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 امراعاتو ومدی األفراد حقوق حماية بمدى اأساس طةكانت مرتب القانونية المنظومة إن       
 القضاء، إلى  ىو المجوء ووضماناىا الحقوق ىذه عمى لمحصولا عميو المتعارفه ،و لظروف

جراءات متطمبات أن إال  أو الحقوق ىاتو عمى الحصول دون يحول قد القضائية الدعاوى وا 
 لذلك,  الجانب المادي  تمس عمييا لما لو من تضيع لموقت والمجيود وكذلك الحصول تأخر
 وجدت

 ىذه تحصيل في وسرعة مالئمة أكثر يجعميا الذي الودي بطابعيا تتميز بديمة أخرى طرق 
  الصمحوىو النزاعات لحل البديمة الطرق أحد ىذه  ى تبن الجزائري المشرع أن فنجد الحقوق
 لطالما كانت إذا،  أيضا اإلسالمية الشريعة وعرفتو القدم منذ الجزائري المجتمع عرفو الذي

 المجتمع أفرادكان  المصالحة موجودة داخل المجتمع الجزائري ففي وجود الخصومة كثير ما
 ماال يحمد عقباه إلى حكيمة وليا تجربة في الحياة لتفك نزاعات قد تؤدي أفراد إلىيمجؤن 

 ىذا الشخص دور الوسيط لفض يأخذ حيث األسري لتفادي التفكك األسرالسيما الصمح بين 
,  الصمح طريقة حضارية تعكس تطور الوعي البشري في حل النزعات أصبح وقد,النزاعات 

 اتخاذ الصمح كطريقة بديمة في مواجية إلىوتماشيا مع ىذا التطور عمد المشرع الجزائري 
 لمصمح عدة أننرى كذلك , المتعمقة بالجانب الخاص من الدولة أو اإلداريةالخصومة سواء 

 التي المنازعاتالمشرع  لمحد من طبقو عن غيره من الحمول الودية حيث تفرده   ايجابيات
 لألحقادكما يعد الصمح محافظا عمى كيان المجتمع وتجنبو .باتت تتقل كاىل القضاة 

والضغائن  

 ليذا الموضوع لتسير المجتمع وفق أكثر أىمية يعطي إن المشرع الجزائري لىليذا وجب ع
.  لمتشريع الجزائري الجزائيةتفرضو االتجاىات  وثيرة ما
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 : أىمية الدراسة - 

  كطريق بديل لحل إليو تم المجوء  إذا أىمية الصمح اإلداري إن في اإلشارةتجدر 
النزاع وذلك لمتعبير عن نية األطراف المتنازعة قد يتفادى الخصوم اإلجراءات المعقدة 

 إليو المجوء أصبح مرن وسيل يتم العمل بو كما أسموب ىو إذا. لمخصومةويختصر  
  األسري اإلصالححتمي السيما في 

  الذي يسقطيا الصمح عن الجياز القضائي األعباء حجم إبراز الذي  

:  وفي التطبيقات الخاصةاإلداري اختيار موضوع الصمح في الجانب أسباب- 

:   الذاتيةاألسباب- 

  من الموضوعات التي تتميز بالتعقيد والبساطة في أن واحداإلداريموضوع الصمح   
 البحث في ىذا الموضوع قد إذا موضوع الصمح ليس لو طابع تفشي بين الناس إن 

  الشائعة اضيع من الموأكثر إفادةيقدم 
  المسبقاإلداريالتفريق بينو وبين التظمم  
  والتجاري األسري عن ىذا الموضوع والسيما في الجانب أكثرالرغبة الذاتية لمعرفة  

 :األسباب الموضوعية- 

 اإلداريالصمح في حل النزاع  إلبراز وکشف دور . 
  إدراك الصمح اإلداري أصبح سمطة غير مقيدة 
  قمة التطرق ليذا الموضوع 

 :صعوبات الدراسة- 

 عممية أفكار الصعوبات التي تواجو الباحث في ىذا الموضوع وىو عدم وجود إن 
 كثيرة ناقشت ىذا الموضوع 
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 وىذا ماأخر البحث في نطاق إلىيدفع بك  قمة المصادر المتوفرة في المكتبة ما  
  مادي أوا اكبر سواء معنوي ديكمف جو

 : والمعتمد في بحثنا ىذا اعتمدت عمى منيجين المنهج المتبعأما عن  -

 وفيو يتم وصف العالمة التجارية وتقميدىا، خالل تعريف وتبيان : المنهج الوصفي

 .مفيوم العالمة وأنواعيا وأشكاليا وشروطيا

 وذلك من خالل القيام بتحميل أراء الفقياء والنصوص التشريعية :المنهج التحميمي 

 . المتعمق بالعالمات الجزائري06-03والقانونية عمى غرار األمر 

 

 : الدراسةإشكالية- 

 جانبين بين القانون إلى موضوع الصمح وتمت دراستنا إلىلقد تطرقنا في ىذه المذكرة _ 
التوضيح طرحنا  عمى ضوء هذا حيث أن اإلشكال المطروح ىو  العام والقانون الخاص 

وماهي صمح في التشريع الجزائري النظام القانوني للماهو :مثل في ت الرئيسي الماإلشكال
 تطبيقاته الخاصة ؟

 ماىية األول قسمين حيث تناولنا في الفصل إلىقسمنا ىذه الدراسة ولإلجابة عمى اإلشكالية  
 في إلى تطرقنا األولففي المبحث , مبحثين إلى وبدوره قسمناه اإلداريالصمح في القانون 

 تمييز الصمح عما يشتبو بو  إلى فتطرقنا الثاني المطمب آم مفيومو إلى األولالمطمب 

 مطمبين  إلى الصمح ومجال تطبيقو  قسمناه كذلك إجراءات إلى فتطرقنا الثاني المبحث أم
 التطبيقات الخاصة بالصمح إلى فتناولنا الثاني المطمب أم إجراءاتو أخذنا األولفي المطمب 

  اإلداري
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 والقائم تحت تطبيق الصمح في النصوص الخاصة والذي قسمناه التأني الفصل إلىوصوال 
 مطمبين إلى والذي قسم األسرة فتناولنا الصمح في قانون األول المبحث أم مبحثين إلى

 آليات تحت عنوان الثاني المطمب أم األسري تحت عنوان مفيوم الصمح األولالمطمب 
  فقمنا بتخصيصو لمصمح في القانون التجاري الثاني المبحث أمالصمح في مؤسسة القضاء 

 أثار إلى  التأني مفيومو والمطمب إلى فتطرقنا األول المطمب أم مطمبين إلى وقد قسمناه 
. الصمح في القانون اتجاري 
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 ماىية الصمح في القانون العام:الفصل األول

 نجاح المنظومة إن بالطب الرحيم كالمتداوي تعتبر الطرق الودية لتسوية النزاع 
 المشرعة ليم ولعل سوسيولوجية القانون األفراد بمدى استئناس أساسالقانونية مرتبط 
 بل ويعرفون دوافعو عمى مباعثو ليذا نبلحظ كيف ينفر اإلدراكيدركون ىذا كل 
 الصمح  وقد عرفو التشريع الفرنسي في إلى من قرنين من المجوء  أكثرالفرنسيون منذ

كل مواده وقد غاب كنظام قانوني لو مركزه و ثقمو في المنظومة القانونية الجزائرية 
منذاالستقبلل  

 تبروا وتصمحوا بين الناس واهلل إليمانكمإنوالتجعمو اهلل عرضة " الكريمة اآليةجاء في 
 "1سميع عميم

                                                           
1111

.224سورة البقرة ،االٌة 
1
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 تقنين إلى عمى سبيل اهلل  وقد لجئ المشرع الجزائري وليرد يكون عادال أنويشترط 
 التشريع الجزائري لم أنالصمح وذلك لما ورد لتطور في المجتمع ولمواكبتو  ليذا نجد 

 وىذا ما واإلدارية ا لمدنية اإلجراءاتيعدل بل جاء بمواد جديدة  وىذا ماورد في قانون 
  وذلك وأثاره الصمح التأنيإجراءات مفيوم الصمح والمبحث األولتطرقنا لو في المبحث 

 ىو موضوع منجذر في المجتمع الجزائري اإلدارية موضوع الصمح في المنازعات إن
 في ىذا الفصل  أكثروىذا ماسنفصمو 

ماىية  الصمح  :األولالمبحث  .1

 عدة تعريفات  في الكثير من المجاالت في موضوع إلىتطرقنا في ىذا المبحث 
 وكذلك أىدافإنسانية في حل النزعات بين الناس ولما لو من أىميةالصمح لما لو من 

  خطوة نحو أواعتباره 

 في المواد واإلدارية المدنية اإلجراءاتفن النزاع وقد ادمج القانون الجزائري في قانون 
 ىذه المواد قد نصت صراحة إلى جواز المجوء إلى إن حيث نجد 993 إلى 990

 من طرف القاضي ولتكيف معنى الصمح قد تطرقنا إلى أوالصمح من طرف الخصوم 
  إجراءاتو وأثارهإلى تطرقنا الثاني المبحث أمالمبحث األول  مفيومو في 

مفيوم الصمح : األولالمطمب - 

 الوقوف عند مفيوم الصمح وممارستو العممية وجدنا حقيقتين مختمفتين أثرنا مانحن إذا
تماما حقيقة لغوية يكاد يجتمع عمييا كل األفراد تعني النتيجة التي الصمح أكثر مما 

. يعنيو اإلجراء ذاتو  

وحقيقة قضائية تستدعي حضورا آلليات معقدة ومضبوطة ىي التي تؤطر سير العممية 
 والمثبتة لمراكز قانونية معينة المفروزةولوالىا لما آلت إلى النتائج القانونية . الصمحية

ينبغي إحتراميا
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 جانب التعريف المغوي والقانوني إلى جانب التعريفات إلى عدة تعريفات أضفنا كما 1
  لماىية ومعنىالصمحأكثرمفادىا توضيح 

تعريفو : األولالفرع  -

المدلول المغوي :1

الصمح  إنياء  :لقد وردت العديد من المعاني لمصمح في المعاجم العربية المختمفة ومنيا
الخصومة في حالة الحرب، عقد الصمح بين األطراف المتنازعة أمام قاضي الصمح 

 2(زال عنو الفساد وصالحو سمك معو  مسمك خبلف المسالمة :(ومنو صمح

ن طائفتان من المؤمنين اقتتموا " :زال مابينيم من وفي التنزيل لمعزيز :،واصطمح القوم وا 
 3"فاتقوا اهلل وأصمحوا ذات بينكم" :،وقولو عز و جل"فأصمحوا بينيم

 : الشرعيلول المد:2

عرف فقياء الشريعة اإلسبلمية الصمح بأنو العقد الذي تنقطع بو الخصومة،ومن بين 
 :التعاريف الفقيية نجد

 :تعريف الصمح في المذىب الحنفي - أ

عرف الصمح بأنو عقد وضع لرفع المنازعات،أوعقد وضع لرفع المنازعة بالتراضي أو 
عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة،فالصمح عندىم عقد يرفع  :عقد  برفع النزاع أي

 .النزاع ويزيمو،ألنو صدر عن متنازعين برضا واتفاق بينيما إلزالة التشاجر والتنازع
 

 

 

                                                           
1

  2008 – الجزائر – دار هومة – الطبعة الثالثة – الصلح فً المنازعات اإلدارٌة –شفٌقة بن صاولة-
2

جامعة األمٌر عبد القادر للعلوم –أطروحة لنٌل دكتوراه دولة بقسم الفقه وأصوله –الصلح فً الشرٌعة والقانون – بلقاسم شتوان

 19ص – 2001 – 2000 –قسنطٌنة –اإلسالمٌة 
3

 1االٌة رقم –سورة االنفال 
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 :تعريف الصمح في المذىب المالكي

انتقال ع ن حق أ ودعوى بعوض لرفع نزاع أو خوف " :أما المذىب المالكي فيرى أنو
ال لما  وقوعو،فالصمح بطبيعتو يتضمن النزول عن بعض الحق الستيفاء كبل الحق،وا 

اعتبر صمحا 

 تعريف الصمح في المذىب الشافعي-ج

عقد يقطع النزاع وتنتيي بو الخصومة بين " :تم  تعريفو في ىذا المذىب عمى أنو
 ."المتخاصمين

 :تعريف الصمح في المذىب الحنبمي- ج

يعرفونو بأنو معاقدة يتوصل بيا إلى موافقة بين مختمفين
1 

: المدلول القانوني-3

 الصمح بمفيومو القانوني ىوعقد بين طرفين يتفقان فيو عمى

 إنياء الخصومة القائمة بينيما،فالصمح ىنا وسيمة من وسائل انقضاء الدعوى،فيقوم 
 كل من المدعي والمدعى عميو بإجراء التصالح عمى مضمون الطمبات أو الدفوع

القائمة بينيما،وفي ىذه الحالة فإن المدعي يتنازل عن دعواه لقاء صفقة يبرميا مع 
 من القانون المدني الجزائري 549وقد عرفتو المادة . المدعى عميو أومن ينوب عنو

الصمح عمى انو عقد ينيي بو الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان بو  نزاعا محتمبل،وذلك 
 ،وكذلك نجد القانون المدني األردني"أن يتنازل كل منيما عمى وجو ا لتبادل عن حقو

                                                           
1

 .254 ص – الجزء التانً–االختٌار لتعلٌل الموصلً 
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عقد يرفع النزاع ويقطع ا لخصومة بين المتصالحين  ": بأنو (647) عرفو في ا لمادة
من القانون المدني المصري إذ نص عمى  (549)،وكذلك الحال في المادة"بالتراضي

الصمح عقد يحسم بو الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان بو نزاعا محتمبل،وذلك بأن " :أن
 ينزل كل منيماعمى وجيا لتقابل عن جزء من إدعائو

عقد يحسم بو  ":فيعرفو عمى أنو 2044 وكذلك التقنين المدني الفرنسي في المادة
قائمالمتعاقدان نزاعا قائما  أويتوقيانعندنزاع

1 

 أركانو :الثانيالفرع- 

 وجبوجودىالصحةالعقدأركانككبللعقودالقانونيةلعقدالصمحثبلثة

 1 - ركن الرضا

الإذا الطرفين وبالقبول لمطرف ألحد الصمح د في عقباإليجابيتم الصمح   كان األخرا 
ذاعرض  لمصمح من جانب   فبل يوجد صمح في ىذه الحالة األطراف رفض احد أخروا 

ذا لقيام الصمح  األركانلعدم توافر جميع   فيو لئليجاب كان القبول غير مطابق أوا 
 اإلجراءات من قان ن 992جزء من ،كن الرضا ، ويكون وفق شكمية حددتيا المادة  

  من نفس 465 فيما تعمق بالكتابة محضر الصمح ونصت المادة واإلداريةالمدنية 
القانون وميزت بين الغمط في القانون والغمط كسبب لطعن 

                                                           
1

–كلٌة الحقوق والعلوم القانونٌة – مذكرة لنٌل شهادة الماجٌستر فً القانون العام – الطرق البدٌلة لحل النزعات اإلدارٌة –صدٌق سهام 

  15ص- 2013 – تلمسان –جامعة ابوبكربلقاٌد
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1 

 2 _  ركن المحل

 عن جزء من ادعاءه األطرافونعني بالمحل وىو الحق المتنازع عميو  وتخمي كل من 
 إنبشرط أن يختص احد الطرفين بالحق كمو مقابل تعريض أم مالي أو أداء  ينبغي 
يتوافر في محل الصمح جميع الشروط المتوفرة في عقد االلتزام ، بحيث يكون ىذا 

 يكون متحصل عمى إن قابل لتعيين ،كما يجب أوممكننا أو معين . المحل موجودا
 461شرعيتو القانونية وغير مخالفا لنظام العام وىذا مانص عميو المشرع في المادة 

المتعمقة بحالة أومن القانون المدني والتي تجيز الصمح في المسائل التي تتعمق بالنظام 
 األشخاص

ركن السبب -3

 إلىإبراموىو الدافع الذي يقيم عقد الصمح والذي يدفع كل من الطرفين 
 ال يكون السبب صوريا أي غير حقيقي وىذا  إنولوجوب صحة السبب ,العقد

ويعتبر السبب " من القانون المدني 98 من المادة الثانيةماجاء في الفقرة 

 2"المذكور في العقد ىو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل عمى مايخالف ذلك

مقومات الصمح :  الفرع الثالث- 

 قد نصت عمى 459من خبلل اطبلعك عمى القانون المدني الجزائري نجد ان المادة 
 :وجود مقومات النعقاد عقد الصمح وىو تفرعنا فيو من خبلل الفروع التالية 

 

                                                           
1

 356ص. 2012,اصدار كلٌة للنشر الجزائر ,2الجزء  ,1طبعة ,الوجٌز فً شرح االجراءات المدنٌة واالدارٌة ,بوضٌاف عادل 
2

 "     كل التزام مفترض ان له سببا مشروعا مالم ٌقم الدلٌل على غٌر ذلك " من القانون المدنً على 98تنص المادة 
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وجود نزاع قائم او محتمل   -1         

 وجد ىذا النزاع يمكن أن نبرم إذاالبد من وجود نزاع بين الطرفين المتخاصمين ،
أساساعقد الصمح بين األطراف المتخاصمين أو كان محتمبل و قائما 

1 

: نزاع قائم- 2

وىذا ما نص عميو القانون صراحة ،وىو وجود اختبلف بين الطرفين عمى الحق 
،ويكون موضوع النزاع مطروح أمام الجيات القضائية لمفصل فيو  ومحاولة الصمح 
تكون كإجراء أثناء سير الخصومة عمى أن يبقى النزاع مستمر متى كان ىذا الحكم 

قاببل لمطعن بالطرق العادية 

: النزاع المحتمل -3

إذا كان النزاع محتمبل ،فيكون الصمح يستوفي النزاع ويكون الصمح غير قانونيا وال 
يشترط ان يكون النزاع موجودا ،ببل يكون صوريا ،وال يكون قائما أمام القضاء 

                                                           
1

 "163ص, بدون سنة نشر ,دار النشر منشاة المعارف باالسكندرٌة ,الصلح كسب النقضاء الدعوى االدارٌة ,فتحً رٌاض ابو زٌد -
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نية حسم النزاع   -１

 بتوقيفو إذا كان محتمل إنياءىأوعمى المتنازعين حسم ىذا النزاع القائم  بينيم إما
 أساساالوقوع،واذا لم تتوفر النية فبل يمكن التكمم عن الصمح 

تخمي كل من الطرفين عن جزء من حقو   -２

 ينزل احد المتخاصمين عمى وجو التقابل إنلقيام الصمح في القانون المدني البد من 
لم ين ل احد عن شيء مما يدعيو  ونزل األخر عن كل . عن جزء من حقو ،فل

 تكون التضحية متعادلة كما ال يشترط أنمايدعيو لم يكن صمحا ،وليس من الضروري 
 1الحق فقد يكون حق عمى المصاريف القضائيةأصل  يكون التنازل عن جزء من إن

خصائص الصمح : الفرع الرابع- 

 إيجابعقد الصمح من العقود التراضي فبل يشترط في تكوينو شكل خاص بل بوجود 
 2وقبول ليتم الصمح والكتابة فيو ضرورية وذلك إلثبات الصمح ال النعقاده 

 يتميز بالخصائص 09_08 واالدرايةأصبح الصمح في قانون اإلجراءات المدنية 
: التالية

التعميم  : أوال-

كدتو  أيسمح قانون اإلجراءات اإلدارية إمام كل الييئات القضائية اإلدارية  وىذا ما
 وىذا خبلفا لقانون اإلجراءات 09-08  من قانون اإلجراءات المدنية 970المادة 

                                                           
1

                                     508ص,2001,اإلسكندرٌة ,دار الجامعة الجدٌدة  لنشر,الصلح القضائً ,االنصاري حسن النٌدانً -
2

سنة -  الطبعة األصلٌة الجدٌدة–منشورات الحلبً الحقوقٌة – الوسٌط فً شرح القانون المدنً الجدٌد –عبد الرزاق احمد السنهوري 

                                                                                                                             517 صفحة – 2000
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المحمية والجيوية دون الغرفة اإلدارية عمى مستوى المحكمة العميا المدنية الذي كان  
يستمزم ويقتصر إجراء الصمح في المنازعات اإلدارية عمى العرف اإلداري 

1 

مبدأ الجوازية : ثانيا - 

جعل المشرع من الصمح إجراء جوازي أو اختياريا وليس إجراء ممزم  وىذا لمبدأ يتضح 
 من قانون اإلجراءات المدنية 971 و970من كممة يجوز المذكورة في المادتين 

واإلدارية  غير انو عمى الرغم جوازية الصمح وقت المجوء إليو إال إن األطراف تبقى 
مجبرة بتنفيذ ما تم االتفاق عميو في محضر الصمح  

الطابع االختياري لمصمح يجعل رئيس التشكيمة الحكم غير مجبر عمى المجوء إليو كما 
 إن األطراف ليسو مجبرين بإجراء محاولة الصمح  وطمبيا من القاضي اإلدار

 إعطاء  من ضرورة واإلدارية المدنية اإلجراءات من قانون 844لم تحدد المادة 
 إبدائوعدم رايةأوالقاضي المقرر 

 بما يخدم حل النزاع وذلك إبداءراية يجوز لمقاضي اإلباحةإذاوعدم وجود نص يتيح  
 تخدم كل الطرفين المتخاصمين وفق حدود القانون  ايجابيةبطرحو لحمول 

 2 الصالح العام وعمى مايمميو القانون أوومنعيم عما يتعدى عمى حرمة القانون 
 إجراءالصمح المترتبة عن اآلثار: الثانيالمطمب   -

 القانونية البد من  األمور الصمح ككل إجراء المترتبة عن اآلثارنتناول في ىذا المطمب 
 واألثر الحاسم  إلىاألثر تنجم نتائج قانونية عن ممارسة العمل القانوني وىنا تطرقنا 

 الكاشف لمصمح      
                                                                       

                                                           
1

 143ص–دون سنة –الجزائر -دار العلوم- دون طبعة- القضاء اإلداري–محمد الصغٌر بعلً 
2

 283 ص – مرجع سابق – خرباش كرٌمة –خرباش المٌة - 
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 الحاسم لمنزاع األثر: األولالفرع -1
 الصمح بين المتخاصمين  فان بذلك يحسمان موضوع النزاع  وىذا مانصت إبرامعند 

 ينيي الصمح النزاعات التي واإلدارية المدنية اإلجراءاتمن قانون 462عميو المادة 
 بشأنياتدخل 
 قام نزاع  بين إذا المترتبة انو يسقط حقوق وادعات احد الطرفين فمثبل اآلثارومن 

 تكون ممكية الدار لطرف إن وقام بصمح عمى واألرضالطرفين حول ممكية الدار 
 ىنا يكون الصمح ممزم لمطرفين وىنا تكون الدعوى غير 1أخر  لطرف األرضوممكية 

 تجديدىا من طرف المتخاصمين وىذا ماعرف المجتمع الجزائري نظام أوقابمة لرفعيا 
 الصمح منذ القدم لكونو نابعا من صميم الشريعة

اإلسبلمية ومتداوال في أعراف ىذا المجتمع، إذ يعتبر الصمح من أىم الطرق البديمة 
لحل المنازعات اإلدارية، فيو إجراء جوازي ييدف إلى تسوية النزاعات اإلدارية القائمة 

مرت فكرة الصمح في القانون . من خبلل إيجاد صيغة توافقية ترضي طرفي النزاع
الجزائري بالعديد من المراحل إلى أن استقرت عمى صيغتيا الحالية المجسدة في قانون 

 الحالي

 إنيسمح بدفع الصمح ودفع بعدم قبول وغيره ماتعمق بالنظام العام وليس حق المحكمة 
 2 محكمة قانون وليس وقائع ألنياتقضي بو بل يكون من طرف المتصالحين 

 
  الكاشف لمحقوقاألثر: الثانيالفرع - 2

 حقوق المتنازع فييا وقد نصت المادة إلى الصمح اثركاشف لمحقوق بالنسبة إنومعناه 
  من القانون المدني الجزائري عمى لمصمح اثر كاشف بالنسبة عما اشتمل عميو 463
 

                                                           
1

  211 -212ص-مرجع سابق  –االنصاري حسن النٌدانً- 
2

                                                                                                                                                 169 ص 1994 –د ط -   دٌوان المطبوعات الجامعٌة – محاضرات فً المنازعات االدارٌة –رشٌد خلوفً -  
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 1األول مصدره إلى الحق الذي يخمص لممتصالح  بالصمح يستند إن,من حقوق 
 اشترى شخصان دار ما في الشرع ثم تنازل عمى نصيب كل منيما مالكا ليذا فإذا

النصيب ليس بعقد الصمح بل بعقد البيع الذي اشتريا بو الدار بالشيوع استند بذلك حق 
 الصمح  إلى ال األول مصدره إلىكل منيما 

ن النظرية التقمبدية في تعميل ىذا إن نجد األثركما لو نظريتان توضحان ىذا   األثرا 
 من كل المتصالحين لصاحبو فيو يكيف الحق ال ينشاه  إقرارالصمح ىو 

 ال يقرر لصاحبو بل يقوم األمر المتصالح في الواقع من إن النظرية الحديثة ترى أم
بالتنازل عن حق الدعوى في الجزء من الحق الذي سمم بو أي ان الحق بقى عمى 

 يقضي عمى النزاع القائم وكاشف عن الحق الذي األثر ىذا إنشكمو دون تغيير أي 
 2األولبقي عمى وضعو 

 عرف المجتمع الجزائري نظام الصمح منذ القدم لكونو نابعا من صميم الشريعة

اإلسبلمية ومتداوال في أعراف ىذا المجتمع، إذ يعتبر الصمح من أىم الطرق البديمة 
لحل المنازعات اإلدارية، فيو إجراء جوازي ييدف إلى تسوية النزاعات اإلدارية القائمة 

مرت فكرة الصمح في القانون . من خبلل إيجاد صيغة توافقية ترضي طرفي النزاع
الجزائري بالعديد من المراحل إلى أن استقرت عمى صيغتيا الحالية المجسدة في قانون 

 الحالي

                                                           
1

  189 ص 2010 – مصر – دار الفكر والقانون – د ط – الصلح فً الشرٌعة والقانون –بلقاسم شتوان- 
2

  584-583 ص – مرجع سابق –الوسٌط فً شرح القانون المدنً الجدٌد –عبد الرزاق السنهوري - 
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من حيت الموضوع  :  ثالثا- 

إن قانون اإلجراءات المدنية حدد المواد التي يجوز فييا الصمح  وىي المواد القضاء الكامل 
 منو يجوز لمجيات القضائية اإلدارية إجراء 970فقط دون قضاء اإللغاء حيت نصت المادة 

الصمح في مادة القضاء الكامل  

أما إذا كان بصدد دعوى مختمطة كان ترفع ضد قرار إداري من اجل إبطالو مع  طمب 
التعويض لجبر الضرر الحاصل لممخاطب بذلك لقرار فانو يجوز التصالح بدعوى التعويض 

 18دون دعوى اإللغاء

ظروف الصمح  : رابعا  -

ييدف تفعيل الصمح كطريق بديل لحل النزاع اإلدارية  فقد أضفى القانون الجديد مرونة  
كبيرة  سواء من حيث الزمان او المكان  

 :من حيث الزمان - أ
يجوز إجراء الصمح في مرحمة تكون عمييا الخصومة وىذا ما نص عميو قانون 

اإلجراءات المدنية واإلدارية  
 

 ومنو يتضح إن القانون أبقى الباب مفتوحا أمام الخصوم والقاضي إلجراء الصمح 
  :من حيث المكان - ب

 
يمكن إجراء الصمح في   كما يمكن ان يكون في مكتب رئيس التشكيمة الحكم  

 
                                                           

18
 618ص- 2013- الجزائر –دار الهومة -د ن– قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة –لحسن بن شٌخ اث ملوٌا 
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مثمما جرى العمل بو في قضايا الصمح بوجو عام ان يكون سريا بين أطراف النزاع 
والقاضي بمكتب ىذا األخير   

لمقاضي دور ايجابي عمى الجانب المعنوي لمخصوم وبعث روح الطمأنينة  
لدييم وىو عامل جد ىام لشد األنفس إلى بعضيا ومساعدتيم إلى الوصول إلى 
النتائج المرجوة غير إن ىذا ال يعني إن القاضي لو السمطة التقديرية الى إجراء 

 19الصمح في مقر الييئة اإلدارية

تميز الصمح عم ما يشتبو بو : الفرع الخامس 

 ذىن إلى لذالك يتبادر إتباعيا وجب إجراءات وجعل لكل طريقة من الطرق أماموالمعروضة 
 كل الطرق متشابية ومحصورة في نظرة واحدة ومنيا الصمح  أنالشخص العادي 

 ما يشتبو بالصمح من عقد التحكيم إلىأىم حاولنا التعرض األمرليذا وحتى اليختمط عمينا 
والوساطة  محاولين شرح االختبلف بين ىذه المفاىيم والفصل بينيا  

الصمح وعقد التحكيم :أوال 

التحكيم صورة أخرى شبو قضائية من أج ل فض النزاعات وديا إن اإلتفاق عمى التحكيم 
 حكم يختارونو أويعين قضائيا وذلك تفاديا لىىوعقد بموجبو يتعيد األطراف برفع نزاعيم إ

 .إلى المجوء مباشرة أمام  القضاء العادي

وككل نزاع خاضع لئلتفاق أوالحكم فإنو يستثنى منو بعضالمسائل التي من طبيعتيا الحقوقية 
التقبل التحكيم كالنفقة وحقوق اإلرث أوتمك المتعمقة بالنظام العام وتضيف بعض التشريعات 

 الدولة،كما يستدعي التحكيم وجوب احترام أموالتمك المتعمقة بالمنفعة العامة ومنيا 
 المعنوية التابعة لمقانون العام التي يخصيا بطرائق معينة وشروط األشخاصمراكزبعض 

 اإلتباعواجبة 
                                                           

19
 315-مرجع سابق -الوسٌط فً المنازعات االدارٌة–محمد الصغٌر بعلً - 



ماهية الصلح في القانون العام :                                          الفصل األول  
 

20 
 

 وكاليما يقوم عمى أساس إرادة اتتعتبركل من الصمح والتحكيم الطرق البديمة لحل النزاع
األطرافسواء بعد نشأة النزاع أوقبمو،لكن الصمح الذي يخرج عن إطار الصمح القضائي 

المذكورفي قانوناإلجراءات المدنية واإلدارية أنو يتم خارج القضاء،كما أن كل من التحكيم 
 يكون موضوعيا متعمق بالنظام العام أوحالة إالوالصمح يقتصران عمى حبللنزاعات التي 

األشخاص وأىميتيم،غيرأن المشرع قد أجازالصمح في المصالح المالية الناجمة عن الحالة 
 الشخصية وبالرغم ىذه النقاط المشتركة نجد أن

 :التحكيم يختمف عن الصمح من عدة أوجو منيا

يتم الصمح بتبلقي إرادتي األطراف ،أما التحكيم فيو كالقضاء يتم بإتباع إجراءات - (1
 تكون شبيية لذلك تتتبع أمام الجيات القضائية  أومحددة كثير 

غالبامايتم الصمح بين المتنازعين مباشرةدون تدخل من الغير،في حين أن التحكيم  يكون -(2
 بواسطة طرف ثالث يطمق عميو اسم المحكمة

وسيمة ذاتية يجربيا األطراف بأنفسيم أوبواسطة من يمثمونيم،يحسمون بو ا نزاعاتيم بان -(3
يتنازلكل منيم عن جزء من حقو ،فيحين يقتصردوراألطراف      المتنازعة في التحكيم عمى 

 .20اختيارىيئة التحكيم،تتولى الفصل في النزاع

 الصمح والوساطة:ثانيا

 أصحابالوساطة وسيمة من الوسائل البديمة لفض النزعات تتمثل في قيام شخص محايد من 
 المفوضات والحوار االجتماعي إدارةالخبرة والكفاءة والنزاىة بتوظيف ميارتو الشخصية في 

 النزاع عمى تقريب أطراف السرية لمساعدة اإلجراءات من خبلل مجموعة من اإلقناعبغرض 
وجيات نظرىم وتسوية نزاعاتيم بصورة ودية  

                                                           
20

كلٌة الحقوق والعلوم –رسالة مقدمة لنٌل شهادةالماجٌستر–الطرق البدٌلة لحل منازعات العقود اإلدارٌة ذات الطابع الدولً –سناء بولقواس

 35ص– 2011-باتنة –جامعة الحاج لخضر _السٌاسٌة 
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 اختصار الوقت والجيد والنفقات وضمان السرية والخصوصية إلىوتيدف الوساطة 
 21والمحافظة عمى العبلقات 

تعتمد - وسيط–الوساطة ىي وسيمة اختيارية لتسوية النزعات بحل ودي بمساعدة ثالث - 
 حل نابع إلىعمى الحوار والمشاورات المتبادلة إقناع طرفي النزاع بحمول مقترحة والتوصل 

 22منيم لمنزاع القائم بينيم بعد فحص طمباتيم وادعائيم 

  النزاع أطرافالصمح والوساطة وسيمتان لفض المنازعات بين  (1
ممثيميم أوغير مباشر بين طرفي النزاع أوتتم كل من الوساطة والصمح بحوار مباشر  (2

 لمناقشة النزاع 
 الوساطة في مجال المتعمق أو نطاق الصمح والوساطة متطابق فبليجوز الصمح أن (3

 النظام العام لكن يجوز كميما في المسائل المالية المترتبة أو الشخصية باألحوال
 عمييم 

 وكميما ليما اثر كاشف  (4
 القضاء بعد عممية الوساطة بعكس الحال بالنسبة إلىيجوز لطرفي النزاع المجوء  (5

 لمصمح 
نياءيترتب عمى عقد الصمح حسم  (6  الوساطة الينيي اتفاق بينما إبرامو النزاع بمجرد وا 

نماالنزاع    ينتيي بقبول طرفي النزاع لتوصية وتوقيعيما عمييا مع الوسيط وا 
 في الصمح اليشترط أم ثالث وىو الوسيط لفض النزاع تدخلفي الوساطة البد من  (7

 23 النزاع أطرافوجود شخص ثالث محايد غير 

 الخاصة اإلداريةالصمح في بعض المنازعات :الثانيالمطمب 

                                                           
21

 324-322ص -2003منشورات الحلبً الحقوقٌة بٌروت –عقود األشغال الدولٌة والتحكٌم فبها –دكتور محمد عبد المجٌد 
22

-2002-الطبعة الثانٌة-دار النهضة العربٌة–الوساطة كوسٌلة لفض المنازعات المدنٌة والتجارٌة –دكتور خٌري عبد الفتاح السٌد البتاونونً

  12ص
23

  7422-73ص -نفس المرجع السابق-دكتور خٌري عبد الفتاح السٌد البتاونونً-
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 بعض تطبيقات اإلداريةاخترناالتطرقإلى بمعنى الصمح في المنازعة اإلحاطةأكثرمن اجل 
: ىذا اإلجراء في المنازعات اإلدارية الخاصة حيث تناولنا 

 (الفرع األول )المصالحة في المنازعات الجمركية - 

( الثانيالفرع )الصمح في المنازعات الضريبية -

المصالحة في المنازعات الجمركية  : األولالفرع 

 اإلدارية تطبيقات الصمح في المنازعات أىمتعتبر المصالحة الجمركية من 

 انقضاء الدعوى العمومية وىذا ماأدى إلى اعتبارىا صدارة أسبابالخاصة كما أنيا تحتل 
 بديبل لمتابعات القضائية منطرف إدارة الجمارك ،حيث تستمد وجودىا ومشروعيتيا من المادة

في الفقرة األخيرة من قانون اإلجراءات الجزائية والتي تجيز انقضاء الدعوى العمومية  6
بالمصالحة ،ولكن المصالحة في المنازعة الجمركية تتطمب شروطا موضوعية وشروط 

 : إلتمامو ا كما أنيا ترتب آثار لطرفييا وىوما سنتناولواإلجرائية

 الشروط الموضوعية :أوال-

 يتطمب التشريع الجمركي من أجل قيام مصالحة صحيحة أن يكون محل المصالحة

 242005/08/23المؤرخ في 06/05 أوالجريمة قابل لممصالحة،فقبل صدوراألمررقم

والمتعمق بمكافحة التيريب كانت القاعدة أن كل الجرائم الجمركية تقبل المصالحة إآل ما تم 
والمتعمق بمكافحة التيريب واستثنی جريمة  06/05 استثناؤه بنص صريح،حيث جاء األمررقم

من قانون الجمارك في فقرتيا الثالثة  265 التيريب من القابمية لممصالحة،لتأتي بعدىا المادة
باستثناءآخرعمى القاعدة السالفة الذكر حيث نصت عمى عدم جواز المصالحة في طائفة من 

الجرائم األخرى
                                                           

24
 28/08/2005الصادرة فً - 59جرٌدة الرسمٌة عدد –ٌتعلق بمكافحة التهرٌب -2005اوت 23المؤرخ فً 05/06امر رقم
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 21 ،وىي تمك المتعمقة بالبضائع المحظورةعند االستيراد أوالتصدير بحسب مفيوم المادة1
 الجزائية  وتتمثل البضائع المتضمنة عبل ما تم نشأ مزورة أوالتي اإلجراءاتمن قانون 

منشؤىا األصمي،بمد محل مقاطعة أوحظر تجاري ،إضافة إلى النشريات و الصور والرسوم 
المخالفة لآلداب العامة، بالنسبة لمبضائع المحظورة حظرا تاما ا،أم تمك المحظورة حظرا 
جزئي أوالتي أجازعمى السمطات المختصة رفع الحظرعنيا وفق شروط محددة فتتمثل في 
المخدرات الطبية واألسمحة وذخيرتيا حيث يتم استيرادىا بعد الحصول عمى ترخيص من 

 2السمطات المعنية

 ف ىوالجريمة المزدوجة وىي تمكد اآلخرالذي تجدراإلشارة إلي هاالستثناءأم 

 الجرائم التي تقبل و صفينأحدىمامن قانون الجمارك واآلخر من القانون العام أومن

  المحكمة أجاب بأن المصالحة تنحصرفي الجريمةانقضاءقانون خاص آخر،حيث

 3.الجمركية والينصرف أثرىا إلى جريمة القانون العام

 الشروط اإلجرائية  :ثانيا- 

 يتوقف قيام المصالحة الجمركيةعمى مبادرةالشخص المتابع بتقديم طمب ليذا

 الجمارك المؤىمين لمنح المصالحة وأن يوافق ىذا األخيرعمى مسئوليالغرض إلى أحد 
 المحمية أوالجانالطمب،مالم تكن المخالفة المرتكبة تستوجب أخد رأي المجنة الوطنية 

 السمطة التي تعمو وافقو المصالحة نيائية محدثة آلثارىا إال بعدم وألتكونلممصالحة، 
.المسؤول عمى منحيا وتصديقيا عمى قرارالمصالحة

                                                           
11

جامعة ابو بكر –كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة – مذكرة لنٌل الماجٌستر فً القانون العام –التظلم والصلح فً المنازعات االدارٌة –علً عٌسانً

 38ص-2008-تلمسان  –بلقاٌد
2

 .275ص- 2009-الجزائر – 4 ط–دار هومة –المنازعات الجمركٌة - احسن بوسقٌعة
3

 70 ص–مرجع سابق –المصالحة والمواد الجزائٌة بوجه عام وفً المادة الجمركٌة بوجه خاص - احسن او سقٌعة
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1 

 :طمب المصالحة -1

  المسؤول المحميلىيشترط قانون الجمارك عمى الشخص المبلحق تقديم طمبإ

 المؤىل إلجراء ومنح المصالحة، ويتسع مفيوم الشخص المبلحق من أجل جريمة جمركية

 يشمل الشريك في الغش،المستفيد منو والوكيل والمصرح لدى الجمارك والموكل

 2والكفيل

غيرأن قانون الجمارك اليشترط في الطمب صيغ أوعبارات معينة بل يكفي أن 

 يتضمن تعبيراعن إرادة صريحة لمقدم الطمب في المصالحة كمايستحسن أن يتضمن

 3.اقتراحات بشأن المبالغ التي يمكن التصالح عمييا

 النسبةأما بالغرض من كتابة الطمب ىوأىميتو في اإلثبات لكبل الطرفين وخصوص  .2

 4فالمبلحق،فمن الميام إثبات طمبيم خبلل الكتابة حتى يتوقى اتخاذا اإلجراءت

 :ميعاد تقديم الطمب-2

، كان ميعاد تقديم طمب المصالحة 10/98 قبل تعديل قانون الجمارك بموجب القانون رقم
 5الجمركية يقتصرعمى ميعادمحدد،وىوقبل أن يتم قبل صدور الحكم النيائية

 .أي في المرحمة السابقة الكتساب القرارالقضائي قوة الشيء المحكوم بو

                                                           
11

 جامعة –كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة –مذكرة لنٌل الماستر فً القانون االداري – (تنفٌذها وبطالنها) المصلحة الجمركٌة –سمٌرة قرقط-

 33 ص– 2014- بسكرة –محمد خٌضر 
2

 262 ص–مرجع ساٌق– المنازعات الجمركٌة –احسن ابو سقٌعة
3

  95ص – مرجع سابق – المصالحة فً المواد الجزائٌة بوجه عام والجمركٌة بوجه عام –أحسن ابو سقٌعة- 
4

  34 ص–مرجع سابق –سمٌرة قرقط-
5

  96 ص – مرجع سابق – المصالحة فً المواد الجزائٌة بوجه عام والمادة الجمركٌة بوجه خاص –أحسن او سقٌعة
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 فقد أجاز المشرع 10/98 أما بعد تعديل قانون الجمارك بموجب القانون رقم

 المصالحة حتى بعد صدورحكم قضائي نيائي وذلك بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة

 .10/98 من القانون 265

 :موافقة إدارة الجمارك عمى الطمب-3

 لم يجعل المشرع الجزائري المصالحة الجمركية إجراء ممزم اإلدارة الجمارك

  قبل تحريك الدعوى إلى القضاء كماأنو يسحق المرتكب المخالفة،إتباعويتوجب عمييا 

حيث أجازه اإلدارةالجمارك تتصرف فيو بحرية مع األشخاص المخالفين الذين يطمبون ىذا 
اإلجراء فإدارة الجمارك بين القبول والرفض كما أنيا غيرممزمة بالرد سواء بالسمب 

أوباإليجاب، وسكوتيا اليعني قبول المصالحة ولكنو يقربالرفض،أمافي حالة القبول وموافقتيا 
عمى طمب إجراء المصالحة فتقوم بتييئة الممف لعرضو عمى الجية المختصة وىذا راجع 

. المصالحة فييا لرأي المجان المحمية والوطنيةاستوجبالطبيعة المخالفة ومدى 
1 

 :قرارالمصالحة-4

 المسؤول المختص،حيث يحدد فيو مبمغ المصالحة عن  المصالحة يصدر قرار

يومامن تاريخ صدورىويكون القرارفي الحاالت التي اوجب  15 ويبمغو لمقدم الطمب في ظرف
 2.فييا القانون استشارة المجنة ووفق توجيييا

 تجسد بعدىا إدارة الجمارك ماتم االتفاق عميو في شكل قرارمصالحة يتضمن عمى

                                                           
11

  262 ص – مرجع سابق –المنازعات الجمركٌة –احسن او سقٌعة- 
2

 103ص – مرجع سابق – المصالحة الجزائٌة بوجه عام وفً المادة الجمركٌة بوجه خاص –احسن او سقٌعة- 
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 ،وصف المخالفةومقر إقامتيموجو الخصوص أسماءوصفات األطراف المتصالحة 

 المثبتة والنصوص المطبقة عمييا وكذا العقوبات المقررة ليا،اعتراف مقدم الطمب

دارةالجمارك النيائي بشأن المصالحة وقبوليا منطرف مقدم  بارتكابو لمخالفة،قرارا 

مضاءاألطراف المتصالحة  الطمب، رقم إيصال دفع المبمغ المصالح عميو وتاريخ ىوا 

 .وتاريخ انعقاد المصالحة

 آثارالمصالحة الجمركية :ثالثا

 ترتب المصالحة الجمركية آثارا بالنسبة لطرفييا فقط بحيث الينتفع منيا الغيروال

يضاربيا
 ،ولعل أىم مترتب عمى المصالحة الجمركية من آثارىوحسم النزاع القائم،1

المصالحة سواء قبل صدورحكم قضائي  1992 بحيث يجيز قانون الجمارك المعدل لسنة
 نيائي أوبعد صدورىوانطبلق فإن آثارالمصالحة الجمركية تختمف باختبلف المرحمة التي فييا

: 

 :آثارالمصالحة الجمركية قبل صدورالحكم النيائي -أ

 يترتب عمى المصالحة الجمركية التي تتم قبل صدورحكم نيائي أثرمسقط لكل من

،إضافة إلى 2 والتي تعتبر االختصاص الرئيسي واألصمي لمصالح الجماركاالجبائيةالدعوى 
من قانون  6 من  تطبيق األحكام المادة 265 الدعوى العمومية وذلك بمقتضى المادة

 .اإلجراءات الجزائية  كماأنيا تثبت الحقوق المعترف بيامن الطرفين

                                                           
11

  262 ص – مرجع ساٌق– المنازعات الجمركٌة –احسن او سقٌعة- 
2

  42 ص – مرجع سابق –سمٌرة قرقط- 



ماهية الصلح في القانون العام :                                          الفصل األول  
 

19 
 

 :آثارالمصالحة الجمركية بعدصدور الحكم النيائي-ب

 أمابالنسبة لممصالحة الجمركية التي تتم بعدصدورالحكم النيائي فبليترتب عمييا

أي أثربالنسبة لمعقوبات السالبة لمحرية أوالغرامات الجزائية أوالمصاريف األخرى
1 

 حيث ينحصر أثرىا في اإلجراءات الجبائية و الينصرف إلى العقوبات الجزائية وذلك

 .من قج 265 حسب مانصت عميو الفقرة الثامنة من المادة

 :الصمح في المنازعات الضريبية :الفرع الثاني- 

 يقوم النظام  الجبائي عمى مجموعة من اإلجراءات،تشتمل عمى قواعد قانونية تتظم

 وتحدد كيفية تقدير وحساب المستحقات الضريبية، إضافة إلى أساليب التحصيل، وىما

 .النقطتان األساسيتان التي ترتكزعمييما المنازعات الضريبية

 إن منازعات الوعاء الضريبي ىي تمك المنازعات المتعمقة بتقدير المستحقات التي

،أما منازعات التحصيل فيي 2تقع عمى عاتق المكمف بالضريبة نتيجة النشاط الذي يقوم بو
تمك المنازعات الناتجة عن مجموع العمميات التي تيدف إلى نقل الضريبة من جيوب 

 .3المكمفين بيا إلى الخزينة العمومية

 يسمح المشرع الجزائري لممكمف بالضريبة في حالة ماإذاكان ىناك خطأ في وعاء

 الضريبة أوفي حسابيا أوأراد االستفادة من حق ناتج عن حكم تشريعي أوتنظيمي أن

                                                           
11

  206ص – مرجع سابق –المصالحة فً المادة الجزائٌة بوجه عاو وفً المادة الجمركٌة بوجه خاص - احسن بو سقٌعة 
2

   83ص– 2008 – الجزائر –دار هومة - 3 ط – الوجٌز فً شرح قانون االجراءات الجبائٌة –العٌد صالحً - 
3

  16ص – 2011 – الجزائر – دار هومة – د ط – منازعات التحصٌل الضرٌبً فً ضوء اجتهادات مجلس الدولة –فضٌل كوسة- 
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يرفع شكوى إلى مديرالضرائب وىوالسبيل األول،كما يمكنو المجوء إلى المجان اإلدارية لمطعن 
 .کسبيل آخر،وكبلىما ييدفان إليجاد حل ودي لمنزاع

 التظمم اإلداري المسبق :أوال- 

 يعتبرالتظمم اإلداري من الحمول الودية البديمة التي أتاحيا المشرع الجزائري

لممكمف بالضريبة حيث يكنو من خبلل شكوى محررة عمى ورق أبيض عادي توجو الى 
 مديرالضرائب بالوالية حيث يشارفييا إلى مبمغ الضريبة وطبيعتيا إضافة إلى رقم

الجدول الذي قيدت فيو
 وتحت طائمة.، وعرض موجزألسباب رفع الشكوى1

عدم قبول الشكوى ،فبلبد ليا أن تقدم في اآلجال المحددة قانونا وىي تمك التي نصت عمييا 
 :من قانون اإلجراءات الجبائية، حيث جاءت كمايمي 72 المادة

 ديسمبر من السنة التي تمي إدراج الجدول في التحصيل 31 تقبل الشكاوى إلى غاية

 .أوحصول األحداث الموجبة لمشكوى

 :ينقضي أجل الشكوى في- 

ثروقوع وفي 31 ديسمبرفي السنة التي تمي سنة استبلم اإلنذارات الجديدة في حالة أوا 
 .اإلرسال،حيث توجو لو مثل ىذه اإلنذارات من قبل مديرالضرائب بالوالية

  

ديسمبرفي السنة التي تمي سنة تأكد المكمف بالضريبة من وجود حصص جبائية فرضت  31
أماعندما التستوجب الضريبة وضع .عميو بغير أساس قانوني من جراء خطأ أوتكرار

                                                           
11

 10ص – 2007-الجزائر – دار الخلدونٌة –المنازعات الضرٌبٌة –حسٌن طاهري –
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ديسمبرفي السنة التي تمي السنة التي تمت فييا  31 جدول،فتقدم الشكاوي إلى غاية
 .اقتطاعات إن تعمق األمرباعتراضاتتخص تطبيق اقتطاع من المصدر

 .ديسمبرفي السنة التي تدفع الضريبة برسميا إن تعمق األمر بالحاالت األخرى 31 إلى غاية

من قانون اإلجراءات الجبائية حيث  73 أما بالنسبة لشكل ومحتوى الشكاوي قد حددت المادة
يجب أن تكون منفردة .أوجبت أن تكون الشكوى فردية أي أن تتعمق بالفرد المكمف بيا فقط

  تتضمن أنأي تنصب عمى محل واحد خاضع لمضريبة كما أيضا وجب 

 .ذكرالضريبة المعترض عمييا -

 .بيان رقم الجدول والمادة التي سجمت تحتيا الضريبة -

 .عرض ممخص لوسائل واستنتاجات الطرف -

 المكمف بيا) توقيع صاحبيا -

 يتم التحقيق في الشكاوي من طرف المفتش ليرفع بعد ذلك ممخص الشكوى لرئيس

 يوم،ويقوم المفتش بعد 15 المجمس البمدي من أجل إبداء الرأي في أجل اليتعدى

ذلك بتحرير اقتراحاتو ويحول لمديرالضرائب في الوالية، والذي يقوم بالبت فييا في أجل ال 
.يتعدى أربعة أشيرمن تاريخ تقديميا

1 

 يصدر المديرالوالئي قراره بخصوص الشكوى الذي يمكن أن يكون سمبيا أو

ضمن طمبات الشاكي كما يمكن أن يتضمن تخفيضا جزئي أوكميا لمضريبة،ويبمغ القرار إلى 
.المكمف بالضريبة شخصيا 

                                                           
11

  من قانون االجراءات الجزائٌة 76انظر المادة -
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1 

 :المجوء إلى المجان اإلدارية لمطعن :ثانيا

 أنشأت ىذه المجان بيدف المحافظة عمى التوازن بين اإلدارة والضريبة والمكمفين

بالضريبة وذلك راجع إلى كون اإلدارة الضريبية تتمتع بسمطات استثنائية وخصوصا من 
 :لجان مشتركة (3) وعمى ىذا األساس تم إنشاء ثبلث2حيث  المتابعة والتحصيل الضريبي 

 األولى عمى المستوى الدائري الثانية عمى مستوى الوالية أما الثالثة فعمى المستوى

 المركزي،حيث يتمثل اختصاص ىذه المجان في إبداء الرأي حول الخبلف المطروح

 من قبل المكمف بالضريبة أومن قبل اإلدارة الضريبية وذلك في حدود تقدير

المصمحة وطمبات المكمف بالضريبة والتي تتمثل إما في الوصول إلى إصبلح لؤلخطاء 
ما في االستفادة من حق من  المرتكبة سواء في الوعاء الضريبي أو في حساب الضريبة، وا 

، كم تختص بالنظر في الطعون المتعمقة 3الحقوق الناتجة عن حكم تشريعيأ ونص تنظيمي
بالرسم عمى القيمة المضافة، وينعقد اختصاصو ذه المجان انطبلقا من قيمة أماميا حصص 

الضرائب المباشرة والرسوم المماثمة محل الطعن، فمجنة الدائرة تختص بالنظرفي الطعون التي 
 دج، أما المجنة الوالئية فتختص في الحصص التي تتجاوز 500.000 التتجاوز حصتيا

 دج وكذا2.000.000 دج وتساوي أوتقل عن5.000.000

 .دج 2.000.000 دج وتقل عن 500.000 التي تزيدعن4بالرسم عمى القيمة المضافة 

 أما الطعون التي يعود االختصاص فييا إلى المجنة المركزية لمطعن فيي تمك التي

                                                           
11

 50ص– 2005-الجزائر –دار الهدى – د ط –المنازعات الجبائٌة فً التشرٌع الجزائري –عزٌز  امزٌان- 
2

  36ص –مرجع سابق –المنازعات فً التشرٌع الجزائري - عزٌز امزٌان -
3

  12ص– مرجع سابق –حسٌن طاهري - 
4

 41ص– مرجع سابق – المنازعات الجبائٌة فً التشرٌع الجزائري –عزٌز امزٌان- 
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 كانت محل رفض من قبل المجنة الوالئية، لعدم االختصاص أوالتيصدر بشأنيا رأي

 .كما أن الرأي الصادر عن ىذه المجان يعد رأيا ممزما بالنسبة لئلدارة.غيرمرض لممكمف بيا

 أثاره الصمح و إجراءات : الثانيالمبحث - 

 الناس لكسر الكثير من الخسائر من إليو كبيرة في حل النزاعات لذلك يمجا أىميةلمصمح 
 حل ودي يرضي إلىمجيود ووقت ،كما تتعدى حددوه ليحل المشاكل الدولية والوصول 

 . خاصة لتنفيذ الصمحإتباعإجراءات وجب األطرافجميع 

 الصمح إجراءالجيات المختصة في  :األولالمطمب - 

اليجوز لمجيات القضائية  "واإلدارية المدنية اإلجراءات من قانون 974جاء في المادة  
تختص الجيات " في النزعات التي تدخل في اختصاصيا إال تباشر الصمح اإلداريةإن
 الصمح في دعوى القضاء الكامل  بإجراء ونوعيا إقميمياالقضائية 

 : االختصاص القضائي:األولالفرع  -  

:  االختصاص القضائي ينفرد بنوعين من االختصاصات نذكر منيا إن

: االختصاص النوعي -1

 ىي صاحبة الوالية في األخيرة ىذه أن نجد اإلدارية االختصاص النوعي لممحاكم إن
 أو بحكم قابل لبلستئناف  والتي تكون الدولة األولى وتعتبر الدرجة اإلداريةالمنازعات 

 801 المشرع الجزائري حسب مانصت بو المادة أضاف الوالية طرفا فييا ،كما أوالبمدية 
 : بالفصل في اإلداريةتختص المحاكم  "واإلدارية المدنية اإلجراءاتمن قانون 

 اإللغاءدعاوى - 
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 محاكم ادارية أمام الصمح القضاء الكامل إجراءدعاوى القضاء الكامل  وبالتالي يجوز - 
لكونيا تدخل ضمن اختصاصيا النوعي   

1 

 : اإلقميمياالختصاص -2

 لمجية القضائية التي يقع فييا دائرة اختصاصيا موطن المدعى اإلقميمي االختصاص إن
ذاعميو    اإلداريةإلى جيل موطن المدعى عميو يحول اختصاص المحكمة وا 
اإلقميمي في حالة اختيار الموطن في حول اختصاصيا أم موطن لو،أخر

                                                           
111

مذكرة تخرج لنٌل شهادة الماستر فً الحقوق فرع –النظام القانونً للصلح والوساطة فً النازعة االدارٌة – خرباش كرٌمة –خرباش المٌة - 

  24ص– 2017-بجاٌة - كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة عبد الرحمان مٌرة–تخصص القانون العام لالعمال- قانون االعمال  
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 التي يقع بيا الموطن المختار ، وفي حالة تعدد المدعى عمييم اإلداريةلمجية القضائية 1
                                      2.    في الموطن احدىم اإلداريةفيكون اختصاص المحكمة 

 اختصاص مجمس الدولة  -3
 إجراء فيما يخص أماميأمامجمس الدولة ىو اختصاص ابتدائي ونيائي لمقضايا المطروحة 

 من قانون 901 والمادة 01-98من القانون العضوي رقم 09 المادة إلىالصمح وبالرجوع 
 اإللغاء مجمس الدولة في حالة رفع دعوى أمام الصمح إجراء يمكن اإلجراءاتالمدنيةواإلدارية

 وطمب التعويض عن الضرر البلحق لصاحب القرار أبطالو مركزي من اجل إداريضد قرار
 الصمح من طرف مجمس الدولة كدرجة بإجراء  لكن في ىذا الصدد المتعمق إلغائوالمطموب 

 قيام الصمح مني  طرف ىذه الييئة نوضح ذلك إمكانية متضاربة حول أراءاستئناف ىناك 
 الفقياء أراءمن خبلل 

: الرأياألول-  ا
 بالصمح اليجوز لمجمس الدولة بطرح مسالة الصمح حيت اإلدارية قامت المحكمة إذايرى انو 

 في حالة وجود يامر رئيس واإلدارية المدنية اإلجراءات من قانون 973نصت المادة 
 غير قابل لمطعن  فبل يمكن األمرالتشكيمة  الحكم بالتسوية النزاع وغمق الممف ويكون ىذا 

 مجمس الدولة أمام يستأنف اإلداريةإن المحكمة أمامالنزاع محل الصمح من طرف الخصوم 
 األولالن الخصوم قد حددو موقفيم من 

 الرأياألول- ب
 أمام فانو يجوز الصمح إداريةيرى انو عند استئناف الحكم قضائي صادر عن محكمة 

 الخصوم   أومجمس الدولة من طرف رئيس التشكيمة 
                                                           

1
كلٌة –تخصص قانون اداري - مذكرة الستكمال متطلبات شهادة الماستر  – التقاضً على درجتٌن فً القانون االداري –عبعوب محمد االمٌن - 

 12ص– 2014-  ورقلة  –الحقوق والعلوم السٌاسٌة  قاصدي مرباح 
 
 
 
 
 
    . 
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1 
 اإلدارية الصمح في المنازعة إجراءالمكمفون بطرح : الثانيالفرع 

  عمى انو يتم الصمح وفق واإلدارية المدنية اإلجراءات من قانون 972لقد نصت المادة 
 :بمبادرة من رئيس التشكيمة الحكم وىما أو بسعي من الخصوم آم الصمح إجراءمرحمتين يتم 

الصمح من طرف الخصوم  _1
 انو يجوز لمخصوم واإلدارية المدنية اإلجراءات سمح القانون حسي ما جاء بو قانون إذا

 غير أطراف الصمح كمبادرة منيم ودون تدخل القاضي أي برضاىم دون تدخل إجراء
 تنازل كمييما عن جزء حقوقو ليقبل مذاكرتيمأو من خبلل تقديم إرادتيماالمتنازعين وتطابق 

 أشيرماقدم من طرف خصمو في حدود ثبلثة األخرالطرف 
الصمح من طرف القاضي -2

 لرئيس 972 المادة واإلداريةأجازت المدنية اإلجراءاتمن قانون 04 المادة إلىوبالرجوع 
التشكيمة بطرح مبادرة الصمح كحل لمخصومة ويشترط عمييم موافقة المتنازعين عمى الصمح 

 ضمنية وذلك لعدم رفضيم لمبادرة رئيس التشكيمة واعتباره حل أوقد تكون موافقتيم صريحة 
ماسمح بو القانون وذلك اعتبار إلى الخصومة يكون القاضي حياديا وال يتدخل إلنياءودي 

 دور القاضي المقرر ىو إن نجد واإلدارية المدنية اإلجراءاتمن قانون 844لنص المادة  
 أو الدفاع وأوجو الممنوح لمخصوم من اجل تقديم المذكرات والمبلحظات األجلتحديد 

 السندات تفيد حل النزاع  أي يييئ القضية من خبلل جمع الوثائق لتسييل حل النزاع

                                                           
1

  27-26ص – مرجع سابق – خرباش  كرٌمة –خرباش المٌة 
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:  تمهيد
 قائما نزاعاعقد ينيي بو الطرفان  "بأنو 459لقد عرف التقنين المدني الجزائري في المادة 

وذلك بان يتنازل كل منيما عمى وجو التبادل عن حقو ,محتمال يتوقيان بو نزاعا محتمال 
وقد تناولنا في ىذا الفصل بعض تطبيقات الصمح في المادة الخاصة حيث تطرقنا في 

 الصمح في القانون إلى فتطرقنا الثاني المبحث أم األسرة الصمح في قانون األولالمبحث 
التجاري  

  األسرةالصمح في قانون  : األولالمبحث - 
 في القضايا اإلصالحي ىي تدخمو األسرة شؤونمن ابرز السمطات المخولة لقاضي 

  بكل اإللمام الصمح  وحتى نتمكن من إجراءاتالمتعمقة بفك الرابطة الزوجية من خالل 
 األسري كحل ودي لتسوية النزاع ظالمح يبرز أساسي   كإجراء  األسريجوانب الصمح 

 واليات الصمح في مؤسسة القضاء  األولوجب التطرق لمفيومو في المطمب 
 األسريمفهوم الصمح  :األولالمطمب 

تكمن أىمية عقد الصمح في مدى تجسيد قواعده عمى أرض الواقع، إذ أننا سنشير من 
خالل ىذا 

 الفصل الثاني إلى أىم تطبيقات الصمح في ميدان قانون األسرة

  تعريف الصمح في قانون االسرة:الفرع االول
 .  الجزائرياألسرة تعريفو حسب ما ورد في قانون إلى األسرييحتاج بيان مفيوم الصمح 

الصمح ىو في الحقيقة محاولة سابقة لدعوى الطالق يدخر فييا القاضي كل جيده وعمى 
 يجرييا صمح محاوالت عدة بعد بالمصالحة الطرفين  إقناعإلىقدر استطاعتو ليصل 

 التسوية الدعوى وتحقيق رفع تاريخ من ابتداء أشير  03مدتو تتجاوز أن دون القاضي
 الجزائري األسرة قانون من 49 المادة إلى وبالرجوع إلزاميا، اإلجراء ىذا ويعتبر بالتراضي،

 "بحكم إال الطالق اليثبت" :مايمي عمى نجدىا تنص
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يكون لو  يثبت؛ أي ال من خالل تمعن ىذه المادة يتبين لنا أن الطالق بين الزوجين ال
يصدره القاضي  وجود قانوني إال بحكم فيستبعد من ذلك الطالق العرفي، وىذا الحكم ال

وعميو تكون الدعوى محل ,إال بعد أن يسعى في اإلصالح بين الطرفين ويفشل مسعاه 
الصمح في مسائل األحوال الشخصية ىي دعوى الطالق بمفيومو الواسع بمعنى أدق 

 سواء
بطمب من  ذلك الذي يتم بإرادة منفردة من الزوج، أو الذي يتم بتراض من الزوجين أو

 من نفس القانون أو 53 تطميق في حدود ماورد في نص المادة  الزوجة والذي قد يكون
األخرى التي ينظميا قانون األسرة منيا  ، وبالتالي تستبعد الدعاوی54 و المادة. خمع
إلخ،ولكن  ...الميراث - دعاوى الحجر الحضانة – دعاوى الفقدان – دعاوى النسب :مثال

يوجد نص خاص ينظم ذلك، إال أن يجوز لمقاضي واستنادا إلى  ىذا كمبدأ عام بحيث ال
من قانون اإلجراءات المدنية أن يصالح بين الطرفين فيدعوى الحضانة مثال  17 المادة

 .المحضون، وكل ىذا يبقى تقديره لمقاضي الفاصل في النزاع مراعيا في ذلك مصمحة
وبالنسبة لمجية القضائية التي تنظر في الدعوى محل الصمح ىي المحكمة التي يقع في 

 1.قانون اإلجراءات المدنية من 06 الفقرة 08 المادة دائرة اختصاصيا بيت الزوجية
 شروط الصمح األسري:الفرع الثاني 

لمصمح شروطا شكمية وموضوعية خمص إلييا فقياء القانون بجيدىم الخاص في ىذه 
: المسألة في ظل غياب النص الصريح عمييا وىي

الشروط الشكمية / 1

فال يجوز أن ينوب أحد «يتوجب عند القيام بجمسة الصمح  الحضور الشخصي لمزوجين، 
الزوجين أو كالىما شخص آخر لمحضور أمام القاضي عوضا عنيما، فيناك أسرار 

كما يستمزم األمر لتمامو حضور . زوجية ال تحتمل طرف ثالث خارج عن العالقة الزوجية
القاضي، الذي من شأنو محاولة التوفيق بين الزوجين المتخاصمين، فال تفترض جمسة 

                                                 
1

 يزكشج َهاَح انذساعح اَُم شهادج ياعتش فٍ –تخظض لاَىٌ ػاو يؼًك –يادج انظهخ تٍُ انماَىٌ انؼاو وانماَىٌ انخاص –دثُة يىالٌ - 

  62 ص2016-2015-يغتغاَى – كهُح انذمىق وانؼهىو انغُاعُح ػثذ انذًُذ تٍ تادَظ –انذمىق 
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ج، وما جاءت بو .أ. ق01/49الصمح من دون قاضي الصمح، وىذا ما كرستو المادة 
يثبت الصمح بين الزوجين بموجب محضر »: ، والتي تقضي بأنو.م.إ. ق01/443المادة 

. 2« يحرر في الحال من أمين الضبط تحت إشراف القاضي

الشروط الموضوعية / 2

الشك في أن الصمح بين أي خصمين يفرض وجود عالقة بينيما، ووجود عقد الزواج ىو 
الرابط الذي يثبت وجود العالقة الزوجية قانونا، ومن الضروري أن يكون عقد الزواج 

ج، وأن تتوفر فيو الشروط من أىمية .أ. ق9منتجا آلثاره بأن يقوم عمى الرضا المادة 
 9الزواج، الصداق، الولي والشاىدان، باإلضافة إلى إنعدام الموانع الشرعية لمزواج المادة 

 32ج، وأال يتضمن العقد أي شرط يتنافى مع مقتضيات عقد الزواج المادة .أ.مکرر ق
کون ىذا النزاع بين الزوجين محل صمح أمام الجيات القضائية، يتعين حتما . ج.أ.ق

وجود دعوی معروضة أمام القضاء، وذلك برفع المعني باألمر دعوى قضائية، وذلك 
يكون بموجب عريضة عمى مستوى كتابة ضبط المحكمة المختصة وفقا لمقتضيات 

القانون 

  الصمح في مؤسسة القضاءآليات:المطمب الثاني
نياء النزاع القائم بينيما  الصمح األسري إجراء قانوني ىدفو إيجاد حل ودي بين الزوجين وا 

 لمدور الحياة الزوجية، يباشره قاضي شؤون األسرة ، تحسيد  حرصا عمى استمرار
الخصومة األسرية، حيث لم تعد ميمتو فقط  اإليجابي الذي أسنده المشرع لو في تسيير

نما البحث عن حل ولتحمي  الفصل في نزاع تقميدي بين طرفي العالقة الزوجية، وا 
 .مؤسسة األسرة واتخاذ القرار األنسب واألصمح لوضعيتيا ومصمحتيا

ونحاول في ىذا المطمب تحميل مضمون التزام قاضي شؤون األسرة بعرض الصمح عمى 
 ) الزوجين 
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 األسري الصمح إجراء إلزامية :الفرع أول- 
مبدئيا تتعين اإلشارة إلى أن وجوب الصمح األسري في الفقو اإلسالمي مندرج في عموم 

من  اهلل العباده المؤمنين بإصالح ذات بينيم؛ الذي ورد في القرآن الكريم يف أكثر أمر
 وأصمحوا فاتقوا اهلل هلل والرسول األنفال قل األنفال  عنيسألونك" موضع، من ذلك قولو

 49 ،وفي نفس السياق خاطبت المادة1 "مؤمنين كنتم إن ورسولو بين وأطيعوا اهلل ذات
قانون األسرة ونصوص قانونية أخرى القاضي بضرورة إجراء عدة محاوالت صمح قبل 

ومن ىذا المنطمق  .الخمع التطميق أو الحكم بفك الرابطة الزوجية عن طريق الطالق أو
،يترتب   أضحى الصمح إجراء جوىريا وجوبيا من إجراءات الخصومة القضائية األسري

فقد .   عن تخمفو بطالن الحكم القاضي بالتفريق بين الزوجين دون إجراء محاوالت الصمح
أوجب المشرع األسري بموجب نص ىذه المادة عمى القاضي أن يعقد جمسات صمح بين 

وقد كرست  .الزوجين يبذل فييا جيده لإلصالح والتوفيق بينيما، قبل إصدار حكم الطالق
،التي أكدت فييا 2المحكمة العميا ىذه المقاربة اإلصالحية من خالل العديد من قراراتيا

عمى أن عدم قيام قضاة الموضوع بإجراءات الصمح بين الطرفين يعد خرقا لمقانون يبرر 
 ومن خالل ىذه المقاربة تنبسط أمام قاضي شؤون األسرة .نقض الحكم المطعون فيو

سمطات واسعة لمقيام بدوره كمصمح اجتماعي، لكن ذلك متوقف عمى شخصية ومؤىالت 
 449 - 439 يستخمص من المواد القاضي الذي يباشر ىذا العمل اإلصالحي، وىذا ما

 .إ التي أرست النظام القانوني لمصمح في المادة األسرية .م .إ .ق
وبذلك تعتبر إجراءات الصمح في القضايا المتعمقة باألسرة من أىم الوسائل التي بيد 

والتعد محاولة شكمية بسيطة بل  . بين طرفي العالقة الزوجيةلإلصالحالقضاء األسري 
 .ىي إجراءات وجوبية البد لمقضاء من القيام بيا قبل الفصل في الدعوى
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فقد أوجب المشرع األسري بموجب نص ىذه المادة عمى القاضي أن يعقد جمسات صمح 
  1.بين الزوجين يبذل فييا جيده لإلصالح والتوفيق بينيما، قبل إصدار حكمو بالطالق

 وجوبية الصمح من خالل اتجاهات القضاء وتطبيقاته  :الفرع الثاني
استقر االجتياد القضائي لممحكمة العميا عمى إلزامية الصمح قبل الفصل في دعاوی فك 

أنو من خالل مالحظة القرارات الصادرة عن المحكمة العميا  " الرابطة الزوجية، ذلك
ال عرض واقراره  يتجمى بوضوح أن محاولة الصمح إجراء جوىري عمى القضاة إتباعو وا 

 ىذا االتجاه طعن، ىذه القاعدة في نظرلل
 أو تجاوزىا، وبمعنى أدق أن المستفاد يمكن لمقاضي اإلستغناء عنيا من النظام العام وال

أن الحكم بالطالق يرتكز أوال عمى إجراء محاولة الصمح وأن تقدير نتيجة  :من القرارات
ىذه الميمة يعد من المسائل الموضوعية العائدة الجتياد قاضي شؤون األسرة الذي ينبغي 

وبالرجوع إلى قرارات المحكمة العميا، يتبين أن ىذه األخيرة مافتئت تؤكد ,2عميو القيام بيا
في تسوية النزاعات الزوجية، من ذلك ماجاء في العديد من  عمى أىمية الصمح ومرکزيتو

من النظام العام،  بل ىو 3"وجوبا أمام المحكمة فقط إن محاولة الصمح تتم" القرارات منيا
بالرجوع إلى القرار موضوع الطعن ..... )فيو  كما أشار إلى ذلك قرار المحكمة العميا جاء

من قانون األسرة التي أغفل القرار  49 يتجمى بأنو جاء مخالفا لمقانون، خصوصا المادة
بالطالق دون قيامو  المنتقد تطبيقيا بطريقة سميمة وذلك بم صادقتو عمى الحكم القاضي

الحكم  بإجراء محاولة الصمح قبل ذلك فالقيام بإجراء محاولة الصمح بين الطرفين قبل
غفال القرار المنتقد القيام بيذا  بالطالق ىو إجراء أوجبو القانون ويعد من النظام العام، وا 

 4الذي يستوجب نقضو اإلجراء القانوني يعتبر خطأ في تطبيق القانون ومخالفا لو  األمر
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 المترتب عن تخمف محاوالت الصمح األثر:الفرع الثالث 
 بأن الصمح األسري (.. محاوالت الصمح وجوبية م .إ .منق 439 عموم نص المادة يفيد

بالصمح  إجراء جوىري واجب في جميع حاالت فك الرابطة الزوجية،سواء تعمق األمر
الصمح والتحكيم  –  تحت إشرافوإنالذي يجريو الحكم  الذي يقوم بو القاضي مباشرة، أو

ال سيكون حكمو معيبا ومخالفا لمقانون ويتحتم إتباعو،يتعين عمى القاضي - عند الشقاق  وا 
وأن "2 "، ألن محاولة الصمح من المقتضيات الموضوعية لصحة العمل القانوني1نقضو

إجراء محاولة الصمح من طرف القاضي قبل الحكم بالطالق من اإلجراءات الجوىرية 
نعدم القيام بيا إطالق يعد إخالال بإجراء جوىري  3"وا 

من  منيا  ماکرسو االجتياد القضائي لممحكمة العميا في العديد من قراراتيا، نذكر وىو
يثبت الطالق إال بحكم بعد محاوالت الصمح من طرف القاضي وعند  المقرر قانونا أن ال

ذا اشتد الخصام بين الزوجين وعجزت الزوجة عن  نشوز الزوجة يحكم القاضي بالطالق وا 
إثبات الضرر وجب تعيين حكمين لمتوفيق بينيما ومن ثم فإن القضاء بخالف ىذا المبدأ 

 يعد خطأ في تطبيق القانون
حيث أنو وبالرجوع إلى الحكم المطعون فيو، يتبين أن القاضي االبتدائي ) آخر وفي قرار

من قانون األسرة، التي تتطمب اتخاذ إجراءات الصمح بين  49 لم يراع أحكام المادة
الزوجين قبل إصدار حكم بفك الرابطة الزوجية، الشيء الذي ينجر عنو نقض الحكم 

حالتو عمى نفس المحكمة  المطعون فيو،وا 
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 فالقيام بإجراء محاولة الصمح بين الطرفين قبل الحكم بالطالق ىو ...) حديث وفي قرار
غفال القرار المنتقد القيام بيذا اإلجراء  إجراء أوجبو القانون ويعد من النظام العام، وا 

 1 الذي يستوجب نقضو خطأ تطبيق القانون ومخالفا لو األمر القانوني يعتبر
 دور القاضي في مباشرة إجراء الصمح:الفرع الرابع 

يثبت الطالق إال بحكم بعد  ال )من قانون األسرة 49 نص المشرع الجزائري في المادة
محاولة الصمح من طرف القاضي دون أن تتجاوز مدة محاولة الصمح ثالثة أشير ابتداء 

 ىذا النص يبين  بأن دور القاضي في مباشرة الصمح يتم  في إنمن تاريخ رفع الدعوى 
 الصمح اتخاذ إجراءات متعمقة بانعقاد

 :اإلجراءات المتعمقة بانعقاد الصمح-1
 الجية القضائية المختصة بإجراء الصمح-أ

بالرجوع إلى نص المادة أعاله نجد أن المشرع يتحدث عن إجراء الصمح في بداية نظر 
النزاع عند عرضو عمى المحكمة باعتبارىا صاحبة الوالية العامة وفق ماتوضحو الفقرة 

المحكمة ىي الجية  من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية32 من المادة. األولى والثالثة
تفصل في جميع القضايا، السيما  .القضائية ذات االختصاص العام وتتشكل من أقسام

المدنية والتجارية والبحرية واالجتماعية والعقارية وقضايا شؤون األسرة والتي تختص بيا 
نصت عمى وجوبية إجراء " من قانون األسرة 49 إال أنو راي الفقو يرى بأن المادة , إقميميا

محاولة الصمح ولم تميز بين المحكمة والمجمس القضائي، وبالتالي يجب عمى القاضي أن 
عمى مستوى المجمس،  يقوم بيا قبل النطق بالطالق سواء كان عمى مستوى المحكمة أو

وبعبارة أخرى فمن يحكم بالطالق في المحكمة أوفي المجمس القضائي، يتعين عميو قبل 
أعاله تتحدث عن  49 النطق بو أن يقوم بمحاولة اإلصالح وبالرغم من كون المادة

معني أو معفي لمقيام بمحاوالت اإلصالح  أن المجمس غير المحكمة، فإن ذلك ال يعني
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عندما يكون النطق بالطالق في الدرجة الثانية، فالبد أن تسبق النطق بالطالق محاولة 
 استثناء إال بقانون المحكمة وال اإلصالح، سواء كان ذلك النطق عمى مستوى المجمس أو

1 
وبالعودة إلى الشريعة اإلسالمية نجدا العديد من النصوص العامة والخاصة الدالة عمى 
المبادرة إلى الصمح واإلصالح؛ فقد روي عن أمير المؤمنين عمربن الخطاب عنو أنو 

ردوا القضاء بين ذوي األرحام حتى يصطمحوا، فإن فصل القضاء يورث  » :قال
 مشروعية عرض القاضي لمصمح    فقياء بيذه النص عمىإلىاستدل  وقد . « 2الضغائن

 .عمى الخصمين وجعل بينيما رحمة،وخشي من تفاقم األمر بينيما
ىذا النص أيضا يمكن أن نستدل بو من الشرع أوجب عمى القاضي أن يعقد جمسة صمح 
بين الزوجين يبذل فييا جيده لإلصالح بينيما، وتذكيرىما بما أوجب اهلل سبحانو وتعالى 
عمى كل منيما تجاه اآلخر،رغبة وسعيا في إيصاليما إلى الصمح والمحافظة عمى عرى 
الزوجية وعمى المودة بينيما، أي أن الصمح بين الزوجين من ميام القاضي  يبرره، في 

 .أي مرحمة من مراحل الدعوى، وأمام أي درجة في التقاضي
 :المدة المحددة إلجراء الصمح -2

من قانون األسرة يباشر القاضي ميمتو اإلصالحية في مدة  49 دائما ووفق النص المادة
أشير يبدأ حسابيا من تاريخ رفع الدعوى، وكأن المشرع يفترض أن محاوالت (03) ثالثة

في  قرر -أي المشرع – الصمح يتم مباشرتيا فور وقوع الطالق بتمفظ الزوج بو، بدليل أنو
أي خالل  – بأن من رجع مع زوجتو أثناء محاولة الصمح (من قانون األسرة  50 المادة

اليحتاج  –مدة الثالثة أشير؛ وىي نفس المدة التي تمثل عدة المطمقة شرعا ثالثة قروء
 .جديد إلى عقد
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ماذا لو تراخي الترافع أمام القاضي بعد تمفظ الزوج بالطالق بمدة   يثير اإلشكال ىوإنما
حينئذ وفي أحسن األحوال يكون القاضي قد  -الغالب وىو – معتبرة تفوق الشير مثال

 1باشر إجراء الصمح بعد مرور شيرين من رفع دعوى الطالق 
 

: الصمح في قانون التجاري : الثانيالمبحث 
إن الصمح في قانون التجاري مقترن بإفالس التاجر والتاجر ىنا ممزم بموجب ىذا القانون 

 توقف ىذا األخير عن دفع ديونو التجارية ولك نتيجة إذابإمساك دفاتر تجارية وذلك 
 مفيوم الصمح في القانون األول مطمبين إلىاضطراب أعمالو المالية  وىنا تطرقنا 

التجاري والتاني شروط انعقاده  
مفهوم الصمح في القانون التجاري  :األول المطمب 1-

 معناه وكيف يتحقق  أكثرسنتناول في ىذا المطمب مفيوم الصمح ونوضح 
 تعريفه  :األولا الفرع – 

يعد الصمح في المادة التجارية أحد اإلجراءات التي تميد إلنياء حالة اإلفالس ؛بحيث 
يمنح جماعة الدائنين المفمس نوع من الصمح لكي يبقى يمارس أعمالو التجارية مع بعض 

ما قضائيأودياالمتياز قصد الوفاء بديونو، ىذا الصمح عمى  نوعين؛إم   . وا 
ن لم يتم ىذا االتفاق قبل صدور الحكم  :فالنوع األول صول عمى الرضا باإلجماع ،وا 

 اتفاقاتباإلفالس يعد باطال عمى أساس أنو بعد شير اإلفالس اليمكن لممدين أن يعقد 
ما يسمى بصمح التفميسة فيو اتفاق يبرم بين المدين وجماعة  أو : النوع الثاني أما

الدائنين مع التصديق عميو من قبل المحكمة ،وىذا الصمح يتعيد من خاللو المدين بتسديد 
جزئيا،وفي بعض األحيان يتم االتفاق عمى أن يميل المفمس  عميو من الديون كميا أو ما

الحل األمثل  منيا إذن الصمح بالمفيوم العام ىو في دفع جزء من ديونو ويعفي في جزء
يمنح  بالنسبة لممدين وجماعة الدائنين،ومن خاللو يتمتع جميع األطراف بمنفعة، فيو
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أما بالنسبة . لممدين الحق في استرداد مركزه وأموالو وأنشطتو التجارية قصد تنفيذ التزاماتو
 1لجماعة الدائنين فيو يسمح لو بالحصول عمى مبالغ مالية 

  اإلفالسشروط انعقاد الصمح الواقي من  : الثانيالفرع -2

 من حمايتيم أجل من ذلك وحدىم التجار عمى القضائية التسوية نظام يقتصر تطبيق
 .والشكمية الموضوعية الشروط بعض توفر يجب فميذا شير اإلفالس

 
 اإلفالس من الواقي لمصمح الموضوعية الشروط:أوال
عمى ضرورة توفرىا النعقاد الصمح الواقي  الفقياء عمييا يتفق التي الموضوعية الشروط إن

ومع ذلك فإن بعض الصياغات  .من اإلفالس لم تكن تبينيا صراحة نصوص التشريعات
عمى اإلشارة إلى ىذه  الجديدة البعض قوانين التجارة العربية حرصت وبمغة واضحة

   :الشروط وىي
: أن يكون المدين تاجر  - 1

 شركات فصفة عمى التجار، أفراد أو بقان أصال اإلفالس والتسوية القضائية نظامان ينط
إذن الشرط الموضوعي األول لتطبيق ىذين النظامين والتجار كماىو معموم ىم  التاجر

ويجعمونيا مينتيم  .األشخاص الذين يمارسون األعمال التجارية بمختمف تصنيفاتيا
يعد تاجرا كل  " أكدتو المادة األولى من القانون التجاري التي جاء فييا المعتادة وىذا ما

ذا ثار النزاع حول ثبوت صفة التاجر  "من يباشر عمال تجاريا ويتخذه حرفة معتادة لو وا 
 2 فعمى من يدعي ىذه الصفة أن يثبتيا  ولو أن يممك في ذلك جميع طرق اإلثبات

 : أن تكون أعماله  مضطربة _2 
 المشرع التجاري المصري لمتاجر المدين أن يطمب الصمح بمجرد إضطراب أعمالو أجاز

 المالية إضطرابا قد يؤدي إلى إضعاف انتمائو التجاري، ويعجزه عن الوفاء بديونو التجارية
                                                 

                              573ص -  ل 1997-اإلعكُذسَح – انذاس انجايؼح –األوساق انتجاسَح واإلفالط – انذكتىس كًال طه 68-

 –دَىاٌ انًطثىػاخ انجايؼُح – 6 ط – االوساق انتجاسَح االفالط وانتغىَح انمضائُح فٍ انماَىٌ انتجاسٌ انجضائشٌ –ساشذ ساشذ - 69

  221 ص  – 2008 –انجضائش 
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 1منقتم  1/725 لممتعاممين معو من التجار وذلك بمقتضى المادة
 :حسن النية وسوء حظه- 3 

ىذه النظرة الصارمة  .حسن النية وتاجر سيء النية لم تفرق التشريعات القديمة بين  تاجر
ومع ىذه التفرقة أصبح نظام اإلفالس  .دفعت التشريعات الحديثة إلى إقامة التفرقة بينيم

ن اتخذ طابع العقوبة الرادعة بذات الوقت يتخذ طابع الرفق تجاه التاجر السيئ  وا 
مع مراعات حسن نية التاجر والظروف القاىرة المحيطة بو أصبح المشرع يعطي .الحظ

فرصة لممحافظة عمى سمعة التاجر ومستقبمو الميني عن طريق عقده لمصمح الواقي مع 
 2 حماية الدائنين

 الشروط الشكمية لمصمح الواقي :الث الفرع الث- 
يقصد بالشروط الشكمية لمصمح الواقي القواعد التي نص عمييا القانون لموصول إلى 

الصمح أو عبارة عن إجراءات قضائية تتسم بطابع السرعة واإلقتصاد في النفقات وتغني 
الضمانات المطمأنة لممدين  المدين عن التماس طمب الصمح من جميع الدائنين وتوفر

 .والدائنين معا
 :تقديم طمب الصمح الواقي من اإلفالس-  1

التي تنص  1/725 إن طمب الصمح الواقي في قانون التجارة المصري وفق لنص المادة
وكما أكدت ذلك الفقرة " ... أن يطمب الصمح الواقي من اإلفالس... لكل تاجر ":عمى أنو

الثانية من المادة ذاتيا بقوليا التاجر الذي توقف عن دفع ديونو أن يطمب الصمح الواقي 
اليقبل طمب الصمح الواقي من  ": قت معمى أنو 726 من اإلفالس وأضافت المادة

 3حق مقرر لممدين التاجر دون غيره ىو"... اإلفالس إال إذا كان الطالب قد زاول التجارة
 :افتتاح إجراءات الصمح الواقي-  2

 يعد إجتماع الدائنين لمصمح في التسوية القضائية أول إجتماع يجمع بين دائنين ويتم
                                                 

1
 75ص - 2011- انجضائش – داس انخهذوَُح نهُشش وانتىصَغ – َظاو ا نتغىَح انمضائُح فٍ انماَىٌ انتجاسٌ انجضائشٌ – وهاب دًضج –

2
  50ص– 2007-تُشوخ  – يُشىساخ انذهثٍ انذمىلُح – أدكاو اإلفالط وانظهخ انىالٍ فٍ انتششَؼاخ انؼشتُح –عؼُذ َىعف انثغتاٍَ - 

3
  993 و4 ص– يشجغ عاتك – وهاب دًضج –



                                                تطثُك انظهخ فٍ انُظىص انخاطح انفظم انخاٍَ

 

33 

 

إلقفال كشف  ت ج أي خالل ثالثة أيام التالية من ق 314 استدعائيم بمقتضى المادة
أو كان ثمة نزاع ففي مدة ثالثة أيام من القرار الصادر من المحكمة ويقوم  1الديون 

ترسل  في الصحف المختصة باإلعالنات القانونية أو القاضي المنتدب بإخطارات تنشر
إلييم بصفة من طرف وكيل التفميسة ويجب أن يبين االستدعاء أن الجمعية تيدف إلى 

إبرام الصمح بين المدين ودائن يو إذا كان ىنا كإقتراح بالصمح فإذا لم يوجد تقوم الجمعية 
 بإثبات قيام اإلتحاد

 ويمتزم المدين بتنفيذ شروط الصمح الواقي أي الوفاء بالقدر الجديد لديونو ا في آجاليا- 
 .الجديدة طبقا لما اتفق عميو في عقد الصمح

اليجوز لممدين طمب الحصول عمى صمح جديد أثناء تنفيذ الصمح الواقي فالصمح عمى -
الصمح اليجوز وذلك لمحيمولة دون النزول عن الحد األدنى المقرر قانون لإلبراء من جزء 

 ترفق باالستدعاء خالصة موجزة لتقرير وكيل التفميسة بشأن الصمح ونص .من الديون
 2 مقترحات المدين ورأي المراقبين

 :المداولة والتصويت عمى الصمح-  3
بعد اإلنتياء من قبول وتحديد الدائنين المشتركين في إجراءات الصمح وتسمى جمعية 

 .الصمح
تنعقد برئاسة القاضي المكمف حيث يقوم بتعيين ميعادا إلجتماع الدائنين في ىيئة - 

التصوي ت عميو وترسل الدعوة  جمعية لممداولة في مقترحات الصمح ومناقشة شروطو أو
يجوز أن يأمر بنشر أو مؤقت  لحضور ىذا اإلجتماع إلى كل دائن قبل دينو نيائيا أو

 3ج ت ق من 314 الدعوة في صحيفة يومية وذلك طبقا لما نصت عميو المادة
 
 

                                                 
1

  71ص– 2005 – انجضائش – دَىاٌ انًطثىػاخ انجايؼُح   – 3 ط – اإلفالط وانتغىَح انمضائُح فٍ انماَىٌ انجضائشٌ – َادَح فضُم –
2

  84,83ص– 2013 – انجضائش –داس تهمُظ نهُشش – اإلفالط وانتغىَح انمضائُح –ششَمٍ َغشٍَ - 
3

 – جايؼح تاتُح – كهُح انذمىق – يزكشج نُُم شهادج انًاجُغتش  فٍ لاَىٌ األػًال – انظهخ انمضائٍ فٍ انتششَغ انجضائشٌ –انغؼُذ تىلشج - 

   48 ص – 2005
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: تصديق المحكمة عمى الصمح - 4

 التأكد المشرع ىذا التطبيق أراد صادقت المحكمة عميو وقد إذا إال الصمح إجراء مكنالي
وكذلك لمرعاة مصالح الدائنين الرافضين , من تطبيق القواعد المقررة قانونا لعقد الصمح 

 1 عمى جمستو حيث يمكن االحتجاج عمييم والغانيينلمصمح 
: نشر الحكم والطعن  – 5

 ويشمل اإلفالسينظم شير الحكم بالتصديق عمى الصمح بالكيفية التي يشير بيا الحكم 
الممخص عن السم المدين وموطنو ورقم قيده في  السجل التجاري  وتاريخ الحكم 

 القانونية اإلعالناتىم شروط الصمح وينشر في النشرة الرسمية  التصديق وممخص ال
لممكان الذي يقع  فيو مقر المحكمة وفي المكان التي توجد بو المؤسسات التجارية 

عالنوالخاصة بالمدين خالل خمسة عشر يوما من النطق بالحكم   2  أشير لمدة ثالثة وا 
 التصديق بالنسبة لمدائن آثار :رابع الفرع ال- 

يترتب عمى الصمح أن يسترد كل من الدائنين حقو في التنفيذ عمى أموال المدين إذ أن 
 ىال

 .يجوز ليم المطالبة إال بالقدر المتفق عميو في الصمح في المواعيد المحددة لو
 ورغم الصيغة .إفالس المدين ويمنع عمى الدائنين الذين يسري عمييم الصمح طمب شير

يسري إال عمى الدائنين  ت فمن الثابت أن الصمح ال من ق 471 العامة لنص المادة
 في التصويت عمى اشتركواالعاديين الذين نشأت ديونيم مثل تقديم طمب الصمح سواء 

 قضائية فجميع األحكامسواء وافقوا عمى الصمح أوئي في التشريع  الصمح أم لم يشتركوا أو
  .ىؤالء يمتنع عمييم طمب شير إفالس المدين

                                                 
1

  175 ص2010 – تُشوخ – يُشىساخ انذهثٍ انذمىلُح –انماَىٌ انتجاسٌ – يذًذ انغُذ انفمٍ –
2

 كهُح انذمىق وانؼهىو – لاَىٌ ػاو نألػًال – يزكشج نُُم شهادج انًاعتش – انظهخ انمضائٍ فٍ انتششَغ انتجاسٌ انجضائشٌ –تٍ رهُثح ػهٍ - 

  34 ص–وسلهح – جايؼح لاطذٌ يشتاح –انغُاعُح 
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 التجاري   في القانون حأثارا لصل :الثاني المطمب - 
اإلفالس بمجرد  حالة إنعقاد إلى القضائي المؤدي الصمح

اکتساب عدم التصديق قوة الشيء  المقضي فيو، وترد ىذه اآلثار إلى فكرتين أساسيتين 
األولى إن الصمح يترتب عميو إنتياء اإلفالس بالنسبة لمستقبل أي تاجر  ولو أثر رجعي 
،والثانية أن إنتياء اإلفالس يكون بالشروط المقررة في عقد الصمح والتي تضمنت من 

 .حال مفمس أجاال لموفاء بديون أو تنازال عن جزء منيا
دارتيا بعد أن انتيى غل يده  وعمى ىذا  األساس يعود المفمس إلى التصرف في أموالو وا 

بالتصديق عمى أن الصمح كما تتجمى جماعة الدائنين ويصبح من حق كل دائن أن 
يباشر دعاوی فردية لممطالبة بحقو الذي اقره لو عقد الصمح وبذلك تنتيي وظيفة وكيل 

 أموالو كذلك  تنتيي ميمة إلدارةالتفميسة نتيجة لحل جماعة الدائنين وعودة المفمس 
أثار القاضي المنتدب بعد صدور الحكم بالتصديق عمى الصمح، ومنو سنقوم بشرح 

 الصمح 
 حرية المفمس في استعادة نشاطو التجاري وحق التصرف في أموالو ال تعتبر حرية إن- 

 يخضع لمرقابة من أجل ضمان استبقاء ديون ألنو قانونية بأحكاممطمقة، بل ىي مقيدة 
يتحايل وييرب أموالو ويسبب أضرارا بيم،وكما يجوز ألي شخص إبرام  دائنية حتى ال

العقود مع المدين حتى في حالة عدم تنفيده لاللتزامات الواردة في عقد الصمح شريطة أال 
 .تنطوي ىاتو العقود عمى غش في حق الضامنين

 ولكن نتساءل ىل لمصمح اثر اتجاه األشخاص الممتزمين بالوفاء معا لمدين کالكفيل أو- 
الصمح  الصمح بالنسبة لممدين وآثار ؟ولإلجابة عن ىذا التساؤالت قمنا بذكر أثار الضامن

 .اتجاه األشخاص الممتزمين بالوفاء مع المدين وذلك في كل فرع عمى حدى
  مدين ى عاتق  المترتبة علاآلثار: االول  الفرع-
 المشرع المصري  متى انعقد الصمح وتم التصديق عمى عميو، يعود المفمس إلى إدارة أن

يبقى عالقا بو من تبعات اإلفالس،وسوى  أموالو والتصرف فييا والتقاضي بشأنيا ،وال
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يبقى  إلى أن يرد اعتباره، ويتمقى  حرمانو من حقوقو المدنية والسياسية،حيث ىذا األثر
المفمس األموال من أمين التفميسة بالحالة التي صارت إلييا،ومن ثم يستمر  تظالل 
أعمال والتصرفات التي أجراىا أمين التفميسة في حدود اختصاصو صحيحة وممزمة 

لممفمس، حيث كان أمين التفميسة يمثمو ويحممو حموال قانونية منتجة ألثاره نجد أنو يوجد 
يدل عمى أن التصديق القضائي يؤدي  ضمن نصوص قانون التجارة المصري الجديد ما

إلى زوال اآلثار التي تترتب عمى الحكم الصادر بافتتاح إجراءات الصمح،عالوة أن ميمة 
القاضي المشرف عمى الصمح تظمم وجوده حتى  يصدر الحكم بقفل إجراءات الصمح بعد 

 حيث يجوز لممحكمة أن تأمر بقفل إجراءات الصمح بصرف 1االنتياء من تنفيذ شروطو
 وعميو فانو ال يمكن النظر . لمرقيب بناء عمى تقرير من القاضي المشرفإجماليةمكافاة 

إلى القيود المقررة عمى حرية المدين في إدارة أموالو والتصرف فييا، أو وقف جميع 
جراءات التنفيذ الموجية لممدين  عدم جواز التمسك قبل الدائنين بقيد الرىون أو الدعاوى وا 

 وحقوق االمتياز
نما ينبغي  واالختصاص باعتبار قيود مؤقتة يجب زواليا بوجود التصديق عمى الصمح وا 

النظر إلييا عمى أساس رغبة المشرع في الحفاظ عمى الحالة المالية لممدين وعالقتو بدائيو 
كما ىي عميو وقت األمر بافتتاح إجراءات الصمح ويستمر ىذا الوضع بعد التصديق عمى 

وترجع لممدين بعد التصديق عمى الصمح ،كما ,الوضع حتى يمتزم المدين بتنفيذ شروطو 
  عميوأو إشراف دون رقابة أموالو إدارةرأيو أن حرية التصرف في 

تأمينا ويكون لو حق رىن محمو أو  رىنا تجاريا أوحيث يجوز لو أن يعقد صمحا - 
التجاري، ويقوم بأي تصرف ناقل لمممكية وان يعقد أي التزام ويكون لو الحق في اتيان 

وكذلك  نجد في التشريع الجزائري ,جميع التصرفات القانونية دون قيد عمى حرية في ذلك 
أن الصمح يعتبر منتج آلثار اتجاه الجميع،خاصة من ناحية انتياء اإلفالس واستعادة 

  إذ ال. المدين مركزه التجاري والتصرف في أموالو باستثناء الحقوق السياسية والمدنية
                                                 

1
  161ص – يشجغ عاتك –وهاب دًضج - 
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يستردىا المفمس إتباع إجراءات رد االعتبار وىذا ما ذىب إليو المشرع الجزائري في نص 
يرد االعتبار بقوة القانون  »  من القانون التجاري عمى أنوىالفقرة األولفي  358 المادة

لكل تاجر سواء كان شخص طبيعيا أو معنويا، أشير إفالسو أو قبل في الصمح القضائي 
 . « متى كان نقدا وفي كامل المبالغ المدين بيا من أصل ومصاريف

وليسترد المفمس اعتباره يجب أن يثبت استقامتو أو ىذا بان يفي بالمبالغ المترتبة عميو من 
يجوز أن يحصل  » من القانون التجاري عمى أنو 359 أصل الدين،و ذلك طبق لممادة

 « عمى رد اعتباره متى تبتت استقامتو
تزمين مع المدين  مللل االثار المترتبة:الثانيالفرع -

 الممتزمين لممدين كالكفيل ومن ىذه األشخاص الوفاء من قبل إبراموينشى الصمح عند 
  :اآلثار
الرجوع عمى الكفيل بالباقي من الدين في حالة حصولو عمى النصيب المقررلو في  -1

 . عقد الصمح
 
 الكفيل لكامل الدين  إرجاع- 2
 1يجوز لمكفيل في الحالة األولى أن يطالب المدين األصمي بما أداه عنو ال- 
أما في الحالة الثانية فمو الحق أن يطالب المدين بمقدار النصيب الذي كان لمدائن بعد -

أن حل مرحمة فيو، و عمى ىذا األساس يحرم الكفيل من الرجوع عمى المدين األصمي بما 
أوفاه زيادة عن النصيب المقرر لمدائن في عقد الصمح ،فمثال إذا كان مبمغ الدين ىو مائة 
نفاق الصمح حفظو إلى مبمغ ثمانون ألف دينار فالدائن لو الحق أن يطالب  ألف دينار وا 

 .الكفالء بمبمغ مائة ألف عاممة

                                                 
1

  2001 نثُاٌ –يُشىساخ انذهثٍ انذمىلُح – 1 ط– انىعُظ فٍ ششح انماَىٌ انتجاسٌ –ػضَض انؼكُهٍ - 
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 دينار  ألف مبمغ ثمانون أساس عمى إال  األصمييجوز لكفيل الرجوع عمى المدين  وال- 
 زائد عمى النصيب الحقيقي المقدر في ألنوام مبمغ عشرون دج فال يجوز لو الرجوع عميو 

 1عقد الصمح 
  القضائي بالنسبة لمدائنينحآثارا لصل: ثالث الفرع  ال- 

 اإلفالس عمى الصمح القضائي بالنسبة لمدائنين وبعد زوال حالة ةاآلثار المترتبمن أىم 
 تحديدا لدائنين الذين يسري عمييم الصمح وانحالل جماعة

 الدائنين المذين ينطبق عميهم الصمح  : أوال- 
بمجرد التصديق عمى الصمح تزول جميع اآلثار المترتبة عمى األمر بافتتاح إجراءات، 

فيعود لكل دائن حرية بعد أن كان محروما منيا، فيرفع الدعاوى واتخاذ اإلجراءات 
من قانون التجاري  330 التحفظية والتنفيذية عمى أموال المدين، وىذا طبقا النص المادة

    التصديق عمى  الصمح يجعميم لزما لكافة الدائنين سواء كان تقدمت حقو قيم  » الجزائري
يمكن االحتجاج بالصمح من  قبل الدائنين ذوي االمتياز والمرتينين   الهغير أنأم ال،

 الدائنين العاديين الذين نشئ حقيم أثناء مدة وألقبلعقاريا الذين لم يتنازلوا عن تأميناتيم 
 « التسوية القضائية أو اإلفالس

يجوز لمكفيل الرجوع عمى المدين األصمي إال عمى أساس مبمغ ثمانون ألف دينار،  ال- 
 الرجوع عميو ألنو زائد عمى النصيب الحقيقي المقدر في إليودج فال يجوز  20 أما مبمغ 

ويبرز حرمان الكفيل من حق الرجوع ىذا بما كان قد ترتب عمى ىذا الرجوع ,  عقد الصمح
من نقط المدين المزايا الصمح بطريقة غير مباشرة ىذا فضال عن أثر الصمح يسوي عمى 

 عندما إرادتو برفض بو قبل  إذاالجميع إال أن ىذا الحكم يبدو أنو صارما في حق الكفيل 
 . « معو الصمح واحتمال  إخالصو، مخاطر متحمال لتأجر الكفالة أعطى

 وىم الصمح، شروط عمييم تسري الذين الدائنين أن يتضح المادة النص خالل من- 
لم يشتركوا في  ألحكام اإلفالس ولو وفقا معادية ديونيم الذين تعتبر  الدائنين جميع
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أنو عمى الرغم من الصيغة العامة فإنيم تبث  أن  إال . إجراءاتو أولم يوافقوا عمى شروطو
ىذا الصمح ال يسري إال عمى الدائنين العاديين الذين نشأت ديونيم قبل تقديم طمب الصمح 

وصدور الحكم بافتتاح إجراءاتو، سواء من ىم من دعي لحضور جمعية الصمح ولم 
أو حضرىا، واشترك في إجراءات الصمح أولم يشترك، وافق عمى شروط الصمح  يحضر

 أولم يوافق عمييا
 أما الدائنون العاديون الذين نشأت ديونيم من بعد تقديم ىذا الطمب فإن الصمح ال   

 .ممتازا بالعودة إلى قواعد اإلفالس يسري عمييم، ويتحدد ما إذا كان الدائن عاديا أو
عادي، كأن  يسري إال إذا كان الدين عاديا، أما كان غير وكما سبقت بيانو  إن الصمح ال

اختصاص أو امتياز عام أو خاص فإن ىال يسري ،نظرا ألن  يكون مضمونا برىن أو
الضمان العيني المقرر لمدائن يعتبر وسيمة الستيفاء حقوقيم لممدين،فإذا امتدت فئة 

الدائنين الممتازين بالدائنين العاديين التي تقررت حقوقيم بموجب االتفاق الذي  تضمنو 
عقد الصمح، فإن تقرير الضمان العيني يصبح أمرا غير دين فيو 

واليسري الصمح كذلك في حق الدائنين  اليحمل أية قيمة قانونية لحقوق الدائنين الممتازين
اإلفالس  العاديين الذين نشأت ديونيم في أثناء مدة التفميسة، أي في الفترة مابين شير

 : والتصديق عمى الصمح وفي ىذا الصدد نميز بين طائفتين
يسري شروط الصمح عمى الدائنين الذين تعامموا مع المفمس  ال : الطائفة األولى- 

يترتب عمى غل اليد  شخصيا بعد إفالسو، وعمى الرغم من غل يده عن إدارة أموالو،إذ ال
عدم جواز االحتجاج بيا قبل جماعة الدائنين، فتظل ىذه   تصرفات المفمس  إنماأبطال

التصرفات صحيحة بين المفمس والدائن وتجوز مطالبة المفمس بتنفيذىا بعد انتياء 
 1التفميسة بالصمح أو االتحاد

الدائنون لمجماعة وىم الذين تعامموا مع الوكيل المتصرف القضائي  : الطائفة الثانية- 
  واستيفائياهديونالصمح القضائي والذين يحق ليم المطالبة بكامل  بعد شير اإلفالس أو
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يعتبر الوضع بالنسبة  من أموال التفميسة باألفضمية، عمى الدائنين المكونين لمجماعة، وال
  شروط الصمح الإن إذإلييم في حالة انتياء اإلفالس بالصمح واسترداد المدين ألمواليم 

 . تسري عمييم
 تفكك جماعة الدائنين :ثانيا- 

 تتكون جماعة الدائنين بحكم القانون، حيث نص سشيرا إلفالحکم  صدور عمى إثر
المشرع التجاري الجزائري، كما نص عمى توقيف جميع الدعاوى الشخصية وكذا 

وفي ذلك قبل , كان قد بدأ اإلجراءات الفردية من طرف الدائنين عمى أموال المدين ولو
الحكم بشير اإلفالس لمحفاظ عمى مبدأ المساواة بين الدائنين، أن المشرع ىذا  صدور

الوكيل المتصرف القضائي عوض عنيم،ألنو بحيث لو ترك ذلك لكل واحد منيم 
 . طريقة تمكنيم من حقيم وىذا ما قد يؤدي إلى اإلضرار ببقية الدائنينأيةالستعمموا  

 تتمثل في انحالل جماعة الدائنين أيضا بحكم أثارويترتب عمى الصمح القضائي - 
القانون االنتقاء الغاية من بقائيا فتفقد جماعة الدائنين شخصيتيا المعنوية وتحمل رابطة 

التي كانت تجمع بين الدائنين،ويرى اتجاه من الفقياء أن الدائنين تبقى مستمرة في الحفاظ 
 عمى شخصيتيا المعنوية بحسب تحقيق الغاية،وىو أن يحصل كل دائن

عمى الشركة التي  تحفظ شخصيتيا المعنوية بعد انحالليا بالقدر  عمى حصتو،وذلك قياسا
من قانون تجاري  355 ذىب إليو المشرع الجزائري في المادة الالزم لمتصفية،وىذا ما ما

 1جزائري
انقضاء لصمح   :الرابع الفرع - 

الصمح باعتباره عقد ممزم لجانبين فانو كسائر العقود ينقضي دائما بالفسخ أو بالبطالن 
 .وفقا لمقواعد العامة

  الصمح  بالبطالنانقضاء :أوال
 .من قتج 342و 341 اعتبر المشرع الصمح باطال فقط لمسببين المذكورين في المادتين
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الحكم عمى المفمس بعقوبة اإلفالس بالتدليس بعد التصديق عمى الصمح ويقع ىذا  -
البطالن بقوة القانون ويجوز لممحكمة أن تتخذ التدابير التحفظية التي تراىا ويوقف العمل 

 بيذه التدابير أمر أو حكم باإلعفاء من التيمة
 حكم هيصدر بشأنظيور غش من المفمس بعد التصديق عمى الصمح حتى ولو لم - 

اإلدانة باإلفالس بالتدليس كقيام المفمس بإخفاء بعض أموالو إلليام الدائنين بكثرة عددىم 
يدر عمييم إال   أن بيع أموالو الالعتقادىمأو تضخم ديونيم مما يجعميم يمنحونو الصمح 

 .لم يتم الصمح أن صبة أقل مما لو
عميو من ديون أو إذا انعدم  فإذا وقع الغش بصورة أخرى كأن يخفي المفمس بعض ما

عمى المفمس إظيار بعض أموالو وىو معتقد بأنيم لزم بيا فال ىل سوء القصد كما إذا س
 . ببطالن الصمحميجوزا لحك

إنقضاء الصمح بالفسخ  :ثانيا- 
منقتج إلى أنو إذاتخمف  340 أخضع المشرع فسخ الصمح لمقواعد العامة فذىبت المادة

 المفمس عن تنفيذ التزاماتو التي تم اإلتفاق عمييا فيعقد الصمح كاإلمتاع عن دفع أقساط
الدين عند حمول أجميا جاز لكل دائن أن يطمب التنفيذ العيني أوالفسخ ومتى قضت 

الصمح بالنسبة لكل الدائنين وليسمط البال فسخ فقط ألن الصمح  المحكمة بالفسخ انيار
كما اليجوز لممحكمة أن تقضي من  .قابل لمتجزئة أما أن يظل برمتو أو ينيار برمتو غير

 فميا أن تمنح المدين ميمة الوفاء وليا أن ترفض الفسخ متى  .تمقاء نفسيا بفسخ الصمح
 1يتضح ليا أن المدين قائم عمى تنفيذ شروط الصمح

 الفسخ البطالن أو آثار :ثالثا- 
تبعث التفميسة بانييار الصمح بغير حاجة إلى صدورحكم جديد بشير اإلفالس فيعود غل 
يد المفمس عن إدارة أموالو والتصرف فييا ويمتنع عن الدائنين حتى رفع الدعاوى واتخاذ 

اإلجراءات االنفرادية بعد أن استردوا ىذا الحق بوقوع الصمح ويجب عمى محكمة اإلفالس 
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بمجرد اإلطالع  عمى الحكم الصادر بإدانة المفمس في جريمة اإلفالس بالتدليس أوبمجرد 
النطق بحكم بطالن الصمح أوفسخو أن تعين مأمورا لمتفميسة أو وكيال أو أكثر عن 

 .الدائنين
ذا  بطالو إعادة تحقيق الديون التي سبق تحقيقيا وتأييدىا، وا  واليترتب عمى فسخ الصمح أوا 

إلى صمح جديد لممداولة  تسير  الصمح بالفسخ وأعيد فتح التفميسة فإنيا  انيار
 .ىذا اإلجتماع الدائنون األقدمون والجدد إذا تحققت ديونيم ويحضر فيأمرالصمح 

 جديدمتىكان إذا انيارالصمح بالبطالن فالكل مجمع عمى أنو سبيإل لىع م لصمح أما
سببا لبطالن صدور حكم عمى المفمس باإلدانة في جريمة اإلفالس بالتدليس أوكان 

البطالن سببا لغش ألن ىذا الحكم مانع من وقوع الصمح 
1 

 :خالصة الفصل التاني  -
ان عقد الصمح عقد يتنازل فيو الطرفان فيو وبالتراضي عن بعض من حقيما ،الحظنا 
جانب من العدل اذا ان التنازل يكون مت الخصمين معا ،كما انو ينصب عمى الجزء 
وليس الكل ، وليس شرطا ان تكون النسب متساوية مادام الصمح يتوقف اساسا عمى 

 رضا الطرفين 
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من خالل دراستنا لموضوع الصمح في التشريع الجزائري ارتأينا ان القانون   

 الجزائري لم يعطي تعريف واضح وصريح لمصمح وعميه كان هناك نظرة شاممة حول 

 وبعض تطبيقاتو في النصوص الخاصة  وخالل اإلداريةالصمح في المنازعات  الموضوع 

:  مجموعة من النتائج التي نذكرىا تالياإلىدراستنا توصمنا 

 يقام إن وأجاز الصمح  إلجراء المشرع الجزائري أصاب حين لم يحدد ميعاد إن 

 الصمح في أي مدة تكون الخصومة مازاالت قائمة

 تتم بمحضر صمح مصادق عميو حتى يعتبر سندا إن نجاح عممية الصمح البد إن 

 تنفيذيا 

 الصمح يقوم بالمصمحة لكل األطراف وذلك بخفض التكاليف والجيود المبذولة إن 

 يخفف من إذاكم يقوم باختزال الوقت ويعود بالفائدة عمى القضاء , في الخصومة  

 كمية الضغط جراء كثرة القضايا 

  من خالل ىذه الدراسة، أي الصمح القضائي تقرر من أجل حماية المدين حسن

النية الذي توقف عند فع ديونو التجارية، حيث يسعى إلى إيجاد ووسيمة أحسن 

 إضرارليتفادى شير إفالسو وما ينجز عن ذلك من 
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  لم يعطي المشرع التجاري الجزائري بتعريف الصمح القضائي ولم يتطرق المشرع

أيضا إلى جميع أنواع الصمح مقارنة بالتشريعات األخرى الصمح الواقي من 

 اإلفالس 

 بين الزوجين لإلصالح عدة محاوالت بإجراء ممزم األسري القاضي في الصمح إن  

  المدة الذي قام بتحديدىا المشرع ىي نفسيا مدة العدة وان ارجع الزوج زوجتو نكون

 بصدد حق الرجعة 

: االقترحات - 

 ربما تفيد االقتراحات مجموعة من بإعطاء مجموعة من النتائج سنقوم إلىبعد طرحنا 

: المكتبة القانونية 

  لممجتمع إصالح لموضوع الصمح لما لو أكثر أىمية إعطاءالبد لممشرع 

 لحل النزعات األخرىولمنفوس كم ينقص من التكمفة التي تستدعييا الطرق 

  اإلدارية

  إجباريكما انو من المستحسن جعل حضور المتخاصمين لجمسة الصمح  

  إجراءاتو حول موضوع الصمح وعدم استصغار أكثراجتياد القضائي  

  وضع لجنة خاصة عند مباشرة الصمح القضائي بين المدين والدائن 
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  لتجار المدنين وذلك لتطبيق الصمح بسالسة وضمان حقوق إعاناتوضع 

 وان المدين تحث طائمة اإلفالس تؤسس لجنة تثبث  إن شريطة الدائنين

  اإلفالس

  تيتم بقضايا الصمح عند قيام الطالق وذلك لتفادي التفكك أسريةتعين لجنة 

  األفراد وضياع األسري

 دون األسري مفادىا النصح أفراد بإدخال األسري محاوالت الصمح إجراء 

  المشروعية بمبدأالمساس 

 يعد الصمح من انجح الطرق البديمة لحل النزاعات في كافة المجاالت سواء العامة أخير

 قانونية ودينية أىمية في المجتمع الجزائري لمل لو من ثقافتووجب تكريس , الخاصة  أو

.ونفسية   
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 ر مــلخص مذكزة  الماست

 استحدثو حين وذلك ، الجزائري التشريع في اإلداري الصمح لتطور ىامة مكانة الجزائري المشرع أولى
 يونيو8 في المؤرخ أوت 18 في المؤرخ   66/154 رقم القانون بموجب اإلدارية  النزاعاتللح كإجراء

حالل التظمم بإلغاء وذلك 3 مكرر 169 المادة وبالتحديد المعدل المدنية باإلجراءات المتعمق 1966  وا 
 .وجوبي كإجراء فقط القضائي بالمجمس اإلدارية الغرفة مستوى عمى اإلداري الصمح

 نفس من 974 المادة09-08 رقم واإلدارية المدنية اإلجراءات قانون في الصمح إجراء المشرع كرس كما
 القانون عميو كان لما خالف فقط الكامل القضاء مادة في الجوازي بالطابع خصو ولكن القانون
 من رغبة القانون نفس من 993 المادة غاية إلى 990 من المواد ضمن أيضا ذكره جاء وكما ، القديم

 اختصاصا اإلداري الصمح يعتبر وال ، اإلدارية النزاعات لحل الصمح نحو المبادرة طبيعة إلثراء المشرع
 ويكون اختصاصاتيا ضمن تدخل التي بالمنازعات مرتبطا يبقى بل اإلدارية المحاكم عن ومستقال عاما
لقد نظم التشريع الجزائري وبالموازاة مع القانون المدني نظام الصمح وذلك  , أماميا ترفع لدعوى نتيجة

بغية تحقيق اإلصالح القضائي المنشود وتجسيد الشفافية والسرعة في معالجة القضايا المطروحة سواء 
 . أمام القضاء اإلداري أو القضاء العادي  

 .تفاق األطرافا ، حسم النزاع ال ، الطرق البديمة  ، اإلداري الصمح : المفتاحية الكممات

The Algerian legislator attached an important place to the development of 

administrative conciliation in Algerian legislation, when he introduced it as 

a procedure for resolving administrative disputes under Law No. 66/154 of 

August 18 of June 8, 1966 relating to the amended civil procedures, 

specifically Article 169 bis 3 by canceling the grievance and replacing the. 

The legislator also enshrined the conciliation procedure in the Civil and 

Administrative Procedures Law No. 08-09, Article 974 of the same law, but 

he singled it out with the passport nature in the article of the full judiciary 

only, contrary to what was the law 

The old one, and as it was also mentioned in Articles 990 to Article 993 of 

the same law, is the desire of the ordinary. 
Keywords: administrative compromise, alternative methods, dispute 

resolution, agreement of the parties 


