أحمد محمد حشمت

أحمد ارغب عبد الستار

أسامة محمد المهدي

حسام عبد الحميم حداد

عمى محمد دياب
محام ـ ـ ـ ـ ــون

السيد األستاذ المستشار /رئيس نيابة مدينة نصر.

تحية تقدير واحترام
مقدمة لسيادتكم /أسامة محمد الميدى المحامي ،ومحمو المختار الجماعة الوطنية لحقوق اإلنسان والقانون ،الكائن54 :
ب شارع رمسيس – وسط البمد – القاىرة.
الموضوع
بتاريخ  3144/8/45قامت قوات األمن بفض أعتصام عدد من مؤيدي الرئيس السابق "محمد مرسي" بمحيط مسجد
رابعة العدوية بمدينة نصر ،وقد ترتب عمى ىذا الفض وفاة المئات واصابة أعداد كبيرة من المصريات والمصريين ،فضال
عن احتراق مسجد رابعة العدوية وبعض متعمقات المعتصمين.

وبعد فض اإلعتصام ظمت عدد من الجثامين ممقاه عمى األرض بمحيط مسجد رابعة العدوية وبعضيا احترقت ،وقام عدد
من المواطنين واألىالي بنقل ىذه الجثامين لمسجد اإليمان القريب من األحداث بمكرم عبيد.

وقد رصدت غرفة طوارئ الجماعة الوطنية لحقوق اإلنسان مئات الجثامين ال تزال بمسجد اإليمان والتى لم تقوم النيابة

العامة حتى األن بمعاينة ىذه الجثث والتصريح بدفنيا(مرفق كشف ببعض أسماء الجثامين).

وعمى نحو أخر قامت باألمس وصباح اليوم بعض قوات األمن وعاممين تابعين لمحافظة القاىرة بإزالة متعمقات

المعتصمين والعبث بمسرح الجريمة وذلك قبل قيام النيابة العامة بمعاينة المكان ،وىو ما قد يشكك فى قيام أجيزة األمن
بدس ما يدين المعتصمين ويب أر ساحتيم.
وحيث أن المادة  42من قانون اإلجراءات الجنائية تنص عمى:

"يجب عمى مأمورى الضبط القضائى أن يقبموا البال غات والشكاوى التى ترد إلييم بشأن الجرائم ،وأن يبعثوا بيا فو ار إلى
النياب ة العامة ويجب عمى مرؤسييم أن يحصموا عمى جميع اإليضاحات ويجروا المعاينات الالزمة لتسييل تحقيق الوقائع
التى تبمغ إلييم ،أو التى يعمنون بيا بأى كيفية كانت ،وعمييم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية الالزمة لممحافظة عمى

أدلة الجريمة.
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ويجب أن تثبت جميع اإلجراءات ا لتى يقوم بيا مأمورو الضبط القضائى فى محاضر موقع عمييا منيم يبين بيا وقت
اتخاذ اإلجراءات ومكان حصولو ويجب أن تشمل تمك المحاضر زيادة عمى ما تقدم توقيع الشيود والخبراء الذين سمعوا،

وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع األوراق المضبوطة".
وتنص المادة  09من قانون اإلجراءات الجنائية عمى

" ينتقل قاضى التحقيق إلى أى مكان كمما رأى ذلك ليثبت حالة األمكنة واألشياء واألشخاص ووجود الجريمة ماديا وكل
مايمزم إثبات حالتو".
كما تنص المادة  900من ذات القانون عمى " فيما عدا الجرائم التى يختص قاضى التحقيق بتحقيقيا وفقا ألحكام المادة

 64تباشر النيابة العامة التحقيق فى مواد الجنح والجنايات طبقا لألحكام المقررة من قاضى التحقيق مع مراعاة ماىو
منصوص عميو فى المواد التالية".

كما تنص المادة  42من قانون اإلجراءات الجنائية

"لكل من عمم بوقوع جريمة ،يجوز لمنيابة العامة رفع الدعوى عنيا بغير شكوى أو طمب أن يبمغ النيابة العامة أو أحد
مأمورى الضبط القضائى عنيا".

ولما كانت أجيزة األمن قد قامت بتنظيف مسرح الجريمة وازالة متعمقات المعتصمين وىو األمر الذى يخالف نص المادة
 35من قانون اإلجراءات الجنائية ،كما أن الجثامين المتواجدة بمسجد اإليمان بمكرم عبيد لم تقوم النيابة العامة بإتخاذ
إجراء بشأنيا حتى األن وىو األمر المخالف لمقانون أيضا.

بناء عميه
نطمب من سيادتكم إتخاذ الل زم قانوناً وعمى األخص:

أوالً:االنتقال لمسجد اإليمان ومعاينة الجثامين التى به واتخاذ اإلجراءات القانونية اللزمة

ثانياً:التحقيق فى قيام أجهزة األمن واألجهزة التنفيذية بالدولة بإزالة متعمقات المعتصمين وتنظيف محيط رابعة العدوية
قبل معاينة النيابة العامة لمكان الجريمة.

مقدمة لسيادتكم
المحامي
تحري ارً فى 4992/8/92
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