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أنحم  ا  إ  أنع  علين  بإحنا  ه   انحملأنحمد  أم عد  أ  عوف  م  نال  
  عع    سمد خطند  اى من  يفع  ابالد    انبند

   به   المد أنكما  بأحى  بنا ا  الشك    انكم ك  اى  اأننإ  احلكر  
  ام نعا

  عى من ق نا  ه من جبعد مخعلة    طنء معنعظ"  بم  انحلم  ني" 

  الشك معوعو  اى  اسندد  اأنإهد   عنء  اعلية  احينقلة اكبعابع مينقلة  
  نثي

 حن  إكما  لج م  الشك    انكم ك  اى  م  أنإهد  علة  انكعو   انععا  
  اسلنألة من داأيي  من اع  ماأيي
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 اشن  .... اى قكد  ليي  أيمي  من  يت  حسل  أه اع  ان  ينبي من حللت

 اححك  ا  ن   ي  – اى ا و   امي  اطن كد  ...مللئة  ا حنات د أ إاك

–  جنم قبكر ا ون من ا نا  الية  

–   ال     نالة  م               ي  – اى  اني ححعنيي   ين  عى   ن  اوننيي  م ع إبن  

  اى  خع إي   م  اننئعة  اشك حة

  اى زملالإي وي  اما أة

  اى  م من   نأيي  عى مع وعة ملع اي  اما أي

   خلك   اى  م من إ ك ع  اك عل  اع  ه ك ع  اك عع

 . اى  م  هؤء   مي  ه   انحم  
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غني عف التوضيح أف المحافظة عمى استقرار المجتمع تعد مف أىـ األىداؼ 
المنشودة في أي دولة مف دوؿ العالـ الحديث، غير أف ذلؾ ال يتحقؽ ما لـ تتوفر السبؿ 

الكفيمة بتحقيقو،فمف واجب كؿ أجيزة الدولة أف تولي العناية الصارمة لمكافحة الجرائـ عمى 
كؿ المستويات مما يتطمب تكييؼ منظومة قانونية السيما في ظؿ التقارب الكبير بيف مواقؼ 

 الدوؿ اتجاىيا 

وفي ىذا الصدد نجد أف المشرع الجزائري يولي اىتماما بالغا يتماشى ومعطيات الواقع 
الذي تنامت فيو الجرائـ الجمركية بمختمؼ أنواعيا بما فييا التيريب وذلؾ التساع اإلقميـ 

الجغرافي و صعوبة مراقبة جميع الحدود،حيث لـ يكتفي بالنص عمى طرؽ ووسائؿ قمع ىذه 
نما توالت النصوص القانونية المتعمقة بيذا  الجرائـ في قانوف خاص كقانوف الجمارؾ وا 

المجاؿ عمى غرار كافة التشريعات وىذا مف أجؿ إعادة ىيكمة النظاـ الجمركي مما جعمو 
 الذي تضمف مجمؿ 1988 أوت 22 المؤرخ في 98/10يعدؿ ؽ، ج بموجب القانوف 

األحكاـ المتعمقة بالرسـو الجمركية والبضائع واألحكاـ المتعمقة بالمنازعات الجمركية إضافة 
 والمتعمؽ بمكافحة التيريب وأخيرا القانوف 2005 أوت 23 المؤرخ في 05/06إلى األمر 

 المتضمف ؽ، ج الذي صدر تماشيا مع مقتضيات 2017 فيفري 16 المؤرخ في 17/04
وىي كميا نصوص ىدفيا وقائي ردعي ينطوي عمى تكامؿ بيف  الواقع االقتصادي الراىف،

جيود مختمؼ المصالح والرامية كميا إلى تحقيؽ غاية مشتركة تتمثؿ أساسا في حماية 
 .المجتمع ومصالحو األساسية بشكؿ عاـ

كما يمعب التشريع الجمركي دورا بالغا مف األىمية في تسيير شئوف الدولة لما يحققو 
مف تأميف لمواردىا وبالتالي لسياستيا االقتصادية واالجتماعية وذلؾ مف خالؿ تطبيؽ وتنفيذ 
اإلجراءات والتدابير القانونية والتنظيمية التي تسمح بتطبيؽ الرقابة الجمركية عمى البضائع 

المستوردة والمصدرة، مما يسمح بازدىار التجارة الخارجية والداخمية ومراقبة رؤوس األمواؿ و 
 رغـ ما تكتسيو ىذه الجرائـ إال أنيا ال تزاؿ غامضة فييا و ىذا راجع التساع رقعة التجريـ 
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 .وتنازؿ السمطة التشريعية عف أىـ اختصاصاتيا لمسمطة التنفيذية

وتتكفؿ إدارة الجمارؾ بالمنازعات المطروحة أماميا وذلؾ بدراسة ممؼ القضية،حيث 
ثباتيا، وذلؾ بالبحث  التحقيؽ  يعتمد عمى اإلجراءات والطرؽ لمكشؼ عف المخالفات وا 
بفضؿ السمطات التي تتمتع بيا، إما عف طريؽ المصالحة، أما الجرائـ التي ال يمكف 

وبناءا عمى ىذه االعتبارات يمقى أعواف الدولة  متابعتيا بطريؽ ودي فتطرح أماـ القضاء،
لجريمة  مسؤولية تفرض عمييـ إيجاد طرؽ واستراتيجيات االمتدخميف في مجاؿ مكافحة ىذه 

لمحد منيا وذلؾ بتوفير جممة مف وضعيا المشرع وال يزاؿ ذلؾ غير كافي لتأسيس قناعة 
راسخة لدى أفراد المجتمع بسمبية الجرائـ الجمركية وخطورتيا المتزايدة وىذا ما تممسو مف 

خالؿ واقع الجرائـ الجمركية التي نرى أف غالبيتيا ال تمقى استيجاف أفراد المجتمع،وال يرى 
فييا ىؤالء إضرار بالصالح العاـ كونيا ذات ضرر غير مباشر في نظرىـ، مما يجعميا 

متسترة تحت مظاىر ومبررات كثيرة، بؿ وأف ما يحيط بيا مف غموض ىو ما يجعميا بعيدة 
 .عف الدراسة والتحميؿ االجتماعي الذي يمكف أفراد المجتمع مف إدراؾ حقيقتيا

 :وتكمن أهمية الدراسة 

خصوصية المنازعات الجمركية مف حيث التجريـ وعبء اإلثبات والتي تشكؿ في 
مجمميا خروجا عف المبادئ العامة المقررة في القانوف العاـ والتي انعكست عمى مركز 

 .المتيـ بالجريمة الجمركية عبر مراحؿ المتابعة القضائية

ولقد وقع اختيارنا ليذا الموضوع أسباب ذاتية وأخرى موضوعية،أوليا وجود ميؿ 
شخصي لدراسة الجرائـ الجمركية لتعمؽ الموضوع بالمجاؿ الجنائي والذي ىو ميداف 

تخصصنا األصمي ومف أجؿ تعزيز المعارؼ كوف أنو مرتبط بجوانب حيوية متعددة كحقوؽ 
 .اإلنساف وأخرى اقتصادية ومالية  قانونية 
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 : ومنو نطرح اإلشكالية التالية

مـــــــــــــــــــاهي الوســـــــــــــــــائل الكـــفــــيـــمـــة بحمايـــــــــــــة النظام الجمركي في ظل القانون 
17/04.  

 :وتندرج ضمن هذه اإلشكالية تساؤالت فرعية 

  ما ىي وسائؿ اإلثبات التي منحت لممرتكب بالجريمة الجمركية ؟ وما مدى
 حجيتيا ؟

  كيؼ يمكف تفعيؿ دور المصالحة الجمركية لتحقيؽ األىداؼ التي جاءت مف
 أجميا؟ 

 ولإلجابة عف التساؤالت المطروحة اتبعنا الخطة التالية والتي قسمناىا إلى فصميف

 . ومقدمة وخاتمة

وقد تـ تقسيـ خطة البحث إلى فصميف ،حيث خصصنا الفصؿ األوؿ لدراسة ماىية 
الجرائـ الجمركية مف خالؿ مبحثيف تضمف المبحث األوؿ مفيـو الجريمة الجمركية ثـ 

عالجنا مف خالؿ المبحث الثاني ازدواجية اإلثبات في الجرائـ الجمركية، أما الفصؿ الثاني 
فتطرقنا مف خاللو إلى األجيزة المختصة بمتابعة الجريمة الجمركية، حيث تضمف المبحث 

األوؿ ضبط الجريمة الجمركية ، بينما تناولنا في المبحث الثاني الحكـ في الجريمة الجمركية 
 .وختمنا دراستنا بخاتمة جاء فييا أىـ االستنتاجات و وضعنا فييا إقتراحاتنا في التوصيات

واعتمدنا في ىذه الدراسة عمى المنيجيف الوصفي والتحميمي مف أجؿ إبراز ماىية 
ثراء  الجريمة الجمركية ألنيما األنسب لدراسة النصوص القانونية في مثؿ ىذه الدراسات، وا 

 .لمموضوع أضفنا المنيج المقارف لممقارنة ما بيف أحكاـ التشريع الجمركي والقواعد العامة
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 الفصؿ األوؿ
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لطالما كانت القواعد العامة لمتجريـ ال تستوعب جميع صور التجريـ وال ترقى لتوفير 
الحماية الالزمة لممصالح التي تكفؿ التشريع الجمركي لحمايتيا، لذا لجأ المشرع الجزائري 
محاولة منو اإللماـ بجميع األفعاؿ التي تشكؿ جرائـ جمركية متى ارتكبت في أماكف معينة 

ثباتيا بواسطة  وانصبت عمى بضائع معينة، مما يسيؿ عمى أعواف الجمارؾ ضبطيا وا 
وسائؿ اإلثبات الجمركية المتمثمة في محضري الحجز والمعاينة الجمركييف والتي تعد األكثر 

مجاعة وفاعمية لفيـ القانوف الجمركي وتحقيؽ الحماية الكافية لمصالح الدولة والمواطف، 
 .لذلؾ عمؿ المشرع إلى تنظيـ اإلجراءات وكيفية تحريرىا

كما لـ يقتصر المشرع الجزائري عمى المحاضر الجمركية كوسيمة حصرية إلثبات 
الجرائـ الجمركية، إذ أجاز ىذا األخير إثباتيا عف طريؽ وسائؿ اإلثبات غير الجمركية 

 .والمنصوص عمييا في قانوف اإلجراءات الجزائية

 (المبحث األوؿ)وقد تطرقنا في ىذا الفصؿ إلى مػػػػػفيـو الجريمة الجمركية 
 .(المبحث الثاني)واالزدواجية في وسائؿ إثبات الجرائـ الجمركية 
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 مفهوم الجريمة الجمركية : المبحث األول

وكذا تيديدىا , تظير خطورة الجريمة الجمركية في مساسيا باالقتصاد الوطني
باستقرار الدوؿ، ومف خالؿ الحيؿ والتممص المستعمؿ مف طرؼ مرتكبي الجريمة الجمركية 

 .اعتمادا عمى التطور التكنولوجي

فالجريمة الجمركية معروفة مف عيد بعيد و ظمت معظـ التشريعات محتفظة بمبدأ 
العقاب عمييا، حماية لنظاميا الجمركي ومراعاة لكثير مف االعتبارات التي تمس مصالح 

 .الدولة وخاصة مف الناحية الضريبية واالقتصادية

والمعروؼ أف األداة التي يعتمد عمييا اقتصاد أي دولة في تنفيذ سياستيا ىو نظاميا 
 .الجمركي وتنظيـ عالقتيا التجارية الخارجية

كما أبقى المشرع الجزائري الباب مفتوحا في تعريفو لمجرائـ الجمركية بحيث لـ يعطي 
تعريفا مف شأنو أف يبيف لنا الركف المادي والمعنوي لمجريمة الجمركية التي اتسمت 

بالخصوصية في مجاؿ التجريـ بدأ بعدـ تحديد أركانيا ولو أف الجميع يرجح الحقوؽ ضمف 
القواعد العامة المقررة التي يضمف الدستور في باب الحقوؽ والحريات والمؤكدة في ؽ،ع، 
حيث ال جريمة وال عقوبة وال تدبير أمف بغير قانوف وبذلؾ فإف الركف الشرعي ال بد مف 

 .وجوده،وكذا الوقوؼ عمى أصناؼ ىذه الجرائـ الجمركية وتقسيماتيا 

 وسنحاوؿ مف خالؿ ىذا المبحث التطرؽ إلى تعريؼ الجريمة لجمركية وبياف أركانيا في

 .(المطمب الثاني )ومف ثـ أصناؼ الجرائـ لجمركية في  (المطمب األوؿ ) 
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 مفهوم الجريمة لجمركية و بيان أركانها: المطمب األول

 سنتطرؽ مف خالؿ دراستنا ىذه إلى تعريؼ الجريمة لجمركية مف الجانب الفقيي

ولوقوؼ عمى خصوصية لنموذج القانوني لمجريمة  (الفرع األوؿ) والجانب القانوني في
 .(الفرع الثاني )الجمركية مما يتطمب البحث في خصوصية األركاف العامة ليا 

 :الفرع األول

 (ثػػػػانيا )و التعريؼ الفقيي  (أوال )لمجريمة الجمركية تعاريؼ منيا التعريؼ القانوني 
 : وسنتعرض إلييما فيما يمي

 التعريف القانوني:أوال

 02والتي عدلت بموجب المادة  (79/07 )مف قانوف الجمارؾ (ؾ  )لقد نصت الفقرة 
المخالفة لجمركية ىي كؿ جريمة مرتكبة مخالفة،أو خرقا :"عمى أف1 17/04مف قانوف 

وىو التعريؼ "لمقوانيف واألنظمة التي تتولى إدارة الجمارؾ تطبيقيا والتي ينص عمى قمعيا
 مف ؽ،ج ،حيث وردت لتحديد مجاؿ اختصاص إدارة الجمارؾ 240نفسو لذي جاءت بو ـ 

في ىذا المجاؿ إلى مختمؼ المخالفات التي يقـو بيا األشخاص لمختمؼ القوانيف واألنظمة 
التي تسير إدارة الجمارؾ عمى تطبيقيا بشرط أف ينص ؽ،الجمارؾ عمى قمع ىذه الجرائـ 

 .2والمخالفات

 

                                                           
 يعدؿ ويتمـ القانوف رقـ 2017 فيفري 16 المتضمف قانوف الجمارؾ والمؤرخ في 17/04 مف القانوف رقـ 02المادة  -1

 . والمتضمف قانوف الجمارؾ1979 جويمية 21 المؤرخ في 79/07
يقصد بالمخالفات ىنا الجرائـ الجمركية وذلؾ لكوف مصطمح جريمة ىو الترجمة الصحيحة لممصطمح الفرنسي  -2
"infraction "
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 مكرر نص عمى أف تقسـ 318 في نص ـ 17/04لكف بصدور القانوف الجديد رقـ 
الجرائـ الجمركية إلى درجات مف المخالفات والجنح دوف اإلخالؿ بالجنايات التي يمكف أف 

تنصب عمييا قوانيف ويفيـ مف خالؿ نص ىذه المادة أف المشرع قاـ بتقسيـ الجريمة 
 .الجمركية ولـ يحصرىا في المخالفات والجنح إذ يمكف أف تكوف جناية حسب الجريمة 

 التعريف الفقهي: ثـــــــــــــانيا

عمى الرغـ مف أنو لـ يرد في قانوف الجمارؾ تعريؼ لمجريمة الجمركية إال أف بعض 
كؿ إخالؿ بالقانوف والنظـ الجمركية أو بأنيا كؿ عمؿ ايجابي يتضمف :" الفقياء عرفيا بأنيا

 3".إخالؿ بالقوانيف و الموائح الجمركية و يقدر الشارع مف أجمو عقوبة 

 أركان الجريمة الجمركية: الفرع الثاني

 األصؿ في القانوف العاـ أف أية جريمة تتطمب توافر ركنيف ىما الركف المادي 

والركف المعنوي، عالوة عمى الركف الشرعي، في حيف أف األمر يختمؼ في الجريمة 
الجمركية التي أولت لمركف المعنوي طابع خاصا وعميو سنتعرض في ىذا الفرع إلى الركف 

 4.المادي

ومف ثـ  (ثانيا )والذي يشكؿ جسـ الجرائـ الجمركية ومف ثـ الركف المعنوي  (أوال )
 .(ثالثا )الركف الشرعي 

 

 

 الركن المادي لمجريمة الجمركية : أوال
                                                           

.28ص  ،2000شوقي رامز شعباف، النظرية العامة لمجريمة الجمركية، الدار الجامعية لمطباعة والنشر، بيروت،- 3 
.29المرجع نفسو، ص- 4 
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 عناصر وىي الفعؿ 03يقـو الركف المادي لمجريمة الجمركية بصفة عامة عمى 
النتيجة والعالقة السببية والتي تربط ىاتو األخيرة ما بيف النتيجة والفعؿ بصورتيف االيجابية 
والسمبية والركف المادي لمجريمة الجمركية ال يخرج عف ما ذكر سابقا فيو يتمثؿ في مخالفة 
االلتزامات التي يتضمنيا التشريع الجمركي والتي تمـز عمى توافر عالقة قانونية مف ضريبة 
وغيرىا ما بيف الفاعؿ والدولة كشخص معنوي،لكوف الفاعؿ أو المتيـ طرفا سمبيا باعتباره 
المدني في ىذه العالقة وبمقتضاىا يقع عمى عاتقو التزاـ جمركي بالقياـ بعمؿ أو االمتناع 

 5.عف القياـ بعمؿ،وبمخالفة ىذا االلتزاـ تقع الجريمة الجمركية

ف كاف السموؾ اإلجرامي بصفة عامة أىـ عناصر الركف المادي ويمثؿ القاسـ   وا 
، والسموؾ "ال جريمة بغير سموؾ"المشترؾ بيف جميع الجرائـ، فالقاعدة العامة تقضي أنو

المشكؿ لمركف المادي لمجريمة الجمركية يتوافر بثبوت ارتكاب أي فعؿ يتعارض مع القواعد 
التي تنظـ حركة البضائع عبر الحدود سواء فيما يتعمؽ بغرض الضريبة الجمركية عمى 

البضائع حاؿ دوف إدخاليا أو إخراجيا مف إقميـ الدولة، أو بمنع استيراد أو تصدير البعض 
أو بكسر الحظر المفروض عمييا قانونا وىو يتخذ عدة صور يتعيف الوقوؼ عمييا مف خالؿ 

 مف 15 و100 منو وكذا المادة 325 و3196الرجوع إلى نصوص ؽ، الجمارؾ إلسياـ 
 المتعمؽ بالتيريب والذي يتضح مف خالؿ استقراء نصوصيما أف السموؾ 05/067األمر 

المشكؿ لمجريمة الجمركية يكوف في شكؿ أفعاؿ تيريب أو عدـ التبميغ عنيا أو أنو قد يتخذ 

                                                           
أحسف بوسقيعة ، المنازعات الجمركية،تعريؼ وتصنيؼ الجرائـ الجمركية ،دار ىومة لمطباعة والنشر والتوزيع الجزائر،ط -5

 .14،ص2،2014
04-17 مف قانوف الجمارؾ 325و 319المواد -  6 
.2005 أوت 28الصادر في 59 المتعمؽ بمكافحة التيريب ج ر ،عدد 2005 أوت 23 المؤرخ في 05/06األمر - 7 
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إحدى الجرائـ المكتشفة أثناء عمميات الفحص والمراقبة وىي ما يطمؽ عمييا بالجرائـ 
 8.المكتبية

وفي األخير نخمص قولنا إلى أف الركف المادي لمجريمة الجمركية يتكوف مف نشاط 
 .مادي يباشره الجاني ومحؿ ينصب عميو ىذا النشاط ومكاف يمارس فيو ىذا النشاط

 الركن المعنوي لمجريمة الجمركية : ثـــــــــــــــانيا

يقـو البناء القانوني لمجريمة بصفة عامة عمى التكامؿ ما بيف األركاف الثالث الركف 
الشرعي والمادي والمعنوي، والذي يدؿ عمى توافرىا جميعا كقاعدة العمؿ الغير مشروع وفي 

حالة انتفاء أحد ىذه األركاف كقاعدة عامة يؤدي إلى انتفاء التجريـ بالضرورة  غير أف 
المالحظ بأف أغمب التشريعات الجمركية المقارنة خرجت عف القاعدة العامة ولـ تشترط 

 لمجريمة لجمركية إال الركنيف الشرعي والمادي وأقصت الركف المعنوي أحيانا 

 .9وافترضتو أحيانا أخرى بالرغـ مف كونو األساسي في قياـ المسئولية واثبات التعمد

وىناؾ مف التشريعات التي أخذت بالركف المعنوي في الجريمة الجمركية كباقي الجرائـ 
في القانوف العاـ، ومثاؿ ذلؾ التشريع المصري الذي يعتبر جريمة التيرب الجمركي مف 

الجرائـ العمدية والتي يعد القصد لجنائي ركنا فييا  وجاء ىذا عمى إثر القرار الصادر عف 
 .لممحكمة الدستورية العميا

في حيف أف التشريع الجمركي الجزائري يرى أف القصد الجنائي غير متطمب لتقرير 
المسئولية الجزائية كما يتضح مف النصوص المتعاقبة عمى القانوف الجمركي مما يعني أف 

 مبدأ عدـ األخذ بحسف النية ىو مف المبادئ الراسخة في التشريع الجمركي الجزائري

                                                           
عبداهلل سميماف،شرح قانوف العقوبات الجزائري ،القسـ العاـ، الجزء األوؿ، ديواف المطبوعات الجامعية ،الطبعة - 8

 .150،ص 2005السادسة،الجزائر 
.151المرجع نفسو، ص -  9 
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 بتقريرىا، أنو ال يجوز 10-98ؽ،الجمارؾ  مف10 281 وىو ما أكدتو أحكاـ المادة 
ف كانت قد سمحت ليـ في فقرتيا   بإمكانية 2لمقاضي تبرئة المخالفيف استنادا إلى نيتيـ وا 

  مف ؽ، العقوبات فيما يخص عقوبة الحبس53استفادتيـ بالظروؼ المخففة وفقا لممادة 

 وفيما يخص العقوبات الجبائية إعفاء المخالفيف مف مصادرة وسائؿ النقؿ بشرط أف ال تكوف 
 مف ؽ الجمارؾ 21أعماؿ التيريب متعمقة بالبضائع المحظورة وفؽ الفقرة األولى مف المادة 

 فيما يعني أف 04-17 مف ؽ، الجمارؾ 281وىو ذات المبدأ الذي أكدت عميو المادة 
المسئولية الجزائية في المواد الجمركية تقـو بدوف قصد و بدوف خطأ ، فالفاعمية التي يتطمبيا 

التشريع الجمركي في الدفاع عمى مصالح الخزينة العمومية جعمت الطبيعة المادية ىي 
ف كاف ىناؾ بعض الجرائـ الجمركية التي خرج بيا  السمة الغالبة عمى الجرائـ الجمركية، وا 

 11.المشرع عف المبدأ استثناءا، أي بمعنى الخروج بالركف المعنوي عمى القواعد األصولية

 :الركن الشرعي لمجريمة الجمركية : ثــــــــــــــــــالثا

مف المتفؽ عميو أف مبدأ الشرعية يقتضي بأف يكوف النص القانوني وحده مصدر 
لمتجريـ والعقاب، والذي يقصد بو كؿ قاعدة قانونية مكتوبة صادرة عف السمطة التشريعية 
بصفة أصمية مما يعني أف سمطة التجريـ والعقاب في المجاؿ الجمركي تمارسيا السمطة 

التشريعية بصفة أصمية وىو تأكيد صريح عمى عدـ خروج الجرائـ الجمركية عف مبدأ 
الشرعية سواء صدرت عف السمطة التشريعية ذاتيا أو التنفيذية عندما يمنحيا الدستور أحيانا 

 12.صالحية التشريع استثناءا

                                                           
 أوت 23 الصادر في 61 ج ر ج ج ، عدد 1998 أوت 22 المؤرخ في 10-98 مف القانوف رقـ 281تنص المادة- 10

". ال يجوز لمقاضي تبرئة المخالفيف استنادا إلى نيتيـ:"  عمى ما يمي1998
 .55شوقي رامز  شعباف،المرجع السابؽ، ص- 11
نبيؿ صقر وقمراوي عزالديف ،الجريمة المنظمة،التيريب و المخدرات وتبييض األمواؿ في التشريع الجزائري موسوعة - 12

 .29الفكر القانوني،دار اليدى عيف مميمة،الجزائر ، ص
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غير أف الركف الشرعي لمجرائـ الجمركية يتميز بعدة خصائص تشكؿ في مجموعيا 
مظير مف مظاىر اإلخالؿ بمبدأ الشرعية في تحديد معالـ الجريمة الجمركية عف طريؽ 

  التشريعي، إذ يجوز لدواعي متعددة أف تتنازؿ السمطة التشريعية13اعتماد آلية التعويض
استثناءا والتي ىي صاحبة في النص عمى التجريـ والعقاب عف بعض الصالحيات المخولة 

ليا لممثمي السمطة التنفيذية، كما فعمت في قانوف الجمارؾ الذي تنازلت فيو عف أىـ 
صالحيتيا لفائدة وزير المالية أحيانا ولممدير العاـ لمجمارؾ أحيانا أخرى بؿ وحتى لوالي 

الوالية وىذا مف أجؿ تنظيـ مسائؿ معينة تطمب دراية ومرونة أكثر قد تعقدىا السمطة 
لتشريعية شريطة أال يمس ىذا التفويض بمبدأ الشرعية الجزائية بحيث يتـ اعتماد التفويض 

 .التشريعي لتحديد محؿ الجريمة الجمركية أو نطاقيا

والمحؿ في الجريمة الجمركية ىو مجموعة المصالح التي يتكمؼ التشريع الجمركي 
بحمايتيا لتنفيذ السياسة االقتصادية التي ترسميا الدولة وىذا بفرض الضريبة عمى البضائع 
المستوردة أو المصدرة أو مصمحتيا في منح أو تقييد البضائع عند دخوليا أو خروجيا مف 

 14.البالد

 مف 02وطبقا لممادة 15أما بالنسبة العتماد التفويض التشريعي لتحديد النطاؽ الجمركي
ؽ،الجمارؾ، مما يعني أف الرقابة الجمركية ال تجوز أف تتعدى لحدود السياسية لمدولة التي 

                                                           
قياـ البرلماف المختص دستوريا بسمطة وضع التشريعات بتفويض بعض اختصاصاتو التشريعية  :التفويض التشريعي- 13

 التفويض  يرد في الدستور يجيزحبموضوعات محددة ولمدة محددة إلى السمطة التنفيذية استنادا إلى نصف صري
.30 نبيؿ صقر وقمراوي ع الديف، المرجع السابؽ،ص - 14 

مساحة محددة مف قبؿ المشرع داخؿ حدود الدولة البرية و البحرية و بمحاذاتيا تممؾ فيو إدارة : النطاؽ الجمركي ىو15
لجمارؾ صالحيات استثنائية يخوليا القانوف قصد التعرض لكؿ محاوالت إدخاؿ البضائع أو إخراجيا مف اإلقميـ الجمركي 

خالفا لاللتزامات التي يفرضيا عمييا التنظيـ الجمركي 
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يحددىا ما يسمى بالخط الجمركي قصد تنظيـ حركة البضائع التي تجتازه دخوال أو خروجا 
  الجمركي والذي يتـ تحديده ورسمو بقرار مف الوزير المكمؼ بالمالية16مف اإلقميـ

ويخضع تمديده لقرار مشترؾ مف الوزير المكمؼ بالمالية ويخضع تمديده لقرار مشترؾ مف 
 .الوزيريف المكمفيف بالمالية والداخمية

 مف 28 مف المادة 02وبالتالي يشمؿ النطاؽ الجمركي حسب ما ىو مبيف في الفقرة 
تنظـ منطقة خاصة لممراقبة عمى طوؿ :" والتي تنص عمى أنو98/10ؽ،الجمارؾ رقـ 

 17".الحدود البرية والبحرية وتشكؿ ىذه المنطقة النطاؽ الجمركي

 أصناف الجرائم الجمركية: المطمب الثـاني

يعد تصنيؼ الجرائـ عمال تشريعيا محض ذلؾ أنو ال يجوز لمسمطة تغيير ىذا 
التصنيؼ أو تكييؼ األفعاؿ المجرمة عمى أساسو، مما جعؿ المشرع الجزائري يتبع نيج 

 مف 27معظـ التشريعات األخرى في تقسيمو الجرائـ إلى جنايات وجنح ومخالفات في المادة 
ؽ، لعقوبات، غير أف المشرع الجزائري قد خرج عف ىذه القاعدة العامة وضعيا باستثناء 

ولعؿ أىميا وأوضحيا ما ورد في ؽ،الجمارؾ إذا تضمف التصنيؼ الثاني لمجرائـ الجمركية 
وأقصت الصنؼ الثالث أال وىو الجنايات،فإنو ما لبث وأف عاد المشرع الجزائري لألخذ 

 المتعمؽ بمكافحة الجرائـ 05/06بطريقة غير مباشرة وذلؾ مف خالؿ نصوص األمر 
، ومف ثـ 05/06وىذا قبؿ صدور األمر  (الفرع األوؿ)لجمركية وفقا ألحكاـ قانوف الجمارؾ

 .(الفرع الثاني ) المتعمؽ بمكافحة التيرب05/06تضيؼ الجرائـ الجمركية وفقا ألحكاـ األمر 

 تصنيف الجرائم الجمركية وفقا ل ق، الجمارك : الفرع األول

                                                           
يشمؿ اإلقميـ الجمركي نطاؽ تطبيؽ ىذا القانوف اإلقميـ الوطني والمياه الداخمية و اإلقميمية  والمنطقة : االقميـ الجمركي 16

  المتخامة والفضاء الجوي الذي يعموىا
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وزع المشرع الجزائري الجرائـ لجمركية المعاقب عمييا في قانوف الجمارؾ بيف 
تقسـ :"  التي تنص عمى 04-17 مف قانوف رقـ 318المخالفات والجنح والجناياتحسب ـ 

الجرائـ لجمركية إلى درجات مف المخالفات والجنح دوف اإلخالؿ بالجنايات التي يمكف أف 
 23/08/2005 في 05/06،والجنايات التي نص عمييا األمر "تنص عمييا قوانيف خاصة
 .(ثالثا )والجنايات  (ثانيا )الجنح (أوال)فسنتحدث عف المخالفات 18المتعمؽ بمكافحة التيريب،

 المخالفات الجمركية : أوال

 وقسميا إلى 322 إلى 319نص ؽ، لجمارؾ عمى لمخالفات الجمركية في المواد مف 
 318و 318 المعدلة بأحكاـ المواد 17/04 مف ؽ، الجمارؾ رقـ 130درجات حسب المادة 

 325 و 324 و 320 و 319مكرر و 

 مخالفة مف الدرجة األولى:" 320المادة  -
 مخافة مف الدرجة الثانية : 320المادة  -
  مخالفة مف الدرجة الثالثة 321المادة  -
 98/1019مخالفة مف لدرجة الرابعة مف قانوف : 322المادة  -

ومف خالؿ ىذه المواد نستنتج أف المخالفات مف الدرجة ألولى فيي تتعمؽ بالتصريحات 
 لدى لجمارؾ وىي نوعاف 

 يتعمؽ بعدـ تقديـ التصريحات في موعدىا مثاؿ عمى ذلؾ ال يتـ تقديـ : النوع األول
 ساعة مف 24التصريحات وبياف الحمولة مف طرؼ الرباف أو وكيؿ السفينة خالؿ 

 .وصوؿ السفينة لميناء

                                                           
عقيمة خرشي،خصوصية اإلثبات الجزائي الجمركي في التشريع الجزائري ،أطروحة دكتوراه، جامعة محمد بوضياؼ، -18

 .89 ،ص 2017المسيمة، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية ،
.111أحسف بوسقيعة، المنازعات الجمركية ،التصنيؼ الجرائـ الجمركية، المرجع السابؽ، ص - 19 
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 يتعمؽ بعدـ صحة المعمومات الواردة في التصريحات مثاؿ عمى ذلؾ : النوع الثاني
سيو أو عدـ دقة في البيانات التي يجب أف تتضمنيا التصريحات الجمركية أػما 
المخالفات مف الدرجة الثانية فيي متعمقة بالتعيدات المكتبية سواء تعمؽ باألنظمة 
االقتصادية الجمركية،وىي تحصيؿ الحقوؽ أو الرسـو أو التقاضي عنيا عندما ال 

يعاقب القانوف بصرامة أكبر، أو المخالفات المرتكبة بمناسبة نقؿ البضائع الموضوعة 
 20(.17/04 مف ؽ، الجمارؾ 320ـ)تحت نظاـ العبور

 سواء تعمؽ األمر بتقديـ رـز أو طرود مغمفة كوحدة :أما المخالفات مف الدرجة الثالثة
مف التصريحات الموجزة أو المخالفات المضبوطة عند المراقبة الجمركية البريدية 

المرسمة مف شخص ألخر أػو يتعمؽ األمر بالتصريحات المزورة مف قبؿ المسافريف 
عندما تتعمؽ باألسمحة أو المخدرات أو أية بضاعة محظورة،أما المخالفات مف الدرجة 

 مف ؽ، الجمارؾ ويتعمؽ األمر بالتصريحات المزورة مف 322الرابعة وردت في ـ 
حيث نوع البضاعة أو قيمتيا ومنشأىا أو في تعييف المرسؿ إلييا الحقيقي عندما 

 : ترتكب بتوافر شرطيف
  أف تكوف البضاعة محؿ المخالفة مف صنؼ البضائع غير المحظورة أو مف

 .صنؼ البضائع الخاضعة لرسـ مرتفع
  ترتكب المخالفة بواسطة فواتير أو شيادات أو وثائؽ أخرى مزورة عمما أف

التصريحات المزورة مف حيث نوع البضاعة أو قيمتيا أو منشأىا أو في تعييف 
المرسؿ إلييا الحقيقي تشكؿ مخالفة مف الدرجة األولى أو الثانية إذا لـ ترتكب 

 .21بواسطة وثائؽ مزورة

 الجنح الجمركية: ثــــــــــــــالثا
                                                           

.112المرجع السابؽ، ص - 20 
كمية الحقوؽ والعمـو والسياسية، جامعة أبي بكر , د ،الجرائـ الجمركية في القانوف الجزائري ،أطروحة دكتوراهيمفتاح الع- 21

. 125، ص 2011بمقايد،تممساف،
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 تقسـ الجنح 17/04مكرر مف ؽ،الجمارؾ رقـ 22 325 و 325بحسب المادة 
الجمركية إلى جنح مف الدرجة األولى، وجنح مف الدرجة الثانية، ومثاؿ جنح مف الدرجة 
 األولى تتعمؽ بالجرائـ التي تضبط في المكاتب أو المراكز لجمركية أثناء عممية الفحص 

والمراقبة أي أعماؿ االستيراد أو التصدير بدوف تصريح، أو بتصريح مزور والتي 
تمت معاينتيا مف خالؿ عمميات الفحص أو المراقبة أما الجنح مف الدرجة الثانية نصت 

 مكرر مف نفس القانوف مثاؿ ذلؾ كؿ فعؿ تـ باستعماؿ الوسائؿ 325عمييا المادة 
االلكترونية وأدى إلى إلغاء أو تعديؿ أو إضافة معمومات أو برامج في النظاـ المعموماتي 

 لمجمارؾ يكوف نتيجة التممص عف حؽ أو رسـ أو أي مبمغ أخر مستحؽ،التصريحات
 مف ىذا القانوف حيث 21الخاطئة لمبضائع المنصوص عمييا في الفقرة األولى مف المادة 

 .النوع أو القيمة أو المنشأة

 الجنايات الجمركية: ثــــــــــــــالثا

 يقصد بالتيريب تطبيؽ األحكاـ 17/04 مف قانوف الجمارؾ رقـ 324حسب ـ 
  51استيراد البضائع أو تصديرىا خارج مكاتب الجمارؾ، خرؽ أحكاـ المواد مف : اآلتية

  مكرر255 و 225 و 223 و 222 و 221 و 64 و 62 و 61 مكرر و 53و

 مف ىذا القانوف، تفريغ و شحف البضائع غشا ال تعد األفعاؿ المذكورة في ىذه 226 و 
لمادة أو خرؽ أحكاـ المواد أعاله، تيريبا عندما تقع بضائع قميمة القيمة في مفيـو المادة 

 23. المتعمؽ بمكافحة التيريب05/06 مف ىذا القانوف باإلضافة إلى األمر 288

وما نستخمصو مف النصوص السابقة أف التيريب يكوف إما في شكؿ استيراد البضائع 
أو تصديرىا خارج المكاتب الجمركية وىي الصورة الحقيقية لمتيريب أو ما اصطمح عميو 

                                                           

. مكرر مف قانوف الجمارؾ325 و 325المواد - 22 
.127مفتاح العيد، المرجع السابؽ، ص-  23 
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بالتيريب الحقيقي أو الفعمي، فضال عف الصورة األخرى يكوف فييا التيريب بحكـ القانوف أو 
 مف ؽ، 324ما يسمى بالتيريب الحكمي، باإلضافة إلى جرائـ أخرى ال تعتبر بمفيـو المادة 

الجمارؾ تيريبا ولكنيا متصمة بيا، وىي جرائـ عدـ البميغ عف أفعاؿ التيريب سواء 
المنصوص عمييا في قانوف التيريب أو تمؾ التي استمدىا المشرع بموجب ؽ، رقـ 

17/04.24 

 المتعمق بمكافحة 05/06تصنيف الجرائم الجمركية وفقا ألحكام األمر : الفرع الثاني
 التهريب

 المتضمف قانوف المالية 25/07/2005   بعد تعديؿ ؽ، ج بموجب األمر المؤرخ في 
 أصبحت أعماؿ التيريب برمتيا جنحا وأضاؼ إلييا األمر المؤرخ في 2005التكميمي لسنة 

 المتعمؽ بمكافحة التيريب وصؼ الجناية فصارت أعماؿ التيريب موزعة 23/08/2005
 25.بيف الجنح و الجنايات

  الجنح الجمركية-1

 :يتـ تقسيـ جنح التيريب كاألتي

 جنحة التهريب البسيط (أ 

 ويتعمؽ األمر بالتيريب المجرد 05/06 مف األمر 10 الجنحة المنصوص عمييا في المادة 
 .عندما ال يكوف الفعؿ مقرونا بأي ظرؼ مف ظروؼ التشديد

 جنحة التهريب المشدد (ب 

                                                           
، 14بوقندورة سميماف، المستفيد مف الغش في التشريع الجمركي، مذكرة لنيؿ شيادة القضاء العميا، الجزائر، دفعة  24

  .12، ص2005
، 52، ج ر ج ج، عدد 2005 المتضمف قانوف المالية التكميمي لسنة 2005 جويمية 25 المؤرخ في 05/05األمر 25

  -.26/07/2005الصادر في 
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 :يكوف التيريب مشددا في الظروؼ األتي بيانيا 

  إذا اقترف التيريب بظرؼ التعدد 
  إذا أخفيت البضاعة عف المراقبة 
  إذا استعممت إحدى وسائؿ النقؿ 
 26.في حالة حمؿ سالح ناري 
 : الجنايات الجمركية .1

 : تأخذ أعماؿ التيريب وصؼ الجناية في حالتيف

  05/06 مف األمر 14إذا تعمؽ التيريب باألسمحة ـ  
  إذا شكؿ التيريب درجة مف الخطورة تيدد األمف الوطني والصحة العموميةبموجب ـ

 .05/06 مف ألمر 15

 

 

 تهريب األسمحة (أ 

يعاقب عمى تيريب األسمحة بالسجف :" أنو05/06 مف األمر 14لقد جاء في ـ 
المؤبد ويستثنى مف ىذه المادة أنو وفي حالة ما إذا كانت البضائع محؿ التيريب أسمحة 

 .27فالوصؼ الجزائي لفعؿ التيريب يصبح جناية 

                                                           

.132عقيمة خرشي، خصوصية اإلثبات الجزائي الجمركي في التشريع الجزائري،المرجع السابؽ، ص - 26 
.125أحسف بوسقيعة ،المرجع السابؽ، ص - 27 
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ولـ يذكر المشرع الجزائري نوع أو صنؼ األسمحة المقصود بيا في ىذا النص غير أنو 
 المتعمؽ بالعتاد الحربي لألسمحة والذخيرة نجد أف األسمحة 97/06وعند الرجوع ألمر رقـ 

 : تصنؼ عمى الشكؿ التالي

  العتاد الحربي الذي يشمؿ األسمحة وعناصر األسمحة:3 إلى 1األصناف من  -

  والذخيرة والوسائؿ المادية لذلؾ

  األسمحة الحربية الدفاعية و ذخيرتيا :4الصنف  -
 أسمحة الصيد :5الصنف  -
  28السالح األبيض : 6الصنف  -
 أسمحة الرماية واألسواؽ والمعارض وذخيرتيا: 7الصنف  -
األسمحة والذخيرة التاريخية المستعممة في مجموع نماذج ويبقى التساؤؿ :8الصنف  -

 السالفة الذكر 14مطروح حوؿ أي صنؼ مف األسمحة كاف يقصد المشرع في ـ 
وىؿ كاف يقصد ذخيرتيا أيضا؟ وىؿ يكفي سالح واحد أـ أكثر مف سالح لتطبيؽ 

 .05/06 مف األمر 14العقوبات الجزائية المقررة في ـ 
 . إذا شكؿ التيريب خطرا ييدد األمف الوطني والصحة العمومية–ب  -
 عمى أف أفعاؿ التيريب التي تكوف عمى درجة 05/06 مف األمر 15نصت المادة  -

مف الخطورة تيدد األمف واالقتصاد الوطني أو الصحة العمومية تعد مف الجنايات 
 .والمعاقب عمييا بالنص المذكور

 االزدواجية في وسائل إثبات الجريمة الجمركية: المبحث الثاني

                                                           

. المتعمؽ بالعتاد الحربي واألسمحة والذخيرة1997 جانفي 21 المؤرخ في 97/06 مف األمر 01المادة -  28  
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 لعؿ أىـ ما يميز المنازعات الجمركية مقارنة بالمنازعات الجزائية بوجو عاـ ىو ما 
أضفاه المشرع عمى المحاضر التي تحرر طبقا ألحكاـ ؽ،ج مف قوة ثبوتية بحيث أعفى 

دارة الجمارؾ مف عبء اإلثبات وجعمو عؿ عاتؽ المخالؼ  .النيابة العامة وا 

وتمعب المحاضر الجمركية دورا بارزا في إثبات الجريمة الجمركية فيي أساس 
لممتابعات فقد كاف سائدا في فرنسا أف ال دعوى بدوف محضر إلى غاية صدور قانوف أوؿ 

 مف 258 الذي أجاز إثبات الجرائـ الجمركية بكافة الطرؽ القانونية الواردة في ـ 1905ماي 
 .ؽ، ج وتقدير مدى حجية كؿ منيا إلثبات الجريمة الجمركية

 وليذا السبب قسمنا ىذا المبحث إلى وسائؿ اإلثبات الجمركية والغير جمركية

 .(المطمب الثاني )وتقدير وسائؿ اإلثبات في الجريمة الجمركية  (المطمب األوؿ) 

 :وسائل اإلثبات الجمركية والغير جمركية: المطمب األول

يتـ إثبات الجرائـ الجمركية بما فييا أعماؿ بوسيمتيف المحاضر والمحررة وفؽ القواعد 
المنصوص عمييا في التشريع الجمركي وىي الوسيمة المثمى لإلثبات لما تتضمنو مف 

معاينات تسيؿ عممية اإلثبات ويختمؼ األمر بالنسبة لمطرؽ األخرى التي يكوف فييا اإلثبات 
 .وفقا لمقانوف العاـ والتي تعد وسائؿ إثبات غير جمركية

 

لدراسة وسائؿ  (الفرع األوؿ) وعمى ىذا قسمنا ىذا المطمب الذي خصصنا فيو 
 .إلى وسائؿ اإلثبات الغير جمركية (الفرع الثاني )اإلثبات الجمركية و

 .وسائل اإلثبات الجمركية: الفرع األول
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تستعيف إدارة الجمارؾ بإجراءيف مختمفيف إلثبات الجرائـ الجمركية، ويتعمؽ اإلجراء 
أما اإلجراء الثاني يمثؿ  (أوال )األوؿ بالجنح المتمبس بيا وينتج عنيا تحرير محضر الحجز

 ميمة التحقيؽ ومراقبة الوثائؽ الجمركية، والذي ينتج عنو محضر المعاينة

 .(ثانيا ) 

 محضر الحجز إلثبات الجريمة الجمركية : أوال

ىو إجراء تحفظي مؤقت يقـو بو عوف الجمارؾ المختص أو أعواف الدولة المؤىميف 
بحكـ التشريع والتنظيـ، وينصب أصال عمى محؿ أو موضوع الغش أو التيريب الجمركي، 
إما بسبب حيازتيا غير الشرعية أو بسبب استيرادىا أو تصديرىا خارج المكاتب الجمركية 

 29.دوف التصريح بشأنيا

  الشكميات العامة الجوهرية لمحاضر الحجز الجمركي – أ 

 مف ؽ،ج عمى أف يتـ المحضر 251 إلى 241نص المشرع عمى أحكامو في المواد مف 
ال فقد المحضر قوتو الثبوتية وىي  وفقا لمشروط والشكميات المنصوص عمييا في ىذه المواد وا 

تتعمؽ أساسا بصفة محرري محضر الحجز الجمركي، ومف ثـ موعد ومكاف تحرير، وكذا 
 30.مضمونو

 

 صفة محرري محضر الحجز الجمركي 

 المتعمؽ بمكافحة التيريب والذي يتفؽ مع ما 05/06 مف األمر 32باستقراء نص المادة 
يمكف ألعواف الجمارؾ :" مف ؽ، ج التي تنص عمى أنو241 مف المادة 01جاء في الفقرة 

                                                           
ط ، دار الحكمة .أحسف بوسقيعة، المنازعات الجمركية في ضوء الفقو واجتياد القضاء الجديد في قانوف الجمارؾ، د- 29

. 161، ص1998لمنشر ، الجزائر،
.10، ص 2014 ، جويمية 124مقاؿ حوؿ قراءة في مكافحة التيريب في الجزائر، المدرسة العميا لمشرطة، عدد -  30  
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ضابط الشرطة القضائية وأعوانيا المنصوص عمييـ في قانوف اإلجراءات الجزائية وأعواف 
مصمحة الضرائب، وأعواف المصمحة الوطنية لحراس الشواطئ ،وكذا األعواف المكمفيف 

بالتحريات االقتصادية والمنافسة واألسفار والجودة وقمع الغش أف يقوموا بمعاينة المخالفات 
 31.الجمركية وضبطيا

فمف خالؿ ىذا النص نجد أف المشرع الجزائري قد وسع مف نطاؽ ألشخاص المؤىميف 
إلعداد محضر الحجز، عمى اعتبار أنو يحرر في حالة الجرائـ المتمبس بيا ليشمؿ باإلضافة 

 :إلى أعواف الجمارؾ دوف تمييز مف حيث الوظيفة أو الرتبة عمى األعواف األتي ذكره

 15ضباط وأعواف الشرطة القضائية المحدديف عمى سبيؿ الحصر في المادتيف  -

 . مف قانوف اإلجراءات الجزائية19 و

 .أعواف مصمحة الضرائب -
 32أعواف المصمحة الوطنية لحراس الشواطئ -
 أعواف التحريات االقتصادية والمنافسة وألسعار والجودة ومنع الغش  -

 

 

 موعد ومكان تحرير محضر الحجز الجمركي

   األصؿ أف يحرر محضر الحجز في أقرب مكتب أو مركز جمركي مف مكاف 
 ، غير أنو أجازت استثناءا الفقرة 17/04 مف ؽ،ج رقـ 1 الفقرة 241الحجز طبقا لممادة 

 مف نفس المادة إمكانية تحرير محضر الحجز بصفة صحيحة في مكاتب ضباط 02
                                                           

.150عقيمة خرشي، خصوصية اإلثبات الجزائي، المرجع السابؽ، ص -  31 
 1973 المؤرخ في أفريؿ 73/12 يعدؿ ويتمـ أحكاـ األمر 14/07/1995 المؤرخ في 95/164مرسـو رئاسي رقـ -32

. 21/06/1995،صادر في 33المتضمف إحداث المصمحة الوطنية لحراس الشواطئ،ج ر ،عدد
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الشرطة القضائية المنصوص عمييـ في ؽ، إ،ج وأعواف مصالح الضرائب وأعواف المصمحة 
 الوطنية لحرس السواحؿ وكذا مصالح األعواف المكمفيف بالتحريات االقتصادية

 والمنافسة واألسعار والجودة وقمع الغش، أو في مكتب موظؼ مف المصالح التابعة 
لوزارة المالية أو مكاتب المجمس الشعبي البمدي، وىذا خالفا لما كاف عميو الوضع في 

 الذي كاف ال يجيز ليـ إيداع البضائع المحجوزة في مقرات الشرطة أو 98/10قالجمارؾ 
 مف دائرة األماكف التي يتـ فييا 17/04في حيف قد وسع المشرع في ؽ، الجمارؾ رقـ ......

إيداع البضائع محؿ الحجز الجمركي وىو توسع منطقي بالنظر إلى كوف ىؤالء األعواف 
 . مف ؽ الجمارؾ241يمتمكوف أصال صالحية تحرير محضر الحجز بموجب ـ 

 مف ؽ، الجمارؾ وفي حاالت استثنائية عندما ال تسمح 243 في حيف أجازت ـ 
الظروؼ أو األوضاع المحمية بالتوجو الضروري لمبضائع بمعنى االستعجاؿ إلى أقرب مكتب 

أو مركز جمركي، إمكانية وضع ىذه البضائع تحت حراسة المخالؼ أو القيد في أماكف 
 33.الحجز نفسيا أو أمكاف أخرى كمقر المجمس الشعبي البمدي لمكاف الحجز

 

 

 

 : مضمون محضر الحجز الجمركي

 المعمومات والبيانات التي يجب أف تبيف في 17/04 مف ؽ، لجمارؾ رقـ 245أورد ـ 
 : المحضر وىي كاألتي

                                                           
، دار العدالة لمنشر 1مجدي محب حافظ، الموسوعة الجمركية واألحكاـ الموضوعية لجريمة التيريب الجمركي، ط-  33

  .39، ص2007والتوزيع، القاىرة، 
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 تاريخ ومكاف وساعة الحجز -
األلقاب والصفات واإلقامة اإلدارية لمعوف أو األعواف الحاجزيف والقابضيف المكمؼ  -

 .بالمتابعة
قامتيـ -  األلقاب واألسماء واليوية الكاممة لممخالؼ أو المخالفيف وا 
 الوقائع والظروؼ المؤدية الكتشاؼ الجريمة، وباإلضافة لسبب الحجز  -
 تعداد النصوص التي تنص عمى الجريمة والنصوص المتعمقة بالعقوبة المقررة ليا -
 التصريح بالحجز لممخالفة  -
وصؼ البضائع واألشياء المحجوزة وطبيعتيا وكميتيا وقيمتيا وكذا طبيعة الوثائؽ  -

 المحجوزة
حضور المخالؼ أو المخالفيف لوصؼ البضاعة أو الطالب الموجو ليـ لحضور ىذا  -

 .الوصؼ مف أجؿ تحرير المحضر
 مكاف تحرير المحضر وساعة ختمو -
 لقب واسـ وصفة حارس البضائع المحجوزة عند االقتضاء  -
 34عرض رفع اليد -
 تحفظات المخالؼ -
 ختـ المحضر  -

وحتى يكوف المحضر صحيحا شكال،يمنع الحشو أو اإلضافات المكتوبة بيف األسطر 
وذلؾ تحت طائمة بطالف الكممات المحشوة بيف األسطر أو المضافة، عمى أف تخضع ىذه 
التشطيبات واإلضافات لممصادقة مف طرؼ الموقعيف عمى المحضر، أما بالنسبة لإلحاالت 

                                                           
ىو إجراء اجباري يسمح ألعواف الحاجزيف بعد وضع اليد عمى وسائؿ النقؿ القابمة لممصادرة الممموكة : عرض رفع اليد-34

لممخالؼ ، كإجراء تحفظي لضماف دفع الغرامات المقررة قانونا، بالتنازؿ عف ىذه األخيرة مقابؿ تقديـ كفالة قابمة لمدفع أو 
ايداع قيمتيا، شريطة أال تكوف وسيمة النقؿ ىي في حد ذاتيا محؿ الجريمة أو مييأة خصيصا إلخفاء الغش أو مستعممة 

لنقؿ بضائع محظورة 
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عمى اليامش، وكذا التشطيبات فإنو يوقع ويؤشر عمييا مف طرؼ كؿ الموقعيف عمى 
المحضر أما اإلحاالت المسجمة في أخر المحضر بأنو يجب التوقيع والتأشير والمصادقة 

 .عمييا بكؿ وضوح

 الشكميات الخاصة ببعض الحجوز (ب 

األصؿ أف محضر الحجز يجب أف يشتمؿ عمى جميع الشكميات العامة التي سبؽ 
ذكرىا، وأف يحرر المحضر فور معاينة المخالفة الجمركية وفي المكاف الذي ضبط فيو غير 
أنو نظرا لخصوصية بعض الحجوز فقد خصيا المشرع بشكميات خاصة، كالحجز في المنزؿ 

 ( .3)الحجز بعد المتابعة عمىمرأى العيف  (2)حجز وثائؽ مزورة أو محرفة  (1) 

 الحالة الخاصة بالحجز في المنزل .1

 مف ؽ، الجمارؾ إذا كانت البضاعة التي تـ ضبطيا ليست مف 248وفقا لممادة 
البضائع المحظورة عند االستيراد والتصدير فإف تحرير محضر الحجز بشأنيا يتـ في المنزؿ 

مع دفع كفالة تغطي قيمة البضاعة ويعيف المخالؼ حارسا ليا، أما إذا كانت كذلؾ ولـ 
يستطع المخالؼ دفع الكفالة فتتنقؿ البضاعة إلى مركز أو مكتب جمركي و تسمـ إلى 

شخص أخر عيف حارسا عمييا، عمى أف يتـ تفتيش المنازؿ في حضور أحد ضباط الشرطة 
 35.القضائية

 

 الحالة الخاصة بحجز وثائق مزورة أو محرفة .2

                                                           

.80، ص 2008أحسف بوسقيعة، موقؼ القاضي مف المحاضر الجمركية ،دار اليدى لمطباعة والنشر، الجزائر، - 35 
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يجب أف يبيف المحضر نوع ىذا التزوير ويصؼ التحريفات والكتابات اإلضافية وكذا توقيع 
ال تغيير إلحاقيا وبموجب "األعواف الحاجزيف عمى الوثائؽ المشوبة بالتزوير واإلمضاء بعبارة 

 . ؽ،ج 245/2ـ 

 الحالة الخاصة لمحجز بعد المتابعة عمى مرأى العين .3

يجب أف يبيف المحضر عندما يتعمؽ األمر ببضائع خاضعة لرخصة التنقؿ أو 
ببضائع حساسة لمغش،بأف المتابعة عمى مرأى العيف قد بدأت في النطاؽ الجمركي  وأنيا 

استمرت دوف انقطاع حتى وقت الحجز وأف ىذه البضائع كانت غير مصحوبة بوثائؽ إثبات 
 .حيازتيا القانونية طبقا لمتشريع الجمركي

 بعض الشكميات األخرى (ج 

عمى شكميات 36 مف ؽ، ج 251 و244عالوة عمىالشكميات السابقة الذكر نصت المادة 
ف كانت مخالفتيا ال يترتب عمييا البطالف   أخرى ال تقؿ أىمية عف سابقتيا وا 

 : وىي تتمثؿ في

ائتماف قابض الجمارؾ المكمؼ بالمتابعات أماـ الجيات القضائية المختصة عمى  -
 .البضائع المحجوزة بصفتو حارسا عمييا

 تسميـ نسخة مف محضر الحجز إلى وكيؿ الجميورية بعد اختتامو  -
تقديـ المخالؼ الموقوؼ في حالة تمبس إلى وكيؿ الجميورية فور تحرير محضر  -

 37".الحجز والذي يعد تطبيقا لقواعد المثوؿ الفوري 
                                                           

. مف قانوف الجمارؾ 251 و 244المادة - 36 
 مف قانوف اإلجراءات الجزائية بأنو 339يعد إجراء رفع الدعوى عف طريؽ المثوؿ الفوري منصوص عميو بموجب المادة -37

 والذي يتـ بموجب استبداؿ إجراء التمبس كطريؽ مف طرؽ 2015 المؤرخ في جويمية 15/02إجراء مستحدث بموجب األمر
إخطار محكمة الجنح بالدعوى و ىذا مف أجؿ تبسيط إجراءات المحاكمة فيما يخص الجنح المتمبس بيا والتي ال تحتاج إلى 

. إجراءات خاصة وتتعمؽ بجرائـ تكوف أدلة االتياـ واضحة فييا
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 محضر المعاينة إلثبات الجريمة الجمركية : ثــــــــــــــــــانيا -

 في الجرائـ الجمركية مجموعة النتائج التي انتيت إلييا 38يعتبر محضر المعاينة
لتحقيقات التي يجرييا أعواف الجمارؾ في إطار البحث عف الجرائـ الغير متمبس بيا 

والشروط  (أوال )حيث سنحاوؿ التطرؽ إلى األعواف المؤىميف إلجراء محضر المعاينة
 والسمطات التي يختص بيا األعواف المؤىميف  (ثانيا )الشكمية لتحرير المحضر 

 .(ثالثا )

  األعوان المؤهمين إلجراء محضر المعاينة-1

 مف ؽ،ج يمكف القوؿ أف كؿ أعواف الجمارؾ وعناصر الشرطة 241طبقا ألحكاـ ـ 
 ؽ،ج مف نفس القانوف جاءت بما 252القضائية مؤىميف لتحرير محضر المعاينة، إال أف ـ 

يخالؼ ذلؾ وبأف محضر المعاينة مف اختصاص موظفي إدارة الجمارؾ دوف سواىـ وذلؾ 
 : في حالتيف

 التحقيؽ الجمركي العادي ويجوز لكؿ أعواف الجمارؾ إجراءه  -
التحقيؽ الجمركي الذي يعطي حؽ المطالبة باالطالع عمى كؿ أنواع الوثائؽ المتعمقة  -

 بالعمميات التي تيـ إدارة الجمارؾ مف سجالت حسابية وسندات تسميـ

سمطة إجرائو في أعواف الجمارؾ الذيف 39 مف ؽ،الجمارؾ48/1وقد حصرت ـ ...وفواتير
ليـ رتبة ضابط مراقبة عمى ألقؿ واألعواف المكمفيف بمياـ القبض وليؤالء أف يستعينوا 

 لذوي رتب ضابط فرقة 02بأعواف أقؿ رتبة منيـ، وقد أضافت المادة نفسيا مف الفقرة 

                                                           
38 Claud berre et henri trémeau ,le droit douanier,édittion ;economica ,paris,1997 ;p191. 

الشرطة القضائية غير مختصة بتحرير ىذا النوع مف :"  مف قانوف الجمارؾ عمى ما يمي1 فقرة 48تنص المادة - 39
 مف قانوف الجمارؾ عمى أف كؿ أعاوف الجمارؾ مؤىميف إلجراء محضر 241المحاضر وىذا يتناقض مع نص المادة 

. المعاينة 
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عمى ألقؿ القياـ بمثؿ ىذه اإلجراءات بموجب أمر مكتوب عف عوف جمركي، أما 
 40.األعواف اآلخريف فيـ غير مختصيف في تحرير محضر المعاينة

 الشروط الشكمية لتحرير محضر المعاينة-2

إف البيانات والشكميات الواجب تضمينيا في محضر الحجز ىي نفسيا بالنسبة لمحضر 
 : وىي كاألتي  مف ؽ،252المعاينة، وقد نصت عمييا ـ 

 قامتيـ اإلدارية  ألقاب األعواف المحرريف وأسمائيـ وصفاتيـ وا 
  تاريخ ومكاف التحريات التي تـ القياـ بيا 
  طبيعة المعاينات التي تمت والمعمومات المحصمة عمييا إما بعد مراقبة الوثائؽ أو بعد

 .سماع األشخاص
 الحجز المحتمؿ لموثائؽ مع وصفيا 
 األحكاـ التشريعية التي تـ خرقيا والنصوص التي تعمقيا 

وعميو يجب الشارة في المحضر إلى األشخاص الذيف أجريت عندىـ عمميات التفتيش 
والتحري وقد اطمعوا بتاريخ ومكاف تحرير ىذا المحضر وأنو قد تمي وعرض عمييـ لمتوقيع، 

وفي حالة عدـ الحضور يجب اإلشارة عمى ذلؾ في المحضر الذي يطمؽ عمى الباب 
 .الخارجي لممكتب أو مركز الحجز المختص

والمالحظ أف القانوف ال يشترط أف يحرر محضر المعاينة فورا أو أف تسمـ نسخة منو 
لممخالؼ كما ىو مقرر بالنسبة لمحضر الحجز، ومف ثـ يكوف المحضر سميما ولو تـ 

تحريره مدة مف الوقت بعد معاينة الجريمة، وىذا بعد جمع المعمومات المطموبة واالنتياء مف 
 41.التحقيؽ

                                                           

.87أحسف بوسقيعة، موقؼ القاضي مف المحاضر الجمركية، المرجع السابؽ، ص - 40 
.171أحسف بوسقيعة، المنازعات الجمركية ،المرجع السابؽ، ص- 41 
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  السمطات التي يختص بها األعوان المؤهمين في إطار إجراء محضر المعاينة3

يتمتع األعواف المؤىميف إلجراء التحقيؽ الجمركي بسمطات اتجاه الوثائؽ وأخرى اتجاه 
 .األشخاص

 سمطات أعوان الجمارك اتجاه الوثائق- أ 

 حق االطالع عمى الوثائق 

 مف ؽ، ج االطالع عمى كؿ أنواع الوثائؽ التي 48يحؽ ألعواف إدارة الجمارؾ بموجب ـ 
تيـ مصالح إدارة الجمارؾ ويسيؿ ىذا الحؽ كؿ األوراؽ والسندات بأنواعيا كالفواتير 

 .وسندات التسميـ وجداوؿ اإلرساؿ وعقود النقؿ والدفاتير والسجالت المختمفة

 ؽ،ج ذلؾ 48ويمارس ىذا الحؽ عمى الوثائؽ في كؿ مكاف توجد فيو، وقد أوردت ـ 
 :عمى سبيؿ المثاؿ قائمة بيذه األماكف وىي

 محطات السكؾ الحديدية ومكاتب شركات المالحة البرية والبحرية -
 مؤسسات النقؿ الجوي ووكاالت السريع التي تكفؿ بإرساؿ وسائؿ النقؿ وتسميـ الطرود -
 وكالء الصبر والوكالء لدى الجمارؾ والوكالء المستغميف لمستودعات الجمركية  -

 42.والمخازف المؤقتة

 

 حجز الوثائق 

أما فيما يخص حجز الوثائؽ في إطار التحقيؽ الجمركي فإنو يختمؼ عمى إجراء 
مف ؽ،ج ألعواف 48/04الحجز مف طبيعة أو مف حيث الغرض منو، وىو ما تخولو ـ

                                                           
.12، ص 2012زعرور أحمد، دلٌل العون الجمركً فً المنازعات  الجمركٌة، المدٌرٌة العامة للجمارك، مدٌرٌة التكوٌن، الجزائر،- 

42
  



 
 

34 
 

المؤىميف بنقؿ الوثائؽ إلى مكاتب المحققيف وحجزىا، حتى يتسنى ليـ استغالؿ 43الجمارؾ 
رجاعيا إلى أصحابيا بعد االنجاز وىذا ما جعؿ المشرع يحرص  المعمومات التي تضمنتيا وا 

 .أف يتـ ىذا الحجز مقابؿ سند إبراء

  سمطات أعوان الجمارك اتجاه األشخاص–ب 

 يمكف حصر ىذه السمطة في حؽ سماع األشخاص وفؽ تفتيش المنازؿ

 حق سماع األشخاص 

  مف ؽ، ج أف محاضر المعاينة تثبت صحة االعترافات245/02نصت ـ 

 ؽ،ج مما يوحي 213 والتصريحات المسجمة فييا ما لـ يثبت العكس، مع مراعاة أحكاـ ـ 
بأف محرري محاضر المعاينة ليـ حؽ سماع األشخاص في إطار إجراء التحقيؽ الجمركي و 

 .44بالتالي ال يوجزتوقيؼ األشخاص لمنظر

 حق تفتيش المنازل 

يعتبر التفتيش إجراء خطير لمساسو بالحريات الشخصية لممواطنيف وحرمة مساكنيـ إذ 
ال تفتيش إال بمقتضى القانوف وفي :" أنو45 منو 4 و 3 مف الدستور في الفقرة 40جاء في ـ

 ".ال يكوف إال بأمر مكتوب صادر عف السمطة القضائية المختصة:" وأنو"إطار احترامو

   وعميو فإف المؤىميف التفتيش في إطار إجراء التحقيؽ الجمركي المخوؿ ألعواف 
الجمارؾ المؤىميف مف طرؼ المدير العاـ لمجمارؾ ىو البحث عف الغش عند االقتضاء فإنو 

                                                           

. مف قانوف الجمارؾ4 فقرة 48المادة- 43 
مذكرة ماجيستير، جامعة باتنة، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية،قسـ  حسيبة بميؿ، المتابعة الجزائية في المواد الجمركية،-44

. 77 ص 2012الحقوؽ ،
.2016 مارس 07 الصادر فً 14، المتضمن التعدٌل الدستوري، ج ر ج ج ، رقم 2016 مارس  06 المؤرخ فً 16/01قانون رقم -

45
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إذا كاف الحجز والتحقيؽ ىو الطريقاف الطبيعياف لمبحث عف الجرائـ الجمركية فإنيما ليس 
 .ؽ،ج258كؿ الطرؽ كما تبيف ذلكـ 

 وسائل اإلثبات الغير جمركية: الفرع الثاني

لـ يكتفي المشرع الجزائري في إثبات الجرائـ الجمركية بالطرؽ الخاصة لإلثبات 
الرغـ  المنصوص عمييا في ؽ،ج و المتمثمة في محضري الحجز والمعاينة الجمركييف عمى 

 46.مف كونيا أكثر الوسائؿ انسجاما مع طبيعة الجريمة الجمركية

 ؽ،ج بما فييا التقارير258إذا جاز إثبات الجرائـ بجميع الطرؽ القانونية المقررة في ـ 

ف كانت مقدمة أو معدة مف طرؼ سمطات دوؿ   والخبرة وكؿ الوثائؽ األخرى حتى وا 
ف لـ يتـ أي حجز وأف  أجنبية  كذا وسائؿ اإلثبات المعدة عمى دعائـ الكترونية، حتى وا 

 مف 33 التي تـ التصريح بيا لـ تكف محال ألي مالحظة خالؿ الفحص والمادة 47البضائع
 المتعمؽ بالتيريب التي نصت صراحة عمى استعماؿ طرؽ التحري الخاصة 05/06األمر 

 48الواردة في ؽ،ج وفيما يمي سنعرض إثبات الجرائـ الجمركية بواسطة قواعد القانوف العاـ
المعمومات الصادرة عف  (ثانيا)الخبرة  (أوال)محاضر القانوف العاـ : عمى لنحو التالي

 .(ثالثا )السمطات األجنبية 

 محاضر القانون العام : أوال

نظـ المشرع الجزائري صراحة األحكاـ المتعمقة بالمحاضر المثبتة لمجرائـ في المواد 
 مف ؽ، إ ،ج بالنسبة لممحاضر المحررة مف طرؼ الضبطية القضائية 218 إلى 214مف 

                                                           
 ال يتمتعوف بصفة يرجع سبب عدـ تمكيف أعواف الجمارؾ مف استعماؿ التوقيؼ لمنظر في أنيـ وميما كانت رتبيـ -46

.  الضبطية القضائية
47

  .1992 جانفً 22، الصادر فً 21 المحدد لقائمة البضائع الخاضعة للرسوم المرتفعة، الصادر ب  ج ر، رقم 22/01/1992قرار مؤرخ فً -  
48

العربً شحط عبد القادر ونبٌل صقر، االثبات فً المواد الجزائٌة على ضوء الفقه والقضاء، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزٌع، عٌن مٌلة، -  

  .67، ص2006الجزائر، 
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 مف نفس القانوف بالنسبة لممحاضر المحددة مف قبؿ قاضي 174 إلى 66وفي المواد مف 
 .49التحقيؽ

 محاضر الضبطية القضائية (أ 

يناط لضباط الشرطة القضائية البحث والتحري عف الجرائـ أي كاف نوعيا وجمع 
األدلة بشأنيا والبحث عف مرتكبييا ما داـ لـ يبدأ فييا تحقيؽ قضائي، وىو ما يطمؽ عميو 

بمرحمة جمع االستدالالت كما أوجب القانوف كؿ ضباط الشرطة القضائية مف إرساؿ 
المحاضر التي يتـ تحريرىا إلى وكيؿ الجميورية وكذا جميع المستندات والوثائؽ المتعمقة بيا 

 .واألشياء المضبوطة

 محاضر التحقيق االبتدائي (ب 

يقـو قاضي التحقيؽ باتخاذ جميع إجراءات التحقيؽ التي يراد بيا ضرورية لمكشؼ 
عف الحقيقة وذلؾ بالتحري عف أدلة االتياـ وأدلة التفي، عمى أف تحرر ىذه اإلجراءات 

بمحضر التحقيؽ ويصؿ إليو ممؼ الدعوى المثار بمناسبة ارتكاب الجريمة إما عف طريؽ 
إلجراء التحقيؽ المقدـ إليو مف النيابة العامة أو عف طريؽ شكوى 50الطمب االفتتاحي 

 51.مصحوبة بإدعاء مدني

 الخبرة : ثــــــــــــــــــــانيا

تعرؼ الخبرة القضائية بأنيا إبداء رأي فني مف شخص مختص بشأف واقعة ذات 
أىمية في الدعوى الجزائية، وعادة ما يتـ المجوء إلييا في المسائؿ الفنية أو العممية التي ال 

                                                           

.330،ص2008عبد اهلل أوىايبية، شرح قانوف اإلجراءات الجزائية،التحرير والتحقيؽ،دط، دار ىومة،الجزائر،- 49 
ال يجوز لقاضي التحقيؽ أف يجري تحقيؽ إال بموجب طمب مف وكيؿ :" مف ؽ، إ،ج عمى ما يمي67تنص المادة-50

". الجميورية إلجراء تحقيؽ حتى لو كاف ذلؾ بصدد جناية أو جنحة متمبس بيا
يجوز لكؿ شخص متضرر مف جناية أو جنحة أف يدعي مدنيا بأف يقدـ :"  مف ؽ،إ،ج عمى ما يمي74تنص المادة -51

". شكوى أماـ قاضي التحقيؽ المختص
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يستطيع القاضي إبداء الرأي فييا مما يتطمب منو االستعانة بذوي لخبرة وقد أجاز ؽ، إ ج 
 مف 156 إلى 143 منو و نظـ أحكاميا في المواد مف 219لمقاضي المجوء إلييا بموجب ـ

 منو التي أجازت إثبات 258 بموجب ـ 17/04باإلضافة إلى قانوف الجمارؾ رقـ 52ؽ، إ،ج
الجرائـ الجمركية ومتابعتيا بجميع الطرؽ القانونية بما فييا الخبرة الجمركية إلثبات ىذه 

الجرائـ الجمركية والتي تزايدت وتعاظمت أىميتيا بسبب تقدـ العمـو في كافة المجاالت ما 
 .جعؿ لجوء القضاة إلييا لحؿ القضايا التي تتطمب دراية فنية ضرورية حتمية

 المعمومات والمستندات الصادرة عن السمطة األجنبية: ثالثا

 إلى المنظمة العالمية لمجمارؾ والتي مف مياميا 198853انضمت الجزائر سنة 
تشجيع التعاوف بيف اإلدارات الجمركية لمدوؿ األطراؼ وتقديـ المساعدة ليا في إطار التشريع 
الجمركي مف خالؿ تطوير أساليب مكافحة التيريب والغش الجمركييف وتجسيدا ليذا التعاوف 

الجمركي أبرمت الجزائر العديد مف االتفاقيات مع بعض الدوؿ التي تريدىا بيا مصالح 
اقتصادية مشتركة وقد ركزت مجمؿ ىذه االتفاقيات عمى مجاؿ التعاوف اإلداري في المجاؿ 

الجمركي مف أجؿ مكافحة الجرائـ الجمركية بحيث تضمنت جممة مف اإلجراءات تتعمؽ 
بتبادؿ المعمومات والمستندات التي مف شأنيا تقديـ المساعدة لكشؼ العمميات الغير شرعية 

يرخص إلدارة الجمارؾ شريطة المعاممة :"  ؽ،ج أنو48 مف ـ 05حيث جاء في الفقرة 
 بكؿ المعمومات والشيادات التي 54بالمثاؿ أنت تزود السمطات المؤىمة في البمداف األجنبية

 "مف شأنيا أف تثبت خرؽ القوانيف واألنظمة المطبقة عند دخوليا إقميميا أو الخروج منو

                                                           
 ،المحدد لشروط التسجيؿ في قوائـ الخبراء القضائييف ،كما 10/10/1995 المؤرخ في 95/310المرسـو التنفيذي رقـ -52

 .15/10/1995 ،صادر في 60يحدد حقوقيـ وواجباتيـ ،ج ر ،عدد 
 المتضمف انضماـ الجزائر التفاقية الدولية لمتعاوف اإلداري 1998 أفريؿ 19 المؤرخ في 88/86مرسـو تنفيذي رقـ -53

. 1988 أفريؿ 20 الصادر في 16المتبادؿ قصد تدارؾ المخالفات الجمركية والبحث عنيا وقمعيا ،ج ر،عدد 
ىي الجيات الرسمية في البمداف األجنبية كمصالح الجمارؾ والشرطة التابعة لوزارات : سمطاف البمداف األجنبية المؤىمة-54

. 166أحسف بوسقيعة ،المنازعات الجمركية، المرجع السابؽ،ص : الخارجية والعدؿ الداخمية، ينظر في ىذا الشأف
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 تقدير حجية وسائل اإلثبات في الجرائم الجمركية: المطمب الثاني

 أنو يجوز إثبات الجرائـ الجمركية بكافة 55إف القاعدة العامة في اإلثبات الجزائي
 ؽ، إ،ج وباعتبار أف المتيـ يتسـ باالزدواجية في وسائؿ، وعمى 213الطرؽ عمال بالمادة 

الرغـ مف أف المشرع قد أجاز إثبات في حجية ىذه الوسائؿ،وعمى الرغـ مف أف المشرع قد 
أجاز إثبات الجرائـ الجمركية بكافة الطرؽ القانونية إال أنو حدد سمفا األدلة التي يستسقي 

منيا القاضي قناعتو القيمة االثباتية لكؿ دليؿ منو وجعؿ السمطة تتأرجح بيف التقييد 
تقدير حجية وسائؿ اإلثبات  (الفرع األوؿ )واإلطالؽ وترتيب حجية وسائؿ اإلثبات الجمركية 

 .(الفرع الثاني )الغير جمركية

 

 

 تقدير حجية وسائل اإلثبات الجمركية: الفرع األول

يتـ إثبات الجرائـ الجمركية بواسطة المحاضر الجمركية باعتبارىا أكثر الوسائؿ 
انسجاما مع طبيعة الجريمة الجمركية غير أف المشرع لـ يمنحيا نفس القيمة االثباتية حيث 

جعؿ بعض المحاضر الجمركية تتمتع بالحجية الكاممة إلى غاية الطعف في صحتيا بالتزوير 
 .إلى غاية إثبات عكس ما ورد فييا (ثانيا )ومحاضر جمركية ذات حجية نسبية  (أوال)

 المحاضر الجمركية ذات الحجية الكاممة إلثبات الجرائم الجمركية: أوال

تبقى المحاضر الجمركية المحررة مف طرؼ :"  مف ؽ،ج عمى أنو254/1تنص ـ
 ؽ،ج صحيحة 241عونيف محمفيف عمى األقؿ مف بيف الضباط واألعواف المذكوريف في ـ 

                                                           
.59، ص2009، 3نصر الدٌن مروك، محاضرات فً االثبات الجنائً، الجزء األول، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزائر، ط- 
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ما لـ يطعف فييا بالتزوير المعاينات المادية الناتجة عف استعماؿ حواسيـ أو بواسطة وسائؿ 
 .مادية مف شأنيا السماح بالتحقؽ مف صحتيا

وسواء كانت محاضر حجز أو محاضر معاينة أوقؼ المشرع تمتعيا بالحجية الكاممة في 
 :إثبات المخالفة الجمركية عمى توافر شرطيف وىما

  1 الفقرة 241أف تكوف محررة مف قبؿ عونيف اثنيف عمى األقؿ المشار إلييـ في ـ ،
ال فقدت حجيتيا الكاممة لتصبح مجرد  وتتضمف ىذه المحاضر معاينات مادية وا 

 .56استدالالت
  وتعرؼ المعاينات المادية بأنيا تمؾ المالحظات المباشرة التي سيحمميا أعواف

 .الجمارؾ اعتمادا عمى حواسيـ والتي ال تطمب ميارة خاصة إلجرائيا مف صحتيا
  ونستخمص مما سبؽ أنو حتى يتمتع المحضر الجمركي بقوة ثبوتية مطمقة يجب أف

يتوافر عمى شروط محددة يمكف تمخصييا في إلزامية تحرير ىذه األخيرة مف قبؿ 
 مف ؽ،ج أف 48 و 252 و 241عونيف عمى األقؿ والمذكوريف بنص المواد 

تتضمف نقؿ معاينات مادية باستعماؿ الحواس ال عف طريؽ معاينات تقنية تتطمب 
 . ؽ،ج252 و242ميارات خاصة وأف تحرر وفؽ الشكميات في ـ 

بمركز الحدود  (ب،ـ) ضبط أعواف الجمارؾ المدعى عميو الطاعف17/03/1993بتاريخ 
الذي كاف قادما مف المغرب عمى متف سيارة تبيف أعواف الجمارؾ وجود تحوير عمى رقـ 

الييكؿ، األمر الذي جعميـ يعرضونيا عمى ميندس مناجـ الذي أكد في خبرتو أف أرقاـ قيد 
السيارة غير مطابقة لنوعيا، فيما أنكر المدعى عميو أف يكوف قد زور سيارتو طالبا بإجراء 
خبرة أخرى فمـ يستجب إلى طمبو أماـ محكمة القرارات التي قضت بإدانتو بجنحة التيريب 
والتزوير واستعماؿ المزور واستعماؿ مركبة ذات رقـ غير مطابؽ والمعاقب عمييا ب المادة 

 . مف قانوف المرور42/3 مف ؽ، ج والمادة 324
                                                           

. 442 ص2014، الجزائر، 1جماؿ سايس، المنازعات الجمركية في االجتياد القضائي الجزائري ،منشورات كميؾ، ط -56
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ثر استئناؼ المتيـ أصدر مجمس قضاء تممساف قرار 24/01/1994وبتاريخ   وا 
 يقضي بتعييف خبير قضائي لفحص السيارة و تضمنت نتائج خبرتو في أف أرقاـ 57تمييدي

ىيكؿ السيارة مطابقة لنوعيا وأنو ال يوجد بيا أي تزوير فأصدر المجمس بناءا عمى ذلؾ قرار 
 يقضي ببراءة المتيـ و إرجاع السيارة محؿ المتابعة إلى صاحبيا، وىو 20/03/1995في 

القرار الذي رفعت فيو إدارة الجمارؾ طعف بالنقض معتمدة عمى وجو وحيد مأخوذ مف أحكاـ 
 ؽ،ج باعتبار أف المخالفة قد تمت معاينتيا بمحضر حجز لو قوة اثباتية 254المادة 

 .بخصوص المعاينات التي تضمنتيا السيما فيما تتعمؽ بكوف ىيكؿ السيارة مزورا

 ؽ،ج تنص أف 254إذا كانت المادة :فكاف جواب المحكمة العميا عمى النحو التالي
المحاضر الجمركية المحررة مف قبؿ أكثر مف عونيف مف أعواف الجمارؾ تثبت صحة 

المعاينات المادية التي تنقميا ما لـ يطعف فييا بالتزوير و أف المعاينات المادية التي يقصدىا 
المشرع تمؾ الناتجة عف المالحظات المباشرة التي سجميا أعواف الجمارؾ اعتمادا عمى 

 .حواسيـ ولـ تتطمب ميارة خاصة إلجرائيا

حيث أف دعوى الحاؿ تتعمؽ بتزوير ىيكؿ السيارة وىي مسألة فنية تتطمب معاينتيا 
خاصة ويفقدىا أعواف الجمارؾ مما جعؿ إدارة الجمارؾ ال تمجأ لميندس المناجـ إلثبات قياـ 

التزوير، فيما لجأ المجمس بطمب المدعى عميو في الطعف في إجراء الخبرة، وقد خمص 
 .الخبير في تقريره أف السيارة لـ يطرأ عمييا أي تغيير

وبناءا عمى ىذا فإف ما نقمو محضر الحجز في ىذه القضية ال يعد مجرد استنتاجات 
ال تمـز القضاة بأي حاؿ مف األحواؿ ونستخمص مما سبؽ أنو حتى يتمتع المحضر 

الجمركي بقوة ثبوتية مطمقة يجب أف يتوافر عمى شروط محددة يمكف تمخيصيا في إلزامية 
  241تحرير ىذه األخيرة مف قبؿ عونيف عمى األقؿ والمذكوريف بنص المواد 

                                                           

.227،ص 1 ،العدد 1998 ،المجمة القضائية ،143802 ممؼ رقـ 20/03/1995ـ،قرار  غ ،ج،- 57 
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 مف ؽ،ج، وأف تتضمف نقؿ تقنية معاينات مادية باستعماؿ الحواس ال عف 48 و 252و 
 252 و 242طريؽ معاينات تقنية تتطمب ميارات خاصة وأف تحرر وفقا الشكميات قي ـ 

 58. ؽ،ج

 المحاضر الجمركية ذات الحجية النسبية إلثبات الجرائم الجمركية: ثـــــــــــــــــــــانيا

 ؽ،ج إلى حاالت تضيؽ فييا القوة الثبوتية 254 مف نص ـ3و2تشير الفقرة 
 :لممحضر الجمركي وتتمثؿ عموما في

 االعترافات والتصريحات المسجمة في محاضر المعاينة. 
 59المحاضر المحررة مف طرؼ عوف واحد. 

حيث تفقد ىذه المحاضر القوة االثباتية المطمقة لتصبح نسبية، وتبقى صحيحة إلى أف يثبت 
عكسيا سواء تعمؽ األمر بالمعاينات المادية أو باالعترافات والتصريحات وكذا طرؽ إثبات 
العكس إلعادتيا أما بخصوص االعترافات والتصريحات إثبات العكس فسنتناوليا بشيء مف 

 :التفصيؿ فيما يمي

  االعترافات والتصريحات–أ 

تعد االعترافات والتصريحات المسجمة مف طرؼ أعواف الجمارؾ في إطار محضر 
المعاينة ،مف قبيؿ االعتراؼ خارج إطار المحكمة وبالتالي كاف مف المفترض أف يخضع 

ألحكاـ القانوف الجنائي العاـ ولمسمطة التقديرية لمقاضي كغيره مف وسائؿ اإلثبات،غير أف 
المشرع الجمركي خرج مرة أخرى عف المألوؼ و خص المحاضر الجمركية بقوة اثباتية 
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ولكنيا نسبية، حيث تمـز القاضي األخذ بيا وتبقى صحيحة وموثوؽ بيا إلى غاية إثبات 
 .عكسيا

 طرق إثبات العكس . 2

تبقى االعترافات والتصريحات المسجمة في محضر المعاينة وكذا المحررة مف طرؼ 
عوف واحد صحيحة وموثوؽ بيا، حتى يتـ إثبات عكس ما ورد فييا، ويتـ إثبات العكس 

 :بطريقتيف

 وتتعمؽ بمراقبة 04 الفقرة 254فقد نص عمييا ؽ، الجمارؾ في ـ : أما الطريقة األولى
السجالت، حيث ال يمكف إثبات العكس إال بواسطة وثائؽ ويكوف تاريخيا األكيد سابؽ لتاريخ 

 60.التحقيؽ الذي قاـ بو

فتتعمؽ بالمحاضر المحررة مف طرؼ عوف واحد سواء تعمؽ األمر : أما الطريقة الثانية
 مف 216بالمعاينات المادية، أو االعترافات والتصريحات ويتـ إثبات العكس وفقا لممادة 

في األحواؿ التي يخوؿ القانوف فييا بنص خاص لضباط :" ؽ،إ،ج التي تنص عمى أنو
الشرطة القضائية أو أعوانيـ أو لمموظفيف وأعوانيـ الموكمة إلييـ بعض مياـ الضبط 

 61.القضائي سمطة إثبات جنح في محاضر أو تقارير تكوف بالكتابة أو شيادة الشيود

 تقدير حجية وسائل اإلثبات الجمركية: الفرع الثاني

إف وسائؿ اإلثبات الجمركية المنصوص عمييا ويجيزىا ؽ،إ،ج يسترجع فييا القاضي 
ويبني قراره بناءا عمى اقتناعو الذاتي مف األدلة المقدمة لو في 62الجزائري سمطتو التقديرية 

معرض المرافعات والتي حصمت فييا المناقشة خالفا لممحاضر المحررة وفقا لمتشريع 
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43 
 

الجمركي التي تكوف فيو سمطتو التقديرية شبو منعدمة ىذا مف جية ومف جية أخرى معرفة 
 .مدى حجية الوثائؽ األجنبية في إثبات الجريمة الجمركية كجريمة عابرة لمحدود

 منو إثبات الجرائـ الجمركية بوسائؿ اإلثبات المنصوص 258أجاز ؽ،ج بموجب ـ : أوال
عمييا في ؽ،إ،ج و لكنو لـ يمنحيا نفس القوة االثباتية التي تتمتع بيا المحاضر الجمركية 
المحررة بمناسبة إثبات الجرائـ الجمركية ففي حيف تتمتع المحاضر الجمركية بقوة اثباتية 

خاصة ال يمكف دحضيا إال بالطعف في صحتيا بالتزوير أو بتقديـ الدليؿ العكسي عمى ما 
ال أف تكوف مجرد  ورد فييا،نجد أف  محاضر القانوف العاـ المثبتة لمجرائـ الجمركية ال تعد وا 

 مف ؽ،إ،ج التي 215استدالالت تخضع مف حيث المبدأ لمسمطة التقديرية لمقاضي بالمادة 
ال تعتبر المحاضر والتقارير المثبتة لمجنايات والجنح إال مجرد استدالالت ما لـ :"جاء فييا

 ".ينص القانوف عمى خالؼ ذلؾ

 : ثــــــــــــــانيا

 تعتبر الخبرة طريؽ مف طرؽ اإلثبات، يتـ المجوء إلييا عادة عند الكشؼ عف دليؿ 
 .منو219أو تعزيز أدلة قائمة أجاز ؽ، إ،ج لجوء القاضي إليو بموجب ـ 

 :ثــــــــــــــــالثا 

التي يجيز المشرع الجمركي المجوء إلييا كطريؽ مف الطرؽ 63تعتبر الوثائؽ األجنبية 
القانونية إلثبات الجرائـ أدلة إثبات تخضع لسمطة التقديرية لمقاضي والتي شأنيا شأف أدلة 

اإلثبات الجزائية األخرى والتي تستعمؿ إلثبات الجرائـ والسبب في كوف ىذه الوثائؽ ال 
تحتوي عمى شروط الحجية الكاممة إلى غاية الطعف فييا بالتزوير في أنيا ال تعتبر إال مجرد 
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مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل وفً إطار االتفاقٌة الثنائٌة ٌمكن للسلطات :"  على ما ٌل05/06ً من األمر 37نصت المادة- 
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استدالالت وبالتالي ال يصوغ لمقاضي أف يبني قراره إال عمى األدلة المقدمة لو في معرض 
 .المرافعات والتي حصمت المناقشة فييا حضوريا أمامو

 : خالصة الفصل

نستخمص أف الجريمة الجمركية مف أكثر الجرائـ انتشارا في ىذا العصر نظرا لمتطور 
االقتصادي ،ومف اىتمامات القانوف الجمركي في القانوف العاـ مف حيث الركف المادي 

والركف الشرعي لكف ىناؾ اختالؼ بينيما فيما يخص الركف المعنوي الذي لو طابع خاص 
في الجريمة الجمركية، ولمجريمة الجمركية عدة أنواع نذكر منيا جريمة التيريب 

الجمركي،والتي تعد األكثر انتشارا في السنوات األخيرة بالنظر إلى األشخاص الذيف يمارسوف 
ىذه المينة و بالنظر إلى طبيعة البضائع الميربة،وما تذره مف ربح خاصة في الوسط 

 .الشباني مثؿ المخدرات والسجائر باإلضافة إلى ما يشكمو خطر تيريب األسمحة

تسعى إدارة الجمارؾ جاىدة إلى محاربة ىذه الجرائـ بشتى الطرؽ، كما أف إثبات 
الجرائـ الجمركية يختمؼ عف الجرائـ في المنازعات الجزائية،ولذلؾ نجد أف المشرع أعفى 

دارة الجمارؾ مف عبء اإلثبات وجعمو في أسوء األحواؿ عمى عاتؽ  النيابة العامة وا 
 .المخالؼ

تمعب المحاضر الجمركية دورا كبيرا في إثبات الجرائـ الجمركية وكما يمكف أف نثبتيا 
 .بالطرؽ العادية وحتى باالستناد إلى المعمومات والمستندات الصادرة عف السمطات األجنبية

إف الجريمة الجمركية ليا خصائصيا التي تجعميا تختمؼ عف الخصائص الموجودة 
في الجريمة الجمركية العامة حيث أنو تـ التوسع في تحديد الركف المادي ليا وتحديد أىـ 

عنصر في ىذا الركف وىو محؿ الجريمة والتضييؽ مف نطاؽ الشروع في الجريمة و كذا مف 
 .حيث عبء اإلثبات الذي يقع عمى عاتؽ المخالؼ
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إف قمع الجريمة بصفة عامة ميمة تضطمع بيا تركيبة المجتمع عامة لذلؾ ال يمكف 
حصرىا في أجيزة الدولة غير أف تنظيـ آليات القمع وطرقو ال بد أف يكوف محدد المعالـ 
ويخضع لرقابة السمطة والحاكمة حتى ال يتخذ مجريات أخرى يمكف أف تناقض المبادئ  

 .التي يقـو عمييا التنظيـ واألىداؼ التي يصبوا إلى تحقيقيا

تعددت وسائؿ مكافحة الجريمة باختالؼ نمطيا وطرؽ معالجتيا حيث أف ضرورة 
ما يحقؽ  مالئمة الوسيمة المستعممة في كؼ األذى الناتج عف الفعؿ الغير مشروع ىو

إال أف التطور مناىج البحث في ‘النجاعة بالرغـ مف االحتفاظ بالعقوبات كوسيمة لمردع 
 . الطرؽ البديمة لمعقوبة التي تحقؽ أحسف النتائج مجاؿ مكافحة الجريمة يكشؼ عف

تعد الجرائـ الجمركية مف بيف الجرائـ التي عرفتيا المجتمعات مف القدـ وحاولت بكافة 
ف العقوبات التي نصت أالوسائؿ ردعيا أو عمى األقؿ الحد مف انتشارىا عمى الرغـ مف 

عمييا التشريعات الجمركية تراوحت بيف التخفيؼ والتشديد إال أف معظميا اتسمت بالشدة 
 .عمى أساس أف ىذا يحقؽ الحد مف انتشار الجرائـ الجمركية

وسنتطرؽ مف خالؿ عناويف ىذا الفصؿ إلى دراسة كيفية ضبط الجريمة الجمركية 
 ومف تـ نوضح طرؽ الحكـ في القضايا الجمركية وكذا الجزاءات المقررة (المبحث األوؿ)

 .(المبحث الثاني)ليا
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 ضبط الجريمة الجمركية: المبحث األول

يترتب عمى معاينة الجرائـ الجمركية إحالة مرتكبييا عمى القضاء قصد محاكمتيـ 
وفؽ الجمارؾ حيث أف المتابعة القضائية ىي المآؿ الطبيعي ألي جريمة جمركية قصد تقرير 

العقوبات والجزاءات عمى مرتكبييا ووقاية المجتمع مف اإلجراـ وسيتبيف لنا ذلؾ مف خالؿ 
 دراسة إجراءات تحريؾ الدعوى العمومية والجبايئة في الجرائـ الجمركية

 (المطمب الثاني)وأسباب انقضاء كؿ مف الدعوتيف في الجرائـ الجمركية (المطمب األوؿ) 

 إجراءات تحريك الدعوى العمومية الجبائية في الجرائم الجمركية: المطمب األول

إف طبيعة الحقوؽ التي تصيبيا الجرائـ الجمركية وتعدد المصالح المعتدى عمييا 
جعمت المشرع يخضع اختصاص النظر في المنازعات الجمركة الجزائية إلى نظاميف نظاـ 

حدده التشريع الجمركي ونظاـ منصوص عميو في األفعاؿ التي ترتكب بالمخالفة لقواعد 
التشريع الجمركي وتعدد المصالح المعتدى عمييا ومف ثـ تعدد الحقوؽ الواجب حمايتيا مما 

تقيميا النيابة العامة والدعوى  (الفرع األوؿ)يستمـز أف ينشأ عنيا دعوييف ،الدعوى العمومية 
 مف 165التي ترفعيا إدارة الجمارؾ أماـ القضاء الجزائي وفقا لممادة  (الفرع الثاني)الجبائية 
 98/10.64ؽ، ج

 

 

 

 

 
                                                           

.80حسيبة بميؿ، المتابعة الجزائية في المواد الجمركية، المرجع السابؽ، ص--  64  
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 اجراءات تحريك الدعوى العمومية في الجرائم الجمركية: الفرع األول

طرفيا عمى القضاء الجنائي :" يعرؼ تحريؾ الدعوى العمومية بصفة عامة بأنو
لمفصؿ في مدى حؽ الدولة في توقيع الجزاء عمى مخالفة ؽ،العقوبات أو القوانيف المكممة 65

لو، وتحريؾ الدعوى العمومية ىو البدء في أوؿ إجراء مف اجراءاتيا بتقديـ طمب مف النيابة 
 66. مف ؽ،إ،ج29العامة إلى قاضي التحقيؽ حسب نص ـ 

وعميو فإف ممارسة الدعوى العمومية المثارة أماـ الجيات القضائية بمناسبة ارتكاب 
ثـ  (أوال)الجريمة لجمركية تتطمب منا الوقوؼ عمى اجراءات مباشرة الدعوى العمومية 

 )طرؽ الطعف القضائي  (ثانيا)االختصاص بالنظر في الدعوى العمومية لمجرائـ الجمركية 
  (ثالثا

 إجراءات مباشرة الدعوى العمومية: أوال

يتـ مباشرة الدعوى العمومية أماـ الجيات القضائية في الجرائـ الجمركية عف طريؽ 
 :عدة طرؽ والتي تتمثؿ فيما يمي

 .التكميؼ بالحضور، إجراءات التمبس بالجريمة ، التحقيؽ القضائي

 التكميف بالحضور (أ 

 ىو الطريؽ األكثر استعماال في الجرائـ الجمركية، وفي غياب أي نص صريح في  -1
ؽ،الجمارؾ يبيف إجراءات التكميؼ بالحضور أماـ المحكمة التي تنظر في الجرائـ 

 الجمركية ،يتعيف الرجوع الى القواعد العامة المنصوص عمييا في ؽ، إ،ج 

                                                           

340عبد اهلل أوىابية، المرجع السابؽ، ص- 65 

.ا، ج، تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية باسـ المجتمع ولصالحو .مف ؽ 29تنص المادة - 66 
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 مف نفس القانوف بالنسبة 369 إلى 394وخصوصا أماـ محكمة الجنح، والى المواد مف 
 لمتكميؼ بالحضور أماـ محكمة المخالفات األولى تخضع لعقوبتيف الحبس

 والغرامة المنصوص عمييا في ؽ،،ع و التي يتجمى فييا الحؽ العاـ، عكس الثانية التي 
جبائية تتراوح ما بيف الغرامة الجمركية والمصادرة وتحصؿ بعد تحريؾ  عقوبتيا سوى جزاءات

 .الدعوى الجبائية

 مف 440والتكميؼ بالحضور يتـ أػماـ المحكمة مف طرؼ النيابة العامة وفقا لممادة 
يسمـ التكميؼ بالحضور بناءا عمى طمب النيابة العامة ومف كؿ :" ج التي جاء فييا.إ.ؽ 

ويتـ ذلؾ في شكؿ إخطار يحمؿ كؿ المعمومات المتعمقة ...."إدارة مرخص ليا قانونا بذلؾ
 :بالواقعة محؿ المتابعة، إذ يجب أف يشمؿ التكميؼ بالحضور عمى البيانات التالية

المحكمة التي رفع أماميا النزاع، ومكاف وزماف وتاريخ الجمسة ويجب أف يعيف فيو صفة 
 67.المتيـ والمسئوؿ المدني والشاىد

وىذا الطريؽ المتاح إلدارة الجمارؾ قصد تكميؼ المتيـ بالحضور أماـ محكمة 
 98/10 مف قانوف الجمارؾ 279الجنح، مف أجؿ مباشرة الدعوى العمومية طبقا لنص ـ 

يؤىؿ أعواف :"التي تخوؿ إلدارة الجمارؾ سمطة تحريؾ الدعوى العمومية مف خالؿ نصيا
الجمارؾ في المجاؿ الجمركي لمقياـ بجميع االستدعاءات واإلنذارات لتحقيؽ ففي القضايا 

 .68الجمركية

غير أنو ال يجوز إلدارة الجمارؾ تكميؼ المتيـ بالحضور طبقا لما تنص عميو ـ 
 مكرر مف ؽ، إ،ج كونيا تكميؼ المتيـ بالحضور طبقا لما تنص مكنيا مباشرة مف 337

 .تكميؼ لمتيـ أماـ المحكمة

                                                           

.113عقمية خرشي، خصوصية اإلثبات الجزائي الجمركي في التشريع الجزائري، المرجع السابؽ، ص-  67  
 68                            345ص ، المرجع السابؽ- 
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ويتـ تبميغو بالتكميؼ بالحضور بطمب مف النيابة لعامة، وفقا لإلجراءات المتبعة في 
 مكرر المستحدثة بموجب قانوف 279 منو وىو ما أكدتو المادة 69ؽ،اإلجراءات اإلدارية

 والتي جاء فييا تبمغ األحكاـ والقرارات القضائية في المجاؿ الجمركي طبقا 17/04الجمارؾ 
 .لمشكميات وفي األماكف المنصوص عمييا في ؽ، اإلجراءات اإلدارية والمدنية

 إجراءات التمبس بالجريمة - 2

نص القانوف صراحة عمى بعض الحاالت التي قد يضبط فييا مرتكب الغش الجمركي 
في حالة التمبس، وقيد أعواف الجمارؾ بضرورة احضار المتيـ فورا أماـ وكيؿ الجميورية مع 
مراعاة االجراءات القانونية، فإف مباشرة الدعوى العمومية بالجرائـ الجمركية يمكف أف تتـ وفقا 

يقدـ :"  مف ؽ، إ،ج التي تنص عمى أنو338إلجراءات التمبس المنصوص عمييا في ـ 
 الشخص المقبوض عميو في خدمة متمبس بيا والذي لـ يقدـ 59لممحكمة وفقا لممادة 

 ..."ضمانات كافية لمثولو مف جديد و المحاؿ عمى وكيؿ الجميورية إذا كاف قد قرر حبسو

بحيث لجأ المشرع الجزائري الى اتخاذ اجراءات أكثر صرامة بيدؼ الكشؼ عف 
لجرائـ الجمركية وتتبعيا وتوقيؼ مرتكبييا، حيث تـ إقصاء جرائـ التيريب مف تطبيؽ 

خضاعيا إلجراءات المطبقة عمى الجريمة المنظمة بموجب  اجراءات التمبس العادية عمييا وا 
تطبؽ عمى ألفعاؿ :"  المتعمؽ بمكافحة التيريب الذي جاء فييا أنو05/06 مف األمر 34ـ 

 مف ىذا األمر مف نفس القواعد االجرائية 15-14-13-12 -11 و 10المجرمة بالمواد 
 .المعموؿ بيا في مجاؿ الجريمة لمنظمة

                                                           
 21عدد. ج. ر.،المتضمف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية ج 2008فيفري 25 المؤرخ في 08/09 قانوف رقـ - 69

 .2008افريؿ 23الصادر في 
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وتجدر اإلشارة إلى أف المتيـ المحاؿ وفقا إلجراءات التمبس في الجرائـ الجمركية 
 25 و 1 مكرر 51 مكررو 51يستفيد مف كؿ الضمانات المقررة لصالحو بموجب ـ 

 .70 المتضمف ؽ، إ،ج 15/02المستحدثة بموجب األمر 

 التحقيق القضائي- 3

في ظؿ غياب نص صريح في التشريع الجمركي الجزائري يحدد اجراءات التحقيؽ 
القضائي في الجرائـ الجمركية، فإنو يتعيف الرجوع الى القواعد العامة الواردة في ؽ، إ،ج 

 منو، التي تنص 66التي تقضي بجواز المجوء الى اجراءات التحقيؽ القضائي طبقا لممادة 
التحقيؽ االبتدائي وجوبي في مواد الجنايات واختياري في مواد الجنح ما لـ يكف ثمة :" عمى 

 ".نصوص قانونية خاصة، كما يجوز إجراؤه في مواد المخالفات إذا طمبو وكيال لمجميورية 

 مف نص ىذه المادة نجد أف مباشرة التحقيؽ القضائي في 02وباستقراء نص الفقرة 
الجنح الجمركية يتواله قاضي التحقيؽ بناءا عمى طمب وكيؿ الجميورية وفقا لما نصت عميو 

 مف ؽ، إ،ج والتي تقيد قاضي التحقيؽ بضرورة حصولو عمى طمب بإجراء التحقيؽ 67ـ 
مف وكيؿ الجميورية، وبناءا عمى ما تقدـ فإنو يجوز المجوء الى التحقيؽ القضائي في الجرائـ 

 71.الجمركية

 

 ويجب اإلشارة إلى أف التحقيؽ في الجرائـ الجمركية التي تحمؿ وصؼ جناية 

 المتعمؽ 05/06والمتمثمة أساسا في الجنايات التيريب المنصوص عمييا في القانوف 
بمكافحة التيريب فإف التحقيؽ االبتدائي الذي يتـ بشأنيا يكوف وجوبي طبقا لمقتضيات فقرة 

                                                           
والمتضمف قانوف 1966جواف 08المؤرخ في 66\155، يعدؿ ويتمـ االمر2015المؤرخ في جويمية 02\15االمر- 70

 2015جويمية 23، الصادر في 1ج.اإلجراءات الجزائية 
.  104المرجع السابؽ، ص -أطروحة دكتوراه-مفتاح العيد، الجرائـ الجمركية في القانوف ا لجزائري-71
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ج وتطبيقا ليذه اإلجراءات فإف اختصاص قاضي التحقيؽ عندما , إ, مف ؽ660 مف ـ 01
يتعمؽ األمر بإجراءات التحقيؽ في جرائـ التحقيؽ عف جرائـ التيريب يمكف أف يمتد إلى 

 مف األمر المتعمؽ بمكافحة التيريب 34اختصاص محاكـ أخرى، طبقا لما نصت عمييـ 
 .السابؽ ذكرىا

وعند االنتياء مف التحقيؽ إذا توافرت جميع أدلة االتياـ بمخالفة أو جنحة جمركية 
ضد شخص معمـو سواء كاف حاضرا أو غائبا ،فإف قاضي التحقيؽ يصدر أمر باإلحالة 

 مف ؽ،إ،ج بإرساؿ الممؼ إلى وكيؿ الجميورية بعد أف يقـو الكاتب 162طبقا لنص ـ
 72. أياـ عمى األكثر10بترقيمو وعمى وكيؿ الجميورية تقديـ طمباتيخالؿ 

ويقـو وكيؿ الجميورية بتكميؼ المتيـ بالحضور في أقرب جمسة قادمة أماـ الجية 
القضائية المختصة مع مراعاة مواعيد الحضور ،أما إذا توافرت لدى قاضي التحقيؽ األدلة 
الكافية لالتياـ والتي يستدؿ منيا بأف الوقائع تحمؿ وصؼ جناية مف الجنايات المنصوص 

فإف قاضي التحقيؽ في ىذه الحالة ,  المتعمؽ بمكافحة التيريب05/06عمييا بمقتضى األمر 
يكوف ممزما بإرساؿ المستندات الى النائب العاـ لعرضيا عمى غرفة االتياـ كورقة ثانية 
لمتحقيؽ في الجرائـ التي تحمؿ وصؼ جناية، وعميو ماداـ ؽ، الجمارؾ قد سمح إلدارة 

 مكرر منو بالطعف في األحكاـ الجزائية، بما فييا تمؾ القاضية 280الجمارؾ طبقا لنص ـ 
بالبراءة فإنو يمكف إلدارة الجمارؾ الطعف في أوامر جيات التحقيؽ طبقا لما تقتضيو قواعد 

 .القانوف العاـ التي يجوز لمنيابة العامة الذعف فييا باالستئناؼ أو النقض 

 االختصاص بالنظر في الدعوى العمومية لمجرائم الجمركية: ثـــــــــــــــــــانيا

                                                           

.106المرجع السابؽ، ص- 72  
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يعتبر الختصاص في المجاؿ الجزائي مف النظاـ العاـ وال يجوز ألطراؼ الدعوى 
 (01)يكوف اختصاص نوعي 73االتفاؽ عمى مخالفتو وعميو فإف اختصاص القضاء الجزائي

 (.02 ) واختصاص محمي 

 االختصاص النوعي  (أ 

يعد االختصاص النوعي لممحاكـ تبعا لجسامة الجريمة التي حددىا المشرع عمى 
أساس العقوبة المقررة ليا فتختص بالجنايات محكمة الجنايات، أما الجنح فيي مف 

اختصاص محكمة الجنح والمخالفات مف اختصاص محكمة المخالفات، وعميو فإف الدعاوى 
العمومية المرفوعة مف إدارة الجمارؾ أماـ القضاء الجزائري تخضع لنفس قواعد االختصاص 
،فالجرائـ الجمركية يجب طرحيا أماـ القضاء الجزائري بتقسيماتيا الثالث وىذا ما صرحت 

تنظر الجيات التي تبث في القضايا :"  والتي جاء فييا98/10 مف ؽ،الجمارؾ 272بو ـ 
وتنظر  الجزائية في المخالفات الجمركية وكذا المسائؿ الجمركية المثارة عف طريؽ استثنائي،

أيضا في المخالفات الجمركية المقرونة أو التابعة أو المرتبطة بجنح مف اختصاص القانوف 
العاـ وىكذا ينعقد اختصاص قسـ الجنح عند ارتكاب الجنح الجمركية والتي تـ إحاالتيا إليو 
وفقا لمقواعد العامة مف إجراءات التمبس أو التكميؼ بالحضور أو أوامر صادرة عف قاضي 
التحقيؽ إذا تبيف أف الوقائع تشكؿ جنحة جمركية أو بناءا عمى قرار غرفة االتياـ في حالة 
إعادة تكييؼ الوقائع، كما ينعقد اختصاص قسـ المخالفات عند ارتكاب مخالفة جمركية أما 

التيرب الموصوفة بوصؼ جناية ،فإف األصؿ في اختصاص النظر فييا  بالنسبة لجرائـ
 74.ينعقد لمحكمة الجنايات المنعقدة وفقا لما ينص عميو ؽ،إ،ج 

 : االختصاص المحمي -2

                                                           

.71، ص2007طاىري حسيف، التنظيـ القضائي الجزائري، دار اليدى لمتوزيع والنشر، الجزائر - 73 
 .72،73المرجع السابؽ، ص - 74



 
 

54 
 

يتعيف معرفة المحاكـ المختصة إقميميا حيث تكتمؿ قواعد االختصاص والمشرع في 
مجاؿ تحديد االختصاص اإلقميمي ربط بيف المحكمة والمجاؿ الجغرافي الذي تمارس فيو 
سمطة الفصؿ في القضايا المرفوعة إلييا، والقاعدة العامة في االختصاص المحمي أف 

المحكمة المختصة محميا بالنظر في لجنح العامة ىي محؿ ارتكاب الجريمة أو محؿ إقامة 
المتيميف أو شركائيـ أو محؿ القبض عمييـ ولو كاف ىذا القبض قد وقع لسبب أخر، أما 
فيما يخص المخالفات فينعقد االختصاص المحمي لمنظر فييا لممحكمة التي ارتكبت في 

نطاؽ دائرتيا المخالفة أو المحكمة الموجودة في بمدة إقامة مرتكب المخالفة غير أف قانوف 
الجمارؾ تضمف نصا خاصا باالختصاص المحمي لمنظر في المخالفات والجنح الجمركية 

 مف ؽ، ج التي 274 مف ـ 01بموجب محضر الحجز أو المعاينة ويتعمؽ األمر بالفقرة 
لمختصة ىي المحكمة الواقع في دائرة اختصاصيا مكتب الجمارؾ 75إف المحكمة:"جاء فييا

األقرب إلى مكاف معاينة المخالفة عندما تنشأ الدعاوى عف مخالفات تمت معاينتيا في 
فإف المحكمة المختصة ىي المحكمة الواقعة في دائرة اختصاصيا مكتب , محضر معاينة

 ".الجمارؾ األقرب لمكاف المعاينة

    وبذلؾ يكوف ؽ، الجمارؾ وفقا لمنص السابؽ قد أعطى االختصاص المحمي لمنظر 
في الجرائـ الجمركية ومعاينتيا بمحضر حجز أو محضر معاينة لممحكمة الواقعة في دائرة 
اختصاصيا مكتب الجمارؾ األقرب الى مكاف المعاينة أو مكاف الحجز، أما في الدعاوى 

تطبؽ قواعد اختصاص القانوف العاـ »األخرى فإنو بحسب الفقرة األخيرة مف نفس المادة 
إف الدعاوى الناشئة عف الجرائـ التي ال تتـ معاينتيا عف »السارية عمى الدعاوى األخرى

 .طريؽ محضر الحجز أو المعاينة

       أما فيما يتعمؽ باالختصاص المحمي لمنظر في جرائـ التيريب الجمركي والعتبار 
إجراء كسائر اإلجراءات التي يتطمب مراعاتيا لمفصؿ في الدعوى العمومية، وما داـ أف 
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المشرع الجزائري نص عمى القواعد اإلجرائية المطبقة عمى الجريمة المنظمة، فإف 
االختصاص المحمي لممحاكـ التي تنظر فييا قد يمدد إلى اختصاص محاكـ أخرى، غير 
تمؾ المحاكـ المختصة أصال بموجب القواعد العامة المنصوص عمييا في ؽ،إ،ج وفقا لما 

 . منو329 مف المادة 05ىو مبيف في الفقرة 

 طرق لطعن القضائي : ثــــــــــــــــــالثا

  الطعف بكؿ الطرؽ في األحكاـ07/04 مكرر مف ؽ، الجمارؾ 280حسب ـ 

 والقرارات الصادرة عف جيات الحكـ التي تبث في المواد الجزائية، بما فييا تمؾ القاضية 
 76.بالبراءة

  االستئناف–أ 

إذا كاف الحكـ حضوريا لممتيـ الحؽ في رفع االستئناؼ في ميمة عشرة أياـ اعتبارا 
 . مف ؽ، إ،ج01 الفقرة 418مف يـو النطؽ بع ـ 

حيث أف ميمة االستئناؼ ال تسري اال عمى اعتبار مف تاريخ تبميغ الحكـ لمشخص أو 
ذا كانت المادة  ج قد أجازت االستئناؼ في كؿ .إ. مف  ؽ416لمموطف أو النيابة العامة، وا 

األحكاـ الصادرة في مواد الجنح تختمؼ عف االستئناؼ في مواد المخالفات فيي تختمؼ 
ثر تعديؿ ؽ، الجمارؾ بموجب القانوف   الذي 98/10بحسب طبيعة الغرامة الجمركية وا 

أصبح يجيز لمنيابة العامة ممارسة الدعوى الجبائية بالتبعية لمدعوى العمومية ،أي فييا إذا 
تغيبت إدارة الجمارؾ عف حضور جمسة المحاكمة، وتركت النيابة العامة تمثميا بتقديـ طمبات 

في الدعاوى الجبائية ففي مثؿ ىذه الحالة يجوز لمنيابة أف تستأنؼ الحكـ في الدعوتيف 
 .العمومية والجبائية
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  المعارضة. 2

ىو إجراء يمكف مف خاللو لممحكـو ضده بمقتضى حكـ غيابي أف يطمب إعادة 
النظر في القضية مف جديد وأماـ نفسالمحكمة التي أصدرت الحكـ ويكوف الطعف بالمعارضة 

 أياـ وقد تمدد الى شيريف إذا كاف الغائب يقيـ خارج التراب الوطني طبقا لنص ـ 10خالؿ 
 77 مف ؽ، إ،ج411

 مف ؽ، إ،ج التي تنص عمى الحكـ الصادر يصبح 409وىو ما نصت عميو ـ 
غيابيا كأف لـ يكف بالنسبة لجميع ما قضى بو إذا قدـ المتيـ معارضة في تنفيذه ،ويجوز أف 
تنحصر ىذه المعارضة فيما قضى بو الحكـ مف حقوؽ مدنية، حيث يترتب عمى المعارضة 
التي يرفعيا في الحكـ الغيابي الصادر في المجاؿ الجزائي بوجو عاـ، بما في ذلؾ الجرائـ 
الجمركيّة، اعتبار الحكـ كأف لـ يكف بالنسبة لكؿ ما قضى بو،كما يجوز أف تنحصر ىذه 

 .المعارضة فيما قضى بو الحكـ في الحقوؽ المدنية

 الطعن بالنقض. 3

ىو إجراء يتـ مف خاللو عرض ىذه األحكاـ عمى المحكمة العميا لمراجعتيا مف ناحية 
صحة االجراءات و قانونية النتائج التي انتيت الييا تمؾ األحكاـ فالمحكمة العميا ليست 

 محكمة لمفصؿ في الخصوصية بؿ جية ليا سمطة مراقبة صحة تطبيؽ القانوف

 . وتفسيره

والطعف فييا بالنقض إذا كانت حضورية بنفس الشروط واإلجراءات المعموؿ بيا في القواعد 
 مف نفس القانوف ولمنيابة العامة والمتيـ والطرؼ 498 و 497 و 495العامة، في مواده 

المدني الطعف بطريؽ النقض أماـ المحكمة العميا في ميمة ثمانية أياـ، أما بالنسبة لألحكاـ 
والقرارات القضائية الغيابية فإف الميمة المذكورة ال تسري اال مف اليـو الذي تكوف فيو 
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مف ؽ،إ،ج في 496 إضافة إلى لمادة 05الفقرة / 498المعارضة غير مقبولة طبقا ألحكاـ ـ 
فقرتيا األولى عمى عدـ جواز الطعف بيذا الطريؽ في األحكاـ الصادرة بالبراءة اال مف جانب 

 .النيابة العامة

 مكرر مف ؽ، الجمارؾ نصت عمى جواز طعف ادارة الجمارؾ في 280أما المادة 
األحكاـ والقرارات الجزائية بما فييا تمؾ القاضية بالبراءة ،بمعنى تمكيف ادارة الجمارؾ مف 

الحقوؽ المقررة أصال لمنيابة العامة عمى غرار ما سبؽ ذكره ىو امتياز أقره المشرع ال لشيء 
اال لكونيا مف المصالح الحساسة التي ال بد مف تمكينيا مف قدر واسع مف السمطات قصد 

 .تحقيؽ الصالح العاـ والحقوؽ الخاصة لممعنييف بمباشرتيا

 إجراءات تحريك الدعوى الجبائية في الجرائم الجمركية: الفرع الثاني

ىي الدعوى الثانية التي تنشأ عف الجريمة الجمركية، وتختص بالنظر فييا الجيات 
القضائية شأنيا في ذلؾ شأف الدعوى العمومية الناشئة عنيا، والمشرع الجمركي لـ يعرؼ 

دعوى المطالبة بالعقوبات المالية :"الدعوى الجبائية في حيف عرفتيا المحكمة العميا بأنيا
 78".الممثمة في الغرامة والمصادرة الجمركية

 بموجب الجمارؾ الممثمة في الغرامة والمصادرة الطبيعية المدنية عف 259وبتعديؿ ـ 
لدعوى الجمركية لممطالبة بالحقوؽ والرسـو الجمركية ومنو لـ تعد إدارة لجمارؾ طرفا مدنيا 
في القضايا الجمركية،وىو ما كاف لو أثر كبير عمى الدعوى الجبائية التي تمكف مف خالليا 
إدارة الجمارؾ مف تحصيؿ الغرامات الجمركية والجزاءات الجبائية وبذلؾ يكوف المشرع قد 

أحؿ الدعوى الجبائية محؿ الدعوى المدنية حيث أصبحت ذات طبيعة مختمفة وعميو يتطمب 
ومف ثـ االختصاص بالنظر في  (01)منا التطرؽ إلى إجراءات تحريؾ الدعوى الجبائية 

 (.02)الدعوى الجبائية 
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 إجراءات تحريك الدعوى الجبائية .1

بالنظر الى الطابع المختمط لمدعوى الجبائية والتي تجمع فييا كؿ مف خصائص 
الدعوييف العمومية والمدنية فإف تحريكيا يعد اختصاصا مشتركا تمارسو إدارة الجمارؾ 

  .(ب)والنيابة العامة بصفة تبعية (أ)بصفة أصمية 

  تحريك الدعوى الجبائية من طرف إدارة الجمارك–أ 

        بما أف إدارة الجمارؾ تضطمع بميمة تحصيؿ الحقوؽ والرسـو التي تفرضيا 
النصوص القانونية التي تتولى إدارة الجمارؾ تطبيقيا عند مخالفة مقتضيات التشريع 

كانت الدعوى الجبائية  الجمركي لصالح الخزينة العامة، وتطالب بتوقيع العقوبات الجبائية،
دعوى ذات طابع مختمط،يمكف مف خالليا الجمع بيف تسميط العقوبات واسترجاع حقوؽ 

يجعميا تجمع بف خصائص الدعوى المدنية وخصائص الدعوى العمومية  العامة، مما الخزينة
ىو ما جعؿ القضاء والفقو يعتبر أنيا دعوى استثنائية خاصة ال يمكف المجوء الييا اال في 

:"  عمى أنو98/10 مف ؽ 259الجرائـ الجمركية، وىو ما صرح بو لمشرع بموجب ـ 
 وتتـ مباشرة الدعوى 79"تمارس إدارة الجمارؾ الدعوى الجبائية لتطبيؽ الجزاءات الجبائية

الجبائية بصفة مستقمة عف الدعوى العمومية أو بالتبعية ليا وفي كمتا الحالتيف ينعقد حؽ 
تحريكيا وممارستيا إلدارة الجمارؾ باعتبار أف تحصيؿ حقوؽ الخزينة العامة بقمع كؿ ما 
مف شأنو أف يؤدي الى لتيرب مف دفع الحقوؽ والرسـو الجمركية المستحقة ىو الغاية التي 

فمتى وصؿ الى عمـ إدارة الجمارؾ أف فعال ما يشكؿ جريمة جمركية , تسعى الى تحقيقيا
سواء تعمؽ األمر بجنحة جمركية أو مخالفة جمركية يمكف ليا أف تتأسس تمقائيا لممطالبة 

 .بالجزاءات المالية لصالح الخزينة العامة

                                                           

.207عقيمة خرشي، خصوصية االثبات الجزائي الجمركي،المرجع السابؽ، ص-  79  



 
 

59 
 

وتجدر اإلشارة أف المشرع لـ يقرر لمخالفات الجمركية كعقوبات إال عمى الغرامات 
الجمركية والمصادرة مما يجعؿ إدارة الجمارؾ ىي المخولة الوحيدة دوف النيابة العامة التي ال 
 .يجوز ليا قطعا ممارسة الدعوى الجبائية نظرا إلى كوف الجزاءات المقررة ليا جبائية فحسب

  تحريك الدعوى الجبائية من طرف النيابة العامة–ب 

 لمنيابة العامة أف تمارس الدعوى 98/10مكرر مف ؽ، الجمارؾ 28080      أجازت المادة 
الجبائية بالتبعية لمدعوى العمومية وتكوف إدارة الجمارؾ طرفا تمقائيا في جميع الدعاوى التي 

 مف ذات القانوف التي جعمت اختصاص 259تحركيا النيابة العامة لصالحيا بخالؼ نص ـ 
غيرأف المشرع جعؿ تحريؾ , النيابة العامة ينحصر في تحريؾ الدعوى العمومية ومباشرتيا

الدعوى الجبائية اختصاص تبعي لمنيابة العامةبعد أف تحرؾ الدعوى العمومية، وىذا نظرا 
لطبيعة الجرائـ الجمركية مف جية وحؽ الخزينة العامة الذي يشكؿ حؽ المجتمعمف جية 

أخرى ومف ثـ يمكف لمنيابة العامة تحريؾ وممارسة الدعوى الجبائية بالتبعية لمدعوى العمومية 
"  ؽ،الجمارؾ الذي استعمؿ المشرع فييا مصطمح259وىذا ما يستفاد مف مضموف ـ

نما مباشرة "تمارس ما يفيد بأف دور النيابة العامة ال ينحصر عمى تحريؾ الدعوى الجبائية وا 
جميع إجراءاتيا بما في ذلؾ استعماؿ طرؽ الطعف ضد األحكاـ والقرارات المخالفة لمقانوف 
الجمركي، ويفترض ىذا الحؽ في مجاؿ الجنح الجمركية فقط دوف المخالفات الجمركية ألف 

 .دور لمنيابة العامة كما سبؽ الذكر ىذه األخيرة ليس فييا

غير أف اختصاص النيابة العامة ؼ تحريؾ الدعوى الجبائية يتوقؼ عمى شرطيف 
متالزميف ىما أف تكوف إدارة الجمارؾ غائبة عف جمسة المحاكمة فإذا حضرت سقط حؽ 

النيابة العامة،وأف تكوف الجريمة الجمركية المتابع مف أجميا المتيـ جنحة أو جناية ىذا بعد 
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 المتعمؽ بمكافحة التيريب وصؼ الجنح والجنايات عمى جرائـ 05/06أف أضفى األمر 
 81.التيريب

 االختصاص بالنظر في الدعوى الجبائية .2

ال بد مف اتباع قواعد االختصاص القضائي مف أجؿ الحصوؿ عمى المطالب بصفة 
عاـ لذا يجب عمى إدارة الجمارؾ أف تحرؾ الدعوى الجبائية وتطالب بالغرامات الجمركية 

قميميا  .أماـ الجية القضائية المختصة نوعا وا 

 االختصاص النوعي–أ 

 مف ؽ،ج واضحا في تحديد الجية القضائية المختصة نوعيا بالنظر 272   جاء نص ـ
تنظر الييئة القضائية التي تثبت في القضايا الجزائية :" في القضايا الجمركية حيث جاء فييا

والذي بناء عميو »في المخالفات الجمركية وكؿ المسائؿ الجمركية المثارة عف طريؽ استثنائي 
ينعقد االختصاص النوعي بالنظر في الدعاوى الجبائية الناجمة عف الجرائـ الجمركية عمى 

اختالؼ أنواعيا إلى الجيات القضائية التي تثبت في المسائؿ الجزائية عمى اختالؼ أقساميا 
 :ودرجاتيا عمى النحو التالي

 

 اختصاص القسم الجزائي 

لمفصؿ في الدعاوى الجبائية  (الجنح والمخالفات )    ينعقد اختصاص القسـ الجزائي 
التي تحركيا إدارة الجمارؾ أو النيابة العامة سواء بالتبعية لمدعوى العمومية أو مستقمة عمى 
اعتبار أف الدعوى الجبائية تحمؿ بعض سمات الدعوى المدنية ىو ما استقر عميو اجتياد 

أنو بالرجوع الى "المحكمة العميا في العديد مف قراراتيا حيث جاء في إحدى ىذه القرارات 
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القرار المطعوف فيو نجده صدر بتػأييد الحكـ المستأنؼ فيو وىو حكـ قضى بعدـ 
االختصاص النوعي لمنظر في دعوى الجمارؾ بدعوى أنو بعد الحكـ بالبراءة فإف المحكمة 
الجزائية تصبح غير مختصة نوعيا بالنظر في دعوى الجمارؾ وىو تسبيب مخالؼ صريح 

 في قوليا أف الدعوى الجبائية مستقمة عف الدعوى العمومية 259لقانوف الجمارؾ في المادة 
وأف النيابة العامة نفسيا قد تمارس الدعوى الجبائية بالتبعية لمدعوى العمومية ،كما أف المادة 

 مكرر مف نفس القانوف تجيز إلدارة الجمارؾ الطعف في كؿ أنواع األحكاـ والقرارات 280
 .بما فييا تمؾ التي قضت بالبراءة

 ومف ثـ فإف المحكمة الجزائية والغرؼ الجزائية تبقى مختصة بالنظر في دعوى 
الجمارؾ بقبوليا أو رفضيا إف كاف الحكـ أو القرار في الدعوى العمومية بالبراءة وىو ما 
يجعؿ القرار المطعوف فيو قد خالؼ القانوف فعال في تصريحو عندما قضى بتأييد الحكـ 

 82.المستأنؼ في قولو بعدـ االختصاص النوعي لمنظر في الدعوى الجبائية

 

 

 اختصاص محكمة الجنايات 

ينعقد اختصاص محكمة الجنايات بالنظر في الدعوى الجبائية المترتبة عف جنايات 
في ىذا  التيريب التي نص عمييا المشرع الجزائري في القانوف لمتعمؽ بمكافحة التيريب

الصدد وفي ظؿ توجو المشرع الجزائري نحو تجريد الدعوى الجبائية مف وصفيا المدني 
وتقريبيا مف الوصؼ الجزائي، فإف محكمة الجنايات يجوز ليا أف تنظر في الدعوى الجبائية 
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الناشئة عف جنايات التيريب والمتعمقة بالفصؿ في الطمب المقدـ مف طرؼ إدارة الجمارؾ 
شأف مصادرة البضائع الميربة والبضائع المستعممة إلخفاء التيريب ووسائؿ النقؿ أف وجدت 
شأنيا في ذلؾ شأف الدعوى العمومية الناجمة عف جنايات القانوف العاـ، ولكوف المصادرة 

ف كانت تشكؿ جزاء جمركيا يترتب عف ممارسة الدعوى الجبائية مف طرؼ إدارة الجمارؾ  وا 
ضمف مياميا مكافحة التيريب فيي في نفس الوقت ممف العقوبات التكميمية التي يجب 

 التي جاء فييا 83 مف ؽ، العقوبات15الحكـ بيا في مادة الجنايات طبقا لما نصت عميو ـ 
في حالة اإلدانة الرتكاب جناية تأمر المحكمة بمصادرة األشياء التي استعممت أو : "أنو

وىو ما ينطبؽ فعال عمى ...." كانت تستعمؿ في تنفيذ الجريمة أو التي تحصمت منيا
 . مف قانوف مكافحة التيريب16األشياء الواجب مصادرتيا طبقا لنص ـ 

 تنعقد والية النظر محميا في الدعوى الجبائية لمجيات القضائية :االختصاص المحمي–ب 
المبينة في مختمؼ نصوص التشريع الجمركي عمى غرار ما نص عميو المشرع في قانوف 

 منو التي تعطي االختصاص المحمي لمنظر في 274الجمارؾ، ويتعمؽ األمر بنص ـ 
دعاوى الجرائـ الجمركية غير جرائـ التيريب المنصوص و المعاقب عمييا بمقتضى قانوف 
مكافحة التيريب لممحكمة الواقع في دائرة اختصاصيا مكتب الجمارؾ القريب مف مكاف 

 .الجريمة الجمركية عندما تكوف معاينة بمحضر حجز أو محضر معاينة

كما تضيؼ نفس المادة أف االختصاص المحمي يؤوؿ لقواعد االختصاص في القانوف 
العاـ في غير الحالتيف السابقتيف ،أي أف االختصاص المحمي لمنظر في الدعوى الجبائية 

المترتبة عف جنحة جمركية غير معاينة بمحضر معاينة أو محضر حجز ،يؤوؿ إلى محكمة 
محؿ الجريمة أو محؿ إقامة أحد المتيميف أو الشركاء أو محؿ القبض عمييـ وىذا ما قضت 

 02/09/2003 بتاريخ 280974بو المحكمة العميا في قرارىا رقـ 
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أما إذا كانت الدعوى الجبائية مترتبة عف مخالفة جمركية فيؤوؿ المخالفة طبقا لمقواعد 
 1ؽ،إ،ج 329العامة المنصوص عمييا في ـ 

وينعقد االختصاص المحمي لمنظر في الدعوى الجبائية المترتبة عف جرائـ التيريب 
والمنصوص والمعاقب عمييا بمقتضى قانوف مكافحة التيريب لمجيات القضائية التي تتولى 
الفصؿ في الدعوى العمومية المترتبة عف تمؾ الجرائـ وعمى لنحو الذي سبؽ التطرؽ إليو، 

وذلؾ بحكـ تطبيؽ االجراءات المعموؿ بيا في ما يتعمؽ بالجريمة المنظمة عمى جرائـ 
 84. المتعمؽ بمكافحة التيريب06/05 مف األمر 34التيريب وفؽ ما نصت عميو ـ 

 أسباب انقضاء الدعوى العمومية والجبائية في الجرائم الجمركية: المطمب الثاني

تقضي الدعوى العمومية عادة باستكماؿ إجراءاتيا وبموغ غايتيا بصدور حكـ نيائي 
تنقضي بو الدعوى باعتباره الطريؽ العادي النقضائيا في حيف خص المشرع انقضاء 

الدعوى الجبائية التي تستوفي فييا إدارة الجمارؾ حقوقيا الجمركية عف طريؽ المصالحة 
الجمركية باعتبار أسرع طريؼ لتحصيؿ ىذه الحقوؽ وبناءا عمى ما سبؽ ذكره فسنتطرؽ إلى 

وانقضاء  (الفرع األوؿ )أسباب انقضاء الدعوى العمومية الناشئة عف الجرائـ الجمركية 
 .(الفرع الثاني  )الدعوى الجبائية عف طريؽ المصالحة الجمركية 

 أسباب انقضاء الدعوى العمومية الناشئة عن الجرائم الجمركية : الفرع األول

قد تعترض مسار الدعوى أسباب معينة مما تضطر الجيات القضائية إليقاؼ السير 
 مف ؽ،إ،ج في فقرتيا األولى عمى 06في ـ  فييا ما يؤدي إلى انقضاءىا حيث جاء

العفو  (ثانيا)التقادـ (أوال)األسباب العامة النقضاء الدعوى العمومية و ىي وفاة المتيـ 
 .(رابعا )صدور الحكـ البات  (ثالثا )الشامؿ

 التقادم: أوال
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تقادـ الدعوى العمومية الناشئة عف الجرائـ الجمركية يخضع مف حيث األصؿ إلى 
تسقط :"  مف ؽ،ج عمى أنو266القواعد العامة لتقادـ الدعوى العمومية حيث نصت ـ 

  سنوات كاممة ابتداء مف تاريخ ارتكابيا 03بالتقادـ دعوى قمع الجنح الجمركية بمضي 

وتسقط بالتقادـ الدعاوى لقمع المخالفات الجمركية بعد مضي سنتيف كاممتيف ابتداء مف تاريخ 
 ".ارتكابيا

 مف ؽ،ج في مدة التقادـ بيف الجنحة و المخالفة فحددت مدة التقادـ 266وتميز ـ 
 مف ؽ،إ،ج و المدة الثانية بسنتيف يبدأ سريانيا ممف تاريخ 8األولى بثالث سنوات في ـ 

 ؽ،ج قد أحاؿ 266 مف ؽ،إ،ج بدليؿ أف المشرع بموجب ـ 09ارتكاب الجريمة إلى ـ 
بخصوص تقادـ الدعوى الجرائـ الجمركية إلى تطبيؽ ؽ اإلجراءات الجزائية وبنص صريح 

 85".تسقط بالتقادـ دعوى قمع الجريمة الجمركية طبقا ألحكاـ ؽ،إ،ج" جاء فيو 

 

ينقطع سرياف مدة :"  ؽ،ج 267أما بالنسبة النقطاع سرياف ىذه لمدة فقد نصت عمييا ـ 
 :التقادـ الجرائـ الجمركية بفعؿ ما يأتي

  المحاضر المحررة طبقا ألحكاـ ىذا القانوف 
 االعتراؼ بالجريمة مف قبؿ المخالؼ 
  أعماؿ التحقيقات الجمركية 
  مكرر مف ىذا القانوف 98إخطار لجاف الطعف المنصوص عميو في ـ  
 كؿ األفعاؿ التي تؤدي إلى انقطاع التقادـ المنصوص عميو في ؽ،إ،ج 
 :وفاة المتهم .3
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 مف ؽ،إ،ج فإف أىـ أسباب انقضاء الدعوى العمومية وفاة المتيـ حيث 06تطبيقا ألحكاـ ـ 
يصدر قاضي التحقيؽ أمرا بأف ال وجو لممتابعة و تنقضي الدعوى العمومية مع العمـ أنيا ال 

 .تنقضي بالنسبة لشركاء المتوفي إف وجدوا

أما العقوبات المالية الجبائية والمصاريؼ القضائية ال تؤثر عمييا وفاة المتيـ وعميو يحؽ 
ف  لممدعي المدني وىو إدارة الضرائب السير في الدعوى المدنية ضد ورثة المتوفي ألنو وا 

كاف مبدأ شخصية العقوبة يمنع مف متابعة المتيـ المتوفي فإنو ال يمنع مف انقضاء الحقوؽ 
 86.المدنية مف تركتو

 العفو الشامل .4

 مف ؽ،إ،ج، فإف العفو الشامؿ يعتبر مف أسباب انقضاء الدعوى العمومية 06حسب ـ 
لكف ؽ، الجمارؾ لـ يشر إلى ىذا وبالتالي الدعوى المالية تبقى قائمة حتى ولو صدر عفو 

 .شامؿ استفاد منو المتيـ 

 

 إلغاء القانون الجزائي  .5

أما في حالة         تسقط الدعوى العمومية في حالة إلغاء القانوف الجزائي إذا لـ تحرؾ بعد،
تحريكيا فتوقؼ وبذلؾ بناءا عمى مبدأ تطبيؽ القانوف األصمح لممتيـ بالنسبة بالتعويضات 

 .المالية

 صدور حكم نهائي .6

   إذا صدر حكـ نيائي حائز قوة الشيء المقضي فيو، تكوف الدعوى قد وصمت إلى 
نيايتيا ،فال يمكف لمنائب العاـ ترؾ الدعوى العمومية لكف األمر مختمؼ بالنسبة لمدعوى 
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الجبائية حيث يمكف إلدارة أف ترفعيا أماـ المحكمة الجزائية في حالة كونيا بثت في الدعوى 
 87.لمالية فقط، أما إذا صدر حكـ نيائي في الشؽ المالي لمجريمة فإف الدعوى تنقضي أيضا

 أسباب انقضاء الدعوى الجبائية بالمصالحة الجمركية: الفرع الثاني

  إف القاعدة العامة التي أوردىا المشرع الجزائري في ؽ، الجمارؾ ىي متابعة 
الجريمة الجمركية قضائيا أف يتـ صدور حكـ قضائي مف الجيات القضائية ومعاقبة 

المخالؼ ومف جية أخرى تستوفي إدارة الجمارؾ حقوقيا الجمركية  في الدعوى الجبائية 
ولكف لو أخذنا ىذه القاعدة بمطمقيا فإننا بالنظر إلى كثرة المخالفيف وارتكابيـ لعدد كبير مف 

 الجرائـ الجمركية سنجد أف المحاكـ

 تعاني اكتظاظ في عدد القضايا الجمركية فضال عف اإلجراءات المطولة مما يجعؿ 
إدارة الجمارؾ في حالة انتظار الستيفاء حقوقيا لذا أورد المشرع استثناءا عمى ىذه القاعدة 

في نصوص ؽ،الجمارؾ وىو إمكانية تسوية المنازعة الجمركية عف طريؽ المصالحة 
ومف ثـ (ثانيا)شروط انعقادىا (أوال)الجمركية حيث سنتطرؽ إلى مفيـو المصالحة لجمركية 

 .(ثالثا)أثارىا

 مفهوم المصالحة الجمركية : أوال

 مف 256يعد تبني المشرع الجزائري لنظاـ المصالحة الجمركية بموجب نص ـ 
غير أف ذلؾ ال يمكف 88 مف ؽ،إ،ج06ؽ،الجمارؾ مجرد مسايرة لممبادئ العامة الواردة في ـ 

أف يؤخذ بالمفيـو الشامؿ نظرا إلى القيود التي فرضيا المشرع ألجؿ انعقاد المصالحة 
الجمركية وىي قيود جعميا تختمؼ عف المصالحة المعتمدة طبقا لمقواعد العامة حيث ال 

لذا استأثر الفقو بتعريفيا تبعا لموجية المنظور , يمكف أف نجد في التشريع الجمركي تعريفا ليا
                                                           

، دار اليدى لمطباعة والنشر، عيف ميمة  الجزائر 1ج(المتابعة الجزائية )شرح قانوف اإلجراءات الجزائية ، سميماف بارش-87
 52، ص 2007
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تنازؿ مف الييئة االجتماعية عف حقيا في الدعوى الجنائية مقابؿ : "إلييا فيعرفو البعض بأنيا
وىذا طبقا لنظرة الفقو الذي يعتبر لدعاوى المترتبة عف الجرائـ "الجعؿ الذي قاـ عميو الصمح

عقد خاص مف طبيعة مدنية : "الجمركية ىي دعاوى جزائية،وىناؾ مف يعرفيا عمى أنيا
 89".يترتب عميو بوضوح حد لمنزاع الجمركي القائـ يف إدارة الجمارؾ ومرتكب الغش الجمركي

وىي نظرة تعتبر الغرامات الجمركية تعويض مدني،إال أف توجيا حديثا مف الفقو 
ينظر إلى الجزاء اإلداري،ألف مصدر المصالحة ينتج عنو جزاء أقرب ما يكوف إلى الجزاء 

اإلداري، ألف مصدر المصالحة إدارة عمومية وىدفيا ردعي ومضمونيا ذو طابع مالي بحث 
وىي خاضعة لمبدأ الشرعية والمسؤولية وىذا الرأي ىو األكثر تأييدا خاصة وأف الحقوؽ 

الجمركية لـ تعد ذات طبيعة مدنية بحتة،بؿ وأف المصالحة الجمركية أصبحت تقتصر عمى 
 .الجرائـ المكتبية

 

 شروط انعقاد المصالحة الجمركية: ثـــــــــــــــــانيا

إف المصالحة الجمركية باعتبارىا امتياز إلدارة لجمارؾ منحيا المشرع وفؽ شروط 
 .وضوابط ورتب أثارا عمى انعقادىا وىي بذلؾ ليست حقا لمرتكب الجريمة الجمركية

 : الشروط الموضوعية لممصالحة الجمركية–أ 

األصؿ أف المصالحة جائزة في جميع الجرائـ الجمركية ميما كاف وضعيا جنح أو 
،إال أف ما تضمنتو 17/04 مف ؽ،ج 265 مف المادة 02مخالفات بموجب نص الفقرة 

الفقرات الموالية مف نفس المادة يفيد خالفا ذلؾ وىذا ما يستفاد صراحة مف خالؿ ما ورد في 
ال تجوز المصالحة في المخالفات المتعمقة :" مف ذات المادة التي تنص عمى أنو03الفقرة 
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 مف 21 مف المادة 01بالبضائع المحظورة عند االستيراد أو التصدير حسب مفيـو الفقرة 
 ".ىذا القانوف

  وحظر ىذا النوع مف البضائع راجع إلى خطورة ىذه الجرائـ عمى المجتمع واالقتصاد 
 منو حظرا 21في المادة ,  المتعمؽ بمكافحة التيريب06/05الوطني ،كما أضاؼ األمر 

أخر لممصالحة وىو استثناء كؿ الجرائـ المنصوص عمييا في ؽ،الجمارؾ،إضافة إلى منح 
 90.المصالحة في بعض الجرائـ الجمركية بموجب بعض القرارات التنظيمية

 وىو ما أدى إلى تراجع نطاؽ المصالحة الجمركية كوسيمة لحؿ النزاعات الجمركية، مما 
جعؿ دورىا يكاد ينحصر في الجرائـ الجمركية المنصوص عمييا في ؽ،الجمارؾ والمتعمقة 

أساسا بالمخالفات الجمركية عمى اختالؼ أنواعيا وبعض لجنح الجمركية عدا أعماؿ 
 .التيريب

 

 شروط اإلجرائية لممصالحة الجمركية- 2

  يشترط في المصالحة الجمركية حتى تنتج أثارىا القانونية قياـ رضا متبادؿ بيف المتيـ 
دارة الجمارؾ يتفؽ بموجب الطرفاف عمى المصالحة ليست حؽ ألي طرؼ منيـ فاإلدارة , وا 

الجمركية ال يمكف أف تعرضو عمى المتيـ أو تمـز بقبوؿ طمب ىذا األمر،والذي لو أف يقبؿ 
 .المصالحة أو يرفضيا وفقا لما تقتضيو مصمحتو

 الشروط المتعمقة بطمب المصالحة الجمركية–أ 

   إف مف شروط قياـ المصالحة أف يقـو المتابع بالجريمة الجمركية بتقديـ طمب إلى 
الجية اإلدارية المؤىمة وأف توافؽ ىذه األخيرة عمى ذلؾ ما لـ تكف الجريمة المتركبة مف 

                                                           
ديواف الوطني  ، 1احسف بوسقيعة، المصالحة في المواد الجزائية بوجو عاـ وفي المادة الجمركية بوجو خاص، ط-90
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، أما فيما يخص ميعاد طمب 91الجرائـ التي تستوجب أخذ رأي المجنة الوطنية لممصمحة
 أنو لـ 17/04 مف قانوف الجمارؾ 265 مف ـ 06المصالحة ومف خالؿ ما ورد في الفقرة 

يعد جائزا بعد صدور حكـ قضائي نيائي بمعنى أف المشرع منع المصالحة في الجرائـ 
الجمركية إذا ما صدر حكـ نيائي بشأنيا، باإلضافة إلى جميع أعماؿ التيريب وبيذا أفرغ 

المصالحة مف محتواىا وىو تقميؿ إجراءات التقاضي وتسيير وتحصيؿ حقوؽ الخزينة العامة 
. 

  الشروط لمتعمقة بأطراف الدعوى–ب 

دارة الجمارؾ 92تـ المصالحة الجمركية ما بيف الشخص مرتكب الجريمة الجمركية       وا 
 :وفؽ شروط سنبينيا فيما يمي

 :األشخاص المرخص ليـ التصالح مع اإلدارة -
 يمكف إجراء المصالحة مع األشخاص المتابعيف بسبب ارتكابيـ جرائـ جمركية -

 مف قانوف الجمارؾ سواء كاف فاعال أصميا أو شريكا 265 مف المادة 02 وىذا وفؽ الفقرة 
مستفيدا مف الغش وكذا المسئوؿ المدني سواء كاف ممؾ البضاعة محؿ الغش الجمركي أو 
الكفيؿ أو الضامف، وأف يكوف مقدـ طمب المصالحة متمتعا بكامؿ األىمية أولو مف ينوب 

 .عنو قانونا

تعد المصالحة شخصية بالنسبة لطالبيا ولو تعدد المسئولوف عف الجريمة، إذ ال  -
تتعداه لتشمؿ الشركاء أو المستفيدوف، لذلؾ يجب عمى كؿ مف ىؤالء إذا أرادوا 

 .المصالحة أف يتقدموا إلى إدارة الجمارؾ بطمب التصالح 

                                                           
في أوت 65ر عدد.ج ,يحدد انشاء  المصالحة وتشكيمييا وسيرىا 1999المؤرخ في اوت 99/195المرسـو التنفيذي رقـ -91

1999 
. 176أحسف  بوسقيعة، المصالحة في المواد الجزائية بوجو عاـ وفي المادة الجمركية بوجو خاص، المرجع السابؽ ص- 92
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 إدارة الجمارك

تباشر إجراءات المصالحة الجمركية بواسطة المجنة الوطنية لممصالحة ويتوقؼ ذلؾ 
عمى طبيعة الجريمة الجمركية ومبمغ الضرائب الجمركية المتيرب مف تسديدىا وىذا ما 

 عمى حسب طبيعة الجريمة ومبمغ 17/04 مف قانوف 265 مف ـ 04صرحت بو الفقرة 
 93.الحقوؽ والرسـو المتغاظى عنيا أو المتممص منيا أو جريمة البضائع في السوؽ الداخمية

وتتولى ىذه المجاف تييئة ممؼ المصالحة وذلؾ بعد تمقييا الطمب مف صاحب 
المصمحة بالتأكد مف صفتو وىويتو ونوع الجريمة ومدى قابميتيا لممصالحة ومبمغ الحقوؽ أو 

الرسـو المتغاضى عنيا أو المتممص منيا فإذا استوفى طمب المصالحة جميع الشروط 
 .المطموبة تكوف المصالحة جائزة قانونا 

 

وبمغ قرار المصالحة وجوبا إلى المعني باألمر مع إعطائو نقطة الفصؿ لدفع المبمغ 
 الذي تـ االتفاؽ عميو لممصالحة، وىو ما يشكؿ نقطة الفصؿ بيف التسوية الودية 

ولمتابعة القضائية، فإذا لـ يوؼ طالب المصالحة بااللتزامات المترتبة عمى عاتقو تقدـ 
 .القضية لمقضاة مف أجؿ الفصؿ فييا وتسقط المصالحة

 أثار المصالحة الجمركية: ثــــــــــــــالثا

 تنحصر أثار المصالحة الجمركية في طرفييا والممثميف في إدارة الجمارؾ وطالب المصالحة 
 :وتتمثؿ ىذه اآلثار في

 انقضاء المتابعة القضائية– .1

                                                           
. 177المرجع السابؽ، ص - 93
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 أصبحت، غير جائزة بعد 17/04        إف المصالحة الجمركية في ظؿ قانوف الجمارؾ 
 265 مف ـ 06صدور حكـ نيائي فاصؿ في المنازعة الجمركية وبنص صريح في الفقرة 

 94".ال تجوز المصالحة بعد صدور حكـ قضائي نيائي:" مف نفس القانوف والتي جاء فييا

 دفع مقابل المصالحة .2

        وىو استيفاء إدارة الجمارؾ لمبالغ لمتفؽ عمييا والتي يمتـز طالب المصالحة بدفعيا 
 .دوف أف تتجاوز ىذه المبالغ الحد األقصى لمغرامة لجمركية

 استيراد المحجوزات .3

     يمكف لمف قبمت إدارة الجمارؾ طمبو المصالحة أف يسترجع ما تـ حجزه مف طرفيا 
كضماف لتنفيذ الغرامات الجمركية وىذا بعد أف يدفع مبمغ مقابؿ المصالحة الذي يضع حدا 

 مف ؽ،ج 269لممتابعة الجبائية ويتـ طمب االستيراد في الوقت المحدد طبقا لنص ـ 
98/10.95 

 نسبة أثار المصالحة .4

      عمى اعتبار أف المصالحة الجمركية اتفاؽ بيف طرفيف فإف ذلؾ يجعميا تكتسب قاعدة 
  مف قانوف الجمارؾ265نسبية العقد حيث ال تنصرؼ أثارىا إلى الغير بموجب ـ 

لذلؾ ال يمكف أف ستفيد مف نتائج المصالحة إال طالبيا دوف أف يمتد إلى شركائو أو إلى 
 96.المستفيديف مف الغش الجمركي

 الطعن في قرار المصالحة: رابــــــعا
                                                           

.235أحسف بوسقيعة، المنازعات الجمركية، المرجع السابؽ، ص-  94  
.237المرجع السابؽ، ص - 95 

الحقوؽ والرسـو ابتداء امف : سنوات بشأف4 الجمارؾ طمبات االستيراد بمضي إدارة يقدـ ضد أفال يحؽ ألي شخص -96
 96. تاريخ دفعيا والبضائع مف تاريخ تسميميا
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   خوؿ المشرع لطرفي المصالحة الجمركية حؽ الطعف كمما توفرت أسبابو

  الطعن السممي في قرار المصالحة–أ 

يعتبر الطعف السمبي مف طرؼ طالبي لمصالحة أكثر الوسائؿ استعماال نظرا لسيولة 
إجرائو حيث يتخذ شكؿ عريضة توجو إلى الوزير المكمؼ بالمطالبة أو المدير العاـ لمجمارؾ 

أو المسئوليف المحمييف أو الجيوييف أو مفتشي األقساـ ويتمحور الطعف حوؿ شروط 
المصالحة ال موضوعيا ما يترتب عميو تأجيؿ تقديـ الشكوى إذا كانت القضية عمى مستوى 
إدارة الجمارؾ أو طمب تأجيميا إذا كانت الدعوى معروضة عمى القضاء ،،فإذا تمت الموافقة 

عمى الطعف يعاد تحرير محضر المصالحة عمى أساس معطيات جديدة إما إذا قوبؿ 
 .بالرفض فتستكمؿ اإلجراءات مف حيث توقفت

 

 الطعن القضائي في قرار المصالحة. 2

يقـو مرتكب الجريمة الجمركية بالتصالح مع اإلدارة إما بسبب عدـ اختصاص الييئة 
التي أجرت المصالحة معو أو بحجة أف المبمغ المتفؽ عميو كبديؿ لمصالحة مبالغ فيو، ففي 
ىذه الحالة يأخذ الطعف شكؿ الطعف لتجاوز السمطة، كما أنو قد يكوف الطعف في المصالحة 
بعد قبوليا ويتـ مناقشتيا مف نقطة واحدة ىي بدؿ المصالحة الذي ال يتجاوز الحد األقصى 

 .لمعقوبة المقررة قانونا

 الحكم في القضايا الجمركية والجزاءات المقررة لها : المبحث الثاني

مف خالؿ استقراء التشريع الجمركي الجزائري وجميع النصوص القانونية المتعمقة التي 
تتولى إدارة الجمارؾ السير عمى تطبيقيا يتضح حاليا أف المشرع يسعى جاىدا إلى تطوير 
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النصوص القانونية الواىية إلى قمع الجريمة ومكافحتيا، حيث تطبؽ عمى الجرائـ الجمركية 
 .بما فييا أعماؿ التيريب

 الحكم في القضايا الجمركية : المطمب األول

 سنتطرؽ في ىذا المطمب إلى المسئولية الجزائية عف الجرائـ الجمركية 

 (الفرع الثاني)والمسؤولية الجزائية عف الجرائـ الجمركية  (الفرع األوؿ)

 المسئولون جزائيا عن الجريمة الجمركية :الفرع األول

يمكف القوؿ أف التشريع الجمركي يعرؼ نوعيف مف المسئولية الجزائية، وىي مسئولية 
ومسئولية ناقصة وىي تمؾ المترتبة  (أوال)تامة وىي تمؾ الناتجة عف المساىمة في الجريمة 

 .(ثانيا )عمى حيازة البضاعة محؿ الغش والناقؿ 

 

 97المسئولون جزائيا وفقا لمقواعد العامة العامة: أوال

     ويتعمؽ األمر بمسئولية جزائية كاممة عف الجرائـ الجمركية يتحمميا الفاعؿ والشريؾ 
والمستفيد مف الغش، والفاعؿ ىو مف قاـ باألعماؿ المادية التي تكتسب طابعا إجراميا في 

يعتبر فاعال كؿ مف ساىـ :"  مف ؽ، العقوبات عمى أنو41نظر التشريع الجمركي وتعرفيـ 
مباشرة في تنفيذ الجريمة أو حرض عمى ارتكاب الفعؿ باليبة أو الوعد أو التيديد أو إساءة 

 98.استعماؿ السمطة أو الوالية أو التحايؿ أو التدليس اإلجرامي

وال يقتصر الفاعؿ في مفيـو التشريع الجمركي عمى الفاعؿ المادي أو المعنوي فقط 
بؿ يمتد ليشمؿ أشخاصا آخريف ىـ الحائز والناقؿ والمصرح والوكيؿ لدى الجمارؾ والموكؿ 

                                                           

. مف قانوف العقوبات والمتعمؽ باألسباب العامة لإلعفاء مف المسؤولية49,48,47انظر المادة - 97 
.88ص-المرجع السابؽ–عبد اهلل سميماف-  98 
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يعاقب عمى محاولة ارتكاب :"  مكرر مف ؽ، الجمارؾ عمى318والكفيؿ حيث نصت ـ 
 ".الجنح الجمركية بالعقوبات ذاتيا المقررة ليذه الجنح

 99المسئولون جزائيا وفقا لمقواعد الخاصة: ثــــــانيا

 إذا كانت قواعد المسئولية الجزائية تقتضي أف ال يسأؿ إال مف ارتكب الجريمة

 وساىـ فييا مباشرة إال أف الذي لـ يشارؾ فييا مباشرة قد يكوف ىو األخر مسئوال باعتباره 
شريكا فييا وىذا االشتراؾ يقتضي االتفاؽ عمى ارتكاب الجريمة بحيث أنو إذا لـ يوجد ىذا 

 .االتفاؽ فال يسأؿ كؿ جاف إال عف الفعؿ الذي ارتكبو

فقد عرفت التشريعات المعاصرة بعض الصور التي تتقرر فييا مسئولية أحد 
األشخاص عف فعؿ الغير، وىذا عمى غرار ما أخذ بو المشرع الجزائري في بعض أحكاـ 

ؽ،الجمارؾ، حيث لـ تكف طبيعة الجرائـ الجمركية مما جعؿ المسئولية الجزائية المترتبة عف 
 1.ارتكاب الجرائـ الجمركية تصؿ إلى أشخاص لـ يشاركوا فييا مباشرة

لذا نص المشرع في فصؿ المسؤولية الذي تضمنو ؽ،الجمارؾ عمى مسؤولية حائز 
البضاعة والناقموف والمصرحوف والوكالء لدى الجمارؾ، وأشخاص آخروف وصفيـ 

مف 312-310-307-306-303بالمستفيدوف مف الغش المنصوص عمييا في المواد 
 101. المتعمؽ بمكافحة التيريب05/06 مف قانوف 06و تقابميا ـ 100ؽ،الجمارؾ

 المسئولون مدنيا عن الجرائم الجمركية : الفرع الثاني

                                                           

المتعمؽ بمكافحة التيريب عمى  أنو يعفى  كؿ مف أعمـ السمطات عف جرائـ التيريب 05/06 األمرمف 27جاء في المادة -
 99 .لإلعفاءوىي أسباب خاصة , 
نظاـ الجزاءات  في التشريع الجمركي الجزائري، مذكرة ماجيستير في قانوف األعماؿ المقارف ، حيمي سيد ي محمد-100

. 210ص، 2011/2012
17/04ج .مف ؽ 303.306.307.310انظر المادة-  101 
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سنتطرؽ في ىذا النوع إلى مجاؿ المسئولية المدنية عف ارتكاب الجريمة الجمركية 
باإلضافة  (أوال)وفقا لمقانوف المدني والتي نقصد بيا المسئولية المدنية وفقا لمقواعد العامة 

إلى المسؤولية المدنية عمى أحكاـ ؽ،الجمارؾ والتي يقصد بيا المسؤولية المدنية وفقا لمقواعد 
  .(ثانيا  )الخاصة 

 المسئولون مدنيا عن الجريمة الجمركية وفقا لمقانون المدني : أوال

كؿ عمؿ أيا كاف يرتبو المرء ويسبب :" مف ؽ،المدني عمى أف124102نصت ـ 
مما يعني أف أي ضرر يصيب »ضرر لمغير يمـز مف كاف سببا في حدوثو بالتعويض 

الخزينة العمومية واالقتصاد الوطني نتيجة ارتكاب الجرائـ وذلؾ بيدؼ اليروب والتممص مف 
الرسـو والحقوؽ الجمركية وىذا يعطي الحؽ لممثمة إدارة الجمارؾ في التأسيس لمطالبة 

 .بالتعويض عما لحقيا مف ضرر جراء الجريمة الجمركية

 

 : أقر القانوف المدني الجزائري مبدأ المسئولية عف فعؿ الغير في حالتيف

 ؽ، ـ وحالة مف 136حالة المتبوع و يكوف مسئوال عف أعماؿ تابعة بموجب نص ـ 
تجنب رقابة شخص في حاجة إلى رقابة ويكوف مسئوال عف األعماؿ الصادرة مف ىذا 

 . مف نفس القانوف05الشخص وفقا لممادة 

  المسئولون مدنيا عن الجريمة الجمركية وفقا لمقانون الجمركي: ثـــــــــــــــــانيا

 مف 315تضمف ؽ، الجمارؾ أحكاما خاصة بالمسؤولية المدنية حيث نصت ـ 
مالكو البضائع مسؤولوف مدنيا عف تصرفات مستخدمييـ فيما " 17/04القانوف الجمارؾ 

أي يكفي إقامة الدليؿ عمى أنو "يتعمؽ بالحقوؽ والرسـو والمصادرات والغرامات والمصاريؼ 

                                                           

. مف القانوف المدني124.135.136انظر المادة  - 102 
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صاحب البضاعة محؿ الغش لتحممو المسئولية المدنية وذلؾ سواء ىو الذي ارتكب الجريمة 
أـ ال ويكفي فقط أنو مالؾ البضاعة محؿ الغش، كما يكوف الكفالء متضامنيف شأنيـ شأف 

 مف نفس 315الممتزميف الرئيسييف في دفع الحقوؽ والرسـو والعقوبات المالية بموجب ـ 
 .02القانوف السابؽ ذكره، الفقرة

مجاؿ الجرائـ الجمركية يكونوا :"  مف ؽ،الجمارؾ أنو317وأخيرا جاء في المادة 
مالكوا البضائع محؿ الغش وكذا الشركاء وباقي المستفيديف مف الغش حسب مفيـو المادتيف 

 مف ىذا القانوف متضامنيف وخاضعيف لإلكراه البدني مف أجؿ دفع الغرامات 390و 309
التي تقـو مقاـ المصادرة،وىذا لغرض تحصيؿ الغرامات بطريقة سيمة وألجؿ حماية إدارة 

 . الجمارؾ التي تعد كدائف

 

 

 

 الجزاءات المقررة لمجرائم الجمركية: المطمب الثاني

يعتبر الجزاء وسيمة إلجبار أفراد المجتمع عمى التقيد بمقتضيات التشريع يمجأ بيا 
نقاص أو تقييد محيط الحقوؽ  المشرع كمما كاف األمر يتعمؽ بالنظاـ العاـ واآلداب العامة، وا 

 103.الشخصية لممحكـو عميو بيدؼ حماية المجتمع مف اإلجراـ

 والجزاءات التي تقرر لمجرائـ الجمركية ىي نوعاف تتمثؿ في الجزاءات المالية

 (الفرع الثاني )والجزاءات الشخصية في  (الفرع األوؿ ) والتي سنتطرؽ ليا مف خالؿ 

 الجزاءات المالية: الفرع األول
                                                           

.160بميؿ سمرة، المتابعة الجزائية في المواد الجمركية، مذكرة ماجيستير ، المرجع السابؽ، ص- 103 
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تتمثؿ الجزاءات المالية في الغرامة والمصادرة والمتاف تطبقا عمى الشخص المعنوي 
 المتعمؽ بمكافحة لتيريب، كما أف الغرامة 05/06الطبيعي والمعنوي مف صدور األمر 

نما جبائي ومف ثـ يتعيف  والمصادرة ىما جزاء ألعماؿ التيريب ليس ليما طابع جزائي وا 
 .الحكـ بيما في الدعوى الجبائية وليس في الدعوى العمومية

 الغرامة الجمركية: أوال

يميز المشرع الجزائري بيف الغرامة الجزائية والغرامة الجمركية فاألولى عقوبتيا جزائية 
 .تستمد مرجعتييا مف ؽ، العقوبات في حيف الثانية جزاء جبائي سندىا في ؽ،الجمارؾ

 

 

 

 المصادرة الجمركية: ثـــــانيا

 تعرؼ المصادرة الجمركية بأنيا نزع ممكية الماؿ جبرا عف صاحبو بغير مقابؿ

ضافتو إلى ممؾ الدولة سواء كاف الماؿ ممكا لو أو لغيره إذا ما استعمؿ في ارتكاب   وا 
تصادر لصالح " المتعمؽ بمكافحة التيريب 05/06 مف األمر 16ووفقا لنص ـ 104الجريمة،

الدولة البضائع الميربة والبضائع المستعممة إلخفاء التيريب ووسائؿ النقؿ إف وجدت في 
 . مف ىذا األمر15-14-13-12-11-10الحاالت المنصوص عمييا في المواد 

وترد المصادرة عمى البضائع محؿ التيريب كما ترد عمى وسائؿ النقؿ وأدوات ومواد 
التيريب، وىي تشبو الغرامة إال أنيا تظؿ مختمفة عنيا مف عدة جيات حيث أف المصادرة 

                                                           
شريؼ نيى، ميكانيزمات التحصيؿ الودي لمديف الجمركي  في التشريع الجمركي الجزائري ، مجمة البحوث والدراسات -104

. 352، ص 14،2017اإلنسانية، العدد
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عقوبة عينية خالؼ عمى الغرامة التي تسدد نقد، والمصادرة عقوبة تكميمية أما الغرامة فيي 
 105.أصمية

 الجزاءات الشخصية : الفرع الثاني

تطبؽ الجزاءات الشخصية عمى الشخص مرتكب المخالفة الجمركية خالفا لمجزاءات 
 .المالية التي تنصب عمى أموالو

 المتعمؽ بمكافحة التيريب،كاف التشريع الجمركي الجزائري 05/06وبصدور األمر 
يحصر الجزاءات الشخصية في عقوبة سالبة لمحرية تتمثؿ في الحبس، وبصدور ىذا األمر 
أضاؼ المشرع عقوبة السجف المؤبد فضال عف العقوبات السالبة لمحرية متمثمة في العقوبات 

التكميمية وعميو أصبح التشريع الجزائري يتميز مف حيث الجزاءات الشخصية بيف أعماؿ 
 .التيريب والجرائـ التي تضبط بمناسبة استراد وتصدير البضائع الجمركية

ثـ العقوبات التي تضبط  (أوال)وسنطرؽ إلى العقوبات المقررة ألعماؿ التيريب 
 .(ثانيا)بمناسبة استزاد وتصدير البضائع عبر المكاتب الجمركية 

 العقوبات المقررة ألعمال التهريب: أوال

 .     وتتمثؿ في العقوبات السالبة لمحرية والعقوبات التكميمية واإلكراه البدني 

 العقوبات السالبة لمحرية–1

األصؿ في ؽ، الجمارؾ أف عقوبة الحبس تطبؽ عمى الجنح الجمركية فحسب دوف 
 .المخالفات وىي عقوبة تخضع لقواعد القانوف العاـ

  جنحة التهريب البسيط–أ 
                                                           

كاف يعرؼ الغرامة الجمركية في الفقرة األخيرة مف المادة 98/10ج قبؿ تعديمو بموجب ؽ .تجدر اإلشارة إلى أف ؽ-105
. منو والممغاة حاليا عمى أنيا تعويض مدني259
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 المتعمؽ بمكافحة التيريب بعقوبة مف سنة إلى 05/06 مف الػأمر 10نصت عميو ـ 
 106. مرات قيمة البضاعة المصادرة05 سنوات وبغرامة تساوي 05

 : جنحة التيريب بدوف استعماؿ وسيمة النقؿ و بدوف حمؿ السالح–ب 

 أنو عندما ترتكب أفعاؿ 03 و 02 مف نفس القانوف في الفقرة 10وجاء في ـ 
  سنوات 10 أشخاص فأكثر تكوف عقوبة الحبس مف سنتيف الى 03التيريب مف طرؼ 

 . مرات قيمة البضاعة 10وبغرامة تساوي 

  سنوات10يعاقب بالحبس مف سنتيف إلى :"  أنو05/06 مف األمر 11 وفي ـ 

 مرات قيمتي البضاعة المصادرة ووسيمة النقؿ، لكؿ شخص يحوز داخؿ 10 وبغرامة تساوي 
 .النطاؽ الجمركي مخزنا معدا لمتيريب أو وسيمة مييأة خصيصا لغرض التيريب

  جنحة التيريب المشدد المقترف بظرؼ استعماؿ وسيمة النقؿ أو بظرؼ حمؿ سالح ناري–ج 

يعاقب عمى أفعاؿ التيريب التي ترتكب :"  أنو05/06 مف األمر 12ونصت ـ 
 ". سنوات وبغرامة 20 سنوات إلى 10باستعماؿ أي وسيمة نقؿ بالحبس مف 

 سنة وبغرامة تساوي 20 سنوات إلى 10يعاقب بالحبس مف :"  عمى أنو13كما نصت ـ 
 . مرات قيمة البضاعة المصادرة عمى أفعاؿ التيريب التي ترتكب مع حمؿ سالح ناري10

إذف متى توافرت ظرؼ استعماؿ وسيمة النقؿ أو حمؿ السالح الناري بأفعاؿ التيريب 
 . سنة20 سنوات الى 10تشدد العقوبة مف 

أما بالنسبة لعقوبة السجف المقررة لجناية التيريب التي نص عمييا األمر المتعمؽ 
يعاقب :"  أنو06/05 مف األمر 14، حيث نصت ـ 15 و14بمكافحة التيريب في المادتيف 

                                                           

.428مجدي محمد حافظ، المرجع السابؽ، ص-  106 
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عندما تكوف :"  عمى أنو15، في حيف جاء في نص ـ "عمى تيريب األسمحة بالسجف المؤبد
أفعاؿ التيريب عمى درجة مف الخطورة تيدد األمف الوطني أو االقتصاد أو الصحة العمومية 

 107".تكوف العقوبة السجف المؤبد

  اإلكراه البدني المسبق– 2

يحبس كؿ شخص حكـ عميو ارتكاب عمؿ :"  منؽ،الجمارؾ عمى أنو299نصت ـ 
تيريبي إلى أف يدفع قيمة العقوبات المالية الصادرة ضده النظر عف كؿ استئناؼ أو طعف 

بالنقض إال أف مدة الحبس ال يمكف أف تتجاوز المدة التي حددىا التشريع فيما يخص اإلكراه 
 .البدني 

واإلكراه البدني المسبؽ يعتبر مف أىـ مميزات القانوف الجزائي الجمركي مقارنة 
بالقانوف الجزائري العاـ، إذ يعتبر إجراء إداري وليس جزاء قضائي فيطبؽ بناءا عمى طمب 

 .مف إدارة الجمارؾ إلى وكيؿ الجميورية المختص محميا

كما أنو ال يفرج عف المتيـ إال بعد دفع المبمغ الغرامة الجمركية وقيمة البضاعة محؿ 
الغش إذ تعذر مصادرتيا أو دفع مبمغ الغرامة الجمركية فحسب إذا صودرت البضاعة، وما 
يؤاخذ عمى ىذه المادة التي تتضمف اإلكراه البدني المسبؽ أنيا لـ تنص عمى حديف لإلكراه 

 108.مف ؽ،إ،ج620البدني كما ىو الحاؿ بالنسبة لإلكراه البدني المنصوص عميو في ـ 

 العقوبات التكميمية– 3

في حالة اإلدانة مف أجؿ إحدى الجرائـ : "  أنو05/06 مف األمر 19نصت ـ 
المنصوص عمييا في ىذا األمر، يعاقب الجاني وجوبا بعقوبة تكميمية أو أكثر مف العقوبات 

 :اآلتية
                                                           

.221حيمي سيدي محمد، نظاـ الجزاءات في التشريع الجمركي، مذكرة ماجيستير ،  المرجع السابؽ، ص- 107 
.ج.ا.مف ؽ620أنظر المادة - 108 
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  تحديد اإلقامة 
  المنع مف اإلقامة 
 المنع مف مزاولة الميمة أو النشاط 
  إغالؽ المؤسسة نيائيا أو مؤقتا 
  اإلقصاء مف الصفقات العمومية 
 سحب و توقيؼ رخصة السياقة أو إلغاءىا مع المنع مف استصدار رخصة جديدة 
  سحب جواز السفر 

 مف ؽ،ع عف تمؾ 09   وتختمؼ العقوبات التكميمية المنصوص عمييا في ـ 
 .المنصوص عمييا في األمر المتعمؽ بمكافحة التيريب كونيا وجوبية ذات طابع إلزامي

 لـ يتضمف المصادرة بما ال يدع الشؾ 05/06 مف األمر 19كما أف النص الوارد في ـ 
عقوبة جزائية و يجوز أف تمنع أي أجنبي حكـ :" في الطبيعة الجبائية لممصادرة عمى أنيا

 عميو بسبب ارتكابو إحدى ىذه الجرائـ المنصوص عمييا في األمر المذكور أعاله 

  سنوات10 منو اإلقامة في اإلقميـ الجزائري نيائيا أو لمدة ال تقؿ عف 20وبموجب ـ 

العقوبات المقررة لمجرائم التي تضبط بمناسبة استيراد وتصدير البضائع عبر : ثــــــــــــــــانيا
 المكاتب الجمركية

 وتتمثؿ في العقوبات السالبة لمحرية و العقوبات التكميمية 

 العقوبات السالبة لمحرية .1

تطبؽ عقوبة عمى لجنح دوف المخالفات التي تخضع لمجزاءات الجبائية فقط وىي 
عقوبة الحبس المقررة لمجنح التي تضبط بمناسبة استيراد و تصدير البضائع عبر المكاتب 

 مف ؽ،ج 325لجمركية وىي عقوبة جزائية خالصة تخضع لقواعد القانوف العاـ، وتعاقب ـ 
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 06عمى الجنح التي تضبط بمناسبة استراد وتصدير البضائع بالحبس مف شيريف الى 
 109.أشير

  العقوبات التكميمية .2

 مف ؽ،الجمارؾ عمى المصادرة كعقوبة تكميمية بنص عمى 329       نصت المادة 
 .مصادرة البضائع التي تستبدؿ أو تكوف محؿ محاولة استبداؿ 

  أثناء النقؿ إذا كانت بسند كفالة أو بوثيقة مماثمة 
  أثناء وجود البضائع في نظاـ المستودع الخاص أو المستودع الصناعي أو المصنع

 .الموضوع تحت المراقبة الجمركية

 مف ؽ،الجمارؾ عمى الغرامة التيديدية لكؿ شخص يرفض تبميغ 330        كما نصت ـ 
  مف ىذا القانوف ألعواف الجمارؾ وبغرامة تساوي ألؼ دينار48الوثائؽ المذكورة في ـ 

 110.عف كؿ يـو تأخير في تسميـ الوثائؽ ( دج1000) 

 : خالصة الفصل

ومف خالؿ ما سبؽ يتبيف لنا أف االنتشار الواسع لمجريمة الجمركية دفعت بالدولة 
التخاذ إجراءات وخمؽ أجيزة لمكافحتيا والتصدي ليا تماشيا مع خصوصياتيا، إذ نجد أف 

 .إدارة الجمارؾ أىـ جياز فعاؿ مف خالؿ المنازعة الجمركية

 

 

 
                                                           

.287مفتاح العيد، الجرائـ الجمركية في القانوف الجزائي، المرجع السابؽ، ص- 109  
.289المرجع السابؽ، ص-  110  
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الجمركية مف أىـ وأخطر الجرائـ المنتشرة حديثا في مختمؼ دوؿ العالـ ومنيا الجريمة 

الجزائر التي عرفت تطورا سريعا في السنوات األخيرة نظرا لتطور التجارة الخارجية ،ظيور 

 االىتماـ أكثر بيذه الجريمة بوضع وسائؿ إلىالعولمة المنافسة الحرة كؿ ىذا دفع بالدولة 

كفيمة مف أجؿ محاربتيا واالىتماـ أكثر بقطاع الجمارؾ ألنو المعني األوؿ بيذه لتطورات 

 والذي يعتبر أداة اقتصادية فعالة 

نية والتي و عمؿ قافآليةتعتبر إدارة الجمارؾ ممثؿ السيادة الحدودية وذلؾ بتحديد 

 كؿ محاولة مف شأنيا المساس باالقتصاد إحباطتحكـ مختمؼ األنشطة االقتصادية،وكذا 

الوطني، ويظير ذلؾ مف خالؿ األحكاـ والقواعد التنظيمية لمتصدي لكؿ المخالفات التي 

تمس بالتشريع الجمركي وتؤثر بصفة مباشرة عمى الخزينة العمومية وتؤدي بذلؾ إلى نشأة 

. المنازعات الجمركية 

إف لجريمة الجمركية أنواع ومف أىـ الجرائـ التي عرفت انتشارا كبيرا و بشكؿ متزايد 

.... راد والتصدير وغيرىايىي جريمة التيريب الجمركي دوف أف ننسى جريمة االست

 تعفي منو اإلثبات بأف عبء 17/04اتضح لنا ـ خالؿ التمعف في أحكاـ ؽ،ج الجديد 

دارة الجمارؾ أي أف   الدليؿ عمى وقوع الفعؿ و مسئوليتو ال تقع عمى إقامةالنيابة العامة وا 

. ىذا األخير
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 في الجرائـ اإلثباتيالحظ أيضا مف خالؿ استقرائنا لقانوف الجمارؾ أف نظاـ 

الجمركية ال يعرؼ توازنا مف حيث المصمحة، إذ نجد المشرع ال يزاؿ أشد حرصا عمى 

. مصمحتو منو عمى حقوؽ وحريات األفراد حماية لمجتمع و االقتصاد الوطني

نستنتج كذلؾ أف لمجريمة الجمركية خصائص تنفرد بيا عف الجريمة في القانوف 

 خاصة العاـ،فمف حيث التجريـ تجد أنيا تخرج عف مبدأ الفصؿ بيف السمطات في الدستور،

 جرائـ التيريب، وكذا انعداـ الركف المعنوي لقيامو عمى قرينة التيمة ال عمى قرينة البراءة

خالؿ المشرع الجمركي بمبدأ الشرعية كمبدأ دستوري عندما استند في التجريـ عمى آلية   وا 

 .التفويض التشريعي وسمح لمسمطة التنفيذية في تحديد معالـ الجريمة

اكتفى المشرع الجمركي بنصوص تجريمية ذات مفيـو عاـ ومطمؽ بدأ بتعريؼ 

كؿ خرؽ لألنظمة والقوانيف :"  مف ؽ،الجمارؾ عمى أنيا4الجريمة الجمركية الواردة في ـ 

األشياء التجارية والغير تجارية القابمة لتداوؿ :" ،وكذا تعريؼ البضاعة مف نفس المادة بأنيا"

 وىي في مجمميا تعاريؼ مرنة يمكف تأويميا مما 05/06 مف األمر 15أو ما جاء في ـ "

 .جعؿ اعتماد التفسير الموسع لمنصوص الجمركية يحؿ بمبدأ الشرعية

تعتبر االزدواجية في وسائؿ إثبات الجريمة الجمركية مف أىـ خصوصيات نظاـ 

اإلثبات في المجاؿ الجمركي،فاألولى منصوص عمييا في ؽ،الجمارؾ وتتمثؿ في المحاضر 

الجمركية والثانية منصوص عمييا في القانوف العاـ إلى جانب الوثائؽ المقدمة مف دولة 
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أجنبية ،ما جعؿ سمطة القاضي تضيؽ في مواجية وسائؿ اإلثبات المحررة وفؽ التشريع 

 .الجمركي وحجية ما بيف اإلطالقية والنسبية

تختص الجيات القضائية الجزائية بالنظر في الدعوى العمومية والجبائية، ويجوز 

لمنيابة العامة أف تمارس الدعوى الجزائية بالتبعية لمدعوى العمومية في حيف تكوف إدارة 

الجمارؾ طرفا تمقائيا في جميع الدعاوى التي تحركيا النيابة العامة وىو ما ال ينسجـ مع مبدأ 

 .المساواة بيف الخصـو المقرر كضمانة لممحاكمة العادلة

الترخيص إلدارة الجمارؾ بإجراء المصالحة مع األشخاص المتابعيف بارتكاب الجرائـ 

 مف ؽ،ج ورتب جممة 265الجمركية بناءا عمى طمبيـ وفؽ الشروط المنصوص عمييا في ـ 

مف اآلثار عمى إجرائيا أىميا انقضاء الدعوى العمومية والجبائية إذا تمت المصالحة 

الجمركية قبؿ صدور الحكـ النيائي، وانقضاء الدعوى الجبائية دوف الدعوى العمومية إذا 

 لـ تعد المصالحة 17/04تمت المصالحة بعد صدور الحكـ النيائي، غير أنو بصدور ؽ،ج 

 .الجمركية جائزة بعد صدور الحكـ النيائي وخطر إجرائيا في أعماؿ التيريب

تقرر الجزاءات في الجرائـ الجمركية بطريقتيف إما جزاءات ذات طابع شخصي تطبؽ 

عمى الشخص مرتكب المخالفة الجمركية خالفا لمجزاءات المالية التي تنصب عمى أموالو 

وىي عقوبات قد تكوف مقررة ألعماؿ التيريب وقد تكوف عقوبات مقررة لمجرائـ التي تضبط 

 .بمناسبة استيراد وتصدير البضائع عبر المكاتب الجمركية
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 : التوصيات

  ضرورة تحقيؽ انسجاـ النموذج القانوني لمجريمة الجمركية مع القواعد العامة

بإخضاع أركاف الجريمة الجمركية لمقواعد األصولية لمتجريـ دوف إفراط أو تفريط في 

 .أحد أركانيا

  االبتعاد عف تغميب المصمحة االقتصادية عف مصمحة المتيـ بالجريمة الجمركية

بإسناد صالحية التجريـ لمسمطة التشريعية أو عرض نصوص تنظيمية متعمقة 

 .بالتجريـ والعقاب لمبرلماف عمى األقؿ

  عطاء القاضي الجزائي حرية 212تفعيؿ المادة  مف ؽ، إ ، ج في المجاؿ الجمركي وا 

تقدير الدليؿ الذي يستشفى منو اقتناعو الشخصي بما فييا المحاضر الجمركية وذلؾ 

 . مف ؽ، ج التي تعد قيدا عمى اقتناعو254بتعديؿ ـ 

  ضمف الجرائـ التي تقبؿ 05/06إدراج جرائـ التيريب المنصوص عمييا في األمر 

المصالحة الجمركية عمى األقؿ في الشؽ الجبائي مف المتابعات القضائية وقبؿ إحالة 

 .الدعوى عمى القضاء

  تحصيؿ الحقوؽ الجمركية يجب أف يكوف في نصوص قانونية واضحة مف أجؿ

 .تعديؿ اإلجراءات واإلكراه البدني الذي يشكؿ مساسا بالحريات وخرقا لحقوؽ اإلنساف
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  ضماف تكويف متخصص لمقضاة المكمفيف بالفصؿ في القضايا الجمركية وفيـ روح

قانوف لجمارؾ الذي ييدؼ إلى تحقيؽ غاية أسمى وىي حماية مصالح المجتمع 

 .االقتصادية والمالية وقيمو االجتماعية
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 قــــائمة المصادر والمراجع
 النصوص التشريعية: أوال

 :الدستور-1
، المتضمف التعديؿ الدستوري، ج ر ج ج  2016 مارس 06 المؤرخ في 16/01قانوف رقـ 

 .2016 مارس 07 الصادر في 14رقـ 
 :القوانين واألوامر. 2

،المتضمف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية 2008فيفري 25 المؤرخ في 08/09قانوف رقـ 
. 2008افريؿ 23 الصادر في 21عدد. ج. ر.ج 

عدد   المتعمؽ بمكافحة التيريب ج ر،2005 أوت 23 المؤرخ في 05/06األمر 
 .2005 أوت 28الصادر في 59

 المتضمف قانوف المالية التكميمي لسنة 2005 جويمية 25 المؤرخ في 05/05األمر 
. 26/07/2005، الصادر في 52، ج ر ج ج، عدد 2005
الصادر 59 المتعمؽ بمكافحة التيريب ج ر،عدد 2005 أوت 23 المؤرخ في 05/06األمر 
  .2005 أوت28في 

 23 الصادر في 61 ج ر ج ج، عدد 1998 أوت 22 المؤرخ في 10-98القانوف رقـ 
 .1998أوت 

 يعدؿ ويتمـ 2017 فيفري 16 المتضمف قانوف الجمارؾ والمؤرخ في 17/04القانوف رقـ 
 والمتضمف قانوف الجمارؾ 1979 جويمية 21 المؤرخ في 79/07القانوف رقـ 

 المتضمف قانوف العقوبات المعدؿ والمتمـ 1966جواف 8 المؤرخ في 66/156 األمر
. 1966جواف 11 الصادر في 49عدد.ر.ج

.  المتعمؽ بالعتاد الحربي واألسمحة والذخيرة1997 جانفي 21 المؤرخ في 97/06األمر 
جواف 08المؤرخ في 66\155يعدؿ ويتمـ االمر ،2015المؤرخ في جويمية 02\15االمر

  .2015جويمية 23، الصادر في 1ج.والمتضمف قانوف اإلجراءات الجزائية 1966
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 :المراسيم الرئاسية والتنظيمية- 3
 73/12 يعدؿ ويتمـ أحكاـ األمر 14/07/1995 المؤرخ في 95/164مرسـو رئاسي رقـ 
 المتضمف إحداث المصمحة الوطنية لحراس الشواطئ،ج ر 1973المؤرخ في أفريؿ 

. 21/06/1995،صادر في 33عدد
 ،المحدد لشروط التسجيؿ في 10/10/1995 المؤرخ في 95/310التنفيذي رقـ  المرسـو

 ،صادر في 60كما يحدد حقوقيـ وواجباتيـ،ج ر،عدد  قوائـ الخبراء القضائييف،
15/10/1995. 
 المتضمف انضماـ الجزائر 1998 أفريؿ 19 المؤرخ في 88/86مرسـو تنفيذي رقـ اؿ

جمركية والبحث عنيا ؿالتفاقية الدولية لمتعاوف اإلداري المتبادؿ قصد تدارؾ المخالفات ا
 .1988 أفريؿ 20 الصادر في 16وقمعيا ،ج ر،عدد 

 المحدد لقائمة البضائع الخاضعة لمرسـو المرتفعة، الصادر 22/01/1992قرار مؤرخ في 
  .1992 جانفي 22، الصادر في 21ب  ج ر، رقـ 

  المصالحة وتشكيمييا إنشاءيحدد 1999 أوتالمؤرخ في 99/195المرسـو التنفيذي رقـ 
 1999في أوت 65ر عدد.ج ,وسيرىا 

 المراجع: ثـــانيا
 :المؤلفات بالعربية .1

احسف بوسقيعة، المصالحة في المواد الجزائية بوجو عاـ وفي المادة الجمركية بوجو خاص، 
 2001ديواف الوطني  لألشغاؿ ، الجزائر 1ط

أحسف بوسقيعة، المنازعات الجمركية في ضوء الفقو واجتياد القضاء الجديد في قانوف 
 .1998ط ، دار الحكمة لمنشر، الجزائر،.الجمارؾ، د

دار ىومة لمطباعة  أحسف بوسقيعة، المنازعات الجمركية،تعريؼ وتصنيؼ الجرائـ الجمركية،
 .2014،2ط  والنشر والتوزيع،الجزائر،

دار اليدى لمطباعة والنشر  أحسف بوسقيعة، موقؼ القاضي مف المحاضر الجمركية،
 .2008الجزائر، 

 1منشورات كميؾ، ط  جماؿ سايس، المنازعات الجمركية في االجتياد القضائي الجزائري،
 .2014الجزائر، 
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، دار اليدى لمطباعة 1ج (المتابعة الجزائية)شرح قانوف اإلجراءات الجزائية ، سميماف بارش
  .2007والنشر، عيف ميمة  الجزائر 

شوقي رامز شعباف، النظرية العامة لمجريمة الجمركية، الدار الجامعية لمطباعة والنشر 
 .2000بيروت،

 .2012ط ، دار الخموقية، الجزائر . طاىري حسيف، اإلجراءات المدنية واإلدارية الموجزة، د
 .2007طاىري حسيف، التنظيـ القضائي الجزائري، دار اليدى لمتوزيع والنشر، الجزائر 

ط، دار ىرمة .عبد اهلل أوىايبية، شرح قانوف اإلجراءات الجزائية، التحرير والتحقيؽ،د
 .2008الجزائر

القسـ العاـ، الجزء األوؿ، ديواف المطبوعات  شرح قانوف العقوبات الجزائري، عبداهلل سميماف،
 .2005الطبعة السادسة،الجزائر  الجامعية،

  في المواد الجزائية عمى ضوء الفقو والقضاءاإلثباتالعربي شحط عبد القادر ونبيؿ صقر، 
  .2006دار اليدى لمطباعة والنشر والتوزيع، عيف ميمة، الجزائر، 

، دار الثقافة 1فاضؿ زيداف، سمطة القاضي الجنائي في تقدير الدليؿ، دراسة مقارنة، ط
 .2006لمنشر والتوزيع  عماف،

مجدي محب حافظ، الموسوعة الجمركية واألحكاـ الموضوعية لجريمة التيريب الجمركي 
 .2007، دار العدالة لمنشر والتوزيع، القاىرة، 1ط
 دار الحديث 1موسى بودىاف، النظاـ الجمركي لمكافحة التيريب في الجزائر،ط-

  .2007لمكتاب
التيريب والمخدرات وتبييض األمواؿ في  الجريمة المنظمة، نبيؿ صقر وقمراوي عزالديف،

 .الجزائر التشريع الجزائري موسوعة الفكر القانوني،دار اليدى عيف مميمة،
 الجنائي، الجزء األوؿ،ديواف المطبوعات اإلثباتنصر الديف مروؾ، محاضرات في 

  .2009، 3الجامعية، الجزائر، ط
 المؤلفات بالمغة األجنبية: ثــــالثا

Claude Berre et Henri trémeau ,le droit douanier,édition,économica 
Paris1997. 
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 الرسائل العممية والمذكرات:رابــعا
بوقندورة سميماف، المستفيد مف الغش في التشريع الجمركي، مذكرة لنيؿ شيادة القضاء العميا 

  .2005، 14الجزائر، دفعة 
حسيبة بميؿ، المتابعة الجزائية في المواد الجمركية، مذكرة ماجيستير، جامعة باتنة، كمية 

 .2012الحقوؽ والعمـو السياسية،قسـ الحقوؽ ،
نظاـ الجزاءات  في التشريع الجمركي الجزائري، مذكرة ماجيستير في -حيمي سيد ي محمد

 .2011قانوف األعماؿ المقارف 
 أطروحة دكتوراه خصوصية اإلثبات الجزائي الجمركي في التشريع الجزائري، عقيمة خرشي،

 .2017جامعة محمد بوضياؼ، المسيمة، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية ،
 كمية الحقوؽ والعمـو ،الجرائـ الجمركية في القانوف الجزائري ،أطروحة دكتوراه مفتاح العيد،

 .2011تممساف، والسياسية، جامعة أبي بكر بمقايد،
 المجالت العممية:خامسا

  مديرية التكويف دليؿ العوف الجمركي في المنازعات الجمركية، المديرية العامة لمجمارؾ
 .2012الجزائر،

ميكانيزمات التحصيؿ الودي لمديف الجمركي  في التشريع الجمركي الجزائري  مجمة البحوث 
 .14،2017والدراسات اإلنسانية، العدد

جويمية 124مقاؿ حوؿ قراءة في مكافحة التيريب في الجزائر، المدرسة العميا لمشرطة، عدد 
2014. 
 االجتهادات القضائية:ســـادسا

،ص 1،العدد 1998،المجمة القضائية،143802 ممؼ رقـ 20/03/1995غ،ج،ـ،قرار 
227. 

، دليؿ االجتياد القضائي في المنازعات الجمركية 2005/ 04/05بتاريخ310432قرار رقـ 
  .المصنؼ الخامس
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