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المصالحة في جرائـ التيرب الضريبي

وفقا ألحكاـ القانوف19لسنة2001وتعديبلتة،بشاف الضريبة العامة عمى المبيعات

لمباحث :محمد سعيد سيؼ المخبلفي

2

3

المقدمة
تمثؿ الضرائب بصفة عامة رافدا ىاما في موازنات الدوؿ وبخاصة في دولة كاليمف تعاني مف

شحو الموارد بحيث تتضاعؼ أىمية الضرائب كمورد رئيس تعوؿ عميو الدولة في تمويؿ العجػز
في الموازنة العامة وسد النفقات البلزمة لتنمية المجتمع واشباع حاجياتو المتنوعة.

وبغرض تدعيـ ىيكمة البناء الضريبي وضماف توازنو وموضوعيتو  ,جاء صدور القانوف رقـ

( )19لسنة2001ـ لفرض الضريبة العامة عمى المبيعات،والتي فرضت نفسيا في واقع األمر
عمى النظاـ الضريبي اليمني باعتبار قدرتيا عمى النفاذ إلى الطاقة الضريبية الفعمية إلى جانب
تمتعيا بالعديد مف المزايا و اتساع أىدافيا الرامية لبلنتعاش االقتصادي والتنمية االجتماعية

بصفو عامو.

ومما الشؾ فيو أف التيرب الضريبي بمثابة إجياض لمقانوف الضريبي وحائبل دوف تحقيؽ

األىداؼ المرجوة مف ىذا القانوف .وتأكيدا عمى خطورتو فقد افرد قانوف الضريبة العامة عمى

المبيعات مجموعة مف النصوص الجنائية التي تنصب عمى تجريـ عديد مف األفعاؿ باعتبارىا

تمثؿ جريمة تيرب ضريبي تستتبع مسئولية مرتكبيا ومف ثـ توقيع العقوبة المقررة عميو.

ولئف كاف األصؿ ىواف اقتضاء الدولة لحقيا في العقاب ال يكوف إال مف خبلؿ الدعوي الجزائية

والسير فييا إلى أف تحصؿ عمى حكـ تنفذ بمقتضاه العقاب عمى المحكوـ عميو باإلدانة ،وىو ما

يعد الوسيمة الطبيعية التي تنقضي بيا الدعوى الجزائية بوجو عاـ .فقد أجاز قانوف الضريبة
العامة عمى المبيعات المصالحة كسبب خاص النقضاء الدعوى الجزائية الناشئة عف جرائـ

التيرب الضريبي ،وىو توجو تشريعي مافتئ يتدعـ مف قانوف إلى آخر في المجاؿ الجبائي

خصوصا ،عمى أساس أف المصالحو تمثؿ وسيمة ناجعة لمحصوؿ عمى الضريبة المستحقة  ،يتـ
مف خبلليا تفادي طوؿ اإلجراءات القضائية وتعقيداتيا،بما يترتب عف ذلؾ مف مساس بحقوؽ

الخزينة العامة وعدـ رفدىا بالموارد الضريبية بأسرع وقت ممكف .عبلوة عمى أنيا توفر مورداً

مالياً إضافي لمخزينة العامة ،يتمثؿ في المقابؿ المادي الذي تقوـ عميو المصالحة بما في ذلؾ
مف منفعة عامة تعود عمى المجتمع ككؿ.

وانطبلقا مف ذلؾ ،جاء ىذا البحث ليسمط الضوء عمى موضوع المصالحة مف خبلؿ التحميؿ

العممي لؤلحكاـ الواردة في النظاـ القانوني الخاص بالضريبة العامة عمى المبيعات الى جانب
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التعرض لبعض األنظمة التشريعية المقارنة والمواقؼ الفقيية والقضائية في ىذا الخصوص
الستقراء واستنباط األحكاـ المتعمقة بقياـ المصالحة واآلثار المترتبة عمييا .

وقد بدت لنا أىميتو العممية في غايتو المتمثمة في تقييـ نظاـ المصالحة وبياف مدى صبلحيتو

لتحقيؽ األىداؼ المرجوة منو إلى جانب السعي لكشؼ أوجو النقص متى ما وجد ومحاولة تحديد
كيفية معالجتو.

وىذا ما عزمنا عمى تحقيقو والمضي فيو بمشيئة اهلل تعالى وفؽ خطو تقوـ عمى التقسيـ الثنائي

لمبحثيف رئيسيف يعقبيا خاتمة تتضمف أىـ النتائج والتوصيات التي خمص إلييا البحث .
ويتحدد ىيكميا التفصيمي كما يمي:
المبحث األول :الشروط الواجب توافرها في المصالحة
المطمب األول :محل المصالحة وأطرافها

الفرع األول :الشروط المتعمقة بمحل المصالحة

الفرع الثاني  :الشروط المتعمقة بأطراف المصالحة

المطمب الثاني :ميعاد المصالحة ومقابمها

الفرع األول  :الشروط المتعمقة بميعاد المصالحة

الفرع الثاني  :الشروط المتعمقة بمقابل المصالحة

المبحث الثالث  :آثار المصـالحة

المطمب األول  :سقوط الدعوى الجزائية

الفرع األول  :إجراء المصالحة قبل رفع الدعوى

الفرع الثاني  :إجراء المصالحة بعد رفع الدعوى

المطمب الثاني  :إلغاء آثار الدعوى الجزائية
الفرع األول  :إلغاء العقوبة

الفرع الثاني  :إلغاء اآلثار األخرى لمحكم
المبحث األول

الشروط الواجب توافرها في المصالحة

تنص المادة( )48مف قانوف الضريبة العامة عمى المبيعات ،عمى انو:
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"لموزير أو مف يفوضو عقد المصالحة في جرائـ التيرب مف الضريبة وذلؾ قبؿ صدور حكـ

قطعي في الدعوى ويترتب عمى المصالحة سقوط الدعوى الجزائية ووقؼ السير بإجراءاتيا والغاء
ما يترتب عمى ذلؾ مف أثار.

كما يجوز لموزير أو مف يفوضو التصالح بعد صدور الحكـ وقبؿ صيرورتو باتا".
القانوف

()1

مف خبلؿ تحميؿ ىذا النص  ،وما تـ تفسيره في المادة المقابمة مف البلئحة التنفيذية ليذا
()2

نستخمص بأنو يتعيف لممصالحة االستجابة لشروط معينة مف حيث محميا وأطرافيا

وميعادىا ومقابميا.

وسنعرض لذلؾ تباعاً في ىذا المبحث مع بياف اإلشكاالت التي تعرض في ىذا الصدد،

وذلؾ في مطمبيف عمى النحو التالي:

المطمب األول :محل المصالحة وأطرافها
يمزـ لتحقؽ المصالحة توافر شروط معينة يتعمؽ بعضيا بمحؿ المصالحة وبعضيا يتعمؽ

بأطراؼ ىذه المصالحة ،وىذا ما سوؼ نتناولو في ىذا المطمب كبل عمى حده ،مف خبلؿ الفرعيف

التالييف:

) )1مف التشريعات المقارنة التي أخذت بنظاـ التصالح ،يراجع مف  :القانوف المصري ،رقـ ( )11لسنة 1991وتعديبلتو
بشأف الضريبة العامة عمى المبيعات ،المادة ( ،. )45القانوف األردني رقـ ( )6لسنة  ،1994وتعديبلتو بشأف الضريبة
العامة عمى المبيعات المادة ( ،.)45القانوف السوداني رقـ ( )23لسنة  2001وتعديبلتو ،بشأف الضريبة عمى القيمة
المضافة ،المادة ( ،.)49القانوف التونسي عدد ( )82لسنة  ،2000المتعمؽ بإصدار مجمة الحقوؽ واإلجراءات
الجبائية،الفصؿ(،.)78وايضا في المجاؿ الجمركي :القانوف الجزائري،رقـ ( 79ػ  )7لسنة  ،1979المتضمف قانوف
الجمارؾ المعدؿ والمتمـ ،المادة ( ، )265قانوف الجمارؾ الموحد لدوؿ مجمس التعاوف الخميجي ،رقـ ( )10لسنة
 ،2003المادة (،. )151قانوف الجمارؾ السوري،رقـ()9لسنة،1975المادة( ،.)204وفي عرض موقؼ التشريع الفرنسي
ػ والذي يعد المصدر التاريخي لمكثير مف أحكاـ التشريعات العربية ػ يراجع:
R. Merle, A. Vitu: Traite de Procedure penal, 1979,p 73-74.
) )2المادة ( )97مف البلئحة التنفيذية ،وقد نصت عمى انو":يفوض رئيس المصمحة في التصالح في جرائـ التيرب مف
الضريبة المنصوص عمييا في المادة ( )45مف القانوف قبؿ صدور حكـ قطعي في الدعوى وذلؾ مقابؿ:
 -1سداد كامؿ الضريبة المستحقة مع الغرامات القانونية .
 -2سداد المبالغ اإلضافية المستحقة بواقع ( )%1مف الضريبة غير المدفوعة وفقاً لحكـ المادة ( )33مف القانوف.
 -3أداء تعويض لممصمحة ال يقؿ عف ( )50.000خمسيف ألؼ لاير وال يزيد عف ( )500.000خمسمائة ألؼ لاير.
وال يجوز التصالح بعد صدور الحكـ وقبؿ صيرورتو باتاً إال بإذف مف وزير المالية  ،ويترتب عمى التصالح سقوط الدعوى
الجنائية والغاء ما يترتب عمييا مف آثار ،".يراجع :قرار وزير المالية رقـ ( )1لسنة  ،2006بالبلئحة التنفيذية لقانوف
الضريبة العامة عمى المبيعات رقـ ( )19لسنة 2001ـ وتعديبلتو.
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الفرع األول :الشروط المتعمقة بمحل المصالحة
لما كانت المصالحة ال تعد سبباً عاماً مف أسباب انقضاء الدعوى الجزائية في جميع

الجرائـ ،وانما ىي سبباً خاصا ببعض الجرائـ ،فإف أوؿ ما يجب التحقؽ منو لقياـ المصالحة ىو
أف تكوف متعمقة بجريمة مف الجرائـ التي أجاز المشرع المصالحة فييا.

وكما ىو واضح مف نص المادة ( ،)48فإف القانوف محؿ الدراسة قد جعؿ مف المصالحة مبدأ

عاـ في جميع جرائـ التيرب الضريبي الواردة في المادة ( )45مف ذات القانوف؛ وىي:
أ -عدـ التقدـ لممصمحة لمتسجيؿ في المواعيد المحددة.

ب-بيع السمعة أو الخدمات الخاضعة لمضريبة دوف اإلقرار عنيا وأداء الضريبة المستحقة
عمييا أو تقديـ اإلقرار مع إغفاؿ أو إخفاء بعض الوقائع.

ج -خصـ الضريبة كميا أو جزئيا بصورة مخالفة ألحكاـ ىذا القانوف.
د -تقديـ مستندات أو وثائؽ أو سجبلت مزورة أو مصطنعة أو بيانات غير صحيحة لمتيرب
مف دفع الضريبة أو استردادىا كميا أو جزئيا دوف وجو حؽ.

ىػ-تقديـ إق اررات بالمبيعات وتبيف أف فييا نقص يتجاوز()%10عشرة في المائة مف القيمة
الحقيقة لممبيعات.

و -ظيور نقص أو زيادة في السمع المودعة في المناطؽ واألسواؽ الحرة يتجاوز(.)%10
ز -عدـ مسؾ السجبلت المحاسبية أو عدـ تقديميا أو عدـ إصدار المسجؿ فواتير بيع عف
مبيعاتو مف السمع والخدمات الخاضعة لمضريبة أو إصدار فواتير غير حقيقية.

ح -عدـ إقرار المسجؿ عف السمع والخدمات التي استفاد منيا في أغراض خاصة أو
شخصية بقيمة تتجاوز مائتيف ألؼ لاير.

ط -إصدار غير المسجؿ لفواتير بيع محممة بالضريبة.
ي -حيازة السمع الخاضعة لمضريبة بقصد االتجار مع عممو بأنيا ميربة مف الضريبة.

ؾ -وضع أو استعماؿ عبلمات أو بندروؿ أو أختاـ مصطنعة لمتيرب مف الضريبة أو باع
أي طابع بندروؿ سبؽ استعمالو.

ؿ -التصرؼ في أي مف السمع المعفاة مف الضريبة أو استعماليا في غير الغرض الذي
أعفيت مف أجمة بصورة مخالفة ألحكاـ ىذا القانوف.

ـ -عدـ االحتفاظ بالفواتير والسجبلت المحاسبية وفقا لممادة()54مف ىذا القانوف.

ف-إتبلؼ الفواتير والسجبلت المحاسبية بصورة متعمدة قبؿ انقضاء المدة المحددة.

س -أعطى خطيا أي جواب كاذب عمى أي سؤاؿ أو طمب وجو إليو بقصد التخمص مف

دفع الضريبة كميا أو جزئيا.

7

ىذا إلى جانب اشتماؿ المصالحة لجريمة تيريب البضائع المستوردة الخاضعة لضريبة

المبيعات  ،وذلؾ باعتبارىا مف ضمف جرائـ التيرب الضريبي ،بحسب مقتضى نص المادتيف

( )53 ،52مف ىذا القانوف(.)1

واف كاف المسمؾ األصح واألصمح ،ىو إخضاع ىذه الصورة اإلجرامية األخيرة ألحكاـ

القانوف الجمركي الخاصة بالشأف الجنائي ،عمى نحو األسباب التي ألجميا قضى ذات القانوف
()2

بتحصيؿ الضريبة المستحقة عمى البضائع المستوردة بنفس طريقة تحصيؿ الرسوـ الجمركية

ذلؾ أف شدة التداخؿ ما بيف الرسـ الجمركي والضريبة العامة عمى المبيعات بالنسبة لعممية

االستيراد ال تثير إشكاالت عممية بالنسبة لعممية التحصيؿ فحسب ،دوف أف تعرض ىذه

اإلشكاالت في المسائؿ الجنائية ،األمر الذي يقتضي أيضاً إعماؿ األحكاـ الجزائية الواردة في

الق انوف الجمركي بشأف المساءلة الجنائية عف تمؾ الصورة اإلجرامية  ،باعتبار أف القانوف
الجمركي يعد في ىذا المجاؿ بمثابة القانوف العاـ ،والذي تختص اإلدارة القائمة عمى تطبيقو

بتحري ومتابعة جرائـ التيريب بصفة عامة ()3؛ إلى جانب كونيا مخولة في ىذا المجاؿ بإنياء
النزاع بشأف ىذه الجرائـ عف طريؽ المصالحة

()4

ومف ثـ فإف وجود نص جنائي خاص يقوـ عمى

أساس تفريد تمؾ الجريمة مع وحدة النسؽ اإلجرامي يشكؿ إخبلال بمبدأ التكامؿ الواجب لؤلنظمة
الجزائية في المجاؿ الجبائي  .بما في ذلؾ نظاـ المصالحة الجزائية والذي تظؿ غايتو حماية

حقوؽ الخزينة العامة سواء في المجاؿ الضريبي أو المجاؿ الجمركي.

في حيف تظؿ ابرز مقتضيات ذلؾ ،تفادي قياـ حالة التعدد بوجو عاـ ،التي ما فتئت تثير
()5

الخبلؼ بشأنيا عمى المستوييف الفقيي والقضائي

وليذا نجد أف العديد مف القوانيف المقارنة

تقضي بإخضاع الصورة اإلجرامية المماثمة لؤلحكاـ الجزائية الواردة في القانوف الجمركي ،مثاؿ

) )1حيث نصت المادة ( )52عمى أنو" :مع عدـ اإلخبلؿ بأية عقوبة في القوانيف األخرى تسري أحكاـ ىذا القانوف عمى
البضائع الواردة بطريؽ التيريب أو ما في حكمو أو المرتكب بشأنيا إحدى المخالفات الجمركية المنصوص عمييا في
قانوف الجمارؾ والتي ينتج عنيا ضياع في الضريبة ويطبؽ عمييا العقوبات المنصوص عمييا في ىذا القانوف  ،بينما
أوردت المادة ( )53النص عمى أنو "مع عدـ اإلخبلؿ بالعقوبات المنصوص عمييا في المادة ( )46مف ىذا القانوف ...
المادة " ويقصد بذلؾ المادة الخاصة بعقوبة جرائـ التيرب ،ولنا عودة لمحديث عف ىذه المواد في مواضع الحقو مف ىذا
البحث.
) )2ينظر :المادة (/5ج) بشأف استحقاؽ الضريبة ،وأيضاً المادة (/34أ) بشأف تحصيؿ الضريبة عمى السمع والخدمات
المستوردة .
) )3ينظر المواد (مف  )205-186مف قانوف الجمارؾ اليمني رقـ ( )14لسنة 1990ـ.
) )4منظمة بالمواد ( )209 ،208 ،207مف القانوف الجمركي السالؼ اإلشارة .
) )5لمتفاصيؿ يراجع :كماؿ حمدي ،جريمة التيريب الجمركي ،اإلسكندرية  ،منشأة المعارؼ  ،2004 ،ص.79 -76
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()1

ما أورده القانوف الجزائري بشأف الرسـ عمى القيمة المضافة

في المادة ( )150حيث نصت

عمى أنو" :في مجاؿ االستيراد والتصدير ،تطبؽ عقوبات عمى المخالفات لؤلحكاـ المتعمقة بالرسـ

عمى القيمة المضافة وتجرى المبلحقات وتحاؿ القضايا عمى الييئات المختصة وتصدر أحكاـ

فييا كما في مجاؿ المخالفات الجمركية ،مف قبؿ المحاكـ المختصة في ىذا المجاؿ" .
()2

وبنحو ذلؾ سمؾ القانوف المغربي بشأف الضريبة عمى القيمة المضافة

مع تنصيصو عمى

المصالحة بيذا الشأف ،باعتبارىا مف أبرز المسائؿ المرتبطة بالمساءلة الجنائية عف الجرائـ

الضريبية ،حيث نصت المادة ( )62مف ىذا القانوف  ،عمى أنو" :تصفى الضريبة وتستوفي
وتثبت المخالفات ويعاقب عمييا وتجرى المتابعات وتقاـ الدعاوى وتبحث ويحكـ فييا كما ىو

الشأف فيما يتعمؽ بالرسوـ الجمركية أماـ المحاكـ المختصة في ىذا الميداف وتوزع حصيمة
الغرامات والمصالحات عمى غرار ما يقع في الميداف الجمركي ".

()3

الفرع الثاني  :الشروط المتعمقة بأطراف المصالحة
بالنظر عمى عموـ نص المادة ( ، )48فإنو يجوز لئلدارة الضريبية المصالحة بشأف جرائـ

التيرب الضريبي بصرؼ النظر أكاف ذلؾ بعرض التصالح بداية عمى الشخص المسئوؿ عف
الجريمة  ،وقبوؿ ىذا األخير بذلؾ أو بقوؿ اإلدارة الضريبية عمى طمب التصالح المقدـ مف

طرفو.

ففي الواقع العممي يتوقؼ إجراء المصالحة عمى ما يقرره المتيـ أو المداف بالجريمة ،غير أف

المصالحة ال تعد حقاً بحيث تمتزـ اإلدارة بقبوليا بناء عمى طمبو .كما أنيا في المقابؿ ال تممؾ

أف تفرض المصالحة بقرار منيا ومف ذلؾ جاء معنى أف المصالحة ال تتحقؽ إال بتبلقي إرادة

طرفييا

()4

وىما الجية اإلدارية المختصة بإجراء المصالحة والشخص المتابع الرتكابو جريمة

التيرب الضريبي.

) )1القانوف رقـ ( )36-90المؤرخ في  31ديسمبر  ،1990المتضمف قانوف المالية لسنة 1991ـ .المادة ( )65منو ،بشأف
الرسـ عمى القيمة المضافة.
) )2القانوف رقـ ( )30.85الصادر بتنفيذيو الظيير الشريؼ رقـ(،)1.85.347بتأريخ  7ربيع االخر1406ىػ الموافؽ 20
ديسمبر1985ـ وتعديبلتو.
) )3يراجع أيضاً :المادة ( )50مف قانوف ضريبة المبيعات المصري ،.المادة ( )8/48مف القانوف المبناني رقـ ( )379لسنة
 2001وتعديبلتو ،بشأف الضريبة عمى القيمة المضافة ،.المادة ( )4/52مف قانوف الضريبة عمى القيمة المضافة
السوداني.
) )4أحمد فتحي سرور ،الجرائـ الضريبية ،القاىرة دار النيضة العربية ،1990 ،ص.259
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()1

فبالنسبة لطرفيا األوؿ :فإنو ووفقاً لنص المادة ( )48يختص وزير المالية

أو مف يفوضو

بإجراء المصالحة وبموجب المادة ( )97مف البلئحة التنفيذية  ،فإف إجراء ىذه المصالحة يكوف
مف اختصاص رئيس مصمحة الضرائب ،عمى أف يقيد ىذا االختصاص في حالة صدور حكـ

وقبؿ صيرورتو باتاً ،وذلؾ باشتراط صدور أذف بذلؾ مف وزير المالية وىي السمطة الممنوحة

لموزير بصفتو ال بشخصو .وىو ما ينطبؽ أيضاً عمى مف يفوضو  ،بحيث تسقط ىذه السمطة

لحظة سقوط الصفة.

كما أف التفويض المشار إليو في النص ىو تفويض وظيفي ،وصحة المصالحة مشروط ىنا

بمدى اختصاص ىذا الموظؼ بحيث تبطؿ المصالحة إذا ما أجراىا موظؼ غير مختص قانوناً

بذلؾ.

()2

كما نرى في ىذا الصدد ،بأنو ال يجوز لمف فوضو الوزير ،أف يفوض عنو في إجراء

المصالحة ،حتى مع تصديؽ الوزير عمى ذلؾ التفويض  ،وذلؾ تماشياً مع الطبيعة االستثنائية
لنظاـ المصالحة وما تقتضيو مف التزاـ بالضوابط القانونية المحاطة بيذا النظاـ فيما يتعمؽ

بسمطة إجراء المصالحة

.

والمستفاد مف صيغة النص الوارد في المادة ( )48ىو أف المصالحة أمر جوازي متروؾ

تقديره لمجية المختصة األمر الذي سعت بعض التشريعات إلى تأكيده بالنص عمى وجوب موافقة

الجية عمى طمب المصالحة لقياميا ،عمى أنيا ال تكوف ممزمة بالموافقة عمى ىذا الطمب أو بالرد

عميو بالسمب كما أف صمتيا في ىذا الشأف ال يعد حجة تحسب لصالح مقدـ الطمب عمى قبوليا
()3

لمتصالح

وىذا ما عبرت عنو المحكمة العميا الجزائرية بالقوؿ "انو استقر قضاء ىذه المحكمة

عمى أف المصالحة الجمركية ليست حقاً لمرتكب المخالفة ،وال ىو إجراء مسبؽ ممزـ إلدارة

الجمارؾ يتعيف عمييا إتباعو قبؿ رفع الدعوى إلى القضاء ،وانما ىي مكنة أجازىا المشرع إلدارة
) )1بحسب بياف المادة الثانية مف القانوف ،المتعمقة بالتعاريؼ.
) )2يراجع :محمدحكيـ حسيف  ،النظرية العامة لمصمح وتطبيقاتو في المواد الجنائية  ،دراسة مقارنة  ،القاىرة  ،دار الكتب
القانونية2005 ،ـ،ص ،.231صابر العياري ،الصمح في القانوف الجنائي االقتصادي ،رسالة لنيؿ شيادة ختـ الدروس،
المعيد األعمى لمقضاء ،تونس، 2002-2001 ،ص.72
) )3يراجع:
.

J . Grosclaud , P.Marchessoue: droit fiscal, editions Dalloz, Paris, 1998, p172

ومف التشريعات العربية التي أشارت إلى ذلؾ ،القانوف السوداني بشأف الضريبة عمى القيمة المضافة حيث ينص صراحة
عمى عدـ جواز فرض التصالح عمى مرتكب الجريمة  ،ينظر المادة (/49أ) مف ىذا القانوف ،والذي نجده في الواقع مف
أكثر القوانيف المقارنة اعتناءاً ببياف القواعد واإلجراءات بنظاـ المصالحة.

11

الجمارؾ تمنحيا متى رأت إلى األشخاص المبلحقيف الذيف يطمبونيا ضمف الشروط المحددة عف

طريؽ التنظيـ.

)1( .

وعمى أية حاؿ ،فإف ىذا األمر يثير التساؤؿ حوؿ مدى إمكانية الطعف في قرار اإلدارة

القاضي برفض المصالحة  ،والدفع بسبؽ قبوليا في حاالت مطابقة لمحالة التي تـ رفض
التصالح فييا.

والواقع أنو لـ يتـ التطرؽ إلى ىذه المسألة في مجمؿ التشريعات الجبائية الوطنية ،وكذلؾ

الحاؿ عمى الصعيد القضائي ػ بحسب اطبلعنا

()2

إال أننا وجدنا في نطاؽ القضاء المقارف ،حكـ يقضي في ىذا الصدد ،بما مضمونو بأنو ال يحؽ
ألي جية قضائية مراجعة اإلدارة في وزنيا لمناسبات قرارىا ومبلئمات إصداره ،وذلؾ عمى

اعتبار أف التصالح نظاماً قانونياً يدخؿ في نطاؽ المبلئمة التقديرية التي تممكيا اإلدارة مف حيث
()3

إبرامو واعماؿ آثاره حسبما تراه في ىي بغير معقب عمييا مف أي جية قضائية

وميما يكف األمر ،فإف إطبلؽ سمطة اإلدارة بيذا الخصوص ىو أمر غير مستساغ ،

ويتطمب تدخؿ تشريعي ،أقمو لرسـ طريؽ خاص لقبوؿ الطعف في الق اررات اإلدارية الصادرة بيذا

الشأ ف ،باعتبارىا ق اررات إدارية فردية يحؽ لممحكمة بسط رقابتيا عمييا مف خبلؿ دعوى تجاوز

السمطة واف كنا نحبذ تحويؿ ىذه السمطة إلى الييئة القضائية ممثمة بالنيابة العامة وبقضاء
الحكـ ،لما يفترض فييا مف الحياد والعدالة وعمى اعتبار أنيا تمارس اختصاصيا ضمف ضوابط

محدده ،تيدؼ في مجمميا إلى حماية الحريات والحقوؽ الفردية(.)4

وىذا ما نيجتو بعض التشريعات ،مف خبلؿ اشتراطيا موافقة النيابة العامة والقضاء المختص

لقياـ المصالحة(.)5

) )1القرار الصادر بتاريخ  30ديسمبر 1996ـ ،مشار إليو في  :أحسف بوسقيعو  ،المصالحة في المواد الجزائية بوجو عاـ
وفي المواد الجمركية بوجو خاص ،الطبعة الثانية ،الجزائر ،دار ىومو لمطباعة والنشر ،2005 ،ص.98
) )2األمر الذي يمكف إرجاعو إلى ندرة القضايا الضريبية في ساحة القضاء ،حيث تسوى النزاعات عمى مستوى المجاف
اإلدارية في الغالب األعـ.
) )3حكـ المحكمة اإلدارية العميا في مصر،طعف رقـ ( )663لسنة  13قضائية ،بتاريخ  ،1973/3/3مشار إليو في :مجدي
محب حافظ  ،جريمة التيريب الجمركي ،القاىرة ،دار الفكر الجامعي،19962 ،
ص.263
) )4لممزيد حوؿ الضماف القضائي في اإلجراءات ،يراجع :أحمد فتحي سرور ،الشرعية الدستورية وحقوؽ اإلنساف في
اإلجراءات الجزائية  ،طبعة معدلة  ،القاىرة  ،دار النيضة العربية 1995 ،ـ  ،ص 259ػ .263
) )5مشار إليو في  :عبدالفتاح مراد ، ،شرح جرائـ التيرب الضريبي ،اإلسكندرية  ،المكتب الجامعي الحديث ،دوف تاريخ
النشر ،ص.985
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وعوضا عف كؿ ذلؾ ،فإننا نميؿ أكثر إلى نزع السمطة التقديرية لئلدارة بخصوصو بشكؿ

كمي ،والنص عمى وجوب المصالحة بمجرد التقدـ بطمبيا بالتوازي مع الحسـ التشريعي لمحاالت
التي يحظر فييا التصالح ،وذلؾ بالنظر إلى الطبيعة القانونية لممصالحة  ،مف حيث كونيا إجراء

قانوني تتحدد أسسو وشروطو بموجب القانوف ،مف دوف تدخؿ مف طرفيو في تحديد أو تعديؿ
()1

الشروط أو اآلثار

وىنا إما أف يعبر المدعى عميو عف موافقتو بشروط المصالحة مف خبلؿ

الطمب فبل تممؾ اإلدارة سمطة الرفض لكونيا ػ وفقاً لذلؾ ػ ال تعد طرفاً فعمي في ىذا التصرؼ
القانوني أو أف يؤثر السير في الخصومة الجنائية إلى نيايتيا ،فتسير الدعوى في مسارىا

الطبيعي ،وىذا جؿ ما تقتضيو الطبيعة القانونية لممصالحة ،دوف أف يكوف ىناؾ محؿ إلعماؿ
اإلدارة سمطتيا في تقدير مبلئمة القبوؿ أو الرفض ،ويصبح منحيا مثؿ ىذه السمطة غير مبرر
ودونما معنى،عدا عف كونو تعبير عف عدـ االقتناع بفعمية المصالح التي ألجميا تـ سف ىذا

النظاـ .وبالتالي تـ منح اإلدارة ىذه السمطة لمتحقؽ مف قياـ المصمحة في كؿ حالة مف حاالت
المصالحة كؿ عمى حده .وىنا فإنو مف غير المعقوؿ سف نظاـ استثنائي يمثؿ خروجا عمى
القواعد العامة لمجرد الظف بوجود مصمحة مف وراء ذلؾ.وىو ما ينبغي تنزيو المشرع عنو حقيقة

وطالما أف المصالحة ػ وفؽ ما ىو مفترض ػ تتعمؽ بمصالح فعمية ال تقبؿ الشؾ ،فإف الرفض
يمثؿ إىدار لتمؾ المصالح ،فضبل عف أف القبوؿ الوجوبي بالمصالحة يوفر القناعة حوؿ نزاىة

ىذا األجراء ويبعد عنو شبية التحكـ.

ىذا بينما يتمثؿ طرفيا اآلخر في الشخص المعني بطمب المصالحة ،والذي يقع عمى عاتقو

الوفاء بااللتزامات الناشئة عف المصالحة .ويعود إليو في األصؿ اعتماد ىذا اإلجراء القانوني أو

السير في النزاع إلى نيايتو وىنا فإف نص المادة ( )48يأخذ مدلوالً واسعاً ليشمؿ كؿ شخص
يمكف مساءلتو عف الجريمة محؿ التصالح ،وال فرؽ في ذلؾ بيف الفاعؿ األصمي والمساىـ في

الجريمة

()2

وسواء أكاف ذلؾ الشخص شخصاً طبيعي أـ شخصاً اعتباري ،والذي تكوف المصالحة

بمعرفة ممثمة القانوني بالنسبة ليذا األخير.

) )1في ىذا المعنى :جبلؿ ثروت  ،نظـ اإلجراءات الجنائية ،اإلسكندرية ،دار الجامعة الجديدة ،2003 ،
 ،ص ،213ادوار غالي الذىبي ،دراسات في قانوف اإلجراءات الجزائية ،القاىرة  ،مكتبة غريب ،1977 ،
ص.55
) )2وىذا ما يؤكده مف ناحية أخرى نص المشرع في ىذا القانوف ،عمى اعتبار المساىمة الجنائية بصورىا المتمثمة في
التحريض واالتفاؽ والمساعدة ،بمثابة جريمة تيرب ضريبي  .وىي الجرائـ التي تشمميا المصالحة وفؽ ما أوضحنا في
السابؽ ،ينظر نص المادة (/45ع) بشأف جرائـ التيرب .
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إال أنو قد ثار خبلؼ فقيي بشأف جواز المصالحة بالنسبة لمشخص العائد الرتكاب الجريمة

حيث ذىب البعض إلى جواز المصالحة في حالة العود ،وذلؾ ألجؿ االستفادة مف المزايا التي
()1

تحققيا لمدولة إجماالً

بينما ذىب البعض اآلخر إلى حرماف الشخص العائد مف االنتفاع

بالمصالحة ،وذلؾ باعتبار أف حالة العود تعبر عف إصرار الشخص الرتكاب الجريمة مرة أخرى،

بحيث ال ينبغي أف يستفيد ىذا الشخص مف نظاـ المصالحة  ،تحقيقاً لمردع المطموب في ىذه
الجرائـ ،والذي يعود بمنفعة أكبر مف تمؾ المتمثمة في زيادة الموارد المالية  ،لما يتضمنو ىذا

المجاؿ مف اإلجراـ مف خطورة جسيمة عمى المصالح االقتصادية لمدولة(.)2

ومف جانبنا ،فإف االنقساـ عمى النحو المتقدـ ال يحوؿ دوف معالجة ىذه المسألة عمى أساس

توافقي ،والذي نستميمو في الواقع مف التنظيـ الخاص الوارد في القانوف محؿ الدراسة بشأف
عقوبة العود( ،)3والذي يقوـ عمى الممايزة في مدة العود ما بيف التكرار لممرة الثانية والتكرار بعد
()4

ذلؾ خبلؿ سنة

وذلؾ بحيث يمكف األخذ بيذه الممايزة أيضاً في نطاؽ المصالحة ،وتجسيد

ذلؾ مف خبلؿ مضاعفة مقابؿ المصالحة في حاؿ تكرار الجريمة لممرة الثانية  ،وحظر
المصالحة بعد ذلؾ.

وعمى كؿ حاؿ فإف عموـ نص المادة ( )48بيذا الخصوص ،يشمؿ كؿ شخص متابع

الرتكابو جريمة التيرب الضريبي ،وال محؿ لتخصيص النص ىنا مع إطبلؽ عبارتو طبقاً لمقاعدة

العامة في التفسير.

وبذا  ،فإنو ال يشترط لصحة المصالحة أف يكوف المتيـ مبتدئاً وليس عائد .إال أنو يشترط

بصفة عامة أف تتوافر لدى المتصالح معو األىمية الكاممة إلجراء المصالحة.

ووفقاً لما خمص إليو القضاء اإلداري المصري()5فإف األىمية المطموبة إلجراء المصالحة ىي

أىمية التصرؼ المنصوص عمييا في القانوف المدني ،وفي نطاؽ القانوف اليمني  ،فإف ىذه
))1أحمد سرور ،الجرائـ الضريبية ،..مرجع سابؽ ،ص.264
) )2محمود محمود مصطفى ،الجرائـ االقتصادية في القانوف المقارف،الطبعة الثانية،القاىرة ،مطبعة جامعة
القاىرة،1979،الجزء األوؿ ،مرجع سابؽ ،ص.124
) )3الفقرة (ب) مف المادة ( )46بشأف عقوبة جرائـ التيرب الضريبي.
) )4وىذا ما نجده في الواقع مقتبساً مف القانوف األردني بشأف الضريبة العامة عمى المبيعات ،يراجع المادة ( )35مف ىذا
القانوف بشأف عقوبة التيرب مف الضريبة.
) )5وقد استند في ذالؾ إلى ما مضمونو أف التصالح ال يحمؿ معنى التنازؿ مف جانب واحد أو التبرع أو التصرؼ دوف
مقابؿ وانما يقوـ عمى أساس المعاوضة ،حيث تنزؿ الدولة عف حؽ مقرر ليا ( تنفيذ العقوبة المقررة لمجريمة) بمقابؿ
معيف مف قبؿ مرتكب الجريمة ( التعويض المادي ) وىذا ما يستمزـ توافر أىمية التصرؼ تعوض في الحقوؽ التي
يشمميا التصالح .يراجع :الحكـ الصادر بتاريخ 1965/6/20ـ .مشار إليو في مجدي حافظ  ،مرجع سابؽ،
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األىمية تتوافر ببموغ الشخص خمس عشرة سنة كاممة وكاف متمتعاً بقواه العقمية رشيداً في
()1

تصرفاتو

ومتى كاف المتصالح معو كذلؾ فبل يثور أي إشكاؿ بخبلؼ ما إذا كاف فاقداً ليذه األىمية أو
()2

ناقصيا

فإنو يشترط أف يحؿ محمو في إجراء المصالحة ولي أو وصي طبقاً لمقواعد العامة

وفي ىذا الصدد  ،تجدر اإلشارة إلى أف بعض التشريعات

()4

()3

تشترط بأف يتضمف الصمح

اعتراؼ المتصالح معو بارتكاب الجريمة ،وتتكشؼ أىمية البحث في ىذه المسألة في حاؿ طمب

التصالح مف قبؿ الشخص المعني بذلؾ ومف دوف إتمامو ألي سبب كاف ،بحيث يثور السؤاؿ
حوؿ مدى اعتبار ىذا التصرؼ اعترافاً بالجريمة  ،وبالتالي اعتماده كوسيمة إلثبات اإلدانة لدى

المضي في متابعة ىذا الشخص قضائياً وفي ىذا الشأف ذىب جانب مف الفقو إلى أف المتيـ
الذي يوافؽ عمى المصالحة ال ينازع في نسبة الجريمة إليو وانما يقبؿ ذلؾ ضمنياً عمى األقؿ

()5

في حيف أف اشتراط مثؿ ىكذا أمر ،يشكؿ مف وجية نظر البعض( ،)6عائقاً أماـ إعماؿ نظاـ
المصالحة ومف ثـ الحد دوف تحقيؽ المصالح العامة المتوخاة مف وراءه ،كما أف المتيـ قد يفضؿ

ص،.423وبخصوص تأييد ىذا االتجاه،يراجع :بسمة الورتاني ،الصمح والقانوف الجنائي االقتصادي ،مذكرة لنيؿ شيادة
الدراسات المعتمدة في القانوف الجنائي ،كمية الحقوؽ والعموـ السياسية ،جامعة تونس،1997 ،ص,.199محمد
حسيف،مرجع سابؽ،ص،.220صابر العياري،مرجع سابؽ،ص.95
) )1يراجع :المادة ( )50مف القانوف رقـ ( )14لسنة 2002ـ ،بشأف القانوف المدني.
) )2وفقاً لنص المادة ( )51مف القانوف المدني اليمني ،يعتبر الشخص ناقص األىمية ،إذا بمغ سف التمييز وىي عشر
سنوات كاممة ،ويعتبر كذلؾ أيضاً كؿ شخص بمغ سف الرشد (خمس عشرة سنة كاممة) وكاف سفيياً ،اما فاقد األىمية
فيو كؿ مف يبمغ سف التمييز أو بمغيا مجنوناً أو معتوىاً.
) )3نجد أف قانوف التحكيـ يشترط ص ارحة لصحة التحكيـ بالصمح توافر أىمية التصرؼ لدى المحتكـ ،يراجع :المادة ( )6مف
ىذا القانوف سالؼ اإلشارة.
) )4القانوف الفرنسي ،الصادر في  27أبريؿ  1947مشار إليو في  :أحمد سرور ،الجرائـ الضريبية ، ..مرجع سابؽ،
ص.259
) )5يراجع:حسف صادؽ المرصفاوي،التجريـ في تشريعات الضرائب،الطبعة االولى،االسكندرية،دار
المعارؼ،1963،ص ،.204جياد الكسواني ،الحماية الجنائية الجزائية لمنظاـ العاـ في العقود المدنية ،مذكرة لنيؿ شيادة
الدراسات المعمدة في القانوف الجنائي ،كمية الحقوؽ والعموـ السياسية ،جامعة تونس،1997 ،ص،.103
C.Berr, H. Tremeau: Le droit douanier, de ECONOMICA, Paris, 1988,P595
) )6ادوار جرس بشاي ،التجريـ الضريبي المصري ،رسالة دكتوراه  ،كمية الحقوؽ ،جامعة القاىرة ،1981 ،ص.305
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()1

التصالح عمى الرغـ مف معرفتو ببراءتو

إلى حيف صدور حكـ يثبت براءتو.

وذلؾ عمى سبيؿ توفير الوقت والجيد الذي سيستيمكو

والرأي لدينا  ,أف ىذه المسألة ال تثير أي إشكاؿ فعمي ،ذلؾ أنو ال محؿ العتبار المصالحة

إق ار اًر بالجريمة بحيث تصمح المصالحة إلثبات الجريمة ،عمى اعتبار أنو يشترط في اإلقرار

بوصفو إحدى طرؽ اإلثبات ،أف يكوف صريحاً وقطعياً ويفيد ثبوت الحؽ المقرر بو عمى سبيؿ

الجزـ واليقيف(.)2

ناىيؾ عف أف تقدير األدلة ػ كمبدأ عاـ ػ يكوف وفقاً القتناع المحكمة ،وال يتمتع دليؿ بقوة
()3

مسبقة في اإلثبات

وال يفوتنا اإلشارة إلى أف القانوف ػ محؿ الدراسة ػ لـ يحدد شكبلً خاصاً لطمب المصالحة،

وىو ماال نجده أيضاً في البلئحة التنفيذية ليذا القانوف .إال انو قد جرى العمؿ عمى طمب
()4

المصالحة كتابة

األمر الذي دأب القانوف عمى اشتراطو صراحة في الحاالت التي اقتضى فييا
()5

فييا التقدـ بطمب إلجراءىا

وىو ما يمكف القياس عميو كأصؿ عاـ في غياب التنصيص عمى ىذا الشرط  ،تسييبلً

إلثبات طمب المصالحة وابداء الرأي فيو مف قبؿ اإلدارة الضريبية(.)6والذي متى رأت القبوؿ بو ،

فإنيا تقوـ بعمؿ ما يسمى (بمحضر المصالحة) .مذيبلً بتوقيع صاحب الصفة في إجراء

المصالحة وختـ الجية ومتضمناً كذلؾ توقيع المتصالح معو لتأكيد موافقتو عمى االلتزامات

الواقعة عمى عاتقو لتتولى اإلدارة الضريبية بعد ذلؾ عرض ىذا المحضر عمى النيابة العامة أو

المحكمة إلسقاط الدعوى وانياء القضية .
) )1ولعؿ المعنى األدؽ لذلؾ ىو معرفة ىذا الشخص بانتفاء مسئوليتو الجنائية عف الجريمة مما يحوؿ دوف الحكـ بإدانتو
وتقرير العقوبة المستحقة لمجرـ.
) )2يراجع المواد ( 83ػ  )2/84مف قانوف اإلثبات اليمني رقـ ( )21لسنة 1992ـ.
) )3يراجع المادة ( )2/321مف قانوف اإلجراءات الجزائية اليمني.القانوف رقـ ( )13لسنة 1994ـ.
) )4وىذا ما جري العمؿ عميو أيضاً في ظؿ القانوف المصري الخاص بضريبة المبيعات ،يراجع :محمد سعد الشربيني،
جرائـ التيرب مف ضريبة المبيعات ،وفقاً ألحكاـ القانوف  11لسنة 1991ـ والقانوف  17لسنة 2001ـ ،القاىرة ،دار
النيضة العربية،2002-2001 ،ص ،383وذلؾ في حيف اشترطت بعض التشريعات الكتابة في ىذا الطمب صراحة ،
كالقانوف السوداني الخاص بالضريبة عمى القيمة المضافة في المادة ( )1/49منو وكذلؾ قانوف الجمارؾ الموحد لدوؿ
مجمس التعاوف الخميجي ،المادة ( /151أ) منو.
) )5يراجع  :المواد ( )25، 19 ، 14 ، 13مف القانوف محؿ الدراسة .
) )6وبيذا المعنى :حمدي رجب عطية ،دور المجني عميو في إنياء الدعوى الجنائية ،رسالة دكتوراه  ،كمية الحقوؽ ،جامعة
القاىرة،1990 ،ص.421
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وىذا ما يعد الطريقة العممية المعتمدة إلثبات حصوؿ المصالحة ،وفيما عداىا ال يمكف

االحتجاج بحصوؿ المصالحة كأف تبدي اإلدارة الضريبية قبوليا بالمصالحة بأي شكؿ مف
األشكاؿ مف دوف عمؿ ىذا المحضر أو بقياـ طالب المصالحة عممياً بسداد كافة االستحقاقات

المقررة مقابؿ التصالح معو.

كما نرى في ىذا السياؽ ،بأنو ال يشترط أف يقوـ الشخص ػ المتيـ أوالمداف ػ ذاتو بتقديـ

طمب المصالحة ولو أف ينيب الغير في ذلؾ ،باعتبار أف ىذا األمر ينسجـ مع الطابع الودي

لممصالحة مف حيث التيسير عمى األطراؼ وتعزيز العبلقة فيما بينيـ عمى أساس التفاىـ
والمراعاة ،وذلؾ كأحد المبادئ التي يقوـ عمييا التشريع الجبائي عموما

()1

واف كانت المحكمة العميا اليمنية قد انتيت ػ في النطاؽ العاـ لمصمح ػ إلى أف الصمح يتطمب

توكيبلً خاصاً إلجرائو بخبلؼ التوكيؿ أو اإلنابة العامة.

()2

المطمب الثاني :ميعاد المصالحة ومقابمها

سنتناوؿ في ىذا المطمب الشروط الواجب توافرىا لتماـ المصالحة ،سواء مف مف حيث

الشروط المتعمقة بميعاد المصالحة أو تمؾ المتعمقة بمقابؿ المصالحة ،وذلؾ مف خبلؿ الفرعيف
التالييف:

الفرع األول :الشروط المتعمقة بميعاد المصالحة.

()3

طبقاً لنص المادة ( ، )48تجوز المصالحة إلى ما قبؿ صدور حكـ بات

في الدعوى

الجزائية الناشئة عف الجريمة محؿ التصالح.

وىنا يبلحظ اتساع المساحة الزمنية إلجراء المصالحة  ،إلى أقصى حد تقتضيو ،باعتبار أف

الدعوى الجزائية تنقضي بشكؿ طبيعي متى ما تجاوزت ذلؾ الحد

.

ومف خبلؿ استعراض مجمؿ المواقؼ التشريعية بشأف تحديد ميعاد المصالحة ،يمكف القوؿ

بأف التشريعات انقسمت بيذا الخصوص إلى اتجاىيف ،اتجاه أخذ بالتضييؽ في نطاؽ المصالحة
()4

مع التبايف في ذلؾ مابيف إجازة المصالحة إلى ما قبؿ رفع الدعوى

وبيف إجازتيا إلى ما قبؿ

) )1وتطبيقاً لذلؾ فقد أجاز القانوف ػ محؿ الدراسة ػ لممكمؼ بأف ينيب الغير في حضور اجتماعات لجاف التسوية  ،بشأف
االعتراض عمى ق اررات اإلدارة الضريبية .يراجع :المادة ( )23مف ىذا القانوف.
) )2طعف رقـ ( )21452لسنة 1425ىػ (مدني )جمسة 2005/5/3ـ.
) )3يعرؼ الحكـ البات  ،بأنو  ":الحكـ الذي استنفذ طريؽ الطعف بالنقض أو مضت مواعيده دوف الطعف فيو بيذا الطريؽ"،
ينظر  :المادة الثانية مف قانوف اإلجراءات الجزائية اليمني .
) )4أخذ بو القانوف السوداني ،بشأف الضريبة عمى القيمة المضافة ،المادة ( )1/49منو .
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()1

صدور حكـ في ىذه الدعوى

بينما آثر االتجاه األخر توسيع المدى الزمني لممصالحة إلى ما

بعد صدور الحكـ (،)2وذىاب البعض في ىذا االتجاه إلى حد إجازة المصالحة إلى ما بعد الفصؿ
()3

في الدعوى بحكـ بات ،الموقؼ الذي يؤخذ عميو تناقضو ومبدأ أحجية األحكاـ

ومما يبلحظ عمى نص المادة ( )48بأنو يحدد ػ ابتدءا ػ أجبلً عاماً إلجراء المصالحة إلى ما

قبؿ صدور حكـ قطعي

()4

في الدعوى  ،مما يثير التساؤؿ حوؿ قيمة ىذا التحديد ومقتضاه،

وذلؾ مقارنة ببعض التشريعات التي أخذت بالممايزة بيف أجمييف في اإلطار الزمني لممصالحة

لترتيب أحكاـ معينة تتعمؽ إما بمقابؿ المصالحة أو بآثارىا

()5

مما يبرر انتياجيا ليذا المسمؾ،

وىو ما ال نجده في القانوف محؿ الدراسة،عدا أف الئحتو التنفيذية قد ذىبت لدى تفسيرىا لممادة

( )48إلى ترتيب أحكاـ عمى ذلؾ تتعمؽ بالجية المختصة بإجراء المصالحة ،بحيث يكوف رئيس
مصمحة الضرائب مختصاً بذلؾ مطمقا وذلؾ إلى ما قبؿ صدور حكـ قطعي في الدعوى ،وتقييد
ىذا االختصاص باشتراط موافقة وزير المالية بعد صدور الحكـ وقبؿ صيرورتو باتاً األمر الذي

يفيـ منو تحفظ ىذا النظاـ حياؿ قبوؿ المصالحة في ىذه المرحمة ،بؿ قد جرى العمؿ عمى رفض
طمب التصالح بعد صدور الحكـ في الدعوى ،كقاعدة عامو يرد عمييا بعض االستثناء أحياناً.

) )1كما ىو الشأف في القانوف الفمسطيني رقـ ( )17لسنة  ،2004بشأف ضريبة الدخؿ ،المادة ( )3/40منو ،وقانوف
الجمارؾ لدوؿ مجمس التعاوف الخميجي ،المادة ( )1/151منو.
) )2االتجاه الذي نجده لدى كبلً مف التشريع اليمني (في القانوف محؿ الدراسة) ،والتشريع المصري واألردني المماثؿ ،كما
أخذ بو أيضاً قانوف الجمارؾ الجزائري المعدؿ والمتمـ ،والتشريع الجبائي التونسي ويراجع :في عرض موقؼ التشريع
الفرنسي بيذا الخصوص  ،سر الختـ عثماف إدريس  ،النظرية العامة لمصمح في القانوف الجنائي ،رسالة دكتوراه  ،كمية
الحقوؽ  ،جامعة القاىرة ،1979 ،ص.116-114
) )3يراجع :محمد الشربيني ،مرجع سابؽ ،ص.382
) )4لـ يتضمف قانوف اإلجراءات الجزائية اليمني تعريفاً ليذا الحكـ ،إال أف قانوف المرافعات قد حدد المقصود بيذا الحكـ،
بأنو" :الحكـ الذي يحسـ نزاعاً موضوعياً أو إجرائيا " ينظر المادة الثانية مف القانوف رقـ ( )40لسنة 2002ـ،بشأف
المرافعات والتنفيذ المدني ،.وطبقاً لمقانوف محؿ الدراسة يقصد بالحكـ القطعي ،الحكـ الصادر مف محاكـ أوؿ درجة ،
والذي ال يتضمف فصبلً نيائياً في موضوع الخصومة الحتماؿ إلغائو أو تعديمو مف المحكمة المطعوف أماميا.
) )5كالقانوف المصري بشأف الضريبة العامة عمى المبيعات .وفي النظاـ الجبائي التونسي ،قرار وزير المالية المؤرخ في
 ،2002/1/8المتعمؽ بضبط تعريفو الصمح في مادة المخالفات الجبائية الجزائية  ،الفصؿ ( )4مف ىذا القرار .ويراجع
أيضاً موقؼ كبل مف القانوف الفرنسي والقانوف االنجميزي بيذا الخصوص ،المشار إليو في  :أحسف بوسقيعو ،المصالحة
في المواد الجزائية بوجو عاـ وفي المواد الجمركية بوجو خاص ،الطبعة األولى ،الجزائر ،الديواف الوطني لؤلشغاؿ
التربوية ، 2001 ،ص.32 ،30-29
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ولئف كنا نرى ضرورة االعتماد عمى عامؿ الوقت مف حيث السرعة أو التراخي في طمب

التصالح لقبوؿ الطمب مف عدمو ،فإننا نؤيد بوجو عاـ التضييؽ الزمني لكونو مدعاة لئلسراع في
تسوية النزاعات مع اإلدارة بطريؽ المصالحة بما يحقؽ الجدوى منيا .كما أف الحاجة إلى

التضييؽ تبدو ضرورية إذا ما نظرنا إلى الحيز الزمني الواسع المستيمؾ بداية مف أعماؿ

التحري وجمع االستدالت ،بالنسبة لجرائـ التيرب .والذي تقوـ بو اإلدارة الضريبية وفؽ مسارات
شكمية مضبوطة ،تكمؿ في نياية المطاؼ بمحاضر يتـ إحالتيا إلى رئيس مصمحة الضرائب

لتقرير مسألة طمب رفع الدعوى الجزائية ()1واإلحالة بعد ذلؾ إلى النيابة العامة متى ما ارتأى لو
مبلئمة ذلؾ .وما تستيمكو مرحمتي تحقيؽ الدعوى والمحاكمة مف وقت ،حيث أجاز القانوف
المصالحة إلى ما قبؿ صدور الحكـ البات ،وكؿ ذلؾ مع األخذ باالعتبار بالمعطيات الواقعية

المصاحبة لذلؾ مف تعقد اإلجراءات والروتيف الطاغي عمى العمؿ اإلداري  ،وغياب االنضباط

واعتياد التعطيؿ في ىذا المسار وما قد يمجأ إليو المتيـ مف أساليب لكسب المزيد مف الوقت.
الفرع الثاني :الشروط المتعمقة بمقابل المصالحة

مف الثابت أف المصالحة ال تقوـ إال بمقابؿ معيف،ويعتبر بمثابة االلتزاـ التقميدي لممتصالح

معو والعنصر الجوىري في نظاـ المصالحة.

()2

األمر الذي تولت معظـ القوانيف تحديده( ،)3بخبلؼ مسمؾ ىذا القانوف .واف كانت الئحتو

التنفيذية قد تولت تحديد ىذا المقابؿ بعد ذلؾ مف خبلؿ المادة ( ، )97والذي يتمثؿ في سداد
()4

كامؿ الضريبة المستحقة مع الغرامات والمبالغ اإلضافية المستحقة

إضافة إلى أداء تعويض ال

يقؿ عف ( )50.000خمسيف ألؼ لاير ،وال يزيد عف ( )500.000خمسمائة ألؼ لاير.

) )1طبقاً لممادة ( )50مف القانوف ،وبموجب المادة ( )100مف البلئحة التنفيذية  ،ال يجوز رفع الدعوى الجزائية واتخاذ
إجراءات فييا في جرائـ التيرب إال بناء عمى طمب مف رئيس مصمحة الضرائب.
) )2اسامة حسنيف عبيد ،الصمح في قانوف اإلجراءات الجنائية ،دراسة مقارنة ،الطبعة األولى ،القاىرة ،دار التقنية العربية،
2005ـ ،ص،.262محمود مصطفى،مرجع سابؽ،ص،.218كماؿ حمدي،مرجع سابؽ،ص.98
) )3يراجع  :المادة ( )45مف قانوف ضريبة المبيعات المصري .المادة ( )36مف قانوف ضريبة المبيعات األردني ،المادة
( )152مف قانوف الجمارؾ الموحد لدوؿ مجمس التعاوف الخميجي.
) )4وتتمثؿ في غرامة التأخير ،المستحقة بواقع ( )%2مف قيمة الضريبة الغير مدفوعة عف كؿ شير أو جزء منو يتأخر فيو
المكمؼ عف سدادىا ،وبما ال يتجاوز ( )%20مف الضريبة المستحقة ،وتنسب ىذه الغرامة حسب عدد أشير التأخير،
وذلؾ في حاؿ اإلخبلؿ بمواعيد تقديـ اإلقرار الضريبي بينما يضاؼ إلى الضريبة مبمغ يساوي ( )%1مف الضريبة غير
المدفوعة عف كؿ شير تأخير أو جزء منو في حاؿ عدـ سداد الضريبة المستحقة مف واقع اإلقرار أو الناتجة عف تعديمو
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إال أننا نأخذ عمى ىذا األمر مف عدة أوجو :أوليا قياـ البلئحة التنفيذية بتحديد مقابؿ المصالحة

دوف أف يفوضيا القانوف بذلؾ

()1

مما يتعارض مع القواعد العامة المنظمة لوظيفة الموائح التنفيذية

ونطاؽ سمطاتيا .عمى أننا نرى بأف ىذا التفويض غير جائر في األصؿ وذلؾ باعتبار أف االتجاه
السائد في الفقو قد ذىب ػ بحؽ ػ إلى أف مقابؿ المصالحة يعد عقوبة بديمة يتوافر فيو كافة

خصائص ومميزات العقوبة()2وىنا فإنو مف المعموـ بالضرورة بأنو ال يجوز تفويض السمطة

التنفيذية بالتشريع لتحديد بعض جوانب التجريـ والعقاب واجراءاتيما ،إذ يعد مف صميـ

اختصاص السمطة التشريعية

()3

مما يجعؿ تصرؼ السمطة التنفيذية في ىذا الشأف تدخبل مباش اًر

في شئوف التشريع يتعارض ومبدأ الفصؿ بيف السمطات

()4

ىذا إلى جانب أف المصالحة تعد

استثناء عمى القواعد العامة ،تقود إلى انقضاء الدعوى الجزائية بعيداً عف القضاء ،ومؤداىا سحب
اختصاصات القضاء لصالح اإلدارة المختصة ،مما يقضي تدخؿ المشرع ذاتو لتحديد ضوابط

ونطاؽ ىذا النظاـ .حيث ال يجوز التنازؿ عف تنظيـ أحكامو أو تركيا لسمطة أدنى مف

أو مف واقع التقدير النيائي لمضريبة خبلؿ المدد والمواعيد القانونية .يراجع  :المادة ( )1،2/33مف القانوف محؿ
الدراسة.
) )1وذلؾ بخبلؼ مسمكو بالنسبة لممصالحة في المخالفات ،حيث نص صراحة عمى تفويض البلئحة بتحديد التعويض
(مقابؿ المصالحة) .يراجع :المادة ( )44مف ىذا القانوف ،بشأف المصالحة في المخالفات وىو ذات مسمؾ التشريعات
التي أحالت ىذه الميمة لئلدارة المختصة  ،يراجع المادة ( )3 /40مف قانوف ضريبة الدخؿ الفمسطيني ،الفصؿ ()79
ممف مجمة الحقوؽ واإلجراءات الجبائية التونسية .
( )53يراجع بخصوص ذلؾ :محمد حسيف ،مرجع سابؽ ،ص،.116أحمد سرور ،الشرعية الدستورية  ،..مرجع سابؽ،
ص.21احسف بوسقيعو ،مرجع سابؽ،الطبعة األولى ،ص 239ومابعدىا ،.بسمة الورتاني،مرجع سابؽ ،ص،.94
Boulan. F: La Transation douaniere, etudes de droit penal douanaier, annales de la faculte
de droit et des scinces economiques d, Aix –en-Provence, 1968, p219.
) )3يراجع سرور  ،المرجع السابؽ  ،ص 238ػ .240
) )4المبدأ الذي أكده دستور الجميورية اليمنية لسنة  ،1990في المادة (. )62
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القانوف(،)1األمر الذي التزمو المشرع الضريبي اليمني كتوجو جديد (جدير بالتأييد) ليذا المشرع
تجسد في احدث التشريعات الصادرة عنو ،وىو قانوف ضرائب الدخؿ الجديد

()2

األمر اآلخر ىو أف تحديد التعويض في صورة مدى (بما ال يقؿ عف  50.000لاير وال

يتجاوز  500.000لاير يفتقد لمضابط ،مما قد يتيح المجاؿ لتحكـ اإلدارة المعنية بإجراء
المصالحة لدى تعييف المقدار الفعمي لمبمغ التعويض مف داخؿ ىذا المدى ،حيث يظؿ ىذا األمر

خاضعاً لمطمؽ إرادتيا ،والذي ال يستطيع أحداً التكيف بحدودىا أو بأي منظار ترى .وليذا نجد
()3

أف بعض األنظمة المقارنة

تعتمد ضابط عاـ مثمي يتعيف التزامو لدى تحديد المقابؿ مف طرؼ

اإلدارة المعنية ،ويقوـ تحديد المقابؿ مف خبللو بحسب جسامة الجريمة والضرر الناجـ عنيا،

وتوافر العمد في الفعؿ والوضع المالي لممخالؼ وسوابقو( .)4بينما نجد أنظمة أخرى قد مالت إلى
تحديد المقابؿ إزاء كؿ حالة مف الحاالت التي تقع فييا المصالحة( .)5وفضبل عنما تقدـ ،فإف ىذا

التحديد بدا لنا يتعارض مع المصالحة ذاتيا كنظاـ ييدؼ إلى تحقيؽ منافع عامة معينة ،ويستند

) )1وىنا نجد بأف التشريعات التي رأت منح اإلدارة سمطة تحديد مقابؿ التصالح  ،ال تخمو مف ضابط لذلؾ .مثاؿ قانوف
الضريبة عمى القيمة المضافة السوداني.حيث ينص عمى أف ال يتجاوز التعويض (مقابؿ المصالحة) قيمة الغرامة التي
كاف الشخص سيعاقب بيا حاؿ إدانتو بالجريمة المادة (.)1/49
وكما ىو الشأف في قانوف الجمارؾ السوري حيث نص عمى أال يزيد مقابؿ الصمح عمى ( )%5مف الحد األدنى لمجموع
الغرامات الجمركية في حاالت حسف النية ،وبأف ال يقؿ عف ( )%25مف تمؾ الغرامات في الحاالت األخرى (المادة
.)204
) )2حيث نصت المادة ( / 143أ) مف ىذا القانوف عمى مقابؿ التصالح ،وحددتو بما يعادؿ نصؼ مبمغ الضريبة التي لـ
يتـ أداؤىا إلى جانب سداد الضريبة المستحقة والغرامات والمبالغ اإلضافية ،وىو مجمؿ االلتزامات الواقعة عمى عاتؽ
المتصالح معو .ولمتأكيد عمى ذلؾ ،نشير إلى أف المادة ( )139في مشروع قانوف ضرائب الدخؿ الجديد ،والمتعمقة
بالتصالح في الغرامات كانت تتضمف الحكـ بجواز إجراء المصالحة بشأف تخفيض غرامات المخالفات،وتحيؿ مسألة
التخفيض وتحديد مقدار الخفض إلى البلئحة التنفيذية لمقانوف ولدى إحالة ىذا المشروع إلى لجنة الشئوف المالية بمجمس
النواب تـ تعديؿ ىذه المادة  ،بحيث صارت تتضمف تحديداً لمقدار خفض الغرامات  ،وذلؾ بما ال يتجاوز( )%50مف
الغرامة المقررة،.يراجع  :تقرير لجنة الشئوف المالية بمجمس النواب ،رقـ ( )3بتاريخ  29رجب 1431ىػ الموافؽ 10
يوليو 2010ـ.
) )3كالنظاـ الجمركي الجزائري  ،بموجب المذكرة رقـ ( ، )303المؤرخة في 1999/6/31ـ ،والمتضمنة التوجييات العامة
لحساب الغرامات .
) )4بخصوص بعض الضوابط األخرى ،يراجع :محمود سمير عبد الفتاح ،النيابة العمومية وسمطتيا في انتياء الدعوى
الجنائية دوف محاكمة ،رسالة دكتوراه ،كمية الحقوؽ ،جامعة اإلسكندرية1986 ،ـ ،ص.360
) )5يراجع :النظاـ الجبائي التونسي ،الفصؿ ( )94مف القرار الوزاري المتعمؽ بضبط تعريفو الصمح في مادة المخالفات
الجبائية  ،سالؼ اإلشارة.
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في جوىره عمى ما يمكف تسميتو بالعدالة الرضائية المتمثمة في الحرية المطمقة لمشخص المعني

في إعماؿ المصالحة ،األمر المرىوف ػ عمى التوالي ػ بمدى كوف المقابؿ الذي تقوـ عميو
المصالحة إيبلماً مادياً يحمؿ معنى الجزاء ،وبمدى فعمية المكاسب التي تعود عمى المتصالح
معو مف جراء ىذه المصالحة ،كدافع لئلقداـ عمى إجراءىا ،وىذا ما ال يمكف تصوره أحياناً في
ظؿ التحديد الحالي لمتعويض (مقابؿ المصالحة) .وذلؾ بالنظر إلى أنو يسمح بالتصالح مقابؿ

()1

تعويض قد يقؿ ػ مع افتراض حده األعمى ػ عف الغرامة المقررة كعقوبة لمجرائـ محؿ المصالحة

مثاؿ تمؾ الجرائـ التي يصؿ مقدار التيرب الضريبي فييا إلى ( )2.000.000اثنيف مميوف لاير
فما فوؽ ،حيث تكوف عقوبتيا مع افتراض حدىا األدنى  ،غرامة مقدارىا ( )1.000.000مميوف
لاير  .عمى حيف يتـ التصالح فييا مقابؿ تعويض ال يتجاوز في حده األعمى نصؼ مقدار

الغرامة .وال مراء أف المصالحة عمى ىكذا مقابؿ تعد مغنماً أكيداً يدفع لطمب أجراءىا ،غير أنيا
تأتي عمى حساب االستحقاؽ المقرر لمخزينة العامة ،مما يفقد ىذا النظاـ قيمتو مف حيث اعتباره
عقوبة بديمة الغاية منيا حماية المصمحة الضريبية لمدولة ،وضماف حقوؽ الخزينة العامة في ىذا

اإلطار.

()2

وواقع األمر

كذلؾ أف مبمغ الضريبة المستحقة في بعض الجرائـ ال يتجاوز ()16.000

ستة عشر ألؼ لاير فما دوف ،ومنطؽ األمور ىنا يفرض القوؿ باستبعاد قياـ المتيـ بطمب
المصالحة في جريمة يمزمو حكـ اإلدانة فييا ػ في نياية المطاؼ ػ بسداد غرامة تقؿ في حدىا

األعمى عف مقدار التعويض بافتراض حده األدنى

()3

بحيث يشكؿ ىذا التحديد عائقاً أماـ إعماؿ

) )1وىي غرامة ال تقؿ عف ( )%50وال تزيد عف ثبلثة أمثاؿ ما لـ يؤدى مف الضريبة لممرة األولى ،وفي حالة العود يكوف
لممحكمة أف تحكـ إما بالغرامة بحدىا األعمى أو بالحبس لمدة ال تقؿ عف ثبلثة أشير وال تزيد عف ستة أشير أو بكمتا
العقوبتيف يراجع :المادة (/46أ ،ب) مف القانوف محؿ الدراسة ،ولئف كاف واضحاً بأف المشرع قد حدد الغرامة بصورة
مدى أيضاً .فإف ذلؾ ال يعني القوؿ بسبلمة وصحة النيج الذي سمكتو البلئحة التنفيذية في تحديد التعويض ،قياساً عمى
مسمؾ التشريع في تحديد العقوبة ،وذؾ كوف األخير خطاب تشريعي موجو لمقضاء الذي يفترض فيو الحياد والنزاىة،
بينما الخطاب اآلخر موجو إلدارة حكومية ال يمكف ألحد الجزـ بحياديتيا في ىذا الشأف أو بنزاىتيا إجماالً .وانعداـ
التماثؿ ىنا يحوؿ دوف ىذا القياس .وبصفة عامة فإف التحديد القائـ في صورة مدى يظؿ معيباً ػ برأينا ػ في كافة
األحواؿ التي تكوف اإلدارة فييا معنية بالتطبيؽ ،وبصرؼ النظر عف السمطة التي صدر عنيا.
) )2وىذا ما نستطيع تأكيده بحكـ الواقع الميني لمباحث ،كونو أحد موظفي اإلدارة الضريبية ،وقد تسنى لو رصد العديد مف
الحاالت التي يقؼ مقدار التيرب فييا عند ىذا الحد فيما دوف.
) )3إذ تتحدد الغرامة بما مقداره ( )48.000لاير بينما يصؿ مبمغ التعويض إلى ( )50.000لاير ،وذلؾ مع إمكانية تصور
سقؼ أدنى مف ىذا الفرض لمقدار التيرب ،بحيث يتسع الفارؽ المادي بيف الغرامة والتعويض ،مشكبلً بذلؾ عامؿ جذب
باتجاه طمب المصالحة  ،كما يضاؼ إلى ذلؾ التساىؿ والتخفيؼ الواضح فيما يتعمؽ بعقوبة التيرب الضريبي وتحديداً
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المصالحة بصورة مطمقة  ،ويحد بالنتيجة دوف تحقيؽ أىدافيا والتي تمثؿ أسباب الوجود ليذا

النظاـ االستثنائي.

ونخمص مف كؿ ذلؾ إلى أنو يتعيف الربط بيف مقابؿ المصالحة وعقوبة الغرامة المقررة
()1

لمجرائـ محؿ المصالحة كأساس لتحديد وضبط مقابؿ المصالحة

واذا كانت المصالحة ال تقوـ إال بمقابؿ معيف  ،فإف ىذا األمر يقودنا إلى التساؤؿ حوؿ

األثر المترتب عمى عدـ سداد ىذا المقابؿ  ،المسالة التي لـ يتطرؽ إلييا ىذا القانوف  ،كما لـ
يرد فيو ما يفيد اشتراط قياـ المتصالح معو بسداد مقابؿ المصالحة .وىنا نجد بأف الفقو قد انقسـ

بيذا الخصوص إلى رأييف ،ذىب األوؿ إلى أنو ال يتعيف دفع التعويض في موعد محدد ،باعتبار

أف التصالح ينتج أثره بمجرد انعقاده بصرؼ النظر عف سداد مقابؿ التصالح أو مواعيد القياـ
بذلؾ  ،كما يذىب في ىذا السياؽ إلى عدـ جواز إتباع إجراءات تنفيذ العقوبة بشأف تحصيمو

كونو ال يعتبر عقوبة بالمعنى التاـ .وكؿ ما ىنالؾ أف التصالح يكوف قد فقد شرطاً مف شروطو،
تستعيد اإلدارة بموجبو سمطة مباشرة الدعوى الجنائية قبؿ المتيـ( ،)2بينما ذىب الرأي اآلخر إلى
أنو يجب دفع التعويض المحدد فور إبراـ المصالحة وفي حاؿ االمتناع عف ذلؾ يكوف لئلدارة

المجوء إلى دعوى التنفيذ أو دعوى الفسخ( ،)3وفي ىذا الصدد ،نجد بأف مجمس الدولة المصري
قد قرر بأف لئلدارة الضريبية الحؽ في اقتضاء التعويض جب اًر عف طريؽ الحجز اإلداري عمى
()4

أموالو

وبنحو ذلؾ سارت بعض التشريعات مف خبلؿ النص الصريح عمى إمكانية تنفيذ عقد

مف حيث العقوبة السالبة لمحرية والمقررة حاؿ العود فحسب ،والذي مف شأنو تشجيع المتيـ لممضي في النزاع إلى نيايتو
دوف االلتفات إلى ىذا اإلجراء.
) )1يعتمد التحديد المثمى لمتعويض القائـ عمى التنسيب إلى مقدار الضريبة المستحقة (موضوع المنازعة) األمر الذي أخذت
بو بعض التشريعات المقارنة مثاؿ القانوف المصري بشأف الضريبة العامة عمى المبيعات المادة ( )45منو ،والقانوف
األردني بيذا الشأف أيضاً المادة ( )36وكذلؾ القانوف محؿ الدراسة بالنسبة لتحديد عقوبة الغرامة ،كما ىو الشأف في
بعض التشريعات المقارنة ،كقانوف الضريبة عمى القيمة المضافة المبناني المادة ( )48ونظيره المغربي المادة (،1/48
.)2
) )2آماؿ عثماف  ، ،شرح قانوف العقوبات االقتصادي في جرائـ التمويف ،القاىرة ،دار النيضة العربية ،1983
 ،ص،.158أحمد سرور  ،الجرائـ الضريبة ،مرجع سابؽ ،ص.260
) )3عبدالرؤوؼ ميدي ،شرح القواعد العامة في اإلجراءات الجنائية ،الطبعة الثانية ،القاىرة دار النيضة العربية،1997 ،
الجزء الثاني ، ،ص ،.802ادوار الذىبي ،مرجع سابؽ ،ص،57
Berre et Tremeau, op cit. p594.
) )4يراجع :فتوى المجنة الثالثة لقسـ الفتوى بمجمس الدولة المصري ،جمسة 1966-11-14ـ ،مشار إليو
في :عبدالفتاح مراد،مرجع سابؽ  ،ص.984
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المصالحة بذات الطريقة التي ينفذ بيا الحكـ الصادر مف المحكمة بدفع التعويض المحدد في

عقد المصالحة (.)1

وفي مجاؿ تقييمنا لآلراء اآلنفة الذكر ،نرى أف قطعية المصالحة تنصرؼ إلى معنى عاـ

يشمؿ أثر المصالحة والمقابؿ الناتج عنيا عمى حد سواء ،وال يصح القوؿ بغير ذلؾ إال بنص

صريح يفيد قصر ىذا المعنى عمى األثر دوف المقابؿ ،وبغياب ىذا النص يظؿ معنى (قطعية
المصالحة) منصرفا ومف باب أولى إلى االلتزامات الناتجة عنيا الممقاة عمى عاتؽ المتصالح

معو ،إستناداً إلى األساس النفعي الذي تنطمؽ منو المصالحة في إطار السياسة الجنائية العامة
لمواجية جرائـ التيرب  ،والذي تيدؼ إلى ضماف تحصيؿ المستحقات المالية لمدولة بوجو

السرعة ومف دوف عناء،األمر الذي ال يستقيـ إال بتحصيؿ المقابؿ فور إبراـ المصالحة ،وىو ما
يتعيف اعتباره الحد الفاصؿ بيف المصالحة والمتابعة الجنائية

()2

لتفادي اإلشكاالت والعراقيؿ التي

تنجـ مف جراء نكوص المتصالح معو أو مماطمتو أو حتى وفاتو قبؿ الوفاء بااللتزامات الناتجة
()3

عف المصالحة

وذلؾ بحيث ال يتـ إرساؿ محضر المصالحة إلى الجيات القضائية (جية

التحقيؽ أو جية الحكـ) إال بعد قياـ المتصالح معو بذلؾ واف كاف ذلؾ ال ينفي أىمية وضرورة

التدخؿ التشريعي لحسـ ىذه المسألة ،ذلؾ أف المادة ( )48وسائر النظاـ القانوني محؿ الدراسة
لـ تشترط أو يرد ما يفيد سداد مقابؿ المصالحة في أجؿ زمني محدد ،بحيث تظؿ المصالحة

قائمة مف الناحية القانونية وترتب أثرىا طالما تمكف الشخص مف تقديـ ما يفيد المصالحة رغـ

عدـ أداءه لما التزـ بو بموجبيا.
المبحث الثاني

آثـــــار المصـالحــة

) )1يراجع :المادة ( )9-1 /49مف القانوف السوداني بشاف الضريبة عمى القيمة المضافة.
) )2األمر الذي ال يخمو ػ برأينا ػ مف سند قانوني ،وذلؾ بالقياس عمى حالة اعتراض المكمؼ أماـ لجاف التسوية ،حيث أف
الحكـ المقرر بيذا الشأف يقضي بأنو إذا تـ التوصؿ إلى اتفاؽ مع المكمؼ فإف قرار لجنة التسوية يكوف نيائياً وتؤدى
الضريبة بموجبو فو اًر (المادة  23مف القانوف محؿ الدراسة) ،وقياساً مف ناحية أخرى عمى ما تقضي بو المادة ( /25أ ػ
 )2مف ذات القانوف مف أنو يتعيف سداد الضريبة التي يقر بيا الطاعف في عريضة طعنو بحيث ال ينظر إلى ىذا
الطعف مالـ يكف مقرونا بسند السداد.
) )3لتفاصيؿ أوفي ،يراجع :محمد الشربيني  ،مرجع سابؽ ،ص 351وما بعدىا.
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وفقاً ألحكاـ المادة ( )48يترتب عمى المصالحة سقوط الدعوى الجزائية والغاء كؿ ما

يترتب عمى قياميا مف آثار .بما في ذلؾ العقوبة المقضي بيا في الدعوى كأثر يقوـ في حاؿ
()1

تراخت المصالحة إال ما بعد صدور حكـ في الدعوى

وسنتحدث عف ىذه اآلثار في مطمبيف متتالييف عمى النحو التالي:

المطمب األول :سقوط الدعوى الجزائية
طبقاً لمنطوؽ المادة ( ، )48فإف مقتضى إعماؿ أثر المصالحة ىو القضاء بسقوط الدعوى

الجزائية ،كأثر يجب القضاء بو في أية مرحمة بمغتيا الدعوى ،بما في ذلؾ حصوؿ المصالحة

أثناء نظر الطعف في الحكـ أماـ المحكمة العميا وقبؿ أف تصدر حكميا ،والذي يعد حكـ بات

يحوؿ دوف قياـ المصالحة وفقاً لنص المادة السابقة.

وىنا فإنو يتعيف التمييز بيف حالتيف ،األولى وقوع المصالحة قبؿ رفع الدعوى الجزائية

والثانية وقوع المصالحة بعد رفع ىذه الدعوى .وذلؾ لتحديد األثر الذي يتعيف إعمالو في كؿ

حالة منيا وسنقوـ بإيضاح ذلؾ مف خبلؿ الفرعيف التالييف:
الفرع األول :إجراء المصالحة قبل رفع الدعوى

وفي ىذه الحالة فإنو يتعيف عمى النيابة العامة أف تصدر إما ق ار اًر بحفظ األوراؽ ،وذلؾ في

حاؿ تـ إببلغيا بأمر المصالحة قبؿ مباشرتيا تحقيؽ الدعوى موضوع المصالحة ،أو قرار بأف ال
()2

وجو إلقامة الدعوى الجزائية في حاؿ تـ إببلغيا بذلؾ بعد قياميا بالتحقيؽ

عمى اف التصرؼ األوؿ ىو األقرب إلى التصور بالنظر إلى النيابة العامة ػ في نطاؽ

النظاـ القانوني اليمني ػ غير ممزمة في األصؿ بتحقيؽ الدعوى الجزائية إال متى كانت تتعمؽ
()3

بجريمة جسيمة

وىذا الوصؼ ال ينطبؽ عمى الجرائـ محؿ المصالحة(.)4

) )1وعمى ىذا األساس ،قضت محكمة النقض المصرية  ،بأف الصمح يحدث أثره بقوة القانوف مما يقتضي مف المحكمة إذا
ما تـ التصالح أثناء نظر الدعوى أف تحكـ بانقضاء الدعوى الجنائية ،أما إذا تراخى إلى ما بعد الفصؿ في الدعوى فإنو
يترتب عميو وجوباً وقؼ تنفيذ العقوبة الجنائية المقضي بيا .يراجع  :نقض  ،1963-12-16مجموعة أحكاـ النقض،
س  ،14رقـ  ،،166نقض  ، 1982-1-19س ،33رقـ  ،6وذات المعنى نقض  ،1993-12 -29س ،44رقـ
 ،1832نقض  ،1994-10-12س ،45رقـ .2337
) )2وذلؾ طبقاً لممواد ( )218 ،112مف قانوف اإلجراءات الجزائية اليمني ،والتي منحت النيابة العامة بموجبيا سمطة
التصرؼ عمى النحو المشار إليو بوجو عاـ.
) )3يراجع :المواد ( )111 ،110مف قانوف اإلجراءات الجزائية اليمني.
) )4طبقاً لمتشريع الجنائي اليمني ،تعرؼ الجريمة الجسيمة بأنيا" :ما عوقب عمييا بحد مطمؽ أو بالقصاص النفس أو بإبانة
طرؼ أو أطراؼ  ،وكذلؾ كؿ جريمة يعزر عمييا باإلعداـ أو بالحبس مدة تزيد عمى ثبلث سنوات" ينظر :المادة
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ولئف كانت ىذه الق اررات تندرج في إطار سمطة التصرؼ التي تمتمكيا النيابة العامة بوجو

عاـ بإزاء كؿ دعوى تتوافر فييا العمة ،فإف ما يميز الق اررات الصادرة بموجب المصالحة ىو أنيا
مبنية عمى سبب خاص أال وىو سقوط الدعوى الجزائية ،كأثر مترتب عف المصالحة بقوة القانوف
()1

وىو مف النظاـ العاـ

ومف ثـ فإنو ال يجوز العدوؿ عف ىذه الق اررات أو إلغاءىا

شأنيا الحد دوف مساءلة المتيـ بصورة نيائية ،كما أنو متى

()2

ويكوف مف

ما سقطت الدعوى الجزائية

بالتصالح فبل يجوز لئلدارة الضريبية أف تعدؿ عف المصالحة وتطمب رفع الدعوى الجزائية مف

جديد(.)3

ويبلحظ أف مقتضى نص المادة ( )48ىو أف المصالحة ال تتـ إال بعد انعقاد الدعوى

الجزائية  ،ذلؾ أف سقوط الدعوى الجزائية كأثر لمتصالح ال يستقيـ معناه إال بواقعة قياـ الدعوى،

وبذا فإف ىذا القانوف قد فاتو تصور إجراء المصالحة في المرحمة السابقة ليذه الدعوى ونقصد بيا

مرحمة جمع االستدالالت بوصفيا مرحمة تميد لنشوء الدعوى الجزائية وال تعد جزءاً منيا(.)4

وىذا الموقؼ جدير التأمؿ والمراجعة ال سيما وأف إجراء المصالحة في ىذه المرحمة

المتقدمة مف الخصومة الجنائية ،وعمى الدعوى موضوع المنازعة ،يعتبر األكثر تماشياً مع عمة

( )16مف قانوف الجرائـ والعقوبات ،رقـ ( )12لسنة  ،1994وغني عف اإليضاح بأف ىذا الوصؼ ال يصدؽ عمى جرائـ
التيرب في القانوف محؿ الدراسة ،والتي تحدد عقوبتيا ػ طبقاً لنص المادة  46سالفة اإلشارة ػ بجزاءات مالية إلى جانب
عقوبة الحبس المقررة في حالة العود والذي ال تزيد مدتو عف ستة أشير ،وال نخفي ىنا أف السياسة العقابية المتبعة
لمكافحة ىذه الجرائـ شديدة الضرر والمخاطر محؿ تحفظ مف جانبنا بما ال يتسع المجاؿ لبيانو.
) )1كماؿ حمدي ،مرجع سابؽ ،ص ،102وبيذا المعنى أيضاً ،صابر العياري ،مرجع سابؽ ،ص.5
) )2طبقاً لممادة ( )114مف قانوف اإلجراءات الجزائية اليمني ،فإنو يجوز لمنيابة العامة العدوؿ عف قرار الحفظ ما لـ تكف
بل مف النائب العاـ ورئيس
الدعوى قد انقضت بالتقادـ .كما أنو بموجب نص المادة ( )220مف ذات القانوف يكوف لك ً
النيابة العامة إلغاء الق اررات الصادرة بأف ال وجو إلقامة الدعوى مف سائر أعضاء النيابة العامة في األربعة أشير التالية
بالنسبة لمنائب العاـ ،والغاءىا خبلؿ شيريف مف صدورىا مف األعضاء التابعيف لو بالنسبة لرئيس النيابة .
) )3وفي ىذا اإلطار ،قررت المحكمة العميا اليمنية ،بأنو إذا قبؿ مقدـ دعوى البطبلف حكماً بالصمح صراحة أو ضمناً فبل
تقبؿ منو الدعوى  ،يراجع  :طعف رقـ ( )23138لسنة ( 1425مدني) جمسة 2005-6-7ـ
) )4طبقاً لما استقر عميو الرأي فقياً وقضاءاً ،يراجع مف ذلؾ :جبلؿ ثروت ،أصوؿ المحاكمات الجزائية ،بيروت  ،الدار
الجامعية لمطباعة والنشر ، ،دوف تاريخ ،ص ،.223محمود محمود مصطفى  ،شرح قانوف اإلجراءات الجنائية ،ط،12
القاىرة ،مطبعة جامعة القاىرة ،1988 ،ص ، 47رؤوؼ عبيد ،مبادئ اإلجراءات الجناية في القانوف المصري ،ط،17
بيروت  ،دار الجيؿ لمطباعة ،1989 ،ص، .37وعمى المستوى القضائي ،يراجع:أحكاـ محكمة النقض المصرية ،نقض
 ،1968/12/5مجموعة أحكاـ النقض ،س ،19رقـ  ،26نقض  ،1975/11/24س ،26رقـ  .167نقض  28ػ 3ػ
 ، 1985س  ،36رقـ  ،78نقض  ،1988-6-16س ،39رقـ .122
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المصالحة ،حيث أنيا توفر أكبر قدر مف الوقت في تحصيؿ الضريبة المستحقة إلى جانب
تحصيؿ المستحقات المالية األخرى التي تولدىا المصالحة وبأقؿ تكمفة .كما أنيا في مقابؿ ذلؾ

تعفي المتيـ (المتصالح معو) مف السير في خصومة مع اإلدارة الضريبية يستيمؾ منو الماؿ
والجيد والوقت ،مما يعوؽ حسف سير نشاطو االقتصادي .كما أنيا مف ناحية أخرى تتيح المجاؿ

لئلنابة إلى الرشد والسعي إلى تصحيح األخطاء .حيث أف طمب المصالحة بيكذا دافع يظؿ أم ار
غير مستبعد الحدوث وفي دائرة التصورات  .األمر الذي يتعيف معو جممة االلتفات إلى تمؾ

المرحمة لدى تنظيـ المصالحة ،واإلشارة إلى ذلؾ مف خبلؿ األحكاـ المتعمقة بميعاد المصالحة أو
باآلثار الناتجة عنيا ،وىذا ما كنا نأممو عمى األقؿ مف البلئحة التنفيذية لمقانوف ،عمى سبيؿ

التفسير الصحيح والمتوافؽ مع عمة وروح نظاـ المصالحة وىو ما سبؽ األخذ بو مف قبؿ المشرع
ذاتو في المجاؿ الجمركي.

()1

الفرع الثاني :إجراء المصالحة بعد رفع الدعوى
وتقوـ ىذه الحالة متى ما أحيمت الدعوى إلى المحكمة سواء أكانت المصالحة قد تمت قبؿ

رفع الدعوى أو بعد رفعيا ،حيث يتعيف عمى المحكمة القضاء بحسـ النزاع وانياء القضية لسقوط
الدعوى موضوع النزاع بالمصالحة ،واذا وقعت المصالحة أماـ المحكمة العميا أثناء نظر الطعف
في الحكـ أماميا ،تعيف عمييا أف تقضي برفض الطعف بسبب المصالحة وتوقؼ تنفيذ العقوبات.

وبوجو عاـ فإف سقوط الدعوى الجزائية بالمصالحة يحوز حجية الشيء المقضي بو بصفة

نيائية ،ومف ثـ ال يجوز الطعف بالمصالحة .ىذا عمى حيف يترتب عمى عدـ االتفاؽ بيف أطراؼ

المصالحة استئناؼ اإلجراءات الجزائية

()2

ومف القواعد التي قررتيا المحكمة العميا اليمنية في ىذا

الصدد ،ىو أف الصمح عارض لسير الخصومة ينيييا دوف حكـ متى وقع صحيحاً ،ويترتب
()3

عميو عدـ جواز االستمرار في الخصومة

وفي القضاء المقارف ،قضت محكمة النقض

المصرية ،بأف الدفع بالتصالح مف الدفوع المتعمقة بالنظاـ العاـ ،ويترتب عمى ذلؾ أف تمتزـ

) )1يراجع :المادة ( )207مف قانوف الجمارؾ اليمني ،والتي تضمنت الحكـ بجواز عقد التسوية الصمحية عف المخالفات
وقضايا التيريب قبؿ إقامة الدعوى أو مف خبلؿ النظر فيو أو بعد صدور الحكـ أو قبؿ اكتسابو الصفة المبرمة.
) )2يراجع في ذلؾ ،محمد حسيف  ،مرجع سابؽ ،ص.277
) )3طعف رقـ ( 22096لسنة 1426ىػ (تجاري)  ،جمسة  .2005/3/26وبذات المعنى :الطعف رقـ ( )16441لسنة
1429ىػ (جنائي) جمسة 2008-6-29ـ.
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المحكمة بتحقيؽ ىذا الدفع إذا ما أبداه المتيـ أثناء نظر الدعوى واال شاب حكميا بالقصور

الموجب لنقضو(.)1

وبالرجوع إلى نص المادة ( )48فإنو يستوقفنا مصطمح (وقؼ السير بإجراءاتيا)

()2

الوارد

في عداد اآلثار المترتبة عمى المصالحة حيث يتبادر لدى مطالعتو المدلوؿ القانوني العاـ لوقؼ
الدعوى

()3

 ،وىو ما قد يوحي ظاىره ،بأف المصالحة تعتبر مجرد مانع مف شأنو وقؼ الدعوى

الجزائية ،مع إمكانية استئناؼ السير فييا متى زاؿ المانع  ،األمر الذي يتعارض مع ما ىو ثابت
مف قطعية المصالحة واتخاذىا الشكؿ النيائي ،ولعؿ ىذا ما دفع البلئحة التنفيذية لمقانوف إلى

استبعاد ىذا المصطمح مف نطاؽ تفسير نص المادة ( )48مف القانوف .ىذا واف كاف قانوف
اإلجراءات الجزائية اليمني لـ يتضمف تحديدا لممقصود بمصطمح (سقوط الدعوى)
()4

باستقراء نصوصو المنظمة ليذا الموضوع

إال أنو

يمكف بياف المقصود بيذا المصطمح بأنو عدـ سماع

الدعوى بشكؿ نيائي ،بينما أف انقضاء الدعوى مصطمح لمداللة عف األثر القانوني لموفاة أثناء

نظر الدعوى.

وفي ذات السياؽ ،نجد باف التشريعات قد اختمفت في التعبير عف األثر المترتب عمى

المصالحة ،فيناؾ مف استخدـ مصطمح سقوط الدعوى()5وىناؾ مف قاؿ بانقضاء الدعوى (،)6
باإلضافة إلى تعبيرات أخرى مختمفة نجدىا قد استعممت ليذا المعنى

()7

إال أف أثر المصالحة

يبقى واضحاً وال مجاؿ لمخبلؼ عميو ويتمثؿ في حسـ النزاع وانياء الدعوى موضوع القضية
والغاء أي أثر مترتب عمييا ،كما أف سقوط أو انقضاء الدعوى ىو األثر المترتب عمى المصالحة

) )1نقض  ،1982-1-19سالؼ اإلشارة ،وذلؾ إلى جانب تأكيد ىذا القضاء عمى قطعية المصالحة في العديد مف األحكاـ
الصادرة عنو ،ومف بيف الحديثة ػ نسبياً ػ منيا يراجع :نقض 2006-2-27ـ ،مجموعة أحكاـ النقض ،س ،70رقـ
.1292
) )2المصطمح الوارد أيضاً في القانوف األردني بشأف الضريبة العامة عمى المبيعات ،ينظر :المادة ( )36مف ىذا القانوف.
) )3طبقاً لممادة الثانية مف قانوف اإلجراءات الجزائية اليمني ،يقصد بوقؼ الدعوى" :منع السير فييا ألي سبب قانوني أو
مادي حتى يزوؿ السبب الذي توقفت الدعوى مف أجمو".
))4يراجع :الفصؿ ال اربع مف الباب الثالث مف الكتاب األوؿ ،بانقضاء الدعوى الجزائية وعدـ سماع الدعوى.
) )5كما ىو الحاؿ في كبل مف القانوف اليمني محؿ الدراسة والقانوف األردني المماثؿ .وأيضاً قانوف الجمارؾ الموحد لدوؿ
مجمس التعاوف الخميجي.
) )6مثاؿ القانوف المصري بشأف الضريبة العامة عمى المبيعات ،وقانوف الجمارؾ الجزائري.
) )7فيناؾ مثبلُ مف قاؿ بأنو ال يكوف أي شخص عرضة ألي محاكمة عف الجريمة التي تمت تسويتيا بطريؽ الصمح ،
كالقانوف السوداني بشأف الضريبة عمى القيمة المضافة  ،بينما استخدـ التشريع الجبائي التونسي مصطمح انقراض
الدعوى العمومية لمتعبيرعف ذلؾ.
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بالضرورة حتى لو لـ ينص القانوف عمى ذلؾ صراحة ،وذلؾ عمى ضوء التفسيرات المحددة

لمصمح في القوانيف األخرى .وفؽ ما استقر عميو القضاء المقارف ،مف أف تفسير عبارات القوانيف
االقتصادية يجب أف يرد إلى معنى مثيبلتيا في القوانيف األخرى ،وعمى ذلؾ ذىب الرأي الراجح

في الفقو إلى أف يتعيف الرجوع إلى القواعد العامة في حاؿ خمت القوانيف االقتصادية المقرة لنظاـ
()1

المصالحة مف النص الصريح عمى سقوط الدعوى الجزائية كأثر لممصالحة

ومثاؿ ذلؾ في

التشريع المقارف نص قانوف اإلجراءات الجزائية الجزائري عمى انقضاء الدعوى الجنائية بسبب

الصمح إلى جانب األسباب األخرى(.)2

المطمب الثاني  :إلغاء آثار الدعوى الجزائية
يترتب عمى المصالحة إلغاء ما يترتب عمى قياـ الدعوى الجزائية مف آثار وىذا ما أشارت إليو
صراحة المادة ( . )48والواقع أنو ال يثور الحديث عف ىذا األثر إال إذا صدر حكـ بإدانة المتيـ
()3

بجريمة التيرب ،وأىـ ما ينصرؼ إليو إلغاء العقوبة

()4

باعتبارىا الغاية مف الدعوى

إلى جانب

جانب آثار أخرى لذلؾ الحكـ .وعمى ذلؾ فإننا سنقسـ ىذا المطمب إلى فرعيف  ،نتناوؿ في األوؿ
إلغاء العقوبة وفي الثاني إلغاء اآلثار األخرى لمحكـ.
الفرع األول :إلغــــاء العقـــوبة

) )1يراجع بخصوص ما تقدـ  ،حمدي عطية ،مرجع سابؽ ،ص.446 ،443
) )2يراجع المادة ( )6مف األمر رقـ ( )115-66المؤرخ في  8يونيو 1966ـ ،المتضمف قانوف اإلجراءات الجزائية المعدؿ
والمتمـ.
) )3وقد نصت صراحة عمى ذلؾ بعض التشريعات بالقوؿ بأنو " يترتب مباشرة عمى التصالح انقضاء الدعوى الجنائية
والفاء ما يترتب عمى قياميا مف آثار .بما في ذلؾ العقوبة المقضي بيا عميو"،.ينظر :المادة ( )45مف قانوف ضريبة
المبيعات المصري ،.كما شارت إليو صراحة البلئحة التنفيذية لمقانوف محؿ الدراسة وذلؾ في معرض تناوليا لنص
المادة ( )44مف القانوف بخصوص المصالحة في المخالفات والتي تضمنت النص عمى ذات األثر الوارد بالنسبة
لممصالحة في جرائـ التيرب وبذات العبارات المستخدمة لمتعبير عنو .وقد ورد فييا بأنو " :يترتب عمى عقد المصالحة
سقوط الدعوى الجنائية ووقؼ السير في إجراءاتيا والغاء ما يترتب عمى ذلؾ مف أثار بما في ذلؾ العقوبة المقضي بيا
عميو" ،.ينظر :المادة ( )94مف البلئحة التنفيذية لمقانوف.
) )4يراجع :جبلؿ ثروت ،أصوؿ المحاكمات" ،مرجع سابؽ ،ص.223
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متى تمت المصالحة بعد رفع الدعوى وصدور حكـ اإلدانة فييا ،فإنو يتعيف بداية إلغاء
()1

العقوبة المقضي بيا في الدعوى موضوع المصالحة

وبالنظر إلى النص القانوني الخاص

بعقوبة جرائـ التيرب ،يتبيف بأف العقوبة المقررة ليذه الجرائـ تتحدد بنوعيف مف العقوبات ىما،

الغرامة والحبس (في حالة العود) ،كما أنو ووفقاً لنص المادة ( )53مف القانوف محؿ الدراسة

()2

يعاقب عمى تمؾ الجرائـ بعقوبة تكميمية تتمثؿ في المصادرة الوجوبية بالنسبة لمسمع موضوع
التيرب والمصادرة الجوازية بالنسبة لوسائؿ النقؿ واألدوات والمواد التي استعممت في التيريب بما

في ذلؾ السفف والطائرات متى ما كانت قد أعدت أو أجرت بالفعؿ ليذا الغرض(.)3

وبوجو عاـ ،فإف الحكـ بإلغاء العقوبة ػ كأثر ثابت في المصالحة ػ ينصرؼ إلى كافة

العقوبات المقررة لمتيرب ،ويمتد في ذلؾ إلى الجزاءات الضريبية المتمثمة في غرامة التأخير
والمبالغ اإلضافية  .واف كانت بعض التشريعات قد اتجيت إلى حصر أثر المصالحة عمى

العقوبات ذات الطابع الجبائي وذلؾ دوف العقوبات السالبة لمحرية والغرامات الجنائية

()4

وىو ما

أخذت بو بعض التشريعات األخرى في حاؿ تمت المصالحة بعد صدور حكـ نيائي في الدعوى
()5

موضوع المصالحة

ىذا بينما يذىب جانب مف التشريعات إلى إجازة اإلعفاءات مف الجزاءات

الضريبية (الغرامات والمبالغ اإلضافية) بشكؿ كمي أو جزئي ،وذلؾ متى ما رأت اإلدارة الضريبية

موجباً لذلؾ .

()6

عمى سبيؿ الحث عمى إعماؿ المصالحة.

) )1وىنا تجدر اإلشارة إلى أف بعض القوانيف المقارنة تقوـ التسوية الصمحية فييا أساساً عمى اإلعفاء مف العقوبة ،مثاؿ ما
ىو محدد ومنظـ في المواد ( )141 ،139مف قانوف الرسـ عمى القيمة المضافة الجزائري ،وكذلؾ المادة ( )2/52مف
القانوف المغربي بشأف الضريبة عمى القيمة المضافة .
) )2يماثمو ويطابؽ عبارتو نص المادة ( )8/47مف القانوف المصري بشأف الضريبة العامة عمى المبيعات.
) )3وىي ذات العقوبة التي أخذ بيا قانوف الجمارؾ اليمني في مجاؿ التيريب الجمركي ،بذات األحكاـ العقابية المبينة،
يراجع :نص المادة ( )2/271مف قانوف الجمارؾ المعدؿ بالقانوف رقـ ( )12لسنة .2010
) )4عمى غرار ما ىو حاصؿ في التشريع الجمركي الجزائري ،ومف احدث توجياتو في ىذا الشأف األمر رقـ ()06- 05
لسنة  ،2005المعدؿ والمتمـ باألمر رقـ ( )09-06لسنة  ،2006حيث نصت المادة ( )21منو عمى استبعاد إجراء
المصالحة في بعض الجنح والجنايات الجمركية المنصوص عمييا في المواد (/10أ )13 ،12 ،11 ،والمواد ()15 ،14
مف ىذا المرسوـ ،وذلؾ بحيث أصبحت المصالحة عمى مستوى ىذا القانوف تقتصر عمى المخالفات الجمركية والذى
يقرر بشأنيا عقوبات جبائية فحسب ،يراجع  :األمر السابؽ ،الموافؽ عميو بموجب القانوف رقـ ( )16-5الصادر في
 2005/12/31والقانوف رقـ ( )20/06الصادر في .2006/12/11
) )5مشار إليو في  :أحسف بو سقيعة ،الطبعة الثانية ،مرجع سابؽ ،ص.206
) )6مشار إليو في  :عبدالفتاح مراد  ،مرجع سابؽ ،ص.985
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وميما يكف األمر  ،فالثابت ىو أف إلغاء العقوبة يعد أث اًر مطمقاً لممصالحة بعد صدور

الحكـ القضائي بالعقوبة  ،وال موجب لتقييد ذلؾ في غياب الدليؿ ،بحيث يظؿ ذلؾ الحكـ

منصرؼ إلى أي عقوبة محكوـ بيا ،فضبلً عف أف انصرافو إلى الجزاءات الضريبية يمثؿ عامبلً
ىاماً لتفعيؿ نظاـ المصالحة باعتباره مكسبا إضافياً يدفع إلى إبراـ المصالحة ،وبخاصة متى ما
كاف نظاميا ال ينبى عف فعمية المكاسب في مطمؽ الحاالت ،بحيث يصبح الحكـ بذلؾ بمثابة

سد لمنقص الحاصؿ في ىذا الجانب والذي يحد ػ برأينا ػ دوف اإلقداـ عمى طمب إجراء

المصالحة .وفي ىذا اإلطار يبلحظ أف البلئحة التنفيذية لمقانوف قد اعتبرت المصالحة سبباً
إلباحة التصرؼ في المضبوطات واألدوات ووسائؿ النقؿ

()1

ومقتضى ذلؾ ومؤداه ،أف التصالح في جريمة تيريب السمع الخاضعة لمضريبة يرتب أث اًر

إضافياً يتمثؿ في مصادرة األشياء المضبوطة موضوع الجريمة أو المستعممة في ارتكابيا.

بمعنى آخر أف إلغاء العقوبة كأثر لممصالحة ال ينصرؼ إلى عقوبة المصادرة ،سواء تمت

المصالحة قبؿ صدور الحكـ في الدعوى أـ بعد صدوره ،وليس مف سند قانوف ليذا الحكـ ػ
حسبما نرى ػ كما

العقوبات

()2

ال يصمح دفاعاً عف ذلؾ أف يقاؿ بأف المصادرة كعقوبة يقررىا قانوف

بحكـ طبيعتيا وما تخضع لو مف أحكاـ ،ال يجوز أف يتناوليا وقؼ التنفيذ(.)3

فيذا الدفاع مردود عميو ،بأف عمة ذلؾ الحكـ العاـ ىي صعوبة إعادة ضبط األشياء

المصادرة التي تـ ردىا إلى المحكوـ عميو في حاؿ حصوؿ مخالفة لشروط وقؼ التنفيذ خبلؿ

مدة اإليقاؼ المحددة

()4

األمر الذي ال يصدؽ عمى حالة وقؼ التنفيذ لعقوبة المصادرة باعتباره

) )1وقد ورد النص عمى ذلؾ بأنو" :ال يجوز التصرؼ في المضبوطات وأدوات التيرب ووسائؿ النقؿ المشار إلييا إال بعد
أيمولتيا إلى المصمحة أو مصمحة الجمارؾ حسب نوع السمعة المضبوطة نتيجة التصالح أو صدور حكـ نيائي
بمصادرتيا ".ينظر :نص المادة ( )3/101مف البلئحة التنفيذية لمقانوف محؿ الدراسة .وىو ما قضت بو أيضا المادة
( )276مف قانوف الجمارؾ اليمني ،حيث اعتبرت التسوية الصمحية سبباً لتممؾ المضبوطات بصورة نيائية يجوز معو
لئلدارة الجمركية بيعيا.
) )2بموجب نص المادة ( )103مف قانوف الجرائـ والعقوبات اليمني ،وقد جاء فيو بأنو" :يجوز لممحكمة عند الحكـ باإلدانة
أف تحكـ بمصادرة األشياء المضبوطة التي تحصمت مف الجريمة أو التي استعممت في ارتكابيا أو التي كانت معدة
الستعماليا..المادة ".
) )3يراجع :نص المادة ( )110مف قانوف الجرائـ والعقوبات اليمني والذي قضى صراحة بعدـ جواز وقؼ التنفيذ بالنسبة
لعقوبة المصادرة.
) )4يراجع :المادة ( )120مف قانوف الجرائـ والعقوبات اليمني المتعمقة بإلغاء العقوبة ووقؼ التنفيذ وبياف حاالتو.
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أث اًر لممصالحة .ذلؾ أنو متى انعقدت المصالحة أنتجت آثارىا بصفة نيائية وال يجوز العدوؿ
عنيا مطمقاً(.)1

ىذا عمى أف أكثر ما يعيب الحكـ السابؽ ،تعارضو مع األحكاـ العامة لعقوبة المصادرة

المشار إلييا في المادة ( )103مف قانوف الجرائـ والعقوبات  ،كالحكـ بعدـ جواز تقرير ىذه
العقوبة إال في حاؿ ثبوت اإلدانة وذلؾ تنظيماً لمقاعدة الدستورية الخاصة بالمصادرة ،الواردة في

المادة ( )20مف الدستور اليمني النافذ ،والتي تقضي بأف المصادرة العامة لؤلمواؿ محظورة وال
تجوز المصادرة الخاصة إال بحكـ قضائي".

وذلؾ مما يجعؿ مف أي نص يقضي بالمصادرة بغير حكـ قضائي ،واقعا في حومة

المخالفة الدستورية.

وفي ىذا الصدد ،نجد بأف المحكمة الدستورية العميا في مصر ،قد قضت

نص الفقرة الثالثة مف المادة ( 124مكرر) مف قانوف الجمارؾ

()3

()2

بعدـ دستورية

والذي تضمف الحكـ بأنو ال
()4

يترتب عمى الصمح رد البضائع المضبوطة في الجرائـ المشار إلييا

النقؿ واألدوات والمواد التي استعممت في التيريب.

وانما يجوز رد وسائؿ

ولتفادي شائبة عدـ الدستورية ،فقد قاـ المشرع المصري باستبداؿ ذلؾ النص

()5

بصيغة

أخرى قضى مف خبلليا برد البضائع المضبوطة ووسائؿ النقؿ واألدوات والمواد التي استعممت
في التيريب ،نتيجة لمتصالح في ىذه الجريمة  ،سواء تـ التصالح أثناء ،نظر الدعوى أو بعد
صدور حكـ بات فييا ،وذلؾ ما لـ تكف البضائع المضبوطة مف األنواع الممنوعة أو المحظور

استيرادىا.

والواقع ،أننا نجد نظي اًر لذلؾ الحكـ ػ الوارد في البلئحة التنفيذية ػ في البلئحة التنفيذية

لمقانوف المصري المماثؿ  ،واف كانت ىذه البلئحة قد اعتمدت في ذلؾ صياغة رصينة ،حيث

جعمت التنازؿ عف المضبوطات أو سداد قيمتيا في حالة عدـ ضبطيا شرطاً لقبوؿ النظر في

) )1وىو مكمف االختبلؼ إجماال بيف وقؼ تنفيذ العقوبة كأثر لمتصالح واإليقاؼ المقرر في قانوف العقوبات باعتبار ىذا
األخير أمر جوازي تقضي بو المحكمة عند الحكـ وفؽ شروط معينة  ،مع قابميتو لئللغاء.
) )2الحكـ الصادر بجمسة  ،1996-5-4في القضية رقـ ( )6لسنة  17قضائية دستورية ،المنشور في الجريدة الرسمية
العدد ( 16 )19مايو 1996ـ.
) )3القانوف رقـ ( )66لسنة  ،1963المعدؿ بالقانوف رقـ ( )75لسنة 1980ـ.
) )4وىي جرائـ تيريب البضائع األجنبية بقصد االتجار أو الشروع فييا أو حيازتيا بقصد االتجار مع العمـ بأنيا ميربة.
) )5يراجع :نص المادتيف ( 124 ،124مكرر) المستبدلة بالقانوف رقـ ( )160لسنة 2000ـ
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()1

طمب التصالح في جرائـ تيريب السمع الخاصة لمضريبة

األمر الذي يفيد إعبلـ الشخص
()2

المعني بداية بااللتزاـ المقرر مف قبميا كمقابؿ إضافي لمتصالح في ىذه الجرائـ

وذلؾ بحيث

يممؾ ىذا الشخص مطمؽ الحرية في تقرير إما العدوؿ عف التصالح فتقوـ اإلدارة باستئناؼ السير
في اإلجراءات الجزائية دوف المزيد مف إضاعة الوقت ،أو القبوؿ بذلؾ الشرط والمضي في

إجراءات المصالحة،مع ضماف عدـ تفاجئو بيذا االلتزاـ الواقع عمى عاتقو ،والذي قد يمثؿ سبباً
يحممو عمى عدـ إتماـ المصالحة( ،)3إال أف ىذا الحكـ يظؿ معيباً مطمقاً مف األوجو المتقدمة وىو

ما ينسحب عمى الحكـ الواردة في ىذه البلئحة أيضاً لتماثؿ األسباب.

وبوجو عاـ فإف ىذا األثر ال يعني االمتناع عف تنفيذ العقوبة فحسب  ،وانما أيضاً ما تـ
()4

تنفيذه منيا رغـ أنو تـ صحيحاً

وذلؾ مف خبلؿ رد ما تـ تحصيمو مف عقوبة الغرامة إلى

المتصالح المحكوـ عميو بيا .وىو ما ينطبؽ عمى عقوبة المصادرة أيضاً ،بينما ال يتسنى ذلؾ
بالنسبة لمعقوبة السالبة لمحرية إال مف خبلؿ اإلفراج الفوري عف المحكوـ عميو أياً كانت المدة

الباقية مف العقوبة ،إذ ال مجاؿ إللغاء ما قد تـ تنفيذه مف ىذه العقوبة.
الفرع الثاني :إلغاء اآلثار األخرى لمحكم

يترتب عمى إعماؿ ىذا األثر عدة نتائج  ،أبرزىا أنو ال يبقى لمحكـ الصادر باإلدانة أي

أثر ببطاقة الحالة الجزائية

()5

فبل يعد ىذا الحكـ سابقة في العود(.)6

وال يسري ذلؾ ػ حسبما نرى ػ عمى السجؿ اإلداري الخاص بالقضايا الضريبية واألحكاـ

الصادرة بشأنيا ،باعتباره مرجعاً ضرورياً يتـ الرجوع إليو بصدد كؿ حالة مصالحة لمتأكد مف
سوابؽ طالب التصالح وفيما إذا كاف مبتدئاً أو عائد لمجريمة كأساس لتحديد مقابؿ المصالحة أو

سبباً لرفض طمب التصالح وفؽ ما اشرنا سابقاً.

) )1يراجع :نص المادة ( )32مف البلئحة التنفيذية لمقانوف المصري بشاف ضريبة المبيعات  ،الصادر بقرار وزير المالية رقـ
( )749لسنة 2001ـ.
) )2حيث سبؽ التحديد القانوني لمقابؿ التصالح بصورة عامة ،عمى نحو ما اشرنا سابقاً.
) )3ولضماف عدـ إضاعة الوقت في المسار الطبيعي لمخصومة الجنائية حاؿ توقؼ المصالحة ،فإنو يتعيف عمى اإلدارة
مواصمة السير في اإلجراءات الجنائية ،بصرؼ النظر عف المضي في إجراءات التصالح وذلؾ حتى إتماـ المصالحة
وقياـ المتصالح معو بالوفاء بااللتزامات الناتجة عنيا.
) )4كماؿ حمدي ،مرجع سابؽ ،ص.105
) )5المنظمة بالمواد (مف  405إلى  )410مف قانوف اإلجراءات الجزائية اليمني.
) )6عبدالفتاح الصيفي ،تأصيؿ اإلجراءات الجنائية ،اإلسكندرية ،منشاة المعارؼ ،2003 ،ص .121كماؿ حمدي ،مرجع
سابؽ ،ص.107
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وفيما عدا ذلؾ ػ المستثنى العتبارات عممية ػ فإف ىذا األثر يمتد إلى كافة النتائج التي قد

يرتبيا القانوف عمى حكـ اإلدانة ،ويتجمى ذلؾ في حاؿ وصفت جريمة التيرب الضريبي بأنيا
()1

مخمة بالشرؼ واألمانة

()2

عمى غرار ما ىو حاصؿ في بعض التشريعات المقارنة

عف ذلؾ مف نتائج كحرماف المحكوـ عميو مف تقمد وظائؼ ومناصب عمومية(.)3

وبما يترتب

باعتبارىا أث اًر مف آثار حكـ اإلدانة في الجرائـ الموصوفة بأنيا مخمة بالشرؼ واألمانة ،يقع
()4

بقوة القانوف

ومثاؿ ذلؾ أيضا ما أورده قانوف ضرائب الدخؿ الجديد مف أنو لممصمحة نشر

أسماء األشخاص الذيف يثبت تيربيـ مف دفع الضرائب بحكـ قضائي بات في الصحؼ

) )1الوصؼ الثابت فقيا  ،والذي يقوـ عمى أساس أف االلتزاـ الضريبي واجباً وطني ،لتمكيف الدولة مف القياـ بواجباتيا تجاه
المجتمع ،ويعد بذلؾ التزاما أخبلقي في المقاـ األوؿ ينـ عف سمو النفس وكريـ الخمؽ ،وبعكسو يذـ عدـ الوفاء بذلؾ
االلتزاـ ،ذلؾ أف األمانة الضريبية ال تختمؼ عف األمانة بصفة عامة وااللتزاـ بأداء الحقوؽ ال يتج أز أو يتغير مضمونو
عندما يكوف الدائف ىو المجتمع بأسره ال مجرد عضو مف أعضاءه ،يراجع بخصوصو :محمد محمد مصباح القاضي،
جرائـ المموؿ المضرة بالخزانة العامة ،القاىرة ،دار النيضة العربية  ،1996 ،ص ،57-56وأيضا عزيزه الشريؼ،
القانوف اإلداري ،التنظيـ القانوني لموظيفة العامة والماؿ العاـ ،الطبعة الثانية ،القاىرة ،دار النيضة العربية 1988 ،ـ،
ص.214
) )2كالقانوف المصري رقـ ( )91لسنة 2005ـ بشأف الضريبة عمى الدخؿ .حيث نصت المادة ( )133منو بشاف جريمة
التيرب الضريبي عمى أنو ... ":وفي جميع األحواؿ تعتبر جريمة التيرب مف أداء الضريبة جريمة مخمة بالشرؼ
واالعتبار ".ومف المناسب أف نشير ىنا إلى أف لجنة الشئوف المالية بمجمس النواب اليمني كانت قد أقرت نصاًماثبلً في
مشروع قانوف ضرائب الدخؿ الجديد ،كصيغة مقترحة مف الجانب الحكومي عمى حساب النص األصمي الذي كاف
يقضي بأنو يترتب عمى جريمة التيرب الضريبي امتناع المجنة العميا لبلنتخابات والمجاف المتفرعة عنيا قبوؿ ترشيح أي
شخص تيرب مف دفع الضرائب بموجب الكشوفات المقدمة مف و ازرة المالية ومصمحة الضرائب ،إال أف ىذا القانوف قد
خرج بصيغتو النيائية خالياً مف كبل النصيف ،ومف دوف أف يتسنى لنا في الواقع الوقوؼ عمى مبررات إلغاء النص المقر
مف قبؿ لجنة الشئوف المالية بالمجمس ،يراجع :تقرير لجنة الشئوف المالية بمجمس النواب ،بخصوص المادة ( )141في
مشروع القانوف السالؼ اإلشارة.
) )3ومف ذلؾ ما اشترطو قانوف السمطة القضائية اليمني ،رقـ ( )1لسنة 1991ـ وتعديبلتو في المادة (/ 157ىػ) فيمف يعيف
قاض اال يكوف قد حكـ عميو قضائياً بجريمة مخمة بالشرؼ واألمانة .وكذلؾ فإنو ووفقاً لممادة (-2/64ىػ) مف الدستور
اليمني ،يشترط فيمف يترشح لعضوية مجمس النواب أف ال يكوف قد صدر ضده حكـ قضائي بات في قضية مخمة
بالشرؼ واألمانة.
) )4يراجع بيذا الشأف  :حسني الجندي  ،القانوف الجنائي الضريبي ،الطبعة األولى ،القاىرة ،دار النيضة العربية 2005 ،ػ
 ، ،2006الجزء الثاني ،ص.77
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الرسمية

()1

وال شؾ في أف ىذا األثر يسري عميو اإللغاء بموجب التصالح ،وذلؾ باعتباره أث ار

لمحكـ البات الصادر باإلدانة ،والفرض أف المصالحة قد تمت قبؿ صيرورة الحكـ باتاً.

وبخصوص ىذه اآلثار عموماً ،فإنو يثور التساؤؿ بشأف نطاؽ المصالحة وما إذا كانت مف

الناحية الشخصية تحدث أثرىا بالنسبة لجميع المتيميف أو المحكوـ عمييـ في الدعوى والذيف لـ
يكونوا طرفا فييا ،وعف مدى انصراؼ أثر المصالحة إلى الجرائـ العادية المرتبطة مع الجرائـ

محؿ التصالح مف ناحية موضوعية ،وىو األمر الذي سكت القانوف محؿ الدراسة عف بيانو كما
()2

ىو شأف معظـ التشريعات المقارنة

إال أننا نجد بأف أحكاـ القضاء المقارف متواترة بأف التصالح

()3

يحدث أثره بالنسبة لكؿ المتيميف لوحدة الواقعة موضوع الدعوى الجنائية التي انقضت بالصمح

وعمى اعتبار أيضا أف المصالحة إنما تكوف بمقابؿ محدد وبحصوؿ الجية المعنية عمى ىذا
المقابؿ ممف تصالحت معو تكوف قد استوفت ماليا مف حقوؽ ،مما ال يستساغ معو حصوليا بعد
()4

ذلؾ عمى مقابؿ آخر مف الذيف لـ يتـ التصالح معيـ

وذلؾ ما نراه محض تطبيؽ لمقتضى

الطابع الخاص لنظاـ المصالحة في ىذا المجاؿ ،بحيث ال يصدؽ القياس بشأنو عمى ما قررتو
()5

المحكمة العميا اليمنية

ال عمى غيرىـ".

بخصوص التحكيـ بالصمح بما نصو أف حكـ التحكيـ حجة عمى أطرافو

وذلؾ مع وجوب إلزاـ األشخاص الذيف لـ يتـ التصالح معيـ بدفع مقابؿ المصالحة بطريؽ
()6

التضامف

.والمقرر قضاءاً

()7

ىو أف أثر المصالحة ينحصر عمى الجرائـ محؿ التصالح فقط،

) )1يراجع المادة (/141ىػ ػ )2مف القانوف اليمني بشاف ضرائب الدخؿ  ،سالؼ االشارة.
) )2واف كنا نجد باف قانوف الجمارؾ اليمني قد تطرؽ إلى ذلؾ مف الناحية الشخصية ،حيث قضت المادة ( )208منو بجواز
عقد التسوية الصمحية مع جميع المسئوليف عف المخالفات أو جرائـ التيريب أو مع بعضيـ عمى أف يحدد في الحالة
األخيرة ما يخص كؿ منيـ مف مبمغ الغرامة (مقابؿ التصالح) بحسب نسبة المسئولية وفقاً لمشروط والتحفظات الصادرة
بقرار مف رئس المصمحة بذلؾ ،وبأنو تبقى كافة العقوبات وما تبقى مف غرامة جمركية أف وجدت مترتبة عمى عاتؽ مف
لـ يشمميـ عقد التصالح.
) )3مشار إلى ذلؾ في  :محمد الشربيني  ،مرجع سابؽ ،ص.380
) )4كماؿ حمدي ،مرجع سابؽ ،ص.111
) )5يراجع :الطعف رقـ  ،21006لسنة 1425ىػ مدني ،جمسة 205/3/26ـ.
) )6عمى غرار الحكـ الوارد في النظاـ الجبائي التونسي ،في الفصؿ ( )99مف القرار الوزاري المتعمؽ بضبط تعريفة الصمح
في مادة المخالفات الجبائية الجزائية ،سالؼ اإلشارة .
) )7يراجع :حكـ محكمة النقض المصرية  ،نقض  ،1969/5/12مجموعة أحكاـ النقض  ،س ،20رقـ  139وأيضاً نقض
1984/2/13ـ ،س ،35رقـ  198وفي ىذا المعنى قضت أيضاً المحكمة العميا الجزائرية  ،القرار رقـ ()22072
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فقط ،وال يمتد إلى الجرائـ األخرى في حاؿ تعدد األوصاؼ وارتباط الجريمة محؿ التصالح
بجريمة أخرى مف جرائـ القانوف العاـ أو القانوف الخاص

()1

والحكمة مف ذلؾ ىي أف سقوط

الدعوى الجنائية عف إحدى الجريمتيف ينيي حالة االرتباط بينيما ،ومف ثـ ال يبقى أماـ القاضي

سوى جريمة واحدة مطموب الحكـ فييا وىي الجريمة التي لـ تنقض بالتصالح

()2

الخـاتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

وبذا أكوف قد انتييت بعوف اهلل وتوفيقو مف بحث موضوع المصالحة في جرائـ التيرب الضريبي

وفقا ألحكاـ القانوف رقـ()19لسنة 2001بشأف الضريبة العامة عمي المبيعات.

و الذي حاولنا مف خبللو تسميط الضوء عمى نظاـ المصمحة في ىذا المجاؿ ،تحميبل لواقعو
والوقوؼ عمى تقييمو ومدى صبلحيتو لتحقيؽ األىداؼ المنشودة منو.

فكاف أف خرجت مف ذلؾ بتصور عاـ لممصالحة كنظاـ متكامؿ فاعؿ مفاده أىمية الجمع في ىذا

النظاـ بيف الطابع الجزائي ومعني اإليبلـ المادي في المصالحة والذي يبدو ضروريا وال بديؿ
عنو لتحقيؽ الردع مف تكرار الجريمة وحتى ال يبدو ىذا النظاـ مجرد فرصة لئلفبلت مف

العقاب ،وبيف الصفة الودية لممصالحة في إنياء الخصومة الجنائية بيف طرفي التصالح عمى
أساس مف الود والتفاىـ وتقاسـ المصالح الفعمية بحيث تمثؿ وسيمة وقائية تحوؿ دوف نشوء أو

تفاقـ الدوافع النفسية الرتكاب الجريمة مجددا.

وىذا ما طاب لي بيانو كفكرة عامة نرى أىمية األخذ بيا لدي تنظيـ المصالحة وكمعيار مقترح

لتقييـ نظاـ المصالحة .وترتيبا عمى ذلؾ نشير إلى بعض المقترحات التي يمكف األخذ بيا في

ىذا ال نطاؽ سنأتي عمى بيانيا الحقا بعد أف نستعرض أىـ النتائج التي تـ التوصؿ إلييا في ىذا
البحث المتواضع الذي ال ندعى فيو سبقا أو تفردا ويكفينا الخروج منو بشرؼ المحاولة ليس إال.

أوال:النتائــــــــــج

الصادر بتاريخ 1994/11/6ـ  ،والقرار رقـ( )142037الصادر بتاريخ 1997/3/17ـ والمشار إليو في احسف
بوسقيعو ،الطبعة األولى  ،مرجع سابؽ ،ص.232
) )1مثاؿ ذلؾ ،أف يرتكب شخص جريمة تيرب ويعتدي في الوقت ذاتو عمى احد موظفي اإلدارة الضريبية أثناء قيامو
بأعماؿ الضبط والتحري ،ثـ يتـ التصالح بشاف جريمة التيرب وتستمر اإلجراءات الجنائية بالنسبة لجريمة التعدي عمى
الموظؼ دوف أف تتأثر بالتصالح الذي تـ مع المتيـ في الجريمة األولى.
) )2يراجع :احمد سرور ،الجرائـ الضريبية ،..مرجع سابؽ ،ص.257
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 تمعب السياسة التشريعية دو ار ىاما في تحديد طبيعة المصالحة ،في حيف يذىب الرأي

السائد في الفقو إلى أف المصالحة ذات طابع ج ازئي األمر الذي يتوقؼ برأينا عمى مدى

ظيور المصالحة كعقوبة بديمة وكأسموب مف أساليب السياسة الجنائية المانعة لمحد مف
جرائـ التيرب الضريبي ومكافحة العوامؿ التي تساىـ في تزايدىا.

 اتجيت معظـ التشريعات إلى األخذ بنظاـ الصمح الجنائي وبخاصة في مجاؿ الجرائـ
االقتصادية والذي يعد مجاالت رائداً في تطبيؽ ىذا النظاـ وذلؾ دوف أف تعني ببياف
الكثير مف القواعد واإلجراءات المتعمقة بو.

وقد تبلحظ لنا غياب الحسـ التشريعي لبعض المسائؿ المتصمة بيذا النظاـ كتمؾ المتعمقة

ب تحديد ميعاد الوفاء بااللتزامات المقررة مقابؿ التصالح ،وتحديد نطاؽ اآلثار الناتجة عف
المصالحة مف الناحيتيف الشخصية والموضوعية.

والتي خمص الرأي بشأنيا عمى مستوى الفقو والقضاء إلى األتي:

ػ قياـ المتصالح معو بسداد التعويض وكافة المستحقات المالية الناتجة عف التصالح فور إبراـ

المصالحة .

ػ يحدث التصالح أثرة بالنسبة لجميع المتيميف في الدعوى الجزائية الذيف لـ يكونوا طرفا في

المصالحة .

ػ ال تنصرؼ آثار المصالحة إلى الجرائـ األخرى في حاؿ تعدد األوصاؼ أو ارتباط الجريمة

محؿ التصالح بجريمة أخرى مف جرائـ القانوف العاـ أو القانوف الخاص .

 واستكماال لمنتيجة السابقة فإف اإلطبلؽ والعموـ في تنظيـ المصالحة وعدـ إحاطتيا

بالحد البلزـ مف الضوابط قد بدا جمياػ وبصفة أشدػ في القانوف اليمني محؿ الدراسة
،األمر الذي فتح المجاؿ واسعا أماـ البلئحة التنفيذية ليذا القانوف لمتدخؿ بتنظيـ

المصالحة وتحديد أحكاميا ،بما فييا تمؾ التي تعد مف صميـ اختصاص المشرع كتحديد
وتنظيـ مقابؿ المصالحة إلى جانب أحكاـ أخرى بدت لنا إجماال غير متناسقة وتتعارض

مع المصالحة وأىدافيا المفترضة ،بؿ ومشوبة أحيانا بعدـ الدستورية كالحكـ المتعمؽ
بمصادر البضائع والمضبوطات ووسائؿ النقؿ باعتبارىا أث ار ناتج عف المصالحة في
جريمة تيريب البضائع الخاضعة لمضريبة العامة عمى المبيعات  ،فضبل عف أف اإلدارة

الضريبية حظيت في ظمو بسمطة تقديرية واسعة كما ىو الشأف في مسألة تعييف مقدار

التعويض في كؿ حالة مف حاالت المصالحة .

 غياب الحزـ والشدة في التعامؿ مع جرائـ التيرب مف الضريبة العامة عمى المبيعات
األمر الذي ال يتناسب وخطورة ىذه الجرائـ التي تمس الكياف االقتصادي لمدولة ككؿ

عبلوة عمى تأثيره السمبي عمى المصالحة وفاعمية نظاميا وذلؾ بالنظر إلى اف
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المصالحة إجراء اختياري ال يتـ إال بتبلقي إرادة طرفييا والفرض أف الدافع إلبراـ
المصالحة بالنسبة لمرتكب الجريمة ىو تجنب عقوبة الجريمة وبصفو أخص العقوبة

السالبة لمحرية وىذا ما يصعب تصوره حاؿ ضآلة العقوبات المقررة لمجرائـ محؿ

التصالح وبالتالي تعطيؿ نظاـ التصالح في تمؾ الجرائـ.

 وأخي ار ومف ناحية عامة توصمنا إلى أف القضاء المقارف قد لعب دو ار ىاـ في نظاـ
المصالحة الجبائية (الضريبية والجمركية) وحسـ العديد مف إشكاالتو ويقابمو غياب

االجتياد القضائي الوطني في ىذا الخصوص واف كنا نعوؿ كثي ار عمى القضاء
المتخصص ػ الحديث النشأة ػ بأف يتكفؿ بذلؾ مستقببل.

ثانيا :الـتوصــــــــــــــيات

 ضرورة التدخؿ التشريعي لتحديد وتنظيـ المقابؿ الذي تقوـ عميو المصالحة والذي نقترح
بخصوصو األتي:

ينسب التعويض (مقابؿ المصالحة ) إلى مقدار الضريبة التي لـ يتـ أداؤىا وذلؾ عمى غرار
ػ أف َ
األسموب القانوني المتبع في تحديد عقوبة الغرامة .

ػ أف يتجاوز مقدار التعويض مقدار الغرامة المقررة كعقوبة في جرائـ التيرب الضريبي بحسباف
أف المصالحة تعود بمكاسب فعمية أخرى عمى المتصالح معو تتمثؿ في مجمؿ اآلثار القانونية

لممصالحة.

ػ أف يختمؼ مقدار التعويض بحسب وقت التصالح وفيما إذا كاف قد تـ قبؿ رفع الدعوى أـ بعد

رفعيا وذلؾ بحيث يتحدد التعويض بموجبو بما يساوي كامؿ الضريبة المستحقة في الحالة األولى
وأربعة أمثاليا في الحالة األخرى ،لكوف ذلؾ مدعاة لئلسراع في طمب المصالحة وتحقيؽ

األىداؼ المرجوة منيا بأقؿ تكمفو وبخاصة في ظؿ التحديد القانوني الحالي لميعاد المصالحة وما

يتضمنو مف سعة زمنية قد تشكؿ دافعا إلى التراخي في طمب التصالح.

ػ إجازة التصالح في حالة العود إلى الجريمة لممرة الثانية مع مضاعفة التعويض وحظر التصالح

حاؿ تكرار الجريمة بعد ذلؾ لكونو ينـ عف نزوع شديد لؤلجراـ يناسبو توقيع العقوبة المشددة

المقررة لمعود.

 التأكيد عمى أىمية وضع الضوابط واآلليات القانونية البلزمة لتطبيؽ نظاـ المصالحة
،بما يكفؿ الحد مف السمطات الواسعة التي تتمتع بيا اإلدارة الضريبية في ىذا المجاؿ
وبالتالي قطع سبيؿ الشؾ تجاه المصالحة ومف كونيا مجرد إجراء إنتقائى تحكمو األىواء

والرغبات والمصالح وحيث أنو ال يمكف ألحد الجزـ بنزاىة ىذه اإلدارة أو بكونيا

معصومة مف الزلؿ واألخطاء.
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 التأكيد عمى أىمية تقرير عقوبة سالبة لمحرية لجرائـ التيرب الضريبي ومضاعفة ىذه

العقوبة في حالة العود وذلؾ بالقدر الذي يؤدي إلى تشديد الوصؼ القانوني ليذه الجرائـ

لتصبح مف الجرائـ الجسيمة ،كما نؤكد بوجو عاـ عمى ضرورة انتياج سياسة جنائية
متشددة لمواجيو جرائـ التيرب الضريبي ومف ضمنو النص صراحة عمى أنيا مف الجرائـ
المخمة بالشرؼ واألمانة واالتجاه نحو توسيع نطاؽ العقوبات التكميمية كاألخذ بعقوبة

غمؽ المنشأة.

وفى نياية بحثي المتواضع ىذا ,أساؿ اهلل التوفيؽ والسداد ,ىو حسبي ونعـ الوكيؿ والحمد هلل رب
العالميف وصمى اهلل وسمـ عمى نبينا محمد وعمى آلو وصحبو أجمعيف.
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