 .17التحقيقات اجلنائ ّية ضدّ أفراد الشرطة
(«ماحش»)
 .17.1صالحيات قسم التحقيق مع أفراد الشرطة
َ
(«ماحش») لوزارة العدل ،ويعمل كجسم
يتبع قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة
َ
منفصل عن شرطة إسرائيل ،على الرغم من ّأن الكثير من العاملني فيه عملوا في السابق
محام من النيابة العا ّمة ،وميلك صالحيات األمر بتقدمي شرط ّيني
في الشرطة .يترأّس
َ
القسم ٍ
(ومواطنني ارتكبوا مخالفة مع شرط ّيني) للمحاكمة اجلنائ ّية ،أو األمر بتقدمي شرط ّيني
حملكمة الطاعة في ّ
قانوني.
كل ما يتع ّلق باستخدام للق ّوة استخدا ًما غير
ّ
«ماحش» ،على وجه العموم ،في املخالفات اجلنائ ّية التي تصل عقوبتها
يح ّقق
َ
احملدَّ دة قانون ًّيا إلى أكثر من عام في السجن ،والتي ُيشتبه ّأن َمن ن ّفذوها هم شرط ّيون
«ماحش» كذلك
(وشرط ّيو حرس احلدود بينهم) ،أو شرط ّيون بالتعاون مع مواطنني .يعالج َ
الشرطي للق ّوة في إطار تنفيذ الوظيفة .على ضوء توجيهات النيابة العا ّمة،
شبهات استخدام
ّ
«ماحش» ال
وإن لم يكن إ ّال في شبهة ارتكاب مخالفة تأديب ّيةُ -يجريه
حَتَدَّ َد ّأن التحقيق ْ -
َ
وحد ُة شكاوى اجلمهور في الشرطة.

 .17.2تقدمي شكوى في قسم التحقيق مع أفراد الشرطة

يحق ّ
ّ
التوجه إلى القسم إذا كانت بحوزته
«ماحش» أو
ّ
لكل شخص تقدمي شكوى ل ِـ َ
التوجه على نحو
معلومات حول مخالفة جنائ ّية ارتكبها أحد أفراد الشرطة .ميكن تقدمي
ّ
«ماحش» بالتنسيق املسبق ،أو بالبريد أو الفاكس أو من خالل
شخصي مباشرة في مكاتب َ
ّ
اإللكتروني.
البريد
ّ

 .17.3تقدمي شكوى ضدّ
شرطي في الشرطة
ّ

«ماحش» ،ميكن تقدمي شكوى ضدّ أحد
باإلضافة إلى إمكان ّية تقدمي شكوى في َ
ّ
كل واحد من مراكز الشرطة في أرجاء البالد .إذا أراد شخص ما تقدمي
الشرط ّيني في
ّ
وإن دار احلديث عن
شكوى في إحدى وحدات الشرطة ،يجب أخذ إفادته على نحو فوريْ ،
وإن كانت هنالك
«ماحش»ْ ،
شكوى حول مخالفة حت ّقق فيها الشرطة ،أو شكوى يح ّقق فيها َ
شكوك حول وجود املخالفة في األصل.
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املهمة بغية تقدمي الشكوى
 .17.4التفاصيل ّ

َ
مفص ًال للحدث ،وجمي َع
املهم أن تشمل الشكوى
من ّ
تفاصيل املشتكي الكامل َة ،و َت ْوصي ًفا ّ
الشرطي الذي تُقدَّ م ضدّ ه الشكوى أو ُقدّ مت املعلومات حوله ،وما شابه.
التفاصيل حول
ّ

 .17.5سياسة التحقيقات ّ
«ماحش»
املت َبعة في
َ

«ماحش» بسبب «غياب األد ّلة الكافية» ،وذلك
تُغلق معظم املل ّفات التي يح ّقق فيها َ
نتيجة غياب التفاصيل التي حُتدّ د هُ و ّية الشرط ّيني املتو ّرطني في ارتكاب املخالفة ،أو بسبب
غياب أد ّلة موضوع ّية قاطعة .بعا ّمة ،وفي حاالت «كلمة إزاء كلمة» حيث تقف رواية املشتكي
الشرطي ،وفي غياب أد ّلة إضاف ّية قد حتسم بني الروايتني ،يجري
مقابل رواية مناقضة يقدّ مها
ّ
ّ
إغالق ّ
ثمة صعوبات (في
ملف التحقيق بذريعة غياب األدلة الكافية،
وبتفسير ُمفا ُد ُه ّأن ّ
ٍ
ّ
الشك
اجلنائي (يفوق
التوصل إلى أد ّلة باملستوى الذي يتط ّلبه اإلجراء
الظروف القائمة) في
ّ
ّ
ُ
الشرطي الذي قدّ مت الشكوى ضدّ ه بتقدمي شكوى
املعقول) .باإلضافة إلى ذلك ،قد يقوم
ّ
ّ
ّ
مضادّة ضدّ املشتكي .في احلاالت التي ال تتوافر فيها أدلة إضاف ّية أو ّإن األدلة اإلضاف ّية ليست
كافية ،يجري  -بعا ّمة -شطب للشكاوى متبادل .على الرغم من ذلك ،ميكن في هذه احلاالت
فحص إمكان ّية تقدمي استئناف ،ويجري فحص ّ
كل واحدة من الشكاوى على ِحدة.
املهم العمل قدر
من هنا ،عندما يحصل استخدام م ْفرط للق ّوة من قبل
الشرطي ،من ّ
ّ
الشرطي ،وجتميع أكبر عدد من األد ّلة
املستطاع للحصول على تفاصيل دقيقة حول هُ و ّية
ّ
حلصول احلدث (صور ،وشهادات وما شابه) ،وإعداد نسخ عنها وإحلاقها بالشكوى.

«ماحش»
 .17.6معاجلة الشكوى في
َ
(«ماحش») الشرو َع
بعد تقدمي الشكوى ،يستطيع قسم التحقيق مع أفراد الشرطة
َ
ّ
في التحقيق .إذا فعل ذلك ،ميكنه في نهاية املطاف اتّخاذ أحد هذه القرارات :إغالق امللف ،أو
الشرطي إلى محكمة تأديب ّية ،أو التوصية بتقدميه إلى محكمة تأديب ّية ،أو التوصية
تقدمي
ّ
ّ
بتقدميه إلى محكمة جنائ ّية ،أو حتويل امللف للنيابة العا ّمة.
ّ
في جميع األحوال ،يحصل املشتكي على تبليغ حول طريقة معاجلة شكواه ،ويتلقى
«ماحش» في املل ّفات ال تتعدّ ى ثالثة أشهر ،وذلك
إعال ًما حول نتائج معاجلتها .يشار ّأن مدّ ة حتقيق َ
»
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«ماحش»
 .17.7تقدمي استئناف على قرار
َ

َوف ًقا للقانونّ ،
ُ
يحق للمشتكي الذي َقدّ م شكوى ضدّ
«ماحش»
شرطي
االستئناف على قرار َ
ٍّ
بعدم فتح حتقيق في شكواه ،أو إغالق ّ
الشرطي للمحاكمة .حُت ّول
ملف التحقيق دون تقدمي
ّ
القضائي للحكومة ،والنياب ُة العا ّمة ،أو من ُخ ّول لهذا من قبلهما.
االستئنافات ليراجعها املستشا ُر
ّ
يستطيع املشتكي الذي يرغب في االستئناف القيام بذلك ّ
خطـ ًّيا خالل  30يو ًما من موعد
يتضمن تفاصيل املستأنف ،وتفاصيل احلدث ،وذريعة
«ماحش» .على االستئناف أن
ّ
استالم قرار َ
إغالق ّ
رسل االستئناف إلى مكاتب
امللف التي ذكرها قسم َ
«ماحش» ومس ّوغات قبول االستئنافُ .ي َ
224
«ماحش» ،الذي يقوم بفحص االستئناف خالل شهرين ويح ّوله إلى النيابة العا ّمة باإلضافة إلى ّ
ملف
َ
التحقيق وتوصياته .يستلم املشتكي الذي قدّ م استئنا ًفا مصادقة حول تقدمي االستئناف وحتويله إلى
النيابة العا ّمة ،وتُقدَّ م اإلجابة حول االستئناف مباشرة من قِ َبل النيابة العا ّمة.

ّ .17.8
االطالع على ّ
ملف التحقيق

ملف التحقيق ّ
يجب تقدمي طلب ّ
االطالع على ّ
خطيـًّا ،ومن خالل تقدمي التسويغات
التي تستوجب هذا ّ
االطالع.
حق ّ
االطالع على ّ
بعا ّمة ،و َوف ًقا للقانون ،ال مينح ّ
ملف التحقيق إ ّال ملن ُقدّ مت ضدّ ه الئحة
حق املراجعة ّ
اتّهام في إطار هذا ّ
امللف .ال مينح القانون ّ
واالطالع على موا ّد التحقيق للمشتبه الذي
لم ُي ْف ِض ّ
ملف التحقيق حوله إلى تقدمي الئحة اتّهام ،وال يمُ نح هذا ّ
ملشتك أو شاهد.
احلق
ٍ
على الرغم من ذلك ،يمُ نح في حاالت مع ّينة ُّ
حق مراجعة ّ
امللف للمشتكي أو املشتبه
ح ّتى بعد إغالق ّ
امللف دون تقدمي الئحة اتّهام .يجري ذلك بحسب معايير محدّ دة وضعتها النيابة
العا ّمة بعد مراجعة مجمل االعتبارات ذات الصلة ،كالهدف من هذا ّ
االطالع ،وحقوق املشتكي َو/
القضائي .بشكل عامّ ،تُتاح فرصة ّ
االطالع على موا ّد
أو املتض ّرر من املخالفة ،واحتياجات اجلهاز
ّ
التحقيق وتصويرها إذا كانت مطلوبة لغرض تقدمي االستئناف.

«ماحش»
التوجه إلى
 .17.9كيف ميكن
َ
ّ
«ماحش»
ميكن احلصول على تفاصيل فروع َ
في أرجاء البالد -مبا في ذلك العناوين والهواتف
اإللكتروني -على موقع وزارة العدل:
وعناوين البريد
ّ
http://www.justice.gov.il
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