نموذج مذكرة إخالء سبيل لتجاوز مدة الحبس االحتياطي
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السيد األستاذ المستشار /
تحية طيبة وبعد ،،،
مقدمة لسيادتكم أحمد راغب عبد الستار المحامي بصفتي وكيالً عن المتيم  ......................................فى

القضية رقم  .....................لسنة ....................والمحبوس احتياطياً عمى ذمو تمك القضية.

الموضوع

بتاريخ

 3802 / /تم القبض عمى موكمي وحبسو احتياطياً عمى ذمة القضية المذكورة أعاله واليزال محبوساً ،وبذلك

يكون قد مر عمى حبسو احتياطياً أكثر من سنتين منذ تاريخ حبسو احتياطياً وحتى األن ،وىو األمر الذى يتعين معو

اإلفراج عن المتيم ........................... /فو اًر لتجاوز الحد األقصي لمحبس االحتياطي وذلك وفقا لمفقرة الرابعة
من المادة  042من قانون اإلجراءات الجنائية والتى تنص عمى:

"..............................................................................................................................................................

وفي جميع األحوال ال يجوز أن تجاوز مدة الحبس االحتياطي في مرحمة التحقيق االبتدائي وسائر مراحل الدعوى
الجنائية ثمث الحد األقصى لمعقوبة السالبة لمحرية ،بحيث ال يتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شه ارً في

الجنايات ،وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة لمجريمة هي السجن المؤبد أو اإلعدام".

وال يغير من وجوب إخالء سبيل المتيم ما نصت عميو الفقرة الخامسة واألخيرة من المادة  042بقانون اإلجراءات

الجنائية من عدم التقيد بمدد الحبس االحتياطي والتى جاء نصيا كالتالي:

"....................................................................................... ....................ومع ذلك
فممحكمة النقض ولمحكمة اإلحالة إذا كان الحكم صاد ار باإلعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتيم احتياطيا لمدة

خمسة وأربعين يوما قابمة لمتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عمييا في الفقرة السابقة".

فالمستفاد من نص الفقرة الخامسة من المادة  042سالفة الذكر أن المشرع وأن كان قد أجاز تجاوز الحد
األقصي لمدة الحبس االحتياطي إال أن ذلك التجاوز مشروط بثالثة شروط ىي:
 أن يكون قد صدر حكماً باإلعدام أو بالسجن المؤبد
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 قبول محكمة النقض طعن المحكوم عميو ونقضو سواء باإلحالة لممحكمة الجنائية المختصة أو تصدي محكمة
النقض لمموضوع.
 صدور قرار الحبس من محكمة النقض أو اإلحالة بحسب اإلحوال

وبتطبيق تمك الشروط عمى المتيم.............................................../نجد أنو ال تتوافر فيو أيا من الشروط
سالفة الذكر والتى اشترطيا المشرع لتجاوز مدة الحبس االحتياطي فالثابت أنو لم يصدر بحقو حكماً حتى األن ومن ثم
يستحيل توافر باقي الشروط سواء قبول الطعن أمام محكمة النقض ،كما أن أمره لم يعرض عمى محكمة النقض أو

محكمة اإلحالة حسبما جاء ،ومن ثم فأن إخالء سبيمو صار أم اًر حتمياً والقول بغير ذلك فيو انتياك لسيادة القانون
ونكران لمعدالة كما أنو مخالفة لممادة  44من الدستور المصري والتى تنص عمى:

"الحرية الشخصية حق طبيعى ،وىى مصونة ال تُمس ،وفيما عدا حالة التمبس ،ال يجوز القبض عمى أحد ،أو تفتيشو ،أو
حبسو ،أو تقييد حريتو بأى قيد إال بأمر قضائى مسبب يستمزمو التحقيق.
ويم ٌكن من اإلتصال بذويو و بمحاميو فورا،
ويجب أن ُيبمغ فو اًر كل من تقيد حريتو بأسباب ذلك ،ويحاط بحقوقو كتابةُ ،
وأن يقدم إلى سمطة التحقيق خالل أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريتو.

وال يبدأ التحقيق معو إال فى حضور محاميو ،فإن لم يكن لو محامُ ،ندب لو محام ،مع توفير المساعدة الالزمة لذوى

اإلعاقة ،وفقاً لإلجراءات المقررة فى القانون.

ولكل من تقيد حريتو ،ولغيره ،حق التظمم أمام القضاء من ذلك اإلجراء ،والفصل فيو خالل أسبوع من ذلك اإلجراء ،واال

وجب اإلفراج عنو فو اًر.

وينظم القانون أحكام الحبس االحتياطى ،ومدتو ،وأسبابو ،وحاالت استحقاق التعويض الذى تمتزم الدولة بأدائو عن الحبس

االحتياطى ،أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبو.
وفى جميع األحوال اليجوز محاكمة المتيم فى الجرائم التى يجوز الحبس فييا إال بحضور محام موكل أو ٌمنتدب".

لذلك

نمتمس من سيادتكم إتخاذ الإلزم قانوناً وعمى اإلخص:

عرض أمر المتيم ................................................./عمى الجية القضائية المختصة إلستصدار قرارىا

بإخالء سبيل المتيم لتجاوز الحد األقصي المسموح بو لمحبس االحتياطي وفقا لنص المادة  042من قانون اإلجراءات

الجنائية.

وتقبموا وافر التحية واالحترام،،،،
تحري اًر فى 3804 / /

مقدمة لسيادتكم
المحامي
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