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 القوانٌن خرق عن الناشبة الخالفات مجموع هً الجمركٌة المنازعة•
 إدارة تتولى التً واللوابح القوانٌن من وغٌرها الجمركٌة واألنظمة
.قمعها على القانون ٌنص التً و تطبٌقها الجمارك

 إدارة تتولى التً والرسوم الحقوق المنازعات  هذه اٌضا تشمل و •
 المحاكم أمام الدعاوى هذه ترفع ، االقتضاء وعند ، تحصٌلها الجمارك
.المختصة

 الخالف أو النزاع حسب أقسام ثالث إلى الجمركٌة المنازعات تنقسم و•
:إلى

.الجزابً القضاء فٌها ٌنظر التً الجزابٌة الجمركٌة المنازعة•
  المدنً القضاء فٌها ٌنظر التً المدنٌة الجمركٌة المنازعة•
.اإلداري القضاء فٌها ٌنظر التً اإلدارٌة الجمركٌة المنازعة•
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:الجمركٌةا الجرٌمة•

 أو بعمل سواء المشروع غٌر النشاط ذلك هً الجرٌمة      •
 إحترازي تدابٌر أو عقوبة القانون له ٌقرر العمل عن امتناع

 هذا خالل من و ، إهمال أو عمد عن الشخص ٌأتٌه و
 ثالث على تقوم عامة بصفة الجرٌمة بأن لنا ٌتضح التعرٌف
.المعنوي و الشرعً ، المادي الركن :أركان

 أنه إال الجمركٌة، للجرٌمة تعرٌف الجمارك بقانون ٌرد مل•
 الجمركً، النظام أو بالقانون إخالل كل بأنها تعرٌفها ٌمكن
 النصوص بخرق ٌتم عمل عن إمساك أو عمل " بأنها أو

."بقمعها القاضٌة الجمركٌة
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 لٌس و الجمركٌة  المخالفة بتعرٌف " الجمركً المشرع قام كما•
 تعد بأنها منه مكرر 240 و  05 المادة  فً الجمركٌة الجرٌمة
 إدارة تتولى التً واألنظمة للقوانٌن خرق كل جمركٌة مخالفة

 ومما" قمعها على القانون هذا ٌنصب التً و تطبٌقها الجمارك
 الجرٌمة مصطلح استعمال األجدر من كان أنه إلٌه اإلشارة ٌجدر

 المتداولة الجمركٌة المخالفة مصطلح عن بدال الجمركٌة
:اثنٌن لسببٌن وذلك الجمارك قانون نص فً والمعتمدة

 الصحٌحة الترجمة هو الجرٌمة مصطلح لكون أولهم    -•
 .infraction الفرنسً للمصطلح

 مخالفات إلى تنقسم الجمركٌة الجرابم لكون منهجً وثانٌهما    -•
 .وتلك هذه بٌن التمٌٌز ٌتم حتى ثم من و جنح و
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 هأن على الجمارك قانون من مكرر 240 المادة نصت لقد - •
 النً األنظمة و للقوانٌن خرق كل جمركٌة مخالفة ٌعد "

 على القانون هذا نصٌ التً و تطبٌقها الجمارك إدارة تتولى
 نطاق لتحدٌد تجاء مكرر 240 المادةف علٌه و ” قمعها
 أخر بمعنى ،أو الموضوع حٌث من الجمارك قانون تطبٌق
 المتابعات فً الجمارك إدارة إختصاص مجال حددتل تجاء

 الجمارك إدارة إختصاص ٌمتد حٌث ، المخالفٌن لألشخاص
 بـها ٌقوم التً المخالفات مختلف إلى المجال هذا فً

 إدارة تسهر التً األنظمة و القوانٌن لمختلف األشخاص
 قانون أحكام نصت أن بشرط تطبٌقها، على الجمارك
.المخالفات و الجرابم هذه قمع على الجمارك
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البد من إعطاء نظرة حول   خصابص المنازعة الجمركٌةقبل التطرق إلى •
 القانون الجمركً بصفة عامة

 الفلسفة فً الحال هو كما ( وصارم إلزامً قانون ) :هو الجمركً القانون•
 المستوردة، بالسلعة بالتصرٌح مرتفق كل تلزم الجمركٌة والنصوص .الكانتٌة

.للتصدٌر الموجهة تلك أو
قانون الجمارك متمٌز بأنه قانون مركب باعتباره تتداخل فٌه عدة   .1 •

.فروع مما ٌعقده ومواضٌع 
.هو قانون اقتصادي ٌتطلب معرفة فً االقتصاد  .2
.هو قانون مالً ٌتطلب معرفة فً المالٌة العامة  .3
.هو قانون خاص ٌتطلب معرفة بالقانون المدنً  .4
.و هو قانون عقوبات خاص ٌتطلب المعرفة بقانون العقوبات  .5

 شاطا فً بالمصطافٌن مكتظ الصٌف فً المتوسط بالبحر الفقٌه شبهه وقد
 الفقهاء الٌه ٌلجأ ما ناذرا الذي المتوسط البحر صخور تمثل القانون هدا جرابم

.الجمركٌة المنازعات خاصة.شرحه فً
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:اتجاهات أربع فً  القانون هذا خصوصٌة تتجلى•

:التجرٌم حٌث من الجمركٌة المنازعة خصوصٌة•

 ركنٌن توافر تتطلب جرٌمة أٌة أن العام القانون فً األصل•

:وهما

.الشرعً الركن على عالوةالمعنوي الركن –المادي الركن•

 القاعدة هذه خالف قد الجزابري الجمارك قانون أن ٌذكر ال•

 بدون الجمركٌة للجرٌمة قٌام فالالمادي الركن بخصوص

 توسعه الصدد هذا فً المشرع على ٌؤخذ بل المادي، الركن

.اإلفراط درجة إلى المادي الركن تحدٌد فً
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 وإنما الجرٌمة، لقٌام وحده ٌكفً ال المادي الركن توفر غٌرأن•

 الفعل ٌصدر أن أي المعنوي الركن توافر ذلك فوق ٌلزم
.قصد عن للجرٌمة المكون

 قد الجزابري الجمارك قانون أن نالحظ المجال هذا وفً•
المعنوي الركن فً بتفرٌطه المتقدم الحكم على صراحة خرج
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•المادي للركن بالنسبة

 فكل المادي للركن بالنسبة صراحة ٌخرج لم المشرع أن الظاهر   •
 المشرع أن إلى إضافة مادٌا ركنا تتطلب الجمارك قانون من جرٌمة
.اإلفراط لدرجة المادي الركن تحدٌد فً توسع

 للسلطة سمح عندما للجرٌمة المادي الركن تحدٌد فً توسع المشرع•
 أخرى جهة من و للجرٌمة المادي الركن تحدٌد فً بالتدخل التنفٌذٌة
. الجرٌمة فً الشروع نطاق من ضٌق

من األصل :للجرٌمة المادي الركن تحدٌد فً التنفٌذٌة السلطة إسهام 
 من 122 المادة فً قانون بموجب للبرلمان هً الدستورٌة الناحٌة
 فهً فٌها نقاش ال و الجنح و الجناٌات الخصوص وجه على و الدستور

 فً التنفٌذٌة السلطة تسهم قد المخالفات أما ، البرلمان صالحٌات من
للجرٌمة المادي الركن تحدٌد
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 و التنقل لرخصة الخاضعة البضابع توجٌه ٌجب " 221 المادة تنص 
 النطاق من البرٌة المنطقة تدخل التً و الجمركً اإلقلٌم داخل من اآلتٌة

 األقرب الضرابب إدارة مصلحة أو جمركً مكتب أقرب إلى ،الجمركً
.بها للتصرٌح

 أن الجمركً النطاق إلى دخولهم فور البضابع هذه ناقلً على ٌحب   
: ٌأتً ما الجمارك ألعوان طلب، أول هند ٌقدموا،

.النقل سندات –أ   

 عند للبضابع، المرفقة األخرى الوثابق و االستغالل سندات –ب   
.االقتضاء

 قانونٌة بصفة استوردت البضابع هذه أن تثبت التً الجمركٌة الوثابق -ج   
 صادرة المنشأ، تثبت أخرى وثٌقة أٌة أو تسلٌم سندات أو شراء فواتٌر أو
.قانونٌة بصفة الجمركً اإلقلٌم داخل تقٌم مؤسسات أو أشخاص عن
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 البضاعة تنقل و حٌازة " ج ق من 226 المادة ماٌلً على تنص •
 تخضع الوطنً التراب كامل فً للتهرٌب القابلة و الحساسة

”.القانونً لوضعها المثبتة وثابق لتقدٌم

و أحالنا إلى القرار الوزاري المشترك بٌن وزٌر المالٌة ووزٌر 
القابلة للتهرٌب  والتجارة هم الذٌن ٌحددون لنا البضابع الحساسة 

إذ ال ٌمكن للقاضً  30/11/1994هو قرار و النص المطبق .
الفصل بدون أن ٌكون أمامه هدا القرار الصادر عن  السلطة 

.التنفٌذٌة

 حقٌقة على المختصة السلطات لدى الدلٌل إقامة باإلثبات ٌقصد•
 لها تخضع التً القواعد ووفق القانون حددها التً بالطرق معٌنة

.
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:اإلثبات حٌث من الجمركٌة المنازعة خصوصٌات •

 على المختصة السلطات لدى الدلٌل إقامة باإلثبات ٌقصد     •
 التً القواعد ووفق القانون حددها التً بالطرق معٌنة حقٌقة
. لها تخضع

 عقٌدته تكوٌن فً حر القاضً أن اإلثبات فً األصل    •
 بكل اإلثبات تجٌز الجزابٌة اإلجراءات قانون من 212 المادة
.الشخصً اقتناعه بحسب أي وسٌلة

 من العامة القواعد عن ٌختلف الجمركٌة المادة فً اإلثبات•
 عدم إثبات المتهم على ٌقع أنه إذا اإلثبات، عبء حٌث

.جمركٌة لجرٌمة ارتكابه عدم أو للقانون مخالفته
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 أما  إدانته القضابٌة الجهة تثبت حتى بريء المتهم أن الدول دساتٌر كل فً •
 منه  286 المادة فً أخرى مرة القاعدة هده عن خرج الجمركً المشرع
 رأٌنا كما .علٌه المحجوز عاتق على المخالفة ارتكاب عدم على البٌنة تكون
. سابقا

 فً بها ٌحضى التً تلك عن تقل ال أهمٌة الجمركً المٌدان فً ولإلثبات    •
 خاصة عناٌة الجمركً المشرع به اعتنى فقد ، عامة بصفة الجنابٌة المادة
 الوقوف فً وذلك المطلوب بالشكل هدفها تحقٌق الجمركٌة لإلدارة ٌوفر بشكل
. الجمركٌة المخالفة على

 اإلثبات موضوع حوله ٌدور الذي الزاوٌة حجر الجمركٌة المخالفة تعتبر    •
  بل المٌدان هذا فً اإلثبات ٌقٌد لم الجزابري والمشرع الجمركً المٌدان فً

 من 258 المادة القانونٌة الطرق بكل الجمركٌة المخالفة إثبات ٌمكن انه صرح
 فابقة عناٌة المشرع ٌولٌها التً الطرق هذه ابرز من المحاضر وتعتبر . ج.ق
 عن ٌتم الجمركٌة المخالفة إثبات بان التنصٌص على األخٌر هذا عمل فقد

 أمام فتكون التحقٌق طرٌق عن أو للحجز محضر فٌحرر الحجز طرٌق
.معاٌنة محضر

16



:اإلثبات فً القرائن دور

 مجهولة واقعة استنتاج فً تتمثل ذهنٌة عملٌة هً القرابن   •
.مسبقا معلومة أخرى واقعة من حكمها معلوم غٌر

.القانونٌة و القضابٌة هً و القرابن من نوعٌن هناك   •

 إلى تنقسم بدورها التً و القانونٌة القرابن هً ٌهمنا ما و   •
:قسمٌن

.المطلقة القرابن و البسٌطة القرابن   •
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  الجمارك إدارة و النٌابة أعفى قد المشرع كان ذاإ:البسٌطة القرابن•
 مستوردة البضابع أن على الدلٌل إقامة من المذكورة الحاالت فً
 ذلك عكس ٌثبت أن للمتهم ضمنٌا أجاز فإنه التهرٌب طرٌق عن

 التً المستندات بتقدٌم أو البضاعة لمنشأ المثبتة المستندات بتقدٌم
 المقدمة الوثابق  تطابق عدم حالة فً البضابع على حقٌقة تنطبق
..المحاكمة أثناء حتى الوثابق تقدٌم ٌمكن انه ٌعنً سلفا

: المطلقة القرابن•

 داخل مرتفع رسم ذات أو محظورة بضابع مثال وجود تخص و•
 مكرر 225 المادة ) قانونٌة غٌر وضعٌة فً الجمركً النطاق

.( ج.ق من

 شخص كل الغش عن مسؤوال تعتبر التً 303 المادة أٌضا•
الغش محل بضابع ٌحوز
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: الجزاء تقدٌر و المسؤولٌة تحدٌد حٌث من •

المسؤولٌة تحدٌد•

:العام المبدأ•

 الجزابً القصد توافر أن الجزابري الجمركً التشرٌع فً القاعدة•

 281 المادة النص من تبٌن ما هو و المسؤولٌة لتقرٌر الزم غٌر

.ج.ق من

 الركن توفر لقٌامها تتطلب ال مادٌة جرابم  الجمركٌة فالجرابم•
  .المعنوي

 الشخص أن هو شخصٌة المسؤولٌة تكون  عامال القانون فً  •

 التشرٌع فً ، الغٌر فعل على لٌس و الشخصً فعله على ٌسأل
.الحقا سنراه و الحابز الظاهر على المسؤولٌة تقع الجمركً
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:الجزاء تقدٌر•

.المصادرة و الغرامة و الحبس فً العقوبات تتمثل•

 فإن للقاضً التقدٌرٌة للسلطة تخضع الحبس عقوبة كانت فإذا•
 بعض على ٌنطوٌان الجمركٌتٌن الغرامة و المصادرة
.التعوٌض خصابص بعض و العقوبة خصابص

  الغرامات من ٌخفض أن للقاضً ٌمكن ال 281 للمادة فطبقا•
 أن للقاضً ٌمكن أٌن النقل وسابل حالة فً إال المصادرات و

 المشرع حددها شروط ضمن مصادرته من المخالف ٌعفً
 غٌر بالبضابع المتعلقة الحاالت فً إال تطبق والتً

الجمركٌة عند المحظورة أو المحظورة
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:التدخل المكانً إلدارة الجمارك •
ٌعد العنصر المكانً ذو أهمٌة كبرى فً الجرابم الجمركٌة وذلك       

كونه سطر مجال تطبٌق القانون ونطاق عمل إدارة الجمارك وقد عبر 
  04/17من قانون 01 و 02عله المشرع الجزابري فً نص المادة 

باإلقلٌم الجمركً والذي ٌعنً باألراضً والمٌاه اإلقلٌمٌة الخاضعة 
لسٌاسة الدولة داخل حدودها السٌاسٌة وٌشمل البر والبحر والجو على 

.حد سواء
فالعنصر المادي سٌساهم فً إثبات بعض صور التهرٌب الجمركً     

.وكذا إجراءات المتابعة
  ونظرا الختالف الجرٌمة الجمركٌة عن باقً الجرابم فً كون أنها ال   

تقع داخل إقلٌم الدولة إال استثناء وإنما تقع على الحدود الجمركٌة وهو ما 
.ٌعرف بالخط الجمركً

العنصر المكانً فهً  بهاباعتبار الحدود الجمركٌة هً التً ٌستدل      
نضمها المشرع الجزابري فً قانون الجمارك  بهاتخضع ألحكام خاصة 

لٌسهل المهمة على إدارة الجمارك فً ضبط ومنع المخالفٌن للقانون 
.الجمركً
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 نطاق الجمركً  وهذا مالا ووقد مٌز المشرع الجزابري بٌن اإلقلٌم الجمركً  •
.من قانون الجمارك الجزابري 29و  28عبرت عنه المواد 

وهو األراضً والمٌاه اإلقلٌمٌة التً تخضع لسٌادة : اإلقلٌم الجمركً  -أ    
الدولة بالمعنى السٌاسً وفقا لتحدٌدها دولٌا وبالتالً فهً تشمل الجو 

وقد حرص المشرع الجزابري على تحدٌد نطاق عمل إدارة . والبروالبحر
الجمارك إذ نص على أن تمارس عملها فً كامل اإلقلٌم الجمركً وٌمكن أن 

تضٌف أٌضا ما ٌسمى بالمنطقة الحرة وبالرغم من وقوعها داخل الحدود 
السٌاسٌة إال أنها تعتبر حدود جمركٌة تسري علٌها الرقابة وبالتالً تخضع 

.السلع الموجهة إلٌها أو الصادرة عنها للضرابب وفقا للقانون
أشار المشرع الجزابري فً قانون الجمارك إلى :نطاق الجمركًلا -ب    

المنطقة الجمركٌة إذ نص على أنها تنظم منطقة خاصة للمراقبة على طول 
فالنطاق . الحدود البرٌة والبحرٌة إذ تشكل هذه المنطقة النطاق الجمركً

.الجمركً هوا لمجال البري والبحري الذي تمارس علٌه مهام رجال الجمارك
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 القانون من 29 المادة نص فً الجزابري المشرع نص كما •
 بحرٌة منطقة ٌشمل الجمركً النطاق أن على الجمركً

 فً محددة هً كما الداخلٌة والمٌاه اإلقلٌمٌة المٌاه من تتكون
 على تمتد البرٌة المنطقة أٌضا وٌشمل به المعمول التشرٌع
 كلم 30 بعد على مرسوم خط إلى الساحل من البحرٌة الحدود

 خط إلى الجمركً اإلقلٌم حد من برٌة حدود وعلى منه
 هذه تمدٌد وٌمكن كلم 60 إلى كلم 30 بعد على مرسوم
  و تندوف والٌات فً كلم400 إلى مستقٌم خط على المسافة
. تمنراست و إلٌزي و أدرار
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:تصنٌف الجرائم حسب وصفها الجزائً•
.ما بعده و 23/08/2005ال بدا أن نمٌز بٌن مرحلتٌن قبل األمر •

  23/08/2005 المؤرخ فً 05/06 المرحلة ما قبل األمر *      
كان هناك معٌار  والجنح  وكانت الجرابم الجمركٌة تتمثل فً المخالفات •

الجنح هذا المعٌار هو طبٌعة البضاعة ، كل  وللتمٌٌز بٌن المخالفات 
الجرابم الجمركٌة مخالفات سواء تهرٌب أو استٌراد أو تصدٌر بتصرٌح  

تتحول المخالفة إلى جنحة إذا كانت البضاعة محظورة أو  وخاطا، 
.خاضعة لرسم مرتفع

 وأدخل المشرع تعدٌالت جوهرٌة على قانون الجمارك  2005 سنة فً
.كان ذلك على مرحلتٌن

تتزامن مع صدور قانون المالٌة التكمٌلً الصادر فً :األولى المرحلة * 
من قانون الجمارك التً  323هذا النص ألغى المادة   25/07/2005

على مخالفات فً أعمال التهرٌب بمعنى لم ٌعد هناك وصف  تنصكانت 
المخالفة فً أعمال التهرٌب 
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•*فً المؤرخ 05/06 األمر بصدور : الثانٌة المرحلة  
 حول المشرع التهرٌب بمكاقحة المتعلق 23/08/2005

:حالتٌن فً هً و جناٌات إلى التهرٌب أعمال بعض
.14المادة األسلحة تهرٌب : األولى الحالة ـــ
 األمن على خطٌر لتهدٌد المشكل التهرٌب : الثانٌة الحالة ـــ

.العمومٌة الصحة على أو الوطنً االقتصاد و الوطنً
  السابق المعٌار ٌعد لم 23/08/2005 األمر بعد ما المرحلة

 الجرٌمة وصف فً ٌتحكم الذي الوحٌد "البضاعة طبٌعة ”
.الجمركٌة

.األخرى الجرابم و التهرٌب أعمال بٌن نمٌز أن بدا ال لدى
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 ثابت معٌار هناك لٌس:التهرٌب بأعمال األمر تعلق إذا 1.•
 تكون االستثناء ، جنح الجرابم كل ، الجناٌة و الجنحة بٌن للتمٌٌز
 التهرٌب كان إذا و األسلحة، تهرٌب اهم و : حالتٌن فً جناٌة
 الصحة و الوطنً االقتصاد و الوطنً باألمن خطٌر مساس ٌشكل

 نوعها كان مهما األسلحة عن المشرع تحدث قد و العمومٌة
....كانت صنف أي ومن نارٌة بٌضاء

  فً باقً الجرابم الجمركٌة األخرى  .2•

 هو المعٌار و خاطا حبتصرٌ التصدٌر و االستٌراد أعمال•
:التمٌٌز بدا ال و البضاعة طبٌعة

  تعد مرتفع لرسم خاضعة أو محظورة البضاعة كانت إذا ـــ
 طبقا الثالثة الدرجة مخالفة استثناءا و مخالفة عداها ما و جنحة
  321 للمادة
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:توزٌع الجرائم بٌن مختلف األوصاف•

:جناٌات وموزعة بٌن الجنح :أعمال التهرٌب 1•
:23/08/2005من األمر 13إلى  10ـــ الجنح المواد من 

10/1الجنح البسٌطة المادة  .

:حاالت 4الجنح المشددة  .

23/08/2005من األمر  15و 14الجناٌات المواد  .

:الجرابم المتعلقة بالمكاتب الجمركٌة .2
كلها تتعلق ببضاعة لٌست محظورة  و: درجات  4ـــ المخالفات موزعة على •

.ال خاضعة لرسم مرتفع و
 319المادة:  1الدرجة.
 320المادة:  2الدرجة .
 أستثناءهذه المادة تعد  .321المادة :  3الدرجة.
 322المادة :  4الدرجة.
تتعلق كلها باستٌراد أو تصدٌر بضاعة محظورة أو  325المادة : ـــ الجنح *

.خاضعة لرسم مرتفع 
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تصنٌف الجرائم الجمركٌة حسب طبٌعتها الخاصة •
•

:التهرٌب الجمركً*

لم ٌضع المشرع الجزابري تعرٌفا قانونٌا وافٌا للتهرٌب الجمركً إنما حدد المبدأ العام 
.حدد األفعال المشكلة لهذه الجرٌمة والذي ٌحكم جرٌمة التهرٌب، 

هو  نقل السلع أو البضابع من بلد إلى آخر مع مخالفة أحكام  وغٌر أنه ٌمكننا تعرٌفه •
التشرٌع الجمركً

:من قانون الجمارك فإن المقصود بالتهرٌب هو 324نص المادة حسب 
.استٌراد البضابع أو تصدٌرها خارج مكاتب الجمارك-•
 226 ومكرر   225 و225-223-222-221-64-62-60-51 خرق أحكام المواد•

:أي.من هذا القانون
.تفرٌغ وشحن البضابع غشا•
.اإلنقاص من البضابع الموضوعة تحت نظام العبور•
وٌستخلص من هذا التعرٌف أن التهرٌب ٌمكن أن ٌأخذ عدة صور أهمها استٌراد أو •

.تصدٌر البضابع خارج المكاتب الجمركٌة
وهً الصورة الحقٌقٌة للتهرٌب فضال عن صور أخرى ٌكون فٌها التهرٌب بحكم القانون •

.
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أنواع التهرٌب •
ٌنقسم التهرٌب الجمركً إلى نوعٌن، التهرٌب الفعلً         

.التهرٌب الحكمً وأي الحقٌقً 
 التهرٌب الحقٌقً*  

استٌراد أو تصدٌر البضابع خارج المكاتب الجمركٌة: أوال 
ٌصنف االستٌراد أو التصدٌر للبضابع خارج المكاتب 
ٌقوم  والجمركٌة ضمن الصورة األساسٌة للتهرٌب الفعلً، 

:التهرٌب فً هذه الحالة على عنصرٌن هما 
.البضاعة -
التصدٌر خارج المكاتب الجمركٌة  واالستٌراد  -

29



:صور التهرٌب الحقٌقً األخرى: ثانٌا•
عدم إحضار البضابع أمام الجمارك عند االستٌراد أو . 1

.التصدٌر
إن كل البضابع التً تدخل اإلقلٌم الجمركً أو تخرج منه تخضع 
بالضرورة إلى المراقبة الجمركٌة التً تتم بالمكاتب الجمركٌة 
المؤهلة لهذا الغرض سواء كانت هذه البضابع منقولة بحرا أو 

التعدي علٌها ٌعد  وبذلك إن مخالفة هذه القوانٌن  وبرا أو جوا، 
.صورة من صور التهرٌب التً ٌعاقب علٌها القانون 

شحن البضاعة غشا الطابرة أو الباخرة التً تهبط فً  وتفرٌغ . 2
 ومطار دولً أو الباخرة التً ترسو فً مٌناء بطرٌقة قانونٌة ، 
بدال من أن ٌقوم صاحب البضاعة باإلجراءات القانونٌة ٌقوم 

.بطرٌق الغش فهً مهربة وتفرٌغ جزء منها  وبشحن 
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استٌرادها أو معدة للتصدٌر أو إلعادة  اعٌدٌجب إحضار كل بضاعة مستوردة أو •
.التصدٌر أمام مكتب الجمارك المختصة قصد إخضاعها للمراقبة الجمركٌة

من  فورا إلى أقرب مكتب للجماركٌجب إحضار البضابع المستورة عبر الحدود البرٌة  -
ال ٌجوز اجتٌاز البضابع بدون ترخٌص من مكتب  ومكان دخولها بإتباع الطرٌق األقصر 

.الجمارك
و ذلك  بهاٌجب مرور البضابع المستوردة أو المصدرة عبر مكتب جمركً للتصرٌح  -

بالتالً ٌمنع قانون الجمارك أي تفرٌغ أو  ومهما كانت وسٌلة النقل المستعملة فً نقلها، 
ٌعد هذا فعال إذا وقع تهرٌب  وبدون رقابة جمركٌة،  وشحن خارج المكاتب الجمركٌة 

.  سواء كان الشحن أو التفرٌغ داخل النطاق الجمركً أو خارج 
•

اإلنقاص من البضابع الموضوعة تحت نظام العبور. 3
نظام العبور هو ذلك النظام الذي توضع فٌه البضابع تحت الرقابة الجمركٌة المنقولة من 

تدابٌر  والرسوم  ومكتب جمركً إلى آخر برا أو جوا أو بحرا مع توقٌف الحقوق 
.الحضر ذات الطابع االقتصادي 

بصفة  وٌعد أي إنقاص من البضابع الموضوعة تحت نظام العبور، ٌقع أثناء نقل البضابع 
.هً تحت هذا النظام ٌعد فعال من أفعال التهرٌب وعامة أي سحب ٌطرأ علٌها 
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:إنقاص من البضابع الموضوعة تحت نظام العبور•
.نظام العبور وهناك أنظمة اقتصادٌة جمركٌة 

تعبر  ونظام العبور هو أن البضاعة تدخل من مكتب جمركً 
الجمركً لكً تغادر التراب الوطنً بل تمر على  االقلٌمكامل 

.التراب الوطنً فقط أي تعبر النطاق الجمركً
.ال بدا من التصرٌح بالحمولة عند العبور

.مراقبة الحمولة
.وضع قابمة للبضابع

.تشمٌع الحاوٌات
.ٌمنع على الناقل فتح الحاوٌة

.تحدٌد المسافة مدة التنقل
.تارٌخ الوصول إلى المكتب الجمركً المقابل

فتح الحاوٌة وإنقاص جزء منها هو تهرٌب بإنقاص من البضاعة 
.تحت نظام العبور
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التهرٌب الحكمً* 
من قانون الجمارك على مجموعة من الحاالت  324أكدت المادة 

 والتً ال تعد فً حد ذاتها تهرٌبا، غٌر أن المشرع اعتبرها كذلك 
.التهرٌب بحكم القانونالتً ٌعبر عنها بالتهرٌب الحكمً، أي 

و لعل سبب ذلك ٌعود إلى الخشٌة من إفالت عدة تصرفات 
 ومن العقاب بصعوبة اإلثبات، بسبب تفنن المهربٌن  إحتٌالٌة

وسابل جد متطورة ٌصعب على رجال  واستخدامهم لطرق 
من هنا ٌمكن تصنٌف  والجمارك ضبطها أثناء عملٌة التفتٌش 
:أعمال التهرٌب إلى مجموعتٌن هما 

.أعمال التهرٌب ذات الصلة بالنطاق الجمركً -
.أعمال التهرٌب ذات الصلة باإلقلٌم الجمركً -
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 حٌازة البضاعة الخاضعة لرخصة  والمتعلقة بنقل  وأعمال التهرٌب
:."224ما عدا  225إلى  221خرق المواد "التنقل

حٌازة البضاعة الخاضعة لرخصة التنقل داخل  وهده المواد تتحدث عن تنقل 
.المنطقة البرٌة من النطاق الجمركً

أعطت لنا بعض  221المادة نلم ٌعرفها  والمشرع لم ٌحدد لنا هده القابمة 
أحالتنا إلى قرار  صدر قرار وزاري المؤرخ فً  والمؤشرات 

حصرت  و 23/09/2007نشر فً الجرٌدة الرسمٌة فً  و 17/07/2007
:وتتمثل فٌما ٌلً  1999تعدٌال للقرار القابمة

األحصنة من الساللة األصٌلة االبلالبقر ، الغنم ، المعز، "الحٌوانات ،.
 مشتقاته والحلٌب.
بكل أنواعها الثمور.
 مشتقاتها والحبوب.
التبغ بكل أنواعه.
البنزٌن بكل أنواعه.
 الحٌوانٌة والمواد الصٌدالنٌة اإلنسانٌة.
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•العجالت.
الجلود الخام.
 فضالت النحاس والنفاٌات.
األسالك الكهربابٌة المعزولة.
 العصرٌة ومواد الفن القدٌمة.
المقاعد.

البضابع المعفاة من رخصة التنقل، القرار ظل على ضالله ألنه لم ٌحدد 
:لكل البضابع الكمٌة المعفاة فخفض

 رؤوس 3الغنم ،اإلبل المعز رفع العدد إلى : الحٌوانات.
البقر واحدة.
 كلغ 25الثمر خفضه حتى.
 كلغ 100مشتقاته رفعها إلى  والحبوب

ناقل البضاعة فً الرقعة الجغرافٌة ندما ٌتم النقل داخل المنطقة  اعفاء
لمن بالنسبة للقاطنٌن فً  والعمرانٌة بحٌث هنا ال ٌتطلب رخصة التنقل 

.المناطق الواقعة بجوار األقرب من الحدود غٌر معفٌٌن
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:221المادة•
ٌجب توجٌه البضابع الخاضعة للترخٌص بالتنقل واآلتٌة من  (1

داخل اإلقلٌم الجمركً والتً تدخل المنطقة البرٌة من النطاق 
.بهاالجمركً، إلى أقرب مكتب جمركً للتصرٌح 

ٌجب على ناقلً هذه البضابع فور دخولهم إلى النطاق  (2
:الجمركً أن ٌقدموا، عند أول طلب، ألعوان الجمارك ما ٌأتً

سندات النقل، -أ
سند االستغالل والوثابق األخرى المرفقة للبضابع، عند  -ب

االقتضاء،
التً تثبت أن هذه البضابع استوردت بصفة الوثابق الجمركٌة  -ج

ٌّة وثٌقة أخرى تثبت  قانونٌة أو فواتٌر شراء أو سندات تسلٌم أو أ
المنشأ، صادرة عن أشخاص أو مؤسسات تقٌم بداخل اإلقلٌم 

.الجمركً بصفة قانونٌة
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:الشروط•

•    ًأن ٌكون على استعداد لتقدٌم الوثابق المثبتة للوضع القانون
.للبضاعة

     ًأن ٌتوجه إلى أول مكتب جمرك
إن البضابع الخاضعة لرخصة الّتنقل والمرغوب فً رفعها  :222المادة 

ٌّة من النطاق الجمركً لتنتقل فٌها أو لتنتقل خارج  من المنطقة البر
لدى أقرب مكتب  بهاالنطاق ضمن اإلقلٌم الجمركً، ٌجب التصرٌح 

.جمركً من مكان الرفع
وٌجب أن ٌتم التصرٌح قبل رفع البضابع إال إذا منح ترخٌص من إدارة 

و ٌعلق تسلٌم رخصة التنقل على تقدٌم البضابع لمكتب  الجمارك
الجمارك وٌكون ذلك مرفقا بوثٌقة تثبٌت الحٌازة القانونٌة لهذه البضابع 

.إزاء التنظٌم الذي ٌحكم هذه البضاعة
تسّلم رخص التنقل من قبل مكاتب الجمارك التً ٌصّرح  :223المادة

فٌها بالبضابع إّما عند وصولها من الخارج، وإّما عند رفعها داخل 
.النطاق أو اإلقلٌم الجمركً وذلك للتنقل داخل النطاق
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•

• المتعلقة بالبضاعة المحظورة أو الخاضعة لرسم مرتفع وأعمال التهرٌب
:"مكرر 225خرق المادة "

:تختلف عن المواد األخرى فً نقطتٌن أساسٌتٌن
 أن ٌكون تنقل البضابع فً المنطقة البرٌة  225إلى  221تشدٌد المواد من

مكرر ال تشترط ذلك بل أن البضاعة  225، بٌنما المادة .من النطاق الجمركً
.بحري وفً كل النطاق الجمركً بري 

هً البضابع  وتتعلق بنوع خاص من البضابع  225إلى  221المادة من
مكرر تخص صنف جدٌد من  225الخاضعة لرخصة التنقل بٌنما المادة 

.و الخاضعة لرسم مرتفعأو هً البضابع المحظورة أال البضابع 
.:مكرر 225أعمال التهرٌب المنصوص علٌها فً المادة  *
 حٌازة بضاعة محظورة عند استٌرادها أو الخاضعة لرسم : الحالة األولى

مرتفع دون مستندات
كل بضاعة خاضعة لرسم مرتفع إذا ما كانت فً النطاق الجمركً على 

صاحبها إثبات ألعوان الجمارك الوضعٌة القانونٌة لهده البضاعة مثل التبغ ، 
.األحذٌة واألقمشة ، حٌازتها ألغراض تجارٌة  والمشروبات الكحولٌة 
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التنقل ، ال بدا أن تكون الحٌازة  وال بدا أن نمٌز بٌن الحٌازة •
ألغراض تجارٌة ال ٌمكن للحابز إثبات أنها لالستعمال شخصً 

مكرر  225المادة  اطارمثال حٌازة  بندقٌة واحدة فً فأو مهنً  
أن تتجاوز  ولٌست لها ألغراض تجارٌة  النهال تقوم الجرٌمة 

.حاجٌات الشخصٌة بل تقوم جرٌمة حٌازة سالح بدون رخصة
بالنسبة للنقل ال تشترط األغراض التجارٌة وتكون البضاعة غٌر 
مصحوبة بسندات القانونٌة تقوم الجرٌمة وتنقل ببندقٌة فً النطاق 

لو واحدة هو جرٌمة لن الحٌازة تشترط أن تكون  والجمركً 
لٌس متنقل والبضاعة فً وضع قار 

•. حٌازة بضابع محظورة عند التصدٌر التً : الحالة الثانٌة
تفوق حاجٌات حابزها
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• المتعلق بمكافحة  23/08/2005من أمر  11أعمال التهرٌب التً تشكل خرق المادة
:التهرٌب

:وهً نوعان
تنقل البضابع الخاضعة لرخصة التنقل فً النطاق الجمركً مخالفة ألحكام المواد *•

.ج. ق 225، 223، 221،222
تنقل البضابع المحظورة أو الخاضعة لرسم مرتفع فً النطاق الجمركً وحٌازتها *•

.ج.قمكرر  225مخالفة ألحكام المادة
وأهم ما ٌمٌز هذه األعمال فً مختلف صورها هو صلتها بالنطاق الجمركً ولقد تطرقنا •

.داعً للعودة إلٌه ال ولتعرٌف النطاق الجمركً سابقا 
–221تنقل البضابع الخاضعة لرخصة التنقل فً النطاق الجمركً مخالفة ألحكام المواد •

.من قانون الجمارك  225–223–222
حٌازتها  وتنقل البضابع المحظورة أو الخاضعة لرسم مرتفع فً النطاق الجمركً . 2

.مكرر من قانون الجمارك 225مخالفة ألحكام المادة 
:و تأخذ هذه األعمال صورتٌن 

ور استٌرادها أو خاضعة ظمحالحٌازة فً النطاق الجمركً ألغراض تجارٌة لبضابع  -
.نقلها دون أن تكون مصحوبة بمستندات قانونٌة ولرسم مرتفع 

ور تصدٌرها دون أن تكون مبررة للحاجٌات ظمحالحٌازة فً النطاق الجمركً لبضابع  -
.العادٌة للحابز
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أعمال التهرٌب ذات الصلة باإلقلٌم الجمركً: ثانٌا •

.و الفضاء الذي ٌعلوه االقلٌمٌةالمٌاه  واإلقلٌم الجمركً ٌشمل كافة التراب الوطنً  •
تخضع حٌازة البضابع الحّساسة للغّش ألغراض تجارٌة وتنقلها عبر سابر اإلقلٌم   :226المادة 

الجمركً، والتً تحدد قابمتها بقرار وزاري مشترك بٌن الوزٌر المكّلف بالمالٌة والوزٌر المكّلف 
من هذا القانون، الوثابق  241ألعوان المذكورٌن فً المادة امن  طلببناءا على بالتجارة، لتقدٌم، 

.التً تثبت الحالة القانونٌة لهذه البضابع إزاء القوانٌن واألنظمة التً تكّلف إدارة الجمارك بتطبٌقها

:و ٌقصد بالوثابق المثبتة ما ٌأتً•
إّما إٌصاالت جمركٌة أو وثابق جمركٌة أخرى تثبت أن البضابع استوردت بصفة قانونٌة أو -

ٌمكن لها المكوث داخل اإلقلٌم الجمركً،

ٌّة وثٌقة أخرى تثبت أّن البضابع قد جنٌت أو صنعت أو -• وإّما فواتٌر شراء أو سندات تسلٌم أو أ
.أنتجت فً الجزابر أو أّنها اكتسبت، بطرٌقة أخرى، المنشأ الجزابري

ٌلزم كذلك بتقدٌم الوثابق المذكورة أعاله، األشخاص اّلذٌن حازوا هذه البضابع أو نقلوها أو 
وٌصح هذا االلتزام لمدة ثالث  ،لمنشألة ثبالمتنازلوا عنها بكٌفٌة ما، وكذا اّلذٌن وضعوا الوثابق 

.سنوات اعتبارا من تارٌخ الّتنازل أو وضع الوثابق المثبتة للمنشأ، حسب الحالة( 03)
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 فً المؤرخ المشترك الوزاري القرار فً حصرها ورد البضاعة:أوال•
.البضاعة من نوع 60 تشمل و 30/11/1994

 هذه و تجارٌة ألغراض كانت حٌازتها أن إثبات القاضً على ٌجب
.األحداث تجاوزتها لقابمة
.تجارٌة ألغراض النقل ٌكون أن المشرع ٌشترط ال النقل أما
 الجمارك قانون تعدٌل إثر 1998 فً للغاٌة جدا متشدد المشرع كان و
  الوثابق تقدٌم ٌخص فٌما 22/08/1998 فً

 الحقا ٌقدمها أن فٌمكنه طلبها حالة الوثٌقة تقدٌم عن الناقل عجز لو حٌث
 2004 ففً طلب أول على تنص كانت التً 226 المادة تعدٌل بعد

 حٌث ، المخالفة المعاٌنة بعد حتى بل ، فورا وثابق ٌشترط ال أصبح
 المحاكمة ٌوم حتى الوثابق تقدٌم ٌجوز أنه للقول العلٌا المحكمة ذهبت
 أي ٌقدمها لم و الوثابق تقدٌم من مكن أنه ٌثبت ما هناك ٌكون أال بشرط

 " المنقولة البضاعة صاحب القضابٌة الشرطة ضابط لدى سماعه ٌتم لم
."مزورة غٌر و سلٌمة الجمارك محاضر أن من تتأكد المحكمة أن أي
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:الجمارك ادارة لدى البضائع تقدٌم عدم فً المتمثلة التهرٌب أعمال
 :64،62،60،51 المواد مخالفة•

.التصدٌر و االستٌراد عند الجمارك لدى البضابع بإحضار كلها تتعلق
 إلعادة أو للتصدٌر معدة أو استٌرادها أعٌد أو مستوردة بضاعة كلّ  إحضار ٌجب:51 المادة

.الجمركٌة للمراقبة إخضاعها قصد المختص الجمارك مكتب أمام التصدٌر
ٌّة الحدود عبر المستوردة البضابع إحضار ٌجب:60المادة  الجمارك مكتب أقرب إلى فورا البر
الوالً من بقرار ٌعٌن الذي المباشر األقصر الطرٌق بإتباع دخولها، مكان من

.
.ترخٌص بدون جمارك مكتب البضابع هذه تجتاز أن ٌمكن ال

 ٌوجد عندما علٌه، للتأشٌر الجمارك ألعوان الموجز التصرٌح تقدٌم السابق على ٌجب أنه، غٌر
.الدخول مكان فً الجمارك مركز

"تهرٌبا هذا ٌعد المعٌن الطرٌق غٌر آخر طرٌقا الشاحنة سلكت إذا"
 توجد التً المطارات غٌر فً تهبط أن دولٌة برحلة تقوم التً الجوٌة للمراكب ٌجوز ال:62 المادة
.الجمارك إدارة استشارة بعد المدنً الطٌران مصالح بذلك لها أذنت إذا إالّ  الجمارك مكاتب فٌها

 برخصة أو قاهرة أسباب حالة فً إال الرحلة أثناء إلقاؤها أو البضابع تفرٌغ ٌمنع:64المادة
.العملٌات لبعض بالنسبة المختصة السلطات من خاصة

"معا السفن و الطابرات ٌخص النص هذا"
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:الخاطئة بالتصرٌحات أساسا المتعلقة و المكاتب جنح و مخالفات /2•

 غٌر من المشرع تخلى ،04 /17 رقم القانون ممٌزات أهم من إن    •
 هو و " تصرٌح بدون التصدٌر و االستٌراد " مصطلح عن جدي، مبرر

 مرسخا كونه عن فضال قانونا و قضاءا و فقها المكرس المصطلح
 ٌثر لم و المعنى ٌؤدي أنه كما الخاص و العام لدى متداوال و مٌدانٌا

.الجمركٌة أو القضابٌة األوساط فً أو نظري إشكال أي استعماله
 المجلس فً دارت التً المناقشات من و األسباب غرض من ٌبدو و

 االستٌراد بكون ذلك ٌبررون التعدٌل هذا أصحاب أن الوطنً الشعبً
 من أن بحجة خاطا بتصرٌح استٌراد األمر حقٌقة فً هو تصرٌح بدون
 ٌعد بها التصرٌح بعدم به اخل و بالبضاعة بالتصرٌح االلتزام علٌه ٌقع
 خاطبا تصرٌحا ٌرتكب بذلك و شًء أي ٌحوز ال بأنه صرح كأنه

 و الجمارك قانون من 198 المادة من الثالثة الفقرة إلى ذلك فً مستندٌن
: ٌأتً ما على تنص التً
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ٌعتبر المسافر الذي ٌعبر حدود األماكن المخصصة للمراقبة قبل أن ٌستوفً " •
...  اإلجراءات التنظٌمٌة كأنه صرح بأنه ال ٌحوز إال على البضابع المقبولة 
و إذا كان هذا التعلٌل ٌستقٌم من الناحٌة النظرٌة، فلٌس هناك من الناحٌة 

و  قضاءا والعملٌة ما ٌبرر لجوء المشرع إلى شطب مصطلح مكرس فقها 
.مجسد فً المٌدان بجرة قلم

 وٌقسم أعمال االستٌراد  1998كان قانون الجمارك قبل تعدٌله بموجب 
:التصدٌر بدون تصرٌح أو بتصرٌح خاطا إلى ثالثة أقسام 

.االستٌراد أو التصدٌر الفعلً بدون تصرٌح -
األفعال الشبٌهة باالستٌراد أو التصدٌر بدون تصرٌح  -
.التصدٌر بدون تصرٌح بحكم القانون -

و نظرا للتعدٌالت التً أدخلت على هذا الصنف من الجرابم الجمركٌة إثر 
:تقسٌمها إلى فبتٌن هً  إرتأٌنا، 2017تعدٌل قانون الجمارك بموجب قانون 

.  التصدٌر بتصرٌح خاطا واالستٌراد  -/1
المخالفات األخرى التً تضبط فً المكاتب الجمركٌة أثناء عملٌات  -/2

الجنح  وللمخالفات  االتًهدا ٌكون ضمن التقسٌم  والمراقبة  والفحص 
الجمركٌة
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 les contraventions douanièresالمخالفات الجمركٌة •
قانون الجمارك كل البضابع المستوردة أو التً أعٌد  75أخضعت المادة   

كذا البضابع المعدة للتصدٌر أو التً أعٌد تصدٌرها لتصرٌح  واستٌرادها 
مفصل لدى الجمارك سواء كانت هذه البضابع خاضعة للحقوق أو الرسوم أم 

.ال
و عرفت نفس المادة التصرٌح المفصل على أنه وثٌقة محررة وفقا ألشكال 
 ومعٌنة بٌن المصرح بواسطتها النظام الجمركً الواجب تحدٌده للبضابع، 

مقتضٌات المراقبة  والرسوم  وٌقدم العناصر المطلوبة لتطبٌق الحقوق 
.الجمركٌة

–98من قانون الجمارك قبل تعدٌلها بموجب القانون رقم  82و كانت المادة 
 و، توضح البٌانات الجوهرٌة التً ٌجب أن ٌتضمنها التصرٌح المفصل، 10

أصبحت بعد تعدٌلها تحٌل بهذا الخصوص إلى مقرر ٌصدره المدٌر العام 
.للجمارك

بالرجوع إلٌه نجده  12تحت رقم  1999. 2. 3و قد صدر هذا المقرر فً 
كذا الوثابق  والبٌانات التً ٌجب أن ٌتضمنها  وٌحدد شكل التصرٌح المفصل 

.بهالتً ٌجب أن تلحق 
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من المقرر المذكور أن  3 و 2فمن حٌث شكله، ٌستفاد من المادتٌن •
التصرٌح المفصل هو عبارة عن استمارة مطابقة لنموذج نشأة إدارة 

.بالمقابل بهتتكفل بتزوٌد المستعملٌن  وتنفرد بطبعه  والجمارك 
من  5و من حٌث مضمونه، ٌحتوي التصرٌح المفصل طبقا للمادة 

رقم ) المقرر على وجه الخصوص، على المعلومات المتعلقة بالمصرح 
من النظام الجمركً المعٌن لها  و) ، البضاعة (االعتماد، رقم القرض

 ووزنها الصافً، عدد الحاوٌات  ووزنها اإلجمالً  وعدد الطرود 
رقمها، القٌمة لدى الجمارك، رمز بلد  وعالماتها  وطبٌعة الطرود 
بلد المنشأ، النظام  وبلد المصدر أو المقصد األول  والشراء أو البٌع 

التقٌٌم التعرٌفً  وعند االقتضاء، التعٌٌن  االمتٌازيو التعرٌف  الجبابً
، المورد أو المرسل إلٌه فً الخارج العالقة التً تربط المشتري (

شروط التسلٌم، النقل، التصرٌح الموجز،  وبالبابع، طرٌقة التموٌل 
طرٌقة دفع  والرسوم، تخلٌص المواد  والتصفٌة المفصلة للحقوق 

.التعهد المكتتب من قبل المصرح. الرسوم والحقوق 
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كما ٌتضمن التصرٌح توقٌع المصرح بخط الٌد بدون استعمال •
.ال اإلمضاء األحرف األولى ووسٌلة نسخ 

و من حٌث المرفقات، ٌرفق التصرٌح المفصل بالفاتورة أو 
بكل وثٌقة منصوص علٌها فً التشرٌع أو  والنهابٌة  الفاتورات

.التنظٌم الذي تكلف إدارة الجمارك بتطبٌقه
من قانون الجمارك إٌداع التصرٌح المفصل  76توجب المادة 

 إبتداءٌوما  21بمكتب الجمارك المؤهل لذلك فً ظرف أقصاه 
من تارٌخ تسجٌل الوثٌقة التً رخصت بتفرٌغ البضابع أو تنقلها، 

قبل تعدٌل المادة المذكورة كان هذا األجل ٌسري من تارٌخ  و
وصول البضابع إلى مساحات التخلٌص الجمركً المعٌنة من قبل 

.إدارة الجمارك لهذا الغرض
من قانون الجمارك فً حاالت ٌحددها المدٌر  82و تجٌز المادة 

العام للجمارك بمقرر تبدٌل التصرٌح المفصل بتصرٌح شفوي أو 
.  مبسط بل وحتى بواسطة اإلعالم اآللً للجمارك

48



و قد استثنى المقرر المذكور العملٌات اآلتً بٌانها من استعمال نظام •
جمركة  وعملٌات التموٌن : التسٌٌر اآللً للجمارك  واإلعالم اآللً 

جمركة البضابع المرافقة  والطرود البرٌدٌة ذات الطابع الغٌر التجاري 
كذا البضابع الغٌر المقبولة عند  وللمسافرٌن ذات الطابع الغٌر التجاري، 

(.13المادة ) الخروج بموجب وثٌقة دولٌة  والدخول 
للمصرح، حسب شروط تحددها إدارة الجمارك  86كما تجٌز المادة 

عندما ال ٌتسنى له تقدٌم الوثابق المطلوبة لدعم التصرٌح على الفور، أن 
بعد أن ٌتعهد التقدٌم " التصرٌح المؤقت " ٌودع تصرٌحا ناقصا ٌدعى 

الوثابق الناقصة أو استكمال هذا التصرٌح الحقا فً اآلجال المحددة من 
.طرف إدارة الجمارك

من قانون الجمارك لناقلً البضابع  61و من جهة أخرى، تجٌز المادة 
برا، إذا تعذر تقدٌم تصرٌح مفصل، تقدٌم إلدارة الجمارك بعنوان 

المعلومات  وتصرٌح موجز، ورقة الطرٌق تبٌن مكان اتجاه البضابع 
 وعددها  ونوع الطرود : الضرورٌة التً تمكن من التعرف علٌها 

.أماكن شحنها وطبٌعة البضابع  وأرقامها  وعالماتها 

49



•
من قانون الجمارك فً فقرتها األولى  198كما ترخص المادة 

للمسافرٌن التصرٌح الشفوي بالبضابع التً ترافقهم إذا كانت هذه 
.البضابع ال تكتسً صٌغة تجارٌة

و ٌقع التزام التصرٌح بالبضاعة على مالكها الذٌن ٌقومون 
.بأنفسهم أو بواسطة وكالء معتمدٌن لدى الجمارك بهابالتصرٌح 

فً المادة ٌأخذ  التصرٌح الخاطا للبضابع عدة صور ورد أهمها 
قانون الجمارك وهً الصور التً نقدمها فٌما ٌأتً كما  325

.ج.ق 320 و 319ورد البعض منها فً المادتٌن 
 319بنا التفصٌل فً كل المخالفات الجمركٌة بدأ بالمادة  ٌجدرو •

من قانون الجمارك سواء تعلق األمر  321إلى المادة 
تضبط فً المكاتب  كل المخالفات التً اوبالتصرٌحات الخاطبة 

التً هً األعمال  والمراقبة  والجمركٌة أثناء عملٌات الفحص 
.الشبٌهة بالتصرٌحات الخاطبة 
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:319 المادة•
:الخصوص على األولى الدرجة من مخالفة تعد•
الجمركٌة التصرٌحات تتضمنها التً لبٌانات فً الصحة عدم أو  سهو كل/أ•
 تتضمنها أن ٌجب التً الجوهرٌة البٌانات تذكر تعدٌلها قبل  ج.ق من 82 المادة كانت•

 للجمارك العام المدٌر مقرر إلى تحٌل أصبحت تعدٌلها بعد و المفصلة التصرٌحات
  .للجمارك العام المدٌر عن الصادر بالمقرر مرهون المخالفة هذه فتطبٌق

اإلرادة صحة عدم ٌحتمل حٌن فً  عفوي ٌكون أن ٌمكن السهو وهذا•
 و الجمارك قانون من 229 و 63 و 61 و 57 و 53 المادة ألحكام مخالفة كل /ب•

: القانون هذا مواد لتطبٌق المتخذة لالحكام مخالفة كذلك
:صور أربعة تاخذ التً الحمولة بٌانات و التصرٌحات تقدٌم عدم ٌشمل هذا•
  أعوان طرف من طلبها عند الحمولة بٌان من نسخة و السفٌنة ٌومٌة تقدٌم عدم-/1•

 فور السفٌنة ربان على ج.ق من 53 المادة تفرض:الشواطئ لحراس الوطنٌة المصلحة
 ٌومٌة تقدٌم الطلب أول  عند و الجمركً النطاق من البحرٌة المنطقة الى الدخول
 الوطنٌة المصلحة ألعوان مقامها تقوم أخرى وثٌقة أٌة أو الحمولة بٌان و السفٌنة
 اعاله الٌهم المشار لألعوان الحمولة بٌان من نسخة تسلٌم و الشواطئ لحراس
.مراقبتهم ممارسة من لتمكٌنهم

.جمركٌة مخالفة طلبال عند المذكورة الوثائق تقدٌم عدم ٌعتبر•
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:المحدد المٌعاد فً الجمارك إلدارة السفٌنة حمولة بٌان تقدٌم عدم/2•
 السفٌنة وصول من  ساعة 24 خالل تقدٌم القانونً مثله او السفٌنة ربان على ج.ق من 57 المادة اوجبت•

   السفٌنة مؤن بٌان و الجمركً اإلقلٌم فً للتفرٌغ المعدة الحمولة بٌان:التالٌة الوثائق جمركً لمكتب تقدٌم
.الجمارك ادارة بها تطالب أخرى وثٌقة أي عن فضال سلعهم و البحارة امتعة و

:برا النقل عند الطرٌق ورقة او المفصل التصرٌح تقدٌم عدم /3•
 الى وصولها فور بالبضائع مفصال تصرٌحا تقدٌم برا البضائع ناقلً على ج.ق منة 61 المادة اوجبت•

 و البضائع اتجاه تبٌن ، موجز تصرٌح بمثابة الطرٌق،تكون ورقة تقدٌم لهم أجازت و الجمارك مكتب
  البضائع نوع و ارقامها و عالماتها و عددها و الطرود نوع  مثل علٌها التعرف من تمكن التً المعلومات

.شحنها اماكن و محظورة كانت اذا الحقٌقٌة تسمٌتها و
  جمركٌة مخالفة الجمارك الدارة الطرٌق ورقة او للبضائع المفصل التصرٌح تقدٌم عدم ٌعتبر•
:المحددة االجال فً بالخارج جزائرٌة طائرة او سفٌنة بتصلٌح مفصل تصرٌح  تقدٌم عدم /4•
 او بالتصلٌحات بالتصرٌح الجزائرٌة الجنسٌة ذات الطائرات و السفن اصحاب ج.ق من 229 المادة تلزم•

 تصرٌح بتقدٌم ذلك و دج 50000 الفٌمة تفوق عندما الجمركً اإلقلٌم خارج الٌها تضاف التً التجهٌزات
 اإللتزام بهذا إخالل أي ٌعد و لوصولها الموالٌة ٌوم 15 ظرف فً الجمركٌة المكاتب أحد إلى عنها مفصل
    .مخالفة

.الحقٌقً المرسل او الحقٌقً الٌه المرسل تعٌٌن فً مزور تصرٌح كل/ج•
 من التلص منها الهدف ٌكن لم و مزورة وثٌقة أي استعمال بدون ترتكب عندما بذاتها قائمة مخالفة تعتبر•

. الرسوم و الحقوق دفع
 على الجرٌمة وصف فً اثر له الذي هو التزوٌر انما و  المخالفة قٌام على البضاعة لطبٌعة اثر ال و•

.مخالفة أو جنحة أساس
:أشهر ثالث مدة المعاٌن التأخٌر الٌتجاوز عندما المكتتب االلتزام تنفٌذ عدم /د•
.أشهر ثالث تتجاوز ال لمدة تنفٌذها عن ٌتخلف انه غٌر االلتزام الملتزم ٌنفذ عندما الصورة هذه وتتحقق•
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 العبور مجال فً المعاٌنة المحاوالت وكذا المحددة األوقات و المسالك احترام عدم /ه•
 األمن أو الترصٌص وسائل تشوٌه نتٌجتها أو هدفها تكون التً و مشروع مبرر دون
:صالحة غٌر جعلها و عنها التعرف أو

 الحقوق على تأثٌر لها ٌكون عندما الثانٌة الدرجة من مخالفة إلى المخالفة هذه تتحول•
الجمركٌة الرسوم و

 و  مزورة وثائق بواسطة ارتكبت أذا الرابعة الدرجة من مخالفة إلى تتحول أنها كما•
  .محظورة بضائع تخص أن دون

.محظورة بضائع تخص ندماع األولى الدرجة من جنحة إلى تتحول راٌأخ و•

 القانون هذا من 48 و 43 المادتٌن ألحكام مخالفة كل /و  •

 أعوان ألوامر   االمتثال  النقل وسائل سائقً على القانون هذا من 43 المادة تلزم•
 اي ٌعد و البضائع تفتٌش بمراقبة لهم السماح او بالتوقف االمر تعلق سواء الجمارك
  . جمركٌة مخالفة  االلتزام بهذا اخالل

 على باإلطالع وقت أي فً ٌطالبوا ان الجمارك العوان ج.ق من 48 المادة تجٌز كما•
 الفقرة فً علٌها المنصوص األماكن فً مصالحهم تهم التً بالعملٌات المتعلقة الوثائق
. المادة نفس من الثانٌة

 و علٌها لإلطالع المحققون األعوان  ٌطلبها وثٌقة أي  تسلٌم عن عن امتناع أي ٌعد و•
 319  المادة األولى الدرجة من جمركٌة مخالفة المهمة المهام أداء ٌعرقل تصرف كل
.ج.ق من
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 فً علٌه المنصوص األجل فً المفصل التصرٌح بإٌداع المتعلق االلتزام احترام عدم/ي•
 علٌه المنصوص األجل فً البضائع برفع المتعلق االلتزام كذا و ج.ق من  76  المادة
 ج.ق من 109 المادة فً

: الجمارك قانون من 76 المادة تنص•

  أقصاه أجل فً لذلك المؤهل الجمارك المكتب لدى التصرٌح إٌداع المصرح على ٌجب•
 و البضائع تفرٌغ بموجبها رخص التً الوثٌقة تسجٌل تارٌخ من ابتداءا كامال ٌوم 21

.تنقلها

.تأخٌر شهر كل عن دج 50000 عقوبة عنه تنجم اإلجراء هذا احترام عدم و•

 دفع ٌتم أن بعد إال البضائع رفع رخصة تسلم أن الجمارك إلدارة الٌجوز : 109 المادة•
.ضمانها أو إٌداعها أو مسبقا المستحقة الرسوم و الحقوق

 15 أجل فً البضائع ٌرفع أن الٌد رفع رخصة على حصوله فور المصرح على ٌجب•
.الموالٌة ٌوما

.تأخٌر شهر كل عن دج 25000 عقوبة عنه تنجم المدة هذه احترام عدم و •

 المخالفات على ٌعاقب العقوبات قانون  فً علبها المنصوص العقوبات عن فضال•
.دج 25000 قدرها بغرامة أعاله المذكورة

 فً ي الفقرة فً علٌه المنصوص المفصل التصرٌح إٌداع عدم حالة فً و انه غٌر•
.تأخٌر شهر كل عن دج 25000 بمبلغ غرامة  تطبق المحددة اآلجال
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:ج.قمن  320المادة •

األنظمة التً تتولى إدارة الجمارك  وتعد مخالفة من الدرجة الثانٌة، كل مخالفة ألحكام القوانٌن  •

، أالرسوم  وتطبٌقها عندما ٌكون الهدف منها أو نتٌجتها هو التملص من تحصٌل الحقوق 
.التغاضً عنها، عندما ال ٌعاقب علٌها هذا القانون بصرامة أكبر

كل  وفً التصرٌحات الموجزة،  وكل نقص غٌر مبرر فً الطرود أو نقص فً بٌانات الشحن •
:اختالف فً نوعٌة البضائع المقٌدة فً بٌان الشحن أو فً التصرٌحات الموجزة

ٌتعلق هذا النقص بالبضائع من حٌث العدد بٌن ما هو وارد فً التصرٌحات الموجزة أو فً •

 بهكذا االختالف فً نوعٌة البضائع بٌن ما هو مصرح  وبٌن ما تمت معاٌنته  وبٌانات الشحن  
.و بٌن ما أثبتته المعاٌنة

ال دخل إلرادة الفاعل  والسهو  الىالذي مرده  اإلختالفو ما ٌقصده المشرع هو النقص أو  •
.عندما تتم معاٌنته فً مرحلة ما قبل التصرٌح المفصل بالبضاعة 

عدم الوفاء بااللتزامات المكتبٌة  كلٌا أو جزئٌا،•

 اإلقتصادٌةمن األنظمة  الجمركٌة  اإلستفادة اوقفت. ج.قمن  117تجدر اإلشارة إلى أن لمادة •

ذلك باكتتاب تعهد بكفالة أو بوثٌقة قانونٌة   وعلى تغطٌة البضائع الموضوعة تحت هذه األنظمة 
.األنظمة المتعلقة بالعملٌة المكتتبة وتحل محل الكفالة ٌلتزم فٌها المكتتب بمراعاة حكم القوانٌن 

 

55



 الغرامات تحصٌل و الرسوم و الحقوق مبلغ ضمان إلى  األولى بالدرجة الكفالة تهدف و•
.المكتتبة االلتزامات احترام عدم عن المحتملة المستحقة

 االمتثال إلزامٌة للملتزم بالنسبة محله ٌحل تعهد أي أو بكفالة  اإلعفاء سند توقٌع على وٌترتب•
.(ج.ق من 120 المادة ) المعنٌة بالعملٌة المتعلقة التنظٌمٌة و القانونٌة للتعلٌمات

.جزئٌا أو كلٌا بها ٌوف ال بحٌث المكتتبة بالتزاماته الملتزم ٌخل عندما الصورة هذه تتحقق•

.المنشأ أو القٌمة أو النوع حٌث من مزور تصرٌح كل (ج•

 حد فً ٌعد منشئها أو قٌمتها أو البضائع نوعٌة حول الخاطئ التصرٌح أن إلى اإلشارة تجدر•
 صنف من تكن لم و مزورة وثائق و استعمال بدون تمت إذا الدرجة من جمركٌة مخالفة ذاته

.الحظر تدابٌر عن التغاضً أو التملص نتٌجتها تكون إنما و المحظورة البضائع

:نقلها خالل العبور نظام تحت الموضوعة البضائع على تطرأ التً االستبدال عملٌات(د•

 المراقبة  البضائع فٌه توضع الذي النظام بأنه العبور نظام .ج.ق من 125  المادة تعرف•
 جوا أو او برا اخر جمركً مكتب الى جمركً  مكتب الى جمركً مكتب من المنقولة الجمركٌة

.اإلقتصادي الطابع ذات الحظر تدابٌر من و الرسوم و الحقوق من إعفاء مع

 بموجبه ٌتعهد مكفول التزام على ٌحتوي تصرٌح اكتتاب على النظام هذا من اإلستفادة تعلق و•
 عبر و المحددة األجال فً سلٌمة بأختام المحدد المكتب الى بها المصرح البضائع بتقدٌم الملتزم
.معٌن طرٌق

.نقلها أثناء البضائع استبدال صورة فً جمركٌة مخالفة اإللتزام بهذا  اخالل ٌعد و•

 المتملص الرسوم و الحقوق مبلغ ضعف تساوي بغرامة أعاله المذكورة المخالفات على ٌعاقب•
.عنها المتغاضً أو منها،

56



:321المادة•

 أو  المحظورة بالبضائع تتعلق التً المخالفات الثالثة، الدرجة من مخالفة تعد     •
أكبر بصرامة القانون هذا علٌها ٌعاقب ال عندما ، المرتفع للرسم الخاضعة

:اآلتٌة المخالفات السابقة الفقرة ألحكام الخصوص على تخضع و•

 طرٌقة كانت مهما الموجزة التصرٌحات فً كوحدة مغلقة طرود أو رزم عدة تقدٌم-(أ•
جمعها،

 البضائع تكن لم ما جمركٌة مخالفة الطرود جمع طرٌقة كانت مهما الفعل هذا ٌعتبر   •
 لمحظورة البضائع أي األولى الفقرة 21 المادة بمفهوم المحظورة البضائع صنف من
.اإلستٌراد عند

 شخص من المرسلة للمظارٌف البرٌدٌة الجمركٌة المراقبة عند المعاٌنة المخالفات-(ب•
:التجاري الطابع من المجردة و أخر إلى

 طرود شكل فً عادة تكون قٌمتها و حجمها فً متواضعة ببضائع االمر ٌتعلق و•
.صغٌرة

:المسافرٌن طرف من المرتكبة الخاطئة التصرٌحات -(ج•

:ملغاة(د•

 المخدرات و باألسلحة المتعلقة المخالفات ، المادة هذه تطبٌق مجال من ٌستثنى انه غٌر•
.القانون هذا من 21 المادة من األولى الفقرة مفهوم حسب األخرى البضائع و

.فٌها المتنازع البضائع بمصادرة أعاله المذكورة المخالفات على ٌعاقب•
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les الجمركٌة الجنح• délits douaniers
من المواد فً الجمركٌة الجنح على الجمارك قانون نص•

 حٌن فً 325و324 المادتٌن فً وعرفها ج.ق 328 إلى324
 المقررة العقوبات بٌان على 328 ،327 ،326المواد اقتصرت

 أدمجت بالتهرٌب المتعلقة العقوبات أن غٌر المشدد التهرٌب لجنح
 المواد تماما ألغٌت و بالتهرٌب المتعلق 05/06 األمر إطار فً
..ج.ق من 328 إلى 326 من

:هً فقط واحدة درجة على مقصورة الجنح أصبحت بالتالً و •
 األعمال و الخاطبة التصرٌحات بأعمال األولى الدرجة تتعلق•

 عنها عبر التً األعمال وهً الخاطبة بالتصرٌحات الشبٌهة
 المكاتب فً تضبط التً وبالمخالفات 325 المادة فً المشرع
 عنها وٌعبر المراقبة أو الفحص عملٌات أثناء الجمركٌة والمراكز
 والمكاتب بالمراكز الرتباطها "المكاتب جرابم" بمصطلح
.الجمركٌة
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المكاتب جنح :ثانٌا•

 كل ج.ق 325المادة لنص طبقا األولى الدرجة من المكاتب جنحة تشكل•
 خاضعة أو محظورة ببضابع تتعلق عندما الجمركٌة المخالفات من مخالفة
 عملٌات أثناء الجمركٌة المراكز أو الكاتب فً تضبط التً مرتفعة لرسوم
 عنصرٌن على الصورة هذه فً الجمركٌة الجنحة تقوم المراقبة أو الفحص

:هما
 المراكز أو المكاتب فً تضبط التً المخالفات من مخالفة الفعل ٌكون أن-•

.الفحص عملٌات أثناء الجمركٌة
 البضابع من أو المحظورة البضابع من المخالفة محل البضاعة تكون أن-•

.مرتفع لرسم الخاضعة
325المادة بمفهوم األولى، الدرجة من جنحة ٌشكل المثال سبٌل على و وهكذا•

 مكتب عبر إسرابٌل، منشأها بضابع أو مخدرات أو أسلحة استٌراد ج.ق
 نفس من جنحة أٌضا ٌعد كما الخاطا بتصرٌح أوبها التصرٌح دون جمركً
 جمركً مكتب عبر أحذٌة، أومالبس أو أقمشة تصدٌر أو استٌراد الدرجة
 صنف من األولى الفبة لكون وذلك الخاطا، بتصرٌح أو بها التصرٌح دون

.مرتفع لرسم المحظورة البضابع

:صور عدة الجرابم هذه تأخذ كما•
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الجمارك مراقبة تحت الموجودة البضائع من اإلنقاص : األولى الصورة 
 مصالح إلى بها ٌؤتى التً البضابع على تطرأ التً السحب بعملٌات أساسا األمر ٌتعلق و

 موجز تصرٌح على بناء الجمارك إدارة لتستلمها بها المفصل التصرٌح أجل من الجمارك
.المفصل التصرٌح تقدٌم انتظار فً

 صاحبها ٌقوم ، شرعٌة بطرٌقة استٌرادها و تصدٌرها تم التً البضابع بسحب ٌتعلق هنا•
 فً إما منها ٌنقص و ٌذهب إخراجها قبل بها التصرٌح أو الجمركة بإجراءات القٌام قبل

.الجمارك إدارة المخازن فً أو بالمٌناء اإلٌداع

 من الغاٌة ألن تصرٌح بدون التصدٌر أو اإلستٌراد أعمال من عمال الفعل هذا ٌشكل و
 دون تصدٌرها أو الداخلٌة السوق فً لإلستهالك عرضها و تحوٌلها هو و البضابع سحب
.مسبقا بها المفصل التصرٌح تقدٌم

 ضبط شخص حق فً تصرٌح بدون اإلستٌراد جنحة بقٌام العلٌا المحكمة أقضت هكذا و
 الباب فً المراقبة أعوان كشف بعدما المستوردة القهوة مادة من كمٌة ٌنقل هو و

 قد و الخروج وصل فً المسجلة الكمٌة تفوق المحمولة الكمٌة أن للمٌناء الخارجً
. جمركتها قبل الجمركً التخلٌص مساحة من سحبت الزائدة الكمٌة أن التحقٌق أثبت

 بالنسبة الحال هو مثلما مفصال تصرٌحا بها المصرح بالبضابع كذلك األمر ٌتعلق قد و
 ثم ضرٌبٌة تخفٌضات من فتستفٌد للتصدٌر موجهة أنها أساس على بها المصرح للبضابع
.الداخلٌة السوق فً لالستهالك ٌعرض و منها جزء ٌسحب

60



 و الشحن بٌانات فً المحظورة بالبضائع التصرٌح عدم : الثانٌة الصورة•
 و السفن متن على البضابع هذه تكتشف عندما النقل وثائق فً ذكرها عدم

التجارٌة المطارات و الموانا حدود فً الموجودة الجوٌة المركبات
 المركبة قابد و السفٌنة بأن الجمارك قانون من 63 و 57 و 54 المواد تلزم

 أو المٌناء إلى السفٌنة وصول فور الجمارك إلدارة الحمولة بٌان بتقدٌم الجوٌة
 حمولة بمجمل موجز تصرٌح فً الوثٌقة هذه تتمثل و .المطار إلى الطابرة
.الجوٌة المركبة أو السفٌنة

 بٌان فً البضابع بعض ذكر الجوٌة المركبة قابد أو السفٌنة  ربان أغفل فإذا•
 هذه كانت و البحارة متعة أو مؤنا أو سلعا البضابع هذه كانت سواء الحمولة
 . خاطا بتصرٌح استٌرادا الفعل هذا بعد محظورة البضابع

 بموجب إلغابها قبل الجمارك قانون من 59 المادة أن إلى اإلشارة تجدر و
 المراكب و السفن على المخالفة هذه بتطبٌق تسمح كانت 1998 القانون
.عسكرٌة أو مدنٌة كانت سواء الجوٌة

 تقل التً السفن فً المحظورة بضاعة 25 المادة مخالفة من ٌقترب الفعل هذا •
 :  25 المادة إلى عودة) الجمركً النطاق فً طن 100 عن الصافٌة حمولتها
 من أقل السفن + مرتفع لرسم خاضعة أو محظورة بضاعة + جمركً نطاق
(به المصرح الطاقم مبونة باستثناء طن 100
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الجمارك قانون من 21 المادة أحكام مخالفة : الثالثة الصورة .5

 ٌمنع التً التصدٌر أو االستٌراد من الحظر حاالت بٌن تغٌر الجمارك قانون من 21 المادة إن •
 تصدٌر و استٌراد فٌها تكون التً الجمركة من الحظر حاالت و البضاعة، تصدٌر و استٌراد فٌها

  .فحسب الجمركة عند محظورة البضاعة فٌها تكون التً الجمركة من الحظر حاالت و البضاعة،

 قطعٌة، بصفة فٌه ٌمنع الذي المطلق الحظر : نوعٌن على التصدٌر أو االستٌراد من الحظر و•
 من شهادة أو رخصة بتقدٌم رفعه ٌمكن الذي الجزبً الحظر و البضاعة، تصدٌر أو استٌراد
.المختصة السلطة

:هً و بقٌود جمركتها ٌتم التً البضائع•
 البضاعة تعتبر خاصة، إجراءات إتمام أو شهادة أو رخصة بتقدٌم إالّ  البضابع بجمركة ٌسمح ال•

ٌّن إذا محظورة للتصدٌر المعدة أو المستوردة :ٌأتً ما الفحص عملٌة خالل تع
قانونٌة، شهادة أو ترخٌص أو بسند مصحوبة تكن لم إذا-•

للتطبٌق، قابلة غٌر شهادة أو رخصة طرٌق عن مقّدمة كانت إذا-•

.قانونٌة بصفة الخاصة اإلجراءات تتم لم إذا-•
 المذكورة الشهادات و الرخص إعارة الجمارك قانون من 3 –21المادة تمنع ذلك عن فضال و•

 لطابعها نظرا هذا و األشكال من شكل بأي فٌها التصرف أو عنها التنازل أو بٌعها كذا و سالفا
 من 3 –325المادة فً إلٌها المشار المخالفات من مخالفة المنع لهذا مخالفة أي تعد و الشخصً

الجمارك قانون
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 التغاضً نتٌجة أو هدفه ٌكون الخاطئ تصرٌح كل :الرابعة الصورة•
.الحظر تدابٌر عن

 قٌمة أو نوع حٌث من الخاطبة التصرٌحات كانت إذا-: الخامسة الصورة•
 ترتكب عندما الحقٌقً إلٌه المرسل تعٌٌن حٌث من أو البضابع منشأ أو
 مزّورة، أخرى وثابق أو شهادات أو فواتٌر بواسطة المخالفات هذه

.جنحة إلى مخالفة من تتحول
 ٌكون التً المحاوالت أو الخاطبة التصرٌحات : السادسة الصورة-

 رسم أو إعفاء أو استرداد، على جزبٌا أو كلٌا الحصول نتٌجتها أو هدفها
.التصدٌر أو باالستٌراد ٌتعلق آخر امتٌاز أيّ  أو مخفض

 بدون قانونا بها المصرح البضائع تفرٌغ أو شحن :  السابعة الصورة •
الجمارك مصلحة ترخٌص

 بحرا المنقولة بالبضابع المتعلقة التفرٌغ و الشحن بعملٌات األمر ٌتعلق و
 أو بحمولتها المصرح الجوٌة المركبات بواسطة جوا أو السفن بواسطة
 ترخٌص بدون التفرٌغ أو الشحن ٌتم عندما الشحن وثابق فً المدرجة
.الجمارك مصلحة
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 و بٌع أو شراء وسائل النقل من أصل أجنبً بطرٌقة غٌر شرعٌة: الصورة الثامنة •
وضع لوحات ترقٌم مخالفة للتنظٌم

ٌخضع استٌراد وسابل النقل بأنواعها سواء كانت سٌارات أو دراجات أو طابرات أو 
الخ إلى إجراءات قانونٌة أولها القٌام بالتخلٌص الجمركً ثم عرضها على ... بواخر 

.  مهندس المناجم، فتسجٌلها لدى المصالح اإلدارٌة المختصة
و ال ٌجوز التصرف فً وسٌلة النقل بالبٌع أو بالتنازل ما لم تكتسب الجنسٌة الجزابرٌة 

.إثر القٌام باإلجراءات المعروفة
السالف الذكر  1994/  12/  04و هكذا قضت المحكمة العلٌا فً قرارها الصادر فً 

بقٌام الفعل االستٌراد بدون تصرٌح فً حق موطن جزابري اشترى سٌارة استوردها 
شخص أجنبً تحت قٌد النظام بالتراب الوطنً صالحة لمدة ثمانٌة أٌام ٌستوجب عند 

تنازل عن السٌارة للموطن  ونهاٌتها تصدٌر السٌارة غٌر أن المستورد أخل بتعهده 
.الجزابري الذي شرع باستعمالها فً نشاطه التجاري

و ال ٌجوز أٌضا وضع لوحات الترقٌم على المركبات المستوردة ما لم ٌتم تسجٌلها وفقا •
هكذا قضت المحكمة العلٌا فً عدة مناسبات بقٌام فعل  ولإلجراءات المذكورة أعاله 

ٌضع علٌها لوحة  واالستٌراد بدون تصرٌح فً حق من ٌستورد سٌارة من أصل أجنبً 
ترقٌم من شأنها أن توهم بأنها قد سجلت بصفة قانونٌة بالجزابر دون القٌام باإلجراءات 

.القانونٌة لجمركة السٌارة
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اإلمتٌازي مقصدها عن البضائع تحوٌل : التاسعة الصورة•

 عندما الجمركٌة الرسوم و الحقوق من البضابع أصناف بعض الجمارك قانون خص•
  : ٌأتً ما البضابع هذه بٌن من نذكر معٌنة أغراض فً تستخدم

 من البترولٌة المواد الجمارك قانون من 219 و 215 المادتٌن تعفً :البترولٌة المواد -•
 برحالت تقوم التً الجوٌة المراكب أو البواخر لتموٌن تستعمل عندما الرسوم و الحقوق
.دولٌة

 الجمارك قانون من 213 المادة تعفً : باإلعفاء القبول نظام تحت الموجودة البضابع -•
 كذا و اكتسبه التً أو الجزابري المنشأ ذات المعادة البضابع الرسوم و الحقوق من

 و الدبلوماسٌة المصالح و السفراء إلى الموجهة اإلرسالٌات فً المتضمنة البضابع
 أو بالجزابر المقٌمة الدولٌة الهٌبات بعض إلى المنتمٌن األجانب لألعضاء و القنصلٌة
 فضال الجزابر فً المعتمدة اإلنسانً الطابع ذات أو التضامن هٌبات إلى و فٌها الممثلة

 تجاري طابع كل من المجردة تلك و الدولً التبادل إطار فً بالمجان اإلرسالٌات عن
  .استثنابٌة تكون أن على بالعٌنات تعلق ما منها خاصة

.المسافرٌن و الجوٌة المالحة طاقم و البحارة الحتٌاجات الالزمة المبونة و األغذٌة -•

 المخصصة المسافرٌن طرف من المستوردة البضابع كذا و الشخصٌة األمتعة و األشٌاء -•
  .المالٌة قوانٌن بموجب قٌمتها تحدد التً و العابلً أو الشخصً الستعمالهم

 على المطبقة القواعد تحدٌد بخصوص التنظٌم إلى –ب مكرر 199 المادة أحالت كما•
.البرٌة و البحرٌة و الجوٌة النقل وسابل ألطاقم أعضاء و الحدود سكان
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 تحوٌل فعل ٌتحقق و المعطوبٌن المجاهدٌن قبل من المستوردة السٌاحٌة السٌارات -•
 آنفا، المذكورة البضابع عرضت إذا ما حالة فً اإلمتٌازي مقصدها عن بضاعة

 دون الداخلٌة بالسوق لالستهالك الجمركٌة، الرسوم و الحقوق من باإلعفاء المستوردة
.األداء واجبة الحقوق و الرسوم دفع

 تحوٌل فعل بقٌام أٌضا قضت أن العلٌا للمحكمة كان المذكورة الحاالت إلى باإلضافة و•
 النظام قٌد تحت استٌرادها ثم مركبة بٌع حالة فً اإلمتٌازي مقصدها عن بضاعة
.القانون فً علٌها المنصوص الجمركٌة باإلجراءات القٌام دون السٌاحً

 أن فٌه المطعون القرار تالوة من ٌستفاد حٌث " : األخٌر القرار هذا فً جاء مما و
 من 27/17/1990 بتارٌخ استوردت أجنبً منشا ذات هً و الغش محل السٌارة
 لهذا له سلمت قد و السٌاحً النظام قٌد تحت ذلك و ف، .س ٌدعى تونسً مواطن طرف

 عند ٌستوجب أٌام ثمانٌة لمدة صالحة الوطنً بالتراب العبور قصد سٌاحٌة بطاقة الغرض
 علٌه للمدعً السٌارة عن تنازل و بتعهده أخل المستورد أن غٌر السٌارة تصدٌر انقضابها

  بمبلغ منه اشتراها الذي السٌارات لكراء تجاري محل صاحب هو و ع .ب الطعن فً
  .التجاري نشاطه فً استعمالها فً شرع و دج 9500.00

 نقل وسٌلة شراء عن فضال تشكل الطعن فً علٌه للمدعً المنسوبة الوقابع أن حٌث و
المادة فً علٌها المنصوص الجمركٌة باإلجراءات مسبقا القٌام دون أجنبً منشأ ذات
 االمتٌازي مقصدها عن محظورة بضاعة تحوٌل الجمارك قانون من 15 –330

 بدون استٌراد بمثابة ٌعدان اللذان الفعالن هما و 15 –330المادة فً علٌها المنصوص
.الجمارك قانون من 324 بالمادة الحال القضٌة فً علٌه المعاقب تصرٌح
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 فً منخفضة نسب تطبٌق على االستثمار بترقٌة المتعلق ذكره،القانون سبق عما فضال و•
 االستثمار إنجاز فً مباشرة تدخل التً المستوردة البضابع على الجمركٌة الرسوم مجال
 استعمال أي اإلمتٌازي مقصدها عن لبضاعة تحوٌال ٌعد األخٌرة، الحالة هذه مثل ففً

.الفعل هذا إطار فً المستوردة البضاعة

 بعض استٌراد المهنٌٌن لبعض أجازت التً القوانٌن بعض صدرت أخرى جهة من و•
 من اإلعفاء مهنٌة،مع أغراض فً الستعمالها الغٌار قطع و األولٌة المواد و المعدات
 المحددة أو الجدٌدة التجهٌز معدات جمركة الصرف و الخارجٌة التجارة مراقبة إجراءات

 تكون عندما لالستهالك لعرضها دفع بدون المستوردة الغٌار قطع و األولٌة المواد و
.للمستورد المهنً لالستعمال مخصصة

 إثر علٌه عرضت البضابع من النوع بهذا متعلقة لقضاٌا غزٌرا تدفقا القضاء شهد قد و•
.الوزاري القرار صدور

 و األولٌة المواد و التجهٌزات الحرفٌٌن و الصناعٌٌن من الكثٌر استورد اإلطار هذا فً و
 هذه من جزءا أن االستٌراد عن الحقة مراقبات إثر عدٌدة حاالت فً تبٌن و الغٌار قطع

 اإلعفاء من استٌراد أجله من الذي الغرض فً استعماله دون أي حاله على ٌباع البضابع
 عن تحوٌال حالها على البضاعة بٌع ٌعد الحاالت هذه مثل ففً الجمركٌة الرسوم دفع من

.االتجاه هذا فً قرارات عدة العلٌا المحكمة أصدرت قد و االمتٌاز مقصدها

: المقننة الجمركٌة الجرائم جدول إلٌكم•
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مادة

القمع

العقوبات مادة التكٌٌف الفعل المجرم التصنٌف

319  المنصوص العقوبات عن فضال

 العقوبات، قانون فً علٌها

 المذكورة المخالفات على ٌعاقب

 دج25000 قدرها بغرامة أعاله

  76 للمادة لنسبةبا ج د50000و

ج ق

319

 كل األولى، الدرجة من مخالفة تعد : 319 المادة

 إدارة تتوفى التى األنظمة و القوانٌن ألحكام مخالفة

 هذه على القانون هذا ٌعاقب ال عندما تطبٌقها، الجمارك

.أكبر بصرامة المخالفة

:الخصوص على األولى الدرجة من مخالفات تعد و

 تتضمنها التً البٌانات صحة عدم أو سهو كلأ-

، الجمركٌة التصرٌحات

  و 61 و 57 و 53 المواد ألحكام مخالفة كلب-

 المتخذة لألحكام مخالفة كل كذللك و ، 229

.القانون هذا مولد لتطبٌق

 الحقٌقً إلٌه المرسل تعٌٌن فً مزرو تصرٌح كل (ج

الحقٌق، المرسل أو

 التأخر ٌتجاوز ال عندما مكتتب، التزام تنفٌذ عدم (د

أشهر، (3) ثالثة مدة المعاٌن

 كذا و المحددة، األوقات و المسالك احترام عدم (هـ

 مبرر دون العبور مجال فً المعاٌنة المحاوالت

 وسابل تشوٌه نتٌجتها أو هدفها ٌكون التً و مشروع،

 غٌر جعلها و عنها التعرف ،أ األمن أو الترصٌص

  صالحة،

 هذا من 48 و43 المادتٌن ألحكام مخالفة كل (و

.القانون

  الدرجة من مخالفات

.األولى
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مادة

القمع

العقوبات مادة التكٌٌف الفعل المجرم التصنٌف

 انًذكٕرح انًخبنفبد ػهٗ ٚؼبلت

 ضؼف رسبٔ٘ ثغزايخ أػالِ

 انزسٕو ٔ انسمٕق يجهغ

 انًزغبضٙ أٔ يُٓب، انًزًهض

.ػهٛٓب

320

 يخبنفخ كم انثبَٛخ، انذرخخ يٍ يخبنفخ رؼذ :320 انًبدح

 اندًبرن إدارح رزٕنٗ انزٙ األَظًخ ٔ انمٕاٍَٛ ألزكبو

 ْٕ َزٛدزٓب أٔ يُٓب انٓذف ٚكٌٕ ػُذيب رطجٛمٓب

 انزغبضٙ ،أ انزسٕو ٔ انسمٕق رسظٛم يٍ انزًهض

.أكجز ثظزايخ انمبٌَٕ ْذا ػهٛٓب ٚؼبلت ال ػُذيب ػُٓب،

 فٙ َمض أٔ انطزٔد فٙ يجزر غٛز َمض كمأ-

 كم ٔ انًٕخشح، انزظزٚسبد فٙ ٔ انشسٍ ثٛبَبد

 ثٛبٌ فٙ انًمٛذح انجضبئغ َٕػٛخ فٙ اخزالف

انًٕخشح، انزظزٚسبد فٙ أٔ انشسٍ

انًكزجٛخ ثبالنزشايبد انٕفبء ػذوة-

خشئٛب أٔ كهٛب 

 أٔ انمًٛخ أٔ انُٕع زٛث يٍ يشٔر رظزٚر كم (ج

.انًُشأ

 انجضبئغ ػهٗ رطزأ انزٙ االسزجذال ػًهٛبد(د

.َمهٓب خالل انؼجٕر َظبو رسذ انًٕضٕػخ

 انذرخخ يٍ يخبنفبد

انثبَٛخ
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مادة

القمع

العقوبات مادة التكٌٌف الفعل المجرم التصنٌف

 انًخبنفبد ػهٗ ٚؼبلت

 ثًظبدرح أػالِ انًذكٕرح

.فٛٓب انًزُبسع انجضبئغ

321  انثبنثخ، انذرخخ يٍ يخبنفخ رؼذ :321انًبدح

 أٔ  انًسظٕرح ثبنجضبئغ رزؼهك انزٙ انًخبنفبد

 ػهٛٓب ٚؼبلت ال ػُذيب ، انًزرفغ نهزسى انخبضؼخ

أكجز ثظزايخ انمبٌَٕ ْذا

 انسبثمخ انفمزح ألزكبو انخظٕص ػهٗ رخضغ ٔ

:اٜرٛخ انًخبنفبد

 فٙ كٕزذح يغهمخ طزٔد أٔ رسو ػذح رمذٚى-(أ

خًؼٓب، طزٚمخ كبَذ يًٓب انًٕخشح انزظزٚسبد

 اندًزكٛخ انًزالجخ ػُذ انًؼبُٚخ انًخبنفبد-(ة

 أخز إنٗ شخض يٍ انًزسهخ نهًظبرٚف انجزٚذٚخ

:انزدبر٘ انطبثغ يٍ انًدزدح ٔ

:انًسبفزٍٚ طزف يٍ انًشٔرح انزظزٚسبد -(ج

:يهغبح(د

 ، انًبدح ْذِ رطجٛك يدبل يٍ ٚسزثُٗ اَّ غٛز

 ٔ انًخذراد ٔ ثبألسهسخ انًزؼهمخ انًخبنفبد

 يٍ األٔنٗ انفمزح يفٕٓو زست األخزٖ انجضبئغ

.انمبٌَٕ ْذا يٍ 21 انًبدح

 يٍ يخبنفبد

انثبنثخ انذرخخ
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مادة

القمع

العقوبات مادة التكٌٌف الفعل المجرم التصنٌف

 ثًب انًخبنفبد ْذِ ػهٗ ٚؼبلت

 ٚأرٙ

 ٔ انغش يسم انجضبئغ يظبدرح

.انغش رخفٙ انزٙ انجضبئغ

 لًٛخ رسبٔ٘ يبنٛخ غزايخ

. انًظبدرح انجضبئغ

 6 إنٗ شٓزٚخ يٍ انسجس

.أشٓز

325  كم األٔل انذرخخ يٍ خُسب  رؼذ  325 نًبدح 

 إدارح رزٕنٗ انزٙ األَظًخ ٔ نهمٕاٍَٛ انًخبنفبد

  انًسظٕرح   ثبنجضبئغ رزؼهك ػُذيب رطجٛمٓب اندًبرن

 أٔ يكبرت فٙ ٚضجظ انًزرفغ نهزسى انخبضؼخ أٔ

. انًزالجخ أٔ انفسض ػًهٛخ أثُبء اندًبرن يزاكش

 انسبثمخ انفمزح ألزكبو انخظٕص ػهٗ رخضغ ٔ

: اٜرٛخ انًخبنفبد

 انجضبئغ ػهٗ رطزأ انزٙ اإلَمبص  ػًهٛبد -(أ

.اندًبرن يزالجخ رسذ انًٕخٕدح

 أٔ انسفٍ يزٍ ػهٗ انًكزشفخ انًسظٕرح انجضبئغ-(ة

 ٔ انًٕاَئ زذٔد فٙ انًٕخٕدح اندٕٚخ انًزاكت

 ثٛبَبد فٙ ثٓب ٚظزذ نى انزٙ  اندٕٚخ انًطبراد

.انُمم ٔثبئك فٙ انًذكٕرح غٛز أٔ انشسٍ

 ٔ انمبٌَٕ ْذا يٍ 21 انًبدح ألزكبو يخبنفخ ككم(ج

 انًُظٕص انسُذاد إزذٖ رسهٛى ػهٗ انسظٕل كذا

 ػهٛٓب انسظٕل يسبٔنخ أٔ انًبدح َفس فٙ ػهٛٓب

 انزذنٛسٛخ انطزق ثكبفخ أٔ يشٚفخ رظزٚسبد ثٕاسطخ

.أخزٖ

 انزغبضٙ َزٛدزّ أٔ ْذفّ ٚكٌٕ يشٔر رظزٚر كم (د

  انسضز رذاثٛز ػٍ

 انذرخخ يٍ اندُر

.األٔنٗ
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مادة

القمع

العقوبات مادة التكٌٌف الفعل المجرم التصنٌف

 انًخبنفبد ْذِ ػهٗ ٚؼبلت

 ٚأرٙ ثًب

 يسم انجضبئغ يظبدرح

 رخفٙ انزٙ انجضبئغ ٔ انغش

.انغش

 لًٛخ رسبٔ٘ يبنٛخ غزايخ

. انًظبدرح انجضبئغ

 6 إنٗ شٓزٚخ يٍ انسجس

.أشٓز

325  انمًٛخ أٔ انُٕع زٛث يٍ انًشٔرح انزظزٚسبد(ِ

 إنّٛ انًزسم رؼٍٛٛ زٛث يٍ أٔ انجضبئغ يُشأ أٔ

 ثٕاسطخ انًخبنفبد ْذِ رزركت ػُذيب انسمٛمٙ

.يشٔرح أخزٖ شٓبداد أٔ فٕارٛز

 انزٙ انزٙ انًسبٔالد أٔ انًشٔرح انزظزٚسبد(ٔ

 خشئٛب أٔ كهٛب انسظٕل َزٛدزٓب أٔ ْذفٓب ٚكٌٕ

 أ٘ أٔ يخفض رسى أٔ إػفبء أٔ اسززداد ػهٗ

.انزظذٚز أٔ ثبالسزٛزاد ٚزؼهك أخز ايزٛبس

 يظهسخ يٍ رزخٛض ثذٌٔ رفزٚغ أٔ انشسٍ (س

 أٔ ثسًٕنزٓب ثٓب انًظزذ انجضبئغ اندًبرن

 ٔ نهسفٍ انشسٍ ٔثبئك فٙ لبََٕب انًذرخخ

.اندٕٚخ انًزاكت

 يٍ انُمم نٕسبئم انززلٛى ٔ انشزاء ٔ انجٛغ(ذ

 ثبإلخزاءاد يسجمب انمٛبو دٌٔ أخُجٙ أطم

  انًؼًٕل انزُظٛى فٙ  ػهٛٓب انًُظٕص اندًزكٛخ

 انُمم ٔسبئم ثأٌ رْٕى رزلٛى نٕزبد ٔضغ أٔ ثّ

.اندشائز فٙ لبََٕب سدهذ لذ ْذِ

 اإليزٛبس٘ يمظذْب ػٍ ثضبػخ رسٕٚم(ط

   

 انذرخخ يٍ اندُر

.األٔنٗ
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مادة

القمع

العقوبات مادة التكٌٌف الفعل المجرم التصنٌف

 انًخبنفبد ْذِ ػهٗ ٚؼبلت

 ٚأرٙ ثًب

 يسم انجضبئغ يظبدرح

 رخفٙ انزٙ انجضبئغ ٔ انغش

.انغش

 ضؼف رسبٔ٘ يبنٛخ غزايخ

. انًظبدرح انجضبئغ لًٛخ

 إنٗ أشٓز 06 يٍ انسجس

سُزٍٛ

  325 

مكرر
 ٔ اإلنكززَٔٛخ انٕسبئم ثبسزؼًبل رى فؼم كم(أ

 أٔ يؼهٕيبد إضبفخ أٔ رؼذٚم أٔ إنغبء إنٗ أدٖ

 ركٌٕ نهدًبرن، انًؼهٕيبرٙ انُظبو فٙ ثزايح

 أٔ رسى أٔ زك ػٍ انزغبضٙ أٔ انزًهض َزٛدزّ

 ٔخّ ثذٌٔ انسظٕل أٔ يسزسك آخز يجهغ أ٘

.ايزٛبس أ٘ ػهٗ زك

 انًُظٕص نهجضبئغ انخبطئخ انزظزٚسبد (ة

 ْذا يٍ 21 انًبدح يٍ األٔنٗ انفمزح فٙ ػهٛٓب

.انًُشأ أٔ انمًٛخ أٔ انُٕع زٛث يٍ انمبٌَٕ

 لًٛخ أٔ َٕع زٛث يٍ انخبطئخ انزظزٚسبد (ج

 أٔ فٕارٛز ثٕاسطخ انًزركجخ نجضبئغا يُشأ أٔ

 دلٛمخ غٛز أٔ يشٔرح أخزٖ ٔثبئك أٔ شٓبداد

.نهزطجٛك لبثهخ غٛز أٔ انجٛبَبد كبيهخ غٛز أٔ

 انذرخخ يٍ اندُر

.انثبَٛخ



عنها اإلعفاء وأسباب الجزائٌة المسؤولٌة تقرٌر•

 والجزاء المسؤولٌة •

الجنابٌة المسؤولٌة/1•

 علٌه معاقب فعل هنالك ٌكون أن ٌكفً ال الجرٌمة تقوم لكً    •
 شخص عن صدر قد الفعل هذا ٌكون أن ٌجب بل قانونً، بنص

 التً الجزاءات بتحمل التزام هً عموما   والمسؤولٌة .مسؤول
  محمود الدكتور وٌعرف .أحكامه ٌخالف لمن القانون ٌقررها

 أو العقوبة بتحمل المجرم التزام بأنها الجنابٌة المسؤولٌة مصطفى
 حق ٌقابله االلتزام وهذا .القانون به ٌنزله الذي االحترازي التدبٌر
 إال تنشأ ال المسؤولٌة أن ذلك وٌعنً العقاب فً وسلطتها الدولة

  .جمٌعا   الجرٌمة أركان توافرت إذا

 شخص ٌسأل ال انه الجنابً القانون فً األساسٌة القواعد ومن•
 قد الفعل وأن آثمة كانت إرادته أن ثبت إذا إال فعل عن جنابٌا  
.إلٌه منسوب خطأ أو بقصد اقترن
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 سلطة على لٌس إذ الجمركً، التشرٌع فً ٌختلف األمر ولكن •
 فإثبات الفاعل، لدى اآلثمة اإلرادة وجود على تدلل أن االتهام
 الجرابم فً المسؤولٌة نظام أن و .للجرٌمة إثبات هو غالبا   الفعل،

 وذلك للجرٌمة الظاهر الفاعل نظرٌة على مرتكزا   الجمركٌة
 القرابن من مجموعة بواسطة الجنابٌة، المسؤولٌة بإٌقاع

 لم ولو صراحة، ٌعٌنهم الذٌن األشخاص بعض على القانونٌة،
.القانون مخالفة على ٌنطوي إٌجابً فعل أي عنهم ٌصدر

 بعض فً تقٌده عدم هو الجزابري الجمركً التشرٌع ٌمٌز ما و•
 الشخصٌة المسؤولٌة إلى أضاف حٌث المذكورة بالقاعدة أحكامه
 أو المادٌة الحٌازة على تقوم التً المسؤولٌة من صنفا الواعٌة
 .معٌنة مهنٌة بأنشطة القٌام على

 من نوعٌن ٌعرف الجمركً التشرٌع أن القول ٌمكن ذلك وعلى•
:حالتٌن إلى الموضوع قسمنا فلهذا الجزابٌة المسؤولٌة
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.الجرٌمة فً الجزائٌة المساهمة بفعل المسؤولٌة :األولى الحالة•
 طابع تكتسً التً المادٌة باألعمال قام من هو الفاعل  / الفاعل •

 41المادة لها تعرضت كما الجمركً، التشرٌع نظر فً إجرامً
 مباشرة مساهمة ساهم من كل هو الفاعل " العقوبات قانون من
 أو بالهبة الفعل ارتكاب على حرض أو الجرٌمة تنفٌذ   فً

 أو الوالٌة أو السلطة استعمال إساءة أو التهدٌد أو   الوعد
. "اإلجرامً التدلٌس أو التحالٌل

 فً مباشرة مساهمة ساهم مادٌا فاعال إما الفاعل ٌكون وهكذا•
.ارتكابها على غٌره حمل معنوٌا فاعال وإما الجرٌمة، تنفٌذ

 أو المادي الفاعل على ٌقتصر لم الجمركً التشرٌع أن غٌر•
 منه الناقل الحائز، : هم آخرٌن أشخاص إلى امتد بل المعنوي

 .الجمارك لدى المصرح،الوكٌل ، الطائرة وقائد السفٌنة ربان
 ٌكون وقد   الجمارك قانون من 307 إلى 303 من المواد أنظر
  فقط ارتكابها فً شرع ٌكون وقد للجرٌمة مرتكبا الفاعل
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الغش من المستفٌد و الشرٌك•

 الغش من المستفٌد و الجرٌمة فً الشرٌك بٌن الجمارك قانون ٌمٌز    •
 قانون بموجب إلغابها قبل الجزابري قانون 309 المادة كانت حٌث
 لتحدٌد الجزابري العقوبات قانون 43 –42المادتٌن إلى تحٌلنا98

.الغش نم المستفٌد ج.ق 310 المادتٌن عرفت فٌها الشرٌك مفهوم

: االشرٌك*1*•

 فً مباشرا اشتراكا ٌشترك لم من " :بأنه الشرٌك ع.ق 42 المادة تعرف•
 الفاعلٌن أو الفاعل عاون أو الطرق بكل ساعد ولكنه الجرٌمة ارتكاب

 علمه مع لها المنفذة أو المسهلة أو التحضٌرٌة األفعال ارتكاب على
"بذلك .

 المادة فً علٌه المنصوصالشرٌك مفهوم العلٌا المحكمة طبقت هكذا و•
 محل البضاعة إخراج على الفاعل ساعد " من على المذكور ع.ق 42

"الجمركً المكتب على المرور دون المٌناء، من الغش
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 أخذ لالشتراك ٌمكن علٌه و ع.ق 43 المادة عرفته كما•
:صورتٌن

  ع.ق 42المادة الجرٌمة ارتكاب على المساعدة - أ•

ع.ق 43المادة اإلخفاء على المساعدة -ب•

.بالعلم عنه المعبر المعنوي الركن ٌشترط حالتٌن فً لكن•

:الغش من المستفٌد*2*•

 العام القانون على غرٌب الغش من المستفٌد مفهوم إن     •
 فً المفهوم هذا ٌتضمن وحده، الجمارك بقانون خاص فهو
 مع االشتراك كذا و إجرامٌة نٌة بدون االشتراك واحد آن

 العام القانون اشتراك من أوسع لكنه و إجرامٌة، نٌة توافر
.الجرٌمة لتمام الالحق السلوك إلى ٌمتد ألنه
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 تعرٌفا الغش من المستفٌد الجمركً المشرع ٌعرف ولم    •

 مرتكبها ٌعتبر التً األفعال إلى باإلشارة اكتفى و دقٌقا،

 اشترك من مع أو الغش من لالستفادة أو الغش، من مستفٌدا

 إلى تمتد و النٌة سوء تشترط ال كونها المدلول، حٌث من

 حٌث من منه أضٌف الجرٌمة،و لتمام الالحق السلوك
.التهرٌب جنحة فً حصره حٌث التطبٌق

 مستفٌدا ٌعتبر " أنه على تنص التً 310 المادة تشترط     •

    تهرٌب جنحة فً ما بصفة شارك الذي الشخص الغش من
"الغش هذا من مباشرة ٌستفٌد الذي و (1).

 من باالستفادة القٌام أجل من شروط ثالثة توافر ٌجب     •

:هً و الغش

79



.التهرٌب جنحة الجرٌمة تكون أن*•

 فلم الجنحة، ارتكاب فً ما بصفة الغش من المستفٌد ٌشارك أن*•
 فعل كما المعٌن السلوك فً االشتراك وسابل المشرع ٌحصر
.الشرٌك تعرٌف فً ورد الذي غٌر سلوك أي بل للشرٌك بالنسبة

 الجمارك قانون ٌوضح لم الغش، من مباشرة الجانً ٌستفٌد أن *•
 عبء ٌقع ذلك غٌاب وفً الغش من االستفادة بها تتم التً الكٌفٌة
  .والجمارك إدارة عاتق على الغش من المباشرة االستفادة إثبات

 ،1998 قانون بموجب إلغابها قبل ج.ق 311 المادة كانت و•
 الغش من مستفٌدا الشخص فٌها ٌعد ثالث حاالت على تنص
:هً و القانون بحكم

 عن العقاب من اإلفالت إمكانٌة الغش مرتكبً منح محاولة*•
.دراٌة

.دراٌة عن ما بمكان مهربة بضابع حٌازة*•
.شراء بضابع مهربة عن دراٌة*•

80



 الجزائٌة المسؤولٌة من اإلعفاء سبابأ•

  العامة األسباب•

  51 إلى 47 المواد بنص علٌها المنصوص المسؤولٌة موانع فً تتمثل    •
 الحاالت بعض فً منها خال أنه ولو ككل، الجمركً المجال وٌشملها ج.ع.ق

:وهً

 جرٌمة بارتكاب المتهم جزابٌا ٌسأل فال السن، وصغر بنوعٌه واإلكراه الجنون•
 ،( ع.ق 47 المادة) الجرٌمة ارتكاب وقت جنون حالة فً كان الذي جمركٌة،

 الغرامة عقوبات تطبٌق على المغربً الجمارك قانون نص ذلك ومع
.الجرٌمة ارتكاب وقت جنون حالة فً كان من على والمصادرة

 له قدرة ال قوة الجرٌمة ارتكاب إلى اضطرته الذي المتهم أٌضا ٌسأل ال كما•
 محكوم مسجون شخص ببراءة قضً حٌث ،(ع.ق 48 المادة) دفعها على
 باعتباره حارسه ألمر تنفٌذا مهربة بضابع بتفرٌغ قام الشاقة، باألشغال علٌه
 تأدٌبٌة لعقوبة ٌتعرض أن دون إلٌه الصادر اآلمر مخالفة علٌه ٌتعذر كان أنه
  الفرنسً القرار فً نلمسه كما السجون إدارة من

 قانون وفً العام، القانون فً المقررة الجزابٌة المسؤولٌة موانع عن وفضال•
 والغلط القاهرة القوة حاالت اعتبار على القضاء استقر تحدٌدا، العقوبات
.الجمركً المجال فً الجزابٌة المسؤولٌة موانع أسباب من المبرر
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  الخاصة األسباب•

 بالقوة أساسا األمر وٌتعلق القضاء، علٌها المستقر المسؤولٌة موانع بها ٌقصد و     •
.السفن بربابنة الخاصة اإلعفاء حاالت عن فضال المبرر والغلط القاهرة

:القاهرة القوة1*•
 كما ، المفاجأة من أكثر بالعنف ٌتصف طبٌعً عامل أنها على الجزابً الفقه عرفها     •

 إتٌان على فٌرغمه إدارته الشخص بسلب الذي العامل" المصرٌة النقض محكمة عرفته
 القوة على الجزابري الجمارك قانون نص وقد ،" دفعا له ٌملك ٌكن ولم ٌرده لم عمل

.الجزابٌة المسؤولٌة من اإلعفاء كسبب القاهرة
:عناصر ثالثة القاهرة القوة فً وٌشترط•
.توقعها الممكن من ٌكون ال أن*•
.دفعها الشخص باستطاعة ٌكون ال أن*•
.المتهم خطأ إلى راجعا قٌامها ٌكون ال أن*•
 غٌر وجعله المعبر إغالق إلى أدى نهر فٌضان القاهرة القوة قبٌل من ٌعد أنه قضً كما•

 مكتب أول إلى لتقدٌمها علٌه بالمرور التزم قد صاحبها كان التً المواشً لمرور صالح
 من القاهرة القوة واعتبر القضاء علٌه استقر من الجزابري القضاء قبل وقد جمركً،
.الجزابٌة المسؤولٌة عن اإلعفاء أسباب
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:المبرر الغلط•

 ٌمكن ال الذي الغلط أنه" الفرنسٌة النقض محكمة عرفته•

 ارتكب قد الفاعل ٌكون وفٌه والحذر، الفحص من بقدر تجنبه

 ٌكن لم إذا مقبوال اعتقاده مشروعٌته،وكان ٌعتقد وهو فعله
."إهماله أو خطبه عن ناشبا

 ٌظل أنه غٌر القاهرة، القوة من ٌقترب الغلط من النوع وهذا•

 أحكام على نعثر فلم الجزابري القضاء فً أما عنها، متمٌزا

 أنه على الفاعل إثبات ٌتطلب المبرر، بالغلط أخذت

 بكل قام أنه الغلط اكتشاف استحالة حالة فًكان

 بل تكفً ال اكتشافه فً الصعوبة مجرد أما الالزمة التحقٌقات

.الخطأ مقاومة المتهم وسع فً ٌكون ال أن ٌجب
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  المدنٌـــــةالمسؤولٌـــــة تقرٌـــــــــر•

 المدنً القانون أحكام على للمؤسسة المدنٌة المسؤولٌة•
التابع عن المتبوع مسؤولٌة وهً

 بعلمه تابعه ٌحدثه الذي الضرر عن مسؤوال المتبوع ٌكون  •
 أو وظٌفته تأدٌة حالة فً منه واقعا كان متى المشروع غٌر

:هما شرطٌن بتوافر المسؤولٌة تتحقق لذلك وتبعا بسببها

:التبعٌة رابطة *1•

 بموجبه الذي العمل عقد على عموما التبعٌة رابطة تقوم    •
 تقتضً ال ولكنها المتبوع صفة على ألٌا العمل رب ٌحصل
 السلطة على التبعٌة عالقة تقوم فقد العقد هذا وجود حتما

.التابع على للمتبوع تثبت التً والتوجٌه الرقابة فً  الفعلٌة
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:بسببها أو وظٌفته تأدٌة حالة فً التابع خطأ*2•

 المتبوع مسؤولٌة فإن قدمناه الذي النحو على التبعٌة عالقة قامت متى    •
 تأدٌة حال فً بالغٌر اضر خطأ التابع ارتكب إذا تتحقق التابع عن

 بشأنه إشكال أي ثبور  فال  بالغٌر الضار الخطأ فأما بسببها، أو وظٌفته
 وعلى   .العامة بالخزٌنة إضرارا جمركٌة مخالفة بارتكاب ٌتحقق إذ

 من بمناسبتها أو الوظٌفة تأدٌة بحال المقصود تحدٌد فإن ذلك العكس
 أحكام على نعثر لم كنا وإذا التأوٌل فً خالف محل ٌكون أن شأنه

 المسألة هذه فإن الصدد هذا فً   الجزابرٌة المحاكم أصدرتها قضابٌة
 .فرنسا فً القضابً لالجتهاد خصبا حقال كانت

 حالة فً المتبوع على تنطبق ال المدنً القانون أحكام بأن قضى كما    •
 صالحٌاته خارج بها قام تصرفات إثر خطأ  المتبوع ارتكب إذا ما

 أن النقض محكمة استخلصت ثم ومن المتبوع إذن بدون عنه صدرت
 الوظابف عن  خارجا ٌجعله وضع فً الحالة هذه مثل فً أصبح التابع
 قد التابع كان إن ٌهم ال فإنه التبعٌة عالقة تثبت ،ومتى ٌمارسها التً

 فً أفرط قد كان أو لتعلٌماته خالفا أو المتبوع علم دون تصرف
.الشخصً لحسابه تصرف أو النقل وسٌلة استعمال
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القسم الثانً 

 

معاٌنة الجرائم الجمركٌة  والجزاءات 
المقررة علٌها 
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 المنازعات فً األولى المحطة الجمركٌة الجرابم معاٌنة تعد•
  .الجزابٌة الجمركٌة

 خاصة عناٌة المشرع أوالها وقد أهمٌتها، تبرز هنا ومن     •

 نصه خالل من جلٌا ذلك ٌبدو كما انشغاالته تصدرت بحٌث
  الجمركٌة الجرابم لمعاٌنة ممٌزة طرق على

 مألوفة غٌر إثباته قوة من الطرق هذه على أضفناه وما    •

 المعاٌنة إجراءات ضبط على وحرصه العام القانون فً

، التفصٌل من وبكثٌر الدقة بمنتهى
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الجمركٌة الجرائم معاٌنة•

: الجمركٌة المخالفة إلثبات العامة األحكام•

 هو آخر وبمعنى وجودها، أدلة جمع ٌعنً المخالفة إثبات•
 إثبات فً عامة كقاعدة و للمخالفة المكونة العناصر استجماع
 إثبات ٌمكن .." أنه على 258 المادة نصت حٌث المخالفة
."... القانونٌة الطرق بجمٌع الجمركٌة المخالفة

 هذا فً تعتبر التً القانونٌة المحاضر نجد الطرق هذه بٌن ومن•
 وال الجمركٌة المخالفة على الدلٌل إلقامة المثلى الوسٌلة الشأن
 جسم حجز على أساسا ٌقوم المحاضر هذه من نوعا أن سٌما

. الجرٌمة

 بل التطرق بنا ٌجدر القانونً ونظامها المحاضر عن وللحدٌث•
 حتى المحاضر علٌها ترتكز التً القانونٌة األسس على التعرف
 على تعرفنا إذا إال لنا ٌتأتى لن وذلك البطالن عن منزهة تكون

. .المحاضر بواسطة المخالفة بإثبات قانونا المؤهلٌن األشخاص
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: الجمركٌة المخالفة بإثبات المكلفون األشخاص•

 المتحرك البشري العنصر باعتباره الجمركً العون مهام فً ٌدخل•
 ما مع مرتكبٌها عن والبحث الجرابم وقوع من التثبت،  الجمارك إلدارة
 سهلت التً النقل وسابل واحتجاز المخالفٌن اعتقال من ذلك عن ٌترتب

 قد بذلك محضر تحرٌر مع والبضابع المخالفة ارتكاب فً وساهمت
.الحاالت حسب معاٌنة محضر أو حجز محضر إما ٌكون

 تصنٌف فً العام القانونً السند باعتباره العام القانون إلى وبالرجوع•
 أن نجدها وقوعها من والتثبت الجرابم عن بالبحث المكلفة السلطات

 وأعوان موظفً أن على تنص الجزابٌة اإلجراءات قانون من 14 المادة
 خصوصٌة نصوص بموجب إلٌهم تسند العمومٌة والمصالح اإلدارات

 غبار ال بشكل التنصٌص هذا وٌؤكد . القضابٌة الشرطة سلطات بعض
 دون القضابٌة سلطات بعض ٌمارسون الجمارك إدارة أعوان أن علٌه
 السلطات بنفس ٌتمتعون ال وبالتالً فٌها ضابط بصفة ٌتصفوا أن

. الضباط لهؤالء المخولة
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 بإثبات ٌقوم أن على الجمارك قانون 241 المادة أكدت وقد•
 اإلدارة أعوان الجمركٌة واألنظمة للقوانٌن المخالفة األفعال
 وكذا القانون هذا فً المحددة للشروط طبقا الٌمٌن أدوا الذٌن
 الشرطة وضباط السٌما و لذلك المؤهلٌن األعوان كل

 للقوة التابعون المحاضر محررو األعوان وكذلك القضابٌة
. العمومٌة

 الجمارك أعوان أن القانونٌة النصوص هذا خالل من ٌتضح•
 الجمركٌة الطبٌعة ذات الجرابم بمعاٌنة ومكلفون بل مؤهلون
 المحاضر بٌنها ومن القانونٌة اإلثبات طرق بشتى وإثباتها

 لنصوص مخالفة أٌة ضبط عند بتحرٌرها ٌكلفون التً
 أما بواسطة المخالفات من التثبت وعلٌه ، الجمركً القانون

.معاٌنة محضر أو حجز محضر عن ٌسفر أن
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:انجازه وشكلٌات المحضر ماهٌة•

 جمٌع فً المحاضر به وتحظى حظٌت الذي والكبٌر الواسع االهتمام ٌنكر أحد ال•
 المحاضر هذه لمساس وذلك القضابً، أو القانونً الحقل فً سواء تعمل التً الفعالٌات
 شكله وتنظٌم المحضر ماهٌة تحدٌد إلى بنا أدى ما وهذا .وحرٌاتهم األفراد بحقوق
.فٌه المفترضة القانونٌة الحجٌة له لتتوفر ذلك كل  صحته وشروط القانونً

المحضر تعرٌف    •

 أو ارتكبت جرٌمة إثبات هدفها قانونٌة وسٌلة بأنه الجمركً المحضر تعرٌف ٌمكن     •
 بعملٌة للقٌام ومؤهل مختص موظف طرف من تحرٌرها ٌتم االرتكاب، طور فً هً

.اإلثبات

 تعرٌفه ٌمكن العامة القواعد إلى بالرجوع لكن و المحضر الجمارك قانون ٌعرف لم    •
 ما وٌضمنها مهامهم ممارسة  أثناء ن األعوا ٌحررها التً المكتوبة الوثٌقة  هو أنه

 كما "...الختصاصهم ترجع عملٌات من به قاموا ما أو تصرٌحات من تلقاه وما عاٌنوه
 من به قاموا وما مخالفات من عاٌنوه ما األعوان فٌها ٌضمن التً الوثٌقة":أنه بأنه ٌعرف
le فالمحضر وعلٌه ."معلومات من تلقوه أو عملٌات procès verbal الوثٌقة تلك هو 
 البحث خالل بها قاموا التً التحرٌات إلثبات األعوان ٌحررها التً المكتوبة الرسمٌة
 كل ٌعكس الذي القانونً اإلطار إذن فهو .التلبس حالة فً أو الواسع بمعناه التمهٌدي
.الجرٌمة عاٌن من ٌباشرها التً العملٌات
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:إلى الثبوتٌة قوتها بحسب المحاضر تصنف :المحاضر•

 إال عكسها إثبات ٌمكن ال أعوان أو موظفون ٌحررها محاضر -    •
 ٌحق ال إذ بذلك اإلخالل عن البطالن طابلة تحت بالتزوٌر فٌها بالطعن
 أو القرابن أو الشهود شهادة على اعتمادا المحضر تستبعد أن للمحكمة
 أنه إال .(ج.ق من 254 المادة)قاطعة حجٌة المحاضر لهذه ألن الخبرة
 هً القانونٌة النصوص ألن ذلك على صراحة القانون ٌنص أن ٌجب
.المحاضر طبٌعة تحدد التً

 مالٌة صبغة من لها لما المحاضر لهذه الحجٌة هذه القانون أعطى وقد   •
 تلك أثر ولكون جهة، من المالٌة الدولة بذمة المس شأنها من واقتصادٌة

 إلثبات شهود على الحصول الستحالة أو بها القٌام بمجرد ٌندثر الجرابم
.الوقابع

   المادة إلى. ج.ق من  245 المادة علٌه نصت ما المحاضر هذه ومثال   
 أو عونان ٌحررها التً المحاضر صحة على أكدت التً ج.ق من 254
. الجمركٌة اإلدارة من أكثر
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:بٌان مجرد إال تعتبر ال محاضر -•

 من المحررة تلك هً و العام القانون فً علٌها نص وقد     •
 قانون من 14 المادة فً علٌهم المنصوص أعوان طرف

.الجزابٌة اإلجراءات

 ال الذٌن العمومٌون الموظفون بها ٌقوم التً المحاضر -  •
 فً المرتكبة الجرابم بعض لضبط ولو .الق الشرطة إلى ٌنتمون

 دلٌال المحاضر هذه تعتبر ال بحٌث الموظف طرف من اإلدارات
 وجود مع المحكمة بها تستأنس وإنما .الجرابم هذه ارتكاب على

 .أخرى إثبات وسابل

:الثبوتٌة وقوتها الجمركٌة المحاضر أنواع   •

 الجمركٌة المخالفات إثبات وسابل أهم بٌن من المحاضر تعتبر•
. الشهود شهادة القرابن القانونٌة الخبرة االعتراف بٌنها من والتً
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:  تتضمن أن ٌجب  معاٌنة أو حجز  كانت سواء الشكل فً  صحٌحة المحاضر تكون وحتى•

.واختتامها تحرٌرها ومكان تارٌخ -1•

.المحاضر محرري األعوان ومساكن وصفات أسماء -2•

.اإلثبات أو الحجز ومكان وساعة تارٌخ -3•

.الجنحة مرتكبً أو لمرتكب المحتملة التصرٌحات -4•

 توقٌعهم الن بتحرٌرها المكلفٌن األعوان طرف من المحاضر توقع أن ذلك على عالوة وٌجب•
.بدونها ٌقوم أن للمحضر ٌمكن ال أساسٌة شكلٌة الوثٌقة تلك على

l القٌمة لبٌان ذكرها عدم المحضر بٌانات عن المالحظة المسابل ومن    • indication de la
valeur غٌاب رغم على المحضر صلب فً ٌضمن أن وٌجب جدا مهم البٌان هذا أن العلم مع 

 األمر اقتضى إذا والغرامات التعوٌضات احتساب ٌتم القٌمة بٌان أساس على الن ، قانونً إلزام
 المحاضر محرري األعوان مساكن ذكر على نص المشرع أن كذلك مالحظاتنا إلى ونضٌف ذلك

 المشرع عمل بٌنما ، الواقع مستوى على مشاكل عدة ٌثٌر مما توضٌح وال تحدٌد دون عام بشكل
les)اإلدارٌة المساكن على التأكٌد على الفرنسً résidences administrative) ًالفصل ف 
 نقض كل خالل من ذلك تردٌد على القضاء وعمل بل ، للجمارك الفرنسٌة المدونة من 334
 هام كبٌان الجمارك ألعوان اإلدارٌة المساكن إلى أشار والذي 19/2/1959 بتارٌخ صادر جنابً
.المحضر لصحة

 المطلب) فً وذلك الجمركٌة المحاضر أنواع من كل إلى المبحث هذا فً التطرق نحاولس   •
.(الثانً المطلب) فً الجمركٌة للمحاضر الثبوتٌة القوة وكذا (األول
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:أنواعها•

: )saisie)deverbal-procèsle الحجز محضر (أوال.•

le العام القانون ٌخول• droit commun األجهزة لمختلف 

 الجرابم عن والمتابعة بالبحث المكلفة واإلدارٌة القضابٌة

 تكون قد التً والمستندات األشٌاء مختلف حجز صالحٌة

.الحقٌقة عن للكشف مفٌدة

 اإلدارٌة األجهزة هذه بٌن من الجمارك إدارة وتعد      •

 اإلدارة لهذه ٌحق حٌث لتنظٌماتها المخالفٌن بمتابعة المكلفة

 اإلثبات من تتمكن حٌث المحجوز الشًء على ٌدها وضع

 اإلدالء من كذلك وتتمكن وجودها تدعى إلى للجرٌمة المادي
 الدعوى فً طرفا تنتصب عندما الجرٌمة بجسم القضاء أمام
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:حجز محضر•

 الجرابم إلثبات العادي الطرٌق وهو الحجز إجراء ٌعتبر     •
 تحجز أن ٌشترط ال إذ ج.ق 241 المادة نص حسب الجمركٌة،

 وفقا محضر تحرٌر ٌتم بأن ٌكتفً بل الجرٌمة محل األشٌاء
.ج.ق 251 إلى 242 من المواد ألحكام وطبقا لألسالٌب

 األعوان طرف من الحجز محضر تحرٌر سلطة حصرت وقد•
 ٌحرر أن ٌجب لذا  ج.ق 241/1 المادة بنص بٌانهم اآلتٌة

ا حجز محضر  المادتٌن بنص بٌانها المحددة األماكن وفً فور 
:الجمارك قانون من 243 و 242

.البضابع جز مكان إلى قرٌب آخر جمركً مركز أو مكتب أي•

 الدرك فرقة مقر فً أو الشواطا لحراس البحرٌة المحطة مقر•
 لمكان البلدي الّشعبً المجلس مقر فً أو اإلدارة أو الوطنً
.الحجز
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:ضرالمح مضمون•

 تسمح إن شأنها من التً المعلومات كل الحجز محضر ٌتضمن إن ٌجب •
.الجرٌمة مادٌة بإثبات و النقل ووسابل للبضابع و المخالفٌن على بالتعرف

 ٌنص أن ٌجب التً األساسٌة البٌانات المعدلة . ج . ق 245 المادة أوردت قد •
و المحضر علٌها

وسببه، الحجز ومكان وساعة تارٌخ •

للمخالف، بالحجز التصرٌح •

بالمتابعة، المكلف والقابض الحاجزٌن وعناوٌن وصفات وأسماء ألقاب •

المحجوزة، الوثابق وطبٌعة المحجوزة األشٌاء وصف•

 وكذا المحضر وتحرٌر البضابع وصف لحضور للمخالف الموّجه األمر •
األمر، هذا عن المترتبة النتابج

ختمه، وساعة المحضر تحرٌر مكان •

 حارس وصفة واسم لقب االقتضاء عند المحضر ٌتضمن أن ٌجب كما •
.المحجوزة البضابع
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 المحضر فً ٌنص فإنه محرفة أو مزورة وثابق حجز ٌتم وعندما•
 اإلضافٌة الكتابات أو التحرٌفات ووصف التزوٌر هذا نوع على

 ال" بعبارة وتمضً بالتزوٌر المشبوهة الوثابق هذه فتوضع
.بالمحضر وتلتحق الحاجزٌن األعوان قبل من "تغٌٌر

 المادة توجب المخالف حضور فً المحضر تحرٌر تم إذا    •
 و الجمارك أعوان على2017 قانون بموجب المعدلة ج ق 247
 حرروا الذٌن الشواطا لحراس الوطنٌة المصلحة أعوان

 إلى دعوه و علٌه قرؤوه بأنهم ٌفٌد ما ٌضمنوه إن المحضر
.منه نسخة سلموه و توقٌعه

 أو المخالف غٌاب فً المحضر حرر إذا ما حالة فً أما        •
 الثالثة فقرتها فً المادة ذات فتنص توقٌعه رفض إذا ما حالة فً

 و األربعة خالل منه نسخة تعلٌق و ذلك إلى المحضر إشارة على
 الجمركً المركز أو للمكتب الخارجً الباب على ساعة العرٌن
 ال عندما لناحٌة البلدي الشعبً المجلس مقر فً أو تحرٌره لمكان
.المحضر تحرٌر مكان فً للجمارك مكتب ٌوجد
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 وبصفة األماكن كل فً الحجز عملٌة تجري أن وٌمكن كما•
 المادة فً الحصر سبٌل على المذكورة للحاالت وفقا صحٌحة
:كاآلتً وهً ج.ق 250

.العٌن مرآي على المتابعة•

  .بالمخالفة التلبس•

ج.ق من 226 المادة أحكام مخالفة•

 خالل من المغشوش أصلها ٌتبٌن لبضابع مفاجا اكتشاف•
 أول عند اإلثبات وثابق غٌاب حالة فً أو حابزٌها تصرٌحات

.طلب

 247 المادة توجب المخالف بحضور المحضر هذا تم إذا لذا•
 لحراس الوطنٌة المصلحة وأعوان الجمارك أعوان على ج.ق

 علٌه للتوقٌع وٌدعوه ٌقرؤوه أن المحضر حرروا الذٌن الشواطا
.منه نسخة تسلٌمه مع
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: المحجوزة البضائع نقل•

 إلى تنقل أن بدا ال المحجوزة البضابع أن على ج ق 242 المادة تنص•
.فورا حجز محضر ٌحرر أن و الحجز مكان من جمركً مكتب أقرب

•
 جمركً مكتب أقرب إلى توجٌهها من بدال ال آمر حكم هو *

.المحجوزة البضاعة على الجمارك قابض ٌؤتمن أن على *•

 ٌثور الجمركً المكتب غٌر آخر مكان إلى البضاعة نقلت ما إذا*•
.الجمركً الحجز محضر قٌمة حول التساؤل

• 

 توجه ال هً و استثنابٌة واحدة حالة على نص الجمارك قانون و•
 الحجز محل البضاعة صاحب ٌكلف بل الجمركً المكتب إلى البضاعة
  المادة ) مكان أي فً الغٌر حراسة تحت البضاعة وضع أو بحراستها

 فً البضاعة وضع على الجمارك قانون ٌنص لم و (ج.ق من  243
.الدرك و الشرطة مقرات
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:التحرٌر مكان و وقت•

 الحجز محضر ٌحرر أن على الثانً، شطرها فً المعدلة، 243 المادة تنص •
.فورا

 البضابع إٌداع فور أم الجرٌمة معاٌنة فور هل ؟ "فورا " بعبارة المقصود ما -•
الجمركً؟ المركز أو المكتب فً المحجوزة

  ثم، من و تماطل أو تأخٌر بدون محضر تحرٌر أي العجل " فورا " عبارة تفٌد•
 الجرٌمة معاٌنة فور المحضر ٌحرر إن العبارة هذه من ٌفهم ، األولى للوهلة و

 وجهه تعٌٌن بعد 243 المادة نص فً المحضر تحرٌر ترتٌب إن غٌر
 فور"فورا " بعبارة ٌقصد المشرع بأن  االعتقاد على ٌحمل المحجوزة البضابع
.البضابع إٌداع

 ثم من و العجل هو و المشرع غرض رأٌنا، فً ٌتحقق، الحالتٌن كلتا فً و•
 البضابع إٌداع فور أو الجرٌمة معاٌنة فور المحضر تحرٌر ٌتم إن فٌستوي

.قانونا لها المعٌن المكان فً المحجوزة

  243 و 242 المادتٌن حكمً بٌن الجمع من ٌستفاد ؟ المحضر تحرٌر ٌتم أٌن
 الجرٌمة معاٌنة مكان فً إما جوبا و ٌحرر الجمركً الحجز محضر إن ج.ق
.المحجوزة البضابع إٌداع مكان فً أو
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 الجمركً المركز أو المكتب أن ، ج. ق 242 المادة إلى بالرجوع األصل،•
 المادة أن غٌر المحجوزة البضابع إٌداع مكان هو الحجز مكان من األقرب
 األوضاع و الظروف تسمح ال عندما استثنابٌة، حاالت فً أجازت 243

 هذه وضع ، جمركً مركز أو مكتب إلى للبضابع الفوري بالتوجٌه المحلٌة
 فً إما و نفشها الحجز أماكن فً إما الغٌر أو المخالف حراسة تحت البضابع

.أخرى جهة

 أو مكتب أي فً الحجز محضر تحرٌر ٌمكن الحاالت هذه مثل فً و•
 مقر فً و الشواطا لحراس البحرٌة المحطة مقر فً أو آخر جمركً مركز
 المجلس مقر فً أو مالٌة إلدارة تابع موظف مكتب فً أو الوطنً الدرك فرقة

.الحجز لمكان البلدي الشعبً

 إٌداع ، األحوال من حال فً ،ٌجوز ال انه ذكره سبق مما ٌستشف و•
 الشرطة مقرات فً الجمركً الحجز إجراء إطار فً محجوزة بضائع

 كما الجمركٌة، الجرابم معاٌنة قانونا لهم المخول اآلخرٌن األعوان أو القضابٌة
 كل فً األسعار، و المنافسة إدارة أعوان الشرطة لمصالح ٌجوز ال أنه

 الذي األمر هو و مقراتها، فً الجمركً الحجز محضر تحرٌر ، الظروف
 عن الجمركٌة الجرابم معاٌنة األعوان هؤالء على عملٌا، الصعب، من ٌجعل
.الجمركً الحجز إجراء طرٌق
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 قانون بموجب تعدٌلها قبل . ج .ق 247 كانت :المحضر تأكٌد•
 قبل من المحررة المحاضر تأكٌد وجوب على تنص 1998
 المحكمة قاضً أمام اإلجراء هذا وٌتم محلفٌن غٌر موظفٌن
.القضاء أمام للمثول المحددة المدة خالل

 مهما الجمارك أعوان تلزم . ج .ق 36 المادة كانت إذا و•
 بدابرة ٌوجد التً المحكمة أمام الٌمٌن بتأدٌة رتبهم كانت

 إن على 37 المادة تنص كما فٌه عٌنوا الذي المقر اختصاصها
 تفوضهم بطاقات وظابفهم ممارسة أثناء الجمارك أعوان ٌحمل
 ٌحكم الذي التنظٌم كان و الٌمٌن، أداء إلى فٌها ٌشار التً

 مباشرة قبل الٌمٌن أداء أعضاء على ٌفرض القضابٌة الشرطة
 فإن المحضر، بتأكٌد معنٌٌن غٌر الفبتٌن هاتٌن ٌجعل مما مهامهم
 و األعوان لباقً بالنسبة ٌبره ما له اإلجراء هذا مثل على النص
المذكورة المادة نص على اإلبقاء بالمشرع أجدر كان  ثم من
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 أعوان و الجمارك أعوان على 1998 قانون بموجب المعدلة 246 تجٌزالمادة :الٌد رفع عرض .•
 وجوبا عنها الٌد رفع عرض النقل، وسابل بحجز قاموا الذٌن الشواطا، لحراس الوطنٌة المصلحة

:حالتٌن فً

.الجرٌمة محل هً تكن لم و للمصادرة، قابلة المحجوزة النقل وسٌلة كانت إذا -•

 تم التً الجرٌمة على المترتبة الجمركٌة الغرامات لتسدٌد لضمان محجوزة النقل وسٌلة كانت إذا -•
معاٌنتها

 وسٌلة عن الٌد رفع المخالف على ٌقترحوا أن الحاجزٌن األعوان على  ٌمكن الحالتٌن فً و    •
.المحضر فً  عنه الرد و االقتراح هذا إلى ٌشٌروا إن علٌهم ٌجب كما المحضر اختتام قبل النقل

 أو للدفع قابلة كفالة تقدٌم على النقل وسٌلة عن الٌد رقع ، أٌضا الحالتٌن فً المشرع، ٌوقف و    •
.قٌمتها إٌداع

 عندما قٌمتها، إٌداع أو كفالة بدون النٌة حسن للمالك النقل وسٌلة عن الٌد رفع ٌمنح حٌن فً     •
 أو السارٌة األنظمة و للقوانٌن وفقا بالمخالف ٌربطه إٌجار قرض إٌجار أو نقل عقد ابرم قد ٌكون
 ووسابل األجرة سٌارات بمالكً أساسا األمر ٌتعلق و ، ( ج . ق 5 -246 م ) المهنة تقالٌد حسب
 303 المادة نص إجحاف من السابق التشرٌع ظل فً عانوا ما كثٌرا الذٌن األخرى العمومً النقل
 عن النظر بصرف النقل وسٌلة تحجز ثم من و الغش عن مسؤوال العمومً الناقل تعد التً ج ق

.بالمخالف مالكها تربط التً العالقة عن الطرف بغض و مالكها نٌة حسن

 قد الجمارك إدارة تكون التً المصارٌف لرد ٌخضع األخٌرة، الحالة هذه فً الٌد، رفع أن غٌر•
.(6 -246 م ) النقل وسٌلة استرداد غاٌة إلى الحجز بمناسبة تحملها
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 عن فضال :الخاصة الحجوز ببعض المتعلقة الشكلٌات .•

 الحاالت كل على تنطبق عامة هً و  الذكر سالفة الشكلٌات

 على الجمارك قانون نص حجز، محضر فٌها ٌحرر التً
.ٌأتً فٌما نوردها الحجوز ببعض خاصة شكلٌات

 بحجز األمر ٌتعلق عندما :محرفة أو مزورة وثائق حجز *•

 هذا نوع المحضر ٌبٌن إن ٌجب محرفة أو مزورة وثابق
.اإلضافٌة الكتابات و التحرٌفات ٌصف و التزوٌر

 التً الحالة بٌن ج ق 248 المادة تمٌز :المنزل فً الحجز*•

 أو االستٌراد عند محظورة الحجز محل البضابع فٌها تكون

  األخرى الحاالت بٌن و التصدٌر
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 اقرب إلى البضابع تنقل محظورة، ببضابع األمر ٌتعلق عندما أي األولى، الحالة ففً•
 أو الحجز مكان فً علٌها حارسا ٌعٌن آخر شخص إلى تسلم أو جمركً مركز أو مكتب
 البضابع من الصنف هذا ترك األحوال، من حال بأي ٌجوز، ال ثم من و ، أخرى جهة فً
.األخالقٌة الناحٌة من ٌبرزه ما الموقف لهذا و المخالف، أٌدي بٌن

 محظورة غٌر ببضابع األمر تعلق إذا أي األخرى، الحاالت فً البضابع تنقل ال و•
.علٌها حارسا المخالف ٌعٌن الحالة هذه فً و قٌمتها، ٌغطً ضمانا المخالف قدم ما إذا ،

 على ٌطبق أعاله، المذكور الضمان تقدٌم من المخالف ٌتمكن لم إذا أنه، غٌر•
.المحظورة بالبضابع المتعلق الحكم البضابع

 أحد حضور فً ٌتم إن ٌجب الذي المنازل تفتٌش حالة فً و أخرى، جهة من و•
 ٌحضر إن على الثالثة فقرتها فً ج ق 248 المادة تنص القضابٌة، الشرطة ضباط
 ٌكفً الرفض حالة فً و المحضر تحرٌر   عملٌة حضور أٌضا القضابٌة الشرطة ضباط

.ذلك رفض وعلى الحضور طلب بٌان على المحضر فً ٌشار إن

 غٌر فً المنازل تفتٌش الجمارك ألعوان ٌجٌز القانون إن بالتذكٌر الجدٌر و•
 2 -47 م ) العٌن مرآي على البضابع متابعة عند القضابٌة الشرطة ضباط أحد حضور

.المحضر تحرٌر القضابٌة ضباط لحضور  لزوم فال الحالة هذه فً و ( ج ق
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 موضوعٌة، ألسباب تعذر، إذا :سفٌنة متن على الحجز*•
 مكتب اقرب إلى حاال توجٌهها و واحدة دفعة البضابع تفرٌغ

 المادة أحكام تقتضٌه كما الحجز مكان من جمركً مركز أو
 ألعوان ج ق 249 المادة تجٌز الذكر، سالفة ج ق 242/1
 الذٌن الشواطا، لحراس الوطنٌة المصلحة أعوان و الجمارك
 على األختام وضع بعد تدرٌجٌا تفرٌغها الحجز ٌباشرون
.إلٌها المؤدٌة المنافذ

 تباعا ٌحرر الذي المحضر ٌتضمن الحالة هذه فً و•
 و أرقامها و عالماتها و أنواعها و الطرود عدد للتفرٌغ
 مكتب إلى وصولها للبضابع المفصل الوصف ٌجري

 له تسلم و بالحضور أمره بعد أو المخالف بحضور الجمارك
عملٌة كل عن المحضر من نسخة
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 سالفة الجوهرٌة الشكلٌات على عالوة :األخرى الشكلٌات•

 الحجز، محضر بطالن مراعاتها عدم على ٌترتب التً الذكر

 على ج ق 251 و 243 المادتان نصت الحقا، سنرى كما

 مخالفتها كانت إن و األولى عن أهمٌة تقل ال أخرى شكلٌات
:ٌأتً بما األمر ٌتعلق و المحضر بطالن إلى تؤدي ال

 البضابع على بالمالحقات المكلف الجمارك قابض ابتمان•
.المحجوزة

اختتامه بعد الجمهورٌة وكٌل إلى المحضر تسلٌم•

 وكٌل إلى التلبس، حالة فً الموقوف، المخالف تقدٌم•
.( ج ق 251 م ) الحجز محضر تحرٌر فور الجمهورٌة
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•المعاٌنة محضر:
 بعد أي ، جمركً تحقٌق إجراء اثر ٌحرر الذي المحضر هو     •

 ٌتعلق ال األمر الوثابق معاٌنة خالل من الوثابق فً التحقٌق من االنتهاء
 بالوثابق بل بالبضاعة

:252المادة المعاٌنة محضر بٌانات•
• 

 خلق ضرورة ٌستدعً  التحري و البحث مهمة إناطة فإن عامة   •
 ٌتطلب بما علٌها والحصول المعلومات معالجة فً متخصصة مصالح

 داخل بذلك وتشكلت ، األدلة وجمع الوثابق فً  التحري بعملٌة القٌام ذلك
  مدٌرٌة و الالحقة الرقابة بمدٌرٌات تعرف جدٌدة مصالح الجمارك إدارة

. الجمركً اإلستعالم

 المعاٌنة محضر فإن الجمارك، قانون من 252 المادة نص فحسب إذن •
 من معاٌنتها تتم التً الجمركٌة المخالفات موضوعه، ٌكون أن ٌجب
 الواردة الشروط وضمن السجالت، مراقبة إثر الجمارك، أعوان طرف

 التحرٌات نتابج إثر على عامة وبصفة القانون، هذا من 48 المادة فً
.بها المتلبس غٌر جرابم عن بحثهم أثناء الجمارك، أعوان بها ٌقوم التً
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 معاٌنة محضر فً توفرها الواجب البٌانات على المادة نفس ونصت•
:وهً

.اإلدارٌة وإقامتهم وصفاتهم وأسمابهم المحررٌن األعوان ألقاب•

.بها القٌام تم التً التحرٌات ومكان تارٌخ•

 الوثابق مراقبة بعد إما المحصلة والمعلومات تمت التً المعاٌنات طبٌعة•
.األشخاص سماع بعد أو

.وصفها مع للوثابق المحتمل الحجز•

.تقمعها التً والنصوص خرقها تم التً الّتنظٌمٌة أو التشرٌعٌة األحكام•

 أجرٌت الذٌن األشخاص المحضر فً ٌبٌن أن ٌجب ذلك على وعالوة•
 هذا تحرٌر ومكان بتارٌخ اطلعوا قد والتحري، المراقبة عملٌات عندهم

.للّتوقٌع علٌهم وعرض تلً قد وأنه المحضر

 ٌذكر أن ٌجب قانونا، المستدعون األشخاص ٌحضر لم إذا ما حالة فً•
 مركز أو لمكتب الخارجً الباب على ٌعلق الذي المحضر فً ذلك

.المختص الجمارك
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 وتسلٌم فورا، المحضر تحرٌر ٌتم أن ٌشترط ال القانون أن فالمالحظ لذا•
 ٌكون تم ومن الحجز لمحضر مقرر هو كما للمخالف منه نسخة

.الجرٌمة معاٌنة بعد الوقت من مدة بعد تحرٌره تم ولو سلٌما المحضر

 تكون قد التً والمستندات األشٌاء جمٌع حجز ٌمكنها اإلطار هذا وفً-•
 تقتضٌه قد إجراء مجرد الحجز ٌكون حٌث الحقٌقة عن للكشف مفٌدة

 التً العامة اإلدارات بٌن من الجمارك إدارة وتعد ، البحث ضرورة
 المٌدان فً والمخالفات الجرابم فً البحث مهام المشرع لها أوكل

 لهـم ٌجـوز الذٌن األعوان ج.ق من 48 المادة عٌن قد ولهذا ، الجمركً
 ، األقل على رقابة ضابط فً وحدده جرٌمة بأبحاث بالتحقٌقات القٌام
الجمارك أعوان جمٌع ٌهم األمر ٌعد لم حٌث

 إلٌها انتهت التً النتابج ٌتضمن المعاٌنة محضر فإن العموم على•
  المتلبس غٌر الجرابم عن للبحث الجمارك أعوان ٌجرٌها التً التحقٌقات

.بها
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: الوثائق حجز محضر •

 وجدت حٌنما الوثٌقة على اإلنكباب الجمركً العون من اإلطالع عملٌة تستدعً•
 التً الخالصات ومختلف العملٌة هذه بنتابج محضر تحرٌر ثم المكان عٌن فً ودراستها

.إلٌها توصل قد ٌكون

 ٌتدخل فإما ، عمل طرق عدة أمام نفسه ٌجد كان االطالع هذا إطار فً والعون  •
 ٌلتزم أو ، المنجز المحضر إطار فً تلخٌصها أو البٌانات هذه التبسٌط الخاص بمجهوده

 أن بعد المحضر إلى الوثٌقة من جزبٌا أو كلٌا البٌانات هذه نقل فً ٌتمثل محاٌدا موقفا
 البحث بمحضر إرفاقها مع الوثابق هذه من نسخا ٌأخذ أو ، والبٌانات االقتباسات ٌضع
 أو ، البحث أو االطالع عملٌة أثناء العون هذا إلٌها ٌتوصل قد التً االنتابج على تدلٌال
 لما نظرا عنها غنى ال عملٌة الوثابق تلك بأصل االستدالل ٌكون عندما الوثابق تلك بحجز
 فً الفرنسٌة النقض محكمة إلٌه ذهبت ما وهذا  ٌدال بخط كتابات أو تواقٌع من تحمله
.1976 ٌناٌر 30 بتارٌخ قرارها

 ٌحق التً الوثابق بٌن من ٌعد الذي الكتابً الدلٌل أهمٌة ٌتضح المنطلق هذا ومن     •
 األعوان ٌحرر حٌث بمهمته القٌام نهمل أن شانها من كان إذا حجزها الجمارك ألعوان

 والتنوع بالمرونة ٌتمٌز خاص طابع ذو الحجز هذا وٌكون بالحجز محضر االقتضاء عند
 باختصاص بعٌد أو قرٌب من عالقة له ما كل كذلك بل الجمركٌة المادة فقط ٌشمل وال

.اإلدارة
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 تماما تصلح أنها فً خاصة المحجوزة الوثابق أهمٌة وتبرز•
 الحساب فً كافٌا أساسا أٌضا وتصلح الجنحة مادٌة إلثبات

.اإلدارة طرف من بها المطالب الغرامات

 تحرٌر وبالتالً الوثابق حجز عن ٌسفر قد  تحقٌقال فنظام إذن    •
 حجز مع الوثابق حجز ٌستوي الحالة هذه وفً ، بالحجز محضر
 الجمركٌة المحاضر تلتقً حٌث القانونٌة اآلثار حٌث من البضابع

.الحجز فكرة حول المطاف نهاٌة فً

 الجمارك قانون أن سبق، فٌما رأٌنا، :األخرى اإلثبات طرق*•
 الطرق بجمٌع الجمركٌة المخالفات إثبات 258 مادته فً ٌجٌز

 ألي محال البضابع تكن لم و حجز أي ٌتم ولو حتى القانونٌة
.مالحظة

:اآلتٌة الحاالت فً الخصوص، وجه على هذا، ٌحدث     •
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 محل بضابع إثره ٌكتشفوا ولم تحقٌق بإجراء الجمارك أعوان قام إذا  - •
 قانون ألحكام طبقا معاٌنة أو حجز أي ٌجروا أو ٌباشروا لم و غش

.األشخاص تصرٌحات بنقل المحضر اكتفى و الجمارك

 أجروه ابتدابً تحقٌق إثر جرابم القضابٌة الشرطة ضباط عاٌن إذا -    •
.الجزابٌة اإلجراءات لقانون وفقا

 ج ق 1-241 المادة فً إلٌهم المشار اآلخرون األعوان عاٌن إذا-     •
 التً األمنٌة أو الجنابٌة أو االقتصادٌة التحقٌقات إثر جمركٌة مخالفات
.تحكمهم التً الخاصة للقوانٌن وفقا ٌجرونها

 الشهادات و المعلومات إلى باالستناد الجمركٌة المخالفة معاٌنة تم إذا    •
 البلدان سلطات تضعها أو تسلمها التً الوثابق من غٌرها و المحاضر و

.المشترك التعاون اتفاقٌات إطار فً األجنبٌة

 قواعد وفق الجمركٌة المخالفات إثبات ٌتم الحاالت هذه كل ففً     •
 قانون من 238 إلى 212 من المواد فً علٌها المنصوص العام القانون

 و إقرارات و التقارٌر و المحاضر : هً و الجزابٌة اإلجراءات
 لزوم المحكمة رأت إذا الخبرة عن فضال الشهود أو بالكتابة الشهادات
.إجراءه
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:الوسائل لهذه اإلثباتٌة القوة.•
 الثبوتٌة القوة المحاضر تكسب حتى انه نشٌر أن بدء ذي بادئ  ٌجب    •

.القانون فً الواردة الشكلٌات تحترم البٌانات تتضمن أن بد ال الالزمة

 وسابل بتقدٌر ٌستقل الجزابً القاضً إن وقضاء قانونا نه المسلم من    •
 قانون فً المبدأ هذا تكرٌس مدى فما ها تقدٌر فً علٌه سلطان ال و اإلثبات

؟ الجمارك

 هامش أي للقاضً ٌترك لم الجمارك قانون إن وهلة، أول من ، لنا ٌبدو•
 المادتان علٌه نصت ما ذلك على دلٌل خٌر و اإلثبات وسابل تقدٌر فً للحرٌة
. ج . ق 286 و 254

 أنه طبع مما بالرغم انه ٌدرك الجمارك قانون أحكام فً المتمعن إن غٌر     •
 -فإنه اإلثبات وسابل تقدٌر بخصوص القاضً حق فً احجاف من القانون
 ترك إذ المجال هذا فً صالحٌاته كل من ٌجرده لم –الكثٌر ٌعتقده لما خالفا

.اإلثبات وسٌلة طبٌعة بحسب ٌتقلص و ٌتسع للحرٌة هامشا له

 تكون بحٌث إثباتٌه بقوة القانون خصها التً اإلثبات لوسابل أوال نتطرق   •
 الجمركٌة بالمحاضر األمر ٌتعلق و منعدمة شبه للقاضً التقدٌرٌة السلطة فٌها
 و التقدٌرٌة سلطته كامل فٌها القاضً ٌسترجع التً اإلثبات لوسابل نتطرق ثم

.األخرى اإلثبات بطرق األمر ٌتعلق
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 صادقة الجمركٌة المعاٌنة و الحجز محاضر تكون :الجمركٌة المحاضر –أوال•
.ذكرها سبق التً األشكال وفق تحرٌرها تم إذا

 فً علٌه اإلجابة سنحاول ما هذا ؟ حدودها هً ما و  القوة؟ هذه مدى ما  •
.التو

 و الحجز محاضر الجمارك  قانون خص :الجمركٌة للمحاضر االثباتٌة القوة•
 القوة هذه تختلف و العام القانون فً مألوفة غٌر إثباتٌة بقوة الجمركٌة المعاٌنة
 فً كاملة قوة لها فتكون صفتهم و محررٌها عدد و المحاضر مضمون بحسب
 المحاضر تكون حٌث .ج . ق 254/1 المادة إلٌها أشارت واحدة حالة

 تكون بحٌث نسبٌة قوة لها تكون و  بالتزوٌر فٌها ٌطعن أن إلى صحٌحة
.األخرى الحاالت فً العكس ٌثبت أن إلى  صحٌحة

 الحجز محاضر تتمتع :كاملة حجٌة الجمركٌة للمحاضر فٌها تكون التً الحالة•
 فٌها ٌطعن  أن إلى صحٌحة تكون بحٌث كاملة بحجٌة الجمركٌة المعاٌنة و

 نقل هو و المحاضر بمضمون ٌتعلق أولهما اثنٌن شرطٌن توافر عند بالتزوٌر
 إن وهو و عددهم و المحاضر محرري بصفة ٌتعلق ثانٌهما و مادٌة معاٌنات
 المحلفٌن األعوان بٌن من األقل، على اثنٌن، عونٌن قبل من محررة تكون
. ج ق 241 المادة فً إلٌهم المشار
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شرح•

  .مناسبات عدة فً توضٌحه على العلٌا المحكمة حرصت ما هذا•

 ج ق 254 المادة أحكام بمقتضى " :قراراتها إحدى فً جاء مما و  •
 لم ما تنقلها التً المادٌة المعاٌنات صحة الجمركٌة المحاضر تثبت
 من األقل على عونان ٌحررها عندما ذلك و بالتزوٌر صحتها فً ٌطعن
 المخالفة ان الحال قضٌة فً الثابت من "أضافت و " الجمارك أعوان

 حجز محضر بموجب إثباتها تم الطعن فً للمدعً المنسوبة الجمركٌة
 مطعون غٌر الجمارك إدارة من أعوان خمسة قبل من محرر جمركً

 قرارهم أسسوا الذٌن المجلس قضاة فإن ذلك كان متى و صحته فً
 محضر على إلٌه المنسوبة التهرٌب بجنحة الطعن فً المدعً بإدانة
 لم األخرى االثبات وسائل من سواه دون آنفا المذكور الجمركً الحجز
 مجاال تجد ال التً ج أ ق 212 المادة أحكام السٌما القانون ٌخالفوا
 الحجز لمحضر االثباتٌة القوة الى بالنظر الراهنة القضٌة فً لتطبٌقها
. " الجمركً
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 إدراة ممثل بها أدلى تصرٌحات استبعاد حد إلى العلٌا المحكمة ذهبت لقد و•
 بنقص فقضت المعاٌنة محضر نقله لما مخالفة كانت الجلسة فً الجمارك

 التصرٌحات أساس على الجمركٌة الجرٌمة قٌام بعدم ٌقضى مجلس قرار
 الجمارك إدارة إن مؤداها و الجلسة فً الجمارك إدارة لممثل الشفوٌة
 و البضائع استقبال بعد سنة الجمركٌة بالتعرٌفة الخاصة التعلٌمات راجعت

.قدٌمة وقائع على الجدٌد القانون ٌطبق أن ٌمكن ال انه ذلك من استخلصوا

 إلٌه توصل الذي االستنتاج كان إذا "العلٌا المحكمة قرار فً جاء مما و  •
 حٌث من سلٌم الجمارك إدارة ممثل تصرٌحات من انطالقا المجلس قضاة
 تصرٌحات –ساسهأ ،أ بل صحٌحة قواعد على مبنً غٌر ذلك مع ،هفإ المبدأ
 إثبات محضر فً ورد ما و ٌتناقض –الجلسة فً الجمارك إدارة ممثل

 ٌثبت الذي و ج ق 254 المادة و 252 المادة ألحكام طبقا المحرر المخالفة
 متى و بالتزوٌر صحتها فً ٌطعن لم ما ٌنقلها  التً المادٌة المعاٌنات صحة
 الجمارك إدارة ممثل تصرٌحات ٌؤكد ما الملف فً ٌوجد ال طالما و ذلك كان

 غٌر تصرٌحات مجرد إلى ٌستندوا أن المجلس لقضاة ٌجوز ال فإنه الشفوٌة
 المطعون غٌر الجمركً المحضر فً ورد ما الستبعاد مثبتة بوثائق مدعمة

.صحته فً
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 تنحصر مادٌة معاٌنات تنقل عندما الجمركٌة للمحاضر االثباتٌة القوة إن بالذكر الجدٌر و•
 أعوان ٌعاٌنها قد التً العام القانون جرابم إلى تنصرف وال الجمركٌة المخالفات فً

... التعدي أو االهانة أو كالسب الجمارك

 توافر على الجمركٌة للمحاضر االثباتٌة القوة رأٌنا كما ج ق 1-254 المادة توقف و  •
 األقل على اثنٌن عونٌن قبل من محررة تكون ان و مادٌة معاٌنات تنقل أن : هما شرطٌن

.الذكر سالفة 1-241 المادة فً إلٌهم المشار األعوان من

 المحاضر على الجمارك قانون أضفاها التً االثباتٌة للقوة نظرا :المادٌة المعاٌنات    •
 بهذه قصوى أهمٌة "المادٌة المعاٌنات "مفهوم ٌأخذ مادٌة معاٌنات تنقل عندما الجمركٌة
العبارة؟

 توضٌح 2017 قانون بموجب ج ق 254 المادة نص تعدٌله عند المشرع حاول•
 تلك أو " حواسهم استعمال عن الناتجة "تلك أنها على فنص المادٌة بالمعاٌنات المقصود

". صحتها من بالتحقق السماح شأنها من مادٌة بوسابل "معاٌنتها تم التً

 على عونٌن قبل من المحررة الجمركٌة المحاضر فً الواردة المعاٌنات خالف على و  •
 إلى صحٌحة واحد عون ٌحررها التً المحاضر فً الواردة المادٌة المعاٌنات تكون األقل
.التقدٌرٌة سلطته من قلٌال لو و قسطا القاضً ٌسترجع بذلك و العكس ٌثبت أن
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 حٌن، بعد عرضنا، عند سنرى كما الشهود بشهادة أو بالكتابة إما العكس إثبات ٌكون و•
.الجمركٌة المحاضر فً الواردة االعترافات و التصرٌحات تقدٌر فً القاضً لسلطته

 تشترط مادٌة معاٌنات نقل هو و المحاضر مضمون على عالوة :عددهم و األعوان صفة•
 عونٌن محرروها ٌكون أن كاملة قوة  الجمركٌة للمحاضر تكون لكً 254/1 المادة

 و الجمارك أعوان : هم و ج .ق 1 –241المادة فً إلٌهم المشار األعوان من محلفٌن
 لحراس الوطنٌة المصلحة أعوان و الضرابب أعوان و القضابٌة الشرطة أعوان و ضباط

.الغش قمع و المنافسة إدارة أعوان و الشواطا

 الموظفٌن عن تتحدث 1998 قانون بموجب تعدٌلها قبل 1-254 المادة كانت و  •
  له ٌجوز محلف عمومً الموظف بان االعتقاد على ٌحمل بما عمومٌة إلدارة التابعٌن
 أن على الصدد، هذا فً استقرت، العلٌا المحكمة أن غٌر جمركً، محضر تحرٌر

 المادة فً إلٌهم المشار األعوان هم "عمومٌة إلدارة التابعٌن الموظفٌن " ب المقصود
".ج . إ . ق 14 المادة بأحكام المعنٌٌن األعوان و الجمارك  أعوان هم و ج ق 1 /241

 ال الشعبً الوطنً للجٌش التابعٌن الحدود حراس بان العلٌا المحكمة قضت هكذا و  •
 ال معاٌنتهم فإن ثم من و . ج .ق 254/1 المادة فً إلٌهم المشار األعوان ضمن ٌدخلون
.المادة ذات فً علٌها المادٌة المعاٌنات قوة لها تكون
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 هذا و أثنٌن عونٌن قبل من محررة تكون أن ٌجب كاملة حجٌة للمحاضر تكون حتى و •
 عونٌن أن غٌر أكثر كان إذا حرج فال ثم من و قانونا المطلوب األدنى الحد هو العدد
.المحضر على الكاملة الحجٌة إلضفاء ٌكفٌان اثنٌن

 للمحاضر تكون .ج .ق 254/1 المادة علٌها نصت التً الخاصة الحالة عدا فٌما و  •
 األخرى؟ الحاالت هً ما .األخرىات الحاالت باقً فً نسبٌة قوة الجمركٌة

 األمر ٌتعلق و :نسبٌة حجٌة الجمركٌة للمحاضر فٌها تكون التً الحاالت -(2•
 المادٌة المعاٌنات عن فضال الجمركٌة المحاضر فً الواردة االعترافات و بالتصرٌحات

.واحد عون قبل من محررة تكون عندما الجمركٌة المحاضر تنقلها التً

 فً الواردة التصرٌحات و االعترافات تكون ج . ق 254/2 المادة حكم بمقتضى•
 من الثانٌة الفقرة على هن ٌالحظ ما و العكس، ٌثبت ان الى صحٌحة المعاٌنة محاضر
 فحسب المعاٌنة محاضر عن ٌتكلم المشرع أن 1998 قانون بموجب المعدلة 254 المادة

.الحجز محاضر أغفل و

 العكس إثبات ٌجب بها التً الكٌفٌة ٌوضح لم الجمارك قانون ان بالذكر الجدٌر و       •
 ٌمكن ال 254/3 المادة نصت المجال هذا فً و السجالت بمراقبة تتعلق حالة فً إال

 لتارٌخ سابقا األكٌد تارٌخها ٌكون وثابق بواسطة إال العكس إثبات ٌمكن ال| العكس إثبات
.المحضر محررو به قام الذي التحقٌق

 االحتكام ٌكون األخرى الحاالت فً العكس إثبات كٌفٌة ٌحكم صرٌح نص غٌاب فً و   •
.العامة للقواعد
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 التً 216 المادة منه سٌما ال الجزابٌة اإلجراءات قانون إلى بالرجوع و•
 جوبا و العكسً الدلٌل ٌكون أن على تنص نجدها الموضوع تحكم

.الشهود الشهادة أو بالكتابة

 أو 184 متهم عن صادرة التصرٌحات كانت سواء الحكم هذا ٌنطبق  و   •
 قانون من 254 المادة كانت إذا العلٌا المحكمة قضت هكذا و شاهد عن

 من محررة تكون عندما إثباتٌه بقوة الجمارك لمحاضر تعترف الجمارك
 تنقلها التً المادٌة المعاٌنات ٌخص فٌما عمومٌة إدارة من عونٌن طرف
 فٌما فقط النسبٌة بحجٌة المحاضر لهذه تعترف فأنها المحاضر هذه

 مالم صحتها ثبتت إذ فٌها المسجلة التصرٌحات و باالعترافات ٌخص
.العكس ٌثبت

 على تنص نجدها إلٌها المحال  21 3المادة نص الى بالرجوع و•
 تقدٌر لحرٌة ٌترك اإلثبات عناصر جمٌع كشأن شأنه االعتراف أن

.القاضً

 من تضمنه بما ، .ج.إ.ق 213 المادة إلى حالة فً أن فٌه شك ال مما و•
 التقدٌرٌة للسلطة اعتبار رد ، ج ق 254/2 المادة ألحكام تلطٌف
.للقاضً
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:الجمركٌة المحاضر ببطالن الطعن -•

 و الجمركٌة المحاضر ببطالن الطعن الجمارك قانون أجاز •
 فبمقتضى هكذا و منه 255 المادة فً الطعن حاالت حصر
 اإلجراءات تراعى أن ٌجب " المذكورة المادة أحكام

  من المواد فً و 242 و 241 المادتٌن فً علٌها المنصوص
 ذلك و القانون هذا من 252 المادة فً و 250 إلى 244
"البطالن طابلة تحت

 أشكاال المحاكم تقبل أن ٌمكن وال "المادة نفس تضٌف و•
 الناتجة تلك إال الجمركٌة المحاضر ضد البطالن من أخرى
".اإلجراءات هذه مراعاة عدم عن

 فً بالنظر المختصة للجهة ثم البطالن لحاالت أوال نتطرق •
.البطالن آلثار ثم البطالن طلب
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:البطالن حاالت

 تحرٌر عند مراعاتها ٌجب التً الجوهرٌة بالشكلٌات التعرٌف لنا سبق •
 :نوعان البطالن حاالت أن نستشف منها و المعاٌنة و الحجز محضري

 المفروضة الشكلٌات مراعاة عدم و المحضر محرر اختصاص عدم
.قانونا

 سلطة . ج .ق 241 المادة حصرت :المحضر محرر اختصاص عدم -•
 ثم من و تعرٌفها لنا سبق معٌنة فبات فً الجمركٌة المحاضر تحرٌر
.الفبات هذه إلحدى ٌنتمون ال محرره كان إذا باطال المحضر ٌكون

 قانون أخضع :المحضر بتحرٌر المتعلقة الشكلٌات مراعاة عدم -•
 سبق معٌنة لشكلٌات أسلفنا، كما الجمركٌة، المحاضر تحرٌر الجمارك

 الصدد هذا فً القانون ٌمٌز احترامها، عدم على البطالن ورتب بٌانها لنا
 بمحضر المتعلقة تلك الحجز محضر فً مراعاتها الواجب الشكلٌات بٌن

.المعاٌنة

 فهً الحجز محضر تحرٌر عند مراعاتها الواجب الشكلٌات فأما .1•
 إلى 244 من المواد فً و 242 المادة فً وردت وقد متنوعة و عدٌدة
.ج.ق 250
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 و 242 المادة فً علٌها المنصوص الشكلٌة اإلجراءات مراعاة عدم -•
 المحجوزة النقل ووسابل الوثابق و األشٌاء بوجهة اإلجراءات هذه تتعلق
 مكان من للجمارك مركز أو مكتب اقرب إلى تواجه أن ٌجب التً

 أن ٌجب الذي المحضر تحرٌر مكان و بموعد كذا و فٌه لتودع الحجز
.البضابع إٌداع مكان فً أو المخالفة إثبات مكان فً إما فورا ٌحرر

 المادة فً الوارد االلتزام مراعاة عدم بان فرنسا فً قضً انه غٌر   •
 تحرٌر توجب التً  جزابري .ج.ق 242 المادة لنص الموافقة 324/2
 بحقوق مساس ٌثبت لم إذا البطالن علٌه ٌترتب ال فورا الحجز محضر
193.الدفاع

 245 المادة فً علٌها المنصوص الشكلٌة اإلجراءات مراعاة عدم      •
 و كتارٌخ الحجز محضر ٌتضمنها ان ٌجب التً بالبٌانات األمر ٌتعلق و

 و ألقاب و أسماء و للمخالف به التصرٌح و سببه و الحجز مكان و ساعة
 األشٌاء ووصف بالمتابعة المكلف القابض و الحاجزٌن عناوٌن و صفات

 تحرٌر مكان و الوصف هذا لحضور المخالف دعوة و المحجوزة
.ختمه ساعة و المحضر
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 نوع بذكر محرفة، ،أ مزورة وثابق على ٌنصب الحجز كان إذا أٌضا، األمر ٌتعلق و•
 " بعبارة علٌها التوقٌع و بالتزوٌر المشوبة توقٌع و اإلضافٌة التحرٌفات ووصف التزوٌر

." تغٌٌر ال

 بوجوب تتعلق و 246 المادة فً علٌها المنصوص الشكلٌة االجراءات مراعاة عدم     •
  النقل وسابل عن الٌد رفع المخالف على عرض إلى الحجز محضر فً اإلشارة

 كضمان محجوزة أو للمصادرة قابلة كانت سواء المحضر، اختتام قبل المحجوزة،
.العرض عن جوابه الى االشارة كذا و المستحقة، الجمركٌة الغرامات لتسدٌدمبلغ

 الى الحجز محضر فً االشارة عدم عن الناتج البطالن بأن فرنسا فً قضى أنه غٌر•
 إزاء المتخذ التحفظً التدبٌر على إال أثر له ٌكون ال النقل وسٌلة عن الٌد رفع عرض
194.للمحضر االثباتٌة القوة الى ٌنصرف وال النقل وسٌلة

 األمر ٌتعلق و 247 المادة فً علٌها المنصوص الشكلٌة االجراءات مراعاة عدم      •
 و توقٌعه الى دعوتهم و المخالفٌن على قراءته الى الحجز محضر فً االشارة بوجوب
.حاضرٌن كانوا إذا منه نسخة تسلٌمهم

 نسخة تعلٌق و ذلك الى االشارة وجب المحضر تحرٌر وقت غاببٌن المخالفون كان إذا و•
 او الجمركً المركز او للمكتب الخارجً الباب على ساعة العشرٌن و األربعة خالل منه

تحرٌره مكان فً جمركً مكتب ٌوجد ال عندما
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 و 248 المادة فً علٌها المنصوص الشكلٌة االجراءات مراعاة عدم•
 بضمون و المنازل فً الحجز ٌتم عندما المحجوزات بمصٌر تتعلق

 مركز او مكتب أقرب الى المحجوزة البضابع تنقل أن األصل المحضر،
 تنقل ال غٌرأنها علٌها، حارسا ٌعٌن آخر شخص الى تسلٌم أو جمركً

 قدم و المحضورة غٌر البضابع من المحجوزات كانت إّذا ما حالة فً
 حارسا المخالف ٌعٌن الحالة هذه فً و قٌمتها، ٌغطً ضمانا المخالف

.علٌها

 القضابٌة الشرطة ضابط حضور الى االشارة المحضر ٌتضمن ان ٌجب•
 تضمٌن ٌجب الرفض حالة فً و المحضر تحرٌر عملٌة و المنزل تفتٌش

.ذلك رفض و الحضور طلب ٌبٌن ما المحضر

 و 249 المادة فً علٌها المنصوص الشكلٌة االجراءات مراعاة عدم•
  هذه مثل ففً حاال تفرٌغها تعذر التً البضابع تفرٌغ بعملٌات تتعلق
 و الطرود عذذ للتفرٌغ تباعا ٌحرر الذي المحضر ٌتضمن بان ٌج الحالة

 ٌجب الجمارك مكتب الى وصولها عند و أرقامها و عالماتها و أنواعها
 بعد او المتهم بحضور البضابع لهذه المفصل الوصف ٌجري ان ٌجب ان

.عملٌة كل عن المحضر من نسخة له تسلم ان ٌجب كما بالحضور أمره
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 خارج بالحجز تتعلق و 250 المادة فً علٌها المنصوص الشكلٌة االجراءات مراعاة عدم•
 226 المادة أحكام مخالفة و التلبس حاالت فً إجراؤه ٌجوز الذي الجمركً النطاق

.العٌن مرآى على المالحقة و غش محل لبضابع مفاجىء اكتشاف و .ج.ق

 التنقل لرخصة خاضعة ببضابع األمر تعلق إّذا و األخٌرة الحالة هذه فً و     •
 استمرت أنها و الجمركً النطاق داخل بدأت قد المالحقة بان المحضر ٌتضمن ان ٌجب
.التنقل رخصة من مجردة كانت البضابع هذه ان و الحجز وقت حتى انقطاع بدون

 بٌانها لنا سبق فقد المعاٌنة محضر تحرٌر عند مراعاتها الواجب الشكلٌات أما     •
 فً باالشارة أساسا األمر ٌتعلق و .ج .ق 252 المادة فً جاءت التً تلك هً و تفصٌال

 إقامتهم و صفاتهم و أسماؤهم و المحررون األعوان ألقاب :األتٌة البٌانات الى المحضر
 و تمت التً المعاٌنات طبٌعة ،بها القٌام تم التً التحرٌات مكان و تارٌخ ،االدراٌة

 الحجز ، األشخاص سماع بعد أو الوثابق مراقبة بعد إما علٌها المتحصل المعلومات
 النصوص و خرقها تم التً التنظٌمٌة ،أ التشرٌعٌة األحكام وصفها، مع للوثابق المحتمل

 إذا للتوقٌع علٌهم عرضه و المخالفٌن على المحضر تالوة عن فضال ، تقمعها التً
 المركز او للمكتب الخارجً الباب على تعلٌقه الى ،تغٌٌبوا اإلشارة،إّذا أن حضروا
.المختص الجمركً

 الشروط بإحدى اإلخالل تم إذا للبطالن عرضة تصبح أن للمحاضر ٌمكن كما      •
. الجمركً القانون فً احترامها على المنصوص والقواعد

: التالٌة لألسباب بالبطالن الدفع ٌجوز القانونٌة بالشروط اإلخالل فعند•

129



:البطــــالن آثـــار -•

 قضاء استقر نسبٌا او مطلقا البطالن أكان وسواء•

 بطالن الى ٌؤدي ال المحضر البطالن ان على العلٌا المحكمة

 أن الموضوع قضاة على ٌتعٌن ثم من و القضابٌة المتابعات

 هو ما على بناء باإلدانة أو بالبراءة إن الدعوى فً ٌفصلوا
.أوراق من الملف فً
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:المجلس و المحكمة أمام بالتزوٌر الطعن•

 أو بمحكمة جلسة أثناء حصل إذا .ج .إ.ق 536 المادة أحكام بمقتضى     •
 أن القضائٌة الجهة فلتلك الدعوى أوراق من ورقة بتزوٌر أدعى أن مجلس
 محل ثمة كان إذا ما الدعوى أطراف و العامة النٌابة مالحظات أخذ بعد تقرر

 القضائٌة الجهة من التزوٌر فً ٌفصل رٌثما إٌقافها عدم أن الدعوى إلٌقاف
.المختصة

 آو العمومٌة الدعوى انقضت إذا و الثانٌة فقرتها فً المادة نفس تضٌف و•
 الورقة قدم من أن ٌتبٌن لم إذا و التزوٌر تهمة عن مباشرتها ٌمكن ال كان
 المجلس أن المحكمة قضت التزوٌر قصد عن متعمدا استعملها قد كان

 المدعى الورقة صفة فً فرعٌة بصفة األصلٌة الدعوى أمامه المطروح
.بتزوٌرها

 لم إذ بالقصور مشوب أنه .ج.إ.ق 536 المادة نص على ٌالحظ ما  •
 على ٌجب ما بٌان على اقتصر و أبعاده بكل بالتزوٌر الطعن موضوع ٌستوف
 على كان حٌن فً بالتزوٌر الطعن أمامه ٌثار عندما به القٌام القاضً
 بعد و قبل إتباعها الواجب اإلجراءات و الطلب تقدٌم مهلة ٌحدد ان المشرع
.فٌه بالفصل المختصة الجهة تحدٌد عن فضال بالتزوٌر الطعن تقدٌم
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 المادة فً ذاته الجمارك قانون ٌفرضها ضرورٌة التوضٌحات هذه و•
 فً ،1998 قانون بموجب تعدٌلها قبل ،تنص كانت التً منه 257
 و اآلجال فً ٌقدم ال الذي بالتزوٌر الطعن إن على األخٌرة فقرتها

.باالعتبار ٌؤخذ ال قانونا المحددة باألشكال

 بالضرورة ٌقتضً المذكور 257 المادة حكم إن البٌان عن غنً و•
 تعطل إال و فٌها ٌقدم التً األشكال  و بالتزوٌر الطعن تقدٌم آجال تحدٌد
 الجزائٌة اإلجراءات قانون ال و الجمارك قانون ال ان غٌر تطبٌقه
 فً قصور هذا و شكلٌاته و الطلب تقدٌم أجال أوضح إلٌه المحال
 ٌتضمن ان ٌستحب الذي الجمارك قانون فً إن تداركه ٌتعٌن القانون

 اإلجراءات قانون فً إن و بالتزوٌر بالطعن المتعلقة األحكام كل
.الجزائٌة

 فً 257 المادة لنص سرٌعة قراءة فإن أخرى جهة من و •
 فً بالنظر المختصة الجهة بان االعتقادات على تحمل الثانٌة فقرتها
 تنجر قد القضاٌا فً تبت التً القضائٌة الهٌئة هً بالتزوٌر الطعن طلب
 عن الناتجة اإلجراءات التخاذ سندا الجمركٌة المحاضر استعمال عن
.المحاضر تلك
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 لم إلٌها المجال .ج .إ.ق 536 المادة إن بلة الطٌن فً ٌزٌد وما •
 ٌجب ما ببٌان اكتفت و المختصة القضائٌة الجهة بدقة بدورها تحدد
 توضٌح دون به القٌام بالتزوٌر أمامها المدعى القضائٌة الجهة على
.آخر

 فً بالفصل المختصة الجهة تكون إن الطبٌعً من كان إذا و •
 الجزائٌة المسائل فً تبت التً القضائٌة الهٌئات هً التزوٌر جرٌمة
 كذا و الجمارك قانون فً ذلك توضٌح لبس ألي ودراءا األفضل فمن
.الجزائٌة اإلجراءات قانون فً

 فٌما .ج . إ .ق 537 المادة أحالت:العلٌا المحكمة أمام بالتزوٌر الطعن -•
 قانون إلى العلٌا المحكمة أمام مقدم مستند فً بالتزوٌر بطلب ٌتعلق

.المدنٌة اإلجراءات

 انه نجد الخامس الباب منه سٌما ال القانون هذا إلى بالرجوع و    •
 على أجاب أنه كما الثانً القسم هو كامل بقسم بالتزوٌر الطعن خص
 أمام بالتزوٌر الطعن بخصوص عرضها لنا سبق التً االنشغاالت كل

 أو الطعن بشكلٌات أو باآلجال األمر تعلق سواء المجلس و المحكمة
.بالتزوٌر الطعن فً بالفصل القضائٌة بالجهة
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 الطعن طلب فً بالنظر المختصة الجهة .م.إ.ق 293 المادة حددت هكذا و•
 عٌنتها فقد األولى الجهة فأما التزوٌر فً تبت التً الجهة كذا و بالتزوٌر
 الجهة أما  العلٌا للمحكمة األول الرئٌس هو و األولى فقرتها فً 293 المادة
 فقرتها فً 293 المادة ذلك على نصت كما تعٌٌنها األول فالرئٌس الثانٌة
.األخٌرة

 لعرض أباعتها الواجب الشكلٌة اإلجراءات 292 المادة بٌنت فٌما •
 جوبا و بالتزوٌر المدعً ٌودع أن على فنصت األول الرئٌس على الطلب
.الطلب قبول عدم طائلة تحت ذلك و ج د 200 العلٌا المحكمة ضبط بكتابة

 مستند فً بالتزوٌر االدعاء ٌقبل ال بأنه 291 المادة أوضحت ذلك قبل و•
.فٌه المطعون القرار أصدرت التً القضائٌة الجهة على عرضه سبق

 الرئٌس إخطار كٌفٌة إلى األولى فقرتها فً 293 المادة أشارت و•
 عرٌضة بموجب ٌتم الطلب أن على فنصت بالتزوٌر  الطعن بطلب األول

 عدد بقدر النسخ من بعدد مصحوبة العلٌا للمحكمة األول الرئٌس على تعرض
.الطعن فً الخصوم

 بالطعن الترخٌص إما فٌه ٌقرر بأمر الطلب فً األول الرئٌس ٌفصل و•
.رفضه أو بالتزوٌر
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 القرار كان إذا الثانٌة فقرتها فً المادة ذات أوضحت و•
 إلى عنه الصادر األمر األول الربٌس ٌبلغ بالطعن بالترخٌص

 15 خالل التصرٌح بوجوب تنبٌهه مع الطعن فً علٌه المدعى
 المدعى الورقة باستعمال متمسكا كان إذا تبلٌغه تارٌخ من ٌوما

.بتزوٌرها

 فً الرد عدم حالة فً الثالثة فقرتها فً المادة ذات تضٌف و•
 من بتزوٌره المدعى ٌستبعد سلبٌا الرد كان إذا أو المحدد المٌعاد

.الدعوى إجراءات

 األخٌرة فقرتها فً المادة  نفس فتنص إٌجابٌا الرد كان أما•
 التً القضابٌة الجهة إلى الخصوم األول الربٌس ٌحٌل أن على
 هو العلٌا للمحكمة األول الربٌس أن أي التزوٌر فً للفصل ٌعٌنها
. التزوٌر فً بالبت المختصة الجهة ٌعٌن الذي
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laالمعاٌنة• constatation:

•

 الجمارك أعوان به ٌقوم تدبٌر أو إجراء هو الجمركٌة الجرٌمة معاٌنة إن    •
 أعوان ٌمكن˝ج ج ق من 241 المادة نص فً المذكورٌن األعوان احد أو

 قانون فً علٌهم المنصوص وأعوانها الفضائٌة الشرطة وضباط الجمارك
 الوطنٌة المصلحة أعوان و الضرائب مصلحة وأعوان الجزائٌة اإلجراءات
 والمنافسة االقتصادٌة بالتحرٌات المكلفٌن األعوان وكذا الشواطئ لحراس

 الجمركٌة المخالفات بمعاٌنة ٌقوموا أن ، الغش قمع والجودة واألسعار
وضبطها

 أن للمحضر المحررٌن لألعوان الحق تخول الجمركٌة المخالفات معاٌنة أن
: ماٌأتً ٌحجزوا

للمصادرة الخاضعة البضابع-

 الغرامات حدود فً كضمان المخالف حوزة فً هً التً األخرى البضابع-
قانونا المستحقة

البضابع لهذه مرافقة وثٌقة أٌة-
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 أمام فورا إحضارهم و المخالفٌن بتوقٌف القٌام ٌمكن ، التلبس حالة فً•
القانونٌة اإلجراءات مراعاة مع الجمهورٌة وكٌل

.خاصة أخرى و عامة بوسابل الجمركٌة الجرابم علن الكشف ٌتم•
 االبتدابً التحقٌق ــ:العامة الوسائل•

  األجنبٌة السلطات عن الصادرة المعلومات و المستندات ــ

.الجمركً الحجز إجراء ــ:الخاصة الوسائل

.الجمركً التحقٌق إجراء ــ                     

 أحكاما 23/08/2005 األمر ٌتضمن لم ، التهرٌب بأعمال ٌتعلق فٌما و
  الجرابم لمعاٌنة بالنسبة إلٌه أحال بل الجمارك قانون فً ورد لما مخالفة

.للمحاضر اإلثباتٌة القوة و
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:الخاصة الوسائل.1•
 الجمركً الحجز إجراء•

 القانون فً بالجرٌمة التلبس إجراء بمثابة الجمركً الحجز إجراء ٌعد•
 إجراء فإن بها متلبس جرابم مجملها فً الجمركٌة الجرابم أن وطالما العام،
  241 المادة نص من ذلك ٌتجلى كما لمعاٌنتها العادي الطرٌق ٌشكل الحجز

 ٌلجأ عام كأصل الحجز إجراء و. العام القانون فً التلبس عن عبارة هو و .ق
 ٌلجأ بل مطلقة غٌر القاعدة هده أن غٌر بضاعة حجز هناك ٌكون عندما إلٌه
.البضاعة حجز تتم لم ولو حتى اإلجراء هذا إلى

 وجه على وهً بها المتلبس الجرٌمة أن الجزابٌة اإلجراءات قانون تعرف•
 الصورة ،وهذه ارتكابها عقب أو الحال فً المرتكبة الجرٌمة الخصوص

 الحجز إجراء كان وإذا ، الجمركٌة الجرابم مجمل معاٌنة على تماما تنطبق
 إلى اللجوء فإن تسمٌته منه وٌستمد بل الغش محل األشٌاء بحجز أصال مرتبطا

 تتم أن ٌكفً وإنما الغش محل األشٌاء حجز بالضرورة ٌقتضً ال اإلجراء هذا
 المواد فً قانونا له المقررة األشكال وطبق األسالٌب وفق الجرٌمة معاٌنة

 إجراء طرٌق عن الجرٌمة معاٌنة ٌمكن لذلك وتبعا ج.ق251 إلى 242من
الغش محل األشٌاء ضبط من تمكن عدم حالة فً حتى الحجز
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•/ الحجز؟ إجراء طرٌق عن الغش عن للبحث المؤهلون األشخاص

 قابمة األولى فقرتها فً ج.ق 241 المادة أوردت :الحجز بإجراء للقٌام المؤهلٌن األعوان•
:وهم الحجز إجراءات تخصٌص دون الجمركٌة، الجرابم إلثبات المؤهلٌن األعوان

241المادة علٌهم تنص:الجمارك أعوان*•

 : الجزابٌة اإلجراءات قانون فً علٌهم المنصوص القضابٌة الشرطة وأعوان ضباط*•
 15 المادة عرفتهم فقد القضابٌة الشرطة ضباط فأما منه 19و15 المادتٌن فً عرفهم

.(2) ج.ق
 الرتب حٌث من الضرابب أعوان بٌن الجمارك قانون ٌمٌز ال:الضرابب مصلحة أعوان*•

 جرابم لمعاٌنة مؤهل الضرابب أعوان من عون أي فإن ثم ومن والوظابف
.الحجز محضر طرٌق عنالجمركٌة

 الغش وقمع والجودة واألسعار والمنافسة االقتصادٌة بالتحرٌات المكلفون األعوان*•
 المنافسة جرابم لمعاٌنة المؤهلٌن التجارة لوزارة التابعٌن باألعوان األمر وٌتعلق:

.واألسعار
.الوطنً الدفاع لوزارة تابعون أعوان وهم: الشواطا لحراس الوطنٌة المصلحة أعوان*•

.الجمارك أعوان على حكرا لٌست الحجز بواسطة الجمركٌة الجرابم معاٌنة:مالحظة
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 :المؤهلون لألعوان الممنوحة السلطات•

 الغش عن البحث و ن الغش عن التحري و البحث الحق لهم•
 الحجز هو و إجراءٌن وفق ٌكون األشٌاء ضبط حق و

rétentionاالحتجاز وsaisieالجمركً .

•ٌشمل و:الحجز حق:

  الغش محل البضاعة حجز حق ــ•

.الحجز محل البضاعة تخفً التً البضابع حجز حق ــ •

 محل البضاعة نقل فً المستعملة النقل وسابل حجز حق ــ•
.بالتهرٌب األمر ٌتعلق عندما هذا الغش

 تخضع الجمركً التهرٌب إطار فً المحجوزة المقل وسٌلة•
:خاصة إلجراءات
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:ج ق 246 المادة حسب•

 العرض هدا ٌكون صاحبها إلى النقل وسٌلة عن الٌد رفع عرض •
.إجباري أخرى أحٌانا و جوازي

 المخالفة لمرتكب ملك النقل وسٌلة تكون عندما اختٌاري ٌكون ــ•
:بشروط و

•الجرٌمة محل هً النقل وسٌلة تكون ال أن 

• البضاعة إلخفاء خصٌصا أعدت النقل وسٌلة تكون ال أن 
.البنزٌن الخزان فً كزٌادة الغش محل

•جزبٌا محظورة البضابع لنقل المستعملة النقل وسٌلة كانت إذا 
.مطلقا أو

•   أو.الكفالة مبلغ سداد بعد إال لصاحبها النقل وسٌلة ترد ال
النقل وسٌلة قٌمة ٌساوي الذي المبلغ .
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:إجباري ٌكون ــ•
•بمرتكب تربطه الذي و ٌعلم ال الذي هو و النٌة حسن للغٌر ملك السٌارة كانت إذا 

  .الحكم هذا من ٌستفٌد ال عاداهم ما.إٌجار قرض أو إٌجار أو النقل عقد المخالفة

•ًغٌر و إجباري ٌكون المالك على النقل وسٌلة على الٌد رفع عرض الحالة هده ف 
  .آخر ضمان ال و كفالة بدون و الحجز مصارٌف تسدٌد فقط ٌكفً و مشروط

• على النقل وسٌلة على الٌد رفع عرض ن ٌجهل السابق و األجرة سٌارة أجرت إذا 
.تحجز ال السٌارة و الحكم فً السٌارة قٌمة ٌسدد و ن الناقل

•الٌد رفع حكم من ٌستفٌد ال النٌة حسن كان و منه سرقت أو أعارها إذا.  

• لهم الجمركً للحجز وفقا الجمركٌة الجرٌمة لضبط المؤهلٌن لألعوان:االحتجاز حق 
.األشٌاء احتجاز أٌضا

  قانونا المقررة الغرامات "مستحق هو ما لسداد الضمان سبٌل على بالشًء االحتفاظ هو و
 لم إذا المركبة مثل الغرامة سداد تضمن حتى األشٌاء احتجاز الجمارك إدارة حق من "

 و إجباري عنها الٌد رفع ٌكون النقل وسٌلة على االحتجاز انصب إذا ، الغش فً تستعمل
:بشروط لكن

•كضمان النقل وسٌلة قٌمة أو الكفالة إٌداع ،
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•األشخاص توقٌف حق المؤهلٌن لألعوان ٌجوز:األشخاص توقٌف 
 الجمهورٌة وكٌل أمام فورا إحضارهم و الجمركٌة للجرٌمة المرتكبٌن

.الجمارك قانون من 247المادة
•المنازل تفتٌش قانونا المؤهلة للسلطات ٌجوز : المنازل تفتٌش مسألة 

.الجزابٌة اإلجراءات قانون للشروط وفقا
 بحضور المنازل تفتٌش حق الجمارك قانون من 47 المادة أقرت حٌث•

. القضابٌة الضبطٌة
 بدون المنازل تفتٌش إلى الدخول ألعوان ٌجوز وحٌدة استثنابٌة حالة ــ•

 مرأى على المتابعة حالة فً النٌابة من إذن ال و ق ش ض حضور
  :بشروط:العٌن

.الجمركً النطاق فً المخالفة الجمارك أعوان عاٌن إذا •

 ٌخرج هو و توبع ثم  فر و توقف أو ٌتوقف لم و المخالفة مرتكب فر.•
.منزل دخوله ثم.الجمركً النطاق من

 لهم ٌجوز ال مغلقا كان إذا الدخول لهم ٌجوز مفتوحا الباب كان فإذا. •
.المنزل إلى بالدخول رخصة استحضار بل الدخول
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الجمركً التحقٌق إجراء/2•

 معاٌنة فٌها ٌجب التً الحاالت إلى ج.ق 252 المادة أثارت•
 األمر ،وٌتعلق الجمركً التحقٌق إجراء طرٌق عن الجرابم
 التً التحرٌات نتابج إثر على معاٌنتها تتم التً بالجرابم عموما
 ضمن السجالت مراقبة إثر ،وخاصة الجمارك أعوان بها ٌقوم

  ج.ق 48المادة فً الواردة الشروط

 عن للبحث الجمركً التحقٌق إجراء إلى ،ٌلجأ عام وبوجه•
 معاٌنة إثر عنها الكشف ٌتم التً أو بها المتلبس غٌر الجرابم
 أٌضا اإلجراء هذا ٌعرف الغرض ،ولهذا والسجالت الوثابق

 حاالت فً حتى التحقٌق إجراء إلى ٌلجأ ،وقد "المعاٌنة إجراء"
 أو إضافٌة أدلة جمع األمر ٌستوجب عندما بالجرٌمة التلبس
.الغش من المستفٌدٌن أو الشركاء أو الفاعلٌن هوٌة على التعرف

 الجمركً التحقٌق بإجراء للقٌام المؤهلٌن األشخاص فمنهم•
اإلطار؟ هذا فًلهم المخولة والسلطات
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 أهمٌة المشرع حصر :الجمركً التحقٌق إلجراء المؤهلٌن األعوان-(أ•
  التحقٌق بإجراء القٌام

 تسٌر المجال هذا وفً سواهم، دون الجمارك إدارة موظفً فً الجمركً•
:حالتٌن بٌن ج.ق252 المادة

.إجراءه الجمارك أعوان لكل وٌجوز العادي، الجمركً التحقٌق*•
 التحقٌق ،وهو الحسابٌة والسجالت الوثابق مراقبة إثر ٌتم الذي التحقٌق*•

ج.ق 1-48المادة حصرت الذي

:التحقٌق إجراءات إطار فً الجمارك ألعوان المخولة السلطات-(ب•
 إلجراء المؤهلون األعوان ٌتمتع الحجز إلجراء بالنسبة الحال هو كما•

 األشخاص،و اتجاه وأخري الوثابق تجاه بسلطات الجمركً التحقٌق
.األشخاص ب األمر ٌتعلق عندما واسعة السلطات هذه تكون

الجمارك قانون من252المادة فً علٌه المنصوص اإلجراء هو و•

 تحرٌات إثر جمركٌة جرٌمة معاٌنة حالة فً اإلجراء هدا إلى ٌلجأ.•
 الجرٌمة معاٌنة أي الالحقة المراقبة بمناسبة باألخص. الجمارك أعوان
  .الوثابق على االطالع بعد
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  :فً األول عن ٌختلف اإلجراء هذا.•

• القانون فً االبتدابً تحقٌق ٌعادل هو و : البضاعة حجز ٌفترض ال 
 العام

•األمر بل. سواهم دون الجمارك أعوان إال به ٌقوم ال اإلجراء هذا 
. الجمارك ضابط أو مراقبة ضابط األقل على رتبة لهم من فً محصور

• الوثابق مراجعة بمناسبة الجرٌمة معاٌنة هو اإلجراء هذا.  

:صالحٌاتهم•
الوثابق كافة على االطالع لهم.

•
التحقٌق من انتهاء غاٌة إلى الوثابق هده كل حجز لهم

•   األخٌر هدا لن الحجز محضر فً ٌوجد ال وهدا األشخاص سماع 
.األشخاص سماع إلى حاجة فً لٌس ناطق هو

•
لألحكام ٌخضع الوثابق عن للبحث المحالت و المنازل تفتٌش حق 

.العامة
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علٌها المقررة الجزاءات•

 علٌه المحكوم ٌصٌب الذي األلم هً الجمركٌة الجرٌمة فً العقوبة•
 إذن العقوبة فجوهر غٌره وردع لزجرة وذلك القانون أحكام لمخالفته
 سواء علٌه، المحكوم حقوق من بحق بالمساس وٌتحقق اإلٌالم فً ٌتمثل

 وذلك واعتباره شرفه أو السٌاسٌة حقوقه أو ماله أو حرٌته أو بشخصه
.معٌنة اجتماعٌة العتبارات تحقٌقا  

 جرٌمة فً العقوبات أهم من تعد (المالً اإلٌالم) المالٌة والعقوبة•
 فً الرغبة بسبب ترتكب التهرٌب حاالت غالبٌة ألن الجمركً التهرٌب
.مشروعة غٌر مالٌة مكاسب تحقٌق

 والغرامة الحبس فً الجمركً التهرٌب جرٌمة عقوبات وتتمثل•
 النافذ األردنً الجمارك قانون من 206 المادة نصت حٌث والمصادرة

 أي فً الشروع وعلى حكمه فً وما التهرٌب على ٌعاقب" ٌل ما على
:ٌلً بما منهما
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: المالٌة الجزاءات:أوال•

 جمٌع على تنطبقان اللتان والمصادرة الغرامة فً تكمن المالٌة الجزاءات إن•
 أما الجرٌمة درجة حسب متفاوتة بصفة ذلك كان ولو الجمركٌة الجرابم
 نجد جبابً جزاء بأنها الجزابري التشرٌع ٌمٌزها فهً الجمركٌة الغرامة
 الرابعة الفقرة فً الجزابري المشرع عرفها وأنه الجمارك قانون فً سندها

 1998 قانون بموجب تعدٌلها قبل الجمارك قانون من259المادة من واألخٌرة
 حٌث الجمارك قانون تعدٌل إثر التعرٌف هذا عن عدل أنه غٌر مدنٌا تعوٌضا
 الجمركٌة الغرامة تعرف كانت التً 259 المادة من الرابعة الفقرة حذفت

:الغرامة 

 القضابً الحكم ٌقّدره النقود من مبلغ بدفع علٌه المحكوم إلزام هً الغرامة إن
 المدٌن جانب من التزام نشوء هو بالغرامة الحكم ومفاد العامة الخزانة إلى
 الذي القضابً الحكم هو الغرامة وسبب الدولة وهو والدابن علٌه المحكوم وهو
.بعقوبتها التزامه وقرر جرٌمته، عن علٌه المحكوم مسبولٌة أثبت

 علٌه وٌطلق "التعوٌض" بـ الجزاء هذا الجمركً المشرع سمى وقد     •
 التعوٌضٌة بالغرامة حمدي كمال الدكتور وٌسمٌها "اإلضافٌة الغرامة" البعض

."للواقع األقرب التسمٌة وهً"
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 إذ مختلطة طبٌعة ذات الجمركٌة الغرامة أن الجمركً والقضاء الفقه فً الغالب الرأي•
 من بها لحق عما للخزانة عقوبة فهً واحد، آن فً والتعوٌض العقوبة صفتً بٌن تجمع

.الجرٌمة هذه جراء من أضرار

 من فمنهم تلك، أو الصفة هذه تغلٌب حول بٌنهم فٌما اختلفوا الرأي هذا أصحاب أن على•
 معنى على العقوبة معنى ٌغلب من ومنهم العقوبة، معنى على التعوٌض معنى ٌغلب

.التعوٌض

 منها لكل إذ التعوٌض أو العقوبة بٌن االختٌار ٌجب أنه الرأي هذا إلى ٌوجه الذي والنقد•
 فأساس مختلف، وغاٌته منهما كل أساس أن ذلك وتفسٌر األخرى، صفة تستبعد صفة

.والضرر الخطأ فً ٌتمثل فإنه التعوٌض أساس أما الجرٌمة العقوبة
 وبالتالً الضرر إصالح فغاٌته التعوٌض أما غٌره، وردع الجانً زجر العقوبة وغاٌة
 ٌجب ولذا صحٌح، والعكس التعوٌض، صفة تستبعد العقوبة صفة فإن لذا .بقدره ٌقدر

.التعوٌض أو العقوبة إما الصفتٌن، هاتٌن إحدى بٌن االختٌار
 من جدٌد نوع خلق إلى حاجة هناك لٌست بأنه المرصفاو صادق حسن الدكتور وٌقول
 والمدنٌة الجنابٌة الجزاءات من العدٌد لدٌه المشرع ألن المعالم محدد غٌر الجزاء

 مثل إلى اللجوء عن ٌغنً مما المناسب الجزاء بٌنها من ٌختار أن ٌستطٌع التً واإلدارٌة
 ٌقصد لم المشرع أن تقرٌر على القضابً االجتهاد استقر فقد ذلك ومع الجدٌد الجزاء هذا

 خالطه وإن العقوبة معنى علٌه ٌغلب زال ما جزاء كونها عن الغرامة بتلك الخروج
.التعوٌض
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المصادرة•
 وإضافته مقابل، بغٌر صاحبه عن جبرا   المال ملكٌة نزع هً المصادرة

 الغرض إجراء" بأنها المصرٌة النقض محكمة وعرفتها الدولة، ملك إلى
 صاحبها عن قهرا   بجرٌمة صلة ذات مضبوطة أشٌاء الدولة تملٌك منه

.مقابل وبغٌر
 مال ملكٌة نقل" الجنابً القانون فقهاء بٌن السابد التعرٌف حسب وهً
 على ترد كما الغش محل البضابع على ترد والمصادرة "العدالة إلى

.التهرٌب ومواد وأدوات النقل وسابل

 مختلفة تظل أنها إال مالٌة، عقوبة منها كل أن فً الغرامة تشبه وهً•
:جهات عدة من عنها

 األشٌاء ملكٌة بنقل وذلك عٌنا   تنفذ إذ عٌنٌة، عقوبة المصادرة أن -1•
.نقدا   سدادها ٌتم التً الغرامة بعكس الدولة إلى المصادرة

 بعكس معٌن، شًء على تنصب ألنها للتقدٌر قابلة غٌر المصادرة -4•
 علٌه المحكوم وخطورة الجرٌمة لجسامة تبعا   تقدٌرها ٌمكن التً الغرامة
.المالً ومركزه

التهرٌب محل البضابع مصادرة - أ•
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.عدمه من ضبطت قد البضابع كانت إذا ما حسب المصادرة تلك أحكام وتختلف•

 ضبط حالة فً أنه بمعنى ،وجوبٌة عقوبة الحالة هذه فً المصادرة البضابع ضبط حالة•
.بمصادرتها الحكم القاضً على ٌتعٌن فإنه الجرٌمة موضوع البضابع

 الذي المحل النعدام بالمصادرة الحكم الحالة هذه فً وٌتعذر :البضابع ضبط عدم حالة•
 بفعله، المصادرة عقوبة من الجانً إفالت عدم وبغٌة الحالة، هذه فً وٌحكم علٌه، ترد
.المصادرة مقابل" علٌها   وٌطلق البضاعة قٌمة بمثل

 طابع ذات الوجوبٌة الجمركٌة المصادرة الوجوبٌة الجمركٌة للمصادرة العٌنً الطابع -ج•
 المصادر الشًء، على تنصب وإنما المتهم، لشخص موجهة غٌر فهً شخصً ال عٌنً
:هً الطابع هذا على المترتبة والنتابج ذاته

.الدعوى خارج المالك كان ولو تكون ٌد أي فً البضابع على تنصب أنها•

.المضبوط للشًء مالكا   ٌكن لم ولو المتهم على بها ٌحكم•

.معروف وغٌر مجهوال   المالك أو الفاعل كان ولو بها ٌحكم -3

النٌة حسن كان ولو المالك ضد بها ٌقضً -4

.الغٌر من كان ولو الحابز ضد بها ٌحكم -5
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 إذا كذلك تعد وهً" ممنوعة المهربة البضاعة كانت فإذا•

 كما .بالمصادرة الحكم وجب "جرٌمة ذاتها فً حٌازتها كانت

 على بها ٌحكم إذ العقوبة، شخصٌة لمبدأ حٌنبذ تخضع ال أنها

 ببراءة قضى ولو بها ٌحكم كما المخالف وفاة حالة فً الورثة
.المتهم

.النقل وسابل مصادرة - ب•

 المعدة النقل وسائل بمصادرة الحكم قانونا   ٌتعذر وقد•

 ما حالة فً مثال   وذلك للدولة مملوكة كانت إذا كما للتهرٌب

 البضائع نقل فً الحدٌد سكة عربات إحدى استعملت

 مملوكة أموال على المصادرة ورود ٌتصور ال إذ المهربة

.للدولة
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للحرٌة السالبة الجزاءات : ثانٌا•

 فً علٌه المحكوم بوضع تقضً خالصة جنابٌة عقوبة الحبس   •
.علٌه بها المحكوم المدة العمومٌة أو المركزٌة السجون أحد
 للجرائم جزاء المقررة للحرٌة السالبة العقوبة تمتاز    

 غٌاب أولها خاصٌات بثالث الجزائري التشرٌع فً الجمركٌة
 الغرامة عقوبة فهً الثانٌة ،أما والسجن اإلعدام عقوبة

 الجنح على الحبس عقوبة اقتصار فهً الثالثة الجزائٌة،أما
.وحدها

 التً المخالفات دون الجمركٌة الجنح على تطبق الحبس فعقوبة•
 الحبس عقوبة ،وتختلف فحسب الجبائٌة للجزاءات تخضع
 جنحة بصدد كنا فإذا  درجاتها باختالف الجمركٌة للجنح المقررة
  سنتٌن إلى شهرٌن من تتراوح الحبس فمدة المكاتب

 عقوبة شدد 05/06فاألمر ذاته حد فً للتهرٌب بالنسبة أما•
.الشأن هذا فً المصالحة منع و المخالفٌن على الحبس

153



التكمٌلٌة الجزاءات : ثانٌا•

 والغرامات للحقوق السالبة الجزاءات:نوعان هً التكمٌلٌة العقوبات•
.التهدٌدٌة

 األساسً الجزاء تشدٌد إلى وتهدف: للحقوق السالبة الجزاءات *أ•
 المٌدان فً الجمركٌة المخالفة لمرتكب القانونٌة األهلٌة من واإلنقاص
 السالبة الجزاءات من فبتٌن ٌعرف الجمركً التشرٌع أن ،كما االقتصادي

 بٌن الصرف مخالفات فً المشرع أن إال .الجمارك إدارة عن تصدر
. القاضً بها ٌحكم التً التكمٌلٌة العقوبات

 على باألمر المعنً إرغام إلى وتهدف : التهدٌدٌة الغرامة *(ب•
 القضابٌة الهٌبة عن ٌصدر جزاء ،وهً القانون به أمر ما إلى االنصٌاع

 ذات وتبقى الجمارك إدارة طلب على بناء المدنٌة المسابل فً تثبت التً
 فً الجمركٌة للغرامة القانون نظم وحصرت لتصفٌتها المختصة الجهة
 وحددت معٌنة مخالفات فً تطبٌقها ومجال ج.ق من 330 المادة

.سرٌانها ومواعٌد مقدارها

 ببدٌل أو بالمصادرة الحكم جانب إلى المستبدلة البضاعة مصادرة*(ج•
.أصلٌة كعقوبة المصادرة
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مسؤولية الناقل

مسؤولٌة الناقل  

:  303المادة 

.عن الغش ، كل شخص  ٌحوز بضابع محل الغش  مسؤوالٌعتبر 

 وعلى الناقلٌن العمومٌٌن  التطبقالعقوبات بالحبس المنصوص علٌها فً هذا القانون  ان
، تعتبر خطا شخصً بوجه بصفة شخصٌة فً خالة ارتكابهم خطا  االأعوانهم  

احد مستخدمٌه شخصٌا فً  اوالخصوص فً مفهوم هذه المادة ، مساهمة الناقل العمومً 
جزبٌا من التزاماته الجمركٌة  اوتصرفات مكنت الغٌر من التهرب كلٌا 

اثبتوا قٌامهم بالتزاماتهم المهنٌة -:  اذامستخدموه من كل مسؤولٌة  وٌعفى الناقل العمومً 
أن البضابع  محل الغش تم إخفاءها من طرف الغٌر فً األماكن التً  وبصورة مستمرة 

.مطابق للقانون  وأرسلت بواسطة إرسال ٌبدو قانونً  اوال تتم فٌها الرقابة العادٌة 

.سهلوا إلدارة الجمارك متابعة المرتكبٌن الحقٌقٌٌن للغش عن طرٌق التعٌٌن الدقٌق لألمرٌن -
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قادة الطائزات وربابنة السفه 

:   304المادة : قادة الطابرات  وربابنة السفن 

الجو ، ٌعتبر ربابنة السفن مهما  وباألحكام و التشرٌعات المنظمة لنقل البضابع عن طرٌق البحر  االخاللدون 
 والمعلومات مهما كانت حمولتها ،  وعن جمٌع إشكال السهو  مسؤولٌنقادة الطابرات ،  وكانت حمولتها ، 
المعلومات غٌر الصحٌحة التً تضبط فً التصرٌحات  وعن جمٌع إشكال السهو  مسؤولٌنقادة الطابرات ، 

بصفة عامة ، عن كل المخالفات الجمركٌة المرتكبة على متن هذه  والوثابق التً تقوم مقامها ،  اوالموجزة 
.المراكب الجوٌة  والسفن 

علٌهم إال فً حالة ارتكاب خطا  التطبقغٌر أن العقوبات السالبة للحرٌة المنصوص علٌها فً هذا القانون 
.شخصً

فً خالة الجرٌمة المنصوص علٌها فً -: قادة الطابرات من كل مسؤولٌة  وٌعفى ربابنة السفن :  305المادة 
تم اكتشاف المرتكب الحقٌقً ،  اذامن هذا القانون  325المادة 

و قٌدت فً ٌومٌة السفٌنة ، قد  اتبتتفً التشرٌع الساري المفعول ، التً  معرقةكانت الخسابر كما هً  اذا-
مختصة ،  جزتبرٌة ادارةحتمت تغٌٌر اتجاه السفٌنة قبل تدخل 

سبب للتشكٌك فً  ايانه لم ٌكن لدٌهم  ومن طرف الشاحن  بهاحرفٌا البٌانات المصرح  اعادوا انهم اثباتتم  اذا-
المعلومات المتضمنة فً وثابق النقل فً مكان الشحن ، صخة

.من هذا القانون  64 و 56المثبتة مع مراعاة الشروط المنصوص علٌها فً المادتٌن  القاهالةفً خالة القوة  -
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التصزيح الجمزكي   مىقعىمسؤولية 

: 306المادة 

و  االغفالعن  مسؤولٌنالتصرٌحات الجمركٌة  موقعواٌكون 

المضبوطة فً   االختالالتكذا باقً  وعن عدم دقة البٌانات  

.التصرٌحات بالبضابع .

الموكل ، تطبق  اوعندما ٌحرر التصرٌح طبقا لتعلٌمات المتبوع 

. .على هؤالء نفس العقوبات المطبقة على موقعً التصرٌح 
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مسؤولية الىكالء المعتمذون لذي الجمارك 

:  307المادة 

عن العملٌات التً ٌقومون  مسؤولٌنٌكون الوكالء المعتمدون لدى الجمارك 
مستخدموهم لدى الجمارك  بهاالتً ٌقوم  او بها

.فً إطار الوكالة التً منحت لهم 

فً  االوال تطبق علٌهم العقوبات بالحبس المنصوص علٌها فً هذا القانون 
.حالة ارتكاب خطا شخصً

ٌعتبر خطا شخصً ، فً مفهوم هذه المادة ، مساهمة الوكالء المعتمدٌن 
بواسطة مستخدمهم  فً تصرفات  اولدى الجمارك الجمارك شخصٌا 

.جزبٌا من التزاماتهم الجمركٌة  اومكنت الغٌر من التهرب كلٌا 

تقع المسؤولٌة على الموكلٌن بالنسبة للتصرٌحات الجمركٌة ، المكتتبة على 
تعلٌماتهم عندما ٌثبت الوكالء  عدم وجود أي سبب معقول للشك  اساس

فً صحة المعلومات المستعملة فً اكتتاب التصرٌح
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مسؤولية المتعهذون 

بالتعهدات المكتتبة  الوقاءٌكون المتعهدون مسؤولون عن العدم 
الوفاء بالتزاماتهم لوجود قوة قاهرة  امكانٌةما لم ٌقدموا .

.مثبتة 

عندما ،  االبراءالجمارك سند  مصالخ التمنخو فً هذا الصدد ، 
عن كمٌات البضابع التً  االالبضابع مخل التعهد  الٌهمتقدم 

.المحدد  االجلفً  بهااستوفت االلتزامات الخاصة 

فرضها على المتعهدٌن ،  المختملتتم متابعة تطبٌق الغرامات 
الجزبً لاللتزامات المكتتبة ،  اوالكلً  االستفاءجزاء لعدم 

. االصدارمن طرف مكتب 
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مسؤولية الشزكاء 

نون العقوبات ، مسؤولون  قاالشركاء، كما ورد تعرٌفهم فً 

ٌخضعون إلى نفس  وعن الجرابم الجرابم الجمركٌة ، 
. العقوبات التً تطبق على الفاعلٌن األصلٌٌن 
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المستفيذيه مه الغش 

من الغش ، األشخاص  مستفدونٌعتبر ، فً مفهوم هذا القانون ، 
تهرٌب و  اوصفة كانت فً جنحة جمركٌة  بايالذٌن شاركوا 

 وغٌر مباشرة من هذا الغش   اوالذٌن ٌستفٌدون  بطرٌقة مباشرة 
: ٌعتبرون مستفٌدون من الغش 

مالكو بضابع الغش  -

-مقدمو الموال المستعملة الرتكاب الغش  -

األشخاص الذٌن ٌحوزون مستودعا داخل النطاق الجمركً  - 
موجها ألغراض التهرٌب 

ٌخضع المستفٌدون من الغش ، كما ورد تعرٌفهم أعاله ، إلى نفس 
. العقوبات التً تطبق على الفاعلٌن األصلٌٌن للجرٌمة
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التذكيز بأحكام المىاد 

:   244المادة 

ٌؤتمن قابض الجمارك المكلف بالمتابعات على البضابع 

.المحجوزة 
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 اجزائيةقىاعذ  276المادة 

  والتبلٌغات الرسمٌة  وترسل الشعارات                
قابض  الىالجمارك  ادارة الىالموجهة  االستدعاءات

، باعتباره ممثال  اقلٌمٌاالجمارك المكلف بالمتابعة المختص 
الجمارك تحت طابلة بطالنها  الدارة

للطرف  االستدعاءات والرسمٌة  التبٌلٌغاتو  االشعاراتتوجه 
وفق قواعد القانون العام  االخر

الممثل القانونً  الى، فً حالة االستعجال ،  االشعاراتتوجه 
الجمارك الذي تتبعه المصلحة المقامة ضدها الدعوى  الدارة
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:   280المادة 

الجمارك أمام القضاء فً الدعاوى التً تكون فٌها  ادارةتمثل 

خاصة من قبل قابضً الجمارك  وطرفا من قبل أعوانها ، 

ٌكون هؤالء األعوان  ملزمٌن بتقدٌم تفوٌض خاص  اندون 

.لذلك 

خدمات  الىالجمارك ، عند الحاجة  ، اللجوء  ادارةٌمكن 

محامً قصد قصد تمثٌلها لدى الجهات القضابٌة فً القضاٌا 

.التً تكتسً طابعا معقدا 
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وشكرا
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