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 مقّدمة:ال
 أموالبين  طوال عّدة عقود مبدأ الفصلو  منذ صدور مجّمة األحوال الّشخصّية كّرس القانون الّتونسيّ 

متأّثرا  الّذمم المالّية الّراجعة لكمييما بعد قيام العالقة الّزوجّيةعدم اختالط ي والمتمّثل ف دون غيرهالّزوجين 

تبرزه وىذا ما  المذكور المبدأ لتكريساعتمده المشّرع مادّيا اإلسالمّي اّلذي يعتبر مصدرا  بالّتشريعبذلك 

لتبقى ىذه  والية الّزوج عمى أموال زوجتو اّلتي تمنع صراحة  1الّشخصّيةاألحوال  بوضوح أحكام مجّمة

  .وبعده قبل الّزواج من أمالك لكّل ما كسبتواألخيرة المالكة الوحيدة 

الّنسيج  وعميقة واّلتي غّيرت بصفة جذرّية ستقاللالّسريعة اّلتي شيدتيا البالد منذ االأّن التطّورات  إالّ 

إلى جانب نظام جديد  نظام ممكّية تأسيسعمى  الّتونسيّ  المشّرع حّثت الّتونسيّ  واالقتصاديّ االجتماعّي 

 9111لسنة  19القانون عدد وذلك عبر إرساء  2االشتراك في الممكّية بين الّزوجينفي الفصل والمتمّثل 

 عمى غرار القانون الفرنسّي واأللمانيّ  أنظمة قانونّية مقارنةبفي ذلك متأّثرا  39111نوفمبر  91المؤّرخ في 

ىذه المنظومة  قبل إرساء واّطمع عمييا الّتونسيّ  واّلتي يمكن اعتبارىا مصادر ماّدّية استأنس بيا المشّرع

 وتجّذرىا في ثقافة ىذه الّدول. نظرا لسابقّيتيا في الّزمن

بل ىو  ،آلّيةويجدر بالّذكر أّن القانون المتعّمق بنظام االشتراك في األمالك بين الّزوجين ال ينطبق بصفة 

 .4ويفرز آثاره بينيما بعد إتمام البناء نظام اختيارّي يخضع إلرادة القرينين

والمتمّثمة  لمعائمة الجديدةالخصوصّيات يأخذ بعين االعتبار تمّيز القانون المذكور بطابع مالّي ومدنّي يو 

إذ  بالخصوص من الّناحية االقتصادّية وتحّمل أعباءىا األسرة في اشتراك الّزوجين في بناء باألساس

                                                           
 ."ال والية لمّزوج عمى أموال زوجتو الخاّصة بيا ":42فصل ال 1
 .9111أكتوبر  49جمسة يوم الّثالثاء  – 4 عدد –مداوالت مجمس الّنواب  2
 بين الّزوجين. يتعّمق بنظام االشتراك في األمالك 9111نوفمبر  1في  مؤّرخ 9111لسنة  19قانون عدد  3
 .4999سبتمبر  91الّصادر في  29919قرار تعقيبّي عدد  4
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 وذلك العائمةمتى كانت من متعّمقات  ممكا مشتركا بين القرينين ة بعد الّزواججعل من العّقارات المكتسبي

 .5تشمل كذلك المنقوالت يتالّ  القانون المغربيّ  في بين الّزوجين منظومة االشتراك في األمالك عمى عكس

أسباب ضبط و  موال اّلتي تشمميا منظومة االشتراكاأل لطبيعة بتحديده مجال تطبيقوالقانون  حصروقد 

 العّقارات المكتسبةفأقصى العّقارات المكتسبة بوجو اإلرث أو اليبة أو الوصّية وأبقى فقط عمى  6بيااكتسا

  مخّصصة الستعمال العائمة.بعد إبرام عقد الّزواج سواء كانت بطبيعتيا أو بالتّبعّية شريطة أن تكون 

ي تشمميا منظومة االشتراك القانون المذكور أّن األعباء المتأتّية من العّقارات اّلتويستشّف من أحكام 

عمى غرار الّديون مثال. كما يتقاسم القرينان إدارة الممك  الّسواءيتحّمميا الّزوجان عمى حّد 

 .7واستغاللو المشترك

ولكن بعد مرور فترة من تطبيقو أفرز  ،الّظاىرواضحة في  9111لسنة  19عدد تبدو أحكام القانون 

 .8بعّدة جوانب عمى غرار مجال انطباق المنظومة أو انتيائيامتعّمقة الشكالّيات من اإلالعديد 

                                                           
وبعض التّشريعات  9111لسنة  19عمى ضوء القانون عدد االشتراك في الممكيّة بين الّزوجين  قراءة في نظاممحّمد زيتونة،  5

 .نةالمقار 

تعتبر مشتركة بين الزوجين العقارات المكتسبة بعد الزواج او بعد إبرام عقد االشتراك ما لم تؤل ممكيتيا الى احدىما ":99 الفصل 6
تكون مخصصة الستعمال العائمة او لمصمحتيا، سواء كان االستعمال مستمرا او موسميا بوجو اإلرث او اليبة او الوصية، بشرط ان 

 .او عرضيا
 .كما تعد مشتركة بالتبعية توابع ذلك العقار وغمتو ميما كانت طبيعتيا

 .وال تعد كذلك العقارات المعدة الستعمال ميني بحت
اج، يمكن لمزوجين، ان صرحا بذلك في العقد، اعتبار االشتراك شامال وفي صورة االتفاق عمى االشتراك بمقتضى عقد الحق لعقد الزو 

 .لمعقارات التي تم اكتسابيا بداية من تاريخ عقد الزواج
ن كما يمكنيما االتفاق عمى جعل االشتراك شامال لجميع عقاراتيما ، بما فييا تمك المكتسبة ممكيتيا قبل الزواج وتمك المتأتية ممكيتيا م

 .وصية ىبة أو إرث أو
يجوز لكل واحد من الزوجين القيام بجميع االعمال الرامية الى حفظ االمالك المشتركة وادارتيا واالنتفاع بيا والقيام : "91الفصل  7

 .بجميع االعمال النافعة التحسينية، مادية كانت ام قانونية
 .91 ص ،4991تونس  ،االشتراك في الممكيّة بين الّزوجين إشكاالت قانونيّة وواقعيّة حول تطبيق قانونالّشريف،  نجيبة 8
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ذات الّصبغة المينّية من أىّم المسائل اّلتي يمكن أن تفرز إشكالّيات تطبيقّية جّدّية في  والوتعّد مسألة األم

خاّصة إن تعّمقت بمين يشترط لممارستيا  عند انتياء منظومة االشتراك في األمالك بعض الحاالت

 .9الحصول عمى شيادة أو ترخيص

وكذلك الّشأن بالّنسبة لفقو  إاّل أّن الفقو الّتونسّي لم يتطّرق ليذه المسألة رغم أىمّيتيا وتعّمقيا الوطيد بالواقع

 القضاء اّلذي لم تسنح لو الفرصة إلبداء رأيو فييا.

إثر انتياء حول مآل صيدلّية  وذلك في إطار نزاع نشبلمّتعّرض ليذه المسألة وكانت فترة الّتمرين فرصة 

 .مع العمم أّن أحد الّزوجين ال يممك صفة صيدليّ  منظومة االشتراك في األمالك بالّطالق

 فإلى أّي مدى يمكن أن تشمل منظومة االشتراك في األمالك بين الّزوجين األموال ذات الّصبغة المينّية؟

القانونّية إلمكانّية إدماج األموال  سساألعمى ىذه اإلشكالّية التطّرق في مرحمة أولى إلى  اإلجابةتستوجب 

آثارىا في  ودراسة)الفصل األّول(  ذات الّصبغة المينّية في منظومة االشتراك في األمالك بين الّزوجين

 مرحمة ثانية )الفصل الثّاني(.

 

 

 

 

 

                                                           
 مخبرّي.والعمى غرار مينة الّصيدلّي  9
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القانونّية إلمكانّية إدماج األموال ذات الّصبغة المهنّية في منظومة  الفصل األّول: األسس
 :االشتراك في األمالك بين الّزوجين

في الّطبيعة تجد مصدرىا  في منظومة االشتراك في األمالك ذات الّصبغة المينّية والماج األمإمكانّية إد

)الفقرة  النّص القانونّي من ناحية أخرى وفي )الفقرة األولى( من ناحية ليذه المنظومة القانونّية الخاّصة

 .(ةالثّاني

 :األمالكالّطبيعة القانونّية الخاّصة لمنظومة االشتراك في  الفقرة األولى:

القواعد  ةمة االشتراك في األمالك الكثير من الحبر نظرا لخصوصيّ أسال تحديد الّطبيعة القانونّية لمنظو 

تكتسي و  اتيا.تحديد خصوصيّ ظومة و اليادفة لتكييف ىذه المنفتعّددت الّنظرّيات والّتعاريف  ،اّلتي تنّظميا

في  من شأنيا تحديد مصير األمالك ذات الّصبغة المينّية إذنا أىمّية بالغة في موضوعدراسة ىذه الّنقطة 

 في األمالك. ظام االشتراكّل نض

 ،نظرا لتعّمقيا بمؤّسسة العائمةمنظومة فريدة من نوعيا  بين الّزوجين االشتراك في األمالك تعتبر منظومة

يمكن بذلك اختزاليا في  فال («institution «sui generis)10خاّص اعتبرىا البعض منظومة من نوع ف

  .11والكالسيكّيةالمألوفة القانونّية المفاىيم 

من الّتحميل لكن تعّرض ىذا الّتوّجو إلى الّنقد من قبل العديد من الفقياء اّلذين عابوا عميو نوعا من الّتيّرب 

القانونّي وعدم اعتماد المنيجّية القانونّية والمّؤسسات المألوفة لدراسة اّلطبيعة القانونّية لمنظومة االشتراك 

 في األمالك بين الّزوجين.

                                                           
10 Voir dans ce sens : (M) NICOD, Les affres de la qualifications juridiques, Actes de colloque de 
l’IFR, Presse de l’université Toulous 1 Capitole – LGDJ – Lextenso Editions, 2015.  
11 (H) DESCHENAUX, La nature juridique de la communauté de biens entre époux d’après le droit 
français, allemand et suisse, Etude de droit comparé, Paris, Rousseau et Cte éditeurs, 1934, p.120. 
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ّل شريك تخّول لك لة شيوعاك بين الّزوجين حمنظومة االشتراك في األمالإلى اعتبار وذىب جزء من الفقو 

 .12نصف قيمة المشترك تعادل حّصة من الذّمة المالّية المشتركة امتالك

حاول فقو و  األلمانّي لمّدة طويمة سائدة في القانون (Communauté-indivision) وكانت ىذه الّنظرّية

ّزوجين فاعتبر خصوصّيات منظومة االشتراك في األمالك بين المع  تتالءمل اإلمكانالقضاء تطويعيا قدر 

برّمتيا وليس عمى كّل مال  المشتركة ّمة المالّيةالذ نسحب عمىت الحصص المتأتّية من حالة الّشيوعأّن 

  .13اعمى حد

خصوصّية منظومة االشتراك لعدم أخذه بعين االعتبار ل ال يستقيم وولة تطويعاورغم مح إاّل أّن ىذا الّتوّجو

 .في األمالك

من مجّمة الحقوق  11عمى معنى الفصل  14حالة شيوع تعتبر منظومة االشتراك في األمالكفال يمكن أن 

مكّل شريك سمطة مطمقة عمى حّصتو ف ،لمّذّمة المالّية ومثمى فترض قسمة عادلةإذ أّن الّشيوع ي 15العينّية

تسمح منظومة الّشيوع كما  زء ال يتجّزأ من ذّمتو المالّية.باعتبارىا جغير ال أو رىنيا لفائدة حالتيالو إتخّول 

 قسمة المشترك في أّي وقت.لمّشركاء طمب 

دام الّزواج ما ظيرال ت حّصة كّل شريكالك إذ أّن الّشيوع مع منظومة االشتراك في األمخصائص ى وتتناف

 تشمميا منظومة االشتراك. الك اّلتي األمبإدارة  جماعّيا ويقوم الّزوجان قائما

                                                           
12 LAURENT, Principes de droit civil, XXI, n°194 et ss. 
13 (CH) AUBRY, Cours de droit civil français : Selon la méthode de Zachariae, Tome 8, Hachette 
Livre BNF, 2014, p.182. DEMANTE et COLMET de SANTERRE, Cours analytique de Code Civil, 
IV, p.41 et ss. 
14 (H) DESCHENAUX, op.cit, p.57. 

 ."فأكثر في ممكيّة عين أو حّق عينيّ غير مفرز حّصة كّل منيم الّشيوع ىو اشتراك شخصين": 11الفصل   15
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 .منيماالحصص الّراجعة لكّل قسمة أو إحالة طمب الجين لمّزو  خّول نظام االشتراك في األمالككما ال ي

 Pendant la durée du mariage, les époux ne» اإلطار:ويقول أحد الفقياء في ىذا 

peuvent posséder qu’en commun le patrimoine conjugal aussi bien dans sa 

totalité que dans ses parties individuelles. Est exclue toute idée d’un droit 

distinct et propre à l’un des époux sur une part réelle ou idéale de la masse 

commune »16. 

 .ع مع منظومة االشتراك في األمالكالّشيو  قوعد يبرز بوضوح تنافيوبذلك 

إلى  شتراك في األمالك بين الّزوجين ذىب بعض الفقياءة االمطباق الّشيوع عمى منظو عدم انفي ضّل و 

منظومة االشتراك  بذلك تتحّولف ،(communauté-personne morale)17 معنوّياشخصا اعتبارىا 

 ى غرار الّشركاتعم (أي الّزوجان)و ى شخص مستقّل ومختمف عن األطراف اّلتي كّونتفي األمالك إل

 عمى معنى مؤّسسة الّشيوع. وال يمكن عندئذ الحديث عن حصص 18والجمعّيات المدنّية

 Affectio)عاقد في قانون الّشركات بنّية الّتشارك والتّ  وفي ىذا اإلطار تّمت المقاربة بين ما يسّمى

Societatis) حياة مشتركة في قانون العائمة  إنشاء ونّية(Affectio Conjugalis)19،  وعمى ىذا

إذ  الّشخصّية المعنوّية لمنظومة االشتراك في األمالك بين الّزوجين الّتوّجو إسنادبّرر رّواد ىذا األساس 

 تتضافر جيود كال الّزوجين لتحقيق ىدف موّحد.
                                                           
16

 (J) CARBONNIER, Régime matrimonial, sa nature juridique sous le rapport de société et 
d’association, Thèse, Bordeaux, Bordeaux : Delmas, 1932. 
17 (J) CARBONNIER, op.cit. 
18 (V) PROUDHON, Traité des droits d’usufruit, d’usage et d’habitation, Paris, Libraire Edit, 1836, 
p.258. 
19 (A) BAROIN, Le couple en droit au moyen âge : autour de l’affectio maritalis et des relations 
patrimoniales, Médiévales 65, 2013, p.93-107. 
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كما دّعم ىذا الّتوّجو اليدف اّلذي أنشأت من أجمو منظومة االشتراك في األمالك والمتمّثل في إدارة العائمة 

مثمما ىو األمر في خصوص  ي يختمف عن المصالح الخاّصة لمكّونييا ويتجاوزىاذأي مؤّسسة الّزواج والّ 

 الّشركات والجمعّيات.

يا األشياء اّلتي تشممعمى  حقوقيمايفقد الّزوجان  منظومة االشتراك في األمالك شخصا معنوّياعتبار وبا

في تمك  عضويصبح كّل من الّزوجين مجّرد و  االعتباريّ خص الشّ  ممك إذ تصبح عمى المنظومة

 20المحدثة.لمّذات المعنوّية الّزوجان كوكالء تصّرف وبذلك ي، "المؤّسسة"

ي تّم ذنتقل إلى ذّمة الشخص القانونّي الّ لت الّشخصّية من ذمميم المالّيةالّزوجين  ديون خرجتوتبعا لذلك 

 .21ىذا الّتوّجو لفترة معّينةو القضاء المقارن قد اتّبعت قرارات فقوكانت بعض   .إحداثو

اعتبار ال الّزوج وال الّزوجة ال يمكن  مثال تجاه الغير مدين آخر مع بالّتضامن كال الّزوجينفعندما يمتزم 

عمى المنظومة برّمتيا باعتبارىا شخص تتسّمط المسؤولّية الّتعاقدّية  بل ،الوفاءفي حالة عدم  مسؤوال

 مستقّل عن مكّونيو. يّ معنو 

 

فيما تختمف منظومة االشتراك في األمالك بين  التّالي:ساؤل تسمح الحجج اّلتي تّم بسطيا أعاله بطرح التّ 

 الّزوجين عمى األقّل من الّناحية القانونّية البحتة عن الّذوات المعنوّية األخرى؟

إذ كيف يمكن لمّدائنين الّرجوع  عديد الّتساؤالت رغم الحجج المقّدمة من قبل رّواده ىذا الّتكييف يطرح 

أي منظومة االشتراك في الشخص المعنوّي  إفالس في حالةوجين من قبل أحد الزّ عمى األمالك المكتسبة 

                                                           
20

  (H) DESCHENAUX, op.cit, p.101 et ss. 
 نفس المصدر.   21
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إن كانت األمالك ألحد الّزوجين عمى األمالك الخاّصة ّي أساس يمكن لمّدائنين الّرجوع وعمى أ  األمالك؟

 افية لتغطية كّل الّديون؟الّراجعة لممنظومة غير ك

فال يمكن  الّزوجين من الّزواج وبالتّالي وأىمّيتيا منمنظومة االشتراك في األمالك تستمّد وجودىا أّن  كما

 .ا معنويا مستقّل عن مكّونيوعنيما باعتبارىا شخصفصميا 

أّنو في ىذا اإلطار ال يمكن إذ  من محتواىا يفرغيااعتبار المنظومة شخصا معنوّيا  القول أنّ  ويمكن

 وحدة في األمالك. بل عن ،األمالكعن اشتراك في الحديث 

 

 ال يمكنف لذا وجية نظر القانون الّتونسيّ ثنائّيا من واست الّشخصّية المعنوّية أمرا افتراضّياخيرا تعتبر وأ

سناد ياتأويمالّتوّسع في  أنشأت من  األىداف اّلتي يا معلة تعارضى جميع المؤّسسات خاّصة في حاإل ىاوا 

 بين الّزوجين. كثمما ىو الحال في خصوص منظومة االشتراك في األمالأجميا م

ذوات  ظرّية اندماجنجين في األمالك بين الّزو منظومة االشتراك  في خصوص تكييف بعض الفقياء طرحو 

 Théorie de la fusion de»قانونّية ولكن دون منحيا الّشخصية ال ،واحدةلتكوين ذات  الّزوجين

deux êtres: élargissement du sujet du droit»22.   

 

تكييف يراعي خصوصّيات منظومة البحث عن ّذكر الفقياء إلى ال رّيات الّسابقةظالنّ دفعت نقائص 

 23.بين الّزوجينك االشتراك في األمال

                                                           
22

 (H) DESCHENAUX, op.cit, p.98 et ss. 
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الجرماني  العرفتجد جذورىا في  " واّلتييسّمى بنظرّية "اليد المشتركة ما في ىذا اإلطار اقترح البعض

المألوف ليذه في حالة خاّصة من الّشيوع تختمف عن الّتعريف باليد المشتركة الممكّية وتتمّثل  24.القديم

 من مجّمة الحقوق العينّية. 11ذي يكّرسو الفصل المؤّسسة والّ 

واضحة  حصصمن امتالك الممكّية باليد المشتركة لمّزوجين  ال تسمح العادّيةوضعّية الّشيوع عكس فعمى 

(Parts idéales) ّتع كاليتمو  ئما.تقّدر قيمتيا مادام الّزواج قا أن يمكن ال يممكان فقط حقوقا بل 

يكون وتبعا لذلك  ومة برّمتيا.منظلمى الذّمة المالّية بحّق ممكّية مشترك ينسحب عمّزوجان في ىذا اإلطار ال

 جية.إاّل بعد انحالل العالقة الّزو إذ ال تظير الحصص  حّق واحديوجد صاحب  كما لو أّنوالّتصّرف 

 La communauté constitue une masse de biens et de»يقول أحد الفقياء في ىذا اإلطار 

dettes, douée d’une vie propre, tendant à un but qui lui est assigné et vers 

lequel elle se dirige pour ainsi dire d’elle-même, en vertu de l’impulsion qui lui 

a été donnée et sans organe représentatif, sans personnification: elle est une 

communauté agissante et non personnifiée, ressortissant à deux personnes 

physiques, les époux». 25 

وخاّصة  ى الّنظرّيات اّلتي تّم بسطيا أعالهمن قبل فقو القضاء المقارن عمالّتخمي  عتماد ىذا الّتوّجو تمّ وبا

 .الّشيوعة الّشخص المعنوّي ونظرّية منيا نظريّ 

                                                                                                                                                                                     
23 (M) PICARD, Traité pratique de droit civil français, III, Les biens, Paris, Librairie générale de Droit 
et de Jurisprudence, 1952, P.286-287.  
24 SALEILLES, « Etude sur l’histoire des sociétés en commandite », Annales du droit commercial, 
1895, p.161. 
25 (L) JOSSERAND, Cours de droit civil français, III, n°16, 3ème édition, 1939. 
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كما تأّثر القانون الفرنسّي بنظرّية الممكّية باليد المشتركة وكّرسيا في تكييفيو لمنظومة االشتراك في 

ىي نفسيا األمالك بين الّزوجين معتبرا أّن الجذور التّاريخّية لكّل من مؤّسسة الّزواج الفرنسّية واأللمانّية 

يكون بذلك قد أّيد الّتوّجو اّلي عرفو القانون و باإلضافة إلى كونيما عرفتا نفس الّتطّور عبر التّاريخ 

وىذا ما فعمو كذلك المشّرع الّسويسرّي صراحة المجّمة المدنّية اّلذي   .26الفرنسّي القديم )الّسابق لمّتشريع(

 Lorsque plusieurs personnes formant une» منيا عل ما يمي 114ينّص الفصل 

communauté en: vertu de la loi ou d’un contrat sont propriétaires d’une chose, 

le droit de chacune s’étend à la chose entière».27 

 

المتعّمق بنظام االشتراك في األمالك  9111نوفمبر  1المؤّرخ في  9111لسنة  19وبقراءة القانون عدد 

ّرس نظرّية اليد المشتركة الّسابقة اّلذكر ويكون بذلك قد بين الّزوجين يبدو واضحا أّن المشّرع الّتونسّي ك

 أخذ بعين االعتبار خصوصّية المنظومة.

بل تعّرض فقط لصورة  ،طرفوفي ىذا اإلطار لم ينّظم القانون المذكور إحالة الحصص الّراجعة لكّل 

عن حصص في  باعتبار أّنو ال يجوز الّتحّدث 28التّفويت في المشترك )ما دامت العالقة الّزوجّية قائمة(

ضّل العالقة الّزوجّية إذ أّن كّل األمالك تنصير في المنظومة لتصبح ممكا لمّزوجين وىذا ما يمّيزىا عن 

 المؤّسسات القانونّية المألوفة واّلتي تتنافى وروح مؤّسسة االشتراك في األمالك.

                                                           
26 RICOL, La propriété en main commune et son application possible en droit français, Thèse, 
Toulouse, 1907. 
27

 (H) DESCHENAUX, op.cit, p.104 et ss. 
ئو لمغير لمّدة تفوق الثالثة أعوام وال تجديد كرا الحقوق العينيّة عميو وال كراؤه ال يصّح التّفويت في المشترك وال إنشاء: "91الفصل   28

 ".الّزوجينإاّل برضا كال ء يتجاوز الثالثة أعوام كراالبما يجعل مجمل مّدة 
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تماشى مع طبيعتيا الفريدة من نوعيا خاّصة وأّن األساس من وتبعا لذلك ال يمكن أن تطاليا قواعد ال ت 

ىذا الّنظام ىو تدعيم وتثبيت الّروابط األسرّية وحماية األطراف المكّونة لمعائمة من خالل خمق إطار 

 خاّص تدمج فيو األمالك لصالح األسرة.

 

خاّصة إذا  بالغة في موضوع الحالويكتسي تحديد الّطبيعة القانونّية لمنظومة االشتراك في األمالك أىمّية 

المشتركة مقّيدا  الممكّية وأتعّمق األمر باألمالك الّراجعة لبعض المين اّلتي يكون فييا حّق الممكّية 

يعتبر القانون المنّظم ليا كّل شرط يسند الممكّية المشتركة الّتي  عمى غرار مينة الّصيدليّ  وخاضعا لشروط

 صيدلّي باطال.لشخص غير متحّصل عمى شيادة 

من مجّمة الحقوق العينّية. فإن اعتبرنا  11ويقصد ىنا بعبارة الممكّية المشتركة الّشيوع عمى معنى الفصل 

عندىا يمكن  عادّيةاليوع شّ الأّن الّطبيعة القانونّية لمنظومة االشتراك في األمالك بين الّزوجين ىي حالة 

لألمالك ال يمكن إدراج صيدلّية مثال ضمن األمالك شامل القول أّنو حّتى في ضّل منظومة اشتراك 

 إذا كان أحد الزوجين غير حائز عمى شيادة صيدلّي. الخاضعة لنظام االشتراك

ولكن إذا اعتبرنا منظومة االشتراك في األمالك ممكّية بيد مشتركة أي نوعا خاّصا من الممكّية المشتركة 

في المنظومة )عمى شرط أن تكون شاممة(  ّنوع من األمالكيكون األمر مختمفا ويمكن حينيا إدراج ىذا ال

 باعتبار أّن الحقوق المتسّمطة عمييا ال تجد مصدرىا في مؤّسسة الّشيوع.
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واتّبع ىذا الّتمّشي فقو القضاء الفرنسّي اّلذي ال يعتبر منظومة االشتراك في األمالك حالة شيوع بحتة 

فال يمكن تبعا لذلك تحديد ممكّية كّل مال كتمة موّظفة لصالح العائمة بل بالعكس يؤّكد عمى كونيا  ،وعادّية

 29إاّل بعد انحالل المنظومة وانتياء القسمة.

خصوصّيات منظومة االشتراك في األمالك بين الّزوجين عمى قواعد ويفيم من ىذا الّتوّجو أّنو تّم تغميب 

 ومؤّسسات القانون المدنّي. 

نّية الفريدة من نوعيا لممنظومة أحد األسس اّلتي تبّرر إمكانّية إدراج األمالك ولئن كانت الّطبيعة القانو 

برير ذلك إذ ال يمكن قبول ىذه الفرضّية إاّل في لوحدىا لتإاّل أّنيا ليست كافية  صمبيا ذات الّصبغة المينّية

 .إطار معّين

 

)قراءة لمفصل الثّاني من  األمالك بين الّزوجينإمكانّية الّتوسيع في منظومة االشتراك في : الثّانيةالفقرة 
 :القانون(

إذا صرّح الّزوجان "" :عمى ما يمي الّزوجيننّص الفصل الثّاني من قانون االشتراك في األمالك بين ي

إاّل أنّو يحّق ليما االتّفاق  يخضعان ألحكام ىذا القانون فإنّيما ران نظام االشتراك في األمالكابأنّيما يخت

 ".عمى توسيع نطاق االشتراك بشرط التّنصيص عمى ذلك صراحة في العقد

 أّن مقتضيات القانون المذكور تنطبق عمى نظام االشتراك في األمالك ال سيماىذا الفصل  قراءة يفيم من

إذ ينّص القانون صراحة عمى أّن األمالك  ،اّلتي تشمميا منظومة االشتراكاألحكام المتعّمقة باألمالك  منيا

 المنضوية تحت المنظومة ىي العّقارات المكتسبة بعد الّزواج متى كانت متعّمقة بمصمحة العائمة.

                                                           
29 Trib. Civ. Seine, 1er juin 1946, Gaz. Pal. 1946.2. 20. 
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والعّقارات  المنقوالتيخرج نفس القانون جممة من األمالك من المنظومة واّلتي تتمّثل في بقراءة عكسّية، و 

 والمتأتّية من اإلرث أو اليبة أو الوصّية وكذلك العّقارات ذات الّصبغة المينّية.المكتسبة بعد الّزواج 

 نطاقلألطراف بالخروج عن أحكامو فيما يخّص  المجاليفتح القانون إاّل أّن الفصل الثّاني من ذات 

القانون بما فييا أمالك مستثناة مبدئّيا من إدراج  عبر االتّفاق بإمكان الّزوجينأي بعبارة أخرى  ،المنظومة

 األمالك ذات الّصبغة المينّية.

اّلتي  ع في صياغة الفصل "إاّل أّنو..."ويفيم ذلك بوضوح من خالل صيغة االستدراك اّلتي استعمميا المشرّ 

تجعل من القواعد المنّظمة لمنظومة االشتراك في األمالك قواعد مرنة يمكن لألطراف االتّفاق عمى خالفيا 

 فيما يخّص طبيعة األمالك الممكن إدراجيا.

المرونة اّلتي أتاحيا المشّرع لمّزوجين في تحديد األمالك الّتي تشمميا المنظومة عمى أّن ىذا  وتؤّكد ىذه

  قانون ال ييّم الّنظام العاّم وذلك عمى عكس ما يعتقده البعض.الجانب من ال

أّن الّتوسيع في األمالك اّلذي أتاحو الفصل الثّاني  وخاّصة من ممارسي القانونإذ يعتبر جانب من الفقو 

يجب أن يأخذ بعين االعتبار األمالك اّلتي أخرجيا القانون صراحة من نطاقو واعتبرىا غير منضوية في 

أي بعبارة أخرى ال يمكن ان يشمل اتّفاق الّزوجين عمى األمالك ذات صبغة مينّية أو  ة االشتراك.منظوم

 أو اإلرث أو الوصّية أو أمالك تّم اكتسابيا قبل إبرام عقد الّزواج. ،اليبةعّقارات متأتّية من 

الّنظام العاّم لتعّمقو بمؤّسسة توّجييم بكون قانون نظام االشتراك في األمالك ييّم رّواد ىذا التّأويل ويؤّسس 

 العائمة وبالتّالي ال يمكن الخروج عن أحكامو حّتى في صورة الّتوسيع في نطاق منظومة االشتراك.

العاّمة لتأويل الّنصوص القانونّية. وينّص الفصل  مبادئالتتناقض و  إذ أّنياإاّل أّن ىذه القراءة ال تستقيم 

نّص القانون ال يحتمل إاّل المعنى الّذي في ىذا اإلطار عمى ما يمي: "من مجّمة االلتزامات والعقود  134

 ".تقتضيو عباراتو بحسب وضع الّمغة وعرف االستعمال ومراد واضع القانون
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اعتماد ىذا الّتوّجو يفرغ النّص من محتواه. فما غاية المشّرع إذن بالّسماح لمّزوجين بالّتوسيع في نطاق ف

 اّلتي أخرجت من المنظومة في صورة سكوت الّزوجين؟االشتراك في الممكّية إن استثنينا كّل األمالك 

في الّتوسيع في نطاق المنظومة بقدر  بعد أن بيّنا عدم وجاىة ىذه القراءة، يمكن القول أّن لمّزوجين الحقّ 

المعتمدة في عّدة أنظمة قانونّية فإمكانيم مثال اختيار منظومة االشتراك في األمالك الّشاممة  ما يشاءا

وتكون األمالك ذات الّصبغة المينّية سوآءا كانت عّقارات أو منقوالت  مقارنة عمى غرار القانون الفرنسّي.

 أي ممك ميما كانت طبيعتو.أّن المنظومة الّشاممة ال تستثني منضوية بطبيعتيا باعتبار 

واأللمانّي يكّرسان صراحة منظومة االشتراك في  30ىذا اإلطار أّن القانون الفرنسيّ  ة فيظوتجدر المالح

بل  ،صراحةاّلذي لم ينّص عمى ذلك  الّشاممة وينّظمان آثارىا وذلك عمى عكس القانون الّتونسيّ األمالك 

 اكتفى فقط بفسح المجال لمّزوجين في اختيار ىذا الّنوع من االشتراك في األمالك.

بالّنسبة لمقانون الّتونسّي باعتباره اّطمع عمييا القوانين المقارنة المذكورة تعتبر مصادر مادّية  وبما أنّ 

ة كيفّية تنظيميا دراس، فمن الوجاىة إذن واستأنس بيا إلرسائو لقانون االشتراك في األمالك بين الّزوجين

 امالءمتيومدى  بين الّزوجين آلثار إدراج األمالك ذات الّصبغة المينّية في منظومة االشتراك في األمالك

   القانون الّتونسّي.  مقتضيات مع

 

 

  

 

                                                           
 بعده. ومامن المجّمة المدنّية الفرنسّية  9292فصل ال  30
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آثار انضواء األموال ذات الّصبغة المهنّية في منظومة االشتراك في األمالك  الثّاني:الفصل 
 بين الّزوجين.
منظومة االشتراك في األمالك بين الّزوجين  فياألموال ذات الّصبغة المينّية إدماج ثار تستوجب دراسة آ

مآل تحديد  و )الفقرة األولى( ةالماليّ و  الّصفة ألثر ىاّم أال وىو مبدأ التّفرقة بين في مرحمة أولى طّرقالت

 .)الفقرة الثّانية( مرحمة ثانية في عند انقضاء منظومة االشتراك والتمك األم

 ّصفة والمالّية:مبدأ الّتفرقة بين ال األولى:الفقرة 
يعكس ىذه ىاّما  مبدئازت أفر الّطبيعة القانونّية الفريدة من نوعيا لمنظومة االشتراك في األمالك 

 .في التّفرقة بين الّصفة والمالّية ويتمّثلالخصوصّية 

 مرتبطة (سوآءا كانت عّقارات أو منقوالت) عندما يتعّمق األمر بأمالكتبرز أىمّية ىذا المبدأ خاّصة و 

الّترسيم بيياكل مينّية معّينة  اجتياز مناظرات أوعممّية أو  داتالحصول عمى شيايشترط لممارستيا  بمين

 ّي.الّطبيب المخبر  أوالّصيدلّي ى غرار مينة الّصفة، وذلك عم تمك الكتساب

ج الذي لمّزو  كيف يمكن :اآلتي ىوجل القانون في ىذه الحالة ر ذىن  يتبادر إلىاّلي  البديييّ  ؤالإذ أّن السّ 

 نظام االشتراكفي ضّل  تعّمق بمينتوعّقار أو منقول م أن يكون شريكا لقرينو في ممكّية ال يمتمك الّصفة

 ؟عالموسّ  في األمالك

من ناحية ودراسة أسسو القانونّية المالّية و  الّصفة تعريف مبدأ التّفرقة بينىذا الّسؤال تقتضي  عمىاإلجابة 

 من ناحية أخرى.  عن طريق بعض القرارات المقارنةتطبيقاتو الفقو قضائّية  وتقديم

اّلّذي  9111جويمّية  93قانون  إلى ما قبل صدورتعود التّفرقة بين الّصفة والمالّية في القانون الفرنسّي 

 ال سيما بإرسائو لنظام االشتراك في األمالك.خصّية أدخل تحويرات ىاّمة عمى ماّدة األحوال الشّ 
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قبل أن يتّم الّتخّمي ضّل الّنظام القانونّي القديم الفرنسّي في  من قبل فقو القضاءمعتمدة  التّفرقةوكانت ىذه 

من  9292ىذا الّتوّجو إلى غموض أحكام الفصل  . ويعودلفترة بعد صدور القانون الّسابق الّذكر نياع

 Forment aussi des propres» عمى ما يمي: في فقرتو الثّانية ي ينّص المجّمة المدنّية الفرنسّية اّلذ

par leur nature, mais sauf récompense s'il y a lieu, les instruments de travail 

nécessaires à la profession de l'un des époux, à moins qu'ils ne soient 

l'accessoire d'un fonds de commerce ou d'une exploitation faisant partie de la 

communauté.» 

في  األمالك ذات الّصبغة المينّية سواء كانت عّقارات أو منقوالت إدراجيمكن  و الفاعتبر البعض أنّ 

إذا  ب بحقوق أّيا كان نوعيا، فال يحّق تبعا لذلك لمقرين أن يطالتياطبيعمنظومة االشتراك ميما كانت 

 قرينو حّتى في حالة انحالل المنظومة.  ة بمينةتعّمق األمر بأموال مّتصم

موقفو تدريجّيا ليكّرس من جديد مبدأ التّفرقة بتغيير ّثمانينات فقو القضاء الفرنسّي بدأ في نياية الإاّل أّن 

حكمة الّتعقيب الفرنسّية يسو نيائّيا بقرار مبدئّي لمإلى أن تّم تكر  تواعض قرار ب يف بين الّصفة والمالّية

 4992.31جوان  94بتاريخ 

واّلتي يمكن اختزاليا ( la financeالذّمة المالّية ىي المكّونة لما يسّمى بالمالّية ) عناصر يمكن القول أنّ و 

 32االشتراك في األمالك بين الّزوجين. تنّظميا تبعا لذلك قواعدو  الممكّيةفي معناىا الّضّيق في حّق 

 ياي اكتسبذحصرّيا بالقرين الّ  ةبقى مّتصمتي تالّ ( le titreخصّية تكّون الّصفة )العناصر الشّ  في حين أنّ 

 33دون تدّخل قرينو. بمينتو األموال المتعّمقةلو اإلدارة والّتصّرف في خّول تي توالّ 
                                                           
31 Cour de Cassation, 1ère Chambre civile, 12 juin 2014, n°13-16309. 
32 (V) BILLETTE, « Le titre et la finance : De la théorie à la pratique », https://www.village-
justice.com/articles/titre-finance-theorie-pratique,26457.html, 15novembre 2017. 
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 مبدأ التّفرقة بين الّصفة والمالّيةيؤّسس نّية الفرنسّية من المجّمة المد 9249الفصل  أنّ  رى بعض الفقياءيو 

 L’époux qui exerce une profession séparée a»ينّص في فقرتو الثّانية عمى ما يمي:  إذ

seul le pouvoir d'accomplir les actes d'administration et de disposition 

nécessaires à celle-ci».  

إدارة األمالك والتّفويت فييا دون  تحّدث عن باعتبار أّن الفصل المذكورمّنقد ل ةبماق ىذه القراءةإاّل أّن 

غير كافية لتأسيس مبدأ التّفرقة بين  وألحكامالقراءة المعزولة  بذلك ، فتكونألة المالّيةمس يالخوض ف

ى ضوء األحكام المنّظمة من المجّمة المدنّية الفرنسّية عم 9249قراءة الفصل  تجدرذا ل الّية.والم الّصفة

 .ىذا ما انتيجو فقو القضاء الفرنسيّ و  المبدألتأسيس  لمنظومة االشتراك في األمالك

وقربنو غير  في ضّل نظام اشتراك في األمالك شامل أحد الّزوجين صيدلّيا مالكا لصيدلّية فمو كان مثال

ذ أّن ذلك يتعارض إ الّصيدلّيةفي ممكّية أن يكون شريكا لزوجو ال يجوز ليذا األخير  ،لتمك الّصفة لحام

ى صفة الّصيدلّي الكتساب حّق شترط الحصول عميي ذالّ  القانون المنّظم لممين الّصيدلّيةمع مقتضيات 

   كّية.الممكّية أو االشتراك في المم

لصفة فيصبح بذلك القرين الحامل  ،طّبقنا مبدأ التّفرقة بين الّصفة والمالّية ما ولكّن األمر يختمف إذا

. باعتباره المالك الحقيقيّ  دون أن ينازعو في ذلك قرينو لمصيدلّيةالوحيد  والمتصّرف ىو المسّير الّصيدليّ 

تندرج ضمن  لمّصيدلّية في األصل الّتجاريّ من الّتسيير أو من التّفويت  ولكن الحقوق المالّية المتأتّية

وىذا ما ذىبت  ويمكن لقرين غير الحامل لصفة الّصيدلّي أن يطالب بيا. منظومة االشتراك في األمالك

 Attendu que » :واآلتي نّصو 344991أكتوبر  91المؤّرخ في  إليو محكمة الّتعقيب الفرنسّية في قرارىا

                                                                                                                                                                                     
33 Ibid. 
34 Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 octobre 2005, 02-20.329, Publié au bulletin, 
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007052051.  

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007052051
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Mme X…fait grief à la cour d’appel (Paris, 22 septembre 2002) de l’avoir 

déboutée, alors, selon le moyen, qu’il résulte de la combinaison des articles 

que le pharmacien doit 18 du Code de la santé publique -17 et L.5125-L.5125

de l’officine dont il est titulaire et qu’est nulle et de nul effet être propriétaire 

toute stipulation destinée à établir que la propriété ou la copropriété d’une 

; officine appartient à une personne non diplômée 

Mais attendu que par motifs propres ou adoptés, l’arrêt, après avoir retenu que 

les dispositions des articles L.5125-17 et L.5125-18 du Code de la santé 

publique, laissaient en dehors de leurs prévisions celles régissant les régimes 

matrimoniaux, et que la propriété de l’officine était réservée aux 

que la valeur du  personnes titulaires du diplôme de pharmacien mais

a décidé à bon droit que les , fonds de commerce tombait en communauté

époux X…avaient valablement souscrits les emprunts contestés, l’acte 

l’exploitation exclusive par ne mentionnant aucune atteinte à uisition d’acq

». ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé le mari 

الحقوق المتسّمطة عمى  كّية وتسيير الّصيدلّية من ناحية وبينىذا القرار مّيز بوضوح بين ممونالحظ أّن 

من ناحية  واّلتي تجد مصدرىا في نظام االشتراك في األمالك الموّسع اّلذي يتبعو قيمة األصل الّتجاريّ 

وطبيعة ىذه المنظومة وبّينت عدم تضاربيا مع القوانين المنّظمة  ، فأخذت بعين االعتبار خصوصّيةأخرى

 لممين الّصيدلّية.
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منظومة  أحكامقام بتغميب ة والمالّية فبين الصّ  تّفرقةمبدأ الل تكريسوب نر المقا فقو القضاء أنّ يمكن القول و 

ّمّية مؤّسسة بعين االعتبار أى بذلكآخذا  ،ىالمنّظمة لمؤّسسات أخر قواعد الاالشتراك في األمالك عمى 

 .مصالحيا ةالعائمة وعمويّ 

   

  منظومة االشتراك في األمالك انقضاءمآل األمالك ذات الّصبغة المهنّية عند الفقرة الثّانية: 
 9111لسنة  19القانون عدد من  91األسباب المذكورة بالفصل االشتراك لسبب من عند انتياء حالة 

األمالك ، تتّم تصفية المتعّمق بنظام االشتراك في األمالك بين الّزوجين 9111نوفمبر  1المؤّرخ في 

 حّتى تتّم تصفية المشترك. من نقس القانون أّن حالة االشتراك تظّل قائمة 91الفصل . ويضيف المشتركة

نظام االشتراك في األمالك في ظّل  : ىل يجوز لمقريناآلتيفي ىذه الحالة ىو  الّسؤال اّلذي يطرح نفسو

في الفترة الفاصمة بين انتياء حالة االشتراك  األمالك ذات الّصبغة المينّية في بمفرده أن يفّوت الّشامل

 وتصفية المشترك؟

وال إنشاء الحقوق العينّية  ركتالقانون المذكور عمى أّنو ال يصّح التّفويت في المشمن  91ينّص الفصل 

تجاوز الّثالثة ت بما يجعل مجمل مّدة الكراء تفوق الّثالثة أعوام وال تجديد كراؤه عميو وال كراؤه لمغير لمّدة

 أعوام إاّل برضا الّزوجين.

األمالك المتعّمقة بمينتو  التّفويت في القرين يمنع عمىو أنّ يمكن أن يفيم من قراءة أّولّية لمفصل المذكور 

كما يمكن تكييف ىذا  .دون موافقة قرينو أو إنشاء حقوق عينّية عمييا )سواء كانت منقوالت أو عّقارات(

 ّظميا القانون.والمدنّية اّلتي ن لممك الغير مع كّل التّبعات الجزائّية الّتصّرف كبيع
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عمى عينّي  حقّ ب يتمّتعحامل لمّصفة ال الالقرين غير  إذ أنّ إاّل أّن ىذا التّأويل فاقد لمّدّقة ومجانب لمّصواب 

تيا عند عمى قيم (une créance)بل فقط بحّق شخصّي  األمالك ذات الّصبغة المينّية الّراجعة لقرينو

 بيعيا مثال.

وافقة قرينو، إاّل أّنو دون م ّيتوأن يفّوت في األصل الّتجارّي لصيدل لصيدليّ يجوز وعمى سبيل المثال  

 ثمن البيع تطبيقا لمبدأ التّفرقة بين الّصفة والمالّية. بإمكان ىذا األخير أن يطالب بنصف
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    خاتمة:ال
مسائل  بين الّزوجين في ضّل نظام االشتراك في األمالكذات الّصبغة المينّية  والمآل األم ت دراسةأبرز 

شكاالت قانونّية ىاّمة لم يتطّرق ليا المشّرع  .وا 

في المفاىيم نظرا لتعّمقيا بمؤّسسة العائمة  اىذه المنظومة الفريدة من نوعي و ال يمكن اختزالونالحظ أنّ  

روح منظومة و إذ أّن ىذه المفاىيم ال تتناغم  اّلتي ينّظميا القانون المدنّي بصفة عاّمةالقانونّية المألوفة 

في  ضاء المقارن يمتجئوىذا ما جعل فقو القبمراعاة حقوق الزوجين. االشتراك في األمالك وال تسمح 

لقانون العائمة عمى القوانين األخرى في حالة وجود تضارب المبادئ المنّظمة إلى تغميب  بعض األحيان

ذات الّصبغة المينّية المنضوية تحت منظومة االشتراك في  األموالاألمر بعّمق يتعندما ال سّيما  بينيما

  .كي ال تيدر حقوق أحد الّزوجين األمالك

خصوصّية منظومة االشتراك بل قام بإرساء مبادئ تأخذ بعين االعتبار  ،بذلكالقانون المقارن  ولم يكتف

 طراف.توازن بين األتسعى إلى خمق و  في األمالك

في  االشتراكمتعّمقة بمنظومة  أخرى إشكاالت قانونّيةدراسة لولعّل ىذا العمل المتواضع يكون منطمقا 

يجاد حمول األمالك   راعى فييا مصمحة الّزوجين والعائمة.ت وا 
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