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نظر الكثري  إّن الصورية من أقدم املمارسات اليت عرفها الرومان، وهي يف

من الفقهاء تقوم على خالف كاذب من أجل إخفاء احلقيقة، فهي بذلك 

 خرق ملتوي للقانون.

ينتج عنها عمل ظاهري قانونية كما تظهر يف شكل عمل قانوني أو واقعة 

خيتلف عن العمل احلقيقي اخلفي، ولذلك تعترب الصورية إحدى أشكال 

 احليل القانونية.

The consequanse of  the concealment in the Algerian civil law 
 A summary: 
Concealment was one of the oldest practices in the juridicial field, 
performed since the Roman era. According to the lawers, this 
practice is based on fake and unlawful dissension inorder to hide 
the truth. Thus, it is an unfair breach of the law. 
Concealment appears to be a judicial act or a judicial entity which 
might lead to an obvious act different from the real, veiled one. 
Therefore, this practice is considered as one of the judicial tricks. 

 
إحدى أشكال احليل القانونية اليت متتد جذورها إىل تعترب الصورية 

العهد الروماني، وتطّورت مظاهرها على مدى الزمن، حيث أخذت 

 خالهلا طابع النظم القانونية واألوضاع التشريعية اليت مّرت بها.

ونظرا لألهمية البالغة اليت ميثّلها هذا التصّرف بالنسبة للقوانني 

 إّنعتبار الصورية خرقا ملتويا للقانون وإخفاء للحقيقة، فاملعاصرة، با

 الوقوف ودراسة خمتلف جوانب هذا التصّرف. يمن الضرور

إّن صلة هذا التصّرف مبختلف ما يتضمنه من مفاهيم ومضامني 

كالباعث غري املشروع، والغش حنو القانون وغريها، جيعل رصد  قانونية،

 خالل كشف هذه الصلة بوضوح، نأنواع الصورية هنا الزما، وذلك م
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وجيعل الوقوف على معايري احلكم على التّصرف بالصورية وعدمها أمرا 

 ضروريا.

حماولة إبراز وجتلية بعض  من خاللدراسة هذا ما تناولته هذه ال

. وفيما يلي بيان ملا مت املسائل اليت يثريها موضوع الصوريةالنقاط و

 التنويه واإلشارة إليه:

 يف الصورية لغة واصطالحا.تعر أّوال:

 التعريف اللغوي:-1

)صور(؛ وهي مصدر اللفظ مأخوذ من حيث اللغة من الصورية مصطلح 

صناعي من صورة، والصورة هي: الشكل واهليئة واحلقيقة والصفة
(1)

. 

ها: اجتاه يرمي إىل التعويل على وقد جاء يف بعض املعاجم ما يفيد بأّن

 ثّم يشري املعجم إىل مأخذنصر املادي، الشكل دون املضمون وإهمال الع

هو ما يطلق على العقد الذي ليس له وجود قانوني الذي املعنى القانوني 

على الرغم من مظاهره وشكله
(2)

. 

وعلى هذا فاألصل اللغوي للمصطلح القانوني )صورية( مرجعه إىل 

معنى: مادة صور؛ أي الصفة الوهم، إذ تقول: تصورت الشيء أي 

 ما تطلق على الشكل واحلقيقة والصورة.توهمته، ك

 الصورية وإن كانت دالة على الشكلية من حيث املظهر؛ إاّل وال شك أّن

فيها ما يدل على وجود نية الستغالل الشكل يف التغطية على  أّن

 املضمون.

 التعريف االصطالحي:-2

 عّرفت الصورية بتعريفات عديدة؛ ولعل من أهّم تلك التعريفات ما يلي:

اختاذ مظهر غري حقيقي إلخفاء تصرف » :عّرفت الّصورّية بأنها-أ

حقيقي؛ وذلك بأن يتفق طرفان على إخفاء إرادتهما احلقيقية بقصد 

ا إخفاء تصرف حقيقي عن الغري، فتصرفها الظاهر يكون صوريا، أّم

«تصرفها املسترت أو ما يسمى بورقة الضد فيكون حقيقيا
(3.)

 

احلقيقة اجلوهرية مبظهر شكلي ليس  وهذا فيه إشارة إىل تزوير

 هو بالضرورة ما يعرب بصدق عن جوهر التصرف وحقيقته.
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 :مستويني اثنني يف التصرف الصوري هذا التعريف أّن بدو من خاللوي

 والغش.التحايل عن الغري، من باب إخفاؤه تصرف حقيقي؛ وهو ما مت  -

 آخر. تصرف كاذب، وهو املظهر الذي جتسد به التصرف خلداع طرف -

فقهاء الشريعة قد أعطوا  ويف هذا املقام ال بأس باإلشارة إىل أّن

تعريفا مطابقا هلذا املعنى من حيث املضمون العام، وهو ما تضمن 

 القيام مبظهر كاذب للتغطية على تصرف حقيقي.

ويف هذا يقول الدكتور "حممد رواس قلعجي" مّلخصا تعريف 

، -أي شكال–رز له صورة من صور الشيء: أب»الفقهاء للصورية: 

والصوري نسبة إىل الصورة: إظهار تصرف قصدا وإبطان غريه، مع 

إرادة ذلك املبطن. وهي على نوعني: صورية مطلقة: وهي صورية 

تتضمن افتعاال كامال لتصرف ال وجود له يف احلقيقة. الصورية النسبية 

ورة بالتسرت: وهي إخفاء تصرف يف صورة تصرف خر؛ كإخفاء هبة يف ص

«بيع
(4).

 

اتفاق طريف التصرف القانوني على إخفاء إرادتهما »وقيل يف تعريفها: -ب

احلقيقية حتت شعار أو مظهر كاذب، سواء أكانت الصورية مطلقة أو 

نسبية، وذلك لغرض ما خيفيانه عن الغري؛ فيكون املتعاقدان يف مركزين 

ه هو  أّنقانونيني متعارضني، أحدهما ظاهر ولكنه كاذب يعتقد الغري

احلقيقة، واآلخر حقيقي ولكنه خفي عن الغري؛ ومن هنا وجد التصرف 

الظاهر وهو التصرف الصوري، ووجد التصرف املسترت وهو التصرف 

«احلقيقي أو ما يسمى بورقة الضد
أي اتفاق املتعاقدين على إخفاء  ،(5)

 أ عليه مسبقا.غرضهما احلقيقي من العقد حتت مظهر متواَط

ها إىل اصطناع مظهر كاذب الصورية مرّد ّنفإذا التعريف ه من خاللو

وذلك من أجل إخفاء احلقيقة عن  ؛عند القيام بإجراء تصرف قانوني

الغري، أو من أجل إخفاء حقيقة التصرف القانوني عن اآلخرين
(6.)

 

الصورية تعين اتفاق  أّن-نظرا إىل مآل التصرف وحقيقته–مما يعين 

تصرف ظاهر غري حقيقي بغرض إخفاء  طرفني أو أكثر على إبرام

العالقة اليت تربط بينهما؛ وهو ما جعل أصحاب التعريف الثاني يعتربان 
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الصورية شاملة من حيث املعنى للصورية املطلقة والنسبية على 

سواء
(7.)

 

على هذين التعريفني هي إنشاء تصرف  وجوهر الصورية بناًء

يات التصرف القانوني قانوني لكن مظهره كاذب وإن متثلت فيه شكل

 ه حيلة أو حتايل على القانون؛ مما لكنه حتايل خاص.احلقيقي؛ مبعنى أّن

 وفيما يلي بيان للفروق اجلوهرية بني الصورية واحليلة.

 ثانيا: الفرق بني الصورية واحليلة.

ّيني وإن كانت مظهرًا القانونعند الصورية  البد من اإلشارة إىل أّن

ه يتعني بيان ما بني املصطلحني من أّن تحايل؛ إاّلاحليلة وال من مظاهر

 عالقة؛ وهو ما سيأتي ذكره فيما يلي:

احليلة أوسع داللة  الصورية مفهوم أخص من احليلة؛ مبعنى أّن-1

احليلة  املعلوم قانونيًا أّن من الصورية وأكثر مشوال؛ إذ من

القانونية تشمل الصياغة القانونية املعروفة عند القانونيني 

أنه وسيلة إىل إجياد خمارج قانونية لبعض ما يفرضه الواقع ب

وسيلة عقلية الزمة لتطور القانون، تقوم على »القانوني، 

أمر خمالف للواقع يرتتب عليه تغيري حكم القانون افرتاض أساس 

«دون تغيري نصه
(8.)

 

ها وسيلة لتطوير القانون، والتقليل من غلو وهو ما يفيد بأّن

فاهيم واألحكام اليت قد يكون التزامها سببا وصرامة بعض امل

ا الصورية فهي تصرف يقصد به يف حرج واقعي مفروض؛ أّم

 صاحبه اخلديعة وإخفاء احلقيقة عن الغري.
ما تتحقق بوجود طرفني يف التصرف حتى يعترب الصورية إّن أّن-2

النظر عن جمال وقوع  مفهوم الصورية متوافرا فيه، بصرف

ن قبيل العقود أو الدعاوى أو غريها من الصورية سواء كان م

التصرفات، أي حتقق املظهر الكاذب بتواطؤ طرفني
(9.)

 

ا احليلة فال يشرتط يف حتقق مفهوما وقوعها من طرفني؛ إذ أّم

قد يقوم بها طرف واحد فقط على النحو املعهود يف أغلب 



(26) 

 (01) االجتهـــاد العدد  ....قسم الدراسات القانونية والشرعية 

 الجزائر -ستغمناتلالجامعي  المركزمعهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

احليل القانونية اليت يفعلها املشرع من باب الصياغة، ورمبا 

بوجود طرفني اثنني كما هو معروف يف الغش ويف حصلت 

 أغلب احليل التدليسية وما يف معناها.
 القصد أو اهلدف هو أيضًا فارق مؤثر يف هذا؛ ذلك أّن أّن-3

الصورية دائما ختالف احلقيقة املتواطأ على إخفائها من طريف 

التعاقد، تنتهي يف غاياتها إىل اخلداع والغش والتدليس ومراوغة 

نون وااللتفاف عليه؛ بينما احليل اليت يقوم بها املشرع نفسه القا

فهي حيل نبيلة الغاية شريفة القصد، مآهلا التخفيف من غلو 

 القواعد القانونية ونصوص مواده.

احليل إذا كانت عقدية فهي غالبا عقد واحد؛ بينما الصورية -4

اجتهت إليه إرادة  تتضمن وجود عقدين اثنني: عقد أول

وعقد ثان صوري ظاهر ليس هو ما اجتهت إليه إرادة  الطرفني،

أي طرف من أطراف التصرف القانوني
(10.)

 

احليل قد تكون جنسا للصورية حبيث تندرج الصورية يف  أّن-5

هذا من  بأّن :مضمون احليلة أو نوعا من أنواعها؛ فيقال مثال

احليل الصورية، بينما ال ميكن أن تكون الصورية جنسا تندرج 

احليلية؛ فهذا واحد من الفروق  ريلة حبيث يقال: الصّوفيه احل

احليلة لغويًا مقارنًة بالصورية اليت ال  اليت فرضها مشول معنى

يتجاوز معناها ما سبق ذكره عند التنصيص على التعريف 

 اللغوي.
مثة جمموعة من  لكن يتعّين علينا يف هذا الصدد التنويه بأّن

د الصورية فرقًا بالنظر إىل رجال القانون ال يرون بني العقو

الباعث أو الدافع؛ حيث يضفي على بعض العقود الصورية 

إطالقا شكليا ال ينايف القانون إذا كان الدافع إليه شريفا ويتسم 

باملشروعية من حيث األصل، مثال ذلك: لو أّن شخصًا ما أراد 
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شراء قطعة أرض من شخص آخر؛ إاّل أّن الشخص الذي 

البائع  بأّن -لظروف ومالبسات معيّنة -اعتقد يرغب يف شرائها 

سريفع عليه الثمن إذا ظهر بنفسه يف عملية التعاقد بسبب 

غناه وثروته أو بسبب كونه من منطقة أخرى أو حنوها؛ فقام يف 

هذه احلالة باالتفاق مع شخص آخر كي يشرتي له تلك القطعة 

ع إىل التصرف الداف ثم يّردها أو يرجعها بامسه فيما بعد؛ حيث إّن

هنا مشروع والباعث شريف ال غبار عليه
(11.) 

ها ال تدخل بالنظر إىل احلقيقة هذه التفرقة ال مسوغ هلا ألّن والواقع أّن

 واملآل يف معاني الصورية اليت ينص عليها رجال القانون.

 :ثالثا: الصورية حيلة يف املفهوم الفقهي

د( من التصّرف؛ لقد نظر فقهاء الشريعة إىل )الباعث( و)القص

وجعلوا من موافقة قصد الشارع أو مناقضته معيارًا يف احلكم على أي 

تصرف بأنه تصرف مشروع أو بأنه حيلة مردودة؛ وبغض النظر عن 

حول مدى التوسيع والتضييق يف -بني مجهور وحنفية–خالف الفقهاء 

تا يف أغلب فقهاء الشرع جعلوا )قصد الشارع( معيارًا ثاب احليل؛ إاّل أّن

احلكم على التصرفات العقدية خاصة، فإذا وافق اإلنسان قصد الشارع 

فتصرفه مشروع؛ وإذا ناقضه فهو حيلة، سواء كان تصرفه من قبيل 

 الصورية أو غريها من التصرفات.

على قصد الشارع  فالصورية عند الفقهاء إذا حيلٌة من احليل؛ بناًء

 مناقضته هنا.  الذي مّت

من فقهاء املالكية وأحد األصوليني  –مام الشاطيب وعليه ميّثل اإل

للصورية باعتبارها حيلة من احليل املردودة بنكاح التحليل؛ وهو -الكبار

نكاح يتم كحيلة لكي ترجع الزوجة إىل من طلقها طالقا باتا ببينونة 

از كربى؛ لكن املشروعية الظاهرية للتصرف مل تشفع يف احلكم جبو

الشارع ذاته يفيد مبنطوقه إبطال هذا التصرف؛ نص  لتصرف؛ وذلك أّنا

ال، حتى »وهو ما ورد يف احلديث الشريف من قوله صّلى اهلل عليه وّسلم: 

«تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك
(12.)
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ل على األحكام التحّي»ويف هذا يقول أبو إسحاق الشاطيب: 

«الشرعّية باطل على اجلملة نظرا إىل املآل
(13)

جة أي بالنظر إىل نتي، 

 التصرف ذاته.

قصد الّشارع من املكّلف أن يكون قصده يف العمل »ويقول أيضا: 

موافقًا لقصده يف الّتشريع، والّدليل على ذلك ظاهٌر من وضع الّشريعة؛ 

إذ قد مّر أّنها موضوعة ملصاحل العباد على اإلطالق والعموم، واملطلوب 

د خالف ما قصد من املكّلف أن جيري على ذلك يف أفعاله؛ وأن ال يقص

«الّشارع
(14.)

 

وهو تصريح واضح بالبطالن؛ والبطالن هنا شامل جلميع 

التصرفات القائمة على عنصر احليلة سواء كانت عقودا أو أعمااًل أو 

كّل »على فساد الدافع والقصد؛ ويف هذا يقول الشاطيب دائما:  غريها بناًء

د ناقض الّشريعة، من ابتغى يف تكاليف الّشريعة غرَي ما ُشرعت له؛ فق

وكّل من ناقضها فعمله يف املناقضة باطل، فمن ابتغى يف الّتكاليف مامل 

«ُتشرع له؛ فعمله باطل
(15). 

 رابعا: أنواع الصورية

الصورية نوعان: صورية مطلقة)حقيقية(، وصورية نسبية، وفيما يلي 

 بيان ذلك:

 وهي ما كانت متعلقة بوجود العقد نفسه؛ الصورية املطلقة:-1

حيث إّن االتفاق املسترت ال يتضمن عقدا آخر خمتلفًا عن العقد الظاهر؛ 

التصرف الظاهر تصرف صوري وال  وإن كان االتفاق املخفي يثبت بأّن

يوجد يف حقيقة األمر
(16). 

مثاهلا: جلوء الشخص الذي أحاط به الغرماء إىل بيع أمالكه 

عقد بيع،  ا:صوريا؛ تهّربا من مالحقتهم، حبيث جيري عقدين أحدهم

والثاني سند االعرتاف بالدين لكي يثبت حقه فيما بعد
(17). 

الصورية النسبية هي ما كان فيها اتفاق بني  الصورية النسبية:-2

طرفني يف العقد على إخفاء تصرف حقيقي حتت غطاء تصرف صوري 

وهو ما  يسرت أو خيفي التصرف احلقيقي أو بعض أطرافه أو حمتوياته،
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ها تتعلق جبزء من العقد ال الصورية هنا جزئية، مبعنى أّن أّنجيعلنا نقول ب

بكل العقد
من أمثلة ذلك أّن األصل العام هو توافر الشروط ، (18)

املوضوعية للعقد يف العقد احلقيقي، أّما العقد الصوري فتوافر فيه 

العربة يف الصوري هي عند  الشروط الشكلية فقط ال غري، وكذلك فإّن

على حنو ما سبق  مدني جزائري( 191 ما يف )املادةالدائنني فقط ك

 شرحه يف املعنى االصطالحي للصورية.

األصل يف هذا  ا عند اخللف اخلاص فهي حبسن النية، علما بأّنأّم

العربة بالعقد  / مدني جزائري( من أّن199الباب هو ما جاء يف )املادة: 

ه استثناء يقضي بأّن احلقيقي بني املتعاقدين وخلفهما العام، وإن كان مثة

يف  بالعقد الظاهر عند التعارض وذلك حرصًا على استقرار التعامل

 .التصرفات

مصطلح يستخدم  التصرف الصوري باعتباره حتاياًل على القانون-3

التحايل يف التعبري عن مجيع أشكال وصور اإلخالل بالقانون أو حماوالت 

كل »ه: ة مثال يعّرف بأّنجتاوزه وااللتفاف عليه؛ فالتحايل على الضريب

عمل غري مشروع يتضمن إخفاء أو كتمانا يؤدي إىل عدم دفع 

«الضريبة
(19.)

 

من غري  –الصورية والغش والتدليس واحليلة  وهذا ما يعين أّن

ذلك من التحايل؛ وهو ما حدا إىل  كّل-املشّرع على سبيل الصياغة 

 القانون(. )الصورية كتحايل على: -أعين– طالقهذا اإلبالتعبري 

من الغش واخلداع يبدو  وإذا كان إطالق لفظ التحايل على كّل

سائغًا ومقبواًل بوضوح؛ من حيث كونهما وجهني من وجوه خرق 

اعتبار الصورية حتاياًل بإطالق قد يكون فيه شيء من  أّن القانون، إاّل

التوسع؛ وذلك للمعنى التوسعي الذي سبق التمثيل له مبشرتي األرض 

 ق شخص آخر.عن طري

نوعا من -ومبعناها احلقيقي–الصورية من حيث األصل  وتعترب

أنواع التحايل ومظهرا من مظاهره؛ وذلك ملا فيها من إخفاء للحقيقة 

مبظهر كاذب، وهذا كاف يف ختلف املشروعية عن التصرف الصوري، وإن 
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ها ليست كان للقصد دخل يف تكييف بعض التصرفات الصورية على أّن

  تعترب حتاياًل ممنوعا كما سيأتي.باطلة وال

 :خامسا: أثر الباعث املشروع يف تكييف الصورية باملشروعية

إعطاء تصرف قانوني شكاًل خيتلف عن شكله احلقيقي  ال شك أّن

هو عني التحايل على القانون، بل هو حقيقة مفهوم التحايل كما يتفق 

ا فيجعل من نبل القصد يتدخل أحيان عليه رجال القانون؛ غري أّن

 إطالق البطالن على كل التصرفات الصورية غري وارد.

شرف القصد جيعل من التصرف ليس من قبيل  واملقصود أّن

فيه، وإمنا تتوافر فيه بعض مالمح  التحيلالتحايل بناء على غياب قصد 

 الصورية بالنظر إىل اللغة إذا محلناها عليه بشكل حريف وشكلي.

اياًل صراحا باالعتبار القانوني املباشر وإذا كان الغش واخلداع حت

اخلداع يف ذاته لفظ غري مقبول، لغًة وشرعًا  وباالعتبار اللغوي أيضا؛ فإّن

ه قد يلجأ إليها يف بعض األحيان لتحقيق بعض وقانونًا؛ أّما الصورية فإّن

األغراض النبيلة؛ كالتربع الذي يقوم به شخص من األشخاص ملؤسسة 

الصريح ولكن باسم مستعار نظرًا لرغبته يف إخفاء خريية ليس بامسه 

شخصه وعدم رغبته يف اإلفصاح عن امسه؛ فمثل هذا التصرف النبيل 

رغم قيامه وبنائه على الصورية غري أنه ال ميكن احلكم ببطالنه بالنظر 

إىل سببه والدافع إليه
(20.)

 

ري القانوني املصري الكب–ولقد أثار الدكتور عبد الرزاق السنهوري 

مسألة التمييز بني الصورية وبعض املفاهيم األخرى؛ مشريًا -والشهري

خطأ وقع فيه كلٌّ من الفقه والقضاء يف فرنسا مفاده اخللط بني  إىل

ه مل يتم الغش والصورية يف املضمون ومن ثم يف ترتيب اآلثار، حبيث إّن

التمييز بينهما إاّل اعتبارًا من النصف الثاني للقرن التاسع عشر
(21)

، وهو 

قيمة التصرف الصوري ظاهرية فقط ما يعين أّن
(22)

، حبيث ال تتضمن 

إضرارًا بطرف آخر أو إخالاًل مبصلحة مشروعة للغري سواء كانت خاصة 

 أو عامة.
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قد  «Ferrara»« فريارا»القانوني اإليطالي الكبري  وجدير بالذكر أّن

صورية باعتبار حاول يف هذا الصدد حتديد الفارق األساسي بني الغش وال

الصورية ليست وسيلة للتهرب من القانون؛ بل هي وسيلة إلخفاء : »أّن

«خرقه
(23). 

بعض األمثلة أو التطبيقات قد يبدو فيها بعض  وال شك أّن

املضامني املشرتكة هلذا وذاك على حنو ما حكم به الفقه والقضاء من 

تباره غشًا حنو اعتبار تغيري اإلقامة مثاًل إذا كان صوريا كعدمه، بل اع

القانون، وإسقاط آثاره يف نزع االختصاص
(24)

كما يتضح ذلك يف مثال ، 

تغيري حمّل اإلقامة ألجل التهرب من آثار دعوى قضائية ظهرت بوادرها 

للفاعل بهدف نزع االختصاص عن احملكمة اليت كانت خمتصة من حيث 

ًة بالتأكد من احملاكم كانت دومًا معني األصل للنظر يف تلك الدعوى، فإّن

نزع  جدية تبديل حمل اإلقامة ومدى فعل ذلك بهدف نبيل غري

االختصاص والتهرب من طائلة القضاء يف تلك احملكمة املعنية أصاًل 

بالنظر يف القضية
(25). 

القاضي حني يكون إزاء هذه احلالة  وهو ما يدفع إىل القول إّن 

وإمنا يعنيه إصدار احلكم ه ال يعنيه سوء القصد أو غري ذلك؛ وأشباهها فإّن

بالنظر إىل التصرف احلقيقي غري ملتفت إىل ما أحاط به من التفاف 

والتواء بتغيري اإلقامة صوريًا
(26)

ه قد يستند إىل بعض ؛ خاصة وأّن

املربرات الوجيهة كأن يكون للشخص عدة منازل أو مساكن يف أماكن أو 

 بلدان خمتلفة.
ورية، أو بتعبري آخر تتلبس فيها وهناك حاالت يلتبس فيها الغش بالص

الصورية بالغش ولغرض غري مشروع؛ كالذي قررته حمكمة النقض 

متى طعن الوارث على العقد بأنه يسرت وصية كان له »ه: املصرية من أّن

الوارث ال يستمد حقه يف الطعن يف  إثبات طعنه بكافة طرق اإلثبات؛ ألّن

التصرف  مباشرة على أساس أّن ما من القانونهذه احلالة من املورث؛ إّن

«قد صدر إضرارا حبقه يف اإلرث؛ فيكون حتاياًل على القانون
(27)

. 
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 سادسا: معيار اعتبار الصورية حتاياًل على القانون.

الصورية ال تعترب حتايال  ال يكاد يقع اخلالف بني رجال القانون يف أّن

القانون إمنا  ّنعلى القانون إال عند توافر شرط )خرق القانون(، وذلك أ

ينظر إىل التصرفات الباطلة واملوجبة للجزاء باعتبارها خمالفة قائمة على 

على حنو  مناقضة نصوصه وقواعده العامة، أما إذا كان التصرف ورد

ه ليس من من اجلوانب اليت ال استهداف فيها للقانون نصًا أو روحا فإّن

 شأن القانون أن يبطلها وال أن يقيم عليها جزاء.

يراد به خمالفة النصوص القانونية « مصطلح اخلرق»على أن 

بطريق مباشر وصريح؛ وقد جرى العمل بأن النص القانون يف ذاته يتم 

التصريح فيه جبزاء املخالفة واخلرق ويف السياق نفسه؛ واحلقيقة أن 

اجتاهني واسعني يف القانون اختلفا يف مدى تصنيف املخالفة هل تعترب 

 ال دون حال؟يف كل األحوال أم يف حخرقا للقانون 

 : يرى النزعة املوضوعية يف احلكم على هذه املسألة.االجتاه األول
 : يرى النزعة الشخصية الذاتية يف النظر إليها.االجتاه الثاني

االجتاهني املذكورين هي اعتبار  ومثرة ما يستخلص من مناقشات

عل من الصعب متييز جي -دومًا–خرقا للقانون « التحايل على القانون»

مفهوم الغش عن غريه، ويلغي أهمية وضع معايري للتفرقة بني أنواع 

املخالفات ذات الصلة بني الغش وبني الصورية وسائر ما يشابهه يف 

 بعض السمات.

املعمول به يف إذا كان قد سبق التمثيل بالقانون اجلزائري فإن و

عنه هو تغليب ما ويف أغلب القوانني اليت أخذت  القانون الفرنسي

طروحاته ال تزال  ا االجتاه املوضوعي فإّنيقتضيه االجتاه الشخصي، أّم

على قدر من الغموض ال يناسب طبيعة الفروق الدقيقة بني أشكال 

املخالفة للقانون
(28). 

الغش خرق للقانون لكنه غري  ويفرتض االجتاه املوضوعي أّن

ن الدافع والباعث على مباشر؛ قوامه احليلة واملداورة بغض النظر ع

ه ومبجرد حتقق النتيجة اليت التصرف هل هو إرادة الغش أم ال، حيث إّن
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خرق القانون يتحقق بصرف النظر عن نية  نص املشرع على منعها فإّن

 الفاعل هلذه املخالفة.

ولقد اكتسب هذا االجتاه أنصارا يف كل من أملانيا، وإيطاليا، وفرنسا؛ 

وقد كان التوجه لديهم إىل اعتبار أن التحايل ال  خاصة يف بدايات ظهوره،

أشكال املخالفة للقانون  يشكل مفهوما مستقال، ألسباب كثرية أهمها أّن

مل ينظر إليها باعتبار كونها مباشرة أو غري مباشرة
(29)

؛ورغم تعرض هذا 

االجتاه والنظرية اليت جاء بها لنقد شديد بسبب صعوبة التمييز بني 

ا الصددالتصرفات يف هذ
(30)

ونظرا أيضا لكون املخالفة قد تكون فقط ، 

ما إلرادة املشرع املتمثلة يف مقصده وغايته من وإّن ؛لنص القانون

التشريع
(31)

. 

القانوني الفرنسي  «Alexandre Ligeropoulo»وقد حاول ليجريوبولو 

املوضوعية  الشهري أن يضع أسسا واضحة لالجتاه املوضوعي أو النظرية

مثة نوعني من الغش يشمالن  ت به احملاولة إىل أّنأيضا؛ وانتهكما تسمى 

كل احلاالت اليت تؤلف الغش مبجموعها، وعلى هذا فالغش حنو القانون 

 حسب )ليجريوبولو( دائما يتم بطريقتني اثنتني:

: وهي خمالفة ملتوية على قاعدة آمرة أو ناهية صراحة؛ الطريقة األوىل

وعمليات مشروعة لزامية بواسطة مناورات حيث يتم استبعاد القاعدة اإل

معرتف بشرعيتها دون تقييد نص آخر؛ كالطالق الذي يتم من باب 

إىل مبدأ -من باب االدعاء الشكلي–التحايل بالتجنس يف اخلارج واالستناد 

خضوع قضايا األهلية وكذا األحوال الشخصية لقانون جنسية 

 املتقاضي وبنص القانون نفسه.

: وهي خرق روح القاعدة استنادا إىل صياغتها املطلقة نيةالطريقة الثا

اليت فيها إتاحة هلذا اخلرق
(32)

. 

هذه النظرية رغم كثرة أنصارها يف الفقه املقارن إال  والواقع أّن

أنها ال تنبين على أسس قانونية سليمة؛ وذلك أن النية أو الدافع الباعث 

كما يؤكده أصحاب  على التصرف تشكل الركن األساسي لنظرية الغش،

النظرية الشخصية؛ أما خرق القانون فيتحقق مبجرد حدوث النتيجة 



(66) 

 (01) االجتهـــاد العدد  ....قسم الدراسات القانونية والشرعية 

 الجزائر -ستغمناتلالجامعي  المركزمعهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

غري املشروعة اليت احّرمها بغّض النظر عن قصد اآلخرين ودوافعهم
(33)

 ؛

فضال عن قفز القانون عن التشبث بالشكليات اليت مل تعد القوانني 

احملرتمة تقف عندها متعامية عن القصود والدوافع والنيات
(34)

. 
 سابعا: الصورية باعتبارها وسيلة للحيل القانونية.

الصورية من حيث هي التفاف على القانون بإظهار تصرف مشروع 

ليس هو التصرف احلقيقي وإمنا هو إخفاء إلرادة حقيقية بنية اخلداع 

إىل التحّيل؛ فلها حكم وسائل املقاصدمؤدية فإنه يعترب طريقًا 
(35)

. 

صرفات الصورية من خالل هذه على أن مؤدى ونتيجة الت

احلقيقة تؤكد اختالف طبيعة العقدين فيها، بل وتناقضهما يف اجلوهر 

ويف املقومات واألركان والشروط
(36)

. 

القانون اخلاص اجلزائري وإن متيز بنـزعة  ومن املعروف أّن

ه ال خيلو من مراعاة املعايري الذاتية خاصة يف موضوعية واضحة إال أّن

اليت نعين بها حاالت خرق جوهر القانون والتصرفات  حاالت السلب،

انطالقا من احليلة، وهو ما يعين وجود توازن معنوي كبري يف القانون 

اجلزائري اخلاص
(37)

. 

أغلب التصرفات الصورية هي من قبيل التسرت  وميكن القول بأّن

على بعض األفعال اجلرمية أو إخفاء آثارها، أو الغش حنو القانون على 

من األحناء، أو إحلاق الضرر بالغري وإن بتحقيق مصلحة للذات قد ال  حنو

يربرها القانون حتى من حيث أصلها، وهكذا كل ما يتخذه الشخص 

وسيلة لاللتفاف على القانون بإظهار فعل من األفعال على أنه يكتسي 

 باملشروعية القانونية الظاهرية.

عن  مقتصرةا كون أحيانتوإذا كانت القوانني وقواعدها قد 

وإن بشكل –هناك ما يؤدي  فإّن ؛حتقيق مصاحل الناس باضطراد

إىل خمادعة بعض الناس لتلك القواعد القانونية  -اضطراري أو اعتباري

ليس بنية خرق القانون؛ ولكن بنية حتقيق املصلحة اليت يعتربها 

 األشخاص مشروعة باألصل.
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االلتفاف على حق األمثلة على هذا األمر القيام ب هّمأ ولعل من

اجلار يف شفعة العقار املبيع عن طريق إجراء عقد هبة؛ تهربا من حق 

الشفيع يف األخذ حبقه؛ مما جيعل عملية اهلبة تالعبا هدفه إبطال حق 

النهوض باألحقية واألولوية يف عملية البيع
(38 .)

 

( من القانون املدني 351من دالئل هذا ما نصت عليه املادة )

على أّن الثمن يف عقد البيع جيب أن يكون نقديا حيث قالت:  *،اجلزائري

البيع عقد يلتزم مبقتضاه البائع أن ينقل للمشرتي ملكية شيء أو حقا »

البائع بعد استالم النقد  ، مما يقتضي أّن«ماليًا آخر يف مقابل مثن نقدي

للمشرتي الذي قام بدفع الثمن. ما معناه  الذي هو مثن نقل ملكية العقار

تقدير الثمن أو األساس الذي مت تقوميه به؛ على النحو الذي نصت عليه 

جيوز أن »( من القانون املدني اجلزائري نفسه؛ ونصها: 353املادة )

يقتصر تقدير مثن البيع على بيان األسس اليت احدد مبقتضاها فيما بعد. 

 الثمن هو سعر السوق وجب عند الشك الرجوع وإذا وقع االتفاق على أّن

إىل سعر السوق الذي يقع فيه تسليم املبيع للمشرتي يف الزمان واملكان؛ 

فإذا مل يكن يف مكان التسليم سوق وجب الرجوع إىل سعر السوق يف 

وهو ما يعين  ،«املكان الذي يقضي العرف أن تكون أسعاره هي السارية

 -البيع حتديدًا–عدم قانونية ما يتم أحيانا يف بعض التصرفات العقدية 

من التنصيص على مثن خيالف القيمة احلقيقية للثمن، وغري بعيد عن 

 -قبل كل شيء–هذا ما يتم على أنه هبة، بينما هو يف نهايته وحقيقته 

 جمرد هبة صورية قام بها الطرفان للتغطية على عملية البيع وإخفائها.

نظري ذلك ما جاء يف أركان العقد وحتديدا يف إثبات السبب يف القانون 

كل التزام مفرتض أن له »( أن: 1/الفقرة91املدني اجلزائري يف املادة )

 .»سببا مشروعا، ما مل يقم الدليل على غري ذلك

ويف املادة نفسها من هذا القانون نفسه ويف الفقرة الثانية من املادة 

ويعترب السبب املذكور يف العقد هو السبب احلقيقي حتى »( أنه 91-2)

ا خيالف ذلك، فإذا قام الدليل على صورية السبب يقوم الدليل على م
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وهو  »فعلى من يدعي أن لاللتزام سببا آخر مشروعا أن يثبت ما يدعيه

ما يعين أن املدعي إذا مل يتمكن من إثبات ركنية السبب بطل العقد وال 

 اعتداد به، وال يرتتب عليه.

ه ميكن حصر ما اشتمل علي وكاستنتاج، هذه الدراسة حمّصلةويف 

القانون املدني اجلزائري من خالل مواطن دعوى الصورية اليت ميكن 

 إمجاهلا على النحو التالي: 

  التنصيص على ما يتعّلق بالشروط املوضوعية يف العقد

احلقيقي، وكذا الشكلية يف العقد الصوري، وما يقتضي العربة 

بالصوري عند الدائنني واخللف اخلاص حسن النية؛ حسب جاء 

 مدني جزائري(. قانون 191ملادة )م ذلك يف ا
  التدابري التشريعية الضامنة للمديونية كوسيلة من وسائل

احملافظة على احلق بإعطاء الدائن حق إتباع الدعوى غري املباشرة 

( 191 119أو دعوى عدم نفاد القانون، وذلك ما جاء يف )املادتني 

 من القانون املدني اجلزائري دائما.
 ته أيضا بالدعوى البوليصية طبقا ملا نصت وهو ما متت تسمي

 قانون مدني جزائري( وما بعدها. 191عليه )املادة 
  بل وأعطت للدائن احلق يف القيام بكشف مساعي املدين من

أجل إبعاد أمواله عن الضمان العام باعتماده للدعوى الصورية؛ 

قانون مدني جزائري( 191وهو ما جاء صراحا يف نص)املادة 

إذا أبرم عقد صوري فلدائين املتعاقدين وللخلف »ونصها: 

، «اخلاص؛ متى كانوا حسين النية أن يتمسكوا بالعقد الصوري

وهو ما عرف بالتأمينات اخلاصة اليت هي وسيلة لتحقيق الضمان 

وإّن مل يكن موفرا للدائن الثقة الالزمة على النحو الذي يتوخاه 

 املشرع وتقتضيه مصلحة الدائن.
التمثيل أيضا مبسألة توقيع الشيك عند إنشائه وقبل وهنا ميكن 

تداوله من طرف من أصدره وقام بسحبه؛ دون تلك الشروط اليت إن 
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أو التحريف أو  ختلفت مل يرتتب عليه ما ينبغي من آثار قانونية كالرتك

الصورية؛ علما بأن الصورية ال تؤدي إىل بطالن الشيك إال إذا قصد بها 

صحة الشيك إخفاء ما له أثر يف
(39)

. 
8 

هذه املعامل هي أهّم ما ميكن أن يقوم ّن إويف اخلتام ميكن القول 

عليه موضوع الصورية، وتلك أهم اإلجابات عن التساؤالت اليت أثارها 

 هذا التصّرف على الصعيد القانوني.
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