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 المعارض.المقصود هنا، المعامالت التي كانت تتم عن طريق المجالس المحلّية والتي كانت تابعة لإلئتالف السوري  1
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"كشف المحكمة" هي وثيقة بمثابة إخراج قيد عقاري تصدر عن محكمة معينة بالقضية يتوضح فيها مساحة األرض مع مخطط ورقي لها يوضح  2

 أبعادها واألراضي المجاورة لها، ويتم منحها بعد أن تقوم لجنة مهندسين بمعاينة األرض على الواقع ومطابقتها مع الرسم التخطيطي لها.
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حصر اإلرث؛ ورقة تصدر عن المحاكم لبيان من هم ورثة المتوفى وما هي حصة كل منهم ونصيبه في التركة حسب درجة القرابة، وله  3

وهو الذي يصدر عن القاضي الشرعي في المنطقة، وفيها يحدد من هم الورثة وحصصهم الشرعية حسب القانون ويتم  :حصر إرث شرعي: نوعان

وهو الذي يصدر عن محكمة الصلح : وحصر إرث قانوني تقسيم األموال المنقولة وغير المنقولة )أي العقارات المنظمة(،بالحصر اإلرث الشرعي 

 .المدني في المنطقة لتقسيم العقارات األميرية )أي غير المنظمة من قبل الدولة(
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 63المحكمة، ولكن تم تعديل ذلك بموجب مرسوم رقم  الحجز االحتياطي هو وضع أموال المدين تحت تصرف القضاء ويكون عادة من اختصاص  4

حيث تم منح وزير المالية الصالحية لوضع الحجز االحتياطي وإشارة الحجز االحتياطي على أموال مرتكبي جرائم متعلقة بأمن الدولة  2012لعام 

من أجل الحقيقة والعدالة إلى أن المرسوم المذكور قد نقل . تشير المستشارة القانونية لدى سوريون 2012لعام  19والجرائم الواردة بالمرسوم رقم 

معنى إحدى صالحيات اختصاص القضاء إلى سلطة تنفيذية غير مؤهلة قانونياً بها، كما أن الجرائم الواقعة تحت إطار أمن الدولة واإلرهاب تحمل 

 .فضفاض جداً وغير محددة بشكل صريح في القانون كما يصعب تقديرها
، آخر زيارة 2019آذار/مارس  6سوريا: قرارت تعسفية بالحجز االحتياطي على أمالك معارضين، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة بتاريخ  5

 .sy.com/ar/view/1211-https://stj( . 2019آاذار /مارس  6بتاريخ )
من التجار الذين يقومون بالتوسط لشراء العقارات لشخصيات إيرانية، وتتحفظ سوريون من أجل الحقيقة والعدالة على  ذكر التاجر أسماء لعدد 6

 نشر هذه األسماء لحين التحقق منها من عدّة مصارد مستقلة وشهادات دامغة.

https://stj-sy.com/ar/view/1211
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