الحبس االحتياطي
الحبس االحتياطي هو من اإلجراءات التي يتم من خاللها حماية المجتمع والمتهم في آن
واحد ،وقد وضع قانون اإلجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ( )23لسنة ،2004
ضواب َ
ط وشروطا ومددا محددة ،فإذا تبين بعد استجواب المتهم ،أو في حالة هربه ،أن
الدالئ اافية لى نسبة الجريمة إليه ،واانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا لىيها بالحبس
مدة تزيد لى ستة أشهر ،جاز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمرا بحبس المتهم
احتياطيا.
والحبس االحتياطي ليس لقوبة في ذاته وإنما هو إجراء احترازي يتخذ لحماية
طمس األدلة أو يعبث بها ،وقد
المجتمع من المتهم الذي قد يعاود الفع الذي قام به أو أن ي
َ
يشك المتهم بحد ذاته خطرا لى شهود الواقعة أو أن يتعرض لهم بأي شك ٍ من
األشكال إذا ترك حرا طىيقا ،وفي نفس الوقت هو حماية لىمتهم من الغير حت ال يتم
التعرض له أو أذيته من قب األ فراد الذين يودون االنتقام من المتهم بسبب ما قام به من
فع سواء اانوا متيقنين أم ال ،فال تكون ثورة الغضب والتهور سببا في حدوث جرائم
أخرى.
ويكون األمر الصادر بالحبس االحتياطي من النيابة العامة ،بعد استجواب المتهم ،لمدة
أربعة أيام يجوز مدها لمدة أخرى مماثىة .وتكون المدة ثمانية أيام يجوز مدها لمدة أخرى
مماثىة ،في جرائم الرشوة واالختالس واإلضرار بالمال العام إذا ارتكبت بقصد إلحاق
الضرر باالقتصاد الوطني.
فإذا استىزمت مصىحة التحقيق استمرار حبس المتهم احتياطيا ـ بعد انقضاء المدة
السابقةـ وجب لى النيابة العامة أن تعرض األمر لى أحد قضاة المحكمة االبتدائية
المختصة ليصدر أمره ،بعد االطالع لى األوراق وسماع أقوال النيابة العامة والمتهم،
بمد الحبس لمدة ال تجاوز ثالثين يوما قابىة لىتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثىة أو اإلفراج
لنه بكفالة أو بغير افالة.
وال يجوز أن تزيد مدة الحبس االحتياطي لى ستة أشهر ،ما لم يكن المتهم قد ألىن
بإحالته إل المحكمة الجنائية المختصة قب انتهاء هذه المدة .فإذا اانت التهمة المنسوبة
إليه جناية فال يجوز أن تزيد مدة الحبس االحتياطي لى ستة أشهر إال بعد الحصول قب
انقضائها لى أمر ،من محكمة الجنايات المختصة ،بمد الحبس مدة ال تزيد لى خمسة
وأربعين يوما قابىة لىتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثىة وإال وجب اإلفراج لن المتهم.
ويجب اإلفراج لن المتهم المحبوس احتياطيا ،إذا قَض في الحبس االحتياطي مدة
تساوي نصف الحد األقص لىعقوبة المقررة لىجريمة المحبوس احتياطيا من أجىها.

