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            ::::متهيدمتهيدمتهيدمتهيد

ور ٔاهنا لن تكون مبسـتوى السامعني ٔالن معظم ما ور ٔاهنا لن تكون مبسـتوى السامعني ٔالن معظم ما ور ٔاهنا لن تكون مبسـتوى السامعني ٔالن معظم ما ور ٔاهنا لن تكون مبسـتوى السامعني ٔالن معظم ما ططططمن الرضورة مباكن أن ٔاعرض قبل هذه السمن الرضورة مباكن أن ٔاعرض قبل هذه السمن الرضورة مباكن أن ٔاعرض قبل هذه السمن الرضورة مباكن أن ٔاعرض قبل هذه الس                
مسائل مسائل مسائل مسائل     ت أصدروها ٔاوت أصدروها ٔاوت أصدروها ٔاوت أصدروها ٔاواااان البدهييات 9هيم ٕاذ هو ٕاما أن يتعلق مبساطر عاجلوها ٔاو قرار ن البدهييات 9هيم ٕاذ هو ٕاما أن يتعلق مبساطر عاجلوها ٔاو قرار ن البدهييات 9هيم ٕاذ هو ٕاما أن يتعلق مبساطر عاجلوها ٔاو قرار ن البدهييات 9هيم ٕاذ هو ٕاما أن يتعلق مبساطر عاجلوها ٔاو قرار مممميرد فهيا يرد فهيا يرد فهيا يرد فهيا 

فٕانين هنا لست يف فٕانين هنا لست يف فٕانين هنا لست يف فٕانين هنا لست يف     ومن Iة أخرىومن Iة أخرىومن Iة أخرىومن Iة أخرى    ،،،،من Iةمن Iةمن Iةمن Iة    ااااهم عذر هم عذر هم عذر هم عذر أسـمتيح أسـمتيح أسـمتيح أسـمتيح وبذD فاBٔ وبذD فاBٔ وبذD فاBٔ وبذD فاBٔ      مشاهبة لها مشاهبة لها مشاهبة لها مشاهبة لهاداولوا عىلداولوا عىلداولوا عىلداولوا عىل
وحاولت من Iة وحاولت من Iة وحاولت من Iة وحاولت من Iة     ،،،،ا أمكن عن ذDا أمكن عن ذDا أمكن عن ذDا أمكن عن ذDضة ٔاو املنقوضة بل حاولت النأي مضة ٔاو املنقوضة بل حاولت النأي مضة ٔاو املنقوضة بل حاولت النأي مضة ٔاو املنقوضة بل حاولت النأي مٕاطار حمامكة للقرارات الناقٕاطار حمامكة للقرارات الناقٕاطار حمامكة للقرارات الناقٕاطار حمامكة للقرارات الناق

ن ن ن ن كام أ كام أ كام أ كام أ     ،،،،سـئdسـئdسـئdسـئZdلثة أن يكون املوضوع ليس رسدا أاكدمييا أو نظر\ بل حماو] ٕاZرة ما أمكن من االٔ Zلثة أن يكون املوضوع ليس رسدا أاكدمييا أو نظر\ بل حماو] ٕاZرة ما أمكن من االٔ Zلثة أن يكون املوضوع ليس رسدا أاكدمييا أو نظر\ بل حماو] ٕاZرة ما أمكن من االٔ Zلثة أن يكون املوضوع ليس رسدا أاكدمييا أو نظر\ بل حماو] ٕاZرة ما أمكن من االٔ 
مبا سـيتناول من مصطلحات مبا سـيتناول من مصطلحات مبا سـيتناول من مصطلحات مبا سـيتناول من مصطلحات     مبهناجه يف عرض املوضوع ؤان يعرفمبهناجه يف عرض املوضوع ؤان يعرفمبهناجه يف عرض املوضوع ؤان يعرفمبهناجه يف عرض املوضوع ؤان يعرف    العارض ٔايضا من املهم أن يعرفالعارض ٔايضا من املهم أن يعرفالعارض ٔايضا من املهم أن يعرفالعارض ٔايضا من املهم أن يعرف

فاملهناج والطريق اليت سنسلكها ملعاجلة املوضوع فاملهناج والطريق اليت سنسلكها ملعاجلة املوضوع فاملهناج والطريق اليت سنسلكها ملعاجلة املوضوع فاملهناج والطريق اليت سنسلكها ملعاجلة املوضوع     وبذDوبذDوبذDوبذD    ،،،،علها أن تنري غري أهل الفن يف املوضوععلها أن تنري غري أهل الفن يف املوضوععلها أن تنري غري أهل الفن يف املوضوععلها أن تنري غري أهل الفن يف املوضوع
أوهلام سـنتناول فيه التعريف ٕ�جياز �لقضاء {سـتعجايل وخصائصه وممزياته أوهلام سـنتناول فيه التعريف ٕ�جياز �لقضاء {سـتعجايل وخصائصه وممزياته أوهلام سـنتناول فيه التعريف ٕ�جياز �لقضاء {سـتعجايل وخصائصه وممزياته أوهلام سـنتناول فيه التعريف ٕ�جياز �لقضاء {سـتعجايل وخصائصه وممزياته     عنواننيعنواننيعنواننيعنواننيستنقسم ٕاىل ستنقسم ٕاىل ستنقسم ٕاىل ستنقسم ٕاىل 

عىل أن نعرج يف االٓخر عىل موضوع الرقابة وا�ي سـنتناول فيه ما متكن مراقبته من القرارات وما عىل أن نعرج يف االٓخر عىل موضوع الرقابة وا�ي سـنتناول فيه ما متكن مراقبته من القرارات وما عىل أن نعرج يف االٓخر عىل موضوع الرقابة وا�ي سـنتناول فيه ما متكن مراقبته من القرارات وما عىل أن نعرج يف االٓخر عىل موضوع الرقابة وا�ي سـنتناول فيه ما متكن مراقبته من القرارات وما 
من حيث الرشوط الشلكية واملوضوعية والقانون ا�ي يراقب عىل ٔان نعد �خللوص ٕاىل ختام من حيث الرشوط الشلكية واملوضوعية والقانون ا�ي يراقب عىل ٔان نعد �خللوص ٕاىل ختام من حيث الرشوط الشلكية واملوضوعية والقانون ا�ي يراقب عىل ٔان نعد �خللوص ٕاىل ختام من حيث الرشوط الشلكية واملوضوعية والقانون ا�ي يراقب عىل ٔان نعد �خللوص ٕاىل ختام     الالالال

لها دورها يف املوضوع ويه أنين مل أفرق لها دورها يف املوضوع ويه أنين مل أفرق لها دورها يف املوضوع ويه أنين مل أفرق لها دورها يف املوضوع ويه أنين مل أفرق     ولعل من املفيد التذكري مبسأ] قد يكونولعل من املفيد التذكري مبسأ] قد يكونولعل من املفيد التذكري مبسأ] قد يكونولعل من املفيد التذكري مبسأ] قد يكون، ، ، ، يكون مساك يكون مساك يكون مساك يكون مساك 
املقصودة هنا اسـتعجالية سواء اكنت املقصودة هنا اسـتعجالية سواء اكنت املقصودة هنا اسـتعجالية سواء اكنت املقصودة هنا اسـتعجالية سواء اكنت     بني املسطرة املدنية واجلزائية لسـببني أوهلام أن مجيع املساطربني املسطرة املدنية واجلزائية لسـببني أوهلام أن مجيع املساطربني املسطرة املدنية واجلزائية لسـببني أوهلام أن مجيع املساطربني املسطرة املدنية واجلزائية لسـببني أوهلام أن مجيع املساطر

سـتعجايل كفصل سـتعجايل كفصل سـتعجايل كفصل سـتعجايل كفصل وZنهيام أن موضوع القضاء االٕ وZنهيام أن موضوع القضاء االٕ وZنهيام أن موضوع القضاء االٕ وZنهيام أن موضوع القضاء االٕ     ،،،،فال حاجة ٕاىل التعرجي علهيافال حاجة ٕاىل التعرجي علهيافال حاجة ٕاىل التعرجي علهيافال حاجة ٕاىل التعرجي علهيا    جزائية أم مدنيةجزائية أم مدنيةجزائية أم مدنيةجزائية أم مدنية
ينضاف ٕاىل ذD أن ما وقفت ينضاف ٕاىل ذD أن ما وقفت ينضاف ٕاىل ذD أن ما وقفت ينضاف ٕاىل ذD أن ما وقفت     ،،،،ول يف املساطر املدنيةول يف املساطر املدنيةول يف املساطر املدنيةول يف املساطر املدنيةو و و و دُ دُ دُ دُ تقل ٕامنا نظم بشلك أكرث تفصيال وتُ تقل ٕامنا نظم بشلك أكرث تفصيال وتُ تقل ٕامنا نظم بشلك أكرث تفصيال وتُ تقل ٕامنا نظم بشلك أكرث تفصيال وتُ مسـ مسـ مسـ مسـ 

عليه من مراجع ٕامنا تناولت الباب مدنيا وليس جزائيا من ٔاجل ذD ٕامنا اتبعت سنن من سـبقوا عليه من مراجع ٕامنا تناولت الباب مدنيا وليس جزائيا من ٔاجل ذD ٕامنا اتبعت سنن من سـبقوا عليه من مراجع ٕامنا تناولت الباب مدنيا وليس جزائيا من ٔاجل ذD ٕامنا اتبعت سنن من سـبقوا عليه من مراجع ٕامنا تناولت الباب مدنيا وليس جزائيا من ٔاجل ذD ٕامنا اتبعت سنن من سـبقوا 
        ....و�لتايل فالرقابة املقصودة هنا تشمل اجلناحنيو�لتايل فالرقابة املقصودة هنا تشمل اجلناحنيو�لتايل فالرقابة املقصودة هنا تشمل اجلناحنيو�لتايل فالرقابة املقصودة هنا تشمل اجلناحني        �D وأعدت ما حدثوا به يف املوضوع�D وأعدت ما حدثوا به يف املوضوع�D وأعدت ما حدثوا به يف املوضوع�D وأعدت ما حدثوا به يف املوضوع

أالول �دئني �لتعريف ببعض ما قد يتكرر من أالول �دئني �لتعريف ببعض ما قد يتكرر من أالول �دئني �لتعريف ببعض ما قد يتكرر من أالول �دئني �لتعريف ببعض ما قد يتكرر من     العنوانالعنوانالعنوانالعنواناملقصود يف املقصود يف املقصود يف املقصود يف     حان الرشوع يفحان الرشوع يفحان الرشوع يفحان الرشوع يف    واالٓنواالٓنواالٓنواالٓن
                ::::مصطلحاتمصطلحاتمصطلحاتمصطلحات

        ::::القضاء {سـتعجايل وخصائصهالقضاء {سـتعجايل وخصائصهالقضاء {سـتعجايل وخصائصهالقضاء {سـتعجايل وخصائصه
مسطرة خمترصة متكن أالطراف يف حا] {سـتعجال مسطرة خمترصة متكن أالطراف يف حا] {سـتعجال مسطرة خمترصة متكن أالطراف يف حا] {سـتعجال مسطرة خمترصة متكن أالطراف يف حا] {سـتعجال """"لكمة تطلق عادة عىل لكمة تطلق عادة عىل لكمة تطلق عادة عىل لكمة تطلق عادة عىل : " : " : " : " القضاء إالسـتعجايلالقضاء إالسـتعجايلالقضاء إالسـتعجايلالقضاء إالسـتعجايل    

    تتتتيف نوع من القضا\ ال يسمح بتأخري البيف نوع من القضا\ ال يسمح بتأخري البيف نوع من القضا\ ال يسمح بتأخري البيف نوع من القضا\ ال يسمح بتأخري الب    ،،،،يف احلني معجل التنفيذيف احلني معجل التنفيذيف احلني معجل التنفيذيف احلني معجل التنفيذ    ،،،،من احلصول عىل قرار قضايئمن احلصول عىل قرار قضايئمن احلصول عىل قرار قضايئمن احلصول عىل قرار قضايئ
رفع رفع رفع رفع ببببمسطرة اسـتثنائية ورسيعة تسمح للمدعي مسطرة اسـتثنائية ورسيعة تسمح للمدعي مسطرة اسـتثنائية ورسيعة تسمح للمدعي مسطرة اسـتثنائية ورسيعة تسمح للمدعي """"هو هو هو هو ٔاو ٔاو ٔاو ٔاو  ،،،،""""فهيا من دون أن تسبب رضرا حمققافهيا من دون أن تسبب رضرا حمققافهيا من دون أن تسبب رضرا حمققافهيا من دون أن تسبب رضرا حمققا

    سـتعجاليةسـتعجاليةسـتعجاليةسـتعجاليةبصورة مؤقتة يف لك نزاع يكتيس صبغة االٕ بصورة مؤقتة يف لك نزاع يكتيس صبغة االٕ بصورة مؤقتة يف لك نزاع يكتيس صبغة االٕ بصورة مؤقتة يف لك نزاع يكتيس صبغة االٕ     تتتتدعوى اسـتعجاليه أمام قايض خمتص �لبدعوى اسـتعجاليه أمام قايض خمتص �لبدعوى اسـتعجاليه أمام قايض خمتص �لبدعوى اسـتعجاليه أمام قايض خمتص �لب
اليت اليت اليت اليت     يهيهيهيه    هناهناهناهنا    املقصودةاملقصودةاملقصودةاملقصودة    الرضورةالرضورةالرضورةالرضورةمن املهم ٔايضا التذكري بأن من املهم ٔايضا التذكري بأن من املهم ٔايضا التذكري بأن من املهم ٔايضا التذكري بأن و و و و     ،،،،""""    حتت وطأة رضورة ينتج عهنا رضرحتت وطأة رضورة ينتج عهنا رضرحتت وطأة رضورة ينتج عهنا رضرحتت وطأة رضورة ينتج عهنا رضر

        ....ةةةةحدوث خطر واحض ٕاذا ما أجريت دعوى عادية يف القضيحدوث خطر واحض ٕاذا ما أجريت دعوى عادية يف القضيحدوث خطر واحض ٕاذا ما أجريت دعوى عادية يف القضيحدوث خطر واحض ٕاذا ما أجريت دعوى عادية يف القضي    دوندوندوندونال تسمح بتأخري ال تسمح بتأخري ال تسمح بتأخري ال تسمح بتأخري 
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اخلطر احلقيقي احملدق �حلق املراد احملافظة اخلطر احلقيقي احملدق �حلق املراد احملافظة اخلطر احلقيقي احملدق �حلق املراد احملافظة اخلطر احلقيقي احملدق �حلق املراد احملافظة     إالجراء ا�ي يتخذ حتتإالجراء ا�ي يتخذ حتتإالجراء ا�ي يتخذ حتتإالجراء ا�ي يتخذ حتت    : ": ": ": "وعرفه البعض االٓخر بأنهوعرفه البعض االٓخر بأنهوعرفه البعض االٓخر بأنهوعرفه البعض االٓخر بأنه
        ."."."."    عليه وا�ي يلزم درؤه برسعة ال تكون عادة يف التقايض العادي ولو قرصت مواعيدهعليه وا�ي يلزم درؤه برسعة ال تكون عادة يف التقايض العادي ولو قرصت مواعيدهعليه وا�ي يلزم درؤه برسعة ال تكون عادة يف التقايض العادي ولو قرصت مواعيدهعليه وا�ي يلزم درؤه برسعة ال تكون عادة يف التقايض العادي ولو قرصت مواعيده

{سـتعجال يوجد يف لك حاÄ يؤدي فهيا التأخري يف إالجراء املؤقت ٕاىل فوات {سـتعجال يوجد يف لك حاÄ يؤدي فهيا التأخري يف إالجراء املؤقت ٕاىل فوات {سـتعجال يوجد يف لك حاÄ يؤدي فهيا التأخري يف إالجراء املؤقت ٕاىل فوات {سـتعجال يوجد يف لك حاÄ يؤدي فهيا التأخري يف إالجراء املؤقت ٕاىل فوات : " : " : " : " قال البعض �نقال البعض �نقال البعض �نقال البعض �نو و و و 
        ."."."."    املصلحة وضياع احلق فضال عن زوال املعاملاملصلحة وضياع احلق فضال عن زوال املعاملاملصلحة وضياع احلق فضال عن زوال املعاملاملصلحة وضياع احلق فضال عن زوال املعامل

ناك رأي آخر يرى �ن {سـتعجال هو رضورة احلصول عىل امحلاية القانونية العاجd اليت ال ناك رأي آخر يرى �ن {سـتعجال هو رضورة احلصول عىل امحلاية القانونية العاجd اليت ال ناك رأي آخر يرى �ن {سـتعجال هو رضورة احلصول عىل امحلاية القانونية العاجd اليت ال ناك رأي آخر يرى �ن {سـتعجال هو رضورة احلصول عىل امحلاية القانونية العاجd اليت ال وه وه وه وه 
حتقق من ٕاتباع إالجراءات العادية للتقايض نتيجة لتوافر ظروف متثل خطرا عىل حقوق اخلصم ٔاو حتقق من ٕاتباع إالجراءات العادية للتقايض نتيجة لتوافر ظروف متثل خطرا عىل حقوق اخلصم ٔاو حتقق من ٕاتباع إالجراءات العادية للتقايض نتيجة لتوافر ظروف متثل خطرا عىل حقوق اخلصم ٔاو حتقق من ٕاتباع إالجراءات العادية للتقايض نتيجة لتوافر ظروف متثل خطرا عىل حقوق اخلصم ٔاو 

        ....ههههضمن رضرا قد يتعذر تداركه وٕاصالحضمن رضرا قد يتعذر تداركه وٕاصالحضمن رضرا قد يتعذر تداركه وٕاصالحضمن رضرا قد يتعذر تداركه وٕاصالحتتتتتتتت
قد يتعذر أو يصعب قد يتعذر أو يصعب قد يتعذر أو يصعب قد يتعذر أو يصعب     اااايتضمن رضريتضمن رضريتضمن رضريتضمن رضرر دامه ر دامه ر دامه ر دامه اذ ٕاجراء وقيت يربره خطاذ ٕاجراء وقيت يربره خطاذ ٕاجراء وقيت يربره خطاذ ٕاجراء وقيت يربره خططلب اختطلب اختطلب اختطلب اخت: " : " : " : " بأنهبأنهبأنهبأنه    ٔايضأايضأايضأايضاكام عرف كام عرف كام عرف كام عرف 

        ."."."."    ٕازالته ٕاذا جلأ اخلصوم ٕاىل احملامك ٕ�جراءات ا9عوى العاديةٕازالته ٕاذا جلأ اخلصوم ٕاىل احملامك ٕ�جراءات ا9عوى العاديةٕازالته ٕاذا جلأ اخلصوم ٕاىل احملامك ٕ�جراءات ا9عوى العاديةٕازالته ٕاذا جلأ اخلصوم ٕاىل احملامك ٕ�جراءات ا9عوى العادية
وان اكن وان اكن وان اكن وان اكن  ( urgence peril ) ( urgence peril ) ( urgence peril ) ( urgence peril )    طرطرطرطرواخلواخلواخلواخلسـتعجال سـتعجال سـتعجال سـتعجال {{{{وجند معظم التعريفات السابقة تتلكم عن وجند معظم التعريفات السابقة تتلكم عن وجند معظم التعريفات السابقة تتلكم عن وجند معظم التعريفات السابقة تتلكم عن 

بني السبب واملتسبب، الن بني السبب واملتسبب، الن بني السبب واملتسبب، الن بني السبب واملتسبب، الن     ااااتعريف {سـتعجال بأنه اخلطر يعد تعريفا غري دقيق ويتضمن خلطتعريف {سـتعجال بأنه اخلطر يعد تعريفا غري دقيق ويتضمن خلطتعريف {سـتعجال بأنه اخلطر يعد تعريفا غري دقيق ويتضمن خلطتعريف {سـتعجال بأنه اخلطر يعد تعريفا غري دقيق ويتضمن خلط
فاالسـتعجال هو فاالسـتعجال هو فاالسـتعجال هو فاالسـتعجال هو     ر،ر،ر،ر،جال هو مسبب أو نتيجة لوجود اخلطجال هو مسبب أو نتيجة لوجود اخلطجال هو مسبب أو نتيجة لوجود اخلطجال هو مسبب أو نتيجة لوجود اخلطاخلطر هو سبب {سـتعجال و{سـتعاخلطر هو سبب {سـتعجال و{سـتعاخلطر هو سبب {سـتعجال و{سـتعاخلطر هو سبب {سـتعجال و{سـتع

من اخلطر الناجت عن التأخري أو من فوات الوقت، قبل احلصول عىل امحلاية من اخلطر الناجت عن التأخري أو من فوات الوقت، قبل احلصول عىل امحلاية من اخلطر الناجت عن التأخري أو من فوات الوقت، قبل احلصول عىل امحلاية من اخلطر الناجت عن التأخري أو من فوات الوقت، قبل احلصول عىل امحلاية     أ أ أ أ حا] قانونية تنشحا] قانونية تنشحا] قانونية تنشحا] قانونية تنش
القضائية املوضوعية، ويو9 اخلطر احلاجة امللحة ٕاىل حامية قضائية عاجd يمت مبقتضاها تفادي وقوع القضائية املوضوعية، ويو9 اخلطر احلاجة امللحة ٕاىل حامية قضائية عاجd يمت مبقتضاها تفادي وقوع القضائية املوضوعية، ويو9 اخلطر احلاجة امللحة ٕاىل حامية قضائية عاجd يمت مبقتضاها تفادي وقوع القضائية املوضوعية، ويو9 اخلطر احلاجة امللحة ٕاىل حامية قضائية عاجd يمت مبقتضاها تفادي وقوع 

        ....الرضر �حلقوق أو املراكز القانونية اليت يراد احملافظة علهياالرضر �حلقوق أو املراكز القانونية اليت يراد احملافظة علهياالرضر �حلقوق أو املراكز القانونية اليت يراد احملافظة علهياالرضر �حلقوق أو املراكز القانونية اليت يراد احملافظة علهيا
    ....خطر ورضرخطر ورضرخطر ورضرخطر ورضرو و و و حا] حا] حا] حا] ويربر هذا التعريف ثالثة عنارص يه ويربر هذا التعريف ثالثة عنارص يه ويربر هذا التعريف ثالثة عنارص يه ويربر هذا التعريف ثالثة عنارص يه 

        ::::من Bحية {سـتعجال كحا]من Bحية {سـتعجال كحا]من Bحية {سـتعجال كحا]من Bحية {سـتعجال كحا] •
جل حاميته، جل حاميته، جل حاميته، جل حاميته، أ أ أ أ �حلق و�9عوى املرفوعة من �حلق و�9عوى املرفوعة من �حلق و�9عوى املرفوعة من �حلق و�9عوى املرفوعة من     ةةةةفان حا] {سـتعجال تسـمتد كياهنا من الظروف احمليطفان حا] {سـتعجال تسـمتد كياهنا من الظروف احمليطفان حا] {سـتعجال تسـمتد كياهنا من الظروف احمليطفان حا] {سـتعجال تسـمتد كياهنا من الظروف احمليط

ٔالمن ٕارادة اخلصوم والوصف ا�ي خيلعونه عىل منازعهتم، وبذD فال يوجد اسـتعجال Þرد رغبة ٔالمن ٕارادة اخلصوم والوصف ا�ي خيلعونه عىل منازعهتم، وبذD فال يوجد اسـتعجال Þرد رغبة ٔالمن ٕارادة اخلصوم والوصف ا�ي خيلعونه عىل منازعهتم، وبذD فال يوجد اسـتعجال Þرد رغبة ٔالمن ٕارادة اخلصوم والوصف ا�ي خيلعونه عىل منازعهتم، وبذD فال يوجد اسـتعجال Þرد رغبة 
        ....مسـتعجل لطلباتهمسـتعجل لطلباتهمسـتعجل لطلباتهمسـتعجل لطلباتهاخلصم رافع ا9عوى يف احلصول عىل حمك اخلصم رافع ا9عوى يف احلصول عىل حمك اخلصم رافع ا9عوى يف احلصول عىل حمك اخلصم رافع ا9عوى يف احلصول عىل حمك 

وتتغري حا] {سـتعجال من قضية ٔالخرى وتتأثر بظروف الزمان واملاكن وتتالزم مع التطور وتتغري حا] {سـتعجال من قضية ٔالخرى وتتأثر بظروف الزمان واملاكن وتتالزم مع التطور وتتغري حا] {سـتعجال من قضية ٔالخرى وتتأثر بظروف الزمان واملاكن وتتالزم مع التطور وتتغري حا] {سـتعجال من قضية ٔالخرى وتتأثر بظروف الزمان واملاكن وتتالزم مع التطور 
{جäعي يف أالوساط وأالزمنة اãتلفة وال يوجد معيار Zبت لتقديرها ويمت توافرها يف لك قضية {جäعي يف أالوساط وأالزمنة اãتلفة وال يوجد معيار Zبت لتقديرها ويمت توافرها يف لك قضية {جäعي يف أالوساط وأالزمنة اãتلفة وال يوجد معيار Zبت لتقديرها ويمت توافرها يف لك قضية {جäعي يف أالوساط وأالزمنة اãتلفة وال يوجد معيار Zبت لتقديرها ويمت توافرها يف لك قضية 

        ....، ويسـتخلص القايض حا] {سـتعجال من وقائع ا9عوى وظروفها، ويسـتخلص القايض حا] {سـتعجال من وقائع ا9عوى وظروفها، ويسـتخلص القايض حا] {سـتعجال من وقائع ا9عوى وظروفها، ويسـتخلص القايض حا] {سـتعجال من وقائع ا9عوى وظروفهاةةةةعىل حدعىل حدعىل حدعىل حد

        من Bحية اخلطر كسبب لالسـتعجالمن Bحية اخلطر كسبب لالسـتعجالمن Bحية اخلطر كسبب لالسـتعجالمن Bحية اخلطر كسبب لالسـتعجال         •
ويقصد به اخلطر يف التأخري ٔاو اخلشـية من فوات الوقت قبل حتقق امحلاية الوقتية للحق ٔاو املركز ويقصد به اخلطر يف التأخري ٔاو اخلشـية من فوات الوقت قبل حتقق امحلاية الوقتية للحق ٔاو املركز ويقصد به اخلطر يف التأخري ٔاو اخلشـية من فوات الوقت قبل حتقق امحلاية الوقتية للحق ٔاو املركز ويقصد به اخلطر يف التأخري ٔاو اخلشـية من فوات الوقت قبل حتقق امحلاية الوقتية للحق ٔاو املركز 

    ....القانوينالقانوينالقانوينالقانوين
        ::::وجيب أن يكون اخلطر ا�ي يو9 {سـتعجالوجيب أن يكون اخلطر ا�ي يو9 {سـتعجالوجيب أن يكون اخلطر ا�ي يو9 {سـتعجالوجيب أن يكون اخلطر ا�ي يو9 {سـتعجال
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فان مل يكن كذD زالت حا] {سـتعجال وال اثر لالسـتعجال يف حا] اخلطر فان مل يكن كذD زالت حا] {سـتعجال وال اثر لالسـتعجال يف حا] اخلطر فان مل يكن كذD زالت حا] {سـتعجال وال اثر لالسـتعجال يف حا] اخلطر فان مل يكن كذD زالت حا] {سـتعجال وال اثر لالسـتعجال يف حا] اخلطر     ::::حقيقياحقيقياحقيقياحقيقيا �
        الومهيالومهيالومهيالومهي

فٕاذا زال اخلطر ا�ي اكن يوشك أن يوقع رضرا بليغا زال رشط فٕاذا زال اخلطر ا�ي اكن يوشك أن يوقع رضرا بليغا زال رشط فٕاذا زال اخلطر ا�ي اكن يوشك أن يوقع رضرا بليغا زال رشط فٕاذا زال اخلطر ا�ي اكن يوشك أن يوقع رضرا بليغا زال رشط     : ( actuel ): ( actuel ): ( actuel ): ( actuel )    حاالحاالحاالحاال �
    ....{سـتعجال{سـتعجال{سـتعجال{سـتعجال

ٔاي مؤثرا ومنتجا ويكون كذD ٕاذا اكن من شان اسـمتراره ٔاي مؤثرا ومنتجا ويكون كذD ٕاذا اكن من شان اسـمتراره ٔاي مؤثرا ومنتجا ويكون كذD ٕاذا اكن من شان اسـمتراره ٔاي مؤثرا ومنتجا ويكون كذD ٕاذا اكن من شان اسـمتراره     : ( imminent ): ( imminent ): ( imminent ): ( imminent )    حمدقاحمدقاحمدقاحمدقا     �
        ....ٔاو املركز القانوين، واكن دفعه أو درؤه ال حيمتل {نتظارٔاو املركز القانوين، واكن دفعه أو درؤه ال حيمتل {نتظارٔاو املركز القانوين، واكن دفعه أو درؤه ال حيمتل {نتظارٔاو املركز القانوين، واكن دفعه أو درؤه ال حيمتل {نتظار    ،،،،أالرضار �حلقأالرضار �حلقأالرضار �حلقأالرضار �حلق

        :::: ( le préjudice ) ( le préjudice ) ( le préjudice ) ( le préjudice )    من Bحية الرضرمن Bحية الرضرمن Bحية الرضرمن Bحية الرضر •
ب أن يكون الرضر مسـتقبال ووشـيك الوقوع، وال يلزم أن يكون قد حتقق وٕاال زالت عd ب أن يكون الرضر مسـتقبال ووشـيك الوقوع، وال يلزم أن يكون قد حتقق وٕاال زالت عd ب أن يكون الرضر مسـتقبال ووشـيك الوقوع، وال يلزم أن يكون قد حتقق وٕاال زالت عd ب أن يكون الرضر مسـتقبال ووشـيك الوقوع، وال يلزم أن يكون قد حتقق وٕاال زالت عd جيجيجيجي

امحلاية الوقتية املسـتعجd، الن الوظيفة الوقائية للقضاء املسـتعجل يه حامية الطالب من رضر امحلاية الوقتية املسـتعجd، الن الوظيفة الوقائية للقضاء املسـتعجل يه حامية الطالب من رضر امحلاية الوقتية املسـتعجd، الن الوظيفة الوقائية للقضاء املسـتعجل يه حامية الطالب من رضر امحلاية الوقتية املسـتعجd، الن الوظيفة الوقائية للقضاء املسـتعجل يه حامية الطالب من رضر 
        ....ل أو حتققل أو حتققل أو حتققل أو حتققااااحممتل، و ليست غاية جزائية تسـهتدف ٕازا] رضر ححممتل، و ليست غاية جزائية تسـهتدف ٕازا] رضر ححممتل، و ليست غاية جزائية تسـهتدف ٕازا] رضر ححممتل، و ليست غاية جزائية تسـهتدف ٕازا] رضر ح

   
  : يا!ستعجال خصائص القضاء

    ::::يمتزي مبجموعة من اخلصائص نذكر مهنايمتزي مبجموعة من اخلصائص نذكر مهنايمتزي مبجموعة من اخلصائص نذكر مهنايمتزي مبجموعة من اخلصائص نذكر مهناو و و و 
يف أ\م العطل وحىت يف أ\م العطل وحىت يف أ\م العطل وحىت يف أ\م العطل وحىت     تتتتفقد خول املرشع للقايض ٕاماكنية البفقد خول املرشع للقايض ٕاماكنية البفقد خول املرشع للقايض ٕاماكنية البفقد خول املرشع للقايض ٕاماكنية الب: : : : الرسعة يف ٕاصدار أالوامرالرسعة يف ٕاصدار أالوامرالرسعة يف ٕاصدار أالوامرالرسعة يف ٕاصدار أالوامر ....1111

قبل تقييد امللف سواء أاكن متواجدا مبقر احملمكة ٔاو ببيته ،ودون أن يقوم �سـتدعاء اخلصوم قبل تقييد امللف سواء أاكن متواجدا مبقر احملمكة ٔاو ببيته ،ودون أن يقوم �سـتدعاء اخلصوم قبل تقييد امللف سواء أاكن متواجدا مبقر احملمكة ٔاو ببيته ،ودون أن يقوم �سـتدعاء اخلصوم قبل تقييد امللف سواء أاكن متواجدا مبقر احملمكة ٔاو ببيته ،ودون أن يقوم �سـتدعاء اخلصوم 
        ....وذD يف حا] {سـتعجال القصوىوذD يف حا] {سـتعجال القصوىوذD يف حا] {سـتعجال القصوىوذD يف حا] {سـتعجال القصوى

وبذD راجع لبطئ املسطرة الكتابية وا�ي يتناىف وطبيعة القضاء وبذD راجع لبطئ املسطرة الكتابية وا�ي يتناىف وطبيعة القضاء وبذD راجع لبطئ املسطرة الكتابية وا�ي يتناىف وطبيعة القضاء وبذD راجع لبطئ املسطرة الكتابية وا�ي يتناىف وطبيعة القضاء : : : : املسطرة الشفويةاملسطرة الشفويةاملسطرة الشفويةاملسطرة الشفويةاعäد اعäد اعäد اعäد  ....2222
{سـتعجايل ا�ي يتطلب الرسعة يف ٕاصدار أالوامر وهذا بطبيعة احلال ال مينع اخلصوم {سـتعجايل ا�ي يتطلب الرسعة يف ٕاصدار أالوامر وهذا بطبيعة احلال ال مينع اخلصوم {سـتعجايل ا�ي يتطلب الرسعة يف ٕاصدار أالوامر وهذا بطبيعة احلال ال مينع اخلصوم {سـتعجايل ا�ي يتطلب الرسعة يف ٕاصدار أالوامر وهذا بطبيعة احلال ال مينع اخلصوم 

        ....من إالدالء مبرافعهتم يف شلك مذكرات ومسـتنتجات وتأكيدها شفو\ من إالدالء مبرافعهتم يف شلك مذكرات ومسـتنتجات وتأكيدها شفو\ من إالدالء مبرافعهتم يف شلك مذكرات ومسـتنتجات وتأكيدها شفو\ من إالدالء مبرافعهتم يف شلك مذكرات ومسـتنتجات وتأكيدها شفو\ 
ٕان اختصاص قايض املسـتعجd يمتثل ٕان اختصاص قايض املسـتعجd يمتثل ٕان اختصاص قايض املسـتعجd يمتثل ٕان اختصاص قايض املسـتعجd يمتثل : : : : العامالعامالعامالعام    اختصاص قايض أالمور املسـتعجd من النظاماختصاص قايض أالمور املسـتعجd من النظاماختصاص قايض أالمور املسـتعجd من النظاماختصاص قايض أالمور املسـتعجd من النظام ....3333

ق ٕا م ت ٕا م ق ٕا م ت ٕا م ق ٕا م ت ٕا م ق ٕا م ت ٕا م     وما بعدهاوما بعدهاوما بعدهاوما بعدها    232232232232املواد   املواد   املواد   املواد   يف الطلبات اليت حددت رشوطها مبقتىض يف الطلبات اليت حددت رشوطها مبقتىض يف الطلبات اليت حددت رشوطها مبقتىض يف الطلبات اليت حددت رشوطها مبقتىض     تتتتيف البيف البيف البيف الب
        ....حد الرشوط يتعني ا9فع بعدم {ختصاصحد الرشوط يتعني ا9فع بعدم {ختصاصحد الرشوط يتعني ا9فع بعدم {ختصاصحد الرشوط يتعني ا9فع بعدم {ختصاصأ أ أ أ لتايل لكام خلت هذه الطلبات من لتايل لكام خلت هذه الطلبات من لتايل لكام خلت هذه الطلبات من لتايل لكام خلت هذه الطلبات من و �و �و �و �

مشمو] �لنفاذ املعجل بقوة القانون مشمو] �لنفاذ املعجل بقوة القانون مشمو] �لنفاذ املعجل بقوة القانون مشمو] �لنفاذ املعجل بقوة القانون     تتتتجعلجعلجعلجعلٕاذ ٕاذ ٕاذ ٕاذ : : : : أالوامر {سـتعجالية مشمو] �لنفاذ املعجلأالوامر {سـتعجالية مشمو] �لنفاذ املعجلأالوامر {سـتعجالية مشمو] �لنفاذ املعجلأالوامر {سـتعجالية مشمو] �لنفاذ املعجل ....4444
        ....ٕا م ت ٕا م نصت عىل أهنا ميكن تنفيذها ويه عىل شلك مسودةٕا م ت ٕا م نصت عىل أهنا ميكن تنفيذها ويه عىل شلك مسودةٕا م ت ٕا م نصت عىل أهنا ميكن تنفيذها ويه عىل شلك مسودةٕا م ت ٕا م نصت عىل أهنا ميكن تنفيذها ويه عىل شلك مسودة    238238238238بل ٕان املادة بل ٕان املادة بل ٕان املادة بل ٕان املادة 

�السـتئناف �السـتئناف �السـتئناف �السـتئناف     الطعن فهياالطعن فهياالطعن فهياالطعن فهيا    املرشعاملرشعاملرشعاملرشع    أجازأجازأجازأجازٕاذ ٕاذ ٕاذ ٕاذ : : : : سـتئنافسـتئنافسـتئنافسـتئنافأالوامر {سـتعجالية ال تقبل الطعن �الأالوامر {سـتعجالية ال تقبل الطعن �الأالوامر {سـتعجالية ال تقبل الطعن �الأالوامر {سـتعجالية ال تقبل الطعن �ال ....5555
        ٕا م ت ٕا مٕا م ت ٕا مٕا م ت ٕا مٕا م ت ٕا م    238238238238مثانية أ\م طبقا للامدة مثانية أ\م طبقا للامدة مثانية أ\م طبقا للامدة مثانية أ\م طبقا للامدة ها ٕاىل ها ٕاىل ها ٕاىل ها ٕاىل جل اسـتئناف جل اسـتئناف جل اسـتئناف جل اسـتئناف أ أ أ أ وقرص وقرص وقرص وقرص 
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عند اختالل العند اختالل العند اختالل العند اختالل الزنزنزنزناع للرشوط اع للرشوط اع للرشوط اع للرشوط : : : : أمر قايض أالمور املسـتعجd �ٕالحا] عىل اجلهة اãتصةأمر قايض أالمور املسـتعجd �ٕالحا] عىل اجلهة اãتصةأمر قايض أالمور املسـتعجd �ٕالحا] عىل اجلهة اãتصةأمر قايض أالمور املسـتعجd �ٕالحا] عىل اجلهة اãتصةال يال يال يال ي ....6666
dالالزمة السـتصدار أمر اسـتعجايل من قايض أالمور املسـتعجdالالزمة السـتصدار أمر اسـتعجايل من قايض أالمور املسـتعجdالالزمة السـتصدار أمر اسـتعجايل من قايض أالمور املسـتعجdوجب هذا عىل أالخري وجب هذا عىل أالخري وجب هذا عىل أالخري وجب هذا عىل أالخري     ،،،،الالزمة السـتصدار أمر اسـتعجايل من قايض أالمور املسـتعج

        ....دون ٔان حييل امللف ٕاىل اجلهة اãتصةدون ٔان حييل امللف ٕاىل اجلهة اãتصةدون ٔان حييل امللف ٕاىل اجلهة اãتصةدون ٔان حييل امللف ٕاىل اجلهة اãتصة    ،،،،يف الطلبيف الطلبيف الطلبيف الطلب    تتتتالترصالترصالترصالترصحيحيحيحي بعدم اختصاصه للب بعدم اختصاصه للب بعدم اختصاصه للب بعدم اختصاصه للب
  

 .القضاء العاديتمييز القضاء ا!ستعجالي عن 
املادة الثانية من ٕا املادة الثانية من ٕا املادة الثانية من ٕا املادة الثانية من ٕا املقررة يف املقررة يف املقررة يف املقررة يف     الرشوطالرشوطالرشوطالرشوط    ٕاال يف ا9عاوي اليت تتوفر فهيإاال يف ا9عاوي اليت تتوفر فهيإاال يف ا9عاوي اليت تتوفر فهيإاال يف ا9عاوي اليت تتوفر فهيا    تتتتٕان القضاء إالسـتعجايل ال يبٕان القضاء إالسـتعجايل ال يبٕان القضاء إالسـتعجايل ال يبٕان القضاء إالسـتعجايل ال يب

ويه أالهلية والصفة واملصلحة، ٕاال انه يمتزي �شويه أالهلية والصفة واملصلحة، ٕاال انه يمتزي �شويه أالهلية والصفة واملصلحة، ٕاال انه يمتزي �شويه أالهلية والصفة واملصلحة، ٕاال انه يمتزي �شرترترترتاط عنرص {سـتعجال وعدم املسااط عنرص {سـتعجال وعدم املسااط عنرص {سـتعجال وعدم املسااط عنرص {سـتعجال وعدم املساسسسس    م ت ٕا م م ت ٕا م م ت ٕا م م ت ٕا م 
يف أغلب يف أغلب يف أغلب يف أغلب     ومن حيث املسطرة املتبعة فالقضاء {سـتعجايل يأخذ �ملسطرة الشفويةومن حيث املسطرة املتبعة فالقضاء {سـتعجايل يأخذ �ملسطرة الشفويةومن حيث املسطرة املتبعة فالقضاء {سـتعجايل يأخذ �ملسطرة الشفويةومن حيث املسطرة املتبعة فالقضاء {سـتعجايل يأخذ �ملسطرة الشفوية    ،،،،الالالالزنزنزنزناعاعاعاع    جبجبجبجبوهروهروهروهر

    ،،،،املامرسةاملامرسةاملامرسةاملامرسةأالحيان متاشـيا مع طبيعته ٔاو قد يأخذ املسطرة الكتابية ٕان اكن يف املوضوع من يتقن تأالحيان متاشـيا مع طبيعته ٔاو قد يأخذ املسطرة الكتابية ٕان اكن يف املوضوع من يتقن تأالحيان متاشـيا مع طبيعته ٔاو قد يأخذ املسطرة الكتابية ٕان اكن يف املوضوع من يتقن تأالحيان متاشـيا مع طبيعته ٔاو قد يأخذ املسطرة الكتابية ٕان اكن يف املوضوع من يتقن ت����    
ٕا م ت ٕا م نصت عىل أنه ميكن التأجيل ٕا م ت ٕا م نصت عىل أنه ميكن التأجيل ٕا م ت ٕا م نصت عىل أنه ميكن التأجيل ٕا م ت ٕا م نصت عىل أنه ميكن التأجيل     232323237777غالبا وٕان اكنت املادة غالبا وٕان اكنت املادة غالبا وٕان اكنت املادة غالبا وٕان اكنت املادة     ٔالوامر قاض فردٔالوامر قاض فردٔالوامر قاض فردٔالوامر قاض فرد����    تتتتويبويبويبويب

ومسطرته تمتزي برسعهتا اومسطرته تمتزي برسعهتا اومسطرته تمتزي برسعهتا اومسطرته تمتزي برسعهتا اننننسجاما سجاما سجاما سجاما     ،،،،لعرض القضية عىل التشكيd ولكننا نرى أن ذD هو {سـتثناءلعرض القضية عىل التشكيd ولكننا نرى أن ذD هو {سـتثناءلعرض القضية عىل التشكيd ولكننا نرى أن ذD هو {سـتثناءلعرض القضية عىل التشكيd ولكننا نرى أن ذD هو {سـتثناء
ويه بذD عكس املسطرة املتبعة أمام القضاء املوضوعي ا�ي يمتزي ببويه بذD عكس املسطرة املتبعة أمام القضاء املوضوعي ا�ي يمتزي ببويه بذD عكس املسطرة املتبعة أمام القضاء املوضوعي ا�ي يمتزي ببويه بذD عكس املسطرة املتبعة أمام القضاء املوضوعي ا�ي يمتزي ببططططء مسطرته ء مسطرته ء مسطرته ء مسطرته     ههههمع أهدافمع أهدافمع أهدافمع أهداف

وهكذا فالقضاء {سـتعجايل يأخذ بنظام وهكذا فالقضاء {سـتعجايل يأخذ بنظام وهكذا فالقضاء {سـتعجايل يأخذ بنظام وهكذا فالقضاء {سـتعجايل يأخذ بنظام     ،،،،ظلوم تطبيقا للقانونظلوم تطبيقا للقانونظلوم تطبيقا للقانونظلوم تطبيقا للقانون ٕانصاف امل ٕانصاف امل ٕانصاف امل ٕانصاف املبسبب احلرص عىلبسبب احلرص عىلبسبب احلرص عىلبسبب احلرص عىل
خالفا للقضاء خالفا للقضاء خالفا للقضاء خالفا للقضاء     ،،،، املسـتعجالت يعد أمرا وليس حكام املسـتعجالت يعد أمرا وليس حكام املسـتعجالت يعد أمرا وليس حكام املسـتعجالت يعد أمرا وليس حكامالقضاء الفردي ٕاذ أن القرار ا�ي يصدره قايضالقضاء الفردي ٕاذ أن القرار ا�ي يصدره قايضالقضاء الفردي ٕاذ أن القرار ا�ي يصدره قايضالقضاء الفردي ٕاذ أن القرار ا�ي يصدره قايض

        ....    وٕان مل تكن هذه املصطلحات حمل اتفاق غالباوٕان مل تكن هذه املصطلحات حمل اتفاق غالباوٕان مل تكن هذه املصطلحات حمل اتفاق غالباوٕان مل تكن هذه املصطلحات حمل اتفاق غالبا    اااامجلمجلمجلمجلاعي ا�ي يصدر قرارااعي ا�ي يصدر قرارااعي ا�ي يصدر قرارااعي ا�ي يصدر قرارا
لكوهنا ال تفصل لكوهنا ال تفصل لكوهنا ال تفصل لكوهنا ال تفصل     ،،،،ادرة عنه تعد من أالوامر الوقتيةادرة عنه تعد من أالوامر الوقتيةادرة عنه تعد من أالوامر الوقتيةادرة عنه تعد من أالوامر الوقتيةالصالصالصالصومما ميزي القضاء {سـتعجايل ٔايضا أن أالوامر ومما ميزي القضاء {سـتعجايل ٔايضا أن أالوامر ومما ميزي القضاء {سـتعجايل ٔايضا أن أالوامر ومما ميزي القضاء {سـتعجايل ٔايضا أن أالوامر 

ٕا م ٕا م ٕا م ٕا م     245245245245طبقا للامدة طبقا للامدة طبقا للامدة طبقا للامدة     ما تغريت الظروف احمليطة �لما تغريت الظروف احمليطة �لما تغريت الظروف احمليطة �لما تغريت الظروف احمليطة �لزنزنزنزناعاعاعاعو�لتايل ميكن تعديلها ٕاذا و�لتايل ميكن تعديلها ٕاذا و�لتايل ميكن تعديلها ٕاذا و�لتايل ميكن تعديلها ٕاذا     ،،،،يف جوهر اليف جوهر اليف جوهر اليف جوهر الزنزنزنزناعاعاعاع
ي فاصd يف جوهر الي فاصd يف جوهر الي فاصd يف جوهر الي فاصd يف جوهر الزنزنزنزن        ،،،،ت ٕا مت ٕا مت ٕا مت ٕا م         ....اعاعاعاععكس أالحاكم اليت تصدر عن احملامك املوضوعية فهعكس أالحاكم اليت تصدر عن احملامك املوضوعية فهعكس أالحاكم اليت تصدر عن احملامك املوضوعية فهعكس أالحاكم اليت تصدر عن احملامك املوضوعية فهــــ

فالرسعة مففالرسعة مففالرسعة مففالرسعة مفرترترترتضة يف ضة يف ضة يف ضة يف     ،،،،اخلطر احملدق �حلقوق واملصااخلطر احملدق �حلقوق واملصااخلطر احملدق �حلقوق واملصااخلطر احملدق �حلقوق واملصاحلحلحلحل    ررررن {سـتعجال يسـتوجب رضورة توافن {سـتعجال يسـتوجب رضورة توافن {سـتعجال يسـتوجب رضورة توافن {سـتعجال يسـتوجب رضورة توافأ أ أ أ كام كام كام كام 
" " " " وخصوصا يف املادة اليت تنص عىل أنه وخصوصا يف املادة اليت تنص عىل أنه وخصوصا يف املادة اليت تنص عىل أنه وخصوصا يف املادة اليت تنص عىل أنه     ،،،،مجيع ا9عاوى حسـمجيع ا9عاوى حسـمجيع ا9عاوى حسـمجيع ا9عاوى حسـ���� يسـتفاد من مقتضيات متفرقة  يسـتفاد من مقتضيات متفرقة  يسـتفاد من مقتضيات متفرقة  يسـتفاد من مقتضيات متفرقة 

 dيفصل يف القضية فورا ٔاو تؤجل ٕاىل جلسة مقب dيفصل يف القضية فورا ٔاو تؤجل ٕاىل جلسة مقب dيفصل يف القضية فورا ٔاو تؤجل ٕاىل جلسة مقب dلهذا وجب عدم اخلللهذا وجب عدم اخلللهذا وجب عدم اخلللهذا وجب عدم اخللطططط بني {سـتعجال  بني {سـتعجال  بني {سـتعجال  بني {سـتعجال     """"............................يفصل يف القضية فورا ٔاو تؤجل ٕاىل جلسة مقب
        ....للللأو {سـتعجاأو {سـتعجاأو {سـتعجاأو {سـتعجا    ،،،،يف ا9عوى عىل الرسعةيف ا9عوى عىل الرسعةيف ا9عوى عىل الرسعةيف ا9عوى عىل الرسعة    تتتتوالبوالبوالبوالب
        

        
 : : : : {سـتعجال{سـتعجال{سـتعجال{سـتعجال    رقابة احملمكة العليا لرشوط دعوىرقابة احملمكة العليا لرشوط دعوىرقابة احملمكة العليا لرشوط دعوىرقابة احملمكة العليا لرشوط دعوى
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::::رشوط ا9عوى ويه نوعانرشوط ا9عوى ويه نوعانرشوط ا9عوى ويه نوعانرشوط ا9عوى ويه نوعان    تراقب احملمكة العلياتراقب احملمكة العلياتراقب احملمكة العلياتراقب احملمكة العليا  

        ::::ممممثثثثلللل    الرشوط الشلكية لقبول ا9عوى إالسـتعجاليةالرشوط الشلكية لقبول ا9عوى إالسـتعجاليةالرشوط الشلكية لقبول ا9عوى إالسـتعجاليةالرشوط الشلكية لقبول ا9عوى إالسـتعجالية: : : : ٔاوال ٔاوال ٔاوال ٔاوال 
        ::::املصلحاملصلحاملصلحاملصلحــــةةةة    ----        أ أ أ أ 

    """"    ال دعوى بغري مصلحةال دعوى بغري مصلحةال دعوى بغري مصلحةال دعوى بغري مصلحة    """"جيب أن تكون لرافع ا9عوى املسـتعجd مصلحة يف رفعها، تكريسا ملبدأ جيب أن تكون لرافع ا9عوى املسـتعجd مصلحة يف رفعها، تكريسا ملبدأ جيب أن تكون لرافع ا9عوى املسـتعجd مصلحة يف رفعها، تكريسا ملبدأ جيب أن تكون لرافع ا9عوى املسـتعجd مصلحة يف رفعها، تكريسا ملبدأ 
papapapassss d d d d’’’’intérintérintérintérêêêêt pat pat pat passss    dddd’’’’actiactiactiactioooonnnn     أنه يتعني أن يكون لرافع ا9عوى منفعة قانونية Dأنه يتعني أن يكون لرافع ا9عوى منفعة قانونية ، و يعين ذ Dأنه يتعني أن يكون لرافع ا9عوى منفعة قانونية ، و يعين ذ Dأنه يتعني أن يكون لرافع ا9عوى منفعة قانونية ، و يعين ذ Dو يعين ذ ،

يتحصل علهيا من وراء رفع هذه ا9عوى سواء اكنت هذه املنفعة مادية ٔاو أدبية ذات قيتحصل علهيا من وراء رفع هذه ا9عوى سواء اكنت هذه املنفعة مادية ٔاو أدبية ذات قيتحصل علهيا من وراء رفع هذه ا9عوى سواء اكنت هذه املنفعة مادية ٔاو أدبية ذات قيتحصل علهيا من وراء رفع هذه ا9عوى سواء اكنت هذه املنفعة مادية ٔاو أدبية ذات قميميميمية كثرية أم ة كثرية أم ة كثرية أم ة كثرية أم 
dقليdقليdقليdقلي    ....    

رافع دعوى رافع دعوى رافع دعوى رافع دعوى حا] حىت تقبل دعواه أي يكون حق حا] حىت تقبل دعواه أي يكون حق حا] حىت تقبل دعواه أي يكون حق حا] حىت تقبل دعواه أي يكون حق تكون مصلحة رافع ا9عوى قاتكون مصلحة رافع ا9عوى قاتكون مصلحة رافع ا9عوى قاتكون مصلحة رافع ا9عوى قامئمئمئمئة و ة و ة و ة و     و أالصل أنو أالصل أنو أالصل أنو أالصل أن
، لكن ، لكن ، لكن ، لكن تحقق املربر لاللتجاء ٕاىل القضاءتحقق املربر لاللتجاء ٕاىل القضاءتحقق املربر لاللتجاء ٕاىل القضاءتحقق املربر لاللتجاء ٕاىل القضاءأو حصلت منازعة بشأنه في أو حصلت منازعة بشأنه في أو حصلت منازعة بشأنه في أو حصلت منازعة بشأنه في     ههههحقحقحقحق    املسـتعجd قد اعتدي عىلاملسـتعجd قد اعتدي عىلاملسـتعجd قد اعتدي عىلاملسـتعجd قد اعتدي عىل

جيوز اسـتثناء قبول ا9عوى رجيوز اسـتثناء قبول ا9عوى رجيوز اسـتثناء قبول ا9عوى رجيوز اسـتثناء قبول ا9عوى رمغمغمغمغ أن املصلحة غري حا] وذD بغرض دفع رضر حمدق أو إالسـتي أن املصلحة غري حا] وذD بغرض دفع رضر حمدق أو إالسـتي أن املصلحة غري حا] وذD بغرض دفع رضر حمدق أو إالسـتي أن املصلحة غري حا] وذD بغرض دفع رضر حمدق أو إالسـتيثثثثاق اق اق اق 
ٔان املنازعة ٔان املنازعة ٔان املنازعة ٔان املنازعة     دليدليدليدلي���� عند ال عند ال عند ال عند الزنزنزنزناع فيه ، فيجوز قبول ٕاثبات احلا] املسـتعجd راع فيه ، فيجوز قبول ٕاثبات احلا] املسـتعجd راع فيه ، فيجوز قبول ٕاثبات احلا] املسـتعجd راع فيه ، فيجوز قبول ٕاثبات احلا] املسـتعجd رمغمغمغمغفوات فوات فوات فوات حلق خيحلق خيحلق خيحلق خيىشىشىشىش    

املوضوعية مل تنشب �لفعل و ذD خشـية ٔان يؤدي فوات الوقت و{نتظار ٕاىل حني رفع دعوى املوضوعية مل تنشب �لفعل و ذD خشـية ٔان يؤدي فوات الوقت و{نتظار ٕاىل حني رفع دعوى املوضوعية مل تنشب �لفعل و ذD خشـية ٔان يؤدي فوات الوقت و{نتظار ٕاىل حني رفع دعوى املوضوعية مل تنشب �لفعل و ذD خشـية ٔان يؤدي فوات الوقت و{نتظار ٕاىل حني رفع دعوى 
    ....    2222فقرة فقرة فقرة فقرة     232323237777طبقا للامدة طبقا للامدة طبقا للامدة طبقا للامدة     املوضوع ٕاىل ضياع املعامل املراد ٕاثبات حااملوضوع ٕاىل ضياع املعامل املراد ٕاثبات حااملوضوع ٕاىل ضياع املعامل املراد ٕاثبات حااملوضوع ٕاىل ضياع املعامل املراد ٕاثبات حاللللهتاهتاهتاهتا

 هو  هو  هو  هو فٕاذا رفعت دعوى أمام القضاء املسـتعجل دون توفرها عىل رشط املصلحة اكنت غري مقبو] كامفٕاذا رفعت دعوى أمام القضاء املسـتعجل دون توفرها عىل رشط املصلحة اكنت غري مقبو] كامفٕاذا رفعت دعوى أمام القضاء املسـتعجل دون توفرها عىل رشط املصلحة اكنت غري مقبو] كامفٕاذا رفعت دعوى أمام القضاء املسـتعجل دون توفرها عىل رشط املصلحة اكنت غري مقبو] كام
�لتثبت من ٔان ظواهر أالمور وظواهر �لتثبت من ٔان ظواهر أالمور وظواهر �لتثبت من ٔان ظواهر أالمور وظواهر �لتثبت من ٔان ظواهر أالمور وظواهر     ، ويكتفي القايض إالسـتعجايل، ويكتفي القايض إالسـتعجايل، ويكتفي القايض إالسـتعجايل، ويكتفي القايض إالسـتعجايليف ا9عاوى املوضوعيةيف ا9عاوى املوضوعيةيف ا9عاوى املوضوعيةيف ا9عاوى املوضوعية    الشأنالشأنالشأنالشأن

تشري ٕاىل وجود مصلحة للمدعي يف رفع دعواه دون التغلغل يف لب املوضوع عىل تشري ٕاىل وجود مصلحة للمدعي يف رفع دعواه دون التغلغل يف لب املوضوع عىل تشري ٕاىل وجود مصلحة للمدعي يف رفع دعواه دون التغلغل يف لب املوضوع عىل تشري ٕاىل وجود مصلحة للمدعي يف رفع دعواه دون التغلغل يف لب املوضوع عىل     اليتاليتاليتاليت    أالوراقأالوراقأالوراقأالوراق
عوى النعدام املصلحة، بصفة عوى النعدام املصلحة، بصفة عوى النعدام املصلحة، بصفة عوى النعدام املصلحة، بصفة عكس قايض املوضوع ا�ي يبحث ٕاذا دفع أمامه بعدم قبول ا9عكس قايض املوضوع ا�ي يبحث ٕاذا دفع أمامه بعدم قبول ا9عكس قايض املوضوع ا�ي يبحث ٕاذا دفع أمامه بعدم قبول ا9عكس قايض املوضوع ا�ي يبحث ٕاذا دفع أمامه بعدم قبول ا9

اقتىض ذD تعمقا يف اقتىض ذD تعمقا يف اقتىض ذD تعمقا يف اقتىض ذD تعمقا يف حفحفحفحفص املستندات حىت يبت فعليا يف مدى توفر املدعي عىل ص املستندات حىت يبت فعليا يف مدى توفر املدعي عىل ص املستندات حىت يبت فعليا يف مدى توفر املدعي عىل ص املستندات حىت يبت فعليا يف مدى توفر املدعي عىل     ، و لو، و لو، و لو، و لومعمقةمعمقةمعمقةمعمقة
            ....عنرص املصلحة أم العنرص املصلحة أم العنرص املصلحة أم العنرص املصلحة أم ال

        ::::الصفالصفالصفالصفــــةةةة    ––––ب ب ب ب 
، بل يتعني أن ، بل يتعني أن ، بل يتعني أن ، بل يتعني أن ها مصلحة قانونية حا] ٔاو حممتdها مصلحة قانونية حا] ٔاو حممتdها مصلحة قانونية حا] ٔاو حممتdها مصلحة قانونية حا] ٔاو حممتdال يكفي لقبول ا9عوى املسـتعجd أن يكون لرافع ال يكفي لقبول ا9عوى املسـتعجd أن يكون لرافع ال يكفي لقبول ا9عوى املسـتعجd أن يكون لرافع ال يكفي لقبول ا9عوى املسـتعجd أن يكون لرافع 

ٔان يكون رافع ٔان يكون رافع ٔان يكون رافع ٔان يكون رافع     مبعمبعمبعمبعىنىنىنىن "IIIIntérntérntérntérêêêêt pert pert pert persosososonnel et direct" nnel et direct" nnel et direct" nnel et direct""""    تكون Ä مصلحة تكون Ä مصلحة تكون Ä مصلحة تكون Ä مصلحة خشخشخشخشصية مبارشةصية مبارشةصية مبارشةصية مبارشة
، ، ، ، ملسـتعجل ٔاو من يقوم مقامه قانوBملسـتعجل ٔاو من يقوم مقامه قانوBملسـتعجل ٔاو من يقوم مقامه قانوBملسـتعجل ٔاو من يقوم مقامه قانوBا9عوى هو نفسه صاحب احلق املراد حاميته �ٕالجراء الوقيت اا9عوى هو نفسه صاحب احلق املراد حاميته �ٕالجراء الوقيت اا9عوى هو نفسه صاحب احلق املراد حاميته �ٕالجراء الوقيت اا9عوى هو نفسه صاحب احلق املراد حاميته �ٕالجراء الوقيت ا

و القضاء املسـتعجل حني يبحث و القضاء املسـتعجل حني يبحث و القضاء املسـتعجل حني يبحث و القضاء املسـتعجل حني يبحث ى، ى، ى، ى، يف رفع ا9عو يف رفع ا9عو يف رفع ا9عو يف رفع ا9عو  "qqqqualité" ualité" ualité" ualité""""    و املصلحة الشو املصلحة الشو املصلحة الشو املصلحة الشخخخخصية يه الصفةصية يه الصفةصية يه الصفةصية يه الصفة
غل يف غل يف غل يف غل يف مصميمصميمصميمصمي    رشط الصفة يكتفي بأن يتثبت من وجوده حسب ظاهر أالوراق دون أن يتغلرشط الصفة يكتفي بأن يتثبت من وجوده حسب ظاهر أالوراق دون أن يتغلرشط الصفة يكتفي بأن يتثبت من وجوده حسب ظاهر أالوراق دون أن يتغلرشط الصفة يكتفي بأن يتثبت من وجوده حسب ظاهر أالوراق دون أن يتغل

، ، ، ، خبخبخبخبالف قضاء املوضوع ا�ي يسـتلزم البحث عن الصفة احلقيقية من خالل الف قضاء املوضوع ا�ي يسـتلزم البحث عن الصفة احلقيقية من خالل الف قضاء املوضوع ا�ي يسـتلزم البحث عن الصفة احلقيقية من خالل الف قضاء املوضوع ا�ي يسـتلزم البحث عن الصفة احلقيقية من خالل املوضوع لتحديد الصفةاملوضوع لتحديد الصفةاملوضوع لتحديد الصفةاملوضوع لتحديد الصفة
فٕان اكن البحث الظاهري ا�ي ٔاجراه القايض املسـتعجل قد فٕان اكن البحث الظاهري ا�ي ٔاجراه القايض املسـتعجل قد فٕان اكن البحث الظاهري ا�ي ٔاجراه القايض املسـتعجل قد فٕان اكن البحث الظاهري ا�ي ٔاجراه القايض املسـتعجل قد ، ، ، ،     حفحفحفحفص معمق ليقطع فهيا برأي حاص معمق ليقطع فهيا برأي حاص معمق ليقطع فهيا برأي حاص معمق ليقطع فهيا برأي حامسمسمسمس
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ري ري ري ري ٔادى ٕاىل ثبوت انعدام الصفة للمدعٔادى ٕاىل ثبوت انعدام الصفة للمدعٔادى ٕاىل ثبوت انعدام الصفة للمدعٔادى ٕاىل ثبوت انعدام الصفة للمدعىىىى ٔاو املدع ٔاو املدع ٔاو املدع ٔاو املدعىىىى عليه، فٕانه يق عليه، فٕانه يق عليه، فٕانه يق عليه، فٕانه يقيضيضيضيض بعدم قبول ا9عوى برفعها من غ بعدم قبول ا9عوى برفعها من غ بعدم قبول ا9عوى برفعها من غ بعدم قبول ا9عوى برفعها من غ
            ....فة أو لرفعها عىل غري ذي صففة أو لرفعها عىل غري ذي صففة أو لرفعها عىل غري ذي صففة أو لرفعها عىل غري ذي صفذي صذي صذي صذي ص

            ::::أالهليةأالهليةأالهليةأالهلية    ----    جججج
وأهلية التقايض يه صالحية وأهلية التقايض يه صالحية وأهلية التقايض يه صالحية وأهلية التقايض يه صالحية     ،،،،املقصود بأهلية اخلصم صالحيته الكتساب واسـتعامل املركز القانويناملقصود بأهلية اخلصم صالحيته الكتساب واسـتعامل املركز القانويناملقصود بأهلية اخلصم صالحيته الكتساب واسـتعامل املركز القانويناملقصود بأهلية اخلصم صالحيته الكتساب واسـتعامل املركز القانوين

و ال يشو ال يشو ال يشو ال يشرترترترتط كقاعدة عامة لقبول ا9عوى املسـتعجd أن ط كقاعدة عامة لقبول ا9عوى املسـتعجd أن ط كقاعدة عامة لقبول ا9عوى املسـتعجd أن ط كقاعدة عامة لقبول ا9عوى املسـتعجd أن ، ، ، ، اخلصم ملبارشة إالجراءات أمام القضاءاخلصم ملبارشة إالجراءات أمام القضاءاخلصم ملبارشة إالجراءات أمام القضاءاخلصم ملبارشة إالجراءات أمام القضاء
ن توافر اخلطر وما يقتضيه من رسعة اللجوء ٕاىل ن توافر اخلطر وما يقتضيه من رسعة اللجوء ٕاىل ن توافر اخلطر وما يقتضيه من رسعة اللجوء ٕاىل ن توافر اخلطر وما يقتضيه من رسعة اللجوء ٕاىل للتقايض، الٔ للتقايض، الٔ للتقايض، الٔ للتقايض، الٔ م عىل أالهلية التامة م عىل أالهلية التامة م عىل أالهلية التامة م عىل أالهلية التامة يتوفر اخلصو يتوفر اخلصو يتوفر اخلصو يتوفر اخلصو 

قايض أالمور املسـتعجd من Bحية ووقتية أالمر ا�ي يصدره وعدم املساقايض أالمور املسـتعجd من Bحية ووقتية أالمر ا�ي يصدره وعدم املساقايض أالمور املسـتعجd من Bحية ووقتية أالمر ا�ي يصدره وعدم املساقايض أالمور املسـتعجd من Bحية ووقتية أالمر ا�ي يصدره وعدم املساسسسس �ملوضوع من Bحية  �ملوضوع من Bحية  �ملوضوع من Bحية  �ملوضوع من Bحية 
 Ä يف رفعها طبقا للقواعد العامة مىت اكنت Ä ممن ال أهلية dٔاخرى يربران رفع ا9عوى املسـتعج Ä يف رفعها طبقا للقواعد العامة مىت اكنت Ä ممن ال أهلية dٔاخرى يربران رفع ا9عوى املسـتعج Ä يف رفعها طبقا للقواعد العامة مىت اكنت Ä ممن ال أهلية dٔاخرى يربران رفع ا9عوى املسـتعج Ä يف رفعها طبقا للقواعد العامة مىت اكنت Ä ممن ال أهلية dٔاخرى يربران رفع ا9عوى املسـتعج

فيجوز للقارص املمزي املأذون Ä �ٕالدارة أن يرفع دعوى دون ٕاذن فيجوز للقارص املمزي املأذون Ä �ٕالدارة أن يرفع دعوى دون ٕاذن فيجوز للقارص املمزي املأذون Ä �ٕالدارة أن يرفع دعوى دون ٕاذن فيجوز للقارص املمزي املأذون Ä �ٕالدارة أن يرفع دعوى دون ٕاذن مصلحة يف اختاذ ٕاجراء وقيت مصلحة يف اختاذ ٕاجراء وقيت مصلحة يف اختاذ ٕاجراء وقيت مصلحة يف اختاذ ٕاجراء وقيت 
وليه، كام لناقص أالهلية عند وقوع خالف بينه وبني الووليه، كام لناقص أالهلية عند وقوع خالف بينه وبني الووليه، كام لناقص أالهلية عند وقوع خالف بينه وبني الووليه، كام لناقص أالهلية عند وقوع خالف بينه وبني الويصيصيصيص أو الق أو الق أو الق أو القميميميمي أو الويل أن يلجأ ٕاىل قايض  أو الويل أن يلجأ ٕاىل قايض  أو الويل أن يلجأ ٕاىل قايض  أو الويل أن يلجأ ٕاىل قايض 
أالمور املسـتعجd الختاذ ٕاجراء وقيت أالمور املسـتعجd الختاذ ٕاجراء وقيت أالمور املسـتعجd الختاذ ٕاجراء وقيت أالمور املسـتعجd الختاذ ٕاجراء وقيت حبحبحبحبففففظظظظ حقوقه الن احلمك املطلوب يكون حكام وقتيا ال ميس  حقوقه الن احلمك املطلوب يكون حكام وقتيا ال ميس  حقوقه الن احلمك املطلوب يكون حكام وقتيا ال ميس  حقوقه الن احلمك املطلوب يكون حكام وقتيا ال ميس 

    . . . . سـتعجال يتناىف مع ما حيتاجه احلرص عىل سـتعجال يتناىف مع ما حيتاجه احلرص عىل سـتعجال يتناىف مع ما حيتاجه احلرص عىل سـتعجال يتناىف مع ما حيتاجه احلرص عىل حصحصحصحصة اة اة اة اللللمتثيل القانوين من وقتمتثيل القانوين من وقتمتثيل القانوين من وقتمتثيل القانوين من وقتاملوضوع والن رشط {املوضوع والن رشط {املوضوع والن رشط {املوضوع والن رشط {
ويه شطان فقويه شطان فقويه شطان فقويه شطان فقطططط {سـتعجال وعدم  {سـتعجال وعدم  {سـتعجال وعدم  {سـتعجال وعدم : : : : الرشوط املوضوعية الختصاص القضاء املسـتعجلالرشوط املوضوعية الختصاص القضاء املسـتعجلالرشوط املوضوعية الختصاص القضاء املسـتعجلالرشوط املوضوعية الختصاص القضاء املسـتعجل: : : : Zنيا Zنيا Zنيا Zنيا 

املسااملسااملسااملساسسسس �ٔالصل ولكن رقابة احملمكة العليا ٕامنا تصل ٕا �ٔالصل ولكن رقابة احملمكة العليا ٕامنا تصل ٕا �ٔالصل ولكن رقابة احملمكة العليا ٕامنا تصل ٕا �ٔالصل ولكن رقابة احملمكة العليا ٕامنا تصل ٕاللللهيام من خالل التأكد من أن قايض هيام من خالل التأكد من أن قايض هيام من خالل التأكد من أن قايض هيام من خالل التأكد من أن قايض 
قراره املتعلق هبام تسـبيبا اكفيا وبذD فال بد من املرور عىل قراره املتعلق هبام تسـبيبا اكفيا وبذD فال بد من املرور عىل قراره املتعلق هبام تسـبيبا اكفيا وبذD فال بد من املرور عىل قراره املتعلق هبام تسـبيبا اكفيا وبذD فال بد من املرور عىل {سـتعجال البات سبب أمره أو {سـتعجال البات سبب أمره أو {سـتعجال البات سبب أمره أو {سـتعجال البات سبب أمره أو 

    موضوع التسـبيب قبل عرض هذين املوضوعني الرضوريني الختصاص قايض املسـتعجالتموضوع التسـبيب قبل عرض هذين املوضوعني الرضوريني الختصاص قايض املسـتعجالتموضوع التسـبيب قبل عرض هذين املوضوعني الرضوريني الختصاص قايض املسـتعجالتموضوع التسـبيب قبل عرض هذين املوضوعني الرضوريني الختصاص قايض املسـتعجالت
        : : : : هو من التشعب مباكن وÄ غا\ت مهناهو من التشعب مباكن وÄ غا\ت مهناهو من التشعب مباكن وÄ غا\ت مهناهو من التشعب مباكن وÄ غا\ت مهناعدم التسـبيب عدم التسـبيب عدم التسـبيب عدم التسـبيب وموضوع وموضوع وموضوع وموضوع 

        محمحمحمحل القايض عىل بذل اجلهد وال القايض عىل بذل اجلهد وال القايض عىل بذل اجلهد وال القايض عىل بذل اجلهد واللللمتحيص للقضا\ متحيص للقضا\ متحيص للقضا\ متحيص للقضا\  ....1111
        القايضالقايضالقايضالقايضاطمئنان النااطمئنان النااطمئنان النااطمئنان الناسسسس ٕاىل حياد  ٕاىل حياد  ٕاىل حياد  ٕاىل حياد  ....2222
        متكني حمامك الطعن من ٕاعامل رقابهتامتكني حمامك الطعن من ٕاعامل رقابهتامتكني حمامك الطعن من ٕاعامل رقابهتامتكني حمامك الطعن من ٕاعامل رقابهتا ....3333
        ٕاثراء البحث العلمي يف مسائل القانونٕاثراء البحث العلمي يف مسائل القانونٕاثراء البحث العلمي يف مسائل القانونٕاثراء البحث العلمي يف مسائل القانون ....4444
        ....تيسري سـبل الطعن يف احلمكتيسري سـبل الطعن يف احلمكتيسري سـبل الطعن يف احلمكتيسري سـبل الطعن يف احلمك ....5555

::::ٔاسـباب القرارات ٔاسـباب القرارات ٔاسـباب القرارات ٔاسـباب القرارات      
                ....ما يورده القايض من ما يورده القايض من ما يورده القايض من ما يورده القايض من جحجحجحجحج قانونية يربر هبا قضاءهج قانونية يربر هبا قضاءهج قانونية يربر هبا قضاءهج قانونية يربر هبا قضاءه: : : : قانونيةقانونيةقانونيةقانونية ....1111
        ....ويه عرض لوقائع ا9عوى وطلبات اخلصوم ودفوعهمويه عرض لوقائع ا9عوى وطلبات اخلصوم ودفوعهمويه عرض لوقائع ا9عوى وطلبات اخلصوم ودفوعهمويه عرض لوقائع ا9عوى وطلبات اخلصوم ودفوعهم: : : : واقعيةواقعيةواقعيةواقعية ....2222

للللالالالٔالسـباب ٕاىل التاليةٔسـباب ٕاىل التاليةٔسـباب ٕاىل التاليةٔسـباب ٕاىل التالية    ٔارٔارٔارٔارننننست فايست فايست فايست فايوقد قسم فقيه فروقد قسم فقيه فروقد قسم فقيه فروقد قسم فقيه فرننننيس ايس ايس ايس امسمسمسمسه ه ه ه ::::تقسـتقسـتقسـتقسـ0000ت لت لت لت لالالالٔالسـبابٔسـبابٔسـبابٔسـباب     
        ....ٔاسـباب خيتلٔاسـباب خيتلٔاسـباب خيتلٔاسـباب خيتلطططط فهيا الواقع �لقانون فهيا الواقع �لقانون فهيا الواقع �لقانون فهيا الواقع �لقانون ....1111
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        ٔاسـباب غامضةٔاسـباب غامضةٔاسـباب غامضةٔاسـباب غامضة ....2222
        ....بيان بعض العنارص الواقعية وعدم ذكر لوازبيان بعض العنارص الواقعية وعدم ذكر لوازبيان بعض العنارص الواقعية وعدم ذكر لوازبيان بعض العنارص الواقعية وعدم ذكر لواز2222اااا ....3333
        ....عدم حتديد ا9عوى وعدم الرد عىل طلبات اخلصوم اجلوهريةعدم حتديد ا9عوى وعدم الرد عىل طلبات اخلصوم اجلوهريةعدم حتديد ا9عوى وعدم الرد عىل طلبات اخلصوم اجلوهريةعدم حتديد ا9عوى وعدم الرد عىل طلبات اخلصوم اجلوهرية ....4444
        ....أو تلتفت عن جوهر ا9عوى والأو تلتفت عن جوهر ا9عوى والأو تلتفت عن جوهر ا9عوى والأو تلتفت عن جوهر ا9عوى والزنزنزنزناع ٕاىل مسائل غري أساسـيةاع ٕاىل مسائل غري أساسـيةاع ٕاىل مسائل غري أساسـيةاع ٕاىل مسائل غري أساسـية    ٔاسـباب عقٔاسـباب عقٔاسـباب عقٔاسـباب عقميميميمية أو غري منتجةة أو غري منتجةة أو غري منتجةة أو غري منتجة ....5555

سكوت القايض عند البيان أو عدم قيامه بواجب البحث سكوت القايض عند البيان أو عدم قيامه بواجب البحث سكوت القايض عند البيان أو عدم قيامه بواجب البحث سكوت القايض عند البيان أو عدم قيامه بواجب البحث     يفيفيفيفوأمجل البعض هذه أالسـباب وأمجل البعض هذه أالسـباب وأمجل البعض هذه أالسـباب وأمجل البعض هذه أالسـباب 
و�ٔالخص يف Bحييت {سـتعجال وعدم املساو�ٔالخص يف Bحييت {سـتعجال وعدم املساو�ٔالخص يف Bحييت {سـتعجال وعدم املساو�ٔالخص يف Bحييت {سـتعجال وعدم املساسسسس �ٔالصل وسنتعرض هلام ٕ�جياز يف  �ٔالصل وسنتعرض هلام ٕ�جياز يف  �ٔالصل وسنتعرض هلام ٕ�جياز يف  �ٔالصل وسنتعرض هلام ٕ�جياز يف     واواواواللللمتحيصمتحيصمتحيصمتحيص

: : : : أالسطر التاليةأالسطر التاليةأالسطر التاليةأالسطر التالية     
ي ي ي ي ظظظظجوهر\ ٕالصدار أالوامر {سـتعجالية، وقد حجوهر\ ٕالصدار أالوامر {سـتعجالية، وقد حجوهر\ ٕالصدار أالوامر {سـتعجالية، وقد حجوهر\ ٕالصدار أالوامر {سـتعجالية، وقد ح    يعد هذا الرشط عنرصايعد هذا الرشط عنرصايعد هذا الرشط عنرصايعد هذا الرشط عنرصا        ::::{سـتعجال{سـتعجال{سـتعجال{سـتعجال ....1111

بتعريفات عدة بتعريفات عدة بتعريفات عدة بتعريفات عدة مفمفمفمفهنم من يرى بأنه الرضورة اليت ال حتمتل التأخري، ٔاو أنه اخلطر املبارش ا�ي ال هنم من يرى بأنه الرضورة اليت ال حتمتل التأخري، ٔاو أنه اخلطر املبارش ا�ي ال هنم من يرى بأنه الرضورة اليت ال حتمتل التأخري، ٔاو أنه اخلطر املبارش ا�ي ال هنم من يرى بأنه الرضورة اليت ال حتمتل التأخري، ٔاو أنه اخلطر املبارش ا�ي ال 
وقد عرفه آخرون بأنه وقد عرفه آخرون بأنه وقد عرفه آخرون بأنه وقد عرفه آخرون بأنه     ....يكفي يف اتقائه رفع ا9عوى �لطريق املعتاد حىت مع تقصري املواعيديكفي يف اتقائه رفع ا9عوى �لطريق املعتاد حىت مع تقصري املواعيديكفي يف اتقائه رفع ا9عوى �لطريق املعتاد حىت مع تقصري املواعيديكفي يف اتقائه رفع ا9عوى �لطريق املعتاد حىت مع تقصري املواعيد

لتقايض العادي ولو قرصت لتقايض العادي ولو قرصت لتقايض العادي ولو قرصت لتقايض العادي ولو قرصت برسعة ال تكون عادة يف ابرسعة ال تكون عادة يف ابرسعة ال تكون عادة يف ابرسعة ال تكون عادة يف ا    اخلطر احلقيقي احملدق وا�ي يلزم درؤهاخلطر احلقيقي احملدق وا�ي يلزم درؤهاخلطر احلقيقي احملدق وا�ي يلزم درؤهاخلطر احلقيقي احملدق وا�ي يلزم درؤه
    ....مواعيدهمواعيدهمواعيدهمواعيده

و�لتايل ٕاذا توفرت يف ا9عوى حا] {سـتعجال عىل هذا النحو فٕان الطلب فهيا يكون و�لتايل ٕاذا توفرت يف ا9عوى حا] {سـتعجال عىل هذا النحو فٕان الطلب فهيا يكون و�لتايل ٕاذا توفرت يف ا9عوى حا] {سـتعجال عىل هذا النحو فٕان الطلب فهيا يكون و�لتايل ٕاذا توفرت يف ا9عوى حا] {سـتعجال عىل هذا النحو فٕان الطلب فهيا يكون                     
عذر أوعذر أوعذر أوعذر أومسـتعجال وهو اختاذ ٕاجراء وقيت يربره خطر دامه مسـتعجال وهو اختاذ ٕاجراء وقيت يربره خطر دامه مسـتعجال وهو اختاذ ٕاجراء وقيت يربره خطر دامه مسـتعجال وهو اختاذ ٕاجراء وقيت يربره خطر دامه          ....تالفيهتالفيهتالفيهتالفيه    ببببيصعيصعيصعيصع        أو أمر يتضمن رضرا يتأو أمر يتضمن رضرا يتأو أمر يتضمن رضرا يتأو أمر يتضمن رضرا يتــــ

عىل أراكن القضية ويلحعىل أراكن القضية ويلحعىل أراكن القضية ويلحعىل أراكن القضية ويلحظظظظ أن خطرا ما هيدد مصا أن خطرا ما هيدد مصا أن خطرا ما هيدد مصا أن خطرا ما هيدد مصاحلحلحلحل        فهيافهيافهيافهيا    مفهوم مفهوم مفهوم مفهوم ننننسـسـسـسـيبيبيبيب، يتلكم القايض، يتلكم القايض، يتلكم القايض، يتلكم القايض    االسـتعجاليةاالسـتعجاليةاالسـتعجاليةاالسـتعجاليةفففف
بعبارة ٔاخرى، فٕان القايض يقدر بعبارة ٔاخرى، فٕان القايض يقدر بعبارة ٔاخرى، فٕان القايض يقدر بعبارة ٔاخرى، فٕان القايض يقدر و و و و     ٔاحد أالطراف، ٔاحد أالطراف، ٔاحد أالطراف، ٔاحد أالطراف، مثمثمثمث يسـتخلص طابع {سـتعجالية الختاذ قراره يسـتخلص طابع {سـتعجالية الختاذ قراره يسـتخلص طابع {سـتعجالية الختاذ قراره يسـتخلص طابع {سـتعجالية الختاذ قراره

مكة مكة مكة مكة احملاحملاحملاحملهذا الوصف جيب أصال أن خيضع لرقابة هذا الوصف جيب أصال أن خيضع لرقابة هذا الوصف جيب أصال أن خيضع لرقابة هذا الوصف جيب أصال أن خيضع لرقابة و و و و     ،،،،عليه ويصف التدابري املطلوبةعليه ويصف التدابري املطلوبةعليه ويصف التدابري املطلوبةعليه ويصف التدابري املطلوبة    الواقع املعروضالواقع املعروضالواقع املعروضالواقع املعروض
    القضية املفصولالقضية املفصولالقضية املفصولالقضية املفصول    ال شك أن هذا التحديد معقد وخمتلال شك أن هذا التحديد معقد وخمتلال شك أن هذا التحديد معقد وخمتلال شك أن هذا التحديد معقد وخمتلطططط بظروف بظروف بظروف بظروفوووو. . . . ، ٔالنه حتديد لالسـتعجالية، ٔالنه حتديد لالسـتعجالية، ٔالنه حتديد لالسـتعجالية، ٔالنه حتديد لالسـتعجاليةعلياعلياعلياعلياال ال ال ال 

وليس من واجب احملمكة العليا أن تسهر عىل ٔاال يعلن القضاة وليس من واجب احملمكة العليا أن تسهر عىل ٔاال يعلن القضاة وليس من واجب احملمكة العليا أن تسهر عىل ٔاال يعلن القضاة وليس من واجب احملمكة العليا أن تسهر عىل ٔاال يعلن القضاة صفة التحديد، صفة التحديد، صفة التحديد، صفة التحديد،     ، لكن تبق، لكن تبق، لكن تبق، لكن تبقىىىى Ä Ä Ä Äفهيافهيافهيافهيا
وصف مرن يسـتخلص وصف مرن يسـتخلص وصف مرن يسـتخلص وصف مرن يسـتخلص     ــــ ٕاذن  ٕاذن  ٕاذن  ٕاذن ــــ    االسـتعجالاالسـتعجالاالسـتعجالاالسـتعجالفففف    توفر {سـتعجالية ٕاال يف احلاالت اليت تتوفر فهيا فعالتوفر {سـتعجالية ٕاال يف احلاالت اليت تتوفر فهيا فعالتوفر {سـتعجالية ٕاال يف احلاالت اليت تتوفر فهيا فعالتوفر {سـتعجالية ٕاال يف احلاالت اليت تتوفر فهيا فعال

مفمفمفمفا ال يعد ا ال يعد ا ال يعد ا ال يعد         ممممرترترترتوك لتقدير القايض وهو عنرص يتطور بتطور الزمان واملاكن،وك لتقدير القايض وهو عنرص يتطور بتطور الزمان واملاكن،وك لتقدير القايض وهو عنرص يتطور بتطور الزمان واملاكن،وك لتقدير القايض وهو عنرص يتطور بتطور الزمان واملاكن،        من ظروف المن ظروف المن ظروف المن ظروف الزنزنزنزناع،اع،اع،اع،
        ....حقحقحقحققد يعد كذD يف وقت القد يعد كذD يف وقت القد يعد كذD يف وقت القد يعد كذD يف وقت الاسـتعجاال يف وقت اسـتعجاال يف وقت اسـتعجاال يف وقت اسـتعجاال يف وقت 

ٕان القضاء املسـتعجل ال ٕان القضاء املسـتعجل ال ٕان القضاء املسـتعجل ال ٕان القضاء املسـتعجل ال             ::::    عدم املساعدم املساعدم املساعدم املساسسسس بأصل احلق كرشط {ختصاص القضاء املسـتعجل بأصل احلق كرشط {ختصاص القضاء املسـتعجل بأصل احلق كرشط {ختصاص القضاء املسـتعجل بأصل احلق كرشط {ختصاص القضاء املسـتعجل
يفصل يف يفصل يف يفصل يف يفصل يف مصميمصميمصميمصمي ال ال ال الزنزنزنزناع وٕامنا حيمك بصفة مؤقتة، فيقاع وٕامنا حيمك بصفة مؤقتة، فيقاع وٕامنا حيمك بصفة مؤقتة، فيقاع وٕامنا حيمك بصفة مؤقتة، فيقيضيضيضيض بتدبري وقايئ أو ٕاجراء وقيت ال يعترب حسام  بتدبري وقايئ أو ٕاجراء وقيت ال يعترب حسام  بتدبري وقايئ أو ٕاجراء وقيت ال يعترب حسام  بتدبري وقايئ أو ٕاجراء وقيت ال يعترب حسام 

من قانون إالجراءات من قانون إالجراءات من قانون إالجراءات من قانون إالجراءات     ٕا م ت ٕا مٕا م ت ٕا مٕا م ت ٕا مٕا م ت ٕا م    233233233233للحق املتنازع عليه يف للحق املتنازع عليه يف للحق املتنازع عليه يف للحق املتنازع عليه يف مصميمصميمصميمصميه طبقا ملا نصت عليه املادة ه طبقا ملا نصت عليه املادة ه طبقا ملا نصت عليه املادة ه طبقا ملا نصت عليه املادة 
يف أالمور املسـتعجd ٕاال مؤقتا ودون يف أالمور املسـتعجd ٕاال مؤقتا ودون يف أالمور املسـتعجd ٕاال مؤقتا ودون يف أالمور املسـتعجd ٕاال مؤقتا ودون ال تبت أالوامر الصادرة ال تبت أالوامر الصادرة ال تبت أالوامر الصادرة ال تبت أالوامر الصادرة     ............: " : " : " : " املدنية واليت جاء فهيا أناملدنية واليت جاء فهيا أناملدنية واليت جاء فهيا أناملدنية واليت جاء فهيا أن

وليس لقايض {سـتعجال أن يتعمق يف وليس لقايض {سـتعجال أن يتعمق يف وليس لقايض {سـتعجال أن يتعمق يف وليس لقايض {سـتعجال أن يتعمق يف حفحفحفحفص مستندات ص مستندات ص مستندات ص مستندات ، ، ، ، """"....املسااملسااملسااملساسسسس مبا سيتقرر يف أالصل مبا سيتقرر يف أالصل مبا سيتقرر يف أالصل مبا سيتقرر يف أالصل
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ه ٔاجدره ٔاجدره ٔاجدره ٔاجدر �محلاية من اخلصوم، وليس Ä �محلاية من اخلصوم، وليس Ä �محلاية من اخلصوم، وليس Ä �محلاية من اخلصوم، وليس Ä     اخلصوم وٕامنا يكتفي بتصفحها ليضمن من يبدو ٔالول وهd أناخلصوم وٕامنا يكتفي بتصفحها ليضمن من يبدو ٔالول وهd أناخلصوم وٕامنا يكتفي بتصفحها ليضمن من يبدو ٔالول وهd أناخلصوم وٕامنا يكتفي بتصفحها ليضمن من يبدو ٔالول وهd أنــــ
سـتعجال ويف هذا الصدد سـتعجال ويف هذا الصدد سـتعجال ويف هذا الصدد سـتعجال ويف هذا الصدد كذD أن جيري حتقيقات واسعة عن حقوق اخلصوم مما يتناىف مع {كذD أن جيري حتقيقات واسعة عن حقوق اخلصوم مما يتناىف مع {كذD أن جيري حتقيقات واسعة عن حقوق اخلصوم مما يتناىف مع {كذD أن جيري حتقيقات واسعة عن حقوق اخلصوم مما يتناىف مع {

ٕاسعاف اخلصوم بأحاكم رسيعة قابd ٕاسعاف اخلصوم بأحاكم رسيعة قابd ٕاسعاف اخلصوم بأحاكم رسيعة قابd ٕاسعاف اخلصوم بأحاكم رسيعة قابd      القضاء {سـتعجايل القضاء {سـتعجايل القضاء {سـتعجايل القضاء {سـتعجايلومن مقتىضومن مقتىضومن مقتىضومن مقتىض    :":":":"تقول ا9كتورة أمينة اتقول ا9كتورة أمينة اتقول ا9كتورة أمينة اتقول ا9كتورة أمينة المنلمنلمنلمنرررر
    ".".".".للتنفيذ اجلربي، هذه أالحاكم تضع اخلصوم يف مركز مؤقت ريللتنفيذ اجلربي، هذه أالحاكم تضع اخلصوم يف مركز مؤقت ريللتنفيذ اجلربي، هذه أالحاكم تضع اخلصوم يف مركز مؤقت ريللتنفيذ اجلربي، هذه أالحاكم تضع اخلصوم يف مركز مؤقت ري9999 يفصل يف أصل احلق يفصل يف أصل احلق يفصل يف أصل احلق يفصل يف أصل احلق

ومرد ذD يعود ومرد ذD يعود ومرد ذD يعود ومرد ذD يعود ويعد عدم املساويعد عدم املساويعد عدم املساويعد عدم املساسسسس بأصل احلق ٔامه رشط النعقاد اختصاص قايض {سـتعجال  بأصل احلق ٔامه رشط النعقاد اختصاص قايض {سـتعجال  بأصل احلق ٔامه رشط النعقاد اختصاص قايض {سـتعجال  بأصل احلق ٔامه رشط النعقاد اختصاص قايض {سـتعجال                 
�9رجة أالوىل ٕاىل {ختصاص النوعي املقرر Ä واملتعلق �لنظام العام وا�ي ميكن أالطراف كام �9رجة أالوىل ٕاىل {ختصاص النوعي املقرر Ä واملتعلق �لنظام العام وا�ي ميكن أالطراف كام �9رجة أالوىل ٕاىل {ختصاص النوعي املقرر Ä واملتعلق �لنظام العام وا�ي ميكن أالطراف كام �9رجة أالوىل ٕاىل {ختصاص النوعي املقرر Ä واملتعلق �لنظام العام وا�ي ميكن أالطراف كام 
ميكن القايض نفسه ٕاZرته يف ٔاي مرحd تكون علهيا ا9عوى، وال ميكن السكوت عنه ما دام يمتتع ميكن القايض نفسه ٕاZرته يف ٔاي مرحd تكون علهيا ا9عوى، وال ميكن السكوت عنه ما دام يمتتع ميكن القايض نفسه ٕاZرته يف ٔاي مرحd تكون علهيا ا9عوى، وال ميكن السكوت عنه ما دام يمتتع ميكن القايض نفسه ٕاZرته يف ٔاي مرحd تكون علهيا ا9عوى، وال ميكن السكوت عنه ما دام يمتتع 

 ال متس أصل احلق وجيب عىل  ال متس أصل احلق وجيب عىل  ال متس أصل احلق وجيب عىل  ال متس أصل احلق وجيب عىل و�لتايل فٕان أالوامر اليت تصدر يف املواد املسـتعجdو�لتايل فٕان أالوامر اليت تصدر يف املواد املسـتعجdو�لتايل فٕان أالوامر اليت تصدر يف املواد املسـتعجdو�لتايل فٕان أالوامر اليت تصدر يف املواد املسـتعجd، ، ، ، هبذه الصفهبذه الصفهبذه الصفهبذه الصفــــةةةة
من قانون من قانون من قانون من قانون     233233233233و و و و     232232232232    املواداملواداملواداملوادملسـتعجd أن يطبق هذا املبدأ أالساملسـتعجd أن يطبق هذا املبدأ أالساملسـتعجd أن يطبق هذا املبدأ أالساملسـتعجd أن يطبق هذا املبدأ أالسايسيسيسيس ا�ي أقرته  ا�ي أقرته  ا�ي أقرته  ا�ي أقرته ااااقايض أالمور قايض أالمور قايض أالمور قايض أالمور 

    ....إالجراءات املدنية وأن ال يبتعد عنه إالجراءات املدنية وأن ال يبتعد عنه إالجراءات املدنية وأن ال يبتعد عنه إالجراءات املدنية وأن ال يبتعد عنه 2222ام اكنت املربرات ام اكنت املربرات ام اكنت املربرات ام اكنت املربرات 
وجيب هنا عدم اخللوجيب هنا عدم اخللوجيب هنا عدم اخللوجيب هنا عدم اخللطططط بني عدم املسا بني عدم املسا بني عدم املسا بني عدم املساسسسس بأصل احلق والرضر، فيسو بأصل احلق والرضر، فيسو بأصل احلق والرضر، فيسو بأصل احلق والرضر، فيسوغغغغ لقايض {سـتعجال  لقايض {سـتعجال  لقايض {سـتعجال  لقايض {سـتعجال                         

تدبري يراه صاحلا حىت ولو اكن من احملمتل أن ينتج عنه رضرا ٔالحد أالطراف، ولك ما تدبري يراه صاحلا حىت ولو اكن من احملمتل أن ينتج عنه رضرا ٔالحد أالطراف، ولك ما تدبري يراه صاحلا حىت ولو اكن من احملمتل أن ينتج عنه رضرا ٔالحد أالطراف، ولك ما تدبري يراه صاحلا حىت ولو اكن من احملمتل أن ينتج عنه رضرا ٔالحد أالطراف، ولك ما     اختاذ لكاختاذ لكاختاذ لكاختاذ لك
عليه ٕاال أن يعليه ٕاال أن يعليه ٕاال أن يعليه ٕاال أن يرترترترتك للجهة القضائية املعتادة حق الفصل يف أصل الك للجهة القضائية املعتادة حق الفصل يف أصل الك للجهة القضائية املعتادة حق الفصل يف أصل الك للجهة القضائية املعتادة حق الفصل يف أصل الزنزنزنزناع وقد ياع وقد ياع وقد ياع وقد يرترترترتتب رضرا عن التدابري تب رضرا عن التدابري تب رضرا عن التدابري تب رضرا عن التدابري 

    ،،،،حقحقحقحقب عىل احملمكة ٕازالته ب عىل احملمكة ٕازالته ب عىل احملمكة ٕازالته ب عىل احملمكة ٕازالته حبحبحبحبمك المك المك المك الاملتخذة يف {سـتعجال قد ال يعوض ٔالحد اخلصوم وا�ي يصعاملتخذة يف {سـتعجال قد ال يعوض ٔالحد اخلصوم وا�ي يصعاملتخذة يف {سـتعجال قد ال يعوض ٔالحد اخلصوم وا�ي يصعاملتخذة يف {سـتعجال قد ال يعوض ٔالحد اخلصوم وا�ي يصع
 ،dويف هذا الشأن تظهر السلطات الواسعة واخلطرية اليت أسـندها املرشع لقايض أالمور املسـتعج ،dويف هذا الشأن تظهر السلطات الواسعة واخلطرية اليت أسـندها املرشع لقايض أالمور املسـتعج ،dويف هذا الشأن تظهر السلطات الواسعة واخلطرية اليت أسـندها املرشع لقايض أالمور املسـتعج ،dويف هذا الشأن تظهر السلطات الواسعة واخلطرية اليت أسـندها املرشع لقايض أالمور املسـتعج
الالالاليشيشيشيشء ا�ي يتطلب منه لك التحفء ا�ي يتطلب منه لك التحفء ا�ي يتطلب منه لك التحفء ا�ي يتطلب منه لك التحفظظظظ يف اسـتعاملها، فقد يلجأ ٕاىل تغيري أو تعديل التدبري ا�ي  يف اسـتعاملها، فقد يلجأ ٕاىل تغيري أو تعديل التدبري ا�ي  يف اسـتعاملها، فقد يلجأ ٕاىل تغيري أو تعديل التدبري ا�ي  يف اسـتعاملها، فقد يلجأ ٕاىل تغيري أو تعديل التدبري ا�ي 

وعليه فٕان القضاء املسـتعجل ال يتعمق يف وعليه فٕان القضاء املسـتعجل ال يتعمق يف وعليه فٕان القضاء املسـتعجل ال يتعمق يف وعليه فٕان القضاء املسـتعجل ال يتعمق يف حفحفحفحفص ص ص ص ، ، ، ، ا طرأت وقائا طرأت وقائا طرأت وقائا طرأت وقائــــع جديع جديع جديع جديــــدةدةدةدةسـبق أن اختذه ٕاذسـبق أن اختذه ٕاذسـبق أن اختذه ٕاذسـبق أن اختذه ٕاذ
ستندات كام ذكرB وال يفصل يف ا9عوى اليت تتسم �جلدية وال يعمتد عىل تفحص الوZئق ستندات كام ذكرB وال يفصل يف ا9عوى اليت تتسم �جلدية وال يعمتد عىل تفحص الوZئق ستندات كام ذكرB وال يفصل يف ا9عوى اليت تتسم �جلدية وال يعمتد عىل تفحص الوZئق ستندات كام ذكرB وال يفصل يف ا9عوى اليت تتسم �جلدية وال يعمتد عىل تفحص الوZئق امل امل امل امل 

        ....بوقائع ا9عوىبوقائع ا9عوىبوقائع ا9عوىبوقائع ا9عوى        املتصd اتصاال مبارشااملتصd اتصاال مبارشااملتصd اتصاال مبارشااملتصd اتصاال مبارشا
        من رقابة هذا التقدير من رقابة هذا التقدير من رقابة هذا التقدير من رقابة هذا التقدير ؟؟؟؟    احملمكة العليااحملمكة العليااحملمكة العليااحملمكة العليا    اليت متكناليت متكناليت متكناليت متكنّّّّ    لكن ما يه القاعدة القانونية لكن ما يه القاعدة القانونية لكن ما يه القاعدة القانونية لكن ما يه القاعدة القانونية 

فٕاذا اكنت املسأ] تتعلق بتطبيق مفهوم من املفاهفٕاذا اكنت املسأ] تتعلق بتطبيق مفهوم من املفاهفٕاذا اكنت املسأ] تتعلق بتطبيق مفهوم من املفاهفٕاذا اكنت املسأ] تتعلق بتطبيق مفهوم من املفاهميميميمي الغامضة غري ا9قيقة تترصف احملمكة العليا  الغامضة غري ا9قيقة تترصف احملمكة العليا  الغامضة غري ا9قيقة تترصف احملمكة العليا  الغامضة غري ا9قيقة تترصف احملمكة العليا حبحبحبحبمكة مكة مكة مكة 
وتبرص، ٕاذ تقوتبرص، ٕاذ تقوتبرص، ٕاذ تقوتبرص، ٕاذ تقميميميمي قرينة عىل  قرينة عىل  قرينة عىل  قرينة عىل حصحصحصحصة تقديرات قضاة أالساة تقديرات قضاة أالساة تقديرات قضاة أالساة تقديرات قضاة أالساسسسس وتتجنب بذD نقد الوصف ا�ي اعمتدوه  وتتجنب بذD نقد الوصف ا�ي اعمتدوه  وتتجنب بذD نقد الوصف ا�ي اعمتدوه  وتتجنب بذD نقد الوصف ا�ي اعمتدوه 

وهذا يعين أهنا يف هذه احلاالت مع وهذا يعين أهنا يف هذه احلاالت مع وهذا يعين أهنا يف هذه احلاالت مع وهذا يعين أهنا يف هذه احلاالت مع . . . . شلك مبارش خالفا ملا هو وضعهاشلك مبارش خالفا ملا هو وضعهاشلك مبارش خالفا ملا هو وضعهاشلك مبارش خالفا ملا هو وضعهانظرا لكوهنم عرفوا الوقائع ب نظرا لكوهنم عرفوا الوقائع ب نظرا لكوهنم عرفوا الوقائع ب نظرا لكوهنم عرفوا الوقائع ب 
ٔالن {سـتعجالية يه دوما وبطبيعهتا ممزوجة ٔالن {سـتعجالية يه دوما وبطبيعهتا ممزوجة ٔالن {سـتعجالية يه دوما وبطبيعهتا ممزوجة ٔالن {سـتعجالية يه دوما وبطبيعهتا ممزوجة     ،،،،طلبات النقضطلبات النقضطلبات النقضطلبات النقض    فضفضفضفضرقابهتا تكرث ر رقابهتا تكرث ر رقابهتا تكرث ر رقابهتا تكرث ر     إ إ إ إ احتفاظها مببداحتفاظها مببداحتفاظها مببداحتفاظها مببد

بتقدير بتقدير بتقدير بتقدير خشيصخشيصخشيصخشيص، لفقدان املعيار املوضوعي لتحديدها، ؤالن مفهوم {سـتعجالية حمصور بلك قضية ، لفقدان املعيار املوضوعي لتحديدها، ؤالن مفهوم {سـتعجالية حمصور بلك قضية ، لفقدان املعيار املوضوعي لتحديدها، ؤالن مفهوم {سـتعجالية حمصور بلك قضية ، لفقدان املعيار املوضوعي لتحديدها، ؤالن مفهوم {سـتعجالية حمصور بلك قضية 
أن تقدير توفر {سـتعجالية خاضع أن تقدير توفر {سـتعجالية خاضع أن تقدير توفر {سـتعجالية خاضع أن تقدير توفر {سـتعجالية خاضع عليا عليا عليا عليا مكة ال مكة ال مكة ال مكة ال احملاحملاحملاحملوعليه تعترب وعليه تعترب وعليه تعترب وعليه تعترب     ،،،،خلاصةخلاصةخلاصةخلاصةوال ينفصل عن وقائعها اوال ينفصل عن وقائعها اوال ينفصل عن وقائعها اوال ينفصل عن وقائعها ا

....املطلقاملطلقاملطلقاملطلق    وضوعوضوعوضوعوضوعلسلطان حمامك امللسلطان حمامك امللسلطان حمامك امللسلطان حمامك امل ....    
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سـتعجالية خيلسـتعجالية خيلسـتعجالية خيلسـتعجالية خيلطططط فهيا الواقع و القانون وأن م فهيا الواقع و القانون وأن م فهيا الواقع و القانون وأن م فهيا الواقع و القانون وأن مثثثثل هذه العوامل ال ل هذه العوامل ال ل هذه العوامل ال ل هذه العوامل ال ولعل مرد ذD هو أن مسأ] االٕ ولعل مرد ذD هو أن مسأ] االٕ ولعل مرد ذD هو أن مسأ] االٕ ولعل مرد ذD هو أن مسأ] االٕ 
قد عرضت عىل حممكة قد عرضت عىل حممكة قد عرضت عىل حممكة قد عرضت عىل حممكة     سـتعجاليةسـتعجاليةسـتعجاليةسـتعجالية، وجيب ٔان تكون مسأ] عدم توفر االٕ ، وجيب ٔان تكون مسأ] عدم توفر االٕ ، وجيب ٔان تكون مسأ] عدم توفر االٕ ، وجيب ٔان تكون مسأ] عدم توفر االٕ علياعلياعلياعليامكة ال مكة ال مكة ال مكة ال احملاحملاحملاحملتقبل أمام تقبل أمام تقبل أمام تقبل أمام 

فٕان مل تعلن توفر فٕان مل تعلن توفر فٕان مل تعلن توفر فٕان مل تعلن توفر     ،،،،{سـتئناف، ويتوجب عىل هذه احملمكة أن تتأكد من توفرها يف حمكها{سـتئناف، ويتوجب عىل هذه احملمكة أن تتأكد من توفرها يف حمكها{سـتئناف، ويتوجب عىل هذه احملمكة أن تتأكد من توفرها يف حمكها{سـتئناف، ويتوجب عىل هذه احملمكة أن تتأكد من توفرها يف حمكها
يف ميف ميف ميف مثثثثل هذه ل هذه ل هذه ل هذه عليا عليا عليا عليا محمكة ال محمكة ال محمكة ال محمكة ال للللسـتعجالية ، فٕاهنا ال تكون قد بينت ٔاراكن اختصاصها، وحيق لسـتعجالية ، فٕاهنا ال تكون قد بينت ٔاراكن اختصاصها، وحيق لسـتعجالية ، فٕاهنا ال تكون قد بينت ٔاراكن اختصاصها، وحيق لسـتعجالية ، فٕاهنا ال تكون قد بينت ٔاراكن اختصاصها، وحيق لاالٕ االٕ االٕ االٕ 

        ....احلاالت ٕاجراء رقابهتااحلاالت ٕاجراء رقابهتااحلاالت ٕاجراء رقابهتااحلاالت ٕاجراء رقابهتا
::::العلياالعلياالعلياالعليامكة مكة مكة مكة احملاحملاحملاحملضع لرقابة ضع لرقابة ضع لرقابة ضع لرقابة خيخيخيخيي ي ي ي ن مظاهر عدم التسـبيب ا�ن مظاهر عدم التسـبيب ا�ن مظاهر عدم التسـبيب ا�ن مظاهر عدم التسـبيب ا�وموموموم     
IIII.... وهو وجود تناقض يف القرار ببنائه عىل دعامات متنافرة وهو وجود تناقض يف القرار ببنائه عىل دعامات متنافرة وهو وجود تناقض يف القرار ببنائه عىل دعامات متنافرة وهو وجود تناقض يف القرار ببنائه عىل دعامات متنافرة حبحبحبحبيث ال يث ال يث ال يث ال : : : : القضايئالقضايئالقضايئالقضايئ    القرارالقرارالقرارالقرار    تناقضتناقضتناقضتناقض

        ::::رشوط يهرشوط يهرشوط يهرشوط يه    لتناقضلتناقضلتناقضلتناقضيعرف عىل ٔاي مهنا ميكن يعرف عىل ٔاي مهنا ميكن يعرف عىل ٔاي مهنا ميكن يعرف عىل ٔاي مهنا ميكن مح�مح�مح�مح�، ول ، ول ، ول ، ول 
        ٔان يكون التناقض حقيقيا ٔان يكون التناقض حقيقيا ٔان يكون التناقض حقيقيا ٔان يكون التناقض حقيقيا  ....1111
    ٔان يكون بني أسـباب احلمك الواقعية أو بيهنا وبني املنطوق ٔان يكون بني أسـباب احلمك الواقعية أو بيهنا وبني املنطوق ٔان يكون بني أسـباب احلمك الواقعية أو بيهنا وبني املنطوق ٔان يكون بني أسـباب احلمك الواقعية أو بيهنا وبني املنطوق  ....2222
    ....يف نفس القرار وليس يف قرار آخريف نفس القرار وليس يف قرار آخريف نفس القرار وليس يف قرار آخريف نفس القرار وليس يف قرار آخرأن يكون أن يكون أن يكون أن يكون . . . . ٔا ن يعود ٕاىل أالسـباب �لتساقٔا ن يعود ٕاىل أالسـباب �لتساقٔا ن يعود ٕاىل أالسـباب �لتساقٔا ن يعود ٕاىل أالسـباب �لتساقطططط ....3333

ٔاو بني أسـبابه القانونية أو بني ٔاو بني أسـبابه القانونية أو بني ٔاو بني أسـبابه القانونية أو بني ٔاو بني أسـبابه القانونية أو بني ||||وللتناقض صور كثرية مهنا ٔان يكون بني أسـباب القرار الواقعية وللتناقض صور كثرية مهنا ٔان يكون بني أسـباب القرار الواقعية وللتناقض صور كثرية مهنا ٔان يكون بني أسـباب القرار الواقعية وللتناقض صور كثرية مهنا ٔان يكون بني أسـباب القرار الواقعية 
        ....الواقعية والقانونية ٔاو بني أالسـباب مع املنطوق أو بني أجزاء املنطوقالواقعية والقانونية ٔاو بني أالسـباب مع املنطوق أو بني أجزاء املنطوقالواقعية والقانونية ٔاو بني أالسـباب مع املنطوق أو بني أجزاء املنطوقالواقعية والقانونية ٔاو بني أالسـباب مع املنطوق أو بني أجزاء املنطوق

IIIIIIII....  ومظاهر عدم التسـبيب ومظاهر عدم التسـبيب ومظاهر عدم التسـبيب ومظاهر عدم التسـبيب Bكثرية ومتعددة ينضاف مهنا ٕاىل ما ذكر Bكثرية ومتعددة ينضاف مهنا ٕاىل ما ذكر Bكثرية ومتعددة ينضاف مهنا ٕاىل ما ذكر Bوهو وهو وهو وهو : : : : {سـتدالل{سـتدالل{سـتدالل{سـتدالل    فسادفسادفسادفسادكثرية ومتعددة ينضاف مهنا ٕاىل ما ذكر
        ::::يلزم أن يكون ا9ليليلزم أن يكون ا9ليليلزم أن يكون ا9ليليلزم أن يكون ا9ليلحيث حيث حيث حيث     ير ما توصل ٕاليه القايضير ما توصل ٕاليه القايضير ما توصل ٕاليه القايضير ما توصل ٕاليه القايضااااكون ا9ليل املقدم يف اخلصومة يغكون ا9ليل املقدم يف اخلصومة يغكون ا9ليل املقدم يف اخلصومة يغكون ا9ليل املقدم يف اخلصومة يغ

        حقيقيا ال ومهيا Ä أصل يف أالوراقحقيقيا ال ومهيا Ä أصل يف أالوراقحقيقيا ال ومهيا Ä أصل يف أالوراقحقيقيا ال ومهيا Ä أصل يف أالوراق ....1111
        ....طرطرطرطرحححح عىل احملمكة ليتجادل بشأنه اخلصوم عىل احملمكة ليتجادل بشأنه اخلصوم عىل احملمكة ليتجادل بشأنه اخلصوم عىل احملمكة ليتجادل بشأنه اخلصوم ....2222
        يكون دليال يكون دليال يكون دليال يكون دليال حصحصحصحصيحايحايحايحا ....3333
        يكون دليال يقينيا ال احäليايكون دليال يقينيا ال احäليايكون دليال يقينيا ال احäليايكون دليال يقينيا ال احäليا ....4444
    ....ٔان يسـتخلص من أالوراق اسـتخالصا ٔان يسـتخلص من أالوراق اسـتخالصا ٔان يسـتخلص من أالوراق اسـتخالصا ٔان يسـتخلص من أالوراق اسـتخالصا حصحصحصحصيحايحايحايحا ....5555

    

:القانون الذي تراقبه المحكمة العليا  
 

هو لك قاعدة قانونية عامة وهو لك قاعدة قانونية عامة وهو لك قاعدة قانونية عامة وهو لك قاعدة قانونية عامة وجمجمجمجمردة ابتداء من ٔاعىل ردة ابتداء من ٔاعىل ردة ابتداء من ٔاعىل ردة ابتداء من ٔاعىل : : : : ما هو القانون موضوع رقابة احملمكة العلياما هو القانون موضوع رقابة احملمكة العلياما هو القانون موضوع رقابة احملمكة العلياما هو القانون موضوع رقابة احملمكة العليا
القوانني وا9ساتري وحىت اللواالقوانني وا9ساتري وحىت اللواالقوانني وا9ساتري وحىت اللواالقوانني وا9ساتري وحىت اللواحئحئحئحئ التنظ التنظ التنظ التنظميميميميية فيجب أن تسـتجيب القرارات {سـتعجالية للك تية فيجب أن تسـتجيب القرارات {سـتعجالية للك تية فيجب أن تسـتجيب القرارات {سـتعجالية للك تية فيجب أن تسـتجيب القرارات {سـتعجالية للك ت����    

ارارارارسسسس    متمتمتمت            ............................    """"ٕا م ت ٕا م ٕا م ت ٕا م ٕا م ت ٕا م ٕا م ت ٕا م  -.238    ::::دة اليت تقولدة اليت تقولدة اليت تقولدة اليت تقولال يسعنا ٕاال ٔان نالحال يسعنا ٕاال ٔان نالحال يسعنا ٕاال ٔان نالحال يسعنا ٕاال ٔان نالحظظظظ أن املا أن املا أن املا أن املا    ناناناناوه وه وه وه     ،،،،املتطلباتاملتطلباتاملتطلباتاملتطلبات
عدم ا9قة يف عدم ا9قة يف عدم ا9قة يف عدم ا9قة يف     ،،،،""""احملمكة العليا سلطهتا الرقابية يف رشعية القرارات ااحملمكة العليا سلطهتا الرقابية يف رشعية القرارات ااحملمكة العليا سلطهتا الرقابية يف رشعية القرارات ااحملمكة العليا سلطهتا الرقابية يف رشعية القرارات اللللهنائية يف املواد {سـتعجاليةهنائية يف املواد {سـتعجاليةهنائية يف املواد {سـتعجاليةهنائية يف املواد {سـتعجالية
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غري غري غري غري     ا9ال] ٕاذ رشعية القرارات حتيل عىل دال] أخرى تتعلق �لرشعية واملرشوعية وال شك أهناا9ال] ٕاذ رشعية القرارات حتيل عىل دال] أخرى تتعلق �لرشعية واملرشوعية وال شك أهناا9ال] ٕاذ رشعية القرارات حتيل عىل دال] أخرى تتعلق �لرشعية واملرشوعية وال شك أهناا9ال] ٕاذ رشعية القرارات حتيل عىل دال] أخرى تتعلق �لرشعية واملرشوعية وال شك أهنا
اليت اليت اليت اليت   223223223223املقصود هنا والسلطة الرقابية وٕان مل حتدد ٕاال أنه ٕ�عامل هذا النص مع النص يف املادة املقصود هنا والسلطة الرقابية وٕان مل حتدد ٕاال أنه ٕ�عامل هذا النص مع النص يف املادة املقصود هنا والسلطة الرقابية وٕان مل حتدد ٕاال أنه ٕ�عامل هذا النص مع النص يف املادة املقصود هنا والسلطة الرقابية وٕان مل حتدد ٕاال أنه ٕ�عامل هذا النص مع النص يف املادة 

ٕاذا نقضت احملمكة العليا القرار املعروض علهيا فٕاهنا حتيل النظر يف موضوع القضية عىل ٕاذا نقضت احملمكة العليا القرار املعروض علهيا فٕاهنا حتيل النظر يف موضوع القضية عىل ٕاذا نقضت احملمكة العليا القرار املعروض علهيا فٕاهنا حتيل النظر يف موضوع القضية عىل ٕاذا نقضت احملمكة العليا القرار املعروض علهيا فٕاهنا حتيل النظر يف موضوع القضية عىل     : ": ": ": "تقولتقولتقولتقول
يف املوضوع ٔاو ٕاذا اكن يف املوضوع ٔاو ٕاذا اكن يف املوضوع ٔاو ٕاذا اكن يف املوضوع ٔاو ٕاذا اكن احملامك اãتصة �لنظر فهيا ٕاال ٕاذا اكن النقض ال يقتاحملامك اãتصة �لنظر فهيا ٕاال ٕاذا اكن النقض ال يقتاحملامك اãتصة �لنظر فهيا ٕاال ٕاذا اكن النقض ال يقتاحملامك اãتصة �لنظر فهيا ٕاال ٕاذا اكن النقض ال يقتيضيضيضيض البت من جديد  البت من جديد  البت من جديد  البت من جديد 

وكذD املادة وكذD املادة وكذD املادة وكذD املادة     ....""""................................................النقض مل يالنقض مل يالنقض مل يالنقض مل يرترترترتك شيك شيك شيك شيئئئئا حيمك فيه، ويف هذه احلاالت تبت احملمكة دون ٕاحا]ا حيمك فيه، ويف هذه احلاالت تبت احملمكة دون ٕاحا]ا حيمك فيه، ويف هذه احلاالت تبت احملمكة دون ٕاحا]ا حيمك فيه، ويف هذه احلاالت تبت احملمكة دون ٕاحا]
جيوز للمحمكة العليا أن ال تنقض ٕاال جزءا من احلمك املطعون فيه ٕاذا اكن وجه جيوز للمحمكة العليا أن ال تنقض ٕاال جزءا من احلمك املطعون فيه ٕاذا اكن وجه جيوز للمحمكة العليا أن ال تنقض ٕاال جزءا من احلمك املطعون فيه ٕاذا اكن وجه جيوز للمحمكة العليا أن ال تنقض ٕاال جزءا من احلمك املطعون فيه ٕاذا اكن وجه     """"اليت تقولاليت تقولاليت تقولاليت تقول    224224224224

وبذD فٕان السلطة الرقابية تمتثل وبذD فٕان السلطة الرقابية تمتثل وبذD فٕان السلطة الرقابية تمتثل وبذD فٕان السلطة الرقابية تمتثل     """"احلمكاحلمكاحلمكاحلمكالبطالن ال يفسد ٕاال جزءا واحدا ٔاو أكرث من مقتضيات البطالن ال يفسد ٕاال جزءا واحدا ٔاو أكرث من مقتضيات البطالن ال يفسد ٕاال جزءا واحدا ٔاو أكرث من مقتضيات البطالن ال يفسد ٕاال جزءا واحدا ٔاو أكرث من مقتضيات 
والقرار روالقرار روالقرار روالقرار رمقمقمقمق                 12 12 12 2222000012////12121212    معه يف قرارها رمعه يف قرارها رمعه يف قرارها رمعه يف قرارها رمقمقمقمق    احملمكة العليااحملمكة العليااحملمكة العليااحملمكة العليا    كام ذهبتكام ذهبتكام ذهبتكام ذهبت    يف إاللغاء دون ٕاحا]يف إاللغاء دون ٕاحا]يف إاللغاء دون ٕاحا]يف إاللغاء دون ٕاحا]

وبذD يمت ٕاعامل هذين النصني وبذD يمت ٕاعامل هذين النصني وبذD يمت ٕاعامل هذين النصني وبذD يمت ٕاعامل هذين النصني ، ، ، ، واليت ألغت فهيام دون ٕاحا]واليت ألغت فهيام دون ٕاحا]واليت ألغت فهيام دون ٕاحا]واليت ألغت فهيام دون ٕاحا]    وغريهام من القراراتوغريهام من القراراتوغريهام من القراراتوغريهام من القرارات    2222000012121212////09090909
        ....ل أحدهام يف أالصل واالٓخر يف {سـتعجالل أحدهام يف أالصل واالٓخر يف {سـتعجالل أحدهام يف أالصل واالٓخر يف {سـتعجالل أحدهام يف أالصل واالٓخر يف {سـتعجالوذD أوىل من ٕاهامهلام يف املادة املدنية أو ٕاعاموذD أوىل من ٕاهامهلام يف املادة املدنية أو ٕاعاموذD أوىل من ٕاهامهلام يف املادة املدنية أو ٕاعاموذD أوىل من ٕاهامهلام يف املادة املدنية أو ٕاعام

        
رضورة مراجعة منظومتنا القانونية رضورة مراجعة منظومتنا القانونية رضورة مراجعة منظومتنا القانونية رضورة مراجعة منظومتنا القانونية معمعمعمعوما ويف وما ويف وما ويف وما ويف     خامتة ٔاؤكد فهيا عىلخامتة ٔاؤكد فهيا عىلخامتة ٔاؤكد فهيا عىلخامتة ٔاؤكد فهيا عىل    ويف أالخري أصل ٕاىلويف أالخري أصل ٕاىلويف أالخري أصل ٕاىلويف أالخري أصل ٕاىل

مراجعة تستند عىل آراء ٔاوىل اخلربة و{جهتاد من العاملني يف مراجعة تستند عىل آراء ٔاوىل اخلربة و{جهتاد من العاملني يف مراجعة تستند عىل آراء ٔاوىل اخلربة و{جهتاد من العاملني يف مراجعة تستند عىل آراء ٔاوىل اخلربة و{جهتاد من العاملني يف     نواحهيا {سـتعجالية خصوصانواحهيا {سـتعجالية خصوصانواحهيا {سـتعجالية خصوصانواحهيا {سـتعجالية خصوصا
            ....اسـتعجاالاسـتعجاالاسـتعجاالاسـتعجاالامليدان امليدان امليدان امليدان 

    ....ويف أالخري أطيب املويف أالخري أطيب املويف أالخري أطيب املويف أالخري أطيب املىنىنىنىن
    


