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 مذكرة بأسباب طلب فتح التحقيق مجددا  
 

  مدينة نصر ثاني  جنح 2222لسنة  837في القضية رقم  
 

  عن الُمدعي بالحقوق المدنيةوالمقُدمة 
 

                        عمر محمد علي عمر هدهود

 

قرار نيابة مدينة نصر ثاني بأال وجه إلقامة الدعوى الجنائية في  واعتبار طالبا  فتح التحقيق مرة آخري

مدينة نصر ثاني ، كأن لم يكن ، بشأن كشف مالبسات وفاة الباحث االقتصادي   جنح 2222لسنة  837القضية رقم 
أيمن محمد علي عمر هدهود داخل مستشفى الصحة النفسية بالعباسية، وإغالق التحقيقات في القضية، ورفض 

 الدعوى المدنية المقامة من شقيق المتوفى ضد إدارة مستشفى الصحة النفسية بالعباسية .

 

كانت نيابة مدينة نصر ثاني قد أصدرت قرارها الطعين أمر بأال وجه إلقامة الدعوي الجنائية في شأن التحقيقات 
التي أجرتها في مالبسات وفاة الباحث االقتصادي أيمن محمد على عمر هدهود أثناء فترة احتجازه بمستشفى الصحة 

ء  علي قرار مكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام النفسية بالعباسية، تحت مسؤولية إدارة الطب الشرعى بنا
لسنة  282علي ذمة القضية التي كان متهما  فيها بالشروع في سرقة عقار بمنطقة الزمالك وهي القضية رقم 

 جنح قصر النيل. 2222

 

   وقائع الدعوي

 

من نطاق منطقة الزمالك واتهامه أيمن محمد علي عمر هدهود  تم إلقاء القبض علي المتوفىفي غضون شهر فبراير 
أ  51جنح قصر النيل، بتهمة الشروع في سرقة إحدى الشقق السكنية بالعقار رقم  6266لسنة  276فى القضية رقم 

بمنطقة الزمالك التابعة لدائرة قسم شرطة قصر النيل ، وأثناء عرضه أمام النيابة قصر النيل  -شارع المرعشلي 
ديده عبارات غير مفهومة ـ وقررت إرجاء التحقيق معه وسؤاله لحين عرضه علي المحكمة الجزئية تالحظ للنيابة تر

المختصة لبيان مدى قواة العقلية، وإذا رأت هيئة المحكمة إصدار قرار إيداعه إحدى المستشفيات الصحة النفسية، وقد 
قات فقد تم سية، ووفقاً ألوراق التحقيتم عرض المتوفى علي المحكمة التي أمرت بإيداعه مستشفي العباسية للصحة النف

بعد عرضه علي مستشفى المنيرة جراء توصية الطبيب الذي أجرى الكشف  فبراير 41يوم إيداعه المستشفى العباسية 
بين ت  أثناء إنهاء أوراق دخوله وإيداعه مستشفى العباسية للصحة النفسية فبراير، 43 الظاهري علي المتوفى يوم

ذه االيمن وأمر الطبيب عرضه علي طبيب عظام لبيان إصابته وعمل أشعة مقطعية لبيان إذا كان إصابته بكدمة بفخ
هناك كسور من عدمه، فتم إجراء دخوله مستشفى العباسية للصحة النفسية وتم عرضه علي طبيب العظام بمستشفي 

حود فخذه األيمن ولم يتبين لنا والمنيرة، وقد تبين من األوراق القضية بوجود تقرير طبي بمعانه المريض بكدمة ب
كسور، دون أن تكون هناك أي من األشعة المقطعية التي أجريت ضمن أوراق القضية، ثم تم إعادة الكشف الباطني 
علي المتوفى ) أيمن هدهود( مرة آخري، وإيداعه بتذكرة دخول إلي مستشفي العباسية للصحة النفسية تحت إدارة 

ي، قد حاولت أسرته بشتى الطرق محاولة معرفة مكان تواجده أكثر من مرة وسؤال وحدة الطب الشرعي بالمستشف
إدارة المستشفي دون جدوي فقد امتنعت اإلدارة من اإلدالء بأي معلومات عن مكان تواجده داخل وحدة الطب الشرعى 

فقد تم نقل جثمانه  2222مارس  9بتاريخ طوال فترة إيداعه المستشفي، حتي تاريخ وفاته داخل وحدة الطب الشرعى 
إعالم اسرته بخبر وفاته ومان تواجد جثمانه من قبل إحداي أبريل تاريخ  44إلي ثالجة التبريد، وظل بها حتي تاريخ 

دون إبالغ أسرته أو التواصل  يوما   33لمده ضباط قسم شرطة مدينة نصر ثانى، حيث ظل الجثمان بثالج التبريد 



ى معلومه الهوية ولديه بطاقة رقم قومى مدون تفاصيلها بمحضر الشرطة ومودعه معاهم بأي طريقة حيث أن المتوف
حتى قررت يوما   33لدي قسم شرطة قصر النيل، ومحل سكنه مثبت بأوراق القضية، إال أن ظل الجثمان طوال مدة 

فيات وأقسام المستش نيابة مدينة نصر ثاني إلصدار أمر بدفنه بمدافن الصدقة علي الرغم من بحث أسرته عنه في جميع
الشرطة المحيطة باألماكن التي يرتديها دون جدوى وسؤال أكثر من مرة بمستشفي العباسية للصحة النفسية، وزيارة 

لهم بمحل سكن المتوفى وأسرته وإعالمهم بوجوده بمقر فبراير  7بتاريخ أحد أمناء الشرطة من قسم شرطة األميرية 
ة األميرية، و إبالغهم بضرورة الحضور لمقر الشرطة لإلدالء بمجموعة من األمن الوطني لديهم داخل قسم شرط

المعلومات الشخصية عنه، وبالفعل توجه شقيقه برفقة أحد أصدقاء العائلة إلي قسم شرطة األميرية وتقابل مع إحدي 
مجموعة  وأنهم يريدونضباط القسم يُدعي ياسين مصطفي وأبلغهم بأن أيمن المتوفى متواجد بمقر األمن الوطني لديهم 

من المعلومات عن طبيعة عمله ومكانه ومن إذا كان ينتمي إلي أحد الفصائل والتيارات السياسية، وظلت أسرته السؤال 
عنه بعد ذلك إال قسم الشرطة رفض اإلدالء لهم بأي معلومات آخري عنه مما دعا األسرة إلي تقديم بالغ إلي المجلس 

فاء شقيقهم األصغر أيمن محمد علي هدهود، وقد أمرت نيابة مدينة نصر ثان بتشريح القومي لحقوق اإلنسان باخت
وانتهى تقرير الصفة التشريحية إلي عدم وجود شبهة جنائية، وأن سبب الوفاة  6266أبريل  52جثمان المتوفى في 

وعليه فقد تقدمنا بأكثر من  هو حالة قلب مزمنة دون توضيح ماهى تلك الحالة ومبرراتها وأسباب وما الذي أدي إليها،
طلب إلي السيد رئيس نيابة مدينة نصر ثانى لإلطالع وتصوير ملف القضية إال أن جميع طلبات التصوير اإلطالع قد 
قُوبلت بالرفض، واستمرت النيابة في عدم إبالغ أسرته عن أي من المستجدات التي تحدث بالتحقيقات حتى فؤجي 

ضد كالً من مدير مستشفي العباسية بالصحة النفسية ومدير إدارة الوحدة الطب الشرعى شقيقه الٌمدعي بالحق المدني 
يونيو  9بالمستشفي العباسية للصحة النفسية بغلق التحقيقات، وإصدار أمر بإال وجه إلقامه الدعوي الجنائية بتاريخ 

م محكمة جنايات القاهرة التي قررت في مما دعا دفاع الُمدعي بالحقوق المدنية بتقديم تظلم بأمر بإال وجه أما 6266
  بتأيد قرار النيابة العامة. 6266يونيو  62جلستها 

 

في القرار الذي أصدرته النيابة ومحكمة جنايات القاهرة   وحيث أن إعادة التحقيق مرة آخري
قد شابه خطأ في تطبيق القانون واإلخالل بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في 

الل ، لذلك فإننا نبادر بطلب فتح التحقيق مرة آخري إعماال  بالحقوق المقررة قانونا  وذلك االستد
  -لألسباب اآلتية ومنها :

 

  الخطأ في تطبيق القانون -السبب األول :
ترجع مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه إلي سوء تفسير المحكمة للقانون الواجب التطبيق وتأويله يتمثل  

في تطبيقه علي الواقعة ولكن عند هذا التطبيق تعطي للقانون غير معناه الحقيقي أي تسيء تفسيره خاصة 
 تطبيق العقوبة المقضي بها فيه .

 وما بعدها ( 278محكمة النقض في تفسير وتطبيق قانون العقوبات ص  دور –) الدكتور / محمود نجيب حسني 

وحيث كان ذلك وكان القرار النيابة العامة قد خالف القانون، وقد أخطأت النيابة فى 
 -تطبيقه وذلك من عدة أوجه :

صل بالف  4932لسنة  432( من قانون اإلجراءات الجنائية رقم 443لما كانت المادة ) -الوجه األول : 
السادس المعنون )في سماع الشهود( من الباب الثالث المعنون بـ ) التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق ( تقرر 

 أنه

 عند االنتهاء من سماع أقوال الشاهد، يجوز للخصوم إبداء مالحظاتهم عليها." 

 ولهم أن يطلبوا من قاضي التحقيق سماع أقوال الشاهد عن نقط أخرى يبنونها.
 وللقاضي دائماً أن يرفض توجيه أي سؤال ليس له تعلق بالدعوى، أو يكون في صيغته مساس بالغير."

 

فالنيابة العامة لم تمكن الُمدعي بالحقوق المدنية من إبداء أي مالحظات علي أقوال الشهود طوال فترة التحقيقات 
ر ة الطلبات المقدمة لها باالطالع أو بالتصويوتم إقصاء فريق دفاعه بشكل متعمد من النيابة العامة، ورفضت كاف



وكافة أوراق القضية من تقرير الصفة التشريحية أو أقوال األطباء وتقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلت بعد 
بتواريخ متعددة لإلطالع أو معرفة  طلبات متتالية 1بوفاة )أيمن هدهود(، وقد علي الرغم من التقدم إلي النيابة 

ت بشأن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن مالبسات الوفاة/ كما تقدم فريق الدفاع بطلبات لضم أي معلوما
  جنح قصر النيل، وطلب آخر بتفريغ كاميرات 2222لسنة  282رقم  القضية رقم 

 

 3اريخ عن ت -التابع لقسم شرطة قصر النيل -تفريغ كاميرات المراقبة بشارع المرعشلي بمنطقة الزمالك -
  -والمبينة تفصيال :  - 2222فبراير  2حتى صباح يوم   ونصف مساء   42فبراير من تمام الساعه 

 

  تم تسجيله شارع المرعشلي بزاوية توضح كل ما  ب 43كاميرات مثبتة بمدخل العقار رقم  3عدد
شارع المرعشلي ،وهو العقار الذي تم إلقاء القبض علي أيمن  أ 43ومراقبته لمدخل العقار رقم 

 .  هوهود منه بدعوى شروعه في سرقة شقة سكنية بذلك العقار 
 

 ( توضح كل ما جارى  سعودي ماركتكاميرات مثبتة لدى المحل التجاري المعروف بأسم )  3 عدد
  شارع المرعشلي وكذلك حركة الشارع وقتها . أ 43رقم بالعقار  وتم تسجيله ومراقبته

 

 و الكائن بالعقار رقم ) كوستا كافيه(كاميرات مثبتة بمدخل المحل التجاري المعروف بأسم  3 عدد 
شارع المرعشلى توضح صورة تقاطع شارع المرعشلي مع شارع أحمد حشمت بمنطقة  ب 43

 . ب 43رقم ي ن زاوية العقار الزمالك ومدخل ومخرج شارع المرعشل
 

  كاميرات مثبتة في زاوية تقاطع شارع المرعشلي مع شارع أحمد حشمت من زاوية العقار  3عدد
، تابعة لقسم شرطة أ ( 43)رقم شارع المرعشلي، تسجل وتراقب مدخل الشارع للعقار  ب 43رقم 

  قسم قصر النيل .
 

  كاميرات مثبتة في زاوية تقاطع شارع المرعشلي مع شارع محمد مظهر من زاوية العقار  3عدد
، تابعة لقسم شرطة قسم أ ( 43)رقم شارع المرعشلي، تسجل وتراقب مدخل الشارع للعقار  48 رقم

  قصر النيل .
 

فبراير  2من تاريخ  األميرية ( بداية -تفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بأقسام الشرطة ) قصر النيل  - 2
 .2222فبراير  48حتى تاريخ  -من منتصف الليل  42في تمام الساعة  2222

 

  لك / وكذ قصر النيل قسم شرطةكافة الكاميرات المثبتة والمركبة داخل أروقة وخارج سور وبوابة
  . غرفة انتظار المحتجزين بقسم الشرطة وكذلك داخل حجز الرجال الكاميرات المثبتة

  لك / وكذقسم شرطة قصر النيل  وخارج سور وبوابة داخل أروقةالكاميرات المثبتة والمركبة كافة
  . غرفة انتظار المحتجزينبقسم الشرطة وكذلك  داخل حجز الرجالالكاميرات المثبتة 

 

 وكذلك قسم شرطة األميرية  داخل أروقة وخارج سور وبوابة كافة الكاميرات المثبتة والمركبة /
  بقسم الشرطة وكذلك غرفة انتظار المحتجزين .داخل حجز الرجال المثبتة  الكاميرات

  وكذلك قسم شرطة األميرية  داخل أروقة وخارج سور وبوابةكافة الكاميرات المثبتة والمركبة /
  . غرفة انتظار المحتجزينبقسم الشرطة وكذلك  داخل حجز الرجال الكاميرات المثبتة

 

  تفريغ الكاميرات الخاصة بمستشفى العباسية للصحة النفسية ووحدة الطب الشرعي . - 2



 

  كاميرات / وكذلك ال داخل أروقة مستشفى العباسية للصحة النفسيةتفريغ كافة الكاميرات المثبتة
  .داخل وخارج بوابة مستشفي المثبتة 

  
  ية / بمستشفى العباسية للصحة النفس شرعيداخل أروقة وحدة الطب التفريغ كافة الكاميرات المثبتة

داخل عنبر الرجال وخارج بوابة وسور وحدة الطب الشرعي بمستشفى وكذلك الكاميرات المثبتة 
 .  العباسية للصحة النفسية

إال أن النيابة العامة ألتفت عن تلك الطلبات ولم تمكن الُمدعي بالحقوق المدنية من تحقيق طلباته أو سماع 
ه والهدف منها ـ أو إبالغه برد النيابة العامة عليها، وهو ما التفت عنه المحكمة أثناء إبداء دفوعنا أقواله في

  الموضوعية علي ما جاء بمذكرة النيابة العامة أمر بأال وجه إلقامة الدعوي الجنائية .

 

ن جانب إدارة مستشفى كما أن الثابت من أوراق القضية المخالفات القانونية التي تمت م -الوجه الثاني :
 (37في مادته ) 2222لسنة  41فيما يتعلق بمخالفة قانون تنظيم السجون رقم   العباسية للصحة النفسية

"تسلم جثة المتوفى لذويه إذا حضروا لتسلمها مع السماح لهم برؤيتها إذا رغبوا في ذلك, وإذا اقتضى 
والها إدارة مركز اإلصالح على نفقة الحكومة وتشمل األمر نقل جثة النزيل إلى بلده تتخذ إجراءات صحية تت

اإلجراءات الصحية المشار إليها أجر الطبيب وثمن األدوية واألدوات الالزمة للتحنيط والصندوق, وأما النقل 
وال تتخذ هذه اإلجراءات الصحية إذا كانت الجهة  -فيكون على نفقة ذويه, مع مراعاة اإلجراءات الصحية 

ا الجثة ال تزيد المدة الالزمة للوصول إليها على ثماني ساعات صيفا وعشرة شتاء وكان التي ستدفن به
 ساعة( من وقت الوفاة|". 21النقل بغير طريق السكة الحديد بشرط أن يتم الدفن في خالل )

 

 ظ الجثامينيوماً بثالجة حفظ الموتى وهي الثالجة التي تستخدم لحف 21وهو ما لم يتم وظل جثمان أيمن هدهود لمدة 
لمدد قصيرة، ولم يتم إبالغ ذويه علي الرغم من سؤالهم عليه في مستشفي طوال تلك المدة دون جدوى، وإحفاء متعمد 
من جميع المسؤولين بالمستشفى وامتناعهم عن إعطاء أي معلومة عنه حالته ومكان تواجده، وهو ما التفت عن النيابة 

ا بتأييد قرار أمر بأال وجه إلقامة الدعوي الجنائية علي الرغم من وجود مخالفات العامة في تحقيقاتها المحكمة في قراره
قانونية جمة في وقائع ومالبسات الوفاة وإخفاء الجثمان طوال تلك المدة دون االتصال بذويه علي الرغم من معرفة 

ن امة في تحقيقات لم تتطرق مهويته ووجود عنوان إقامة وبطاقة رقم قومي ضمن أوراق دخول المستشفى فالنيابة الع
بعيد أو قريب عن تلك المخالفات، والسؤال عن مسؤولية إخفاء الجثمان وعدم تسليمه جثمانه أهله كما هو متبع 

 ومنصوص عليه قانوناً، ولم تكن تلك هي المخالفة األولي .

  وأغفلت النيابة العامة التحقيق في جميع ما قمنا ببيانه ، ولم تقم بأداء أي أسئلة في تلك الوقائع .

( 32( ، )33( ، )23في مواده )  2229لسنة  84مخالفة قانون رعاية المريض النفسي رقم  -الوجه الثالث : 
ول المريض إلزاميا  بقرار من النيابة فقد تضمنت مواد قانون رعاية المريض النفسي عدة أمور فينا يتعلق بدخ

العامة أو من جهة قضائية متعلقة باألمور العالجية وتشخيص حالته الصحية وحقوقه كمريض مودع بإحدي 
مستشفيات الصحة النفسية وتطبيق عليه حقوقه محبوس احتياطيا ، وهي جميع الحقوق التي خالفتها إدارة 

مة النظر فيها فيما يتعلق بمسؤولية تطبيق، وتنفيذ نصوص القانون من قبل المستشفى والتفت النيابة وهيئة المحك
  القائمين علي إدارة مستشفي العباسية وإدارة وحدة الطب الشرعى .

كما أن المتوفى ) أيمن هدهود( قد تم إيداعه المستشفى علي خلفية اتهامه بالشروع في سرقة إحدى الشقق السكنية 
قانون العقوبات من الجنح البسيطة التي ال تستدعي حبسه أو إدخاله إلزميا  تحت الرقابة وهو االتهام الذي نجده و

الشرطية ، فكان من الالزم أن يتم إخالء سبيله، أو تفويض النيابة العامة المجلس االقليمي للصحة النفسية بأمر 
  ( من قانون23إنهاء إيداع أيمن هدهود حينها بناء  علي ما نصت علي المادة )

  ( من قانون رعاية المريض النفسي علي "23حيث تنص المادة ) 

في جميع األحوال ال يجوز إنهاء اإليداع أو منح المريض إجازة للعالج إال بعد الرجوع إلى الجهة القضائية اآلمرة 
 باإليداع، ويجب مراجعة تقييم قرار اإليداع مرة كل عام على األقل.



مواد الجنح البسيطة وفي المخالفات أن تفوض المجالس اإلقليمية للصحة  العامة فيكما يجوز للمحكمة أو النيابة 
، ويتمتع المريض المودع للعالج بموجب النفسية في إنهاء اإليداع أو في منح إجازات للعالج دون الرجوع إليها

  انون "( من هذا الق32أو أوامر قضائية بكافة حقوق المرضى المنصوص عليها في المادة )  أحكام

  -( من ذات القانون علي : 33كما نصت المادة )

في حالة وفاة المريض الخاضع إلجراءات الدخول أو العالج اإللزامي تلتزم إدارة المنشأة بإخطار النيابة المختصة " 
فضال  عن إرسال  خالل أربع وعشرين ساعة من تاريخ الوفاة،وأهل المريض والمجلس اإلقليمي للصحة النفسية 

تقرير مفصل إلى المجلس اإلقليمي للصحة النفسية مصحوبا  بصورة كاملة من ملف المريض المتوفى شامال  جميع 
 الفحوصات واألبحاث وطرق العالج التي استخدمت" .

ربع الل أالقانون أوضح المدة الواجبة علي المجلس وإدارة المستشفى فيها إبالغ األهل بوفاة المريض المودع وهي خ
ـ   33وهي المدة التي ظل وعشرين ساعة من تاريخ الوفاة،  ولم تحقق النيابة في مالبساتها وظروفها وامتناع يوما

إدارة المستشفى عن إبالغ أهله علي رغم سؤالهم عنه في إدارة المستشفى من بينهم مدير مستشفى العباسية للصحة 
طب الشرعي وعلى رأسهم مدير الوحدة، فقد نص قانون رعاية المريض النفسية ، وكافة العاملين واألطباء بوحدة ال

النفسي علي حزمة من الحقوق القانونية الواجبة للمريض من ضمنها حقه في التواصل مع ذويه ومع محاميه ، ومنحه 
من القانون ( 22ما نصت عليه المادة )  كافة المعلومات الالزمة علي حالته الصحية ، وعدم جواز منعه من ذلك، وهو

  -علي حقوق المريض المودع بشكل إلزامي علي :

 ( من هذا القانون بالحقوق اآلتية:2يتمتع المريض النفسي الذي يعالج بإحدى المنشآت المنصوص عليها في المادة )

 تلقي العناية الواجبة في بيئة آمنة ونظيفة. -4

 حظر تقييد حريته على خالف أحكام هذا القانون . -2

 حاطة علما  باسم ووظيفة كل أفراد الفريق العالجي الذي يرعاه بالمنشأة.اإل -3

رفض مناظرته أو عالجه بمعرفة أي من أفراد الفريق العالجي على أن يستجاب لهذا الحق في حدود اإلمكانات  -1
 المتاحة.

رحة وعن احتمال تطورات تلقي المعلومات الكاملة عن التشخيص الذي أعطى لحالته وعن الخطة العالجية المقت -3
 حالته.

 أن يكون العالج المقدم له طبقا  للمعايير الطبية المرعية والمعترف بها في األوساط العلمية. -2

 ضرورة أخذ موافقة لجنة أخالقيات البحث العلمي قبل تعرضه ألي بحث اكلينيكي. -8

العلمية بشرح كامل لهدف التجربة, على  أن يحظى في حالة الموافقة على الخضوع إلجراء التجارب والبحوث -7
 أن يحظر إجراء التجارب على المرضى الخاضعين لقرارات الدخول والعالج اإللزامي.

حماية سرية المعلومات التي تتعلق به و بملفه الطبي وعدم إفشاء تلك المعلومات لغير األغراض العالجية إال  -9
 في الحاالت اآلتية:

 قضائية. طلب المعلومات من جهة -

 وجود احتمال قوي بحدوث ضرر خطير أو إصابة وخيمة للمريض أو اآلخرين. -

  حاالت االعتداء على األطفال أو الشك في وجود اعتداء. -

حق المجلس القومي للصحة النفسية في تكوين لجنة فنية من األطباء المتخصصين يكون لها الحق في االطالع على 
  ( من هذا القانون .8( من المادة )1قم )سجالت المرضى طبقا  للبند ر

 حماية خصوصياته ومتعلقاته الشخصية ومكان إقامته بالمنشأة. -42

الحصول على تقرير طبي كامل عن حالته النفسية وعن كافة الفحوصات واإلجراءات العالجية التي تمت له  -44
ية من الملف كامال  أن يلجأ إلى المجلس أثناء عالجه بالمستشفى, وفي حالة رغبته في الحصول على صورة ضوئ

 المختص بالصحة النفسية.

ويجوز للمجلس حجب هذا الحق مؤقتا  ألسباب عالجية ويحق للمريض التظلم من هذا اإلجراء طبقا  ألحكام هذا 
 والئحته التنفيذية.  القانون

 القانون .  لتنفيذية لهذاالتظلم من أي إجراء وفقا  للقواعد واإلجراءات التي تحددها الالئحة ا -42

 مقابلة زائريه أو رفض مقابلتهم ما لم تتعارض المقابلة مع الخطة العالجية. -43

 تمكينه من مقابلة محاميه. -41



 الحصول على إجازات عالجية طبقا  الخطة العالجية الموضوعة له. -43

دخوله إلزاميا  بعد الحصول على خطة طلب الخروج من المنشأة دون مصاحبة أحد من ذويه متى انتهت فترة  -42
 لرعايته نفسيا  بعد الخروج, وذلك مع مراعاة رعايته اجتماعيا .

 الحماية من االستغالل االقتصادي والجنسي ومن اإليذاء الجسدي والنفسي والمعاملة المهينة. -48

 .لمقررةالحصول على خدمات االتصال الداخلي والخارجي وذلك طبقا  للخطة العالجية ا -47

فالقانون أوضح ثالث حقوق رئيسية للمريض الُمودع بشكل إلزامي في إحد المستشفيات الصحة النفسية، حقه في مقابلة 
ً للخطة العالجية، وهو ما لم نجد في ملف الطبي المرفق بأوراق القضية، حقه في االتصال الداخلي  زائريه طبقا

( بشكل عمدي متورط فيه مدير مستشفى العباسية  يمن هدهودأ والخارجي، حقه في مقابلة محاميه، وهو ما منع عنه )
للصحة النفسية، ومدير إدارة وحدة الطب الشرعى، وتعمد إخفاء المعلومات عن ذويه، وإخفاء خبر وفاته واحتفاظ 

ر ايوماً داخل ثالجة حفظ الموتى المعدة للتبريد الجثمان دون تجميد، للضياع مالمح الجثمان وبدء آث 21جثمانه ل 
التعفن الرمي علي الجثمان، وعدم إيضاح توقيت الوفاة وهو ما تعذر بالفعل علي الطب الشرعى تحديده فكل الشكوك 
حول مالبسات الوفاة في النقاط التي ذكرناها لم تسمح لنا النيابة العامة في إبدائها أو التحقيق فيها، و تغافلت التحقيقات 

ولها، ولم توجه أي سؤال عن شبه إهمال للمدير المستشفى أو األطباء أو عن استيضاحها، ولم تثير التساؤالت ح
، وهو ما دفعنا إلي التمسك بقصور تحقيقات النيابة العامة أمام ة ) أيمن هدهود(الممرضين القائمين علي متابعة حال

ت به في مقابل ما قام هيئة المحكمة والتفت المحكمة عن تلك القصور التي شابت التحقيقات، علي الرغم من أهميتها
النيابة العامة من إجراءات وتحقيقات في القضية، فتعمد النيابة العامة بإقصاء الُمدعي بالحقوق المدنية عن معرفة أي 

 معلومات أو تحقيق أياً من الطلبات التي قُدمت .
 

والمعدل بالقانون رقم  4973لسنة  48( من قانون المحاماة رقم 32تنص المادة )مخالفة ما  -الوجه الرابع :

، على أحقية المحامين في اإلطالع على أوراق القضية وضرورة تسهيل النيابة والمحاكم حصول 2249لسنة  418
 242( و)223( من قانون اإلجراءات الجنائية، والمواد) 423المحامي على المعلومات، هذا باإلضافة إلى المادة) 

 ( من تعليمات النيابة العامة.

 

للمحامي حق اإلطالع على الدعاوى واألوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة المادة " علي وتنص 
 بالدعاوى التي يباشرها.

ويجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومأموريات الشهر العقاري وغيرها من الجهات التي يمارس 
لتي يقتضيها القيام بواجبه وتمكينه من اإلطالع على األوراق والحصول المحامي مهمته أمامها أن تقدم له التسهيالت ا

  على البيانات وحضور التحقيق مع موكله وفقا ألحكام القانون وال يجوز رفض طلباته دون مسوغ قانوني

  ويجب إثبات جميع ما يدور في الجلسة في محضرها"

 

  -:" من قانون االجراءات الجنائية 423كما تنص المادة " 

يجب السماح للمحامي باإلطالع على التحقيق في اليوم السابق على االستجواب أو المواجهة ما لم يقرر القاضي 
 غير ذلك.

ساعات  1عن الٌمدعى بالحق المدنى علي أوراق القضية، خالل   فريق الدفاع  بإطالع  هيئة المحكمة  فقد سمحت
معلومة في أوراق القضية عن طريق الكتابة أو النقل، وسمحت  فقط ، دون أن يقوم المحامين بتدوين أو نقل أي

  باالطالع علي الملف كاملة بالقراءة فقط ، وهو ما منع فريق الدفاع من القيام بواجباته علي أكمل وجه

 

  االخالل بحق الدفاع -السبب الثاني :
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم . قصور في أسبابه الواقعية . مقتضاه . بطالنه.مؤداه . التزام المحكمة 

ن إ بنظر أثر الدفاع المطروح عليها وتقدير مدى جديته للوقوف على أثره في قضائها . مخالفتها ذلك . قصور .
إذا كان هذا الدفاع جوهريا  ومؤثرا  في النتيجة إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطالن الحكم 

التى انتهى إليها إذ يعتبر ذلك اإلغفال قصورا  في األسباب الواقعية يقتضي بطالنه ، وبما مؤداه أنه إذا طرح 



على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا  فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا 
 ه متسما  بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصرا  .ما رأت

إغفال القرار الطعين الرد علي ما جاء بدفوعنا الموضوعية فيما يتعلق بما جاء بتقرير الصفة التشريحية 
صفة ليها، وما احتواه التقرير الللمتوفى، وعدم األخذ طلباتنا بانتداب لجنة ثالثية لعرض تقرير الطب الشرعى ع

  -:بالرأي الطبي في السبب الوفاة   إنفراد الطبيبة الشرعيةالتشريحية وتحقيقات النيابة العامة ب
 

حيث تبين من أوراق القضية خلوها من أي رأي طبي متخصص في أمراض القلب عن السبب العضوى المباشر  
الطبيبة الشرعية سواء في سؤالها أمام النيابة العامة فيما سطر منها في  الذي تسبب فى الوفاة، عند اطالعنا علي أقوال

تقرير الصفة التشريحية أو فيما سطرته ودونته في تقرير الصفة التشريحية ، ذكرت في معرض سؤالها عن أسباب 
ي ني من المتوفى فالتي أدت إلي الوفاة ؟ فرجحت الطبيبة الشرعية أن الوفاة هو حالة القلب المزمنة التي كان يعا

حياته، ويمكن عدم اكتشافه له طوال حياته، ومع تعرضه لمرض عضوي آخر تسبب في ظهور تلك الحالة التي أدت 
  إلي الوفاة .

فللمعلوم كافة أن علوم الطب الشرعى ما هي إلي علوم هدفها وإمكانياتها أن تحدد وتوصف شكل الجثامين عند الوفاة 
وما جاء بها وتحليل عينات الدم واكتشاف ما بها، وصف األعضاء المستخرجة وشكلها  وحالة األعضاء الداخلية،

الخارجي والداخلي، فحص وتوثيق الجروح والكدمات، دون أن يتمكن الطبيب الشرعى من تحديد األمراض العضوية 
لشرعي تصاص الطبيب االتي تصيب أي من أجهزة الجسم أو التي كان يعاني من الشخص المتوفى قبل الوفاة، لعدم اخ

في تحديد وتوصيف األمراض العضوية بشكل محدد وتفصيلي يمكن أن يتمكن من تحديد السبب العضوي المباشر 
الذي أدي إلي الوفاة، فلم يتم ) تحديد آلية الموت ( بشكل تفصيلي فكيف تمكنت الطبيبة الشرعية من تحديد و توصيف 

أقوالها أمام النيابة العامة، وجاءت أسبابها حالة مزمنة بالقلب وهو التوصيف المرض العضوي المباشر الذي لم نجده في 
العام جداً ألي طبيب متخصص بأمراض القلب ال يمكنه تحديد مما كان قد يعانيه المتوفى قبل وفاته، وذلك خلت أوراق 

أدي  مرض العضوي الذيالقضية و قصور تحقيقات النيابة العامة من سؤال أي استشاري قلب متخصص من تحديد ال
إلي وفاة المجني عليه أيمن هدهود، واعتماد النيابة العامة علي قرارها الطعين على رأي الطبيبة الشرعية منفردة، 
وهو الرأي الذي نتشكك فيه لعدة أسباب منها عدم اختصاص الطبيبة الشرعية في تحديد وتوصيف األمراض العضوية 

الطيبية الشرعية توصيف عام وال يتمكن منه تحديداً فهم األسباب الحقيقية والعضوية بشكل دقيق، التوصيف الذى ذكرته 
التي كان يعانى منها المجنى علي أيمن هدهود أدت إلي وفاته، كما تشككنا فيما سطرته الطبيبة الشرعية في تقرير 

سبب بثالجة حفظ الجثامين، وهو الالصقة التشريحية الذي لم يتمكن من تحديد ساعة الوفاة وتعذره الحتفاظ الجثمان 
األدعي الذي يجعلنا نتمسك بطلبتنا في تشكيل لجنة ثالثية من خبراء وأطباء طب شرعي ومتخصصين في أمراض 

  القلب لقحص تقرير الصفة التشريحية والوقوف علي األسباب العضوية التي أدت للوفاة بشكل تفصيلي محدد .
 

  -: حيث قضت محكمة النقض في أحكامها
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم. قصور. أثره. بطالن الحكم. مؤداه. الدفاع الجوهري المنتج و المتسم بالجدية. 

 للمحكمة النظر في أثره في الدعوى. إغفال ذلك. أثره. قصور في حكمها.

 ٣٤٣٢/٤٠/٤٢قضائية الصادر بجلسة  ٦٨لسنة  ٢٤٠٣الطعن رقم 

من الدفوع الجوهرية التي أغفلت المحكمة الرد عليها هو قصور تحقيقات النيابة العامة وعدم حيدتها حيث أن النيابة و

أبريل أعلنت فيه موقفها من القضية، وافصحت فيه بعدم وجود شبهة جنائية  56العامة قد أصدرت بيان صحفي بتاريخ 

ء، وأقوال مدير المستشفى، وضم ملف قضية قصر النيل، وورد قبل البدء في تحقيقاتها وقبيل سماع أقوال األطبا

التقرير النهائي لتقرير الصفة التشريحية، وسماع أقوال الطبيبة الشرعية ودون االنتهاء من كافة التحقيقات وكشف 



ذه القضية ه كافة مالبسات الوفاة واألسباب التي أدت إليها، فعلى المحقق موازنة األدلة بغية الوصول للحقيقة لكن في

 كان الهدف منها هو إغالقها دون التحقق من كافة الشكوك وتحقيق طلبات الُدعى بالحقوق المدنية .

" يجب أن يسلك المحقق في كل ما يباشر من إجراءات سبيل الحياد التام، فال ينحاز إلي خصم دون آخر وال يمارس 
  تحقيقه بناًء على فكرة سابقة ضد المتهم أو لصالحة"

 الوسيط في قانون االجراءات الجنائية الكتاب األول ( -دكتور أحمد فتحي سرور ال

 

  بناء  عليه

 

  -يلتمس الُمدعي بالحقوق المدنية :

 

  قبول الطلب شكال  . -أوال :

 

جنح مدينة  2222لسنة  837 وفي الموضوع بفتح التحقيقات مجددا  واستمرارها في القضية رقم  -ثانيا :

  .  مع تمكين الٌمدعي بالحقوق المدنية بتصوير ملف القضية كامال ، وتمكينه من إبداء طلباته في القضيةنصر ثان 

 

 

  وكيل الٌمدعى بالحقوق المدنية

  

  فاطمة سراج

 

  المحامية باالستئناف العالي
 


