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الملخص:
يعتبر اإلعالن القضائي هو الوسيلة القانونية التي يبلغ بها الخصم واقعة معينة إلى علم خصمه وذلك بتسلمه او من ينوب عنه
ورقة اإلعالن القضائي ،ويرجع االساس القانون لإلعالن القضائي إلى انه الركيزة والمبدأ القانوني تنعقد بها الخصومة ،الذي
يضمن اهم ضمانات الدفاع بالنسبة للخصوم هو العلم في الوقت المناسب بكل عناصر الخصومة واتاحه الفرصة الخصم للدفاع
والرد عليها وما متى ما تم اإلعالن صحيحا رتب أثره القانوني وسرع التقاضي وحصل الخصوم على حقوقهم القانونية في
الوقت المناسب .يعتبر اإلعالن القضائي هو نقطة االنطالقة في انعقاد الخصومة وبالتالي يشار اليه في هذه الدراسة بانه أحد
أهم االسباب إذا لم يكن السبب الرئيسي في ظاهرة بطء التقاضي باإلضافة الى اسباب عديد ة مرتبطة بمناسبة باإلعالن القضائي،
ولكن يعتبر اإلعالن القضائي والوقت المهدور فيه هو أهم االسباب التي تعطل انعقاد الخصومة وسير الدعوي بشكل يتناسب
مع سير الدعوى القضائية لذا كانت هذه الدراسة .عملنا جاهدين الوصول الى تحليل التعديل الجديد في قانون االجراءات المدنية
والذي خدم االعالن القضائي بصورة مباشرة وحال المشرع من خالله اختزال بمناسبة والوقت المهدور بمناسبة اإلعالن
القضائي ،من ثم الوقوف على بعض المقترحات التي تسهم في تجاوز هذه المعضلة ،من من المسائل القانونية التي يثيرها
موضوع الدراسة .وتهدف الدراسة إلى محاولة التواصل الى اسباب البطء في التقاضي من خالل تحليل االسباب المرتبطة ارتباط
كلي باإلعالن القضائي ،ومن ثم محاولة تفادي ذلك من التحليل القانوني للتحدث الجديد في القانون االجراءات المدنية االتحادي
رقم ( )10لسنه 2104وكيف يمكن تجنب البطء في التقاضي في سير الدعوى بشكل عام واالعالن القضائي بشكل خاص ،وكيف
للطفرة التكنو لوجيا وااللكترونية االسهام في السير بالدعوى القضائية بشكل يواكب هذه التطورات خالل خمس سنوات األخيرة
بأقل تقدير.

كلمات البحث الرئيسية :اإلعالن القضائي واسباب البطء في التقاضي.

