
 مداخلة بعنوان  

خصوصية المنازعات الجمركية 

في التشريع الجسائري

  عسالدين مرداسي: من إعداد السيد

  قسنطينةقاضي التحقيق بمحكمة 

الشعبية  الجزائرية الديمقراطية  الجمهورية  

الجهويةوزارة العــــــــــــــدل                                       المديرية      
بقسنطينةللجمارك                                         قسنطينةمجلس قضاء     



اهم النصوص القانونٌة والتنظٌمٌة الخاصة بالمنازعات الجمركٌة
      ٌتضمن قانون الجمارك 1979ٌولٌو  21الموافق ل  1399شعبان عام  26مؤرخ فً  07-79قانون

 ٌتعلق بمكافحة التهرٌب2005غشت  23الموافق ل  1426رجب  18مؤرخ فً  06-05أمر رقم،

 رجب عام  18المؤرخ فً  06-05،ٌعدل و ٌتمم االمر رقم 2006ٌولٌو  15الموافق ل  1427جمادى الثانٌة  19مؤرخ فً  09-06أمر رقم
و المتعلق بمكافحة التهرٌب 2005غشت  23الموافق ل  1426

 ٌتعلق بتنقل بعض البضابع فً المنطقة البرٌة من 2018نوفمبر 26الموافق ل  1440ربٌع االول عام  18مؤرخ فً  300-18مرسوم تنفٌذي رقم ،
.النطاق الجمركً

 ًٌحدد قابمة البضابع الخاضعة لرخصة التنقل فً المنطقة البرٌة من النطاق 2019ٌولٌو  16الموافق  1440ذي القعدة  13قرار مؤرخ ف ،
الجمركً

 ًٌحدد قابمة البضابع الحساسة القابلة للتهرٌب1994نوفمبر  30الموافق  1415جمادى الثانٌة  26قرار مؤرخ ف ،

 ٌتعلق بقمع مخالفة التشرٌع و التنظٌم الخاصٌن بالصرف و حركة رؤوس 1996ٌولٌو  9الموافق ل  1417صفر  23مؤرخ فً  22-96أمر رقم،
االموال من و الى الخارج

 تعٌٌن بعض االعوان و الموظفٌن  كٌفٌاتٌتضمن شروط و  1997 جوٌلٌة 14فً  1418ربٌع االول  9مؤرخ فً  256-97مرسوم تنفٌذي رقم
.المؤهلٌن لمعاٌنة مخالفة التشرٌع و التنظٌم الخاصٌن بالصرف و حركة رؤوس االموال من و الى الخارج

 المؤرخ فً  257-97وٌعدل و ٌتمم المرسوم التنفٌذي رقم  2011ٌناٌر  29الموافق ل  1432صفر عام  24مؤرخ فً  34-11مرسوم تنفٌذي رقم
الذي ٌضبط اشكال محاضر معاٌنة مخالفة التشرٌع و التنظٌم الخاص بالصرف و حركة  1997ٌولٌو سنة  14الموافق ل  1418االول عام  ربٌع9

.اعداد كٌفٌاترؤوس االموال من الى الخارج و 

 اجراء المصالحة فً مجال  كٌفٌاتٌحدد شروط و  2011ٌناٌر سنة  29الموافق ل  1432صفر عام  24مؤرخ فً  35-11مرسوم تنفٌذي رقم
سٌره ة ومخالفة التشرٌع و التنظٌم الخاص بالصرف و حركة رؤوس االموال من و الى الخارج و كذا تنظٌم اللجنة الوطنٌة و اللجنة المحلٌة للمصالح

 ًٌحدد نماذج المصالحة المؤقتة و االذعان بالمنازعة و المصالحة النهابٌة 2019نوفمبر  14الموافق ل  1441ربٌع االول عام  17مقرر مؤرخ ف،
و محضر المصالحة و المصالحة التً تقوم مقام محضر الجمارك

https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_79-07_26_1399.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_79-07_26_1399.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_79-07_26_1399.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_79-07_26_1399.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_79-07_26_1399.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_79-07_26_1399.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_79-07_26_1399.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_79-07_26_1399.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_79-07_26_1399.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_79-07_26_1399.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_79-07_26_1399.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_79-07_26_1399.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_79-07_26_1399.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_79-07_26_1399.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_79-07_26_1399.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_79-07_26_1399.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_79-07_26_1399.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_79-07_26_1399.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_05-06_18_1426_23_2005_-2.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_05-06_18_1426_23_2005_-2.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_05-06_18_1426_23_2005_-2.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_05-06_18_1426_23_2005_-2.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_05-06_18_1426_23_2005_-2.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_05-06_18_1426_23_2005_-2.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_05-06_18_1426_23_2005_-2.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_05-06_18_1426_23_2005_-2.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_05-06_18_1426_23_2005_-2.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_05-06_18_1426_23_2005_-2.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_05-06_18_1426_23_2005_-2.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_05-06_18_1426_23_2005_-2.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_05-06_18_1426_23_2005_-2.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_05-06_18_1426_23_2005_-2.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_05-06_18_1426_23_2005_-2.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_05-06_18_1426_23_2005_-2.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_05-06_18_1426_23_2005_-2.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_06-09_15_2006.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_06-09_15_2006.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_06-09_15_2006.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_06-09_15_2006.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_06-09_15_2006.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_06-09_15_2006.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_06-09_15_2006.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_06-09_15_2006.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_06-09_15_2006.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_06-09_15_2006.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_06-09_15_2006.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_06-09_15_2006.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_06-09_15_2006.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_06-09_15_2006.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_06-09_15_2006.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_06-09_15_2006.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_06-09_15_2006.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_06-09_15_2006.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_06-09_15_2006.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_06-09_15_2006.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_06-09_15_2006.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_06-09_15_2006.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_06-09_15_2006.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_06-09_15_2006.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_06-09_15_2006.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_06-09_15_2006.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_06-09_15_2006.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_06-09_15_2006.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_06-09_15_2006.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_06-09_15_2006.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_06-09_15_2006.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_06-09_15_2006.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_06-09_15_2006.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_06-09_15_2006.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_13_1440_16_2019_-2.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_13_1440_16_2019_-2.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_13_1440_16_2019_-2.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_13_1440_16_2019_-2.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_13_1440_16_2019_-2.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_13_1440_16_2019_-2.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_13_1440_16_2019_-2.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_13_1440_16_2019_-2.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_13_1440_16_2019_-2.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_13_1440_16_2019_-2.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_13_1440_16_2019_-2.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_13_1440_16_2019_-2.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_13_1440_16_2019_-2.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_26_1415_30_1994_.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_26_1415_30_1994_.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_26_1415_30_1994_.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_26_1415_30_1994_.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_26_1415_30_1994_.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_26_1415_30_1994_.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_26_1415_30_1994_.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_26_1415_30_1994_.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_26_1415_30_1994_.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_26_1415_30_1994_.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_26_1415_30_1994_.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_26_1415_30_1994_.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_96-22_23_1417_9_1996_-2.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_96-22_23_1417_9_1996_-2.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_96-22_23_1417_9_1996_-2.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_96-22_23_1417_9_1996_-2.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_96-22_23_1417_9_1996_-2.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_96-22_23_1417_9_1996_-2.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_96-22_23_1417_9_1996_-2.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_96-22_23_1417_9_1996_-2.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_96-22_23_1417_9_1996_-2.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_96-22_23_1417_9_1996_-2.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_96-22_23_1417_9_1996_-2.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_96-22_23_1417_9_1996_-2.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_96-22_23_1417_9_1996_-2.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_96-22_23_1417_9_1996_-2.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_96-22_23_1417_9_1996_-2.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_96-22_23_1417_9_1996_-2.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_96-22_23_1417_9_1996_-2.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_96-22_23_1417_9_1996_-2.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_97-256_14_1997.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_97-256_14_1997.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_97-256_14_1997.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_97-256_14_1997.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_97-256_14_1997.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_97-256_14_1997.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_97-256_14_1997.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_97-256_14_1997.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_97-256_14_1997.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_97-256_14_1997.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_97-256_14_1997.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_97-256_14_1997.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_97-256_14_1997.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_97-256_14_1997.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_97-256_14_1997.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_97-256_14_1997.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_97-256_14_1997.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_97-256_14_1997.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_97-256_14_1997.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_97-256_14_1997.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_97-256_14_1997.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_97-256_14_1997.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_97-256_14_1997.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_97-256_14_1997.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_11-34_29_2011.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_11-34_29_2011.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_11-34_29_2011.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_11-34_29_2011.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_11-34_29_2011.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_11-34_29_2011.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_11-34_29_2011.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_11-34_29_2011.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_11-34_29_2011.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_11-34_29_2011.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_11-34_29_2011.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_11-34_29_2011.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_11-34_29_2011.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_11-34_29_2011.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_11-34_29_2011.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_11-34_29_2011.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_11-34_29_2011.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_11-34_29_2011.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_11-34_29_2011.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_11-34_29_2011.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_11-34_29_2011.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_11-34_29_2011.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_11-34_29_2011.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_11-34_29_2011.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_11-34_29_2011.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_11-34_29_2011.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_11-34_29_2011.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_11-34_29_2011.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_11-34_29_2011.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_11-34_29_2011.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_11-34_29_2011.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_11-34_29_2011.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_11-34_29_2011.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_11-34_29_2011.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_11-34_29_2011.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_11-34_29_2011.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_11-34_29_2011.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_11-34_29_2011.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_11-34_29_2011.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_11-34_29_2011.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_11-34_29_2011.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_11-35_29_2011.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_11-35_29_2011.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_11-35_29_2011.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_11-35_29_2011.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_11-35_29_2011.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_11-35_29_2011.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_11-35_29_2011.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_11-35_29_2011.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_11-35_29_2011.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_11-35_29_2011.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_11-35_29_2011.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_11-35_29_2011.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_11-35_29_2011.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_11-35_29_2011.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_11-35_29_2011.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_11-35_29_2011.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_11-35_29_2011.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_11-35_29_2011.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_11-35_29_2011.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_11-35_29_2011.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_11-35_29_2011.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_11-35_29_2011.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_11-35_29_2011.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_11-35_29_2011.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_11-35_29_2011.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/decision_du_14_novembre_2019_transation_ar.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/decision_du_14_novembre_2019_transation_ar.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/decision_du_14_novembre_2019_transation_ar.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/decision_du_14_novembre_2019_transation_ar.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/decision_du_14_novembre_2019_transation_ar.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/decision_du_14_novembre_2019_transation_ar.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/decision_du_14_novembre_2019_transation_ar.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/decision_du_14_novembre_2019_transation_ar.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/decision_du_14_novembre_2019_transation_ar.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/decision_du_14_novembre_2019_transation_ar.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/decision_du_14_novembre_2019_transation_ar.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/decision_du_14_novembre_2019_transation_ar.pdf
https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/decision_du_14_novembre_2019_transation_ar.pdf


الـمــقــدمــــــة:

القانونً للمنازعات الجمركٌة   االٌطاران المتصفح لمختلف النصوص التشرٌعٌة و التنظٌمٌة التً تضبط          

ٌلحظ ان المشرع الجزابري تبنى فً التشرٌع الجمركً منهجٌة و قواعد خاصة فً احكامه تخرج فً  

أغلبها عن المبادئ و القواعد العامة التً تحكم المنازعات الجزابٌة التً تشكل الطابع الغالب للمنازعة 

الجمركٌة و مرد ذلك ان المشرع  اراد ان ٌؤكد على أهمٌة الرقابة الجمركٌة باعتبار ان اي تهرب من 

تسدٌد الحقوق و الرسوم الجمركٌة مهما اختلفت صوره ٌشكل نزٌفا لموارد الدولة و الخزٌنة و مساسا 

باالقتصاد الوطنً مما استدعى الحٌاد على المبادئ العامة لقانون العقوبات و افرد قواعد خاصة تنظم 

المنازعات الجمركٌة الجزابٌة فً التشرٌع الجمركً تختلف عن تلك المتعارف علٌها امام القضاء 

الجزابً و سنحاول من خالل هذه المداخلة تسلٌط الضوء علً اهم خصوصٌات المنازعة الجمركٌة 

من خالل التطرق الجزابً وذلك الجزابٌة وإبراز موضع االختالف بٌنها وبٌن القواعد العامة فً المجال 

:التالٌةالً النقاط 

 التجرٌم فً التشرٌع الجمركً:اوال.

عن الدعوي المدنٌة التبعٌة الجبابٌةتمٌز الدعوي  :ثانٌا

 قواعد االثبات والسلطة التقدٌرٌة للقاضً الجزابً فً التشرٌع الجمركً:ثالثا.
 المسؤولٌة الجزابٌة فً التشرٌع الجمركً:رابعا.

 

 



التجرٌم فً التشرٌع الجمركً:اوال 

  االصل فً التشرٌع الجزابً عامة انه لقٌام اي جرٌمة مهما كان نوعها ٌجب توافر ثالثة أركان و هً الركن

، الركن المادي و الركن المعنوي كما انه من المتعارف علٌه قانونا ان السلطة التشرٌعٌة هً صاحبة الشرعً 

االختصاص األصٌل فً تحدٌد الركن المادي او السلوك االجرامً المستوجب للجزاء فهل احترام التشرٌع الجمركً 

.ذلك ؟و ان كان قد حاد عنهما ففٌما تتجلى مظاهر  عنهما  ؟هاتٌن القاعدتٌن ام حاد 

 اذا ما رجعنا الى النصوص التشرٌعٌة و التنظٌمٌة الخاصة بالتشرٌع الجمركً ٌظهر للوهلة االولى وجود نص

الذكر و  السالفتًالتجرٌم غٌر انه و بالتمعن فً فحواه و محتواه نلحظ و نلمس خروج مضمونه عن القاعدتٌن 

  :ٌتعلق ذلك فٌما 

فسح المجال الواسع إلسهام السلطة التنفٌذٌة فً تحدٌد الركن المادي  -1

التوسع فً الركن المادي اذ اعتبر المشرع بعض االعمال التً تعد شروعا وفقا للقواعد العامة تهرٌبا  بل انه جرم  -2

علً االعمال التحضٌرٌة فً بعض الحاالت وبالمقابل نشهد ضعف الركن المعنوي فً الجرابم او  حتًوعاقب 

.المنازعات الجمركٌة



:المادي مظاهر اسهام السلطة التنفٌذٌة فً تحدٌد الركن        

 ان كان قانون الجمارك و قانون التهرٌب قد حدد أغلب الجرابم الجمركٌة و الجزاءات المترتبة على
مخالفتها غٌر انه ترك المجال لتدخل الواسع للهٌبة التنفٌذٌة فً تحدٌد أهم عنصر من عناصر الركن 

ق ج و جعلت من  324فٌما ٌخص جرٌمة التهرٌب الذي عرفته المادة  سٌماالمادي و هو محل الجرٌمة ال 
. منه226،  225، 223، 222، 221صوره خرق المواد 

 ج والمتعلقة بتنقل البضابع الخاضعة لرخصة التنقل داخل المنطقة  ق225، 223، 222، 221فالمواد
وقد خول وزٌر المالٌة طبقا  بهابالتعلٌمات الواردة  التقٌدالبرٌة من النطاق الجمركً وتفرض علً الناقل 

ق ج  تحدٌد  30صالحٌة تحدٌد قابمة البضابع الخاضعة لرخصة  التنقل كما خولته المادة  220للمادة 
ق ج صالحٌة  تحدٌد شكل رخصة التنقل و شروط تسلٌمها  223رسم النطاق الجمركً كما احالت المادة 

.للجمارك و استعمالها لمقرر من المدٌر العام 

  ق ج و التً تخضع من خاللها حٌازة و تنقل البضابع الحساسة القابلة للتهرٌب الى  226كما ان المادة
تقدٌم وثابق تثبت وضعٌتها ازاء التشرٌع الجمركً فان قابمة هذا الصنف من البضابع  ٌكون بموجب قرار 

.بالتجارة مشترك بٌن الوزٌر المكلف بالملٌة والمكلف  

      

وبذلك فان المشرع لم ٌتقٌد بالقاعدة التً مؤداها ان ٌكون التجرٌم من صالحٌات السلطة التشرٌعٌة دونه -      
سواها اذ نقل قسطا من الصالحٌة الى ممثلً السلطة التنفٌذٌة فأوكل لهم تحدٌد نطاق الجرٌمة و محلها  اذ 

خول لوزٌر المالٌة سلطة تحدٌد معالم الجرٌمة السٌما فٌما ٌتعلق بتحدٌد محل الجرٌمة من خالل وضعه 
قابمة البضابع الخاضعة لرخصة التنقل ورسم النطاق الجمركً و تحدٌد قابمة البضابع الحساسة القابلة 

.للتهرٌب 



  :المادي التوسع فً الركن  -2

 من قانون العقوبات الجزابري هو البدء فً التنفٌذ او  30االصل ان الشروع حسب ما تنص علٌه المادة

ال لبس فٌها تؤدي مباشرة الى ارتكاب الجرٌمة اذا  لم توقف أو لم ٌخب أثرها إال نتٌجة " بأفعال   القٌام 

لظروف مستقلة عن ارادة  مرتكبٌها حتى و لو ٌكن بلوغ الهدف المقصود بسبب  ظرف مادي ٌجهله 

"مرتكبها 

 كما ان الفقه والقضاء الجزابً مستقر علً ان ما ٌمٌز بٌن العمل التحضٌري الذي ال ٌعاقب علٌه القانون و

.التنفٌذ العمل التنفٌذي المعاقب علٌه هو البدء فً 

المتقدمة ؟فما مدى التزام التشرٌع الجمركً الجزابري باألحكام                

  ٌبدو ظاهرٌا ان قانون الجمارك الجزابري قد تقٌد بتلك االحكام و خٌر دلٌل على ذلك ما نصت  علٌه المادة

من قانون  30مكرر عندما احالت بخصوص محاولة ارتكاب الجنحة الجمركٌة الى احكام المادة  318

،فً الذكر غٌر ان المتمعن فً احكام قانون الجمارك ٌكتشف انه خرج على القواعد السالفة  .العقوبات 

.الحاالت بعض 



 ق ج اثر تعدٌلها  324اذ اورد المشرع حاالت اعتبرها قرابن على التهرٌب بل و اعتبرها تهرٌبا فً المادة
مع انها فً حقٌقة االمر لٌست سوى شروعا او اعمال تحضٌرٌة و من هذا  10-98بموجب القانون رقم 

القبٌل نقل البضابع الخاضعة لرخصة التنقل فً النطاق الجمركً دون ان تكون مرفقة برخصة التنقل 
، ألغراض تجارٌة مرتفع و حٌازة البضابع المحظور استٌرادها او الخاضعة لرسم  225الى  220المواد 

فً النطاق الجمركً و نقلها دون ان تكون مرفقة بوثابق تثبت وضعها القانونً ازاء التنظٌم الجمركً و 
، دون تبرٌرها بالحاجٌات العابلٌة او المهنٌة الجمركً كذا حٌازة البضاعة المحظور تصدٌرها فً النطاق 

و الحٌازة ألغراض تجارٌة و نقل البضابع الحساسة القابلة للتهرٌب فً ( مكرر  225المادة ) للحابز 
المادة ) الجمركً سابر االقلٌم الجمركً دون ان تكون مرفقة بوثابق تثبت وضعها القانونً ازاء التنظٌم 

ق ج  324فكل األعمال المذكورة تعد تهرٌبا حسب المادة .( ج ق  226

  الحٌازة داخل النطاق الجمركً لمخزن تهرٌبا   05/06االمرمن  11و فً نفس السٌاق اعتبرت  المادة ،
معد لٌستعمل فً التهرٌب او وسٌلة نقل مهٌأة خصٌصا لغرض التهرٌب و هو عمل ال ٌرقى الى مستوى 

.البدء فً التنفٌذ فً قانون العقوبات غٌر ان المشرع اعتبره جرٌمة جمركٌة معاقب علٌها قانونا

 ال ٌجوز ” انه من قانون الجمارك  281اذ نص المشرع الجزابري فً المادة :المعنوي  ضعف الركن
مما ٌستنتج منه ان المسؤولٌة فً اغلب جرابم التشرٌع " لنبٌنهم للقاضً تبربة المخالفٌن اسنادا 

الجمركً مفترضة  اذ تكفً لقٌام الجرٌمة مجرد وقوع الفعل المادي المخالف للقانون دون حاجة  الى 
البحث فً توافر النٌة و انشابها و تكفً مخالفة المتهم لما ٌستوجبه النص القانونً بصرف النظر عما اذا 
كان ذلك قد صدر عن قصد او عن جهل او لحسن نٌة مع ورود بعض االستثناءات على هذه القاعدة ومنها 

اذ نصت المادة االولً علً ان ٌكون الهدف من  320،322المخالفات المنصوص علٌها بالمادتٌن 
المخالفة التملص من تحصٌل الرسوم اما المادة الثانٌة فقد نصت لقٌام المخالفة من الدرجة الرابعة ان 

ترتكب بواسطة فواتٌر او شهادات او وثابق مزورة اضافة الً المخالفات التً تضبط فً المكاتب والمراكز 
. 3،4،5،6ف 325المادةالجمركٌة اثناء المراقبة المنصوص علٌها فً 



عن الدعوي المدنٌة التبعٌة الجبابٌةتمٌز الدعوي : ثانٌا

     

 االصل فً المنازعات الجزابٌة ان تضطلع النٌابة العامة بتحرٌك ومباشرة الدعوي العمومٌة فقط وللطرف المتضرر التا سس كطرف

وممارسة طرق الطعن وفقا  بهمدنً فً اطار الدعوي المدنٌة بالتبعٌة وله الحق االصٌل و الحصري فً المطالبة بالتعوٌض الالحق 

عنها ؟ألحكام قانون االجراءات الجزابٌة فهل  احترم التشرٌع الجمركً هذه القواعد ام حاد 

ان المستقر علٌه فقها فقها وقضاء ان االجراء او الدعوي التً تقٌمها ادارة ادارة الجمارك امام القضاء الجزابً لٌست دعوي مدنٌة -     

من قانون الجمارك وقد خصها  272، 259تجد سندها فً المادتٌن  جبابٌةهً دعوي  وانماج .ا .قمن  2تبعٌة تستند الً المادة 

:اهمها خاصة تختلف بموجبها عن القواعد العامة  من  باحكامالمشرع 

 الجمركٌةالجرابملقمع" :من قانون الجمارك علً انه  259تنص المادة :   الجبابٌةامكانٌة ممارسة النٌابة العامة للدعوي

،تباالعقولتطبٌقالعمومٌةالدعوىالعامةالنٌابةتمارس- 1 :

للدعوىلتبعٌةاالجبابٌةالدعوىتمارسأنالعامةللنٌابةوٌجوز الجبابٌةالجزاءاتلتطبٌقالجبابٌةالدعوىالجماركإدارةتمارس:2-

العمومٌة

سواء عن طرٌق حضورها او عن طرٌق تدخل النٌابة  العامةالنٌابةتحركهاالتًالدعاويجمٌعفًتلقابٌاطرفاالجماركإدارةتكون 

من قانون الجمارك وخالفا للقواعد العامة ٌمكن إلدارة الجمارك الطعن  280طبقا للمادة : االستقاللٌة فً ممارسة الطعون القضابٌة

من قانون اإلجراءات  496و القرارات القضابٌة التً تقضً ببراءة المتهم، وهذا خالفا لما تنص علٌه المادة  فٌاالحكامبالنقض 

 2004وفً هذا اإلطار، نص قرار المحكمة العلٌا الصادر فً  .العامةالجزابٌة والتً ال تجٌز هذا النوع من الطعون إال لصالح النٌابة 

للنقض شكال، إذ ال ٌجوز للطرف  باحٌث أن المدعً علٌه فً الطعن انتهى فً مذكرة جوابه إلى طلب عدم قبول الطعن ": على

من قانون اإلجراءات الجزابٌة،  496بالبراءة، فً غٌاب طعن النٌابة العامة إلى جانبه عمال بالمادة  قرارٌقضًالمدنً أن ٌطعن فً 

مكرر من قانون الجمارك وهو نص خاص فً قوله بجواز أن تطعن إدارة الجمارك  280غٌر أن هذا القول مخالف لصرٌح المادة 

،".بالبراءةفً كل األحكام والقرارات وأن كانت 



.قواعد االثبات والسلطة التقدٌرٌة للقاضً فً التشرٌع الجمركً:ثالثا 

- ًاالصل فً االنسان البراءة او ما ٌعرف بقرٌنة البراءة و على من ٌدعً خالف ذلك اثبات صحة ما ٌدعٌه  و ما دمنا ف

التً كرسها الدستور  المباديءوهو من .العامة المجال الجزابً فان ذلك من اختصاص سلطة االتهام المتمثلة فً النٌابة 

و .نهابً منه و مؤداها ان كل شخص ٌعد برٌبا حتى تثبت جهة قضابٌة نظامٌة ادانته بحكم  41الجزابري فً المادة 

مقتضى ذلك افتراض براءة المتهم و ما ٌترتب علٌه من عدم جواز مطالبته بتقدٌم الدلٌل على براءته اذ ٌقع عبا االثبات 

بموجب حكم بات   االعلى سلطة االتهام ومن ثم فال مجال إلهدار هذه القرٌنة و افتراض عكسها 

      

- ٌجوز إثبات الجرابم بأي طرٌق من الطرق االثبات و : انه من قانون االجراءات الجزابٌة علً  212كما تنص المادة

على االدلة المقدمة له فً معرض  االو ال ٌسوغ للقاضً ان ٌبنً قراره .الخاص للقاضً ان ٌصدر حكمه تبعا القتناعه 

.امامه المرافعات و التً حصلت المناقشة فٌها حضورٌا 

   االصل ان للقاضً سلطة تقدٌرٌة واسعة فً الجانب الجزابً سواء فً تقدٌر االدلة وتكوٌن عقٌدته وفً قبول او

استبعاد اي دلٌل او فً تقدٌر العقوبة المناسبة وفً منح المتهم ظروف التخفٌف من عدمه

  القواعد ؟فما مدى االحترام التشرٌع الجمركً بهذه 

 

- ان المتمعن فً احكام قانون  الجمارك الجزابري ٌكتشف ان التشرٌع الجمركً حاد عن هذه القواعد صراحة فً المادة

.منه 254و ضمنٌا فً المادة  281و المادة  286

  على عدم ارتكاب  البٌناتفً كل دعوى تتعلق بالحجز تكون ”: انه ق ج فقد نصت صراحة على  286اذ ان الما المادة

و هو ما ٌمثل قلبا لعبء االثبات بحٌث تعفى النٌابة العامة من اقامة الدلٌل على وقوع الفعل “ المخالفة على المحجوز علٌه

و لما كانت الجرابم الجمركٌة ٌتعلق جلها بالبضابع و كان .المتهم من المتهم و مسؤولٌته عنه و ٌقع عبا االثبات على 

المذكورة لٌس استثناء و انما هو القاعدة فً  286الحجز فٌها اساس المتابعة االمر الذي ٌجعل  ان ما نصت علٌه المادة 

.الجمركً المجال 



  ان العقوبات المقررة للجرابم الجمركٌة بوجه عام و للجنح بوجه خاص تتمثل فً الحبس و الغرامة و المصادرة  و اذا

كانت عقوبة الحبس جزابٌة خالصة ال ٌختلف علٌها اثنان تنتمً الى قانون العقوبات العام ومن ثم فهً تخضع لسابر 

القانون  بهمنها حرٌة القاضً فً تحدٌد العقاب المناسب فً اطار ما ٌسمح  سٌماالقواعد التً تسري على الحبس ال 

، فان االمر ٌختلف بالنسبة للغرامة و المصادرة قٌد ضمن الحدٌن االدنى و األقصى دون ان ٌرد علٌه فً ذلك اي 

 راتغٌر انه اذا ”انه من قانون الجمارك التً نصت علً  281من المادة  2ٌظهر من خالل الفقرة  وهومنالجمركٌتٌن 

: بماٌلً،ٌجوز لها ان تحكم المخففة جهات الحكم افادة المخالفٌن بالظروف 

.العقوبات من قانون  53المادة  الحكام، تخفض العقوبة وفقا الحبس فٌما ٌخص عقوبة –( ا

فً حاالت اعمال  الٌطبق، اعفاء المخالفٌن من مصادرة وسابل النقل غٌر ان هذا الحكم  الجبابٌةفٌما ٌخص العقوبات  -(ب

، كم انه القانون من هذا  21من المادة  1فاو التصدٌر حسب مفهوم  االسترادعند  المحضورةالتهرٌب المتعلقة بالبضابع 

.فً حالة العود الٌطبق

 وال تخفض ”  نٌتهمتبربة المخالفٌن استنادا الً  ال ٌجوز للقاضً  ”ق ج نصت علً أنه 01/ 281كما ان المادة

الٌة سواء  وبالتالً فان الجهل بالواقعة المرتكبة او حسن النٌة ال ٌشكل عذرا ٌمكن للقاضً االستناد الجبابٌة الغرمات

.للمخالف جبابٌةلتخفٌض الغرامة المحددة كعقوبة  حتًللحكم بالبراءة او 

 محلفٌن من االعوان المذكورٌن ق ج فقد نصت على ان للمحاضر الجمركٌة المحررة من قبل عونٌن  254و اما المادة

على االقل حجٌة مطلقة فٌما تضمنته من معاٌنات مادٌة بحٌث تكون هذه المعاٌنات صحٌحة الى غاٌة   منه241بالمادة 

، و للمحاضر حجٌة نسبٌة فٌما تضمنته من تصرٌحات و اعترافات بحٌث تكون صحٌحة الى ان ٌثبت بالتزوٌر الطعن فٌها 

ففً كلتا الحالتٌن نلحظ  تقٌد لسلطة القاضً الجزابً وقلب لعبا االثبات اٌضا من النٌابة العامة الى المتهم بحٌث .العكس 

ال ٌمكن الى هذا االخٌر التحلل من المسؤولٌة الجزابٌة الملقاة على عاتقه إال بإثبات  تزوٌر المحضر الجمركً فً الحالة 

و فً ذلك خروج .االولى اي حالة الحجٌة الكاملة واثبات عكس ما ورد فٌه من تصرٌحات او اعترافات فً الحالة الثانٌة

.القواعد العامةعلى 



االصل فً القانون الجزابً ان المسؤولٌة الجزابٌة شخصٌة وتقوم علً الخطأ الشخصً بحٌث ال ٌسال عن فعل 

مجرم إال من ارتكبه او ساهم مساهمة مباشرة وعن قصد فً ارتكابه او ساعد او عاون الفاعل االصلً علً اتٌان 

القاعدة ؟الفعل المجرم مع علمه بذلك فما مدى التزام التشرٌع الجمركً بهذه 

 الجزابٌة التً تحكمها القواعد المذكورة اعاله مع ضعف الركن  المسؤلٌةالجمركً ٌعرف الً جانب  الشرٌعان

،والمسؤولٌة بحكم الغش المعنوي فٌها اصنافا اخري غٌر مألوفة فً القانون العام كمسؤولٌة المستفٌد من 

منهما؟الحٌازة العرضٌة او ممارسة نشاط مهنً فما مدلول كل 

المستفٌد من الغش  

وهو ٌقترب من  .الجماركإن مفهوم المستفٌد من الغش هو مفهوم غرٌب عن القانون العام، فهو خاص بقانون 

مفهوم الشرٌك، و لكنه أوسع من االشتراك الوارد فً القانون العام ألنه ٌمتد إلى السلوك الالحق لتمام الجرٌمة 

من ق ج والتً نستخلص منها انه ٌجب توافر ثالث  310وال ٌستوجب القصد الجنابً وقد نصت علٌه المادة 

:وهً شروط من اجل قٌام االستفادة من الغش 

أن تكون الجرٌمة جنحة تهرٌب*  

  الجنحة،أن ٌشارك المستفٌد من الغش بصفة ما فً ارتكاب *

أن ٌستفٌد الجانً مباشرة من الغش*  

.المسؤولية الجزائية في التشريع الجمركي:رابعا 



ًالمسؤولٌة بحكم الحٌازة العرضٌة للبضاعة أو ممارسة نشاط مهن

 الجبابٌةو ٌتعلق األمر بمسؤولٌة جزابٌة ناقصة وملطفة من نوع خاص، بحٌث تقتصر أساسا على تحمل الجزاءات       

المترتبة عن الجرٌمة و ال تشمل عقوبة الحبس إال فً حاالت الستثنابٌة اذ ٌجب لتطبٌق عقوبات الحبس ارتكاب 

خطا شخصً و ٌتحملها الحابزون و ربابنة السفن  و قادة المراكب الجوٌة و كذا الوكالء لدى الجمارك، فضال عن 

:نوعٌنو ٌمكن تقسٌم هذه المسؤولٌة إلى .المتعهدٌن

  ج على .ق 303فبالنسبة لألشخاص المسبولون بحكم حٌازتهم العرضٌة للبضاعة محل الغش فقد أشارت المادة

مسؤولٌة هؤالء، كما أن المحكمة العلٌا أكدت هذه القاعدة فً عدة مناسبات

  بحكم ممارستهم نشاطا مهنٌا المسؤولوناما فٌما ٌتعلق باألشخاص

ٌحّمل قانون الجمارك األشخاص المسؤولٌة الجزابٌة سواء عن فعلهم الشخصً أو عن فعل مستخدمٌهم أو عن فعل      

و ٌمكن التمٌٌز بٌن هؤالء األشخاص بحسب ممارستهم لنشاطهم بصفة  .عملأشخاص آخرٌن تربطهم بهم عالقة 

.دابمة أو بصفة عرضٌة



 و هو ربابنة السفن و قادة المراكب الجوٌة و الوكالء لدى الجمارك: الدابمبحكم نشاطهم  المسؤولوناألشخاص.

عن جمٌع أشكال  مسؤولٌنو قادة المراكب الجوٌة  -مهما كانت حمولتها–السفن ربابنة تعتبرج .ق 304 فالمادة -      

السهو و المعلومات غٌر الصحٌحة  التً تضبط فً التصرٌحات الموجزة و الوثابق التً تقوم مقامها، و بصفة عامة 

.كل المخالفات التً ترتكب على متن هذه السفن و المراكب الجوٌة

بصفة مفصلة بأنفسهم أو  بهاألصحاب البضابع المستوردة أو المعدة للتصدٌر أن ٌصرحوا فهً  ج.ق 78المادة  اما-       

للناقل فً غٌاب مالك البضابع القٌام بإجراءات  -بصفة استثنابٌة–المادة بواسطة الوكالء لدى الجمارك، و تجٌز نفس 

.الجمركة للبضابع اللتً ٌنقلها، و ذلك فً حالة وجود أي وكٌل لدى الجمارك عند الحدود

و على هذا األساس ٌحّمل قانون الجمارك الموّقع على التصرٌح الجمركً مسؤولٌة المخالفات التً تضبط فٌه، سواء      

.كان المصرح صاحب البضاعة أو الوكٌل لدى الجمارك أو الناقل

 و ٌتعلق األمر بالمتعهدٌن و المصرحٌن لدى : عرضٌةبحكم ممارستهم بعض األنشطة بصفة  المسؤولوناألشخاص

.الجمارك

    فعله مرتكبه و فً حدود  االمن المبادئ الراسخة فً القانون الجزابً ان العقوبة شخصٌة فال ٌسال عن فعل.

ق ج على  316بحٌث تنص المادة  الجبابٌةفرض المشرع موجب التضامن فً العقوبات  فقدةا ما فً القانون الجمركً      

ان الغرامات و لمصادرات تفرض و تحصل بالتضامن من كل المتهمٌن مهما كانت درجة مساهمة كل منهم فً تنفٌذ او 

اتمام الغش بل و ٌفرض تحصٌلها بالتضامن حتى من اصحاب البضابع محل الغش الذٌن ال شان لهم بالمخالفة كما 

شخصٌة العقوبة المقرر فً  مبداو هاتان المادتان تشكالن خروجا بٌنا على .ج ق  317ٌتبٌن ذلك من نص المادة 

.دستورٌا القانون الجزابً و المكرس 



الـخـاتـمــة :

من خالل هذه المداخلة ٌتبٌن ان المشرع الجزابري خص المنازعات الجمركٌة بأحكام وقواعد 

خاصة حاد من خاللها عن القواعد العامة فً المنازعات الجزابٌة وان كان هدفه من ذلك حماٌة 

االقتصاد الوطنً إال اننا نري انه اتسم بالمغالت والتشدد ذلك انه وان كان الهدف المرجو 

مشروعا ومستساغ غٌر انه ٌنبغً ان ٌسطر ضمن اطر تخلق التوازن بٌن الغاٌة المنشودة 

وحماٌة الحقوق والحرٌات المكفولة دستورٌا السٌما ان بعض الخصوصٌات السالف ذكرها قد 

بقرٌنة البراءة المكفولة  بمسسهاتطرح تساؤال حوال مدي دستورٌتها وخاصة فٌما ٌتعلق 

دستورٌا وانه وان كان لحد الساعة ال توجد قرارات بخصوص الموضوع إال انه وان لم ٌتدارك 

 وكٌفٌاتالمحدد لشروط  18/16المشرع الجزابري ذلك فانه وفً ظل احكام القانون العضوي 

تطبٌق الدفع بعدم الدستورٌة ونظر للخروج غٌر المألوف للتشرٌع الجمركً عن القواعد العامة 

.بعدم دستورٌة بعض مواده دفوعقد تصل الً 

 



االصغاء والمتابعــةعلً حسن نشكركـم  


