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    باسم جاللة الملك و طبقا للقانون                      
                                                                    

تبث ھي و بفاس االبتدائیة المحكمة أصدرت  17/11/2020بتاریخ  
الجنحیة التلبسیة متكونة من السادة:            في القضایا

 رئیــســــا.............................................عبد الصمد خروفــــي
 ممثال للنیابة العامة ........................عبد المنعم االزمي االدریسي

 كاتبا  للضبـــط........................................رشید كروانـــــــــي
الحكــــم  االبتدائي األتــــي نصــــــــــــــــــھ:

: السید وكیل الملك لدى ھذه المحكمةبین   
من جھة                

والمسمـــــى: 
 في حالة اعتقال..: ع ف1
 في حالة اعتقال..: ح د2

 بھیئة فاس.انالمحامي   وذ/ علي رقاسیؤزره ذ/ حنیني یوسف

یمض لم زمن ومنذ المحكمة لھذه القضائیة الدائرة داخل بارتكابھما المتھمان 
المس بغرض االكراه طریق عن امراة حق في النفسي العنف التقادم أمد علیھ 

تھدید شانھا من ظروف في السالح حمل و العلني السكر و تخویفھا و بحریتھا 
طریق عن امراة حق في النفسي العنف و لألول األموال و األشخاص سالمة 
وعلى علیھا المنصوص االفعال للثاني تخویفھا و بحریتھا المس بغرض االكراه 
 1الفصلو الجنائي القانون من مكرر  303و  404و  400للفصول عقوبتھا 

المتعلق  22/02/2018ظھیر من  1المادة و  14/11/1967المرسوم من 
بمحاربة العنف ضد النساء.

من جھة أخرى
الوقائـــــــــع

طرف من المنجز  4م ق/ ش ف / 231عدد القضائیة الشرطة محضر على بناء 
إیقاف تم أنھ منھ یستفاد والذي  27/10/2020بتاریخ بنسودة منطقة القضائیة الشرطة 
ان للشرطة تبین ایقافھم بعد و ، ع.ك و أ.م و ص.ر المسماة من كل رفقة أعاله المتھمین 

ابیض سالح من التخلص على یعمل ھو و البین العلني السكر حالة في كان األول المتھم 
لفائدة النظریة الحراسة تدابیر تحت المتھمین وضع فتم بعیدا. برمیة ذلك و –بونقشة- نوع 

البحت و التقدیم وحجز السالح المذكور.
الشھر من  25لیلة انھا صرحت محضر في ر ص المشتكیة الى االستماع عند و 
. أ المسمى من طلبت الحفلة انتھت حینما و بندباب بحي میالد عید حفلة في كانت الجاري 

طلب كما تردد، دون طلبھا الى فاستجاب سكنھا مقر الى الناریة دراجتھ متن یوصلھا ان م 
و انھ غیر طلبھم، فلب بنسودة حي الى أیضا یوصلھم ان ك ع و أعاله المتھمین منھ 

و النزول من منعھا على یعمالن بالمتھمین تفاجات تقطنھ الذي الحي الى بوصولھم 
كون الجرح و للضرب یعرضاھا ان من خوفا و بنسودة حي الى مرافقتھما على ارغماھا 

انصاعت سكر حالة في كان انھ كما بونقشة نوع ابیض بسالح متحوزا كان األول المتھم 
بسیاقة قام حیث بدوره لھما انصاع و فعلتھما عن ثنیھما یستطع لم أ.م صدیقھا ان كما لھما 

المملكة المغربیة

محكمة االستئناف

 ............فاس........بــــ 

المحكمة االبتدائیة

..............فاس......بــــ.

ملف جنحي تلبس
 

...... رقم... 3639/20
................حكم عدد.

 
17/11/2020بتاریخ 
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سیارة لمحت المرجة حي الى بوصولھم و بنسودة حي اتجاه في متنھا ھم و الناریة دراجتھ 
الشرطة فاستنجدت بھم حیث عملوا على ایقافھما.

اقوالھما جاءت ك ع المسمى و الناریة الدراجة صاحب أ.م من لكل االستماع عند و 
مطابقة لما صرحت بھ المشتكیة.

 25/10/2020االحد توجھ بالفعل انھ اكد تمھیدیا الثاني المتھم الى االستماع عند و 
باسم المعروفة و بندباب بحي النرجیلة مقھى الى األول المتھم و ك ع من كل صدیقھ رفقة 
و الحفل انتھاء بعد انھ و الفتیات، احد میالد عید حفل في للمشاركة الشاف ولد مراد مقھى 

بالحفلة المدعوین احد رفقة معھا صعدوا و صدیقیھ رفقة تبعھا المقھى من المشتكیة خروج 
مضیفا بنسودة، حي الى بایصالھم األخیر ھذا رغب ان بعد الناریة دراجتھ متن على كذلك 

منھما رغبة منزلھا الى التوجھ من المشتكیة بمنع األول المتھم صدیقھ رفقة قام بالفعل انھ 
حي الى بوصولھم و انھم اال رضاھا دون ذلك و رفقتھما اللیل من تبقى ما قضاء في 

على عملوا و نحوھم قدموا بھم المشتكیة استغاثت امام و الشرطة رجال صادفوا المرجة 
ایقافھم. 
المتھم اقوال بمحضر جاء لما بدوره اكد تمھیدیا االول المتھم الى االستماع عند و 
ضبط الذي نفسھ ھو و بونقشة نوع ابیض بسالح یتحوز كان بالفعل انھ مضیفا الثاني 

الفتاة تھدید في استعمالھ بعدم صرح انھ اال الشرطة رجال طرف من إیقافھ ساعة بحوزتھ 
التي كانت رفقتھم لبقائھا معھما ھو و صدیقھ المتھم الثاني دون رضاھا.

المتھم انكر , المحكمة ھذه لدى الملك وكیل السید قبل من المتھمین استنطاق عند و 
باقي نافیا سكر حالة في ضبط بانھ  االول المتھم اعترف فیما الیھ المنسوب الثاني 

المنسوب الیھ ، فقرر متابعتھما وفق ما ھو مبین أعاله في حالة اعتقال.
لحالة نظرا  11/11/2020جلسة أھمھا جلسات بعدة القضیة إدراج على وبناء 
المتھمین الى االستماع المحكمة قررت المعتقلین سالمة على حفاظا و الصحیة الطوارئ 

ذ حضر القضائیة, الشرطة محضر طبق ھویتھما  ذلك، على موفقتھما بعد و بعد، عن 
في حقھ عن األول المتھم تنازل و الثاني، المتھم عن رقاس ذ عن ونیابة أصالة حنیني 
للمتھم المنسوب عن و باالنكار، أجاب األول المتھم الى المنسوب وعن الدفاع، اعداد 
دفاع رافع , اإلدانة التمس الذي الملك وكیل للسید الكلمة باالنكار,أعطیت أجاب الثاني 
القانون من  404و  400الفصلین جنح قیام یفید مما خال الملف ان موضحا الثاني المتھم 

المشتكیة تصریحات الى بالرجوع و لعنف الفتاة لتعریض موكلھ انكار اكد و الجنائي 
ان و نفسھ عن الدفاع ینوي كان بانھ یصرح الثاني المتھم ان و الھوى بائعة انھا یتضح 

و الثاني المتھم جوار عن صادر باشھاد ادلى و ، خاص نص وجود تقتضي المحاولة 
، السراح في الملك وكیل السید عارض التخفیف، ظروف اقصى احتیاطیا و براءتھ التمس 

للتأمل القضیة حجز تقرر شیئا یضیفا ولم تكلما من آخر المتھمین كان أن بعد و 
. 17/11/2020لجلسة

و بعـــــد التأمل طبقا للقانون
العلني السكر اجل من المتھم الملك وكیل السید تابع حیث  االول:للمتھم بالنسبة 

و بحریتھا المس بغرض االكراه طریق عن امراة حق في النفسي والعنف السالح وحیازة 
تخویفھا.
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للضوضاء محدثا بین سكر حالة في وجد شخص كل إن حیث : السكرجنحة حول 
یعاقب العموم یغشاھا أو عمومیة أخرى أماكن في أو المقاھي أو الطرق أو األزقة في 

.14/11/1967 من مرسوم 1طبقا لما ینص علیھ الفصل 
حالة في وھو العام، بالشارع القضائیة الشرطة طرف من ضبط المتھم إن وحیث 

محضر إثرھا على وحرر علیھ السكر حالة معاینة وتمت للضوضاء، محدثا بین سكر 
اعترافھ إلى باإلضافة ، 14/11/1967مرسوم من  5الفصل علیھ ینص ما وفق 

طبقا یخالفھا ما یثبت لم ما بمضمنھا الموثوق القضائیة الشرطة محاضر في المضمن 
التھمة أجل من مؤاخذتھ یستوجب الذي األمر الجنائیة، المسطرة قانون من  290للمادة 

المنسوبة إلیھ.
: واالموالاألشخاص سالمة  تھدیدشأنھا من ظروف في السالح حیازة جنحة حول 

ضبط التي الحالة مؤكدا المحجوز بالسكین متحوزا ضبط بأنھ تمھیدیا المتھم صرح حیث 
ثابتة الوقائع ھذه تبقى مما النفس، عن الدفاع ألجل بھ یتحوز سكر حالة في وھو علیھا 

من  290للفصل تطبیقا حجیة من القضائیة الشرطة لمحاضر لما اعتبارا المتھم حق في 
بمفھوم راضة و قاطعة أداة یعتبر الذي المذكور للسالح المتھم بحمل فإنھ وعلیھ ج، م ق 

في المتمثلة و االشخاص سالمة تھدید شانھا من ظروف وفي  ج، ق من  303الفصل 
یثبت لم انھ مادام سكر حالة في كان وانھ خاصة االشخاص ضد السالح استعمال إمكانیة 
المكونة العناصر یجعل المذكور السالح یحوز كان أجلھ من الذي المشروع السبب 
الحال نازلة في قائمة  ج ق من مكرر  303الفصل یستلزمھا كما المذكورة للجنحة 
من بمؤاخدتھ التصریح وارتات المتھم حق في بثبوتھا المحكمة معھ اقتنعت الذي الشيء 
اجلھا .

بحریتھا المس بغرض االكراه طریق عن ة امرأحق في النفسي العنف جنحة حول 
و تخویفھا
إنكاره فإن إلیھ للمنسوب المحكمة أمام مثولھ عند االول المتھم  انكر لئن إنھ وحیث 

بمنع الثاني المتھم رفقة قام بالفعل أنھ فیھا أوضح التي التمھیدیة تصریحاتھ تفنده 
معھا، اللیل من تبقى ما تمضیة في منھما رغبة منزلھا الى التوجھ من أعاله المشتكیة 

واعتبارا لحجیة محاضر الشرطة القضائیة فإن ھذه الواقعة تبقى ثابتة في حقھ.
طریق عن منزلھا الى التوجھ من المشتكیة منع من المتھم بھ قام ما إن وحیث 

حقھا في نفسیا عنفا یشكل اختیار و بینة عن معھ اللیلة قضاء على ارغامھا قصد االكراه 
النساء ضد العنف بمحاربة المتعلق القانون من  1الفصل بمفھوم جنسھا بسبب وذلك 

حق في العنف لجنحة التكوینیة العناصر یجعل وبالتالي  22/02/2018بتاریخ الصادر 
وارتات حقھ في قائمة الجنائي القانون من  404للفصل طبقا جنسھا بسبب امرأة 

المحكمة مؤاخذتھ من اجلھا.
بالنسبة للمتھم الثاني 

طریق عن امراة حق في النفسي العنف اجل من المتھم الملك وكیل السید تابع حیث 
االكراه بغرض المس بحریتھا و تخویفھا.

إنكاره فإن إلیھ للمنسوب المحكمة أمام مثولھ عند االول المتھم  انكر لئن إنھ وحیث 
بمنع الثاني المتھم رفقة قام بالفعل أنھ فیھا أوضح التي التمھیدیة تصریحاتھ تفنده 
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معھا، اللیل من تبقى ما تمضیت في منھما رغبة منزلھا الى التوجھ من أعاله المشتكیة 
واعتبارا لحجیة محاضر الشرطة القضائیة فإن ھذه الواقعة تبقى ثابتة في حقھ.

طریق عن منزلھا الى التوجھ من المشتكیة منع من المتھم بھ قام ما إن وحیث 
حقھا في نفسیا عنفا یشكل اختیار و بینة عن معھ اللیلة قضاء على ارغامھا قصد االكراه 
النساء ضد العنف بمحاربة المتعلق القانون من  1الفصل بمفھوم جنسھا بسبب وذلك 

حق في العنف لجنحة التكوینیة العناصر یجعل وبالتالي  22/02/2018بتاریخ الصادر 
وارتات حقھ في قائمة الجنائي القانون من  404للفصل طبقا جنسھا بسبب امرأة 

المحكمة مؤاخذتھ من اجلھا.
الدعوى صائر تحمیلھما یستوجب أعاله الجنح اجل من المتھمان إدانة إن وحیث 
عنھ اإلجبار مدة تحدید تقدیریة سلطة من لھا بما المحكمة معھ وارتأت تضامنا العمومیة 

.وعن الغرامة في الحد األدنى
مما جریمة حیازتھا القانون یعتبر التي االشیاء من یعتبر المحجوز السالح إن وحیث 
القانون من  89للفصل تطبیقا المخزنیة االمالك لفائدة بمصادرتھا الحكم یستوجب 
الجنائي.
المتابعة فصول و ج م ق مـن  636ویعقبھا وما  384یلیھا وما  362بعدھا وما  286-1للمواد وتطبیقــا 

أعاله.
لھـــــــذه األسبـــــاب

تصرح المحكمة  علنیا ابتدائیا وحضوریا:
لمدة النافذ بالحبس االول على والحكم إلیھما المنسوب اجل من المتھمین بمؤاخذة 

لمدة النافذ بالحبس الثاني على والحكم درھم  1000قدرھا نافذة وغرامة ) 05(أشھر خمسة 
الصـــائــــر المتھمین وتحمـــــیل درھم  1000قدرھا  نافذة وغرامة ) 03(أشھر ثالثة 

لفائدة المحجوز السالح وبمصادرة األدنى في حقھما في البدني اإلكراه مدة تحدید و تضامنا 
االمالك المخزنیة.

الجلسات بقاعة أعاله والسنة والشھر الیوم في المنعقدة العلنیة الجلسة في وتلي الحكم صدر بھذا 
االعتیادیة بالمحكمة االبتدائیة بفاس، وأمضاه كل من.  

الرئـیـــــــس                                                                   
كاتب الضبط


