Izraelska praksa pripora in zapora: Od začetka izraelske okupacije palestinskih ozemelj leta 1967 je
izraelska vojska priprla več kot 750 000 Palestincev. Ta številka predstavlja približno 40 % celotne moške
populacije iz Zasedenih palestinskih ozemelj.
Administrativni pripor: Administrativni pripor je praksa, ki jo Izrael uporablja za priprtje Palestincev na
podlagi pripornih nalogov za obdobje, ki sega od enega do šestih mesecev in se lahko v nedogled obnavlja.
Priporni nalogi temeljijo na tajnih informacijah, do katerih nimata dostopa ne pripornik ne njegov odvetnik.
Administrativni pripor se pogosto uporablja v primerih, ko ni dovolj dokazov za sojenje Palestincem na
podlagi katerega koli naloga vojske, ki jih Izrael uporablja za nadzor nad Zahodnim bregom.
Neomejen administrativni pripor: Neomejen administrativni pripor ni v skladu z mednarodnim pravom,
ki predvideva, da je administrativni pripor (pripor, ki ga zaukaže izvršilna, in ne sodna veja oblasti) dovoljen
zgolj v nujnih primerih, ko državni varnosti preti resnična in neposredna nevarnost, ki po definiciji ne more
biti nedoločena. Mazeh Natsheh, najdlje administrativno priprt Palestinec, je od leta 1994 v administrativnem
priporu skupno preživel že skoraj 10 let in pol.
Administrativni pripor v številkah: Uporaba administrativnega pripora v Palestini je od začetka druge
intifade leta 2000 v porastu. Tik pred izbruhom intifade je bilo v skladu z navodili Izraela administrativno
priprtih 12 Palestincev. Do začetka marca 2003 se je število administrativno priprtih Palestincev povzpelo čez
tisoč.
Med letoma 2007 in 2010 je Izrael izdal 8157 pripornih nalogov. Februarja 2013 je bilo pod nadzorom
Izraela administrativno priprtih 178 Palestincev, od katerih jih je bilo devet članov Palestinskega
zakonodajnega sveta.
Administrativni pripor in njegov škodljiv vpliv na palestinski demokratični proces: Izrael
administrativni pripor prav tako uporablja za napad na demokratično izvoljene palestinske uradnike, še
posebej pripadnike Change and Reform bloc (Zveza za spremembe in reforme), ki veljajo za podpornike
Hamasa, vendar pa vključujejo tudi neodvisne in nemuslimanske člane. Do leta 2009 je izraelska oblast tako
priprla skoraj tretjino članov Palestinskega zakonodajnega sveta. Od leta 2005 je bilo administrativno priprtih
20 članov Palestinskega zakonodajnega sveta; šest več kot enkrat. Po izraelskem vojaškem pravu veljajo vse
palestinske politične stranke za nezakonite, zaradi česar se vsak politično aktiven Palestinec sooča z
možnostjo zapora.
Trpinčenje: Administrativni priporniki so podvrženi različnim oblikam trpinčenja, med drugim
zdravstvenemu zanemarjanju, slabim pogojem v priporih, omejenemu dostopu do pravnega svetovanja,
omejenim pravicam družinskih članov do obiskov in mučenju.
Družinski obiski: Administrativne pripornike družine le redko obiščejo, če sploh. Nejasni »varnostni«
razlogi so pogosto razlog, da je prošnja družin za obisk pripornikov zavrnjena. Obiske prav tako še bolj
otežuje dejstvo, da Izrael administrativne pripornike zapira v zapore in centre za pridržanje v Izraelu, kar je
v nasprotju s 76. členom četrte Ženevske konvencije, ki prepoveduje premestitve zapornikov z zasedenih
ozemelj. To ravnanje v kombinaciji z izraelsko uporabo restriktivnega sistema obiskov, namenjenega nadzoru
gibanja Palestincev, pomeni, da številne družine ne morejo obiskati svojih sorodnikov v administrativnem
priporu.

Mučenje: Priznanja, ki so rezultat mučenja, so v izraelskih vojaških sojenjih in na izraelskih vojaških
sodiščih dovoljena. Od leta 1967 je zaradi mučenja med pridržanjem umrlo 72 pripornikov. Izraelsko vojaško
pravo dovoljuje pridržanje pripornikov za zasliševanje do 60 dni, brez dostopa do odvetnika, kar učinkovito
preprečuje primerne kontrole zasliševalnih metod. To je kršenje mednarodnega prava.
Pravni aparat: Administrativni pripor, ki izvorno temelji na Defense (Emergency) Regulations (Odredbi za
varnost in izredne razmere, 1945) iz časa britanskega mandata nad Palestino, je dovoljen tako po izraelskem
domačem pravnem redu, ki velja za izraelske državljane, ki živijo na ozemlju Izraela, in za 500 000
nezakonitih izraelskih naseljencev na Zahodnem bregu, kot tudi po izraelskem vojaškem pravu, ki velja za
Palestince na Zahodnem bregu. Vendar pa se v praksi tip administrativnega pripora, ki je zakonit po
izraelskem domačem pravnem redu, uporablja skoraj izključno za Palestince, ki imajo izraelsko državljanstvo
in predstavljajo približno 20 % izraelskega prebivalstva ter so žrtve sistematične diskriminacije v izraelskem
pravnem sistemu.
Sokrivda podjetij: Številnim centrom za pridržanje in zaporom, kjer so zaprti administrativni priporniki,
storitve nudi največje varnostno podjetje na svetu, G4S. Palestinska civilna družba je pozvala mednarodno
skupnost, naj bojkotira, prenehati investirati v G4S in ga sankcionira kot del gibanja BDS z namenom, naj
podjetje prevzame odgovornost za sodelovanje pri kršenju človekovih pravic in mednarodnega prava.

