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  كتاب صادرتھ الداخلیة. .عشان ما تتضربش على قفاك"
  
   

  
  

عشان "بأسلوب بسیط وبطریقة السؤال والجواب، كتب ضابط الشرطة السابق عمر عفیفى 
ومالبث ان طرح المكتاب، اال . ، فى سبیل توعیة المواطنین بحقوقھم"!ماتتضربش على قفاك

ى الوالیات وبعد مطارادت امنیة لعفیفى، قرر مغادرة البالدال.  وصادرتھ وزارة الداخلیة
  . المتحدة

  
  
  ننشر ھذا الكتاب ".. عشان ما تتضربش على قفاك"و
  

  إمتي یدخل الظابط بیتك من غیر إذن ومیكونش غلطان؟
  



من : إیھ الحاالت اللي ممكن الظباط یدخلوا فیھا البیوت من غیر إذن تفتیش من النیابة؟ ج: 
م المساعدة أو النجدة من داخل حق الشرطة یدخلوا البیوت لو حد من أصحاب البیت طلب منھ

مثال لو كان فیھ حریق أو تسرب غاز أو بوتاجاز من بیت : زي إیھ الحاالت دي؟ ج: س. البیت
أیـوه من حقھـم لو : من حق ظباط المطافي أو المرور یعملوا قضایا للناس؟ ج: أو شق س

ھا ویعملوا بیھا یمسكو» مخـدرات، سـالح مثـال«لقـوا حاجـة صدفـة وھم بیقوموا بشغلھم 
یجوز : وإیھ حاالت الضرورة األخري؟ ج: س. محضر تلبس ویسلموه ألقرب قسم شرطة

للشرطة اللي لیھم سلطة الضبطیة دخول البیوت لو كانوا بیتعقبوا شخص لھ أمر ضبط وإحضار 
  .  من النیابة أو المحكمة ومطلوب القبض علیھ

  
  الزم تعرفھاو.. البیوت لھا حرمة وتفتیشھا لھ قواعد وأسس

  
 إمتي تطلع اإلجراء باطل وتتھم الظابط في قضیة تزویر محضر وتلفیق اتھام؟ للبیـوت 

ُحـرمات، وال یجوز ألي حد إنھ یدخل بیت أو یفتشھ إال بأمر من النیابة العامة أو من المحكمة 
 المختصة، ویكون أمر التفتیش مسبب، وأي حد یدخل بیت أو یفتشھ بدون أمر قضائي یبقي

أعمل إیھ لو كنت في بیتي ولقیت حد من الشرطة خبط : س. ارتكب جریمة انتھاك حرمة مسكن
الزم تتمالك نفسك ومتخفش وتتحقق األول من شخصیتھ : علي الباب وعاوز یفتش بیتي؟ ج

وتشوف كارنیھھ وتعرف ھو مین وبیشتغل إیھ وفین وتطلب منھ یوریك أمر التفتیش األول قبل 
للبیوت حرمة، والبیت ھو كل مكان خاص : إیھ ھو البیت؟ ج: س. شان یفتشھما تّدخلھ بیتك ع

بیقیم فیھ اإلنسان فترة من الزمن طویلة كانت أو قصیرة بصفة دایمة أو مؤقتة، وأي حاجة 
تتبع البیت وملحقة بیھ تعتبر بیت ولیھا نفس حرمة البیت، ولو كان ملحق بالبیت حدیقة أو 

ي بیقیم فیھا الشخص فترة بسیطة من الوقت كل سنة تعتبر ھل شقة المصیف الل: مخزن س
إیھ : س. شقة المصیف تعتبر بیت ولھا نفس حرمة البیت: بیت ولھا نفس حرمة البیوت؟ ج

الزم یكون معاھم إذن تفتیش مسبب : ھي الحاالت اللي ممكن یفتشوا فیھا شقتي أو بیتي؟ ج
أعمل إیھ لو حد : للي بیقوم بتنفیذ إذن ال سمن النیابة العامة أو المحكمة المختصة، ویكون ا

تزعق وتلم علیھ الجیران والناس اللي : حاول یفتش بیتي بالعافیة من غیر أمر بالتفتیش؟ ج
ماشیھ في الشارع تشّھدھم علیھ بأنھ انتھك حرمة بیتك وارتكب جریمة انتھاك حرمة مسكنك 

أعمل إیھ لو حد طلب : س. ةعشان تثبت حال122وتعملھ محضر علطول وتطلب النجدة علي
الزم ترفض ألنك لو : مني إنھ یفتش بیتي ومكنش معاه إذن بالتفتیش من النیابة وأحرجني؟ ج

وافقت علي إنھ یفتشك یبقي سقط حقك في الرفض وتبقي إدیتھ الحق في تفتیشك برضاك، ولو 
ض علیك مثال تبقي حالة تلبس ومن حقھ یقب» سالح مش مترخص«فیھ حاجة عندك ممنوعة 

لو كان : س. ویبقي التفتیش سلیم مادام وافقت علیھ بمزاجك بدون إكراه أو ضرب أو تھدید
الظابط لو معاه إذن بالتفتیش : الظابط معاه إذن تفتیش ومفتحتش لھ، من حقھ یكسر الباب؟ ج

بنسمع إن الظباط بیفتشوا وبعدین یطّلعوا : س. من حقھ یكسر الباب ویفتش حتي أوضة النوم
تبعت علطول تلغرافات إن التفتیش تم في المكان : ن التفتیش، نعمل إیھ في الحالة دي؟ جاذ

الفالني في الوقت الفالني ویاریت محدش یعرف الظباط إن حد بعت تلغرافات ألن في الحالة 
الزم یكون مكتوب : وھو ینفع یكون إذن التفتیش من النیابة شفوي أو في التلیفون؟ ج: س

توب فیھ اسم وكیل النیابة اللي طلعھ واسم المتھم أو المتھمین المطلوب والزم یكون مك
. تفتیشھم والسبب وتاریخ صدور األمر، لكن فیھ حاالت نادرة جدا ممكن یكون اإلذن شفوي

: وھو ممكن یصدر األمر بالتفتیش لشخص والناس الموجودین معاه وقت التفتیش؟ ج: س
التفتیش ینفع في أي وقت باللیل أو بالنھار : لیل؟ جوھو ینفع التفتیش بال: س. أیوه ممكن

ولو حد كان مستخبي في بیتھ ولیھ أمر ضبط : س. وحتي في أیام العید والعطالت الرسمیة
من حقھـم یدخلـوا البیـت ویفتشـوا علي : وإحضار یقدروا یدخلوا البیت ویفتشوه بالقوة؟ ج

أمر بالتفتیش لبیت من حقھم یفتشوا الناس لو فیھ : س. المتھم لتنفیذ الضبط واإلحضار علیھ



مش من حقھم یفتشوا كل الموجودین في البیت لكن من حقھم یأمروھم بعدم : اللي في البیت؟ ج
التحرك، لكن إذا قامت وقت تفتیش بیت المتھم دالئل قویة ضد شخص موجود في بیت المتھم 

یقة یقدر وقتھا اللي بیفتش إنھ اللي بیتفتش إنھ مخبي معاه حاجھ أو شيء یفید في كشف الحق
لو أنا مش في البیت أو في المكتب أو المحل یقدروا یفتشوه وأنا مش موجود؟ : س» 7«.یفتشھ

 2المفروض یفتشوه في حضور حد من أھل بیتك أو من اللي شغالین عندك أو في حضور: ج
ودك أو وجود شھود من قرایبك أو جیرانك ویثبتوا ده في محضر، وممكن یفتشوه في غیر وج

لو كان في البیت اللي بیتفتش مكاتیب أو أظرف مختومة ومقفولة من : س. أي حد من الناس
لو كان في البیت اللي بیتفتش أوراق مختومة ومقفولة بأي طریقة : حقھم فتحھا وتفتیشھا؟ ج

من حق اللي بیفتش إنھ یقطع المراتب والمخدات عشان : س. مش من حقھم فتحھا وتفتیشھا
لو كان اللي جاي بیدور علي حاجات مینفعش بالعقل إنھا تكون في المـراتب : ش جواھا؟ جیفت

أعمـل إیـھ لـو كان في بیتي : والمخـدات زي إنـھ یكـون جـاي یفتش علي مواشي مسـرو س
تبلغ الظابط اللي بیفتش إن عندك فلوس : فلوس أو دھب وخایف تضیع وقت التفتیش؟ ج

یف علیھا وممكن تسلمھا لھ في إیده قبل التفتیش علشان یسلمھا لك ودھب وحاجات غالیة وخا
أعمل إیھ لو : س. تاني بعد التفتیش لو كانت ملھاش عالقة بالشيء اللي مطلوب التفتیش عنھ

تنزل تقابل مأمور القسم : اكتشفت بعد التفتیش إن فیھ حاجات غالیة اختفت من البیت؟ ج
حضر في القسم بالحاجات اللي اختفت وتعمل شكوي وتحكي لھ عن الموضوع وتصمم تعمل م

مش : ھل من حق اللي بیفتش یكسر العفش وھو بیفتش البیت؟ ج: س. لمفتش الداخلیة فورًا
من حق حد یكسر أي عفش في البیت، ولو كسروا أي حاجة في بیتك یبقوا ارتكبوا جریمة 

حاجات اللي أتلفوھا بدون إتالف، ومن حقك تعمل لھم محضر إتالف وتطلب النجدة تعاین ال
: ھل من حق اللي بیفتش یخدني ع القسم لو فتش وملقاش أي حاجة ممنوعة؟ ج: س. سبب

  .   مش من حقھ یخدك القسم طالما ملقاش عندك أي ممنوعات أو أي حاجة تعتبر جریمة
  

  !اقرأھا كویس جدًا» تفتیش ذاتي«الحاالت اللي مكن یعملوا معاك فیھا 
  

بیقوموا بتفتیش جسم المتھم وھدومھ : لتفتیش الذاتي وبیفتشوا إیھ بالظبط؟ جإزاي بیتم ا: س
والحاجات اللي شایلھا معاه والشنـط اللي شایـلھا والحاجـات اللي بیستعملھا، زي عربیتھ 

أعمل إیھ لو كنت ماشي في الشارع ومخبر من المباحث : س. الخاصة ومحلھ أو مكتبھ الخاص
 قاللي إنت مشتبھ فیك وعاوز أفتشك أو قاللي طلع اللي في أو مندوب شرطة أو عسكري

» تحقیق شخصیتك«المخبر أو المندوب أو العسكري من حقھ إنھ یطلب بطاقتك : جیوبك؟ ج
أعمل إیھ : فقط لو كنت حطیت نفسك بمزاجك في موقف شك وریبة، لكن لو طلب یفتشك أو س

ني وطلب بطاقتي وحاول یفتشني بنفسھ أو لو كنت ماشي باللیل وكان فیھ لجنة وفیھا ظابط وقف
من حقھم یشوفوا بطاقتك فقط، : حد من القوة اللي معاه، أو قاللي طّلع اللي في جیوبك؟ ج

وُأرفض إن حد یفتشك، وكلمھم بكل حسم ورجولة وثقة، وعرفھم إنك عارف حقوقك كویس، 
بب طالما مفیش علیك ومش من حق حد یفتشك بدون إذن من النیابة أو المحكمة أو من غیر س

تعمل إیھ الشرطة لو المتھم بلع : س. حكم وال طالعلك إذن تفتیش وال ممسوك متلبس بجریمة
الزم تعرضھ علي طبیب مختص وھو اللي یثبت إذا كان : ؟ ج»مخدرات مثال«حاجة ممنوعة 

 تعمل: س. مخبي حاجة جوه جسمھ وال أل، بعد ما یعملوا لھ غسیل معدة في مستشفي حكومي
الزم الشرطة : إیھ الشرطة لو كان المتھم مخبي ممنوعات في مكان حساس من جسمھ؟ ج

أعمل إیھ لو كان طالع لي إذن تفتیش وطلبوا مني أقلع ھدومي : تعرضھ علي طبیب شرعى س
ترفض ألن مش من حق الشرطة تقلعك ھدومك ألن ده یعتبر ھتك لعرضك، والزم : الداخلیة؟ ج

لو اللي ھایتفتش واحدة .  وحاول یكون معاك شھود علي اللي حصلكتثبتھ وتعمل بیھ محضر،
ست إیھ اللي یبعدھا عن ھتك العرض والتحرش؟ مش شرط اللي تفتش األنثي تكون ضابطة 

ممكن دكتورة أو ممرضة یمكن تفتیش األنثي أمام الضابط لكن بدون خلع الھدوم لـو .. شرطة



تفتشھا أنثي زیھا یندبھا الظابط أو النیابة أو المحكمة كـانت اللي ھتتفتـش أنثي یبقي الزم اللي 
أعمل إیھ لو حد من الشرطة حاول یفتش : اللي بتجري التفتیش، لكن لو كان التفتیش ه س

: مراتي أو بنتي أو أختي أو أمي تفتیش ذاتي أو حاول یقلعھا ھدومھا علشان یفتشھا؟ ج
بط أو األمین أو أي راجل من الشرطة لو ترفض بشدة ألن ده شرفك والزم تحافظ علیھ، والظا

مش شرط تكون ظابطة شرطة، : الزم اللي تفتش األنثي تكون ظابطة شرطة؟ ج: مد إید س
وممكن تكون دكتورة أو ممرضة من مستشفي أو من السیدات اللي شغالین في القسم أو أي 

المستشفي علشان ممكـن الظابـط ینـدب دكتور راجل من : س. أنثي یندبھا الظابط للتفتیش
یكون إجراء باطًال ألنھ الزم اللي یفتش األنثي تكون أنثي زیھا مش راجل مھما : یفتش أنثي؟ ج

من حق الظابط یفتش شنطتھا : ھل من حق الظابط یفتش شنطتھا بنفسھ؟ ج: س. كان الوضع
 3ر من ویفتحھا لو كان معاه أمر بالتفتیش أو كانت متلبسة بجنایة أو بجنحـة عقوبتھا أكثـ

شھور حبس، ولو لقي فیھا أي ممنوعات أو أي حاجة حیازتھا تعتبر جریمة یعملھا قضیة 
ولو كانت األنثي ماسكة حاجھ في إیدھا من حقھ یأمرھا إنھا تفتح : س. ویكون إجراؤه سلیمًا

من حق الظابط یأمرھا بفتح إدیھا، ومن حقھ یفتح إیدھا بالقوة : إیدھا ویظبط اللي جواھا؟ ج
سـھ لـو رفضـت تفتـح إیـدھا بمزاجھا، ولو لقي فیھا أي ممنوعات یعمل لھا قضیة لكن مش بنف

ھل ممكن یتم تفتیش : س. من حقھ یفتشھا تفتیش ذاتي أو یفتش جسمھا أو یقلعھا ھدومھا
ممكن یكون شایفھا وھي بتتفتش ذاتي لكن بدون ما تقلع ھدومھا أو : األنثي أمام الظابط؟ ج

أعمل إیھ لو طلبت األنثي اللي بتفتش مراتي أو بنتي : س. أماكن عورتھاینكشف مكان من 
ترفض تماما، ألن دي تبقي جریمة ھتك : إنھم یخلعوا ھدومھم وھي بتفتشھم قدام الظابط؟ ج

أعمل إیھ لو الظابط أو األمین فتش مراتي : عرض ألن كشف جسم المرأة قدام الظابط س
الزم : حساسة من جسمھا تمس الشرف والحیاء؟ جغصب عني وعنھا بالعافیھ في أماكن 

تعمّلھ محضر ھتك عرض ویكون معاك شھود ویتحبس الظابط أو األمین بتھمة ھتك عرض 
أنثي عالوة علي إن أي حاجة ھیالقیھا ملھاش أي قیمة ألن اإلجراء اللي قام بیھ بتفتیشھ ألنثي 

تعمل إیھ الشرطة لو كانت : س. باطل من أساسھ وأي دلیل ناتج من إجراء باطل یكون باطًال
مش من حق أي حد من الشرطة : األنثي مخبیة أي ممنوعات جوه جسمھا في مكان حساس؟ ج

یخرج ممنوعات من جوه جسمھا أو یلمس جسمھا من أساسھ لكن من حقھم یرسلوھا لطبیب 
  .  في أي مستشفي حكومي ویقوم الدكتور بإخراج الممنوعات بنفسھ بصفتھ خبیرًا

  
  قبض علي الناس بدون وجھ حق تعرف حدود الشرطة إیھ؟ال
  
    
  

 القبض علي الناس بدون وجھ حق تعرف حدود الشرطة إیھ؟  الشرطة لیھا حدود عشان 
تحبس حد أو تحجزه، ولو حد منھا حبس مواطن بدون أمر من القاضي أو من النیابة العامة أو 

وخالف القانون، ویتعاقب علیھا بالحبس مكنش في حالة من حاالت التلبس یبقي ارتكب جریمة 
یتحبس أو یدفع : إیھ عقوبة اللي یقبض علي حد ویحجزه بدون وجھ حق؟ ج: س.  أو بالغرامة

ھل معقول تكون عقوبة القبض علي الناس وتفتیشھم : س.    جنیھ200غرامة ال تزید علي 
ده القانون لكن لو ھو : ؟ ج"یابالش"جنیھ 200وحجزھم بدون وجھ حق مجرد غرامة أقل من 

تم أي تعذیب بدني للمتھم أو تم تھدیده بالقتل علشان یعترف بأي شئ تبقي العقوبة السجن 
المشدد، لكن لو مات الشخص المقبوض علیھ من التعذیب یبقي اللي موتھ یتعاقب بعقوبة القتل 

لھ تعمل : لو اللي قبض علّي طلع عامل ظابط أو البس مالبس الشرطة؟ ج: العمد   س
محضرعلي طول في القسم أو المركز اللي حصلك فیھا الموضوع ده ألنھ بیكون ارتكب جنایة 

خد منك فلوس أو : ولو كان خد مني فلوس علشان یسیبني؟ ج: س.   في حقك ویتسجن
مخدش، القبض علي الناس بانتحال صفة الشرطة جنایة عقوبتھا السجن المشدد، وأكید ھیكون 



استعمال القسوة استخدام : یعني إیھ استعمال قسوة؟ ج: یة اللي   سعیل من العیال الحرام
: س.   عنف غیر مبرر بدون داعي علشان یؤلم الناس في شرفھم أو جسمھم مھما قلت درجتھ

كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذیب متھم أو فعل ذلك : : إیھ عقوبة استعمال القسوة؟ ج
وإذا .لسجن المشدد أو السجـن من ثالث سنوات إلي عشر بنفسھ لحملھ علي االعتراف یعاقب با

: حتي لو كان معذبش بنفسھ؟ ج: س.   مات المجني علیھ یحاكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدًا
كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذیب متھم أو فعل ذلك بنفسھ لحملھ علي االعتراف 

وإذا مات المجني علیھ یحاكم .ي عشر یعاقب بالسجن المشدد أو السجـن من ثالث سنوات إل
  . بالعقوبة المقررة للقتل عمدًا

  
  الكمین لمین؟ 

  
المفروض إن مفیش حاجة اسمھا كمین للناس، ألن : یعني إیھ كمین؟ ج: الكمین لمین؟ س

الكمین بیكون لألعداء وإحنا لسنا أعداء للشرطة، لكن اللي بنشوفھ باللیل اسمھ لجنة لحفظ 
في الشارع واللي سماه كمین ھم الحرامیة ومیصحش أبدا إن حد یقول إن األمن والنظام 

إیھ فایدة اللجان اللي بتكون في الشوارع باللیل في كل حتة؟ : س. الشرطة عاملة كمین للناس
اللجان بتكون متكونة من ظابط القسم، وظابط مرور، وظابط مباحـث ومعـاھم بـوكس : ج

 والنظام في الشارع، لضبط المتھمین الھاربین من األحكام وأمنـاء شرطة وعساكر لحفظ األمن
علي أي أساس بیوقفوا الناس : س. وأي حاجة تمس األمن العام وضبط المخالفات المروریة

ظابط المباحث اللي في اللجنة بیكون : ویسیبوا ناس تانیة بدون توقیفھم أو حتي سؤالھم؟ ج
ھل من حق الظابط :  قسمھ، وبیكون باین سعارف كتیر من المجرمین والمسجلین في دایرة

عدم حمل رخصة القیادة ال تبیح : یقبض علي شخص لمجرد عدم وجود رخصة قیادة معاه؟ ج
للظابط القبض أو التفتیش لكن من حقھ یسحب رخصة التسییر فقط بشرط تكون السیارة باسم 

ولو كان : س. ة أسبوعقائدھا ومعاه تحقیق شخصیتھ، ویقوم الظابط بإعطائھ إیصال سحب لمد
من حقھم یسألوا عن رخص : مع الشخص رخصة قیادة لكن بدون رخصة تسییر للسیارة؟ ج

ھل من حقھم یطلبوا البطایق الشخصیة؟ : التسییر، ولو كانت السیارة بدون رخصة تسیي س
من حقھم یطلبوا بطایق الناس عشان یتأكدوا من شخصیاتھم ولو شكوا في حد ممكن یوقفھ : ج
ي جنب بدون ما یركبھ البوكس أو یفتشھ ویستعلموا عنھ من القسم بالالسلكي اللي معاھم عل

: ومین اللي من حقھ یطلب البطاقة أو الرخصة؟ ج: س. إذا كان مطلوب أو علیھ أحكام وال أل
الظـابط أو أمیـن الشرطـة والمخبر والعسكري من حقھم یطلبوا الرخصـة فقط لتوصیلھـا 

اللي من حقھ یسحب التراخیص الزم یكون ظابط المرور بنفسھ ویعطیك وصل للظابـط، لكـن 
. بالسحب لكن مش من حق الظابط أو غیره إنھ یسحب الرخص بدون وصل سحب تراخیص

من حقھم توقیف أي : ھل من حق اللجان توقیف السیدات والبنات من قائدي السیارات ؟ ج: س
خیص مثل الرجال، ولو كانت أي واحدة بدون رخصة سیدة أو فتاة في اللجنة وسؤالھا عن الترا

ھل من حق اللجنة : س. من حقھم سحب الرخصة الثانیة وإعطاءھا وصل بسحب الرخصة
من حقھ سؤالھا : سؤالي عن سیدة أو بنت جالسة جنبي في سیارتي وسؤالھا عن بطاقتھا؟ ج

ن القسم لو شك إنھا فقط عن بطاقتھا للتعرف علي شخصیتھا وممكن یستعلم عنھا بالجھاز م
مطلوبة في حكم أو علیھا أمر ضبط وإحضار ألن زي ما فیھ مجرمین ومتھمین من الرجال فیھ 

أعمل إیھ لو : س. أیضا متھمین ومجرمین من النساء وبیكون علیھم أحكام واجبة التنفیذ علیھم
ي ومن حقي قولھ بكل بساطة زوجتي أو خطیبتي أو صدیقت: الظابط سألني مین اللي معاك ؟ ج
ھل من حقھ ینزلھا من سیارتي ویخدھا علي جنب بعید : س. الخروج مع صدیقتي في أي وقت

مش من حقھ ینزلھا مطلقا من السیارة طالما غیر : عني ویسألھا عن أي حاجة أو یفتشھا؟ ج
مطلوبة في شئ أو معروفة لدیھ من قبل أو مسجلة، ومیقدرش أي ظابط مھما كانت رتبتھ 

لیھ بنشوف بعض اللجان بتنزل : تفتیش ذاتي حتي لو كانت متھمة في ملیون ق سیفتش أنثي 



فیھ : البنات من التاكسیات ویخدوھم ع القسم وخصوصا في شارع الھرم وجامعة الدول؟ ج
أعمل : بنات كتیر بیكونوا مسجالت آداب ودعارة وعلیھم أحكام وبیكونوا معروفین للظباط  س

مفیش : ل من السیارة علشان یفتشھا أو طلب مني أفتح الشنطة؟ جإیھ لو الظابط طلب مني أنز
حاجة اسمھا تنزل من سیارتك علشان یفتشھا إال لو كان معاه أمر من النیابة أو المحكمة 

بتفتیشك أو كنت في حالة تلبس بجریمة أو كانت ریحة السیارة تدل أن حد كان بیشرب فیھا 
أفتح شنطتي لیھ مادام رخصي "وتقول للضابط وترفض تفتح شنطة عربیتك , مخدرات مثال

سلیمة وسیادتك شایف إني مش محل شك والعربیة ملكي وفتح الشنطة ده اسمھ تفتیش وده 
وأنا مش ممسوك ال في حالة تلبس وال أنا حرامي وأنا عارف إنك راجل , محتاج إذن من النیابة

لیھ الضباط : س. انونقانون وعارف اإلجراءات كویس وعارف إنك مش ممكن تخالف الق
علشان : ؟ ج"حاحا"ساعات بینزلوا الشباب اللي راكبین في العربیات ویطلبوا منھم یقولوا 

یعرفوا لو كان اللي سایق شارب أي كحولیات أو ال، علشان بیكون ریحة فمھ واضحة لما یقول 
 بعید مع بعض لیھ الظباط بیكونوا واقفین: س.  ویبان إذا كان شارب كحولیات وال أل" حاحا"

مـش من حـق األمیـن أو المخبـر أو العسكري : وبیبعتوا األمنا والعساكر تسحب التراخیص؟ ج
واألفضل تركن العربیة وتنزل للظابط بكل ذوق وتوریھ الرخص وتقولھ أنا , یسحب رخصك

ولو : س. عارف إن سیادتك فقط اللي من حقھ یشوف رخص العربیات مش األمین أو العسكري
الزم تتصل بحد من أھلك أو محامیك وتصمم : ي علي القسم أو ركني جنبھ في الكمین؟ جأخدن

تعمل لھ محضر في القسم بالواقعة اللي حصلت معاك وإنك اتقبض علیك في اللجنة بدون وجھ 
من حق الظابط یركني : س. حق وتصمم علي اتخاذ إجراء مع الظابط ومتتنازلش عن حقك 

وقت بسیط میزدش عن نصف : إیھ علشان یستعلم عني من القسم؟ ججنبھ في الكمین وقت قد 
لو كنا راكبین میكروباص وفي : س. ساعة فقط، ألن مصالح ووقت الناس لیھم تمن ومش لعبة

متـوفقش إن حـد یفتشـك وتـرفضوا أي : الكمین نزلوا الناس اللي فیھ عشان یفتشوھم؟ ج
تحروا عن اللي شاكین إن علیھم أحكام أو تفتیش، لكن من حقھم یشوفوا البطاقات فقط وی

لیھ بنشوف األمناء والظباط بیكشفوا كتف بعض الناس في اللجان؟ : س. مطلوبین في قضایا
بیكشفوا كتف اللي بیشتبھوا فیھ علشان یعرفوا إذا كان سوابق ومسجل ومختوم علي كتفھ : ج

عتاد اإلجرام واتمسك في یعني شخص م: یعني إیھ مسجل خطر؟ ج: س. إنھ مسجل خطر وال أل
قضایا سرقة أو بلطجة وفرض إتاوات أو بیشتغل في تجارة المخدرات أو الدعارة أو فرد في 

من فترة طویلة كانت : ولیھ المسجل خطر بیكون الشرطة ختماه علي كتفھ؟ ج: س. عصابة
الشرطة بتختم المسجلین خطر علي كتفھم علشان تعرفھم، والمسجلین نفسھم وأصحاب 

سوابق اللي متعودین علي الحبس والسجن بیدقوا وشم علي جسمھم وھمھ موجودین في ال
  . السجون

  
  تعمل إیھ لو جالك بولیس البیت وقالك البیھ المعاون عاوزك في القسم؟

  
مفش : أعمل إیھ لو حد من الشرطة جالي البیت وقاللي البیھ المعاون عایزك في القسم؟ ج: س

 ف القسم، الزم یدیك ورقة مكتوب فیھا طلب حضور أو طلب حاجھ اسمھا البیھ المعاون
طلب الحضور للقسم ھو طلب من : یعني إیھ طلب حضور للقسم؟ ج: س.  استدعاء للقسم

ضابط في القسم عشان تروح القسم یسألوك في محضر حد شاكیك فیھ، أو لسؤالك عن 
ھي ورقة طالعة :  جإیھ شكل ورقة طلب الحضور للقسم؟: س.  معلوماتك في جریمة حصلت

من القسم مطبوعة علي نموذج وممكن تكون مكتوبة بخط الید لمقابلة ضابط في القسم أو في 
طلب الحضور للقسم : س.  المركز أو في النقطة بخصوص الرد علي محضر أو شكوي أو بالغ

ع الزم أروح للقسم م: س.   طلب الحضور دایمًا بیكون بدون ختم: بیكون مختوم وال أل؟ ج
إنت حر تروح أو متروحش في طلب الحضور : الشخص اللي جاب لي طلب الحضور؟ ج

أعمل : س.   للقسم، لكن حاول تعرف إنت مطلوب في إیھ قبل متروح للقسم في طلب الحضور



إیھ لو اللي جابلي طلب الحضور طلب مني بطاقتي یخدھا معاه عشان یضمن إني أروح القسم؟ 
اقتك أو یخدھا ضمانة عشان تروح القسم وارفض تدیلھ مفیش حد من حقھ یسحب بط: ج

میقدرش : لو مروحتش في طلب الحضور، ممكن یخدوني ع القسم بالعافیة؟ ج: س.   بطاقتك
إیھ المسئولیة لو : س.   حد یخدك في طلب الحضور للقسم بالعافیة أو یقبض علیك بالقوة

و مروحتش القسم في طلب مفیش مسئولیة علیك ل: مروحتش القسم في طلب الحضور؟ ج
الحضور، لكنھم ھیبعتو المحضر للنیابة، ولو النیابة شایفة إنھ الزم حضورك ھتبعتلك طلب 

أعمل إیھ لو جالي طلب حضور م القسم واللي جایبھ كان مصمم یخدني : س.   حضور للنیابة
ستلم معاه؟ ج من حقك متروحش معاه في نفس الوقت، إلنك حر تروح أو متروحش، وممكن ت

الطلب من الشخص اللي جایب لك طلب الحضور للقسم، واألفضل إنك تبعت األول محامي یكون 
ولیھ أبعت : س.   معاه توكیل منك یعرف إیھ الحكایة قبل متروح القسم في طلب الحضور

علشان یعرف إنت مطلوب في إیھ قبل م تروح القسم، إلنك لو رحت بنفسك القسم : محامي؟ ج
 طلب الحضور وكان فیھ حد شاكیك في محضر ھیخدوا أقوالك في المحضر الصبح بدري في

ویبعتوك علي النیابة، لكن لو رحت القسم باللیل ممكن یبیتوك لیلة في الحجز ویبعتوك ع 
تبعت محامي معاه توكیل عنك : المفروض أعمل إیھ في الحالة دي؟ ج: س.   النیابة تاني یوم

الزم یكون مع المحامي توكیل مني : س.    یعرف إیھ الموضوع ویرد بدل عنك في المحاضر
الزم یكون للمحامي توكیل قضایا عنك علشان یقدر یعرف : علشان یرد عني في المحاضر؟ ج

لمحضر إیھ الموضوع ویقدر یرد علي المحضر، ألنھم في القسم مش ھیعرفوه أي حاجة عن ا
توكیل المحامي بیكون : إیھ ھو توكیل المحامي وبیطلع منین؟ ج: س.   لو مفیش معاه توكیل

لو حد معاه توكیل عام : س.   توكیل في القضایا فقط، وبیطلع من أي شھر عقاري خالل ساعة
مكنش حد غلب، الزم یكون محامي : عني یقدر یحضر للقسم ویرد علي المحاضر بدًال مني؟ ج

یجوز : من حقي یحضر معایا المحامي في القسم؟ ج: س.   توكیل عنك في القضایا فقطومعاه 
شكلھ إیھ؟ في طلب .. لمحامیك إنھ یحضر   طلب الحضور للنیابة سواء كنت متھم أو شاھد

الحضور للقسم أنت حر تروح أو ما تروحش بس مھم تعرف إنت مطلوب في إیھ وبرضھ أنت 
أعمل إیھ لو جالي طلب : كن لو مارحتش تقدم عذر مقبول   سحر في طلب الحضور للنیابة ل

المفروض تروح للنیابة لو مفیش عندك عذر مقبول تقبلھ النیابة العامة : حضور من النیابة؟ ج
.   أو ممكن تبعت محامي معاه توكیل عنك عشان یعرف إیھ الموضوع ویرد علي المحاضر بدالك

مش من : ابة ممكن یاخدني ع النیابة بالعافیة؟ جالشخص اللي بیجیب طلب الحضور للنی: س
ھو بیسلمني صورة من طلب : س.   حق حد یخدك بالعافیة أو بالقوة في طلب حضور للنیابة

الزم یسلمك صورة من طلب الحضور للنیابة ویكون متحدد فیھ میعاد : الحضور للنیابة؟ ج
لفرق بین طلب الحضور للقسم إیھ ا: س.   ومكان الحضور وھتقابل مین من أعضاء النیابة

: وطلب الحضور للنیابة وأمر الضبط واإلحضار واإلعالن من المحكمة بالحضور لجلسة؟ ج
طلب الحضور للقسم إنت حر تروح أو متروحش بس المفروض تعرف إنت مطلوب في إیھ قبل 

ة إنت حر ما تروح ألن لو مروحتش ھیبعتوا المحضر من القسم للنیابة، أما طلب الحضور للنیاب
  تروح أوال 

  
  !تفتیش عربیتك لھ قواعد وأصول إوعي الشنطة

  
مش : أعمل إیھ لو كنت ماشي بعربیتي والشرطة وقفتني وطلبت أفتح شنطة عربیتي؟ ج: س

من حق الشرطة تفتش شنطة عربیتك بدون إذن تفتیش وأرفض تفتح شنطة عربیتك ألي حد 
 حق الشرطة تفتیش صالون سیارتي الخاصة؟ من: س. مفیش معاه إذن تفتیش لیك أو لسیارتك

مش من حق الشرطة تفتیش السیارات الخاصة بغیر إذن من النیابة العامة أو من المحكمة : ج
لو : س. أو في غیر أحوال التلبس بجریمة أو بدون رضا أصحابھا، أو حتي فتح أبواب السیارة

لـو كنـت راكـب قطر أو : سمش من حقھم  : كنت راكب داخل عربیتي من حقھم یفتشوھا؟ ج



من حق الشرطة یفتشوا القطر أو األتوبیس : أتوبیس من حق حد یفتشني أو یفتش شنطتي؟ ج
بس مش من حق حد یفتشك أو یفتش شنطتك إال بإذن من النیابة طالما كانت شنطتك معاك، 

 أو لكن لو الشنطة جانبك وسألك دي شنطتك وقلت لھ إنھا مش شنطتك یبقي من حق الظابط
لیـھ الشرطـة بینزلوا الناس من : س. األمین یفتشھا علي أساس أنھا ملھاش صاحب

ده : األتوبیسات ویفتشوھم ویفتشوا شنطھم وھم مسافرین الغردقة أو شرم الشیخ مثال؟ ج
إجراء مش قانوني وفیھ تجاوز شدید واعتداء علي حریة الناس وحرماتھم، والزم ترفض 

. ابة أو إذا كان فیھ حالة تلبس أو كنت موافق علي التفتیش بمزاجكالتفتیش إال بإذن من النی
مش من حق حد : لو عربیتي مقفولة وراكنھا تحت البیت ھل من حق حد یفتشھا؟ ج: س

في : ولو عربیتي كانت في جراج جوه بیتي؟ ج: س. یفتشھا إال بإذن من القاضي أو من النیابة
ة ممكن أي حد یدخلھ یبقي من حقھم یفتشوھا، لكن الحالة دي الزم تفرق بین جراج تحت عمار

لو كانت في جراج جوه بیتك یبقي الزم أمر تفتیش للبیت ألن الجراج الملحق للبیت یعتبر لھ 
معقول حد في القسم ھیوافق یعمل محضر ھتك : س.   نفس حرمة وشروط تفتیش البیوت

ضوا یعملولك محضر تطلع الزم تتمسك بحقك، ولو رف: عرض ضد ظابط مباحث شغال فیھ؟ ج
  .  علي المدیریـة وتقابـل مفتش الـداخلیة وتروح تعمل لھ محضر في النیابة

  
  حد یفتشك او یفتش بیتك

  
الحریة الشخصیة للناس حق طبیعي مصان ال ُیمس، وال یتم القبض وال تفتیش وال حبس وال 

القاضي المختص أو من تقیید حریة الناس ومنعھم من التنقل من مكان لمكان إال بأمر من 
التفتیش إجراء من إجراءات : یعني إیھ تفتیش؟ ج: س. النیابة العامة ماعدا في حاالت التلبس

الزم تمسك أعصابك : أعمل إیھ لو حد قاللي إن معاه إذن بتفتیشي؟ ج: التحقیق اللي س
شوف ومتترعبش وتتمالك نفسك لمدة خمس دقایق فقط، وتتأكد األول من شخصیتھ، وتطلب ت

ھوه الظابط ھیرضي : س. إذن التفتیش اللي معاه والزم تتأكد من حاجات أساسیة جدا في اإلذن
من حقك تشوف كارنیھ اللي بیفتشك واإلذن اللي معاه والزم تقراه كویس : یوریني اإلذن؟ ج

جدا، وده حقك والزم تتمسك بیھ، ومتخلیش حد یفتشك إال بعد ما تشوف اإلذن وتتأكد إنھ سلیم 
من حق الشرطة تفتیش : س. ساري المفعول، ومیكونش اإلذن باطل أو منتھي المدةو

في كل األحوال اللي یجوز فیھا القبض علي المتھم بیجوز فیھا تفتیشھ، : المقبوض علیھ؟ ج
والشرطة بتكلبش : س. لكن لو كان المقبوض علیھ أنثي الیجوز تفتیشھا إال بمعرفة أنثي زیھا

حق الشرطة تسیطر علي الشخص اللي بیتفتش وتحد من حركتھ وحریتھ من : اللي بیتفتش؟ ج
بالقدر الالزم فقط علشان تقدر تقوم بالتفتیش ومیعطلش إجراءات التفتیش أو یرمي حاجة أو 

ھل بیكون : س. یھرب أو یعتدي علي حد من الشرطة أو الناس الموجودین في المكان
 یكون إذن التفتیش فیھ أمر صریح مش شرط: منصوص في إذن التفتیش علي القبض؟ ج

وإیھ الحاجات اللي الزم أتأكد منھا في إذن : س. بالقبض علي المتھم المأذون بتفتیشھ
الزم یكون اإلذن مكتوب > : الزم تتأكد من حاجات أساسیة في إذن التفتیش وھي: التفتیش؟ ج

و جنحة حصلت اإلذن یكـون عـن جنـایـة أ> . مش شفوي ویكون مبني علي تحریات جدیة
بالفعل مش لسھ ھتحصل في المستقبل، ویكون فیھ دالیل كافیة علي إن المتھم المأذون بتفتیشھ 

یكون اإلذن صادر من النیابة المختصة أو من قاضي التحقیق المختص > . ھو اللي ارتكبھا
دایرة یكون اللي بینفذ التفتیش معاه سلطة الضبطیة وفي > . ویكون اإلذن في دایرة اختصاصھا

لو كان اإلذن طالع لتفتیش بیت الزم یكون اإلذن مكتوب فیھ سبب > . اختصاصھ مش خارجھا
الزم وفـي أغـلب األحـوال یـكون اإلذن > . التفتیش، وطبیعة الجریمة اللي بیتفتش البیت بسببھا

> . مكتوب مش شفوي ومتقبلش إنھ یقولك إن اإلذن نسیھ في القسم أو ھتشوفھ بعد ما یفتشك
الزم یـكون اإلذن موقـع بخـط ید مصدره، وواضح فیھ اسمھ ووظیفتھ ولو كان اإلذن مش موقع 

الزم یـكون اإلذن واضـح وصریح إنھ إذن تفتیش > . یبقي باطل وكأنھ غیر موجود من أساسھ



الزم یـكون مـحدد في اإلذن االسـم الحقیقي أو > . مش مجرد سؤال متھم أو استیفاء لمحضر
 للشخـص المطلـوب تفتیشـھ أو لألشخاص واألماكن المأذون بتفتیشھا، ومـبین اسم الشھرة

الزم یكون واضح في اإلذن إیھ اللي مطلوب > . فـیھ نـوع الجریمـة المطلوب التفتیش لكشفھا
تفتیشھ بالظبط یعني مكتوب فیھ لو كان مطلوب تفتیش المتھم فقط أو تفتیش المتـھم وعربیتـھ، 

الزم تشوف وقت صدور إذن التفتیش والمدة المذكورة فیھ، والزم > ھ، أو ا أو المتھـم ومكتب
تكون مدة اإلذن محددة مش مفتوحة علي طول، ولو كان مش مذكور وقت ویوم صدوراإلذن 

میكونش حد نفذ نفس اإلذن علیك قبل كده، ألن إذن التفتیش میصلحش للتفتیش > . یبقي باطل
مـن حـق النیابـة وقاضي : ي من حقھ یقوم بالتفتیش؟ جمین الل: س. غیر لمرة واحدة فقط

التحقیق والظباط واألمناء والصوالت وشیـوخ الخفر، یعني من حق الشرطة اللي لیھم سلطة 
ھل بیكون مكتوب في : س. الضبطیة فقط، لكن دایما اللي بیفتشوا بیكونوا من ظباط المباحث

ن مكتوب في اإلذن اسم الظابط اللي بیفتش، مش الزم یكو: اإلذن اسم الظابط اللي بیفتش؟ ج
ومن حق الظابط یستعین بزمایلھ لمساعدتھ في التفتیش حتي لو كان ملھمش سلطة ضبطیة، 
لكن لو كان اإلذن طالع باسم ظابط محدد باالسم، فال یجوز لیھ ندب غیره لتنفیذ التفتیش مادام 

بتنفیـذ إذن التفتیـش من الشرطة اللي بیقومـوا : س. اإلذن مش عاطیھ الحق في ندب غیره
ممكن یكونوا البسین میري وممكن یكونو البسین ملكي، : بیكونوا البسین میري وّال ملكي؟ ج

وممكن یكون بعضھم البس ملكي ومعاھم ناس البسین میري، ومتفرقش میـري وال ملكـي، 
ابین وعاملین المھـم تتأكد من شخصیتھم ویكونو شرطة ومعـاھم إذن تفتیـش سلیـم مش نص

ھل من حق العساكر والمخبرین ومنادیب : س. علیك ظباط وعاوزین یقشطوك ویقلبوك
العسـاكر والمخبریـن ومنادیب الشرطة مش من حقھم التفتیش : الشرطة تفتیش الناس؟ ج

ولو كان اللي بیفتش البیت مندوب أو عسكري لكن معاھم : س. علشان ملھمش سلطة الضبطیة
الظابط من حقھ یستعین بالناس اللي شغالین :  اللي بیفتشوا مش الظابط؟ جظابط وكانوا ھما

معاه في التفتیش بشرط یتم التفتیش تحت رقابتھ وإشرافھ، لكن لو تم التفتیش في غیر حضور 
الظابط وبدون إشرافھ یكون التفتیش باطل ألن مش من حق المنادیب وعساكر الشرطة 

مـن حـق وكیل النیابة :  النیابة یقوم بالتفتیش بنفسھ؟ جھل ممكن وكیل: س. التفتیش لوحدھم
یفتش بنفسھ، لكن جرت العادة إن النیابة والمحكمة بیندبو ظباط المباحث للتفتیش، ولو نزلت 

: س. النیابة تفتش بنفسھا بیكون معاھم قوة من الشرطة علشان تأمن المأموریة وتأمن المكان
ممكن وفي كتیر من :  مع وكیل النیابة إذن التفتیش؟ جلو النیابة قامت بالتفتیش ھل بیكون

إیھ شكل إذن : األحوال بیكون معاه إذن التفتیش، لكن حتي لو قام وكیل النیابة بالتفتیش  س
إذن التفتیش بیكون مكتوب بخط الید وموقَّع من وكیل النیابة أو من قاضي : التفتیش؟ ج

 بیكون بدون ختم، والقانون محددش لھ شكل التحقیق وبیكون مختوم بختم النیابة وأحیانا
بیتم تنفیذ إذن التفتیش في أي مكان، المھم : وفین بیتم تنفیذ اإلذن بالتفتیش؟ ج: س. معین

: س. یكون في دایرة اختصاص النیابة أو المحكمة اللي مطلعَّاه ودایرة اختصاص اللي بینفذه
من حقك ترفض التفتیش عشان ال یجوز : أعمل إیھ لو اإلذن بالتفتیش كانت مدتھ منتھیة؟ ج

التفتیش بإذن تفتیش منتھي المدة، وأي دلیل ینتج عنھ ملھوش أي قیمة لو كان اإلذن انتھي 
: ھل ممكن إذن التفتیش یتجدد لمدة تانیة؟ ج: س. ومتجددش لمدة تانیة من النیابة أو المحكمة

. ة، ولو تم تجدیده یجوز التفتیش بیھإذن التفتیش ممكن یتجدد من النیابة أو المحكمة لمدة تانی
یوم صدوراإلذن غیر محسوب من المدة، : إزاي بتتحسب مدة اإلذن بالتفتیش؟ ج: س

ھل ممكن أتفتش بإذن تفتیش واحد : س. وبتتحسب مدة اإلذن ابتداء من الیوم التالي لصدوره
. رة واحد فقطاإلذن بالتفتیش زي عود الكبریت میصلحش للتفتیش غیر لم: أكتر من مرة؟ ج

القانون محددش طریقة معینة لتنفیذ إذن التفتیش، وترك : إزاي بیتم تنفیذ إذن التفتیش؟ ج: س
طریقة التفتیش لتقدیر المكلف بالتفتیش، وأعطي لھ الحق إنھ یستعین برجالتھ ومعاونیھ في 

 من الزم اللي بیفتش یدخل: س. عملیة التفتیش بحیث یكونو علي مرآي منھ وتحت إشرافھ
من حق اللي بیفتش یدخل من أي مكان وممكن یدخل : الباب والَّ ممكن یدخل من أي مكان؟ ج



من حق اللي بیفتش یستخدم القوة في : س. من الشباك أو من السطوح أو من البلكونة
من حق اللي بیفتش یستخدم القوة بالقدر المناسب علشان یسیطر علي المكان، : التفتیش؟ ج

من حق : س. ص اللي بیفتشھ من غیر ما یعرض حیاتھ أو سالمتھ للخطرویقید حریة الشخ
یبقي ارتكب جریمة ھتك : الظابط اللي بیفتش یخرج أي ممنوعات من أماكن عورة المتھم؟ ج

ھل ضروري یكون الشخص اللي بیتم : س. عرض سواء كان المتھم اللي بیتفتش راجل أو أنثي
ال مش الزم یكون الشخص المتھم المأذون : جتفتیش بیتھ موجود وقت تنفیذ التفتیش؟ 

: الزم یكون إذن النیابة مع الظابط اللي بیفتش؟ ج: س. بتفتیشھ موجود وقت إجراء التفتیش
في بعض األحوال النادرة ممكن التفتیش بدون ما یكون مع الظابط اللي بیفتش اإلذن في إیده 

 یكون اإلذن مكتوب ولھ أصل في وقت التفتیش لكن ده بیكون في أضیق نطاق ممكن، والزم
  .  أوراق القضیة اللي بیتحقق فیھا

  
  حد یفتشك او یفتش بیتك

  
الحریة الشخصیة للناس حق طبیعي مصان ال ُیمس، وال یتم القبض وال تفتیش وال حبس وال 

تقیید حریة الناس ومنعھم من التنقل من مكان لمكان إال بأمر من القاضي المختص أو من 
التفتیش إجراء من إجراءات : یعني إیھ تفتیش؟ ج: س. عامة ماعدا في حاالت التلبسالنیابة ال

الزم تمسك أعصابك : أعمل إیھ لو حد قاللي إن معاه إذن بتفتیشي؟ ج: التحقیق اللي س
ومتترعبش وتتمالك نفسك لمدة خمس دقایق فقط، وتتأكد األول من شخصیتھ، وتطلب تشوف 

ھوه الظابط ھیرضي : س. م تتأكد من حاجات أساسیة جدا في اإلذنإذن التفتیش اللي معاه والز
من حقك تشوف كارنیھ اللي بیفتشك واإلذن اللي معاه والزم تقراه كویس : یوریني اإلذن؟ ج

جدا، وده حقك والزم تتمسك بیھ، ومتخلیش حد یفتشك إال بعد ما تشوف اإلذن وتتأكد إنھ سلیم 
من حق الشرطة تفتیش : س. طل أو منتھي المدةوساري المفعول، ومیكونش اإلذن با

في كل األحوال اللي یجوز فیھا القبض علي المتھم بیجوز فیھا تفتیشھ، : المقبوض علیھ؟ ج
والشرطة بتكلبش : س. لكن لو كان المقبوض علیھ أنثي الیجوز تفتیشھا إال بمعرفة أنثي زیھا

 بیتفتش وتحد من حركتھ وحریتھ من حق الشرطة تسیطر علي الشخص اللي: اللي بیتفتش؟ ج
بالقدر الالزم فقط علشان تقدر تقوم بالتفتیش ومیعطلش إجراءات التفتیش أو یرمي حاجة أو 

ھل بیكون : س. یھرب أو یعتدي علي حد من الشرطة أو الناس الموجودین في المكان
 مش شرط یكون إذن التفتیش فیھ أمر صریح: منصوص في إذن التفتیش علي القبض؟ ج

وإیھ الحاجات اللي الزم أتأكد منھا في إذن : س. بالقبض علي المتھم المأذون بتفتیشھ
الزم یكون اإلذن مكتوب > : الزم تتأكد من حاجات أساسیة في إذن التفتیش وھي: التفتیش؟ ج

اإلذن یكـون عـن جنـایـة أو جنحة حصلت > . مش شفوي ویكون مبني علي تحریات جدیة
ل في المستقبل، ویكون فیھ دالیل كافیة علي إن المتھم المأذون بتفتیشھ بالفعل مش لسھ ھتحص

یكون اإلذن صادر من النیابة المختصة أو من قاضي التحقیق المختص > . ھو اللي ارتكبھا
یكون اللي بینفذ التفتیش معاه سلطة الضبطیة وفي دایرة > . ویكون اإلذن في دایرة اختصاصھا

كان اإلذن طالع لتفتیش بیت الزم یكون اإلذن مكتوب فیھ سبب لو > . اختصاصھ مش خارجھا
الزم وفـي أغـلب األحـوال یـكون اإلذن > . التفتیش، وطبیعة الجریمة اللي بیتفتش البیت بسببھا

> . مكتوب مش شفوي ومتقبلش إنھ یقولك إن اإلذن نسیھ في القسم أو ھتشوفھ بعد ما یفتشك
 مصدره، وواضح فیھ اسمھ ووظیفتھ ولو كان اإلذن مش موقع الزم یـكون اإلذن موقـع بخـط ید

الزم یـكون اإلذن واضـح وصریح إنھ إذن تفتیش > . یبقي باطل وكأنھ غیر موجود من أساسھ
الزم یـكون مـحدد في اإلذن االسـم الحقیقي أو > . مش مجرد سؤال متھم أو استیفاء لمحضر

شخاص واألماكن المأذون بتفتیشھا، ومـبین اسم الشھرة للشخـص المطلـوب تفتیشـھ أو لأل
الزم یكون واضح في اإلذن إیھ اللي مطلوب > . فـیھ نـوع الجریمـة المطلوب التفتیش لكشفھا

تفتیشھ بالظبط یعني مكتوب فیھ لو كان مطلوب تفتیش المتھم فقط أو تفتیش المتـھم وعربیتـھ، 



ذن التفتیش والمدة المذكورة فیھ، والزم الزم تشوف وقت صدور إ> أو المتھـم ومكتبھ، أو ا 
تكون مدة اإلذن محددة مش مفتوحة علي طول، ولو كان مش مذكور وقت ویوم صدوراإلذن 

میكونش حد نفذ نفس اإلذن علیك قبل كده، ألن إذن التفتیش میصلحش للتفتیش > . یبقي باطل
 حـق النیابـة وقاضي مـن: مین اللي من حقھ یقوم بالتفتیش؟ ج: س. غیر لمرة واحدة فقط

التحقیق والظباط واألمناء والصوالت وشیـوخ الخفر، یعني من حق الشرطة اللي لیھم سلطة 
ھل بیكون مكتوب في : س. الضبطیة فقط، لكن دایما اللي بیفتشوا بیكونوا من ظباط المباحث

لي بیفتش، مش الزم یكون مكتوب في اإلذن اسم الظابط ال: اإلذن اسم الظابط اللي بیفتش؟ ج
ومن حق الظابط یستعین بزمایلھ لمساعدتھ في التفتیش حتي لو كان ملھمش سلطة ضبطیة، 
لكن لو كان اإلذن طالع باسم ظابط محدد باالسم، فال یجوز لیھ ندب غیره لتنفیذ التفتیش مادام 

 اللي بیقومـوا بتنفیـذ إذن التفتیـش من الشرطة: س. اإلذن مش عاطیھ الحق في ندب غیره
ممكن یكونوا البسین میري وممكن یكونو البسین ملكي، : بیكونوا البسین میري وّال ملكي؟ ج

وممكن یكون بعضھم البس ملكي ومعاھم ناس البسین میري، ومتفرقش میـري وال ملكـي، 
المھـم تتأكد من شخصیتھم ویكونو شرطة ومعـاھم إذن تفتیـش سلیـم مش نصابین وعاملین 

ھل من حق العساكر والمخبرین ومنادیب : س.  یقشطوك ویقلبوكعلیك ظباط وعاوزین
العسـاكر والمخبریـن ومنادیب الشرطة مش من حقھم التفتیش : الشرطة تفتیش الناس؟ ج

ولو كان اللي بیفتش البیت مندوب أو عسكري لكن معاھم : س. علشان ملھمش سلطة الضبطیة
ظابط من حقھ یستعین بالناس اللي شغالین ال: ظابط وكانوا ھما اللي بیفتشوا مش الظابط؟ ج

معاه في التفتیش بشرط یتم التفتیش تحت رقابتھ وإشرافھ، لكن لو تم التفتیش في غیر حضور 
الظابط وبدون إشرافھ یكون التفتیش باطل ألن مش من حق المنادیب وعساكر الشرطة 

مـن حـق وكیل النیابة : جھل ممكن وكیل النیابة یقوم بالتفتیش بنفسھ؟ : س. التفتیش لوحدھم
یفتش بنفسھ، لكن جرت العادة إن النیابة والمحكمة بیندبو ظباط المباحث للتفتیش، ولو نزلت 

: س. النیابة تفتش بنفسھا بیكون معاھم قوة من الشرطة علشان تأمن المأموریة وتأمن المكان
ممكن وفي كتیر من : جلو النیابة قامت بالتفتیش ھل بیكون مع وكیل النیابة إذن التفتیش؟ 

إیھ شكل إذن : األحوال بیكون معاه إذن التفتیش، لكن حتي لو قام وكیل النیابة بالتفتیش  س
إذن التفتیش بیكون مكتوب بخط الید وموقَّع من وكیل النیابة أو من قاضي : التفتیش؟ ج

ش لھ شكل التحقیق وبیكون مختوم بختم النیابة وأحیانا بیكون بدون ختم، والقانون محدد
بیتم تنفیذ إذن التفتیش في أي مكان، المھم : وفین بیتم تنفیذ اإلذن بالتفتیش؟ ج: س. معین

: س. یكون في دایرة اختصاص النیابة أو المحكمة اللي مطلعَّاه ودایرة اختصاص اللي بینفذه
وز من حقك ترفض التفتیش عشان ال یج: أعمل إیھ لو اإلذن بالتفتیش كانت مدتھ منتھیة؟ ج

التفتیش بإذن تفتیش منتھي المدة، وأي دلیل ینتج عنھ ملھوش أي قیمة لو كان اإلذن انتھي 
: ھل ممكن إذن التفتیش یتجدد لمدة تانیة؟ ج: س. ومتجددش لمدة تانیة من النیابة أو المحكمة

. بیھإذن التفتیش ممكن یتجدد من النیابة أو المحكمة لمدة تانیة، ولو تم تجدیده یجوز التفتیش 
یوم صدوراإلذن غیر محسوب من المدة، : إزاي بتتحسب مدة اإلذن بالتفتیش؟ ج: س

ھل ممكن أتفتش بإذن تفتیش واحد : س. وبتتحسب مدة اإلذن ابتداء من الیوم التالي لصدوره
. اإلذن بالتفتیش زي عود الكبریت میصلحش للتفتیش غیر لمرة واحد فقط: أكتر من مرة؟ ج

القانون محددش طریقة معینة لتنفیذ إذن التفتیش، وترك : ذ إذن التفتیش؟ جإزاي بیتم تنفی: س
طریقة التفتیش لتقدیر المكلف بالتفتیش، وأعطي لھ الحق إنھ یستعین برجالتھ ومعاونیھ في 

الزم اللي بیفتش یدخل من : س. عملیة التفتیش بحیث یكونو علي مرآي منھ وتحت إشرافھ
من حق اللي بیفتش یدخل من أي مكان وممكن یدخل : ي مكان؟ جالباب والَّ ممكن یدخل من أ

من حق اللي بیفتش یستخدم القوة في : س. من الشباك أو من السطوح أو من البلكونة
من حق اللي بیفتش یستخدم القوة بالقدر المناسب علشان یسیطر علي المكان، : التفتیش؟ ج

من حق : س. یاتھ أو سالمتھ للخطرویقید حریة الشخص اللي بیفتشھ من غیر ما یعرض ح
یبقي ارتكب جریمة ھتك : الظابط اللي بیفتش یخرج أي ممنوعات من أماكن عورة المتھم؟ ج



ھل ضروري یكون الشخص اللي بیتم : س. عرض سواء كان المتھم اللي بیتفتش راجل أو أنثي
م المأذون ال مش الزم یكون الشخص المتھ: تفتیش بیتھ موجود وقت تنفیذ التفتیش؟ ج

: الزم یكون إذن النیابة مع الظابط اللي بیفتش؟ ج: س. بتفتیشھ موجود وقت إجراء التفتیش
في بعض األحوال النادرة ممكن التفتیش بدون ما یكون مع الظابط اللي بیفتش اإلذن في إیده 
وقت التفتیش لكن ده بیكون في أضیق نطاق ممكن، والزم یكون اإلذن مكتوب ولھ أصل في 

  .  وراق القضیة اللي بیتحقق فیھاأ
  

  طلب الحضور للنیابة
  

: ھو طلب شخص للحضور للنیابة في وقت محدد  س: إیھ ھو طلب الحضور للنیابة؟ ج: س
مفیش مسئولیة علیك لكن لو : إیھ الضرر لو جاني طلب حضور للنیابة ومروحتش؟ ج

 وتنفذه علیك الشرطة أو مروحتش ومقدمتش عذر تقبلھ النیابة، یطلع لك أمر ضبط وإحضار
إیھ شكل ورقة طلب الحضور : س.  تقبض علیك المباحث، وتودیك للنیابة مقبوض علیك

دي ورقة طالعة من النیابة للحضور لمقر النیابة عضو من أعضاء النیابة لسؤال : للنیابة؟ ج
ادة؟ أعرف ازاي إذا كنت متھم وال مطلوب للشھ: س.   شخص في محضر أو اإلدالء بالشھادة

  .    بیكون مكتوب علي طلب الحضور إذا كنت متھم وال شاھد: ج
  

  تحب تعرفھ؟.. فیھ تفتیش اسمھ باطل ومتجاوز للحدود
  

یعني تفتیش تم في غیر األحوال اللي صرح بیھا القانون، وأي : یعني إیھ تفتیش باطل؟ ج: س
باطل بیكون باطل، دلیل ینتج من تفتیش باطل مالوش أي الزمة ألن ماُ بني علي إجراء 

إیھ : س. والمحكمة بتستبعد من أساسھ أي شھادة للظابط اللي بیقوم بإجراء باطل ضد المتھم
إن التفتیش یتم بعد تاریخ اإلذن بالتفتیش أو یكون وكیل النیابة مش : اللي یبطل التفتیش؟ ج

ابط معین یبقي موقع علیھ، أو مفیش تاریخ مكتوب علیھ، أو لو كان طالع إذن التفتیش باسم ظ
: س. مینفعش غیره یعملھ أو یتم التجاوز عن حدود اإلذن أو كان فیھ تعسف في تنفیذ التفتیش

لـو الظـابط لقي الحاجـة اللي حضر علشان یفتش عنھا في إذن التفتیش ھل من حقھ یفتش عن 
تیش لو الظابط لقي الحاجات اللي حضر علشان ینفذ اإلذن بالتف: حاجات ممنوعة تانیة؟ ج

علیھا مش من حقھ یفتش عن حاجات تانیة، مثال لو كان الظابط حضر لتنفیذ إذن بالتفتیش عن 
  سالح أبیض ومسك الخنجر اللي ارتكـب بیـھ المتھـم الجریم   

  
  مع تحیات 

  منتدیات نور اسالمنا
com.nourislamna.www 
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