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يف قضييت النيابة العامة  2662لسنة 2011جنايات قسم املنيل املقيدة برقم 157لسنة  2100كلى وسط القاهرة والقضية رقم 0221
لسنة  2100قصر النيل ،املقيدة برقم  71لسنة  2100كلى وسط القاهرة ،واملدعني باحلق املدين فيهما .أصدرت حمكمة جنايات القاهرة
احلكم اآليت:
ضد حممد حسىن مبارك «حاضر»،وقد حضر

املتهم.

بعد تالوة أمر اإلحالة ومساع طلبات النيابة العامة واملرافعة الشفوية ،واالطالع على األوراق وما مشلته من مستندات وحتقيقات واملداولة
قانونا .تبني للمحكمة من خالل مطالعتها املتعمقة الدقيقة لكشوف اجملين عليهم املرفقة أن من بني املتوفني من يدعى معاذ السيد حممد
كامل وحممد ممدوح سيد منصور وأن من بني املصابني من يدعى حممد عبد احلي حسني الفرماوى حال تظاهرهم مبيدان التحرير يوم
2100/0/22
فقد أوردت التقارير الطبية للمجىن عليه معاذ كامل أنه أصيب يوم  22يناير  2100بأكثر من مخسني ثقبا أسود اللون نتيجة إصابته
بطلقة نارية رشية باجلانب األيسر بالعنق وحوهلا رشات كثرية مبنطقة يسار الوجه ،وأن هذه اإلصابات أحدثت هتتكا باألوعية الدموية
وعضالت العنق تسببت يف جتمع دموى جنم عنه انسداد بالقصبة اهلوائية مع نزيف شديد داخلي أدى إىل توقف التنفس وإحداث

الوفاة.

وأورد تقرير الطب الشرعي أن وفاة اجملين عليه حممد ممدوح منصور حدثت من سالح ناري أحدث هتتكات باألحشاء الداخلية واألوعية
الدموية مما أحدث صدمة نزيفية أدت للوفاة .وأورد التقرير الطيب مبستشفي جامعة القاهرة أن اجملىن عليه حممد عبداحلى الفرماوى أصيب
يوم  2100/0/22بطلق ناري بالفخذ اليسرى أدى إىل قطع بالشريان

والوريد.

ومن حيث إن اجلرائم السلبية يطلق عليها جرائم امتناع ذات نتيجة أو جرائم ارتكاب عن طريق االمتناع ويفرتض ركنها املادى امتناعا
أعقبته نتيجة إجرامية ويعىن ذلك أن الركن املادى هلذه اجلرائم يتطلب النتيجة اإلجرامية من بني عناصره.
ومن حيث إن االمتناع هو إحجام شخص عن إتيان فعل إجياىب معني كان املشرع ينتظره منه شرط أن يوجد واجب قانوىن يلزم هبذا الفعل
وأن يكون استطاعة املمتنع إرادته ومن مث فاالمتناع سلوك إنساىن إزاء ظروف معينة وتعبري عن إرادة شخص يف مواجهة هذه الظروف
فاإلرادة قوة نفسية مؤثرة بطبيعتها هلا كيان إجياىب.
استدلت احملكمة يف حكمها على مبارك وأعوانه من واقع أوراق التداعي وظروف الوقائع ومالبستها حيث استندت يف براءة املتهمني يف
قضية قتل املتظاهرين إىل عدم ضبط أي من الفاعلني األصليني هلذه الوقائع من مرتكيب جرائم القتل العمد والشروع فيه مبيدان التحرير خال
ل الفرتة من  27حىت  20يناير  2100وحىت عقب هذه األحداث حىت يتبني للمحكمة توافر نية القتل العمد أو توافر حالة الدفاع عن
النفس لدى الفاعلني األصليني من عدمه ،كما مل يتبني للمحكمة مدى صلة الفاعلني األصليني جبهاز الشرطة أو صلة املتهمني املذكورين
سابقا ودورهم يف حتريضهم أو مساعدهتم حتديدا.

