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بحث مقدم الى مجلس آلية القانون في جامعة الموصل وجزء من متطلبات         

 .نيل شهادة الماجستير في القانون الخاص
 
 

  
1 :                     
2 :               
3 :                   
4 :                     
 

  
 
اع             ة ، الن اتب اة العملي ي الحي ة ف ن المواضيع المهم تعجل م اء المس د القض يع

ادي  اء الع ق االدع وات  طري ن ف ا م ي يخشى عليه االت الخاصة الت ي بعض الح ف
ة القضائية ،       ى الحماي الوقت يلحق ضررا بمصالح االطراف اذا تأخر حصولهم عل
فوجد هذا القضاء ليختص بالفصل في هذه الحاالت التي ال تعد وال تحصى ، والتي                

ا            وافر فيه ة يت ال ال الحصر، الن آل حال شرطا  وردت في القوانين على سبيل المث
 .اختصاص القضاء المستعجل تعتبر من الحاالت المستعجلة

ان قواعد االختصاص              ولما آان القضاء المستعجل فرعا من القضاء المدني، ف
الوظيفي والنوعي والمكاني تراعى في اختصاص القضاء المستعجل ، فضال عن                

دق    ر المح و الخط ذي ه تعجال ال ا االس رطا اختصاصه وهم وافر ش  او ضرورة ت
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ي        ؤثرة ف ة م ة حال ورة عام و بص ه او الضرورة وه ن تالفي ذي ال يمك الضرر ال
درئها ، والشرط                     رار المستعجل ل رر صدور الق انوني الحد الخصوم يب المرآز الق

ر فاصل في اصل الحق ، فال يقضي                        ا ا غي وب وقتي لثاني ان يكون االجراء المطل
القضاء المستعجل بكل ما يتعلق بالحق وجودا وعدما ، وهذان الشرطان من النظام               
ا يوجب القضاء                   العام ال يجوز االتفاق على خالفهما ، وان تخلف احدهما او آالهم

 .بعدم االختصاص
اء ا       ة القض ر محكم ة    وتنظ ا بعريض د رفعه تعجلة بع ائل المس تعجل بالمس لمس

ذه                   م تتعارض ه ا ل ة، م الطلب المستعجل ، ويطبق بشأنها اجراءات التقاضي العادي
تند قاضي االمور المستعجلة في                    ة الحاالت المستعجلة ، ويس االجراءات مع طبيع
تندات وظروف المحيطة بالطلب ،                 اصدار القرار المستعجل على ظاهر حال المس

انون ،             و وة الق اذ المعجل بق يكون قراره قابال للتنفيذ منذ صدوره لكونه مشموال بالنف
اال انه قرار وقتي ال حجية له امام محكمة الموضوع لعدم مساسه باصل الحق ، اال             
ى الظروف او                       م يطرأ عل ا ل زم القضاء المستعجل والخصوم م انه يتمتع بحجية تل

ل          المراآز القانونية للخصوم أي تغيير      ، والقرار الصادر عن القضاء المستعجل يقب
 .الطعن فيه بطرائق اختلفت القوانين في تحديدها 
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