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إن عبور احلدود ابلبضائع يستلزم إحضارها أمام إدارة اجلمارك، وهذا اإلحضار يستلزم أيضا تقدمي 
وتوقيع تصريح صحيح عنها وأي إخالل هبذين االلتزامني يشكل جرمية مجركية تستدعي إثباهتا أمام العدالة 

اجلزاء على مرتكبها وفقا للقانون، فاجلرمية اجلمركية هي كل فعل اجيايب أو سليب تتضمن إخالال ابلقوانني 
واللوائح اجلمركية ويقرر من أجله املشرع عقوبة. ومن املتعارف عليه أن اإلثبات بوجه عام يعين إقامة الدليل 

 ة القانونية اليت متثل مصدر احلق املتنازع عليه حسما للنزاع.ابلكيفيات احملددة قانوان على الواقع ،أمام القضاء

والقاضي اجلزائي على خالف القاضي املدين يتمتع بسلطة تقديرية واسعة تطبيقا ملبدأ االقتناع 
الشخصي للقاضي، والذي يستمده من األدلة املقدمة له يف معرض املرافعات اليت حصلت املناقشة فيها 

ن هذا املبدأ يرد عليه استثناءات منصوص عليها يف قانون اجلمارك واليت تعترب القاعدة حضوراي أمامه، غري أ
 العامة يف إطار هذا القانون واالستثناء هو أن مينح القاضي هامشا من احلرية يف تقدير وسائل اإلثبات.

ائم اجلمركية وابلرجوع إىل النصوص واألحكام املتضمنة يف قانون اجلمارك يتضح أبن اإلثبات يف اجلر 
رغم خضوعه لنفس القواعد اإلجرائية يف جمال التحقيق واحملاكمة. إال أنه خيضع إىل جانب ذلك ملبادئ 
خاصة متيزه عن اإلثبات املدين واجلزائي سواء تعلق األمر بطرق اإلثبات أو تقدير األدلة ويتجلى ذلك على 

 اخلصوص يف أمرين:

القرائن القانونية العديدة املتضمنة يف قانون اجلمارك األول: قلب عبء اإلثبات وذلك بفعل  -
 وحتميل هذا العبء على عاتق املتهم.

الثاين: تقييد حرية القاضي اجلزائي يف االقتناع وذلك بفعل احملاضر اجلمركية نظرا للحجية اخلاصة  -
على املبدأ العام السائد من قانون اجلمارك. مما يعد خروجا  254لإلثبات اليت أضافها املشرع مبوجب املادة 

يف جمال اإلثبات اجلزائي واملتمثل يف مبدأ االقتناع القضائي وانطالقا من هذا جند أن هذه األحكام اخلاصة 
 اخلارجة عن املبادئ العامة لإلثبات تعكس مدى أصالة القانون اجلمركي والذي يتسم خبصوصيات معتربة.
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من خالل حتديد جمال تقييد وحرية القاضي اجلزائي، حيث  وبذلك تظهر األمهية العملية هلذا املوضوع
ينحصر حبثنا يف قاضي احلكم اجلزائي الناظر يف املنازعات اجلمركية دون احلديث عن قاضي النيابة وقاضي 

 التحقيق كما ينحصر املوضوع يف وسائل اإلثبات اجلمركي وسلطة القاضي اجلزائي اجتاه هذه الوسائل.

 ران ملوضوع وسائل اإلثبات يف اجلرائم اجلمركية وموقف القاضي اجلزائي منها ما يلي:وميكن تربير اختيا

 أمهية اإلثبات اجلزائي بوجه عام ابعتبار الدليل هو األساس الذي يقوم عليه احلكم اجلزائي. .أ

أمهية اإلثبات يف اجلرائم اجلمركية بوجه خاص نظرا ملا يتسم به هذا املوضوع من خصوصية  .ب
كام عديدة ختتلف عن قواعد اإلثبات يف جمال القانون العام. السيما فيما خيص القرائن القانونية املتضمنة وأح

 يف قانون اجلمارك خاصة وأن هذه القرائن تتعلق أبخطر اجلرائم أال وهي جرمية التهريب.

عتبارها جرمية ال قلة البحوث والدراسات يف هذا امليدان نظرا للطابع اخلاص للجرمية اجلمركية اب .ج
ترتك يف اجملتمع نفس األثر الذي ترتكه جرائم القانون العام  وهذا ما ينعكس على إثبات اجلرمية مما جعل 
الفقهاء ال يهتمون بدراسة هده اجلرمية ويف هذا يقول روين قاستان" أن قانون العقوابت اخلاص يشبه شواطئ 

ه الشواطئ ابملصطافني لدرجة ال نكاد جند فيها موطئا البحر األبيض املتوسط صيفا، حيث تزدحم بعض هذ
لقدم بينما تبقى مساحات شاسعة من الشواطئ الصخرية ال تستقبل إال هواة العزلة والصعاب" ويدخل 

 القانون اجلمركي ضمن هذه الفئة األخرية.

أثناء نظر  ومن خالل هذه املذكرة سنتطرف إىل معاجلة أهم اإلشكاالت اليت تعرتض القاضي اجلزائي
املنازعة اجلمركية يف جمال اإلثبات اجلمركي معتمدا بذلك على املنهج الوصفي والتحليلي معا مستعينة ابجلديد 

 من قرارات احملكمة العليا واملراجع الفقهية والقانونية وتتمثل هذه اإلشكاليات فيما يلي:

جمال اإلثبات اجلمركي إىل إضفاء حجية  ما هي وسائل إثبات اجلرائم اجلمركية؟ ملاذا جلأ املشرع يف .1
 خاصة على احملاضر اجلمركية؟

ما هي سلطة القاضي اجلزائي يف تقدير وسائل إثبات اجلرائم اجلمركية؟ و بعبارة أخرى ما هي  .2
 وسائل اإلثبات املقيدة للسلطة التقديرية للقاضي اجلزائي و تلك اليت يسرتجع فيها مطلق سلطته يف التقدير؟
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 نعاجل هذه اإلشكاليات ضمن الفصول التالية: وسوف

 الفصل األول: وسائـل إثبــات اجلرائــم اجلمركـية.

 الفصل الثاين: موقف القاضي اجلزائي من وسائل اإلثبات يف اجلرائم اجلمركية.

 وتفصيال لذلك ارأتينا وضع اخلطة التاليــة:

 



 
 
 

 

إثبــات اجلرائــم اجلمركـية وسائـل  

 األولالفصل 
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 مقدمة

ملا كان من الثابت قانوان وقضاء وفقها أن كل متهم برئ حىت تثبت إدانته. فقضية اإلثبات ذات 
كوهنا جرمية كسائر ىل املشرع اجلزائري عناية ابلغة مبسألة إثبات اجلرائم اجلمركية وفضال عن  أو أمهية كبرية ولقد 

 ياجلرائم املعاقب عليها. فاذا كان احملضر اجلمرك

ة ـــــنظرا للشروط الشكلية العديدة والدقيقة املتعلق هو الوسيلة العادية واملباشرة إلثبات اجلرائم اجلمركية،
هذه  ىـــــإلوء ــــارك اللجــــاجلم أعوانكثريا ما يكون من الصعب على   هــــفإنة ــــإبعداده ولقيمته االثباتية اخلاص

اثر أور على ــــدم العثــــلع أوم ــــع يف الوقت املالئــــالوسيلة االثباتية اخلاصة، سوآءا لعدم اطالعهم على الوقائ
ادية ــــات العــــق التحريــــن طريــــام، وذلك عــــون العــــــــي القانــــات فــــوسائل االثب إىلالغش، مما يستدعي اللجوء 

 .التحقيق القضائي إذا تعلق االمر ابجلنح اجلمركية أو

قانون  وأحكامه منيف خمتلف مبادئه  وابعتباره مستوحىقانون اجلمارك اجلزائري،  إىلوابلرجوع 
ت حكام املتضمنة يف قانون اجلمارك الفرنسي واملطبقة يف جمال االثبااجلمارك الفرنسي، جند نفس القواعد واأل
ادة املحمضر املعاينة ) أوقانون اجلمارك(،  من وما يليها 241ادة امل)اجلمركي، سوآءا ما تعلق مبحضر احلجز 

قانون اجلمارك(.  258ادة املما يتعلق بغريمها من طرق االثبات القانوين االخرى ) أو قانون اجلمارك(، 252
 ابلدراسة يف هذا الفصل املبحثني التاليني: لاو نتنوعلى هذا األساس فضلنا أن 

o ل: احملاضر اجلمركية احملررة وفق قواعد التشريع اجلمركي.و املبحث األ 
o .املبحث الثاين: الطرق القانونية األخرى إلثبات اجلرائم اجلمركية 
o أثر احملاضر على القاضي واملتهم: لثاملبحث الثا 
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 اجلمركـي عوفق قواعـد التشريــ ةاحملـرر  ة: احملاضر اجلمركيلو األاملبحث 

ي ـــــــا يضفـــــــذا مـــــــوه ،ل احملاضر اجلمركية الطريق العادي واألساسي إلثبات اجلرائم اجلمركيةـــــــتشك
واء ـــــــاضر ســـــــرق املشرع للمقصود ابحملـــــــع ذلك مل يتطـــــــى هذه احملررات أمهية معتربة يف هذا اجملال. ومـــــــعل
ود السبب لعدم االمهية ـــــــد يعـــــــوق ة،ـــــــيف غريه من القوانني اخلاصأو يف قانون اجلمارك  أوي القانون العام ـــــــف
اضر ـــــــحيث اكتفى قانون االجراءات اجلزائية ابلتطرق للمح مقارنة جبانب االثبات واعداد احملاضر، ي ذلك،ـــــــف
رد استدالالت ـــــــا جمـــــــدى قيمتهـــــــيت ال تتعـــــــاضر الـــــــن احملـــــــي ذلك بيـــــــمميزا ف اتية،ـــــــا االثبـــــــث قيمتهـــــــن حيـــــــم
 ع القضائي السائدادات عادية واليت تشكل القاعدة طبقا ملبدأ اإلثبات احلر واالقتنا ـــــــشه أوالمات ـــــــاستع أو
ي حاالت ـــــــب فـــــــي تكتســـــــاضر التـــــــواحمل اإلجراءات اجلزائية( انونق 215ادة املزائي )ـــــــي جمال اإلثبات اجلـــــــف

( اإلجراءات اجلزائية انونق 400، 216ادة املغاية اثبات العكس) إىلوذلك  معينة حجية خاصة يف اإلثبات،
 ( وذلك يف جمال القوانني اخلاصة.اإلجراءات اجلزائية انونق 218ادة املزوير )ــــن ابلتـــــاية الطعـــــغ إىل أو

رد فيه أو ر صحيحا من حيث الشكل و ـــــــان احملضـــــــذا كإن يتحقق اال أن ـــــــن ذلك ال ميكأ رـــــــغي
 214 ادةاملعاينه بنفسه ) أومسعه  أوقد رآه  ما اختصاصه،رره، اثناء مباشرة اعمال وظيفته ويف حدود ـــــــحم
ة اخلاصة يف االثبات هو جمرد استثناء ـــــــاضر للحجيـــــــاب احملـــــــن اكتسأمما يعين  (،اإلجراءات اجلزائية انونق

ادها ـــــــي مفـــــــوالت (،اإلجراءات اجلزائية انونق 215، 212ي املادتني )ـــــــا فـــــــوص عليهـــــــدة املنصـــــــعلى القاع
رط ـــــــاص، وبشـــــــه اخلـــــــا القتناعـــــــه وفقـــــــن يصدر حكمأن احملاضر ال تعد سوى جمرد استدالالت وللقاضي أ
احملاضر ن تكون حمررة وفقا للشروط والشكليات املنصوص عليها يف القانون. ولكن ابلرغم من كون اكتساب أ

اال انه يعترب مع ذلك استثناء جد هام ومعترب نظرا  للحجية اخلاصة يف االثبات جمرد استثناء عن القاعدة،
من حيث قلب عبء  أوسواء من حيث تقييد حرية القاضي اجلزائي يف االقتناع  لآلاثر املرتتبة على ذلك،

 االثبات.

اضر إال يف مواضيع قليلة مركزا هو اآلخر كما أن الفقه مل يتعرض هو اآلخر لتعريف وتصنيف احمل
على القيمة اإلثباتية للمحاضر ألمهيتها القانونية، وقد جاء يف املوسوعة اجلنائية أن كلمة حمضر تسمى 
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العهد الذي  إىلوهي تسمية قدمية ترجع  شفوية، ياو دعوترمجتها احلرفية  1(verbal-procèsابلفرنسية )
 مامأاملكلفون إبثبات اجلرائم يضطرون لتقدمي معلوماهتم شفواي  عوانكانت فيه الكتابة غري منتشرة وكان األ

صبحت اليوم أ اليتverbalيفسر عبارة ما سباهبا،أيوان هذا رغم زوال  إىلوقد بقيت هذه التسمية  القضاء.
 .غري صحيحة

يف فرنسا خالل القرن الرابع عشر حيث كان  (procès-verbal)وقد ظهر اصطالح احملضر 
يف اجلرائم ال يعرفون القراءة والكتابة وكانوا يذكرون ما شاهدوه وعاينوه أمام  قاملوظفون املكلفون ابلتحقي

 الذي يعطي له اآلن. 2رغم املعىن املختلف ومل يتغريالقاضي شفاهة وبقي املصطلح مستقرا 

هذا التصنيف  فإن ورد يف العديد من املراجع الفقهية، خالل ماومن  ما ابلنسبة لتصنيف احملاضر،أ
قيمتها  إىلاضر استنادا ـــــــيصنف احمل اـــــــا مـــــــمههأ وع،ـــــــاملوض إىلاليت ينظر منها  يةاو الز خيتلف ابختالف 

ع ـــــــاختيارية ختض أوادية ـــــــاضر عـــــــوحمة ـــــــااللزامي أوة يف االثبات ـــــــحماضر ذات احلجية اخلاص إىلاالثباتية، 
 ي تقديرها ملبدأ حرية االثبات.ـــــــف

االلزامية، وذلك نظرا  أوي احملاضر ذات احلجية أ ل،و ن الصنف األـــــــوتدخل احملاضر اجلمركية ضم
 قانون 254وجب احكام املادة ي قانون اجلمارك مبـــــــللقيمة االثباتية اخلاصة اليت اضفاها عليها املشر ف

 إذاان يطعن فيها ابلتزوير ابلنسبة للمعاينات املادية  إىلحيث اعتربها حجة مبا ورد فيها من بياانت  ،اجلمارك
رحيات ـــــــات والتصـــــــة لالعرتافـــــــان يثبت العكس ابلنسب إىلوصحيحة  كانت حمررة من قبل عونني على االقل،

كانت حمررة   إذا أو ، اإلجراءات اجلزائية انونـــــــق 213مع مراعاة احكام املادة  حماضر املعاينة،املسجلة يف 
 من قبل عون واحد فقط.

ررة من قبل ـــــــغري ان املشرع مل مينح هذه القيمة االثباتية املعتربة للمحاضر اجلمركية اال اذا كانت حم
ا ـــــــم موضوع داخل يف نطاق اختصاصهم ومباشرة اعمال وظيفتهم،ردوا فيها عن أو اشخاص مؤهلني لذلك و 

ووفقا  (،انون اجلماركق 241، انون اإلجراءات اجلزائيةق 214 ادةامل)أبنفسهم عاينوه  أومسعوه  أوه أو قد ر 
                                                           

    .217، ص 1931، املوسوعة اجلنائيةجندي عبد املالك،   1

قوة العمومية ورد تعريف احملضر يف مصنف االجتهاد القضائي يف املنازعات اجلمركية ابنه ذلك السند الذي مبوجبه يعاين أي عون من اعوان السلطة او ال 2
 .49ص املديرية العامة للجمارك، االجتهاد القضائي، وجودها، مصنفاملختص االفعال اليت حتقق من 
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انون ق 252، 250 إىل 244،  242 املواد) اركـــــــللشروط الشكلية املنصوص عليها يف قانون اجلم
 255 ادةامل(، ويرتتب على عدم توافر هذه الشروط يف اعداد احملاضر اجلمركية بطالن هذه االخرية )اجلمارك

د يف اجملال ـــــــدأ االثبات احلر السائـــــــديرها ملبـــــــي تقـــــــفتصبح ابلتايل جمرد حماضر عادية ختضع ف (،انون اجلماركق
 من وسائل االثبات. شأهنا يف ذلك شأن غريها اجلزائي،

ومل يطعن فيها  إبعدادهاة ـــــــانونية املتعلقـــــروط القـــــذه احملاضر كافة الشـــــي هـــــوافرت فـــــت إذاا ـــــأم
رتب ـــــــيتا ـــــــي قانون اجلمارك ومـــــــب القيمة االثباتية اخلاصة اليت اضفاها عليها املشرع فـــــتكتس اـــــفإهنابلتزوير، 

بل وايضا على عبء االثبات  ي االقتناع،ـــــــليس فقط على حرية القاضي اجلزائي ف ر،ـــــــن اثـــــــى ذلك مـــــــعل
 وقرينة براءة املتهم.

القوة  قف هذهأو و وقد خص قانون اجلمارك حمضري احلجز واملعاينة بقوة إثباتيه دون التمييز بينهما 
 بياانهتما. أوسواء تعلق األمر بظروف حتريرمها  على شكلهما املعقد

 إعدادهوشروط  حمضـر احلجــز :لو األ املطلـب

 242 إىل 241يعترب حمضر احلجز من بني احملاضر اليت نص عليها قانون اجلمارك يف مواده من
حجز بضائع ووسائل  أومنه وهو احملضر الذي حيرر عادة يف حالة جرائم مجركية متلبس هبا  250 إىل 244و

الغش، كما أنه ال يشرتط لذلك أن حتجز األشياء حمل اجلرمية بل يكفي أن يتم حترير احملضر وفقا لألساليب 
 وطبقا لألشكال املقررة قانوان.

اآلخرين املؤهلني  عواناأل أوواملقصود مبحضر احلجز هو "ذلك اإلجراء الذي يقوم به عون اجلمارك 
من قانون اجلمارك من اجل إثبات وقائع مادية تشكل  241ركية الوارد ذكرهم يف املادة ملعاينة اجلرائم اجلم

 .ذلك يف حمضر رمسي"وتدوين سلوكا إجراميا 

ألمهية هذا احملضر ميز قانون اجلمارك بني الشكليات اجلوهرية اليت يرتتب على عدم مراعاهتا ونظرا 
 البطالن وبني الشكليات البسيطة.
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جز الطريق العادي ملعاينة اجلرائم اجلمركية يكتسي أمهية كبرية يف إثبات اجلرائم اجلمركية يعد حمضر احلو 
داخل النطاق  أووابخلصوص جرائم التهريب املرتكبة عادة على احلدود االقليمية للبالد  يف حالة التلبس،

وص ــــــه اخلصــــــى وجـــــــتتمثل عل ن صحتها،ـــــــالتأكد من ـــــــة ميكـــــــع ملموســـــــى وقائـــــــب علـــــــإذ ينص اجلمركي،
وفقا ملا هو  وحترير احملضر عن الوقائع واالجراءات، ي البضائع املهربة واليت جتري عليها عملية احلجز،ــــــف

واملتعلقة  ه،فقد منح املشرع للبياانت املدونة في نظرا ألمهية هذا احملضر،و  منصوص عليه يف قانون اجلمارك.
اخضعه لشروط وشكليات قانونية  ويف مقابل ذلك، غاية الطعن ابلتزوير. إىلقيمة اثباتية  ابملعاينات املادية،

 م بشروطه الشكلية. أاحملضر  إلعداداملؤهلني  عوانعديدة ودقيقة سواء ما تعلق منها ابأل

 شروط إعــــداد حمــــضر احلـــــجز :األول الفرع
يكتسي أمهية كبرية يف إثبات اجلرائم اجلمركية  1احلجز الطريق العادي ملعاينة اجلرائم اجلمركيةيعد حمضر 

داخل النطاق  أووابخلصوص جرائم التهريب املرتكبة عادة على احلدود االقليمية للبالد  يف حالة التلبس،
ي ــــــوص فــــــه اخلصــــــى وجـــــــتتمثل عل إذ ينصب على وقائع ملموسة ميكن التأكد من صحتها، اجلمركي،

وفقا ملا هو منصوص  وحترير احملضر عن الوقائع واالجراءات، البضائع املهربة واليت جتري عليها عملية احلجز،
واملتعلقة ابملعاينات  فقد منح املشرع للبياانت املدونة فيه، نظرا ألمهية هذا احملضر،و  عليه يف قانون اجلمارك.

اخضعه لشروط وشكليات قانونية عديدة  ويف مقابل ذلك، غاية الطعن ابلتزوير. إىلقيمة اثباتية  املادية،
 م بشروطه الشكلية. أاملؤهلني إلعداد احملضر  عوانودقيقة سواء ما تعلق منها ابأل

 حمضر احلجز. إلعداداملؤهلون  عواناأل ال:أو

املؤهلني ملعاينة اجلرائم اجلمركية وإعداد  عوانحتديد األمن قانون اجلمارك  241املادة  تلاو تن   
 وهم على التوايل: ز،ــــحمضر احلج

 اجلمارك مبختلف رتبهم. أعوان .1

                                                           
1 Crim.8juin.1963. d. 1963. 700. rep. mazard. concl. germain-citè par J.H . HOGUET. 
encyclopèdie. dalloz.1er juin 1972.’douanes’.p.27. 



 وسائـل إثبــات اجلرائــم اجلمركـية                                                                 األول:  الفصل 

-10-  

من قانون  20، 19، 15، 14الشرطة القضائية الوارد ذكرهم يف املواد  أعوانضباط و  .2
الشرطة ن ضباط أيتضح  من هذا القانون، 15املادة  إىلوابلرجوع  االجراءات اجلزائية.

 القضائية هم ابلتحديد:

 رؤساء اجملالس الشعبية البلدية  .أ

 ضباط الدرك  .ب

 حمافظو وضباط الشرطة القضائية  .ج

مفتشو الشرطة الذين قضوا ثالث سنوات عمل هبذه الرتبة وعينوا بقرار مشرتك بني وزير  .د
 بعد موافقة جلنة خاصة. الداخلية ووزير العدل.

مشرتك  ثالث سنوات عمل يف سلك الدرك وعينوا بقرار ذو الرتب ورجال الدرك الذين قضوا .ه
 بعد موافقة جلنة خاصة. بني وزير العدل ووزير الدفاع الوطين،

الضباط وضباط الصف التابعني لألمن العسكري املعينني بقرار مشرتك بني وزير العدل ووزير  .و
 الدفاع الوطين.    

ويتمثل هؤالء يف ابقي  دهم على سبيل احلصر،فلم يرد حتدي الشرطة القضائية، عوانألما ابلنسبة أ
الشرطة والدرك واالمن العسكري اللذين ليست هلم صفة ضباط الشركة القضائية. وتتمثل مهمتهم  أعوان

جانب قيامهم يف حاالت استثنائية  إىلوذلك  االساسية يف مساعدة ضباط الشرطة القضائية يف اداء مهامهم،
ذه ـــــــب هـــــــم لذلك مبوجـــــــواجلرائم املنصوص عليها يف بعض القوانني اخلاصة بتأهيلهات ـــــــة املخالفنمبعاي
 ضباط الشرطة القضائية، كقانون اجلمارك. إىلاضافة  وانني،ـــــــالق

 مصلحة الضرائب. أعوان .1

 املكلفون ابلتحرايت االقتصادية واملنافسة واألسعار واجلودة وقمع الغش.   عواناأل .2

 املصلحة الوطنية حلراس الشواطئ. عوانأ .3
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من قانون اجلمارك يف معاينة اجلرائم اجلمركية  241طبقا للمادة  عوانوتتمثل املهمة األساسية هلؤالء األ
وحجز البضائع اليت تطبق عليها املصادرة والبضائع االخرى اليت يف حوزة املتهم كضمان يف حدود الغرامات 

وثيقة ترفع هبذه البضائع. ويف حالة التلبس توقيف املتهمني وتقدميهم للنيابة العامة ي أوحجز  املستحقة قانوان،
مع مراعاة اإلجراءات القانونية وحترير حمضر حجز تدون فيه الوقائع واإلجراءات وفقا لشروط والشكليات 

ل ـــــن قبـــــعد مفرق بني حمضر حجز أ نه الأاملنصوص عليها يف قانون اجلمارك مع االشارة يف هذا الصدد، 
من قبل  د وفقا للشروط والشكليات املنصوص عليها يف قانون اجلمارك،ـــــز أعـــــر حجـــــارك وحمضـــــاجلم أعوان

اعاله.  إليهمملعاينة اجلرائم اجلمركية املشار  من قانون اجلمارك 241املؤهلني مبوجب املادة  عوانغريهم من األ
تنطبق بدون  من قانون اجلمارك 241أبن أحكام املادة  ذلك ما أكدته احملكمة العليا يف العديد من قراراهتا،

 14املعينني يف املادة  عوانادارة اجلمارك وتلك احملررة من طرف األ أعوانر احملررة من قبا ـــــــى احملاضـــــــمتييز عل
 الشرطة القضائية.  أعوانن ضمنهم وم من قانون االجراءات اجلزائية،

 : الشروط الشكلية حملضر احلجزالفرع الثاين

اخضع هذا االخري لشروط وشكليات  هفإن نظرا للقيمة االثباتية اليت اضفاها املشرع على حمضر احلجز،
يت جيب ان يتضمنها هذا ـــــــالبياانت الا غريه من احملاضر ووضع ـــــــاط هبـــــــي احـــــــوق تلك التـــــــقانونية دقيقة تف

 وتتمثل هذه الشروط الشكلية فيما يلي: 1احملضر، وذلك حتت طائلة البطالن

ي أ، مـــــن قـــــانون اجلمارك 241ادة ـــــي املـــــالوارد ذكرهم ف عوانن يكون احملضر حمررا من قبل األأ .أ
ا ـــــا عونـــــمإز، ـــــر احلجـــــر حمضـــــز وحتريـــــــــــــــاجلمركية وعملية احلج ةـــــــة اجلرميـــــــن يكون من قام مبعاينأ
الشرطة  وانـــــأعن ـــــا مــــــعون أو ائية،ـــــة القضـــــضابطا من ضباط الشرط أو ارك،ـــــاجلم أعوانن ـــــم

املكلفني ابلتحرايت  عوانعوان من األ أومصلحة الضرائب،  أعوانعوان من  أوة، ـــــالقضائي
املصلحة الوطنية حلراس  أعوانعوان من  أو االقتصادية واملنافسة واالسعار واجلودة وقمع الغش،

ي كان حترير حمضر حجز واال كان احملضر ابطال حيق أل ال هفإن ،عوانالشواطئ. وماعدا هؤالء األ
 .نون اجلماركمـــــن قـــــا 255وفقا ملا نصت عليه املادة 

                                                           
 من قانون اجلمارك. 255املادة  1
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ي ـــــمركز مجرك أومكتب  أقرب إىل ،اجلماركمـــــن قـــــانون  242توجيه االشياء احملجوزة، وفقا للمادة  .ب
ز ـــــاملرك أوب ــــــس املكتــــــز فورا بنفـــــر احلجـــــر حمضـــــوحتري ه،ــــــا فيــــــز وايداعهـــــــوع احلجـــــان وقـــــن مكـــــم

فور  أوي، ــــــز اجلمركـــــــــــاملرك أوب ــــــوزة ابملكتــــــاء احملجـــــــــــداع االشيــــــل وايـــــــــــن نقــــــاء مـــــجرد االنتهـــــومب
 يف مكان ايداع البضائع احملجوزة. أوويتم حترير احملضر اما يف مكان معاينة اجلرمية  معاينة اجلرمية.

مركز مجركي قريب من مكان احلجز  أوكعدم وجود مكتب   تعذر ذلك لظروف معينة، إذاانه غري 
مـــــن قـــــانون  243حكام املادة يتعني عندئذ وفقا أل هفإن لظروف قاهرة، أوتعطل وسيلة النقل  أو

ز ـــــــان احلجـــــــي مكـــــا فـــــمإغريهم،  أوت حراسة املخالف ـــــوزة حتـــــائع احملجـــــع البضـــــ، وضاركـــــــاجلم
مركز  أوي مكتب أي ـــــوميكن يف هذه احلالة حترير احملضر بصفة صحيحة ف ي مكان آخر.أ أو

مكتب  أوة الدرك الوطين، ـــــر فرقـــــمق أوئ، ـــــراس الشواطـــــر احملطة البحرية حلـــــمبق أو مجركي اخر،
وقع احلجز يف منزل  إذا حالة ما البلدي. ويفمقر اجمللس الشعيب  أو املالية، إلدارةابع ـــــــف تـــــــموظ
 ميكن حترير حمضر احلجز فيه بصفة صحيحة. هفإن ما،

تضمني حمضر احلجز كل املعلومات اليت من شأهنا ان تسمح ابلتعرف على املخالف وعلى البضائع  .ج
وطبقا  وجيب ان يبني احملضر على وجه اخلصوص، مادية اجلرمية. وإبثباتحمل الغش ووسائل النقل 

 يلي: ما مـــــن قـــــانون اجلمارك 245للمادة 

o .اتريخ وساعة ومكان احلجز 

o .سبب احلجز 

o .التصريح ابحلجز للمخالف 

o ين احلاجزين والقابض املكلف ابملتابعة.و االقاب وامساء وصفات وعن 

o جوزة.وصف البضائع وطبيعة الواثئق احمل 

o  االمر املوجه للمخالف حلضور وصف البضائع وحترير احملضر وكذا النتائج املرتتبة على
 هذا االمر.
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o .مكان حترير احملضر وساعة ختمه 

o 1وعند االقتضاء، لقب واسم وصفة حارس البضائع احملجوزة. 

مـــــن قـــــانون  247قراءة احملضر على املتهم ودعوته لتوقيعه وتسليمه نسخة منه، حيث تلزم املادة  .د
القيام بذلك  املصلحة الوطنية حلراس الشواطئ اللذين حرروا احملضر، أعواناجلمارك و  أعوان اجلمارك

مما يقتضي  االخرين، وانعلألوتقييد البياانت املتعلقة هبذه االجراءات يف احملضر، دون ان تتطرق 
 اعادة النظر يف صياغة هذه املادة من اجل ضمان االنسجام يف تطبيق القانون.

جيب  هفإنرفضه توقيعه،  أواملتهمني اثناء حترير حمضر احلجز  أوما يف حالة غياب املتهم أ
ساعة على الباب اخلارجي ملكتب  24ذلك يف احملضر الذي تعلق نسخة منه خالل  إىلاالشارة 

مركز  أويوجد مكتب  يف مقر اجمللس الشعيب البلدي عندما ال أومركز اجلمارك ملكان حتريره،  أو
انسحب قبل ختمه  أورفض حضور حترير احملضر  إذاويعد املتهم غائبا  للجمارك يف مكان حتريره.

قرئ عليه احملضر ووقعه مث رفض استالم نسخة  إذام نسخة منه. غري انه يعد حاضرا رفض استال أو
 ذلك يف احملضر. إىلرفض التوقيع على احملضر بعد قراءته عليه فيشار  إذامنه. اما 

اجلمارك  أعوان مـــــن قـــــانون اجلمارك 246حيث تلزم املادة  عرض رفع اليد عن وسائل النقل، .ه
ن يقرتحوا على املتهم أ ة الوطنية حلراس الشواطئ اللذين قاموا حبجز وسائل النقل،املصلح أعوانو 
 ي حالتني:ــــــا فــــــل وجوبــــــعرض رفع اليد عن وسائل النق بل اختتام حمضر احلجز،ق

o ذا كانت وسيلة النقل احملجوزة قابلة للمصادرة ومل تكن هي حمل اجلرمية.إ 

o على اجلرمية اليت متت  ةحمجوزة لضمان تسديد الغرامات اجلمركية املرتتبذا كانت وسيلة النقل إ
 معاينتها.

                                                           
1  GUIDE DE L’agent verbalisateur direction générale des douanes. centre national de 
l’information et de la documentation.p79. 
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 أورفع اليد عن وسيلة النقل عن تقدمي كفالة قابلة للدفع  وقفــــــاحلالتني، يتي كلتا ــــــوف
 هذا االقرتاح والرد عليه. إىلايداع قيمتها، وجيب االشارة يف حمضر احلجز 

جيب ان يبني احملضر نوع هذا التزوير ويصف  هفإنحمرفة،  أوعندما يتعلق االمر حبجز واثئق مزورة  .و
ارة )ال تغيري( ـــــر ومتضى بعبـــــــوقع الواثئق املشوبة ابلتزويـــــــت نأافية، و ـــــاالضاابت ـــــات والكتـــــالتحريف

 (.مـــــن قـــــانون اجلمارك 2ف /245 املادةاحلاجزين وتلحق ابحملضر ) عوانمن قبل األ

جيب التمييز  هفإن ،مـــــن قـــــانون اجلمارك 248املادة  ألحكامعندما جيرى احلجز يف منزل ووفقا  .ز
 رادــــــــــــــــاالستيد ـــــــــــورة عنــــــــــــــــر حمظــــــــــم غيأورة ــــــز حمظــــــل احلجــــــــــائع حمــــــانت البضـــــك  إذاا ــــــــــــــــن مـــــبي
تسلم  أوي ــــــز مجركــــــمرك أوب ــــــمكت ربــــــأق إىلىل و التصدير، حيث تنقل البضائع يف احلالة األ أو
ما أي مكان اخر. أ أويف مكان احلجز  سوآءان حارسا عليا، ـــــالف يعيــــــــــشخص اخر غري املخ إىل

ال تنقل من املنزل ويعني املخالف  افإهن التصدير، أو االستريادذا كانت البضائع غري حمظورة عند إ
ويف كلتا احلالتني جيب ان حيضر عملية  قدم كفالة تغطي قيمتها. إذاحارسا عليها، يف حالة ما 

املنزيل وفقا للشروط الواردة حترير حمضر احلجز ضابط الشرطة القضائية الذي حضر عملية التفتيش 
ن حيتوي احملضر على أ العمليات،ويف حالة الرفض يكفي لصحة  مـــــن قـــــانون اجلمارك 47يف املادة 

 طلب احلضور وعلى رفض ذلك.

 248املادة  ألحكامه وفقا فإن عندما جيرى احلجز على منت سفينة وال يتسىن القيام ابلتفريغ فورا، .ح
املصلحة الوطنية حلراس الشواطئ اللذين  أعوان أواجلمارك  أعوان، يتعني على قـــــانون اجلماركمـــــن 

ويتضمن حمضر  البضائع. إىلختام على املنافذ املؤدية أ أويباشرون عملية احلجز، وضع ترصيص 
مكتب  إىلاحلجز الذي حيرره تباعا للتفريغ، عدد الطرود ونوعيتها وعالماهتا وارقامها. وعند الوصول 

حضور عملية الوصف املفصل للبضائع وتسلم له نسخة من احملضر  إىلاملخالف  اجلمارك، يدعى
 عن كل عملية.

مر ب ان يبني احملضر عندما يتعلق األالعني، جي ىأمر يف احلالة اخلاصة ابحلجز بعد املتابعة على  .ط
ى العني قد أببضائع حساسة قابلة للغش، ابن املتابعة على مر  أوببضائع خاضعة لرخصة التنقل 
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ن هذه البضائع إجراء احلجز، و إغاية  إىلهنا استمرت دون انقطاع إبدأت داخل النطاق اجلمركي و 
من  3/ف  250ادة امل) ا للتشريع اجلمركيكانت غري مصحوبة بواثئق تثبت حيازهتا القانونية وفق

 (.قانون اجلمارك

ي حالة ــــــوذلك ف اء،ــــــمام القضأام قاضي احملكمة خالل املدة احملددة للحضور ــــــمأد احملضر ــــــأتكي .ي
االلتزام كان منصوصا عليه مبوجب املادة  حملفني. هذاغري  أعوانكان احملضر حمررا من قبل   إذاما 

ؤرخ ـــــامل 98/10انون ــــــــــخري هلذا القانون مبوجب الققبل التعديل األ انون اجلماركـــــن قـــــم 247
 ضروراي.را ــــــمأي ظله ــــــر اجلمركية فــــــاحملاض أتكيدم يعد ــــــل ، والذي22/08/1998ي ـــــف

ان يكون توقيف املخالف  التلبس، جيبوكيل اجلمهورية. ويف حالة  إىلختم احملضر وتوقيعه وتسليمه  .ك
 251 املادة) املخالفني متبوعا ابلتحرير الفوري حملضر احلجز مث احضاره امام وكيل اجلمهورية أو

 .(من قانون اجلمارك

آجال  أوفيما خيص مكان حتريره  سوآءا احلجز،وتتعلق االجراءات املشار اليها اعاله بتحرير حمضر 
االجراءات السابقة على ذلك، واملتمثلة على وجه اخلصوص يف فحص االشياء احملجوزة  أوهذا التحرير 

 فيما خيص التحرير يف حد ذاته للمحضر. أوواالشياء اليت فلتت من احلجز، 

 حمضر املعاينة :املطلب الثاين

اء ــــــشيجراءات املتعلقة حبجز األات واإلحمضر احلجز السابق دراسته يتضمن تدوين العملي كانذا  إ
اجلمارك  إلدارةحوزة املتهم كضمان يف حدود الغرامات املستحقة يف والبضائع اخلاضعة للمصادرة والبضائع اليت 

قبات والتحرايت حمضر املعاينة حمرر يف املواد اجلمركية يتضمن نتائج املرا فإن والواثئق اليت ترافق هذه البضائع،
وذلك  هبا،البحث عن اجلرائم غري املتلبس  إطاراجلمارك يف  أعواناليت يقوم هبا  ستجواابتواالوالتحقيقات 

 1على خالف حمضر احلجز الذي حيرر يف حالة التلبس ابجلرمية.

                                                           
1 Les infractions non flagrantes font l’objet de procès-verbaux de constat. Ou sont relatés les 
résultats des contrôles. Enquêtes et interrogatoires.J.H.HOGUET.p.28. 
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 حمضر املعاينة شروط اعداد ل:و الفرع األ

 أعواناليت يكتشفها  ثبات املخالفات، إلقانون اجلمارك 252طبقا للمادة  املعاينة،وحيرر حمضر 
، وبصفة قانون اجلمارك 48ة يف املادة احلسابية ضمن الشروط الواردوالسجالت ثر مراقبة الواثئق إاجلمارك 

 .عواناألهبا هؤالء  ثر نتائج التحرايت اليت يقومإعامة 

 ماملكلفني مبها عوانقل واألعلى األة ـــــابط املراقبـــــة ضـــــبم رتـــــن هلـــــالذي ،وانـــــعق هلؤالء األـــــوحي
واع الواثئق املتعلقة ابلعمليات اليت هتم ـــــــنأل ـــــى كـــــعل طالعابالت ـــــــي وقأي ـــــف او ـــــن يطالبأ ض،ـــــالقاب

 االرسال وعقود النقل والدفاتر والسجالت، وال سيما: لاو جدمصلحتهم، كالفواتري وسندات التسليم و 

 حمطات السكك املالحة احلديدية. يف -
 يف مكاتب شركات املالحة البحرية واجلوية. -
 يف حمالت مؤسسات النقل الربي. -
والتجميع تتكلف ابالستقبال مبا فيها ما يسمى بوكاالت النقل السريع اليت  يف حمالت الوكاالت، -

 رسال بكل وسائل النقل وتسليم الطرود.واإل
 احلمولة والسماسرة البحريني. اءمنألدى اجملهزين و  -
 لدى وكالء العبور والوكالء لدى اجلمارك. -
 املخازن واملستودعات العامة.االستيداع، و لدى وكالء  -
 املرسلني احلقيقيني للبضائع املصرح هبا لدى اجلمارك. أو إليهملدى املرسل  -
اجملال اجلبائي  أوين املكلفة بتقدمي املشورة للمدينني يف اجملال التجاري و ادو ليف وكاالت احملاسبة وا -

 غريمها من اجملاالت. أو

قل منهم أمبوظفني  ان يستعينو أق االطالع، ـــــارسة حـــــعاله ملمأن ـــــــارك املؤهليـــــــاجلم وانـــــعق ألـــــوحي
مما  براء.إن تسهل مهمتهم، وذلك مقابل سند أهنا أاليت من شنواع الواثئق أجز مجيع ن يقوموا حبأرتبة، و 

نه يف حالة ما اذا تعلق االمر ابلبحث عن املخالفات لقانون اجلمارك عن طريق التحرايت يتضح منه جليا أب
على الواثئق  طالعاالوذلك من خالل  املعنويني، أو والتحقيقات اجلمركية لدى األشخاص الطبيعيني
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حصرت اختصاص حق االطالع  قانون اجلمارك 252املادة  فإن واتري والدفاتر والسجالت،والكتاابت والف
الذي يثبت هذه العمليات واالجراءات والنتائج املتوصل  عداد حمضر املعاينة،إجراء التحرايت والتحقيقات و إو 
املكلفني مبهام  أوة ضابط املراقبة على األقل ـــــــم رتبـــــــأي الذين هل ط،ـــــــارك فقـــــــاجلم أعوانيف بعض  ليها،إ

 241وذلك على عكس املادة  الشرطة القضائية، أعوانضباط و  أواجلمارك  أعواندون غريهم من  القابض،
الشرطة  أعوانضباط و  إىلاجلمارك دون متييز، وذلك ابإلضافة  أعواناليت تؤهل مجيع  قانون اجلماركمن 

، ملعاينة اجلرائم اجلمركية وضبطها وحجز البضائع حمل الشواطئسعار وحراس الضرائب واال أعوانالقضائية و 
ائم التهريب، واليت خطورة اجلرائم اجلمركية املتلبس هبا، وابخلصوص جر  إىلوقد يعود السبب يف ذلك  الغش.

املؤهلني  عوانبكافة االمكانيات املادية والبشرية، مبا يف ذلك توسيع قائمة األ ستعانةاالها تتقتضي مكافح
أين ـــــإجراؤها ابلت الت،ــــلى الواثئق والسجـــملكافحة ومعاينة هذه اجلرائم. يف حني تقتضي مهمة االطالع ع

 م ومسؤوليتهم يف جمال اجلمارك،هالختصاص اجلمارك، نظران إلدارة ــــــالتابعي عوانددة من األـــــة حمـــــل فئـــــن قبـــــم
ابلنسبة للجرائم  احلال يفلت مرتكبوها، كما هو عليه أوف من أن تضيع معامل اجلرمية خو  أودون تسرع 
 حمضر املعاينة. عدادإلاملؤهلني  عوانهذا ابلنسبة لأل 1كجرائم التهريب اجلمركية.  املتلبس هبا،

حتت طائلة البطالن طبقا  احملضر، وذلكما فيما يتعلق ابلبياانت اليت جيب مراعاهتا يف اعداد هذا أ
 فيما يلي: ،قانون اجلماركمن  252فتتمثل وفقا للمادة  ،قانون اجلمارك 255للمادة 

 احملررين للمحضر وصفاهتم وإقامتهم االدارية. عواناألوأمساء تضمني احملضر ألقاب  -
 اتريخ ومكان التحرايت اليت مت القيام هبا. -
 بعد مساع األشخاص. أوبعد مراقبة الواثئق  احملصلة، إماطبيعة املعاينات اليت متت واملعلومات  -
 احلجز احملتمل للواثئق مع وصفها. -
 التنظيمية اليت مت خرقها والنصوص اليت تقمعها. أواألحكام التشريعية  -
تضمني احملضر أن األشخاص الذين أجريت عندهم عمليات املراقبة والتحري، قد أطلعوا بتاريخ  -

احملضر، وأنه قد تلي وعرض عليهم للتوقيع. ويف حالة ما إذا مل حيضر األشخاص هذا ومكان حترير 
                                                           

1 « À la différence des procès-verbaux de saisie, les procès-verbaux de constat relatifs aux enquêtes 
sur des infractions déjà commises, peuvent n’être pas rédigés de suite », crime.18dec.1956, bull. 
crime. N 846), cité par J.H. HOGUET, p.28. 
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ي احملضر الذي يعلق على الباب اخلارجي ملكتب ـــــــر ذلك فــــــــــــــب أن يذكـــــــون قانوان، جيـــــــاملستدع
 مركز اجلمارك املختص. أو

أبي حمضر آخر ويف أية مادة  أوملواد اجلمركية حضر معاينة يف امب أووسواء تعلق األمر مبحضر حجز 
التقيد ابلشروط والشكليات  إىلإذ يقتضي ابإلضافة  إعداد وحترير احملاضر ليس ابألمر اهلني، فإنكانت، 

وتعاقب وابخلصوص النصوص اليت جترم  القانونية العديدة، اإلملام ابملعلومات واالحكام القانونية املتعلقة ابملادة،
يف االخري هبا، و على األفعال حمل املعاينة واإلجراءات الواجب اتباعها يف ذلك والشكليات الواجب التقيد 

 .1الدقة والوضوح والصدق واألمانة يف نقل الوقائع

 الثاين: القيمة االثباتية للمحاضر اجلمركية. لفرعا

غاية  إىلليست للمحاضر اجلمركية كلها نفس القيمة االثباتية .فهناك احملاضر ذات القيمة االثباتية 
ان يثبت العكس ومبنح املشرع يف قانون اجلمارك  إىلوهناك احملاضر ذات القيمة االثباتية  الطعن ابلتزوير،

على حرية االثبات وحرية تقدير األدلة رد بذلك استثناء أو  للمحاضر اجلمركية هذه القيمة االثباتية اخلاصة،
مما جعل أغلبية فقهاء القانون  2مما يشكل قيدا على حرية القاضي اجلزائي يف االقتناع. يف املواد اجلزائية،

أي ابعتبارها استثناء على  ية فحسب،و الون يف مؤلفاهتم موضوع احملاضر بدراستها من هذه الز و ااجلزائي يتن
 السائد يف جمال االثبات اجلزائي. مبدأ االقتناع القضائي

مام أذات احلجية اخلاصة يف االثبات  احملاضر إىلن ينظر أمر يتعني يف واقع األ هفإن ومع ذلك،
هنا جمرد استثناء على مبدأ االقتناع القضائي، بل وأيضا من حيث أهنا تشكل أليس فقط من حيث  العدالة،

ن هذه احملاضر أمساسا ابملبدأ الذي حيكم عبء االثبات يف املواد اجلزائية، واملتمثل يف قرينة الرباءة ،ابعتبار 
                                                           

1« la rédaction des procès-verbaux exige la connaissance de la loi à laquelle il peut être convenu, 
afin de caractériser le délit et de ne voir qu'ou il existe, quand il existe, l'observation rigoureuse 
des formes dans la rédaction de l'acte qui le constate pour prévenir des nullités qui en paralyser 
aient l’effet, la vérité dans l’exposé de la contravention et des circonstances qui l’accompagnent, 
et enfin la clarté dans le récit », J. Bte et P.E.GUILGOT, traité du contentieux pour les douanes 
de terre, Pontarlier, mars 1840,p.12 

من  للتأكدللقاضي مثال احلق يف طلب حتقيق تكميلي  بياانت، فليسهتدف القوة االثباتية للمحاضر اجلمركية اىل تقييد القضاة مبا هو وارد فيها من  1
 .50ص ، مصنف االجتهاد القضائي، أن تتعلق هذه القوة الثبوتية فقط ابملعاينات املادية فيها، علىصحة ما هو وارد 
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 نتقالابسبب  ستفادة املتهم من قاعدة ان الشك يفسر لصاحله،إثبات وحتول ابلتايل دون تقلب عبء اإل
دارة اجلمارك املدعية يف الدعوى اجلبائية ليقع إعبء االثبات من سلطة االهتام املدعية يف الدعوى العمومية و 

ى احملاضر ـــــــارك علـــــــوذلك نظرا للحجية شبه املطلقة اليت منحها املشرع يف قانون اجلم على عاتق املتهم،
مما  غاية اثبات العكس. إىل أوغاية الطعن ابلتزوير  إىلواليت يفرتض املشرع فيها الصحة واملصداقية  اجلمركية،

بء االثبات وضمان مصاحلها ــــــــــــــل عـــــــيعفيها من حتم اخلصوص، امتيازااجلمارك على وجه  إلدارةي ـــــــيعط
 1.زدوج للمحاضر اجلمركية على كل من القاضي واملتهمامل ويتضح من خالله االثر ي مواجهة املتهم،ـــــــف

هذه القيمة االثباتية  فإنكانت احملاضر اجلمركية تتمتع بقيمة اثباتية خاصة امام العدالة،   إذا ،نهأغري 
نوعني  إىلواليت صنفها املشرع يف قانون اجلمارك  اخلاصة تتحدد من خالل البياانت املتضمنة يف هذه احملاضر،

 من البياانت:

عندما تنقل هذه احملاضر معاينات مادية  غاية الطعن ابلتزوير، إىلالبياانت ذات احلجية  •
 خبصوص اجلرائم اجلمركية.

غاية اثبات العكس، عندما تتعلق هذه احملاضر ابالعرتافات  إىلالبياانت ذات احلجية  •
 والتصرحيات.

 .واملتهماحملاضر اجلمركية على كل من القاضي  أثرومن خالل هذه البياانت، يتحدد مدى 

 

 

 

 

                                                           
1 Jean Claude Berreville, le particularisme de la preuve en droit pénal douanier, thèse Lille 
1966., p 19-20. 
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 الطرق القانونية األخرى إلثبات اجلرائم اجلمركية املبحث الثاين:

 2كية بكافة الطرق القانونيةإثبات اجلرائم اجلمر  1از املشرع اجلزائري مبوجب قانون اجلماركـــــــــأج   
"جيوز إثبات اجلرائم أبي  من قانون اإلجراءات اجلزائية واليت تنص على أنه 212للمادة  أتكيدا هذا إال ـــــــر وم

 طريق من طرق اإلثبات األخرى".

األجنبية، ، املعلومات واملستندات الصادرة عن السلطات االبتدائيو التحقيق ـــــــذه الطرق هـــــــم هـــــــوأه 
ن قانون اجلمارك مقتبسة من املادة ـــــــم 258 واملادة .الشهادة، القرائن التصرحيات،و  االعرتاف اخلرباء، انتداب
وص عليها يف قوانني ـــــــالفات املنصـــــــح واملخـــــــاليت تنص على "أن كل اجلن 3من قانون اجلمارك الفرنسي 324

جز يف النطاق اجلمركي أو خارج ق القانونية حىت ولو مل يتم أي حاجلمارك ميكن متابعتها وإثباهتا بكافة الطر 
 هذا النطاق أو كانت البضائع حمل التصريح مل تكن موضوعا ألية مالحظة".

وغريها من الواثئق  االبتدائيحماضر التحقيق  أن تستعمل كوسيلة إلثباتهذا الصدد ميكن ي ـــــــوف
 4ريبـــــــة التهـــــــأشار القانون املتعلق مبكافح أخرى. كمان البلدان األجنبية إىل جانب طرق إثبات ـــــــاملسلمة م

 إىل إمكانية اللجوء إىل أساليب حتري خاصة من أجل معاينة جرائم التهريب.

 و عليه سنتناول يف هذا املبحث مطلبني :

o :األجنبية.واملعلومات واملستندات الصادرة عن السلطات  االبتدائيالتحقيق  املطلب األول 
o  طرق اإلثبات األخرى. الثاين:املطلب 

 

 

                                                           
 .من قانون اجلمارك 258املادة  1
 .92ص ،1997، رسالة ماجستري، ابتنة احملاضر يف املواد اجلزائية سعادنة العيد، .د 2

3 www.google.fr 
 23/08/2005:املؤرخ يف  06-05األمر  4
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 .واملستندات الصادرة عن السلطات االجنبيةواملعلومات التحقيق االبتدائي  ل:و املطلب األ

اجلرائم اجلمركية املتمثلة يف التحقيق االبتدائي  إلثباتالوسائل القانونية املتاحة  1نظم قانون اجلمارك
 اثبات.والواثئق اليت تسلمها السلطات االجنبية كوسائل 

 .التحقيق االبتدائي ل:و الفرع األ

يف اطار التحرايت العادية القيام ابلتحقيقات مبجرد علمهم بوقوع  2تعد من مهام الضبطية القضائية
بناء على تعليمات وكيل اجلمهورية سواء تعلق االمر ابجلرائم املنصوص عليها  أومن تلقاء أنفسهم  أواجلرمية 

اجلمارك قد اهل لبحث ومعاينة اجلرائم اجلمركية كل  أعوانجانب  إىلالقوانني اخلاصة ف أويف القانون العام 
الضرائب  أعوانئية و الشرطة القضائية الوارد ذكرهم يف قانون االجراءات اجلزا أعوانمن ضباط الشرطة القضائية و 

 الشواطئاملصلحة الوطنية حلراس  أعوانالتحقيقات االقتصادية واملنافسة واالسعار واجلودة وقمع الغش و  أعوان
نه من الصعب أال إوخول هلم نفس الصالحيات للبحث ومعاينة اجلرائم اجلمركية عن طريق اجراء احلجز 

واالجراءات الواجب اتباعها ملمارسة هذا االجراء بشكل  نظرا للشكليات حتقيق ذلك يف العديد من االحيان،
ن كان هذا ال يعين إجراء من االجراءات املنصوص عليها يف قانون اجلمارك و إغفال إيف حالة  ألنه صحيح.
 241ادة ـــــــن املأذلك  مهية،أقل أالشرطة القضائية ملهام البحث والتحري  أعوانن ممارسة ضباط و اطالقا أب

ن قانون اجلمارك مل متيز بينهم ولكن يف حالة عدم مراعاة االحكام واالجراءات تصبح هذه احملاضر احملررة ـــــــم
 املادتني ألحكاموبغض النظر عن حمرريها عادية وختضع يف تقديرها ملبدأ حرية القاضي اجلزائي يف االقتناع وفقا 

 من قانون االجراءات اجلزائية. 212-215

ن عليه الفصل ــــــزم للقاضي الذي يتعيـــــر ملـــــدالل غيــــرد استـــــــون جمـــــــن يكأن مث ال يعد احملضر ـــــــوم
 إطارممارسة ضباط الشرطة القضائية ملهامهم يف  إطارويف  اجللسةي القضية تبعا للمناقشة اليت تدور يف ــــــــــــف

راءات اجلزائية املنصوص ـــــــي قانون االجـــــــفام املنصوص عليها ـــــــؤالء لألحكـــــــه عـــــــات العادية خيضـــــــالتحري
 وما يليها منه. 63يف املادة  اـــــــعليه

                                                           
 .من قانون اجلمارك 258املادة  1

 .من قانون اإلجراءات اجلزائية 65. 64. 63 .12وفقا ألحكام املواد  2
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ومن خالل هذا يتمتع هؤالء بصالحيات تفتيش املساكن واالطالع على الواثئق وحجزها وحجز 
من قانون االجراءات اجلزائية كما حيق هلم وقف  47 إىل 44ثبات وفقا ألحكام املواد إند شياء كساأل

ذن من وكيل إساعة قابلة للتمديد مرة واحدة بناء على  48االشخاص للنظر وفقا ملقتضيات التحقيق ملدة 
 اجلمهورية.

سعار واجلودة واألواملنافسة املكلفني ابلتحرايت االقتصادية  عوانابلنسبة لأل 1كما جييز قانون املنافسة
طريق التحقيقات االقتصادية  عنالضرائب البحث عن اجلرائم  عوانوقمع الغش والقوانني الضريبية ابلنسبة أل

 يضا طريقا للبحث عن الغش اجلمركي.أاجلبائية اليت تصلح  أو

 رائم اجلمركية وهذاــــــن اجلـــــــاجلمارك ذاهتم القيام ابلتحقيقات االبتدائية للبحث ع عوانما ميكن ألك
ذ التحقيق اجلمركي ذاته شكل التحقيق االبتدائي خكما قد أي  دقيقة لديهم.العلومات امليف حالة عدم توفر 

 252وهذا يف حالة عدم توفر حمضر املعاينة على كل مواصفات التحقيق اجلمركي املنصوص عليها يف املادة 
 من قانون اجلمارك.

املتعلق  06-05من االمر  32-31حكام املادتني أة و ما ابلنسبة جلرائم التهريب فيستفاد من تالأ -
التحري  أبساليبر ـــــــق االمـــــــواء تعلـــــــي ســـــــن معاينة جرائم التهريب ختضع للتشريع اجلمركأمبكافحة التهريب 

 .اإلطاراالثباتية للمحاضر احملررة يف هذا  ةالقو  أواملعاينات  إلجراءاملؤهلني  عواناأل أو

 .الصادرة عن السلطات األجنبية واملستنداتاملعلومات  الفرع الثاين:

ن السلطات األجنبية فتعترب هي األخرى طريقا ـــــــالصادرة ع واملستنداتات ـــــــا ابلنسبة للمعلومـــــــأم
حة ن قصد مكافو االتع إىلحاجة الدولة املختلفة  إىل 2ن طرق إثبات اجلرائم اجلمركية ويعود السبب يف ذلكـــــــم

ابرة للحدود كجرائم التهريب واليت ال تستطيع دولة واحدة مبفردها التصدي هلا نظرا عاجلرمية املنظمة واجلرائم ال
 .كاألنرتنتللوسائل احلديثة  

                                                           
، دار احلكمة للنشر و التوزيع، سوق أهراس يف ضوء الفقه واجتهاد القضاء واجلديد يف قانون اجلمارك اجلمركيةاملنازعات  حسن بوسقيعة،أد. 1

 .173 ، ص1998
 .94ص املرجع السابق، سعادنة العيد، 2
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لوحدها ادل املعلومات على خمتلف أشكاهلا وأنواعها وإن كانت غري كافية ـــــــالل تبـــــــن خـــــــذا مـــــــوه
ي مكافحة اجلرمية السيما جرائم هتريب املخدرات واألسلحة واإلرهاب وغريها واليت ال ميكن أن تتم مبجرد ـــــــف

ل ـــــــات املختلفة بـــــــن على مكافحة هذه اجلرائم وتبادل املعلومو ان الدويل من خالل إبرام اتفاقيات التعو االتع
 هذه اجلرائم. انتشارن على إزالة وتقليص أسباب وعوامل و امن خالل التع

ىل عناية ابلغة أو املتعلق مبكافحة التهريب قد  23/08/2005املؤرخ يف  05/06وجند أن األمر 
 األمر عرفتمن هذا  2منه، ففي املادة  39إىل 35و 2هبذه الطريقة حيث عرفها ونظم طرقها وهذا يف املواد 

تقرير وكذا االتصاالت  أوغري املعاجلة احملللة وغري احملللة وكل وثيقة  أواملعطيات املعاجلة املعلومات على أهنا كل 
ا املادة ــــــادق عليها. أمـــــــا واملصـــــــي صحتهـــــــاألخرى مبختلف أشكاهلا مبا فيها اإللكرتونية ونسخها احملقق ف

ع الدول ـــــــن قضائيا واسع النطاق مو اى إمكانية إقامة عالقات تعـــــــت علـــــــنص دـــــــر فقـــــــس األمـــــــن نفـــــــم 35
 وهذا بشرطني: قصد الوقاية والبحث وحماربة التهريب

 .االتفاقياتيف حدود ما يسمح هبا أن تكون  •
 شرط املعاملة ابملثل. •

ة ـــــــدة الدوليـــــــه طلبات املساعـــــــىل على كيفية توجيو من نفس األمر يف فقرهتا األ 36وتنص املادة 
هات املختصة وتكون اجل إىلابلطريقة اإللكرتونية وتوجه  أوي إطار مكافحة التهريب حبيث تكون إما كتابية ـــــــف

مصاحبة بكل املعلومات الضرورية كما أضافة الفقرة الثانية والثالثة من نفس املادة على إمكانية توجيه الطلب 
الكرتونيا  أوتوجيه الطلب شفاهة مع أتكيده كتابة  االستعجالحالة ويف بوثيقة مكتوبة  هكرتونيا مع أتكيدال

 يف أقرب اجل.

طلبها ابملعلومات على بناء  أورد فيها املشرع إمكانية تبليغ الدول املعنية تلقائيا أو منه  38 أما املادة
ل على االعتقاد ابرتكاب ـــــــة حتمـــــــة مقبولـــــــل قرينـــــــواليت شك اجلارية أو املنجزة أواملتعلقة ابلنشاطات املدبرة 

 احتمال ارتكاب جرمية التهريب يف إقليم املعين. أو

من نفس األمر شرطا آخر وهي أن تستغل هذه املعلومات بغرض التحرايت  39ردت املادة أو كما 
 السرية واحلماية. لتعىن بكامبعة القضائية فحسب وان واإلجراءات واملتا



 وسائـل إثبــات اجلرائــم اجلمركـية                                                                 األول:  الفصل 

-24-  

الها أو ال حماربة الغش والتهريب كانت ـــــــي جمـــــــن املتبادل فو ات اجلزائر عدة اتفاقيات للتعـــــــد أبرمـــــــوق
ة للجمارك ـــــــة العامليـــــــع املنظمـــــــة مـــــــا اتفاقيـــــــم تلتهـــــــث .16/09/1970ع اسبانيا يف ـــــــة مـــــــة املربمـــــــاالتفاقي

حاليا بصدد  وهي 10/09/1985يف وفرنسا  09/01/1981ومع تونس يف  09/06/1977ي ـــــــف
 مع الدول العربية األخرى. التفاقياتاإلعداد 

ويتم استخدامها وتقدميها كوسيلة إثبات من كل ذي مصلحة أمام اجلهات القضائية الوطنية وميكن 
 عليها يف إصدار حكمه. لالستنادعرضها بصفة مباشرة أمام القاضي 

 طرق اإلثبات األخرى. املطلب الثاين:

إثبات ألجنبية، جانب التحقيق االبتدائي والواثئق املتحصل عليها من السلطات ا إىلأجاز املشرع 
، اخلربة، القرائن القانونية االعرتافادة، ـــــــهشي الـــــــقانونية األخرى و املتمثلة فاجلرائم اجلمركية بكافة الطرق ال

اجل ـــــــابقا وسنعـــــــورة ســـــــائل املذكـــــــن الوســـــــواليت ختتلف وتتدرج قيمتها اإلثباتية ابختالف طبيعة كل وسيلة م
 هذه الطرق من خالل الفرعني التاليني:

 والشهادة االعرتافل: و لفرع األا

سيد األدلة وهو هو إقرار املتهم على نفسه بصحة ارتكابه للتهمة املسندة إليه  1االعرتافيعرف 
الذي غالبا ما يكون مثرة استجواب املتهم أمام سلطة  االعرتافوأقواها أتثريا يف نفس القاضي، ويرتتب على 

 100ا نص املادة ـــــــاء هبـــــــالتحقيق نتائج قانونية يكون املتهم مسؤوال عنها، وهذا مع احرتام الشروط اليت ج
 اعرتافان قانون اإلجراءات اجلزائية واجلدير ابلذكر أن اإلقرار ببعض الوقائع اليت هلا عالقة ابجلرمية ال يعترب ـــــــم

 ولكن ال يعين أن احملكمة ال تستند عليه.

 وحىت يكون االعرتاف صحيحا ومنتجا ألاثره القانونية ينبغي ان تتوافر فيه الشروط االتية:

 ؛ن يكون من املتهم نفسهأ .1

                                                           
 .2007/2008ابملدرسة العليا للقضاء ،حماضرات القيت على الطلبة القضاة للسنة الثانية ،ماروك نصر الدين .د 1
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 ؛يكون صرحيا ال غموض فيه نأ .2
 ؛ن يصدر عن متهم متميزأ .3
 .قضائيا وليس خارج جملس القضاء ن يكون اعرتافاأ .4

 أعوانذا كان حمضر املعاينة اجلمركي احملرر من قبل إ نهن يالحظ أبأمن الغريب  هفإنهذا الصدد  ويف
ومصداقية االعرتافات والتصرحيات املدونة ثبات العكس ابلنسبة لصحة إغاية  إىلة ـــــع حبجيـــــاجلمارك يتمت

 ن املتهمأ عتبارابقل، أقاضي التحقيق يتمتع حبجية  مماأمهرب  حمضر االستجواب املدون العرتافاتو  ه،ــــفي
ن يكون أدون  قمام قاضي التحقيأ اهب احملاكمة عن االعرتافات اليت ادىل ةسن ينكر ويرتاجع يف جلأمكانه إب

عرتافه إاجلمارك ودون  أعوانمام أعرتف إحدهم أ ن يضبط مهرابن يف قضية واحدة،أك  ،العكس إبثبات ملزما
مام قاضي التحقيق عند أ عرتفامام اجلمارك لكنه بعد ذلك أالوقائع  نكرأخر آمبحضر مجركي منتظم و 

ل يدان و كالمها االعرتاف الذي صدر عنها فاملتهم األ  جلسة احملاكمة مبحكمة اجلنح ينكرواثناء . استجوابه
ن االدلة املقدمة غري كافية أت احملكمة أر  إذا الثاين يفرج عنه واملتهم طاملا انه مل يتمكن من اثبات العكس،

 .إلدانتهضده 

ن مجيع أنه يف ذلك شأجلمارك شأبن اعرتاف يف قانون ا 312 نستنتج من خالل استقراء نص املادة
فيجوز له االخذ برتاجع املتهم عن اعرتافه الذي ادىل  للقاضي،خرى يرتك للسلطة التقديرية ر االثبات االصعنا

اجلرمية اجلمركية حىت ولو مل يدحضه بدليل عكسي وال يطلب  إلثباتاملؤهلني  عوانبه اثناء مساعه من طرق األ
 من قانون االجراءات اجلزائية. 2\379من القاضي اال تسبيب حكمه طبقا لنص املادة 

حكام قانون أ إىلجيب الرجوع  هفإنقانون اجلمارك مل ينص عليها وهلذا  نفإما ابلنسبة للشهادة أ
ومن خالل هذا جند ان قاضي التحقيق  منه. 88االجراءات اجلزائية الذي نص عليها من خالل املادة 

القوة العمومية كل شخص يرى فائدة من مساعه كما جيوز استدعاء الشهود  أعوان أحديستدعي بواسطة 
 اعية.و احلضور ط االداري، أوابلطريق  أوموصى عليه  أوبكتاب عادي 

إثبات واقعة  ويكون هدفها، والنهائيفالشهادة هي طريق من طرق اإلثبات يف التحقيق االبتدائي 
 حبواسه. أدركه أومسعه  أواألشخاص عما شاهده  أحدمعينة من خالل ما يقوله 
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قات على و احملكمة وأذاهنا وهي عماد اإلثبات وتقع يف أكثر األ م عيونـــــود هــــــأن الشهـــــل بـــــلذلك قي
 وقائع مادية ال تثبت يف مستندات.

على القاضي راءات اجلزائية جيب ـــــــانون اإلجـــــــام قـــــــجمموعة من أحك إىلختضع هذه األخرية كما 
 تطرحها جنب وفقا للمادة أواملوضوع سلطة مطلقة يف تقدير الشهادة فلها أن أتخذها مراعاهتا، وحملكمة 

من قانون اإلجراءات اجلزائية. فالقاضي له أن أيخذ أبقوال الشاهد ولو كانت خمالفة ألقوال شاهد  212
 آخر.

ة أبقوال شاهدها مسألة موضوعية ـــــــع احملكمـــــــق للقاضي أن جيزأ أقوال الشاهد، ويعد اقتناـــــــا حيـــــــكم
ع لرقابة احملكمة العليا، إذ ليست احملكمة ملزمة ببيان سبب اقتناعها ألن السبب معروف يف القانون ــال ختض

 ما طرحته. إىلما أخذت به وعدم اطمئناهنا  إىلوهو اطمئناهنا 

 القانونيةوالقرائن الفرع الثاين: اخلربة 

ميكن االعتماد يف إثبات اجلرمية اجلمركية على اخلربة القضائية على أساس أهنا وسيلة من وسائل 
من قانون اإلجراءات  219املادة   إىلاإلثبات اليت تنص عليه القانون وحدد قيمتها االثباتية وأنه ابلرجوع 

ه ـــــو منصوص عليــــــاع ما هــــــا إتبـــــــرة فعليهـــــــإذا ما رأت اجلهة القضائية لزوم إجراء خب"اجلزائية تنص على أنه 
من قانون اإلجراءات اجلزائية وعلى هذا األساس ال يوجد مانع من استعمال اخلربة  146/156ي املواد ـــــــف

 حىت بطلب من إدارة اجلمارك. أوإلثبات اجلرمية اجلمركية سواء كانت بطلب من القاضي 

مساعدة القاضي واحملقق يف تقدير املسائل الفنية وللمحكمة مطلق الصالحية  فالغرض من اخلربة هو
 .يف تقدير تلك األدلة والنتائج املستمدة من تقرير اخلبري

القضائية اليت أكدت إمكانية األخذ ابخلربة  االجتهاداتوكان يف القضاء اجلزائري أمثلة عديدة من 
 أننا فضلنا األخذ أبهم هذه القرارات وهي على التوايل:يف جمال اإلثبات يف اجلرائم اجلمركية إال 

قرارهم الذي جاء فيه" أن قضاة املوضوع أسسوا  25/05/1998املؤرخ يف  159473القرار 
ي تقريره ـــــــص فـــــــائي والذي يستخلـــــــب أمر قضـــــــاء وجه الدعوى اعتمادا على تقرير اخلربة املعني مبوجفابنت
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يث أنه من صالحية قضاة حالسيارة ليست أصلية وهي مطابقة يالحظ وجود أي عالمة تدل على أن أبنه مل 
 .ناجم ايل أثبتت العكس"ملخربة مهندس ا املوضوع األخذ مبضمون نتائج اخلربة اليت أمروا هبا بعظ أن استبعدوا

وسيلة  أوريق ـــــــي طــــرة هـــــاخلب"أن  هـــــــاء فيــــــــوج 13/04/2001 يفاملؤرخ  241754القرار رقم 
 من وسائل اإلثبات ايل تنص عليها القانون وحدد قيمتها االثباتية وترك للقاضي حرية تقدير هذا الدليل

إدارة اجلمارك، فالكلمة من  أو ءانت اخلربة بطلب من القضافه وسواء كقرفضه مع تعليل مو  أوواألخذ به 
ى لقضاة املوضوع والنعي بعدم رد اجمللس على إجراء خربة مضادة ال يعترب إغفاال للفصل ــــــه تبقـــــاألخرية في

رد هذا الطلب. أو تهم املالبطالن إذ أنه اثبت من القرار املطعون فيه أن دفاع  إىليف الطلب الذي يؤدي 
يف معرض مرافعات أمام اجمللس. ومل يقدمه كطلب مكتوب مؤشر عليه من طرف رئيس اجمللس  كالتماس

دم ـــــي تقـــــتماسات والطلبات التلاال فإنليتسىن الرد عليه طبقا ملا ينص عليه القانون ويف مثل هذه احلاالت 
 جب".القرار غري وا أوي معرض املرافعات الشفوية فالرد عليها يف احلكم ــــــف

على صلة منطقية  أوأما ابلنسبة للقرائن فقد عرفها الفقه أبهنا استنباط يقوم إما على افرتاض قانوين 
 بني واقعتني.

قرائن قضائية يستخلصها القاضي من وقائع الدعوى  وسيلة إثبات يف املواد اجلزائية وتنقسم إىلوتعد 
عكسها وقرائن قانونية حمددة مبوجب  إثباتومالبساهتا. وهي قرائن بسيطة ترتك لتقدير القاضي وجيوز 

 القانون.

ا ــــم بدورهــــضاع قانونية حمددة وتنقسأو الص نتيجة معينة من ــــا ازائها ابستخـــــويكون القاضي ملزم
وقرائن مطلقة ال تقبل اثبات العكس وتقتصر دراستنا يف هذا الفرع  ة جيوز اثبات عكسها.ــــقرائن بسيط ىــــإل

 على القرائن القانونية اليت تكون ملزمة ومقيدة للقاضي يف اقتناعه.

ذا ــــة وهــــانونيــــن القــــرائــــا القــــن وخصوصــــويعد االثبات يف املواد اجلمركية اجملال اخلصب والواسع للقرائ
ا يتضح جليا من النصوص القانونية العديدة املتفرقة واملتواجدة يف قانون اجلمارك منها ما يتعلق ابلركن ــــم

 العموم يتعلق يف جلها بعناصر الركن املادي للجرمية. ىاملادي للجرمية ومنها ما يتعلق بركنها املعنوي ولكن عل
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 ر على القاضي واملتهمالثالث: أثر احملاض املطلب

ذا كان املشرع يف قانون اجلمارك قد اضفى على احملاضر اجلمركية املتضمنة تدوين االعرتافات إ
على  يفاضإو  و شهادة الشهود،أوالتصرحيات حجية نسبية اىل غاية تقدمي الدليل العكسي عن طريق الكتابة 

وذلك اىل حد جعل قوهتا االثباتية مبثابة قوة الدليل  احملاضر اجلمركية اليت تنتقل معاينات مادية حجية مطلقة،
ن كانت قوة هذا إو  القانوين، فان لكال النوعني من احملاضر اجلمركية اثرا معتربا على كل من القاضي واملتهم ،

و من حيث قلب أسواء من حيث تقييد حرية القاضي اجلزائي يف االقتناع  ،ألخرختتلف كثريا من نوع األثر 
 ثبات وما يف ذلك من اثر على قرينة الرباءة وحقوق الدفاع.عبء اال

وعليه، نتناول هذا املطلب يف فرعني، نتطرق يف االول للمحاضر اجلمركية كقيد على حرية القاضي   
 اجلمركية على قرينة الرباءة وحقوق الدفاع. احملاضر ألثراجلزائي غي االقتناع، ويف 

 اجلمركية كقيد على حرية القاضي اجلزائي يف االقتناع. رول: احملاضاألالفرع 

و نظام االدلة املعنوية واالقتناع القضائي أيقوم االثبات يف املواد اجلزائية على نظام االثبات احلر 
من قانون االجراءات اجلزائية، اثبات اجلرائم ابي  212وفقا ألحكام املادة  الشخصي للقاضي، حيث جيوز،

وال ختضع سلطة القضاة التقديرية  ن يصدر حكمه وفقا القتناعه اخلاص،أوللقاضي  االثبات،طريق من طرق 
وحصول املناقشات امامهم حضوراي ويف معرض  1يف هذا اجملال الي قيد، سوى الزامهم بتسيب قراراته

 2املرافعات

 مبا يف ذلك احملاضر، ويسري هذا املبدأ السائد يف جمال االثبات اجلزائي على مجيع وسائل االثبات،
و شهادات أ تسوى جمرد استدالال من قانون االجراءات اجلزائية، 215وفقا ألحكام املادة  واليت ال تعد،

 اال ما استثىن منها بنصوص خاصة يف القانون. عادية،

                                                           
االجتهاد  مبادئ نصوص قانونية، اجلزائية،االجراءات  العايش، تقننياشار اليه نواصر - 179ص  ،1981فيفري19 ،نائيةاجل رفةغالجمموعة قرارات  1

 .89ص ،1992ابتنة  القضائي،
 .09ص اشار اليه نواصر العايش، -66ص ،1982جانفي 21 االجتهاد القضائي، 2
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مما يقتضي اثباهتا  نظرا خلطورهتا، بصفة خاصة، على حماضر اثبات اجلناايت، ،املبدأويسري هذا 
حيث  ،بشأهناة طرق االثبات وعدم تقييد القاضي اجلزائي يف البحث وتقدير االدلة قصد اظهار احلقيقة بكاف

اال لضمائرهم. كما يسري  من قانون االجراءات اجلزائية، 307ال خيضع القضاة يف هذا التقدير، وفقا للمادة 
لعدم اتسام هذه اجلرائم ابي طابع  نظرا ايضا على حماضر اثبات اجلنح املنصوص عليها يف قانون العقوابت،

 خاص.

واجلنح املتسمة ابلطابع اخلاص املنصوص  ،انون اإلجراءات اجلزائية(ق 400ادة املما املخالفات )أ
 (218،216.واداملعليها يف القوانني اخلاصة )

واالجراءات و تنقل الوقائع أفقد اضفى املشرع على احملاضر اليت تدون  كاملخالفات واجلنح اجلمركية،
حبيث تشكل هذه القيمة االثباتية اخلاصة املمنوحة للمحاضر اليت  حجية خاصة يف االثبات، املتعلقة هبا،

ن إو  ،قيدا حقيقيا على حرية القاضي اجلزائي يف االقتناع وابخلصوص احملاضر اجلمركية، تعاين هذه اجلرائم،
وذلك  قوته وأتثريه على السلطة التقديرية للقاضي،ذ ختتلف إ كان هذا االثر ليس واحدا يف مجيع احلاالت،

م ابحملاضر اجلمركية ذات أحبسب ما اذا تعلق االمر ابحملاضر اجلمركية ذات احلجية اىل غاية الطعن ابلتزوير 
 احلجية اىل غاية اثبات العكس.

تقييد حرية القاضي اجلزائي  ابلتزوير:أثر احملاضر اجلمركية ذات احلجية إىل غاية الطعن  :أوال
 يف االقتناع

للمحاضـــر اجلمركيـــــــــة، ويف حدود املعاينات املادية اليت تنقلها، قوة الدليل القانوين، نظرا لسلطتها 
املطلقة على القاضي خاصة، والذي يفقد أمام هذه احملاضر القدرة يف تقدير القيمة االثباتية لألدلة املقدمة 

 ضافة إىل أثرها على األطراف.له، وذلك ابإل

ابعتبارها تبعد تطبيق  فللمحاضر اجلمركية املتضمنة نقل املعاينات املادية أثر يف قلب عبء االثبات،
قاعدة تفسري الشك لفائدة املتهم مث أهنا على وجه اخلصوص تقيد القاضي ومتنعه من تربئة املتهم على أساس 

ح للقاضي حىت إبعطاء الفرصة على االقل للمتهم لإلتيان ابلدليل الشك .بل واالكثر من هذا أهنا ال تسم
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، أضفت على هذه احملاضر قيمة ماركاجل انونق 1/ ف  254، ذلك أن املادة هالعكسي قصد إثبات براءت
اثباتية اىل غاية الطعن ابلتزوير، مما يعين أنه ال ميكن مواجهتها بتقدمي الدليل العكسي، وهو ما اكدته ايضا 

هادات كل من حمكمة النقض الفرنسية واحملكمة العليا يف اجلزائر، وكذا نصوص كل من قانون اجلمارك اجت
من  154الفرنسي وقانون االجراءات اجلزائية، ومن قبله قانون حتقيق اجلناايت الفرنسي، حيث تنص املادة 

طريق الشهود ضد أو فيما يعارض هذا القانون االخري على أنه "ال ميكن ألحد أن يقبل منه تقدمي الدليل عن 
مضمون حماضر ضباط الشرطة القضائية الذين تلقوا من القانون سلطة معاينة اجلنح واملخالفات إىل غاية 

  1".الطعن ابلتزوير

ففي حدود اعفاء ادارة اجلمارك من اثبات الوقائع واالفعال اليت تدعي من خالل احملضر ابن املتهم 
يتوجب عليه ولو كان ذلك ضد اقتناعه الشخصي، استخالص النتائج القانونية دون قد ارتكبها وان القاضي 

 .مناص، نكون هنا بصدد قلب لعبء الثبات

 ق ج هو يف احلقيقة أعنف من ذلك. 1/ ف  254غري أن أثر املادة 

فبتسهيلها وتدعيمها ملهمة سلطة االهتام من جهة، تلغى هذه املادة، من جهة أخرى هنائيا، كل 
 كانية معقولة حلقوق الدفاع.ام

ذلك ما يتضح جليا من االجتهادات القضائية العديدة نورد منها على سبيل املثال، قرار حملكمة 
، مفاده أنه " ال ميكن للمحاكم أن أتمر إبثبات الوقائع اليت سبق 1841أفريل  14النقض الفرنسية بتاريخ 

، واليت من شأهنا أن تكون مناقضة لبياانت هذا منتظم وصحيح يف الشكل وأن متت معاينتها يف حمضر
مفاده أن "احملاضر املنتظمة  1842جانفي  14، مث قرار اخر للغرفة اجلنائية حملكمة النقض بتاريخ 2احملرر"

أو الصحيحة يف الشكل واحملررة من طرف عونني من اجلمارك هلا حجية كاملة يف اإلثبات أمام العدالة ابلنسبة 
ليت عاينتها، ويف غياب الطعن ابلتزوير يتوجب على القضاة رفض أي إثبات عن طريق الشهود لوقائع الغش ا

وتتعلق القضية هنا مبحضر  والذي يهدف إىل زعزعة أو تفويض احلجية أو املصداقية املمنوحة هلذه احملاضر ".
لة قتل، حيث يشري هذا متت مبوجبه معاينة إيداع مبالغ مالية مغشوشة، ويف نفس الوقت أعمال عصيان وحماو 

                                                           
1 Jean-Claude BERREVILLE, OPCIT, P40. 

2 civ.14 avril 1841.doc.jur douane lettre 1952, n°373-cité par Jean-Claude BERREVILLE, P 43 . 
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احملضر ايضا إىل تعيني أحد مرتكيب الغش. أوضحت حمكمة النقض يف هذه القضية أبنه "إذا كان ميكن 
للقضاة، فيما يتعلق جبناايت القانون العام، قبول الدليل أو احلجة املقدمة من طرف املتهم دون اللجوء إىل 

علق جبرمية التهريب، أن يقبلوا أبن هتدم أو تدمر هذه احلجة تسجيل الطعن ابلتزوير، فإنه ال ميكنهم، فيما يت
 1".الدليل الناجم عن احملضر

ويعد هذا املبدأ جد قوي، وذلك إىل درجة أن القضاة ذهبوا حىت إىل حد التأكيد أبنه، حىت االعوان 
العدالة والالحقة أنفسهم احلاجزين للبضائع املغشوشة، ال يستطيعون بعد ذلك، عن طريق تصرحياهتم أمام 

 2.لتحرير حماضرهم، تكذيب الوقائع اليت عاينوها

 االسباب،فالقاضي اجلزائي، أمام هذه احملاضر، ال ميكنه استبعاد ما ورد فيها من بياانت مهما كانت 
 ومراقبةأو حىت األمر إبجراء أي حتقيق بشأهنا للتأكد من صحتها  شك،بدا له أن مصداقيتها حمل  ولو

، وذلك بشكل يكاد يكون كامال نظرا لقرينة 3أمام هذه احملاضر وتزولالتقديرية تتقيد  . فسلطتهمصداقيتها
ومن هنا، فهي تعترب أقوى احملاضر حجة يف االثبات اجلزائي  اجلمارك.الصحة اليت منحها هلا املشرع يف قانون 

. 4لسائد يف جمال اإلثبات اجلزائيعلى االطالق، بل وأكرب قيد على حرية اإلثبات ومبدأ االقتناع القضائي ا
، وذلك رغم اعتبارها أكرب وسيلة 5وهو ما جعلها عرضة للنقد والدعوة إللغائها واستبعادها من جمال اإلثبات

ضماان للمعاقبة على اجلرائم ومحاية مصاحل اجملتمع، ويف مقدمتها مصاحل اخلزينة العامة للدولة ومحاية االقتصاد 
تعلق هنا بتحقيق التوازن الصعب بني هذه املصلحة االجتماعية ومصاحل االفراد املتمثلة الوطين، لكون األمر ي

يف اجملال اجلزائي على وجه اخلصوص، يف ضمان احلرية الفردية وحقوق االنسان واليت ال ميكن أن تتحقق 
 لقدر الكايف.املصلحة االجتماعية بدون ضمان هذه االخرية ومحايتها من أي مساس أو انتهاك غري مربر اب

وإذا كان القاضي أمام هذه احملاضر ال ميكنه إجراء أي حتقيق للتأكد من صحة الوقائع املادية املدونة 
فيها، فإن دوره يقتصر فقط على فحص ما إذا كانت هذه الوقائع تشكل جرمية وما إذا كانت هذه االخرية 

دم أو العفو الشامل وغريها من أسباب انقضاء االعوان احملررين للمحضر ومل تنقض ابلتقا تدخل يف اختصاص
                                                           

1 Crim.14 janvier 1842, Bull.crim, n°8 p.11-cité par Jean-Claude BERREVILLE, OP.CIT, P43. 
2 Crim.17 janvier 1844, Bull.crim, 297, p.420-cité par Jean-Claude BERREVILLE, OP.CIT, P44. 
3 Gaston STEFANI, preuve, Encyclopédie DALLOZ, JANVIER 1972. P6. 
4 Jean BERGERET, procès – verbal, preuve, Encyclopédie DALLOZ, JANVIER 1969, P9. 
5 Roger MERLE et André VTTU, op.cit., p304. 
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. أما ما يتعلق ببياانت احملضر يف 1الدعوى العمومية وما إذا كان احملضر مل ترد به عيوب شكلية تتعلق بتحريره
حد ذاهتا واخلاصة إبثبات املعاينات املادية، فإنه ال ميكن للقاضي ابعادها مهما كانت االسباب، وذلك على 

ذات احلجية إىل غاية اثبات العكس. أما اذا كان الغرض من االجراءات أو التحقيقات،  خالف احملاضر
ليس من شأنه مراقبة أو معارضة إحدى البياانت الواردة ابحملضر ، فذلك جائز وابلتايل فإنه جيوز للمحكمة 

ما جيوز هلا  أن أتمر ابختاذ قبول أي دليل آخر إذا مل جتد يف احملضر عنصرا تراه ضروراي إلثبات إدانة املتهم ، ك
اجراءات التحقيق اليت من شأهنا، ليس مراقبة بياانت احملضر، وإمنا فقط تكملة هذا األخري حول نقاط غري 

، كما جيوز هلا يف االخري السماح للمتهم بتقدمي الدليل على توافر فعل من االفعال املربرة لصاحله، 2واضحة
آخر من طرق االثبات بشرط أن ال يكون هذا الدليل مناقضا ألي  وذلك عن طريق الشهادة أو أي طريق

 . 3من بياانت احملضر

عدم إلزام القاضي إبعادة التحقيق  العكس:أثر احملاضر ذات احلجية إىل غاية إثبات  :ااثني
 ابجللسة 

واخلرباء يف يتوجب على كل حمكمة جزائية ان جتري حتقيق االدلة من جديد، فتعيد مساع الشهود 
مواجهة اخلصوم واتمر بتالوة االوراق واحملاضر إذا رأت ضرورة لذلك وتسأل املتهم عن التهمة املنسوبة اليه 

للخصوم  ولو سبق سؤاله من قبل. ويعود السبب يف ذلك إىل كون التحقيق النهائي أمام احملكمة ميثل ابلنسبة
د فات أمره على سلطة التحقيق االبتدائي من قصور، وألن الفرصة االخرية ملراجعة االدلة وتدارك ما يكون ق
فمحاضر التحقيق اليت جتريها السلطات املكلفة  االثبات:التحقيق االبتدائي كله ليست له أية حجية يف 

ما تتضمنه من معاينات احملققني واعرتافات املتهمني وأقوال الشهود القضائية و وكذا حماضر الضبطية  ابلتحقيق،
إثبات حتتمل اجلدل واملناقشة كسائر االدلة، وللمحكمة، حسب ما ترى، أن أتخذ هبا أو  هي عناصر

 . 4تستبعدها أذا مل تطمئن اليها

                                                           
1 Charles PARRA et Jean MONTREUIL, op.cit., p, 256. 
2 Crim, 12 déc ,1885, Bull, crim, n°353-cité par Jean BERGERET, OP.CIT P9. 
3 Crim, 22 déc ,1888, Bull, crim, n°383-cité par Jean BERGERET, OP.CIT P9. 

 123 ، ص1978 ، القاهرة12اإلجراءات اجلنائية يف القانون املصري، ط  عبيد، مباديءرؤوف  4
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غري أنه إذا كان التحقيق النهائي امام احملكمة أمرا ضروراي وال غىن عنه كقاعدة عامة يف املواد اجلزائية          
فإن هناك حاالت استثنائية ال يكون فيها التحقيق النهائي وجوبيا، ومن بينها احلاالت اليت يعترب فيها املشرع 

املأمور املختص فيها إىل أن يثبت عكس ما ينفيها، كمحاضر  أثبتهابعض احملاضر حجة ابلنسبة للوقائع اليت 
املخالفات واجلنح املعاقب عليها يف القوانني اخلاصة، ومن ضمنها احملاضر اجلمركية ذات احلجية إىل غاية 
اثبات العكس. وعندئذ، جيوز االكتفاء ابحملضر املكتوب وال جيرى أي حتقيق يف املوضوع، إال إذا أراد املتهم 

 .1ات عكس ما ورد يف احملضر من بياانتإثب

فالوقائع املادية املسجلة يف هذه احملاضر يفرتض صحتها بعد أن منح هلا املشرع حجية يف االثبات إىل         
غاية قيام الدليل العكسي وابلتايل، فإنه ال جيوز للمحكمة إبعاد ما ورد يف هذه احملاضر من بياانت من تلقاء 

، أو بسبب تنازل النيابة العامة عن طلباهتا أو جملرد 3على جمرد إنكار املتهم هلذه البياانت، أو بناء 2نفسها
، طاملا مل تساق ضد هذه البياانت و الوقائع املادية املنقولة 4الشك الذي راود احملكمة يف صحة هذه البياانت

 دة الشهود. وذلك عن طريق الكتابة أو شها املتهم،يف احملاضر ما يثبت عكسها من طرف 

ويف هذا الصدد، قضت الغرفة اجلنائية حملكمة النقض الفرنسية يف قضية حديثة استبعدت فيها حمكمة 
 336/2االستئناف ما ورد يف حمضر مجركي يتمتع حبجية إىل غاية إثبات العكس، أبنه إذا كانت املادة 

ة قيام الدليل العكسي ابلنسبة لصحة تنص على أن احملاضر اجلمركية تتمتع حبجية إىل غاي 5ماركاجل انونق
من البياانت املقدمة من طرف  الذي، ابلرغمفإنه ينقض القرار  وصدق التصرحيات واالعرتافات اليت تنقلها،

 6.أبن هذا األخري مل يثبت أبن له صفة مصرح لدى اجلمارك مجركي، يقرراملتهم واملدونة يف حمضر 

فبياانت احملاضر اجلمركية اليت تتمتع حبجية إىل غاية اثبات العكس تلزم القاضي، وإن كان ميكن 
مل يتمكن  عكسية. فإندحضها من قبل املتهم لكي يتمكن من االفالت من العقاب عن طريق اإلتيان أبدلة 

                                                           
  483، ص 1988، القاهرة 2، ط شرح قانون اإلجراءات اجلنائيةحممود جنيب حسين،  1

2 Crim 12 avril 1929 d 11.1929.268-citè par JEAN BERGERET, OPCIT.P.10. 
3 Crim 23 mai 1950, d.1950.470.-citè par JEAN BERGERET, opcit.p.10 
4 Crim 12 JUILLET 1951, d.1951 .672-Citè par JEAN BERGERET, OPCIT.P.10 137 

 .ماركاجل انونق 2/ 254املقابلة للمادة  5
6 Cass Crim Arête n 0282187 du 5 Février 2003. Bulletin des arrêts de la chambre criminelle 
2003 Ed.JO, P97 à 101 
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هذه احملاضر اثبته ضد  توجب عندئذ على القاضي اعتبار املعاينات املادية والشخصية املدونة يف ذلك،من 
كما ال ميكنه استبعاد   العكس،وال ميكنه تربئة املتهم جملرد انكاره للوقائع دون أن يثبت  وصحيحة،املتهم 

 اعرتاف املتهم الوارد مبحضر اجلمارك.

عون قضت احملكمة العليا أبنه "إذا كان من املؤكد ان قضاة االستئناف قضوا برباءة املط الصدد،ويف هذا        
ابعتباره ان هلؤالء القضاة سلطة تقدير االعرتاف وفقا  اجلمارك،ضده بعد استبعاد اعرتافه الوارد يف حمضر 

ق ج اليت تنق على وجه اخلصوص على ان  254بذلك جتاهلوا احكام املادة  ج، فإهنمق إ  213للمادة 
 ذلك، تعنيكان   العكس ومىتبت حماضر اجلمارك تثبت صحة ما ورد فيها من تصرحيات واعرتافات ما مل يث

 .1نقض وابطال القرار املطعون فيه"

فانه  املتهم،كان تقدمي الدليل العكسي ضد هذه احملاضر يقع على عاتق   إذا اخرى، فانهمن انحية 
على ان  تضمنه،احملاضر اال إذا تبني له عدم جدوى الدليل الذي  نفسه، ابعادتلقاء  للقاضي، منال جيوز 

 لك يف حكمه.يشري اىل ذ

غري انه اذا رأى القاضي وجود نقض يف احملضر يستوجب تداركه أو التأكد من صحة البياانت املدونة 
فيه، فله يف هذه احلالة ان أيمر من تلقاء نفسه ابختاذ كافة إجراءات التحقيق اليت يراها ضرورية إلانرة عقيدته 

مدى صحتها وابعادها عند االقتضاء، وذلك حىت ينمكن حول قيمة البياانت اليت تضمنها احملضر للتأكد من 
فحجية هذه احملاضر، وان كانت  من الفصل يف موضوع االدانة بكل اقتناع، دون ان يكون جمربا على ذلك

ملزمة للقاضي اجلزائي مبا ورد فيها من معاينات مادية اىل ان يثبت العكس، فان هذه احلجية تقف عند حد 
ادة التحقيق للوقائع او التدليل عليها، وال تتعدى ذلك اىل حد الزام القاضي ابألخذ عدم الزام القاضي إبع

ابحملضر ولو مل يطعن فيه من ذوي املصلحة اذا مل يطمئن اىل صحة البياانت الواردة فيه ويف هذه احلالة، 
ري ذلك من شأنه ان يتوجب عليه ان يبني االسباب اليت استند اليها يف استبعاد حجية احملضر، الن القول بغ

 .2يعدم القيمة القانونية للمادة

                                                           
 150ص  اجلمركية،احملكمة العليا يف املادة  ، قضاء20/6/1984قرار  ،30329ملف  1
 110ص  ،1977القاهرة  ،2ج  املصري،االجراءات اجلنائية يف التشريع  سالمة،مأمون  2
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وجتدر االشارة يف االخري اىل ان احلجية اخلاصة اليت اضفاها املشرع على احملاضر اجلمركية تقتصر على 
ما اثبت فيها من الوقائع اليت يثبتها العون املختص بناء على ما شاهده بنفسه ودونه يف حمضر صحيح من 

تد هذه االحجية اىل ما يسجله من املأمور من آرائه اليت يعقب هبا على الواقعة أو ،وال مت1حيث الشكل
ويف هذا الصدد ، قضت احملكمة العليا  2تكييفه هلا أو اىل ما يسجله من اقوال أو معلومات نقلها عن الغري

اليت تضمنها احملضر مل ابنه "اذا كان رجال الدرك مؤهلني إلثبات املخالفات اجلمركية، فإن املعاينات املادية 
جيروها أبنفسهم، وإمنا نقلوها عن حراس احلدود، ومادام هؤالء غري مؤهلني إلثبات هذه املخالفات، فإن 

 .3املعاينات الواردة يف حمضر الدرك جمرد استدالالت يرتك تقديرها للقاضي

 أثر احملاضر اجلمركية على قرينة الرباءة وحقوق الدفاع الثاين: الفرع

 أمرين:احملاضر اجلمركية على قرينة الرباءة وحقوق الدفاع يف  أثريتمثل 

: عدم متكني املتهم من االستفادة من قاعدة ان الشك يفسر لصاحل املتهم، وذلك كنتيجة األول
 مباشرة لقلب عبء االثبات بفعل احملاضر اجلمركية.

ركية ذات احلجية اىل غاية الطعن : عدم قبول الدليل العكسي من املتهم ضد احملاضر اجلمالثاين
 ابلتزوير.

 : قلب عبء اإلثبات بفعل احملاضر اجلمركية.أوال

إن االصل يف االثبات اجلنائي ان حتمل عبئه يقع على عاتق سلطة االهتام ابعتبارها املدعية يف الدعوى 
تطبيق القانون وتوقيع اجلزاء على العمومية وممثلة عن اجملتمع من اجل الدفاع عن حقوقه عن طريق املطالبة ب

وذلك كنتيجة منطقية ومباشرة ملبدأ قرينة الرباءة املفرتضة يف كل شخص  اجملتمع،املتهم الرتكابه جرمية يف حق 
 املدين(. انونق 323من الدستور( وتطبيقا ملبدأ على من يدعي )م . 45)م .

                                                           
 قانون اإلجراءات اجلزائية 214 املادة 1

 110ص  ،1989اجلزائر  اجلزائي،االقتناع الشخصي للقاضي  زبده،مسعود  2

 69ص  اجلمركي،التشريع  بوسقيعة، أحسنري منشور ـ أشار اليه غ ،22/3/1999قرار  ،1911877ملف  3
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يتوجب على النيابة العامة وادارة اجلمارك اثبات وقوع اجلرمية ونسبتها اىل املتهم دون  هنا، فانهومن 
غري ان املشرع يف قانون اجلمارك وبفعل احملاضر  براءته.و اإلتيان ابلدليل على أان يلتزم هذا االخري أبي اثبات 

 العام.ة يف القانون خمالفا بذلك القاعد املتهم،قلب عبء االثبات وجعله على عاتق  اجلمركية،

مباشر على قاعدة ان البينة على من يدعي، وذلك نظرا لقرينة الصحة  أثرفللمحاضر اجلمركية 
 على هذه احملاضر. ،254واملصداقية اليت اضفاها املشرع يف قانون اجلمارك، ومبوجب املادة 

من النيابة العامة وادارة  ويتمثل هذا االثر اساسا يف قلب عبء االثبات وجعله على عاتق املتهم بدال
ن هذا االثر خيتلف يف قوته أاجلمارك، وما يرتتب على ذلك من مساس بقرينة براءة املتهم وحقوق الدفاع غري 

ومدى مساسه بقرينة الرباءة وحقوق الدفاع، وذلك حسب درجة احلجية املمنوحة قانوان للمحضر، حيث 
احملاضر ذات احلجية اىل غاية الطعن ابلتزوير ، نظرا لعدم قبول تكاد تكون هذه احلقوق منعدمة متاما يف حالة 

اي دليل عكسي من املتهم ضد هذه احملاضر، والذي ال ميلك يف مواجهتها سوى سلوك طريق الطعن ابلتزوير 
وما حييط هذا الطريق من صعوابت وتعقيدات يف حني يكون املساس هبذه احلقوق أقل خطورة يف حالة 

جية اىل غاية اثبات العكس، نظرا لإلمكانية املمنوحة للمتهم لإلتيان ابلدليل العكسي عن احملاضر ذات احل
طريق الكتابة او شهادة الشهود. ومن هنا، ميكن القول ابن املتهم يف حالة احملاضر ذات احلجية اىل غاية 

، يتمثل يف عبء اثبات من عبء االتيان ابلدليل العكسي بكثري أثقل عبءالطعن ابلتزوير يتحمل يف الواقع 
 وجود التزوير يف احملضر لكي يفلت من عقاب.

أما ابلنسبة للمحاضر اجلمركية ذات احلجية اىل غاية اثبات العكس وان كان إبمكان املتهم اإلتيان 
ابلدليل العكسي لكي يبعد التهمة عن نفسه ويفلت من العقاب، إال أنه ال ميكنه اثبات براءته مبجرد انكاره 

بل يتوجب عليه تقدمي  ائع املنسوبة اليه يف احملضر اجلمركي، كما يف حالة احملاضر االستداللية العادية،للوق
ذلك ان احملاضر اجلمركية، نظرا حلجيتها  و شهادة الشهود دون غريمها،أالدليل العكسي عن طريق الكتابة 

ثبات العكس ويف هذه احلالة، ا اال إبو نفيهأاخلاصة يف اإلثبات، ال ميكن انكار ما ورد فيها من بياانت 
 .1ينقلب عبء االثبات ليقع على عاتق املتهم الذي أصبح ال يتمتع بقرينة الرباءة وال يفسر الشك لصاحله

                                                           
1 Gaston STEFANI, preuve, Encyclopédie Dalloz, 1972, P7. 
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انون ق 217فإن املادة  وحماميه،واعتبارا ملبدأ حرية االتصال بني املتهم  الكتايب،فبالنسبة لتقدمي الدليل 
ال جتيز استنباط هذا الدليل من املراسلة املتبادلة بينهما ويف جمال مراقبة السجالت التجارية  اإلجراءات اجلزائية
ال ميكن اثبات الدليل العكسي اال بواسطة واثئق يكون اترخيها األكيد سابقا  اجلمركية، فانهيف اطار املعاينات 

 .1فعال لتاريخ التحقيق الذي اجراه أعوان اجلمارك احملررين للمحضر

فقد استقر القضاء على ان الشهود  الشهود،أما ابلنسبة إلثبات الدليل العكسي عن طريق شهادة 
جيب مساعهم بصفة منتظمة ابجللسة بعد ادائهم اليمني وإال اعتربت شهادهتم جمرد معلومات غري كافية لدحض 

 .2الثقة واملصداقية اليت يتمتع هبا احملضر

اجلمركية ذات احلجية اىل غاية الطعن  العكسي من املتهم ضد احملاضرعدم قبول الدليل  :ااثني
 ابلتزوير

للمحاضر اجلمركية حجية اىل  1ف /245اذا كان املشرع يف قانون اجلمارك ،قد منح مبوجب املادة 
ضة، فهذا يعين صحة ومصداقية هذه احملاضر مفرت  غاية الطعن ابلتزوير ابلنسبة للمعاينات املادية اليت تنقلها،

يشكل الفرق االساسي  حجيتها أبي دليل عكسي وهو ما و دحضأحبيث ال ميكن الطعن يف مواجهتها 
اال اذا متثلت بياانهتا يف جمرد استنتاجات لألعوان  بينها وبني احملاضر ذات احلجية اىل غاية اثبات العكس،

ويشكل يف نفس الوقت  كس،حيث جيوز يف هذه احلالة الطعن يف مواجهتها إبثبات الع ،الذين حرروها
مساسا بليغا مببدأ قرينة الرباءة وحقوق الدفاع .فهذه احملاضر ،عندما تتعلق بياانهتا إبثبات وجود اجلرمية 
وعناصرها االساسية ، ال ميكن الطعن فيها أو مواجهتها اال عن طريق الطعن ابلتزوير ،دون غري ذلك من 

 الطرق.

 نرد مثالني الجتهادات حمكمة النقض الفرنسية يف قضيتني متشاهبتني.   يلي،وفيما 

                                                           
 قانون اجلمارك 254/4 ادةم 1

2 Crim .30 nov .1907 ,Bull Crim n 490 Cité par Jean BERGERET .op.cit. , p .10 
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اكتشف اعوان  ابلتزوير، حيثمبحضر مجركي ذي حجية اىل غاية الطعن  االوىل، تتعلقالقضية 
 الساحل،مرتا من  50اجلمارك على منت سفينة راسية ابلقرب من جزيرة كورسيكا الفرنسية وعلى مسافة 

 السفينة.سجائر االمريكية خمبأة بشكل جيد يف كمية معتربة من ال

تربئته من حمكمة  اجلوية، فتمتهبذا املكان بسبب سوء االحوال  ىأرسصرح قائد السفينة أبنه 
 "ابسطيا" على اساس القوة القاهرة، وهو احلكم الذي اكدته حمكمة االستئناف.

ستئناف وذلك على اساس أن قرار احملكمة قرار حمكمة اال النقض، فألغىطعنت ادارة اجلمارك امام حمكمة 
 .1ال جيوز له أن يسمح مبناقضة ما تضمنه احملضر اجلمركي الصحيح يف الشكل من بياانت أبي دليل عكسي

فتمت تربئة  اجلمركي،فتتعلق مبحضر مجركي يثبت حيازة بضائع حمظورة يف النطاق  الثانية،اما القضية         
اساس ان احملضر ال يتضمن سوى جمرد استنتاجات ألعوان اجلمارك ال يرتقي اىل  املتهم من قبل احملكمة على

 وميكن ابلتايل دحضها عن طريق اإلتيان ابلدليل العكسي. املادية،درجة املعاينات 

ساس أفلغت هذه االخرية قرار حمكمة االستئناف، على  طعنت ادارة اجلمارك امام حمكمة النقض،
ا ورد مبحضر اجلمارك جمرد استنتاجات لألعوان لكي متكن املتهم من االستفادة من ان هذه االخرية اعتربت م

ان إثبات القوة القاهرة ال يكون مقبوال فيما  مادية، كمايف حني ان االمر يتعلق مبعاينات  ظرف القوة القاهرة،
 .2و يناقض بياانت احملضر اجلمركيأيعارض 

ال ميكن الطعن يف  ابلتزوير،رع حجية اىل غاية الطعن فاحملاضر اجلمركية اليت اضفى عليها املش
اال عن طريق الطعن ابلتزوير دون غريه  اجلرمية،و تدخل ضمن عناصر أعندما تعاين وقائع تتعلق  مواجهتها،

سواء من  دقيقة،خلضوعها لقواعد  ومعقدة، نظراوما يتضمنه هذا الطريق من اجراءات استثنائية  الطرق،من 
 حيث الشكل او من حيث املوضوع.

اجراءات الطعن ابلتزوير املتبعة ضد هذه احملاضر هي تلك االجراءات  الشكل، فإنفمن حيث 
من قانون االجراءات اجلزائية ال سيما وأن قانون اجلمارك مل حيدد هذه  537املنصوص عليها يف املادة 

                                                           
1 Civ .26 mai 1952, Doc. Cont.1005, Bull. Civ n 202, p 157 Cité par Jean BERREVILLE, op.cit., p 

52, 53, 54 
2 Crim.24 juillet 1952, Doc. Cont .1011. Cité par Jean Claude BERREVILLE. op.cit. ,p ,54à 57 
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يقتضي الرجوع للقانون  ، مما98/10مبوجب القانون  اركماجل انونق 256االجراءات بعد الغائه للمادة 
بني حالة تقدمي طلب الطعن ابلتزوير امام احملكمة او قانون االجراءات اجلزائية  537حيث متيز املادة  العام،

 العليا.اجمللس القضائي وحالة تقدمي هذا الطلب أمام احملكمة 

قانون االجراءات اجلزائية  536تنص املادة  قضائي،ففي حلة الطعن ابلتزوير امام احملكمة واجمللس ال
على أنه اذا حصل أثناء جلسة مبحكمة أو جملس أن ادعى بتزوير ورقة من اوراق الدعوى ،فلتلك اجلهة 

ما اذا كان مثة حمل إليقاف الدعوى  بعد أخذ مالحظات النيابة العامة وأطراف الدعوى، القضائية أن تقرر،
يفصل وأطراف الدعوى، ما اذا كان مثة حمل إليقاف الدعوى أو عدم إيقافها ريثما و عدم إيقافها ريثما أ

يفصل يف التزوير من اجلهة القضائية املختصة واذا انقضت الدعوى العمومية او كان ال ميكن مباشرهتا عن 
ن من أذا مل يتبني وا من قدم الورقة كان قد استعملها متعمدا عن قصد التزوير، أنواذا مل يتبني  هتمة التزوير،

قدم الورقة كان قد استعملها متعمدا عن قصد التزوير، قضت احملكمة أو اجمللس املطروح أمامه الدعوى 
 األصلية بصفة فرعية يف صفة الورقة املدعى بتزويرها.

به عندما يثار  ما يتضح من هذه املادة أهنا اقتصرت فقط على بيان ما جيب على القاضي القيام
دون ان تتطرق ملهلة أو آجال تقدمي الطلب واجلهة املختصة ابلفصل فيه واالجراءات  عن ابلتزوير،أمامه الط

رغم ان هذه التوضيحات ضرورية ويفرضها قانون اجلمارك ذاته يف  الواجب اتباعها قبل وبعد تقدمي الطلب،
ال وابألشكال احملددة يف اليت تنص على ضرورة تقدمي الطعن ابلتزوير يف اآلج قانون اجلمارك 257املادة 

 لكن دون حتديد هذه اآلجال وشكليات الطلب وال اجلهة القضائية املختصة للفصل يف الطلب، القانون،
وان كان من الطبيعي ان تكون اجلهة املختصة ابلفصل يف جرمية التزوير هي اجلهة القضائية اليت تبث يف 

 .1املسائل اجلزائية

اجلزائية، من قانون االجراءات  537احالت املادة  العليا، فقدأما يف حالة الطعن ابلتزوير أمام احملكمة 
اىل قانون االجراءات املدنية وابلرجوع  العليا،يتعلق بطلب الطعن ابلتزوير يف مستند مقدم أمام احملكمة  فيما

االول للمحكمة العليا هو املختص ابلنظر يف تنص على أن الرئيس  293اىل هذا القانون األخري جند مادته 
ان يودع املدعي ابلتزوير وجواب بكتابة  التزوير، علىطلبات الطعن ابلتزوير وكذا تعيني اجلهة اليت تثبت يف 

                                                           
 .197ىل إ 194، ص ابقس رجع، ماجلمركية املنازعاتبوسقيعة، حسن أد.  1
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مع وجوب تقدمي الطلب مبوجب  وذلك حتت طائلة عدم قبول الطلب، ،دج 200ضبط احملكمة العليا مبلغ 
ول للمحكمة العليا، مصحوبة بعدد النسخ بقدر عدد اخلصوم يف الطعن. عريضة تعرض على الرئيس اال

 رفضه.وبفصل الرئيس االول يف الطلب مبوجب أمر يقرر فيه إما الرتخيص ابلطعن ابلتزوير أو 

أما من حيث املوضوع ، فإن إجراءات الطعن ابلتزوير ال ميكن اختاذها اال يف مواجهة حماضر تتمتع 
بشرط أن تكون هذه احملاضر صحيحة يف  ،1اية الطعن ابلتزوير، دون غريها من احملاضربقيمة إثباتية اىل غ

الشكل ويكون موضوع دعوى التزوير الفرعية املرفوعة متعلقا إببعاد املعاينات املادية والشخصية حملرري هذه 
ال ابلنسبة للمعاينات احملاضر، ذلك أن خذه األخرية ال تكتسب القيمة اإلثباتية اىل غاية الطعن ابلتزوير إ

.كما أن الطعن ابلتزوير ال يقبل اال اذا كان يهدف اىل 2املادية والشخصية حملرريها دون غريها من البياانت
ابعاد البياانت املتعلقة بركن من أركان اجلرمية اليت أثبتها احملضر أو ابلشكليات اليت يشرتطها القانون لصالحية 

 .3احملضر

                                                           
1 Crim, 22 janvier 1927, Bull Crim, n 22 Cité par Jean BERGERET, op.cit., p 9 
2 Jean BERGERET, op.cit. p ,9 
3 Crim ,8 mars 1844, Bull Crim n 24 Cité par Jean BERGERET, op.cit., p, 9 
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 مقدمة

األصل ان القاضي اجلزائي حر يف تكوين اقتناعه الشخصي ويف تقدير األدلة املقدمة له فالقانون 
املبادئ أعطى هذه احلرية للقاضي وهو يف نفس الوقت يلزمه ابلفصل يف القضااي املعروضة عليه وفقا هلذه 

الثابتة فقط إال أنه قد تواجهه عراقيل متنعه من التصرف بكل حرية يف تقدير أدلة اإلثبات ال سيما يف اجلرائم 
اجلمركية والسبب يعود إىل خصوصية قانون اجلمارك الذي يقيد القاضي أحياان وأحياان أخرى يرتك له احلرية 

 يف األخذ أبدلة اإلثبات يف اجلرائم اجلمركية.

يه يطرح السؤال التايل: مدى تكريس مبدأ أن القاضي حر يف تقدير أدلة اإلثبات يف قانون وعل
املتعلق مبكافحة التهريب، فهناك أدلة خصها املشرع  23/08/2005املؤرخ يف  05/06اجلمارك ويف األمر 

حني توجد أدلة  بقوة إثبات تنعدم وتتقلص معها سلطة القاضي يف التقدير ويقصد هبا احملاضر اجلمركية يف
أخرى يرتك للقاضي فيها هامش من احلرية وهو ما يعرف أبدلة اإلثبات األخرى وهذا ما سيأيت تفصيله فيما 

 أييت من خالل املبحثني التاليني:
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املبحث األول: جماالت تضييق سلطة القاضي اجلزائي يف تقدير وسائل اإلثبات 
 اجلمركية

من قانون اجلمارك من أهم وسائل اإلثبات  254ا يف املادة ـــــــوص عليهـــــــة املنصـــــــتعد احملاضر اجلمركي
اليت ال ميلك القاضي حياهلا سلطة يف التقدير وتتمثل يف احملاضر اليت تنقل معاينات مادية واحملررة من طرف 

 عونني حملفني على األقل.

قانونية مطلقة تفيد إسناد اجلرمية إىل املخالف كما أن قانون اجلمارك من جهة أخرى يضع قرائن 
 بغض النظر عن انعدام الدليل املثبت هلا أو النية احلسنة ملرتكبها.

وعلى هذا األساس نقسم هذا املبحث إىل مطلبني نتناول يف املطلب األول احملاضر ذات احلجية 
كوسيلة من وسائل اإلثبات املقيدة للقاضي املطلقة مث نتطرق يف املطلب الثاين إىل دراسة القرائن القانونية  

 اجلزائي.

 املطلب األول: احملاضر ذات احلجية املطلقة.

واملعاينة اجلمركية وحماضر معاينة أعمال التهريب حبجية كاملة حبيث تكون  1تتمتع حماضر احلجز
على الشروط من قانون اجلمارك  254صحيحة إىل أن يطعن فيها ابلتزوير، وقد نص املشرع يف املادة 

 املوضوعية والشكلية اليت جيب أن يتوافر عليها احملضر اجلمركي حىت ميكن إضفاء القوة الثبوتية عليه.

ومبفهوم املخالفة إذا ختلف شرط من هذه الشروط مل يعد للمحضر احلجية الكاملة ومن مثة فإنه ال 
عوان املؤهلني مبعاينة اجلرائم اجلمركية تتمتع يقيد القاضي يف اقتناعه ومبا أن احملاضر اجلمركية احملررة من األ

بصفة رمسية، فإن دحضها ال يكون إال بوسيلة الطعن ابلتزوير الذي تتبع بشأنه إجراءات خاصة وبناءا عليه 
 تنصب دراستنا يف الفرع األول على الشروط الواجب توفرها يف احملضر حىت يكتسب صفة احلجية املطلقة

 فيه اىل استبعاد هذه احلجية املطلقة وذلك ابلطعن يف احملضر ابلتزوير. ونردفه بفرع اثن نتطرق

                                                           
 .184ص  ،2001، دار هومة، اجلزائر 2املتابعة واجلزاء، ط ،تصنيف اجلرائم ومعاينتهاسن بوسقيعة، أح د. 1
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 الفرع األول: شروط القوة الثبوتية للمحاضر ذات احلجية الكاملة:

لقد أعطى املشرع اجلزائري قوة إثباتية للمحاضر وجعلها تتمتع حبجية كاملة وحبيث تكون      
ن أوهلما يتعلق مبضمون احملاضر وهو أجيب توافر شرطني إثنني صحيحة اىل غاية الطعن فيها ابلتزوير، ولكن 

يشمل احملضر معاينات مادية واثنيهما يتعلق بصفة حمرري احملاضر وعدهم وهو أن تكون حمررة من قبل عونني 
من األمر  32واملادة  اجلزائية اإلجراءات قانون 241يف املادة  إليهمإثنني على األقل، من بني االعوان املشار 

 .1املتعلق مبكافحة التهريب 23/08/2005املؤرخ يف 

ررة ـــــــة احملـــــــى احملاضر اجلمركيـــــــا يلي "تبقـــــــعلى م اجلزائية اإلجراءات قانونمن  254/1فتنص املادة 
ة ـــــــون صحيحـــــــمن هذا القان 241ن طرف عونني حملفني على األقل من بني األعوان املذكورين يف املادة ـــــــم
ا مل يطعن فيها بتزوير املعاينات املادية الناجتة عن استعمال حمتواها أو بوسائل مادية من شأهنا السماح ـــــــم

 ابلتحقيق من صحتها" ونتطرق اىل هذين الشرطني كما يلي:

 أوال: املعاينات املادية:

لقد ذكر قانون اجلمارك املعاينات املادية ابعتبارها الشرط االساسي الكتساب احملاضر اجلمركية      
احلجية إىل غاية الطعن ابلتزوير، لكن دون أن يعطي تفاصيل أو توضيحات كافية حول املقصود هبذه املعاينات 

ث حاول املشرع، على إثر تعديل املادة املادية، نظرا ألمهية ذلك يف حتديد مدى قوة احملضر يف اإلثبات، حي
هنا أ، توضيح املقصود ابملعاينات املادية عندما نص على 98/10من قانون اجلمارك مبوجب القانون  254

اح ابلتحقق ـــــــا السمـــــــو تلك اليت متت بوسائل مادية من شأهنأتلك املعاينات "الناجتة عن استعمال احلواس" 
 ا يقتضي اللجوء اىل االجتهاد القضائي لتحديد املقصود هبذه املعاينات بصفة أوضح.ن صحتها ممـــــــم

غري أنه قبل أن نتعرض لذلك، من املفيد أن نؤكد يف البداية أبن هناك معاينات مادية كلما تعلق    
عتربة إال  للمعاينات األمر بوقائع مادية، مث نتساءل بعد ذلك، ملاذا ال مينح القانون اجلمركي مثل هذه احلجية امل

املادية املدونة يف حمضر دون غريها من البياانت نشري يف هذا الصدد اىل ان احملاضر يف مجيع املواد اليت يضفي 

                                                           
 .2011، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر 5ط ،املنازعات اجلمركية يف شقها اجلزائي ،حسن بوسقيعةأد.  1
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فيها املشرع على احملاضر قيمة اثباتية اىل غاية الطعن ابلتزوير، وليس فقط يف املادة اجلمركية، فإن هذه احلجية 
ال، والذي ـــافسة مثـــــــانون املنـــــــاملنقولة يف هذه احملاضر دون غريها من البياانت، كق ختص فقط املعاينات املادية

من هذا القانون، تتمتع   78على ان حماضر املوظفني واألعوان الوارد ذكرهم يف املادة  87ينص يف مادته 
اليت تتضمنها .كما ان األعوان احملررين  حبجية قانونية حىت يطعن فيها ابلتزوير، فيما يتعلق ابملعاينات املادية

هلذه احملاضر ابعتبارهم يف األساس أعواان للسلطة االدارية والتنفيذية وليسوا قضاة، فإنه ال حيق هلم تقدير 
ن دورهم يقتصر فقط على االتيان ابملعلومات والشهادات عن الوقائع كما أالوقائع اليت ينقلوهنا، ابعتبار 

وها، دون زايدة أو نقصان أو أتويلها آبرائهم وتقديراهتم الشخصية، وإال اعتربت هذه عاينوها وكما شاهد
 اآلراء والتأويالت جمرد معلومات ال ترقى إىل درجة املعاينات املادية.

يلي نتطرق لالجتهاد القضائي يف اجلزائر خبصوص حتديد املقصود ابملعاينات املادية يف قانون وفيما 
 اجلمارك:

مبوجب القانون  ماركاجل انونق 254، فإنه إذا كان املشرع قد حاول، على إثر تعديل املادة اجلزائريف  •
توضيح املقصود ابملعاينات املادية عندما نص على أهنا تلك املعاينات الناجتة عن استعمال  98/10

حملكمة العليا احلواس أو تلك اليت تتم بوسائل مادية من شأهنا السماح ابلتحقق من صحتها، فإن ا
، أبن املعاينات املادية 12/05/1997قد أجابت عن هذا التساؤل قبل ذلك يف قرار صدر بتاريخ 

"تلك الناجتة عن املالحظات املباشرة اليت يسجلها أعوان اجلمارك اعتمادا على حواسهم واليت  هي
ات ـــــــرب املعاينات معاينـــــــي تعتـــــــا، لكـــــــرط احملكمة العليـــــــتتطلب مهارة خاصة إلجرائها". وبذلك، تشت

 مادية، توافر شرطني:
: أن تكون املعاينات انجتة عن مالحظات مباشرة ابستعمال حواس البصر أو السمع األول •

 أو الذوق أو الشم أو اللمس.
 : أال تتطلب هذه املعاينات مهارة خاصة إلجرائها.الثاين •

ويف هذا الصدد، رفضت احملكمة العليا، مبوجب القرار املشار إليه أعاله اعتبار ما ورد يف حمضر احلجز 
اجلمركي من أن هيكل السيارة مزور معاينات مادية، ابعتبار ان تقرير التزوير يتطلب مهارة خاصة يفتقر اليها 
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 ماركاجل انونق 254عاينات مادية مبفهوم املادة أعوان اجلمارك، مما يقتضي اللجوء اىل اخلربة الفنية، وال يعد م
 .بل جمرد استنتاجات ال تلزم القضاة

أما إذا تضمن احملضر معاينات انمجة عن استعمال احلواس واليت يكون بقدور األعوان اجراؤها   
 254 أبنفسهم دون حاجة اىل اللجوء اىل ذوي اخلربة واالختصاص، فتعترب املعاينات مادية مبفهوم املادة

، كاكتفاء أعوان اجلمارك يف حمضر احلجز بنقل ما تضمنته البطاقة الرمادية من عيب بشأن ماركاجل انونق
ن الوثيقة مسجل عليها أن االمضاء واخلامت صادران عن عمالة "إسرت" يف حني أاجلهة اليت اصدرهتا، حبيث 

كمة العليا ابن هذه املالحظات تدخل "أوت قارون"، و الدفرت الدويل ال حيمل اي رقم، حيث استخلصت احمل
ر وال حتتاج اىل مؤهالت خاصة ـــــــة البصـــــــال حاســـــــن استعمـــــــة عـــــــة، لكوهنا انجتـــــــضمن مفهوم املعاينات املادي

ليت نقلها يف حني استبعدت احملكمة العليا يف قضية اخرى، أن تكون املعاينات ا .و كفاءات معينة إلجرائهاأ
اجلمارك أبهنم "شاهدوا مادة املخدرات ابلقرب من رجل متهم بعدما مسعوا شيئا يسقط على األرض  أعوان

اس أن أعوان اجلمارك مل يشاهدوا املتهم ـــــــى أســـــــم، وذلك علـــــــليال"، دليال قاطعا على نسبة هذه املادة للمته
وا مبعاينتها وهي ابلقرب من رجليه وخالصة هذه النقطة فيما خيص وهو يلقي املادة على األرض وامنا اكتف

املعاينات املادية يكون موضوعها إثبات اآلاثر املادية اليت ختلفت عن اجلرمية أو إثبات حالة األماكن واألشياء 
 واألشخاص اليت هلا عالقة ابجلرمية.

 اثنيا: حمرري احملضر

 املذكورة سابقا يف ذلك: 254وعددهم فتشرتط املادة إن احملضر يستمد قوته من صفة األعوان 

 32واملادة  ةـــــــاجلزائي راءاتـــــــاإلج قانون 254/1على املادة  عددهم: بناءاة األعوان و ـــــــصف -
املتعلق ابلتهريب إن احملضر يستمد قوته من صفة األعوان وعددهم  05/06ن األمر رقم ـــــــم

 قانونمن  241/1فال بد أن يكون احملضر من قبل موظفني حملفني املشار إليهم يف املادة 
ويتعلق األمر أبعوان اجلمارك، أعوان الشرطة، أفراد الدرك الوطين، األمن  اجلزائية اإلجراءات

 .أعوان التجارة واألسعار، أعوان املصاحل املالية...اخلالعسكري، 
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تتحدث عن املوظفني التابعني إلدارة  1998قبل تعديلها مبوجب قانون  254/1وكانت املادة 
عمومية مبا حيمل على االعتقاد أبن أي موظف عمومي حملف جيوز له حترير حمضر مجركي غري أن احملكمة 

 لى أن املقصود بــ:العليا استقرت، يف هذا الصدد ع

 اإلجراءات قانونمن  241/1"املوظفني التابعني إلدارة عمومية" هم األعوان املشار إليهم يف املادة 
  .اجلزائية اإلجراءات قانونمن  14وهم أعوان اجلمارك واألعوان املعنيني أبحكام املادة  اجلزائية

هكذا نالحظ أن صفة حترير احملضر ال تقتصر على أعوان اجلمارك فقط بل تشمل كل املوظفني 
 .1عندما حترر يف املواد اجلمركية اجلزائية اإلجراءات قانونمن  14احمللفني وهم األعوان املعنيني أبحكام املادة 

هذا العدد هو احلد وحىت تكون للمحاضر حجية كاملة جيب أن تكون حمررو من قبل عونني إثنني و 
األدىن املطلوب قانوان ومن مث فال حرج إذا كان أكثر، غري أن عونني إثنني يكفيان إلضفاء احلجية الكاملة 

 على احملضر.

وعالوة على ما سبق ذكره، قضت احملكمة العليا يف عدة مناسبات أبن املعاينات املادية ال تكون هلا 
 .2املؤهلني أبنفسهم وليس على شهادة الغريقوهتا إال إذا أجراها األعوان 

وهكذا اعتربت أبن املعاينات املادية اليت تضمنها حمضر احلجز احملرر من قبل رجال الدرك الوطين 
الذين مل يضبطوا أبنفسهم املتهم والبضائع وامنا قاموا بتحرير احملضر بناءا على شهادة حراس احلدود ال ترقى 

كون رجال الدرك الوطين مل يضبطوا املتهمني   254/1املنصوص عليها يف املادة  قوهتا اىل درجة املعاينات
 .3وحبوزهتما البضائع حمل الغش وامنا نسبت اليهما ملكيتها من طرف الشهود

ا ـــــــن هلـــــــه ال ميكـــــــص فيما يتعلق ابحلالة اليت تكون فيها احملاضر اجلمركية حجية كاملة، أنـــــــه خنلـــــــوعلي
ي حالة من األحوال، قوة السندات الرمسية، فيما خيتص بوقائع مل يتحققها املوفون منظمو احملضر بل ــــــــف

                                                           
 .160ص  ،مرجع سابق ،اجلمركية يف شقها اجلزائي املنازعات ،حسن بوسقيعةأد.  1

 .178ص  ،نفس املرجع ،حسن بوسقيعةأد.  2
 .192 وص 191، ص نفس املرجعبوسقيعة، حسن أد.  3
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الشخصي أو شهادة الشهود وعليه جيب أن تكون الوقائع املادية قد عاينها  االستداللأوردوها عن طريق 
 ضابطو املخالفة أنفسهم حبواسهم الذاتية.

فال تكون هلا قوة اإلثبات إال مبقدار مالزمتها للواقع، فإذا ورد يف احملاضر أقوال  االستنتاجاتأما 
 .1وإقرارات صادرة عن الغري فال تكون هذه احملاضر مثبة إال حلقيقة وقوع هذه األقوال واالقرارات ال صدقها

عندما يكون حمررا من  وإذا كان احملضر يتضمن معاينات يعترب صحيحا اىل غاية الطعن ابلتزوير
 موظفني حملفني.

اليت تكون  اجلزائية اإلجراءات قانونمن  254/1وفيما عدا احلالة اخلاصة اليت نصت عليها املادة 
فيها احملاضر اجلمركية حجية كاملة عند توافر شرطني إثنني، أوهلما يتعلق مبضمون احملاضر وهو نقل معاينات 

حملضر حملفني وعددهم عونني إثنني على األقل، فتكون للمحاضر اجلمركية مادية واثنيهما أن يكون حمرري ا
 .2قوة نسبية يف ابقي احلاالت األخرى

 فما هي هذه احلاالت؟ واليت سنعرضها فيما بعد.

 الفرع الثاين: استبعاد احملضر للطعن فيه ابلتزوير

األعوان املؤهلني ملعاينة اجلرائم ال يقبل دحض ما ورد يف احملضر احملرر من قبل عونني أو أكثر من 
 اجلمركية واملتضمن ملعاينات مادية إال عن طريق الطعن يف صحته ابلتزوير.

وبذلك تعرض على القاضي مسألة أولية خيتص ابلنظر فيها استنادا اىل املبدأ الذي مفاده ان قاضي 
الوالية واالختصاص االصيل  و الدعوى هو قاضي الدفع، وعلى اعتبار ان القاضي اجلزائي صاحبأاألصل 

 .يف النظر يف جرائم التزوير

 

                                                           
 .383ص  ،2000النظرية العامة للجرمية اجلمركية، رسالة دكتوراه، الدار اجلامعية بريوت  ،شوقي رامز شعبان 1

 .178ص  ،مرجع سابق ،املنازعات اجلمركية يف شقها اجلزائي ،حسن بوسقيعةد. أ 2
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 موضوع الطعن ابلتزوير أوال:

ن احملضر احملرر من طرف عونني أ اجلزائية اإلجراءات قانونالفقرة االوىل من  254عمال بنص املادة 
من هذا القانون ال ميكن االعرتاف عنه اال عن  241 1حملفني على االقل من بني االعوان املذكورين يف املادة

طريق اللجوء اىل اجراء الطعن ابلتزوير، وابلرجوع اىل القواعد العامة فيما خيص التزوير قد يكون ماداي وقد 
 يكون معنواي والتزوير املادي هو الذي يتعلق هبذه الدراسة وقد يكون:

 .ختام مزورةأو أمضاءات إبوضع  .1

 .و زايدة كلمات يف احملضرأو االمضاءات أو االختام أات بتغيري احملرر  .2

 .خرينأشخاص أبوضع  .3

 2.بتقليد احملرر .4

يتبني من ذلك ان املشرع مل يعرف جرمية التزوير يف احملررات الرمسية واكتفى بتحديد احملررات اليت 
 هي: تتحقق هبا جرمية التزوير، لذلك استقر الفقه والقضاء على ان اركان جرمية التزوير

 . Altération de la véritéتغيري احلقيقة .1

  dans un écrit يف حمرر .2

 .إبحدى الطرق املنصوص عليها يف القانون .3

 .و احتمال وقوع ضرر من هذا التغيريأحدوث ضرر  .4

واهلدف من الطعن ابلتزوير هو القول ان االعوان احملررين هلذا احملضر قد ارتكبوا تزويرا يف احملررات 
 قانونمن  254الرمسية، وجتدر االشارة ان التزوير ال يتعلق اال مبادايت الوقائع، وهو نصت عليه املادة 

                                                           
 .147ص ،1995 ، امللكية لإلعالم والنشر والتوزيع، اجلزائر1ط، قضاء احملكمة العليا يف املادة اجلمركية ،بودهان .م 1
 املتعلق ابلفساد دار هومة، 2006فيفري  20منقحة ومتممة يف ضوء قانون  ،3ط ،2ج ،الوجيز يف القانون اجلزائي اخلاص ،حسن بوسقيعةأ د. 2

 .346ص اجلزائر،
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ساسي أوعلى ضوء ما تقدم فان التزوير قاصر على احملررات مبعىن ان عنصر الكتابة عنصر  اجلزائية اإلجراءات
ثر تعديل قانون أنه الغى أجراءات الطعن ابلتزوير فيها بل إمن عناصر اجلرمية، لكن مل حيدد قانون اجلمارك 

 اإلجراءات قانونمن  256، احلكم الوحيد الذي كان يشري اليها يف املادة 1998اجلمارك مبوجب قانون 
- 536اليت كانت تنص على ان الطعن ابلتزوير يتم وفق قواعد القانون العام، و مبقتضى املادتني  اجلزائية
بني املشرع اجلزائري االجراءات الواجب اتباعها حبسب اجلهة اليت يطعن  اجلزائية اإلجراءات قانونمن  537

 .1مامها ابلتزويرأ

ذا حصل إنه أتزوير امام اجلهات القضائية املختصة ال يفوتنا ان نشري اىل وقبل ان نتطرق اىل الطعن ابل
ة ـــــــوع مقنعـــــــة ابملوضـــــــا صلـــــــة هلـــــــج وثيقـــــــدلة وحجأهذا الطعن فان العمل القضائي اشرتط لقبوله تقدمي 

 .لقبول الطعن ابلتزويرومقبولة، وابلتايل ال يكفي نكران املتهم للفعل املنسوب اليه 

وأيضا  وعلة ذلك هي احلجية والقوة اإلثباتية اليت منحها املشرع هلذا النوع من احملاضر هذا من جهة،
املشرع يف املوظف العام تكلفها النتائج اخلطرية اليت يتحملها يف حالة قيامه بتزوير الوثيقة  افرتضهاالثقة اليت 

بينما إذا  استثنائيةاملشرع يعترب مبثابة "شاهد ممتاز" تتميز شهادته بقيمة  فهذا املوظف يف نظر احملرر الرمسي،
 احملضر على خطأ يف التحرير فإن ذلك ال يستلزم القيام إبجراءات الطعن ابلتزوير. اشتمل

 2اثنيا: اجراءات الطعن ابلتزوير

االشارة اىل الطعن  1998من قانون اجلمارك قبل تعديلها مبوجب القانون  257لقد تضمنت املادة 
ابلتزوير يف احملاضر اجلمركية عندما تكون سندا لتحصيل الديون اجلمركية وأحالت يف فقرهتا الثالثة اىل املادة 

ورغم تعديل قانون اجلمارك سنة من قانون االجراءات اجلزائية فيما خيص النظر يف الطعن ابلتزوير  536
و االشكال أنه مل يتطرق اىل اجراءات تقدمي الطعن ابلتزوير سواء من حيث اجال تقدمي الطلب أاال  1998

من قانون  537و 536والرجوع اىل املادة  ،واالجراءات الواجب اتباعها، وحتديد اجلهة املختصة ابلفصل فيه

                                                           
 .147ص  ،رجع سابق، مقضاء احملكمة العليا يف املادة اجلمركية ،بودهان .م 1

 .178ص  ،1992مصر  االسكندرية، دار املطبوعات اجلامعية، ،االثبات يف املواد اجلنائية يف ضوء احكام حمكمة النقض ،جمدي مصطفى هرجة 2
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و اجمللس وحالة الطعن أمام احملكمة أ حالة الطعن ابلتزوير الذي يكون االجراءات اجلزائية فاهنما متيزان بني
 ابلتزوير امام احملكمة العليا.

 الطعن ابلتزوير أمام احملكمة واجمللس القضائي: .1

من قانون اإلجراءات اجلزائية على أنه أذا حصل أثناء جلسة مبحكمة أو جملس  536جاء يف املادة 
 رقة من أوراق الدعوى أو أحد املستندات املقدمة.قضائي أن أدعى شخص بتزوير و 

كان مثة حمل   إذاالدعوى ما  أطرافخذ مالحظات النيابة و أفلتلك اجلهة القضائية ان تقرر بعد 
 .1 و ايقافها ريثما يفصل يف دعوى التزوير من طرف اجلهة القضائية املختصةأإليقاف الدعوى 

مامه االدعاء ابلتزوير فاذا وجد الطعن أهنا تبني عمل القاضي املطروح أويستشف من قراءة هذه املادة 
مؤسس وجدي ويتعلق بورقة ومستند منتج للفصل يف الدعوى فلتلك اجلهة القضائية بعد اخذ مالحظات 

التزوير  يـــــــل فـــــــو عدم ايقاف الدعوى ريثما يفصأكان مثة حمل إليقاف   إذاطراف الدعوى ما أالنيابة العامة و 
 ن طرف اجلهة القضائية املختصة.ـــــــم

جال تقدمي االدعاء أمن قانون االجراءات اجلزائية مل يتبني اجراءات و  5362لذلك فان املادة  وتبعا
ائية الفاصلة ـــــــة القضـــــــن كانت اجلهإابلتزوير واجلهة املختصة ابلفصل فيه، وهذا فراغ تشريعي جيب تداركه و 

ن قانون العقوابت ـــــــم 215و 214ي املواد اجلزائية خمتصة ابلفصل يف جرمية التزوير املنصوص عليها ابملواد ـــــــف
 و قانون االجراءات اجلزائية.أغري انه جيب توضيح ذلك صراحة يف قانون اجلمارك 

حتمل على االعتقاد ابن اجلهة املختصة  257/13ومن جهة اخرى فانه بقراءة سريعة لنص املادة 
ي حني ـــــــابلنظر يف طلب الطعن ابلتزوير هي اجلهة القضائية اليت تبت يف القضااي املدنية مبكان حترير احملضر ف

                                                           
 .214ص ،رجع سابقم ،املنازعات اجلمركية ،حسن بوسقيعةد. أ 1

 .215ص ،رجعنفس امل ،حسن بوسقيعةد. أ 2

 .215ص ،رجعنفس امل ،حسن بوسقيعةد. أ 3
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ان احلكم املذكور خيص اخلصومة اليت قد تنجر عن استعمال احملاضر اجلمركية كسند لضمان الديون اجلمركية 
 احملاضر. الناجتة عن تلك

 1الطعن ابلتزوير أمام احملكمة العليا .2

مام أخيضع طلب الطعن ابلتزوير يف مستند مقدم »من قانون االجراءات اجلزائية  537تنص املادة 
احملكمة العليا للقواعد املنصوص عليها يف قانون االجراءات املدنية وابلرجوع اىل هذا القانون جنده حيدد 

 لتزوير واجلهة املختصة ابلنظر والفصل فيه.اجراءات تقدمي االدعاء اب
 

o 2اجراءات الطعن ابلتزوير امام احملكمة العليا  

و ورقة ايداع مبلغ أمن قانون االجراءات املدنية على من يدعي تزوير مستند  3 292توجب املادة 
من قانون  291دج بكتابة ضبط احملكمة العليا وذلك حتت طائلة عدم قبول الطلب وتضيف املادة  200

نه ال يقبل االدعاء ابلتزوير يف مستند سبق عرضه على اجلهة القضائية اليت اصدرت القرار أاالجراءات املدنية 
وم ـــــــدد اخلصـــــــخ بقدر عـــــــن النســـــــوجب عريضة مصحوبة بعدد من ابلتزوير مبـــــــاملطعون فيه، ويقدم طلب الطع

 ي الطعن وذلك امام الرئيس األول للمحكمة العليا.ـــــــف

o  مام احملكمة العليا:أاجلهة املختصة ابلنظر يف الطعن ابلتزوير 

ظر يف طلب الطعن ابلتزوير من قانون االجراءات املدنية اجلهة املختصة ابلن 2934لقد حددت املادة 
ما اجلهة الثانية أاليت تبت يف التزوير، فأما اجلهة االوىل فتتمثل يف الرئيس األول للمحكمة العليا و واجلهة 

فالرئيس األول يعينها بعد النظر يف الطلب واألمر ابلرتخيص ابلطعن ابلتزوير. حيث يقوم بتبليغ املدعى عليه 

                                                           
 .621ص ،مرجع سابق ،املنازعات اجلمركية ،حسن بوسقيعةد. أ 1

 .621ص ،املرجع نفس ،حسن بوسقيعةد. أ 2

 .08/06/1966املؤرخ يف  66/156أمر رقم  –من قانون االجراءات املدنية  293و 292مضمون املادة  3

 .08/06/1966املؤرخ يف  66/156أمر رقم  ،املرجع نفس 4
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يوم من اتريخ التبليغ ما إذا كان متمسكا ابستعمال الورقة  15ريح خالل يف الطعن وتنبيهه بوجوب التص
 املدعى بتزويرها ويف حالة الرد سلبا يستبعد املستند املدعى بتزويره.

وعمليا أما إذا كان الرد اجيابيا حيدد الرئيس األول اجلهة القضائية اليت يعينها للفصل يف الطعن ابلتزوير 
 زوير أقيمت ضد عون من األعوان املؤهلني ملعاينة اجلرائم اجلمركية.العثور على دعوى ت تعذر

 أاثر احلكم يف الطعن ابلتزوير:

يرتتب على ثبوت تزوير احملضر اجلمركي استبعاده كدليل إثبات يف اجلرائم اجلمركية ابعتباره أساس 
بات بشأهنا خيضع للقواعد العامة ال املتابعة اجلزائية، غري أنه فيما خيص جرائم القانون العام األخرى فإن اإلث

 بعدها من قانون اإلجراءات اجلزائية.وما  212سيما املادة 

 القرائن القانونية املطلب الثاين:

أبهنا "استنتاج القناعة القضائية على واقعة معينة جمهولة من وقائع  1جاء يف تعريف الفقه للقرائن
 أخرى معلومة وفقا ملقتضيات العقل واملنطق وميكن اعتبار القرائن من أهم أدلة اإلثبات اجلزائية وهي تنقسم:

o يستخلصها القاضي من وقائع الدعوى ومالبساهتا وهي قرائن بسيطة ترتك لتقدير  :قرائن قضائية
 القاضي وجيوز إثبات عكسها.

o حمددة مبوجب القانون فال قرينة قانونية دون نص، ويكون القاضي ملزما إزاءها  :قرائن قانونية
 ابستخالص نتيجة معينة من أوضاع قانونية حمددة. واملتهم أمام هذه القرائن موقفه جد صعب.

الدليل العكسي أو إثبات القوة القاهرة والقاضي اجلزائي مقيد أمامها وال ميكن دحضها إال إبقامة 
وستكون أساس دراستنا يف هذا الفرع هي القرينة القانونية اليت تكون ملزمة للقاضي يف تكوين اقتناعه وهلذا 

 سنتطرق من خالل هذين الفرعني اىل قيام القرينة القانونية على اجلرمية واملسؤولية.

                                                           
 .320ص  ،2006 ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،دراسة مقارنة-األدلةسلطة تقدير  ،فضل زيدان حممد د. 1



 موقف القاضي اجلزائي من وسائل اإلثبات يف اجلرائم اجلمركية                                 الفصل الثاين:  

-54-  

 اجلرميةالفرع األول: قيام القرينة القانونية على 

 ويتعلق األمر هنا جبرمية التهريب وجرائم املكاتب:

 1أوال: جرمية التهريب

 من قانون اجلمارك التهريب أبنه: 324عرفت املادة 

 استرياد او تصدير بضائع خارج املكاتب اجلمركية. ❖

 224ماعدا املادة  226اىل  221واملواد: 64 ،62 ،60 ،51 ،25خرق أحكام املواد: ❖
 من قانون اجلمارك.

 تفريغ او شحن البضائع غشا. ❖

 اإلنقاص من البضائع املوضوعة حتت نظام العبور ❖

وتعترب املتعلق ابلتهريب  23/08/2008املؤرخ يف  05/06من األمر  11كما تنص املادة  ❖
 حيازة لوسيلة نقل او خمزن قرينة للتهريب. كل

ا فإن التهريب ابملعىن احلقيقي يعين كل دخول أو خروج للبضائع عرب احلدود الوطنية ومن هن ❖
 خارج املكاتب اجلمركية وهنا جند أنفسنا ملزمني بتبيان كل من املكتب اجلمركي والبضاعة.

ويتواجد على احلدود بكل أنواعها وجيب املرور عليه وينشأ من طرف املدير العام  املكتب اجلمركي: -
 رك.للجما

اىل قانون اجلمارك اجلزائري جنده يعرف البضاعة يف مادته اخلامسة كاآليت: "هي كل  2فبالرجوع البضاعة: -
 و التملك".أاملنتجات واألشياء التجارية وبصفة عامة مجيع األشياء القابلة للتداول 

                                                           
 .42ص  ،مرجع سابق ،املنازعات اجلمركية ،أحسن بوسقيعة د. 1

 .34ص  ،مرجع سابق ،املنازعات اجلمركية ،أحسن بوسقيعة د. 2
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وهي التهريب حبكم القانون  324/02كما توجد صورة اثنية للتهريب نصت عليها املادة : ▪
 :وهيوله ثالث صور 

 أعمال التهريب احلكمي ذات الصلة ابلنطاق اجلمركي. .أ
 أعمال التهريب احلكمي ذات الصلة ابإلقليم اجلمركي. .ب
 الصور األخرى للتهريب. .ج

ثبات أن شخصا ما عرب احلدود ابلبضاعة ذاهبا حنو اخلارج ويف هذه احلاالت ال تلتزم إدارة اجلمارك إب
 او آتيا اىل الداخل.

بينهم ابر وترميو أن اللجوء اىل قرينة التهريب كان للخوف من إفالت  ومنبعض الفقهاء  وقد برر
 .1العديد من اجملرمني من العقاب

املهربني واستخدامهم لطرق ووسائل ويعود ذلك أساسا لصعوبة اإلثبات يف املواد اجلمركية بسبب تفنن 
 جد متطورة، لذا عمد املشرع يف حماربته للتهريب إىل قلب اإلثبات يف اجلرائم اجلمركية وهذا يعين أنه:

 ال ميكن إلدارة اجلمارك وال للنيابة العامة إثبات أن هذه البضاعة مهربة أو معدة للتهريب. -

بدون رخصة أو وثيقة  2بضائع حمل الغش داخل النطاق اجلمركيال ميكن للمتهم أمام قرينة تنقل أو حيازة ال -
مثبتة لوضعيتها القانونية، أن يثبت براءته عن طريق تقدمي الدليل العكسي على ان البضاعة قد عربت 

 احلدود بطريقة قانونية، كما ال ميكنه أن يثبت حسن نيته ليتحرر من هذه القرينة.

من قانون اجلمارك اليت أصبحت تشرتط تقدمي الواثئق  226ادة مت تعديل امل 98/10وبصدور القانون  -
املثبتة فورا طلبها. من قبل أعوان اجلمارك فتحولت قرينة التهريب هذه احلالة من قرينة بسيطة، اىل قرينة 
مطلقة لكن سرعان ما تراجع املشرع عن اشرتاط تقدمي الواثئق املثبتة فورا مكتفيا بطلبها وقد نصت املادة 

من قانون اجلمارك يعد هتريبا  226من قانون اجلمارك يف صياغتها اجلديدة أبن خرق أحكام املادة  324
 لتأكيد ذلك على أهنا قرينة بسيطة.

                                                           
 .46ص  ،املرجع السابق ،املنازعات اجلمركية ،أحسن بوسقيعة د. 1
 .لإلشارة فإن املشرع مل يعرف النطاق اجلمركي وإمنا ترك األمر إىل التنظيم عن طريق قرار وزاري مشرتك 2
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من قانون اجلمارك من قبيل القرائن القانونية املطلقة حيث يعترب  303هذا وجند كذلك نص املادة 
الغش وهذا مبجرد السيطرة املادية وضبط البضاعة حبوزته مسؤوال عن الغش اجلمركي كل من حيوز بضائع حمل 

ضافة لذلك يعترب من قبيل إو أية نية خاصة و أتقوم اجلرمية دون احلاجة للبحث عن مدى توافر الركن املعنوي 
واحلالة  1998من قانون اجلمارك قبل إلغائها مبوجب قانون  328القرائن القانونية املطلقة ما تناولته املادة 

هذا بعدم جواز إثبات عكس قرينة التهريب على و  ماركاجل انونمكرر من ق 225 نصت عليها املادة اليت
 1.أساس أن املشرع اشرتط تقدمي املستندات فور ضبطها يف النطاق اجلمركي

 اثنيا: جرائم املكاتب

و تصدير بضائع أمن قانون اجلمارك واليت تتعلق جبنحة استرياد  325وهنا جند ما تنص عليه املادة 
و عدم مطابقته مع أو بتصريح مزور، وعليه فان اجلنحة هنا تقوم مبجرد عدم حصول التصريح أبدون تصريح 

هذا قرينة مطلقة  عترباو النوعية وعليه فاملشرع اجلمركي أالبضائع املضبوطة سواء كان ذلك يف القيمة، املنشأ 
ذ مل يثبت ذلك وقت طلب أعوان اجلمارك إبت عكسها رتكب هذه املخالفة ان يثإوقاطعة، وال ميكن ملن 

 .2ذلك

ائل النقل من مصدر أجنيب ـــــــع وشراء وســـــــ"بي ا ان:ـــــــدى قراراهتـــــــوهكذا قضت احملكمة العليا يف إح
ابإلجراءات أو تزويدمها بلوحات ترقيم من شأهنا أن توهم على اهنا قد تسجيلها قانوان ابجلزائر دون القيام 

اليت ينص عليها التنظيم اجلاري العمل به. ويشكل استرياد بدون تصريح زايدة على جنحة التزوير ونتيجة 
ه الدعوى ـــــــني على اهليئات القضائية البت يف طلبات ادارة اجلمارك بغض النظر عما آلت اليـــــــلذلك يتع

ي ـــــــم تسلسلـــــــوهلا اجلزائر أهنا بدون رقـــــــص السيارة عند دخـــــــن فحـــــــ، كما قضت أنه مىت تبني م3اجلزائية
راز، حيث مل يكن مسجال ال على جناحها األمين وال على هيكلها، فإن هذا الفعل يشكل استرياد ـــــــللط

                                                           
 .29 – 28ص  ،مرجع سابق ،املنازعات اجلمركية ،حسن بوسقيعةأد.  1

 .2007/2008حماضرات ألقيت على طلبة السنة الثانية للمدرسة العليا للقضاء سنة  ،أحسن بوسقيعةد.  2

 .109ص  ،مرجع سابق ،املنازعات اجلمركية ،أحسن بوسقيعةد.  ،)غري منشور( أشار إليه 17/03/1997قرار مؤرخ يف:  142256ملف رقم: 3
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التصريح  من قانون اجلمارك نظرا لعدم تطابق 325بتصريح مزور الفعل املنصوص واملعاقب عليه ابملادة 
 .1املفصل مع البضاعة املقدمة"

 الفرع الثاين: قيام القرينة القانونية على املسؤولية

 ا الفاعل األصليـــــــن مهـــــــن طرفيـــــــون العام بيـــــــي القانـــــــتتوزع املسؤولية اجلزائية كما هو معروف ف
اجلرمية والثاين ملساعدته على ارتكاهبا مع توفر عنصر العلم والشريك، فاألول ملسامهته الشخصية يف ارتكاب 

 عنده بشأن جترميها.

ويف قانون اجلمارك اجلزائري اعترب بعض األشخاص املعيني مسؤولني ابلرغم من عدم ثبوت املسؤولية 
اب اجلرمية ذلك الشخصية، وإمنا ابالعتماد ابحلالة الظاهرة واالستناد اىل قرينة قانونية على املسؤولية يف ارتك

أن أولئك الذين يتصرفون " 2انه وابإلضافة اىل الفاعل األصلي والشريك فقد أعترب األستاذ عمر جبارة شوقي
بطريقة مباشرة أو غري مباشرة حبسن أو بسوء نية أو يف إطار خمطط الغش. وأهنم سيعاقبون على إتياهنم تصرف 

مد خصوصياهتا من جانب آخر من االفالت من العقاب من تصرفات الغش ذلك أن املنازعات اجلمركية تست
 ."أو الرأفة أو التساهل الذي قد يستفيد منه القائمون ابلغش يف حالة إخضاعهم للقواعد العامة

وعليه فقانون اجلمارك أضاف طرفا اثلثا هو املستفيد من الغش وجعل املسؤولية اجلزائية الكاملة عند 
 عل والشريك واملستفيد من الغش.اجلرائم اجلمركية يتحملها الفا

 مسؤولية املستفيد من الغش وحائز البضائع حمل الغش .أوال

إن مفهوم املستفيد من الغش غريب على القانون العام فهو خاص بقانون اجلمارك وحده ومل يعرف 
يعترب مرتكبها قانون اجلمارك اجلزائري املستفيد من الغش تعريفا دقيقا واكتفى ابإلشارة اىل األفعال اليت 

من قانون اجلمارك تنص  310مستفيدا من الغش بوجه عام وقد خص ابلتعداد البعض منها فنجد املادة 

                                                           
 .102ص ، التشريع اجلمركي مدعم ابالجتهاد القضائي ،أحسن بوسقيعةد. ،19/11/1995قرار مؤرخ يف : 126286ملف رقم:  1

 ،حبوث ودراسات ،االقتناع الشخصي للقضاة على حمك القانون اجلمركي ،مقتطف من دراسة للسيد عمر شوقي جبارة املدير العام السابق للجمارك 2
 .2002عن قسم الواثئق ابحملكمة العليا سنة  ،اجلزء الثاين ،الجتهاد القضائي لغرفة اجلنح واملخالفات عدد خاصا
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ارك بصفة ما يف جنحة هتريب والذي يستفيد مباشرة ـــــــص شـــــــل شخـــــــن الغش كـــــــه "يعترب مستفيد مـــــــعلى أن
 ن الغش".ـــــــم

هذه املادة أن املشرع وضع قرينة قانونية مفادها أن كل شخص شارك أبية ونستخلص من قراءة 
وسيلة كانت سواء عن علم ابلطابع اإلجرامي لألفعال أم ال يعترب مستفيدا من الغش وتشرتط املادة املذكورة 

 وهي: 1أعاله توفر شروط

ر بضائع عرب املكاتب أن تكون اجلرمية جنحة هتريب وعليه تستبعد املخالفة وجنح استرياد أو تصدي .1
من قانون اجلمارك، هذا رغم بقاء التساؤل قائما منذ صدور  325اجلمركية املنصوص عليها يف املادة 

املتعلق ابلتهريب بشأن جناية التهريب يف جمال االستفادة من الغش، علما  23/08/2005أمر 
ن الغش يف جنحة التهريب كانت ال حتصر االستفادة م  1998قبل تعديلها يف سنة  310أن املادة 

 و التصدير بدون تصريح.أفقط بل كانت تنص على جنحة االسترياد 

اجلنحة ولإلشارة هنا فاملشرع اجلمركي مل حيصر  رتكاباأن يشارك املستفيد من الغش بصفة ما يف  .2
 وسائل االشرتاك يف فعل معني وهذا على غرار ما فعل خبصوص أحكام الشريك.

اشرة من الغش، وهنا كذلك مل يوضح املشرع اجلمركي كيفية االستفادة من الغش أن يستفيد اجلاين مب .3
 مما جيعل عبئ إثباته يقع على ادارة اجلمارك مىت توفرت ابقي شروطه.

تنص على بعض األفعال  1998من قانون اجلمارك قبل إلغائها مبوجب القانون  311وكانت املادة 
 كم القانون وتتمثل:اليت يعد مرتكبيها مستفيدا من الغش حب

 كل من حاول عن دراية منح مرتكب املخالفة إمكانية اإلفالت من العقاب -

 كل من حاز مبكان بضائع مهربة عن دراية -

 شراء بضائع مهربة. -

                                                           
 .414ص  ،قبرجع سام ،املنازعات اجلمركية ،أحسن بوسقيعةد.  1
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 واستثناء للقاعدة العامة اليت تقضي أبن االستفادة من الغش اجلمركي تكون يف اجلنح اجلمركية فقط.

ات وحصرهتا ـــــــي املخالفـــــــش فـــــــن الغـــــــون اجلمارك على االستفادة ممن قان 312فقد نصت املادة 
يف األشخاص الذين اشرتوا أو حازوا بضائع مستوردة عن طريق التهريب أو بدون تصريح هبا بكمية تفوق 

 احتياجاهتم العائلية خيضعون لعقوابت املخالفة من الصنف الثاين للفئة لثانية.

 26ي األخري أن املادة ـــــــإلدارة اجلمارك أن تبني املصلحة املباشرة والشخصية من الغش، وفويكفي 
املتعلق ابلتهريب أحالت اىل قانون العقوابت خبصوص  23/08/2005املؤرخ يف  05/06ن األمر ـــــــم

 الشريك واىل القانون اجلمارك خبصوص املستفيد من الغش.

 حائز البضائع حمل الغش: -

من قانون اجلمارك " أنه يعترب مسؤوال عن الغش كل شخص حيوز حمل  303جاء يف مفهوم املادة 
غش" ويقصد ابحليازة جمرد االحراز املادي ودون البحث عن توفر الركن املعنوي من عدمه، وهذا ما ذهب 

، ويف هذا 1ة مثالاليه القضاء حيث قضى بقيام احليازة سواء متت عن طريق امللكية او بطرق أخرى كالوكال
أن "املدعى عليه ضبط وهو يقود سيارة اتضح  2اإلطار جند اجتهاد للمحكمة العليا يف قرار هلا قضت فيه

أشهر وقد صرح أنه اشرتاها من السيد ب.م وأن  4بعد املراقبة أن رخصة العبور اجلمركية انقضى اجلها منذ 
 وضعيتها مل تسو بعد".

لك السيارة حمل النزاع حسب تصرحياته فإنه ينطبق عليه أحكام املادة ومادام أن املدعى عليه هو ما
 .ألنه يعترب هو املسؤول عن املخالفة ماركاجل انونمن ق 303

ط البضائع حمل ـــــــرد ضبـــــــش مبجـــــــن الغـــــــؤوال عـــــــي مســـــــوعليه يعترب الناقل سواء خاص أو عموم
الغش يف مركبته، بغض النظر عن كون البضاعة ملكا له أو ملستأجريه أو أنه يعلم بوجودها أو جيهل ذلك وال 
ميكن للحائز التحلل من املسؤولية اجلزائية إال إبثبات القوة القاهرة أو اخلطأ الذي ميكن تداركه. وعليه فإن 
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ود املفروضة على االقتناع الشخصي للقضاة وأكرب خمالفة ملبدأ قيام قرينة املسؤولية عن الغش من أكرب القي
قرينة الرباءة، ولقد سلم القضاء مبسؤولية احلائز حىت يف حالة ما إذا مل تكن هناك أدلة ضده ومل تثبت مشاركته 
الشخصية يف ارتكاب املخالفة وبذلك يكون املشرع قد جاء بقرينة مزدوجة إلسناد اجلرمية للحائز، تكمن 

 فيما يلي:

o :حبيث أن املعاينة احليازة تعفى من اثبات املسامهة يف ارتكاب الفعل  قرينة اإلسناد املادي للجرمية
اجملرم، وتبعا لذلك فعبئ إثبات مشاركة احلائز الشخصية يف الغش ال يقع على عاتق ادارة اجلمارك 

 .بل على احلائز الذي يتعني عليه اثبات عدم قيام الغش

o مفاد ذلك أن احليازة تنطوي ابلضرورة على وجود خطأ جزائي إزاء اد املعنوي للجرميةقرينة اإلسن :
احلائز، وتقوم هذه القرينة املزدوجة على عدم االحتياط واالمهال وفضال عن احلالة اليت يضبط فيها 
الشيء حمل الغش لدى املتهم أو بني يديه، وكما أسلفنا سابقا هناك حاالت أخرى تتحقق فيها 

حليازة اجملرمة يف قانون اجلمارك ويتعلق األمر أساسا ابلبضائع املوجودة يف حالة ايداع والبضائع عند ا
 .1نقلها

هذا وجتدر اإلشارة يف هذا الصدد أن مفهوم اخلطأ الشخصي الذي تبىن عليه املسؤولية اجلزائية 
ة الناقل العمومي ـــــــي مسامهـــــــصوره تتمثل ف ورة منـــــــالكاملة للمخالف مل حيدده املشرع وامنا اكتفى إبجراء ص

مستخدميه شخصيا يف تصرفات مكنت الغري من التهرب كليا أو جزئيا من التزاماته اجلمركية، وعدم  أحدأو 
 ورود تعريف دقيق للخطأ الشخصي يف قانون اجلمارك يعترب أهم ما تركه املشرع للقاضي من سلطة تقديرية.

 األشخاص املسؤولني حبكم ممارستهم نشاطا مهنيا .اثنيا

ينص قانون اجلمارك اجلزائري على أنه تقع وتثبت مسؤولية بعض األشخاص على أساس األنشطة 
املناطة هبم، وميكن التمييز بني هؤالء األشخاص حسب ممارستهم لنشاطهم بصفة دائمة أو بصفة عرضية كما 

املتعلق ابلتهريب وهي مسؤولية تقع على احلائز داخل  05/06ر جند صنف اثلث أضيف إليهم مبوجب األم
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و خمزن خمصص للتهريب وهي مسؤولية كاملة وهذا ما نوضحه يف النقاط أالنطاق اجلمركي لوسيلة النقل 
 التالية:

ى ـــــــمارك علـــــــون اجلـــــــن قانـــــــم 304تنص املادة  األشخاص املسؤولني حبكم نشاطهم الدائم: ▪
مسؤولية الناقلني وهم راببنة السفن وقادة املراكب اجلوية، وذلك عن مجيع أشكال السهو 

 واملعلومات غري الصحيحة اليت تضبط يف التصرحيات املوجزة أو الواثئق اليت تقوم مقامها.

ن قانون اجلمارك ـــــــم 307ادة ـــــــا للمـــــــارك وذلك وفقـــــــكما يدخل يف هذه الفئة الوكالء لدى اجلم
يت تعتربهم مسئولني عن العمليات اليت يقومون هبا لدى اجلمارك، وجيب أن تسند إليهم مسؤولية ارتكاب ـــــــال

، ويف هذا اإلطار جاء يف إحدى قرارات احملكمة العليا " إن 1املخالفات اليت تضبط يف التصرحيات اجلمركية
املراقبة الالحقة تقع على عاتق موقع التصريح أي املتهم الوكيل لدى مسؤولية ارتكاب املخالفات خالل 

 .2اجلمارك"

: واملشرع اجلمركي اجلزائري حصر هذه املسؤولية األشخاص املسؤولني حبكم نشاطهم العرضي .1
يف فئتني مها: املتعهدون واملصرحون لدى اجلمارك فيقصد ابملتعهد الشخص الذي حيرر التعهد 

التعهد اىل ضمان الوفاء اباللتزامات اليت تقع على عاتق املستفيد من النظم  ابمسه، ويهدف هذا
مكرر من قانون اجلمارك وهذا بعد أن يكتتب  115االقتصادية اجلمركية واملنصوص عليها ابملادة 

هذا املستفيد تعهد مكفوال يتمثل يف سند اإلعفاء بكفالة، ويكون هبذا متابع جزائيا يف حالة 
 تعهد به. خمالفته ملا

ط ـــــــي تضبـــــــمن قانون اجلمارك على أنه " تقوم املسؤولية عن املخالفات الت 306ه تنص املادة ـــــــوعلي
 ي تصريح مجركي على موقع هذا التصريح"ـــــــف
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من قانون اجلمارك قبل إلغائها أجاز لصاحب البضائع املستوردة  77جند أن املشرع يف املادة  كما
صدرة أن يقوم بنفسه ابلتصريح هبا أو يعهد بذلك إىل وكيل معتمد لدى اجلمارك أو أي شخص آخر أو امل

يتصرف نيابة عنه، وعليه فهي تعرتف للمصرح لدى اجلمارك أبنه الشخص الذي يوقع على التصريح اجلمركي 
 أو الذي يوقع ابمسه هذا التصريح.

خمالفة تنشأ عنها يتحملها شخصيا ابعتباره فاعال فإذا قام صاحب البضاعة بعملية التصريح، فإن أي 
ن أي سهو أو عدم ـــــــة عـــــــة الناجتـــــــل التبعة اجلزائيـــــــإنه يتحمـــــــأصليا، أما إذا أوكلت مهمة التصريح إىل الغري ف

املسؤولية على أساس صحة، وبصفة عامة أي خمالفة ترد يف حمتوى التصرحيات اليت حيررها، وال ميكنه دفع 
 جهله بصحة املعلومات اليت تلقاها من املوكل.

وهذا فضال عن متابعة املوكل بصفته فاعال أصليا أو شريكا أو مستفيدا من الغش ابلرغم من عدم 
من قانون اجلمارك على أنه  308النص على ذلك صراحة يف قانون اجلمارك ابإلضافة إىل ذلك تنص املادة 

ن أو وكالئهم مسؤولني عن عدم الوفاء ابلتعهدات املوقعة وأهنم مل يقدموا طعنا ضد الناقلني "يعترب املوكلو 
 والوكالء".

وهكذا ختتلف املسؤولية اجلزائية من متعهد عن مسؤولية املصرح لدى اجلمارك، فإذا مل يتم الوفاء 
املصرح لدى اجلمارك وإمنا يتحملها ابلتعهدات املوقعة ال تقع املسؤولية اجلزائية على هذا اإلخالل على عاتق 

املتعهد والكفيل، غري أن مسؤولية املتعهد ال حتول دون رجوعه عن املوكل وعدم الوفاء الكلي أو اجلزئي 
 ابلتعهدات املوقعة يف السندات بكفالة ويعد خمالفة ختتلف درجاهتا حبسب مدة التأخري يف تنفيذ االلتزامات

 1.ب(/320د و/319)طبقا للمادتني 

ولإلشارة فإن كل العقوابت اليت خيضع هلا هؤالء سواء حبكم ممارستهم الدائمة أو العرضية يف حالة 
خمالفتهم ألحكام قانون اجلمارك هي عقوابت ملطفة يعفى فيها املتهم من احلبس وال تطبق عليه سوى 

 شرع مثل هذه املسؤولية.اجلزاءات اجلبائية املتمثلة يف الغرامة واملصادرة وهذه خصوصية أانط هبا امل
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مسؤولية احلائز داخل النطاق اجلمركي ملخزن معد للتهريب أو وسيلة نقل مهيأة خصيصا  .2
املؤرخ  05/06زائية حبكم احليازة اليت أضافها األمر ـــــــؤولية اجلـــــــورة للمســـــــي صـــــــوه للتهريب:

منه ويتعلق األمر هنا مبسؤولية كاملة  118ي املادة ـــــــاملتعلق ابلتهريب ف 23/08/2005ي ـــــــف
وليست انقصة كما هو احلال يف قانون اجلمارك يرتتب عليها اجلزاء. إذ تعاقب املادة املذكورة 

سنوات حبس واملصادرة للبضائع حمل الغش ووسيلة  10أعاله هذا الفعل ابحلبس من سنتني إىل 
 1 البضاعة املصادرة ووسيلة النقل.مرات جمموع قيميت 10النقل بغرامة تساوي 
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 املبحث الثاين: جماالت ترك احلرية للقاضي اجلزائي يف تقدير وسائل اإلثبات اجلمركية

كما سبقت اإلشارة إليه فإن القاضي اجلزائي الناظر يف املنازعات اجلمركية ال يكون يف مجيع األحوال 
رافات ـــــــود اعتـــــــه كوجـــــــر اجلمركي نفســـــــمن خالل ما يتضمنه احملض مقيدا، بل أنه يسرتجع هذه السلطة سواء

دما ـــــــأو تصرحيات واليت تعد من شأهنا شأن وسائل اإلثبات األخرى ختضع للسلطة التقديرية للقاضي أو عن
ا سابقا أو ـــــــار إليهـــــــروط املشـــــــارك الشـــــــون اجلمـــــــمن قان 254ال تتوفر يف احملضر اجلمركي احملرر وفقا للمادة 

 ي حالة اإلثبات عن طريق الواثئق واملستندات األجنبية وغريها من وسائل اإلثبات األخرى.ـــــــف

وتبعا لذلك نتناول يف املطلب األول احملاضر ذات احلجية النسبية ويف املطلب الثاين طرق اإلثبات 
 موقف القاضي اجلزائي منه. األخرى مربزين

 املطلب األول: احملاضر ذات احلجية النسبية

ويتعلق األمر ابلتصرحيات واالعرتافات الواردة يف احملاضر اجلمركية املثبتة للجرائم اجلمركية، عدا أعمال 
 .1دالتهريب فضال عن املعاينات املادية اليت تنقلها تلك احملاضر عندما تكون حمررة من قبل عون واح

 الفرع األول: سلطة القاضي يف األخذ ابالعرتافات والتصرحيات الواردة يف حمضر املعاينة: 

للوقائع املكونة  عرف جانب من الفقه االعرتاف أبنه " قول صادر عن املتهم يقر فيه بصحة ارتكابه
 2للجرمية بعضها أو كلها وهو بذلك يعترب أقوى األدلة وأشدها.

احملكمة العليا كذلك أن اإلقرار كباقي وسائل اإلثبات يرتك للسلطة التقديرية للقاضي وجاء يف تعريف 
 3وأن غياب الشهود ال يؤثر أبي شكل من األشكال يف نطاقه كما تراجع صاحب اإلقرار ال يلغي وجوده

                                                           
 .199ق، صب، مرجع سااملنازعات اجلمركيةد. أحسن بوسقيعة،  1
 .96-95ص  ،مرجع سابق ،ماروك نصر الدين د. 2
 .81ص  ،العدد األول ،1971، نشرة القضاة سنة 20/10/1970قرار جنائي صادر يف  3



 موقف القاضي اجلزائي من وسائل اإلثبات يف اجلرائم اجلمركية                                 الفصل الثاين:  

-65-  

من قانون  213وهو كغريه من أدلة اإلثبات خيضع لتقدير قاضي املوضوع وفقا ألحكام املادة 
 جراءات اجلزائية وسنعاجل هذا األمر من خالل:اال

 أوال: خضوع حمضر االعرتاف لالقتناع الشخصي للقاضي

" أنه تثبت صحة االعرتافات والتصرحيات املسجلة  02من قانون اجلمارك الفقرة  2541تنص املادة 
 من قانون االجراءات اجلزائية". 213يف احملاضر املعاينة ما مل يثبت العكس مع مراعاة أحكام املادة 

تبار للسلطة من قانون االجراءات اجلزائية ترد االع 213إن املادة املشار إليها أعاله إبحالتها إىل املادة 
التقديرية للقاضي وتضفي نوعا من التلطيف على طرق اإلثبات يف اجلرائم اجلمركية، وتبعا لذلك فإن احملاضر 
املتضمنة لالعرتاف أو التصرحيات ولو مت حتريرها من قبل عونني أو أكثر من األعوان املؤهلني ملعاينة املخالفات 

صحيحة اىل غاية إثبات عكسها واملالحظ أن املادة تشري اىل حماضر  اجلمركية ال حتوز احلجية املطلقة بل تعترب
 املعاينة دون حماضر احلجز مما يفيد استبعاد هذه األخرية من حكمها.

من قانون االجراءات اجلزائية فإن شأنه كشأن  213وهكذا فإن االعرتاف نزوال عند حكم املادة 
 رية للقاضي.مجيع عناصر اإلثبات األخرى يرتك للسلطة التقدي

فيجوز له األخذ برتاجع املتهم عن اعرتافه الذي أدىل به أثناء مساعه من طرف األعوان املؤهلني إلثبات 
اجلرائم اجلمركية حىت ولو مل يدحضه أبي دليل عكسي ابلكتابة أو شهادة الشهود بتقدمي واثئق يكون اترخيها 

 حملررون يف جمال مراقبة السجالت.األكيد سابقا لتاريخ التحقيق الذي قام به األعوان ا

 213ص املادة ـــــــى نـــــــمن قانون اجلمارك الفقرة اليت حتيل ال 254/02وهذا ابلنظر اىل نص املادة 
 ن قانون االجراءات اجلزائية.ـــــــم

                                                           
 .رجع سابقم ،أحسن بوسقيعة .القضائية للدكتورمن قانون اجلمارك يف ضوء املمارسة  254مضمون املادة  1
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الدليل العكسي عندما يتعلق األمر ن اشرتاط ـــــــد ختلى عـــــــري قـــــــرع اجلزائــــــــذا املشــــــون هبــــويك
ابالعرتافات، ومن مثة ميكن للقاضي إن كان اعرتاف املتهم يف احملضر اجلمركي هو أساس اإلثبات أن حيكم 

 املخالفة اجلمركية سواء متسك املتهم ابعرتافه املسجل يف احملضر اجلمركي أو تراجع عنه. بعدم قيام

من قانون  379/02 تسبيب حكمه طبقا لنص املادة وال يطلب من القاضي يف هذا اخلصوص إال
من قانون االجراءات اجلزائية ختضع اعرتاف املتهم  213االجراءات اجلزائية وذلك اعتبارا اىل كون املادة 

 .1للسلطة التقديرية للقاضي

واردة ـــــــرتافات الت مذهبا مغايرا بقضائها " أن االعـــــــإن احملكمة العليا ذهبـــــــغري ان من جهة أخرى ف
اعرتاف  ي احملاضر اجلمركية هلا يف اإلثبات اىل أن يثبت العكس، لذلك ال جيوز لقضاة االستئناف استبعادـــــــف

املتهم الوارد يف احملضر اجلمركي على أساس أن هلم السلطة املطلقة يف تقدير هذا االعرتاف، طبقا للمادة 
من قانون اجلمارك اليت تنص  254/02خمالفني بذلك أحكام املادة  من قانون االجراءات اجلزائية 213

 .2ما مل يثبت العكس"واعرتافات صراحة على أن حماضر اجلمارك تثبت صحة ما ورد فيها من تصرحيات 

من قانون اجلمارك إبحالتها  254ملا جاءت به املادة  3ورغم هذا املوقف للمحكمة العليا فإنه مناقض
من قانون االجراءات اجلزائية وهذا سواء قبل أو بعد تعديل قانون اجلمارك مما يعين  213ة صراحة اىل املاد

أن إرادة املشرع هي إعطاء نوع من السلطة التقديرية للقاضي وجعل االعرتاف الوارد يف احملاضر اجلمركية شأنه 
 شأن مجيع عناصر اإلثبات خيضع تقديره لقاضي املوضوع.

جتزئة ينطبق على املواد املدنية أما املواد اجلزائية فلقضاة املوضوع احلرية  كما قضي أبن مبدأ عدم
 املطلقة يف تقدير االعرتاف

                                                           
 .205إىل  199 ص ،قبمرجع سا ،املنازعات اجلمركية، أحسن بوسقيعةد.  1
 .203 ص ،قبمرجع سا ،املنازعات اجلمركية ،أحسن بوسقيعةد.  2
 .204 ص ،قبمرجع سا ،املنازعات اجلمركية ،أحسن بوسقيعةد.  3
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" على أن التصرحيات كأقوال الشهود تكون صحيحة  254/02واىل جانب االعرتافات تنص املادة 
موضوعية ال ختضع  ما مل يثبت عكسها وقد ترك املشرع للقاضي حرية تقدير الدليل العكسي وهي مسألة

 لرقابة احملكمة العليا.

ويف األخري جتدر اإلشارة اىل أن كل ما سبق ال يصلح على احملاضر اجلمركية اليت تعاين اجلرائم اجلمركية 
 املنصوص عليها يف القانون اجلمارك فحسب.

هريب وفق املتعلق مبكافحة التهريب ال يعرتف للمحاضر اليت تعاين أعمال الت 05/06بل أن األمر 
قواعد التشريع اجلمركي حبجية إال فيما يتعلق ابملعاينات املادية اليت تنقلها وعدا هذه احلالة ختضع كل احملاضر 

 ألحكام قانون االجراءات اجلزائية.

 اثنيا: طرق إثبات العكس

اجلدير ابلذكر أن قانون اجلمارك وضع حالة واحدة تتعلق مبراقبة السجالت وحدد فيها كيفية إثبات 
نه " ال ميكن إثبات العكس إال بواسطة واثئق يكون أعلى  254/03العكس، ويف هذا اجملال نصت املادة 

كيد يبني كيفية إثبات اترخيها األكيد سابق لتاريخ التحقيق الذي قام به حمررو احملضر" ويف غياب نص أ
منه. على أن يكون  216العكس يكون االحتكام لقواعد االجراءات اجلزائية الذي ينص من خالل املادة 

 و شهادة الشهود.أالدليل العكسي وجواب ابلكتابة 

ويف القضاء الفرنسي جند أنه ال ميكن للقضاة استبعاد اعرتاف املتهم املسجل يف احملضر ما مل يدحضه 
عكسي ويشرتط القضاء الفرنسي اىل جانبه القضاء اجلزائري لتطبيق هذا احلكم يكون احملضر املتضمن دليل 

ن أذا كان األصل إاعرتاف املتهم موقعا من قبل هذا األخري وإال متكن من نكران ما نسب اليه يف احملضر، و 
لى املدعى عليه وهكذا قضت عبء اإلثبات يقع على من يدعي فإن عبء االثبات يف املواد اجلمركية يقع ع

 1.احملكمة العليا أن احملاضر اجلمركية تثبت صحة ما جاء فيها من اعرتافات وتصرحيات ما مل يثبت العكس

                                                           
( 1998املصنف االجتهاد القضائي ) 08/11/1998القرار املؤرخ يف  – 893223غرفة اجلنح واملخالفات ابحملكمة العليا القسم الثالث رقم امللف: 1

 .52و 51ص 
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من قانون اجلمارك الفرنسي اليت تقول أبن االعرتافات الواردة ي احملاضر  336وبعد الرجوع اىل املادة 
هناك فقرة غري واردة يف القانون الفرنسي تقضي مبراعاة  اجلمركية صحيحة اىل أن يثبت العكس. جند أن

جندها تنص على أن  213 من قانون االجراءات اجلزائية، وابلرجوع اىل نص املادة 213أحكام املادة 
 االعرتاف شأنه شأن مجيع عناصر اإلثبات يرتك حلرية القاضي يف تقديره.

املتهم عن اعرتافه املسجل يف احملضر اجلمركي  األخذ برتاجع 1وهبذا جند أن املشرع اجلزائري أجاز
 املوقع من طرفه حىت ولو مل يقدم دليل عكسي وهذا مل يستسغه القضاء الفرنسي.

ث احلد ـــــــن حيـــــــة مـــــــة واملغاربيـــــــيتفق مع التشريعات الفرنسي 2وجتدر االشارة اىل ان التشريع اجلزائري
وسائل االثبات يف اجملال اجلمركي. إذ تضمنت كل هذه التشريعات أحكاما  من سلطة القاضي يف تقدير

ارك ـــــــون اجلمـــــــمن قان 336ادة ـــــــي فقرتيها املـــــــمن قانون اجلمارك اجلزائري ف 254مطابقة ألحكام املادة 
مارك املغريب، إال أن التشريع من قانون اجل 242من قانون اجلمارك التونسي، واملادة  210الفرنسي، واملادة 

 اجلمركي املصري خيضع احملاضر اجلمركية كسائر األدلة لتقدير القاضي اجلزائي.

ن كان ميكن إفبياانت احملاضر اجلمركية اليت تتمتع حبجية اىل غاية اثبات العكس تلزم القاضي و 
 ألدلة عكسية. دحضها من قبل املتهم لكي يتمكن من االفالت من العقاب عن طريق االثبات

ى القاضي اعتبار املعاينات املادية والشخصية املدونة ـــــــذ علـــــــب عندئـــــــفإن مل يتمكن من ذلك توج
ت العكس ـــــــال ميكنه تربئة املتهم جملرد إنكاره للوقائع دون أن يثب ،ي هذه احملاضر اثبتة ضد املتهم صحيحةـــــــف

احملكمة العليا أن جمرد النكران ال يصلح دليل عكسي لدحض ما نقضه احملضر  ذا الصدد قضتـــــــويف ه
اجلمركي. ومن انحية أخرى فإنه إذا كان تقدمي الدليل العكسي ضد هذه احملاضر يقع على عاتق املتهم، فإنه 

ى أن ـــــــلمن تلقاء نفسه إبعاد احملضر إال إذا تبني له عدم جدوى الدليل الذي تضمنه، ع 3ال جيوز للقاضي
 يشري اىل ذلك يف حكمه.

                                                           
 .204و 202 ص، قبمرجع سا ،املنازعات اجلمركية ،أحسن بوسقيعة. د 1
 .204 ص ،قبمرجع سا ،املنازعات اجلمركية ،أحسن بوسقيعة. د 2

 .80 ص ،قبمرجع سا . سعادنة العيد،د 3
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غري أنه إذا رأى القاضي وجود نقص يف احملضر يستوجب تداركه أو التأكد من صحة البياانت الواردة 
ة وذلك ـــــــا ضروريـــــــي يراهـــــــفيه، فله يف هذه احلالة أن أيمر من تلقاء نفسه ابختاذ كافة إجراءات التحقيق الت

 يتمكن من الفصل يف موضوع اإلدانة.ىت ـــــــح

 سلطة القاضي يف األخذ ابحملاضر احملررة من طرف عون واحد الفرع الثاين:

إن احملاضر اجلمركية احملررة من طرف عون واحد حتوز حجية نسبية حبيث تكون صحيحة إىل يثبت 
دليل العكسي املقدم أمامه العكس، ويف حالة إثبات العكس فإن القاضي يكون له كامل السلطة يف تقدير ال

 بناء على املناقشات الشفوية اليت دارت يف اجللسة. وهنا البد من توافر الشروط التالية:

 أوال: فيما خيص صفة العون احملرر للمحضر اجلمركي

 من قانون اجلمارك. 241وهم األعوان املؤهلني ملعاينة املخالفات اجلمركية الوارد ذكرهم يف املادة 

 يما خيص مضمون احملضر:  ف اثنيا:

 .ويتعلق األمر ابحملاضر اليت تثبت معاينات مادية فقط

 املطلب الثاين: طرق اإلثبات األخرى

مل حيصر املشرع وسائل اإلثبات يف اجملال اجلمركي وإمنا ترك جمال يستعيد فيه القاضي سلطته، غري 
نتطرق من خالل هذا املطلب إىل طرق أنه أضفى على بعض منها قوة ثبوتية دون البعض اآلخر، وعليه 

من قانون اجلمارك، ابإلضافة إىل حتول احملضر يف حالة بطالنه إىل وسيلة  258اإلثبات العامة وفقا للمادة 
 إثبات يستأنس هبا القاضي يف أتسيس حكمه.

 سلطة القاضي التقديرية يف إطار وسائل اإلثبات العامة الفرع األول:

عالوة على احملاضر اجلمركية اليت تشكل الطريق العادي و املباشر لإلثبات يف املواد اجلمركية، نظرا ملا 
تتسم به هذه اجلرائم من صعوبة يف اإلثبات الرتكاهبا عادة يف أماكن ال ترتك فيها هذه اجلرائم أثرا أو يوجد 
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تتمثل يف هتريب البضائع عرب احلدود، وقد تتمثل شهود للتدليل على ارتكاهبا، ال سيما وأن أخطر هذه اجلرائم 
و خطرية على األمن والصحة واالقتصاد ومعيشة املواطن، كاألسلحة أهذه األخرية يف بضائع حمظورة 

رض الوطن أو إخراجه أواملخدرات واملواد السامة واحملروقات واحلبوب واألغنام، وغريها مما يشكل إدخاله اىل 
الستقرار البالد ومعيشة اإلنسان. مما أدى ابملشرع اىل التدخل بوضع قرائن قانونية  منها خطرا كبريا مهددا

يفرتض مبوجبها قيام املسؤولية يف حق املتهم، من جهة، وإضفاء حجية خاصة على احملاضر اجلمركية اليت تعد 
 إلثبات هذه اجلرائم، من جهة أخرى.

مبا يستجيب ألغراض إدارة اجلمارك ومصاحل اخلزينة  غري أن املشرع مل يكتف هبذا، لتطويق هذه اجلرائم
العامة، فقام بتوسيع نطاق الرقابة واملتابعة اىل ما وراء حدود النطاق اجلمركي، ليشمل كافة اإلقليم اجلمركي 
او الوطين، وأهل ملعاينة اجلرائم اجلمركية، إضافة اىل أعوان اجلمارك وكل الضباط واألعوان التابعني للشرطة 

ضائية، وذلك عالوة على أعوان الضرائب وأعوان التحقيقات االقتصادية واملنافسة ومراقبة اجلودة وقمع الق
 الغش وأعوان املصلحة الوطنية حلراس احلدود.

من هذا القانون، إمكانية معاينة  258وأدرج يف األخري، ضمن قانون اجلمارك ومبوجب أحكام املادة 
ني، فاحتا كاينة اجلمر ـــــــر املعـــــــز وحمضـــــــى حمضر احلجـــــــة طرق اإلثبات، عالوة علو إثبات  اجلرائم اجلمركية بكاف

بذلك اجملال لإلثبات احلر والرجوع للقواعد العامة يف اإلثبات املكرسة على وجه اخلصوص يف أحكام املادة 
إلجراءات احملددة يف قانون اجلمارك من قانون االجراءات اجلزائية، كلما اقتضى األمر ذلك أو كانت ا 212

ي قانون ـــــــراءات خاصة فـــــــام أو إجـــــــغري متبعة يف معاينة اجلرائم اجلمركية، أو يف حالة عدم وجود أحك
ق أو ـــــــراءات التحقيـــــــر إبجـــــــق األمـــــــواء تعلـــــــاجلمارك، مما يستدعي الرجوع اىل قواعد القانون العام، س

 إبجراءات احملاكمة.

 أوال: اإلثبات جبميع الطرق القانونية

ق ج جتيز إثبات اجلرائم اجلمركية بكافة الطرق القانونية، فما ذلك إال رجوع  258إذا كانت املادة 
 212للقواعد العامة يف االثبات يف املواد اجلزائية بصفة عامة، واملكرسة على وجه اخلصوص مبوجب املادة 

اداي للبحث والتحري ـــــــراء عـــــــاره اجـــــــو التحقيق االبتدائي ابعتبـــــــواهم هذه الطرق ه قانون االجراءات اجلزائية
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قانون االجراءات  12،63،64،65ن اجلرائم ومجع األدلة عنها والبحث عن مرتكبيها، وفقا ألحكام املواد ـــــــع
الشرطة القضائية يف اطار التحرايت العادية اليت يقوم هبا ضباط وأعوان  اجلزائية، وهو ما يدخل ضمن مهام

ل ـــــــات وكيـــــــى تعليمـــــــاء علـــــــو بنأم ـــــــن تلقاء انفسهـــــــالشرطة القضائية مبجرد علمهم بوقوع اجلرمية، إما م
ا ـــــــة، مبـــــــوانني اخلاصـــــــي القـــــــا فـــــــم املنصوص عليهاجلمهورية، سواء تعلق األمر جبرائم القانون العام او ابجلرائ

ي ذلك قانون اجلمارك، ابعتبارهم األعوان ذوي االختصاص العام، وذلك على خالف االعوان املكلفني ـــــــف
ومعاينة اجلرائم ببعض مهام الشرطة القضائية الذين يتمتعون مبجرد اختصاص خاص ال يؤهلهم سوى للبحث 

املتعلقة بنشاط وظائفهم املعتادة واملاسة ابلقطاع الوظيفي الذي ينتمون اليه، كأعوان اجلمارك واعوان الغاابت 
واعوان الضرائب واعوان التحقيقات االقتصادية واملنافسة وقمع الغش واعوان البيئة و غريهم من االعوان ذوي 

 االختصاص اخلاص.

 انونق 241رك قد اهل للبحث ومعاينة اجلرائم اجلمركية، ومبوجب املادة واذا كان قانون اجلما
، اىل جانب اعوان اجلمارك، كل من ضباط الشرطة القضائية واعوان الشرطة القضائية الوارد ذكرهم ماركاجل

ودة وقمع عوان التحقيقات االقتصادية واملنافسة واالسعار واجلأعوان الضرائب و أجراءات اجلزائية و يف قانون اإل
الغش واعوان املصلحة الوطنية حلراس الشواطئ وخول هلم نفس الصالحيات للبحث ومعاينة اجلرائم اجلمركية 
عن طريق اجراء احلجز، فإنه من الصعب حتقيق ذلك يف العديد من األحيان، ال سيما وان االجراءات 

ل األعوان ـــــــقليال ما تكون معروفة من قبات الواجب اتباعها ملمارسة هذا اإلجراء بشكل صحيح ـــــــوالشكلي
ن غري اعوان اجلمارك، وابلتايل كثريا ما يرتتب البطالن على احملاضر يف حالة إغفال أي اجراء من االجراءات ـــــــم

اة املنصوص عليها يف قانون اجلمارك، وابلتايل فقدان القيمة االثباتية اخلاصة ابحملاضر اليت مت اعدادها دون مراع
الشكليات اخلاصة املنصوص عليها يف قانون اجلمارك من هنا، أيخذ التحقيق االبتدائي كل أمهيته ابعتباره 
الطريق العادي و املالئم ابلنسبة للشرطة القضائية، والذي خيضع يف اجرائه لألحكام الواردة يف قانون 

اط وأعوان الشرطة القضائية ملهام البحث االجراءات اجلزائية، و ان كان هذا ال يعين اطالقا أبن ممارسة ضب
ومعاينة اجلرائم اجلمركية وفقا ألحكام قانون اجلمارك، أقل أمهية من مهام أعوان اجلمارك، ذلك أن املادة 

وما يليها من قانون اجلمارك ال متيز بني هؤالء وهؤالء إال من حيث مدى مراعاة األحكام واالجراءات  241
احلجز اجلمركي للبضائع حمل الغش. أما يف حالة  إبجراءاتارك، ال سيما فيما يتعلق املتضمنة يف قانون اجلم
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عدم مراعاة هذه األحكام واالجراءات، فتصبح احملاضر احملررة، وبغض النظر عن حمرريها، جمرد حماضر عادية 
قا ألحكام املادتني ال حجية هلا يف االثبات وختضع يف تقديرها ملبدأ حرية القاضي اجلزائي يف االقتناع، وف

 .اجلزائية اإلجراءات قانون 215و 212

التحرايت العادية، خيضع هؤالء الضباط  إطارويف ممارسة ضباط الشرطة القضائية ملهامهم يف        
 قانونوما يليها  63واألعوان لألحكام املتضمنة يف قانون االجراءات اجلزائية املنصوص عليها يف املادة 

بصالحيات تفتيش املساكن ومعاينتها واالطالع على الواثئق  اإلطار. ويتمتعون يف هذا ائيةاجلز  اإلجراءات
، وهي اجلزائية اإلجراءات قانون 47اىل  44وحجزها وحجز االشياء كسند اثبات، وفقا ألحكام املواد 

وما يليها من هذا القانون. كما حيق  241احكام مطابقة ألحكام قانون اجلمارك املنصوص عليها يف املادة 
، حجز األشخاص للنظر ملقتضيات التحقيق اجلزائية اإلجراءات قانون 65هلم ذلك، وطبقا ألحكام املادة 

 يل اجلمهورية.ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة بناء على إذن كتايب من وك 48ملدة 

كما تعترب ايضا طريقا آخر للبحث عن الغش اجلمركي، التحقيقات اجلبائية ألعوان الضرائب 
والتحقيقات االقتصادية ألعوان املنافسة واألسعار واجلودة ومراقبة الغش. كما ميكن ألعوان اجلمارك ذاهتم 

ت اليت ال تتوفر لديهم معلومات دقيقة حول القيام بتحقيقات ابتدائية للبحث عن اجلرائم اجلمركية، يف احلاال
و مرتكيب الغش. وقد أيخذ التحقيق اجلمركي شكل التحقيق االبتدائي عندما ال تتوفر أالبضائع حمل الغش 

، لكن بشرط أال يتعلق ماركاجل انونق 252يف حمضر املعاينة كل مواصفات التحقيق اجلمركي وفقا للمادة 
عني التمييز بني العيوب اجلوهرية والعيوب الثانوية اليت ال تؤدي اىل بطالن العيب إبجراء جوهري، وهنا يت

 احملضر بكامله، ونتيجة لذلك االجراءات يف حمملها.

 اثنيا: اإلثبات بواسطة املعلومات والواثئق الصادرة عن سلطات البلدان األجنبية    

بية فتعترب هي األخرى طريقا إلثبات اما ابلنسبة للمعلومات واملستندات الصادرة عن السلطات األجن
اجلرائم اجلمركية. ويعود السبب يف ذلك اىل حاجة الدول املختلفة اىل تعاون والتكاتف فيما بينها قصد 
مكافحة اجلرمية املنظمة واجلرائم العابرة للحدود، كجرائم التهريب، واليت ال تستطيع دولة واحدة مبفردها 

اجلرائم اخلطرية اصبحت هتدد كل بلدان العامل بدون استثناء، نظرا للوسائل التصدي هلا، ال سيما وان هذه 
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املتطورة املستعملة الرتكاهبا واملتوفرة يف كل مكان، واليت تساعد على ارتكاب هذه اجلرائم أبقصى سرعة ويف 
يف مقدمة هذه مأمن من املتابعة لو مل يتم اللجوء اىل التعاون الدويل قصد احلد من خماطر هذه اجلرائم، و 

الوسائل احلديثة املتطورة، وسائل النقل و وسائل االتصال عن بعد مبختلف أنواعها، وعلى رأسها األنرتنيت. 
مما جيعل اليوم من التعاون الدويل، عن طريق تبادل املعلومات على خمتلف اشكاهلا وانواعها، الوسيلة الضرورية، 

رمية مبختلف انواعها، وابخلصوص اجلرمية املنظمة والعابرة للقارات وإن كانت غري كافية لوحدها، يف مكافحة اجل
واليت يزداد انتشارها ابستمرار، وال سيما امام انتشار البؤس والظلم واجملاعة والفقر عرب العامل الذي يزداد عدد 

د السكاين والنمو سكانه ابستمرار، وابلتايل ازدايد حاجاته وبؤسه ابستمرار، نظرا النعدام التوازن بني التزاي
االقتصادي من جهة، وسوء توزيع الثروات بني البشر من جهة اخرى. مما يعين ابلتايل أبن مكافحة اجلرمية 
املنظمة والعابرة للقارات، ويف مقدمتها جرائم هتريب املخدرات واالسلحة واالرهاب وغريها، ال ميكن ان يتم 

التعاون ملكافحة هذه اجلرائم وتبادل أنواعها، وابخلصوص  مبجرد التعاون الدويل من خالل ابرام اتفاقيات
اجلرمية املنظمة والعابرة للقارات، واليت يزداد انتشارها ابستمرار، وال سيما أمام انتشار البؤس والظلم واجملاعة 

نعدام والفقر عرب العامل الذي يزداد عدد سكانه ابستمرار، وابلتايل ازدايد حاجاته وبؤسه ابستمرار، نظرا ال
التوازن بني التزايد السكاين والنمو االقتصادي من جهة، وسوء توزيع الثروات بني البشر من جهة اخرى. مما 
يعين ابلتايل أبن مكافحة اجلرمية املنظمة والعابرة للقارات، ويف مقدمتها جرائم هتريب املخدرات واألسلحة 

يل من خالل ابرام اتفاقيات التعاون ملكافحة هذه اجلرائم واالرهاب وغريها، ال ميكن ان يتم مبجرد التعاون الدو 
وتبادل املعلومات املختلفة يف هذا اجملال فحسب، بل البد ابإلضافة اىل ذلك، وعلى وجه اخلصوص، من 

و التقليص من األسباب أالتعاون على مستوى الوقاية قبل كل شيء، وذلك ابلعمل سواي وابلتعاون على إزالة 
و التقليص منها مع ترك األسباب أدية اىل ارتكاب هذه اجلرائم، اذ ال ميكن مكافحة اجلرمية والعوامل املؤ 

و املغذية هلا قائمة. فالوقاية خري العالج وان كان كالمها ضروراين معا يف اجياد احللول الفعالة أوالعوامل املنشئة 
 والناجعة ملختلف املشاكل يف احلياة.

ات والشهادات واملستندات واحملاضر وغريها من الواثئق املسلمة من ويتم استعمال املعلوم      
سلطات البلدان االجنبية وتقدميها كوسيلة اثبات من كل ذي مصلحة امام اجلهات القضائية الوطنية، وابلتايل، 
ميكن عرضها بصفة مباشرة أمام القاضي لالستناد اليها يف اصدار حكمه. ويف هذا الصدد قضي بقبول 
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ادارة اجلمارك لتقدمي جدول كشف مفتوح عن احليواانت، متحصل عليه يف فرنسا من سلطات  أتسيس
 اجلمارك اإلسبانية.

 الفرع الثاين: سلطة القاضي التقديرية يف حالة بطالن احملضر اجلمركي

ميكن تعريف البطالن هو جزاء يلحق اجراء نتيجة خمالفته او إغفاله لقاعدة جوهرية يف       
 1االجراءات ويرتتب عنه عدم إنتاجه ألي أثر قانوين.

وأجاز ق ج ج الطعن ببطالن احملاضر اجلمركية مبقتضى نصوصه لعدم احرتام الشكل املنصوص عليه 
اليت حتدد حاالت البطالن فبمقتضى أحكام هذه املادة "  255ة قانوان، ويكون ذلك بناءا على نص املاد

ويف  250اىل  244ويف املواد من  242و 241جيب أن تراعى االجراءات املنصوص عليها يف املادتني 
 من هذا القانون وذلك حتت طائلة البطالن". 252املادة 

اجلمركية اال  لبطالن ضد احملاضروتضيف نفس املادة " وال ميكن ان تقبل احملاكم أشكاال أخرى من ا
 نتطرق يف البداية إلاثرة احملاضر، مث حلاالت البطالن وأاثره: 2تلك الناجتة عن عدم مراعاة هذه االجراءات

 أوال: إاثرة بطالن احملاضر

ختتص اجلهة القضائية اليت تثبت يف الدعوى األصلية ابلنظر يف طلب البطالن، وقد استقر      
 دأين مها:القضاء على مب

من ق ج ج ان حاالت البطالن املقررة ليست من النظام العام فمن  255يستشف من تالوة املادة  ▪
 خالل نص املادة املذكورة ان الطعن ببطالن احملاضر اجلمركية ال يثار تلقائيا من احملاكم وليس لقضاة

ن أطراف الدعوى أن يثريها املوضوع إاثرهتا من تلقاء أنفسهم وامنا يكون مببادرة من يهمه األمر م
 .3أمامهم قبل اي دفاع يف املوضوع

                                                           
 .11ص ، 2006 ر،اجلزائ ،دار هومة ،البطالن يف قانون االجراءات اجلزائية دراسة مقارنة ،امحد الشافعي 1

 .199، املرجع السابق، ص تصنيف اجلرائم ومعاينتها حسن بوسقيعة،د. أ 2

 .36ص  ،املرجع السابق، 2000مصنف االجتهاد القضائي يف املنازعات اجلمركية،  3
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وال ميكن ان تقبل احملاكم أشكاال أخرى من البطالن ضد احملاضر اجلمركية إال تلك الناجتة عن عدم 
، ويف املادة 250اىل  244ويف املواد من  242 – 241مراعاة االجراءات املنصوص عليها يف املادتني 

 سبق الذكر.من ق ج ج كما  252

جيب إاثرة الدفع ابلبطالن أمام حمكمة أول درجة ومن مث يرفض الطلب إذا ألزل مرة أمام اجمللس  ▪
 .1وأخرى أوىل إذا أثري ألول مرة أمام احملكمة العليا

 اثنيا: حاالت البطالن وآاثره

 حاالت البطالن .أ

حمضري احلجز واملعاينة وفيها سبق لنا التعريف ابلشكليات اجلوهرية اليت جيب مراعاهتا عند حترير 
نستخلص أن حاالت البطالن نوعان فقد حيصل بسبب عدم اختصاص حمرر احملضر وعدم مراعاة الشكليات 

 املفروضة قانوان.

o عدم اختصاص حمرر احملضر 

من ق ج ج على األشخاص املؤهلني ملعاينة اجلرائم اجلمركية والصالحيات  241لقد نصت املادة 
 حترير احملضر، ومن مث يكون احملضر ابطال إذا كان حمرروه ال ينتمون هلؤالء األشخاص. املخولة هلم عند

o عدم مراعاة الشكليات املتعلقة بتحرير احملضر 

لقانون اجلمارك خصوصيته يف إثبات مقارنة ابلقانون العام، فقد اخضع حترير احملاضر اجلمركية كما 
على عدم احرتامها، ومييز القانون يف هذا الصدد بني الشكليات  سبق لنا بياهنا لشكليات معينة ورتب البطالن

 .2الواجب مراعاهتا يف حمضر احلجز وتلك املتعلقة مبحضر املعاينة

                                                           
 .70، مرجع سابق، ص 2001،2ط  ،التشريع اجلمركي مدعم ابالجتهاد القضائي حسن بوسقيعة،د. أ 1
 .199، مرجع سابق، ص تصنيف اجلرائم ومعاينتهحسن بوسقيعة، أد.  2
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وكل احلاالت اليت ميكن فيها إبطال احملضر ال ميكن أن تكون غري تلك الواردة يف ق ج ج و هو ما 
ل احملاكم أشكاال أخرى من البطالن ضد احملاضر " ...و ال ميكن ان تقب 255يستشف من تالوة املادة 

اجلمركية إال الناجتة عن عدم مراعاة هذه االجراءات"، فأما الشكليات الواجب مراعاهتا عند حترير حمضر 
من ق ج ج و  250إىل  244، و يف املواد 242احلجز فهي عديدة و متنوعة و قد وردت يف نص املادة 

 بطالن كل إجراء بين عليه نوضحها كاآليت: عدم مراعاهتا يرتتب البطالن و

من ق ج ج املتعلقة مبكان توجيه األشياء والواثئق ووسائل النقل  242عدم مراعاة أحكام املادة  -
اليت جيب أن توجه اىل أقرب مكتب للجمارك من مكان احلجز لتودع فيه وكذا وايداعها احملجوزة 

فورا إما يف مكان إثبات املخالفة او يف مكان إيداع مبوعد ومكان حترير احملضر الذي جيب أن حيرر 
 البضائع.

املتعلقة ابلبياانت الشكلية اليت يتضمنها  زائيةاجل راءاتجاإل انونمن ق 245عدم مراعاة أحكام املادة  -
حمضر احلجز كتاريخ وساعة ومكان احلجز وسببه والتصريح به للمخالف وأمساء وألقاب وصفات 
وعناوين احلاجزين والقابض املكلف ابملتابعة وصنف األشياء احملجوزة ودعوة املخالف حلضور هذا 

ألمر أيضا إذا كان احلجز ينصب على واثئق الوصف ومكان حترير احملضر وساعة ختمه، ويتعلق ا
مزورة أو حمرفة بذكر نوع التزوير ووصف التحريفات االضافية وتوقيع الواثئق املشوبة ابلتزوير والتوقيع 

 .1عليها بعبارة "ال تغيري"

بوجوب االشارة يف حمضر  واملتعلقة 246عدم مراعاة االجراءات الشكلية املنصوص عليها يف املادة  -
اىل عرض على املخالف رفع اليد عن وسائل النقل احملجوزة، قبل اختتام احملضر، سواء كانت  احلجز

قابلة للمصادرة او حمجوزة كضمان لتسديد مبلغ الغرامات املستحقة وكذا وجوب االشارة اىل جوابه 
 عن العرض والرد عليه يف احملضر.
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ابلفعل على قيام حمرري احملضر بتنفيذ اجراء تنص  زائيةاجل راءاتجاإل انونقمن  246اذا كانت املادة 
عرض رفع اليد على وسائل النقل، فهذا ال جيوز اال يف حالة حمددة هي احلالة ال تشارك فيها وسائل 

 و مساعدة على نقل البضائع املهربة.أالنقل يف اجلرمية ابستعماهلا يف نقل 
اال على السيارات املستعملة كوسيلة نقل وليس على سيارات هي  قال يطبان هذا النص 

 .1حمل اجلرمية

ويتعلق  زائيةاجل راءاتجاإل انونقمن  247عدم مراعاة االجراءات الشكلية املنصوص عليها يف املادة  -
األمر بوجوب االشارة يف حمضر احلجز اىل قراءته على املخالفني ودعوهتم اىل توقيعه وتسليمهم نسخة 
منه اذا كانوا حاضرين، واذا كان املخالفون غائبني وقت حترير احملضر وجب االشارة اىل ذلك وتعليق 

و عندما أاملركز اجلمركي و أنسخة منه خالل االربعة والعشرون ساعة على الباب اخلارجي للمكتب 
ال يوجد مكتب مجركي يف مكان حتريره، ويف هذا االجتاه قضت احملكمة العليا بتأييد قرار قضى 
ببطالن حمضر احلجز بعدما تبني له ابلرجوع اىل حمضر الشرطة أساس املتابعة أن أعوان الشرطة 

 انونقمن  242فقا ألحكام املادة عاينوا املخالفة اجلمركية مل حيرروا حمضر حجز و  القضائية الذين
كما أهنم   زائيةاجل راءاتجاإل انونق 244يتضمن كل البياانت الواردة يف املادة  زائيةاجل راءاتجاإل

 .زائيةاجل راءاتجاإل انونقمن  246خالفوا أحكام املادة 

املتعلقة  زائيةاجل راءاتجاإل انونقمن  248عدم مراعاة االجراءات الشكلية املنصوص عليها يف املادة  -
مكتب او مركز  أقربواألصل ان تنقل البضائع احملجوزة اىل  2ابحلجز ابملسكن وعملية التفتيش به

مجركي او تسلم اىل شخص آخر يعني حارسا عليها، وهذا إذا تعلق األمر ببضائع حمظورة عند 
 إذااالسترياد او عند التصدير، لكن عندما جيري احلجز يف املنزل على بضائع غري حمظورة فال تنقل 

 ها.ما قدم املخالف كفالة كضمان يغطي قيمتها، ويف هذه احلالة يعني حارسا علي
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املتعلقة  زائيةاجل راءاتجاإل انونق 249عدم مراعاة االجراءات الشكلية املنصوص عليها يف املادة  -
ابحلجز على منت سفينة واالجراءات اخلاصة هبذه العملية، فيجب عند تعذر تفريغ البضائع حاال من 

ا اىل مكتب اجلمارك عدد الطرود وانواعها وعالماهتا وارقامها وعند وصوهل السفينة ان يتضمن احملضر
جيب ان جيري الوصف املفصل هلذه البضائع حبضور املتهم او بعد امره ابحلضور كما جيب ان تسلم 

 له نسخة من احملضر يف كل عملية.

وتتعلق  زائيةاجل راءاتجاإل انونق 250عدم مراعاة االجراءات الشكلية املنصوص عليها يف املادة  -
من  226ابحلجز خارج النطاق اجلمركي الذي جيوز اجراؤه يف حاالت التلبس وخمالفة احكام املادة 

اليت تشرتط عند حيازة البضائع احلساسة للغش ألغراض جتارية وتنقلها عرب  زائيةاجل راءاتجاإل انونق
لقوانني واألنظمة وتقدميها ألعوان سائر االقليم اجلمركي وجود واثئق احلالة القانونية هلذه البضائع إزاء ا

 اجلمارك عند أول طلب.

كما يتعلق األمر ابألحكام املتعلقة ابحلجز بعد املالحقة على مرأى العني واإلجراءات اخلاصة 
هبذه العملية اكتشاف مفاجئ لبضائع حمل غش خاضعة لرخصة التنقل جيب ان يتضمن احملضر أبن 

مركي وأهنا استمرت بدون انقطاع حىت وقت احلجز وأن هذه املالحقة قد بدأت داخل النطاق اجل
البضائع كانت جمردة من رخصة التنقل وغري مصحوبة بواثئق إثبات حيازهتا القانونية طبقا للتشريع 

 .1اجلمركي

ويف هذا االجتاه قضت احملكمة العليا " طاملا أن األمر يتعلق ببضاعة خاضعة لرخصة التنقل 
السابق  زائيةاجل راءاتجاإل انونقمن  250/3دة خيضع للرتتيبات اآلمرة للمادة فإن احلجز بعد املطار 

اإلشارة إليها، ومن مث فإن عدم احرتامها يرتتب عليه بطالن حمضر احلجز، وهكذا إذا كان العون 
 زائيةاجل راءاتجاإل انونقمن  241الذي حرر احملضر ليس من األعوان اآلهلني مبوجب نص املادة 

ضر الذي حرره يكون غري صحيح أو أن العون املؤهل لتحرير احملضر مل حيرتم الشروط القانونية فإن احمل
فان ذلك يؤدي اىل بطالن احملضر طبقا للمادة  250اىل  244-242املنصوص عليها يف املواد 
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، وأما الشكليات الواجب مراعاهتا عند حترير حمضر املعاينة فقد  زائيةاجل راءاتجاإل انونقمن  255
سبق أشران اىل البياانت اليت جيوز اإلغفال عنها مبناسبة حترير حمضر املعاينة وهي تلك اليت جاءت يف 

 ختص الذكر: 1 زائيةاجل راءاتجاإل انونقمن  252نص املادة 

o داريةاألعوان احملررون وامساؤهم وصفاهتم وإقامتهم اال 

o اتريخ ومكان عمليات املراقبة والتحري 

o طبيعة املعاينات ونوع املعلومة احملصلة 

o  وصف الواثئق اليت مت حجزها، واالشارة اىل االحكام التشريعية او التنظيمية اليت مت خرقها والنصوص
 اليت تقمعها.

o  ا بتاريخ ومكان اإلشارة اىل أن األشخاص الذين متت عندهم عمليات التفتيش والتحري قد أطلعو
، يف حالة إذا تغيبوا، إىل تعليقه على 2حتريره وأنه قد تلي وعرض عليهم للتوقيع إذا حضروا أو اإلشارة

 .3ابب اخلارجي للمكتب أو املركز اجلمركي املختص

ويف احلالة اليت حيضر املعنيني لكن رفضوا اإلمضاء، جيب ذكر ذلك يف احملضر لكل غاية مفيدة أثناء 
ثره على أهو  ية احملاكمة، والسؤال الذي يطرح يف هذا الشأن ما هي األاثر املرتتبة عن البطالن، وماسري عمل

 املتابعة القضائية؟ نتطرق اىل هاتني النقطتني كما يلي:

o  و بعضها مل يعد أإذا وقع اإلخالل أبحد الشروط املتقدمة  :البطالنآاثر
احملضر رمسي وارتفعت احلجية اليت ينبغي ات تعطى له، وبذلك يصبح احملضر ابطال حبيث 
يصبح الغيا غري أن قراءة متأنية يف قضاء احملكمة العليا جيعلنا نرتيث يف حكمنا، فتبعا 
 الجتهاد احملكمة العليا، فإن البطالن إما ان يكون نسيب او مطلق أي على حسب اإلجراء
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هلة هو اثنوي أو جوهري فيستوجب القاء بوجه عام التمييز بيم آاثر البطالن حبسب أسبابه 
وبعبارة أخرى بني العيوب اجلوهرية والعيوب الثانوية، هذه األخرية اليت ليس هلا الطابع املؤدي 
اىل بطالن كل احملضر ونتيجة لذلك اإلجراءات يف جمملها، فإذا كان البطالن بسبب 

كخلو احملضر من   1وهرية أي ال تقبل التجزئة ونص القانون على وجوب مراعاهتاشكليات ج
 توقيع حمرريه أو من اتريخ حتريره أو صفة حمرريه، فالبطالن ميتد اىل احملرر بكامله.

ابطال ووقع فالبطالن إذا مشل وضعا جوهراي ختتلف عنه عيب جوهري، كان مطلقا شامال بكامله 
ميكن االعتداد مبا جاء إلثبات املخالفة اجلمركية، أما إذا كان البطالن مؤسس على وال يف كل ما تضمنه 

شكلية ميكن فصلها عن ابقي ما تضمنه احملضر ال ميكن أن يؤدي ذلك إىل بطالنه مثل كمية األشياء احملجوزة 
اءات الشكلية من ق ج ج أو عدم مراعاة اإلجر  246أو عرض رفع اليد عن وسيلة النقل الواردة يف املادة 

 ج.من ق ج  244خبصوص تفتيش املنازل، وكان نفس احملضر مستوفيا للشروط الواردة يف املادة 

" أنه حسب القانون واالجتهاد القضائي الدويل فإن عدم قانونية  2وقد جاء يف قرار احملكمة العليا
عندما حيتوي على اعرتاف غري  إحدى العمليات يف احملضر ال يؤدي بقوة القانون إىل بطالن وجود جرمية أو

منازع فيه من طرف املتهم"، وسنحاول توضيح يف آاثر البطالن، نسبية أثر البطالن، وبطالن احملاضر مع 
 يلي: دعوى املتابعة كما

o :قضت احملكمة العليا أن االخالل ابلشروط الواردة يف نص  فمن حيث نسبية أثر البطالن
وهي تتعلق بوجوب اإلشارة يف احملضر إىل قراءة  زائيةاجل راءاتجاإل انونقمن  247املادة 

احملضر على املتهمني ودعوهتم إىل توقيعه وتسليمهم نسخة منه إذا كانوا حاضرين، وإذا كان 
املتهمون غائبون وقت حترير احملضر جيب اإلشارة إىل ذلك مع وجوب تعليق نسخة منه 

أو املركز اجلمركي، أو عندما  خالل األربعة والعشرون ساعة على الباب اخلارجي للمكتب
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ال يوجد مكتب للجمارك يف مقر اجمللس الشعيب البلدي ال يؤدي إىل بطالن احملضر إذا كان 
 من ق ج ج أي إذا كان يتضمن 245هذا احملضر مستوفيا للشروط الواردة يف املادة 

افت احملكمة العليا إذا كل البياانت الضرورية والكافية إلثبات مادية الوقائع املنسوبة للمخالف وأض
تنصان فعال حتت طائلة البطالن على أن توجه وجواب فور إثبات املخالفة  255و  242كانت املاداتن 

األشياء احملجوزة إىل أقرب مكتب أو مركز للجمارك من مكان احلجز وتودع فيه وعلى أن حيرر فورا حمضر 
وطين مل يقوموا حبجز البضائع حمل الغش بل أخطروا حجز فإنه من الثابت يف قضية احلال أن رجال الدرك ال

وكيل اجلمهورية ابملخالفة اجلمركية، فقام بدوره إببالغ املصاحل اجلمركية اليت أجرت احلجز وحررت حمضر 
دون مراعاة اإلجراءات الشكلية املنصوص عليها يف نص املادة  20/09/1993معاينة يف ذلك مؤرخا يف 

 .1ك حمضر اجلمارك ابطال فيما خيص حجز البضائع فحسباملذكورة فيكون بذل 242

أن عجم قانونية »ويف هذا االجتاه أيضا حسب روح القانون واالجتهاد القضائي قضت احملكمة العليا 
املستقاة طبقا للقانون طاملا أهنا مستقلة عن املعاينات اليت متت يف ظروف  2إحدى العمليات املادية األخرى

 هنا كافية إلثبات اجلرمية أو تتضمن اعرتاف املتهم غري املنازع فيه من طرفه.خمالفة للقانون وأ

كما قضت احملكمة العليا يف عدة قراراهتا أن بطالن إجراءات احلجز يفقد حمضر الشرطة حجيته فيصبح 
 من ق ج  258بذلك طريقا عاداي من طرف إثبات املخالفات اجلمركية وفقا ألحكام نص املادة 

o ترتب  زائيةاجل راءاتجاإل انونقمن  255كانت املادة   إذابقاء دعوى املتابعة:  و البطالن
من  246و  243 – 242البطالن عن عدم مراعاة اإلجراءات املنصوص عليها يف املواد 

فإن أثر البطالن ينحصر يف إجراءات احلجز فحسب، وال ينصرف  زائيةاجل راءاتجاإل انونق
اىل بطالن املتابعة وقد استقرت احملكمة العليا " على أن اإلجراء الباطل يف احملضر ال يؤدي 
اىل بطالن الدعوى ويف هذه احلالة عندما يتبني للقضاة بطالن أي إجراء أن يصرحوا ببطالن 

 زائيةاجل راءاتجاإل انونقمن  356يلي طبقا للمادة ذلك االجراء وأيمرون بتحقيق تكم
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ويف هذا االجتاه قضت احملكمة العليا: أن  1حسب ما يقتضيه القانون ويفصلوا يف الدعوى
للبطالن أثر نسيب إذ يقتصر على اإلجراء املشوب ابلبطالن فحسب وال ينصرف اىل اجراء 

صر اإلثبات األخرى املستقلة عنه و ويتعني على القضاة االعتماد على عنا 2املتابعة كلها
املؤدية اىل النتيجة كاعرتاف املتهم )املدعى عليه يف الطعن( حبيازته غري الشرعية للبضاعة حمل 

 .3الغش
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 اخلامتة

حاولنا من خالل هذا املوضوع تبيان أن املشرع اجلمركي مل ينزع من القاضي اجلزائي كال صالحياته 
القانون يف تقدير وسائل اإلثبات، وإن كانت هذه السلطات حمدودة يف حاالت معينة على خالف األمر يف 

 العام، حيث تكون هذه السلطات كاملة.

وعلى هذا األساس تناولنا من خالل هذه املذكرة وسائل إثبات اجلرائم اجلمركية وموقف أهم التعديالت 
أو تلك اليت جاء هبا  98/10اليت طرأت على قانون اجلمارك سواء اليت جاء هبا قانون اجلمارك وفق األمر 

فحة التهريب واليت كان هلا أتثري كبري على السلطة التقديرية للقاضي. وهذا بتوسيع املتعلق مبكا 05/06األمر 
صالحياته أكثر وهو األمر الذي وسع من سلطة تقديره وتدخله يف اجملال اجلمركي الذي يتميز خبصوصيات 

انعدام الركن جعلته يعرف مبعقل التشدد والتميز عن ابقي القوانني األخرى لكونه يقوم على الردع والشكل و 
 املعنوي ولقيامه على قرينة التهمة ال قرينة الرباءة إضافة اىل تضييق حرية األطراف يف اتيان األدلة وتقدميها.

لقد اتضح لنا من خالل هذه الدراسة املتواضعة وابلتمعن يف أحكام قانون اجلمارك ال سيما املادة 
وإدارة اجلمارك من إقامة الدليل على وقوع الفعل  منه قلب عبء اإلثبات حبيث تعفى النيابة العامة 286

من املتهم ومسؤوليته عنه ليقع على هذا األخري عبء حتمل اإلثبات. وهذا ما يشكل مساس مببدأ قرينة الرباءة 
اليت مبوجبها يفسر الشك لصاحل املتهم اىل جانب أن الطابع املعن طلق للقرائن القانونية يشكل مشكلة 

ف األصل يف القرائن القانونية أهنا قرائن بسيطة ميكن إثبات عكسها وفقا لنص املادة حقيقية. وعلى خال
من القانون املدين فإن الغالبية العظمى من القرائن اجلمركية مطلقة ال تقبل اإلثبات ابلدليل العكسي  337

 د وصعوبة.يف مواجهتها دون اللجوء اىل إثبات القوة القاهرة مما جيعل موقف املتهم أكثر تعقي

إضافة اىل ذلك تقييد حرية القاضي اجلزائي يف االقتناع وهذا من خالل احملاضر اجلمركية بسبب 
من قانون اجلمارك طاملا ان هذه األخرية تبقى تلزم  254احلجية اخلاصة اليت منحها هلا املشرع مبوجب املادة 

 لتقدير املوضوعي واملنطقي لألدلة.القاضي ابألخذ مبا ورد فيها من بياانت مما يشكل مساس حبرية ا
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واألجدر من ذلك أنه عمليا مل يثبت أن قام متهم ابلطعن ابلتزوير يف حماضر مجركية وحكم لصاحله 
وهلذا فإن نظام اإلثبات يف اجلرائم اجلمركية ما يزال أشد حرص على مصاحل ادارة اجلمارك أكثر من حرصه 

 عن هذه املبادئ ما كان إال ملربرات عديدة.على حرايت وحقوق األفراد وخروج املشرع 

إن قانون اجلمارك مل أييت هبذه األحكام اخلاصة يف جمال اإلثبات بصفة  .أ
عشوائية بل أن أغلب هذه األحكام كانت مثرة االجتهاد القضائي املستمر ومل يقم املشرع 

أقتبس منه  سوى بتزكية وتكريس االجتهادات القضائية يف قانون اجلمارك الفرنسي والذي
 األحكام واملبادئ املتضمنة يف قانون اجلمارك اجلزائري.

محاية املصاحل اجلوهرية للمجتمع والسيما محاية االقتصاد الوطين من التزييف  .ب
 واملنافسة اخلارجية وهذا من خالل هتريب الثروات الوطنية.

 صعوبة اإلثبات يف املواد اجلمركية وذلك ألسباب عديدة: .ج

إن اإلثبات غالبا ما يكون يف أماكن انئية ومعزولة يصعب إثبات واكتشاف اجلرائم فيها حيث ال   
يوجد شهود للدليل عليها ابستثناء األعوان القائمني ابلرقابة حول احلدود وهذا ما جيعل من املستحيل توفري 

حلدود ذهااب وإاياب ابلبضائع حمل الغش اإلمكانيات املادية والبشرية لفرض الرقابة وضبط املتهمني وهم ميرون اب
 مما اقتضى ابملشرع تدخل ووضع قرائن قانونية تسهل عملية إثبات جرائم التهريب.

ويف حقيقة األمر وبناء على ما تقدم يبقى القاضي اجلزائي مقيدا يف جمال اإلثبات اجلمركي نظرا 
ة اىل جانب عدم أخذه مببدأ حسن النية وما منح للحجية اخلاصة للمحاضر اجلمركية والقرائن القانونية املطلق

 من صالحيات للقاضي اجلزائي ساهم فقط يف التخفيف من شدة وحدة قانون اجلمارك.

ويف األخري فإننا نرى ضرورة إعادة النظر يف قانون اجلمارك وعلى املشرع أن يعيد موازنته وفق       
كل التناقضات على القاضي اجلزائي عنده نظره للمنازعة ما طرأ على قانون اجلمارك من تعديالت حىت يزيل  

اجلمركية. وهبذا نصل ال حمالة اىل اعادة التوازن وحلماية أكثر حلقوق األفراد دون تغليب املصلحة الفردية على 
 االقتصاد الوطين، وهبذا فالبد من منح حرية أكثر للقاضي اجلزائي يف جمال اإلثبات اجلمركي. 
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