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المقدمة
لما كان وجود الحق صعب والطريق إليو وعر وكانت الحقائق منغمسة في الشبيات 1كان
من الضروري تنظيم الوظيفة القضائية تنظيماً محكما باعتبارىا الضامن إليصال الحقوق
ألصحابيا.
ولما أقرت أغمب القوانين والدساتير حقوق مواطنييا كان البد ليا أن تنظم طريقة حفظ ىذه
الحقوق وحمايتيا واال لما كان ليا جدوى وانقضت بمجرد االعتداء عمييا.
ومن ىنا جاء سعي الدول من وراء تشاريعيا إلى بناء تنظيم قضائي متكامل ييدف إلى
ضمان احترام ىذه الحقوق.
وقد كرس المشرع التونسي منذ صدور مجمة االلتزامات والعقود سنة  1906قاعدة عامة
صمب الفصل  555مفادىا أن التعدي عمى شخص ال يكون وجو لو في اإلضرار بغيره مما يعني
أنو ال يجوز لشخص أن يسترجع حقو المسموب بنفسو.
وبما أن المشرع التونسي لما أقر ىذا المبدأ كان لزاماً عميو تحديد وتنظيم السمطة المختصة
إلرساء العدل بين الناس.
وانطالقاً من إيمان المشرع بضرورة تحديد وتنظيم ىذه السمطة فقد اىتم منذ االستقالل
وتحديداً بمقتضى القانون عدد  103لسنة  1959المؤرخ في  05أكتوبر  1959والمتعمقة بإصدار
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الحسن ابن الهٌثم ...الحماٌة القانونٌة للدائن العادي ،دار المٌزان للنشر ط ،2008 1ص.15
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مجمة المرافعات المدنية والتجارية واحداث أنواع المحاكم المدنية وتوزيع االختصاص بينيا باعتبار
أنو يجب أن يكون لكل محكمة صالحية النظر في نزاع معين.
فاالختصاص القضائي ىو المقياس الذي يبين الفرع من والية القضاء الذي يكون من
اختصاص محكمة معينة تابعة لمجية صاحبة الوالية.2
وعمى ىذا األساس عرف الفقياء االختصاص القضائي من الناحية الموضوعية بأنو نطاق
القضايا التي يمكن أن يباشر فييا التقاضي واليتو ومن الناحية الشكمية بأنيا صالحية القاضي
لمباشرة الوالية القضائية في نطقا معين.3
وبالرجوع إلى مجمة المرافعات المدنية والتجارية باعتبارىا القانون العام إلجراءات التقاضي
في المادة المدنية يتضح أن المشرع قد وزع االختصاص القضائي بين المحاكم وفق معيارين يرتبط
األول بمكان وجود المحكمة المتعيدة بالدعوى وىو االختصاص الترابي أما الثاني فيتعمق بموضوع
الدعوى وقيمتيا وىو االختصاص الحكمي.
وقد أقر المشرع بالفصل الثالث من ىذه المجمة أنو "ال عمل عمى كل اتفاق من شأنو مخالفة
االختصاص الحكمي المعين بالمجمة" وجاء أيضاً بالفصل  17من نفس المجمة أنو "يمكن لمطرفين
في كل طور من أطوار القضية إثارة مرجع نظر المحكمة بناءاً عمى عدم مراعاة القواعد المتعمقة
بمرجع النظر الحكمي".
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أحمد مسلم ،أصول المرافعات التنظٌم القضائً واإلجراءات واألحكام فً المواد المدنٌة والتجارٌة والشخصٌة ،دار الفكر العربً ،القاهرة،
 ،1971ص.190
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أحمد الجندوبً وحسن بن سلٌمة ،أصول المرافعات المدنٌة والتجارٌة ،مطبعة أوربٌس  ،تونس  ،2005ص.88
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وىو ما يدفعنا لمقول بأن قواعد االختصاص الحكمي ىي قواعد آمرة تيم النظام العام ال
يمكن بأي وجو من األوجو االتفاق عمى مخالفتيا عمى عكس قواعد االختصاص الترابي والتي تيم
مصالح الخصوم ويمكن بذلك االتفاق عمى عدم األخذ بيا إذ ال مساس بالنظام العام.
وفي ىذا اإلطار يتنزل أحكام الفصل  21من مجمة المرافعات المدنية والتجارية والذي يندرج
ضمن قواعد تحديد االختصاص الواردة في الباب الثاني من المجمة المذكورة تحت عنوان "في
كيفية ضبط مرجع النظر ودرجة الحكم".
إذ ينص الفصل  21المذكور عمى أن "مرجع النظر في القضايا يتحرر بمقتضى طبيعة
الدعوى ومقدار المال المطموب فييا.
ومقدار ما يحكم فيو نيائياً يحرر بنسبة المبمغ المطموب.
والعبرة في ذلك بالطمبات األخيرة وذلك كمو ما لم يظير لممحكمة أن الطالب تعمد الزيادة أو
التنقيص بقصد التأثير عمى قواعد االختصاص وفي ىذه الصورة يجوز لممحكمة أن ترد القيمة إلى
نصابيا وتفصل في االختصاص حسب القيمة الحقيقية لموضوع الدعوى".
والبد أن نعرج عمى تعريف طبيعة الدعوى وقد قام المشرع بتعريفيا بالفصل  20من نفس
المجمة والذي قسم الدعاوى ووصفيا إلى الحق موضوع الحماية إلى ثالثة أصناف وىي:
 -الدعاوى الشخصية أي المدنية عمى التزام الشخصي ميما كان مصدره.
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 الدعاوى العينية والتي تتفرع إلى دعاوى منقولة تتعمق بمنقول ودعاوى استحقاقية تتعمقبعقار أو حق عيني عمى عقار سواء كان مسجال أو غير مسجل.
 -الدعاوى المختمطة وىي التي تنبني في آن واحد عمى حق عيني عقاري وحق شخصي
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وتمحق من حيث مرجع نظرىا بالدعاوى الشخصية طالما أن الحق العيني العقاي غير
متنازع فيو.
أما في خصوص معيار ومقدار المال المطموب فإنو يتعمق بالقيمة المالية لموضوع النزاع
وتكون المحكمة بمقتضاه مختصة بالنظر ويقال عن اختصاصيا االختصاص القيمي بمعنى أن
مرجع النظر تأسس عمى قيمة الدعوى دون سواه ويكون بذلك اختصاص حاكم الناحية في الدعاوى
التي ال يتجاوز مقدار المال المطموب سبعة آالف دينار بينما تختص المحكمة االبتدائية بالدعاوى
التي يفوق مقدارىا ذلك المبمغ.
غير أنو تجدر اإلشارة إلى أن دور ىذا المعيار في تعيين درجة الحكم قد اضمحل وتجاوزه
الزمن باعتبار أن األحكام كانت إلى حد صدور القانون عدد  59لسنة  1994والمؤرخ في 21
ماي  1994والمتعمق بتنقيح واتمام بعض الفصول من مجمة المرافعات المدنية والتجارية إذ كانت
الحكام توصف باالبتدائية والنيائية باالعتماد عمى المقدار المالي المطموب لكن بعد صدور ىذا
القانون أصبحت جميع األحكام تصدر ابتدائية الدرجة.
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أحمد بن طالب ...استحقاق المعقول م.ق.ت ،1995 ،ص.85
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وقد طرح نقاشا ىنا حول إذا ما كانت أحام الفصل  21عامة أو خاصة 5فإذا كانت عامة
فيي تنطبق في كل الحاالت وعمى جميع النزاعات أما القول بأنيا خاصة فيعني أنيا ال تجد ليا
تطبيقاً إال في حاالت معينة وىي التي أوكل فييا المشرع الحاكم الناحية والمحكمة االبتدائية النظر
معاً في نزاعات في نفس الطبيعة.
وبالفعل فقد عيد ليما المشرع النظر في الدعاوى الشخصية والدعاوى استحقاق المنقول
ودعاوى أداء الديون التجارية كل في حدود اختصاصو القيمي بمعنى أن قاضي الناحية ينظر
عندما ال تتجاوز قيمة الطمب سبعة آالف دينار في حين تكون المحكمة االبتدائية مختصة إذا
تجاوزت قيمة الدعوى ىذا النصاب عمالً بأحكام الفصل  39من مجمة المرافعات المدنية والتجارية.
ومن ىنا يبرز الدور األساسي لمعيار مقدار المال المطموب والمتمثل في تحديد االختصاص
في الدعاوى التي تسند في آن واحد إلى المحكمة االبتدائية وحاكم الناحية والذي يتمثل أساساً في
تخفيف العبئ عمى كاىل المحكمة االبتدائية باعتبارىا صاحبة االختصاص العام من جية وتوفير
أقصى ما يمكن من الضمانات في العمل القضائي وذلك بمالئمة كيفية معالجة الدعوى عند
الفصل فييا فيما يتعمق بالقضاة المشرفين عمى سير العمل واجراءات التقاضي.
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نور الدٌن الغزوانً ،التعلٌق على القانون م.م.ت األحكام العامة واالختصاص ،مطبعة أورٌس ،تونس  ،1996ص.22
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فيقصد باالختصاص الحكمي سمطة المحكمة لمحكم في قضية معينة فقواعد االختصاص
الحكمي في تمك التي تحدد والية المحاكم من نفس الصنف والدرجة في المنازعات التي أجاز ليا
القانون الفصل فييا.6
ونظ اًر لكثرة القضايا واختالف طبيعتيا كان من الضروري اعتماد توزيع النظر بين المحاكم
تفادياً لتراكم الممفات وضماناً لحسن سير إجراءات التقاضي.
وييدف المدعي من خالل رفع دعواه أمام القضاء إلى الدفاع عن حقوقو أو استردادىا
وتكون ىذه الحقوق أما حقوقاً مالية أو حقوقاً غير مالية.
سيقع التطرق في التعميق عمى الفصل  21من م.م.م.ت إلى اعتماد جزءاً أو ال يتعمق
بالحقوق المالية من حيث أصنافيا وطريقة تقديرىا وبالتالي المحاكم المختصة بالنظر فييا وجزءا
ثاني نخصصو لمدعاوى المرتبطة بالحقوق غير المالية واالختصاص الحكمي فييا.
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أحمد أبو الوفاء ...أصول المحاكم المدنٌة ،ص.281
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الجزء األول:
الحقوق المالية
سيقع التطرق أو ًال إلى تصنيف الدعاوى المالية (المبحث األول) ثم
كيفية تقديرها (المبحث الثاني)
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المبحث األول:
أصناف الحقوق المالية:
نتحدث عن الحقوق المالية عندما يكون الحق المراد حمايتو من خالل الدعوى المرفوعة أمام
القضاء تيدف إلى حماية حق مالي أي حماية الذمة المالية لمطالب ويكون الحكم الصادر في
القضية يقضي بأداء مال معين من المال أو حماية حق عيني باعتبار أن الحقوق العينية تمثل
جزءاً من الذمة المالية لشخص وتكون حمايتيا عبر الدعاوى العينية والتي وقع تعريفيا آنفاً
التنصيص عمييا صمب الفصل  20من مجمة المرافعات المدنية والتجارية.
وييدف التفريق بين الحقوق المالية والحقوق غير المالية والدعاوى المرتبطة بيا إلى معرفة
المعيار المعتمد لتحديد مرجع النظر الحكمي وىو موضوع تعميقنا عمى الفصل  21من م.م.م.ت.
وعند الحديث عن الحقوق المالية والحقوق غير المالية والدعاوى المرتبطة وجب التعرض إلى
المعيار المعتمد لتحديد ا الختصاص الحكمي وطالما أن الدعوى المرفوعة أمام القضاء تيدف
لمتحصيل عمى مبمغ من المال فقد اعتمد المشرع التونسي معيار مقدار المال المطموب كضابط
لتحديد كمرجع النظر الحكمي أمام المحاكم المدني في الحاالت التي يتوزع فييا مرجع النظر في
الدعاوى التي ليا نفس الطبيعة بين أكثر من محكمة.
ويعتد بمقدار المال المطموب في الدعوى بتوزيع االختصاص بين محاكم الدرجة األولى
وذلك بأن يقع ضبط مرجع نظر المحكمة في الدعوى بالنظر إلى قيمة المال المطموب فييا إلى حد
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معين وىو ما يطمق عميو تسمية النصاب فإذا ما تجاوز قيمة المال المطموب في الدعوى النصاب
انعقد االختصاص إلى محكمة أخرى تكون ذات اختصاص اشمل وأوسع.
وقد اعتمد المشرع التونسي معيار مقدار المال المطموب صل بالفصل 39م.م.م.ت 7وحتى
نتمكن من تعريف ىذه الدعاوى وجب الرجوع إلى الفصل  20من م.م.م.ت.8
ويكون تقدير الدعوى عمالً بالفصل  21من م.م.م.ت من طرف المدعى الذي يتقدم
بالدعوى بيدف الحصول عمى حكم قضائي يصل بو إلى تحقيق حماية قضائية لحق معين ميدد
ويقدر بالتالي دعواه بقيمة الحق الذي يطمبو 9غير أن الفصل  21نص عمى وجود معيارين يتم
بمقتضاىما تحديد االختصاص الحكمي وىما طبيعة الدعوى ومقدار المال المطموب فييا فإذا كان
مفيوم ىذين المعيارين ال يثير في حد ذاتو أي إشكال فإن الصعوبة تتمثل في كيفية اعتمادىما.
فظاىر النص بدالً عمى وجوب تطبيقيما معا لكن ىذا الموقف بتناقض مع ما أقره المشرع
صراحة من اختصاص بعض المحاكم ببعض القضايا حسب معيار طبيعة الدعوى فقط من ذلك
أن قاضي الناحية يختص في الدعاوى الحوزية والنفقات وحوادث الشغل كذلك قضايا العقل عمى
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انظر قاضً الناحٌة ابتدائٌا إلى نهاٌة سبعة آالف دٌنار فً الدعاوى المدنٌة الشخصٌة والدعاوى المتعلقة بالمنقول ومطالب أداء الدٌون التجارٌة
وٌنظر أٌضا ً فً حدود اختصاصه فً إصدار األوامر بالدفع واألذون على العرائض.
8
توص بدعاوى شخصٌة الدعاوى المبنٌة على التزام شخصً مصدرها القانون أو العقد أو شبه العقد أو الجنحة أو شبه الجنحة ..وتوصف
ً
بدعاوى المتعلقة بمنقول الدعاوى التً القصد منها استحقاق الشًء المنقول طبٌعته أو اعتبره القانون منقوال .وتوصف بداوى استحقاقٌة للدعاوى
التً تستند إلى حق عٌنً عقاري ..أما الدعاوى المبنٌة فً آن واحد على ح ق عٌنً عقاري وحق شخصً فهً دعوى مختلطة وتلحق من حٌث
مصدر نظرها بالدعوى الشخصٌة إذا كان الحق العٌنً العقاري غٌر متنازع فٌه.
9
أحمد أبو الوفاء ...التعلٌق على قانون المرافعات ...2000..الجزء األول ص.197
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مرتب

10

بينما تختص المحكمة االبتدائية في الدعاوى االستحقاقية وذلك كمو دون االلتفات لقيمة

العقار والحق العيني المرد حمايتو.11
وىكذا يتبين أن القاعدة الواردة بالفصل 21من م.م.م.ت ال تصمح أن تشكل مبدأ عاماً
لضبط االختصاص الحكمي وىي اقرب إلى االنطباق عمى تعيين االختصاص في الدعاوى
الشخصية ودعاوى المنقوالت وأداء الديون التجارية باعتبار أن مرجع النظر في مثل ىذه الدعاوى
يقع تقديره إلى طبيعة الطمب وقيمة الشيء المشارع فيو في ذات الوقت بينما ال ينطبق عمى
الدعاوى العينية العقارية وتمك المتعمقة بالجنسية وبالحالة الشخصية عند تعيين المحكمة المختصة
ألن المشرع راعى فييا طبيعة الدعوى فحسب.
ولعمو كان من األفضل عدم وضع ىذه القاعدة العامة الواردة بالفصل  21من م.م.م.ت
لسببين اثنين أوليما قيام المشرع ذاتو بتوزيع االختصاص تفصيمياً بين المحاكم عمى مختمف
أصنافيا درجاتيا في عديد النصوص األخرى فيكون موقفو والحالة ىذه من باب التكرار وثانييما
أن األصل ىو امتياز المشرع بتحديد قواعد االختصاص الحكمي بحيث يكون مصدره القانون وال
مجال فيا لالجتياد القضائي.
ومن أمثمة الدعاوى التي يضبط االختصاص الحكمي فييا بالرجوع إلى مقدار المال
المطموب الدعاوى المدنية والتجارية والدعاوى المدنية الشخصية والدعاوى المتعمقة بمنقول ودعاوى
العقل التحفظية واألوامر بالدفع والدعاوى المتعمقة باألكرية السكنية.12
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ٌراجع الفصل 39م.م.م.ت.
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ٌراجع الفصل  40من م.م.م.ت.

12

وينقسم االختصاص الحكمي في جميع ىذه الدعاوى بين قاضي الناحية والمحكمة االبتدائية
باعتماد معيار النصاب الذي حدده القانون بسبعة آالف دينار فينظر فييا قاضي الناحية إلى حد
ىذا المبمغ بينما ينعقد االختصاص لدى المحكمة االبتدائية إذا ما تجاوزه.
ويقع اعتماد معيار طبيعة الدعوى في عدد كبير من الدعاوى رغم أنيا مرتبطة بالحقوق
المالية أي أنو ال يقع اعتماد معيار المال المطموب أو النصاب بل خصيا المشرع بقانون خاص
من ذلك أن الدعاوى االستحقاقية والتي ىي دعوى عينية عقارية والدعوى الجبائية المنصوص
عمييا ضمن مجمة الحقوق الجبائية ودعاوى المتعمقة باألصول التجارية من تعديل في الكراء
وغرامة الحرمان وتحديد العقود التجارية.13
كما تنعقد دعاوى تجاوز السمطة إلى المحكمة اإلدارية ميما كانت المبالغ المطموبة فييا
عمالً بأحكام القانون المنظم لممحكمة اإلدارية المؤرخ سنة .1972
كما تختص المحكمة العقارية بدعاوى التسجيل االختياري واإلجباري وقضايا التحيين
والتخصيص والطعون في ق اررات حافظ الممكية العقارية بصفة مطمقة بغض النظر عن قيمة العقار
موضوع التداعي.

12

قرار تعقٌبً مدنً عدد  3869مؤرخ فً  17مارس  1998نشرٌة محكمة التعقٌب 1998ج ،2ص.58
13
ٌراجع قانون األكرٌة التجارٌة عدد  37لسنة  1977مؤرخ فً  27ماي  1977والمتعلق بنظٌم العالقات بٌن المسوغٌن والمسوغٌن فٌما ٌخص
تحدٌد كراء العقارات أو المحالت ذات االستعمال التجاري أو السٌاحً أو المستعملة فً الحرف.

13

وينظر قاضي الضمان االجتماعي في الدعاوى المتعمقة بالنزاعات المتعمقة بتطبيق األنظمة
القانونية لمضمان االجتماعي في القطاعين العام والخاص عدا تمك المتعمقة بحوادث الشغل
واألمراض المينية.
ويكون قاضي الناحية مختصاً بصفة مطمقة في قضايا النفقات التي ترجع إليو بصفة أصمية
والدعاوى الحوزية

14

وعقمة األجور والمرتبات وقضايا حوادث الشغل واألمراض المينية.15

وىذا االختصاص المطمق الممنوح لحاكم الناحية عمالً بأحكام الفصل 39من م.م.م.ت وىو
اختصاص اعتمد فيو المشرع التونسي لمعيار طبيعة الدعوى بقطع النظر عن معيار المال
المطموب فييا.
وىو ما يؤكد أنو من غي الممكن اعتماد كال المعيارين الذين نص عمييما الفصل  21من
م.م.م.ت بل أن تحديد االختصاص الحكمي يرجع عمى اعتماد الواحد دون اآلخر.
بعد التعرض إلى أصناف الحقوق المالية والدعاوى المنجرة عنيا والتي تيدف لتحصيل مبمغ
من المال وجب عمينا تناول كيفية تقدير ىذه الطمبات واألطراف المخولة ليا المطالبة بيا.

14

الدعاوى الحوزٌة هً الدعاوى العٌنٌة تهدف إلى حماٌة الحوز والمنتفع به.
15
القانون عدد  28لسنة  1994المؤرخ فً  23فٌفري .1994
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المبحث الثاني:
كيفية تقدير الحقوق المالية
عمالً بأحكام الفصل  21من م.م.م.ت فإن مرجع النظر يتحدد بمقتضى طبيعة الدعوى و
مقدار المال المطموب فييا و العبرة في ذلك بالطمبات األخيرة و ذلك كمو مالم يظير لممحكمة أن
الطالب قد تعمد الزيادة أو التنقيص بغاية التأثير عمى قواعد االختصاص و في ىذه الصورة يجوز
لممحكمة أن ترد القيمة إلى نصابيا و تفصل في االختصاص حسب القيمة الحقيقية لموضوع
الدعوى.
وحيث نستنتج مما سبق بيانو أنو و لئن كان المبدأ أن تقدير الطمبات يكون من طرف
المدعي غير أن لممحكمة رقابة عمى ىذا التقدير و ليا أن تعدلو إذا ما تبين ليا سوء نية الطالب.
يقع تقدير قيمة الدعوى بالرجوع إلى الطمبات المقدمة فييا إذ أن المدعي ىو صاحب الحق
المراد حمايتو وىو الذي يضمن صمب عريضة دعواه طمباتو التي تدخل في تقدير قيمة الدعوى
وبالتالي تحدد المحكمة المختصة باالستناد عمى الطمبات التي يتقدم بيا المدعي في تقدير الدعوى
باعتبارىا تمثل األىمية وما القيمة التي يعطييا ىذا األخير لدعواه يفترض فيو أن يضل متمسكاً
بيذه الطمبات عمى حاليا إلى آخر جمسة قبل حجزىا لممفاوضة والتصريح بالحكم دون تعديميا.
وطالما أن المشرع خول لممتقاضين تغيير طمباتيم إلى آجال محددة فإنو يكون من الوجيو
اعتماد الطمبات األخيرة التي يرى فييا المدعي القيمة الحقيقية لمدعوى بعد أن يكون غير فييا

15

بالزيادة والنقصان حسب الظروف وما يستجد من متغيرات وىو ما درج عميو فقو القضاء
التونسي

16

وعميو فقد اعتبرت محكمة التعقيب أن عدم اعتماد الطمبات األخيرة التي اعتمدىا

المدعي يعتبر إفراطاً في السمطة موجباً لمنقض عمالً بأحكام الفصل 175م.م.م.ت.
واذا ما خول المشرع لممتقاضين حق تغيير جزء من الدعوى أو الزيادة فييا وذلك إلى أجل
عشرة أيام قبل تاريخ جمسة المرافعة بالنسبة لممدعي وثالثة أيام بالنسبة لممدعي عميو

17

فإنو من

المنطقي أن يقع اعتماد الطمبات األخيرة لممتقاضي طالما كان حسن النية.
فالمحكمة تكون مقيدة بطمبات المدعي وبقيمة الشيء المطموب لتحديد اختصاصيا عمالً
بأحكام الفصل  21م.م.م.ت ذلك أن المبدأ العام يقول أنو لكل شخص الحق في االلتجاء إلى
القضاء ليطرح عميو ما يدعيو أيا كانت قيمتو.
ويجب لذلك أن يكون الطمب معروضا عمى المحكمة المختصة لمفصل فيو والعتماده في
تقدير قيمة الدعوى أما إذا كان المدعي قد تقدم بالطمب لمجرد أن يحفظ لو القضاء حقو في
االدعاء بو مستقبالً فال يؤخذ بعين االعتبار في ذلك.18
والعبرة في تقدير الدعوى بالعممة الوطنية أما إذا كان الطمب بالعممة األجنبية فيمكن اعتماد
القياس عمى مقتضيات الفصل 297م.ت

19

أي أنو يتم تقدير قيمة الطمبات التي موضوعيا مبمغ

16

قرار تعقٌبً مدنً عدد  6801المؤرخ فً  13فٌفري  2001الذي نص فً إحدى حٌثٌاته على أنه "اقتضى الفصل  21فقرة أخٌرة من
م.م.م.ت أن العبرة بالطلبات األخٌرة وتأسٌسا ً على ذلك ٌكون الحكم المطعون فٌه قد صدر بأكثر مما طلبته المدعٌة فً األصل المعقبة اآلن وهو ما
ٌشكل إفراطا ً فً السلطة بدور النقض عمالً أحكام الفصل  175من م.م.م.ت.
17
فصل  83والفصل  84من م.م.م.ت.
18
الدكتورة أمٌنة النمر ،أصول المحاكمات المدنٌة والتجارٌة ،دار المعار ،اإلسكندرٌة ،1999 ،ص.297
19
الفصل  297من م.ت" .إذا اشترط بالكمبٌالة دفع مبلها بنوع من النقود لم تكن من النقود الرائجة بمكان األداء فٌمكن دفع مبلغها بالنقود الرائحة
فً البالد على حسب قٌمتها ٌوم الحلول".

16

من العممة األجنبية اعتماداً عمى القيمة التي تقابميا بالنقود المحمية في تاريخ يوم القيام بالدعوى
وذلك باالعتماد عمى المنشور الصادر من البنك المركزي والذي يحدد القيمة المالية بالعممة
التونسية التي تقابل مختمف العمالت األجنبية.
غير أن طمبات المدعي قد تتراوح بين طمب أصمي وطمب احتياطي فأييما سيقع اعتماده في
تحديد مرجع االختصاص الحكمي؟
إزاء سكوت المشرع التونسي تجاه ىذه المسألة فقد اختمف الفقياء في تناول ىذه المسألة:
 الرأي األول ذىب إلى أن العبرة في التقدير تكون بالرجوع إلى الطمب األصمي بقطع النظرعن قيمة الطمب االحتياطي.20
 أما الراي الثاني فقد رأى أنو إذا اشتممت الدعوى عمى طمب اصمي وطمب احتياطي فإنالدعوى تقدر اعتماداً عمى أكبر الطمبين.21
ويعتبر الرأي الثاني أكثر تماشياً مع حسن إجراءات التقاضي وتالزما مع قواعد االختصاص
الحكمي باعتبار أن المدعي الذي يبدي طمبين أمام المحكمة أح
ىما أصمي واآلخر احتياطي فإنو يطرح كال الطمبين أمام القضاء لمفصل فييما والحكم لو
بأحدىما فقط ويكون بذلك من األسمم تقدير قيمة الدعوى أخذاً بعين االعتبار كال الطمبين فإذا كان
أحدىما أكبر قيمة من اآلخر قدرت قيمة الدعوى بقيمة الطمب األكبر وينعقد االختصاص الحكمي

20

محمد كمال عبد العزٌز ،تقنٌن المرافعات ،ص.76
21
أحمد أبو الوفاء ،التعلٌق على نصوص قانون المرافعات ،ج 1الطبعة ،4نشر منشأة المعارف باإلسكندرٌة ،سنة  ،1984ص.91
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لممحكمة وفقاً لو طالما أنيا تختص بالطمب األكثر قيمة فإنيا تكون مختصة في الطمب األقل عمالً
بالقاعدة األصولية الواردة بالفصل  550من م.إ.ع والتي تقتضي بأنو "من أمكنو األكثر أمكنو
األقل" والعكس في ذلك غير صحيح فقاضي الناحية مثالً الذي يكون مختصاً بالنظر في الطمب
األصمي لدخولو في نطاق نظره قد يجد نفسو غير مختص إذا تجاوز الطمب االحتياطي مبمغ
7000دينار.
إال أنو في الواقع يندر أن يكون الطمب االحتياطي أكبر قيمة من الطمب األصمي واال لكان
المدعي من صالحو أن يجعل من الطمب االحتياطي طمباً أصمياً إذ أن المرور إلى الطمب األصمي
ال تأخذ بو المحكمة إال إذا رفضت الطمب األصمي.
أما في صورة ما إذا كان أحد الطمبين غير قابل لمتقدير فإن الرأي الرائج لدى الفقو يعتبر أن
النظر يكون من المحكمة االبتدائية باعتبار أن ليا المرجع العام في القضايا غير قابمة لمتقدير
عمالً بأحكام الفصل  21من م.م.م.ت كذلك المعتمد في أغمب التشاريع المقارنة كالقانونين
المصري والفرنسي.22
وتجدر اإلشارة إلى أن أعمال الرأي القائل باعتماد أكبر الطمبين يشترط فيو أن يظل المدعي
متمسكاً بالطمب االحتياطي واألصمي معاً دون أن يحصر دعواه في أحد الطمبين.
أما إذا عدل عن التمسك بالطمب االحتياطي قبل صدور الحكم أو تمسك بالطمب االحتياطي
فقط فإن الدعوى تقدر بقيمة الطمبات األخيرة األصمية أو االحتياطية باعتبار أن الفصل  21من
22

أحمد أبو الوفاء ،التعلٌق على نصوص قانون المرافعات ،ج ،1الطبعة  ،4نشر منشأة المعارف باإلسكندرٌة ،سنة  ،1984ص.91
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م.م.م.ت عمى أنو العبرة بالطمبات األخيرة وكل ذلك يجب أن يكون قبل حجز القضية لمتأمل أو
المفاوضة والتصريح بالحكم.
غير أن المشرع قد وضع حداً لمبدا حرية الطالب في تقدير الطمبات إذ اعتبر أن العبرة في
القيمة الحقيقة لمطمبات ذلك أن إقرار مبدأ تقدير الدعوى من طرف المدعي يطرح مشكل التوفيق
بين طبيعة قواعد االختصاص الحكمي كقواعد تيم النظام العام من جية وتحديد المحكمة
المختصة إعماالً لمعيار مقدار المال المطموب فييا وبالتالي حسب رغبة المتقاضين من جية
أخرى.
فإذا فضل المدعي أن يقع النظر في دعواه مثالً من طرف مجمس عوضاً عن حاكم منفرد
فإنو يزيد في قيمة الطمب بصفة صورية ليفوق 7000دينار وىو نصاب مرجع نظر قاضي
الناحية.
وقد عالج المشرع التونسي ىذا األمر صمب الفصل  21من م.م.م.ت إذا اقتضت الفقرة
األخيرة منو أن العبرة بالطمبات األخيرة وذلك كمو ما لم يظير لممحكمة أن الطالب تعمد الزيادة أو
التنقيص بقصد التأثير عمى قواعد االختصاص وفي ىذه الصورة يجوز لممحكمة أن تردا لقيمة إلى
نصابيا وتفصل في االختصاص حسب القيمة الحقيقية لموضوع الدعوى.
وبذلك تكون المحكمة غير معزولة عن مراقبة كيفية تقدير الدعوى من طرف المتقاضين إذ
مكني ا المشرع من التدخل بشرط أن يتضح ليا أن تقدير المتقاضين قصد بو التأثير عمى قواعد
االختصاص ويتصف ىذا الشرط بعدم الدقة والوضوح ومن شأنو أن يتيح لممحكمة فرصة التدخل

19

في تقدير الدعوى متى شاءت بحجة أن ىناك نية من األطراف عند إجرائيم لمتقدير لمتأثير عمى
قواعد االختصاص ولعل ذلك ما دفع الفقياء إلى اقتراح حمول لمواجية ما قد يصدر عن المحاكم
من تعسف في األخذ بيذه اإلمكانية وذلك بالتفريق بين حالتين:
 الحالة األولى ىي صورة ما إذا قصد المدعي تعديل دعواه خالفاً لمقيمة الحقيقية ليابالزيادة أو التنقيص في ىذه القيمة وذلك بدون مخالفة القواعد المقررة قانوناً لتقدير الدعوى
وفي ىذه الصورة ال تتدخل المحكمة طالما لم يخالف الطالب قواعد تقدير الدعوى والتقدير
يكون مناطا لو ولو كان مغاي اًر لمحقيقة.23
 أما الحالة الثانية تفترض أن الزيادة أو التنقيص المذان ادخميما المتقاضي عمى قيمة الطمبالحقيقية لمتأثير عمى قواعد االختصاص خالف بيا قواعد تقدير الدعوى وبذلك ال يعتد
بتقديره وانما تقدر الدعوى بالقيمة الحقيقية ليا حسب ما تقرره المحكمة.24
أما في القانون التونسي فال يمكن اعتماد ىذا الحل باعتبار أن إجراء الرقابة من طرف
المحكمة عمى مدى مطابقة الطمب لقيمتو الحقيقية يعتبر في حد ذاتو قاعدة من القواعد المعمول
بيا في تقدير الدعوى وبذلك فإن المجال يبقى مفتوحاً لممحكمة لمتدخل في تقدير قيمة الدعوى وقد
يؤول ىذا األمر إلى تسميط نوع من التحكم من طرفيا.25

23

أمٌنة مصطفى النمر ،مرجع سابق ،ص.282
24
سولٌس ٌبرو ،القانون القضائً الخاص ،الجزء الثانً ،ص.403
25
انظر مثالً القرار عدد  7334المؤرخ فً  1971/02/23نشرٌة محكمة التعقٌب  1971من  34والقرار التعقٌبً عدد  8461المؤرخ فً
 1983/07/07نشرٌة محكمة التعقٌب لعام  ،1983ج ،2ص.267
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ىذا وتقدر القيمة الحقيقية اعتماداً عمى معطيات واقعية وقد تستعين المحكمة في ذلك براي
أىل الخبرة دون أن تقيد بو

26

وبدون أن تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب لتعمق األمر بتقدير

وقائع.
وربما كان ىذا الخوف من وجود سمطة تحكيمية لممحكمة في تعيين االختصاص ىو الذي
دفع المشرع الفرنسي إلى منع تدخل المحكمة من تمقاء نفسيا لتعديل قيمة الطمب إذا ما اتضح ليا
أن المدين يريد من خالل تغييره لمقيمة الحقيقية لمطمب التأثير عمى قواعد االختصاص.
وقد اختار المشرع الفرنسي حال آخر ضمنو بقانون المرافعات الفرنسي لسنة  1958يتمثل
في تمكين الطرف في الدعوى الذي تضرر من التقدير لحقيقة الطمب الصادر عن الطرف اآلخر
بقصد التأثير عمى قواعد االختصاص أن يطمب من المحكمة أن تقدر القيمة الحقيقية لطمب
ويمكنيا وقتيا أن تتدخل وتقدر القيمة الحقيقية لمطمب ويمكنيا وقتيا أن تتدخل وتقدر الدعوى
قضائياً كما تضمن القانون الفرنسي حال ضمنياً لممسألة وذلك صمب الفصل  130من قانون
المرافعات المدنية الفرنسي من خالل اإلمكانية التي خوليا لممحكمة بأن تصدر ق ار اًر خاصاً ومعمال
وتحمل بمقتضاه أحد أطراف الدعوى ولو حكم لفائدتو المصاريف القانونية وبإمكان المحكمة أن
تسحب ىذا الفصل في الصور التي يتبين ليا أن ىذا المتقاضي أو ذالك غير في قيمة الطمب بنية
التأثير عمى قواعد االختصاص.
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اقتضى الفصل  112من م.م.م.ت أن رأي الخبٌر ال ٌفٌد المحكمة.
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وعميو ،يمكن أن نستنتج مما سبق أن قيمة الدعوى وأىميتيا يعود بالضرورة إلى المدعي وال
يمكن بالتالي إسناده لممحكمة نفسيا ويرجع ىذا المنع إلى أنو في حال نترك مسألة التقدير لمقاضي
فإنو سيصبح متحكماً في قواعد االختصاص وبالتالي إجحافا بحقوق المتقاضين كما أن ذلك
سيؤدي حتماً إلى تزايد حاالت التنازع السمبي لالختصاص بأن تقدر كل محكمة الدعوى بما
يخرجيا عن مرجع نظرىا.
لذلك يكون المدعي مؤىالً أكثر من غيره لتقدير دعواه الذي يكون مجسما في الطمبات التي
يتقدم بيا أمام المحكمة والتي يقع اعتبارىا كقيمة لمدعوى وىو الحل المكرس تشريعياً في أغمب
القوانين المنظمة إلجراءات رفع الدعاوى ومنيا القانون الفرنسي.27
بقي أن نشير في نياية ىذا الجزء إلى أنو ولئن نصت الفقرة الثانية من الفصل  21من
م.م.م.ت عمى أنو مقدار ما يحكم فيو نيائياً يحرر بنسبة المبمغ المطموب باعتبار أن المبمغ
المطموب إذا لم يتجاوز مبمغاً معيناً فإن الحكم فيو يكون نيائي (300دينار) وال يمكن الطعن فيو
باالستئناف غير أنو قد وقع التخمي عن ىذه القاعدة ضمنياً من خالل نسخ المشرع التونسي لمعديد
من النصوص بحيث أصبحت جميع األحكام ابتدائية الدرجة يمكن الطعن فييا باالستئناف من ذلك
القانون عدد  59لسنة  1994والمؤرخ في  1994/05/23والمتعمق بإتمام بعض فصول مجمة
المرافعات المدنية والتجارية ووقع التنصيص عمى أن جميع األحكام أصبحت تصدر ابتدائية
الدرجة ميما كان مقدار المال المطموب فييا وعميو فقد أصبح من الضروري إلغاء الفقرة الثانية من
الفصل  21من المجمة المذكور باعتبار أنو أصبح بدون جدوى.
Arrêt de la court de Paris – 27/04/1968- Gazette De Palais.
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الجزء الثاني:
الحقوق غير المالية
سيقع التطرق أوال إلى مفهوم الحقوق غير المالية (المبحث األول) ثم تحديد االختصاص
الحكمي في الدعاوى المرتبطة بها (المبحث الثاني).
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المبحث األول:
مفهوم الحقوق غير المالية:

أن تطور نظرية الحق عبر الزمن دليل عمى تطور المجتمعات أو تخمفيا فمنذ العصور
القديمة نالحظ وجود الحق ونشأتو ثم تبمورت الحقوق خاصة بعد تطور الفكر اإلنساني في عصر
األنوار مع بروز فالسفة القرن الثامن عشر الذين أسسوا رؤى مختمفة لمحقوق.
وقد اتخذت الحقوق في البداية طابعاً عينياً حيث تسمط عمى كل من يممكو الشخص من مال
وممتمكات ثم اتسع مفيوم الحقوق ليشمل اليوم حق الفرد في الحياة الكريمة والحق في الحياة وفي
اسم ولقب وغيرىا من الحقوق المرتبطة باإلنسان.
ولما كانت الدعاوى ىي الوعاء الذي يستوعب الحق فيي تشمل بالضرورة ىذا النوع من
الحقوق ومن مميزات ىذه الحقوق أنيا حقوقاً غير مالية بمعنى أنيا حقوق ال تقدر بثمن أو مال
محدد ومنيا حقوقاً ال جدال من كونيا تمثل حقوقاً غير مالية ي حين أثير جدال واسع في البعض
منيا التي ذىب البعض بكونيا ولئن كانت بعض الحقوق المصيقة باإلنسان والتحديد بكرامتو وألحقو
في الحياة تبدو غير مقدرة غير أنو في حقيقة األمر يمكن في البعض منيا تقديرىا بمال محدد.
ولعل من أىم الحقوق غير المالية تمك التي تكون لصيقة بالذات ومتصمة بالكيان األدنى
لمفرد وبتفرده عن غيره من االشخاص فموضوعيا ليس حقا ذاتياً وال التزاماً بل تصرف إلى مواد

24

ترتقي عن ىذا اإلطار ودليل ذلك تكريس جميا بالدستور ولعمو من الجدير التطرق لمفيوم الحق
والذي يعرف بكونو مصمحة ذات قيمة مالية يحمييا القانون".28
أما في ميدان حقوق اإلنسان فإن القيمة المالية ليست مشترطة كركن في الحق وقد اقترح
البعض تعريفا لمدلول عبارة حقوق اإلنسان فقال بأنيا جممة من الممتمكات والصالحيات التي
تعتبر ممنوحة طبيعياً لكل كائن بشري ويحرص القانون العام والقانون الدستوري خاصة عمى إلزام
الدولة باحتراميا وصوتيا طبق ما تقرره جممة من النصوص ذات البعد الكوني.29
إن ىذا التعريف وان كان مقبوال في مرحمة تاريخية متقدمة فإنو بات غير مستوعب لمتطور
الذي شيتو حقوق اإلنسان فيي لم تعد شأنا منحص اًر في القانون العام بل امتدت حتى إلى القانون
الخاص مثل ذلك الحق في الممكية والحق في العمل فضالً عن كون دور الدولة لم يعد فقط
مقتص اًر عمى صون الحقوق واحتراميا بل صارت الدولة أحياناً مطالبة بتوفير بعض الحقوق كالحق
في التعميم مثالً.
فمن ىذا المنطمق أن تعرف حقوق اإلنسان بكونيا جممة الممكات والرخص المصيقة بالكائن
البشري التي يتوجب عمى الغير أفرادا وجماعات احتراميا كما يتوجب عمى الدولة صونيا وأحياناً
توفيرىا وىو ما اقتضاه الفصل موضوع التحميل الذي أقر لمفرد حق رفع الدعوى والتي يكون
موضوعيا حقا غير مالي أي حق يخرج عن كل تعامل عمى معنى الفصل  1من م.ج.ع.30

Cornu (G) Directeur Vocabulaire juridique association Henri Capitant.
29
انظر عبد الرزاق السنهوري ،مصادر الحق فً الفقه اإلسالمً ،ص 325وما بعدها.
30
اقتضى الفصل  1من م.ج.ع أنه "المال هو كل شًء غٌر خارج من التعامل بطبٌعته أو بحكم القانون ومن شأنه أن ٌكون موضوع حق أي
قٌمة نقدٌة".
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ولعل ىذا التشريع يستمد مشروعيتو من خالل االرتقاء بالحقوق غير المالية إلى رتبة الحقوق
الكونية والعالمية وبتعزز ذلك كمو من خالل تبمور فكرة كونية قيم حقوق اإلنسان ويقصد بذلك
التعامل مع حقوق اإلنسان بوصفيا حقوقاً لصيقة باإلنسان ليشترك فيو الناس ميما كانت جنسيتيم
وأعراقيم وأديانيم أي أنيا حقوق تتجاوز حدود الدول وأىم نص دولي يجسد بامتياز حقوق اإلنسان
األساسية ىو اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عن الجمعية العمومية لمنظمة األمم
المتحدة الصادر بتاريخ  1948/12/10الذي حرص عمى التذكير بأىمية حقوق اإلنسان وذلك
لجميع األمم عمى السواء ميما اختمفت أجناسيم وأعرافيم ودياناتيم وألوانيم يجب من آليات ووسائل
متخذة لتجسيد ىذه الحقوق عمى مستوى أرض الواقع.
ولعل أبرز الحقوق التي وقع تكريسيا باإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وكذلك معظم
الدساتير والتشاريع العالمية ما تعمق منيا بحقوق األفراد واألشخاص وىما الحقوق المدنية والسياسية
التي يستوجب عمى الدولة حمايتيا واحتراميا وعدم المساس بيا بتعمة تغميب مفيوم الدولة وتغوليا
عمى حساب المصالح وحريات وحقوق األفراد باستعمال ما يتاح ليا من وسائل لبسط سمطتيا بالقوة
ولربما من أىم الحقوق الواجب تكريسيا واحتراميا التي تتعمق بحرمة األفراد من ذلك مثالً الحق في
الحرمة الجسدية والحق في حرمة الحياة الخاصة وحق الممكية الفردية وىي كميا حقوق مدنية.
كما تتضمن حقوقاً أخرى متعمقة بالحياة العامة كحق االنتخاب والترشح لممناصب السياسية
وتكوين األحزاب والجمعيات إلى جانب ذلك فإن لمفرد الحق في أن يتمتع بحقوقو االقتصادية
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واالجتماعية والثقافية ويبرز دور الدولة فييا أكبر إذ أنو مدعوة لتوفير السبل المناسبة والمناخ
المالئم لممارسة جميع الحقوق المذكورة ووضع جميع إمكانيات الدولة.
ولعل ىذه المسؤولية المحمولة عمى عاتق الدولة تحمل عمى الفرد إمكانية أن يقاضييا في
صورة تقاعسيا أ ,محاولة التعديل عمى مثل ىذه الحقوق وىو ما من شأنو أن يشكل موضوع دعوى
ترفع ضدىا بغاية استرجاع الحق الواقع سمبو ومن ضمن ىذه الحقوق الحق في التغطية
االجتماعية والحق في التربية والتعميم والحق في الصحة والحق في العمل وما لمعامل من حقوق
كالحق في اإلضراب وتكون النفايات وممارسة الحق النقابي كمو في إطار القانون.
ولقد أقرت جل الدساتير جممة من الحريات منيا حرية الفكر والصحافة والنشر والتي تخول
لصاحب ىذه الحقوق المجوء لمقضاء إذا تم انتياكيا وفق ما يضبطو ويقرره القانون.31
كما كرست العديد من التشريعات والدساتير حرية تنقل األفراد اإلفراد واإلجتماع ولئن كانت
لكل الحريات المذكورة وضوابط وحدود طبق ما نظميا القانون.
ولعل إقرار حق الفرد في ممارسة الحياة العامة والمشاركة في الحياة السياسية لس إال
انعكاساً لتوسيع دائرة الحقوق التي لم تعد تشمل فقط الحقوق األولية كالحق في حياة كريمة ولعل
أبرز مثاالً عمى ذلك الحق في االنتخاب والمضمن دستور سنة  2014وتحديداً بالفصل  34من
النص عمى أن "حقوق االنتخاب واالقتراع والترشح مضمونة طبق ما يقتضيو القانون.

31

راجع فً ذلك أحكام الفصل  5والفصل  6من الستور التونسً.
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المبحث الثاني:
تحديد االختصاص الحكمي في الدعاوى التي موضوعها حقوق غير مالية

إن موضوع الدعوى يؤثر في االختصاص الحكمي سواه كان األمر يتعمق بدعاوى يكون
موضوعيا متعمقا بحق مالي أو غير مالي وىو ما تعرضنا إليو في تحميمنا لمجزء األول من
الموضوع غير أنو عندما يتعمق األمر بالحقوق ذات الصبغة غير المالية فإنو من غير الممكن
الحديث عن المعيار القيمي أي معيار قيمة المال المطموب باعتبار أن اليدف المرجو من وراء
القيام بالدعوى ال يتمثل في مبمغ من المال وال يمكن الحديث في ىذا الصنف من الدعاوى أي التي
موضوعيا حقوقاً غير مالية إال عن معيار طبيعة الدعوى.
إذ تكتسب الحقوق غير المالية خصوصية تميزىا عن الحقوق المالية لذلك عمل المشرع
التونسي عمى إخراجيا من نطاق طائمة القاعدة العامة في تحديد االختصاص الحكمي واقحاميا في
إطار الدعاوى غير المقدرة والتي ال يمكن تقديرىا.
وأبرز مثال عن الدعاوى التي موضوعيا حق غير مالي ىي دعاوى األحوال الشخصية
والتي لم يقع ذكرىا وال تحديدىا وال تصنيف النزعغات المتعمقة بيا ضمن مجمة األحوال الشخصية
وانما بالفصل من األمر المؤرخ في  24جوان  1957والذي عدل إحكام األمر المؤرخ في 12
جويمية  1956والمتعمق باألحوال الشخصية لألجانب والذي ولئن ألغي بموجب القانون عدد 89
لسنة  1998والمؤرخ في  28نوفمبر  1998فإن اعتماد الفصل الثاني ضروري عند الحديث عن
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النزاعات المتعمقة بمادة األحوال الشخصية الذي اقتضى أن األحوال الشخصية تشتمل عمى
النزاعات المتعمقة بحالة األشخاص وأىميتيم وبالزواج وبنظام األموال بين األزواج وحقوق األزواج
وواجباتو المتبادلة والطالق والتطميق والتفريق والبنوة واإلقرار باألبوة وانكارىا والعالقات بين األصل
والفروع وواجب النفقة بين األقارب وغيرىم وتصحيح النسب والتبني والوصايا والقيام والحجر
والترشيد واليبات والمواريث والوصايا وغير ذلك من التصرفات بموجب الموت والغيبة واعتبار
المفقود ميتا فيذه الدعاوى غير مقدرة بمال وال تقبل التداول أو اإلحالة.32
وتختص المحكمة االبتدائية بالنظر في ىذه المسائل والدعاوى والنزاعات المتعمقة بيا باعتبار
أن اختصاصيا شامل وعام عدى ما خرج عنيا بنص خاص.33
ومن أمثمة الدعاوى التي أخرجا المشرع عن نطاق المحكمة االبتدائية بنص خاص مادة
التبني والتي ترجع بالنظر لقاضي الناحية عمالً بأحكام الفصل  13من القانون عدد  87لسنة
 1958والمؤرخ في  04مارس  1958الذي نص عمى "يتم عقد التبني بحكم يصدره حاكم الناحية
بمكتبو بمحضر المتبني وزوجو أو عند االقتضاء بمحضر والدي المتبني أو من يمثل السمطة
اإلدارية المتعيدة بالوالية العمومية عمى الطفل الكفيل".
كما منح القانون المذكور أعاله وتحديداً بالفصل  4منو حاكم الناحية صالحية المصادقة
عمى عقد الكفالة إذ نص الفصل المذكور عمى أنو "يصادق حاكم الناحية عمى عقد الكفالة" ويذكر

32

فالسون وتٌسً ،الوسٌط فً شرح قانون المرافعات الحدٌثة ،الجزء األول من .302
33
ٌراجع الفصل  40من م.م.م.ت.
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أن اختصاص إبرام عقد الكفالة منحو المشرع العدلي إشياد الذي لو صالحية إبرام عقد الكفالة
طبق منطوق أحكما الفصل  4من القانون عدد  27لسنة .1958
ولعمو من الجدير البحث عن غاية المشرع من منح االختصاص لممحكمة االبتدائية دون
غيرىا بخصوص أغمب الدعاوى التي يكون موضوعيا حقوقاً غير مالية ومرد ذلك اعتبار المشرع
ما يمكن أن يمحق بالخطورة عند المساس بيذه الدعاوى باعتبارىا حقوقاً لصيقة بالشخص وىو ما
يستوجب النظر فييا وفق محكمة أعمى درجة من قاضي الناحية ووفق تركيبة ثالثية إذ ال يمكن أن
يبقى قرار في مثل ىذه النزاعات لقاض منفرد وتبقى دعاوى التبني والكفالة من الختصاص قاضي
باعتباره مراقب أو مصادق عمييا كعقود زد عمى ذلك فإن الدعاوى المتعمقة بالتبني والكفالة تعود
باالختصاص لقاضي الناحية العتبار خصوصية ىذه المسائل والتي ىي أقرب لمعمل الوالتي منو
لمعمل القضائي أو االدعائي باعتباره ال ينشئ خصومة.
أما دعاوى النفقات فقد نص المشرع أيضاً عمى أن قاضي الناحية ىو المختص في البت في
مثل ىذه القضايا عمالً بأحكام الفصل  39من م.م.م.ت.34
وثيقة قضايا النفقات من اختصاص أنظار حاكم الناحية نظ اًر لصبغتيا المعاشية والغاية في
ذلك ىو تقريب مكان التقاضي لطالب النفقة وىو ليس إال تجنيبو تكبد مصاريف التنقل وتسييالً لو
باعتبار قرب حاكم الناحية لو وبساطة إجراءات التقاضي أمام محكمة الناحية وىو الحال بالنسبة

34

ٌراجع الفصل  40من م.م.م.ت.
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ألغمب الدعاوى التي يكون موضوعيا غير مالية عدى الطالق الذي يستوجب توفر طرفين مدعي
ومدعى عميو وينتيي بحل الرابطة الزوجية بينيما.
وقد اختمف الفقياء بخصوص دعاوى النفقات إذ اعتبر جل شراح القانون أن اعتبار دعاوى
النفقات تحمل حقوقاً غير مالية ومرد ذلك الرغبة في االرتقاء بحق النفقة إلى مرتبة الحقوق
المصيقة بالفرد والمتممة لكرامتو اإلنسانية وقد تم التنصيص عمى أحكام النفقة وتحديداً عمى من
تجب لو النفقة بموجب الزوجية والقرابة واإللزام وىو مصادر النفقة طبق ما نص عميو صمب مجمة
األحوال الشخصية بالفصول من  38من م.إ.ش إلى الفصل  41من نفس المجمة.
وما يمكن استنتاجو ىو أن دفع النفقة لمستحقييا والذي يتم بقوة القانون ىي من الحقوق غير
المالية نظ اًر لصبغتيا العائمية التي وضعيا المشرع حرصاً منو عمى المحافظة عمى توازن العائمة
واستقرارىا وتماسكيا وضماناً الستم ارريتيا وتجنباً الختالل التوازن في العالقات األسرية حتى في
صورة الطالق أي انتياء الرابطة الزوجية.
كما ذىب أغمب ىؤالء الفقياء إلى أبعد من ذلك حين اعتبروا أن الدعاوى الشغمية تحمل
حقوقاً أساسية تتجاوز كونيا مجرد حقوق مالية ناتجة عن عقود شغل رابطة بين أجير ومؤجر.
بينما ذىب شق آخر من الفقياء إلى إقرار الصبغة المالية لدعاوى النفقات والدعاوى المتعمقة
بالعقود الشغمية وساندىم في ذلك ىو عدم الخوض في أصل الحق واعتماد التقسيمات التي من
شأنيا االرتقاء ببعض الحقوق وتمييزىا عن غيرىا وأن االكتفاء بالتقسيم الموضوعي لمحقوق ومنو
فإن الحق ولئن يرتقي لمنزلة الحقوق المصيقة لكرامة اإلنسانية فإنو مع ذلك يبقى حقاً مقد اًر بثمن
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يمكن تحديدىا عند الطمب أو تيم تقديره حسب مستوى المعيشة الذي اعتادتو الزوجة واألبناء أثناء
قيام العالقة الزوجية.
ولئن كانت ىذه المسألة تثير جدالً واسعاً لدى العديد من الفقياء باعتبار أن الدعاوى المتعمقة
بيا تيدف إلى حماية حقوقاً مالية أو غير مالية خاصة فيما يتعمق بالنفقة نظ اًر لخصوصية ىذه
الدعوى فإن األمر يبدو محسوما فيما يتعمق بالحضانة التي ال جدال بكونيا من الحقوق غير
المالية.
إذ تناول المشرع مسألة الحصانة بمجمة األحوال الشخصية بالباب الخامس منيا وتحديداً
بالفصول من  54إلى  67وتعرف الحضانة بكونيا حفظ الولد في مبيتو واالعتناء بتربيتو ويمتزم
الحاضن بقوة القانون بالسير عمى شؤون المحضون من مأكل وممبس وسكن ودراسة تقام من مالو
إن كان لو مال أو من مال أبيو وتبقى الحضانة مسألة موكولة الجتياد المحكمة التي تختص
لوحدىا في تحديد الطرف األنسب طبق معيار مصمحة المحضون.
وقد أقر جل الفقياء أن الحضانة تدخل ضمن الحقوق غير المالية وتشكل باألساس حقاً
شخصياً يستحيل تقديره مادياً بل تبقى رىينة إلزام الحاضن بالمحضون طالما أن المحضون يتمتع
بمحيط عائمي ومأوى فيو بالتالي يتمتع بحقوق تضمن لو االستقرار والتوازن ويستحيل معو تقدير
ذلك بالمال.
وىو كذلك الحال عندما يتعمق بحق الطفل باسم ولقب عائمي وقد اىتم المشرع بيذه المسألة
حين يتعمق األمر باألطفال الميممين ومجيولي النسب وذلك من خالل قانون عدد  75لسنة
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 1998المؤرخ في  28أكتوبر  1998والمتعمق بإسناد لقب عائمي لألطفال الميممين ومجيولي
النسب واتماميا
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والذي ينص بفصمو األول عمى األم الحاضنة لمطفل القاصر ومجيول النسب أن

تقصد لو إسما ولقبيا العائمي كما عمييا في أجل ال يتجاوز  6أشير من تاريخ الوضع أن نطمب
من رئيس المحكمة المختصة ابتدائياً أن يسند إلى الطفل الميمل اسم أب واسم جد ولقب عائمي
يكون في ىذه الحال وجوباً لقب األم.
وبالتالي فإن المشرع يوكل االختصاص لممحكمة االبتدائية فيما يخص حق الطفل في لقب
عائمي كذلك الحال بالنسبة لشطب اإلسم والمقب أو إسناد عناصر اليوية.
أما بخصوص دعاوى النسب والتي يكون فييا عنصر اإلثبات كوسيمة أساسية بإقرار نسب
الطفل ألبيو وينص الفصل  3مكرر من القانون المذكور أعاله أنو يمكن لممعنى باألمر أو لألب
أو لألم أو لمنيابة العمومية رفع األمر لممحكمة االبتدائية المختصة لطمب إسناد لقب األب إلى
المجيول النسب الذي يثبت باإلقرار أو بشيادة الشيود أو بواسطة التحميل الجيني أن ىذا الشخص
ىو األب الحقيقي لذلك الطفل.
ومن المالحظ أن ىذه المسائل تكتسي أىمية كبرى وىي شديدة الخطورة إذ تتعمق في أغمب
األحيان بحقوق القاصر أي تمس بالنظام العام االجتماعي وىو ما يبرر تدخل النيابة العمومية في
رفع األمر إلى المحكمة كذلك إسناد االختصاص لممحكمة االبتدائية وىو ما يعكس حرص المشرع
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األعمال التحضٌرٌة مداوالت محل من النواب بالجلسة المنعقدة بتارٌخ  03جوٌلٌة .1998
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عمى أن يتم النظر ليذه المسألة بتركيبة ثالثية لما ليذه المسائل من أىمية كبرى تمس حقوق
أطراف متداخمة.
ضف إلى ذلك فإن الدعاوى المتعمقة بالجنسية ترجع بالنظر لممحكمة االبتدائية وىو ما
قضاه الفصل  48من مجمة الجنسية التونسية الصادرة بمقتضى المرسوم عدد  6لسنة 1963
والذي جاء فيو أن المحكمة االبتدائية تختص وحدىا بالنظر في النزاعات المتعمقة بالجنسية بينما
يختص قاضي الناحية باالدالء بشيادة الجنسية.
وىذا االختصاص راجع لممحكمة االبتدائية لما ينجر عن النزاعات المتعمقة بالجنسية من
حقوق وتعمقيا بسيادة البالد ومساسيا بالحياة االجتماعية واالقتصادية وىو بعيد عن النظر من
طرف قاضي منفرد.
كما تجدر اإلشارة أن الدعاوى المتعمقة باإلكساء بالصيغة التنفيذية ىي من الدعاوى
المصنفة ضمن الحقوق غير المالية وذات الطبيعة اإلجرائية والتي يعتمد فييا موضوع الدعوى
ويسند فييا االختصاص لممحكمة االبتدائية دون سواىا عمالً بأحكام الفصل 317م.م.م.ت.36
ومرد إسناد دعاوى اإلكساء بالصبغة التنفيذية لممحكمة االبتدائية وىو ما قضاه الفصل 48
من مجمة الجنسية التونسية الصادرة بمقتضى المرسوم عدد  6لسنة  1963والذي جاء فيو أن
المحكمة االبتدائية تختص وحدىا بالنظر في النزاعات المتعمقة بالجنسية بينما يختص قاضي
الناحية باإلدالء بشيادة الجنسية.
36

الفصل  317م.م.م.ت ٌطلب اإلذن لت نفٌذ الحكم األجنبً باستدعاء الخصم المراد التنفٌذ علٌه للمحكمة االبتدائٌة التً بدائرته مقره أن وجد وإال
فً المحكمة االبتدائٌة التً من المزمع إجراء التنفٌذ بدائرتها".
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وىذا االختصاص راجع لممحكمة االبتدائية لما ينجر عن النزاعات المتعمقة بالجنسية من
حقوق وتعمقيا بسيادة البالد ومساسيا بالحياة االجتماعية واالقتصادية وىو بعيد عن النظر من
طرف قاضي منفرد.
كما تجدر اإلشارة أن الدعاوى المتعمقة باإلكساء بالصيغة التنفيذية ىي من الدعاوى
المصنفة ضمن الحقوق غير المالية وذات الطبيعة اإلجرائية والتي يعتمد فييا موضوع الدعوى
ويسند فييا االختصاص لممحكمة االبتدائية دون سواىا عمالً بأحكام الفصل 317م.م.م.ت.37
ومرد إسناد دعاوى اإلكساء بالصيغة التنفيذية لممحكمة االبتدائية أن ليا اختصاص شامل
وعام باإلضافة لتسييل األمر عمى المتقاضين ضرورة أنو إذا اشترطنا أن المحكمة المختصة يجب
أن تكون مماثمة لممحكمة التي أصدرت الحكم لوجد بعض المتقاضين أنفسيم في استحالة ضرورة
أن األنظمة القضائية مختمفة ومثل ذلك محكمة األكرية الزراعية بفرنسا التي تضاىييا محكمة
موازية ومماثمة ليا في تونس وبذلك كان من الضروري إقرار اختصاص المحكمة االبتدائية لمنظر
في ىذه الدعاوى.38

37

الفصل  317م.م.م.ت "ٌطلب اإلذن لتنفٌذ الحكم األجنبً باستدعاء الخصم المراد التنفٌذ علٌه للمحكمة االبتدائٌة التً بدائرته مقره أن وجد وإال
فً المحكمة االبتدائٌة التً من المزمع إجراء التنفٌذ بدائرتها".
38
أحمد الجندوبً وحسن بن سلٌمة  ،أصول المرافعات المدنٌة والتجارٌة ،2011 ،ص.114

35

الخاتمة
إن مسألة االختصاص الحكمي والمعايير المعتمدة في تحديد ىذا االختصاص مسألة في
غاية األىمية ليس فقط لمساسيا بالنظام العام عمى عكس االختصاص الترابي الذي يمكن
األطراف االتفاق بشأنو عبر تحديد المحكمة المراد التنازع أماميا في حال نشوب نزاع بينيما
فاالختصاص الحكمي لو مساس مباشر بالنظام العام يمكن لممحكمة إثارتو من تمقاء نفسيا كما
يمكن إثارتو ألول مرة أمام محكمة التعقيب.
فإضافة لمساسو بالنظام العام تبرز أىمية تحديد االختصاص الترابي في الرغبة الماسة
لتنظيم إجراءات التقاضي والعناية الالزمة منذ رفع الدعوى إلى حين صدور حكم فييا والطعون
المتعمقة بيا باعتبار أن القانون اإلجرائي ىو قانون صارم ال يمكن بأي حال من األحوال مخالفتو
أو االتفاق بما يخالفو كما يمكن لكل طرف إثارتو وفي أي طور من أطوار القضية.
وحيث ولئن كان ىذا التمشي التشريعي سميم نوع ما والمتعمق بضرورة تنظيم إجراءات
التقاضي ووضع خارطة تقاضي واضحة المعالم بالنسبة لجميع المتقاضين وال يمكن بأي حال ترك
مجال لالختيار بيد أحد المتقاضين أو بيد المحكمة وانما تنظيمو بواسطة القانون لو دور في تغميب
مصمحة التقاضي والعدالة المكرسة بالدستور.
غير أن جمود أحكام مجمة المرافعات المدنية والتجارية وعدم مالئمتيا لمعصر والتطور
التشريعي الناجم عن ديناميكية الحياة االجتماعية واالقتصادية خاصة وتغيير العديد من المفاىيم
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يستوجب تدخل المشرع قصد مالئمة القانون اإلجرائي مع كل ما من شأنو أن يمس حرية التقاضي
ومبدأ العدالة.
ولربما كان تحديد المعيار القيمي في ظل ارتفاع األسعار وتطور العممة الدارجة بالتراب
التونسي من أوكد األولويات التي تستوجب تدخل المشرع قصد الترفيع فيو ومراجعة المعيار المعتمد
لتحديد االختصاص الحكمي.
كما ما يمكن أن نؤكد ىو عزوف بعض المتداخمين والفاعمين االقتصاديين خاصة عن
المجوء لمقضاء التونسي نظ اًر لما يمثمو ذلك من مضيعة لموقت وعدم نجاعتو وىو ما قد يفسر
تطور مؤسسة التحكيم بالبالد التونسية واشتراطو كوجو المتقاضين ال سيما في المجال االقتصادي
أثناء نشوب نزاع.
غير أن أحكام الفصل 21من م.م.م.ت تبقى أحكاماً عامة ونظ اًر لمعديد من النصوص
اإلجرائية الالحقة والتي تمثل نصوصاً خاصة وتقوم بتحديد االختصاص الحكمي وتعيد إلى محاكم
متخصصة مجموعة من الدعاوى بحسب موضوع الدعوى طبق ما ورد بالفقرة من النص أن الفقرة
الثانية فمثمما تم التطرق إلييا بالتحميل فيي حسب رأينا لم تعد ليذه الفقرة أي جدوى باعتبار أن
جميع األحكام أصبحت تصدر ابتدائية الدرجة وعميو فيمكن تغيير صيغة الفصل  21من م.م.م.ت
كما يمي" :تعتمد المحكمة عند نظرىا في الدعاوى عمى الطمبات المقدمة من المدعي والعبرة في
ذلك بالطمبات األخيرة ما لم يظير لممحكمة أن الطالب تعمد الزيادة والتنقيص بقصد التأثير عمى
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قواعد االختصاص وفي ىذه الصورة يجوز لممحكمة أن ترد القيمة إلى نصابيا وتفصل في
االختصاص حسب القيمة الحقيقية لموضوع الدعوى".
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