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  الدعوى الجزائية

 هي ال س�لة ال�ي یل�أ ال�ها ال����ع ل��اس�ة ال�اني ال�� ع� ام
ه وسالم�ه. •
هي م3ال�ة ال�1�2ي او االدعاء العام للق,اء ال�
ائي (ال�" في خ�� ج�%�ة وقع"   •

  م
@ ?ة الى ش>; ما وال�: (إدان�ه ع
8 ث� ت صل�ه بها
هي م�� عة مF اإلج�اءات ال�
ائ�ة ال�ي ورد ال
; عل�ها في القان ن، ی� سل بها   •

تق�%� م@Jول�ة ش>; ع
ها ال����ع في االل��اء الى الق,اء لل��قI مF ارت1اب ج�%�ة و 
  وانOال العق ?ة او ال�8ب�� االح��از� او Kل�ه�ا

  ت
2أ ال8ع P ال�Oائ�ة ع
8ما تقع ج�%�ة  �
ت�8أ (إج�اءات ح8دها القان ن وت1 ن على م�احل، ق8 ت@��� ح�ى ال
هاQة وق8 ت
�هي في   �


ة�  م�حلة مع
�: إج�اءات ال>T مة ال�
ائ�ة ال�ي S�فاها ال8ول  �V
 ة وال��ه:م,� نها ت

  

  :تحريك الدعوى الجزائية

 Qق8T (ه ال�8ء في ت@��ها او م�اش�تها امام ال�هات ال�>�Tة �
ه  الع�ل االف��احي لل>T مة ال�
ائ�ة واالداة ال���Kة لها ال�� ی لي ال8ع P ل�هات  �

 :  ال��ق�I وال�
  Qع8 اول إج�اءات اس�ع�الها امام ال�هات ال�>�Tة �
م�اش�ة ال8ع P او اس�ع�الها Qع
ي م�ا(ع�ها امام جهات ال��ق�I او ال���ة ح�ي 8TQر   �

  ح: ف�ها، وه  �2Qل ت��%ها
  األمYلة:  �
�  Iاو ال��ق I�  إقامة ال8ع P امام قاضي ال��ق
  Sل\ االدعاء العام مF قاضي ال��ق�I (ال��ق�I مع ال��ه:  �
  ت1ل�ف اح8 أع,اء ال,�[ الق,ائي (��ع ال�عل مات عF ج�%�ة م
@ ?ة لل��ه:  �

  

  

  



  :أص ل جOائ�ة على مایلي ١نT" الفق�ة/أ مF ال�ادة/ �
(ت��ك ال8ع P ال�Oائ�ة (2 P شف %ة او ت��%�%ة تق8م الى قاضي ال��ق�I او ال��قI او  �

 Fأع,اء ال,�[ الق,ائي م Fة او أ� مS�2ال OK�ول في مJ@أ� م Fال��,�ر م
ال��%�ة او مQ Fق م مقامه قان نا او أ� ش>; عل: ب ق عها او (اخ�ار Qق8م الى أ� م
ه: 

(........eالقان ن على خالف ذل ;
 مF االدعاء العام مال: ی

  وسائل تحريك الدعوى الجزائية
1-  P   ال2
  االخ�ار  -2
  ق�ار مF ال���ة  -3
  Sل\ مF االدارة  -4

  الشكوى

 فق�ة أ (ق لها:/١ال�ادة/نT" على ه�ه ال س�لة  �

  (ت��ك ال8ع P ال�Oائ�ة (2 P شف %ة او ت��%�%ة)

ت��ك ال2 P مF ال��
ى عل�ه او ال��,�ر مF ال��%�ة وه  ما Q@�ى(ال�1�2ي) او   �

  (ال�8عي (ال�I الT<2ي)


ا او ن� ذجا خاصا لل2 P فق8 ت1 ن شف %ة او ت��%�%ة  ��  ل: o��2Q ال�2�ع شال مع

�   P ال2ف %ة ح, ر ال��
ى عل�ه لل�هات ال�>�Tة واخ�ارها شفاها (�ا مF امYلة ال2

 حTل له او اس�غاث�ه (�, ر اح8 ال�هات ال�>�Tة 

:P   االنا(ة في ال2

 ن مYال: �Q انK ف@ه
 اذا تع�ر على ال�1�2ي ت��%e ال8ع P ب

  م>�ال عقل�ا  �

  قاص�ا  �

  م@اف�ا او م2غ ال  �

 ن ت��%e ال8ع P ل�Q Fق م مقامه قان نا  �Q  



 ن لل لي او   �� ن اهال لل�قاضي فاذا Kان قاص�ا او م�� را، فQ ان \�Q ال�1�2ي

�ا(ة عF مF ی
 ب ع
ه
  ال صي او الق�: ال�I في ت��%e ال8ع P (ال

�   Fفال ب8 م ،P ال8ع e%�وفه ال ت@�ح له ب���r F1ان ال�1�2ي (الغا عاقال ولK اذا

 وKالة م8Tقة اص ل�ا ت@�ح له به�ا االج�اء

�F م�Yل لل��
ى عل�ه في ال�االت ال�ال�ة: �� على قاضي ال��ق�I او ال���ة تع

 ن ال��Yل -١Q انK ،لهY�Q Fل�ة مTه مع م�اذا تعارض" مTل�ة ال��
ي عل

  1�2ي ه  ال��ه: فاعال ام ش�%ا، او ه  ال�@Jول م8ن�ا عF فعل ال��ه:لل�

F لل��
ى عل�ه مY�Q Fله-٢Q :اذا ل  

  القان ن ل: 8�Qد صفات ال��Yل ال�� Q>�اره قاضي ال��ق�I او ال���ة  �

�F مF م rفي ال���ة  ��  ع�ل�ا �Q�� اخ��ار اح8 ال�عاون�F الق,ائ

  االخ�ار

  تع�
	 االخ�ار:

ال@ل3ات ال�>�Tة عF وق ع ج�%�ة س اء اكان" واقعة على ش>; ال�>�� ام ه  ابالغ  �

ماله ام ش�فه ام على ش>; الغ�� ام ماله ام ش�فه وق8 ت1 ن ال8ولة او مTال�ها هي 

 م�ل االع�8اء.

ع�ل Qأت�ه ش>; مF غ�� ال��,�ر%F مF ال��%�ة العالم ال@ل3ة الق,ائ�ة (ال��%�ة   �

  >Tي، س اء ت�قI العل: (ال�2اه8ة او ال@�اع او ال2:.ال��ت�1ة ب
اء على عل�ه ال2

 اشعار ال�هة ال�>�Tة (ا� S�%قة ب ق ع ال��%�ة  �

  

  



  ش�ل االخ�ار:

 ن شف %ا  �Q ز ان ��
ة او (ع�ارات خاصة، ف��غة معT) ال�2�ع ان ی�: االخ�ار o��2Q :ل

الى اشعار  او ت��%�%ا او هاتف�ا او ب اس3ة ال��%8 او (ا� ص�غة مF شأنها ان تJد�

 ال�هات ال�>�Tة ب ق ع ال��%�ة

 ن معل م او م�ه ل اله %ة او ت�" اس: وه�ي   �Q 8ة في ال�>��، فق
�ال o��2Q صفة مع

 ن ال�اني نف@ه في حالة اشعاره ال@ل3ات واع��افه (ال��%�ةQ 8وق  

>�%\ لل�>�� ال�عل م في ال��ائ: ال�اسة (أمF ال8ولة ال8اخلي او ال>ارجي وج�ائ: ال�   �

االق�Tاد� وال��ائ: األخ�P ال�عاق\ عل�ها (اإلع8ام او ال@�F ال�J?8 او ال�Jق"، ان 

3Qل\ ع8م ال21ف عF ه %�ه وع8م اع��اره شاه8ا و%@�ى(ال�>�� ال@��) وللقاضي ان 

  ی�Y" ذلe مع خالصة االخ�ار في س�ل خاص له�ا الغ�ض

  ان�اع االخ�ار:

  اوال/ االخ�ار االخ��ار�:

 أص ل جOائ�ة االخ�ار اخ��ار%ا ل1ل مF: ٤٧في م/ جعل ال�2�ع �

  وقع" عل�ه ال��%�ة  . 1

2 .   P   عل: ب ق ع ج�%�ة ت��ك ال8ع P ف�ها بال ش

  عل: ب ق ع م ت م��2ه (ه  . 3

ی��ت\ على ذلe انه: غ�� ملOم�F (إبالغ ال@ل3ات ال�>�Tة ب ق ع ال��%�ة وال ت��ت\   �

 عل�ه: أ� م@Jول�ة جOائ�ة (@�\ اح�امه:

ل�2�ع ب�F ال2 P واالخ�ار ع
8ما جعل االخ�ار اخ��ار%ا ل�F وقع" عل�ه لق8 خل[ ا �

 �� ن مF ش>; غQ اخ�ار الن االخ�ار {�ال��%�ة، وذلe الن األخ�� Qق8م ش P ول

 مF وقع" عل�ه ال��%�ة



س�\ جعل االخ�ار اخ��ار%ا ل�F عل: (ال��%�ة ه  صع ?ة اث�ات عل�ه فق8 ی8عي ع8م   �

ان ال@ل3ات ل8یها عل: او Kان األولى (اق�?اء ال��
ى عل�ه االخ�ار  العل: او انه Qع�ق8

  عF ال��%�ة

  ثان�ا/ االخ�ار االج�ار�:

 أص ل جOائ�ة االخ�ار وج ?�ا على : ٤٨جعل ال�2�ع في م/ �

Kل ملف (>8مة عامة عل: اث
اء تأدQة ع�له او (@�\ تأدی�ه ب ق ع ج�%�ة او اش��ه   . 1

 P   في وق ع ج�%�ة ت��ك ال8ع P ف�ها بال ش

  Kل مF ق8م م@اع8ة (�: مه
�ه ال�3�ة في حالة �2Qه معها ب ق ع ج�%�ة  . 2

  Kل ش>; Kان حاض�ا ارت1اب ج
اQة(ال�
اQة ال�2ه دة)  . 3

خ�ار ی�ع�ض ن لل�@Jول�ة ال�Oائ�ة في حالة ام�
اعه: عF ان األش>اص ال�لOم�F (اإل  �

  عق ?ات) ٢٤٧االخ�ار(م/


ى مF االخ�ار االلOامي (ال��%�ة  ومF العقاب حالة :  �Y�@Q  

1 .  P   اذا Kان رفع ال8ع P معلقا على ش

اذا Kان ال�اني زوجا لل�لف (>8مة عامة او مF اص له او ف�وعه او اخ ته او اخ اته  . 2

  م
Oلة هJالء مF األقارب (�: ال�Tاه�ةاو مF في 

�ة���
& ال%ع�# "ق�ار م� ال��  ت

1 .  F�حالة ان ی�P قاضي ال��ق�I او ال���ة ال�>�Tة ع
8 نV� ال8ع P ان ه
اك م�ه�
اخ�%F غ�� مF أق��" عل�ه: ال8ع P، او ان ه
اك وقائع إج�ام�ة غ�� تلe ال�@
8ة لل��ه:، 

(ال��%�ة ال��الة عل�ها، لF1 ال��ق�I ل: ی�3�ق لها او ان ه
اك ج
اQة او ج
�ة م�ت�3ة 
ول: Qف�د دع P جOائ�ة (2أنها، Kان �Qال ال��ه: عF اخ�الس ف�Vه� ان ه
اك رش ة 

 وتOو%� إلخفاء االخ�الس
حالة ت��%e ال8ع P (2أن ال��ائ: ال��ت�1ة في ال�ل@ة ح�ى ول  Kان ت��%ها ی� قف   . 2

  دعاء العام على ش P مF ال��
ى عل�ه او Sل\ اال



 ن ت��%e ال8ع P (ق�ار مF قاضي ال��ق�I اذا Kان" ال8ع P في م�حلة ال��ق�I او  �Q
  (ق�ار مF ال���ة ال�>�Tة اذا Kان" ال8ع P م�الة عل�ها

ی�,�F الق�ار إحالة ال��ه��F ال�8د او ال قائع ال�8ی8ة او ج�%�ة جل@ة ال��اك�ة الى  �
  ا Kأ� ق,�ة اخ�P قاضي ال��ق�I ل1ي ی� لى ال��ق�I ف�ه

 ن ق�ار ال���ة ب���%e ال8ع P ص�%�ا   �Q \�Q  
ال �Q ز ال3عF (ق�ار ال���ة ألنه ل�} ح�ا بل ه  م��د اج�اء اولي مF إج�اءات   �

 P ال8ع e%�ت�  


& ال%ع�# "+ل( م� االدارة��  ت
  ت��%e ال8ع P ب
اء على Sل\ مF ال�
e ال���OK او غ��ه مF ال�
 ك او ال�Tارف -
Sل\ ت��%e ال8ع P مF م8ی�%ة رعاQة القاص�%F ض8 ال�لف ال���
ع عF تقQ8: ح@اب   -

 � 
  س
Sل\ مF ال ز%� او ل�ان االن,�اo او م�ل} االن,�اo العام ب���%e ال8ع P ض8   -

2ل ج�%�ةQ ان فعلهK ف اذاr ال�  
 


