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 تقديم

على مدار السنوات الماضية بات الحبس االحتياطي أحد أبرز إشكاليات العدالة في مصر خاصة في ظل 

 عدم وجود تعريف محدد لماهيته والتوسع في أسبابه ومبرراته ومدده.

الجنائية للدول ومدى اهتمامها وتبرز أهمية الحبس االحتياطي كونه احدى األدوات الكاشفة عن السياسة 

 بالتوازن فيما بين المصالح المتضاربة.

فالحبس االحتياطي يشكل ازمة تشريعية حقيقية حيث يجب أن يوازن ما بين مصلحتين متضاربتين جديرتين 

بالحماية . فمن زاوية يكون هناك ضرورة للحبس االحتياطي للمحافظة على أمن المجتمع وسالمته وتدعيم 

الدولة في التحقيق ، ومن زاوية أخرى فأنه يجب اال تمس حرية االفراد او تسوء سعتهم بسبب سلطة 

 اتهامات على أفعال لم يثبت بالدليل القاطع ارتكابهم لها.

ومن هنا تأتي إشكالية الحبس االحتياطي وتتأرجح منظومة الحبس االحتياطي وضوابطها طبقاً للنظم العقابية 

 القائمة.والفلسفة التشريعية 

فنجد ان التشريعات اإلجرائية المنظمة إلجراءات التحقيق والمحاكمات إما أن تنتصر لفلسفة سيادة المصلحة 

العامة للدولة على حقوق االفراد وذلك عبر تدعيم سلطة الدولة حتى يتيسر لها أداء المهام المناطة بها لحماية 

حقوق وحريات االفراد فيكون التوسع في مبررات  المجتمع وسالمته، وذلك عبر فرض قيود قانونية على

الحبس االحتياطي ومدده ، واما ان تنتصر لفلسفة التوازن ما بين الحريات والحقوق الفردية والمصلحة 

 العامة  فتضيق من نطاق تطبيق الحبس االحتياطي ومدده وتبحث عن اليات واشكال بديلة.

فلسفة التوازن ما بين الحريات والحقوق  –بوضوح  – لحقوق اإلنسان الوطنيةاالستراتيجية وقد تبنت 

الفردية والمصلحة العامة للدولة وقد أشارت الي الحاجة الي وضع إطار الزم لضوابط ومبررات ومدد 

 الحبس االحتياطي وتوفير بدائل متطورة تكنولوجيا للحبس االحتياطي.

ة الرأي والتعبير وحقوق االنسان الي االشتباك مع إشكالية ومن خالل تلك الورقة تسعى مؤسسة الحق لحري

الحبس االحتياطي في محاولة منها لوضع تعريف لماهية الحبس االحتياطي وعالقته بالحقوق والحريات 

 العامة واستعراض ماهية طبيعة الحبس االحتياطي، وحقوق المحبوسين احتياطياً.

قديم رؤية متكاملة عن الحبس االحتياطي سواء من حيث تعريفه وتسعى المؤسسة من خالل تلك الورقة الي ت

وضوابطه وأسبابه وحقوق المحبوسين احتياطيا وتنتهي الورقة بتصور لمشروع قانون ينظم إجراءات 

الحبس االحتياطي بني على فلسفة التوازن ما بين المصلحة العامة ومصلحة التحقيق من ناحية ومن ناحية 

 ة االفراد.أخرى ضمان حقوق وحري

 شادي أمني                                                                                                              

 المدير التنفيذي                                                                                      

 مؤسسة الحق لحرية الرأي والتعبير وحقوق االنسان                                                           
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 مقدمة

إن الحرية أغلى ما يملكه الفرد من قيم طوال حياته، إذ بدونها ربما يصل الفرد إلى درجة تقارب انعدام    

اآلدمية، وال تتقارب فيها روحه اإلنسانية مع قرنائه من البشر، ومن ثم يجب أال تُقيَّد أو تُسلب إال بحكم 

ٍّ باإلدانة من أجل جريمة ثبت وقوعها ونسبتها إلى المتهم، بعد ثبوت مسؤوليته عنها في محاكمة  قضائي بات 

ا كان مبدأ: األصل في المتهم البراءة، في جميع  عادلة توافرت فيها كافة الضمانات الدستورية والقانونية، ولمَّ

التشريعات الجنائية، كان واجبًا أن يعامل المتهم على أنه بريء في جميع مراحل الدعوى، وال يجوز أن 

اء قبل التأكد من إدانته بحكم قضائي، ولكن هذا األصل تَِرد عليه استثناءات من أجل يطبق عليه أي إجر

تحقيق مصلحة التحقيق والمصلحة العامة للمجتمع، وهذه اإلجراءات، منها: الحبس االحتياطي. وال يعد 

ة، ولذلك تم الحبس االحتياطي إجراء مشروًعا إال وفقًا لشروط موضوعية وإجرائية تطبقها السلطة التحقيقي

البحث في بيان الطبيعة القانونية لمبدأ: األصل في المتهم البراءة. والحبس االحتياطي باعتباره إجراء 

استثنائيًّا مؤقتًا تصدره السلطة اآلمرة به إذا توافرت دالئل قوية على االتهام. ولذلك يجب الموازنة بين: 

مع من جهة، وتعقُّب الجناة ومعاقبتهم. من أجل ذلك شرع األصل في المتهم البراءة، وحرية األفراد في المجت

الحبس االحتياطي. والرقابة القضائية على شرعية الحبس االحتياطي تهدف إلى تحقيق التوازن، واألهم 

الضمان للمتهم، وهذا األمر يرتبط أكثر بحق األفراد في األمن، وهو الحق الذي أحاطته الدساتير بالعناية 

ضمن عدم جواز القبض على المواطنين أو تقييد حرياتهم أو منعهم من التنقل، إال بموجب أمر الفائقة، بما ي

 من النيابة العامة أو السلطة القضائية بما تستلزمه مصلحة التحقيقات.

وانطالقًا من هذا المدخل سوف يكون خط سير هذه الورقة المعنية بموضوع الحبس االحتياطي، أو الحبس 

 تطلق عليه بعض التشريعات، من خالل فرعين رئيسيين: المؤقت بحسب ما

سيكون معنيًّا بوضع تعريف لمعنى الحبس االحتياطي، وكذلك محاولة التمييز بينه وبين بعض  أولهما:

األمور التي تتشابه معه في التضييق على حرية المواطنين، ومدى عالقة موضوع الحبس االحتياطي 

ا.بالحريات سواء ما كان منها عامًّ   ا أو خاصًّ

وهو الفرع الثاني من الدراسة، سيكون معنيًّا بطبيعة الحبس االحتياطي، وحقوق المحبوسين  ثانيهما:

 احتياطيًّا، كما أنه سيتناول أحوال الحبس االحتياطي، والتنظيم التشريعي المصري للحبس االحتياطي.
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 الفرع األول

أنه يمثل  ذلك على أساس ،خطورةً يعد الحبس االحتياطي من أهم موضوعات قانون اإلجراءات الجنائية 

نقطة توازن بين مصلحتين شرعيتين متعارضتين، فمن ناحية أولى، ينبغي إقراره للمحافظة على أمن 

لحماية المجتمع بحيث  طة بهاوالمجتمع وسالمته، وذلك بتدعيم سلطة الدولة حتى يتيسر لها أداء المهام المن

تكون اإلجراءات التي تتخذها الدولة وتمس حرية الفرد خاضعة لتنظيم القانون، فالمصلحة العامة وترسيخ 

 ، حرًصاالنظام العام في المجتمع يحتم أال تكون الحقوق والحريات الفردية مطلقة بل تخضع لتنظيم القانون

راد يتمتعون بالحقوق والحريات األساسية التي يكفلها لهم على سالمة المجتمع. ومن ناحية أخرى فإن األف

 1أي فرد من حريته. الدستور والقانون، ولذلك ينبغي تدعيم هذه الحريات وعدم حرمان

ا كان الهدف النهائي المرجو من كافة نظم اإلجراءات الجنائية يكمن في كفالة حق الدولة ممثلة في ولمَّ 

اء للمتهم، مع احترام كافة النظم العقابية واالجتماعية الحديثة في تقرير السلطة القضائية في العقاب كجز

خل بحماية البدائل العقابية لسلب الحرية، ولو حتى كانت في نطاق الحبس االحتياطي، إال أن ذلك يجب أال يُ 

ر ذلك يجب أن يكون هدفه الختامي معرفة الحقيقة من خالل نموذج إجرائي سريع وغيعلى األبرياء، و

وغير مخل بالمحاكمات العادلة، حيث أن من أهم سلبيات ذلك إلحاق  على قرينة البراءة، امعقد، محافظً 

من المجتمع واستقراره. وكما ورد في تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن أالضرر بالهيئة االجتماعية، ويهدد 

الطالح، فإن الحرية أحق بالصالح، ولن ولئن كان حق العقاب على قانون اإلجراءات الجنائية أنه " مشروع

بل كذلك أال يتعرض ال يفلت المجرم من العقاب فحسب، يكون الغرض من أحكام اإلجراءات الجنائية أ

للمجتمع حقين يصعب التوفيق دان، فيجب أن تحقق قواعد اإلجراءات الجنائية لما يتعرض له المُ  البريء

 2.اب، والثاني: احترام الحرياتاألول: أال يفلت األثيم من العق ،بينهما

ومما ال شك فيه أن الحبس االحتياطي يعتبر من أخطر إجراءات المحاكمة الجنائية السابقة على صدور 

الحكم القضائي البات، فهو يؤدي إلى إيذاء الفرد في سمعته ومصالحه وأسرته، فيعرض سمعة المتهم 

لحياة االجتماعية بشكل أعم ويات، العائلية أو المهنية أو اللتشويه، ولمعاناة مادية ومعنوية على جميع المست

ن السلطة المختصة، يتم بمقتضاه إيداع ع ياطي أحد  إجراءات التحقيق صادًرا، يعتبر الحبس االحتوأشمل

المتهم السجن فترة زمنية محددة قابلة للتجديد حتى ينتهي األمر إما باإلفراج عنه أثناء التحقيق االبتدائي أو 

 . 3محاكمة، وإما بصدور حكم في الدعوى ببراءته أو باإلدانة والبدء بتنفيذ العقوبة عليهال
لمعنى الحبس  الجنائية المصرية لم تضع تعريفًا محدًدا أو قاطعًا بشكل أساسي فإن التشريعات تعريف:

بوضع قواعد أو نصوص قانونية تعالج وتنظم موضوع الحبس االحتياطي،  تفقط قد اكتف ااالحتياطي، لكنه

فه األستاذ لكن هناك محاوالت عديدة من الفقه المصري لوضع تعريف لمفهوم الحبس االحتياطي، فقد عرَّ 

سلب حرية المتهم مدة من الزمن تحددها مقتضيات التحقيق ومصلحته ، بأنه "محمود نجيب حسني :الدكتور

                                                            
 .5، د. إسماعيل سالمة، ص1981الحبس االحتياطي _رسالة دكتوراه_ جامعة القاهرة  1
 .12، ص3، رقم 1، ج 1996إجراءات األدلة الجنائية، د. عبد المهيمن بكر، ط  2

 .35م، ص1954د. حسن المرصفاوي: الحبس االحتياطي وضمان حرية الفرد في التشريع المصري، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة،  3
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يصدر  إجراء من إجراءات التحقيق، بأنه "ياوفه الدكتور المرصفبط قررها القانون"، كما عرَّ وفق ضوا

مدة قد  ول المتهم وحبسه به ويبقى محبوًسالمدير السجن بقب ع هذا الحق ويتضمن أمًراعمن منحه المشر ِ 

 إماوالمتهم أثناء التحقيق االبتدائي ما باإلفراج عن إتطول أو تقصر حسب ظروف كل دعوى حتى ينتهي 

من الممكن أن م أو بالعقوبة وبدء تنفيذها عليه"، وما بصدور حكم في الدعوى ببراءة المتهإأثناء المحاكمة، و

نقوم بتعريف الحبس االحتياطي من الناحية النظرية بحسبه أحد إجراءات التحقيق في الدعوى الجنائية، 

، حتى ااحترازيًّ  لفترة مؤقتة تقتضيها إجراءات التحقيق، وذلك بحسبه إجراءً  بموجبه يتم سلب حرية المتهم

 4التي تقضي بها المحاكم حين الفصل في الدعاوى. بينه وبين العقوبة يتم التفرقة

إجراء من هو حتياطي على النحو التالي: "الحبس اال 381كما عرفته التعليمات العامة للنيابات في المادة 

مة التحقيق االبتدائي من خالل وضع المتهم تحت تصرف المحقق الغايته ضمان س ،قيقالتح إجراءات

والحيلولة دون تمكينه من الهرب أو العبث بأدلة  ،وتيسيراستجوابه أو مواجهته كلما استدعى التحقيق ذلك

تقام منه وتهدئة الدعوى أوالتأثير على الشهود أو تهديد المجني عليه، وكذلك وقاية المتهم من احتماالت االن

 الشعور العام بسبب جسامة الجريمة.

بقانون العقوبات السويسري من أنه: يعد حبًسا ومن أهم التعريفات التي تناولت الحبس االحتياطي، ما ورد 

 5كل حبس يؤمر به خالل الدعوى الجنائية بسبب احتياجات التحقيق ودواعي األمن. مؤقتًا،

إذن فإن الحبس االحتياطي يُعد إجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى الجنائية، ويصدر بناء على أمر 

تصدره سلطة التحقيق، ويقصد به عادة ضمان حسن سير إجراءات التحقيق بشكل عام، ذلك على الرغم من 

 لحبس االحتياطي أنه ينصبُّ ، كما أن مضمون احريات المواطنينلمساسه بقرينة البراءة، وما يمثله من تقييد 

على من هو متهم، ويكمن جوهره في سلب حريته لفترة محددة من الزمن قابلة للمد والتمديد، وهو يختلف 

ا بالتحقيق، وليس نتيجة يًّ من أوامر التحقيق ويصدر عن الجهة المخولة قانون عن سلب الحرية كعقوبة، فهو

 ٍّ  . لحكم قضائي بات 

ضمان حسن  بهإجراء من إجراءات مرحلة التحقيق في الدعوى الجنائية، يقصد تياطي ا كان الحبس االحولمَّ 

ك في مرحلة سير إجراءات التحقيق، فيجب التمييز بينه وبين بعض المصطلحات األخرى، التي تكون كذل

 لاللتباس أو التشابه بينهم. وأول هذه المصطلحات: اإلجراءات، وذلك منعًا

اءات المخولة لمأمور الضبط القضائي، وهو يعني تعطيل حركة الشخص وهو أحد اإلجر االشتباه:

إيقاف رجل السلطة العامة لشخص ما وضع  بهالمستوقف الستبيان حقيقة موقفه والتحري عنه، أو أنه يقصد 

ال يعدو أن  المصرية: االستيقاف قانونيًّافته محكمة النقض نفسه طواعية موضع الريبة والظنون، أو كما عرَّ 

ط بأال ورسبيل التعرف على شخصيته، وهو مش يكون مجرد إيقاف إنسان وضع نفسه موضع الريبة في

 6للمتحرى عنه يكون فيه مساس بالحرية الشخصية أو اعتداء عليه. تتضمن إجراءاته تعرًضا ماديًّا

                                                            
 نظرة قانونية عن الحبس االحتياطي، ورقة بحثية منشورة على موقع لوجستيك أكاديمي. 4
 من قانون العقوبات السويسري. 110راجع نص المادة  5
 .23/2/1999ق، جلسة  69لسنة  1294محكمة النقض، الطعن رقم  6
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القبض على األشخاص  العتقال اإلداري: هو إجراء مقرر بموجب نصوص تشريعية يخول للسلطة العامةا

واعتقالهم لمدة غير محددة، ذلك دون تدخل من السلطة القضائية، وذلك في ظل الظروف الطارئة التي تمر 

 .7بها البالد، ويكون لغرض حفظ األمن والنظام العام

كما يمكن تعريفه بأنه تدبير غير محدد المدة تلجأ إليه السلطة األمنية بحبس أحد األشخاص ترى أنه من 

في نص  ى األمن العام، ويجد سنده تشريعيًّاعلى األمن والمشتبه فيهم، ويقصد منه المحافظة علالخطرين 

 8المادة الثالثة وما يليها من قانون الطوارئ.

ل إنما يُنظر إليه على أنه إجراء استثنائي وعارض، وذلك لما ينطوي عليه من اعتداء وعلى ذلك فإنَّ االعتقا
على الحرية الفردية والتي هي مضمونة بموجب مواد وأحكام الدستور. االختصاص لرئيس الجمهورية 

رار بقانون القنص المادة الثالثة من إلى بوصفه الحاكم العسكري العام بإصدار قرار االعتقال، وذلك استناًدا 
ض وزير الداخلية بإصدار 1958لسنة  162رقم  ، والمسمى قانون الطوارئ، إال أنَّ رئيس الجمهورية فوَّ

ضه في كافة اختصاصات رئيس  هذه القرارات وعيَّن رئيس مجلس الوزراء نائبًا للحاكم العسكري وفوَّ
المختصة بإصدار قرارات الجمهورية المنصوص عليها في قانون الطوارئ، وعلى ذلك تكون الجهة 

 ٍّ  من هؤالء )رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية(. االعتقال في مصر ألي 
 
 الحبس االحتياطي والحريات -

قيمة الحريات وقدر  إعالءولو بشكل طبيعي وفطري نحو  ابشريًّ  نًامن المستقر عليه منذ القدم أن هناك إعال

المجتمعات متوجهة بشكل طبيعي نحو صونها وحمايتها، وذلك قبل أن تكون ، ومن ثم فقد باتت الحقوق

بداية  ،هناك اتفاقيات ومواثيق حقوقية تؤكد ذلك، وقد بدأ قدر االهتمام الدولي يتزايد بعد أن تم إقرار الحقوق

سية، وبات تبعه من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياان، وما من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنس

لى إدخال نصوص تلك المواثيق واالتفاقيات الحقوقية ضمن إعلى السلطات المحلية أن تسعى جاهدة 

بما يضمن صون تلك الحقوق والحريات، وهو ما يعني أن على  ،المدونات التشريعية الداخلية بأي طريقة

 وضمان أمنه، ودعم وصون السلطات أن تسعى جاهدة إلى الموازنة بين دعم سلطاتها في حماية المجتمع

 لالستبداد. حريات األفراد من جهة أخرى منعًا

ثار بصفة أساسية خالل المراحل المختلفة للدعوى الجنائية، تُ وفي والواقع أن مشكلة حقوق اإلنسان وحريته 

والحريات ولذلك أصبح من الضروري االهتمام بالنواحي اإلجرائية في القانون الجنائي والتي تمس الحقوق 

 .9الفردية

فسه وفي كل ما يتعلق بذاته، ون نؤقدرة الشخص على التصرف في شف الحرية الشخصية بأنها "عرَّ تُ و   

يكون في تصرفه  أالرض أو مال أو مأوى، أو أي حق من حقوقه على أو عِ  من االعتداء عليه في نفسٍّ  آمنًا

                                                            
 .19، ص1989القاهرة، األخضر بوكحيل، سنة  الحبس االحتياطي في التشريع الجزائري، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة 7
ا للمادة السابقة بأسباب القبض عليه أو اعتقاله، ا كتابة كل من يقبض عليه أو يعتقل وفقً يبلغ فورً من قانون الطوارئ على أن  اتنص المادة الثالثة مكررً  8

 ا.عتقل معاملة المحبوس احتياطيًّ ويعامل الم ويكون له حق االتصال بمن يرى إبالغه بما وقع واالستعانة بمحامٍّ 

 .6، ص1978ضمانات الحريات العامة وتطورها في النظم السياسية المعاصرة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة،  د. حسن احمد علي: 9
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"مجموعة الحقوق المعترف بها والتي تتمتع بحماية بأنها  . كما تُعرف الحرية أيًضا10على غيره" عدوانًا

 . 11قانونية تكفلها الدولة لها، مع عدم التعرض لها، وبيان وسائل حمايتها

 
ولكن تكمن خطورة الحبس االحتياطي بوصفه حبًسا مؤقتًا في كونه يصادر على حرية المواطنين دونما 

الصراع بين سلطة الدولة في العقاب، وحق  صدور حكم نهائي في القضية، وهو األمر الذي يمثل ذروة

 المتهم في ممارسة حريته، ذلك فضاًل عن كونه يمثل استثناًء على مبدأ "األصل في المتهم البراءة".

حيان حيث يضمن حسن سير في بعض األ اومن زاوية مغايرة فإن الحبس االحتياطي يُعد إجراء ضروريًّ 
و تأثير، كما أنه أدلة الدعوى دونما مساس أعدالة بمحافظته على التحقيقات وييسر من أمر الوصول إلى ال

من المجتمع وسالمته. وبالتالي فإن الحبس االحتياطي يمثل منطقة نزاع أو صراع بين مصلحتين أيضمن 
مصلحة األفراد في ضمان تمتعهم بحريتهم، وبين مصلحة المجتمع في المحافظة على  ، همامتعارضتين
 12األمن العام.

المستقر عليه فإن الحبس االحتياطي يشكل أحد صور المساس بحريات األفراد سب األصل العام وبح

من الدستور المصري  54، وذلك وفق ما جاء بنص المادة وهي من الحريات المصونة دستوريًّا الشخصية،

النص  الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة ال تمس"، كما أن الفقرة الثانية من هذا: "من قولها

ال : "الدستوري تمثل الدعامة الرئيسية لما يجب أن يكون عليه الحبس االحتياطي بشكل عام، وذلك من قولها

، ويعد ب يستلزمه التحقيق"يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته إال بأمر قضائي مسبَّ 

لحرية الشخص المتهم  اللمواطنين كونه سلبً الحبس االحتياطي من أهم مظاهر المساس بالحرية الشخصية 

ما يترتب عليه من مساس مباشر بحق اإلنسان في التنقل الذي ل التحقيق في الدعوى الجنائية، وخالل مراح

، وإذا كان كفله الدستور وذلك خالل مرحلتين من مراحل الدعوى الجنائية التي تالزمه فيه قرينة البراءة

ي ضرورة وحتمية كشف الحقيقة ومعرفة المجرم، فإن هذا المساس يجب أن المساس بالحرية يجد سنده ف

على القدر الضروري الالزم للكشف عن هذه الحقيقة،  ، كما يجب أن يكون مقتصًرايكون في أضيق النطق

ضيق الحدود وبقدر ما يحقق أحيث أن التوازن بين السلطة والحرية يقتضي أن يكون المساس بالحرية في 

د وظيفة الردع العام لطة على حساب الحرية يؤدي إلى فقفة السن ترجيح كِ إ، إذ المساس بهاالغرض من 

المتطلب في العقوبة، لكون الجور على حريات األفراد مؤداه شيوع اإلحساس بالظلم، كما يؤدي اإلخالل 

إلى الحقيقة من خالل للوصول  إالال يسعى أبة القضاء الجنائي الذي يجب ي  بالتوازن إلى النيل من وظيفة وهَ 

 13إجراءات المحاكمة، ولن يتحقق ذلك إال بالمحافظة على الحرية وكفالة حقوق المواطنين.

إذن ومن هذا المنطلق الدستوري فإن أهم مبررات الحبس االحتياطي هو أن تقتضيه أمور التحقيقيات،    

وسالمته، وعلى الرغم مما جاء بالفقرة بمعنى لزوميته لحسن سير الدعوى الجنائية ولصيانة أمن المجتمع 

ن ذلك يجب أن فإ، نون أحكام الحبس االحتياطي ومدته"م القاوينظ ِ خيرة من هذا النص الدستوري بأن "األ

يكون في حدود عدم التعارض مع الحرية الشخصية بما يعني مصادرتها أو الجور عليها دونما مبرر أو 

قاطع، ا للقواعد الدستورية بشكل عدى األمر حدود الحرية بات مخالفً ، فإن تجريات التحقيقاحاجة تقتضيها م

وحيث إن األصل في " :وهو األمر الذي استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا، منها ما جاء فيه

                                                            

 .30هـ، ص1350الشيخ عبد الوهاب خالف: السياسة الشرعية، المطبعة السلفية بالقاهرة،  10

 .131، ص1983نات الحرية في مواجهة سلطات الضبط اإلداري، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، د. منيب محمد ربيع: ضما 11

 .2ص ،ربيعي حسين ،جمهورية الجزائر ،جامعة قسنطينة ،كلية الحقوق ،2008/2009رسالة ماجستير سنة  ،الحبس المؤقت وحرية الفرد 21
 .9ص ،2015ط  ،دار النهضة العربية ،أشرف شمس الدين .د ،التوازن بين السلطة والحرية 31
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ما  ا علىالحقوق التي كفلها الدستور، أنها ال تتمايز فيما بينها، وال ينتظمها تدرج هرمي يجعل لبعضها علوًّ 

رد على أن خضوع الدولة للقانون، محدد على ضوء طَّ ء المحكمة الدستورية العليا قد اسواها، وكان قضا

ا مفهوم ديمقراطي، مؤداه أال تخل تشريعاتها بالحقوق التي يعتبر التسليم بها في الدول الديمقراطية، مفترضً 

نسان وكرامته وشخصيته المتكاملة، ويندرج ا لقيام الدولة القانونية، وضمانة أساسية لصون حقوق اإلأوليًّ 

تحتها طائفة من الحقوق وثيقة الصلة بالحرية الشخصية التي كفلها الدستور، من بينها أال تكون العقوبة 

ا ع، ليكون إيقاعها شاذًّ مها المشر ِ مهينة في ذاتها، أو مجاوزة في قسوتها للحدود التي توازنها باألفعال التي أثَّ 

تباع الوسائل القانونية التي يكون اا لحكم العقل، وكان ال يجوز كذلك تقييد الحرية الشخصية إال بعد منافيً 

ويذهب الدكتور أحمد فتحي سرور إلى أن الحبس  14ا ألسس الشرعية الدستورية وضوابطها".تطبيقها موافقً 

دع المتهم في السجن خالل االحتياطي إجراء بالغ المساس بالحرية الشخصية، وبمقتضى هذا اإلجراء يُو

نسانية التي كان يتمتع بها إبان كان طليق فترة التحقيق كلها أو بعضها، ويتعرض النتهاك كرامته اإل

 السراح، وهو ما يحتم التدقيق في مراعاة درجة التناسب بين آالم الحبس االحتياطي ومصلحة المجتمع. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
  .1995ديسمبر سنة  2جلسة ، ق د 17لسنة  15الحكم رقم  41
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 الفرع الثاني

 احتياطيًّا معاملة المحبوسين

كوم يجب أن تختلف عن معاملة المسجونين المح ي كون معاملة المحبوسين احتياطيًّاليس هناك من شك ف  

ئية، وبحسب وثيق الصلة بقرينة البراءة بحسبها األصل العام للمحاكمات الجنا عليهم، وهذا ما يشكل ارتباًطا

لحكم عليه بعقوبة في محاكمة تتصف بما يجب أن حين اإلى بها  كون المحبوس احتياطيًّا لم يزل متمتعًا

إلى لم يزل لم يقدم  اكما أن المحبوس احتياطيًّ  تكون عليه المحاكمات العادلة، وتنتهي بحكم نهائي وبات.

بعد تعديلها بالقانون  1956لسنة  396من القانون رقم  14لمحاكمة من حيث األصل العام، وتنص المادة ا

"يقيم المحبوسون احتياطيًّا في أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين، على أن  2015لسنة  106

ويجوز التصريح للمحبوس احتياطيًّا باإلقامة في غرفة مؤثثة مقابل مبلغ يحدده مساعد الوزير لقطاع 

ا السجون، ال يقل عن خمسة عشر جنيًها يوميًّا مع مراعاة ما تسمح به األماكن والمهمات بالسجن ووفقً 

، وقد بينت الالئحة الداخلية للسجون الصادرة بقرار "لإلجراءات والقواعد التي تحددها الالئحة الداخلية

منها حيث قررت أن يكون األثاث المقرر  83هذا األمر بنص المادة  1961لسنة  79وزير الداخلية رقم 

رير طراز المستشفى، مرتبة، للمحبوسين احتياطيًّا المصرح لهم باإلقامة في غرفة مؤثثة كما يلي: "س

شتاًء، حصيرة ليف، كرسي خشب، حمالة  2مالية سرير، بطانية صوف صيفًا،  2كيس وسادة،  2وسادة، 

حديد، طشت صاج مدهون، إبريق صاج مدهون وصينية، وذلك في عدم وجود حوض وحنفية بالغرفة، 

شوكة، ملعقة، كوب وقروانة وطبق منضدة صغيرة، مرآة، إناء وطبق لمياه الشرب، فرشاة للشعر، مشط، 

وحسب ما ورد بالئحة السجون أن يكون ذلك في حدود ما تسمح به األماكن والمهمات  ."صغير من المعدن

في السجن، وقد وضعت الجملة المقيدة بنص الالئحة أيًضا وهي "وذلك في حدود ما تسمح به األماكن 

مهمات بالسجن فلن يكون من حق المحبوس احتياطيًّا التمتع فإذا لم تتوفر أو تسمح بها ال ،والمهمات بالسجن"

بهذه الميزة وفي النهاية يتوقف األمر على رغبة وإرادة إدارة السجن ومن ثم لم يعد هناك حق للمحبوس 

احتياطيًّا في االعتراض في حالة عدم السماح له باإلقامة في غرفة مؤثثة، وبالنظر إلى األدوات المذكورة 

أما اآلن أي بعد  ،1961يم السجون فسنجدها مناسبة للوقت الذي صدرت فيه الالئحة وهو عام بالئحة تنظ

مرور أكثر من نصف قرن على صدور الالئحة فلم تعد تلك األدوات متواجدة باألسواق أساًسا ولم تعد 

ا يتناسب مع لبتة مع العصر الحالي وبالتالي يجب إعادة النظر لنصوص هذه الالئحة وتعديلها بمأتتناسب 

 عصرنا.

وتعديالته، في الفصل الثالث منه  1956لسنة  396جاء النص في قانون تنظيم السجون المصري رقم كما 

ون، وقد جاء في هذه من هذا القان 17حتى  13، وذلك في المواد من كيفية تعامل المحبوسين احتياطيًّا على

 ق:وأهم تلك الحقو، احتياطيًّاون عليه معاملة المحبوس أهم ما يجب أن تك النصوص

 في أماكن غير تلك المخصصة للمسجونين المحكوم عليهم. اأن تكون إقامة المحبوس احتياطيًّ  -1

في ارتداء المالبس الخاصة بهم، ذلك إال إذا رأت إدارة السجن لظروف  حق المحبوسين احتياطيًّا -2   

 15ونين المحكوم عليهم.خاصة باألمن والصحة العامة أن يرتدوا مالبس المسج

                                                            
ا الحق في ارتداء مالبسهم الخاصة، وذلك ما للمحبوسين احتياطيًّ من قانون تنظيم السجون بنصها على أنه:  15هذا ما جاء النص عليه بالمادة رقم  15

 أو للنظافة أو لصالح األمن أن يرتدوا المالبس المقررة لغيرهم من المسجونين.لم تقرر إدارة السجن مراعاة للصحة 
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في أن يقوم بشراء ما يعن له من الغذاء والشراب من خارج السجن على نفقته  احق المحبوس احتياطيًّ  -3   

 الخاصة.

 :المعاملة الدولية والحقوقية

من حيث كفالة  مع المحبوسين احتياطيًّا،حقوق اإلنسان موقف المنصف  اتفاقياتمن الطبيعي أن تقف 

حقوقهم في المأكل والملبس والصحة العامة، وكافة الحقوق الشخصية األخرى كالمراسالت والتزاور، وغير 

ذلك من الحقوق، وذلك في العديد من االتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية، وإن كان األصل العام في ذلك 

 16ية في مادتيه التاسعة والعاشرة.هو نصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياس

والحق في تلقي العالج، ويمكن تعريف ذلك بأنه ، هو حقه في الصحة العامة اوأهم حقوق المحبوس احتياطيًّ 

أن الحكومات يجب أن تهيئ الظروف التي يمكن فيها لكل فرد أن يكون موفور الصحة بقدر  في يعني الحق

اإلمكان. وتتراوح هذه الظروف بين ضمان توفير الخدمات الصحية وظروف العمل الصحية والمأمونة 

لصحة. واإلسكان المالئم واألطعمة المغذية. وال يعني الحق في الصحة الحق في أن يكون اإلنسان موفور ا

قد تم التأكيد على الحق في الصحة في معاهدات حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية، وفي الدساتير الوطنية و

في جميع أنحاء العالم. أمثلة لمعاهدات األمم المتحدة لحقوق اإلنسان العهد الدولي الخاص بالحقوق 

 1979يع أشكال التمييز ضد المرأة، اتفاقية القضاء على جم 1966االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 

ومن األمثلة على معاهدات حقوق اإلنسان اإلقليمية: الميثاق االجتماعي  1989اتفاقية حقوق الطفل، 

، البروتوكول اإلضافي لالتفاقية 1981فريقي لحقوق اإلنسان والشعوب، الميثاق اإل 1961األوروبي، 

قتصادية واالجتماعية والثقافية )بروتوكول سان سلفادور(، األمريكية لحقوق اإلنسان المتعلق بالحقوق اال

البروتوكول اإلضافي لالتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان المتعلق بالحقوق االقتصادية واالجتماعية  1988

وقد تم منذ الحرب العالمية الثانية تقنين وتحديد حقوق اإلنسان  1988والثقافية )بروتوكول سان سلفادور(، 

، تبنت الجمعية العامة لألمم المتحدة اإلعالن العالمي لحقوق 1948اهدات واتفاقيات. ففي عام في مع

اإلنسان، وفيما بعد تم اعتماد عهدين هما العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق 

حقوق، حتى عند حرمانهم من  االقتصادية واالجتماعية والثقافية. وينص هذان العهدان على أن السجناء لهم

ينبغي معاملة "حريتهم أثناء االحتجاز. وينص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بالتحديد على أنه 

، 1955كرامة الكامنة للشخصية اإلنسانية". وفي عام السجناء المحرومين من حريتهم بإنسانية واحترام ال

لنموذجية لمعاملة السجناء معايير تتضمن مبادئ توفير الرعاية وضعت األمم المتحدة في قواعدها الدنيا ا

                                                                                                                                                                                                
الحق في تغيير األصل العام فيما يخص بولست أرى أن هنالك ضرورة فيما ورد بالفقرة الثانية من هذه المادة فيما تضمنته من السماح إلدارة السجن 

مر أن المالبس الخاصة تكون أفضل من مالبس السجن، وحتى في حاالت األوبئة، فإنه يجب أن ا وأنه الغالب في األ، خصوصً املبس المحبوس احتياطيًّ 
 .أما هو أقل وأردإلى حرص على ذلك بوسائل علمية كالتعقيم والتطهير، وليس بتغيير نوعية الملبس أتكون اإلدارة 

 
 تنص على أن:  9المادة  61
ا. وال يجوز حرمان أحد من حريته إال ألسباب ينص يًّ شخصه. وال يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفلكل فرد حق في الحرية وفى األمان على  -1

 ا لإلجراء المقرر فيه.عليها القانون وطبقً 
 .ا بأية تهمة توجه إليهيتوجب إبالغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبالغه سريعً  -2
مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن با يًّ ا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونالمعتقل بتهمة جزائية، سريعً يقدم الموقوف أو  -3

ئز تعليق يحاكم خالل مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. وال يجوز أن يكون احتجاز األشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجا
 راج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل اإلجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند االقتضاء.اإلف
اج لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو االعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر باإلفر -4
 نه إذا كان االعتقال غير قانوني.ع
 لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض. -5
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قاعدة الواردة في القواعد  94الصحية أثناء السجن. وأقر المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة الـ 

شمل تطبيقها لي 1977النموذجية الدنيا لحماية السجناء التي تحدد المتطلبات الدنيا للسجناء، وقد امتد في عام 

السجناء المحتجزين دون أن توجه إليهم أية تهم، أي في أماكن أخرى غير السجون. وقد عززت صكوك 

 1984إضافية على مر السنين هذه القواعد الدنيا النموذجية لحماية المحبوسين. فاعتمدت األمم المتحدة في 

، وفي و الالإنسانية أو المهينةاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أ

، اعتمدت األمم المتحدة مجموعة المبادئ الخاصة بحماية كل السجناء الخاضعين ألي شكل 1990و 1988

من أشكال االحتجاز أو السجن، والمبادئ األساسية لمعاملة السجناء، على التوالي. كما أقر المجلس األوربي 

أ مجلس أوربا هيئة خاصة هي لجنة منع التعذيب والمعاملة أو . وأنش1987القواعد األوربية للسجون في 

العقوبة الالإنسانية أو المهينة بقصد مراقبة سوء المعاملة وأحوال السجناء، بما فيها المسائل الصحية. كذلك 

تقوم منظمات غير حكومية كثيرة أخرى بمراقبة أحوال السجناء، وال سيما جميع أوجه الصحة داخل 

ق في الرعاية الصحية وفي بيئة صحية في السجن في إشارة خاصة إلى الصحة، أقر بالفعل السجون. الح

" للجميع. باإلضافة إلى ذلك، ينص العهد اإلعالن العالمي الحق في ظروف "مناسبة للصحة والرفاهية في

مكن بلوغه من الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على أن السجناء لهم حق في أعلى مستوى ي

الصحة البدنية والعقلية. وتنظم القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء توفير الرعاية الصحية لهم. وقد تم 

استعراض تلك القواعد، إلى جانب جميع الصكوك األخرى التي تنظم حقوق ولوائح معاملة السجناء، بتوسع 

ة لإلصالح الجزائي. وأصدرت لجنة منع التعذيب والتعليق عليها في نص شامل أصدرته الهيئة الدولي

أو المهينة معايير للخدمات الصحية في السجون )نشرت في تقريرها  الالإنسانيةوالمعاملة أو العقوبة 

، أعلنت لجنة وزراء مجلس أوربا توصيات جديدة تتصل 1998أخيًرا، في (. و1992السنوي لعام 

الحقوق المدنية والسياسية، ينطبق ما يسمى الجيل الثاني من بالرعاية الصحية في السجون. وإلى جانب 

حقوق اإلنسان االقتصادية واالجتماعية، التي وردت في العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية 

ا. كذلك ينبغي أن ينطبق الحق في الحصول على أعلى مستوى ممكن للصحة والثقافية، على السجناء أيضً 

ة والرعاية الصحية للسجناء. ويرتبط هذا الحق في الرعاية الصحية والبيئة الصحية على الحالة الصحي

ال يمكن للسجناء حماية أنفسهم في أوضاع االحتجاز، وتقع المسؤولية على الدولة لتوفير حيث بوضوح 

الخدمات الصحية وتوفير بيئة صحية. وتدعو صكوك حقوق اإلنسان إلى حصول السجناء على رعاية 

تكافئ على األقل الرعاية المتاحة لمن هم خارج السجن. فمن ناحية الرعاية الصحية للمساجين تتولى صحية 

الدولة مسؤولية توفير الرعاية الصحية المجانية للسجناء. وينبغي أن يحصلوا على نفس مستوى الرعاية 

الصحية الضرورية الصحية المتاح في المجتمع، وينبغي أن يكون لهم الحق في الحصول على الخدمات 

( من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء 24، ودون تمييز على أساس وضعهم القانوني. القاعدة )مجانًا

( من اتفاقية جنيف الرابعة على أن 76"قواعد مانديال" لقد نصت المادة ) 2015أيار مايو/ المراجعة في 

المحافظة على صحتهم، ويناظر على األقل النظام  يخضع األسرى والمعتقلون لنظام غذائي وصحي يكفل

وتلقي طرد إغاثة  طبية التي تتطلبها حالتهم الصحية...هم الرعاية الإليالمتبع في سجون البلد المحتل، وتقدم 

على ضرورة أن تتخذ الدولة  نفسها( من االتفاقية 85أكدت المادة ) حين على األقل. في مرة واحدة شهريًّا

جميع التدابير الالزمة والممكنة لضمان إيواء األشخاص المحميين، منذ بدء اعتقالهم في مبانٍّ تتوفر الحاجزة 

من الرطوبة، وكافية التدفئة  يجب أن تكون المباني محمية تماًمافيها الشروط الصحية وضمانات السالمة، و

الصحية والرعاية الطبية، فقد  واإلضاءة، وأن تكون أماكن النوم كافية االتساع والتهوية. وحول الشروط

( من اتفاقية جنيف الرابعة على أنه يجب أن تتوفر في كل معتقل عيادة مناسبة، 92( و)91أكدت المادتان )

يشرف عليها طبيب مؤهل، يحصل فيها المعتقلون على ما يحتاجونه من رعاية طبية، وأن تجرى 
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، حتى تكون هناك مراقبة على الحالة الصحية ريًّاتقلين مرة واحدة على األقل شهالفحوصات الطبية للمع

ا في العالج في القانون والتغذية للمعتقلين، وكذلك اكتشاف األمراض المعدية. حق المحبوسين احتياطيًّ 

ا الحق في العالج المقرر للمحكوم عليهم كما نص عليه : من الحقوق المقررة للمحبوسين احتياطيًّ المصري

جون يمانات والسلمن الالئحة الداخلية لل 52إلى  24والمواد من  34إلى  33 القانون في المواد من

، من تمتعهم برقابة من الئحة السجون المركزية 35إلى  31والمواد من  1961لسنة  79العمومية رقم 

وحق العالج في  وا مرضىا إذا كانا وعيادتهم يوميًّ طبية على األغذية وحق الكشف الطبي عليهم أسبوعيًّ 

حكومي إذا لم تتوافر لهم أسباب العالج في السجن وصرف األدوية  مستشفىالسجن أو في أي  ستشفىم

 واا إذا كانيوميًّ  م والكشف عليهمالالزمة لعالجهم بالمجان وخضوعهم للمالحظة الطبية الدائمة وحق زيارته

ا بحق اإلفراج الصحي تياطيًّ نه يجب الستكمال هذا الحق أن يتمتع المحبوس احأ ىونر ،اانفراديًّ  ينمحبوس

( من قانون تنظيم السجون وعدم قصر هذا الحق على المحكوم عليهم فقط 36ه في المادة )المنصوص علي

أو للخطر  ادة إذا أصيب بمرض خطر يعرض حياتهأحكام هذه الم نفسا لن يخضع المحبوس احتياطيًّ أو

حياته  يعرضر ا بمرض خطالسجن آن هناك مريضً اإلفراج الصحي إذا تبين لطبيب وا ا كليًّ يعجزه عجزً 

يعرض آمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه باالشتراك مع الطبيب  ،ا كاماًل للخطر آو يعجزه عجزً 

الشرعي للنظر في اإلفراج بعد موافقة النائب العام وينفذ قرار اإلفراج بعد اعتماده من مدير مصلحة 

يتعين على القسم الذي يطلب المفرج عنه اإلقامة في دائرته عرضه على السجون وموافقة النائب العام و

ا عن حالته يرسل إلي مصلحة السجون ويجوز لمدير عام السجون قدم تقريرً يطبيب الصحة كل ستة شهور و

، ويعاد ئي ذلكندب مدير طب السجون والطبيب الشرعي للكشف على المفرج عنه لتقرير حالته كلما رُ 

إذا بلغت حالة المسجون و أنه تم شفاؤه نهائيًّا.السجن إذا تبين للجنة المشار إليها  ىا إلحيًّ المفرج عنه ص

المريض درجة الخطورة وجب على إدارة السجن إبالغ اإلدارة التي يقيم فيها أهله إلخطارهم بذلك ويؤذن 

  .لهم بزيارته

 طبيعة الحبس االحتياطي:

اتسعت ظاهرة الحبس االحتياطي  ، ورد فيه أنه"صحافة مستقلةجل أإعالميون من "لمنصة  بحسب تقريرٍّ 

. وتراوحت نسبة المتهمين الذين نفسهاجهزة الحكم ألحتى أصبحت معضلة  2013في مصر منذ أواخر 

ة على ا % في أسوئها بين أواخر 99% في أحسن الحاالت إلى 75قل من ألقررت النيابة حبسهم مر 

ياسي العام عند مقارنة الفارق بين نسب الحبس االحتياطي في . ويتضح أثر التوجه الس2016و 2013

قضايا المظاهرات السياسية وفي المظاهرات المطلبية، رغم كونهما مخالفة قانونية واحدة. تصل النسبة في 

، ورغم تفاقم استخدام الحبس االحتياطي % في الثانية56تنخفض إلى  حين %، في95الحالة األولى إلى 

، لكن هذا التوجه لم يتحول إلى أزمة تشغل قطاًعا من الرأي العام إال 2013رسي منتصف طاحة بمإلبعد ا

، بعد استمرار حبس عدد كبير من المتهمين رغم انقضاء فترة الحدود القصوى لحبسهم، فقد 2015أواخر 

ا ت تاريخيًّ س األساسية التي استُخدماعتماد الحبس االحتياطي بعد أن فقدت أداة الحبإلى اضطرت السلطات 

 17داري.إلفي مواجهة المعارضين السياسيين، والتي كانت متمثلة في قرارات االعتقال ا

إلى  السجون أحد بإيداعه منالزمن فترة جريمة بارتكاب متهم شخص يةلحربًا سلاالحتياطي الحبس ويمثل 

 أنه للحرية ًالبـس ارهـباعتب بسـالح فى لصألوا، عه فيما يتعلق بذلك االتهامن االنتهاء من التحقيق محي

 عن الدفاع ضمانات للمتهم فيها تتوفرعادلة ة ـمحاكم بعد قضائى بحكم إال يوقع أال يجب وبالتالى عقوبة

                                                            
 .اآلة الحبس االحتياطي تعمل ذاتيًّ  –معتقلون لألبد  –تقرير مدى مصر  71
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 ـلاألص أنهو   -اإلنسان  حقوق من حق هو لب -الجنائية  المحاكمات ألصل من أصول ماالً إع وذلكنفسه  

 يبدأ أن بمجرد احتياطية صفةـب االبتدائى التحقيق فى للمحقق المشرع أجازه ذلك ومع ،البراءة نسانإلا ىـف

 المفترض البراءة لمعأص يتعارض التحقيق اءاتإجر نم اءإجرطي االحتيا فالحبس، سيره أثناء أو التحقيق

 ليهإ أـيلج أال ويتعين كبيرة بضمانات عالمشر يحيطه أن يتعين الخطورة بالغ جراءإ فهو،  نسانإلا فى

 . ملحة لضرورة إال المحقق

والحبس االحتياطي هو إجراء من إجراءات التحقيق، وبحسب طبيعته اإلجرائية فإنه يجب أال يصدر إال بعد 

ن أن يكون األمر الصادر بالحبس االحتياطي مسبوقًا باستجواب نه يتعيَّ أفالقاعدة العامة  ،استجواب المتهم

ويستثنى من ذلك حالة هرب  ،المتهم كان األمر باطاًل المتهم، فإذا أمر المحقق بالحبس دون أن يستجوب 

إذ يجوز في هذه الحالة األمر بحبسه دون استجواب. مع األخذ في االعتبار أنه ال يجوز استجواب  ،المتهم

". كما ال يجوز استجواب المتهم إال إذا قبل ذلك" :إجراءات جنائية 274/1لمتهم أمام المحكمة إال بقبوله ما

.. لمأمور الضبط القضائي في غير أحوال " :إجراءات جنائية 35/2حيث  تنصُّ م اًء تحفظيًّاأنه يعد إجر

إذا وجدت دالئل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو  ،التلبس التي يجوز له فيها القبض على المتهم

يتخذ اإلجراءات  شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف أن جنحة سرقة أو نصب أو تعد ٍّ 

 ."التحفظية المناسبة، وأن يطلب فوًرا من النيابة العامة أن تُصدر أمًرا بالقبض عليه

 شروط الحبس االحتياطي:

وللحبس االحتياطي شروط يجب أن تتوافر قبل أن تصدر سلطة التحقيق )النيابة العامة أو جهاز الكسب غير 

 المشروع( أمرها بحبس المتهم:

ا هم، فال يجوز حبس المتهم احتياطيًّ يشترط إلصدار أمر الحبس االحتياطي أن يكون عقب استجواب المت -1

، إذ ، ويستثنى من ذلك حالة هرب المتهمتجوب المتهم كان أمر الحبس باطاًل إال بعد استجوابه، فإذا لم يس

 ألنه هارب. ،ا بغير استجوابيجوز حبسه احتياطيًّ 

السلطة المختصة بإصداره، والسلطة المختصة بالحبس االحتياطي هي السلطة القائمة ن عأن يصدر  -2   

ا وهي النيابة العامة بشكل رئيسي بحسب أنها صاحبة تي تملك إصدار أمر الحبس احتياطيًّ بالتحقيق، وهي ال

تنتهي النيابة  اختصاص التحقيق في الجرائم، كما أنه يتم تمديد الحبس االحتياطي من غرفة المشورة، بعد أن

 .العامة من استنفاد المدة المخولة لها قانونيًّا

 وجوب سماع أقوال المتهم ودفاعه قبل تقرير الحبس االحتياطي. -3

وجوب اشتمال أمر الحبس االحتياطي على بيان الجريمة المرتكبة والعقوبة المقررة وأسباب إصدار  -4

 .قرار الحبس االحتياطي

 الحاالت اآلتية:جب توافر الدالئل الكافية على اتهام المتهم بالجريمة المنسوبة إليه، وأن تتوافر إحدى ي -5

إذا كانت الجريمة التي ارتكبها المتهم قد تم كشفها وهو في حالة تلب س )أي تم القبض عليه أثناء  -1   

 ارتكابه للجريمة(.
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حرًصا على عدم تمك ن المتهم من  ،االنيابة بحبس المتهم احتياطيًّ أمر الخشية من َهرب المتهم.. حيث ت -2

 الهرب، ومن ثم يصعب القبض عليه مرة أخرى.

خشية اإلضرار بمصلحة التحقيق، سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في األدلة أو  -3

 غيير الحقيقة أو طمس معالم الجريمة.القرائن المادية، أو بإجراء المتهم اتفاقات مع باقي الجناة لت

توقي اإلخالل الجسيم باألمن والنظام العام الذي ترتب على جسامة الجريمة حيث إنه يمكن بإخالء سبيل  -4

على حياة  يكون معه أمر إخالء سبيله مؤثًرا المتهم وخاصة من يرتكب إحدى الجرائم ذات الخطورة مما

 المتهم وأمنه. 

عليها بعقوبة الحبس أو  اود محل إقامة معلوم للمتهم، وتكون الجريمة المرتكبة معاقبً في حالة عدم وج -5

األصل  بحبس المتهم احتياطيًّا،مجال إلصدار األمر  وهذا ما يعني أنه ال .نةالسجن الذي ال تقل مدته عن س

ا يًّ فيه أن ينحصر في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة ال تقل عن سنة ومن ثم ال يجوز قانون

 ا في المخالفات أو الجنح المعاقب عليها بالغرامة أو الحبس.إصدار األمر بحبس المتهم احتياطيًّ 

وقت  هم عن خمسة عشر عاًما ميالديًّاين تقل أعماربد وأن نذكر أن المشرع قد منع حبس األطفال الذ لكن ال

 18وقوع الجريمة.

 :لتنظيم القانوني للحبس االحتياطيا

كما نظم قانون اإلجراءات الجنائية موضوع الحبس االحتياطي في العديد من النصوص، وألهميتها نعرضها 

 يلي:

 :134المادة 

كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها يجوز لقاضي التحقيق، بعد استجواب المتهم أو في حالة هربه، إذا 

بالحبس لمدة ال تقل عن سنة، والدالئل عليها كافية، أن يصدر أمًرا بحبس المتهم احتياطيًّا، وذلك إذا توافرت 

 إحدى الحاالت أو الدواعي اآلتية:

 إذا كانت الجريمة في حالة تلبس، ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره. -1

 هروب المتهم.الخشية من  -2

خشية اإلضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو بالعبث في األدلة أو  -3

 القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.

 ة الجريمة.توقي اإلخالل الجسيم باألمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسام -4 

ومع ذلك يجوز حبس المتهم احتياطيًّا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف في مصر، وكانت الجريمة    

 جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.
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 :136المادة 

 .بالحبس أن يسمع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم ى قاضي التحقيق قبل أن يصدر أمًرايجب عل

يشتمل أمر الحبس، على بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها، واألسباب التي ويجب أن 

 بني عليها األمر.

 ألحكام هذا القانون. تصدر بمد الحبس االحتياطي، وفقًا ويسري حكم هذه المادة على األوامر التي

 :137المادة 

 .احتياطيًّاالمتهم للنيابة العامة أن تطلب في أي وقت حبس 

 :139المادة 

بأسباب القبض عليه أو حبسه, ويكون له حق االتصال بمن  ل من يقبض عليه أو يحبس احتياطيًّاك يبلغ فوًرا

 على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه. . ويجب إعالنهيرى إبالغه بما وقع واالستعانة بمحامٍّ 

 :140المادة 

رجال السلطة باالتصال بالمحبوس داخل السجن إال بإذن كتابي ال يجوز لمأمور السجن أن يسمح ألحد من 

من النيابة العامة، وعليه أن يدون في دفتر السجن اسم الشخص الذي سمح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ 

 ومضمون اإلذن.

 :141المادة 

أمر بعدم اتصال المتهم للنيابة العامة ولقاضي التحقيق في القضايا التي يُندب لتحقيقها في كل األحوال أن ي

المحبوس بغيره من المسجونين وبأال يزوره أحد وذلك بدون إخالل بحق المتهم باالتصال دائًما بالمدافع عنه 

 بدون حضور أحد.

 :142المادة 

ينتهي الحبس االحتياطي بمضي خمسة عشر يوًما على حبس المتهم، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق، قبل 

وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، أن يصدر أمًرا بمد الحبس مدًدا مماثلة بحيث ال انقضاء تلك المدة، 

 تزيد مدة الحبس في مجموعها على خمسة وأربعين يوًما.

على أنه في مواد الجنح يجب اإلفراج حتًما عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ 

ة معروف في مصر، وكان الحد األقصى للعقوبة المقررة قانونيًّا ال يتجاوز استجوابه إذا كان له محل إقام

 سنة واحدة، ولم يكن عائًدا وسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة.
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 :143المادة 

إذا لم ينتِه التحقيق ورأى القاضي مد الحبس االحتياطي زيادة على ما هو مقرر في المادة السابقة, وجب قبل 

دة السالفة الذكر إحالة األوراق إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر انقضاء الم

أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مدًدا متعاقبة ال تزيد كل منها على خمسة وأربعين 

 كفالة. يوًما إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو اإلفراج عن المتهم بكفالة أو بغير

ومع ذلك يتعين عرض األمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطيًّا ثالثة شهور وذلك 

 التخاذ اإلجراءات التي يراها كفيلة لالنتهاء من التحقيق.

وال يجوز أن تزيد مدة الحبس االحتياطي على ثالثة أشهر، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة 

المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خالل خمسة 

أيام على األكثر من تاريخ اإلعالن باإلحالة على المحكمة المختصة وفقًا ألحكام الفقرة األولى من المادة 

اج عن المتهم. فإذا كانت التهمة ( من هذا القانون إلعمال مقتضى هذه األحكام، وإال وجب اإلفر151)

المنسوبة إليه جناية فال يجوز أن تزيد مدة الحبس االحتياطي على خمسة شهور إال بعد الحصول قبل 

انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة ال تزيد على خمسة وأربعين يوًما قابلة للتجديد 

ج عن المتهم.   وفي جميع األحوال ال يجوز أن تجاوز مدة لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وإال وجب اإلفرا

الحبس االحتياطي في مرحلة التحقيق االبتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد األقصى للعقوبة 

السالبة للحرية، بحيث ال يتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهًرا في الجنايات، وسنتين إذا كانت 

ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة اإلحالة إذا كان    ررة للجريمة هي السجن المؤبد أو اإلعدام.العقوبة المق

ا قابلة ا لمدة خمسة وأربعين يومً ا باإلعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًّ الحكم صادرً 

 19.للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة

من قانون  134ألصل التشريعي واألساس القانوني المنظم للحبس االحتياطي يكمن في المادة وإذ إن ا

ً لنص المادة  من  134اإلجراءات الجنائية، حدد المشرع عدة ضمانات لضرورة الحبس االحتياطي وفقا

كانت الواقعة  قانون اإلجراءات الجنائية: يجوز لقاضي التحقيق، بعد استجواب المتهم أو في حالة هربه، إذا

جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة ال تقل عن سنة، والدالئل عليها كافية، أن يصدر أمًرا بحبس المتهم 

 الدواعي اآلتية:احتياطيًّا، وذلك إذا توافرت إحدى الحاالت أو 

 كانت الجريمةومع ذلك يجوز حبس المتهم احتياطيًّا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف في مصر، و

لقانونيةة، وذلةك باسةتحداثه قانونًةا، إال أن الشارع قد توسع في مفهوم أو تفعيل الحبس االحتياطي من الناحيةة ا

  ، بقولهةةةةةةةا:مةةةةةةةن قةةةةةةةانون اإلجةةةةةةةراءات الجنائيةةةةةةةة 143بعةةةةةةةد تعةةةةةةةديل المةةةةةةةادة  وذلةةةةةةةك نةةةةةةةراه واضةةةةةةةًحا

المتهم قةد أعلةن بإحالتةه إلةى المحكمةة وال يجوز أن تزيد مدة الحبس االحتياطي على ثالثة أشهر، ما لم يكن "

ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحةبس خةالل خمسةة  المختصة قبل انتهاء هذه المدة،

ألحكةام الفقةرة األولةى مةن المةادة  إلحالةة علةى المحكمةة المختصةة وفقًةاأيام على األكثر من تةاريخ اإلعةالن با
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 ةمقتضةةى هةةذه األحكةةام، وإال وجةةب اإلفةةراج عةةن المةةتهم. فةةإذا كانةةت التهمةة مةةن هةةذا القةةانون إلعمةةال 151

المنسةةوبة إليةةه جنايةةة فةةال يجةةوز أن تزيةةد مةةدة الحةةبس االحتيةةاطي علةةى خمسةةة شةةهور إال بعةةد الحصةةول قبةةل 

ا قابلةة للتجديةد انقضائها على أمر من المحكمة المختصةة بمةد الحةبس مةدة ال تزيةد علةى خمسةة وأربعةين يوًمة

 و مةةةةةةةةةةةةةةةةدد أخةةةةةةةةةةةةةةةةرى مماثلةةةةةةةةةةةةةةةةه، وإال وجةةةةةةةةةةةةةةةةب اإلفةةةةةةةةةةةةةةةةراج عةةةةةةةةةةةةةةةةن المةةةةةةةةةةةةةةةةتهم.لمةةةةةةةةةةةةةةةةدة أ

فةي مرحلةة تحقيةق االبتةدائي وسةائر مراحةل  جميع األحةوال ال يجةوز أن تجةاوز مةدة الحةبس االحتيةاطي يوف

الجةنح وثمانيةة , وبحيث ال يتجاوز ستة أشةهر فةي األقصى للعقوبة السالبة للجريمة الدعوى الجنائية ثلث الحد

 ات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو اإلعدام.في الجناي عشر شهًرا

منةه علةى أن:  41/2وقد أوجب الدستور المصري على المشرع تحديد مدة الحبس االحتياطي فنصةت المةادة 

"يحدد القانون مدة الحبس االحتياطي". وقد حدد قانون اإلجراءات الجنائية مةدة الحةبس االحتيةاطي بنصةوص 

صةةريحة ويجةةب أن تتضةةمن األمةةر بةةالحبس االحتيةةاطي المةةدة التةةي يحةةبس فيهةةا المةةتهم. وتختلةةف مةةدة الحةةبس 

 االحتياطي الجائزة بحسب جهة التحقيق اآلمرة به.

 سلطة قاضي التحقيق:

على أن: "ينتهي الحبس  2006لسنة  145فقرة أولى المعدلة بالقانون رقم  142فقد نصت المادة 

 خمسة عشر يوًما على حبس المتهم، ومع ذلك يجوز لقاضى التحقيق، قبل انقضاء تلكاالحتياطي بمضي 

المدة، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، أن يصدر أمًرا بمد الحبس مدًدا مماثلة بحيث ال تزيد مدة 

القائم بالتحقيق فإن الحبس في مجموعها على خمسة وأربعين يوًما". وعلى ذلك، إذا كان قاضي التحقيق هو 

له أن يأمر بحبس المتهم احتياطيًّا لمدة خمسة عشر يوًما، وله تجديدها مدة أو مدًدا أخرى بحيث ال تزيد 

 إجراءات(. 142يوًما )م 45مجموع هذه المدد على 

 سلطة النيابة العامة:

قانون اإلجراءات الجنائية من  201إذا كانت النيابة العامة هي التي تتولى التحقيق، فقد نصت المادة    

على أن "يصدر األمر بالحبس من النيابة العامة من وكيل نيابة  2006لسنة  145المعدلة بالقانون رقم 

على األقل وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو لتسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوًضا 

العامة أن تصدر أمًرا بحبس المتهم لمدة أقل من أربعة أيام ثم تجدد عليه من قبل"، وهذا يعني أن للنيابة 

الحبس حتى يصل إلى أربعة أيام مع وجوب سماع أقوال المتهم عند المد ولكنه إجراء نادر في العمل 

 فالغالب أن تصدر النيابة العامة أمًرا بحبس المتهم أربعة أيام.

للقبض على المتهم إذا كان أمر القبض صادًرا عن النيابة  وتبدأ مدة الحبس االحتياطي من اليوم التالي

العامة، فإذا كان القبض قد تم بمعرفة مأمور الضبط القضائي وتم تسليم المتهم إلى النيابة العامة في خالل 

األربع وعشرين ساعة المقررة لمأمور الضبط، فيبدأ حساب األربعة أيام الصادر بها أمر الحبس االحتياطي 

 إجراءات(. 201وم التالي لتسليم المقبوض عليه إلى النيابة العامة )ممن الي
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وعبارة: "إذا كان مقبوًضا عليه من قبل" تعني حاالت القبض التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي في 

( أو 127و 126أحوال التلبس بالجريمة أو حالة صدور أمر عن سلطة التحقيق بضبط المتهم وإحضاره )

( وذلك لما هو معلوم من أنه يجب على مأمور الضبط القضائي أن يعرض المتهم الذي 130ه )مالقبض علي

قام بالقبض عليه على سلطة التحقيق في خالل أربع وعشرين ساعة ولسلطة التحقيق أن تستجوبه في خالل 

للنيابة  ( وقد ُرئي بدء احتساب مدة الحبس االحتياطي من وقت تسليمه131أربع وعشرين ساعة أخرى )م

 وليس من وقت استجوابه الذي قد يتأخر دون دخل من المتهم.

 سلطة القاضي الجزئي: 

إذا أرادت النيابة مد مدة الحبس االحتياطي وجب عليها قبل انقضاء مدة األربعة أيام أي في اليوم الرابع أو 

ت مد حبسه االحتياطي على في اليوم السابق عليه إذا كان الرابع عطلة رسمية، أن تعرض المتهم مع مبررا

القاضي الجزئي، فإذا رفض مد الحبس تعيَّن على النيابة العامة اإلفراج عن المتهم فوًرا. وال تجوز إعادة 

عرض أمر التجديد على قاضٍّ آخر، أما إذا اقتنع القاضي بمبررات مد الحبس فله أن يمده لمدة أو لمدد 

من قانون  202خمسة وأربعين يوًما، فقد نصت المادة  متعاقبة بحيث ال يزيد مجموع مدد الحبس على

على أن: "وللقاضي مد الحبس االحتياطي لمدة  2006لسنة  145اإلجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 

أو لمدد متعاقبة ال تجاوز كل منها خمسة عشر يوًما، وبحيث ال تزيد مدة الحبس االحتياطي في مجموعها 

 وًما". وكان العمل قد جرى قبل التعديل األخير على أنعلى خمسة وأربعين ي

القاضي الجزئي له أن يأمر بمد الحبس االحتياطي لمدة خمسة وأربعين يوًما دفعة واحدة. وكان هذا الوضع 

 محل انتقاد من علماء القانون الجنائي، وأصبح اآلن غير جائز .

الخمسة واألربعين يوًما التي يصدر بها قرار القاضي  ( إلى أن مدة390وذهبت التعليمات العامة للنيابيات )م

الجزئي ال تدخل فيها مدة األربعة أيام السابق صدور أمر بحبس المتهم فيها من النيابة العامة فنصت هذه 

المادة على أنه: "للقاضي الجزئي مد الحبس االحتياطي لمدة أو لمدد متعاقبة بحيث ال يزيد مجموع مدد 

على خمسة وأربعين يوًما" وقد انتقد هذا الرأي على أساس أن ورود عبارة نص المادة  الحبس، بمعرفته،

من قانون اإلجراءات الجنائية: "بحيث ال يزيد مجموع مدد الحبس على خمسة وأربعين يوماً" تفيد  202

صياغة الجديدة دخول مدة األربعة أيام التي أمرت بها النيابة العامة ضمن الخمسة واألربعين يوًما. ولكن ال

تفيد أن مدة الحبس التي يأمر بها  2006لسنة  145أ.ج. بعد تعديلها بالقانون رقم  202لنص المادة 

 القاضي الجزئي بمفرده هي خمسة وأربعين يوًما.

 سماع أقوال النيابة العامة والمتهم قبل مد الحبس

مع أقوال النيابة العامة بوصفها الجهة ويجب على القاضي الجزئي قبل أن يأمر بمد الحبس االحتياطي أن يس

طالبة المد، وأقوال المتهم المحبوس، فإذا لم تحضر النيابة المتهم أمام القاضي الجزئي لسماع أقواله دون 

مبرر تعين على القاضي أن يصدر أمره برفض طلب مد الحبس، فإن لم يفعل وأمر بمد الحبس كان أمره 

تهم أمام القاضي بعذر كمرض أو خالفه أو حضر المتهم وطلب تأجيل باطاًل. أما إن كان عدم حضور الم
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سماع أقواله لسبب أو آلخر تحقيقًا لمصلحته، فللقاضي أن يصدر قراره بمد الحبس المدة الكافية لتحقيق 

 الغرض من تأجيل سماع أقوال المتهم، ثم يفصل بعد ذلك في أمر مد الحبس االحتياطي.

 سلطة غرفة المشورة: 

ا استنفد القاضي الجزئي المدد المتاحة له لمد الحبس االحتياطي بأن بلغت هذه المدد خمسة وأربعين وإذ

يوًما، وتطلب التحقيق مد الحبس االحتياطي زيادة على ذلك، فيجب أن يعرض المتهم على محكمة الجنح 

قضية إلى المحامي العام المستأنفة منعقدة فى هيئة غرفة مشورة لتجديد الحبس، ويكون ذلك بإرسال ملف ال

للنيابة الكلية قبل انقضاء مدة الحبس بوقت يسمح له بعرضه على الغرفة طالبًا منها مد الحبس، وتملك غرفة 

المشورة إصدار األمر بمد الحبس االحتياطي مدًدا متعاقبة كل مرة ال تزيد على خمسة وأربعين يوًما وبحد 

ماع أقوال المتهم والنيابة العامة، ويكون لغرفة المشورة إصدار أقصى لهذه المدد ثالثة أشهر وذلك بعد س

 األمر بالحبس االحتياطي أيًضا في حالة إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات في غير دور االنعقاد.

إذا حكم من محكمة الموضوع التي أحيل لها المتهم بعدم االختصاص إلى حين تعيين المحكمة المختصة 

 أ.ج(. 151/3)م

الحظ أنه يجب عرض المتهم على سلطة تجديد الحبس االحتياطي على حسب األحوال، قبل انتهاء مدة وي

الحبس الصادر بها أمر حبسه، وأال سقط أمر الحبس وتعين اإلفراج عن المتهم فوًرا، وإذا صادف آخر يوم 

إلى أول يوم عمل بعد ذلك في مدة الحبس االحتياطي يوم عطلة رسمية فال يجوز امتداد مدة الحبس تلقائيًّا 

 وإنما يجب عرض المتهم قبل يوم العطلة الرسمية وإال بطل الحبس وتعين اإلفراج عن المتهم.

وبشكل عام فإنه يُعاب على المنظومة القانونية للحبس االحتياطي، المخالفة لنصوص الدستور المصري 

 هو البراءة، وذلك ما نجده واضًحا في: المعنية بتنظيم الحق في المحاكمات العادلة، وأن األصل العام

 54مادة 

الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة ال تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، ال يجوز القبض على أحد، أو 

 تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إال بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.

بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكَّن من االتصال بذويه ويجب أن يُبلغ فوًرا كل من تقيد حريته 

 وبمحاميه فوًرا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خالل أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.

، مع توفير المساعدة  ، نُدب له محامٍّ وال يبدأ التحقيق معه إال في حضور محاميه، فإن لم يكن له محامٍّ

 ة، وفقًا لإلجراءات المقررة في القانون.الالزمة لذوي اإلعاق

ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك اإلجراء، والفصل فيه خالل أسبوع من ذلك 

 اإلجراء، وإال وجب اإلفراج عنه فوًرا.

م الدولة وينظم القانون أحكام الحبس االحتياطي، ومدته، وأسبابه، وحاالت استحقاق التعويض الذي تلتز

 بأدائه عن الحبس االحتياطي، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم باتٌّ بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
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وفى جميع األحوال ال يجوز محاكمة المتهم في الجرائم التي يجوز الحبس فيها إال بحضور محامٍّ موكل أو 

 ُمنتدب.

بحقوق اإلنسان، والتي يأتي على الرأس منها العهد كما أنه يتصادم مع المواثيق واالتفاقيات الدولية المعنية 

 الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وذلك بنصه في المادة التاسعة منه على أنه:

لكل فرد حق في الحرية وفى األمان على شخصه. وال يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفًا، وال يجوز 

 القانون وطبقًا لإلجراء المقرر فيه. حرمان أحد من حريته إال ألسباب ينص عليها

يتوجب إبالغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبالغه سريعًا بأية تهمة 

 توجه إليه.

يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعًا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونيًّا بمباشرة 

قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خالل مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. وال يجوز أن يكون احتجاز وظائف 

األشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق اإلفراج عنهم على ضمانات 

الة تنفيذ الحكم عند لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل اإلجراءات القضائية، ولكف

 االقتضاء.

لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو االعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون 

 إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر باإلفراج عنه إذا كان االعتقال غير قانوني.

 ض.لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعوي

وتكمن مخالفة تطبيقات الحبس االحتياطي في عصفه بمبدأ "أن األصل هو البراءة"، واستخدامه كعقوبة 

مسبقة من قبل الحكم على المتهم، وعدم تقديمه للمحاكمة الجنائية للفصل في صحة االتهام من عدمه، بل إن 

تياطي بعامين، وذلك يكون في الواقع يشهد على مخالفات حتى لتلك النصوص التي تضع حدًّا للحبس االح

إعادة المتهم مرة جديدة تحت رقم قضائي جديد، وهو ما أطلق عليه "تدوير المتهمين"، ويستمر مسلسل 

الحبس لمدة جديدة، وهذا ما يحدث مع معظم الذين يتم القبض عليهم تحت مسمى قضايا سياسية، أو ذات 

 .طابع عام، أو متعلقة بممارسة حرية الرأي والتعبير

ومن هنا فإننا نضع أمام أعين المعنيين، وعلى رأسهم الهيئة التشريعية المصرية، أن تسعى لتعديل منظومة 

وهو كما الحبس االحتياطي، ومن جانبنا نضع أمامكم، مسودة أو مشروع لتعديل أحكام الحبس االحتياطي، 

 يلي:

 :االحتياطي الحبس قانون مشروع
 

 معاملة تتم أن ووجوب المتهم"، براءة افتراض" هو الجنائية المحاكمات في األصل أن قاعدة من اانطالقً 
ٍّ  نهائي حكم صدور حتى عليه القبض لحظة منذ العام األصل هذا وفق المتهمين  يجب فإنه الدعوى، في بات 

 حكم صدور تسبق التي اإلجرائية المراحل خالل العام األصل هذا مع اتماشيً  المتهمين معاملة تتم أن اأيضً 
 سلب يشكله لما ،ااحتياطيًّ  المتهمين حبس أمر في اوحرصً  خصوصية أكثر وبشكل الدعوى، في بات نهائي
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 الحبس يكون أال وجب ثم ومن مجتمعية، خطورة من االحتياطي الحبس مسمى تحت المواطنين حرية
 المعاني أضيق وفي العام، المعنى في المواطنين حريات على اعدوانً  تشكل التي بالطريقة اممتدًّ  االحتياطي

 ذاته. االتهام موضوع في أحكام أية صدور قبل المسبق العقاب من انوعً  تشكل
 الجنائية بالمحاكمات يتعلق فيما األفراد حريات بموضوع المعنية القانونية القواعد في لصاأل كان ولما

 أنه نصها من يُستفاد والتي المصري، الدستور من 54 المادة في عليه النص جاء ام االحتياطي والحبس
 بهذا االلتزام المصري المشرع على يوجب الذي األمر وهو المدة، محدد االحتياطي الحبس يكون أن يجب

 األصل.
 جعل في بالقصيرة ليست فترة منذ بدأت قد الحديثة التشريعات معظم فإن الدولية الناحية من أنه كما

 حيث من سواء إجرامية لخطورة اووفقً  النطق، أضيق في إال إليه اللجوء يتم ال االحتياطي الحبس موضوع
 التشريعات معظم أخذت وقد المقترف، الجرم زاوية من مجتمعية خطورة من أو الجريمة، على المتهم اعتياد
 المراقبة أو المتهم، سكن منطقة مغادرة بعدم إللزام مثاًل  االحتياطي، للحبس مغايرة بدائل على االعتماد في

 ومنها محددة، أوقات في قامتهإ محل في المتهم لتواجد الشرطة مراقبة أو اإللكترونية، سورةاإل باستخدام
 عام. نفع ذات أعمال بأداء المتهم إلزام كذلك
 العلة مع يتنافى بشكل االحتياطي، الحبس أمر في توسع فقد المغاير، النقيض على المصري المشرع لكن
 من اواضحً  ذلك ويبدو الحديثة، العقابية المفاهيم مع اليتفق وبما االحتياطي، الحبس ُشرع قد أجلها من التي

 األخيرتين الفقرتين بمراجعة خاص وبشكل الجنائية، اإلجراءات قانون من 380 ،143 المادتين مراجعة
 قولهما: من 143 المادة من
 الدعوى مراحل وسائر التحقيق مرحلة في االحتياطي الحبس مدة تجاوز أن يجوز ال األحوال جميع وفي -

 عشر وثمانية الجنح في أشهر ستة يتجاوز ال وبحيث للحرية، السالبة للعقوبة األقصى الحد ثلث الجنائية
 اإلعدام. أو المؤبد السجن هي للجريمة العقوبةالمقررة كانت إذا وسنتين الجنايات، في اشهرً 
 تأمر أن المؤبد بالسجن أو باإلعدام اصادرً  الحكم كان إذا اإلحالة ولمحكمة النقض فلمحكمة ذلك ومع -

 الفقرة في عليها المنصوص بالمدد التقيد دون للتجديد قابلة ايومً  وأربعين خمسة ااحتياطيًّ  المتهم بحبس
 السابقة.
 أنه: على بنصها الجنائية اإلجراءات قانون من 380 المادة نص في وجاء

 ،ااحتياطيًّ  بحبسه تأمر أن ولها وإحضاره، المتهم على بالقبض تأمر أن األحوال جميع في الجنايات لمحكمة
 .ااحتياطيًّ  المحبوس المتهم عن كفالة بغير أو بكفالة تفرج وأن
 امتجاوزً  االحتياطي، الحبس موضوع في اكثيرً  توسع قد المصري المشرع أن منه يُستفاد الذي األمر وهو

 مفهوم يجعل ما وهو الدستور، من 54 المادة نص لمفهوم االمتهم" ومتجاوزً  براءة افتراض أصلبذلك "
 ال أنه كما البراءة، لمبدأ اتخاذه من أكثر العقوبة معنى أو مفهوم إلى يميل مصر في االحتياطي الحبس
 على الحفاظ غايته وقائي أو احترازي تدبير مجرد كونه من االحتياطي للحبس العام المفهوم مع يتماشى
 التحقيقات. سير وحسن الدعوى أدلة على والحفاظ المجتمع، سالمة
 موازنتها في الدولة أعباء من تزيد ااحتياطيًّ  للمحبوس المجتمعية التكلفة فإن المجتمعية الناحية من أنه كما

 أسرة على الواقع واالقتصادي االجتماعي العبء من يزيد أنه كما السجون، لمصلحة المخصصة العامة
 .ااحتياطيًّ  المحبوس

 والئحة النواب، مجلس لقانون اووفقً  الدستورالمصري، أحكام مع اوتماشيً  جميعه، المنطلق هذا ومن
 الحبس بموضوع يتعلق فيما الجنائية اإلجراءات قانون أحكام لتعديل بقانون المشروع بهذا أتقدم المجلس،

 يلي: فيما االحتياطي،
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 :أولى مادة
 لمحاكمةإلى ا المتهم يُحال أن على شهر، على تزيد مدة ااحتياطيًّ  المتهم حبس يجوز ال الجنح مواد في -

 عنه. اإلفراج يتم أن أو الجنائية،
 وإال شهر،ثالثة أ خالل الدعوى في الفصل يتم أن يجب المحاكمة إلى امحبوسً  المتهم إحالة حالة وفي -

 عنه. اإلفراج وجب
 

 :ثانية مادة
 التحقيق، لسلطة ناشهر منها أشهر، ستة االحتياطي الحبس مدة تجاوز أن يجوز ال الجنايات مواد في -

 إلى المتهم إحالة تتم أن على المشورة، غرفة في منعقدة المستأنفة الجنح محكمة اختصاص من أشهر وأربعة
 عنه. اإلفراج وجب وإال الفترة هذه نهاية قبل الجنايات محكمة

 وإال أشهر، ستة خالل الدعوى في تقضي أن الجنايات محكمة على يجب امحبوسً  المتهم إحالة حالة وفي -
 المتهم. عن اإلفراج وجب
 

 :ثالثة مادة
 البدائل إحدى االحتياطي، الحبسب تستبدل أن المشورة غرفة في منعقدة الجنح لمحكمة أو التحقيق لسلطة
 .الجريمة خطورة أو خطورته، أو المتهم وضع مع اتناسبً  أكثر تراها التي
 البدائل: تلك وأهم
 .اشرطيًّ  ذلك مراقبة مع محددة، فترة خالل السكني الحيز مغادرة بعد اإللزام -
 المغادرة. وعدم محددة، فترات خالل المنزل في بالبقاء اإللزام -
 محددة. فترة خالل العامة المنفعة لاأعم من بعمل بالقيام اإللزام -
 

 :رابعة مادة
 والرأي. رشبالن المتعلقة القضايا في االحتياطي يجوزالحبس ال األحوال جميع وفي -
 

 :خامسة مادة
 الجنائية. اإلجراءات قانون في ذلك يخالف نص أي لغىيُ  -

 قائمة المراجع

 إسماعيل سالمة. .د ،1981جامعة القاهرة  ه،رسالة دكتورا ،الحبس االحتياطي -1
 .1996ط  ،عبد المهيمن بكر .د ،إجراءات األدلة الجنائية -2
، حسن المرصفاوي .دالحبس االحتياطي وضمان حرية الفرد في التشريع المصري، رسالة دكتوراه،  -3

 .35، ص1954جامعة القاهرة، 
 ورقة بحثية منشورة على موقع لوجستيك أكاديمي. ،نظرة قانونية عن الحبس االحتياطي -4
 العقوبات السويسري.من قانون  110راجع نص المادة  -5
األخضر  ،جامعة القاهرة ،كلية الحقوق ه،رسالة دكتورا ،الحبس االحتياطي في التشريع الجزائري -6

 .1989سنة  ،بوكحيل
لة دكتوراه، جامعة القاهرة، ضمانات الحريات العامة وتطورها في النظم السياسية المعاصرة، رسا -7

 .حسن أحمد علي .، د1978
 ، الشيخ عبد الوهاب خالف.هـ1350الشرعية، المطبعة السلفية بالقاهرة، السياسة  -8
منيب  .، د1983لة دكتوراه، جامعة القاهرة، ضمانات الحرية في مواجهة سلطات الضبط اإلداري، رسا -9

 محمد ربيع.
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 ،نطينةجامعة قس ،كلية الحقوق ،2008/2009رسالة ماجستير سنة  ،الحبس المؤقت وحرية الفرد -10
 ربيعي حسين. ،جمهورية الجزائر

 .2015 ط ،دار النهضة العربية ،أشرف شمس الدين .د ،التوازن بين السلطة والحرية -11
 تقرير موقع مدى مصر اإللكتروني. ،آلة الحبس االحتياطي -12
 مجموعة أحكام محكمة النقض. -13
 مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا. -14
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