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 مذكرة بدفاع

 منير بشير دمحم                              )المتيم الثانى(

 دمحم عزمى دمحم                             )المتم الثالث(

 ضد

 النيابة العامة                                   )سمطة اإلتيام(

6102لسنة  62فى الجنحة رقم   

أسوانجنح أمن دولة طوارىء قسم أول   

6102/ 01/ 62المنظورة بجمسة األحد الموافق   

 الوقائع
من كافة المتيمين منعًا لمتكرار،  نحيل بشأنيا إلى ما جاء بأوراق القضية ومذكرات الدفاع المقدمة

 261( من قانون الطوارػء 12، 21، 21ونخصص ىذه المذكرة لتبيان دفعنا بعدم دستورية المواد )
 . 2591لسنة 

 الطمبات
لسنة  261من قرار رئيس الجميورية بالقانون  (12، 21، 21بعدم دستورية المواد ) أصميا: فعند

، 222، 59، 56، 59، 51، 95، 9المواد) لمخالفتيا لنصوص  بشأن حالة الطوارػء، 2591
ونمتمس التصريح لنا بإتخاذ إجراءات الطعن أمام المحكمة ( من الدستور، 159، 211، 211
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، أو إحالة القضية لممحكمة الدستورية العميا لمفصل فى مدػ دستورية ىذه المواد االدستورية العمي
 .2595لسنة  11( من قانون المحكمة الدستورية العميا رقم 15عماًل بنص المادة )

نمتمس وقف الجنحة الماثمة تعميقيًا لحين فصل المحكمة الدستورية فى مدػ دستورية  واحتياطيًا:
بشأن حالة الطوارػء  2591لسنة  261من قرار رئيس الجميورية بالقانون رقم  12، 21، 21المواد 

 قضائية دستورية 55لسنة  225فى الدعوػ الدستورية 
 

 شواىد دفع الدستورية
 

 الدستور يحدد نظام الحكم وشكل الدولة:
والتي تشكل مع نصوصو نسيجًا  21/2/1221إن ديباجة الدستور المصرؼ الصادر في 

من الدستور، تضمنت عمى لسان شعب مصر  119وكال ال يتجزأ طبقًا لنص المادة  مترابطًا،
 :صاحب السيادة

".... يكتب دستورًا يستكمل بناء دولة ديمقراطية حديثة، حكومتيا مدنية. نكتب دستورًا نغمق  
 ا الذؼ عانى طوياًل ..."نعن شعب ؼ استبداد ... ونرفع الظممأالباب بو أمام أؼ فساد و 

كشفت الديباجة مع نصوص الدستور عن نوع الدولة، ونوع نظام الحكم الواجب قيامو،  فقد
فالدولة ديمقراطية، ونظاميا جميورؼ ديمقراطي، وحكومتيا مدنية، وأغمق الدستور الباب أمام 

 تحول الحكم في مصر إلي نظام استبداد، سواء في أؼ شكل أو صورة من صور االستبداد، 
 باسم الشعب وليس باسم الحاكم: أحكام القضاء تصدر

عمى أن سيادة القانون أساس لمحكم في الدولة، كما ينص  51و  2وينص الدستور في المادة 
( عمى أن ".... وتخضع الدولة لمقانون، واستقالل القضاء وحيدتو ضمانات 51في المادة )

 ."أساسية لحماية الحقوق والحريات
حظر تحصين أؼ عمل أو قرار إدارؼ من رقابة ( حق التقاضي، و 59وصان في المادة )

القضاء، ومنع محاكمة الشخص إال أمام قاضية الطبيعي وحظر المحاكم االستثنائية، وكفل في 
( فمسفة إصدار األحكام وتنفيذىا، فيي 222( حق الدفاع، وبين الدستور في المادة )51المادة )

نما تصدر وتنفذ باسم الشعب، صاحب السيادة،  ال تصدر باسم الحاكم، وال تنفذ باسمو، وا 
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وأوجب عمى الدولة تنفيذ أحكام القضاء وجرم االمتناع عن تنفيذىا أو تعطيل تنفيذىا، ولم يترك 
( عمى أن " السمطة القضائية 211أمر تجريم ىذا السموك لممشرع، وينص الدستور في المادة )
وتصدر أحكاميا وفقًا لمقانون، ويبين مستقمة تتوالىا المحاكم عمى اختالف أنواعيا ودرجاتيا، 

 ."القانون صالحيتيا، والتدخل في شئون العدالة أو القضايا جريمة ال تسقط بالتقادم
( إلي القضاء االختصاص بالفصل في كافة المنازعات والجرائم، عدا ما 211وأسند في المادة )

بالتصديق عمى تختص بو جية قضائية أخرػ، ولم يمنح رئيس الجميورية أؼ اختصاص 
( بمواجية اإلرىاب 159األحكام أو بإلغائيا أو بطمب إعادة المحاكمة، وألزم الدولة في المادة )

بكافة صورة وأشكالو، لكنو قيدىا بوجوب ضمان احترام الحقوق والحريات العامة، فال يجوز 
التي كفميا لسمطات الدولة أن تتخذ من مواجية اإلرىاب ذريعو لمتحمل من الحقوق والحريات 

 قضائية عميا(. 65لسنة  59511)راجع حكم االدارية العميا  .الدستور لممواطنين
 

 حدد ضوابط إعالن حالة الطوارىء:الدستور 
حيث إن الدستور قد نظم إعالن حالة الطوارغ، وحدد اإلجراءات والضوابط الالزمة لذلك، والحد 

(، ونظم المشرع في 291ميو في المادة )األقصى لمدة إعالنيا ومدىا، عمى الوجو المنصوص ع
بشأن حالة الطوارغ أسباب إعالن حالة الطوارغ  2591لسنة  261القرار بالقانون رقم 

والشروط المطموبة في قرار إعالنيا، وسمطات جية اإلدارة المستمدة من قانون الطوارغ والتي 
تصة بالفصل في القضايا ليا أن تمارسيا أثناء مدة إعالن حالة الطوارغ، والمحاكم المخ

المتعمقة بالجرائم التي تقع بالمخالفة لألوامر الصادرة من رئيس الجميورية أو من يقوم مقامو 
( من القرار بالقانون المشار إليو عمى أن "ال يجوز 21وتنص المادة )وفقًا لقانون الطوارغ، 

لة وال تكون ىذه األحكام الطعن بأؼ وجو من الوجوه في األحكام الصادرة من محاكم أمن الدو 
 ."نيائية إال بعد التصديق عمييا من رئيس الجميورية

  
( عمى أن "يجوز لرئيس الجميورية عند عرض الحكم عميو أن يخفف 21المادة )كما ينص في 

يًا أالعقوبة المحكوم بيا أو أن يبدل بيا عقوبة أقل منيا، أو أن يمغي كل العقوبات أو بعضيا 
ة أو تكميمية أو تبعية، أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كميا أو بعضيا، كما يجوز كان نوعيا أصمي
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لو إلغاء الحكم مع حفع الدعوػ، أو مع األمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرػ، وفي ىذه 
 .الحالة األخيرة يجب أن يكون القرار مسبباً 

 ."...ديق عميوفإذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيًا بالبراءة وجب التص
( عمى أن "لرئيس الجميورية أن ينيب عنو من يقوم مقامو في 29وينص في المادة )

اختصاصاتو المنصوص عمييا في ىذا القانون كميا أو بعضيا في كل أداء في الجميورية أو 
 ."في منطقة أو مناطق معينة منيا

ة اكم أمن الدولة مختص( عمى أن "عند انتياء حالة الطوارغ تظل مح25المادة )وينص في 
 .اميامنظرىا وفقًا لإلجراءات المتبعة ألييا، وتتابع إبنظر القضايا التي تكون محالة 

أما الجرائم التي ال يكون المتيمون فييا قدقدموا إلي المحاكم فتحال إلي المحاكم العادية 
 ."المختصة، وتتبع في شأنيا اإلجراءات المعمول بيا أماميا

( عمى أن "يسرؼ حكم الفقرة األولى من المادة السابقة عمى القضايا 12ادة )كما ينص في الم
 .التي يقرر رئيس الجميورية إعادة المحاكمة فييا طبقًا ألحكام ىذا القانون 

ويبقى لرئيس الجميورية كافة السمطات المقررة لو بموجب القانون المذكور بالنسبة لألحكام التي 
لدولة قبل إلغاء حالة الطوارغ ولم يتم التصديق عمييا، واألحكام تكون قد صدر من محاكم أمن ا

 ."التي تصدر من ىذه المحاكم طبقًا لما تقرره ىذه المادة والمادة السابقة
  

الدستور ال يتيح العدوان عمى استقالل القضاء، وال يعمق حجية أحكامو أو نفاذىا عمى 
 موافقة الحاكم:

ىو حماية  األول:، ستور لمقضاء وردت عمى ثالثة مستوياتحيث أن الحماية التي كفميا الد
استقالل السمطة القضائية، باستقالليا بشئون أعضائيا كافة وبمنع تدخل جية اإلدارة في شئون 
جيات القضاء، وحماية استقالل القضاة وحظر عزليم، وحظر التدخل في شئون العدالة، وجعل 

يتعمق بحماية عمل القاضي  :والمستوى الثانيتقادم، ذلك جريمة من الجرائم التي ال تسقط بال
والمستوى بحظر تدخل أية سمطة في القضايا المنظورة أمامو وتجريم التدخل في القضايا، 

يخص احترام نتيجة عمل القاضي بوجوب تنفيذ األحكام التي تصدر، وتجريم تعطيل أو  :الثالث
 .االمتناع عن تنفيذ األحكام
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لدستورية العميا في قضائيا عمى أنو يتعين عمى السمطة التنفيذية بوجو وقد أكدت المحكمة ا
خاص أال تقوم من جانبيا بفعل أو امتناع يجيض قرارًا قضائيًا قبل صدوره، أو يحول بعد 
نفاذه دون تنفيذه تنفيذًا كاماًل، وليس لعمل تشريعي أن ينقض قرارًا قضائيًا، وال أن يحور 

 .اآلثار التي رتبيا
 26لسنة  51في القضية رقم  29/6/2556حكم المحكمة الدستورية العميا بجمسة جع را "

 ."قضائية دستورية
  

من قرار رئيس الجميورية بالقانون رقم  61و  01و  06ومن حيث أن نصوص المواد 
بشأن حالة الطوارئ تضمنت منح رئيس الجميورية سمطة التصديق عمى  0592لسنة  026

محاكم أمن الدولة ولم تعتبر تمك األحكام نيائية إال بعد تصديق رئيس  األحكام الصادرة من
إلييا وسمطة  الجميورية عمييا، كما منحتو سمطة إلغاء األحكام الصادرة من المحاكم المشار

( أن ينيب عنو من يقوم 02األمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وأجازت لو المادة )
وص عمييا في القانون ومنيا االختصاص بالتصديق عمى مقامو في االختصاصات المنص

 .األحكام، وبإلغائيا ، وباألمر بإعادة المحاكمة
ومن حيث إن رئيس الجميورية طبقًا لمدستور ال يممك أي سمطة تسمح لو بالتعرض   

( من 099لألحكام الجنائية إال في حدود ممارسة حق العفو المنصوص عميو في المادة )
ي تنص عمى أن " لرئيس الجميورية بعد أخذ رأؼ مجمس الوزراء العفو عن العقوبة الت الدستور

 ."أو تخفيفيا، وال يكون العفو الشامل إال بقانون ُيقر بموافقة أغمبية أعضاء مجمس النواب
ولم يمنح الدستور رئيس الجميورية سمطة التصديق عمى أحكام القضاء أو إلغائيا أو األمر 

فحكم القضاء الجنائي نافذ بذاتو وفقًا لمقواعد التي يحددىا القانون لنفاذه سواء  ،بإعادة المحاكمة
من تاريخ صدوره، أو بفوات مواعيد الطعن، أو باستثناء طريق الطعن المقرر قانونًا وتعميق نفاذ 
الحكم الجنائي عمى تصديق رئيس الجميورية يمسخ الحكم عماًل إداريًا من مرتبة أدنى من فئة 

من أعمال اإلدارة التي تنفذ بذاتيا من غير حاجة إلي تصديق جية إدارية أو مسئول  أخرػ 
إدارؼ عمييا، ويغير من طبيعة وقوة وقيمة حكم القضاء عمى وجو يشكل تدخاًل غير جائز 

 .دستوريًا في عمل القضاء
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كما أن ما تضمنتو النصوص المشار إلييا من منح رئيس الجميورية االختصاص بإلغاء 
الحكم الصادر من المحاكم المشار إلييا ال يبقى معو لمقضاء أي استقالل، ويحيل القضاء 
جية إدارية تابعة لرئيس الجميورية الذي يتحكم في نتيجة عمميا، ويتحول الحكم من عمل 

، وجاء من طبيعة أعمال اإلدارة التي يجوز لمرئيس أن يتدخل لسحبياقضائي إلي عمل إداري 
عمى خالف القاعدة في شأن أحكام القضاء، وىي أنو ال يمغي حكم القاضي إال قاضي مثمو، 
وال يمغي حكم محكمة إال محكمة مختصة طبقًا ألحكام القانون، وبطريق طعن يحدده القانون، 

كم عمى الوجو المشار إليو بتجاوز مرحمة العدوان عمى حجية وقيام رئيس الجميورية بإلغاء الح
الحكم إلي مرحمة إعدام الحكم، كما أن الدستور حجب عن رئيس الجميورية أؼ اختصاص 
قحام المشرع  يسمح لو بطمب إعادة محاكمة شخص بعد صدور حكم ببراءتو أو بإدانتو، وا 

نص من نصوص الدستور، ويشكل لرئيس الجميورية في ىذا االختصاص ال يستظل بظل أؼ 
خالاًل بمبدأ الفصل بين السمطات، وعدوانًا عمى استقالل  تدخاًل محظورًا في أعمال القضاء، وا 
 9القضاء، وتكون نصوص القانون المشار إلييا مشوبة بشبية عدم الدستورية لمخالفتيا المواد 

 .من الدستور 211و  211و  222و  51و 
 

ذا كان الدستور قد عص م القضاء من تدخل السمطة التنفيذية في شئونو أو في شئون العدالة وا 
والقضايا، ولم يمنح الدستور رئيس الجميورية أؼ اختصاص يجيز لو التأثير في القضايا، 

النصوص  حعقبًا أو رقيبًا عمى أحكام القضاء فإن سماموليست لو صفة قضائية تجعل منو 
في  –يق عمى الحكم وبإلغائو وباألمر بإعادة المحاكمة المشار إلييا لرئيس الجميورية بالتصد

ظل نص في قانون الطوارغ ال يسمح لممتيم بالطعن عمى الحكم الصادر ضده من المحاكم 
يجافي المبادغ األساسية لمعدالة التي تحكم عمل القضاء،  –المشار إلييا في قانون الطوارغ 

( من الدستور والتي تنص عمى أن " المتيم 56ة )المقرر في الماد وييدر مبدأ المحاكمة العادلة
برغ حتى تثبت إدانتو في محاكمة قانونية عادلة، تكفل لو فييا ضمانات الدفاع عن نفسو .." 
وقد وضعت المحكمة الدستورية العميا المحاكمة العادلة بأنيا " المحاكمة المنصفة" لتكون غاية 

حقيق عدل شكمي، يكتفي فيو بوقوف المتيم كل محاكمة جنائية ىي إنصاف المتيم، وليس ت
وىو  –أمام قاضي وتنتفي المحاكمة المنصفة والمحاكمة العادلة إذا كان يصير حكم القضاء 
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بيد سمطة غير سمطة القضاء ، ويبقى معمقًا  –حاصل أعمال جية التحقيق والدفاع والقضاة 
يأمر بإعادة المحاكمة، بحسب  غير نافذ حتى يصدق عميو رئيس الجميورية، ولو أن يمغيو وأن

النتيجة التي يريدىا ويقبميا دون معيار أو ضابط من القانون، وىو أمر ينطوؼ عمى تسخير 
القضاء لرئيس الجميورية، وعمى إخالل بمبدأ المحاكمة العادلة، وتشوب نصوص المواد المشار 

 قضائية عميا(. 65لسنة  59511لعميا )راجع حكم االدارية ا .( من الدستور56إلييا شبية مخالفة المادة )

  
 النصوص الطعينة تنال من قواعد المحاكمة العادلة والمنصفة:

ذا كانت ظروف ارتكاب 95ن الدستور فرض في المادة )ا ( مبدأ المساواة بين المواطنين وا 
 الجريمة قد تؤثر عمى العقوبة التي يحددىا المشرع وكان إعالن حالة الطوارغ يستدعي أحياناً 

ذلك عمى عدالة المحاكمة أو  التوسع في تجريم بعض السموك، فإنو ال يجوز أن ينعكس أثر
عمى احترام الحكم الصادر فييا، فمبدأ المساواة بين المواطنين يوجب أن ال يكون لوقت ارتكاب 

ثير عمى الحق في المحاكمة العادلة، وال يجوز أن ينتقص من أالجريمة أو ظروف ارتكابيا ت
متيم من غيره ألن ذلك يخل بالحماية القانونية المتكافئة التي يجب أن يتمتع بيا جميع حقوق 

المواطنين متى تماثمت مراكزىم القانونية، ولم يمنح المشرع رئيس الجميورية سمطة التصديق 
عمى األحكام الصادرة في القضايا الجنائية العادية، أو سمطة إلغائيا واألمر بإعادة محاكمة 

م فييا، ونصوص القانون المتضمنة منحو ىذا االختصاص بالنسبة لألحكام الصادرة من المتي
المحاكم المنصوص عمييا في قانون الطوارغ مشوبة بشبية عدم الدستورية إلخالليا بمبدأ 

 .من الدستور 95المساواة بين المواطنين المنصوص عميو في المادة 
ية التي منحت رئيس الجميورية االختصاصات وال يجوز االستناد إلي أن النصوص القانون

المشار إلييا وردت في قانون الطوارغ الذؼ ينظم أوضاعًا استثنائية تبرر مخالفة أحكام الدستور 
لم يتضمن نصًا يجيز تعطيل أؼ  1221حكامو، فالدستور النافذ حاليًا الصادر عام أوتعطيل 

ر ما نص عميو الدستور الصادر عام حكم من أحكامو أثناء إعالن حالة الطوارغ عمى غرا
( حيث أجازا تعطيل 211في المادة ) 2552( والدستور الصادر عام299في المادة ) 2515

وعدم تضمين  –بعض أحكام الدستور وقتيًا في زمن الحرب أو أثناء قيام األحكام العرفية 
المادتين  نص مماثل لنص –الصادر بإرادة شعب مصر صاحب السيادة  –الدستور السارؼ 
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قصد منو فرض احترام الدستور عمى جميع سمطات الدولة وعدم التخمي عن  –المشار إلييما 
تطبيق أحكامو وفي مقدمتيا المبادغ الضامنة والحامية لحقوق وحريات المواطنين، والستقالل 
 القضاء، والحظر عمى السمطتين التنفيذية أو التشريعية أن تعطل أؼ حكم من أحكام الدستور
ميما كانت الذريعة، كما أن الدستور حين ألزم الدولة بمواجية ومكافحة اإلرىاب في المادة 

( قيد سمطتيا في ىذا الشأن بقيد ضمان الحقوق والحريات العامة، فالدستور لم يضح 159)
بحقوق وحريات المواطنين، وصانيا وحماىا في كل الظروف ورد عنيا كل يد تمتد إلييا 

 .لحرمان أو العدوان في أؼ وقت ولو عند إعالن حالة الطوارغ باالنتقاص أو ا
  

كما أن المحكمة الدستورية العميا قضت بأن الدستور ىو القانون األساسي األعمى الذؼ يرسي 
القواعد واألصول التي يقوم عمييا نظام الحكم، ويحدد السمطات العامة، ويرسم ليا وظائفيا 

شاطيا، ويقرر الحقوق والحريات العامة، ويرتب الضمانات ويضع الحدود والقيود الضابطة لن
األساسية لحمايتيا، وتستوؼ قواعده عمى القمة من البناء القانوني لمدولة، وتتبوأ مقام الصدارة 
بين قواعد النظام العام باعتبارىا أسمى القواعد اآلمرة التي يتعين عمى الدولة التزاميا في 

صول ىي التي يرد إلييا األمر في تحديد ما تتواله السمطات العامة تشريعاتيا، وىذه القواعد واأل
من وظائف أصمية، وما تباشره كل منيا من أعمال أخرػ استثناء من األصل العام الذؼ يقضي 
ذا كانت ىذه األعمال االستثنائية قد  بانحسار نشاطيا في المجال الذؼ يتفق وطبيعة وظيفتيا، وا 

و التحديد، فال يجوز ألؼ من تمك السمطات أن تتعداىا إلي  الحصر أوردىا الدستور عمى سبيل
غيرىا، أو تجور عمى الضوابط والقيود المحددة ليا، فيشكل عمميا حينئذ مخالفة دستورية 

لمرقابة القضائية التي عيد بيا الدستور  –متى انصبت عمى قانون أو الئحة  –تخضع 
ة الحفاظ عمى مبادئو وصون أحكامو من الخروج ا بغيىلممحكمة الدستورية العميا دون غير 

عمييا، وقانون الطوارغ ىو محض نظام استثنائي قصد بو دعم السمطة التنفيذية وتزويدىا 
بمكنات معينة تحد بيا من الحقوق والحريات العامة، بيدف مواجية ظروف طارئة تيدد 

التوسع في تطبيقو ويتعين التزام  السالمة العامة أو األمن القومي لمبالد، وتبعًا لذلك ال يجوز
وتتمثل في رئيس  –التفسير الضيق ألحكامو، ويجب عمى السمطة التي حددىا قانون الطوارغ 

أن تتقيد بالغاية المحددة من قانون الطوارغ ، وبما ال يخرج عن  –الجميورية أو من ينيبو 
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ال وقع ما اتخذتو في ح ومة مخالفة الدستور، الوسائل التي تتفق مع أحكام الدستور، وا 
ونصوص الدستور ال تتعارض أو تتيادم أو تتنافر فيما بينيا، ولكنيا تتكامل في إطار الوحدة 
العضوية التي تنتظميا من خالل التوفيق بين مجموع أحكاميا، والقانون المنظم لحالة الطوارغ 

نصوص الدستور  يتعين أن يتقيد بالضوابط المقررة لمعمل التشريعي، وأىميا عدم مخالفة
األخرػ، إذ أن صدور قانون الطوارغ بناء عمى نص في الدستور ال يعني ترخيص ىذا القانون 
في تجاوز باقي نصوص، وال يجوز أن يتخذ قانون الطوارغ الذؼ رخص بو الدستور ذريعو 
إلىدار أحكامو ومخالفتيا، ويظل قانون الطوارغ عمى طبيعتو كعمل تشريعي يتعين أن يمتزم 

 . أحكام الدستور كافة، وفي مقدمتيا صون حقوق وحريات المواطنينب
قضائية  29لسنة  29في القضية رقم  1/6/1225حكم المحكمة الدستورية العميا بجمسة )

 ."دستورية

 لذلك
بعدم دستورية المواد  نمتمس التصريح لنا بإتخاذ إجراءات الطعن أمام المحكمة الدستورية العميا

بشأن حالة الطوارػء،  2591لسنة  261قرار رئيس الجميورية بالقانون  ( من12، 21، 21)
( من الدستور 159، 211، 211، 222، 59، 56، 59، 51، 95، 9لمخالفتيا لنصوص المواد) 

، أو إحالة القضية لممحكمة الدستورية العميا لمفصل فى مدػ دستورية ىذه المواد عماًل بنص المادة 
 .2595لسنة  11الدستورية العميا رقم ( من قانون المحكمة 15)

نمتمس وقف الجنحة الماثمة تعميقيًا لحين فصل المحكمة الدستورية فى مدػ دستورية  واحتياطيًا:
بشأن حالة الطوارػء  2591لسنة  261من قرار رئيس الجميورية بالقانون رقم  12، 21، 21المواد 

)مرفق شيادة من المحكمة الدستورية بحافظة  قضائية دستورية 55لسنة  225فى الدعوػ الدستورية 
 المستندات(.

 
 وكيل المتيم
 خالد عمى

 محام بالنقض
 


