م .ع .أ  3335/12أبو دياب ضد وزير الداخلية
ملخص القرار:

يتحدث القرار حول منح اقامة لشخص بناء على وضعه الصحي الصعب  ,على الرغم من وجود عالقة بجهة معادية

السرائيل حسب االدعاءات المذكورة  ,وبالمقابل عليه التعهد بقطع عالقته بأي جهة معادية

تنبيه واخالء مسؤولية

إن هذا النص العربي هو ترجمة غير رسمية صادرة عن موقع" المرجع -جامعة القدس "وهو غير ملزم ،حيث أن النص
األصلي باللغة العبرية هو النص األصلي والملزم .يصدر موقع"المرجع -جامعة القدس "هذا النص فقط في سبيل نشر

المعلومة ،وهو ينأى بنفسه وبجامعة القدس وكافة معاهدها ومراكزها عن أية مسؤولية قانونية تنتج عن أي خطأ في

الترجمة ،علماً بأن الموقع قد بذل كل الجهد لتكون الترجمة في أفضل مستوى من الدقة .لالستفسار يرجى التواصل مع:
marje@law.alquds.edu

1

أرشيف المصادر األولية للقانون اإلسرائيلي مترجمة الى العربية
Email: marje@law.alquds.edu
Website: http://www.marje.alquds.edu
Phone: +972 (0)2-2790417

المحكمة العليا بصفتها محكمة ادارية
م .ع .أ 3335/12

امام :
حضرة القاضي أ روبنشتاين
حضرة القاضي ح ملتسر

حضرةالقاضي ن سوبلبرغ

:

 – 1ابو دياب
 – 2ابودياب

 – 3ابو دياب
 – 4ابو دياب

 – 5هموكيد للدفاع عن الفرد
وزير الداخلية

:
هذا االستننا

ضد

مقدم عل ررار الحكم الصادر عن محكمة االمور االدارية في القد

المحكمة القطرية في القد

تاري الجلسة10.5.2012 :

بتاري  26.3.2012ررار

في الملف ررم  53435-01-12والصادر عن القاضي يغنال مارزل

باسم المستأنفين :المحامية عادي لوستجمان

باسم المدع عليه :عمري افشتاين

القرار

أ – في أعقاب سماع مرافعة االطراف قمنا وباالتفاق بفحص المادة السرية ،وتبين منها أن هناك اساس للمنع االمني
للمستأنف رقم  ، 1الذي ينتمي لجهة تعد عدو السرائيل .وال يوجد أي مجال للموافقة لالستئناف .ولكن ،بسبب الوضع

الصحي للمستأنف رقم  ،1الذي هو بحاجة للعالج الطبي بسبب حالته المرضية الصعبة ،وذلك حسب تقرير طبي حديث لم
يعرض امام المحكمة الدنيا ،يوافق ا على منحه وضعية مؤقتة أ 5/للمستأنف رقم  1لستة أشهر اعتبا ار من اليوم ،بما في

ذلك التأمين الصحي .ونتمنى للمستأنف رقم  1الشفاء .وعلى موكلته أن تبلغه بذلك ،كما أن عليه االمتناع عن أي صالت
مع عناصر معادية او أي اعمال من اعمال االرهاب.
ب – الحقا لما ورد أننا لم نستجب لالستئناف .المستأنفون يتمسكون بإدعاءات عامة تقدموا بها ،حاليا موجودة في ملفات
اخرى.
صدر اليوم الموافق 10.5.2012
راض

راضي
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راضي
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