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 3108لسنة  38ية المصري المعدل رقم في ضوء احكام قانون اإلجراءات الجنائ

 أ. م. د. مازن خلف ناصر الشمري
 كلية القانون –الجامعة المستنصرية 

 الملخص

يعد الحبس االحتياطي المفتوح المدة من اإلجراءات الجديدة التي أدخلت كتعددي  يدي 
خولدت  3551لعدا  351( من قانون اإلجدراءات الجناييدا الميدرل المدرق  341/1) المادة

بمقتضدددددام محكمدددددا اإلحالدددددا ومحكمدددددا الدددددنق  الميدددددريا يددددد حيا تمديدددددد مددددددة الحدددددبس 
االحتيدداطي بعددد ءلادداء الحددد افقيددج لددت يددي الجنايددات المعاقددؤ دليوددا بال ددجن الم بددد او 
اإلددددا  ومددن  دد  ال ي ددم  للمددتو  أن يطالددؤ بدداإليراد الم قددت حتددج يدددور حكدد  نوددايي 

قريندا البدراءة التدي كفلودا د دتور ميدر الحدالي  بالتوما الم ندة ءليت مما يتعار  ذلك مع
وقانون اإلجراءات الجناييا الميرل وكذلك التزامات مير الدوليدا المنيدوع دليودا يدي 

 الموا يق الدوليا المتعلقا بحقوق اإلن ان بشأن تحديد مدة للحبس االحتياطي.
 تعوي .الحبس االحتياطي، المفتوح المدة، اال تيناف، ال الكلمات المفتاحية:

Abstract 
Theremand the open of the new measures introduced as an 
amendment to Article (143/3) of the Code of the Egypt Criminal 
Procedure No.150 of 1950 authorized there under referral Court 
and the Court of Egyptian veto power to extend the period of 
remand after the abolition of the maximum him felonies 
punishable by life imprisonment or the death penalty and then 
does not allow the accused to request provisional release until the 
final verdict of the charge against him, which is incompatible with 
the presumption of innocence guaranteed by the Constitution of 
Egypt, and the current law of the Egyptian criminal proceedings, 
as well as Egypt international obligations under the international 
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convenants on human rights on determining the duration of 
remand.  

Keywords: confinement, open-term, appeal, compensation.  
 المقدمـة

د دددتور ميدددر بعدددد أن تددد  ددددز  الدددرييس الميدددرل ال دددابق محمدددد مر دددي وتعطيددد  
ريي دا م قتدا للمرحلدا االنتقاليدا قامدت القدوات  دددلي منيدور الم تشداروتعدينن  2132ا لعد

ا لمحاكمتدددت الم دددلحا الميدددريا باحتجددداز الدددرييس محمدددد مر دددي يدددي مكدددان مجودددو  تمويدددد
ودلج ا ر ذلك تزايدت مظاهر العنف والقوة يي الشارع الميرل من قب  م يديدت مطدالبين 

 باإليراد دنت.
 2131يوليدو 5( مدن اإلدد ن الد دتورل اليدادر يدي6لذلك وا تنادا فحكدا  المدادة )

"الحريددا الشخيدديا حددق طبيعددي وهددي ميددونا ال تمددس وييمددا ددددا  التددي نيددت دلددج أن
ال يجددوز القددب  دلددج أحددد أو تفتيشددت أو حب ددت أو تقييددد حريتددت بددأل قيددد أو حالددا التلددبس 

منعددت مددن التنقدد  ءال بددأمر ت ددتلزمت ضددرورة التحقيددق ويدديانا أمددن المجتمددع وييدددر هددذا 
افمر من القاضي المختع أو النيابا العاما ويقا فحكا  القانون الذل يحددد مددة الحدبس 

قدرارا بقدانون  2131 دبتمبر  21ي منيدور يدي الرييس الميرل دددل أصدراالحتياطي"، 
 وبدأ  ريانت منذ اليو  التالي لنشرم.  2131 بتمبر 22نشر يي الجريدة الر ميا بتاريخ 
( مددن قددانون اإلجددراءات الجناييددا بشددأن الحددبس 341/1حيددي يقضددي بتعدددي  المددادة )

( 341ن المدادة )"ي دتبد  بدنع الفقدرة افخيدرة مد االحتياطي وجاء يي القرار الريا دي بأندت
النع اآلتدي، ومدع ذلدك يلمحكمدا  3551( ل نا 351من قانون اإلجراءات الجناييا رق  )

الدددنق  ولمحكمددددا اإلحالددددا ءذا كددددان الحكدددد  يدددادرا باإلددددددا  أو ال ددددجن الم بددددد أن تددددأمر 
( يوما قابلا للتجديد دون التقيدد بالمددد المنيدوع دليودا 45بحبس المتو  احتياطيا لمدة )

 ة ال ابقا".يي الفقر 
وقد أحدي هذا التعدي  جدال كبيرا يي افو داط ال يا ديا والقانونيدا وأنق د  الدرأل ييدت 
بين م يد ومعار  حيدي  ديطرت دلدج ال داحا ال يا ديا الميدريا خيويدا المعارضدا 
منوددا للنظددا  الحددالي مشددادر الخددوف والقلددق حددو  مدددا احتماليددا ا ددتخدا  ال ددلطا الحاليددا 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%B5%D8%B1_2012
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%B5%D8%B1_2012
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%B5%D8%B1_2012
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D9%84%D9%8A_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D9%84%D9%8A_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
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اإلخددوان انتقددامي ضددد خيددوموا وهدد  حاليددا أدضدداء وأنيددار جمادددا  لوددذا التعدددي  بشددك 
الحددددبس االحتيدددداطي ل ددددنوات طويلددددا دون أن ي بددددت  بمددددد ال ددددقف الزمنددددي لفتددددرة الم ددددلمين

ضدددعوم أرادوا مدددن خ لدددت ءلاددداء الحدددد افقيدددج لمددددة ارتكدددابو  فيدددا جدددراي ، ال ددديما وان وا
الحبس االحتياطي يي الجراي  المعاقؤ دليودا باإلدددا  أو ال دجن الم بدد ويتدي  لمحكمتدي 
الددنق  واإلحالددا "التحددرر" مددن قيددود هددذم المدددة يددي حالددا نقدد  افحكددا  اليددادرة بعقددوبتي 

نددي التوجددت نحددو نظددا  جديددد اإلددددا  او ال ددجن الم بددد ودددد  اإليددراد دددن المددتو  وهددذا يع
 ."المدة "بنظا  الحبس االحتياطي المفتوح أطلق دليت

( مددن قددانون اإلجددراءات الجناييددا الميددريا 341للمددادة ) يددي حددين ءن الددنع ال ددابق
يقضددي بددأن هندداك حدددلا أقيددج لفتددرات الحددبس االحتيدداطي يقدددر بعددامين يددي القضددايا التددي 

شدورا يدي القضدايا التدي تكدون دقوبتودا  31بدد وتي  دقوبتوا ءلج اإلدددا  أو ال دجن الم  
إن نظدددا  الحدددبس االحتيددداطي المفتدددوح المددددة  يدددر لدددذا يددد أشدددور يدددي الجدددن ، 6دون ذلدددك و

المحدد المدة يعد أخطدر بك يدر مدن العقوبدا ذاتودا اليدادرة بحكد  قضدايي بنداء دلدج  بدوت 
ينمدددا الحدددبس ءداندددا المدددتو  فن كددد  حكددد  قضدددايي بعقوبدددا يتعدددين أن يكدددون محددددد المددددة، ب

االحتيددداطي المفتدددوح المددددة ييددددر يدددي شدددأن ءن دددان مدددن حقدددت أن يعتيددد  بأيددد  البدددراءة 
 المنيوع دليت يي الد تور.

وممدددا تجددددر م حظتدددت يدددي هدددذا اليددددد ءن هدددذا التعددددي  قدددد جددداء بعدددد ءطددد ق  دددراح 
بعدد انتوداء مددة  يدي القضديا المعرويدا بقتد  المتظداهرين ح دني مبداركالرييس ال ابق محمد 

( قدانون اإلجدراءات الجناييدا قبد  التعددي  341الحبس االحتياطي المقررة لت بموجؤ المدادة )
التدددي كاندددت تحظدددر ا دددتمرار حدددبس المدددتو  احتياطيدددا مددددة تزيدددد ددددن العدددامين كحدددد أقيدددج 

تشدددريعي المدددذكور ال ي دددرل بدددأ ر رجعدددي ر ددد  ءن القدددانون يعدددد قادددددة بادتبدددار ءن التعددددي  ال
مجددردة تطبددق دلددج افشددخاع كايددا دون تمييددز يدد  يمكددن  ددن قددانون مددن أجدد  شددخع او 

 دد  خلط ال يا ا بالقانون.ومن    ينباي جمادا معينا او من أج  منا با معينا 
قدددانون اإلجدددراءات ودليدددت يدددإن ح دددن النيدددا تكدددون شدددبت مايبدددا يدددي التعددددي  افخيدددر ل

الجناييددا الميددرل لتعارضددت مددع موا يددق حقددوق اإلن ددان الدوليددا التددي وقعددت دليوددا ميددر 
يودددو يشدددك  ادتدددداء دلدددج ضدددمانات وحقدددوق أطدددراف او ييدددات معيندددا وم ددداس بكدددرامتو  

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/6214A7E0-03A1-45E8-AD1C-90C3A164DF99.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/6214A7E0-03A1-45E8-AD1C-90C3A164DF99.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/6214A7E0-03A1-45E8-AD1C-90C3A164DF99.htm
http://www.aljazeera.net/News/archive/archive?ArchiveId=1042178
http://www.aljazeera.net/News/archive/archive?ArchiveId=1042178
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اإلن انيا، وقد يدرت بالفع  قرارات بالحبس االحتياطي دلج الرييس محمدد مر دي دلدج 
مددع المتظدداهرين ودلددج العشدددرات مددن قيددادات جمادددا اإلخدددوان ذمددا التحقيددق يددي قضددديا ق

الم ددلمين المحبو ددين حاليددا دلددج ذمددا قضددايا تتعلددق بددالعنف والتحددري  دليددت والتخددابر، 
 ويكمن هذا التعار  يي ءمكانيا براءة المتو  بعد حب ت ل نوات طويلا.

 إشكالية البحث -0

قددانون اإلجددراءات الجناييددا  ( مددن341/1لدد  يرادددي التعدددي  التشددريعي لددنع المددادة )
الميدرل التزامددات ميدر توقيعددا وتيدديقا دلددج الموا يدق الدوليددا المتعلقدا بحقددوق اإلن ددان 
بمددا يجعلوددا ملتزمددا  يا دديا وقانونيددا بددإجراء اكبددر قدددر ممكددن مددن التوايددق واالت دداق بددين 

جناييددا ال ددقف الددذل تتضددمنت هددذم الموا يددق مددن ناحيددا وبددين مددا يقددررم قددانون اإلجددراءات ال
 الميرل المعد . 

لقدانون اإلجدراءات الجناييدا الميدرل  2116( ل دنا345يض  دن أن التعددي  رقد  )
( مددن 341قددد جدداء ببددداي  ال يمكددن اللجددوء ءليوددا يددي ظدد  التعدددي  افخيددر لددنع المددادة )

قددانون اإلجدددراءات الجنايدددا الميدددرل كونودددا ال تضدددمن مدددن وجودددا نظدددر المشدددرع الميدددرل 
مدددا يطلدددؤ مندددت ذلدددك والخشددديا مدددن هدددروؤ الدددبع  مدددنو  ممدددا ي دددتلز  حضدددور المدددتو  حين

تواجددده  يددي جميددع مراحدد  الددددوا الجناييددا كمددا أن مراددداة الشددعور العددا  للندداس ب ددبؤ 
ج دددداما الجريمددددا )الجنايددددا( ال ي ددددتلز  دايمددددا مواجوتوددددا بحددددبس افبريدددداء احتياطيددددا ولمدددددد 

ال كدان ذلدك مفتوحا وال يجوز أن يكون الخوف من هروؤ المتو   ند ا لحب ت احتياطيدا واال
ميدددادرة دلدددج المطلدددوؤ وهدددو التأكدددد مدددن ءدانتدددت ممدددا يتعدددار  تمامدددا مدددع قريندددا البدددراءة، 

هدد  ءن الواقددع الميددرل اليددو  يددي حاجددا ءلددج  وتكمددن ءشددكاليا البحددي يددي الت ددا   اآلتددي 
وتودددا تعددددي ت ا دددت ناييا لمواجودددا جدددراي  العندددف أ  أن القدددوانين الحاليدددا قدددادرة دلدددج مواج

وحمايدددا افمدددن والنظدددا  العدددا  يدددي ميدددرل وهددد  يمكدددن تحقيدددق التدددوازن بدددين حمايدددا افمدددن 
 القومي الميرل واحترا  حقوق اإلن ان.

 أهمية البحث -3

أن الحددبس االحتيدداطي مددن أخطددر اإلجددراءات التددي تتخددذ ضددد المددتو  أ ندداء التحقيددق 
ت لدد  ييددددر ضددددم حكددد  االبتدددايي يدددافمر يتعلدددق ب ددلؤ حريدددا المدددتو  دلدددج الددر   مدددن أنددد

باإلدانا بعد يوو يعد بم ابا حك  م بق باإلدانا دلج شدخع لد  يحداك  بعدد وتعدود أهميدا 
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البحددي ءلددج أن الحددبس االحتيدداطي أحددد اإلجددراءات المومددا يددي قددانون اإلجددراءات الجناييددا 
فنت يبرز ييت تناق  واض  بين مقتضيات احترا  حريا الفرد وبين  دلطا الدولدا وتحقيدق 

ل  المجتمع كما أنت يعد ءجراء بادي  فن المدتو  بدرلء حتدج ت بدت ءدانتدت بحكد  بدات يا
ومدددن حقدددت أن يدددنع  بحريتدددت حتدددج ييددددر هدددذا الحكددد  ولكدددن الميدددلحا العامدددا قدددد تقضدددي 

 بالم اس بوذم الحريا دن طريق الحبس االحتياطي.
 أهداف البحث -8

احتدرا   أولهمااالمطلوؤ بدين أمدرين بيان ما ءذا كان التعدي  التشريعي قد حقق التوازن  -أ
قرينددا البدددراءة تلدددك التدددي تقضدددي بادتبدددار المدددتو  بارتكددداؤ جرمدددا مدددا برييدددا حتدددج ت بدددت 

ضمان يعاليا التحقيق مدع المتومدين وتخويد  القدايمين بدت  والثانيءدانتت بحك  قضايي 
  لطا حبس متو  ل  يحك  بإدانتت بعد لمبررات ددة.

ؤ التعدددي  التشددريعي دددد  اإليددراد نواييددا دددن المددتو  حتددج بيددان الجددراي  التددي ا ددتوج -ؤ
 يدور حك  بات يي الددوا الجزاييا.

التعدددددرف دلدددددج المبدددددررات الحقيقيدددددا وراء يددددددور التعددددددي  التشدددددريعي لدددددنع المدددددادة  -د
( مدددن قدددانون اإلجدددراءات الجناييدددا الميدددرل ويدددق القدددرار بقدددانون اإلجدددراءات 341/1)

 .2131( ل نا11) الجناييا الميرل رق 
بيددان الضددمانات التددي كفلوددا المشددرع للمحبددوس احتياطيددا بادتبددارم ءجددراء يتعددار  مددع  -د

كبددي  لوددذا  اإليددراد دندت م قتدا قريندا البدراءة مدن خد   ءبقدداء المدتو  لمددد طويلدا دون
( مدن قدانون اإلجدراءات الجناييددا 341) اإلجدراء يدي ظد  التعددي  افخيدر لددنع المدادة

 الميرل.
البحدددددي القدددددانوني وحقدددددوق اإلن دددددان دلدددددج الدرا دددددات القانونيدددددا  ويدددددي ضدددددوء تركيدددددز

وافكاديميا يي د قتوا بتطبيق الموا يق الدوليا لحقوق اإلن ان التدي وقعدت دليودا ميدر 
يي هذم البحي اإلشكاليات القانونيا الناتجدا ددن ددد  م يمدا التعددي  المدذكور لودذم نبين 

هددذا البحددي الددذل يم دد   يسااد دد  نأمدد  ءن  الموا يددق الدوليددا ونحدداو  وضددع حلددو  لوددا ومددن
يدددي حقددد   نقصااااجوددددا مبددددييا يدددي تنددداو  نيدددوع قدددانون اإلجدددراءات الجناييدددا الميدددرل 

الدرا دددات القانونيدددا ذات االهتمدددا  بالتشدددريعات الجناييدددا الميدددريا المعدلدددا والتركيدددز دلدددج 
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او  المعوقددددات القانونيددددا التددددي تحدددددو  دون االدتددددراف بحددددق المدددددتو  يددددي مرحلددددا التحقيدددددق
المحاكما يي اإليراد دنت م قتا مقاب  ضمانات لحدين البدت بشدك  نودايي يدي الجريمدا او 

 .الجراي  المتو  بارتكابوا
 خطة البحث -4

ءذا كان من افيو  القانونيدا المقدررة ءن  ديرة الفدرد المخالفدا للقدانون ال تجعلدت بمعدز  
ر ال بد مندت، ذلدك ءن كفالدا الحريدا دن حمايا القانون يإن التوازن ما بين ال لطا والحريا أم

تف دد  المجددا  أمددا  الجدداني للعددودة للمجتمددع وال تقطددع دليددت ال ددبي  يددي ذلددك، وانط قددا مددن 
هددذم الحقددايق  نفددا الددذكر  ددوف نق دد  موضددوع درا ددتنا ءلددج مبح ددين م ددتقلين نتندداو  ييومددا 

 حو اآلتي افحكا  الموضوديا واإلجراييا للحبس االحتياطي المفتوح وذلك دلج الن
 المبحث األول

 األحكام الموضوعية للحبس االحتياطي المفتوح المدة

الحددبس االحتيدداطي هددو ءجددراء مددن ءجددراءات التحقيددق يندداق  قرينددا البددراءة المفترضددا 
يددي كدد  ءن ددان وأجيددز ل ددلطا التحقيددق ا ددت ناء، لددذا  ددوف نبددين يددي هددذا المبحددي ماهيددا 

ين الطبيعدا القانونيدا للحدبس االحتيداطي ومددا الحدبس االحتيداطي يدي المطلدؤ افو ،  د  نبد
 هي مبرراتت يي المطلؤ ال اني وذلك دلج النحو اآلتي 

 ماهية الحبس االحتياطي: المطلب األول

، يقدد نيدت (3)ل  يضع قانون اإلجراءات الجناييا الميرل تعريفال للحبس االحتيداطي
بعدد ا دتجواؤ المدتو  او يدي "يجدوز لقاضدي التحقيدق  ( مدن القدانون ذاتدت بأندت314المادة )

حالدا هربددت ءذا كانددت الواقعددا جنايددا او جنحددا معاقبددا دليوددا بددالحبس مدددة ال تقدد  دددن  ددنا  
 والدالي  دليوا كاييا أن ييدر أمرا بحبس المتو  احتياطيا...".

                                                 
ل ددنا  345( مددن قددانون اإلجددراءات الجناييددا الميددرل قبدد  تعددديلوا بالقددانون رقدد  314نيددت المددادة ) (3)

"ءذا تبين بعد ا تجواؤ المتو  او يي حالدا هروبدت ءن الددالي  كاييدا وكاندت الواقعدا  دلج انت 2116
معاقؤ دليوا بالحبس لمدة تزيد دلج    ا أشدور جداز لقاضدي التحقيدق ءن ييددر جنايا او جنحا  

أمر بحبس المتو  احتياطيا، ويجوز حبس المتو  احتياطيا ءذا لد  يكدن لدت محد  ءقامدا  ابدت معدروف 
 يي مير وكانت الجريما جنحا معاقبا دليوا بالحبس".
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ول  يرد أيضدا يدي القدوانين المقارندا تعريفدال محدددال للحدبس االحتيداطي، بيددا أن مفودو  
ياطي يتم   يي التوقيف كما ورد يي بع  التشريعات الجناييا ومنودا قدانون الحبس االحت

وهددو مددا يكددون لمدددة محددددة أ ندداء 3523ل ددنا 21أيددو  المحاكمددات الجزاييددا العراقددي رقدد 
ءجراءات التحقيق التي تقدو  بودا  دلطات التحقيدق واالتودا ، و دوف نبدين يدي هدذا المطلدؤ 

تيداطي يدي الفدرع افو ،  دد  نبدين ذاتيتدت يدي الفددرع التعريدف التشدريعي والفقودي للحددبس االح
 ال اني وذلك دلج النحو اآلتي 

 تعريف الحبس االحتياطي: الفرع األول

بدددالر   مدددن ددددد  ورود تعريدددف قدددانوني للحدددبس االحتيددداطي ءال أن الفقدددت الجندددايي قدددد 
قيدق  عج لتعريفت يقد دريت بأنت  لؤ حريا المتو  مدة مدن الدزمن تحدددها مقتضديات التح

، ودريودا أيضدا بأندت ءجدراء مدن ءجدراءات التحقيدق (2)وميلحتت ويق ضوابط قررهدا القدانون
الجنايي ييددر دمدن منحدت المشدرع هدذا الحدق ويتضدمن أمدرال لمددير ال دجن بقبدو  المدتو  
وحب ت بت ويبقج محبو ال مدة قدد تطدو  أو تقيدر ح دؤ ظدروف كد  دددوا حتدج ينتودي 

مدا بيددور حكد  يدي  ءما باإليراد دن المتو  أ نداء التحقيدق االبتددايي أو أ نداء المحاكمدا واال
الددوا ببراءة المدتو  أو بالعقوبدا وبددء تنفيدذها دليدت، وددرف كدذلك بأندت تددبير يد دل ءلدج 
يداددت احدد ال دجون لحدين انتوداء التحقيدق الدذل يجدرل   لؤ حريا المتو  مدة من الزمن واال

 .(1)معت وذلك ءذا كانت ميلحا التحقيق تقتضيت
والحبس االحتياطي المفتوح هو ءجراء يت د  بدالخطورة والج داما وهدو لديس بعقوبدا ءذ 
ال دقوبددا بايددر حكدد  قضددايي ءال انددت قددد يت دداوا معوددا يددي اف ددر  يددر انددت يكددون يددي هددذم 

، ويترتؤ دلج الحدبس االحتيداطي المفتدوح (4)الحالا حب ا ب  محاكما وباير يقين قضايي
خع وأ رتت ودملدت وأقربايدت والمحيطدين بدت ويلحدق بدت الضدرر المدة   ار خطيرة دلج الش

                                                 
، احمدد 31، ع3511، ددال  الكتدؤ، القداهرة، 2، طدرا ا مقارنا -د. ء مادي    ما، الحبس االحتياطي (2)

 .332، ع3515، دار النوضا العربيا، القاهرة، 3، د2نشأت، شرح قانون تحقيق الجنايات، ط
 ، دار النوضدا العربيدا، القداهرة،2د. ال عيد ميطفج ال عيد، افحكا  العامدا يدي قدانون العقوبدات، ط (1)

 .622، ع3521
، 1قبد  المحاكمدا، ط ، مرحلدا مدا3ين، شدرح قدانون اإلجدراءات الجناييدا، دد. اشرف توييق شمس الدد (4)

 .562، ع2134 دار النوضا العربيا، القاهرة،
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من الوجوتين الماديا والمعنويا وقد ي تا  الحدبس االحتيداطي المفتدوح كو ديلا ضداط يدي 
يددد المحقددق إلجبددار المددتو  دلددج االدتددراف، كمددا ينددا  مددن افيدد  ال ابددت لكدد  ءن ددان مددن 

ويمكدن لندا أن نعريدت بأندت  دادلدا.انت برلء ءلج أن تتقدرر ءدانتدت بحكد  قضدايي وبمحاكمدا 
ءجراء من ءجراءات التحقيق الجنايي  ايتت ا تكما  ءجدراءات المحاكمدا والطعدن بافحكدا  
اليادرة بحق المتو  بعد ا تجوابت أو مواجوتت للحيلولا دون تمكيندت مدن الودرؤ أو العبدي 

ايدددا المدددتو  مدددن بأدلددا الدددددوا أو التدددأ ير دلدددج الشدددوود أو توديدددد المجنددي دليدددت وكدددذلك وق
 احتماالت االنتقا  منت وتوديا الشعور العا  ال اير ب بؤ ج اما الجريما.

 ذاتية الحبس االحتياطي المفتوح المدة: الفرع الثاني

هندداك ءجددراءات يددي الواقددع العملددي تمددس الحريددا الشخيدديا للفددرد كددالقب  واالدتقددا  
االحتيدداطي المفتددوح المدددة ءال أن ومومدا كددان التشددابت والتدداخ  ملمو ددا بينوددا وبددين الحدبس 

هنددداك يوايددد  وحددددود تميدددزم وتعطيدددت م مددد  وخيدددايع تختلدددف ددددن بددداقي اإلجدددراءات 
افخددرا وك يددر مددا ي ددار اللددبس ييمددا بينوددا لددذا  ددوف نعددر  لوددذم اإلجددراءات التددي تتشددابت 
ر مع الحبس االحتياطي المفتوح مع بيان الفوارق الجوهريا والحدود الفايدلا التدي تقيدد أطد

 ك  منوا دلج ويق الترتيؤ اآلتي 
 أوال: الحبس االحتياطي المفتوح المدة والقبض

تتجلج الفوارق اف ا يا ما بين الحبس االحتياطي المفتدوح المددة والقدب  يدي النقداط 
  التيا 

أناط المشرع الميرل ب لطا المحكما افمر   من حيث السلطة اآلمرة باألجراء -1
وح المدة يي مرحلا المحاكما وا ت ناء يي مرحلا الطعن بالحبس االحتياطي المفت

بافحكا  أما  محكما النق ، يي حين يكون القب  من ي حيا النيابا العاما 
( من قانون اإلجراءات 14،15) ومأمورل الضبط القضايي المختع ويقا لنع المادتين

 .(5)الجناييا الميرل
( من قانون 16ويقا لنع المادة )  من حيث الشروط الالزم توافره باألجراء  -2

اإلجراءات الجناييا الميرل اشترط المشرع التخاذ ءجراء الحبس االحتياطي المفتوح المدة 

                                                 
 .565د. اشرف توييق شمس الدين، ميدر  ابق، ع (5)
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أن يكون قد  بق ا تجواؤ المتو  وان ت مع أقوالت النيابا العاما ءذا كان اآلمر بالحبس 
رع التخاذ ءجراء القب  االحتياطي هو النيابا العاما او قاضي التحقيق، بينما اشترط المش

( من قانون اإلجراءات 14أن يكون المتو  أما متلب ا بجنايا او جنحا ويق المادة )
( 15الجناييا الميرل او توجد أدلا كاييا دلج اتوامت بارتكاؤ جراي  معينا ويق المادة )

 .(6)من قانون اإلجراءات الجناييا الميرل
اإلجراءات  لقانون 2131( ل نا11) ق ويقا للتعدي  ر : من حيث مدة اإلجراء -3

الجناييا الميرل ألاي الحد افقيج للحبس االحتياطي يي الجراي  المعاقؤ دليوا 
بال جن الم بد او اإلددا  يي جميع مراح  الددوا الجناييا، بينما القب  ويقا لنع 

ز أن تزيد ( من قانون اإلجراءات الجناييا الميرل يتحدد بفترة قييرة ال يجو 16المادة )
(  ادا بالن با لمأمور الضبط القضايي يإذ أتج المتو  بما يزي  الشبوات التي 24دن )

ذا ل  ي تطع ءزالا هذم الشبوات يينباي دلج مأمور  أحاطت بت يتعين  ءط ق  راحت، واال
(  ادا 24الضبط القضايي أن ير لت ءلج النيابا العاما التي تلتز  با تجوابت خ   )

يخ ويو  المتو  ءليوا ودليوا بعد ا تجوابت أما أن تطلق  راحت او ت تمر تبدأ من تار 
 .(2)يي  لؤ حريتت بحب ت احتياطيا

 
 ثانيا: الحبس االحتياطي المفتوح المدة واالعتقال 

ر د  أن الحدبس االحتيداطي المفتدوح المددة واالدتقددا  ك همدا قيدد دلدج حريدا اإلن ددان 
منومددا ال ييدددر بحددق المددتو  او المعتقدد  أحكددا   وذلددك بإيدادددت يددي مكددان محدددد وان كدد 

 قضاييا  البا للحريا ءال أن هناك يوارق أ ا يا بينوما وذلك دلج النحو اآلتي 
 من حيث الطبيعة القانونية لألجراء -1

يعدددد الحدددبس االحتيددداطي المفتدددوح المددددة ءجدددراء مدددن ءجدددراءات التحقيدددق القضدددايي يدددي 
مدددت المشدددرع يدددي قدددانون اإلجدددراءات الجناييدددا ويدددت  مرحلدددا المحاكمدددا والطعدددن بافحكدددا  نظ

                                                 
أوامددددر التحقيددددق االبتدددددايي والرقابددددا القضدددداييا دليوددددا، دار الفكددددر والقددددانون،  أ دددداما محمددددد اليدددداير، (6)

 .315، ع2116المنيورة، 
اشددرف الشددايعي واحمددد المودددل، التحقيددق الجنددايي االبتدددايي وضددمانات المددتو  وحمايتوددا، دار الكتددؤ  (2)

 .213، ع2116 القانونيا، المحلا الكبرا، مير،
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تطبيقت بشك  داي ، أما االدتقا  يوو تدبير ءدارل ي تند ءلج ندع تشدريعي يدرد يدي قدانون 
 .(1)الطوارئ ومرهون تطبيق هذا اإلجراء بإد ن حالا الطوارئ

 من حيث السلطة اآلمرة باتخاذ اإلجراء -2
 لمدددددة مددددن ءحدددددا ال ددددلطات القضدددداييييدددددر افمددددر بددددالحبس االحتيدددداطي المفتددددوح ا

)محكمدددا الدددنق  او محكمدددا اإلحالدددا( يدددي الجنايدددات المعاقدددؤ دليودددا بال دددجن الم بدددد او 
اإلددددا ، بينمددا ييدددر افمددر باالدتقددا  مددن ال ددلطا التنفيذيددا مم لددا بددرييس الجمووريددا او 

 .(5)( من قانون الطوارئ الميرل1) من يفوضت بذلك ويقا لنع المادة
 الشروط الواجب توافرها التخاذ اإلجراءمن حيث  -3

يشددترط المشددرع الميددرل يددي قددانون اإلجددراءات الجناييددا الميددرل ا ددتجواؤ المددتو  
قب  افمر بحب ت احتياطا، يي حين يشدترط لممدر باالدتقدا  باتخداذ أيدا ءجدراءات قانونيدا 

جمددع  محددددة منيددوع دليوددا يددي القددانون ييكفددي أن يددت  االدتقددا  ا ددتنادا ءلددج محاضددر
 افدلا او التقارير او المذكرات التي تحررها مراكز الشرطا.

 
 نطاق سريان الحبس االحتياطي المفتوح المدة: الفرع الثاني

ءن افحكا  المتعلقا بالحبس االحتياطي المفتوح المدة تكون محددة يي نطداق  دريان 
بس االحتيداطي معين من حيي الموضوع والزمان، لذا  وف نقو  ببيان نطداق تطبيدق الحد

لقدانون اإلجدراءات الجناييدا الميدرل  2131ل دنا 11المفتوح المدة يي ظ  التعدي  المرق 
 ودلج النحو اآلتي 

 أوال: من حيث االختصاص الموضوعي للحبس االحتياطي المفتوح المدة

أوجبدت الد دداتير الميددريا ال ددابقا تحديددد مددة الحددبس االحتيدداطي بادتبددارم قيدددا دلددج 
الدذل ندع يدي  2131يوليدو  5خييا وكذلك اإلدد ن الد دتورل اليدادر يدي الحريا الش

                                                 
درا ددا مقارنددا، دار  -ءدريددس دبددد الجددواد دبددد اض بريددك، ضددمانات المشددتبت ييددت يددي مرحلددا اال ددتدال  (1)

 .261، ع2115نشر، بيروت، الجامعا الجديدة لل
د. دبدد الحميددد الشدواربي، ضددمانات المدتو  يددي مرحلددا التحقيدق الجنددايي، دار الكتداؤ الحددديي، منشددأة  (5)

درا ددا  -،  ددليمان دبددد المددنع ، أيددو  اإلجددراءات الجناييددا16، ع3555المعددارف، اإل ددكندريا، 
 .326، ع2116، منشورات الحلبي الحقوقيا، اإل كندريا، 2مقارنا، ط
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( بأندددت "ويحددددد القدددانون مددددة الحدددبس االحتيددداطي" والقدددانون المقيدددود يدددي الدددنع 6المدددادة )
الد ددتورل هددو قددانون اإلجددراءات الجناييددا الددذل حدددد مددددا للحددبس االحتيدداطي تبعددا للجوددا 

حقيدددق أو القاضدددي الجزيدددي أو محكمدددا الجدددن  اآلمدددرة ييدددت أل النيابدددا العامدددا أو قدددا  الت
الم ددتأنفا منعقدددة يددي  ريددا المشددورة ولدد  يتددرك المشددرع البدداؤ مفتوحددا للتو ددع يددي مجددا  

( مددن قددانون 341الحددبس االحتيدداطي حمايددا للحريددا الشخيدديا للمددتو  يددنع يددي المددادة )
 "ويدددي جميددددع دلددددج اندددت 2116( ل دددنا345) اإلجدددراءات الجناييدددا الميدددرل المعددددد  رقددد 

افحوا  ال يجوز ءن تتجاوز مدة الحدبس االحتيداطي يدي مرحلدا التحقيدق االبتددايي و داير 
مراح  الددوا الجناييا  لي الحد افقيج للعقوبا ال دالبا للحريدا، بحيدي ال يتجداوز  دتا 
أشدددور يدددي الجدددن  و مانيدددا دشدددر شدددورا يدددي الجنايدددات و دددنتين ءذا كاندددت العقوبدددا المقدددررة 

  بد أو اإلددا ".للجريما هي ال جن الم
بيد أن المشرع الميرل قدد خدرد ددن القواددد العامدا للحدبس االحتيداطي وألادج الحدد 

( مدن قدانون الطدوارئ 6افقيج المقرر لت مبررا ذلك بالدوادي افمنيا ال يما يي المادة )
التي خولت  دلطا القدب  دلدج المخدالفين لموامدر التدي تيددر  3551ل نا  (362رق  )

هددذا القددانون والجددراي  المحددددة يددي هددذم افوامددر ولدد  يحدددد هددذا الددنع حدددا  طبقددا فحكددا 
أقيددج لمدددة بقدداء المقبددو  دليددت يددي الحددبس االحتيدداطي،  دد  ددددلت الفقددرة افخيددرة مددن 

التدي  2112( ل دنا 351) ( من قدانون اإلجدراءات الجناييدا ويقدا للقدانون رقد 341المادة )
ا اإلحالدددا ءذا كدددان الحكددد  قدددد يددددر بعقوبدددا أجددداز ييودددا المشدددرع لمحكمدددا الدددنق  ولمحكمددد

اإلدددددا  أن تدددأمر بحدددبس المدددتو  احتياطيدددا لمددددة خم دددا وأربعدددون يومدددا قددداب  للتجديدددد دون 
( مددن 341التقيدد بالمدددد المنيددوع دليوددا مدن قبدد ،  دد  ددددلت الفقدرة افخيددرة مددن المددادة )

د دتور ميدر  ر د  يددور 2131( ل دنا11قانون اإلجراءات الميرل ويقا للقانون رق  )
( مندت دلدج تحديدد  دقف زمندي للحدبس االحتيداطي 54الذل نع يي المادة ) 2134لعا  
 "...وينظ  القانون أحكا  الحبس االحتياطي ومدتت وأ بابت...". بأنت

دليت ألادج المشدرع الميدرل الحدد افقيدج للحدبس االحتيداطي وحد  محلدت مدا يمكدن 
مدة ليشم   دلطا محكمدا الدنق  أو محكمدا أن نطلق دليت بالحبس االحتياطي المفتوح ال

اإلحالددا لدديس يقددط يددي الجددراي  التددي ييدددر ييوددا الحكدد  باإلددددا  بدد  حتددج الجددراي  التددي 
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ييدددر ييوددا الحكدد  بال ددجن الم بددد ال دديما الجددراي  التددي تت دد  بالج دداما كالقتدد  والحريددق 
يددف دينيددا او واإلتدد ف العمدددل واال ددارة مشددادر افحقدداد بددين ددداي ت او جمادددات او طوا

درقيا او  يرها ويكون من شأن ءخد ء  دبي  المدتو  أن يوددد بإشدعا  ندار الفتندا ونشدوؤ 
اليرادات الطايفيا مما ي  ر ذلك دلج الرأل العا  ومدن  د  ال يكدون منا دبا ءخد ء  دبي  
المددتو  لمددا قددد يحد ددت مددن ذلددك مددن ذدددر وخددوف بددين الندداس ومنوددا أيضددا الجددراي  الما ددا 

ي  اال تيدددداؤ وهتددددك العددددر  وافيعددددا  الفاضددددحا العلنيددددا المرتكبددددا مددددن بددددالعر  كجددددرا
 مجمودا من المتومين يي الطرق العاما.

 ثانيا: من حيث االختصاص الزماني للحبس االحتياطي المفتوح المدة

القاددة ءن افحكا  اإلجراييا ت رل بأ ر يورل ومباشر من تاريخ العم  بودا دلدج مدا 
بعددد تدداريخ العمدد  بوددا وتطبيددق ذلددك دلددج ءجددراءات التحقيددق بمددا يددت  اتخدداذم مددن ءجددراءات 

ييوا الحبس االحتياطي ومن    يدان جميدع اإلجدراءات المتخدذة قبد  تداريخ العمد  بالتعددي  
افخيددر يعددد يددحيحا ويقددا للقددانون الددذل اتخددذ يددي ظلددت، يمددن كددان محكومددا دليددت بال ددجن 

با لدددت يدددأيرد دندددت طبقدددا للدددنع الم بدددد وانقضدددت مددددة الحدددبس االحتيددداطي القيدددوا بالن ددد
 .  احتياطيا تطبيقا للقانون الجديد ال ابق ال يجوز افمر بإدادة حب ت

أما من كدان ال يدزا  رهدن الحدبس االحتيداطي بعدد تداريخ العمد  بالتعددي  الجديدد ياندت 
ي ددرل دليددت بددأ ر يددورل ءذا كانددت محكومتيددت هددي اإلددددا  أو ال ددجن الم بددد حيددي تطلددق 

تيددداطي بالن دددبا لددت أمدددا  محكمدددا الدددنق  او محكمددا اإلحالدددا بعدددد نقددد  مدددة الحدددبس االح
دددادة المحاكمددا مددن جديددد، أمددا ءذا كددان التحقيددق لدد  ينتددت بعددد يددان  ددلطا التحقيددق  الحكدد  واال
تتقيددد بالمدددد القيددوا أيددا كانددت العقوبددا المقددررة للجريمددا يدد  تملددك حددبس المددتو  احتياطيددا 

 بعد انقضايوا.
م تح ددن ءدددادة النظددر بوددذا التعدددي  وضددرورة ءيجدداد بددداي  ويددرا الباحددي انددت مددن ال

منطقيدددا دندددت ضدددمانا للحريدددا الشخيددديا التدددي هدددي حدددق طبيعدددي وددددد  التجددداوز دليدددت ءال 
بالقدر الذل ت تلزمت ضرورات التحقيق كأن يكدون اإليدراد معلقدا دلدج ضدمان مدالي كبيدر 

 رة. مع حظر ال فر وماادرة مكان ءقامتت اف ف باؤ يي  ايا الضرو 
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نوايدا فن ضدررم اكبدر مدن  يليس من المقبو  ءن يكون الحبس االحتياطي مطلقا ما ال
نفعت وال يكفي لتبريدرم أن جدراي  معيندا تتطلدؤ وقتدا طدوي  بد  الواجدؤ يقتضدي ددد   دلطات 
التحقيدددق والحكددد  لكدددي تدددتمكن مدددن انجددداز دملودددا يدددي يتدددرة وجيدددزة، وحينيدددذ لدددن يكدددون هنددداك 

بس االحتياطي المفتوح المدة يودو اشدد خطدرا دلدج الحريدات العامدا مقتضج لمخذ بنظا  الح
وحقددوق اإلن ددان المددتو  مددن دقوبددا الحددبس ذاتوددا التددي ييدددر بوددا حكدد  القضدداء بعددد  بددوت 
ءدانددا المددتو  الن الحكدد  القضددايي بعقوبددا الحددبس يتعددين أن يكددون لمدددة محددددة أمددا الحددبس 

ن يتمتددع بقرينددا البددراءة يدد  يجددوز أن يتددرك االحتيدداطي المفتددوح يانددت يطددا  برييددا مددن حقددت ء
 دون وضع حد أقيج لت ينتوي ببلو ت أيا كانت ج اما العقوبا المحكو  بوا. 

 المطلب الثاني
 الطبيعة القانونية للحبس االحتياطي المفتوح المدة وبيان مبرراته

أ ددلفنا ييمددا مضددج ءن الحددبس االحتيدداطي المفتددوح المدددة هددو تدددبير يدد دل ءلددج  ددلؤ 
يداددددت احدددد ال دددجون لحدددين انتوددداء ءجدددراءات  حريدددا المدددتو  مددددة مدددن الدددزمن  يدددر محدددددة واال
المحاكمددا والطعددن بافحكددا  التددي تجددرل معددت وذلددك ءذا كانددت ميددلحا التحقيددق القضددايي 
تقتضددي ذلدددك، دليددت  دددوف نبددين يدددي هدددذا المطلددؤ الطبيعدددا القانونيددا للحدددبس االحتيددداطي 

 ين أه  مبرراتت يي الفرع ال اني ودلج النحو اآلتي المفتوح المدة يي الفرع افو     نب
 الطبيعة القانونية للحبس االحتياطي المفتوح المدة: الفرع األول

يعد الحبس االحتياطي المفتوح المددة بد  شدك ءجدراء مدن ءجدراءات التحقيدق القضدايي 
مدتو  وهدي البع  منوا يرمي ءلج درا ا افدلا القايما دلج وقدوع الجريمدا ون دبتوا ءلدج ال

ا ددتدداء الشددوود وندددؤ الخبددراء وا ددتجواؤ المددتو  ومواجوتددت بايددرم والددبع  افخددر يرمددي 
ءلج االحتياط لمنع المدتو  مدن الودرؤ او التدأ ير يدي افدلدا وهدي تكليدف المدتو  بالحضدور 
حضددارم وافمددر بحب ددت احتياطيددا لمدددة  يددر محددددة،  وافمددر بددالقب  دليددت او بضددبطت واال

االحتيددداطي المفتدددوح المددددة بطبيعتدددت ءجدددراء تقتضددديت ادتبدددارات تتيددد  ونظدددرا الن الحدددبس 
بميددلحا التحقيددق القضددايي يددي مرحلتددي المحاكمددا والطعددن بافحكددا  اليددادرة بالجنايددات 
المعاقدددؤ دليودددا بال دددجن الم بدددد أو اإلدددددا  يدددان زوا  او تايدددر هدددذم االدتبدددارات يقتضدددي 

 ءنواءم ودد  اال تمرار يي تنفيذم دون مبرر.
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م ددد  العقوبدددا يدددي مفاهيمودددا الحدي دددا افلددد  الدددذل ينبادددي أن يتحملدددت الجددداني دنددددما وت
يخدالف أمدر القدانون أو نويدت وذلددك لتقدوي   دلوكت مدن االدوجدداد ولدردع  يدرم مدن االقتددداء 
بدددت، والقادددددة يدددي التشدددريع والفقدددت والقضددداء ءن العقوبدددا الجناييدددا ال يدددأمر بودددا المحقدددق او 

نمدا يقضدي بودا قاضدي  قا  التحقيق وال تددخ  ضدمن  دلطات جمدع افدلدا او التحقيدق واال
 .(31)الموضوع ءذا كانت تدخ  يي نطاق الجريما المرتكبا ح ؤ نع القانون

دليددت ال يعددد الحددبس االحتيدداطي يددي حدددودم القيددوا او خارجوددا دقوبددا وذلددك دلددج 
ي تددددبيرا الدددر   مدددن اتحددداد طبيعتدددت بالعقوبدددا ال دددالبا للحريدددا كمدددا ال يعدددد الحدددبس االحتيددداط

احترازيدددا ولكندددت ءجدددراء يوددددف ءلدددج الدددتحفظ دلدددج المدددتو  ويددددخ  ضدددمن  دددلطات التحقيدددق 
الجنايي ويي جميدع مراحد  الدددوا الجناييدا ال ديما مرحلدا المحاكمدا او الطعدن بافحكدا  

 اليادرة بحق المتو . 
 مبررات الحبس االحتياطي المفتوح المدة: الفرع الثاني

ي الحددبس االحتيدداطي المفتدددوح المدددة مبددررات خايدددا لدد  يشددترط المشددرع الميدددرل يدد
ومددن  دد  يتقددرر ويقددا للضددرورات والمبددررات العامددا للحددبس االحتيدداطي المقددررة يددي مرحلددا 
التحقيق االبتدايي التدي تقددر بقددرها دون ءيدراط، وهدذا مدا حيد  بالفعد  بعدد تعددي  قدانون 

، ءذ لدد  يحدددد المشددرع 2116 ( ل ددنا345اإلجددراءات الجناييددا الميددرل بالقددانون المددرق  )
الميدددرل مبدددررات الحدددبس االحتيددداطي المفتدددوح المددددة تاركدددا تقددددير ذلدددك ل دددلطا التحقيدددق 
القضايي مم لا بمحكمدا الموضدوع ومحكمدا الدنق  الميدريا وهدي ذات المبدررات العامدا 
للحدددبس االحتيددداطي متدددج كاندددت الواقعدددا جنايدددا معاقدددؤ دليودددا بال دددجن الم بدددد او اإلدددددا  

 دليوا كاييا. والدالي  
مدن قدانون اإلجدراءات  2131( ل دنا 11أل بمعنج أن المشرع ويقدا للتعددي  المدرق  )

( الم ددداس بحريدددا اإلن دددان لددديس يدددي مرحلدددا 341الجناييدددا الميدددرل اوجدددؤ يدددي المدددادة )
نمددا يددي مرحلددا المحاكمددا والطعددن بافحكددا  دون التقيددد بال ددقف الزمنددي المحدددد  التحقيددق واال

هي التبريرات الواقعيا لوذا النوع من اإلجراءات، لكنودا يدي النوايدا  مالذلك ودون أن يبين 

                                                 
، 3محمددد ءبددراهي  زيددد، نظدد  العدالددا الجناييددا يددي الدددو  العربيددا "المراحدد  ال ددابقا دلددج المحاكمددا، ط (31)

 .241، ع2113جامعا نايف العربيا للعلو  افمنيا، الريا ، 
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البدددد وان ت دددتند ءلدددج ضدددرورة حمايدددا الميدددلحا العامدددا وذلدددك بتقييدددد حريدددا المدددتو  بحب دددت 
احتياطيددا ولمدددة مفتوحددا ءذا تبددين ءن افدلددا متددوايرة قبدد  المددتو  ويخشددج هروبددت ويددرارم مددن 

ت بحريتددددت قدددد يكددددون  دددببا لتضددددلي  التحقيدددق القضددددايي وجدددت العدالدددا او ءذا تبددددين ءن تمتعددد
بتضييع معال  الجريما او بالتأ ير دلج الشوود لمنعو  من الشوادة ضددم او لحملود  دلدج 

 الشوادة لت. 
ور دد  دددد  ءن ددانيا هددذا اإلجددراء اف انددت يشددك  يددي بعدد  افحيددان دددام  مدد  را يددي 

قدددد تنتددداؤ الجمودددور نتيجدددا اتودددا  التخفيدددف مدددن  لدددو المشدددادر الجماديدددا المتأججدددا التدددي 
المددتو  بارتكدداؤ جددراي  معينددا توددز مشددادره  وتحفددزه  دلددج االنتقددا  منددت، وهددذا مددا حدددي 

حينما ددز  الدرييس محمدد مر دي حمايدا لحياتدت  2131يوليو  11بالفع  بعد اندالع  ورة 
 بعددد توجيدددت اتوامدددات لدددت بقمدددع التظددداهرات يدددي يتدددرة حكمدددت، ومدددن  ددد  يدددأن افمدددر اليدددادر
بالحبس االحتياطي المفتدوح المددة  دوف ي دتند بد  شدك دلدج ءحددا الحداالت او الددوادي 

( 345) ( مددن قددانون تعدددي  قددانون اإلجددراءات الجناييددا رقدد 314التددي حددددت يددي المددادة )
 وكانت افدلا دليوا كاييا وهي  2116 ل نا
 يدورم.ءذا كانت الجريما متلبس بوا ويجؤ تنفيذ الحك  اليادر ييوا يور  -1
 الخشيا من هروؤ المتو . -2
 خشيا اإلضرار بميلحا التحقيق. -3
 توقي اإلخ   الج ي  بافمن والنظا  العا  الذل قد يترتؤ دلج ج اما الجريما. -4

يتض  مما تقد  ءن المبررات المدذكورة  نفدا تعطدي ل دلطا التحقيدق الحدق يدي ءيددار 
معينددا يددي مرحلددا التحقيددق االبتدددايي ءذا أوامددر الحددبس االحتيدداطي المقيددد ب ددقوف زمنيددا 

اقتضت الضرورة ذلك يوي أن بددت منطقيدا اإل أنودا ال تعطدي مبدررا لتقريدر نظدا  الحدبس 
االحتيدداطي المفتددوح المدددة يددي مرحلتددي المحاكمددا والطعددن بافحكددا  اليددادرة يددي الجددراي  

الد ددددتورل  المعاقددددؤ دليوددددا باإلددددددا  او ال ددددجن الم بددددد وان ا ددددتند ذلددددك دلددددج اإلددددد ن
ومددن  دد  ءلادداء الحددد افقيددج لمدددد الحددبس االحتيدداطي  2131يوليددو دددا  5اليددادر يددي 

وبقدداء المددتو  لفتددرات طويلددا ممددا يلحددق بددت وبأ ددرتت ضددررا شددديدا ومددن  دد  ي بددت بعددد ذلددك 
 .  م  وليتت دما اتو  بت من جراي دد
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 يا دددي  لدددذلك يدددان التبريدددر الدددذل أ دددتند دليدددت واضدددعو التعددددي   ندددف الدددذكر ذو شدددق
يكمددددن يددددي تزايددددد حدددددة التددددوتر والعنددددف والتخريددددؤ الددددذل طددددا  جميددددع الممتلكددددات العامددددا 
والخايا وشدة خطورتوا دلج المجتمع الميدرل أبدان حكد  الدرييس ال دابق محمدد مر دي 
نددزا  العقوبددا دلددج المددتو  متددج تحقددق  و خددر قددانوني يتم دد  بددالحرع دلددج تحقيددق العددد  واال

وان جراي  العنف والجراي  المضرة بأمن الدولدا تتطلدؤ تحقيقدا  يقينا ارتكابت للجريما ال يما
مو عا لكشف الحقيقا وبالتحديد يي الجزء المتي  بتقارير الطدؤ العددلي وافدلدا الجناييدا 
وما ي تتبع ذلك مدن ضدرورة تدواير يتدرة زمنيدا للبحدي وتحقيدق الددلي  وهدو افمدر الدذل قدد 

 الحبس االحتياطي المشار ءليت.اليتواء  مع ال قف الزمني المحدد لمدد 
ور ددد  هدددذا التبريدددر يدددان ءلاددداء الحدددد افقيدددج للحدددبس االحتيددداطي  دددي دا حتمدددا ءلدددج 
خدد   بكدد  قوادددد قددانون حمايددا حقددوق اإلن ددان  هدددار فدميتددت واال اإلخدد   بحقددوق المددتو  واال
 نظرا ال تمرار المحبدوس احتياطيدا لفتدرات طويلدا افمدد لحدين ح د  الدددوا الجناييدا، وقدد
يكون ال بؤ يي دد  محاكمتت أو ءطالا تلك المحاكما يتعلق بالقضاء أو ءطالا ءجدراءات 

   التقاضي أو ارتباك المحاك  لظروف أمنيا.
لددذا يعددد هددذا التعدددي  انويددار إلحدددا الركددايز اف ا دديا لضددمانات المحاكمددا العادلددا 

ب دددط قواددددد التدددي تقتضدددي تحديدددد حدددد أقيدددج لمددددة الحدددبس االحتيددداطي وهدددو يتندددايج مدددع أ
العددد  واإلنيدداف، ذلددك ءن ال ددورات تقتضددي أن يعقبوددا المزيددد مددن الحريددات ولدديس المزيددد 
مددن القيددود دلددج الحقددوق والحريددات، يالعدالددا الندداجزة تقتضددي  ددردا الفيدد  يددي أل اتوددا  
مومدا كاندت خطورتددت بشدأن أل مددتو  محبدوس احتياطيدا رهددن المحاكمدا يدد  يعقد  أن تزيددد 

طي يددي الجددراي  الخطيددرة دددن  ددنتين فن القوادددد العرييددا يددي مجددا  مدددة الحددبس االحتيددا
حقدددوق اإلن دددان تقضدددي بدددان المددددة المعقولدددا يدددي أل محاكمدددا جناييدددا يجدددؤ أال تتخطدددج 
ال قف الزمني ودد  ءط ق يدد النيابدا العامدا ك دلطا اتودا  يدي يدر  الدوطء افشدد دلدج 

وددا باإلددددا  أو افشدداا  الشدداقا أل جريمددا لوقودوددا تحددت طايلددا الجددراي  التددي يعاقددؤ دلي
 الم بدة حتج يكون لوا ذريعا لطلؤ ا تمرار الحبس االحتياطي لمدة  ير محددة.

دليدددت أيدددب  لزامدددا دلدددج المشدددرع الميدددرل أن يضدددع حلدددوال تشدددريعيا ويلدددز  محكمدددا 
اإلحالا ومحكما النق  التي تكدون الدددوا يدي حوزتودا بداإليراد الم قدت ددن المدتو  مدن 
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ا ءذا تبدين لوددا أن مددة حب دت احتياطيددا قدد جداوزت الحددد افقيدج المقدرر قانونلددا تلقداء نف دو
لمدددة الحددبس االحتيدداطي والتددي مددن شددانوا أن تدد دا ءلددج  ددقوط الحددبس االحتيدداطي بقددوة 
القددانون، يدد  تملددك أيددا مددن هدداتين المحكمتددين ءبقدداء المددتو  مقيددد الحريددا بعددد انقضدداء الحددد 

ال تعرضددت للم ددايلا التأديبيددا والجناييددا وذلددك ينطبددق افقيددج لمدددد الحددبس االحتيدداطي  واال
دلددددج جميددددع ال ددددلطات التددددي تتددددداو  الددددددوا الجناييددددا أل ينطبددددق دلددددج النيابددددا العامددددا 
والمحداك  المختلفددا افخدرا وبيددفا خايددا محكمدا الجنايددات ومحكمددا الدنق  يوددو ءجددراء 

التشدددريعات العربيدددا لددد  يألفدددت يدددي ال دددابق قدددانون اإلجدددراءات الجناييدددا الميدددرل بددد  حتدددج 
ددددا بايددددر مقتضددددج لحقددددوق  المقارنددددا، ومددددن  دددد  يددددأن اإلخدددد   بوددددذم الضددددمانا يعددددد انتقايل

 وضمانات المتو  أو بافحرا لحقوق اإلن ان الميرل.
وبعد ير  حالدا الطدوارئ لمددة شدورين ءذا  2131يوليو  11يل  يعد مقبوال بعد  ورة 

يا المتو  الذل يمدارس أدمدا  العندف وجدت ال لطا المختيا حاجا أو ضرورة لتقييد حر 
ضددرا  النددار يدددي أق ددا  الشدددرطا  والبلطجددا واالدتددداء دلدددج الممتلكددات العامددا والخايدددا واال
و يددر ذلددك مددن الجددراي  شددديدة الج ددداما ءال أن تقددو  بادتقالددت ويقددا لقددانون الطددوارئ وهدددو 

ار، ذلدددك أن ءجدددراء ا دددت نايي ينتودددي بانتوددداء مبرراتدددت ولددديس مدددن طبيعتدددت الددددوا  واال دددتمر 
النيددوع اإلجراييددا تطبددق بددأ ر يددورل دلددج اإلجددراءات التددي تتخددذ بعددد يدددورها ونشددرها 
وتطبيقوا ومن    ي قط الحبس االحتياطي بقوة القانون قب  يدور هذا التعدي  يد  يمكدن 
مد الحبس أو اال تمرار يي هذا اإلجراء المعدو  فنت  دقط بقدوة القدانون وال داقط المعددو  

 يولددد أ ددرلا ويتعددين دلددج المحدداك  المختلفددا أن تفددرد يددي الحددا  دددن كدد  مددن  ددقط قانونددا ال
 حب ت قب  هذا التعدي .

 المبحث الثاني
 األحكام اإلجرائية للحبس االحتياطي المفتوح المدة

ءن تقييدددد اإلجدددراءات التدددي تمدددس الحريدددا الشخيددديا للمدددتو  بضدددرورة مباشدددرتوا ويقدددا 
الحريددا ومددن الدد ز  احتددرا  تلددك الشددكليا اإلجراييددا لضددوابط معينددا أنمددا تضددمن حقددت يددي 
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فنوددا ال تعددد نودددا مددن اإلجددراءات وح ددؤ بدد  هددي يددي الواقددع تقددو  بدددورها يددي كفالددا هددذا 
 .  (33)الحق

ومدددددن هدددددذم اإلجدددددراءات مدددددا يتيددددد  بالضدددددوابط المتعلقدددددا بدددددافمر اليدددددادر بدددددالحبس 
ينباددددي كفالتوددددا االحتيدددداطي ومددددن هددددذم اإلجددددراءات أيضددددا مددددا يتيدددد  بالضددددمانات التددددي 

للمحبوس احتياطيا ومدا ءمكانيا ا تفادتت منوا يي حالا تقرير بقايت فج  لمددد مفتوحدا، 
 وهذا ما  وف نبينت يي هذا المبحي ودلج النحو اآلتي 

 المطلب األول
 اإلجراءات الشكلية لصدور أمر الحبس االحتياطي المفتوح المدة

خدددع الحدددبس االحتيددداطي المفتدددوح وممدددا تجددددر م حظتدددت ءن المشدددرع الميدددرل لددد  ي
المددة بأحكددا  ءجراييدا خايددا إليددارم وان كددان مددن أخطدر اإلجددراءات التدي تمددس الحريددا 
الشخيديا والددذل ينباددي أن يباشددر ويقددا إلجدراءات معينددا تعددد اف دداس ليددحا ومشددروديا 
  اتخاذم بحق الفرد، ذلك ءن المتو  برلء حتج ت بت ءدانا دليت يمكن ادتمداد ذات افحكدا

المقررة يدي قدانون اإلجدراءات الجناييدا الميدرل بشدأن الحدبس االحتيداطي، و دوف نتنداو  
يددي هددذم المطلددؤ اإلجددراءات الشددكليا يددي يددردين م ددتقلين نبددين يددي افو  يدددور افمددر 
بالحبس االحتيداطي المفتدوح المددة مدن حيدي ت دبيبت والجودا التدي تتدولج أيددرام والبياندات 

نتندداو  م ددألا تبليددب المحبددوس احتياطيددا بأ ددباؤ حب ددت ودلددج  التددي يشددتملوا ويددي ال دداني
 النحو اآلتي 

                                                 
، 2115، دار ال قايدا للنشدر والتوزيدع، دمدان، 3د. محمد  عيد نمور، أيو  اإلجراءات الجزاييا، ط (33)

 .124ع
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 صدور األمر بالحبس االحتياطي المفتوح المدة كتابة: الفرع األول

ويشددترط لتحقدددق مشدددروديا افمدددر اليدددادر بددالحبس االحتيددداطي المفتدددوح المددددة تدددواير 
ددة شروط أ ا يا يعد تجاهلوا او ء فالودا افمدر بداط  لدذا دليندا أن نبينودا ودلدج النحدو 

 اآلتي 
 أوال: ضرورة تسبيب أمر الحبس االحتياطي المفتوح المدة

ت ددبيؤ أوامددر الحددبس  دلددج وجددوؤ 2134نددع المشددرع الميددرل يددي د ددتور لعددا  
مدن أل ءشدارة يدريحا لودذا  2131أالحتياطي ر   خلو اإلد ن الد دتورل اليدادر ددا  

( 345اإلجددراء، بدد  حتددج بعددد تعدددي  قددانون اإلجددراءات الجناييددا الميددرل بالقددانون رقدد  )
لددد  يتضددمن ندددع يلددز   دددلطات التحقيددق بضدددرورة ت ددبيؤ افوامدددر اليدددادرة  2116 ل ددنا

ر   أهميتت وم ا دت بالحريدا الشخيديا يودو يعطدي للمدتو  مدن رقابدا  بالحبس االحتياطي
مباشرة دلج أن  لطات التحقيق قد تواير لوا من اف باؤ والمبررات مدا يدددو ءلدج اتخداذ 

( من القدانون ذاتدت يشدير ءلدج ءبد   315) ءجراء الحبس االحتياطي، وان كان نع المادة
ا بأ ددباؤ القددب  او الحددبس االحتيدداطي ءال المددتو  المقبددو  دليددت او المحبددوس احتياطيدد

وخيدر دليد  دلدج ذلدك اندت  انت ال يعني بالمفوو  القدانوني ت دبيؤ أمدر الحدبس االحتيداطي.
ي تلز  ت دبيؤ القدرار اليدادر بعدد  وجدود مبدرر إلقامدا الدددوا الجناييدا وال ي دتلز  وجدود 

ذلددك مددع أيدد   هددذا الت ددبيؤ يددي حالددا يدددور افمددر بددالحبس االحتيدداطي ممددا يتعددار 
البراءة يي اإلن ان ومن    ال يمكن التو ع يي تف ير المادة المدذكورة، وقدد أ فد  المشدرع 

( 11) الميددرل أيضددا ذكددر الت ددبيؤ حينمددا أيدددر تعدددي  لقددانون اإلجددراءات الجناييددا رقدد 
 حينما ا تلز  ءلااء الحد افقيج للحبس االحتياطي. 2131 ل نا

ءلدددزا  ال دددلطات القضددداييا يدددي مرحلدددا المحاكمدددا او المشدددرع ءلدددج ضدددرورة  ناااد ولدددذا 
ال تعددار   مرحلددا الددنق  بت ددبيؤ أوامرهددا القضدداييا بددالحبس االحتيدداطي المفتددوح المدددة واال
ذلددك مددع ايتددرا  أيدد  البددراءة للمددتو . والقاددددة العامددا يددي اإلجددراءات الجناييددا أن تكددون 

وامدر الشدفويا وذلدك لضدمان هذم افوامر مكتوبا أل ال ي تعا  ددن ذلدك باإلشدارة او اف
ء بات ما ورد بوا واالحتجاد بوا وحتج يعرف من يعود ءليت بتنفيذم وما هو مددا التكليدف 

 الذل ندؤ لت.
 ثانيا: الجهة التي تتولى إصدار األمر بالحبس االحتياطي المفتوح المدة
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ينباددي أن ييدددر افمددر بددالحبس االحتيدداطي المفتددوح المدددة مددن ال ددلطات القضدداييا 
)محكما الجنايات( او محكما النق ، ي  يجدوز  المختيا حيرا مم لا بمحكما اإلحالا

يدورم من  دلطا أدندج كدالمحقق او قاضدي التحقيدق بد  وال يجدوز نددؤ أيدا منومدا لدذلك، 
وال يجددوز للمددددي بددالحق المدددني او المجنددي دليددت أن يطلددؤ دددد  ءطدد ق  ددراح المددتو  

( مدن 52قف الزمني المحدد، تأ ي ا دلج نع المدادة )المحبوس احتياطيا بعد انتواء ال 
قانون اإلجراءات الجناييا الميرل التي ل  تجدز لود الء تقددي  م د  هدذا الطلدؤ يدي مرحلدا 

 التحقيق االبتدايي.
ذا كانددت ال يا ددا الجناييددا المعايددرة تميدد  ءلددج ضددرورة تخيدديع قددا  يضددطلع  واال

و بتمديدددد مدتدددت او اإليدددراد ددددن بملدددف الحدددبس االحتيددداطي  دددواء مدددن حيدددي افمدددر بدددت ا
افشددخاع المحبو ددين احتياطيددا، يمددن بدداؤ أولددج أن يكددون لديددت يدد حيا ءيدددار أوامددر 
بالحبس االحتياطي المفتوح المددة يتمتدع ب دلطات م دتقلا ددن قاضدي التحقيدق او محكمدا 

 اإلحالا او محكما النق  لضمان يعاليا الحبس االحتياطي يي الوقت ذاتت.
 نات الواردة في أمر الحبس االحتياطي المفتوح المدةثالثا: البيا

دون شدددددك ءن ء فدددددا  أمدددددر الحدددددبس االحتيددددداطي للبياندددددات التدددددي تتعلدددددق بالمعلومدددددات 
الشخيدديا للمددتو  يجعدد  هددذا افمددر بدداط ، لددذا ينباددي أن يشددم  أمددر الحددبس االحتيدداطي 

جدراءات الجناييدا ( مدن قدانون اإل322) المفتوح المدة البيانات المنيوع دليوا يي المادة
الميددرل وهددي ا دد  المددتو  ولقبددت ويددنادتت ومحدد  ءقامتددت والتومددا المن ددوبا ءليددت وتدداريخ 
مضدددداء قددددا  محكمددددا الموضددددوع  افمددددر اليددددادر بددددالحبس االحتيدددداطي المفتددددوح المدددددة واال
)محكما اإلحالا( او محكما الدنق  والخدت  الر دمي باإلضدايا ءلدج تكليدف مدأمور ال دجن 

ي  دادت ييت.با ت   المتو  واال
 رابعا: إبالغ المتهم بأسباب الحبس االحتياطي المفتوح المدة

( مدن قدانون اإلجدراءات الجناييدا الميدرل دلدج 315تنع الفقرة افولج مدن المدادة )
أن "يبلددب  يددورا كدد  مددن يقددب  دليددت او يحددبس احتياطيددا بأ ددباؤ القددب  دليددت او حب ددت 

واال دتعانا بمحدا  ويجدؤ ءد ندت دلدج  ويكون لت حق االتيا  بمدن يدرا ءب  دت بمدا وقدع
 وجت ال ردا بالتو  الموجوا ءليت".
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ي حددددظ أن الددددنع المددددذكور دددددا  ال يقتيددددر دلددددج الحددددبس االحتيدددداطي يددددي مرحلددددا 
التحقيددق االبتدددايي بدد  يشددم  كددذلك التحقيددق أمددا  محكمددا اإلحالددا او محكمددا الددنق ، ءذ 

ا  ددواء كددان لمدددة محددددة او لمدددد ينباددي ءحاطددا المددتو  باف ددباؤ الجديددا لحب ددت احتياطيدد
مفتوحددا وانددت قددد تددوايرت الشددروط القانونيددا لددذلك ييددذكر التومددا الم ددندة ءلددج المددتو  ومددادة 
القددانون المنطبقددا دليوددا حتددج يبددين مددا أذا كانددت الواقعددا موضددوع الددددوا ممددا يجددوز ييوددا 

باؤ حب ددت الحددبس االحتيدداطي مددن ددمددت كمددا يعددد تبليددب المددتو  المحبددوس احتياطيددا بأ دد
ضمانا شدكليا مكمد  لضدمان ت دبيؤ أمدر الحدبس االحتيداطي الدذل ا دتندت دليدت محكمدا 

دداد ما قد يناقضوما.  اإلحالا او محكما النق  لكي ي تطيع مناقشتوما واال
( من قانون اإلجراءات الجناييا الميدرل لد  315ومما تجدر اإلشارة ءليت أن المادة )

لمحبدوس احتياطيدا بأ دباؤ حب دت وهد  يدت  ذلدك كتابدا أ  تبين اف لوؤ المتبع يي ءبد   ا
زاء دد  يراحا النع بشأن دد  تحديد اف لوؤ يان اإلبد   يمكدن  بأل أ لوؤ أخر، واال

المشددرع الميددرل ءلددج  نااد وأن يددت  شددفاها وهددو يددي ادتقادنددا ءجددراء لدديس كددايي ومددن  دد  
المحبددوس احتياطيددا  تجدداوز هددذا الددنقع التشددريعي الددوارد يددي الددنع دلددج أن يكددون ءبدد  

 بأ باؤ حب ت كتابا.
 الفرع الثاني

 تنفيذ أمر الحبس االحتياطي المفتوح المدة

قب  أن يدت  تنفيدذ أمدر الحدبس االحتيداطي ال بدد أن يحداط المدتو  دلمدا بدان حب دت قدد 
( 341تددد  بنددداء دلدددج أمدددر يدددادر مدددن الجودددا المختيدددا وهدددي كمدددا حدددددها ندددع المدددادة )

محكمددا الموضددوع( او محكمددا الددنق  يددي افحددوا  التددي اوجددؤ المعدلددا محكمددا اإلحالددا )
 القانون الحبس االحتياطي ييوا وهي الجنايا المعاقؤ دليوا بال جن الم بد او اإلددا . 

وينباي كدذلك ت دلي  ن دخا مدن هدذا افمدر ءلدج مدأمور ال دجن دندد ءيدداع المدتو  ييدت بعدد 
( مدن قدانون اإلجدراءات الجناييدا، وتعدد 311توقيعت دلج افي  باال دت   ويقدا لدنع المدادة )

افوامددر التددي تيدددرها محكمددا اإلحالددا او محكمددا الددنق  نايددذة يددي جميددع أراضددي جمووريددا 
 مير شأنوا يي ذلك شأن افوامر اليادرة دن النيابا العاما او قا  التحقيق.

و كمددا ينباددي أن يكفدد  القددانون للمددتو  المحبددوس احتياطيددا خدد   مرحلددا المحاكمددا ا
الطعدددن بافحكدددا  معاملدددا خايدددا ومتميدددزة ددددن معاملدددا مدددن ت بدددت ءدانتدددت بحكددد  قضدددايي 
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ذا مددا انتوددت مرحلددا تنفيددذ الحددبس االحتيدداطي (32)وحددددت ضدددم دقوبددا  ددالبا للحريددا ، واال
 ددواء بددالحك  دلددج المددتو  باإلدانددا او البددراءة يددان القددانون يقتضددي أن يقددرر وجددوؤ خيدد  

ا التددي أديددن بوددا المددتو  ومددا يتددي  للمددتو  بددان يطالددؤ مدددة الحددبس االحتيدداطي مددن العقوبدد
بالتعوي  دما أيابت من ضدرر مدن جدراء خضدودت للحدبس االحتيداطي يدي حالدا مدا ءذا 

، ولقددد (31)يدددر ليددالحت أمددر بدداف وجددت إلقامددا الددددوا الجناييددا أو حكمددا نواييددا بددالبراءة
تيدداطي يددي جميددع جدداء المشددرع الميددرل بددإجراءات خايددا تكفدد  مشددروديا الحددبس االح

مراحدد  الددددوا الجناييددا ومنوددا مرحلددا المحاكمددا أو مرحلددا نقدد  افحكددا  اليددادرة بحددق 
 المتو  وهي دلج النحو اآلتي 

 أوال: فصل المحبوسين احتياطيا عن المحكوم عليهم

"يقدي   دلدج اندت 3556( ل دنا156( مدن قدانون تنظدي  ال دجون رقد  )34نيت المدادة )
أمددداكن منفيدددلا ددددن أمددداكن  يدددره  مدددن الم دددجونين كمدددا يجدددوز  المحبو دددين احتياطيدددا يدددي

( مليمددا وذلددك يددي 351التيدري  للمحبددوس احتياطيددا باإلقامددا يددي  ريددا م   دا مقابدد  مبلددب )
 حدود ما ت م  بت افماكن والمومات بال جن ويق م  تبينت ال يحا الداخليا".

 ثانيا: ارتداء المالبس الخاصة وعدم اإلجبار على العمل

يجبدددر المحبدددوس احتياطيدددا دلدددج ارتدددداء م بدددس معيندددا ء نددداء وجدددودم بال دددجن يقدددد  ال
دلدددددج اندددددت  3556( ل دددددنا156( مدددددن قدددددانون تنظدددددي  ال دددددجون رقددددد  )35نيدددددت المدددددادة )

لدد  تقددرر ءدارة ال ددجن  "للمحبو ددين احتياطيددا الحددق يددي ارتددداء م ب ددو  الخايددا وذلددك مددا
تدددددوا الم بددددس المقددددررة لايددددره  مددددن مراددددداة لليددددحا أو النظايددددا أو ليددددال  افمددددن أن ير 

الم ددجونين"، كمددا ال يجبددر المحبددوس احتياطيددا دلددج العمدد  شددانت يددي ذلددك شددان المحكددو  
( مدن قدانون تنظدي  24) دليو  بالحبس الب يط ءال أذا ر ؤ يدي ذلدك، حيدي نيدت المدادة

يط ال جون دلج انت "ال يجوز تشاي  المحبو دين احتياطيدا والمحكدو  دلديو  بدالحبس الب د
 ءال أذا ر بوا يي ذلك". 

 ثالثا: اتصال المتهم المحبوس احتياطيا بمحامي الدفاع

                                                 
افخضددر بوكحيدد ، الحددبس االحتيدداطي، والمراقبددا القضدداييا يددي التشددريع الجزايددرل والمقددارن، ديددوان  (23)

 .242، ع3515المطبودات الجامعيا، الجزاير، 
 .15د. دبد الحميد الشواربي، ميدر  ابق، ع (31)
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( مددن قددانون اإلجددراءات الجناييددا الميددرل بقولوددا "للنيابددا 343نيددت دليددت المددادة )
العاما ولقاضي التحقيدق يدي القضدايا التدي ينددؤ لتحقيقودا يدي كد  افحدوا  أن يدأمر بعدد  

من الم جونين وبداال يدزورم احدد وذلدك بددون اإلخد   بحدق  اتيا  المتو  المحبوس بايرم
 المتو  باالتيا  دايما بالمدايع دنت بدون حضور احد".

يتضدد  مددن هددذا الددنع ءن المشددرع قددد مددن  المحقددق أيددا كددان  ددواء قددا  التحقيددق أو 
النيابا العاما  لطا ءيدار افمر بمنع اتيا  المحبوس احتياطيا بأل شخع  دواء مدن 

ن أو  يددره ، ولكدددن احترامددا لحددق الددددياع يقددد ا ددت نج المشدددرع مددن هددذا الحظدددر الم ددجوني
محدا  الددياع ددن المددتو  يأجداز لدت االتيدا  دايمددا بدالمتو  ومدن  د  يكددون لدت حدق االنفددراد 

 بالمتو  دند زيارتت لت أل بدون حضور احد الحراس أو من  يره .
لددج ضددوء التعددددي  يددي حددين لددد  يخددو  الددنع محكمدددا اإلحالددا أو محكمددا الدددنق  د

( مددن قددانون اإلجددراءات الجناييددا م دد  هددذم اليدد حيا، وكددان 341افخيددر لددنع المددادة )
من افولج اف ي دت نج مدن ذلدك حالدا الحدبس االحتيداطي المفتدوح المددة الن المدتو   دوف 
يكددون بحاجددا ءلددج محددا  وهددو لدديس يددي مرحلددا التحقيددق التددي خددو  ييوددا النيابددا العامددا او 

ق بال ددماح لمحددامي المددتو  باالتيددا  بددت دلددج انفددراد الن يددي منددع اتيددالت قاضددي التحقيدد
 بالمتو  ما يجع  الحبس االحتياطي شبيوا بنظا  الحبس االنفرادل وما ييت من ق وة.

( مددن قددانون ءجددراءات الجناييددا الميددرل 343ءلددج تعدددي  نددع المددادة )نااد و دليددت 
حيا ال ددماح لمحددامي المددتو  يخددو  مددن خ لددت محكمددا اإلحالددا أو محكمددا الددنق  يدد 
 باالتيا  بت والتباحي يي شأن القضيا المتو  بوا موكلت.
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 المطلب الثاني
 الضمانات اإلجرائية من الحبس االحتياطي المفتوح المدة

يفتقدددر التشدددريع الميدددرل ءلدددج العديدددد مدددن ضدددمانات يدددي الحدددبس االحتيددداطي المفتدددوح 
التحقيدق الجندايي والحفداظ دلدج أمدن المجتمدع المدة التدي تكفد  وحددها التوييدق بدين يعاليدا 

مدددن جودددا، وبدددين احتدددرا  قريندددا البدددراءة وحقدددوق اإلن دددان مدددن جودددا أخدددرا ولعددد  أهددد  هدددذم 
الضدددمانات التدددي يجددددر افخدددذ بودددا هدددي  الحدددق يدددي ا دددتيناف أوامدددر الحدددبس االحتيددداطي 
ن المفتدوح المددة ويدي حدق المدتو  المحبدوس احتياطيدا يدي طلدؤ التعدوي  دمدا لحدق بدت مدد

ضددرر ج ددي  نتيجددا حب ددت احتياطيددا لددذا  ددوف نعددر  لكدد  منومددا يددي يددردين م ددتقلين 
 وذلك دلج النحو اآلتي 

 الفرع األول
 حق المتهم في استئناف أمر الحبس االحتياطي المفتوح المدة

افي  يي اال تيناف أن يقو  دلدج أ داس احتمدا  الخطدأ يدي افحكدا  والقدرارات وال 
أن يحيد  انحيداز للقاضدي او النيابدا العامدا ءلدج جاندؤ طدرف  -وان كاان ناادرا -ي تبعد

ءضددرارا بددالطرف اآلخددر يددي الددددوا الجناييددا افمددر الددذل أدا ءلددج ءقددرار يكددرة أن يكددون 
القضدداء دلددج درجددات أمدد  يددي ضددمان الحقددوق إلطددراف الددددوا مددن اجدد  الويددو  ءلددج 

 .  (34)أحكا  دادلا
حتياطي ودد  ءمكانيا اإليراد دنت كبددي  ومن    يان ءلااء الحد افقيج للحبس اال

ددن الحدبس االحتيداطي ال يعندي ددد  ءمكانيدا ا دتيناف المدتو  فوامدر الحدبس االحتيداطي 
المعددد   2116( ل ددنا345) ( مددن قددانون رقدد 364/2المفتددوح المدددة، يقددد نيددت المددادة )

مددر اليددادر ".....وللمددتو  أن ي ددتأنف اف لقددانون اإلجددراءات الجناييددا الميددرل دلددج انددت
 بحب ت احتياطيا او بمد هذا الحبس من تاريخ يدور افمر بالحبس او مدم.

يإذا يدر قرار بري  ا دتينايت جداز لدت أن يتقدد  با دتيناف جديدد كلمدا انقضدت مددة 
   ين يوما من تاريخ يدور قرار الدري ، ويدت  ا دتيناف أمدر الحدبس االحتيداطي او مدد 

ويجدددددؤ أال يتجددددداوز تددددداريخ الجل دددددا المحدددددددة لنظدددددر هدددددذا الحدددددبس مدددددن المدددددتو  او وكيلدددددت 

                                                 
لقانونيدا، المحلدا المتولي يال  الشادر، الجراي  التي ال يجوز ييودا الحدبس االحتيداطي، دار الكتدؤ ا (34)

 .124، ع2115الكبرا، القاهرة، 
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(  ددادا مددن تدداريخ التقريددر بددت، ويجددوز للمددتو  او وكيلددت التقريددر با ددتيناف 41اال ددتيناف )
أمدر الحددبس االحتيدداطي او مددد هددذا الحددبس مندذ يدددور هددذا افمددر وقبدد  أن تددت  ءجددراءات 

 ءد نت بت دن طريق مأمور ال جن". 
( مدددن قدددانون اإلجدددراءات الجناييدددا الميددددرل 362) وخ يدددا لمدددا نيدددت دليدددت المددددادة

".... ويددي جميددع افحددوا  يتعددين الفيدد   بددان 2116( ل ددنا 345المعددد  بالقددانون رقدد  )
(  ددادا 41يددي الطعددن يددي أوامددر الحددبس االحتيدداطي او مدددم او اإليددراد الم قددت خدد   )
لطا اآلمدددرة مدددن تددداريخ ريدددع الطعدددن وأال وجدددؤ اإليدددراد ددددن المدددتو "، لددد  يعدددد بإمكدددان ال ددد

بالحبس االحتياطي المفتوح وهدي محكمدا اإلحالدا ومحكمدا الدنق  بدان تقدرر اإليدراد ددن 
 المتو  المحبوس احتياطيا حتج يدور حك  نوايي حا   يي الددوا الجناييا.

بيددد أن مددا ي خددذ دلددج موقددف المشددرع الميددرل انددت لدد  يحدددد بددنع يددري  مددن هددي 
ر بالحبس االحتياطي المفتدوح المددة ءذا مدا يددر الجوا التي ي تأنف أماموا افمر الياد

( المعدلدددا بالقدددانون رقددد  362مدددن محكمدددا اإلحالدددا او محكمدددا الدددنق ، ذلدددك ءن المدددادة )
وان كانددت قددد خولددت الدددايرة المختيددا يددي محكمددا الجنايددات النظددر  2116( ل ددنا345)

إليدددراد يدددي ا دددتأنف افمدددر اليدددادر مدددن هدددذم المحكمدددا بدددالحبس االحتيددداطي للمدددتو  او ا
الم قدددت دندددت ءال أنودددا أ فلدددت يددد حيا هدددذم الددددايرة يدددي نظدددر افمدددر اليدددادر بالتمديدددد 
الم دددتمر للحدددبس االحتيددداطي مدددن محكمدددا اإلحالدددا او الددددايرة المختيدددا بنظدددر ا دددتيناف 
افمددر اليددادر مددن محكمددا الددنق  يكددان مددن افولددج بالمشددرع الميددرل أن يعيددد النظددر 

( مددن قددانون اإلجددراءات 341للمددادة ) 2131( ل ددنا 11) بوددذم المددادة بعددد التعدددي  المددرق 
( مدددن قدددانون 362المشدددرع الميدددرل ءلدددج تعددددي  المدددادة ) ناااد والجناييدددا الميدددرل. دليدددت 

ضددمانا واحترامددا  2116( ل ددنا345اإلجددراءات الجناييددا الميددرل المعددد  بالقددانون رقدد  )
 لقرينا البراءة المفترضا بحق أل ءن ان.
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يعد الحبس االحتياطي  واء كان محدد المدة او دون ذلك من أق ج يدور الم داس 
بالحريا الشخييا يمن الطبيعي أن تلحق بالمتو  أضرار ماديا او معنويدا بمدا يت دبؤ لدت 

تكبددددم مددددن  مدددن خ ددداير تحددددو  دون اكت دددابت لزقدددت و ددددد حاجدددا مددددن يعددديلو  يضددد  دمددددا
المياريف بان مددة الحدبس وبمدا لحدق بدت مدن  دمعا تشدينت مومدا كدان مدل  القضديا التدي 

 .(35)اتو  ييوا  واء بالحفظ او بالبراءة
يفددي افحددوا  التددي تنتوددي ييوددا الددددوا الجناييددا ءلددج دددد  م دداءلا المددتو  دددن الفعدد  

ت أن يطالدددؤ الدددذل حدددبس احتياطيدددا دون اإليدددراد دندددت حتدددج يددددور حكددد  نودددايي يحدددق لددد
( مددن قددانون اإلجددراءات الجناييددا الميددرل المضددايا 132بددالتعوي  ا ددتنادا حكدد  المددادة )

"وتعمد  الدولدا دلدج أن تكفد  الحدق  التدي نيدت دلدج اندت 2116 ل دنا 345بالقانون رق 
ويقدددا للقواددددد واإلجدددراءات التدددي  يدددي مبددددأ التعدددوي  المدددادل ددددن الحدددبس االحتيددداطي...

 ييدر بوا قانون خاع".
يوليددو  5( مددن اإلددد ن الد ددتورل اليددادر يددي 32وقددد جدداء تأكيددد ذلددك يددي المددادة )

"كددد  ادتدددداء دلدددج الحريدددا الشخيددديا او الحرمدددا الخايدددا للمدددواطنين  بقولودددا بأندددت 2131
و يرهدددا مدددن الحقدددوق والحريدددات العامدددا التدددي يكفلودددا الد دددتور والقدددانون جريمدددا ال ت دددقط 

ا دنوددا بالتقدداد  وتكفدد  الدولددا تعويضددا دددادال لمددن وقددع الددددوا الجناييددا وال المدنيددا الناشددي
 دليت ادتداء". 

"...ويدنظ  القدانون  دلدج اندت 2134( من د تور ميدر لعدا 54كذلك نيت المادة )
أحكددا  الحددبس االحتيدداطي ومدتددت وأ ددبابت وحدداالت ا ددتحقاق التعددوي  الددذل تلتددز  الدولددا 

 بأدايت دن الحبس االحتياطي....". 
يددر هددو جددواز م ددايلا القضدداة دددن أدمددالو  يددي حدددود وأحددوا  معينددا وال ددايد يددي م

خروجددا دددن القاددددة العامددا يددي التشددريع الميددرل بددان الدولددا  يددر م دد ولا دددن أدمددا  

                                                 
، مطبعدددا االنتيدددار، اإل دددكندريا، 5د. معدددو  ددددؤ التدددواؤ، الحدددبس االحتيددداطي دلمدددا ودمددد ، ط (35)

 .142، ع2113
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ال لطا القضاييا بادتبدار أن القضداء م دتق  وال تملدك ال دلطا التنفيذيدا تدوجيوو  ومدن  د  
 .(36)ال م  وليا لوا دلج أدمالو 

لمددتو  الددذل يدددر ضدددم أمددر بددالحبس االحتيدداطي المفتددوح  دد  يدددر لددذلك ي ددتطيع ا
حك  نوايي ببراءتت أن يخاي  دضو او أدضاء محكما اإلحالدا او محكمدا الدنق  التدي 
ت ددببت يددي حب ددت احتياطيددا دون اإليددراد الم قددت دنددت ءذا ا ددتطاع ء بددات  دد  او تدددليس 

( 252يقددا لحكدد  المددادة )او  دددر او خطددأ مونددي ج ددي  قددد ت ددبؤ او ت ددببوا يددي وقودددت و 
مدددن قدددانون المرايعدددات الميدددرل، ويدددي حالدددا ءد دددار القاضدددي الدددذل ايددددر أمدددر الحدددبس 
االحتيدداطي المفتددوح يددان الدولددا تكددون ملزمددا بددالتعوي  يددي الحدداالت التددي نيددت دليوددا 

( مددددن قددددانون المرايعددددات الميددددرل ومددددن  دددد  ت ددددتطيع الرجددددوع دليددددت بمبددددالب 252المددددادة )
 حك  نوايي بضرورة تنفيذها. التضمينات التي يدر

نمددا يبدداح يقددط فوليددك افيددراد الددذين  وال يفددت  بدداؤ المطالبددا بددالتعوي  بشددك  وا ددع واال
كدددان المدددتو  المتدددويج ملدددز  شدددردا بنفقدددتو  وييمدددا ددددداه  ممدددن كدددان يتدددولج رددددايتو  بددددايع 

نتوددي الشدفقا او لع قدا القربدج يقدط يودذا ندوع مددن التبدرع  يدر ملدز  بدت ومدن المحتمد  أن ي
 .(32)يي أل وقت

مددددن كدددد  مددددا تقددددد  يددددرا الباحددددي ءن الظددددروف اال ددددت ناييا لي ددددت أمددددرا جديدددددة دلددددج 
قبدد   مانينددات القددرن الماضددي مددع اخدددت ف  المجتمددع الميددرل، ءذ تمتددد جددذورها ءلددج مدددا

أ بابوا وتنوع أشكالوا وضحاياها خايدا بعدد ال دورة وترجدع أ دباؤ ذلدك دندد الدبع  ءلدج 
 لدا المواطنين من هيبا الشرطا ال يما الخارجين دلج القانون. انك ار حاجز الخوف 

يتعامددد  مدددع الوضدددع الحدددالي دلدددج أن الظدددروف تايدددرت  األولويبددددو أنوددد  نوددددان  
والفريا أيبحت  انحا ل نتقا  من رجا  الشرطا الدذين قبضدوا دلديو  يدي جدراي   دابقا 

 ن افوان فن يدددددري  يدددددرا أندددددت قدددددد والثاااااانيوقددددددموه  لمحاكمدددددات رادددددددا قبددددد  ال دددددورة، 
الم تضدددعفين الجبدددارين يدددي افر  وأن كددد  يددداحؤ مدددا  أو نفدددوذ هدددو بالضدددرورة جبدددار 

                                                 
، 2116درا دا مقارندا، دار الفكدر الجدامعي، اإل دكندريا،  -محمد دبد اض المدر، الحدبس االحتيداطي (36)

 .512ع
(32)

  .412، ص4002، الديوان الوطني لألشغال التربوية، الجزائر، 5عه، التحقيق القضائي، طأحسن بوسقي 
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يا د يجؤ  رقتت واال دتي ء دلدج أموالدت، ويبددو ظداهرا أن جدراي  العندف تتكدون مدن دددة 
 دناير 
    لوك ءجرامي يم   دنف أو توديد با تخدا  القوة والعنف.أوال
خدا  العنددف وقددوع ضددرر ج ددي  يشددك  ترويعددا للمددواطنين   أن يترتددؤ دلددج ا ددتثانيااا

وتعددري   دد ما المجتمددع وأمنددت للخطددر، بدد  يكفددي مجددرد احتمددا  وقددوع خطددر يودددد أمددن 
 المواطن.
  أن يمدددس ال دددلوك ميدددلحا محميدددا قانوندددا كدددالحق يدددي الحيددداة أو يدددي  ددد ما ثالثاااا

 الج د أو   ما المنشلت العاما أو الخايا.
التددوازن بددين حمايددا افمددن القددومي الميددرل واحتددرا  حقددوق  ولكددن كيددف يمكددن تحقيددق

اإلن ددان، يددإذا كانددت القددوانين اال ددت ناييا  البددا مددا تشددك  انتواكددا لحقددوق اإلن ددان وخرقددا 
لمبدددأ الشددرديا واحتددرا  القددانون والددذل مددن الم كددد أن منظمددات المجتمددع المدددني والمراكددز 

اال دت ناييا بتحقيدق التدوازن وضدرورة احتدرا  الحقوقيا  تريضت بشددة ءذا مدا أخلدت القدوانين 
 حقوق اإلن ان وأن تقييد هذم الحقوق ال يمكن أن يكون ءال بأمر قضايي م بؤ.

دلمددا أن القددوانين اال ددت ناييا هددي تلددك القددوانين التددي تطبددق يددي مواجوددا خطددر حددا  
يدا بشددروط أن يوددد كيدان الدولدا وم   دداتوا لتحد  القدوانين اال دت ناييا محدد  القدوانين العاد

يكددون الخطددر حددا  ج ددي  يودددد كيددان الدولددا وم   دداتوا وأن تكددون القددوانين العاديددا  يددر 
مجديدددا يدددي مواجودددا الحالدددا وأن يكدددون تطبيدددق القدددوانين اال دددت ناييا م قدددت ينتودددي بانتوددداء 

 الخطر لتعود القوانين العاديا للعم .
اإلن دددان يتطلدددؤ وجدددود لدددذلك يدددأن تحقيدددق التدددوازن بدددين افمدددن القدددومي واحتدددرا  حقدددوق 

مرونددا يددي رد الفعدد  ليددد أل دمدد  يشددك  خطددرا دلددج افمددن العددا  ولكددن يددي نطدداق احتددرا  
حقدددوق اإلن دددان، وكدددذلك يدددي أن يكدددون رد الفعددد  محدددددا بنيدددوع  دددابقا والتدددي قدددد يترتدددؤ 
دليودا تقلدديع لضددمانات احتدرا  حقددوق اإلن ددان بيدورة م قتددا ومشددروطا بحيدي يددت  تعطيدد  

راءات القانونيدددا اال دددت ناييا لي دددو  التحدددرك ال دددريع يدددي مواجودددا الخطدددر الطعدددن دلدددج اإلجددد
وبحيي ال يمكن التخلي دن الضمانات الد توريا لحقدوق اإلن دان أ نداء مواجودا الخطدر بد  

 يتوقف م توا الحمايا قلي  من أج  تحقيق الميلحا العاما وهي حمايا أمن الوطن.
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لتحقددق مددن مدددا تددواير شددروط تطبيددق دلددج أن يكددون ذلددك كلددت تحددت رقابددا القضدداء ل
القددانون اال دددت نايي ومددددا التنا ددؤ بدددين الضدددرورة ورد الفعددد ، ذلددك أن الجدددزاء كلمدددا كدددان 
مقررا لضرورة ومتنا دبا مدع افيعدا  ومتيداددا مدع خطورتودا كدان متوايقدا مدع الضدمانات 

 الد توريا والتي قد تقتضي تقليع بع  الحقوق لمواجوا افخطار اال ت ناييا.
دليت يرا الباحي أن مير لي ت بحاجا ءلج قوانين ا ت ناييا جديدة لمواجودا جدراي  
العنف، ذلك أن القوانين الحاليدا قدادرة دلدج مواجوتودا وحمايدا أمدن ميدر ونظامودا العدا ، 
ذلك أن نيوع قانون العقوبات وقانون اإلجراءات الجناييا قدادرة دلدج أن تدردع كد  مدن 

 ما المدواطن  دواء كدان ذلدك يدي نيدوع جدراي  االدتدداء يعتدل دلج أمن المجتمدع و د
دلدددددج افشدددددخاع أو االدتدددددداء دلدددددج افمدددددوا  أو جدددددراي  الترويدددددع والتخويدددددف والم ددددداس 
بالطمأنيندددا )البلطجدددا( والمنيدددوع دليودددا يدددي قدددانون العقوبدددات يدددي بددداؤ جدددراي  الترويدددع 

لقددوة والتلددوي  ( مكددررة والتددي تجددر  وتعاقددؤ دلددج ا ددتعرا  ا125والتخويددف يددي المددادة )
بالعنف أو التوديد دون اإلخ   بأيا دقوبا أشد يدي ندع أخدر والتدي تجدر  وتعاقدؤ دلدج 

أو اإلضددرار بممتلكاتددت أو  ددلؤ مالددت أو الحيددو   ا ددتخدا  القددوة أو العنددف ضددد المددواطن
دلج منفعا منت أو التأ ير يي ءرادتت لفر  ال دطوة دليدت أو ءر امدت دلدج القيدا  بعمد  أو 

ج االمتنداع دندت أو لتعطيد  تنفيدذ القدوانين أو التشدريعات أو مقاومدا ال دلطات أو حملت دلد
كمددا يجددر  القددانون ويعاقددؤ كدد  مددن يتعددر  لتكدددير أمددن المددواطن أو  ،منددع تنفيددذ افحكددا 

 دددكينتت أو طمأنينتدددت أو تعدددري  حياتدددت و ددد متت للخطدددر وكدددذلك حمددد  اف دددلحا بكايدددا 
 رة.أنوادوا أو الاازات أو المواد الضا

وقددد تتضددادف العقوبددا مددن الحددبس ءلددي ال ددجن المشدددد الددذل قددد ييدد  ءلددي دشددرون 
 ددنا للجددن  والجنايددات التددي تقددع بندداء دلددج ارتكدداؤ جريمددا مددن الجددراي  ال ددابقا وقددد تكددون 

 العقوبا اإلددا  ءذا اقترن يع  الترويع والتخويف بارتكاؤ جريما قت .
فيددذ القددانون يددي قددوة وحددز  وربمددا قددد ومددن  دد  يددإن تحديددد المشددكلا ينحيددر يددي دددد  تن

يرجددع ال ددبؤ يددي دددد  تنفيددذ القددانون ءلددج تراجددع جودداز الشددرطا وتكا ددلت دددن تنفيددذ موامددت 
لفترة طويلا وهو ما  ادد يي زيدادة االنفد ت افمندي والتجدر  دلدج ارتكداؤ أيعدا  العندف 

ح ن  ير العمد  كما أن م   ا القضاء دليوا م يوليا كبيرة يي تحقيق العدالا الناجزة و 
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من خ   توخي الحذر دند وضدع التكييدف القدانوني اليدحي  لودذم الجدراي  وكدذلك  دردا 
ددددداد القضدددايا للفيددد  ييودددا مدددع مرادددداة ا دددتظوار الظدددروف المشدددددة  ءنجددداز التحقيقدددات واال

 للعقوبا يي جراي  البلطجا وضرورة متابعا ءجراءات تنفيذ افحكا .
 يا دددي بدددين النخدددؤ والطبقدددات يدددي المجتمدددع  كمدددا ويدددرا الباحدددي أيضدددا أن اليدددراع

ن  الميددرل والتددي ت ددتطيع ر دد  مددا تمددر بددت ميددر مددن ظددروف أن تحيددا حيدداة معقولددا واال
ءيددرار هددذم الطبقددات دلددج تخددوين اآلخددرين أو ال ددخريا مددنو  أمددا  أدددين طبقددات الشددعؤ 

يدي  افخرا التي تعدانج الدنقع الشدديد يدي االحتياجدات اف ا ديا مدع بدايدا لفقددان افمد 
ذا أ دتمر الحدا  دلدج مدا هدو دليدت  دوف تبددأ مرحلدا  التايير ويقدان ال قا يدي الحكومدا واال

 جديدة من الفوضج وحرؤ الشوارع.
 الخاتمة

بعد أن ويقنا اض دز وج  وانتوينا من بح نا يي موضدوع الحدبس االحتيداطي المفتدوح 
 2131( ل دنا 11قد  )المدة يي ضوء أحكا  قانون اإلجراءات الجناييا الميرل المعد  ر 

 تويلنا ءلج نتايج دديدة وجملا من التوييات نوجزها دلج النحو اآلتي 
 النتائج:

( مددن قددانون اإلجددراءات الجناييددا الميددرل 341الحظنددا يددي التعدددي  افخيددر للمددادة ) -3
الضدددبابيا ودجدددزم ددددن حمايدددا الحقدددوق الد دددتوريا لميدددراد وضدددمان الحدددد افدندددج لعدددد  

 2131( مددن اإلددد ن الد ددتورل لعددا 1الشخيدديا ر دد  أن المددادة )الم دداس بحريدداتو  
تددنع دلدج أن "الحريددا الشخيديا حددق  2134 لعدا  ( مددن د دتور ميددر54والمدادة )

طبيعي وهي ميدونا ال تمدس وييمدا دددا حالدا التلدبس ال يجدوز القدب  دلدج احدد او 
..."، ومددن تفتيشددت او تقييددد حريتددت بددأل قيددد ءال بددأمر قضددايي م ددبؤ ي ددتلزمت التحقيددق

 دد  يددأن المشددرع لدد  يددتمكن مددن تحقيددق التددوازن مددا بددين متطلبددات التحقيددق يددي جميددع 
 مراح  الددوا الجزاييا وحقوق المتو  يي النظا  اإلجرايي الميرل.

أن محكمددا الددنق  قضددت دلددج ضددوء هددذم المددادة قبدد  تعددديلوا بإلادداء حكدد  ال ددجن  -2
وأمرت بدإخ ء  دبيلت بعددما ا دتنفد الم بد اليادر بحق الرييس ال ابق ح ني مبارك 

مددددد الحدددبس االحتيددداطي المقدددررة ضددددم وأن هدددذا التعددددي  يعدددد انتوددداك يدددري  لحدددق 
ال ددجناء بميددر، حيددي أنددت يبددي  لمحكمددا اإلحالددا أو الددنق  ءذا كددان الحكدد  يددادرا 
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باإلددا  أو ال جن الم بد أن تأمر بحدبس المدتو  احتياطيدا لمددة خم دا وأربعدين يومدا 
تجديددد دون أن تتقيددد بمدددة ال ددنتين كحددد أقيددج للمدددة المنيددوع دليوددا يددي قابلددا لل
 (  لفا وهو ما يتي  حبس المتو  لمدة  ير محددة.341المدة )

ءن ءيدددار م دد  هددذم التعدددي  التشددريعي يودددف ءلددج التضددييق دلددج الحقددوق والحريددات  -1
لدديمقراطي مما يتنايج مع ودد ال لطات الجديددة بوضدع ميدر دلدج طريدق االنتقدا  ا

 واحترا  حقوق اإلن ان.
ءن هذا التعدي  التشريعي الدذل وضدع أ ا دا كدإجراء احتدرازل لمندع العبدي بافدلدا أو  -4

و   أوامددر الحددبس االحتيدداطي ءلددج ءجددراء يكددون اقددرؤ ءلددج  خشدديا هددروؤ المددتو   دديوحم
ضددفاء يددباا قانون يدددا العقوبددا ال ددالبا لحريددا المتومددين ممددا يشدددك  انتواكددا لحقوقددت واال

 ل دتقاالت التي طالت العديد من المعارضين للنظا  الحاك  يي مير".
ءن اإلقدددا  دلددج هددذا التعدددي  التشددريعي مدددداة للقلددق دلددج حقددوق اإلن ددان يددي ميددر  -5

ءضددايا ءلددج مخالفتددت للعوددود والموا يددق الدوليددا، حيددي جدداء يددي العوددد الدددولي الخدداع 
عا "يوحظددر توقيددف أحددد أو ادتقالددت تع ددفا بددالحقوق المدنيددا وال يا دديا يددي مادتددت التا دد

وال يجدددوز حرمدددان أحدددد مدددن حريتدددت ءال ف دددباؤ يدددنع دليودددا القدددانون وطبقدددا ل جدددراء 
المقدددرر ييدددت". وأوضدددحت اللجندددا المعنيدددا بحقدددوق اإلن دددان يدددي معدددر  تف ددديرها لودددذم 
ا المادة دلج أن االدتقا  يمكن أن يكون تع فيال حتدج لدو تد  ويقدال للقدانون ءذا كدان هدذ
افخيددر يتضددمن دنايددر دددد  الم يمددا والظلدد  ودددد  القدددرة دلددج التنبدد  وبدددون شددك 

( يفتقدر ءلدج هدذم الميدزات 341يإن التعدي  التشريعي الجديد الذل أدخ  دلج المدادة )
ال  ي، مما يجع  أل ادتقا  بموجبت تع فيال خيويال فنت يطي  أمدد االدتقدا  ءلدج 

 يترة يعجز المتو  أن يتنبأها.
ءن اللجدددددوء ءلدددددج ءجدددددراءات الحدددددبس االحتيددددداطي المفتدددددوح المددددددة يعدددددد و ددددديلا للتنكيددددد   -6

بالمتومين وتعذيبو  وا تا   الوقت إلخفاء معال  و  ار االنتواكات، ومدن  د   ديكون 
هددددذا التعدددددي  التشددددريعي الددددذل يشددددك  خطددددرا حقيقيددددا دلددددج القددددانون الميددددرل بدايددددا 

يق دلدج نشداط الحقدوقيين والمددايعين ددن لتعدي ت قانونيا أخدرا الوددف منودا التضدي
حقوق اإلن ان وقمع المعارضين، ذلك أن قرينا البراءة هي افي  والخرود ددن هدذا 



 المدةإشكالية الحبس االحتياطي المفتوح 

 مازن خلف ناصر الشمريد.  م. أ.

 

22 

افيددددد  وتقويضدددددت ال يجدددددوز بتشدددددريع الحدددددبس االحتيددددداطي المفتدددددوح، يمدددددن افيدددددو  
 القانونيا والقوادد الم تقرة أن اال دت ناء ال يقداس دليدت وال يجدوز التو دع ييدت، كمدا أن
الحريددات الشخيدديا وحمايددا المجتمددع مددن الجريمددا قيمتددان ال تفددوق ءحددداهما افخددرا 

 من حيي افهميا.
 التوصيات:

ضدددرورة ءلدددزا  ال دددلطات القضددداييا يدددي مرحلدددا المحاكمدددا او مرحلدددا الدددنق  بت دددبيؤ  -3
ال تعددار  ذلدددك مددع ايتدددرا   أوامرهددا القضدداييا بدددالحبس االحتيدداطي المفتدددوح المدددة واال

للمتو  العم  دلج ييا ا ضوابط محددة تجع  الحدبس االحتيداطي يدي أي  البراءة 
بدالتراجع ددن هدذا التعددي  الحدود الطبيعيا والضروريا التي ال تضدر بحقدوق اإلن دان 

والعم  دلج تبني قدوانين تيدون الحريدات وت كدد ر بدا ال دلطات الحاكمدا يدي التوجدت 
 نحو الديمقراطيا واحترا  حقوق اإلن ان.

يحددددد بدددنع يدددري  مدددن هدددي الجودددا التدددي ي دددتأنف أمامودددا افمدددر اليدددادر  اندددت لددد  -2
بالحبس االحتياطي المفتوح ءذا ما يدر من محكما اإلحالا او محكما الدنق ، ذلدك 

وان كاندددت قدددد خولدددت  2116 ( ل دددنا345( المعدلدددا بالقدددانون رقددد  )362ءن المدددادة )
ر اليددادر مددن هددذم الدددايرة المختيددا يددي محكمددا الجنايددات النظددر يددي ا ددتأنف افمدد

المحكما بالحبس االحتياطي للمتو  او اإليراد الم قت دندت ءال أنودا أ فلدت يد حيا 
هذم الدايرة يي نظر افمر اليدادر بالتمديدد الم دتمر للحدبس االحتيداطي مدن محكمدا 
اإلحالا او الدايرة المختيا بنظر ا تيناف افمدر اليدادر مدن محكمدا الدنق . دليدت 

( مدددن قدددانون اإلجدددراءات الجناييدددا 362رل ءلدددج تعددددي  المدددادة )المشدددرع الميددد ناااد و
ضدددمانا واحترامدددا لقريندددا البدددراءة  2116 ( ل دددنا345الميدددرل المعدددد  بالقدددانون رقددد  )

 المفترضا بحق أل ءن ان.
العمدد  دلددج يدديا ا ضددوابط محددددة تجعدد  الحددبس االحتيدداطي يددي الحدددود الطبيعيددا  -2

بدددالتراجع دددن هدددذا التعدددي  والعمددد  دلدددج  والضددروريا التدددي ال تضددر بحقدددوق اإلن ددان
تبنددددي قددددوانين تيددددون الحريددددات وت كددددد ر بددددا ال ددددلطات الحاكمددددا يددددي التوجددددت نحددددو 

 الديمقراطيا واحترا  حقوق اإلن ان.
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وضددددع مددددذكرة شدددداملا دددددن قوادددددد الحددددبس االحتيدددداطي واقتراحددددات لتعديلددددت مددددن اجدددد   -1
لويددو  لتويدديات محددددة التويدد  ءلددج حدد  شددكاوا المحتجددزين تمويدددا لمناقشددتوما وا

 .تريع لوزراء العد  والداخليا والنايؤ العا  ومجلس حقوق اإلن ان
القيددا  بدددإجراء البحدددي الفعلدددي يدددي شددكاوا مجلدددس حقدددوق اإلن دددان الميدددرل الخايدددا  -4

باالدتقدددا  المتكدددرر والحدددبس االحتيددداطي المفتدددوح للدددرد دلدددي المجلدددس بنتدددايج ايجابيدددا 
جراء حوار مفتوح معت للحد   .من حج  تلك الظاهرةواال

نق  اليورة الحقيقيا وشكاوا المواطنين كاملا لوزارة الداخليا والنيابدا العامدا للتعجيد   -5
ددددادة النظدددر يددي اإلجدددراءات الحاليدددا المتبعدددا حتدددج ي دددتفيد  باتخدداذ القدددرارات ال زمدددا واال

   منوا أكبر ددد من المحبو ين احتياطيا ولمدد طويلا.
 جعدد  الحددبس االحتيدداطي ءجددراء احتددرازل ولدديس أشددبت بالعقوبددا ضددرورة الحفدداظ دلددج -6

حاطتددت بضددمانات كاييددا تحددو  دون تحولددت النتودداك حريددا اإلن ددان الحقيقيددا وحريددا  واال
التنقدد  اللددذين كفلومددا الد ددتور القددانون وال يددت  تقييدددهما ءال دلددج  ددبي  اال ددت ناء ويددي 

ا امتدددادم لفتددرة طويلددا والحكدد  أضدديق الحدددود وضددرورة تدددارك اآل ددار ال ددلبيا يددي حالدد
 ببراءة المتو  بتعويضت ماديا ومعنويا بنيوع تشريعيا جديدة.

أن يكون هناك قا  متخيع ي مج قاضي الحبس االحتيداطي يكدون م د وال ددن  -2
ءيدددار قددرارات الحددبس االحتيدداطي وتجديددد الحددبس االحتيدداطي أو اإليددراد دددن المددتو  

 ا النق .بدال من محكما اإلحالا أو محكم
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 ثانيا: التشريعات المصرية

 * الدساتير

 .2131رل لعا اإلد ن الد تورل المي -3
 .2134د تور مير لعا  -2

 
 * القوانين

 .3551لعا   351قانون اإلجراءات الجناييا الميرل رق  -3
 .3556لعا  156قانون تنظي  ال جون المرق  -2
 .3551قانون الطوارئ الميرل لعا  -1
 لقانون اإلجراءات الجناييا الميرل. 2116ل نا 345قانون التعدي  المرق  -4
 لقانون اإلجراءات الجناييا الميرل. 2131ل نا 11التعدي  المرق قانون  -5

 


