بٌان صحفً
 3أكتوبر 2012
في دعوى قضائية جديدة للمبادرة المصرية:
مرسي يقرر تعيين  9463قاضيا بمحاكم أمن الدولة طوارئ رغم انتهاء حالة الطوارئ
أقامت المبادرة المصرٌة للحقوق الشخصٌة دعوى قضائٌة للطعن ضد أمر رئٌس الجمهورٌة محمد
مرسً بتعٌٌن  3649قاضٌا ً بمحاكم أمن الدولة العلٌا طوارئ بدءا من أول أكتوبر الجاري ،على
الرغم من انتهاء حالة الطوارئ المفروضة على البالد فً  30ماٌو الماضً بعد  31عاما ً من
فرضها دون انقطاع.
وطالبت الدعوى (رقم  148لسنة  67قضائٌة) محكمة القضاء اإلداري بإلغاء أمر رئٌس
الجمهورٌة رقم  1لسنة  2012الذي أصدره مرسً فً ٌوم  22سبتمبر الماضً بعنوان "تعٌٌنات
أعضاء محاكم أمن الدولة العلٌا طوارئ" ،استنادا إلى أن األمر ٌكرس استمرار هذه المحاكم سٌئة
السمعة والتً ال تكفل ضمانات المحاكمة المنصفة للمتهمٌن ،فضال عن انعدام سلطة الرئٌس فً
إصدار مثل هذا األمر فً غٌاب إعالن حالة الطوارئ.
وقالت هدى نصر هللا ،المحامٌة بالمبادرة المصرٌة للحقوق الشخصٌة" :فً الوقت الذي نناضل فٌه
من أجل التخلص من اآلثار المرٌرة ألكثر من ثالثة عقود من الصالحٌات االستثنائٌة والمحاكم
الموازٌة ٌأتً أمر رئٌس الجمهورٌة بتعٌٌن أكثر من ثالثة آالف قاض فً محاكم الطوارئ وكأن
شٌئا لم ٌتغٌر .كان األولى بالرئٌس أن ٌستخدم صالحٌاته الحالٌة التخاذ إجراء فوري بإلغاء هذه
المحاكم المعٌبة ونقل الدعاوى القلٌلة التً ال تزال منظورة أمامها إلى القضاء العادي".
وأشار أمر رئٌس الجمهورٌة المطعون فٌه فً الدٌباجة إلى صدوره "بعد أخذ رأي وزٌر العدل"،
وتنص مادته األولى على أن "ٌعٌّن للجلوس بمحاكم أمن الدولة العلٌا طوارئ المشار إلٌها فً المادة
 7من القانون رقم  162لسنة ( 1958قانون الطوارئ) اعتبارا من  2012/10/1وذلك للنظر فً
الجرائم المبٌنة بالقانون المذكور" ،ثم ٌورد قائمة تشمل أسماء رؤساء ونواب رؤساء ومستشاري
االستئناف فً محاكم استئناف القاهرة ( 1517قاضٌا) واإلسكندرٌة ( 529قاضٌا) وطنطا (570
قاضٌا) والمنصورة ( 402قاضٌا) وبنً سوٌف ( 196قاضٌا) واإلسماعٌلٌة ( 175قاضٌا)
وأسٌوط ( 131قاضٌا) وقنا ( 129قاضٌا).
وأضافت هدى نصر هللا" :إن عدد القضاٌا التً أحٌلت لمحاكم أمن الدولة قبل نهاٌة ماٌو الماضً
واستمرت تلك المحاكم فً نظرها بعد انقضاء حالة الطوارئ ال ٌزٌد عن عدد أصابع الٌد الواحدة
فً كافة أنحاء الجمهورٌة ،فهل ٌبرر هذا العدد تعٌٌن  3649قاضٌا فً ثمانً محاكم مختلفة للعمل
بمحاكم الطوارئ؟ وهل تستحق محكمة استئناف القاهرة وحدها أن ٌعٌن من قضاتها بمحاكم
قاض؟"
الطوارئ أكثر من ٍ 1500

واستندت المبادرة المصرٌة فً مذكرة الطعن إلى أن الصالحٌات االستثنائٌة المخولة لرئٌس
الجمهورٌة ترتكز على إعالن حالة الطوارئ فقط ،وأن مرسً بالتالً ٌفتقد للسند القانونً الذي
ٌخوله ممارسة تلك الصالحٌات بانتهاء تطبٌق حالة الطوارئ .كما دفعت المذكرة بأن أمر الرئٌس
ٌعد تغوالً للسلطة التنفٌذٌة على السلطة القضائٌة ،حٌث أنه وبفرض استمرار اختصاص محاكم أمن
الدولة بنظر القضاٌا المحالة إلٌها من قبل انقضاء حالة الطوارئ فإنه ٌجب تشكٌلها من القضاة وفقا
لقانون السلطة القضائٌة ولٌس بقرار من رئٌس الجمهورٌة.
ٌذكر أن المحكمة الدستورٌة العلٌا تنظر حالٌا فً عدد من الدعاوى التً تطعن بعدم دستورٌة
المادة  19من قانون الطوارئ ،والتً تقضً بأنه فً حال انقضاء أو رفع حالة الطوارئ تستمر
محاكم أمن الدولة العلٌا طوارئ فً نظر القضاٌا المحالة إلٌها من قبل.

