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وانعفو عن عن املسجونني  إلفراجنانقانونيت األنظمت 

 احملبوسني احتياطياً عن وإخالء سبيم انعقوبت 
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عفو قوائم  إلعالن عناعند  –خصوصًا أىميو المسجونين والمحبوسين احتياطيًا  –البعض  ندعاألمر يختمط 
عند سماعيم لمصطمحات العفو  تكون الحيرة مضاعفةو  ، فراج عن البعض األخرونين أو اإلعن بعض المسج

، فما ىو الفرق بين فى ىذا الخصوص وغيرىا من المصطمحات القانونية المتداولة َشْرِطي  الالرئاسي أو اإلفراج 
 تطبيقيا؟ وما ىي أحكاميا وشروط ألنظمة لإلفراج عن المسجونين والمحبوسين احتياطيًا اتمك 

األنظمة ) نيةيستيدف مكتب أحمد راغب لممحاماة واالستشارات القانونية من خالل سمسمة من المقاالت القانو 
خالء سبيل والعفو عن العقوبة عن المسجونين  إلفراجلالقانونية  التعريف بشكل  (المحبوسين احتياطياً عن وا 
جراءو ختمفة بتمك األنظمة القانونية الممبسط  صري والسوابق اتيا وفقا لمقانون المأحكاميا وشروط تطبيقيا وا 

 فى القانون المصري. َشْرِطي  ال، وستكون أولي ىذه المقاالت عن اإلفراج القضائية ذات الصمة
 
 مفيته التاريخيهخو  َشْرِطي  الاإلفراج  عريفت

 اقتضاء حقو ردع الجناة  ستيدف فقطيانت كتاريخيًا بفمسفة العقاب وتطوره فالعقاب  َشْرِطي  الاإلفراج أرتبط 
 أصاليم عن المجتمعلعزل المحكوم عمييم عن المجتمع وأحيانا استتؤدي –لمعقوبة  – ىي أىدافو  منيم المجتمع

عاده دمجيم فى ا ىو  ياأصبح أحد أىم أىدافسة العقابية وبتطور السيا، لمجتمعوال تفترض إمكانية إلصالحيم وا 
ظير مفيوم  الثامن عشر، لذلك ففي منتصف القرن ليكونوا أفرادًا صالحين فى مجتمعاتيم إصالح وتأىيل الجناه

المجتمع ليس بحاجة لتنفيذ كامل العقوبة عمى المسجونين  لفكره بسيطة وىي أن ستندمظام كن َشْرِطي  الاإلفراج 
المسجونين أشخاص قابمين ه عمى اعتبار أن األكتفاء بتنفيذ قدر منيا بشروط محددويمكن داخل السجن 

 .ديدة لإلندماج بالمجتمع مرة أخريلإلصالح ويستحقوا فرصة ج
إطالق سراح المحكوم عمييم قبل األجل المحدد عمى نظام قانوني قائم  أنوب َشْرِطي  الاإلفراج نظام تعريف ويمكن 

وىذه الشروط ىي سبب تسميو ىذا  ،بشروط محدده بة خالل مدة الحقةمع خضوعيم لمرقا قوبتيمعالنقضاء 
، ويقتصر تطبيق ىذا النظام عمى المحكوم عمييم بأحكام قضائية حت شرطتأي اإلفراج  َشْرِطي  الالنظام باإلفراج 

 ًا.نيائية بعقوبات مقيدة لمحرية ومن ثم فيو ال ينطبق عميو المحبوسين احتياطي
 

 َشْرِطي  الشروط اإلفراج و ضوابط 

والتى  َشْرِطي  الاإلفراج شروط ضوابط و وتعديالتو  6290لسنة  320قانون تنظيم السجون المصري رقم ظم ن
 :يوط ىشر و  ت ضوابطسيمكن أجماليا فى 

  يقضي المحكوم عميو نصف مدة العقوبة أن 
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  كن مستحيمو تبتو ما لم المترتبة عمى الحكم الذي ينفذ عقو  ماليةيؤدي المحكوم عميو اإللتزامات الأن
 اإلداء.

  لمنفذ نيائي غير قابل لمطعن.ايكون الحكم أن  
  حكوم عميو حسن السموك داخل السجنن الميكو أن 
  عمى األمن العام اإلفراج عن المحكوم عميو خطرفى يكون إال. 
  ت شرط عن ستو أشير بأي حال من األحوال، كما ال يجوز أن تقل المدة التى ينفدىا المفرج عنو تحال

وبة السجن المؤبد إال بعد قضاءه مدة عشرين سنة فى يجوز اإلفراج تحت شرط عن المحكوم عميو بعق
 السجن.

 ؟َشْرِطي  الاإلفراج هم المحكوم عميهم المحرومين من نظام ن م
وذلك بتصنيف يعتمد  َشْرِطي  الاإلفراج عمييم من تطبيق نظام  قانون تنظيم السجون فئات من المحكوماستثني 

يم عمى المحكوم عمي سرييال  َشْرِطي  الاإلفراج عمى نوعية الجرائم المرتكبة، وذلك بأن نص عمى أن نظام 
 ألرتكابيم الجرائم التالية:

 6261لسنة  66التجمير المنصوص عمييا فى قانون التجمير رقم  جرائم  
  عدا جريمة حيازة  6206لسنة  689رقم مكافحة المخدرات قانون المنصوص عمييا بالمخدرات جرائم

 من القانون سالف الذكر. 33المؤثمة بموجب المادة  ألستعمال الشخصيمخدرات بقصد التعاطي أو ا
  9669لسنة  86غسل األموال رقم مكافحة غسل األموال والمنصوص عمييا فى قانون جرائم. 
  9669لسنة  21اإلرىاب والمنصوص عمييا بالقانون رقم جرائم. 

 
 من المحاكم العسكرية أو محاكم أمن دولة طوارئ عميهم لمحكوم اعمى  َشْرِطي  الاإلفراج نظام سريان 

 
المحاكم العسكرية أو  أحكام منبوم عمييم عمى االمحك َشْرِطي  الاإلفراج نظام مدي سريان مسألة  ثير البعضيقد 
، ستثنائية والخاصة لتمك المحاكملطبيعة االا، وىو جدل مشروع فى ظل من عدمومحاكم أمن الدولة طوارئ من 
تنص عمى عدم جواز اإلفراج تحت شرط من الالئحة الداخمية لمسجون والتى  80ىو المادة  لجدلاما يزيد مو 
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العمد إال بعد أخذ رأي كومة من الداخل والخارج وجرائم القتل حالمضرة بأمن ال م فى الجرائمعن المحكوم عميي
 6يات األمن المختصةج
لمسند القانوني لحرمان المحكوم عمييم بموجب  –رأينا فى  –المسألة رغم مشروعيو طرحيا إال أنيا تفتقر ىذه و 

وذلك  َشْرِطي  الاإلفراج ستفادة من نظام الدولة طوارئ من اال أحكام قضائية من المحاكم العسكرية أو محاكم أمن
بإعتباره نظامًا يساىم فى  َشْرِطي  الاإلفراج اية التشريعية من فكرة نظام ألكثر من سبب أوليا أن تتناقض مع الغ

 .قابية من إصالح وتأىيل المسجونينالسياسية الع تحقيق
سبيل الحصر الفئات المستثناه والمحرومة من نظام ثاني ىذه األسباب أن قانون تنظيم السجون قد حدد عمى 

وىم المحكوم عمييم فى جرائم محدده مثل التجمير أو اإلرىاب أو غسل األموال وجرائم  َشْرِطي  الاإلفراج 
عمى المحاكم التى  ىو تصنيف يعتمد باألساس عمى نوعية الجرائم وال يعتمدالمخدرات عدا جريمة التعاطي و 

بشكل أساسي أوضاع المسجونين داخل ظيم السجون ىو قانون ينظم وأخيرًا فأن قانون تن .أصدرت األحكام
المحكوم عمييم بأحكام من القضاء فعمى سبيل المثال فأن السجون بإختالف السند القانوني لتنفيذىم لمعقوبة، 

ن ومن ثم فيم عقوبتيم بالسجون المدنية ويسري عمييم أحكام قانون تنظيم السجو العسكري من المدنيين ينفذون 
 إذا ما توافرت شروطو بحقيم. َشْرِطي  الإلفراج لمستحقين 

مسألة أن األحكام التى تصدرىا المحاكم العسكرية أو محاكم أمن الدولة طوارئ عادة ما تكون بخصوص ما أ
من أحد شروطو ىو إال يكون اإلفراج  َشْرِطي  الاإلفراج مييا بأن نظام قضايا خطيرة تمس األمن العام، فمردود ع

عن المحكوم اإلفراج مدي خطورة وتحديد  –سمف البيان كما  –خطرًا عمى األمن العام عن المحكوم عميو يمثل 
 عميو ىو أمر تقديري خاضع لمقضاء وىو من يفصل فييا إذا ما طمب منو ذلك.

 
 َشْرِطي  الاإلفراج إجراءات 

يصدر  –الذكر سالفو  – َشْرِطي  الاإلفراج قضاء المحكوم عميو مدة نصف العقوبة وأنطباق باقي شروط بمجرد 
وذلك طبقا لمقواعد و اإلجراءات المقررة،  َشْرِطي  الاإلفراج بمساعد وزير الداخمية لقطاع مصمحة السجون قراراه 

فراج لإلة مخصصو لفحص ممفات وأوضاع المحكوم عمييم المستحقين ويكون قرار مساعد الوزير مستندًا لمجن
 .َشْرِطي  ال

                                                 
بأمن  " ال يجوز اإلفراج تحت شرط عن المحكوم عليهم في الجرائم المضرة -بالالئحة الداخــــلية للسجون على أنه :  1781/  97( من القرار رقم  68تنص المادة )  6

ال الشاقة أو السجن في جرائم القتل الحكومة في الداخل والخارج المنصوص عليها في البابين األول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وكذا المحكوم عليهم باألشغ

ناس دون وجه حق والسرقة وتهريب النقد وجرائم المخدرات عدا فقرة ثانية من قانون العقوبات وجرائم التزييف والقبض على ال 234العمد المنصوص عليها في المادة 

 0جرائم التعاطى واإلحراز بغير قصد االتجار ، إال بعد أخذ رأى جهات األمن المختصة 



 اإلفراج الشرطي أحكامه وشروطه
 

5 

 بريد إلكتروني :   201011908976+ :موبيل:  2028362686+تميفون   القاىرة –المقطم  –2شارع االشجار متفرع من شارع  3  – 2609القطعة رقم  

ragheblegal@gmail.com     : الموقعhttp://ahmedragheb.org/ 

عنو أن يتظمم لمجنة المختصة بقطاع مصمحة السجون أو يقدم  َشْرِطي  الاإلفراج لمن لم يصدر قرار بيحق و 
 .شكوى لمنائب العام أو يقيم دعوى قضائية

 
 ائيا  ومتي يصبح نه َشْرِطي  الاإلفراج قرار إلغاء 

 
فروضو عميو و بالشروط المالمفرج عنعن المحكوم يتم إطالق سراحو ويمتزم  َشْرِطي  الاإلفراج صدور قرار بمجرد 

مخالفتيا يمغي اإلفراج ويعاد لمسجن وفي حال من حيث محل إقامتو وطريقة معيشتو وضمان حسن سيره ، 
  لمدة المتبقية من العقوبة.القضاء 
حتي التاريخ  َشْرِطي  الاإلفراج ، وفى حال لم يمغي قرار َشْرِطي  الاإلفراج يجوز لمنيابة العامة أن تمغي قرار كما 

أصبح اإلفراج نيائيًا، وفى حال إذا ما كان المفرج عنو محكوم عميو بعقوبة الذي كان مقررًا إلنتياء مدة العقوبة 
 .َشْرِطي  الاإلفراج من تاريخ نوات لمؤبد يكون اإلفراج نيائيًا بالنسبة لو بعد مضي خمس سالسجن ا

 
 
 
 

يرحب مكتب أمحد راغب نهمحاماة واالستشاراث انقانونيت  بتهقي االستفساراث واالستشاراث انقانونيت 
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