
 

الفقو واإلجتياد حاالت معي نة تحول دون قبول طمب السمفة الوقتية بحيث أن  ثمة حاالت د لقد حد  
الحالتين تشك ل عائقًا لمنح السمفة لمدائن عمى حساب دينو ومنيا  ،إذا تحق قت ،أو إجراءات

 :التاليتين
 عندىا ال : حالة إيداع وتجميد مبمغ الدين بقرار من قاضي الموضوع

ذا قد م  يجوز لقاضي األمور المستعجمة منح السمفة عمى حساب ىذا الدين وا 
ر رفضو  . مثل ىذا الطمب فيقر 
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 فيكون لممحكوم لو  ،إذا صدر حكم قطعي بالدين: حالة صدور قرار سابق
طمب تنفيذه وتحصيل دينو بيذه الطريقة دون حاجة لمجوء إلى القضاء 

أم ا إذا كان الحكم غير . لتقرير سمفة وقتية عمى حساب ىذا الدين المستعجل
قطعي ـــــ كما لو كان صادرًا بالدرجة اإلبتدائية أو بالصورة الغيابية وكان قاباًل 
لإلستئناف أو اإلعتراض ـــــ فميس ما يمنع عمى المحكوم لو تقديم طمب إلى 

دين الذي يشك ل الحكم ال قاضي األمور المستعجمة لمنحو سمفة عمى حساب ال
. سندًا تنفيذيًا بشأنو بل دلياًل ثبوتيًا عميو قد يكون نافيًا قابميتو لمنزاع الجد ي

موسوعة أصول المحاكمات واإلثبات والتنفيذ لمدكتور إدوار عيد، الجزء التاسع، )
  ( 475و 474. ، ص2قضاء األمور المستعجمة 

 

الصادر عن محكمة اإلستئناف  333 القرار رقمُيراجع أيضًا بيذا المعنى 
، الرئيس 52/3/6991المدنية في بيروت، الغرفة الثانية عشر، بتاريخ 

والمنشور في كتاب السمفة الوقتية  صادر والمستشاران اسكندر وعبدالّمو
 :حيث جاء فيو ما حرفيتو 130. لممحامي موفق ميرزى ص

عمى أنو في الحالة التي م نصت .م/ 577/وحيث أن الفقرة الثالثة من المادة 
يكون فييا وجود الدين غير قابل لنزاع جدي، يجوز لقاضي األمور المستعجمة 

 .منح الدائن سمفة وقتية عمى حساب حقو
وحيث أن مراجعة الدائن لقاضي األمور المستعجمة، تحصل عادة، عندما يكون 

 .ينالدين، الذي يطالب بالسمفة عمى أساسو، محل نزاع بينو وبين المد
وحيث أن الدائن ييدف من ىذه المراجعة إلى الحصول عمى سمفة وقتية توازي 
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بو أو  جزءًا، أو كامل قيمة الدين غير المنازع بو إطالقًا من حيث مبدأ توج 
مقداره وقبل الفصل نيائيًا من قبل محاكم األساس في النزاع القائم بشأن الدين 

يكون عمى قاضي األمور و . المطموب عمى أساسو منح السمفة الوقتية
المستعجمة، وفي معرض النظر بطمب منح السمفة الوقتية المقدم إليو، التحقق 
من عدم قابمية الدين لنزاع جدي، إعمااًل لقواعد اختصاصو المنصوص عمييا 

م حتى إذا ما تحقق من ذلك، يقضي عندىا .م/577/في الفقرة الثالثة من المادة 
 .بةبمنح الدائن السمفة المطمو 

وحيث أن القرار الذي يصدر عن قاضي األمور المستعجمة بمنح السمفة الوقتية، 
ولكنو في . ىو قرار مؤقت، وال يحوز قوة القضية المقضية بالنسبة ألساس الدين

األمر الذي يؤدي إلى تمكين . الوقت نفسو قرار نافذ، ألنو قرار معجل التنفيذ
و موضوع السمفة، قبل صدور قرار الدائن من تحصيل جزء، أو كامل قيمة دين

 .نيائي نافذ عن محاكم الموضوع يقضي بثبوت ىذا الدين وتوجبو
وحيث أنو، إذا كان طمب السمفة الوقتية المقدم من الدائن يرمي بجوىره إلى 
استيفاء الدائن جزء أو كامل قيمة دينو قبل صدور قرار نافذ عن محاكم 

عميو طمب السمفة الوقتية، فإنو يقتضي الموضوع بثبوت الدين الذي يرتكز 
معرفة مدى إمكانية المستأنف في الدعوى الحاضرة من اإلستحصال عمى قرار 
بمنحو السمفة الوقتية بناء لطمبو، رغم ثبوت صدور قرار قطعي ونافذ عن محاكم 
األساس قضى بتوجب دينو، الذي ارتكز عميو طمب منح السمفة المقدم منو، 

 .الحصول عمى الدين الذي استند إليو في طمب السمفة ووفر لو إمكانية
وحيث أن صدور قرار نيائي ونافذ عن محاكم األساس يقضي بتكريس دين 
المستأنف بصورة نيائية، ويتيح لو المجال لتحصيمو، يؤدي إلى انتفاء 
موضوع الدعوى الحاضرة التي ترمي إلى حصول المستأنف عمى قرار مؤقت، 

قتية عمى أساس ىذا الدين الثابت والقابل لمتنفيذ، كما يقضي بمنحو سمفة و 
ألن القرار الموضوعي المنوه . ينتفي اليدف الذي يرمي إليو طمب السمفة

عنو، يشكل سندًا تنفيذيًا مباشرًا لمدين الذي يتضمنو، يمكنو من اإلستحصال 
فضاًل عن انتفاء دور قاضي األمور . عمى كامل قيمة الدين المقضي بيا

ستعجمة في تقدير عناصر الدين، لما يتمتع بو القرار الموضوعي من حجية الم
 .لجية الدين الذي قضى بو

وحيث أنو تأسيسًا عمى ما تقدم، وبعد صدور قرار نيائي نافذ بدين المستأنف 
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عن محاكم األساس، يصبح طمب السمفة الحاضر دون موضوع، ويكون لذلك 
 .مستوجب الرد

نف بما قضى بو من رد دعوى السمفة الوقتية، يكون وحيث أن القرار المستأ
 .مستوجبًا التصديق من حيث النتيجة

 


