
LOGO

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

وزارة المالية 

المديرية العامة للجمارك 

المديرية الجهوية للجمارك بقسنطينة 

 

:من إعداد و تقديم رئيس المكتب الجهوي للمتابعات القضائية 

المفتش العميد حواسينو بوبكر

    

2021/03/22قسنطينة في  

 



Company Logo

محاور المداخلة  

مقدمة  -

طبيعة الدعوى الجمركية و كيفيات تحريكها –أوال 

مفيًم الدعًى الجمركية   -1 

طبيعة الدعًى الجمركية  -2

طرق تحريك الدعًى الجمركية     -3
            

ممارسة الدعوى الجمركية  و األثار الناشئة عنها  -ثانيا 

إجراءات التقاضي ً قًاعد اإلختصاص  -1

األثار الناشئة عن ممارسة الدعًى-2

إنقضاء الدعًى الجمركية -3

خاتمة 

الخاتمة
-

 



-  مقدمة:

تضططط إ إدارا الجمططارك إضططا ة إلططح ميططام محاربططة اللططر ًالتيططرا الجمططركيين ً معاينططة  

مططن قططانًن  03ً غيرىططا مططن الميططام المنصططًص ع ييططا  ططي المططادا ،الجططرائم الجمركيططة 

المخططالفين ل تشططريإ الجمركططي مططن  جطط  الجمططارك  ،بلى يططة المتابعططة القضططائية ل متيمططين 

مطن قطانًن 1ف/ 259المطالبة باللرامات الجمركية  مام القضاء ،   تطبيقا ألحكطام المطادا 

 الجبائيةلتطبيق الجزاءات  الجبائيةتمارس إدارا الجمارك الدعًى »الجمارك  التي تنص 

كما تعتبر اإلدارا طر ا مطدنيا  طي كط  القضطايا الجمركيطة ً قطا ل فقطرا الثالثطة  مطن نفطس -

المنصطًص ع يطو  طي –العطاد  –المطادا ، إ   نطو ً تمييطزا ليطا عطن الططرف المطدني 

–قططانًن اإلجططراءات الجزائيططة تصططف المحكمططة الع يططا إدارا الجمططارك بططالطرف المططدني 

التي خص بيا  اإلمتيازاتً مما  شك  يو  ن ًراء ىذا النعت مجمًعة من –الممتاز 

 المشرع إدارا 
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الجمارك دًن الطرف المدني العاد  ،بحيث تضمن قانًن الجمارك  حكاما خاصة 

بالدعاًى الجمركية نظرا ل طابإ المميز ل جرائم الجمركية التي تتًلد عنيا دعًى جبائية 

عالًا ع ح الدعًى  العمًمية ،

حيث نيدف من ًراء ىذه المداخ ة إلح تس يط الضًء ع ح ىذه الدعًى ً ىذا  بالتطرق 

إلح طبيعتيا ً كيفيات تحريكيا ً ممارستيا  مام الجيات القضائية المختصة مإ إبراز 

∙ ىم ميزاتيا   ي ك  المراح  التي تمر بيا الدعًى 
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طبيعة الدعوى الجمركية وكيفيات تحريكها–أوال

إلطح    قب  عرض دًر النيابة العامة ً إدارا لجمارك  ي تحريكيا يجدر بنا  ن نتطرق  ً 

∙مفيًم ً طبيعة الدعًى الجمركية 
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:مفهوم الدعوى الجمركية أ-

إذا كانت الدعًى العمًمية تستمد خاصية العمًمية من طبيعة مًضًعيا لكًنيطا  تحمطي 

مص حة عامة تتع ق بنفي  ً  إثبات س طة الدًلة  ي العقاا  ً من ثمطة تسط يط العقًبطات 

كططذلك لصططفة السطط طة المختصططة بتحريكيططا ً مباشططرتيا ً ىططي  قانًنططا،ًالجزائيططة المقططررا 

تيدف  إلطح قمطإ الجطرائم الجمركيطة  ً إلطح تحصطي    الجبائيةالنيابة العامة ، إن الدعًى 

 حطد قراراتيطا بلنيطا دعطًى ، قطد عر تيطا المحكمطة الع يطا  طي الحقًق ً الرسًم الجمركية 

.ل مطالبة بالعقًبات المالية المتمث ة   ي اللرامة ً المصادرا الجمركية
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:طبيعة الدعوى الجمركية -ب

يحططا  األشططخاص :مططن قططانًن الجمططارك  ططي  قرتيططا األًلططح ع ططح  نططو  256صططت المططادان

المتطابعًن بسططبا مخالفططة جمركيطة ع ططح الجيططة القضططائية المختصطة قصططد محططاكمتيم طبقططا 

مطن نفطس القطانًن ع طح  دًر كط  مطن النيابطة  259ألحكام ىذا القانًن ،كما نصت المطادا 

لقمطإ الجطرائم »العامة ً إدارا الجمارك  ي مجا  متابعطة الجطرائم الجمركيطة حيطث تطنص 

:الجمركية 

تمارس النيابة العامة الدعًى العمًمية لتطبيق  العقًبات، -

الجبائية الجزاءاتتمارس إدارا الجمارك الدعًى الجبائية لتطبيق -
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ً يجطًز ل نيابطة العامطة  ن »ع طح  نطو   259كمطا نصطت الفقطرا الثانيطة ً الثالثطة مطن المطادا 

.تمارس الدعًى الجبائية بالتبعية ل دعًى العمًمية 

ًتكططًن إدارا الجمططارك طر ططا ت قائيططا  ططي جميططإ الططدعاً  التططي تحركيططا النيابططة العامططة ً 

لصالحيا 

:ً لكن من جية تدخ  النيابة العامة  ي مجا  إدارا الجمارك مرىًن بتً ر شرطين 

 ن تكططًن إدارا الجمططارك غائبططة عططن القضططية الجمركيططة المطرًحططة  مططام :الشططرط األً  

القضاء 

 ن تكططًن الططدعًى المر ًعططة مططن طططرف النيابططة متع قططة بجنحططة  ً جنايططة ً :الشططرط الثططاني 

-05مكطرر مطن قطانًن الجمطارك ً كطذا األمطر  325ً  325المنصًص ع ييا  ي المطًاد 

المتع ططق بمكا حططة التيريططا ، ً بالتططالي يتعططذر ع ططح  2005-08-23الصططادر بتططاري   06

النيابة العامة تحريك الدعًى الدعًى الجبائية عندما يتع ق األمر بالجرائم المنصًص
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من قانًن الجمارك بإعتبارىا مخالفات جمركية   تنص  321، 319،320ع ييا  ي المًاد 

ع ح عقًبات سالبة ل حرية ،

من جية  خرى ،تحدد الفقرا الثالثة من المادا المذكًرا  نو يمكن إلدارا الجمارك  ن تدخ  

 ي الخصًمة  ي    مرح ة كانت  ييا القضية بإعتبارىا طر ا ت قائيا  ي الدعاًى الجبائية  

التي تحركيا النيابة العامة ، ً إذا ما تدخ ت إدارا الجمارك  ي القضية ت تزم النيابة العامة 

∙بممارسة الدعًى العمًمية  قط 

لما سبق بيانو يتبين ً  ن  الجريمة الجمركية يترتا عنيا دعًيين دعًى عمًمية ً دعًى 

جبائية ،األمر الذ  يستدعي التساؤ  عن الطبيعة القانًنية ل دعًى الجبائية ،ى  ىي دعًى 

عمًمية  م مدنية  م  نيا دعًى خاصة 
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:دعوى عمومية  الجبائيةالدعوى  -1

عن الدعًى العمًمية سطًاء مطن حيطث شطرًط مباشطرتيا  ً مطن حيطث  الجبائيةتخت ف الدعًى 

:عنيا المترتيةاألثار 

 الجبائيطةالدعًى العمًمية تحرك ًتباشر من طرف النيابة العامة ًحدىا،ع ح عكس الطدعًى *

إدارا الجمطارك ،ً يمكطن ل نيابطة العامطة ممارسطتيا بالتبعيطة ل طدعًى  إختصطاصالتي تكطًن مطن 

العمًمية ،

تيطدف إلطح  الجبائيطةلح تطبيق العقًبات السالبة ل حريطة  مطا الطدعًى إالدعًى العمًمية ترمي *

تطبيق الجزاءات المالية المتمث ة  ي اللرامة ً المصادرا ،

تتعططدد المخالفططات يططنجم عنططو تعططدد اللرامططات ألن كطط  مخالفططة تسططبا ضططرر ل خزينططة العمًميططة *

يجا إصالحو ع ح خالف العقًبات  ي المادا الجزائية 
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إضططا ة إلططح ذلططك  ططإذا كانططت الططدعًى العمًميططة تنقضططي بً ططاا المططتيم تطبيقططا لمبططد  شخصططية *

مطططن قطططانًن الجمطططارك   تنتيطططي ً إلدارا  261ً قطططا ل مطططادا  الجبائيطططةالعقًبطططة ، طططإن الطططدعًى 

الجمططارك الحططق  ططي تتبططإ تركططة المططتيم إذا تططً ي قبطط  صططدًر الحكططم النيططائي  ً    قططرار يحطط  

القضائية التي تبت  طي القضطايا المدنيطة  إلستصدارالييئةمح و ،ً ذلك عن طريق ر إ دعًى  

حكما بحجز األشطياء الخاضطعة ل عقًبطة ،ً إذا لطم يطتمكن مطن حجزىطا  حكطم بطد إ مب ط  معطاد  

،المخالفة  إرتكاالقيمة ىذه األشياء ً يحسا ً قا ل سعر المعمً  بو  ي السًق الداخ ية يًم 

 ،اللرامات الجمركية غرامات تضامنية بخالف اللرامة الجزائية التي تعتبر شخصية *

تختلا  عان الادعوى العمومياة وااو ماا  الجبائياةسبق يتضح لنا جلياا با ن الادعوى مما •

 259المكاارس بالمااادة عاان الاادعوى العموميااة  الجبائيااةالاادعوى  إسااتقيلية يعززمباادأ

السالفة الذكر
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:دعوى مدنية  الجبائيةالدعوى  -2

من قانًن الجمارك تنص ع ح الجيات القضائية  ن تط إ إدارا الجمارك  260حسا المادا *

ًجًد مخالفة  إ تراضبك  المع ًمات التي حص ت  ع ييا ً التي من شلنيا  ن تحص  ع ح 

بعدم ًجًد ًجو إلقامة الدعًى ً ىذا اإلجراء   نجده  ي الدعًى  إنتيحتح ً لً حجمركية 

المدنية 

ع ح عكس الدعًى المدنية حيث   الجبائيةالمحاًلة يعاقا ع ييا كالجريمة ذاتيا  ي الدعًى *

ركنا  ساسيا  بإعتبارىا ن عالقة السببية بين الخطل ً الضرر تعتبر  ساس الدعًى المدنية 

،لقيام المسؤًلية المدنية 

تحدد نسبة اللرامات المالية  ي الجرائم الجمركية بناءا ع ح درجة جسامة الخطل •

المرتكا ً ليس درجة الضرر الذ  لحق بالطرف الدائن كما ىً الحا   ي الدعًى 

المدنية ،

بالمصادرا ضد مح  الجريمة ً ليس ضد المخالف ميما كانت اليد التي تحًز يتم النطق *•

من قانًن الجمارك  287البضاعة ً لً كانت بدًن مالك حسا ما نصت ع يو المادا 
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جنحططة جمركيططة  ططي الحططبس بططالرغم مططن  إلرتكابططويبقططح الشططخص المحكططًم ع يططو بططالحبس *

ً الطعن حتح يسدد المب   الكام  ل عقًبات الجمركيطة ً ىطذا مطا نصطت ع يطو المطادا  اإلستئناف

من قانًن الجمارك ،ً ىذا ما   نجده  ي الدعًى المدنية 299

من قانًن الجمارك   يجًز ر إ اليد عن البضائإ المحجًزا إ  بعد البت 283حسا المادا *

الك ي ً النيائي تحت طائ ة بطالن األحكام ،ىذا حتح ً لً حكمت المحكمة  ً القرار 

المطعًن  يو برد األشياء المحجًزا مالم تقدم كفالة مصر ية مقاب  ذلك ً ىذا ما نصت ع يو 

،من نفس القانًن 295المادا 

إذا كان من الممكن ل طرف المدني  ن يتخ ح عن دعًاه  مام القاضي الجزائي  ن يقدميا *

 مام القاضي المدني  إن ا مر ليس كذلك بالنسبة إلدارا الجمارك التي   تستطيإ ممارسة 

،من قانًن الجمارك  272دعًاىا إ   مام القاضي الجزائي حسا المادا 

دعوى خاصة تجمع بين بعض خصائص  الجبائيةمما سبق بيانه يتضح ان الدعوى •

الدعوى العمومية و بعض خصائص الدعوى المدنية 
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طرق  تحريك الدعوى الجمركية -/ج

دعطًى عمًميطة ً جبائيطة ًتحريطك :تترتا عن الجريمة الجمركية كما ذكرنا سطابقا دعًيطان 

الدعًى ىً طرح النزاع  مطام القضطاء حيطث تقطدم القضطية ل قضطاء ل بطت  ييطا ، إذن  تحريطك 

الططدعًى يعتبططر المرح ططة اإلجرائيططة اإلبتدائيططة  ططي طططرح القضططية ،ً سططنتطرق إلططح تحريططك 

الدعًى العمًمية ثم الدعًى الجبائية  

.



:تحريك الدعًى العمًمية  1-

من قانًن الجمارك التي نصت ع طح  ن  259حسا ما تمت اإلشارا إليو س فا ً حسا المادا 

النيابططة العامططة ًحططدىا ،بحيططث ترسطط  المحاضططر  إختصططاصتحريططك الططدعًى العمًميططة مططن 

الجمركية إلح السيد ًكي  الجميًرية الذ  يمكنو التصرف  طي الم طف حسطا الصطالحيات 

:من قانًن اإلجراءات الجزائية حسا الحالة 36المخًلة لو بمًجا المادا 

حفظ الم ف •

إجراء تحقيق إضا ي يًجو الح مصالح الشرطة القضائية•

اجراء تحقيق قضائي يحي  القضية إلح قاضي التحقيق•

اإلحالة ع ح المحكمة •
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:تحريك الدعوى الجبائية -/2

تمططارس إدارا الجمططارك الططدعًى الجبائيططة ً تمثطط   مططام القضططاء مططن قبطط   عًانيططا  ً  

خاصة قابض الجمارك دًن  ن يكًن ىؤ ء األعًان م طزمين بتقطديم تفطًيض خطاص 

:من قانًن الجمارك ، ً  ي ىذا تحرك الدعًى الجبائية بمًجا  280حسا المادا 

ً التططططي تقططططدم إلططططح السططططيد ًكيطططط  الجميًريططططة قصططططد تلسيسططططيا كطططططرف : الشااااكوى 1∙2

مدني،ًيتضمن م ف الشكًى ط ا تقديم الشكًى باسم إدارا الجمارك محرر ً ممضح مطن 

طرف قابض الجمارك ،نسخة  ص ية لمحضر الحجز  ً المعاينة ،نسط  مطن محاضطر سطماع 

المخالف إن ًجدت،نس  من جميإ ًثائق اإلثبات األخرى، ًىذا مطن  جط  تًقيطإ الجطزاءات 

الجبائية المنصًص   ي التشريإ ًالتنظيم التي تقًم إدارا الجمارك ع ح تطبيقو ًحمايتو ،ً 

 ي  بعطض الحطا ت يكطًن اليطدف منيطا  طتح تحقيطق قضطائي عنطد ا قتضطاء ،ً ىطً اإلجطراء 

.الذ  يقًم بو قاضي التحقيق  ً يخص الجنح ًىً غير معمً  بو  ي المخالفات



:اإلستدعاء المباشر -/2∙2

القضطائية ىً تك يف بالحضًر مًجو ل خصم المرتكطا المثطً   طي تطاري  محطدد  مطام الجيطة

مطن قطانًن  440المختصة لمحاكمتو ع ح ًقائإ التيمة المنسًبة إليو طبقا ألحكطام المطادا 

اإلجراءات الجزائية ،ً تجدر اإلشارا  ن ىذا النمط من مباشرا المتابعة غيطر معمطً  بطو 

إ  انططو قططد يحططدث  حيانططا  ن تسططتدعح المحكمططة ممثطط  اإلدارا قصططد التلسططيس المباشططر  ططي 

الج سة

: االدعاء المدني أمام قاضي التحقيق  /3∙2

يمكن إلدارا الجمارك  ن تحرك الطدعًى الجبائيطة عطن طريطق ا دعطاء المطدني  مطام قاضطي  

التحقيق
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أجال  تحريك الدعوى الجمركية/ 3   -

   ي المؤرخ 04-17 رقم بالقانًن  المتمم ً المعد  الجمارك قانًن من 266 المادا حسا

 اإلجراءات قانًن  حكام طبقا الجمركية الجرائم قمإ دعًى بالتقادم تسقط ” 2017/02/16

. الجزائية

:ي ي كما التقادم مدا تحدد

  ج ا ق من 09 المادا -إرتكابيا تاري  من إبتداءا كام تين سنتين بمرًر تتقادم  : المخالفات-

  ج ا ق من08  المادا - إرتكابيا تاري  من إبتداءا كام ة سنًات ثالث بمرًر تتقادم : الجنح -

 الفترا ت ك  ي يتخذ لم إذاالجريمة تاري  من ابتدءا كام ة سنًات عشر ل جنايات : الجنايات --

 المتابعة ً التحقيق إجراءات من إجراء   

 ً 06/05 الرئاسي األمر من 34 المادا ألحكام طبقا  التقادم يمسيا   التيريا جرائم:•

. الجزائية اإلجراءات قانًن من مكرر 08 المادا

التقادم أجال إنقضاء قبل الجمركية الدعوى تحريك الذكروجب السالفة المادة لنص تطبيقا*
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:أسباب انقطاع سريان التقادم / 1,3-

 04-17من قانًن الجمارك المعد  ً المتمم  بالقانًن رقم  267نصت المادا -

:، ع ح  نو ينقطإ سريان مدا التقادم  بفع  ما يلتي  2017/02/16المؤرخ  ي 

 المحاضر المحررا طبقا ألحكام قانًن الجمارك

 ا عتراف بالجريمة من قب  المخالف.

 عما  التحقيقات الجمركية .

 من ىذا القانًن  98إخطار لجان الطعن المنصًص ع ييا  ي المادا.

  ك  األ عا  التي تؤد  إلح انقطاع التقادم المنصًص ع ييا  ي قانًن

اإلجراءات الجزائية 

 



و األثار الناشئة عنها  الجبائيةممارسة الدعوى -ثانيا 

:إجراءات التقاضي و قواعد اإلختصاص -أ

تخضططإ اإلجططراءات  مططام جيططات الحكططم  ططي القضططايا الجمركيططة لططنفس اإلجططراءات المقططررا  ططي 

القانًن العام ،سًاء تع ق األمر بقًاعد ا ختصاص  ً بإجراءات المحاكمة ،ً ذلك باسطتثناء مطا 

∙ قره قانًن الجمارك من إجراءات خاصة بيذا النًع من القضايا 
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اإلختصاصقواعد -1

الجيات القضائية التي تر إ إلييا الدعًى الناتجة عن الجريمة الجمركية  باإلختصاصيقصد 

، ي  القضاء الجزائي ام المدني ً ىذا ما يصط ح ع يو ا ختصاص النًعي ،  ما 

اإلق يمي  يقصد يو المحكمة المختصة جلرا يا  ً مح يا ً ذلك حسا مكان  اإلختصاص

ًقًع الجريمة 

:اإلختصاص النوعي 1∙1 

:القضاء الجزائي  إختصاص* 

 المسائ   ي تبث التي القضائية الييئات تختص الجمارك قانًن من 01 ف 272 المادا حسا

 عن المثارا الجمركية المسائ  ك  ً الجمركية الجرائم  ي بالفص  سًاىا دًن الجزائية

 المخالفات  ي  يضا تنظر ً الثانية الفقرا  ي المادا ذات  ضا ت ،ً استثنائي طريق

  .العام القانًن اختصاص من بجنحة المرتبطة  ً التابعة  ً المقرًنة الجمركية
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قسم الجنح ً قسم المخالفات ،محكمة األحداث :التي تبث  ي المسائ  الجزائية ىي الييئات 

.  ل قصر ،محكمة الجنايات ل جرائم ذات الًصف الجنائي 

:  من قانًن الجمارك ع ح  273ً استثناء لقاعدا اختصاص الييئات الجزائية  نصت المادا 

الجية القضائية المختصة بالبت  ي القضايا المدنية،  ي ا عتراضات المتع قة بد إ  تنظر 

الحقًق ًالرسًم  ً استردادىا ًمعارضات اإلكراه ًغيرىا من القضايا الجمركية األخرى 

التي   تدخ   ي اختصاص القضاء الجزائي 

:ع يو  حكام المًاد  مانصتً من بينيا ع ح سبي  المثا  

من قانًن الجمارك  تتع ق بمصادرا المحجًزات  ي حالة ً اا مرتكا المخالفة  261المادا  -

ً ع ح   راد  من قانًن الجمارك تتع ق بمصادرا األشياء المحجًزا ع ح مجيًلين  288-

،لم يكًنًا مح  متابعة نظرا لق ة قيمة البضائإ مح  اللر

 بناءامن ق ج تتع ق بالترخيص بالحجز التحفظي  ي الحا ت ا ستعجالية  291المادا -

،،  لألشياء المنقًلة ل مخالفين  إداراالجماركع ح ط ا من 
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اإلقليمي اإلختصاص/-2∙1-

تكًن المحكمة المختصة ىي المحكمة الًاقعة ، من قانًن الجمارك  274نصت المادا 

 ي دائرا اختصاصيا مكتا الجمارك األقرا إلح مكان معاينة المخالفة عندما تنشل 

الدعاًى عن مخالفات تمت معاينتيا بمحضر حجز ،كما يستخ ص من  الفقرا الثانية 

لنفس المادا انو  يما يتع ق بالدعاًى الناتجة عن مخالفات تمت بًاسطة محضر معاينة 

، ان المحكمة المختصة ىي المحكمة الًاقعة  ي دائرا اختصاصيا مكتا الجمارك 

األقرا إلح مكان المعاينة ،ً ىً ما يعد خرًجا ع ح القًاعد العامة لالختصاص ،حيث 

تعد ىذه القاعدا امتيازا إلدارا الجمارك يجًز ليا التناز  عنو ً ا نضًاء تحت النظام 

.  العام لالختصاص المح ي 

Company Logo



:القواعد العامة للمحاكمة /2

تخضططإ المحاكمططة بسططبا ارتكططاا جريمططة جمركيططة ل قًاعططد المقططررا  ططي قططانًن اإلجططراءات 

الجزائية سًاء تع ق األمر بع نية الج سة  ً بشفًية المرا عات  ً بحضًر الخصًم  ً بحق 

الد اع  ً باإلستعانة بمحام ،لم ينص قانًن الجمارك ع ح قًاعد خاصطة بيطا كمطا ىطً األمطر 

يمكن ليا عنطد بالنسبة لتمثي  إدارا الجمارك  ي الج سة  ً التي تمث  من قب   عًانيا ً كما 

الحاجة، ال جًء إلح خدمات محطامي قصطد تمثي يطا لطدى الجيطات القضطائية  طي القضطايا التطي 

تكتسي طابعا معقدا
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حيث ً بعد إنعقاد ج سة المحاكمة يجر  تقديم ط بات إدارا الجمارك ضمن الدعًى الجبائية 

،ً إلتماسات النيابة العامة ضمن الدعًى العمًمية 

منو  259ً بناءا ع ح ما  قره قانًن الجمارك ً  سيما ماًرد  ي الفقرا الثالثة من المادا 

ت قائيا  ي جميإ الدعاً  التي تحركيا النيابة العامة  إن إدارا الجمارك تكًن  طر ا 

ًلصالحيا،ً بالتالي  إن حضًر إدارا الجمارك ضرًر  لممارسة دعًاه،  إن  تليبت  

يتعين ع ح قضاا الحكم إرجاء الفص   ي الدعًى إلح غاية تك يفيا بالحضًر،ذلك  ن 

ح إدارا الجمارك من ق   ج   تنطبق ع  246المحكمة الع يا قضت بلن  حكام المادا 

بإعتبارىا طر ا مدنيا ممتاز
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:طرق الطعن -/3

بعد تحريك الدعًى الجمركية ً مباشرتيا  مام الجيات القضائية يتم النطق بالحكم القضائي 

و  ، الذ  يتعرض إلح ثالث إجراءات ً ىي المعارضة ً اإلستئناف ً كذا الطعن بالنقض 

مكرر من ق ج يجًز إلدارا الجمارك الطعن بك  الطرق  ي األحكام ً 280حسا المادا 

القرارات الصادرا عن جيات الحكم التي تبث  ي المًاد الجزائية بما  ييا ت ك القاضية 

بالبراءا، حيث ت جا إدارا الجمارك  إلح جميإ طرق الطعن ضد األحكام ًالقرارات القضائية  

غير الم بية لط باتيا ، يي تشك  ضمانات ضد األخطاء القضائية المحتم  ًقًعيا

تيدف المعارضة إلح إعادا النظر  ي الحكم  ً القرار الصادر غيابيا ،ً ىي :المعارضة /1,3*

من ق ا ج ، تنظر  411مفتًحة  ل طرف المتليا،ضمن األجا  المنصًص ع ييا  ي المادا 

 ييا نفس الجية المصدرا ل حكم  ً القرار 
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:  ا ستئناف/2,3* 

ىططً إجططراء ناقطط  لم ططف الططدعًى  ل درجططة الثانيططة ل تقاضططي الجزائططي،  ًينصططا  ساسططا ع ططح 

 345)األحكططام الحضططًرية ًبتكططرار الليططاا،  ًكطط  الحططا ت التططي تنطططً  تحططت  حكططام المططًاد

من ق ا ج ،ً كطذا  ًامطر قاضطي  418المنصًص ع ييا  ي المادا  األجا ضمن ( 347ً350ً

جمن ق ا  173المادا –التحقيق 

المتضططمن تعططدي  قططانًن ا جططراءات  27/03/2017المططؤرخ  ططي  07-17حسططا  القططانًن رقططم 

:تكًن قاب ة لالستئناف  416منو  التي عدلت  حكام المادا   11الجزائية ً  ي المادا 

دج 20.000األحكططام الصططادرا  ططي مططًاد الجططنح إذا قضططت بعقًبططة حططبس  ً غرامططة تتجططاًز  -1

األحكططام بططالبراءا   دج بالنسططبة ل شططخص المعنططً  ً  100.000بالنسططبة ل شططخص الطبيعططي ً 

األحكام الصادرا  ي مًاد المخالفات القاضطية بعقًبطة الحطبس بمطا  طي ذلطك ت طك المشطمًلة  -2

.بًقف التنفيذ 
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:الطعن بالنقض /3,3 -

يعتبر الطعن بالنقض، إجراء غير عاد  من طرق الطعن  ي األحكام الصادرا عن المحطاكم 

ً المجططالس القضططائية ً الطعططن بططالنقض ىططً إجططراء يططتم مططن خاللططو  عططرض ىططذه األحكططام  ع ططح 

المحكمة الع يا لمراجعتيا مطن ناحيطة صطحة اإلجطراءات ً قانًنيطة النتطائ  التطي إنتيطت إلييطا ت طك 

األحكام   ميمة المحكمة الع يا تنحصر  ي التحقق  يما إذا كان الحكم الجزائي  ً القرار مططابق 

. ل قانًن ،  يي جية قانًن ً ليست جية تقاضي

ً ع يو ً نظرا ألىمية ىذا األحكام  قد  جازه القانًن  ي حطا ت محطددا حصطرىا القطانًن مث مطا 

المعطد    لقطانًن اإلجطراءات الجزائيطة ً   02-15مطن األمطر  497ً  495نصت ع يو المطًاد 

منطو، ً مطن  جط  قبطً   496 ستثنح من الطعن بالنقض األحكام ً القرارات التي حددتيا المادا 

إلطح  500الطعن بالنقض  بد مطن تطً ر عطدا شطرًط ً شطك يات نصطت ع ييطا  حكطام المطًاد مطن

،من قانًن اإلجراءات الجزائية 513غاية 
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:ىذا ً يتميز  الطعن بالنقض  ي المادا الجمركية بخصائص ًىي 

:الطعن بالنقض  ي قرينة البــراءا *

،  جاز المشرع إلدارا الجمارك الطعن   ي ج.قمكــرر من  280المستمد من المادا 

، ًىذا يعد  ي حد ذاتو امتياز إلدارا الجمارك ،   يذه ببراءا المتيم القرارات القاضية 

الخاصية، ممنًحة ل نيابة العامة ًىذا بمًجا  حكام قانًن اإلجراءات الجزائية  ي مادتو 

.منو 496

  

:الطعن بالنقض مًقف ل تنفيذ*

حيث  ن القـرارات التي تتصدى إلييا إدارا الجمارك بالطعن بالنقض، تكًن مًقً ة النفاذ 

.ج.قمن  294ًىذا ما نصت ع يو المادا  التسديدات المًقعة ع ييا بمناسبة 

 اليد بر إ القاضية القضائية ًالقرارات األحكام  ي الجمارك إدارا تطعن عندما  نو غير•

 كفالة إيداع  ي يتمث  شرط بتحقق إ  البضائإ ىذه تسترجإ   ،المحجًزا البضائإ عن

 الًارد ًىذا الجمارك، قابض لدى األمانات من آخر شك     إيداع  ً األشياء ىذه بمب  

الجمارك قانًن من 01  قرا 295 المادا  حكام  ي
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    ل تنفيذ مًقف غير بالنقض الطعن -

 المجالس  ً ا بتدائية المحكمة مستًى ع ح القضاا بيا صرح التي ،الجبائية العقًبات إن  

 المبد  ًىذا الخصم، طرف من بالنقض طعن ًجًد رغم ل تنفيذ، قاب ة تكًن القضائية،

.الجمارك قانًن من  03 الفقرا 295 المادا  حكام  ي مكرس
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ب- األثار الناشئة عن ممارسة الدعوى الجمركية 

:تنفيذ األحكام ً القرارات -1

:من قانًن الجمارك ع ح  293نصت المادا 

تحص  العقًبات المالية المستحقة لصالح إدارا الجمارك من طرف ىذه األخيرا، - 1

يمكطططن  ن يطططتم تنفيطططذ األحكطططام ًالقطططرارات الصطططادرا  طططي الطططدعاًى الجمركيطططة بكططط  الططططرق  - 2

القانًنية،

يمكططن كططذلك تنفيططذ األحكططام ًالقططرارات المتضططمنة حكمططا باإلدانططة، ًالصططادرا عططن مخالفططة  -3

.جمركية، باإلكراه البدني طبقا ألحكام قانًن اإلجراءات الجزائية
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:إجراءات التنفيذ -2

من  ج  تنفيذ األحكام ً القرارات القضائية ً بعد تس م إدارا الجمارك النسخة التنفيذية طبقا  

:من ق ا المدنية تقًم باإلجراءات التالية  321ألحكام المادا 

 ي حالة عدم الد إ من طرف المتيم لمب   اللرامة ،يعد القابض  مرا بالد إ :بالدفع  االمر/2-1

يؤى  »من قانًن  الجمارك ً التي تنص ع ح  279يب   ل معني شخصيا  طبقا ألحكام المادا 

 عًان الجمارك  ي المجا  الجمركي ل قيام بجميإ ا ستدعاءات ًالتب يلات ًاإلشعارات 

الضرًرية ل تحقيق  ي القضايا الجمركية ً عما  المتابعة  مام جميإ الجيات القضائية من  ج  

ًكذا جميإ التصر ات ًاألعما  المط ًبة لتنفيذ األًامر القضائية  الجبائيةتطبيق العقًبات 

ًاألحكام ًالقرارات الصادرا  ي مجا  النزاعات الجمركية المدنية منيا  ً الجزائية ما عدا 

.اإلكراه البدني

.تعد محاضر  عًان الجمارك رسمية ًتحرر طبقا لقانًن اإلجراءات المدنية ًاإلدارية 
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:األمر بالسجن /2-2-

يًم من التب ي  ،يقًم قطابض  20 ي حالة إمتناع المخالف عن الد إ ً لم يد إ ما ع يو خال  -

الجمارك بتحرير األمر بالسجن   ي ثالث نس  ً بعد ترخيص مطن السطيد ًكيط  الجميًريطة 

 ً النائا العام حسا الحالطة ، يعتقط  المطتيم لينفطذ اإلكطراه البطدني  قصطد تحصطي  الحقطًق ً 

الرسططًم ً اللرامططات المسططتحقة المحططددا  ططي الحكططم القضططائي ،ً إذا لططم يظيططر المططتيم يحططرر 

محضر  بحث بدًن جدًى يقًم بعدىا قابض الجمارك بتقطديم ط طا بحطث عطام إلطح السط طة 

المختصة قصد نشره إلح  ن يقبض ع يطو ، ليحطبس إلطح غايطة د عطو لمطا ع يطو مطن مسطتحقات 

يحطططبس كططط  شطططخص حكطططم ع يطططو » مطططن ق ج  299إلدارا الجمطططارك ،حيطططث نصطططت المطططادا 

 رتكابو عم  تيريا إلح  ن يد إ قيمة العقًبات المالية الصادرا ضده، ًذلك بلطض النظطر 

إ   ن مدا الحبس   يمكن  ن تتجطاًز المطدا التطي حطددىا . عن ك  استئناف  ً طعن بالنقض

.التشريإ  يما يخص اإلكراه البدني
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:ضمانات  التنفيذ /3•

التنفيذ ت ك الًسائ  التي يضمن من خال  المدين تنفيذ األحكام ً القرارات  بصماناتيقصد 

: نذكرمنياًتحصي  مستحقاتو 

ا حتفاظ يمكن من ق ج  إنو  2ف/290ً ىً الحق الذ  نصت ع يو المادا : اإلحتفاظحق 3-1

بالبضائإ بما  ييا ًسائ  النق  غير الخاضعة ل مصادرا للاية إيداع مب   اللرامات المستحقة 

ر إ  تنص ع ح إلزامية عرض  246من المادا   3طبقا ل شرًط المنصًص ع ييا  ي الفقرا 

اليد عن ًسائ  النق  المًقً ة كضمان لد إ العقًبات المقررا تحت كفالة قاب ة ل د إ  ً إيداع 

.قيمتيا
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تتمتطططإ إدارا الجمطططارك بحطططق 292ً ىًمطططا نصطططت ع يطططو المطططادا :حاااق اإلمتيااااز 3-2

ا متيططاز ًاأل ضطط ية ع ططح جميططإ الططدائنين بالنسططبة لجميططإ المبططال  التططي يًكطط  إلييططا 

تحصي يا ع ح منقً ت ً  متعة المدينين، باستثناء المصاريف القضطائية ًمصطاريف 

 شير  قط، ًباسطتثناء   (6)ا متياز األخرى ًك  ما ىً مستحق من إيجار لمدا ستة 

كذلك المطالبة التي يقدميا مالكً البضائإ العينية التي   تزا  مل ّفة
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إلدارا من ق ج ع ح  نو  02ف/292ً ىً ما نصت ع يو المادا : الران العقاري /3-3 -

.الجمارك كذلك حق الرىن ع ح عقارات المالكين المدينين بد إ الحقًق ًالرسًم

 من ق ج ع ح  300نصت المادا :حق بيع األشياء المحجوزة قبل صدور حكم نهائي  3-4

يجًز إلدارا الجمارك  ن تقًم، بناء ع ح ترخيص من رئيس المحكمة، قب  صدًر الحكم 

:النيائي ببيإ

ًسائ  النق  المحجًزا التي ر ض المخالفًن عرض ر إ اليد ع ييا مقاب  كفالة قاب ة ل د إ  -

 ً إيداع قيمتيا، مإ اإلشارا إلح ذلك  ي المحضر، 

البضائإ المحجًزا التي   يمكن حفظيا دًن  ن تتعرض ل ت ف،  -

البضائإ التي تتط ا ظرً ا خاصة ل حفظ، -

.الحيًانات الحية المحجًزا -

غيططر  نططو، بالنسططبة ل بضططائإ األخططرى عططدا ت ططك المبينططة  عططاله، ًعنططدما تًجططد ظططرًف اسططتثنائية 

تستدعي بيعيا، يمكن رئيس المحكمة، بناء ع ح ط ا مسطبا مطن إدارا الجمطارك، األمطر ببيعيطا 

.قب  صدًر الحكم النيائي
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ًبعد الحصً  ع ح ترخيص بالبيإ ًقب  صدًر الحكم، تكًن البضائإ المعدا ل بيإ مح  

مراقبة بيطرية  ً نباتية  ً صحية،  ً    مراقبة  خرى ينص ع ييا التشريإ ًالتنظيم 

.المعمً  بيما، قب  بيعيا

 يام، ( 3)يب   قابض الجمارك الطرف المعني األمر المتضمن رخصة البيإ  ي ظرف ثالثة 

.مإ إعالمو بلن البيإ سيباشر  ًرا، ًذلك سًاء بحضًره  م  ي غيابو

عندما يتم حجز األشياء ع ح مجيً ، يع ق األمر ع ح الباا الخارجي لمكتا الجمارك 

.  المعني

 

.  يعتبر  مر رئيس المحكمة نا ذا بالرغم من المعارضة  ً ا ستئناف

 

يًدع حاص  البيإ  ي صندًق قابض الجمارك المعني، ليتصرف  يو ً قا ل حكم الذ  

.تصدره المحكمة المك فة بالبت  ي دعًى الحجز
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يجططا  ن يططتم  مططن ق ج  ططي  قرتيططا األًلططح ع ططح  نططو  290المططادا نصططت : الكفالااة/5,3-

ضططمان تططلمين العقًبططات المسططتحقة بتقططديم كفالططة مصططر ية  ً إيططداع مب طط  يلطططي ىططذه 

.العقًبات ًذلك عندما يثبت الت ّبس بمخالفة جمركية

يتع طق بالمخالفطات الجمركيطة  يمطا من ق ج ع ح  نطو  316حسا المادا :التضامن /6,3-

تكًن األحكام الصادرا ع ح العديد من األشخاص  رتكابيم اللر نفسو تضامنا بالنسبة 

ل عقًبات المالية التي تقطًم مقطام المصطادرا، ًبالنسطبة ل لرامطات ًالمصطاريف ع طح حطد 

سطططًاء، ً  يخت طططف األمطططر إ  بالنسطططبة لمرتكبطططي المخالفطططات المنصطططًص ع ييطططا  طططي 

.من ىذا القانًن التي يعاقا ع ييا بصفة  ردية 43ً 35المادتين
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:إنقضاء الدعوى الجمركية / ج

تنقضي الدعًى العمًمية ً الجبائية  ي المجا  الجمركي بتًا ر  سباا ا نقضاء 

:ً ىي  02-15من ق ا ج المعد  ً المتمم باألمر  6العامة  ً ىي التي نصت ع ييا المادا 

التقادم  -•

ً اا المتيم  -•

العفً الشام  -•

سحا الشكًى •

صدًر حكم حائز لقًا الشيء المقضي  يو •

المصالحة•

 



:خاتمة 

من خال  ما تم عرضو ،يظير ج يا  ن إدارا الجمارك تحًز إمتيازات ىامة ع ح مستًى 

الييئات القضائية ً التي تجع يا تعت ي مكانة خاصة  ي الخصًمة ً تسمح ليا بالد اع عن 

∙مصالح الخزينة العمًمية بك  قًا 

ً مما   شك  يو ، ن الدًر الذ  ت عبو إدارا الجمارك بمناسبة ممارستيا ل دعًى الجبائية 

 م تو مجمًعة من العًام  الخاصة بنًع الجرائم التي تحاربيا ً التي تتميز بالتعقيد ً 

بصعًبة التحقيق  ييا ،ًكذا لتطًر  ساليا اللر ً التيريا مًاكبة ل تطًر التكنًلًجي ً 

المع ًماتي ،مما   دى إلح إستفحا  الجرائم المتع قة بالتجارا الخارجية ً العابرا ل حدًد ً 

ما يشك و ذلك من خطر ع ح األمن ً النظام العمًميين ً الصحة العامة ً ع ح ا قتصاد 

الًطني  
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