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تصدر غداً األحد الموافق  01مايو  5102محكمة الجنايات العسكرية باإلسكندرية حكميا فى القضية رقم
 025لسنة  5102جنايات مطروح عسكرية والتى اتيمت فييا النيابة العسكرية  021من مواطني محافظة
مرسي مطروح باتيامات التجمير والتخريب العمدي لممتمكات وتعطيل الطرق وغيرىا من االتيامات ،وذلك
بعد أن استمعت المحكمة العسكرية لدفاع المتيمين عمى مدار عدد من الجمسات  ،وقد قام محامو الجماعة
الوطنية لحقوق اإلنسان بتقديم المساعدة القانونية لخمس متيمين فى تمك القضية.
وقد شمل دفاع محامو الجماعة فضبل عن الدفاع الموضوعي واإلجرائي فى القضية الدفع بعدم دستورية عدد
من مواد القضاء العسكري وكذلك الدفع بعدم اختصاص المحكمة العسكرية لمحاكمة المتيمين استناداً لمقانون
 031لسنة  5102والصادر من رئيس الجميورية الحالي والمعروف بقانون حماية المنشأت العامة والحيوية،
وذلك بمناسبة أن النيابة العامة قد استخدمت ىذا القانون كسند ليا فى إحالة القضية لممحكمة العسكرية.
وترجع وقائع القضية لعام  5103عقب عزل الرئيس األسبق "محمد مرسي" وبالتزامن مع فض ميداني رابعة
العدوية والنيضة بالقاىرة والجيزة ،خرجت مظاىرات في عدة مدن مصرية إعتراضاً عمى الفض وطريقتو التي
راح ضحيتو أعداد كبيرة من القتمى والمصابين؛ وقد حدث أيضاً إتبلف واحراق العديد من المنشئات واألمبلك
العامة والخاصة فى تمك األحداث.
وقد تعاممت قوات األمن بعنف وقامت بحممة قبض عشوائي لممواطنين المتواجدين بالشارع وقت األحداث،
ففي مرسى مطروح كانت األحداث ال تختمف كثي اًر ،وتم القبض عمى أكثر من  11مواطن واتيمت الشرطة
كل منيم بإرتكاب مجموعة من الجرائم التي وقعت في ىذا اليوم والتي ضمنيا جريمة قتل مواطن شيد أخيو
أمام النيابة العامة أنو كان أحد المشاركين في التظاىرات.
واستمرت التحقيقات في القضية بمعرفة النيابة العامة وتم القبض عمى آخرين بالتزامن مع تمك التحقيقات،
وتمت إحالة القضية من النيابة العامة إلي العسكرية بعد أكثر من  01شير من الحبس اإلحتياطي عمى ذمة
التحقيقات في القضية ،والتي أحالتيا بدورىا إلي المحكمة العسكرية بقرار إحالة وجية فيو كافة الجرائم لكافة
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المتيمين ،وبدأت أولى جمسات القضية بمقر المحكمة العسكرية الجديد باإلسكندرية – الذي قيل أنو تم بنائو
إلستيعاب أعداد المتيمين في عدة قضايا أحيمت لمقضاء العسكري في ذلك الوقت – بتاريخ . 5102/0/00
وأستندت النيابة العسكرية أن إختصاصيا قد إنعقد بالقانون  031لسنة  5102والصادر عن رأس السمطة
التنفيذية بإختصاص تشريعي إستثنائي في غياب سمطة تشريعية منتخبة في الببلد ،والذي وسع من
إختصاص القضاء العسكري بشكل غير مسبوق ،ميد اًر ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة لممتيمين من
المدنيين.

ويتناول ىذا التقرير وقائع القضية والمحاكمة متضمناً أبرز محطاتيا سواء أمام النيابة العامة أو
العسكرية أو أمام المحكمة العسكرية فى البند أوالً أما البند الثاني فأننا سنخصصو لبيان مدي
موائمة المحاكمات العسكرية لممعايير الدولية لحقوق اإلنسان وكذلك ألبرز انتياكات ضمانات
المحاكمة العادلة والمنصفة التى شابت تمك القضية سواء ما تعمق منيا بالمتيمين أو بالمدافعين
عنيم أو ما يتعمق بإنتزاع القضية من القضاء العادي واحالتيا لمقضاء العسكري.
بينما يتناول البند الثالث تحميل لمقانون  031لسنة  5102والمعروف بقانون حماية المنشأت
العامة والحيوية ومدي دستوريتو.

أوالً :وقائع القضية
بدأت وقائع القضية بالقبض عمى  16مواطن بينيم طفمين يوم  ، 5103-1-02تعرض عدد من المتيمين
لمضرب والجرح ما ثبت بتوقيع الكشف الطبي عمى المتيمين بعد ذلك ،عرض المتيمين عمى النيابة في اليوم
التالي لمقبض عمييم في مقر قسم الشرطة ،ولم يحضر مع عدد منيم أي محامي رغم أن أوراق القضية
يحتوي عمى ببلغات قام بيا عدد من المحامين إلثبات حالة حريق المحكمة والنيابة وتمف محتوياتيما،تم
القبض عمى  21متيم بعد تحقيق النيابة العامة وأخمي سبيل  32متيم ،وبقى  05متيم ،وأحالت النيابة
العامة  021متيم إلي النيابة العسكرية.
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وبتاريخ  5102/00/51أحالت النيابة العسكرية  10متيم محبوس و 32متيم مخمي سبيمو عمى ذمو القضية
منيم  00طفل سمم ألىميتو والباقي ىاربين ولم تحقق النيابة العسكرية مع أي من المتيمين قبل إحالتيم
لممحكمة العسكرية.
بدأت أولى جمسات القضية يوم  ،5102-0-00ووجيت النيابة العسكرية لممتيمين تيم إرتكاب عدد كبير
من الجرائم منيا ما لم يتم التحقيق فييا بمعرفة النيابة العامة ،وما لم تقم بو كذلك النيابة العسكرية ،إستمرت
إنعقاد جمسات القضية أيام  00،02،30يناير  ، 5102وأعيدت القضية إلي النيابة العسكرية مرة أخرى
إلستكمال التحقيق مع المتيمين في الجرائم التي وجيتيا النيابة العسكرية لممتيمين ولم يتم التحقيق فييا معيم
قبل إحالتيا لممحكمة.
كانت أولى جمسات القضية بعد إنتياء النيابة العسكرية من التحقيقات بتاريخ  ،5102-5-01وانعقدت أولى
الجمسات يوم  ،5102-5-55إستمرت إج ارءات القضية حتى يوم  ،5102-2-51تم خبلليا سماع
شيادات شيود اإلثبات والنفي في القضية ،وعرض األحراز والمرافعات ،وحجزت لمحكم لجمسة الغد الموافق
 01مايو .5102

ثانياً :اإلنتهاكات
شيدت المحاكمة محل ىذا البيان عدد من االنتياكات منيا ما يتعمق بالمتيمين واألخر يتعمق بالمدافعين
عنيم وأخي اًر يتعمق بإنتزاع القضية من أمام القضاء العادي واحالتيا لمقضاء العسكري بالمخالفة لمدستور
والقانون  ،إال أنو يستحسن بنا وقبل الولوج لآلشارة إلبرز ىذا االنتياكات أن نجيب فى عجالة عن مدى
موائمة المحاكمات العسكرية لممعايير الدولية لحقوق اإلنسان وذلك عمى النحو التالي:
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مدى موائمة المحاكمات العسكرية لممدنيين لممعايير الدولية لحقوق اإلنسان.
يمكن اجماالً القول بأن الموقف الصحيح لفيم مبلئمة المحاكمات العسكرية لممدنيين لممعايير الدولية لحقوق
اإلنسان يكمن فى معيارين األول بمدى توافر ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة أثناء المحاكمات العسكرية
والمعيار الثاني ىو معيار استقبلل القضاء وسوف نتناول – بإيجاز – ىذا الموقف.
 -1المحاكمات العسكرية لممدنيين وانتهاك ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة
تمثل المحاكمات العسكرية لممدنيين انتياكاً لمضمانات الواردة بالمواثيق الدولية لحقوق اإلنسان والتى تكفل
محاكمة عادلة ومنصفة لئلنسان ،0نذكر منيا ما يمي:
 نظام التصديق عمى األحكام
نظام القضاء العسكري يتبع ما يعرف بنظام التصديق عمى األحكام وىو يتيح لرئيس الجميورية أو القائد
العام لمقوات المسمحة سمطة مراجعة األحكام وتعديميا أو إعادة المحاكمة أو إلغاء األحكام.
فالمشرع المصري راعي إال تختمف سمطات رئيس الجميورية والقوات المسمحة عمى األحكام الصادرة من
المحاكم العسكرية بعد قيام الضابط المصدق بالتصديق عمى األحكام ،ولكنو نقل ىذه السمطات والصبلحيات
لمسمطة األعمي من الضابط المصدق وىو رئيس الجميورية أو من يفوضو وىو ما نصت عميو المادة 005
من قانون القضاء العسكري

5

واعطي المشرع المصري كذلك السمطة األعمي من الضابط المصدق ذات الصبلحيات الممنوحة لمضابط
المصدق عند نظر االلتماسات فيجوز ليا أن تأمر بإلغاء الحكم وتخميص المتيم من جميع آثاره القانونية،
أو أن تأمر بإعادة نظر الدعوى من جديد أمام محكمة أخرى كما يجوز ليا أن تخفف العقوبة المحكوم بيا،

1

راجع على سبٌل المثال المادة  11من العهد الدولً للحقوق المدنٌة والسٌاسٌة

2

حُص انًادة  112يٍ لإٌَ انمضاء انعسكز٘ عهٗ " 112بعذ إحًاو انخصذٚك ،ال ٚجٕس إعادة انُظز ف ٙأحكاو انًحاكى انعسكزٚت إال بًعزفت انسهطت األعهٗ يٍ انضابط
انًصذق ْٔ ٙرئٛس انجًٕٓرٚت أٔ يٍ ٚفٕضّ".
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أو أن تستبدل بيا عقوبة أقل منيا في الدرجة ،أو أن تخفف كل العقوبات أو بعضيا أيا كان نوعيا ،أو أن
توقف تنفيذىا كميا أو بعضيا.3
وال تقتصر صبلحيات رئيس الجميورية عند ىذا الحد وانما تتعدي لتصل أنو يستطيع بعد استنفاذ جميع
الصبلحيات السابقة وأثناء تنفيذ العقوبة أن يؤجل تنفيذ الحكم الصادر من المحاكم العسكرية.2
 حرمان المجني عميهم من اإلدعاء المباشر أمام المحاكم العسكرية
يستطيع المجني عميو فى القضاء العادي أن يكون جزء من المحاكمة عن طريق ما يعرف بنظام اإلدعاء
المباشر ،بعكس القضاء العسكري والذى ال يجوز تمثيل المجنى عمييم.

2

 -2المحاكمات العسكرية انتهاكا الستقالل القضاء والفصل ما بين السمطات
المعيار الثاني لقياس مدي مبلئمة المحاكمات العسكرية لممدنيين لممعايير الدولية ىو معيار استقبلل القضاء
والفصل ما بين السمطات ،وبالنظر لطبيعة القضاء العسكري نجد أنو يمثل انتياكاً ليذه القواعد األساسية فى
القانون الدولي لحقوق اإلنسان ،وذلك بالتبعية الواضحة لمقضاء العسكري لمسمطة التنفيذية حيث نصت المادة
األولي قانون القضاء العسكري  52لسنة  0611عمى ىذه التبعية ،1كما أن المحاكمات العسكرية لممدنيين
تمثل اغتصاباً لسمطات وصبلحيات القضاء العادي وواليتو العامة عمى القضاء.
3

حُص انًادة  116يٍ لإٌَ انمضاء انعسكز٘  25نسُت  1666عهٗ" ٚجٕس نهسهطت األعهٗ يٍ انضابط انًصذق عُذ َظز االنخًاس أٌ حأيز بإنغاء انحكى ٔحخهٛص
انًخٓى يٍ جًٛع آثارِ انمإََٛت ،أٔ أٌ حأيز بإعادة َظز انذعٕٖ يٍ جذٚذ أياو يحكًت أخزٖ.
ٔٚجٕس نٓا أٌ حخفف انعمٕبت انًحكٕو بٓا ،أٔ أٌ حسخبذل بٓا عمٕبت ألم يُٓا ف ٙانذرجت ،أٔ أٌ حخفف كم انعمٕباث أٔ بعضٓا أٚا كاٌ َٕعٓا ،أٔ أٌ حٕلف حُفٛذْا كهٓا أٔ
بعضٓا.
كًا ٚكٌٕ نٓا كافت سهطاث انضابط انًصذق انًُصٕص عهٓٛا فْ ٙذا انمإٌَ".
4

ْٕٔ يا َصج عه ّٛانًادة  105يٍ لإٌَ انمضاء انعسكز٘ " لرئيس الجميورية أو من يفوضو إذا اقتضت ضرورات الخدمة في الميدان أن يأمر بتأجيل تنفيذ أي

حكم صادر عن المحاكم العسكرية.

ويجوز لو في أي وقت إلغاء ىذا األمر ،وفي ىذه الحالة ينفذ باقي العقوبة.

5

تنص المادة  26من قانون القضاء العسكري"ال يقبل اإلدعاء بالحقوق المدنية أمام المحاكم العسكرية ،إال أنيا تقضي بالرد والمصادرة وفقا ألحكام ىذا القانون"

6

المادة األولي من قانون القضاء العسكري تنص عمى ":القضاء العسكري ىيئة قضائية مستقمة ،تتكون من محاكم ونيابات عسكرية وفروع قضاء أخري طبقاً لقوانين

وأنظمة القوات المسمحة.
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وبعد أن فرغنا من اآلشارة الواجبة لمدي موائمة المحاكمات العسكرية لممعايير الدولية لحقوق اإلنسان فأننا
سنتناول فيما يمي أبرز االنتياكات التى شابت محاكمة المتيمين فى القضية وذلك عمى النحو التالي:

أبرز االنتهاكات التى تعرض لها المتهمين
تم التحقيق مع عدد من المتيمين داخل قسم شرطة مطروح ،ولم يحضر التحقيق مع عدد منيم محامين ،رغم
إحتواء أوراق القضية عمى ببلغات قام بيا عدد من المحامين في نفس يوم التحقيق ،أيضاً تم اإلعتداء
بالضرب عمى عدد من المتيمين من قبل قوات األمن كما ذكر المتيمين ،وىو ما أثبتتو تقارير الطب الشرعي
التي تمت بأمر النيابة العامة ،تم إحالة القضية إلي النيابة العسكرية بناء عمى إنعقاد إختصاصيا بالقانون
 031لسنة  5102الذي صدر بعد األحداث ،كذلك ىو ليس القانن األصمح لممتيم.
ثم أنو عندما أعيدت الدعوى من المحكمة إلي النيابة العسكرية وجية اإلتيامات فقط لممتيمين دون التحقيق.

أبرز االنتهاكات التى تعرض لها المحامين والمحاميات
تعرض عدد من المحامين إلنتياكات في التفتيش في عدد من الجمسات المنعقدة في مقر المحكمة العسكرية
الجديد في العامرية طمب من بعض المحامين والمحاميات خمع األحذية أكثر من مرة وىو ما لم يحدث مع
المحامين بعد إعبلنيم رفض ليذا التصرف والتيديد باإلنسحاب لكنو تكرر مع بعض المحاميات في الغرف
الخاصة بين ،وأيضاً تفتيش ذاتي لممحامين والمحاميات ،وطمب من بعض المحاميات في بعض الجمسات
التفتيش تحت األجزاء الخارجية لمبلبسين في الغرف الخاصة بالتفتيش لممحاميات ،بخبلف التفتيش بطريقة
غير الئقة لبعض المحاميات عن طريق السيدات المخول لين تفتيش المحاميات.

ويختص القضاء العسكري دون غيره بنظر الجرائم الداخمة فى ا ختصاصو وفا ألحكام ىذا القانون وغيرىا من الجرائم التى يختص بيا وفقا ألي قانون أخر.
وتقوم عمى شأن القضاء العسكرى ىيئة تتبع و ازرة الدفاع"
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قبل أن حتمك احملمكة امعسكرية

إنتزاع القضية من القضاء العادي واحالتها لمقضاء العسكري
أحالت النيابة العامة القضية بعد التحقيق فييا لمنيابة العسكرية  ،والتى أحالت المتيمين لممحاكمة أمام
المحكمة العسكرية لمجنايات عمى النحو الثابت بأوراق الدعوي وأمر اإلحالة  ،وقد أستندت النيابة العامة ومن
بعدىا النيابة العسكرية فى تمك اإلحالة لقانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية الصادر برقم 031
لسنة  ، 5102كما تردد فى أحدي جمسات المحاكمة بأن اختصاص المحكمة العسكرية ينعقد بالقانون رقم 0
لسنة  5103بشأن أشتراك القوات المسمحة فى ميام حفظ األمن وحماية المنشآت الحيوية فى الدولة وذلك
حينما استفسر الدفاع عن وجود ثمو قرار من و ازرة الدفاع بتأمين المنشآت العامة أو الحيوية فى محافظة
مرسي مطروح والتصريح لو باستخراج صورة رسمية من ىذا القرار إن وجد.
وىذا المسمك من النيابة العامة ومن بعدىا النيابة العسكرية يخالف القانون والدستور لؤلسباب األتية:
عدم إنطباق قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية عمى القضية
بعد صدور قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بموجب قرار رئيس الجميورية بقانون رقم 031
لسنة  5102ونشره فى الجريدة الرسمية بالعدد ( 23ج) بتاريخ  51أكتوبر  5102نشأ جدالً قانونياً – ال
يزال مستم اًر – حول مصير العديد من الوقائع السابقة عمى صدور القانون سالف الذكر والمرتبطة بإعتداءات
عمى المنشآت العامة ،واستند البعض الختصاص القضاء العسكري بنظر ىذه الوقائع لنص المادة الثانية من
قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية والتى قررت:
" تخضع الجرائم التي تقع عمى المنشآت والمرافق والممتمكات العامة المشار إلييا في المادة األولى من ىذا
القرار بقانون الختصاص القضاء العسكري ،وعمى النيابة العامة إحالة القضايا المتعمقة بيذه الجرائم إلى
النيابة العسكرية المختصة".

وبالرجوع لممادة األولي من القرار الجميوري بقانون رقم  031لسنة  5102نجد أن نصيا كالتالي:
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قبل أن حتمك احملمكة امعسكرية
" مع عدم اإلخبلل بدور القوات المسمحة في حماية الببلد وسبلمة أراضييا وأمنيا ،تتولى القوات المسمحة
معاونة أجيزة الشرطة والتنسيق الكامل معيا في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات
وشبكات أبراج الكيرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري
وغيرىا من المنشآت والمرافق والممتمكات العامة وما يدخل في حكميا ،وتعد ىذه المنشآت في حكم المنشآت
العسكرية طوال فترة التأمين والحماية".
والمستفاد من النصوص السابقة أن المشرع قد أعتبر المنشآت العامة والحيوية فى حكم المنشآت

العسكرية ومن ثم يختص القضاء العسكري بنظر الجرائم التى تقع عمى تمك المنشآت ،إال أن المشرع
وضع شروطاً إلعتبار تمك المنشآت فى حكم المنشآت العسكرية وتمك الشروط هي :
 .0قيام القوات المسمحة فعالً بتولي تأمين ألحدي المنشآت العامة
 .5حدوث أي من جرائم اإلعتداء عمى المنشآة التى تقوم القوات المسمحة بتأمينها أو حمايتها.
 .3حدوث اإلعتداء خالل المدي الزمني المحدد بالقانون  136لسنة  2114وهو عامين منذ
العمل بالقانون.

وبتطبيق الشروط السابقة عمى القضية نجد أنيا مفتقدة فى وقائع الدعوي حيث خمت األوراق من ثمو قرار
يفيد تولي تأمين القوات المسمحة – فى تاريخ الواقعة – ألي من المنشآت العامة المنسوب لممتيمين اإلعتداء
عمييا وفقا لمقانون  031لسنة  5102ونفاذا لممادة األولي منو ،كما أن الثابت أن تاريخ الوقائع المنسوبة
لممتيمين سابق عمى تاريخ صدور القانون ومن ثم فيناك استحالة أن يكون ىناك ثمة إعتداء خبلل المدى
الزمني المحدد بالقانون  031لسنة  5102وىو عامين منذ العمل بالقانون سالف الذكر.
عدم إنطبا ق قانون اشتراك القوات المسمحة فى مهام حفظ األمن وحماية المنشآت الحيوية فى الدولة عمى
القضية
السند األخر – واألخير – لتفسير سبب وجود المتيمين أمام القضاء العسكري بعد التحقيق معيم أمام النيابة
العامة ىو أن تكون النيابة قد استندت لقانون أشتراك القوات المسمحة فى ميام حفظ األمن وحماية المنشآت
الحيوية فى الدولة والصادر بموجب القانون رقم  0لسنة  ،5103وىو القانون الساري قبل تاريخ وقائع دعوانا
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قبل أن حتمك احملمكة امعسكرية
حيث أنو نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد  2مكرر (أ) بتاريخ  56يناير  ،5103إال أن ىذا السند ينيار –
كما إنيار سمفو – وذلك عمى النحو التالي.
فبالنظر لمقانون رقم  0لسنة  5103نجد أن حدد فى المادة األولي منو لمقوات المسمحة دو اًر معاوناً لمشرطة
– بجانب دورىا فى حماية الببلد وسبلمة أراضييا وأمنيا – ويتمثل ىذا الدور فى دعم القوات المسمحة
لمشرطة فى حفظ األمن وحماية المنشآت الحيوية فى الدولة ،وذلك حتي إنتياء االنتخابات التشريعية وكمما
طمب رئيس الجميورية منيا ذلك ،ويحدد وزير الدفاع األماكن وأفراد القوات المسمحة ومياميا.
بينما جاءت المادة الثانية من القانون سالف الذكر ليعطي لضباط القوات المسمحة وضباط الصف المشاركين
فى حفظ األمن وحما ية المنشآت الحيوية صفة الضبطية القضائية وفقا ألحكام قانون اإلجراءات الجنائية
ووفقا لمشروط والضوابط المقررة فى قانون ىيئة الشرطة لضباط الشرطة وأمنائيا.
وأخي اًر فقد حسمت المادة الثالثة من القانون  0لسنة  5103باختصاص القضاء العادي بالفصل فى الجرائم
التى ترتكب أثناء قيام القوات المسمحة بتأمين تمك المنشآت ،فضبل عن اختصاص النيابة العامة المختصة
وفقا لقانون اإلجراءات بالتحقيق فى تمك الوقائع .
حيث جري نص المادة الثالثة سالفة اآلشارة عمى" :يمتزم ضباط وضباط صف القوات المسمحة فى أدائيم
لميام الضبطية القضائية وفقاً ألحكام ىذا القانون بكافة واجبات مأمور الضبط القضائي المقررة فى قانون
اإلجراءات الجنائية ،بما فى ذلك إحالة ما يحررونو من محاضر إلى النيابة المختصة وفقا لقواعد
االختصاص المنصوص عمييا فى القانون المشار إليو ،ومع عدم اإلخبلل باختصاص القضاء العسكري،
يختص القضاء العادي بالفصل فى الوقائع التى حررت عنيا ىذه المحاضر".
وبتطبيق النصوص سالفة اآلشارة عمى وقائع القضية نجد أن أوراق الدعوي قد خمت من ثمو قرار أو توجيو
من و ازرة الدفاع بشمول المنشآت العامة المنسوب لممتيمين اإلعتداء عمييا بحماية وتأمين القوات المسمحة
وفقا لنص المادة األولي من القانون  0لسنة  ،5103كما أن وحتى ولو افترضنا وجود ىذا القرار – وىو
أفتراض جدلي ال نقره – فأن الوقائع التى قد تشكل جرائم اإلعتداء عمى تمك المنشآت التى تقوم القوات
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قبل أن حتمك احملمكة امعسكرية
المسمحة بتأمينيا يجب – وفقا لمقانون – أن تحال لمنيابة العامة المختصة ويفصل فييا القضاء العادي وذلك
وفقا لنص المادتين الثانية والثالثة سالفتي الذكر.
فالقانون  0لسنة  5103اعتبر ضباط وضباط صف القوات المسمحة المشتركين فى تأمين المنشآت الحيوية
بمثابة ضباط شرطة من مأموري الضبط القضائي ومن ثم فأن كل الوقائع التى قد تشكل جرائم وتقع عمى
تمك المنشآت – حتى فى وجود القوات المسمحة – تحال إلى النيابة العامة ويفصل فييا القضاء العادي.
أختصاص محكمة الجنايات بنظر القضية

بإنييار األسانيد القانونية إلحالة المتيمين لمقضاء العسكري سواء ما تعمق منيا بقانون تأمين وحماية
المنشآت العامة والحيوية الصادر بموجب القرار الجميوري رقم  031لسنة  5102أو ما تعمق
بالقانون رقم  0لسنة  5103بشأن اشتراك القوات المسمحة فى ميام حفظ األمن وحماية المنشآت
الحيوية ،فأننا نكون وبحق أمام إعمال القواعد العامة فى االختصاص والتى نكون أمام إعماليا –
وبحق – بقبول دفع المتيمين بعدم اختصاص المحكمة العسكرية وقبول طمبيم بإحالو الدعوي
لممحكمة الجنائية المختصة وذلك بتطبيق القاعدة القانونية المستقرة بأن المحاكم العادية صاحبة الوالية
العامة األصيمة
تنص المادة  15من قانون السمطة القضائية الصادر برقم  21لسنة 0615عمى:
" فيما عدا المنازعات اإلدارية التي يختص بيا مجمس الدولة تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات
والجرائم إال ما استثني بنص خاص .
وتبين قواعد اختصاص المحاكم في قانون المرافعات وقانون اإلجراءات الجنائية".
ونصت المادة  216من قانون اإلجراءات الجنائية عمى":تحكم محكمة الجنايات عمى كل فعل يعد بمقتضي
القانون جناية وفى الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرىا من طريق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد
الناس غيرىا من الجرائم األخري التى ينص القانون عمى اختصاصيا بيا"
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قبل أن حتمك احملمكة امعسكرية
ومن ثم تكون الوالية العامة لمفصل فى الجرائم تكون لممحاكم العادية إال ما استثني بنص خاص ،وقد قضت
محكمة النقض فى العديد من أحكاميا بأنو حتى إذا ما نص القانون عمى اختصاص غير المحاكم العادية
سواء أكانت محاكم خاصة أو استثنائية فأن ىذا النص ال يسمب الحق األصيل لممحاكم العادية فى الفصل
فى الجرائم ،وىو ما قالتو محكمة النقض فى حكميا الصادر فى الطعن رقم  : 6875لسنة  : 55قضائية
بتاريخ: 23-3-1988
"ومن حيث إن قضاء ىذه المحكمة قد استقر عمى أن المحاكم العادية ىي صاحبة الوالية العامة بالفصل في
الجرائم كافة إال ما استثني بنص خاص عمبلً بنص الفقرة األولى من المادة الخامسة عشر من قانون السمطة
القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم  21لسنة  ،0615في حين أن غيرىا من المحاكم ليست إال محاكم
استثنائية وخاصة وأنو وان أجازت القوانين في بعض األحوال ،إحالة جرائم معينة إلى محاكم خاصة ،إال أن
ىذا ال يسمب المحاكم العادية واليتيا في الفصل في تمك الجرائم ما دام أن القانون لم يرد بو أي نص عمى
انفراد المحكمة الخاصة باالختصاص ،يستوي في ذلك أن تكون الجريمة معاقباً عمييا بموجب القانون العام
أو بمقتضى قانون خاص ،وأن المحاكم العسكرية المنصوص عمييا في القانون رقم  52لسنة 0611
بإصدار قانون األحكام العسكرية ليست إال -محاكم خاصة ذات اختصاص خاص ،وأنو وان ناط بيا ىذا
القانون االختصاص بنوع معين من الجرائم ،ومحاكمة فئة خاصة من المتيمين ،إال أنو لم يؤثرىا بيذه
المحاكمة وذلك االختصاص أو يحظرىما عمى المحاكم العادية ،وأنو ال يحول بين المحاكم العادية وبين
االختصاص بالفصل في الجرائم المنصوص عمييا فيو  -عدا جرائم األحداث الخاضعين ألحكامو  -مانع
من القانون".
(جميورية مصر العربية | النقض الجنائي | الطعن رقم  : 6875لسنة  : 55قضائية بتاريخ23-3-
)1988
وال يغير من ذلك ما نصت عميو الفقرة األولي من المادة  512من الدستور من أن " القضاء العسكرى جية
قضائية مستقمة ،يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعمقة بالقوات المسمحة وضباطيا وأفرادىا ومن
فى حكميم ،والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة"
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وذلك ألن وقائع القضية ال تتعمق باإلعتداء عمى القوات المسمحة أو ضباطيا وأفرادىا فالثابت أن المنشآت
العامة محل الدعوى المنظورة لم تكن فى تاريخ الواقعة من المنشآت العسكرية أو فى حكميا وفقاً لمقانون ،كما
أن الثابت أن الدعوى قد خمت من وقوع إعتداء عمى القوات المسمحة أو ضباطيا أو أفرادىا أو من فى
حكميم ،الميم إال وقائع اإلعتداء عمى مبني التحريات العسكرية وبعض ضباط القوات المسمحة وىي الوقائع
التى نسخت وقامت المحكمة العسكرية بالفصل فييا ،أما باقي المجني عمييم فيم من المدنيين ،ومن ثم فبل
يجوز االستناد لممادة  512من الدستور سالفة الذكر أو االستناد – بطبيعة الحال – لنصوص قانون القضاء
العسكري سواء ما تعمق منيا باالختصاص الشخصي ( جرائم اإلعتداء عمى ضباط القوات المسمحة أو
أفرادىا سواء تمك التى تقع منيم أو ضدىم ) أو ما يتعمق باالختصاص المكاني ( جرائم اإلعتداء عمى
المنشآت العسكرية وما فى حكميا) وذلك عمى نحو ما سمف بيانو.
ومن زواية أخري فأن الفقرة األخيرة من المادة  502من قانون اإلجراءات الجنائية قررت":عمى أنو إذا
شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من أختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة تحال جميعيا
بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكاناً بإحداىا فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات
مختمفة تحال إلى المحكمة األعمي درجة ،وفى أحوال اإلرتباط التى يجب فييا رفع الدعوى عن جميع الجرائم
أمام محكمة واحدة ،إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم
خاصة ،يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون عمى غير ذلك"
وحيث أنو بالفرض الجدلي بأن ىناك بعض الجرائم فى وقائع القضية يتخص بيا القضاء العسكري مثل وقائع
اإلعتداء عمى مقر التحريات العسكرية بمحافظة مرسي مطروح أو اإلعتداء عمى بعض أفراد القوات المسمحة
فأنو ونفاذاً لنص الفقرة األخيرة من المادة  502من قانون اإلجراءات الجنائية سالفة الذكر يكون االختصاص
لممحاكم العادية وىي محكمة الجنايات دون غيرىا عمى النحو سالف الذكر.
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قبل أن حتمك احملمكة امعسكرية

ثالثاً :تحميل لمقانون  136لسنة  2114ومدى دستوريته
بالنظر لمقانون رقم  031لسنة  5102نجد أنو رغم صدر بخمس مواد فقط ،إال أنو قد خمق وضعاً قانونياً لقوات
الجيش المتواجدة بالشارع وخارج الثكنات ،ووضع ليا ميمة وىي التعاون مع أجيزة الشرطة تأمين المنشآت العامة
والحيوية وتوسع توسعاً كبي اًر فى وصف ىذه المنشآت ،وصبغيا بالصبغة العسكرية ،وأختص القضاء العسكري بنظر
الجرائم التى تقع إعتداءًا عمى تمك المنشآت ،وذلك عمى النحو التالي:
 خمق سند قانوني لتواجد أفراد القوات المسمحة خارج الثكنات العسكرية.
بصدور قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية فأن ألفراد القوات المسمحة سند ومبرر قانوني لتواجدىم فى
الشوارع المصرية ولمدة عامين ىما عمر ىذا القانون ،فانتشار القوات المسمحة خارج الثكنات العسكرية قبل صدور
ىذا القانون لم يكن يستند إلى قانون ،وىو األمر الذى دفع الرئيس األسبق "حسني مبارك" يوم  51يناير 5100
إلصدار قرار جميوري بحظر التجوال ونزول قوات الجيش ، 1وىو أيضا ما دفع الرئيس األسبق "محمد مرسي"
إلصدار القانون رقم  0لسنة  5103والذى بموجبو يحق لرئيس الجميورية طمب نزول القوات المسمحة.
 التوسع فى وصف المنشآت العامة والحيوية وصبغها بالصفة العسكرية
توسع قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية ،حيث ورد بالمادة األولي من القانون 1بأن ىذه المنشآت تشمل
محطات وشبكات أبراج الكيرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى،
ولم تأتي ىذه المنشآت عمى سبيل الحصر وأنما وردت عمي سبيل المثال فأضافت المادة بعد ىذه األمثمة عبارة
"وغيرىا من المنشآت والمرافق والممتمكات العامة ،وما يدخل فى حكميا".
كما صبغ القانون ىذه المنشآت بالصبغة العسكرية وذلك عندما نص فى المادة األولي كذلك منو عمى أن ىذه
المنشآت تعد فى حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية.
7

للمزٌد من المعلومات طالع  http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2011/01/110128_egypt_cairo_demo.shtmlأخر مشاهدة
بتارٌخ  17دٌسمبر 4811

0

تنص المادة األولً من القانون رقم  136لسنة  4811على  ":مع عدم اإلخالل بدور القوات المسلحة فى حماٌة البالد وسالمة أراضٌها وأمنها ،تتولً القوات المسلحة
معاونة أجهزة الشرطة والتنسٌق الكامل معها فى تؤمٌن وحماٌة المنشآت العامة والحٌوٌة بما فى ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول
وخطوط السكك الحدٌدٌة وشبكات الطرق والكبارى وغٌرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما ٌدخل فى حكمها ،وتعد هذه المنشآت فى حكم المنشآت
العسكرٌة طوال فترة التؤمٌن والحماٌة".
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قبل أن حتمك احملمكة امعسكرية
وبيذا التوسع فأن جميع المنشآت العامة فى مصر يمكن وصفيا أو صبغتيا بالصبغة العسكرية ومن ثم تكون فى
حكم المنشآت العسكرية وينطبق عمييا ما ينطبق عمى ىذا المنشآت وخاصة خضوغيا لسمطة القضاء العسكري.
 خضوع الجرائم التى تقع عمى تمك المنشآت لوالية القضاء العسكري
خصص القانون المادة الثانية منو الختصاص القضاء العسكري بنظر الجرائم التى تقع المنشآت والمرافق والممتمكات
العامة المنصوص عمييا فى المادة االولي من القانون سالفة الذكر ،والزم النيابة العامة بإحالة القضايا المتعمقة بيذه
الجرائم لمنيابة العسكرية المختصة.6
وبموجب ىذه المادة فأنو لن يقتصر اختصاص القضاء العسكري عمى الجرائم التى تقع عمى القوات المسمحة وأنما
ستمتد لمحاكمة المدنيين المتيمين فى جرائم اإلعتداء عمى المنشآت العامة المدنية والتى أصبحت بموجب ىذا القانون
منشآت عسكرية ،وىو األمر الذى سيؤدي إلى توسع غير مسبوق فى اختصاصات القضاء العسكري.

مدى دستورية قانون تأمين وحماية المنشأت العامة
خالف قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية الدستور المصري ،وتتضح مخالفة قانون حماية وتأمين المنشآت
العامة والحيوية لمدستور من عدة جوانب أوليا متعمق بمخالفة اختصاصات القضاء العسكري كما نصت عميو المادة
 512من الدستور ،وكذلك مخالفتة لئللتزام بعدم المساس بأصل الحقوق أو جوىرىا وأخي اًر مخالفتو إللتزام الدولة
المصرية لحقوق اإلنسان كضمانة دستورية وذلك عمى النحو التالي:
 مخالفة المادة  214من الدستور
خالف قانون تأمين المنشآت العامة والحيوية لممادة  512من الدستور بالرغم من االنتقادات التى وجيت لممادة ،01من
حيث أنيا توسع من اختصاصات القضاء العسكري من خبلل توسعيا فى تعريف العسكريين بإضافة أفراد المخابرات

9

تنص المادة الثانٌة من القانون رقم  136لسنة  4811على":تخضع الجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة المشار إلٌها فى المادة األولً من هذا
القرار بقانون الختصاص القضاء ال عسكري ،وعلى النٌابة العامة إحالة القضاٌا المتعلقة بهذه الجرائم إلى النٌابة العسكرٌة المختصة"

18

تنص المادة  481من الدستور على ":القضاء العسكرى جهة قضائٌة مستقلةٌ ،ختص دون غٌره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها
وأفرادها ومن فى حكمهم ،والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة.

وال ٌجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى ،إال فى الجرائم التى تمثل إعتدا ًء مباشراً على المنشؤت العسكرٌة أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها ،أو
المناطق العسكرٌة أو الحدودٌة المقررة كذلك ،أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرٌة أو أموالها العامة أو المصانع الحربٌة ،أو
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قبل أن حتمك احملمكة امعسكرية
العامة ومن فى حكم ضباط وأفراد القوات المسمحة ،وكذلك توسعيا لتشمل المباني التابعة لمقوات المسمحة وشركاتيا
مثل قاعات األفراح وم حطات الوقود ،وما نصت عميو المادة من حماية ألموال القوات المسمحة وأسرارىا بالمخالفة
لمقواعد الدستورية.00
ويتضح مخالفة المادة  512سالفة الذكر في االلتفاف الواضح من قبل القانون عمى عدم جواز محاكمة المدنيين أمام
المحاكم العسكرية إال فى الجرائم التى تمثل أعتداءاً مباشر عمى المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسمحة،
وذلك بأن أعتبر القانون – كما سمف بيانو – المنشآت العامة فى حكم المنشآت العسكرية ،ومن ثم إخضاع المدنيين
المتيمين باإلعتداء عمى تمك المنشآت الختصاص القضاء العسكري بالمخالفة لمدستور.
 مخالفة اإللتزام المساس بأصل الحقوق أو جوهرها
أضاف دستور  5105حكماً دستورياً جديداً يقتضي بإلتزام المشرع العادي عند إصدار القوانين المرتبطة بالحقوق
والحريات المصيقة بأال يقيد ىذه الحقوق بما يمس أصميا أو جوىرىا

05

وىو ما أخذت بو التعديبلت الدستورية عمى دستور  5105المعطل حيث أنو وفقا لمدستور الحالي ال يجوز لممشرع
أن يصدر قانوناً يتعمق بالحقوق والحريات المصيقة بشخص المواطن تتضمن تقييد ليذه الحقوق والحريات بما يمس
جوىرىا أو أصميا.03

الجرائم المتعلقة بالتجنٌد ،أو الجرائم التى تمثل إعتدا ًء مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تؤدٌة أعمال وظائفهم.وٌحدد القانون تلك الجرائم ،وٌبٌن اختصاصات
القضاء العسكرى االخرى.
وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غٌر قابلٌن للعزل ،وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة ألعضاء السلطة القضائٌة".
11

للمزٌد حول االنتقادات الخاصة بالمادة  481طالع ورقة موقف مشتركة بٌن مجموعة وراكم بالتقرٌر ومجموعة ال للمحاكمات العسكرٌة
http://nchrl.org/ar/node/124

14

تنص المادة  01من دستور  4814قبل تعدٌله على ":الحقوق والحرٌات اللصٌقة بشخص المواطن ال تقبل تعطٌال وال انتقاصا .وال ٌجوز ألى قانون ٌنظم ممارسة
الحقوق والحرٌات أن ٌقٌدها بما ٌمس أصلها وجوهرها .و ُتمارس الحقوق والحرٌات بما ال ٌتعارض مع المقومات الواردة فى باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور".

13
تنص المادة  94من الدستور الحالً على ":الحقوق والحرٌات اللصٌقة بشخص المواطن ال تقبل تعطٌالً وال انتقا ً
صا .وال ٌجوز ألى قانون ٌنظم ممارسة الحقوق
والحرٌات أن ٌقٌدها بما ٌمس أصلها وجوهرها".
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وبالنظر لقانون حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية فأنو نموذج لما كان يقصده المشرع الدستوري من إصدار
قوانين تقيد وتعطل الحقوق ،وذلك بأن ىذا القانون سيعطل الحق فى التقاضي وضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة
وىي الحقوق التى ينتيكيا القضاء العسكري بوصفو قضاء استثنائي لممدنيين ،وىو ما يشكل ينتقص من الحقوق
والحريات المكفولة بموجب القانون.

02

 مخالفة إحترام حقوق اإلنسان كضمانة دستورية
نص الدستور فى أكثر من موضع عمى إلتزام وكفالة الدولة لحقوق اإلنسان بإعتبارىا ضمانة أساسية لنظام الحكم
وىو ما نصت عميو المادة الخامسة منو

02

 ،كما نصت المادة  63من الدستور الحالي عمى إلتزام مصر باالتفاقيات

والعيود والمواثيق الدولية لحقوق اإلنسان.01
وبالنظر لقانون حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية نجد أنو يخالف تعيدات مصر الدولية الواردة بالمواثيق
واالتفاقيات المتعمقة بحقوق اإلنسان ومنيا العيد الدولي لمحقوق المدنية والسياسية واإلعبلن العالمي لحقوق اإلنسان
وغير ذلك من المواثيق ،وذلك عمى نحو ما سمف بيانو فى القسم األول من ىذه الورقة.

11

تنص المادة  97من الدستور على ":التقاضى حق مصون ومكفول للكافة .وتلتزم الدولة بتقرٌب جهات التقاضى ،و تعمل على سرعة الفصل فً القضاٌا ،وٌحظر
تحصٌن أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء ،وال ٌحاكم شخص إال أمام قاضٌه الطبٌعى ،والمحاكم االستثنائٌة محظورة".

15

تنص المادة الخامسة من الدستور علىٌ ":قوم النظام السٌاسى على أساس التعددٌة السٌاسٌة والحزبٌة ،والتداول السلمى للسلطة ،والفصل بٌن السلطات والتوازن
بٌنها ،وتالزم المسئولٌة مع السلطة ،واحترام حقوق اإلإنسان وحرٌاته ،على الوجه المبٌن فى الدستور".
16

تنص المادة  93من الدستور على  ":تلتزم الدولة باالتفاقٌات والعهود والمواثٌق الدولٌة لحقوق اإلنسان التً تصدق علٌها مصر ،وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها
وفقا ً لألوضاع المقررة".
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