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 .1 جزائي 2018لسنة  473 برقمبالجدول  والمقيد

 الوقائع

بةدائرة اد ارة العامةة لشةر ة  29/3/2017فةي تةاريخ ين بأنهمةا الطةاعنتهمت النيابة العامة إ

 بدولة الكويت . –البيئة 

 اريةة البةدو  تةرصيم مةن الجهةة ا يجمعا ونقال وتخلصا من مخل ةا  الصةرا الصةح -1

   . المختصة على النحو المبين بالتحقيقا
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في غير األماكن المخصصة لذلك بيئيا  على النحةو  يتخلصا من مخل ا  الصرا الصح -2

 المبين بالتحقيقا  . 

سةنة ل 42من قةانو  حمايةة البيئةة رقةم  131،  29،  28،  3،  2،  1و لبت عقابهما بالموا  

 . 2015لسنة  99والمعدل بعض أحكامه بالقانو  رقم  2014

  -حضوريا  : 2/1/2018ريخ ومحكمة الجنايا  قضت بتا

أمةر  وبحب  ك  من المتهمةين الةالس سةنوا  مةع الشةل  والن ةاس بالنسةبة للمةتهم األول  أوالً :

نهمةةةا لوقةةةل الن ةةاس وبتلةةةريم كةة  م يبك الةةة ماليةةةة قةةدرها صمسةةةمائة  ينةةار للمةةةتهم ال ةةان      

 المسةةتخدم فةةي عشةرين ألةةل  ينةةار وسلةةك عمةا اهسةةند إليةةه مةةن إتهةام وبمصةةا رة الصةةهري      

 الجريمة .

 عن البال  بعد تن يذ العقوبة . بإبعا  المتهم األول ثانياً :

 ن ت النيابة العامة للتشديد .أستاستأنل المحكوم عليهما هذا الحكم ، كما ا

 -: 19/2/2018ستئناا قضت بتاريخ ومحكمة اال

 ستئناا المتهمين والنيابة العامة شكال  .ابقبول  أوالً :

ن سةتئناا المتهمةين بتعةدي  الحكةم المسةتأنل إلةى حةب  كة  مةن المتهمةيافةي مو ةوع  :ثانياً 

 سةةنة وأمةةر  بوقةةل تن يةةذ عقوبةةة الحةةب  علةةى أ  يوقةةع كالهمةةا تعهةةدا  بحسةةن السةةلو        

أييةةد ت ينةةار لكةة  منهمةةا مةةع إللةةام عقوبةةة المصةةا رة مةةع  يمصةةحوبا  بك الةةة قةةدرها مةةائت       

 فيما عدا سلك بالنسبة لللرامة المقضي بها . المستأنل الحكم        

 ستئناا النيابة العامة برفضه .ا في مو وع ثالثاً :

     فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق التمييز .

 (المحكمة)
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  -: المداولةبعد و سماع المرافعةو األوراق اد الع علىبعد 

 . إ  الطعن استوفى الشك  المقرر في القانو  حيث 

ع ومن حيث إ  الطاعنين ينعيا  على الحكةم المطعةو  فيةه أنةه إس  انهمةا بجريمتةى جمة

اد ارية المختصة وفى ونق  والتخلم من مخل ا  الصرا الصحى بدو  ترصيم من الجهة 

نه اع سلك بأغير األماكن المخصصة لذلك بيئيا  قد شابه ال سا  في االستدالل وادصالل بحق الدف

على أقةوال  ةاب  الواقعةة رغةم عةدم معقوليةة تصةوير  لهةا ، وعلةى تحريةا  عول في قضائه 

هةةا الشةةر ة رغةةم أنهةةا ال تصةةلل كةةدلي  لد انةةة ، وقةةد هلةةت الةةوراق مةةن المةةة  ليةة  علةةى إرتكاب

ة ذ  المحكمةللواقعة ، والت ت الحكم عن  فاعها بإنكار ادتهام ، وأصيرا  فإنهما يلتمسةا  مةن هة

 مما يعيب الحكم ويستوجب تمييز  .  –طق بعقابهما التقرير بادمتناع عن الن

اقعةة وومن حيث إ  الحكم ادبتدائى المؤيد ألسبابه والمعدل بةالحكم المطعةو  فيةه بةين 

تةاريخ ، وكية  عريةل بةاد ارة العامةة لشةر ة البيئةة ب ....الدعوى بما مؤ ا  أ  فواز هجرس 

 ة المةةتهم األول تقةةوم بةةالتخلم مةةننقةة  الخةةاي بقيةةا  1192/8الواقعةةة شةةاهد الشةةاحنة رقةةم 

مةةن الجهةةة مخل ةةا  الصةةرا الصةةحى التةةي يجمعهةةا مةةن جةةواصير منطقةةة كبةةد بةةدو  تةةرصيم 

قة  مةاكن المخصصةة لةذلك وبمواجهتةه بةذلك أقةر بأنةه يقةوم بنوفةى غيةر األالمختصةة اد ارية 

متهم المخل ا  سال ة الذكر من الجواصير والتخلم منها في مكا   بطه وأنه يعم  لحساب ال

 المركبة سال ة الذكر .مالك ال انى 

ها وساق الحكم على البو  الواقعة لديه على هذ  الصورة في حق الطاعنين أ لة إستمد

ش والت تةةي  الواقعةةة والرائةةد سةةعو  عبةةد العزيةةز العتيبةةى رئةةي  قسةةم الرقابةةة مةةن أقةةوال  ةةاب

ئلة من باد ارة العامة لشر ة البيئة ومما البت من محضر معاينة  اب  الواقعة وهى أ لة سا

 شأنها أ  تؤ ى إلى ماترب عليها . 

مةن أقةوال لما كا  سلك ، وكا  من المقرر أ  من حق محكمة المو ةوع أ  تسةتخلم 

الشةةهو  وسةةائر العناصةةر المطروحةةة علةةى بسةةا  البحةةث الصةةورة الصةةحيحة لواقعةةة الةةدعوى 

حسةةبما يةةؤ ى إليةةه إقتناعهةةا وأ  تطةةرح مةةا يهخال هةةا مةةن صةةور أصةةرى لةةم تقتنةةع بهةةا مةةا ام 

ولها أصلها ال ابت في األوراق ، إستخالصها سائلا  مستندا  إلى أ لة مقبولة في العق  والمنطق 

عة إلى محكمة المو ةوع تقةدر  التقةدير الةذى تطمةئن لشهو  وتقديرها مرجا  وز  أقوال اوك

عليها وهي متى أصذ  بشها تهم فإ  سلك يه يد أنها أ رحت جميع ادعتبةارا  إليه بلير معقب 
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أقةوال  ةاب  الواقعةة التي سيقت لحملها على عدم األصذ بها ، وكانت المحكمة قد إ مأنت إلى 

 ير  الطاعنين من منازعة حول التصوير الذى أصذ  به المحكمة وصحة تصوير  لها فإ  ما يه 

للواقعة أو في تصديقها ألقوال  اب  الواقعة أو محاولةة تجريحهةا ينحة  إلةى جةدل مو ةوعى 

فةةي تقةةدير الةةدلي  وهةةو مةةا تسةةتق  بةةه محكمةةة المو ةةوع وال تجةةوز مجا لتهةةا فيةةه أو مصةةا رة 

 عقيدتها في شأنه أمام محكمة التمييز .

ه إلى كا  سلك ، وكا  ال ابت من مدونا  الحكم المطعو  فيه أنه لم يركن في قضائ لما

  هةذا الخصةوي إال أ  تكةوتحريا  الشر ة وال تعةدو العبةارا  التةي نقلهةا عةن الضةاب  فةي 

تقال  قائمةة فةي األوراق وال تةنهض  لةيال  مسةجزم من شها ته التي أور تها المحكمةة كمةا هةي 

  ال محة  ينعا  الطاعنين في هذا الصد  يكو  بدورالحسبا  فإ  ماكم بهذا ولم يعول عليها الح

 له . 

لمةةا كةةا  سلةةك ، وكةةا  مةةا يه يةةر  الطةةاعنين فةةي شةةأ  صلةةو األوراق مةةن  ليةة  علةةى     

يةا  محكمةة تأ إرتكابهما الواقعة ال يعدو أ  يكو  تشكيكا  في أ لة ال بةو  التةي إ مأنةت إليهةا ال

 لصورة التي إرتسمت في وجدا  قا ى المو وع بالدلي  الصحيل وهومن سلك إلى مناقضة ا

 إالارته أمام محكمة التمييز . قب يه ال ما 

ور   ام قد ألما كا  سلك ، وكا  الدفع بإنكار ادتهام ال يستلزم ر ا  صريحا  من الحكم ما

وال  المةتهمالجريمة المسندة إلةى األ لة المنتجة التي صحت لديه على ما إستخلصه من وقوع 

 رحها ومنأنه أ  عليه أ  يتعقبه في ك  جزئية من جزئيا   فاعه أل  في إلت اته عنها ما يه يد

 الطاعنين في هذا المنحى ال يكو  سليما  . الم فإ  ما يه ير 

دمتناع بالما كا  سلك ، وكا  ال مح  للنظر في  لب الطاعنين أصذهما بالرأفة والتقرير 

لحكةةم س ال يتةةأتى سلةةك إال عنةةد نظةر المو ةةوع بعةةد قبةةول الطعةةن وتمييةةز اعةن النطةةق بعقابهمةةا إ

 الخصوي غير مقبول . المطعو  فيه ومن الم يكو   لبهما في هذا 

 لما كا  ما تقدم ، فإ  الطعن يكو  على غير أساس متعينا  رفضه مو وعا  .

عشةةرين مةةن ولمةةا كةةا  ال ابةةت بةةاألوراق أ  كةةال  مةةن الطةةاعنين قةةد أو ع فةةي ال ةةامن وال

غيةر صزانة وزارة العدل مبلة  صمسةين  ينةارا  علةى سةبي  الك الةة مةع أنهةا  2018مارس سنة 

واجبة لقبول  عنهما لكونهما محكوما  عليهما بعقوبة مقيدة للحريةة وفقةا  لحكةم ال قةرة األولةى 
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بشةةأ  حةةاال  الطعةةن بةةالتمييز  1972لسةةنة  40مةةن المةةا ة الحا يةةة عشةةرة مةةن القةةانو  رقةةم 

     راماته فال يجوز الحكم بمصا رة هاتين الك التين .وإج

 فلهذه األسباب 

 برفضه .بقبول الطعن شكال  وفى المو وع  - : المحكمةحكمت 

 

 وكي  المحكمة  أمين سر الجلسة
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