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   :ةــالمقدم

  

 تطبيقا لقاعدة اإلقتناع الشخصي يتمتع القاضي الجزائي كمبدأ عام بسلطة تقديرية واسعة
 ؛ الذي يستمده من األدلة المقدمة له في معرض l’intime conviction du jugeللقاضي 
 أمامه ، و بناءا على ذلك يقدر الجزاء الواجب  و التي حصلت المناقشة فيها حضورياالمرافعات

خصية الخاصة تسليطه بحسب الظروف و المالبسات الموضوعية للجريمة و الظروف الش
  .ل أمامهثبالمتهم الما

غير أنه يرد على هذا المبدأ إستثناءات منصوص عليها في قانون الجمارك و التي تعد 
في حقيقة األمر القاعدة العامة في إطار هذا القانون و اإلستثناء هو أن يمنح للقاضي هامشا من 

  .الحرية في التقدير

 ميز بخصوصيات تجعل قواعده غير مألوفة فمن المتعارف عليه أن قانون الجمارك يت
إلعتبارات السياسية المالية و اإلقتصادية للدولة ، حيث أننا لو ل بو ذات طبيعة خاصة تستجي

يل من التأمل هذا القانون نجده يغلب مصلحة إدارة الجمارك و بالتالي الخزينة قلتفحصنا ب
       عنها ىتملص منها أو المتغاضالعمومية ال سيما في جانب تحصيل الرسوم و الحقوق الم

و الميل نحو توقيع الجزاءات ذات الطابع الجبائي كالغرامة و المصادرة ، بحيث تصل هذه 
األخيرة إلى أربع مرات القيمة المدمجة للبضائع المصادرة و وسائل النقل ، علما أن البضائع 

إلى البضائع التي تخفي الغش المصادرة تشمل البضائع محل الغش و وسائل النقل ، باإلضافة 
را مطلقا التخفيض أو ظح ق ج تحظر على القاضي 281إن وجدت ، لهذه األسباب فإن المادة 

 إمكانية اإلعفاء من المصادرة في وسيلة النقل دون تحصراإلعفاء من الغرامات الجمركية و 
بالمخالف من جهة  التي تخفي الغش ، و ذلك وفقا لشروط تتعلق بالجريمة من جهة و البضائع
  .سيأتي بيانها في حينهااخرى  

و بالمقابل ، يستعيد القاضي كامل سلطته فيما يخص الجزاءات السالبة للحرية ، حيث 
  . ق ع 53 ق ج إفادة المخالفين بالظروف المخففة تطبيقا ألحكام المادة 281تجيز له المادة 

لمشرع بالفاعل الظاهر دون  خالل تمسك امنكما يظهر تغليب مصلحة إدارة الجمارك 
اد بالفاعل الحقيقي للجريمة كما هو الحال بالنسبة لحائز البضائع محل الغش ، فلقد سلم داإلعت

القضاء بمسؤولية الحائز حتى في حالة ما إذا لم تكن هناك أدلة ضده و لم تثبت مشاركته 
ة على إرتكاب المخالفة و ال الشخصية في إرتكاب المخالفة ، و يستفاد من ذلك قيام قرينة قانوني

يمكنه التملص منها إال في حالة القوة القاهرة او الغلط الذي يستحيل تجنبه أو في حالة العثور 
   .على الفاعل الحقيقي

و تفريعا على ذلك ، فرغم النصوص الصريحة لهذا القانون في تحديد صالحيات 
ة بالمخالف و يحكمون بتخفيض الجزاءات القاضي ، إال أننا نجد القضاة غالبا ما تأخدهم الرأف

  .لجريمة أو الحكم بها مع وقف تنفيذهالالمالية المقررة 

و بذلك تظهر األهمية العملية لهذا الموضوع من خالل تحديد مجال حرية القاضي 
حصر بحثنا في قاضي الحكم الناظر في المنازعات الجمركية دون الحديث ن حيث  ،الجزائي

حصر الموضوع في اإلثبات و تقدير الجزاءات كما نو قاضي التحقيق عن قاضي النيابة 
  .فحسب
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 و قبل التطرق إلى الخطة المعتمدة في البحث ، ال بأس أن نعرف بالجريمة الجمركية 
  .و مميزات قانون الجمارك لكي يمكن لنا فهم ما سنعرض له في هذا البحث

الفة ألحكام القوانين و األنظمة نها كل مخبأبادئ ذي بدء تعرف الجريمة الجمركية ، 
التي تتولى إدارة الجمارك تطبيقها ، و لقيامها ال بد من توافر الركن الشرعي و المادي ، أما 

 ةداستفاإلاإلشتراك و حالة رط توافره إال في بعض الحاالت الخاصة كتشيالركن المعنوي فال 
  . من الغش

لجرائم بين المخالفات و الجنح حيث و تعد طبيعة البضاعة محل الغش معيار لتوزيع ا
مكان إرتكاب الجريمة سواء في تتحكم في تكييفها الجزائي ، كما يدخل في تكوين الركن المادي 

 225 إلى 220النطاق الجمركي فيما يخص البضائع الخاضعة لرخصة التنقل وفقا للمواد من 
الحساسة القابلة للتهريب وفقا  باإلضافة إلى اإلقليم الجمركي فيما يخص البضائع  ،مكرر ق ج

  . ق ج226للمادة 

حسب طبيعتها الخاصة إلى جرائم متعلقة بأعمال التهريب المنصوص عليها و تصنف 
ورة أو حظ ق ج التي تكون جنحة إذا كانت البضاعة محل الغش من البضائع الم324المادة في 

ليست من البضائع خاضعة لرسم مرتفع و تكون مخالفة إذا كانت البضاعة محل الغش 
 و الفئة الثانية من  ، ق ج323د حكم المادة نورة أو خاضعة لرسم مرتفع نزوال عحظالم

التي و الجرائم هي تلك المتعلقة بأعمال اإلستيراد أو التصدير بدون تصريح أو بتصريح مزور 
  .تأخذ وصف جنحة أو مخالفة وفقا لمعيار طبيعة البضاعة محل الغش سالف الذكر

  .نح و مخالفاتها الجزائي كما هو منوه عنه أعاله إلى جصفف بحسب ونو تص

 مكرر فإنها تنص على الشروع و تحصره في المحاولة 318و نزوال عند حكم المادة 
 و تجدر ، من قانون العقوبات 30إلرتكاب جنحة دون المخالفات و تحيل بشأنها إلى المادة 

بط عند الشروع في إرتكابها ، و مع ذلك يعتبرها اإلشارة إلى أن أغلب الجرائم الجمركية تض
المشرع جريمة تامة معاقب عليها إما بعنوان التهريب إذا لم يتم تحقيق النتيجة المقصودة أو 
بعنوان إستيراد و تصدير بدون تصريح أو بتصريح مزور إذا ضبطت البضاعة أثناء مراقبتها 

 .ي أو دخولها إليهنلوطفي مكاتب الجمارك و لم يتم خروجها من التراب ا
د يعت فال ماديةات طبيعة شكلية أو ذو تظهر أهم مميزات الجريمة الجمركية أنها 

 ءبكما يتميز بقلب ع. ابالقصد الجنائي للفاعل إال في حاالت إستثنائية منصوص عليها قانون
 من جهة  كما أنه ، يقع على عاتق المخالف إثبات عدم مسؤوليته و ضلوعه في الغشإذاإلثبات 

إلثبات تقيد القاضي و هو ما يجسد نظام اإلثبات المقيد ، و من قبيل لأخرى يضع قرائن قانونية 
لجريمة تقوم بمجرد عدم تقديم فا ، مكرر225 ق ج و المادة 226ذلك ما نصت عليه المادة 

  . وضعيتها القانونية إزاء التشريع الجمركي تحددالوثائق المثبتة للبضاعة و التي

 اإلشكاالت التي تعترض القاضي نتطرق من خالل هذا البحث إلى معالجة أهمذا و هك
  : فيما يليأثناء النظر و الحكم في المنازعات الجمركية و تتمثل 

  ير المحاضر الجمركية في تقد) قاضي الحكم ( ما هي سلطة القاضي الجزائي :أوال 
لجرائم الجمركية ، و بعبارة أخرى ما ع كأدلة إثبات أصلية في اشرالتي وضعها المو القرائن 

هي وسائل اإلثبات المقيدة للسلطة التقديرية للقاضي و تلك التي يسترجع فيها كامل سلطته في 
  .التقدير
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         ما هو نطاق تطبيق سلطة القاضي في تقدير الجزاءات السالبة للحرية :ثانيا 
  .و التكميلية و الجزاءات المالية

إلجابة عليه من خالل هذا البحث ، و ذلك بتقسيمه إلى فصلين نتناول هذا ما سنحاول ا
 نتطرق فيه إلى سلطة يثانالفصل الفي الفصل األول سلطة القاضي في اإلثبات ، و في 

  .القاضي في تقدير الجزاءات
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 دور القاضي الجزائي في اإلثبات الجمركي :الفصل األول 
  

ي الجزائي يستقل بتقدير وسائل اإلثبات وال من المسلم به قانونا و قضاءا أن القاض
  سلطان عليه في تقديرها ، فما مدى تكريس هذا المبدأ في قانون الجمارك ؟ 

من الوهلة األولى ، يبدو لنا أن قانون الجمارك لم يترك للقاضي أي هامش للحرية في 
لتأمل في أحكام هذا  أنه باغير ق ج 286 و 254تقدير وسائل اإلثبات و هذا ما تبرزه المادتان 

 في حق القاضي بخصوص تقدير وسائل إجحاف أنه بالرغم مما طبع به من القانون ، نجد
لحرية يتسع ا  منإذ ترك له هامشا، اإلثبات ، فإنه لم يجرده من كل صالحياته في هذا المجال 

  .و يتقلص بحسب طبيعة وسيلة اإلثبات

بوتية قاطعة و التي ث خصها القانون بقوة نتطرق في المبحث األول لوسائل اإلثبات التي
تناول وسائل اإلثبات التي يسترجع فيها كامل سلطته التقديرية ن ثم  ،يكون القاضي إزاءها مقيدا

  .و هذا من خالل المبحث الثاني من هذا الفصل



 10

  الجمركيالدور المقيد للقاضي الجزائي في اإلثبات :المبحث األول 
  

 ق ج من أهم وسائل 254لواردة في الفقرة األولى من المادة تعد المحاضر الجمركية ا
و تتمثل في المحاضر التي تنقل ،  في التقدير ةاإلثبات التي ال يملك حيالها القاضي سلط

معاينات مادية و المحررة من طرف عونين محلفين على األقل ، كما أن قانون الجمارك من 
سناد الجريمة إلى المخالف بغض النظر عن إنعدام إيد فجهة أخرى يضع قرائن قانونية مطلقة ت

  .مرتكبهالها أو النية الحسنة لالدليل المثبت 

قسم هذا المبحث إلى مطلبين نتناول في األول المحاضر ذات نهذا األساس و على 
الحجية المطلقة ، ثم نتطرق في المطلب الثاني لدراسة القرائن القانونية كوسيلة من وسائل 

  .قيدة للقاضياإلثبات الم

  المحاضر ذات الحجية المطلقة   :1المطلب 

 ق ج على الشروط الموضوعية و الشكلية التي يجب 254لقد نص المشرع  في المادة 
بوتية عليه ، و بمفهوم المخالفة ثأن يتوفر عليها المحضر الجمركي حتى يمكن إضفاء القوة ال

 فإنه ال يقيد  ثمة ، و منالحجية الكاملةفإنه إذا تخلف شرط من هذه الشروط لم يعد للمحضر 
  .القاضي في إقتناعه

و بما أن المحاضر الجمركية المحررة من األعوان المؤهلين لمعاينة الجرائم الجمركية تتمتع  
شأنه إجراءات بوسيلة الطعن بالتزوير الذي تتبع ب ال يكون إال حضهادالرسمية ، فإن بصفة 
  .خاصة

نا في الفرع األول على الشروط الواجب توفرها في المحضر صب دراستن عليه تاو بناء
عاد هذه بتطرق فيه إلى طرق إستن بفرع ثان هردفنحتى يكتسب صفة الحجية المطلقة ، و 

  .الحجية المطلقة و ذلك بالطعن في المحضر بالتزوير

  بوتية للمحضرثشروط القوة ال  :1الفرع 

رطة القضائية و أعوانهم و المثبتة على خالف المحاضر المحررة من طرف ضباط الش
لجرائم القانون العام ، والتي يأخذها القاضي في تأسيس إقتناعه على سبيل األستدالل ، فإن 
قانون الجمارك قد أضفى على محاضر الحجز و المعاينة حجية كاملة ، بحيث تكون صحيحة 

وة الثبوتية غير المألوفة في و تتمتع المحاضر الجمركية بهذه الق. إلى أن يطعن فيها بالتزوير
  . ق ج254القانون العام عند توافر شرطين أساسيين ورد ذكرهما في المادة 

  . و يتعلق بمضمون المحضر و هو نقل معاينات مادية:الشرط األول

 و يتعلق بصفة محرري المحضر و عددهم ، و هو أن تكون محررة :الشرط الثاني 
  . ق ج241 بين األعوان المحلفين المشار إليهم في المادة من قبل عونين إثنين على األقل من
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  فيما يخص مضمون المحضر :أوال 

         ، يكون القاضي ملزما باألخذ بالمحاضر الجمركية عندما تنقل معاينات مادية
المالحظات المباشرة التي يسجلها أعوان الجمارك إعتمادا على " و المقصود بها هي تلك 

  )1("  ال تتطلب مهارة خاصة إلجرائها حواسهم و التي

  .و يقصد بالمالحظات المباشرة إستعمال حواس النظر ، السمع ، اللمس ، الشم و الذوق

ن ثبوت الحجية عو في هذا السياق وردت من المحكمة العليا عدة قرارات تتحدث 
ن قضاة أ" الكاملة للمحاضر الجمركية التي تنصب على المعاينات المادية ، حيث قررت 

ينات المادية المثبتة في محاضر الحجز المحررة من طرف االموضوع ملزمون باألخذ بالمع
أعوان الجمارك الغير مطعون في صحتها بالتزوير ، و لما تبين من القرار المطعون فيه أن 

قضاة الموضوع قضوا ببراءة المتهمين دون األخذ بما ورد في محضر الحجز الجمركي  
الكمية المتنازع بشأنها من البضاعة ، فإنهم عرضوا قرارهم للقصور في اإلختالف في ب

  )2(." التسبيب و مخالفة القانون

أن المعاينة تمت بناءا على محضر محرر من مصالح " كما جاء في إحدى قراراتها 
 المقدمة و المستعملة في عملية جمركة السيارة كانت 846الجمارك أن الوثيقة نموذج رقم 

 أن األرقام الموضوعة عليها مزيفة ، و أنه بناءا على هذه المعاينة ، فإنه كان على مزورة و
نه ما دام لم ينازع فيها ضمن و أالمتهم الطعن بالتزوير ضد المعاينات الواردة في المحضر ، 
  .)3( "األشكال القانونية ، فإن هذه األخيرة ملزمة لقضاة الموضوع

فنية أو تقنية ال تدخل في إختصاص أعوان الجمارك أو  غير أنه إذا تعلق األمر بمسألة
 ، فالمعاينات التي تتم من طرفهم ال تعد من قبيل األعوان المؤهلين لمعاينة الجرائم الجمركية

 ق ج ، و بذلك ال تكون هذه 254المعاينات المادية بالمفهوم الوارد في الفقرة األولى من المادة 
وز له األخذ بها أو إستبعادها باإلعتماد على األدلة المعروضة المحاضر ملزمة للقاضي ، إذ يج

  . أمامها حضوريعليه في المرافعات و التي حصلت المناقشة فيها

 المعاينات  المحاضر الجمركية تثبت فعالنأ" و في هذا اإلتجاه قررت المحكمة العليا 
غير أن هذه المحاضر تفقد ، يرالمادية التي تنقلها ما لم يقع الطعن فيها بعدم الصحة أو التزو

تلك القوة اإلثباتية كلما تعلق األمر بوقائع فنية أو تقنية تحتاج إلى أشخاص ذوي إختصاص كما 
إثبات ذلك يتطلب هو الحال في هذه القضية ، إذ أن إثبات إعادة ضرب الرقم التسلسلي للسيارة 

حاضر الجمركية في هذه الحالة من عدمه اللجوء إلى ذوي اإلختصاص و الخبرة و ال يكون للم
   )4(."  ق ج254ثباتية المستمدة من أحكام المادة القوة اإل

   .187 ص 2001لمنازعات الجمركية ، تصنيف الجرائم و معاينتها المتابعة و الجزاء الطبعة الثانية سنة ا – أحسن بوسقيعة /د(1) 

و المخالفات ، عدد خاص الجزء الثاني عن   اد القضائي في غرفة الجنح  ، اإلجته1996 ديسمبر 03 قرار مؤرخ ي 127863ملف رقم (2) 
  .235 ص 2002المحكمة العليا قسم الوثائق سنة 

 مصنف اإلجتهاد القضائي في المنازعات الجمركية المديرية العامة 3ق. م.ج. غ08/05/2001 قرار مؤرخ في 241645ملف رقم (3) 
  .42 ص 2003للجمارك سنة 

  .91 اإلجتهاد القضائي في المنازعات الجمركية المصنف السابق ص 3ف .م.ج. غ23/11/1998 قرار مؤرخ في 173804ملف رقم (4) 
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  صفة محرري المحضر و عددهم  :ثانيا

       ق ج لكي تكون للمحاضر الجمركية قوة كاملة في اإلثبات 254/1تشترط المادة 
لفين من األعوان المشار إليهم في المادة عونين مح وهاذلك تلزم القاضي ، أن يكون محرربو 

  . ق ج241

   و بالرجوع إلى هذه المادة ، فإنه يمكن ألعوان الجمارك و ضباط الشرطة القضائية 
      و أعوانها المنصوص عليهم في قانون اإلجراءات الجزائية ، و أعوان مصلحة الضرائب 

  عوان المكلفين بالتحريات اإلقتصادية و أعوان المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ ، و كذا األ
  .و المنافسة و األسعار و الجودة و قمع الغش أن يقوموا بمعاينة المخالفات الجمركية و ضبطها

 تتحدث عن الموظفين التابعين 1998 قبل تعديلها بموجب قانون 254/1و كانت المادة 
م هم األعوان المشار إليهم في إلدارة عمومية ، و قد أوضحت المحكمة العليا أن المقصود به

  . ق إ ج14 و هم أعوان الجمارك و األعوان المعنيين بأحكام المادة 241/1المادة 

و مما جاء في إحدى قراراتها أن حراس الحدود التابعين للجيش الوطني الشعبي ال 
ن لها قوة م فإن معايناتهم ال تكوث ، و من 254/1يدخلون ضمن األعوان المشار إليهم في المادة 
  )1( ."المعاينات المادية المنصوص عليها ذات المادة  

و الغاية من إشتراط عونين محلفين هو توفير الثقة و المصداقية في المحاضر التي 
ل إثنين أو أكثر ، دلمعاينات المادية عون واحد بلفإذا تم تحرير المحضر المتضمن حررونها ، ي

ثبت عكس محتواها ، و في مجال مراقبة السجالت ال يمكن تعتبر في هذه الحالة صحيحة ما لم ي
 العكس إال بواسطة وثائق يكون تاريخها األكيد سابقا لتاريخ التحقيق الذي قام به األعوان تإثبا

لكتابة و شهادة ل أيالمحررون ، أما في المجاالت األخرى فيخضع إثبات العكس للقواعد العامة 
  .الشهود

أنه طالما قد ثبتت في قضية الحال أن المخالفة " المحكمة العليا و بناءا على ذلك قررت 
الجمركية تم إثباتها بموجب محضر حجز جمركي محرر من قبل خمسة أعوان من إدارة 
الجمارك غير مطعون في صحته ، فإن قضاة المجلس الذين أسسوا قرارهم بإدانة المتهم بجنحة 

ا دون سواها من وسائل فنآالحجز الجمركي المذكور التهريب المنسوبة إليه إستنادا إلى محضر 
 ق إ ج التي ال تجد مجاال لتطبيقها 212اإلثبات األخرى لم يخالفوا القانون ال سيما أحكام المادة 

  .)2(" بوتية لمحضر الحجز الجمركيثفي القضية الراهنة بالنظر إلى القوة ال

  

  

  

  

  

  192ص ع السابق المرجأحسن بوسقيعة المنازعات الجمركية /د) 1(

  49التشريع الجمركي مدعم باإلجتهاد القضائي ص . أحسن بوسقيعة / د) 2(
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   عاد المحضر بالطعن فيه بالتزويرب إست: 2الفرع 
  

ل عونين أو أكثر من األعوان بحض ما ورد في المحضر المحرر من قدال يقبل 
 إال عن طريق الطعن في صدقه  ،اديةمالمؤهلين لمعاينة الجرائم الجمركية و المتضمن لمعاينات 

بالتزوير ، و بذلك تعرض على القاضي مسألة أولية يختص بالنظر فيها إستنادا إلى المبدأ الذي 
 األصل أو الدعوى هو قاضي الدفع ، و على إعتبار أن القاضي الجزائي يمفاده أن قاض

اءا على ذلك نتطرق  في النظر في جرائم التزوير ، و بنيلصاحب الوالية و اإلختصاص األص
  .إلى إجراءات الطعن بالتزوير و األثار المترتبة على الحكم به

   إجراءات الطعن بالتزوير: أوال 

 اإلشارة إلى الطعن 1998 ق ج قبل تعديلها بموجب قانون 257ضمنت المادة تلقد 
ت في  سندا لتحصيل الديون الجمركية ، و أحال عندما تكونبالتزوير في المحاضر الجمركية

التزوير ، و أضافت الفقرة ب ق إ ج فيما يخص النظر في الطعن 536فقرتها الثالثة إلى المادة 
طعن بعدم الصحة في اآلجال و باألشكال األخيرة من نفس المادة أنه عندما ال يقدم طلب ال

زوير  يباشر التحقيق في القضية و الحكم فيها ، أي أنه يصرف النظر عن الدفع بتاالمحددة قانون
  .المحضر

 الطعن تقديمإلى إجراءات  ، إال أنه لم يتطرق 1998و رغم تعديل قانون الجمارك سنة 
شكال و اإلجراءات الواجب إتباعها ، و تحديد آجال تقديم الطلب أو االبالتزوير سواء من حيث 
  . فيهالجهة المختصة بالفصل

بين حالة اإلدعاء بالتزوير  ق إ ج ، فإنهما تميزان 537 و 536و بالرجوع إلى المادة 
  .الذي يكون أمام المحكمة أو المجلس و حالة اإلدعاء بالتزوير أمام المحكمة العليا

   اإلدعاء بالتزوير أمام المحكمة و المجلس-1

أن أنه إذا حصل أثناء جلسة بمحكمة أو مجلس قضائي : (  ق إ ج 536جاء في المادة 
 أحد المستندات المقدمة فلتلك الجهة القضائية أن تقرر دعي بتزوير ورقة من أوراق الدعوى أوا

أخذ  مالحظات النيابة العامة و أطراف الدعوى ما إذا كان ثمة محل إليقاف الدعوى أو عدم بعد 
  ).إيقافها ريثما يفصل في التزوير من الجهة القضائية المختصة

ح أمامه اإلدعاء يستشف من قراءة هذه المادة أنها تبين كيفية عمل القاضي المطرو
بالتزوير ، فإذا وجد أن اإلدعاء مؤسس وجدي و يتعلق بورقة أو مستند منتج للفصل في 

  .الدعوى، فله أن يوقف الفصل فيها إلى حين الفصل في التزوير من الجهة القضائية المختصة 

 ير يم اإلدعاء بالتزود ق إ ج لم تبين إجراءات و أجال تق536عا لذلك ، فإن المادة تبو 
و الجهة المختصة بالفصل فيه ، و هذا فراغ تشريعي يجب تداركه ، و إن كانت الجهة القضائية 

 214الفاصلة في المواد الجزائية مختصة بالفصل في جريمة التزوير المنصوص عليها بالمواد 
 ق ع غير أنه يجب توضيح ذلك صراحة في قانون الجمارك أو في قانون اإلجراءات 215و 

و إذا طرحت المسألة الفرعية المتعلقة بالتزوير أمام القاضي الجزائي و بإعتبارها . ة الجزائي
 الدفع ، هو قاضي األصل قاضي له ، فإنه تطبيقا لقاعدة يلمسألة تدخل في اإلختصاص األص
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 الفصل في الدعوى األصلية المنشورة قبل أولية كمسألةفإنه ينظر و يفصل في اإلدعاء بالتزوير 
  . أمامهوقائعها

   اإلدعاء بالتزوير أمام المحكمة العليا -2

م أمام قديخضع طلب الطعن بالتزوير في مستند م: ( ق إ ج أنه 537تنص المادة 
  ).المحكمة العليا للقواعد المنصوص عليها في قانون اإلجراءات المدنية 

الجهة و بالرجوع إلى هذا القانون نجده يحدد إجراءات تقديم اإلدعاء بالتزوير و 
  .المختصة بالنظر و الفصل فيه

  إجراءات اإلدعاء بالتزوير أمام المحكمة العليا -أ

 دج 200دعي تزوير مستند أو ورقة إيداع مبلغ  ق إ م على من ي292توجب المادة 
 ق إ م 291 عدم قبول الطلب ، و تضيف المادة تحت طائلةبكتابة ضبط المحكمة العليا و ذلك 

 بالتزوير في مستند سبق عرضه على الجهة القضائية التي أصدرت القرار أنه ال يقيل اإلدعاء
و يقدم طلب الطعن بالتزوير بموجب عريضة مصحوبة بعدد من النسخ بقدر عدد . المطعون فيه

  .الخصوم في الطعن ، و ذلك أمام الرئيس األول للمحكمة العليا

  حكمة العلياالجهة المختصة بالنظر في اإلدعاء بالتزوير أمام الم -ب

 ق إ م الجهة المختصة بالنظر في طلب الطعن بالتزوير و الجهة 293لقد حددت المادة 
فتتمثل في الرئيس األول للمحكمة العليا ، و أما الجهة بت في التزوير ، فأما الجهة األولى تالتي 

لتزوير، حيث نها بعد النظر في الطلب و األمر بالترخيص بالطعن بايالثانية فالرئيس األول تعي
 يوما من تاريخ التبليغ 15 خالل صريحيقوم بتبليغ المدعى عليه في الطعن و تنبيهه بوجوب الت
 كان الرد سلبيا أو سكت عن الرد ن فإ ،ما إذا كان متمسكا بإستعمال الورقة المدعى بتزويرها

ول الجهة المختصة د الرئيس األحدإستبعد المستند المدعى بتزويره ، أما إذا كان الرد إيجابيا ي
  .للفصل في الطعن بالتزوير

  أثار الحكم في الطعن بالتزوير :ثانيا 

 المحضر الجمركي إستبعاده كدليل إثبات في الجرائم الجمركيةيترتب على ثبوت تزوير 
بإعتباره أساس المتابعة الجزائية ، غير أنه فيما يخص جرائم القانون العام األخرى فإن اإلثبات 

  . و ما بعدها212ع للقواعد العامة ال سيما المادة بشأنها يخض
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   القرائن القانونية  :2المطلب 

يعرف الفقه القرائن بأنها عملية ذهنية تتمثل في إستنتاج واقعة مجهولة غير معلوم 
  )1( .واقعة أخرى معلومة مسبقاحكمها من 

رائن قضائية يستخلصها و تعتبر القرائن وسيلة إثبات في المواد الجزائية ، و تنقسم إلى ق
 و هي قرائن بسيطة تترك لتقدير القاضي و يجوز إثبات مالبساتهاالقاضي من وقائع الدعوى و 

ن القاضي  ، و قرائن قانونية محددة بموجب القانون فال قرينة قانونية بدون نص ، و يكوعكسها
قرائن م بدورها إلى  نتيجة معينة من أوضاع قانونية محددة ، و تنقسملزما إزاءها بإستخالص

  .بسيطة يجوز إثبات عكسها و قرائن مطلقة ال تقبل إثبات العكس

ملزمة و مقيدة  تكون التيو تقتصر دراستنا في هذا المطلب على القرائن القانونية 
    على الجريمة القانونية حيث نتناول تباعا في الفرع األول قيام القرينة . للقاضي في إقتناعه 

  .وليةعلى المسؤالقانونية  نتطرق إلى قيام القرينة يثانلافرع الو في 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  65: القاهرة ص 1991 دار النهضة العربية سنة – دراسة مقارنة –اإلثبات بالقرائن : عبد الحفيظ عبد الهادي عابر /د) 1 (
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   على الجريمةالقانونيةقيام القرينة   :1الفرع 
  

  :ة التهريب و جرائم المكاتب بجريم تتعلق هذه القرائن

  : فيما يخص جريمة التهريب :أوال 

 مإلى جانب التهريب الفعلي بمختلف صوره و المتمثل في عدم إحضار البضائع أما
الجمارك عند اإلستيراد أو التصدير أو تفريغ و شحن البضائع غشا و اإلنقاص من البضائع 

 ق ج على مجموعة من الوضعيات ال تعد 324الموجودة تحت نظام العبور ، فقد نصت المادة 
في حد ذاتها تهريبا ، و إنما اعتبرها المشرع كذلك و هي ما يعبر عنها بالتهريب الحكمي أي 

  .بحكم القانون

و الغرض من النص عليها قانونا و جعلها قرينة على التهريب هي الخشية من إفالت 
  .بعض األفعال من العقاب نظرا لصعوبة إثباتها

أعمال التهريب الحكمي حسب ما جاءت به الفقرة الثانية من المادة  صنيفمكن تو ي
ج إلى أعمال التهريب ذات الصلة بالنطاق الجمركي التي تتم مخالفة ألحكام المواد  ق 324
 ق ج المتعلقة بنقل البضائع الخاضعة لرخصة التنقل في النطاق 221-222-223-225

ورة أو الخاضعة حظرر المتعلقة بنقل و حيازة البضائع الم مك225الجمركي و مخالفة المادة 
لرسم مرتفع في النطاق الجمركي ، و أعمال التهريب ذات الصلة باإلقليم الجمركي و المتمثلة 

  .في تنقل و حيازة البضائع الحساسة القابلة للتهريب بدون وثائق مثبتة لها

 فعال من أفعال التهريب، 225-222-221و بناءا على ذلك ، فتعد مخالفة أحكام المواد 
و يقتضي تطبيق الحكم المذكور بالضرورة توافر الشروط اآلتي بيانها و إذا تخلف أحدها 

  .إنعدمت الجريمة

 ق ج  220أن تكون البضاعة محل الجريمة من البضائع المنصوص عليها في المادة ) 1
 و هي 26/01/1991و المحددة قائمتها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

  .البضائع التي يخضع تنقلها و حيازتها داخل النطاق الجمركي لرخصة التنقل

أن تتجاوز كمية البضاعة محل الجريمة الكمية المعفاة من رخصة التنقل المحددة في ) 2
  .ملحق القرار الوزاري المذكور أعاله

  .أن تضبط البضاعة داخل النطاق الجمركي) 3

 ق ج 226 ق ج تعتبر خرق أحكام المادة 324 فإنه إذا كانت المادة باإلضافة إلى ذلك ،
  :قتضي بالضرورة توافر الشروط اآلتي بيانهايتهريبا ، فإن تطبيق هذا الحكم 

أن تكون البضائع محل الجريمة مصنفة ضمن البضائع الحساسة القابلة للتهريب  - 1
لذي كان ساريا  ا30/11/1999المحددة بموجب قرار وزير المالية المؤرخ في 

  .في تاريخ الوقائع

 .أن يحوز الجاني البضائع المذكورة ألسباب تجارية أو أن يضبط و هو ينقلها - 2
أن يعجز الحائز أو الناقل عن تقديم وثائق تثبت وضعيتها القانونية إزاء التنظيم  - 3

 .الجمركي و ذلك عند أول طلب ألعوان الجمارك
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  فيما يخص جرائم المكاتب :ثانيا 

 ق ج ، بحيث تقوم الجنحة بمجرد عدم حصول 325المادة عليه تشتمل يل ذلك ما من قب
التصريح بالبضاعة محل اإلستيراد أو محاولة التصدير أو عدم مطابقة التصريح مع البضائع 

  هذه القرينة المطلقة و القاطعة بتقديم ما يفيد عكسهايدحضالمضبوطة ، فال يمكن للمخالف أن 
ئق المثبتة لوصفية البضاعة إزاء التشريع الجمركي عند أول طلب ألعوان إذا لم يقدم الوثا

  .الجمارك

 منأن بيع و شراء وسائل النقل "  قراراتها ىحدإو هكذا قضت المحكمة العليا في 
مصدر أجنبي أو تزويدها بلوحات ترقيم من شأنها أن توهم على أنها قد تم تسجيلها قانونا 

راءات التي ينص عليها التنظيم الجاري العمل به ، يشكل إستيرادا بالجرائر دون القيام باإلج
 الهيئات القضائية البت في  و نتيجة لذلك يتعين على ،بدون تصريح زيادة على جنحة التزوير

  .)1(" الجمارك بغض النظر عما آلت إليه الدعوى الجزائية إدارة طلبات 

لها الجزائر أنها بدون رقم متى تبين من فحص السيارة عند دخو" ت أنه قضكما 
 و ال على هيكلها ، فإن هذا الفعل األيمنسجال ال على جناحها م حيث لم يكن ،تسلسلي للطراز

المادة (ق ج  303 يشكل إستيرادا بتصريح مزور الفعل المنصوص و المعاقب عليه بالمادة 
  .)2("  المقدمة اعة نظرا لعدم تطابق التصريح المفصل مع البض) ق ج حاليا325

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
  

 ملف – 19/11/1995 قرار مؤرخ في 126586ملف رقم ،  19/09/1995 قرار مؤرخ في 127703الغرفة الجنائية ، ملف رقم ) 1(
 التشريع الجمركي مدعم – 30/03/1996قرار مؤرخ في ،  132968 ملف رقم – 13/12/1995قرار مؤرخ في ،  128240رقم 

  .102بوسقيعة ص أحسن /باإلجتهاد القضائي د

  .102 المرجع السابق ص 19/11/1995 قرار مؤرخ في 126286ملف رقم ) 2(
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  على المسؤولية القانونية قيام القرينة   :2الفرع 
  

إن مسؤولية الفاعل تقوم بإثبات المساهمة الشخصية والمباشرة في إرتكاب الجريمة أو 
ال يمكن أن تقوم إال بإقامة الدليل على  كذلك مسؤولية الشريك التي  و الخطأ الشخصي ،إثبات

    مع علمه بذلك رارشألالمساهمة غير المباشرة إما بالمساعدة على إرتكاب الجريمة أو بإخفاء ا
و هذا تطبيقا للقواعد العامة ، و خالفا لذلك فقد خرج قانون الجمارك عن هذه المبادئ العامة 

م من عدم ثبوت المسؤولية الشخصية     لرغبالنسبة ألشخاص معينين و إعتبرهم مسؤولون با
 تخالف في  بالحالة الظاهرة و باإلستناد إلى قرينة قانونية على المسؤولية التىدادو إنما باإلعت

دستوريا و بغض النظر عن دستورية هذه القرائن ، فإن جوهرها قرينة البراءة المكرسة 
 نية سنامة المسؤولية دون اإلعتداء بحالقاضي يكون ملزما حيال هذه القرائن القانونية بإق

  .المخالف أو بعدم وجود الدليل على إدانته

و هكذا نتناول تباعا مسؤولية المستفيذ  من الغش و حائز البضائع محل الغش باإلضافة 
  .سؤولون بحكم ممارستهم نشاطا مهنياماألشخاص الإلى 

  لغشمسؤولية المستفيد من الغش و حائز البضائع محل ا :أوال 

   مسؤولية المستفيد من الغش - 1

ستفيدا من الغش كل شخص شارك بصفة ما في يعتبر م: "  ق ج 310تنص المادة 
  ."جنحة تهريب و الذي يستفيد مباشرة من الغش

نستشف من قراءة هذه المادة أن المشرع وضع قرينة قانونية مفاده أن كل شخص 
 ال يعتبر مستفيدا من الغش، مجرامي لألفعال أ بالطابع اإل عن علمشارك بأية وسيلة كانت سواء

  )1(و تشترط المادة المذكورة أعاله إضافة على ذلك أن يكون اإلشتراك في جنحة تهريب فقط 

األفعال بعض  تنص على 1998ج قبل إلغاءها بموجب قانون   ق311لقد كانت المادة 
  :تمثل تالتي يعد مرتكبها مستفيدا من الغش بحكم القانون و 

  . مرتكب المخالفة امكانية اإلفالت من العقابنحكل من حاول عن دراية م - 1

 . أو إشتراهامهربةكل من حاز بمكان بضائع  - 2
 ق ج التي تجعل اإلستفادة من الغش في جنحة التهريب 310و إستثناءا على المادة 

 في األشخاص حصرتها ق ج  على اإلستفادة من الغش في المخالفات و 312نصت المادة 
        بكيميةتصريح بها الطريق التهريب أو بدون لذين إشتروا أو حازوا بضائع مستوردة عن ا

  . لعقوبات المخالفات من الصنف الثاني للفئة الثانيةعونخضيتفوق إحتياجاتهم العائلية 

و هكذا متى توافرت عناصر اإلستفادة من الغش تثبت المشاركة الشخصية للمتهم في 
  .الغشمن  المصلحة المباشرة و الشخصية  يكفي إلدارة الجمارك أن تبينجريمة وإرتكاب ال

إن االستفادة من الغش عبارة عن اشتراك لكنه مفهوم أوسع إذ أنه تم دون اشتراط توافر النية اإلجرامية، كما أنه يمتد إلى السلوك ) 1(
خرج عن مفهوم االشتراك المعروف في القانون العام و الذي ال لك فإن المشرع في قانون الجمارك ذالالحق لتمام الجريمة باإلضافة إلى 

حدد وسيلة االشتراك و إنما ت ق ج  لم 210رار في حين المادة شيخرج عن صورتين و هما المساعدة على ارتكاب الجريمة و إخفاء األ
  ).كل شخص شارك بصفة ما(نصت على أنه يتم بأية وسيلة كانت 
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  حائز البضائع محل الغش )2

يعتبر مسؤوال عن الغش كل شخص يحوز بضائع محل : "  ق ج 303تنص المادة 
 إن المقصود بالحيازة هو مجرد اإلحراز المادي الذي يتحقق بالسيطرة المادية على ".غش

التي تتطلبها كالشيء محل الغش دون حاجة للبحث في توافر الركن المعنوي أو أية نية خاصة 
  )1( .الحيازة المدنية

مسؤوال عن الغش بمجرد ضبط البضائع محل الناقل سواء الخاص أو العمومي فيعد 
الغش في مركبته بغض النظر عن كون البضاعة ملكا له أو لمستأجريه أو أنه يعلم بوجودها أو 
يجهل ذلك ، و ال يمكن للحائز التحلل من المسؤولية الجزائية إال بإثبات القوة القاهرة أو الخطأ 

  .اركهالذي ال يمكن تد

 فإن قيام قرينة المسؤولية عن الغش تعد إعتداء على حرية القاضي  ،و ترتيبا على ذلك
  .في اإلقتناع و مخالفة لقرينة البراءة الدستورية

و لقد سلم القضاء بمسؤولية الحائز في حالة ما إذا لم تكن هناك أدلة ضد الحائز و لم 
ذلك يكون المشرع قد جاء بقرينة مزدوجة تثبت مشاركته الشخصية في إرتكاب الجريمة ، و ب

  :إلسناد الجريمة للحائز

ثبات المساهمة في بحيث أن معاينة الحيازة تعفي من إ : قرينة اإلسناد المادي للجريمة - 1
 في الغش ال الشخصية إثبات مشاركة الحائز عبءو تبعا لذلك ف، جرم إرتكاب الفعل الم

  .لحائز الذي يتعين عليه إثبات عدم قيام الغشيقع على عاتق إدارة الجمارك بل على ا

لحيازة تنطوي بالضرورة على وجود ا أن مفاد ذلك:  قرينة اإلسناد المعنوي للجريمة - 2
  .خطأ جزائي إزاء الحائز

  . اإلحتياط و اإلهمالقوم هذه القرينة المزدوجة على عدمو ت

ذي تبنى عليه المسؤولية هذا وتجدر اإلشارة في هذا الصدد أن مفهوم الخطأ الشخصي ال
الجزائية الكاملة للمخالف لم يحددها المشرع و إنما إكتفى بإيراد صورة من صوره تتمثل في 
مساهمة الناقل العمومي أو أحد مستخدميه شخصيا في تصرفات مكنت الغير من التهرب كليا أو 

ي قانون الجمارك و عدم ورود تعريف دقيق للخطأ الشخصي فجزئيا من إلتزاماته الجمركية ، 
  .)2(م ما تركه المشرع للقاضي من سلطة تقديرية بعد ما جرده منها تجريدا شبه كلي يعتبر أه

و في هذا اإلتجاه نقضت المحكمة العليا قرارين قضيا على ناقل عمومي بعقوبة الحبس 
 .)3(دون إبراز الخطأ الشخصي الذي يكون قد إرتكبه 

  

  411السابق ص  المرجع –أحسن بوسقيعة / د) 1(

  426 المرجع السابق ص –أحسن بوسقيعة /أنظر د) 2(

أحسن بوسقيعة المرجع / غير مشورين د127872 ملف 30/12/1996 ، قرار 148261 ملف 12/05/1997 قرار 3ك ق.ج.غ) 3(
  .426السابق ص
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  :طا مهنيا ااألشخاص المسؤولون بحكم ممارستهم نش :ثانيا 

يز بين يلى أساس األنشطة المناطة بهم ، و يمكن التمتقوم مسؤولية بعض األشخاص ع
  .هؤالء األشخاص بحسب ممارستهم لنشاطهم بصفة دائمة أو عرضية

  :األشخاص المسؤولون بحكم نشاطهم الدائم  -1

 و قادة المراكب سفنة البن ق ج على مسؤولية الناقلون و هم ربا304تنص المادة 
لمعلومات غير الصحيحة التي تضبط في هو و اسالجوية ، و ذلك عن جميع أشكال ال

  .مقامهاالتصريحات الموجزة أو الوثائق التي تقوم 

 ق ج  التي 307كما يدخل في هذه الفئة الوكالء لدى الجمارك ، و ذلك وفقا للمادة 
تعتبرهم مسؤولون عن العمليات التي يقومون بها لدى الجمارك ، و يجب عن تسند إليهم 

و في هذا اإلطار جاء في ، فات التي تضبط في التصريحات الجمركية مسؤولية إرتكاب المخال
أنه يسأل الوكيل المعتمد لدى الجمارك عن المخالفات التي : " إحدى قرارات المحكمة العليا 

تضبط في التصريح لدى الجمارك الموقع من طرفه بصرف النظر عما إذا كان دوره إقتصر 
  .)1("ائق المسلمة له من طرف صاحب المصلحة ة في الوثرداعلى نقل المعلومات الو

  :سؤولون بحكم نشاطهم العرضي ماألشخاص ال -2

تقوم المسؤولية عن المخالفات التي تضبط في  : "  ق ج على أنه306تنص المادة 
  ".تصريح جمركي على موقع هذا التصريح

رة أن  ق ج يجيز لصاحب البضائع المستوردة أو المصد77لقد كان المشرع في المادة 
ذلك إلى وكيل معتمد لدى الجمارك أو أي شخص آخر ب  يعهديقوم بنفسه بالتصريح بها أو

  .يتصرف نيابة عنه

ها شخصيا لفإذا قام صاحب البضاعة بعملية التصريح ، فإن أية مخالفة تنشأ عنها يتحم
ة الجزائية عب يتحمل الت  بإعتباره فاعال أصليا ، أما إذا أوكلت مهمة التصريح إلى الغير فإنه

أو عدم صحة و بصفة عامة أية مخالفة ترد في محتوى التصريحات التي  سهو الناتجة عن أي
صحة المعلومات التي تلقاها من بيحررها ، و ال يمكنه دفع المسؤولية على أساس جهله 

قضائهم بعدم قيام الجريمة الجمركية في حق ب: " و هكذا قضت المحكمة العليا أنه . الموكل
على أساس أنه لم يكن على علم بمحتوى الصناديق ، صرح لدى الجمارك إلنعدام الدليل الم

 من قانون الجمارك ، 307 و 306المستوردة ، يكون قضاة المجلس قد خالفوا أحكام المادتين 
ألنه يعد مسؤوال بصفته مصرحا لدى الجمارك و هذا بغض النظر على علمه أو عدم علمه 

 .)2("محتوى الصناديقب
 
  

  95أحسن بوسقيعة التشريع الجمركي مدعم باالجتهاد القضائي ص / ، د17/03/1997 قرار مؤرخ في 141038 ملف 3ق. م.ج) 1(

  .95أحسن بوسقيعة التشريع الجمركي مدعم باإلجتهاد القضائي ص / ، د14/07/1996 قرار 132966 ، ملف رقم 3م ق.ج.غ) 2(
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عال أصليا أو شريكا أو مستفيدا من الغش بالرغم هذا فضال عن متابعة الموكل بصفته فا
   308 باإلضافة إلى ذلك تنص المادة  ،من عدم النص على ذلك صراحة في قانون الجمارك

ن عن عدم الوفاء بالتعهدات الموقعة ما لم لييعتبر الموكلون أو كفالئهم مسؤو: " ق ج على أنه 
  ."وا طعنا ضد الناقلين و الوكالءدميق

ختلف المسؤولية الجزائية للمتعهد عن مسؤولية المصرح لدى الجمارك ، فإذا و هكذا ت
رح لدى صلم يتم الوفاء بالتعهدات الموقعة ال تقع التبعة الجزائية عن هذا اإلخالل على عاتق الم

 غير أن مسؤولية المتعهد ال تحول دون رجوعه  ، المتعهد و الكفيليتحملهاالجمارك و إنما 
عد مخالفة يدم الوفاء الكلي أو الجزئي بالتعهدات الموقعة في السندات بكفالة على الموكل و ع

  )ب– 320د و – 319المادتان ( تختلف درجتها بحسب مدة التأخر في تنفيذ اإللتزامات 
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  الجمركيالدور التقديري للقاضي الجزائي في اإلثبات : 2المبحث 
  

لناظر في المنازعات الجمركية ال يكون كما سبقت اإلشارة إليه ، فإن القاضي الجزائي ا
في جميع األحوال مقيدا و ال يتمتع بسلطة في التقدير ، بل أنه يسترجع هذه السلطة سواء من 

منه المحضر الجمركي نفسه كوجود إعترافات أو تصريحات التي تعد شأنها شأن ضخالل ما يت
 يتوفر في المحضر دما الوسائل اإلثبات األخرى تخضع للسلطة التقديرية للقاضي أو عن

 سابقا أو في حالة اإلثبات مومأ إليها الشروط الق ج 1ف 254 وفقا للمادة الجمركي المحرر
  .عن طريق الوثائق و المستندات األجنبية و غيرها من وسائل اإلثبات األخرى

 و تبعا لذلك نتناول في المطلب األول الدور التقديري للقاضي الجزائي بالنسبة للمحاضر
 نتطرق إلى الدور التقديري للقاضي بالنسبة لوسائل في المطلب الثانيذات الحجية النسبية و 

 .اإلثبات األخرى

  المحاضر ذات الحجية النسبية  :1المطلب 

إن المحاضر الجمركية التي تحوز حجية نسبية وفقا لما جاء في الفقرة الثانية و الثالثة 
نة التي تتضمن إعترافات المخالف أو تصريحات  ق ج  هي محاضر المعاي254من المادة 

  .الشهود أو الغير ، إلى جانب المحاضر الجمركية المحررة من طرف عون واحد

  : سلطة القاضي في األخذ باإلعترافات و التصريحات الواردة في محاضر المعاينة  :1الفرع 

فيه بصحة هو قول صادر عن المتهم يقر : " عرف جانب من الفقه اإلعتراف بأنه 
  .)1( "أشدهاإرتكابه للوقائع المكونة للجريمة بعضها أو كلها و هو بذلك يعتبر أقوى األدلة و 

إليه و هو إقرار المتهم بكل أو بعض الوقائع المنسوبة  "و عرفته الحكمة العليا أنه 
 من قانون 213كغيره من أدلة اإلثبات موكول لتقدير قضاة الموضوع وفقا ألحكام المادة 

  )2(".اإلجراءات الجزائية 

  :قتناع القاضي الخضوع اإلعتراف : أوال 

تثبت صحة اإلعترافات و التصريحات "  ق ج الفقرة الثانية منها أنه 254تنص المادة 
 من قانون 213المسجلة في محاضر المعاينة ما لم يثبت العكس ، مع مراعاة أحكام المادة 

  "اإلجراءات الجزائية 

 ق إ ج  ترد اإلعتبار للسلطة 213مأ إليها أعاله بإحالتها إلى المادة إن المادة المو
و تبعا ، التقديرية للقاضي ، و تضفي نوعا من التلطيف على طرق اإلثبات في المواد الجمركية 

لذلك فإن المحاضر المتضمنة لإلعترافات أو التصريحات و لو تم تحريرها من قبل عونين أو 
ين لمعاينة المخالفات الجمركية ، فإنها ال تحوز الحجية المطلقة بل أكثر من األعوان المؤهل

 .تعتبر صحيحة إلى غاية إثبات عكسها
  

  .95 دار هومة ص 1، محاضرات في اإلثبات الجنائي الجزء ماروك نصر الدين /  د–) 1(
اللي اإلجتهاد القضائي الجزء األول بغدادي جي . 26 مجموعة قرارات غ م ج ص 2 من غ ج 1980 ديسمبر 02 قرار صادر يوم –) 2(
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و تجدر المالحظة أن المادة تشير إلى محاضر المعاينة دون محاضر الحجز مما يفيد إستيعاد  

  .هذه األخيرة من حكمها

 ق إ ج ، فإنه شأنه كشأن جميع عناصر 213و هكذا ، فإن اإلعتراف نزوال عند حكم المادة  
ألخرى يترك للسلطة التقديرية للقاضي ، فيجوز له األخذ بتراجع المتهم عن إعترافه اإلثبات ا

دلى به أثناء سماعه من طرف األعوان المؤهلين إلثبات المخالفة الجمركية حتى ولو لم أالذي 
 بالكتابة أو شهادة الشهود أو بتقديم وثائق يكون تاريخها األكيد سابقا ي بأي دليل عكسهيدحض

و هكذا و بإضافته ( التحقيق الذي قام به األعوان المحررون في مجال مراقبة السجالت لتاريخ 
 ق إ ج يكون المشرع 213 ق ج الفقرة التي تحيل إلى نص المادة 254/2إلى نص المادة 

الجزائري قد تخلى عن إشتراط الدليل العكسي عندما يتعلق األمر باإلعترافات و من ثم يمكن 
عتراف المتهم في المحضر الجمركي هو أساس اإلثبات أن يحكم بعدم قيام للقاضي إذا كان إ

المخالفة الجمركية سواء تمسك المتهم بإعترافه المسجل في المحضر الجمركي أو تراجع عنه ، 
  ق إ ج 379/2و ال يطلب من القاضي في هذا الخصوص إال تسبيب حكمه طبقا لنص المادة 

  )1(). ق ج تخضع إعتراف المتهم للسلطة التقديرية للقاضي213و ذلك إعتبارا إلى كون المادة 

أن " غير أنه من جهة أخرى ، فإن المحكمة العليا ذهبت مذهبا مغايرا بقضائها 
اإلعترافات الواردة في المحاضر الجمركية لها قوة اإلثبات إلى أن يثبت العكس ، لذلك ال يجوز 

وارد في المحضر الجمركي على أساس أن لهم لقضاة اإلستئناف إستبعاد إعتراف المتهم ال
 ق إ ج مخالفين بذلك أحكام المادة 213السلطة المطلقة في تقدير هذا اإلعتراف طبقا للمادة 

محاضر الجمارك تثبت صحة ما ورد فيها من " ق ج التي تنص صراحة على أن 254/2
  ".تصريحات و إعترافات ما لم يثبت العكس 

 ق ج 254مة العليا ، فإنه مناقض لما جاءت به المادة و رغم هذا الموقف للمحك
 ق إج و هذا سواء قبل أو بعد تعديل قانون الجمارك ، مما 213بإحالتها صراحة إلى المادة 

يعني أن إرادة المشرع هي إعطاء نوع من السلطة التقديرية للقاضي و جعل اإلعتراف الوارد 
  .اإلثبات يخضع تقديره لقاضي الموضوعفي المحاضر الجمركية شأنه شأن جميع عناصر 

كما قضي بأن مبدأ عدم تجزئة اإلعتراف ينطبق في المواد المدنية أما في المواد 
الجزائية فلقضاة الموضوع الحرية المطلقة في تقدير اإلعتراف ، بحيث يجوز لهم أن يأخذوا 

ليه يؤدي منطقيا     بجزء منه و يطرحوا الجزء األخر شريطة أن يكون الجزء الذي اطمأنوا إ
 ".و قانونيا إلى إدانة المتهم 

 على أن التصريحات كأقوال الشهود تكون صحيحة 254/2و إلى جانب اإلعترافات تنص المادة 
ما لم يثبت العكس ، و قد ترك المشرع للقاضي حرية تقدير الدليل العكسي و هي مسألة 

  . موضوعية ال تخضع لرقابة المحكمة العليا
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   :طرق إثبات العكس: ثانيا 

يجوز للمخالف دحض ما ورد في المحضر الجمركي من إعترافات أو تصريحات 
بإثبات العكس، غير أن المشرع لم يبين طريقة إثبات العكس ، مما يفهم منه أنه يحيلنا إلى 

 ق إ ج التي تحصر الدليل العكسي في الكتابة أو 216تطبيق القواعد العامة ال سيما المادة 
أن تصريحات الشاهد أمام القضاء " شهادة الشهود ، و في هذا اإلتجاه قضت المحكمة العليا 

المدعمة بفاتورتين محررتين حسب األشكال القانونية المتطابقتين معا للتصريح لدى إدارة 
 محضر سماع الشاهد أمام أعوان  تصلح دليال عكسيا لما ورد من تصريحات فيالضرائب
  .الجمارك

أما إذا تراجع المتهم عن إعترافه بدون أن يقدم الدليل العكسي على النحو المبين في 
فاألصل أن ال يؤخذ بتراجعه وفقا ألحكام ،  ق إ ج أي بالكتابة أو شهادة الشهود 216المادة 
ان ال يصلح دليال عكسيا  في هذا اإلتجاه قضي بأن مجرد النكرج و ق 2 ف 254المادة 

 ق إ ج يجوز 213 ، غير أنه و بفضل أحكام المادة )1( لدحض ما نقله المحضر الجمركي
للقاضي األخذ بتراجع المتهم عن إعترافه المسجل في المحضر الجمركي الموقع من طرفه حتى 

  .و لو لم يقدم دليل عكسي

ذا القلب لعبء اإلثبات من هذا و يقع عبء اإلثبات على عاتق المخالف ، و يعتبر ه
إحدى مميزات القانون الجمركي الذي ال يؤخذ بمبدأ قرينة البراءة المكرسة دستوريا و في 

  .المواثيق الدولية

   سلطة القاضي في األخذ بالمحاضر المحررة من طرف عون واحد  :2الفرع 

 إن المحاضر الجمركية المحررة من طرف عون واحد تحوز حجية نسبية ، بحيث
تكون صحيحة إلى أن يثبت عكسها ، و في حالة إثبات العكس فإن القاضي تكون له كامل 
السلطة في تقدير الدليل العكسي المقدم أمامه بناءا على المناقشات الشفوية التي دارت في 

  .الجلسة

   :فيما يخص صفة العون المحرر للمحضر الجمركي: أوال 

 األول من الفصل األول و يتعلق األمر و لقد سبقت اإلشارة إلى ذلك في المبحث
  . ق ج241باألعوان المؤهلين لمعاينة المخالفات الجمركية الواردة في المادة 

  :فيما يخص مضمون المحضر : ثانيا 

و يتعلق األمر بالمحاضر التي تثبت معاينات مادية ، و قد سبقت اإلشارة إلى المقصود 
ن المالحظة المباشرة لألعوان المؤهلين إلثبات بالمعاينات المادية و هي تلك الناتجة ع

  )2(.المخالفات الجمركية و ذلك بإستعمال حواسهم دون اللجوء إلى الخبرة الفنية 
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  طرق اإلثبات األخرى  : 2المطلب  

ل الجمركي ، و إنما تركه حرا و بأية وسيلة لم يحصر المشرع وسائل اإلثبات في المجا
تتطرق من عليه بوتية دون البعض األخر ، و ثضفى على بعض منها قوة أكانت رغم أنه 

باإلضافة إلى تحول ،  ق ج 258خالل هذا المطلب إلى طرق اإلثبات العامة وفقا للمادة 
  .ي في تأسيس حكمهالمحضر في حالة بطالنه إلى وسيلة إثبات عادية يستأنس بها القاض

   سلطة القاضي التقديرية في إطار وسائل اإلثبات العامة  :1الفرع 

في غياب المحاضر الجمركية المحررة وفقا لإلجراءات المنصوص عليها في قانون 
 258 تنص المادة  ،الجمارك إثر عمليات المعاينة و الحجز و عمليات الفحص و مراقبة الوثائق

 و كذلك بناءا على  ، الجمركية بكل وسيلة من وسائل اإلثباتق ج على إثبات الجريمة
المعلومات و الشهادات الصادرة عن سلطات البلدان األجنبية في إطار إتفاقيات التعاون 

 أحكام قانون اإلجراءات ءو هي بذلك تعطي للقاضي سلطة تقديرية واسعة على ضو، المشترك 
  . منه238 إلى 212الجزائية ال سيما المواد 

  اإلثبات بجميع الطرق القانونية : أوال 

 ق ج يمكن إثبات المخالفات الجمركية بكل وسيلة من وسائل اإلثبات، 258تطبيقا للمادة 
هذا على وجه الخصوص إذا قام أعوان الجمارك بإجراء تحقيق و لم يكتشفوا إثره و يحدث 

     ألحكام قانون الجمارك بضائع محل غش و لم يباشروا أو يجروا أي حجز أو معاينة طبقا 
و اكتفى المحضر بنقل تصريحات األشخاص أو إذا عاين ضباط و أعوان الشرطة القضائية 
جرائم جمركية إثر تحقيق إبتدائي أجروه وفقا لقانون اإلجراءات الجزائية ، أو إذا عاين األعوان 

حقيقات اإلقتصادية أو  ق ج مخالفات جمركية إثر الت1-241 المشار إليهم في المادة اآلخرون
  .الجبائية أو األمنية التي يجرونها وفقا للقوانين الخاصة التي تحكمهم

إن عدم مراعاة اإلجراءات المنصوص : " لقد جاء في إحدى قرارات المحكمة العليا 
 ق ج ال يعدم المخالفة و إنما يفقد 252 و 250 إلى 244 ، 242 ، 241عليها في المواد 
 إثبات المخالفات الجمركية قثباتية فحسب ، فيصبح بذلك طريقا عاديا من طرالمحضر قوته اإل

 ق ج التي تجيز اإلثبات بجميع الطرق القانونية حتى و إن لم يتم أي 258وفقا ألحكام المادة 
ستدالل غير ملزم للقاضي الذي يتعين احجز ، و من ثم فال يعدو المحضر أن يكون إال مجرد 

نطالقا من المحضر الذي أصبح مجرد إستدالل و يبت فيها تبعا اعوى عليه أن يفصل في الد
  .)1( للمناقشة التي تدور في الجلسة

ن بطالن الحجز ال يحول دون أخذ القضاة بجميع ا: " كما قضت من جهة أخرى  
عناصر اإلثبات األخرى المستقلة عنه و المؤيدة إلى النتيجة التي أسفر عنها المحضر ، و من 

ناصر إعتراف المتهمين بحيازتهما غير الشرعية للبضاعة محل الغش، و ذلك عمال هذه الع
  .)2(خالفات الجمركية بجميع الطرق القانونيةم ق ج التي تسمح بإثبات ال258بمقتضيات المادة 

التشريع أحسن بوسقيعة ، /  د27/01/1997 قرار 138047 ، ملف 3/12/1995 قرار 127457 و ملف 127452 ملف 3 ج م ق-)1(
  .78الجمركي مدعم باإلجتهاد القضائي ص 
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 ق ج يعود اإلحتكام بشأن عبء اإلثبات و تقدير وسيلة 258و هكذا فعلى ضوء المادة 
ات على عاتق سلطة اإلتهام ، و يصدر اإلثبات إلى قواعد القانون العام ، بحيث يكون اإلثب

  القاضي حكمه تبعا إلقتناعه الخاص و ذلك بناءا على األدلة المقدمة له في معرض المرافعات 
  . ق إ ج212و التي حصلت المناقشة فيها حضوريا وفقا ألحكام المادة 

  بية اإلثبات بواسطة المعلومات و الوثائق الصادرة عن سلطات البلدان األجن: ثانيا 

ت الجريمة الجمركية إلى الشهادات          اإلحتكام بشأن إثبا2ف 258تجيز المادة 
الجهات الرسمية : و المعلومات التي تقدمها سلطات البلدان األجنبية و المقصود بها هي 

  .كمصالح الجمارك و الشرطة و المصالح التابعة لوزارات الخارجية و العدل و الداخلية 

ن إدارة الجمارك قدمت و ثائق صادرة عن أ:" إلتجاه قضت المحكمة العليا و في هذا ا
 كما هو 1995 ليس في سنة  و1981السلطات الهولندية تثبت أن السيارة وضعت للسير سنة 

حيث أن المجلس قدر بسيادة األفعال و تبنى نتائج الوثيقة الصادرة عن السلطات . مصرح به 
  .)1(" مهندس المناجم لرة الغير واضحة الهولندية مستبعدا بذلك الخب
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  سلطة القاضي التقديرية في حالة بطالن المحضر الجمركي : 2الفرع 

 عندما تتخلف أحد الشروط الجوهرية لصحة المحضر الجمركي يترتب عليه البطالن، 
  . في األخذ به أو إستبعادهتهالثبوتية و بالنتيجة يسترجع القاضي سلطبعا لذلك قوته تو يفقد 

  أسباب البطالن : أوال 

يجب أن تراعى اإلجراءات المنصوص عليها في المادتين :" ق ج 255تنص المادة 
  ." من هذا القانون و ذلك تحت طائلة البطالن 250 إلى 244 و في المواد من 242 و 241

و ال يمكن أن تقبل المحاكم أشكاال أخرى من البطالن ضد " و تضيف نفس المادة 
  ".المحاضر الجمركية إال تلك الناتجة عن عدم مراعاة هذه اإلجراءات 

  :و على العموم تتمثل أسباب بطالن المحضر في 

  :عدم إختصاص محرر المحضر -أ

 241إن المحضر الجمركي إذا لم يكن محرر من طرف األعوان المؤهلين وفقا للمادة 
القضائية و ضباط الشرطة ، أعوان الجمارك دون تحديد : ق ج ، فإنه يعد باطال ، و هم 

أعوانها المنصوص عليهم في قانون اإلجراءات الجزائية ، أعوان مصلحة الضرائب و أعوان 
 الوطنية لحراس الشواطئ و كذا األعوان المكلفين بالتحريات اإلقتصادية و المنافسة المصلحة 
  .ار و الجودة و قمع الغشو األسع

   :عدم مراعاة الشكليات المتعلقة بتحرير المحضر -ب

إن قانون الجمارك يميز بين الشكليات الواجب مراعاتها في محضر الحجز و تلك 
  .المتعلقة بمحضر المعاينة

  :فيما يخص محضر الحجز - 1
 تتعلق  ق ج ، و242 يبطل المحضر عندما ال يتضمن البيانات الواردة في المادة 

بوجهة األشياء و الوثائق و وسائل النقل المحجوزة التي يجب أن توجه إلى أقرب  مكتب أو 
مركز للجمارك من مكان الحجز لتودع فيه و كذا بموعد و مكان تحرير المحضر الذي يجب أن 

  .را إما في مكان إثبات المخالفة أو في مكان إيداع البضائع فويحرر 

 تتعلق بتاريخ و ساعة و مكان الحجز و سببه و التصريح به  و245خرق أحكام المادة  -
        للمخالف و أسماء و ألقاب وصفات و عناوين الحاجزين و القابض المكلف بالمتابعة 
  و وصف األشياء المحجوزة و دعوة المخالف لحضور هذا الوصف و مكان تحرير المحضر 

  .و ساعة ختمه

جوب اإلشارة في محضر الحجز إلى عرض على  و تتعلق بو246خرق أحكام المادة  -
المخالف رفع اليد عن وسائل النقل المحجوزة قبل إختتام المحضر سواء كانت قابلة 
للمصادرة أو محجوزة كضمان لتسديد مبلغ الغرامات الجمركية المستحقة و بيان جوابه عن 

 .العرض
لى المخالفين و دعوتهم إلى ع المتعلقة بوجوب اإلشارة إلى قراءته 247خرق أحكام المادة  -

توقيعه و تسليمهم نسخة منه إذا كانوا حاضرين ، أما إذا كانوا غائبين وجبت اإلشارة إلى 
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ذلك و تعليق نسخة منه خالل األربعة والعشرين ساعة على الباب الخارجي للمكتب أو 
 .المركز الجمركي أو عندما ال يوجد مكتب جمركي في مكان تحريره

          و تتعلق بمصير المحجوزات عندما يتم الحجز في المنازل248مادة خرق أحكام ال -
 .و بمضمون المحضر

ق ج و يتعلق األمر بعمليات تفريغ البضائع التي تعذر تفريغها حاال،  249خرق أحكام المادة  -
لها إلى فيجب أن يتضمن المحضر عدد الطرود بأنواعها و عالماتها و أوقاتها و عند وصو

 الوصف المفصل للبضائع بحضور المتهم أو بعد أمره لجمارك يجب أن يجرىمكتب ا
 . كما يجب أن تسلم له نسخة من المحضر عن كل عملية،بالحضور

 و يتعلق األمر بالحجز خارج النطاق الجمركي الذي يجوز إجراؤه 250خرق أحكام المادة  -
    فاجئ لبضائع محل غش ق ج و إكتشاف م226في حاالت التلبس و مخالفة أحكام المادة 

  .و المالحقة على مرأى العين

   :فيما يخص محضر المعاينة - 2

و يتعلق األمر باإلشارة إلى ألقاب األعوان المحررون أسماؤهم و صفاتهم و إقامتهم 
اإلدارية ، تاريخ و مكان التحريات التي تم القيام بها ، طبيعة المعاينات التي تمت و المعلومات 

إما بعد مراقبة الوثائق أو بعد سماع األشخاص ، الحجز المحتمل للوثائق مع المتحصل عليها 
، و تالوة  لألحكام التشريعية أو التنظيمية التي تم خرقها و النصوص التي تقمعهااإلشارة

المحضر على المخالفين و عرضه عليهم للتوقيع و اإلشارة إذا تغيبوا إلى تعليقه على الباب 
  .لمركز الجمركي المختصالخارجي للمكتب أو ا

 ق ج ليست من النظام العام ، فليس 255إن حاالت البطالن المقررة في نص المادة 
 من يهمه األمر أن يثيرها قبل أي دفاع ىلقضاة الموضوع إثارتها من تلقاء أنفسهم بل يتعين عل

  .في الموضوع

رجة و من ثم كما أنه من جهة أخرى يجب إثارة الدفع بالبطالن أمام محكمة أول د
  .يرفض الطلب إذا أثير ألول مرة أمام المجلس أو أمام المحكمة العليا

  . في الدعوى األصلية بالنظر في طلب البطالنتو تختص المحكمة التي تب

  اآلثار المترتبة على بطالن المحضر: ثانيا 

ليه، إن البطالن قد يكون مطلقا كأن يمس شكلية جوهرية في المحضر الذي تم التوقيع ع
أو يكون نسبيا بحيث يكون مؤسسا على شكلية يمكن فصلها عن باقي ما تضمنه المحضر كعدم 

 اإلجراء الذي جاء إلى ينحصر أثره أنبيان رفع اليد عن وسائل النقل ، و يترتب على ذلك 
  . للشكلية التي لم تراعى دون أن تطول المحضر برمتهامخالف

ن المحضر يفقده قوته الثبوتية فيصبح بذلك طريقا أن بطال" و لقد قضت المحكمة العليا 
 ق ج ومن ثم ال يعدو أن يكون إال مجرد إستدالل غير 258من الطرق القانونية وفقا للمادة 

  )1(.".ملزم للقاضي

  .78 المرجع السابق ص –أحسن بوسقيعة /  غير منشور د03/12/1995 قرار مؤرخ في 127457 ملف 3 غ ج م ف-)1(
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  في تقدير الجزاءات الجزائيدور القاضي :ني الفصل الثا

  

تتدرج سلطة القاضي في مجال تقدير الجزاءات بين العدم و اإلطالق ، ففي الغرامات 
ذات الطبيعة الجبائية ، فإن ال يجوز للقاضي التخفيض منها أو وقف تنفيذها ، فهي إما محددة 

مرتبطة بقيمة البضاعة المصادرة أو قانونا بصفة ثابتة كما هو الحال في المخالفات أوانها 
  .وسيلة النقل

 ف ب فقد منح 281كما أنه من من جهة أخرى إثر تعديل قانون الجمارك في المادة 
  .المشرع سلطة للقضاة لإلعفاء من مصادرة وسيلة النقل بشروط

سالبة للحرية فلم يخرج التشريع الجمركي عن القواعد العامة أما في الجزاءات ال
  .المتعلقة سواء بتحقيق العقوبة أو تشديدها أو وقف تنفيذها

و بناءا عليه نتناول تباعا دور القاضي الجزاءات في تقدير الجزاءات المالية ثم 
  .الجزاءات السالبة للحرية و التكميلية
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 الجزاءات المالية  :1المبحث 

 
نتطرق من خالل هذا المبحث إلى المبادئ التي تحكم دور القاضي في مجال عدم  

  .جواز التخفيض للغرامة الجمركية و دور القاضي في مجال اإلعفاء من المصادرة
  

  الغرامة الجمركية  :1لمطلب ا

إن الغرامة الجمركية ذات طبيعة جبائية محضة ، تحصل لصالح الخزينة العامة نظرا 
حق بها من جراء اإلفالت أو محاولة اإلفالت من دفع الحقوق و الرسوم المستحقة، للضرر الال

 1998 ق ج قبل و بعد تعديل قانون الجمارك بموجب قانون 281و لهذا الغرض جاءت المادة 
لتفرض على القضاة عدم جواز التخفيض من الغرامات الجمركية ، و رغم ذلك فإنه ال يزال 

  . ج الوجه الذي تستند إليه إدارة الجمارك في أغلب طعونها ق281خرق أحكام المادة 

هذا ، و يعتمد في تحديد الغرامة الجمركية في مادة الجنح على قيمة البضائع محل 
الغش و البضائع التي تخفي الغش و وسائل النقل بحسب الجنحة المرتكبة ، أما في مجال 

  . ا  و ال يطرح إشكاال في حسابهاالمخالفات فإن قيمة الغرامة الجمركية محددة قانون

     و بناءا على ما سبق نتناول تباعا مبدأ عدم جواز التخفيض من الغرامة الجمركية 
  .و أسس إحتسابها

   مبدأ عدم جواز التخفيض من الغرامة الجمركية  :1الفرع 

ي هذا الفرع إلى تحديد الغرامة الجمركية في المخالفات و الجنح و موقف نتطرق ف
  .قضاء من سلطة القاضي في تقدير الغرامة الجمركيةال

  .تحديد الغرامة في المخالفات و الجنح الجمركية :أوال 

إن الغرامة الجبائية محددة قانونا و بصفة ثابتة في مواد المخالفات أما في الجنح 
  .فتختلف قيمتها بحسب قيمة البضاعة محل الغش و البضاعة التي تخفي الغش و وسيلة النقل

  : تحديد الغرامة الجمركية في المخالفات -)أ

  دينار) 5000( بغرامة قدرها خمسة أالف عليهاو يعاقب :  مخالفات الدرجة األولى - )1

يعاقب عليها بغرامة تساوي ضعف مبلغ الحقوق و الرسوم :  مخالفات الدرجة الثانية - )2
  . عنهاىالمتملص منها أو المتغاض

  .ال يعاقب عليها بالغرامة و إنما بمصادرة البضائع المتنازع فيها: ة  مخالفات الدرجة الثالث- )3

يعاقب عليها بغرامة مالية قدرها خمسة آالف دينار باإلضافة :  مخالفات الدرجة الرابعة - )4
  .إلى مصادرة البضائع محل الغش أو بدفع قيمتها

) 10.000(شرة آالف يعاقب عليها بغرامة مالية قدرها ع:  مخالفات الدرجة الخامسة - )5
  .دينار
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  : تحديد الغرامة الجمركية في الجنح -)ب

يعاقب عليها بغرامة مالية تساوي قيمة البضائع المصادرة : من الدرجة األولى  الجنح - )1
      إلى شهرينباإلضافة إلى مصادرة البضائع محل الغش و التي تخفي الغش و الحبس من 

  . أشهر6

قيمة البضائع ) 02(يعاقب عليها بغرامة مالية تساوي مرتين : ثانية  الجنح من الدرجة ال- )2
المصادرة ، باإلضافة إلى مصادرة البضائع محل الغش و البضائع التي تخفي الغش و الحبس 

  .شهرا) 12(أشهر إلى إثنى عشر ) 06(من ستة 

 مرات قيمة )03(يعاقب عليها بغرامة مالية تساوي ثالثة :  الجنح من الدرجة الثالثة - )3
. خفي الغش  باإلضافة إلى مصادرة البضائع محل الغش و البضائع التي تالبضائع المصادرة ،

  .شهرا ) 24(شهرا إلى أربعة و عشرين ) 12( إثنى عشر منو الحبس 

مرات القيمة ) 4(يعاقب عليها بغرامة مالية تساوي أربع :  الجنح من الدرجة الرابعة - )4
 باإلضافة إلى مصادرة البضائع محل الغش و  ،ادرة و وسائل النقلالمدمجة للبضائع المص

  .)1(شهرا ) 60(شهرا إلى ستين ) 24(وسائل النقل و الحبس من أربعة و عشرين 

  موقف القضاء من سلطة القاضي في تقدير الغرامة الجمركية  :ثانيا 

  :لقد إستقر قضاء المحكمة العليا على المبادئ التالية 

إن إدارة الجمارك هي الجهة المختصة بتقدير قيمة البضائع المتخذة كأساس  " :ل المبدأ األو
إلحتساب الغرامة الجمركية و يكون القاضي ملزم باألخذ بطلبات إدارة الجمارك بخصوص 

  .)2("  يطعن المتهم في قيمة البضائع ما لمالغرامة الجمركية 

 ىحدإ  في حيث قضت ،العلياو في هذا اإلتجاه صدرت قرارات عديدة عن المحكمة 
أن الطاعنين راحوا يناقشون في تقويم البضاعة محل الغش التي تدخل ضمن " قراراتها 

عوا طعن رف ق ج ، في حين كان عليهم أن ي98إختصاص إدارة الجمارك و فق أحكام المادة 
لوا سوى الحكم في وقته أمام لجنة القائمة و التعريفة الجمركية و بذلك فإن قضاة المجلس لم يفع

دم ـبطلبات إدارة الجمارك المؤسسة طبقا للمحضر المقدم أمامهم الذي لم يطعن فيه بع
  )3(." الصحة

 حق المتهم في اإلعترض على القيمة ، و في هذه الحالة يكون للقاضي سلطة :المبدأ الثاني 
ذلك أن يلجأ إلى لتحقق من القيمة الواجب اإلستناد إليها في حساب الغرامة و له في لمطلقة 

مه ألول الخبرة ، و يجب أن يقدم اإلعتراض على القيمة أمام قاضي الموضوع ، فال يجوز تقدي
حيث و إن كانت حقا إدارة : " و في هذا اإلتجاه قضت المحكمة العليا  .مرة أمام المحكمة العليا

وردة قصد تحديد الحقة على البضائع المست مراجعةالجمارك مؤهلة تشريعا و تنظيما بإجراء 
و غير ملزمة كذلك ،  األخر و يصرح به لديها فقيمتها الحقيقية عكس ما تظهره وثائق الطر
  ة ـ ملزمر األخر من أثمان وقيمة ، و لكنها تصيفباألخذ بما تضمنته مستندات و وثائق الطر

). 07-79(المعدل و المتمم للقانون ) 10- 98(ن رقم  نظرا لعدم إتساع المقام لتفصيل هذه المخالفات و الجنح أنظر بشأنها القانو-)1(
  ). فيما يخص الجنح328-325المواد من (و ).  فيما يخص المخالفات323-319(المتضمن قانون الجمارك المواد من 

  .51 مجلة الجمارك ص 12/07/1988 قرار مؤرخ في 52141 ملف 2غ ج -)2(
مصنف اإلجتهاد القضائي في المنازعات الجمركية المصنف  . 06/02/2001 قرار مؤرخ في 232790 ملف رقم 3غ ج م ق -)3(

  47ص .2003الرابع طبعة 
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 األخر ، أو خالف ما تظهره وثائقه من تبيان عناصر فلطراعند إثبات عكس قيمة ما يدعيه 
 إثبات العكس أي عناصر التقييم الحقيقي التي إستندت عليها كمعايير تقييمية لتحديد القيمة الفعلية

ها حيال فللبضائع مع توضيح مرجعيات تلك العناصر حتى تبرر صحة و سالمة و قانونية تصر
المراجعة العكسية ، أما اإلكتفاء بإجراء مراجعة الحقة للقيمة مخالفة لما إدعاه و صرح به 
الطرف األخر دون تبيان العناصر المستعملة لتقدير القيمة الحقيقية للبضائع ال يعطي وحده 

  .)1(" هاف القانوني لصحة و سالمة تصرالطابع

في حالة ما إذا نازع المتهم في قيمة البضاعة الواجب اإلستناد إليها في حساب : المبدأ الثالث 
الغرامة و طلب إجراء خبرة لتحديد قيمتها ، فللقاضي أن يلجأ إلى الخبرة غير أنه غير ملزم 

ليه بيان األسباب التي دعته إلى الرفض و إال باإلستجابة إلى الطلب ، و في هذه الحالة يتعين ع
  )2(.كان حكمه معيبا بالقصور

أن الخبرة هي طريق أو وسيلة اإلثبات التي "و في هذا اإلتجاه قررت المحكمة العليا 
نص عليها القانون وحدد قيمتها اإلثباتية و ترك للقاضي حرية تقدير هذا الدليل و األخذ به أو 

  )3(." رفضه مع تعليل لموقفه

 أن القضاة غير ملزمين ببيان أسس تقدير الغرامة الجمركية ، و لهم اإلستناد إلى :المبدأ الرابع 
تقديرات إدارة الجمارك وحدها عند إحتساب الغرامة و دون أن يكونوا ملزمين بتبرير ذلك ، 

 يشر غير أنه صدرت قرارات الحقة ذهبت مذهبا مغايرا إذ قضت بنقض قرار قضائي لكونه لم
  .في أسبابه إلى قيمة البضائع التي على أساسها حددت الغرامة الجمركية

و تجدر اإلشارة في هذا الصدد أن القاضي الفرنسي مقارنة مع القاضي الجزائري يتمتع بسلطة 
أوسع في تقدير الغرامة الجمركية لعدم ربط المشرع الفرنسي مبلغ الغرامة الجمركية بالقيمة 

ث إستقرت محكمة النقض الفرنسية على منح القضاة سلطة مطلقة في تحديد لدى الجمارك ، حي
قيمة البضاعة محل الغش المتخدة كأساس إلحتساب الغرامة الجمركية و الغرامة البديلة 

المؤرخ في ) 1453-77(للمصادرة ، هذا باإلضافة إلى أنه منذ صدور القانون رقم 
رك الفرنسي صار من الجائز تطبيق الظروف  المعدل و المتمم لقانون الجما29/12/1977

المخففة في مجال الغرامات الجمركية ، حيث تم إستبدال الغرامات المحددة تحديدا دقيقا و بصفة 
 في فقرتيها ج   369قانونية بغرامات نسبية تتراوح بين حدين أدنى و أقصى و أجازت المادة 

  .دنى للجزاء المقرر قانوناو د للقاضي تخفيض مبلغ الغرامة إلى ثلث الحد األ

  

  

  

  

  

  
  11 المصنف السالف الذكر ص15/09/1999 قرار مؤرخ في 201600 ملف رقم 3غ ج ق -)1(
  .320أحسن بوسقيعة ، المرجع السابق ص/ أنظر د-)2(
 الجزء -صعدد خا-  اإلجتهاد القضائي لغرفة الجنح والمخالفات 2001 /23/04 قرار مؤرخ في 291754 ملف رقم 3 غ ج م ف -)3(

.2001 قسم الوثائق بالمحكمة العليا سنة 2
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  :أسس إحتساب الغرامة الجمركية   :2الفرع 

 ق ج  فإن القيمة الواجب أخذها في اإلعتبار لحساب العقوبات 337بالرجوع إلى المادة 
 من هذا القانون مزيدة بالحقوق و الرسوم الواجب 16هي القيمة المنصوص عليها في المادة 

 ما لم ينص على ما يخالف ذلك ، و عندما يتعذر تحديد مبلغ الحقوق و الرسوم المستحقة أداؤها
فعال أو القيمة الحقيقية للبضائع المتنازع فيها تتم تصفية الغرامات على أساس تعريفة القانون 
العام المطبقة على الصنف من البضائع من النوع الواحد الذي يخضع ألعلى رسم ، و هذا 

  . القيمة المذكورة في اإلحصائية الجمركية األخيرةحسب معدل

  . ق ج نتطرق إليهما تباعا337 ق ج إستثنائين على المادة 338و لقد أوردت المادة 

  . ق ج 337القاعدة المنصوص عليها في المادة  :أوال 

 لم يعد هناك مفهوم عام للقيمة لدى 1994 لسنة   GATT إتفاقية القات ظلفي 
المؤسسة على لطريقة لاألفضلية يم ، بحيث تكون ونما هناك خمس طرق للتق ، و إالجمارك

و في حالة إستحالة تحديد القيمة بواسطة هذه . 1 مكرر16القيمة التعاقدية المحددة في المادة 
" الطرق ، فإنه يمكن إحتسابها بناءا على طرق معقولة  تكون مالئمة مع المبادئ العامة إلتفاق 

  " .القاط

   : تحديد قيمة البضاعة على أساس القيمة التعاقديةعناصر  - 1

ة تطبيقا دد المستوردة و المحئع أن القيمة لدى الجمارك للبضا1 مكرر 16تنص المادة 
لهذه المادة ، هي القيمة التعاقدية ، أي السعر المدفوع فعال أو المستحق عن بيع البضائع 

يجوز إضافة أي عنصر إلى الثمن المدفوع و ال ، للتصدير إتجاه اإلقليم الجمركي الجزائري 
فعال أو المستحق عند تحديد القيمة لدى الجمارك بإستثناء العناصر المنصوص عليها في هذه 
المادة ، و من جهة أخرى ال تضاف إلى قيمة البضاعة عموالت الشراء و المصاريف المتعلقة 

  )1(. البضائع المستوردة إلى الجزائرجتانبحق إعادة إ

        السمسرةوالت و مصاريف متدخل في السعر المدفوع فعال عن البضائع العحيث 
شرط أن يتحملها المشترى و ب و ذلك  ،و تكلفة الحاويات و التغليف بما فيها اليد العاملة والمواد

  .أال تكون مدرجة في السعر المستحق عن البضائع

حاصل بين البائع و المشتري حول ال يتضمن اإلتفاق الأيشترط لتطبيق القيمة التعاقدية 
ا بإستثناء القيود القانونية أو هستعماله لاسعر البضاعة قيودا على تنازل البائع عن البضائع أو 

ذات المدى الجغرافي أو التي تؤثر تأثيرا كبيرا على قيمة البضائع ، أو أن يكون السعر أو البيع 
 .يمهايجري تقيلنسبة للبضائع التي  ال يمكن تحديد قيمتها باخدماتمقيدان بشروط أو 

و ال يستحق البائع أي جزء من حصيلة إعادة البيع أو التنازل عن البضائع أو إستعمالها 
في مرحلة تالية من جانب المشتري بشكل مباشر أو غير مباشر ما لم يكن من الممكن إجراء 

    يكون المشتري  ال أنباإلضافة إلى ذلك يجب.  أدناه 6 مكرر 16تعديل مناسب وفق المادة 
  أن يكون أحدهما من مديري أو مجلس إدارة مؤسسة الشخص األخر أو أنكو البائع مترابطين 

  

  

  . التي تحدد قائمة العناصر التي تضاف إلى السعر المدفوع فعال أو المستحق عن البضائع المستوردة6 مكرر 16أنظر المادة  -)1(
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 أحدهم هو الوكيل  أنسبببيعتبر من تربطهم عالقة عمل  أحدهما يراقب األخر، غير أنه ال 
 عليهم أحد انطبقتالوحيد أو صاحب اإلمتياز أو الموزع الوحيد لألخر مرتبطين  إال إذا 

  . ق ج16 المعايير المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 

  :طرق التقويم األخرى  - 2

 2 مكرر 16لى القيمة التعاقدية ، فإن المواد إذا تعذر تحديد القيمة لدى الجمارك بناءا ع
 تحيل إلى طرق أخرى 3 مكرر الفقرة 16 ، 5 مكرر 16 و 4 مكرر 16 و 3 مكرر 16و 

للتقويم سواء بالرجوع إلى القيمة التعاقدية لبضائع مطابقة ، و يقصد بها البضائع المنتجة في 
        لخصائص الطبيعية والنوعية نفس البلد و التي تتطابق في كل النواحي ، بما في ذلك ا

  .و السمعة

إختالف طفيفة ، كما ن تميزت بإو تعتبر البضائع الموافقة من نواحي أخرى مطابقة و 
أنه يمكن اإللتجاء إلى التقييم على أساس القيمة التعاقدية لبضائع مماثلة ، و هي البضائع التي 

  .هاي نفس وقت تصدير البضائع التي يجري تقييمت فصدر

و يمكن تقييم البضاعة بناءا على اإلقتطاع باإلعتماد على بعض العناصر للوصول إلى 
ألعباء العامة المرتبطة ببيع اقيمة مقبولة لدى الجمارك كالعموالت التي يتفق على دفعها و 

   البضائع المستوردة في الجزائر من نفس الطبيعة أو النوع و أعباء النقل و التأمين الجارية ،
  . الحقوق و الرسوم الواجب أداؤها في الجزائر الناتجة عن إستيراد البضائعو

هذا باإلضافة إلى التقويم بناءا على القيمة المحسوبة و المتمثل في جمع مختلف 
كن تحديد القيمة لدى مو إذا لم ي، لتقويم االعناصر التي تدخل في تحديد سعر بيع البضاعة محل 

 16 ، 4 مكرر 16 ، 3 مكرر 16 ، 2 مكرر 16 و 1 مكرر 16واد حكام المأالجمارك بتطبيق 
حدد  هذه القيمة بطرق معقولة تكون مالئمة مع المبادئ و األحكام العامة ال سيما ت ، 5مكرر 
من اإلتفاق العام للتعريفات الجمركية و التجارة و على أساس المعلومات المتوفرة في  7المادة 
  .الجزائر

 ق ج أمام لجنة وطنية للطعن التي يترأسها 13قيمة وفقا للمادة و يمكن الطعن في ال
قاض بمساعدة كاتب ضبط ، ممثل منتخب عن الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة و ممثل 

  .عن الوزارة المكلفة بالصناعة عضوا

أنه عندما يتعذر :  ق ج ، فإنها تنص 337و بالرجوع إلى الفقرة الثانية من المادة 
بلغ الحقوق و الرسوم المستحقة فعال أو القيمة الحقيقية للبضائع المتنازع عليها ، تتم تحديد م

تصفية الغرامات على أساس تعريفة القانون العام المطبقة على الصنف من البضائع من النوع 
 رسم ، و هذا حسب معدل القيمة المذكورة في اإلحصائية ألعلىالواحد ، الذي يخضع 

أنه من أجل تحديد الغرامة : " و في هذا اإلطار قضت المحكمة العليا .  الجمركية األخيرة
 معدل القيمة المذكورة في اإلحصائية  حسبالجمركية يتعين إحتساب قيمة السيارة محل الغش

  )1(".األخيرة للسيارات من نفس النوع 

  
 سنة أول 404 تنصب على سيارة من نوع بيجو 1990ائع الدعوى في أن أعوان الجمارك عاينوا مخالفة في مطلع سنة وقتتمثل  -)1(

 هي آخر سيارة من هذا الصنف مذكورة في اإلحصائية 1983 لسنة 504 و نظرا إلى كون السيارة من نوع بيجو 1962إستعمال 
.األخيرة قضت المحكمة العليا بوجوب إتخاذ هذه القيمة أساسا إلحتساب الغرامة الجمركيةالجمركية 
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حساب الغرامة الجمركية عندما تكون البضاعة منتوجة محليا فيجب بلق أما فيما يتع
التمييز بين ما إذا كانت معاينة البضاعة عند التصدير أو عند عرضها لإلستهالك المحلي ، فأما 

 للمصدر وق الداخلية و تسلم مقابلها سند إبراء معفاة من الرسوم و الحقتكونففي الحالة األولى 
نية فيعتمد في حساب الغرامة الجمركية على قيمة البضاعة حسب سعرها في  في الحالة الثاو

 .السوق الداخلية
  : ق ج 337اإلستثناءات الواردة على المادة : ثانيا 

   : ق ج على إستثنائين لحساب الغرامة الجمركية338لقد نصت المادة 

لغش كانت موضوع و مفاده أنه إذا تبين للمحكمة أن البضاعة محل ا: اإلستثناء األول   - أ
من يفوق الثمن المحدد حسب القيمة بثا هيمتها فيقتصرفات أو إتفاقيات ، و قد قدرت 

 ق ج يجوز للمحكمة اإلعتماد على هذا الثمن لحساب الغرامة 16الواردة في المادة 
  .الجمركية

و يتمثل في حالة إرتكاب مخالفة جمركية يكون الهدف منها أو : اإلستثناء الثاني  - ب
راد أو ي على استرداد أو إعفاء أو رسم مخفض أو إمتياز يتعلق باإلستلتها الحصونتيج

 عندما تفوق هذه القيمة تلك ادد مقدار الغرامة حسب القيمة المصرح بهحالتصدير ، في
 . ق ج16 ق ج أي القيمة المحددة وفقا للمادة 337المترتبة على تطبيق المادة 
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  المصادرة الجمركية : 2المطلب 

 المصادرة على أنها األيلولة النهائية إلى الدولة لمال معين أو ع ق 15رف المادة تع
أكثر ، إذ تعد في القانون الجزائي العام عقوبة تكميلية جوازية كقاعدة عامة ما عدا في حاالت 

  )1(.خاصة ينص عليها القانون فتكون عقوبة تكميلية إلزامية

جنح و المخالفات ، فأما في مواد الجنايات و يجب التمييز بين مواد الجنايات و ال
     في مواد الجنح افلمحكمة الجنايات أن تأمر بالمصادرة في كل الحاالت بدون إستثناء ، أم

  .على ذلكو المخالفات فال يجوز للمحكمة أن تأمر بالمصادرة إال إذا نص القانون صراحة 

قوبة أصلية و هو المبدأ و قد  قد تكون عهاو بالرجوع إلى المصادرة الجمركية ، فإن
  . ق ج 329المادة بة ردتكون عقوبة تكميلية في الحاالت الوا

كما تطبق المصادرة على الجنح الجمركية برمتها ، و تكون فيها جزءا أساسيا بصرف 
 المشرع تطبيق المصادرة يتمثل قصرالنظر عن طبيعة الجريمة و درجة خطورتها ، في حين 

على مخالفات الدرجات الثالثة والرابعة والخامسة المنصوص عليها في في مجال المخالفات 
  . ق ج323 إلى 321المواد 

ما هو نطاق سلطة القاضي الجزائي في : و التساؤل الذي يطرح نفسه في هذا الصدد 
  .الحكم بالمصادرة أو اإلعفاء منها أو عدم جواز الحكم بها

 األول للمصادرة الجوازية لوسيلة النقل و لإلجابة على هذا التساؤل نتطرق في الفرع
  .ثم حاالت المنع من مصادرة وسيلة النقل في الفرع الثاني

  :المصادرة الجوازية لوسيلة النقل   :1الفرع 

إذا رأت جهات الحكم : "  ب ق ج فإنها تنص على أنه ف 281بالرجوع إلى المادة 
م فيما يخص العقوبات الجبائية بإعفاء إفادة المخالفين بالظروف المخففة ، يجوز لها أن تحك

الحكم ال يطبق في حاالت أعمال التهريب المخالفين من مصادرة وسائل النقل ، غير أن هذا 
 من هذا 21 من المادة 1مفهوم الفقرة بالمتعلقة بالبضائع المحظورة عند اإلستيراد أو التصدير 

  ".القانون ، كما أنه ال يطبق في حالة العود

 أصبحت مصادرة وسيلة النقل جوازية 1998بعد تعديل قانون الجمارك سنة و هكذا ف
  . كما أنها ال تشمل إال وسيلة النقل فقط،في كل األحوال بإستثناء حاالت معينة 

  :شروط تطبيق اإلعفاء من مصادرة وسيلة النقل  :أوال 

ة وسيلة  باإلعفاء من مصادرالمخالف ب  ق ج شروط لجواز إفادة ف 281تضع المادة 
  :تمثل فيما يلي تالنقل و 

  

  

  

  

  200ت ص -أ- و- د1 د أحسن بوسقيعة ، الوجيز في القانون الجزائي العام ، طبعة -)1(
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و التصدير بمفهوم أورة عند اإلستيراد حظ جريمة تهريب متعلقة ببضائع مأن ال تكون -أ
  : من ق ج 21 من المادة 1الفقرة 

ات وصف جنحة المنصوص و المعاقب عليها بالمواد بجرائم التهريب ذ األمر و يتعلق
و في الواقع فإن .  ق ج المتعلقة بالبضائع المحظورة أو الخاضعة لرسم مرتفع 328 إلى 326

 مصادرة وسيلة النقل في جرائم التهريب على الجنحة من الدرجة تطبيقالمشرع حصر 
سيلة مستخدمة في إرتكاب الرابعة فقط دون باقي جنح أو مخالفات التهريب بإعتبارها و

  .ظرف مشدد للعقوبة  والجريمة

ق ج هي  1ف 21مفهوم المادة بكما أن البضائع المحظورة عند اإلستيراد أو التصدير 
البضائع التي منع إستيرادها أو تصديرها بأية صفة كانت سواء كان المنع باتا مثل البضائع 

ها بلد محل مقاطعة تجارية ، و كذا أالمتضمنة عالمات منشأ مزور و البضائع التي منش
     ات و المؤلفات التي تتضمن صورا أو قصصا أو إعالنا منافيا لألخالق اإلسالمية يالنشر

   و للقيم الوطنية أو تلك التي تشيد بالعنصرية و التعصب ، أوكان المنع جزئيا مثل األسلحة 
  .و المخدرات

من أجل التهريب الجمركي تقتضي وجوبا اإلدانة " و هكذا قررت المحكمة العليا أن 
  )1(".مصادرة البضائع محل الغش ، و كذا الوسائل التي إستعملت لنقلها أو لتغطية الغش 

يتعرض للنقض قرار غرفة اإلستئنافات الجزائية الذي لم يأمر " كما قضت بأنه 
  .)2 ("بمصادرة السيارة التي إستعملت لنقل البضائع المهربة 

تحالة مصادرة الشيء محل الغش يمكن للمحكمة بناءا على طلب إدارة و في حالة إس
" الجمارك الحكم بغرامة مالية تحل محل المصادرة ، و هكذا جاء في قرار المحكمة العليا أنه 

 ثبت أن المتهم إستورد سيارة في إطار للقبول المؤقت ثم باعها دون إتمام اإلجراءات متى
 ، و طالبت إدارة الجمارك بتوقيع غرامة مالية لتحل محل المتعلقة بأداء الرسوم عليها

 قضاءهاتمكنها من حجز السيارة المذكورة ، فلم تستجب المحكمة لطلباتها كان لمصادرة لعدم ا
  )3(." مخالفا للقانون و تعين نقضه

إذا ثبت أن األشياء المهربة قد وقع حجزها و أن : " و في قرار أخر قضت أنه 
ت بمصادرتها ، فال يحق إلدارة الجمارك أن تطالب بتوقيع غرامة لتحل محل المحكمة قد أمر

  .)4("المصادرة ألن الجمع بينهما غير مقبول

  

  

  

  

  
  .298 ص 1990 سنة 01 المجلة القضائية للمحكمة العليا العدد 1984 ديسمبر 18 قرار مؤرخ في 33076 الطعن رقم 2 ق2غ ج  -)1(
  236 ص 1990 لسنة 2 المجلة القضائية للمحكمة العليا العدد 48-716 الطعن رقم 2 ق2غ ج -)2(
  .389 ص 1993 لسنة 02 المجلة القضائية للمحكمة العليا العدد 1988 جوان 19 قرار مؤرخ في 47-665 الطعن رقم 2 ق2غ ج -)3(
  .1989 يناير 19 قرار مؤرخ في 34-888 الطعن رقم 1غ ج -)4(
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  :ود أن ال يكون المتهم في حالة ع-ب

 مما يتعين معه الرجوع إلى قانون ،لم يتضمن قانون الجمارك حكما خاصا بالعود 
شترط قانون العقوبات بالنسبة للعود في مجال الجنح أن يرتكب يالعقوبات لتحديده ، و بذلك 

 يعاقب عليها بحكم نهائي ، ثم يرتكب جنحة ثانية خالل الخمس  جنحة أولىالجاني جناية أو
 إلنقضاء العقوبة المقضي بها جزاء للجناية أو الجنحة األولى أو سقوطها سنوات التالية

  .)1(ادم ـبالتق

 ق ع التماثل بين الجنحتين األولى و الثانية إذا كان العود من 56هذا و تشترط المادة 
 .جنحة إلى جنحة أخرى

أن  هل يجب :الصددطرح في هذا يأما في مجال الجرائم الجمركية فإن التساؤل الذي 
 كأن تكون الجنحتين تهريبا بصرف النظر عن الطبيعة،يكون التماثل بين الجنحتين من حيث 

  .درجة الجنحة أم يجب أن يكون التماثل من حيث درجة الجنحة أيضا؟

 ذهب إليه القضاء في فرنسا فإن الجرائم الجمركية تعتبر من نفس حسب مامبدئيا، و 
 ق ج و 325 أحد األفعال المذكورة في المادة ارتكاب الطبيعة لتحقيق العود و بالتالي يكفي

 جنحة ارتكابالتي تحمل وصف جنحة و صدور حكم نهائي بإدانة المخالف على أساسها ثم 
  .التهريب من الدرجة الرابعة و المعاقب عليها بمصادرة وسيلة النقل لتكون أمام حالة العود

أن يكون بين جنحتي تهريب غير أن هناك جانب من الفقه يرى أن التماثل يجب 
 الجنحة التي باعتبارهابصرف النظر عن درجتهما إلى جنحة التهريب من الدرجة الرابعة 

  .يعاقب عليها بمصادرة وسيلة النقل دون جنح التهريب من الدرجة الثانية و الثالثة

  مجال تطبيق اإلعفاء من مصادرة وسيلة النقل :ثانيا  

 ق ج يخص وسائل النقل فقط دون جواز اإلعفاء من 281ة إن اإلعفاء الوارد في الماد
تخفي الغش علما أن قانون الجمارك كما سبقت اإلشارة إلى ذلك ال البضائع التي مصادرة 

على عقوبة مصادرة وسيلة النقل إال في الجنح من الدرجة الرابعة التي تكون فيها وسيلة ينص 
    يب األخرى ، أي الجنح من الدرجة الثانية النقل ظرف مشدد للعقوبة دون باقي جنح التهر

 ق ج و المتعلقة بالبضائع غير 323و الثالثة و مخالفة التهريب المنصوص عليها في المادة 
  .المحظورة

و بالتالي يمكن القول أن هذا التعديل جاء رمزيا فقط و يعطي هامشا للحرية للقاضي 
إذا إقتضى الحال ذلك بإمكانية إعفاءه من في التقدير و إفادة المخالف بالظروف المخففة 

  .مصادرة وسيلة النقل دون أن يشمل ذلك البضائع التي تخفي الغش

كما أنه من جهة أخرى ال يمكن القول باإلعفاء من مصادرة البضائع محل الغش 
  .بإعتبارها محل الجريمة و أساس المتابعة الجزائية

  

  

  
  ق ع56- 55أنظر المواد  -)1(
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  حاالت المنع من مصادرة وسيلة النقل  :2الفرع 
  

 مكرر محلها 340 مكرر قبل إلغاءها و إحالل المادة 326لقد نص المشرع في المادة 
  .على عدم جواز مصادرة وسيلة النقل في الحاالت التي نتناولها تباعا

  المنع الخاص بقيمة البضائع محل الغش :أوال 

 في السوق  إذا لم تتجاوز قيمتها الغش قيمة البضائع محليشمل المنع من المصادرة
دج و العبرة في حسابها بتاريخ إرتكاب المخالفة ، غير أن هذا الحكم ال  40.000الداخلية مبلغ 

يطبق على أعمال التهريب ، و من ثم تصادر وسيلة النقل في حالة إرتكاب فعل من أفعال 
  .التهريب مهما كانت قيمة البضائع محل الغش

 و بالتالي تصادر 1998ثر تعديل قانون الجمارك لسنة إقد ألغى لمنع غير أن هذا ا
  . قيمة البضائعلةآضوسيلة النقل مهاما كانت 

  

     و قادة المراكب الجويةسفنة البنالمنع الخاص بالمخالفات المرتكبة من طرف ربا :ثانيا 
  .ليةو التفريغ و الشحن غشا في الموانئ و المطارات المفتوحة للمالحة الدو

        ة السفن و قادة المراكب الجوية بنيتعلق األمر بالمخالفات المرتكبة من قبل ربا
    و المخالفات المرتكبة على متن هذه السفن و المراكب الجوية الموجودة في حدود الموانئ 

ع أشكال السهوو المعلومات غيرالصحيحة التي تضبط يو المتعلقة بجمو المطارات التجارية 
 ، باإلضافة إلى التفريغ و الشحن غشا في  التصريحات الموجزة و الوثائق التي تقوم مقامهافي

 340و هي المخالفات التي وردت في المادة . الموانئ و المطارات المفتوحة للمالحة الدولية 
  .المعدل و المتمم لقانون الجمارك) 10-98(مكرر المحدثة بموجب قانون رقم 
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 :الجزاءات السالبة للحرية والجزاءات التكميلية   : الثاني المبحث
  

 للجرائم الجمركية بطبيعتها الجزائية اتتميز العقوبات السالبة للحرية المقررة جزاء
المحضة و هي مقررة فقط للجنح الجمركية دون المخالفات التي تخضع للجزاءات الجبائية 

سلطات القاضي الجزائي في تخفيف فحسب، و يترتب على هذا تطبيق القواعد العامة الخاصة ب
  .أو تشديد أو وقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية

 على ذلك ، ففي الجنح التي تضبط في المكاتب و المراكز الجمركية المتعلقة او ترتيب
 ق ج بالحبس من 325بالبضائع المحظورة أو الخاضعة لرسم مرتفع تعاقب عليها المادة 

 ق ج المتعلقة بجنحة التهريب البسيط على عقوبة 326ص المادة  أشهر ، كما تن6شهرين إلى 
 ق ج المتعلقة بجنحة التهريب المرتكبة 327 شهرا ، أما المادة 12 أشهر إلى 6الحبس من 

بتوافر ظرف التعدد الذي يتحقق بوجود ثالثة أفراد فأكثر سواء حملوا كلهم البضائع محل 
 شهرا ، في حين تنص 24 شهرا إلى 12بس من الغش أم ال فإن العقوبة المقررة هي الح

 أعمال التهريب التي تتعلق ببضائع على ق ج المتعلقة بالجنحة من الدرجة الرابعة 328المادة 
 أو حيوان أو مركبة ناريمحظورة أو خاضعة لرسم مرتفع و التي ترتكب بإستعمال سالح 

طنة ) 500(افية أو خمسمائة طنة ص) 100( مائة عنقل حمولتها تجوية أو سيارة أو سفينة 
) 60(شهرا إلى ستين ) 24(إجمالية ، و يعاقب على هذا الفعل بالحبس من أربعة وعشرين 

  .شهرا

   330 و 329و إلى جانب ذلك نص قانون الجمارك على عقوبات تكميلية في المواد 
ادرة حصر هذه العقوبات في مص 1998ق ج ، حيث أنه بعد تعديل قانون الجمارك في سنة 

البضائع التي تستبدل أثناء وجودها تحت مراقبة إدارة الجمارك و توقيع الغرامة التهديدية عند 
  .عدم تمكين أعوان الجمارك من الوثائق الالزمة

و بناءا عليه ، تقسم دراسة هذا المبحث إلى مطلبين نتناول في المطلب األول الجزاءات 
  .لثاني الجزاءات التكميليةالسالبة للحرية و نعالج من خالل المطلب ا

  الجزاءات السالبة للحرية :المطلب األول 

نعالج من خالل هذا المطلب سلطات القاضي في تقدير العقوبة السالبة للحرية و أثر 
  .تعدد الجرائم في العقوبة

  سلطات القاضي في تقدير العقوبة السالبة للحرية  :1الفرع 

سلطات واسعة وفقا للقواعد بة السالبة للحرية يتمتع القاضي الجزائي في مجال العقوب
  .العامة ، سواء من حيث تخفيف و تشديد العقوبة أو وقف تنفيذها

  :تخفيف و تشديد العقوبة :أوال 

  .نتناول فيما يلي سلطات القاضي في مجال تخفيف و تشديد العقوبة

  

  

  



 41

  :تخفيف العقوبة  -1

غير ، لمخالفين إستنادا إلى نيتهم ال يجوز للقاضي تبرئة ا" :  ق ج 281تنص المادة 
  :أنه إذا رأت جهات الحكم إفادة المخالفين بالظروف المخففة ، يجوز لها أن تحكم بما يأتي

  ". من قانون العقوبات53فيما يخص عقوبات الحبس تخفيض العقوبة وفقا ألحكام المادة 

الحد األدنى ا دون و ترتيبا عليه يكون للقاضي سلطة واسعة في النزول بالعقوبة إلى م
  )1(.المقرر قانونا للجنحة 

و الظروف المخففة نوعين ، ظروف خارجية ذات صلة بالجريمة و ظروف شخصية 
  )2( .متعلقة بشخص مرتكب الجريمة

 277و إلى جانب الظروف المخففة هناك األعذار القانونية المنصوص عليها في المواد 
 صغر السن المنصوص عليه في ذرزاز  و ععذار اإلستفأ ق ع  و التي تشمل 283إلى 

  . ق ج51 إلى 49المواد من 

طبيق في الجرائم الجمركية ، فإنه على تجد مجاال للتال عذار االستفزاز أو إذا كانت 
 سنة ، 18 إلى 13 السن ، فإذا كان المخالف يبلغ سنة من بعذر صغرخالف ذلك يمكن األخذ 

مقررة للجرائم الجمركية ذات طبيعة جنحية ، فإن العقوبة و بما أن العقوبات السالبة للحرية ال
  . ق ع تكون نصف المدة المقررة للبالغ50/2المقررة وفقا للمادة 

   53 ق ج إلى أحكام المادة 281أما بالنسبة لتطبيق الظروف المخففة ، فتحيل المادة 
ع بسلطة تقديرية و نزوال عند حكم هذه المادة األخيرة فإن القاضي الجزائي يتمتق ع ، 

 تنص في كما  ،يز له النزول بعقوبة الحبس في مادة الجنح إلى يوم واحدجواسعة، حيث ت
  دج،20فقرتها الرابعة على إمكانية إستبدال عقوبة الحبس بغرامة جزائية على أن ال تقل عن 

ة دون غير أنه و كما هوالحال بالنسبة للجنح الجمركية فإن عقوبة الحبس هي وحدها المقرر
الغرامة الجزائية و في هذه الحالة عندما يستبدل الحبس بالغرامة ، و كانت عقوبة الحبس هي 

 دج في مادة الجنح وفقا للفقرة األخيرة من 30.000وحدها المقررة فإن الغرامة ال تتجاوز 
  . ق ع53المادة 

عقوبة في و ال يكون القاضي ملزما بتبيان نوع الظروف التي أخذ بها في النزول بال
 ما دون الحد األدنى المقرر جزاءا للجريمة المرتكبة ليستشف منه  إلىحكمه ، إذ يكفي النزول

ع على القضاة تبرئة ن ق ج تم281 فإذا كانت المادة  ،ضمنيا أنه أعمل الظروف المخففة
الدفع نسوبة إليه بمالتهمة ال درء المخالفين إستنادا إلى نيتهم على أساس أنه ال يمكن للمتهم

 ظروف التخفيف إذا تبين من بأقصىبالخطأ أوالجهل و حسن النية ، فإنه مع ذلك يمكن إفادته 
  .واقع ملف الدعوى أن المتهم حسن النية وقت إتيانه األفعال المجرمة

  

  

  
رة للجنح فقط دون إستعملت مصطلح الجنحة على أساس أن العقوبات السالبة للحرية في مجال الجرائم الجمركية مقر:  مالحظة -)1(

  .المخالفات
  .246 ص  العامزائي القانون الج ،أحسن بوسقيعة/  د-)2(
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  : تشديد العقوبة -2

تتحقق الظروف المشددة في مجال الجنح الجمركية في أعمال التهريب المنصوص 
 ق ج و تنقسم الظروف المشددة إلى ظروف واقعية متصلة 328 إلى 326عليها في المواد من 

 في جنح التهريب الجمركي ما ورد ائع الخارجية التي رافقت الجريمة ، و من قبيل ذلكبالوق
د ، إستعمال الحيوانات و وسائل النقل أو د ق ج و هي التع328 و 327ذكره في المادتين 

تجد مكانا لتطبيقها في الجنح ال سالح ناري ، باإلضافة إلى الظروف الشخصية التي 
  .الجمركية

 جنحة الدرجة ظروف الواقعية التي من شأنها تشديد العقوبة نذكر مثالو من قبيل ال
 ق ج التي تعاقب عليه 326 الثانية المتمثلة في التهريب البسيط المنصوص عليه بالمادة

 شهرا في حالة إقترانها 24 شهرا إلى 12 شهرا لتصبح من 12 أشهر إلى 6بالحبس من 
تحول ذات الجنحة إلى جنحة من الدرجة الرابعة في  ق ج ، و ت327بظرف التعدد وفقا للمادة 

حالة إقترانها بإستعمال حيوانات أو وسائل النقل أو إستعمال السالح الناري فترفع العقوبة من 
  . شهرا60 شهرا إلى 24 شهر لتصبح من 12 أشهر إلى 6

 أحكام قانون الجمارك فإنه ال ينص على العود كظرف مشدد و بتصفحمن جانب اخر ، 
  .للعقوبة ، و هو ما يدعونا إلى الرجوع إلى القواعد العامة المقررة في قانون العقوبات

عد حكم نهائي عن جريمة بو بناءا على ذلك يعرف العود بأنه إرتكاب جريمة جديدة 
  .سابقة

  : و لتطبيقه ال بد من توافر ثالثة شروط

ات و ال يكون كذلك إال أي صدور حكم جزائي سابق نهائي أوحكم ب : حكم سابق نهائي -
  .)1(بإنقضاء مواعيد الطعن أو بالفصل فيه بالنقض 

لتطبيق العود يجب أن ترتكب جريمة الحقة للحكم البات و تكون  : إرتكاب جريمة الحقة -
  .مستقلة عن الجريمة األولى المحكوم فيها

 ق ع 54المادة إن العود في الجنح خاص و تنص  : التماثل بين الجنحتين من حيث الطبيعة -
 طرح التساؤل بالنسبة للتماثل الحكمي في الجرائم )2(على حاالت للثماتل الحكمي بين الجرائم 

  .الجمركية بأنواعها لتطبيق العود

 ق ج على إعتبار كل الجرائم الجمركية من 370لقد نص المشرع الفرنسي في المادة 
ي التشريع الجمركي الجزائري غير أنه في غياب نص خاص ف. نفس النوع لتحديد العود 
 بعقوبة الحبس قد صدر من ى، فإذا كان الحكم البات الذي قضحقيقيافيشترط أن يكون التماثل 

 الجريمة الجديدة تهريبا ، و كذلك الحال كانتأجل جنحة التهريب ، فال يتحقق العود إال إذا 
 .ربالنسبة ألعمال اإلستيراد و التصدير بدون تصريح أو بتصريح مزو

  
  .99 ص  منشأة المعارف لإلسكندرية–ظروف الجريمة المشددة و المخففة للعقاب : عبد الحميد الشواربي /  د-)1(
  . ق ع54 أنظر المادة -)2(
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إن العود في الجنح مؤقت  : المدة الزمنية الفاصلة بين الحكم النهائي و الجريمة الالحقة -
  . سنوات من تاريخ الحكم النهائي5إنقضاء مدة يشترط فيه أن ترتكب الجريمة الالحقة قبل 

  :و بالنسبة ألثار العود في العقوبة ، فإنه يترتب عليه ما يلي 

 فيما يخص العود من عقوبة الحبس لمدة تفوق سنة إلرتكاب جناية أو جنحة يعاقب عليها -
كبة ، و يجوز يحكم على العائد بالحد األقصى المقرر قانونا للجريمة الجديدة المرت: بالحبس 

  ). ق ع55المادة (رفع هذه العقوبة إلى الضعف 

يكون من أثر :  العود من عقوبة الحبس لمدة تفوق سنة إلرتكاب جنحة إلى جنحة مماثلة -
العود على العقوبة أن يحكم على العائد كما هو الشأن بالنسبة للحالة األولى بالحد األقصى 

  ). ق ع56(كبة و يجوز رفع هذه العقوبة إلى الضعف المقرر قانونا للجريمة الجديدة المرت

يكون من أثر العود أن يحكم :  العود من عقوبة الحبس مدة أقل من سنة إلى جنحة مماثلة -
على العائد بالحبس لمدة ال تقل عن ضعف مدة الحبس المقضي بها في الجريمة السابقة على 

  .لجريمة الثانيةأن ال تتجاوز ضعف الحد األقصى للعقوبة المقررة ل

ومثال ذلك أن يدان شخص بجنحة التهريب من الدرجة الثالثة المعاقب عليها في المادة 
      شهرا 18 شهرا و يقضي عليه من أجلها بالحبس مدة 24 إلى 12 ق ج بالحبس من 327

 36فيحكم بعقوبة .  سنوات على إنقضاء هذه العقوبة يرتكب نفس الجنحة 5و قبل مضي 
  . شهرا كحد أقصى48ا كحد أدنى و شهرا حبس

  :وقف تنفيذ العقوبة : ثانيا 

يجوز للمجالس القضائية و المحاكم في حالة الحكم : "  ق إ ج  592تنص المادة 
بالحبس أو الغرامة ، إذا لم يكن المحكوم عليه قد سبق الحكم عليه بالحبس لجناية أو جنحة من 

  .فسه بقرار مسبب بإيقاف تنفيذ العقوبة األصليةجرائم القانون العام أن تأمر في حكمها ن

و تبعا لذلك يعتبر وقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية مكنة للقاضي و ليست حقا للمتهم 
  .توافر شروط معينة نتناولها تباعابثناء إيقافها ألن األصل هو تنفيذ العقوبات و اإلست

  :شروط وقف تنفيذ العقوبة  -أ

 ق إ ج أنها تقيد منح وقف التنفيذ بشروط منها ما تتعلق 592ة  من قراءة الماديستشف
  )1(.بالجريمة ، و منها ما يرجع للمحكوم عليه و منها ما يتصل بالعقوبة ذاتها

  :الشروط المتصلة بالجريمة  -1

ائز في الجنايات إذا قضي جإن وقف التنفيذ جائز في كل الجنح و المخالفات ، كما أنه 
بة الحبس الجنحية بفعل إفادته بالظروف المخففة و بما أن الجرائم فيها على الجاني بعقو

الجمركية جنحا أو مخالفات فإن الشرط المتعلق بالجريمة متوفر فيها ، فيمكن إفادة المخالف 
الذي يرتكب جنحة إستيراد أو تصدير بدون تصريح بوقف تنفيذ عقوبة الحبس إذا لم يسبق 

  .رائم القانون العامة أو جنحة من جياجنالحكم عليه ب

  

  .80 ص 1996ت -أ- و- جياللي بغدادي ، اإلجتهاد القضائي في المواد الجزائية الجزء األول د/ أنظر د) 1(



 44

  

  :الشروط المتصلة بالمحكوم عليه -2

تشترط المادة المذكورة أعاله أن ال يكون المتهم قد سبق الحكم عليه بعقوبة الحبس 
 العام ، و هكذا فإن الحكم على المتهم بعقوبة أولى بغرامة أو لجناية أوجنحة من جرائم القانون

بالحبس في المخالفات وفي الجرائم العسكرية و السياسية ال يشكل عائقا في إفادته بوقف 
  .التنفيذ

 و هكذا قررت المحكمة  ، إثبات السوابق القضائية للمتهم على عاتق النيابة العامةءو يقع عب
لف المتابعة و إعداد أوراق الملف من صالحيات النيابة العامة سلطة أن تشكيل م: " العليا 

اإلتهام التي كان عليها أن تدرج صحيفة السوابق العدلية ضمن أوراق الملف ، و متى كان ذلك 
فإن أخذ النيابة العامة على المجلس كونه أفاد المتهم من وقف التنفيذ رغم أنه مسبوقا قضائيا 

مجلس أسس قراره بإفادة المتهم بوقف التنفيذ على أنه ال يوجد ضمن مردود عليه ما دام ال
راق الدعوى ما يثبت أن المتهم سبق الحكم عليه بالحبس لجناية أو جنحة من جرائم القانون أو

  .)1(" العام 

  : الشروط المتصلة بالعقوبة -3

   الغرامة تنفيذ جائز في عقوبة الحبس المقررة للجنح الجمركية دونالإن تطبيق وقف 
  .ويض المدنيعالمصادرة الجمركية التي تمتزج فيها العقوبة بالتو 

   :األثار المترتبة على وقف التنفيذ -ب 

 ، فإذا لم يصدر م تنفيذ عقوبة الحبس لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكقتعلي - 1
 براعتضد المحكوم عليه حكم جديد بعقوبة الحبس أو السجن إلرتكاب جنحة أو جناية 

 و في الحالة العكسية تنفذ أوال العقوبة الصادر بها الحكم  ،الحكم بإدانته غير ذي أثر
  .األول دون أن يلتبس بالعقوبة الثانية

إنذار المستفيد من وقف التنفيذ من طرف رئيس المحكمة أو المجلس أنه في حالة  - 2
ون من الممكن أن  عليه دون أن يكستنفذصدور حكم جديد باإلدانة فإن العقوبة األولى 

 .يلتبس بالعقوبة الثانية كما أنه يستحق عقوبات العود
      595ال يمتد إيقاف العقوبة إلى دفع مصاريف الدعوى أو التعويضات وفقا للمادة  - 3

 .ق إ ج و تطبيق العقوبات التكميلية
         1تدوين العقوبة مع وقف التنفيذ في صحيفة السوابق القضائية في القسيمة رقم  - 4

 بخمس سنوات في حين ال تسجل ة ما لم تنقض مهلة اإلختبار المحدد2و القسيمة رقم 
 .3في القسيمة رقم 

  

  

  

 
  .259أحسن بوسقيعة المرجع السابق ص / د.  غير منشور188527 ملف رقم 22/02/1999 قرار مؤرخ في 3 غ ج م ق-)1(
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  :أثر تعدد الجرائم في العقوبة السالبة للحرية  :2الفرع 

 الفعل اإلجرامي صورة جريمة واحدة ذات وصف واحد ، و تبعا لذلك تندرج يتخذقد 
 معين و تسلط عليها عقوبة محددة ، و قد ينسب إلى الشخص أكثر من يتحت نص عقاب

جريمة واحدة سواء كان ذلك بسبب أن الفعل الواحد يحتمل عدة أوصاف و هو ما يسمى 
ص عدة جرائم كل واحدة منها تخضع إلى نص عقابي يان الشختبالتعدد المعنوي أو بسبب إ

  )1(.خاص وهو ما يسمى بالتعدد الحقيقي

نتطرق من خالل هذا الفرع إلى دور القاضي في العقوبة الواجبة التطبيق في حاالت 
 للجرائم الجمركية فيما بينها ، أو بينها و بين جرائم  بالنسبةالتعدد الصوري و الحقيقي سواء

  . أو القوانين الخاصة األخرىالقانون العام

  :التعدد الصوري: أوال 

    ين هما وحدة الفعل و تعدد النصوص يإن التعدد الصوري يقوم على عنصرين أساس
  .و األوصاف القانونية المطبقة

ع الفعل الذي خضتحت أي نص ي: و التساؤل الذي يطرح نفسه في هذا الصدد هو 
  .واجبة التطبيق يحتمل عدة أوصاف و ما هي العقوبة ال

  :نتناول اإلجابة على هذا التساؤل على النحو التالي

  :العقوبة الواجبة التطبيق في حالة التعدد الصوري للجرائم الجمركية فيما بينها   - أ

يجب أن يوصف الفعل الواحد الذي يحتمل عدة أوصاف : "  ق ع أنه 32تنص المادة 
  ."بالوصف األشد من بينها 

 فإن المبدأ األساسي في القانون الجزائي أنه ال يجوز متابعة شخص  لهذا النص ،اتطبيق
 الفقرة األولى من ق إ ج نجدها 339أكثر من مرة ، و بالرجوع إلى المادة من أجل فعل واحد 

ال تخرج عن هذا المبدأ بتقريرها أن كل فعل يقع تحت طائلة أحكام جزائية متميزة نص عليها 
  .هم بأعلى درجة عقابية يحتمل أن تترتب عنهفي هذا القانون ، يجب أن يف

 عليه ، فإنه على خالف العقوبات المالية التي تخضع لمبدأ الجمع و الضم، فإن ابيو ترت
  .ة األشدبوقم في إطار العغعقوبات الحبس في حالة تعددها تدمج و تد

  :خرى أالعقوبة الواجبة التطبيق في حالة التعدد الصوري للجرائم الجمركية مع جرائم  - ب

دون : "  فإنها تنص 1998 ق ج قبل إلغاءها بموجب قانون 340المادة حكم  نزوال عند
اإلخالل بالعقوبات المالية التي ينص عليها هذا القانون تكون المخالفات المصاحبة للمخالفات 
الجمركية و خاصة منها جنح الشتم و اللجوء إلى وسائل العنف أو التمرد أو الرشوة أواإلخالل 

  ."بالواجب أو أعمال التهريب مع التجمع و حمل األسلحة محل مالحقة طبقا للقانون العام
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    و تبعا لذلك إستقر القضاء الجزائري في حالة التعدد الصوري بين جرائم جمركية 
  : و جرائم أخرى على مبدأين 

  .تطبيق قاعدة عدم جمع عقوبات الحبس و تطبيق العقوبة المقررة للوصف األشد: ل األو

  .قاعدة جمع و تعدد العقوبات الجبائية : الثاني

تصدير بطريقة غير شرعية للمواد الغدائية و الحبوب الو تتحقق هذه الصورة في حالة 
ات ذسمدة التجارية ، فيعد و األو مشتقاته و المشروبات و المستحضرات الطبية و مواد الوقود 

 مكرر و يشكل جنحة التهريب أو التصدير 173العقوبات بموجب المادة الفعل مجرم في قانون 
و بما أن العقوبة األكثر شدة هي تلك المنصوص عليها . بدون تصريح في القانون الجمركي

و في حالة  مكرر حيث يصل الحد األقصى لعقوبة الحبس لمدة عشر سنوات أ173في المادة 
العود يرفع الحد األقصى إلى عشرين سنة سجن ، و ذلك دون اإلخالل بالجزاءات الجبائية 

  .الواردة في القوانين األخرى و في قانون الجمارك

    :التعدد الحقيقي  :ثانيا 

يقصد بالتعدد الحقيقي أن يأتي الشخص جريمتين أو أكثر إحداهما على األقل جمركية ، 
 ق ع فإنها تنص على 34، و بالرجوع إلى المادة )1(نها حكم قضائي نهائي بحيث ال يفصل بي

في حالة تعدد جنايات أو جنح محالة معا إلى محكمة واحدة ، فإنه يقضي بعقوبة واحدة : " أنه
  ".قانونا للجريمة األشدسالبة للحرية و ال يجوز أن تجاوز مدتها الحد األقصى للعقوبة المقررة 

  . ضم العقوبات في مواد المخالفات وجوبي ق ع أن38ادة في حين تقرر الم

  : العقوبات الواجبة التطبيق في حالة التعدد الحقيقي للجرائم الجمركية فيما بينها   - أ

في حالة تعدد المخالفات أو الجنح الجمركية تصدر العقوبات  : 339/2تنص المادة 
  .المالية على كل مخالفة يثبت إرتكابها قانونا

 التي مفادها تطبيق 34ة لعقوبات الحبس ، فتطبق القاعدة الواردة في المادة و بالنسب
  .عقوبة الحبس المقررة للوصف األشد

  : العقوبة الواجبة التطبيق في حالة التعدد الحقيقي بين جرائم جمركية و جرائم أخرى -ب

ما  ق ع أ34يطبق في هذا الصدد نفس الحكم بالنسبة لعقوبات الحبس وفقا للمادة 
  . ق ع 36بالنسبة للعقوبات المالية فتجمع و تضم وفقا ألحكام المادة 
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  :الجزاءات التكميلية   :2لمطلب ا

تناول فيما يلي الجزاءات التكميلية في ظل التشريعات المقارنة و في ظل التشريع ن
  .زائريالجمركي الج

  . الجزاءات التكميلية في ظل التشريعات المقارنة: 1الفرع 

لقد نص المشرع الفرنسي على الجزاءات التكميلية و هي ذات طبيعة قضائية ، و تتمثل 
 ،  قانون الجمارك الفرنسي مكرر432 و 432في الجزاءات السالبة للحقوق و ذلك في المواد 

 الجزاءات على الجنح دون المخالفات الجمركية ، و و كذلك المشرع التونسي، حيث تطبق هذه
  .تنقسم إلى جزاءات إلزامية مقيدة للقاضي و أخرى جوازية يخضع الحكم بها لتقدير القاضي

  الجزاءات التكميلية اإللزامية  :أوال 

  : يلي فيماو تتمثل 

  . عدم األهلية للمشاركة في البورصة و ممارسة وظائف عون الصرف أو وسيط- 1

 عدم األهلية للتصويت أو الترشح إلى المحاكم التجارية و المحاكم العمالية و تستمر هذه - 2
  .الجزاءات ما لم ترفع عدم األهلية

   الجزاءات التكميلية الجوازية: ثانيا 

  :هي جزاءات يترك أمر التصريح بها لتقدير القاضي و تتمثل و 

  .ارية أو حرة الحظر المؤقت من ممارسة أي مهنة صناعية أو تج- 1

 توقيف رخصة سياقة السيارة لمدة ال تتجاوز ثالث سنوات و يجدر التنويه أن هذه - 2
الجزاءات توفر الردع الذي يتفق و طبيعة الجرائم الجمركية ، فضال عن مسايرتها 

 .لإلتجاهات الحديثة في العقاب و الجزاء

  :ري  الجزاءات التكميلية في ظل قانون الجمارك الجزائ: 2الفرع 

 ينص على الجزاءات التكميلية 1998لقد كان قانون الجمارك قبل تعديله بموجب قانون 
هذه قلص تعديل العد ب ق ج ، غير أنه 334 إلى 332تحت عنوان الجزاءات اإلضافية من 

  . ق ج 330 و 329الجزاءات و نص عليها في المواد 

  .1998الجزاءات التكميلية قبل تعديل  :أوال 

 الجزاءات السالبة للحقوق 1998 المشرع قبل تعديل قانون الجمارك سنة  تجاهللقد
  :  بالجزاءات اإلدارية و المتمثلة في اكتفىالقضائية، و 

  .الحرمان من اإلستفادة من بعض النظم اإلقتصادية الجمركية -

 .سحب إعتماد الوكيل لدى الجمارك -
، تهدف إلى رأي أغلبية الفقه وفقا لو طبيعة مدنية ذو هي جزاء : الغرامة التهديدية  -

ض من الفقه في فرنسا يأمر به القانون غير أن البع لما  اإلنصياعإرغام المخالف على
 :يعتبرها ذات طبيعة جزائية ، حيث ذهب إلى أنه 
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« cette condamnation pécuniaire constitue une peine complémentaire 
elle ne serait être prononcée au mépris du principe de la personnalité des 
peines contre des personnes étrangères à l’infraction à l’occasion de 
laquelle elle a pu être encourue ….le caractère pénale de l’astreinte 
douanière résulte de son objet même puisque cette dernière vise à remettre 
à l’administration des douanes des documents permettant de constater une 
infraction aux réglementations en matière de douane ou de réglementation 
des relations financières »(1). 

ع طابع الجزاء عن ل نزليس من المعقو" في حين يرى الدكتور أحسن بوسقيعة أنه 
بت في المسائل الجزائية جزاء تلجمركية التي تصدرها الهيئات القضائية التي الغرامات ا

لمخالفات الجمركية و إضفاء صفة العقوبة على الغرامة التهديدية التي تصدر عن الهيئات ل
في المسائل المدنية إلرغام المعني على الوفاء باإللتزام بعمل هو          التي تبت القضائية

  )2(. "بطبيعتهمدني 

  :1998الجزاءات التكميلية بعد تعديل  :ثانيا 

 بشيء جديد بل على العكس من ذلك قلص من 1998لم يأت المشرع بعد تعديل 
 ق ج الخاصة بالمنع من اإلستفادة من نظام القبول 334الجزاءات التكميلية بإلغاء نص المادة 

 أحد استعماليا أنه أفرط في المؤقت أو نظام العبور أو نظام المستودع لكل شخص ثبت قضائ
 إدارة مراقبة بالنص على مصادرة البضائع الموجودة تحت كتفىالنظم الموقفة ، حيث إهذه 

وجودها  أثناء ثناء النقل بسند كفالة أو بوثيقة مماثلة أوأالجمارك ، ال سيما تلك التي تستبدل 
لغرامة التهديدية في المادة في نظام المستودع الخاص أو الصناعي ، باإلضافة إلى نصه على ا

  . ق ج330

و ترتيبا على ذلك فإن المشرع الجزائري و على خالف المشرع الفرنسي أو التونسي 
لم ينص على جزاءات تكميلية ذات طبيعة قضائية و التي كما سبقت اإلشارة إلى ذلك تحقق 

 .الردع العام الذي يتفق و طبيعة الجرائم الجمركية
 
 
 
 
 
 
 
  

-)1( Collection des juris-classeurs, fondateur : j-labic- juris- classeur , Groupe Lexis Nexis – Edition du 
juris- classeur 2002 p 228. 

  .379المرجع السابق ص : أحسن بوسقيعة /  أنظر د-)2(



 49

  :اتمة ـــــالخ
  

 آل نلخص من آل ما سبق ، أن التشريع الجمرآي لم ينزع من القاضي الجزائي
 و إن آانت هذه السلطات محدودة  ،صالحياته سواء في تقدير وسائل اإلثبات أو في تقرير الجزاء

في حاالت معينة ، على خالف األمر في القانون العام حيث تكون هذه السلطات آاملة غير 
  .منقوصة

ائل و على هذا األساس تناولنا من خالل هذا البحث الدور المقيد و التقديري للقاضي لوس
اإلثبات المقدمة أمامه ، حيث تتدرج سلطته بحسب طبيعة وسيلة اإلثبات ، فللمحاضر المحررة من 
طرف عونين محلفين من األعوان المؤهلين لمعاينة المخالفات الجمرآية و المتضمنة لمعاينات 

تناع ال مجال لتطبيق مبدأ اإلقف ق ج، 254/1مادية ناتجة عن المالحظة المباشرة وفقا للمادة 
الشخصي على أساس أن القانون أضفى على هذه المحاضر قوة ثبوتية قاطعة ما لم يطعن فيها 
بالتزوير ، و مرد ذلك هو صعوبة إثبات المخالفات الجمرآية التي تعتبر في الغالب جرائم متلبس 
بها ، آمعاينة عدم تطابق آمية البضائع المصرح بها و المذآورة في التصريح المفصل مع 

بضائع المضبوطة إثر عمليات المراقبة أو نقل ما تضمنته البطاقة الرمادية من عيوب تتعلق ال
 من قبيل تعدبمنشأ المرآبة ، فهذه المخالفات ال تحتاج إلى خبرة فنية للتعرف عليها ، و لذلك فهي 

  .المعاينات المادية 
يجب إتباع طريق ضمنه المحضر المحرر وفقا للشروط المومأ إليها سابقا تولد حض ما 

الطعن فيه بالتزوير الذي تختلف إجراءاته بحسب الجهة القضائية المقدم أمامها ، و يترتب على 
إعتبار المحضر مزورا إستبعاده  آدليل إثبات و اإلحتكام إلى أدلة إثبات أخرى إذا وجد محال لذلك 

  . ق ج258وفقا لمقتضيات المادة 
جمارك القرائن القانونية القاطعة و التي ال يمكن آما أنه من جهة أخرى تسود قانون ال

إال عن طريق القوة القاهرة أو الغلط المبرر بأن يكون الفاعل قد قام بكل أو استبعادها إثبات عكسها 
التحقيقات الالزمة أو بذل العناية الكافية التي آان عليه بذلها ، و مع ذلك وقع في الغلط ، بمعنى أن 

  .آتشاف الغلط بحيث يكون القاضي ملزم باألخذ بها متى توفرتيكون أمام إستحالة إ
و يمكن تصنيف هذه القرائن القانونية إلى قرائن تتعلق بالجريمة ، و أخرى تتعلق 

 و من قبيل القرائن األولى قيام القرينة القانونية على التهريب في حالة خرق أحكام ،بالمسؤولية 
 ق ج و هي أعمال 226 مكرر و 225-225-223-222-221-64-62-60-51-25المواد 

  .التهريب الحكمي أي بحكم القانون
 ق ج 325و آذلك األمر فيما يخص جرائم المكاتب ، حيث تقوم الجنحة مثال وفقا للمادة 

طابقة بمجرد عدم حصول التصريح بالبضاعة محل اإلستيراد أو محاولة التصدير أو عدم م
تقديم ما يفيد بمكن للمخالف أن يدحض هذه القرينة القاطعة ضبوطة فال يالتصريح مع البضائع الم

عكسها ، إذا لم يقدم الوثائق المثبتة لوضعية البضاعة إزاء التشريع الجمرآي عند أول طلب 
  .ألعوان الجمارك

 فالتشريع  ،آما أنه من جهة أخرى تقوم القرينة القانونية على المسؤولية عن الغش
 ىهر و يهتم بتحصيل الرسوم و الحقوق المتملص منها أو المتغاضالجمرآي يعتد بالفاعل الظا
المرتكب الحقيقي للجريمة ال سيما إذا آان مجهوال ، و  البحث عن عنها و توقيع الغرامات بدون

هذا خروجا عن القاعدة العامة التي تقتضي أن مسؤولية الفاعل تقوم بإثبات المساهمة الشخصية و 
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 و من قبيل ذلك  ،يمة ، آما أنه مناف لقرينة البراءة المكرسة دستورياالمباشرة في إرتكاب الجر
نذآر مسؤولية المستفيد من الغش و حائز البضائع محل الغش و األشخاص المسؤولون بحكم 

 و بالمقابل  ،لوآالء لدى الجماركاممارستهم نشاطا مهنيا آالناقلون و ربابنة السفن و المتعهدون و 
اده أن يصدر ف ق إ ج و الذي م212ه التقديرية وفقا للمبدأ المكرس بالمادة يسترجع القاضي سلطت

 الخاص و يبني قراره على األدلة المقدمة له في معرض المرافعات و التي القتناعهحكمه تبعا 
حصلت المناقشة فيها حضوريا أمامه ، و يكون له ذلك ال سيما في المحاضر ذات الحجية النسبية 

ر إعترافات أو تصريحات أو عندما ما ال يتوفر في المحضر الجمرآي آأن يتضمن المحض
 الشروط الشكلية أي في حالة بطالن المحضر ، و آذلك عندما يتم 1ف 254المحرر وفقا للمادة 

اإلثبات عن طريق الوثائق و المستندات األجنبية و غيرها من وسائل اإلثبات األخرى وفقا للمادة 
  . ق ج 258

قدير الجزاءات ، فإن سلطة القاضي تتأرجح بين العدم و اإلطالق بحسب أما في باب ت
طبيعة الجزاء المقرر ، ففي الجزاءات السالبة للحرية يتمتع القاضي بكامل سلطاته سواء من حيث 
تخفيف العقوبة و تشديدها أو وقف تنفيذها ، فقانون الجمارك لم يخرج في هذا الصدد عن القواعد 

 ق ج التي تنص أنه فيما يخص عقوبات الحبس 281من  المادة ) أ(جاءت به الفقرة العامة طبقا لما 
 غير أنه من جهة أخرى فإن التشريع الجمرآي لم ، ق ع 53تخفيض العقوبة وفقا ألحكام المادة 

ينص على حالة تشديد العقوبة ال سيما العود آظرف عام للتشديد و ذلك عدا الظروف المشددة 
بطة بالجريمة آظرف التعدد و إستعمال وسيلة نقل أو سالح في جرائم التهريب الموضوعية المرت

  .حتكم في هذا الشأن للقواعد العامةن أما فيما يتعلق بوقف تنفيذ العقوبة فإننا  ،الجمرآي
باإلضافة إلى أنه في حالة تعدد الجرائم فإن العقوبة األشد تكون واجبة التطبيق و ذلك فيما 

 السالبة للحرية سواء آان التعدد بين جرائم جمرآية و جرائم من القانون العام أو يتعلق بالجزاءات
  .بين الجرائم الجمرآية فيما بينها و تضم العقوبات المالية المقررة جزاء لكل جريمة

 ب جواز ف ق ج 281أما فيما يخص الجزاءات الجبائية ، فقد حصر المشرع في المادة 
 وسيلة النقل بشروط منها ما يتعلق بالجريمة المرتكبة و أخرى تتعلق اء المخالفين من مصادرةفإع

بالمتهم فال يجب أن تكون جريمة تهريب متعلقة ببضائع محظورة عند اإلستيراد أو التصدير 
  . ق ج و أن ال يكون المتهم في حالة عود21 من المادة 1بمفهوم الفقرة 

يعاقب الحبس أو بغرامة جزائية و إنما و بما أن المخالفات الجمرآية ال يعاقب عليها ب
عقوبات جبائية فحسب و هكذا فإن مجال العود ينحصر في الجنح الجمرآية على أساس أنها ب عليها

  .معاقب عليها بالحبس
 يشترط التماثل بين الجنحتين لتحقيق ه فإنة ،هذا و يشترط بالرجوع إلى القواعد العام

ك ، فذهب جانب من الفقه في فرنسا إلى إعتبار الجنح الجمرآية العود ، و لقد إختلف الفقه بشأن  ذل
من طبيعة واحدة لتحقيق التماثل ، غير أن هناك جانب أخر يرى أن التماثل يجب أن يكون بين 

  .جنحتي تهريب بصرف النظر عن درجتها وجنحة تهريب من الدرجة الرابعة
منعا مطلقا على القاضي أما فيما يخص الغرامة آجزاء جبائي ، فإن المشرع منع 

التخفيض منها أو وقف تنفيذها على أساس أنها تؤول إلى الخزينة العامة للدولة التي لحقها ضرر 
  .من جراء التملص أو التغاضي عن أداء الحقوق و الرسوم الجمرآية المستحقة

قيمة غير أنه في فرنسا قد تم التراجع عن هذا المبدأ بمنح القضاة سلطة مطلقة في تحديد 
البضاعة محل الغش المتخذة آأساس إلحتساب الغرامة الجمرآية و الغرامة البديلة للمصادرة ، 

 المعدل و المتمم لقانون الجمارك 29/12/1977المؤرخ في ) 1453-77(فمنذ صدور القانون رقم 
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 الجمرآية ، حيث تم تالفرنسي صار من الجائز تطبيق الظروف المخففة في مجال الغراما
    دال الغرامات المحددة تحديدا دقيقا و بصفة قانونية بغرامات نسبية تتراوح بين حدين أدنى إستب

 في فقرتيها ج و د للقاضي تخفيض مبلغ الغرامة إلى ثلث الحد 369و أقصى ، و أجازت المادة 
  .األدنى للجزاء المقرر قانونا

ميلية ذات الطبيعة القضائية أما الجزاءات التكميلية فلم ينص المشرع على الجزاءات التك
ف إلى جزاءات إلزامية يجب على القاضي توقيعها آعدم صنآما هو الحال في فرنسا  ، حيث ت

األهلية للمشارآة في البورصة و ممارسة و ظائف عون الصرف أو الوسيط ، و جزاءات جوازية 
اعية أو تجارية أو تصريح بها لتقدير القاضي آالحظر المؤقت من ممارسة مهنة صناليترك أمر 

 حيث اآتفى المشرع بالنص على الغرامة التهديدية التي تعتبر ذات طبيعة مدنية محضة  ،حرة
على خالف بعض الفقه في فرنسا الذي يعتبرها ذات طبيعة جزائية ، هذا باإلضافة إلى الحرمان 

الجمارك و هي من اإلستفادة من بعض النظم اإلقتصادية الجمرآية و سحب اعتماد الوآيل لدى 
  .جزاءات تكميلية ذات طبيعة إدارية تختص بتوقيعها إدارة الجمارك

آان رمزيا ) 10-98(و بناءا على ما تقدم نخلص إلى القول أن التعديل الذي جاء به قانون 
 على القاضي ، حيث لم يكن بوسع القضاة أن يخفضوا من تو خطوة لإلبتعاد عن نظام الممنوعا

رة الجمرآية و هو حكم مبالغ فيه إلى حد اإلفراط ، و عليه يجب إعادة النظر الغرامات و المصاد
من جديد في منح القضاة سلطة أوسع ال سيما من خالل عدم ربط الغرامة الجبائية بقيمة البضائع 

 و بالمقابل وضع  ،محل الغش و جعلها تتراوح بين حدين أدنى و أقصى آما هو الحال في فرنسا
  . ذات طبيعة قضائية تحقق الردع الذي يتفق و طبيعة الجرائم الجمرآيةجزاءات تكميلية
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  ع ع ــــة المراجة المراجــــقائمقائم

  

  ::المراجع العامة المراجع العامة ) ) 11

  2002ت  سنة -أ-و- طبع في د–الوجيز في القانون الجزائي العام : أحسن بوسقيعة . د

الديوان ) خ.أ( الجزء األول – اإلجتهاد القضائي في المواد الجزائية: جياللي بغدادي . د
  .1996الوطني لألشغال التربوية الطبعة األولى سنة 

 1الطبعة )  ط-د (- 2 الجزء –اإلجتهاد القضائي في المواد الجزائية : جياللي بغدادي . د
  2001ت سنة -أ- و-د

 –ظروف الجريمة المشددة و المحققة للعقاب منشأة المعارف : عبد الحميد الشواربي . د
  .إلسكندريةا

  .أثر تعدد الجرائم في العقاب ، منشأة المعارف اإلسكندرية: عبد الحميد الشواربي . د

  2003 دار هومة –1 الجزء–محاضرات في اإلثبات الجنائي :مروك نصر الدين . د

 دار النهضة –اإلثبات الجنائي بالقرائن ، دراسة مقارنة : عبد الحافظ عبد الهادي عابر . د
  . القاهرة1991سنة العربية ، 

  

  ::المراجع المتخصصة المراجع المتخصصة ) ) 2
تصنيف الجرائم و معاينتها المتابعة و الجزاء، : المنازعات الجمركية : أحسن بوسقيعة . د

  .2001 سنة 2الطبعة 

 – المبادئ األساسية للشريعة الجمركية –القضايا الجمركية الجزائرية : قذيفة جورج . د
  .و التغليف الشركة الصناعية للطباعة –بيروت 

- Collction des juris-classeurs 
Fondateur : j-labic 
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  ::البحوث و الدراسات البحوث و الدراسات ) ) 3
أحسن بوسقيعة ، المجلة القضائية العدد .  خصوصيات المنازعات الجمركية ، من إعداد د-

  .2001 الوثائق للمحكمة العليا  عن قسم2000الثاني سنة 

إعداد السيد عمرو شوقي جبارة :  اإلقتناع الشخصي للقضاة على محل القانون الجمركي -
 الجزء الثاني، المحكمة العليا – عدد خاص – اإلجتهاد القضائي لغرفة الجنح و المخالفات –

  .2002قسم الوثائق لسنة 

 عبد المجيد رسالة نيل الدكتواره، كلية زعالني.  خصوصيات المنازعات الجمركية ، د-
  .الحقوق الجزائر

  

  ::المجالت و المصنفات المجالت و المصنفات ) ) 4
 عدد خاص الجزء الثاني قسم الوثائق – اإلجتهاد القضائي لغرفة الجنح و المخالفات -

  .2001بالمحكمة العليا سنة 

 األولى لسنة  المليكة لإلعالم و النشر الطبعة– قضاء المحكمة العليا في المادة الجمركية -
1995.  

 المديرية العامة للجمارك، العدد – مصنف اإلجتهاد القضائي في المنازعات الجمركية -
  .2003الرابع سنة 

  . عن قسم الوثائق بالمحكمة العليا1990 سنة 01العدد :  المجلة القضائية للمحكمة العليا -

  .قسم الوثائق بالمحكمة العليا عن 1990 سنة 02العدد :  المجلة القضائية للمحكمة العليا -

  . عن قسم الوثائق بالمحكمة العليا1993 سنة 02العدد :  المجلة القضائية للمحكمة العليا -

  

  ::القوانين القوانين ) ) 5

 2001 سنة 2أحسن بوسقيعة الطبعة .  د– التشريع الجمركي مدعم باإلجتهاد القضائي -
  .ت .أ.و.د

  سة القضائية  قانون اإلجراءات الجزائية في ضوء الممار-

 الطبعة 2002 طبعة 2001 جوان 26أحسن بوسقيعة ، طبعة منقحة و متممة إلى غاية . د
  .2002ت - أ-و-الثانية د

أحسن بوسقيعة ، طبعة منقحة        .  قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائية ، د-
  .2001ت سنة - أ-و-، الطبعة الثالثة ، د2001 جوان 26و متممة إلى غاية 

 

  


