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مخططإقصادىامةتمثمتأساسافيالتوجومناقتصاديةلقدعرفتالجزائرتحوالت
إلى إداريا اقتصادوموجو والحرية المنافسة عمى الذييعتمد ،وتحريراالقتصاديةالسوق

الوطنية المؤسسات في الممثمة الدولة قبل من محتكرة كانت أن بعد الخارجية التجارة
قميميةكبرىمثلمحاولتيا إلىاالنضمامالعموميةالمختصة،كماعرفتتحدياتعالميةوا 

( لمتجارة العالمية أوOMCالمنظمة المغاربي سواء اإلقميمي التعاون تنشيط وكذا ، )
يإطارالعالقاتالثنائيةوالمتعددةاألطرافلتطويرالمبادالتوالشراكةبينياالمتوسطيف

وأمامىذاالتطورالكميوالنوعيفيالمبادالتالتجاريةاالقتصاديينوبينمختمفالشركاء
التحوالت الخارجوكذا الجماركاالقتصاديةمع الضروريتكييفإدارة باتمن والقانونية

الوطنيمناالقتصادطور،باعتبارأنياتمعبالدوراألساسيفيحمايةلمسايرةىذاالت
جيةوتحصيلالحقوقوالرسومالجمركيةلمخزينةالعمومية.



مع تعامميا في وفعالية مرونة أكثر وسائل إنشاء و إيجاد في التكييفيكمن وىذا
 الناالقتصاديينالمتعاممين الخدمات تقديم حيث رفعمن وكذا الالزمة والتسييالت وعية

الحواجزالبيروقراطية،وذلكبضمانالمساواةبينالقطاعالوطنيواألجنبيمنجيةوبين
القطاعالعاموالخاصمنجيةأخرى.

، وتسييالتالزمة خدماتنوعية تقديم في ناجعة و فعالة وسائل إيجاد ُميمًا كان فإذا
وسائلأ إيجاد التيأصبحمناألىم المخالفاتوالجرائم ونجاعةمنأجلقمع كثرفعالية

وسيارات المراقبة أجيزة في تثمثل مادية وسائل كانت سواء ، الميدان ىذا في ترتكب
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 ... منحيثالتكييفوتسميطالعقابوغيرىا،المطاردة وفعالة مالئمة قانونية وسائل أو
تكبة.الالزمحسبدرجةخطورةالمخالفةالجمركيةالمر

وأمامالتزايدالمستمرلممبادالتالتجاريةمعالخارجوتنوعياتزدادالمخالفاتالجمركية
وتزدادالمنازعات،لذاباتمنالضرورياإلىتمامبإجراءاتمتابعةىذهالمنازعات،وذلك
عن وذلك الجمركية والمصادرات والغرامات الرسوم و الحقوق تحصيل إجراءات بتسييل

ناستمزماألمرولميطمبالمخالفذلك،فبتسييلوتوضيحطريقإد اريىوالمصالحةوا 
اإلجراءاتأمامالقضاء.

؟الجمركيةنازعةماىيمختمفاإلجراءاتالمنتيجةفيالمواإلشكالالمطروحىو:

.22/09/1898الصادربتاريخ89/10خاصةعمىضوءقانون
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 المبحث األول
 ماىية الجريمة الجمركية

 
 المطمب األول : تعريف الجريمة الجمركية و أركانيا 

 الفرع األول : تعريف الجريمة الجمركية     
نأتي في مستيؿ عرضنا ىدا بالتطرؽ إلى احد الموضوعات اليامة إال وىو المنازعة 

بيف طرفيف وبغض النظر عف ىاديف الطرفيف تسعى  خالؼفالمنازعة بشكؿ عاـ ىي 
 (1)جية ثالثو لفض النزاع بطرؽ عده سنأتي إلى تفصيميا الحقا.

مف قانوف الجمارؾ عمى أف المخالفة الجمركية ىي  5مف المادة 11ومنو  لقد نصت الفقرة 
رؾ كؿ الجريمة مرتكبة مخالفة أو خرقا لمقوانيف و األنظمة التي تتولى إدارة الجما

تطبيقيا و التي ينص ىذا القانوف عمى قمعيا "، وىو نفس التعريؼ جاءت بو المادة 
مكرر مف قانوف الجمارؾ ، مع العمـ أف ىذا التعريؼ  المكرر في قانوف  240
حيث كاف التعريؼ متروكا لمفقو، حتى  79/07لـ يكوف موجودا في القانوف  98/10

قارنة مع التطور الحاصؿ في مجاؿ ال نضع حائال دوف تطور الفكر الجنائي م
 (2)الجرائـ، وىو المنياج الذي سار عميو المشروع الجزائي في القانوف العاـ.

منو جاء  مكرر 240والمادة   5مف المادة  11في الفقرة  98/10ولكف قانوف الجمارؾ 
ليحدد نطاؽ تطبيؽ قانوف الجمارؾ مف حيث الموضوع ، أو بمعنى آخر جاء ليحدد 
مجاؿ اختصاص إدارة الجمارؾ في المتابعات لألشخاص المخالفيف ،حيث يمتد 
اختصاص إدارة الجمارؾ في ىذا المجاؿ إلى مختمؼ المخالفات التي يقـو بيا 

، سير إدارة الجمارؾ عمى تطبيقيات األشخاص لمختمؼ القوانيف و األنظمة التي
 بشرط أف ينص قانوف الجمارؾ عمى قمع ىذه الجرائـ والمخالفات.

ومالحظة شكمية أخرى نستخمصيا مف ىذا التعريؼ التشريعي، ومف خالؿ كؿ نصوص 
لـ يذكر الجريمة الجمركية واستبدليا بالمخالفات  98/10قانوف الجمارؾ بعد تعديؿ 

مف قانوف الجمارؾ "...كؿ  5مف المادة  11جاءت بيا الفقرة  الجمركية عدا تمؾ التي
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جريمة مرتكبة.." فيؿ يعتبر ىذا تراجعا عنيا ومحاولة التخفيض مف الطابع الجزائي 
 (1)لمجريمة الجمركية ؟ أـ أنيا مجرد استبداؿ عفوي.

مف قانوف الجمارؾ عند تقسيميا لمجرائـ الجمركية  318ومف جية أخرى وحسب المادة 
 والتي تسمى المخالفات الجمركية فيي تقسميا إلى مخالفات جمركية وجنح جمركية.

وكاف  مف األجدر أف تسمى المخالفات الجمركية بمفيوميا الواسع جرائـ جمركية والتي 
ىو معموؿ بو في قانوف  بدورىا تنقسـ إلى مخالفات جمركية وجنح جمركية مثؿ ما

ف كاف ىذا  27في مادتو  08/06/1966الصادر بتاريخ  66/156العقوبات  ، وا 
يطرح في النص الفرنسي ؟ حيث يسمي المخالفة الجمركية بمفيوميا  اإلشكاؿ ال

"  في حيف تسمى المخالفات الجمركية بمفيوميا الضيؽ  infractionالواسع
contraventions ويسمى الجنح " délits وكاف مف األجدر أف يتبع نفس التمييز
 (2)حتى يزيؿ أي لبس.في النص العربي 

ولقد أعطى الفقو لمجريمة بوجو عاـ تعريفا أصبح متفؽ عميو وىو أف الجريمة ىي ذلؾ 
 تدبير النشاط غير المشروع سواء بعمؿ أو امتناع عف عمؿ يقرر لو القانوف عقوبة أو

 احترازي ويأتيو الشخص عف عمد أو إىماؿ.
فة عامة تقـو عمى ثالث أركاف:  الركف ومف خالؿ ىذا التعريؼ يتضح لنا بأف الجريمة بص

 (3)المادي، الشرعي و المعنوي.

 الفرع الثاني: أركان الجريمة الجمركية 
إف الجريمة الجمركية تمتقي مع الجريمة في القانوف العاـ مف حيث الركف المادي و الركف 
الشرعي لكف ىناؾ اختالؼ بينيما فيما يخص الركف المعنوي الذي لو طابع خاص 

ي الجريمة الجمركية؛ حيث سنتطرؽ إليو بنوع مف التفصيؿ مقارنة مع الركنييف ف
 اآلخريف.

 الركن الشرعي: -أ
يرتكز ىذا  الركف عمى مبدأ ال جريمة وال عقوبة أو تػػدبير  أمف بغير قانوف وىو المبدأ 

مف قانوف  العقوبات، ويقصد بذلؾ تمؾ الصفة غير  01الذي نصت عميو المادة 
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ة  لمفعؿ أو ذلؾ التكييؼ و العقوبة  المقابمة لو، بحيث تكوف  ىناؾ شرعية المشروع
لمعقوبات المقررة،ومنو ال يجوز تجريـ فعؿ إال بنص قانوني  صراحة وكذا نفس 

 الشيء  بالنسبة لمعقوبة.
ضافة إلى ىذا المبدأ العاـ المنصوص عميو في المادة  مف قانوف العقوبات نجد قانوف  01وا 

أو  05في المادة  11ي تناولو لتعريؼ المخالفات الجمركية سواء في الفقرة الجمارؾ ف
مكرر منو أنيا خرقا لمقوانيف و األنظمة التي تتولى إدارة الجمارؾ 240في المادة  

تطبيقيا "والتي ينص ىذا القانوف عمى قمعيا "؛ومف ىذا نستنتج أف الركف الشرعي في 
يف التي تطبقيا إدارة الجمارؾ بشرط أف يكو ف الجريمة الجمركية ىو مخالفة القوان

 منصوص عمى العقوبة في قانوف الجمارؾ.
 الركن المادي:-ب

الركف المادي ىػو مجمػؿ الػوقػائع والعنػاصػر المادية التي يتطمبيا القانوف لكي يعتبر أف 
 ىناؾ جريمة قد وقعت وما يستمـز قياـ الواقعة اإلجرامية في شكؿ مادي ظاىر، فينا
مبدئيا ال يجـر التفكير في الجريمة ، و يتمثؿ ىذا الشكؿ في صورة أداء أو امتناع 
عف عمؿ مخالؼ لمقوانيف والتنظيمات و الذي يقرر لو القانوف عقوبة أو تدبير 

 (1)احترازي.
 الركن المعنوي:-ج

يمكف أف ننظر إلى الركف المعنوي في الجريمة الجمركية مف زاويتيف مختمفتيف، فمف 
الناحية األولى يمكف النظر إليو مف زاوية كونو أداة فنية تؤدي وظيفة معينة مسندة 
إلييا طبقا لمسياسة الجزائية المتبعة و ىي حتما متغيرة ،ومف ناحية ثانية اليبدو  

خارج المفاىيـ األساسية التي يستند إلييا في وجوده  ممكف الكالـ عف ىذا الركف
والتي تدور كميا حوؿ محور أساسي ىو اإلدارة ، والشؾ أف ىذه النظرة المزدوجة 
تسمح لنا بأف نميز بوضوح بيف اإلذف باعتباره المظير المتغير في الركف المعنوي ، 

اسو المسائؿ المتعمقة و اإلسناد باعتباره المظير الثابت فيو ،و يشمؿ اإلسناد وأس
باإلدراؾ والحرية وما يدور حوليما مف مفاىيـ ، و اإلسناد بكؿ مكوناتو ال بد مف 

 (.01توافره  دائما ميما كاف نوع الجريمة محؿ االعتبار بما فييا الجريمة الجمركية )
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ذا كاف اإلسناد في الركف المعنوي لمجريمة البد مف توفره يبقى اإلشكاؿ في اإلذناب ، وا 
والمبدأ المتعارؼ عميو في القانوف الجمركي ىو أف المسؤولية الجزائية في المادة 

مف قانوف  281الجمركية تقـو بغض النظر عف الركف المعنوي حسب المادة 
الجمارؾ ، ويقصد بو ىنا اإلذناب والمظير المتغير في الركف المعنوي وىذا كما 

 .ذكرنا يتغير حسب السياسة الجزائية المتبعة
ذا كانت الفقرة  يجوز  مف قانوف الجمارؾ قد نصت عمى أنو ال 281مف المادة  1وا 

ضافة إلى ىذا المبدأ ، العاـ نجد أنو  لمقاضي تبرئة المخالفيف استنادا إلى نيتيـ " وا 
في مواطف أخرى أعتمد المشرع ىذا المبدأ عمى بعض األفعاؿ المادية مثؿ ما نصت 

جمارؾ التي تنص عمى أف "... يعتبر ربابنة مف قانوف ال 304عميو المادة 
 السفف...مسؤوليف عف جميع أشكاؿ السيو ...".

مف قانوف الجمارؾ :"...كؿ سيو أو عدـ صحة..." أي  319وما نصت عميو المادة 
إضافة إلى تطبيؽ مبدأ عدـ األخذ بعيف االعتبار الركف المعنوي في الجرائـ  

 (1)رائـ السيو و اإلىماؿ.الجمركية العامة  نجده خصصيا في ج
ف كاف عدـ االعتداد بحسف النية لتبرئة  المتيميف المنصوص عمييا في الفقرة  مف  1وا 

مف قانوف الجمارؾ إاّل أنو يمكف اعتبار حسف النية كظرؼ مف الظروؼ  281المادة 
مف قانوف الجمارؾ غير أنو إذا رأت  281مف المادة  2المخففة وىذا حسب الفقرة 

 لحكـ إفادة المخالفيف بالظروؼ المخففة يجوز ليا أف تحكـ بما يأتي:جيات ا
مف قانوف  53: تخفيض العقوبة وفقا ألحكاـ المادة فيما يخص عقوبات الحبس -أ 

العقوبات  وىذه المادة تمثؿ وحدىا القسـ الخاص الذي يتضمف الظروؼ المخففة في 
وف الجمركي مف حيث التخفيؼ مف القانوف العاـ ىي نفسيا الظروؼ المخففة في القان

ينطبؽ مف ىذه المادة عمى الجرائـ الجمركية إاّل كوف العقوبة المقررة  العقوبة : وال
قانونا ىي الحبس المؤقت أو الغرامة تعيف في جميع الحاالت تخفيض مدة الحبس 

 دينار . 05إلى يـو واحد و الغرامة إلى 
ضافة إلى ما نصت عميو المواد  مف قانوف الجمارؾ في تحديد مدة الحبس  ،325ىذا وا 

حيث تركت التقدير لمقاضي و اكتفى المشرع بتحديد المدة الدنيا والقصوى لعقوبة 

                                                           
 .1998/  1997لنيؿ الدكتوراه  ،رسالةخصوصيات القانون الجمركي،  المجيد زعالنيعبد  -1
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مف قانوف   53الحبس والقاضي يقـو بالحكـ وفقا لمظروؼ المخففة بعيدا عف المادة 
 . مف قانوف الجمارؾ281مف المادة  02العقوبات والفقرة 
  بات الجبائية :ب ( فيما يخص العقو 

يطبؽ في حاالت أعماؿ  إعفاء المخالفيف مف مصادرة وسائؿ النقؿ ، غير أف ىذا الحكـ ال
التيريب المتعمقة بالبضائع المحظورة عند االستيراد أو التصدير حسب مفيـو 

يطبؽ في حالة العود، إذف ىذا  مف قانوف الجمارؾ كما أنو ال 21مف المادة  01الفقرة
ما يخص اإلعفاء ورد ت عميو استثناءات فيما يخص البضائع المحظورة االستثناء في

ضافة إلى الفقرة  مف قانوف الجمارؾ  281مف المادة  02حظرا مطمقا وكذا العود وا 
ىناؾ حاالت يمكف االعتداد بيا عمى الركف المعنوي وحسف النية وىذا ما جاءت بو 

د عف وسيمة النقؿ التي يكوف مف قانوف الجمارؾ حيث سمحت برفع  الي 246المادة 
مالكيا حسف النية بدوف كفالة أو دفع قيمتيا عندما يكوف قد أبـر عقد نقؿ أو إيجار 
أو قرض إيجار يربطو  بالمخالفة وفقا لمقوانيف واألنظمة المعموؿ بيما أو حسب 

 تقاليد المينة .
  المطمب الثاني :أصناف الجرائم الجمركية :                

و  2005أوت  23المػػػؤرخ فػػػي  06 -05بدراسػػػة أحكػػػاـ قػػػانوف الجمػػػارؾ و األمػػػر        
و قػػػػانوف الماليػػػػة  328، 327، 326المتعمػػػػؽ بمكافحػػػػة التيريػػػػب الػػػػذي ألغػػػػى المػػػػواد 

ؽ ج ،  323الػذي ألغػى المػادة   2005 07/ 25المػؤرخ فػي  2005التكيميمي لسنة 
 التي كانت تنص عمى مخالفة التيريب.

 ول : المخالفات الجمركية الفرع ال 
جػػنح المكاتػػب و  ىػػي  الجػػرائـ التػػي  01مخالفػػات،  04يمكػػف تقسػػيـ الجػػرائـ الجمركيػػة إلػػى  

تضبط داخؿ المكاتب الجمركية، جرائـ التيريب )جنح تيريب و جنايات تيريب(. ىػي 
 05الجرائـ التي تضبط خارج المكاتب الجمركية، وىي الجرائـ التػي نػص عميػو األمػر 

 08/2005/ 23المؤرخ في  06/
 لمخالفات الجمركية ا 

 درجات.  4عمى  المخالفات موزعة
 .319: المادة 1الدرجة 
 .320: المادة 2الدرجة 
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 .321: المادة  3الدرجة 
 .322: المادة    4الدرجة 

 
 ج(  ق. 319مخالفة من الدرجة األولى )المادة    - أ

 األولى:مخالفات مف الدرجة تعتبر األفعاؿ التالية 
 سيو أو عدـ صحة البيانات التي تتضمنيا التصريحات الجمركية، -
عػػػدـ تقػػػديـ ربػػػاف السػػػفينة يوميػػػة السػػػفينة والتصػػػريح بالحمولػػػة إلػػػى أعػػػواف المصػػػمحة  -

الوطنيػػة لحػػراس الشػػواط ، فػػور الػػدخوؿ إلػػى المنطقػػة البحريػػة مػػف النطػػاؽ الجمركػػي، 
 ؽ ج. 53وعند أوؿ طمب، خرؽ ـ 

سػػػػػفينة التصػػػػػريحات بالحمولػػػػػة المعػػػػػدة لمتفريػػػػػ  و بمػػػػػؤف السػػػػػفينة عػػػػػدـ تقػػػػػديـ ربػػػػػاف ال -
وبالبضػػائع التػػي ىػػي فػػي حػػوزة الطػػاقـ وكػػؿ الوثػػائؽ األخػػرى التػػي قػػد تطالػػب بيػػا إدارة 

ساعة مف وصوؿ السفينة إلػى المينػاء، خػرؽ ـ  (24)الجمارؾ خالؿ األربع والعشريف 
 ؽ ج. 57

ئع فػػػػور وصػػػػوليا إلػػػػى مكتػػػػب عػػػػدـ تقػػػػديـ ناقػػػػؿ البضػػػػائع لمتصػػػػريح المفصػػػػؿ لمبضػػػػا -
 ؽ ج 61الجمارؾ،خرؽ المادة 

عػػدـ تقػػديـ تصػػريح مفصػػؿ بالتصػػميحات أو التجييػػزات التػػي أدخمػػت فػػي الخػػارج إلػػى  -
يومػػا   (15 )سػػفينة أو طػػائرة تحمػػؿ الجنسػػية الجزائريػػة،في ظػػرؼ الخمسػػة عشػػرة 

 ؽ ج 229الموالية لوصوليا إلى أحد مكاتب الجمارؾ،خرؽ أحكاـ المادة
 ريح مزور في تعييف المرسؿ إليو الحقيقي أو المرسؿ الحقيقي،كؿ تص -
 أشير، (3)عدـ تنفيذ إلتزاـ مكتتب، عندما ال يتجاوز التأخير المعايف مدة ثالثة  -
عدـ احتراـ المسالؾ و األوقات المحػددة، و كػذا المحػاوالت المعاينػة فػي مجػاؿ العبػور  -

ا تشػػػويو وسػػػائؿ الترصػػػيص أو دوف مبػػػرر مشػػػروع ، و التػػػي يكػػػوف ىػػػدفيا  أو نتيجتيػػػ
 األمف أو التعرؼ عنيا وجعميا غير صالحة.،

 ؽ ج. 43عدـ امتثاؿ سائؽ نقؿ ألوامر أعواف الجمارؾ وفقا لممادة  -
عػدـ االلتػػزاـ باألحكػػاـ التػػي تخػػوؿ و تسػػيؿ حػػؽ االطػػالع و اإلعػػالـ ألعػػواف الجمػػارؾ  -

 ؽ. ج، 48وفقا لممادة  
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ع التصريح المفصؿ فػي األجػؿ المنصػوص عميػو فػي عدـ احتراـ االلتزاـ المتعمؽ بإيدا -
مػػػف قػػػانوف الجمػػػارؾ، وكػػػذا االلتػػػزاـ المتعمػػػؽ برفػػػع البضػػػائع فػػػي األجػػػؿ  76المػػػادة

 مف قانوف الجمارؾ، 109المنصوص عميو في المادة 
د ج بالنسػػبة لخػػرؽ أحكػػاـ المػػادة  50000د ج و 25000غرامػػة جمركيػػة قػػدرىا  العقوبــة :
 ؽ ج 76

 2015مف  قانوف المالية لسنة  57حسب المادة 
  ق.ج( 3 02 مخالفة من الدرجة الثانية )المادة.  -ب 

ىي المخالفػات التػي يكػوف اليػدؼ منيػا أو نتيجتيػا الػتممص مػف تحصػيؿ الحقػوؽ و الرسػـو 
 يتعمؽ األمر عمى الخصوص بما يمي: .أو التغاضي عنيا

فػػػي التصػػػريحات  الػػػنقص غيػػػر المبػػػّرر فػػػي الطػػػرود أو نقػػػص فػػػي بيانػػػات الشػػػحف و -
 الموجزة، 

 عدـ الوفاء بااللتزامات المكتتبة كميا أو جزئيا، -
 أو المنشأ، التصريح الكاذب لمبضائع مف حيث النوع أو القيمة -
 استبداؿ بضائع موضوعة تحت نظاـ العبور خالؿ نقميا. -

يعاقب عمى المخالفات المذكورة أعاله بغرامة تساوي ضعؼ مبمػ  الحقػوؽ والرسػـو  العقوبة:
 المتممص منيا، أو المتغاضي عنيا.

 
  ق.ج( 321مخالفات من الدرجة الثالثة )المادة  -ج 

مخالفات تتعمؽ ببضائع محظورة أو خاضعة لرسـ مرتفع، ما عدا السالح، المخػدرات و  ىي
 الضائع المحظورة حظرا مطمقا و تتعمؽ خصوصا بما يمي:

 تقديـ عدة رـز أو طرود مغمقة كوحدة في التصريحات الموجزة، -
 المخالفات المعاينة عند المراقبة الجمركية لممظاريؼ البريدية، -
 ورة مف طرؼ المسافريف. التصريحات المز  -
 ق.ج(  322مخالفات من الدرجة الرابعة )المادة  -د 

ىػػي مخالفػػات تتعمػػؽ ببضػػائع غيػػر محظػػورة و غيػػر خاضػػعة لرسػػـ مرتفػػع، مرتكبػػة بواسػػطة 
 مزورة  :  أخرىوثائؽ  أوشيادات  أوفواتير 

 التصريحات المزورة مف حيث النوع أو القيمة أو المنشأ، -
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 .ي تعييف المرسؿ إليو الحقيقيالتصريحات المزورة ف -
 الفرع الثاني  : الجنح الجمركية 

 أول : جنح المكاتب 
 ق.ج( 305جنحة من الدرجة األولى )المادة  - أ

تتعمؽ ببضائع محظورة أو خاضعة لرسـ مرتفع تضػبط فػي مكاتػب أو مراكػز الجمػارؾ أثنػاء 
 و ىي عمى الخصوص: .عمميات الفحص أو المراقبة

 بضائع موجودة تحت مراقبة الجمارؾ، إنقاص -
البضائع المحظورة المكتشفة عمػى مػتف السػفف أو المراكػب الجويػة الموجػودة فػي حػدود  -

المػػوان  المطػػارات التجاريػػة، التػػي لػػـ يصػػرح بيػػا فػػي بيانػػات الشػػحف أو غيػػر المػػذكورة 
 في وثائؽ النقؿ،

السندات المذكورة فػي ؽ.ج و كذا الحصوؿ عمى تسميـ أحد  21مخالفة  أحكاـ المادة  -
نفس المادة ، أو محاولة الحصػوؿ عمييػا بواسػطة تزويػر األختػاـ العموميػة أو بواسػطة 

 تصريحات مزيفة أو بطريقة تدليسية أخرى، 
 كؿ تصريح مزور ىدفو أو نتيجتو التغاضي عف تدابير الحظر، -
ف التصػػػريحات المػػػزورة مػػػف حيػػػث نػػػوع أو قيمػػػة أو منشػػػأ البضػػػائع أو مػػػف حيػػػث تعيػػػي -

الحقيقػػػي عنػػػدما ترتكػػػب ىػػػذه المخالفػػػات بواسػػػطة فػػػواتير أو شػػػيادات أو  المرسػػػؿ إليػػػو
 وثائؽ أخرى مزورة،

التصػػػريحات المػػػزورة أو المحػػػاوالت التػػػي يكػػػوف ىػػػدفيا أو نتيجتيػػػا الحصػػػوؿ كميػػػا أو  -
جزئيػػا عمػػى اسػػترداد، أو إعفػػاء، أو رسػػـ مخفػػض أو أي امتيػػاز آخػػر يتعمػػؽ باالسػػتيراد 

 أو التصدير،
أو تفري ، بدوف ترخيص مػف مصػمحة الجمػارؾ، لمبضػائع المصػرح بحمولتيػا أو  شحف -

 .المدرجة قانونا في وثائؽ الشحف لمسفف و المراكب الجوية
البيػػع و الشػػراء و التػػرقيـ فػػي الجزائػػر لوسػػائؿ نقػػؿ مػػف أصػػؿ أجنبػػي دوف القيػػاـ مسػػبقا  -

أو وضػػػع لوحػػػات تػػػرقيـ مػػػف  بػػػاإلجراءات المنصػػػوص عمييػػػا فػػػي التنظػػػيـ المعمػػػوؿ بػػػو
 1.شأنيا أف توىـ بأف وسائؿ النقؿ ىذه قد سجمت قانونا بالجزائر

 .تحويؿ البضائع عف مقصدىا اإلمتيازي -
                                                           

 .1998-1997عبد المجيد زعالني، خصوصيات القانوف الجمركي، أطروحة دكتوراه،  - 1
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 جرائم التيريب   - ب

 ىو اجتياز البضائع لمحدود بطريقة غير شرعية خارج أي مراقبة جمركية. التيريب
 ؽ.ج المقصود بالتيريب كما يمي: 324تحدد المادة 

 إستيراد البضائع أو تصديرىا خارج مكاتب الجمارؾ، -
 تفري  و شحف البضائع غشا، -
 اإلنقاص مف البضائع الموضوعة تحت نظاـ العبور، -
اكتشػػاؼ بضػػائع محظػػورة أو مرتفعػػة الرسػػـ عمػػى مػػتف سػػفف فػػي المنطقػػة البحريػػة مػػف  -

 ؽ.ج(، 25النطاؽ الجمركي )خرؽ المادة
ي أعيػػػػد اسػػػػتيرادىا أو المعػػػػدة لمتصػػػػدير أو عػػػػدـ إحضػػػػار البضػػػػاعة المسػػػػتوردة أو التػػػػ -

المػادة  خػرؽإلعادة التصدير أماـ مكتب الجمارؾ قصد إخضػاعيا لممراقبػة الجمركيػة )
 ؽ.ج(، 51

عدـ إحضار البضائع المسػتوردة عػف طريػؽ الحػدود البريػة عمػى أقػرب مكتػب جمركػي  -
 (،ؽ.ج 60المادة  خرؽوعبر الطريؽ األقصر المباشر )

ويػػػة التػػػي تقػػػـو برحمػػػة دوليػػػة فػػػي غيػػػر المطػػػارات التػػػي توجػػػد فييػػػا ىبػػػوط المراكػػػب الج -
مكاتػػػب جمركيػػػة إال إذا أذنػػػت ليػػػا بػػػذلؾ مصػػػالح الطيػػػراف المػػػدني، بعػػػد استشػػػارة إدارة 

 ؽ.ج(، 62)خرؽ المادة  .الجمارؾ
تفريػػ  البضػػائع أو إلقائيػػا أثنػػاء الرحمػػة إال فػػي حالػػة أسػػباب قػػاىرة أو برخصػػة خاصػػة  -

 (،ؽ.ج 64المادة  خرؽبالنسبة لبعض العمميات ) مف السمطات المختصة
( و اآلتيػػػة مػػػف 1عػػػدـ توجيػػػو البضػػػائع الخاضػػػعة لمتػػػرخيص بالتنقػػػؿ ) انظػػػر الممحػػػؽ  -

داخؿ اإلقميـ الجمركي و التػي تػدخؿ المنطقػة البريػة مػف النطػاؽ الجمركػي، إلػى أقػرب 
 ؽ.ج(، 221مكتب جمركي لمتصريح بيا )خرؽ المادة 

الخاضػعة لرخصػة التنقػؿ و المرغػوب فػي رفعيػا مػف المنطقػة  عدـ التصريح بالبضػائع -
البريػػة مػػف النطػػاؽ الجمركػػي لػػدى أقػػرب مكتػػب جمركػػي مػػف مكػػاف الرفػػع )خػػرؽ المػػادة 

 1.ؽ.ج( 222

                                                           
 ، المديرية العامة لمجمارؾ1998مجمة الجمارؾ، عدد خاص، مارس  1
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عدـ التزاـ الناقميف بالتعميمػات الػواردة فػي رخػص التنقػؿ باسػتثناء حالػة القػوة القػاىرة أو  -
 ؽ.ج(،  225)خرؽ المادة  .الحادث المثبتيف قانونا

حيػػازة البضػػائع المحظػػور اسػػتيرادىا ألغػػراض تجاريػػة داخػػؿ النطػػاؽ الجمركػػي و كػػذا  -
تنقميا بدوف تقديـ أية وثيقة مقنعة تثبػت الوضػعية القانونيػة ليػذه البضػائع إزاء التشػريع 

 مكرر ؽ.ج(، 225الجمركي، عند أوؿ طمب مف طرؼ أعواف الجمارؾ )خرؽ المادة 
لمتصدير غير المبررة بالحاجيات العاديػة لمحػائز المخصصػة حيازة البضائع المحظورة  -

 مكرر ؽ.ج(،   225لتموينو العائمي، أو الميني ) خرؽ المادة
( 2عػػػدـ تقػػػديـ الوثػػػائؽ التػػػي تثبػػػت حيػػػازة البضػػػائع الحساسػػػة لمغػػػش )أنظػػػر الممحػػػؽ  -

 ؽ.ج(. 226ألغراض تجارية أثناء تنقميا عبر سائر اإلقميـ الجمركي. )خرؽ المادة 
 ثػػانيا : جنح التيريب

المػػؤرخ فػػي  06 -05مػػف األمػػر  13إلػػى  10ىػػي الجػػنح المنصػػوص عمييػػا فػػي المػػواد مػػف 
 ( أصناؼ.6، و ىي ستة )2005أوت  23

(: تتعمػػؽ بتيريػػب الوقػػود 1فقػػرة  10جػػنح تيريػػب بعػػض األنػػواع مػػف البضػػائع )المػػادة   .1
المماثمة أو المواد الغذائيػة أو أو الحبوب أو المحروقات أو الدقيؽ أو المواد المطحونة 

الماشػػػػية أو منتجػػػػات البحػػػػر أو  الكحػػػػوؿ أو التبػػػػ  أو المػػػػواد الصػػػػيدالنية أو األسػػػػمدة 
التجاريػػػة أو التحػػػؼ الفنيػػػة أو الممتمكػػػات األثريػػػة و المفرقعػػػات أو أي بضػػػاعة أخػػػرى 

 خاضعة لمقوانيف و التنظيمات  المتعمقة بالتيريب.
 (.2فقرة  10رؼ ثالثة أشخاص أو أكثر )المادة  جرائـ التيريب المرتكبة مف ط .0
 (. 3فقرة  10تيريب البضاعة داخؿ مخابىء أو تجويفات مخصصة لذلؾ )المادة   .3
 (.11حيازة مخازف أو وسائؿ نقؿ معدة لمتيريب داخؿ النطاؽ الجمركي ) المادة  .4
 (.12جرائـ التيريب المرتكبة باستعماؿ وسيمة نقؿ ) المادة  .5
 (.13المرتكبة باستعماؿ سالح ناري ) المادة جرائـ التيريب  .6

 :ثــالثا : جنايات التيريب
 23المػؤرخ فػي  06 -05مػف األمػر  15و  14ىي الجرائـ المنصوص عمييا في المػادتيف 

 ، و ىي صنفاف:2005أوت 
 تيريب األسمحة. .1
 جرائـ التيريب التي تيدد األمف الوطني أو االقتصاد الوطني أو الصحة العمومية. .0
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 المبحث الثاني                                         
 طرق وقوة إثبات الجرائم الجمركية

 
عمى أنو : " فضال عف المعاينات التي تتـ بواسطة المحاضر يمكف  258نصت المادة  

ف لـ يتـ أي  إثبات المخالفات الجمركية ومتابعتيا بجميع الطرؽ القانونية ، حتى وا 
حجز، وأف البضائع التي تـ التصريح بيا لـ تكف محال ألي مالحظة خالؿ عممية 

صحيحة المعمومات و الشيادات والمحاضر الفحص، ويمكف اف تستعمؿ كذلؾ بصفة 
وغيرىا مف الوثائؽ األخرى التي تسمميا أو تضعيا سمطات البمداف األجنبية كوسائؿ 

 (1)إثبات.
وبالتالي فيمكف إثبات المخالفات الجمركية ومتابعتيا بجميع الطرؽ القانونية إاّل أف الطريقة 

حاضر وىما محضر الحجز األفضؿ وذات القوة الثبوتية الخاصة ىي طريقة الم
 ومحضر المعاينة :

 المطمب األول: محضر الحجز 
المحضر ىو سند رسمي صادر عف ىيئة مختصة قانونا، مدونة وفؽ الشروط الشكمية 

 المحددة قانونا.
 الفرع األول: األشخاص المؤىمين لتحرير محضر الحجز

 * أعواف الجمارؾ ميما كانت رتبتيـ.
 :(1)مف ؽ إ ج  15وىـ حسب المادة  * ضباط الشرطة القضائية،

 رؤساء المجالس الشعبية البمدية  -
 ضباط الدرؾ الوطني  -
 محافظي الشرطة  -
 (1)ضباط الشرطة  -
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ورجاؿ الدرؾ الوطني الذيف أمضوا ثالث سنوات خدمة في الدرؾ الوطني                 الرتباء -
وتـ تعينيـ بموجب قرار مشترؾ بيف وزير العدؿ ووزير الدفاع الوطني بعد موافقة 

 لجنة خاصة 
مفتشي األمف الوطني الذيف أمضوا ثالث سنوات خدمة بيذه الصفة، وتـ تعيينيـ بموجب  -

 ف وزير العدؿ موافقة لجنة خاصة.قرار مشترؾ بي
ضباط وضباط الصؼ في األمف العسكري الذيف عينوا خصيصا بموجب قرار مشترؾ  -

 بيف وزير الدفاع الوطني ووزير العدؿ.
 أعوان الضبط القضائي:

فبراير  25المؤرخ في  10-95األمر رقـ  19ورد في قانوف إجراءاتجزائيةالمادة  -  
 :          31/07/2014لمقانوف و تعديالتو إلى غاية نسخو النص الكامؿ  1995

 انو يعد مف أعواف الضبط القضائي 
 موظفو مصالح الشرطة  -
 ذو الرتب في الدرؾ الوطني ورجاؿ الدرؾ -
ومستخدمو مصالح األمف العسكري الديف ليس ليـ صفةضباط الشرطة  -

ىده الميامأعواف القضائية.مالحظة مؤخر تـ إبعاد مصالح األمف العسكري مف 
 الضرائب.

 * أعواف المصمحة الوطنية لحراس الشواط 
 * األعواف المكمفيف بالتحريات االقتصادية والمنافسة واألسعار والجودة وقمع الغش.                                  

إلى قائمة المؤىميف لتحرير محضر الحجز أعواف مصمحة  98/10ولقد أضاؼ التعديؿ 
وحراس الشواط  وأعواف المنافسة و األسعار في حيف أنو حذؼ الموظفيف الضرائب 

مف  3و األعواف المنوط بيـ قانونا بعض مياـ الشرطة القضائية أي حذؼ الفقرة 
 مف ؽ إج. 14المادة 

وليذا فإف التعديؿ جاء ليوسع مف قائمة األشخاص المؤىميف لتحرير محضر الحجز في 
التقميص مف ىذه القائمة وذلؾ احتراما لمبدأ الوقت الذي كاف مطموبا منو 

 (1)االختصاص.
 الفرع الثاني: موضوع الحجز و مكانو 

                                                           
 .66أحسف بوسقيعة، مرجع سابؽ، ص -1
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يقصد بموضوع الحجز تمؾ البضائع التي يمكف أف تحجز أي محؿ الحجز و لقد حددت 
 مايمي:      2الفقرة  241المادة 

إاّل أنو نجد ىناؾ حالتيف ال يمكف أف تكوف ىذه البضاعة  البضائع الخاضعة لممصادرة:* 
 محؿ لمحجزوىما:

عندما يجري الحجز في المنزؿ، ال تنقؿ البضائع غير المحظورة عند االستيراد أو  -
 01فقرة  248التصدير، إذا ما قدـ المخالؼ كفالة تغطي قيمتيا وذلؾ حسب المادة 

 مف قانوف الجمارؾ.
 بؿ صاحبيا اقتراح رفع اليد بغرامة أو كونو حسف النية.وسيمة النقؿ إذا ق -

* البضائع األخرى التي ىي في حوزة المخالؼ كضماف في حدود الغرامات المستحقة 
 قانونا.

 *  أية وثيقة مرافقة ليذه البضائع .
وتوجو ىذه البضائع إلى أقرب مكتب جمركي وفي حالة تغدر ذلؾ توضع تحت الحراسة 

وقيؼ المخالفيف و إحضارىـ فورا أماـ وكيؿ الجميورية في حالة ىذا إضافة إلى ت
 التمبس .

مف قانوف الجمارؾ عمى أنو يمكف معاينة المخالفات الجمركية في  250ولقد نصت المادة 
األماكف الخاضعة لمراقبة أعواف الجمارؾ، و يمكف أيضا معاينة المخالفات الجمركية 

 ت اآلتية:بصفة صحيحة في كؿ األماكف في الحاال
 المتابعة عمى مرأى العيف و أف متابعتيا كانتابتداء مف النطاؽ الجمركي و بدوف انقطاع -
 التمبيس بالمخالفة. -
عمى البضائع الحساسة  مف قانوف الجمارؾ و التي تنص 226مخالفة أحكاـ المادة  -

لمغش والتي يمكف مراقبتيا حتى داخؿ اإلقميـ الجمركي، ويكوف حجزىا عند أوؿ 
 طمب.

اكتشاؼ مفاج  لبضاعة تبيف أصميا المغشوش مف خالؿ تصريحات حائزىا أو حالة -
 غياب وثائؽ اإلثبات عند أوؿ طمب.

 الفرع الثالث: الشروط الشكمية لتحرير محضر الحجز 
 يمييا مف قانوف الجمارؾ وىي: و ما 245الشروط التي نصت عمييا المادة تمؾ  وىي
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 (1)ومكاف الحجز. تاريخ وساعة-
 سبب الحجز -
 التصريح بالحجز المخالؼ.-
 ألقاب وأسماء وصفات و عناويف الحاجزيف والقابض المكمؼ بالمتابعة -
 وصؼ البضائع وطبيعة الوثائؽ المحجوزة.-
لحضور وصؼ البضائع وتحرير المحضر وكذا النتائج المرتبة  األمر الموجو لممخالؼ -

 عنو.
 لقب واسـ وصفة حارس البضائع المحجوزة عند االقتضاء-
مضائيا بػ "ال تغيير" وتمحؽ بالمحضر.-  في حالة التزوير تبياف نوع التزوير وا 
 قراءة المحضر عمى المخالؼ ودعوتو إلى التوقيع وأف يسمموه نسخة منو.-
 ب حضور ضابط الشرطة القضائية في حالة الحجز في المنزؿ.بياف طم-

مضاء  وكاف مف المفروض إضافة بينيف ىاميف وىما أسماء وألقاب ومينة المتيميف وا 
 .10/  98الحاجزيف وىي بيناف ىاماف ولكف تـ نسيانيما حتى مع تعديؿ

 مكان التحرير:-
تمو وحسب المادة يجب أف ينص محضر الحجز عمى مكاف تحرير المحضر وساعة خ

مف قانوف الجمارؾ فإف المكاف الذي يحرر منو محضر الحجز ىو أقرب  242
مكتب أو مركز جمركي ، أما الحاالت التي ال يمكف فييا نقؿ البضائع إلى أقرب 

 مكتب جمركي نظرا لظروؼ و أوضاع محمية يمكف تحريره بصفة صحيحة في :
 أي مكتب أو مركز جمركي آخر.-
 البحرية لحراس الشواط . مقر المحطة-
 مقر فرؽ الدرؾ الوطني.-
 مكتب موظؼ إدارة المالية.-
 مقر المجمس الشعبي البمدي لمكاف الحجز.-

ولكف لماذا لـ تذكر المادة أيضا مقر الشرطة ومراكز األمف العسكري وكذا مكاتب األعواف 
مف قانوف  241ة المكمفي بالتحريات االقتصادية والمنافسة واألسعار ماداـ أف الماد

الجمارؾ قد أىمتيـ لتحرير محضر الحجز؟ ولماذا المكاتب المذكورة ىي عمى سبيؿ 
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االستثناء،واف تكف عمى حسب الحالة التي تقـو فييا عممية الحجز خاصة و أف 
مف  241أعواف الشرطة والدرؾ الوطني وغيرىـ مف األشخاص المذكوريف في المادة

 إلى المكتب الجمركي القريب لتحرير المحضر. قانوف الجمارؾ يرفضوف التوجو
وىناؾ مكاف آخر يمكف تحرير محضر الحجز فيو بصورة صحيحة أال وىو المنزؿ وىذا 

 مف قانوف الجمارؾ. 248حسب نص المادة 
 la main en levée عرض رفع اليد:-

يجب عمى أعواف الجمارؾ وأعواف المصمحة الوطنية لحراس الشواط  الذيف يقوموف 
الحجز أف يقترحوا عمى المخالؼ ، قبؿ اختتاـ المحضر ،عرض رفع اليد عف وسائؿ ب

النقؿ القابمة لممصادرة أو وسائؿ النقؿ الموقوفة كضماف لدفع العقوبات المقررة ، 
ويكوف ذلؾ مقابؿ كفالة قابمة لمدفع أو إيداع قيمتيا ، ويجب أف يشار ليذا االقتراح 

 تائجو.في محضر الحجز واإلشارة إلى ن
إال أنو يمكف رفع اليد عف وسائؿ النقؿ و بدوف كفالة أو إيداع كفالتيا لممالؾ حسف النية 
عندما يكوف قد أبـر عقد نقؿ أو إيجار أو قرض إيجار يربطو بالمخالؼ وفقا لمقوانيف 

حسب تقاليد المينة ؛ إال أف رفع اليد ال يمكف أف يكوف  و األنظمة المعموؿ بيما أو
 وف وسيمة النقؿ ىي البضاعة محؿ الغش .في حالة ك

نالحظ ىنا أف اقتراح رفع اليد مف اختصاص أعواف الجمارؾ وأعواف المصمحة الوطنية     
لحراس الشواط  وواجب عمييـ، في حيف أف األشخاص اآلخريف المذكوريف في المادة 

القياـ مف قانوف الجمارؾ غير واجب عمييـ ذلؾ، بؿ أكثر مف ذلؾ ال يمكنيـ  241
لـ يكف عرض رفع اليد واجبا  10-98بذلؾ، و قبؿ التعديؿ األخير بموجب القانوف 

 إال في حالة المالؾ حسف النية وكاف مف اختصاص أعواف الجمارؾ فقط .
واإلشكاؿ المطروح في ىذا المجاؿ ىو أف المشرع لـ يستثني مف عرض رفع اليد في حالة 

مف قانوف الجمارؾ ، وكاف  21ولى مف المادة نقؿ بضاعة محظورة بمفيـو الفقرة األ
مف األجدر أف يذكر ىذا االستثناء ألنو ال يعقؿ أف نسمح برفع اليد عف وسيمة نقؿ 

 تنقؿ مخدرات مثال.
 المطمب الثاني:مـحضـر الـمعـايـنة

محضر المعاينة ىو سند رسمي يثبت الجرائـ الجمركية التي تتـ معاينتيا مف طرؼ أعواف 
مف قانوف  48إثر مراقبة السجالت ، وضمف الشروط الواردة في المادة  الجمارؾ ،
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الجمارؾ التي تتضمف حؽ االطالع أو يثبت نتائج التحريات التي يقـو بيا أعواف 
 الجمارؾ .

 
 الفرع األول: األشخاص المؤىمين لتحريره

قسمت األشخاص المؤىميف إلى  نالحظ أنيا مف قانوف الجمارؾ 252مف خالؿ المادة     
 صنفيف: 

في حالة مراقبة السجالت:فإف األشخاص المؤىميف ىـ األشخاص الذيف نصت عمييـ  -
 مف قانوف الجمارؾ وىـ: 48المادة 

 أعواف الجمارؾ الذيف ليـ رتبة ضابط مراقبة عمى األقؿ.-
 األعواف المكمفيف بمياـ القابض.-
ر مكتوب مف عوف جمركي لو صفة ضابط المراقبة ضباط الفرؽ عندما يتصرفوف وفؽ أم-

 .عمى األقؿ
أما في حالة اكتشاؼ مخالفات إثر تحريات فكؿ عوف جمركي ،دوف سواه ،مؤىؿ لتحرير  -

 محضر المعاينة .
رغـ احتراـ مبدأ التخصص في تحرير محضر المعاينة إال أف المالحظة في تحديد 

ناؾ تناقض بيف المادة مف قانوف األشخاص المؤىميف لتحرير ىذا المحضر أف ى
التي جاءت في األحكاـ المشتركة لوسائؿ اإلثبات ،وعميو كاف  241الجمارؾ  والمادة 

مف قانوف الجمارؾ ضمف القسـ الثاني الخاص  241البد مف إدخاؿ أحكاـ المادة 
 (1). 10/ 98بمحاضر الحجز ،ولكف لـ يحدث ذلؾ رغـ التعديؿ الذي جاء بو قانوف 

 الثاني : الشروط الشكمية لتحرير محضر المعاينة الفرع
مف قانوف الجمارؾ عمى أنو يجب أف تنص محاضر المعاينة  2الفقرة  252نصت المادة 

 عمى البيانات التالية:
قامتيـ اإلدارية -   ألقاب األعواف المحرريف وأسمائيـ وصفاتيـ وا 
المعاينات التي تمت والمعمومات المحصمة إما بعد مراقبة الوثائؽ أو بعد سما ع  طبيعة -

 األشخاص.
 الحجز المحتمؿ لموثائؽ مع وصفيا. -
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 األحكاـ التشريعية أو التنظيمية التي تـ خرقيا و النصوص التي تقمعيا -
 إطالع المشتبو فيو عمى المحضر و قراءتو عميو وعرضو عميو لمتوقيع. -
 حالة الغياب لممشتبو فيو ويعمؽ في الباب الخارجي لممكتب الجمركي . ذكر -

 ولـ تذكر المادة أيضا: أسماء وألقاب وصفة المشتبو فييـ وال إمضاء المعايف.
 مكان اإلطالع:
عمى وجوب ذكر تاريخ ومكاف التحريات التي تتـ  فييا المراقبة  2/  252نصت المادة 
 وىي:

 محطات السكؾ الحديدية. -
 مكاتب شركات المالحة البحرية والجوية. -
 محالت مؤسسات النقؿ البري. -
محالت الوكاالت بما فييا ما يسمى بوكاالت النقؿ السريع التي تتكمؼ باالستقباؿ  -

 والتجميع واإلرساؿ بكؿ وسائؿ النقؿ وتسميـ الطرود 
 وكالء العبور و الوكالء لدى الجمارؾ. -
 زف والمستودعات العامة.وكالء االستيداع والمخا -
 المجيزيف وأمناء الحمولة والسماسرة البحرييف -
 المرسؿ إلييـ أو المرسميف الحقيقييف لمبضاعة المصرح بيا لدى الجمارؾ. -
وكاالت المحاسبة والدواويف المكمفة بتقديـ المشورة لممدينيف في المجاؿ التجػاري أو  -

 (1)غيرىا مف المجاالت . المجػاؿ التجاري  أو المجاؿ الجبائي أو
وكاف مف األفضؿ زيادة عمى سبيؿ المثاؿ في البنوؾ والمؤسسات المالية التي تعتبر مموؿ 

 العمميات التجارية مع الخارج.
مف قانوف الجمارؾ عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر  48أما موضوع المعاينة فقد ذكرتو المادة 

 ؿ و عقود النقؿ ودفاتر السجالت.كالفواتير ومستندات التسميـ و جداوؿ اإلرسا
 المطمب الثالث : القوة اإلثـبـاتية لممحاضر الجمركية 

 الفرع األول: بالنسبة لمحاضر الحجز
تبقى المحاضر الجمركية المحررة مف طرؼ عونيف محمفيف عمى األقؿ مف بيف األعواف 

تزوير لـ يطعف فييا ب مف قانوف الجمارؾ صحيحة ما 241المذكوريف في المادة 
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المعاينات المادية الناتجة  عف استعماؿ محتواىا أو بوسائؿ مادية مف شأنيا السماح 
بالتحقؽ مف صحتيا ، وقبوؿ الطعف بالتزوير يستمـز تقديـ أدلة وحجج وثيقة األصؿ 
بالموضوع مقنعة ومقبولة ، وال يكفي النكراف وتقـو ىذه المحاضر كسند لمحصوؿ 

اءات التحفظية المناسبة إزاء األشخاص المسؤوليف عمى رخصة اتخاذ جميع اإلجر 
 جزائيا أو مدنيا قصد ضماف مختمؼ الديوف الجمركية الناتجة عف ىذه المحاضر .

مف قانوف الجمارؾ، عندما يتـ تحرير المحاضر  3في الفقرة 254إال أنو وحسب المادة 
س الجمركية مف طرؼ عوف واحد تعتبر ىذه المحاضر صحيحة مالـ يثبت عك

 محتواىا.
مف قانوف الجمارؾ ، ال يمكف أف تقبؿ المحاكـ أي شكؿ مف  255كما أنو حسب المادة 

 241أشكاؿ البطالف لممحاضر الجمركية إال تمؾ المنصوص عمييا في المواد 
مف قانوف الجمارؾ وحسب قرار المحكمة العميا  250إلى  244والمواد مف  242و

؛ فإف اإلجراء الباطؿ في  II  ـ ؽ غ ج 22/03/1994بتاريخ  104456رقـ 
يؤدي إلى بطالف الدعوى وفي ىذه الحالة عندما يتبيف لمقضاة بطالف  المحضر ال

 356أي إجراء أف يصرحوا ببطالف ذلؾ اإلجراء ويأمروف بتحقيؽ تكميمي طبقا لممادة 
مف قانوف اإلجراءات الجزائية حسب ما يقتضيو القانوف ويفصموا في الدعوى ، وىذا 

 المقاؿ ينطبؽ عمى محضر المعاينة أيضا.
 (1)إال أف المشرع لـ يحدد نتائج الطعف بالتزوير خالفا لمحاضر المعاينة.

 الفرع الثاني : بالنسبة لمحاضر المعاينة    
إف المشرع أعطى لمحضر المعاينة ، قوة ثبوتية أقؿ مف تمؾ التي منحيا لمحضر      

 الحجز ونستخمص ذلؾ مف :
مف قانوف الجمارؾ ، التي  02فقرة  254حالة محاضر المعاينة، حسب المادة في  -

تحتوي عمى اعترافات أو تصريحات ، فيذه االعترافات و التصريحات تبقى صحيحة 
مف قانوف اإلجراءات الجزائية ، أي أنو  213ما لـ يثبت العكس ، مع مراعاة المادة 

ف كانوا محمفيف ، مع أنيـ ذو رتب في إدارة الجمارؾ و  ميما كاف عدد المحرريف وا 
متخصصيف ، إال أف ىذا المحضر يكوف لو نفس القوة التي يممكيا محضر الحجز 

 المحرر  مف قبؿ عوف واحد غير محمؼ وقد يكوف  غير جمركي .
                                                           

 المتضمف قانوف الجمارؾ . 07/  79المعدؿ والمتمـ لمقانوف  1998/  08/  22المؤرخ في  10/  98القانوف  -1
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في حالة مراقبة السجالت، يمكف إثبات العكس في حالة تقديـ وثائؽ يكوف تاريخيا  -
لتحقيؽ الذي قاـ بو األعواف المحرروف ميما كاف عددىـ وتوجو األكيد سابقا لتاريخ ا

نفس المالحظة، ويبقى في إطار المحاضر الجمركية التي ال يمكف أف يطعف فييا إال 
مف قانوف   252أو عدـ احتراـ اإلجراءات المنصوص عمييا في المادة  بالتزوير

 الجمارؾ  المحاضر  التي:
 األقؿ. تحرر مف قبؿ عونيف محمفيف عمى-
 اعترافات والتي ال يسجؿ فييا تصريحات أو-
 والتي ال تدخؿ في مجاؿ  مراقبة السجالت .-

طعف ضػػدىا بالتػػػزويػر و قػدـ  وينجو مف ىذه الشروط محاضر قميمة، وىذه المحاضر إف
الطػعف في األشكاؿ و اآلجاؿ المحددة،واحتماال إذا ألغت وسائؿ التزوير إف تـ 

الغش بالنسبة لطالب الطعف، يقـو وكيؿ الجميورية باإلجراءات  وجود  إثباتيا،
 .مناسبة مف أجؿ الفصؿ الفوري فيياال

ويمكف تأجيؿ النظر في المخالفة الجمركية إلى ما بعد الفصؿ في الطعف بالتزوير مف 
طرؼ الجية القضائية المختصة التي أحيمت عمييا المخالفة لبيع البضائع القابمة 

 انات التي استعممت لمنقؿ.لمتمؼ والحيو 
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 تمهيد
إف  المصالحة تعني تجاوز النزاع القائـ بيف طرفيف أو أكثر و تعني عفو كؿ طرؼ عف 
الطرؼ اآلخر عندما تتعارض المصالح سواء كانت مشروعة أو غير ذلؾ ، و لقد عرفيا 
الدكتور مجدي محب حافظ عمى أنيا تنازؿ مف الييئة االجتماعية عف حقيا في الدعوى 

قاـ عميو الصمح ، كما عرفيا الدكتور عبد الحميد الشواربي عمى الجنائية مقابؿ التعويض الذي 
خمي الفرد عف الضمانات التي قررىا المشرع بصدد الجريمة التي ارتكبيا ، تأف المصالحة تعني 

 محققا بذلؾ تخمي الدولة عف العقاب و تنقضي بذلؾ الجريمة .
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 المبحث األول
 مفهوم المصالحة

ليذه يعطي المدلوؿ الحقيقي و الدقيؽ ال إال أنو  الجمركية تعريؼ المصالحةبالرغـ مف 
، حيث أف المبمغ المتصالح عميو أكبر مف الحقوؽ المالية و الغرامات التي ينص عمييا األخيرة

القانوف و الفارؽ بينيما يمثؿ المقابؿ الذي يدفعو مرتكب الجريمة كتعويضات عف الدعوى 
 الجنائية.
منو عمى أنو " عقد  459إلى القانوف المدني الذي نص عمى الصمح في المادة   و بالرجوع

ينيي بو الطرفاف نزاعا قائما أو يتوقياف نزاعا محتمال ، وذلؾ بأف يتنازؿ كؿ منيما عمى وجو 
 التبادؿ عف حقو."

 األول : تعريف المصالحة                       المطمب
مركية عمى أنيا عقد يتوصؿ مف خاللو كؿ مف إدارة وعميو يمكف تعريؼ المصالحة الج
قائـ و تعتبر المصالحة الجمركية نوع مف  إنياء نزاعالجمارؾ وصاحب المخالفة ييدؼ إلى 

 .واع المتابعة في المادة الجمركيةأن
منو  136في المػادة  1992ولإلشارة فإف مصطمح المصالحة جاء بو قانػوف المالية لسنة 

و نجد ىناؾ فرقا صارخا  اإلدارية،عمى التسوية  07- 79في حيف كػاف ينص قانػوف الجمػارؾ 
 (1)اإلدارية.بيف المصالحة الجمركية والتسوية 

 ولعؿ أبرز الفروقات تتمثؿ فيما يمي:
دارية عبارة عف  إجراء إداري يتعيد بموجبو الشخص المخالؼ بدفع  تماـ التسوية اإل -1 

الجمركية التي ليا صمة بالمخالفة وبالتالي ال محؿ  وااللتزاماتالعقوبات المالية والتكاليؼ 
 االتفاؽفي حيف أف المصالحة الجمركية تعني  ،لمتنازؿ أو التخفيض مف قيمة المبمغ المستحؽ 

و تفتح المجاؿ لحرية التفاوض وال تستبعد أبدا التنازالت مف  ،والمخالؼ بيف إدارة الجمارؾ 
 .  االتفاؽالطرفيف لتحقيؽ ىذا 

                                                           
 مصنؼ االجتياد القضائي في المنازعات الجمركية ، المديرية العامة لمجمارؾ . -1
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إف التسوية اإلدارية كما قصدىا المشرع وكما ىي مذكورة  في قانوف الجمارؾ ليست ىي  -2
ية فإف التسو المصالحة المذكورة  في المادة السادسة  مف قانوف اإلجراءات الجزائية و بالتالي 

بتاريخ  7فقرة   509الدعوى العمومية. ) قرار رقـ  انقضاءاإلدارية ال تؤثر عمى 
 (1).(غ.. 90/01/1991

التي  10فقرة  98مف قانوف  8 فقرة 265عمى عكس المصالحة الجمركية حسب المادة 
 أنو:نصت عمى 

 ،تنقضي الدعوى العمومية و الجبائية ،لمصالحة قبؿ صدور الحكـ النيائي " عندما تجري ا
يكوف ليا أثػر عمى  وفي حالة صدور الحكـ النيائي يمكف إجراء المصالحة الجمركية و لكف ال

 العقػوبػات السالبػة لمحريػة و الغػرامػات الجزائيػة و المصاريؼ األخرى.
القانوف العاـ الدعوى العمومية جاء تماشيا مع  انقضاءولعؿ ىذا الفارؽ في اآلثار عمى 

الدعوى  انقضاءمف قانوف اإلجراءات الجزائية تنص صراحة عمى حظر  06حيث كانت المادة 
الصادر بتاريخ  86/05العمومية بالمصالحة و مع التعديؿ الذي جاء بو قانوف 

 ،الدعوى العمومية  انقضاءأصبحت المصالحة يمكف أف تكوف مف أسباب  04/03/1986
مف قانوف اإلجراءات الجزائية قبؿ التعديؿ  06نصت عميو المادة ولعؿ ىذا الحظر الذي 

المذكور أعاله " اليجوز بأي وجو مف الوجوه أف تنقضي الدعوى العمومية بالمصالحة  " 
( كانا ال يجيزاف إجراء المصالحة  1979)  آنذاؾلمبالد  االقتصاديإضافة إلى التوجو 

 القراريفلكف مف خالؿ القرارات الصادرة عف وزارة المالية السيما  ،الجمركية  بمفيوميا الحالي 
و المتعمقيف بإنشاء لجاف التسوية اإلدارية وتحديد  1983جانفي  30و  25الصادريف بتاريخ 

وكذا المناشػير و الموائح الصادرة عف المديرية العامة لمجمارؾ وخاصة المذكرة  ،صالحياتيا 
والمذكرة رقـ  ،المتعمقة بإجراءات التسوية اإلدارية  02/05/1983المؤرخة في  1299رقـ 
المتعمقة بكيفية حساب مبمغ  المصالحة وكانت إدارة  21/01/1985المؤرخة في  204

وما متع مف ظيور مصطمح " المصالحة " إاّل  ،الجمارؾ تعتبر التسوية اإلدارية مصالحة 
 االقتصاديو التوجو  05/  86تعديؿ ومع  ،آنذاؾ االقتصاديؽ إج و التوجو  06المادة 

                                                           
 و المتعمؽ بتحديد األشخاص المؤىميف إلجراء المصالحة. 1999/  06/  22الصادر بتاريخ  421القرار الوزاري رقـ  -1
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مف قانوف الجمارؾ  256السوؽ بات مف الضروري تعديؿ المادة  اقتصادالجديد لمبالد نحو 
 . 1992مف قانوف المالية لسنة  136وىو ماجاءت بو المادة  79/67

 : ب/ أهميتها
وذلؾ إف المصالحة الجمركية ذات أىمية بالغة بالنسبة لممخالؼ مف أجؿ فض النزاع 

بالتخفيؼ مف العقوبات المالية مف جية وعدـ المثوؿ أماـ القضاء ليبقى عديـ السوابؽ العدلية 
 كما ليا أىمية كبيرة أيضا بالنسبة إلدارة الجمارؾ حيث أنيا : ،مف جية أخرى 

تعتبر إجراء يجعؿ مف إدارة الجمارؾ غير ممزمة بإحالة كؿ القضايا المتنازع فييا و التي  -/ 1
لؼ التشريع الجمركي عمى المحاكـ القضائية ؛ أي أف المصالحة الجمركية إجراء يقؼ تخا

مف  265/2حائال أماـ تحريؾ الدعوى العمومية والمالية أماـ القضاء وىذا مانصت عميو المادة 
 قانوف الجمارؾ .

 يضع حدا لسمطات القضاء مف خالؿ القيود في التدخؿ لتعديؿ الحقوؽ امتيازاتعتبر  -/2
الذي  ،كما أف المصالحة تخفؼ مف شدة العقوبات التي يفرضيا القانوف الجمركي  ،والغرامات 

وبيذا فالمصالحة  تعطي  ،يعمؿ إلى فرض العقوبات الجزائية ال سيما السالبة منيا لمحرية 
مكانة ىامة إلدارة الجمارؾ أماـ القضاء و أماـ المخالفيف أنفسيـ إذ تظيرىا كسمطة قادرة عمى 

 (1)بالقضاء . االستعانةفؾ النزاعات دوف 
حيث أف المصالحة تضع  ،تعتبر وسيمة فعالة في ضماف سيولة وسرعة إنياء المتابعة  -/  3

يعة توفر عنيا الوقت الطويؿ وكذا اإلجراءات المعقدة التي تكتسييا حدا لمنزاع القائـ بصفة سر 
وىنا  ،ة العمياالقضية أو تـ الطعف فييا أماـ المحكم استأنفتالمتابعة القضائية خاصة إذا 

إضافة  ،نالحظ أف إدارة الجمارؾ قد تخسر الحقوؽ والغرامات الجمركية أماـ القضاء مف جية 
 ،وؽ والرسـو والغرامات لصالح الخزينة العمومية مف جية أخرى إلى أف التحصيؿ ليذه الحق

 وىذا التأخر يعقد مف السير الحسف لمصالح إدارة الجمارؾ وذلؾ بسبب : 
 تراكـ القضايا عمى مستوى قسـ المنازعات -
 الدائـ والمتكرر أماـ القضاء  الحضور -

                                                           
 .77أحسف بوسقيعة، مرجع سابؽ، ص -1
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المادة ضية عدا ما نصت عميو بقاء البضائع المحجوزة رىف الحجز إلى غاية البث في الق -
وزيادة  ،انخفاض قيمتيا إف لـ نقؿ تمفيا مف جيةوىذا ما يتسبب في  الجمارؾ،قانوف  مف 300

 أخرى.أعباء التخزيف و الحراسة مف جية 
 تدىور قيمة الدينار مع مرور الوقت مما يؤدي إلى ضياع حقوؽ الخزينة  -

 أطراف المصالحة الثاني: الفرع
..غير أنو يرخص أنو.مف قانوف الجمارؾ في فقرتيا الثانية عمى  265لقد نصت المادة

إلدارة الجمارؾ بإجراء المصالحة مع األشخاص المتابعيف بسبب المخالفة الجمركية بناءا عمى 
أنو يوجد طرفاف في عقد المصالحة الجمركية ىما المتابعيف بسبب المخالفة  منيـ أيطمب 

 أخرىمف جية  الجمارؾو إدارة  ،جيةالجمركية مف 
ديف مف الغش سواء كانوا مسؤوليف مدنيا أو ييدخؿ ضمنو الفاعميف األصميف و الشركاء المستفو 

 .، باإلضافة إلى اإلدارةوكالء أو مالكي البضائع محؿ الغش أو وسائؿ النقؿ المحجوزة 
: يقصد بالفاعميف األصمييف كؿ مف ساىـ  في الجريمة الجمركية  / الفاعمون األصميون 1

 (1)الفعؿ. ارتكابالجريمة أو حرض عمى  تنفيذمساىمة مباشرة في 
 وىـ:ولقد خصص القانوف الجمركي بعض الفئات بذكرىـ 

مف قانوف الجمارؾ يعتبر مسؤوال عف الغش كؿ شخص  303: حسب المادة حائز البضائع * 
وعمى الحائز أف يقدـ الوسائؿ اإلثباتية حتى يرفع ىذه المسؤولية  ،يحوز بضائع محؿ الغش 

لممخالفة جاء نتيجة لظروؼ خارجة عف إرادتو مثؿ القوة القاىرة  ارتكابوويبيف أف  ،عنو 
رع الناقميف العموميف بنفي عقوبات الحبس عنيـ إاّل في ولقد خص المش ،والحادث المفاجئ

 .مف قانوف الجمارؾ 2/  303لخطأ شخصي حسب المادة  ارتكابيـحالة 
ميما  ،مف قانوف الجمارؾ عمى أنو يعتبر ربابنة السفف  304: لقد نصت المادة  الناقمون *

وقادة المراكب الجوية المسؤوليف عف جميع أشكاؿ السيو و المعمومات غير  ،كانت حمولتيا
وبصفة عامة عف  ،الصحيحة التي تضبط في التصريحات المنجزة أو الوثائؽ التي تقـو مقاميا 
 كؿ المخالفات الجمركية المكتشفة عمى متف ىذه السفف والمراكب الجوية .
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أما في ،لخطأ شخصي  ارتكابيـعمييـ إال في حالة  غير أف العقوبات السالبة لمحرية ال تطبؽ
 في حالة : مسؤوليةة مف الدرجة األولى يعفى رباف السفينة مف كؿ لجنح ارتكابوحالة 

 المرتكب الحقيقي  اكتشاؼ -
كوف الخسائر الكبيرة التي أثبتت و قيدت في يومية السفينة حتمت تغيير اتجاه السفينة قبؿ  -

 .ختصةتدخؿ إدارة جزائرية م
مف قانوف الجمارؾ عمى أف  306* المصرحوف و الوكالء لدى الجمارؾ :حيث نصت المادة 

المسؤولية عف المخالفات الجمركية التي تضبط في تصريح جمركي تقـو عمى موقع ىذا 
والوكالء المعتمديف لدى الجمارؾ مسؤولوف  عف العمميات التي يقوموف بيا لدى  ،التصريح 

المخالفات التي تضبط في التصريحات  ارتكابتسند إلييـ مسؤولية  الجمارؾ و يجب أف
خطأ شخصي ؛ حيث يعتبر خطأ  ارتكابالجمركية إال أنيـ ال يعاقبوف بالحبس إال في حالة 

مساىمة الوكيؿ المعتمد لدى الجمارؾ شخصيا أو بواسطة مستخدميو في  ،شخصيا ىنا 
 (1)الجمركية. االلتزاماتمف تصرفات مكنت الغير مف التيرب كميا أو جزئيا 

مف قانوف الجمارؾ  308بحكـ المادة  ،* الموكموف و كفالؤىـ: يعتبر الموكموف و كفالؤىـ 
و ليذا  ،مسؤوليف عف عدـ الوفاء بالتعيدات الموقعة مالـ يقدموا طعنا ضد الناقميف أو الوكالء 

سند اإلبراء إال عف  التزاـالغرض ال يعطي أعواف الجمارؾ الذيف تقدـ إلييـ البضائع موضوع 
و تواصؿ العقوبات  ،المحددة  اآلجاؿالخاصة بيا في  االلتزاماتكميات البضائع التي استوفيت 

 لتزاماتلالالكمي أو الجزئي  استيفاءالتي يحتمؿ فرضيا عمى الموكموف وكفالئيـ مف جراء عدـ 
 الموقعة أماـ مكتب اإلصدار .

 الجمارؾ،مف قانوف  310بحكـ المادة  الغش،يعتبر مستفيد مف  الغش:مف  المستفيدوف -/2
األشخاص الذيف شاركوا بصفة ما في جنحة التيريب و الذيف و الذيف يستفيدوف مباشرة مف ىذا 

عمى مرتكبي المخالفة  مف الغش لنفس العقوبات التي تطبؽ المستفيدوفو يخضع  الغش،
المباشريف .في حيف أف المستفيد مف الغش الذي شارؾ في مخالفة جمركية ) بمفيوميا الضيؽ 

 ( ال يعاقب إطالقا.
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أو حازوا بضائع مستوردة عف طريؽ التيريب أو بدوف  أشترواكما أف األشخاص الذيف 
المخالفات مف الصنؼ الثاني  يخضعوف لعقوبات ،العائمية  احتياجاتيـالتصريح بيا بكمية تفوؽ 

 ...لمفئة الثانية 
 : ب( إدارة الجمارك-

إبراـ المصالحة يعود إلدارة الجمارؾ حسب الفقرة الثانية مف المادة  اختصاصمف المالحظ أف 
و بقي  ،وزير المالية  اختصاصبعد أف كاف يدخؿ في  10/  98مف قانوف الجمارؾ  265

مف صالحيات وزير المالية تحديد قائمة مسؤولي إدارة الجمارؾ المؤىميف إلجراء المصالحة و 
 ىـ :
يمكف لممدير العاـ لمجمارؾ إجراء المصالحة الجمركية قبؿ و بعد  لمجمارؾ:المدير العاـ  -

نيا يفوؽ عنيا أو المتممص م المتغاضيفإذا كاف مبمغ الحقوؽ والرسـو  ،صدور الحكـ النيائي 
 :و ىذا بعد أخذ رأي المجنة الوطنية إال في الحاالت التالية ،( دج 1000.000مميوف ) 

 (1) المخالفات الجمركية المرتكبة مف قبؿ المسافريف أو ربابنة السفف و المراكب الجوية -
كما يمكف أف يتصالح وبدوف رأي المجنة الوطنية في القضايا التي يكوف فييا مبمغ الحقوؽ 

وال يدخؿ ضمف ىذه الحالة  ،دج  500.00عنيا أو المتممص منيا أقؿ مف  المتغاضيالرسـو و 
 مف قانوف الجمارؾ والتي صدر فييا حكـ نيائي.  328إال القضايا المنصوص عمييا في المادة 

: يمكف لممدير الجيوي لمجمارؾ إجراء المصالحة قبؿ وبعد صدور الحكـ  المدير الجهوي -
 500.000عنيا أو المتممص منيا يفوؽ  المتغاضيالنيائي عندما يكوف مبمغ الحقوؽ والرسـو 

مف قانوف  328دج ما عدا تمؾ المنصوص عمييا في المادة  1.000.000دج ويقؿ أو يساوي 
 التالية : الحاالتجنة المحمية إال في وال بد مف أخذ رأي الم ،الجمارؾ 

 المخالفات الجمركية المرتكبة مف قبؿ رباف السفف أو المراكب الجوية أو المسافريف  -
متممص منيا أقؿ مف عنيا أو ال المتغاضيالمخالفات الجمركية التي يكوف فييا مبمغ الحقوؽ  -

صدر بشأنيا حكـ نيائي وال وال يدخؿ ضمف ىذه الحالة إال المخالفات التي  دج 500.000
 مف قانوف الجمارؾ . 328تكوف منصوص عمييا في المادة 
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( رئيس مفتشية األقساـ : يمكف لرؤساء مفتشيات األقساـ لمجمارؾ إجراء المصالحة في كؿ 3
عنيا أو المتممص منيا  المتغاضيالمخالفات الجمركية التي يكوف فييا مبمغ الحقوؽ والرسـو 

وذلؾ قبؿ صدور الحكـ النيائي  ،دج  500.000و يقؿ عف أو يساوي  دج 200.000يفوؽ 
 فقط .

(رؤساء المفتشيات الرئيسية: يمكف لرؤساء المفتشيات الرئيسية أف يقوموا بإجراء المصالحة 4
قبؿ صدور الحكـ النيائي في المخالفات الجمركية التي يكوف فييا مبمغ الحقوؽ والرسـو 

 دج 200.000دج ويقؿ عف أو يساوي   100.000يا يفوؽ من والمتممصعنيا  المتغاضي
( رؤساء المكاتب : يمكف لرؤساء المكاتب إجراء المصالحة في كؿ المخالفات الجمركية التي 5

دج  100.0000عنيا أو المتممص منيا أقؿ مف  المتغاضييكوف فييا مبمغ الحقوؽ والرسـو 
 (1)قبؿ صدور الحكـ النيائي .

 وىي:أخذ بثالث معايير  االختصاص،مف أجؿ تحديد  المشرع،نالحظ بأف  مالحظات:
 
 قبؿ أو بعد صدور حكـ نيائي :زمني معيار -2

بالنسبة لرئيس مفتشية األقساـ أو المفتش الرئيسي و رئيس المكتب يمكنيـ التصالح فقط قبؿ 
آخر و ىو  اختصاصاإضافة إلى ىذه المعايير يكوف المشرع قد أعطى  ،صدور الحكـ النيائي 

المدير العاـ و المدير الجيوي عدا  الختصاصرأي المجنة الذي يكوف واجبا و مطابقا بالنسبة 
 في الحاالت التالية :

 المخالؼ رباف السفينة أو المركبة الجوية أو المسافر  -
 (2).دج كما بينا أعاله 500.000مبمغ الحقوؽ أقؿ مف  -

عنيا أو  المتغاضيالمشرع أخذ بمعيار مبمغ الحقوؽ و الرسـو  فإف ،و كتعميؽ عمى ىذا القرار 
و لعؿ السبب يعود إلى صعوبة تحديد مبمغ  ،و لـ يأخذ بمعيار مبمغ البضائع  ،التممص منيا 
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لكف معيار مبمغ  ،مف قانوف الجمارؾ  16البضائع في السوؽ الداخمية و صعوبة تطبيؽ المادة 
 :وئ نذكر منياسـو لو أيضا عدة مساالحقوؽ و الر 

مما يصعب مف مياميـ في تحديد الحقوؽ و ،* التكويف الناقص لرؤساء المكاتب خاصة 
 مدونة التعريفة الجمركية بسيولة . استعماؿالرسـو و ذلؾ لعدـ إمكانيتيـ 

دج فإف قيمة البضاعة قد  100.000* إذا كاف مبمغ الحقوؽ و الرسـو الجمركية يساوي مثال 
ذا ما يوحي لنا بأف أغمب القضايا سيتـ التصالح فييا عمى مستوى رئيس وى ،تكوف مرتفعة 

 المكتب أو عمى مستوى رؤساء المفتشيات الرئيسية . 
عنيا أو المتممص منيا يتراوح بيف  المتغاضي* القضايا التي يكوف فييا مبمغ الحقوؽ والرسـو 

مف قانوف الجمارؾ  328المادة  عمى أساسدج  والتي تكيؼ  1000.000دج و  500.000
 لـ تحدد  ليا الجية المختصة .

منيا التي تنص عمى أنو ً: تخضع  04مف قانوف الجمارؾ ال سيما الفقرة  265و طبقا لممادة 
المصالحة لرأي لجنة وطنية أو لجاف محمية حسب طبيعة المخالفة ومبمغ الحقوؽ والرسـو 

 عنيا أو المتممص منيا : المتغاضي
 لمجنة الوطنية تنشأ عمى مستوى المديرية العامة لمجمارؾ وتتكوف مف :فا
 المدير العاـ لمجمارؾ أو ممثمو رئيسيا .-
 عضوا.مدير المنازعات-
 مدير التشريع والتنظيـ والتقنيات الجمركية عضوا.-
 مدير القيمة و الجباية عضوا.-
 عضوا.مكافحة التيريب مدير -
 1قررا.المدير الفرعي لممنازعات م-

عنيا المتغاضيفي طمبات المصالحة عندما يفوؽ مبمغ الحقوؽ والرسـو  اختصاصياويكوف 
إال  ،مف قانوف الجمارؾ  265مف المادة  05دج حسب الفقرة  1000.000أو المتممص منيا 
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مف ىذا  استثنت 22/06/1199الصادر بتاريخ  421مف القرار الوزاري رقـ  03أف المادة 
فات الجمركية المرتكبة مف قبؿ رباف السفف أو المراكب الجوية أو المسافريف المخال االختصاص

. 
 أما المجنة المحمية والتي تنشأ عمى مستوى كؿ مديرية جيوية لمجمارؾ فتتكوف مف :    

 المدير الجيوي أو ممثمو رئيسا. -
 المدير الجيوي المساعد المكمؼ بالشؤوف التقنية عضوا . -
 األقساـ المختص إقميميا عضوا.رئيس مفتشية  -
 رئيس المصمحة الجيوية لمكافحة التيريب عضوا. -
 رئيس المكتب الجيوي لممنازعات مقررا. -

وتدلي ىذه المجاف برأييا في طمبات المصالحة المتعمقة بالمخالفات الجمركية التي يفوؽ 
عف أو يساوي  دج  و يقؿ 500.000المتممص   عنيا أو المتغاضيمبمغ الحقوؽ والرسـو 

مف قانوف الجمارؾ حسب  328دج ما عدا تمؾ المنصوص عمييا في المادة  1000.000
مف قانوف الجمارؾ و المخالفات الجمركية المرتكبة مف قبؿ رباف  265مف المادة  06الفقرة 

 241مف القرار رقـ  04مف المادة -أ-السفينة أو المراكب الجوية أو المسافريف حسب الفقرة 
 . 1999/  06/ 22در بتاريخ الصا

 أشكال المصالحة  الثالث: الفرع
 لممصالحة:ىناؾ ثالث أشكاؿ 

 النهائية: أ( المصالحة
و ترتب مسؤولية كؿ مف إدارة  ،ىي الحالة النيائية التي تمـز الطرفيف وتضع حدا لمنزاع 

عمييا في و يمكف لكؿ طرؼ المطالبة بحقوقو المنصوص  ،الجمارؾ والمخالؼ عمى حد سواء 
ممؼ  استكماؿبعد  ،وتقـو السمطة المختصة بإبراـ المصالحة النيائية  ،عقد المصالحة 

 (1)يمي :  المصالحة المتكوف مما
 (. 422وثيقة المصالحة النيائية ) نموذج  -
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 ( 441الجمركية ) نموذج  المنازعاتبياف موجز يتعمؽ بمعاينة  -
 شيادة التكفؿ بالبضاعة  -
 المتابع  الشخصبطاقة المعمومات عف  -
 (  446وثيقة موافقة السمطة الوصية )نموذج  -
 460غالؼ مف نوع   -
 ألف الدفع يكوف قبؿ إمضاء المصالحة النيائية . ،ورقة التخميص  -

 المؤقتة: ب( المصالحة
مف  مصادقةو تحدث في حالة كوف القضية تستمـز  ،إجراء تمييدي لممصالحة النيائية ىي 

المصادقة عمى  إذف فالمصالحة المؤقتة توقؼ النزاع حتى تتـ ،السمطة الوصية المختصة
وعميو فالتعيدات المنصوص عمييا في المصالحة المؤقتة غير سارية  ،المصالحة النيائية

و  ،ولكف رغـ ذلؾ ليا أثر ىاـ يتمثؿ في توقيؼ النزاع مؤقتا ،المفعوؿ إال بعد المصادقة عمييا 
حؽ لممستفيد منيا التراجع عف طمبو قبؿ المصادقة إذا رأى أف المبمغ المتصالح عميو بيذا ي

 مبالغ فيو .
 مف:ويتكوف ممؼ المصالحة المؤقتة 

 وثيقة المصالحة المؤقتة  -
 بياف موجز يتعمؽ بمعاينة المخالفة  -
 شيادة التكفؿ بالبضاعة  -
 بطاقة معمومات عف الشخص المتابع -
 460غالؼ مف نوع  -
 (1).ورقة التخميص -
 جـ(اإلقرار بالنزاع: 

اإلقرار بالنزاع ىو مجرد تعيد مف المخالؼ لقبوؿ القرار اإلداري الذي يصدر الحقا وتسديد 
إذف فاإلقرار ىو وثيقة يستعرض مف خالليا عوف  ،المبمغ الذي تحدده اإلدارة عند أوؿ طمب 
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الجمارؾ المكتشؼ لممخالفة جميع الوقائع ومالبسات ىذه األخيرة وتحمؿ توقيع العوف أو 
باألعماؿ التي وردت فييا ؛ وىناؾ ثالث  اعترافواألعواف و كذا توقيع المخالؼ مما يؤكد 

 حاالت يحدث فييا اإلقرار بالنزاع:
ؽ األمر بالمصالحة عندما تتجاوز القضية صالحيات مسؤوؿ الجمارؾ المعني عندما يتعم -

 و ال يمكنو إحالتيا حينا عمى السمطة الوصية المختصة لمفصؿ فييا . ،المؤقتة 
 محمية.عندما تتطمب المصالحة الممتمسة رأي لجنة مف المجاف وطنية أو  -
عديدة قد تتعمؽ  العتباراتعندما يستحيؿ عمى إدارة الجمارؾ تحديد فورا مبمغ المصالحة  -

 المعمومات.عة أو نقص في بتعقد نوع البضا
 المطمب الثاني: النظام القانوني لممصالحة الجمركية

 الطبيعة القانونية لممصالحة الجمركية  األول: الفرع
لقد أثارت الطبيعة القانونية لممصالحة جدال واسعا خاصة في األوساط الفقيية وتراوحت آراؤىـ 

 لممصالحة.بيف الطبيعة الجزائية والمدنية 
 :المصالحة عقد ذو طابع جزائي( أ

يمكف مف خالليا التخفيؼ  ،رغـ كوف المصالحة تنازال مف قبؿ كؿ طرؼ عف جزء مف حقوقو 
يعتبر أىؿ ىذا الرأي أف المصالحة ىي عقد ذو طابع  ،مف األعباء والعقوبات المالية لممخالؼ 

القدرة المالية و  ،االجتماعيةجزائي وأف التخفيؼ جاء نتيجة الظروؼ المخففة كالوضعية 
 السوابؽ العدلية و ليس تنازال عف تطبيؽ جزء مف العقوبات المالية .

وىذا يعتبر  قضائية،يؤخذ عمى ىذا الرأي ىو كوف أصحابو يعتبروف إدارة الجمارؾ سمطة  وما
 وىذا ما القضائية،تدخال مف قبؿ السمطة التنفيذية ) إدارة الجمارؾ ( في صالحيات السمطة 

 (1)السمطات.دأ الفصؿ بيف يمس بمب
 عقد ذو طابع مدني:  ب( المصالحة

                                                           
 .87، مرجع سابؽ، صأحسف بوسقيعة -1



 المصالحة الجمركية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني 

02 

 

الطرفيف وتتوفر فيو  اتفاؽأف عقد المصالحة يتشكؿ مف جراء ا بم –يرى أصحاب ىذا الرأي 
أف إدارة -الطرفيف وأنيما موجوديف في نفس المراكز القانونية  رضيكؿ أركاف العقد مف 

 لضرر الالحؽ بالخزينة العمومية .الجمارؾ تعتبر طرؼ خاص يبحث عف فائدتو وتعويض ا
حيث أف إدارة الجمارؾ ىي  ،و يرى فريؽ آخر مف الفقياء أف المصالحة تعتبر عقد إذعاف 

يقره القانوف ولـ يبؽ أماـ المخالؼ حرية  وذلؾ في حدود ما ،التي ليا حؽ فرض الشروط 
في حالة عدـ قبولو  تنتظرهالقبوؿ أو الرفض خاصة كوف العقوبات الجزائية السالبة منيا لمحرية 

 لشروط المصالحة .
و  ،قا ليا تستمدىا مف قانوف الجمارؾو لكف الشروط التي تفرضيا إدارة الجمارؾ تعتبر ح

 .ف لمقاضي النظر في مدى تعجيزيتيايمك ،بالتالي فيي ليست تعجيزية 
العقوبات الجزائية خاصة منيا السالبة لمحرية كاف  اتقاءإف عدـ وجود حرية كافية لممخالؼ في 

أي أف الحرية كانت كاممة عند القياـ أو عدـ  ،والذي يعتبر جريمة ارتكبونتيجة لمخطأ الذي 
 القياـ بيذا الخطأ.

 إداري:جـ ( المصالحة عقد ذو طابع 
أف إدارة الجمارؾ تعتبر شخصا عاما باعتبارىا تمثؿ وزارة المالية  يرى أصحاب ىذا الرأي بما

يطبؽ عمييا القانوف العاـ وأف اإلجراءات التي تتـ عف طريقيا المصالحة ىي  ،وبالتالي الدولة 
قدا أف المصالحة تعتبر ع -إجراءات محددة قانونا كتمؾ المتبعة في إبراـ الصفقات العمومية 

 إداريا بيف إدارة الجمارؾ و المتابعيف بسبب مخالفة جمركية .
لكف العقد اإلداري يكوف محمو أو موضوعو مرفؽ عاـ أو خدمة عمومية وىذا ما ال يوجد في 

ويرد أصحاب ىذا الرأي عمى أف الخدمة العمومية المتصالح عمييا تتمثؿ في  ،عقد المصالحة 
كما أنو في العقد اإلداري يمكف لإلدارة أف  ،نة العموميةسرعة وسيولة تحصيؿ الحقوؽ لمخزي

ي عقد المصالحة مع إدارة وىذا غير موجود ف ،معيا  المتعاقدعمى عاتؽ  التزاماتتضيؼ 
 يمكف إلدارة الجمارؾ أف تفسخ عقد المصالحة عمى عكس ما بؿ وأكثر مف ذلؾ ال ،الجمارؾ

 (1). اإلداريىو في العقد 
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 :  لممصالحة بمنظور المشرع الجزائريد( الطبيعة القانونية 
  امتناععمى أنو في حالة  1993/ 02/  10المؤرخ بتاريخ  672لقد نص المنشور رقـ 

المنصوص عمييا في المصالحة النيائية يتعيف عمى إدارة  االلتزامات تنفيذالمخالؼ عف 
أي  ،العقد  انحالؿوالتي تنص عمى  ،مف القانوف المدني  119الجمارؾ تطبيؽ أحكاـ المادة 

خر بعد إعذار المديف أف اآلأنو في حالة عدـ وفاء أحد المتعاقديف بالتزاماتو جاز لممتعاقد 
و بالتالي فالمشرع أعطى لممصالحة صبغة عقد  يضيطالب بتنفيذ العقد أو فسخو مع التعو 

 مدني.الصمح المنصوص عميو في القانوف المدني وبالتالي فإنيا عقد 
 460ولكف تطرح ىنا عدة إشكاليات نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ : األىمية حيث نصت المادة 

في الحقوؽ  مف القانوف المدمي عمى أنو يشترط فيمف يصالح أف يكوف أىال لمتصرؼ  بعوض
سنة ( إلى   19التي يشمميا عقد الصمح مع أف سف البموغ يختمػؼ مف األىػمية المػدنية ) 

فال يعقؿ أننا نأخذ باألىمية المدنية ألنو ماداـ  ،سنة ( فبأي السنيف نأخذ  18األىػمية الجػزائية ) 
اء المصالحة بالرغـ فمماذا نمنعو مف إجر  ارتكبياعف الجريمة الجمركية التي  المخالؼ مسؤوال

 مف أنيا أنفع لو ؟ عمى األقؿ في الحاالت التي يحكـ بالحبس.
 .ػفنا المصالحة عمى أنيا عقد مدنيكما ال يعقؿ أف نأخذ باألىمية الجزائية ماداـ أننا كي

 
 شروط المصالحة :الثاني الفرع

 عدة شروطمف أجؿ أف تكوف المصالحة صحيحة و منتجة لجميع أثارىا ال بد مف توفر 
 يمي:يمكف تمخيصيا فيما 

 المصالحةوتخص الشروط الشكمية طرفي  الشكمية: أ ( الشروط
 اختصاصالفرع الثاني( أف ىناؾ قواعد  ،كما ذكرنا سابقا )المطمب األوؿ إدارة الجمارك: -1

فال بد أف تحتـر مف قبؿ مسؤولي  ، 22/06/1999الصادر بتاريخ  421جاء بيا القرار رقـ 
 إدارة الجمارؾ .

ويدخؿ ضمف المتابعيف بسبب المخالفات  :متابعين بسبب المخالفات الجمركيةمن قبل ال-2
 الجمركية كؿ مف لو مسؤولية جنائية أو مدنية بصفة أصمية أو شريؾ وكذا مالكا أو ضامنا .
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 (1)اإلجرائية: ب( الشروط
مف قانوف الجمارؾ عمى أنو "... بناءاعمى طمب  02فقرة  265تنص المادة  الطمب: -1

الشخص المتابع بتقديـ طمب إلى  المصالحة يبادر.." وبيذا اشترط المشرع الجزائري لقياـ منيـ.
 المصالحة.إدارة الجمارؾ يطمب فيو ويمتمس إجراء 

وعميو فيكفي أف يكوف شفييا وكاف مف  ،لكف المشرع لـ يشترط أف يكوف الطمب كتابيا 
ألنو يفترض أف بعض المخالفيف ال ،األجدر أف نترؾ المبادرة إلدارة الجمارؾ بعرض المصالحة 

 يعرفوف ىذا اإلجراء.
بؿ يعود ذلؾ إلى  طمبو،إف المصالحة ليست حؽ لممخالؼ يحصؿ عميو متى : الموافقة -2

"....يرخص إلدارة  أف:قانوف الجمارؾ عمى  مف 2/ 265حيث نصت المادة  الجمارؾ،إدارة 
الجمارؾ بإجراء المصالحة ...." وبالتالي  فالمصالحة ترخيص إلدارة الجمارؾ تمجأ إليو إذ رأت 

 الرفض . مصمحتيا في ذلؾ وليا كامؿ الحرية في القبوؿ أو
ة أو في حالة كوف المصالحة ال بد أف يصادؽ عمييا مف قبؿ المجنة المحمي المصادقة: -3

الوطنية أو مف قبؿ السمطة الوصية المختصة بصفة نيائية فيشترط ىذه المصادقة حتى تكوف 
 المصالحة نيائية ومنتجة لجميع أثارىا.

 الشروط الموضوعية :-3
 االتفاؽبيف الطرفيف وأف يتـ  الرضيتكوف المصالحة صحيحة البد مف توفر  حتى :الرضى-أ

أي أف إدارة الجمارؾ ال تستطيع أف تفرض المصالحة  ،مع مف لو الحؽ في المصالحة قانونا 
كما أنيا غير مجبرة عمى قبوؿ طمب المصالحة الذي يتقدـ بو المخالؼ ،عمى المخالؼ بقرار 

وبما أف المصالحة الجمركية  ،حرية في قبوؿ أو رفض عرض اإلدارةوىذا األخير لو كامؿ ال،
تو بحرية د فمصحتو ال بد مف توافر جميع أركاف العقد وأف يعبر المخالؼ عف إرادتعتبر كعق

كما البد أف يكوف بالغا أي لو أىمية التصالح وىنا يطرح اإلشكاؿ كما  ،كاممة بعيدا عف اإلكراه
سنة حسب المادة  18حيث يسأؿ الشخص و يعاقب جزائيا بصفتو  بالغا تماـ  ،ذكرنا سالفا 
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سنة  19و مف جية أخرى فإف سف الرشد المدني حدد بػ  ،اإلجراءات الجزائية مف قانوف  442
 (1)مف القانوف المدني . 02الفقرة  40حسب المادة

مف القانوف المدني تشترط في مف  460مع أف المادة  (،سنة  19فينا بأي الرشد المدني ) 
 الصمح.عقد  يصالح أىمية التصرؼ بعوض في الحقوؽ التي يشمميا
بسف رشد ،لكونيا ذات طبيعة خاصة ،وكاف مف األجدر أف تخص المصالحة الجمركية 

 سنة (. 18يتالئـ والمسؤولية الجزائية ) 
يشترط  قاصرا،أما في حالة حدوث عارض مف عوارض األىمية أو في حالة كوف المتيـ 

قانوف  مف 81حسب ما نصت عميو المادة  ،أف يحؿ الولي أو الوصي أو القيـ ) المقدـ (
 المخالؼ.محؿ  األسرة،

و ىناؾ حاالت أخرى في إجراء المصالحة مثؿ حالة الوكيؿ حيث يشترط القانوف المدني في 
مف القانوف المدني كما نصت المادة 574نصت عميو المادة  ىذه الحالة وكالة خاصة حسب ما

كافة المنازعات  ة فيفميسمف القانوف التجاري عمى جواز إجراء الصمح مف قبؿ وكيؿ الت 270
فييا المنازعات المتعمقة بالحقوؽ و الدعاوي العقارية و ىذا بإذف  التي تعني حماية الدائنيف بما

 مف القاضي المنتدب .
( أف يتصالح باسـ الشركة و   SARLكما يمكف لمسير شركة ذات مسؤولية محدودة ) 

 د إذف مف مجمس اإلدارة .( بع  SPAنفس الشيء بالنسبة لممدير العاـ لشركة المساىمة) 
ال يمكف  ،دج  500.000كانت ىناؾ قيود عمى قيمة البضاعة حيث وضع سقؼ  القيمة:ب( 

التصالح في حالة ما إذا فاؽ مبمغ الحقوؽ والرسـو المغشوشة أو المغفمة ىذا السقؼ ومع قانوف 
ألغي ىذا السقؼ بالنسبة لمبضائع المختمفة وحدد فقط سقؼ لألوراؽ المالية  1986المالية لسنة 

بدوره بقانوف دج إال أف ىذا الشرط ألغي  300.000و النقدية و المعادف النفيسة و الثمينة بػ
 2لتصبح المصالحة حاليا ممكنة ميما كانت قيمة البضاعة محؿ الغش. 1989المالية لسنة 
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مف قانوف الجمارؾ و بالتالي فإف  03 فقرة 265لقد نصت عميو المادة  جـ( طبيعة البضاعة:
 و لكف ىناؾ بعض األنواع مف البضائع ال الجمركية،المصالحة ممكنة ميما كاف نوع المخالفة 

 نتطرؽ إليو في الفرع التالي. يكوف التصالح فييا و ىذا ما
 

 االستثناءاتالفرع الثالث : 
يجوز  ال أنو:عمى 10/ 98مف قانوف الجمارؾ  265مف المادة  03لقد نصت الفقرة 

أو التصدير حسب مفيـو  االستيرادعند  المصالحة في المخالفات المتعمقة بالبضائع المحظورة
 القانوف.مف ىذا  21مف المادة  01الفقرة 

و ،التي تحظر المصالحة  ،إضافة إلى ىذا الحظر نوجد حاالت أخرى حسب القانوف العاـ 
العامة ثـ بعد ذلؾ إلى بعض الحاالت التي جاء  االستثناءاتعمى ىذا األساس سنتطرؽ إلى 

 الخاصة . االستثناءاتير قانوف الجمارؾ تحت عنواف القضائي و قوانيف أخرى غ االجتيادبيا 
 :االستثناءات العامةأ ( 
مف قانوف  265مف المادة  03عمى ضوء الفقرة  االستثناءاتونحاوؿ أف نتطرؽ إلى ىذه  

والتي نصت عمى  ،مف نفس القانوف  21مف المادة  01الجمارؾ التي تحيمنا بدورىا إلى الفقرة 
أو تصديرىا  استيرادىاتعد بضائع محظورة كؿ البضائع التي منع  ،نوفلتطبيؽ ىذا القا أنو :

و بالتالي ومف الناحية الشكمية :...بأية صفة كانت . توحي بأنو سواء كاف  ،بأية صفة كانت
في حيف أف المقصود الحقيقي ىو صفة اإلطالؽ فقط ؛ أي البضائع  ،الحظر مطمقا أو جزئيا 

و نستخمص ىذا  ،أو تصديرىا و لو بإجراءات خاصة استيرادىاالمحظورة حظرا مطمقا وال يجوز 
تنص عمى أنو : تعتبر البضائع  ،مف قانوف الجمارؾ 21 المادةلكوف الفقرة الثانية مف 

 ف خالؿ عممية الفحص ما يأتي :المستوردة أو المصدرة محظورة إذا تعي
 قانونية.إذا لـ تكف مصحوبة بسند أو ترخيص أو شيادة  -
 لمتطبيؽ.إذا كانت مقدمة عف طريؽ رخصة أو شيادة غير قابمة  -
 إذا لـ تتـ اإلجراءات الخاصة بصفة قانونية . -
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قانوف مف  20أي أنيا توحي لنا بالحظر المشروط أو الجزئي ؛ والذي نصت عميو المادة 
تدابير تتمثؿ أساسا في إدخاؿ  اتخاذالجمارؾ والتي تنص عمى اإلجراءات الوقائية وتتمثؿ في 

 أو القيود الكمية أو التعريفية . لالستيرادالعمؿ بالرخص و بالتعميؽ المؤقت 
قبؿ التعديؿ  07/ 79مف قانوف  05في فقرتيا  265ولـ يطرح ىذا اإلشكاؿ في المادة 

األسمحة أو كؿ  ،حة عمى أنو في حالة المخالفات المتعمقة بالمخدرات حيث كانت تنص صرا
غير قابمة لمتطبيؽ وىذه  ،إجراء التسوية اإلدارية  ،البضائع األخرى المحظورة حظرا مطمقا 
 القضايا تحاؿ آليا أماـ القضاء المختص ".

 :حدا وعمى ىذا األساس سنتطرؽ إلى كؿ مف ىذه المواد المحظورة عمى
في فقرتيا ج مف قانوف الجمارؾ عمى  05في تعريفيا لمبضائع نصت المادة  المخدرات: -1

 أنو:
"البضائع ىي كؿ المنتجات واألشياء التجارية وغير التجارية وبصفة عامة جميع األشياء القابمة 

 لمتناوؿ والتممؾ ".
وبيذا التعريؼ العاـ والواسع تدخؿ المخدرات تحت صفة البضائع وىذا ما ثبت عميو القضاء 

وفي غياب ىذا التعريؼ يمكننا الرجوع ،ولكف قانوف الجمارؾ لـ يعط تعريفا خاصا بالمخدرات 
غير أنو لـ يعرؼ  1985/ 04/ 16الصادر بتاريخ  05/ 85إلى قانوف الصحة وترقيتيا رقـ 

يمي : "يحدد عف طريؽ التػنػظػيـ  منو بالنص عمى ما 190المادة  واكتفتمخدرات ىو بدوره ال
 واستيرادىاالػمخػدرة والغػيػر المػخػدرة ونػقػمػيا  ،والنػبػاتػات السػامػة ،إنتػاج المػواد 
 وتصديرىا  ".

 324ولإلشارة فإف ىذه البضاعة مكيفة المادة  التنظيمي،ولـ يصدر ىذا الحد اآلف ىذا النص 
، 327، 326، 325مف قانوف الصحة ومعاقب عمييا بالمواد  190مف قانوف الجمارؾ والمادة 

 وترقيتيا.مف قانوف الصحة  246 ،254 ،243 ،242مف قانوف الجمارؾ والمواد  328
نظرا لخطورة الجرائـ التي يكوف محميا أسمحة حربية تدفع إدارة الجمارؾ إلى  األسمحة :/ 2

ف لـ يعرؼ ىذا النوع مف البضائع  ،صالح عف الت االمتناع ففي  ،بؿ وأكثر مف ذلؾ  ،وا 
الصادر في األسمحة والمخدرات عمى سبيؿ التمثيؿ  10/  98التعديؿ الذي جاء بو قانوف 
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مف  01الحالية عمى صفة العمومية باإلحالة عمى الفقرة   365مف المادة  03الفقرة  واكتفت،
 مف قانوف الجمارؾ التي لـ تذكر بدورىا األسمحة صراحة . 21المادة 

المتضمف قمع الجرائـ المرتكبة ضد  1963/ 03/ 16الصادر بتاريخ  35/ 63وحتى المرسـو 
والمتفجرات لـ ينص عمى تعريؼ  والذخائرألسمحة وحيازة وصنع ا باكتسابالتشريع المتعمؽ 
 (1)الحربية.واضح لألسمحة 

 بوضع تصنيفا لألسمحة الحربية كما يمي : واكتفى
 : يتمثؿ في األسمحة النارية المعدة لمحرب البرية أو الجوية أو البحرية وذخائر1ص
 .المخصص لحمؿ األسمحة واستعماليا : يمثؿ في العتاد2ص

ليعطي تفصيال أكثر لمتصنيؼ السابؽ وأحاؿ عمى وزارة الدفاع  399/ 63وجاء المرسـو 
المتعمؽ  06ج ر  21/01/1997الصادر بتاريخ  97/06البت في التصنيػؼ وحتى األمر رقـ 

لـ يأت بالشيء الجديد في مجاؿ تعريؼ األسمحة  ،بالعتاد الحربي و األسمحة و الذخيرة 
  .الحربية

: إضافة إلى المخدرات و األسمحة ىناؾ بضائع أخرى طمقاالبضائع المحظورة حظرا م/3
ال يمكف التصالح فييا وتدخؿ ضمف المحظورات التي نصت عمييا  ،محظورة حظرا مطمقا 

مثؿ المنتوجات الفكرية التي تتمثؿ في النشريات  ،مف قانوف الجمارؾ  21مف المادة  01الفقرة 
شيارات منافية لألخالؽ و القيـ وحقوؽ  عالنات وا  و المجالت و الكتب التي تحتوي قصصا وا 

وكؿ مايكوف مف شأنو مخالفة النظاـ العاـ واآلداب  ،اإلنساف وتمؾ التي تشيد بالعنصرية 
ت منشأ مزور ومف بمد ال تربطنا بو أي وتشمؿ ىذه البضائع كؿ البضائع التي ليا عالمات ذا

 عالقة تجارية أو دبموماسية .
 الخاصة: االستثناءاتب(

القضائي وىي الجرائـ المزدوجة وكذا التعدد  االجتيادوالتي نستنتجيا مف  االستثناءاتوىذه 
 المادي لمجريمة .

                                                           
يتعمؽ بقمع مخالفات التشريع و التنظيـ الخاصيف بالصرؼ و حركة رؤوس  1996 07/  09المؤرخ في  22/  96األمر  -1

 األمواؿ مف و إلى الخارج
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حدا ولكف تقبؿ ويقصد بيا تمؾ الجرائـ التي يكوف ركنيا المادي وا الجرائم المزدوجة :/1
كما ىو  ،أحدىما جمركي واألخر مف القانوف العاـ أو قانوف خاص أخر ،وصفيف عمى األقؿ 

مف قانوف  173لجرائـ التصدير لبعض المنتجات المنصوص عمييا في المادة  بالنسبةالحاؿ 
 96وكذا جرائـ الصرؼ قبؿ صدور األمر  ،وتصدير مركبات بوثائؽ مزورة  واستيراد،العقوبات 

 . 1996 07/ 09الصادر بتاريخ  22/ 
مف قانوف العقوبات تنص عمى أف يوصؼ الفعؿ الواحد الذي  32وبالرغـ مف أف المادة 

لكف ىذه القاعدة التطبؽ عمى العقوبات  ،يحتمؿ عدة أوصاؼ بالوصؼ األشد مف بينيما 
صادرة ودوف الجبائية إذا كاف الفعؿ يقبؿ وصفيف أحدىما جمركي يعاقب عميو بغرامة أو م

نكتفي بالقوؿ أف المصالحة في الجرائـ المزدوجة ولكف ال تؤثر  ،الجريمة  ازدواجيةالتعمؽ في 
إال عمى الجانب الجمركي ؛  أي أنو يمكف التصالح مع المتابعيف لكف ال تؤثر ىذه المصالحة 

عمى واليمكف التصالح  ،إال عمى العقوبات الجبائية المنصوص عمييا في قانوف الجمارؾ
بتاريخ  126768تحت رقـ  العمياوىذا ما جاء في قرار صادر عف المحكمة  ،الجوانب األخرى 

فيما يخص جرائـ الصرؼ حيث نص عمى أف المصالحة الجمركية ال  1995/  11/ 19
تؤثر إال عمى جنحة  تزاؿ قائمة ولكف المصالحة ال تنصرؼ إلى جناية التنظيـ النقدي التي ما

 التيريب .
عدة جرائـ بمناسبة  ارتكبت/ التعدد المادي لمجريمة : ويقصد بالتعدد المادي ىي كوف أنو  1 

( قبؿ  79/07مف قانوف الجمارؾ ) 340كانت تنص عميو المادة  الجريمة الجمركية و ىذا ما
والتي كانت تعدد عمى سبيؿ المثاؿ بعض الجرائـ التي تتزامف مع جريمة جمركية مثؿ  ،إلغاؤىا 

فينا يمكف المصالحة ولكف فقط عمى  ،الرشوة ...الخ ،العصياف  ،عدي عمى أعواف الجمارؾ الت
الجانب الجمركي ؛ أي عمى الجريمة الجمركية وال يمكف التصالح عمى جرائـ القانوف العاـ والتي 

 22072يطبؽ عمييا قواعد قانوف العقوبات وىذا ماجاء في قرار المحكمة العميا تحت رقـ 
 (1).3غ ج ـ ؽ   16/11/1994بتاريخ ر الصاد
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 لمبحث الثانيا
 تنفيذ المصالحة و أثارها

 
 تنفيذ المصالحة      األول: المطمب
والصمح بيف إدارة الجمارؾ والمتابعيف بسبب مخالفة جمركية و يكوف ذلؾ  االتفاؽبعد أف يتـ 

( ومف قبؿ إدارة 1وىذا مف قبؿ المخالفيف مف جية ) فرع  التنفيذ،بمصالحة نيائية يأتي دور 
 (. 2الجمارؾ مف جية أخرى )فرع

 من قبل المخالفين األول: الفرع
مف الناحية التطبيقية ومبدئيا ال يطرح تنفيذ المصالحة مف قبؿ المخالفيف أي إشكاؿ ألف      

و ىذا في حالة المصالحة  ،الدفع و التنفيذ يكوف قبؿ إمضاء المصالحة و المصادقة عمييا 
 ،لكف المشكؿ الذي قد يطرح يكوف في حالة المصالحة المؤقتة أو اإلقرار بالنزاع  ،النيائية 

بعد أف صادقت المجنة المختصة  ،التي تعيد بيا  االلتزاماتحيث أف المخالؼ يتراجع عف 
بالمائة فقط  25 ألنو في ىذه الحالة يشترط دفع ،عمى المصالحة و أصبحت مصالحة نيائية 

 03/ 10المؤرخ في  672واحتياطا لمثؿ ىذه المشاكؿ جاء المنشور رقـ   ،مف مجموع المبمغ 
المخالؼ عف تنفيذ الشروط المتضمنة في عقد المصالحة  امتناعليقرر أنو في حالة  ، 1993/

عمى أنو  مف القانوف المدني التي تنص 119النيائية يتعيف عمى إدارة الجمارؾ تطبيؽ المادة 
جاز لممتعاقد اآلخػر بعد إعذار المديف أف يطالب بتنفيذ  بالتزامو:ً  إذا لـ يوؼ أحد المتعاقديف 

 (1)األمر. أقتضىمع التعويض في الحالتيف إذا  ،العقد أو فسخو 
 وىنا يصبح أماـ إدارة الجمارؾ خياريف :

 ويكوف ىذا بطريقتيف : :المطالبة بتنفيذ العقد -1
 :: ويكوف ىذا بطريقتيفالتنفيذ الخاصطريقة أ / 

باإلكراه قصد تحصيؿ  أوامرمف قانوف الجمارؾ إذ تعطي الحؽ لقابضي الجمارؾ إصدار 
الحقوؽ والرسـو والغرامات والمبالغ األخرى المستحقة إلدارة الجمارؾ بمجرد إثبات أف المبمغ 
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 ،مفة بتطبيقيما إدارة الجمارؾ أصبح مستحقا إثر عممية ناتجة عف تطبيؽ التشريع والتنظيـ المك
 والمبالغ المتفؽ عمييا في عقد المصالحة تدخؿ ضمف الحقوؽ والمستحقات .

 اللتزاماتو: وىي أف ترفع إدارة الجمارؾ شكوى لعدـ تنفيذ المخالؼ طريقة التنفيذ العام ب/ 
ولكف يكوف مف األجدر طمب فسخ العقد مادامت  ،المنصوص عمييا في عقد المصالحة 

 القضية أخذت مسار القضاء.
الطرفيف  تكف، ويرجعوفي ىذه الحالة تصبح المصالحة كأنيا لـ  :العقدالمطالبة بفسخ  -2

 وجودىا.إلى الحالة التي كانا عمييا قبؿ العقد مع التعويض عف األضرار في حالة 
وىنا ترفع إدارة الجمارؾ دعوى تطالب فييا بتطبيؽ العقوبات المنصوص عمييا قانونا ولسير 

التي تحرؾ مف قبؿ  ،بما في ذلؾ الدعوى العمومية  ،المنصوص عمييا في عقد المصالحة 
 .بالتقادـ أنقضتلـ تكف قد  النيابة العامة ما
 من قبل إدارة الجمارك : الفرع الثاني

جبرة عمى تنفيذ العقد في حالة المصالحة النيائية ويتمثؿ ىذا التنفيذ أساسا إدارة الجمارؾ م
كما تقـو بإتماـ  ،عمى ذلؾ في المصالحة  االتفاؽفي دفع اليد عف البضائع المحجوزة إف تـ 

 اإلجراءات أماـ القضاء في حالة كوف القضية قد أخذت مسار القضاء .
دوف  ،ة تشمؿ مف حيث رفع اليد وسائؿ النقؿ : إف المصالحة الجمركية عاددرفع الي -1

ورفع اليد عف وسائؿ النقؿ قد  ،البضاعة محؿ الغش التي تصادر وتباع في المزاد العمني 
المخالفة أي قبؿ  إجراء المصالحة  وذلؾ مقابؿ كفالة أو دفع قيمتيا حسب  اكتشاؼيكوف عند 

لحة أي أحد شروط المصالحة ينص وقد يكوف أثناء المصا ،مف فانوف الجمارؾ  246المادة 
ففي حالة رفع اليد عف  وسيمة النقؿ قبؿ المصالحة مقابؿ كفالة أو دفع قيمتيا فينا   ،عمى ذلؾ 

 (1)تحسـ ىذه القيمة مف المبمغ اإلجمالي المتفؽ  عميو في المصالحة .
:  بمجرد توقيع المخالؼ عمى عقد المصالحة النيائية إتمام اإلجراءات أمام القضاء -2

المنصوص  والتزاماتووقياـ المخالؼ بتحقيؽ تعيداتو  ،والمصادقة عمييا مف قبؿ إدارة الجمارؾ 
تقـو إدارة الجمارؾ بتوقيؼ الدعوى أماـ القضاء وىذا إذا كانت  ،عمييا في عقد المصالحة 
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أـ إذا كانت القضية عمى مستوى محكمة  ،تابعة بعدالقضية أماـ النائب العاـ لـ تباشر الم
أما إذا كانت الدعوى أماـ المجمس فإف  ،الموضوع فيتـ الحكـ بانقضاء الدعوى نظرا لممصالحة 

العوف المكمؼ بالمتابعة يعمـ القاضي بالمصالحة التي تمت مف أجؿ إصدار أمر إسقاط 
ذا ،الدعوى لصالح المتيـ المستفيد مف المصالحة  كانت القضية أماـ المحكمة العميا توقؼ  وا 

 إجراءات الطعف بالنقض . 
ف صدر قرار قضائي لـ يكتسب قوة  كما يطمؽ صراح المتيـ إذا كاف محبوسا حتى وا 

إال أنو في حالة قوة الشيء المقضي  ،ألف أثاره تمحى بفعؿ المصالحة  ،الشيء المقضي فيو 
عف  انجرتوتطبؽ العقوبة التي  ،وى الجبائيةفإف المصالحة ال تؤثر إال عمى الدع ،فيو 

 مف قانوف الجمارؾ . 08فقرة  265نصت عميو المادة  وىذا ما ،الدعوى العمومية 
    المترتبة عن المصالحة الجمركية       اآلثارالثاني: المطمب

  
 أثار المصالحة عمى الطرفين    األول: الفرع

      آثارها عمى المخالف:     أوال:
الدعوى  انقضاءإف أثر المصالحة عمى المتابع بسبب مخالفة جمركية تتمثؿ أساسا في 
و ىنا نكوف أماـ  ،العمومية و الجبائية في حالة حدوث المصالحة قبؿ صدور الحكـ النيائي 

 عدة حاالت :
 إذا كانت القضية عمى مستوى إدارة الجمارؾ فال تحاؿ عمى النيابة العامة  -
 إذا كانت القضية أماـ قاضي التحقيؽ يوقؼ التحقيؽ  -
 إذا كانت القضية أماـ جيات الحكـ تنقضي الدعوى بالمصالحة -
 صراحة. إذا كاف المتيـ رىف الحبس يطمؽ -
 إذا صدر حكـ قضائي ولـ يأخذ قوة الشيء المقضي فيو تمحى أثاره -
لجانب الجبائي و ال تؤثر عمى إذا صدر حكـ قضائي نيائي تؤثر المصالحة فقط عمى ا -

 (1)بة لمحرية و الغرامات الجزائية .لالعقوبات السا

                                                           
 .97أحسف بوسقيعة، مرجع سابؽ، ص -1



 المصالحة الجمركية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني 

32 

 

 
 :آثارها عمى إدارة الجمارك ثانيا: 

و بموجب عقد المصالحة تكوف ممزمة بتنفيذ بنػوده و يصبح مف الواجب  ،إف إدارة الجمارؾ 
عمييا القياـ باإلجراءات الالزمة أماـ السمطات القضائية إلنياء النزاع ؛ أما مف الناحية المالية 

كما أنو في حالة رفع اليد عف البضاعة المحجوزة  ،حقوقيا  استوفتتكوف إدارة الجمارؾ قد 
حقوؽ و الرسـو الجمركية الناتجة عف جمركة البضائع إف لـ تكف محظورة ؛ و تقـو باستيفاء ال

تكتفي إدارة الجمارؾ بتقديـ باقي  مبمغ البيع بعد  ،في حاؿ كوف ىذه البضاعة قد تـ بيعيا 
 إلى المخالؼ الذي يكوف مجبورا عمى قبوؿ ىذا المبمغ الباقي . ،خصـ المبمغ المتصالح عميو 

 ار المصالحة عمى الغير  الفرع الثاني : أث
غير حيث ال يتضرروف  آثار العقد إلى ال انصراؼإف المبادئ العامة لمقانوف تقضي بعدـ 

وفي حالة عقد المصالحة الجمركية نقصد بالغير المسؤوليف عف الجريمة الجمركية  ،وال ينتفعوف
 طرافا في المصالحة .والذيف ليسوا طرفا في المصالحة ؛ أي أنيـ أطراؼ في الجريمة و ليسوا أ

 :   الغير انتفاعأ( عدم 
 الشركاء:( بالنسبة لمفاعمين و 1-أ

إف المصالحة التي تبرميا إدارة الجمارؾ مع أحد الفاعميف األصمييف ال تمنعيا مف المتابعة إذا 
فإف المستفيد مف المصالحة ىو الشخص المتعاقد  ،قاـ قابض الجمارؾ بخصـ التضامف 

والمتصالح معو في حيف أف األشخاص اآلخريف سيتابعوف  وتفرض عمييـ عقوبات مالية 
ولكف يبدو بأف المصالحة ىنا تؤدي  ،بالتضامف إضافة إلى العقوبات الجزائية المقررة قانونا 

ف المصالحة في حيف يتحمؿ شريكو كأف يستفيد المتيـ الرئيسي م ،إلى نتائج غير متساوية 
تبعية المخالفة الجمركية كاممة بالرغـ مف كونو مشترؾ فقط ؛ وتفاديا ليذا أقر القضاء الفرنسي 

 (1)اآلثار لمغير :  انصراؼ عمى مبدأ استثنائي
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* عندما يكوف الطرؼ المتصالح معو وكيال أو ممثال لباقي المخالفيف فحينيا يستفيد غيره مف 
و يمكف لو الرجوع عمييـ وفؽ قواعد القانوف العاـ )  ،بصفة كاممة و مثمو تماما  المصالحة

 اإلثراء بال سبب ( و ىذا ىو المعموؿ بو حاليا في الميداف .
عند تنفيذ العقوبات  االعتبارأف تأخذ بعيف  األخرى،* يجب عمى إدارة الجمارؾ في الحاالت 

لي يعتبر ىؤالء األشخاص المنفذة عمييـ العقوبات و بالتا عمييا،المالية المبالغ المتصالح 
 مستفيديف بصفة غير مباشرة مف المصالحة .

 ( الكفيل و المسؤول المدني: 2-أ
أثار العقد لمغير ال يطبؽ نيائيا  انصراؼعمى عكس الفاعميف األصمييف و الشركاء فمبدأ عدـ 

عمى الكفيؿ والمسؤوؿ المدني حيث أف المصالحة التي يقـو بيا المخالؼ مع إدارة الجمارؾ 
ولكف تبقى التبعية في حالة واحدة وىي عدـ تنفيذ المخالؼ لمشروط الواردة  ،تُػسقط مسؤوليتيما 

 في عقد المصالحة المبرمة بينو وبيف إدارة الجمارؾ 
 عدم تضرر الغير بالمصالحة : ب (

عمى ذمة الغير  التزامامف القانوف المدني التي تنص عمى أنو ال يرتب العقد  113حسب المادة 
يمكف أف يتضرر الغير  و حسب القانوف الجنائي نجد بأف الجزاء لو طبيعة شخصية ومنو ال ،

ال  ،أصمييف أو شركاء سواء كانوا فاعميف  اآلخروفمف عقد المصالحة ؛ وعميو فالمتيموف 
و ال يجوز  ،يمتزموف بما يترتب عمى ىذه المصالحة مف آثار في ذمة المتيـ الذي أبرميا 

إال  ،العقدية  اللتزاماتوإلدارة الجمارؾ أف ترجع عمى أي منيـ عند عدـ تطبيؽ المصالح معو 
قد أبـر في حالة كوف الغير ضامنا لو أو متضامنا معو في المصالحة و أف المتصالح 

 (1)المصالحة بصفتو وكيؿ عنو .
أما بالنسبة لممتضرر فمف حقو أف يحصؿ عمى التعويض الالـز إلزالة الضرر الذي أصابو 

وبما أنو لـ يكف طرفا في عقد المصالحة فيي ال تمزمو و لكنيا ال  ،بسبب المخالفة الجمركية 
 . الستيفائوومف حقو أف يمجأ إلى القضاء  ،تسقط حقو في التعويض 
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ونجد ىذا في  ،كما أنو توجد حالة تنصرؼ فييا أثار العقد إلى الغير بحيث يتضرروف منو 
مف قانوف الجمارؾ عمى أنوً: إذا توفي  261حالة وفاة المتصالح معو  حيث نصت عميو المادة 

تؤىؿ إدارة الجمارؾ  ،مرتكب المخالفة الجمركية قبؿ صدور حكـ نيائي أو كؿ قرار يحؿ محمو 
لتباشر ضد التركة دعوى إلصدار الييئة القضائية التي تبث في القضايا المدنية حكما بحجز 

و إذا لـ يتمكف مف حجزىا حكـ بدفع مبمغ يعادؿ قيمة ىذه  ،األشياء الخاضعة ليذه العقوبة 
 الغشً . ارتكاباألشياء و يحسب وفقا لمسعر المعموؿ بو في السوؽ الداخمي في تاريخ 

مف قانوف الجمارؾ عمى أنو ً: إذا توفي المخالؼ قبؿ دفع العقوبات  293نصت المادة ا كم
أو نص عمييا في طرؽ المصالحة األخرى  ،المالية التي صدرت ضده بمقتضى حكـ نيائي 

يمكف مواصمة التحصيؿ مف التركة وفي حدودىا بكؿ الطرؽ القانونية ماعدا اإلكراه  ،التي قبميا 
مف القانوف المدني عمى أنو ً: إذا مات مف صدر منو التعبير  62كما نصت المادة  ،بدني ً ال

فإف ذلؾ ال يمنع ترتب ىذا األثر عند  ،عف اإلرادة أو فقد أىميتو قبؿ أف ينتج التعبير أثره 
 مف التعبير أو مف طبيعة التعامؿ. لـ يتبيف العكس ىذا ما ،التعبير بعمـ مف وجو إليو  اتصاؿ

 :حاالت تطبيقية-
I- حالة  إجراء  مصالحة قبل صدور حكم  قضائي: 
 :المخالفة معاينة -(1

و عمى الساعة الرابعة و نصؼ  ، 35عمى الطريؽ الوطني رقـ :  ، 06/12/1998بتاريخ : 
 13قاـ أعواف فرقة الجمارؾ بالمالح بمعاينة سيارة مف نوع قولؼ مسجمة تحت رقـ :  ،مساًءا 

برفقة شخص آخر و بحوزتيما بضائع أجنبية ميربة تتمثؿ  ،يقودىا مالكيا  1534- 189 -
و قيمة  ،دج   28.800.00كغ قدرت قيمتيا بػ :  1صندوؽ برقوؽ وزف كؿ واحد   12  في :

 دج  310.000.00و سيمة النقؿ بػ 
 التكييف القانوني لممخالفة :  -(2

 بالمواد:الجمركي منصوص و معاقب عمييا  مخالفة لمتشريعإف األفعاؿ المذكورة أعاله تشكؿ 
و المتمثمة في استيراد بضائع  الجمارؾ،مف قانوف  328و  324 ،259،274،310ج،ؼ  5

 .أجنبية عف طريؽ التيريب
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 المصالحة: إجراء -(3
: بعيف تموشنت بتاريخابض الجمارؾ المخالفة بطمب مصالحة مف قتقدـ مرتكب 

 فقاـ القابض بعرض مصالحة عمى األسس التالية :  ، 03/12/1999
 أي:مرات قيمة البضاعة  4قدرىا دفع غرامة جمركية  -

28.800.00  X 4  =115.200.00   دج 
 مف قيمة وسيمة النقؿ أي :   %25دفع غرامة جمركية قدرىا   -

 دج                      77.500.00=   4÷ دج  310.000.00
 دج       192.700.00المجموع :     
 التخمي عف البضائع محؿ الغش  -
 استرجاع وسيمة النقؿ  -
 عدـ متابعة المتيـ أماـ القضاء    -

  760/98و قد قاـ المعني باألمر بدفع المبمغ المحدد مف طرؼ اإلدارة حسب وصؿ  رقـ : 
  09/12/1998تاريخ : ب
 المصادقة عمى المصالحة :  *
قاـ السيد رئيس مفتشية أقساـ الجمارؾ بعيف تموشنت بالمصادقة عمى ىذه المصالحة بموجب   

 13/12/1998المؤرخ في : ، 443/98مقرر مصادقة رقـ : 
II-: حالة إجراء المصالحة بعد إحالتها عمى القضاء 
 المخالفة: معاينة-(1

  02عمى الطريؽ الوطني رقـ :  ،عمى الساعة السادسة صباحا  ، 14/06/1994بتاريخ : 
قاـ أعواف فرقة الدرؾ الوطني بالمالح بمعاينة سيارة أجرة  ،الرابط بيف حاسي الغمة و المالح 

و بحوزتيا بضائع أجنبية ميربة  أمحمدكاف عمى متنيا المدعويف : موري صالح و بف عدة 
 تتمثؿ في :

 زوج نعاؿ 77 -
 ثباف لمرجاؿ  42 -
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 بدلة لألطفاؿ  310 -
 زوج حداء رياضي لألطفاؿ   08 -

 دج   54.300.00تقدر قيمتيا ب  : 
مـ إلى قابض الذي س ،  340إثر ذلؾ قاـ أعواف الفرقة المذكورة بتحرير محضر رقـ :   

 .رفقة البضائع المحجوزة ،الجمارؾ بعيف تموشنت
 : لممخالفةالتكييف القانوني -(2

إف األفعاؿ المذكورة أعاله تمثؿ مخالفة لقانوف الجمارؾ المنصوص و المعاقب عمييا بالمواد : 
و المتمتمة في جنحة  ،مف قانوف الجمارؾ   326و  324 ، 310 ، 274 ، 259 ،ؼ ج  5

 ىي : استيراد بضائع أجنبية عف طريؽ التيريب  ،مف الدرجة الثانية 
 :     نيةاإلجراءات القانو  -(3

قامت قباضة الجمارؾ بعيف تموشنت بإيداع شكوى لدى وكيؿ الجميورية بمحكمة عيف تموشنت 
  18/12/1995بتاريخ :  2566تحت رقـ : 

و قد حكمت المحكمة غيابيا اتجاه المتيـ و  ، 03/06/1996تـ جدولة القضية لجمسة يـو 
 يمي :  حضوريا لإلدارة ما

 في الدعوى الجزائية : - 1
 أشير حبس نافذة   06
 في الدعوى المدنية : - 2

 الموافقة عمى طمبات اإلدارة أي :
 *  مصادرة البضاعة محؿ الغش 

 دج   108.600.00 أي:* غرامة جمركية قدرىا مرتيف قيمة البضاعة 
 1998/ 10/ 10قاـ المتيماف بمعارضة الحكـ المذكور آنفا بتاريخ  -
متيماف بطمب المصالحة كتابيا إلى السيد قابض الجمارؾ تقدـ ال 1998/ 10/  14بتاريخ  -

 الذي وافؽ عمى الطمب وعرض المصالحة . ،بعيف تموشنت 
 في نفس اليـو تـ إجراء مصالحة  مؤقتة عمى األسس التالية :  -
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 * التخمي عف البضائع محؿ الغش 

 البضاعة.* دفع غرامة جمركية قدرىا مرة واحدة قيمة 

 الجمارؾ * سحب شكوى إدارة 

مقابؿ وصؿ رقـ  1998/ 10/ 14دج بتاريخ  54.300 أي:وقد تـ دفع المبمغ المتفؽ عميو 
657  /98  

قاـ السيد رئيس مفتشية األقساـ بعيف تموشنت  بالمصادقة عمى  ، 1998/  10/ 25بتاريخ  -
  98./  405المصالحة المذكورة بموجب مقرر مصادقة رقـ 

أثناء جمسة حضورية لمطرفيف بمحكمة عيف تموشنت تـ تقديـ  و ، 1999/ 01/  09بتاريخ  -
 الدعوى الجبائية و العمومية . انقضاءو بالتالي  ،سحب شكوى إدارة الجمارؾ 
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 المبحث األول 

 االختصاصطبيعة الدعوى الجمركية و قواعد 
 المطمب األول : طبيعة الدعوى الجمركية 

:ً  يحاؿ األشخاص  عمى أنو 01مف قانوف الجمارؾ في فقرتيا  265لقد نصت المادة        
المتابعوف بسبب مخالفة  جمركية عمى الجية القضائية المختصة قصد محاكمتيـ طبقا ألحكاـ 

 مف قانوف الجمارؾ عمى أنو ً: لقمع الجرائـ الجمركية : 259ىذا القانوفً ، كما نصت المادة 
 .الدعوى العمومية لتطبيؽ العقوباتتمارس النيابة العمة  -
، و يجوز لمنيابة العامة أف الجبائية الجمارؾ الدعوى الجبائية لتطبيؽ الجزاءاتتمارس إدارة  -

 تمارس الدعوى الجبائية بالتبعية لمدعوى العمومية 
 تكوف إدارة الجمارؾ طرقًا تمقائيًا في جميع الدعاوي التي تحركيا النيابة العامة و لصالحيا .

ييف : دعوى عمومية و ية يترتب عمييا دعو ومف خالؿ ماسبؽ يتبيف لنا بأف الجريمة الجمرك 
 ، فما ىو النظاـ القانوني لياتيف الدعوييف ؟دعوى جبائية

الصادر بتاريخ  98/10و قبؿ التعديؿ الذي جاءبو القانوف  79/07فقانوف الجمارؾ 
لـ يتطرؽ لمدعوى العمومية و ال لصالحيات وكيؿ الجميورية في متابعة  22/08/1998

منو عمى مباشرة الدعوى المالية ، و  259بالنص في المادة  اكتفىة ، و الجرائـ الجمركي
بصمتو ىذا يكوف قد أحاؿ ضمينا لمقانوف العاـ أي ألحكاـ قانوف اإلجراءات الجزائية التي تحكـ 

حيث نص صراحة  259في المادة  98/10الدعوى العمومية ، عمى خالؼ ماجاء بو القانوف 
 جرائـ الجمركية .عمى الدعوى العمومية في ال

و الدعوى العمومية في المادة الجمركية مف صالحيات النيابة العامة وحدىا ، تحركيا و 
الجزائيةوينتهيدورإدارةالجماركفيهذاالصددبإحالةالمحاضرلإلجراءاتتباشرىا وفقا  

 (1)الجمركيةوستتطرقإلىتحريكالدعوىالعموميةالحقا.
ذا كانت الدعوى  العمومية في المادة الجمركية تنحصر في تطبيؽ العقوبات السالبة لمحرية وا 

أما بالنسبة لممخالفات الجمركية فإف النيابة العامة ال تممؾ فقط.فإف نطاقيا يقتصر عمى الجنح 
أما فيما يخص الدعوى المالية فقد دار جداؿ  فييا،مبدئيًا أي حؽ لممارسة الدعوى العمومية 
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القضائي بيف كونيا دعوى  االجتيادتراوحت أراء الفقياء و و  ا القانونيةكبير حوؿ طبيعتي
 مدنية.عمومية و دعوى 

  الدعوى الجبائية دعوى عمومية الفرع األول:
تختمؼ الدعوى الجبائية عف الدعوى العمومية سواء مف حيث شروط مباشرتيا أو مف حيث 

 المترتبة عنيا : اآلثار
( فالدعوى العمومية تحرؾ و تباشر مف طرؼ النيابة العامة وحدىا ، عمى عكس الدعوى 1

إدارة الجمارؾ بصفة مبدئية ، و يمكف لمنيابة العامة  اختصاصالجبائية التي تكوف مف 
، 10/ 98ممارستيا بالتبعية لمدعوى العمومية و ىذا يعتبر مف المستجدات التي جاء بيا قانوف 

 إدارة الجمارؾ وحدىا  اختصاصقبؿ أنيا مف  إذا كاف مف ذي
(  الدعوى العمومية ترمي إلى تطبيؽ العقوبات السالبة لمحرية و بالتالي فال يمكف تصورىا إال 2

في مواد الجنح ، عمى عكس الدعوى الجبائية التي تيدؼ إلى تطبيؽ الجزاءات المالية و 
 . بالتالي تشمؿ إلى جانب الجنح  الجمركية المخالفات

( إضافة إلى ذلؾ فإذا كانت الدعوى العمومية تنقضي بوفاة المتيـ تطبيقًا لمبدأ شخصية 3
مف قانوف الجمارؾ ال تنتيي و إلدارة الجمارؾ  261العقوبة ، فإف الدعوى الجبائية وفقًا لممادة 

ؾ ذلو الحؽ في تتبع تركة المتيـ إذا توفي قبؿ صدور الحكـ النيائي أو أي قرار يحؿ محمو ،
عف طريؽ دفع دعوى الستصدار الييئة القضائية التي تبت في القضايا المدنية حكمًا بحجز  
األشياء الخاضعة لمعقوبة و إذا لـ يتمكف  مف حجزىا حكـ بدفع مبمغ معادؿ لقيمة ىذه األشياء 

 1.المخالفة ارتكابويحسب وفقًا لمسعر المعموؿ بو في السوؽ الداخمية يـو 
تعاد الصفة العمومية لمدعوى الجبائية أنو يمكف إلدارة الجمارؾ في حالة عدـ ( و مما يبيف إب4

تحريؾ الدعوى العمومية مف طرؼ النيابة العامة أف تحرؾ الدعوى الجبائية عف طريؽ االدعاء 
مكرر  337المباشر أماـ المحكمة بمقتضى المادة  االستدعاءالمدني أماـ قاضي التحقيؽ أو 

 مع شروط الحصوؿ عمى ترخيص مف النيابة العامة . 2الجزائية  مف قانوف اإلجراءات
أي  ر بحالة إلغاء أو تعديؿ القانوف ( إف الدعوى الجبائية عمى عكس الدعوى العمومية التتأث5

أنيا ال تطبؽ بصفة رجعية حتى و لو كاف القانوف الجديد أصمح لممتيـ و تستحؽ الغرامة 
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الفعؿ الذي ألحؽ ضرر بالخزينة العمومية كما أف  ارتكابمف يـو  ابتداءلصالح إدارة الجمارؾ 
 الفعؿ  ارتكابنسبتيا ىي تمؾ السارية المفعوؿ يـو 

، و في حالة يما كاف عدد المخالفيف المشاركيف( كؿ فعؿ غش تقابمو عقوبة مالية واحدة م6
لعمومية يجب لمخزينة اتعدد المخالفات الجمركية تتعدد الغرامات ألف كؿ مخالفة تسبب ضررا 

 .مما ىو موجود في المواد الجزائية، و في ىذه الحالة ال مجاؿ لجب العقوبات مثإصالحو
 (.جزائية التي تعتبر فردية ) شخصية(  الغرامة الجمركية غرامة تضامنية بخالؼ الغرامة ال7
كف أف تكوف محؿ (  الغرامات الجمركية تكوف دائما نافذة بخالؼ الغرامات الجزائية التي يم8

/  14الصادر بتاريخ  42269إيقاؼ تنفيذ ، و ىذا ماقضت بو المحكمة العميا في القرار رقـ 
 ، وىناؾ عدة قرارات في نفس السياؽ . 2غ ج  1987/  04
بالنسبة لقرارات العفو فيي ال تشمؿ الغرامات الجمركية ألف العفو يكوف مجالو  ( أما9

 العقوبات.
ؿ ماسبؽ يتضح لنا جميا بأف الدعوى الجبائية تختمؼ عف الدعوى ( و إضافة إلى ك10

مف قانوف  259العمومية ؛ ولو كانت واحدة لما فصؿ بينيما حسب ما جاءت بو المادة 
 الجمارؾ.

 مدنيةالفرع الثاني : الدعوى الجبائية دعوى 
القضائية تطمع إدارة الجمارؾ بكؿ  الجمارؾ؛ الجياتمف قانوف  260( حسب المادة 1

وجود مخالفة جمركية  افتراضالمعمومات التي حصمت عمييا و التي مف شأنيا أف تحصؿ عمى 
 المدنية.بعدـ وجود وجو إلقامة الدعوى وىذا اإلجراء النجده في الدعوى  انتيىحتى ولو 

الذي لحؽ بالخزينة ( إف إدارة الجمارؾ تمارس دعواىا دوف حاجة لتبرير الضرر المالي 2
مف ذلؾ فكثير مف الحاالت يمكف النطؽ بالغرامة أو  المخالفة وأكثرالعمومية مف جراء ىذه 

 (1)المصادرة.
(  المحاولة يعاقب عمييا كالجريمة  ذاتيا في الدعوى الجبائية عمى عكس الدعوى المدنية  3 

أساسيا  ركنا باعتبارىاالمدنية حيث أف عالقة السببية بيف الخطأ و الضرر تعتبر أساس الدعوى 
 .لقياـ المسؤولية المدنية
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أي  الجنائية،( تحدد نسبة الغرامات المالية في المخالفات الجمركية مثمما ىو الشأف في المادة 4
لحؽ  الضرر الذيأنيا تقدر بناءا عمى درجة جسامة الخطأ المرتكب وليس حسب درجة 

 المدنية.بالطرؼ الدائف كما ىو الحاؿ في الدعوى 
( يتـ النطؽ بالمصادرة ضد محؿ الجريمة وليس ضد المخالؼ ميما كانت اليد التي تحوز 5

 الجمارؾ.مف قانوف  287البضاعة ولو كانت بدوف مالؾ حسب مانصت عميو المادة 
جنحة جمركية في الحبس بالرغـ مف  الرتكابو( يبقى الشخص المحكـو عميو بالحبس  6

و الطعف حتى يسدد المبمغ الكامؿ لمعقوبات الجمركية و ىذا ما نصت عميو الماجة  االستئناؼ
 مف قانوف الجمارؾ ، و ىذا ما ال نجده في الدعوى المدنية . 299

مف قانوف الجمارؾ ال يجوز رفع اليد عف البضائع المحجوزة إال بعد  283( حسب المادة 7
كاـ ، ىذا حتى و لو حكمت المحكمة أو القرار البت الكمي و النيائي تحت طائمة بطالف األح

 المطعوف فيو برد األشياء المحجوزة ما لػـ تقدـ كفالة مصرفية مقابؿ ذلؾ .        
ضد أوامر قاضي التحقيؽ المتعمقة بحبس المتيـ  االستئناؼ( إلدارة الجمارؾ الحؽ في رفع 8

رؾ و في نفس اآلجاؿ المحددة لمنيابة مف قانوف الجما 277إذا لـ يحتـر أحكاـ المادة  احتياطيا
 173أياـ دفع كفالة بالنسبة لمقاطنيف خارج التراب الوطني ( ، في حيف أف المادة  03العامة ) 

 . االستئناؼمف قانوف اإلجراءات الجزائية ال تجيز لمضابط المدني مثؿ ىذا 
مؤيد ألمر  االتياـ و بالتبعية يمكنيا أيضا أف ترفع طعنا بالنقض ضد قرار صادر عف غرفة

قاضي التحقيؽ الرامي النتفاء وجو الدعوى حتى و لو أف النيابة العامة لـ ترفع طعنا ، في 
مف قانوف اإلجراءات الجزائية تشترط لجواز الطعف بالنقض  05فقرة  297حيف أف المادة 

 (1)لمطرؼ المدني أف يكوف ثمة الطعف مف جانب النيابة العامة .
الدعوى  انقضاءبيف الدعوييف بوضوح في مجاؿ أسباب و شروط  ختالؼاال( كما يتجمى 9

 العمومية.حيث تقترب فييا الدعوى المالية مف الدعوى 
( إذا كاف مف الممكف لمطرؼ المدني الذي يتخمى عف دعواه أماـ القاضي الجزائي أف 10

التي ال تستطيع  يقدميا أماـ القاضي المدني فإف األمر ليس كذلؾ بالنسبة إلدارة الجمارؾ
 مف قانوف الجمارؾ . 272ممارسة دعواىا إال أماـ القاضي الجزائي حسب المادة 
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و أصبحت  03تـ إلغاء الفقرة  259عمى المادة  98/10( مع التعديؿ الذي جاء بو القانوف 11
كانت منيا التي ألغيت تماما حيت  04بعد أف طرفا مدنيا ، و الفقرة  طرفا تمقائياإدارة الجمارؾ 

 (1).تعتبر الغرامات و المصادرات تعويضات مدنية
 االختصاصالمطمب الثاني : قواعد 

ىنا الجيات القضائية التي ترفع إلييا الدعوى الناتجة عف الجريمة  باالختصاصنقصد 
 باالختصاصالجمركية ، فيؿ القضاء الجزائي أـ المدني مف جية و ىذا ما يصطمح عميو 

 اإلقميمي فنقصد بو المحكمة المختصة جغرافيا أو محميا و ذلؾ االختصاصالنوعي ، أما 
 .حسب مكاف وقوع الجريمة الجمركية

 النوعي  االختصاصالفرع األول: 
 الجزائيالقاضي  اختصاص أوال:

 تبث الييئة التي تنظر في القضايا  ً أنو:مف قانوف الجمارؾ عمى  272لقد نصت المادة  
وتنظر  استثنائيالجزائية في المخالفات الجمركية و كؿ المسائؿ الجمركية المثارة عف طريؽ 

 القانوف اختصاصبجنحة مف  المقرونة أو التابعة أو المرتبطةأيضا في المخالفات الجمركية 
 .العاـ

 :ي تتمثؿ فيالقاضي الجزائ اختصاصاتونستنتج مف ىذه المادة أف 
 الجمركية: المخالفات -أ

ىي كؿ الجنح و المخالفات المنصوص عمييا في قانوف الجمارؾ ، و لكي يختص القاضي 
الجزائي فييا البد أف يكوف موضوع الدعوى الجبائية تعويض عف الضرر الذي لحؽ بالخزينة 

الجزائية ، حيث أشارت إلى أف العمومية ، و ىذا تطبيقا لممادة الثانية مف قانوف اإلجراءات 
ينحصر في  -التي تنطبؽ أحكاميا ىنا عمى الدعوى الجبائيػة  -موضوع الدعوى المدنية 

 (2)المطالبة بالتعويض عف الضرر الناجـ عف المخالفة .
 العامالمخالفات الجمركية المقرونة أو التابعة أو المرتبطة بجنح القانون  -ب

قانوف وىذا في حالة الجرائـ المزدوجة ، مثؿ المخدرات التي يعاقب عمييا قانوف الجمارؾ و كذا 
، فينا تقترف جريمة التيريب بجريمة معاقب عمييا في قانوف ( 85/05الصحة و ترقيتيا ) 

الصحة ، إضافة إلى الحالة التي تكوف فييا جريمة جمركية تابعة لجريمة مف القانوف العاـ كأف 
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يتـ تيريب مواد مسروقة ؛ فالوصؼ الرئيسي ىنا ىو السرقة أما التيريب فيو جريمة جمركية 
 تابعة ليا  .

 المدنيالقاضي  اختصاص ثانيا:
مف قانوف الجمارؾ عمى أنو :ً  تنظر الجيات القضائية المختصة بالبت  273نصت المادة 

ؽ و الرسـو و استردادىا و معارض المتعمقة بدفع الحقو  االعتراضاتفي القضايا المدنية ، في 
القاضي الجزائيً ،  اختصاصاإلكراه و غيرىا مف القضايا الجمركية األخرى التي ال تدخؿ في 

األصمي ىو لمقاضي الجزائي في حيف أف  االختصاصو مف خالؿ نص ىذه المادة يتبيف أف 
لتي ليست مف ا االختصاصاتالقاضي المدني يعتبر ثانويا ، حيث تبقى لو بعض  اختصاص
توحي بو عبارةً ...و غيرىا مف القضايا الجمركية التي ال ا القاضي الجزائي وىذا م اختصاص

 تدخؿ 
، وعمى ضوء ىذه المادة  ومواد أخرى مف قانوف الجمارؾ يتبيف الجزائيالقاضي  اختصاصفي 
 يمي : القاضي المدني فيما اختصاصلنا 
 . واستردادىاالمتعمقة بدفع الحقوؽ والرسـو  االعتراضات** 

 ** معارضات اإلكػػػػػراه 
مف قانوف الجمارؾ عمى أنو ً:يجوز إلدارة  288** مصػادرة المحجوزات ، حيث تنص المادة 

الجمارؾ أف تطمب مف الجية القضائية التي تبت في القضايا المدنية بمجرد عريضة المصادرة 
عمى مجيوليف أو عمى أفراد لـ يكونوا محؿ متابعة نظرا لقمة قيمة  العينية لألشياء المحجوزة

 البضائع محؿ الغش .
و كذا البضائع التي يشكؿ بقاؤىا  الرديئة الحفظ** الترخيص ببيع البضائع القابمة لمتمؼ أو 

قيد اإليداع خطرا عمى الصحة أو األمف فيما حوليا بالتراضي حسب ما نصت عميو المادة 
 الجمارؾ.وف مف قان 210

مف قانوف  212** في توزيع حاصؿ البيع لممواد المواد المذكورة في المادة السابقة طبقا لممادة 
 الجمارؾ.

بناءا عمى طمب مف إدارة الجمارؾ  **   الترخيص بالحجز التحفظي في الحاالت اإلستعجالية
 مف قانوف الجمارؾ . 291لألشياء المنقولة طبقا لممادة 

 ؽ ج . 261المادة  المخالفة حسبمحجوزات في حالة وفاة مرتكب ** مصادرة ال
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/  98القاضي المدني و أصبحت مع التعديؿ  اختصاصوكانت بعض القضايا تدخؿ ضمف 
 1مثؿ:رئيس المحكمة  اختصاصتدخؿ ضمف  10

 الجمارؾ.مف قانوف  300* الترخيص بالبيع لمبضائع المنصوص عمييا في المادة 
 ر  اإلكراه .* التأشير عمى أوام
 اإلقميمي  االختصاصالفرع الثاني :

مف قانوف الجمارؾ عمى أف المحكمة المختصة ىي المحكمة الواقعة  274لقد نصت المادة 
 مكتب الجمارؾ األقرب إلى مكاف معاينة المخالفة الجمركية اختصاصيافي دائرة 

وىنا نشير إلى أف المحكمة المختصة إقميميا ليست ىي الحكمة المختصة إقميميا بالنسبة 
اإلقميمي لمقر مكتب الجمارؾ األقرب إلى  االختصاصلمكاف الحجز أو المعاينة ، و إنما يؤخذ 

اإلقميمي لمكاتب الجمارؾ لنحدد  االختصاصمكاف الحجز أو المعاينة ؛ أي ىنا نتكمـ عف 
اإلقميمي لممحاكـ ، وىذا مف أجؿ تقميص أعباء التنقؿ عمى إدارة الجمارؾ  صاصاالختبعدىا 

في حضور جمسات المحاكمة ، و لكف مف الناحية التطبيقية نجد بأف المحكمة المختصة إقميميا 
الممفات عمى المحكمة القريبة مف  الكتظاظىي المحكمة القريبة مف مكاف الحجز  وىذا تفاديا 

 األقرب إلى مكاف الحجز أو المعاينة .المكتب الجمركي 
عمى أنو ً: تطبؽ قواعد القانوف  04مف قانوف الجمارؾ في فقرتيا  274ولقد نصت المادة 

العاـ السارية عمى الدعاوي األخرىً ، و اإلشكاؿ الذي يطرح ىو في حالة القضايا المزدوجة 
كمة المختصة ؟ كأف والتي تضبط مف طرؼ  أعواف غير أعواف الجمارؾ ، فما ىي المح

تحجز المخدرات ، في مكاف بعيد عف مكاتب الجمارؾ ، مف قبؿ أعواف الشرطة أو غيرىـ مف 
 مف قانوف الجمارؾ ، عدا أعواف الجمارؾ. 241األشخاص المذكوريف في المادة 

 الجمركية: طرق تحريك الدعوى لثالمطمب الثا
دنية ، دعوياف ىما :دعوى عمومية و م تترتب عف الجريمة الجمركية ،كما ذكرنا سابقا     

وتحريؾ الدعوى ىو طرح النزاع أماـ القضاء حيث تقدـ القضية لمقضاء لمبت فييا ،إذف 
في طرح القضية ، وسنتطرؽ إلى تحريؾ  االبتدائيةفتحريؾ الدعوى يعتبر المرحمة اإلجرائية 

 (2). المدنية الدعوى العمومية ثـ الدعوى
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 الفرع األول: تحريك الدعوى العمومية 
إف الدعوى العمومية حؽ مف حقوؽ المجتمع يمارسيا بواسطة ممثمو و ىو النائب العاـ ،   

مف قانوف اإلجراءات الجزائية عمى أنو  يتعيف عمى كؿ سمطة نظامية  32و لقد نصت المادة 
يامو خبر جناية أو أو كؿ ضابط أو كؿ موظؼ عمومي يصؿ إلى عممو أثناء مباشرتو لم

رساؿ المحاضر والمستندات المتعمقة بيا وعميو يجب عمى إدارة  جنحة ،إبالغ النيابة العامة ، وا 
الجمارؾ تبميغ النيابة العامة عف المخالفات التي تكتشفيا ، و إرساؿ المحاضر الجمركية و كذا 

ط ألف الدعوى العمومية جميع وسائؿ اإلثبات المتوفرة ، و تقتصر ىذه العممية عمى الجنح فق
منحصرة في المادة الجمركية عمى تطبيؽ العقوبات السالبة لمحرية والعقوبات الجزائية ، و لقد 

( عمى أف تحريؾ الدعوى العمومية مف  10/ 98مف قانوف الجمارؾ ) 259نصت المادة 
المحاضر ( ، و ترسؿ  07/  79النيابة العامة وحدىا و ىذا لـ ينص عميو قانوف )  اختصاص

جمركية التي حررت بمناسبة جنحة جمركية إلى وكيؿ الجميورية ، الذي يمكنو التصرؼ في 
مف قانوف اإلجراءات الجزائية حسب  36الممؼ حسب الصالحيات المخولة لو بموجب المادة 

 الحالة :
 إذا رأى أف القضية ال تشكؿ جريمة يقـو بحفظ الممؼ  -
إذا رأى أف القضية تحتاج إلى تحقيؽ إضافي يرسؿ الممؼ إلى مصمحة مف مصالح الشرطة  -

 القضائية لمواصمة البحث و التحري 
 رأى أف القضية تحتاج إلى تحقيؽ قضائي يحيميا إلى قاضي التحقيؽ  إذا -
 (1)رأى أف القضية جاىزة يحيميا إلى المحكمة  إذا -
 وسنتطرؽ إلى ىذه الحاالت بشيء مف التفصيؿ : 
 : اآلتيةيمكف لوكيؿ الجميورية أف يقـو بحفظ الممؼ و ذلؾ في الحاالت :الممفأ( حفظ -
 الجريمة.* عدـ توفر عناصر 1
 * الوقائع ال تقبؿ أي تكييؼ جزائي 2
 لالتياـ* األدلة منعدمة ؛ أي ال توجد ىناؾ أية أدلة 3
و ىي حسب المادة  سباب تمس الدعوى العمومية نفسيا* الوقائع غير قابمة لممتابعة أل4  
 مف قانوف اإلجراءات الجزائية : 06
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                                                                                                                       266مف قانوف اإلجراءات الجزائية و المادة  09و  08نصت عميو المواد  وىذا ما التقادم:- 
 قانوف الجمارؾ وسنتطرؽ إلىيذا بالتفصيؿ الحقا .يمييا مف  وما
 تنقضي الدعوى العمومية بوفاة الشخص المتيـ تطبيقا لمبدأ شخصية العقوبة . الوفاة : -
 انقضاءر الحكـ النيائي ، إذ تؤدي إلى قبؿ صدو  انعقادىاوىذا في حالة  المصالحة : -

 .الماليةو  الدعوييف العمومية
 إذا صدر حكـ قضائي وحاز قوة الشيء المقضي فيو ، فإف الدعوى العمومية النيائي:الحكـ  -

 تنقضي و ال يمكف  لوكيؿ الجميورية إعادة تحريؾ الدعوى في نفس الوقائع .
 إذا صدر عفو شامؿ ، وكانت شروط العفو تتوفر في المتيـ و قضيتو ،فإف   :العفو الشامل  -

 الدعوى العمومية تنقضي.
 فإف      المرتكب،إذا ألغي القانوف الذي أقر العقوبة أو جـر الفعؿ  إلغاء القانون الجزائي:-

 الدعوى المالية تبقى قائمة.   
جراءات التي تقـو بيا إدارة الجمارؾ مف إذف فإذا قاـ وكيؿ الجميورية بحفظ الممؼ ماىي اإل

 أجؿ تحصيؿ الحقوؽ والرسـو والغرامات الجمركية لصالح الخزينة العمومية ؟
 يمي : يمكف أف نتصور ما

 الجميورية.التظمـ اإلداري أماـ وكيؿ  -
تحريؾ الدعوى الجبائية سواء عف طريؽ اإلدعاء المدني أماـ قاضي التحقيؽ ،أو التأسيس  -

 مدني     كطرؼ 
جراءات مكرر مف قانوف اإل 337عمى المادة  أماـ المحكمة حسب التعديؿ الذي طرأ       

 . 1990/ 08/ 18الصادر بتاريخ  24/ 90الجزائية بموجب القانوف 
ضور أماـ المحكمة تحريؾ ومباشرة الدعوى المالية عف طريؽ التكميؼ المباشر بالح -         
كرر مف قانوف اإلجراءات م 337مف النيابة العامة حسب المادة ، وذلؾ بترخيص الجزائية
 الجزائية.

ولكف ما يعاب إجراء حفظ الممؼ عند وكيؿ الجميورية ؛ وىو أف ىذا األخير ال يقـو بتبميغ 
وأماـ ىذا التغاضي  1إدارة الجمارؾ عف ىذا اإلجراء ، لتباشر اإلجراءات التي تراىا مناسبة ،

، و  استحقاقياى المالية تقادـ وتسقط بذلؾ حقوؽ الخزينة العمومية رغـ ممكف أف يمحؽ بالدعو 
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مف  قانوف اإلجراءات الجزائية عمى إلزامية التبميغ   36عميو كاف مف األجدر أف تنص المادة 
 (1)حتى يتسنى إلدارة الجمارؾ تحريؾ الدعوى المالية .

ؿ الجميورية أف القضية تحتاج إلى مزيد إذا رأى وكي :االبتدائيب( األمـر بمواصـمة التحـقيـق -
مف التحريات فيطمب ذلؾ مف الشرطة القضائية ، ولكف المحاضر التي تحررىا الشرطة 

مف قانوف  267القضائية ال تقطع سرياف التقادـ بالنسبة الدعوى المالية ، حسب المادة 
ط الدعوى المالية الجمارؾ ، وىنا يطرح إشكاؿ مدة ىذه التحريات إذ يمكف أف تطوؿ و تسق

مف قانوف الجمارؾ ، و عميو فينا نقترح إما تعديؿ  266بالتقادـ حسب مانصت عميو المادة 
مف قانوف الجمارؾ أي عدـ حصر المحاضر التي تقطع سرياف التقادـ في  267المادة 

يا ، المحاضر الجمركية ، أو تحديد مدة ليذه التحريات مع إلزامية اخطار بالنتائج المتوصؿ إلي
وتبقى حالة ال يطرح فييا اإلشكاؿ و ىي حالة مواصمة التحري منقبؿ إدارة الجمارؾ ، مثؿ 

 سرياف مدة التقادـ . انقطاعقطاع مكافحة الغػش ،فينا المحاضر التي تحرر تؤدي إلى 
يمكف لوكيؿ الجميورية أف يتقدـ بطمب فتح تحقيؽ أماـ قاضي  :جـ( إخطار قاضي التحقيق -

ىذا سواء ضد شخص معمـو أو مجيوؿ ، و يطرح نفس المشكؿ ؛ حيث أف التحقيؽ و 
محاضر قاضي التحقيؽ ال تعتبر مف المحاضر التي تقطع سرياف تقادـ الدعوى المالية حسب 

 08مف قانوف الجمارؾ ، و يبقى تأثيرىا فقط عمى الدعوى العمومية حسب المواد  267المادة 
 .مف قانوف اإلجراءات الجزائية  09و 
و ىي الحالة األكثر شيوعا ، حيث يرى وكيؿ الجميورية أف :د( إحالة القضية عمى المحكمة -

القضية جاىزة فيحيميا إلى المحكمة لمبت فييا ، لكف تجدر اإلشارة إلى أف وكيؿ الجميورية قبؿ 
أف يحيؿ القضية عمى المحكمة يقـو بتكييؼ وقائعيا ويعطييا الوصؼ الذي يراه مناسبا ، و 

 ىناؾ ثالث حاالت ممكنة ليذا التكييؼ :
و يمكف أنندرج ضمف  الغالبة،النيابة مع إدارة الجمارؾ في التكييؼ: و ىي الحالة  اتفاؽ-

ألف المسألة ال تطرح  الموجية،في المواد المطبقة أو التيمة  االختالؼموافقة التكييؼ حالة 
 الجمركي.ع محتفظة بوصفيا إشكاال ماداـ النص المطبؽ ىو قانوف الجمارؾ و الوقائ

كبيرا مع إدارة  اختالفاالنيابة مع إدارة الجمارؾ : قد تختمؼ النيابة في التكييؼ  اختالؼ-
الجمارؾ ، حيث تقصي إدارة الجمارؾ مف كونيا طرفافي القضية ؛ كأف تحرر إدارة الجمارؾ 

ضاربة غير المشروعة  محضرا عمى أساس التيريب و تعيد النيابة تكييؼ الوقائع عمى أساس الم
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إدارة الجمارؾ ، و ىنا يبقى عمى إدارة الجمارؾ أف  استدعاءفتحيؿ القضية عمى المحكمة دوف 
تتصدى لذلؾ أماـ المحكمة عف طريؽ التأسيس كطرؼ مدني ،وليس بإمكانيا تحريؾ الدعوى 

سيما الفقرة  مف قانوف الجمارؾ ال 272أماـ المحكمة المدنية ؛ ألف ذلؾ يخالؼ أحكاـ المادة 
 (1)لمقاضي الجزائي. االختصاصالثانية منيا و التي تعطي 

حالة الفعؿ الواحد القابؿ لعدة أوصاؼ : يمكف أف يكوف الفعؿ الواحد قابؿ لعدة أوصاؼ مثؿ -
و مايمييا مف  324المخدرات ؛ حيث تكيؼ عمى ألساس التيريب لبضائع محظورة ) المادة 

مف  242و  190أنيا مضرة بالصحة العمومية وفؽ المواد  قانوف الجمارؾ ( ، وعمى أساس
المتعمؽ بالصحة و ترقيتيا ، فينا قد يقـو وكيؿ الجميورية بتكييؼ الوقائع  05/ 85القانوف 

عمى أساس واحد و يقصي إدارة الجمارؾ فماىي اإلجراءات التي تقـو بيا إدارة الجمارؾ مف 
 ىذا مانتطرؽ إليو في تحريؾ الدعوى المالية                                 أجؿ تحصيؿ الحقوؽ والرسـو والغرامات ؟ و 

 (2) .دنيةالفرع الثاني: تحريك الدعوى الم
عقوبات مالية تتمثؿ في تحصيؿ الحقوؽ و الرسـو  استصدارإلى  دنيةتيدؼ الدعوى الم      

المنصوص عمييا في قانوف الجمارؾ ، وكانت ىذه الدعوى تحرؾ و  المصادراتو الغرامات و 
أصبحت  10/  98، لكف مع التعديؿ الذي جاء بو القانوف باشر مف قبؿ إدارة الجمارؾ وحدىات

(، وبيذا حؿ المشكؿ 1النيابة العامة بإمكانيا تحريؾ الدعوى المالية بالتبعية لمدعوى العمومية )
ؿ في كوف النيابة العامة ال يمكنيا أف تقدـ طمبات لتطبيؽ العقوبات الذي كاف قائما ؛و المتمث

نؼ في و بالمقابؿ كاف ال يسمح إلدارة الجمارؾ أف تستأ ،الية في حالة غياب إدارة الجمارؾالم
مكرر  280، وحتى ىذا المشكؿ حؿ و ىذا مانصت عميو المادة الحكـ الذي أصدر في غيابيا
يجوز إلدارة الجمارؾ الطعف بكؿ الطرؽ في األحكاـ والقرارات مف قانوف الجمارؾ عمى أنو 

 .ة بما فييا تمؾ القاضية بالبراءةالصادرة عف جيات الحكـ التي تبت في المواد الجزائي
، دوف أف قبؿ أعوانيا و خاصة قابض الجمارؾوتمػثؿ إدارة الجمارؾ أماـ القضاء مف      

مف قانوف الجمارؾ  280، حسب المادة ض خاص لذلؾييكوف ىؤالء األعواف ممزميف بتقديـ تفو 
؛ و ىذا ما أكد عميو المشرع حيث ة األولى وليس بصفتيا طرفا مدنيا، كما أنيا تتصرؼ بالدرج

التي كانت تنص صراحة عمى أف الغرامات  259مف المادة 04تدارؾ األمرعند إلغائو لمفقرة 
 مف نفس المادة تنص عمى أف : 03رة والمصادرات تعتبر تعويضات مدنية ،كما أصبحت الفق
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تكوف إدارة الجمارؾ طرفا تمقائيا في جميع الدعاوي التي تحركيا النيابة العامة لصالحياً  ،بعدما 
كانت تنص عمى أف إدارة الجمارؾ تمثؿ طرفا مدنيا ، وميما يكف مف أمر فإف إدارة الجمارؾ 

وى العمومية أعاله ، ففي الحاالت التي تباشر الدعوى المالية ، و كما تطرقنا إليو في الدع
يرفض فييا النائب العاـ تمرير الدعوى العمومية و معيا الدعوى المالية ،فما ىي اإلجراءات 

 التي تقـو بيا أدارة الجمارؾ ؟
بما أف الدعوييف العمومية و المالية منفصمتاف في التشريع الجزائري ، إذ يمكف إلدارة          

ة عدـ تحريؾ الدعوى العمومية مف طرؼ النيابة العامة أف تحرؾ الدعوى الجمارؾ في حال
المدني أماـ قاضي التحقيؽ ،أو أماـ المحكمة منذ التعديؿ  االدعاءالمالية سواء عف طريؽ 

 24/  90مكرر مف قانوف اإلجراءات الجزائية بموجب القانوف  337الذي طرأ عمى المادة
طريؽ الغالب إف لـ نقؿ الوحيد الذي أصبح يتبع مف قبؿ وىو ال 1990/ 08/  18المؤرخ في 

الجزائية ، و  المحكمةإدارة الجمارؾ ، كما يمكنيا عف طريؽ التكميؼ المباشر بالحضور أماـ 
مكرر مف قانوف  337ىذا اإلجراء يفترض ترخيصا مف النيابة العامة حسبما نصت عميو المادة

بة العامة لتحريؾ الدعوى يعني رفضيا منح الترخيص الجزائية ، يفترض أف رفض النيااإلجراءات
مف قانوف اإلجراءات الجزائية ،   13بالتكميؼ المباشر ، و الذي نصت عمى شكمياتو المادة 

ف كاف ىذا ال يطرح مف الناحية العممية .  (1)وا 
، و حصرىا لممتابعة في جريمة القانوف  الجمركيةو في حالة عدـ تمسؾ النيابة العامة بالتيمة 

العاـ فقط ، فإنو مف حؽ إدارة الجمارؾ تحريؾ الدعوى المالية و مباشرتيا أماـ المحاكـ الجزائية 
ف تـ الفصؿ في القضية بصفة نيائية و حازت قوة الشيء المقضي فيو ، ألف ىذا  حتى وا 

 .حكـ لـ يفصؿ في الجريمة الجمركيةال
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 الثانيالمبحث 
 إجراءات التقاضي و األثار الناتجة عن مباشرة الدعوى

 
 المطمب األول: إجراءات التقاضي 

ما وضحناه سابقا ،ويتـ النطؽ بالحكـ يمكف أف  مباشرتيا حسبو  الجمركيةبعد تحريكالدعوى 
 وىي :  ثالث إجراءاتيتعرض ىذا الحكـ إلى 

 األول: المعارضة الفرع
ىي إجراء يمكف مف خاللو لممحكـو ضده بمقتضى حكـ غيابي أف يطمب إعادة النظر في   

القضية مف جديد و أماـ نفس المحكمة التي أصدرت الحكـ ؛ أي أف المعارضة إجراء غير 
 ناقؿ ، و مف أجؿ أف يكوف ىذا اإلجراء مقبوال أماـ المحكمة البد مف توفر عدة شروط و ىي :

 غيابيا أف يكوف الحكـ  -
 سبؽ التأسس كطرؼ مدني   -
 و قد تمدد إلى شيريف إذا كاف الطرؼ أياـ، 10بالمعارضة خالؿ  الطعفأف يكوف  -

 مف تاريخ التبميغ . ابتداءخارج التراب الوطني ، و ذلؾ  المتخمؼ مقيما
 ضرورة حضور الطاعف بالمعارضة في األجؿ المحدد ليـو الجمسة . -

ذلؾ إلييا بإشعار المدعي المدني، و  تبميغ النيابة العامة التي تعيدويتـ الطعف بالمعارضة ب
بكتاب موصى عميو بعمـ الوصوؿ ، و إذا كانت المعارضة قاصرة عمى ما قضى بو الحكـ مف 
الحقوؽ المدنية ، فيتعيف عمى الطاعف بالمعارضة أف يقـو بتبميغ المدعي المدني مباشرة بيا 

راءات الجزائية ،ويكوف الطعف بالمعارضة في الحكـ الغيابي مف قانوف اإلج 410حسب المادة 
بتقرير لدى كتابة ضبط الجية التي أصدرت الحكـ موضوع الطعف في الميمة الذكورة أعاله 

.(1) 
 االستئنــاف الثاني: الفرع

) محكمة الجنح  األولىيقـو بو المحكـو عميو بموجب حكـ مف محكمة مف الدرجة  إجراءوىو  
طرح الدعوة مف جديد أماـ المجمس القضائي قصد إلغاء  أو  إلىأو المخالفات ( ، ييدؼ 

 : ؼ مقبوال ال بد مف توفر شروط وىييكوف ىذا االستئنا حتىتعديؿ ىػػػذا الحكـ ، و 
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كاف  إذامف تاريخ النطؽ الحضوري ، ومف تاريخ تبميغو  أيامابتداء 10* أف يرفع خالؿ 
المقررة فإنو يكوف لمخصـو  اآلجاؿر اعتباريا، و في حالة استئناؼ احد الخصـو خالؿ الحضو 

أف يكوف  احتراماآلجاؿ، و يمكف في حالة عدـ  االستئناؼأياـ إضافية لرفع  05االخريف ميمة 
الرفض تمقائي مف المجمس أو بناءا عمى طمب مف المستأنؼ ضده او مف ممثؿ النيابة العامة 

. 
الصادرة قبؿ الفصؿ في الموضوع كاألحكاـ التحضيرية  أو  األحكاـفي  االستئناؼ يقػبؿ* ال

 ( .1التمييدية أو التي فصمت في مسائؿ عارضة أو دفوع )
 و توقيعيا . لالستئناؼ* تقديـ عريضة 
 استئناؼفي الحقوؽ المالية أي الدعوى الجبائية فقط ، فيفصؿ في  االستئناؼ* انحصار طمب 

 رؾ  في موضوع العقوبات المالية فقط .إدارة الجما
بتقرير كتابي أو شفوي في كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكـ موضوع  االستئناؼو يرفع 

أياـ مف تاريخ النطؽ الحضوري أو الحكـ الصادر في المعارضة أو  10في ظرؼ  االستئناؼ
كأف لـ تكف أو عدـ  اعتبارىايخ مف تاريخ الميمة المقررة لممعارضة في الحكـ الغيابي أو مف تار 

قد يكوف مف المحكـو عميو أو مف محاميو أو مف وكيؿ  باالستئناؼقبوليا شكال ، و التقرير 
خاص مفوض عنو بالتوقيع ، و في ىذه األخيرة يرفؽ أتفويض بالمحرر الذي دونو الكاتب ، 

ذا كاف المستأنؼ اليستطيع التوقيع ذكر الكاتب ذلؾ ، كما يجب توق مف  االستئناؼيع التقرير وا 
كاتب الجية التي حكمت ومف المستأنؼ أو ممثمو سواء كاف محاميا أو وكيال خاصا ، و يقيد 

 في سجؿ خاص. االستئناؼتقرير 
 الفرع الثالث : الطعن بالنقض 

إف الطعف بالنقض ىو طريؽ غير عادي مف طرؽ الطعف في األحكاـ الصادرة عف 
ة و الطعف بالنقض ىو إجراء يتـ مف خاللو عرض ىذه األحكاـ المحاكـ و المجالس القضائي

إلييا  انتيتعمى المحكمة العميا لمراجعتيا مف ناحية صحة اإلجراءات و قانونية النتائج التي 
تمؾ األحكاـ ، فالمحكمة العميا ليست محكمة لمفصؿ في الخصومة ، بؿ جية ليا سمطة مراقبة 

 صحة تطبيؽ القانوف و تفسيره .
 منيا:ومف أجؿ قبوؿ الطعف بالنقض البد مف توفر عدة شروط نذكر 
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: فإدارة الجمارؾ ليا حؽ طعف في الدعوى  الجبائية فقط ، أما المتيـ فمو  االختصاص/ 1    
 1حؽ الطعف في الدعوتيف المالية و العمومية 

مف  498 أياـ كاممة ) المادة 08 / اآلجاؿ : أف يرفع الطعف بالنقض خالؿ2    
 قانوناإلجراءات الجزائية( مع اإلشارة إلى : 
 ، تتمدد ىذه الميمة ألى يـو مف أياـ العمؿ   جزئيا* إذا كاف اليـو األخير يـو عطمة كميا أو 

 * اليتـ حساب يـو البداية وال يـو النياية وال أياـ األعياد
 معارضة غير مقبولة    لألحكاـ الغيابية، فإنيا تسري مف اليـو الذي تكوف فيو ال بالنسبة*

 * بالنسبة لممقيميف خارج التراب الوطني تضاؼ مدة شير إلى المعمة المحددة .
مف تبميغ القرار  اعتباراو يبدأ سرياف ىذه الميمة مف يـو النطؽ بالقرار ، عمى أف سري  

 350والمادة   2و  1/  347،  345المطعوف فيو في الحاالت المنصوص عمييا في المواد 
 ف قانوف اإلجراءات الجزائية .م
ويرفع الطعف بالنقض بتقرير لدى قمـ كتاب الجية التي أصدرت القرار المطعوف فيو ، و أف  

يرفع الطعف بكتاب أو برقية إف تعمؽ األمر بمحكـو عمييـ يقيموف خارج التراب الوطني ، و 
مو بالجزائر ، و يكوف يصادؽ عمى الطعف مف قبؿ محاـ معتمد لدى المحكمة العميا يباشر عم

مكتبو موطنا مختارا حتما ، و يرفع الطعف مف المحبوس عف طريؽ تسميـ تقرير إلى رئيس 
 السجف .

مف  ابتداء/ مذكرة الطعف : كما يتعيف عمى الطاعف بالنقض أف يودع في ظرؼ شير 3     
عرض فييا تاريخ اإلنذار مف العضو المقرر ، بكتاب موصى عميو بعمـ الوصوؿ ، مذكرة ي

مف قانوف اإلجراءات الجزائية ، ومعيا نسخ بقدر مايوجد في  505أوجو دفاعو ،حسب المادة 
الدعوى مف أطراؼ ، ويجوز إيداع مذكرة الطعف في قمـ كتاب المحكمة التي سجؿ فييا إيداع 

مف عمى المذكرة  التوقيعتقرير الطعف بالنقض أو قمـ كتاب المحكمة العميا ، كما يتعيف حتما 
قبؿ عوف معتمد لدى المحكمة العميا و ذلؾ في ميمة شير، لكف أجؿ إيداع المذكرات لدى قمـ 

 2أياـ . 10الجية القضائية أصدرت القرار ىو 
 عف المحكمة العميا : الصادرةوىناؾ ثالثة أنواع مف القرارات  
 قرارات ناطقة بعدـ القبوؿ . -

                                                           
 وسقيعة (.)مقاؿ ألحسف ب 1991المجمة الجمارؾ ، عدد خاص ؛ مارس  - 1
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  ــــــ المتابعة القضائيةالثالث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل 

56 

 

 قرارات الرفض  -
 قرارات النقض  -

النوعيف األوؿ و الثاني ال يطرحاف مشكال فإف األمر يختمؼ بالنسبة لقرارات النقض  فإذا كاف
أماـ المحكمة  العميا ، فميس  الدعوىخاصة قرارات النقض بدوف إحالة مثؿ إثارة المتيـ لتقادـ 

ىناؾ جنحة يعاقب عمييا ، وال يبقى أماـ إدارة الجمارؾ أي شيء لمتنفيذ ، و لإلشارة  فإف 
بالنقض الذي تتقدـ بو إدارة الجمارؾ ، في ىذه الحالة ، ال يمكنيا التنفيذ إال في حدود الطعف 

ما قرره المجمس القضائي ، بما أف ىذا القرار ىو الذي ينفذ رغـ أنو ال يستجيب لكامؿ طمباتيا 
. 

بقى المشكؿ أما إذا نطؽ القرار بالبراءة فإف إدارة الجمارؾ في ىذه الحالة ال يمكنيا التنفيذ ، و ي
مف قانوف اإلجراءات الجزائية تنص عمى  372في وضعية األشياء المحجوزة ، حيث أف المادة

أنو  يجوز لمجيات القضائية أف تأمر مف تمقاء نفسيا برد األشياء المحجوزة ، غير أف المادة 
 مف قانوف الجمارؾ تنصعمى أنو :ً  عندما يطعف في القرار  295

جمركية اليتـ رد ىذه  الرتكاب مخالفةالقضائي الذي يمنح رفع اليد عف البضاعة المحجوزة 
و بالتالي إذا صدر حكـ أو قرار يقضي  األشياء.ً األشياء إال بتقديـ كفالة مصرفية بقيمة ىذه 

 1مصرفية.بالرد فال ينفذ بدوف كفالة 
 الناشئة عن مباشرة الدعوى  اآلثار: الثانيالمطمب 

 تنفيذ األحكام و القرارات  ع األول :الفر 
 : وضمناتها إجراءات التنفيذ أوال:

 اجراءات التنفيذ . أ

مف قانوف اإلجراءات المدنية عمى أنو ً: لكؿ مف صدر لمصمحتو حكـ  321لقد نصت المادة  
قضائي أو كاف بيده سند تنفيذي و أراد أف ينفذ بموجبو ، الحؽ في الحصوؿ عمى نسخة 

النسخة التنفيذية ، و ىذه النسخة الموقع عمييا مف  اسـمميورة بالصيغة التنفيذية يطمؽ عمييا 
الموظؼ المختص تحمؿ العبارة التالية : نسخة مسممة طبؽ األصؿ لمتنفيذ ، تـ  المكاتب أو

يوقع عمييا و تختـ بالختـ الرسميً و ال تسمـ إال نسخة تنفيذية واحدة حسبما نصت عميو المادة 
 المدنية . اإلجراءاتمف قانوف  322
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 يمي:اتقومبمالتنقيطيةدارةالجماركلمنسخةاإلو بعد تسمـ 
المحددة بالحكـ أو  الغرامة( األمر بالدفع : في حالة عدـ الدفع مف طرؼ المتيـ لمبمغ 1-أ

مف قانوف الجمارؾ و التي تؤىؿ  279القرار القضائي ، يعد القابض أمرا بالدفع طبقا لممادة 
أعواف الجمارؾ لمقياـ بجميع التصرفات و األعماؿ المطموبة لتنفيذ األوامر القضائية واألحكاـ 

زائية ماعدا اإلكراه البدني ؛ والقرارات الصادرة في مجاؿ النزاعات الجمركية  المالية منيا أو الج
ىذه الوثيقة تكوف مرفقة برسالة إلى الدرؾ الوطني أو األمف الوطني حسب الحالة وىذه 

 المعني . بتبميغالمصالح تقـو بدورىا 
أياـ  10( األمر بالسجف :في حالة تمادي المخالؼ في عصيانو ولـ يدفع ما عميو خالؿ 2-أ

مف النائب العاـ ، و  ترخيصبتحرير األمر بالسجف بعد مف التبميغ ، يقـو قابض الجمارؾ 
يعتقؿ المتيـ لينفذ اإلكراه البدني قصد تحصيؿ الحقوؽ و الرسـو والغرامات المستحقة المحددة 
ذا لـ يظير المتيـ ، يقـو قابض الجمارؾ أمر بالبحث العاـ عمييإلى أف  في الحكـ القضائي ؛ وا 

ا عميو مف مستحقات إلدارة الجمارؾ ؛ حيث نصت المادة يقبض عميو ليحبس إلى غاية دفعو لم
عمؿ تيريب إلى أف  الرتكابومف قانوف الجمارؾ عمى أنو:ً  يحبس كؿ شخص حكـ عميو  299

أو طعف  استئناؼعف كؿ  النظريدفع قيمة العقوبات المالية الصادرة ضده ، وذلؾ بغض 
التي حددىا التشريع فيما يخص اإلكراه بالنقض ، إال أف مدة الحبس ال يمكف أف تتجاوز المدة 

 1البدنيً  ) سنتيف ( .
 ارتكابعمؿ تيريب ؛ أي أنو في حالة  ارتكابو ىنا نالحظ بأف الحبس يكوف فقط في حالة 

مف قانوف الجمارؾ ال يمكف أف يحبس  325جنحة مف بيف الجنح المنصوص عمييا في المادة 
مف  328،  327،  326المخالؼ ، ليبقى المجاؿ فقط لمجنح المنصوص عمييا في المواد 

 قانوف الجمارؾ .
لي المدة القصوى لمحبس )سنتيف ( دوف دفع المتيـ ما عميو نتيجة عسره  الما انتياءو في حالة 

فإف القضية تحفظ إلى أجؿ غير محدود ، أما في حالة قياـ المديف بدفع ما عميو قبؿ حبسو 
يقـو قابض الجمارؾ بإشعار الجيات المختصة إليقاؼ عممية البحث العاـ ف و إذا كاف تحت 

 .صراحةاإلكراه البدني يطمب بإطالؽ 
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 ضمانات التنفيذ   . ب

يضمف مف خالليا المديف تنفيذ األحكاـ و القرارات و  يقصد بضمانات التنفيذ تمؾ الوسائؿ التي
 الضمانات:تحصيؿ مستحقاتو و ىناؾ نوعيف مف 

 الحقيقية: الضمانات -

يقصد بالضمانات الحقيقية تمؾ الضمانات العينية التي تسمح إلدارة الجمارؾ بتحصيؿ   
المخالؼ لتنفيذ  امتثاؿمستحقاتيا مف خالؿ التصرؼ في ىذه الضمانات في حالة عدـ 

 التي تقع عمى عاتقو ، و ىناؾ عدة ضمانات حقيقية ندكر منيا :  االلتزامات
مف قانوف الجمارؾ ، إذ  02فقرة  290: و ىو الحؽ الذي نصت عميو المادة  االحتفاظحؽ 

بالضائع بما فييا وسائؿ النقؿ غير الخاضعة لممصادرة لغاية إيداع مبمغ  االحتفاظيمكف 
مف قانوف الجمارؾ و التي  246لمستحقة طبقا لمشروط المنصوص عمييا في المادة الغرامات ا

 تنص عمى إلزامية طمب رفع اليد مقابؿ كفالة قابمة لمدفع أو إيداع مبمغيا .
حؽ األولوية في تخميص مستحقات دائف مقارنة بالدائنيف  االمتياز: يقصد بحؽ  االمتيازحؽ 

مف قانوف الجمارؾ عمى أنو :ً  تتمتع إدارة الجمارؾ بحؽ  292اآلخريف، و لقد نصت المادة 
و األفضمية عمى جميع الدائنيف بالنسبة لجميع المبالغ التي يوكؿ إلييا تحصيميا عمى  االمتياز

و كؿ ما  األخرى، االمتيازالمصاريؼ القضائية و مصاريؼ  منقوالت و أمتعة المدينيف باستثناء
 مالكوىو مستحؽ مف إيجار لمدة ستة أشير فقط ، و باستثناء كذلؾ المطالبة التي يقدميا 

 (1)تزاؿ مغمفة. البضائع العينية التي ال
في تحصيؿ كؿ مستحقاتيا ، ولكف لـ  االمتيازو نالحظ أف المشرع أعطى إدارة الجمارؾ حؽ 

عدة ، خاصة  أنو يترؾ بعض ىذه  استثناءاتعؿ ىذا الحؽ مطمقا و وضع عميو يج
، و التي لـ يحصرىا و بالتالي  ..األخرى. االمتياز مبيمة ، كقولوً ... و مصاريؼ االستثناءات

و تزداد مبالغيا مما يؤثر عمة ىذا الحؽ في حد ذاتو ،  االستثناءاتيمكف أف تطوؿ قائمة ىذه 
، و لإلشارة حقات إدارة الجمارؾ بطريقة فعالةتحصيؿ مست إمكانيةف حظوظ و ىو ما يقمص م

عاـ ألنو يمس جميع  امتيازمنحو المشرع إلدارة الجمارؾ ىو حؽ  الذي االمتيازفإف حؽ 
 منقوالت و أمتعة المديف .
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مف قانوف الجمارؾ عمى  292مف المادة  02: لقد نصت الفقرة  الرىف العقاري( 3-أ         
أنو :ً  إلدارة الجمارؾ كذلؾ حؽ الرىف عمى عقارات المالكيف المديني بدفع الحقوؽ و الرسـو ، 

الجمركية المنصوص عمييا في ىذا القانوف بنفس الطريقة و  اإلكراهو يترتب الرىف عمى أنواع 
صدار األحكاـ مف قبؿ الجية القضائيةً  و مف ىنا نستنتج أف بنفس الشروط التي يتـ فييا إ

 ىناؾ نوعيف مف الرىف العقاري و ىما : 
وإلدارة الجمارؾ ىذا الرىف عند  قضائي،ىو الرىف الذي يكوف بموجب حكـ  القضائي:الرىن -

 بذلؾ.حصوليا عمى حكـ أو قرار قضائي يقضي 
أجؿ حماية بعض الفئات مثؿ القصر أو لحماية  الرىف القانوني : يكوف وفقا لمقانوف ؛ مف -

مف قانوف  292، و إلدارة الجمارؾ رىف قانوني بموجب المادة  العموميةحقوؽ الخزينة 
منيا ، و لإلشارة فإف الرىف العقاري حسب ىذه المادة ال يمكف أف  03الجمارؾ ال سيما الفقرة 

 يتعدى إال لدفع الحقوؽ والرسـو فقط .
مف قانوف  300لقد نصت المادة  :نيائياألشياء المحجوزة قبؿ صدور حكـ حؽ بيع ( 4-أ 

، يجوز إلدارة الجمارؾ أف  ً أنو:الجمارؾ عمى  بناءا عمى ترخيص مف رئيس المحكمة ببيع تقـو
 يأتي:ما 
مقابؿ كفالة قابمة لمدفع أو  استردادىاوسائؿ النقؿ المحجوزة التي رفض المخالفوف عرض  -

 مع اإلشارة إلى ذلؾ في المحضر .إيداع قيمتيا ، 
 ممتمؼ.البضائع المحجوزة التي ال يمكف حفظيا دوف أف تتعرض -
 لمحفظ.البضائع التي تتطمب ظروفا خاصة  -
 الحيوانات الحية المحجوزة . -

تصدره  الذيو يودع حاصؿ البيع في صندوؽ قابض الجمارؾ المعني ليتصرؼ فيو وفقا لمحكـ 
 .(1)ت في دعوى الحجزالمحكمة المكمفة بالب

 : ب( الضمانات الشخصية
الضمانات الشخصية ىي تدخؿ شخص آخر لو إمكانيات مالية ككفيؿ لممديف و يتحمؿ 
مسؤوليتو في شقيا المالي ، و بذلؾ يضمف ديوف الخزينة العمومية المستحقة عمى المكفوؿ ، و 
ىناؾ نوعيف مف الضمانات الشخصية  يمكف مف خالليما إلدارة الجمارؾ ضماف مستحقاتيا و 

 ىما : 
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يجب أف  أنو:ً مف قانوف الجمارؾ في فقرتيا األولى عمى  290نصت المادة  ػة:الكفػال( 1-ب
ندما يثبت التمبس .. و ذلؾ عمصرفية.يتـ ضماف تأميف العقوبات المستحقة بتقديـ كفالة 

 .بمخالفة جمركية
و عميو فالكفالة الجمركية ىي قياـ مؤسسة مالية بالتعيد بدفع الديف كفالة لممديف ، وتتحوؿ 

لية دفع الحقوؽ و الرسـو و مختمؼ مستحقات إدارة الجمارؾ إلى ىذه المؤسسة المالية ، مسؤو 
، أما في الحاالت األخرى  بالجريمةوواجب ضماف تأميف العقوبات ال يكوف إال في حالة التمبس 

يمكف ألي شخص أف يكوف كفيال لممديف و يتحمؿ بالتضامف معو تسديد مستحقات إدارة 
 مف قانوف الجمارؾ . 02فقرة  315صت عميو المادة الجمارؾ حسبما ن

دفع الديف كمو عمى عاتؽ المدينيف كميـ ؛ فيمكف إلدارة  التزاـ: يتمثؿ في  التضػػامف( 2-ب
الجمارؾ أف تطالب أيا منيـ بدفع الحقوؽ و الرسـو و الغرامات كاممة ،ويستطيع كؿ مديف أف 

عمى أساس اإلثراء بال سبب و ىو إثراء سمبي ، في ىذه  األخرييفيدفع كؿ الديف و يرجع عمى 
 الحالة .

فيما يتعمؽ بالمخالفات الجمركية تكوف  أنو:ً مف قانوف الجمارؾ عمى  316و لقد نصت المادة 
لمعقوبات  نفسو، تضامنا بالنسبةالغش  الرتكابيـاألحكاـ الصادرة عمى العديد مناألشخاص،

 سواء.بالنسبة لمغرامات و المصاريؼ عمى حد  ة، والمصادر المالية التي تقـو مقاـ 
 المشرع عمى ىذا المبدأ حالتيف وىما : استثنىو لقد 
و التي تتمثؿ في  الجمارؾ؛مف قانوف 35و ىي الحالة التي نصت عمييا المادة  األولى:*الحالة
 كانت.عمىأعواف الجمارؾ بأي صفة  االعتداء

التي  ؛و1الجمارؾمف قانوف  43عمييا في المادة  وىي الحالة المنصوص الثانية:* الحالة 
 الجمارؾ.سائقي وسائؿ النقؿ ألوامر أعواف  امتثاؿتتمثؿ في عدـ 

و يكوف التضامف أيضا في مجاؿ المخالفات الجمركية بيف مالكي البضائع محؿ الغش 
ف والمستفيدوف مف الغش ؛و ىـ األشخاص الذيف شاركوا بصفة ما في جنحة التيريب و الذي

يستفيدوف مباشرة مف الغش ، و ىذا التضامف يكوف بالنسبة لممستحقات المالية و يخضعوف 
لإلكراه البدني مف أجؿ دفع الحقوؽ و الرسـو و المبمغ التي تقـو مقاـ البضائع و ىذا مانصت 

 مف قانوف الجمارؾ . 317عميو المادة 
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ممدينيف الشركاء حسب شروط و لكف يجوز لقابضي الجمارؾ منح خصـ التضامف ) تجزئتو( ل
 الجمارؾ.مف قانوف  02فقرة  316يحددىا المدير العاـ لمجمارؾ و ىذا مانصت عميو المادة 

 الفرع الثاني : إنقضاء دعوى قمع المخالفات الجمركية  
مف قانوف اإلجراءات الجزائية تنص عمى ست حاالت النقضاء الدعوى العمومية  06إف المادة 

 ىي :
المصالحة ، وفاة المتيـ ، العفو الشامؿ ، إلغاء القانوف الجزائي وصدور حكـ نيائي التقادـ ، 

ت و ىذا ما سنتعرض ولكف ال تتطابؽ الدعوى المالية مع الدعوى العمومية في كامؿ الحاال
 :إليو فيما يمي

 :المصالحةأ( 
لدعوييف ا انقضاءكما تطرقنا في الفصؿ األوؿ ، فإف المصالحة أصبحت سببا مف أسباب 

العمومية والجبائية عمى حد سواء ، ولقد أصبح ذلؾ ممكنا بعد التعديؿ الذي طرأ عمى المادة 
، حيث كاف مف ذي قبؿ إجراء  05/  86مف قانوف اإلجراءات الجزائية بموجب القانوف  06

 الدعوى العمومية ، وحتى اآلف ىناؾ عدة حاالت ىي :  انقضاءالمصالحة ال يؤدي إلى 
لة عدـ صدور حكـ نيائي ، فإف المصالحة الجمركية تكوف سببا النقضاء الدعوييف في حا -

 1.العمومية والجبائية معا
في حالة صدور حكـ وحاز قوة الشيء المقضي فيو ، التؤثر ىذه المصالحة عمى الدعوى  -

 العمومية 
 :التقادمب( 

يقصد بالتقادـ سقوط حؽ الدائف في المطالبة بمستحقاتو مف المديف إذا مرت مدة زمنية محددة 
و  المدة،أما تقادـ الدعوى يقصد بو سقوط حؽ المطالبة إذا لـ تحرؾ الدعوى خالؿ ىذه  قانونا،

 أنو:مف قانوف الجمارؾ عمى  266لقد نصت المادة 
مف كاممة،ابتداء ( سنوات 03بعد مضي ثالث ) تسقط بالتقادـ دعوى قمع الجنح الجمركية -

 ارتكابيا.تاريخ 
مف تاريخ  كاممة،ابتداء( 02تسقط بالتقادـ دعوى قمع المخالفات الجمركية بعد مضي سنتيف ) -

 ارتكابيا.
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مف قانوف اإلجراءات  09و  08إف نص ىذه المادة يتطابؽ تماما مع نص المادتيف       
وييف العمومية والجبائية تتطابقاف مف حيث مدة التقادـ فإنيما الجزائية ، و إذا كانت الدع

مف قانوف الجمارؾ  267سرياف ىذه المدة عمى ، حيث تنص المادة  انقطاعيختمفاف مف حيث 
 عمى أنو ينقطع سرياف مدة تقادـ المخالفات الجمركية بفعؿ مايمي : 

 . المحاضر المحررة طبقا ألحكاـ ىذا القانوف 
 بالمخالفػة مف طػرؼ المخػالؼ   االعتراؼ. 

سرياف مدة التقادـ و حصرىا في ىاتيف  انقطاعوىنا نتساءؿ عف تحديد المشرع ألسباب 
الحالتيف فقط خاصة إذا أحيمت القضية إلى تحقيؽ إضافي مف قبؿ ضباط الشرطة القضائية أو 

رياف مدة التقادـ س انقطاعإلى قاضي التحقيؽ ، حيث أف إرسالياتيـ و محاضرىـ ال تؤدي إلى 
بالنسبة لمدعوى المالية عمى خالؼ الدعوى العمومية ، وىذا ما يؤدي إلى سقوط الدعوى 

 الجبائية و بالتالي ضياع حقوؽ الخزينة العمومية رغـ استحقاقيا .
و كاف مف األجدر أف نترؾ نفس األسباب التي تقطع سرياف مدة تقادـ الدعوى العمومية 

مف قانوف  267ية ، ما دمنا قد تركنا ليما نفس مدة التقادـ ، وعميو فالمادة بالنسبة لمدعوى المال
مف قانوف  266الجمارؾ مف الضروري تعديميا أو نطيؿ في المدد المنصوص عمييا في المادة 

 الجمارؾ .
أما فيما يخص دعوى إدارة الجمارؾ لتحصيؿ الحقوؽ والرسـو فتتقادـ في ظرؼ أربع 

ىذه الحقوؽ و الرسـو ، غير أف ىذا التقادـ يحصؿ بعد  أداءمف تاريخ وجوب  ابتداءسنوات 
سنة عندما تكوف إدارة الجمارؾ قد جيمت وجود الحادث المنشئ لحقيا مف جراء تصرؼ  15

سنة ( ،  15( ، و ىي نفس المدة ) 1تدليسي قاـ بو المديف و لـ تتمكف مف مباشرة دعواىا )
 في الحاالت التالية : 

 بصحة الدعوى  العترافاتا -
 إكراه مبمغ  -
 طمب مرفوع إلى القضاء  -
 حكـ عقابي   -
 1الجمارؾ.مف قانوف  271ما دفع حسبما نصت عميو المادة  استرجاع -
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مف قانوف الجمارؾ عمى أنوً تتقادـ الغرامات والمصادرات  2مكرر 293ولقد نصت المادة 
الجنح في القانوف العاـً  ؛ أما فيما يخص طمبات الجمركية بنفس اآلجاؿ المطبقة عمى عقوبات 

مف قانوف  269التي يتقدـ بيا األشخاص ضد إدارة الجمارؾ حددت حسب المادة  االسترداد
 الجمارؾ بأربع سنوات في الحاالت التالية :

 مف تاريخ دفعيا ابتداءالحقوؽ والرسـو  -
 البضائع مف تاريخ تسميميا لو  -
 الميمة . انقضاءمف تاريخ  ابتداءالمصاريؼ المترتبة عف حراسة البضائع  -

 المتهم:جـ(وفاة
مف قانوف اإلجراءات الجزائية ، تنقضي بوفاة المتيـ  06إف الدعوى العمومية ، حسب المادة 

لكوف أف العقوبة ليا طابع شخصي ، و لكف الدعوى المالية التنقضي ؛ حيث نصت المادة 
وف الجمارؾ عمى أنو ً:إذا توفي مرتكب المخالفة الجمركية قبؿ صدور حكـ نيائي مف قان 261

أو قرار يحؿ محمو ، تؤىؿ إدارة الجمارؾ لتباشر ضد التركةدعوى إلصدار الييئة القضائية 
التي تبت في القضايا المدنية حكما بحجز األشياء الخاضعة ليذه العقوبة ، أو إذا لـ يتمكف مف 

بدفع مبمغ يعادؿ قيمة ىذه األشياء ، ويحسب وفقا لمسعر المعموؿ بو في السوؽ حجزىا ، حكما 
الغش ، أما إذا توفى المخالؼ قبؿ دفع العقوبات المالية التي صدرت  ارتكابالداخمية في تاريخ 

ضده بمقتضى حكـ نيائي ، أو نص عمييا في طرؽ المصالحة األخرى التي قبميا ، يمكف 
 (1)لقانونية ما عدا اإلكراه البدني .تركة وفي حدودىا ،بكؿ الطرؽ امواصمة التحصيؿ مف ال

و نالحظ ىنا أف المشرع أضاؼ إلى جانب الحكـ النيائي عبارةً ...أو  نص عمييا في طرؽ 
المصالحة األخرى التي قبميا..ً. وىذه العبارة توحي لنا بأف كؿ أشكاؿ المصالحة بما فييا 

تبراف كالمصالحة النيائية و الحكـ النيائي ، وبيذا يكوف المشرع المؤقتة و اإلقرار بالنزاع يع
مف القانوف المدني عمى أنو :ً  إذا  62الجمركي حذا حذو المشرع المدني ؛ حيث نصت المادة 

مات مف صدر منو التعبير عف اإلرادة أو فقد أىميتو قبؿ أف ينتج التعبير أثره ، فإف ذلؾ ال 
التعبير بعمـ مف وجو إليو ؛ ىذا مالـ يتبينالعكس مف  اتصاؿد يمنع مف ترتب ىذا األثر عن
 2التعبير أو مف طبيعة التعامؿ.

 د(صدور حكم نهائي :
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إذا صدر حكـ نيائي و حاز قوة الشيء المقضي فيو تكوف الدعوى قد وصمت إلى       
نيايتيا ، فال يمكف لمنائب العاـ في ىذه الحالة أف يحرؾ الدعوى العمومية في نفس الوقائع 
،لكف األمر يختمؼ بالنسبة لمدعوى الجبائية ، حيث أنو يمكف إلدارة الجمارؾ أف ترفعيا أماـ 

جزائية في حالة كونيا بثت في الدعوى العمومية فقط ، أما إذا صدرحكـ نيائي في المحكمة ال
 .فإف الدعوى المالية تنقضي أيضا الشؽ المالي لمجريمة الجمركية

 الشامل:العفو  هـ(
 انقضاءمف قانوف اإلجراءات الجزائية فإف العفو الشامؿ يعتبر منأسباب  06حسب المادة 

وف الجمارؾ لـ يشر إلى ىذا  و بالتالي فالدعوى المالية تبقى قائمة الدعوى العمومية ، لكف قان
 منو المتيـ . استفادحتى ولو صدر عفو شامؿ 

 الجزائي:و( إلغاء القانون 
إف الدعوى العمومية تسقط في حالة إلغاء القانوف الجزائي ، إذ لـ تحرؾ بعد ،أما في حالة 

لممتيـ ، إال أنو حتى ىذه القانوف األصمح تحريكيا فتتوقؼ وذلؾ بناءا عمى مبدأ تطبيؽ 
ف العقوبة المالية ت التي تنقضي فييا الدعوى العمومية ،فالدعوى المالية تبقى قائمة ، ألالحاال

وال يطبؽ مبدأ القانوف األصمح لممتيـ بالنسبة لمتعويضات  ارتكابيامف تاريخ  تستحؽ ابتداء
 المالية .             

 :يــة دراسـة حالـة تطبيق
 المخالفة:معاينة -(1
قاـ  ،02رقـ:عمى الساعة السادسة صباحًا و بالطريؽ الوطني  06/11/1994 :بتاريخ -

أعواف أمف دائرة المالح بمعاينة سيارة أجرة كاف عمى متنيا شخصاف و بحوزتيما البضائع التالية 
 لحيازتيا:ذات المنشأ األجنبي دوف مبرر 

 سرواؿ جيف لمرجاؿ  55*              
 ستػػرات )جاكات (  05*              
 قميػػص جيػػف  24*              
 لمرجػػػاؿ  قميص 32*              
 زوج أحذية لمرجاؿ  31*              
 جػػوارب لمرجػػاؿ 04*               
 عباءات لمنسػػػاء 08*               
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دج  فقاموا بتحرير   39.620.00 بمبمغ:وىي البضائع التي قدرت قيمتيا في السوؽ الداخمية 
، الذي سمـ في نفس اليـو إلى قباضة الجمارؾ بعيف تموشنت ، و الذي  364محضر رقـ : 

بناءًا عميو رفعت مخالفة جمركية في حؽ المذكوريف أعاله تتمثؿ في استيراد بضائع عف طريؽ 
مف قانوف  326و 324، 274،  259فقرةج ، 5نصوص و المعاقب عمييا بالمواد  التيريب الم
 الجمارؾ .

 اإلجراءات المتخذة : -(2
تتـ تقديـ شكوى مف طرؼ القباضة لدى وكيؿ الجميورية لمحكمة عيف تموشنت بتاريخ :  -

12/07/1995 . 
 فيف حيث حكـ فييا غيابيا عمى المخال15/01/1996 :جدولت القضية لجمسة  -
 أشير حبس نافذة  06جزائيا :  -
 مدنيا : مصادرة البضاعة. -
 دج   79.360.00غرامة جمركية تقدر بػ :  -
: نظرت المحكمة مف جديد في القضية بعد معارضة أحد المتيميف  10/06/1996بتاريخ :  -

المدني دج  بينما أبقت الشؽ  5000لمحكـ األوؿ حيث خفضت العقوبة في الشؽ الجزائي إلى 
 كما ىو .

 18/06/1996قاـ المتيـ باستئناؼ ضد ىذا الحكـ بتاريخ :  -
 وأيد الحكـ  24/11/1996نظر مجمس قضاء سيدي بمعباس في جمسة يـو :  -
 قاـ المتيـ برفع طعف بالنقض ضد القرار المذكور  -
 ي واصمت المصمحة تنفيذ القرار ألف الطعف ال يوقؼ التنفيذ إال اإلكراه البدن -
 19/04/1998حيث تـ طمب نسخة تنفيذية لمقرار بتاريخ :  -
 20/06/1998 : ثـ ٍإساؿ تنبيو بالوفاء لممتيـ بتاريخ -
رفضت فيو الطعف المرفوع مف طرؼ 06/10/1998:  أصدرت المحكمة العميا قرارا  بتاريخ -

 المتيـ .
بتاريخ  590غ رقـ : تـ تبميغ المتيـ مف طرؼ أمف والية األغواط . بموجب محضر تبمي -
:25/01/1999  
تـ إعداد طمب أمر بالسجف ضد المتيـ فروج أحميدةالذي قاـ  06/02/1999بتاريخ :  -

 27/02/1999بتاريخ :  بالتأشير عميوالنائب العاـ لدى مجمس قضاء سيدي بمعباس 
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الية قامت القباضة بإرساؿ طمب األمر بالسجف ، محضر إ؟ثبات تبميغ المتيـ موفؽ بإرس -
، الذي باشرت 14/03/1999طمب تنفيذ إكراه بدنيإلى رئيس أمف دائرة األغواط بتاريخ: 

 13/06/1999عناصر األمف في تنفيذه بتاريخ: 
 
بقباضة الجمارؾ باألغواط ، وقاما بدفع مبمغ : الغرامة اإلجمالية  باالتصاؿقاـ المتيميف  -

 . 230و  229مناصفة بموجب وصؿ رقـ : 
الجمارؾ باألغواط بتحويؿ مبمغ الغرامة لفائدة الحساب الجاري البريدي لقابض  قاـ قابض -

 .17/07/1999الجمارؾ بعيف تموشنت بتاريخ : 
 20/07/19991تـ طمب وقؼ تنفيذ اإلكراه البدني و تصفية الممؼ بتاريخ :  -
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من ىذا العرض في مادة المنازعة  الجمركيـة ، ىو أن ىذه  استخالصوإن ما يمكن        

األخيـرة ليـا بعض الخصائص التي تميزىـا عن المنازعة في القـانون العام ، و ذلك ألن المشـرع 
الوطني  االقتصادمـن خصـوصيات إدارة الجمارك وطبيعـة الميـام التي تؤدييا فـي خدمة  انطالقا

كميا ، نجده  االقتصاديمكـنيا تخريـب  و حمـايتـو من جميـع أشكال المضاربات و التيريب التي
يشدد أحيـانا في قمع ىـذه األشكــال من التجـاوزات ، لكن مـن جية أخـرى يمكن أن نستخمـص 

وكذا لمرتكـب أيضـا أن الطريق المفضل إلنياء المخالفـات الجمركيـة بالنسبـة إلدارة الجمـارك 
المخالفة ىو المصالحـة الجمركية ، نظـرا لمـا تـوفره من ربح لموقـت ، و كـف عن متـابعـات 
قضـائيـة طويمة و تخفيـف لإلجراءات و سيـولة فـي تحصيـل الغـرامات المستحقـة لمخزينـة 

 UNE MAUVAISEالعموميـة ألنـو كما يقال :ً  مصالحة سيئـة أحسن من محاكمة جيـدةً )

TRANSACTION VANT MIEUX QU’UN BON PROCES .) 
التي تقدميا ىذه الطريقة في المتابعــة ، يجب تشجيع  االمتيازاتو بالنظر إلى كل ىذه       

المخالفين عمى المجوء إلييا و ذلك بفرض وجوب عرض المصالحـة من قبل إدارة الجمارك عمى 
من قانـون الجمارك ، وذلك  262و في المادة المخالفين و ليس العكـس كما ىو منصوص عميـ

أسـاسـا يجعـل النصـوص المنظمـة لممصالحـة أكثـر مرونـة ، و فتـح التفـاوض بيـن الطـرفيـن ) 
إدارة الجمارك و المخـالف ( أكـثر ألنيـا قبـل كـل شيء عقـد  يخضع كغيره من العقود إلى 

و تعديل قانون الجمارك ، بموجب القانون رقم : شريعة المتعاقدين ، و لعل التجديد الذي أحدت
ما سمح بإجراء المصالحة حتى  بعد صدور دخاصة عن 1889أوت  22المؤرخ في  89/10

من قانـون الجمـارك ، كـل ذلـك إن دل  262لممادة  التطبيقيةحكم نيائي ، و كذا النصوص 
دارة الجمارك في السير نحو ىذا عمى شيء فإنمـا يـدل عمى نية  المـشرع الـجزائـري ، و كذا إ

، و إيجاد حل لمقضايا العديدة المطروحة عمى العدالة ، و تسوية ما أمكن من القضايا  االتجاه
 القديمة التي بقت تراوح مكانيا لعقود من الزمـن 

انضماميا الوشيك إلى المنظمة العالمية و  كما أن اتجاه الجزائر نحو اقتصاد السوق       
ما يفرض عمييا التفتح و إزالة العراقيل التعريفة و غير التعريفة ، أمام حركة  قدرلمتجارة ب

 االقتصاديينالمبادالت التجارية، فإنو يفرض من جية أخرى عدم التسامح مع أشباه المتعاممين 
الوطن و المصمحة العميا لمبالد ، باستعمال  باقتصادالدين يستغمون ىذه الظروف لممتالعب  

التزوير و كل األشكال األخرى رغبة في تحقيق الربح السريع ، مما يفرض  تيالحاالطرق 
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صراحة أكبر في قمع أشكال ىذه المخالفات خاصة فيما يتعمق بجانب حماية الصحة العمومية 
 ، حقوق تسجيل العالمات التجارية ، و كذا حقوق الخزينة  العمومية بوجو عام .
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