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   :يقذيخ
. تهؼت انًؤضطبد انقضبئيخ انذور األضبضي في فك انًُبزػبد ثيٍ األفراد و انجًبػبد

 فًب هي يجبدئ انقضبء ثبنًغرة ؟ و يب أَىاع انًحبكى انؼبديخ ثبنًغرة؟ و كيف تتى يحبكًخ انحذث انجبَح ؟ 

Ι - يجبدئه و تُظيى أجهسته: انقضبء في انًغرة 

 :يجبدئ انقضبء في انًغرة  -1

 . انمضبء يسزمم ػٍ انسهطخ انزششٌؼٍخ ٔ ػٍ انسهطخ انزُفٍزٌخ:اضتقالل انطهطخ انقضبئيخ  - أ

 .  ٌؼًُ خضٕع جًٍغ انًزمبضٍٍ نجٓخ لضبئٍخ ٔادذح ٔ إٌ اخزهفذ دٌبَزٓى أٔ جُسٍبرٓى: وحذح انقضبء  - ة

 . انفضبء يجبًَ ثبنُسجخ نهًزمبضٍٍ ألٌ انمضبح ٌأخزٌٔ سٔارجٓى يٍ انذٔنخ:يجبَيخ انقضبء   - د

 . نكم شخض انذك فً دضٕس انجهسبد إال نهضشٔسح :ػهُيخ انجهطبد - س

 (انًذكًخ االثزذائٍخ) ْٕ إػطبء انفشطخ نهًزضشس يٍ أدكبو يذبكى انذسجخ األٔنى :انتقبضي ػهً درجتيٍ - ج

. (يذكًخ االسزئُبف أٔ انًجهس األػهى نهمضبء)                                  نشفغ دػبٌٔٓى يٍ جذٌذ إنى يذبكى أػهى دسجخ 

 :تُظيى أجهسح انقضبء ثبنًغرة  -2

انًؤضطخ انقضبئيخ 
انًحبكى االثتذائيخ  

 (انذرجخ األونً)

يحبكى االضتئُبف 

 (انذرجخ انثبَيخ)

يحكًخ انُقض 

 (أػهً هيئخ قضبئيخ ثبنًغرة)

انهيئخ انقضبئيخ 

رئيص انًحكًخ 

 قضبء األحذاث –قضبح وقضبح َىاة 

 (وكيم انًهك و َىاثه) انُيبثخ انؼبيخ

رئيص انًحكًخ 

 قضبء – قضبء األحذاث –رؤضبء انغرف انًختصخ 

انتحقيق 

 (انىكيم انؼبو نهًهك و َىاثه)انُيبثخ انؼبيخ 

انرئيص األول 

انىكيم انؼبو نهًهك 

رؤضبء انغرف 

االختصبص 

، جُحيخ: انُظر في جًيغ انقضبيب 

يذَيخ، أحىال شخصيخ، انًيراث، 

. قضبيب اجتًبػيخ

انُظر في جًيغ األحكبو انصبدرح ػٍ انًحبكى  

 .االثتذائيخ

. ( انكجري يثالانجُبيبد)انُظر في قضبيب تختض ثهب  

 في األحكبو انطؼٍانُظر في طهجبد  

 .انصبدرح ػٍ انًحبكى انًغرثيخ

 .تفتيش و يراقجخ انًحبكى 

. انُظر في يخبنفبد انقضبح 

Π -قضبء األحذاث ثبنًغرة :  

 :تؼريف انحذث  -1

:  سُخ ، ْٕٔ َٕػبٌ 18انذذس ْٕ انشخض انزي ٌمم ػًشِ ػٍ 

.  ٌؼزجش غٍش يسؤٔل جُبئٍب الَؼذاو رًٍٍضِ:   سنة12الحدث أقل من  - أ

.  ٌؼزجش يسؤٔال يسؤٔنٍخ َبلظخ  ثسجت ػذو اكزًبل رًٍٍضِ: سنة 18 و 12الحدث بين  - ب

. ٔ رٓذف انمٕاٍٍَ انخبطخ ثبألدذاس إنى رذمٍك دًبٌزٓى يٍ االَذشاف ٔضجظ سهٕكٓى

 :تُظيى قضبء األحذاث ثبنًحكًخ االثتذائيخ  -2

ثبنًذكًخ االثزذائٍخ ثى ػهى غشفخ  انٍُبثخ انؼبيخ إرا ثجذ اسركبة انذذس نجُذخ ٌزى اػزمبنّ، ثى ٌذبل ػهى

: األدذاس ، ٔ ثؼذ اَؼمبد انجهسخ ٌزى إطذاس انذكى ٔ رُفٍزِ 

. يؤسسخ ػًٕيٍخ يشخض نٓبٌسهى إنى أثٌّٕ  أٔ إنى :  سُخ 12إرا كبٌ ػًش انذذس ألم يٍ - 

. أٔ إنى يؤسسخ ػًٕيٍخ يشخض نٓب َظبو انذشٌخ انًذشٔسخنـٌخضغ : سُخ 12ٔ18إرا كبٌ ػًشِ ثٍٍ - 

IΠ - خطىاد حضىر جهطخ في يحكًخ، و انًشبركخ انُشيطخ في تشخيض يحبكًخ ثبنفصم انذراضي:  
 

 . ٔ أػذ يغ صيالئً خطخ نضٌبسح يذكًخ اثزذائٍخ يٍ أجم دضٕس جهسخ يذبكًخ158 ص 6أسزؼٍٍ ثبنجذٔل  

، ثى َمٕو 158 ص 7َمزشح لضٍخ رى فٍٓب اسركبة جُذخ يٍ طشف دذس يب، ثى َٕصع األدٔاس يسزؼٍٍٍُ ثبنشسى  

. 158 ص 8ثزشخٍض يشادم سٍش جهسخ يذبكًخ انذذس انجبَخ ثئرجبع انخطٕاد انٕاسدح فً انٕثٍمخ 

  :خبتًخ

رسبْى انًذبكى ثشكم كجٍش فً َشش األيٍ ثٍٍ أفشاد انًجزًغ يٍ خالل إلشاس انؼذانخ ثٍٍ انًزمبضٍٍ، كًب 

. رٓذف إنى دًبٌخ دمٕق األطفبل ٔ رٓزٌجٓى يٍ خالل لضبء األدذاس

 

: يفبهيى و يصطهحبد 

 انذشٌخ انًذشٔسخ - انذشاسخ انًؤلزخ - انذشاسخ انُظشٌخ - انطؼٍ - انجُبٌبد -  انجُخ- انٍُبثخ انؼبيخ  -

كبرت انضجظ  - يؤسسخ ػًٕيٍخ يشخض نٓب  -

 

 انطهطخ انقضبئيخ       2011دذد اسى انجبة انسبثغ يٍ انذسزٕس انًغشثً انجذٌذ  : ضؤال انرثظ
 


