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أ

لاحكام املنظمة للمراقبة الشرطية
أ
كأحدي العقوبات التبعية
العقوبات التي تطبق على مرتكبي الجرائم وفقاً لقانون العقوبات المصري رقم  58لسنه  1937تنقسم إلي نوعين
" أصلية وتبعية أو تكميلية  :عقوبة أصلية وهى التي ترد حتماً في الحكم وتكفى بذاتها للعقاب ،وال يتصور حكم

جنائي دون نص عليها وقد يأتي الحكم بها دون غيرها كالسجن والحبس والغرامة المواد من  13إلى  23عقوبات،
عقوبة تبعية وهى التي تترتب حتماً في الحاالت التي نص القانون عليها أثر الحكم بإحدى العقوبات األصلية،

ولو لم ينص القاضي عليها صراحة في حكم اإلدانة المواد من  24إلى  31عقوبات ،كالحرمان من الحقوق

والمميزات التي ذكرتها المادة ( )25عقوبات وفى مقدمة هذه المزايا القبول في أي خدمة في الحكومة أياً كانت

أهمية الخدمة ،وكوضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس في بعض الحاالت  -كعقوبة تكميلية ،بوجه عام

الوضع تحت مراقبة الشرطة يعتبر إجراء وقائياً أو تدبي اًر مانعاً من الجريمة العله من اتخاذه هو بمراقبة سلوك
المحكوم عليه بعد خروجه من السجن لمدة معنيه حتى يرجع عن سلوكه اإلجرامي ويدخل في صفوف المجتمع

الصالح ،وقد نص عليها قانون العقوبات المصري تفصيال في المادتين (.)29 - 28

1

وعقوبة المراقبة هي عقوبة تبعية تلحق عقوبة الحبس االصلية بقوة القانون وبغير حاجة للنص عليها في الحكم ،2

والغرض من تلك العقوبة هي فرض قيود على المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية في جرائم حددها قانون العقوبات

بغيه اخضاعه إلشراف السلطات العامة (الشرطة) كي تحول بينه وبين أن يوجد في ظروف من شأنها أن تغريه

بارتكاب جريمة تالية ،3وقد نظم المرسوم بالقانون رقم  99لسنه ( 1945بشأن تنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس)
القيود الخاصة بالمراقبة ومن أهم تلك القيود هو القيد المتعلق بتحديد محل إقامة من يخضع لتلك العقوبة والزامه

بإجراءات ومعينه ضمانا إلشراف السلطات العامة على سلوكه ،عليه أيضا واجبات من أهمها أن يتقدم إلى مركز

الشرطة في مواعيد معينه ،وأال يبرح مسكنه في الفترة من غروب الشمس إلى شروقها إال أذا اعفى من ذلك بسبب
مقتضيات عمله أو لمسوغ أخر ،وفى حاله مخالفه أحكام المراقبة تقوم بها جريمة تستوجب الحبس مدة ال تزيد
عن سنه واحد (المادة  29عقوبات).
1

المادة ( " ) 28كل من يحكم عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن لجناية مخلة بأمن الحكومة أو تزييف أو سرقه أو قتل في األحوال المبينة في الفقرة الثانية من المادة

 234من هذا القانون أو لجناية منصوص عليها في المواد  368 ،356جيب وضعه بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة البوليس مدة متساوية لمدة عقوبته بدون أن تزيد مدة
المراقبة عن خمس سنين ،ومع ذلك يجوز للقاضي أن يخفض مدة المراقبة أو أن يقضى بعدمها جملة "".

المادة ( " ) 29يترتب على مراقبة البوليس إلزام المحكوم عليه بجميع االحكام المقررة في القوانين المختصة بالمراقبة ،ومخالفه أحكام هذه القوانين تستوجب الحكم على مرتكبها
بالحبس مدة ال تزيد على سنه واحده "
2
3

نقض جلسة  1956/4/3المكتب الفني س  7ص  489ونقض جلسة  1956/5/23المكتب الفني س  7ص 324

الدكتور  /محمود نجيب حسنى ،شرح قانون العقوبات  -القسم العام " النظرية العامة للعقوبة والتدابير االحت ارزية ،طبعه  1973ص 825
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تبدأ عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة في اليوم التالي النتهاء العقوبة األصلية ،وقد نصت المادة  28عقوبات

على أن مدة المراقبة تكون لمدة مماثلة لعقوبة الحبس ولكن وضع القانون لها حد أقصى وهي خمس سنوات ويجوز
للقاضي أن يخفض مدة المراقبة أو يقضى بعدمها جمله.

وقد حدد قانون المراقبة رقم  99لسنه  1945في المواد  ٢و ٤و ٥و ٧و ٨كيفية تنفيذ المراقبة .نصت المادة

الخامسة من القانون على ان المراقب عليه ان " يتخذ له سكنا في الجهة المعينة لمراقبته فإذا عجز أو امتنع عن

ذلك أو اتخذ سكنا يرى مكتب البوليس أنه تتعذر مراقبته فيه عين له مكاناً يأوي إليه ليالً ،ويجوز أن يكون هذا
المكان ديوان المركز أو القسم أو نقطة البوليس أو مقر العمدية" .ومفاد ذلك ان االصل ان يكون المراقب في

منزله او محل سكنه؛ فإذ لم يكن له محل سكن او لم يعين له محل سكن في دائرة القسم عين له مكان يأوي

اليه ليالً ،ويجوز أن يكون هذا المكان ديوان المركز أو القسم أو نقطة البوليس أو مقر العمدية .معني ذلك انه
ال يجوز ان يبيت المراقب في القسم اال ان لم يكن له محل سكن في دائرة القسم.

كما تنص المادة السادسة من القانون على ان " يسلم مكتب البوليس إلى المراقب المقيد لديه تذكرة تدون فيها
البيانات والواجبات المنصوص عليها والمفروضة في المادتين الرابعة والسابعة وتلصق على التذكرة صورة

المراقب الفوتوغرافية .وعلى المراقب أن يحمل على الدوام هذه التذكرة وأن يقدمها لرجال البوليس عند كل طلب.
واخي ار ووفقا للمادة السابعة فإنه " يجب على المراقب أن يقدم نفسه إلى مكتب البوليس الذي يكون مقيدا به في
الزمان المعين في تذكرته على أال يتجاوز ذلك مرة في األسبوع .ويجب عليه أيضا أن يكون في سكنه أو في
المكان المعين لمأواه عند غروب الشمس وأال يبرحه قبل شروقها ،كما يجب عليه أن يخطر العمدة أو الشيخ

أو أحد رجال الحفظ على حسب األحوال قبل مبارحته سكنه أو مأواه نهارا .وللبوليس دائما حق استدعاء المراقب

في أية مناسبة يراها “.

ويجوز وفقا للمادة ( )8من القانون "للمحافظ أو المدير أن يعفي المراقب من قضاء الليل أو جزء منه في سكنه
أو المكان المعين لمأواه إذا اقتضى ذلك عمله أو أي مسوغ آخر".
ولمأمور القسم أو المركز الذي يكون المراقب مقيداً به أن يمنحه هذا اإلعفاء لمدة ال تزيد على أربعة عشر يوماً

على أن يخطر بذلك المحافظ أو المدير الذي يكون له سلطة إبطال اإلعفاء.

وفي كل األحوال يلغى اإلعفاء إذا زالت أسبابه أو أصبح المراقب مشتبها في سلوكه.

4

ويثور تساؤل ما هو وضع المراقب إذا تم اإلفراج عنه بموجب عفو قبل استكمال مدة الحبس المحكوم بها ،تكون

االجابة هنا أنه يتم وضع المعفو عنه تحت مراقبة الشرطة ذلك ألنها عقوبة تكميلية شملها الحكم بقوه القانون وفقا

4

مرفق نص القانون  99لسنه  1945بشأن تنظيم مراقبة الشرطة
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لنص المادة  28عقوبات ،ولكن إذا نص العفو على تخفيف أو إلغاء مدة المراقبة إجماال يسرى استثناء العفو؛ وقد
أيدت ذلك احكام محكمة النقض المتتابعة.

5

وقد ط أر تعديل على القانون بموجب القانون رقم  74لسنه  1970والذى نظم في مادته الثانية إجراء طلب رفع

مراقبة الشرطة قبل انتهاء مدتها القانونية والتي نصت " يجوز لمن يوضع تحت مراقبة الشرطة وفقاً ألحكام هذا
القانون أن يطلب رفع المراقبة عنه بطلب يقدم للنيابة العامة الكائن في دائرتها محل إقامته األصلي ،وعلى النيابة

أن تحقق هذا الطلب ثم تحيله إلى محكمة الجنح المختصة للفصل فيه ،ويجوز لصاحب الشأن أن يرسل وكيالً
للدفاع عنه أمام المحكمة ،فإذا رأت المحكمة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة قررت رفع

المراقبة عنه واال رفضت الطلب ،ويكون قرارها في ذلك نهائياً .ويجوز في جميع األحوال لوزير الداخلية أو من
ينيبه رفع المراقبة قبل انقضاء مدتها إذا رأى من سلوك المراقب أو في حالته الصحية ما يستدعي ذلك".
المستخلصات الختامية

أوال  :ال يجوز إيداع أو احتجاز المراقب داخل أقسام الشرطة في الفترة المخصصة للمراقبة التي نص عليها
القانون – اال ان لم يكن له محل سكن يأوي اليه في دائرة القسم  -الن القانون نص على التزام المراقب مسكنه
الموجود في دائرة القسم من غروب الشمس حتى شروقها ،ولم ينص على تدابير أخرى ،كما منع القانون إيداع

المراقب داخل الحجز في غير حاله ارتكاب المراقب جريمة معاقب عليها بالحبس ،وما يتم من وضع المراقب
داخل أقسام هو من سبيل التجاوز والتعسف في تنفيذ القانون واعتبارها عقوبة مقيدة للحرية أخرى مما يعتبر مخالفه
واضحه للغرض الذى أنشأت من أجله العقوبة التبعية .كما ان ذلك يمنع من إعادة انخراط المتهم في المجتمع مرة

أخرى.

ثانياً :انه يجوز انهاء المراقبة قبل نهاية مدتها بطريقتين األولى :تقديم المراقب بطلب برفع المراقبة للنيابة العامة

في دائرة محل إقامته على أن تقوم النيابة العامة بالتحقيق في هذا الطلب وترفعه بدروها لمحكمة الجنح لتصدر
حكما في هذا الطلب بقبوله أو رفضه ويكون هذا الحكم نهائيا .والثانية :هي بصدور قرار من وزير الداخلية أو
من ينيبه إذا رأى في سلوك المراقب ما يدل على حسن السير وانخراطه في المجتمع بشكل سليم أو إذا دعت

ظروفه الصحية لعدم مقدرته على استم ارره في المراقبة.
5

تقول محكمه النقض " المراقبة التي فرضها الشارع في المادة  28من قانون العقوبات وما نص عليه منها في الفقرة الثانية من المادة  75من هذا القانون

تندرجان تحت وصف واحد هو أن كالً منهما عقوبة تبعية مصدرها القانون ،وال تحتاج في توقيعها إلى حكم القضاء إال أنهما ما زالتا تختلفان في السبب الذي

جعله الشارع أساساً لتوقيع كل منهما .ذلك بأن المراقبة المفروضة بالمادة  28إنما يتحملها المحكوم علي هم لجرائم معينة بالنص ولمدة مساوية لمدة العقوبة
بدون أن تزيد على خمس سنين في حين أن المراقبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة  75ال تفرض إال عند العفو عن محكوم عليه بعقوبة األشغال

الشاقة المؤبدة ألي جناية بغض النظر عن وصفها ،وذلك عقب صدور الحكم به ا أو في أثناء تنفيذها وقد حدد الشارع أمدها بخمس سنين ما لم ينص أمر
العفو على إنقاصها أو التجاوز عنها جملة ".الطعن رقم  1410لسنه  25ق بجلسة 1956/3/13
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