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لك بموجب مرسوم رقم ذالحجز االحتياطي هو وضع أموال المدين تحت تصرف القضاء ويكون عادة من اختصاص المحكمة، ولكن تم تعديل  1

شارة الحجز االحتياطي على أموال مرتكبي جرائم متعلقة بأمن إحيث تم منح وزير المالية الصالحية لوضع الحجز االحتياطي و 2012لعام  63
. تشير المستشارة القانونية لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة إلى أن المرسوم المذكور 2012لعام  19الواردة بالمرسوم رقم  الدولة والجرائم

ب تحمل قد نقل إحدى صالحيات اختصاص القضاء إلى سلطة تنفيذية غير مؤهلة قانونياً بها، كما أن الجرائم الواقعة تحت إطار أمن الدولة واإلرها
 فضفاض جداً وغير محددة بشكل صريح في القانون كما يصعب تقديرها.معنى 

من إشارة الحجز االحتياطي توضع على أمالك المدين للداللة على وجود قضايا قضائية متعلقة بها، وتعد إشارة الحجز هذه هي المرحلة األولى  2

فيذي/الحجز االحتياطي الذي يصدر عن المحكمة المعنية بالقضية. للمزيد الحجز على األمالك، حيث توضع اإلشارة أوالً ومن ثم تتحول للحجز التن

 إنظر المرجع األول.
 قرية وبلدة. 13ريف دمشق وتضم  محافظةتقع منطقة وادي بردى غربي العاصمة دمشق وتتبع إدارياً إلى   3
وله نوعان:  ،ورقة تصدر عن المحاكم لبيان من هم ورثة المتوفى وما هي حصة كل منهم ونصيبه في التركة حسب درجة القرابة ؛حصر اإلرث 4

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

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

 (.في المنطقة لتقسيم العقارات األميرية )أي غير المنظمة من قبل الدولة

فصيل مسلّح، وكان ناشطاً في إحدى المنظمات اإلنسانية تحققت سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، أّن هذا المالك لم تكن له ارتباطات مع أي  5

 السورية.

https://www.google.com/maps/place/%D8%B3%D9%88%D9%82+%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A+%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%89%D8%8C+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD/@33.6243035,36.1145925,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1518da9394c49e13:0x5f58a20db093099c!8m2!3d33.625556!4d36.1076836
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التابع للمعارضة السورية  "جيش اإلسالمالحالي لفصيل "قائد ، وهو ال(1971) " من مواليدأبو همام البويضاني" المعروف باسمبويضاني عصام ال  6

عدة  بويضاني ثنين من مرافقيه في غارة استهدفت موكبه بريف دمشق. تقلد، خلفا لزهران علوش الذي قُتل مع ا2015ديسمبر  25المسلحة. عيّن في 
 .مناصب في جيش اإلسالم أهمها قائد العمليات وقائد األلوية

الصلة ما بين األصول والفروع هي الصلة بين و ،من القانون المدني السوري 37المادة وذلك بحسب  وهي ما يسمى بالقرابة المباشرة للشخص 7

واألم وأبو األم وإن  ،أم األب وإن علت، وفهو األب وأبو األب وإن عال؛ هو من انحدر من غيره :األصل .أفراد ينحدر بعضهم من البعض اآلخر

 .أي االبن والبنت وأوالدهما مهما نزلوا ؛فهو من انحدر منه الشخص :الفرعأما  .أم األم وإن علتو ،عال

، ويعد من أكبر القادة في جيش اإلسالم ويتقلد منصب "رئيس الهيئة 1963سمير كعكة بلقب أبو عبد الرحمن وهو من مواليد مدينة دوما  اشتهر 8
 الشرعية العامة" فيه.
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جل الحقيقة ا، سوريون من أشخصاً من محافظة درع 13وزارة المالية في الحكومة السورية تصدر قرار حجز احتياطي على أموال ووممتلكات  9

 .sy.com/ar/view/891-https://stj(. 2019كانون الثاني/يناير  16،  آخر زيارة بتاريخ )2018تشرين األول/أكتوبر  19والعدالة بتاريخ 
جهة حكومية بتاريخ  86مليار ل.س لرجال أعمال وفاسدين في العامين الماضيين لمصلحة  13عبد الهادي شباط، صحيفة الوطن، الحجز على  10

 .archives/141237/http://alwatan.sy(. 2019كانون الثاني/يناير  16، آخر زيارة بتاريخ )2018شباط/فبراير  27

https://stj-sy.com/ar/view/891
http://alwatan.sy/archives/141237
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