
  الجهات التي تحرك امامها الدعوى الجزائية

  اوال/ الجهات المختصة في حالة الجريمة غير المشهودة

 قاضي ال	�ق��: -١

وه� ال�هة ال�ئ��ة ال�ي ت��ك ال�ع�� ال��ائ�ة امامها ��نه ال�ل�ة األولى ال����ة  �

ال56او4 واالخ1ارات  وقاضي ال��ق�- ی��لى تلقي ، (اإلج�اءات ال��ائ�ة في م�احلها األولى

  ع> ال��ائB وال��ق�- ف�ها بAف�ه او ب�اس�ة ال��قق�> ال=ی> ;ع�ل�ن ت�8 اش�افه وت�ج�هه

 ال��قق�ن: -٢

م�Iف م�ني ی�1ع م�لF القCاء األعلى وEع�> م> ب�> ال�اصل�>  القCائيال��ق-   �

  اتهوEع�ل ت�8 اش�اف قاضي ال��ق�- وت�ج�ه، على شهادة ال51ال�ر�Eس في القان�ن 

  ال� �ول في م��� ال���ة: -٣

وEق�� (ه مأم�ر ال���� او مف�ض ال�ف� او أ4 ضا(R ش�Qة او مف�ض تAاO (ه   �

���  وغال1ا ما ت��ك ال�ع�� ال��ائ�ة امام ه=ه ال�هة ،إدارة ال�

  أع#اء ال#%$ الق#ائي: -٤

  و5�E> ت��ZE ال�ع�� ال��ائ�ة امامهB و�6Eل:

  ض1اO ال6�Qة ومأم�رو ال��اك� وال�ف�ض�ن(تB ذ��هB في الفق�ة ال�ا(قة)   �

  م��ار الق�Eة وال��لة  �

̀ول على إدارة ال��Aاء  � م�ی� م��ة ال�Z5 ال��ی�;ة ومعاونه ومأم�ر س�� الق�ار وال��

  ال1��4 او ال��4 ورaان ال�ف�Aة او ال�ائ�ة ومعاونه

  �`س�ة ال�س��ة وش1ه ال�س��ةرئ�F ال�ائ�ة او ال��ل�ة ال��5م�ة او ال  �

األش�اص ال�5لف�ن (��مة عامة ال���Aح�ن سل�ة ال���4 ع> ال��ائB وات�اذ   �

  اإلج�اءات (6أنها (�ق�Cى الق�ان�> ال�اصة

  االدعاء العام- ٥

وه� م> ال�هات ال�ي ت��ك امامها ال�ع�� ال��ائ�ة ، وله ال�- أ;Cا ب���ZE ال�ع��  �

 .القان�ن  الى جانc ال�هات ال�ي ح�دها

  



  :ال�ف�ض�ة الع�اق�ة ال�ع�0ة 1ال�0اهة العامة-٦

 Bرق �،تB ت�56ل ال�ف�ض�ة ال�ي ت��لى اس�الم االخ1ارات ال�اردة  ٢٠٠٤ل�Aة  ٥٥(��جc االم

 c�5ق�م م; jف مغل- أ4 (��رة اخ1ار م> م�ه�ل، ح��I ة م> األش�اص او ب�اس�ة�م1اش

ف�ها، وت��= ج��ع ال��اب�� ل��ا;ة ه�Eة ال��1�E> اال ال��ق- في ال�ف�ض�ة (اس�المها وال��ق�- 

  اذا تAازل ال��1� ع> ه=ه ال��ا;ة

  الجهات المختصة في حالة الجريمة المشهودة /ثانيا
على انه(...;��ز تق�;B ال��56 في حالة ال��م أ ال��ائ�ة /١م/ نm ال6�� االخ�� م> �

 ).ال�6ه�د الى م> ;�5ن حاض�ا م> ض1اO ال6�Qة ومف�ض�ها

ا4 ;��ز في ال��م ال�6ه�د تق�;B ال��56 الى ا4 ضا(R او مف�ض مc�A ل�هاز  �

 <5; Bفي ه=ا ال�5ان ام ل cة، س�اء اكان م5لف ب�اج�E�ال6�Qة �ان حاض�ا م��ح ال�

 ،cم ال�ها االخ1ار او ال��56 م5لف ب�اج�  عالوة على ال�هات ال�ي ;ق

سc1 إجازة تق�;B ال��56 الى ض1اO ال6�Qة وال�ف�ض�> ال�اض�E> في حالة ال��م   �

ال�6ه�د ه� سه�لة القاء القq1 على الفاعل وضR1 ال���Eة ق1ل ان ت�Cع معال�ها وت�ول 

 اثارها وEه�ب فاعلها

� :Rاالت ال�ال�ة فق�في ال (بها F1م�ل)ة م6ه�دة�E� ت�tت ال�

ال�6اه�ة  وEق�� ب=لZ :او عق< ارت9ابها ب%�هة = ��ة حال ارت9ابها م�اه6ة ال�3�4ة-١

وت��ق- ال�6اه�ة (ال�ؤEة (الع�> ال�ق�ق�ة لل���Eة، وaال�الي ال ;ع�� (الw> او االس��Aاج، 

 cدة في الغال�،وال�ق��د ه� م6اه�ة او (إدراكها (أح� ال��اس �ال��ع او الB6ال��

ال���رات او شB رائ�ة ال���رات في ال��ارة ال���Eة ول�F ال�اني، ��6اه�ة ���ة م> 

  او س�اع االQالقات الAارEة وال��Aى عل�ه وه� ی�Aف دما دون م6اه�ة القاتل

 م6اه�تها في اح� االوقات ال�م�Aة االت�ة: وت�tن ال���Eة م6ه�دة في حال-

، ح�وثهال�اقعة ال���Eة ساعة ال�6اه�ة ال�ق�ق�ة م6اه�ة ال���Eة حال ارتtابها: ا4 -أ

  ك�6اه�ة اQالق ال�صاص على ال��Aى عل�ه او ال�اني وه� ;��ق ال�ال.

: ا4 ال�6اه�ة في الل�wات ال�ال�ة الرتtاب م6اه�ة ال���Eة عقc ارتtابها ب1�هة ;���ة -ب

ال���Eة، ا4 (ع� ارتtابها م1اش�ة ب�قائ- مع�ودة (��j اثارها لB ت�ل Iاه�ة ومل��سة، ��6اه�ة 



وه� ی�Aف (ع� QعAه  او ال�ارق وه� ;��Z (ال�ال ال���وق (ع� ان��اعه م> ال��Aى عل�ه 

.Zال�ال  

: ال��ا(عة م	ا1عة ال�04ي عل�ه ل��ت9%ها اث� وق�عها او م	ا1عة ال�4ه�ر مع ال@�اح-٢

تعAي اق�فاء االث�، وت�tن ال���Eة م6ه�دة في حالة م�ا(عة ال�اني (ع� ارتtاب ال���Eة 

� ع> ال�ق8 wAف ال�� ع> ال��افة (�wAف ال��aة، و�ال=4 ت��غ�قه Qال�ا �ان8 م���

ول� ام��ت الى م5ان (ع�� ع> م5ان ح��ل ال���Eة، مادام8 ال��اردة م����ة. وت�tن 

  ال���Eة م6ه�دة في حالة م�ا(عة م�تct ال���Eة في حال��>:

  م�ا(عة م�تct ال���Eة م> ق1ل ال��Aى عل�ه.-أ

ق1ل ال��ه�ر مع ال��اح.ا4 ;�6�O ان ت�tن ال��ا(عة م> م�ا(عة م�تct ال���Eة م> -ب

ال��ه�ر وان تق��ن ال��ا(عة (ال��اح ا4 ت�ج�ه االتهام لل�اني او ان ;�لc م> ال��Cر 

.��  ال��اع�ة في القq1 على ال�اني او ا4 ص�غة اخ

اذا وج6 م�ت9< ال�3�4ة 1ع6 وق�عها ب�قH ق�3< حامال االت او أسل�ة او ام	عة او  -٣

= 	6ل م0ها على انه فاعل او ش�N3  اثار او عالماتوج6ت 1ه او  وراقا او أش�اء اخ�K أ

وت�tن ال���Eة م6ه�دة في ه=ه ال�الة (�6اه�ة م�تct ال���Eة ول�F ال���Eة، في  .ف�ها

  وق8 ق�cE (ع� ارتtاب ال���Eة، وان ت�tن ال�6اه�ة في اح�� ال�االت االت�ة:

،اما ان ت�tن م���لة م> ال���Eة ��6اه�ته ;��ل اش�اءم6اه�ة م�تct ال���Eة وه� -أ

وه� ;��ل ال�ال ال���وق، او ان ت�tن وس�لة م> وسائل ارتtابها ��6اه�ته وه� ;��ل 

   ال�الح ال=4 اس���مه في الق�ل او االی=اء.

ك�ا ل� ش�ه�ت اثار خ�وش و��مات في :م6اه�ة اثار او عالمات على م�تct ال���Eة-ب

  و ت��Eقا في مال(�ه ت�ل على اثار مقاومة ال��Aى عل�ه اثAاء ق�له خAقا.وجه ال�اني ا

  

 


