 .8تفتيش املنازل
من حيث املبدأ ،صالحية تنفيذ تفتيش في منزل الشخص من املفروض أن تكون
مشروطة بصدور أمر تفتيش من احملكمة ،إ ّال في احلاالت االستثنائ ّية حيث تكون للشرطة
صالحية لتفتيش عاجل من دون أمر تفتيش كهذا.

 .8.1تفتيش بواسطة أمر
يجوز للقاضي أن يصدر أم ًرا بإجراء تفتيش (أمر تفتيش) في ّأي منزل أو مكان في احلاالت التالية:

118

ّ
ضروري لضمان عرض ّأي غرض لغايات التحقيق أو احملاكمة أو إجراءات أخرى.
 .1التفتيش
 .2هناك سبب لالفتراض ّأن املكان ّ
ً
غرضا ما في داخله
يشكل مخزنًا لغرض مسروق ،أو ّأن
ارتُكِ بت املخالفة بواسطته ،أو ارتُكِ بت املخالفة فيه ،أو ّأن هنالك ّ
خطة الستخدامه ألغراض غير
مشروعة.
يؤسس عليه االفتراض أنّه قد ارتُكبت مخالفة أو ّأن هنالك حتضيرات الرتكاب
 .3هنالك ما َّ
مخالفة ضدّ شخص في داخل املكان.
أمر التفتيش َّ
شرطي:
كل
مَينح ُ
ّ

َّ .1
احلق في التفتيش في املنزل أو املكان املذكور في األمر.

119

َّ .2
احلق في اعتقال ّأي شخص ُوجد في املنزل أو املكان املذكور في أمر التفتيش ،ويبدو
كما لو كان له ضلع في ارتكاب املخالفة.

120

ّ
كل من ين ّفذ ّ
مذكرة اعتقال (أمر اعتقال) ،وبيده أمر االعتقال ،من ح ّقه الدخول
121
ّ
املذكرة،
بأن املعتقل هو فيه .بعد عرض
الى ّأي مكان لديه أساس معقول لالفتراض ّ
على الشخص الذي يسكن في املنزل أو املكان السماح ملن ّفذ األمر بالدخول دون عائق .إذا ُطلب
ممن يسكن املنزل أو صاحب املكان السماح لرجال الشرطة بالدخول ،ورفضّ ،
يحق ملن ّفذ األمر
122
دخول املكان عنوة.

 .8.2التفتيش من دون ّ
مذكرة
للشرطي ،الدخول لتفتيش ّأي منزل أو مكان ومن دون ّ
مذكرة ،في احلاالت التالية:
يجوز
ّ

123

بأن جرمية تُرتكب هناك ،أو ّأن
 .1حني يكون لدى
الشرطي أسباب معقولة لالعتقاد ّ
ّ
جرمية اق ُترفت هناك منذ فترة قصيرة.
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شخصا يحاول التم ّلص من االعتقال أو يطارِ د َمن كان رهينة
الشرطي
 .2حني يطارِ د
ً
ّ
الشرعي وف ّر منه.
احلجز
ّ
يجري التفتيش -سواء كان بناء على أمر تفتيش أم لم يكن -بحضور اثنني من الشهود من
ّ 124
غير رجال الشرطة ،إال:
 .1إذا لم يكن من املمكن ذلك في ّ
ظل هذه الظروف الراهنة وبسبب ضرورة األمر؛
 .2إذا سمح القاضي بتنفيذ األمر من دون شهود؛
 .3إذا طلب ساكن املكان أو أحد أبناء عائلته احلاضرين هناك إجرا َء التفتيش دون وجود شهود.
125
مُينح ساكن البيت أو ّأي شخص ينوب عنه فرصة حضور عمل ّية التفتيش.

 .8.3تفتيش شاباك
ّ
اخلاصة
احلق في تفتيش وسائل النقل واألماكن
جلهاز األمن العا ّم (الشاباك)
ّ
خفية وجمع املعلومات دون وجود املالك أو معرفته بذلك ،شريطة أن يكون على اقتناع
مهمات «الشاباك» في ذلك املكان أو وسيلة النقل ،وأنّه ليس
بوجود معلومات حيو ّية لتنفيذ ّ
126
باالمكان وبشكل معقول ،حتقيق الغرض من وراء التفتيش بطريقة أخرى .البحث خفية
مشروط بإذن ّ
خط ّي مسبق من رئيس احلكومة ،إ ّال إذا أَذِ َن رئيس الشاباك بإجراء التفتيش
127
ّ
ضروري وال َيحتمل التأجيل.
بأن األمر
خفية القتناعه ّ

مرشد قانوني في مواضيع االحتكاك مع الشرطة
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