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 السيد مأمور سجن المزرعة بطره

بصفتي وكيالً عن المتهم / مالك مصطفى عدلي الجندي  مقدمه لسيادتكم األستاذ/ محمد عزب أحمد " المحام "

توثيق نقابة المحامين والتوكيل مكتب  3104حرف أ لسنة /  3434بموجب توكيل رسمي عام في القضايا رقم 

م سالف الذكر محبوس احتياطياً في مكتب توثيق نقابة المحامين، حيث أن المته 3102حرف أ لسنة  0783رقم 

إداري  3104لسنة  3104القضية رقم التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في على ذمة بطره سجن المزرعة 

 . شبرا الخيمة تاني

 الموضوع

في السجن المزرعة  طفى عدلي الجندي " كمحبوس احتياطيتم إيداع " مالك مص 6106مايو  6ريخ منذ تا

ومنذ اليوم األول له بسجن المزرعة وهو محبوس حبساً انفراديا وهو لم بطره على ذمة القضية سالفة الذكر 

فلم يعلم موكلي باالسباب  ،يقم بأية مخالفة تستوجب توقيع هذا العقاب ذو األثر النفسي والبدني األليم بحقه

يع هذه القانونية التي دفعت إدارة السجن التخاذ هذا اإلجراء ولم تسمع أقواله في تحقيق رسمي خاص بتوق

  العقوبة عليه ولم يتمكن دفاعه أيضاً من االطالع على اسباب ايداعه كمحبوس جبس انفرادي.

كما أنه حتى اآلن لم يتمكن من ممارسة الرياضة أو التريض لمدة ساعتين المسموح بهما لكافة المسجونين 

الوقت داخل زنزانته وال لم يقم بثمة مخالفة تستوجب حرمانه من ممارسة الرياضة فهو يظل طوال  وهو

ً  –يخرج منها إال في جلسات تجديد الحبس  وبالتالي ال يتعرض مالك عدلي لضوء  –كل خمسة عشر يوما

خصوصا أنه مريض ضغط ويعاني من آالم في فقرات مما أصابه ببعض المشاكل الصحية بشكل دائم الشمس 

 العمود الفقري. 

عدلي غير مؤثثة بالشكل المناسب من سرير طراز مستشفى  أن غرفة االحتجاز الخاصة بمالك باإلضافة

كما رفض كافة طلبات أهليته بخصوص تجهيز غرفة احتجازه على  ،ومرتبة وكرسي خشب ومنضدة صغيرة

كما أن مالك عدلي ال يسمح له بالخروج للمسجد لتأدية فرائض المولى عزوجل وال يسمح له  ،نفقتهم الخاصة

 صة بكل فئة من المسجونين، الخابحضور دروس الوعظ 

الصحف والمجالت والكتب المصرح بدخولهم للسجن لألطالع عليهم في كما أن إدارة السجن منعت دخول 

سواء أن يقوم هو بشراءها بنفسه أو عن طريق استقدامها بواسطة أهليته  مالك عدليأوقات الفراغ بالنسة ل

 ألهلية مالك عدلي في أكثر من زيارة بدخول تلك المطبوعات له. لم يسمح حيث 

" يعد مخالفا للدستور ولقانون تنظيم السجون والئحته  لذا فإن كل ما حدث مع موكلي " مالك مصطفى عدلي

 الداخلية وذلك على النحو التالي: 

 أوالً: مخالفة الدستور: 

 :  22المادة 

قيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، وال يجوز تعذيبه، وال ترهيبه، وال إكراهه، كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو ت" 

وال إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، وال يكون حجزه، أو حبسه إال في أماكن مخصصة لذلك الئقة إنسانياً وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفير 

 . وسائل اإلتاحة لألشخاص ذوي اإلعاقة

 . ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقاً للقانون ومخالفة شيء من



وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر وال يعول 

 " .عليه

 :  73المادة 

 .... " .ممارسة الرياضة حق للجميع" 

 :  26المادة 

 . ال تقبل تعطيالً وال انتقاصاً  الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن" 

 " .وال يجوز ألي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها

 بشأن تنظيم السجون:  6993لسنة  693ثانياً : مخالفة القانون رقم 

 :01المادة 

" يقيم المحبوسون احتياطياً في أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين، ويجوز التصريح للمحبوس احتياطياً 
باإلقامة في غرفة مؤثثة مقابل مبلغ يحدده مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، ال يقل عن خمسة عشر جنيهاً يومياً، مع 

 مراعاة ما تسمح به األماكن والمهمات بالسجن، ووفقاً لإلجراءات والقواعد التي تحددها الالئحة الداخلية. " 

 :  01المادة 

ً دينية وعلمية وأخالقية يشجع المسجونون على االنتفاع بها في أوقات فراغهم"  ويجوز  ،تنشأ في كل سجن مكتبة للمسجونين تحوي كتبا

 " .للمسجونين أن يستحضروا على نفقتهم الكتب والصحف والمجالت، وذلك وفق ما تقرره الالئحة الداخلية

 : 11المادة 

 لمأمور السجن توقيع العقوبات اآلتية

  – اإلنذار

  - الحرمان من بعض االمتيازات المقررة لفئة المسجون 
- تأخير نقل المسجون إلى درجة أعلى لمدة ال تزيد على ثالثة أشهر إن كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو لمدة 

 ال تزيد على شهر إن كان محكوماً عليه بالسجن أو بالحبس مع الشغل
  ً   -الحبس االنفرادي لمدة ال تزيد على خمسة عشر يوما

وتوقع هذه العقوبات بعد إعالن المسجون بالفعل المنسوب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويكون قرار مأمور السجن بتوقيع 
 العقوبة نهائياً 

أما العقوبات األخرى فيوقعها مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بناًء على طلب مأمور السجن، وذلك بعد تحرير محضر 
 يتضمن أقوال المسجون وتحقيق دفاعه وشهادة الشهود. 

 بشأن الالئحة الداخلية للسجون:  6936لسنة  99ثالثا : مخالفة قرار وزير الداخلية رقم 

  الئحة : 01المادة 

ما يشاؤون من الكتب والصحف والمجالت المصرح يجوز للمحكوم عليهم والمحبوسين احتياطيا أن يستحضروا على نفقتهم " 

 .بتداولها لالطالع عليها في أوقات فراغهم

وعلى إدارة السجن أن تطلع على ما يستحضره المسجونون من كتب وصحف ومجالت وال تسلمها لهم إال بعد التأكد من خلوها 

 .التوقيع عليها بما يفيد ذلك وختمها بخاتم الليمان أو السجنمما يخالف النظام أو يثير الشعور أو الحواس أو يخل باألمن والعقيدة و

 " .فإذا كانت مما يحظر طبعه ونشره تخطر الجهات المختصة ومصلحة السجون

 الئحة :  30المادة 

 : يكون األثاث المقرر للمحبوسين احتياطيا المصرح لهم باإلقامة في غرفة مؤثثة، كما يلي" 



شتاء، حصيرة ليف، كرسي  3مالية سرير، بطانية صوف صيفا،  3كيس وسادة،  3وسادة، سرير طراز المستشفى، مرتبة، 

خشب، حمالة حديد وطشت صاج مدهون وأبريق صاج مدهون وصبانة، وذلك في حالة عدم وجود حوض وحنفية بالغرفة، 

 " .وطبق صغير من المعدن منضدة صغيرة، مرآة، إناء وطبق لمياه الشرب، فرشة للشعر، مشط، شوكة، ملعقة، طوب وقروانة

بتعديل  6101لسنة  0061" ( بالتعديل الصادر بقرار وزير الداخلية رقم 0مكرر " 31رابعا: نص المادة )

 بعض أحكام الالئحة الداخلية للسجون فيما تضمنه من النص على أنه : 

 " ً والموجودون تحت االختبار الصحي يسمح لكل فئة المسجونون المحكوم عليهم الذين ال يؤدون أعماالً والمحبوسون احتياطيا

منهم على حدة خالل فترة فتح السجن بطوابير رياضية لمدة ساعة صباحاً وساعة مساًء، وال يسمح بخروج المسجونين للرياضة 

أيام بالرياضة في أيام الجمع والعطالت الرسمية إال إذا زادت العطلة على يوم واحد فيسمح لهم في اليوم الثاني وما يليه من 

 "  صباحاً فقط لمدة نصف ساعة، بشرط أن يكون ذلك تحت حراسة كافية

ولما كان عدم اتخاذ الالزم لمنع االنتهاكات التي تحدث لموكلي يعد شكاًل من أشكال تعطيل تنفيذ 

من  626 ،مكرر )ب( 663 ،مكرر )أ( 663القانون ويضع المسئول عنه تحت طائلة المواد 

 وبات. قانون العق

 بناءاً عليه

من التمتع بكافة حقوقه المتهم نلتمس من سيادتكم استصدار أمركم بالتحقيق في هذه الوقائع وتمكين 

 وعلى رأسها: الدستورية والقانونية 

 حقه في ممارسة الرياضة  (0

 حقه في االطالع على الكتب والصحف والمجالت المسموع االطالع عليهم داخل السجن  (6

 الحبس االنفرادي الغير مبررة قانونا في حقهإنهاء حالة  (0

 تمكينه من أداء الفرائض الدينية في المسجد وااللتقاء مع الواعظ الديني  (1

بالشكل  من تأثيث غرفة االحتجاز الخاصة به -وذلك على نفقتهم الخاصة  –السماح للمتهم ولذويه  (1

 اآلدمي المناسب

 وتقبلوا فائق االحترام والتقدير،،،،،

 ه مقدم

 المحام 


