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מבוא
למעלה מ 14,000-צווי מעצר מינהליים הוצאו נגד תושבי השטחים מ א ז תחילת
האינתיפאדה .רוב הפלסטינים הללו נעצרו למשך שישה חודשים •,לגבי חלקם הוארך
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הצו בשישה חודשים נוספים; אחדים שהו משך שנים במעצר ללא משפט.
לאחרונה ה צ ט מ צ ם השימוש במעצרים מינהליים .בסוף ספטמבר  1992היו 185
עצורים מינהליים .עם זאת ,בזמן האינתיפאדה היו תקופות שבהן הוחזקו כ 1,500-בני
אדם במעצר מינהלי.
לאחרונה הוצאו צווי מעצר מינהליים למשך שישה חודשים נגד  11פלסטינים  -כתחליף
לצווי גירוש שהוצאו נגדם לפני חודשים אחדים ובוטלו לאחר חילופי השלטון בישראל.
המשפט הבין-לאומי מתיר לעצור אזרחים ללא משפט במצבים יוצאי דופן והכרחיים.
עם זאת ,הוא מציב תנאים ברורים ומגבילים לשימוש בסמכות זו ,ומדגיש כי זהו מעצר
מונע שאינו מהווה תחליף לענישה.
דו״ח זה יפרט א ת התנאים החוקיים לשימוש בצווי מעצר מינהליים ,ויציג את ההליך
כפי שהוא נהוג ב ש ט ח י ם מ א ז תחילת האינתיפאדה .נבחן ,ה א ם מטרת המעצרים
המינהליים בשטחים היא אכן מניעתית ,ומהן הסכנות שהמעצר המינהלי אמור למנוע.
כיוון שרוב העצירים המינהליים מוחזקים )מאז מארס  (1988במחנה המעצר בקציעות,
נבדוק את תנאי הכליאה במחנה זה ,ונבחן אם תנאי הכליאה ו מ ק ו ם הכליאה של
העצורים המינהליים עומדים בדרישות המשפט הבין-לאומי.
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פ ר ק

א׳

מעצר מינהלי והמשפט

הבין-לאומי

מעצר מינהלי הוא ״הליך שבאמצעותו עוצרות רשויות הממשלה בני אדם בלי שיוצגו
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האשמות כלפיהם ובלי להביאם למשפט״.
בספרי ה ח ו ק י ם של רוב המדינות ,לרבות אלו הנחשבות לדמוקרטיות ביותר ,קיימת
ה ת י י ח ס ו ת למצבים שבהם מסורה ההחלטה ביחס למעצר באופן בלעדי לרשויות
המינהליות .בישראל ובשטחים ,בדומה למדינות רבות ,׳מפעילים השלטונות סמכות זו
לשם ביצוע מעצרים מונעים.
היות שמעצר מינהלי הוא מכשיר רב-עוצמה ,וכתוצאה ממנו נפגעות זכויות יסוד של
האדם ,מוגבל השימוש בו למצבים יוצאי דופן או למצבי חירום ,וקיימות במשפט
הבין-לאומי הוראות ברורות בשאלות :את מי אפשר לעצור ,למשך כמה זמן ,היכן,
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ובאילו תנאים.
ישראל ירשה כמה מן החוקים בעניין זה ,ובהם תקנות ההגנה )שעת חירום(1945 ,
משלטון המנדט הבריטי ,אך ברבות השנים הגבילה את סמכויות המעצר בלא משפט".
עם זאת ,בשטחים הסמכויות לעצור בלא משפט עודן נרחבות .אמנת זינווה הרביעית,
שעניינה הגנת אזרחים בשטחים כבושים ,מתירה אמנם מעצר בלא משפט ,אך הן
באמנה עצמה והן בפרשנות הרשמית נקבעו הגבלות ברורות על השימוש בסמכות זו.
אמנת זינווה הרביעית היא הסכם בין מדינות בדבר עקרונות הומניטאריים שיש להקפיד
עליהם ביחס לאזרחים בזמן מלחמה וכיבוש .היא מגלמת א ת התפיסה ,כי אפילו בזמן
מלחמה וכיבוש יש לכבד כללים מסוימים ,ומתווה את העקרונות ,כיצד יש לנהוג
באזרחים ה ח י י ם בשטח כבוש כדי ל ה ב ט י ח להם מינימום של זכויות יסוד
הומניטאריות ,גם בתנאים אלה.
ממשלת ישראל חולקת על כך שאמנת זינווה הרביעית חלה על השטחים ,בנימוק
ששטחים אלה לא היו נתונים לשליטתן הריבונית של ירדן או של מצרים ,וכיוון שכך,
ה ם לא היו שייכים למדינה כלשהי .אף על פי כן הצהירה הממשלה ,כי היא מיישמת
הלכה למעשה את ״הסעיפים ההומניטאריים שבאמנת זינווה״.
בצלם שותף לעמדתם של הקהילה הבין-לאומית ושל מומחי משפט ישראליים ,כי
שאלת הריבונות על השטחים הללו אינה רלוונטית לאמנה זו ,שעניינה מ ש פ ט
הומניטארי .בהביעה את הסכמתה ל״היבטים ההומניטאריים״ הכלולים בסעיפי האמנה,
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קיבלה ישראל על עצמה למעשה לנהוג על פיה.

8

לפיכך ,אנו רואים באמנת זינווה הרביעית )להלן :אמנת זינווה( מסגרת ועקרונות מנחים
ביחס למינימום הזכויות החיוניות שעל ישראל לכבד .בהתבסס על כך ברור ,כי ישראל
מפרה חלק מההגבלות המוגדרות בצורה ברורה באמנה זו ,ביחס למעצר ללא משפט.
להלן מובאות מן האמנה עצמה ומן הפרשנות הרשמית ביחס לשאלה :מתי וכיצד יש
להפעיל א ת הסמכות של הטלת מעצר מינהלי.

 .1מתי יכולה מדינה כובשת להשתמש
מעצר מינהליו

בסמכות להטיל

סעיף  78לאמנת זינווה מתיר לכובש להטיל מעצר מינהלי ״ א ם המעצמה הכובשת
סבורה שיש צורך מטעמי הכרח של ביטחון ,לנקוט אמצעי ביטחון כלפי מומים ,רשאית
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היא לכל היותר לייחד להם מקום מגורים או לעצרם״,
את השימוש בסמכות לעצור בני אדם בלא משפט מגבילה אמנת זימוה בדרכים שונות:
ראשית ,המדינה הכובשת יכולה להורות על מעצרו המינהלי של אדם רק ״מסיבות
ז
ממשיות ומוחלטות של ביטחון״.
שנית ,אמצעי זה ,וכן האמצעי של ה ק צ א ת מקום מגורים ,הם הצעדים החמורים ביותר
שיכולה המדינה הכובשת לנקוט .על כן אפשר לנוקטם רק ״כשכל האמצעים האחרים
אינם מספיקים״ 8 .הפרשנים גורסים ,כי החלטות מעין אלו אפשר לקבל רק כשנראה כיהן
הכרחיות עקב המלחמה ,וכי יש להקפיד שהן תהיינה היוצא מן הכלל'.
מאז תחילת האינתיפאדה הוציאה ישראל למעלה מ000-י 14צווי מעצר מינהליים נגד
פלסטינים ,וקשה להניח כי בכל המקרים הללו הצעדים היו אכן יוצאי דופן ,הכרחיים
ובלתי נמנעים .יש לזכור בהקשר זה ,כי מעצר מינהלי אינו תחליף לענישה וכי הוא מותר
רק כמעצר מונע.
ה ס מ כ ו ת להורות על מ ע צ ר מינהלי מ ע ו ג נ ת בישראל בתקנות ההגנה )שעת חירום(,1945 ,
שהוצאו ע׳׳י שלטונות המנדט הבריטי .באותה תקופה מוסמך היה כל מפקד צבאי לעצור
א ד ם במעצר מינהלי לתקופה בלתי מוגבלת .על-פי תקנה  111היה עציר מינהלי רשאי
לערער על מעצרו בפני ועדה מייעצת ,שהוסמכה להגיש את המלצותיה למפקד הצבאי ,אך
להמלצות הוועדה לא היה כל תוקף מחייב )ראו פרק .(2
עם ה ק מ ת ה של מדינת ישראל אומצו התקנות המנדטוריות והפכו חלק מ ה מ ש פ ט
הישראלי .בהנחיות לביצוע תקנה  ,111שלא עוגנו בחוק ,הוגבלה הסמכות להוציא צו
מעצר מינהלי לשלושת אלופי הפיקודים ,למפקד חיל־הים ולרמטכ׳׳ל ,ולזה האחרון בלבד
ניתנה סמכות להורות על מעצר מינהלי שיארך יותר מחודש .נוסף על כך ,במגמה להעניק
להמלצות הוועדה המייעצת יתר תוקף ,הועמד בראשה שופט בית המשפט העליון.
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