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ادلصاحلة اجلمركية يف القانون اجلزائري

الدكتور علـ ـي أمحد صاحل  -أستاذ حماضر  /أ /
جامعة اجلزائر 1بن يوسف بن خدة
.

ملخص
حتتل املصاحلة اجلمركية يف القانوف اجلزائري  ،صدارة أسباب انقضاء الدعويني العمومية واجلبائية حيث أوالها قانوف
اجلمارؾ اجلزائري عناية خاصة نظرا ملا يًتتب عليها من نتائج ابلغة األمهية  ،دما حذا بنا اىل اعتبارها ليس سببا من أسباب
انقضاء الدعويني فحسب بل بديال للمتابعات القضائية الىت تكوف فيها إدارة اجلمارؾ طرفا وقاضيا يف أف واحد بعيدا عن العدالة
وبنأي عن أي رقابة قضائية .
ويشًتط التشريع اجلمركي اجلزائري لتماـ املصاحلة توافر جمموعة من الشروط بعضها يتعلق مبحل املصاحلة  ،والبعض
اآلخر يتعلق ابإلجراءات الشكلية الواجب استفائها  .أما فيما خيص حمل املصاحلة يشًتط قانوف اجلمارؾ اجلزائري  ،لقياـ
املصاحلة صحيحة أف تكوف اجلرمية حمل املصاحلة تقبل املصاحلة  .واألصل أف كل اجلرائم اجلمركية  ،عدا أعماؿ التهريب  ،قابلة
للمصاحلة مهما كاف وصفها اجلزائي  ،سواء كانت جنحة أو خمالفة .اما فيما خيص اإلجراءات الشكلية الواجب استفائها
فيشًتط املشرع اجلزائري لقياـ املصاحلة اجلمركية أف يبادر الشخص املتابع بتقدمي طلب هلذا الغرض اىل احد مسؤويل ادارة
اجلمارؾ املؤهلني قانوان ملنح املصاحلة  ،وأف يوافق هذا األخري على الطلب .
الكلمات ادلفتاحية  :القانوف اجلزائري  .قانوف اجلمارؾ .املصاحلة اجلمركية .شروط موضوعية  .جرمية املصاحلة.

شروط شكلية .طلب املصاحلة .

Abstract

Customs reconciliation in Algerian law is one of the main reasons behind the expiry of the public and
criminal proceedings, where the Algerian Customs Law has given special attention due to its extremely
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important consequences, which has led us to consider them not only as reasons for the expiry of the
proceedings but as an alternative to judicial proceedings in which the customs administration Party and
judge that one is away from justice and voided any judicial oversight.
The Algerian customs legislation to complete reconciliation requires the availability of a set of conditions,
some of which relate to the place of reconciliation, others concerning the formalities to be taken advantage
of. With regard to the place of reconciliation, the Algerian Customs Law requires that reconciliation be
correct if the crime is the subject of reconciliation and accepts reconciliation. It is true that all customs
crimes, except smuggling, are subject to reconciliation regardless of their criminal description, whether it is
a misdemeanor or a violation. As for the formality procedures to be used, the Algerian legislator requires
that the customs reconciliation be initiated by the follower to submit an application for this purpose to a
customs official duly qualified to grant the reconciliation, and the latter agrees to the request
Key words : Algerian law. Customs law. Objective conditions. The crime of reconciliation. Formal
requirements.

،  التقػػادـ: تنقضػي الػدعويني العموميػة واجلبائيػة يف امػاؿ اجلمركػي يف القػػانوف اجلزائػري بتػوافر أسػباب االنقضػاء التاليػة

: مقدمـ ـة

.  املصاحلة، acquiescement  قبوؿ احلكم،  العفو الشامل، الوفاة
 حيػػث أوالهػػا،  و اجلبائيػػة1 صػػدارة أسػػباب انقضػػاء الػػدعويني العموميػػة، وحتتػػل املصػاحلة اجلمركيػػة يف القػػانوف اجلزائػػري
 دما حذا بنا اىل اعتبارهػا لػيس سػببا مػن أسػباب، قانوف اجلمارؾ اجلزائري عناية خاصة نظرا ملا يًتتب عليها من نتائج ابلغة األمهية
انقضاء الدعويني فحسب بل بديال للمتابعات القضائية اليت تكوف فيها إدارة اجلمارؾ طرفا وقاضيا يف أف واحد بعيدا عػن العدالػة
. 2وبنأي عن أي رقابة قضائية
 املتعلػػق مبكافحػػة التهريػػب مل تعػػد املصػػاحلة جػػائزة2005/08/23 وتػدر االشػػارة اىل أنػ منػػذ صػػدور األمػػر املػػؤرخ يف
 وبذلك أصبحت املصاحلة حمصورة يف اجلػرائم اجلمركيػة األخػر،  من القانوف املذكور21  حيث منعتها املادة، يف أعماؿ التهريب
. دوف أعماؿ التهريب
.  يف اثرهػػا،  أوال يف شػػروط املصػػاحلة اجلمركيػػة ابلنسػػبة للمػرائم اجلمركيػػة الػػيت حلػػوز فيهػػا التصػػا، نبحػػث فيمػػا يلػػي
. ولذلك سنقسم هذا املقاؿ اىل حبثي ػن
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ادلبحث األول
شروط ادلصاحلة

يشػػًتط التشػريع اجلمركػػي اجلزائػػري 3لتمػػاـ املصػػاحلة تػوافر جمموعػػة مػػن الشػػروط بعضػػها يتعلػػق مبحػػل املصػػاحلة  ،والػػبعض
اآلخػػر يتعلػػق ابإلج ػراءات الشػػكلية الواجػػب اسػػتفائها  .وعلي ػ سنقسػػم هػ ػذا املبحػػث اىل مطلبيػ ػػن  .نتنػػاوؿ يف املطل ػػب األوؿ .
الشروط املوضوعية  .وندرس يف املطلب الثانػي  .الشروط االجرائي ػة للمصاحلة اجلمركية .
ادلطلب األول
الشروط ادلوضوعية
يشػػًتط قػػانوف اجلمػػارؾ اجلزائػػري  ،لقيػػاـ املصػػاحلة صػػحيحة أف تكػػوف اجلرميػػة حمػػل املصػػاحلة تقبػػل املصػػاحلة  .وإذا كانػػت
القاعدة  ،قبل صدور األمر املؤرخ يف  2005/08/23املتعلػق مبكافحػة التهريػب  ،أف كػل اجلػرائم اجلمركيػة تقبػل املصػاحلة  ،فقػد
أوردت املػػادة  265مػػن قػػانوف اجلمػػارؾ يف فقاراػػا الثالثػػة اسػػتثناء علػػى القاعػػدة  ،وعلي ػ س ػنعرض اوال للمبػػدأ العػػاـ  ،نتطػػرؽ
لالستثناء
اوال  :ادلب ـدأ العـام.

األص ػل أف كػػل اجل ػرائم اجلمركيػػة  ،عػػدا أعمػػاؿ التهريػػب  ،قابلػػة للمصػػاحلة مهمػػا كػػاف وصػػفها اجلزائػػي  ،س ػواء كانػػت
جنحة أو خمالفة .
اثنيا  :االستثن ـاء

إذا كػػاف األصػػل يف قػػانوف اجلمػػارؾ اجلزائػػري  ،هػػو جػواز املصػػاحلة يف كػػل اجلػرائم اجلمركيػػة عػػدا أعمػػاؿ التهريػػب  ،فقػػد

أوردت الفقرة الثالثة من املادة  265من قانوف اجلمارؾ 4استثناء على القاعدة املذكورة  ،بنصها صراحة على عػدـ جػواز املصػاحلة
يف طائفػػة مػػن اجلػرائم وهػػي تلػػك املتعلقػػة ابلبضػػائع ادظػػورة عنػػد االسػػترياد أو التصػػدير حسػػب مفهػػوـ الفقػػرة االويل مػػن املػػادة 21
من قانوف اجلمارؾ.
والبضائع ادظورة  ،هي تلك املتعلقة أساسػا ابلبضػائع املتضػمنة عالمػات منشػأ مػزورة أو الػيت منشػؤها بلػد حمػل مقاطعػة
أو حظر تار عالوة على النشرايت واملؤلفات والصور والرسوـ املخالفة لآلداب العامػة .
وعالوة على البضائع املذكورة الىت مينع استريادها وتصديرها منعا ابات  ،يدخل ضمن ادظػورات مبفهػوـ املػادة  / 21أ /
من قانوف اجلمػارؾ صػنفا خػر مػن البضػائع مينػع اسػتريادها وتصػديرها  ،ػري أف املشػرع أجػاز للسػلطات املختصػة رفػع احلظػر عنهػا
وفػػق شػػروط معينػػة  ،وهػػو احلظػػر الػػذ كانػػت املػػادة  21مػػن قػػانوف اجلمػػارؾ  ،قبػػل تعػػديلها مبوجػػب قػػانوف  ، 1998تعػػع عن ػ
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مبصطلح "احلظر اجلزئي" ،ومن ميكن إدراج املخػدرات واالسػلحة وذخرياػا ضػمن ادظػورات مبفهػوـ املػادة  01/ 21مػن قػانوف
اجلمارؾ .ر م جواز استريادها بًتخيص من السلطات املختصة.
وفضال عن االستثناء العاـ املذكور الذي جاء ب القانوف  ،توجد استثناءات مت استخالصها من اجتهاد القضاء ويتعلػق
األمر أساسا بصنفني من اجلرائم:
الصنف األول .اجلرائم املزدوجة .وهي اجلرائم الىت تقبل وصفني  ،أحدمها من قانوف اجلمػارؾ واآلخػر مػن القػانوف العػاـ

أو من قانوف خاص خر  .كما كاف احلاؿ ابلنسبة جلرائم الصرؼ  ،قبل صدور االمػر رقػم  22/96املػؤرخ يف .1996/07/09
وكما كاف احلل أيضا ابلنسبة لتصدير بعػض املنتمػات بطريقػة ػري شػرعية  ،قبػل صػدور األمػر املػؤرخ يف  2005/08/23املتعلػق
مبكافحػة التهريػػب والغػػاء املػػادة  173مكػػرر مبوجػػب املػػادة  42منػ الػػيت كانػػت حتكػػم هػػذا الفعػػل  ،وكمػػا هػػو األمػػر حاليػػا ابلنسػػبة
السترياد أو تصدير مركبات مزورة أو بواثئق مزورة .
األصل يف القانوف اجلزائي اجلزائري  ،أن ال حمل لتعدد العقوابت إذا كانت اجلرمية واحدة  ،ولػو تعػددت أوصػافها ،هػذا
ما قضت ب املادة  32من قانوف العقوابت اجلزائري 5عنػدما نصػت علػى أنػ  ،حلػب أف يوصػ الفعػل الواحػد الػذي تمػل عػدة
أوصاؼ ابلوص األشد من بينها .
ومػػع ذلػػك ف ػ ف هػػذة القاعػػدة ال تنطبػػق علػػى اجل ػزاءات اجلبائيػػة  ،إذا كػػاف الفعػػل يقبػػل وصػػفني  ،واحػػد منهمػػا ركػػي
واآلخر من القانوف العاـ  ،ففي مثل هذة احلالة تطبق العقوبة اجلزائية األشد املنصػوص عليهػا يف القػانونني  ،عػالوة علػى اجلػزاءات
اجلبائية املنصوص عليها يف قانوف اجلمارؾ .
لقػػد أ يػ ػر التسػػايفؿ يف اػػل التش ػريع السػػابق املتعلػػق ػرائم الصػػرؼ حػػوؿ مػػا إذا كانػػت املصػػاحلة الػػىت تػػتم يف املخالفػػة
اجلمركية ميتد أ رها جلرمية الصرؼ عند حتقق االزدواجية أـ أف أ رها ينحصر يف املخالفة اجلمركية وحدها ؟.
كما أ يػر نفػس التسػايفؿ ابلنسػبة جلرميػة تصػدير املػواد املنصػوص عليهػا يف املػادة  173مػن قػانوف العقػوابت بطريقػة ػري
شرعية  ،يف ال التشريع السابق  ،وكذلك احلاؿ ابلنسبة جلرائم استرياد أو تصدير مركبات مزورة أو بواثئق مزورة .
لق ػػد أج ػػاب قض ػػاء ادكم ػػة العلي ػػا ص ػراحة عل ػػى ه ػػاذين التس ػػايفلني بقول ػ أف املص ػػاحلة تنحص ػػر يف اجلرمي ػػة اجلمركي ػػة وال
ينصرؼ أ رها اىل جرمية القانوف العاـ.
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وهذا ما قضت ب ادكمة العليا بشأف جرمية الصرؼ "إذا كانت املتابعة على أساس جنحػة التهريػب قػد سػقطت بفعػل
املصػػاحلة الػػيت نيػػت بػػني املػػدعى علي ػ يف الطعػػن وإدارة اجلمػػارؾ بتػػاري  1992/04/25عمػػال كحكػػاـ املػػادة  265مػػن قػػانوف
اجلمارؾ  .وكانت املصاحلة تؤدي اىل انقضاء الدعويني العمومية واجلبائيػة معػا  ،فيمػا خيػص هػذة اجلنحػة فػ ف املصػاحلة اجلمركيػة ال
تنصرؼ اىل جناية خمالفة التنظيم النقدي الىت ما زالػت قائمػة  ،وعليػ كػاف يتعػني علػى قضػاة املػس أف كمػوا بنػاء علػى طلبػات
النياب ػػة العام ػػة بع ػػدـ االختص ػػاص فيم ػػا يتعل ػػق مبخالف ػػة التنظ ػػيم النق ػػدي  ،لكوهن ػػا تش ػػكل جناي ػػة ابلنظ ػػر اىل قيم ػػة حم ػػل اجلرمي ػػة ،
وبقض ػػائهم ػػالؼ ذل ػػك يك ػػوف قض ػػاة امل ػػس ق ػػد اخط ػػؤوا يف تطبي ػػق الق ػػانوف الس ػػيما امل ػػاد  424و 425و  426م ػػن ق ػػانوف
العقوابت". 6
وسػػلكت ادكمػػة العليػػا  ،نفػػس املسػػلك صػػوص جرميػػة تصػػدير بعػػض امل ػواد بطريقػػة ػػري شػػرعية حيػػث قضػػت كف
"املصاحلة اليت تتم ابلنسبة للمرمية اجلمركية ال ينصرؼ أ رها اىل اجلرمية املنصوص عليها يف املادة  173مكرر مػن قػانوف العقػوابت
".7
وهو نفس املذهب الػذي ذهبػت إليػ ادكمػة العليػا يف جرميػة اسػترياد مركبػة واثئقهػا مػزورة  ،حيػث قضػت كف املصػاحلة
اجلمركيػة الػػىت تػػتم وفقػػا ألحكػػاـ املػادة  265مػػن قػػانوف اجلمػػارؾ يف فقراػػا الثانيػػة ومػا يليهػػا  ،تػػؤدي اىل انقضػػاء الػػدعو العموميػػة

طبقا لنص املادة  06من ؽ .إ .ج .8ري أف هذا األ ر ينحصر يف اجلرمية اجلمركية وال ينصرؼ اىل اجلػرائم األخػر يف حالػة تعػدد
االوصاؼ أو ارتباط اجلرمية اجلمركية رمية أخر من القانوف العاـ أو من قانوف خاص.
ودما جاء يف القرار  ،حيث أن ابلرجوع اىل أوراؽ الدعو  ،ذمد أف الوقائع املنسوبة للمػدعى يف الطعػن يف قضػية احلػاؿ
 ،وهػػي اسػػترياد سػػيارة أوراقهػػا ال تنطبػػق علػػى مواصػػفااا تشػػكل يف ف واحػػد خمالفػػة لقػػانوف اجلمػػارؾ  ،تتمثػػل يف جنحػػة االسػػترياد
بدوف رخصة املنصوص واملعاقب عليها ابملادتني /330أ /و 324من قانوف اجلمارؾ  ،وخمالفة للقانوف املتعلق بتنظػيم حركػة املػرور
عع الطرؽ وسالمتها وأمنها  ،تتمثػل يف جنحػة قيػد تسػميل ػري حقيقػي علػى مركبػة ذات حمػرؾ املنصػوص واملعاقػب عليهػا ابملػادة
 42و 04من قانوف املرور.
وحيث أن مىت كاف ذلك  ،يتعني على قضػاة املػس أف يقضػوا ابنقضػاء الػدعويني العموميػة واجلبائيػة بفعػل املصػاحلة ،
فيما خيص اجلنحة اجلمركية والفصل يف الدعو العمومية فيما يتعلق مبخالفة قػانوف املػرور .وبقضػائهم ػالؼ ذلػك يكػوف القضػاة
قد خرقوا القانوف السيما أحكاـ املادة السادسة فقرة األخرية من ؽ .ا .ج.
ونتيمػػة لػػذلك ف ػ ف املص ػاحلة يف اجل ػرائم املزدوجػػة ينحصػػر أ رهػػا يف اجلرميػػة اجلمركيػػة فق ػ  ،الػػيت يػػتم التصػػا بشػػأهنا وال
ينصرؼ اىل جرمية القانوف العاـ .
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الصنف الثان ـي  .جرائم القانوف العاـ املرتبطة رائم ركية توز فيها املصاحلة

وهي الصورة اليت يرتكب فيها شخص جرميتني أو أكثر أحػدامها علػى األقػل جرميػة ال يفصػل بينهػا حكػم قضػائي هنػائي
 ،يعع الفق على هذا الوضع ابلتعدد املادي أو احلقيقي.
أيخذ قانوف العقوابت اجلزائري بنظػاـ دمػج عقػوابت احلػبس أو اد امهػا واحلكػم بعقوبػة اجلرميػة األشػد طبقػا لػنص املػادة
 34من  ،وأورد املشرع استثناء هلذة القاعدة نصا خاصا يقضي مع العقوابت املالية أي بتعدد العقوابت املالية بتعػدد اجلػرائم مػا
مل يقرر القاضي خالؼ ذلك بػنص صػريح وهػو نفػس احلكػم الػذي تضػمنت املػادة  02/339مػن قػانوف اجلمػارؾ  .سػالفة الػذكر
ابلنسبة للتعدد احلقيقي للمرائم اجلمركية فيما بينها .
وال خيتل ػ األم ػػر إذا تزامن ػػت ج ػرائم ركي ػػة م ػػع ج ػرائم م ػػن الق ػػانوف الع ػػاـ  ،ويف ه ػػذا نص ػػت امل ػػادة  340م ػػن ق ػػانوف
اجلمػػارؾ  ،قبػػل إلغائهػػا مبوجػػب قػػانوف  1998علػػى مػػا أيد " دوف االخػػالؿ ابلعقػػوابت املاليػػة املنصػػوص عليهػػا يف هػػذا القػػانوف
تالحق املخالفة املرتكبة املتزامنة مع املخالفات اجلمركية  ....وحتاكم ويعاقب عليها طبقا للقانوف العاـ" .
وأوردت املادة  340من قانوف اجلمارؾ على سبيل املثاؿ ال احلصر بعض اجلػرائم الػىت يتحقػق فيهػا التعػدد احلقيقػي بػني
جرائم ركية وأخر  ،وهي فضال عن جنحػة الصػرؼ  ،التعػدي علػى أعػواف اجلمػارؾ  ،العصػياف  ،الرشػوة  ،واالخػالؿ ابلواجػب
 ،التهريب مع التممع ومحل األسلحة .
ادلطلب الثـان ــي
الشروط االجرائي ـة
يشػػًتط املشػػرع اجلزائػػري لقيػػاـ املصػػاحلة اجلمركيػػة أف يبػػادر الشػػخص املتػػابع بتقػػدمي طلػػب هلػػذا الغػػرض اىل احػػد مسػػؤويل
ادارة اجلمارؾ املؤهلني قانوان ملنح املصاحلة  ،وأف يوافق هذا األخري على الطلب  ،وال تكوف املصاحلة هنائية حمد ة آلاثرهػا القانونيػة
 ،إالّ بعد التصديق عليها من قبل السلطة اليت تعلو املسؤوؿ املؤهل ملنح املصاحلة  .وعلي سنتناوؿ هذة الشروط يف فرعيػػن.
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الف ــرع األول
طلب الشخص ادلتابع من أجل جرمية مجركية
يشػػًتط قػػانوف اجلمػػارؾ اجلزائػػري  ،أف يصػػدر الطلػػب املصػػاحلة عػػن الشػػخص املتػػابع ويتسػػع مفهػػوـ الشػػخص املتػػابع مػػن
أجػػل جرميػػة ركيػػة  ،حبيػػث ال يقتصػػر علػػى مرتكػػب اجلرميػػة بػػل يتعػػداة ليشػػمل أيضػػا الش ػريك يف الغ ػ واملسػػتفيد من ػ واملصػػرح
والوكيل لد اجلمارؾ واملوكل والكفيل .
واألصل أف الطلب املصاحلة ال خيضع اىل شػكليات معينػة كالكتابػة مػثال  ،ومػن يسػتو أف يكػوف الطلػب شػفواي أو
مكتػػواب  ،ػػري أن ػ يستش ػ مػػن املرسػػوـ التنفيػػذي رقػػم  195/99املػػؤرخ يف  1999/08/16املتضػػمن إحػػداث جلػػاف املصػػاحلة
وتشػػكيلها وسػػريها  ،أف الطلػػب يكػػوف كتابيػػا السػػيما يف احلػػاالت الػػيت لضػػع فيهػػا املصػػاحلة اىل رأي اللمنػػة الوطنيػػة أو اللمػػاف
ادلية للمصاحلة .
وال يشػػًتط القػػانوف يف الطلػػب صػػيغة أو عبػػارة معينػػة  ،بػػل يكفػػي أف يتضػػمن تعب ػريا عػػن إرادة صػػر ة ملقػػدـ الطلػػب يف
املصاحلة  ،ري أن من املستحسن أف يتضمن الطلب اقًتاحات بشأف املبلغ املتصا علي .
وإذا كانت بعض التشريعات ال تقيد طلػب املصػاحلة اجلمركيػة مبيعػاد معػني ،إذ تيػز يف أي وقػت بعػد ارتكػاب اجلرميػة ،
سواء قبل أو بعد صدور حكػم هنػائي ، 9فقػد كػاف قػانوف اجلمػارؾ اجلزائػري قبػل تعديلػ مبوجػب قػانوف  1998صػر املصػاحلة يف

ميعاد حمدد وهو قبل صدور حكم هنائي. 10

وعلػػى إ ػػر تعػػديل قػػانوف اجلمػػارؾ صػػارت املػػادة  08/ 265تيػػز املصػػاحلة بعػػد صػػدور حكػػم قضػػائي هنػػائي  ،علػػى أف
ينحصػػر أ رهػػا يف العقػػوابت ذات الطػػابع اجلبػػائي ومهػػا الغرامػػة واملصػػادرة اجلمػػركيتني دوف العقػػوابت ذات الطػػابع اجلزائػػي كعقوبػػة
احلبس والغرامة اجلزائية البديلة هلا يف حالة تطبيق الظروؼ املخففة .
ومبمػػرد تلقيهػػا الطلػػب والتأكػػد مػػن اسػػتيفائ ألوضػػاع الشػػكلية حتول ػ اجلهػػة املختصػػة اىل املصػػاحلة الػػيت عاينػػت اجلرميػػة
لتشكل املل وارسال إليها .
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الف ـرع الثان ـي
موافقـة إدارة اجلمارك
إف املصاحلة اجلمركية يف التشريع اجلزائري "ليست حقا ملرتكب املخالفة وال هو إجراء مسػبق ملػزـ إلدارة اجلمػارؾ يتعػني
عليه ػػا اتباع ػ قب ػػل رف ػػع ال ػػدعو اىل القض ػػاء  ،وإ ػػا ه ػػي مكن ػػة اجازه ػػا املش ػػرع إلدارة اجلم ػػارؾ نينحه ػػا م ػػىت رأت اىل االش ػػخاص
املتابعني الذين يطلبوهنا ضمن الشوط ادددة عن طريق التنظيم. 11
وعلى هذا األساس ف ذا كاف القانوف يشًتط علػى الشػخص املتػابع أف يقػدـ طلػب املصػاحلة اىل إدارة اجلمػارؾ  ،ف نػ ال
يفرض على هذة األخرية املوافقة على الطلب  ،بل وال يلزمها حىت ابلرد علي  .وإذا التزمت اإلدارة الصمت ومل تػرد علػى الطلػب ،
ف ف سكواا ال يعع عن قبوهلا  ،بل ابلعكس هو الذي حلب أف يفهم من  ،ومػا يهمنػا يف هػذا املقػاـ مػا دمنػا بصػدد احلػديث عػن
املصػػاحلة هػػي احلالػػة الػػيت تػػرد فيهػػا االدارة ابملوافقػػة علػػى الطلػػب  ،ويف هػػذة احلالػػة األخػػرية شخػػذ موافقػػة إدارة اجلمػػارؾ شػػكل ق ػرار
مصاحلة .
وتػػدر االشػػارة اىل أف املصػػاحلة لضػػع يف حػػاالت معينػػة اىل رأي اللمنػػة الوطنيػػة أو اللمػػاف ادليػػة للمصػػاحلة  ،وذلػػك
حسػب طبيعػػة املخالفػػة ومبلػػغ احلقػػوؽ والرسػوـ املتغاضػػي عنهػػا أو املػػتملص منهػػا  .وهػذا مػػا نصػػت عليػ أحكػػاـ املػػادة 05/265
من قػانوف اجلمػارؾ علػى أف اللمنػة الوطنيػة تػديل برايهػا يف طلبػات املصػاحلة عنػدما يفػوؽ مبلػغ احلقػوؽ والرسػوـ املتغاضػي عنهػا أو
املتملص منها مليوف دينار جزائري .ونصت نفس املادة يف فقراا السادسة على أف اللمػاف ادليػة تػديل برأيهػا يف طلبػات املصػاحلة
املتعلقػػة بكػػل املخالفػػات اجلمركيػػة  ،عػػدا املخالفػػات املنصػػوص عليهػػا يف املػػادة  328مػػن قػػانوف اجلمػػارؾ ل ويتعلػػق االمػػر كعمػػاؿ
التهريػػب الػيت مل تعػػد املصػػاحلة جػػائزة بشػػأهنا) عنػػدما يفػػوؽ مبلػػغ احلقػػوؽ والرسػػوـ املتغاضػػي عنهػػا أو املػػتملص منهػػا سػػمائة ألػ
دينار  ،دوف أف يتماوز مليوف دينار.
يف حني أعفت الفقرة  07من نفس املادة هذة اللماف من االدالء برأيها يف طلبات املصاحلة يف احلاالت التالية.
عندما يكوف املسؤوؿ عن املخالفة قائد سفينة أو مركب جو أو مسافر .
عندما يساو أو يقل مبلغ احلقوؽ والرسوـ املتغاضي عنها أو املتملص منها سمائة ال دينار .
وإذا كػػاف املشػػرع قػػد حػػدد مسػػتوايت اختصػػاص اللمػػاف ف نػ أحػػاؿ صػػوص إنشػػاء هػػذة اللمػػاف وتشػػكيلها وسػػريها ،
اىل التنظيم املادة  04/ 265الشطر الثاين .
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وجػػاء ق ػرار وزيػػر املاليػػة املػػؤرخ يف  1999/06/22لضػػب قائمػػة وحػػدود صػػالحيات مسػػؤويل ادارة اجلمػػارؾ امل ػؤهلني
للتصا مع األشخاص املتابعني الرتكاهبم خمالفات ركية .
وهكذا خيتص ابلتصا  ،طبقا لنص املادة الثانية مػن القػرار املػذكور  ،مسػؤولو ادارة اجلمػارؾ اآلد بيػاهنم  :املػدير العػاـ
للممػػارؾ .املػػدراء اجلهػػوين للممػػارؾ  ،ريفسػػاء مفتشػػيات االقسػػاـ للممػػارؾ  ،ريفسػػاء املفتشػػيات الرئيسػػية  ،ريفسػػاء املراكػػز  ،يػػتم
حتديد نطاؽ اختصاصهم على النحو التايل :
.01ابلنسبة للمدير العاـ للممارؾ  :ميكػن للمػدير لعػاـ للممػارؾ التصػا قبػل أو بعػد صػدور حكػم هنػائي يف ف ػة مػن
املخالفات  ،اترة دوف حاجػة اىل استشػار اللمنػة الوطنيػة للمصػاحلة  ،واترة أخػر بعػد أخػذ رأيهػا  ،وذلػك حسػب صػفة مرتكػب
املخالفات اجلمركية ومبلغ احلقوؽ والرسوـ املتملص منها أو املتهرب من دفعها .
بػػدوف أخػػذ رأي اللمنػػة الوطنيػػة للمصػػاحلة  :خيػػتص املػػدير العػػاـ للممػػارؾ ابلتصػػا يف يػػع املخالفػػات املرتكبػػة مػػن
طػػرؼ قائػػد السػػفن أو الطػػائرات أو مػػن طػػرؼ املسػػافرين عنػػدما يكػػوف مبلػػغ احلقػػوؽ والرسػػوـ املػػتملص منهػػا أو املتهػػرب مػػن دفعهػػا
يساو أو يقل سمائة ال دينار .
بعد أخػذ رأي اللمنػة الوطنيػة  :خيػتص املػدير العػاـ للممػارؾ ابلتصػا يف يػع املخالفػات املرتكبػة مػن كػل األشػخاص
اآلخرين  ،عندما يفوؽ مبلغ احلقوؽ والرسوـ املتملص أو املتهرب من دفعها مبلغ مليوف دينار .
 .02املػػدراء اجلهويػػوف  :ميكػػنهم التصػػا قبػػل أو بعػػد صػػدور حكػػم هنػػائي يف ف ػػة مػػن املخالفػػات اترة دوف حاجػػة اىل
استشارة اللمنة اجلهوية للمصاحلة  ،واترة أخر بعد أخذ رأيها  ،وذلك حسب صفة مرتكب املختلفػات اجلمركيػة ومبلػغ احلقػوؽ
والرسوـ املتملص أو املتهرب من دفعها .
بػػدوف أخػػذ رأي اللمنػػة اجلهويػػة للمصػػاحلة  :خيػػتص املػػدراء اجلهويػػوف ابلتصػػا يف يػػع املخالفػػات املرتكبػػة مػػن طػػرؼ
قػػادة السػػفن أو الطػػائرات أو مػػن طػػرؼ املسػػافرين عنػػدما يكػػوف مبلػػغ احلقػػوؽ والرسػػوـ املػػتملص أو املتهػػرب مػػن دفعهػػا يسػػاو أو
يقل سمائة أل دينار .
بعػػد أخػػذ رأي اللمنػػة اجلهويػػة  :خيػػتص املػػدراء اجلهوي ػػوف ابلتصػػا يف يػػع املخالفػػات املرتكبػػة مػػن ك ػػل االشػػخاص
اآلخ ػرين عنػػدما يفػػوؽ مبلػػغ احلقػػوؽ والرس ػوـ املػػتملص أو املتهػػرب مػػن دفعهػػا مبلػػغ سػػمائة أل ػ دينػػار  ،دوف أف يتمػػاوز مبلػػغ
مليوف دينار .
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 .03ريفساء مفتشيات االقساـ للممارؾ  .ميكنهم التصا قبػل صػدور حكػم هنػائي فقػ يف ف ػة معينػة مػن املخالفػات
 ،وهػػي تلػػك الػػيت يكػػوف فيهػػا مبلػػغ احلقػػوؽ والرسػػوـ املػػتملص أو املتهػػرب مػػن دفعهػػا يفػػوؽ مائتػػا أل ػ دينػػار  ،دوف أف يتمػػاوز
سمائة أل دينار .
 .04ريفسػػاء املفتشػػيات الرئيسػػية  .ميكػػنهم التصػػا قبػػل صػػدور حكػػم هنػػائي فقػ يف ف ػػة معينػػة مػػن املخالفػػات  ،وهػػي
تلػػك الػػيت يكػػوف فيهػػا مبلػػغ احلقػػوؽ والرسػػوـ املػػتملص أو املتهػػرب مػػن دفعهػػا يفػػوؽ مائػػة الػ دينػػار  ،دوف أف يتمػػاوز مػػائيت ألػ
دينار .
 .05ريفساء املراكز .ميكنهم التصا قبل صدور حكم هنائي فق يف ف ة معينة من املخالفػات  ،وهػي تلػك الػيت يكػوف
فيها مبلغ احلقوؽ والرسوـ املتملص أو املتهرب من دفعها يقل أو يساو مائة ال دينار .
ادلبحث الثـان ــي
آثـار ادلصاحلة اجلمركية
تًتتػػب علػػى املصػػاحلة اجلمركيػػة اثرا ابلنسػػبة لطرفيهػػا فقػ حبيػػث ال ينتفػػع الغػػري منهػػا وال يضػػار هبػػا  ،وهػػذا مػػا سػػنتناول
يف مطلبيػن  .املطلب األوؿ ندرس في اثر املصاحلة ابلنسػبة ألطرافهػا  .أمػا املطلػب الثػاين فنخصصػ آلاثر املصػاحلة ابلنسػبة للغػري
.
ادلطلب االول
آثـار ادلصاحلة ابلنسبة ألطرافها
لعل أهم ما يًتتب على املصػاحلة اجلمركيػة مػن اثر ابلنسػبة لطرفيهػا هػو حسػم النػزاع نيامػا مثلمػا هػو احلػاؿ ابلنسػبة
للصلح املدين  .وحليز قانوف اجلمارؾ اجلزائري  ،منذ تعديل مبوجب قػانوف  1998املصػاحلة اجلمركيػة قبػل وبعػد صػدور حكػم
قضػػائي هنػػائي  ،وتبعػػا لػػذلك لتل ػ اثر املصػػاحلة ابخػػتالؼ املرحلػػة الػػىت تػػتم فيهػػا .وعلػػى هػػذا االسػػاس سػػنتناوؿ يف الفػػرع
األوؿ اثر املصاحلة قبل صدور حكم هنائي  .وندرس يف الفرع الثاين اثر املصاحلة بعد صدور حكم هنائي.
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الف ـرع االول
آاثر ادلصاحلة قبل صدور حكم هنائـي
دما الشك في أف األ ر األساسػي املًتتػب علػى املصػاحلة اجلمركيػة  ،الػيت تػتم قبػل صػدور حكػم هنػائي  ،ابلنسػبة لطرفيهػا
هػػو انقضػػاء الػػدعويني اجلبائيػػة والعموميػػة  ،كمػػا نصػػت علػػى ذلػػك أحكػػاـ املػػادة  265املعدلػػة مبوجػػب القػػانوف  1998يف فقراػػا
الثامنة  ،ومن ف ف املصاحلة نيحو اثر اجلرمية نياما .
وإذا كػػاف انقضػػاء الػػدعو اجلبائيػػة ابملصػػاحلة ال يثػػري أي اشػػكاؿ نظ ػرا لكػػوف املػػادة  259مػػن قػػانوف اجلمػػارؾ جعلػػت
الدعو اجلبائية من اختصاص إدارة اجلمارؾ دوف سواها حتركها وتباشرها بصػفة رئيسػية  ،فػ ف األمػر فيػ خػالؼ ابلنسػبة للػدعو
العمومية اليت هي ملك للممتمع حتركها وتباشرها النيابػة العامػة ابسػم امتمػع وابلتفػويض منػ ومػن فهػي ال نيلػك التصػرؼ فيهػا
.
ولقد أ يػر جدؿ كبري  ،قبػل تعػديل قػانوف اجلمػارؾ  ،مبوجػب قػانوف  ، 1998حػوؿ مسػألة أ ػر املصػاحلة اجلمركيػة علػى
الدعو العمومية  ،السيما يف ال أحكػاـ املػادة  06مػن ؽ.ا.ج .الػىت أوردت اسػتثناء لقاعػدة عػدـ جػواز التصػا علػى الػدعو
العموميػػة بنصػػها يف فقراػػا األخػػرية تنقضػػي الػػدعو العموميػػة "ابملصػػاحلة إذا كػػاف القػػانوف حليزهػػا ص ػراحة " ،وكػػذا يف اػػل قػػانوف
املالية لسنة  1992الذي مبوجب أجاز املشرع املصاحلة اجلمركية إ ر تعديل نص املادة  265من قانوف اجلمارؾ الػىت كانػت تػتكلم
عػػن التسػػوية االداريػػة  ،حيػػث أ ػػري التسػػايفؿ حػػوؿ مػػا إذا كػػاف الزمػػا أف يتضػػمن قػػانوف اجلمػػارؾ نصػػا صػػر ا يفيػػد كف الػػدعو
العمومية تنقضي ابملصاحلة أـ يكفي النص على املصاحلة دوف حاجة اىل االشارة اىل انقضاء الدعو العمومية هبا ؟.
ولتل اإلجابة عن هذا السؤاؿ حسب ما إذا رجعنا اىل الػنص ابلفرنسػية او اىل الػنص ابلعربيػة  .فبػالرجوع اىل الػنص
ابلفرنسػػية يكػػوف اجل ػواب بضػػرورة الػػنص يف قػػانوف اجلمػػارؾ علػػى انقضػػاء الػػدعو العموميػػة ابملصػػاحلة  ،ذلػػك أف الػػنص ابلفرنسػػية
جاء كما يلي .
Elle peut s’éteindre par transaction lorsque la loi en dispose expressément
وتر تها الصحيحة هي " :حلوز أف تنقضي ابملصاحلة اذا كاف القانوف ينص على ذلك صراحة "
وابلرجػػوع اىل الػػنص ابلعربيػػة يكػػوف اجل ػواب بعػػدـ ض ػرورة الػػنص يف قػػانوف اجلمػػارؾ علػػى أف الػػدعو العموميػػة تنقضػػي
بفعػػل املصػػاحلة  ،ذلػػك أف الػػنص ابلعربيػػة جػػاء كمػػا يلػػي " :حلػػوز أف تنقضػػي الػػدعو العموميػػة ابملصػػاحلة إذا ك ػاف القػػانوف حليزهػػا
صػراحة" .أي إذا كػػاف القػػانوف حليػػز املصػػاحلة صػراحة  ،مبعػػٌت يكفػػي أف يػػز املشػػرع املصػػاحلة يف قػػانوف مػػا كػػي يًتتػػب عليهػػا اال ػػر
املسق للدعو العمومية وهذا ال يؤدي نفس املعٌت الذي يؤدي النص ابلفرنسية .
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وقػد تػػردد القضػػاء يف اجلزائػػر كثػريا صػوص أ ػػر املصػػاحلة اجلمركيػػة علػػى الػدعو العموميػػة قبػػل أف تصػػدر ادكمػػة العليػػا
قرارا بتاري  1994/11/06قضت في ابف املصاحلة اجلمركية تؤدي اىل انقضاء الدعو العمومية. 12
ومػػع ذلػػك فػػاف الػػنص يف قػػانوف اجلمػػارؾ علػػى انقضػػاء الػػدعو العموميػػة ابملصػػاحلة مسػػتحب لتمنػػب أي شويػػل وردء
ألي لبس أو موض.
وحسػػنا فعػػل املشػػرع عنػػدما عػػدؿ نػػص املػػادة  265مػػن قػػانوف اجلمػػارؾ مبوجػػب قػػانوف  . 1998حيػػث صػػارت تػػنص
صراحة يف الفقرة  08على انقضاء الدعويني العمومية واجلبائية ابملصاحلة عندما تري قبل صدور حكم هنائي.
الفــرع الثــانــي
آاثر ادلصاحلة بعد صدور حكم هنائـي
أوضحت املادة  265من قانوف اجلمارؾ يف الشطر الثاين من الفقرة الثامنة  .أف املصػاحلة الػىت تػري بعػد صػدور حكػم
هنائي ال يًتتب عليها أي أ ػر على العقوابت السالبة للحرية أو الغرامات اجلزائية أو املصاري األخػر  .ومػن ينحصػر أ رهػا يف
اجلزاءات اجلبائية وال ينصرؼ اىل العقوابت اجلزائية .
ادلطلب الثـانــي
آثـار ادلصاحلة اجلمركية ابلنسبة للغري
إف القواعػػد العامػػة تقضػػي كف أ ػ ػر العقػػد ال تنصػػرؼ اىل ػػري عاقدي ػ وهػػذة القواعػػد العامػػة تنطبػػق علػػى اثر املصػػاحلة
اجلمركية ابلنسبة للغيػر  .فال ينتفع الغري هبا وال يضار الغري منها .
ويقصد ابلغري ابلنسبة للمصاحلة اجلمركيػة  ،الفػاعلوف اآلخػروف والشػركاء واملسػؤولوف مػدنيا والضػامنوف  .ألف األصػل أف
اثر املصػػاحلة اجلمركيػػة تقتصػػر علػػى الطػػرؼ املتصػػا مػػع إدارة اجلمػػارؾ وحػػدة  ،وال نيتػػد اىل الفػػاعلني اآلخػرين الػػذين ارتكبػوا معػ
نفس املخالفة .
وعلػػى هػػذا األسػػاس  ،ال يسػػتفيد أيضػػا مػػن املصػػاحلة اجلمركيػػة االشػػخاص الػػذين شػػاركوا املػػتهم يف ارتكػػاب املخالفػػة وال
تشػػكل املصػػاحلة اجلمركيػػة الػػىت تػػتم مػػع أحػػد املخػػالفني حػػاجزا أمػػاـ متابعػػة االشػػخاص اآلخ ػرين الػػذين سػػامهوا مع ػ يف ارتكػػاب
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املخالفة أو شاركوة يف ارتكاهبا  .هذا ما قضت ب ادكمة العليػا يف قػرار صػدر بتػاري  .1997/12/22حبيػث جػاء فيػ مػا يلػي
:
"حيػػث أنػ مػػن الثابػػت أف للمصػػاحلة اجلمركيػػة أ ػر نسػ  ،حبيػػث ينحصػػر أ رهػػا يف طرفيهػػا وال ينصػػرؼ اىل الغػػري  ،فػػال
ينتفع الغري هبا وال يضار منها  ،وحيث أن يستفاد من تالوة القرار املطعوف في ومن اوراؽ الدعو أف املدعى يف الطعن كػاف حمػل
متابعػة قضػػائية مػػن أجػل جنحػػة املشػػاركة يف التهريػػب مػع املتهمػػني /ب/ب/ط/ش/د . /وأ نػػاء سػػري الػدعو أجػػري هػػؤالء مصػػاحلة
ركيػػة مػػع إدارة اجلمػػارؾ  ،سػػحبت علػػى إ رهػػا هػػذة األخػػرية شػػكواها ضػػدهم  .األمػػر ال ػذي جعػػل املػػس يصػػرح فيمػػا خيصػػهم
ابنقضػػاء الػػدعو العموميػػة طبقػػا ألحكػػاـ املػػادة  265مػػن قػػانوف اجلمػارؾ .وامل ػادة  06مػػن قػػانوف اإلجػراءات اجلزائيػػة  .يف حػػني
صرح إبدانة املدعى يف الطعن الذي مل حلر مصاحلة مع ادارة اجلمارؾ .وقضي علي بعقوابت جزائية وجبائية .
وحيث أن مىت كاف كذلك فاف املس الذي صرح يف قضػية احلػاؿ ابنقضػاء الػدعو العموميػة ابلنسػبة للمتهمػني الػذين
أبرم ػوا املصػػاحلة مػػع ادارة اجلمػػارؾ  ،دوف املػػدعى يف الطعػػن الػػذي مل تشػػمل املصػػاحلة مل خيػػرؽ أي قاعػػدة جوهريػػة يف اإلج ػراءات ،
كما أن مل خيال القانوف". 13

واالصػػل أف ااثر املصػػاحلة مقصػػورة علػػى طرفيهػػا فػػال يًتتػػب ضػػرر لغػػري عاقػػديها  ،وهػػذة القاعػػدة تػػد تعيرهػػا يف احكػػاـ
القانوف املدين اجلزائري  ،فاملادة  113من تقضي كف ال يرتب العقد التزاما يف ذمة الغري  ،وميكن تعيرهػا أيضػا ابلنظػر اىل القػانوف
اجلزائػػي انطالقػػا مػػن شخصػػية اجلػزاء  .فػ ذا أبػػرـ أحػػد املتهمػػني مصػػاحلة مػػع إدارة اجلمػػارؾ فػ ف شػػركاءة واملسػػؤولني مػػدنيا ابعتبػػارهم
من الغري ال يلزموف مبا يًتتب على هذة املصاحلة من اثر يف ذمة املتهم الذي أبرمها .
ومػن جهػة أخػر ف نػ ال ػق إلدارة اجلمػارؾ أف حتػتج ابعػًتاؼ املػتهم الػذي تصػاحلت معػ ابرتكػاب املخالفػة إل بػات
إذانب شػػركائ  ،فمػػن حػػق كػػل مػػن هػػؤالء نفػػي اجلرميػػة ضػػدة بكػػل طػػرؽ اإل بػػات  ،وال يكػػوف للضػػماانت الػػىت قػػدمها املتصػػا
كذلك أي أ ر على ابقي املخالفني .
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اخلامتــة
حتتل املصاحلة اجلمركية يف القانوف اجلزائري  ،صػدارة أسػباب انقضػاء الػدعويني العموميػة واجلبائيػة  ،حيػث أوالهػا قػانوف
اجلمػػارؾ اجلزائػػري عنايػػة خاصػػة نظ ػرا ملػػا يًتتػػب عليهػػا مػػن نتػػائج ابلغػػة األمهيػػة  ،دمػػا حػػذا بنػػا اىل اعتبارهػػا لػػيس سػػببا مػػن أسػػباب
انقضاء الدعويني فحسب بل بديال للمتابعات القضائية الىت تكوف فيها إدارة اجلمارؾ طرفا وقاضيا يف أف واحد بعيدا عػن العدالػة
وبنأي عن أي رقابة قضائية.
ويشًتط التشريع اجلمركي اجلزائػري لتمػاـ املصػاحلة تػوافر جمموعػة مػن الشػروط بعضػها يتعلػق ابملوضػوع  ،والػبعض اآلخػر
يتعلق ابإلجراءات الشكلية الواجب استفائها .
ففي ما خيص الشروط املوضوعية  ،يشًتط قانوف اجلمارؾ اجلزائري  ،لقياـ املصاحلة اجلمركيػة صػحيحة أف تكػوف اجلرميػة
حمػل املصػاحلة تقبػل املصػاحلة  .وإذا كانػت القاعػدة قبػل صػدور األمػر املػؤرخ يف  2005/08/23املتعلػق مبكافحػة التهريػب  ،أف
كل اجلرائم اجلمركية تقبل املصاحلة  ،فقد أوردت املادة  265من قانوف اجلمارؾ يف فقاراا الثالثة استثناء على هذة القاعدة.
أمػػا فيمػػا خيػػص الشػػروط الشػػكلية  ،فيشػػًتط قػػانوف اجلمػػارؾ اجلزائػػري  ،أف يصػػدر طلػػب املصػػاحلة عػػن الشػػخص املتػػابع
ويتسع مفهوـ الشخص املتابع من أجل جرمية ركية  ،حبيث ال يقتصػر علػى مرتكػب اجلرميػة بػل يتعػداة ليشػمل أيضػا الشػريك يف
الغ واملستفيد من واملصرح والوكيل لد اجلمارؾ واملوكل والكفيل .
ولعػػل أهػػم مػػا يًتتػػب علػػى املصػػاحلة اجلمركيػػة مػػن اثر ابلنسػػبة لطرفيهػػا هػػو حسػػم الن ػزاع نيامػػا مثلمػػا هػػو احلػػاؿ ابلنسػػبة
للصػػلح املػػدين  .وحليػػز قػػانوف اجلمػػارؾ اجلزائػػري  ،منػػذ تعديل ػ مبوجػػب قػػانوف  1998املصػػاحلة اجلمركيػػة قبػػل وبعػػد صػػدور حكػػم
قضائي هنائي  ،وتبعا لذلك لتل اثر املصاحلة ابختالؼ املرحلة الىت تتم فيها.
ودما الشك في أف األ ر األساسي املًتتب على املصاحلة اجلمركية  ،اليت تػتم قبػل صػدور حكػم هنػائي  ،ابلنسػبة لطرفيهػا
هػػو انقضػػاء الػػدعويني اجلبائيػػة والعموميػػة  ،كمػػا نصػػت علػػى ذلػػك أحكػػاـ املػػادة  265املعدلػػة مبوجػػب القػػانوف  1998يف فقراػػا
الثامنة  ،ومن ف ف املصاحلة نيحو اثر اجلرمية نياما .
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