ال�شـــكـوى

�شكل ال�شكوى :

التنازل عن ال�شكوى �أو البالغ :

يق�صد بال�شكوى باملعني الوا�سع �إبالغ كل �شخ�ص
�شهد �إرتكاب جرميـة �أو علم بوقوعها الإدعاء العام �أو �أحد
م�أموري ال�ضبط الق�ضائي عنها  ،وت�أ�صيل هذا االمر
يرجع �إىل املادة ( )34من النظام الأ�سا�سي للدولـة التي
تعطي للمواطنني احلق يف خماطبـة ال�سلطات العامـة
فيما ينوبهم من امور �شخ�صيـة �أو فيما له �صله بال�شئون
العامـة بالكيفيـة و ال�شروط التي يعينها القانون وكذلك
املادة ( )28من قانون الإجراءات اجلزائيـة.

ال�شكوى ب�شكل عام قد تكون �شفهيـة او كتابيـة ،
وعلى ال�شاكي تقدميها �إاىل احد �أع�ضاء الإدعاء العام يف
دائرة اخت�صا�صـة �أو �إىل �أحد م�أموري ال�ضبط الق�ضائي
يف هذه الدائرة.

�إذا تنازل املجني عليـه -بوجة عام  -عن حقـة وكانت
الواقعـه قليله االهميـة �أو �سوف يرتتب عليها م�سا�س
مب�ستقبل املتهم �إذا �أحيلت �إىل املحكمـة و�صدر حكم
مبعاقبتـة فيها فقد يقرر الإدعاء العام حفظها لعدم
الأهميـة .
و�إذا كان الدليل غري كاف قبل املتهم حتفظ لعدم
كفايـة الدليل ،او لعدم ال�صحـة �إذا تبني بالتحقيق �أن
الواقعـة املُبلغ بها غري �صحيحة � ،أو غري ذلك من �أ�سباب
احلفظ .

اال ان ال�شكوى باملعنى ال�ضيق تق�ضي وجوب
تقدميها يف بع�ض اجلرائم لإتخاد �إجراءات قانونيـة يف
اجلرميتة التى تنطوى عليها  ،ومن �أمثله هذه اجلرائم
جرميـة ا�ستيفاء احلق بالذات املن�صو�ص عليها يف املادة
( )190من قانون اجلزاء ،و جرميـة التهديد و الوعيد
املن�صو�ص عليها يف املادة ( )246من ذات القانون.
ف�إن قدمت ال�شكوى يف مثل هذه اجلرائم تتخذ كل
االجراءات القانونيـة مثل اال�ستجواب و�سماع ال�شهود و
املعاينـة و احلب�س االحتياطي.

مايرتتب على تقدمي ال�شكوى :
•�إذا قدمت ال�شكوى �إىل الإدعاء العام يبادر بتحقيقها
و�إظهارعنا�صر اجلرميـة حمل هذه ال�شكوى ب�س�ؤال
�أطرافها و�شهودها وا�ستجواب املتهم فيها و�إجراء
معاينـة ملكان وقوعها �إذا لزم الأمر .
•و�إذا تقدمت لأحد م�أموري ال�ضبط الق�ضائي فيقوم
ب�إجراءات الإ�ستدالل �أخذا يف االعتبار طبيعة كل
ق�ضيـة و�أهميتها وخطورتها على املجتمع .
•وقد يت�صرف الإدعاء يف الق�ضيـة بحفظها  ،او �إحاتها
اىل املحكمـة وفق ثبوت االدلـة فيها .

�أما التنازل عن ال�شكوى يف اجلرائم التي تعد قيداً
على �سلطـة الإدعاء العام يف حتريكها فيرتتب عليه
�إنق�ضاء الدعوى العموميـة بالتنازل  ،و �إذا مل يقدم
�صاحب احلق يف ال�شكوى يف هذه اجلرائم �شكواه يف
مدى ثالثـة �أ�شهر من تاريخ علمـة باجلرميـة ومرتكبها
يعترب تناز ًال عن حقـة يف تقدميها فال تقبل بعد ذلك .

ال�شكوى

مع حتيات
مطبعة االدعاء العام

