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عدالة يف خطر
التقرير الربعي الثاين للوحدة القانونية مل�ساندة
�ضحايا التعذيب

القاهرة
 ٥يوليو ٢٠١٣

مقدمة:
هذا هو التقرير الثاني الذي ت�صدره "وحدة الم�ساعدة القانونية
ل�ضحايا التعذيب" والتي تعمل في �إطار المجموعة المتحدة وتتعاون عبر مكاتب
في نقابات المحامين الفرعية في بع�ض المحافظات علي تقديم الدعم القانوني
ل�ضحايا جرائم التعذيب وا�ستعمال الق�سوة  .كانت المجموعة المتحدة قد
�أ�صدرت التقرير الأول بعنوان "الإفالت من العقاب" ويعتبر هذا التقرير الثاني
مكمال للتقرير الأول ,ويتناول الدور الذي تلعبه النيابة العامة في تحقيقات هذا
النوع من الجرائم والم�شكالت التي تواجه المحامين �أثناء قيامهم بعملهم �أمام
النيابة .ويمكن القول �إن هناك معوقات كثيرة يجدها المحامون الذين اختاروا �أن
يدافعوا عن �ضحايا التعذيب؛ وهذه المعوقات ت�شكل في حقيقتها انتهاكا لحقوق
المواطنين الذين يتعر�ضون للتعذيب �أو ا�ستعمال الق�سوة من قبل رجال ال�شرطة،
ويمكن �أن ت�ساعد علي �إفالت ال�ضحايا من العقاب.
كان من المقرر �أن ي�صدر هذا التقرير في نهاية يونيو  ٢٠١٣ولكن
المجموعة المتحدة ف�ضلت �إبقاءه حتى تت�أكد �شرعية النائب العام ال�سابق طلعت
عبد اهلل �أو يتعرى من ال�شرعية فتقدمه �إلى النائب العام الجديد ,حيث كانت
محكمة النق�ض على م�شارف �إ�صدار حكم فى الق�ضية المرفوعة من الم�ست�شار
عبد المجيد محمود طعنا علي قرار الرئي�س ال�سابق محمد مر�سي بعزله من
من�صبه علي خالف �أحكام القانون .وقد �صدر حكم محكمة النق�ض فعال بتاريخ
 2013/7/2في اليوم التالي ل�صدور الحكم بعدم �شرعية عزل الم�ست�شار عبد
المجيد محمود و�إعادته �إلى من�صبه وعاد �إليه فعال.
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وحدة الم�ساعدة القانونية لم�ساندة �ضحايا التعذيب؛ التي ي�صدر عنها
هذا التقرير ،تعمل الآن في  15محافظة( )1من �إجمالي  27من محافظات
الجمهورية ,بما يمثل نحو  % 55.5من �إجمالي محافظات م�صر؛ بالتعاون مع
نقابات المحامين الفرعية في ت�سع محافظات بما ي�ساوي  ٪٦٠من المحافظات،
كما تعمل من خالل �شبكة من �ستين جمعية �أهلية في المحافظات المختلفة
ي�ست�ضيف بع�ضها مقار الوحدة القانونية.
يعمل مع الوحدة القانونية ع�شرة محامين /محاميات في القاهرة ومحام
في كل وحدة م�ساعدة قانونية في المحافظات باجمالي  ٢٥محاميا ومحامية.
وتعمل الوحدة في " "136مائة �ستة وثالثين ق�ضية تعذيب و�إ�ستعمال
الق�سوة وقتل خارج نطاق القانون خالل الفترة من دي�سمبر  2012وحتى نهاية
منت�صف يونيو  .2013تت�ضمن مائة و�ستين �ضحية(.)2
قنا

سوهاج سيناء

بني سويف
المنيا
أسوان
الفيوم

االسماعيلية

�شكل رقم ( )1يو�ضح توزيع الق�ضايا بالن�سبة للمحافظات
 .1املحافظات هي «القاهرة – الإ�سكندرية – البحرية  -الغربية – الدقهلية -الفيوم – بني �سويف – املنيا – �سوهاج – قنا –
الأق�صر – �أ�سوان – بور�سعيد – ال�سوي�س – الإ�سماعيلية».
 .2بع�ض الق�ضايا بها �أكرث من �ضحية.
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ومازالت القاهرة تحتل الن�سبة الأكبر من الق�ضايا التي تبا�شرها الوحدة
القانونية لم�ساندة �ضحايا التعذيب بواقع  25ق�ضية من �إجمالي عدد 100
ق�ضية بن�سبة  % 25يليها ،محافظة البحيرة بنحو  16ق�ضية ،ثم ت�أتي محافظة
الإ�سكندرية بعدد  14ق�ضايا ،ويليها في المرتبة الرابعة محافظة ال�سوي�س بعدد
 13ق�ضية ،وتتوالي بعد ذلك المحافظات منها محافظة الجيزة بعدد  7ق�ضايا
ومحافظة المنيا بعدد  6ق�ضايا.ومن التوزيع ال�سابق يت�ضح �أن معظم حاالت
التعذيب التي تبا�شرها الوحدة القانونية وتقدم ل�ضحاياها الدعم القانوني في
محافظات القاهرة والوجه البحري ،و�أن العدد الأقل في محافظات ال�صعيد
كمحافظة المنيا و�سوهاج و�أ�سوان وقنا ،وذلك يرجع في ر�أيي �إلى عدة �أ�سباب
�أهمها القبلية التي ت�سود المجتمع ال�صعيدي ،وكذلك عدم وجود توعية كافية
بمفهوم جريمة التعذيب ،ف�ضال عن رف�ض الإف�صاح عن جرائم االعتداء التي
ترتكب من قبل رجال ال�شرطة.
ينق�سم هذا التقرير �إلي �أربعة �أق�سام رئي�سية:
الق�سم الأول :نبذة عن النيابة العامة و�أع�ضائها وطريقة العمل فيها
ودورها في تحقيق جرائم التعذيب وا�ستعمال الق�سوة.
الق�سم الثاني :نبذة عن المحامين وحقوقهم وواجباتهم؛ والم�شكالت
التي تواجههم �أثناء العمل ب�شكل عام.
الق�سم الثالث :الإفالت من العقاب – حاالت نموذجية.
الق�سم الرابع :م�ستخل�صات وتو�صيات.
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 .١النيابة العامة و�أع�ضا�ؤها وطريقة العمل فيها ودورها في تحقيق
جرائم التعذيب وا�ستعمال الق�سوة:
 .١-١النيابة العامة و�أع�ضا�ؤها وطريقة العمل فيها:
النيابة العامة تتولي مهمة التحقيق في الدعوي الجنائية ورفع الدعوي
نيابة عن المجتمع  -با�ستثناء الدعاوي التي يتطلب تحريكها �شكوى من المجني
عليه  -ووفقا للد�ستور الجديد �أتاحت المادة  80منه للمجني عليه �أو الم�ضرور
�إقامة الدعوي الجنائية بالطريق المبا�شر في الجرائم التي تقع علي الحقوق
والحريات العامة المكفولة بهذا الد�ستور( ،)3ويقوم النائب العام بنف�سه �أو
بوا�سطة �أحد �أع�ضاء النيابة العامة بمبا�شرة الدعوي الجنائية ،ورجال النيابة
العامة تابعون لر�ؤ�سائهم بترتيب درجاتهم ثم للنائب العام )4(،ولوزير العدل حق
الرقابة والإ�شراف الإداري علي النيابة العامة و�أع�ضائها(.)5
وي�صدر قرار من رئي�س الجمهورية بتعيين النائب العام بناء علي اختيار
مجل�س الق�ضاء الأعلى من بين نواب رئي�س محكمة النق�ض والر�ؤ�ساء باال�ستئناف
والنواب العامين الم�ساعدين )6(.وكذلك النائب العام الم�ساعد والمحامي العام
الأول وبقية �أع�ضاء النيابة يعينو �أي�ضا بقرار من رئي�س الجمهورية لكن بعد �أخذ
� .3إقامة الدعوي اجلنائية مبا�شرة �أمام املحكمة معناها �أن امل�ضرور من اجلرمية ي�ستطيع �أن يلج�أ �إيل القا�ضي مبا�شرة بطلب
تطبيق مواد القانون اجلنائي علي املتهم ف�ضال عن املطالبة بالتعوي�ض املدين  .دون �أن يتم ذلك عرب املرور علي النيابة العامة؛
وهو �أمر كان حمل مطالبة املنظمات احلقوقية منذ فرتة طويلة ,حيث كانت النيابة العامة تت�أخر يف �إحالة بع�ض الق�ضايا �أو
ترتاخي يف �إحالة البع�ض الآخر.
 .4ن�ص املادة  26من قانون  142ل�سنة  2006بتعديل بع�ض �أحكام قانون ال�سلطة الق�ضائية رقم  46ل�سنة .1972
 .5ن�ص املادة  125من القانون  142ل�سنة  2006بتعديل بع�ض �أحكام قانون ال�سلطة الق�ضائية رقم  46ل�سنة .1972
 .6وذلك وفقا لن�ص املادة  173من الد�ستور اجلديد� ،إال �أن ن�ص املادة  119من القانون  35ل�سنة  1984مازال ين�ص علي �أنه "يعني
النائب العام بقرار من رئي�س اجلمهورية من بني نواب ر�ؤ�ساء حماكم اال�ستئناف �أو م�ست�شاري حمكمة النق�ض �أو املحامني العامني
الأول علي الأقل" .من املعلوم �أن رئي�س اجلمهورية جتاوز كل �سلطاته وقام بعزل النائب العام امل�ست�شار عبد املجيد حممود وعني
قا�ضيا �آخر مكانه هو امل�ست�شار طلعت عبد اهلل بتاريخ  ٢١نوفمرب  ٢٠١٢مبوجب القرار رقم ٣٨٦ل�سنه. ٢٠١٢وقد �أدي ذلك �إيل
قالقل كبرية و�أ�ضرب الق�ضاة عن العمل يف كل حماكم اجلمهورية �إيل درجة حمكمة النق�ض كما تظاهر وكالء النائب العام �ضد
تعيينه ،و�أعلن الرجل ا�ستقالته ولكنه تراجع عنها مبقولة �إنه قدمها حتت التهديد .وبتاريخ ٢٧مار�س � ٢٠١٣أ�صدرت حمكمة
اال�ستئناف الدائرة  ١٢٠طلبات رجال الق�ضاء يف الدعوي رقم ٢٩٦ل�سنة  ١٣٠ق "ب�إلغاء قرار رئي�س اجلمهورية ب�إقالة امل�ست�شار
عبد املجيد حممود من من�صبه".
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ر�أي مجل�س الق�ضاء الأعلى �إذا كان التعيين غير منط ٍو علي ترقية ،ف�إذا انطوي
()7
علي ترقية �أو كان من غير رجال الق�ضاء والنيابة العامة يكون بموافقة المجل�س
وي�شترط القانون فيمن يعين م�ساعدا بالنيابة العامة �أن يكون م�ستكمال
لل�شروط الخا�صة فيمن يتولى الق�ضاء من تمتعه بالجن�سية الم�صرية وكامل
الأهلية المدنية و�أال تقل �سنه عن �إحدى وع�شرين �سنة و�أن يكون بالطبع حا�ص ًال
على �إجازة الحقوق من �إحدى كليات الحقوق الم�صرية بتقدير جيد على الأقل
وذلك(� )8أو ما يعادلها بال�شهادة الأجنبية بعد معادلتها ،كما ي�شترط �أال يكون قد
حكم عليه من المحاكم �أو مجال�س الت�أديب لأمر مخل بال�شرف ولو كان قد رد �إليه
()9
اعتباره و �أخير �أن يكون محمود ال�سيرة وح�سن ال�سمعة.
وفي �إطار �إ�شراف النائب العام علي عمل وكالء النيابة �أو المحامين
العموم يحق له �أن يوجه تنبيها لع�ضو النيابة العامة الذي يخل بواجباته �إخالال
ب�سيطا بعد �سماع �أقواله ويكون التنبيه �شفاهة �أو كتابة ،ولع�ضو النيابة العامة �أن
يعتر�ض علي التنبيه ال�صادر �إليه كتابة بطلب يرفع خالل �أ�سبوعين من تاريخ
تبليغه �إياه �إلى مجل�س الق�ضاء الأعلى وللمجل�س �إجراء تحقيق عن الواقعة التي
كانت محال للتنبيه �أو يندب لذلك �أع�ضاءه بعد �سماع �أقوال ع�ضو النيابة ،وله
�أن ي�ؤيد التنبيه �أو يعتبره ك�أن لم يكن ،ويبلغ قراره �إلي وزير العدل وال يجوز لمن
�أ�صدر التنبيه �أن ي�شترك في نظر االعترا�ض ويحل محله من يليه في الأقدمية
ف�إذا تكررت المخالفة ذاتها �أو ا�ستمرت بعد �صيرورة التنبيه نهائيا رفعت الدعوي
()10
الت�أديبية.
 .7املادة  119من قانون من القانون رقم  35ل�سنة  1984بتعديل �أحكام قانون ال�سلطة الق�ضائية ال�صادر بالقرار بقانون رقم 46
ل�سنة .1972
 .8ن�ص املادة الرابعة من القانون  17ل�سنة  . 2007بتعديل �أحكام قانون ال�سلطة الق�ضائية ال�صادر بالقرار بقانون رقم  46ل�سنة
.1972
 .9املادة  116من قانون ال�سلطة الق�ضائية رقم  46ل�سنة 1972
 .10املادة  129من القانون رقم  142ل�سنة  2006بتعديل بع�ض �أحكام قانون ال�سلطة الق�ضائية رقم  46ل�سنة .1972
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ورجال الق�ضاء والنيابة العامة – عدا معاوني النيابة  -غير قابلين
للعزل وال ينقل م�ست�شارو محكمة النق�ض �إلي محاكم اال�ستئناف �أو النيابة العامة
�إال بر�ضائهم(� )11إال �أن القانون حدد الطرق الخا�ص بمقا�ضاتهم حال ارتكابهم
لمخالفة مهنية فجعل من دعوي المخا�صمة الجنائية و�سيلة لوقف المخالفة
المهنية التي قد يرتكبها وكالء النائب العام �أثناء ممار�سة عملهم في تحقيق
الق�ضايا الجنائية ,وهذه الدعوى هي �أي�ضا ال�سبيل الوحيد لتعوي�ض الم�ضرور،
كما حدد طرق للتظلم من القرارات التي ي�صدرها ع�ضو النيابة العامة وفقا
للتدرج الوظيفي لهم �سواء �إلي المحامين العموم �أو النائب العام ،كما �أن قانون
ال�سلطة الق�ضائية قد فتح الباب �أمام �شكاية �أع�ضاء النيابة العامة حال مخالفتهم
للقانون عن طريق �إدارات التفتي�ش الق�ضائي ،ويكون ت�أديبهم من اخت�صا�ص
مجل�س الت�أديب المكون من رئي�س محكمة النق�ض رئي�سا و�أقدم ثالثة من ر�ؤ�ساء
محاكم اال�ستئناف و�أقدم ثالثة من م�ست�شاري محكمة النق�ض.
 .٢-١دور النيابة العامة في التحقيق في ق�ضايا التعذيب وا�ستعمال الق�سوة:

للنيابة العامة �أو لقا�ضي التحقيق علي ح�سب الأحوال القيام بالتحقيق
الجنائي في الق�ضايا ب�شكل عام ،وعلى المحقق �أن يكون محايدا و�أن يكون هدفه
وغايته من �إجراء التحقيق هو الو�صول �إلى الحقيقة �سواء �أدى ذلك �إلى �إقامة
دليل �ضد المتهم �أو �إلى نفى التهمة عنه ،وعلى المحقق �أي�ضا �أن يجرد نف�سه من
كل ت�أثير يقع عليه من و�سائل الإعالم وال يجعل مما يطلع عليه منها ت�أثيرا ما على
()12
ر�أيه ومجريات التحقيق في الواقعة التي يحقق فيها.

 .11املادة  67من القانون رقم  35ل�سنة  1984بتعديل �أحكام قانون ال�سلطة الق�ضائية ال�صادر بالقرار بقانون رقم  46ل�سنة .1972
 .12وتن�ص املبادئ التوجيهية ب�ش�أن دور �أع�ضاء النيابة العامة والتي اعتمدها م�ؤمتر الأمم ملتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة
املجرمني املعقود يف هافانا من � 27آب� /أغ�سط�س �إىل � 7أيلول� /سبتمرب  ،1990حتت باب (دور �أع�ضاء النيابة العامة يف
الإجراءات اجلنائية):
تكون منا�صب �أع�ضاء النيابة العامة منف�صلة متاما عن الوظائف الق�ضائية ،وي�ؤدى �أع�ضاء النيابة العامة دورا فعاال يف
		
الإجراءات اجلنائية ،مبا يف ذلك بدء املالحقة الق�ضائية ،واال�ضطالع� ،ضمن ما ي�سمح به القانون �أو يتم�شى مع املمار�سة املحلية،
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والتحقيق الجنائي هو عمل فني يحتاج �إلي موهبة وتدريب �أقرب من كونه
عم ًال وظيفي ًا يقوم به المحقق ،فوفقا لقانون الإجراءات الجنائية ف�إن للنيابة
العامة �أدوار كثيرة في التحقيق االبتدائي منها �إجراءات تتعلق بجمع الأدلة وما
ي�ستلزم من جوانب فنية من ندب خبراء لك�شف الم�سائل الفنية خا�صة و�إجراء
التفتي�ش وما يتطلبه من قواعد و�ضبط الأ�شياء والت�صرف فيها و�سماع ال�شهود
و�س�ؤال المتهم وا�ستجوابه ومراعاة �ضمانات اال�ستجواب والمواجهة وما تقدمه
النيابة العامة من حق لدفاع المتهم من الح�ضور معه واالطالع علي التحقيق
قبل اال�ستجواب والمواجهة ثم الإجراءات التي تملكها النيابة العامة في حق
المتهم من �أمر بالح�ضور �أو القب�ض والإح�ضار ثم �سلطتها في الحب�س االحتياطي
والإفراج.
وعلى المحقق �أن ينتهي من �إجراءات التحقيقات وال�سير في الدعوى في
خالل وقت ق�صير فعليه �إما �أن يحفظ �أوراق التحقيق �إذا ما ر�أي �أنه ال دليل �ضد
بالتحقيق يف اجلرائم والإ�شراف على قانونية التحقيقات ،والإ�شراف على تنفيذ قرارات املحاكم ،وممار�سة مهامهم الأخرى
باعتبارهم ممثلني لل�صالح العام.
على �أع�ضاء النيابة العامة �أن ي�ؤدوا واجباتهم وفقا للقانون ،ب�إن�صاف وات�ساق و�سرعة ،و�أن يحرتموا كرامة الإن�سان
		
ويحموها وي�ساندوا حقوق الإن�سان ،بحيث ي�سهمون يف ت�أمني �سالمة الإجراءات و�سالمة �سري �أعمال نظام العدالة اجلنائية.
يلتزم �أع�ضاء النيابة العامة ،يف �أداء واجباتهم ،مبا يلي�( :أ) �أداء وظائفهم دون حتيز ،واجتناب جميع �أنواع التمييز ال�سيا�سي
�أو االجتماعي �أو الديني �أو العن�صري �أو الثقايف �أو اجلن�سي �أو �أي نوع �آخر من �أنواع التمييز( ،ب) حماية امل�صلحة العامة،
والت�صرف مبو�ضوعية ،واملراعاة الواجبة ملوقف كل من املتهم وال�ضحية ،واالهتمام بكافة الظروف ذات ال�صلة� ،سواء كانت
ل�صالح املتهم �أو �ضده( ،ج) املحافظة على �سرية امل�سائل التي يعهد �إليهم بها ،ما مل يتطلب �أداء واجبهم �أو دواعي العدالة خالف
ذلك( ،د) درا�سة �آراء و�شواغل ال�ضحايا يف حالة ت�أثر م�صاحلهم ال�شخ�صية ،و�ضمان �إبالغ ال�ضحايا بحقوقهم عمال ب�إعالن
مبادئ العدل الأ�سا�سية املتعلقة ب�ضحايا الإجرام والتع�سف يف ا�ستعمال ال�سلطة.
ميتنع �أع�ضاء النيابة العامة عن بدء املالحقة الق�ضائية �أو موا�صلتها� ،أو يبذلون ق�صارى جهدهم لوقف الدعوى� ،إذا
		
ظهر من حتقيق حمايد �أن التهمة ال �أ�سا�س لها.
يوىل �أع�ضاء النيابة العامة االهتمام الواجب للمالحقات الق�ضائية املت�صلة باجلرائم التي يرتكبها موظفون عموميون،
		
وال�سيما ما يتعلق منها بالف�ساد ،و�إ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة ،واالنتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان ،وغري ذلك من اجلرائم التي
ين�ص عليها القانون الدويل ،وللتحقيق يف هذه اجلرائم �إذا كان القانون ي�سمح به �أو �إذا كان يتم�شى مع املمار�سة املحلية.
		�إذا �أ�صبحت يف حوزة �أع�ضاء النيابة العامة �أدلة �ضد �أ�شخا�ص م�شتبه فيهم وعلموا �أو اعتقدوا ،ا�ستنادا �إىل �أ�سباب
وجيهة� ،أن احل�صول عليها جرى ب�أ�ساليب غري م�شروعة ت�شكل انتهاكا خطريا حلقوق الإن�سان بالن�سبة للم�شتبه فيه ،وخ�صو�صا
با�ستخدام التعذيب �أو املعاملة �أو املعاقبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهنية� ،أو بوا�سطة انتهاكات �أخرى حلقوق الإن�سان ،وجب
عليهم رف�ض ا�ستخدام هذه الأدلة �ضد �أي �شخ�ص غري الذين ا�ستخدموا الأ�ساليب املذكورة �أو �إخطار املحكمة بذلك ،واتخاذ كافة
التدابري الالزمة ل�ضمان تقدمي امل�سئولني عن ا�ستخدام هذه الأ�ساليب �إىل العدالة.
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المتهم في الأوراق �أو �أن يحيل الدعوى �إلى المحكمة �إن توافرت لديه دالئل وكانت
كافية �ضد المتهم ،دون �أن تكون ال�سرعة في الت�صرف فيها �إهدار لحقوق المتهم
�أو �أي ت�أثير �سلبي على تحقيق العدالة.
وللتحقيق في ق�ضايا التعذيب وا�ستعمال الق�سوة طبيعة خا�صة نظرا
لفاعل تلك الجريمة وهو رجل ال�شرطة الذي يملك ال�سلطة والقوة فهو من بيده
تحرير محا�ضر ال�ضبط و�إجراء التحريات عن الجريمة المرتكبة وغير ذلك من
الأمور التي قد تمكنه من الإفالت من العقاب ،في مقابل طرف �ضعيف يعجز
حتى عن �إثبات وقائع التعذيب �أو ا�ستعمال الق�سوة وينظر �إليه كونه مجرم ًا
معتدي ًا على المجتمع يجب معاقبته والتغا�ضي عما يفعله رجل ال�شرطة ل�ضبط
الأمن ،هذا ف�ضال عن �صعوبة �إثباتها ،فكثيرا ما يلج�أ ال�ضباط والمجندون �إلى
ا�ستخدام و�سائل �إيذاء بدني ال تترك �أثر ًا رغم كونها ت�شكل جريمة  ،كما �أنه
لي�س معني وجود �آثار تعذيب �أو ا�ستعمال القوة على ج�سد المجني عليه �أن تتوافر
�أركان الجريمة ,فالأمر يتطلب تحديد الفاعل ،ومن واقع تعاملنا مع ملفات
ق�ضايا التعذيب وا�ستعمال الق�سوة ف�إن النيابة العامة ال تدرك ذلك عن تحقيق
تلك الوقائع ،بل في �أغلب الأحيان تبادر بتبني وجهة نظر رجال ال�شرطة في
تحقيقاتها.
ووفقا لل�سلطة الممنوحة للنيابة العامة في قانون الإجراءات الجنائية
والواجب علي النيابة العامة للتحقيق في مثل هذه الق�ضايا لها �أن تقوم بعدة �أمور
لي�س لإثبات واقعة التعذيب فح�سب ولكن ل�ضبط الجاني� ،أهمها هو االنتقال �إلي
محل وقوع الجريمة ,في الغالب يكون مكان االحتجاز وذلك لمعاينته وتحديد
المتهمين المحتجزين مع المجني عليه والذين قد ي�شهدون بما حدث ،وكذلك
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التحفظ الفوري علي دفاتر �أحوال الق�سم  -وهي الدفاتر التي تثبت كل تحرك
في الق�سم وال�ضباط المتواجدين وتحركاتهم ومهامهم وقت وقوع الجريمة -
وهذا الإجراء يمنع المتهم من رجال ال�شرطة من التالعب في وقائع الأحداث
كما عليها �أن تقوم بتفريغ كاميرات المراقبة داخل الأق�سام و�أماكن االحتجاز
 ،كذلك علي النيابة العامة مناظرة المجني عليه لتثبت ما به من �إ�صابات ولو
حتى طفيفة �أو عر�ضه علي �أقرب م�ست�شفي لإعداد تقرير مبدئي عن الحالة� ،أو
عر�ضه علي الطب ال�شرعي في نف�س يوم وقوع الجريمة حتى يتمكن الأخير من
تحديد الإ�صابة وكيفية حدوثها وفقا لر�ؤية المجني عليه ،كما علي النيابة العامة
�سرعة �سماع �أقوال المتهمين من رجال ال�شرطة و�إن لم ي�ستجيبوا عليها �أن تقوم
ب�إ�صدار قرارات ب�ضبط و�إح�ضارهم كغيرهم من المتهمين في كل الق�ضايا .هذه
الإجراءات من �ش�أنها �أن تحدد مرتكب الجريمة وكيفية حدوثها ،ومن المفتر�ض
�أن تنتهي معها النيابة العامة �أخذ قرار عادل في الق�ضية.
 .٢المحامون ودورهم في تحقيق العدالة والمعوقات التي تعتر�ضهم �أمام
النيابة:

 .١-٢عن المحاماة والمحامين:
	�إن المحاماة في حقيقتها وبحكم طبيعة العمل الذى يبلورها لي�ست في
الواقع مهنة فح�سب ولكنها قبل هذا وذاك هي ر�سالة لخدمة العدالة وحقوق
الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية� .إنها ر�سالة الدفاع عن حقوق الآخرين وعن ق�ضايا
الوطن والمواطنين.
1ـ .1تعريف المحاماة :المحاماة من الحماية ،وترتبط المحاماة بالحياة
القانونية ،وت�شكل الدعامة الأ�سا�سية لتحقيق العدل  ،فهي مهنة م�ستقلة ت�شكل مع
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الق�ضاء �سلطة العدل ،وهى ت�شارك ال�سلطة الق�ضائية تحقيق العدل وت�أكيد �سيادة
القانون .والفهم ال�سليم للمحاماة ي�ضعها في مكانها كجزء ال يتجز�أ من �سلطة
العدل ب�إدراك الترابط الع�ضوي بينها وبين الق�ضاء وب�إدراك �أن المحامى �أ�صبح
جزء ًا ال يتجز�أ من المحكمة )13(.فالإن�سان في �صراعه من �أجل الحياة وكفاحه
الم�ستمر في درء الأخطاء عن حياته وماله وحريته وكرامته وعر�ضه بحاجة �إلى
حماية ،والمحاماة وجدت لحماية �أغلى ما لدى الإن�سان حياته وكرامته وماله
وحريته وعر�ضه ،وحماية حقوق الأمة ،والحياة ال ت�ستقيم بدون حماية ،ودون
حماية المحاماة.
وما ي�ؤكد ذلك ،ما ذهب �إليه الم�شرع في ن�ص الفقرة الأولى من
المادة الأولى من قانون المحاماة /بقوله "المحاماة مهنة حرة ت�شارك ال�سلطة
الق�ضائية في تحقيق العدالة وفى ت�أكيد �سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن
حقوق المواطنين وحرياتهم".
وبذلك تعد المحاماة ند ًا لل�سلطة الق�ضائية ،ولم يعد هناك مجال للقول
()14
ب�أن المحاماة من �أعوان الق�ضاء.
	�أفرد القانون  17ل�سنة  1983باب ًا خا�ص ًا لحقوق المحامين وواجباتهم
وهو الباب الثاني  -الف�صل الأول من المادة  47حتى المادة  ،61ويمكن �إجمالي
حقوق المحامى في �إلزام الجهات التي يح�ضر �أمامها بمعاملته باالحترام الالئق،
وتمكينه من االطالع على الدعاوى ومبا�شرة عمله ،وعدم م�سئوليته عما يورده في
مرافعته من �ألفاظ قد ت�شكل قذفا �أو �سبا ،وحظر تفتي�ش مكتبه �إال بمعرفة حد
()15
�أع�ضاء النيابة العامة.
� .13أ .ح�سني جملي ،ا�ستقالل املحاماة ،بحث من�شور مبجلة احلق ،ال�سنة  ،30العددان 1و  1999 ،2م � ،ص .104
 .14امل�ست�شار /معو�ض عبد التواب� ،شرح قانون املحاماة  ،دون دار ن�شر  ،الطبعة اخلام�سة 2000 ،م� ،ص .22
 .15كتاب �ضمري العدالة خطة عمل لدعم ا�ستقالل املهن الق�ضائية ،املجموعة املتحدة 2009 ،ـ
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 .٢-٢المعوقات التي تقابل المحامين في التعامل مع جهات ال�ضبط والنيابة:

املبحث اخلام�س "املحاماة واملحامون" الأ�ستاذ /جناد الربعى �ص .157
الف�صل الأول ـ يف حقوق املحامني.
مادة  :47للمحامى �أن ي�سلك الطريقة التي يراها ناجحة طبقا لأ�صول املهنة يف الدفاع عن موكله وال يكون م�سئوال
		
عما يورده يف مرافعته ال�شفوية �أو يف مذكراته املكتوبة مبا ي�ستلزمه حق الدفاع وذلك مع عدم الإخالل ب�أحكام قانون الإجراءات
اجلنائية وقانون املرافعات املدنية والتجارية ،للمحامى حرية قبول التوكيل يف دعوى معينة �أو عدم قبوله وفق ما ميليه اقتناعه.
مادة  :48للمحامي حرية قبول التوكيل يف دعوى معينة �أو عدم قبوله وفق ما ميليه عليه اقتناعه.
مادة  :49للمحامى احلق يف �أن يعامل من املحاكم و�سائر اجلهات التي يح�ضر �أمامها باالحرتام الواجب للمهنة.
وا�ستثناء من الأحكام اخلا�صة بنظام اجلل�سات واجلرائم التي تقع فيها املن�صو�ص عليها يف قانوين املرافعات والإجراءات
اجلنائية �إذا وقع املحامى �أثناء وجودة باجلل�سة لأداء واجبة �أو ب�سببه �إخالل بنظام اجلل�سة �أو اى �أمر ي�ستدعى حما�سبته نقابيا
�أو جنائيا ي�أمر رئي�س اجلل�سة بتحديد مذكرة مبا حدث ويحيلها �إىل النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية املخت�صة بذلك.
مادة  :50يف احلاالت املبينة ال�سابقة ال يجوز القب�ض على املحامى �أو حب�سه احتياطيا وال ترفع الدعوى اجلنائية فيها �إال ب�أمر من
النائب العام �أو ينوب عنه من املحامني العامني الأول.
وال يجوز �أن ي�شرتك يف نظر الدعوى اجلنائية �أو الدعوى الت�أديبية املرفوعة على املحامى �أحد من �أع�ضاء الهيئة التي وقع االعتداء
عليها.
مادة  :51ال يجوز التحقيق مع حمام �أو تفتي�ش مكتبه �إال مبعرفة �أحد �أع�ضاء النيابة العامة.
ويجب على النيابة العامة �أن تخطر جمل�س النقابة العامة �أو جمل�س النقابة الفرعية �إذا كان حماميا متهم ًا بجناية �أو جنحة
خا�صة بعملة �أن يح�ضر هو �أو من ينيبه من املحامني التحقيق.وملجل�س النقابة العامة وملجل�س النقابة الفرعية طلب �صور التحقيق
بغري ر�سوم.
مادة  :52للمحامى حق االطالع على الدعاوى والأوراق الق�ضائية واحل�صول على البيانات املتعلقة بالدعاوى التي يبا�شرها ويجب
على جميع املحاكم والنيابات ودوائر ال�شرطة وم�أموريات ال�شهر العقاري وغريها من اجلهات التي ميار�س املحامى مهمته �أمامها
�أن تقدم له الت�سهيالت التي يقت�ضيها القيام بواجبة ومتكينه من االطالع على الأوراق واحل�صول على البيانات وح�ضور التحقيق
مع موكله وفقا لأحكام القانون وال يجوز رف�ض طلباته دون م�سوغ قانوين ..ويجب �إثبات جميع ما يدور يف اجلل�سة يف حم�ضرها.
مادة  :53للمحامى املرخ�ص له من النيابة بزيارة احد املحبو�سني يف ال�سجون العمومية حق زيارته يف �أى وقت واالجتماع به على
انفرد وفى مكان الئق داخل ال�سجن.
مادة  :54يعاقب كل من تعدى على حمام �أو �إهانته بالإ�شارة �أو القول �أو التهديد ب�أعمال مهنته �أو ب�سببها بالعقوبة املقررة ملن
يرتكب هذه اجلرمية �ضد �أحد �أع�ضاء هيئة املحكمة.
مادة :55
(الفقرة الأوىل)
	ال يجوز احلجز على مكتب املحامى وكافة حمتويات امل�ستخدمة يف مزاولة املهنة.
(الفقرة الثانية)
وا�ستثناء من حكم املادة  20من القانون رقم  136ل�سنة  1981يجوز للمحامى �أو ورثته التنازل عن حق �إيجار مكتب املحاماة
ملزاولة مهنة حرة �أو حرفة غري مقلقة للراحة �أو م�ضرة بال�صحة" .ق�ضي بعدم د�ستورية هذه الفقرة"
مادة  :56للمحامى �سواء كان خ�صما �أ�صليا �أو وكيال يف دعوى �أن ينيب عنه يف احل�ضور �أو املرافعات �أو يف غري ذلك من �إجراءات
التقا�ضي حماميا �آخر حتت م�سئوليته دون توكيل خا�ص ما مل يكن يف التوكيل ما مينع ذلك .
مادة  :57ال يلتزم الذي يح�ضر عن موكله مبقت�ضى توكيل عام �أن يودع التوكيل الدعوى ويكتفي باالطالع عليه و�إثبات رقمه
وتاريخه واجلهة املحرر �أمامها مبح�ضر اجلل�سة .
مادة :58
	ال يجوز يف غري املواد اجلنائية التقرير بالطعن �أمام حمكمة النق�ض �أو املحكمة الإدارية العليا �إال من املحامني املقررين لديها
�سواء كان ذلك عن �أنف�سهم �أو بالوكالة من الغري .كما ال يجوز تقدمي �صحف اال�ستئناف �أو تقدمي �صحف الدعاوى �أمام حمكمة
الق�ضاء االدارى �إال �إذا كانت موقعة من �أحد املحامني املقررين �أمامها وكذلك ال يجوز تقدمي �صحف الدعاوى وطلبات �أوامر
الأداء للمحاكم االبتدائية والإدارية �إال �إذا كانت موقعة من �أحد املحامني املقررين �أمامها على الأقل .
وكذلك ال يجوز تقدمي �صحف الدعاوى �أو طلبات �أوامر الأداء للمحاكم اجلزئية �إال �إذا كانت موقعة من �أحد املحامني امل�شتغلني
وذلك متى بلغت �أو جاوزت قيمة الدعوى �أو �أمر الأداء خم�سني جنيها .ويقع باطال كل �إجراء يتم باملخالفة لأحكام هذه املادة.
مادة  :59مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من املادة ( )35ال يجوز ت�سجيل العقود التي تبلغ قيمتها خم�سة �آالف جنيه ف�أكرث �أو
الت�صديق �أو الت�أثري عليها ب�أى �إجراء �أمام مكاتب ال�شهر والتوثيق �أو �أمام الهيئة العامة لال�ستثمار وغريها �إال �إذا كانت موقعا
عليها من �أحد املحامني املقبولني للمرافعة �أمام املحاكم االبتدائية على الأقل وم�صدقا على توقيعه من النقابة الفرعية املخت�صة
ب�صفته ودرجة قيده.
مادة  :60ي�شرتط �أن يت�ضمن النظام الأ�سا�س لأية �شركة من ال�شركات اخلا�صة التي يتطلب القانون �أن يكون لها مراقب ح�سابات
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يعانى المحامون من عراقيل مهمة في ممار�سة مهنتهم ويجرى عدم
احترام حقوقهم ب�شكل كامل من قبل �ضباط ال�شرطة و�أع�ضاء النيابة العامة،
()16
�سوف نقوم با�ستعرا�ضها على النحو التالي:
 .١-٢-٢ال�صعوبات العملية التي تعتر�ض المحامى عند الح�ضور �أمام
جهات ال�ضبط دون �أن تقدم لهم النيابة �أي حماية:
يعاني الكثير من المحامين من الح�ضور �أمام رجال ال�ضبط بالمعنى
ال�ضيق "�ضباط ال�شرطة بالأق�سام" وخا�صة من يتولون �أعمال البحث الجنائي
لتعار�ض �أعمال كل منهما ،فالمحامي قد يرى من وجهة نظره �أن موكله بريء،
وم�أمور ال�ضبط في مرحلة جمع الأدلة قد تت�أثر بموقف المجني عليه ،وفى حاالت
يكون المتهم �أحد رجال ال�ضبط ،وبالتالي ت�أتى التحريات في غير �صالح المجني
عليه .فرجل ال�شرطة الذي يملك ال�سلطة والقوة فهو من بيده تحرير محا�ضر
ال�ضبط و�إجراء التحريات عن الجريمة المرتكبة وغير ذلك من الأمور التي قد
تمكنه من الإفالت من العقاب ،في مقابل طرف �ضعيف يعجز حتى عن �إثبات
وقائع التعذيب �أو ا�ستعمال الق�سوة وينظر �إليه كونه مجرم ًا معتدي ًا على المجتمع
يجب معاقبته والتغا�ضي عما يفعله رجل ال�شرطة ل�ضبط الأمن ،هذا ف�ضال عن
�صعوبة �إثباتها فكثيرا ما يلج�أ ال�ضباط والمجندون �إلى ا�ستخدام و�سائل �إيذاء
بدني ال تترك �أثر ًا رغم كونها ت�شكل جريمة ،كما �أنه لي�س معني وجود �آثار تعذيب
�أو ا�ستعمال القوة علي ج�سد المجني عليه �أن تتوافر �أركان الجريمة ،فالأمر
يتطلب تحديد الفاعل ،ومن واقع تعاملنا مع ملفات ق�ضايا التعذيب وا�ستعمال
الق�سوة ف�إن النيابة العامة ال تدرك ذلك عند تحقيق تلك الوقائع ،وال تقدم �أي
تعيني م�ست�شار على الأقل وال يقبل ت�سجيل هذه ال�شركات يف ال�سجل التجاري �إال بعد التحقيق من ا�ستيفاء ذلك.
وي�سرى هذا احلكم على ال�شركات املذكورة القائمة عند العمل ب�أحكام هذا القانون وذلك عند جتديد قيدها بال�سجل التجاري.
مادة  :61يقبل املحامون املقيدون بجدول حماكم اال�ستئناف على الأقل للقيد يف جداول احلرا�س الق�ضائية ووكالء الدائنني.
 .16كتاب �ضمري العدالة خطة عمل لدعم ا�ستقالل املهن الق�ضائية ،املجموعة املتحدة2009 ،ـ املبحث اخلام�س "املحاماة
واملحامون" الأ�ستاذ /جناد الربعى �ص .157
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م�ساعدة للمحامي ،بل في �أغلب الأحيان تبادر بتبني وجهة نظر رجال ال�شرطة
في تحقيقاتها.
 .٢-٢-٢الف�صل بين المتهم ومحاميه وتع�سير ح�صول المحامي على
�صور من التحقيقات:
من �أهم التطبيقات العملية التي تثير الم�شاكل بين �أع�ضاء النيابة
والمحامين م�س�ألة محاولة �أع�ضاء النيابة في الف�صل بين المتهم والدفاع
الحا�ضر عنه ،هذه من �أعمق الم�سائل ح�سا�سية ،بحجة �أن المحامي الحا�ضر قد
()17
يلقن المتهم ما يقرره في التحقيقات.
وفى الحقيقة �أن ع�ضو النيابة بذلك يخترق ن�ص المادة � 2/125إجراءات جنائية
�إذ يقرر "وفى جميع الأحوال ال يجوز الف�صل بين المتهم ومحاميه الحا�ضر معه
�أثناء التحقيق" .فال ي�ستطيع محامي المجني عليه في ق�ضايا التعذيب �أو في �أي
ق�ضايا �أخري من تقديم دفاع لإثبات وقائع التعذيب ومرتكبها دون �أن يتمكن من
ح�ضور التحقيقات التي تجريها النيابة العامة.
كما تع�سر النيابة العامة ما ا�ستطاعت من ح�صول محامي المتهم
على �صورة من ملف التحقيق رغم �أن القانون يعطي الحق الكامل للمجني عليه
ولمحاميه �أن يح�ضر كافة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في واقعة
التعذيب ،فن�صت المادة  77من قانون الإجراءات الجنائية علي �أنه "للنيابة
العامة وللمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدني والم�سئول عنها
ولوكالئهم �أن يح�ضروا جميع �إجراءات التحقيق ،ولقا�ضي التحقيق �أن يجري
التحقيق في غيبتهم متى ر�أي �ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة وبمجرد انتهاء
 .17املو�سوعة الذهبية يف �أ�صول التحقيق يف الق�ضايا اجلنائية واملدنية .عبد العزيز �سليم املحامى بالنق�ض والد�ستورية الإداريةـ
الطبعة الثانية ـ  2000ـ �ص  22و �ص .23
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تلك ال�ضرورة يبيح لهم االطالع علي التحقيق .ومع ذلك فلقا�ضي التحقيق �أن
يبا�شر في حالة اال�ستعجال بع�ض �إجراءات التحقيق في غيبة الخ�صوم ،وله�ؤالء
الحق في االطالع علي الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات وللخ�صو�ص دائما الحق
في ا�ست�صحاب وكالئهم في التحقيق" ،كما ن�صت المادة  78من ذات القانون
علي �أن "يخطر الخ�صوم باليوم الذي يبا�شر فيه القا�ضي �إجراءات التحقيق
وبمكانها" كما �ألزمت المادة  79من قانون الإجراءات الجنائية " .المجني عليه
والمدعي بالحقوق المدنية والم�سئول عنها �أن يعين له محال في البلدة الكائن
فيها مركز المحكمة التي يجري فيها التحقيق �إذا لم يكن مقيما فيها ,و�إذا لم
يفعل ذلك يكون �إعالنه في قلم الكتاب بكل ما يلزم �إعالنه به �صحيحا".
كما ن�صت المادة  ١٢٥بند (� )١إجراءات جنائية على �أنه "يجب ال�سماح
للمحامى باالطالع على التحقيق في اليوم ال�سابق على اال�ستجواب �أو المواجهة
ما لم يقرر القا�ضي غير ذلك" .فيتعين على المحقق �أن ي�سمح باطالع المحامى
على ملف التحقيق برمته غير منقو�ص ،مت�ضمنا كل الإجراءات التي بو�شرت،
ولو كانت قد تمت في غيبة المتهم .واالطالع يعنى تمكين المحامى من معرفة
كل ما في ملف الدعوى ،ولذلك ف�إنه ينطوي حتما على الترخي�ص له بالن�سخ �أو
الت�صوير .فال يجوز مطلقا �أن يحال بين المحامى وبين ملف الدعوى ،ولذلك
فانه ينطوي حتما على الترخي�ص له بالن�سخ �أو الت�صوير ،و�إال كان للنيابة كخ�صم
في الدعوى و�ضع متميز على المتهم ،وهو ما ال يجوز .و�إذا كانت النيابة العامة
تبا�شر وظيفة ق�ضاء التحقيق ،ف�إن ت�صريحها باالطالع ي�صدر منها في حدود
هذه الوظيفة ،ال بو�صفها �سلطة اتهام ،مما يجب معه �أن يكون مت�سما بالحياد
()18
والمو�ضوعية واحترام حقوق الدفاع.
 .18املو�سوعة اجلنائية احلديثة يف �شرح قانون الإجراءات اجلنائية ـ امل�ست�شار �إيهاب عبد املطلب املجلد الثاين ـ الطبعة الأوىل �ص
 50و.51
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وتلك المواد مجتمعة هي �أن حق �أطراف الخ�صومة في االطالع علي
مجريات التحقيقات الح�صول علي �صور منها دون �أي ا�ستثناء يرد علي هذا
الحق ،حتى في الحاالت التي عددتها المادة وهي حالتي ال�ضرورة واال�ستعجال
يجب �أن يطلع �أطراف الخ�صومة علي �إجراءات التحقيق التي تمت في غيبتهم.
وتلك القواعد العامة تغفلها النيابة فتعقد جل�سات التحقيق في غيبة
الخ�صوم خ�صو�صا المدعين بالحق المدني والمجني عليها� ,إال �إذا كانت تحتاج
ل�سماع �أقوالهم ،ويلج�أ المحامون �إلي ت�سجيل �أ�سمائهم و�أرقام هواتفهم لدي
�سكرتير التحقيق لإبالغهم بالجل�سات هاتفيا ,وهو �أمر ال يمكن الت�أكد منه حيث
لم يو�ضع حتي الآن نظام لت�سجيل تلك المكالمات.
 .٣الإفالت من العقاب  -حاالت نموذجية:
بعبارات مثل "�أنت راجل طيب وم�ش عاوزك تتهم حد بالباطل و�صلي
وادعي ربنا يرجع حق �أخوك"�" .أنت هتاخد �إيه الق�ضية كده كده ها تتحفظ".
"ها ت�ستفيد �إيه م�ش ممكن نو�صل للفاعل دول �شوية نا�س بت�ضرب في بع�ض".
"ليه �أحيله للطب ال�شرعي مدام الفاعل مجهول"�" .أنت ها تعلمني �شغلي".
"�إحنا م�ش عارفين نعمل �إيه في الق�ضية دي ....الق�ضايا دي �إحنا بنحفظها وما
بنحلها�ش للمحكمة "ا�ستقبلت النيابة العامة عدد ًا من المجني عليهم في ق�ضايا
التعذيب التي تبا�شرها الوحدة القانونية ،ف�إذا كانت النيابة العامة تنظر �إلى
ق�ضايا التعذيب وا�ستعمال الق�سوة بهذه الطريقة فلن تري يوما �ضابط ًا يحاكم
بجريمة التعذيب ،وقد نعطي النيابة العامة العذر في تحقيق ق�ضايا االعتداء
علي المتظاهرين فهي حديثة العهد بتلك الق�ضايا ,كما �أن �أعداد �أع�ضاء النيابة
العامة قليل ليتحمل عبء تلك الق�ضايا� ،أما ق�ضايا التعذيب فمن المفتر�ض �أنها
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نوعية قديمة من الجرائم مار�سها النظام ال�سابق و�صدرت عدد من الأحكام �ضد
عدد من ال�ضباط الذي مار�سوا هذه الجرائم .وق�ضايا التعذيب وا�ستعمال الق�سوة
تظل �أ�سيرة النيابة العامة ،حيث �إن المجني ال ي�ستطيع �أن يحرك الدعوي الجنائية
ب�شكل مبا�شر بعيدا عن النيابة العامة علي الرغم من �أن الد�ستور الجديد قد ن�ص
في المادة  80منه علي �أنه "كل اعتداء على �أي من الحقوق والحريات المكفولة
في الد�ستور جريمة ال ت�سقط عنها الدعوى الجنائية والمدنية بالتقادم ،وتكفل
الدولة تعوي�ضا عادال لمن وقع عليه االعتداء وللم�ضرور �إقامة الدعوى الجنائية
عنها بالطريق المبا�شر .وللمجل�س القومي لحقوق الإن�سان �إبالغ النيابة العامة
عن �أي انتهاك لهذه الحقوق ،وله �أن يتدخل في الدعوى المدنية من�ضما �إلى
الم�ضرور ،و�أن يطعن لم�صلحته في الأحكام"� ،إال �أن قانون الإجراءات الجنائية
مازال ي�شترط لتحريك الدعوي الجنائية �ضد الموظف العام وم�أموري ال�ضبط
�أن يكون بقرار من النيابة العامة من خالل النائب العام �أو المحامي العام �أو
رئي�س نيابة( )19فقط دون وكالء ومديري النيابة العامة .حتى و�إن حقق الق�ضية
وكالء النائب العام ف�إن القرار يظل رهين موافقة رئي�س النيابة ومن يعلوه في
الدرجة الق�ضائية .ونعر�ض فيما يلي الم�شكالت التي تعوق التحقيق العادل في
ق�ضايا التعذيب وا�ستعمال الق�سوة بداية من وقوع الجريمة مرورا بالتحقيق بها
وانتها ًء ب�إحالتها �إلي المحاكمة من واقع ق�ضايا وحدة الم�ساندة القانونية.
 . 19تن�ص املادة  63من قانون الإجراءات اجلنائية علي �أنه �إذا ر�أت النيابة العامة يف مواد املخلفات واجلنح �أن الدعوى �صاحلة
لرفعها بناء على اال�ستدالالت التي جمعت تكلف املتهم باحل�ضور مبا�شرة �أمام املحكمة املخت�صة  .وللنيابة العامة يف مواد اجلنح
قا�ض لتحقيق طبقا للمادة  64من هذا القانون �أو �أن تتوىل هي التحقيق طبقا للمادة  199وما بعدها
واجلنايات �أن تطلب ندب ٍ
من هذا القانون وفيما عدا اجلرائم امل�شار �إليها يف املادة  123من قانون العقوبات ال يجوز لغري النائب العام �أو املحامى العام �أو
رئي�س النيابة العامة رفع الدعوى اجلنائية �ضد موظف �أو م�ستخدم عام �أو �أحد رجال ال�ضبط بجناية �أو جنحة وقعت منه �أثناء
ت�أديته وظيفته �أو ب�سببها .
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 .١-٣ت�أخير عر�ض المجني عليهم على الطب ال�شرعي مما ي�ؤدي �إلى
عدم دقة التقارير الطبية وي�ؤدي �إلى الإفالت من العقاب:
يت�صل علم النيابة العامة بواقعة التعذيب ب�إحدى طريقتين الأولى �أثناء التحقيق
مع المتهمين المقبو�ض عليهم في جرائم �أخري ويتم عر�ضهم على النيابة
العامة للتحقيق معهم ويقوم المتهم بتوجيه االتهام بالتعدي عليه وتعذيبه من
قبل رجال ال�شرطة ،فمن المفتر�ض �أن تقوم النيابة ب�إثبات ذلك في محا�ضر
التحقيق ومناظرة ج�سده �إذا كان به �آثار ظاهرة للتعذيب �أو ا�ستعمال الق�سوة
ثم من المفتر�ض �أن تتخذ الإجراءات التي �سبق و�أن ذكرتها في الجزء الأول
من التقرير� ،أما الطريقة الثانية وهي الإبالغ المبا�شر من قبل المجني عليه
�إلى النيابة العامة بواقعة التعدي عليه من قبل رجال ال�شرطة �سواء عن طريق
مكتب النائب العام �أو المحامين العموم بالمحاكم االبتدائية �أو عن طريق النيابة
�صاحبة االخت�صا�ص وعليها فور ذلك �س�ؤال المبلغ عن تفا�صيل الواقعة ومناظرة
ج�سده واتخاذ الإجراءات المتممة للك�شف عن مرتكب الجريمة وكيفية حدوثها.
وتعتبر الحالة الأولي هي �أكثر الحاالت انت�شارا في الإبالغ عن جرائم التعذيب
وا�ستعمال الق�سوة .وت�ستقبل النيابة العامة تلك البالغات في الحالتين باعتبار
�أن المبلغ هو �شخ�ص كاذب يجب �أن تثبت �صدق ادعائه �أوال قبل �أن ت�شرع في
تحقيق الجريمة فتر�سله �إلي الطب ال�شرعي� ،إال �أنها ال تقوم حتى بهذا الإجراء
فور ات�صال علم النيابة بالواقعة بل تتباط�أ حتى ت�ضيع �آثار الجريمة بل في بع�ض
الأحيان الأخرى ال تقوم ب�س�ؤال المجني عليه حتى للوقوف علي حقيقة الواقعة
ومن تلك الق�ضايا:
 .١-١-٣الق�ضية رقم  21045ل�سنة  2012جنح المطرية با�سم
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�أحمد عبد ال�سالم:
تقدم المجني عليه في  2012/10/ 20ببالغ �إلي النيابة العامة حمل رقم
 21045ل�سنة  2012جنح المطرية �ضد �أحد �ضباط ق�سم المطرية لالعتداء عليه
بال�سب وال�ضرب �أثناء تواجده بديوان الق�سم م�ستخدما في ذلك قمع بال�ستيكي
مما �أدي �إلى �إ�صابته في الر�أ�س والعين الي�سرى والثابتة بتقرير طبي مبدئي
لم�ست�شفي هليوبولي�س العام ،وحتى تاريخ هذا التقرير �أي بعد ما يقرب من �سبعة
�أ�شهر لم تتخذ النيابة العامة �أية �إجراءات تذكر في البالغ فلم تقم ب�سماع المبلغ
(المجني عليه) �أو �س�ؤال ال�ضابط �أو حتى طلب تحريات البحث الجنائي .ومن
الطريف �أن المجموعة المتحدة قد تقدمت ب�أكثر من طلب �إلى النيابة ل�سماع
�أقوال ال�شاكي كان �آخرها في  ١٢مايو  ٢٠١٣ولكن النيابة لم تهتم ففقد ال�شاكي
ثقته في العدالة و�سافر خارج البالد.
 .٢-١-٣الق�ضية رقم  5093ل�سنة  2013جنح ثانى المحلة محمد
�سعيد ال�سيد عطا:
بتاريخ  2013/3/6و�أثناء عودة الطالب من عمله ت�صادف في ذلك
الوقت كان وجود مظاهرات �شديدة وم�صادمات بين ال�شرطة والمتظاهرين،
وفوجئ الطالب �أثناء �سيره ب�سيارة م�صفحة تابعة لقوات الأمن المركزي ومعها
�أربعة ع�ساكر من الأمن المركزي تتجه نحوه و�أطلقت نار ًا عليه من �سالح ناري
�أ�صابته في عينه وت�سببت له في نزيف وا�ستقرت الر�صا�صة في قاع العين ،وقد
تحرر عن ذلك المح�ضر رقم  5093ل�سنة  2013جنح ثانى المحلة وا�ستندت
التحقيقات �إلي �أحد وكالء النائب العام بمحكمة المحلة وفوجئ محامي الوحدة
القانونية برف�ض وكيل النائب العام عر�ض المجني عليه علي الطب ال�شرعي
20

مرتكزا علي �أن الفاعل مجهول الهوية ولن ت�صل التحقيقات �إلي �شيء ،رغم �أن
الطلقة الم�ستخدم في الإ�صابة مازالت قابعة في ج�سد المجني عليه وهو �أمر ي�شير
بالطبع �إلي نوع ال�سالح الم�ستخدم ،وبعد �إ�صرار من قبل محامي الوحدة علي
عر�ض المجني عليه علي الطب ال�شرعي و�إال �سوف ي�ضطر �إلي مخا�صمة النيابة
العامة وتحت هذا ال�ضغط وافق وكيل النيابة على �إحالته �إلى الطب ال�شرعي
كان ذلك بتاريخ  2013/4/27وقد �أ�شار الأخير بعد الك�شف علي المجني عليه
�أن الطلقة النارية الم�ستقرة في قاع العين هي طلق نارية ل�سالح قوات ال�شرطة
(ميري) �أي �أن مطلقها هو رجال الأمن المركزي كما �أكد المبلغ في �أقواله .وبعد
محاوالت عديدة قامت النيابة بعر�ض المجني عليه علي الطب ال�شرعي في ٥
مايو  ٢٠١٣بعد مرور �شهرين تقريبا على الحادث الأمر الذي قد ي�ؤدي �إلى �ضياع
حقوق ال�ضحية.
 .٣-١-٣ق�ضية  38ل�سنة  2013عرائ�ض �سيدي جابر با�سم م�صطفي
خليفة فايز:
م�صطفي خليفة هو �شاب تعر�ض لحرق بالوجه نتيجة ا�شتعال قنبلة غاز
بوجهه من قبل رجال ال�شرطة �أثناء ف�ض التظاهرات التي اندلعت بمحافظة
الإ�سكندرية في منت�صف �شهر فبراير الما�ضي ،ويقول ال�شاب �إنه كان عائدا من
عمله لبيته بمنطقة �سيدي جابر وفوجئ بهجوم رجال ال�شرطة علي المتظاهرين
بقنابل الغاز ,وقد �سارع بالهروب �إال �أنه تلقي قنبلة غاز في وجه �أحرقته وتركت
ت�شوهات و�أثرت علي �سمعه وب�صره ،وقد تقدم م�صطفي خليفة ببالغ �إلى النيابة
العام قيد برقم  38ل�سنة  2013عرائ�ض �سيدي جابر وطلب عر�ضه علي الطب
ال�شرعي فقامت النيابة بعد مرور �أكثر من �أ�سبوع علي تقديم البالغ ب�إحالته �إلي
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�أحد الم�ست�شفيات الجامعية التي رف�ضت في البدائية تحرير تقرير طبي مبدئي
ثم بعد م�شادات مع الم�سئولين قرروا عمل التقرير الطبي المبدئي والذي ذكر �أن
الإ�صابة حرق قديم بالوجه ورغم مرور �سبعة �أيام علي الواقعة ومناق�شة الطبيب
معد التقرير ذكر �أن حاالت الحرق يجب �أن تحال في نف�س اليوم و�إال تعتبر وفق
للعرف الطبي حرق قديم �أي �أنه يجب �أال يمر علي الحادث �أكثر من � 24ساعة
لعر�ضه علي الطبيب  ،ولم تكتف النيابة العامة ب�إهدار حقوق المبلغ بعر�ضها علي
الطبيب بعد ما يزيد على � 7أيام لم تقم ب�إر�ساله �إلى م�صلحة الطب ال�شرعي
لتحرير التقرير النهائي �إال بعد �شهر من تاريخ الواقعة ،وهو ما �أثر بالفعل علي
�إثبات تاريخ الواقعة في التقرير النهائي لم�صلحة الطب ال�شرعي.
 .٤-١-٣الق�ضية رقم  6232ل�سنة � 2012إداري ال�سيدة زينب (ال�سيد
الجعفري):
ال�سيد الجعفري هو �أحد م�صابي الثورة ومازال حتى الآن يتلقي
العالج بم�ست�شفي ق�صر العيني و�أجرى عملية تركيب مف�صل جراحي ،وقد
قام �أحد ال�ضباط المكلفين بالخدمة داخل الم�ست�شفي باالعتداء عليه بتاريخ
 2012/9/27تعر�ض علي �أثره لخلع لهذا المف�صل ،وقام المجني عليه بتحرير
البالغ رقم  6232ل�سنة � 2012إداري ال�سيدة زينب بذات التاريخ� ،إال �أن النيابة
العامة لم تقم ب�إحالة الق�ضية �إلى م�صلحة الطب ال�شرعي �إال بعد مرور �أربعة
�أ�شهر من تاريخ حدوث الواقعة ,حيث حررت مذكرة بتاريخ  2013/1/28بطلب
تقرير م�صلحة الطب ال�شرعي عن الواقعة ،لي�س هذا فح�سب فالنيابة العامة
�أر�سلت �إلى م�صلحة الطب ال�شرعي مذكرة غير وافية عن كيفية حدوث الواقعة،
الأمر الذي �أعاد معه الطب ال�شرعي الق�ضية �إلي النيابة العامة في 2013 /2/19
22

لكتابة مذكرة وافية في الق�ضية ،وانتهى الطبيب ال�شرعي �إلى عدم قدرته علي
معرفة هل �أن ما حدث من خلع للمف�صل نتيجة للحادث �أم ال ،الأمر الذي �أ�ضاع
حق المجني عليه حتى في الرجوع على هذا ال�ضابط بالتعوي�ض المدني الذي
يكفل عالجه.
 .٢-٣عدم تمكين المحامين من االطالع:
بعيدا عن الم�شكالت التي يواجهها المحامون ب�شكل عام مع وكالء النائب
العام في التعامل اليومي معهم تظل م�شكلة حق �أطراف الخ�صومة الجنائية في
االطالع علي �أوراق الدعوي مثار نزاع بين النيابة العامة والمحامين م�ستمر،
ورغم �أن تكلفة ت�صوير الأوراق ب�شكل ر�سمي قد تكون غير ممكنة في ظل �ضيق
اليد للمجني عليه �إال �أن النيابة العامة رغم ذلك لها ر�أي �آخر نوجزه في �صنفين
من وكالء النائب العام �صنف ي�سمح للمحامين باالطالع علي �أوراق الق�ضية دون
ال�سماح بت�صويرها بدواعي ال�سرية علي الرغم من �أن �أوراق الدعوي الجنائية
والتحقيقات التي تجريها النيابة تجدها ب�سهولة على �صفحات الجرائد �إال �أنها
تظل محرمة على المحامين رغم �أنه حق �أقره القانون وتعليمات النيابة العامة،
ومع ذلك ف�إن االطالع في بع�ض الق�ضايا قد يكون كافي ًا دون ت�صويره �إذا كانت
�أوراق الق�ضية ال تعدي � 50صفحة �أو �أقل لكن يكون االطالع م�ستحيل حتى لو �أن
هناك فريق ًا من المحامين حينما تكون �أوراق الق�ضية ت�صل �إلي �آالف الأوراق
وهو �أمر معتاد في الجنايات؛ وال�صنف الآخر من ال�سادة �أع�ضاء النيابة هو من
ي�سمح للمحامين بالت�صوير في حدود ما يقرر �سيادته من الم�ستندات التي يجب
ت�صويرها في�سمح علي �سبيل المثال بت�صوير تحقيقات النيابة دون التقارير
الطبية ال�صادرة من م�صلحة الطب ال�شرعي ،وفي كال ال�صنفين مخالفة
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للقانون ،لأن قانون الإجراءات الجنائية ن�ص �صراح ًة علي حق �أطراف الخ�صومة
الجنائية في االطالع علي التحقيقات الجنائية فن�صت المادة  84من قانون
الإجراءات الجنائية علي �أنه "للمتهم وللمجني عليه وللمدعى بالحقوق المدنية
وللم�سئول عنها �أن يطلبوا على نفقتهم �أثناء التحقيق �صورا من الأوراق �أيا كان
نوعها �إال �إذا كان حا�صال بغير ح�ضورهم بناء على قرار �صادر بذلك" ،لي�س
هذا فح�سب فالقانون �أتاح للمحامي االطالع علي التحقيقات في اليوم ال�سابق
علي اال�ستجواب �أو المواجهة ما لم يقرر القا�ضي غير ذلك وهو ما ت�ضمنته
المادة  125من قانون الإجراءات الجنائية .ون�ستطيع �أن ن�ضرب عدد ًا من �أمثلة
لت�صرفات النيابة العامة في هذا ال�ش�أن ومنها:
 .١-٢-٣الق�ضية رقم  245ل�سنة � 2013إداري ال�سوي�س والخا�صة ب�أحداث
قتل و�إ�صابة المتظاهرين في الذكري الثانية لثورة الخام�س والع�شرين من يناير،
ويزيد عدد �أوراق الق�ضية على  3000ورقة ،ورغم ذلك ترف�ض النيابة العامة
تلقي طلبات ت�صوير مكتوبة من المحامين �أو الت�أ�شير عليها لعلمها بمخالفة ما
تقوم به للقانون وتعليمات النائب العام؛ ولكنها ت�سمح فقط للمحامين باالطالع
عليها في مقر النيابة وفي غرف �سكرتارية الجل�سات اطالعا ب�صريا؛ الأمر الذي
يعيق عمل الدفاع عن ال�ضحايا ويجعل من قيامه بواجباته م�ستحيال وي�ؤدي �إلى
�إفالت الجناة من العقاب.
 .٢-٢-٣الق�ضية رقم  742ل�سنة  2013جنح ق�سم دمنهور والمتعلقة
بتعذيب نحو  12متهم ًا ب�سجن الأبعادية بدمنهور بعد القب�ض عليهم في �أحداث
ق�سم دمنهور ،وكانت التحقيقات في البداية تجريها النيابة الكلية ثم تمت �إحالتها
�إلي نيابة الق�سم الجزئية ،وقد �سمحت النيابة الكلية بت�صوير التحقيقات التي
�أجرتها بنف�سها� ،إال �أن النيابة الجزئية رف�ضت طلبنا بت�صوير باقي التحقيقات
24

وقالت �إنه لن يتم الت�صوير �إال بعد �صدور قرار من النيابة في الق�ضية ،وب�س�ؤال
محامي الوحدة القانونية بمحافظة البحيرة �أكدوا �أن هذا النهج تتبعه النيابات
الجزئية بعدم ت�صوير الق�ضايا �إال بعد اتخاذ قرار بها �سواء بالإحالة �إلى
المحاكمة �أو بالحفظ.
� .٣-٣أخطاء قانونية ترتكبها النيابة العامة تعيب تحقيقاتها:
	ال�شك �أن القانون قد نظم الطعن على المخالفات التي ترتكبها النيابة
العامة �أثناء التحقيقات من خالل دعاوي المخا�صمة الجنائية التي ن�صت عليها
المادة  494من قانون المرافعات على �أن "تجوز مخا�صمة الق�ضاة و�أع�ضاء
النيابة في الأحوال الآتية:
� .1إذا وقع من القا�ضي �أو ع�ضو النيابة في عملهما غ�ش �أو تدلي�س �أو غدر �أو خط�أ
مهني ج�سيم.
� .2إذا امتنع القا�ضي من الإجابة عن عري�ضة قدمت له �أو من الف�صل في
ق�ضية �صالحة للحكم وذلك بعد �إنذاره مرتين على يد مح�ضر يتخللها ميعاد
�أربع وع�شرين �ساعة بالن�سبة على الأوامر على العرائ�ض وثالثة �أيام بالن�سبة
للأحكام في الدعاوى الجزئية والم�ستعجلة والتجارية وثمانية �أيام في الدعاوى
الأخرى .وال يجوز رفع دعوى المخا�صمة في هذه الحالة قبل م�ضى ثمانية �أيام
على �أخر �أعذار.
 .3في الأحوال الأخرى التي يق�ضى فيها القانون بم�سئولية القا�ضي والحكم عليه
بالتعوي�ضات.
ومن المادة ال�سابقة يحق لكل �أطراف الخ�صومة الجنائية �إقامة دعوي
المخا�صمة الجنائية �ضد �أع�ضاء النيابة العامة �إذا ما ارتكبت خط�أ مهني ًا ج�سيم ًا
�أو �شاب عملها الغ�ش والتدلي�س �أو الغدر وفقا لل�شكل الذي نظمه القانون.
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 .١-٣-٣الق�ضية رقم  5093ل�سنة  2013جنح ثانى المحلة محمد
�سعيد ال�سيد عطا:
رف�ضت فيها النيابة عر�ض المجني عليه علي الطب ال�شرعي رغم وجود الطلقة
التي �أحدثت الإ�صابة بج�سد المجني عليه.
� .٢-٣-٣أجرت النيابة العامة لجنح العطارين جل�سات التحقيق في
مبني مديرية الأمن بالإ�سكندرية:
	�أجرت النيابة العامة تحقيقاتها في الق�ضيتين �أرقام  1999و 2006
ل�سنة  2013جنح العطارين والخا�صة باالعتداء علي المتظاهرين بمحافظة
الإ�سكندرية و�سمعت �أقوال المتهمين من داخل مبني مديرية �أمن الإ�سكندرية
بدعوي الت�أمين المنا�سب للمتهمين و�أنه لي�س هناك �ضرر من ذلك لأنه لن يدخل
�أحد في عمل النيابة ،ورغم �أن تعليمات النيابة العامة لأع�ضائها قد �ألزمت ع�ضو
النيابة باختيار المكان المنا�سب لإجراء التحقيقات �إال �أنه تركت له تقدير ذلك
في المادة  187منها علي �أنه "يجب على ع�ضو النيابة المحقق اختيار المكان
المنا�سب لإجراء التحقيق وذلك متروك لتقديره حر�صا على �صالح التحقيق
و�سرعة �إنجازه"� ،إال �أن ذلك مرهون ب�سالمة التحقيقات والتي ال ت�ستقيم �أبدا
والنيابة تعقد جل�سات التحقيق في قلب مديرية الأمن الجهة التي قامت بالقب�ض
علي المتهمين ونكلت بها وهو ما يترك انطباع ًا لدى المتهم وت�أثير ب�أن النيابة
العامة لن تحميه ولن تكون محايدة في تحقيقاتها ،خ�صو�ص ًا �إن �صاحب ذلك
رف�ض من النيابة العامة لالنتقال �إلي الق�سم للإ�شراف علي �أماكن االحتجاز
الذي تعر�ض فيها المتهمون للتعذيب وا�ستعمال الق�سوة من قبل رجل ال�شرطة،
ومن ثم كان علي ع�ضو النيابة العامة �أن ين�أى بالنيابة العامة عن هذا الت�صرف
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الذي �سيظل يو�صم التحقيقات بعدم الحيادية ،هذا من جهة ومن جهة �أخري
فقد �أدي ذلك �إلي ن�شوب احتكاكات بين المحامين و�أهالي المتهمين �أثناء
رغبتهم ح�ضور التحقيقات.
 .٣-٣-٣النيابة العامة تحفظ التحقيقات دون تحريات الأمن العام
�أو �سماع �أقوال ال�ضباط المكلفة بحماية مقر مديرية الأمن:
	�أغلقت النيابة العامة التحقيقات في ق�ضية رقم  175ل�سنة  2012جنايات
�سيدي جابر ،في مقتل النا�شط بهاء ال�سنو�سي �أحد �شباب الثورة بالإ�سكندرية
بقرارها �إال وجه ًا لإقامة الدعوي الجنائية م�ؤقتا لعدم معرفة الفاعل ،والغريب
في تلك التحقيقات التي �أجرها في البداية نيابة �سيدي جابر ثم تم انتداب قا�ض
للتحقيق بها �أن النيابة العامة قد �أغلقت الق�ضية دون ورود تحريات الأمن العام
حول واقعة القتل ودون �أن ت�سمع �أقوال �ضباط الأمن المركزي المكلفين بحماية
مبني مديرية الأمن بالإ�سكندرية المكلفين بحماية المبني والذي دارت الأحداث
�أمامها ،واكتفت ب�س�ؤال �أحد ال�ضباط الم�صابين في الأحداث ،وقامت ب�سماع
�أقواله بعد مرور � 5أ�شهر علي الواقعة وبعدما ورد تقرير الطب ال�شرعي والذي
و�ضع ت�صور لحدوث عملية القتل؛ كما لم تقم النيابة العامة بمعاينة �أ�سطح مبني
المديرية للت�أكد من رواية بع�ض ال�شهود الذين قرروا �أن �أفراد الأمن المركزي
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قاموا ب�إلقاء الحجارة علي المتظاهرين من �أعلي �أ�سطح المديرية.
 .20وتعود �أحداث الواقعة �إيل �أن املجني عليه بهاء عبد القادر ح�سب اهلل �سنو�سي لقي حتفه �أثناء التظاهرة �أمام مديرية �أمن
الإ�سكندرية والكائن مقرها مبنطقة �سموحة دائرة ق�سم �سيدي جابر ،وقد تويف نتيجة �إ�صابة ب�أعلى منت�صف الر�أ�س بج�سم �صلب
ر�ضي ثقيل نوعا مما �أدي �إيل ك�سور يف اجلمجمة وتهتك ونزيف باملخ و �أدي �إيل وفاته .وقد ت�ضاربت الأقوال حول طبيعة الوفاة
و�أ�سبابها علي النحو الوارد بتحقيقات النيابة نوجزها لعدالة املحكمة يف روايتني �أ�سا�سيتني الأوىل �أن �سيدتني جمهولتني �أطلقتا
النار عليه والرواية الثانية �أنه تعر�ض لطلق ناري �أو قذيفة غاز من قبل رجال الأمن بعد �أن مت ت�سليط �ضوء ليزر عليه ،ويف احلقيقة
مل تتو�صل النيابة العامة �إيل فاعل لهذه اجلرمية ،وبتاريخ  2012/11/27قررت النيابة العامة بالأ وجه لإقامة الدعوي اجلنائية
م�ؤقتا لعدم معرفة الفاعل ،قيد الق�ضية جناية قتل عمد �ضد جمهول.

27

 .٤-٣-٣امتناع النيابة العامة عن معاينة مكان الجريمة في ق�ضايا
التعذيب و ا�ستعمال ق�سوة و�إتالف ممتلكات من قبل رجال ال�شرطة:
امتنعت النيابة العامة في الق�ضية رقم  2870ل�سنة  2013بالغات النائب
العام عن االنتقال �إلي م�سكن ال�سيد /عبد الرجال عبد الرحيم خليل لمعاينة
التلفيات التي �أحدثتها قوات الأمن العام بمديرية �أمن قنا �أثناء اقتحام منزله
للقب�ض علي �شقيقه في التهمة الموجهة �إليه بقتل �أحد �أمناء ال�شرطة علي الطريق
ال�صحراوي ،وقد قامت قوات ال�شرطة في  2013/1/8باقتحام المنزل وتحطيم
كل الموجودات بها واال�ستيالء علي جميع الم�ستندات الموجود به ،واالعتداء عليه
وترف�ض النيابة العامة االنتقال للمعاينة بدعوي خطورة المنطقة التي تقع بها
الجريمة ،وحتى �إ�صدار هذا التقرير لم تقم النيابة باتخاذ �أية �إجراءات �ضد
قوات الأمن التي ت�سببت في ذلك.
امتنعت النيابة العامة الجزئية في ق�ضية مقتل المواطن �سعد �سعيد
بق�سم الجيزة والمقيدة برقم  16485ل�سنة  2012جنح ق�سم الجيزة والذي
لقي م�صرعه بحجز ق�سم الجيزة �إثر االعتداء عليه من مجموعة من ال�ضباط
والمجندين �أثناء القب�ض عليه وعر�ض عليه النيابة العامة والتي �أمرت بندب
طبيب للك�شف عليه بمحب�سه� ،إال �أن ال�شرطة لم تنفذ القرار مما �أدي �إلي
وفاته )21(،وي�ؤخذ علي النيابة العامة �أنها لم تقم بمعاينة مكان وقوع الجريمة
والذي �أ�شار �إليه المجني عليه قبل وفاته �أن االعتداء تم بمنزل المجني عليه و�أن
 .21بتاريخ  2012/11/21حدثت م�شاجرة مبنطقة العزبة القدمية ،وعلي �إثرها مت �إلقاء القب�ض علي املجني عليه و�آخرين ب�شكل
ع�شوائي و�أثناء القب�ض علي املجني عليه تعر�ض للتعذيب وال�ضرب املربح وال�سحل ومت احتجازه بالق�سم و�إحالته للنيابة العامة
التي �أمرت بتجديد حب�سه � 4أيام علي ذمة التحقيقات و�أمرت با�ستدعاء طبيب ملحب�سه �إال انه مل يعر�ض علي �أي طبيب و�أثناء
التجديد ويف ثالث يوم من تاريخ �إلقاء القب�ض عليه تويف مبحب�سه مت�أثرا ب�إ�صابته.
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ال�ضباط �سحلوه علي �ساللم المنزل مما �أدي �إلي �إ�صابته وهو ما �أثبته الطبيب
ال�شرعي ،وقد قام المحامي العام بتدارك خط�أ النيابة بطلب انتقال النيابة �إلي
مقر الجريمة ولكن ذلك لن يجدي حيث مر علي وقوع الجريمة ما يزيد على
ثمانية �أ�شهر.
 .٥-٣-٣نيابة �أبو قرقا�ص الجزئية ال تتحرك �إال ب�شكاوى المجني
عليهم للمحامين العامين فقط وهو ما ي�ستهلك وقتا ت�ضيع فيه �آثار
الجريمة ويفلت المتهمون من العقاب:
تقدمت الوحدة القانونية بعدد من البالغات لتعر�ض المواطن �سيد
عبد الحكيم ح�سن للتعذيب تارة واالحتجاز بدون وجه حق تارة �أخري من قبل
رئي�س مباحث �أبو قرقا�ص بالمنيا لإرغامه علي العمل كمر�شد للمباحث الق�سم،
و�أخر تلك البالغات البالغ رقم  1875ل�سنة � 2013إداري �أبو قرقا�ص ،وتواجه
تلك البالغات واال�ستغاثات للمواطن بتقاع�س من نيابة �أبو قرقا�ص فال تتحرك
النيابة العامة �إال بعد تقديم �شكوى للمحامي العام ,فعلي �سبيل المثال لم تقم
النيابة العامة بعر�ض المجني عليه علي الطب ال�شرعي في البالغ المقدم منه في
 22مار�س � 2013إال بعد �أن تقدم محامي الوحدة القانونية ب�شكوى �إلي المحامي
العام في  30مار�س  .2013والغريب في هذه الواقعة �أن محامي الوحدة القانونية
قد تقدم ب�شكوى �إلي المحامي العام لنيابات جنوب المنيا الكلية يت�ضرر فيها من
احتجاز المواطن �سيد عبد الحكيم ح�سن دون وجه حق وتمت �إحالتها �إلى النيابة
الجزئية التي �أمرت ب�إحالتها �إلى الق�سم لقيدها وهذا البالغ لم يعد �إلى النيابة
العامة مرة �أخرى.
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 .٤-٣خبرة النيابة العامة ال ت�ساعدها علي تحقيق الق�ضايا المتعلقة
بالتظاهر والقب�ض علي المتظاهرين واالعتداء عليهم:
قا�س في ق�ضايا قتل
	ال �شك �أن النيابة العامة قد مرت بامتحان ٍ
المتظاهرين واالعتداء عليه من قبل رجال ال�شرطة �سواء قبل اندالع �أحداث
الثورة �أو بعدها ،فتلك الق�ضايا جديدة علي النيابة العامة ومن ثم لي�س لها خبرة
حقيقية بها وتتعامل معها كما تتعامل مع ق�ضايا الت�شاجر والتجمهر التي يغلب
عليها �شيوع االتهام وعدم تحديد مرتكبي الجرائم ،وهذا يظهر بو�ضوح من
طريق تحقيق تلك الق�ضايا ،فعلى �سبيل المثال ف�إن النيابة العامة بمحكمة م�صر
الجديدة تحقق ق�ضايا المعروفة �إعالمية ب�أحداث االتحادية ب�شكل مجز�أ بمعني
�أن �أحداث القتل تحققها في ملف منف�صل والإ�صابات لها ملف منف�صل وكذلك
من تعر�ضوا للتعذيب علي يد الم�ؤيدين لقرارات الرئي�س في ملف منف�صل دون �أن
تعطي لكل ملف رقم ًا ق�ضائي ًا وتن�سخ كل التحقيقات به وهذا الأمر يهدر قدر ًا كبير ًا
من الأدلة وي�ؤدي بطبيعة الحال �إلى حفظ تلك الق�ضايا �أو عدم تحديد الفاعلين
الأ�صليين بها ،فعلي النيابة العامة �أن تحقق تلك الأحداث كوحدة واحدة وذلك
حتى يكون تحت ب�صرها كل الوقائع والمالب�سات والأدلة التي تح�صلت عليها من
كل المتهمين والمجني عليهم وغيرها من الأدلة الجنائية فت�ستطيع �أن تحدد
الفاعل والمحر�ض ثم بعد ذلك تقوم بعملية �إ�سناد الجرائم لمرتكبها ،و�سوف
نعطي مثا ًال للتب�سيط "�إذا افتر�ضنا �أن �أحد المجني عليهم قتل بنوعية معينة من
الر�صا�ص مثل ال�شهيد الح�سيني �أبو �ضيف لكن لم ي�ستطع الطب ال�شرعي تحديد
العيار �أو ال�سالح الم�ستخدم لكنه تعرف علي نوعية الطلقة النارية الم�ستخدمة
 ،ف�إن تحقيق النيابة العامة ب�شكل مجمع لكل الوقائع التي تمت في هذه الأحداث
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قد ت�ؤدي �إلي تطابق لنف�س النوع الم�ستخدم من الر�صا�ص وي�ؤدي ذلك �إلي معرفة
ال�سالح والعيار ومطلق الر�صا�ص" علي العك�س تماما تفعل نيابة الإ�سكندرية في
ق�ضايا قتل المتظاهرين واالعتداء عليه فتقوم بتجميع كل المحا�ضر التي تم
تحريرها في نف�س اليوم �سواء كانت لها عالقة بالأحداث �أم ال وتنظرها جملة
واحدة وهو ما ي�ؤدي �إلي �أن بع�ض الوقائع التي ال تمت للأحداث ب�صلة تتعطل
نتيجة �ضمها لتلك الوقائع.
 .٥-٣عدم ن�سخ وقائع التعذيب عن الملف الأ�صلي للق�ضية:
تظل وقائع التعذيب وا�ستعمال الق�سوة رهينة لدي ع�ضو النيابة العامة لحين
االنتهاء من تحقيق الق�ضية الأ�صلية المحتجز علي ذمتها المجني عليه ومنها
الق�ضية رقم  17365ل�سنة  2012جنايات �أو�سيم با�سم �أحمد ال�سيد ال�سيد
م�صطفى والتي ظلت النيابة العامة تحقق في الواقعة الأ�صلية المتهم فيها
بحيازته للمخدرات دون ن�سخ ا�ستعمال الق�سوة �إلى �أن تمت �إحالة الجناية
�إلى المحكمة بتهمة حيازة المخدرات ومقاومة ال�سلطات وق�ضي فيها بمعاقبة
المتهمين بالحب�س لمدة ثالث �سنوات  ،و�أر�سلت الأوراق �إلى المحكمة الكلية
لن�سخ وقائع التعذيب التي لم تحقق حتى الآن ،ونف�س الأمر تكرر مع الق�ضية
رقم  3849ل�سنة  2012جنح باب ال�شعرية با�سم يا�سر ها�شم خليل؛ �أما الق�ضية
رقم  240ل�سنة  2013كلي جنوب المنيا والمتهم فيها ه�شام فرغلي و�آخرون فقد
�أغفلت النيابة العامة من الأ�سا�س ن�سخ وقائع ا�ستعمال الق�سوة وهو ما تقدم على
�إثر ذلك محامي الوحدة القانونية بطلب للمحامي العام لن�سخ وقائع التعذيب،
وهو الأمر الذي تكرر �أي�ضا مع الق�ضية رقم  13392ل�سنة 2012ق�سم �شبين الكوم
با�سم تامر محمد احمد ال�سيد ،فقد �أغفلت النيابة العامة ن�سخ وقائع التعذيب
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وا�ستعمال الق�سوة قبل المتهمين واكتفت ب�إحالة المتهمين في الجريمة الأ�صلية،
وقد ق�ضت المحكمة ببراءتهم .ونف�س الأمر تكرر مع الق�ضية رقم  327ل�سنة
 2012جنايات ال�سالم �أول والمتهم فيها يو�سف يحيى ح�سن يو�سف.
 .٤م�ستخل�صات وتو�صيات:
	�إن هذا التقرير يجب �أال يفهم منه �أن النيابة العامة ت�ساعد بق�صد علي
�إفالت الجناة من العقاب ولكننا ن�ؤكد �أن الطريقة التي يجري بها التحقيق في
ق�ضايا التعذيب وا�ستعمال الق�سوة من بع�ض الموظفين المكلفين ب�إنفاذ القوانين
يمكن �أن ت�ؤدي �إلي �إفالت الكثيرين من العقاب وتوهن من ثقة المجتمع في
�أن التعذيب جريمة ت�شمئز منها النفو�س .كما ن�ؤكد علي �أن الم�ستويات العليا
في النيابة �أكثر فهما ل�ضرورات التحقيق في ق�ضايا التعذيب و�أكثر تفاعال مع
ال�ضحايا من الم�ستويات الأدنى ولكن في النهاية ف�إن كثير ًا من ادعاءات التعذيب
تدفن مع ال�ضحايا ويطويها الن�سيان نتيجة ق�صور في تحقيقات النيابات الجزئية.
�إن المجموعة المتحدة ومن واقع الخبرة القانونية تو�صي بما يلي:
� .١إن�شاء نيابة متخ�ص�صة في تحقيق ادعاءات التعذيب يتم ن�سخ ادعاء التعذيب
و�إر�ساله �إليها فور وروده �أو الدفع به �أمام �أي نيابة؛ علي �أن يتم تزويدها بعدد
كاف من المحققين المدربين ويكون تحت ت�صرفها جهاز خا�ص للتحقيقات
ٍ
يتبع مكتب النائب العام مبا�شرة� .إن �إن�شاء تلك النيابة وتزويد �أع�ضائها
بالمهارات الالزمة؛ والأدوات التي ت�ساعدهم في عملهم �سوف يكون له �أبلغ
الأثر في �ضمان تحقيقات تت�سمع بالكفاءة والمهنية في ق�ضايا التعذيب التي
تت�سم بالح�سا�سية.
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� .٢إلزام �أع�ضاء النيابة العامة ب�إجراء التحقيقات في ادعاءات التعذيب
والت�صرف فيها في مدي زمني ق�صير؛ وتوجيههم �إلى اتخاذ الإجراءات
الجنائية وطلب �إنزال العقوبات الت�أديبية ب�أي موظف عام يت�سبب في ت�أخير
تنفيذ قرارات النيابة بما ي�ؤدي �إلي ت�أخير الت�صرف في بالغات التعذيب.
 .٣و�ضع دليل �إر�شادي من مكتب النائب العام لكيفية ت�صرف �أع�ضاء النيابة في
ق�ضايا التعذيب.و�إلزامهم ب�أن ير�سلوا �إلى مكتب النائب العام �شهريا ح�صرا
بالق�ضايا التي ت�ضمنت ادعاءات بالتعذيب وكيفية ت�صرفهم فيها.
 .٤تنظيم دورات تدريبية مكثفة لأع�ضاء النيابة علي التحقيق في ق�ضايا التعذيب.
وهي تو�صي النائب العام الجديد ب�أن يناق�ش تلك التو�صيات ،كما �أنها
�ستحاول �أن تتوا�صل مع النائب العام من �أجل تح�سين وتطوير مهارات �أع�ضاء
النيابة العامة في هذا المجال.
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