اجلسدي
 .6التفتيش
ّ
 .6.1املبادئ ّ
املت َبعة بخصوص التفتيش على جسد املشتبه فيه
التفتيش غير مشروط باالعتقال .يجري التفتيش على جسد املشتبه فيه ،في
وصحته،
املكان وعلى النحو الذي يضمن أقصى قدر من احلماية لكرامة اإلنسان ،خصوص ّيته
ّ
اخلارجي ،الذي
وبأدنى حدّ ممكن من األذى وتس ّبب اإلزعاج واأللم 83.ال يجب إجراء التفتيش
ّ
يتط ّلب الكشف عن أجزاء من اجلسد التي يجري -في املعتاد -التس ّتر عنها ،على مرأى من
العا ّمة ،إال إن تط ّل َب األمر ذلك لتجنّب خطر شبه َّ
مؤكد على األمن العا ّم .84إجراء التفتيش
85
على جسد املشتبه فيه يقوم به أحد من أبناء اجلنس املماثل للمشتبه فيه ،إ ّال إذا لم تسمح
الظروف املوضوعية بذلك ،وكان من شأن إرجاء التفتيش أن ّ
ً
تعريضا لألمن العا ّم
يشكل
86
غي َر مقبول.

 .6.2التفتيش على اجلسد وتفتيش املمتلكات املنقولة
ّ
للشرطي الذي يقوم باعتقال شخص ما إجرا ُء تفتيش على جسده ومالبسه
يحق
ّ
داخلي» وف ًقا
خارجي» أو «تفتيش
اخلاصة( ،هذا التفتيش ليس مبثابة «تفتيش
أو أمتعته
ّ
ّ
ّ
87
ُ
لتعريفات القانون) .يجري ضبط مستند باحلاج ّيات التي قبض عليها جراء التفتيش
ات التي ُضبطت توضع في عهدة الشرطة.
ويعطى املشتبه فيه نسخ ًة من املستند 88.احلاج ّي ُ
ّ
للشرطي تفتيش جسم
يحق
في الشبهات املتع ّلقة باملخالفات ملرسوم املخدّ رات،
ّ
الشخص ( تفتيشا سطح ًّيا جلسمه ومالبسه وأمتعته) حتى وإن لم يقم باعتقاله ،وذلك إذا
89
كانت لديه أسباب معقولة لالعتقاد بأن في حوزة الشخص مخدّ رات خطيرة.

اخلارجي على املشتبه فيه
 .6.3التفتيش
ّ

ّ
مظهري جلسم
اخلارجي هو مبثابة تفتيش
وف ًقا لتعريفات القانون فإن التفتيش
ّ
ْ
الفوتوغرافي) ،وأخذ البصمات من جميع أجزاء اجلسم،
الشخص عار ًيا (مبا في ذلك التصوير
ّ
ْ
ْ
وأخذ ع ّينات الدم والبول والنفس واللعاب أو خاليا اخلدّ  ،وأخذ املوا ّد العالقة حتت األظافر أو
90
في اخلياشيمْ ،
وأخذ الشعر أو تقليم األظافر.
الشرطي أسباب معقولة لالشتباه في ّأن جسم املشتبه فيه يحتوي
إذا كان لدى
ّ
على دليل إلثبات تنفيذ املخالفة للقانون أو يثبت الصلة التي بني املشتبه فيه وتنفيذ املخالفة،
يجوز له عندها إجراء تفتيش
خارجي شريطة أن يوافق املشتبه فيه على ذلك 91.إن لم
ّ
ِ
للشرطي إجراء التفتيش باستخدام
اخلارجي ،يحق
يعط املشتبه فيه موافقته للتفتيش
ّ
ّ
92
ّ
الق ّوة مبقدار معقول ،وبعد حصوله على إذن خط ّي من ضابط شرطة (برتبة مف ّتش
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أو أرفع منه؛ وإن ّ
تعذر األمر فبإمرة من املسؤول عن وحدة التحقيقات) 93.قبل أن يعطي
ضابط الشرطة موافقته على األمر ،يتيح الفرصة أمام املشتبه فيه للتعبير عن األسباب
التي تدفعه للرفض ،ويشرح له إمكان ّية استخدام الق ّوة املعقولة إلجراء التفتيش والعواقب
94
القانون ّية لرفضه إجراء التفتيش.

الداخلي للمشتبه فيه
 .6.4التفتيش
ّ

الداخلي  -حسب تعريفات القانون  -هو فحص الدم ،أو الفحص بواسطة
التفتيش
ّ
الشعاعي (باستخدام األش ّعة السين ّية) أو آلة لفحص املوجات فوق
استخدام آلة للتصوير
ّ
ضوئي ما ،أو فحص ط ّب ّي لألعضاء اجلنس ّية.
الصوت ّية ،أو ماسح
ّ
الشرطي أسباب معقولة لالشتباه ّأن في جسم املشتبه فيه دلي ًال
إذا كان لدى
ّ
إلثبات تنفيذ املخالفة التي هي مبثابة جرمية أو إلثبات الصلة بني املشتبه فيه وتنفيذ
داخلي ،شريطة أن يعطي املشتبه فيه موافقته
املخالفة ،يجوز له عندها إجراء تفتيش
ّ
صح ّي إلجراء
على ذلك ،وبعد احلصول على تصريح من قِ بل طبيب ي ّقر بأنّه ما من مانع ّ
التفتيش .في حاالت مشابهة في املخالفات التي هي مبثابة جنحة ،ميكن إجراء فحص للدم،
95
ال غير.
إذا لم ِ
الداخلي ،ال ميكن إجراء التفتيش
يعط املشتبه فيه موافقته للتفتيش
ّ
96
الداخلي إال بإذن
خاص من احملكمة يقضي بالتفتيش .ويكون مثل هذا اإلذن صاحلا ملدّ ة
ّ
ّ
97
ّ
الداخلي الذي هو مبثابة
ثالثة أ ّيام ال غير .وفي كل األحوال ،ال ميكن تنفيذ التفتيش
ّ
98
فحص لألعضاء اجلنس ّية ،إال مبوافقة من احملكمة.
شرطي ،بل ين ّفذه أصحاب املهنة أو الف ّن ّيون املؤهَّ لون
الداخلي
ال يقوم بالتفتيش
ٌّ
ّ
99
داخلي ،ينبغي طلب
لذلك ال سواهم ،بحسب نوع الفحص املطلوب .عند إجراء ّأي تفتيش
ّ
مغادرة ّأي شخص آخر ،إ ّال إذا ق ّرر الطبيب أو الفن ّّي املك ّلف أنّه بحاجة إلى حضور شخص ما
100
خالل عمل ّية إجراء التفتيش.

العامة
 .6.5التفتيش عند الدخول إلى األماكن
ّ

ّ
ّ
اجلندي املخ َّول بذلك ،أو احلارس املخ َّول بذلك ،القيا ُم بتفتيش،
للشرطي أو
يحق
ّ
داخلي) ،على جسم الشخص ومالبسه وأمتعته ،وذلك من
خارجي أو
(ليس مبثابة تفتيش
ّ
ّ
101
قضائي ،في احلاالت التالية:
دون أمر
ّ
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جمعية حقوق املواطن

 .1من أجل احلفاظ على السالمة العا ّمة في مواجهة األعمال التخريب ّية املعادية وفي مواجهة
أعمال العنف ،ميكن إجراء تفتيش على جسد الشخص عند الدخول إلى املطارات واملوانئ،
ّ
ّ
محطات نقل اجلنود ،أو األمكنة
محطات النقل العامّ ،أو
أو إلى بناية أو مكان محدّ د ،أو
102
املخصصة لنقل اجلنود ،أو نقاط التفتيش وفي املناطق املجاورة ملثل هذه األماكن.
ّ
سالحا بصورة غير مشروعة،
 .2عندما يكون هناك اشتباه معقول في ّأن الشخص يحمل
ً
أو أنّه على وشك استخدام غير مشروع للسالح ،أو ّأن أسلحة غير مشروعة موجودة في
103
وسيلة النقل.
تفتيشا كهذا ،عند وجود ّ
ً
سالحا بصورة
شك معقول أنّه يحمل
عندما يرفض الشخص
ً
غير مشروعةّ ،
يحق للمخ َّول بإجراء التفتيش أن يقوم بهذا على الرغم من الرفض وح ّتى
104
املفصل
استخدام الق ّوة املعقولة للقيام بذلك (أي إنّه -على النقيض من التفتيش
اخلارجي َّ
ّ
أعاله -ميكن استخدام الق ّوة من أجل تنفيذ التفتيش ،ح ّتى دون إذن من ضابط ومن دون
توفير فرصة لشرح أسباب الرفض).
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