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 صحفي بيان
 

 ٢٠٢٢[ أبريل ٦التاريخ: ]
 

 جديد من المحكمةحكم ، بعد معركة قانونية استمرت عقدًا من الزمان
أسرة  بحقاالتحاد األوروبي  عقوباتعدم شرعية  ة يؤّكداألوروبي العامة

 مبارك
 شرعيةعدم  حكم جديد لها اليوم، في، ةأكدت المحكمة العامة األوروبي •

كانت قد والتي  ،التي تم رفعها بالكامل بالفعل ،عقوبات االتحاد األوروبي
 .هالمصري األسبق حسني مبارك وعائلترضت على الرئيس ف  

أكد مجلس  ،٢٠٢١سبتمبر شهر في مرافعات شفوية أمام المحكمة في  •
االتحاد األوروبي وجود انتهاكات للحقوق األساسية في قضيتين مصريتين 

 .عقوباتاللفرض  سابقا مد عليهمامحددتين اعت
د إذا كانت الحقوق األساسية ق عمافشل مجلس االتحاد األوروبي في التحقق  •

المصرية األخرى التي تم االعتماد عليها لفرض قضايا في جميع ال احترمت
 .العقوبات

بأن  ا  قضائي ا  تأكيد ،في قراراتها المتعاقبة، يقدمت محاكم االتحاد األوروب •
 ٢٠١٦ األعوام اإلجراءات التقييدية التي فرضها مجلس االتحاد األوروبي في

  .غير قانونية منذ البداية كانت ٢٠٢٠و ٢٠١٩و ٢٠١٨و ٢٠١٧و

 حكم اليوم الصادر عن المحكمة العامة لالتحاد األوروبي
 التدابيربأن  قاطعا   ا  قضائيتأكيدا   اليوم قدمت المحكمة العامة لالتحاد األوروبي

التقييدية التي فرضها مجلس االتحاد األوروبي على أسرة مبارك كانت غير قانونية 
 .من الزمان ا  منهية بذلك معركة قانونية استمرت عقد ،منذ البداية

لمبادئ األساسية لقانون ل االمتثالفي  على الدواممجلس االتحاد األوروبي  أخفق
عقوبات على أساس إجراءات ال تحترم الحقوق االتحاد األوروبي التي تحظر فرض 
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ميثاق االتحاد في األساسية المنصوص عليها في االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان و 
 .األوروبي

قانون من مجلس االتحاد األوروبي في عدم التمسك بهذه المبادئ إخفاق أدى وقد 
 ما يلي:االتحاد األوروبي إلى 

 ديسمبر ٣محكمة العدل األوروبية في عن قرار سابق )ومنفصل( صدور  .1
 ؛٢٠١٨و ٢٠١٧و ٢٠١٦ األعوام بإلغاء العقوبات المفروضة في ٢٠٢٠

 برفعمجلس االتحاد األوروبي عن  ٢٠٢١مارس في شهر قرار صدور  .2
 ؛قانونية ضد أسرة مباركال ربات غيالعقو 

 للعقوبات، لإلجراءاتبالرغم من الرفع الكامل  ،مباركعائلة  مواصلة .3
فيما يتعلق بالعقوبات التي  أمام المحكمة العامة لالتحاد األوروبيالقانونية 

صدور  مما أدى إلى ،فرضها االتحاد األوروبي عليهم في السنوات الالحقة
 .٢٠٢٠و ٢٠١٩و ٢٠١٨اليوم بإلغاء العقوبات المفروضة في حكم 

واستناداً إلى نفس  ،٢٠٢١يناير  ١في قررت المملكة المتحدة  ،عالوة على ذلك

استند إليها مجلس االتحاد  والتي اإلجراءات القضائية المصرية ضد أسرة مبارك

في قائمة  عائلته مبارك وأفراد لرئيس الراحلعدم إدراج اب عقوباته،األوروبي لفرض 
 مؤكده ،عقوبات المملكة المتحدة المستقلة بعد خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي

ة ال ينطبق بموجب قانون المملكة المتحد القانوني المعيار أن البرلمان البريطاني أمام
 .عليهم

 بيالمحكمة العامة لالتحاد األوروالقوى و الواَضح الصادر من  الحكموتعليقًا على 

 :، أعرب جمال مبارك عن سعادته قائالً:اليوم 
على  فرضت التيلقد تأكد اآلن بما ال يدع مجاال  للشك أن عقوبات االتحاد األوروبي "

من  أسرتى عانتلقد على مدى السنوات العشر الماضية كانت غير قانونية.  أسرتى
. لقد تلقينا بالفعل ةغير القانوني العقوبات االوروبيةسمعتها بسبب مّست بالغة أضرار 

على القانونية  لمصروفاتنا استردادبمثابة  من مجلس االتحاد األوروبي مبلغ كبير
 نفس في نتوقع تلقي المزيد من األموالو . األوروبية محكمة العدلالنحو الذي أمرت به 

 إلى جانبالمحكمة العامة اليوم.  وفقا  ألمرمن مجلس االتحاد األوروبي  هذا الصدد
القانونية السبل  دراسة كلاألوروبي االتحاد  في مستشارنا القانونيطلبت من  ،ذلك

تعويضات من مجلس االتحاد األوروبي نتيجة إلجراءاته غير  للحصول علىالممكنة 
 ".في السنوات الماضيةأسرتى التي فرضها بحق القانونية 

على  اليوم لصالح عائلة مباركالصادر  ةالمحكمة العامة األوروبيوقد نّص قرار 
 التالي:
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قبل التصرف على أساس قرار صادر عن سلطة دولة ثالثة بهدف اعتماد أو  للمجلس،
أن يتحقق مما إذا كان هذا القرار قد تم اعتماده وفًقا لحقوق  تقييدية،الحفاظ على تدابير 

 .الدفاع والحق في حماية قضائية فعالة

 :وأن
للتحقق من أن لم يكن من الواضح ... أن ... المجلس قد أوفى بالتزاماته تجاه نفسه 

حقوق الدفاع والحق في الحماية القضائية الفعالة ... قد احترمت من قبل السلطات 
 المصرية.

 
وأكدت المحكمة كذلك حقيقة أن القرارات الملغاة "تم حذفها بأثر رجعي من النظام 

 القانوني لالتحاد األوروبي و ]تعتبر[ لم تكن موجودة على اإلطالق".

 
 الحقوق األساسية

إدراج أفراد التي عمدت إلى قرارات مجلس االتحاد األوروبي يوجد أدنى شك بأن  ال
 .عائلة مبارك معيبة منذ البداية

انتهاكات لحقوقها القانونية إلى  على أن عائلة مبارك تعرضت ةواضح أدلةهناك و 
عليها لفرض العقوبات  االعتمادتم  التي المصرية القضائية األساسية في اإلجراءات

اقية األوروبية االتف من ١٨و ١٣و ٧و ٦و ٥للمواد  صريحفي انتهاك  ،األوروبية
 :على سبيل المثالف لحقوق اإلنسان.

في مرافعاته الشفوية أمام المحكمة العامة أكد مجلس االتحاد األوروبي  .1
عتبر أن الحقوق األساسية لم ت حترم في قضيتين يأنه  ،لالتحاد األوروبي

 ماعليه هوبالتالي تخلى عن اعتماد ،مبارك أسرةمصريتين محددتين ضد 
اعتمد مجلس االتحاد األوروبي على إجراءات  ،لتجديد العقوبات. ومع ذلك

 .مبارك لتجديد عقوباته أسرةأخرى في مصر ضد 
 باستخدامتتعلق  قضية خرىاألاإلجراءات القضائية المصرية  تلك من بين .2

والتي تم  لقوانين التعامل بالبورصة المصرية خالفةمجوهرية بالمعلومات 
سلسلة من االنتهاكات الصارخة  مستفيضة حولتزويد المجلس بأدلة  بشأنها

تقارير تزوير في )على سبيل المثال ال الحصر(  للحقوق األساسية. وتشمل
 ،عرقلة سير العدالة ،شهود االدعاء في شهاداتالحنث باليمين  الخبراء،

إلجراءات من قبل السلطات والتأخيرات غير المعقولة في ا ،االحتجاز التعسفي
سندا  هذه القضية  من مجلس االتحاد األوروبي اتخذ ،؛ ومع ذلكالمختصة

 .لتجديد عقوباته
أدلة واضحة وموثقة توفرت من جديد  المصرية،في حالة أخرى من القضايا و  .3

على انتهاكات خطيرة للحقوق األساسية بما في ذلك )على سبيل المثال ال 
تم الحصول  والتي لإلدانةالحصر( شهادة الشهود التي تم االعتماد عليها 
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تعرض أسرة  . كما كانت هناك أدلة علىباإليذاء والتهديد عليها باإلكراه 
 الفعالة؛من حقوقهم في الحماية القضائية  وحرمانهم مبارك لعرقلة سير العدالة

مرة أخرى على واصل اعتماده م يأخذ المجلس هذا في االعتبار و ل ،ومع ذلك
 .هذه القضية لتجديد عقوباته

قضت ، (وغيرها) االنتهاكات هذه على تشهد عليها،لم يطعن  تفصيلية، أدلة تقديم بعد
إذا كان  عمافشل في التحقق  وروبياالتحاد األ بأن مجلس ةالمحكمة العامة األوروبي

في الحماية القضائية  همالدفاع وحقوقق أسرة مبارك في قد تم بالفعل احترام حقو

وبذلك قضت بإلغاء  ،قبل فرض العقوبات القضائيةتلك اإلجراءات الفعالة في 
 .العقوبات وأكدت أنها غير قانونية

اليوم بأن اإلجراءات التي اتخذتها السلطات  المحكمة فقد قضت ذلك،عالوة على 

"منعت  القضايا التي أعتمد عليها مجلس االتحاد األوروبيالمصرية ذات الصلة في 

"منع رفع ]عقوبات  تهدف الىالمتقدمين من ممارسة حقوقهم في الدفاع" وكانت 

 االتحاد األوروبي[".
 ت االتحاد األوروبيجميع إجراءاقام بتمثيل عائلة مبارك خالل متابعة قد و 

وبريان  ،"راك كارتر"مارتن وتشارلز إندربي سميث من  المستشارون القانونيون غاي
 ".بالكستون تشامبرز"وجيسون بوبجوي من  QCكينيلي 

  
 مالحظة للمحررين:

 مع:يرجى التواصل  ،اإلعالمية لالستفسارات
communications.com-simon.pugh@portland 

 و
communications.com-charles.mckeon@portland  

 خرى ذات الصلة الصادرة عنعلى جميع البيانات الصحفية األ االطالعيمكن كما 
 راك" على الرابط: "كارتر البريطانية والقانون  المحاماة شركة

https://www.carter-ruck.com/news/eu-court-of-justice-annuls-
sanctions-imposed-on-former-egyptian-president-hosni-
mubarak-and-family/  
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