 .18احملاكمات التأديب ّية ألفراد الشرطة
 .18.1صالحيات جهاز شكاوى اجلمهور في الشرطة
ً
سلوكا غير
يجري التحقيق في شكاوى ضدّ شرط ّيني -في ما يتع ّلق بسلوكهم
شرطي في
يتضمن استخدام الق ّوة من قبل
سيء (والذي ال
ّ
ّ
الئق وبأداء الوظيفة على نحو ّ
أداء الوظيفة) ،في جهاز شكاوى اجلمهور في الشرطة.
إضافي ملعاجلة الشكاوى في إطار جهاز شكاوى اجلمهور،
في اآلونة األخيرة ،بدأ العمل بإجراء
ّ
أال وهو عمل ّية التجسير التي ّ
تشكل إجراء ّ
لفض النزاعات من خالل املصاحلة ،واملشروطة
مبوافقة الطرفني.

 .18.2مخالفات الطاعة التي يفحصها جهاز شكاوى اجلمهور
التأديبي ،معاجلة
مفصلة في ملحقات قانون الشرطة (احلكم
قائمة مخالفات الطاعة َّ
ّ
شكاوى الشرط ّيني وتعليمات مختلفة) .2006 ،في ما يلي بعض األمثلة بحسب التصنيف
الذي يظهر في موقع الشرطة :

أ .سلوك غير الئق

ميس بسمعة الشرطة.
 .1سلوك ال يليق
بشرطي أو ذلك الذي ّ
ّ
مهذب أو التف ّوه بكالم ّ
 .2سلوك غير ّ
فظ جتاه أحدهم.
 .3سوء استخدام الصالحيات التي متنحها الوظيفة.
الشرطي في غير القيام بالوظيفة.
 .4استغالل مكانة
ّ
 .5الظهور مبظهر غير الئق ،مبا في ذلك عدم تق ّلد شارة التعريف.
 .6التنكيل واملعاملة القاسية.
 .7رفض تقدمي تفاصيل الهُو ّية أو إخفاء تفاصيل الهُو ّية ،مبا في ذلك عدم تق ّلد شارة تعريف على
الب ّزة الرسم ّية.

ب .عيوب في أداء الوظيفة

 .1معاجلة غير ناجعة للمواطن ،نحو :جَ
املعالة غير املهن ّية ،واملماطلة غير املعقولة في املعاجلة ،وما
إلى ذلك.
جَ
للمعالة أو رفض قبول الشكوى.
 .2عدم االستجابة
املوضوعي مع شخص ما.
 .3معاجلة اعتباط ّية بسبب التح ّيز ،أو التمييز أو التعامل غير
ّ
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 .4القيام بعمل بدون صالحية وليس بحسب القانون أو املرسومات ،أو ليس بحسب ن ُُظم الشرطة
أو إجراءاتها.
 .5إزعاج ومضايقة املواطن دون ضرورة.
 .6رفض تقدمي التفاصيل الشخص ّية.

 .18.3معاجلة الشكوى
كاف ،تق ّرر اجلهة املسؤولة عن التحقيق
نحو
ٍ
إذا ُقدّ مت شكوى غير َّ
مفصلة على ٍ
ّ
حول فتح ّ
مفصل من املشتكي.
(ويسمى
ملف التحقيق
«امللف األخضر») بعد تدوين تبليغ ّ
َّ
ملف حتقيق ّ
يجري تسويغ القرار بعدم فتح ّ
خط ًّيا من قبل اجلهة املسؤولة على التحقيق،
وتُدرج الشكوى في ّ
ملف حتقيق عامّ .ويحدّ د اإلجراء كذلك اإلشارة إلى وجود حتقيق حول
الشرطي في ّ
شكوى ضدّ
الشخصي.
الشرطي
ملف
ّ
ّ
ّ
مع انتهاء إجراءات االستفسار ،تقدّ م اجلهة املسؤولة تقرير تلخيص التحقيق ،وتشير  -في ما
تشير -إلى نتائج التحقيق وتوصيتها حول اخلطوات التي ينبغي اتّخاذها على ضوء التحقيق.
القرار حول طريقة معاجلة الشكوى أو رفض معاجلة ُيس َّلم للطرف املشتكي .يستطيع
املشتكي االستئناف على القرار بعدم الكشف عن أسباب الرفض خالل  30يو ًما أمام وزير
225
الشرطة.

التأديبي
اجلنائي واإلجراء
 .18.4العالقة بني اإلجراء
ّ
ّ

الشرطي بسبب مخالفات الطاعة ال تخ ّفف من
املهم اإلشارة إلى ّأن مسؤول ّية
من ّ
ّ
ضدّ
مسؤول ّيته اجلنائ ّية بسبب فعلته ،وميكن اتّخاذ إجراءات تأديب ّية ه إذا أدانته احملكمة أو
حكمت ببراءته .إذا ُقدّ مت الئحة اتّهام ضدّ
شرطي للمحكمة ،يجري تأجيل اإلجراءات التأديب ّية
ّ
التأديبي .على الرغم
إلى حني االنتهاء من اإلجراءات اجلنائ ّية ،وعند انتهائها ُيستأنف اإلجراء
ّ
ّ
من ذلك ،ال تتواصل اإلجراءات التأديب ّية إذا حصل تقا ُد ٌم ملدّ ة سنة إن دار احلديث عن محكم
واحد ،وثالث سنوات إذا دار احلديث عن محكمة للطاعة.
نشير هنا أنّه ،بحسب قرار اللجنة الوزار ّية لشؤون رقابة الدولة رقم ب»ق من تاريخ
«ماحش» أكثر من ثالثة أشهر ،وذلك بغية منع احلالة التي
 ،11.10.2005ال يستم ّر حتقيق َ
يتو ّلد فيها تقا ُد ٌم نتيجة تواصل التحقيق ،ح ّتى قبل الوصول إلى قرار حول تقدمي أو عدم
تقدمي الئحة االتّهام.

مرشد قانوني في مواضيع االحتكاك مع الشرطة
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 .18.5تفاصيل
ّ
تعمل الوحدة القطر ّية لشكاوى اجلمهور داخل القيادة القطر ّية للشرطة:
العنوان :القيادة القطر ّية ،شارع حاييم بارليف،
هاتف02-5428270 :؛ فاكس 02-5428269
ساعات الدوام :األحد – اخلميس ،بني الساعات 17:00 - 7:30
كل واحد من ألوية الشرطة ،هنالك ضابط رقابة وشكاوى اجلمهور؛ وفي ّ
في ّ
كل
ُ
ضابط شكاوى اجلمهور ،وهو الذي يعالج غالب ّية الشكاوى.
واحدة من مناطق الشرطة يعمل
ضابط شكاوى اجلمهور في القدس:
العنوان :شارع يافا  ،30القدس ،هاتف02-5391304 :؛ فاكس02-5391209 :
ساعات الدوام :األحد – اخلميس ،بني الساعات 17:00 - 07:30
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