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CRIMINAL
Essa Al Sulaiti Law Firm criminal defence lawyers are
sophisticated, astute and experienced in handling an
array of criminal cases in Qatari courts.
We have built a formidable reputation through our proactive and strategy-centric approach in assisting clients
suspected of crimes.
We understand that criminal charges and subsequent
proceedings can prove to be incredibly overwhelming on a
victim of a crime as well as the accused.

In turn, we are committed to promptly addressing our clients’
questions and concerns whilst keeping them well in the loop
of our defence strategy and relevant undertakings throughout
the duration of their case.
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We are known to provide
strategic advice informed by
our intimate knowledge of local
criminal and regulatory matters,
local culture and considerable
experience in representing
clients in Qatari Criminal Courts.
Our Lawyers have been involved in a wide range
of high-profile cases involving allegations of fraud,
assault, forgery, blackmail and other serious criminal
charges.
Our team advise and assist individual and corporate
clients throughout their cases from police
investigations to prosecutions and representation in
the criminal courts.
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Why You Need an Experienced
Criminal Defence Lawyer?
When suspected of committing crime, choosing
the right criminal defence lawyer is one of the most
important decisions you can make.

Regardless of the severity of your conviction, a criminal
conviction can have detrimental effects on various aspects
of your everyday life.
Our firm has experience in all facets of the criminal justice
system. We help clients understand their rights, overall
situation and options — which can include reaching an
out of court agreement or sentence appeal.
We meticulously examine the evidence against our clients,
look for irregularities and apply creative and solid defence
strategies to bring you the best possible outcome. Our
lawyers speak on our clients’ behalf, and make sure their
voice is heard in and out of court.
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Essa Al Sulaiti Law Firm has the
skill and experience to defend
clients against a wide variety
of felony and misdemeanour
charges, including but not
limited to:
◆ Criminal Violations
◆ Financial & White Colour Crimes
◆ Personal Crimes such as; Assault, Battery, False
Imprisonment and Self-Defence
◆ Inchoate Crimes such as; Solicitation and
Conspiracy
◆ Property Crimes
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CONTACT US
Tel

: +974 4447 1555
+974 4466 4606
Email : info@eslaa.com

Bldg 8, Al Mansour St No. 980, Zone 45
P.O Box : 4912. Doha, Qatar
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الجنائي

يتمتع محامو الدفاع الجنائي بمكتب عيسى السليطي للمحاماة
بالحنكة والدهاء والخبرة في التعامل مع مجموعة من القضايا الجنائية
في المحاكم القطرية.

لقد كونّ ا سمعة طيبة للغاية من خالل نهجنا االستباقي والمتمحور
حول االستراتيجية السليمة في مساعدة الموكلين المتهمين في
ارتكاب الجرائم.
ندرك أن التهم الجنائية واإلجراءات الالحقة يمكن أن تكون قاهرة
بشكل ال يصدق على الضحية وكذلك المتهم.
تاما بالرد الفوري على أسئلة
وفي المقابل ،فإننا ملتزمون
التزاما ً
ً
ومخاوف موكلينا مع إبقائهم على إطالع دائم باستراتيجيتنا الدفاعية
والتزاماتنا ذات الصلة طوال فترة سير قضيتهم.
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نحن معروفون بتقديم استشارات
استراتيجية مستنيرة بفضل بمعرفتنا
المتعمقة بالقانون الجنائي واألمور
التنظيمية والثقافة المحلية وخبرتنا
الكبيرة في تمثيل الموكلين في
المحاكم الجنائية القطرية.
لقد شارك محامونا في مجموعة واسعة من القضايا البارزة
التي تتضمن مزاعم باالحتيال واالعتداء والتزوير واالبتزاز
وغيرها من التهم الجنائية الخطيرة.
يقوم فريقنا بتقديم المشورة والمساعدة للموكلين من
بدءا من التحقيقات
األفراد والشركات خالل سير قضاياهمً ،
في مراكز الشرطة والنيابة العامة والتمثيل في المحاكم
الجنائية.
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لماذا تحتاج إلى محام خبير في القانون
الجنائي؟
عندما تكون مشتبه فيه بارتكاب جريمة ما ،فإن اختيار محامي
الدفاع الجنائي المناسب يعد أحد أهم القرارات التي يمكنك
اتخاذها .بغض النظر عن شدة إدانتك ،فقد يكون لدى اإلدانة
الجنائية آثار ضارة على مختلف جوانب حياتك اليومية.
يتمتع مكتبنا بخبرة في جميع جوانب نظام العدالة الجنائية.
ونساعد موكلينا على فهم حقوقهم ووضعهم العام
والخيارات المتاحة ،والتي يمكن أن تشمل الوصول إلى اتفاق
خارج المحكمة أو استئناف الحكم.
كما نقوم بفحص األدلة المقدمة ضدك بدقة ،ونبحث عن
المخالفات ونطبق استراتيجيات دفاعية قوية ومبتكرة لنحصل
لك على أفضل النتائج الممكنة .يتحدث محامونا بالنيابة عنك،
لذا تأكد من أن صوتك مسموع داخل المحكمة وخارجها.
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يتمتع مكتب عيسى السليطي للمحاماة
بالمهارة والخبرة الالزمة للدفاع عن
موكليه ضد مجموعة واسعة من التهم
الجنائية والجرائم ،بما في ذلك:
◆
◆
◆

◆
◆
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المخالفات الجنائية
الجرائم اإلقتصادية والمالية
الجرائم الشخصية مثل :االساءة والتشهير واإلعتداء
البدني والشروع والدفاع عن النفس
جرائم التحريض واإلكراه
جرائم النصب والسرقة
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إتـصـل بـنـــا

الهاتف +974 4447 1555 :
+974 4466 4606
البريد اإللكتروني info@eslaa.com :

مبني رقم  ،8شارع المنصور رقم  ،980المنطقة 45
صندوق البريد  4912 :الدوحة ،قطر
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