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 المصالحة الجمركية ) تنفيذىا و بطالنيا (

 مذكرة مكممة من مقتضيات نيل شيادة الماستر في الحقوق 

 تخصص قانون إداري 
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 داءـــإى
 الكريميػػػػػػػػػف  والديا  إلى

 ,ادـ .أييـ:ىيثـ, وأبنائياحبيبة منى  أختي إلى
 وفاء ىيبة. أختي إلى
 ابتساـ مروة. أختي إلى

 فلاير حسيبة وكؿ افراد االمف الوطني حفظيـ اهلل. أختي إلى
 مراد وكؿ افراد الجيش الوطني الشعبي رعاىـ اهلل. أخي إلى

 صانيـ اهلل .الى سندي في الحياة ياسيف وكؿ افراد الدرؾ الوطني 
 الى زمبلئي الساىريف عمى حماية االقتصاد الوطني بالجمارؾ الجزائرية.

الى مف عممني حرفا الى اساتدتي الكراـ مف المرحمة االبتدائية الى الجامعة 
 .اىدي ثمرة ىدا العمؿ المتواضع . 

 
 
 

 

 

 



   
 

 
  

 شكـــــــــــــر

 

 
 إلى كل من ساعدني من قريب و بعيد في إعداد و إتمام ىذا البحث 

 إلى أمي 

 إلى األستاذ أحمد صابر حوحو 

 إلى ياسن حوفاف خوفاف 

 إلى بيية غشام 

 إلى زمالئي بقسم المنازعات بثكنة الجمارك بسكرة 

 

 لكل ىؤالء جزيل الشكر

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 
  

 

 
 الخطـــــة 

 إىداء 

 مقدمة 

 : ماىية المصالحة الجمركية  الفصل األول -

 مفيوم المصالحة و أشكاليا  المبحث األول : -

 مفيوم المصالحة  المطمب االول : -

 : أشكال المصالحة  المطمب الثاني -

 : تطور لممصالحة الجمركية  المبحث الثاني -

 : في ظل التشريع السابق  المطمب األول -

 ي : في ظل التشريع الحال المطمب الثاني -

 : شروط و إجراءات المصالحة الجمركية  المبحث الثالث -

 : الشروط الموضوعية  المطمب األول -

 : الشروط اإلجرائية  المطمب الثاني -

 أثار المصالحة الجمركية  المطمب الثالث : -

 ىيئات تنفيذ عقد المصالحة ) كيفيات تنفيذه و بطالنو ( القصل الثاني : -



   
 

 
  

 : ىيئات تنفيذ عقد المصالحة  المبحث االول -

 : األشخاص المأىمون إلجراء المصالحة الجمركية  المطمب األول -

 : تكوين لجان المصالحة  المطمب الثاني -

  : سير عمل المجان و اآلجال المطمب الثالث -

 : تنفيذ و بطالن عقد المصالحة المبحث الثاني -

 : تنفيذ عقد المصالحة  المطمب االول -

 : بطالن عقد المصالحة   لمطمب الثانيا -

 : دور المصالحة الجمركية  المطمب الثالث -

 قائمة المراجع   

 فيرس 

 خاتمة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 
  

 

 

 

   ةــــمقدم

 
ديات الكبرى التي تواجييا ببلدنا لذلؾ عممت حمف الت وتعد محاربة اإلجراـ بمختمؼ أشكال

السمطات العمومية عمى تسخير اإلمكانيات المادية والبشرية الضرورية لضماف امف األشخاص 
ت أيضا عمى إدخاؿ التكييفات البلزمة عمى كفوحماية ممتمكاتيـ العامة والخاصة كما ع

المنظومة التشريعية الوطنية لجعميا أكثر مبلئمة ومقتضيات التصدي لمجريمة وجية  أثارىا 
 لمجتمع .السمبية عمى ا

ومف بيف ىذه الظواىر اإلجرامية التي عرفة انتشارا سريعا وموسعا خبلؿ السنوات األخيرة ىذه 
ة العمومية واألمف العمومي نظرا صحالظاىرة التي أصبحت تيدد تماسؾ االقتصاد الوطني وال

 لطبيعة السمع التي يتـ إدخاليا إلى اإلقميـ الوطني بالتيريب .
التجارية ,والشروط التي تقرىا  دالتصادي الذي تشيده الجزائر وتطور المباإذا إف التفتح االقت

الشئ الذي ،المنافسة الحرة ,تجعؿ مف بعض المتعامميف غير قادريف عمى مسايرة ىذا الركب
قا لمربح السريع ,وحفاظا عمى تواجييـ ييحتـ عمييـ المجوء إلى طرؽ أخرى ممتوية ،وذلؾ تحق

اع االجتماعية المتدىورة ومرحمة األمف التي مرة بيا الببلد خبلؿ في السوؽ ،كما أف األوض
 مؿ ساىمت في تطور ظاىرة التيريبالعشرية السوداء تكوف كميا عوا

ليفيا اـ تكيىذه اآلفة وتقي اؿفحاستبة عف تحيث انو لمف الصعب حصر جميع األضرار المتر 
السوداء والنشاطات التجارية الطفيمية عمى لكف يمكف القوؿ أف مف أثارىا السمبية انتشار السوؽ 

عف النشاطات اإلنتاجية وتفضيؿ  إال أف العزوؼحساب التجارة المشروعة والمنافسة الشريفة,
 العمومية و األخبلؽالصحة  تيديدو  عجز تحصيمي كبير في الخزينة العموميةيرتب  المضاربة

المساس باألمف  وكذالمخدرات السجائر () ا مثؿ مرتفعة الرسـ العامة بتيريب السمع المحظورة و
حيث رقابة التيريب األسمحة ( إضافة إلى تداوؿ المنتجات وبضائع لـ تخضع آللية بالوطني ) 

 غالبا ما تكوف مزيفة وغير مطابقة لممقياسيف.



   
 

 
  

في مكافحة التيريب لرئيس الدور اونظرا لموجود الدائـ لمصالح الجمارؾ والتي يسند ليا إلى 
وذلؾ ضمف قانوف الجمارؾ ومختمؼ النصوص التشريعية والتنظيمية التي تكمؼ ىذه األخيرة 

بتطبيقيا،وفضبل عف مكافحة الغش داخؿ المكاتب الجمركية والذي ييدؼ مف خبللو المتعامميف 
 المطبقة عمى المبادالت بتقديـ معمومات خاطئة عفمات إلى التممص مف مختمؼ التنظي

البضائع أو استعماؿ وثائؽ مزورة ،فإدارة الجمارؾ تعمؿ عمى مواجية وتعطيؿ تيارات 
التيريب ) خارج المكاتب الجمركية( وىذا بالتنسيؽ مع مختمؼ األسبلؾ األمنية األخرى 

 مف)الشرطة ،الدرؾ الوطني ،وكذا الجيش الوطني الشعبي (.
الوطني منذ االستقبلؿ كشؼ عف  دناالقتصاإف تحميؿ ظاىرة التيريب التي ظمت مبلزمة 

نقائص كبيرة في أساليب المواجية المعموؿ بيا وىذا ما طرح ضرورة تدارؾ ىذه النقائص 
سياسية لممشكمة د االجتماعية واالقتصادية والجيو بوضع تصور شامؿ يأخذ بعيف االعتبار األبعا

ئية وكذا مع آليات التعاوف ويقترح لمعالجاتيا قواعد وقائية وأطر جيدة لمتنسيؽ وأحكاـ جزا
 القضائي.

ومنو فالجريمة الجمركية تحضي بآليتيف لممتابعة ،المتابعة اإلدارية وكذا المتابعة القضائية 
 قضاءانىذه األخيرة التي تعد أحد أسباب  لحة الجمركيةاالمص وتتمثؿ المتابعة اإلدارية في

جمارؾ لممصالحة عناية خاصة نظرا لمطابع قانوف ال ىالدعوييف العمومية والجبائية ومنو فقد أول
 ني.بالتعويض المد العقوبةالمميز لمجزاءات الجمركية ذات الطابع الجبائي التي تختمط فييا 

ر في مجتمعنا يحث الديف اإلسبلمي عميو في كؿ النزاعات بدءا ذوالصمح كموضوع متج
 باألسرة وصوال إلى التعامبلت المالية وتوثيقيا .

لقد و  اآلية الكريمة )الصمح خير( وتفسر عمى أطبلقتيا يشرط أف يكوف عادالحيث جاء في 
)اف   مف اجؿ فض نزاعاتو ،واعتبر كبلمو المأثور اإلجراءىذا  وهى اإلنساف منذ األزؿ بجداىت

 ى.صمحا ولو غير متكافئ خير مف حكـ ولو عادؿ ( وفي ىذا داللة عظم
ارسة إدارة الجمارؾ لنشاطاتيا جد متنوعة فعندما إف النزاعات التي تثار مف جراء مم   فكوف

ويكوف االختصاص لمفصؿ فيو  اأخرى ،يأخذ النزاع طابعا إداري ةعمييا كأي إدار ى تكوف مدع
لممحكمة اإلدارية غير انو عمى العموـ وفي اغمب األحواؿ تكوف إدارة الجمارؾ ىي المدعية 

 ضد الغير .



   
 

 
  

حيث تكوف بصدد ت خاصة بحقوؽ والرسـو الجمركية عاويمكف أف يتعمؽ األمر ىنا،إما بنز 
المدني ،وتضـ المنازعات الناشئة بخصوص تقسيـ وتطبيؽ  عقضايا تدخؿ في إطار النزا

ما القانوف الجمركي خارج إطار الجريمة الجمركية ،  تيدؼ إلى قمع الجرائـ المرتكبة دعاويبوا 
ايا تدخؿ في إطار النزاع الجزائي بقض لمقوانيف واألنظمة الجمركية ،يتعمؽ األمر ىنا انتياؾ

جزائي ويكوف ال الجريمة الجمركية المرتكبة وتكييفيا ةض النظر عف طبيعيغوذلؾ ب،
أو  ولو كانت مقترنة أو تابعة ،االختصاص لممحاكـ الجزائية فييا يتعمؽ بالجرائـ الجمركية

ؽ ج(،في حيف  272ـ ائي لمسائؿ المثارة عف طريؽ استثن،وكؿ امرتبطة بجرائـ القانوف العاـ
يكوف االختصاص لممحاكـ المدنية فييا يتعمؽ بالحقوؽ والرسـو واستردادىا ومعارضات اإلكراه 

غير أنو ج (,  ؽ 273الجزائية )المحاكـ  اختصاصوكؿ القضايا الجمركية التي ال تدخؿ في 
الطابع  عمى المنازعات ذات يقتصركاف مف الصحيح أف مفيـو المنازعات الجمركية ال 

 :ف الممارسة اليومية تبيف أف ىذا الطابع ىو الغالب لسببيفإف ومنوالجزائي 
القضائية الجزائية ىي المختصة بالدرجة األولى بالنظر في  اتبحكـ القانوف لكوف الجي األول :

 ؽ ج (. 237بإستثناء الحاالت المنصوص عمييا في المادة ) ،نازعات الجمركيةلما

ىي المنطمؽ الية منازعة جمركية ومصدرا  كوف مخالفة التشريع الجمركيلالواقع،بحكـ الثاني : 
النسبة المرتفعة لممنازعات ذات الطابع الجزائي لكؿ تحصيؿ جمركي ، ومما يؤدي ذلؾ الى 

بالمائة مف  95التي تعرض عمى القضاء في الجزائر مقارنة بالمنازعات األخرى،وذلؾ بنسبة 
 كية.مجموع المنازعات الجمر 

ومنو ارتأينا حصر ىذا البحث المتواضع في المصالحة الجمركية بدءا بماىيتيا،شروطيا وبعد 
 .توقؼ العمؿ بيا في بعض الجرائـ الجمركية متعمؽ بالتيريب و ال 56-55صدور القانوف 

 

 

 

 المصالحة الجمركية تنفيذىا و بطالنيا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



   
 

 
  

 حة الجمركية .ال: ماىية المص األولالفصل 

قضاء الدعوييف العمومية و الجبائية حيث إنتحتؿ المصالحة صدارة أسباب  -
نتائج بالغة  مفالجمارؾ عناية خاصة نظرا لما ترتب عمييا  قانوف الىا أو 

ليس سببا مف أسباب القضاء الدعوييف  اعتبارىاا بنا إلى ذاألىمية مما ح
ا وقاضيا ففحسب بؿ بديبل لممتابعات القضائية تكوف فيو إدارة الجمارؾ طر 

 عف أي رقابة قضائية . وبمنأىفي آف واحد بعيدا عف العدالة 

 : مفيوم المصالحة وأشكاليا المبحث األول:

 مفيـو المصالحة الجمركية  :األول مطمب

وتعرؼ المصالحة عمى أنيا "عقد ينتيي بو طرفاف نزاعا قائما أو  تعريف المصالحة فرع أول :
  (1).محتمبل،وذلؾ مف خبلؿ التنازؿ المتبادؿ

أف تعريؼ المصالحة والصمح بصفة عامة يمكف أف يتخمص في أنيا تسوية النزاع بطريقة ودية 
. 

مف ؽ مدني والذي  459وقد جاء تعريؼ المصالحة في القانوف العاـ مف خبلؿ نص المادة 
نزاعا محتمبل وذلؾ كأف  بو قائما يتقيافستعمؿ الصمح عمى انو عقد يذىب بو الطرفاف نزاعا 

 منيما عمى وجو التبادؿ عف حقو. كؿيتنازؿ 

  C.BRRE H.TRMEANالفقيييف  الجمركية الذي قدمو كؿ مف المصالحة وىو تقريبا نفس تعريؼ
تقـو إدارة الجمارؾ ومرتكب الجريمة مف ،عمى أنيا عمؿ رسمي مكتوب يثبت االعتراؼ بالديف

  ع مف خبلؿ تقديـ تنازالت مف الطرفيف .او تجنبو قياـ نز  اع قائـنز إنياء خبللو ب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ابتسام القرام , المصطمحات القانونية في التشريع الجزائري , قصر الكتاب البميدة الجزائر -(0)

 المصالحة الجمركية تنفيذىا و بطالنيا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



   
 

 
  

 الصمح لغة : أ/

 المفظية مف :و المتداولة ،ولكؿ دالالتو الصمح بكؿ مفاىيم

< Médiation Ciliation arbitrage transaction  compromis etc.…> 
يسمييا                                  Para  -juri:اشبو قضائيفا القضاء طر يشكؿ خارج دائرة 

   "  pound                                                             باوند
  selznikوينعتيا السمزنيؾ "عدالة الشكمية   Abelعدالة اجتماعية " ويذكرىا ابؿ   

 عفعدالة تفاوضية وكميا في الواقع تصرفات تقع خارج دائرة القانوف القضائي وبعيدا 
 Aeurbachاورباخ  ويعرفياle mon droit الرسمية وبالتالي :فيي الحقوقية 

و ال يمكف تصورىا مثمما ال يمكف تصور مجتمع مف دوف بأنيا عدالة مف دوف قانوف وعميو فان
 قانوف .

 إف المصدر "صالح" قد يعني أمريف 
 نقوؿ صالح فبلف فبلنا عمى  شيء األول :
 نقوؿ صالح فبلف وفبلنا عمى شيء   الثاني :

 في المعني األوؿ يأتي "التصالح " مف إرادة أحد الطرفيف في النزاع  ويعني انو :
 يقـو شخص خارج عف النزاع بميمة "المصالحة"وفي الثاني 

 .2ص  ،2558, الجزائر  ومةى ػ شفيقة بف صاولة ،الصمح في المادة اإلدارية ، دار
 
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .3112شفيقة بن صولة , الصمح في المادة اإلدارية , دار ىومة, -(0)

 و بطالنيا المصالحة الجمركية تنفيذىا
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



   
 

 
  

يفيد تنازؿ شخص عف جزء مف حؽ تجاه شخص أخد أما المعنى الثاني فيفيد  المعني األول: 
تدخؿ شخص خارج عف النزاع مف أجؿ دفع شخصيف عمى التنازؿ بعض مف ادعاء اتيما 

 لفض النزاع.

لنا معنى الصمح  يتراىإف المعني الثاني ارتبط دوما بعممية تقيميو لمنزاع ،وفي ىذا  المالحظة :
 الصمح بأنو:  laïusseاليـو الذي ارتبطا دوما بالمفيـو القضائي جاء في 

Action d’un juge sur les faites faur driver a les mettons d’accord. 

 ويقول صاحب المعني في تعريف الصمح بأنو: 

 "معاقدة يتواصؿ بيا إلى اإلصبلح بيف المختمفيف "

إصبلح لوضعية اقتضت توازنيا بحيث أصبحت تخرج عف  إذن الصمح في حد ذاتو إصالح:
 الحؽ ولكف المسمؾ المتبع ىو مسمؾ االتفاؽ.

 

 

 

 

 

 

 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . 32مرجع سابق صـ شفيقة بن صاولة،الصمح في المادة اإلدارية 

 المصالحة الجمركية تنفيذىا و بطالنيا
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وقد عرؼ بعض الفقو الصمح بأنو عقد جنائي بيف طرفيف ،الجية اإلدارية :  ب / تعريف فقيا
الجنائية مقابؿ المختصة مف ناحية أخرى بموجبة تنازؿ الجية اإلدارية عف طمب رفع الدعوى 

 المضبوطات . دفع المخالؼ الجعؿ المحدد في القانوف كتعويض أو تنازلو عف
وىو الصمح بالمعنى الدقيؽ أو  وعرفة البعض األخر بأنو تبلقي إرادة المتيـ والمجني عميو ،

 ىو تخمص المتيـ مف الدعوى الجنائية إذا دفع مبمغا ماليا معينا خبلؿ مدة معينة .
بأف أسموب إنياء المنازعات بطريقة ودية أو إجراء يتـ عف طريؽ التراضي عف  وعرفو آخروف

،الجريمة بيف المجني عميو ومرتكبيا ،وعمى الجانب ألخر عرفتو محكمة النقض بأنو نزوؿ مف 
الييئة االجتماعية عف حقيا في الدعوى الجنائية مقابؿ الفعؿ الذي قاـ عميو الصمح ويحدث أثره 

وقد لجأت بعض التشريعات التي نظـ الصمح مع المتيـ لقاء مبمغ معيف يدفعو بقوة القانوف ،
 لئلجراءات في بعض الجرائـ.تبسيطا 

وعمى ذلؾ يمكف أف يكوف الصمح بيف المتيـ وبيف المجني عميو أو الجية اإلدارية عمى حسب 
صمح بيف المتيـ الجريمة المركبة ،فإذا كانت الجريمة مف الجرائـ الضريبة أو الجمركية كاف ال

والجية اإلدارية وكانت بالجريمة مف جرائـ الضرب أو إلتبلؼ أو خيانة األمانة ...كاف الصمح 
بيف المتيـ والمجني عميو ،وفي كبل الحالتيف البد أف يكوف ىناؾ نص في القانوف سواء كاف 

 خاص أو عاـ فبل صمح ببل نص .
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يدة االزارايطية إسكندرية ة وأحوال بطالتو دار الجامعة الجدـ أحمد محمد محمود الصمح وأثره في القضاء الدعوى الجنائي(0)
 .     3112مصر 

 المصالحة الجمركية تنفيذىا و بطالنيا   
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 المصالحة ذو طابع مدنيعقد  ثانيا:
دارة ، وبالتالي  ، وفي نفس المركز القانونية إف ىذا يعني أف الطرفيف العقد يتصفاف باستقبللية وا 

فإدارة الجمارؾ تعتبر ىنا بمثابة طرؼ خاص يبحث عف مصمحة ما ،وىي نفس وجية نظر 
فيفري  15المؤرخ في  672 المنشور رقـباالطبلع عمى  إنناحيث  إدارة الجمارؾ الجزائرية ،

نجد انو ينص عمى انو في حالة امتناع المخالفة عف تنفيذ الشروط الموجودة والمدرجة  1993
 مف قانوف المدني . 119في المصالحة النيائية يتعيف عمى إدارة الجمارؾ تطبيؽ أحكاـ المادة 

 ؿ بأنو عقد مدني .لمرأي القائ أكيدىاوذلؾ يعتبر تأكيد صريحا مف إدارة الجمارؾ عمى ت
ينص صراحة عمى تعريفو لممصالحة  1993فيفري  13الصادرة في  726كما أف القرار رقـ 

 .(1) شروطو لصفة مابيف اإلدارة والطرؼ األخر عمى أنيا عقد ممـز الطرفيف أيف تناقش
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 المتضمن امتناع المخالف ،التقيد بشروط المصالحة ( 0992فيفري )01،الصادر بتاريخ  273ـ منشور رقم (0)

 من قانون المدني )عقد المصالحة عقد مدني (    009ـ مادة (3)

 )المتضمن تعريف المصالحة(  0992فيفري  02الصادرين بتاريخ  732ـ القرار رقم (2)

 المصالحة الجمركية تنفيذىا و بطالنيا
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 ىبأف الجرائـ الجمركية تعد أول فنشيدي،ر الجمركية في القانوف الجزائ لممصالحة أما بالنسبة
،حيث أف النظاـ الصمح كاف ساريا المصالحة فييا المشرع  أجازالجرائـ الجمركية الجرائـ التي 

 1979جويمية  21ر قانوف الجمارؾ في و غاية صد إلىلجرائـ الجمركية منذ االستقبلؿ في ا
و عوضيا بالتسوية اإلدارية تفاديا لمخطر الذي  عف المصالحةالمشرع مف خبللو  تخمىحيث 

كاف مفروضا آنذاؾ عمى المصالحة في المسائؿ الجنائية وجاءت التسوية اإلدارية إذف كجزاء 
العقوبات المالية والتكاليؼ وااللتزامات المتيـ تماـ ط لقياميا أف يدفع إداري حقيقة يشتر 

  اتالجمركية أو غيرىا المرتبطة بالمخالف
الدعوى  ضاءانقالجريمة فقط ،وانحصر أثرىا في اقتصرت التسوية اإلدارية عمى مرتكب 

 الجبائية دوف العمومية .
 79/57المعدؿ والمتمـ لؤلمر  1992المتضمف القانوف المالية  91/25 القانوف وبصدورثـ 

محؿ التسوية  المصالحة مف جديدأحمت منو.التي  265المتضمف قانوف الجمارؾ السيما المادة 
مفيوما جديدا ليذه األخيرة ،ومف خبلؿ ما سبؽ أصبحت المصالحة الجمركية  ارية وأعطتاإلد

ي إدارة الجمارؾ مف جية والشخص المتابع مف جية أخرى يو تنتعرؼ عمى أنيا عقد بموجب
عمى أساس التنازالت المتبادلة مف المصالحة منازعة ،وفؽ لمشروط المتفؽ عمييا أو تجرى بال

 المصالحة .كمييما وفي حدود العقوبات المحددة قانونا لقمع المخالفات التي بشأنيا تمت 
مقابؿ مبمغ  الدعوى القضائية والعمومية معا ،وقد تنقضي بموجب المصالحة الجمركية كؿ مف 

 المصالحة الذي تحدده إدارة الجمارؾ في حدود ما ينص عميو القانوف .
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 منو  322السئما المادة المتضمن قانون الجمارك  79يوليو  9المؤرخ في  17- 97قانون رقم  -(0)

  0993قانون المالية  -(3)

 المصالحة الجمركية تنفيذىا و بطالنيا
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يمعب دورا كبيرا في تسييؿ وتحصيؿ الحقوؽ والرسـو الجمركية دوف  المصالحةإجراء  : 0 فرع
المجوء إلى المحاكـ التي غالبا ما تكمؼ ماديا وزمنيا فتبقى القضايا لسنوات دوف الحموؿ لمفصؿ 

في بعض الحاالت  حتمية ضرورةالمصالحة فييا مما يشكؿ ضررا لمخزينة وىذا ما جعؿ 
فيعد التصالح نزوال مف الييئة رة الجمارؾ والمخالؼ،ـ بيف إداجراء يتإىي فالمصالحة ،

 (2)ح. لصاتال االجتماعية عف حقيا في الدعوى الجبائية مقابؿ العمؿ الذي قاـ عميو
 أنياأما عمى مستوى القانوف الوضعي فيمكف أف نعرؼ الصمح بوجو عاـ والمصالحة عمى 

 )تسوية ودية لمنزاع (.
فإف المشرع الجزائري استعمؿ عبارة "الصمح " في المسائؿ وعمى خبلؼ التشريعات المقارنة 
" مف القانوف المدني والتي تنص عمى أف "الصمح " عقد 459المدنية وىذا وفقا لنص المادة "

بو نزاعا محتمبل ،وذلؾ بأنو يتنازؿ كؿ منيما وعمى  يتقياف اعا قائما أوينيي الطرفاف فيو نز 
 (3)وجو التبادؿ عف حقو."
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 ي , مرجع سابق شريع الجزائر ت،المصطمحات القانونية في الابتسام القرام (1)

 71،ص 099تيريب،منشأة المعارف القاىرة كمال حمدي : جريمة التيريب الجمركي قرينة ال (3) 

 من القانون المدني  292( المادة 2)

 تنفيذىا و بطالنياالمصالحة الجمركية 
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الجمركية عقد يجمع بيف إدارة الجمارؾ مف جية والشخص المخالؼ مف جية  المصالحة إف
إذا أخذنا بالمعيار  ثـ أخرى فيي عقد احد الطرفيف شخص مف أشخاص القانوف العاـ،ومف

إذا رجعنا إلى القانوف اإلداري الذي يحكـ ىذا العقد نجد أف  ،والعضوي فالعقد ىو عقد إداري
 :(2)ىذا األخير يجب أف يتضمف 

 ثالث خصائص : 13فرع  

 ػ أف يكوف أحد طرفي العقد شخص عاـ.  

 ػ أف يتعمؽ العقد بنشاط المرفؽ العاـ . 

 ػ أف يتضمف العقد بنود غير مألوفة. 

فإذا كاف الشرط األوؿ )يتوفر في المصالحة  ، العامةوىي ما إصطمح عمييا امتيازات السمطة 
،كذلؾ بالنسبة لمشرط الثاني فإف (الجمارؾ إدارة)الجمركية باعتبار أف أحد طرفييما شخص عاـ 
،والتي تعد محة العامة )تحصيؿ حقوؽ الخزينة(إدارة الجمارؾ مف خبلليا تسعى لتحقيؽ المص

ذا كاف الحاؿ كذل  .ألوليفؾ بالنسبة لمشرطيف امف نشاط المرفؽ العاـ،وا 

فيو شرط االمتيازات العامة التي يجب أف تطير في العقد اإلداري  أما عن الشرط الثالث :
الجمارؾ سمطات واسعة في  دارةلئلتعطى  يافإنلممصالحة وبالرجوع إلى النصوص التنظيمية 

 وتمغي عمي المصالحةأو رفضو ،وفي تحديد المبمغ المالي مقابؿ المصالحة تقدير قبوؿ طمب 
 . (2)والعقد اإلداري المصالحة  صفة المقرر،واف كاف ىذا ما قد يجمع المصالحة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

           ، جامعة اإلداري(القانون 3( سمية صغيري : التسوية عن طريق المصالحة في المادة الجمركية ،)مذكرة ماستر0)
 .9، ص3100بسكرة،

ص  ،3ط ،3112الجزائر،  والمادة الجمركية بوجو خاص بوجو عام أحسن بوسقيعة ،المصالحة في المواد الجزائية( 3)
339. 

 المصالحة الجمركية تنفيذىا و بطالنيا
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 أشكاؿ المصالحة الثاني : مطمب
 والقرار المعدؿ والمتيـ لو المؤرخ في : 1993القرار المؤرخ : فيفري  إلىبالرجوع 

 ثبلثة أشكاؿ : أف المصالحة نجد  1994جواف  58 
 المؤقتة  ػ المصالحة
 النيائية  ػ المصالحة

 (1)ػ اإلذعاف المنازعة جمركية 
يز عندما نسأؿ طالب قانوف متمكف عف مواطف بسيط يحدث الفرؽ في التفكير فاألوؿ يم"

سؤاؿ المواطف البسيط ،أما عند المشابية   الجمركية عف غيرىا مف المصطمحاتالمصالحة 
فيو بالكاد يفقو مصالحة واحدة ىي المصالحة الوطنية نطير ما تمقاه في العشرية السوداء فيي 

 . "ضريبة السمـ
االقتصادية اى مسعى مف مساعي التنمية  يثمرجميع انو مف  دوف المصالحة لف ال تيقفولقد 

 : أو االجتماعية واف الشعب الجزائري المتمسؾ بدولة
زكي جميع اإلجراءات الرامية لتحقيؽ مطمب ت التي بتعيدات الجزائر الدولية و الحؽ والقانوف

ومنو فكوف المصالحة ىي اتفاؽ بيف المتابع والمتابع  (2) .المصالحة كمطمب غير قابؿ لتأجيؿ
 تنازالت مف الطرفيف فميا أشكاؿ ىي:لمعقوبة ،وىي اال تستبعد ال

وىي التي لـ يتـ المصادقة عمييا مف األطراؼ المعينة بالنزاع ففي  المؤقتة: المصالحة أوال :
 (2)مسؤولية اإلدارة الجمارؾ. ىذه الحالة تعتبر وثيقة مجرد مشرع ال تترتب عميو أي
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 المتضمن أشكال المصالحة.  0992جوان  12المعدل المتمم بموجب  0992( قرار مؤرخ في 0)

 .3112بوناب ،المصالحة في المادة الجمركية ،مذكرة المدرسة العميا لمقضاء،عبيدات هلل  (3)

 المصالحة الجمركية تنفيذىا و بطالنيا
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التعيدات المنصوص عمييا سارية المفعوؿ إال بعد التوقيع عمييا ،ولكف رغـ ذلؾ فميا  وال تعتبر
 أثر ىاـ يتمثؿ في أنيا توقؼ النزاع مؤقتا إلى غاية المصادقة عمييا .

بالمصالحة  ىذا في الحالتيف عندما يتجاوز القضية مسؤوؿ الجمارؾ المعني حيف يتعمؽ األمر
المؤقتة ،وكذلؾ عندما تتطمب المصالحة رأي المجنة مف المجاف المكمفة بالنظر في طمبات 

 .الجيوية أوالوالئية سواءالمصالحة 
  :)اإلذعان( اإلقرار بالمنازعة  ثانيا :

وتكوف الموافقة وقبوؿ القرار  إف اإلقرار بالمنازعة ىو مجرد تعيد أو سند مكتوب لممخالؼ
 الحقا لتسديد المبمغ الذي تحدده اإلدارة عند أوؿ طمب .اإلداري الذي يصدر 

 ثالثا: المصالحة النيائية :
،إلى إدارة وتضع حد لمنزاع وترتب مسؤولية لمطرفيف،ىي الوثيقة النيائية التي تمـز الطرفيف

 المصالحة.المنصوص عمييا في عقد  والمطالبة بحقوق ؼويمكف لكؿ طر  الجمارؾ والمخالؼ
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 جع سابق المصالحة والجمركية ، مر عبيدات اهلل  بوناب  - (0)

 لمصالحة الجمركية تنفيذىا و بطالنياا
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 : المصالحة الجمركية كسبب إلنياء المتابعات القضائية

ؽ ـ نجدىا تنص عمى أمكانية إنياء المتابعة  52فقدة  265وبالرجوع إلى نص المادة :
القضائية عف طريؽ التسوية الودية وىذا كأصؿ عاـ إال أف المشرع أورد استثناء ىو عدـ جواز 

 ( 1)المصالحة في الجرائـ المتعمقة بالبضائع المحجوزة عند االستيراد أو التصدير .
 ؽ ج تفصيؿ . 21ػ ـ

ؽ إ  56النقضاء الدعوى العمومية المنصوص عمييا في المادة :وعبلوة عمى األسباب العامة 
لغاء القانوف الجزائي وصدور حكـ حائز لقوة السيئ  ج المتمثؿ في وفاة المتيـ ، التقادـ ، وا 

المقضي فيو حيث تصمح ىذه األسباب أيضا كأسباب االنقضاء الدعوى الجبائية رغـ سكوت 
التي تضمنت مدة وبدء سرياتو سواء بالنسبة لمجنح  ؽ ج 266قانوف الجمارؾ عنيا في المادة 

الجمركية أو بالنسبة لممخالفات الجمركية ،حيث نصت عمى سقوط ىذه الدعوى في الجنح بعد 
مف تاريخ ارتكاب الجنحة ،وفي المخالفات بعد مضي سنتيف  ابتداءمضي ثبلث سنوات كاممة 

ف التطابؽ التاـ بيف تقادـ دعوى إدارة كاممتيف ابتداءا مف تاريخ ارتكاب المخالفة مما يبي
 الجمارؾ وتقادـ الدعوى العمومية مف حيث اآلجاؿ سواء فيما يتعمؽ بالمدة أو ببدء سريانيا .

التي يبدأ فييا  وتنطؽ ىذه اآلجاؿ بطبيعة الحاؿ عمى الجرائـ الفورية دوف الجرائـ المستمرة
التالي النقطاع حالة االستمرار ،كالتزوير  مف يـو ارتكاب الجريمة بؿ مف اليـوسرياف التقادـ 

حيث يبدأ سرياف مدة التقادـ فيو مف يوـ اكتشاؼ ال مف يـو ارتكابو فإدخاؿ سيارة مثبل إلى 
 .( 2)التراب الوطني دوف القياـ بإجراءات الجمركة .
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الجمركية في اإلثبات الجنائي حجية المحاضر ونواري سامية ، مذكرة ليسانس في الحقوق بعنوان  نور الدين لمياء ، (0)
،3117،3112 . 

 . 3112في القانون بعنوان اإلثبات في المواد الجمركية ،جامعة باتنة  دنة ،مذكرة نيل شيادة الدكتوراهسعاالعبيد  (3)

 المصالحة الجمركية تنفيذىا و بطالنيا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



   
 

 
  

يعد جريمة مستمر ال يسري تقادميا االعتبار مف يـو أخر استعماؿ لممركبة الميربة وقد أكدت 
ومع ذلؾ  ستمرة تتجدد كمما استعمؿ المزور المحكمة العميا بأف "جرائـ التزوير مف الجرائـ الم

نقضاء الدعوى الجبائية بالتقادـ وذلؾ عمى أساس رفضت طعف إدارة الجمارؾ في قرار قضى بإ
ولـ تستعمؿ  11/56/1988أف السيارة محؿ التزوير حجز  مف طرؼ إدارة الجمارؾ بتاريخ 

أي طواؿ مدة تفوؽ ثبلث  16/59/1992منذ ذلؾ التاريخ إلى غاية تاريخ تقديـ الشكوى في 
 تقادـ .بال منفصيةسنوات بدوف انقطاع مما يجعؿ الدعوى الجبائية 

عبلوة عمى ما سمؼ ذكره مف أسباب تؤدي إلى انقضاء كؿ مف الدعوى العمومية والجبائية معا 
،فاف المشرع في قانوف الجمارؾ قد أولو المصالحة عناية خاصة ، نظرا لمطابع المميز 

 لمجزاءات الجمركية .
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في اإلثبات الجنائي  نور الدين لمياء ، ونواري سامية ، مذكرة ليسانس في الحقوق بعنوان حجية المحاضر الجمركية (0)
 مرجع سابق  

 ثبات في المواد الجمركية ، مرجع سابقالعبيد سعادنة ،مذكرة نيل شيادة الدكتوراه في القانون بعنوان اإل  (3)

 المصالحة الجمركية تنفيذىا و بطالنيا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 مطمب الثاني التطور التاريخي / المصالحة الجمركية:



   
 

 
  

وتعد  حصر المشرع أجزاء المصالحة كسبب مف أسباب انقضاء الدعوى العمومية جرائـ معينة،
 الجرائـ الجمركية أوؿ الجرائـ التي أجاز فييا المشرع صراحة المصالحة الجمركية بشرط أف

 تكوف الجريمة محؿ المصالحة تقبؿ المصالحة.
بمعنى   حيث يمكف إلدارة الجمارؾ أف تباشر المصالحة في مدة المنازعة الجمركية ذات الطابع

تنصب األعمى المخالفات المنصوص والمعاقب عمييا في قانوف  أف المصالحة الجمركية ال
 الجمارؾ دوف غيرىا.

مف ؽ ج فإف القضايا التي تتعمؽ بالبضائع المحظورة  265وعميو فانو عمبل بأحكاـ المادة : 
مف ؽ ج ال يمكف ليا بأي حاؿ مف األحواؿ إف تكوف محؿ  51فقرة  21بمفيـو المادة 

 مصالحة جمركية وبالتالي فأف مثؿ ىذه القضايا تحؿ تمقائيا ومباشرة عمى القضاء .
 المنصوص عمييا في المادة :فضبل عف ىذا فانو ونظرا لمتشريع الحالي ،فاف المخالفات 

حيث كانت تطبؽ ؽ ج عمى  56/55ؽ ج الممغاة بموجب لؤلمر  328تحدث عف المادة 
المرسـو المرتفعة والمتممصة مف دفعيا عدـ جواز إجراء المصالحة فييا إضافة إلى أنيا حاؿ 

 . 19/59/1999مباشرة عمى القضاء وكذا قضايا المنازعات التي تتعمؽ ب:تاريخ 
 
 
 

 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

من ق  322المادة  :منشور متضمن تحديد كيفيات تطبيق صادر بتاريخ موضوع 331م ع ج ،م  222منشور رقم  (0)
 جمارك المتعمقة بالمصالحة .

 المتعمق بمكافحة التيريب  3112أغسطس  32المؤرخ في  12/12 األمر (13)

 تنفيذىا و بطالنياالمصالحة الجمركية 
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 / في طل التشريع السابق 0فرع 
 المتعمؽ بمكافحة التيريب ( 55/56:  األمرقبؿ صدور  )

الذي أجاز العمؿ التشريع  31/12/16/1962المؤرخ في  62/157نتيجة لصدور قانوف : 
المصمحة الذي كاف  ـالتي تتنافر مع السيادة الوطنية ،استمر العمؿ بنظا أحكاـالفرنسي ماعدا 

 جائزا في الجرائـ الجمركية .
المصالحة  أدرجت، 58/56/1966الجزائية الصادرة في  اإلجراءاتوبمناسبة صدور قانوف 

 أفمف ىذا التقنيف التي تنص عمى انو " يجوز  56صمف القانوف الوطني بموجب نص المادة :
كاف القانوف يجزىا صراحة" طيمة ىذه الفترة كانت المصالحة  إذاقضي الدعوى العمومية تن

 بينيا . تمييزيطبؽ عمى جميع الجرائـ بدوف 
المؤرخ في  62/157تـ استبعاد تطبيؽ التشريع الفرنسي بإلغاء القانوف رقـ :  إف إلىىذا 
كأجؿ لصدور القوانيف  55/57/1975الذي حدد تاريخ  73/29 األمربموجب  31/12/1962

المؤرخ في  75/46 األمرالوطنية ،والذي تزامف مع تعديؿ قانوف االجرءات الجزائية بموجب 
يجوز بأي وجو  التي نصت عمى انو "ال 56مف المادة  األخيرةالسيما الفقرة  17/56/1975

 تنقضي الدعوى بالمصالحة ". إفمف الوجود 
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  0922سنة  13الجريدة الرسمية العدد  -(0)

  0992لسنة  22يدة الرسمية رقم : متضمن قانون اجراءت جزائية ،الجر  0922/ 12/12المؤرخ في  22-22 األمر -(3)

 المصالحة الجمركية تنفيذىا و بطالنيا
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 (: في طل التشريع الحالي :3الفرع )

 المتعمؽ بمكافحة التيريب ( 55/56بعد صدور األمر  )

المتعمؽ بمكافحة 23/58/2555المؤرخ في  55/56 األمرعرؼ قانوف الجمارؾ بصدور  
نصت المادة  إذاالمصالحة ومجاؿ تطبيقيا  بإجراءالتيريب ، تعديبل جوىريا خاصة فيما يتعمؽ 

مف  األمرعمى انو يستثني جرائـ التيريب المنصوص عمييا في ىذا   55/56 األمرمف  21
المصالحة المبينة في التشريع الجمركي بالتمعف في نص ىذه المادة نجداف المشرع  إجراءات

حصر مجاؿ تطبيقيا عمى صنؼ ا إذالجزائري قد قمص مف مجاؿ تطبيؽ المصالحة الجمركية 
البضائع وتصديرىا عبر  اداستير بمناسبة  تضبطواحد مف الجرائـ الجمركية وىي المخالفات التي 

 المكاتب الجمركية مستثنيا بذلؾ جرائـ التيريب الجمركية .

خص جرائـ التيريب  اإذوبذلؾ يكوف المشرع قد مييز بيف الجرائـ الجمركية حسب طبيعتيا 
تمثؿ النسبة الكبرى مف  إنياالمصالحة عمى الرغـ مف  إجراءواستثناىا مف  بقانوف خاص

الجرائـ التي ترتبت خرقا لمتشريع الجمركي ، بينيا احتفظ المشرع باستثناء الذي كاف ساري في 
نصيا صراحة عمى عدـ جواز مف ؽ ج ب 265مف المادة  53الفقرة طؿ التشريع السابؽ في 

التصدير حسب  آوراد يعند االست ورةائـ المتعمقة بالبضائع المحظمف جر  المصالحة في طائفة
  األولىمفيوـ الفقرة 
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 عبيدات اهلل بوناب ، المصالحة في المادة الجمركية ، مرجع سابق . -( 0)

 ىذا القانون .من  30من المادة  -( 3)

 بطالنيا المصالحة الجمركية تنفيذىا و
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مكرر مف  173السالؼ الذكر نص المادة  23/58/2555في  المؤرخ 56/55 األمرلغي كما إ
فعؿ تصدير بعض المنتجات بطريقة غير شرعية وبذلؾ يكوف  تجـر  قانوف العقوبات التي كاف

ما تـ النص عميو في قانوف  إالقد وضح جدا لتمؾ االزدواجية ولـ يتبقي مف جرائـ المزدوجة 
كانت  إذاالممارسات التجارية الذي يجـر فعؿ عدـ دفع الفواتير وفي ذلؾ ، الوقت يشكؿ الفعؿ 

مف  326طبقا لنص المادة  أخروصفا  لمتيريب بمةالبضاعة محؿ الجريمة بضاعة حساسة قا
 بوثائؽ مزورة . أوتصدير مركبات مزورة  أوراد يبالنسبة الست األمرقانوف الجمارؾ وكذا 

التالي حوؿ  ؿااإلشك ةإلثار تطبيؽ المصالحة الجمركية يدفعنا اف تطبيؽ المشرع لنطاؽ ال
 مى جممة مف الجرائـ الجمركية .المصالحة ع إجراءالمعيار الذي اعتمد المشرع لتطبيؽ 

ردعي  وباألسم انتياجوالمشرع حاوؿ معالجة ظاىرة التيريب مف خبلؿ  إف لؤلذىافوقد يتبادر 
 باإلضافةوصؼ المخالفة  إلغائوالتيريب جنح وجنايات مع  إعماؿد في وصؼ يوقمعي بتشد

 ؟أخرىالمصالحة مف جية  إجراءتفاقـ قيمة الغرامات المفروضة مف جية وخطر  إلى
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 المتعمق بالممارسة التجارية  3112/ 12/ 32المؤرخ في  12/13رقم  األمر -(0)

 09المتعمق بمكافحة  التيريب ص 32/12/3112المؤرخ في  12/12 األمرمن  00،03،02،02،02، 01المواد  -(3)

 الجمركية تنفيذىا و بطالنياالمصالحة 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



   
 

 
  

واقع التيريب شيئا ،فبعد خروج ىذا القانوف التطبيؽ الزالت أعماؿ يد لـ يغير في التشد إف إال
المصالحة وىو ما شاىد انو مف خبلؿ تواجدنا  إجراءتطبيؽ  ىتبلشالتيريب حدتيا ،وبالمقابؿ 
فيو المصالحة  ظىتح إفكاف مف المفروض  الذي تالوقفي  إذعمميا بالميداف الجمركي 

مغاير تماما لمتوجيات العالمية  بمنأىذىب المشرع  ارقيتصؿ مكانة  إف اكبرباىتماـ وعناية 
خبلؿ محاولة انضما ميا لممنظمة  ،وذلؾ مف إلنتاجياالحديثة التي تضطمع الجزائر  واألنظمة

 العالمية لمتجارية وتنفيذىا التفاؽ الشراكة ....
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 ، مرجع سابق . 32/12/3112المؤرخ في  13ـ 12رقم  األمر

 المصالحة الجمركية تنفيذىا و بطالنيا
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  الطبيعة القانونية لعقد المصالحةالمطمب الثالث : 

مف قانوف الجمارؾ ،وىو ما  265إف حؽ المصالحة إلدارة الجمارؾ مؤسس قانونا عمى المادة :
القضائية يطرح مبدأ التفريؽ بيف األشخاص المتابعيف الرتكابيـ مخالفات جمركية أماـ المحاكـ 

،إف إعطاء حؽ المصالحة يعني ضمنا إمكانية التحقيؽ مف العقوبات ، وذلؾ في حدود الشروط 
القانونية والتنظيمية وىذا الموضوع يطرح جدال واسعا في األوساط الفقيية والقضائية وىو ما 

 أدي إلى انقساـ أراء الفريقيف :
 كية :الطبيعية القانونية لممصالحة الجمر تحديد اليدؼ مف 
المترتبة  اآلثارالجيات المختصة بالمنازعات التي تثور بشأنيا وكذا معرفة  أىميةوالتي تحدد 

 األعماؿالنصوص التنظيمية حصرت اىميتة الطبيعة القانونية لممصالحة  في أف  أف عنيا أؿ
ع نيائي بشرط تكوف ليا طاب إالالمصالحة وفقا لمقانوف العاـ  إلىالتصالحية االشتراكية وتنتمي 

المؤىؿ قانونا وكذا  وؿؤ المسمصادؽ عمييا مف قبؿ  ، وبذلؾ فإف المصالحة المؤقتة الغير
مف المصالحة ال  وأجزاء المشروعة ماىية رايةلممنازعة التي لـ يبدي فييا المسؤوؿ  اإلذعاف

فيذية التن إجراءاتتصؿ القضية عمى القضاء  انطبلقا مف  إفدائما  بياالتي يكوف  اإلدارةتمـز 
 يتعمؽ بقرار نيائي. األمركاف  إذا

 المدني.عف الصمح  نستنتج أنيا تتميز وأثارىاسنقدمو مف شروط لممصالحة  ما خبلؿفمف 
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 . 3119- 3112بيرتي دالي إبراىيم الجزائر  تبوسيقعة ، قانون الجمارك ، منشورا أحسن - (0)
 المصالحة الجمركية تنفيذىا و بطالنيا
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 الذي لجزائري بدال مف التشريع الفرنسيانو خبلفا كما كاف مقررا لـ يصدر قانوف الجمارؾ ا إال
نتيجة  56/57/1975المحددة لصدوره بتاريخ : اآلجاؿالمفعوؿ وىذا رغـ ، حموؿ  كاف ساري

النعداـ نطاؽ تطبيؽ المصالحة الجمركية يحضرىا في المواد الجزائية بصفة عامة وفي المادة 
الجمارؾ نفسيا في موقؼ حرج  إدارة تىذا الفراغ القانوني وجد أماـالجمركية بصفة خاصة ، 

مركي جزائري،لمواجية خطورة ىذا ج يصدر قانوفتوقؼ العمؿ بالتشريع الفرنسي ولـ  إذا
السالؼ الذكر مف اجؿ   73/29 األمر أحكاـالوضع عمؿ االجتياد القضائي عمى تفسير 

المتمثمة في الحفاظ عمى االقتصاد  إدارةضماف مصالح الخزينة العمومية ، ولدعـ صبلحيات 
جمركي  قانوفصدور حيف  إلىاستمرارية العمؿ بالتشريع الجمركي الفرنسي  بإقرارالوطني 
 جزائري .

المصالحة الجمركية مجاؿ تطبيقيا السابؽ مف جديد عمى كؿ  تفي ىذه المرحمة بالذات استرجع
التساؤؿ حوؿ مدي مشروعية المصالحة الجمركية  إلىالذي يدفعنا  األمرالجرائـ الجمركية، 

 يتناقصالتي تتـ تمؾ الفترة عمبل بالتشريع الجمركي الفرنسي كما أقره االجتياد القضائي ،والذي 
الجزائية الذي كاف يجمع المصالحة في الجرائـ الجمركية كسب  اإلجراءاتقانوف  أحكاـمع 

كاف المجوء لبلجتياد القضائي لمسماح بإجراء  انو لعؿ وعسى إالالنقضاء الدعوى العمومية ، 
 . المصالحة في الجرائـ الجمركية
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  0972لسنة  ،23جريدة رسمية عدد  ،02/03/0921 في: مؤرخا 23/027 األمريتضمن إلغاء  72/39رقم  األمر-(0)

 

 بطالنياالمصالحة الجمركية تنفيذىا و 
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صدور  المرحمةنقضاء الدعوى العمومية ىو الحؿ الوحيد لسد ىذا الفراغ القانوني تمت ىذه ا
 256/52المتضمف قانوف الجمارؾ السيما المادة  21/57/1979المؤرخ في : 79/55 األمر

منو التي نصت عمى جواز المصالحة في الجرائـ الجمركية بنفس أحكاـ التشريع الجمركي 
 .     الفرنسي الموروث 

يقوؿ قضاء المحكمة العميا "أف المصالحة تنحصر في الجريمة الجمركية ،وال ينصرؼ أثرىا 
ؽ ج كوف المصالحة تؤدي الى انقضاء  265يمة القانوف العاـ ،عمبل بأحكاـ المادة جر 

الدعوييف العمومية والجبائية معا ،فيما يخص المخالفة الجمركية فحس كما سنوضح ذلؾ في 
 المبحث التالي :

ي ئـ المرتبطة :حيث ترتبط جرائـ القانوف العاـ الجرائـ جمركية تجوز فييا المصالحة وىاالجر 
فييا شخص جريمتيف أو أكثر ، احدىما عمى األقؿ جريمة جمركية  يرتكب الصور التي

 الحقيقي (. أواحكـ قضائي نيائي )التعدد المادي  اليفصؿ بينيـ
الحصر ،بعض الجرائـ التي يحقؽ فييا  مف ؽ ج عمى سبيؿ المثاؿ ال 345وقد أوردت المادة 

خرى اتجو الصرؼ التعدي عمى أعواف الجمارؾ التعدد الحقيقي بيف جرائـ جمركية وجرائـ أ
 جمع وحمؿ السبلح .  "عصياف،الرشوة ،اإلقبلؿ بالواجب ،التيرب

الجريمة الجمركية إلى جريمة أساس ويطرح اإلشكاؿ حوؿ امتداد اثر المصمحة التي تتـ عمى 
 القانوف العاـ المرتبط بيا ؟

الجمارؾ النصرؼ أثرىا إلى جريمة القانوف عمى أساس مخالفة قانوف تتـ المصالحة الجمركية 
 ،حاجة إلعادة تكيؼ الوقائع مف مخالفة جمركية . بياط بالعاـ المرت
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 09ص 3112/ 3112، ادرار ،02 لمقضاء الدفعةعبيدات اهلل بوناب ،المصالحة في المادة الجمركية ،المدرسة العميا -(0)
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 المخالفة الثانية مف ثبت قياميا ال تعدـ  األولىالمخالفة القانوف العاـ مادمت المصالحة في  إلى
المشرع الجزائري واسع مف دائرة تطبيؽ المصمحة الجمركية  أفؽ نخص بالقوؿ بس مف خبلؿ ما

مف الجرائـ التي  أوالتيريب  أعماؿتشمؿ جميع الجرائـ الجمركية سواء كانت عمؿ مف  أنيا إذ
مخالفة  آوعمى مستوى المكاتب الجمركية ميما كانت طبيعتيا الجزائية سواء جنحة  تضبط
راد تيانو استثني بعض الجرائـ التي تكوف فييا البضاعة محصورة عند الس إالعاـ ، كمبدأ

المصالح مف عدميا غير  جواز تطبيؽلؾ فاف طبيعة البضاعة ىي الفاصؿ بيف والتصدير لذ
 المتعمؽ بمكافحة التيريب اختمطت 23/58/2555بتاريخ  55/56 األمرانو منذ صدور 

  .المعايير 
 : اليدف من تحديد الطبيعية القانونية لممصالحة الجمركية

المترتبة  اآلثارالجيات المختصة بالمنازعات التي تثور بشأنيا وكذا معرفة  أىميةوالتي تحدد 
 األعماؿالنصوص التنظيمية حصرت اىميتة الطبيعة القانونية لممصالحة  في أف  أف عنيا أال

بشرط تكوف ليا طابع نيائي  إالالمصالحة وفقا لمقانوف العاـ  إلىالتصالحية االشتراكية وتنتمي 
لمؤىؿ قانونا وكذا ا مف قبؿ المسؤوؿ امصادؽ عميي لمصالحة المؤقتة الغير، وبذلؾ فإف ا

أجزاء مف المصالحة ال  آو المشروعةماىي  رايةلممنازعة التي لـ يبدي فييا المسؤوؿ  اإلذعاف
التنفيذية  إجراءاتتصؿ القضية عمى القضاء  انطبلقا مف  آفالتي يكوف بيا دائما  اإلدارةتمـز 
 يتعمؽ بقرار نيائي. األمركاف  إذا

 تتمير عف الصمح المدني . أنيانستنتج  وأثارىاسنقدمو مف شروط لممصالحة  فمف خبلؿ ما
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 مرجع سابق  برتي  قانون الجمارك ، منشوراتسيقعة ، حسن بو أ -(0)
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 أوال : المصالحة جزاء ذو طابع جنائي :
فيؤالء يعتبروف أف عقد المصالحة رغـ كونو يتضمف إمكانية التنازؿ مف احد اإلطراؼ ،وكذلؾ 

إمكانية التحقيؽ مف األعباء والتكاليؼ والعقوبات المالية ،إال أف ىذا التخفيض يعد بمثابة 
عاة لمظروؼ االجتماعية  العائمية ،وقدرتو عمى الدفع المالي وكذا سوابؽ وليس تنازال عف مرا

 .(1)تطبيؽ جزء مف العقوبات المالية .

 جزاء الجنائي :الولمتميز بين المصالحة الجمركية و 

الجمركية الجزاء الجنائي ىو مبدأ الشريعة ومف ثـ فاف المصالحة ولعؿ مف أىـ ما يجمع بيف 
في المادة الجمركية تسـ بطابع استثنائي ومف ثـ فيي غير جائزة إال إذا كاف القانوف  المصالحة

قد نص عمييا صراحة ،كما أف المشرع حدد مجاؿ تطبيؽ المصالحة ،وأوضح المخالفات التي 
 ال يجوز التصالح فييا وحدد آجاليا .

المصالحة ال تتـ إال كانت قبؿ  كانت 15 -98فقبؿ تعديؿ قانوف الجمارؾ بموجب القانوف رقـ 
 صدور حكـ 

نيائي ،أما بعد التعديؿ فأصبح باإلمكاف المجوء إلييا وعقد المصالحة لي بعد صدور حكـ 
نيائي ،كما أف ىناؾ عدالة في العقوبة تظير مف خبلؿ استفادة جميع المخالفيف مف إجراءات 

دارة قبوؿ الطمبات المصالحة أو المصالحة بشرط تحقيؽ الشروط المقررة قانونا ، وعمى اإل
 رفضيا باعتبار أف ىدفيا ىو المحافظة عمى 

مصمحة الخزينة وحقوقيا فبل شؾ أنيا تستجيب لكؿ الطمبات المستوفية لمشروط المقررة 
 (1)قانونا.

أف األخذ بيذا الرأي  يجعؿ مف إدارة الجمارؾ ىيئة تحؿ محؿ القضاء في ممارسة ميامو  نقد :
وىذا يعتبر تدخبل مف السمطة التنفيذية في صبلحيات السمطة القضائية ،وجعؿ مف إدارة 

 وقضاءا. فقيالمقضاء العادي وىذا مرفوض  زيامواالجمارؾ قضاءا 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المدرسة لعميا لضباط الرقابة سينيا وىران عبود ،المتابعة اإلدارية لممخالفات الجمركية عن طريق المصالحة حميدة  (0) 
3112 . 

 المصالحة الجمركية تنفيذىا و بطالنيا
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التشريعات الحديثة وعمى اختبلؼ قوانينيا أصبحت تشمؿ وبشكؿ مكثؼ في كؿ ومنو أف 
موادىا مسألة الصمح متخطية بذلؾ كؿ القيود التي وضعتيا لنفسيا ،فإذا كاف القاضي سموكا 

حضريا يميز الشعوب المتحضرة ،ويتـ عف طراز حداثتي في المجتمعات فإف الصمح أعمؽ مف 
بو  المجتمعات  امتازتليذا المعاممة الحسنة  ليد بؿ كؿ شيء وىوذلؾ فيو سموؾ إنسانيا أوال ق

 فرادىاأالخبلفات التي تشب بينيا أو بيف العشائرية عمى الخصوص وجعمو منو أساسا إنياء 
وبيف  ياوالصمح كموضوع اتخذتو إدارة الجمارؾ إجراء لتسوية أو إنياء النزاع الحاصؿ بين

 المتعامؿ )المخالؼ (. 
مف قانوف الجمارؾ بمثابة الحؿ ليذا النزاع بطرحو اإلجراء المصالحة  265قد جاء نص المادة 

 التالية:تطرح التساؤالت  ومنو الجمركية 
 ما المقصود بإجراء المصالحة الجمركية ؟ وماىي شروطيا ؟

 ؟المصالحة الجمركية  دور ما ىو واقع و 
 كيؼ يتـ تنفيذىا ؟ وكذا بطبلنيا ؟
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 . 2حميدة عبود مرجع سابق ص -(0)
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جراءات المصالحة الجمركية   المبحث الثاني : شروط وا 
  إجرائية وأخرىشروط موضوعية  إلىيمكف تقسيميا 
كؿ الجرائـ الجمركية تقبؿ  إفكانت القاعدة  إذا  :/ الشروط الموضوعيةالمطمب األول

 ( ثبلثة استثنئات عمى القاعدة .53ؽ ج في فقرتيا  )265المادة  أوردالمصالحة ،فقد 
 أواالستيراد  أعماؿقابمة لممصالحة أعماؿ التيريب ، الجمركية كؿ الجرائـ  إف األصؿ:المبدأ أ/

متنوعة وتوزع ىذه الجرائـ مف حيث  أخرىبتصريح مزور وجرائـ  أوف تصريح التصدير بدو 
 مخالفات و جنح . إلىتكييفيا القانوني 

ؽ ج عمى عدـ جواز المصالحة في الجرائـ  265مف المادة  53الفقرة  أوردت: االستثناء/ ب
ؽ ج  21مف المادة  أولىالفقرة  التصدير حسب أوالمتعمقة بالبضائع المحظورة عند االستيراد 

 .تصديرىا  أورادىا ي،وتتمثؿ في بضائع يمنع است
 مزورة.عبلمات منشأ  متضمفػ بضائع 
 (ؿائيإسر حجز تجاري ) أومحؿ مقاطعة منشؤىا بمد ػ بضائع 

 العامة. دابلآلوصور ورسـو مخالفة  ومؤلفاتنشرات  ػ
لمسمطات  وزيج 1998قبؿ تعديميا بموجب قانوف  ؽ ج 21المادة  ليوإ تأشار ىناؾ حضر 

 بالحضر الجزئي.الذي عبرت عنو  حضرالمختصة رفع ىذا ال
فقرة  21سمحة وذخيرتيا ضمف المحظورات بمفيـو المادة األدرات ،خومف ثـ يمكف إدراج الم

لمختصة .وتعد ىذه البضائع مف السمطات ا خيصادىا لكف بتر دؽ ج رغـ جواز استر  51
 محظورة حضرا مطمقا .
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 .3112-3112ورقمة ، -مخادمة لمدرسة ضباط الفرق، لضباط الفرق, ص ،مذكرة تربص تطبيقياجميمة حف-(0)
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 : اإلجرائيةـ الشروط  3مطمب 
يشترط المشرع الجزائري لقياـ المصالحة اف يبادر الشخص المتابع بتقديـ طمب ليذا الغرض 

عمى الطمب  األخيريوافؽ ىذا  إفالجمارؾ المؤىميف لمنح المصالحة ،  إدارة المسؤوليةاحد  إلى
. 
 / صيغة الطمب:1
 أف يجبعبارة معينة بؿ  أو يورةمميشترط القانوف صيغة  يخص شكؿ الطمب فبلفيما  أما

 المصالحة .ء  ألجرا الجمارؾ إدارةيتضمف تعبيرا صريحا عف 
 الميعاد:/ 2

فيمكف تقديـ الطمب قبؿ وبعد الحكـ  1998فاثر تعديؿ قانوف الجمارؾ سنة الميعاد،وبخصوص 
 النيائي 

 الجية:/ 3
الطمب فتختمؼ حسب طبيعة الجريمة الجمركية ومبمغ الحقوؽ  إليياعف الجية التي يرسؿ  أما

 عنيا . المتغاضيوالرسـو 
بعد التصديؽ عمييا مف قبؿ السمطة التي تعمو  وال تكوف المصالحة النيائية محدثة ألثارىا إال

 ؿ المؤىؿ لمنح المصالحة .و المسؤ 
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 مرجع سابق . حفاص ، جميمة-(0)
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يصدر الطمب عف الشخص المتابع  / طمب الشخص المتابع من اجل الجريمة جمركية :0فرع 
والمستفيد مفيوـ الشخص المتابع مف اجؿ الجريمة جمركية ليشمؿ الشريؾ في الغش  ،ويتسع

 منو والمصمح والوكيؿ لدى الجمارؾ والموكؿ والكفيؿ .
المصالحة وتشكيميا سيرىا يحتـ تقديـ لجاف  إحداثلكؿ  ومكتوبايكوف الطمب عادة شفويا  ػ

الجيوية  أوالمجنة الوطنية  رأي إلىالطمب كتابيا في الحاالت التي تخضع فييا المصالحة 
 في المصالحة . صريح  إدارةبيرا عف يتضمف الطمب تع إفلممصالحة ويكفي 

 الجمارك : إدارة/ موافقة 3فرع 
يمزميا حتى بالرد عميو وفي ىذه الحالة  الجمارؾ الموافقة عمى الطمب بؿ وال إدارةعمى  ليفرض

 ال يعتبر عف قبوؿ بؿ بالعكس. اإلدارةفاف سكوت 
  المصالحة الجمركية : أثارمطمب ثالث / 

نياالجمارؾ والمخالؼ،  إدارةلممصالحة ىو وضع حد نيائي لمنزاع بيف  األساسياليدؼ  إف  وا 
تـ  إذاؽ ج ،انو  265ـ:  صبحتالنقضاء المتابعة القضائية ،حيث  أاليامة  األسباباحد 
 دعوياف العمومية والجبائية . تنقضيالمصالحة قبؿ صدور الحكـ النيائي  إجراء
 أواليؤثر عمى العقوبات السالبة لمحرية النيائي المصالحة بعد مرور الحكـ  إجراءكاف  إذا إما
اي اف  العقوبات الجزائية  إلىينصرؼ  وال الجبائية اإلجراءاتفي  أثرىامات حيث ينحصر اغر 

المخالفة الجمركية مقرية  بجريمة مف القانوف العاـ كما ىو الحاؿ في المخالفات الصرؼ ،فاف 
جريمة القانوف العاـ التي تظؿ متابعتيا قائمة دوف  إلى أثرىا لينصرؼية المصالحة الجمرك

 (.1المادة تكييؼ الوقائع وىذا النوع مف الجرائـ يعرؼ بالجرائـ المزدوجة ) إلىالحاجة لمجوء 
طؿ بذلؾ ت إلى إضافةينتفع بيا الغير ، عمى عاقدييا فبل أثارىاالمصالحة تقتصر  إفكما 

 . األىميةشرط مف شروطيا لعدـ المصالحة لعدـ توفر 
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 مرجع سابق. الفرق ، مخادمة ، ورقمة ... ص ،مذكرة تربص تطبيق لمدرسة ضباطجميمة حفا - 0
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ا بػ:تجديد اختصاص السمطات متعمق 1994جواف  58قرار مؤرخ في ،مصنؼ اجتياد القاضي 
 الجمركية ولجاف المتخصصة لمنح المصالحة .

 
 /: 10فرع  
 

 : أثر االنقضاء
 / قبؿ صدور الحكـ النيائي : القضاء الدعوييف الجبائية والعمومية .1
 / بعد صدور الحكـ النيائي : ينحصر اثرىا في الجزاءات الجبائية .2
 
 / :13رع ف
 

 : أثر التثبيت
 اإلدارةتثبيت الحقوؽ سواء تمؾ التي اعتراؼ بيا المخالؼ  إلىتؤدي المصالحة الجمركية 

لممخالؼ وغالبا ما يكوف اثر تثبيت الحقوؽ لصالح ادارة  اإلدارةاعترفت بيا  وتمؾالجمارؾ 
 الجمارؾ وحدىا.

 المصالحة : إلجراءالجمارؾ المؤىمة  إدارةمسؤولية 
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 جميمة حفاص ،مذكرة تربص تطبيق مدرسة ضباطا الفرق لمجمارك ،مخادمة  ورقمة ... مرجع سابق. - (0)

 المصالحة الجمركية تنفيذىا و بطالنيا
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 :الجمارك  إدارة مسؤوليةأوال: معايير تجديد اختصاص 
 المتيرب من دفعيا : أوالحقوق والرسوم المتممص  أ/

كاف ليفوت  الذي التحصيؿالميرب مف دفعيا ، مقدار  أويقصد بالحقوؽ والرسـو المتممص 
 لـ تحصميا بسبب مخالفة جمركية . أوالجمارؾ تحصيميا  إدارةعمى 

ضروري يتوقؼ عميو تحديد  أمراو المتيرب مف دفعيا  واف تحديد الحقوؽ والرسـو المتممصة
 مصالحة الجمركية . اإلجراءحدود اختصاص المسؤوليف المؤىميف 

 ب/ صفة المخالف:
لجاف المصالحة غير مطموب  رأيكاف  إفصفة المخالفة تعتبر عنصرا ضروريا في تحديد ما 

 )رباف السفينة ،قائدة الطائرة المسافريف (
  56/55 باألمرالمادة  إلغاء( ثـ الغائة بمناسبة 328ومعيار المادة القامعة )

 : المصالحة الجمركية إلجراءالمؤىمون  األشخاص/ األولالمطمب   
ؽ ج  265مف المادة  52يؽ الفقرة المحدد لكيفية تطب 1999جواف  22القرار المؤرخ في  إف
الجمارؾ  أقساـمدراء الجيوييف ،رؤساء مفتشيات نص عمى انو يمكف لممدير العاـ لمجمارؾ ، الب

لممدير العاـ او المدراء الجيوييف، وحدىـ  إالانو اليمكف  إالالمصالحة  إجراء، رؤساء المراكز 
 إف اآلخريف كـ قضائي نيائي ، وال يمكف لممسؤوليفمصالحة قبؿ وبعد ح إجراءدوف سواىـ 

مصالحة  إجراءبعد صدور الحكـ النيائي فيمكنيـ  إمامصالحة نيائية قبؿ حكـ نيائي، بجرو
 مؤقتة فقط .
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  12/12من قانون الجمارك الممغاة بموجب األمر  232المادة  -(0)
 .الصادرة عن المدير العام لمجمارك ...مرجع سابق 222مذكرة -(3)

 بطالنياالمصالحة الجمركية تنفيذىا و 
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بحكـ القانوف وليس عمى  ، هوتباشر  والجمارؾ تمارس إلدارة بليأصالمصالحة حقا  أصبحتحيث 
 حؽ حفاظا عمىوزير المالية  إفالمالية اوعف طريؽ االنتداب ،غير  وزير سبيؿ التفويض مف

 المصالحة . إلجراءالجمارؾ المؤىمة  إدارةديد قائمة مسؤوليف تح
الجمارؾ يتطمب  إدارةمف قبؿ بعض المسؤولي  األحيافاف ممارسة المصالحة في بعض  إال

صالحة المكمفة بالنظر في طمبات المصالحة مثؿ المجنة الوطنية لمم المجافبعض  إلىالمجوء 
 والمجنة الجيوية لممصالحة

 22مصالحة مصالحة جمركية المؤرخة في  إلجراءىميف قائمة المسؤوليف المؤ  مقرر الذي يحدد
  1999جواف 

 . 53،57السيما المواد 
 لجاف المصالحة وتكوينيا 

 : / تكوين المجانالثانيمطمب 
 ىي جودة عمى مستوى المديرية العامة لمجمارؾ وتتكوف مف : المجنة الوطنية لممصالحة :

 لمجمارؾ وممثمو ػ رئيسا . المدير العاـػ 
 أعضاءػ مدير المنازعات ، التشريع والتنظيـ والتقنيات الجمركية والجباية ، والرقابة البلحقة 

 ػ المدير الفرعي لممنازعات مقررا .
 ( تتكوف مف :  جيويةػ المجنة المحمية لممصالحة )ىي موجودة عمى مستوى كؿ مديرية 

 ػالمدير الجيوي لمجمارؾ ػ رئيسا .
 لمشؤوف التقنية . ػ المدير الجيوي المساعد

 . إقميماالمختص  األقساـػ رئيس مفتشية 
 ا( أعضاءػ رئيس المكتب الجيوي لمرقابة البلحقة '

 ػ رئيس المكتب الجيوي لممنازعات ػ مقررا.
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
 .3117لمجمارك سينيا وىران نادية بن طاجين ، مذكرة تخرج المدرسة الوطنية العميا لضباط الرقابة  - (0)

 المصالحة الجمركية تنفيذىا و بطالنيا
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 واالجال  / سير عمل المجان :الثالثمطمب 

بناءا استدعاء  واحدة في الشير مرة األقؿتجتمع المجنة الوطنية وكذا المجاف المحمية عمى 
 أعضائيابعد مداولة  أراءرؤسائيا ، كما تتولي المجاف المختصة دراسة الطمبات وتصدر 

يرجع صوت الرئيس ، كما تقرر مداوالت المجاف في  األصواتوفي حالة تعادؿ  باألغمبية
يقرر  األخيرالحاضريف ويمحؽ مستخرج منو بالممؼ وفي  األعضاءمحضر يوقع كؿ 
اذه مف قرارات خوراء المجاف ما يجب ات أساسالمصالحة عمى  إلجراءموف المسؤولوف المؤى

بحكـ  إلزاميةىنا انو واف كانت استشارة المجاف المذكورة  اإلشارةبشاف طمبات المصالحة مع 
 المؤىميف لمنح المصالحة . لممسئوليفممزمة  أرائو أفيفيد  القانوف فميس ىناؾ ما

الذي يصدر مف المسؤوؿ  قرارا لمصالحةوبعد الموافقة عمى المصالحة عمى المصالحة يتخذ 
يـو مف تاريخ صدور   15مقدـ الطمب في اجؿ  إلىالمختص يحدد فيو مقابؿ المصالحة ويبمغ 

اؿ ػيح األجؿكما يمنح لمطالب اجؿ لدفع المبمغ المحدد في القرار فاف لـ يمتثؿ وفات ىذا 
 قضاء مف اجؿ المتابعة .ال إلىالممؼ 
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 نادية بن طاجين ،مذكرة تخرج مدرسة الوطنية العميا لضباط الرقابة لمجمارك .، مرجع سابق . 
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 الجمارك  إدارة/المخول ليم التصالح مع الرابع مطمب  
   ممارسة حؽ المصالحة ىـ :فالمسؤوليف المخوؿ ليـ 
                                                 le directeur générale des douaneػ المدير العاـ لمجمارؾ 

                                                                                          le directeur de cxػ مدير المنازعات

                                            

                                                                         le chef du c a pػ مدير نشاط الرقابة البلحقة
                                                                     les directeurs régionaux  ػ المدراء الجيويوف 

                    les chefs d’inspection divisionnaire des douanes  األقساـ متفشياتػ رؤساء 

    
     أطرافيا : أ /  
 ويختص فيما يمي: الجمارؾالقضايا التي يختص فييا المدير العاـ  *

 المجنة الوطنية لممصالحة : رأي أخددوف 
المجنة الوطنية لممصالحة في  رأياخذ  إلىيختص المدير العاـ لمجمارؾ بالتصالح دوف حاجة 

وكذا جميع مف قبؿ المسافريف  أوالطائرات  أوجميع المخالفات المرتكبة مف طرؼ قادة السفف 
 ؿويقالمتغاضيف عنيا يساوي  أوالمخالفات التي يكوف فييا مبمغ الحقوؽ والرسـو المتممصيف 

 .دج  5555.555عف 
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 ضباط الرقابة لمجمارك مرجع سابق.نادية بن طاجين ، مذكرة تخرج المدرسة الوطنية العميا ل-(0)
 

 الجمركية تنفيذىا و بطالنيا المصالحة



   
 

 
  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 : المجنة الوطنية رأيب/ بعد اخذ   
المجنة الوطنية لممصالحة في جميع  رأي دأخيختص المدير العاـ لمجمارؾ بالتصالح بعد 

 أوعندما يفوؽ مبمغ الحقوؽ والرسـو المتممص منيا  األشخاصالجرائـ المرتكبة مف قبؿ باقي 
وسمة نقؿ  أودج بما فييا جنحة التيريب باستعماؿ سبلح ناري  155.555المتغاض عنيا مبمغ 
 ( ؽ ج الممغاة .328طبقا لنص المادة )

( مف ؽ ج بموجب 328المادة ) إلغاءىدؼ المجنة مف دور وذلؾ بعد  لرأي انو لـ يعد رأيناوفي 
 المتعمؽ بمكافحة التيريب . 56/55 األمر

 / القضايا التي يختص فييا المديروف الجيويوف :52
بعد صدور الحكـ النيائي في مجموعة مف المخالفات دوف المجوء  أـيمكنيـ التصالح قبؿ 

وذلؾ حسب صفة مرتكب  أخرى أحيانا رأيياويعد اخذ  أحياناالستشارة المجنة المحمية لممصالحة 
 المخالفة الجمركية ومبمغ الحقوؽ والرسـو المتممص منيا او المتغاض عنيا .

 المجنة المحمية : رأىأ/ المصالحة بعد اخذ 
مف قبؿ المسافريف وكذا جميع  أوجميع المخالفات المرتكبة مف قبؿ قادة السفف ،اوالطائرت 

 أوالمتغاض عنيا يساوي  أوـو المتممص منيا والرس خالفات التي يكوف فييا مبمغ الحقوؽالم
 دج  555.555يقؿ عف 
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  .....مرجع سابق مرجع سابق  جيننادية بن طا -(0)
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المجنة المحمية : في حالة المخالفات التي يكوف مبمغ الحقوؽ  رأيالمصالحة بعد اخذ  ب/
يتجاوز مبمغ مميوف  أفدج دوف  555.555المتممص منيا يفوؽ  أووالرسـو المتغاض عنيا 

( منو قانوف الجمارؾ ،فكاف 328دينار جزائري وذلؾ باستثناء المخالفات الواردة في المادة )
( مف قانوف الجمارؾ مف اختصاص المدير العاـ 328ادة )التصالح في الجرائـ المتعمقة بالم

 .56/55 باألمرلمجمارؾ وحدد ىذا قبؿ تعديؿ قانوف الجمارؾ في ىذه المواد 

 الجمارؾ : ساـقأ/ القضايا التي يختص فييا رؤساء مفتشيات 3

التصالح قبؿ صدور الحكـ النيائي وىذا مف فئة محددة مف المخالفات فقط والذيف يمكنيـ 
لجمركية ػ وىي التي يفوؽ مبمغ الحقوؽ والرسـو الجمركية المتممصة مف دفعيا او المتغاض ا

 دج. 555.555يتجاوز  أفدوف  دج 255.555عنيا 

الرئيسية : يمكنكـ التصالح قبؿ صدور حكـ نيائي في فئة معينة مف  المتفشيات/ رؤساء 4
ركية المتممص مف دوافعيا او المخالفات وىي تمؾ التى يكوف مبمغ الحقوؽ والرسـو الجم

 دج  155.555عنيا  المتغاضي

 دج. 255.555دوف تجاوز 
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 ادية بن طاجين ، مرجع سابق ن (0)
 المصالحة الجمركية تنفيذىا و بطالنيا (3)



   
 

 
  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 رؤساء المراكز:
يمكنيـ التصالح قبؿ صدور الحكـ نيائي فقط في المخالفات التي يكوف فييا مبمغ الحقوؽ 

 والرسـو المتممص 
 اتتوزيع االختصاص فأ دج وجدير بالذكر155.555يساوي  أوالمتيرب مف دفعيا اقؿ  أو

 الجمارؾ . إدارةمسؤوليف 
تعديبلت فيما  ضمفمتلاتـ تعديؿ مؤخرا . بعض المبلحظات حوؿ ما إبداءيستدعي منا  مما

التغيير خص فقرة  إف إالبدوف تعبير  52،53،54، 51فقرة  265يخص المصالحة مادة 
 التي جاءت كالتالي :55،56،57
في طمبات في المصالحة عندما يفوؽ مبمغ الحقوؽ والرسـو  برأييا( لدلي المجنة الوطنية 55

 ( دينار .5.555.555عنيا او المتممص منيا خمسة مبلييف  ) يالمتغاض
في الطمبات المصالحة المتعمقة بالمخالفات الجمركية عندما  برأييادلي المجاف المحمية ( ت56

(  1.555.555عنيا او المتممص منيا مميوف ) المتغاضييفوؽ مبمغ الحقوؽ والرسـو 
 ( دينار 5.555.555يقؿ عف خمسة مبلييف ) أودينار،يساوي 

او  مسافرا أوالطائرة  أوعف المخالفة قائد السفينة  المسئوؿالمجاف عندما يكوف  رأي( اليمـز 57
 يقؿ عف ذلؾ  أو( دينار 1.555.555عندما يساوي مبمغ الحقوؽ المتغاض او المتممص منيا )

 ( الباقي دوف الغير .58
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
المتعمقة بالمصالحة  322المتضمن تعديالت عمى المادة  3103ديسمبر 21الصادرة بتاريخ  73 الرسمية، العددالجريدة 
 الجمركية.

 المصالحة الجمركية تنفيذىا و بطالنيا
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 بالمبلحظة:جدير فال
( ؽ ج قبؿ تعديميا ػ في 265/2اختصاص  المادة ) بأيلوزير المكمؼ بالمالية لـ يحظى ا إف

الفقرة يبده  شخصو في حيف بالذكر دوف سواء ػ بؿ كانت تحصر حؽ التصالح أطالت نفس
التنظيـ لتجدد قائمة مسؤولي الجمارؾ المؤىميف لمنح المصالحة مما يجعميا تطرح  إلىالثاني 

 التساؤؿ التالي :
 22/56/1999قرار وزير المالية المؤرخ في  ىـألي الجمارؾ الذيف ..و ىؿ يمارس مسؤ 

 بصفتيـ مفوضيف لذلؾ مف وزير المالية ؟ أو أصميةاختصاصيـ بصفة 
يستعمؿ حؽ التصدي في التصالح ليصؿ محؿ مسؤولي  إف األخيرىذا  بإمكافبالمقابؿ ىؿ 

 الجمار ؾ ؟ إدارة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 مرجع سابق  73الجريدة الرسمية ، العدد  -(0)

  
 المصالحة الجمركية تنفيذىا و بطالنيا 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



   
 

 
  

وزير المالية ىو  إفالسممي وعمى اعتبار  اإلداريالقواعد التي تحكـ التنظيـ  إلىولو رجعنا 
المصالحة وبيذه الصفة اصدر قراره المحدد  بإجراءاتالقياـ  فبإمكانوالسمطة السممية العميا 

بالتفويض منو  اإلجراءح المصالحة ، ومف ثـ فيـ يمارسوف ىذه نلقائمة المسؤوليف المؤىميف بم
الفقو  أفنجد  اإلداريالقانوف  إلىعف استعماؿ حؽ التصدي فيو محؿ تردد فالبرجوع  أما، 

نمالمفوض مباشرة اختصاصاتو ا األصيؿيؤكد عمى حرماف  يمغي التفويض حتي  أفعميو  وا 
 وأيدهيتمكف مف ممارسة اختصاصو المفوض وىو نفس الزىر الذي سار عميو القانوف الجمركي 

بوصفيا  األعمىحؽ المصالحة يمكف ممارستو بواسطة السمطة  أفالقضاء ،االنتياؾ مف يرى ؟ 
 السمطة رئاسية .

 الجمارؾ : إدارةالمرفؽ ليـ بالتصالح مع  
المصالحة مع األشخاص المتابعيف  إجراءمف ؽ ج أنو يمكف  265/2لقد ورد في نص المادة 

تعقد  أفالجمارؾ   إلدارةتيـ ومف ثـ ال يجوز ابسبب المخالفات الجمركية بناءا عمى طمب
المشرع قد تفادي استعماؿ  أفمع الشخص المؤىؿ قانونا لذلؾ ، وليذا نجد  إالالمصالحة 

ليطبؽ عمى  أعمىاستعماؿ مصطمح  إلى ليمجأ حتى مركب المخالفة أومصطمح "المتيـ " 
المالية عف النتائج المترتبة  أوجدير بالمساءلة الجزائية  أخرشخص  أيمرتكب المخالفة وعمى 

عممنا مف الصعب القبض عمى المسؤوؿ الفعمي  ألنوعمى المخالفة ، خاصة كما ستبيف الحقا ػ 
 ركية خاصة في جرائـ التيريب والحقيقة في ارتكاب جريمة جم

ىذا ما يؤدي بنا إلى القوؿ اف المشرع قد وافؽ في تعميـ المصطمح المستعمؿ ليشمؿ كؿ 
 مرتكب المخالفة ، لشريؾ والمستفيد مف الغش والمسؤوؿ المدني .

 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 مكرر ولو مكرر من قانون الجمارك. 12( وكذا المواد 321(،)322بوسيقعة، المواد ) أحسن -(0)
 المصالحة الجمركية تنفيذىا و بطالنيا
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 مرتكب المخالفة : - 51
 إجرامياالمادية التي تكسب طابعا  باألفعاؿمف قاـ  أيوىو ما اصطمح عميو الفاعؿ الرئيسي 

في نظر التشريع الجمركية ، ويتسع مفيـو الفاعؿ المادي في التشريع الجمركي ليشمؿ كؿ مف 
 الحائز والناقؿ والمصرح والوكيؿ لدى الجمارؾ والموكؿ والكفيؿ .

 الحائز:
المحكمة العميا في مناسبات  ( مف ؽ ج ولقد أكدت353) يعتبر مسؤوؿ عف الغش حسب المادة

المادي وليس الحيازة بالمعنى الحقيقي "وىذا ما ذىب  اإلجراءعدة "ويقصد بالحيازة ىنا مجرد 
كالوكالة  أخرعف طريؽ  أوالقضاء ذلؾ انو قضى بقياـ الحيازة سواء عف طريؽ الممكية  إليو

 مثبل .
زة لغيره عف طريؽ التنازؿ المؤقت ز لمبضاعة مالـ يثبت تنقؿ الحياأف المالؾ ىو حائ واألصؿ

المحكمة العميا بخصوص مستوردي السيارات بوكالة مف  إليوانتبيت  النيائي وىذا ما أو
اد سيارات سياحية دالمجاىديف ، معطوبي الحرب،المستفيديف مف شيادة العطب تحيز ليـ استر 

ئز لمسيارة بمفيـو المادة المستورد ىو الذي يعد حا أفمف الرسـو الجمركية ،واعتبرت  باإلعفاء
( مف ؽ ج ومف ثـ فيو المسؤوؿ جزائيا عف الغش وليس صاحب الشيادة بصرؼ النظر 353)

 .األخيرعف كوف وثائؽ السيارة تحمؿ اسـ ىذا 
 
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .3110التربوية ، األشغالاحسن بوسقعة ، التشريع الجمركي ،ديوان  -(0)
 . 01/10/0922مؤرخ في  قرار 222170الغرفة الجزائية الثانية ، ممف  -(3)

 المصالحة الجمركية تنفيذىا و بطالنيا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



   
 

 
  

الناقؿ : ويعد حسب التشريع الجمركي مسؤوال جزائيا عف البضائع التي ينقميا وكوف محؿ 
مساىمة شخصية  أيمتابعة حتى ولو كانت البضائع خارج الدعوى مسؤولية الناقؿ مستقمة عف 

ج في الشخص مالؾ المركبة  ( مف ؽ353ينحصر مفيوـ الناقؿ حسب المادة ) في الغش ، وال
صفة  بأيكؿ شخص متورط بو  أيضاليشمؿ فييا البضاعة محؿ الغش بؿ يمتد  اكتشفت

خصوصا وينطؽ مفيوـ الناقؿ عمى  أويكوف الناقؿ عموما  أفحراسة المركبة وقيادتيا ويستوي 
 ( مف ؽ ج 354النص المادة ) إلىرباف السفف ، قادة المركبة الجوية طبقا 

المعدة  أوالبضائع المستوردة  ألصحابمف ؽ ج ( 87/1الوكيؿ لدى الجمارؾ :تجيز المادة )
بواسطة الوكبلء لدى الجمارؾ ويحمؿ قانوف  أويصرحوا بيا بصفة مفصمة  أفلمتصدير 

مسؤولية المخالفات التي تضبط في التصريحات الجمركية وىذا طبؽ لنص  األخيرالجمارؾ ىذا 
 ( مف قانوف الجمارؾ .357المادة )

ضماف الوفاء بااللتزامات  إلىالذي ييدؼ  ىو التعيد باسـ يحررالمتعيد : وىو الشخص الذي 
التي تقع عمى عاتؽ المستفيد مف النظـ االقتصادية الجمركية التي تمكف تخزيف البضائع 

وتحويميا وتنقميا مستفيدة بتعميؽ الحقوؽ والرسـو وكذا تدابير الخطر دات الطابع االقتصادي 
 .( مف ؽ ج115الخاضعة ليا طبؽ لنص المادة )

 مف قانوف الجمارؾ  353،354،357،115،87/1المواد 
عادةػ نظاـ العبور ، المستودع الجمركي ، القبوؿ المؤقت   والبضائع باإلعفاءالتمويف  وا 
 الموضوعية تحت المراقبة الجمركية والتصدير المؤقت.

جمارؾ ىو تنبيو لممفيـو المنفرد ما يميز قانوف ال أىـلعؿ  / الشريؾ والمستفيد مف الغش :52
 الذي تختمؼ عف مفيـو االشتراؾ المعروؼ في قانوف العقوبات . المستفيد "مف الغش

مف ىـ المساىموف والشركاء في الجريمة  41،42،43"فمقد حدد قانوف العقوبات في المواد 
 (.1") جزئيا ،ولذلؾ يعتبر مسؤوال 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 احسن بوسقيعة , التشريع الجمركي , مرجع سابق  –(0)
 

 المصالحة الجمركية تنفيذىا و بطالنيا
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  .األصميوفأ/ الفاعموف 
  .ب/ الشركاء في الجـر

  .وفت/ المتدخموف والمحرض
 .المواد الميربة واث/ حائز 

 .وسائؿ النقؿ التي استعممت في التيريب أصحابج/ 
 .ح/ سائقوىا ومعاونييـ 

المنتفعوف  آوفييا المواد الميربة  أودعتالتي  األماكف آوو المحبلت  مستأجر وأخ/ أصحاب 
 (2)بيا .

حرض عمى  آوتبر فاعبل كؿ مف ساىـ مساىمة مباشرة، في التنفيذ الجريمة : يع41المادة 
 أوالتحايؿ  آوالوالية  آواستعماؿ السمطة  إساءةتيديد او  آوالوعد  آوارتكاب الفعؿ باليبة 

 . اإلجراميالتدليس 
 أو: يعتبر شريكا في الجريمة مف لـ يشترؾ اشتراكا مباشرا ولكنو ساعد بكؿ الطرؽ 42المادة 

المنفذة ليا مع عممو  أوالمسيمة  أوالتحضيرية  األفعاؿارتكاب  الفاعميف عمى أوعاوف الفاعؿ 
 لذلؾ .
 أومكاف لبلجتماع الواحد  أو ممجأ أو يقوـ مسكنا أفحكـ الشريؾ مف اعتاد  يأخذ: 43المادة 

ضد  أوالعاـ  األمف أو الخمؼ ضد امف الدولة أوأكثر مف األشرار الذيف يمارسوف المصوصية 
 اإلجرامي .سموكيـ بمع عممو  األمواؿ أو األشخاص

 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ، داراليدى عين مميمة ـ الجزائر 10-19التعديالت  قانون العقوبات )معدل ومتمم باخر نبيل صقر ،-(0)

نبيل صقر وعز الدين قمراوي ، الجريمة المنظمة )التيريب المخدرات تبييض االموال في التشريع الجزائري ، دار اليدى -(3)
 .3112عين مميمة الجزائر ،ـ 

 المصالحة الجمركية تنفيذىا و بطالنيا
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ؽ ج تحيؿ بخصوص تحيد  98بموجب تعديؿ  إلغائيا( مف ؽ ج قبؿ 359وكانت المادة )
ا ، في ( مف ؽ ج السالؼ ذكرىم43و42المادتيف ) ألحكاـمفيوـ الشريؾ في الجريمة الجمركية 

 ( مف ؽ ج المستفيد مف الغش .315حيف عرفت المادة )
ولقد كاف التشريع الفرنسي أكثر دقة مف نظير الجزائري في تجديد المستفيديف مف الغش فمـ 

يميز قانوف الجمارؾ الفرنسي بيف االستفادة المباشرة مف الغش بوجو عاـ ، واالستفادة المباشرة 
 (1ط ممارس.)المفترضة لصفات معينة او النشا

 اليدؼ مف مفيـو المستفيد مف الغش :
مديري عممية التيريب ومسيمييا بأية  إلىالمستفيد مف الغش في تسييؿ الوصوؿ  أىميةتتجمى 

السمبية ،  أو اإليجابوسيمة كانت وبيذا المفيـو يعاقب المؤازر في الجريمة التيريب عف فعمو 
 ( 2معاصرة ليا الحؽ عمييا ) أوسواء كانت ىذه المؤازرة قبؿ الجريمة 

يعد مستفيد مف الغش حسب المادة  اإذػ االستفادة مف الغش اعتبارا لصفات ووظائؼ معيبة 
 بيانيـ :)عمى سبيؿ الحصر( األتي األشخاصمف قانوف الجمارؾ الفرنسي  399/2

 ػ مسير مقاولة عش 
 مقاولة غش  أعضاءػ 

 ػ المموؿ 
 ػ مالؾ البضائع محؿ الغش 

 (1ؤمموف والمؤمف ليـ )ػ الم
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  22نبيل صقر وعز الدين القمراوي ، الجريمة المنظمة ، مرجع سابق ص  -(0)
 ركي ،مجمة الفكر القانوني ،العدد الرابع .اب بن طرش ، جريمة التيريب الجمعبد الوى -(3)

 بطالنياالمصالحة الجمركية تنفيذىا و 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



   
 

 
  

 / المسؤوؿ المدني :53
كما يحمؿ  ؤولية المالية عف تصرفات مستخدميوفقانوف الجمارؾ يعمؿ ممؾ البضاعة المس

 .)أ(عدم وفاء المدين بدينوالكفيؿ نفس المسؤولية عند 
البضائع مسؤولوف مدنيا عف  أصحاب أف( مف قانوف الجمارؾ 315/1المالؾ تنص المادة )

تصرفات مستخدمييـ فيما يتعمؽ بالحقوؽ والرسـو والمصادرات والغرامات والمصاريؼ ويكفي 
البضاعة محؿ الغش لتحميميـ المسؤولية المدنية دوف حاجة  أصحاب أنيـالدليؿ  إقامةلقياميا 

 وظيفتو. داءأبمناسبة  أو أثناءكاف المستخدـ  ارتكب مخالفة  إذاالبحث فيما  إلى
كاف المتيـ قد تصرؼ بدوف  إذاييـ  وىذا خبلفا لما ىو جاري في القانوف المدني ، ومف ثـ فبل

 حسابو الخاص. أوالمخالفة لتعميمات  أوعمى المستخدـ 
( مف قانوف الجمارؾ ممـز يدفع الحقوؽ والرسـو 125/2الكفيؿ : ويكوف طبقا لنص المادة )

 المبالغ المستحقة لممدينيف الذيف استفادوا مف كفالتيـ .والعقوبات المالية غيرىا مف 
مستوجب مف  إجراءالمصالحة فانو نظرا لكوف المصالحة ىي  إلجراء األزمة لؤلىميةبالنسبة  أما

 األىميةالجمارؾ بنفس  إدارةالمتصالح مع  يتمتع أفالقانوف المدني فانو يشترط لعقدىا صالحة 
 البلزمة والواردة في القانوف المدني والتجاري .

 .كيفية قمع المخمفات عدـ الوفاء بإلزاـ المكتتب أ/ 
إحتماؿ األوؿ : عندما ال يتجاوز التأخر في الوفاء بإلتزاـ المكتتب ثبلثة أشير و عندما ال 

عمى مف قانوف الجمارؾ التي تنص  319توجد حقوؽ مغفمة أو متممص منيا تطبيؽ المادة 
 دج  5555غرامة جمركية قدرىا 

 احتماؿ الثاني : عندما يتجاوز التأخر في الوفاء بااللتزاـ المكتتب بثبلث أشير 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
المتعمق ( من قانون الجمارك 322المتعمق بكيفيات تطبيق المادة ) 09/19/0999المؤرخ في :  222المنشور رقم : -(0)

 بمسؤولية الشخص المعنوي في عقد المصالحة .
المنضمة قمع المخالفات عدم الوفاء بااللتزامات المكتتبة  37/12/0992مؤرخة في  331/م ع ج / م 91مذكرة رقم  -(3)

 . 037الصادرة عن المدير العام لمجمارك تحت رقم 
 المصالحة الجمركية تنفيذىا و بطالنيا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



   
 

 
  

ذا تؤكد انو في حالة كوف المخالفة عير قادر عمى عقد  فإنياالنصوص التنظيمية  إلىرجعنا  وا 
ذانعقد مف قبؿ وكيمو الشرعي  أفيمكف  األخيرالمصالحة فاف ىذا   أياليثير  األمركاف  وا 

ف الشخص المعنوي بالنسبة لمشخص الطبيعي الذي يكوف طرؼ في المصالحة ،فماذا ع أشكاؿ
قانوف الجمارؾ يستبعد  إف أو واألصؿالجمارؾ ؟ إدارةيجري مصالحة مع  أفوىؿ مف حائز 

ضمنيا المسؤولية الجزائية لمشخص المعنوي عندما يتصرؼ بصفتو وكيؿ لدى الجمارؾ ، ومف 
ثـ فاف المسير القانوني ىو الذي يتحمؿ التبعية الجزائية المترتبة عمى المخالفات المتركبة 

حؽ لو عقد الوكيؿ القانوف لمشخص المعنوي ي ىو بواسطة الشخص المعنوي ومف ثـ المسير
وباقي  اإلدارةمجمس  اآلمريعرض  أفعمى  أجزائياالتفويض في  أوالمصالحة باسـ المؤسسة 

 .الشركاء 
 النعقادىاتمت المصالحة الجمركية متوفرة عمى جميع الشروط المقررة قانونا  إذاوبذلؾ فانو 

يتعرض المصالحة  أفانو قد يحدث  إالالقانونية  أثارىاتنتج جميع  فإنياذكرناىا التي سبؽ واف 
 القانونية المرجوة مف طرفييا. اآلثارالجمركية عوارض تحوؿ دوف تحقؽ ىذه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ق ج مرجع سابق .322المتعمق بكيفيات تطبيق المادة ) 09/19/0999المؤرخ في  222المنشور رقم -(0)

 الجمركية تنفيذىا و بطالنياالمصالحة 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



   
 

 
  

 الفصل الثاني تنفيذ وبطالن عقد المصالحة :

 تنفيذ عقد المصالحة : : األولالمبحث 
  اإلدارةمف قبؿ  سؤاالعقد المصالحة  تنفيذؿ ىنا في تنفيذ المصالحة حوؿ كيفية ؤايثور الس

ىي طرؽ المتابعة في حالة امتناع احد الطراؼ عف تنفيذ شروط  مف طرؼ المخالؼ وما أو
 المصالحة .

 تنفيذ عقد المصالحة مف المخالؼ  : األول مطمب
في حالة امتناع المخالؼ عف  15/52/1993المؤرخ في : 672شور رقـ :نفي الصدد في الم

 119المادة  األحكاـ الجمارؾ تطبيؽ إدارةتنفيذ الشروط في عقد المصمحة النيائية ،يتعيف عمى 
 جاز بالتزاماتولـ يوفي احد المتعاقديف  إذا :  والتي تنص عمى مايمي مف قانوف المدني ،

 إذانسخو مع التعويض في الحالتيف  أويطالب بتنفيذ العقد  أفالمديف  اعذراهبعد  األخرلممتعاقد 
 حميت ىما:  اإلدارة أماـاقتضي الحاؿ ،وىكذا يكوف 

لـ تكف تطبيقا  كأنياتصح في ىذه الحالة  فإنياالمصالحة  إلغاءدعوى  أيفسخ المصالحة : أما
لمتعمقة المادية ا رلعناصاثر رجعي باستثناء ما تعمؽ با اإللغاءوعميو الفسخ ويكوف  لمبدأ

لـ  إذااستئنافيا  آوبذلؾ يمكف مباشرتيا  لـ تنقض أنيافيفترض في الدعوى العمومية بالمحضر 
 .التقادـ  يايدرك
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  3112اليدى عين مميمة ـ الجزائر ضح في شرح القانون المدني ،دار امحمد صبري السعدي ،الو  -(0)
 .  02جميمة حفاص ، مذكرة تربص تطبيقي مدرسة ضباط الفرق ،مخادمة ورقمة ...مرجع سابق ص  -(3)

 تنفيذىا و بطالنيا المصالحة الجمركية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



   
 

 
  

الدعوى  اآلفالتصالحية  جزاءاتبالعف طريؽ المطالبة  المصالحة :عقد تنفيذ مبحث ثاني / ـ 
الخياريف طريقتيف،طريقة التنفيذ الخاص الذي تتمتع بو ،  ولئلدارةانقضت ،  العمومية تكوف قد

 وطريؽ القانوف العاـ. اإلكراهوىو 
الجمارؾ في حاؿ امتناع المخالؼ عف طريؽ تسديد ما عميو في  إدارة وعموما فغالبا ماتمجا

ذاقانوف الجمارؾ ،  264و 262المادة  الجمارؾ اف تباشر  إلدارةتوفي المستفيد يمكف  وا 
 ف المخالؼ،بلزمة مالغ التنفيذ عمى التركة في حالة عدـ تسديد المب أوالدعوى ضد التركة 

 متابعة الورثة  إمكانيةمف ؽ ج التي تنص عمى  261تحصيؿ مستحقاتيا تطبيقا لممادة وذلؾ ل
 : اإلدارةتنفيذ عقد المصالحة مف طرؼ 

 إالمميزة  أمورا أواستثنائية  أموراتمثؿ  المصالحة ال لمشروط المتضمنة في عقد اإلدارةتنفيذ  إف
في الشكميات التي يجب  وأيضاالتي يرخص برفع اليد  األشياءفيما يتعمؽ بالنظاـ المطبؽ عمى 

بيف الدعوى العمومية والحالة السابقة  السمطات القضائية ،وذلؾ مف اجؿ التمييز ماـأتماميا 
طبلؽ  صراح المخالفيف ،المحبوسيف تبعا لمسؤولياتيـ عنيا . وا 

ريؽ المصادقة مف طرؼ نيائية عف ط حيف تكوف إال إدارةيمكف تنفيذىا مف  المصالحة ال
  مف جيتو. باألمرالسمطة المختصة والمعني 

 / رفع اليد عمى البضائع المحجوزة المنصوص عمييا في عقد المصالحة : 1

LA MAIN EN LEVEE                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .3110، األولىان الوطني لالشغال التربوية ،الطبعة ديو بوسقيعة ،المصالحة ،ال ناحس-(0)

 المصالحة الجمركية تنفيذىا و بطالنيا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



   
 

 
  

المخالفيف مف  إعفاءيكوف لو اثر في  أفالتصالحي لمبضائع المحجوزة ال يمكف  اإلرجاع أف  
والعقوبات المالية المتفؽ عمييا في عقد المصالحة وفيما  رفع الحقوؽ والرسـو المفروضة ،

بعيف االعتبار في تطبيؽ الحقوؽ يجب التميز بيف البضائع التي  يأخذيخص التاريخ الذي 
 . إطبلقاكانت موضوع تصريح مفصؿ وتمؾ التي لـ يصرح بيا 

راد يقانونية لبلست رؽوطراد عف طريؽ التيريب ستيتبعا لبل توفيما يخص البضائع التي حجز 
التي تمت عمى  خرىأكؿ مخالفة  أودوف تصريح بمعنى الكممة  يراداستعف طريؽ التيريب ،

البضائع غير مصرح بيا بالتفصيؿ فاف التعريفة المطبقة في كؿ الحاالت تتمثؿ في ذلؾ 
المفعوؿ في التاريخ الذي سممت فيو البضائع لبلستيبلؾ ،وقيمتيا القابمة لمتقدير في نفس الوقت 

 االخيرفياخذ بتاريخ تسجيؿ ىذا  ،اما فيما يخص البضائع التي كانت موضوع تصريح مفصؿ

 / اإلجراءات التي يجب إتماميا أمام السمطات القضائية :2

توقيع ومصادقة المديف أو المخالؼ  اىـ ىذه اإلجراءات ىي توقيؼ الدعوى العمومية بمجرد
عمى عقد المصالحة النيائية وقيامو بتحقيؽ تعيدات والتزامات المنصوص عمييا في عقد 

النائب العاـ إف لـ تباشر المتابعة بعد ،إما النيابة العامة عند  المصالحة ىذا إف كانت القضية
مستوى تحاؿ عمى النيابة ، إما إف كانت الفضية عمى  فإدارة الجمارؾ تقـو بحفظ القضية ،وال

المحكمة الموضوع يتـ الحكـ بانقضاء الدعوى العمومية نظرا لممصالحة وتوقؼ إجراءات الطعف 
ف كانت القضية أدرجت عمى مستواىا ،إما إف كاف المتيـ بالنقض ،إما بالمحكمة العميا إ

فيو ، المقضي محبوسا فيطمؽ سراحو وحتى في حالة صدور قرار قضائي لـ يكسب قوة الشيء 
 فاف أثاره تمحي بفعؿ المصالحة.

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ة،المصالحة ،مرجع سابق .عبوسقي أحسن-(0)

 الجمركية تنفيذىا و بطالنياالمصالحة 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  :بطالن المصالحة المطمب الثاني /



   
 

 
  

فاف تخمؼ منيا شرط بطمب ،وذلؾ مشروعيتيا،شروط  بتوفر إال أثارىاتحدث المصالحة  ال
 سببيف رئيسييف :

 : اإلدارةالشخص المتصالح مع  أىميةعدم  أو/  اإلدارة: عدم اختصاص ممثل  أوال

 أصميةالجمارؾ لـ يفوض بصفة  إدارةالمصالحة المبرمة مع الموظؼ غير متخصص في  إف
 أىميةالمصالحة التي تبـر مع مخالؼ ليس لو  باطمة ، كما تعد و باطمة  الغيوتعد  إجرائيافي 

 ...( غفمةجنوف ،,كاف يكوف )سفيو ،بو عتو  

الشروط القانونية البلزمة،  استيفاء ا االوكيؿ دون أوالمقدـ  أووصية  أوتمت مع والد  أنيا أو
يتغاضي المسؤوؿ عف  أويتجاوزا  أفيجب  كما انو بالنسبة الختصاصات مسؤولي الجمارؾ ال

 627رقـ  13/02/1993الشروط المحددة في المقرر الصادر مف المدير العاـ لمجمارؾ في 
 في ممارسة حؽ المصالحة.والذي يحدد مجاؿ اختصاص كؿ منيـ 

وكذلؾ الحاالت التي يتطمب فييا منح حؽ المصالحة اخذ راي المجنة الوطنية المصالحة او 
 لؤلشخاصالمجاف ممـز  رأىكاف  فإالمجنة الجيوية لممصالحة ...ولكف القانوف لـ يبيف صراحة 
 دوف تجديد . الرأيالذيف حدىـ المقرر والذيف فرض عمييـ ضرورة طمب ىذا 

 مجاؿ التطبيؽ 
تكمؼ المجنة بدراسة و إعطاء رأي في الطمبات المصالحة المقدمة مف طرؼ األشخاص 

المتابعيف بسبب مخالفة التشريع الجمركي قبؿ او بعد صدور قرار قضائي نيائي وىذا عندما 
 ( دينار.1000.000يفوؽ مبمغ الحقوؽ و الرسـو المتغاضي عنيا او التممص منيا مميوف )

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

.المتضمن مجال تطبيق المصالحة  13/22/1993الصادر عن المدير العام لمجمارك بتاريخ  726مقرر رقم  (1)
 منو (. 23)المادة . 19/21/2211المؤرخ في  26المعدل و المتمم بموجب مقرر رقم 

 المصالحة الجمركية تنفيذىا و بطالنيا (3)

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



   
 

 
  

 البد مف طمبو ولكف ال إجباري رأيانو  أوطمبو    األخذالبد مف  آي إجبارياكاف  إفنوعو 
استثنائي فقط تمنح الحرية ليؤالء  رأياو انو  أتباعوالجمارؾ مسؤوليتيا عمى  إدارةتجبر 

 ثانيا . إتباعووفي  أوالالمسؤوليف في طمبو 

 بطالن العقد السبابتوفر احد  ثانيا:

لمطبيعة التعاقدية لممصالحة  المصالحة، نظرابطبلف  أسباب الجمارؾ عمىلـ ينص قانوف 
 الجمركية.الجمركية فاف القواعد العامة لبطبلف العقود ىي التي تطبؽ عمى المصالحة 

بطبلف المصالحة متى ثبت  إلىالعقد يؤدي  إبطاؿ أسبابسببا مف  اإلكراه: يشكؿ  اإلكراه/ 1
بواسطتو  اإلكراه إفثبت  أوىو الذي دفع بالمواطف المختص لمتصالح مع المخالؼ  اإلكراه إف

 ؼ مف طر  اإلكراه أمثمةالجمارؾ ومف  إدارةالتصالح مع  إلى مواطف ىو الذي يدفع المتصالح
عممو مف العقوبة  أو في القانوف أصبلنجد مثبل التيريب بتوقيع عقوبات الوجود ليا  اإلدارة

لـ  إذقضية لنيابة مف اجؿ المتابعة القضائية  بإحالةتيديد المخالؼ  أكراىاالقانونية ،لكف يعتبر 
 الجمارؾ. إدارةيتصالح مع 

 في القانون : أوالغمط في الواقع 

الغمط في الواقع : ىو تصور الواقع عمى خبلؼ حقيقتو الواقعية،وىذا الغمط ينص عمى مناصر 
 إذاالظروؼ المادية المحيطة بيا وينتج اثر الغمط في بطبلف المصالحة  أوالمخالفة الجمركية 

 تعمؽ بشخص المتصالح 

،ويكتشؼ بعد ذلؾ الجمارؾ مسؤوؿ يعتقد انو مرتكب المخالفة الجمركية  مسئوؿكما لو تصالح 
اتصب عمى موضوع النزاع كاف  إذاالبطبلف  إلىالغمط  أيضاانو يرتبط بصمة المخالفة يؤدي 

 يتصالح المخالؼ عمى جريمة خبلؼ المخالفة محؿ الدعوى .
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 نادية بن طاجين ، مرجع سابق.( 1)

 بطالنياالمصالحة الجمركية تنفيذىا و 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



   
 

 
  

 الغمط محل الدعوى :
 تجريميأليتمثؿ الجيؿ او الفيـ غير صحيح لنصوص القانوف وذلؾ حيف اليعمـ الفاعؿ بنص 

 انو يفسره تفسيرا غير صحيح حيف يعتقد خطا عدـ انطباقو عميو .بو بعمـ  أومطمقا 
يبطؿ  أفتجنبو فبل يمكف  باإلمكافلـ يكف  إذا الغمط في القانوف ببطبلف المصالحة اال وال يؤدي

 باف االعتراؼ تـ دوف حؽ. اإلبعاد أوعقد المصالحة بسبب عدـ العمـ بالمخالفة الجمركية 
 األمرفيما يتعمؽ  أماالمبمغ المقابؿ لمتصالح يفوؽ العقوبات المقررة قانونا، أفاالدعاء  أو

 بالمخالفة فبل يمكف النزاع لتبرير تحصيؿ غير منصوص عميو قانونا . ارباإلقر 
ثبت المتصالح استعمؿ  إذابطبلف عقد المصالحة الجمركية  أسبابالغش :يعد الغش سبب مف 
مزورة كشيادة  إثباتاتكاف يدعي انو غير قادر ماليا ،ويقد  اإلدارةمناورات وتدليسات لخداع 

 غير ذلؾ. بأنياعقارات مرىونة ويقد فيما يعد  آوضماف كفيؿ معسرا  أواحتياج 
تترؾ دائما  اإلدارة إففي الغبف انو يؤدي البطبلف المصالحة وذلؾ بسبب  األصؿ أفالغبف :

 تحديدىا القانوف. إلىالمصالحة بالشروط  إبراـالخيار لممخالؼ في 
ترض في انو عمـ سمفا لما يتضمنو مف عقد المصالحة فانو يف أووطالما وقع محضر او اتفاؽ 

 شروط.
 اعتراؼ المخالؼ بالمصالحة :واجب 

 ارتكابو لممخالفة الجمركية  إثباتوىنا يثور التساؤؿ حوؿ االعتراؼ المخالؼ بالمصالحة في 
عدؿ عنو المتيـ  إذاالجمارؾ  إدارة أماـباعتراؼ المتيـ  األخذعدـ  إلىب جانب مف الفقو ذى

القضاء والفقو الفرنسييف  رأىواستقرار  ، الرأيفيما بعد صدور خطا منو،ويتـ العدوؿ عف ىذا 
الجمارؾ عند تكويف  إدارة أماـاعتراؼ  إلىتتمتع مف االستناد  بطبلف المصالحة ال أفعمى 

 اقناعو.
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في نيتو االعتراؼ المخالفة  ليشكؾالمتيـ الذي يوافؽ عمى المصالحة  أف األخرالبعض  ذىبوي
اعتبار المصالحة متضمنة االعتراؼ المخالؼ  إلىالجمارؾ في الجزائر  إدارة الجمركية ، تذىب

 بالمخالفة الجمركية .
يعتبر مجرد قبوؿ المصالحة يعد اعتراؼ مف جانب المتيـ بارتكاب  ولكف القضاء الفرنسي ال

المتيـ الرغبة في  إيداعمجرد  إلىالمخالفة ،كما رفضة محكمة النقض المصرية ،حيف ذىبت 
 االتياـ عف نفسو. إبعاديعد اف يكوف مف قبيؿ  تيمة ،اذ اليكشؼ عف اعترافو بال المصالحة،ال
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 دور وأىمية المصالحة الجمركية 

 دورىا في تسوية النزاعات / 

المخالؼ و كذا العراقيؿ المتعمقة باستصدار سند  يسقط التنفيذ في حالة عدـ تبميغ المخالؼ
المشاكؿ المتعمقة بجمع المعمومات حوؿ الذمة المالية لممديف مف مصالح مختمفة  أيضاالتنفيذ و 

 عممية الحجز عمى إطارالمجالس الشعبية ( و ىذا في  –الدولة  أمبلؾ –) الضرائب 
 بيف الييئات القانونية و السمطات العمومية . الممتمكات حيث يتطمب ىذا التعاوف

المصالحة كوسيمة ناجعة في التحصيؿ مقارنتا بالجياز القضائي و ىذا ما  أىميةمف ىنا تبز 
 تو مف خبلؿ عرض ما تحصمو الجمارؾ عف طريؽ تنفيذ القرارات القضائي و ماظحبليمكف م

الجمارؾ بالتدخؿ الميداني  إدارة إحصائيات:  األتيتحصمو عف طريؽ المصالحة و نعرض في 
   00/07القانوف  أحكاـمف خبلؿ تطبيؽ 

 ألؼ لتر وقود وكميات مف نترات البوتاسيـو المكونة لممتفجرات  033إحباط محاولة تيريب 

كشفت أمس مصادر موثوقة لمنصر أف مصالح الجمارؾ الجزائرية في ثبلث واليات شرقية 
مف إحباط  2013ويتعمؽ األمر بواليات تبسة وأـ البواقي وخنشمة تمكنت خبلؿ السنة الجارية 

مميار سنتيـ مف مختمؼ المواد المحجوزة عمى مستوى المحاشر  03محاولة تيريب ما قيمتو 
الواليات المعنية ويتصدر ىاتو المحجوزات مادة المازوت األكثر عرضة المخصصة لذلؾ في 

  .لمتيريب إلى جانب خراطيش حربية ومادة نترات البوتاسيـو الداخمة في تركيب المتفجرات
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في الواليات المعنية والتي اطمعت النصر عمى إحدى نسخيا  :حصيمة نشاط الفرق الجمركية
تضمنت حجز رجاؿ الجمارؾ مف خبلؿ سمسمة الحواجز األمنية سواء المشتركة مع مصالح 
األمف أو غيرىا أو مف خبلؿ عديد المداىمات والمطاردات لمركبات الميربيف تضمنت حجز 

بئة فارغة ذات سعة معتبرة وىي وسيمة تع 120لترا مف الوقود باإلضافة إلى  034464
مميوف سنتيـ، ومف بيف المحجوزات كذلؾ  500المحجوزات التي وصمت قيمتيا المالية لحدود 

كمغ ،ويأتي عمى رأسيا العجائف ووصمت قيمتيا  533454المواد الغذائية التي قدرت كميتيا بػ
ار األجنبية المنشأ وحدة مف قطع الغي 1314مميوف سنتيـ إلى جانب حجز  57المالية مبمغ 

التشرؼ عمى   مميوف سنتيـ، رجاؿ الجمارؾ فرضوا خبلؿ التي تشرؼ 216والتي تجاوز سعرىا 
نيايتيا طوقا جمركيا جعؿ الميربيف يتييوف في المسالؾ التي اعتادوا عمييا ومنيـ ميربو 

جائر خرطوشة س 16443السجائر الذيف فشموا في تمرير شحنات ىامة مف التبغ بكمية بمغت 
وحدة ألكياس الشمة الفارغة التي حاوؿ الميربوف إدخاليا لترويج  051333أجنبية المنشأ وكذا 

كمغ مف مادة المعسؿ المستعممة في  236"شمة" مقمدة في األسواؽ باإلضافة إلى حجز 
مميوف سنتيـ، ىذا ونجحت المصالح  163مميار سنتيـ و 1"الشيشة" وقدرت المحجوزات بمبمغ 

مميوف  133مميار و 0وحدة مشروبات كحولية مف أصناؼ مختمفة بمبمغ  7541حجز  ذاتيا في
كمغ مف الحديد  23113سنتيـ، الكمائف التي وضعتيا مختمؼ الفرؽ الجمركية مكنت مف حجز 

 مميار سنتيـ  1150المستعمؿ في البناء والذي قدرت قيمتو بػ
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مميوف سنتيـ مف نفايات النحاس التي  51إضافة إلى إحباط عمميات متفرقة لتيريب ما قيمتو 
كمغ، مصادر النصر كشفت في عرضيا لمحصيمة السنوية عف حجز  12233بمغت كميتيا 

 557كمغ مف رـز الشيفوف بمبمغ مالي قدر بػ 111454وحدة مف المبلبس الميربة و 72651
 14وحدة مف األدوات الرياضية وألعاب األطفاؿ بقيمة  1006ى حجز مميوف سنتيـ باإلضافة إل

كمغ مف مادة نترات البوتاسيـو  2675مميوف سنتيـ، ومف بيف أخطر المواد المحجوزة تـ ضبط 
خرطوشة لبنادؽ صيد مف أعيرة نارية  4056التي تدخؿ في تركيب المتفجرات مع حجز 

مميوف سنتيـ، كما تـ  6551قدر مبمغيا إجماال بػكبسولة فارغة لمخراطيش والتي  373مختمفة 
مميار سنتيـ، الحصيمة كشفت كذلؾ عف  155وحدة مفرقعات بمبمغ مالي قدر بػ 15174حجز 

 2.2مميار سنتيـ منيا  252معالجة عديد القضايا في مجاؿ مخالفة الصرؼ وتـ حجز ما قيمتو 

عبارة عف كميات مف معدف الفضة الميربة مميار سنتيـ مبالغ مالية بالدينار الجزائري والبقية 
عمبة مف األدوية التي بمغت قيمتيا  2771كمغ، كما تـ ضبط 1504657التي قدر وزنيا بنحو 

وحدة مف األواني المنزلية بقيمة  0121مميار سنتيـ، مصالح الجمارؾ حجزت كذلؾ  150المالية 
مميوف سنتيـ، واستعاف الميربوف  111وحدة مف مواد التجميؿ بقيمة  15114مميوف سنتيـ و 13
مميار سنتيـ،  7540وسيمة نقؿ لتيريب بضائعيـ وقدرت قيمة المركبات المحجوزة بنحو  132بػ

مميار سنتيـ  03مصالح المديرية الجيوية لمجمارؾ قدرت القيمة المالية لممحجوزات بنحو 
 .مميار سنتيـ 021وفرضت غرامات مالية مضاعفة عمى الميربيف قدرت إجماال بأزيد مف
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ٔفً يعشع حذٌثّ أشاد َائة يذٌش يكافحح ذٓشٌة انًخذساخ تانجًاسن  (5)

انجضائشٌح ُْاد أسصلً تذٔس أسالن انجًاسن فً حًاٌح االلرظاد انٕؽًُ يٍ خالل 

يكافحح انرٓشٌة عثش يخرهف انحذٔد ٔ انًٕاَئ يشٍذا تكفاءاخ ٔ خثشج انفشق انعايهح 

ٌ انجًاسن انجضائشٌح انرً ذحرفم فً انًٍذاٌ 5ٔ فً سٍاق يرظم أكذ انًرحذز راذّ أ

ٔاكثد انرطٕساخ انحاطهح  جاَفً يٍ كم سُح لذ  14انٍٕو تٍٕيٓا انعانًً انًٕافك ل

 االحرفالعهى ْزا انجٓاص ٔ ذطٕس انجشًٌح عثش انعانى ،كًا أٔػح أسصلً ُْاد أٌ 

ياخ تانٍٕو انعانًً نهجًاسن سٍماو ْزِ انسُح تٕالٌح انطاسف ذحد شعاس "ذثادل انًعهٕ

 يٍ أجم ششاكح ٔ ذٕاطم أفؼم " ٔ ْزا تانرُسٍك يع عذج ششكاء

ٔفًٍا ٌخض ذزنٍم انرعايالخ انجًشكٍح لال انًرحذز راذّ إٌ انجًاسن انجضائشٌح . (6)

ذعرًذ  أطثحد ذحاسب كم إَٔاع انرٓشٌة ٔ ٔذثٍٍغ األيٕال ْٔزا تاذخار إجشاءاخ 

شص يظانح انجًاسن عهى عهى انركُٕنٕجٍا انحذٌثح يشٍشا فً انٕلد راذّ إنى ح

                                                     ذٕفٍش خذيح أفؼم نهًرعايهٍٍ االلرظادٌٍٍ

                                         

ٔ تهغح األسلاو ٔلف أسصلً ُْاد عُذ حظٍهح حجض انجًاسن فًٍا ٌخض انرٓشٌة  (7)

أنف 633ؽُا يٍ انمُة انُٓذي ٔ أصٌذ يٍ  40 أكثش  ٔ انرً تهغد حجض 1310نسُح 

نرش يٍ انثُضٌٍ ًْٔ أسلاو ٔطفٓا انًرحذز راذّ تانًخٍفح، يشٍشا إنى أٌ ظاْشج 

 انرٓشٌة عشفد ذضاٌذا يماسَح تانسُٕاخ 

 انًاػٍح5 (8)
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 12/25/2214ارزقي لالذاعة الوطنية بتاريخ تيريب المخدرات ىناد  تصريح مدير العام لمكافحة (1)
 
 

ـــاتمةخــــــــــــــــــ  



   
 

 
  

 

نخلص إلى إن آلٌة المصالحة تعد أداة سرٌعة و فعالة لتحصٌل حقوق الخزٌنة العمومٌة عن 

 طرٌق إدارة

الجمارك لكن كانت لتكون هده األداة أكثر فعالٌة لكون أنها عملت بالتوازي مع الهٌئة  

القضائٌة حٌث التمسنا مٌدانٌا أن هذه األخٌرة تعد أداة تنفٌذ بعدي ) فً مسألة اإلكراه البدنً ( 

و هذا ما ٌبرر من جانب أخر انفراد إدارة الجمارك فً كل إجراءات المصالحة أي القبلٌة و 

مبدئٌا هذا من دواعً تخفٌف عبئ العمل و الضغط على الجهاز القضائً و تفادٌا لٌبطئ 

اإلجراءات إال أنه ٌبقى إشكال مطروح وهو أن الصالحٌات المخولة فً نظام المصالحة تبقى 

 تخٌف بعض مسئولً إدارة الجمارك فً  اإلغراض شخصٌة 

ركٌة مقارنة بنظٌرتها ) القضائٌة و بالرغم من ذلك إلى أن وضوح معالم المصالحة الجم

 المعقدة اإلجراءات (.

من ق ج حٌث تقلص مجاله أكثر   بخاصة   بعد  265جاء من خالل تعدٌل نص المادة 

المتعلق بمكافحة التهرٌب ؟  56-55صدور األمر   

منه التً تنص على إجراء المصالحة فٌما ٌتعلق بجرائم التهرٌب و  21و إلى إلغاء المادة 

الً أصبحت المصالحة محصورة فً المخالفات و جنحة واحدة فحسب.بالت  

 لٌصبح مجال تطبٌقها ضٌق عكس ما كان علٌه فهل ستكون هذه اإلجراءات الردعٌة 

 مع قانون التهرٌب ناجعة نخاعة المصالحة فً حل النزاعات مستقبلٌا خاصة مع االنفالت 

 الحاصل فً دول الجوار.

 

 

 

 

 



   
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 
  

معالجة ملف منازعة جمركٌة محل صلح فترة تواجدنا بالتربص دراسة حالــــــــــــــــــــة )

(2514ماي  12/13/14التطبٌقً لالنجاز المذكرة   

 

 .57/251/52/2551رقم  دراسة تحليلية ملف منازعة

 هوٌة المتهم    ب/م ل.-

 من دون اثباتات قانونٌة .تكٌٌف المخالفة    حٌازة بضاعة أجنبٌة الغراض تجارٌة -

 طبٌعة البضاعة    سجائر اجنبٌة .-

 دٌنار جزائري . 75.555.55قٌمتها    -

 .8694-184-25رقم 25وسٌلة النقل    سٌارة من نوع رونو -

 دٌنار جزائري .84.821.55قٌمتها  -

 دٌنار جزائري . 639.284.55العقوبات المالٌة  -

 عرض موجز لوقائع القضية 

 على الساعة الثانٌة صباحا . 55/51/2551و ساعة الحجز تارٌخ -

 جنوبا الشقة بسكرة . 53مكان الحجز الطرٌق الوطنً رقم -

القائم بالحجز )دورٌة /حاجز /كمٌن /تفتٌش منزلً( استنادا الى محضر الحجز المحرر من  -

بالمكان  طرف سرٌة امن الطرقات للدرك الوطنً بسكرة اثناء قٌامهم خاصة بشرطة المرور

ٌقودها المدعو ب/ م ل و بعد المراقبة و  25المسمى الشقة تم توقٌف سٌارة من نوع رونو 

التفتٌش عثرو على متنها على كمٌة من السجائر األجنبٌة دون إثباتات قانونٌة تم حجز 

 البضاعة ووسٌلة النقل.

 .16/51/2551تارٌخ اٌداع الشكوى -

 18/56/2551تارٌخ جلسة المحكمة -

نطوق الحكم  حكمت المحكمة حال فصلها فً قضاٌا الجنح علنٌا و حضورٌا ابتدائٌا بما م-

من قانون الجمارك و الحكم علٌه بغرامة قدرها ستمائة  326-324نسب الٌه طبقا للمواد 

د ج ( مع 639.284.55وتسعة و ثالثون ألف و مائتا و أربعة و ثمانون دٌنار جزائري )

 ت وتحمٌل المدان المصارٌف القضائٌة .األمر بمصادرة المحجوزا

 .26/56/2551تارٌخ االستئناف من طرف المتهم بتارٌخ -

 .26/12/2551تارٌخ جلسة المجلس -

 منطوق القرار  قرر المجلس علنٌا حضورٌا نهائٌا -

فً الشكل قبول استئناف المتهم فً الموضوع  تاٌٌد الحكم المستأنف مبدئٌا و تعدٌله بخفض -

إلى مبلغ مائة وخمسون ألف دٌنار مع أحقٌة صاحب السٌارة باسترداد الغرامة 

السٌارة،المصارٌف على المدان وحددت مدة اإلكراه البدنً بحدها األقصى تارٌخ الطعن من 

 . 56/59/2554تارٌخ قرار المحكمة العلٌا  31/12/2551طرف المصلحة بتارٌخ 



   
 

 
  

ا بقبول الطعن شكال وبتأسٌسه موضوعا منطوق قرار المحكمة العلٌا تقضً المحكمة العلٌ

وبنقض إبطال القرار المطعون فٌه وبإحالة القضٌة أمام نفس المجلس بتشكٌلة مختلفة للبت فٌها 

 من جدٌد طبقا للقانون فً الدعوى الجبائٌة فحسب وبتحمٌل المطعون ضده مصارٌف الدعوى.

  18/15/2555تارٌخ القرار بعد اإلحالة 

المجلس علنٌا حضورٌا للطرف المدنً وغٌابٌا للمتهم ونهائٌا فً الشكل  منطوق القرار: قرر

قبول الترجٌع بعد النقض واإلحالة فً الموضوع :فً الدعوى العمومٌة تأٌٌد الحكم المستأنف 

مبدئٌا وتعدٌله بإضافة مصادرة المبلغ المدفوع كضمان لرفع الٌد عن السٌارة وتحمٌل المرجع 

 وتحدٌد مدة اإلكراه البدنً بحدها األقصى . ضده المصارٌف القضائٌة

 .53/51/2556معارضة المتهم : بتارٌخ 

 .21/52/2556تارٌخ القرار بعد المعارضة : 

منطوق القرار :قرر المجلس علنٌا وحضورٌا ونهائٌا فً الشكل قبول المعارضة  فً موضوع 

معارض المصارٌف القضائٌة : فً الدعوى الجبائٌة فقط تأٌٌد القرار المعارض فٌه وإلزام ال

 وتحدٌد مدة اإلكراه البدنً لحدها األقصى .

 .28/52/2556تارٌخ الطعن بالنقض:من طرف المصلحة والمتهم 

 تارٌخ ورقم إرسال الملف من المجلس إلى المحكمة العلٌا:

 ضيةالق تحليل

 

 من الناحٌة الشكلٌة إجراءات التقاضً كانت مطابقة للقانون.

فً  18/152555الموضوعٌة :عند الرجوع إلى منطوق القرار المؤرخ فً من الناحٌة 

الدعوى الجبائٌة تطرق لها وعند استخراجه لم ٌتطرق إلى الدعوى الجبائٌة إلى الدعوى 

 العمومٌة .

فً الدعوى  18/15/2555رأي القائم بالدراسة : عند الرجوع الى منطوق القرار المؤرخ فً 

استخراجه لم ٌتطرق الى الدعوى الجبائٌة بتأٌٌد القرار المعارض فٌه الجبائٌة تطرق لها وعند 

والقرار فٌه خطا عوض كتابة الدعوى الجبائٌة تم كتابة الدعوى العمومٌة وعلٌه تم رفع طعن 

 بالنقض تفادٌا لآلجال القانونٌة.

 

 

 

 

 

 



   
 

 
  

 قــــــــــــــــــــائمة المراجــــــــــــــــع

 

المتضمنة تعدٌالت على المادة   27/12/2512الصادرة بتارٌخ  72العدد الجرٌدة الرسمٌة  -1

المتعلقة بالمصالحة الجمركٌة  265  

المتضمن قانون الجمارك المتمم و المعدل  1979ٌولٌو  59المؤرخ فً  79/57القانون رقم -2

منه. 265ال سٌما المادة   

الفات التشرٌع و التنظٌم المتعلق بمخ 1996ٌولٌو  59المؤرخ فً  96-22األمر رقم -3

 الخاصٌن بالصرف و حركة رؤوس األموال من و إلى الخارج .المعدل و المتمم.

و المتعلق بمكافحة التهرٌب  2555/أغسطس /23المؤرخ فً  55/56األمر -4  

المتضمن تنظٌم المصالح  16/53/1991المؤرخ فً  91/76المرسوم التنفٌذي رقم -5

سٌرها الخارجٌة إلدارة الجمارك و  

المحدد انشاء 1999/أغسطس/ 16المؤرخ فً   99/195المرسوم التنفٌذي رقم-5  

 لجنة المصالحة تشكٌلها و سٌرها

المتضمن التصدٌق على النظام الداخلً للجنة  2512/ 19/51المؤرخ  فً   26مقرر رقم -2

 الوطنٌة  للمصالحة .

27/54/1998.الصادر بتارٌخ  225/م ع ج /م 95مقرر رقم -3  

 المتضمن قمع مخالفات عدم الوفاء بااللتزامات المكتتبة 

من قانون  265المتعلق بكٌفٌات تطبٌق المادة  19/59/1999المؤرخ فً 353منشور رقم -4

 الجمارك

المتضمن امتناع المخالف  15/52/1993الصادر بتارٌخ  672/منشور رقم 5  

)المصالحة الجمركٌة( 265/قانون الجمارك المادة 6  

)عقد المصالحة عقد مدنً (  119نون المدنً المادة قا-7  

  45/41/42قانون العقوبات المواد -8

5احسن بوسقٌعة المنازعة الجمركٌة دار هومة للنشر الجزائر ط-9  

2558/2559احسن بوسقٌعة , قانون الجمارك منشورات بٌرتً دالً ابراهٌم الجزائر -15  

الجزائٌة بوجه عام و المادة الجمركٌة بوجه خاص احسن بوسقٌعة, المصالحة فً المواد  -11

ط 2551الدٌوان الوطنً لالشغال التربوٌة الجزائر   

ابتسام القرام,  المصطلحات القانونٌة فً التشرٌع الجزائري قصر الكتاب البلٌدة الجزائر -12  

نه احمد محمد محمود خلف ,  الصلحو  اثره فً انقضاء الدعوى الجنائٌة و احوال بطال-13

 دار الجامعة الجدٌدة االزاراٌطٌة االسكندرٌة مصر 

محمد صبري السعدي الواضح فً شرح القانون المدنً دار الهدى عٌن ملٌلة -14  



   
 

 
  

2558الجزائر   

كمال حمدي جرٌمة , التهرٌب الجمركً و قرٌنة التهرٌب منشاة المعارف مصر القاهرة -15

1999 

2ط 2558دارٌة دار هومة الجزائر شفٌقة بن صاولة الصلح,  فً المادة اال-15  

نبٌل صقر و عز الدٌن قمراوي الجرٌمة المنظمة)التهرٌب تبٌٌض االموال المخدرات فً -16

2558التشرٌع الجزائري( الجزائر   

عبد الوهاب لطرش , جرٌمة التهرٌب الجمركً مجلة الفكر القانونً العدد الرابع -17  

.2556المادة الجمركٌة مدكرة المدرسة العلٌا للقضاءعبٌدات هللا بوناب ,  المصالحة فً -18  

.2556خٌر الدٌن عبادلً,  المصالحة الجمركٌة المدرسة الوطنٌة لالدارة  -19  

نادٌة بن طاجٌن,  مذكرة تخرج ضباط الرقابة المدرسة العلٌا للجمارك السٌنٌا وهران  -25

2557.  

.2558العلٌا للجمارك السٌنٌا وهران  حمٌدة عبود , مذكرة تخرج ضباط الرقابة المدرسة -25  

.2553جمٌلة حفاص , مذكرة تخرج مدرسة ضباط الفرق للجمارك مخادمة ورقلة  -21  

.2556العٌد سعادنة , االثبات فً المواد الجمركٌة  مدكرة دوكتوراه جامعة باتنة   -22  

ماستر جامعة  سمٌة صغٌري , التسوٌة عن طرٌق المصالحة فً المادة الجمركٌة  مذكرة -23

.2551محمد خٌدر بسكرة   

لمٌاء نورالدٌن , و سامٌة نواري حجٌة,  المحاضر الجمركٌة فً اإلثبات الجنائً  -24  

.2558مذكرة لٌسانس جامعة بسكرة   

تصرٌح المدٌر العام للجمارك للتهرٌب و المخدرات هناد اإلذاعة الوطنٌة بتارٌخ  -25

12/55/2514 .  

. 12/55/2514مقال بجرٌدة النصر بتارٌخ  – 26  
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  2ص-----------------------تعريف االصطالحي و المغوي   :أوال و ثانيا

 3ص---------------------------------------المعنى األول أ/ 

  4ص ------------------------------------ب / التعريف الفقيي 

  5ص-------------------------------ثانيا عقد المصالحة/ عقد مدني

  8ص -----------------------------الفرع الثاني: خصائص المصالحة 

  9/11ص----------------------------المطمب الثاني : أشكال المصالحة 

  11ص ----------------------متابعات القضائية كسبب إنياء ال :  المصالحة

 13ص----------------------لتاريخي لممصالحة التطور ا  :المبحث الثاني

 14ص------------------------لتشريع السابق في ظل ا:  المطمب االول

 15ص------------------------ظل التشريع الحاليفي : المطمب الثاني

 18ص ---------------------القانونية لممصالحة  الطبيعة :المطمب الثالث



   
 

 
  

 21ص --------------------اليدف من تحديد الطبيعة القانونية               

  24ص ---------------: شروط و إجراءات المصالحة الجمركية  المبحث الثاني

  24ص ------------------------: الشروعية الموضوعية  المطمب االول

  25ص ----------------------------: شروط االجرائية  المطمب الثاني

  26ص ------------------------المطمب الثالث : اثار المصالحة الجمركية 

  28ص ----------------------: ىيئات تنفيذ عقد المصالحة  القصل الثاني

 28ص ------------------------------: ىيئات التنفيذ  المبحث األول

 28ص -----------------مصالحة : األشخاص المأىون جراء ال المطمب االول

  29ص -----------------------: تكوين المجان المصالحة  المطمب الثاني

 31ص ---------------------- اآلجال: سير عمل المجان و  الثالث بالمطم

 31ص ---------------: المخول ليم التصالح مع ادراة الجمارك  المطمب الرابع

  37ص -----------------------------مرتكب المخالفة  الفرع األول :

  38ص ---------------------: الشريك و المستفيد من الغش  الفرع الثاني

  41ص -----------------------------: المسؤول المدني الفرع الثالث 

  43ص --------------------: تنفيذ و بطالن عقد المصالحة  المبحث الثاني 

  43ص -----------------: تنفيذ عقد المصالحة من المخالف  المطمب االول
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