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 التنفيذي الملخص
 

 مصر. في العسكري القضاء إلى المدنيين إحالة جريمة حول " جست  فور كوميتي“ تقرير للتعليمات وفًقا

 انتهاكات من مصر في المعتقلين يواجه عما واضحة صورة تقديم إلى التقرير، هذا خالل من ”جستس فور كومتي“ تهدف

 الحرية من مواطن ألف 11 من أكثر حرمان إلى أدت التي المختلفة األسباب من وغيرها تشريعية أو قانونية كانت سوا 

 من بالرغم إليها أحيلوا والتي الجمهورية مستوي على المختلفة العس رية المحاكم قبل من بحقهم الصادرة األح ام بسبب

 مدنيين. كونهم

 25 ثورة بعد مصر في للمدنيين العس رية المحاكمات على الشرعية إضفا  بها تم التي ال يفية على الضو  التقرير يسلط

 والمطالبات يناير، 25 ثورة قبل عليها استثنا ا  كونها من بدالا  وذلك العدالة؟ منظومة من أصيل لجز  وتحويلها ،2011 يناير

 وأساليب والنشطا  والحقوقيون المدني المجتمع منظمات من مختلفة بأش ال استمر الذي الضغط وهو بإلغائها، آنذاك

 عس رية. محاكم أمام المدنيين محاكمة لوقف متنوعة

 الفترة في العس ري القضا  إلى المدنيين من 11465 فيها أحيل قضية 489 رصد على اعتماده خالل من التقرير وُيبين

 2269 على فيها ح م قضية 115 منها جستس" فور "كوميتي وثقت ،2017 ديسمبر نهاية إلى 2013 يوليو بين ما الزمنية

 وإهدار والتشريعية القانونية االنتهاكات من عدد لممارسة نتيجة وذلك حريتهم من تعسفيا وحرمانهم عليهم التعدي تم

 مصر. في العس رية المحاكمات قبل من العادلة المحاكمة في للحق

 القضا  أمام ومحاكمتهم حريتهم من حرمانهم إلى أدت التي والعوامل الجذرية األسباب على أيضا الضو  التقرير يسلطو

 خطوات باتخاذ وذلك العس ري القضا  صالحيات توسيع في مقصودة متدرجة خطوات من اتخاذه تم ما بسبب العس ري

 المصري. النظام جانب من كبير بش ل مقصود ”جستس فور كومتي“ تراه الذي األمر وقانونيا، تشريعيا متدرجة

 قدم قضايا على عملوا للدفاع هيئة وعضو محامي 50 من أكثر ومقابلة قضية 115 من أكثر باستعراض- التقرير ويوضح

 من األدنى الحد إلى افتقرت القضايا من العدد لهذا تمت التي المحاكمات تلك أن -1العس ري القضا  إلى مدنيين فيها

 أطر إلى العدالة إطار من تماما وتبعدها أساسها من المحاكمات تلك تنسف التي المعايير وهي العادلة، المحاكمة معايير

 العس ري. القضا  لدى االستقالل معايير من أي   انتفا  كبير بش ل ذلك في وساهم واالنتهاك، القمع

 أي من تحصينها تم قد والقانونية التشريعية الخطوات أن على كذلك قضية 115 لملفات دراسته خالل من التقرير أظهر 

 من المئات رفض تم إذا العس ري، القضا  أمام المتهمين عن الدفاع هيئات جانب من فيها الطعن علي للعمل محاولة

 الدستورية المح مة إلى العس ري للقضا  المنظمة القانونية والمواد 2014 لسنة 136 رقم القانون بإحالة للقيام الطلبات

 الخاصة القانونية الدولية المعايير مع اتساقها عدم وكذلك والدستورية القانونية للمعايير انتهاكها حقيقة لتبيان العليا

 انتهاك إال هو ما العس رية المحاكم داخل يحدث ما أن التقرير في الوارد القانوني التحليل من ويتضح العادلة. بالمحاكمات

 حرياتهم من المعتقلين آالف لحرمان دستورية غير قوانين على االعتماد وكذلك العادلة المحاكمات معايير ألبسط واضح

 المحاكمات لتلك المنظمة واللوائح القوانين إصدار عشوائية عن النابع األمر وهو باإلعدام، بأح ام بعضهم علي والح م

  القانونية. الضمانات وغياب

                                                 
 جستتتت  فور كوميتي قابلت حيث العستتتكري  القضتتتاء إلى مدنيين فيها قدم جنائية قضتتتية ملف 115 دراستتتة على تقريرها في جستتتت  فور كومتي اعتمدت 1

 الصادرة واألحكام بالمحاكمة مرورا بها العسكرية النيابة قامت التي التحقيقات بداية منذ القضية ملف في بالنظر وقامت القضايا تلك في الدفاع هيئة أعضاء

 المتهمين. عن اعالدف ومذكرات
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ا " جستس فور يتي"كوم استخلصت التقرير نهاية وفي  نزيف إيقاف يتم حتى فورا تطبيقها يجب التي التوصيات من عددا

 االتي: في تمثلت مصر، في العس ري القضا  إلى المدنيين إحالة بسبب ارت ابها يتم التي أو المرت بة والجرائم االنتهاكات

 وبالمثل 2014 لسنة 14 رقم العام النائب من الصادر الدوري ال تابي األمر استخدام عن العامة النيابة جانب من الفوري التوقف •

 .االختصاص لعدم العامة النيابة إلى فيها بالتحقيق تقوم التي القضايا كل بإحالة العس رية النيابة قيام

 لقاضيهم وإحالتهم العس رية النيابة تنظرها التي القضايا تلك وخصوصا العس رية المحاكم إلى المدنيين إحالة عن التوقف •

 الجرائم فى العس رية المحاكم اختصاص وحصر وتعديالته 1966 لسنة 25 رقم العس ري القضا  قانون تعديل ينبغي كما الطبيعي،

 القانون من 48 والمادة أ م رر 5،7،8 المواد إلغا  وكذلك عس ريون، موظفون يرت بها التي البحت العس ري الطابع ذات والجنح

 .اختصاصه تحديد حدهو العس ري للقضا  تعطي والتي

 الطبيعي القضا  أو العامة النيابة إلى العس ري القضا  أمام تنظر تزال ال التي والقضايا عس ريا فيها المح وم القضايا كافة إحالة •

 الدفاع كفالة في حقهم على حصولهم من المتهمون يتم ن حتى المصري، العقوبات قانون وفق فيها المحاكمة إجرا ات وإعادة

 .التهاماتهم المناسب نونيالقا

ا وإصدار العس رية المحاكم من أح ام بحقهم الصادر المدنيين عن الفوري اإلفراج •  الصادرة األح ام بإلغا  الجمهورية رئيس من قرارا

 وحتى 98 المادة العس ري القضا  قانون في الواردة األح ام على التصديق لقواعد وفقا المدنيين ضد العس رية المحاكم من

 العس رية المحاكم من الصادرة األح ام إلغا  قرار يتضمن أن على الذكر، سالف القانون من 99 المادة من الرابع البند وخاصة 116

 .اآلن وحتى 2011فبراير من الفترة المدنيين بحق

 .العس ري القضا  أمام المدنيين محاكمة قاطع بش ل لتمنع الدستور من 204 المادة تعديل •

 فى المنصفة، للمحاكمة كضمانة الدولي الصعيد على بها المعترف واإلجرا ات المعايير تطبيق العس رية المحاكم على يتعين •

 القانون على بالخروج العادية المحاكم محل العس رية المحاكم تحل أال يحب كما العدل، إقامة مبادئ تحترم وأن الظروف. جميع

 .العام

 عليها المنصوص للضمانات الدقيق اإلحترام إطار فى إال سنة، 18 دون القصر األطفال مةبمحاك العس رية المحاكم اختصاص عدم •

 .بيجين( )قواعد األحداث قضا  شؤون إلدارة الدنيا النموذجية المتحدة األمم وقواعد الطفل حقوق اتفاقية فى

 أو العدالة سير إلعاقة قصدها عن يةالعس ر المحاكمات فى المعلومات بسرية بالتذرع تسمح التي القواعد تحول أال ينبغي •

 واألح ام القضايا أوراق على الحصول من المتهمين تم ين وعدم االحتجاز، أماكن عن ال شف من كالمنع اإلنسان، بحقوق المساس

 .بحقهم الصادرة

 مختصة ح مةم أمام يحاكم أن فى شخص كل حق ال امل النحو على أعمالها وسير العس رية المحاكم تنظيم ي فل أن يجب •

 بالنزاهة العس رية المحاكم فى القضا  مهام لتولي اإلختيار عليهم يقع الذين األشخاص يتصف ان ويجب ومحايدة، ومستقلة

 فى أساسيا م ونا ذلك كون المطلوبة، المؤهالت لديهم وأن الالزم، القانوني التدريب على حصولهم يثبتوا وأن وال فا ة،

 .وحيادتهم إستقاللهم

 بقرار إال بها بصرح وأال االستثنا ، هي السرية الجلسات ت ون وأن القاعدة، هي العس رية المحاكمات جلسات علنية ت ون نأ يجب •

 .القضائية للرقابة خاضع ومسبب محدد

 نالمتهمي ومحاكمة العس رية، المحاكم أمام التام الوجه على ومنصفة عادلة محاكمة فى والحق الدفاع فى الحق وضمان كفالة •

 .اإلنسان لحقوق جسيمة جرائم بإرت اب

 والوقف والحرب، السلم وقت فى تدريجيا، اإلعدام عقوبة إلغا  نحو الدولي اإلتجاه العس ري القضا  قوانين تع س أن ينبغي •

 .باإلعدام عليهم المح وم بحق العقوبة لتنفيذ الفوري

 المحاكم اختصاصات توافق ضمان أجل من وشفاف مستقل نحو ىعل والمنتظمة الدورية للمراجعة العس ري القضا  قوانين إخضاع •

 مرة للنقاش طرحة وإعادة 2014 لسنة 136 رقم العامة المنشآت حماية قانون خاصة البحتة، الوظيفية الضرورة مع العس رية

 مصر، في العدالة وبحق المواطنين بحق وانتهاكات جرائم من فيه تسبب وبما واضح ودستوري قانوني عوار من فيه لما أخري

 العس ري القضا  وجود حول مجتمعي حوار إجرا  مع العادية، للمحاكم تخول أن يجب التي االختصاصات على التعدي دون وذلك

 شفاف. بش ل ذاته فى
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  المقدمة

 

 المعارضين بحق تستعملها التي الحرية من الحرمان جريمة يخص فيما ممنهجة سياسة مصر في األمنية السلطات تنتهج

 ،2013 يوليو أحداث ومنذ والقضا  المحاكم منصات خالل من أو سليم قانوني سند على مبني غير تعسفيا اعتقاال كان سوا 

 القمع منظومة من أصيل كجز  للمدنيين العس رية المحاكمات اخري مرة الواجهة إلى أعاد للح م عس ري نظام صعد

 االن. حتى المعتقالت إلى شخص ألف عشر أحد من كثربأ أفضى ما والقضا ، المحاكم باستخدام

 ألف 11 من أكثر فإن مصر في الميداني ”جستس فور كومتي“ فريق بها قام التي والرصد والتوثيق البحث لعمليات وفقا 

 النسا  منهم 2017 ديسمبر نهاية وحتى 2013 يوليو بين ما الفترة في العس رية المحاكمات إلى خضعوا قد مدني

 الحرية. من الحرمان أساليب من آخر كإسلوب والمتظاهرين والصحفيين والعمال طفالواأل

 القضا  أمام المدنيين قضايا من قضية 115 على باحثوها بها قام التي للدراسة وفقا " جستس فور "كوميتي قالت 

 مرسوم طريق هو اآلن وحتى 2013يوليو من الثالث ومنذ مصر في للمدنيين العس رية المحاكمات أن مصر، في العس ري

  النظام. جانب من كامل بش ل له والتمهيد إعداده تم

 الدراسة مسار القضايا بتتبع والتوثيقي، الرصدي، المحور أولها محاور، عدة على التقرير هذا على العمل في منهجنا قام دوق

 مؤشرات عس رية مح مة من أكثر أمام العادلة المحاكمة في األساسية الحقوق انتهاك وت رار انتظامها في تش ل التي

 األطر بتحليل يعني الذي والتشريعي القانوني المحور وثانيها المختلفة، ةالعس ري المحاكم قبل من معتمدة سياسة على

 وثالثها المعروفة. والقوانين القواعد ضو  في لها قانوني نقد وتقديم مصر، في للمدنيين العس رية للمحاكمات الناظمة

 القضايا. ملفات راسةد واقع من التحقيقات واثنا  المحاكمات جلسات خالل ظهرت التي االنتهاكات اهم إبراز

م لهذا ووفقا  الخاصة القضائية والوالية مصر في العس ري القضا  ماهية األول القسم يتناول التالي: النحو على التقرير ُقس 

 وهي ل مصر.، في العس ري القضا  أمام المدنيين لمحاكمة والقانوني التشريعي المناخ تهيئة تم أساسه على والذي به

 المدنيين إحالة إلى أدي الذي القانوني واإلطار المناخ إلى باإلضافة العس رية، المحاكمة ومسار وم وناته، العس ري القضا 

 العس ري. القضا  إلى

 شهادة خالل من وذلك مصر فى للمدنيين العس رية للمحاكمات المصاحبة االنتهاكات التقرير يتناول الثاني القسم وفي

 المصاحبة االنتهاكات أبرز عن صورة تقديم إلى باإلضافة مصر، فى للمدنيين العس رية اتالمحاكم مسار حول الضحايا محامي

 الحرية. من الحرمان جريمة في ساهمت التي األح ام من الهائل ال م لهذا واضح بش ل أدت والتي المحاكمات لتلك

 االنتهاكات واهم والتوثيق الرصد محل 489 ال القضايا عن تفصيال أكثر بيانيا تحليال التقرير يورد والخاتمة، التوصيات وقبل

 معايير كل أساسها على اهدرت كجريمة للمدنيين العس رية المحاكمات واضح بش ل تظهر معها التي منها المستخرجة

 العدالة.
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 العسكري القضاء ماهية األول: الفصل

 

 العسكرى والقضاء العسكرية للنيابة القضائية الوالية أوال:

 العسكرى. القضاء •

 غيره دون يختص مستقلة، قضائية جهة العس رى القضا  " أن على 204 المادة فى 2014 فى الصادر المصري الدستور نص

 أفراد من المرت بة والجرائم ح مهم، فى ومن وأفرادها وضباطها المسلحة بالقوات المتعلقة الجرائم كافة فى بالفصل

 اعتدا  تمثل التي الجرائم فى إال العس رى، القضا  أمام مدني محاكمة يجوز وال لخدمة.ا وبسبب أثنا  العامة المخابرات

 .2 ح مها" فى ما أو المسلحة القوات معس رات أو العس رية المنشآت على مباشراا 

 أو اتالمعس ر في تقع التي الجرائم هي العس ري القضا  لقانون وفقا العس رى القضا  اختصاص تحت تقع التي والجرائم

 العس ريون يشغلها التي المحالت أو األماكن أو المركبات أو الطائرات أو السفن أو المصانع أو المؤسسات أو الث نات

، وجدت. أينما المسلحة القوات لصالح  القوات وأسرار ووثائق وذخائر وأسلحة ومهمات معدات على تقع التي الجرائم أيضاا

  معلقاتها. وكافة المسلحة

 العقوبات قانون من الثاني ال تاب من والثاني األول البابين في عليها المنصوص الجرائم على القانون هذا أح ام تسري كما

 حالة أعلنت متى الجمهورية ولرئيس الجمهورية. رئيس من بقرار العس ري القضا  إلى تحال والتي جرائم من بها يرتبط وما

ا العس ري القضا  إلى يحيل أن الطوارئ  فإن باإلضافة آخر. قانون أي أو العقوبات قانون عليها يعاقب التي الجرائم نم أيا

 يأتي: ما على أيضا تسري القانون هذا أح ام

 وظائفهم. أعمال تأديتهم بسبب وقعت متى ألحكامه الخاضعين األشخاص ضد أو من ترتكب التي الجرائم كافة .1

 الخاضتتتعين غير من مستتتاهم أو شتتتريك فيها يكن لم إذا ألحكامه الخاضتتتعين األشتتتخاص من ترتكب التي الجرائم كافة .2

 شتتريكا أو فاعال يجعله عمال الجمهورية خارج ارتكب القانون هذا ألحكام خاضتت  شتتخ  كل أيضتتا   القانون. هذا ألحكام

 البلد قانون عليها يعاقب لم ولو أحكامه بمقتضتتى يعاقب العستتكري القضتتاء اختصتتاص في داخلة جنحة أو جناية في

  فيه. وقعت الذي

 مدة مراعاة يجب أنه إال العس رية، المحاكم أمام ثانية المحاكمة من يعفي ال ذلك فإن عليه معاقبا الفعل كان إذا أما

 هذا ألح ام الخاضعين األحداث من تقع التي الجرائم في بالفصل العس ري القضا  ويختص قضاها. قد ي ون التي العقوبة

 من أكثر أو واحد مع الجريمة وقعت إذا أح امه شأنهم في تسري الذين األحداث من تقع التي الجرائم وكذلك القانون.

 على يطبق كما األحداث. بشأن 1974 لسنة 31 رقم القانون أح ام من استثنا  كله وذلك القانون هذا ألح ام الخاضعين

 31و 30و 29و 28و 27و 25 المواد عدد إليه المشار 1974 لسنة 31 رقم القانون أح ام الجرائم إحدى هارت اب عند الحدث

 االجتماعي والمراقب العامة النيابة من ل ل المخولة االختصاصات جميع العس رية للنيابة وي ون منه. 52و 40و 38و

 الالزمة القرارات االجتماعية والشئون الداخلية وزير مع باالتفاق الحربية وزير ويصدر األحداث. قانون في عليها المنصوص

 .3الحدث مواجهة في بها تح م التي التدابير لتنفيذ

                                                 
  التالي: الرابط على :204 المادة م 2014 عام المصرى الدستور انظر: 2

https://www.constituteproject.org/constitution/Egypt_2014.pdf?lang=ar 32/11/2017 للرابط زيارة آخر 
 8-5 من المواد الثاني  الباب ,2007 لسنة 16 رقم العسكري القضاء قانون 3
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 وقت جرائمهم كانت إذا الخدمة من خرجوا ولو حتى القانون هذا ألح ام خاضعين بهم والملحقون العس ريون يبقى كما

 .4اختصاصه في تدخل وقوعها

 فى الطعن تم فقد العس رى القضا  أمام المدنيين محاكمة فى والتوسع العس رى ا القض اختصاصات توسع ونتيجة

ة المح مة أن   المؤيدين فيرى ومعارض. مؤيد بين العام الرأي وأنقسم القضايا من بال ثير العس رى القضا  اختصاص  العس ري 

 وحماية المتقاضين حقوق على محافظةوال العادلة للمحاكمة تحقيقها خالل من وذلك العادية المحاكم عن تختلف ال

 .5وأعراضهم أموالهم

 هو العادي القضا  أن حيث المدنيين دعاوى بنظر والئياا  مختص غير العس رى القضا  أن منهم ال ثير فيرى المعارضون أما

 لقانون وفقا للجريمة الم ونة االفعال عن الناشئة الدعاوى جميع في بالنظر المختصة هي العادية المحاكم وأن األصل

 استثنائي اختصاص ذات خاصة محاكم إال ليست العس رية المحاكم أن حين في مرت بها شخص كان أياا  العام العقوبات

 قانون أجاز وإن وإنه فيه توافرت معينة صفة أساس على مرت بها شخص وإما تنظرها التي الجرائم خصوصية إما مناطه

 جرائم بنظر العس ري القضا  اختصاص 1971 لسنه 109 رقم الشرطة هيئة انونوق 1966 لسنه 25 رقم العس رية األح ام

ان ال القانونْين أن اال المتهمين، من خاصة فئة ومحاكمة معين نوع من  القضا  ذلك انفراد على -آخر تشريع أي وكذلك- ينص 

 الجريمة ت ون أن ذلك في وىيست فيها، الفصل حتى تحقيقها من ابتدا  الدعوى مراحل كافة مستوى على باالختصاص

 المحاكم انفراد على النص من السابقة التشريعات خلت فقد خاص. قانون بمقتضى أو العام القانون بموجب عليها معاقب

 فقد بها. المرتبطة الجرائم وال نظرها العس رية بالمحاكم اناط التي الجرائم هذه في غيرها دون وحدها بالفصل العس رية

 وأال المساواة مبادئ مع العس ري للقضا  المشرع تنظيم يتعارض أال وجوب على أح امها في الدستورية المح مة أكدت

 ملجئه. ضرورة تفتضيها استثنائية ألسباب إال الطبيعي قاضيها غير إلى بعينها منازعات في القضا  سلطة يولى

 العس ري القضا  تنظيم في المشرع – 183 ةالماد بمقتضى – الدستور فوض لئن بأنه: الدستورية المح مة قضت حيث

 في الواردة المبادئ حدود في التنظيم ذلك ي ون بأن – مسبوق غير بنص – التفويض هذا قيد أنه إال اختصاصاته، وبيان

 على – دل قد الطبيعي، قاضيه إلى االلتجا  حق مواطن ل ل أن من (68) المادة في عليه نص بما الدستور كان وإذ الدستور،

 القانونية مراكزهم فيه تت افا كافة للناس حق هو شرعته أصل في الحق هذا أن على – المح مة هذه قضا  عليه جرى ما

 مجال في بينهم فيما يتمايزون ال جميعاا  الناس وأن الذاتية، مصالحهم عن دفاعاا  حقوقهم على العدوان لرد سعيهم في

 وال القضائية الخصومة تح م التي الموضوعية أو االجرائية القواعد نطاق في وال الطبيعي، قاضيهم إلى النفاذ في حقهم

 ةللخصوم ي ون أن دوماا  ينبغي إذ شروطها، توافر عند موحدة مقاييس وفق بها المدعى الحقوق بشأن التداعي مجال في

 الدولة مجلس وكان فيها، تصدر التي األح ام في الطعن أو عنها الدفاع أو اقتضائها مجال في سوا  موحدة قواعد الواحدة

 عليها، قائماا  فتئ ما التأديبية، والدعوى اإلدارية المنازعات في العام القانون قاضى هو – الدستور من 172 المادة بنص –

 تخضع أن على تنص الدستور من (65) المادة وكانت تقدم ما كان لما صورها، وتعدد اأش اله مختلف على واليته باسطاا 

 المادة في أكد قد الدستور وكان والحريات، الحقوق لحماية أساسيان ضمانان وحصانته القضا  استقالل وأن للقانون، الدولة

 الخصومات بعض في الفصل إسناد مال مة رعالمش قدر ما إذا فإنه القضائية؛ السلطة تتولى التي هي المحاكم أن (165)

 نصوص على الخروج بعدم مقيدة ت ون الشأن هذا في سلطته فإن القضائي االختصاص ذات الهيئات إحدى إلى استثنا 

 وبما مجموعها، في بينها التأليف عليه يتعين بل 172و 165و 68و 40 المواد تضمنتها التي تلك األخص وعلى الدستور،

 القضا  سلطة إيال  – المح مة هذه قضا  عليه اطرد ما على – يجوز فال ثم ومن تهادمها، أو بينها فيما اقضهاتن دون يحول

  مدخلها، هي المليئة صورتها في الضرورة ت ون استثنائية أحوال في إال الطبيعي قاضيها غير إلى بعينها منازعات في

                                                 
 9 المادة الثالث  الباب ,2007 لسنة 16 رقم العسكري القضاء قانون 4
 .2018 يناير 28 بتاريخ: للرابط زيارة آخر ,العسكرّية المحاكم طريق عن العدل وإقامة اإلنسان حقوق ,2014 مارس 27 دالي, قي  5
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 جميعها العناصككككر وهذه فيها، شككككبهة ال الحتمية ومبرراتها بها، عاا مقطو – روابطها أواثق في – العامة بالمصككككلحة وصككككلتها

 من (172و 68) المادتين من أي نص يخرج ال بما لتقييمها، تخضكككككع بل المح مة، لهذه القضكككككائية الرقابة عن بمنأى ليسكككككت

 جواز عدم على يالدسككككتور المشككككرع حرص الذى الطبيعي مجاله لمضككككمونها ي ون بل حولها، التفافاا  أغراضككككها عن الدسككككتور

 من التهوين أو المحاكم اختصككككككاص السككككككتنزاف موطئاا  اتخاذه يجوز ال (167) المادة في الدسككككككتور يقرره ما أن ذلك إهداره،

  .6فيها بالفصل العامة الوالية وصاحبة الطبيعي قاضيها باعتبارها بذواتها بمنازعات بعضها الدستور تخصيص

 األصكككككلح القانون ليس العسككككك رى القانون ان يؤكد ما ،1966 لسكككككنه 25 رقم انونالق لمشكككككروع اإليضكككككاحية بالمذكرة وورد

يانها بالمتهم ضككككككككار وانه للمتهم  المحاكم توقعها التي االصكككككككلية العقوبات بيان 121 المادة نص يتضكككككككمن -كالتالي: وب

 العام القانون في امثيالته عن العسككككككك ري القانون في اختالفها وجوب العقوبات هذه بيان في روعي وقد العسككككككك رية،

 يعرفها كما للعقوبة التقليدية الوظائف إلى فباإلضككككافة العسكككك ري، النظام في أهدافها تحقيق من للعقوبة تم يناا  وذلك

 يجب ولذلك العسك رية النظم ومقتضكيات يتفق آخر دوراا  تؤدى العسك ري القانون مجال في العقوبة أن نجد العام، القانون

 وأفراده العسككككك ري المجتمع وحمايه العام للردع بالنسكككككبة منها الهدف تحقق حتى النطاق هذا في اأثاره العقوبة تنتج أن

  .7المسلحة القوات في رسالتهم في يؤثر نحو على أفراده تصرفات على وتنع س فيه تؤثر التي الجريمة أضرار من

 التقاضكككي اجرا ات عن اجرا اته ختلفت المسكككلحة بالقوات خاص قضكككا  تخصكككيص من الح مة :878صككككككككككككك بالمذكرة أيضكككا وجا 

 القضككككككككا  أما األفراد بين العدالة تحقيق إلى بهدف العادي فالقضككككككككا  النظامين كال من الهدف الختالف وذلك العادية

 تعتبرها ال أفعال تجريم العسكك ري القانون تضككمن ولذلك العسكك ري، الصككالح تحقيق ذلك إلى باإلضككافة فيهدف العسكك ري

 مظهره له آخر جانبا القضكككككككا  جانب إلى تجمع العسككككككك ري القانون رسكككككككالة ان لنا يتبين تقدم ومما كذلك، العامة القوانين

 البحت. العس ري

 على اعتمد العسككك ري القانون أن المجال هذا في اليه اإلشكككارة ينبغي ومما :886 صككككككككككككك االيضكككاحية بالمذكرة أيضكككا جا  كما

 نصككككوص من نص ل ل تاركا شككككدتها ناحية من متدرجة واحده ادةم في جمعها وهي العقوبات، مجال في خاصككككة سككككياسككككة

 مجال للقاضكككككككي تاركاا  القانون من 121 المادة نص يحدده الذي األدنى حدها دون للعقوبة األقصكككككككى الحد تحديد الجريمة

 القضا  أن لكذ من فيتضح المرت بة. الجريمة جسامة مع يتال م بما واألقصى األدنى حديها في العقوبات هذه بين االختيار

 الصككككككالح تحقيق إلى يهدف العسكككككك ري القضككككككا  أن حيث المحاكمة في وضككككككماناته المتهم حقوق من ينتقص العسكككككك ري

 هي رسككالته ول ن األفراد بين العدل هي ليسككت رسككالته أن كما العام القانون في مجرمة غير أفعال جرم ولذلك العسكك ري

 بما يحددها العسكك ري للقاضككي تركها بل جريمة كل عقوبة يحدد لم لذلكو والربط الضككبط ومقتضككيات العدالة بين التوفيق

 .121 المادة وهي واحدة ماده في جمعها ولذلك المرت بة الجريمة وجسامه يتال م

 كان من شكككخص أي بوسكككع يعد لم 2014 دسكككتور فى عليها النص فبعد العسككك رى، القضكككا  باختصكككاصكككات يتعلق فيما أيضكككاا 

 136 رقم بقانون القرار من 2و 1 المواد تعد عليه وبنا  عليها المدنيين خضوع بحاالت يتعلق فيما يهاال جديدة مهام إضافة

 المنشآت اعتبار على ينص فالقانون دستوريتين. غير العس رية، للمحاكم المدنيين أالف إحالة تم بموجبه الذي ،2014 لسنة

 منشكككأة أي باعتبار البرلماني المشكككرع أو الجمهورية لرئيس يحق هل سكككؤال: أذهاننا إلى يبدر وهنا عسككك رية منشكككآت العامة

 شرطين توافر بالم ان العس رى القضا  الختصاص يستلزم إنه إذ بالسلب هي القانون وفق اإلجابة عس رية؟ منشأة عامة

 هذه ت ون نوأ وإشكككرافهم، رقابتهم تحت أو المادية حيازتهم فى أو بالعسككك ريين مشكككغولة األماكن ت ون أن مضكككمونهما:

  العس رية. العامة المصلحة غايتها عامة سلطة بحسبانها المسلحة القوات ولوائح ألنظمة خاضعة األماكن

                                                 
 709ص 6  5  4 بند التاس  الجزء 2000 سبتمبر 9 جلسة عليا دستورية ق19 لسنة 224 رقم القضية 6
 الخام . العدد  النقض بمحكمة الفني المكتب عن الصادرة التشريعية النشرة ,1966 مايو ,886صت ,1966 لسنه 25 رقم القانون لمشروع اإليضاحية المذكرة 7
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 25686 رقم المحضر فى الطاعن إلى المسندة الجريمة فى الحال هو كما شرطة سيارة فى توافرها يعقل ال الشروط هذه

 العامة. المنشآت أحد على اعتدا  أنهب المنصورة استئناف نيابة وصفته والذي 2014 لسنة

 القانون ذلك على السابقة القضايا من ال ثير للقانون، انتهاكاا  العامة، النيابة أحالت فقد ،2014 لسنة 136 القانون ذكر وعلى

 القانون. رجعية عدم مبدأ مع يتنافى مما القانون هذا بموجب العس رى القضا  إلى

 وفقا الجمهورية، لرئيس الممنوحة االستثنائية التشريع سلطة أن العس رى القضا  ختصاصا لتوسع المعارضون أرتأى كذلك

 وذلك المواجهة سرعة تستوجب طارئة ظروف قيام علي المترتبة المخاطر تمليه ما وفق الدستور، من 156 المادة لنص

 والضوابط بالحدود التقيد دون بقوانين قرارات إصدار في السلطة هذه إطالق يعنى ال ذلك أن اال الشعب، مجلس رقابة تحت

 هذا ي ون بأن اختصاصاته وبيان العس ري القضا  تنظيم في المشرع الدستور قيد فقد ثم ومن الدستور، عليها نص التي

 الستنزاف موطئا 156 المادة في الدستور عليه نص ما اتخاذ يجوز وال الدستور في الواردة المبادئ حدود في التنظيم

 الوالية وصاحبة الطبيعي قاضيها باعتبارها بذواتها بمنازعات بعضها الدستور تخصيص من التهوين أو المحاكم اختصاص

 فيها. بالفصل العامة

 العسكرية. النيابة •

 اختصاص في الداخلة للدعاوى بالنسبة العامة النيابة سلطات لها العس ري القضا  عناصر من أصيل عنصر العس رية النيابة

 8العس رية. األح ام 1966 لسنة 25 القانون من 30 ،28 ،1 للمواد طبقا العس ري القضا 

 يتوافر أول، مالزم عن رتبهم تقل ال األعضا  من كاف عدد يعاونه ،9عميد عن رتبته تقل ال عام" "مدع   العس رية النيابة يتولى

 عن فضالا  ،1972 لسنة 46 رقم بالقانون لصادرا القضائية السلطة قانون من 116و 38 المادتين في الواردة الشروط فيهم

 أعضا  أما .195910 لسنة 232 رقم بالقانون الصادر المسلحة القوات لضباط والترقية الخدمة شروط بقانون الواردة الشروط

 .11العام للمدعى أعمالهم فى فتابعون العس رية النيابة

 من وهي لها وتابعة العس ري القضا  هيئة فروع أحد هيو ،12والتحقيق االتهام سلطتي بين العس رية النيابة وتجمع

 الذي التصرف أو التحقيق أعمال في تتدخل أن الهيئة لهذه فليس قضائية أو رئاسية ت ون أن دون إدارية تبعية أنها المفترض

 .13العس رية النيابة تجريه

 العس رية الجرائم العس رى، القضا  اختصاص فى لةالداخ العام القانون جرائم تباشر فهي اختصاصات، عدة العس رية للنيابة

   .14للقانون طبقاا  المختصة السلطات من اليها المحالة العس رية والجرائم العام، بالقانون المرتبطة

                                                 
 جلسة جنائي نقض 51 لسنة 14904  1981 /5 / 12 جلسة جنائي نقض 50 لسنة 3588  1998 /5 / 10 جلسة جنائي نقض 59 سنةل 45501 أرقام الطعون 8

10 / 11 / 19 
 أنحاء ستتتائر إلى اختصتتتاصتتته ويمتد العستتتكرية الدعوى على واألمين العستتتكرية العامة المصتتتلحة حماية في العستتتكري المجتم  عن وكيال العام المدعى يعتبر 9

 العستتكرية النيابة ألعضتتاء األعلى الرئي  وهو الوطني اإلقليم داخل المصتتلحة تلك وجدت أينما العستتكرية الدعوى على واليته يبستتط إذ المصتترية الجمهورية

 ستتتلطتي واليته تشتتتمل كما هألوامر بالمخالفة يتم الذي اإلجراء باطال يق  لذا أعمالهم على الرقابة جانب إلى عليهم الكامل واإلداري القضتتتائي اإلشتتترا  وله

 (152 ص 2006 ط دكتوراه رسالة «والتقييد اإلطاقة بين العسكري القضاء دستورية» نجم علي عمر )المستشار والتحقيق االتهام
 المعدل 1966 لسنة 25 قانون من 25 المادة 10
 المعدل 1966 لسنة 25 قانون من 26 المادة 11
 المعدل 1966 لسنة 25 قانون من 32  30  29 المواد 12
 15 ص 2006 ط دكتوراه رسالة «والتقييد اإلطالق بين العسكري القضاء دستورية» نجم علي عمر المستشار 13
 29 المادة الراب   الفصل الثاني  الباب الثاني  القسم العسكرى  القضاء قانون 14
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، .15ومباشرتها العس رى القضا  اختصاص فى الداخلة الدعاوى برفع تختص كما  على اإلشراف العس رية النيابة تتولى أخيراا

 .16العس رية السجون

 القضا ، من يتجزأ ال جز  العامة النيابة أن على 2014 المصرى الدستور من 189 المادة عليه تنص مما النقيض على هذا ويأتي

 يتولى كما األخرى، اختصاصاتها القانون ويحدد القانون، يستثنيه ما عدا الجنائية الدعوى ومباشرة وتحريك، التحقيق، تتولى

 18ومباشرتها. الجنائية الدعوى رفع فى األصيل االختصاص صاحبة هي العامة فالنيابة .17عام نائب العامة النيابة

 ذلك تالفى يتم ول ي االحتياطي، للحبس مدة أقصى يحدد لم العس رى القضا  القانون فإن االحتياطي للحبس باإلشارة

 .19العس رى القضا  قانون من 10 للمادة طبقاا  الجنائية اإلجرا ات قانون فى العامة للقواعد الرجوع يم ن التشريع القصور

 األمر يصدر وال الدعوى مراحل من مرحلة أي في احتياطياا  المتهم بحبس األمر يجوز

 .20اختصاصه دائرة في كل العس رية المحاكم رؤسا  أو العس رية النيابة من إال بالحبس

 على يوما عشر خمسة بمضي العس رية النيابة من الصادر االحتياطي الحبس وينتهي

 أقوال سماع بعد للجنح العس رية المح مة لقاضي يجوز ذلك ومع المتهم، حبس

 مجموعها يزيد ال أخرى مدداا  أو مدة الحبس بمد أمراا  يصدر أن هموالمت العس رية النيابة

 للجنايات العس رية المح مة على المتهم يعرض التحقيق ينته لم فإذا يوما، 45 عن

  .21عنه اإلفراج أو حبسه بامتداد قرار الستصدار محلياا  المختصة

،  طبقاا  العس رية  مةالمح من الصادرة االحتياطي الحبس أوامر استئناف يم ن أخيراا

 .22العام القانون إلجرا ات

                                                 
 30 المادة الراب   الفصل الثاني  الباب الثاني  القسم العسكرى  القضاء قانون 15
 32 المادة الراب   الفصل الثاني  الباب الثاني  القسم العسكرى  القضاء قانون 16
 زيارة آخر https://www.constituteproject.org/constitution/Egypt_2014.pdf?lang=ar التالي: الرابط على م 2014 عام المصتتتتتترى الدستتتتتتتور انظر: 17

 23/11/2017 بتاريخ للرابط
 العربية النهضة دار مصر  الجنائية  اإلجراءات قانون شرح ,2015 الباقي, عبد جميل الدكتور 18
 القوانين في الواردة والعقوبات باإلجراءات الخاصتتتة النصتتتوص القانون هذا في ن  بشتتتأنه يرد لم فيما تطبق المعدل: 1966 لستتتنة 25 قانون من 10 المادة 19

 العامة.
 المعدل 1966 لسنة 25 قانون من 34 المادة 20
 المعدل 1966 لسنة 25 قانون من 35 المادة 21
 إذا المشتتتورة غرفة في منعقدة المستتتتأنفة الجنح محكمة أمام االستتتتئنا  )يرف  المعدل: 1950 لستتتنة 150 رقم الجنائية اإلجراءات قانون من 167 المادة 22

 الجنايات محكمة إلى االستتتتتئنا  يرف  المحكمة  تلك من صتتتتادرا   األمر كان فإذا بمده  أو االحتياطي بالحب  التحقيق قاضتتتتي من صتتتتادرا   المستتتتتأنف األمر كان

 محكمة أمام الحاالت هذه غير في االستتتئنا  ويرف  المختصتتة  الدائرة إلى تئنا االستت يرف  الجنايات محكمة من صتتادرا   كان وإذا المشتتورة  غرفة في منعقدة

 عن باإلفراج المحكمة هذه من صتتادرا   أو جناية في الدعوى إلقامة وجه ال بأن صتتادرا   المستتتأنف األمر كان إذا إال المشتتورة غرفة في منعقدة المستتتأنفة الجنح

 فال القانون هذه من (65) بالمادة عما   مستتتتتشتتتتارا   التحقيق تولى الذي كان وإذا .المشتتتتورة غرفة في منعقدة اتالجناي محكمة إلى االستتتتتئنا  فيرف  المتهم

 ويكون المؤقت  باإلفراج أو بمده أو االحتياطي بالحب  أو الدعوى إلقامة وجه ال بأن أو باالختصتتتتتتتاص متعلقا   كان إذا إال منه الصتتتتتتتادر األمر في الطعن يقبل

 الجريمة معينة القضتتتتتتية تعيد أن الدعوى إلقامة وجه بأال األمر إلغاء عند المشتتتتتتورة غرفة وعلى .المشتتتتتتورة غرفة في منعقدة الجنايات كمةمح أمام الطعن

  الحب أوامر في الطعن في الفصتتتتتتل يتعين األحوال جمي  وفي .المختصتتتتتتة المحكمة إلى إلحالتها وذلك عليها المنطبق القانون ون  لها المكونة واألفعال

 المحكمة دوائر من أكثر أو دائرة وتخت  .المتهم عن اإلفراج وجب وإال الطعن  رف  تاريخ من ستتتاعة وأربعين ثمانية خال المؤقت  اإلفراج أو مده أو االحتياطي

 غرفة من الصتتتتتادرة القرارات وتكون .المادة هذه في إليهما المشتتتتتار المؤقت اإلفراج أو االحتياطي الحب  أوامر استتتتتتئنا  لنظر الجنايات محكمة أو االبتدائية

 المتهم عن المؤقت باإلفراج الصتتادر األمر )ينفذ المعدل: 1950 لستتنة 150 رقم الجنائية اإلجراءات قانون من 168 المادة (.نهائية األحوال جمي  في المشتتورة

 عليه المنصوص الميعاد في العامة النيابة تستأنفه لم ما احتياطيا   المحبوس

 وإذا .القانون هذا من (143) المادة في مقرر هو لما طبقا   المتهم حب  بمد تأمر أن االستتتتئنا  بنظر المختصتتتة وللمحكمة .القانون هذا من (166) المادة في

 (.فورا   باإلفراج الصادر األمر تنفيذ وجب به  التقرير تاريخ من أيام ثالثة خال االستئنا  في يفصل لم

 

 المعني العامل الفريق اشار

 احتجاز أن القسري باالختفاء

 العالم عن بمعزل االشخاص

 الطعن من تمكينهم دون الخارجي

 يعتبر االحتجاز مشروعية فى

 وحق الحرية  فى للحق انتهاك

 أمام به االعترا  فى الشخ 

 القانون.

 العامل للفريق 11 العام التعليق

 غير أو القسري باالختفاء المعني

 في الشخ  حق بشأن الطوعي

 القانون. أمام به االعترا 

https://www.constituteproject.org/constitution/Egypt_2014.pdf?lang=ar
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disappearances/GCRecognition.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disappearances/GCRecognition.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disappearances/GCRecognition.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disappearances/GCRecognition.pdf
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 السلطة الستعمال إسا ة يش ل أو مناسبة غير ألغراض يستخدم أن يجوز ال وقائي تدبير المحاكمة انتظار في االحتجاز أن إال

 عامة مصلحة بالسجن، عليه يعاقب جرماا  ارت ب قد الشخص بأن معقول شك المحاكمة: انتظار فى االحتجاز مبررات ومن

 .23الشخصية الحرية األهمية حيث من تفوق حقيقية

 بموجب ومخول مختص وموظف قاض أمام واحتجازه عليه القبض يتم شخص أي إحضار ينبغي الدولية، للمعايير وفقا

 التي الزمنية "القيود السرعة( وجه )على لعبارة تفسيرها فى األوروبية المح مة أوضحت وقد السرعة. وجه على القانون

 يجوز "ال انه االنسان بحقوق المعنية اللجنة اشارت بينما “المرونة من القليل سوى للتأويل تترك ال” السرعة مسألة تقتضيها

 تأخير بمثابة االحتجاز، أو القبض بعد ساعة، 48 من أكثر لمدة االحتجاز اعُتبر حين فى 24أيام". بضعة على التأخير يزيد أن

 25مفرط.

 اإلعراب وت رر األمنية. الدولة شؤون العس رية القوات فيها تتولى التي الحاالت فى خاصة األهمية بالغ الحق هذا ويعتبر

 القاضي أمام المثول من المثال، سبيل على اإلرهاب، بجرائم صلة لهم اشخاصا حرمت بممارسات يتعلق فيما القلق عن

 26احتجازهم. مشروعية فى للبت السرعة وجع على المختص

 وحدته سجن فى المتهم حبس يتم أن على العس ري القضا  قانون نص عليها، واإلشراف بالسجون علقيت فيما أما

 المدنية، أو العس رية السجون أحد في بتنفيذه العس رية النيابة تأمر لم ما العس رية،

 .27المدنية السجون أحد في األمر تنفيذ فيتم للمدنيين وبالنسبة

 خالل فمن العس رية، السجون فى والمحبوسين المحتجزين حماية عن العس رية النيابة وتتقاعس

 تعرضوا جميعهم فإن العس رية، المحاكمة قيد زالوا ال أو حوكموا الذين المعتقلين ذوي إفادات

 مقار في بشعة تعذيب عمليات إلى تعرضوا ثم ية،العس ر أو العامة النيابة من إذن دون لالعتقال

 السجن المقار تلك أبرز ومن العس رية. المناطق ضمن وداخلة المسلحة للقوات تابعة سرية احتجاز

 تم والذي بالعازولي، والمعروف االسماعيلية بمحافظة العس رية الجال  منطقة داخل الموجود

 يتم أن دون ألشهر ممنهجة تعذيب لعمليات واتعرض معتقلين من حوله الشهادات مئات توثيق

 الحربية للمخابرات التابعة 101 بال تيبة الموجود مقراالحتجاز وكذلك قانونية، جهة أي على عرضهم

 سينا ، بشمال العريش شرق الريسة حي غرب حتى الضاحية حي شرق من تمتد والتي الحدود وحرس

ا تمتد كما  .28المطار ناحية جنوبا

 انعقاد لحين عنه ُيفرج أو معقولة زمنية فترة خالل فى يحاكم أن احتجازه تم شخص ل ل يحق لذا

 هو االحتجاز ي ون أن يقتضي الذي الحرية، فى والحق البرا ة افتراض مبدأ إلى إستنادا 29محاكمته

 إلى تؤدى للمحاكمة االشخاص تقديم فى التأخير عمليات تفاقم أن إلى باإلضافة هذا 30 االستثنا .

 وسو  االحتجاز مرافق اكتظاظ فى سببا يعتبر المح مة، أمام المثول قبل أطول احتجاز فترات

 31الدولية. المعايير تنتهك أوضاع إلى يؤدى مما بالفعل، متدنية ت ون قد التي مرافقها

                                                 
 .3§0  اإلنسان حقوق للجنة 32 العام التعليق 23
 .§2 اإلنسان حقوق للجنة 8 العام التعليق ؛51-§§48 (1999) األوروبية للمحكمة الكبرى الغرفة ( 94 / 25642) مالطا ضد أكويلينا 24
 §A/65/273 .Doc UN  .(2010)75و )ج(؛§E/CN.4/2003/68 .Doc UN (2002) 26 بالتعذيب  المعني الخاص المقرر 25
 .14و 13§§ المتحدة  لألمم العامة لجمعيةل 185 / 63 القرار 26

 المعدل 1966 لسنة 25 قانون من 37 المادة 27
 مصر(. فى المعارضين للمدنيين العسكرية )المحاكمات العدالة سحق ,2016 أغسط  بريطانيا  فى اإلنسان لحقوق العربية المنظمة 28
 .§61  اإلنسان حقوق للجنة 32 العام لتعليقا العربي  الميثاق من (5) 14 والمادة الدولي  العهد من (3)9 المادة29

 الدولي. العهد من (3)9 المادة 30
 (.2001) )ه( §A/56/44 Doc. UN 95  بوليفيا التعذيب: مناهضة للجنة الختامية المالحظات مثال   ُانظر  31

 اماكن كافة اخضاع ويجب

 قبل من للمراقبة  االحتجاز

 السلطة عن مستقلة هيئات

 لضمان االحتجاز  على القائمة

 كما المحتجزين. حقوق حماية

 مستقلة آليات اقرار يجب

 لتواصلا المحتجزون يستطي 

 ذات شكوى باي للتقدم معها

 معه المعاملة بطبيعة عالقة

 حرمانهم اثناء االحتجاز مقر داخل

 حريتهم. من

 اتفاقية من ()ه(2) 17 المادة

 القسري  االختفاء

 مناهضة للجنة 2 العام التعليق 

 20 العام التعليق  التعذيب

 اإلنسان حقوق للجنة

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=CCPR/C/GC/32&referer=/english/&Lang=A
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-58239%22%5D%7D
http://www.refworld.org/docid/4538840110.html
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN.4/2003/68
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/65/273
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/63/185
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/63/185
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=CCPR/C/GC/32&referer=/english/&Lang=A
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/56/44
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=CAT/C/GC/2
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=CAT/C/GC/2
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/%2528Symbol%2529/6924291970754969c12563ed004c8ae5?Opendocument
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/%2528Symbol%2529/6924291970754969c12563ed004c8ae5?Opendocument
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 العسكرى القضاء هيكل :ثانيا

 هذه ويتبع المسلحة للقوات العليا القيادة إلدارة تخضع إدارته إن إال مستقلة 32 قضائية هيئة العس رى القضا  أن رغم

 33ضباط. مديرون العس ري للقضا  العامة اإلدارة يتولى كما أخرى. وفروع عس رية ومحاكم عس رية نيابة اإلدارة

 وعدد رئيس من العس ري لقضا ا يت ون” أنه على 1966 لسنه 25 رقم العس ري القضا  قانون من الثانية المادة تنص كما 

 الصادر المسلحة القوات لضباط والترقية الخدمة شروط بقانون الواردة الشروط عن فضال فيهم، يتوافر األعضا  من كاف

 لسنة 46 رقم بالقانون الصادر القضائية السلطة قانون من 38 المادة في الواردة الشروط ،1959 لسنة 232 بالقانون

1972“. 

 ويترأسها هيئة تتبع التي -المحاكم إدارة في موظف هو العليا العس رية المح مة رئيس فإن القانون إلى جوعبالر ويتضح

 وبالتالي التنفيذية السلطة رئيس بصفته الجمهورية رئيس يتبع الذي الوزرا ، مجلس رئيس يتبع الذي الدفاع، وزير وتتبع رئيس

 العس رية المح مة رئيس أن القانون يظهر حيث المحاكم تلك عن المطلوبة اإلستقاللية صفة انتفا  واضح بش ل يظهر فإنه

- الوزرا  رئيس -2- التنفيذية. السلطة رئيس بصفته الجمهورية رئيس من كل بعد يأتي التنفيذية السلطة في موظف العليا

 .العس ري القضا  محاكم رئيس -4- الدفاع وزير -3

ا وهؤال   تنص التي الدستور من 153 المادة بأح ام عمالا  مناصبهم من ويعفيهم الجمهورية رئيس يعينهم عس ريون جميعا

 ويعتمد مناصبهم، من ويعفيهم السياسيين، والممثلين والعس ريين، المدنيين، الموظفين الجمهورية رئيس "يعين أن على

 ."للقانون وفقاا  األجنبية، والهيئات للدول السياسيين الممثلين

ا الدستور عليه نص ما إلى باإلضافة هذا  بالتنسيق وزارته سياسة وضع الوزير "يتولى أن على تنص والتي 168 بالمادة أيضا

 االدارة مناصب وتشمل للدولة. العامة السياسة إطار في وذلك والرقابة، والتوجيه تنفيذها، ومتابعة المعنية، الجهات مع

 ."سياستها تنفيذ في ال فا ة مستوى ورفع المؤسسي تقراراالس تحقيق ي فل بما دائما، وكيالا  وزارة ل ل العليا

ا  الناس بين العدالة إقامة اختصاصه من وليس للدولة العامة السياسة حدود في وزارته سياسة ينفذ العس ري القاضي إذا

 .العس ري القاضي استقالل انتفا  بداهة ذلك على ويترتب

 وذلك والمسا لة( العزل أو اإلعادة أو الندب أو )التعيين في سوا  اإلطالق على حصانة بأي العس ري القاضي يتمتع ال كما

 .1966 لسنه25 القانون أح ام خالل من - التالي: النحو على

 القضاء مدير اقتراح على بناء الدفاع( )وزير المسلحة للقوات األعلى القائد نائب من قرار العسكريين القضاة بتعيين يصدر .1

 من قرار العسكريين القضاة بتعيين يصدر“ أن على القانون من المادة تن  حيث خاصة( مواصفات أي اطاشتر )بدون العسكري

 ."العسكري القضاء مدير اقتراح على بناء الدفاع وزير

 القانون من 57 المادة تن  حيث العسكرية الخدمة قوانين في عليها المنصوص األنظمة لكافة العسكريون القضاة يخض  .2

 ."العسكرية الخدمة قوانين في عليها المنصوص األنظمة لكافة العسكريون القضاة ض "يخ أن على

 وخضوعهم استقالليتهم في وال التعيين في ال مستقلين ليسوا العس ريون القضاة أن جيدا ذلك من يظهر فانة وبالتالي

   .العس رية الخدمة لقوانين وليس والدستور للقانون

 مجرد العس ري القضا  وكان وحرياته المواطن لحقوق ضمانة هي ما بقدر للقضا  ميزة ليست تهوحصان القضا  استقالل إن

 ألكثر المدى بعيدة تبعية ويتبعون االستقالل وال الحصانة من قدر بأي أعضاؤها يتمتع ال قضائي اختصاص لها إدارية هيئة

 .التنفيذية للسلطة تابعة تنفيذية سلطات ست من

                                                 
 الثالثة. المادة ,2014 فبراير 3 ,2014 لسنة 12 رقم بالقانون الجمهورية رئي  قرار 32
 2و 1 المواد األول  الباب األول  الكتاب ,2007 لسنة 16 قمر العسكري القضاء قانون 33
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 اختيار يتم أن الدولية المعايير تتطلب الشأن هذا وفى القضاة. كفا ة ضمان يجب القضا ، استقاللية على للحفاظ اخيرا،

 الهيئة تتمتع ان وينبغي  34وخبراتهم. ونزاهتهم القانوني لتدريبهم وفقا القضائي السلك فى يعينون الذين االشخاص

 35التنفيذية. السلطة عن مستقلة القضاة بتعيين المخولة

 من: العس رى القضا  ويت ون

 :العس رية للطعون العليا المح مة .1

 لسنة 16 رقم القانون صدر ثم للطعن، مجال يوجد وال واحدة درجة على يتم العس رى القضا  أمام التقاضي كان 2007 حتى

 العس رية. للطعون العليا المح مة إنشا  تم بموجبه الذي 2007

 من وتت ون األقل، على عقيد برتبة العس ريين القضاة ومن نوابه من فكا وعدد العس ري القضا  جهة رئيس من تؤلف

 أنها كما .عس ريين قضاة خمسة من األح ام وتصدر األقل. على عميد برتبة نوابه أحد أو المح مة رئيس يرأسها دوائر عدة

 العس رية المحاكم كافة تصدرها يالت النهائية األح ام في عليه المح وم من أو العس رية النيابة من المقدمة الطعون تنظر

 بالنقض بالطعن الخاصة واإلجرا ات القواعد الطعون هذه على وتسري المدنيين أو العس ريين على العام القانون جرائم في

 36القانون. في عليها المنصوص الجنائية المواد في

،  للقواعد طبقاا  وذلك العام القانون جرائم في ادرةالص العس رية المحاكم أح ام في تقدم التي النظر إعادة طلبات تنظر أيضاا

 القاهرة. مقرها والمح مة الجنائية. اإلجرا ات قانون في عليها المنصوص النظر إعادة بطلب الخاصة واإلجرا ات

 :العليا العس رية المح مة .2

 وبحضور عقيد، عن رتبته تقل أال على أقدمهم برئاسة عس ريين قضاة ثالثة من دائرة كل وتؤلف دوائر، عدة من ُتش ل

 37الجنايات. قضايا بنظر تختص كما العس رية. للنيابة ممثل

ا تصدر أن للجنايات العس رية للمح مة يجوز ال  الح م هذا تصدر أن قبل عليها ويجب أعضائها، آرا  بإجماع إال باإلعدام ح ما

 التالية العشرة األيام خالل المح مة إلى رأيه يصل مل فإذا إليه، القضية أوراق إرسال ويجب الجمهورية، مفتي رأى تأخذ أن

 .38الدعوى فى الح م للمح مة جاز إليه، األوراق إلرسال

 :عليا سلطة لها المركزية العس رية المح مة .3

 وبحضور مقدم، عن رتبته تقل أال على أقدمهم برئاسة عس ريين قضاة ثالثة من دائرة كل وتؤلف دوائر، عدة من ُتش ل

، العس رية. للنيابة ممثل  األح ام فى عليهم المح وم من أو العس رية النيابة من المقدمة الطعون بنظر وتختص أيضاا

 .39للجنح العس رية المح مة من الصادرة النهائية

 :المركزية العس رية المح مة .4

 بنظر وتختص العس رية. للنيابة ممثل وبحضور رائد، عن رتبته تقل ال واحد قاض   من دائرة كل وتؤلف دوائر، عدة من ُتش ل .

  40والمخالفات. الجنح قضايا

                                                 
 القضائية. السلطة الستقالل األساسية المبادئ من 10 المبدأ 34
 .97و A/HRC/11/41 Doc. UN  (2009)23§§-34 والمحامين  القضاة باستقالل المعني الخاص المقرر 35
  المعدل. 1966 لسنة 25 قانون من مكرر 43 المادة 36
 م2014 فبراير 3 مكرر, 44 المادة المعدل  1966 لسنة 25 رقم العسكرى القضاء قانون 37
 م2014 فبراير 3 مكرر, 80 المادة المعدل  1966 لسنة 25 رقم العسكرى القضاء قانون 38
 م2014 فبراير 3 مكرر, 45 المادة المعدل  1966 لسنة 25 رقم العسكرى القضاء قانون 39
 م2014 فبراير 3 مكرر, 46 المادة المعدل  1966 لسنة 25 رقم العسكرى القضاء قانون40

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/11/41
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 العسكرية المحاكمات مسار ثالثا:

 حالتين: فى العسكري القضاء أمام القضايا نظر يتم

 العس رى. القضا  اختصاص فى تقع القضية كانت إذا األولى: الحالة

 وعس ريو الحرب، وأسرى العس رية، وال ليات والمعاهد المدارس وطلبة المسلحة، القوات أفراد العس ري للقضا  يخضع

 الدول، هذه مع االتفاقيات مراعاة مع المصرية، األراضي على إقامتهم أثنا  بهم الملحقون أو الحليفة الدول قوات

 الجرائم بنظر العس ري القضا  يختص كما الحربي. اإلنتاج ومصانع المسلحة، والقوات الدفاع بوزارة المدنيون والعاملون

 المسلحة، القوات لصالح العس ريون يشغلها التي واألماكن المختلفة، العس رية والوحدات المعس رات في تقع التي

 العس ري، القضا  ألح ام الخاضعين األشخاص ضد أو من ُترت ب التي والجرائم الجيش، معدات على تقع التي الجرائم وكذلك

 41عمله. مهام بطبيعة ارتباطها حال في

 العامة. النيابة من العس رى للقضا  القضية إحالة يتم أن الثانية: الحالة

 تفعيل بشأن 2014 لسنة (14) رقم الدوري ال تاب بركات هشام السابق المصري العام النائب أصدر م2014 نوفمبر 11 في

 بالفصل غيره دون يختص قلةمست قضائية جهة العس رى القضا  أن على تنص والتي المصري، الدستور من 204 رقم المادة

 فى إال أمامه مدني محاكمة يجوز ال وأنه ح مهم فى ومن وأفرادها وضباطها المسلحة بالقوات المتعلقة الجرائم كل فى

ا اعتدا ا  تمثل التي الجرائم  أساسه وعلى ،42ح مها فى ما أو المسلحة القوات معس رات أو العس رية المنشآت على مباشرا

 العامة المنشآت قانون إقرار على سابقة أحداث في التحقيق تحت زلت ما التي القضايا ملفات إحالة العامة يابةالن لوكال  أجاز

 العس رية. النيابة إلى

ى القانون، هذا بموجب أيضاا  ع االختصاص ضمن تندرج جرائم أو نزاعات أي في البت العس ريون القضاة يتول   للمحاكم الموسَّ

 إلى باإلضافة ومباشرتها الجنائية الدعوى تحريك وهو أال حقوقها من أصيل حق عن العامة النيابة تتنازل وبذلك العس رية

 يتم وأال الطبيعي قاضيهم أمام محاكمتهم يتم أن فى المواطنين حق وهو بحقها ليس حق عن تنازلت كذلك التحقيق.

 استثنائية. محاكم أمام محاكمتهم

 143 برقم المقيدة طنطا ثان قسم جنح م2014 لسنة 1235 رقم القضية في العام النائب مذكرة فى المثال، سبيل وعلى

 الثابت كان "ولما االتي: ذكر تم العس ري، القضا  إلى متهمين 9 إحالة تمت أساسها على والتي تحقيق، حصر م2014 لسنة

 يجدر مما الشرطة هيئة مرفق وهو العامة المرافق من لمرفق المملوكة السيارات إحدى على وقع قد التعدي أن باألوراق

 لالختصاص". العس رية للنيابة األوراق إرسال كذلك والحال معه

 التحقيق: مرحلة .1

 الشرطة قبل من عليها العرض كان سوا  القضايا فى عليها المعروضين المتهمين مع التحقيق العس رية النيابة تباشر

 استنادا العامة النيابة من إليها الواردة اإلحالة على بنا  عليها العرض كان أو عس ريين، المتهمين كون حالة فى العس رية

 أنحا  فى المنتشرة مقارها فى التحقيق النيابة وتباشر ،2014 لسنة 136 رقم القانون ألح ام تنفيذا العام النائب قرار إلى

 الضرورة. حالة فى مقارها خارج أو الجمهورية

 وجه ال بأن أمرا تصدر كافية، غير المتهم ضد األدلة أن أو القانون، عليها يعاقب ال الواقعة أن ةالعس ري النيابة رأت وإذا

 إلقامة وجه ال بأن األمر ويصدر أخر. لسبب محبوسا ي ن لم إن المحبوس المتهم عن الحال فى ويفرج الدعوى. إلقامة

 .43مقامه يقوم من أو العس رى العام المدعى من الجنايات فى الدعوى

                                                 
 5و 4 المواد ,1966 لسنة 25 رقم العسكرى  القضاء قانون41
 23/11/17 بتاريخ للرابط زيارة آخر , http://bit.ly/29WXTYZالتالي: الرابط على م 2014 عام المصري الدستور انظر: 42
 38 المادة المعدل  1966 لسنة 25 رقم العسكرى القضاء قانون 43

http://bit.ly/29WXTYZ
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 رئيس من التالي: الوجه على باإلحالة أمرا تستصدر أن العس رية النيابة على فيجب الدعوى إلقامة وجه هناك كان إذا أما

 األصل فى السلطة له أعطيت الذي الضابط من تفويض بمقتضى بذلك له مرخص ضابط من أو يفوضه من أو الجمهورية

 يفوض أن للضباط بالنسبة باإلحالة اإلذن سلطة يخول لمن ويجوز للضباط. بالنسبة وذلك يفوضه من أو الجمهورية رئيس من

 رفع العس رية النيابة تتولى الحاالت هذه غير وفى والجنود، الصف لضباط بالنسبة باإلحالة اإلذن سلطة منه األدنى القادة

 .44للقانون طبقا المختصة العس رية المح مة إلى مباشرة الدعوى

،  هذه بأشد المختصة المح مة إلى بأكملها القضية تحال أكثر أو لمتهم واحدة جريمة من أكثر حقيقالت شمل إذا أخيراا

 .45الجرائم

 فالحق العادلة، المحاكمة ضمانات من رئيسي ضامن هو والمحاكمة التحقيق أثنا  البرا ة افتراض فى الحق أن المعلوم ومن

 فترة خالل المتهم الشخص يلقاها أن الواجب المعاملة يح م آخر أمبد إدانته تثبت أن إلى بريئاا  الشخص ُيفترض أن فى

 (2)14 المادة فتنص ،46النظر ذلك وأثنا  الدعوى وقائع فى النهائي النظر ولغاية المحاكمة وإجرا ات الجنائية التحقيقات

 يثبت أن إلى بريئاا  يعتبر أن جريمة بارت اب متهم كل حق من أن على والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد من

. الجرم عليه  قانوناا

 المحاكمة: مرحلة .2

 والشهود والخصوم النيابة العس رية المح مة رئيس ي لف حيث المحاكمة، انعقاد طريقة العس ري القضا  قانون نظم

 منعهم وزويج الدعوى أوراق على يطلعوا أن وللخصوم .47يحدده موعد فى المحاكمة جلسة بحضور الدعوى تسجيل بعد

 ورقة بموجب في ون المح مة إلى بالحضور المدنيين من والشهود المتهم ت ليف أما .48السرية األوراق من صور أخذ من

 السلطات طريق عن إليهم وترسل المسافة" مواعيد "غير األقل على ساعة وعشرين بأربع الجلسة قبل إليهم تبلغ ت ليف

 سل ية بإشارة يتم أن يجوز الذي بالحضور بالعس ريين الملحقين أو العس ريين نم الشهود ت ليف ع س على وذلك اإلدارية،

 عليه الح م جاز به ت ليفه بعد المح مة أمام الحضور عن الشاهد تخلف إذا أما .49رؤسائهم طريق عن وذلك السل ية أو

 .50قانونا المقررة بالعقوبات

 أن اآلداب على أو الحربية األسرار على محافظة أو العام للنظام عاةمرا للمح مة يجوز أنه إال عالنية ت ون الجلسة أن رغم

 .51عنها أخبار أي نشر تمنع أو فيها الحضور من معينين أفرادا تمنع أن أو سرية جلسة فى بعضها أو كلها الدعوى بسماع تأمر

 هي السرية الجلسات ت ون وأن القاعدة هي الجلسات علنية ت ون أن يجب العام، القانون قضايا فى الحال هي وكما

 .52للمراجعة إصداره شرعية تخضع ومسبب محدد بقرار إال بها يصرح وأال االستثنا ،

 على المحضر هذا ويشتمل المح مة. رئيس منه صفحة كل على ويوقع المحاكمة جلسة فى يجرى بما محضر يحرر أن يجب

 وأسكككما  الجلسكككة فى الحاضكككر النيابة وعضكككو وال اتب القضكككاة وأسكككما  سكككرية أو علنية كانت إذا ما به ويبين الجلسكككة تاريخ

                                                 
 40 المادة المعدل  1966 لسنة 25 رقم العسكرى القضاء قانون 44
 41 المادة المعدل  1966 لسنة 25 رقم العسكرى القضاء قانون 45
 البراءة. افتراض فى الحق السادس  الفصل والمحاميين  العام والمدعيين بالقضاة خاص اإلنسان حقوق بشأن دليل العدل: إقامة مجال فى اإلساس حقوق 46
 66 المادة ,1966 لسنة 25 رقم العسكرى القضاء قانون 47
 67 المادة ,1966 لسنة 25 رقم العسكرى القضاء قانون 48
 68 المادة ,1966 لسنة 25 رقم العسكرى القضاء قانون 49
 69 المادة ,1966 لسنة 25 رقم العسكرى القضاء قانون 50
 71 المادة ,1966 لسنة 25 رقم العسكرى القضاء قانون 51
 المحاكم طريق عن العدل إقامة بشتتتتأن مبادئ مشتتتتروع ديكو  إيمانويل الستتتتيد اإلنستتتتان  حقوق وحماية لتعزيز الفرعية للجنة الخاص المقرر من مقدم تقرير 52

 14 رقم المبدأ العسكرية 
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 التي اإلجرا ات وسكككائر تليت التي األوراق إلى فيه ويشكككار ومالخصككك وأقوال الشكككهود شكككهادة وخالصكككة والمحامين الخصكككوم

 الصككككادرة، األح ام ومنطوق المعارضككككة مسككككائل فى به قضككككى وما الدعوى نظر أثنا  قدمت التي الطلبات به وتدون تمت

 .53الجلسة فى يجرى مما ذلك وغير

 يمتثل لم فإذا بنظامها، يخل من لجلسككةا قاعة من يخرج ان له ذلك أجل ومن وإدارتها. ضككبطها عن مسككؤول الجلسككة رئيس

ا بكككحكككبسككككككككككه الكككفكككور عكككلكككى تكككحككك كككم أن لكككلكككمكككحككك كككمككككة كككككان  .واحككككدا جكككنكككيكككهككككا بكككتكككغكككريكككمككككه أو سككككككككككاعككككة وعشكككككككككريكككن أربكككعككككا

 ما إلى وللمح مة المناسبة. االنضباطية العقوبات عليه توقع أن فللمح مة عس ري شخص من وقع قد اإلخالل كان وإذا

 .54أصدرته لذيا الح م عن ترجع أن الجلسة انتها  قبل

 له يندب أن أو عنه، للدفاع ضكككككككابطا له يندب أن العسككككككك رية المح مة رئيس على محام، بجناية للمتهم ي ن لم إذا إنه كما

 .55العام القانون أح ام وفق مدنيا محاميا

 المشككددة الظروف بإضككافة التهمة تعديل ولها للمتهم المسككندة للواقعة القانوني الوصككف ح مها فى تغير أن وللمح مة

 كل وتدارك مادي خطأ كل إصككالح ولها اإلحالة. بأمر تذكر لم كانت ولو الجلسككة فى المرافعة من أو التحقيق من تثبت التي

 لتحضكككير أجال تمنحه وأن التغيير، هذا إلى المتهم تنبه أن المح مة وعلى اإلحالة، أمر فى ي ون مما االتهام عبارة فى سكككهو

 .56ذلك طلب إذا الجديد التعديل أو الوصف عن دفاعه

 المح مة إلى خدمته نماذج أو للمتهم الجنائية الحالة صككحيفة من األصككل طبق صككورة بتقديم العسكك رية النيابة ممثل يقوم

 .57الح م عند بها لالسترشاد وذلك

 والتصديق: الحكم مرحلة .3

 على الح م يشككككمل أن ويجب باإلجماع، يصككككدر الذي اإلعدام ح م عدا األرا  بأغلبية العسكككك رية المحاكمة فى الح م يصككككدر

 طلب كل على والرد فيها، وقعت التي والظروف الواقعة بيان على يشككككككتمل أن يجب ح م وكل عليها، بنى التى األسككككككباب

 .58بموجبه ح م الذي القانون نص إلى يشير وأن جوهريا، ودفع هام
 

، اإلعدام عقوبة إلغا  نحو الدولي االتجاه رىالعسككككك  القضكككككا  قوانين تع س أن ينبغي االعدام، بأح ام يتعلق فيما  تدريجياا

 لم الذين األشكككككككخاص على االعدام عقوبة توقيع األحوال من حال بأي يجوز وال السكككككككوا ، على الحرب أو السكككككككلم وقت فى

 من بشكككك ل المصككككابين األشككككخاص السككككن، صككككغار األطفال وأمهات الحوامل الجريمة، ارت اب عند سككككنة 18 العمر من يبلغوا

، اإلعدام عقوبة إلغا  صوب المالحظ فاالتجاه الذهني. أو العقلي القصور أش ال   تدريجياا

 التي تلك من أقل ضمانات يوفر الذي العس رى القضا  ليشمل يتسع أن ينبغي الدولية، الجرائم قضايا فى ذلك فى بما

 .59فيه رجعة ال خطأ الحالة هذه فى بطبيعته هو القضائي الخطأ أن ذلك العادي، القضا  يوفرها

 العس رية، المحاكم أح ام على يفوضه من أو الجمهورية رئيس يصدق ،60عليها التصديق بعد إال نهائية األح ام تصبح ال

 التصديق سلطة الضباط من يرى من يفوض أن الجمهورية رئيس من األصل فى السلطة هذه له اعطيت الذي للضابط ويجوز

 األح ام على يصدق الجمهورية رئيس بأن 2007 فى الصادر العس رى القضا  قانون أقر ماك .61المحاكم هذه أح ام على

                                                 
 72 المادة ,1966 لسنة 25 رقم العسكرى القضاء قانون 53
 73 المادة ,1966 لسنة 25 رقم العسكرى القضاء قانون 54
 74 المادة ,1966 لسنة 25 رقم العسكرى القضاء قانون 55
 75 المادة ,1966 لسنة 25 رقم العسكرى القضاء قانون 56
 76 المادة ,1966 لسنة 25 رقم العسكرى القضاء نقانو 57
 82 المادة الراب   الباب الثالث  القسم العسكرى  القضاء قانون 58
 المحاكم طريق عن العدل إقامة بشتتتتأن مبادئ مشتتتتروع ديكو  إيمانويل الستتتتيد اإلنستتتتان  حقوق وحماية لتعزيز الفرعية للجنة الخاص المقرر من مقدم تقرير 59

 19 رقم مبدأال العسكرية 
 84 المادة الراب   الباب الثالث  القسم العسكرى  القضاء قانون 60
 97 المادة الخام   القسم العسكرى  القضاء قانون 61
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، الخدمة من بالطرد الضباط على الصادرة األح ام العس رية، الجرائم فى باإلعدام الصادرة  على الصادرة واألح ام عموماا

 .62المسلحة القوات فى الخدمة من بالطرد العاملين الضباط

 بعض أو كل تنفيذ إيقاف بعضها، أو العقوبات كل إلغا  إبدالها، أو العقوبات تخفيف التصديق سلطة لمخولا للضابط كذلك

 .63قراره يسبب أن على أخرى مح مة أمام المحاكمة بإعادة األمر أو الدعوى حفظ مع الح م وإلغا  العقوبات،

 

 

 

 األحكام: على الطعن مرحلة .4

 للتقاضي جديدة درجات 2014 لسنة 12 رقم بقانون بالقرار العس ري القضا  قانون على إدخالها تم التي التعديالت أحدثت

 الجنح مح مة أمام عليها باالستئناف العس رية، الجنح محاكم من الصادرة النهائية األح ام على بالطعن يسمح بما

 للطعون العليا المح مة تختص أن على العس ري القضا  قانون نص كما عادي، طعن كطريق العس رية المستأنفة

 تصدرها التي النهائية األح ام في عليه المح وم من أو العس رية النيابة من المقدمة الطعون بنظر غيرها دون العس رية

 المدنيين. أو العس ريين على العام القانون جرائم في العس رية المحاكم كافة

 إلى ذلك تنظيم أحال بل النقض، أو اإلستئناف بطريق سوا  األح ام على الطعن إجرا ات العس ري القضا  قانون ينظم ولم

 فى بالنقض بالطعن خاصة وإجرا ات قواعد من جاري هو ما بالنقض الطعن إجرا ات على فتسري العام، القانون قواعد

 أمام الطعن وإجرا ات حاالت شأن في 1959 لسنة 57 رقم القانون من 47 ،30 المواد فى عليها المنصوص الجنائية المواد

 النقض. مح مة

 القانون نظمها محددة أحوال فى وذلك عليهم والمح وم العس رية النيابة من ل ل النهائية األح ام على الطعن ي ون

 وقع أو الح م، فى بطالن وقع أو وتأويله، تطبيقه فى خطأ أو للقانون مخالفه على امبني فيه المطعون الح م كون وهي

 .64 الح م فى أثر بطالن االجرا ات فى

 إلتماس إجرا ات 2007 لسنة 16 رقم بقانون بالقرار العس ري القضا  قانون على إدخالها تم التي التعديالت نظمت كما

 الطعون م تب ويختص عادي، غير طعن كطريق العس رية المحاكم جميع من الصادرة النهائية األح ام على النظر إعادة

 .65 اإللتماسات تلك في بالنظر العس رية

 وهي المصدق الضابط من األعلى السلطة بمعرفة إال عليها المصدق العس رية المحاكم أح ام في النظر إعادة يجوز وال

 :التاليين السببين أحد على أسس إذا إال النظر إعادة التماس يقبل وال ،66 يفوضه من أو الجمهورية رئيس

 .تأويله أو تطبيقه في خطأ على أو للقانون مخالفة على مبنيا الحكم يكون أن .1

 . 67المتهم بحق إجحا  عليه ترتب اإلجراءات في جوهري خلل هناك يكون أن .2

                                                 
 1 بند ,98 المادة الخام   القسم ,2007 لسنة 16 رقم العسكرى القضاء قانون 62
 99 المادة الخام   القسم العسكرى  القضاء قانون 63
 2007 لسنه 74 رقم بالقانون المعدلة 1959 لسنه 57 رقم بالنقض الطعن واجراءات حاالت قانون من 30 المادة 64
 111 المادة المعدل  1966 لسنة 25 رقم العسكرى القضاء قانون 65
 112 المادة المعدل  1966 لسنة 25 رقم العسكرى القضاء قانون 66
 113 دةالما المعدل  1966 لسنة 25 رقم العسكرى القضاء قانون 67

 

 تصدرها التي القضائية األح ام تخضع وال القضائية، اإلجرا ات في لها، مبرر ال أو الئقة، غير تدخالت أية تحدث أن يجوز ال "

 أو بتخفيف للقانون، وفقاا  المختصة، السلطات بقيام أو القضائية النظر بإعادة المبدأ هذا يخل وال النظر. إلعادة المحاكم

 القضائية" السلطة تصدرها التي األح ام تعديل
 

 القضائية السلطة باستقالل قةالمتعل األساسية المبادئ من الرابع المبدأ
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 بالح م النطق تاريخ أو التصديق بعد الح م إعالن تاريخ من يوما عشر خمسة خالل في كتابة النظر إعادة التماس يقدم

 .68 غيبته في الح م صدر إذا المتهم حضور تاريخ من أو قانونا عليه المصدق

 الجنائية، اإلجرا ات قانون من 441و 453 المواد عليه تنص لما وفقا النظر إعادة إلتماس تقديم فى المتبعة اإلجرا ات وت ون

 اإلجرا . ذلك ينظم مما العس ري القضا  قانون مواد لخلو وذلك

 

 العسكرى القضاء إلى المدنيين إلحالة القانوني المناخ رابعا:
 

 يناير 25 مصر،فمنذ تاريخ فى األكثر هو 2011 يناير 25 ثورة بعد العس رية المحاكمات إلى ُقدموا الذين المدنيين عدد إن

 للجنة العس ري القضا  هيئة ممثل بحسب العس رية، المحاكم مامأ مدني 800 ألفا 11 حوكم 2012 يونيو 30 وحتى 2011

 وبحسب ،69 مرسي محمد السابق الرئيس عهد في 2012 لسنة 5 رقم جمهوري بقرار المش لة الشخصية الحرية حماية

 %. 93 اإلدانة نسبة وبلغت هؤال ، من 795 سوى يبرئ لم العس ري القضا  فإن ،70 ووتش رايتس هيومن

 العامة المنشآت حماية قانون إقرار بعد خاصة م2013 يوليو 3 أحداث بعد صارخ بش ل عادت العس رية المحاكمات إن إال

 الجيش، لحماية خاضعة باعتبارها العامة المنشآت حماية في الجيش   المصري الرئيس فيه فوض الذي م2014 أكتوبر 27 فى

 عس رية. منشآت إلى وتحويلها

 المحاكمات لشرعنة المصرية السلطات بها مهدت التشريعات من سلسلة هناك كانت م3201 يوليو 3 أحداث ومنذ

 كاآلتي: وهي للمدنيين العس رية

 

 :2014 دستور إقرار .1

 سعت لهذا العس رى، للقضا  المدنيين تحويل دستورية بعدم الطعن تم مبارك، حسني محمد األسبق الرئيس عهد فى

. المحاكمات هذه إقرار إلى للبالد جديد دستور كتابة مع العس رية المؤسسة  دستور تمرير تم 2014 يناير ففي دستورياا

 أمام المدنيين محاكمة أجاز ل نه اإلنسان، حقوق احترام ضمان على الدستور هذا تأكيد ورغم االستفتا ، طريق عن جديد

ا يعد ما وهو العس ري، القضا   ذاته. حد في اإلنسان لحقوق انتهاكا

 كافة في بالفصل غيره دون يختص مستقلة، قضائية جهة العس ري القضا » على: م2014 دستور من (204) ادةالم تنص إذ

 أثنا  العامة المخابرات أفراد من المرت بة والجرائم ح مهم، في ومن وأفرادها وضباطها المسلحة بالقوات المتعلقة الجرائم

ا اعتدا ا  تمثل التي الجرائم في إال لعس ري،ا القضا  أمام مدني محاكمة يجوز وال الخدمة. وبسبب  المنشآت على مباشرا

 معداتها أو كذلك، المقررة الحدودية أو العس رية المناطق أو ح مها، في ما أو المسلحة القوات معس رات أو العس رية

 المتعلقة الجرائم أو الحربية، لمصانعا أو العامة أموالها أو العس رية أسرارها أو وثائقها أو ذخائرها أو أسلحتها أو مركباتها أو

ا اعتدا ا  تمثل التي الجرائم أو بالتجنيد،  تلك القانون ويحدد وظائفهم. أعمال تأدية بسبب أفرادها أو ضباطها على مباشرا

 فةكا لهم وت ون للعزل، قابلين غير مستقلون العس ري القضا  وأعضا  األخرى. العس ري القضا  اختصاصات ويبين الجرائم،

 .71«القضائية السلطة ألعضا  المقررة والواجبات والحقوق الضمانات

 

                                                 
 116 المادة المعدل  1966 لسنة 25 رقم العسكرى القضاء قانون 68

 وبراءة عفو آال  9 منهم ..الثورة منذ مدني ألف 12 حاكمنا :المهدى للجنة العسكرى القضاء: 13 / /7 :2012 اإللكترونية الشروق بوابة 69
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 العسكري: القضاء قانون على تعديالت إصدار .2

 لت ون العس رية المحاكم تعديل تم أساسه على والذي م2014 فبراير 2 في72 العس ري القضا  قانون تعديل إلصدار كان

 ومح مة للجنايات، ومح مة المستأنف، للجنح ومح مة للجنح، مح مة إنشا  تم حيث الطبيعية، المحاكم مثل مثلها

 العس رية. للطعون

 إنشا  يضمن ما م،1966 لسنة 25 رقم بالقانون الصادر العس ري القضا  قانون أح ام تعديل على بقانون القرار احتوى وقد

 إلى أمامها، المسلحة للقوات القضائية اللجان اتقرار على الطعن تجيز العليا"، القضائية "اللجنة باسم للتقاضي ثانية درجة

 عليها المنصوص اإلجرا ات وتطبيق عليهم، للمح وم كضمانة باإلعدام الصادرة األح ام في المفتي رأي أخذ ضرورة جانب،

 اكمالمح مسميات مع ليتماشى العس رية المحاكم مسمى وتعديل الغيابية، األح ام بشأن الجنائية اإلجرا ات قانون في

 القضائية. السلطة بقانون وردت التي العادي، القضا  في

 رئيس سلطة حددت والتي منه (156) للمادة وتحديداا  م2014 لعام المصري للدستور مخالفة التعديالت هذه أن ويالحظ

 تحتمل ال تدابير اتخاذ في اإلسراع يوجب ما حدوث» حالة في فقط النواب مجلس غيبة في قوانين إصدار في الجمهورية

 فيها النظر في المصري الشعب حق على عدوان الشعب ممثلي غيبة في وقتها في فإصدارها وبالتالي ،«التأخير

 ومناقشتها.

 رأي ألن العادي، أو العس ري القضا  أمام ال بضمانة، ليست فهذه اإلعدام أح ام في المفتي رأي أخذ يخص فيما أما

. الصادر الح م من غيري وال اإلطالق، على ملزم غير المفتي  شيئاا

 أن يعني ما التظلم، هذا في والنظر التظلم يتيح كان العس ري فالقضا  جديدة، ميزة تعطي لن التعديالت هذه أن كما

 للتقاضي. درجتين األحوال، كل في هناك،

 مع تتسق أنها ادعا  تحت العس ري القضا  قانون على جديدة تعديالت إدخال على السلطة إقدام من االستنباط يم ننا

 كانت التعديالت هذه سبقت التي العس رية المحاكمات بأن الدولة من اعتراف هو اإلنسانية وال رامة العدالة مبادئ

 المبادئ. هذه مع تتنافى محاكمات

 بأمور اهتمت بل العس رية، بالمحاكم األساسية المشاكل يتناول ال التعديالت هذه مضمون أن إلى اإلشارة يجدر أيضاا 

 التي للحاالت تتطرق لم كما عنه، للدفاع محامين توكيل من العس رية القضايا في عليه المجني لحرمان تتطرق ولم ش لية،

 تعطي التي العس ري القضا  من 48 المادة نص تتناول لم وكذلك العس رية، المحاكم أمام المدنيين محاكمة فيها يجوز

 والقضاة الدفاع، لوزارة تابعة هيئة العس ري القضا  مازال ذاته السياق وفي صها.اختصا تحديد وحدها العس رية المحاكم

 العس رية بالمحاكم األح ام على التصديق نظام يزال وال ضباطها، من كونهم المسلحة القوات ألنظمة خاضعين العس ريون

 تعديلها. أو القضائية ألح اما إلغا  العس رية المح مة أعضا  غير من للضباط يبيح الذي النظام وهو موجودا

 

 المنشآت: حماية قانون إصدار .3

 المنشآت وتأمين حماية شأن فى 2014 لسنة 136 رقم بالقانون قرار السيسي الفتاح عبد الرئيس أصدر 2014 عام فى

 يصدر الفترة حددالم والقانون فقد. عامين سريانه مدة أن حيث مؤقت قانون هو القانون هذا أن ويتبين 73 والحيوية. العامة

 فعالا  أرت ب من ول ن يبرره ما للقانون يعد لم الظروف هذه أنقضت ما فإذا استثنائية ت ون ما وغالباا  خاصة ظروف لمواجهة

 يظل لذلك فهو الظروف هذه يجتاز وهو المجتمع على شك بغير اعتدى قد ي ون به العمل فترة أثنا  القانون ذلك به خالف

                                                 
 التالي: الرابط على م2014 فبراير 2 المصرية  الشروق جريدة درجتين  على به التقاضي لجعل العسكري القضاء قانون تعديالت يصدر منصور انظر:72

http://bit.ly/2mhCLnm 10/1/2018 للرابط زيارة آخر 
 للرابط زيارة آخر ,https://manshurat.org/node/1506 والحيوية  العامة المنشآت وحماية تأمين شأن في قانون ( 27/10/2014) قانونية منشورات 73
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 بالعقاب. جديرا يعد لم فعله أن يعنى ال ذلك أن إذ نفسه، القانون وزال الظروف هذه فعله بعد انقضت ولو بالعقاب جديراا 

  شرطان: وهما به الخاص باالستثنا  يتعلق فيما لتطبيقها معينة شروطاا  تستلزم المؤقتة والتشريعات

 فترة خالل معين إجرامي سلوك على اقبليع يصدر الذي القانون هو المؤقت والقانون – مؤقت قانون وجود األول: الشرط

 صدور األمر يتطلب أن دون بها العمل انتها  وتاريخ نفادها ميعاد فيها يتحدد التي القوانين تلك إنها أي الزمن، من محددة

 .74بإلغائها آخر قانون

 النيابة تتخذه بما تبدأ الدعوى فإن النقض مح مة تعريف وحسب -فعالا  بدأت قد الدعوى إجرا ات ت ون أن الثاني: الشرط

 برفع أو القضائي الضبط مأموري من الغرض لهذا تنتدبه بمن أو بنفسها سوا  تحقيق سلطة بوصفها تحقيق أعمال من

 ال المؤقت بالقانون العمل فترة انتها  قبل بالفعل بدأت قد الدعوى إجرا ات ت ن لم فإذا .75الح م جهات أمام الدعوى

 يد.جد من الدعوى إقامة يجوز

 خالل عليه للموافقة المتطلبة باألغلبية وذلك ،76م2016 أكتوبر 28 من اعتبارا سنوات، خمس لمدة به العمل مد تم كذلك

 بالبرلمان. المنعقدة العامة الجلسة

،  ليتم العس رى القضا  اختصاص توسع وبالتالي عس رية لمنشآت المدنية المنشآت تحويل تم القانون هذا بموجب أيضاا

ا اتهامات بأنها علماا  العس رى، القضا  إلى طريق قطع أو ما منشأة على بالتعدي متهم مدني مواطن أي إحالة  يتم ما كثيرا

 الح ومة. بمعارضة المتهمين المتظاهرين إلى توجيهها

 العس رى، القضا  إلى اإلحالة إلى مواطن أي يعرض مما الجيش حماية تقع التي المنشآت تحديد يتم لم أنه إلى باإلضافة

 مرسي محمد السابق الرئيس أصدره الذي ،2013 لسنة 1 رقم قانون المفعول، ساري زال ما آخر بقانون يرتبط القانون فهذا

ة لرئيس فيه وأجاز حة القوات تساعد أن الحاجة، اقتضت كلما الدفاع وزير من يطلب أن الجمهوري   حفظ في الشرطة المسل 

 الحماية. هذه في أفراده ومهام حمايتها الجيش سيتولى التي األماكن بتحديد قراراا  الدفاع وزير يصدر وأن البالد، في األمن

حة القوات ستتولى التي األماكن بتحديد يقوم أن صبحي، صدقي المصري الدفاع وزير علي لزاماا  كان لذلك  حمايتها المسل 

ه باعتبار الشرطة، مع  رقم بقانون للقرار تطبيق دونما م2014 لسنة (136) رقم العامة المنشآت قانون تطبيق يم ن ال أن 

 طوال الدفاع وزير امتنع فقد رصدة تم لما وطبقا مرسي، محمد الدكتور السابق الرئيس أصدره الذي م2013 لسنة (1)

 لعامةا أمام ذلك إعالن الواجب من أنه رغم والشرطة، الجيش بين التنسيق وطبيعة األماكن هذه إعالن عن الماضية الفترة

ق التي المنشآت جميع عن يفصح لم القانون هذا إن حيث القانون، آثار إنفاذ من يم ن حتى  بل الجيش، حماية عليها سُتطب 

 قضائية 69 لسنة 18911 رقم الدعوى رفض تم كما للتأويل. قابلة غامضة بعبارة والحيوية"، العامة "المنشآت أنها ذكر

 شرط بانتفا  الرفض ذلك المح مة وعللت العس رية للحماية تخضع التي العامة منشآتال بتحديد الدفاع وزير إلزام بخصوص

 .77المصلحة

 العدل وزير قرار ببطالن 2012 يونيو شهر في تاريخياا  ح ماا  أصدرت قد كانت اإلداري القضا  مح مة أن إلى اإلشارة يجب

 المنظمة األح ام بين فصلت المصرية الدساتير» أن   على شدد حيث القضائية، الضبطية سلطة المسلحة القوات ضباط بمنح

 .78«الجهتين بين واالختصاص الوظيفة اختالف بسبب وبصيرة، وعي عن والشرطة، المسلحة للقوات

 في المتهمين حق علي جار حيث والقانون، للدستور ومخالف بالمتهم، ضار قانون هو 2014 لسنة 136 القانون ي ون بذلك

 ضمانات من وحرمهم الطبيعي قاضيهم أمام المثول من وحرمهم والقانون الدستور لهم كفلها لتيا والحريات الحقوق

 واالتفاقيات الدستور في الواردة المبادئ عن القانون خروج عن فضال للخصومة الموحدة القواعد مثل العادلة المحاكمة

  الدولية. والمواثيق والعهود

                                                 
 122 ص ,101 رقم العام  القسم حسنى  نجيب محمود 74
 358ص ,276رقم ,20س النقض  أحكام مجموعة ,121969 /1 نقض 75
 10/1/2018 للرابط زيارة آخر http://bit.ly/2n1xn6r التالي: الرابط على اإللكترونية الساب  اليوم بوابة انظر: 76
  https://manshurat.org/node/1450اإلداري القضاء محكمة من الصادر قضائية 69 لسنة 18911 رقم الدعوى فى 2015 يوليو 27 حكم 77
 التتتالي: الرابط على م 2012 يوليو 1 بتتتاريخ اإللكترونيتتة  الفجر بوابتتة القضتتتتتتتتائيتتة  الضتتتتتتبطيتتة قتتانون ببطالن اإلداري القضتتتتتتتتاء لحكم الكتتامتتل الن  ر:انظ 78

http://www.elfagr.org/135590 17/12/2017 بتاريخ للرابط زيارة آخر 

http://bit.ly/2n1xn6r
https://manshurat.org/node/1450
http://www.elfagr.org/135590
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 العام: للنائب الدوري الكتاب إصدار .4

 تفعيل بشأن م2014 لسنة (14) رقم الدوري ال تاب بركات هشام السابق المصري العام النائب أصدر م2014 نوفمبر 11 في

 بالفصل غيره دون يختص مستقلة قضائية جهة العس رى القضا  أن على تنص والتي المصري، الدستور من 204 رقم المادة

 فى إال أمامه مدني محاكمة يجوز ال وأنه ح مهم فى ومن وأفرادها هاوضباط المسلحة بالقوات المتعلقة الجرائم كل فى

ا اعتدا ا  تمثل التي الجرائم  أساسه وعلى ح مها، فى ما أو المسلحة القوات معس رات أو العس رية المنشآت على مباشرا

 إلى العامة المنشآت قانون رارإق على سابقة أحداث في التدقيق تحت زلت ما التي القضايا ملفات إحالة النيابة لوكال  أجاز

 .79العس رية النيابة

 األثر لمبدأ وصريحة واضحة مخالفة تعتبر العس رية المحاكم إلى القانون إقرار على سابقة وقائع إحالة أن من الرغم وعلى

 للنص ريالفو األثر بإعمال الزمان حيث من العقوبات قانون تطبيق في العامة القاعدة تقضي حيث ،80للقانون الفوري

 التي المصري القانون في المعتمدة القانونية بالقواعد اعتداد دونما القانونية المخالفة تلك أقر العام النائب فإن العقابي،

 ذلك. تمنع

 نصت التي منه (95) المادة خاصة المصري، الدستور في وصريحة واضحة نصوصاا  يخالف العام للنائب الدوري ال تاب أن كما

 على إال عقاب وال قضائي، بح م إال عقوبة توقع وال قانون، على بنا  إال عقوبة وال جريمة وال شخصية، العقوبة» أن على

 صفة أضفت إنها إذ القانون لصريح مخالفاا  العامة النيابة قرار يمسي وبالتالي  81«القانون نفاذ لتاريخ الالحقة األفعال

 وقائع في المدنيين إحالة في الدستور نصوص مخالفة وتعتبر القانون. وإنفاذ إقرار على سابقة قضايا إحالة على عيةمشرو

، انعداما منعدمة العس ري للقضا  القانون إقرار على سابقة  المدنيين محاكمة بطالن في أثره ينع س االنعدام هذا مطلقاا

 العس رية. المحاكم أمام

 

ى القانون، هذا بموجب أيضاا  ع االختصاص ضمن تندرج جرائم أو نزاعات أي في البت العس ريون القضاة يتول   للمحاكم الموسَّ

 الذي ومنصفة عادلة إجرا ات في األساسي الحق مراعاة دون من صغيرة، الجرائم أو النزاعات هذه كانت مهما العس رية،

نه   المدنية. المحاكم تؤم 

 حصر م2014 لسنة 143 برقم المقيدة طنطا ثان قسم جنح م2014 لسنة 1235 رقم لقضيةا في العام النائب مذكرة وفى

 التعدي أن باألوراق الثابت كان ولما االتي: ذكر تم العس ري، القضا  إلى متهمين 9 إحالة تمت أساسها على والتي تحقيق،

 كذلك والحال معه يجدر مما الشرطة ئةهي مرفق وهو العامة المرافق من لمرفق المملوكة السيارات إحدى على وقع قد

 لالختصاص. العس رية للنيابة األوراق إرسال

  

                                                 
 23/11/17 بتاريخ للرابط زيارة آخر , http://bit.ly/29WXTYZالتالي: الرابط على م 2014 عام المصري الدستور انظر: 79
 الجريمة  ارتكاب وقت نافذا كان الذي القانون ذلك الواقعة بقانون ويقصتتتتد الواقعة  قانون تطبيق يتم أن العقوبات قانون تطبيق في الفوري باألثر يقصتتتتد 80

 الجديد بالقانون إلغائه قبل وقعت التي األفعال على السابق الجنائي القانون تطبيق يتعين فإنه للمتهم أصلح يكن ولم جديد قانون صدر فإذا
 م2014 عام المصري الدستور انظر: 81

 اذا انه العقاب لمشروعية االساسية للقواعد ووفقا العقوبات قانون من الخامسة المادة لصريح طبقا المقرر من

 وذلك إلغا ه قبل وقعت التي االفعال على االول تطبيق دائما فيجب للمتهم اصلح الثاني ي ن ولم قانونان تعاقب

 لم االول القانون إلغا  على الثاني القانون في نص وان الشارع والن صدوره سبقت واقعة على الثاني تطبيق المتناع

 خالف واذ الثاني القانون في ايضا عليها بعاق التي االفعال على العقاب عدم اإللغا  هذا يشمل ان بالبداهة يقصد

 نقضه يوجب بما تطبيقه وفى القانون تأويل في اخطأ قد ي ون فانه النظر هذا فيه المطعون الح م

 (2002 / 11 / 24 جلسة ق 63 لسنة 15094 رقم )الطعن

 

http://bit.ly/29WXTYZ
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 :2017 فى العليا الدستورية المحكمة حكم .5
 

 قضائية ق 38 لسنة 34 رقم والقضية تنازع قضائية 38 لسنة 33 رقم القضية في ح مها العليا الدستورية المح مة أصدرت

 الحاكمة الضوابط فيه أوضحت والذي ،82 الرسمية الجريدة في والمنشور تنازع قضائية ق 38 لسنة 35 رقم والقضية تنازع

  :ثالثة أوجه على أمامه العامة المنشآت حماية لقانون قاطب المدنيين لمحاكمة العس ري القضا  الختصاص

 .العامة الممتل ات أو المرافق أو المنشآت على مباشرا اعتدا  المرت بة الجريمة تمثل أن االولي:

 يافعل تأمينا العامة والممتل ات والمرافق المنشاة هذه وحماية بتأمين المسلحة القوات قيام حال االعتدا  يقع أن ثانيا: 

 .ح ميا وليس

 لهذه المنظمة القوانين أو العقوبات قانون ألح ام طبقا الوصف بهذا مؤثما منها أي على وقع الذي الفعل ي ون ان ثالثا: 

 والتي الخصوص، هذا في والعقاب للتجريم الحاكمة العامة القواعد باعتبارها العامة الممتل ات أو المرافق أو المنشآت

 .األفعال هذه من أياا  رت بوني الذين للمدنيين بالنسبة الجنائية سئوليةالم أساسها على تتحدد

 نظرها اختصاص يظل أن فيجب الجريمة، في المذكورة الشروط من أي يتوافر لم إذا أنه على الدستورية المح مة وشددت 

 خاص بنص استثني ما عدا لجرائم،ا في بالفصل العامة الوالية صاحب باعتباره وحده، العادي القضا  أمام مرت بيها ومحاكمة

 .أخرى قضا  لجهة وأسند

 إلى أوامره اعطي بموجبة والذي 2014 لسنة 14 رقم بركات هشام السابق العام النائب قرار على تماما قضي الح م هذا 

 ذلك قانونية عدم مدي إلى إلتفات دون رجعي بأثر العس رية المحاكمة إلى القضايا من المئات بإحالة المختلفة النيابات

 مقتضيات تطبيق يتم حتى بجدية عليها والعمل إليها االلتفات يتم ان يجب باالهتمام جديرة أولية" "خطوة يعد بما اإلجرا ،

 مصر. في العس ري القضا  إلى المحالين المدنيين قضايا من المئات على العس رية المحاكم جانب من الح م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
 .2017 أكتوبر 23 في ب مكرر 42 العدد المصرية الرسمية الجريدة 82
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 للمدنيين العسكرية للمحاكمات المصاحبة االنتهاكات :الثاني الفصل
 

 

 انتهاكاا  العس رية المحاكمات كون من الرغم على العس رية، للمحاكمات الخاضعين المدنيين على الواقعة االنتهاكات تتنوع

 الدولية. للمواثيق وفقاا  العادلة المحاكمة في لحقهم أصيالا 

 بها أدلى التي شهادات إلى باإلضافة الدراسة، محل 115 القضايا من تخلصناهااس التي االنتهاكات برزأل سرد يلي وفيما

 التقرير. إعداد أثنا  ”جستس فور كومتي“ باحثي إلى المتهمين محامي

 

 العسكرية المحاكمات مسار حول الضحايا محامي شهادة أوال:

 

 هذا إعداد أثنا  الضحايا ومحاميات محامي مع المقابالت من العديد بعقد جستس" فور كوميتي " فى الباحثين فريق قام

 الشهادات تلك غطت وقد للمدنيين، العس رية المحاكمات فى يحدث ما حول شهاداتهم على الحصول بغية وذلك التقرير،

 القاهرة، وغرب القاهرة، شرق القاهرة، شمال " محاكم حيث الجمهورية نطاق على العس رية المحاكم مختلف فى الواقع

 ”جستس فور كومتي“ تستطيع ال حيث التقرير فى لهم رمزية أسما  إستخدام تم وقد أسيوط"، اإلسماعيلية، ندرية،االس 

 موكليهم. أو لها يتعرضون قد التي األمنية المخاوف بسبب الحقيقية أسما هم تنشر ان

 والتفتيش القبض مرحلة أوال:

 العس ري، القضا  أمام المنظورة القضايا في والتفتيش القبض لعمليتي المصاحبة االنتهاكات من عدد الشهادات أبرزت

 ":عصمت.أ" المحامي قال شهادته وفي

 والتحقيق المدنية الشرطة من المتهمين على القبض إلقاء يتم حيث العسكري بالقضاء له عالقة ال والتحقيق القبض"

 عملية يصحب كما فيها للقصل للقضاء تحيلها بدورها والتي العسكرية للنيابة القضية إحالة تتم ثم العامة النيابة قبل من

 باإلضافة وجودهم حال فى بيته أهل وتروي  بالضرب المتهم على اإلعتداء يتم حيث االنتهاكات من العديد القبض إلقاء

 ".وتدميرها المنزل محتويات فى العبث إلى
 

 عليهم القبض الملقى االشخاص يعلم وال ضبط، بواقعة نشأت عس رية قضية يوجد ال أنه " علي.ح " المحامي أضاف افيم 

 الضبط محضر على باالطالع يسمح ولكن االتهامات محضر على باالطالع أبدا المتهم لمحامي يسمح ال كما ذلك، بأسباب

 امن نيابة من يصدر فيها األمر القضايا اغلب ول ن النيابة اذن على  بنا ي ون القبض أن فأوضح "ا.محمد" المحامي أما ،فقط

 بقضية المعروفة 2017 لسنة 165 قضية في حدث ما ومنها العس رية للمح مة تحال وبعدها العامة النيابة أو العليا الدولة

 فى التحقيق تم وبالتالي ةالعس ري النيابة من صدر القبض فإذن 2016 لسنة 185 رقم القضية أما البطرسية، ال نيسة

 .العس رية المح مة
 

 ألسباب إال احتجازه أو عليه القبض إلقا  يجوز فال 83الشخصية. الحرية في الحق إنسان ل ل كون خالف على ذلك ويأتي

 نحو على أيضاا  االحتجاز أو القبض يتم أن ويتعين الدولية، المعايير مع متسقة ت ون وان 84التعسف، عن بعيداا  القانون حددها

 الحق االنسان لحقوق الدولية المعايير وت فل 85.نالقانو قبل من بذلك مخولين موظفين أيدي وعلى القانون في محدد

 أو الشخص عل القبض الدولية المعايير تحظر حيث قانونا، المقررة لإلجرا ات وفقا تم إذا مشروعا االحتجاز وتعتبر الحرية فى

   .87وعنصرية تمييزية أسس إلى واالحتجاز القبض عمليات تستند أال يتعين كما .86تعسفا سجنه أو احتجازه
 

                                                 
 الدولي. العهد من (1)9 والمادة العالمي  اإلعالن من 3 المادة 83
 األفريقي. الميثاق من 6 والمادة القسري  االختفاء اتفاقية من ()أ(2) 17 والمادة الدولي  العهد من (1)9 المادة 84
 بحقوق المعني الخاص المقرر القستتتتتتري  فاءاالخت إعالن من 12 والمادة المبادئ  مجموعة من 2 والمبدأ القستتتتتتري  االختفاء اتفاقية من ()ب(2) 17 المادة 85

  .27ممارسة ال  24ص A/HRC/14/46 Doc UN   (2010)اإلرهاب  ومكافحة اإلنسان
 الدولي. العهد من (1)9 والمادة العالمي  اإلعالن من 9 المادة 86
 (.23و) (20) )أ(3§§ العنصري  التمييز على القضاء للجنة31 العامة التوصية 87

 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/14/46
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/GC31Rev_En.pdf
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 المم ن فمن القضية ظروف ضو  فى اإلخطار توقيت صحة مدى تقييم ويجرى عليه القبض فور المتهم إخطار ويجب

 ان يجب حقوقه من ولتم ينه احتجازه، فور حقوق فرد ل ل أن إلى باإلضافة .88تالفيه يم ن ال الذي التأخير ببعض التساهل

 ذلك تحقيق وي ن االخيرة تلك له وتفسر بحقوقه إعالمه يجب شخص أي على القبض عند وبالتالي بتفاصيلها، إعالمه يتم

 باإلضافة الطبية. المساعدة طلب فى والحق بمحام، االستعانة فى الحق ثالث، شخص إخطار فى الحق منها: طرق بعدة

 فيما واالنتصاف الش وى فى والحق نفسه، يجرم ال كي الصمت والتزام االحتجاز، مشروعية فى يطعن ان فى حقه إلى

 .89األوضاع سو  أو المعاملة بسو  يتعلق

 

      التحقيق مرحلة ثانيا:

 وفي العس ري، القضا  أمام المنظورة القضايا في التحقيق إلجرا ات المصاحبة االنتهاكات من عدد الشهادات تناولت

 كما القوانين، نص مع متوافقة وغير قاصرة، ت ون العس رية النيابة داخل التحقيقات" أن " عصمت .أ " المحامي أكد شهادته

 المتهم، عن أصيل محامي حضور بدون للتحقيق جلسة أول تتم وغالبا النيابة من لوصفه وفقا "جاهزة" تأتي االعترافات أن

 .التحقيقات لحضور محامي وجود تعذر أنه شهادته بحسب النيابة وتدعي

 

 جسم علي تظهر التعذيب اثأر ان من بالرغم عليها  تعرض التي التعذيب وقائ  في إجراء أي تتخذ ال النيابة " أن وأضاف

 النيابة تشارك باتت بحيث انتباه  أي تعيره ال النيابة التعذيب حدوث يؤكد الذي الشرعي الطب تقرير بعد وحتى المتهم 

 باتت التي الطرق إحدى إلي مشيرا القانون  لصحيح تطبيقها بعدم وذلك التفافية بطرق التعذيب في "وصفة وفق"

 يصر  أن بعد بعينها أقوال علي المتهم إجبار اتجاه المحقق اتخاذ وهي العسكرية النيابة وكالء بعض لدي متداولة

 أن عن فضال الفعلي  الحضور دون فقط ياورق المحامين حضور إثبات عبر قانونية غير بطريقة التحقيق من المحامي

 . المتهمين قبل المتخذة اإلجراءات أو التحقيق نتائج علي المحامين تطل  ال العسكرية النيابة

 

 لسنة 136 رقم بقانون للقرار وفقا العس رية النيابة إلى العامة النيابة من إحالتها يتم القضايا فإن " علي.ح" للمحامي ووفقا 

 أثنا  المحامي قبل من حولها النقاش أو لمراقبتها منعا المعاينة وبخاصة للقضية الفنية التقارير حجب مع امنبالتز ،2014

 النيابة أمام المحامي يدخل حيث تماما، العس رية والنيابة العامة النيابة بين مقارنة ثمة يوجد ال أنه موضحا التحقيق،

 وما المتهم له تعرض ما معرفة المحامي يستطيع ال كما إليها، الدخول اسباألس له سمح إن شي  كل انتها  بعد العس رية

 يمنع الساعة، نصف يتعدى ال العس رية النيابة في التحقيق أن خاصة التحقيقات، تناولت وماذا عليه مورست التي الضغوط

 طلبات رفض بجانب تعبيره، ببحس "ذلك وأثبت "أستاذ يا طلباتك" سئل لو إال" بالحضور له سمح إن المحامي حديث فيها

 حال في إدراجها أو إثباتها عدم م  فيها  يؤثر أو التحقيقات مجري من يغير قد إجراء أي اتخاذ طلب يخ  فيما المحامي

 .التحقيقات نهاية في تقديمها استطاع
 

 كارنيهات ثالث إلى اثنين من عدد العس رية النيابة لدي أنه " علي.ح" المحامي" أكد "عصمت.أ" المحامي لشهادة تأكيد وفي

 أن علي شدد فيما حضورهم، دون التحقيقات إجرا ات في دوريا حضورهم بإثبات العس رية النيابة تقوم  بعينهم لمحامين

 حبسه يستمر قد ل ن للتجديد يوما عشر الخمسة بمدة الخاص بالقيد تتقيد وال المتهم حقوق تراعي ال العس رية النيابة

 وأكثر، شهر

                                                 
 .العربي الميثاق من (3) 14 والمادة الدولي  العهد من (2)9 المادة 88
 .§13 التعذيب مناهضة للجنة 2 رقم التعليق المبادئ  مجموعة من 14و 13 المبدئان 89

 اآلتي: تتضمن مكتوبة سجالت ولمحاميه له تتاح وان له الموجهة والتهم عليه القبض بأسباب المحتجز يخطر ان يجب

 أخرى  سلطة أو قاض أمام الفرد إحضار وتاريخ وقت -3 االحتجاز  مكان إلى والنقل القبض وتاريخ وقت -2 القبض  سبب-1 

 الفرد. به يحتجز الذي المكان -5 القبض  نفذت التي الجهة -4
 

  )أ( (2) والقسم بادئ الم مجموعة من 12 والمبدأ القسري  االختفاء اتفاقية من 19 - 18 المادتان

 افريقيا. فى عادلة ال المحاكمة مبادئ من

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=CAT/C/GC/2
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 في المعتبرة القانونية للمواد االعتبار ايال  عدم إلي إشارة في "هيجيلك فاضي لو المحقق وقت حسب" :لقوله ووفقا

 يتم ال ذلك التحقيقات في المتهم يذكر وعندما وقبله، التحقيق مرحلة أثنا  إكراه وجود إلى وأشار التجديد، موعد يدتحد

 .العس رية الشرطة من بحقة صدر انتهاك أي محاميه أو المتهم يذكر أن متاح وغير إثباته، يتم ولم ل المه االعتبار ايال 
 

 النيابة، أمام الحضور للغاية صعب ل ن المح مة جلسات المحامي يحضر األعم الغالب فى أنه "علي .ح" المحامي وأوضح

 شهادة على الحصول يم ن ول ن الدفاع، أسرار من سر يعتبروها ألنهم التحقيقات من ورقة أي على الحصول استحالة بجانب

 كافة على االطالع في المتهم دفاع لحق اكانته يعد هذا وبالتالي العس رية، المح مة إلى اإلحالة بعد ول ن بالحبس تفيد

 .عنه الموكل والمتهم بالقضية الخاصة األوراق
 

 وجود عدم رغم باالتهامات المتهمين مواجهة يتم األولية التحقيقات فى أنه "م .سليمان" المحامي أكد جانبه من

 النيابة  لدي المعروفين من بعضهم إحضار أو النيابة لدي معروفين لمحامين هوية بطاقات حيلة باستخدام المحامين

 مثال وضرب التحقيق  جلسات يبطل مما ومعنوي مادي إكراه وليدة اعترافات هناك تكون المناخ هذا في ان إلى مشيرا

 لها حضوره عدم من بالرغم النيابة بتحقيق مدرج اسمه ان إثبات المحامي حاول حيث حلمي احمد المحامي م  بواقعة

 ".القاهرة شرق عسكري جنايات 2016 لسنة 357 ةالقضي فى التحقيق

                          

 وتم التحقيق، غرفة فى المح مة داخل التعذيب يتم قال حيث النيجر، سفارة قضية عن شهادة "محمد .ا" المحامي وأضاف

 المتهمين أحد عن نقلو والقذف، السب مع التحقيق وبعد قبل للضرب ويتعرض العينين مغمى للتحقيق المتهم إحضار

 في "معاكم إيه بتعمل كانت رنا الموزة " الضابط سألني بنتين فيها والقضية حاجة، مفهوش ابيض ورق على مضوني " :قوله

 .المتهم مع التحقيق حضور من المحامي منع بجانب الئقة، غير جنسية إشارة

 

 تم " محمد.ا" المحامي بحسب نجاح يوسف المتهم القاهرة شمال عس ري جنايات 2016 لسنة 185 رقم القضية وفي

 شرق 2017 لسنة 148 رقم القضية فى أما ش لي، دوره منتدب محامي وجود وفي محاميه حضور بدون معه التحقيق

 الشرعي، الطب على العرض طلبت التجديد وفى المح مة فى تعب "المحامي" بحسب  عثمان شاكر المتهم فإن العس رية

 تعذيب تم كما ،"تماما ذلك نفى والمتهم الشرعي الطب على الجميع عرضت لي قال العس رية النيابة وكيل سألت ولما

 يوسف وحضر الظوغلى، فى الوطني األمن مقر على وترحيله وحمطر فى عليه القبض تم أن بعد معلوم غير م ان في شاكر

 .العينين معصوب وهو التحقيق
 

 قدمت وعندما مستديمة عاهة تكون ان إلى تصل ظاهرة إلصابة" الحفيظ عبد عمرو تعرض أخرى قضية فى أنه وأضاف

 المحكمة فى الجلسة محضر في تماما ذلك إثبات القاضي يرد ولم المحكمة  رفضت الشرعي الطب على لعرضه طلب

 رئي  إلى ذهبت عسكرية نيابة وكيل ضد شكوى تقديم حاولت وعندما فيها  يحقق لم التعذيب واقعة أن عن فضال

 أذهب لم نولك الشكوى إجراءات الستكمال العسكري العام المدعي إلى بإحالتي بدورة قام الذي المختصة النيابة

 ".إليه الوصول جدوى عدم في خبراتي لسابق

ال يجوز ارغام أي شخ  تم اتهامه بارتكاب جرم جنائي على االعترا  بالذنب أو الشهادة ضد نفسه. وهذا الحظر يسئ على 

 كافة ضروب اإلكراه  سواء كان جسديا ام نفسيا. ويشمل االكراه كافة ضروب المعاملة القاسية والالإنسانية.
 

المادة 14 )3()ز( من العهد الدولي  والمادة 16 )6( من الميثاق العربي  والمبدأ 21)1( من مجموعة المبادئ  والقسم 

 ن)6()د( من مبادئ المحاكمة ال عادلة في أفريقيا.

 قبل من المحتجز فح  وينبغي والعقلية. الصحية الرعاية من تحقيقه يمكن مستوى اعلى يتلقى ان محتجز شخ  لكل يحق

 السلطات. من تدخل دون رتقري بإصدار االول ليقوم للتعذيب  تعرضه المحتجز ادعاء فور مستقل طبيب

 التعذيب. مناهضة اتفاقية من 13و 12 المادتان العربي  الميثاق من39  والمادة األفريقي  الميثاق من 16مادة ال
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 النيابة تحقيقات على تعتمد فهي العسكرية النيابة تحقيقات أحضر أن أستطي  ال “: حسين ع " المحامي قال جانبه من 

 التحقيقات أثناء ومعنوي مادي إلكراه المتهمون ويتعرض  2014 لسنة 136 لقانون بالمخالفة منها إليها المحالة العامة

 االلتفات يتم ال تعذيب وجود الشرعي الطب تقرير أثبت ولو التعذيب أثار تختفي حتى فترة المتهم تترك أن تتعمد والنيابة

 ".بالتعذيب القائم م  يحقق وال يحال وال األوراق هذه إلى
 

 لإلكراه تعرضوا أنهم إلى المتهمون أشار قضية من أكثر وفى "اإلكراه وكيل باالعتراف يعتد ال" ان المفترض من أنه وأضاف

 وكلهم أتعذبنا قالوا المتهمون كل" ف اإلسماعيلية كلى ع جنايات 2015 لسنة 250 رقم القضية ومنها بذلك يعتد ولم

 المستمدة التفصيلية االعترافات من الرغم على بالبرا ة ح م أحد يأخذ ولم سنة 15و سنوات 10و بمؤبد عليهم أتح م

 ".بالتعذيب
 

 يستعين ان عليه القبض يتم شخص ل ل الحق حيث الدولية، والمواثيق الدساتير كفلتها التي للحقوق خالف على ذلك ويأتي

 مشروعية فى الطعن من تم ينه الى، باإلضافة دفاعه. واعداد حقوقه، حماية له، القانونية المشورة لتقديم90 بمحام

 قادرين ي ونوا لم إذا أجر، دون بتمثيلهم ي لف محام تعيين فينبغي اختيارهم، من محام يمثلهم ال لمن بالنسبة أما 91احتجازه.

 92الدفع. على

 التزم وإن حتى التحقيق وقاضى الشرطة جانب من معه التحقيق وأثنا  93حريته من الشخص حرمان يبدأ حالما الحق هذا ينشأ

 المحامين بين المهنية العالقة إطار في والمشاورات، االتصاالت سرية لطاتالس تحترم أن يجب كما  94.الصمت

 على يعرضوا أن حريتهم من المحرومين لألشخاص الحق كما 96.نفسه يمثل أن في الشخص حق مع اتساقاا  95.وموكليهم

 .مجاناا  والعالج الصحية الرعاية يتلقوا أن اللزوم وعند 97مم ن، وقت أسرع في عليهم لل شف طبيب
 

 المحاكمة مرحلة ثالثا:

 القضية إحالة بعد االوراق نأخذ " ": عصمت .أ" المحامي وقال المحاكمة، اثنا  في االنتهاكات من العديد الشهادات رصدت

 يسيطر ظروف ذلك بعد نواجه اننا كما دائما، يتم ال هذا ل ن االوراق من صورة أخذ حقق له المحامي أن ورغم للمح مة،

 رائج هو كما فاألمر التام استقالله عدم عن النظر وبغض العدالة، عن النظر بغض "ناجز" قضا  ألنه الفصل سرعة اعتبار عليها

 ".الح م على يصدق وضابط وقاضي العس ري القضا  هيئة ورئيس الحربية المخابرات بين ريدو
 

 ويتم ومهين، ذاتي دخولها عند والتفتيش والهاي ستب، االحمر الجبل مثل عس رية وحدات داخل المح مة قاعة أن واضاف

 بعض في وقليال االدعا  حتى العادية محاكملل شبيهة اإلجرا ات وجميع المتهمين، على والندا  الحضور إثبات البداية فى

 .وكرداسة العام النائب قتل :قضايا مثل المتهم، عن الدفاع فيها يترافع القضائية الدعوي
 

 من اكثر بالدخول فيها يسمح العس رية المحاكم ول ن احيانا كبير بش ل متوفر غير العالنية مبدأ أن القول " عصمت.أ" وتابع

 وسائل حضور ممنوع أنه عن فضال المح مة، لرئيس التقديرية السلطة على تتوقف عدمها من والعالنية اإلرهاب، دوائر

 ول نها الحضور من المحامين منع حاالت ومنها المح مة اثنا  مضايقات وجود بجانب العس رية، القضايا فى اإلعالم

 الح م عن النظر بغض واحدة المحاكمة إجرا ات أن إلى باإلضافة وذلك المحامين، من بسلوكيات ومرتبطة قليلة لإلنصاف

 نوعية األح ام تسبيب ضوابط من الن الفرس مربط وهذا التحريات من الدليل استخالص ويتم للح م تسبيب هناك ليس ألنه

 ردا الدفوع على الرد عدم -المغلظة العقوبات-االكراه وليدة االعترافات-(الظنية األدلة)والضعف القوة حيث من الدليل

 ".الدفاع بحق إخالل يعتبر بما كافيا

                                                 
 .34§  اإلنسان حقوق للجنة 32 العام التعليق ُانظر 90
 .1§1  اإلنسان حقوق للجنة 20 العام التعليق 91
 .1§1  اإلنسان حقوق للجنة 20 العام التعليق 92
 .§19A/HRC/RES/13 Doc. UN / (2010) 6  اإلنسان حقوق لمجل  19 / 13 القرار 93
 .§19A/HRC/RES/13 Doc. UN /  (2010) 6  اإلنسان حقوق لمجل  19 / 13 القرار 94
 .34§   اإلنسان حقوق للجنة 32 التعليق ُانظر 95
 األفريقي. الميثاق من 7 والمادة الدولي  العهد من ()د(3) 14 المادة 96
 المبادئ. مجموعة من 24 والمبدأ العربي  الميثاق من (4) 14 المادة 97

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=CCPR/C/GC/32
http://hrlibrary.umn.edu/gencomm/hrcom20.htm
http://hrlibrary.umn.edu/gencomm/hrcom20.htm
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/RES/13/19
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/RES/13/19
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=CCPR/C/GC/32
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 حيلة وال لطلباته  استجابة وعدم الدفاع علي تضييقا وجود إلى مشيرا بالمهدر  الدفاع حق " أ.عصمت "المحامي ووصف

 يتم دفاع مذكرة موجود وطالما الدفوع إثبات هو يتم ما وكل المحكمة  هيئة عند الثابتة القناعات فى للمحامي

 انتداب يتم محامى وجود عدم وعند أنفسهم عن بالتحدث للمتهمين يسمح ان ويمكن الجلسة  فى وتثبت تقديمها

 يواجهون المحامين بعض وهناك القاضي  على رد تقديم العسكرية بالمحاكمات يوجد وال للكفاءة  اعتبار بغير محامى

 فيما الوطني االمن ضباط مناقشة على رارهمإص عند بالجهاز أفراد الستجوابهم الوطني االمن من مختلفة اعتداءات

 بالحب ". فيها عليه الحكم وتم قضايا فى المحامين هؤالء من بعض وض  يتم الجلسات وبعد تحرياتهم  فى ذكروه

 للحصول واالكراه كاالحتجاز باطل بإجرا  لقيامهم باطلة وشهادتهم تحريات ضباط غالبا الشهود :قال الشهود يخص وفيما

 :ذلك على ومثال مرت بيها، على شهودا وليسوا وقوعها بعد الواقعة على شهود ألنهم انتهاك وهذا المتهم، افاعتر على

 وتأخذ بأقواله يعتد ول ن النارية االعيرة أطلق من يعرف ال هو نارية بطلقات اصيب الذي المحول عن المسئول ال هربا  فني

 ".بأقوالهم يعتد ال ول ن سماعهم يتم النفي وشهود فقط، كملحوظة هذا يقدم ان المفترض ومن إثبات كدليل

 

 السماح وعدم مهين ذاتي تفتيش وجود منها كثيرة المحكمة إلى الدخول مضايقات “: على ح. " المحامي قال جانبه من

 القاهرة محاكم وفى المحكمة  مقر إلى الحافلة رسوم ودف  بالخارج المحامي كارنيه ترك المحكمة انعقاد حتى بالدخول

 االسكندرية وفى بكاميرا  مزود غير الهاتف يكون ان بشرط ولكن متاح االسكندرية وفى تماما التليفون اصطحاب ممنوع

 الهايكستب". فى العسكرية المحكمة مقر فى يحدث كما لإلهانة المحامي يتعرض ال حيث أفضل التفتيش

 عدمه من اإلعالم وحضور تماما، عالنية أري ال ":علي.ح" المحامي لقا للدفاع المتبعة واالجرا ات العالنية مبدأ يخص وفيما

 وي ون بأمان أكون أن المفترض ن الحماية حق له االصل في المحامي الن البعض يقول كما المحامين بحماية له عالقة ال

 ابدا  من الدفاع منع منها كثيرة فاالنتهاكات الموقف، سيد هو المنع فإن الدفاع يخص ما أما القانونية، الضمانات كافة لي

 الجلسة، محضر على دائما الحصول وصعوبة مثال كاميرات لتفريغ تصريح على بالحصول السماح وصعوبة بحرية، دفوعه

 يسمح وقلما أخرى، وترفض دائرة توافق فقد اخرى إلى دائرة من يختلف  األمر اإلثبات شهود بمناقشة يتعلق وفيما

 ربع متهم كل ُمنح "االس ندرية عس ري جنايات 2015 لسنة 325 ضيةالق" الشيخ كفر قضية فى ول ن بالتحدث للمتهم

 المح مة ول ن واقعة شهود بها وجد التي الشيخ كفر استاد قضية مثل نفى شهود فيها القضايا ومعظم للتحدث، ساعة

 ذمة على محبوسا كان واحد مثال الشهود هؤال  به يدلى ما قوة من الرغم على الح م فى تذكره ولم  األمر لهذ تنظر لم

 ولم الواقعة فى موجودا ي ن لم وبالتالي الواقعة وقت معي كان المتهم ان قال وواحد الواقعة وقوع وقت اخرى قضية

 ."القضية مسار فى المؤثرة الشهادة بهذه المح مة تعتد

 

 اتهام تحت البحيرة حافظةم بحريق المعروفة القضية حدث كما سنتين من ألكثر احتياطي الحبس "علي .ح" المحامي وانتقد

 محددة معايير دون القضية أوراق سعر الدائرة رئي  وتحديد القانون، أح ام خالف على اسست جماعة إلى االنضمام

 2015 لسنة 507 رقم البحيرة قضية مثال االوراق على للحصول المطلوبة المبالغ دف  تثبت ايصاالت وجود وعدم

 الشرطة ضابط مقتل وقضية 2015 لسنة 325 رقم الشيخ كفر استاد وقضية 1520 لسنة 207-206 الشيخ كفر وقضية

 .بالهاي ستب طاحون وائل

 

 مقتل واقعة فى الشيخ كفر استاد قضية في حدث ما وهو المتهم، برا ة افتراض مبدأ غياب "علي.ح" المحامي واستن ر

 قضايا وثانيا عس ريين على المتهمين تعدى حيث نةاإلدا إلى المحاكمة بداية من توجه هناك الن العس رية ال لية طالب

 لإلدانة موجهة والجلسة الح م ان تعرف تقدر الجلسات داخل ال الم من 207-206-205 ارقام الشيخ ب فر ال هربا  ابراج

 العسكرى القضاء أمام المحامي“ "علي.ح" المحامي قال الشكاوى وتقديم القانونية التظلمات وحول  قال ما وفق

 نتيجة ملقتش" ل ن العس رى العام المدعى أمام القانونية بالتظلمات تقدمت ولقد ،" أمل وال رد ينتظر ال لربنا تكىيش

 سرعة ول ن افضل العس ري القضا  في االجرا ات سرعة أن "علي.ح" المحامي اضاف االجرا ات يخص وفيما ،"قدمت لما

 ".بالقضايا تضر سرعة من يحدث ما ُجرم يعتبر ضمانات بال ل ن الضمانات، ينقصها االجرا ات
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 باب على أنت " قائال: المح مة، محيط دخول منذ لإلهانة تعرضه أكد حيث زمالئه، عن "سليمان.م" المحامي يختلف ولم

 ومهين ذاتي والتفتيش اصال، يثبت أن دون خارجا ويترك المحامي وكارنيه المحمول الهاتف سحب ويتم حرفيا، جيش معس ر

 المحامين وانتظار تمام، يقول يرد الزم عليه يتنادى المتهم ولما عساكر انهم على الناس القاضي يعامل الجلسة وفى

 الساعة فمن الهاي ستب مح مة في حدث ما وهو القاضي، وصول حتى البوابات خارج العس رية الوحدات قرار هو واالهالي

 ال بالقاهرة نصر بمدينة العاشر الحي فى 28 س وفي يوصل، القاضي لما اال هتدخل مش وقالوا منتظرين 3 الساعة إلى 12

 اشهر ثمان إلى أربع من الجلسات تأجيل يتم حيث ناجزة" "عدالة يوجد وال المح مة، مبنى إلى لنقلك اتوبيس به يوجد

 على وجب الذى  راألم الهاربين المتهمين اعالن بهدف المستمر التأجيل فى السبب ان ويقال فقط الش ل الست مال

 فمثال القاضي  قبل من بالقانون شديد جهل بجانب الجلسة، س رتير أو الجيش عساكر يتواله ول ن به القيام المحضرين

 قانون عن حاجة معرفش "انا القاضي رد االحتياطي الحب  عن الجنائية اإلجراءات قانون من 143 بالمادة الدف  عند

 العادلة، المحاكمة بمعايير يخل مما التقاضي فى وتباطؤ الدفوع كافة علي المحكمة رد عدم بجانب الجنائية" اإلجراءات

 فقط( )رجال األهالي دخول ويتم طبعا، والمراقبين اإلعالم دخول وممنوع العالنية، لمبدأ واضح غياب يوجد أنه عن فضال

 عدم القاضي فيها يزعم التي 2016 لسنة 247 القضية في حدث كما وتعليماته، القاضي شخصية على يعتمد  األمر وطبعا

 المح مة". دخول من المتهمين ذوي من النسا  منع تم لذا للتفتيش نسائي عنصر وجود

 استعجال ويتم االباحة  هو االصل ان م  تماما المتهم م  التواصل من ممنوع المحامي أن“ ."سليمان المحامي وأضاف

 ضروري كان ولو الحقيقة خالف كان لو حتى تقييمه وفق المرافعة ت رار القاضي ضيرف وأحيانا دفاعه  تقديم اثناء المحامي

 القاضي رفض اإلسماعيلية محاكم مجمع اقتحام قضية وفى المحامي، عنه يترافع الذي المتهم على واسقاطه الدفع أحد

 لذلك". اسباب ابدا  بدون المحامين بعض دفوع إثبات

 لسنة 247 رقم قضية :مثال الش ل الست مال الجلسات تأجيل مثل الناجزة، العدالة غياب الي" .نور " المحامية واشارت

 الش ل، إتمام أجل من 16/9/2017 حتى 14/2/2017 تاريخ من مرارا تأجيلها يتم العس رية القاهرة شرق جنايات 2016

 االوراق على االطالع بعد دفاعهم يملتقد ال افي الوقت للمحامين يتاح ال ذلك ومع سنتين مدة حتى الحبس تجديد ويتم

 يحصل القاضي ان ويقال الش ل است مال لعدم أسبوعيا الجلسة تأجيل يتم كما المحامين، على شديد ضغط يسبب مما

 ".المستمر للتأجيل منطقي شي  وهذا انتقال بدل على

 العسكرية المحكمة في معها ثحد ما عن " نور.م " المحامية شهادة تطرقت المحكمة دخول من المحاميات من  وعن

 وبعد للتفتيش نسائي عنصر وجود لعدم المحكمة المحاميات دخول بعدم قرارا القاضي أصدر حيث بالقاهرة بالهايكستب

 بحق طبي إهمال وجود اكدت فيما ،انتهاءها بعد لكن الجلسة بدخول لي السماح تم ونصف ساعة من ألكثر مشادات

 عس رية 64 رقم القضية مثل الشرعي الطب لتقارير اعتبار وال التحقيقات اثنا  سبيل اخال  تحاال يوجد ال حيث المتهمين،

 محتاج بموت "انا للقاضي الحميد" "عبد يدعي المتهمين أحد قال حيث المساعد( العام النائب اغتيال )قضية 2016 لسنة

 فقط ايام 4 وبقى منها %75 استئصال وتم باألمعا  انفجار وواجه األمعا  بسرطان مصابا وكان المستشفى"، اروح

 بسجن والمعروف طرة سجون بمنطقة 2 الحراسة شديد شجن في للسجن مجددا نقله قبل العيني القصر بمستشفى

 العقرب".

 357 رقم القضية ومنها تنفيذها، يتم وال اليها االلتفات يتم ال " نور.م " المحامية قالت الدفاع من المقدمة الطلبات وعن

 عس رية 2014 لسنة 247 رقم القضية وفي الشرعي الطب على المتهم لعرض طلب قدمت حيث عس رية 2014 نةلس

 عن أما امتحاناته، ألدا  عواد" "محمد الطالب عن المقدم الطلب مع ايضا حدث ما وهو لها االستجابة يتم ولم كذلك

 اإلثبات شهود حين فى النفي شهود سماع يرفض الباغ ولكن القاضي لتقدير وفقا "كله "نور.م المحامية تضيف الشهود 

 المبدئ الدفع على للرد قانونيا علما عنده ي ون ال القاضي ان وهو آخر انتهاك إلى مشيرة "سماعهم ويتم متواجدين دائما

 الح م. حيثيات فى عليه والرد الدفع بتسطير يقوم ال ولهذا المحامي من

 اشهر، 7و 6 لمدة الحبس تجديد ويتم العس ري، بالقضا  الش ل تحقيق فى تعسف جديو "ا.محمد": المحامي قال جانبه من

 القاهرة غرب 187 رقم القضية فى اال سبيل اخال  يوجد وال لديه، به يؤخذ ال الجنائية االجرا ات قانون قال والقاضي

 رقم القضية وفى منها، يعانى التي رعالص لحالة المتهم سبيل بإخال  المح مة رئيس رامي هاني الضابط قام حيث العس رية

 المتهمين اعالن يتم كي سنة ولمدة 2016 سبتمبر شهر منذ االحتياطي الحبس قيد المتهمين ظل 2016 لسنة 185
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 عشان متهم 300 بها القاهرة شرق عس ري جنايات 2016 لسنة 247 لسنة رقم القضية وفي المحاكمة، بموعد الهاربين

 طريقة يوجد وال هارب متهم 133 هناك عس ري جنايات 148 رقم القضية وفي اشهر، 6  األمر استغرق هارب 100 يعلن

 احتياطيا". المحبوسين المتهمين ويظلم الجلسات تأجيل عليه يترتب ما الهاربين لإلعالن

 القضية فى مينالمته لعدد وفقا المح مة من القضايا أوراق على الحصول رسوم "تتحدد قائال: " "ا.محمد المحامي واضاف

 الداخلية للوائح طبقا قالوا عس ري جنايات 148 رقم "القضية وفي داخلية"، لوائح دي بيقولوا ازاى بتحسبوها بنسأل "ولما

 وهناك حاجه، اقل دى ألف مائة بيعتبروا القضية، فى أمري ي( دوالر5700   -مصري جنيه ألف )مائة جنيه 100000 عايزين

 استعداد عنده القاضي ان العس رية المحاكمات فى وال ارثة القضية نهاية فى االحراز أن العس رية المحاكمات فى ظاهرة

 لشخصية وفقا لألسف ألخرى، مح مة من تختلف عس رية أح ام وهناك يجزئها، ما بدل ساعات 10 مرافعات يسمع يقعد

 أحد ال هربا  وأكشاك بالمفرقعات الخاصة عس رية شمال 2014 لسنة 52 رقم القضية وفى للقانون، وفقا وليس القاضي

 تناسب يوجد ال ولذلك بمؤبد ح م القاضي ول ن برا ة يأخذ ومفروض والقبض اإلذن بطالن من بالرغم مؤبد اخد المتهمين

 والجريمة". العقوبة بين

 عس ري جنايات 2015 لسنة 52 رقم القضية فى رجب محمد الضابط القاضي ومنهم بالقانون، يبالون ال القضاة أن وأضاف 

 استقالل وال كاملة حيادية وجود عدم بخالف الخطأ، هذا إثبات القاضي ورفض المتهم اسم فى امامه اخطأ الشاهد

 يوجد ال كما للرد"، دافع المح مة تجد "لم هو: واحد رد عنده ودائما المتهم دفاع على القاضي رد عدم مع للمح مة،

 أ.” المحامي يقول حيث شخصيا  معه حدث ما منها لمضايقات نتعرض ما وكثيرا العسكرية  المحاكمات في عالنية

 بين عساكر وبوجود االتهام قفص خالل من اال والمتهم المحامي بين تواصال يوجد وال "  يال انت لي قال "القاضي “:محمد

 ودوائر العس ري القضا  محاكم أمام %80-%70 بنسبة ش لي يعتبر كمحامي دوره أن إلى مشيرا والمحامي، المتهم

 رجعي. بأثر يطبق القانون أن عن فضال نهائيا، البرا ة المتهم فى االصل لمبدأ وجود عدم هناك كما اإلرهاب،

 مضيفا عسكري سر العتبارها الدعوى اوراق على االطالع للمحامي يجوز ال أحيانا أنه حسين" "ع. المحامي قال جانبه من

 له محل ال الجنائية االجراءات وقانون فقط باالنضباط يهتم ولكنه العدالة تحقيق يبتغي ال العسكرى القضاء "قانون أن

 العسكرية." المحاكم عند للمتهم بالنسبة االعراب من

 للحصول معينا مبلغا القاضي يحدد القضية أوراق علي االطالع للمحامين يتسنى حتي انه "ع.حسين" المحامي أضاف كما

 بالقضية ذلك علي ودلل " لجمعها منهم أي انسحاب بدون البعض بعضهم م  االتفاق لمحامينا علي ويتوجب عليها

 التصوير أو الزيارة طلبات سوا  تقدم التي الطلبات بخصوص أما اإلسماعيلية، كلى عس رية جنايات 2015 لسنة 250 رقم

 فى أنه مدلال بالجلسة" الجالس الدائرة عضو  وني البائع وأن عليها أموال تحصيل يتم حيث للمحامين تباع "أنها حسين فقال

 للطلبات بالدفع ايصاالت يوجد ال أنه مضيفا بذلك المخول الشمال عضو كان بالقاهرة العس رية بالمح مة سويف بنى دائرة

 الح م. أو

 مصادرة يتم اكم المح مة، دخول فى للمحامين واهانة اكتراث عدم هناك أن في زمالئه "مع حسين ع " المحامي واتفق

 2 األقدام على المحامي يسير باإلسماعيلية الجال  مح مة ففي له يتعرضوا الذى االرهاق عن فضال المحمولة، الهواتف

 وفي الطلب، رفض ول نة داخلي نقل وسيلة لتوفير المح مة لرئيس طلب تقديم رغم المح مة، إلى يصل حتى تقريبا كم

 الستعمال حتى القاعة من الخروج وال بالتحرك ُيسمح ال كما االجر، مدفوع ول ن بيساتو هناك بالقاهرة الهاي ستب مح مة

 بموافقة اال الخروج ممنوع االبواب غلق وعند ومهين، ذاتي والتفتيش "المجند"، العس ري بموافقة اال المياه دورات

 بدخول يسمح وال للشرب مياه وجود وال بالدخول، أمر صدور لحين المح مة باب أمام جدا طويال االنتظار بجانب العس ري

 حتى مياه وجود بدون المحاكمة لطول والتعب االعيا  اصابهم كثر محاميين وهناك االحيان من كثير فى المياه دورات

 بالقاعة.

 عنده هو القانوني، الفهم ينقصه العس رى القاضي " "ع.حسين": المحامي قال القانون، وتطبيق العس رى القاضي وحول

 المح مة أمام القضية أوراق فإن سويف ببنى عس رية قضية في حدث وهذا فقط، التطبيق واجبة وواقعة قانونى نص

 الذى الجنائية األدلة تقرير باألوراق، وجوده عدم إلى النيابة شارتا التي الجنائية األدلة وتقرير الضبط محضر ينقصها كان

 محضر وجود عدم أن عن فضال القضية، بأوراق اصال موجود ي ن لم ال ام متفجرات المضبوطة المواد كان اذا ما يحدد
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 وماذا الضبط وكيفية مالمته قبل اتخذت التي االجرا ات كل تحديد فيه يتم ألنه الطفل ميالد شهادة مثل أنه رغم الضبط

 تغاضى يعنى للموضوع الطلب ضم طلب " الدائرة "رئيس فإن ذلك ورغم ال، ام قانونية معاملته كانت اذا وما بحوزته كان

 األدلة وتقرير الضبط محضر وجود لعدم ببرا ته والح م المتهم إلدانة األدلة كفاية بعدم يح م أن المفترض من أنه مع عنه

 سجن". سنوات 7 ب المتهم على ح م لقاضيا ول ن الجنائية

 كشف حيث مسبقة وتوصيات لتعليمات وفقا إال األحكام إصداره لعدم أسفه القضاة أحد عن حسين" "ع. المحامي ونقل

 أن رغم القيادة"  بلغت انا خالص اسف "انا وقال الحكم  بهذا القيادات تبليغ يجب الحكم من االنتهاء عند أنه عن له

 بقوله: داللة ذات وقعة إلى اشار فيما العسكرية"  المحاكم أمام تمام مهضوم الدفاع وحق جدا قاسية دائما االجراءات

 وال المحاماة قانون وضد القانون ضد وهذا محامي كل عن دمغة جنيه 500 الجلسة سكرتير طلب اسيوط جنايات فى "

 المبالغ". هذه بدف  ايصاالت أي اخذ يتم

 ال العسكرية المحاكم مبدأ ودة مباحا كان فعل يؤثم ان وظيفته القانون "ع.حسين": المحامي قال العالنية مبدأ وحول

 وبالتالي تماما اإلعالم دخول ممنوع الهايكستب: محكمة مثال موجودة ومش موجودة والعالنية تماما  انتباه تعيره

 عن الدفاع بحق االخالل إلى اشار فيما " ساءالن دخول وممنوع رقيب.  بدون عايزه هو اللي يعمل بانه للقاضي يسمح

 يظهر كما لالخير، اهانة يش ل بما المتهم دفاع عن ويلتفت كلماته القاضي يسطر حيث المتهم، دفاع على الرد طريق

 استغني حيث حلوان كتائب قضية فى حدث ما وهو النفي شاهد طلب ورفض والطلبات، الدفوع إثبات عدم فى االخالل

 اإلثبات" شهود بسماع واكتفى النفي شهود سماع عن القاضي

 بعدم الدفع اهمها: من أن "ع.حسين" المحامي أوضح العس رية المحاكم اما المحامون بها يدفع التي الدفوع أهم وحول 

 قشةللمنا حظا يأخذ لم الذى للقانون تنفيذية الئحة صدور عدم عن فضال العس رى، القضا  أمام المدنيين محاكمة دستورية

 العس ري القضا  فى ان حيث االحالة قرار بطالن مع العس رية، للمح مة الوالئي االختصاص وعدم الشعب، مجلس أمام

 وعدم للجنايات، باإلحالة العام المحامي يقوم العادي القضا  فى ول ن الجنايات إلى يحيل ان العس رية النيابة لوكيل يم ن

 االكراه تحت تتم التي واالعترافات الجريمة اركان وانتفا  والتفتيش القبض وبطالن بها المح مة اتصال لعدم الدعوى قبول

 سرى. مصدر على العتمادها الوطني االمن مباحث تحريات وبطالن باألوراق واحد رؤية شاهد وجود وعدم

 فى الطعن من جدوى فال حيادتيها فى الطعن يرفض ما دائما“ قائال: المحكمة حيادية عدم " حسين ع " المحامي واكد

 المحامي عند االهم لكن البراءة حكم على الحصول بعدم ُمدِرك فهو امره على مغلوب والمحامي االساس من حيادتيها

 اإلطار عن يخرج ال حتى الح مة داخل لضغوط يتعرضون المحامون ان رأي فيما“ نفسيا المتهم ودعم الحكم تخفيف هو

 له. وضع الذي

 الدعوى تحقيق وصف فيما للشاهد  السؤال توجيه ترفض ساعات المحكمة" أن إلى "حمدي.س" ميالمحا أشار جانبه من

 فكرتى "انما قوله: استدراك لكنه ما  حد إلى ومعقولة مقبولة بأنها نفى شهود أو مستندات ضم أو الدفاع طلبات سواء

 وال المقار احد أمام من عليهم قبض شخ  300 هناك يكون لما يعنى الحكم  صدور م  حضوري بشكلية وإحساسي

 كل عن مرافعتي قدمت اننى من بالرغم قاسية بعقوبة المتهم يعاقب ذلك وم  ذلك بحدوث يقيني إثبات أي يوجد

 تطبيق عدم ظل في الدفاع  لشغل قانونية نتيجة يوجد ال أنه يعني ما الحكم  نف  والمنضم القيادي يأخذ وكيف شيء

 امنية". لدواعي بأنه ذلك ويبرر المحكمة دخول من األهالي يمن  حيث يرةكث أحيان في العالنية مبدأ

 تحدث ول ن رسمي بش ل المح مة دخول من اإلس ندرية فى المحامين منع يتم لم أنه .س" "حمدي المحامي ويري

 هناك ل ن سيئة لمعاملة يتعرض لم أنه موضحا المهين، الذاتي التفتيش بسبب الدخول عدم إلى المحامين تدفع مناوشات

 توجيه وليس عس ري أمر بأنه وشعر بالموضوع يدخل ان مرتين له المح مة ووجهت سياسي بش ل ترافع له زميل محامي

 العسكرى القائد معاملة كمثل للمحامي المحكمة معاملة أن صراحة بكل القول يمكن ول ن القضية، من باالنسحاب فقام

 المحاكمات ففي القضايا، توزيع في الواضحة المعايير غياب إلى مشيرا عي،م يحدث لما ل ن هذا رأيت فقد ،للجندي

 القضايا". يوزع المح مة رئيس الغالب فى العس رية
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 يتعرض قد ل ن اإلثبات، شهود على الضغط حين المحامي على امنية مضايقات ال أنه س" "حمدي. المحامي واضاف 

 مبدأ هناك ليس أنه إلى مشيرا بعينها، قضايا على عملهم نتيجة قاتلمضاي عمارة مدحت المحامي مثل بعينهم محامين

 حيادتيها". فى طعنت لو اتحب  اخا  المحكمة.. حيادية فى اطعن ان "اخا  قائال: المحكمة  حيادية

 فترة خالل فى يحاكم ان احتجازه تم شخص ل ل يحق حيث محاكمته، حال بالمتهم اللصيقة الحقوق خالف على ذلك ويأتي

 أن يقتضي الذي الحرية، فى والحق البرا ة افتراض مبدأ إلى استنادا 98محاكمته انعقاد لحين عنه ُيفرج أو معقولة زمنية

 99 االستثنا . هو االحتجاز ي ون

 أمام المثول قبل اطول احتجاز فترات إلى تؤدى للمحاكمة االشخاص تقديم فى التأخير عمليات تفاقم ان إلى باإلضافة هذا

 تنتهك اوضاع إلى يؤدى مما بالفعل، متدنية ت ون قد التي مرافقها وسو  االحتجاز مرافق اكتظاظ فى سببا يعتبر المح مة،

 100الدولية. المعايير

 مبدأ من يعتبر الحق وهذا 101دفاعه، إلعداد ال افية والتسهيالت الوقت جنائي جرم بارت اب اتهامه تم شخص ل ل يحق كما

 اقوالهما إلعداد متساوية فرصة على كليهما حصول يضمن نحو على يعمال ان يجب اللذان واإلدعا  دفاعال بين الفرص ت افؤ

 102 المح مة. هيئة على وعرضها

 فى ومحاميه للمتهم الدفاع إلعداد كافية وتسهيالت القضية ومستندات اوراق على االطالع حق الحق، هذا ويتضمن

 من وسواها والوثائق، اللوائح وكافة وقضيته بالمتهم المتعلقة لمعلوماتا كل المستندات هذه وتشمل 103مناسب. وقت

 قد التي المعلومات ايضا وتشمل اإلثبات(، )مواد اإلدعا  مزاعم تفنيد فى عليها االستناد الدفاع ينوى التي المستندات،

 تخفيف إلى تؤدى أو الدفاع، ججح تدع أو االدعا ، من المقدمة األدلة مصداقية على تؤثر أو المتهم، تبرئة إلى تؤدى

 104 العقوبة.

 

    والتصديق الحكم مرحلة رابعا:
 

 الضابط قبل من عليها والتصديق العس رية المحاكم تصدرها التي األح ام في اإلش اليات من العديد الشهادات ورصدت 

 فى تقديرية سلطة وللمحكمة وادني أقصى حد بين ما تكون العقوبات " ": عصمت.أ " المحامي وقال قانونا، المختص

 براحته  سنة 15 أو سنوات 3  يعطي العسكرية المحاكمات فى والقاضي العسكرية  الطعون محكمة من رقابة دون ذلك

 تكون سياسية بصيغة تصدر اإلحكام لكن بجدية  بالدليل والتعامل يكون ما بأروع القانون تطبق باألقاليم دوائر وهناك

 العام". النائب قضية مثل اإلحكام فى تستخدم عبارات وهذه الجحيم  قاع ومن ومرضى شياطين اإلخوان عبارات: فيها
 

 تقول والتسريبات الواقع ول ن عليها، دليل يوجد ال وقد صدورها، قبل األح ام بمراجعة تقوم ما جهة هناك" أن وأضاف

 لمبدأ اعتبار وال الدفوع، على والرد التسبيب دون ل ن غالبا القانون مع متوافق الش ل حيث من الح م أن موضحا ،"هذا

 األح ام أن عن فضال شيئا، يرت بوا لم لو حتى معين لف ر منتمى أو لفئة جماعي عقاب هناك أن عن فضال الجرائم شخصية

 “.سجنا سنة 167 مجموعها أح ام على حصل بورسعيد مدينة من شحاتة الله عبد ُيدعى مواطن هناك“و مغلظة

  

                                                 
 .§61  اإلنسان حقوق للجنة 32 العام لتعليقا العربي  الميثاق من (5) 14 والمادة الدولي  العهد من (3)9 المادة98

 الدولي. العهد من (3)9 المادة 99
 (.2001) )ه( §A/56/44 Doc. UN 95  بوليفيا التعذيب: مناهضة للجنة الختامية المالحظات مثال   ُانظر  100
 العربي. الميثاق من (2) 16 والمادة الدولي العهد من ()ب(3) 14 المادة 101

 . §32 اإلنسان حقوق للجنة 32 العام التعليق 102

 . §32 اإلنسان حقوق للجنة 32 العام التعليق المحامين  دور بشأن األساسية المبادئ من 21 المبدأ 103
 .§33 االنسان حقوق للجنة 32 العام التعليق 104

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=CCPR/C/GC/32&referer=/english/&Lang=A
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/56/44
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=CCPR/C/GC/32&referer=/english/&Lang=A
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=CCPR/C/GC/32&referer=/english/&Lang=A
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=CCPR/C/GC/32&referer=/english/&Lang=A
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 العقوبة تتناسب ال أنه منها والتصديق الحكم مساري في االنتهاكات من العديد "علي .ح" المحامي قال جانبه من

 أكثر أن كما الحكم  فى رأفة وال دائما  األقصى بالعقوبة حكمه القاضي يصدر كما المرتكب  الجرم م  بها المحكوم

 ردود عن عبارة وتكون االحيان بعض فى إال الدفاع يبديها التي عالدفو كل على رد فيها يوجد ال العسكري القضاء أحكام

 قانونية. كونها من اكتر دبلوماسية

 

 لجميع واحد القانوني الموقف ان مع التهمة لنفس مختلفة أح ام ويوجد جزافية، األح ام أن "م.سليمان" المحامي وأضاف

 تتناسب وال جزافية، األح ام أن " م.نور " المحامية تؤكد فيما لألح ام، تسبيب وجود عدم مع القضية ذات فى المتهمين

 خالف على اسست لجماعة االنضمام تهمة على يعاقب أنه عن فضال عقوبة، أشد القاضي يوقع ودائما االتهام مع العقوبة

 على يعاقب العس رية المحاكم فى ول ن إثباته يم ن ال االنضمام أن المفترض من أنه مع سند بدون القانون أح ام

 .الح م صدور تاريخ من أشهر 10 خالل ي ون ما عادة األح ام على التصديق أن كما اإلثبات، عدم مع حتى االنضمام

 

 المصدق والضابط صدوره، بعد الح م مسودة على بالحصول السماح في تعنت هناك أن إلى "حسين.ع" اميالمح وأشار

 أو مرافعة أي حضور دون يشا  ما يفعل ان وله الدفاع من واحدة كلمة يسمع أن دون يخففه أو يلغيه أن إما الح م على

 ويأخذون مختلفة ألشخاص متباعدة بتواريخ مختلفة لوقائع متفرقة محاضر مجموعة عن تصدر األح ام أن عن فضال دفاع،

 تسبيب بدون مواطنا 200 من ألكثر سنة 15ب ح م اإلسماعيلية كلى بجنايات ليثي خالد القاضي أن مؤكدا العقاب، نفس

 تالمحاكما أن عن يقال ما وحول أساسه، من الواقعة م ان في المتهم وجود عدم تثبت التي األوراق بعض وجود مع للح م

 تعنى ال الناجزة فالمحاكمة ليثي، خالد القاضي مع األمر لهذا تعرضت " ": حسين ع " المحامي أضاف ناجزة، تعتبر العس رية

 ".معي وحدث يحدث كما ودفاعه المتهم حقوق إهدار

 

 فى للقاضى رد مفيش " س": حمدي. " المحامي قال العسكري  القاضي رد إمكانية مدي حول سؤال على رده وفى

 هتحب " كدة عملت ولو العسكرية  المحاكم

 

 القضاء في تدخل يعتبر التصديق أن مؤكدا القوانين  لنصوص وفقا تصدر ال األحكام أن "س. حمدي" المحامي وأضاف

 ،القضاء شئون في تدخل ألنه تماما اقبلها وال وفضفاضة مطلقة المصدق للضابط المخولة السلطة عن فضال والحكم

 ولم واسعة بسلطات يتمتع الذي المصدق من عليه التصديق يتم بالح م النطق بعد أنه " حسين ع " المحامي يري فيما

 ال كما جمهور  بدون تكون ما دائما العسكرية الطعون محكمة جلسات أن كما اختياره، كيفية أو وضعه على القانون ينص

 األساس من واعتماد التسبيب فى قصور فهناك األن حتي معيار يوجد فال تأييده أو بالنقض الطعن لرفض أساسا يوجد

 الحربية. والمخابرات الوطني واألمن الجنائية المباحث تجريها تحريات على

 

 محاكمة بعد إال المتهم على العقوبة توقيع يجوز ال حيث العادلة، المحاكمات فى والضمانات للحقوق بالمخالفة هذا ويأتي

 االنسان كرامة تحترم ان يجب حال أي وعلى الدولية، المعايير مع العقوبات تلك تتناسب ان ويجب ادانته، إلى انتهت عادلة

 يجوز وال 105القانون، فى عليها ومنصوص محددة المح مة بها تقضى التي العقوبات ت ون ان يجب السجون، فى المحتجز

 الجماعية العقوبات الدولية المعايير تحظر الشأن هذا وفى .قانوناا  المجرم الفعل مرت ب الشخص على إال العقوبات توقيع

 الذي الجرم مع متناسبة المتهم على المح مة توقعها التي العقوبات ت ون ان ويجب 106.الطوارئ حاالت فى حتى تماما،

  .اقترفه

  

                                                 
 )2008(§140. األوروبية للمحكمة الكبرى الغرفة )  04 / 21906 قبرص( ضد كافكاري  105

 .األفريقي الميثاق من (2)7 المادة  11§  اإلنسان حقوق للجنة 29 العام التعليق 106

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/hrc-gc29.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/a005.html


 

 

35 

 

 الفريق دعا ولهذا 107 .درجة اعلى مح مة أمام االستئناف فى والحق اختياره من بمحام االستعانة فى المتهم حق كما

 أمام مدنيين اشخاص بمحاكمة تسمح التي وانتقالي استثنائي بوضع تمر التي الدول التعسفي باالحتجاز المعنى العامل

 يحاكم حتى مختصة مدنية سلطة أمام العس رية المحاكم اختصاص فى الطعن من المدنيين تم ين إلى العس رى القضا 

 توفرها التي تلك من اقل المحاكم هذه أمام العادلة المحاكمة ضمانات االحيان اغلب ففي 108 .عيالطبي قاضيه أمام المدني

 109.العادية المحاكم

 

 بالنقض الطعن مرحلة خامسا:

 

 فقال مصر، فى العس رية المحاكم أح ام على بالنقض الطعن مرحلة اثنا  االنتهاكات من العديد الشهادات ورصدت

 الطعن مذكرة بإيداع المحامي ويقوم محبسه من ذلك المتهم يقرر بأن إما األح ام على الطعن يتم ": عصمت.أ " المحامي

 المحامي ويوكل يقرر المحبس فى المتهم أن مضيفا "بالتوكيل الطعن ويودع المتهم يقرر أن أو المح مة كتاب بقلم بالنقض

ا 60ال مدة نهاية فى إال التوكيل يصل وال بالنقض بالطعن  االحيان، بعض فى قبوله يتم ال وبالتالي (النقض تقديم مدة) يوما

 اإلطار هذا في به والمعمول المح مة، من بالنقض الطعن فى الصادر الح م مسودة على الحصول يستحيل انه عن فضال

 ".وهات ادفع" شعار هو

 

 وال يوما، 60 خالل تقديمه ويتم الجلسات ومحضر الح م صورة إلى نحتاج الطعن لتقديم" أنه "علي .ح" المحامي ويضيف

 يجعل ما وهو والطعن األوراق إليداع مطلوبة جدا ضخمة مبالغ هناك أن عن فضال النقض، مذكرة إلعداد كافي وقت يوجد

 ".الدفع تثبت أوراق أي يوجد ال وطبعا المبلغ لتخفيض يتحايل المحامي

 فى الطعن من المحامي يمكن ال كما المحكمة  حيادية في للطعن ألحد فرصة يوجد ال أن“ .سليمان" المحامي وأضاف 

 بات حتى اإلجراءات مباشرة على فقط المحامي دور واقتصار القضاء على السياسة سيطرة ظل في المحكمة  دستورية

 طلبات لخمسة حاجتي ومعني جنيه ألف 20 يتطلب القضية تصوير" أن إلى مشيرا صوريا  العسكري القضاء أمام دوره

 متهم وكل ألف  300 ب فالتصوير عسكري 2016 لسنة 357 رقم القضية“ :ذلك على ومثال جنيه ألف 100 يبقى

 ". جنية 1000 دف 

 

 ح م بعد الح م تخفيف فى الحق له العس ري العام المدعى بالنقض الطعن مرحلة فى أنه الي " محمد .أ" المحامي وأشار

 أنه موضحا العس رية، الجنايات مح مة بح م المتهم إعالم تاريخ من النقض إليداع يوما 60 الك فترة حساب ويتم النقض،

 من المقدم بالنقض الطعن العسكرية الطعون محكمة رفضت شرك " "عرب باسم إعالميا المعروفة القضية فى

 الدولية. والمواثيق فلالط لقانون مراعاة دون فيه اإلعدام حكم تنفيذ وتم قاصرا كونه رغم سيد الرحمن عبد الطفل

 

 اعلي مح مة إلى يلجأ ان جنائي جرم بارت اب ادانته تم متهم ل ل لحق المخالفات من العديد بوجود القول يم ن لذلك وفقا

 إلى تهدف التي العادلة، المحاكمة اركان من االستئناف فى الحق ويعتبر عليه. المقررة والعقوبة ادانته ح م لمراجعة درجة

 110وباتة. نهائية اجرائية، أو قانونية سوا  اخطا ، على المترتبة اإلدانة تصبح ال أن ضمان

 

 

 

                                                 
 .22و 14 §§  اإلنسان حقوق للجنة 32 العام التعليق 107

  .§A/HRC/7 Doc. UN (2008) 28/4 القسري  باالختفاء المعني العامل الفريق 108
  15و 3و 2و 1 المبادئ ؛22§  اإلنسان حقوق للجنة 32 العام التعليق الدولي  العهد من 14 والمادة العالمي  اإلعالن من 10 المادة 109

 E/CN4. Doc. UN 2006/58/  .العسكرية المحاكم خالل من العدل إقامة تحكم التي المبادئ مسودة من
 الدولي. العهد من (5) 14 المادة 110

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=CCPR/C/GC/32&referer=/english/&Lang=A
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/7/4
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/7/4
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/7/4
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=CCPR/C/GC/32&referer=/english/&Lang=A
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=%2520E/CN.4/2006/58
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 المحاكمة أثناء االنتهاكات أبرز ثانيا:

 سرد يلي وفيما المحاكمة فترة أثنا  العس رية المحاكم أمام المحاكمين المدنيين لها يتعرض التي االنتهاكات وتتنوع تتعدد

 الدراسة. محل قضية 115 من استخالصها تم التي االنتهاكات تلك ألبرز

 العس ري القضا  واستقالل حيدة عدم .1

 سطور في السياسي ومعتقده رأيه بإبدا  العس ري القاضي قيام من العس رية المحاكم من الصادرة األح ام تخل لم

 القاضي يقوم أن خطورة من الرغم وعلى أخرى. أحيان في األح ام سطور بين ومستترة أحيان، في فجة بطريقة أح امه

 الماثلين للمتهمين مخالفة كانت إذا ما حالة في خصوصا أخرى مواضع في أو الجلسات انعقاد أثنا  السياسية بآرائه بالجهر

 إظهار في فقط ليس بينهم فيما يبدو ما على تسابقوا العس ريين القضاة ل ن الحياد، صفة للقاضي يتوافر حتى أمامه

  اآلرا . تلك أح امهم ضمنوا وإنما مصر، في األحداث بشأن ةالسياسي آرائهم

 2013 لسنه 154 برقم المقيدة االسماعلية كلى عس رية جنايات 2013 لسنه 391 رقم القضية فى المثال سبيل وعلى

 ثوره اعقاب فى الدعوى تلك واقعات ولدت نصه" ماب مدوناته فى الح م استهل االسماعيلية، جزئي عس رية جنايات

 ثالثين عن تزيد بأعداد الوطن ربوع كافه فى المصري الشعب جموع فيها خرج والتي عشر وثالثة الفين عام يونيو من الثالثين

 جماعتهم اال وطن يوما لهم ي ون ولن لم جماعه لح م رافضين والنسا  وال هول والرجال الشباب من حراا  أبياا  مصري مليون

 فصدرت ونفيس غالى هو ما كل وحرق الوطن بحرق فهددوا الشعب جموع لرغبه ينصاعوا لم والذين لمرشدهم اال والئاا  وال

 الترهيب ذلك في ان ظناا  والتخريب العنف انواع كافه بإنتاج المحافظات كافه فى وقواعدهم الوسطى قياداتهم إلى االوامر

 الفين لعام يناير من والعشرين الخامس لثوره تصحيحا جا  والذى اختاره الذى الصحيح الطريق عن الشعب بجموع يحيد قد ما

 الظلم رافضين والمساواة والعدالة الحرية تحقيق هدفهم كان أطهار شباب بها قام التي الثورة تلك ميالديه عشر واحد

 ان رفضوا من الفساد على ثائر ل ل نبراس فهم ربالثوا القول عليم فحق والنفيس بالغالي ذلك سبيل فى مضحين والفساد

 الجماعة" تح مهم

 أفقد مما لها السياسية الميول ابراز فى الح م عنها وأفصح سلفا ت ونت التي المح مة عقيده لفساد الح م يعيب بما

 الجنائية. ىعل فيها السياسية الخصومة طغت وقد المحاكمة وجا ت عدالته فى مش وك الح م وبات حيادتها المح مة

 استقرت التي المبادئ خالل من السياسي والهوى الف ري الميل عن ونزاهتها حيدتها تستمد القضائية األح ام كانت ولما

 وحيدة العدالة مبادئ وهي – أال – العالم ودساتير االنسان لحقوق العالمي الميثاق فى عليها ونص اإلنسانية ضمير فى

 جماعة على الهجوم من ورد بما بقضائه والتمهيد ديباجته فيه الح م يصدر ان المبادئ تلك مع يتفق فال والحريات، القضا 

 الحيدة. عدم خطأ فى اوقعته مما وصفها بما الح م وصفها

 والمشوب مدوناته بصدر ورد بما صله ثمة يربطها ال اتهامات، من بها ورد وما الح م فيها الصادر الدعوى واقعه أن وحيث

 فى سار قد الح م وان السيما اإلحالة بأمر الواردين والوصف القيد يخالفها وبما جماعه على السياسي والهجوم بالميل

 أفسد قد المح مة عقيده وش ل كون الذي السياسي بالرأي االستدالل ي ون ثم ومن والوصف القيد ذات معتمدا قضائه

 االستدالل. فى والفساد الحيدة عدم بسبب الح م

 وأن الطبيعي  قاضيه إلى المتقاضي اطمئنان وجوب قوامها أصولية قاعدة على يتأس  القاضي حياد مبدأ أن المقرر من"

 وتوفير بتدعيم القضاء لشؤون المنظمة التشريعية األحكام وصرحت هوى  أو تحيز دون وحده الحق عن إال يصدر ال قضاءه

 السبيل يجد أن الحيدة هذه في التأثير مظنة إلى تؤدي أسباب لديه كان إذا المتقاضي حق عن تغفل لم كما الحيدة هذه

 نظر عن القاضي رد فى حقه فى قام فقد ثم ومن دعواه  فى القضاء وبين المظنة تلك شأنه فى قامت من دون ليحول

 ".ذاته التقاضي بحق ترتبط التي ساسيةاال الحقوق من كحق بعينه نزاع

 ق 132 لسنة 1184 برقم المقيد الرد فى القاهرة استئنا  محكمة حكم



 

 

37 

 السويس، عس ري جنايات 2014 لسنة 208 رقم القضية في بالسويس العس رية المح مة ح م كان المنهاج نفس وعلى

 وجدانها، إليها وأطمأن المح مة حصلتها حسبما الدعوى واقعة تخلص "وحيث أنه: ح مه في العس ري القاضي أورد حيث

 الشعب خروج وعقب أنه المحاكمة، بجلسات نهابشأ دار وما تحقيقات، من فيها تم وما األوراق مطالعة من مستخلصة

 األمنية األوضاع لتردي نظرا مرسي، محمد المعزول الرئيس برحيل مطالبين 2013 عام عارمة شعبية ثورة في المصري

 الشعب إلرادة المتطرفة اإلسالمية والجماعات اإلخوان تنظيم يمتثل لم مطالبها الثورة حققت إن وما للبالد، واالقتصادية

 الح م" إلى المعزول الرئيس بعودة مطالبين مظاهرات في وخرجوا

 مهما القضا  أن وحيث المصري، الشعب من طائفه على السياسي بالهجوم قضائه مدونات استهل وقد الح م أن وحيث

 لضمان وحقوقهم وحياتهم الناس حريات على أمنا ومالذاا  صماماا  يبقى ان بد فال قاعدته دنت أو عدتوتبا وردا ه، زيه اختلف

 يعيبه مما بمدوناته خالف محل سياسية بشواهد استدل الح م أن وحيث االجتماعية، ووحدته وأمنه الوطن استقرار

  بالفساد.

 وحرية السلمي التظاهر في الحق العس ري القاضي جرم ،القاهرة شمال عس ري جنايات 2014 لسنة 319 رقم القضية وفي

 في استقر حسبما الواقعة تتحصل " ح مه صدر فى أورد حيث للنظام، معارضة وجماعات ألحزاب واالنتما  والتعبير الرأي

 وتنفيذا ة،المنوفي بمحافظة السادات، شرطة مركز بدائرة 2014 / 8 / 12 بتاريخ أنه وجدانها إليه واطمأن المح مة يقين

 عنها يخطروا أن دون سياسية، مظاهرة في مجهولين وآخرين المتهمين... من كل شارك اإلرهابية اإلخوان جماعة لغرض

 الجمهور، أمام فيه نظموها الذي الطريق قاطعين العام، والنظام باألمن فيها مخلين القانون، حدده الذي بالطريق

 أرادوا وقد خطر، في العام السلم يجعل أن شأنه من بش ل أشخاص خمسة من أكثر من م ون تجمع في بذلك متجمهرين

 أعمالهم". أدا  في العامة السلطة رجال على والتأثير األشخاص على اعتدا  جرائم ارت اب التجمهر ذلك من

 تمجيد إلى امتد اوإنم العس رية، المحاكم أح ام في والتعبير الرأي وحرية التظاهر في الحق تجريم على فقط األمر يقف لم

 القضية في الصادر الح م وصف حسب علي اإلرهابية الجماعة ضد قامت التي م2013يوليو 3 أحداث بعد العس ري الح م

 أسقطت عظيمة بثوره المصري الشعب قيام وبعد» ح مه: صدر في العس ري القاضي أورد حيث م،2015 لسنة (134) رقم

 األوضاع إلعادة والمؤسسات، القانون دولة إلسقاط اإلرهابية اإلخوان جماعة اهدتج إثرها وعلى اإلرهابية، الجماعة ح م

 إلحراق وغاية وسيلة اإلرهاب اتخاذ على الضالة عقيدتهم استقرت وقد الناس، بين الفوضى إشاعة قاصدين عهدهم، إلى

 .111«الوطن

 أمامه للمحاكمة يمثل أال العدالة من فإنه ح مه مدونات بإقحامه إياه اعتناقه عن وأفصح سياسي رأي للقاضي كان فإذا

 الثانية وفى والمحاباة للمجاملة مجال هناك سي ون االولى فى انه حيث منه، النقيض على أو له مؤيدا ف را يعتنق من

                                                 
 محمد ياسر العقيد وعضوية جابر  الناصر عبد جمال العقيد برئاسة م27/8/2015 بتاريخ الثانية الدائرة بالسوي  للجنايات العسكرية المحكمة حكم 111

 السوي  عسكرية جنايات 134/2015 رقم القضية في أحمد  الدين كمال شريف والمقدم الشناوي 

 يجعل أن القضائية وظيفته يباشر إذ القاضي وعلى القانون  صحيح وفق قائمة  خصومة في فصل هو القضائي "الحكم

 عليه  القانون كمح إنزال ثم ألدلتها  عميق ودرس لوقائعها  صحيح بفهم إال ينال ال ما وهو الدعوى  في الحق وجه بغيته

 على الوقو  عن تشغله مذهبية مبارزة أو فكرية مساجلة في التردي عن نفسه ينزه أن – الناس بين يقضى إذ – وعليه

 استلزم فإذا أسباب  غير على مبنيا حكمه كان فعل هو فإن فيها  النزاع لحسم الالزمة والقانونية الواقعية الدعوى عناصر

 يعتنق أن دون – التقديرية سلطته حدود في – ذلك له كان األفكار بين ويقاي  المبادئ بين نيواز أن الدعوى في الفصل

 تعارفت وما الجماعة ضمير في استقر ما يناهض رأيا أو منير  كتاب وال هدى وال علم له يشهد ال فكرا السبيل هذا في

 خاطئا" قانونلل وتطبيقه فاسدا  استدالله كان فعل فإن وقانونها  دستورها في عليه

 – 1 / 69 قاعدة 0 380 ص – 1 ج 51 س – المدنية النقض محكمة أحكام مجموعة 2000 / 3 / 1 جلسة مدني )نقض

 ق( 69 لسنة 2972 رقم طعن
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 دساتير ومنها العالمية الدساتير حرصت فقد لذلك عليها، المجنى هي عدالةال ست ون النهاية وفى لع سهما، مجاال سي ون

 الدستوري المشروع ووضح مستقله، جهة القضا  ان على منها بالنص القضا  حيده مبدأ اقرار على العربية مصر جمهوريه

 ادارات مجالس فى المشاركةب أو بالسياسة باالشتغال ومنعهم للعزل قابليتهم عدم على بالنص القضا  حيده تضمن قواعد

 تأثره أو التأثير وعدم القضا  لحديه ضمان كله وذلك القانون، مجال فى بالتدريس حتى أو االخرى المؤسسات أو  الهيئات

 أخرى. بعوامل

 مبدأ خاصة العادلة، المحاكمة بمعايير المتعلقة المسائل من كثير العس رية المحاكم أمام المدنيين محاكمة تثير لذا

 بالعهد صريح نص وجود عدم من وبالرغم العس رية، المحاكمات فى له وجود ماال وهو واالختصاص والحيدة االستقاللية

 ت ون ان يتطلب الدولي العهد ان إال المتخصصة، أو الخاصة المحاكم إنشا  حظر عن والسياسية المدنية للحقوق الدولي

 كافة على تطبيقها يجب العادلة المحاكمة حقوق ان إلى ضافةباإل اختصاص. وذات ومستقلة محايدة المحاكم كافة

 112 المحاكم. كل فى الجنائية االجرا ات

 المدنيين قضايا بنظر العس رية المح مة اختصاص بعدم الدفع رفض .2

 القانوني مصدره قانونى دفع هو إليها المحالين المدنيين قضايا بنظر والئيا الموضوع مح مة اختصاص بعدم الدفع يعد

 25 رقم القانون من والسادسة والخامسة الرابعة المواد وهي صحيحا تطبيقا اإلجرائي القانون مواد تطبيق بضرورة ويتعلق

 وحماية تأمين بشأن 2014 لسنه 136 رقم بقانون القرار من والثانية األولى والمادتين العس رى القضا  بشأن 1966 لسنه

 فى النظر وجه به يتغير جوهريا دفع وأنه الدعاوي، بموضوع ويتعلق ومنتج مؤثر دفع وأنه والحيوية، العامة المنشآت

  مصيرها. قبوله على ويتوقف القضايا

 عن الناشئة الدعاوى جميع في بالنظر المختصة هي العادية المحاكم وان األصل هو العادي القضا  أن المقرر من كان لما

 اال ليست العس رية المحاكم ان حين في مرت بها شخص كان أيا العام العقوبات لقانون وفقا للجريمة الم ونة االفعال

 معينة صفة أساس على مرت بها شخص وإما تنظرها التي الجرائم خصوصية إما مناطه استثنائي اختصاص ذات خاصة محاكم

 1971 لسنه 109 رقم الشرطة هيئة وقانون 1966 لسنة 25 رقم العس رية األح ام قانون أجاز وان وانه فيه توافرت

 في وال القانونين في ليس أنه اال المتهمين، من خاصة فئة ومحاكمة معين نوع من جرائم ظربن العس ري القضا  اختصاص

 الفصل حتى تحقيقها من ابتدا  الدعوى مراحل كافة مستوى على باالختصاص القضا  ذلك انفراد على نص آخر تشريع أي

  .خاص قانون بمقتضى أو العام القانون بموجب عليها معاقب الجريمة ت ون أن ذلك في يستوى فيها،

 

 العس رية المحاكم خول التي القضايا في الفصل في حقها العادية المحاكم يسلب لم 1923 لسنة 15 رقم القانون أن كما

 25 رقم القانون مثل السابقة التشريعات من غيره خلي كما خلي قد 2014 لسنة 136 الرقيم بقانون القرار ان كما نظرها،

 التي الجرائم هذه في غيرها دون وحدها بالفصل العس رية المحاكم انفراد علي النص من الالحقة تهبتعديال 1966 لسنة

 بقانون القرار من الثانية المادة في النص االصل هذا من يغير وال بها، المرتبطة الجرائم وال نظرها العس رية بالمحاكم أناط

  العس رية النيابة إلى الجرائم بهذه تعلقةالم للقضايا العامة النيابة إحالة من 2014 لسنة 136

                                                 
 القضائية. السلطة استقالل بشأن األساسية المبادئ من 5 المبدأ 112

 أحكامها من تجعل عضوية وحدة إطار في تتكامل ولكنها بينها فيما تتنافر أو تتصادم أو تتعارض ال الدستور نصوص ان األصل”

 عن يعزلها ال استقالال النصوص من غيره عن يستقل محدد مضمون منها ن  لكل يكون ان مؤداه بما ومتماسكا متآلفا نسيجا

 في مصالحها لدعم اقوم الشعبية ةاالراد ارتأته ما يعك  الذي البنيان ذلك مجموعها في منها يقيم وانما البعض بعضها

 النهائية الغاية عن بها يبتعد بما الدستورية النصوص تفسر ان بالتالي يجوز وال واالجتماعية واالقتصادية السياسية المجاالت

  "االجتماعي محيطها عن منفصلة مثالية قيما باعتبارها أو الفراغ في هائمة بوصفها اليها ينظر ان وال منها المقصودة

 ق 13 لسنة 11 رقم قضية 8/7/2000 فى الصادر العليا الدستورية حكم
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 االفصاح إلى لعمد الجرائم من نوع اي في سواها دون وحدها بالفصل العس رية المحاكم أفراد أراد قد الشارع كان لو ألنه

 رفضت االس ندرية، عس ري جنايات 2015 لسنة 64 رقم القضية ففي. المماثلة األحوال في منهجه غرار علي صراحة عنه

 مذكراتهم فى ذكروه ما إلى استنادا المحامين به تقدم أن بعد وذلك الدعوي بنظر والئيا اختصاصها بعدم الدفع المح مة

 المنشاة إحدى على االعتدا  جرائم من بجريمة العس رية الجنايات لمح مة الطاعون يحال لم حيث " نصه ما المح مة إلى

 ماكينات لهما التابع دمنهور فرعى واألهلي مصر بن ي ان باعتبار العس رية للصفة الم تسبة العامة المرافق أو العامة

 يد تحت ي ن ولم العس رية الصفة لها تتوافر ولم مدنية صفة ذات عامة أموال الدعوى موضوع االعتدا  محل الصرافة

 الوالئي االختصاص قادانع شروط توافر عدم يؤكد الذى األمر الدعوى، أوراق واقع من ذلك يثبت ما الموضوع مح مة

 مستوفياا  الدعوى بنظر والئيا الموضوع مح مة اختصاص بعدم الدفع معه ي ون مما – الدعوى بنظر الموضوع لمح مة

 والقانون" الواقع فى صحيح أساس على وقائماا  القانونية شرائطه ل افة

 دفاع من المبدئ الدفع طلب  مةالمح رفضت االسماعيلية، كلي عس ري جنايات 2015 لسنة 361 رقم القضية وفى

 بإنشا  الخاص 1980 لسنة 105 القانون من م رر 3و 3 المادة لنص إعماال الدعوي بنظر والئيا اختصاصها بعدم المحامين

 .1996 لسنة 12 رقم الطفل قانون من 122/2 المادة نصم كذا العليا، الدولة أمن محاكم

 من المبدئ الدفع على ح مها حيثيات فى المح مة رد جا  القاهرة غرب عس ري جنايات 2015 لسنة 20 رقم القضية وفي

 القرار صدور قبل االتهام محل الواقعة لحدوث الدعوى بنظر والئيا العس ري القضا  اختصاص بعدم المتهمين دفاع

 عليه مردود وذلك "... صدوره قبل حدثت التي الوقائع على رجعى بأثر سريانه جواز لعدم 2014 لسنة 136 رقم الجمهوري

 في ون بذلك االصيل االختصاص صاحب النواب مجلس غيبة في الجمهورية رئيس من صدر قد الذكر انف بقانون القرار بأن

 قد القرار وكان الدستور من 156 المادة بمقتضى سلطته وفق بقوانين القرارات تلك إصدار ذلك حيال الجمهورية لرئيس

 والممتل ات الحيوية والمرافق العامة المنشآت جميع على العس رية المنشأة صفة اسباغ على االولى مادته فى نص

 ال هربا  لمحول العمدى التخريب هو للمتهمين المسند االعتدا  محل وكان ح مها في وما ال هربا  وشب ات وابراج العامة

 ألزمت قد القرار ذات من الثانية المادة توكان ال هربا  لوزارة ومملوك العامة المرافق من وهو باألوراق تفصيال المبين

 لالختصاص المعدلة القوانين ان المقرر من كان لما العس رية، النيابة إلى الجرائم بهذه المتعلقة القضايا بإحالة العامة النيابة

 كانت مما ضبع بنقل قائمة مح مة اختصاص من القانون عدل فاذا االجرا ات قوانين شأن ذلك فى شأنها فورى باثر تطبق

 وال مختصه تصبح االخيرة الجهة هذه فان اخرى قضائية جهة أو مح مة إلى القديم للقانون طبقا القضايا من بنظره مختصه

 امامها المتهمين ومثول للمح مة االحالة بعد وال الجديد القانون نفاذ بعد عمل اختصاصها عدل التي للمح مة ي ون

 ويعد القضائية للجهات االختصاص تعديل كان وانما جرائم أو عقوبات يقرر لم بقانون لقرارا ان اذ رجعى باثر القانون تطبيق

 سند.." غير على الدفع

 منشآت الحيوية وهيئاتها الدولة مؤسسات اعتبارب الجمهورية رئيس بقرار الصادر القانون أن من هذا الح م اليه ذهب فما

 على حتى تطبق التي االجرائية القوانين قبيل من يعد بها المتعلقة الجرائم بنظر العس ري القضا  يختص ثم ومن عس رية

 على القياس في خطأه عن فضال القول هذا ان اذ للقانون، اخرى مخالفة فهو القانون صدور قبل وقعت التي الوقائع

 االحوال من بحال يم ن ال ذلك( خطأ عن النظر )بغض عس رية مؤسسات الدولة مؤسسات كل اعتبار الن اإلجرائية القوانين

 كهربا  محول أو كهربا  برج على الواقع االعتدا  باعتبار الفعل تجريم في إنشائية قاعدة هي وانما اجرائية قاعدة اعتباره

 األصلح فالقانون للمتهم أصلح قانون صدور هو القوانين رجعية عدم استثنا ات ماه كان ولو عس رية وحده على كاعتدا 

  القديم، القانون في موجودا ي ن لم حقا يعطيه أو عليه العقوبة غلوا  من يخفف للمتهم

 ارتكاب وقت المفعول ساري كان الذي القانون تطبيق وجب بالمتهم ضاره واالختصاص القضائي التنظيم قوانين كانت )إذا

 ضمانات من تنتق  أنها ينفى ال ذلك فإن العدالة  سير حسن اجل من كلها االجرائية القوانين بأن القول يقبل وال الجريمة

 االحوال( حسب على فيها تزيد أو المتهم

 (72صت1993 السابعة الطبعة الجنائية االجراءات قانون في الوسيط-سرور فتحي احمد )دكتور
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 لسنة 136 رقم القانون بسريان قضى الح م ان اذ تماما ذلك ع س هي الح م ارساها التي القاعدة هذه فان ثم ومن

 بنظر االختصاص نقل حين للمتهمين القانوني بالمركز القانون هذا اضر اذ للمتهم اسوأ قانونا كونه رغم رجعى بأثر 2014

 تطبيق في الخطأ بعيب مشوبا الح م يجعل بما العس ري القضا  إلى الطبيعي قاضيهم من اليهم المسندة افعالهم

 وتأويله. القانون

 بعدم الدفع على ح مها مسودة فى المح مة رد جا  االسماعيلية كلي عس ري جنايات 2014 لسن 365 رقم القضية وفى

 التي الدعاوى نظر العس رى بالقضا  اناط قد 2014 لسنه 136 بقانون القرار "إن نصه ما الدعوى بنظر المح مة اختصاص

 القضا  اختصاص في ون المتهمين قبل االوراق تضمنتها التي الجرائم وهي يويةوالح العامة المنشاة على اعتدا ات تتضمن

 ذي غير على البتنائه عليه ولتعول الدفع ذلك عن المح مة تلتفت ثم ومن القانون صريح صادف قد الجرائم بتلك العس رى

  القانون" أو الواقع من سند

 الخامسة المادة فى نص وقد القانون سريان وقت إلى تنظر لم مةالمح  ان حيث القانون صريح مع يتفق ال الذي الرد وهو

 تلك واقعة ان حيث عليه، الرد المح مة تجاهلت أو المح مة فات ما وهذا لنشره التالي اليوم من تطبيقه على القانون من

 قد والحيوية العامة المنشاة وحماية تامين شأن فى 2014 لسنه 136 بقانون القرار وان 2014 سبتمبر 5 بتاريخ الدعوي

 .2014 اكتوبر 27 بتاريخ الرسمية الجريدة فى ونشر صدر

  الدفاع بحق االخالل .3

 غير محاكمة فى اإلنسان حقوق انتهاكات تقع ما كثير العس رى القضا  أمام المدنيين محاكمة أثنا  أنه إلى اإلشارة تجدر

 القضايا من العديد في أثاروها التي المحامين دفوع على الرد في االلتفات عدم العس رية المحاكم اعتمدت وقد عادلة،

 سوا  التعذيب تحت كانت أو ومعنوي مادي إكراه وليدة كانت المتهمين من العديد اعترافات وأن االتهامات تلفيق حول

 ودون دليل، أي دون وفقط، االعترافات لتلك اطمأنت قد بأنها ترد المح مة أن على االحتجاز، أماكن أو العامة النيابة في

 .تلك التعذيب وقائع في التحقيق أو النظر

 وهذا 113دفاعه، إلعداد ال افية والتسهيالت الوقت جنائي جرم بارت اب اتهامه تم شخص ل ل لحق خالف على هذا ويأتي

 فرصة ىعل كليهما حصول يضمن نحو على يعمال ان يجب اللذان واإلدعا  الدفاع بين الفرص ت افؤ مبدأ من يعتبر الحق

 114 المح مة. هيئة على وعرضها اقوالهما إلعداد متساوية

 فى ومحاميه للمتهم الدفاع إلعداد كافية وتسهيالت القضية ومستندات اوراق على االطالع حق الحق، هذا ويتضمن

 من واهاوس والوثائق، اللوائح وكافة وقضيته بالمتهم المتعلقة المعلومات كل المستندات هذه وتشمل 115مناسب. وقت

 قد التي المعلومات ايضا وتشمل اإلثبات(، )مواد اإلدعا  مزاعم تفنيد فى عليها اإلستناد الدفاع ينوى التي المستندات،

 تخفيف إلى تؤدى أو الدفاع، حجج تدع أو االدعا ، من المقدمة األدلة مصداقية على تؤثر أو المتهم، تبرئة إلى تؤدى

 116 العقوبة.

                                                 
 العربي. الميثاق من (2) 16 والمادة الدولي العهد من ()ب(3) 14 المادة 113

 . §32 اإلنسان حقوق للجنة 32 العام التعليق 114

 . §32 اإلنسان حقوق للجنة 32 العام التعليق المحامين  دور بشأن األساسية المبادئ من 21 المبدأ 115
 .§33 االنسان حقوق للجنة 32 العام التعليق 116

 القانون بموجب عليه معاقب عنه االمتناع أو اتيانه ليكن لم ارتكابه  عن امتن  أو بالفعل ارتكبه فعل عن شخ  إدانة يجوز ال

 ظرو  أي تحت به العمل إيقا  يجوز ال رجعى بأثر الجنائي القانون تطبيق على الوارد الحظر وها إتيانه. وقت الدولي أو الوطني

 الطوارئ. حاالت فى حتى

 الدولي العهد من (1) 15 للمادة

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=CCPR/C/GC/32&referer=/english/&Lang=A
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=CCPR/C/GC/32&referer=/english/&Lang=A
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=CCPR/C/GC/32&referer=/english/&Lang=A
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 لسنة 72 رقم القضية في ولى(ألا )الدائرة باإلس ندرية للجنايات العس رية المح مة ح م حيثيات في المثال، سبيل على

 فإن» قائلة: بذاتها، دليالا  تصلح ال وأنها إجراؤها تم التي التحريات بطالن دفع من المتهمين دفاع أثاره ما على ردت 2015

 كونها إليها واطمأنت الوطني" منأل"ا بمعرفة إجراؤها تم يالت التحريات إلى اطمأنت قد المح مة بأن عليه مردود ذلك

 المرت بة، الواقعة وعلى الحال، واقع من إجرائها تم تحريات بأنها واقتنعت أجراها، من وصدقت وواضحة، صحيحة تحريات

 جا ت الوطني" نمأل"ا تحريات بأن الدفاع دفعه ما أن بجانب انحرافها، بعدم مقتنعة جديتها إلى المح مة اطمأنت ثم ومن

 هي الوطني" منأل"ا بمعرفة إجراؤها تم التي التحريات بأن عليه مردود ذلك فإن جنائية إجرا ات (23) للمادة بالمخالفة

 كافة تتخذ أن القانون لها كفل والتي الواقعة، في التحقيق المتولية العامة النيابة من صادر قرار على بنا ا  تمت تحريات

 لما طبقاا  الجنائية، الدعوى على مينةألا هي أنها بحسبان الواقعة، حقيقة إلى الوصول بغية التحقيق اتوليه حال اإلجرا ات

 ومن ،«والقانون الواقع صحيح مصادفته لعدم جانباا  الدفع ذلك المح مة نحت فقد ثم ومن والقانون، الدستور في ورد

 بحد كافياا  دليالا  واعتبارها الوطني" منأل"ا تحريات على دباالستنا المح مة وتمسك إصرار مدى جلياا  يتبين الحيثيات هذه

 البالد. في تقاض درجة أعلى المصرية، النقض مح مة أرستها التي القانونية للقواعد بالمخالفة وذلك ذاته،

 النيابة ارقر ببطالن المتهمين لدفاع المح مة أغفلت اإلسماعيلية، كلي عس ري جنايات 2015 لسنة 95 رقم القضية فى

 المتهمين، على القبض بعد االذن ولصدور ومنعدمه بل جديه غير تحريات على البتنائه وذلك والتفتيش بالضبط الصادر العامة

 ما إلى اثره ينسحب الباطل االجرا  أن ذلك " القضية فى بالنقض الطعن مذكرة سطرته لما وفقا باطال الح م يجعل ما وهو

 اصدرت عليها وبنا  وم تبيه ومنعدمه جديه غير ألنها ذلك باطله جا ت التحريات ان وحيث طالنالب وهو اجرا ات من تاله

 غير واقعه على انصبت التحريات ان بل قائمه أو حاله ليست انها حيث جريمة غير على المتهمين بضبط االذن العامة النيابة

 من ذلك وثابت واألذن التحريات محضر تسطير قبل المباحث حوزة فى كانوا المتهمين أن وخاصة محددة، وغير معلومة

 جا  ما على ترد ولم المح مة بها تحيط لم والتي المستندات حوافظ فى والمقدمة اإلدارية والمحاضر التلغرافية البرقيات

 فيها".

 ضبط الدعوى ماديات من "فالثابت نصه ما فذكرت ح مها اسباب فى الدفع هذا على ردها فى المح مة اكتفت وقد

 المتهمين اقتراف إلى الجدية التحريات ودلت كهربا  محول تخريب فى شروعهما حال متلبسين والثالث الثاني, المتهمين

 وال الدفع هذا تطرح المح مة فان ثم ومن مساكنهم وتفتيش بضبطهم العامة النيابة وأذنت بالفعل تحققت التي الواقعة

 فى المحامين أن خاصة قصور، من يحمله لما الدفاع بحق شديد إخالل ويمثل المح مة من سائغ غير رد وهو عليه" تعول

 التلبس. حاله النتفا  والتفتيش القبض بطالن على الدالة المستندات قد المثال سبيل على القضية هذه

 جزئي عس ري جنايات 2015 لسنة 4 برقم والمقيدة االسماعيلية كلي عس ري جنايات 2015 لسنة 22 رقم القضية وفى

 التلبس حالة النتفا  والتفتيش القبض ببطالن للدفع ح مها إغفال حيث جلينا الدفاع بحق المح مة إخالل جا  المنصورة،

 ب يديه الدفع وعلى وكيديتها، وانعدامها الوطني األمن تحريات جدية بعدم الدفع وعلى إجرا ات، من تالها ما وبطالن

 إلى باإلضافة اإلثبات، شهود أقوال بتناقض الدفع وعلي الدعوى، فى الثبوت أدلة مبانعدا الدفع وعلى وتلفيقه، االتهام

 اسباب فى المح مة ان حيث ومعنويا، ماديا للمتهمين المنسوبة الجرائم اركان توافر بعدم الدفع على أيضا ردها عدم

 الموضوعية الدفوع قبيل من فهي لدفاعا أثاراها التي الدفوع بقيه بشان "اما نصه ما فذكرت التالي بالرد اكتفت ح مها

 اخالل ويمثل مبتسر رد وهو المتهمين"، إدانة فى لها اطمأنت ثبوت أدلة من اوردته بما اكتفا  المح مة عنها تعرض والتي

 حاله النتفا  والتفتيش القبض بطالن على الدليل قدم المتهمين دفاع ان حيث قصور، من يحمله لما الدفاع بحق شديد

 الباطل. والتفتيش القبض لذلك التالية االجرا ات وبطالن سالتلب

 األمر غاية إلى بلوغا   تحققه أن المحكمة فتلتزم الدعوى في الرأي وجه تغيير ت صح لو ت عليه يترتب الذي هو الجوهري الدفاع

 إطراحه. إلى تؤدي سائغة بأسباب عليه ترد أو لدفاعه  تأييدا   المتهم يبديه ما على ذلك تعلق دون فيه

 (214ص 23س القانونية القواعد مجموعة 21/1/1972 )نقض
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 جزئي عس رية جنايات 2013 لسنه154 برقم المقيدة االسماعيلية كلي عس ري جنايات 2013 لسنة 391 رقم القضية وفي

 العس رية ابةالني م تب تحقيق بمحضر الواردة المتهم اقوال بتزوير الدفع " حيث دفعا المتهمين دفاع تقدم االسماعيلية،

 المح مة رد جا  ما وهو عليه" وتزويرها اقواله بتغيير 11/2013 /14 فى المؤرخ محمد السيد العريف/عمر بمعرفة المحررة

 الموضوع مح مة لتقدير تخضع التي الموضوعية الدفاع وسائل من هو بالتزوير الدفع أن عليه فمردود ... " بقولها عليه

 بساط على عليها المطروحة الدعوى لعناصر التدليليه القوة تقدير فى الحرية مطلق لها أن األصل نال بإجابته تلتزم ال والتي

 الدفع ذلك على الرد مجال وفى فإنه سلف مما الرغم وعلى (7/6/2011 جلسة فى ق 80 لسنة 3590 رقم )طعن البحث

 من تضمنه لما االستدالالت جمع حضربم المتهم لسان على وردت التي األقوال تلك إلى اطمأنت قد المح مة فإن

 وعدم الدفع هذا لتنحية بالمح مة حاد الذى األمر وهو الدعوي بأوراق المرفقة الفحص مذكرة صحتها أيدت كثيرة تفصيالت

 القانون" من سند ذي غير على بابتنائه عليه التعويل

 نسبت والتي الح م موضوع العقوبة بشأنها الصادرة بالتهم االعتراف من المتهم تخلص على ينصب الدفع موضوع كان ولما

 والواردة له المنسوبة االقوال على التوقيع على دفاعه" وفق " المتهم اجبار هو التزوير هذا مظهر وكان عليه وزورت له

 نا غير من سلفا والمعد محمد السيد عامر / مجند العريف بمعرفة والمحرر 14/11/2013 فى المؤرخ التحقيق بمحضر

 حيث الدعوى فى النظر تغيير عليه سيترتب الدفع هذا فى الفصل كان ولما اسئلة، ثمة على يجيب ان أو المتهم فيه يسئل

 الذي األمر المتهم برا ة سيترتب وبالتالي فيها التش يك ويحصل للمتهم المنسوبة التهم وتنتفى االتهام أدلة به ستنهار

 . جديا دفعا الدفع هذا يجعل

 ترتب مما فيه بالفصل له تستجب ولم جانبا الدفع هذا نحت قد المح مة ان حيث الدفاع بحق اإلخالل الح م هذا شاب وقد

 برا ته. إثبات من المتهم حرمان عليه

 ردت اإلس ندرية عس ري جنايات 2014 لسنة (237) رقم القضية في باإلس ندرية العس رية المح مة ح م حيثيات وفي

 التعذيب تحت المتهمين قبل من تمت اعترافات على المح مة اعتماد من المتهمين دفاع أثاره ما على العس رية المح مة

 بأن التحريات مجري غانم سعد خالد العقيد بها أدلى اعترافات في المتهمين لسان على نسبت والمعنوي المادي واإلكراه

 خالل من ثبت وتعذيب إكراه وليد كان االعتراف هذا أن المح مة وتجاهلت ضبطه، حال الجريمة بارت اب له أقر األول المتهم

 في المح مة قالت حيث عليه. مجنياا  باعتباره لها نسخة النيابة وخصصت تقريره، في الشرعي الطب أثبتها التي اإلصابات

 هي إذ المح مة، إليه اطمأنت فيما التش يك فحاصلها أخرى دفوع أوجه من األول المتهم دفاع أثاره ما إن وحيث» ح مها:

 هذه به تستقل مما إليه تؤدي ما واستخالص األدلة تقدير في موضوعي جدل من أكثر ت ون أن تْعدُ  ال حقيقتها في

 «.المح مة

 جزئي عس ري جنايات 2013 لسنة 45 برقم المقيدة اإلسماعيلية كلي عس ري جنايات 2013 لسنة 411 رقم القضية وفى

 استجواب ببطالن بالدفع المتهمين دفاع تقدم متهما، عشر خمسة بحق شنقا باإلعدام فيها والمح وم سينا  شمال

 أغفلت العس رية المح مة أن إال منه، المستمد إقراره طالنب وبالتالي التحقيقات معه محاميه حضور لعدم األول المتهم

  تواجهه، ولم الجوهري الدفع هذا

 بإدانته. حكم أي يصدر لم طالما كبريئا يعامل وان بريئا  يعتبر ان فى الحق فرد لكل

  األفريقي ثاقالمي من ))ب (1)7 والمادة  الدولي العهد من 2 / 14 والمادة  العالمي اإلعالن من 11 المادة

 .العربي الميثاق من 16 والمادة (2)8 والمادة

 بكافة االعدام عقوبة على تنطوي التي االجراءات كافة تتقيد ان يتعين فيها  رجعة ال التي االعدام عقوبة ةطبيع إلى وبالنظر

 الجريمة خطورة مدة عن النظر بغض عادلة   محاكمة فى الحق تحمى التي الدولية المعايير

 59§ 32عام ال التعليق 7§ 6 العام التعليق اإلنسان: حقوق لجنة اإلعدام  عقوبة ضمانات من 5 الفقرة

http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/a005.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/a003-2.html
http://hrlibrary.umn.edu/peace/docs/hrcom6.htm
http://hrlibrary.umn.edu/peace/docs/hrcom6.htm
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=CCPR/C/GC/32&referer=/english/&Lang=A
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=CCPR/C/GC/32&referer=/english/&Lang=A


 

 

43 

 تلتفت التي الموضوعية الدفوع قبيل من فهي أخري دفوع من المتهمين دفاع أثاره ما أن وحيث " قولها فى جليا ذلك وجا 

 من أنه ذك إليها واطمأنت المح مة فيها وثقت التي اإلثبات أدلة فى التش يل حول جميعها تدور انها اذ المح مة عنها

 أن إذ استقالل على الدفاع يثيرها شيبة كل على والرد الموضوعي المتهم دفاع بمتابعة ملزمة ليست المح مة أن المقرر

 االتهام" ثبوت على عليها وعولت المح مة إليها اطمأنت والتي الذكر سالفة اإلثبات أدلة من مستفاد الرد

 سلطة على أوجب الذي المصري، الجنائية اإلجرا ات قانون من 124 المادة حيث للقانون مخالفا هذا المح مة رد جا  وقد

 العامة القاعدة هذه على يورد ولم وجوبا، بالحبس عليها المعاقب والجنح الجنايات في المتهم مع محام حضور التحقيق

 مذهبا ذهبت قد المادة هذه أن بل الدليل ضياع من الخوف وحالة التلبس حالة وهما لهما ثالث ال استثنائيين سوى الملزمة

 مخالفته. على البطالن يترتب مما الوجوب سبيل على جعلته بأن هذا فرضها في بعيدا

 5/8/2008 بتاريخ استجوبه المحقق أن إال محاميا له ي ن لم القضية تلك فى األول المتهم أن النيابة تحقيقات من الثابت

 كما جريمة بأية متلبسين عليهم يقبض لم المتهمين أن من الرغم وعلي محاميا، له يندب ولم إليه المنسوب االتهام نبشأ

 ضياع على الخوف وعدم واألحضار بالضبط أو والتفتيش بالقبض سوا  بذلك النيابة من إذن ثمة صدور دون عليهم القبض تم

 لم جميعه ذلك من الرغم على الفنية التقارير أو بالمعاينة سوا  واقعي دليل يأ من تماما خالية األوراق أن إذ الدعوى أدلة

 استيفا ه ي في ش ل أنها على معها تعاملت بل للمتهمين الضمانة هذه تحقيق في جهدا نفسها العس رية النيابة ت لف

 باطلة وإحالة اتهام وقرار حبس راراتق من عليها بني وما التحقيقات يجعل الذي األمر األمنية، للحالة نظرا التعذر بتعلة

 ينسحب البطالن فإن الباطل اإلحالة وقرار الباطلة التحقيقات هذه على الح م ارت ن وإذ بسوا  سوا  والعدم وهي ويجعلها

 دفعه على بالرد تقم ولم الدفاع بحقوق المح مة أخلت ذلك ورغم جنائية، إجرا ات 330/336 المواد لنصوص طبقا إليه

 أثار. من عليه ترتب وما بح مها يخل بما انتباه له تعر ولم التحقيقات ببطالن

 للقضايا العلني النظر في الحق .4

 لحقوق صيانة ذلك فى الن واإلعالم للجمهور مفتوحة الجلسات ت ون ان بل الدعوى، أطراف لحضور فقط ليس العالنية

 القضائي. والنظام العدالة ومراقبة معرفة فى لحقه للجمهور وممارسة المتهم

 فى شفويا اما الح م بمنطوق االعالن ويتم العام. والتدقيق للرقابة وخضوعها العدالة تطبيق ضمان العالنية مبدأ ويهدف

 النزاع ألطراف متاحة ت ون ان ينبغي الم توبة الصيغة تلك م توبة. صيغة فى أو للجمهور المفتوحة المح مة جلسة

 بالحقوق الخاص الدولي العهد به سمح ما فقط العلنية مبدأ من ويستثني 117المح مة. سجالت عبر ذلك فى بما ولألخرين،

 18.118 سن تحت االطفال مصالح حماية أجل من والسياسية المدنية

 تسمح ال أنها كما العس رية، المحاكمات وقائع تغطية صورها بمختلف اإلعالم وسائل مصر فى العس رية المحاكم وتمنع

 والمحاكمات، بحضور فقط األولى الدرجة من المتهمين ذوي من للذكور سوي تسمح وال المحاكمة وقائع بحضور للجمهور

  همين.المت ذوي من أو كانوا محاميات العس رية المحاكم مقار دخول من النسا  ويمنع

  

                                                 
   )78 / 8209) سويسرا ضد ساتر 117
 االتفاقية من (7()ب()2) 40 المادة 118

 أو المتهمين من بغيره يواجه أو المتهم يستجوب أن وجوبا بالحب  عليها المعاقب والجنح الجنايات في للمحقق يجوز وال

 يكن لم وإذا األدلة  ضياع على الخو  بسبب السرعة حالة أو التلب  حالة عدا للحضور محاميه دعوة بعد إال الشهود

 محاميا" له ينتدب أن نفسه تلقاء من المحقق على وجب دعوته بعد محاميه يحضر لم أو محامي للمتهم

 المصري الجنائية اإلجراءات قانون من 124 المادة

https://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57585
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 وإصدار جلساتها عقد العس رية المحاكم على لذا للعدالة، األساسية المبادئ عن العس رية بالمح مات يحيد ما وهو

 للتقييد الحق ها يخضع ال العربي للميثاق ووفقاا  119قليلة. حاالت إال ذلك من يستثنى وال العالنية، من إطار فى أح امها

 للجمهور مفتوحة الجلسات ت ون ان بل الدعوى، أطراف لحضور فقط ليس العالنية من والغرض 120الطوارئ. حاالت فى

 121القضائي. والنظام العدالة ومراقبة معرفة فى لحقه للجمهور وممارسة المتهم لحقوق صيانة ذلك فى الن واإلعالم

 :وهي بدقة المحددة الحاالت من ودمحد عدد في الجنائية الدعوى جلسات حضور في العام الجمهور حق تقييد يجوز قد

 في القومي واألمن -3 المح مة، قاعة داخل النظام األول المقام في هنا والمقصود العام، والنظام -2 العامة، اآلداب -1

ر مصالح على للحفاظ ضرورة السرية تصبح وعندما -4ديمقراطي، مجتمع  وإلى -5 الدعوى، ألطراف الخاصة الحياة أو الُقصَّ

 التي الخاصة الحاالت في ذلك تتطلب قصوى ضرورة وجود المح مة رأت إذا صارم، نحو على الضرورة تقتضيه الذي الحد

 122العدالة. بمصلحة فيها الدعاية تضر سوف

 كافة التقاضي إجرا ات سلوك فى الحق انتهاك .5

 المتعددة بمراحله التقاضي إجرا ات والمعدل 1966 لسنة 25 رقم العس ري القضا  قانون ومنه المصري القانوني نظم

 النظر. إعادة والتماس والطعن االستئناف ثم المحاكمة حيث

 المبين الوجه على عليها التصديق بعد إال نهائية األح ام تصبح ال " على العس ري القضا  قانون من 84 المادة نصت فقد

 مواعيد وتبدأ للجنايات، العس رية المح مة من الصادر الح م على للتظلم فرصة القانون أعطي وبذلك القانون"، هذا فى

 ويقدم محدد، موعد القانون له ينظم لم الذي الح م على التصديق قبل ما وإلى الح م صدور تاريخ من التظلم تقديم

 ملف ي ن لم إن الح م أصدرت التي الدائرة سر ألمين أما ويسلم الح م ىعل بالتصديق المفوض الضابط باسم التظلم

 التصديق. الملف إرسال حال في المركزية العس رية بالمنطقة يسلم أو التصديق، م تب إلى أرسل قد القضية

 له والذي اعليه للتصديق الجمهورية رئيس من المفوض الضابط على تعرض صدورها بعد العس رية المحاكم أح ام أن حيث

 الح م إلغا  أو بعضها أو كلها العقوبة تنفيذ إيقاف أو بعضها أو العقوبة كل إلغا  أو العقوبة بتخفيف الح م تعديل صالحية

 العس ري. القضا  قانون من 99 المادة لنص وفقا وذلك هو، كما الح م على التصديق أو المحاكمة وإعادة

 إعالن تاريخ من يوما 60 خالل وي ون العس رية األح ام في بالنقض الطعن عليه للمح وم ي ون الح م على التصديق بعد

 المحاكم أح ام في النظر إلعادة التماس تقديم عس ريا عليهم للمح وم ويجوز محبسه. في للمتهم عليه المصدق الح م

 الح م إعالن تاريخ من يوما 15 ةفتر خالل اإللتماس ويقدم العس رية الطعون م تب وينظره والمركزية. العليا العس رية

 حالة في إال الح م تنفيذ يوقف ال اإللتماس وتقديم غيابيا. الح م كان إذا المتهم حضور تاريخ من أو عليه، التصديق بعد

 تنفيذه يوقف أو الح م يخفف أن اإللتماس نظر عند الح م على المصدق الضابط من األعلى للسلطة ويجوز فقط، اإلعدام

  المحاكمة. بإعادة يأمر أو

                                                 
 .العربي الميثاق من (2) 13 والمادة الدولي من (1) 14 والمادة  العالمي اإلعالن من 10 المادة 119
 العربي الميثاق من (2)4 المادة 120
 .اإلنسان حقوق للجنة 32 العام التعليق121

 الدولي العهد من (1) 14 المادة 122

 عليه. المقررة والعقوبة ادانته حكم لمراجعة درجة اعلي محكمة إلى يلجأ ان جنائي جرم بارتكاب ادانته تم متهم لكل يحق

 اخطاء  على المترتبة اإلدانة تصبح ال ان ضمان إلى تهد  التي عادلة  ال المحاكمة اركان من االستئنا  فى الحق ويعتبر

 وباتة. نهائية اجرائية  أو قانونية سواء

 والسياسية. المدنية للحقوق الدولي العهد من (5) 14 المادة

http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/
http://hrlibrary.umn.edu/arab/a003-2.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/a003-2.html
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=CCPR/C/GC/32
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html
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 تقديم يتك أنه نجد العس ري القضا  أمام نظرت قضية 115 لدراسة وفقا فعليا تطبيقها ومدي اإلجرا ات تلك إلى وبالنظر

 بعدم جميعا قوبلت ول نها الح م على المصدق الضابط إلى العس رية الجنايات مح مة من الصادر الح م على تظلمات

 من الصادرة األح ام على إليها المقدمة للطعون فاحصة بعين تنظر ال نللطعو العليا العس رية المح مة أن كما القبول،

 دفاع يقدمه لما تام وتجاهل التقاضي، لعملية المنظمة القانونية للقواعد تام تجاهل وفى العس رية، الجنايات مح مة

 بحقهم. الصادرة األح ام تبطل وأسانيد أدلة من عليهم والمح وم المتهمين

 

 منها الصادرة األح ام من نسخة على الحصول من المتهمين محامي تم ن لم للطعون العليا العس رية مح مة ان كما

 فى حدث كما تداولها، يجوز ال التي العس رية األسرار قبل من منها الصادرة األح ام كون بدافع بالنقض الطعن برفض

 االس ندرية. عس ري جنايات 2015 لسنة 325 رقم القضية

 من: كل إلى محضر يد على وإرساله إنذار بتحرير 2017 اغسطس 22 يوم فئة المتهمين محامي دفع ما وهذا

 بصفته. العسكرية" للطعون العليا المحكمة رئي “ العسكري القضاء هيئة رئي  اللواء/ السيد -1

 بصفته. العسكري العام المدعي ء/اللوا السيد -2

 بصفته. العسكرية للطعون العليا بالمحكمة العسكرية النيابة رئي  اللواء/ السيد -3

 بصفته. العسكرية بالمحكمة واالدارية المدنية الدعاوي فرع رئي  اللواء/ السيد -4
 

 من 113 المادة لنص وفقا النظر إعادة إلتماس إال زوجته أو المنذر البن يتبقى "لم انه اإلنذار وثيقة فى المحامون وذكر

 على الجنائية اإلجرا ات قانون من 102 المادة نصت كما الجنائية" اإلجرا ات قانون من 441 والمادة العس ري القضا  قانون

 صارا الح م كان إذا إال قانونا عليها المصدق العقوبة إيقاف المتهم من المقدم النظر إعادة إلتماس على يترتب "ال أنه

 باإلعدام"

 ان السوا  على والعس رية العادية المحاكم أمام تسري والتي الجنائية اإلجرا ات ابجديات من كان "ولما باإلنذار جا  وقد

 بحقه قانونا اتخذت التي اإلجرا ات صحة مدي على ليقف بحقه الصادر الح م من صورة على الطاعن أو المتهم يتحصل

 التظلم عند أو النظر إعادة إلتماس بطلب أو الح م على الطعن عند سيبديها التي األسباب على يقف ان يستطيع ول ي

 المصدق." الضابط إلى منه

 والسجن المؤبد بين والباقين شنقا اإلعدام هي القضية فى المتهمين بحق الصادرة األح ام كانت "ولما باإلنذار جا  كما

 علنية تصدر التي األح ام وألن – العام القانون جرائم من مدنية قضية كونها – بالسرية التعذر يجوز وال قاسية أح ام هي

 اهدار وبالتالي عليها الطعن فى المتهم وحق األح ام عالنية أهدرت وإال لل افة وملك للمتهم ملك اسباب من ي تب وما

 والقانون." وريةالدست بالوثيقة عليها المنصوص المنصفة المحاكمة ومبادئ وقواعد اجرا ات

 اإلعدام حكم تنفيذ يجوز ال أنه ماك به. أنزلت التي العقوبة تخفيف أو العفو التماس في الحق باإلعدام عليه يحكم شخ  لكل

 بينها ومن المقدمة  االستئنا  طلبات في النظر ينتهي -2 له  المكفولة االستئنا  حقوق جمي  المتهم يستنفد -1 حتى:

  بمناهضة المعنية اللجنة أو اإلنسان لحقوق الدولية كاللجنة واإلقليمية  الدولية للهيئات المقدمة والشكاوى التظلمات

 الحكم. تخفيف أو العفو التماسات المتهم يستنفد -3 األمريكية  اللجنة أو األوروبية المحكمة أو التعذيب
 

 العربي  الميثاق من 6 والمادة والسياسية  المدنية بالحقوق الخاص المتحدة لألمم الدولي العهد من (5) 14و (4)6 المادة

 اإلعدام عقوبة ضمانات من 8 الفقرة
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 للطعون العليا المح مة ح م أسباب على االطالع من المنذرين دفاع تم ن عدم بكأن المنذرين المتهمين محامو حذر وقد

 من الح م اسباب صحة على يقف أن فى والقانوني والدستوري الطبيعي حقه ممارسة وبين بينه حائال يقف” العس رية

 تنهار المنصفة المحاكمة قواعد جعل مما ذكرها السالف للنصوص وفقا عدمه من عليه الطعن سبل يسلك وبالتالي عدمه

 ممارسة وبين بينهم قانوني الغير والوقوف ودفاعهم المنذرين بحق جسيما إخالال ويخل بالبطالن إجرا اتها يصم مما

 القانونية." حقوقهم

 الح م من رسمية صورة يسلمه ان المختص أو العس رية للطعون العليا بالمح مة العس رية النيابة من المنذر طلب وقد

 القا  لقانون وفقا الح م من والتظلم النظر اعادة التماس تقديم يستطيع ل ي الجدول من وشهادة الطعن فى الصادر

 الجناية فى الصادر الح م من رسمية وصورة الجدول من شهادة تسليمه رفضهم كذلك لذلك. المنظمة والمواد العس ري

 العليا. الدستورية المح مة أمام تنفيذ منازعة عمل من يتم ن ل ي اإلس ندرية عس رية جنايات 2016 لسنة 325 قمر

 للطعون العليا بالمح مة العس رية النيابة من طلبوها التي المستندات على الحصول فى الدفاع طلبات على أحد يجب ولم

 التماسات ثالث بتقديم عليهم المح وم دفاع قام ذلك ورغم ت،المستندا هذه على الحصول من يتم ن ولم العس رية

 ما حيث عليه، المح وم برا ة ثبوت شانها من جديدة أدلة من قدموه ما إلى ذلك فى مستندين القضية فى النظر إلعادة

 جنوب لىك 2017 لسنة 2301 برقم والمقيدة الطالبية جنايات 2017 لسنة 9170 رقم القضية ووقائع تحقيقات فى ورد

 العليا الدولة امن جنايات 2017 لسنة 32 برقم والمقيدة العليا الدولة امن حصر 2016 لسنة 832 برقم والمقيدة الجيزة

 السيد حامد الفتاح عبد محمد / ويدعى فيها الثاني المتهم اقوال فى ورد ما حيث إرهاب. 14 الدائرة أمام والمنظورة

 وقائع تعد بما الواقعة، بتنفيذ قبلة من االعتراف حيث ،17/560 وصبككك 559/ 16صكككك من بد اا  الشيخ كفر الرياض من البحيري

 عس ري جنايات 2015 لسنة 325 الدعوي فى نهائياا  عليهم المح وم على الجريمة وارت اب االتهام تنفى حاسمة جديدة

 االس ندرية.

ا بااللتماس المحامون تقدم وقد  بها الثاني المتهم واقوال الثبوت وقائمة االحالة امر وتاحت وأوراق مستندات به مرفقا

 برقم والمقيدة الطالبية جنايات 2017 لسنة 9170 رقم الجناية فى العليا الدولة امن بنيابة معه اجريت التي بالتحقيقات

 2017 لسنة32 برقم والمقيدة عليا دولة امن حصر 2016 لسنة 832 برقم والمقيدة الجيزة جنوب كلى 2017 لسنة 2301

  إرهاب. 14 الدائرة أمام والمنظورة 10/9/2017 جلسة لها والمحدد عليا دوله امن جنايات

 أمام االستئنا  فى لحقوا اختياره من بمحام االستعانة فى المتهم حق منها الضمانات من العديد العسكرية المحاكمات تنتهك

 درجة. اعلى محكمة

 اإلنسان حقوق للجنة 32 العام التعليق

 األتية: االحوال فى والجنح الجنايات مواد في بالعقوبة الصادرة النهائية األحكام في النظر إعادة طلب يجوز "

. قتله المدعى وجد ثم ل قت مهجري فى المتهم على حكم إذا -١  حيا 

 تناقضين الحكمين بين وكان  عينها ةتالواقع لأج من آخر شخص على حكم صدر ثم  واقعة لأج من شخص على حكم صدر إذا-٢

 المحكوم. أحد براءة منه يستنتج بحيث عليهما

 قانون من الثالث الكتاب نتم سادستال الباب ألحكام اًوفق  الزور لشهادة بالعقوبة الخبراء أو الشهود أحد على حكم إذا -٣

 الحكم. فى تأثير الورقة أو الخبير تقرير أو دةللشها انتوك  الدعوى نظر أثناء قدمت ورقة بتزوير حكم إذا أو  العقوبات

 الحكم. هذا والغى الشخصية لاالحوا محاكم إحدى من أو مدنية محكمة من صادر حكم على مبينا  الحكم كان إذا -٤

 وأ الوقائ  هذه شأن من وكان  ةتالمحاكم تتوق ةتمعلوم تكن لم أوراق قدمت إذ أو  وقائ  الحكم بعد ظهرت أو حدثت إذا -٥

 عليه." المحكوم براءة ثبوت األوراق
 

 المصري الجنائية اإلجراءات قانون من 441 المادة

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=CCPR/C/GC/32&referer=/english/&Lang=A
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 اإلعدام ح م تنفيذ وتم الرفض، لذلك أسباب أي المتهمين لمحامي يقدم أن دون بالرفض اإللتماسات جميع قوبلت وقد

 العس ري. القضا  قانون نظمه ما وفق التقاضي إجرا ات استنفاذ من تم ينهم دون الخمسة عليهم المح وم بحق

 الصادرة األح ام على قدمت التي الطعون في األساس وطلباته الدفاع بحقوق االكتراث عدم يمثل سبق، ما إلى باإلضافة

 بحقوق كبيراا  اهتماماا  أولت العادلة المحاكمات معايير أن من الرغم فعلي العس رى، القضا  أمام نظرها يتم التي القضايا في

 ظهر كما وإنما المعتقلين، محامي أو الدفاع هيئة لطلبات أهمية تعرف ال مصر في العس رية المحاكم فإن وطلباته الدفاع

 تواجد تبرتاع العس رية المح مة فإن المختلفة الطعون على الردود وكذلك واألح ام، الجلسات ومحاضر التحقيقات في

 على تح م أن تستطيع ال بالتأكيد ألنها المحاكمة؛ على القانونية إلسباغ دي وري إطار بمثابة المتهمين عن الدفاع هيئة

 معهم. محامين حضور تثبت أن دون المتهمين

 يجوز ال ول ن مطلقا، ليس الدفاع تساعد قد والتي بالقضية الصلة ذات المعلومات عن ال شف فى الحق أن بالذكر الجدير

 اسقاط إلى يؤدى قد المستندات عن ال شف اتاحة الن المح مة، عدالة عدم إلى الحق هذا على تفرض التي القود تؤدى ان

 عن ال شف فى الحق على المفروضة القيود فإن جوهانسبرغ، لمبادئ وطبقا جديدة. أدلة توافرت إذا الجزا  انها  أو التهم

 حماية لضرورات إال تستخدم ال وان القانون فى موصوفة ت ون ان يجب القومي االمن تضرورا حماية بحجة المستندات

  .123بها التهديد أو القوة استخدام على للرد أو اراضيه وسالمة الوطن

 الدولية المعايير انتهاك جراء المنتزعة األدلة استبعاد فى الحق انتهاك .6

 يحظر الصمت، يلتزم ان فى وحقه نفسه ضد الشهادة أو بذنبه عترافبا االدال  على ي ره أال فى المتهم حق من انطالقا

 أو القاسية المعاملة أو التعذيب ضروب من ضرب أي باستخدام المتهمين االشخاص من اقوال أو أدلة أي انتزاع تماما

 أو بدنى اكراه أي حتت المنتزعة واالقوال األدلة كافة تستبعد ان دعوى أي نظرها عند المح مة على ويتعين الالإنسانية.

 الذين االشخاص على قضائية دعوى اقامة عند إال واالقوال األدلة لتلك المح مة استخدام عدم إلى باإلضافة هذا معنوي.

. األدلة تلك انتزاعهم يزعم  ،124االضطهاد أو اإلكراه أو التعذيب، طرق استخدام عن بعيدا ادعا ه يثبت ان االدعا  وعلى قسراا

 واالحتجاز القسري كاإلختفا  الخارجي العالم عن بمعزل مطولة لفترات االحتجاز المثال، سبيل على الكراه،ا ضروب وتشمل

 "اعتبار إلى باإلضافة االكراه دروب من دربا السري االحتجاز أو الخارجي العالم عن بمعزل مطوال االحتجاز ويعد ،125التعسفي

 126باإلكراه". اعترافاا  الخارجي العالم عن بمعزل حتجازاال أثنا  عليه الحصول يتم إقرار أو اعتراف أي

 فيه تتوخي قانونيا سلوكاا  المتهم استجواب في العامة النيابة سلوك وجوب على اتفقا قد مصر فى والقضا  الفقه كان لما

 ادارة حسن وتحقيق والشرعية القانون حماية هي مهمتها ان باعتبار المتهم مصلحة في كانت ولو الحقيقة إلى الوصول

  نفسه. عن الدفاع حق له وت فل الشخصية تهمالم حرية ضمان على فيه وتحرص العدالة،

                                                 
 .جوهانسبرغ مبادئ من15 و2 و 1 المبادئ 123
  .60و 41و 6 §§  اإلنسان حقوق للجنة 32 العام التعليق 124
 .التعذيب مناهضة اتفاقية من 15 المادة 125
 أفريقيا في العادلة المحاكمة مبادئ من )ط( )د(6 ن القسم126

 ادانته حكم فى النظر أعلى ومختصة ومستقلة ومحايدة مستقلة محكمة تعيد ان بعد اال االعدام عقوبة تنفيذ يجوز ال

 مختصة. محكمة من بداءة صدر يكون ان يجب االخير الحكم وهذا بادانته  صدر الذي الحكم وفى

 اإلعدام. عقوبة ضمانات من 6 والفقرة العربي  الميثاق من (7) 16 والمادة الدولي  العهد من (5) 14 المادة

 يتم التي األدلة من نوع أي استبعاد ويجب نفسه. على باعترافات يدلى بأن ئيجنا جرم بارتكاب يتهم شخ  أي اكراه يحظر

 المعاملة. وسوء االكراه اشكال من اخر شكل أي أو بالتعذيب انتزاعها طريق عن عليها الحصول

 

 .المبادئ مجموعة من 21 والمبدأ  العربي الميثاق من (6) 16 والمادة  الدولي العهد من (3) 14 المادة

https://www.article19.org/data/files/pdfs/standards/joburgprinciples.pdf
https://www.article19.org/data/files/pdfs/standards/joburgprinciples.pdf
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=CCPR/C/GC/32
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx
http://www.achpr.org/instruments/principles-guidelines-right-fair-trial/
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/a003-2.html
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/DetentionOrImprisonment.aspx
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 وان الحقيقة إلى الوصول يتوخوا ان النيابة اعضا  على يتعين أنه العامة: النيابة تعليمات من (31) المادة قررت فقد ولذلك

 وانما نة،اإلدا تحقيق عن البحث ليست النيابة مهمة ان إذا المتهم مصلحة في كانت ولو عنها ال اشفة االجرا ات يتخذوا

 العدالة ادارة حسن وتحقيق والشرعية القانون حماية

 الح م أدان أسوان، جزئي عس ري جنايات 2015/ 24 اسيوط كلي عس ري جنايات 2015 لسنة 137 رقم القضية فى

 قام 2013 رديسمب 27 "بتاريخ انه من العامة النيابة بتحقيقات والعشرين الثامن المتهم به أدلى ما إلى استنادا المتهمين

 بمدينة السيل بمنطقة بالتجمع االجتماعي التواصل موقع عبر المتهمين ومع معه باالتفاق نوبي بدوي رأفت / المتهم

 المتهم قام تجمعهم واثنا  العامة واالماكن الشرطة سيارات وتخريب وإتالف الح م لنظام مناهضة مظاهرة لعمل اسوان

 اثنا  تقابلهم التي الشرطة سيارات وإتالف وحرق الشرطة أفراد ضد العنف مالاستع علي بتحريضهم نوبي بدوي رأفت /

 وحملها النفق بمنطقة العمارات بأحد خاص ببدروم المولوتوف زجاجات بتجهيز قام فقد صالح محمد / المتهم اما المسيرة

 قام الشرطة لسيارات مشاهدتهم رفو وانه بالمسيرة الموجودين علي بتوزيعها وقام قيادته بخارية دراجه علي اكياس في

 ادي مما السيارتين علي المولوتوف وزجاجات الطوب بإلقا  درة محمد محمود / والمتهم عشري محمد / المتهم من كال

 رافعا ابراهيم فنجري احمد / المدعو وجد وبااللتفات خلفه من ناري طلق صوت سمع المظاهرة سير واثنا  احتراقهما إلى

 إثرها وعلي ناري، بطلق مصابا حسن الفتاح عبد الناصر /عبد عليه المجني االرض علي وقع مباشرة وبعدها ناري سالح بيده

 ابراهيم" فنجري احمد / المتهم اختفي

 الثامن المتهم اعتراف ببطالن المتهمين محامي من المقدم الدفع عن اعراضا بوجهها اشاحت قد المح مة وكانت 

 في االعتراف "ان بك الدفع هذا على ردها فى واضحا ذلك ف ان ومعنوي، مادي راهاك وليد كونه ثابت ابراهيم / والعشرون

 كان للمتهم المنسوب االعتراف هذا وان تعقيب دون بتقديرها الموضوع مح مة تستقل التي المسائل من الجنائية المواد

 دليل وعدته االعتراف هذا إلى مأنتاط قد المح مة وان معنوي أو مادي اكراه لثمة يتعرض ان دون واعية حرة ارادة وليد

 عليه." تعول ولم الدفع اطرحت فقد لذا اجرا ات من سبقه عما الصلة منبت بذاته قائم

 لصدوره القانوني الش ل فيه يتوافر لم الح م اليه تساند الذي االعتراف ان يت شف ما سرعان الح م حيثيات إلى بالعودة

 اما القضا  مجلس أمام المتهمين من تصدر التي اإلقرارات إال اعترافاا  يعتبر ال القانون صحيح وفي بالتحقيقات، النيابة أمام

   لل لمة. القانوني بالمعنى اعترافات وليست اقوال مجرد إال تعتبر فال االستدالالت جمع بمحاضر النيابة أمام الصادر االعتراف

 اكراه نتيجة كونه إلى تؤدي والتي األوراق من والمستمدة االعتراف هذا لبطالن أسانيد من الدفاع قدمه ما إلى وبالعودة

 حالة في يصدر الذي االعتراف إلى االستناد يجوز فال معترف،ال للمتهم ومختارة وواعية حرة بإرادة ي ن ولم ومعنوي مادي

 لبطالن ي في وحده التهديد مجرد وأن تهديد أو كإكراه عليها تؤثر أو تعيبها ضغوط لثمة االرادة هذه تعرض أو االرادة فقدان

 االعتراف. إلى يدفعه بما المعترف المتهم نفس في وخوف رهبة من يحدثه بما االعتراف

 أدلة من دليالا  كونه عن يخرج ال الجنائية المسائل في االعتراف كان "ولما قوله المح مة إلى مذكراه فى الدفاع سطر وقد

 المح مة على لزاماا  كان منه االعتراف صدور المتهم أن ر ما إذا أنه إال األدلة، كسائر الموضوع مح مة لتقدير يخضع الدعوى

 بين الصلة تبحث وأن الشأن هذا في المتهم أثاره ما تحقيق بنفسها تتولى أن – االعتراف سالمة في برأي تقطع أن قبل –

 دفاع على الرد أغفلت قد ت ون تفعل لم هي فإذا المتهم، بأقوال وعالقته وسببه اإلكراه وبين عليه عولت الذى االعتراف

 " الدفاع قبح إخالله عن فضالا  االستدالل في والفساد بالقصور معيباا  ح مها وي ون جوهري،

 على الضغط اشكال من كشكل أو معلومات على الحصول بقصد المحاكمة انتظار فى انفراديا حبسا تعمدا الفرد احتجاز

 هذا يكون ان ويجب حرة ارادة وليد يكون ان يجب الشخ  اعترا  الن تعذيبا  يعتبر االعترافات على للحصول الشخ 

 التحقيق يتم ان فيجب بذنب  االعترا  أو بأقواله لألدالء االكراه من لضرب تعرضه المتهم زعم حالة طوعيا.فى االعترا 

 التقاضي. مراحل من مرحلة أي فى القاضي قبل من المزعم هذا فى
 

 بالتعذيب  المعني الخاص المقرر

A/66/268 Doc. UN 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=a/66/268
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 وشروطها ومالبساتها عناصرها ب افة الجريمة ارت اب في نصا كان ما هو القانون في به معرف هو ما وفق االعتراف

 اعترف التي للجريمة الم ونة المادية االفعال المعترف المتهم يبين ان بدا ة يتعين ولهذا المختلفة القانونية وأركانها

 بعد يطلق ثم واركانها الجريمة تلك عرف الذى القانون أح ام على ذلك ومطابقة فعلها من وقصده فيها ودوره بارت ابها

 الطعين، الح م منه خلي ما وهو التحقيق، سلطة له وجهتها جرائم من اليه نسب بما اعترف بأنه المتهم قول على ذلك

 موادال في ألنها أخرى أدلة إلى ح مها في المح مة تساندت ولو نقضه، واستوجب الطعن هذا محل الح م شاب عوار وهو

 تقديرها في ذلك اثر على التعرف تعذر استبعد أو أحدها سقط اذا بحيث عقيدتها تت ون مجتمعة ومنها متساندة الجنائية

 التهديد أو تقدم، مما شي  وطأة تحت محتجز من صدر أنه يثبت قول وكل الصمت. حق وللمتهم األخرى، األدلة لسائر

 عليه. يعول وال يهدر منه، بشي 

 أنه وحيث نصه" ما ح مها حيثيات فى المح مة سطرت االس ندرية، عس ري جنايات 2015 لسنة 61 رقم القضية وفى

 دفاع أثاره ولما الشرعي للطب واحالته به االصابات إثبات لعدم التحقيقات بطالن بشأن األول المتهم دفاع أثاره فيما

 عليه مردودا ذلك فان عليه واكراه ضغط ولوقوع تهمينالم حجز م ان في ألجرائها النيابة تحقيقات بطالن من المتهمين

 في الحرية كامل الموضوع مح مة تملك التي االستدالل عناصر من الجنائية المسائل في االعتراف أن المقرر كان ولما انه

 تقدر ان هال كما والواقع للحقيقة ومطابقته صدقه إلى اطمأنت متى به تأخذ أن ولها اإلثبات في وقيمتها صحتها تقدير

 تقيم دام ما عليها معقب بغير االكراه بطريق منه انتزع قد أنه من اليه المعزو اعترافه من المتهم يدعيه ما صحة عدم

 ". سائغة... على تقديرها

 المح مة، أمام اليه المنسوب اعترافه عن عدل قد المتهم أن حيث الدعوي وقائع عليه جرت لما مخالفا الرد هذا جا  وقد

 اكراه وقوع مظنة من األمر يخلو وال الشرطة قسم في محبسهما مقر في والثاني األول المتهم مع تم التحقيق أن كما

 أقر وقد العام النائب وكيل السيد يثبتها لم ظاهرة اصابات بالمتهم أن لىإ باإلضافة المتهمين، على مادى واكراه معنوي

 19 / منه 2 ص في صباحا 6,30 الساعة 1/2/2014 والمؤرخ بمعرفته المحرر محضره في أقواله في الضبط مجرى بها

 ذلك عن نتج وقد اعليهم والسيطرة لضبطهما معهما القوة من المناسب القدر باستخدام فقمنا "... قرر عندما دوسيه

  " عليهما.. السيطرة اتمام لحين ذلك اثر بهما وال دمات االصابات بعض

 اال اعترافا   يعتبر فال باعترافه امامها يدلي التي الجهة من المستمد القانوني الشكل فيه توافر قد االعترا  يكون ان ويجب

 بمحاضر النيابة أو القضائي الضبط مأموري أمام الصادر االعترا  اما القضاء مجل  أمام المتهمين من تصدر التي االقرارات

  تخض  االقوال فهذه ذلك وم  للكلمة. القانوني بالمعنى اعترافات وليست اقوال مجرد اال تعتبر فال تاالستدالال جم 

 اليها. واالطمئنان تحقيقها بعد كدليل اليها االستناد ويمكنها المحكمة لتقدير
 

 (122 رقم  41  1جت المبادئ مجموعه 1955 ديسمبر 9 / 1934 يوليو 4 )نقض

 وال إكراهه  وال ترهيبه  وال تعذيبه  يجوز وال كرامته  عليه يحفظ بما معاملته تجب حريته تقيد أو يحب   أو عليه  يقبض من كل

ا إيذاؤه ا  أو بدني  ا الئقة لذلك مخصصة أماكن فى إال حبسه أو حجزه  يكون وال معنوي    وسائل بتوفير الدولة وتلتزم وصحيا   إنساني 

 للقانون. وفقا مرتكبها يعاقب جريمة ذلك من شيء ومخالفة اإلعاقة. ذوي اصلألشخ اإلتاحة

 المصري الدستور من 55 المادة
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 تلك وأهم اإلدانة في به تأخذ أن للمح مة يم ن حتى االعتراف صحة شروط إلى يفتقر المتهمين إلى المنسوب واالعتراف

 ادالئه عقب المنتظر التعذيب وطأة تحت أو معنوي أو مادي اكراه نتيجة اجباريا وليس اختياريا االعتراف: ي ون أن الشروط

 للمتهم. حرة ارادة عن صادراا  ي ون وأن اعترافا. انها تبدو قد التي بأقواله

 والتاسع والثامن والسابع السادس المتهم المحامي دفع االس ندرية، عس ري جنايات 2016 لسنة 257 رقم القضية وفي

 والحادي والثالثين والتاسع والعشرين والسادس والعشرين والرابع عشر والثامن عشر والسادس عشر والرابع عشر والثاني

 والثامن والخمسين والسابع والخمسين والسادس األربعينو والرابع واألربعين والثالث واألربعين والثاني واألربعين

 والستين والتاسع والستين والخامس والستين والثالث والستين والثاني والستين والحادي والخمسين والتاسع والخمسين

 وعليهم المتهمين من المقدمة االعترافات ببطالن والسبعين، والثالث والسبعين والثاني والسبعين والحادي والسبعين

 قسري. وإخفا  ومعنوي مادي إكراه وليدة كونها

 نصه ما المح مة ح م حيثيات فى فجا  السياق، هذا فى عليها المتعارف القانونية بالقواعد مخال قاصرا المح مة رد فجا 

 عليه مردودا ذلك فإن ... ومعنوي مادي اكراه وليد كونه منهم الصادر االعتراف بطالن من المتهمين دفاع اثاره فيما "أما

 ألثبته عليه وقع اكراه أي هناك كان ولو الجنائية الدعوي على األمينة وهي العامة النيابة أمام تم المتهمين اعتراف بأن

 الحر اعترافهم واقع من كانت أقوال من المتهمين أورده ما أن وخاصة بدايته منذ التحقيق معهم حضروا الذين محاميهم

 بدقائقها تفصيليا الوقائع لتلك بارت ابهم اقرارهم عن فضال اليهم المسندة باالتهامات مواجهتهم حال العامة النيابة أمام

 ... للحقيقة مطابقة جا ت وأنها شابها عيب أي من خلوا جا ت أنها إلى المح مة واطمأنت متتالية جلسات عدة وعلى

 الرغم على بها اقروا التي الجرائم تلك ارت ابهم من ضالبع بعضهم مع متسقة جا ت كافة المتهمين اقرارات ان من وكذلك

 الوقائع صحيح مصادفته لعدم جانبا الدفع ذلك المح مة نحت فقد ثم ومن .. ارت بوها التي الوقائع تلك تفصيالت كثرة من

 القانون" أو

  

 أو إكراه أثر صدر إذا – صادقا   كان ولو – كذلك يعتبر ال وهو اختياريا يكون أن يجب عليه يعول الذي االعترا  أن المقرر "من

 التهديد تأثير تحت لصدوره  االعترا  ببطالن الدف  أن المقرر من وكان اإلكراه  ذلك أو التهديد هذا قدر كان ما كائنا   تهديد

 على باإلدانة قضائه فى عول قد الحكم دام ما عليه والرد مناقشته الموضوع محكمة على يجب جوهريا دف  هو اإلكراه أو

 ..." االعترا  ذلك

 (1985/2/25 جلسة ق  55 لسنة 256 رقم )الطعن

 الدولة على وينبغي المعاملة  سوء ضروب من وغيره للتعذيب يخضعون الذين للمحتجزين االنصا  سبل توفر أن ينبغي

 التعذيب لضحايا تتاح وان التعذيب. عمبمزا المتعلقة االمور هذه فى للفصل ومستقل محايدة تحقيقات مباشرة ضمان

 عن ينحوا وان العدالة ساحات إلى التعذيب على القائمين يقدم ان يجب كما اضرار  من بهم لحق لما والجبر لإلنصا  سبل

 الضرر جبر يشمل ان وينبغي عليهم. سلطة أي ممارسة أو والمحققين والشهود التحقيقات م  التعامل له يتيح منصب أي

  والقانونية   االجتماعية الخدمات وكافة والصحية النفسية الرعاية ذلك فى بما للضحية  تأهيل واعادة مالية تتعويضا

 االنتهاك. هذا تكرار عدم وضمان واالرضاء

 التعذيب  مناهضة اتفاقية من 14 - 12 والمواد الدولي  العهد من 7و 2 والمادتان العالمي  اإلعالن من 8 المادة

 التعذيب مناهضة للجنة 3 العام التعليق اإلنسان  حقوق للجنة 31 العام التعليق األفريقي  الميثاق من 5 والمادة
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 "ببطالن دفعا الجنايات مح مة إلى مذكرته فى الدفاع سطر اإلس ندرية عس ري جنايات 2015 لسنة 61 رقم القضية وفى

 كما 15/8/2014 بتاريخ اجريت التي التحقيقات فى معه محامي حضور لعدم وذلك المتهم مع أجريت التي التحقيقات

 من حالة فى المتهم كون بها يثبت لم الدعوي أوراق أن خاصة ج" إ. 124 المادة لنص طبقا وذلك التحقيقات، بمحضر وثابت

 األدلة. ضياع من خوف أو استعجال حالة هناك كانت أنه المحقق السيد يثبت لم أنه كما التلبس، حاالت

 بطالن قوامه دفع من المتهمين دفاع أثاره فيما أنه وحيث " الدفع هذا على ردها فى المح مة ح م حيثيات فى وجا 

 فى المتهم استجواب عدم على نصت قن المادة تلك كانت وان فإنه أ.ج 124 المادة لمخالفة العامة النيابة تحقيقات

 والسرعة التلبس حالتي ذلك من استثنت قد انها اال للحضور محاميه دعوة بعد اال بالحبس عليها المعاقب والجنح الجنايات

 المح مة اطمئن وقد الموضوع مح مة رقابة تحت للمحقق متروكا السرعة هذه تقدير وان األدلة ضياع من الخوف بسبب

 المتهم دفاع أثاره ما يتضح الذى األمر الدعوي تلك فى األدلة ضياع من خوفا المتهمين باستجواب بادر قد المحقق ان إلى

 رفضه". ينتع لذا

 

 وسو  االكراه ضروب من لغيره أو للتعذيب التحقيقات ذمة على المحتجزين االشخاص اخضاع تماما يحظر إذ

 وان أنفسهم، تجريم على يجبروا ال وان برا تهم بفرض ان جنائي جرم فى التورط بشبهة المحتجزين حق ومن127المعاملة.

 للتحدث محاميه مع ينفرد ان المحتجز للشخص ويحق التحقيقات. اثنا  محامي معهم يحضر وان ارادوا، إذا الصمت يلزموا

 ان محتجز شخص ل ل يحق كما التحقيق، اثنا  السا ةا من الحماية إلى أساسي بش ل يهدف هذا128 تامة. وبسرية معه

 فور مستقل طبيب قبل من المحتجز فحص وينبغي 129والعقلية. الصحية الرعاية من تحقيقه يم ن مستوى اعلى يتلقى

 130السلطات. من تدخل دون تقرير بإصدار االول ليقوم للتعذيب، تعرضه المحتجز ادعا 

  

                                                 
 .43§و 29 الممارسة  A/HRC/14/46 Doc. UN اإلرهاب  ومكافحة اإلنسان بحقوق المعني الخاص المقرر 127
 E/CN.4/1998/39/add.4 Doc UN   47§§(1998.)المتحدة  المملكة والمحامين  القضاة باستقالل المعني الخاص المقرر 128
   والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق المعنية للجنة 14 العام التعليق العربي  الميثاق من39  والمادة األفريقي  الميثاق من 16مادة ال 129

 .44و 43و 11و 4و 34§§      
 .§25 التعذيب  من  للجنة الثالث العام التعليق التعذيب  مناهضة اتفاقية من 13و 12 المادتان 130

 أو المتهم يستجوب أن الجنايات فى للمحقق يجوز ال األدلة  ضياع من الخو  بسبب السرعة وحالة التلب  حالة غير فى

 ". وجد إن للحضور محاميه دعوة بعد إال الشهود أو المتهمين من بغيره يواجه

 يجوز كما المحقق  به يخطر أو السجن  مأمور إلى أو المحكمة كتاب قلم فى يكتب بتقرير محاميه اسم يعلن أن المتهم وعلى

 اإلعالن. أو اإلقرار هذا يتولى أن لمحاميه

 محاميا. له يندب أن نفسه تلقاء من المحقق على وجب دعوته  بعد محاميه يحضر لم أو محام  للمتهم يكن لم وإذا

 مالحظات. أو طلبات أو دفوع من له يعني ما المحضر فى يثبت أن وللمحامي

 المصري الجنائية اإلجراءات قانون من 142 لمادةا

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/14/46
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN.4/1998/39/add.4
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/C.12/2000/4
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/GC/CAT-C-GC-3_en.pdf
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 األحكام إصدار بقواعد اإلخالل .7

 ويبدى يمثله بمحام يستعين أو 131بنفسه إليه المنسوبة التهم ضد يدافع ان جنائي فعل بارت اب متهم شخص ل ل يحق

 الدفاع لحق انتهاكا بمثابة الدفاع فرص لتقييد محاولة أي األفريقي الميثاق من )ج( (1)7 المادة واعتبرت ،132عنه دفاعه

  133الذكر. آنفة المادة بموجب الم فول

 المح مة اليها استندت التي االسباب معرفة العام والجمهور للمتهم يتاح حتى الح م حيثيات المح مة وضحت ان ويجب

 تتضمن ان ويجب 134الح م. استئناف فى حقه ممارسة للمتهم ايضا، ويتاح، ادانته، أو المتهم بتبرئة سوا  الح م إلى للوصول

 135واإلستخالصات. القانونية، سباباال االساسية، ومعطياتها القضية وقائع الح م حيثيات

 المصال سبيل فعلى العس رية، المحاكم فى األح ام إصدار بقواعد ال بير اإلخالل الدراسة محل قضية 115 من جليا ظهر

 دفاع من المبدئ الدفع على سائغا ردا المح مة ترد لم اإلسماعيلية كلي عس ري جنايات 2015 لسنة 95 رقم القضية فى

 توافر بعدم الدفع وعلى الدعوى فى الثبوت أدلة بانعدام الدفع وكذلك وتلفيقه إليهم المنسوب االتهام ديهب ي المتهمين

 االمن تحريات جديه بعدم الطاعنين دفاع على الرد عدم إلى باإلضافة ومعنويا، ماديا للمتهمين المنسوبة الجرائم اركان

 المح مة عدتا فقد الدفاع اثاره ما باقي شان فى "اما ح مها باباس حيثيات فى جا  فقد وم تبيتها، وانعدامها الوطني

 اخالل وفيه المثار للدفع كافي غير رد وهو اسبابها" فى المح مة به اخذت ما عليها ردا وي فى الموضوعي الدفاع قبيل من

 ح مها بنا  فى المح مة إليه استندت ما بيان ضرورة حيث لألح ام األساسية بالقواعد يخل أنه كما الدفاع، بحق جسيم

 لها تعرض لم المح مة "ان النقض مح مة أمام الح م هذا على طعنهم فى المحامين وقال إدانته، أو المتهم بتبرئة سوا 

 ورفضتها بها احاطت بانها القول يم ن كان لها عرضت لو المح مة ان اذ بها المح مة احاطه بعدم ينبئ مما ردا أو  ايرادا

 المتهمين عن االتهام نفى بدليل اإلحاطة منها سقط قد ت ون فأنها ح مها بأسباب عنها شيئا تورد لم ةالمح م وان اما

 نقضه" ويستوجب الح م يعيب الذى األمر وهو

 التي العناصر الح م حيثيات فى المح مة تبين لم اإلسماعيلية كلي عس ري جنايات 2015 لسنة 22 رقم القضية وفي

 المتهمين إدانة وقرائن أدلة من الح م حيثيات وخلت غيرهم، مع واشتراكهم المتهمين إدانة المح مة منها استخلصت

 يقين فى استقرت حسبما الواقعة ان "وحيث الحيثيات فى جا  فقد مرسله، اقوال مجرد على ذلك بيان فى واقتصرت

 انه تتحصل بالجلسة، بشأنها دار وما تحقيقات من اجرى وما االوراق سائر من مستخلصه وجدانها اليها واطمان المح مة

 جامعه العلوم ب ليه استاذ شريف محمد الفتوح ابو الدايم عبد الثامن/ المتهم ابتغى المنصورة بجهة 2014عام غضون فى

 بالمصلحة الضرر والحاق العام والسلم االمن لت دير سلميه غير تظاهرات وتنظيم وشغب عنف أعمال احداث المنصورة

 ابراهيم عطيه محمود االول/مصطفى للمتهمين تحريضه كان هنا ومن للخطر وتعريضهم المواطنين مصالح وتعطيل العامة

 القطب محمود محمد خالد والرابع/ السلح عبدالوهاب معوض والثالث/ عبداللطيف فهمى مصطفى محمود والثاني/

 والسابع/ بدوى عبدالرحمن الفتوح ابو اشرف احمد والسادس/ الجعفري ابراهيم عبدالمقصود سلمان والخامس/ سليم

 المتهم مع اتفقوا بعدما بادروا وبالفعل االفعال تلك اتيانهم على المنصورة بجامعه طالب هربيد محمد عبده محمد خالد

 مسبق اخطار دون سلميه غير تظاهره بتنظيم بالمنصورة الجامعي الحرم داخل 4/6/2014 بتاريخ تحركهم ف ان الثامن

 يديهحد وقطع والشماريخ النارية االلعاب واستخدموا

                                                 
 .الدولي العهد من ()د(3) 14 والمادة  العالمي اإلعالن من (1) 11 المادة 131
 .الدولي العهد من ()د(3)14 المادة 132
 .األفريقي الميثاق من ()ج(1)7 المادة 133
 .أفريقيا في العادلة المحاكمة مبادئ من (7()ه()3ن) القسم 134
 .§29  اإلنسان حقوق ةللجن 32 العام التعليق  أفريقيا في العادلة المحاكمة مبادئ من (7ه()()3ون) (1()2) أ القسمان 135

 المستوجبة الواقعة بيان على يشتمل أن يجب باإلدانة حكم وكل عليها بني التي األسباب على الحكم يشتمل أن يجب

 بموجبه. حكم الذي القانون ن  إلي يشير وأن فيها  وقعت التي والظرو  للعقوبة

 الجنائية. اإلجراءات قانون من 310 المادة

http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/a005.html
http://www.achpr.org/instruments/principles-guidelines-right-fair-trial/
http://www.achpr.org/instruments/principles-guidelines-right-fair-trial/
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=CCPR/C/GC/32&referer=/english/&Lang=A
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 الفتات حازوا كما ومؤسساتها للدولة المسيئة الهتافات ورددوا للمظاهرة الرافضين والطالب اإلداري االمن مع واشتب وا

 الجامعة اسوار لخارج المظاهرة بتلك خرجوا كما ... ومؤسساتها الدولة ضد بترديدها قاموا التي للهتافات ترويجا تتضمن

 وكذا وضبطهم معهم للتعامل الشرطة أفراد دعي مما به السير حركه اوعطلو توش ي بوابه أمام الطريق وقطعوا

 الجنائية المح مة إلى المتهمين االتهام سلطة واحاله الواقعة عن الالزم المحضر وتحرر بحوزتهم كانت التي المضبوطات

  االتهام( بقرار الوارد والوصف بالقيد

 ارت اب على المح مة استدلت كيف وال الجريمة أركان وال كيفيته وال المتهمون أداه الذي الدور يحدد ولم قاصر بيان وهو

 يبين ولم ومختصره عامه بعبارات اكتفى ل ن حقهم، فى ثبوتها على الدليل يورد ولم إليهم المنسوبة لالتهامات المتهمين

  يد.الشد بالقصور الح م يصم ما وهو االتهامات أجمل فقد تحديدا، المتهمين به قام الذي الدور

 الجريمة اركان به تتحقق بيانا للعقوبة المستوجبة الواقعة بيان على يشتمل ان باإلدانة ح م كل فى القانون أوجب وقد

 األدلة مؤدى بإيراد تلتزم وان المتهم، من وقوعها ثبوت المح مة منها استخلصت التي واألدلة فيها وقعت التي والظروف

 قاصرا. الح م كان وإال مأخذها وسالمه بها استداللها وجه حيتض حتى اإلدانة منها استخلصت التي

 المسندة الجرائم ارت بوا المتهمين بأن تقطع التي والقرائن األدلة بيان من خاليه القضية ذات فى الح م أسباب جا ت كما

 كيفيه ح مها فى المح مة توضح لم اذ والتعميم، التجهيل عن فضال واإلبهام الغموض الح م اسباب شابت حيث اليهم،

 الدولة مؤسسات منع كيفيه وال ذلك فى وسيلتهم وماهي الدستور أح ام تعطيل إلى روجوا المتهمين ان على استداللها

 الجنائي الدليل يأباه ما وهو واالفتراض الظن على مبنيا االتهام أن على يؤكد بما أعمالها، ممارسه من العامة وسلطاتها

 االحتمال، اليه ويتطرق الشك يشوبه ال وواضحا ومحددا وقاطعا جازما ي ون ان ينبغي الذىو باإلدانة للح م الالزم

 واألدلة القرائن وال حدوثها اكتنفت التي والمالبسات بالواقعة احاطت التي الظروف مدوناتها فى تعرض لم والمح مة

 ماهيه ح مها اسباب فى تذكر لم لمح مةا وان خاصه المتهمين الجريمة إسناد صحه ثبوت المح مة منها استخلصت التي

 المتهمين. لها روج التي المؤثمه االغراض

 جزئي عس ري جنايات 2015 لينة 27 برقم والمقيدة اإلسماعيلية كلي عس ري جنايات 2015 لسنة 95 رقم القضية وفى

 المنشاة على التعدي منه الغرض جنائي اتفاق فى اشتركوا المتهمين ان على وقفت كيف المح مة تبين لم المنصورة،

 من ح مها بأسباب جا  ما بذكر واكتفت ذلك، على الدليل تقم ولم بالسنبالوين الصنائع مدرسه محول وتخريب العامة

 اإلدانة فى عليه لالعتماد تصلح ال بل إليهم المنسوبة للجرائم المتهمين ارت اب على منها يستدل ال ومرسله عامه عبارات

 مطلقا.

 بعد للمتهمين المسندة االتهامات ثبوت إلى أدلة من بيانه سبق مما المح مة تستخلص وحيث ".. ح مها نص ىف جا  فقد

 العامة المنشاة على التعدي المتهمون ابتغى بعدما والرابع والثالث الثاني االتهامات وتعديل االول االتهام وصف تغيير

 ...." إرهابي لغرض يقاتحق بالسنبالوين الصنائع مدرسه كهربا  محول وتخريب

 الجريمة اركان توافر منها رأت والتي إليهم المنسوب بالفعل المتهمين قيام كيفية هي ما تبين لم هنا المح مة أن إذ

 هذا فى متراخية االسانيد جميع جا ت فقد االساس من االركان لهذه وتأصل وتفصل توضح لم انها كما منها لهم المسندة

 االسانيد تحديد ائيالجن الحكم تسبيب لسالمة ويلزم الحكم بطالن اسباب اهم يعد التسبيب في القصور كان ولما

 منه الغرض التسبيب يحقق حتى ويجب القانون حيث من أو الواق  حيث من سواء له والمنتجة عليها ينبني التي والحجج

 وضعه أو عامه عبارات في الحكم إفراغ أما بها  قضي ما مبررات على الوقو  يتيسر بحيث مفصل جلي بيان في يكون ان

 مراقبة من النقض محكمة تتمكن حتى الحكم تسبيب ايجاب من الشارع قصده الذي ضالغر يحقق فال مجمله صورة في

 الحكم. في إثباتها اختار كما الطريقة على القانون تطبيق صحة

 24/1/2001 جلسة ق 68 لسنة 16312 رقم الطعن
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 واحد قطعي يقيني لدليل وتؤصل المح مة تورد فلم والقانون الواقع معه يستقيم ال بما مجملةو مجهلة وجا ت الصدد

 الجنائية. اإلجرا ات قانون من 310 المادة اشترطته ما مع متوافق

 وإال والمنطق، العقل عن يخرج أن يم ن ال السلطة هذه ممارسة ول ن الواقعة تقدير فى المح مة سلطة فى جدال وال

 علة بيان ملزمة وغير اقتناعها فى حرة المح مة كانت وإذا القضا  وظيفة مع يتنافى الذي التح م ضروب من ضرباا  أصبحت

  المنطق. هذا توافر إلى يشير ما ح مها أسباب فى تبين وأن المنطق، وليد االقتناع هذا ي ون بأن مقيدة فإنها اقتناعها،

 االستخباراتو األمن أجهزة تحريات على األحكام بناء .8

 بش ل اعتمدت المتهمين ضد أح امها أصدرت التي العس رية المحاكم كل أن الدراسة محل 115 القضايا فى الشاهد كان

 لو حتى أدلة، من فيرها دون العامة والمباحث الوطني واألمن الحربية المخابرات أجهزة أجرتها التي التحريات على أساسي

 تضحدها. التي األدلة مشات وجود ظل فى حقيقتها على واحد دليل وجود لعدم نالبطال يشوبها األدلة تلك كانت

 أساسيا دليال األمن أجهزة تحريات من اإلسماعيلية كلي عس ري جنايات 2015 لسنة 95 رقم القضية فى الح م اتخذ فقد

 حيثيات من البين حيث ومن يات،التحر مجرى عنها يفصح لم سريه مصادر على بنيت انها رغم للواقعة المتهمين ارت اب على

 قام بيانه السالف النحو على الواقعة ان "وحيث بقوله – المتهمين حق فى– االتهام واقعة ثبوت على استدل انه الح م

 بتحقيقات على احمد الرائد/ به شهد مما المح مة اليه اطمأنت بما للمتهمين إسنادها وسالمه وثبوتها صحتها على الدليل

 ....."  السنبالوين مباحث بمعرفه والمحرر الضبط بمحضر أثبت وما بتحرياته، اورده وما المح مة وامام عامةال النيابة

 صادرا ببرا ته أو المتهم بإدانة القاضي منها يقتنع التي األدلة على تبنى ان يجب األح ام ان المقرر من وكان ذلك كان ولما

 وال غيره، فيها يشاركه ال بنفسه العقيدة هذه تحصيل فى مستقال حقيقت من يجريه مما هو يحصلها عقيده عن ذلك فى

 من وكان لسواه، ح ما صحتها بعدم أو قضا ه عليها اقام التي الواقعة بصحه عقيدته ت وين فى يدخل أن القانون فى يصح

 أدلة من ساقته ما تعزز قرينة بحسبانها التحريات على عقيدتها ت وين فى تعول ان للمح مة يجوز كان وإن أنه كذلك المقرر

 ت ون ان تعدو ال بعد من ،وهى االتهام ثبوت على مستقله قرينة أو بذاته كافيا دليال ت ون ان بمجردها تصلح ال أنها ،اال

 القاضي يتحقق حتى ويتحدد مصدرها يعرف أن إلى وال ذب، والصدق والبطالن الصحة الحتماالت يخضع لصاحبها رأى مجرد

  اإلثبات. فى القانونية قيمته ويقدر الدليل على رقابته يبسط ان ويستطيع المصدر هذا من بنفسه

 وإسنادها االتهامات إثبات فى الح م اعتمد فقد االس ندرية، عس ري جنايات 2015 لسنة 64 رقم القضية فى الواقع كما

 فقد أساسية، بصفة عطية صالح رفعت أحمد الرائد/ نيالوط األمن ضابط أجراها التي السرية التحريات على الطاعنين بحق

 إلى وإسنادها وثبوتها صحتها على الدليل قام قد الواقعة " أن من الثالثة بالصفحة بحيثياته أورد ما ضمن الح م أورد

 السرية ياتهتحر أكدتها معلومات اليه وردت قد أنه الح م قضا  أمام عطية صالح رفعت أحمد الرائد/ به شهد مما المتهمين

 وإدارة بتش يل النعناعى السيد عبدالمنعم محمد األول المتهم ت ليف البحيرة بمحافظة االخوان تنظيم قيادات قيام عن

 . العمليات" تلك لتنفيذ المادي الدعم توفير بعد فيها تخريبية أعمال إلرت اب بالمحافظة النوعية العمليات لجان

 أوراق تشتمل ولم ذكرها، التي القيادات تلك بعض عن أسما  ثمة تحرياته فى يذكر لم ياتالتحر مجري الضابط أن هنا والجلي

 يثبت ما على الدعوى مستندات تحتوى ولم ذلك، تثبت مسجلة م المات أو كرسائل ذلك يثبت آخر دليل ثمة على الدعوى

  موضوعية، قرينة أي تعضده أو هتساند لم وحيد كدليل التحريات تلك يجعل الذى األمر التحريات، مجري قدمه ما

 حصولها كيفية حيث من الموضوع محكمة تمحصها ولم سرية جاءت إذ للطاعنين التهم إلسناد تكفي ال وحدها التحريات نتكا "لما

 األمر عدمه من إليه انتهت ما إلى تؤدى كانت إذا وعما عليها رقابتها تبسط ولم مصدرها على المحكمة تطل  ولم سرية كونها

 شخصيا   رأيا   بمثابة تظل فإنها واليقين  الجزم من الجنائية األحكام عليه تبنى الذي ساساأل م  وتتنافى للشك محال   يجعلها الذي

 عليها". رقابته ويبسط بنفسه وكنهها مصدرها القاضي يعر  أن إلى والبطالن والصحة والكذب الصدق الحتمال يخض  لصاحبها 

 (392صت 69رقم 34 س 17/3/1983 )نقض
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 ذاتها حد فى إثبات كعنصر تصلح وال ترقى ال وهمياا  دليالا  وصارت واإلبهام بالغموض تعيبت قد التحريات تلك معه وت ون

 الح م. فساد إلى ويؤدى واإلبهام والوهمية بالغموض التدليل يعيب مما المتهمين بحق االتهامات إسناد إلى تؤدى وال

 الدفع حيث المتهمين دفاع أثارة ما بشأن اإلس ندرية عس ري جنايات 2015 لسنة 61 رقم القضية فى المح مة در جا  كما

 بجلسة المح مة وأمام العامة النيابة تحقيقات فى مجريها اقوال وتناقض وتناقضها وتلفيقها التحريات بطالن

 الوطني األمن تحريات انعدام قوامه دفع من همينالمت دفاع أثاره ما أن وحيث " المح مة رد جا  فقد ،16/2/2016

 الوطني األمن بمعرفة اجرائها تم التي التحريات إلى اطمأنت قد المح مة بأن عليه مردود ذلك فان جديتها وعدم وبطالنها

 قعةالوا وعلى الحال واقع من تحريات بأنها واقتنعت أجراها من وصدقت وواضحة صحيحة تحريات كونها أليها واطمأنت

 أثاره فيما أما " بقولها أيضا المح مة ردت كما ...". انحرافها بعدم مقتنعة جديتها إلى المح مة اطمأنت ثم ومن المرت بة

 الصادر العامة النيابة اذن وبطالن سياسية خصومة على البتنائها التحريات جميع بطالن قوامه دفع من المتهمين دفاع

 بقطاع الشرطة ضباط من األصل فى وهو بالتفتيش له المأذون بأن عليه مردود ذلك فان المتهمين من كل واحضار بضبط

 الجنائية". االجرا ات قانون من 23/2 لمادة وفقا المختصين القضائي الضبط مأموري من ويعد الوطني االمن

 جزئي عس ري اياتجن 2015 لينة 27 برقم والمقيدة اإلسماعيلية كلي عس ري جنايات 2015 لسنة 95 رقم القضية وفى

 وثبوتها صحتها على الدليل قام بيانه السالف النحو على الواقعة أن وحيث " نصه ما ح مها فى المح مة سطرت المنصورة،

 وامام العامة النيابة بتحقيقات على احمد الرائد/ به شهد مما المح مة اليه اطمأنت بما للمتهمين إسنادها وسالمه

 المقرر من وكان ذلك كان لما "، السنبالوين مباحث بمعرفه والمحرر الضبط بمحضر أثبت وما ه،بتحريات اورده وما المح مة

 هو يحصلها عقيده عن ذلك فى صادرا ببرا ته أو المتهم بإدانة القاضي منها يقتنع التي األدلة على تبنى ان يجب األح ام ان

 فى يدخل ان القانون فى وليصح غيره، فيها يشاركه ال بنفسه العقيدة هذه تحصيل فى مستقال تحقيق من يجريه مما

 لسواه. ح ما صحتها بعدم أو قضا ه عليها اقام التي الواقعة بصحه عقيدته ت وين

 ساقته ما تعزز قرينة بحسبانها التحريات على عقيدتها ت وين فى تعول ان للمح مة يجوز كان وان انه كذلك المقرر من وكان

 ان تعدو ال بعد من وهي االتهام، ثبوت على مستقله قرينة أو بذاته كافيا دليال ت ون ان بمجردها حتصل ال انها اال أدلة، من

 القاضي يتحقق وحتى مصدرها يعرف ان إلى وال ذب، والصدق والبطالن الصحة الحتماالت يخضع لصاحبها رأى مجرد ت ون

 ذلك. كان لما اإلثبات فى القانونية قيمته ويقدر الدليل على رقابته يبسط ان ويستطيع المصدر هذا من بنفسه

 جزئي عس ري جنايات 2015 لسنة 250 برقم والمقيدة أسيوط كلي عس ري جنايات 2015 لسنة 365 رقم القضية وفى

 ما بشأن وحيث " التحريات جدية بعدم المتهمين دفاع من المبدئ الدفع على المح مة ح م حيثيات نص فى جا  أسيوط،

 الواقعة لتاريخ التالي اليوم فى اجرائها لسرعة التحريات جدية بعدم دفع من المذكور األول المتهم مع الحاضر الدفاع أثاره

 لجدية اطمأنت المح مة بأن عليه فمردود أجراها التي التحريات مع التحريات مجري بها أدلى التي األقوال ضتناق وكذا

 وأن بأسيوط( الوطني األمن بقطاع )ضابط الببالوي البديع عبد نبيل أحمد مدنية/ شرطة الرائد أجراها التي التحريات وكفاية

 المح مة واطمأنت الواقعة حول كافية معلومات وحوت أجراها من تصدق كافيا وضوحا وواضحة صريحة جا ت التحريات تلك

 النيابة وبتحقيقات الح م قضا  أمام المذكور الرائد به شهد وما بمعرفته المحرر الضبط بمحضر سطر ما صحة إلى كذلك

 المتهم جانب فى ودليال كنار الجرائم تلك لتحقق يقينا معه المح مة ت مئن ما وهو بينها تناقض وال تعارض ال وأنه العامة

 فقد ثم ومن المح مة قلب على الطمأنينة ذلك كل فسبغ سردها سابق أدلة من الدعوي أوراق حوته بما وذلك المذكور

 . عليه" تعول ولم الدفع هذا المح مة طرحت

  

 ". االستدالل فاسد البيان قاصر يكون فانه الجريمة ثبوت على اساسيا دليال التحريات من اتخذ قد الحكم كان لما "

 ق( 62 لسنه 9171 الطعن 6/4/1994 )نقض
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 تحريرها تم والتي الدعوى بأوراق المرفقة التحريات أن حيث الصواب، خالفها قد ي ون الجوهري الدفع لهذا المح مة وبرفض

 الح م شيد التي الدليل هي باتت قد الشخصية عقيدته تمثل والتي بأسيوط الوطني لألمن التابع الشرطة ضابط بمعرفة

 تطلع لم سرية مصادر طريق عن جا ت والتي للمتهمين الجريمة إسناد فى أساسية بصفة عليها أستند والتي قضا ه، فيه

 التحريات تلك تسهم لم ثم ومن عدمه، من نتيجته من إليه انتهت ما إلى وتؤدى تتفق كونها إلى تطمئن لمو المح مة عليها

 المح مة وتبنت عليها عوقب والتي االتهامات محل للوقائع الطاعن بإرت اب المح مة بوجدان مستقلة عقيدة ت وين فى

 والقصور. بالفساد الح م يشوب بما هي عقيدتها ليستو للمتهمين وإسنادها الواقعة تحصيل فى التحريات مجرى عقيدة

 جزئي عس ري جنايات 2013 لسنة 45 برقم والمقيدة اإلسماعيلية كلي عس ري جنايات 2013 لسنة 411 رقم القضية وفى

 الرائد شهادة على ح مها فى المح مة استندت متهما، عشر خمسة بحق شنقا باإلعدام فيها والمح وم سينا  شمال

 الحربية المخابرات م تب تحريات مذكرة كما بالتحريات، والقائم بالعريش الحربية المخابرات م تب قوة من رجب شحاته احمد

 أقوال وبطالن الشيوع سبيل على وجا ت م تبية كونها التحريات ببطالن الدفع على المح مة رد فى جا  وقد العريش،

 يجب الذي الصريح الدفع على تحمل ال مرسلة عبارة فى الدفع هذا طلقأ قد الدفاع بأن عليه فمردود “.. نصه ما مجريها

 تحدد جا ت أنها عن فضال ومقصده ومرماه دفعه أساس يبين ولم نه المراد بيان على تشتمل صريحة عبارة فى إبداؤه

 اشتراكه عدم على اتالتحري دله من المتهمين من أن ودليله ذلك واية الشيوع ال الحصر سبيل على الواقعة فى المشتركين

 عليه" تعول ولم الدفع هذا عن المح مة التفتت تم ومن الواقعة فى

 سندا معه تنهض ال الذي  األمر جديتها وعدم كفايتها عدم رغم الحربية المخابرات تحريات إلى صراحة الح م استند فقد

 والمبلغ المصدر بين الفرق وضوح رغم ح م،ال وسلطة التحقيق سلطة عن السري مصدره مجريها حجب ورغم باإلدانة للقضا 

 منه. الدليل مؤدى على للتعرف المح مة أمام يمثل ان يجب شاهد المصدر يجعل مما التحريات مجرى وجدان فى

 فى بالشروع سليم كامل الثالث المتهم قيام واقعة فى الحقيقة بلوغ عن التحريات قصور نجد القضية أراق إلى وبالعودة

 سؤاله عند الضبط مذكرة محرر ان رغم الدورية، أفراد بالعنف ومقاومته بالعريش غامدر بمنطقة الدوريات احدى أفراد قتل

 يجد لم عليه وبالقبض قوله( )حسب اليه وبالتوجه متر خمسمائة بعد على النار عليهم أطلق قد المتهم بأن قرر النيابة أمام

 قاصرا تسبيبا الواقعة هذه فى الحقيقة لتحرياتا بلوغ عدم مع االقوال هذه على التعويل يجعل الذي  األمر سالح أي معه

 فاسدا. واستدالال

 االوراق فى الدليل وان أما بدليل معززة ثانية قرينة هي وجديتها، صحتها حال فى القضية هذه فى التحريات ان على عالوة

 قاموا من وكتابة قراربإ التلبس حاالت من حالة غير وفى قضائي اذن دون المتهمين على للقبض حيث البطالن شابه قد

 حاالت من حالة على بنا  المتهمين جميع على القبض جرى حيث المح مة، أمام سؤالهم حال المتهمين على بالقبض

 قدمته ما على التحريات ت ون بذلك عيادته، من القضية فى األول المتهم على القبض إلى باإلضافة االشتباه، أو االستيقاظ

 تعززه. أو يعززها الذي الدليل لركن فاقدة

 تحريات على باالستناد العس رية المحاكم وتمسك إصرار مدى جلياا  يتبين التقرير درسها التي القضايا فى األح ام حيثيات ومن

 المصرية، النقض مح مة أرستها التي القانونية للقواعد بالمخالفة وذلك ذاته، بحد كافياا  دليالا  واعتبارها الوطني" منأل"ا

 البالد. في تقاض درجة أعلى

 

 تكون أن مدنية دعوى أية في والتزاماته حقوقه في أو إليه توجه جزائية تهمة أية في الفصل لدى فرد  كل حق "من

 القانون" بحكم منشأة حيادية مستقلة مختصة محكمة قبل من وعلني منصف نظر محل قضيته

 والسياسية المدنية للحقوق الدولي العهد من 14 المادة
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 من كثير في يأتي ما وهو العامة، النيابة من صادر قرار على بنا ا  تتم التحريات تلك أن توضيح طريق عن ذلك تبرير إلى إضافة

 اإلكراه ووسائل التعذيب تحت وإجبارهم لفترة قسرياا  المتهمين وإخفا  اختطاف تم قد ي ون أن بعد ش لي كإجرا  حيانألا

 بالتواصل الوطني" منأل"ا يقوم ذلك بعد ثم لهم، المنسوبة بالتهم اعترافهم تفيد بأقوال اإلدال  على يوالمعنو المادي

 القضايا أغلب في فعلياا  فيها المتهمون ي ون ش لية، بصورة واإلحضار للضبط محاضر استصدار أجل من العامة النيابة مع

 )شهادات الوطني. لألمن تابعة سرية احتجاز بأماكن القسري  واإلخفا االحتجاز قيد متعمق بش ل التقرير تناولها التي

 القضايا(. في للدفاع محامين مع ومقابالت

 العامة. المنشاة حماية قانون على الطعن إمكانية منع .9

 

 لسنة 136 رقم بقانون القرار دستورية بعدم قضية من أكثر في المت ررة المحامين طلبات العس رية المح مة ترفض

 والتعنت الرفض هذا ومثل عدمه، من دستوريته مدى إلقرار العليا الدستورية المح مة إلى بإرساله والمطالبة 2014

 .وقانونيا دستوريا المعيب القانون هذا تحصين حاالت من حالة قبلها من الشديد

 

 هذا مصير بتحديد المنوطة الجهة فت ون القرار، هذا دستورية على بالطعن والدفع بالتصعيد الدفاع يقوم الرفض هذا ومع

 في تنظر التي )الموضوع مح مة( العس رية المح مة نفس هي عدمه، من العليا الدستورية للمح مة وإحالته الدفع

 .نفسه الوقت في والح م الخصم هي العس رية المحاكم تصبح وبذلك الدفاع، محامو عليها يعترض التي القضية

 

 136 رقم بقانون القرار دستورية على بالطعن دفع لتقديم الدفاع بمحامي األمر يصل عندما العس رية القضايا كل وبالطبع

 الدستورية للمح مة إحالته رفض يتم البرلمان، غيبة في السيسي الفتاح عبد الجمهورية رئيس عن الصادر  2014لسنة

 واستمرار عادلة، محاكمة في المدنيين حقوق انتهاك من تجعل التي المغلقة الدائرة تت ون وبذلك الجدية، بعدم ووصمه

 يستمر ألن ومرشح الحالي، الوضع في لتغييره أفق أي يوجد ال ممنهجاا  واقعاا  عس رية محاكم أمام محاكمتهم إم انية

  2014لسنة  136رقم بقانون بالقرار العمل بتمديد يقضي الذي  2016لسنة 65 رقم للقانون وفقاا   2021 أكتوبر 27 حتى

 .والحيوية العامة المنشآت حماية بشأن

 

 ان على والعس رية. الخاصة المحاكم ذلك فى بما المحاكم، جميع فى وتطبق تحترم ان يجب العادلة المحاكمة حقوق إن

 تنظر ان ينبغي وال العس رى، للنظام خروقات من يرت بونه ما على المسلحة القوات منتسبي على االخيرة هذه والية تقتصر

 طائلة تحت الواقعة والجرائم االنسان حقوق انتهاكات أو ،136عليها والية المدنية للمحاكم التي القضايا العس رية المحاكم

  الدولي. القانون

 

 

                                                 
 القسري. االختفاء إعالن من (2) 16 المادة العقاب  من لإلفالت المحّدثة المبادئ من 29 المبدأ 136

 القضية نظر على قضائية والية للمحكمة يكون أن مختصة محكمة أمام الدعوى نظر في الحق يستلزم

 .أمامها المطروحة
 

 موضوع على والية لها تكون أن أي المقصودة  القضائية الدعوى نظر سلطة القانون يمنحها أن هنا باالختصاص والمقصود

 مسألة تتقرر أن ويجب القانون  في المقررة الزمنية الحدود ضمن المحاكمة تجري أن على ضده  المقامة والشخ  الدعوى

 للقانون. وطبقا   قضائية  هيئة قبل من ما قضية بشأن القضائية بالوالية تتمت  المحكمة كانت إذا ما

 

 أفريقيا في عادلة ال المحاكمة مبادئ من )د(- ()ب(4أ) القسم
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 المتخصصة، أو الخاصة المحاكم انشا  حظر عن والسياسية المدنية للحقوق الدولي بالعهد صريح نص وجود عدم من وبالرغم

 المحاكمة حقوق ان إلى باإلضافة اختصاص. وذات ومستقلة محايدة المحاكم كافة ت ون ان يتطلب الدولي العهد ان إال

 .137 المحاكم كل فى ائيةالجن االجرا ات كافة على تطبيقها يجب العادلة

 قضايا فى للفصل الخاصة المحاكم إلى اللجو  عدم إلى الدول اإلرهاب وم افحة االنسان بحقوق الخاص المقرر ودعا

 .139العس رية المحاكم أمام المدنيين محاكمة افريقيا فى العادلة المحاكمة مبادئ حظرت الذي الوقت فى ،138اإلرهاب

 اشخاص بمحاكمة تسمح التي وانتقالي استثنائي بوضع تمر التي الدول التعسفي باالحتجاز المعنى العامل الفريق دعا ولهذا

 مختصة مدنية سلطة أمام العس رية المحاكم اختصاص فى الطعن من المدنيين تم ين إلى العس رى القضا  أمام مدنيين

 .140 الطبيعي قاضيه أمام المدني يحاكم حتى

 محامي دفع أسوان، جزئي عس ري جنايات 2015/ 24 اسيوط كلي عس ري جنايات 1520 لسنة 137 رقم القضية ففي

 وأسند والحيوية، العامة المنشآت وحماية تأمين شأن فى 2014 لسنة 136 رقم بقانون القرار دستورية بعدم المتهمين

 من 2 / 230 ،227 ،225 ،224 ،204 ،92 ،87 ،56 ،51 ،5 ،4 أرقام الدستور لمواد القانون مخالفة إلى دفعة فى الدفاع

 لإلجرا ات وفقا الدستورية بعدم القانون على الطعن من الدعوي هذه فى المحامين تم ن لم المح مة أن إال الدستور،

 المصري. القانون نظمها التي

 جزئي عس ري جنايات 2015 لسنة 23 برقم والمقيدة االسماعيلية كلي عس ري جنايات 2015 لسنة 68 رقم القضية وفى

 من 204 المادة نص لمخالفته 2014 لسنة 136 رقم بقانون القرار دستورية بعدم الدفع على المح مة رد جا  الزقازيق،

 48 رقم بقانون الصادر العليا الدستورية المح مة قانون من 29 المادة بأن عليه مردود فذلك ... " كالتالي المصري الدستور

 القضائي االختصاص ذات الهيئات أو المحاكم إحدى أمام الدعوى نظر أثنا  الخصوم دفع إذا " أنه: على ينص 1979 لسنة

 الدفع أثار لمن وحددت الدعوى نظر أجلت حدى الدفع أن الهيئة أو المح مة ورأت الئحة أو قانون فى نص ريةدستو بعدم

 اعتبر الميعاد فى الدعوى ترفع لم فإذا العليا، الدستورية المح مة أمام بذلك الدعوى لرفع أشهر ثالثة يجاوز ال ميعادا

 بشأن 1972 لسنة 64 رقم القانون من 16 المادة فى المقررة العامة والقاعدة يتسق النص هذا وكان ي ن"، لم كأن الدفع

 وأن الدستورية، بعدم الدفع بتقدير المختصة الجهة هي وحدها الموضوع مح مة أن ومفاده المعدل، القضائية السلطة

 تقديرها. لمطلق كومترو لها جوازي الدستورية، بعدم الدعوي لرفع ميعاد وتحديد أمامها المنظورة الدعوي بوقف األمر

 فى الفصل لتعطيل سبيال الدفع ذلك من اتخذ قد الدفاع وأن الدفع جدية عدم تري الموضوع مح مة فإن ذلك كان ولما

 تعول ولم الدفع ذلك المح مة معه تطرح الذي األمر الدعوي نظر فى ومضت المح مة عنه التفتت فقد ثم ومن الدعوي

 عليه".

 

 بقانون القرار دستورية بعدم الدفع على المح مة رد جا  القاهرة، غرب عس ري جنايات 2016 لسنة 36 رقم القضية وفي

 أن المقرر من كان لما أنه عليه فمردود .... " الدستور من 204 ،156 ،97 ،40 ،5 المواد نص لمخالفته 2014 لسنة 136 رقم

                                                 
 القضائية. السلطة استقالل بشأن األساسية المبادئ من 5 المبدأ 137
 .)ب(§A/63/223 Doc UN (2008) 45القضاء  نطاق خارج اإلعدام بعمليات المعني الخاص المقرر 138
 أفريقيا. في العادلة المحاكمة مبادئ )ج(من ل( القسم 139
 A/HRC/7/ oc.D UN. 4 القسري  باالختفاء المعني العامل الفريق 140

 القانون. وفق مشكلة قضية أية تنظر التي المحكمة تكون أن يجب

 سلطة قبل من أقرت التي التشريعات من غيره أو الدستور بموجب شكلت قد المحكمة تكون أن يجوز المتطلب  بهذا وللوفاء

 .العام القانون بموجب أو القوانين  وض  صالحية مخولة
 

 األوروبية  االتفاقية من (1) 6 والمادة األمريكية  االتفاقية من (1)8 والمادة الدولي  العهد من (1) 14 المادة

 األمريكي. اإلعالن من 26 والمادة أفريقيا  في عادلة ال المحاكمة مبادئ من )ب( (4) أ والقسم

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/63/223
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/7/4
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/7/4
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/7/4
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 وحدها الموضوع مح مة ان العليا الدستورية لمح مةا قانون بإصدار 1979 لسنة 48 رقم القانون من 29 المادة نص مفاد

 وجود يفيد ما بتقديم يقم لم المتهمين دفاع أن كما عدمه من الدستورية بعدم الدفع جدية بتقدير المختصة الجهة هي

 وفى ةالمح م وكانت 2014 لسنة 136 رقم بقانون القرار من الثانية المادة دستورية بعدم الدستورية المح مة أمام دعوي

 الشأن هذا فى الدفاع يثيره ما بات ثم ومن جدي غير الدستورية بعدم أمامها المبدئ الدفع أن رأت التقديرية سلطتها حدود

 طرحه". يوجب بما سديد غير

 96 المادة نص دستورية بعدم المتهمين محامي دفع االس ندرية، عس ري جنايات 2016 لسنة 257 رقم القضية وفى

 ،92 المواد مع لتعارضه 2014 لسنة 136 بقانون القرار دستورية وبعدم الدستور من 96 ،95 ،54 المواد لمخالفتها عقوبات

 الدستور من 95 ،92 المادتين ومخالفتها عقوبات 86 المادة نص دستورية وعدم الدستور من 225 ،204 ،156 ،97 ،96 ،95

 المادة دستورية وعدم الدستور من 186 ،184 ،95 ،94 ،54 المواد لمخالفتها عقوبات جك م رر 38 المادة دستورية وعدم

 لمخالفة العقوبات قانون من هك 102 المادة دستورية وعدم الدستور من 94 ،95 ،94 ،54 المواد لمخالفتها عقوبات 96

 رقم العس ري القضا  قانون من 118 ،99 ،97 ،84 المواد دستورية وعدم الدستور من 186 ،184 ،99 ،96 ،94 المواد نص

 األح ام. على التصديق من تضمنه فيما 1966 لسنة 25

 قانونا المقرر كان ولما أنه عليه مردود ذلك فإن “.. نصه كان حيث قاصرا، الدستورية بعد الدفوع على المح مة رد جا  وقد

 هذه تتولي " أن: على منه 26 المادة فى نص قد العليا الدستورية المح مة قانون بإصدار 1979 لسنة 48 رقم بالقانون

 الدعوى نظر أثنا  الخصوم دفع إذا )ب( ....... )أ( التالي: الوجه على واللوائح القوانين دستورية على القضائية الرقابة لمح مةا

 الهيئة أو المح مة ورأت الئحة أو قانون فى نص دستورية بعدم القضائي االختصاص ذات الهيئات أو المحاكم إحدى أمام

 المح مة أمام بذلك الدعوى لرفع أشهر ثالثة يجاوز ال ميعادا الدفع أثار لمن وحددت الدعوى نظر أجلت حدي الدفع أن

 الموضوع مح مة أن النص هذا مفاد وكان .... " ي ن لم كأن الدفع اعتبر الميعاد فى الدعوى ترفع لم فإذا العليا، الدستورية

 ميعاد وتحديد أمامها المنظورة الدعوي بوقف مراأل وأن الدستورية بعدم الدفع جدية بتقدير المختصة الجهة هي وحدها

 أن (204) بالمادة نص وقد الحالي الدستور ان كما ... تقديرها لمطلق ومتروك لها جوازي الدستورية بعدم الدعوي لرفع

 تالضمانا كافة لهم وت ون للعزل، قابلين وغير مستقلون العس ري القضا  وأعضا  مستقلة قضائية جهة العس ري القضا 

 عليها المنصوص الضمانات كافة للمتهم القانون ذلك كفل وقد القضائية السلطة ألعضا  المقررة والواجبات والحقوق

 فى الدستورية بعدم الدفع أن التقديرية سلطتها حدود فى للمح مة بين وكان ذلك كان ولما ... الجنائية اإلجرا ات بقانون

 يثيره ما فإن الدستورية بعدم الدعوي لرفع أمامها المنظورة الدعوي لوقف محل وال جدي غير إيرادها السالف المواد

 وكافة المتهم لمصلحة إال شرعت ما التصديق سلطة فإن ذلك على عالوة ... سديد غير ي ون الشأن هذا فى الدفاع

 إال نهائية تصبح ال العس رية األح ام ان كما بها المح وم العقوبات تشديد على تشمل ال للمصدق المخولة السلطات

 لدي معروف التصديق نظام وان سيما اوصاف من الدفاع ساقه بما الح م تنعت ان شأنها من ليس فإنه عليها بالتصديق

 عليه" تعول ولم جانبا الدفع ذلك المح مة طرحت فقد ثم ومن ... عديده مواضع فى المصري التشريع

 خرج وقد الدستور به قيده عما خرج قد العس ري القضا  تنظيم في المشرع ان للشك مجاال يدع ال بما يبين سبق ومما

 في الدستور نص التي الدولية باالتفاقيات الواردة والمبادئ الحدود عن كذلك وخرج بالدستور الواردة المبادئ حدود عن

 القانون يصم الذي  األمر االنسان لحقوق الدولية والمواثيق والعهود الدولية باالتفاقيات الدولة التزام على 93 مادته

 الدستورية. وعدم البطالن بشبهة

 محاكم إنشاء الدول من يقتضي ومحايدة ومستقلة مختصة محكمة أمام يحاكم أن في جنائية محاكمة يواجه من كل حق

 مبادئ من عام مبدأ وهو .استثناءات ألية يخض  ال مطلق حق هو الحق وهذا كذلك. عليها والحفاظ ومحايدة  مستقلة

 المسلحة. والنزاعات الطوارئ حاالت إبان حتى األوقات  جمي  في الدول لجمي  وملزم العرفي  الدولي القانون

13 و 4مادة ال القضائية  السلطة استقالل بشأن األساسية المبادئ من7 و 6 والمبدئان األفريقي  الميثاق من 26 المادة

 المتحدة لألمم العامة للجمعية 67 / 166 القرارو العربي  الميثاق من
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 التوصيات
 

 يتم حتى فورا تطبيقها يجب أنه اعتقادها في التوصيات من عدد " جست  فور كوميتي" استخلصت التقرير نهاية وفي

 في العس ري القضا  إلى المدنيين إحالة بسبب ارت ابها يتم التي أو المرت بة والجرائم االنتهاكات نزيف إيقاف على العمل

 االتي: في تمثلت للنظام، مصر

 لسنة 14 رقم العام النائب من الصادر الدوري ل تابيا األمر استخدام عن العامة النيابة جانب من الفوري التوقف •

 .االختصاص لعدم العامة النيابة إلى فيها بالتحقيق تقوم التي القضايا كل بإحالة العس رية النيابة قيام وبالمثل 2014

 حالتهموإ العس رية النيابة تنظرها التي القضايا تلك وخصوصا العس رية المحاكم إلى المدنيين إحالة عن التوقف •

 اختصاص وحصر وتعديالته 1966 لسنة 25 رقم العس ري القضا  قانون تعديل ينبغي كما الطبيعي، لقاضيهم

 إلغا  وكذلك عس ريون، موظفون يرت بها التي البحت العس ري الطابع ذات والجنح الجرائم فى العس رية المحاكم

 .اختصاصه تحديد وحده العس ري قضا لل تعطي والتي القانون من 48 والمادة أ م رر 5،7،8 المواد

 أو العامة النيابة إلى العس ري القضا  أمام تنظر تزال ال التي والقضايا عس ريا فيها المح وم القضايا كافة إحالة •

 حصولهم من المتهمون يتم ن حتى المصري، العقوبات قانون وفق فيها المحاكمة إجرا ات وإعادة الطبيعي القضا 

 .التهاماتهم المناسب القانوني الدفاع لةكفا في حقهم على

ا وإصدار العس رية المحاكم من أح ام بحقهم الصادر المدنيين عن الفوري اإلفراج •  بإلغا  الجمهورية رئيس من قرارا

 القضا  قانون في الواردة األح ام على التصديق لقواعد وفقا المدنيين ضد العس رية المحاكم من الصادرة األح ام

 إلغا  قرار يتضمن أن على الذكر، سالف القانون من ٩٩ المادة من الرابع البند وخاصة ١١٦ وحتى ٩٨ المادة العس ري

 .اآلن وحتى 2011فبراير من الفترة المدنيين بحق العس رية المحاكم من الصادرة األح ام

 .ريالعس  القضا  أمام المدنيين محاكمة قاطع بش ل لتمنع الدستور من 204 المادة تعديل •

 للمحاكمة كضمانة الدولي الصعيد على بها المعترف واإلجرا ات المعايير تطبيق العس رية المحاكم على يتعين •

 المحاكم محل العس رية المحاكم تحل أال يحب كما العدل، إقامة مبادئ تحترم وأن الظروف. جميع فى المنصفة،

 .العام القانون على بالخروج العادية

 للضمانات الدقيق اإلحترام إطار فى إال سنة، 18 دون القصر األطفال بمحاكمة العس رية المحاكم اختصاص عدم •

 األحداث قضا  شؤون إلدارة الدنيا النموذجية المتحدة األمم وقواعد الطفل حقوق اتفاقية فى عليها المنصوص

 .بيجين( )قواعد

 سير إلعاقة قصدها عن العس رية المحاكمات فى المعلومات بسرية بالتذرع تسمح التي القواعد ُتحرف أال ينبغي •

 الحصول من المحاكمين تم ين وعدم المحتجزين، م ان عن ال شف من كالمنع اإلنسان، بحقوق المساس أو العدالة

 .المتهمين بحق الصادرة واألح ام القضايا أوراق على

 مح مة أمام يحاكم أن فى شخص لك حق ال امل النحو على أعمالها وسير العس رية المحاكم تنظيم ي فل أن يجب •

 المحاكم فى القضا  مهام لتولي اإلختيار عليهم يقع الدين األشخاص يتصف ان ويجب ومحايدة، ومستلقة مختصة

 كون المطلوبة، المؤهالت لديهم وأن الالزم، القانوني التدريب على حصولهم يثبتوا وأن وال فا ة، بالنزاهة العس رية

 .وحيادتهم ستقاللهمإ فى أساسيا م ونا ذلك
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 يصرح وأال االستثنا ، هي السرية الجلسات ت ون وأن القاعدة، هي العس رية المحاكمات جلسات علنية ت ون ان يجب •

 .القضائية للرقابة خاضع ومسبب محدد بقرار إال بها

 العس رية، كمالمحا أمام التام الوجه على ومنصفة عادلة محاكمة فى والحق الدفاع فى الحق وضمان كفالة •

 .اإلنسان لحقوق جسيمة جرائم بإرت اب المتهمين ومحاكمة

 والحرب، السلم وقت فى تدريجيا، اإلعدام عقوبة إلغا  نحو الدولي اإلتجاه العس ري القضا  قوانين تع س أن ينبغي •

 .باإلعدام عليهم المح وم بحق العقوبة لتنفيذ الفوري والوقف

 توافق ضمان أجل من وشفاف مستقل نحو على والمنتظمة الدورية لمراجعةل العس ري القضا  قوانين إخضاع •

 لسنة 136 رقم العامة المنشآت حماية قانون خاصة البحتة، الوظيفية الضرورة مع العس رية المحاكم اختصاصات

 انتهاكاتو جرائم من فيه تسبب وبما واضح ودستوري قانوني عوار من فيه لما أخري مرة للنقاش طرحة وإعادة 2014

 العادية، للمحاكم تخول أن يجب التي االختصاصات على التعدي دون وذلك مصر، في العدالة وبحق المواطنين بحق

 شفاف. بش ل ذاته فى العس ري القضا  وجود حول مجتمعي حوار إجرا  مع
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