فوراً  واإلفراج 854/2227رقم  الجزائيةالتيمة المسنده لو في القضية 

مركتتز  إمتتامتنفيتتذ قتترار التوقيت  متتن بقيت  المستتتدعي بتتذات التتاريخ وان المستتتدعى ضتتدىا الثانيتتة قامتت و ت
 .والتأىيل بنابمس  حاالدال

اقساسي تجد المحكمة انيا ندت عمى ان الحريتة الشخدتية حتأل من القانون  11/1وبالرجوع الى المادة 
ال يجتتوز ) فولتتة  وال تمتتس ا كمتتا ان الققتتره الثانيتتة متتن نفتتس المتتادة قتتد ندتتت عمتتى انتتو طبيعتتي وىتتي مك

القتب  عمتى احتد او تفتيشتو او حبستو او تقييتد حريتتو بتأي قيتد او منعتو متن التنقتل اال بتأمر قضتائي وفقتًا 
لتتتى القضتتاه مستتتقمون ا)) متتتن القتتانون اقساستتي قتتد ندتتتت عمتتى ان  98الحكتتام القتتانون  كمتتا ان المتتادة 

 ((ستمطة التتدخل فتي القضتاء او فتي شتؤون العدالتة قيسمطان عمييم في قضائيم غيتر القتانون وال يجتوز 
التنفيتتذ واالمتنتتاع عتتن تنفيتتذىا أو القضتتائية واجبتتة  اقحكتتاممتتن ذات القتتانون عمتتى ان  126وندتتت المتتادة 

 .الخ.... يعاقب عمييا  جريمةتعطيل تنفيذىا عمى أي نحو 
تنظتتر فتتي  النظاميتتةعمتتى ان المحتتاكم  ندتتتمتتن قتتانون تشتتكيل المحتتاكم النظاميتتة قتتد  (3)كمتتا ان المتتادة 

 .بنص خاص وفأل أحكام القانون ىستثناجميع المنازعات والجرائم اال ما 
تنفيتذىا القضتائية وان االمتنتاع قتد  اإلحكتاموقد استقر الفقو والقانون عمى انتو ال يجتوز االمتنتاع عتن تنفيتذ 

القتترارات  يفقتتدة لالحكتتام القضتتائية االمتتر التتذي شتتمنافيعتبتتر ييتتا القتتانون وان ذلتتك شتتكل جريمتتة يعاقتتب عمي
وان  القضتتائيةالقانونيتتة وان الستتمطة التنفيذيتتة ال يجتتوز ليتتا فتتر  رقابتيتتا عمتتى االحكتتام  حجيتيتتاالقضتتائية 

ى عمتت ابقتتىذلتتك حقتتوأل اىتتم مبتتادئ استتتقالل القضتتاءا ولمتتا كتتان محتتافظ نتتابمس المستتتدعى ضتتده اقول قتتد 
 عتار  فتي متن قبتل محكمتة بدايتة نتابمس فأنتو يكتون قتد عنتو  اإلفتراجالمستتدعي موقوفتًا بعتد دتدور قترار 
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اعتداءًا عمى مبدأ فدل السمطات وان المستدعى ضده الثاني  يشكلتنفيذ قرار قضائي  واجب التنفيذ مما 
غيتر  اقولتدعى ضتده قرار المستدعى ضده اقول قد تجاوز حدود اختدادو كون ان قترار المست هتنفيذب

 . عمى القرار المطعون فيو  واردةالطعن  أسبابل من جعقرار التوقي  مما ي بإددارمختص 
 

 ابــبـليذه األس
 -:تقرر المحكمة      

لعتتدم دتتدور القتترار  شتتكاًل لعتتدم دتتحة الخدتتومة  رد التتدعوى عتتن المستتتدعى ضتتدىما الثالتتث والرابتتع .1
 . إددارهما في المطعون فيو من أي منيما او مشاركتي

 .عن المستدعي فورًا ما لم يكن موقوفًا أو محكومًا بسبب اخر  واإلفراج والقرار المطعون في إلغاء .2

 
 70/70/0070بتاريخ  وافيم نًا معوتمي قرارًا صدر 

 
 الرئيس                                                                                                                              الكاتب   
  دقق  
             ع.م  
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رقم  الدعوى  يف  العليا  العدل  حمكمة  قرار   :)2/4( رقم  ملحق 
2015/155

155/2015 
 دولــــة فلســـطين
 السـلطـة القضائيـة
 محـكـمـة العـدل العليـا

 القـــرار
 

 عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام اهلل المأذونة الصادر
صدار الحكم باسم   بإجراء المحاكمة  الشعب العربي الفلسطينيوا 

 
 

                                                    برئاســـــــــة القـــاضي الســــيد ســـامي صــرصور: الهيئـــة الحاكمـــــة 

   هاني الناطور وحلمي الكخن  وعضويـة القاضييـن السـيدين 
 

 

   رام اهلل  -بدو / دوان نزار ابراهيم محمد ب -:( الطاعن) المستدعــــي 

 رام اهلل / او عيسى غيظان  / وكياله المحاميان محمود دراج و             
 

1.  

 محافظ القدس باإلضافة لوظيفته  -:( المطعون ضده) المستدعى ضده
 اإلجــــراءات

مخاصمًا  3/9/5102بهذا االستدعاء بواسطة وكيليه بتاريخ ( الطاعن) تقدم المستدعي 
ملتمسًا االفراج عنه ازاء اعتقاله من قبل المستدعى ضده ( المطعون ضده) تدعى ضده المس

بوجه مشوب بعيب استعمال السلطة ومخالفة القانون االساسي الفلسطيني واحتجازه على نحو 
يلحق به وبعائلته ضررًا خطيرًا، حيث تم اعتقاله وتوقيفه واحتجازه دون مذكرة توقيف ولم يتم 

 .نيابة العامة والمحاكم المختصةعرضه على ال
 

وفي الجلسة التمهيدية العلنية وبعد االطالع على البينات المقدمة تقرر عماًل باحكام 
دعوة  5110لسنة  5من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم   582،  582المادتين 
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فته لبيان االسباب محافظ القدس باإلضافة لوظي( المطعون ضدها) الجهة المستدعى ضدها 
او المانعة من الغائه حتى اذا كانت ( توقيف المستدعي) الموجبة إلصدار القرار المطعون فيه 

هناك معارضة في اصدار قرار قطعي التقدم بالئحة ردًا على الئحة االستدعاء وذلك خالل 
يوم الثالثاء اسبوع واحد من تاريخ تبلغ تلك الالئحة وتم تعيين جلسة لنظر الدعوى حدد لها 

3/01/5102 . 
بالئحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ( المطعون ضدها) تقدمت الجهة المستدعى ضدها 

دفوعًا شكلية واخرى موضوعية حيث تمثلت األخيرة بوصف القرار المطعون فيه انه جاء تطبيقًا 
السالمة  لقاعدة تخصيص االهداف وألجل المحافظة على المصلحة العامة محمواًل على قرينة

وان االستدعاء يغدو في ضوء ذلك واجب الرد شكاًل وموضوعًا كما قدمت بينتها المؤلفة من 
 .ولم يقدم المستدعي بينة مفنده وتقدم الطرفان كاًل بمرافعته الخطية(0/ط) حافظة المستندات 

 
 المحكمــــــــــــــــــة

ينات المقدمة ومن ما انبات عنه بعد التدقيق والمداولة قانونًا نجد من الثابت ومن الب
الالئحة الجوابية المقدمة من قبل الجهة المستدعى ضدها بواسطة ممثلها القانوني رئيس النيابة، 

فعاًل من  وكذلك المرافعة الخطية التي قدمتها النيابة في هذا االستدعاء أن المستدعي موقوف
تاريخ  3158/5102المحافظ رقم  قبل محافظ القدس وقد تايدت هذه الواقعة  من خالل كتاب

الموجه الى النائب  العام حيث تضمن الوقائع واالسباب التي أحاطت بتوقيف  8/01/5102
 -:المستدعي واستمرار توقيفه وقد جاء قرار التوقيف على النحو الذي صيغ به كما يلي 

 -تحية مقدسية 
 محافظة القدس -بدو / نزار ابراهيم محمد بدوان : الموضوع 

 11/8/5112تهديكم محافظة القدس أطيب تحياتها وترجو علمكم أنه بتاريخ 
نضال ابراهيم محمد / صبيحة يوم عيد الفطر وقعت جريمة قتل أولى ذهب ضحيتها المواطن

حسن محمد منصور / نزار بدوان وتبع ذلك قضية مقتل المواطن/ بدوان شقيق الموقوف 
حراق منزل واصابة عدد من ابناء اسرته بعيارات نارية وطعنات سكاكين مما أجج االوضاع  وا 



59

االحتجاز على ذمة المحافظين

 . بين عائلتي منصور وبدوان في بلدة بدو 
وانه وبناًء على االجراءات االمنية لدواعي السلم لألهلي تم توقيف عدد من ابناء 
العائلتين وفي مقدمتهم فهمي محمود يوسف منصور ونزار ابراهيم محمد بدوان وآخرين 

نية في الجلسات المتعاقبة وتوصيتها باستمرار توقيف نزار وفهمي حتى ووفقًا للتوصيات االم
اليوم، وذلك الن كل منهما هدفًا ومصدرًا للخطر وفقًا لتشخيص االجهزة االمنية والعشائرية 
وان االفراج عنهما في هذه الظروف قد يتسبب بمقتل احدهما االمر الذي سيؤجج الوضع مرة 

 .الى كارثة ال تحمد عقباهاضع الداخلي فيها اخرى في بلدة بدو وينقل الو 
وعليه فقد تم هذا االجراء بناٍء على التوصيات االمنية والعشائرية ووفقًا لما خوله لنا 

 .القانون
 وتفضلوا بقبول فائق االحترام،،

 
ونحن بإنزال حكم القانون على ما تضمنه ذلك الكتاب وعلى االجراء الذي اتخذه المحافظ 

التي " القوانين ذات العالقة"بشأن توقيف المستدعي واحتجازه، وبالرجوع الى ( دهالمطعون ض) 
تتضمن اختصاصات وصالحيات المحافظين  لدى قيامهم بوظائفهم نجد ان المرسوم الرئاسي 

بشأن اختصاصات المحافظين والصادر بعد االطالع على القانون  5113لسنة  55رقم 
ت المادة الخامسة منه على االختصاصات والصالحيات قد نص 5113االساسي المعدل لسنة 

 -: التي يتولى المحافظ ممارستها وهي كالتالي 
وحماية الحفاظ على األمن العام واألخالق والنظام واآلداب العامة والصحة العامة  .0

 . الحريات العامة وحقوق المواطنين
ته يعاونه في ذلك قادة الشرطة حماية األمالك العامة والخاصة وتحقيق األمن في محافظ .5

 ........... واألمن العام في المحافظة 
العمل على الرقي االقتصادي والعمراني واالجتماعي في المحافظة وتحقيق المساواة  .3

 .ضمان سيادة القانونوالعدالة و 
اتخاذ كافة التدابير واإلجراءات الالزمة لمواجهة الكوارث الطبيعية والحوادث ذات  .4
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 .ألهميةا
 -:فيما نصت المادة السابعة من المرسوم المشار اليه على 

بالغ وفقًا ألحكام القانون يقوم المحافظ )) بوظيفة الضبطية القضائية فيما يتعلق بالجرم المشهود وا 
 .((النيابة العامة عن الجرائم غير المشهودة التي يطلع عليها

 
ات المرسوم على ان يرأس المحافظ المجلس كما نصت المادة الثامنة بفقرتها االولى من ذ

ما عدا المحاكم )التنفيذي في المحافظة والذي يتكون من مديرو الدوائر الحكومية في المحافظة 
 (....والنيابة العامة

وهو من القوانين التي   0924لسنة  2كما اننا وبالرجوع الى  قانون منع الجرائم رقم 
نجد أن المادة الثالثة  منه ( المحافظون) وطة بالمتصرفين تبين الصالحيات واالختصاصات المن

 :تنص على
إذا ُأتصل بالمتصرف أو كان لديه ما يحمله على االعتقاد بوجود شخص في منطقة ))

اختصاصه ينتسب ألي صنف من األصناف المذكورة أدناه ورأى أن هنالك أسبابًا كافية التخاذ 
المدرجة في  خص المذكور مذكرة حضور بالصيغةأن يصدر إلى الشاإلجراءات، فيجوز له 

الذيل األول لهذا القانون، يكلفه فيها بالحضور أمامه ليبين إذا كان لديه أسباب تمنع من ربطه 
ما دون ذلك، حسب الصيغة المدرجة في الذيل الثاني لهذا القانون  بتعهد، إما بكفالة كفالء وا 

التي يستصوب المتصرف تحديدها، على ان ال  يتعهد فيه بأن يكون حسن السيرة خالل المدة
 .تتجاوز سنة واحدة

كل من وجد في مكان عام أو خاص في ظروف تقنع المتصرف بأنه كان على وشك - 0
 .ارتكاب أي جرم أو المساعدة على ارتكابه 

كل من اعتاد اللصوصية أو السرقة أو حيازة األموال المسروقة أو اعتاد حماية  - 5
 .واءهم أو المساعدة على إخفاء األموال المسروقة أو التصرف فيهااللصوص أو إي

 ((.كل من كان في حالة تجعل وجوده طليقًا بال كفالة خطرًا على الناس -3
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 :كما نصت المادة الرابعة من هذا القانون 
إذا بلغ أي شخص من المذكورين في المادة الثالثة مذكرة للحضور أمام المتصرف ولم يمثل ))
مه خالل مدة معقولة فيجوز للمتصرف أن يصدر مذكرة للقبض على ذلك الشخص على أن أما

 ((.تجري محاكمته خالل أسبوع من تاريخ إلقاء القبض عليه
 -:وجاء  في المادة الخامسة من القانون المذكور

لدى حضور أو إحضار شخص أمام المتصرف يشرع بالتحقيق في صحة االخبار الذي - 0
 .ءات باالستناد إليه ويسمع أية بينات أخرى يرى ضرورة لسماعهااتخذت اإلجرا

إذا ظهر للمتصرف بعد التحقيق أن هنالك أسبابًا كافية تدعوه لتكليف ذلك الشخص أن - 5
تعهدًا يصدر قرارًا بذلك على شريطة أن ال يختلف هذا التعهد عن الموضوع  يقدم 

د مقداره أو مدته عن المبلغ أو المدة المذكور في مذكرة الحضور أو القبض وأن ال يزي
 .المذكورين في أي منهما

إذا لم ير المتصرف بعد التحقيق أن هنالك ضرورة لتكليف ذلك الشخص أن يقدم تعهدًا - 3
 .فيدون شرحًا بذلك من الضبط ويفرج عنه إن كان موقوفًا ألجل التحقيق فقط

ن فيما يتعلق بأخذ الشهادة بعد اليمين تتبع في اإلجراءات التي تجري بمقتضى هذا القانو - 4
واستجواب الشهود ومناقشتهم وحضور المحامين وتبليغ األوامر ومذكرات الحضور وسائر 
المستندات واالعتراض على األحكام وتنفيذ القرارات، األصول نفسها المتبعة في 

 :اإلجراءات الجزائية لدى المحاكم البدائية ويشترط في ذلك
ة تختلف عن التهمة المذكورة في اإلخبار المشار إليه في مذكرة أن ال توجه تهم

 .الحضور

ليس من الضروري في اإلجراءات التي تتخذ بمقتضى هذا القانون بإثبات أن المتهم 
 .فعاًل معينًا أو أفعااًل معينة ارتكب

 
 : اما المادة السادسة من هذا القانون فقد نصت على

أصياًل أو كفياًل وفاقًا لقرار المتصرف وكان قد اشترط عليه اذا أعطى شخص تعهدًا بصفته  ))
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فيه أن يحافظ على األمن أو أن يمتنع عن القيام بأفعال من شأنها أن تكدر صفو الطمأنينة 
العامة أو أن يلتزم السيرة الحسنة فيجوز للمتصرف إذا ما ثبتت إدانة الشخص المكفول بارتكاب 

بشروط التعهد أن يقرر مصادرة مبلغ التعهد أو أن يكلف  جرم يعتبر بحكم القانون إخالالً 
المكفول أو الكفالء أو أي منهم أن يدفع المبلغ الذي تعهد به، ويعتبر القرار الذي أصدره بهذا 

 (. الشأن نهائيًا وينفذ وفق القانون المرعي اإلجراء إذ ذاك بشأن تنفيذ األحكام الحقوقية
 

 -:ه ما نص 8و  2وجاء في المادتين 
يجوز للمتصرف أن يرفض قبول أي كفيل ال يرضى عن كفالته ألسباب يدونها في الضبط )

ذا تخلف الشخص الذي صدر قرار بتكفيله أن يعطي تعهدًا بمقتضى الفقرة  ( 2)من المادة ( 5)وا 
ن كان  عن تقديم التعهد في التاريخ الذي تبدأ فيه المدة المشمولة بقرار إعطاء التعهد يسجن، وا 

 .سجونًا يبقى إلى أن يقدم التعهد المطلوب أو تنقضي المدة المضروبة في قرار إعطاء التعهدم
 

يتضح من النصوص المشار اليها ومن المواد االخرى التي تضمنها القانون سالف االشارة  
ان المحافظ وهو يمارس االختصاصات والصالحيات المنوطة به بموجب القانون انما يقوم بذلك 

د ال يجوز تخطيها بحكم ان سلطته بهذا الشأن هي سلطة مقيده واذا ما اسيء ضمن قيو 
استعمالها تغدو خارجه عن دائرة المشروعية، خاصة اذا كان األمر يتعلق بحرية الفرد وحقه في 

 . محاكمة عادلة امام المراجع القضائية المختصة 
قابة مشروعية، ومن واجب ولما كانت رقابة القضاء االداري على اعمال االدارة هي ر " 

المحكمة ان تتأكد أن القرار االداري ال يخالف القانون نصًا وروحًا وتسلط رقابتها على كيفية 
ممارسة االدارة لسلطتها التقديرية تلك  فاذا وجد القضاء ان االدارة لم تضع نفسها في احسن 

اصدار القرار كان القرار مخالفًا الظروف التي يوجبها القانون او المبادئ القانونية العامة قبل 
 .للقانون 

بأن على االدارة وقبل ممارستها لسلطتها التقديرية ان تتبع االجراءات "وقد قضي 
وان خالفت هذه القاعدة كان قرارها ... المنصوص عليها قانونا من سماع اقوال ذي الشأن 



63

االحتجاز على ذمة المحافظين

بنى على اسباب تجيز اصداره القرار االداري يجب ان ي" مخالفا لقواعد الشكل، كما قضي بأن 
 ." من ناحية واقعية وقانونية

واذا كان االمر كذلك بالنسبة للقرارات االدارية التي تتخذها االدارة  بوجه عام وبموجب 
سلطتها التقديرية، فأن القرارات المتعلقة بالحريات الشخصية تخضع وبقوة للقضاء االداري 

العامة وهذا ما يجيز للمحكمة بل للمحكمة ان تجيز ورقابته باعتبار القضاء حامي الحريات 
لنفسها أخضاع تقدير االدارة بذاته الى رقابتها بمعنى ان القضاء االداري هو قضاء مالءمة 
ومشروعية بالنسبة للقرارات المتعلقة بالحريات العامة وال تكون هذه القرارات مالئمة اإل اذا كانت 

) خطر جسيم يهدد االمن العام والنظام باعتبار هذا االمر الزمة لمواجهة حالة معينة من دفع 
 .الوسيلة الوحيدة لمنع هذا الضرر ( القرار 

 
وبتطبيق هذا الذي اشرنا اليه على ما جاء في الكتاب  المشار اليه الموجه الى النائب 

رار عن ارادته في اتخاذ ق( المحافظ) والذي يمثل افصاح االدارة  8/01/5102العام بتاريخ 
توقيف المستدعي نجد أن قرار التوقيف هذا  جاء على نحو يؤكد بانه مبني على مخالفة  
للقانون وتعسف باستعمال السلطة يخرجها من اطار االختصاصات والصالحيات  التي منحها 
القانون والمقيدة بشروط ومقتضيات يجب اتباعها والحرص على مراعاتها وتتجافى مع نصوص 

ية شرعها القانون االساسي تتعلق بحقوق االنسان وحرياته االساسية واجبة قانونية ودستور 
االحترام باعتبار تلك الحقوق والحريات تتعلق بشخص الفرد كحق طبيعي له وهي مكفوله ال 

و  02و  04و 05و 00و  01يجوز المس بها وبالمجمل فأنها تتجافى وما نصت عليه  المواد 
اًل عن مخالفتها للنصوص القانونية التي اشرنا اليها وتتعارض من القانون االساسي فض  31/0

مع االختصاص القضائي وصالحية المحاكم والنيابة العامة التي تملك في االصل  اتخاذ أي 
اجراء قضائي من قبض او توقيف او احتجاز او تجديد توقيف حتى اخر اجراء من اجراءات 

 .المحاكمة
 

ف الصادر عن المستدعى ضده محافظ محافظة القدس نخلص مما تقدم ان قرار التوقي
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ضد المستدعي نزار ابراهيم محمود بدوان وهو القرار الموصوف في مستهل حكمنا هذا قد جاء 
بشأن اختصاصات   5113لسنة  55من المرسوم الرئاسي رقم  2مخالفًا الحكام المادة 

ظيفة الضبطية القضائية اال في المحافظين حيث ال يجوز للمحافظ وفق هذه المادة ان يقوم بو 
حالة  الجرم المشهود اما في الجرائم غير المشهودة التي يطلع عليها  فان ما تتطلبه المادة 

 ان يقوم بإبالغ النيابة العامة عن تلك الجرائم،  هذا فضال عن ان القرار المطعون فيه  المذكورة 

م يراعي االجراءات التي تضمنها ل(  قرار التوقيف الصادر عن المحافظ المستدعى ضده) 
والتي اشرنا اليها  تفصيال بنصها  الصريح والتي كان من  0924لسنة  2قانون منع الجرائم رقم 

المتوجب مراعاتها باعتبارها من االجراءات الجوهرية التي يجب اتخاذها وفق ما نصت عليه 
 .مواد القانون المشار اليها 

 
جاء (محافظ محافظة القدس) من قبل المستدعى ضده  وعليه وحيث ان توقيف المستدعي

على وجه غير مشروع مشوب بعيب استعمال السلطة  ومخالفة للقانون مما يستوجب الغاءه 
  .وشل اثاره 

 
 لهــــــّذه األسبـــــــاب

والغاء القرار المطعون فيه واالفراج فورًا عن المستدعي اينما تقرر المحكمة قبول الطعن ، 
 .ل توقيفه ما لم يكن موقوفًا بصورة قانونية  من قبل جهة قضائية ذات اختصاصكان مح

 
باسم الشعب العربي الفلسطيني  بحضور وكيل المستدعي ورئيس النيابة  العامة  حكمًا صدر
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االحتجاز على ذمة المحافظين

إقرأ أيضًا




