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مـقـدمـة
أكد الدستور املرصي عىل حق االستعانة مبحام، ونص عىل رضورة متكني من تُقيد حريته من االتصال مبحاميه، ونهى عن 
استجوابه إال يف حضور محام، وأكد عىل عدم جواز محاكمة أي متهم يف جرمية يجوز فيها الحبس، إال يف حضور محام.١  كام 
أكد الدستور عىل رضورة توفري ضامنات الدفاع عن النفس للمتهم يف محاكمة قانونية عادلة.٢ وجعل الدستور من استقالل 
املحاماة وحامية حقوقها أحد ركائز تلك الضامنات.٣ فضال عن ذلك، اعترب الدستور أن املحاماة رشيًكا للسلطة القضائية يف 

تحقيق العدالة وسيادة القانون، ونص عىل توفري الحامية للمحامي أثناء تأدية عمله.٤ 

تأديته  وتعرقل  حقوقه  من  وتنتقص  القانونية  أدواته  استخدام  من  تحرمه  ظروف  يف  مبهمته  يقوم  أن  للمحامي  ميكن  ال 
لواجباته وال تحرتم الحصانة املكفولة بالقانون لعالقته مبن مُيثله، خاصة لو كان متهاًم. واالستعانة مبحامي تعني االستعانة 
مبا يقوم به من أعامل وما يتمتع به من حقوق وما عليه من واجبات، باإلضافة إىل ما ميلكه من معرفة قانونية بالطبع. وال 
يقترص حق كل من تُقيد حريته أو يُتهم يف االستعانة مبحام، عىل مجرد السامح بوجود شخص حاصل عىل ترخيص مبزاولة 
مهنة املحاماة بجانب املتهم، فحق االستعانة مبحام يتجاوز ذلك إىل رضورة توفري كل الضامنات الالزمة ألن يكون املحامي 

قادًرا عىل وُمَمكن من مامرسة عمله باستقالل وبحرية. 

أعامل املحاماة متعددة، وأهمها متثيل إرادة األفراد والدفاع عن مصالحهم وتقديم املشورة القانونية لهم.٥ ويف هذا اإلطار، ال 
ال  ميكن تصور قيام املحامي بعمله، سواء يف متثيل إرادة املتهم أو يف تقديم املشورة القانونية بشكل سليم، دون تواصل فعَّ
الة مبحام دون  بني الطرفني، بني صاحب الحق ومن ينطق بلسانه وميثله؛ وهكذا ميكن القول أنه ال استعانة حقيقية وفعَّ

ال بني املحامي واملتهم. ضامن التواصل الفعَّ

نص القانون رصاحة عىل عدم جواز إخالل السلطات بـ ”حق املتهم باالتصال دامئًا باملدافع عنه بدون حضور أحد“٦. وذلك 
تحسبًا من أن ييسء عضو النيابة أو قايض التحقيق تقدير سلطته، خالل إصدار األمر مبنع الزيارة عن املحبوس احتياطيًا؛ 
فيتسبب يف حرمانه من التواصل مع محاميه. وهكذا أيًضا يحمي القانون املتهم من تعسف إدارة السجن، أو مقر االحتجاز، 
يف تنفيذ أمر الحبس االحتياطي أو أمر منع الزيارة؛ فتمنع املحامي من مقابلة موكله. وميكن القول أن االلتزام بتطبيق أحكام 

١ - املادة ٥٤ من الدستور املنشور بالعدد ٣ مكرر (أ) من الجريدة الرسمية بتاريخ ١٨ يناير ٢٠١٤. 
٢ - املادة ٩٦ من الدستور.
٣ - املادة ٩٨ من الدستور.

٤ - املادة ١٩٨ من الدستور. 
٥ - املادة ٣ من قانون املحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ املنشور بالعدد ١٣ (تابع) بالجريدة الرسمية بتاريخ ٣١ مارس ١٩٨٣ وتعديالته.

٦ - تنص املادة ١٤١ من قانون اإلجراءات الجنائية رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠   املنشور بالعدد ٩٠ من الوقائع املرصية الصادر بتاريخ ١٥ أكتوبر ١٩٥١ عىل أن ”لنيابة 
العامة ولقايض التحقيق يف القضايا التي يُندب لتحقيقها يف كل األحوال أن يأمر بعدم اتصال املتهم املحبوس بغريه من املسجونني وبأال يزوره أحد وذلك بدون 

إخالل بحق املتهم باالتصال دامئًا باملدافع عنه بدون حضور أحد.“ 



٦

هذا النص يحول دون أن يصبح القبض والحبس االحتياطي أداة لحرمان املتهم من أحد أركان العدالة. 

األسئلة  بعض  لطرح  يدفعنا  للمهنة؛  اليومية  املامرسة  يف  املحامني  يواجه  ما  ظل  يف  والقانون،  الدستور  نصوص  تأمل  إن 
األساسية التي تدور حول حق املتهم يف االستعانة مبحام وحق التواصل معه. وفيام ييل أبرزها: هل تتوافق القوانني واللوائح 
حق  مرص  يف  الجنائية  العدالة  منظومة  تحرتم  فعًال  وهل  الدستور؟  عليه  نص  ما  مع  بها  املعمول  واإلجراءات  والتعليامت 
االستعانة مبحام؟ وهل بالفعل مُتّكن السلطات الشخص املحروم من الحرية ومحاميه من التواصل مع بعضهام البعض طوال 
مراحل املحاكمة؟ وهل طرق التواصل املتاحة واملسموح بها تجعل منه تواصالً فّعاالً يؤدي إىل تحقيق أهدافه؟ وهل اإلخالل 

ال بني املتهم ومحاميه يعد انتهاكًا للحق يف محاكمة عادلة؟   بحق التواصل الفعَّ

يكشف هذا الدليل عن عدد غري قليل من األمور التي تعيق حق الشخص املوجود يف قبضة السلطات يف االستعانة مبحام، 
ومتنع أو تقيد قدرتهام عىل التواصل مع بعضهام البعض بفاعلية، وتَظهر تلك العراقيل خالل كافة مراحل املحاكمة دون 
استثناء. ويتم ذلك إما استناًدا إىل نصوص قانونية أو االمتناع عن تطبيق نصوص أخرى تحمي ذلك الحق، أو عرب استغالل 
بعض الثغرات يف اللوائح والتعليامت، وهناك املامرسات التي فرضت نفسها يف الواقع العميل، دون سند من قانون، ولكنها 

ترسخت وأصبحت مبثابة قواعد متعارف عليها. 

يبدو أن منع املحامني من الحديث إىل موكليهم، أو وضع قيود عىل ذلك، أصبح مامرسة واسعة النطاق تؤرق قطاع كبري من 
املحامني. ظهر ذلك بجالء يف التوصيات الصادرة عن مؤمتر املحامني العام السنوي، الذي عقدته نقابة املحامني يف سبتمرب 
٢٠١٨، وجاء يف مقدمة تلك التوصيات رضورة أن يصدر النائب العام كتب دورية تسعى إىل ”تطبيق نصوص مواد القانون 
... التي تقيض بعدم الفصل بني املتهم ومحاميه يف كافة مراحل التحقيق والدعوى“٧ لكن حتى وقت إصدار هذا الدليل، مل 
يُعلن مجلس النقابة عن أي مشاورات مع النائب العام بشأن إصدار مثل تلك الكتب الدورية، وغري ذلك من التعليامت 

ذات الصلة، أو اتخاذ أي خطوات عملية؛ يف سبيل تنفيذ توصية مؤمتر املحامني. 

٧ -  صالح عبد الله، بالتفاصيل: توصيات مؤمتر املحامني السنوي املنعقد بالغردقة، الوطن، ٢٧ سبتمرب ٢٠١٨.
https://www.elwatannews.com/news/details/3687868
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3ن هذا الدليل والغرض منه

يسعى هذا الدليل إىل تعزيز حق األفراد يف محاكمة جنائية عادلة، وتفعيل الحق يف التواصل بني املحامي وموكله، وذلك عرب 
رفع الوعي القانوين للمحامي حديث العهد يف مامرسة املحاماة بحق التواصل وأسسه الدستورية والقانونية وأهميته وكيفية 
إنفاذه ومواجه معوقاته. ويف هذا اإلطار، يركز الدليل عىل السياسات والتعليامت والسلوكيات التي ينتهجها القامئون عىل 
منظومة العدالة يف مرص؛ والتي تتسبب يف منع أو إعاقة أو إضعاف حق الشخص املحروم من الحرية يف االستعانة مبحام 
والتواصل معه بفاعلية. ويطرح الدليل مجموعة من األفكار واملقرتحات ملساعدة املحامني يف التعامل مع تلك السياسات 
ومع مسبباتها. ونطمح أن يساهم الدليل يف مساعدة املحامني عىل تغيري تلك السياسات، سواء من خالل عمليات التقايض 

أو املامرسات الفعلية، أو من خالل العمل الجامعي للمحامني تحت مظلة نقابتهم.  

إن دور نقابة املحامني ال يقترص عىل ضامن معاملة املحامي باحرتام، وارتدائه الزي الالئق، وتوفري الخدمات النقابية؛ بل 
يشمل أيًضا حامية مهنة املحاماة ذاتها، ومتكني املحامني من القيام بواجباتهم يف الدفاع عن موكليهم دون معوقات. لذا 
يسعى هذا الدليل عرب تقديم مجموعة من املقرتحات للنقابة  إىل أن يكون لنقابة املحامني يف مرص دورا أكرث فاعلية يف 
ضامن متكني أعضائها من القيام بدورهم الدستوري والقانوين كامال دون انتقاص؛ من أجل تعزيز سيادة القانون وحق الدفاع 

والحق يف املحاكمة العادلة.

املشكالت  طبيعة  لتحديد  الدليل  بهذا  االستعانة  العادلة،  املحاكمة  يف  بالحق  املعنية  اإلنسان،  حقوق  ملنظامت  ميكن  كام 
والسياسات التي تعيق الحق يف االستعانة مبحام، خالل وضعها لخطط عمل الحمالت أو إجراءات التقايض االسرتاتيجي.



٨

هذا الدليل وكيفية استخدامه
يتكون هذا الدليل من ستة فصول، تبدأ بفصل متهيدي يركز عىل الحق يف االستعانة مبحام والتواصل معه، ويوضح كيف ميكن 
للتواصل بني املحامي وموكله املحروم من الحرية أن يكون فّعاال. أما بقية الفصول يتناول كل منها أحد مراحل املحاكمة، 
ومكان الشخص املحروم من الحرية خاللها. ويعرض كل فصل ما ينص عليه القانون بشأن حق الشخص املحروم من الحرية 
يف االستعانة مبحام والتواصل معه يف تلك املرحلة وذلك املكان، مع استعراض ما تنص عليه اللوائح والتعليامت - إن وجدت 

- وما يتم يف الواقع. 

الفصل األول من هذا الدليل يركز عىل تواصل املحامي مع الشخص املوجود يف قبضة السلطات، سواء يف أقسام الرشطة 
إجراءات  الثاين  الفصل  ويتناول  له.  التابعة  االحتجاز  ومقرات  الوطني  األمن  قطاع  لدى  أو  بها،  امللحقة  االحتجاز  ومقرات 
تواصل املحامي مع املحروم من الحرية أثناء وجوده يف أماكن التحقيق وقبل بدء استجوابه أو النظر يف أمره. وفيام يناقش 
الفصل الثالث املعوقات التي تحول دون تواصل املحامي مع املتهم داخل غرفة االستجواب وأثنائه، فإن الفصل الرابع يرصد 
املعوقات التي من شأنها تقييد أو منع تواصلهام داخل قاعة املحكمة. ويستعرض الفصل الخامس واألخري العراقيل التي قد 
متنع التواصل بني املحامي واملتهم املودع يف السجن، سواء بسبب حبس املتهم احتياطيًا أو تنفيًذا لحكم قضايئ أو ألي سبب 

آخر. ويشمل كل فصل مجموعة من األفكار واملقرتحات للمحامني والنقابة.

اعتمد هذا الدليل عىل نصوص الدستور املتعلقة بالحق يف املحاكمة العادلة والحق يف الدفاع وحق االستعانة مبحام والنصوص 
املتعلقة باملحاماة والحريات، باإلضافة إىل أحكام املحكمة الدستورية العليا، كمرجع أسايس ومعيار رئييس لبيان مدى التزام 
القامئون عىل العدالة الجنائية بالحق يف االستعانة مبحام. كام اسرتشد الدليل باملبادئ األساسية بشأن دور املحامني،٨ وقواعد 
سبل  بشأن  وتوجيهاتها  املتحدة  األمم  ومبادئ  مانديال)٩  نيلسون  السجناء (قواعد  ملعاملة  الدنيا  النموذجية  املتحدة  األمم 

الحصول عىل املساعدة القانونية يف نظم العدالة الجنائية.١٠

وميكن للقارئ اختيار الفصل الذي يحتاج لالطالع عليه؛ وذلك وفًقا ملرحلة املحاكمة واملكان الذي يوجد فيه املحروم من 
الحرية. أما يف حال رفض الدولة االعرتاف بحرمان الشخص من الحرية، أو حال إخفاء مكانه أو إخفاء مصريه، ميكن الرجوع 

للبند ١\٣ الخاص باالختفاء القرسي. 

٨ - اعتمدها مؤمتر األمم املتحدة الثامن ملنع الجرمية ومعاملة املجرمني املعقود يف هافانا من ٢٧ أغسطس إىل ٧ سبتمرب ١٩٩٠.
٩ - اعتمدت الجمعية العامة مبادئ األمم املتحدة قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء

(قواعد نيلسون مانديال) بتاريخ ١٧ ديسمرب ٢٠١٥ القرار ٧٠\١٧٥.
١٠ - اعتمدت الجمعية العامة مبادئ األمم املتحدة وتوجيهاتها بشأن سبل الحصول عىل املساعدة القانونية

يف نظم العدالة الجنائية يف ٢٠ ديسمرب ٢٠١٢ القرار ٦٧\١٨٧.



٩

عن ال;تب
عادل رمضان محامي باملبادرة املرصية للحقوق الشخصية منذ ٢٠٠٤. شارك يف عام ٢٠١٤ يف برنامج زمالة PILnet بكلية 
الرشق  لسياسات  التحرير  معهد  زمالة  برنامج  يف  وشارك  األمريكية.  املتحدة  الواليات  نيويورك،  كولومبيا،  جامعة  القانون 
األوسط. وعمل بشكل استشاري مع منظمة األمم املتحدة للطفولة (يونيسيف). كتب وشارك يف كتابة العديد من الدراسات 
والتقارير واألبحاث القانونية املتعلقة بحقوق اإلنسان، وقام بنرش العديد من املقاالت يف عدد من الصحف واملواقع القانونية. 

 (TIMEP)وسط ق ا?< ABلسياسات ال FGد التحرIعن م

يهدف معهد التحرير لسياسات الرشق األوسط(TIMEP) لتقديم الخربات ووجهات النظر املحلية  وإدماجها يف نقاشات 
ُصناع القرار حول السياسات املتعلقة مبنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا، وذلك لتعزيز الشفافية والعدالة و املسؤولية 

يف مجتمعات املنطقة.

و من خالل التفاعل املبارش، وطرح التحليالت، والدعوة للقاءات متخصصة، وتقديم الدعم التقني، يعمل معهد التحرير 
عىل خلق مساحة حوار تهدف إليجاد الحلول، وتشبيك صناع التغيري،وتفعيل وحدة قانونية لتوفري دعم مؤسيس للمحامني 

واملجتمع الحقوقي وتعزيز القانون.



١٠

حام والتواصل معه  NO هيدي: حق ا?ستعانة VO فصل

املحامي يف مرص هو الشخص الذي لديه املعرفة القانونية والحاصل عىل اإلجازة العلمية، واملقيد اسمه بأحد جداول النقابة 
العامة للمحامني، باإلضافة إىل بعض الرشوط األخرى.١١ ويقوم املحامي مبهام عدة، يأيت عىل رأسها متثيل املوكل أمام الجهات 

القضائية واإلدارية، والرتافع والدفاع عن حقوق األشخاص ومصالحهم، وتقديم املشورة القانونية.١٢ 

وقد ألزم القانون كافة السلطات بتقديم التسهيالت للمحامي، ومتكينه من أداء أعامل املحاماة سابقة الذكر، وأمر القانون 
بعدم جواز رفض أي من طلبات املحامي دون مسوغ قانوين يربر الرفض.١٣ ويكفل القانون حق املحامي يف االعرتاض عىل أي 
أمر ينتهك حقوق من ميثلهم،١٤ وحق الرتافع يف حرية دون مساءلة.١٥ هذا فضال عن أن املحاماة، وفًقا للدستور، مهنة حرة 

تشارك يف تحقيق العدالة وسيادة القانون، وميارسها املحامي مستقًال.

بشكل أسايس، فإن دور املحامي أن يقوم مبا أوكل إليه وفًقا لطلبات املوكل وكيفام يرى مصلحته. ويتوىل املحامي «متثيل 
موكله يف النزاع املوكل فيه يف حدود ما يعهد إليه وطبًقا لطلباته“.١٦ مع احتفاظ املحامي بـ ”حرية دفاعه يف تكييف الدعوى 
وعرض األسانيد القانونية طبًقا ألصول الفهم القانوين السليم“.١٧ كام يتمتع بحرية قبول أو عدم قبول القضية املعروضة، وفًقا 
ملا متليه عليه قناعاته.١٨ وللمحامي حق االنسحاب من الدفاع ولو كان منتدبًا من قبل املحكمة وذلك فًقا للضوابط املنصوص 
عليها يف القانون،١٩ إذا ما استشعر أنه لن يؤدي واجبه بأمانة وكفاية،٢٠ ولن يتمكن من الوفاء مبا أقسم عليه.٢١ فإذا قبل 

املحامي الوكالة أو االنتداب؛ عليه أن يبذل غاية جهده وعنايته للدفاع عن املصالح التي عهدت إليه.٢٢

ونظرًا لألهمية البالغة لدور املحامي؛ اعتمد مؤمتر األمم املتحدة الثامن ملنع الجرمية ومعاملة املجرمني الذي عقد يف هافانا 
من ٢٧ أغسطس إىل ٧ سبتمرب ١٩٩٠ وثيقة أطلق عليها اسم ”مبادئ أساسية بشأن دور املحامني“٢٣، وجاء فيها تحت بند 

”ضامنات أداء املحامني ملهامهم“ ما ييل: 

١١ - املادة ١٣ من قانون املحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ املنشور بالعدد ١٣ (تابع) بالجريدة الرسمية بتاريخ ٣١ مارس ١٩٨٣. 
١٢ - املادة ٣ من قانون املحاماة.

١٣ - املادة ٥٢ من قانون املحاماة. 
١٤ - املادة ٣٣٣ من قانون اإلجراءات الجنائية رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ املنشور بالعدد ٩٠ من الوقائع املرصية الصادر بتاريخ ١٥ أكتوبر ١٩٥٠.

١٥ - املادة ٤٧ من قانون املحاماة. 
١٦ - املادة ٧٧ من قانون املحاماة.

١٧ - املصدر السابق.
١٨ - املادة ٤٨ من قانون املحاماة.
١٩ - املادة ٦٤ من قانون املحاماة.
٢٠ - املادة ٦٣ من قانون املحاماة.

٢١ - املادة ٢٠ من قانون املحاماة. 
٢٢ - املادة ٦٣ من قانون املحاماة.

٢٣ - ميكن االطالع عىل النص الكامل للمبادئ عىل الرابط التايل: 
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b044.html



١١

” ١٦. تكفل الحكومات ما ييل للمحامني:
(أ) القدرة عىل أداء جميع وظائفهم املهنية بدون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غري الئق،

(ب) القدرة عىل االنتقال إىل موكليهم والتشاور معهم بحرية داخل البلد وخارجه عىل السواء،
(ج) عدم تعريضهم وال التهديد بتعريضهم، للمالحقة القانونية أو العقوبات اإلدارية واالقتصادية وغريها نتيجة 

قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعايري وآداب املهنة املعرتف بها.
١٧. توفر السلطات ضامنات حامية كافية للمحامني، إذا تعرض أمنهم للخطر من جراء تأدية وظائفهم.

١٨. ال يجوز، نتيجة ألداء املحامني ملهام وظائفهم، أخذهم بجريرة موكليهم أو بقضايا هؤالء املوكلني.
١٩. ال يجوز ألي محكمة أو سلطة إدارية تعرتف بالحق يف الحصول عىل املشاورة أن ترفض االعرتاف بحق أي محام 
يف املثول أمامها نيابة عن موكله، ما مل يكن هذا املحامي قد فقد أهليته طبقا للقوانني واملامرسات الوظيفية 

وطبقا لهذه املبادئ.
٢٠. يتمتع املحامون بالحصانة املدنية والجنائية بالنسبة للترصيحات التي يدلون بها بنية حسنة، سواء كان ذلك 
يف مرافعاتهم املكتوبة أو الشفهية أو لدى مثولهم أمام املحاكم أو غريها من السلطات التنفيذية أو اإلدارية.

٢١. من واجب السلطات املختصة أن تضمن للمحامني إمكانية االطالع عىل املعلومات وامللفات والوثائق املناسبة 
التي هي يف حوزتها أو تحت ترصفها، وذلك لفرتة تكفي لتمكينهم من تقديم مساعدة قانونية فعالة ملوكليهم، 

وينبغي تأمني هذا االطالع يف غضون أقرص مهلة مالمئة.
إطار  يف  وموكليهم  املحامني  بني  تجري  التي  واملشاورات  االتصاالت  جميع  رسية  وتحرتم  الحكومات  تكفل   .٢٢

عالقاتهم املهنية.“

وفيام يتعلق بالحق يف ”االستعانة باملحامني والحصول عىل الخدمات القانونية“ نصت املبادئ عىل أن: 

”١. لكل شخص الحق يف طلب املساعدة من محام يختاره بنفسه لحامية حقوقه وإثباتها، وللدفاع عنه يف جميع 
مراحل اإلجراءات الجنائية.

٢. تضمن الحكومات توفري إجراءات فعالة وآليات قادرة عىل االستجابة تتيح االستعانة باملحامني بصورة فعالة وعىل 
قدم املساواة لجميع األشخاص املوجودين يف أراضيها والخاضعني لواليتها، دون متييز من أي نوع، ...“



١٢

\ ا]اFZ وموYه F]التواصل ب
ال تنبع الحاجة للمحامني من امتالكهم املعرفة القانونية أو رضورة حضورهم مع املتهمني يف معظم املحاكامت فحسب، 
ولكن هناك أمور أخرى متيز عالقة املحامي مبوكله وتضفي عليها الحصانة. فاملحامي ملزم، بحكم القانون، بالعمل فقط 
ملصلحة موكله، وال يجوز له القيام بعمل يتسبب يف اإلرضار مبوكله.٢٤ وهذا يعزز االطمئنان والسكينة لدى املوكل ويعزز 
ثقته يف املحامي واملحاماة. واملحامي ملزم بعدم الكشف عن أي معلومة أدىل له بها املوكل إال بترصيح منه،٢٥ ومنع القانون 
إلزام املحامي بالشهادة أو إجباره عىل تقديم أي معلومة للسلطات - ولو يف إطار تحقيق جنايئ - حصل عليها من موكله؛ 
إال يف حال كان ذلك بغرض ارتكاب جرمية يف املستقبل.٢٦ ويحظر القانون عىل السلطة أن تقوم بضبط املراسالت املتبادلة 
الشعور  ترسيخ  بهدف  وذلك  املحامي؛  لدى  املودعة  واملستندات  األوراق  عىل  لالطالع  تسعي  أن  أو  ومحاميه،  املتهم  بني 
باالطمئنان والثقة لدى املوكل بشأن رسية الرسائل والوثائق التي يتبادلها مع املحامي. وكل تلك األمور تعني أن التواصل 

املستمر واآلمن بني املوكل ومحاميه أمرًا بديهيًا.   

يهدف التواصل بني املحامي واملوكل إىل التشاور يف كل ما يتعلق باالتهام والقضية، مبا يحقق مصلحة املوكل. وذلك عرب توفري 
الضامنات ألن يستمع املحامي إىل املوكل وإىل روايته، وتسهيل حصوله عىل املعلومات املتعلقة بالقضية. ويقوم املحامي 
وطبيعة  القانوين  وضعه  وتوضيح  أسئلته  عىل  والرد  حقوقه،  عىل  واطالعه  للمتهم،  القانونية  والنصيحة  املشورة  بتقديم 
من  هو  فاملتهم  القرارات؛  اتخاذ  يف  املشرتك  التشاور  عن  فضال  املحاكمة،  أو  التحقيق  عملية  تشهدها  قد  التي  اإلجراءات 

سيتحمل تبعات تلك القرارات يف نهاية املطاف. 

ا? \ ا]اFZ وموYه فع_ F]كيف يكون التواصل ب

أوًال: يف كل وقت

اإلجراءات  قانون  تحدث  ولذا  عنه؛  املدافع  مع  التواصل  من  املحامي  فيها  مينع  معينة  توقيتات  هناك  تكون  أن  يجب  ال 
الجنائية عن ”التواصل الدائم“ بني املحامي واملتهم. كام أشار قانون املحاماة إىل مقابلة املحامي ملوكله املحبوس «يف أي 
ويكون  آخر،  وقت  أي  من  أكرث  للتواصل  الطرفني  احتياج  فيها  يكون  قصوى  أهمية  ذات  بعينها  توقيتات  وهناك  وقت“. 
حرمانهام من التواصل خاللها ذا أثر بالغ عىل مسار املحاكمة الجنائية ونتيجتها. عىل سبيل املثال، قبل وأثناء، مناقشة املتهم 

أو استجوابه من ِقبل الجهات الرشطية وجهات التحقيق، أو خالل املثول أمام املحكمة. 

٢٤ - املواد ٦٣ و٨٠ من قانون املحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣.
٢٥ - املادة ٧٩ من قانون املحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣. 
٢٦ - املادة ٦٥ من قانون املحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣.



١٣

ثانًيا: يف رسية تامة

ليك يتمكن املحامي من تقديم مشورة قانونية سليمة ونافعة للمتهم؛ يجب توفري املناخ اآلمن الذي يسمح للمتهم بالحديث 
بحرية مع محاميه، بشأن كافة األمور واملسائل املتعلقة بالواقعة محل االتهام، والتعبري عن كل ما يدور بذهنه دون خوف أو 
قلق، ودون شعور بأن حديثه قد يوقعه يف مشاكل إضافية أو يتسبب يف إدانته أو ييسء ملركزه القانوين. ولن يتمكن املتهم 

من ذلك إال يف ظل توافر عدد من الرشوط منها:

ثقة املتهم فيمن يتحدث إليه. ولذا ألزم القانون املحامي بكتامن الرس وجعله يقسم عىل ذلك. كام حظر القانون  ‐
إلزام املحامي باإلدالء مبعلومات حصل عليها من املدافع عنه إال بعد موافقته، إال لو كانت تلك املعلومات تتعلق 

بارتكاب جرمية يف املستقبل. 
اطمئنان املتهم إىل أنه ال يوجد طرف ثالث يقوم باالستامع إىل أو التنصت عىل الحديث املتبادل بينه وبني  ‐

محاميه، أو باالطالع عىل املستندات أو الرسائل املتبادلة بينهم. 

ال يجوز االستامع إىل الحديث املتبادل بني املتهم ومحاميه، خالل مناقشتهام أموًرا تتعلق بالقضية، وال يجوز اسرتاق السمع 
أو تسجيل املحادثات بينهام، ولو بأمر أو إذن قضايئ، أو بأمر املحكمة التي تنظر القضية. وإن تم ذلك؛ ال يجوز االعتداد مبا 
أسفر عنه ما مل يكن املحامي ذاته هو محل التحقيق. فال يعقل بعد أن نص القانون عىل عدم جواز حضور أحد اللقاء الخاص 
بني املتهم ومحاميه،٢٧ وال جواز االطالع عىل ما لدى املحامي من مستندات أو أوراق، أو أي معلومات سلمت له من متهم 

يدافع عنه، وال املراسالت بينهام،٢٨ويف نفس الوقت ميكن األمر باالستامع أو التنصت عىل ذلك اللقاء. 

فإن مل ترتسخ تلك الثقة يف نفس املتهم؛ فلن يستطيع البوح بكل ما يدور بخاطره أو توجيه األسئلة املناسبة ملحاميه، وبالتايل 
ليك  الكافية  املعلومات  عىل  منه  يحصل  ولن  للمتهم،  والنافعة  السليمة  القانونية  املشورة  تقديم  من  املحامي  يتمكن  لن 

يتمكن من إعداد دفاعه بشكل جيد. 

٢٧ - املادة ١٤١ من قانون اإلجراءات الجنائية رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ املنشور بالعدد ٩٠ من الوقائع املرصية الصادر بتاريخ ١٥ أكتوبر ١٩٥١.
٢٨  - املادة ٩٦ من قانون اإلجراءات الجنائية. 



١٤

ينص البند ٨ من املبادئ األساسية بشأن دور املحامني عىل أن:

”توفر لجميع املقبوض عليهم أو املحتجزين أو املسجونني فرص وأوقات وتسهيالت تكفي ألن يزورهم 
محام ويتحدثوا معه ويستشريوه، دومنا إبطاء وال تدخل وال مراقبة، وبرسية كاملة. ويجوز أن تتم 

هذه االستشارات تحت نظر املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، ولكن ليس تحت سمعهم.“٢٩

وكذلك أكدت القاعدة ٦١ من قواعد نيلسون مانديال (قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا يف معاملة السجناء) عىل أن:

م  مقدِّ أو  اختيارهم  من  محام  يزورهم  ليك  املالمئة  والتسهيالت  والوقت  الفرصة  للسجناء  ”تُتاح 
ية تامة، بشأن  ت وال رقابة وبرسِّ للمساعدة القانونية يتكلَّمون معه ويستشريونه، دومنا إبطاء وال تنصُّ
أبصار  تحت  االستشارات  هذه  تجري  أن  ويجوز  الساري.  الداخيل  للقانون  وفًقا  قانونية  مسألة  أيِّ 

موظفي السجن، ولكن ليس عىل مسمعٍ منهم.“٣٠

وأيضا نص التوجيه رقم ٣ من مبادئ األمم املتحدة وتوجيهاتها، بشأن سبل الحصول عىل املساعدة القانونية يف نظم العدالة 
الجنائية، عىل ما أن: 

”ينبغي أن تكفل الدول ملقدمي املساعدة القانونية إمكانية القيام بعملهم بفعالية وحرية واستقاللية، 
وينبغـي للـدول، علـى وجـه التحديـد، أن تكفل ملقدمي املساعدة القانونيـة إمكانية أداء جميــع 

وظائفهم املهنيــة ... والتشاور مع عمالئهم ومقابلتهم بحرية وبرسية تامة“٣١

ثالًثا: دون حواجز 

يصون القانون رسية املراسالت والوثائق املتبادلة بني املحامي واملتهم، وينبغي عىل السلطات تسهيل تبادل الرسائل والوثائق 
واالطالع عليها ومناقشتها بني املتهم ومحاميه دون معوقات، وال يجوز إجبار املحامي وموكله عىل إجراء مقابالتهام وبينهام 

حاجز زجاجي أو حديدي يحول دون تبادل الوثائق والرسائل. 

٢٩ - اعتمدها مؤمتر األمم املتحدة الثامن ملنع الجرمية ومعاملة املجرمني املعقود يف هافانا من ٢٧ آب\أغسطس إىل ٧ أيلول\سبتمرب ١٩٩٠.
٣٠ - اعتمدت الجمعية العامة مبادئ األمم املتحدة قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديال) بتاريخ ١٧ ديسمرب ٢٠١٥ القرار ٧٠\١٧٥.

٣١ - اعتمدت الجمعية العامة مبادئ األمم املتحدة وتوجيهاتها بشأن سبل الحصول عىل املساعدة القانونية يف نظم العدالة الجنائية يف ٢٠ ديسمرب ٢٠١٢ القرار ٦٧\١٨٧.



١٥

رابًعا: بلغة يفهمها املتهم

إذا كان املتهم يعاين من الصمم أو ال يستطيع الكالم أو يتحدث بلغة مغايرة للغة املحامي؛ فللمتهم الحق يف االستعانة 
مبرتجم لإلشارات أو الكلامت. وإذا كان يحتاج إىل أجهزة معاونة؛ يجب أن توفر له أو مُيَّكن من استخدام أجهزته الخاصة. 

خامًسا: ملدة كافية، ُمرضية للمحامي واملتهم 

كحق فرعي من حق التواصل الدائم؛ للمحامي الحق يف أن يطلب االنفراد مبوكله يف أي وقت، سواء أثناء وجوده لدى الرشطة 
أو قبل وأثناء التحقيق معه أو أثناء محاكمته. يف بعض األحيان يحتاج املحامي وموكله إىل وقت طويل إلمتام مناقشاتهام 
ومشاورتهام؛ ولذا يجب أن يكون إلرادة املحامي واملتهم دور يف تحديد املدة الزمنية الالزمة إلجراء املقابلة. جدير بالذكر 
أن قواعد بعض السجون تلزم السجني باملكوث داخل زنزانته يف توقيتات معينة خالل اليوم، أو تحدد مدة زمنية ال ميكن 
تجاوزها لكل اجتامع بني املتهم ومحاميه. وبعيًدا عن حاجة هذه القواعد للمراجعة؛ ففي تلك الحالة يجب توافر ضامنات 

تكفل للمحامي الحق يف مقابلة املتهم مجددا وكلام أراد، أو يف حال طلب املتهم مقابلته. 





١٧

 F \dطة وقطاع ا?<من الوط ABمقار ال F \j حام NO ول: ا?ستعانة  الفصل ا?<
الفرتة التي تعقب إلقاء القبض عىل الفرد لها أهمية كربى يف أي نظام للعدالة الجنائية؛ فغالبا ما يشعر خاللها املقبوض 
عليه بالخوف، ويكون يف أمس الحاجة إىل االستعانة مبحام؛ ليقدم املشورة القانونية الالزمة قبل أن تنهال عليه أسئلة رجال 
الضبط، وقبل استجوابه من قبل سلطات التحقيق. هذا باإلضافة لتزايد احتامل تعرض املحتجز، للضغوط واإليذاء والتعذيب؛ 

لإلقرار بارتكابه جرمية ما أو إلجباره عىل اإلدالء مبعلومات أو عقابًا له عىل ما هو منسوب إليه. 

تتنوع األسانيد القانونية التي يتم بناء عليها القبض عىل الشخص وسلبه حريته وإيداعه أحد أقسام أو مراكز الرشطة، أو 
مقار قطاع األمن الوطني. فهناك االحتجاز العادي، وهناك التحفظ وفًقا لقانون مكافحة اإلرهاب، والتحفظ وفًقا لقانون 
الطوارئ، واالحتجاز الشتباه الخطورة وفًقا لقانون الطوارئ. ٣٢ ولذا سيتم تقسيم هذا الفصل إىل ثالثة بنود، األول يوضح 
ما هو املقصود بفرتة االحتجاز العادي ومدتها وحق املتهم يف االستعانة مبحام والتواصل معه خالل تلك الفرتة، وما الذي 
يعوق التمتع بذلك الحق. أما البند الثاين فيوضح املقصود بالتحفظ وأنواعه وكذلك املقصود باالحتجاز الشتباه الخطورة، وما 
يعوق حق املتحفظ عليه أو املحتجز لشبهة الخطورة يف االستعانة مبحام والتواصل معه. أما البند الثالث واألخري فريكز عىل 
الحاالت التي ال يعلم فيها املحامي مكان الشخص املقبوض عليه وال مركزه القانوين؛ بسبب رفض الدولة االعرتاف بحرمانه 
من الحرية، أو إخفاءها مكان وجوده أو مصريه. ويف هذا السياق سنتناول عالقة حق التواصل مع املحامي باالختفاء القرسي. 
ويف نهاية كل بند سنقدم مجموعة من املقرتحات للمحامي تساعده عىل التعامل مع كل معوق من تلك املعوقات، باإلضافة 

إىل مقرتحات لنقابة املحامني.

ة ا?حتجاز  Voل فpخ FZاr ١\١ التواصل مع

أجاز قانون اإلجراءات الجنائية، القبض عىل األشخاص وتقييد حرياتهم يف عدد من الحاالت؛ أهمها التلبس وتنفيذ أمر ضبط. 
وقرر القانون يف املادة ٣٦ رضورة عرض املقبوض عليه عىل سلطات التحقيق خالل أربع وعرشين ساعة من وقت الحرمان 
من الحرية. وفًقا للفقرة األخرية من نفس املادة، عىل النيابة العامة توجيه االتهام واستجواب املقبوض عليه وإصدار قرار 
بشأن حريته خالل ٢٤ ساعة من وقت عرضه عليها. وهكذا يصبح الحد األقىص للمدة املقررة قانونًا بني القبض عىل الشخص 
وحتى استجوابه من قبل سلطات التحقيق وصدور قرارها بشأن حريته ٤٨ ساعة، وألغراض هذا الدليل سنسمي هذه املدة 

الزمنية بفرتة االحتجاز.

٣٢ - يوضح البند ١\٢\٣ من هذا الدليل ما املقصود االحتجاز لشبهة الخطورة وعالقته باالعتقال اإلداري. 



١٨

ة ا?حتجاز  Voحام أثناء ف NO ا?ستعانة F \j ١\١\١ حق ا3قبوض عليه

إذا ما وصل لعلم املحامي وجود موكله، أو الشخص الذي سوف يتوىل الدفاع عنه، يف أحد أقسام الرشطة أو مراكزها؛ يحق 
له التوجه إىل مكان االحتجاز ومقابلة أحد مسئويل املركز أو القسم، لالستعالم عن وضع موكله القانوين، وأسباب حرمانه من 
الحرية. ومن حق املحامي أن يطلب مقابلة موكله عىل انفراد، وطلب حضور أي مناقشة معه تتم من ِقبل الجهات الرشطية.

(يف حالة رفض الجهات الرشطية االعرتاف بحرمان الشخص من الحرية، أو إخفاءها مكان وجوده، أو إخفاء مصريه؛
يرجى مراجعة البند ١\٣ املتعلق باالختفاء القرسي)

يعتقد بعض رجال الرشطة أنهم غري ملزمني بتمكني املحامي من مقابلة املقبوض عليه أو متكينه من حضور مناقشتهم معه. 
وقد يُطلب من املحامي االنتظار لحني عرض املتهم عىل النيابة العامة، أو الحصول عىل إذن منها ملقابلة املقبوض عليه، 

ويعتقد بعض املحامون أن دورهم يبدأ يف النيابة العامة. 

يستند حق املحامي يف طلب مقابلة املقبوض عليه إىل املادة ١٩٨ من الدستور التي تشري إىل مامرسة املحامي عمله أمام 
جهات االستدالل، واملادة ٥٤ من الدستور التي متنح كل من تُقيد حريته الحق يف االتصال مبحاميه فوًرا. باإلضافة إىل املادة 

١٣٩ من قانون اإلجراءات الجنائية التي تنص عىل أن:
حق  له  ويكون  حبسه  أو  عليه  القبض  بأسباب  احتياطيا  يحبس  أو  عليه  يقبض  من  كل  فورا  ”يبلغ 
املوجهة  بالتهم  الرسعة  وجه  عىل  إعالنه  ويجب  مبحام،  واالستعانة  وقع  مبا  إبالغه  يري  مبن  االتصال 

إليه.“٣٣

كام نرى فإن قانون اإلجراءات الجنائية واضح وقاطع بشأن حق كل من يقبض عليه يف االستعانة مبحام. باإلضافة إىل ذلك، 
تنص املادة ٢٦ من قانون املحاماة عىل أن للمحامي تحت التمرين يف السنة الثانية يجوز له «الحضور باسمه يف تحقيقات 
حق  يؤكد  وذلك  الجنايات.“  مواد  يف  مكتبه  يف  يتمرن  الذي  املحامي  وباسم  والجنح  املخالفات  مواد  يف  والرشطة  النيابة 

املحامني يف حضور مناقشات الرشطة مع املقبوض عليه.

تُعد فرتة االستدالل واحدة من مراحل املحاكمة الجنائية، وما يديل به املقبوض عليه خاللها من أقوال قد يدونه محرر محرض 
الضبط. ٣٤ وكثري من املحارض يذكر محررها أن املقبوض عليه قد (قرر له بـ...). ويف بعض األحيان يوجه محرر املحرض أسئلة 
للمقبوض عليه ويدون إجاباته عليها باعتبارها ”أقواله“، ويُطلب من املقبوض عليه التوقيع عليها. وقد تستخدم ”األقوال“ 

٣٣ - العدد ٣٩ من الجريدة الرسمية واملنشور بتاريخ ٢٨ سبتمرب ١٩٧٢.
٣٤ - يحق ملأمور الضبط مناقشة املقبوض عليه طاملا ال يصل إىل مرحلة االستجواب املحظور عليه والذي يشمل األسئلة التفصيلية واملواجهة باألدلة أو الشهود.



١٩

املنسوبة للمتهم يف تلك املحارض إلدانته فيام بعد أثناء نظر القضية؛ ولذلك تحديًدا أكدت املحكمة الدستورية العليا عىل 
حق املقبوض عليه يف الحصول عىل املشورة القانونية، وعدم جواز الفصل بني املتهم ومحاميه مبا يسئ إىل مركزه القانوين 

بعد القبض عليه وقبل التحقيق االبتدايئ. إذ قالت املحكمة الدستورية العليا إن الدستور قد خّول:

”لكل من قبض عليه أو اعتقل حق االتصال بغريه إلبالغه مبا وقع أو االستعانة به عىل الوجه الذي ينظمه 
القانون، مبا يعنيه ذلك من ضامن حقه يف الحصول عىل املشورة القانونية التي يطلبها ممن يختاره من 
املحامني، وهي مشورة الزمة توفر له سياًجا من الثقة واالطمئنان، ومتده باملعاونة الفعالة التي تقتضيها 
الشخصية،  حريته  عىل  العامة  السلطة  فرضتها  التي  القيود  تبعات  ومواجهة  به  العالقة  الشبهات  إزالة 
والتي ال يجوز معها الفصل بينه وبني محاميه مبا يسئ إىل مركزه، وذلك سواء أثناء التحقيق االبتدايئ أو 

قبله“٣٥

إن النصوص القانونية الخاصة بوجوب حضور محام أثناء استجواب املتهم، أو أثناء املحاكمة، ال تقرص حق املقبوض عليه 
يف حضور محاميه خالل االستجواب واملحاكمة فقط، كام أن للمتهم الحق يف االستعانة مبحام يف مرحلة اإلجراءات الرشطية 
واالستدالل. الفارق أن القانون ال يُجيز استجواب أو محاكمة املتهم بغري حضور محامي، يف بعض األحيان، أما يف مرحلة 
االستدالل فقد جعل القانون للمتهم الحق يف االستعانة مبحام أمام الرشطة. وللمتهم أن يستعمل هذا الحق أو ال، فإن قرر 
استعامل حقه، أو حرض محاميه أثناء مرحلة االستدالل وقبل العرض عىل النيابة؛ يجب أن ميكٍّن املحامي من التواصل مع 
املقبوض عليه. وال يجوز منع املتهم من الحصول عىل املعاونة الفعالة واملشورة القانونية، أو الفصل بينه وبني محاميه قبل 
التحقيق االبتدايئ، كام أكدت املحكمة الدستورية يف الحكم سابق اإلشارة إليه. وال متلك جهات الرشطة أي قدرة قانونية 
عىل منع ذلك (باستثناء األشخاص املتحفظ عليهم وفًقا لقانون مكافحة اإلرهاب وسيتم مناقشة ذلك تفصيًال يف البند رقم 

.(١/٢/١

أما يف حالة تقدم املحامي بطلب، سواء مكتوب أو شفاهة، ملأمور الضبط ملقابلة املقبوض عليه، أو حضور أي مناقشة معه؛ 
فال يجوز رفض طلب املحامي وفقا لنص املادة ٥٢ من قانون املحاماة، والتي نصت عىل أنه «ال يجوز رفض طلباته (املحامي) 
دون مسوغ قانوين“ وال يوجد أي مسّوغ قانوين، يحول دون تطبيق نصوص القانون والدستور سابقة الذكر أو يرهن تطبيقها 

عىل رشط.

٣٥  - حكم املحكمة الدستورية العليا يف القضية رقم ٦ لسنة ١٣ قضائية دستورية والصادر بتاريخ ١٦ مايو ١٩٩٢.



٢٠

  إىل املحامي:
يف حال رفض ضابط الرشطة السامح للمحامي مبقابلة املحتجز، أو إذا طُلب منه االنتظار لحني عرضه عىل النيابة العامة؛ 

فيمكن للمحامي أن: 
يتقدم بشكوى إىل رئيس النيابة التابع لها مأمور الضبط، مع طلب رفع األمر للنائب العام ملساءلة الضابط تأديبيا٣٦ - 

عمله  أداء  من  للمحامي  ومنعه  بتطبيقها،  امللزم  الجنائية  اإلجراءات  قانون  من   ١٣٩ املادة  نص  أحكام  ملخالفته 
ومهامه الدستورية يف مرحلة االستدالل، فضال عن حرمان املقبوض عليه من حقوقه الدستورية والقانونية.

يبلغ نقابة املحامني الفرعية، والتي عليها جمع كافة الشكاوى من نفس النوع ورفعها للنقابة العامة.- 
يثبت الرفض يف محرض جلسة التحقيق أمام النيابة العامة أو قايض التحقيق يف اول جلسة. - 

(فيام يخص معوقات إثبات االنتهاكات يف محارض جلسات التحقيق يرجى الرجوع للبند ٣\٤ الخاص باإلثبات يف 
محارض الجلسات)

يجب أن يحرص املحامي دوًما عىل أن يثبت يف محارض جلسات التحقيق، كل وأي انتهاك لحقوق املتهم أو االنتقاص منها، 
وكل وأي أمر يعيق أداء واجبه الدستوري والقانوين، وذلك بغض النظر عن الفائدة العملية التي تعود من ذلك.

إذا توجس املحامي من إخضاع موكله لالستجواب دون حضوره؛ فله الحق يف: 
وطرق -  املحامي  اسم  اإلخطار  يف  ويذكر  عليه،  املقبوض  الشخص  محامي  بكونه  العامة  النيابة  إىل  إخطار  إرسال 

االتصال به وعنوان مكتبه. ويطلب عدم بدء التحقيق إال بعد دعوته للحضور. كام ميكنه التقرير يف قلم كتاب 
اإلجراءات  قانون  من   ١٢٤ املادة  لنص  وفًقا  وذلك  عليه؛  املقبوض  الشخص  محامي  كونه  عن  ويعلن  املحكمة 

الجنائية.٣٧
  إىل نقابة املحامني:

عىل النقابة العمل مع السيد النائب العام ووزيري العدل والداخلية؛ لتفعيل املواد القانونية واألحكام القضائية - 
ذات الصلة، ويف مقدمتها: املادة ١٩٨ من الدستور التي تنص عىل حق املحامي يف العمل أمام الجهات الرشطية؛ 
واملادة ١٣٩ من قانون اإلجراءات الجنائية التي تنص عىل حق املقبوض عليه من قبل الرشطة يف االستعانة مبحام 
فوًرا والتحدث معه؛ واملادة ٢٦ من قانون املحاماة التي تنص عىل حق املحامني يف حضور مناقشة املتهم من قبل 

٣٦ - تنص املادة ٢٢ من قانون اإلجراءات الجنائية عىل أن «يكون مأمور الضبط القضايئ تابعني للنائب العام وخاضعني إلرشافه فيام يتعلق بأعامل وظيفتهم. 
وللنائب العام أن يطلب إىل الجهة املختصة النظر يف أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصري يف عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا 

كله ال مينع من رفع الدعوى الجنائية.“
٣٧ - تنص املادة ١٢٤ من قانون اإلجراءات الجنائية عىل أنه «ال يجوز للمحقق يف الجنايات ويف الجنح املعاقب عليها بالحبس وجوبًا أن يستجوب املتهم أو يواجه 

بغريه من املتهمني أو الشهود إال بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة الرسعة بسبب الخوف من ضياع األدلة عىل النحو الذي يثبته املحقق يف 
املحرض. وعىل املتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتّاب املحكمة أو إىل مأمور السجن، أو يخطر به املحقق، كام يجوز ملحاميه أن يتوىل هذا اإلعالن أو 

اإلخطار…“



٢١

يف  عليه  املقبوض  حق  عىل  ينص  الذي  آنًفا –  املذكور   - الدستورية  املحكمة  حكم  تفعيل  إىل  باإلضافة  الرشطة. 
الحصول عىل املشورة القانونية قبل التحقيق االبتدايئ.

عىل نقابة املحامني إنشاء آلية مُتكِّن املحامني من إبالغها باالنتهاكات واملعوقات التي متنعهم من القيام مبهامهم - 
الدستورية والقانونية، وعليها أن تشجع املحامني عىل أن يقوموا باإلبالغ عن أي حالة تم فيها رفض طلب املحامي 
عىل  النوع  نفس  من  الشكاوى  جمع  النقابة  وعىل  الرشطة.  قبل  من  مناقشته  حضور  أو  عليه  املقبوض  مبقابلة 
مستوى الجمهورية، وتحليلها للوقوف عىل مدى اتباع رجال الرشطة ألحكام الدستور، ومدى متكينهم للمحامني من 
القيام بعملهم القانوين، ومدى متكني املحجوزين من حقوقهم، وعرض النتائج عىل املجلس األعىل للقضاء ووزيري 

العدل والداخلية والنائب العام. 

F مقاب|r Vاميه ع} انفراد  \j ١\١\٢ حق ا]تجز

عدم  يف  تتمثل  أخرى  مشكلة  نواجه  فإننا  للمتهم؛  املحامي  مقابلة  عىل  الرشطة  موافقة  أمام  عقبات  وجود  عدم  بافرتاض 
توفري مراكز وأقسام الرشطة غرف مناسبة تتوافر فيها املعايري القانونية إلجراء املقابلة بني املحتجز ومحاميه. وكثريًا ما يضطر 
املحامي للحديث مع املحتجز يف طرقات مركز أو قسم الرشطة، أو من خلف قضبان غرفة الحجز، ويف أفضل الحاالت يتم 
إجراء املقابلة يف إحدى غرف ضباط املباحث، وبالطبع ميكن للضابط الدخول للغرفة يف أي وقت، وهم ما قد يضطرهام إىل 

عدم مواصلة الحديث. 

من حق املقبوض عليه ومحاميه إجراء مقابالتهم يف رسية؛ ويستند ذلك الحق عىل املادة ١٣٩ من قانون اإلجراءات الجنائية، 
سابقة الذكر، واملادة ١٤١ من قانون اإلجراءات الجنائية التي تنص عىل حق املتهم يف مقابلة محاميه ”دون حضور أحد“، 
واملادة ٥٣ من قانون املحاماة التي تؤكد عىل حق املحامي يف مقابلة موكله املحبوس ”يف أي وقت واالجتامع به عىل انفراد 

ويف مكان الئق داخل السجن“، وغري ذلك من مواد قانونية سبق ذكرها يف الفصل التمهيدي. 

إن الجهات التي أرشفت عىل بناء وتصميم أقسام الرشطة ومقرات االحتجاز يف مرص، مل تأخذ يف اعتبارها حق املحتجز يف 
مقابلة محاميه برسية ودون حواجز، بحيث ال يتمكن رجال األمن من االستامع إىل حديث املحتجز مع محاميه، وال االطالع 
عىل محتوى املراسالت بينهام. وحتى يرشع املسئولون يف إعادة تصميم أماكن االحتجاز، مبا يوفر الحد األدىن من حقوق 
املحتجز، ومنها حقه يف الحديث مع محاميه؛ يجب توفري غرف يف أماكن االحتجاز، تتوافر فيها رشوط الخصوصية والرسية 

الالزمة ملقابلة املحامي للمحتجز. 
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باإلضافة إىل ذلك يجب أن تكون مدة املقابلة بني املحامي واملحتجز كافية. حًقا ال توجد أي قواعد تضع حًدا أدىن ملدة مقابلة 
املحامي للمتهم أثناء االحتجاز يف أقسام الرشطة؛ ولكن الئحة قانون السجون تعطي الحق للمحتجز يف أحد السجون يف 
مقابلة محاميه ملدة ستون دقيقة مع جواز مدها.٣٨ وميكن للمحامني أن يطالبوا بلقاء موكليهم املحتجزين يف أقسام الرشطة 

ملدة مامثلة.

  إىل املحامي:
إذا رفض رجال الرشطة توفري املكان املالئم إلجراء املقابلة بني املحامي واملقبوض عليه، عىل انفراد ويف رسية تامة، أو يف حالة 

عدم منحهام الوقت الكايف للمقابلة؛ فيمكن للمحامي القيام مبا ييل:
إبالغ النيابة العامة بالواقعة ويطلب رفع األمر للنائب العام واملطالبة مبساءلة املخالف تأديبيا. - 
واحرتام -  مضايقة  دون  أعاملهم  مامرسة  من  أعضائها  لتمكني  بالتدخل  ومطالبتها  بالواقعة  املحامني  نقابة  إبالغ 

حقوقهم وحقوق املحاماة. 

  إىل النقابة: 
عىل نقابة املحامني مطالبة السلطات بتوفري الضامنات الالزمة لتمكني املحامي من االجتامع مع املحتجز عىل انفراد - 

دون أن يتنصت أحد عليهام، فضال عن التفاوض عىل وضع حد أدىن مناسب للمدة الزمنية ملقابلة.  
عىل نقابة املحامني التشاور مع املجلس األعىل للقضاء ووزارة العدل ووزارة الداخلية لتخصيص غرف الئقة تتوافر - 

فيها رشط الرسية، يف أقسام الرشطة ومراكزها وكل مقرات االحتجاز والسجون املختلفة، إلجراء مقابلة املحامي مع 
املتهم. وعىل النقابة مطالبة الجهات املذكورة بأن تراعى ذلك مستقبال، يف تصميامت السجون ومقرات االحتجاز 

ومراكز وأقسام الرشطة.

طورة ة ا�\ Nة التحفظ وا?حتجاز لش� Voل فp١\٢ التواصل خ

التحفظ هو إجراء سالب للحرية تم ابتداعه يف السنوات األخرية،٣٩ ويعطي للجهات الرشطية القدرة عىل سلب حرية األفراد، 
ولو يف غري حاالت التلبس، دون حاجة إلذن قضايئ. وظهر التحفظ يف النظام القانوين املرصي بهذا الشكل بعد قضاء املحكمة 
مبوجبها  يتم  والتي  التنفيذية،  السلطة  عن  الصادرة  اإلداري  االعتقال  قرارات  دستورية  بعدم   ٢٠١٣ عام  العليا  الدستورية 

٣٨ - املادة ٧١ من الالئحة الداخلية للسجون الصادر بقرار وزير الداخلية ٧٩ لسنة ١٩٦١، واملادة معدلة مبوجب قرار وزير الداخلية رقم ٣٣٢٠ لسنة ٢٠١٤ 
واملنشور بالعدد ٢١٣ من الوقائع املرصية والصادر بتاريخ ١٨ سبتمرب ٢٠١٤. 

٣٩ - تتيح املادة ٣٥ من قانون اإلجراءات الجنائية ومنذ صدوره عام ١٩٥٠ ملأمور الضبط يف غري حاالت التلبس وحال وجود أدلة كافية عىل ارتكاب الشخص 
جناية أو جنحة رسقة أو نصب أو تعٍد شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف اتخاذ كافة اإلجراءات التحفظية التي تحول دون هروب املتهم، 

وعىل مأمور الضبط أن يطلب فوًرا عىل إذن النيابة العامة بالقبض عىل املتهم. وتختلف تلك اإلجراءات متاًما عن التحفظ املستحدث لكون األخري هو عملية سلب 
للحرية وإيداع يف مقرات االحتجاز والسجون دون حاجة ألمر قضايئ. 
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حرمان األشخاص من حرياتهم يف غري حاالت التلبس بدون إذن قضايئ.٤٠ 

هناك نوعني من التحفظ، تحفظ وفًقا لقانون مكافحة اإلرهاب، وتحفظ وفًقا لقانون الطوارئ. باإلضافة إىل ذلك، هناك 
البديل الجديد لالعتقال اإلداري الذي كان يقوم به رئيس الجمهورية أو من ينيبه، ولكن أصبحت القرارات تصدر عن قايض 

محكمة أمن الدولة الجزئية، وفًقا لقانون الطوارئ، تحت مسمى االحتجاز لشبهة الخطورة. 

حام NO رهاب وحق ا?ستعانة ة ا?� \�١\٢\١ التحفظ وفًقا لقانون م;

أجازت املادة ٤٠ من قانون مكافحة اإلرهاب رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥ ملأمور الضبط القضايئ التحفظ عىل أي شخص؛ متى رأى 
أن ذلك رضوريًا ملواجهة خطر من أخطار اإلرهاب، عىل أن يعرض املتحفظ عليه عىل النيابة العامة أو سلطة التحقيق خالل 
أربع وعرشين ساعة من تقييد الحرية. ولهام األمر باستمرار التحفظ عىل الشخص ملدة أربعة عرش يوًما، عىل أن يصدر أمر 
التحفظ من محام عام عىل األقل، وميكن تجديد قرار التحفظ ملرة واحدة وملدة مامثلة، ومل يشرتط القانون حضور محامي 

مع املتحفظ عليه، سواء يف حالة إصدار قرار استمرار التحفظ أو تجديده. 

يجب قبل انتهاء مدة التحفظ (٢٩ يوم بحد أقىص) عرض املتحفظ عليه عىل سلطات التحقيق، والتي عليها اتهامه واستجوابه 
خالل ٤٨ ساعة من عرضه عليها. وهو ما يعني أن القانون يتيح تقييد حرية األفراد، عىل ذمة اتهامات تتعلق باإلرهاب، ملدة 
قد تصل إىل ٣٠ يوما، وذلك دون توجيه اتهام أو استجواب. يجب عىل سلطات التحقيق إصدار قرارها بشأن حرية املتحفظ 

عليه قبل انتهاء اليوم الواحد والثالثون.

ووفقا ألحكام املواد ٤٠ و٤٤ من قانون مكافحة اإلرهاب؛ فإن للمتهم ومحاميه ولذوي الشأن، الحق يف التظلم من قرار 
املحامي العام بالتحفظ عىل املتهم، وذلك أمام املحكمة املختصة بنظر استئناف أمر الحبس االحتياطي. وعىل املحكمة أن 

تفصل يف التظلم خالل ثالثة أيام من تاريخ تقدميه؛ وإال وجب اإلفراج عن املتحفظ عليه. 

تنص املادة ١٣٩ من قانون اإلجراءات الجنائية عىل حق الفرد يف االستعانة مبحامي فور تقييد حريته كام سبقت اإلشارة؛ 
إال أن قانون مكافحة اإلرهاب، بوصفه قانون خاص يقيد القانون العام، قد وضع قيًدا عىل حق االستعانة مبحام خالل فرتة 
التحفظ. حيث أجاز «التحفظ“ عىل الشخص ملدة ٣٠ يوما دون اتهامه أو استجوابه من قبل سلطة التحقيق، كام أجاز ملأمور 
الضبط مناقشة املتحفظ عليه وسامع أقواله وفًقا للامدة ٤١٫٤٢ وبرغم أن املادة ٤١ أكدت عىل الحق يف االستعانة مبحام خالل 

٤٠ - صدر حكم املحكمة الدستورية العليا بتاريخ الثاين من يونيو ٢٠١٣ يف الطعن رقم ١٧ لسنة ١٥ قضائية املنشور بالعدد ٢٢ (مكرر) بتاريخ ٣ يونيو ٢٠١٣ 
بعدم دستورية سلطة رئيس الجمهورية أو من يفوضه يف اعتقال األفراد. 

٤١ - تنص املادة ٤٢ من قانون مكافحة اإلرهاب رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥ عىل أن «عىل مأمور الضبط القضايئ خالل مدة التحفظ املنصوص عليها يف املادة ٤٠ من هذا 
القانون، وقبل انقضائها، تحرير محرض باإلجراءات وسامع أقوال املتحفظ عليه وعرضه صحبة املحرض عىل النيابة العامة أو سلطة التحقيق املختصة الستجوابه 

خالل مثاين وأربعني ساعة من عرضه عليها، واألمر بحبسه احتياطيا أو اإلفراج عنه“. 
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فرتة التحفظ؛ إال أنها قيدت حق املتحفظ عليه يف االستعانة مبحام والتواصل معه خالل تلك الفرتة، حيث نصت عىل أن:

«يبلغ مأمور الضبط القضايئ كل من يتحفظ عليه وفقا للامدة ٤٠ من هذا القانون بأسباب ذلك، 
إخالل  دون  وذلك  مبحام،  واالستعانة  وقع،  مبا  ذويه  من  إبالغه  يرى  مبن  االتصال  حق  له  ويكون 

مبصلحة االستدالل“

يتوىل ضباط قطاع األمن الوطني عملية االستدالل يف قضايا اإلرهاب والقضايا املرتبطة بها، ومينحهم النص أعاله القدرة عىل 
الزعم بأن استعانة املتحفظ عليه مبحامي قد تخل مبصلحة االستدالل. إن مجرد وجود نص قد يسمح بالحرمان من الحق يف 
االستعانة مبحام، خوفًا منه عىل العدالة، التي يعترب رشيكا فيها بنص الدستور؛ يُعد تشكيًكا رصيًحا يف املحامني بشكل عام 

ويف التزامهم بدورهم الدستوري والقانوين، واتهام لهم بالخروج عىل أصول املحاماة وقانونها. 

النص القانوين السابق ال مينع املحامي من طلب مقابلة الشخص املتحفظ عليه، وإن أجاز رفض الطلب. ولكن كيف سيعلم 
املحامي أو ذوي الشخص أنه متحفظ عليه، وكيف للمحامي أن يعرف املحامي العام الذي أصدر قرار التحفظ ليقدم طلب 
املقابلة له؛ يف الوقت الذي ال تعطي فيه الجهات األمنية أي معلومات عن األشخاص املتحفظ عليهم لذويهم أو للمحامني، 
هذا فضال عن عدم متكني املتحفظ عليه من حق االتصال. إن مثل هذه املامرسات تجعل املتحفظ عليه يف حكم املختفي 

قرسيًا.  

(يف حال رفض االعرتاف بحرمان الشخص من الحرية، أو حال إخفاء مكان وجوده، أو إخفاء مصريه، وعدم توافر معلومات 
عن مركزه القانوين؛ يرجى مراجعة البند ١\٣ املتعلق باالختفاء القرسي).

  إىل املحامي: 
ميكن للمحامي أن يقدم طلب مقابلة املتحفظ عليه إىل املحامي العام الذي أصدر قرار التحفظ. ويف حالة رفض - 

الطلب؛ ينبغي عىل املحامي العام توضيح كيف ميكن أن تؤثر مقابلة املتحفظ عليه ملحاميه عىل مصلحة االستدالل.   
يحق للمحامي الذي تم منعه من مقابلة موكله املتحفظ عليه الدفع بعدم دستورية املادة ٤١ من قانون مكافحة - 

اإلرهاب، وذلك ملخالفته نصوص املواد ٥٤ و٥٥ و٥٩ و٩٤ و٩٦ و٩٨ و٩٩ و١٥١ و١٩٨ من الدستور. 

يحتاج املحامي إىل مناسبة قانونية مالمئة لتقديم هذا الدفع، وسوف يواجه املحامي تحديات إليجادها. فال يتم استجواب 
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املتحفظ عليه غالبا ليتم التقدم بالدفع خالل االستجواب، وال توجد جهة قضائية ميكن الطعن أمامها -وتصدر قرارها خالل 
وقت مناسب- عىل قرار رفض مقابلة املحامي للمتحفظ عليه، ومن الصعب أن يعلم املحامي أي نيابة تحديدا أصدرت قرار 
التحفظ ليتقدم إليها بطلب مقابلة املتحفظ عليه، وال املكان الذي يتواجد فيه املتحفظ عليه أصال، وسيتم مناقشة تلك 

النقاط بالتفصيل يف البند رقم ١\٣ الخاص باالختفاء القرسي.

  إىل نقابة املحامني: 
عىل نقابة املحامني املطالبة بتعديل املادة ٤١ من قانون مكافحة اإلرهاب؛ بهدف إزالة أي تقييد لحق االستعانة - 

املقيدة  لألشخاص  خدماتهم  وتقديم  العمل  يف  املحامني  بحق  الخاص  الدستور  لنص  انتهاك  أي  ووقف  مبحام، 
حرياتهم خالل مرحلة االستدالل، وحامية حق كل من تقيد حريته يف االستعانة مبحاميه والتواصل معه، أيا ما كان 

سبب تقييد حريته أو مكان تواجده.

حام NO ١\٢\٢ التحفظ وفًقا لقانون الطوارئ، وحق ا?ستعانة

أجاز قانون الطوارئ رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨، بعد تعديله مبوجب القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠١٧، ملأمور الضبط القضايئ التحفظ 
عىل الشخص الذي تتوافر دالئل عىل ارتكابه جناية أو جنحة ولو يف غري حاالت التلبس، ودون حاجة إىل إذن من السلطة 
القضائية. تبلغ مدة التحفظ ٢٤ ساعة، وملأمور الضبط أن يطلب من النيابة العامة اإلذن مبد فرتة التحفظ أسبوًعا إضافيًا 
دون حاجة لعرض املتهم عليها، عىل أن يبدأ التحقيق معه خالل أسبوع.٤٢ ورمبا يفرس ذلك حاالت اختفاء بعض األشخاص 
ملدة أسبوع، قبل ظهورهم يف النيابة العامة. وقد يفرس استمرار احتجاز أشخاص ملدة أسبوع، بعد صدور قرارات بإخالء 
سبيلهم أو براءتهم، واستغالل االمن الوطني لهذا النص وإعادة حرمان األشخاص من الحرية بعد قرار الجهات القضائية 
إخالء سبيلهم، ولكن ذلك ال يربر مطلًقا رفض اعرتاف جهات العدالة بحرمان الشخص من الحرية أو إخفاء مصريه، أو إخفاء 

مكان وجوده.   

وفقا للامدة ٣ مكرر من قانون الطوارئ، للمتحفظ عليه الحق يف االستعانة مبحام، إال أنه وبسبب رفض اإلفصاح للمحامني أو 
ذوي املتحفظ عليه عن وضع الشخص ومركزه القانوين، وبسبب عدم وجود قاعدة بيانات ميكن الرجوع إليها للتأكد مام إذا 
كان الشخص قد صدر أمر بالتحفظ عليه من عدمه؛ فإن عدم متكني الشخص من االتصال بذويه وعزله عن العامل الخارجي، 

يجعله مختفي قرسيًا. وهو ما سيتم تناوله بالتفصيل يف البند ١\٣ الخاص باالختفاء القرسي. 

٤٢ - الجريدة الرسمية العدد ١٧ (تابع) املنشور بتاريخ ٢٧ أبريل ٢٠١٧
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حام  NO ا?ستعانة F \j طورة، وا�ق ة ا�\ N١\٢\٣ ا?حتجاز لش�

منحت املادة الثالثة مكرر (ج) من قانون الطوارئ، رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ املضافة مبوجب القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠١٧، 
شأنه  يف  الذي «يتوافر  الشخص  باحتجاز  األمر  تصدر  أن  العامة،  النيابة  طلب  عىل  وبناء  الجزئية،  الطوارئ  ملحكمة  الحق 
دالئل عىل خطورته عىل األمن العام ملدة شهر قابلة للتجديد“؛ وذلك برغم عدم ارتكاب املحتجز جرمية أو مخالفة القوانني 
العقابية. وال يلزم قانون الطوارئ حضور الشخص املطلوب احتجازه واالستامع إليه أثناء النظر يف الطلب أو تجديده، وكذلك 
ال يتيح القانون استئناف أمر املحكمة. وألنه ليست هناك حاجة ألن يكون الشخص متهام بارتكاب جرمية أو توافر دليل 
عىل مخالفته القوانني، ليتم احتجازه طوال هذه املدة - مع القدرة عىل مد فرتة االحتجاز دون حد أقىص - فإننا نعترب ذلك 
اإلجراء مبثابة البديل املستحدث لالعتقال اإلداري، ولكنه يصدر عن قايض محكمة أمن الدولة الجزئية. وبرغم صدور القرار 

من تلك املحكمة، فإنه ال يعترب عمًال قضائيًا كام سنوضح يف الفقرة التالية.

إن نص املادة ٣ مكرر (ج) من قانون الطوارئ يتعارض مع أحكام الدستور املرصي؛ حيث تنص املادة ٥٤ من الدستور بوضوح 
عىل أنه ال يجوز القبض عىل أحد أو تقييد حريته بأي قيد يف غري حالة التلبس، إال بإذن قضايئ مسبب يستلزمه التحقيق. 
ونص قانون الطوارئ ال يستلزم وجود تحقيق أو جرمية، كام ال يُعد قايض أمن الدولة سلطة تحقيق، باإلضافة إىل أن املادة ٥٤ 
من الدستور منحت ”لكل من تقيد حريته، ولغريه، حق التظلم أمام القضاء من ذلك اإلجراء، والفصل فيه خالل أسبوع من 
ذلك االجراء، وإال وجب اإلفراج عنه فوًرا“. وال تحرتم املادة ٣ مكرر (ج) من قانون الطوارئ ما ورد يف الدستور. باإلضافة إىل 
ذلك، ال يجوز اعتبار قرار االحتجاز الصادر عن قايض محكمة الطوارئ عمًال قضائيًا، أو بديًال عن الحق يف التظلم املنصوص 
عليه يف الدستور. فهناك معايري رئيسية للتفريق بني العمل القضايئ والعمل غري القضايئ، وقد تناولتها املحكمة الدستورية 

العليا يف حكمها الصادر يف الطعن رقم ١٣٧ لسنة ٢٠ قضائية والصادر بتاريخ ٤ مارس ٢٠٠٠، وفيه ما ييل: 

”قضاء هذه املحكمة قد جرى عىل أن التمييز بني األعامل القضائية وبني غريها من األعامل التي تلتبس بها، إمنا 
عىل إبراز  تعني  ولكنها  وجه قطعي  عىل  هذا التمييز  ضوابط  بها  تتحدد  ال  قد  من العنارص  عىل مجموعة  يقوم 
الخصائص الرئيسية للعمل القضايئ وملا يعد جهة قضاء، ومن بينها أن إسباغ الصفة القضائية عىل أعامل أية جهة 
عهد إليها املرشع بالفصل يف نزاع معني يفرتض أن يكون اختصاص هذه الجهة محدًدا بقانون وليس بأداة ترشيعية 
أدىن؛ وأن يغلب عىل تشكيلها العنرص القضايئ الذي يلزم أن تتوافر يف أعضائه ضامنات الكفاية والحيدة واالستقالل، 
وأن يعهد إليها املرشع بسلطة الفصل يف خصومة بقرارات حاسمة ال تخضع ملراجعة أية سلطة غري قضائية؛ دون ما 
إخالل بالضامنات القضائية الرئيسية التي ال يجوز النزول عنها، والتي تقوم يف جوهرها عىل إتاحة الفرص املتكافئة 
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لتحقيق دفاع أطرافها ومتحيص ادعاءاتهم عىل ضوء قاعدة قانونية نص عليها املرشع سلًفا، ليكون القرار الصادر يف 
النزاع مؤكًدا للحقيقة القانونية مبلوًرا ملضمونها يف مجال الحقوق املدعى بها أو املتنازع عليها.“

وفًقا  الخطورة،  لشبهة  االحتجاز  طلب  عىل  يوافق  ال  أو  يوافق  وإمنا  خصومة،  يف  يفصل  ال  هنا  الطوارئ  محكمة  وقايض 
الختصاصه الواليئ. وعمل قايض محكمة الطوارئ هنا أقرب لعمل جهة االدارة؛ فال يوجد جرمية وال تحقيق وال يتم االستامع 
تجديده.   طلب  يف  أو  االحتجاز  طلب  يف  ادعاءات  من  ورد  ما  عىل  الرد  من  متكينه  عدم  عن  فضًال  احتجازه  املطلوب  إىل 
فليس  املوضوع،  يف  املنازعة  أثناء  فيه  والطعن  ومناقشته  باحتجازه  األمر  مراجعة  عىل  املحتجز  قدرة  عدم  إىل  باإلضافة 
بالرضورة أن يكون هناك موضوع - ألنه ببساطة ميكن احتجاز أي شخص دون ارتكاب جرمية بل فقط لالشتباه يف أن لديه 
النية الرتكاب جرمية ودون أن يخضع ملحاكمة. وكل ذلك أمور أساسية العتبار القرار عمالً قضائيًا. باإلضافة اىل ذلك فحق 
التظلم املنصوص عليه يف الدستور، واملكفول لكل من تسلب حريته، يعني حقه يف املثول أمام القضاء والدفاع عن نفسه 
والرد عىل كل إدعاء ميسه وميس حقوقه، فضال عن احرتام حقه يف االستعانة مبحام، ثم يأيت دور املحكمة يف الفصل بني 
الطرفني. وهي حقوق مكفولة يف الدستور مبوجب املواد ٥٤ و٩٧ و٩٨، وقد خالفتها املادة ٣ مكرر (ج) من قانون الطوارئ.  

وفًقا للدستور ال يجوز القبض عىل األشخاص دون جرمية وتحقيق، وينبغي تقديم املقبوض عليه لسلطة التحقيق خالل 
أربع وعرشين ساعة. لكن إذا افرتضنا جدًال أن هناك حاالت أمنية تستدعي تقييد حرية فرد مل يرتكب جرمية لبعض الوقت؛ 
فاملفارقة أن القوانني الحالية تجعل املتهم بارتكاب جرمية - وقد تكون جناية وتتوافر أدلة كافية عىل ارتكابها - يف مركز 
قانوين أفضل ممن مل ينسب إليه ارتكاب جرمية محددة. فاألول ليك يحبس احتياطيًا يجب أن تستمع السلطات إىل أقواله 
ويحق له االستعانة مبحام ويصدر القرار بشأنه مسببًا، ويكون للمتهم الحق يف استئناف القرار لدى سلطة قضائية أعىل يف 
حضور محاميه، ويجب إصدار القرار مسببًا. يف املقابل، فإن الشخص الذي مل يرتكب جرمية، وترغب الدولة يف سلبه حريته، 
يتم حرمانه من الدفاع عن حقه يف الحرية. فإذا كانت الدولة ال ترغب يف التوقف عن اعتقال األفراد دون ارتكابهم جرمية 
بسبب ما تطلق عليه ”شبهة الخطورة“، وبعيًدا عن مدى دستورية ذلك، فعىل أقل تقدير يجب منحهم الحق يف االستامع 

إليهم أمام محكمة ويف حضور املحامني.  

املساعد  العام  النائب  ملكتب  يتقدم  املحامي  كان  إداريًا،  األفراد  اعتقال  تتيح  كانت  التي  الطوارئ،  قانون  أحكام  ظل  يف   
للتعاون الدويل وشؤون املعتقلني بطلبات للترصيح بزيارة املعتقل، وكان يتم الترصيح بالزيارة إذا كان املعتقل قد نقل إىل 
أحد السجون. لكن مع إلغاء نظام االعتقال اإلداري، واستحداث نظام االحتجاز لشبهة الخطورة، مل يعد أحد يعلم عىل وجه 
اليقني ما هي الجهة التي يجب عىل املحامني التوجه إليها، للتحقق من صدور أمر من محكمة أمن الدولة الجزئية باالحتجاز 
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من عدمه، أو الجهة التي ميكن من خاللها االستعالم عن مكان تواجد املحتجز لشبهة الخطورة، خاصة إذا مل يتم إيداعه أحد 
األماكن التابعة ملصلحة السجون، فضال عن الجهة التي ميكن للمحامي الحصول منها عىل ترصيح مبقابلة هؤالء األشخاص. 

(ملزيد من التفاصيل ميكن الرجوع للبند رقم ١\٣ الخاص باالختفاء القرسي).

  إىل املحامي:
ميكن التقدم للنائب العام املساعد للتعاون الدويل وشؤون املعتقلني بطلب الحصول عىل ترصيح مبقابلة املوكل - 

املحتجز بناء عىل أمر محكمة أمن الدولة مبوجب قانون الطوارئ، ولو عىل سبيل التجربة، ومحاولة فهم القواعد 
الداخلية الجديدة، إن كانت موجودة، أو محاولة الدفع إليجادها. 

الجهة -  قرار  إلغاء  وطلب  الداخلية،  ووزير  العام  والنائب  العدل  وزير  ضد  اإلداري،  القضاء  ملحكمة  اللجوء  ميكن 
اإلدارية باالمتناع عن الترصيح له مبقابلة املحتجز وفقا لقانون الطوارئ.

الدفع بعدم دستورية املادة ٣ مكرر (ج) من قانون الطوارئ؛ وفقا لألسانيد السابق ذكرها. وعىل املحامي العمل - 
عىل إيجاد وخلق املناسبة القانونية املالمئة لتقديم الدفع. عىل سبيل املثال، ميكن رفع دعوى أمام محكمة القضاء 
االداري باسم أقارب املعتقل يطالبون فيها بتمكينهم من زيارة قريبهم املحتجز لشبهة الخطورة، وأثناء نظر الدعوى 
يتم تقديم الدفع بعدم الدستورية؛ استناًدا إىل أن هذه املادة تسببت يف احتجاز قريبهم مبا أدى إىل رضر بالغ 

باملحتجز وعائلته. 

  إىل نقابة املحامني:
لشبهة -  املحتجز  مقابلة  يف  املحامي  حق  تنظم  قواعد  وضع  بهدف  العام  النائب  مع  التشاور  املحامني  نقابة  عىل 

الخطورة مبوجب أمر قايض الطوارئ. وذلك مبا يضمن وضوح كيفية االستعالم عن صدور قرار احتجاز من محكمة 
الطوارئ من عدمه، ومكان تواجد املحتجز، والجهة التي تتلقى طلب املقابلة.

يجب املطالبة بتعديل قانون الطوارئ، وإعداد مرشوع قانون بديل يضمن حق املطلوب احتجازه لشبهة الخطورة - 
يف أن يدافع عن نفسه، وحقه يف االستعانة مبحام، وحقه يف استئناف قرار االحتجاز. 
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F \dمقرات قطاع ا?<من الوط \ F]١\٢\٤ ا3نع ا3طلق لدخول ا]ام

قطاع األمن الوطني هو أحد قطاعات وزارة الداخلية، وتم إنشائه بقرار وزير الداخلية رقم ٤٤٥ لسنة ٢٠١١. يتشكل القطاع 
ويف  الوطني،  لألمن  تهديًدا  تشكل  التي  الجرائم  مكافحة  يف  متخصصون  وهم  املباحث،  ضباط  من  مختارة  مجموعة  من 
مقدمتها الجرائم التي تهدد أمن الحكومة وجرائم اإلرهاب، باإلضافة إىل القضايا ذات الطابع السيايس بشكل عام. وللقطاع 
مقرات منترشة عىل مستوى الجمهورية، وملحق بتلك املقرات أماكن لالحتجاز. وعىل الرغم من تأكيد اللواء حامد عبد الله، 
أول رئيس لقطاع األمن الوطني، عىل أنه تم إلغاء ”السجون وأماكن االحتجاز داخل املقار ...“٤٣  إال أن الواقع يشري إىل أن 
تلك السجون وأماكن االحتجاز ما زالت موجودة وتستمر يف استقبال املحتجزين. جدير بالذكر أن أحكام املادة األوىل مكرر 
من قانون السجون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ منحت وزير الداخلية القدرة عىل إصدار قرار بتخصيص أي مكان إليداع املعتقلني 

واملتحفظ عليهم.٤٤ وألزمته بنرش القرار يف الوقائع املرصية. 

بالحبس  التحقيق  سلطة  أو  العامة  النيابة  من  قرار  صدور  حتى  الوطني  األمن  مقار  داخل  األفراد  احتجاز  يتم  ما  غالبًا 
االحتياطي، وحينها قد يتم نقل املحتجزين إىل أحد السجون التابعة ملصلحة السجون، أو السجون التابعة ملديريات األمن. 
وقد تصل مدة االحتجاز يف مقار األمن الوطني ألسبوع يف حال التحفظ وفق قانون الطوارئ، أو لشهر يف حال التحفظ وفًقا 

لقانون اإلرهاب، أو لشهور يف حال االحتجاز لشبهة الخطورة.

ويحظر عىل املحامني الدخول ملقار األمن الوطني ملقابلة املحتجزين فيها، أو يف أماكن االحتجاز امللحقة بها. وال توجد أي 
سوابق تشري إىل صدور تصاريح من النيابة العامة بكل تخصصاتها، مبا يف ذلك نيابة أمن الدولة العليا، للمحامني مبقابلة أي 

شخص مودع يف أماكن االحتجاز امللحقة بتلك املقار.

عىل الرغم من أن نصوص املواد ١٣٩ من قانون اإلجراءات الجنائية و٣ مكرر من قانون الطوارئ و٤١ من قانون مكافحة 
اإلرهاب، متنح الحق للشخص املحروم من الحرية يف االستعانة مبحامي ومقابلته، أيا ما كان مكان احتجازه؛ إال أننا نجد أن 
املودعني يف أماكن االحتجاز التابعة ملقار األمن الوطني محرومني من الحق يف االستعانة مبحام. كام ال يسمح للمحامني مطلًقا 
بدخول تلك املقرات، وذلك يعني تفريغ تلك النصوص من مضمونها ومعناها ووقف تنفيذ وتعطيل أحكامها. ومع استمرار 

٤٣ - مصطفى املرصفاوي وأحمد رجب، ملف خاص: من «أمن الدولة“ إىل ”األمن الوطني“ تغريت األسامء والـمفاهيم.. والقانون هو الحكم، املرصي اليوم، ٢٧ 
أبريل ٢٠١١.

https://www.almasryalyoum.com/news/details/128155 
٤٤  - عىل سبيل املثال قرار وزير الداخلية رقم ١٤١٧ لسنة ١٩٦٨ املنشور بالعدد ٢٨٧  من الوقائع املرصية بتاريخ ١٤ ديسمرب ١٩٦٨  باعتبار مبنى التحفظ 

الكائن بجهة القلعة من األمكنة التي يجوز أن يودع بها املعتقلون أو املتحفظ عليهم أو املحتجزين عىل ذمة القضايا املاسة بأمن الدولة ، وقرار وزير الداخلية رقم 
٥ لسنة ١٩٦٩ واملنشور بالعدد ٢٠ من الوقائع املرصية بتاريخ ٢٣ يناير ١٩٦٩ باعتبار كافة أماكن الحجز الحالية امللحقة باملراكز وأقسام الرشطة أو نقط الرشطة 

أو إدارات البحث الجنايئ أو فروعها من األماكن التي يجوز أن يودع فيها املعتقلون واملتحفظ عليهم واملحجوزون وكل من تسلب حرياتهم عىل أي وجه. 
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سياسة منع املحتجزين يف تلك املقار من التواصل مع العامل الخارجي؛ يصبح التوصيف القانون الصائب لوضع هؤالء أنهم 
مختفون قرسيًا. وسيتم تناول تلك النقطة بالتفصيل يف البند ١\٣ الخاص باالختفاء القرسي.

  إىل املحامي:
ال ميلك هذا الدليل أي مقرتحات لتقدميها للمحامي للتعامل مع سياسة حظر دخول مقار األمن الوطني ملقابلة - 

محرومي الحرية فيها.

  إىل نقابة املحامني:
لوضع -  للقضاء؛  األعىل  واملجلس  العام  والنائب  الداخلية  ووزارة  العدل  وزارة  مع  العمل  املحامني  نقابة  عىل 

قواعد وإجراءات متكن املحامني من مقابلة محرومي الحرية املودعني يف أي من مقار األمن الوطني أو مقرات 
االحتجاز امللحقة بها أو التابعة لها.

١\٣ طرق للتعامل مع بعض حا?ت ا?ختفاء القBي

إن أي شكل من أشكال حرمان األفراد من الحرية من قبل رجال الدولة املقرتن برفض االعرتاف بالحرمان من الحرية، أو 
الدولية  لالتفاقية  وفًقا  قرسي،  إخفاء  جرمية  يعترب  القانون؛  حامية  من  يحرمه  مام  الشخص  وجود  مكان  أو  مصري  إخفاء 
لحامية جميع األشخاص من االختفاء القرسي. وذلك بغض النظر عن سبب وأسانيد ودوافع حرمان الشخص من الحرية، ولو 
منصوص عليها يف القانون. فال يجوز أن مينح القانون لرجال الدولة القدرة عىل عدم االعرتاف بحرمان األشخاص من حريتهم، 
أو إخفاء أماكن وجودهم عن ذويهم. وعىل الرغم من عدم انضامم مرص لتلك االتفاقية، إال أن ذلك ال يعني قدرتها عىل 

ارتكاب تلك الجرمية، أو حرمان األشخاص مام ورد بها من حقوق، خاصة أنها حقوق منصوص عليها يف الدستور املرصي.

ذلك  يساهم  وقد  املامرسة،  هذه  عىل  تساعد  التي  السياسات  وفهم  دراسة  القرسي  االختفاء  مواجهة  عىل  العمل  يتطلب 
االختفاء  ظاهرة  استفحال  من  والحد  السياسات،  تلك  ما  حد  إىل  تعرقل  قد  قانونية  إجراءات  اتخاذ  عىل  القدرة  تعزيز  يف 
القرسي بشكل عام أو تقليل مدته عىل أقل تقدير. وينطبق ذلك تحديًدا عىل حاالت االختفاء القرسي التي ترتاوح مدتها بني 
أسبوع وعدة شهور، وتنتهي بظهور الشخص أمام سلطات التحقيق أو إطالق رساحه أو إجالء مصريه. فمن الجائز أن يكون 
الشخص، خالل فرتة اختفائه، إما معتقال قضائيًا أو متحفظ عليه ومعزول عن التواصل مع العامل الخارجي وامتنعت الدولة 

عن اإلفصاح لذوي الشأن عن مركزه القانوين وأسباب تقييد حريته ومكان وجوده؛ مام يجعله مختفي قرسيًا. 
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فيام ييل سنعرض أمثلة ألبرز السياسات والقوانني التي تساهم يف وجود جرمية االختفاء القرسي واستمرارها. ثم سنعرض 
مجموعة من املقرتحات والتوصيات التي نرى إمكانية مساهمتها يف مواجهة تلك السياسات. 

عدم وجود قاعدة بيانات مركزية ميكن االستعالم منها عن كون الشخص محروم من الحرية وإذا ما كان بحوزة - 
السلطات

تطالب االتفاقية الدولية ملواجهة جرائم االختفاء القرسي الدول بأن تتخذ بعض اإلجراءات األساسية، ومن بينها 
ما نصت عليه املادة ١٧ من أن يكون لدى الدولة سجالت بأسامء األشخاص املحرومني من حرياتهم، ويدون بها 
عدد من املعلومات أهمها مكان احتجازهم وسببه والسلطة التي قررت ذلك، وما نصت عليه املادة ١٨ التي 
طالبت الدول أن تضمن «ألي شخص يثبت أن لـه مصلحة مرشوعة ...كأقارب الشخص املحروم من حريته أو 
ممثليهم أو محاميهم، إمكانية االطالع عىل املعلومات التالية … السلطة التي قررت حرمانه من الحرية؛ تاريخ 
وساعة الحرمان من الحرية ودخول مكان الحرمان من الحرية؛ السلطة التي تراقب الحرمان من الحرية؛ مكان 

وجود الشخص املحروم من حريته.“

جدير بالذكر أنه ال توجد يف مرص مثل تلك السجالت، وال توجد جهة ميكن الرجوع إليها لالستعالم عن وضعية 
شخص ما والتيقن من كونه محروما من الحرية ويف قبضة السلطات أم ال. ويضطر ذوي الشخص املختفي إىل 
املرور عىل كل قسم أو مركز رشطة ومقر احتجاز وسكن لالستعالم. الجهة الوحيدة التي لديها قاعدة بيانات 
موحدة وسجالت الكرتونية مركزية ميكن االستعالم منها هي مصلحة السجون، ولكن قاعدة بياناتها تقترص 
فقط عىل األشخاص املودعني يف السجون التابعة لها. فإذا كان الشخص (املختفي قرسيًا) محتجزا يف أي من 
تلك  أو  الرشطة،  ومراكز  بأقسام  امللحقة  أو  باملحافظات،  األمن  ملديريات  التابعة  والسجون  االحتجاز  أماكن 
امللحقة مبقرات قطاع األمن الوطني، أو أي مكان آخر غري تابع ملصلحة السجون؛ فال توجد وسيلة للتحقق 

واالستعالم عن مصريه.

بسهولة؛  وإدارتها  إنشائها  ميكن  والتي  الدولية،  االتفاقية  بها  تطالب  التي  البيانات  قاعدة  وجود  مجرد  إن 
سيساهم يف إنهاء مراوغة السلطات وتهربها من االعرتاف باحتجازها شخص ما وإخفاء مكانه ومصريه، وسيعالج 
عدد من املشاكل املرتبطة ببعض حاالت االختفاء القرسي ويهدئ من روع األهايل، وسيمنحهم الفرصة التخاذ 

اإلجراءات القانونية املناسبة. 
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وجود نص قانوين يجيز حرمان املتحفظ عليه من االتصال بذويه (مادة ٤١ من قانون مكافحة اإلرهاب - راجع - 
بند ١\٢)

يقر الدستور بحق املحروم من الحرية يف االتصال بذويه، كام يؤكد قانون اإلجراءات عىل متتع املحتجز بذلك 
الحق؛ لكن املتهمني يف جرائم اإلرهاب قد يحرموا من حق االتصال وفًقا للامدة ٤١ من قانون مكافحة اإلرهاب. 

وهكذا يجد الضباط ذريعة وسند قانوين، لحرمان الشخص من االتصال بذويه، برغم مخالفة الدستور.    

وجود نص يجيز الحرمان من حق االستعانة مبحام، (مادة ٤١ من قانون اإلرهاب- راجع بند ١\٢).- 
وجود نص يتيح صدور قرارات بالتحفظ ملدة تصل إىل ٣٠ يوم دون حاجة لحضور محامي، (راجع بند ١\٢).- 
عدم وجود قواعد تنظم إجراءات التظلم من قرار التحفظ، رغم كونه حق يف قانون مكافحة اإلرهاب (مادة ٤٠ - 

فقرة أخرية).
عدم وجود قاعدة بيانات أو إتاحة معلومات لذوي األشخاص لالستعالم عن صدور قرار بالتحفظ من عدمه.- 
عدم وجود قواعد تنظم إجراءات طلب املحامي مقابلة املتحفظ عليه وملن يقدم الطلب.- 
عدم السامح للمحامني مبقابلة موكليهم املحرومني من الحرية داخل مباين قطاع األمن الوطني، (راجع بند ١\٢).- 
وجود نص يجيز صدور أمر من قايض محكمة أمن الدولة الجزئية باحتجاز شخص ملدة شهر قابلة للتجديد دون - 

حد أقىص، ودون اشرتاط حضور الشخص بنفسه للدفاع عن نفسه فضًال عن محاميه، وعدم وجود الحق القانوين 
يف استئناف هذا األمر، (راجع بند ١\٢).

عدم وجود قاعدة بيانات ميكن الرجوع إليها للتأكد من وجود قرار باالحتجاز لشبهة الخطورة من عدمه.- 
عدم وجود قواعد تنظم إجراءات زيارة املعتقل قضائيًا وملن يقدم الطلب ومن له سلطة إصدار الترصيح. - 

وتفيش  لوجود  خصبة  بيئة  لخلق  تتضافر  املؤسسات،  عمل  وطبيعة  تطبيقها  وكيفية  القوانني  نصوص  إن  القول  وميكننا 
واستمرار جرمية االختفاء القرسي يف مرص؛ ولذا ال ميكن وصف االنتهاكات الناجمة عن مامرسة هذه الجرمية بأنها مجرد 

ترصفات فردية لبعض الضباط خارج إطار القانون.

  إىل املحامي:
إذا منا إىل علم املحامي واقعة اختفاء أحد األشخاص، مع وجود دالالت عىل كونه مقيد الحرية من قبل السلطات، وبعد 
مرور يوم أو يومني عىل اختفائه وعدم ظهوره يف النيابة العامة التي تم القبض عليه يف دائرتها، أو يف دائرة االستئناف أو 



٣٣

دائرة النيابة العامة التي يقيم يف نطاقها عادة؛ ميكن للمحامي حينها التحرك عىل أكرث من مستوى الختبار أي من الحاالت 
الثالثة (اعتقال قضايئ - تحفظ وفًقا لقانون طوارئ - تحفظ وفقا لقانون مكافحة اإلرهاب) تنطبق عىل املختفي. وميكنه 

القيام باإلجراءات التالية:

 إرسال برقية إىل مكتب النائب العام بالواقعة، تشمل توقيتها ومالبساتها ويفضل أن تحمل الربقية توقيع ذوي - 
املختفي.

يرسل املحامي إخطار عىل يد محرض للمحامي العام األول لنيابة أمن الدولة العليا، لكونها النيابة املختصة - 
بالتحقيق يف جرائم اإلرهاب والجرائم ذات الطابع السيايس. وذلك بهدف إخطار النيابة العامة بأنه محامي 
الشخص مع ذكر اسم املحامي ورقم قيده يف جداول نقابة املحامني وعنوان مكتبه ورقم هاتفه، ويجب أن 
قانون  من   ١٢٤ املادة  بنص  عمال  للحضور؛  دعوته  بعد  إال  التحقيق  بدء  بعدم  اإلخطار  يف  املحامي  يطالب 
اإلخطار  من  نسخة  إرسال  وميكن  الثالث)  للفصل  الرجوع  ميكن  التفاصيل  من  (ملزيد  الجنائية.  اإلجراءات 

للمحامي العام لدائرة محل إقامة املختفي، واملحامي العام للدائرة التي شهدت واقعة االختفاء.
يتقدم املحامي بصفته وكيًال عن الشخص املختفي أو وكيًال عن أي من ذويه (استنادا إىل املادة ٥٤ من الدستور - 

واملادة ٤٤ من قانون مكافحة اإلرهاب) بطلب إىل املحامي العام األول لنيابة أمن الدولة العليا، أو املحامي 
العام لنيابة االستئناف التي يقيم فيها الشخص؛ لالستعالم عن إصدار قرار بالتحفظ عىل الشخص املختفي من 

عدمه، أو عن إصدار قرار احتجاز من محكمة أمن الدولة الجزئية طوارئ من عدمه.
يتقدم املحامي بصفته وكيال عن الشخص املختفي أو وكيال عن أي من ذويه (استنادا إىل املادة ٥٤ من الدستور - 

واملادة ٤٤ من قانون مكافحة اإلرهاب) بطلب إىل املحامي العام األول لنيابة أمن الدولة العليا، أو املحامي 
العام لنيابة االستئناف التي يقيم فيها الشخص، للتمكني من تقديم التظلم من قرار التحفظ؛ حتى ولو مل يكن 

املحامي عىل يقني من صدور قرار التحفظ.

(قد يبدو تقديم املحامي لطلبات التظلم من قرارات التحفظ عىل أفراد مل يتيقن بعد من مراكزهم القانونية غري 
منطقي. لكن قبل إلغاء االعتقال اإلداري؛ كان يتم تقديم طلب التظلم من قرار االعتقال برغم عدم التيقن من صدور 

قرار وزير الداخلية باعتقال الشخص، وكانت النيابة هي التي تقوم باملراجعة وتعقد جلسات النظر يف التظلامت.)

من املفرتض يف حالة الرد عىل التظلم بوجود قرار بالتحفظ عىل الشخص؛ أن يتم تحديد موعد جلسة أمام املحكمة املختصة 
بنظر الحبس االحتياطي للنظر يف التظلم، وعليها الفصل فيه خالل ثالثة أيام. وعىل املحامي املتابعة من قلم كتاب النيابة، 
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ملعرفة الدائرة التي ستنظر التظلم وتاريخ الجلسة. ويف حال عدم وجود قرار بالتحفظ؛ من املفرتض أن يتلقى املحامي رًدا 
يفيد بذلك. 

إذا مل يتم قبول طلب التظلم دون إبداء أسباب، أو مل يتم الرد عليه؛ ميكن للمحامي القيام مبا ييل:

رفع دعوى أمام محكمة القضاء اإلداري للمطالبة، بشكل مستعجل، بإلزام الجهة اإلدارية بالرد عىل التظلم، - 
سواء بتحديد جلسة لنظره أو رفض قبول الطلب لعدم وجود قرار بالتحفظ. ويقدم املحامي، يف اليوم التايل 
لرفع الدعوى، طلبا لرئيس محكمة القضاء اإلداري لتحديد أقرب موعد للجلسة ويرفق بالطلب صورة من أصل 

عريضة الدعوى. 
تقديم طلب إىل املحامي العام للحصول عىل ترصيح مبقابلة موكله املتحفظ عليه. وبرغم أن مصري مثل هذا - 

الطلب يف الغالب هو عدم الرد؛ إال أن ذلك ال مينع من تقدميه بشكل متكرر. 

يف حالة تلقي املحامي رًدا بعدم وجود قرار بالتحفظ وفقا ألحكام قانون مكافحة اإلرهاب؛ فرمبا يكون قرار التحفظ عىل 
يكون  رمبا  أو  للطعن.  قابل  غري  القرار  وهذا  أسبوع،  وملدة  قانون الطوارئ،  مبوجب  املحامي العام  من  صدر  قد  الشخص 
الشخص معتقال مبوجب قرار باالحتجاز صادر عن محكمة أمن الدولة الجزئية، ويكون القرار ملدة شهر. ويف محاولة إضافية 

ملعرفة وضعية الشخص املختفي؛ ميكن للمحامي اتخاذ اإلجراءات التالية:
 

بعد مرور مثانية أيام من تاريخ االختفاء، ومل يظهر خاللها الشخص يف نيابة أمن الدولة أو يف أي نيابة عامة أخرى - 
بطلب  ذويه،  أو  املختفي  عن  وكيال  بصفته  املحامي،  يتقدم  أن  ميكن  الطوارئ)؛  قانون  من  (ب)  مكرر   ٣ (مادة 
استعالم ملكتب النائب العام املساعد للتعاون الدويل وشئون املعتقلني عن وجود قرار باالحتجاز من عدمه ومتابعة 

الطلب. 
يف حال عدم استالم الطلب أو رفضه لعدم االختصاص أو أي سبب آخر؛ ميكن للمحامي رفع دعوى قضائية أمام - 

محكمة القضاء اإلداري ضد وزير العدل والنائب العام، يطالب فيها بالكشف عام إذا كان الشخص قد صدر قرار 
باحتجازه من محكمة أمن الدولة الجزئية من عدمه. وعىل املحامي، قبل رفع الدعوى، أن يوجه إنذاًرا عىل يد 
محرض لكل من وزير العدل والنائب العام. وفور قيد الدعوى، يتقدم املحامي لرئيس محكمة القضاء اإلداري بطلب 

تحديد أقرب موعد ممكن للجلسة، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى. 
تقديم طلب للنائب العام املساعد للتعاون الدويل وشئون املعتقلني للترصيح بزيارة املحتجز، وفًقا لإلجراءات التي - 
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كانت متبعة يف السابق لزيارة األشخاص املعتقلني إداريًا. 
رفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء اإلداري يطالب فيها بإلزام وزارة الداخلية بإنشاء قاعدة بيانات تحتوي عىل - 

أسامء األشخاص املقيدة حرياتهم، بغري حكم قضايئ، واملودعني يف أماكن االحتجاز التي ال تتبع مصلحة السجون؛ 
بغرض البحث يف سجالتها وتيسري العثور عىل األشخاص املقيدة حرياتهم وأماكن احتجازهم.

  إىل نقابة املحامني:
ومعلومات -  بيانات  قواعد  وضع  بهدف  والداخلية؛  العدل  ووزيري  العام  النائب  مع  العمل  املحامني  نقابة  عىل 

القانوين  املركز  عىل  منها  االستعالم  من  الشأن  وذوي  املحامني  يتمكن  حتى  وذلك  حرياتهم.  املقيدة  لألشخاص 
توضح  تعليامت  إصدار  مع  باستمرار،  اإللكرتونية  السجالت  تلك  تحديث  وينبغي  الحرية.  من  املحروم  للشخص 

كيفية إجراءات التظلم من الحرمان من الحرية. 
 املقرتحات الواردة يف البند (١\٢)- 
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F مبd\ النيابة وقبيل ا?ستجواب \j FZم مع ا]ا V�3تواصل ا : F  الفصل الثا�\
?ستجواب وأ�يته N� ٢\١ ما ا3قصود

االستجواب هو: مناقشة سلطة التحقيق للمتهم فيام هو منسوب إليه من ارتكابه لفعل مجرم، ومواجهته باألدلة والقرائن 
عىل ذلك؛ لريد عليها أو يصمت. وال يجوز إصدار قرار بالحبس االحتياطي إال بعد استجواب املتهم، ما مل يكن هاربًا. ويتم 
أو  املتهم  واعرتاضات  ومالحظات  وطلبات  ودفوع  لصمته،  اإلشارة  أو  املتهم  وأجوبة  ومالحظاته،  املحقق  أسئلة  تدوين 
محاميه، يف محرض يسمى محرض جلسة التحقيق بواسطة أحد كتُاب النيابة العامة الذي عليه تدوين كل ما يدور يف الجلسة. 

يجب استجواب املقبوض عليه قبل انتهاء املدد القانونية للقبض أو التحفظ، كام تم عرضه يف الفصل الثاين. وأجاز القانون 
تأجيل االستجواب ٢٤ ساعة يف حال القبض، و٤٨ ساعة يف حال التحفظ. فإذا انقضت املدة املقررة قانونًا دون استجواب 

املحروم من الحرية؛ وجب إصدار قرار بإخالء السبيل.

تكمن أهمية االستجواب يف أنه املرحلة التي يتم فيها توجيه االتهام رسميًا للمقبوض عليه ومواجهته باألدلة، ويتم تدوين 
إجاباته يف محرض جلسة التحقيق. وقد يتم استخدام إجابات املتهم إلدانته أثناء املحاكمة، حتى وإن تراجع عنها. ويفرتض 

يف تلك املحارض الصحة ومطابقة الحقيقة؛ ما مل يستطع املتهم إثبات العكس.

م وrاميه قبل ا?ستجواب V�3٢\٢ حق انفراد ا

يغادر املتهم محبسه يف حراسة الرشطة لحضور االستجواب يف النيابات العادية، وغالبًا ما يودع غرف الحجز امللحقة مببنى 
املحكمة، أو مبنى النيابة، أو يف أماكن يحددها رجال األمن داخل املبنى يوضع فيها املحتجزين قبل التحقيق معهم. مينع 
رجال الرشطة املتهم من الحديث مع أي شخص، مبا يف ذلك محاميه. لكن يف معظم النيابات العامة، وتحديًدا يف القضايا 
غري السياسية، يستطيع املحامي الحديث مع املتهم بعد إقناع حارس الرشطة، ويتم الحديث يف وجوده أحيانا، ومن خالل 
فتحات غرفة االحتجاز. وإذا كان املتهم يتشارك القيد مع متهم آخر، أو موجود ضمن مجموعة من املتهمني، يتم تبادل 

الحديث يف وجود كل هؤالء. 

أما يف نيابة أمن الدولة العليا، ففي أغلب األحوال ال يسمح للمحروم من الحرية بالحديث إىل محاميه قبل االستجواب، 
حيث يظل قابعا يف الحجز إىل أن يطلبه املحقق لالستجواب. وحني وصول املحتجز، وأثناء انتظاره خارج غرفة التحقيق، ال 
يسمح للمحامي بالحديث معه مبارشة. وقد ترفض النيابة طلب املحامي بالحديث مع موكله. باإلضافة إىل ذلك ففي بعض 



٣٨

الحاالت يخىش املحتجز من التحدث إىل املحامي، بدون موافقة الحراسة التي تقوم بتنفيذ تعليامت قطاع األمن الوطني، 
وقد يتعرض املحتجز لإليذاء يف حالة عدم رضوخه للتعليامت. هذا باإلضافة إىل سياسة منع املحامني من دخول مقر نيابة 

أمن الدولة التي سيتم التطرق إليها يف البند ٢\٣. 

  إىل املحامي:
للمحامي أن يطلب من املحقق أن يرصح له بالحديث مع املتهم عىل انفراد قبل بدء االستجواب، وميكن أن يكون الطلب 
شفاهة، حيث يطلب املحامي مقابلة رئيس النيابة أو عضو النيابة الذي سيتوىل التحقيق، ويبلغه شفاهة برغبته يف االنفراد 
باملتهم قبل التحقيق. وميكن للمحامي أن يقدم طلبا مكتوبا لرئيس النيابة، وذلك بناء عىل أحكام الدستور سابقة الذكر، 
واستناًدا إىل نص املادة ٦٠٦ من التعليامت القضائية للنيابات العامة والتي تنص عىل أنه «يجوز للمتهم االختالء مبحاميه 
قبل التحقيق دون حضور أحد من رجال السلطة العامة“. وجدير بالذكر أن املادة ١٤١ من قانون اإلجراءات الجنائية تحظر 

عىل النيابة العامة اإلخالل «بحق املتهم باالتصال دامئًا باملدافع عنه بدون حضور أحد“.  

ونؤكد هنا أنه ال يجوز تفسري املادة ١٤١ من قانون اإلجراءات الجنائية بأنها تحظر اإلخالل بحق املتهم يف التواصل مع 
محاميه أثناء وجوده يف السجن فقط، وتجيز اإلخالل بالحق حال وجود املتهم يف أماكن أخرى. فالنص هنا ال يخلق حق 
املتهم يف التواصل مع محاميه، ولكنه يؤكد عىل استمرار الحق القائم بالفعل والدائم ويحظر اإلخالل به حتى أثناء حبس 
املتهم وايداعه السجن؛ مبا يعني حامية حق املتهم يف مقابلة محاميه، سواء داخل السجن أو خارجه. باإلضافة إىل ما أكدت 

عليه املحكمة الدستورية العليا من حق املقبوض عليه يف الحصول عىل املشورة القانونية قبل وأثناء التحقيق االبتدايئ.

يبذل  أن  املحامي  عىل  يجب  لذا  ونتيجته.  االستجواب  عىل  بالًغا  تأثريًا  االستجواب  قبل  ومحاميه  املتهم  بني  املقابلة  تؤثر 
قصارى جهده ليتمكن من االجتامع باملتهم عىل انفراد، واالطمئنان عىل حالته النفسية والذهنية، وقدرته عىل اتخاذ القرار 
بشكل واعي، ومدى جاهزيته للخضوع لالستجواب، والتحقق من سن املتهم. وينبغي عىل املحامي أن يقدم للمتهم النصائح 
القانونية الالزمة قبل الخضوع لالستجواب، وأن يرشح للمتهم حقه يف أن يلوذ بالصمت أثناء االستجواب، ويوضح فوائد ذلك 

وكيفية استخدامه. فضًال عن التحقق من أنه ال يوجد أي أمر يؤثر عىل إرادة املتهم وقراره، وغري ذلك من أمور.

عنه بجانبه، وال يستطيع املحامي أن ينقل شعور  املدافع  نفس املتهم وجود  ”الدفاع طأمنينة يبثها يف 
الطأمنينة إىل املتهم وهو غري قادر عىل أن يتصل به“٤٥

٤٥ - محكمة القضاء اإلداري يف حكمها الصادر يف الطعن رقم ٩٢٢٦ لسنة ٧٠ ق الصادر بتاريخ ٢١-٠٦-٢٠١٦ واملؤيد من دائرة فحص الطعون باملحكمة اإلدارية 
العليا بحكمها الصادر بتاريخ ٩-٩-٢٠١٧ يف الطعن رقم ٨٢١٥٦ لسنة ٦٢ قضائية.
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يف حال رفض عضو النيابة الترصيح للمحامي باالنفراد باملتهم قبل التحقيق ميكن للمحامي القيام مبا ييل:
مع بدء االستجواب، وإذا ما استمرت النيابة عىل موقفها، يجب عىل املحامي اإلرصار عىل إثبات رفض النيابة طلبه - 

االنفراد باملتهم قبل االستجواب، وذلك يف محرض جلسة التحقيق ومع بداية التحقيق.
تقديم شكوى مكتوبة للرئيس املبارش لعضو النيابة العامة مرتكب املخالفة.- 
تقديم شكوى يف التفتيش القضايئ للنيابات ضد عضو النيابة العامة املخالف - 
إبالغ نقابة املحامني بالواقعة.- 

  إىل نقابة املحامني: 
قبل -  بهم  واالنفراد  املتهمني  إىل  التحدث  من  منعهم  بشأن  املحامني  شكاوى  تلقي  آلية  خلق  املحامني  نقابة  عىل 

استجوابهم، وجمع تلك الشكاوى وتحليلها ورفع النتائج إىل املجلس األعىل للقضاء والنائب العام ووزير العدل.
عىل نقابة املحامني املطالبة بوجود قواعد تقطع بحق املتهم يف الحديث مع محاميه عىل انفراد قبل االستجواب.- 

م قبل ا?ستجواب V�3 N� FZ٢\٣ ا3;ن وا�د ا?<د�\ ل�دة الزمنية ?نفراد ا]ا

بافرتاض أن املحامي تقدم بطلب لعضو النيابة العامة، ليأذن له باالختالء باملتهم، والحديث معه عىل انفراد قبل االستجواب، 
ووافق عضو النيابة عىل ذلك، فستواجه املحامي معضلة عدم وجود أماكن تسمح بعملية االختالء تلك، داخل مقرات النيابة 
أو املحاكم. وحينها سيضطر املحامي إىل الحديث مع املتهم يف ممرات املحكمة، يف وجود الحراسة املرافقة، ووجود املتهمني 
اآلخرين، ويف أفضل الظروف يف أحد أركان غرفة التحقيق مع وجود موظفني أو املحقق نفسه أو غريه من املحققني، ويعترب 
ذلك إخالال بحق املتهم يف االنفراد مبحاميه ومحادثته يف حرية ورسية كاملة. باإلضافة إىل ذلك ال توجد قواعد تضع حدا أدىن 

للفرتة الزمنية للقاء املتهم مبحاميه، ويرتك ذلك لتقدير لعضو النيابة. 

  إىل املحامي:
تسمح -  مقربة  عىل  شخص  وجود  عىل  االعرتاض  حق  وله  باملتهم،  االنفراد  من  متكينه  يطلب  أن  للمحامي  يحق 

باستامعه للحديث املتبادل بينه وبني املتهم.
للمحامي الحق يف أن يثبت يف محرض الجلسة عدم متكينه من االنفراد بالحارض معه واملعوقات التي حالت دون - 

ذلك. 
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  إىل نقابة املحامني:
عىل نقابة املحامني مطالبة املجلس األعىل للقضاء والنائب العام ووزارة العدل، بتخصيص غرف يف كل مقر تحقيق، - 

يتوافر فيها رشط الرسية وعدم قدرة أي شخص أو جهة سامع الحديث املتبادل بني املتهم ومحاميه. باإلضافة إىل 
حث الجهات املذكورة عىل وضع قواعد تحدد الحد األدىن ملدة املقابلة بني املحامي املتهم قبل استجوابه.

\ مقار نيابة أمن الدو�V العليا F]٢\٤ تقييد دخول ا]ام

نيابة أمن الدولة العليا هي نيابة متخصصة، أنشئت بقرار وزير العدل رقم ١٥ لسنة ١٩٥٣ واملنشور بالعدد ٢٢ من الوقائع 
املرصية بتاريخ ١٢ مارس ١٩٥٣، وتختص يف التحقيق يف عدد معني من الجرائم أهمها الجرائم التي ترتكب ضد الدولة، 
من جهة الداخل والخارج، وقضايا التظاهر والتجمهر والجرائم ”ذات البعد السيايس“. وكان املحامي العام األول لنيابة أمن 
الدولة العليا قد أصدر قرارا مبنع دخول املحامني للمقر، إال مع بدء التحقيق مع املتهم، لكن تم الطعن عىل هذا القرار أمام 
محكمة القضاء اإلداري، وقضت املحكمة - يف الطعن رقم ٩٢٢٦ لسنة ٧٠ قضائية الصادر بتاريخ ٢١ يونيو ٢٠١٦ - بوقف 

تنفيذ القرار.

لكن عىل الرغم من حكم املحكمة؛ فال يزال دخول املحامي لنيابة أمن الدولة، لحضور التحقيق مع املتهمني، يواجه العديد 
من العراقيل وغري مسموح به إال مع بدء التحقيق. وهو ما يقلل فرص املحامي للحديث مع املتهم قبل استجوابه. بل إن 
تقييد التواصل بني الطرفني يبلغ حد منعهام من تبادل الحديث يف حال استطاع املحامي دخول مبنى النيابة وتصادف وجود 
املتهم يف الطرقات. وإذا تقدم املحامي بطلب للحديث مع املتهم قبل دخول غرفة التحقيق، فغالبًا ما يتم تجاهل الطلب أو 
رفضه رصاحة. وحتى لو تم قبول الطلب، فإن مبنى النيابة ال تتوافر فيه غرف مناسبة لتمكني املحامي من االنفراد باملتهم. 
ويف أفضل األحوال قد يسمح للمحامي بالحديث مع موكله داخل غرفة التحقيق، وقد يرفض عضو النيابة الخروج منها، أو 

يقاطعهام مجربًا إياهام عىل إنهاء الحديث؛ بزعم رضورة البدء يف االستجواب. 

  إىل نقابة املحامني:
ينبغي أن تعمل نقابة املحامني عىل تنفيذ حكم محكمة القضاء اإلداري، بشأن متكني املحامني من دخول مقر  ‐

نيابة أمن الدولة العليا للقيام بأعاملهم. وال بد من أن تتأكد النقابة من وجود ممثلني لها يف غرفة املحامني مبقر 
النيابة؛ ليتولوا حل املشاكل التي تواجه املحامني أثناء مامرستهم ألعاملهم يف تلك النيابة تحديدا.
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F غرفة ا?ستجواب \j الفصل الثالث: التواصل 
يتكون هذا الفصل من أربعة بنود، األول يعرض الحاالت التي أجاز فيها القانون استجواب املتهم بدون محامي وكيفية 
التطبيق يف الواقع، مع طرح عدد من املقرتحات التي تهدف إىل التقليل من الحاالت التي يتم فيها استجواب املتهم بدون 
عىل  ذلك  وأثر  املتهم  استجواب  أثناء  فّعال  بشكل  بدوره  املحامي  قيام  تعيق  التي  األمور   فيتناول  الثاين  البند  أما  محام. 
حقوقه، مع طرح مقرتحات للمحامني للتعامل مع تلك املعوقات. ويقدم البند الثالث مجموعة من اإلرشادات للمحامي 
ميكن اتباعها خالل االستجواب. فيام يركز البند الرابع عىل معوقات إثبات وتوثيق منع التواصل بني املتهم واملحامي أثناء 

االستجواب وكيفية التعامل يف تلك الحالة. 

FZاr ٣\١ ا?ستجواب بدون

نظرًا ألهمية االستجواب وتأثريه البالغ عىل إجراءات املحاكمة ونتيجتها؛ أكدت املادة ٥٤ من الدستور عىل عدم جواز بدء 
التحقيق مع أي متهم مقيد الحرية، أيًا كانت الجرمية املنسوب إليه ارتكابها، إال يف حضور محاميه، وإن مل يكن للمتهم محام 
وجب أن تنتدب له سلطة التحقيق محام. وعىل الرغم من ذلك؛ ينص قانون اإلجراءات الجنائية الحايل عىل وجوب دعوة 
محامي املتهم للحضور فقط يف حال كانت الجرمية جناية أو جنحة يُعاقب عليها وجوبيًا بالحبس. وحتى يف تلك الجرائم 
بسبب  الرسعة  وحالة  التلبس  يف ”حالة  وذلك  للحضور،  محاميه  دعوة  دون  املتهم  استجواب  بدء  اإلجراءات  قانون  أجاز 
الخوف من ضياع األدلة عىل النحو الذي يثبته املحقق يف املحرض“٤٦ لننتهي إىل إمكانية استجواب املتهم دون محاميه يف 

أي جرمية. 

وعىل الرغم من أن القانون يلزم جهة التحقيق، يف حال عدم متكن املتهم من االستعانة مبحام، أن تنتدب محاميا للدفاع عن 
املتهم؛ إال أن جهة التحقيق، يف حاالت عديدة، تدعي تعذر انتداب محام للمتهم، وتستند إىل النصوص القانونية التي تتيح 

التحقيق مع املتهم دون محاميه، وتقوم بالتحقيق مع املتهم دون محام، باملخالفة للدستور.

٤٦ - املادة ١٢٤ من قانون اإلجراءات الجنائية.



٤٤

ويشري الواقع إىل تطبيق النيابات لقانون اإلجراءات الجنائية عىل حساب االلتزام بنص الدستور. برغم أن الدستور واجب 
التطبيق بذاته، وليس يف حاجة إلنفاذ حكمه إىل إقرار قانون. وسبق أن قضت محكمة القضاء اإلداري بأن: ”دستور مرص 
الحايل نسخ بنص املادة ٥٤ منه كل نص يف قانون اإلجراءات الجنائية يسمح بإجراء التحقيق مع املتهم يف غيبة املدافع 

عنه“.٤٧

إن التحقيق مع متهم دون محاميه، أمام نيابة أمن الدولة العليا، وخاصة يف حال صدر قرار بالتحفظ عليه أو أمر احتجاز 
لشبهة الخطورة يفتقر لالتساق، ويعكس إساءة استخدام النصوص القانونية. فإذا كان القانون يسمح باستجواب املتهم دون 
محامي يف حالة االستعجال والخوف من ضياع األدلة؛ فذلك مرهون بتوافر تلك الحالة بالفعل وليس مجرد االدعاء والزعم 
بوجودها. والقول بتوفر تلك الحالة مع األشخاص السابق التحفظ عليهم غري منطقي. فلو كانت تلك الحالة متوفرة بالفعل 
وهناك خوف من ضياع األدلة، إذا فلامذا تم ترك املتهم يف قبضة رجال السلطة العامة دون استجواب ملدة قد تصل شهر؟ 
ببساطة إن صدور قرار التحفظ تأجيل استجواب املتهم يدل عىل عدم وجود حالة استعجال أو خوف من ضياع األدلة من 

أيدي النيابة.  

يحق للمتهم مع بدء التحقيق أن يخطر املحقق باسم محاميه وعنوان مكتبه، ووسائل االتصال به إن أمكن. وله أيًضا الحق 
يف التزام الصمت لحني إبالغ املحامي ولحني متكينه من االتصال مبحاميه أو بذويه (مادة ٥٥ من الدستور). ومن املفرتض أن 
يسأل عضو النيابة املتهم إن كان لديه محامي أم ال؛ وهو ما يسهل األمر عىل املتهم ويتيح له الفرصة لتدوين اسم محاميه 
يف محرض الجلسة. إال أن أعضاء النيابة العامة ال يوجهوا السؤال للمتهم بتلك الصيغة ولكن يسألونه: إن كان معه  محامي 

ليحرض معه التحقيق اآلن. وغالبًا ما تتم االجابة عىل سؤال النيابة بالنفي برغم أن املتهم قد يكون لديه محامي بالفعل.

للمتهم الحق يف التقرير بقلم كتاب املحكمة وإعالن اسم محاميه وعنوانه ووسائل االتصال به. ولكن يف املامرسة الفعلية 
يجهل أغلب املتهمني هذا الحق، وإن أدركوا وجوده فقد ال يكونوا عىل دراية كافية باإلجراءات الروتينية الالزمة. باإلضافة 

لكون الشخص مقيد من قبل الحارس الذي يتحكم يف ترصفاته وتنقالته داخل مبنى املحكمة. 

٤٧ - محكمة القضاء اإلداري يف حكمها الصادر يف الطعن رقم ٩٢٢٦ لسنة ٧٠ ق الصادر بتاريخ ٢١-٠٦-٢٠١٦ واملؤيد من دائرة فحص الطعون باملحكمة اإلدارية 
العليا بحكمها الصادر بتاريخ ٩-٩-٢٠١٧ يف الطعن رقم ٨٢١٥٦ لسنة ٦٢ قضائية.



٤٥

  إىل املحامي:
للمحامي فور العلم بالقبض عىل موكله، أو فور توكيله من ذوي املقبوض عليه، أن ينتقل إىل املحكمة التي وقعت - 

يف دائرتها عملية الضبط، أو التي يتبعها قسم الرشطة أو نيابة أمن الدولة العليا. وذلك ليطلب التقرير بقلم كتاب 
املتهم،  محامي  بكونه  املختصة  للنيابة  محرض  يد  عىل  إعالن  بإرسال  يقوم  أن  أو  املتهم،  محامي  بكونه  املحكمة 
ويجب أن يشمل اإلعالن بياناته وعنوان مكتبه ووسائل االتصال به، وال بد أن يطلب عدم البدء يف التحقيق، إال 

بعد دعوته للحضور مع إمهاله الوقت الكايف. 

تناولت املادة ١٢٤ من قانون اإلجراءات الجنائية إمكانية إخطار املحامي للمحقق بكونه محامي املتهم، إال أنه عمليًا ال 
توجد إجراءات ملموسة ميكن اتباعها لتقديم اإلخطار. وبالرغم من ذلك ميكن أن يرسل املحامي برقية إىل النيابة العامة 
إلخطارها بكونه محامي املتهم (مع ذكر اسم املتهم كامًال وعنوان مكتب املحامي ووسائل االتصال به) ويطلب عدم البدء 
يف التحقيق إال بعد دعوته للحضور. ويف كل الحاالت يفّضل أن يثبت املحامي يف قلم كتاب نيابة أمن الدولة أنه محامي 

الشخص املقبوض عليه أو املختفي.

  إىل نقابة املحامني: 
عىل نقابة املحامني أن تطلب من النائب العام إصدار تعليامت تفصيلية لكافة النيابات، تتضمن ضوابط وإجراءات - 

وضامنات حضور محامي التحقيقات مع املتهم، باإلضافة إىل اإلجراءات املنظمة لدعوة املحامي لحضور التحقيق، 
بداية  يف  يتأكد،  بأن  للمحقق  إلزاًما  التعليامت،  تلك  تشمل  أن  عىل  للمتهم.  محامي  انتداب  وإجراءات  وقواعد 
التحقيق، إذا كان املتهم لديه محامي أو إن كان يرغب يف دعوة محامي بعينه للحضور التحقيقات؛ فإن أدىل املتهم 
باسم املحامي ووسيلة االتصال به؛ فعىل النيابة العامة أن تبادر بدعوة املحامي، ومتهله الوقت الكايف للحضور. 
وإن مل يستطع املتهم اإلدالء بوسيلة االتصال مبحاميه؛ فعىل سكرتارية النيابة االتصال بالنقابة العامة للمحامني 
والحصول من قاعدة بياناتها عىل وسائل االتصال باملحامي والتواصل معه لدعوته، وإرجاء التحقيق لحني حضوره.

عىل نقابة املحامني أن تعمل مع السيد وزير العدل والنائب العام عىل وضع آلية تفصيلية فّعالة لضامن انتداب - 
محامي، عرب إنشاء قنوات تواصل بني النيابة العامة والنقابات الفرعية للمحامني، ووضع ضوابط تُلزم النقابة بإتاحة 

محامني يف أي وقت تعمل فيه النيابة العامة.
لها، -  تابعة  محاماة  مكاتب  وإنشاء  املحاماة،  قانون  من   ٩٣ املادة  أحكام  تفعيل  للمحامني  الفرعية  النقابات  عىل 

لتقديم املساعدات القانونية لألفراد غري القادرين، خاصة يف القضايا الجنائية، وأن تفتح قنوات اتصال بينها وبني 
النيابة العامة. 



٤٦
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بعد دخول املتهم ومحاميه غرفة التحقيق، وبدء االستجواب يقوم املحقق - يف بعض األحيان – مبنع املحامي من الكالم 
بشكل عام، ومن التحدث مع املتهم تحديًدا. وألن هذا اإلجراء بات مامرسة شبه راسخة؛ فإن بعض املحامني يعتقدون أن 
عليهم الصمت أثناء استجواب املتهم وأن دور املحامي أثناء التحقيق ال يعدو كونه مراقبا.٤٨ ويرجع ذلك ألسباب تاريخية 
يف الغالب، حيث كانت الفقرة األخرية من املادة ١٢٤ الواردة بالفصل الخاص باالستجواب يف قانون اإلجراءات الجنائية رقم 
١٥٠ لسنة ١٩٥٠ قبل الغائها تنص عىل أنه: ”ال يجوز للمحامي الكالم إال إذا أذن له القايض، وإذا مل يأذن له وجب إثبات 

ذلك يف املحرض“. 

الحارضين  املحامني  منع  من  العام،  النائب  وكالء  بني  اآلن  الشائعة  للمامرسة  التاريخي  السبب  هو  النص  هذا  أن  ويبدو 
للتحقيقات من الكالم، أو تبادل الحديث مع املتهم حتى انتهاء التحقيق معه. عىل الرغم من أن هذا النص تم حذفه من 
قانون اإلجراءات الجنائية مبوجب القانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦ واملنشور يف الجريدة الرسمية بالعدد رقم ٣٠ الصادر بتاريخ 
تلك  أن  إال  أحكامه  تطبيق  عن  للتوقف  إرادته  اتجاه  يعني  قانوين  نص  حذف  املّرشع  تعمد  أن  وبرغم    ٢٠٠٦ يوليو   ٢٧

املامرسة ال تزال سارية حتى اآلن ونجدها يف املادة ٦٠٩ من تعليامت النائب العام وتنص عىل أنه:

”إذا حرض محامي املتهم فال يجوز له أن يتكلم إال إذا أذن له عضو النيابة املحقق، فإذا مل يأذن له وجب إثبات 
ذلك يف املحرض وال تسمع من املحامي مرافعة اثناء التحقيق، وتقترص مهمته عىل مراقبة جيدة التحقيق وإبداء ما 
يعن له من دفوع وطلبات ومالحظات عىل أقوال الشهود كتابة أو شفاهه، وإذا أبدى املحامي دفًعا فرعيًا بعدم 
االختصاص أو غري ذلك من أوجه الدفوع ورأى عضو النيابة عدم وجاهته وجب علية إثباته يف املحرض واالستمرار 

يف التحقيق“

للمحامي ”أن يثبت يف املحرض ما يعن له من دفوع أو طلبات أو مالحظات“٤٩ وكام ميكن للمحقق أن يوقف االستجواب يف 
أي وقت ليقوم بتدوين مالحظاته يف حينها يف املحرض ثم يقوم باستكامل االستجواب، فإنه يحق أيًضا للمحامي أن يطلب 
املحامي،  الحظ  إذا  املثال،  سبيل  عىل  التحقيق.٥٠  يف  كمالحظة  تدوينه  يستدعي  ما  وقع  كلام  حينها،  يف  تدوين مالحظاته 
خالل فض األحراز، أي شكل من أشكال العبث بها؛ فعليه إثبات مالحظته فوًرا يف املحرض، وعدم االنتظار لحني انتهاء عملية 

املواجهة باألحراز أو االستجواب.  

٤٨ - حكاية محامي ومتهم، الشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان.
 https://www.anhri.info

٤٩ - الفقرة الرابعة من املادة ١٢٤ من قانون اإلجراءات الجنائية. 
٥٠   الفقرة الرابعة من املادة ١٢٤ من قانون اإلجراءات الجنائية.



٤٧

يف بعض األحيان يتحول حق املحامي يف الكالم أثناء االستجواب إىل واجب عليه القيام به عىل الفور. فاملحامي لديه الحق 
القانوين يف االعرتاض عىل أي إجراء من إجراءات التحقيق، متى رأى فيه مخالفة قانونية أو انتهاك لحق من حقوق املتهم أو 
أي شكل من أشكال البطالن.٥١ ومناقشة املتهم هي من إجراءات التحقيق، وللمحامي الحق يف االعرتاض عليها – سنتناول 
الحقا بعض الحاالت التي ميكن فيها االعرتاض عىل االستجواب – وقد يؤدي عدم إثبات اعرتاضه، يف محرض الجلسة، عىل أي 
إجراء فيه شبهة بطالن يتم يف حضوره؛ إىل حرمانه القدرة عىل الدفع ببطالن هذا اإلجراء يف وقت الحق.٥٢ وهذا يجعل كالم 
أو اعرتاض املحامي، خالل االستجواب، يف منزلة الواجب طاملا سيؤثر هذا عىل مصلحة املتهم (مادة ٦٣ من قانون املحاماة). 
وكذلك عىل املحامي أن يتكلم ويقاطع التحقيق، إذا وجد ما يشري إىل عدم حياد املحقق أو استخدامه ألي من أساليب 

التهديد أو الوعيد أو الوعد أو أي أمر من شأنه التأثري عىل إرادة املتهم، أو إرادة الشاهد أو الخبري خالل االستامع إليهام. 
 

التي  الفعالة  املعاونة  عىل  املتهم  حصول  لضامن  يهدف  كان  التحقيقات،  محام  حضور  وجوب  عىل  الدستور  نص  عندما 
ينتظرها أثناء التحقيق، وضامن حصوله عىل املشورة القانونية متى طلبها. وهو ما أكدت عليه املحكمة الدستورية العليا يف 

أحد أحكامها عىل أن الدستور:

”خوَّل ... لكل من قبض عليه أو اعتقل حق االتصال بغريه إلبالغه مبا وقع أو االستعانة به عىل الوجه الذي ينظمه 
القانون، مبا يعنيه ذلك من ضامن حقه يف الحصول عىل املشورة القانونية التي يطلبها ممن يختاره من املحامني، 
الشبهات  إزالة  تقتضيها  التي  الفعالة  باملعاونة  ومتده  واالطمئنان،  الثقة  من  سياجا  له  توفر  الزمة  مشورة  وهي 
العالقة به ومواجهة تبعات القيود التي فرضتها السلطة العامة عىل حريته الشخصية، والتي ال يجوز معها الفصل 

بينه وبني محاميه مبا يسئ إىل مركزه، وذلك سواء أثناء التحقيق االبتدايئ أو قبله“٥٣

الحصول  يف  املتهم  حق  ضامن  إىل  يهدف  التحقيق؛  أثناء  مبحام  االستعانة  يف  املتهم  حق  عىل  والقانون  الدستور  تأكيد  إن 
عىل املشورة القانونية التي يقدمها له محاميه. هذا ما بينته املحكمة الدستورية، وبالتأكيد لن يتحقق ذلك الهدف مبنع 
املحامي من الكالم مع املتهم، وال ميكن اعتبار أن املتهم قد متتع بحقه يف االستعانة مبحام وقد حرمانها من الحديث سويًا. 
جدير بالذكر يف هذا السياق أن قانون اإلجراءات الجنائية نص عىل عدم جواز الفصل بني املتهم ومحاميه الحارض معه أثناء 
التحقيق٥٤ وذلك لضامن حق املتهم يف الحصول عىل املعاونة الفعالة من محاميه أثناء التحقيق، ولن تحقق تلك املعاونة يف 

حالة إلزام املحامي بالصمت. 

٥١ - تنص املادة ٣٣٣ من قانون اإلجراءات الجنائية عىل أن: «يف غري األحوال املشار إليها يف املادة السابقة يسقط الحق يف الدفع ببطالن اإلجراءات الخاصة بجمع 
االستدالالت أو التحقيق االبتدايئ أو التحقيق بالجلسة يف الجنح والجنايات إذا كان للمتهم محام وحصل اإلجراء بحضوره بدون اعرتاض منه“.

٥٢ - املصدر السابق.
٥٣ - حكم املحكمة الدستورية العليا والصادر بتاريخ ١٦-٠٥- ١٩٩٢ يف الطعن رقم ٦ لسنة ١٣ قضائية املنشور بالعدد ٢٣ من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ ٤ 

يونيو ١٩٩٢.
٥٤ - الفقرة األخرية من املادة ١٢٥ من قانون اإلجراءات الجنائية والتي تنص عىل أنه «ويف جميع األحوال ال يجوز الفصل بني املتهم ومحاميه الحارض معه أثناء 

التحقيق“.



٤٨

٣\٣ إرشادات أثناء ا?ستجواب

عند دخول املتهم ومحاميه غرفة التحقيق، يحق للمحامي أن يطلب االطالع عىل أوراق القضية قبل أن يبدأ املحقق يف 
توجيه األسئلة للمتهم؛ إن مل تكن قد أتيحت له الفرصة لالطالع عليها قبل ذلك. ويفضل أن يتم تقديم الطلب مكتوبا. فإذا 
رفض املحقق الطلب؛ ينبغي عىل املحامي إثبات ذلك يف محرض التحقيق. (راجع البند ٣\٤ يف معوقات عملية اإلثبات يف 

محرض جلسة التحقيق).

ويف حالة عدم متكني املحامي من الحديث مع املتهم قبل التحقيق؛ فمن حقه أن يطلب، فور دخول غرفة التحقيق، االنفراد 
باملتهم قبل بدء االستجواب. وإذا رفض املحقق الطلب؛ فيجب عىل املحامي اإلرصار عىل إثبات تقديم الطلب ورفضه يف 
محرض الجلسة، وإثبات اعرتاضه عىل بدء االستجواب دون متكني املتهم من االنفراد مبحاميه. وذلك استناًدا إىل نص املادة 
٣٣٣ من قانون اإلجراءات الجنائية، التي تعطي الحق للمحامي يف االعرتاض عىل أي إجراء من إجراءات التحقيق، ويعترب 
مناقشته املتهم إجراء من إجراءات التحقيق، وللمحامي االعرتاض عىل أي إجراء يرى فيه انتقاصا من حقوق املتهم أو عدم 
متكينه من حقوقه الدستورية. ويجب أن يثبت االعرتاض مع بدء اإلجراء، وذلك أيضا استنادا لنص املادة ٣٣٣ من قانون 

اإلجراءات الجنائية التي تسقط حق املتهم يف الطعن عىل اإلجراء الذي تم يف حضور محاميه دون إثبات اعرتاضه.

للمحامي أن يطلب من املتهم التزام الصمت وعدم اإلجابة عىل أي سؤال لحني متكنهام من التحدث عىل انفراد. قد يتخوف 
البعض من أن يرض صمت املتهم مبركزه القانوين، وذلك مردود عليه بأن حق املتهم يف الصمت يستند إىل الدستور، وال ميكن 
استخدام صمت املتهم ضده، أو أن يستخدم لدعم أدلة اإلدانة أو يشار إليه بشكل سلبي يف الحكم ضد املتهم؛ فاستخدام 
املتهم لحقه الدستوري ال يجوز أن يتسبب له يف رضره. وإذا مارس املحقق أي شكل من التهديد أو الوعيد أو الوعد مع 
املتهم لردعه عن استخدام هذا الحق؛ يجب عىل املحامي إثبات ذلك يف محرض الجلسة، وأن يتقدم عىل الفور بشكوى ضد 

املحقق لدى رئاسته، ويف التفتيش القضايئ. 

عىل املحامي أن يبلغ املتهم يف أرسع وقت بأن لديه الحق يف الصمت بشكل مطلق، دون حاجة إلبداء سبب أو تقديم 
مربر، وله أن يتمسك بحقه يف الصمت لحني متكينه من االنفراد مبحاميه، أو االطالع عىل ملف القضية، أو تغيري أمر أخر يرى 
فيه انتقاصا من حقوقه أو ميس مبركزه القانوين يف القضية. وكذلك ال يعد متسك املتهم بحقه يف الصمت تنازال عن حقه يف 
الكالم؛ فمن حقه أن يطلب من املحقق بنفسه، أو بواسطة محاميه، االستامع إىل أقواله يف أي وقت خالل مرحلة التحقيق 
االبتدايئ.٥٥ وال يجوز للمحقق االمتناع عن تلبية طلب املتهم باإلدالء بأقواله. وحتى وبعد انتهاء مرحلة التحقيق االبتدايئ، 

يحق للمتهم أن يطلب من املحكمة االستامع إىل أقواله أثناء التحقيق النهايئ.

٥٥  للمحامي الحق يف أن يقدم ما يشاء من طلبات وأن يثبت تلك الطلبات يف محرض الجلسة (املادة ١٢٤ من قانون اإلجراءات الجنائية)، وليس للمحقق أن 
يرفض أي طلب للمحامي دون أن يكون لذلك الرفض مسوغ قانوين (مادة ٥٢ من قانون املحاماة). ويف كل األحوال ليس للمحقق أن يرفض إثبات هذا الطلب يف 

محرض جلسة التحقيق (مادة ٥٢ من قانون املحاماة).



٤٩

لسة Nا� \�r F \j ٣\٤ رفض ا]قق إثبات منع التواصل

ال بد من االعرتاف بصعوبة توثيق منع املحقق للمحامي من الكالم أو رفض طلبه االنفراد باملتهم؛ ويرجع ذلك إىل سيطرة 
املحقق عىل كاتب الجلسة. تنص املادة ١٥٩ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ عىل أنه «عىل كتاب املحاكم 
والنيابات الذين يحرضون الجلسات بأن يحرروا محارض بكل ما يدور فيها“، وتلزم املادة ١٥٨ كُتّاب الجلسات عىل القسم 
عالنية بأن «يؤدوا أعامل وظائفهم بالذمة والعدل“ وكذلك نصت املادة ٥٢ من قانون املحاماة عىل أنه «يجب إثبات جميع 
ما يدور يف الجلسة يف محرضها“. إال أنه يف املامرسة الفعلية؛ يقوم أغلب كُتاب جلسات التحقيق بتدوين ما ميليه عليهم 
املحقق فقط، وليس كل ما يدور يف الجلسة كام ينص القانون. وتشهد قاعات التحقيق امتناع كُتّاب جلسات التحقيق عن 
القيام بواجبهم، وعدم تسجيل طلبات املحامي أو اعرتاضاته ومالحظاته يف محرض الجلسة إذا رفض املحقق تدوينها. ويبدو 
أن هذه املامرسة باتت راسخة ومتفشية؛ مام دفع املحامون يف مؤمترهم السنوي العام، املنعقد عام ٢٠١٨ مبدينة الغردقة، 
إىل إصدار توصية برضورة حل تلك املشكلة، واقرتحوا تسجيل الجلسات بالصوت والصورة٥٦وهو أمر معمول به بالفعل يف 

كثري من الدول. 

  إىل املحامي:
يف حال تعمد كاتب الجلسة، ولو بناء عىل أمر املحقق، إثبات يشء مخالف للحقيقة، أو رفض إثبات طلبات املحامي أو 
مالحظاته أو دفوعه (املادة ١٢٤ من قانون اإلجراءات الجنائية) أو اعرتاضاته (املادة ٣٣٣ من قانون اإلجراءات الجنائية)؛ 
فذلك يعد جناية تزوير يف أوراق رسمية،٥٧ ارتكبها كاتب الجلسة بالرشاكة مع املحقق، طاملا تم ذلك بناء عىل أوامره. ويف 

هذه الحالة يجب عىل املحامي القيام بالتايل:

تقديم شكوى مكتوبة إىل رئيس عضو النيابة العامة، يوثق فيها املخالفات القانونية التي ارتكبها كاتب الجلسة أو - 
املحقق، وتحديد ما تم إثباته مخالف للحقيقة أو ما تم رفض إثباته يف محرض الجلسة باملخالفة للحقيقة.

إبالغ نقابة املحامني بالواقعة.- 
تقديم شكوى يف مكتب التفتيش القضايئ للنيابات ضد عضو النيابة.- 
تقديم شكوى لوزير العدل ضد كاتب الجلسة واملطالبة مبساءلته تأديبيًا. - 
يف حال تسببت املخالفات باإلرضار باملتهم بأي شكل؛ فعىل املحامي تقديم بالغ للنائب العام ضد كاتب الجلسة - 

وعضو النيابة العامة، وطلب التحقيق يف جرمية التزوير املعنوي يف محررات رسمية.

٥٦ - صالح عبد الله، مصدر سابق. 
٥٧ - املواد ٢١١ و٢١٣ من قانون العقوبات.



٥٠

  نقابة املحامني:
عىل النقابة العمل عىل تنفيذ توصية املحامني يف مؤمترهم العام، وإيجاد حلول عملية ملشكلة عدم إثبات كتاب - 

الجلسات ملا يدور فيها؛ مبا ينعكس سلبًا عىل عمل املحامني وحقوق موكليهم وما يشكله من جرائم تزوير للحقائق. 
واملطالبة بأن تكون عملية التحقيق مع األشخاص، خاصة يف نيابة أمن الدولة، موثقة بشكل يعكس الحقيقة مبا يف 

ذلك التسجيل الصويت.
تقديم مقرتحات لوضع قواعد جديدة لعمل كتاب الجلسات ومراجعة سلطات املحقق عىل كاتب الجلسة وضوابط - 

عملية تدوين محرض التحقيق.





٥٣

�ة F قاعة اُ�حا \j م V�3وا FZالفصل الرابع: تواصل ا]ا 
يتألف هذا الفصل من بندين، األول عن الجرائم التي أوجب فيها الدستور والقانون حضور محامي للدفاع عن املتهم، فيام 

يتناول البند الثاين املعوقات التي تواجه تواصل املحامي واملتهم يف قاعة املحكمة وأثناء النظر يف القضية. 

 FZاr ٤\١ وجوب حضور
عىل أنه ”يف جميع األحوال ال يجوز محاكمة املتهم يف الجرائم التي يجوز الحبس فيها إال  نصت املادة ٥٤ من الدستور 
بحضور محام موكل أو ُمنتدب“. أما قانون اإلجراءات الجنائية فينص يف املادة ٢١٤ عىل أن ”يندب املحامي العام من تلقاء 
نفسه محاميًا لكل متهم بجناية صدر أمر بإحالته إىل محكمة الجنايات إذا مل يكن قد وكل محاميًا للدفاع عنه“. وكام نصت 
املادة ٢٣٧ من قانون اإلجراءات الجنائية عىل أنه «إذا مل يكن للمتهم الحارض يف جنحة معاقب عليها بالحبس وجوبًا محام، 
وجب عىل املحكمة أن تندب له محاميًا للدفاع عنه.“ وذلك يعني أنه من املمكن، وفقا لقانون اإلجراءات الجنائية، محاكمة 
شخص يف جنحة يجوز فيها الحبس دون محامي؛ وذلك أمر محظور وفقا للدستور. والنص الدستوري واضح، وال يحتاج إىل أي 
أداة ترشيعية أدىن لتفعيل أحكامه وأي محاكمة ملتهم يف جرمية يجوز فيها الحبس، دون حضور محام، هي محاكمة باطلة، 
ويجب عىل كافة محاكم الجنح أن تندب محام للمتهم الحارض أمامها يف جرمية يجوز فيها الحبس؛ إذا مل يكن معه محامي. 

�ة F قاعة ا]ا \j م V�3مع ا FZ٤\٢ تواصل ا]ا
حينام يناقش املحامي الشهود أو الخرباء فإنه يقوم بذلك نيابة عن املتهم؛ ولذا يحق للمتهم، دامئًا، أن يتواصل ويتشاور 
مع الناطق بلسانه، وأن يشاركه يف اتخاذ القرار الذي سيتحمل تبعاته.٥٨ ويعترب حرمان املتهم من التواصل مع محاميه أثناء 
املحاكمة إخالال بالحق يف الدفاع، حتى لو ترافع عنه محامي وقدم أدلة نفي وناقش الشهود؛ ألن كل ذلك سيكون مبعزل عن 
إرادة صاحب الحق. ومن ناحية أخرى لن يكون املحامي قادرا عىل تقديم دفاع جيد دون االستامع إىل موكله والتشاور معه. 

جدير بالذكر هنا أن للمتهم الحق يف حضور محاكمته، وذلك يشمل حقه يف متابعة كافة إجراءات املحاكمة، واالستامع إليها 
ومشاهدة ما يدور فيها، وحقه يف أن تستمع إليه املحكمة. وال يجوز إبعاد املتهم عن قاعة املحكمة؛ إال إذا ما صدر عنه 
تشويش يصل لدرجة تستدعي ذلك، ويكون اإلبعاد بشكل مؤقت. ٥٩وعىل املحكمة أن تبلغ املتهم بكافة اإلجراءات التي 

متت يف غيابه.٦٠

٥٨ - حكم املحكمة الدستورية العليا يف الطعن رقم ١٥ لسنة ١٧ قضائية والصادر بتاريخ الثاين من ديسمرب سنة ١٩٩٥.  
٥٩ - املادة ٢٧٠ من قانون اإلجراءات الجنائية.

٦٠ - املصدر السابق.



٥٤

م V�3وا FZا]ا \ F]ه ع} حق التواصل ب AGام ا�ديدي وأ V� ٤\٢\١ قفص ا?�

من  غريه  مع  االتهام،  قفص  يسمى  حديدي،  قفص  يف  املحبوس  املتهم  وضع  يتم  أن  املحاكامت،  قاعات  يف  اعتياديًا،  بات 
املتهمني، سواء يف نفس القضية أو يف قضايا أخرى سوف تنظرها املحكمة يف ذات الجلسة. لكن يف عام ٢٠١٥، نرشت العديد 
من الصحف خرب موافقة مجلس الوزراء عىل مقرتح قرار لوزير العدل بوقف إيداع املتهم يف الجنح واملخالفات يف أقفاص 
االتهام الحديدية.٦١ إال أن الواقع يشري إىل تجاهل تطبيق ذلك القرار، واستمرار إيداع املتهمني يف تلك الجرائم داخل األقفاص 

الحديدية. 

يف هذا السياق، إذا أراد املحامي التحدث إىل املتهم املحبوس قبل بدء الجلسة، فال ميكنه ذلك إال عرب القضبان الحديدية 
واألسالك املتشابكة، وعىل مقربة من الحارس وبقية من يضمهم قفص االتهام، وقد يعرتض الحارس عىل تبادلهام الحديث 
دون الحصول عىل إذن املحكمة. ويحول القفص دون قدرة املحامي واملتهم عىل تبادل الوثائق واالطالع عليها يف خصوصية. 
عرب القضبان  املنعقدة حديث املتهم  تعترب املحكمة  صعوبة التواصل بني املحامي واملتهم؛ فقد  ومع بدء الجلسة تتفاقم 

ملحاميه إخالالً بنظامها وقد يتعرض املتهم لعقوبة.٦٢  

املتهم  بني  رسية  ويف  خاص  حديث  بإجراء  تسمح  املحاكم  مباين  يف  أماكن  توجد  ال  الثاين  الفصل  يف  اإلشارة  سبق  وكيفام 
ومحاميه، وال ميكن للحارس املرافق للمتهم أن يبتعد عنه عمًال باإلجراءات والتعليامت األمنية. ويضطر املحامي، الذي يرى 
رضورة االستامع ملوكله عىل انفراد، أن يطلب من املحكمة تأجيل نظر القضية لحني متكنه من مقابلة موكله عىل انفراد، وقد 

ترفض املحكمة التأجيل. 

  إىل املحامي:
إذا رفضت املحكمة، رصاحة أو ضمًنا، طلب املحامي بالحديث مع املتهم؛ يجب عىل املحامي أال يقدم دفاع، وأن - 

يثبت يف محرض الجلسة أن املحامي الحارض غري قادر عىل تقديم وعرض الدفاع دون متكينه من االنفراد باملتهم، 
ويطلب متكينه من ذلك. 

إذا أرصت املحكمة عىل أن يقوم املحامي بالرتافع دون متكينه من االنفراد باملتهم، واضطر املحامي إىل ذلك؛ فعليه - 
أن يثبت طلب متكينه من االنفراد باملتهم إلمتام دفاعه، وذلك يف بداية مرافعته ويف نهايتها متاًما بشكل واضح 
وقاطع أو كام قالت محكمة النقض املرصية: إن عىل الدفاع أن «يقرع سمع املحكمة“ حني يطلب متكينه من 
االنفراد باملتهم.٦٣ وعىل املحامي أن يتيقن من إثبات ذلك يف محرض الجلسة، وذلك بغرض جعل املوضوع قابال 

٦١ - منصور كامل، الحكومة تتوافق عىل إلغاء احتجاز املتهمني يف قضايا الجنح واملخالفات يف أقفاص حديدية، املرصي اليوم، ١١ يونيو ٢٠١٥
https:\\www.almasryalyoum.com\news\details\752986

٦٢ - املادة ٢٤٣ من قانون اإلجراءات الجنائية.
٦٣ - يفضل أن يستخدم املحامي مصطلح يطلب عوضا عن مصطلحات مثل يلتمس أو يرجو أو يتمنى أو يناشد أو يود، وقد اعتربت محكمة النقض استخدام 



٥٥

للمراجعة والتقييم أمام محكمة النقض، كشكل من أشكال اإلخالل بالحق يف الدفاع.
للمحامي طلب تأجيل نظر القضية لحني متكنه من االنفراد باملتهم، ويعد هذا مبثابة واجب عىل املحامي، إذا ما - 

استشعر عدم قدرته عىل تقديم دفاع جيد دون انفراده باملتهم أو إذا طلب املتهم االنفراد مبحاميه. 

  نقابة املحامني: 
عىل النقابة أن تعمل مع وزارة العدل لتخصيص أو تحديد غرف مناسبة داخل مباين املحاكم؛ تسمح للمحامي - 

باالنفراد باملتهم يف خصوصية. 
العمل عىل تنفيذ قرار وزير العدل بشأن التوقف عن وضع املتهم يف جنحة داخل األقفاص الحديدية يف قاعات - 

املحاكم.
العمل عىل وضع قواعد تقرر حق املتهم بارتكاب جناية يف أن يغادر القفص؛ ليجلس بجوار محاميه خالل نظر - 

قضيته. 

\ ا]اFZ وموYه F]ه ع} حق التواصل ب AGوأ F N¡ام الزجا V�?٤\٢\٢ قفص ا

يف عام ٢٠١٤ ظهر يف مرص قفص االتهام الزجاجي، الذي يعزل الصوت بشكل تام؛ فال ميكن للمتواجدين داخله سامع ما 
يحدث داخل القاعة والعكس، إال عرب امليكروفونات ومكربات الصوت. ويتحكم رئيس املحكمة من خالل جهاز خاص يف 
إمكانية مترير الصوت يف كال االتجاهني. وتداولت الصحف أخباًرا عن إجراء أحد املحاكم تجارب حول قدرة املتهمني املودعني 

يف األقفاص الزجاجية عىل سامع ومشاهدة ما يدور يف الجلسة؛ بناء عىل طلب املحامني.٦٤ 

يؤثر القفص الزجاجي العازل للصوت عىل حق املتهم يف حضور محاكمته ومتابعة إجراءاتها، كام يؤثر عىل حقه يف محاكمة 
عادلة.٦٥ فوضع املتهم يف قفص زجاجي هو منع للمتهم ومحاميه من التواصل سويًا والتشاور فيام بينهام، وذلك دون شك 

يعد إخالال بحقوق املتهم يف الدفاع ويف االستعانة مبحامي ويف محاكمة عادلة كام سبق عرضه.  

مثل تلك املصطلحات ال تعرب عن متسك املحامي بطلبه ومل تعترب ذلك طلب جازم وامنا رجاء للمحكمة أن تستجيب له (الطعن رقم ٨٣١ لسنة ٤٧ قضائية والصادر 
بتاريخ الرابع من ديسمرب ١٩٧٧ مكتب فني ٢٨ رقم الجزء ١ - رقم الصفحة ١٠٢٨ والطعن رقم ١٧٤٢ لسنة ٣٠ قضائية والصادر بتاريخ ١٤ مارس ١٩٦١ مكتب 

فني ١٢ رقم الجزء ١- صفحة رقم ٣٦٠).
٦٤ - فاطمة أبو شنب، «قايض مبارك“ يخترب القفص الزجاجي.. ووصول جميع املتهمني، املرصي اليوم، ٨ فرباير ٢٠١٤.

https:\\www.almasryalyoum.com\news\details\390244
 David Tait, Glass Cages in the Dock?: Presenting the Defendant to the Jury, Chicago-Kent Law Review, Chicago-Kent Law Review, - ٦٥

 Volume 86, April 2011
https://scholarship.kentlaw.iit.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3793&context=cklawreview 
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  إىل املحامي:
اتخاذ نفس اإلجراءات املنصوص عليها يف البند السابق.- 

  إىل نقابة املحامني: 
يف حالة إرصار القامئني عىل منظومة العدالة عىل إيداع املتهمني يف أقفاص زجاجية خالل املحاكمة؛ فعىل نقابة املحامني 

العمل مع وزارة العدل عىل: 
توفري قناة اتصال، خاصة ومؤمنة، بني املحامي واملتهم، ليتمكنا من التشاور يف رسية. ويكون للمحامني ونقابتهم - 

حق اختبار مدى توفري تلك القناة لحق رسية التواصل بني املتهم ومحاميه.
توفري غرف داخل املباين التي تنعقد فيها املحاكم لتمكني املتهم ومحاميه من االجتامع عىل انفراد. - 





٥٩

F السجن \j امس: التواصل  الفصل ا�\
حني يودع الشخص يف أحد السجون، سواء كان ذلك بناء عىل أمر قضايئ بحبسه احتياطيًا أو تنفيًذا لحكم سالب للحرية، 
أو لقرار باالحتجاز لشبهة الخطورة أو التحفظ؛ يتواصل مع محاميه عرب إتباع اإلجراءات املنظمة لزيارة املسجون الواردة يف 
قانون السجون والالئحة الداخلية للسجون، ويطلق قانون السجون مصطلح ”مسجون“ عىل كل شخص مودع السجن أيا 

كان سبب إيداعه. 

يواجه املسجون ومحاميه معوقات تحول دون قدرتهام عىل اللقاء والحديث سويًا؛ سواء لصدور قرار إداري من سجن ما 
مبنع الزيارة بشكل مطلق أو مقيد، أو منعها عن مسجون بعينه أو مجموعة من السجناء، ويتم تطبيق القرار عىل املحامني. 
وكذلك يتم حرمان املسجون من مقابلة محاميه لو صدر ضده جزاء تأديبي، مثل وضعه يف الحبس االنفرادي أو بحرمانه 
من كل حقوقه، أو بعضها متى كان ذلك يشمل الحرمان من الزيارة. باإلضافة إىل منع املسجون من مقابلة محاميه خالل 
العرشة أيام التالية مبارشة إليداعه يف السجن، أو ما يعرف بفرتة االختبار الصحي، فضال عن حرمان املسجون من الزيارة 
ملدة شهر بعد صدور حكم واجب النفاذ ضده. كام يواجه املحامي معوقات أخرى للحصول عىل ترصيح ملقابلة موكله، كام 

سنعرض الحًقا.

FZ٥\١ عزل السجون وحق التواصل مع ا]ا

مينح قانون السجون والالئحة الداخلية للسجون القدرة لوزارة الداخلية عىل عزل سجٍن ما، أو مجموعة من السجون، حيث 
نصت املادة ٤٢ من قانون تنظيم السجون رقم ٣٦٩ لسنة ١٩٥٦ عىل أنه ”يجوز أن متنع الزيارة منًعا مطلًقا أو مقيًدا بالنسبة 

إىل الظروف يف أوقات معينة، وذلك ألسباب صحية أو متعلقة باألمن“. 

ويؤدي إصدار وزارة الداخلية قرارا مبنع الزيارة يف سجن معني إىل حرمان األهايل من زيارة ذويهم يف السجن، حتى لو كانوا 
حاصلني عىل ترصيح من النيابة العامة ، وكذلك ال يسمح للمحامي مبقابلة موكله ولو كان حاصًال عىل إذن من النائب العام، 
كام يطبق الحظر عىل أعضاء املجلس القومي لحقوق اإلنسان الحاصلني عىل ترصيح بزيارة السجون من النائب العام.٦٦ وهو 

ما يعترب عملية عزل شاملة للمحتجزين يف السجن عن العامل الخارجي. 

تهدف املادة ٤٢ من قانون السجون إىل إحكام السيطرة عىل السجن يف حالتني. أوالً يف حالة وجود أسباب صحية، مثل تفيش 

٦٦ - املادة ٧٦ مكرر من الئحة السجون املعدلة بالقرار رقم ٣٤٥ لسنة ٢٠١٧ واملنشور بالعدد ٣٨ تابع ب من الوقائع املرصية بتاريخ ١٥ فرباير ٢٠١٧.
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وباء داخل السجن أو خارجه، وهنا يجوز إلدارة السجن إصدار قرار مبنع الزيارة بشكل مطلق، أو وضع قيود عليها العتبارات 
تتعلق بالصحة العامة.٦٧ أما الحالة الثانية تكون بسبب وجود دواع أمنية تستدعي منع الزيارة عن السجن بشكل مؤقت، 
مثل حالة العصيان داخل السجن، أو أي من األمور التي تشري أو وجود تهديد أمنى حقيقي حال السامح للمواطنني بدخول 

السجن، ويكون املنع لحني اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتعامل مع تلك الحالة. 

فيام يخص املنع املطلق للزيارة العتبارات تتعلق بالصحة العامة، مثل انتشار وباء داخل أو خارج السجن؛ يجب أن يكون 
القرار مؤقتا وينتهي العمل به حال زوال أسبابه. ولكن طاملا استمرت محاكمة املتهم يجب أال ينتزع منه حقه يف مقابلة 
محاميه، أما إذا كانت هناك أسباب صحية تحول دون تواصل املسجون مع اآلخرين، فذلك يعني توقف محاكمته لحني 

انتهائها، فال محاكمة دون محامي. 

توضح أحكام املحكمة اإلدارية العليا، التي سنشري إليها الحًقا، أن وزارة الداخلية تيسء استخدام سامح القانون باملنع الكيل 
أو املقيد للزيارة لألسباب األمنية املنصوص عليها يف املادة ٤٢ من قانون السجون.

وتطبق وزارة الداخلية تلك اإلجراءات منذ عرشات السنني، وأحيانا تستند الوزارة إىل وجود تهديدات إرهابية؛ كمربر التخاذ 
قرار مبنع الزيارة عن كل املودعني السجن. وألن نص املادة ٤٢ من قانون السجون يجرب الوزارة عىل أن يكون القرار مؤقتا؛ 
اعتادت الوزارة أن تصدر قرارا مدته ثالثة شهور مبنع الزيارة عن سجون معينة، وتقوم بتجديده كلام أوشكت مدته عىل 
االنتهاء. وقد ناقشت املحكمة اإلدارية العليا هذا األمر، واعتربت تتابع القرارات املؤقتة باملنع املطلق للزيارة، أمرًا مخالًفا 
للدستور ولنص املادة ٤٢ من قانون السجون، وقالت أنه ال يكفي وجود تحذيرات صادرة عن الجهات األمنية بشأن إمكانية 

استهداف العنارص اإلرهابية بعض السجون، لتكون مسوًغا ملنع الزيارة ملدد طويلة. وقالت املحكمة إن:

السجناء  زيارة  منع  اإلدارة  يخّول  ال  االرهابية  العمليات  بتنفيذ  القانون  عن  الخارجني  بعض  ”تهديد 
بصفة دامئة وإمنا عىل االدارة أن تقرر املنع ملدة محددة تتخذ خاللها من اإلجراءات واالحتياطات ما 
ميكنها من كفالة الحقوق التي حرص الدستور والقانون عىل النص عليها دون أن تصل تلك اإلجراءات 

واالحتياطات إىل حد الحرمان الدائم بتتابع املدد التي متنع الزيارة خاللها واتصالها ببعضها“٦٨ 

ويف حكم سابق للمحكمة قالت إنه ال يجوز االكتفاء بالقول أن هناك أسبابا أمنية دعت إىل منع الزيارة عن السجن، وأكدت 
عىل رضورة أن تقدم إدارة السجن للمحكمة توضيًحا ملاهية تلك األسباب األمنية، وتعرض األصول التي استمدت منها هذه 

٦٧ - أيًضا نصت املادة ٧٩ من الئحة السجون عىل أنه «ال يرصح بالزيارة أثناء وقفها ألسباب صحية إال مبوافقة مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون مع اتخاذ 
اإلجراءات الصحية املناسبة قبل الزائرين“.

٦٨ - حكم املحكمة اإلدارية العليا الصادر بتاريخ ٢٩ مارس ٢٠٠٦ يف الطعن رقم ٣٣٨٣ لسنة ٤٦ قضائية.
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االسباب. وقالت املحكمة: 

”مل يفصح ُمصدر القرار عن ماهية األسباب األمنية التي دعت إلصدار هذا القرار، ومل تطرح الجهة 
عن  امتنعت  وإمنا  األمنية،  األسباب  هذه  منها  استمدت  أصول  أي  االداري  القضاء  ساحة  يف  االدارية 
الصادر  القرار  بأن  بالقول  واكتفت  منها،  استمدته  التي  األصول  وحجبت  قرارها  سبب  عن  االفصاح 
يستند ألسباب متعلقة باألمن مام يعد من قبيل األقوال املرسلة التي يتعني االلتفاف عنها، وكل ذلك 

يقيم قرينة عىل عدم قيام القرار عىل صحيح سببه فيضحى مخالفا للقانون“.٦٩

من ناحية أخرى ال يجوز إصدار قرار بعزل بعض السجون، بسبب التخوف من نقل بعض املتهمني ملعلومات خالل الزيارات 
قد تهدد األمن. ويجب اتخاذ مثل هذه القرارات يف ضوء حكم املحكمة اإلدارية العليا. وميكن للنيابة أو إدارة السجن إخضاع 
الزيارات، التي تتوجس من أغراضها، للمراقبة والتسجيل وقراءة رسائل السجني.٧٠ مع األخذ يف االعتبار عدم تطبيق ذلك عىل 
تواصل املحبوس مع املحامي، لكن يف حال وجود أدلة ملموسة عىل كون املحامي ينقل معلومات بغرض ارتكاب جرائم، أو 
املساعدة يف ذلك؛ فإنه يفقد يف تلك الحالة حصانته القانونية ويتحول إىل مرتكب أو رشيك يف جرمية، وميكن للسلطات اتخاذ 

اإلجراءات الجنائية والتأديبية الالزمة ضده.   

إن تطبيق قرارات منع الزيارة عن سجن بكامله عىل املحامني؛ يجعلها مبثابة أوامر إدارية مبنع تواصل السجناء مع محاميهم، 
وفًقا  تقييدها  من الزيارة أو  حرمان املتهم  يف  كان لجهة اإلدارة الحق  يف املحاكمة العادلة. فإن  ويعد ذلك انتهاكًا للحق 
للقواعد املوجودة يف قانون السجون والئحته التنفيذية، فليس لها أن تطبق القرار بطريقة تؤدي إىل حرمان املحامي من 
مقابلة املدافع عنه. فالبون شاسع بني حق الفرد املحروم الحرية يف أن يزوره أهله وأصدقائه وما غري ذلك من أمور اجتامعية 
وبني حقه يف أن يقابل محاميه. فالحق األول قد يجوز تقييده لبعض الوقت وال يشكل ذلك انتهاكًا لحق املتهم يف محاكمة 
عادلة - وإن كان يشكل انتهاكا لحقوق أخرى - أما حرمان املتهم من مقابلة محاميه واالتصال به ملدد طويلة؛ فهو انتهاك 
رصيح للحق يف محاكمة عادلة، إذ يُعد حق االستعانة مبحام أحد ضامنات وركائز املحاكمة العادلة، واالنتقاص منه يخالف 
املادة ١٤١ من قانون اإلجراءات الجنائية التي تؤكد عىل حق املتهم يف ”االتصال دامئا باملدافع عنه دون حضور أحد“، وكذلك 

املادة ٥٣ من قانون املحاماة التي تنص عىل حق املحامي يف زيارة املحبوس يف السجن «يف أي وقت“. 

جدير بالذكر أن النائب العام، بكل ما ميلكه من سلطان عىل حرية املتهم واتصاله بغريه، ال ميكنه اتخاذ قرار يرتتب عليه 
وقف تواصل املتهم مع محاميه عمًال بحكم املادة ١٤١ من قانون اإلجراءات الجنائية؛ وبالتايل ال ميكن ملأمور سجن أن مينع 

٦٩ - حكم املحكمة اإلدارية العليا الصادر بتاريخ ١٢ نوفمرب ١٩٩٥ يف الطعن رقم ١١٧٤ لسنة ٤٠ قضائية.
٧٠ - إذا ما كان للنيابة العامة القدرة عىل تسجيل محادثات املتهم واألمر مبراقبته وهو مخىل سبيله، فبالتأكيد لها القدرة القانونية عىل األمر بذلك وهو سجني، 

باإلضافة لكون السجني هو شخص محروم من الحرية وإلدارة السجن أن تراقب ترصفاته وسلوكه وطرق تواصله مع العامل الخارجي، عدا عالقته مبحاميه. 
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اتصال املتهم مبحاميه، أو أن يرفض تنفيذ ترصيح النائب العام للمحامي مبقابلة املتهم، بزعم صدور قرار مبنع الزيارة املطلق 
عن السجن.   

  إىل املحامي:
ميكن للمحامي الطعن عىل قرار املنع املطلق للزيارة عن السجن املودع فيه املوكل، وذلك أمام محكمة القضاء - 

االسرتاتيجية  الناحية  من  أفضل  وذلك  املحامني؛  عىل  للزيارة  املطلق  املنع  قرار  تطبيق  عىل  الطعن  أو  اإلداري، 
إلحداث تغيري يف السياسات التي تؤثر عىل حق املتهم يف التواصل مع محاميه، ولو كان يف سجن يخضع من فيه 
لقرار املنع املطلق للزيارة. وال بد من مخاصمة وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون، باإلضافة إىل وزير العدل 

والنائب العام. كام ميكن مطالبة النقابة واملجلس القومي لحقوق اإلنسان بالتدخل يف الدعوى.  
إذا حصل املحامي عىل ترصيح بالزيارة، وامتنعت إدارة السجن عن تنفيذه استنادا إىل قرار املنع املطلق للزيارة؛ - 

ميكن أن يتقدم املحامي ببالغ للنائب العام ضد مأمور السجن، وفقا ألحكام املادة ١٢٣ من قانون العقوبات (امتناع 
عن تنفيذ أمر قضايئ).

إذا ما امتنعت النيابة العامة عن منح ترصيح للمحامي بزيارة املتهم؛ ميكن اتخاذ اإلجراءات الواردة يف البند ٥\٢\١.

  إىل نقابة املحامني: 
يف حالة صدور قرار مبنع الزيارة املطلق عىل سجن أو أكرث  ألسباب أمنية؛ يجب عىل نقابة املحامني املطالبة بعدم - 

تطبيق القرار عىل املحامني؛ فعمل املحامي جزء من املحاكمة وال يجوز إصدار قرار من شأنه حرمان املتهم من 
الحق يف املحاكمة العادلة. 

نقابة -  عىل  فيجب  موكليهم؛  ملقابلة  السجن  بدخول  للمحامني  السامح  عدم  عىل  األمنية  الجهات  إرصار  حالة  يف 
آخر  ملكان  املوكلني  نقل  ذلك  استدعى  ولو  موكليهم،  مقابلة  من  املحامني  بتمكني  العام  النائب  مطالبة  املحامني 
مناسب إلجراء املقابلة. حيث تقع مسئولية متكني املتهم ومحاميه من التحدث والتشاور عىل عاتق النائب العام 

واملحكمة.  
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هناك أربع حاالت ميكن فيها منع الزيارة عن مسجون بعينه:

األوىل: منع املحبوس احتياطيًا من تلقي الزيارة؛ بناء عىل قرار من النيابة العامة ألسباب تتعلق مبصلحة التحقيق. 
الثانية: منع الزيارة عن السجني خالل فرتة االختبار الصحي.

الثالثة: منع السجني من مقابلة محاميه يف بداية تنفيذ العقوبة.
بعض  أو  كل  من  الحرمان  عليه  يرتتب  قرار  أو  الحقوق،  بعض  أو  كل  من  بالحرمان  تأديبي  قرار  صدور  الرابعة: 

الحقوق.

وفيام ييل سنتناول كل حالة ومدى عالقتها بحق املتهم املحروم من الحرية يف التواصل مع محاميه.

F التحقيق رة بناء ع} أمر النيابة العامة أو قا¤\ F٥\٢\١ منع الز�

نصت املادة ١٤١ من قانون اإلجراءات الجنائية عىل أن: 

املتهم  اتصال  بعدم  يأمر  أن  األحوال  كل  يف  لتحقيقها  يُندب  التي  القضايا  يف  التحقيق  ولقايض  العامة  ”للنيابة 
املحبوس بغريه من املسجونني وبأال يزوره أحد وذلك بدون إخالل بحق املتهم باالتصال دامئًا باملدافع عنه بدون 

حضور أحد.“ 

القانون هنا واضح وال يحتاج إىل تفسري؛ فال يجوز للنيابة العامة أن متنع املتهم من مقابلة محاميه، كام ال ميكنها رفض 
الترصيح للمحامي بزيارة املحبوس احتياطيًا تحت أي ظرف من الظروف.

  إىل املحامي:
إذا رفضت النيابة العامة أو امتنعت عن منح املحامي ترصيحا بزيارة موكله؛ فيمكنه اتخاذ الخطوات التالية: 

تقديم شكوى يف التفتيش القضايئ للنيابات، ضد عضو النيابة العامة الذي يتوىل التحقيق، وضد رئيسه لو أيد القرار. - 
أما يف حال تويل التحقيق قايض تحقيق، يتم تقديم الشكوى للتفتيش القضايئ.٧١

٧١ - قد يرى البعض عدم جدوى تقديم شكوى ضد عضو نيابة أو قايض وخاصة يف مسائل قد ترى بسيطة أو اعتيادية مع توقع عدم اتخاذ أي اجراء ضد املشكو 
يف حقه، ولذا فباإلضافة إىل محاولة السعي ملساءلة املشكو يف حقه، فهناك غرض آخر من الشكوى، وهو أن يكون يف ملف كل عضو من أعضاء السلطة القضائية 

سجًال مبامرساته املخالفة للقانون. 



٦٤

إخطار نقابة املحامني مبضمون الشكوى ومطالبة النقيب بالتدخل لصالح املحاماة وحامية حقوق املحامني.- 
قرار -  أو  بالزيارة  الترصيح  رفض  قرار  وإلغاء  تنفيذ  بوقف  فيها  يطالب  اإلداري،  القضاء  محكمة  أمام  دعوى  رفع 

االمتناع عن إصدار الترصيح بالزيارة. فالنيابة العامة، كسلطة تحقيق، ال متلك السند القانوين ملثل هذا القرار؛ مبا 
يخرجه من حصانة األعامل القضائية.

 F¥ة ا?ختبار الص Voاميه فr V|من مقاب \ F]٥\٢\٢ منع السج

تنص املادة ٤٦ من الئحة السجون - الصادرة مبوجب قرار وزير الداخلية رقم ٧٩ لسنة ١٩٦٢ واملعدلة مبوجب قرار وزير 
الداخلية رقم ٣٣٢٠ لسنة ٢٠١٤ - عىل أنه: 

”عـند قـبول مسجون بالسجن يوضع تحت االختبار الصحي مدة ١٠ أيام ال يختلط خاللها باملسجونني 
اآلخـرين وال يؤدى عمًال وال يزار“. 

تستخدم مصلحة السجون هذا النص لتربير رفض مقابلة املحامي ملوكله املحبوس احتياطيًا، طوال مدة العرشة أيام التي 
تعقب إيداعه يف السجن، حتى لو كان يحمل إذنا من النيابة العامة أو قايض التحقيق. وقد يرى البعض أن هذا النص وضع 
ملصلحة الوضع الصحي داخل السجون، وللتيقن من كون املودع السجن حديثًا ال يحمل أيًا من األمراض املعدية. إال أن منع 
املحامي من مقابلة املتهم، يف تلك الفرتة الحرجة من التحقيق، فيه بعض التناقض وعدم الواقعية. فالربغم من تفهم أسباب 
منع املتهم من االختالط ببقية املسجونني، خوفًا من احتامل إصابته مبرض معدي، فإنه ال ميكن تفهم مزاعم التخوف من 
نقل العدوى للمحامي. باإلضافة إىل ذلك، فاملحبوس احتياطيًا يتم نقله بشكل متكرر من السجن إىل مقر النيابة، الستكامل 
التحقيقات أو للنظر يف استئناف قرار حبسه احتياطيا، دون الخوف من نقله لعدوى ما. من ناحية أخرى نود أن نلفت 
االنتباه إىل أن الالئحة الداخلية للسجون قد أجازت ملساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون إصدار ترصيح بالزيارة، خالل 
فرتة منعها ألسباب صحية، مع اتخاذ اإلجراءات الصحية املناسبة. ونرى أنه من املمكن اتخاذ اإلجراءات الصحية املناسبة عىل 

زيارة املحامي ملوكله السجني خالل تلك الفرتة. 

باإلضافة إىل ذلك، ال ميكن لنص يف الالئحة أن يخالف القوانني. وطاملا القوانني تحدثت عن حق املحامي يف مقابلة السجني 
«يف أي وقت“ وعن حق املتهم يف «االتصال دامئا باملدافع عنه“؛ فال ميكن تطبيق نص الالئحة بطريقة توقف تنفيذ أو تعطل 

حكم القانون.٧٢ 

٧٢ - املادة ١٧٠ من الدستور تنص عىل أن «يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح الالزمة لتنفيذ القوانني مبا ليس فيه تعطيل، أو تعديل، أو إعفاء من تنفيذها، وله 
أن يفوض غريه يف إصدارها، إال إذا حدد القانون من يصدر اللوائح الالزمة لتنفيذه.“
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  إىل املحامي:
ميكن للمحامي الحاصل عىل ترصيح بالزيارة من النيابة العامة، وواجه رفض إدارة السجن تنفيذ الترصيح بحجة - 

االختبار الصحي، أن يقيم دعوى وقف تنفيذ وإلغاء قرار منع مقابلته ملوكله املحبوس احتياطيا خالل فرتة االختبار 
الصحي. مع رضورة أن تتضمن الدعوى طلبا بالتعويض، لتجنب انتفاء رشط املصلحة النتهاء فرتة االختبار الصحي 

أثناء نظر الدعوى. 

F بداية تنفيذ العقوبة  \j اميهr V|من مقاب \ F]٥\٢\٣ منع السج

يف أعقاب صدور حكم واجب النفاذ ضد السجني؛ متنع عنه الزيارة ملدة شهر، وتعتمد مصلحة السجون يف ذلك عىل املادة ٦٤ 
من الئحة السجون التي تنص عىل أنه: «يرصح لذوي املحكوم عليه بزيارته بعد انقضاء شهر من تاريخ بدء تنفيذ العقوبة، 
وتكون زيارته بعد ذلك ...“. وعىل الرغم من أن النص يحرم املتهم من زيارة ذويه فقط، خالل الفرتة املذكورة، إال أن الواقع 

العميل يشري إىل حرمانه أيًضا من مقابلة محاميه لنفس املدة.

  إىل املحامي:
إذا كان من الرضوري أن يقابل املحامي موكله ألمر ال يحتمل التأجيل ملدة شهر، مثل أن يرتبط اللقاء مبناقشة  ‐

نقض الحكم، ميكن للمحامي يف حالة رفض أو امتناع النيابة العامة عن الترصيح للمحامي بزيارة موكله، اتخاذ 
اإلجراءات السابق اإلشارة إليها يف البند ٥\٢\١. 

إرسال برقية إىل رئيس محكمة النقض؛ إذا كان األمر يؤثر بشكل سلبي عىل حق املحكوم عليه يف النقض، وخاصة  ‐
التقرير به أو تقديم أسبابه يف املواعيد.٧٣

أما إذا حصل املحامي عىل ترصيح بدخول السجن، وامتنعت إدارة السجن عن تنفيذ الترصيح، بزعم عدم مرور شهر من 
تاريخ تنفيذ العقوبة عىل املتهم، فيمكن للمحامي أن:

يتقدم ببالغ للنيابة العامة ضد مأمور السجن، باالمتناع عن تنفيذ أمر قضايئ.- 
يقيم دعوى أمام محكمة القضاء اإلداري بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تطبيق منع زيارة املحامي ملوكله املحكوم عليه - 

ملدة شهر تالية لتنفيذ الحكم.

٧٣ - أشارت محكمة النقض املرصية يف العديد من أحكامها إىل أن الطعن امامها يجب أن يقرر به وتودع اسبابه يف املواعيد املقررة قانونا ما مل  يدعي الطاعن أن 
إدارة السجن قد حالت بينه وبني االتصال مبحاميه (الطعن رقم ٢٢٩٦٣ لسنة ٧٣ قضائية والصادر بتاريخ ٢٢ مارس ٢٠١٠ ، والطعن رقم ٤٤١٤ لسنة ٦٨ قضائية 

والصادر بتاريخ ٢٤ سبتمرب ٢٠٠٠). 
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منحت املادة ٤٣ من قانون السجون السلطة ملصلحة السجون إلصدار ما يسمى بالجزاءات التأديبية بحق السجني، وقررت 
املادة ٤٨ من نفس القانون معاملة املحبوس احتياطيًا، فيام يخص الجزاءات، معاملة املحكوم عليه بالحبس أو السجن، مع 
استثناء توقيع جزاء النقل لليامن عىل املحبوس احتياطيًا. وبعيًدا عن املخالفات املرتبطة بتوقيع الجزاءات داخل السجن، 
فإن نظام الجزاءات له تأثري بالغ عىل حق السجني يف التواصل مع محاميه. فحني يتم توقيع جزاء بحق السجني يرتتب عليه 
الحرمان من الزيارة، مثلام يحدث يف الحبس االنفرادي أو الوضع يف غرفة شديدة الحراسة، يتم حرمانه من مقابلة محاميه؛ 
ألن مصلحة السجون تعترب أن مقابلة املحامي للسجني يف منزلة الزيارة العادية التي ميكن حرمان السجني منها، مثل زيارة 

ذويه.

إن إصدار إدارة السجن قرارا بحرمان السجني - خاصة إذا كان ال يزال متهام - من مقابلة محاميه، استنادا إىل وقوعه تحت 
قواعد  كانت  وإذا  عرضها.  السابق  الدستور  وأحكام  الجنائية  اإلجراءات  قانون  ألحكام  صارًخا  انتهاكا  يعد  التأديب؛  طائلة 
الجزاءات تسمح بإمكانية حرمان السجني من حق الزيارة، فال يجوز اعتبار مقابلة املحامي له مبثابة «زيارة“ يجوز حرمانه 
منها. إذ ال يجوز الحرمان من طلب مساعدة القانون يف دولة القانون. وسوف نتطرق الحًقا لسياسات الخلط بني قواعد زيارة 

األهايل للسجني وبني قواعد مقابلة املحامي ملوكله يف البند ٥\٣. 

  إىل املحامي:
إذا رفضت إدارة السجن السامح للمحامي مبقابلة السجني، رغم حصوله عىل إذن بالزيارة من النيابة املختصة، بزعم خضوع 

املتهم للتأديب أو كونه محروم من الزيارة نتيجة جزاء ما صدر ضده؛ فيمكن للمحامي:

إبالغ النيابة العامة بالواقعة، وتقديم شكوى مكتوبة إىل عضو النيابة الذي يتوىل التحقيق، مرفق بها ملف القضية. - 
إخطار النقابة العامة للمحامني ومطالبتها بالتدخل. - 
إقامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء اإلداري، باسم املحامي كمدعي، للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة - 

اإلدارة مبنع كل متهم مودع بالسجن وصادر ضده جزاء تأديبي بالحرمان من حق الزيارة، أو بأي جزاء يرتتب عليه 
ذلك، من مقابلة محاميه طوال مدة توقيع الجزاء.
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  إىل نقابة املحامني: 
عىل نقابة املحامني أن تعلن رفضها لسياسة مصلحة السجون التي تؤدي لحرمان املتهم الصادر ضده جزاء تأديبي - 

من مقابلة محاميه، وعليها أن تبلغ النائب العام ووزير العدل ووزارة الداخلية برضورة وقف هذه املامرسات. 

\ F] N§ V|٥\٣ إجراءات طلب مقاب

وفًقا لنصوص املواد ٣٨ و٣٩ و٤٠ من قانون السجون، باإلضافة إىل الالئحة الداخلية للسجون، وبعيًدا عام يتم يف الواقع -وهو 
ما سيتم التطرق له الحًقا- فهناك نوعني من الزيارة للمسجون، باإلضافة إىل حقه يف مقابلة محاميه: 

: الزيارة العادية هي مخصصة ألهل السجني؛ وفًقا لنص املادة ٣٨ من قانون السجون وتكون مرتني شهريا.  أوالً
٧٤ولكن الئحة السجون تضع قامئة مختلفة للزيارات.٧٥ وتتم الزيارة العادية يف املكان املخصص لذلك يف السجن، 

ويف حضور أحد موظفي السجن (مادة ٧٠ من الئحة السجون) ومدة الزيارة ستون دقيقة (مادة ٧١ من الئحة 
السجون). 

السجني،  لذوي  الرضورة  عند  بها  الترصيح  ويتم  السجون،  قانون  من   ٤٠ املادة  لنص  وفًقا  الخاصة،  الزيارة  ثانيًا: 
ويصدر الترصيح من النائب العام أو املحامي العام أو مدير عام السجون، وليس لها عدد مرات محدد، و٧٦ وتكون 
مدة الزيارة ستون دقيقة (مادة ٧١ من الئحة السجون) وتتم يف أحد مكاتب ضباط السجن ويف حضوره أو من 

ينيبه (مادة ٧٠ من الئحة السجون).

ثالثًا: مقابلة املحامي للسجني، وفًقا للامدة ٣٩ من قانون السجون.٧٧ ويصدر الترصيح بها من النيابة العامة أو 
قايض التحقيق، وتكون عىل انفراد (املادة ٣٩ من قانون السجون، واملادة ٥٣ من قانون املحاماة، واملادة ١٢٤ من 
قانون اإلجراءات الجنائية) وتتم يف مكتب أحد ضباط السجن (مادة ٧٠ من الئحة السجون) وليس لها عدد مرات 

٧٤ - تنص املادة ٣٨ من قانون السجون عىل أن ”مبراعاة أحكام قانون اإلجراءات الجنائية، يكون لكل محكوم عليه الحق يف الرتاسل واالتصال التلفوين مبقابل 
مادي، ولذويه أن يزوروه مرتني شهريًا، وذلك كله تحت رقابة وإرشاف إدارة السجن، ووفقا للضوابط واإلجراءات التي تحددها الالئحة الداخلية، وللمحبوس 

احتياطي هذا الحق ما مل يصدر قرار من النيابة العامة املختصة أو قايض التحقيق املختص بغري ذلك، وذلك وفقا لإلجراءات التي تحددها الالئحة الداخلية...“ 
٧٥ - أ- للمحبوس احتياطيا (ما مل يكن هناك قرار من سلطة التحقيق مبنع الزيارة عنه) واملحكوم عليه بالحبس البسيط، وأي مسجون يف مرحلة االنتقال، زيارة 

عادية كل أسبوع عدا أيام الجمع والعطالت الرسمية (ويستثنى من ذلك أول وثاين أيام عيد الفطر وعيد األضحى) ب- للمحكوم عليهم بالسجن املشدد أو املؤبد 
من الرجال واملودعني يف الليامن مرة كل شهر، ج- للمحكوم عليهم بالسجن أو الحبس مع الشغل من الرجال وملن نقل من الليامن للسجون العمومي مرة كل 

ثالثة أسابيع، د- للنساء املحكوم عليهم أيا ما كانت العقوبة مرة كل ثالثة أسابيع.
٧٦ - املادة ٤٠ من قانون السجون ”للنائب العام أو املحامي العام وملدير عام السجون أو من ينيبه أن يأذنوا لذوي املسجون بزيارته يف غري مواعيد الزيارة 

العادية، إذا دعت لذلك رضورة.“ 
٧٧ - ”يرخص ملحامي املسجون يف مقابلته عىل انفراد برشط الحصول عىل إذن كتايب من النيابة العامة، ومن قاىض التحقيق يف القضايا التي يندب لتحقيقها سواء 

أكانت املقابلة بدعوة من املسجون أم بناء عىل طلب املحامي“.
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محدد، وغري مرتبطة بتوافر حالة رضورة، وليس للمقابلة مدة زمنية محددة. وبرغم ذلك اعتادت السجون عىل أن 
ال تتجاوز مدة مقابلة املحامي للسجني ستني دقيقة.

ما سبق هو ما تنص عليه القوانني، أما يف واقع األمر فإن زيارة السجني تنقسم إىل نوعني فقط: 
لترصيح. -  تحتاج  وال  أقل،  زمنية  ملدة  ولكن  املرات،  عدد  ولنفس  السابقة  للقواعد  وفقا  وتكون  عادية،  زيارة 

وأحيانا يستطيع املحامي زيارة السجني زيارة عادية وكأنه من ذويه، ولكنه حينها ال يستطيع االستفادة من 
املميزات التي مينحها له القانون خالل مقابلة السجني كمحاميه. 

زيارة خاصة، وهي التي يصدر بها ترصيح من النيابة أو من مدير عام السجون، ولكل مسجون زيارة خاصة - 
واحدة شهريا، سواء قام بها أهل السجني أو القيم عليه أو محاميه، أو أي شخص آخر. وترص مصلحة السجون 
عىل عدم التفريق بني الزيارة الخاصة املقررة لذوي السجني أو القيم عليه أو أصدقائه، وبني مقابلة املحامي 
للسجني - عىل الرغم من أنهام حقني مختلفني متاما ولكٍل منهام أسسه الدستورية والقانونية املختلفة وأغراضه 
املغايرة – وهو ما ينتج عنه العديد من املشاكل املرتبطة بحق السجني يف مقابلة محاميه. وهو ما سنتناوله 

يف النقاط التالية.
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ليك يستطيع املحامي أن يقابل املتهم املحبوس احتياطيًا، يجب عىل املحامي تقديم طلب إىل عضو النيابة العامة الذي 
يبارش التحقيق أو قايض التحقيق عىل حسب الحالة؛ ليرصح له بدخول السجن ومقابلة املتهم. ومن املفرتض قانونا أن 
جهة التحقيق ال متلك سلطة رفض الترصيح للمحامي بزيارة املدافع عنه، وذلك وفقا للامدة ١٤١ من قانون اإلجراءات 

الجنائية التي تنص عىل أن:

املتهم  اتصال  بعدم  يأمر  أن  األحوال  كل  يف  لتحقيقها  يُندب  التي  القضايا  يف  التحقيق  ولقايض  العامة  ”للنيابة 
املحبوس بغريه من املسجونني وأال يزوره أحد وذلك بدون إخالل بحق املتهم باالتصال دامئًا باملدافع عنه بدون 

حضور أحد.“

إذا رفضت أو امتنعت النيابة العامة عن إصدار ترصيح للمحامي مبقابلة املتهم، بناء عىل اعتقادها بأنها متلك سلطة تقديرية 
تتيح لها ذلك؛ فقد خالفت القانون. فاألصل وفقا للامدة السابقة أن املحبوس احتياطيا له الحق يف تلقي الزيارات، دون 
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حاجة إىل إذن من النيابة العامة أو قايض التحقيق، واالستثناء هو حرمانه من الزيارة يف حال صدور أمر قضايئ بذلك، وال 
يرسي هذا الحرمان مطلًقا عىل محامي املتهم. وال ميكن قراءة نصوص قانون املحاماة وقانون السجون، التي تطلب حصول 
املحامي عىل إذن من سلطة التحقيق ملقابلة املتهم، عىل أن األخرية متلك سلطة تقديرية يف منح أو رفض الترصيح؛ فهي 
مبقابلة  للمحامي  الترصيح  ورفض  انفراد،  عىل  محاميه  مقابلة  يف  الدائم  املتهم  بحق  اإلخالل  بعدم  القانون  بحكم  ملزمة 
املتهم هو بال شك إخالل بهذا الحق ومخالفة للقانون، فال يجوز أن ترهن عالقة املتهم مبحاميه وترتيبات الدفاع عىل إرادة 
خصمهام، ولو كان رشيًفا.٧٨ وهكذا، وبناء عىل القراءة الصائبة للدستور والقانون، أكدت املادة ٦١١ من التعليامت القضائية 
للنيابات عىل أنه يف حال إصدار قرار مبنع الزيارة عن املتهم؛ فإنه ال يطبق عىل املحامي وأوجبت التعليامت عىل عضو النيابة 

إصدار الترصيح للمحامي ملقابلة املتهم. 

جدير بالذكر أن الترصيح يصلح لزيارة واحدة فقط؛ وهو ما ميثل إرهاقا للمحامي املجرب عىل تكرار اإلجراءات فضال عن 
إهدار الوقت، كام يعترب ذلك تكبيًال للحق يف التواصل الدائم بني املتهم ومحاميه بقيود غري منصوص عليها يف القانون وغري 

رضورية. 

وبالرغم من املشقة التي يتكبدها املحامي للحصول عىل ترصيح املقابلة، فقد متتنع إدارة السجن عن إجراء املقابلة، وتتعلل 
بأن السجني يخضع للتأديب مبا يحرمه من حق الزيارة، أو ترفض بحجة تلقي السجني زيارة منذ أقل شهر، سواء من ذويه أو 
محاميه؛ استناًدا إىل الالئحة التي تقرر زيارة خاصة واحدة كل ثالثون يوًما. وهكذا تتعمد إدارات السجون الخلط بني حق 

املحبوس احتياطيًا يف أن يزوره أهله زيارة عادية وخاصة وبني حقه يف مقابلة محاميه، ويف هذا مخالفة رصيحة للقانون. 

  إىل املحامي:
إذا حصل املحامي عىل ترصيح من النيابة العامة ملقابلة موكله املحبوس احتياطيًا، (راجع البند ٥\٢\١ يف حال رفض إصدار 
الترصيح)، ثم رفضت إدارة السجن تنفيذ الترصيح؛ لعدم مرور ثالثني يوًما عىل آخر زيارة خاصة تلقاها السجني. فيمكن 

للمحامي اتخاذ اإلجراءات التالية: 
تقديم بالغ للنيابة العامة ضد مأمور السجن باالمتناع عن تنفيذ قرار النيابة وحرمان املتهم من مقابلة محاميه.- 
ميكن رفع دعوى أمام القضاء اإلداري تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة اإلدارية باعتبار مقابلة املتهم ملحاميه - 

زيارة خاصة. 
 

٧٨ - جرت العادة عىل وصف النيابة العامة بأنها الخصم الرشيف للمتهم، وذلك الفرتاض أنها تبحث عن الحقيقة، وكونها عىل الحياد وتعمل لصالح كل أطراف 
النزاع.
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  إىل نقابة املحامني:
عىل نقابة املحامني أن تتفاوض مع النائب العام؛ لتكون تصاريح املقابلة، الصادرة من النيابة العامة أو من سلطة - 

صدور  لحني  صالًحا  الترصيح  يكون  وأن  بعينه،  سجن  عىل  مقصورة  أو  معني،  مرات  بعدد  محددة  غري  التحقيق، 
حكم نهايئ يف القضية. ويجب أن يدون يف الترصيح أن يتم إجراء املقابلة يف مكان الئق دون عوائق وبغري حضور 
أحد، ويُظهر املحامي هذا الترصيح كلام أراد التحدث إىل موكله وال يُسحب الترصيح إال يف حالة انتهاء الوكالة. إن 
توافر تلك الرشوط يضمن تطبيق املادة ١٤١ من قانون اإلجراءات الجنائية، بشأن حق االتصال الدائم بني املتهم 
ومحاميه، دون اإلخالل بأحكامها، وقانون املحاماة الذي يتحدث عن حق املقابلة يف أي وقت، مع االلتزام بأحكام 

نصوص قانون تنظيم السجون وقانون املحاماة بشأن الحصول عىل الترصيح باملقابلة.
عىل النقابة مطالبة مصلحة السجون بالفصل بني قواعد زيارة أقارب املحبوس احتياطيا له ومقابلته ملحاميه، وعدم - 

تطبيق قواعد الزيارة الخاصة عىل املحامني، ووضع قواعد مختلفة ملقابلة املحامي ملوكله. 
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يحق للمحامي مقابلة موكله املحكوم عليه، سواء لبحث األمور املتعلقة باالستئناف أو النقض أو أي شكل من أشكال الطعن 
العادية وغري العادية واإلشكاالت، أو للتعامل مع ما قد يواجهه السجني من انتهاكات لحقوقه يف السجن، أو لبحث قضايا 

أخرى تخص السجني. 

يتم التوجه إىل املحامي العام مبحكمة االستئناف للحصول عىل ترصيح للمحامي بدخول السجن ومقابلة املحكوم عليه، 
وذلك وفًقا لنص البند ١٢ من املادة ٩٤٢ التعليامت القضائية للنيابات. وإذا وجدت سكرتارية املحامي العام أن تنفيذ 
العقوبة بدأ منذ أقل من ثالثني يوًما (راجع البند ٥\٢\٣ بشأن منع الزيارة لشهر مع بدء تنفيذ العقوبة) أو أنه سبق 
إصدار ترصيح بالزيارة لذوي املحكوم عليه خالل الثالثني يوًما السابقة عىل تقديم املحامي طلب الزيارة؛ يتم رفض 
الطلب. ونعود هنا مجددا لسياسة الخلط بني حق املحكوم عليه يف تلقي زيارة خاصة (من أهله) وحقه يف مقابلة 

محاميه. 

إىل املحامي: 
للمحامي يف حالة رفض طلبه مقابلة موكله املحكوم عليه يف السجن، لكون املحكوم عليه استنفذ عدد مرات الزيارة الخاصة، 

أن يتخذ اإلجراءات التالية: 
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رفع دعوى قضائية أمام القضاء اإلداري بإلغاء القرار السلبي باالمتناع عن الفصل بني قواعد زيارة املحكوم عليه - 
من قبل أهله وقواعد مقابلته ملحاميه. 

  إىل نقابة املحامني:
عىل نقابة املحامني العمل مع وزاريت الداخلية والعدل والنائب العام لوضع قواعد واضحة، تلتزم بيها النيابة العامة - 

والسجون، للتفرقة بني زيارة ذوي السجني له ومقابلته ملحاميه. 
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إذا نجح املحامي يف تجاوز كافة العقبات السابق ذكرها، واستطاع دخول السجن ملقابلة موكله، فهذا ال يعني أن املقابلة 
ستجرى يف ظروف تسمح بتحقيق أهدافها، وبشكل يتوافق مع القانون. 

نص قانون املحاماة عىل حق املحامي يف االجتامع عىل انفراد بالسجني ”يف مكان الئق“، ونص قانون اإلجراءات الجنائية عىل 
حق املتهم يف االلتقاء مبحاميه ”دون حضور أحد“، وعدم جواز التنصت عليهام أو تسجيل الحديث الدائر بينهام، (راجع 
الفصل األول). لكن ال تتوافر يف السجون غرف الئقة مخصصة ملقابلة املحامي للسجني، لذا نصت الالئحة الداخلية للسجون 
عىل أن تتم مقابلة املحامي للسجني يف مكتب أحد ضباط السجن دون حضور أحد. وبرغم أن ذلك ال يعد مخالفة لنصوص 
القانون، إال أنه ال بد من العمل عىل تخصيص غرف يف السجون تتوافر فيها الخصوصية والرسية الالزمة ملثل تلك املقابالت. 

يف بعض الحاالت، خاصة يف القضايا السياسية، يحرض أحد الضباط أو مندوب من السجن مقابلة املحامي ملوكله. ويف حاالت 
أخرى تفرض إدارة السجن، خاصة يف السجون شديدة الحراسة، إمتام املقابلة داخل كابينة يفصل فيها بني املتهم واملحامي 
جدار زجاجي، ويتبادالن الحديث عرب دائرة اتصال إلكرتونية. ويشكل ذلك تهديًدا يف منتهى الخطورة للمحامني وللحق يف 
رسية التواصل بني املتهم ومحاميه؛ فدوائر االتصال تلك غالبًا ما تكون متصلة بأجهزة تنصت، ومخصصة يف األصل ملراقبة 
مقابالت املتهمني مع األهايل واألصدقاء وهو أمر جائز قانونًا، يف حالة وجود أوامر من سلطة التحقيق بالتنصت عىل املتهم 
وتسجيل ومراقبة اتصاالته، ويحق لسلطة التحقيق ذلك. ولكن كال األمرين غري جائز التطبيق عىل مقابلة وحديث املتهم  
مع محاميه. فإلزام املحامي بأن يتواصل مع موكله عرب وسيلة اتصال قد تكون متصلة بأجهزة تنصت؛ يعد انتهاكًا لحقهام 
يف التواصل بحرية ويف رسية تامة. باإلضافة إىل ذلك فإن الحاجز الزجاجي يحول دون تبادل الرسائل والوثائق بني الطرفني، 

وهو حق لهام، وال يجوز لجهة اإلدارة مصادرته. 
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وبرغم أن القانون مل يضع حًدا أدىن للمدة الزمنية املرصح بها للمحامي ملقابلة املتهم داخل السجن، فإن الئحة السجون 
تعترب مقابلة املتهم ملحاميه زيارة خاصة، ال تتجاوز مدتها ستون دقيقة. ولكن إدارة السجن ال تلتزم مبا تنص عليه الالئحة؛ 

وتقوم أحيانا بإنهاء املقابلة قبل انتهاء تلك املدة. 

  إىل املحامي:
من حق املحامي طلب مقابلة السجني يف أحد غرف الضباط وملدة ساعة كاملة.- 
عىل املحامي رفض حضور أحد املقابلة، وحال إرصار أحدهم عىل حضور املقابلة؛ ميكن للمحامي تقديم شكوى - 

للنيابة العامة وإبالغ نقابة املحامني.
للمحامي رفض مقابلة املتهم داخل كابينة املراقبة، أو يف وجود فاصل بينهام، وإذا اضطر املحامي إلجراء املقابلة - 

للمراقبة  يخضع  األرجح  عىل  االتصال  لكون  الحديث  يف  الحذر  فعليه  السجن،  إدارة  تعنت  بسبب  الشكل  بهذا 
والتسجيل. 

للمحامي تقديم شكوى للنائب العام وإبالغ نقابة املحامني.- 

  إىل نقابة املحامني: 
عىل نقابة املحامني العمل مع وزارة الداخلية والعدل لتخصيص غرف يف السجون، مؤمنة ال تحتوي عىل أجهزة - 

تنصت وتسجيل، وتخصيصها ملقابلة املتهم مع محاميه. 
ورفض -  السجن،  يف  حواجز  دون  املبارش  التواصل  من  ومحاميه  املتهم  حرمان  رفضها  إعالن  املحامني  نقابة  عىل 

إلزامهام بالتواصل عرب دوائر اتصال قد تخضع للمراقبة والتسجيل.




