بيروت ،في _______/__/
جانب نيابة العامة االستئنافية في بيروت المحترمة
شكوى مع اتخاذ صفة االدعاء الشخصي
مقدمة من
المدعي :

ضـــد
المدعى عليه:

نوع الجرائم:

السيد _________________
المقيم في _________ – شارع _________ – بناية
– طابق ______ ،رقم الهاتف
_________
_________.
ربطا ً صورة عن الهوية – مستند رقم 1
السيد _________________
المقيم في _________ – شارع _________ – بناية
– طابق ______ ،رقم الهاتف
_________
_________.
خرق حرمة المنزل ،استيفاء الحق بالذات تخريب وقطع التيار الكهبائي
والمياه عن المأجور (المواد 571 ، 429و  733و 745/6عقوبات وما
يليها)
**

**

**

يتشرف المدعي ويدلي لنيابتكم المحترمة بما يلي:
أوالً:

في الوقائع:

يقيم المدعي منذ حوالي ___________ في القسم رقم  /___/من العقار
-1
 /_____/من منطقة ________ العقارية المملوك من المدعى عليه بموجب عقد ايجار (خطي/أو
شفهي).
(ربطا ً صورة عن عقد االيجار – مستند رقم )2
(أو صورة عن االيصاالت بالدفع أو فواتير الكهرباء أو
رسم البلدي – مستند رقم )2
بتاريخ __ ، ____/__/عمد المدعى عليه الى قطع التيار الكهربائي والمياه عن
-2
المأجور دون أي وجه حق.

بتاريخ __ ، ____/__/وبعد مراجعة المدعى عليه بالموضوع أق ّر بصحة األفعال
-3
المنسوبة اليه وبأنه عمد الى تخريب ملحقات المأجور حيث عمد الى قطع التيار الكهربائي والمياه
عن المأجور بهدف الزام المدعي الى ترك المأجور خالفا ً للقانون ودون االستحصال على أي قرار
قضائي من المحكمة المختصة بهذا الخصوص.
**

**

**

ثانيا ً :في القانــــــــــــون:
لما كان ثابت من الوقائع أن المدعى عليه عمد دون أي وجه ح ّ
ق الى خرق حرمة المنزل
والى تخريب ملحقات المأجور إذ قام بقطع التيار الكهربائي والمياه عن المأجور وهي جرائم معاقب
عليها بموجب قانون العقوبات،
لـذلـــك ،

يتخذ المدعي صفة االدعاء الشخصي بحق المدعى عليه وكل من يظهره التحقيق شريك أو
متدخل أو محرّض بجرم خرق حرمة المنزل ،واستيفاء الحق بالذات ،وتخريب ملحقاة المأجور وقطع
التيار الكهربائي والمياه عن المأجور ويطلب من نيابتكم العامة االستئنافية المحترمة اتخاذ كافة
اإلجراءات القانونية المناسبة بحقهم ومالحقتهم وإحالتهم أمام المرجع القضائي المختص لمحاكمتهم
وفقا ً لألصول وانزال فيهم أشد العقوبات بعد الزامهم باعادة التيّار الكهربائي والمياه الى المأجور
وبعد الزامهم بتوقيع على تعهّد بعدم التعرّض للمدعي أو لعائلته وكذلك للمأجور طيلة م ّدة االيجار،
كما ويحتفظ المدعي بحقه في مطالبة المدعى عليه أو أي شخص آخر تثبت إدانته بالتعويضات عن
أي عطل أو ضرر يطاله من أي نوع كان .
بكل تحفظ واحترام
________________

2

