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 : لسيادتكم مقدمة

جمال عبد العزيز عيد ، طارق احمد عبد الحميد ، روضة احمد سيد ، عبد هللا محمد حسن ، احمد عبد اللطيف 

 عبد المنعم ، تريز فوزى شحاته ، خالد احمد محمود عمر خالد عبد العزيز ، مروة مصطفى عبد البر ، 

 ة القاهر -المعادي  –ميدان الجزائر -شارع النصر  45محامون الكائن مكتبهم  
 

 الموضوع 

 

 القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاعحيث أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة 
مجلس النواب بشأن المسائل العامة وله   إلىوحيث أن الدستور قد أتاح لكل مواطن أن يتقدم بمقترحاته المكتوبة 

لب ط إذاضاحات الخاصة بها اإلي الوزراء المختصين وعليهم أن يقدموا  إلىيحيلها  شكاوى المجلس  إلىأن يقدم 
 ويحاط صاحب الشأن بنتيجتها   ذلكالمجلس 

 
( من قانون المحكمة الدستورية لسيادتكم مهمة التقدم بطلب للسيد وزير العدل لكي  33وحيث أناط حكم المادة )

يقوم بدوره الدستوري بعرضه على المحكمة الدستورية العليا بشأن تفسير نصوص القوانين الصادرة من  
خالفا في التطبيق وكان لها من    أثارت رات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية اذا السلطة التشريعية والقرا

 األهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها. 
 

 :حيث ذلك
عمال صالحياتكم الدستورية بالتقدم  إ  آملينفإننا كمحامين مهمومين بتحقيق العدالة نتقدم بطلبنا هذا لسيادتكم 

 الجنائية.  اإلجراءات من قانون  380-143 تفسير المادتينبطلب للسيد وزير العدل بطلب 
 لي  إ ى ما أد  متناقض، وهونحو  الذكر على وذلك نظرا لتطبيق المحاكم والنيابة العامة للنصين سالفا 

حدوث خالف بل خالفات عند تطبيقهما من قبل المحاكم والنيابة العامة وهو أمر أدى إلى حدوث إخالل جسيم  
الدستورية والقانونية وعلى األخص حرياتهم في التمتع بالحرية الشخصية والتنقل وقرينة  بحقوق المواطنين 

 البراءة.  
لى وجود أالف المواطنين رهن الحبس اإلحتياطي لمدد طويلة تجاوزت الحدود  إفقد أدى الخالف في التطبيق 

األسر التي باتت بال عائل  ومعاناة أالف األشخاص و  اجتماعية  مآسي القصوى المقررة  قانونا وهو ما خلف 
بائهم وأمهاتهم وهو ما ينذر بمخاطر شديدة علي سالمة  آطفاال بال رعاية من  أع مستقبلهم التعليمي، وا وطالبا ض

 برمته.   االجتماعيوسوية البنيان 
وحيث أن األصل الدستوري المقرر هو أن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن ال تقبل تعطيال وال  

 بما يمس أصلها وجوهرها.  يقيدها ا وال يجوز ألي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن  انتقاص
 –143 صالحياتكم والتقدم بشكل عاجل بطلب التفسير للمادتين  وأعمال فإننا نأمل في استجابة سيادتكم الفورية  

ساس الحكم في الدولة وأن الدولة  من قانون اإلجراءات الجنائية إعماال للمبدأ الدستوري بأن سيادة القانون أ 380
 يجب أن تخضع للقانون. 

 ونورد فيما يلي إيضاحات هامة تعزز مطلبنا وتؤكد على األهمية القصوى لتوحيد تفسير النصين محل الطلب. 

 

 

 



   في القانون المصري  االحتياطي : الحبس ًوالأ

  

 في القانون المصري:  االحتياطي التنظيم التشريعي للحبس 
 

 54األصل الدستوري: المادة 
 

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

 تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إال بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. 

بذويه و    االتصالبحقوقه كتابة، ويُمٌكن من ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط  

 بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خالل أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته. 

وال يبدأ التحقيق معه إال فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة الالزمة  

 مقررة فى القانون. لذوى اإلعاقة، وفقاً لإلجراءات ال

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

 اإلجراء، وإال وجب اإلفراج عنه فوراً. 

وينظم القانون أحكام الحبس االحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحاالت استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه  

 حبس االحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه. عن ال

وفى جميع األحوال اليجوز محاكمة المتهم فى الجرائم التى يجوز الحبس فيها إال بحضور محام موكل أو  

 ٌمنتدب. 

بأحكامها سواء   تزام االل على الكافة   االحتياطيمن الدستور التنظيم الدستوري للحبس  54وتمثل أحكام المادة 

 المشرع أو القاضي أو النيابة العامة. 

 .البد وأن يكون محدد المدةوالبين من النص الدستوري أنه قرر بأن الحبس اإلحتياطي  -

بالمعنى الوارد بالنص عن قصد المشرع الدستوري ألي سبب كان ألنه متى كان لفظ    االنحرافوال يجوز 

  أيا  عنهااالنحراف   وال يجوز المشرع   إرادةفيه وجب أن يعد تعبيرا صادقا عن القانون واضحا صريحا ال لبس 

 كان الباعث على ذلك. 

كما أن األصل في قواعد التفسير هو أن المشرع إذا أورد مصطلحا معينا في نص ما لمعنى معين   -

مه وألي  خر يرد فيه توحيدا للغة القانون ومنعا من اللبس في فهآمعناه في كل نص  إلى وجب صرفه 

القانون واضحا صريحا ال لبس فيه وجب أن يعد تعبيرا صادقا عن ارادة   لفظسبب كان، ألنه متى كان 

 كان الباعث على ذلك.  أيا  عنها االنحراف  وال يجوزالمشرع 

كما أن األصل في قواعد التفسير هو أن المشرع إذا أورد مصطلحا معينا في نص ما لمعنى معين   -

معناه في كل نص أخر يرد فيه توحيدا للغة القانون ومنعاً من اللبس في فهمه وتحرياً   إلى وجب صرفه 

 لوضوح خطابه للكافة. 

 ومفاد ما سبق أن الدستور المصري قد قطع في أمر الحبس اإلحتياطي معتبرا أياه حتما حبس محدد المدة. 

 

 

 



 الجنائية وتنظيم الحبس اإلحتياطي :  اإلجراءاتقانون 

 ( :  2013لسنة  83)معدلة بالقانون  143المادة أحكام 

زيادة على ما هو مقرر في المادة السابقة، وجب قبل   االحتياطيلم ينته التحقيق ورأى القاضي مد الحبس  إذا ))

محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمرها بعد   إلىاألوراق  الذكر إحالةالمدة سالفة  انقضاء

اقتضت  إذاوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مددا متعاقبة ال تزيد كل منها علي خمسة وأربعين يوما سماع أق

  .ةعن المتهم بكفالة أو غير كفال اإلفراجأو  ذلكمصلحة التحقيق 

ألتخاذ  وذلكحبس المتهم احتياطيا ثالثة شهور  على انقضى إذايتعين عرض األمر علي النائب العام  ذلكومع 

 ألجراءات التي يراها كفيلة لالنتهاء من التحقيق. ا

المحكمة  إلى بإحالتهثالثة أشهر ما لم يكن المتهم قد أعلن  علىوال يجوز أن تزيد مدة الحبس األحتياطي  

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

من  (151) المحكمة المختصة وفقا ألحكام الفقرة األولي من المادة على باإلحالة اإلعالنتاريخ علي األكثر من 

ليه جناية فال إذا كانت التهمة المنسوبة فإوجب األفراج عن المتهم   وإال  األحكامهذه   مقتضى إلعمالهذا القانون 

أمر من المحكمة   علىالحصول قبل انقضائها بعد  إالخمسة شهور  علىيجوز أن تزيد مدة الحبس األحتياطي 

ال وجب إمماثلة و أخرىخمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد لمدة أو مدد  علىالمختصة بمد الحبس مدة ال تزيد 

 األفراج عن المتهم.  

وفي جميع األحوال ال يجوز أن تجاوز مدة الحبس األحتياطي في مرحلة التحقيق األبتدائي وسائر مراحل 

جنائية ثلث الحد األقصي للعقوبة السالبة للحرية بحيث ال يتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر  ال الدعوى

 كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو االعدام.  إذاشهرا في الجنايات وسنتين 

لمؤبد أن تأمر بحبس كان الحكم صادرا باالعدام أو السجن ا إذااألحالة  والمحكمةلمحكمة النقض فإنه  ذلكومع 

 بالمدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة((  التقيد وأربعين يوما قابلة للتجديد دون  لمدة خمسةالمتهم احتياطيا 

هكذا يبين بوضوح وجالء أن أقصى مدة للحبس اإلحتياطي هي سنتين سواء في مرحلة التحقيق أو مرحلة  

 الدعوى الجنائية )المحاكمة(.

ن النص قد ورد على اطالقه مخاطبا الكافة، القضاة والنيابة العامة والسلطة التنفيذية والمحامين  ويجدر بالذكر أ

 .والمواطنين دون تفرقة فهو حكم ملزم للكافة

 

 :380أحكام المادة 

))لمحكمة الجنايات في جميع األحوال أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره، ولها أن تأمر بحبسه إحتياطيا،  

 ((.احتياطياتفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس وأن 

والمفهوم من النص أن لمحكمة الجنايات سلطة األمر بالقبض على المتهم المحال للمحاكمة أمامها ولها   -

الحق في األمر بحبسه إحتياطيا، لكن تظل هذه السلطة مقيدة بالضوابط الدستورية وأيضا بالنصوص 

المماثلة في القوة والدرجة الصادرة زمنيا في تاريخ الحق للنص محل التطبيق أو التفسير  القانونية 

 إعماال لقواعد نسخ الالحق لألقدم والقاعدة األصلح للمتهم.

األصل الدستوري أن الحبس اإلحتياطي محدد المدة وطالما كان الحد األقصى للحبس   وطالما كان -

 .خطورة اإلحتياطي هو سنتين في أشد الجرائم



هو النص الالحق في صدوره معدال على نص المادة إجراءات جنائية  143وطالما كان نص المادة  -

  االحتياطيمن ذات القانون فإنه يكون لزاما على محكمة الجنايات التقييد بالمدة القصوى للحبس  380

 الدستورية والقانونية.  حقوق المتهمين على واالفتئات للتفلت  380وال يجوز لها التذرع بأحكام المادة 

 

 ثبوت الخالف في التطبيق: 

  2013لسنة   83الجنائية  بموجب القرار الجمهوري بقانون رقم  اإلجراءات من قانون  143منذ تعديل المادة 

 . 2014وصدور الدستور المصري الحالي عام 

من قانون اإلجراءات   380 –  143  دب خالف كبير في تطبيق المحاكم والنيابة العامة ألحكام النصين رقمي

 الجنائية. 

 

 تطبيقات قضائية أخذت بأحكام الحد األقصى للحبس اإلحتياطي: 

بحق المتهمين وأصدرت قرارات  االحتياطيلى تطبيق الحد األقصى لمدة الحبس إفنجد بعض المحاكم قد نحت 

 اءات جنائية. إجر 143مدة السنتين المقررة  بنص المادة  إكمالهمبإخالء سبيلهم فور 

جنح مدينة نصر ثاني   2013لسنة   4393مسلك محكمة جنايات شمال القاهرة في القضية رقم   ومثال ذلك:

)قضية أحداث المنصة(، فقد أخلت سبيل عدد ستة عشر متهما فور إتمام حبسهم إحتياطيا عامين بينما كانت ما  

 تزال الدعوى متداولة أمامها ولم تصدر فيها حكما. 

سلك محكمة جنايات القاهرة في قضية قتل المتظاهرين والتي أتهم فيها الرئيس السابق محمد حسني  وأيضا  م

فقد قررت المحكمة بقرار مسبب إخالء سبيله لثبوت حبسه  قصر النيل  2011لسنة  1227مبارك القضية رقم 

 لمدة سنتين وقد ذكرت المحكمة في أسباب قرارها:  احتياطيا

إجراءات جنائية، لم يعد للمحكمة سلطة حبس المتهم حتى  143للتعديل الذي أدخله المشرع على المادة )إنه وفقا 

اإلنتهاء من نظر الدعوى، حتى وأن توافرت موجبات الحبس اإلحتياطي للمتهم في القضية، وأن سلطة المحاكم 

ي الجريمة المعاقب عليها بالسجن  شهرا ف 18أصبحت مقيدة بأال تزيد مدة الحبس اإلحتياطي التي تأمر به عن 

شهرا إذا كانت الجريمة معاقب عليها باإلعدام أو السجن المؤبد، وأن مطالعة المحكمة   24المشدد أو السجن، و

حبسا متصال دائما إنما  2011ابريل  12من  اعتباراوالذي بدأ   احتياطياألوامر حبس المتهم محمد حسني مبارك 

في قانون اإلجراءات  143إلحتياطي المقرر طبقا لنص الفقرة الرابعة من المادة يجاوز الحد األقصى للحبس ا

بقوة القانون، وأن إنهاء   2013  أبريل 11الجنائية، والتي بموجبها يكون أمر حبس الرئيس السابق، سقط بتاريخ 

ق تولد بقوة القانون،  حبسه بات حقا مكتسبا بقوة القانون، وال يعد قرار المحكمة في هذا الصدد إال كاشفا عن ح

يدها عن إستعمال سلطتها التقديرية أو مراعاة اعتبارات المالئمة وحسن التقدير بشأن   و يغلبما يقصى المحكمة  

  إعالءلحكم القانون واإلذعان له،  االنصياعن المحكمة ال تملك إال إالنظر في موجبات الحبس اإلحتياطي، و

، وبالتالي فإن قرار احترامهااليمين على  أقسمت اما لنصوص القانون التي للشرعية القانونية والدستورية، واحتر

إبطال حبس المتهم إحتياطيا لم تنشئه المحكمة، وإنما قررته فحسب، لسقوطه بقوة القانون، ويصبح معه القضاء  

ة العدل بغير ذلك عمال غير مشروع يشوبه البطالن، وفيه تظاهر على صحيح القانون والدستور وينال من قيم 

 ويقوض ثقة الناس في القضاء، ومن ثم فإن إنهاء  حبسه إحتياطيا بات مقضيا. 

 



 تطبيقات قضائية أطلقت مدة الحبس األحتباطي: 

 .2014لسنة   451جنايات القاهرة في القضية رقم   محكمةمسلك 

 بحق المتهمينوبدأت  قرارات الحبس األحتياطي تصدر  2014بدأت وقائع وتحقيقات القضية في غضون عام  

للمحاكمة   الدعوى إحالةبلغ عدد المحبوسين  احتياطيا لحظة    حتىومنهم )المصورة الصحفية علياء محمود ( 

 ( متهم.  215عدد المتهمين في الدعوي والبالغ )  إجمالي( متهم من 130)

لم تخلي سبيل أن المحكمة المختصة  إالبدء حبس المتهمين احتياطيا   علىورغم مرور أكثر من خمس سنوات 

 . 380األن بدعوي تطبيق أحكام المادة  حتىالمتهمين 

 2015لسنة   34150رقم  القضيةمسلك محكمة الجنايات في 

( متهم ومنهم )المصور الصحفي محمود شوكان ( الذي ألقي القبض   739قدم للمحاكمة في هذه الدعوي عدد )

 لمدةأي  2018سبتمبر  8تاريخ   حتىالمتهمين وسائر  احتياطيا وظل محبوسا  2013أغسطس   14عليه بتاريخ  

 .  380تساندت المحكمة لتفسيرها الخاص لنص المادة  وأيضاجاوزت خمس سنوات 

 األحتياطي أثناء فترة التحقيق األبتدائئ:  الحبستطبيقات النيابة العامة أطلقت مدة 

   2015لسنة  720مسلك المحكمة في القضية رقم 

 مدى( رئيس مجلس أمناء مؤسسة جعفرالصحفي ) هشام  علىالقبض السلطات األمنية  ألقت

وأحيل للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا وبدورها  2015أكتوبر  21للتنمية األعالمية بتاريخ 

حيث أصدرت محكمة  2019مارس  29تاريخ  حتىظلت تصدر بحقه قرارات بالحبس األحتياطي 

المتهم ظل رهن  ن بأحد التدابير األحترازية وهو ما يعني أ سبيله بإخالءجنايات القاهرة قرارها 

 ناهزت أربع سنوات. لمدةالحبس األحتياطي 

**** 

 األثار شديدة الخطورة التي خلفها اختالف وتناقض تفسير جهات القضاء للنصين محل الطلب:

تنوعها للمادتين محل  اختالف  علىخلق هذا األختالف والتناقض في تفسيرات وتطبيقها من جهات القضاء 

 على المجتمع بأسره ويمكن األشارة الي بعض من هذه األثار  وعلىالمواطنين  علىالطلب أثار بالغة الخطورة  

 :النحو األتي 

 والقانونية :  الدستوريةالعديد من الحقوق  إهدار  ●

بالعديد من  جسيما    إخالالوتناقضه من جهات القضاء للنصين محل الطلب  التطبيقمثل وما زال اختالف 

  143أخرين طبق بحقهم أحكام المادة  إلىبالنظر  وذلكالحقوق الدستورية والقانونية للمواطنين وأسرهم  

 جنائية فهو:  إجراءات 

من الدستور والتي قررت بأن الحبس األحتياطي   54أهدر حقهم الدستوري المنصوص عليه بالمادة رقم    -

 مشروط بمدة محددة. 

  إدانتهتثبت  حتىتوجب اعتبار أي متهم بريء   لتي التمتع بمقتضيات قرينة البراءة واأهدر حقهم في   -

بحكم قضائي باألدانة وغني عن القول أن الحبس األحتياطي موضوع الطلب هو الحبس األحتياطي الذي 

 م.  يقيد حرية المتهم في مرحلة التحقيق األبتدائي أو المحاكمة الجنائية أي قبل صدور أي حكم بحق المته 

 الحق في المساواة بين المواطنين أمام القانون والقضاء. أهدر  -



فقد األختالف والتناقض في التطبيق تمييزا ممقوتا بين المتهمين دون سند أو أصل يوجبه سوي تبني كل جهة  

الكافة سواء أمام  قضائية لتفسير يوافقها هي دون غيرها وهو أمر يفتقد للمشروعية الدستورية والقانونية حيث أن 

 القانون. 

يهدر كليا مبدأ تطبيق القاعدة األصلح للمتهم ومما ال ريب فيه أن كل المتهمين المحبوسين احتياطيا    -

طال  إذاالسبيل  إخالءجنائية والتي تحفظ حقهم في  إجراءات  143يتمسكون بتطبيق أحكام المادة 

  .حبسهم

المستقر عليه فقها من أن القاعدة القانونية األحدث تنسخ القاعدة القانونية السابقة المبدأ واألصل القانوني  إهدار# 

جهات   وعلىهو أمرا وجوبيا   380بتعديالتها هي األحدث فيكون نسخها للمادة  143والثابت أن المادة   عليها

بشأن الحد  143األلتزام باعمال هذا النسخ وما يترتب عليه من ضرورة تطبيق أحكام المادة  كافةالقضاء 

 األقصي لمدة الحبس األحتياطي.

 

 اجتماعية غاية في الخطورة علي المجتمع : آثار

للنظر أن هذا األختالف والتناقض في التطبيق قد تزامن مع التوسع المفرط في استخدام الحبس   الفت ومن ال

األب واألم الذين يرعون االحتياطي في السنوات األخيرة فبات أالف المواطنين محبوسين احتياطيا ومنهم 

 أسرهم وأطفالهم ومنهم الطبيب والمعلم والمحامي والصحفي والعامل والفالح والطالب. ويعيلون

بسالمة البنيان األسري   تعصفوهو األمر الذي خلف وما زال أثار اجتماعية شديدة الخطورة والسلبية تكاد 

 واألجتماعي برمته. 

في ظلمة الحبس األحتياطي لمجرد شبهات باتهام في معظم  يقبعونو  فليس من العدالة أن تهدر حقوق المواطنين

لديهم   طبيعيينحاالته غير مدعم بدليل بينما ال يتم مراعاة أو األخذ في األعتبار أنهم جميعا مثلنا أشخاص 

 أشغالهم وأسرهم وأحالمهم.  

 ل. نعم ليس من العد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


