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ربتل اجلرمية االقتصادية مكانة بارزة يف قوانني العقوبات ادلعاصرة وإن اختلف مداىا تبعا للنظام 
يف ذبرمي  –رغم اختالف أنظمتها االجتماعية واالقتصادية  –االقتصادي للدولة، وتتفق الدول 

 االفعال اليت سبس بالسياسة االقتصادية ادلتصلة بضمان سبوين البالد خصوصا جرائم التهريب.
تتمثل ىذه اجلرائم يف إدخال البضائع من أي نوع إىل البالد أو إخراجها منها بطرق غري 

ادلعمول هبا يف مشروعة، دون أداء الضرائب اجلمركية ادلستحقة، أو جزء منها أو بادلخالفة لنظم ادلنع 
 النظام اجلمركي أو غري.

تشكل ىذه اجلرائم ربديا مستمرا لألنظمة ادلالية واالقتصادية لدى مجيع الدول، على اختالف 
فلسفتها ونظمها، سواء على ادلستوى الوطين أو اإلقليمي أو الدويل ويعد ىذا الفعل ادلخالف للقانون 

 .1ليت ال ميكن لألمن االجتماعي أن يتحقق دوهناخرقا ألنظمة الدولة ادلالية واالقتصادية ا
تتعدى آثار التهريب الوخيمة عديد األصعدة التنموية واالقتصادية واالجتماعية واألمنية...، فبعد 
مساسو دبوارد اخلزينة العمومية عند استرياد البضائع عن طريق التهريب دون دفع احلقوق والرسوم 

ادة معدالت التضخم عن وضعها احلايل بسبب زيادة معدالت يؤدي التهريب إىل زياجلمركية،  
ىا، فضاًل عن خدمات النقل أسعار الطلب على ادلواد والبضائع ادلدعمة شلا يقود إىل ارتفاع معدالت 

وادلواصالت الذي سيصيبها الضرر بسبب ادلضاربات السعرية على البنزين خارج منافذ التوزيع الرمسية 
وما وتقل بذلك القدرة الشرائية شلا يسهم يف إجياد بيئة اقتصادية مصابو بالتشوه ذلا وترتفع األسعار عم

 وطاردة لالستثمارات األجنبية تستنزف جهوداً اكرب يف اإلصالح. 
ثقة  إن استشراء التهريب يؤدي إىل التأثري السليب على مصداقية السياسة االقتصادية ويقوض 

تبقى زلاوالت اإلصالح االقتصادي عقيمة بسبب ، فالبلد دادلنظمات االقتصادية وادلالية باقتصا

                                                 
1
ج العربية، أنظر، عبد احلميد احلاج صاحل، التهريب اجلمركي بني النظرية والتطبيق، دراسة يف قانون اجلمارك ادلوحد لدول رللس التعاون لدول اخللي  

 .08، ص.2007، سنة 23رللة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، العدد الثاين، اجمللد 



 مقدمة   
 

3 
 

ضعف االقتصاد الوطين وإحجام ىذه ادلنظمات الدولية االقتصادية وادلالية عن تقدمي الدعم الكايف لو 
 .1والنهوض بو من جديد

أما من الناحية االجتماعية فجرائم التهريب تعمل على تشويو شروط ربقيق مساعي التنمية 
ة من خالل تأثريىا على اخلزينة العمومية وعجز الدولة بالتايل على تنفيذ مشاريعها االجتماعي

وخدماهتا االجتماعية، أو عجزىا على ربقيق العدالة االجتماعية اليت تسعى الدولة إىل ربقيقها من 
انبا خالل فرض الضريبة اجلمركية وزبفيض احلقوق والرسوم اجلمركية على السلع الضرورية اليت سبثل ج

. فتهريب السلع دون دفع الضريبة حيول 2ىاما من حجم االستهالك لدى الطبقات زلدودة الدخل
 دون ربقيق ىذه األىداف ذات البعد االجتماعي.

كما يضطر ادلتعاملون االقتصاديون إىل غلق ادلؤسسات االقتصادية وىذا ما يتأتى عنو تسريح 
ها آفات اجتماعية أخرى كالفقر وتزايد معدالت شامل للعمال وخلق البطالة وبالتايل ينجر عن

 .3اإلجرام

باإلضافة إىل ما سبق ال ميكن إغفال ما للتهريب من آثار على األمن العام يف الدولة وتقويضو 
من خالل تركيز نشاط ادلهربني على ادلفرقعات واألسلحة دبختلف أنواعها، حيث عرف نشاط 

و هتريب األسلحة وادلتفجرات خصوصا يف منطقة اجلنوب ادلهرينب يف السنوات األخرية ربوال ضل
، كما أن ادلفرقعات من أكثر البضائع هتريبا 4اجلزائري، شلا ساىم يف تدعيم وسبويل اإلرىاب يف البالد

                                                 
1
 .2015/ 06/ 11تاريخ اإلطالع    www.oil.gov.iqنفط، آثار التهريب، موقعمكتب ادلفتش العام يف وزارة ال  
بلقايد، تلمسان،  أنظر، بوطالب برامهي، مقاربة اقتصادية للتهريب باجلزائر، رسالة دكتوراه يف اقتصاد التنمية، كلية العلوم االقتصادية، جامعة أيب بكر 2

 .205 – 204، ص. 2012 – 2011 سنة 
3
، مذكرة ماجستري يف أنثروبولوجيا 2000 – 1990د باسعيد، التهريب: طبيعتو وأبعاده الثقافية واالجتماعية يف احلدود الغربية من أنظر، خال  

 . 56، ص.2008 – 2007اجلرمية، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان، سنة 
4
العديد من عمليات هتريب السالح، كما مت تكثيف تواجد قوات اجليش الشعيب الوطين وسلتلف االسالك االمنية بالعديد  منيةأحبطت السلطات األ  

زيادة درار وورقلة، كما مت تزويد الوحدات ادلكلفة بتتبع ربركات اجلماعات اإلرىابية دبعدات جديدة ومتطورة لادلناطق الصحراوية خاصة بواليت أ من
تتوفر على سبرس ودراية دبسالك الصحراء وسبتد عالقاهتا إىل بعض عصابات التهريب خاصة يف مايل  أثر ىذه اجلماعات اليتهتا على تتبع فاعليتها وقدر 

 .06، ص.2009أفريل  29والنيجر. أنظر، زلمد الناصر، قوات اجليش تعزز تواجدىا جبنوب البالد، جريدة اخلرب اليومي، بتاريخ 
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يف منطقة الشمال كلما حلت ادلناسبات واألعياد شلا يسهم يف تغذية حركات العنف واإلجرام يف 
 البالد. 

آلثار ادلًتتبة جعلت الدول تويل اىتماما بالغا بظاىرة التهريب بغية احلد من كل ىذه ادلخاطر وا
آثارىا، واجلزائر بدورىا سعت إىل إجياد سياسات تكفل تعقب الظاىرة وزلاربتها، نلمس ىذا من 

 .  20051خالل اىتمام ادلشرع هبذه اجلرائم وزبصيصها بقانون مستقل سنة 
م القانوين أن يغلب اجلانب الوقائي دلكافحة جرائم التهريب حاول ادلشرع من خالل ىذا التنظي

سيما إشراك اجملتمع ادلدين يف ىذا الدور إىل جانب مؤسسات متخصصة يف رلال ادلكافحة كالديوان 
الوطين دلكافحة التهريب واللجان احمللية دلكافحة التهريب اليت تعمل جنبا إىل جنب هبدف تأطري 

اجلة كل ما يعًتض ىذه ادلكافحة من اختالالت ونقائص على مستوى جهود مكافحة التهريب ومع
 التنسيق مابني سلتلف القطاعات.

لكن ما ركز عليو ادلشرع يف اسًتاذبيتو الوقائية مل مينعو من سن ورصد تدابري قمعية دلواجهة 
 .2الظاىرة، اتسمت بتشديد مل يعرف على سلتلف التعديالت اليت طرأت على قانون اجلمارك

إن تطبيق أي تدبري من ىذه التدابري يبقى مرىونا بضرورة معرفة مرتكب الفعل وإقرار مسؤوليتو 
قبل كل شيء، لذا أوكل ادلشرع اجلزائري وعهد الكشف عن ىذه اجلرائم وزلاربتها إلدارة اجلمارك 

 وجعل ذلك من ادلهام األصلية ادلنوطة هبا.
د أن تنشأ عنو نزاعات بني إدارة اجلمارك وكل ىذا التكليف مع مستوى أمهيتو وحساسيتو ال ب

األشخاص ادلخالفني، شلا يستدعي ضرورة االحتكام إىل قواعد لفض النزاع، قواعد يغلب عليها 

                                                 
1
 28، الصادرة بتاريخ 59، ادلتعلق دبكافحة التهريب ادلعدل وادلتمم، الصادر يف اجلريدة الرمسية عدد 2005أوت  23ادلؤرخ يف ،  06 – 05األمر   

 .2005أوت 
2
يخ ، الصادرة بتار 30، ادلتضمن قانون اجلمارك ادلعدل وادلتمم، الصادر يف اجلريدة الرمسية عدد 1979جويلية  21ادلؤرخ يف  07 – 79قانون رقم   

، ادلعدل وادلتمم لقانون اجلمارك، الصادر يف 1998أوت  22، ادلؤرخ يف 10 – 98ل لو كان دبوجب القانون ي. وأىم تعد1979جويلية  24
 .1998أوت  23، الصادرة بتاريخ 61اجلريدة الرمسية عدد 
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الطابع اجلزائي وتتعلق بنشأة اخلصومات ورلراىا والبث فيها، ترمي كلها إىل تأويل وتطبيق القانون 
 .1اجلمركي

يف اجملال اجلنائي يقودنا بضرورة احلال إىل احلديث عن أحكام احلديث عن أي قواعد إجرائية 
قانون اإلجراءات اجلزائية وبصفة خاصة القواعد القانونية اليت تنظم عمل السلطات العامة يف رلال 
مكافحة اجلرمية، واذليئات اليت تتوىل ادلراحل اإلجرائية انطالقا من مرحلة التحقيق والتقصي عن أسباهبا 

الفاعلني ومدى مسؤوليتهم عنها، إىل ربديد إجراءات زلاكمتهم وتنفيذ العقوبات  والكشف عن
 .2احملكوم هبا يف حقهم

فتهدف ىذه األحكام والقواعد اإلجرائية إىل ضمان تعقب اجلرمية وزلاكمة مقًتفيها صونا 
ض أو التفتيش دلصلحة اجملتمع وصونًا حلقوق أفراده، فإن ُدفع دبساسها وتقيدىا لبعض احلريات بالقب

أو احلبس، فرُد الدفع أّن كل ذلك ينحصر يف أضيق احلدود وبالقدر الالزم للوصول إىل احلقيقة توفيقا 
بني مصلحتني، مصلحة اجملتمع يف معاقبة اجلناة؛ ومصلحة األفراد يف صيانة حرياهتم وإثبات براءهتم 

 .  3عن طريق توفري مجيع ضمانات الدفاع
رمية طبيعتها اخلاصة اليت قد تتطلب من ادلشرع ازباذ إجراءات قانونية مع كل ىذا تبقى لكل ج

خاصة توائم ىذه الطبيعة، كأن يعلق ادلشرع اقضاء حق الدولة على شكوى اجملين عليو، أو احلصول 
 .4مقدما على إذن من جهة معينة، أو صدور طلب كتايب من جهة معينة

                                                 
1
 .07 - 06، ص.2009 – 2008ومو، اجلزائر، سنة أنظر، أحسن بوسقيعة، ادلنازعات اجلمركية يف شقها اجلزائي، الطبعة الثالثة، دار ى  

2
، 2004أنظر، علي جعفر، شرح قانون أصول احملاكمات اجلزائية، الطبعة األوىل، ادلؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت، سنة   

 .07 – 06ص.
3
 - 05، ص.1999، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، سنة 1أنظر، أمحد شوقي الشلقاين، مبادئ اإلجراءات اجلزائية يف التشريع اجلزائري، اجلزء   

06. 
4
ر أو من يفوضوهنم يعلق كل من ادلشرعني ادلصري واألردين ربريك الدعوى اجلنائية يف جرائم التهريب اجلمركي على تقدمي طلب من الوزير أو ادلدي  

ري، لتحريك ىذه الدعوى، بل ويقرر ادلشرع االردين تشكيل زلكمة سلتصة على درجتني لنظر يف مجيع جرائم التهريب. أنظر، معن ىاشم زلمد اجلغب
ة، معهد البحوث والدراسات جرمية التهريب اجلمركي، دراسة مقارنة ما بني قانون اجلمارك ادلصري واألردين، مذكرة ماجستري، قسم الدراسات القانوني

 .91، ص.2002العربية، القاىرة، سنة 
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جراءات ادلرصودة جلرائم التهريب يف التشريع نلمس بعضا من ىذه اخلصوصية يف األحكام واإل 
اجلزائري، فهذه اجلرائم منذ بداية التحري عنها وسلوكها ادلسلك القضائي تعترب جزءا من ادلنازعات 
اجلزائية تطبق عليها ذات القواعد اإلجرائية العامة، غري أن قانون اجلمارك الذي ربتكم إليو تضمن 

ج عن نطاق قواعد وأحكام القانون العام شلا أكسبها طابعا شليزا بعض األحكام ادلتميزة اليت زبر 
ادلتعلق دبكافحة التهريب، الذي فصل قمع أعمال  06 – 05وخصوصية زادت بصدور األمر 

 . 1التهريب عن قانون اجلمارك
صاء تنبع أمهية ادلوضوع من كونو من ادلواضيع اإلجرائية واليت تبني القواعد الواجبة االتباع يف استق

اجلرمية ومجع االدلة ومالحقة مرتكبيها وزلاكمتهم وتنفيذ العقاب عليهم، وعليو فهي قواعد تتبع 
 للمحافظة على احلريات الفردية بدأ من مرحلة التحقيق وحىت احملاكمة.

إن طبيعة ادلوضوع اإلجرائية ذبعل منو يقدم خدمة جليلة حلقوق اإلنسان بوضعو ضوابط وقيود 
لدولة يف العقاب فال يفتش ادلهرب وال حيبس وال تنفذ العقوبة يف حقو إال وفق قيود على سلطة وحق ا

وشروط معلومة، كما أنو يوفر الضمانات من أجل أن ال يدان بريء أو أن تتجاوز اإلدانة احلدود 
 .2احلقيقية دلسؤولية اجلاين

يقية للحرية واداء ىذا فقانون اإلجراءات اجلزائية وما ينطوي ربتو من مواضيع يشكل ضمانة حق
الدور يشكل أفضل ضمانة يتم من خالذلا ذبسيد احلماية الدستورية للحقوق واحلريات، وعليو يطلق 

 . 3الفقو على ىذا القانون تسمية القانون ادلنظم للحريات

                                                 
1
 .09 - 08أنظر، أحسن بوسقيعة، ادلرجع السابق، ص.  

2
، جامعة أنظر، حسينة شرون، محاية حقوق اإلنسان يف قانون اإلجراءات اجلزائية، رللة ادلنتدى القانوين، تصدر عن قسم الكفاءة ادلهنية للمحاماة 

 . 80، ص.2008كرة، العدد اخلامس، مارس زلمد خيضر، بس
3
العلوم السياسية، جامعة ة ادلفكر، تصدر عن كلية احلقوق و عبد اجلليل مفتاح، ضمانات حقوق اإلنسان يف تعديالت قانون اإلجراءات اجلزائية، رلل  

 .90، ص.2005زلمد خيضر، بسكرة، العدد الرابع، 
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أمهية ادلوضوع من خالل اذلدف الذي يصبو إليو وىو بيان قواعد مكافحة جرائم  كما تنجلي
البعد اخلطري على االقتصاد واألمن والصحة واجملتمع ككل، واليت أضحت تتخذ  التهريب ذات

 أشكاال ومناذج جديدة وليدة التطورات العلمية والتقنية احلديثة هتدد القيم االجتماعية وكيان الدول.
إن اختيار موضوع األحكام اإلجرائية اخلاصة دلكافحة جرائم التهريب ينبع من دوافع ذاتية تأيت 

إطار استكمال البحث الذي قدمناه ضمن متطلبات شهادة ادلاجستري والذي ركزنا فيو على أىم  يف
اجلوانب واألحكام ادلوضوعية اخلاصة جبرائم التهريب خصوصًا اجلانب ادلفاىيمي ذلذه اجلرمية وما 

 استحدثو ادلشرع من أساليب وقائية وأجهزة دلكافحتها.
تيار ادلوضوع باعتباره من ادلواضيع القانونية اليت ينأى الباحثون أما من الناحية ادلوضوعية فكان اخ

عن تناوذلا بالدراسة حيث أننا مل نقف عند دراسة متخصصة للموضوع خصوصا يف التشريع اجلزائري 
فكل حبث يف ادلوضوع إمنا يكون يف سياق عام لدراسة اجلرمية أو ادلنازعات اجلمركية لكونو من 

 اليت تفهم عمليا أكثر منها نظريا.ادلواضيع اإلجرائية 
ىذا األمر كان من بني الصعوبات اليت واجهت إعداد ىذا البحث فالكثري من النقاط مل صلد 
تفصيال ذلا يف ادلراجع القانونية ادلعتمدة شلا اضطرنا إىل االستعانة دبذكرات وتقارير هناية الًتبص 

الوطنية للجمارك كوهنا ربتوي على تفاصيل قانونية علمية اخلاصة بادلدرسة الوطنية لإلدارة أو ادلدارس 
وعملية، خاصة مضامني بعض ادلناشري والتعليمات الصادرة من ادلديرية العامة للجمارك وادلنظمة 
دلسألة ما، فكان يصعب ويتعذر علينا احلصول عليها لوال ما أشارت إليو ىذه ادلذكرات فكان من 

ا احتوتو بأمانة رغم ما قد يعًتي البعض منها من نقص يف اجلانب الضروري االستعانة هبا ونقل م
 ادلنهجي.

ولكون ادلوضوع ذي صلة بالقانون اجلمركي الذي تبقى أحكامو تثري جدال واسعا بسبب شليزاتو 
االستثنائية ادلربرة دبقتضيات الصاحل العام، واليت ىي تقويض جلهود الفقو والقضاء يف تطور جوانب 

الرحب الذي تتسع جوانبو للخروج عن ادلفاىيم الضيقة واألحكام ادلتشددة اليت ذباوزىا ىذا الفضاء 
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واقع ميدان عمل مصاحل اجلمارك وتقادمت مربرات العمل هبا، إىل تشريع منفتح انفتاح التعامالت 
 .  1االقتصادية وحركية األنشطة التجارية

دراسة موضوع ئ العامة جيعلنا ننطلق يف ىذا التميز واخلروج غري ادلألوف عن القواعد وادلباد
مدى فاعلية ىذه األحكام يف  من إشكالية تدور حولاالحكام اإلجرائية اخلاصة جبرائم التهريب 

 مكافحة جرائم التهريب؟ 
إن ىذه اإلشكالية تطرح لعديد العوامل منها أن جرائم التهريب تتغري تياراهتا وأمناطها وتتفاقم 

جملتمع يوما بعد يوم، ويساىم يف طرح ىذه اإلشكالية العلم خبصوصية األحكام آثارىا الوخيمة على ا
اإلجرائية ادلرصودة من قبل ادلشرع جملاهبة ىذه اجلرائم فهي زبرج عن األحكام والقواعد العامة ادلألوفة 

 يف كثري من األحيان، واليت كانت تعترب من ادلبادئ الثابتة غري القابلة للنقاش.
على سبيل ادلثال ادلبدأ ادلعروف يف اإلثبات وىو براءة الذمة ووقوع البينة على  نذكر من ذلك

ادلدعي، ىذا األصل زبرج عنو أحكام التشريع اجلمركي فال يقع العبء على النيابة العامة يف تقدمي 
عل الدليل إلثبات مسؤولية ادلتهم، فينعكس ادلبدأ لتقع البينة على ادلتهم، وينقلب عبء اإلثبات بف

القرائن القانونية العديدة ادلتضمنة يف قانون اجلمارك، زبفيفا لعبء اإلثبات عن كل من سلطة اإلهتام 
 .2وإدارة اجلمارك وربميل ىذا العبء على عاتق ادلتهم

ومن ادلبادئ اليت حيد منها ىذا القانون السلطة التقديرية للقاضي فإن كان لو يف اجلرائم العادية 
حدود القانون دبنح الظروف ادلخففة للجاين وتكييف العقوبة إىل حد ما  سلطة تقديرىا ضمن

لتتجانس مع اجلرم ادلقًتف ومسؤولية اجلاين، ففي ادلخالفات اجلمركية كالتهريب مينع القاضي من 

                                                 
القانون اجلزائري، رسالة دكتوراه يف القانون اخلاص، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة أبوبكر بلقايد، أنطر، مفتاح لعيد، اجلرائم اجلمركية يف  1

 .20.، ص2012 – 2011تلمسان، سنة 
2
 .17، ص.2006أنظر، سعادنو العيد، اإلثبات يف ادلواد اجلمركية، رسالة دكتوراه يف القانون، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة، سنة   
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ضها خصوصا الغرامات اجلمركية، فال ميكنو األخذ بعني االعتبار حسن يفزب تقدير العقوبات أو
 . 1بأركان ادلخالفة ادلقًتفة نواياىم أو جهلهم

بل أكثر من ذاك تتقيد سلطة القاضي اجلزائي يف االقتناع، بفعل احلجية اإلثباتية اخلاصة ادلضفاة 
على بعض احملاضر اجلمركية احملررة من قبل عونني من األعوان ادلؤىلني دلعاينة اجلرائم اجلمركية واليت ال 

 ميكن الطعن فيها إال بادعاء التزوير.
سنعتمد يف حبثنا على ادلنهج التحليلي إلبراز وفهم أحكام النصوص القانونية واألحكام القضائية 
ذات الصلة بادلوضوع، مع االستعانة بأسلوب ادلقارنة كلما دعت لذلك ضرورة احلال خصوصا يف 

ادلقارنة بغية  ادلسائل اليت ال صلد ذلا حال يف التشريع اجلزائري شلا يستلزم اللجوء إىل بعض التشريعات
 الوقوف على احللول ادلختلفة ادلقررة يف ىذه التشريعات.

ومن أجل مناقشة اإلشكالية اليت طرحناىا سنقوم يف مرحلة أوىل من حبثنا بدراسة األحكام 
، لنوجو حبثنا يف مرحلة ثانية ضلو دراسة )الباب األول(اإلجرائية اخلاصة دبعاينة جرائم التهريب 

 .)الباب الثاني( ية اخلاصة بادلتابعة القضائية جلرائم التهريباألحكام اإلجرائ
 

                                                 
1
ة أنظر، غسان رباح، قانون العقوبات االقتصادي، دراسة مقارنة حول جرائم رجال األعمال وادلؤسسات التجارية ادلخالفات ادلصرفية والضريبي  

 .207، ص.2004ات احلليب احلقوقية، سنة واجلمركية ومجيع جرائم التجار، الطبعة الثانية، طبعة مزيدة ومنقحة، منشور 
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تعد ادلعاينة اخلطوة األوىل يف طريق ادلنازعات اجلمركية، وىي ذلك اإلجراء أو التدبري الذي يقوم 
بو أعوان اجلمارك أو األعوان ادلختصني قانونا من أجل إثبات وقائع مادية تشكل سلوكا إجراميا يف 

، وحتديد اذلوية نظر قانون اجلمارك أو القوانني ادلكملة لو، مع نسبة ذلك السلوك إىل القائم بو فعلً 
الكاملة دلرتكبو، وتدوين ذلك يف زلضر رمسي وفقا للشروط الشكلية وادلوضوعية اليت ميليها قانون 

شر  عناية ااةة يحي  وقد أوالىا ادل .ومن ىنا تربز أمهيتها 1اإلجراءات اجلزائية وقانون اجلمارك
 ايزة دلعاينة اجلرائم اجلمركية ومتصدرت انشغاالتو كما يبدو ذلك جليا من الل نصو على طرق مم

أضفاه على ىذه الطرق من قوة إثباتية غري مألوفة يف القانون العام وحرةو على ضبط إجراءات 
 .2ادلعاينة مبنتهى الدقة وبكثري من التفصيل

لك تبعا الاتلف مكان ادلخالفة أي سواء يف النطاق اجلمركي أو اإلقليم نكون أمام معاينة وذ
تم يف  ترائم يف األماكن اخلاضعة دلراقبة أعوان اجلمارك كما ميكن أن اجلفيمكن معاينة  .3اجلمركي

كامل اإلقليم اجلمركي يف حال التلبس بادلخالفة، أو االكتشاف ادلفاجئ لبضائع يتبني أةلها 
ل تصراحات حائزيها أو تختل  وثائق اإلثبات اخلاةة اها عند أول طل،، أو عند ادلغشوش من ال

 ادلتابعة على مرأى العني بشرط أن تبدأ من النطاق اجلمركي دون انقطا  حىت وقت حجز البضاعة.
اإلجرائية اليت حتكمها مع ما قد  تلك القواعد يفاجلان، األىم يف معاينة جرائم التهري،  يتمثل
معها يف التصدي ذلاتو و من أحكام ااةة غري مألوفة متيزىا عن القواعد العامة وتتكامل تتميز ب
ادلهمة اليت قد تناط بأشخاص متخصصني يف وىي بأسالي، البح  والتحري عنها  ءً اجلرائم بد

                                                 
مقتبس عن  .19.، ص1441أكتوبر  94ها يف النظام القانوين اجلزائري، رللة الشرطة، عدد تويساجلمركية وتىان، معاينة اجلرائم أنظر، موسى بود 1

جامعة مولود  حسيبة رمحاين، البح  عن اجلرائم اجلمركية وإثباهتا يف ظل القانون اجلزائري، مذكرة ماجستري يف قانون األعمال، كلية احلقوق بواالفة،
 .60(، ص.معمري، تيزي وزو، )د.س.ن

 .131أنظر، أحسن بوسقيعة، ادلنازعات اجلمركية...، ادلرجع السابق، ص. 2
اجلمركي" نفس  النطاق ىذه ادلنطقة وتشكل والبحرية الربية حلدود طول على للمراقبة ااةة منطقة اجلمارك اجلزائري: "... تنظم قانون من 28 ادلادة 3

 ادلتعلق مبكافحة التهري،. 60 – 61األمر من  61التعري  جاء يف الفقرة )ىـ( ادلادة 
 الداالية وادلياه الوطين اإلقليم القانون، ىذا اجلمركي نطاق تطبيق اإلقليم يشمل : «أنو  على اجلمارك قانون من 01 ادلادة كما نصت

 ». يعلوىا الذي والفضاء اجلوي ادلتامخة، وادلنطقة اإلقليمية وادلياه
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مكافحتها بالتعاون مع أجهزة أارى ذات ااتصاص ااص يف مكافحة اجلرائم أو البعض منها يف 
 ح بو القانون. حدود ما يسم

كما أن التميز يف القواعد اإلجرائية ادلتعلقة مبكافحة جرائم التهري، يلمس من الل السلطات 
القانونية ادلمنوحة ذلؤالء األعوان واذليئات ادلعنية مبحاربتها، إما من الل السلطات ذاهتا وكوهنا 

 -حىت ادلكان الذي ترتك، فيو سلطات استثنائية تتلئم مع اصوةيات وأسالي، ارتكاب اجلرمية أو
أومن حي  التوسيع من ىذه السلطات ورلال ممارستها إىل   -أو اإلقليم اجلمركي  -النطاق اجلمركي

الدرجة اليت تعترب فيها منطقيا ارقا دلبادئ حقوق اإلنسان وحرياتو، لوال أن ىذا التوسع احتكم فيو 
 لحقوق واحلريات. لقواعد القانون الدستورى الكافل األول واحلامي ل

بتقدمي ، الفصل األول(يف إجراءات البح  والتحري عن جرائم التهري، )فيربر ىذا التوسع  
محاية مصلحة اجملتمع على حريات األفراد إذ يحماية ادلصاحل األوىل تتحقق احلريات الثانية، وبذات 

، )الفصل الثاني(التربير يفسر الناتج عن ىذه السلطات ونعين بو وسائل إثبات جرائم التهري، 
فيها مبدأ ع،ء اإلثبات واروجها عن ادلألوف إىل الدرجة اليت قد هتدر فيها قرينة الرباءة أو ينقل، 

 يف ىذه اجلرائم عن ما ىو مألوف ومعروف يف القواعد العامة.
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ىو البحث اؼبنتبو واؼبتابع على شيء ما أو شخص ما، من أجل الوقوؼ على دليل  1التحري
تنسب بو اعبردية إذل اؼبتهم فبا يكسبو أمهية كمرحلة الحقة الرتكاب اعبردية وسابقة إلجراءات 

 التحقيق واحملاكمة.
فقد يتم يف بعض عواهنا وفق القواعد العامة أيسند إذل الشرطة القضائية و التحري وإف كاف 

اغباالت عن طريق مصاحل ـبتصة يف ىذا اجملاؿ، حيث تناط بإدارة اعبمارؾ مهاـ جسيمة غبماية 
لذا أُوكل ؽبا تطبيق القانوف اعبمركي، فيربز بالتارل  .االقتصاد الوطٍت من جرائم التهريب اليت تنخره

د تتميز خبصوصية باؼبقارنة مع دورىا جليا يف ؾباؿ اؼبنازعات اؼبرتبطة هبا حيث تعتمد على قواع
اؼببادئ العامة خاصة على مستوى اإلجراءات والطرؽ اؼبعتمدة من قبل اإلدارة يف الكشف عن ىذه 

 اعبرائم.
ها جرائم التهريب باجملتمع عموما ودبصاغبو االقتصادية قونظرا لؤلضرار واآلثار اعبسيمة اليت تلح

ؼبشرع على اؼبصاحل اعبمركية بل وسع يف ؾباؿ ره اخصوصا فإف البحث والتحري عنها دل يقصُ 
مكافحة اعبردية إذل عدد من اؼبصاحل األخرى، فبا يبُت عن سياسة جنائية صبركية تسعى يف اؼبتدخلُت 

إذل القضاء أو اغبد من ىذه اعبرائم خصوصا بعد تعديل قانوف اعبمارؾ واستحداث قانوف خاص 
 .5008دبكافحة التهريب سنة 

اؼبصاحل اؼبكلفة بالتحري عن جرائم التهريب ة اعبنائية دل تقف عند حد توسيع إف ىذه السياس
)المطلب وإجراءات البحث والتحري مر لتوسيع صبلحيات ، بل قبدىا تتعدى األ)المطلب األول(

اؼبخولة ؽبم سواء تلك احملتكمة لقانوف اعبمارؾ ذو الطابع اػباص أو تلك اؼبتخذة عموما ، الثاني(
  .د العامة اؼبعروفة يف ؾباؿ مكافحة اعبرديةوفق القواع

                                                 
1
 Investigation « Recherche suivie sur un objet ». Cf. j. PLANCHE.  
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 المبحث األول
 المصالح المكلفة بالتحري عن جرائم التهريب

ة التحري عن السلوكات اليت تشكل يمراعاة للقواعد العامة زبتص جهات الشرطة القضائية بعمل 
القضائية ىم الذين أفعاال إجرامية طبقا للقانوف وعلى ىذا األساس فإف ضباط وأعواف الشرطة 

 دلة عن اعبرائم اؼبرتكبة من طرؼ األشخاص.لوف اؽبيئة اؼبكلفة بالتحري وصبع األكيش
 دبوجبها وخوؽبم القضائية الضبطية صفة القانوف منحهم موظفوف القضائية الشرطة أعضاء إف 
 فيبدأ ، هاعن االستدالالت وصبع ومرتكبيها اعبرائم عن البحث إطار يف واجبات عليهم وفرض حقوؽ
 اغبكم. جهة إذل اؼبتهم إحالة أو القضائي التحقيق فتح عند وينتهي اعبردية وقوع بعد دورىم

 ال ضرورية وظيفة أهنا إال سباما قضائية وظيفة ليست أهنا من بالرغم القضائي الضبط وظيفة أف  
 كافية  دالئل توجد أف بعد إال يفتح ال فالتحقيق التحقيق، لفتح ضرورية فهي عنها، االستغناء ديكن
  التحقيق. لسلطة ويقدمها القضائي الضبط يبحثها الدالئل ىذه اعبردية، وقوع على

 رفع يف سلطتها تباشر لكي العامة النيابة فإف ،ةالعمومي الدعوى لقياـ بالنسبة أيضا ضرورية وىي
 ضباط بواسطة أو ابنفسه ذلك قبل تقـو أف بد ال اغبكم قاضي أماـ أو التحقيق قاضي إذل الدعوى
 أو الدعوى رفع يف إليها تستند اليت القرائن منها تستخلص لكي اإلجراءات ببعض القضائية الشرطة

 لرفعها. أمهية ال أنو أو الدعوى حبث وراء من فائدة ال أنو رأت إذا اغبفظ بقرار عنها النظر صرؼ يف
 التحري بعملية للقياـ اؼبؤىلُت اصاالشخ يبُت دل التهريب دبكافحة اؼبتعلق القانوف نص كاف  وإف

 واألشخاص اعبرائم ىذه معاينة فبشأ ،حييل منو 64 اؼبادة نص قبد أننا إال التهريب جرائم عن
 على اؼبشرع قبل من حرصا خَتاأل ىذا يف بلحظنو  .اعبمارؾ قانوف أحكاـ إذل ،الغرض ؽبذا اؼبخولُت

 وصبيع اسثناء بدوف اعبمارؾ أعواف خص إذ بذلك للقياـ والصفة اغبق ؽبم الذين شخاصاأل تعيُت
 )المطلب صبركية غَت أخرى مصاحل لتشمل الدائرة ووسع ،األول( )المطلب اعبمركية اؼبصاحل
 الضبط مهاـ دبمارسة ؽبم اؼبسموح اؼبوظفُت وبعض القضائية الشرطة وأعواف ضباط من ،الثاني(

 التهريب. جرائم ومكافحة التحري بعمليات للقياـ قانونا ؤىلوفواؼب القضائي



 الفصل األول: البحث والتحري عن جرائم التهرية                                               الباب األول 

 

49 
 

 المطلب األول
 المصـالح الجمركيـة 

؛ األوؿ ما يؤخذ على البضائع والسلع لدى دخوؽبا اغبدود 1للجمارؾ يف اللغة العربية معنياف
 . 2اعبمركية للدولة من اقتطاعات فتطلق على الضريبة وجبايتها

التعريف كوف اعبمارؾ أكرب من كوهنا ؾبرد  ضريبة، بل ىي قواعد ونظم الظاىر قصور ىذا 
واتفاقات يتم تنفيذىا وفق معايَت دولية ووطنية عن طريق مؤسسات تنشأىا الدوؿ يطلق عليها إسم 

 .3اإلدارات اعبمركية
مكلفة دبراقبة اغبدود وضباية االقتصاد واستيفاء  4دائرة أو مصلحةيقصد بو  أما اؼبعٌت الثاين

 .5اغبقوؽ والرسـو على البضائع اليت تقطع ىذه اغبدود، سواء خبلؿ االستَتاد أو التصدير
وتطبيق األنظمة اعبمركية بشاف ربصيل الضرائب اعبمركية كلفة دبراقبة اؼبدارة اإلفاعبمارؾ ىي 

. 6الشروط والقيود اؼبقررة عليها ضباية للنظم االقتصادية لكل دولةاؼبستحقة للخزينة العمومية واستيفاء 
السهر ا اإلدارة اؼبكلفة بعلى أهن «  M.SHMIDLIN » وJ.DucroQ »  «ولقد عرفها كل من الفقيهُت  

ية ؤقلم ىذه اغبماتبلقتصاد الوطٍت وىذا عن طريق استعماؿ األنظمة اػباصة حبيث لعلى تطبيق التعريفة ضباية 

                                                 
" وأصلها عريب مشتق من كلمة " ديواف" الذي DOUANEبالفرنسية كلمة "و " CUSTOMSيقابل ىذه التسمية باللغة اإلقبليزية كلمة " 1

ط مباشرة حبكم السلطاف، اؼبلك أو رئيس الدولة أوبالداي كما كاف ب ىياكل اعبيش، األمن والقضاء( يرتبنيعٍت ىيكبل ىاما ) رفيع اؼبستوى إذل جا
موسى بودىاف، النظاـ القانوين ؼبكافحة التهريب يف اعبزائر، الطبعة األوذل، دار اغبديث للكتاب، اعبزائر، سنة عليو اغباؿ يف عهد األتراؾ. أنظر، 

 .5>، ص.:500
 تعرؼ كذلك باؼبكوس أو اػبراج...إخل. سابقا، وتسمى الضرائب و الرسـو حاليا.  2
، رسالة دكتوراه يف العلـو االقتصادية، كلية العلـو االقتصادية وعلـو التسيَت جامعة رأنظر، زايد مراد، دور اعبمارؾ يف ظل اقتصاد السوؽ حالة اعبزائ 3

 .>58.، ص5009 – 5008يوسف بن خدة، اعبزائر، سنة 
4 " Les services administratifs responsables de l’application de la législation douaniére et de la 

perception des droits et taxes a l’importation et a l’exportation et qui sont également chargés 

de l’application d’autres lois et réglements relatifs, entre autres, a l’importation, au transit et a 

l’exportation de marchandises". Cf. CCD/OMD,95-02, Glossaire des Termes douaniers 

internationaux , P 20. 
 .4>أنظر، موسى بودىاف، النظاـ القانوين، اؼبرجع السابق، ص. 5
وإسًتاذبيات مكافحتو، مذكرة ماجستَت يف تسيَت اؼبالية العامة، كلية العلـو االقتصادية، التسيَت والعلـو أنظر، بودارل بلقاسم، ظاىرة التهريب اعبمركي  6

 .07، ص.5044 -5040التجارية، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمساف، سنة 



 الفصل األول: البحث والتحري عن جرائم التهرية                                               الباب األول 

 

4: 
 

متطلبات التصدير، وكذلك تقـو على مراقبة التجارة اػبارجية والصرؼ يف مرحلة التصدير مع 
والضرائب  1إدارة اعبمارؾ يف ميداف اعبباية بتحصيل الضريبة على القيمة اؼبضافةكما تقـو واالستَتاد  

 .2الداخلية للبضائع اؼبستوردة لغرض االستهبلؾ
أصبح عمل اعبمارؾ ال يقتصر فقط على حراسة اغبدود وتدوين كل اؼببادالت من ناحية  عليوو 

الكم، بل يتعدى ذلك إذل تقومي كل عناصر اؼببادلة من مردودية اقتصادية وإدماجها يف السياسة 
 التجارية واؼبالية للببلد.

وسبثل إحدى الركائز  لية،تابعة للوزارة اؼبكلفة باؼباال وتعترب اعبمارؾ اعبزائرية من اؼبؤسسات
األساسية اليت تعتمدىا الدولة يف ضباية االقتصاد الوطٍت دبراقبتها غبركة السلع واؼبنتجات ورؤوس 

يف مكافحة كل ما من شأنو  اً األمواؿ ومدى شرعيتها يف اغبدود اعبمركية اعبزائرية وكذلك تلعب دور 
 كافحة التهريب.موعلى رأس ذلك أف يعرقل أىداؼ التنمية االقتصادية، 

، )الفرع األول(من أجل التعرؼ أكثر على ىذه اؼبؤسسة نقـو بإعطاء حملة عن نشأهتا وتطورىا 
 مث نقـو بدراسة تنظيم بعض اؽبيئات التابعة ؽبا واؼبكلفة بإجراء التحريات اعبمركية عن جرائم التهريب

 .)الفرع الثاني(
 الفرع األول

 لمحة عن نشأة وتطور مصالح الجمارك
غداة االستقبلؿ دل تكن اعبمارؾ سوى مصلحة من اؼبصاحل التابعة للهيئة التنفيذية اؼبؤقتة 

الذي ينظم  :45 - 96إذل غاية صدور اؼبرسـو  3للحكومة اعبزائرية، مكلفة دبراقبة التجارة اػبارجية
اػبارجية  ، ودبوجب ىذا اؼبرسـو أطلق على ىذه اؽبيئة اسم مديرية اؼبالية4مصاحل وزارة اؼبالية

                                                 
 .5>>4طبقت الضريبة على القيمة اؼبضافة يف اعبزائر سنة  1

2
 Cf. Marcel Schmidlin, Jean Ducrocq, L'Organisation et la réglementation du commerce 

extérieur à l'heure du Marché commun, Moniteur Officiel du Commerce et de l'Industrie, 

1963, p252. 
 .597أنظر، زايد مراد، اؼبرجع السابق، ص. 3
 . 96>4، لسنة 56، اؼبتعلق بتنظيم مصاحل وزارة اؼبالية، اعبريدة الرظبية رقم 96>07/4/>4، الصادر بتاريخ :45 – 96اؼبرسـو رقم أنظر،  4

http://www.google.dz/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Marcel+Schmidlin%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
http://www.google.dz/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jean+Ducrocq%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
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، ونظرا لعدـ فعالية ىذا التنظيم 2، وضمت دبوجبو مصلحة التحويبلت اػبارجية واعبمارؾ1للجمارؾ
مت ىيكلتها وأصبحت تسمى باسم اؼبديرية الوطنية للجمارؾ، يف ىذه الفًتة شكل صدور قانوف 

مهامها وأداة ركيزة ووثيقة تشريعية مرجعية سبارس من خبلؽبا اعبمارؾ ـبتلف  >:>4اعبمارؾ سنة 
 .3لتعزيز دورىا مسايرة بذاؾ التطور العاـ للدولة

لكن بالرغم من كل ىذا فقد عرؼ ىذا القطاع ركودا ملحوظا ألف مصاغبو اػبارجية كانت تابعة 
 للواليات تكريسا للتوجو االشًتاكي للدولة يف احتكار أنشطة التجارة اػبارجية.

 5;دة تنظيم مصاحل وزارة اؼبالية دبوجب اؼبرسـو ، حيث مت إعا5;>4 واستمر الوضع حىت سنة

5;>4/:0/:4اؼبؤرخ يف  ;56 -
، وإنشاء اؼبديرية العامة للجمارؾ مع منحها استقبللية يف تسيَت 4

وتوسيع عمل اؼبصاحل اػبارجية اؼبتمثلة يف اؼبصاحل الوالئية إلدارة اعبمارؾ أين استعادت دورىا 
رة أصبحت إدارة عامة تتمتع بسلطات التسيَت واالعتمادات االقتصادي، فبا يوضح أف ىذه اإلدا

مع عدد من  5اؼبالية واؼبوظفُت، كما برؾبت عدة أىداؼ ؽبذا القطاع لكن دل يتم ربقيقها
اإلصبلحات اليت بقيت بعيدة عن فبارسة اؼبهاـ اغبقيقية إلدارة اعبمارؾ ألف تسيَت اؼبصاحل اػبارجية 

 بقي مركزيا.
4>>49/06/4اؼبؤرخ يف  9: -4> التنفيذيوقد مكن اؼبرسـو 

، اؼبعدؿ واؼبتمم، من التنظيم 6
الوظيفي للمديريات اعبهوية ومفتشيات األقساـ للجمارؾ والذي دبوجبو ظهرت مديريات جديدة 
نتيجة للتطورات االقتصادية اليت شهدهتا الببلد يف تلك الفًتة وأصبحت اؼبديرية العامة للجمارؾ 

                                                 
 .97>4/>04/0إذل غاية ىذا الوضع  استمر 1
 لعل صبع ىاتُت اؼبصلحتُت كاف راجعا ألوجو التشابو اؼبتواجد بينهما يف اؼبهاـ. 2
 .598أنظر، زايد مراد، اؼبرجع السابق، ص. 3
، اؼبتعلق بتنظيم اإلدارة اؼبركزية لوزارة اؼبالية، الصادر يف اعبريدة الرظبية عدد 5;>4/ :0/ :4، الصادر بتاريخ ;56 – 5;أنظر، اؼبرسـو التنفيذي  4

 .5;>4جويلية  50، الصادرة بتاريخ >5
 .599أنظر، زايد مراد، اؼبرجع السابق، ص. 5
، اؼبتعلق بتنظيم اؼبصاحل اػبارجية إلدارة اعبمارؾ وعملها، الصادر 4>>4/  06/ >4، اؼبؤرخ يف 9: – 4>من اؼبرسـو التنفيذي  05أنظر، اؼبادة  6

 .4>>4/ 06/ 50، الصادرة بتاريخ 45يف اعبريدة الرظبية عدد 
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،  أما فيما خيص إنشاء وتنظيم اؼبصاحل اإلقليمية اعبهوية فنص 1توي على سبع مديريات مركزيةرب
;>>40/4/:0عليها القرار الصادر عن اؼبدير العاـ للجمارؾ بتاريخ 

باإلضافة إذل ؾبموعة من ، 2
اعبمركية، على أف القرارات اؼبتعلقة بكل من اؼبكاتب اعبمركية، اؼبراكز اعبمركية، اغبدود الربية والفرؽ 

، يعترب اإلطار القانوين لتنظيم اؼبصاحل اػبارجية إلدارة 9>>07/06/4اؼبؤرخ يف  >4اؼبنشور رقم 
 اعبمارؾ.

من أجل بلورة االختصاصات واؼبهاـ اليت سبارسها إدارة اعبمارؾ على اإلقليم الربي والبحري 
عبمارؾ يقـو على التمييز بُت مصاحل واعبوي الذي تبسط عليو الدولة سيادهتا، فإف تنظيم إدارة ا

مركزية وال مركزية أو خارجية أحدثت يف سياؽ عدـ الًتكيز اإلداري للقياـ بوظائف التسيَت والتنفيذ 
 الفعلي واؼبباشر ؼبقتضيات اؼبراقبة والعمل اعبمركي.

 الفرع الثاني
 تنظيم المصالح المكلفة بالتحريات الجمركية

يفية استنادا لنصوص قانوف اعبمارؾ والكثَت من ظصبلحياهتا القانونية والو سبارس إدارة اعبمارؾ 
البشرية على تنظيم  االنصوص التنظيمية األخرى، وللقياـ هبذه اؼبهاـ تعتمد باإلضافة إذل مواردى

ق سياسة يىيكلي يقـو على التمييز بُت مصاحل مركزية وأخرى جهوية وؿبلية، أحدثت يف سياؽ تطب

                                                 
 تتمثل ىذه اؼبديريات يف: 1
 مديرية التنظيم و التشريع اعبمركي و التقنيات اعبمركية، -
 مديرية اؼبنازعات، -
 مديرية مكافحة الغش، -
 مديرية القيمة و اعبباية، -
 مديرية اؼبوارد البشرية، -
 مديرية الوسائل اإلمدادية واؼبالية، -
 مديرية الوقاية واألمن. -
تابعة ، احملدد موقع اؼبديريات اعبهوية ومفتشيات األقساـ ال:05/500/>4عّدؿ ىذا القرار عدة مرات حيث ألغي دبوجب القرار الصادر يف   2

 .:500/ 08/ 05، الصادرة بتاريخ 55للجمارؾ واختصاصها اإلقليمي، اعبريدة الرظبية عدد 
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ظم مصاغبها تنظيما ىيكليا على نتتف ،التسيَت واؼبراقبة يف إطار العمل اعبمركيو اإلداري  عدـ الًتكيز
 مستوى مركزي، جهوي وؿبلي.

 أوال: المصالح المكلفة بالتحريات على المستوى المركزي
اؼبصاحل اؼبركزية ىي عبارة عن مديريات وظيفية تقع ربت مراقبة وسلطة مدير اإلدارة العامة للجمارؾ  

 .اليت تتكفل بإعداد التشريع والقوانُت اؼبطبقة على دخوؿ وخروج البضائع على اإلقليم اعبمركي
ولقد اىتمت اعبزائر بتطوير إدارة اعبمارؾ حىت تتماشى مع التوجو االقتصادي اعبديد اؼبتميز   

مل على بإعادة توزيع األدوار حيث زبلت ىذه اإلدارة عن أساليب العمل القددية ووضعت برنامج ع
 مدار ثبلث سنوات سعيا لتحقيق ؾبموعة من األىداؼ.

تنطلق ىذه األىداؼ من تطوير أسلوب العمل عن طريق عصرنة القطاع وتعميم استعماؿ   
أجهزت اإلعبلـ اآلرل يف تسيَت النشاط اعبمركي، مث يف مرحلة ثانية إعادة ترتيب ىياكلها اؼبركزية و 

ومشاركتها يف التنظيم االقتصادي والتجارة اػبارجية، دوف إغفاؿ دورىا اعبهوية، مث رد االعتبار لدورىا 
 .1يف مكافحة كل من الغش والتهريب اعبمركيُت

وقد مرت إدارة اعبمارؾ بعدة مراحل اكتسبت خبلؽبا ذبربة مكنتها من ربقيق بعض األىداؼ   
إطار السياسة اعبمركية اؼبتبعة يف كل مرحلة وكل ىذه األىداؼ تصب يف منبع واحد وىو  يفاؼبسطرة 

ضرورة إنشاء إدارة صبركية تكوف يف مستوى تطلعات االقتصاد الوطٍت وتتماشى مع السياسات 
 االقتصادية  اؼبتبعة منذ االستقبلؿ إذل يومنا ىذا.

 – ;0اؼبرسـو التنفيذي رقم ؽبا جاء بو اإلدارة اؼبركزية للجمارؾ حسب أخر تعديل تشتمل 
  3( مديرية44إحدى عشر ) على 2، اؼبتضمن تنظيم اإلدارة اؼبركزية للمديرية العامة للجمارؾ96

                                                 
1

 .08أنظر، بودارل بلقاسم، اؼبرجع السابق، ص. 

2
، اؼبتضمن تنظيم اإلدارة اؼبركزية للمديرية العامة للجمارؾ، الصادر يف اعبريدة ;500فرباير 57، اؼبؤرخ يف 96 – ;0أنظر، اؼبرسـو التنفيذي رقم  

 .;500مارس  05، الصادرة بتاريخ 44الرظبية عدد 

 على اؼبديريات التالية:اؼبديرية العامة للجمارؾ تشتمل    3
 ، (D.L.R.E.C) بادالت التجاريةاؼبو  مديرية التشريع والتنظيم -1
 ( D.F.R)اعبباية والتحصيلمديرية  -2
 (D.R.D)  األنظمة اعبمركيةمديرية  -3
 ، (D.C.P)لرقابة البلحقة مديرية ا -4
 =، (D.C) اؼبنازعاتمديرية  -5
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إذ تلعب ىذه اؼبديرية دورا ، (DRD) االستعبلـ اعبمركيديرية أىم ىذه اؼبديريات اؼبركزية م
 :1اؼبهاـ اؼبوكلة ؽبا و اؼبتمثلة فيما يليفعاال يف ؾباؿ التحري ومكافحة التهريب من خبلؿ 

السهر على البحث وصبع واستغبلؿ االستعبلـ واؼبعلومة فيما خيص الغش اعبمركي واعبردية  -
 اؼبنظمة وتبييض األمواؿ،

 إعداد قواعد وإجراءات مكافحة الغش، -

سبارس مهاما سبس األجنبية اليت  إرساء اؼبساعدة اؼبتبادلة والتعاوف مع ـبتلف اؼبصاحل الوطنية أو -
 غَت مباشرة، النشاط اعبمركي بصورة مباشرة أو

 توجيو اؼبصاحل اػبارجية غَت اؼبمركزة اؼبكلفة دبكافحة الغش والتهريب وتبييض األمواؿ والتقليد، -

 ضماف تنسيق اؼبصاحل غَت اؼبمركزة إلدارة اعبمارؾ اؼبكلفة باغبراسة يف اغبدود. -

فقد مت تقسيمها على عدد من اؼبديريات الفرعية اليت تتشكل ونظرا لثقل ىذه اؼبهاـ وتعددىا 
 :  2منها مديرية االستعبلـ اعبمركي وىي ثبلث مديريات

 (S.D.R.A.M)لبلستعبلـ واؼبساعدة اؼبتبادلة اؼبديرية الفرعية   -

  (S.D.L.C.C)ؼبكافحة التقليداؼبديرية الفرعية  -

 (S.D.L.C.C.S) ؼبكافحة التهريب واؼبخدرات اؼبديرية الفرعية  -

                                                                                                                                                         

 ، (D.R.P.I)العبلقات العامة واإلعبلـ  مديرية -9=      
 ، (D.A.G)اإلدارة العامة مديرية -:
 ،(D.F)مديرية التكوين -;
 ، (D.M.F)مديرية الوسائل اؼبالية ->

 .(D.I.E) مديرية اؽبياكل القاعدية -40
 ،طبسة مديري دراسات يكلفوف باالتصاؿ، الوقاية واألمن، التعاوف والعبلقات الدولية، تنظيم اؼبصاحل وعصرنتها ،إضافة للمدير العاـكما تشتمل 

 اػباصة. فاتاؼبل
 مفتشية عامة.  -سبعة رؤساء دراسات  -
1

 ، اؼبتضمن تنظيم اإلدارة اؼبركزية للمديرية العامة للجمارؾ.96 – ;0من اؼبرسـو التنفيذي رقم  ;0أنظر، اؼبادة  
2

 ، اؼبتضمن تنظيم اإلدارة اؼبركزية للمديرية العامة للجمارؾ.96 – ;0من اؼبرسـو التنفيذي رقم  ;0أنظر، اؼبادة  
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خاصة تعمل  1فمن بُت اؼبديريات الفرعية الثبلث أوكلت مهمة مكافحة التهريب ؼبديرية فرعية
على إجياد التعاوف بُت ـبتلف اؼبصاحل اؼبختصة يف إطار مكافحة التهريب واالذبار باؼبخدرات، وكذا 
توجيو وتنسيق ومراقبة نشاطات فرؽ اعبمارؾ اؼبتخصصة يف ؾباؿ مكافحة التهريب واالذبار غَت 

اؼبوسع وتوجيو نشاط  الشرعي باؼبخدرات، باإلضافة إذل إعداد قواعد معطيات حوؿ تيارات التهريب
 .2مصاحل اعبمارؾ يف ىذا اجملاؿ

 ثانيا: المصالح المكلفة بالتحريات على المستوى الجهوي والمحلي
دبا أف مصلحة اعبمارؾ موجودة بأعواهنا يف كافة أكباء الًتاب الوطٍت ويف اغبدود وجب      

 .وؿبليا ىيكلة إدارهتا وتنظيمها جهويا
 لتحري على المستوى الجهوي تنظيم المصالح المكلفة با -1

ديتد نشاط إدارة اعبمارؾ على كامل الًتاب الوطٍت إذ سبارس ىذه اإلدارة عملها يف سائر اإلقليم 
، وحىت تغطي ىذا اإلقليم ينبغي أف تكوف منظمة 3اعبمركي وفق الشروط احملددة يف القانوف

لذلك تتوزع إدارة اعبمارؾ على تنظيما دقيقا ومدروسا ديكنها من تغطية كافة الًتاب الوطٍت. 
مصاحل خارجية وفق منوذج عدـ الًتكيز اإلداري فبثلة يف مديريات جهوية تشرؼ كبل منها على 

 مقاطعة مشكلة من والية أو عدد من الواليات ربدد حسب حجم وأمهية النشاط اعبمركي.
  

                                                 
، اؼبتضمن 6>>4/ 45/ :5، اؼبؤرخ يف >65 – 6>من اؼبرسـو التنفيذي رقم  05كانت ىذه اؼبهمة موكلة ؼبديرية مكافحة الغش دبوجب اؼبادة  1

 .6>>4/ 45/ ;5، الصادرة بتاريخ 9;تنظيم اإلدارة اؼبركزية للمديرية العامة للجمارؾ، الصادر يف اعبريدة الرظبية رقم 
 ، اؼبتضمن تنظيم اإلدارة اؼبركزية للمديرية العامة للجمارؾ.96 – ;0اؼبرسـو التنفيذي رقم من  ;0أنظر، اؼبادة  2
 من قانوف اعبمارؾ. ;5من اؼبادة  04أنظر، الفقرة  3
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/ >4رؾ اؼبؤرخ يف ىذا التوزيع نقف عليو من خبلؿ القرار الصادر عن اؼبدير العاـ للجما
( 48حل تتوزع على عدد من اؼبديريات ؿبددة خبمسة عشر )ا، إذ قبد ىذه اؼبص500:1/ 05

 .2كامل الًتاب الوطٍتمديرية موزعة على  
 تنظيم المصالح المكلفة بالتحري على المستوى المحلي -2

األقساـ  تنتظم إدارة اعبمارؾ على اؼبستوى احمللي إذل مفتشيات أقساـ، إذ تعترب مفتشيات
سبثيبل إلدارة اعبمارؾ على مستوى اؼبقاطعة اليت تشرؼ عليها، وىذا راجع لتفرع عمل اؼبديريات 

 اعبهوية وعدـ قدرهتا علة تغطية اعبهة.

                                                 
لسالف ، احملدد موقع اؼبديريات اعبهوية ومفتشيات األقساـ التابعة للجمارؾ واختصاصها اإلقليمي، ا:05/500/>4القرار الصادر يف أنظر،  1

الذي حيدد مواقع اؼبديريات اعبهوية ومفتشيات األقساـ التابعة للجمارؾ واختصاصها  8>>40/04/4اؼبعدؿ واؼبتمم للقرار اؼبؤرخ يف  الذكر.
ربديد اؼبتضمن  ،6>>4/ 44/ 57اؼبتمم واؼبعدؿ بدوره للقرار، 8>>4/ 07/ 08، الصادرة بتاريخ ;4اإلقليمي، الصادر يف اعبريدة الرظبية عدد 

، الصادرة بتاريخ 46موقع اؼبديريات اعبهوية واؼبفتشيات اعبهوية ومفتشبات األقساـ للجمارؾ واختصاصها اإلقليمي، الصادر يف اعبريدة الرظبية عدد 
0< /06 /4<<7. 

 تتوزع اؼبصاحل اػبارجية ألدارة اعبمارؾ على عدد من اؼبديرية اعبهوية وىي: 2
مسافرين، بومرداس، تيزي  -بضائع، مطار ىواري بومدين -مقر مفتشية األقساـ )مطار ىواري بومدينخارجية:  المديرية الجهوية الجزائر. 4

 وزو، عُت طاية(.
 أنظمة خاصة(. -اعبزائر ،ذبارة -مقر مفتشية األقساـ )اعبزائر . المديرية الجهوية بالجزائر ميناء:2
 برج بوعريريج(. جيجل،، جباية، مقر مفتشية األقساـ ) سطيف . المديرية الجهوية سطيف:3
 الطارؼ(. ،سوؽ أىراس ،مقر مفتشية األقساـ )عنابة لمديرية الجهوية عنابة:ا. 4
 بسكرة، الوادي(. ،حاسي مسعود ،مقر مفتشية األقساـ )ورقلة . المديرية الجهوية ورقلة:5
 مغنية، الغزوات، سيدي بلعباس، سعيدة(. ،اـ )تلمسافمقر مفتشية األقس . المديرية الجهوية تلمسان:6
 مقر مفتشية األقساـ )سبنراست، عُت قزاـ، عُت صاحل(. . المديرية الجهوية بتمنراست:7
 تندوؼ، أدرار(. ،النعامة ،مقر مفتشية األقساـ )بشارالمديرية الجهوية بشار:  . ;
 اػبارجية، أرزيو، عُت سبوشنت(. –وىراف ، اؼبيناء –اف مقر مفتشية األقساـ )وىر  . المديرية الجهوية وىران:9
 مقر مفتشية األقساـ ) تبسة، بئر العاتر، أـ البواقي(. . المديرية الجهوية تبسة:11
 : مقر مفتشية األقساـ ) قسنطينة، سكيكدة، باتنة(قسنطينة . المديرية الجهوية11
 ) إيليزي، جانت، عُت أمناس( مقر مفتشية األقساـ:  إيليزي . المديرية الجهوية12
 الصنوبر البحري( -: البليدة، تيبازة، اعبزائرالبليدة المديرية الجهوية. 46
 : ) الشلف، تيارت، مستغازل(الشلف . المديرية الجهوية14
 : ) األغواط، غرداية، اعبلفة(.األغواط . المديرية الجهوية15
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فمفتشية األقساـ ىي مقاطعة إقليمية، سبارس صبلحياهتا على إقليم والية معينة أو عدة  
االقتصادية، يسَتىا رئيس مفتشية أقساـ اعبمارؾ ربت واليات أو جزء من والية حسب اغبركية 

سلطة اؼبدير اعبهوي، ويساعده يف عملو مكاتب تتمثل يف مكتب اؼبنازعات، مكتب تسيَت األمور 
 .1التقنية، مكتب تسيَت الطاقم واألمو العامة

موقع ىذه  :500/ 05/ >4الصادر عن اؼبدير العاـ للجمارؾ اؼبؤرخ يف  وقد حدد القرار 
 .2مفتشيات األقساـ عرب كامل الًتاب الوطٍت ؿبددا بذلك اختصاصها اإلقليمي

 تدخل لمكافحة التهريب أىم م :ثالثا: الفرق الجمركية
ديكػػػن ألعػػػواف اعبمػػػارؾ رسػػػم خطػػػة ؿبكمػػػة للكشػػػف عػػػن تيػػػارات التهريػػػب دبنطقػػػة معينػػػة، وىػػػذه 

األخػػَتة علػػى تػػوفَت اغبراسػػة الدائمػػة علػػى اؼبهمػػة ـبولػػة أساسػػا ؼبصػػلحة الفػػرؽ اعبمركيػػة، إذ تعمػػل ىػػذه 
مسػػتوى اؼبنافػػذ الربيػػة والبحريػػة واعبويػػة، والعمػػل علػػى إفشػػاؿ كػػل ؿبػػاوالت الغػػش والتهريػػب اعبمػػركيُت، 
وكػػػػذا دعػػػػػم عمػػػػػل مصػػػػػاحل اؼبكاتػػػػب، وتنسػػػػػيق عملهػػػػػا مػػػػػع عمػػػػل اؼبصػػػػػاحل العموميػػػػػة األخػػػػػرى، طبقػػػػػا 

 .3للتنظيمات سارية اؼبفعوؿ
وحدة ىيكلية للمصػلحة الفعليػة إلدارة اعبمػارؾ ومهمتهػا ىػي السػهر علػى  " تعترب الفرؽ اعبمركية

ؾبمػػػل اإلقلػػػػيم اعبمركػػػي وخػػػػارج مقػػػرات اؼبصػػػػاحل اؼبكلفػػػة بأعمػػػػاؿ اؼبعاينػػػة والتصػػػػفية واؼبراقبػػػة الوثائقيػػػػة 
على تطبيق التشريع والتنظيم واإلجراءات اؼبنصوص عليها و وربصيل اغبقوؽ والرسـو أيا كانت طبيعتها 

 .4اؿ التجارة اػبارجية "يف ؾب
فالفرؽ اعبمركية ىي اعبهاز النشيط يف إدارة اعبمارؾ ، تتكلػف بالعمػل اؼبيػداين ؼبعاينػة اؼبخالفػات 
للتشريع اعبمركي وكل القوانُت والتنظيمات الػيت يعػود تطبيقهػا إلدارة اعبمػارؾ، كمػا أهنػا تشػكل دعامػة 

                                                 
 .58، ص.5009 – 5008عبهوية للجمارؾ، تقرير هناية الًتبص، اؼبدرسة الوطنية لئلدارة، أنظر، مراد ؿبمد سعيد، تنظيم وسَت اؼبديرية ا 1

 .، احملدد موقع اؼبديريات اعبهوية ومفتشيات األقساـ التابعة للجمارؾ واختصاصها اإلقليمي:05/500/>4القرار الصادر يف أنظر،  2
اعبمركية ؼبكافحتو، مذكرة ماجستَت يف اقتصاد التنمية، كلية العلـو االقتصادية، جامعة  ةواالسًتاتيجيأنظر، بوطالب برامهي، واقع التهريب يف اعبزائر  3

 .545، ص.5008 – 5007تلمساف، السنة اعبامعية 
 ميز الفرؽ اعبمركية.، اؼبتضمن تنظيم وموقع وقائمة وتر >>>4نوفمرب :5اؼبؤرخ يف  700/ ـ ع ج / د / ـ د  66أنظر، اؼبادة الثانية من اؼبقرر رقم  4
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ألقسػػاـ اعبمػػارؾ ؼبقاطعتػػو، وىػػي منظمػػة يف مفتشػػية التابعػػة ؼبفتشػػية ا 1نشػػاط ؾبمػػوع اؼبكاتػػب اعبمركيػػة
يتوذل القيادة فيها مفتش رئيسي للفرؽ يشًتط فيو التنظػيم رتبػة مفػتش رئيسػي وطبػس )  2رئيسية للفرؽ

 ( سنوات أقدمية يف مصاحل الفرؽ يساعده ضابط إداري لؤلقساـ. 08
ل قانونية تؤىلها لػذلك ويف ىػذا وحىت يتسٌت للفرؽ اعبمركية تسيَت أمورىا البد أف يكوف ؽبا وسائ

بػػُت حقػػوؽ وسػػلطات أعػػواف ي  80إذل  68قػػانوف اعبمػػارؾ ومػػا تضػػمنتو اؼبػػواد مػػن أف اؼبضػػمار قبػػد 
 فيهم أعواف الفرؽ اعبمركية. ااعبمارؾ دب

أكثػػر مػػن ة ملزمػػ ااألخػػَتة باعتبارىػػالفئػػة أكثػػر ىاتػػو  صىػػذه اؼبػػواد زبػػأف  بػػل يف حقيقػػة األمػػر قبػػد
. وال تقػف ىػذه الوسػائل القانونيػة 4وضبػل السػبلح أثنػاء العمػل 3من األعواف بارتداء الزي الرظبي اغَتى

يف ىػذا الصػدد العديػد مػن القػوانُت والتنظيمػات، حسػب مػا كػذلك عند قانوف اعبمػارؾ فقػط بػل قبػد  
  اؼبتضمن تنظيم وموقع وقائمة وترميز الفرؽ اعبمركية. 66من اؼبقرر رقم  47أكدتو اؼبادة 

، وكػػػذا 5فيخضػػػع أعػػػواف الفػػػرؽ أثنػػػاء فبارسػػػتهم ؼبهػػػامهم ألحكػػػاـ القػػػوانُت والتنظيمػػػات اعبمركيػػػة
القػػوانُت والتنظيمػػات األخػػرى الػػيت ُتكلػػف إدارة اعبمػػارؾ بتطبيقهػػا، كقػػانوف مكافحػػة التهريػػب، قػػوانُت 

عددة األطراؼ الػيت جيػب اؼبالية السنوية أو التكميلية، كما قبد بعض االتفاقيات الدولية، الثنائية أو اؼبت
 على إدارة اعبمارؾ تطبيقها.

                                                 
1

وربصيل "مكتب اعبمارؾ ىو مصلحة من مصاحل إدارة اعبمارؾ تتم فيها اإلجراءات اعبمركية وخاصة عمليات اؼبعاينة، التصفية، اؼبراقبة الوثائقية  
، احملدد واؼبوضح تنظيم وسَت 9>>4 /07/06اؼبؤرخ يف  >4ؿ بو". أنظر اؼبنشور رقم مو اغبقوؽ والرسـو والغرامات دبختلف أنواعها طبقا للتشريع اؼبع

 اؼبصاحل اػبارجية اإلقليمية إلدارة اعبمارؾ سالف الذكر.

تعددة إف كل مفتشية رئيسية للفرؽ ديكن أف تضم الفرؽ التالية:) الفرقة اؼبتنقلة، الفرقة اؼبتجولة، فرقة األمن، فرقة احملروقات، الفرقة اؼب 2
كلما اقتضت الضرورة، عندما يتعلق األمر بنشاط مكثف ؼبصاحل الفرؽ، أو إذا استدعى األمر مكافحة   االختصاصات...( وديكن إنشاء فرؽ أخرى

 أكثر لتيار غش يف ؾباؿ متخصص كمكافحة هتريب اؼبخدرات مثبل.
ة وترميز الفرؽ اعبمركية، ، اؼبتضمن تنظيم وموقع وقائم>>>4نوفمرب  :5اؼبؤرخ يف  700/ ـ ع ج / د / ـ د  66من اؼبقرر رقم  04أنظر، اؼبادة  3

 - 40من اؼبرسـو التنفيذي رقم  40واؼبتعلق حبمل البذلة اعبمركية؛ اؼبادة  1998/10/13اؼبؤرخ يف  520/ـ ع ج / ـ   3851واؼبنشور رقم 
 ;0اعبمارؾ؛  مقرر مؤرخ يف فُت اؼبنتمُت لؤلسبلؾ اػباصة بإدارة ظضمن القانوف األساسي اػباص باؼبو ، اؼبت5040نوفمرب  47اؼبؤرخ يف  9;5

 ، يتضمن اؼبصادقة على البذؿ اعبديدة ولواحقها اؼبدرجة ضمن تشكيلة بذؿ مستخدمي اؼبديرية العامة للجمارؾ.5044ديسمرب 
 ، السالف الذكر.5040نوفمرب  47اؼبؤرخ يف  9;5 - 40من اؼبرسـو التنفيذي رقم  44من قانوف اعبمارؾ، اؼبادة  ;6أنظر، اؼبادة  4
 .اؼبتضمن تنظيم اؼبصاحل اػبارجية اإلقليمية إلدارة اعبمارؾ.9>>4مارس  07اؼبؤرخ يف  700/ ـ.ع.ج / د / ـ د  >4اؼبنشور رقم  أنظر، 5

 اؼبتضمن النظاـ الداخلي اؼبطبق على موظفي اعبمارؾ. 9>>4نوفمرب  :5اؼبؤرخ يف  700/ ـ.ع.ج / د /ـ د  66اؼبقرر رقم  -
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ويتم إحداث الفرؽ اعبمركية دبوجب مقررات صادرة عن اؼبدير العاـ للجمارؾ، وذلك  بعد     
، وربدد مقررات إحداث الفرؽ اعبمركية 1تقرير مسبب من اؼبدير اعبهوي اؼبختص إقليميا
 ىذه االختصاصات. اختصاصاهتم الوظيفية والنطاؽ اؼبكاين ؼبمارسة

تبلغ مقررات إحداث وإزالة الفرؽ اعبمركية اليت سبارس مهامها خػارج مقػرات اؼبصػاحل اعبمركيػة      
واؼبطػػػػارات واؼبػػػػوانك و اؼبراكػػػػز اغبدوديػػػػة األرضػػػػية واؼبخػػػػازف ومسػػػػاحات اإليػػػػداع اؼبؤقػػػػت واؼبسػػػػتودعات 

الة وإذل رؤسػػػاء اعبمركيػػػة واؼبصػػػانع اػباضػػػعة للمراقبػػػة اعبمركيػػػة مػػػن طػػػرؼ اؼبػػػدير اعبهػػػوي اؼبعػػػٍت إذل الػػػو 
 .2اجملالس الشعبية البلدية ومصاحل األمن اؼبختصة إقليميا

ونظرا ػبطورة ظاىرة التهريب فإف التعاوف بُت ـبتلف الفرؽ واؼبصاحل اعبمركيػة أصػبح ضػرورة ال   
مفػػر منهػػا، خاصػػة يف النطػػاؽ اعبمركػػي الػػذي يعػػرؼ تفػػاقم مثػػل ىػػذه الظػػواىر، ويف ىػػذا السػػياؽ فقػػد 

يف حالػة ، اؼبتضمن تنظيم وموقع و قائمػة وترميػز الفػرؽ اعبمركيػة 33من اؼبقرر رقم   13ظبحت اؼبادة
اغباجػػة أو يف حػػاالت مكافحػػة التجػػارة البلشػػرعية للمخػػدرات والتهريػػب، للمػػدراء اعبهػػويُت ؼبقػػاطعتُت 
وبالتعػػػاوف مػػػع رؤسػػػاء مفتشػػػيات األقسػػػاـ اؼبعنيػػػُت أف ينظمػػػوا عمليػػػات مشػػػًتكة وذلػػػك جبمػػػع الوسػػػائل 

 البشرية واإلمدادية واالتصالية لفرقهم اؼبكلفة دبكافحة التجارة البلشرعية للمخدرات وؿباربة التهريب.
وحػػىت ال تتصػػػادـ الصػػػبلحيات واالختصاصػػػات اإلقليميػػػة فػػػإف مثػػػل ىػػػذه العمليػػػات اؼبشػػػًتكة يػػػتم 

طػػار الفػػرؽ الػػذي تسػػيَتىا مػػن قبػػل مفػػتش األقسػػاـ لفػػرؽ اؼبديريػػة اعبهويػػة اؼبعنيػػة إقليميػػا، أو مػػن قبػػل إ
 يعُت ؽبذا الغرض يف حالة غيابو. 

                                                 
اؼبتضمن النظاـ الداخلي اؼبطبق على موظفي  9>>4نوفمرب  :5اؼبؤرخ يف  700/ ـ.ع.ج / د /ـ د  66ن اؼبقرر رقم : م  08أنظر، اؼبادة  1

 .اعبمارؾ
 .546اؼبرجع السابق، ص.واقع التهريب...، أنظر، بوطالب برامهي،   2
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 المطلب الثاني
 المصالح غير الجمركية: الضبطية القضائية

أوكػل لػو القػػانوف مسػؤولية ضػبط الوقػائع الػػيت يضػع ؽبػا القػػانوف  نيقصػد بالضػبطية القضػائية كػػل مػ
جزاء عقابيا، فهم موظفوف منحهم القانوف ىػذه الصػفة؛ يعملػوف ربػت إدارة وكيػل اعبمهوريػة وإشػراؼ 

، مكلفػػػػػػوف خػػػػػػبلؿ مرحػػػػػة التحقيػػػػػػق التمهيػػػػػػدي بالكشػػػػػػف عػػػػػن وقػػػػػػوع اعبرديػػػػػػة وصبػػػػػػع 1النائػػػػػب العػػػػػػاـ
 ها.االستدالالت عنها وعن اؼبسامهُت في

مػػن قػػانوف  47أصػػناؼ وفقػػا للمػػادة  06اؼبشػػرع اعبزائػػري أطلػػق تسػػمية الضػػبطية القضػػائية علػػى و 
 " يتػػػوذل الضػػػبط القضػػػائي ضػػػباط الشػػػرطة القضػػػائية، وأعػػػواف الضػػػبط القضػػػائي: 2اإلجػػػراءات اعبزائيػػػة

 .الثاني()الفرع  ، اؼبوظفوف واألعواف اؼبنوط هبم قانونا بعض مهاـ الضبط القضائيالفرع األول()
 الفرع األول

 ضباط وأعوان الشرطة القضائية 
ال تتوقف معاينة وإثبات جرائم التهريب على أعواف اعبمارؾ حيث يسمح كل من القانوف 
اؼبتعلق دبكافحة التهريب وقانوف اعبمارؾ بتوسيع قائمة األشخاص اؼبؤىلُت قانونا للقياـ هبذه 

 ف الشرطة القضائية. اإلجراءات ويتعلق األمر بكل من ضباط وأعوا
 أوال: ضباط الشرطة القضائية

إف صػفة ضػباط الشػرطة القضػػائية ؿبػددة علػى سػبيل اغبصػػر حسػب مقتضػيات قػانوف اإلجػػراءات 
 منو " يتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائية: 48اعبزائية يف اؼبادة 

 رؤساء اجملالس الشعبية البلدية. -4

 ضباط الدرؾ الوطٍت. -5

                                                 
اؼبراقبة ، دراسة  -اإلشراؼ –التوجيو  –طاىري حسُت، عبلقة النيابة العامة بالضبط القضائي مكرر من قانوف اإلجراءات اعبزائية،  ;4اؼبادة أنظر،  1

 . ;>مقارنة فرنسا اعبزائر، دار اؽبدى، ص.
2

 ، الصادرة;7، اؼبتضمن قانوف اإلجراءات اعبزائية اؼبعدؿ واؼبتمم، الصادر يف اعبريدة الرظبية رقم 99>4جواف ;0، اؼبؤرخ يف 488 -99األمر  
 .99>4جواف  40بتاريخ 
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 .لؤلمن الوطٍت الشرطة ي وضباطؿبافظلؤلسبلؾ اػباصة للمراقبُت، و اؼبوظفوف التابعوف  -6

( 6)ثػػػػبلث الػػػػوطٍت ذو الرتػػػػب يف الػػػػدرؾ، ورجػػػػاؿ الػػػػدرؾ الػػػػذين أمضػػػػوا يف سػػػػلك الػػػػدرؾ  -7
سنوات على األقل والذين مت تعينهم دبوجب قرار مشًتؾ صادر عػن وزيػر العػدؿ ووزيػر الػدفاع الػوطٍت، 

 ،بعد موافقة عبنة خاصة

ؤلمػن الػوطٍت الػذين ُت وحفػاظ وأعػواف الشػرطة لمفتشالتابعوف لؤلسبلؾ اػباصة للاؼبوظفوف  -8
دبوجػػب قػػرار مشػػًتؾ صػػادر عػػن هم عيػػنالػػذين مت تعلػػى األقػػل هبػػذه الصػػفة و ( سػػنوات 6أمضػػوا ثػػبلث )

 بعد موافقة عبنة خاصة. ،وزير العدؿ ووزير الداخلية واعبماعات احمللية

العسكرية لؤلمن الذين مت تعينهم خصيصا دبوجب ضباط وضباط الصف التابعُت للمصاحل  -9
 وزير الدفاع الوطٍت ووزير العدؿ. صادر عنقرار مشًتؾ 

". وتسيَتىا حيدد تكوف اللجنة اؼبنصوص عليها يف ىذه اؼبادة   دبوجب مرسـو
 فيتبُت من ىذا النص أف ىناؾ ثبلثة فئات فبن يتمتعوف بصفة ضابط الشرطة القضائية وىي:

ىي الفئػة الػيت تتمتػع بصػفة ضػابط الشػرطة القضػائية حبكػم القػانوف وىػم رؤسػاء ى: الفئة األول -
والفئػػة الػػيت أضػػافها  وضػػباط الػػدرؾ الػػوطٍت وؿبػػافظو الشػػرطة وضػػباط الشػػرطة 1اجملػػالس الشػػعبية البلديػػة

اؼبشػػرع دبوجػػب التعػػديل األخػػَت لقػػانوف اإلجػػراءات اعبزائيػػة وىػػم اؼبوظفػػوف التػػابعوف لؤلسػػبلؾ اػباصػػة 
 .2مراقبُتلل

                                                 
التنفيذية، أو يتمتع رؤساء البلديات هبذه الصفة دبجرد تنصيبهم على رأس البلديات وتنتهي بانتهاء مهامهم وقد ثار السؤاؿ يف فًتة تعيُت اؼبندوبيات  1

 الفًتات االنتقالية بعد انتهاء عهدة رئس البلدية ومت سبديدىا بقرار إداري دبجالس بلدية مؤقتة.
ال  اف الرأي الراجح بأف ؽبم صفة الضبطية القضائية ألهنم يستمدوف صبلحياهتم من اؼبهاـ اؼبسندة إليهم من قرار التعيُت، والقضاء اعبزائيوك

 يناقش صفة وصحة أو عدـ مشروعية اإلدارية.
 .7>مطبعة البدر، ص. ومزيدة، أنظر، فضيل العيش، شرح قانوف اإلجراءات اعبزائية بُت النظري والتطبيق، طبعة منقحة 
2

، واؼبتضمن قانوف 99>4/ 09/ ;0، اؼبؤرخ يف 488 – 99، يعدؿ ويتمم األمر 5048/ :0/  56اؼبرخ يف  05 – 48أنظر، األمر  
 .5048/ :0/ 56، الصادرة بتاريخ 70اإلجراءات اعبزائية، الصادر يف اعبريدة الرظبية رقم 
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يف  همتعيػػنإال بعػػد مػػن تتمتػػع بصػػفة ضػػابط الشػػرطة القضػػائية  الىػػي الفئػػة الػػيت الفئــة الثانيــة:  -
الضػباط وضػباط الفئػة كػبل مػن  ذهىػتشمل وزير الدفاع الوطٍت ووزير العدؿ و  بُتبقرار مشًتؾ السلك 

 .1الصف التابعوف ؼبصاحل األمن العسكري

للتمتع بصفة الضبطية القضائية وال زبوؿ ؽبا ىذه الصفة إال ىي الفئة اليت ترشح الفئة الثالثة:  -
، ويعينػػوف بقػػرار مشػػًتؾ إمػػا مػػن وزيػػر العػػدؿ ووزيػػر الػػدفاع 2بعػػد اجتيػػاز امتحػػاف وموافقػػة عبنػػة خاصػػة

وإمػا  ،ُت الذين قضوا يف اػبدمة ثبلث سنوات على األقػلنسبة لذوي الرتب يف الدرؾ والدركالوطٍت بال
اؼبوظفػػوف التػػابعوف لؤلسػػبلؾ اػباصػػة بالنسػػبة وىػػذا الداخليػػة واعبماعػػات احملليػػة  مػػن وزيػػر العػػدؿ ووزيػػر

 .3ؤلمن الوطٍت الذين ؽبم أقدمية ثبلث سنوات على األقلوحفاظ وأعواف الشرطة ل لمفتشُتل

إف التعػػاوف بػػُت سػػلكي الػػػدرؾ الػػوطٍت واألمػػن الػػػوطٍت لػػو خصوصػػيتو الػػػيت ينبغػػي الوقػػوؼ عنػػػدىا 
 األسػػػبلؾ األمنيػػػة اؼبرافقػػػة لعمػػػل اعبمػػػارؾ، وذلػػػك علػػػى صبيػػػع اؼبسػػػتويات حيػػػث لكوهنمػػػا ديػػػثبلف أكػػػرب

تتواجد شرطة اغبدود وىي فرع تابع ؼبديرية األمن الوطٍت يف صبيػع النقػاط واؼبكاتػب اعبمركيػة الػيت فيهػا 
حركػػة مػػرور البضػػائع واالشػػخاص مػػن وإذل اػبػػارج،  كمػػا يتواجػػد رجػػاؿ الػػدرؾ الػػوطٍت بفرعيػػو حػػراس 

 باعتبارمهػػاوفػػرؽ الػػدرؾ الػػوطٍت يف شػػراكة دائمػػة يف بعػػض أعمػػاؿ قمػػع اعبػػرائم اعبمركيػػة، وكػػذا  اغبػػدود
 .4أحد األشخاص القانونية اليت ؽبا اغبق يف ربرير احملاضر اعبمركية حسب نصوص القانوف اعبمركي

  

                                                 
، اؼبتضمن تعديل قانوف اإلجراءات 8>>58/05/4اؼبؤرخ يف  40-8>مت منح ىذه الصفة بالنسبة للفئة األخَتة دبوجب اؼبادة األوذل من األمر  1

 .8>>4/ 06/ 04 خبتاري، الصادرة 44اعبزائية، الصادر يف اعبريدة الرظبية عدد 
، وىي تتألف من وزير العدؿ رئيسا وفبثل وزير الدفاع ووزير 99>4صادر يف جواف ال 4:9-99تتكوف وتسَت اللجنة اؼبختصة دبوجب اؼبرسـو رقم  2

الداخلية وعضوين. وزبتص ىذه اللجنة بامتحاف اؼبًتشحُت ألعماؿ الضبط القضائي وإبداء الرأي كبو صبلحياهتم الكتساب تلك الصفة. أنظر، 
 . 74طاىري حسُت، اؼبرجع السابق، ص.

3
 ، اؼبتضمن تعديل قانوف اإلجراءات اعبزائية.05 – 48مر من األ  07أنظر، اؼبادة  
 ، اؼبتعلق دبكافحة التهريب.09 – 08من األمر  65من قانوف اعبمارؾ، واؼبادة  574أنظر، اؼبادة  4
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  ثانيا: أعوان الشرطة القضائية
فئة أعواف الضبط القضائي بقوؽبا " يعد من من قانوف اإلجراءات اعبزائية، إذل  >4أشارت اؼبادة 

أعواف الضبط القضائي موظفو مصاحل الشرطة وذوو الرتب يف الدرؾ الوطٍت ورجاؿ الدرؾ ومستخدمو 
 .1مصاحل األمن العسكري الذين ليست ؽبم صفة ضابط الشرطة القضائية"

ـ التنفيذي رقم من اؼبرسو  09ويدخل ربت ىذه الفئة أعواف اغبرس البلدي، فبموجب اؼبادة 
اؼبتضمن إنشاء أسبلؾ اغبرس البلدي وربديد مهامو  9>>4أوت  06اؼبؤرخ يف  598 -9>

حيث " ديارس أعضاء اغبرس البلدي اؼبؤىلوف قانونا  3بصفة الضبطية القضائيةؽبم ، اعًتؼ 2وتنظيمو
الشرطة القضائية ربت سلطة ضابط الشرطة القضائية اؼبختص إقليميا ويقوموف يف حالة حدوث 
جناية أو جنحة باحملافظة على اآلثار والدالئل ويطلعوف دوف تعطيل ضابط الشرطة القضائية اؼبختص 

 إقليما".
القضػػائية ينحصػػر عػػن ضػػباط الشػػرطة القضػػائية، فقػػد حػػددت  وقبػػد أف اختصػػاص أعػػواف الشػػرطة

مػػن قػػانوف اإلجػػراءات اعبزائيػػة اختصاصػػات أعػػواف الشػػرطة القضػػائية دبعاونػػة ضػػباط الشػػرطة  50اؼبػػادة 
القضػػػػائية يف مباشػػػػرة وظػػػػائفهم فيثبتػػػػوف اعبػػػػرائم اؼبقػػػػررة يف قػػػػانوف العقوبػػػػات فبتثلػػػػُت يف ذلػػػػك ألوامػػػػر 

ئػػة الػػيت ينتمػػوف إليهػػا كمػػا يقومػػوف جبمػػع كافػػة اؼبعلومػػات قصػػد الكشػػف رؤسػػائهم وخاضػػعُت لنظػػاـ اؽبي
عػن مػركا اعبػرائم، وعليػو لػػيس ؽبػذه الفئػة حجػز أشػخص وال  االسػػتعانة برجػاؿ القػوة العموميػة لتنفيػػذ 
مهامهم، كما أهنم ال خيضعوف ؼبراقبػة غرفػة االهتػاـ وإمنػا إذل اؽبيئػة الػيت ينتمػوف إليهػا إذل جانػب النائػب 

 .4ـالعا

                                                 
تلك اؼبدة دل  دل يكتسب ىؤالء اؼبوظفوف صفة مأموري الضبط القضائي سواء بسبب عدـ إسباـ مدة ثبلث سنوات يف اػبدمة أو ألهنم رغم مضي 1

 يرشحوا ؽبذا اؼبنصب أو ألهنم رشحوا لكن اللجنة دل توافق.
اؼبتضمن إنشاء أسبلؾ اغبرس البلدي وربديد مهامو وتنظيمو، الصادر يف  9>>4أوت  06اؼبؤرخ يف  598 -9>اؼبرسـو التنفيذي رقم أنظر،  2

 .9>>4/ ;0/ :0، الصادرة بتاريخ:7اعبريدة الرظبية عدد 
، اؼبؤرخ 488–99، اؼبعدؿ و اؼبتمم لؤلمر 6>>4/ 45/ 07، اؼبؤرخ يف 47 -6>اعًتؼ ؽبم هبذه الصفة كذلك دبوجب اؼبرسـو التشريعي رقم  3

 .6>>4/ 45/ 08، الصادرة بتاريخ 0;، واؼبتضمن قانوف اإلجراءات اعبزائية، الصادر يف اعبريدة الرظبية عدد 99>4/ :0/ ;0يف 

 .80، ص.>500، دار ىومو، اعبزائر، 4مذكرات يف قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائري، الطبعة  أنظر، ؿبمد حزيط، 4
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 الفرع الثاني
 الموظفون واألعوان المكلفون ببعض مهام الضبط القضائي 

مػن  574اؼبتعلق دبكافحة التهريب واؼبػادة  09 -08 من األمر  65وسع اؼبشرع يف نص اؼبادة 
فئة األشخاص اؼبكلفػوف دبكافحػة جػرائم التهريػب لتشػمل فئػات أخػرى  منهػا مػن  منقانوف اعبمارؾ، 

 قانوف اإلجراءات اعبزائية ومنها فئة أخرى ؿبددة دبوجب قوانُت خاصة.ؿبددة دبوجب ىي 
 أوال: أعوان مصلحة الضرائب

ديكن لعونُت من أعواف مصلحة الضرائب وىم اؼبكلفوف بالبحث يف اؼبخالفات اليت تتعلق  
سمرب دي >اؼبؤرخ يف  407 -9:من األمر  807بالنظاـ اعببائي وإثباهتا اؼبنصوص عليهم يف اؼبادة 

، ربرير ؿبضر معاينة أفعاؿ التهريب وتكوف 1اؼبتضمن قانوف الضرائب اؼبباشرة اؼبعدؿ واؼبتمم 9:>4
 لو نفس القوة اإلثباتية اؼبعًتؼ هبا للمحاضر اعبمركية.

 ثانيا: أعوان المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ
دولػة وفبارسػة مهامهػا اؼبصلحة الوطنية غبراسة الشواطك ىيئػة أو جهػاز حكػومي مكلػف بتمثيػل ال

ونشاطاهتا اؼبتعددة يف البحر، تتوذل ىذه اؼبصلحة مهاـ الشرطة البحريػة إضػافة إذل مهػاـ أخػرى متعلقػة 
 .2باؼبصلحة العمومية والدفاع الوطٍت

تتػػػوذل ىػػػذه اؼبصػػػلحة السػػػهر علػػػى تنفيػػػذ وتطبيػػػق التشػػػريعات والتنظيمػػػات الوطنيػػػة داخػػػل اجملػػػاؿ 
نصػػػػػوص عليهػػػػػا يف ٍت، وكػػػػػذا السػػػػػهر علػػػػػى احػػػػػًتاـ وتنفيػػػػػذ التػػػػػدابَت اؼبالبحػػػػػري اػباضػػػػػع للقضػػػػػاء الػػػػػوط

 ؾ الدولية يف ىذا اجملاؿ.االتفاقيات والصكو 

                                                 
، 405اؼبتضمن قانوف الضرائب اؼبباشرة اؼبعدؿ واؼبتمم، الصادر يف اعبريدة الرظبية عدد  9:>4ديسمرب  >اؼبؤرخ يف  404 -9:األمر أنظر،  1

 .9:>4/ 45/ 55الصادرة بتاريخ 
، >500- ;500تيليوانت، اؼبصلحة الوطنية غبراسة الشواطك، مذكرة ماجستَت يف اغبقوؽ، كلية اغبقوؽ جامعة اعبزائر، سنة  أنظر، يوسف 2

 .>0ص.
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 إنشاء المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ -1

خصوصػػا  ،البحػػري واؼبشػػاكل الناذبػػة عنػػو فاؼبيػػدانظػػرا لفشػػل التوجػػو اؼبعتمػػد بتعػػدد اؼبتػػدخلُت يف 
ة ارسػػػػفبكػػػػل إدارة سػػػتطيع  ت مشػػػكل تزويػػػػد كػػػػل مصػػػلحة باؼبعػػػػدات البحريػػػػة والتجهيػػػزات البلزمػػػػة حػػػػىت

أدى إذل عػدـ ربقيػق ىػذا النظػاـ األىػداؼ اؼبرجػوة منػو ، الشػيء الػذي نشاطها بصفة مسػتقلة ومنفػردة
هنػػج جديػػد تبػػٍت  6:>4سياسػػية سػػنة قػػررت السػػلطات ال .واؼبتمثلػػة يف ضبايػػة مصػػاحل الدولػػة يف البحػػر

النهج األمريكي ( يهدؼ إذل ذبميع كافة الصبلحيات والسلطات اػباصة بتنظيم األنشطة واؼبهػاـ يف )
، 45 – 6:البحػػػر ربػػػت يػػػد ىيئػػػة واحػػػدة وىػػػي اؼبصػػػلحة الوطنيػػػة غبراسػػػة الشػػػواطك دبوجػػػب األمػػػر 

 .1واؼبتعلق بإحداث اؼبصلحة الوطنية غبراسة الشواطك
تتػػػوذل اؼبصػػػلحة الوطنيػػػة غبراسػػػة الشػػػواطك ـبتلػػػف الشػػػؤوف اؼبتعلقػػػة األمػػػر علػػػى أف ىػػػذا وقػػػد نػػػص 

أف نصوص القانوف البحري نصت علػى أف توضػع اإلدارة البحريػة احملليػة لكن يف اؼبقابل قبد ، 2بالبحر
جعػػل مػػن ربقيػػق اؽبػػدؼ مػػن إنشػػاء اؼبصػػلحة غػػَت فبػػا ، 3ربػػت وصػػاية الػػوزير اؼبكلػػف بالبحريػػة التجاريػػة

 فبكن.
، أيػػن صػػدر اؼبرسػػـو التنفيػػذي رقػػم 9>>4االنتظػػار حػػىت سػػنة واغبػػاؿ كػػذلك؛ كػػاف البػػد مػػن  

، اؼبتعلق باإلدارة احمللية البحرية والػذي نػص صػراحة علػى أف 9>>4أكتوبر  >4بتاريخ  680 -9>
 . 4يتم وضع ىذه اإلدارة ربت سلطة اؼبصلحة الوطنية غبراسة الشواطك

                                                 
، ;5، اؼبتضمن إحداث اؼبصلحة الوطنية غبراسة الشواطك، الصادر يف اعبريدة الرظبية عدد 6:>4/ 07/ 06، اؼبؤرخ يف 45 – 6:أنظر، األمر  1

 .6:>4/ 07/ 09يخ الصادرة بتار 
 ، اؼبتعلق بإحداث اؼبصلحة الوطنية غبراسة الشواطك.45 – 6:من األمر  06أنظر، اؼبادة  2
، اؼبؤرخ يف 08 – ;>اؼبعدؿ واؼبتمم بالقانوف  القانوف البحري، اؼبتضمن 9:>4أكتوبر  56، اؼبؤرخ يف 0; – 9:األمر من ادة األوذل أنظر، اؼب 3

 .;>>4جواف  :5الصادرة بتاريخ  :7اعبريدة الرظبية رقم ، الصادر يف ;>>4جواف  58
، 95، اؼبتعلق باإلدارة البحرية احمللية، الصادر يف اعبريدة الرظبية عدد 9>>4/ 40/ >4، اؼبؤرخ يف 680 – 9>من اؼبرسـو  04أنظر، اؼبادة  4

 .9>>4/ 40/ 50الصادرة بتاريخ 
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توحيػػػػد الشػػػػؤوف اؼبتعلقػػػػة بػػػػالبحر يف يػػػػد  ؽبػػػػدؼ اؼبنشػػػػود وىػػػػوورغػػػػم صػػػػدور ىػػػػذا اؼبرسػػػػـو إال أف ا
اؼبصلحة دل يتحقق، حيث أف نصوص قانوف اعبمارؾ كانػت تتػيح إلدارة اعبمػارؾ فبارسػة نشػاطاهتا يف 

نِشْأ للمصلحة الوطنية غبراسة الشواطك.
ُ
 البحر فبا يتعارض كذلك مع روح القانوف اؼب

، ليػػتم إعػػادة ;>>4أوت  50انوف اعبمػػارؾ بتػػاريخ اسػػتمر األمػػر علػػى حالػػو إذل غايػػة تعػػديل قػػ
االعتبػػار للمصػػلحة ومت تػػدارؾ األمػػر بتحويػػل صػػبلحيات فبارسػػة الشػػرطة اعبمركيػػة يف البحػػر للمصػػلحة 

 .1الوطنية غبراسة الشواطك دوف اؼبساس بأىلية اعبمارؾ يف فبارسة ذلك
 التنظيم الهيكلي للمصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ-2

كأحد األجهػزة الفاعلػة يف   الشواطكإف اغبديث عن التنظيم اؽبيكلي للمصلحة الوطنية غبراسة  
 مكافحة جرائم التهريب يقودنا بالضرورة لبياف التنظيم العضوي والوظيفي ؽبذا اعبهاز.

 الشواطئالتنظيم العضوي للمصلحة الوطنية لحراسة  - أ
دفاع الػوطٍت فهػو مهيكػل ومػنظم بطريقػة تسػمح لػو نظرا للطابع اػباص ؽبذا اعبهاز التابع لػوزارة الػ

دبمارسة نشاطاتو يف ؾباؿ الضبط و اؼبراقبة، وحيدد وزير الػدفاع الػوطٍت تنظػيم اؼبصػلحة الوطنيػة غبراسػة 
 .2الشواطك

 مصلحة على المستوى المركزي عضوي للتنظيم الال -

، بنػاء علػى اقػًتاح مػن 3يرأس اؼبصػلحة الوطنيػة غبراسػة الشػواطك قائػد يعػُت دبوجػب مرسػـو رئاسػي
 وزير الدفاع الوطٍت، يتوذل إدارة اؼبصلحة وفبارسة سلطاتو على صبيع مستخدميها. 

 تقسم اإلدارة اؼبركزية ؼبصلحة حراسة الشواطك إذل أربع مديريات مركزية ) أقساـ ( وىي: 

                                                 
 .56أنظر، يوسف تيليوانت، اؼبرجع السابق، ص. 1
 ، اؼبتعلق بإحداث اؼبصلحة الوطنية غبراسة الشواطك.45 – 6:من اؼبرسـو  09أنظر، اؼبادة  2
 57ست عُت رئيس اعبمهورية وزير الدفاع و القائد األعلى للقوات اؼبسلحة دبوجب مرسـو رئاسي العميد عزوز الذي مت ترقيتو ضمن الًتقية اليت م 3

اري، خلفا للعميد رشيد بن ساسي بصفتو قائدا للمصلحة الوطنية غبراسة الشواطك. أنظر، ـ. ؿبامد، العميد جويلية اعب 8عقيدا يف اعبيش الوطٍت يـو 
/ :0/ 59، ؿبرؾ البحث اإلخباري جزايرس، تاريخ اإلطبلع 5040/ :0/ >0حراس الشواطك، نشر يف اعبزائر نيوز يـو  مصلحةعزوز على رأس 

5048 . 
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 مديرية العمليات، -

 مديرية الشؤوف البحرية، -

 (، مديرية الدعم اللوجيستيكي ) اإلمداد -

 مديرية اإلدارة اؼبركزية. -

 مصلحة على المستوى الجهوي والمحليالعضوي للتنظيم ال -

تتشكل اؼبصلحة الوطنية غبراسة الشواطك علػى اؼبسػتوى اعبهػوي مػن ثػبلث ذبمعػات ذات وجهػة 
 .2سبتد على طوؿ الساحل الوطٍت وفق تقسيم إقليمي حيدد ؾباؿ اختصاص كل ذبمع 1حبرية

( ؿبطة حبرية رئيسية 44احمللي فإف ىذه اؼبصلحة مشكلة من إحدى عشر )أما على اؼبستوى 
منتشرة على طوؿ الشريط الساحلي مهيكلة يف ثبلث مكاتب   3( ؿبطة حبرية46وثبلث عشرة )

 تتمثل يف مكتب الشؤوف البحرية، مكتب التفتيش، مكتب الشرطة البحرية.الوطٍت، 
 الشواطئالتنظيم الوظيفي للمصلحة الوطنية لحراسة  - ب

إف اؽبيكلػػة التنظيميػػة الوظيفيػػػة للمصػػلحة الوطنيػػة غبراسػػػة الشػػواطك تكػػوف علػػػى مسػػتويُت مركػػػزي 
 وؿبلي على النحو التارل:

                                                 
 وعددىا ثبلث دوائر حبرية سبتد حدودىا اإلقليمية على النحو التارل: 1

 الدائرة البحرية. وىراف: من اغبدود اعبزائرية اؼبغربية إذل رأس كراميس. -

 الدائرة البحرية اعبزائر: من رأس كراميس إذل رأس سقلي. -

 الدائرة البحرية عنابة: من رأس سقلي إذل  اغبدود اعبزائرية التونسية. -
 .>5أنظر، يوسف تيليوانت، اؼبرجع السابق، ص. 2
أفريل  54ؿبطة. أنظر، القرار اؼبتضمن ربديد اغبدود اعبغرافية واؽبيكل التنظيمي لؤلقساـ واحملطات البحرية الصادر يف  46عدد احملطات البحرية  3

 من اؼبذكرة. 6:0 ->69لصفحة ، ا;0اؼبعدؿ واؼبتمم. أنظر، اؼبلحق  :>>4
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 لمصلحة على المستوى المركزيالوظيفي لتنظيم ال -

البحريػة احملليػة ربػت سػلطة اؼبصػلحة الوطنيػة غبراسػة الشػواطك،  توضػع اإلدارةمن الناحية الوظيفية 
يتوذل قسم إدارة الشؤف البحرية اإلدارة اؼبركزية للمصلحة، ويعمل على تنسيق وتسيَت ومراقبة الدوائر إذ 

 .1البحرية
وباعتبػػاره يػػدير ىيئػػة وصػػية علػػى اؼبسػػتوى اؼبركػػزي فػػإف اؼبسػػؤوؿ عػػن قسػػم الشػػؤوف البحريػػة يقػػدـ 

 .2تقريرا عن أداء نشاطو إذل الوزيرين اؼبكلفُت بالنقل والصيد البحري
 :3ارس إدارة الشؤف البحرية وظائف ؿبددة دبوجب قرار صادر عن وزير الدفاع الوطٍت كالتارلسب
 مراقبة وتنسيق تنفيذ الوظائف اإلدارية البحرية احمللية، -
 تنسيق ومراقبة تنفيذ مهاـ الشرطة البحرية، -
 تنسيق ومراقبة وظيفة مفتشية أمن اؼببلحة والعمل البحري، -
 لًتقيم السفن،مسك السجل الوطٍت  -
 مسك ترقيم رجاؿ البحر، -
 صبع، ربليل ونشر التنظيمات البحرية الوطنية والدولية، -
 ضماف تنسيق وإقامة عبلقات مع القطاعات الوزارية ذات العبلقة باجملاؿ البحري، -
 زبطيط، تنظيم ومتابعة ربضَت وتأىيل اؼبستخدمُت. -

 لمصلحة على المستوى المحليلوظيفي لتنظيم اال -

تتفػرع إدارة الشػػؤوف البحريػػة العاملػػة ربػػت سػػلطة اؼبصػلحة الوطنيػػة غبراسػػة الشػػواطك علػػى اؼبسػػتوى 
تكلػف ىػذه الوحػدات اإلداريػة علػى أف ، حبريػةوؿبطػات  ،رئيسػيةوؿبطػات حبريػة حبريػة دوائر احمللي إذل 

                                                 
 ، اؼبتعلق باإلدارة البحرية.680 – 9>من اؼبرسـو التنفيذي  08دة أنظر، اؼبا 1
 ، اؼبتعلق بإحداث اؼبصلحة الوطنية غبراسة الشواطك.45 -6:من االمر  08أنظر، اؼبادة  2
 . 65 – 64أنظر، يوسف تيليونت، اؼبرجع السابق، ص. 3
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ت اؼبتعلقػػة باؼببلحػػة البحريػػة دبجمػػوع الوظػػائف اإلداريػػة البحريػػة احملليػػة الػػيت حػػددهتا القػػوانُت والتنظيمػػا
 ، وتتمثل ىذه الوظائف يف:1والصيد البحري

 ،إدارة رجاؿ البحر -

 مسك السجل اعبزائري لًتقيم السفن، -

 القياـ بزيارات تفقدية وتفتيشات أمنية على منت السفن، -

 ضباية األمبلؾ الوطنية العمومية البحرية والوسط البحري. -
، وتعمػػل 2ف البحريػػة اػباضػػعوف للنظػػاـ العسػػكريسبػػارس ىػػذه الوظػػائف ربػػت إدارة متصػػرفو الشػػؤو 

باالشًتاؾ بُت الوزراء اؼبكلفُت بالدفاع الوطٍت والنقػل والصػيد البحػري، بصفة دورية  بوسائل مادية تبُّت 
 .3تبعا لبلعتمادات اؼبخصصة لوزارة الدفاع الوطٍت

 الغشالتحريات االقتصادية والمنافسة واألسعار وقمع بثالثا: األعوان المكلفون 
، وقػد أعطػت اؼبػادة 4وىم باػبصوص مؤىلوف ؼبعاينة وإثبات اؼبخالفػات اؼبتعلقػة حبمايػة اؼبسػتهلك

اؼبتعلػػق دبكافحػػػة التهريػػب، للمحضػػػر احملػػرر مػػػن طػػرؼ عػػػونُت مػػن ىػػػؤالء  09 - 08مػػن األمػػػر  65
 األعواف متعلق جبردية هتريب نفس القوة اإلثباتية للمحضر احملرر من طرؼ أعواف اعبمارؾ.

يعمػػػل ىػػػؤالء األعػػػواف ربػػػت وصػػػاية الػػػوزارة اؼبكلفػػػة بتسػػػيَت التجػػػارة اػبارجيػػػة والػػػتحكم يف حجػػػم 
الصادرات والػواردات، وؽبػا دور مهػم يف التعامػل مػع إدارة اعبمػارؾ للعمػل يف نفػس اؼبيػداف وىػو مراقبػة 

اؼبديريات التابعػة  وهتيكل ىذه الوزارة أو .عمليات التجارة اػبارجية وضباية اؼبستهلك واالقتصاد الوطٍت
ىػػذه اؼبهمػػة الفػػرؽ اؼبختلطػػة للمؤسسػػة حيػػث تتػػوذل  ،ؽبػػا بشػػكل خػػاص يف إطػػار التعػػاوف مػػع اعبمػػارؾ

                                                 
 .65أنظر، يوسف تيليوانت، اؼبرجع السابق، ص. 1
2

 ، اؼبتعلق باإلدارة البحرية.680 – 9>من اؼبرسـو التنفيذي   06أنظر، اؼبادة  
 تعلق باإلدارة البحرية.، اؼب680 – 9>من اؼبرسـو التنفيذي  07أنظر، اؼبادة  3
ضباط الشرطة  ، اؼبتعلق حبماية اؼبستهلك وقمع الغش" باإلضافة إذل >500فرباير  58، اؼبؤرخ يف >>>4 06->0من القانوف  58اؼبادة  4

لتابعوف القضائية واألعواف االخرين اؼبرخص ؽبم دبوجب النصوص اػباصة هبم، يؤىل للبحث واؼبعاينة ـبالفات أحكاـ ىذا القانوف أعواف قمع الغش ا
 للوزاة اؼبكلفة حبماية اؼبستهلك".
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، وذلػػػك بغػػػرض اؼبراقبػػػة البلحقػػػة اؼبشػػػًتكة 1:>>4جويليػػػة  :5اؼبػػػؤرخ يف  0>5-:>وفػػػق اؼبرسػػػـو 
 .2للعمليات التجارية واالستفادة من االمتيازات اعبمركية التجارية

 الثانيالمبحث 
 إجراءات البحث والتحري عن جرائم التهريب

وصبع كافة اؼبعلومات الضرورية إلثباهتا من فيها والتحري يعترب البحث عن جرائم التهريب 
للمجتمع، وال مراء أف عملية الكشف عن اعبردية  ساسية اؼبنوطة بالدولة اغبديثة ضبايةً الوظائف األ

ت اآلف بالدرجة األوذل ترتكز على اعبهود اليت تبذؿ يف بصفة عامة دبا تضمو من حبث وربر، أضح
 .3العمل اؼبنظم واعبهد اؼبضٍت

بع لكشف نظرا للخصوصية اليت تتميز هبا جرائم التهريب فبل بد من إجراءات معاينة خاصة تُػتّ و 
عات اعبرائم اعبمركية فإف معاينتها ىي بداية اؼبناز  يف نطاؽتدخل  اوإثبات ىذه اعبرائم، وباعتبارى

وقد أحاؿ  .اعبمركية حيث يتم على مستواىا البحث والتحري عن اعبردية وإثباهتا بالطرؽ اؼبختلفة
قانوف اعبمارؾ بالنسبة لوسائل البحث األساسية عن جرائم  إذلاألمر اؼبتعلق دبكافحة التهريب 

 التهريب ونص على أساليب خاصة للبحث سنحاوؿ الوقوؼ عليها.
حث عن جرائم التهريب يكوف بطرؽ حددىا قانوف اعبمارؾ تتضمن إف فبارسة إجراءات الب

وسائل ذات طابع خاص مرتبطة باؼبادة اعبمركية، ديكن تسميتها بالتحريات اعبمركية عن جرائم 
 . )المطلب الثاني( ، كما يكوف بطرؽ ووسائل ؿبددة يف القانوف العاـ)المطلب األول( التهريب

                                                 
والفرؽ اؼبختلطة للرقابة بُت مصاحل وزارة اؼبالية ووزارة ، اؼبتضمن تأسيس عباف التنسيق :>>4جويلية  :5اؼبؤرخ يف  0>5 -:>اؼبرسـو أنظر،  1

 .:>>4جويلية  60، الصادرة بتاريخ 80التجارة وتنظيمها، الصادر يف اعبريدة الرظبية عدد 
ُت مصاحل وزارة ، اؼبتضمن تأسيس عباف التنسيق والفرؽ اؼبختلطة للرقابة ب:>>4جويلية  :5اؼبؤرخ يف  0>5 -:>من اؼبرسـو التنفيذي  05اؼبادة  2

افيُت، وتدعى اؼبالية ووزارة التجارة وتنظيمها." تؤسس عبنة تنسيق وزارية مشًتكة ) الضرائب واعبمارؾ والتجارة(  تتشكل من أعضاء دائمُت وأعضاء إض
 يف صلب النص اللجنة الوزارية اؼبشًتكة".

نايف العربية للعلـو  ةأكاددييعن اعبرائم اؼبقيدة ضد ؾبهوؿ، الطبعة األوذل، اعبنائي يف الكشف  عصيمي اؼبعمري، إسهاـ البحثأنظر، جزاء غازي ال 3
 .:6، ص.5005األمنية، الرياض، سنة 
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 المطلب األول
 التحريات الجمركية عن جرائم التهريب 

يكػػوف التحػػري عػػن جػػرائم التهريػػب سػػواء يف اغبػػاالت اؼبتلػػبس هبػػا أو يف غَتىػػا مػػن اغبػػاالت عػػن 
طريق إجراء اغبجػز، وأحيانػا أخػرى يكػوف عػن طريػق إجػراء التحقيػق. إذ مهػا الوسػيلتُت األكثػر مبلئمػة 

عػواف قػت وجهػد ومػا يضػمناه مػن صػبلحيات لؤلللبحث والتحري عن جرائم التهريب، ؼبا يوفراه مػن و 
 . 1اؼبكلفُت دبباشرهتما

فالبحػث عػن طريػق إجػراء اغبجػػز يكػوف بقػبض أو مسػك جسػػم اعبرديػة )البضػاعة( الػيت تعطػػي  
الػػدليل اؼبباشػػر ؽبػػا دبػػا أف جػػرائم التهريػػب يكػػوف ؿبلهػػا البضػػاعة. فتتكػػرس فكػػرة وجػػود اؼبخالفػػة؛ ىػػذه 

الػػيت إذا دل ربجػػز زبتفػػي ويضػػيع معهػػا الػػدليل علػػى وجودىػػا، فيػػتم  2ائعاألخػػَتة الػػيت تنصػػب علػػى البضػػ
 وضع اليد عليها من قبل إدارة اعبمارؾ.

لكن أمػا التطػور العلمػي علػى كافػة األصػعدة ومػا نػتج عنػو مػن تفػنن يف أسػاليب التهريػب، أصػبح 
اكػػػب ىػػػذا اسػػػتوجب األمػػػر اللجػػػوء إذل التحقيقػػػات والتحريػػػات الػػػيت تو ف ،مػػػن الصػػػعب الكشػػػف عنهػػػا

 .3التطور وإف كانت تتطلب وقتا طويبل للوصوؿ إذل نتيجة
ومنو كاف اللجوء إذل أسلوب التحقيق اعبمركي أحسن أسػلوب للكشػف عػن اعبرديػة خصوصػا إذا  
كانت من النوع غَت اؼبتلبس هبا أو كانت الدالئل على جـر التهريب غَت كافية وال تسمح بإثباتػو عػن 

أ إذل إجػػػراء التحقيػػػق خصوصػػػا إثػػػر معاينػػػة الوثػػػائق والسػػػجبلت أو إثػػػر طريػػػق اغبجػػػز اعبمركػػػي، فيلجػػػ
مػػػن قػػػانوف  ;7عػػػواف اعبمػػػارؾ اؼبكلفػػػوف ضػػػمن الشػػػروط احملػػػددة يف اؼبػػػادة أالتحريػػػات الػػػيت يقػػػـو هبػػػا 

 اعبمارؾ.

                                                 
 .>0 -;0، ص.اؼبرجع السابقأنظر، حسيبة رضباين،  1

غرامات يتمحور إجراء اغبجز على البضائع أساسا وعرضيا يضمل كذلك اؼبستندات اليت ترافق البضائع. أنظر، صاحل اؽبادي، اؼبواصفات القانونية لل 2 
 . 58، ص.5>>4واؼبصادرات ، ؾبلة اعبمارؾ، عدد خاص، اعبزائر، مارس 

 .>5أنظر، حسيبة رضباين، اؼبرجع السابق ص. 3
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يتمتع األعواف اؼبؤىلوف للقياـ بإجراء التحريات اعبمركية عن جرائم التهريب؛ عند مباشرة و 
، )الفرع األول(البضائع أو األشخاص يف مواجهة  بسلطات واسعة اإلجراءينحد مهامهم وفقا أل

لكن ىذا وفق شروط وإجراءات ؿبددة )الفرع الثاني(،  طيلة اؼبراحل اليت تسَت فيها عملية التحري
 .قانونا

 الفرع األول
 سلطات أعوان التحري 

مػػػن أجػػػل أداء مهمػػػة التحػػػري اؼبعػػػًتؼ هبػػػا إلدارة اعبمػػػارؾ، فػػػإف اؼبشػػػرع اعبزائػػػري خػػػوؽبم بعػػػض 
من أجل صبع اإلثباتات البلزمػة لتجػرمي اؼبتعامػل بػبعض فاعًتؼ ؽبم  السلطات اليت سبكنهم من ذلك. 

اعػًتؼ  ومن أجل صبع اؼبعلومات اليت قد تساعد ىم يف أداء مهامهم فإنو قػد .السلطات اذباه الوثائق
بسػلطات أخػرى ال تقػل أمهيػة، اذبػاه  مؽبم حبقػوؽ اذبػاه األشػخاص. باإلضػافة إذل ىػذا فإنػو اعػًتؼ ؽبػ

 اؼبنازؿ، ويف مواجهة السلع ووسائل النقل.
 أوال: سلطات أعوان التحري اتجاه الوثائق 

الدرجة  قانونا خيتلفاف من حيثؽبم ألعواف التحري ذباه الوثائق نوعاف من السلطات اؼبخولة إف 
 واغبق يف اغبجز. االطبلعمثبلف يف اغبق يف تأو اإلجراءات اؼبسموح دبباشرهتا اذباه الوثائق ي

 على الوثائق االطالعحق  -1

إجراء من إجراءات التحري واالستدالؿ ومن أىم السلطات اليت يتمتع هبا أعواف  االطبلع
للكشف عن اؼبخالفات  1اعبمارؾ وأحد ميزات اإلجراءات اؼبطبقة يف ؾباؿ التحقيق اعبمركي

 اعبمركية.
 

                                                 
 :>>4جامعة اعبزائر، سنة والعلـو اإلدارية، اغبقوؽ معهد ، قانوفزعبلين، خصوصيات قانوف العقوبات اعبمركي، رسالة دكتوراه يف الأنظر عبد اجمليد  1
 . 40، ص.;>>4 -
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يف حق موظفي اعبمارؾ يف طلب كافة األوراؽ واؼبستندات ذات الصلة  االطبلعويتمثل 
 .1ق من حسن تنفيذ القوانُت واللوائح اعبمركيةاعبمركية واالطبلع عليها للتحقّ بالعمليات 

 مع العلم أف اؼبشرع قد وسع من سلطات أعواف التحري أثناء مباشرهتم غبق االطبلع، وبُّت 
 عليها. لبلطبلعاآلثار اؼبًتتبة على عدـ االستجابة يف طلب تقدمي ىذه الوثائق 

 إجراء حق اإلطالع اتساع سلطة أعوان التحري في - أ
وذلك من  االطبلعقانونا ألعواف اعبمارؾ أثناء قيامهم بعملية  ةاؼبمنوحتتعدد وتتنوع السلطات 

 عدة جوانب نبينها تباعا.
 اتساع سلطة أعوان التحري من حيث نوع األوراق -

من قانوف اعبمارؾ، اليت زبوؿ ألعواف اعبمارؾ اغبق يف  ;7لنص اؼبادة  2يستند اغبق يف االطبلع
اؼبطالبة باالطبلع على كل أنواع الوثائق اؼبتعلقة بالعمليات اليت هتم إدارة اعبمارؾ، وال يقصد بالوثائق 

، 3ةاؼبعٌت التقليدي فقط أي الورقية وإمنا تشمل أيضا األقراص اؼبضغوطة واؼبرنة، والربامج اإلعبلمي
عبلوة على كل األوراؽ والسندات بأنواعها كالفواتَت وسندات التسليم وجداوؿ اإلرساؿ وعقود النقل 
والدفاتر والسجبلت اؼبختلفة، اؼبصنفات، اغبواالت، الصكوؾ، الكشوؼ، وكل الوثائق اليت ؽبا عبلقة 

 .ادبهنة أو نشاط الشخص طبيعيا كاف أو معنوي
  

                                                 
 ،>57.ؿبمد قبيب السيد، جردية التهريب اعبمركي يف التشريع اؼبصري، رسالة دكتوراه يف اغبقوؽ، جامعة اإلسكندرية، )ب. س. ط(، صأنظر،  1

، جامعة القاىرة، مصر، سنة 4، اعبزء 5ؿبمود ؿبمود مصطفى، اعبرائم االقتصادية يف القانوف اؼبقارف، األحكاـ العامة واإلجراءات اعبنائية، الطبعة 
 .569، ص.>:>4

رؾ، بينما الثاين إجراء ربقيق ال ذبوز ينبغي عدـ  اػبلط بُت االطبلع والضبط. فاألوؿ ؾبرد إجراء استدالؿ يستهدؼ مراقبة صحة تطبيق قانوف اعبما 2
 بط يفًتض التسليم  االختياري للمستندات ؿبل االطبلع.لضأف االطبلع بعكس ا مباشرتو  إال بعد وقوع جردية معينة وبقيود ؿبددة، كما

Cf. G. PUCH, le droit de communication de l'administration  des douanes, Paris, Thèse, 1983, 

p. 77 et 78. 
، إذل االعًتاؼ باحملررات االلكًتونية وأعطاىا نفس اغبجية مع احملررات الورقية بشرط إمكانية التأكد 4مكرر  656عمد اؼبشرع اعبرائري بنص اؼبادة  3

 من ىوية الشخص الذي أصدرىا وأف تكوف معدة وؿبفوظة يف ظروؼ تضمن سبلمتها.
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 حيث األشخاص اتساع سلطة أعوان التحري من -

مػػػػػن حيػػػػػث األشػػػػػخاص  االطػػػػػبلعتتوسػػػػػع سػػػػػلطة أعػػػػػواف التحػػػػػري أثنػػػػػاء فبارسػػػػػة مهػػػػػامهم يف     
اػباضػعُت ؽبػذا اإلجػراء، حيػث ال يقتصػػر علػى األشػخاص الطبيعيػة وحػػدىا بػل ينصػرؼ وديتػد ليشػػمل 
أيضػػا األشػػخاص اؼبعنويػػة، سػػواء كانػػت مػػن القػػانوف العػػاـ أو القػػانوف اػبػػاص، وديػػارس ىػػذا اغبػػق علػػى 

 .  1الوثائق يف كل مكاف توجد فيو
  األماكنمن حيث اتساع سلطة أعوان التحري  -

 من قانوف اعبمارؾ على سبيل اؼبثاؿ قائمة هبذه األماكن وىي: ;7أوردت اؼبادة  
 ؿبطات السكك اغبديدية ومكاتب وؿببلت مؤسسات النقل البحري واعبوي والربي. -
ؿببلت وكاالت النقل دبا فيها وكاالت النقل اليت تكلف باستقباؿ وذبميع وإرساؿ وتسليم  -
 الطرود.

واؼبخازف واؼبستودعات العامة،  عاالستيدا بور والوكبلء لدى اعبمارؾ ووكبلء لدى وكبلء الع -
 ولدى اجملهزين وأمناء اغبمولة والسماسرة البحريُت.

 لدى اؼبرسل إليهم أو اؼبرسلُت اغبقيقيُت للبضاعة اؼبصرح هبا لدى اعبمارؾ. -
 واعببائي.يف وكاالت احملاسبة ومكاتب اؼبستشارين السيما يف اجملالُت التجاري  -

من قانوف اعبمارؾ، إمنا حددت ىذه األماكن على سبيل  ;7أف اؼبادة إذل يف ىذا اؼبقاـ  نشَت
الذكر ال اغبصر، وىو ما ُيستقى من عبارة )سيما( الواردة يف صدر اؼبادة ىذا من جهة، ومن جهة 

ؾ خبلؿ اؼبدة احملددة أخرى جيب على األشخاص اؼبعنوية والطبيعية حفظ الوثائق اليت هتم إدارة اعبمار 

                                                 

 من قانوف اعبمارؾ. ;7أنظر، اؼبادة  1
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، ابتداء من تاريخ إرساؿ البضائع بالنسبة للمرسلُت 1( سنوات40يف القانوف التجاري وىي عشر )
 .2ومن تاريخ استبلمها بالنسبة للمرسل إليهم

 االمتناع عن تقديم الوثائق المطلوبة - ب
انوف اعبمارؾ من ق ;7ن إدارة اعبمارؾ من الوثائق اؼبذكورة يف اؼبادة على كل شخص أف ديكّ 

دج، عن كل يـو تأخَت إذل غاية تسليم الوثائق، وربسب  4000ربت طائلة غرامة هتديدية تساوي 
ىذه الغرامة ابتداء من يـو توقيع اؼبعٍت على ؿبضر إثبات حالة رفض تبليغ الوثائق أو من تاريخ 

إال عندما يبلحظ وال يوقف احتساب ىذه الغرامة  .إشعاره من قبل أعواف اعبمارؾ هبذا احملضر
من قبل عوف الرقابة على أحد الدفاتر األساسية للشخص، تدؿ على أف إدارة  ،بواسطة إشارة مسجلة

ال جيوز االعًتاض على ىذا و ، 3اعبمارؾ أصبحت يف حالة تسمح ؽبا باغبصوؿ على الوثائق بكاملها
 .4اغبق بدعوى اغبفاظ على السر اؼبهٍت

 حق حجز الوثائق  -2

أمػػا  .5اليػد علػى كػل شػيء مػادي لػػو صػلة جبرديػة وقعػت فبػا يفيػد كشػف اغبقيقػةاغبجػز ىػو وضػع 
حجػػػػز الوثػػػػائق يف القػػػػانوف اعبمركػػػػي، فهػػػػو عبػػػػارة عػػػػن إجػػػػراء عملػػػػي ذو طػػػػابع مؤقػػػػت إذا مت يف إطػػػػار 

إذل مكاتػػب احملققػػُت حػػىت يتسػػٌت ؽبػػم  هػػانقلحجػػز الوثػػائق ىػػو الغػػرض مػػن ويكػػوف  ،التحقيػػق اعبمركػػي
ليت تتضمنها بكػل راحػة وإرجاعهػا ألصػحاهبا بعػد إقبػاز التحقيػق، وىػذا مػا جعػل استغبلؿ اؼبعلومات ا

                                                 
، اؼبتضمن القانوف التجاري اؼبعدؿ واؼبتمم، الصادر يف اعبريدة الرظبية رقم 8:>4سبتمرب  59، اؼبؤرخ يف >8 -8:األمر من  45أنظر، اؼبادة  1

 .8:>4ديسمرب  >4، الصادرة بتاريخ 404
 .480من قانوف اعبمارؾ، أحسن بوسقيعة، اؼبنازعات اعبمركية...، اؼبرجع السابق، ص. ;7أنظر، اؼبادة  2
 من قانوف اعبمارؾ. 660أنظر، اؼبادة  3
 .584أنظر، ؿبمد قبيب السيد، اؼبرجع السابق، ص. 4
 .609، اإلسكندرية، )د.س.ف(، ص.4أنظر، ؿبمد عوض، الوجيز يف قانوف اإلجراءات اعبنائية، اعبزء  5
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. فيحػػػق ألعػػػواف اعبمػػػارؾ اؼبػػػؤىلُت حجػػػز صبيػػػع 1اؼبشػػػرع حيػػػرص علػػػى أف يػػػتم ذلػػػك مقابػػػل سػػػند إبػػػراء
 .2الوثائق اليت من شأهنا تسهيل مهامهم

الغػرض منػو  ،اسػتدالرلطػابع ذو أما إذا مت يف إطار إجػراء اغبجػز اعبمركػي فيكػوف لػو مػدلوؿ أخػر 
استعماؿ الوثائق احملجوزة كسند إثبات يتم فيو حجػز الوثػائق الػيت ترافػق البضػائع القابلػة للمصػادرة مػن 

 .3أجل استعماؽبا كسند إثبات

 ثانيا: سلطات أعوان التحري اتجاه األشخاص
البحث ألعواف اعبمارؾ فبارسة بعض الصبلحيات حياؿ األشخاص يف إطار فبارسة مهامهم يف 

والتحري عن جرائم التهريب، وتتعدد ىذه الصبلحيات بدًء من حق التفتيش ومراقبة اؽبوية، السماع، 
 يها وصف التهريب.لضبطت يف حوزهتم بضائع ينطبق ع الذين شخاصلتصل إذل حد توقيف األ

 حق تفتيش األشخاص ومراقبة ىويتهم -1

اص وذلػػك للبحػػث عػػن اؼبػػواد اؼبخػػدرة، أوكػػل اؼبشػػرع إلدارة اعبمػػارؾ صػػبلحية تفتػػيش األشػػخ     
والبضائع اؼبهربة عن طريق جسم اإلنساف الذي أصػبح وسػيلة نقػل ؽبػذه البضػائع، باإلضػافة إذل حقهػا 

 يف مراقبة ىويتو األشخاص الذين يدخلوف أو خيرجوف من اإلقليم اعبمركي، أو الذين ينتقلوف فيو.  
 حق تفتيش األشخاص - أ

التحقيق العملية، هبدؼ الوصوؿ إذل دليل مادي يف جرائم معينة،  يعد التفتيش من أىم إجراءات
وىػو مػػن أكثػػر اإلجػػراءات مساسػػاً باغبريػػات خاصػة حػػق اػبصوصػػية، فالغالػػب أف القيػػاـ بػػو ال يتوقػػف 

عػػربة إلرادتػػو، لػػذلك فػػإف األنظمػػة اإلجرائيػػة اعبزائيػػة ربػػيط ىػػذا اإلجػػراء  علػػى موافقػػة الشػػخص فػػبل
أنو إجراء من إجراءات التحقيق، وتقـو بو سلطة ؿبددة ىي سلطة التحقيق بضوابط عديدة من حيث 

   أو سلطة االستدالؿ يف األحواؿ احملددة نظاماً.
                                                 

 من قانوف اعبمارؾ. ;7أنظر، اؼبادة  1
2 Cf. CLOUD J.BERR et Hinere TRENEAU, le droit douanier, communautaire et national, 

Edition Economica, 1997, p.521. 
 .484 -476أنظر، أحسن بوسقيعة، اؼبنازعات اعبمركية ...، اؼبرجع السابق، ص. 3
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اعبمػػارؾ فبػػن يتمتعػػوف بصػػفة الضػػبطية القضػػائية ؼبراقبػػة  والتفتػػيش اعبمركػػي إجػػراء يقػػـو بػػو موظفػػو 
علػى أنػو يػتم لغػرض إداري، فػبل  2والقضػاءويكاد يتفق الفقو  .1صحة تطبيق القوانُت واللوائح اعبمركية

عبلقة لو جبردية معينة، ومن مث فبل يلـز إلجرائو قياـ حاؿ التلبس أو توفر دالئل كافية على وقوع جردية 
 . 3معينة، أو حىت توافر صفة الضبط القضائي فيمن يقـو بو

وإخػراج مػا  أما تفتيش الشخص فيقصد بو ربسس مبلبسو، كمػا يعػٍت فحػص تلػك اؼببلبػس بدقػة
خيفيو اإلنساف فيها، ويعٍت كذلك فحص اعبسد فحصا ظاىريا، شريطة أف يتم من طرؼ موظفُت من 

 .4نفس اعبنس وبشكل الئق ودبنأى عن أنظار اعبمهور
دل يضػػػع قواعػػػد خاصػػػة يف شػػػأف يف قػػػانوف اإلجػػػراءات اعبزائيػػػة ومػػػن اؼببلحػػػظ أف اؼبشػػػرع اعبزائػػػري 

 .6اؼبساكن واقتصر على تفتيش5تفتيش األشخاص
إجػراء مػن إجػراءات التحقيػق ال يصػح أف تػأمر بػو وىػو فهذا التفتيش شأنو شأف تفتػيش اؼبسػاكن 

جهػػػة التحقيػػػق إال بشػػػاف جرديػػػة وقعػػػت وقامػػػت القػػػرائن علػػػى نسػػػبتها إذل شػػػخص معػػػُت، لكػػػن ىػػػذه 
ب القاعدة ليست مطلقة ذلك أف تفتيش الشخص جائز بغػَت أف يكػوف ىنػاؾ اهتػاـ موجػو إليػو بارتكػا

 معينة. 7جردية

                                                 
 .665، ص.4;>4رسالة دكتوراه يف القانوف، جامعة القاىرة، سنة أنظر، ؿبمد عودة ذياب اعببور، االختصاص القضائي ؼبأمور الضبط القضائي،   1
 .809ؽ، ص. 79، ؾبموعة أحكاـ النقض، السنة 9:>56/08/4بتاريخ  479نقض جنائي، رقم   2

، مقتبس عن  ؿبمد قبيب السيد، اؼبرجع 47:ؽ، ص  86، ؾبموعة أحكاـ النقض ، السنة 6;>4/ 09/ 04بتاريخ  ::8نقض جنائي، رقم 
 .587بق، ص.السا

 .587أنظر، ؿبمد قبيب السيد، اؼبرجع السابق، ص. 3
نيات الضريبة، العدد أنظر، عبد اؼبغيث تابيت، إدارة اعبمارؾ والضرائب غَت اؼبباشرة بُت الوظيفتُت االقتصادية واعببائية، السلسلة اؼبغربية للعلـو والتق 4

 .65الثامن، ص.
من قانوف اإلجراءات  7 فقرة 84 إذا ألقى ضابط الشرطة القضائية القبض على اؼبشتبو فيو تطبيقا غبكم اؼبادةنو أيرى الدكتور عبد اهلل أوىايبية  5

لو أف يقـو بتفتيشو ويعد ىذا تفتيشا قانونيا منتجا آلثاره" أنظر، من قانوف اإلجراءات اعبزائية، جاز  450اعبزائية، أو بناء على أمر قضائي طبقا للمادة 
 .759، ص.5007ايبية، شرح قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائري )التحقيق والتحري(، دار ىومو، اعبزائر، سنة عبد اهلل أوى

 من قانوف اإلجراءات اعبزائية. ;7إذل  77اؼبواد من  6

 .598أنظر، عبد اهلل أوىايبية، اؼبرجع السابق، ص. 7
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تنص صراحة  40-;>من قانوف اعبمارؾ بعد تعديلها دبوجب القانوف  74أصبحت اؼبادة 
 على حق تفتيش األشخاص من طرؼ أعواف اعبمارؾ، ويأخذ ىذا التفتيش حالتُت :

 التفتيش الجسدي -

يقتصػػر التفتػػػيش يف ىػػػذه اغبالػػة علػػػى معاينػػػة خارجيػػة عبسػػػد الشػػػخص دوف نػػزع مبلبسػػػو، حيػػػث 
لتفتػيش اعبسػدي يف إطػار الفحػص امن قانوف اعبمارؾ، علػى حػق إدارة اعبمػارؾ يف  75نصت اؼبادة 

واؼبراقبة حيث ديكن ألعواف اعبمارؾ أف يقوموا داخػل ؿبػبلت ـبصصػة بػالتفتيش اعبسػدي لؤلشػخاص 
ا التفتػػػيش علػػػى األجػػػزاء ذقػػػع ىػػػوي .1تمػػػل أهنػػػم حيملػػػوف علػػػى أجسػػػادىم بضػػػائع ؿبػػػل الغػػػشالػػػذين حيُ 

اػبارجيػػة للجسػػد بعػػد انتػػزاع اؼببلبػػس وتفحػػص اعبلػػد مػػن اػبػػارج وانتػػزاع مػػا يكػػوف الصػػقا بػػو، كػػذلك 
كمػػا جيػػوز أخػػد عينػػات مػػن ربػػت أظػػافر الشػػخص أو   ،انتػػزاع الشػػيء مػػن فػػم اؼبػػتهم إذا حػػاوؿ ابتبلعػػو

 ت أو فحص باطن الكف والقدـ.أخد البصما
وسبتػد حرمػػة الشػػخص إذل توابعػػو أي مػػا يف حوزتػػو مػن منقػػوالت ويكػػوف اإلطػػبلع عليهػػا مػػن قبيػػل 

، وإف كاف القانوف اعبزائري دل يشر إذل مسألة تفتػيش توابػع 2التحري ويعترب معاينة عادية وليس تفتيشا
لػػذي ديتػد لػػداخل جسػػم اإلنسػػاف عػػن نظػػم مسػػألة أخػرى أدؽ منهػػا تتعلػػق بػػالتفتيش ا لكنػػوالشػخص، 

 طريق إجراء فحوصات طبية.
 
 
 

                                                 
قتصادية وعلـو التسيَت، التصدي لو، مذكرة ماجستَت يف العلـو االقتصادية، كلية العلـو االأنظر، عبد الوىاب سيواين، التهريب اعبمركي واسًتاذبيات  1

 .;>4. بوطالب برامهي، اؼبرجع السابق، ص.6;4، ص.:500 – 5009جامعة اعبزائر، السنة اعبامعية 
، ويشمل ىذا الكياف أعضاءه الداخلية واػبارجية وكل ما إذ يذىب الدكتور ؿبمد ؿبدة إذل أف اعبسم:"  يقصد بو كل ما يتعلق بكياف اإلنساف اؼبادي 2

اعتداء على حييط بو من مبلبس قد ربلى هبا أو أمتعة قد ضبلها أو أشياء منقولة معو سواء يف يده أو يف جيبو، حيث أف صبيعها ؽبا نفس اغبرمة، وأي 
 ؼبطلوبة قانونا لذلك". جزء منها يعترب اعتداء على اعبسم يستلـز العقوبة إذا دل تتوفر الشروط ا

 . >68، ص.5>>4 – 4>>4، دار اؽبدى، اعبزائر، سنة 6، اعبزء 4أنظر، ؿبمد ؿبدة، ضمانات اؼبتهم أثناء التحقيق، الطبعة 
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 تفتيش األشخاص عن طريق إخضاعهم لفحوصات طبية -

في سياؽ اعبهود الرامية حملاربة هتريب اؼبخدرات ديكن ألعواف اعبمارؾ إجراء فحص طا على  ف
اعبمارؾ  من قانوف 75، حيث تنص اؼبادة 1كل شخص يشتبو يف إخفائو للمخدرات بداخل جسمو

على أف :" يف إطار فبارسة حق تفتيش األشخاص، وعند وجود معادل حقيقية يفًتض من خبلؽبا أف 
الشخص الذي يعرب اغبدود حيمل مواد ـبدرة ـببأة داخل جسمو، ديكن ألعواف اعبمارؾ إخضاعو 

ف وذلك بعد اغبصوؿ على رضاه الصريح، ويف حالة رفضو يقدـ أعوا لفحوص طبية للكشف عنها،
 اعبمارؾ لرئيس احملكمة اؼبختصة إقليميا طلب الًتخيص بذلك".

إف ىذا اغبق منح إلدارة اعبمارؾ ؼبواكبة التطورات اغباصلة يف ؾباؿ التهريب خاصة هتريب 
اؼبخدرات واؼبواد اؼبؤثرة األخرى، حيث أصبح جسم اإلنساف وسيلة نقل ؽبذه البضائع اػبطَتة اليت 

قبل تعديلها كانت تنص فقط  75صبعاء، وذبدر اإلشارة إذل أف اؼبادة  أصبحت هتدد حياة البشرية
على حق إدارة اعبمارؾ يف تفتيش األشخاص يف حالة الظن بأف الشخص خيفي بنية الغش بضائع أو 

، دوف شرح أو ذكر ؼبعٌت اؼبعادل اغبقيقية، كما أهنا دل تبيُت إجراءات التفتيش الواجب 2وسائل للدفع
من قانوف اعبمارؾ  75ه اغبالة. فما اؼبقصود دبفهـو اؼبعادل اغبقيقية الوارد نص اؼبادة ازباذىا يف ىذ
 بعد تعديلها؟.

اؼبشػػػػػرع اعبزائػػػػػري اعػػػػػًتؼ وأذف ألعػػػػػواف اعبمػػػػػارؾ حبػػػػػق تفتػػػػػيش األشػػػػػخاص وإف اقتضػػػػػى األمػػػػػر ف
ضػرورة من قانوف اعبمارؾ، ب 75إخضاعهم للفحوص الطبية فلهم ذلك لكن يف حدود ما أقرتو اؼبادة 

 يفًتض من خبلؽبا أف الشخص حيمل مواد ـبدرة داخل جسمو.حقيقية توافر معادل 
إف ىذه اؼبعادل اغبقيقية ديكػن أف تػدرؾ مػن خػبلؿ غيػاب األمتعػة، طريقػة دفػع تػذكرة الطػائرة،    

قصػػر مػػدة السػػفر، اؼبعلومػػات الػػيت ديكػػن أف تتحصػػل عليهػػا إدارة اعبمػػارؾ مػػن ىيئػػات أخػػرى تثبػػت أف 

                                                 
 .66أنظر، عبد اؼبغيث تابيت، اؼبرجع السابق، ص. 1
:" يف إطار التحقيق اعبمركي، جيوز ألعواف اعبمارؾ أف يقوموا بتفتيش االشخاص، يف حالة ما إذا  ;>>4من قانوف اعبمارؾ قبل تعديل  75اؼبادة  2

 ظن أف الشخص خيفي بنية الغش بطائع أو وسائل للدفع عند اجتياز اغبدود ".
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رفػػػض الشػػػخص تنػػػاوؿ اؼبػػػواد  1لشػػػخص حيػػػوز علػػػى اؼبخػػػدرات، مكػػػاف إصػػػدار تػػػذكرة الطػػػائرةذلػػػك ا
اللػوف األصػفر ، الغذائية طيلة مػدة السػفر، بعػض األعػراض الػيت ديكػن أف تظهػر علػى الشػخص كػالقلق

 للوجو...اخل.
تؤكػػد وعليػو فػإف مفهػـو اؼبعػادل اغبقيقيػة الػذي يقصػده اؼبشػرع ىػو تلػك الػدالئل أو القػرائن الػيت  

وجود اؼبخدرات داخل جسم الشخص عػن طريػق عػوارض وإشػارات تبػُت ذلػك، غػَت أف ىػذا اإلجػراء 
ال يتم اللجوء إليو إال استثنائيا، أي عند وجود شك قوي أو معادل تػوحي بوجػود غػش أو هتريػب مػواد 

. 2ـبدرة داخل جسم الشػخص، وىػذا نػاتج عػن كػوف أف ىػذا اإلجػراء ديػس بكرامػة وحريػة األشػخاص
 لكن يف حالة وجود ىذه اؼبعادل اغبقيقية، ما ىي اإلجراءات اؼبتخذة من طرؼ إدارة اعبمارؾ؟.

من قانوف اعبمارؾ، فإف أعواف اعبمارؾ يف ىذه اغبالة يقوموف بإخضاع  75طبقا لنص اؼبادة  
الشخص لفحوص طبية للكشف عن وجود ىذه اؼبواد اؼبخدرة أو اؼبؤثرة، وذلك بعد اغبصوؿ على 

الصريح الذي يعترب إجراء جوىري للقياـ هبذه العملية، ويف حالة رفضو، يقدـ أعواف اعبمارؾ  رضاه
 لرئيس احملكمة اؼبختصة إقليميا طلبا للًتخيص بذلك.

يقـو القاضي بالًتخيص إلدارة اعبمارؾ للقياـ بفحوص طبية، ويعُت فورا الطبيب اؼبكلف  
اعبمارؾ ال سبلك ـبابر وال أطباء على مستوى مفتشيات ، لكن لؤلسف الشديد فإف إدارة 3بإجرائها

                                                 
 .من البلداف اؼبروجة للمخدرات مثل ىولندا اكأف يكوف بلد  1
 .>5، ص.;500 - :500أنظر، طا مراد، التحريات اعبمركية، تقرير هناية الًتبص، اؼبدرسة الوطنية لئلدارة، سنة  2
 مكرر من قانوف اعبمارؾ الفرنسي: 90وىي مبادرة اعتمدىا اؼبشرع اعبمركي سباشيا مع ما جيري بو العمل يف التشريع الفرنسي حيث تنص اؼبادة  3

« lorsque les indices sérieux laissent présumer qu’une personne transporte des produits 

stupéfiants dissimulés dans son organisme, les agents des douanes peuvent la soumettre à des 

examens médicaux de dépistage après avoir préalablement obtenu son consentement expréss. 

En cas de refus, les agents des douanes présentent au président du tribunal de grande instance 

territorialement compétent ou juge délègue par lui une demande d’autorisation celle-ci est 

transmise au magistrat partant moyens le magistrat saisi peut autorise les agents des douanes à 

faire procéder aux examens médicaux il désigne alors le médecin chargé de les partiquer dans 

les meilleurs délais. 

Les résultats de l’examen communiqué par le médecin, les observations de la personne 

concernée et le déroulement de la procédure doivent ètre consignés dans un procés-verbal 

transmis au magistrat. 

Toutes personne qui aura refusé de se soumettre aux examens médicaux prescrits par le 

magistrat sera punie d’une peine d’emprisonnement et d’une amende de 3750 euros. » 



 الفصل األول: البحث والتحري عن جرائم التهرية                                               الباب األول 

 

7; 
 

األقساـ التابعة ؽبا اؼبتواجدة باؼبطارات أو تلك اؼبتواجدة باؼبوانك فبا يضطرىا إذل التوجو إذل أقرب 
 .1مستشفى إلجراء ىذه الفحوصات الطبية

بعد االنتهاء من عملية الفحص، يتعُت على الطبيب تسجيل نتائج الفحص ومبلحظات 
الشخص اؼبعٍت باألمر وكذا سَت اإلجراءات يف احملضر الذي يتم ربويلو إذل القاضي. ويف حالة ما إذا  
كانت النتائج إجيابية فإف ذلك يعٍت حالة تلبس سبكن من توقيف الشخص، لكن السؤاؿ الذي يطرح 

 كيف ديكن أف تقـو إدارة اعبمارؾ هبذه العملية ليبل؟. نفسو ىو
بعد  2يف ىذه اغبالة، أف تقـو باحتجاز الشخص اؼبشبوه لدى شرطة اغبدود إدارة اعبمارؾعلى 

تقدمي طلب بذلك إذل رئيس قسم شرطة اغبدود أو نائبو، ويف اليـو اؼبوارل تقـو باإلجراءات اؼبنصوص 
 من قانوف اعبمارؾ واليت مت ذكرىا سابقا.  75عليها يف اؼبادة 

  حق مراقبة ىوية األشخاص   -ب
مػن  75عواف اعبمارؾ باإلضػافة إذل حػق تفتػيش األشػخاص اؼبنصػوص عليػو يف اؼبػادة ديكن أل 

قانوف اعبمارؾ، أف يقوموا دبراقبة والتحقق مػن ىويػة كػل شػخص ومطالبتػو بتقػدمي الوثػائق الرظبيػة اؼبثبتػة 
، وىػػػذا 3اػبػػػروج مػػػن الػػػًتاب الػػػوطٍت، أو عنػػػد التنقػػػل داخػػػل النطػػػاؽ اعبمركػػػي للهويػػػة عنػػػد الػػػدخوؿ أو

 من قانوف اعبمارؾ. 80حسب اؼبادة 

                                                 
 الكبلـ ألنو من اؼبمكن ضياع الدالئل خبلؿ اؼبدة الزمنية اليت تستغرؽ من مكتب التفتيش إذل اؼبستشفى. نقوؿ ىذا 1
 تتمثل مهاـ شرطة اغبدود يف تطبيق االتفاقيات الدولية، القوانُت والنظم الوطنية فيما يلي:  2

 مراقبة حركة األشخاص واؼبمتلكات عرب اغبدود، -

 ـبالفات القوانُت و التنظيمات على اغبدود،اؼبسامهة يف الوقاية وقمع  -

 ضماف أمن مواقع اؼبوانك و ؼبطارات، -

 اؼبسامهة يف البحث وصبع اؼبعلومات يف اؼبناطق اغبدودية، -

 ضماف مراقبة حركة السيارات، الطائرات، السفن و اؼبركبات السياحية أو مراكب الصيد يف إطار صبلحياهتا، -

ولية يف ؾباؿ حركة البضائع اػباصة ) أسلحة، مواد مشعة، كميائية، خطَتة، سامة، ق عن االتفاقية الدؼبنبثالسهر على تطبيق التنظيم ا -
 متفجرات...إخل(،

 ؿباربة اؽبجرة السرية. -

 .07/5048/:4 االطبلع، تاريخ www. Dgsn.dz أنظر، موقع اؼبديرية العامة لؤلمن الوطٍت،
 .65أنطر، عبد اؼبغيث تابيت، اؼبرجع السابق، ص. 3
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، وذلػك 1وخيتلف إجراء مراقبة اؽبوية عن إجراء التفتيش يف كوف األوؿ يقتصر على فحص الوثائق
هبػدؼ التعػػرؼ علػػى ىويػػة الشػػخص، أمػػا الثػػاين فيهػػدؼ إذل البحػػث عػػن البضػػائع ؿبػػل الغػػش أو اؼبػػواد 

 اؼبخدرة.
زبلػػػت عػػػن ىػػػذه الصػػػبلحية لصػػػاحل شػػػرطة  ومػػػا يبلحػػػظ علػػػى أرض الواقػػػع أف إدارة اعبمػػػارؾ قػػػد

 .2اغبدود وىذا ما يسمح بالقبض على األشخاص اؼبتورطُت أو اؼبشتبو فيهم
 حق سماع األشخاص -2

ديثل ىذا اغبق صبلحية مهمة إلدارة اعبمارؾ، حيث ديكنها من أخذ معلومات حوؿ بعض 
ودل يكن قانوف اعبمارؾ اعبزائري، قبل  .أعماؿ الغش والتهريب وذلك يف إطار إجراء التحقيق اعبمركي

، ينص صراحة على حق ظباع األشخاص يف إطار إجراء 40-;>تعديلو دبوجب القانوف رقم 
 ومن 585فاؼبادة  .أصبح اؼبشرع يشَت إليو يف بعض اؼبواد ، غَت أنو إثر تعديل القانوف3التحقيق

خصوصا الفقرة الثانية منها تشَت إذل ىذا اغبق، ولو بصفة غَت مباشرة ، عندما ذكرت البيانات اليت 
جيب أف تنص عليها ؿباضر اؼبعاينة ،" طبيعة اؼبعاينات اليت سبت واؼبعلومات اليت حصلت إما بعد 

انية تنص على أف يف فقرهنا الث 587باإلضافة إذل أف اؼبادة   ،"مراقبة الوثائق أو ظباع األشخاص
ؿباضر اؼبعاينة تثبت صحة االعًتافات والتصرحيات اؼبسجلة فيها ما دل يثبت عكس ذلك، مع مراعاة 

                                                 
 مثل بطاقة التعريف، جواز السفر...إخل. 1
دراسية أنظر، حبيش صليحة، صبلحيات إدارة اعبمارؾ يف النطاؽ اعبمركي، تقرير هناية الًتبص اؼبدرسة الوطنية لئلدارة، ) غَت منشور(، السنة ال  2

 .70، ص.5009 - 5008
، 48:9 -5005قانوف من ال 667وىذا خبلفا لقانوف اعبمارؾ الفرنسي الذي أشار إذل استجواب األشخاص يف إطار ىذا اإلجراء. أنظر، اؼبادة  3

 قانوف اعبمارؾ الفرنسي.تعديل ؼبتضمن ، ا5005/ 45/ 60الصادر بتاريخ  

« Les résultats des contrôles opérés dans les conditions prévues à l'article 65 ci-dessus et, 

d'une manière générale, ceux des enquêtes et interrogatoires effectués par les agents des 

douanes sont consignés dans les procès-verbaux de constat. 2. Ces procès-verbaux énoncent la 

date et le lieu des contrôles et des enquêtes effectués, la nature des constatations faites et des 

renseignements recueillis, la saisie des documents, s'il y a lieu, ainsi que les noms, qualité et 

résidence administrative des agents verbalisateurs. Ils indiquent, en outre, que ceux chez qui 

l'enquête ou le contrôle a été effectué ont été informés de la date et du lieu de la rédaction de 

ce rapport et que sommation leur a été faite d'assister à cette rédaction ; si ces personnes sont 

présentes à la rédaction, ils précisent que lecture leur en a été faite et qu'elles ont été 

interpellées de le signer ». 
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من قانوف اإلجراءات اعبزائية، فبا يوحي أف ؿبرري ؿباضر اؼبعاينة ؽبم حق ظباع   546أحكاـ اؼبادة 
 األشخاص.

لسيطرة على اؼبعامبلت والتحصل على  إحكاـ امن إدارة اعبمارؾ حىت تتمكن  ووعليو نبلحظ أن
ظباع األشخاص وتفتيشهم يف إطار إجراء التحقيق  اعواهنحيق أل ؛كل التفاصيل يف حالة وجود شك

، فإف 1اعبمركي، وباؼبقابل ال جيوز ؽبم توقيف األشخاص يف ىذا اإلطار، وال حىت توقيفهم للنظر
 اغبجز اعبمركي.باشروا إي توقيف إمنا يباشرونو ضمن ما يعرؼ بإجراء 

 توقيف األشخاص حق  -6

ألعواف اعبمارؾ يف إطار فبارسة إجراء اغبجز اعبمركي توقيف األشخاص، خصوصا إذا حيق 
علمنا أف جرائم التهريب من جرائم التلبس اليت يسمح فيها بتوقيف اؼبخالفُت مىت سبت مراعاة 

 اإلجراءات القانونية.
 عدم خصوصية أعوان الجمارك بهذا الحق - أ
إف من بُت اإلجراءات الطبيعية اؼبخولة لرجاؿ اعبمارؾ حق توقيف األشخاص الذين ضبطت  

وباعتبار أف جرائم التهريب من اعبرائم اؼبتلبس هبا  .حبوزهتم بضائع ينطبق عليها وصف التهريب
اعبمركي من قانوف اعبمارؾ يف فقرهتا الثالثة لؤلعواف اؼبؤىلُت للقياـ بإجراء اغبجز  574 أجازت اؼبادة

"...يف حالة التلبس ديكنهم القياـ بتوقيف  :حيث نصتتوقيف األشخاص يف حالة التلبس، 
وخيضع ذلك ألحكاـ اؼبخالفُت وإحضارىم فورا أماـ وكيل اعبمهورية مع مراعاة اإلجراءات القانونية." 

 القانوف العاـ وىي:
 فحق التوقيف مقصور على اعبنح دوف اؼبخالفات؛ ،أف يكوف الفعل جنحة -

 أف تكوف اعبنحة متلبس هبا، كما ىو الشأف بالنسبة عبرائم التهريب؛ -

 أف يتجاوز الشخص اؼبوقوؼ سن الثالثة عشر، إذ ال جيوز توقيف من كاف دوف ىذا السن. -

                                                 
 .489أنظر، أحسن بوسقيعة،  اؼبنازعات اعبمركية...، اؼبرجع السابق، ص. 1
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من  584و 574يتم إحضار الشخص اؼبوقوؼ فورا أماـ وكيل اعبمهورية وذلك طبقا للمادة 
قانوف اعبمارؾ، عكس القانوف السابق أين كانت توجب فقط إخطار وكيل اعبمهورية، ويستعُت 
أعواف اعبمارؾ بالسلطات اؼبدنية والعسكرية إللقاء القبض على ىؤالء األشخاص وإحضارىم أماـ 

 وكيل اعبمهورية.
من قانوف اإلجراءات اعبزائية  94بنص اؼبادة  ،مهما كانت صفتو ،وىذا اغبق مقرر ألي شخص

بقوؽبا: " حيق لكل شخص يف حاالت اعبناية أو اعبنحة اؼبتلبس هبا واؼبعاقب عليها بعقوبة اغببس، 
ضبط الفاعل واقتياده إذل أقرب ضابط الشرطة القضائية". ومنو نقوؿ أنو ال ديكن اعتباره امتياز 

من قانوف اعبمارؾ، فهو حق معًتؼ بو يف القانوف العاـ  574لؤلعواف الذين ذكروا يف نص اؼبادة 
 وخيضع للشروط اؼبقررة فيو.

من قانوف  94من قانوف اعبمارؾ، واؼبادة  574نشَت إذل التباين الواضح بُت نصي اؼبادتُت 
اإلجراءات اعبزائية، إذ توجب األوذل ضرورة اقتياد الشخص ؿبل التوقيف وإحضاره أماـ وكيل 

 ، بينما نص اؼبادة الثانية يؤكد على ضرورة اقتياده أماـ أقرب ضابط للشرطة القضائية.اعبمهورية
 صالحية التوقيف للنظر - ب

يف حقيقػػػة األمػػػر أف ضػػػباط الشػػػرطة القضػػػائية ىػػػم وحػػػدىم الػػػذين ؽبػػػم حػػػق توقيػػػف األشػػػخاص 
األشػخاص  .فبل جيوز ألعواف الشرطة القضائية ومن بينهم أعواف اعبمػارؾ توقيػف1ووضعهم حيز النظر

 .2للنظر لعدـ امتبلكهم ىذه الصفة، ىذا من جهة
 ومن جهة أخرى فإف توقيف األشخاص للنظر غَت سائغ لرجاؿ اعبمارؾ وذلك لسببُت: 

 

                                                 
 من قانوف اعبمارؾ. 84أنظر، اؼبادة  1
 .;>4اؼبرجع السابق، ص.واقع التهريب...، أنطر، بوطالب برامهي،  2
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قػانوف اعبمػارؾ، توجػب ربريػر ؿبضػر حجػز فػور توقيػف اؼبتلبسػُت مػن  575وىو أف اؼبػادة  األول:
دبػا ال  1مي الشػخص اؼبوقػوؼ فػور ربريػر ىػذا احملضػرعلى تقػد 584/5جبردية صبركية، فيما تشدد اؼبادة 

 .2يًتؾ أي ؾباؿ لتوقيف األشخاص للنظر
فضبل عن السبب األوؿ فإف الواقع حيوؿ دوف إمكانية تطبيق ىذا اإلجراء نظرا لعدـ هتيئة  الثاني:

ف ، ولكػػػن اسػػػتجابة لضػػرورة البحػػػث والتحقيػػق ديكػػػن ألعػػػوا3مكاتػػب إدارة اعبمػػػارؾ ؼبثػػل ىػػػذا اإلجػػراء
اعبمػػػػارؾ أف يقومػػػػوا حبفػػػػظ األشػػػػخاص داخػػػػل مكػػػػاتبهم هبػػػػدؼ إسبػػػػاـ اإلجػػػػراءات القانونيػػػػة وؼبمارسػػػػة 

 السلطات القانونية كاالستجواب، وربرير احملاضر بعد إسباـ عملية التفتيش. 
 ثالثا: سلطات أعوان التحري في تفتيش المنازل

كإجراء من إجراءات اغبجز، مع عدـ تفتيش اؼبنازؿ حق منحو اؼبشرع إلدارة اعبمارؾ، تباشره  
وجود مانع من مباشرتو يف إطار إجراءات التحقيق اليت هتدؼ إذل ضبط أدلة اعبردية موضوع التحقيق 
وكل ما يفيد يف كشف اغبقيقة، ؿبلو مسكن الشخص أو أي مكاف أخر وقد أضفى اؼبشرع ضبايتو 

 على ىذا احملل باعتباره مكنونا لسر الفرد.
يستهدؼ ىذا اؼبسكن باغبماية كبناء خاص وإمنا للسر الذي حيملو فقط، لذلك فإف  واؼبشرع دل 

تفتيش اؼبنازؿ كحق إلدارة اعبمارؾ منوط بأىداؼ وموقوؼ على شروط جيب أف تتوفر ليتمكن 
 أعواف اعبمارؾ من مباشرة ىذه العملية.

 
 
 
 

                                                 
1

 .قانوف اعبمارؾمن  6/ 574نفس الشيء تؤكده اؼبادة  

يف فقرهتا الثالثة تلـز كل السلطات اؼبدنية والعسكرية بتقدمي يد  584دبا أف أعواف اعبمارؾ تعوزىم اػبربة للقياـ دبهمة توقيف األشخاص فإف اؼبادة  2
 اؼبساعدة إذل أعواف اعبمارؾ عند أوؿ طلب خاصة إللقاء القبض على اؼبخالفُت.

 .490اؼبنازعات اعبمركية...، اؼبرجع السابق، ص.أنظر، أحسن بوسقيعة،  3
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 المقصود بالمنزل  -1
القياـ بعملية تفتيش اؼبنزؿ، بالرغم من أنو دل حيدد لقد أجاز قانوف اعبمارؾ ألعواف اعبمارؾ 

حبيث يشمل اؼبكاف الذي يأوي إليو اؼبتهم وتوابعو من   2، ولذا جيب أخذه باؼبفهـو الواسع1مفهومو
ينصرؼ إذل اؼبساحات  حدائق أو مستودعات أو مرائب أو ؿببلت، أو مساحات مسيجة غَت أنو ال

 .3غَت اؼبسيجة ولو وجدت حولو
 أىداف عملية التفتيش الجمركي للمنازل -2

تعترب حرمة اؼبسكن من أىم عناصر اغبق يف اػبصوصية، ونظرا ألمهية ىذا اغبق فقد أصبغ عليو 
اؼبشرع اعبزائري ضباية دستورية حيث تضمن الدولة عدـ انتهاؾ حرمة اؼبسكن، فبل تفتيش إال 

بأمر مكتوب صادر من السلطة القضائية دبقتضى القانوف ويف إطاره و احًتامو، وال تفتيش إاّل 
 .4اؼبختصة

، وؿبمي من أي اعتداء قد يقع عليو 5كما ال خيفى أف ىذا اغبق مكفوؿ بنصوص القانوف اؼبدين
، ومنو فإف قانوف 6بنصوص قانوف العقوبات؛ الذي يسلط عقوبات صارمة يف حالة انتهاؾ ىذا اغبق

                                                 
من قانوف اعبمارؾ:" للبحث عن اعبرائم اليت سبت حيازهتا غشا داخل النطاؽ اعبمركي، وقصد البحث يف كل مكاف عن البضائع اػباضعة  :7اؼبادة  1

رؾ القياـ بتفتيش اؼبنازؿ بعد اؼبوافقة الكتابية من اعبهة القضائية أدناه، ديكن ألعواف اعبمارؾ اؼبؤىلُت من قبل اؼبدير العاـ للجما 559ألحكاـ الرمادة 
 اؼبختصة، على أف يرافقهم أحد مأموري الضبط القضائي".

 455ادة : وإف دل يعرؼ اؼبشرع اعبزائري اؼبنزؿ أو اؼبسكن إال أف التعاريف تتعدد باختبلؼ التشريعات، حيث قبد اؼبشرع الفرنسي مثبل يعرفو يف اؼب 2
فهو  القانوف اؼبدين الفرنسي يعرؼ اؼبسكن بأنو : " اؼبكاف األساسي إلقامة الشخص "يف حُت مدلوؿ اؼبسكن يف القانوف اعبنائي الفرنسي أوسع، من

وخيتاره يشمل كل مكاف يستخدمو الفرد مقرا خاصا لو، ويعرؼ اؼبسكن دبوجب القانوف العاـ األمريكي بأنو : " اؼبكاف الذي يأوي إليو الشخص عادة 
 ؼبعيشتو ".

 .87أنطر، حبيش صليحة، اؼبرجع السابق، ص. 3
ديسمرب  :0، اؼبؤرخ يف ;76 – 9>جب اؼبرسـو الرئاسي و ، اؼبنشور دب9>>4نوفمرب ;5حولو يف  اؼبستفىت، 9>>4من دستور  70أنظر، اؼبادة  4

 .9>>4ديسمرب  ;0الصادرة بتاريخ  9:، الصادر يف اعبريدة الرظبية رقم 9>>4
 ;:اؼبعدؿ واؼبتمم، الصادر يف اعبريدة الرظبية رقم  القانوف اؼبدين، اؼبتضمن 8:>4سبتمرب  59، اؼبؤرخ يف ;8 -8:األمر من  :7أنظر، اؼبادة  5

 .8:>4سبتمرب  60الصادرة بتاريخ 
عدؿ واؼبتمم، الصادر يف اعبريدة اؼب من قانوف العقوبات، اؼبتض99>4جواف  ;0، اؼبؤرخ يف 489 – 99من األمر  8>5، 468أنظر، اؼبواد  6

 .99>4جواف  44، الصادرة بتاريخ >7الرظبية رقم 
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 تفتيش اؼبنازؿ إال أنو رىنو بأىداؼ وىي ضبط اعبرائم اعبمارؾ وإف كاف منح ألعواف اعبمارؾ اغبق يف
 اعبمركية سيما جرائم التهريب.

فإذا سبت اؼبعاينة داخل النطاؽ اعبمركي فيجوز تفتيش اؼبنازؿ للبحث عن أفعاؿ التهريب سواء  
صورا كانت متلبسا هبا أـ ال. أما إذا سبت اؼبعاينة خارج النطاؽ اعبمركي فإف تفتيش اؼبنازؿ يكوف ؿب

 يف حالتُت فقط:
هي حالة متابعة فالثانية ، إما 1البحث عن البضائع اغبساسة القابلة للتهريبيف األوذل تتمثل 

بضائع على مرأى العُت ابتدأت  داخل النطاؽ اعبمركي إذا تعلق األمر ببضائع خاضعة لرخصة 
منزؿ أو أية بناية أخرى  التنقل على أف تستمر ىذه اؼبتابعة دوف انقطاع إذل أف تدخل البضائع يف

 توجد خارج النطاؽ اعبمركي.
 تفتيش الجمركي للمنازلالالشروط الالزمة للقيام ب -3

على العمـو فإف قانوف اعبمارؾ خُيضع عملية التفتيش لتوفر ؾبموعة من الشروط وردت يف اؼبادة 
 من قانوف اعبمارؾ وىي: :7

 األشخاص المؤىلون لمباشرة عملية التفتيش   - أ
أف يباشر التفتيش أعواف مؤىلُت من قبل اؼبدير العاـ إلدارة اعبمارؾ، وقد كانت اؼبادة  يشًتط

، تعُت رتبة وصفة أعواف اعبمارؾ اؼبخولُت قانونا إلجراء ;>>4قبل تعديلها دبوجب قانوف  :7
انونية عملية التفتيش، ويتعلق األمر باؼبفتشُت وقابضي اعبمارؾ، ولعل ىذا اؼبنهج أسلم من الناحية الق

 .2وأضمن للحريات فبا جاء بو التعديل الذي أحاؿ خبصوص ىذه اؼبسألة إذل التنظيم
 
 
 

                                                 
 من قانوف اعبمارؾ. 559وىي البضائع احملددة بنص اؼبادة  1
بية من من قانوف اعبمارؾ اؼبعدلة :" ديكن ألعواف اعبمارؾ اؼبؤىلُت من قبل اؼبدير العاـ للجمارؾ القياـ بتفتيش اؼبنازؿ بعد اؼبوافقة الكتا :7اؼبادة  2

 اعبهة القضائية اؼبختصة...".
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 تقديم طلب إلى الجهة القضائية المختصة - ب
ؼبباشرة عملية التفتيش يشًتط تقدمي طلب إذل اعبهة القضائية اليت يوجد فيها منزؿ الشخص، 

، 1رة اعبمارؾ واليت تسمح بتربير التفتيش اؼبنزرلويلـز أف حيتوي على كل اؼبعلومات اؼبوجودة حبوزة إدا
واألكيد أف تبقى السلطة التقديرية لوكيل اعبمهورية يف الًتخيص إلدارة اعبمارؾ بالقياـ هبذه العملية 

 بعد دراسة اؼبربرات. 
  (إذن التفتيش)الحصول  على موافقة كتابية من الهيئة القضائية المختصة  -ج

ال يكفي تقدمي الطلب للجهة القضائية اؼبختصة لتربير عملية التفتيش، بل ال بد أف تتحصل 
إدارة اعبمارؾ على ترخيص مكتوب من اعبهة القضائية اليت قدمت ؽبا الطلب، فالدستور اعبزائري يف 

إطار منو يضمن عدـ انتهاؾ حرمة األماكن فبل جيوز تفتيشها إال دبقتضى القانوف ويف  70اؼبادة 
 احًتامو وال تفتيش إال بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية اؼبختصة. 

واحتياطا لعدـ ذباوز السلطة اؼبمنوحة ألعواف اعبمارؾ أثناء قيامهم دبهمة البحث عن البضائع 
ؿبل التهريب ينص القانوف اعبمركي على اشًتاط اغبصوؿ على إذف كتايب من اؽبيئة القضائية 

اعبمارؾ، تنص على أنو ديكن ألعواف اعبمارؾ اؼبؤىلُت القياـ بتفتيش  من قانوف :7دة اؼبختصة، فاؼبا
 اؼبنازؿ بعد اؼبوافقة الكتابية من اؽبيئة القضائية اؼبختصة.

 من لو سلطة إصدار اإلذن بالتفتيش -

 تكوف السلطة يف إصدار اإلذف بالتفتيش للنيابة العامة فبثلة إما يف وكيل اعبمهورية، أو قاضي
فأعضاء النيابة العامة  .2التحقيق طبقا ؼبا ىو مقرر يف القواعد العامة يف قانوف اإلجراءات اعبزائية

؛ التابعة لو ختصاصاالبالتفتيش كل حسب دائرة يتمتعوف دبمارسة ىذا اغبق وإصدار اإلذف صبيعا 
لك وذختصاصو بل جيوز لعضو النيابة العامة أف يصدر أمرا بتفتيش منزؿ شخص خيرج عن دائرة اف

                                                 
 من قانوف اعبمارؾ. :7أنظر، اؼبادة  1
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية. 77أنظر، اؼبادة  2
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دبكاف وقوع  احملددة للقواعد العامةخيضع د االختصاص يربدعلى أف ربت طائلة البطبلف اؼبطلق، 
 . 1اعبردية أو دبكاف إقامة اؼبتهم

 تنفيذ اإلذن بالتفتيش -

القياـ بعملية تفتيش اؼبنازؿ  يتممن قانوف اعبمارؾ،  :7بناء على الفقرة األوذل من نص اؼبادة 
يكوف من طرؼ أعواف اعبمارؾ اؼبؤىلُت من طرؼ اؼبدير العاـ للجمارؾ، بناء على طلب يوجو من 

 قبلهم إذل اؽبيئة القضائية اؼبختصة.
فماداـ النص قد اشًتط مثل ىذا الشرط فإف التفتيش لن يكوف صحيحا إذا طلبو أي عوف من 

 . 2أعواف اعبمارؾ غَت اؼبؤىلُت
 مدة اإلذن بالتفتيش-

لذلك جرى العمل على  .نظرا لتعرض التفتيش للحريات الشخصية جيب أف يتم يف مدة ؿبددة
أف ربدد اؼبدة الواجب إجراء التفتيش فيها حبيث لو انقضت ىذه اؼبدة دوف إجرائو لسبب أو ألخر 

غَت أنو إذا حدد التفتيش بأجل معُت فإنو ال  ،فبل جيوز للضابط القياـ بو النقضاء اؼبدة احملددة
يشًتط أف يتم تنفيذه فورا بل يكفي أف يكوف ذلك يف وقت يدخل يف اؼبدة احملددة لئلذف فيتعُت 

 .على أعواف اعبمارؾ اغتناـ الفرصة اؼبناسبة لكي يكوف التفتيش مثمراً 
وتاريخ إصداره إال أنو قد  نص يف اإلذف على ربديده بأياـ ؿبددة تبدأ من ساعةوالواجب أف يُ 

لكن القواعد العامة اؼبقررة  .يصدر اإلذف ؿبددا باألياـ دوف أف يذكر وقت ابتدائو بالساعة والتاريخ
جرائو اليـو إلغبساب اؼبواعيد تقتضي بأف ال يدخل يف حساب اؼبدة اليت حددت يف إذف التفتيش 

لتفتيش ال تبدأ إال من وقت وصوؿ اإلذف ؼبن الذي صدر فيو اإلذف ويبلحظ أف اؼبدة اؼبأذوف فيها با
 .3لو صدر

                                                 
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية. 70و :6أنظر، اؼبواد  1
 .>4االجتهاد القضائي يف اؼبنازعات اعبمركية، مصنف يصدر عن اؼبديرية العامة للجمارؾ اعبزائرية، ص.مصنف أنظر،  2
 .70أنظر، حسيبة رضباين، اؼبرجع السابق، ص. 3
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  مضمون اإلذن بالتفتيش -

من قانوف اعبمارؾ، على ربديد شروط اإلذف عدا شرط الكتابة  :7رغم سكوت اؼبادة  
 اؼبنصوص عليو صراحة فإنو جيب أف يكوف متضمنا وؿبتويا على ما يلي:

ة، وأف يكوف صرحيا يف الداللة على اإلشارة إذل اإلذف والتفويض من طرؼ رئيس احملكم -
 ،عملية التفتيش

 تاريخ إصدار اإلذف ومن الذي أصدره، بذكر اظبو، صفتو، ختمو و توقيعو،  -
 عنواف اؼبكاف اؼبراد تفتيشو أي ربديد اؼبسكن اؼبراد تفتيشو، -

ستوي اسم ووظيفة العوف الذي لو األىلية القانونية واغبائز ألمر الًتخيص للقياـ بالتفتيش، وي -
 .1بعد ذلك أف حيدد الضابط اؼبكلف بإجرائو تعيينا دقيقا بصفتو الشخصية أو تعيينا بصفتو الوظيفية

وعلى القاضي أف يسبب قراره ىذا بكل ما ىو قانوين ومادي ليربر عملية التفتيش، فإذا  
 كلو.استوىف اإلذف الشروط القانونية ومت تنفيذه على وجو صحيح كاف إجراء التفتيش صحيحا  

 إثبات اإلذن بالتفتيش -

لي :" ديكن ألعواف اعبمارؾ اؼبؤىلُت من قبل اؼبدير على ما يمن قانوف اعبمارؾ  :7ص اؼبادة تن
يفهم من العاـ للجمارؾ القياـ بتفتيش اؼبنازؿ بعد اؼبوافقة الكتابية من اؽبيئة القضائية اؼبختصة...". 

كتابية وبالتارل فإف إثباتو يكوف بالكتابة أي أنو ال ديكن أف إذف التفتيش يكوف بعد موافقة  ىذه اؼبادة 
 مباشرة إجراءات التفتيش إال بعد اغبصوؿ على ىذه اؼبوافقة اؼبكتوبة.

وال يكفي أف يباشر العوف عملية التفتيش بناء على أمر شفوي ذلك الرتباطو حبرية األشخاص 
ف التعدي القانوين عليها لو أصل ثابت قبل أو اؼبساكن احملاطة من قبل اؼبشرع بعناية تقتضي أف يكو 

 .2إجرائو

                                                 
 .499عبد اهلل أوىايبية، اؼبرجع السابق، ص. أنظر، 1
 .70أنظر، حسيبة رضباين، اؼبرجع السابق، ص. 2
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 مرافقة أحد ضباط الشرطة القضائية ألعوان الجمارك  -د
القضائي،  1ال ديكن ألعواف اعبمارؾ القياـ بعملية تفتيش اؼبنازؿ إال دبعية أحد مأموري الضبط

 ألف ىذه األخَتة ال سبلك صفة الضبط القضائي. 2وعلى ىؤالء أف يستجيبوا لطلب إدارة اعبمارؾ
من  48موري الضبط القضائي، أحد ضباط الشرطة القضائية الوارد ذكرىم يف اؼبادة أويقصد دب

قانوف اإلجراءات اعبزائية على سبيل اغبصر، ذلك أنو يف حاؿ امتناع اؼبعنيُت عن فتح االبواب يلجأ 
 . 3إذل استعماؿ القوة العمومية ىذا األخَت

 حضور صاحب المنزل  -ىـ
جيب أف تتم عملية التفتيش حبضور شاغلي اؼبنزؿ سواء كانوا مبلكا، أو مستأجرين، أو من ينوب 
عنهم. فبعد اإلذف بالتفتيش جيب اغبصوؿ على موافقة الشخص صاحب اؼبسكن الذي يشغلو قبل 

السماح بالتفتيش  كاف من الشروع يف عملية التفتيش، وإذا دل يقبل صاحب اؼبسكن بكيفية صرحية 
البلـز على األعواف طلب مساعدة الضابطة القضائية وذلك ضمانا للحرية الفردية للسكاف ولتأمُت 
حرمة مسكنهم، وحبضور ضابط الشرطة القضائية يتم فتح األبواب، والقياـ بالتفتيش قصد ضبط 

 . 4السلع والبضائع اؼبهربة
 القيام بعملية التفتيش نهارا -و

احًتاـ الساعات القانونية للتفتيش، إذ دينع اؼبشرع اعبمركي صراحة إجراء عمليات التفتيش جيب 
، واألكيد أف ساعات التفتيش ؿبددة من الساعة 5ليبل، غَت أنو إذا شرع فيو هنارا فيمكن مواصلتو ليبل

 .6السادسة صباحا إذل الساعة التاسعة ليبل حسب ما ىو منصوص عليو يف القواعد العامة

                                                 
قانوف اإلجراءات اعبزائية، الصادر يف اعبريدة لتمم اؼبؿ و عدّ اؼب، 8;>4يناير  59، اؼبؤرخ يف 05- 8;من القانوف  04مت استبداؿ ىذه التسمية دبوجب اؼبادة  1

 .  8;>4يناير  :5، الصادرة بتاريخ 08الرظبية رقم 
 .77، ص.(ط د س)أنظر، عبدرل حبيبة، جردية التهريب يف التشريع اعبزائري، مذكرة ماجستَت يف قانوف األعماؿ، كلية اغبقوؽ، جامعة باتنة،  2
 .48، ص.5046ير ينا 04ي صامت جوىر، التفتيش يف اؼبواد اعبمركية، مقاؿ منشور يف ؾبلة الفقو والقانوف اإللكًتونية، العدد الثالث، بتاريخ ر أنظر، قواد 3
 .69أنظر، عبد اؼبغيث تابيت، اؼبرجع السابق، ص. 4
 من قانوف اعبمارؾ. :7أنظر، الفقرة الثالثة من اؼبادة  5
ما يتعلق األمر ...وعندمن قانوف اإلجراءات اعبزائية:" ال جيوز البدء يف تفتيش اؼبساكن أو معاينتها قبل الساعة اػبامسة صباحا، وال بعد الثامنة مساء 4/:7اؼبادة  6

واإلرىاب وكذا اعبرائم اؼبتعلقة بالتشريع جبرائم اؼبخدرات أو اعبردية اؼبنظمة عرب اغبدود الوطنية أو اعبرائم اؼباسة بأنظمة اؼبعاعبة اآللية للمعطيات وجرائم تبييض األمواؿ 
ن ساعات النهار أو الليل وذلك بناء على إذف مسبق من وكيل اعبمهورية اػباص بالصرؼ فإنو جيوز التفتيش و اؼبعاينة واغبجز يف كل ؿبل سكٍت يف كل ساعة م

 اؼبختص".
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، فإننا ال نبحث عن توفر ىذه 1وباستثناء ىذا الشرط األخَت وضرورة إببلغ النيابة العامة فورا
الشروط يف حالة إذا ما مت التفتيش إثر متابعة على مرأى العُت ألحد اؼبهربُت، فبل نسأؿ عن صفة 

السلطة القضائية األعواف الذين الحقوا البضائع وقاموا بعملية التفتيش وال عن رتبهم، وال عن رخصة 
 .3، أو مرافقة ضابط الشرطة القضائية ؽبم. فكل ما عليهم فعلو ىو إببلغ النيابة العامة فورا2اؼبختصة
من قانوف اعبمارؾ يف فقرهتا الثانية على أنو إذا امتنع صاحب اؼبنزؿ  :7لقد نصت اؼبادة     

الشرطة القضائية، فبل تفتح عن فتح األبواب وجب على أعواف اعبمارؾ االستعانة بأحد ضباط 
 األبواب يف ىذه اغبالة إال حبضور ىذا األخَت. 

بعد االنتهاء من عملية التفتيش اؼبنزرل، يقـو أعواف اعبمارؾ بتقدمي تقرير إذل وكيل اعبمهورية   
حوؿ كيفية سَت العملية ونتائجها، ويف حالة وجود بضائع سبت حيازهتا غشا فإف أعواف اعبمارؾ 

، ويتم تقدديو 4حبجزىا وربرير ؿبضر حجز حسب الشروط اؼبنصوص عليها يف قانوف اعبمارؾيقوموف 
 تقدديو إذل قابض اعبمارؾ اؼبختص إقليميا ليقـو بعملية اؼبتابعة.

                                                 
شروط المن قانوف اعبمارؾ:" غَت أنو قصد البحث عن البضائع اليت سبت  متابعتها على مرأى العُت دوف انقطاع حسب   :7الفقرة الثانية من اؼبادة  1

يف منزؿ أو يف أية بناية أخرى توجد خارج النطاؽ اعبمركي، يؤىل أعواف اعبمارؾ  ؼبعاينة ذلك أدناه واليت أدخلت  580اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 
 وإببلغ النيابة العامة فورا".

 يؤخذ على ىذه الفقرة مأخذاف: 
اغتها على النحو التارل: " ... األوؿ: ركاكة التعبَت يف عبارة "... يؤىل  أعواف اعبمارؾ ؼبعاينة ذلك و إببلغ النيابة العامة فورا". وكاف األحسن صي

 يؤىل  أعواف اعبمارؾ ؼبعاينة ذلك،  جيب عليهم إببلغ النيابة العامة فورا".
من قانوف  اعبمارؾ، وبرجوعنا لنص اؼبادة قبد  580الثاين: أهنا نصت على أف حق أعواف اعبمارؾ يف التفتيش مقيد بالشروط اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 

ال شروط وىي حسب نص اؼبادة "...وديكن أيضا معاينة اؼبخالفات اعبمركية بصفة صحيحة يف كل األماكن يف اغباالت  أهنا نصت على حاالت
 اآلتية:

 اؼبتابعة على مرأى العُت، -

 التلبس باؼبخالفة، -

 من ىذا القانوف، 559ـبالفة أحكاـ اؼبادة  -

 ا أو يف حالة غياب ووثائق اإلثبات عند أوؿ طلب". ـبابك لبضائع يتبُت أصلها اؼبغشوش من خبلؿ تصرحيات حائزى اكتشاؼ -
 من الدستور اليت تنص أنو" ال تفتيش إال بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية". ;6وىذا ما يتعارض مع اؼبادة  2
 من قانوف اعبمارؾ. :7أنظر، اؼبادة  3
 وما يليها من قانوف اعبمارؾ. 575أنظر، اؼبادة  4
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وإذا تعلق ىذا احملضر ببضائع خاضعة لرخصة التنقل أو ببضائع حساسة للتهريب مت حجزىا بعد 
فيو أف اؼبتابعة قد بدأت يف النطاؽ اعبمركي، وأهنا استمرت  بُّت اؼبتابعة على مرأى العُت، وجب أف يُ 

دوف انقطاع حىت وقت اغبجز، وأف ىذه البضائع كانت غَت مصحوبة بالوثائق اليت تثبت حيازهتا وفق 
 .1التشريع اعبمركي

يف حالة ـبالفة الشروط اليت مت ذكرىا سابقا، ونظرا ػبطورة تفتيش اؼبنازؿ وما قد يًتتب عليو من 
ثار مادية ومعنوية، فإف مسؤولية إدارة اعبمارؾ ديكن أف تثار يف ىذا الصدد،  حيث قبد أف اؼبادة آ

اؼبطالبة  ؛من قانوف اعبمارؾ قد أجازت لؤلشخاص الذين جرى دبنزؽبم تفتيش بدوف جدوى 647
دل ، عندما يتبُت أنو 2بتعويضات مدنية إلصبلح الضرر الذي غبق هبم، دوف ربديد نسبة التعويض

 من قانوف اعبمارؾ. :7يوجد سبب للحجز إثر تفتيش منزرل، استنادا ألحكاـ اؼبادة 
 تجاه البضائعاسلطات أعوان التحري رابعا: 

خيػػوؿ القػػانوف اعبمركػػي يف ىػػذا اإلطػػار ألعػػواف اؼبشػػار إلػػيهم آنفػػا، بوسػػيلتُت ومهػػا إجػػراء الفحػػص 
 وتفتيش البضائع، وكذا اغبق يف ضبط البضائع. 

  وتفتيش البضائعفحص  -1

قانوف اعبمػارؾ،  74خيتص أعواف اعبمارؾ دوف غَتىم حبق الفحص والتفتيش حسب نص اؼبادة 
فيمكنهم يف إطار قيامهم دبهمة الفحػص واؼبراقبػة اعبمركيػة؛ تفتػيش البضػائع، لكػن  مػع ضػرورة مراعػاة 

 .3االختصاص اإلقليمي لكل فرقة
تكػػػػوف بغػػػػرض البحػػػػث عػػػػن عناصػػػػر الغػػػػش والتهريػػػػب ومهمػػػػة إدارة اعبمػػػػارؾ يف تفتػػػػيش البضػػػػائع 

 وتطبيق العقوبات اؼبنصوص عليها يف القانوف.
                                                 

، غَت منشور،  مقتبس عن أحسن بوسقيعة، قانوف اعبمارؾ 9>>54/07/4بتاريخ  05;;44، ملف رقم 6العليا، غ. ج. ـ. ؽأنظر، احملكمة  1
 .444، ص.>500 - ;500يف ضوء اؼبمارسة القضائية، )د.ط (، منشورات بَتيت، اعبزائر، 

من قانوف اعبمارؾ،  574ألمر ببضائع مت حجزىا دبقتضى اؼبادة ( عند ما يتعلق ا% 4حددت ىذه النسبة بواحد باؼبائة ) 646يف حُت قبد اؼبادة  2
ذي يقدـ وكاف ىذا اغبجز ال يستند إذل أساس قانوين، ربتسب ىذه النسبة عن كل شهر ابتداء  من تاريخ اغبجز إذل غاية تاريخ التسليم أو العرض ال

 لو.
 من قانوف اعبمارؾ. 74أنظر، اؼبادة  3
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فػػالفحص والتفتػػيش يكػػوف بغػػرض البحػػث عػػن االلتػػزاـ بالبيانػػات الػػواردة يف رخصػػة التنقػػل، وكػػذا 
عدـ وجود بضائع ؿبظورة عند االسػتَتاد أو التصػدير، وعمومػا التأكػد مػن عػدـ خضػوع ىاتػو البضػائع 

مػػػن قػػػانوف اعبمػػػارؾ، الػػػيت نصػػػت علػػػى صػػػور  657ألي حالػػػة مػػػن اغبػػػاالت الػػػواردة يف نػػػص اؼبػػػادة 
 ب. التهري

ويقصػػػد بالبضػػػائع كػػػل اؼبنتجػػػات واألشػػػياء التجاريػػػة وغػػػَت التجاريػػػة، وبصػػػفة عامػػػة صبيػػػع األشػػػياء 
  .1القابلة للتداوؿ والتملك

عموميػػػة حػػػوؿ  مػػػع أف اؼبشػػػرع كػػػاف ؿبقػػػا يف ربديػػػد مفهػػػـو البضػػػاعة لتفػػػادي أي لػػػبس أو إشػػػكاؿ
ئع حػػىت ولػػو دل تكػػن ؿبػػل ذبػػارة مشػػل صبيػػع أنػػواع البضػػا الػػذيومشوليػػة اؼبقصػػود هبػػذا اللفػػظ اؼبسػػتعمل، 

سبلكػػو مػػن جانػػب األفػػراد، سػػواء   ، فينصػػرؼ إذل كػػل شػػيء مػػادي ديكػػن تداولػػو، وحيازتػػو أو2مشػػروعة
كاف ذا صفة ذبارية أو غَت ذبارية، أي لبلستعماؿ الشخصي، ويعد من قبيل البضائع كل من الذىب 

 .3والنقد واؼبصوغات، واؼبخدرات واألسلحة والذخائر والتبغ
 ضبط البضائع -2
، وىػػو وضػػع  اليػػد علػػى شػػيء متصػػل 4الضػػبط يف اؼبفهػػـو العػػاـ إجػػراء مػػن إجػػراءات صبػػع األدلػػة 

، كمػػا يقصػػد بػػو تقييػػد الشػػيء يف طبيعتػػو 5جبرديػػة وقعػػت ويفيػػد يف كشػػف اغبقيقػػة عنهػػا وعػػن مرتكبيهػػا
 وربركو. 

  

                                                 
اؼبعدؿ واؼبتمم لؤلمر  >0 – 09، اؼبتضمن اؼبوافقة على األمر 5009ديسمرب  44، اؼبؤرخ يف 50 – 09الفقرة )ج( من اؼبادة الثانية، قانوف رقم  1

 .5009ديسمرب  44، الصادرة بتاريخ 0;، الصادر يف اعبريدة الرظبية رقم ، اؼبتعلق دبكافحة التهريب09 – 08
القواعد اإلجرائية يف اؼبنازعات اعبمركية، حبث لنيل دبلـو اؼباسًت يف القانوف اػباص، كلية العلـو القانونية واالقتصادية أنظر، عبد اجمليد حرمي،  2

 .54، ص.5045واالجتماعية، جامعة ؿبمد اػبامس السويسي، الرباط، سنة 
 .45أنظر، قوادي صامت جوىر، اؼبرجع السابق، ص. 3
يبلرل اليابس، أنظر، نقادي عبد اغبفيظ، أحكاـ اإلذف بالتفتيش يف القانوف اعبنائي اعبزائري، رسالة دكتوراه يف القانوف العاـ، كلية اغبقوؽ جامعة ج 4

 .6;4، ص.5009 -5008غَت منشورة، سنة 
 .696، ص.86>4اىرة، سنة انظر، توفيق الشاوي، فقو اإلجراءات اعبنائية، اعبزء األوؿ، دار الكتاب العريب، الق 5
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اعبمركي أو سائر اإلقليم يف النطاؽ هتا وحياز  هاوالضبط اعبمركي يتعلق بالبضائع أثناء تنقل
، وعلى عكس إجراء التحري؛ فإف ىذا اغبق ـبوؿ لكل أعواف اعبمارؾ اؼبؤىلُت للقياـ 1اعبمركي

بإجراء اغبجز سواء كانوا ينتموف إلدارة اعبمارؾ أو الشرطة القضائية أو إلحدى اإلدارات األخرى 
 دى الصورتُت: ، وىذا اغبق يأخذ إح2اؼبخولة قانونا للبحث عن جرائم التهريب

 حجز األشياء القابلة للمصادرة  - أ

كمقدمة للمصادرة اليت تأمر هبا ) إدارة اعبمارؾ(   اغبجز ىو مسألة تتم على اؼبستوى اإلداري
، وىو يكرس فكرة وجود ـبالفة تتمثل يف هتريب بضائع إذا دل يتم حجزىا زبتفي ويضيع 3احملكمة

تظهر أمهية ىذا اإلجراء يف أنو يؤدي إذل وضع يد اعبمارؾ على صبيع و  .معها الدليل على اؼبخالفة
من قانوف  574، الشيء الذي أكدتو اؼبادة 4تبديد احملجوزات ياألشياء القابلة للمصادرة ولتفاد

اليت تعطي اغبق لؤلعواف اؼبؤىلُت ؼبعاينة اعبردية اعبمركية يف حجز البضائع القابلة للمصادرة  اعبمارؾ،
 ضاعة أخرى يف حوزة اؼبخالف، أو أية وثيقة مرافقة ؽبذه البضائع حىت تكوف وسيلة إثبات.أو أي ب

فالبحث والكشف عن جرائم التهريب يقتضي ضبط الدليل اؼبادي على وجودىا وتعترب البضاعة 
يف اجملاؿ اعبمركي جوىر النشاط اإلجرامي باعتبارىا ؿبرؾ ىذا النشاط، فمن الطبيعي أف تكوف 

كاف حق الضبط يف ىذا النوع من اعبرائم أكثر اتساعا  األوؿ الذي ترد عليو اؼبصادرة، وؼباالشيء 
فقد أجاز قانوف اعبمارؾ أف تكوف البضائع ؿبل اعبردية أو حىت تلك اؼبتحصلة منها أو اليت استعملت 
 فيها أيضا ؿبل حجز أو ضبط من أجل اؼبصادرة، على أف ىذا اغبق قد يكوف مطلقا وقد يكوف

 .5مقيدا

                                                 
 .74عبدرل حبيبة، اؼبرجع السابق، ص.أنظر،  1
من قانوف اعبمارؾ. أنظر، ببلؿ اؼبويٍت، دور القضاء اعبنائي يف تطبيق  574اؼبتعلق دبكافحة التهريب، اؼبادة   09 – 08من األمر 65أنظر، اؼبادة  2

لية العلـو القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة عبد اؼبالك السعدي بطنجة، اؼبملكة نصوص مدونة اعبمارؾ، أطروحة دكتوراه يف القانوف اػباص، ك
 .80، ص.5045 -5044اؼبغربية، سنة 

 .50، ص.8>>4أنظر، أضبد خليفي، هتريب البضائع والتدابَت اعبمركية الوقائية، الطبعة األوذل، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، سنة  3
 .74،  اؼبرجع السابق، ص.أنظر، عبدرل حبيبة 4
 .54أنظر، حسيبة رضباين، اؼبرجع السابق، ص. 5
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فيكوف مطلقا إذا سبت معاينة اعبردية يف األماكن اػباضعة غبراسة أعواف اعبمارؾ يف النطاؽ 
اعبمركي وعلى سائر اإلقليم اعبمركي، يف حُت يكوف حق اغبجز مقيدا إذا سبت اؼبعاينة يف األماكن 

 عبمارؾ، وىي:من قانوف ا 580األخرى إذ ال جيوز إجراءه إال يف اغباالت الواردة يف اؼبادة 
اؼببلحقة على مرأى العُت: إذا مت اكتشاؼ بضائع ؿبل غش، وسبكن اؼبخالف من الفرار، فإف  -

أعواف اعبمارؾ جيوز ؽبم القياـ بإجراء اغبجز بشرط أف تستمر اؼببلحقة بدوف انقطاع حىت وقت 
 اغبجز،

التهريب  التلبس باعبردية: والتلبس ىنا يقتضي ضبط اؼبتهم ببضائع ينطبق عليها وصف -
 من قانوف اعبمارؾ. 657حسب نص اؼبادة 

 من قانوف اعبمارؾ، اؼبتعلقة بالبضائع اغبساسة القابلة للتهريب؛ 559ـبالفة أحكاـ اؼبادة  -

اكتشاؼ ـبابك لبضائع تتبُت أصلها اؼبغشوش من خبلؿ تصرحيات حائزىا أو يف حالة غياب  -
ذا دل يقدـ اؼبخالف ىذه الوثائق  عند أوؿ طلب من وثائق إثبات تبُت حالتها إزاء التشريع اعبمركي، إ

 أعواف اعبمارؾ. 
 حق احتجاز األشياء - ب

إف البحػػث عػػن الغػػش اعبمركػػي عػػن طريػػق معاينػػة وضػػبط جرديػػة صبركيػػة دبػػا فيهػػا جػػرائم التهريػػب، 
خيوؿ ألعواف اعبمػارؾ اغبػق يف احتجػاز األشػياء الػيت بيػد اؼبخػالف وىػو اغبػق اؼبنصػوص عليػو  دبوجػب 

 من قانوف اعبمارؾ، فاألعواف اؼبؤىلُت ؼبعاينة اعبرائم اعبمركية ؽبم أف حيجزوا ما يلي: 574/5دة اؼبا
  .1حدود الغرامات اؼبستحقة قانوناوذلك يف  ،البضائع اؼبوجودة يف حوزة اؼبخالف كضماف -

حيػػث ديكػػن اغبصػػوؿ يف  2فاالحتجػػاز يكػػوف باالحتفػػاظ هبػػذه البضػػائع مقابػػل ضػػماف الغرامػػة اعبمركيػػة
أي وقت على رفع اليد عن ىػذا االحتفػاظ عػن طريػق تقػدمي كفالػة مصػرفية أو إيػداع مبلػغ يغطػي ىػذه 

                                                 
  ؟.تقدير ىذه الغرامات اعبمركية كيفيةالت ما اؼبقصود هبذه الغرامات ىل ىي اغبقوؽ والرسـو ؤ ىنا نطرح ؾبموعة من التسا 1
 مة الغرامة اعبمركية احملددة.من قانوف اعبمارؾ، على أف ال تتجاوز البضائع احملتجزة قي 574إذ تشدد اؼبادة  2



 الفصل األول: البحث والتحري عن جرائم التهرية                                               الباب األول 

 

97 
 

العقوبػػات شػػريطة أف ال يتعلػػق األمػػر ببضػػائع ينطبػػق عليهػػا وصػػف التهريػػب اؼبنصػػوص عليػػو يف اؼبػػادة 
 اد أو التصدير.من قانوف اعبمارؾ، أو البضائع احملظورة حظرا مطلقا عند االستَت  559

 الوثائق اليت ترافق البضائع اػباضعة للمصادرة وذلك الستعماؽبا كسند إثبات. -

إف إجػػراء احتجػػاز األشػػياء خيتلػػف عػػن إجػػراء حجػػز األشػػياء القابلػػة للمصػػادرة يف اؽبػػدؼ الػػذي 
د فهػو عبػارة عػن ضػماف يف حػدو  .يصبوا اؼبشرع لتحقيقو وىو ضماف الدين اؼبستحق للخزينة العموميػة

 0/4>5الغرامػػات اؼبسػػتحقة قانونػػا، فػػبل يتجػػاوز مبلػػغ الغرامػػة اعبمركيػػة اؼبسػػتحقة، وقػػد أشػػارت اؼبػػادة 
وأوجبػػػت تقػػػدمي كفالػػػة مصػػػرفية أو إيػػػداع مبلػػػغ معػػػُت   1مػػػن قػػػانوف اعبمػػػارؾ، إذل ىػػػذا اإلجػػػراء الوقػػػائي

ويف حالػة عػدـ تػوفر كضماف لتأمُت العقوبات اؼبستحقة قانونا يف حالة ثبوت التلبس دبخالفة صبركيػة، 
إحدى الضمانات فإنو ديكن االحتفاظ بالبضائع دبا فيها وسائل النقل غَت اػباضعة للمصادرة، وذلك 
إذل غايػػة إيػػداع مبلػػغ الغرامػػة اؼبسػػتحقة طبقػػا للشػػروط الػػيت حيػػددىا قػػانوف اعبمػػارؾ يف الفقػػرة الثالثػػة مػػن 

 . 2منو 579نص اؼبادة 
ألعواف اعبمػارؾ حػق إدراؾ الغايػة اعبمركيػة واؼبتمثلػة يف حػق إف البحث عن الغش اعبمركي يعطي 

احتجاز البضائع والوثائق اليت ترافقها لتكػوف ضػمانا لتنفيػذ مبلػغ اعبمركيػة اؼبسػتحقة، فبػا يتػيح ؼبػوظفي 
 . 3اعبمارؾ السعي دائما لضماف مصاحل اػبزينة العمومية

 وسائل النقلاتجاه سلطات أعوان التحري خامسا:  

جػػػػوىر النقػػػػل يف تغيػػػػَت مكػػػػاف شػػػػخص أو شػػػػيء باسػػػػتعماؿ وسػػػػيلة مناسػػػػبة سبكػػػػن مػػػػن  يتحقػػػػق 
االنطبلؽ من مكاف وصوال إذل آخر، وذبسػيده عػرب مبلحػة مركبػات ديكنهػا قطػع اؼبسػافة عػرب ؾبػاؿ أو 

 .4بيئة معينة، لتحقيق عنصر تغيَت اؼبكاف
                                                 

 صبركية"." جيب أف يتم تأمُت ضماف العقوبات اؼبستحقة بتقدمي كفالة مصرفية أو إيداع مبلغ يغطي ىذه العقوبات وذلك عندما يثبت التلبس دبخالفة  1
من قانوف اعبمارؾ " ...و جيب على أعواف اعبمارؾ وأعواف اؼبصلحة الوطنية غبراس الشواطك الذين يقوموف بإجراء اغبجز أف يقًتحوا  579/6اؼبادة  2

 إيداع قيمتها".على اؼبخالف، قبل اختتاـ احملضر، عرض رفع اليد عن وسائل النقل اؼبوقوفة كضماف لدفع العقوبات اؼبقررة ربت كفالة قابلة للدفع أو 
 .55، ص.رجع السابقأنظر، صاحل اؽبادي، اؼب 3
، 5006أنظر، وجدي عبد الواحد علي، التعويض عن اإلخبلؿ بالتزاـ ضماف سبلمة الراكب واؼبسافر، شركة ناس للطباعة، اإلسكندرية، سنة  4

 .>7ص.
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تداوؿ الثروات، ذلػك أف  وال زبفى أمهية النقل يف إشباع حاجات اإلنساف، باعتباره عصب حركة
نقل األشياء من مكاف إذل آخػر، أي نقػل السػلع مػن أمػاكن ما يتطلب اؼببادالت السلعية كثَتا ب القياـ

إنتاجها إذل مكاف استهبلكها، كما أف اإلنساف حباجة إذل االنتقاؿ من مكاف إذل آخر يف إطار مزاولة 
اجػة اإلنسػاف إذل االنتقػاؿ مػن دولػة إذل أخػرى نشاطو اليومي، ومػع منػو حركػة تػدويل االقتصػاد تزيػد ح

 .1فبا يتطلب استعماؿ وسيلة نقل مناسبة ربقق عنصر تغَت مكانو يف ظروؼ آمنة
ق يف يف مواجهػػػػة وسػػػػائل النقػػػػل يف أف ؽبػػػػا اغبػػػػإدارة اعبمػػػػارؾ وتػػػػتلخص السػػػػلطات الػػػػيت سبارسػػػػها 

 .2دل يقم بإعطاء تعريف ؽباىذا األخَت إف كاف و  ،من قانوف اعبمارؾ 74طبقا للمادة  هاتفتيش
مفهػػـو وسػػيلة النقػػل ينصػػرؼ إذل كػػل مػػا يسػػتعمل يف نقػػل البضػػائع وربويلهػػا مػػن ديكػػن القػػوؿ أف 

اغبيوانػػػات، الػػػدراجات، السػػػيارات، الطػػػائرات،  كػػػل مػػػنىػػػذا اؼبفهػػػـو   فينػػػدرج ربػػػتمكػػػاف إذل آخػػػر؛ 
 بة.السفن، قطارات النقل بالسكك اغبديدية وبوجو عاـ على كل مركبة أو عر 

ي، وكذلك يف و عن النقل اعب حري،وزبتلف إجراءات التفتيش لوسائل النقل يف حالة النقل الب
 ي.رب حالة النقل ال

 تفتيش وسائل النقل في حالة النقل البحري  -1

يتنوع النقل بتنوع وسيلتو وؾبالو، سواء بالطائرات أو العربات، وقد يكوف عرب البحر بواسطة 
لنقل البحري، ىذا األخَت الذي يعترب األكثر شيوعا يف ؾباؿ التجارة السفن، وىو ما يعَت عنو با

 .3الدولية إذ سبثل حصتو حوارل ثبلثة أرباع ىذه التجارة

                                                 
رة ماجستَت يف قانوف اؼبسؤولية اؼبهنية، كلية اغبقوؽ والعلـو السياسية، أنظر، الواحد رشيد، مسؤولية الناقل البحري للبضائع، دراسة مقارنة، مذك 1

 .04، ص.5046جامعة تيزي وزو، سنة  
، اؼبتعلق دبكافحة التهريب تعريفا لوسائل نقل البضائع اؼبهربة و ىي" كل حيواف أو آلة أو سيارة أو أية وسيلة نقل أخرى 09 – 08أورد األمر  2

من  05لتنقل البضائع اؼبهربة او اليت ديكن أف تستعمل ؽبذا الغرض". و ىو نفس التعريف الوارد يف الفقرة )ي( من اؼبادة استعملت بأي صفة كانت 
 قانوف اعبمارؾ.

 .04أنظر، الواحد رشيد، اؼبرجع السابق، ص. 3
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 السفن، باستخداـ أخرى مناطق إذل اؼبياه على األشياء نقل عن عبارة ىو البحري والنقل
 .اؼبياه عرب يسَت آخر شيء أي الزوارؽ، أو

 اجملاورة الدوؿ قبل من خباصة اإلنساف استخدمها اليت النقل وسائل أقدـ من البحري النقل يعد

 السفن مث الشراعية السفن استخدمت وقد حبَتات أو وحبار ؿبيطات من اؼبائية، للمسطحات

 .1البحري النقل حاويات باستخداـ الصناعية الثورة بدايات مع التجارية

تفتيش وسائل النقل يف اؼبنطقة البحرية من النطاؽ اغبق إلدارة اعبمارؾ يف ى اؼبشرع وقد أعط
اعبمركي، باعتبارىا اؽبيئة الرئيسية اؼبكلفة حبماية االقتصاد، خصوصا بعد ما استفحلت ظاىرة 

 التهريب، وشهدت تطورا كبَتا يف اآلونة األخَتة يف ىذا اجملاؿ.
ومن أجل حصر صبيع اؼبهاـ اؼبتعلقة باجملاؿ  الشواطكلكن بعد إنشاء اؼبصلحة الوطنية غبراسة  

البحري وضماف فاعلية أكثر يف ؿباربة الغش والتهريب، أوكل األمر ؽباتو اؼبصلحة، مع مراعاة ضرورة 
فإدارة اعبمارؾ واؼبصلحة الوطنية غبراس الشواطك يتعاوناف  .ذبسيد التعاوف بينها وبُت إدارة اعبمارؾ

األعماؿ  حواض وذلك يف اؼبنطقة البحرية، بالتنسيق بينهما يف ـبتلفيف ضباية اغبدود البحرية واأل
 . 2وخاصة يف تبادؿ اؼبعلومات

فإف أعواف اؼبصلحة الوطنية غبراس الشواطك يتدخلوف يف صبيع  45 -6:وطبقا لنص األمر 
 مارؾ.اؼبناطق البحرية من اإلقليم اعبمركي باستثناء األحواض اليت ىي من اختصاص أعواف إدارة اعب

جويلية  54اؼبؤرخ يف  :0 ->:وقد مت النص على ىذا التعاوف كذلك يف القانوف رقم  
صبلحيات إدارة اعبمارؾ يف ؾباؿ فبارسة الشرطة  دديربأين مت  ،واؼبتضمن قانوف اعبمارؾ >:>4

 منو. 79، 78، 77البحرية اعبمركية وال سيما يف اؼبواد 
اطك ىي اؼبمارس الوحيد للشرطة البحرية اعبمركية يف وعليو فإف اؼبصلحة الوطنية غبراس الشو 

اؼبنطقة البحرية من النطاؽ اعبمركي، ومؤىلة للقياـ جبميع عمليات الفحص والتفتيش اعبمركيُت 

                                                 
 .08، ص.5047 -5046للجمارؾ، وىراف، سنة أنظر، بولكباش ضبيدة، اؼبعاعبة اعبمركية للحاويات، مذكرة هناية الًتبص، اؼبدرسة الوطنية  1
 ، اؼبتضمن إحداث اؼبصلحة الوطنية غبراسة الشواطك.45 – 6:من األمر 44، واؼبادة 05/ 06أنظر، اؼبادة  2
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وكذلك عمليات اؼبراقبة الوثائقية وىذا كلو من أجل ضماف تطبيق التشريع اعبمركي، لذلك فهي 
 كية ومنها جرائم التهريب.مؤىلة ؼبعاينة ـبتلف اؼبخالفات اعبمر 

ويكوف ذلك بالقياـ بعمليات اؼبراقبة الوثائقية للسفن والقياـ دبراقبة األجهزة واؼبنشآت البحرية 
 يف النطاؽ اعبمركي. 

 مراقبة الوثائق  -أ

تكلف اؼبصلحة الوطنية غبراس الشواطك بالقياـ باؼبراقبة الوثائقية ؼبختلف السفن الداخلة     
 :  1واػبارجة ؼبختلف اؼبوانك وديكن تعداد بعض ىذه الوثائق فيما يلي

 التصريح العام  -

 التصريح العاـ ىو الوثيقة الرظبية القاعدية اليت ديكن من خبلؽبا ربديد ـبتلف اؼبعلومات     
اؼبتعلقة بالسفينة، وىذا التصريح يضم ؾبموعة من اؼبعلومات وجب ظهورىا ديكن تلخيصها فيما 

 يلي:

    اسم السفينة ووصفها، -

 معلومات زبص ىوية رياف السفينة، -

 عدد اؼبسافرين على متنها، -
 وجهة السفينة، -

 معلومات خاصة بًتقيم السفينة ووزهنا، -

 عدد أفراد الطاقػػػم،  -

 عن الرحلة.معلومات موجزة  -

  

                                                 
1 C F. Guide pratique a l’usage des agents des gardes cotes, contrôle des navires , M D N, 

1995, p.840 . 
 



 الفصل األول: البحث والتحري عن جرائم التهرية                                               الباب األول 

 

9; 
 

 التصريح بالحمولة -

تظهر فيها معلومات خاصة ثيقة أساسية عبارة عن تصريح موجز لدى اعبمارؾ وو وىي    
يعتمد عليها لتمكُت أعواف ، 1باغبمولة عند الدخوؿ وكذا اؼبعلومات اػباصة باغبمولة اػبطَتة

اؼبعلومات اػباصة حبمولة السفينة، ويتعُت اؼبصلحة الوطنية غبراس الشواطك من فبارسة اؼبراقبة وربديد 
على رباف السفينة فور الدخوؿ إذل اؼبنطقة البحرية من النطاؽ اعبمركي وعند أوؿ طلب تقدمي ىذه 
الوثيقة أو أية وثيقة أخرى تقـو مقامها ألعواف اؼبصلحة قصد التأشَت عليها بعد القياـ دبختلف 

 .2عمليات الرقابة
غبمولة السفينة، حيث أهنا تتضمن صبيع اؼبعلومات  الوثيقة تصرحيا موجزاً ديكن اعتبار ىذه     

 . 4، باإلضافة إذل توقيع رباف السفينة3الضرورية اؼبتعلقة بالسفينة والبضائع اليت ربملها
 التصريح باالحتياطيات على متن السفينة -

 أو بيعها للمسافرين. وثيقة تضم ـبتلف السلع اؼبوجودة على منت السفينة واؼبوجهة لبلستهبلؾ 
 التصريح بأمتعة وأشياء طاقم السفينة -

عند الرسو يف اؼبيناء يتعُت على رباف السفينة أو فبثلو القانوين أف يقدـ خبلؿ األربع وعشرين   
وثيقة تضم كل من خبلؿ  5ساعة اؼبوالية لوصوؿ السفينة لدى اؼبكتب اعبمركي بياف أمتعة البحارة

اؼبتعلقة بأفراد طاقم السفينة من مبلبس، سلع أخرى أو حىت النقود بالعملة الصعبة األشياء واألمتعة 
 وذلك لتطبيق ـبتلف أحكاـ اغبظر.

  

                                                 
1

 .40، ص.5009 -5008أضبد، إجراءات صبركة البضائع دبيناء وىراف، تقرير هناية الًتبص، اؼبدرسة الوطنية لئلدارة، سنة أنظر، ظبيلي  

 من قانوف اعبمارؾ. 86أنظر اؼبادة  2
 اإلصبارل، مكاف شحن ىذه البضائع.طبيعة البضائع ووزهنا  تتمثل ىذه اؼبعلومات يف: عدد الطرود اليت ربملها السفينة، ونوعها، عبلماهتا وأرقامها، 3
 من قانوف اعبمارؾ. 87أنظر، اؼبادة  4
5

 .>0، ص.5009 -5008أنظر، خريرب عباس، إجراءات صبركة البضائع، تقرير هناية الًتبص، اؼبدرسة الوطنية لئلدارة، اعبزائر، سنة  
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 قائمة بأفراد طاقم السفينة  -

البد من التصريح بأفراد طاقم السفينة وذلك من أجل معرفة صبيع اؼبعلومات اػباصة هبذا  
 الطاقم واؼبتمثلة أساسا يف: 

 ة السفينة،اسم وجنسي -

 اسم واللقب أفراد الطاقم وجنسياهتم، -

 رتبة ووظيفة كل فرد، -

 نوع ورقم بطاقة اؽبوية. -

 قائمة المسافرين -

تفيد قائمة اؼبسافرين يف إعطاء معلومات حوؿ اؼبسافرين عند الوصوؿ، ىذه اؼبعلومات     
 : 1ديكن حصرىا يف

 اسم وجنسية السفينة،  -
 ازدياده،اسم واللقب جنسية وتاريخ  -
 ميناء الركوب، -
 ميناء الوصوؿ.  -

وذبب اإلشارة إذل أف ىذه الوثائق اليت أشرنا إليها غَت ؿبددة ربديد دقيقا؛ إذ ديكن لعوف     
اؼبصلحة الوطنية غبراس الشواطك أف يطلب أي وثيقة أخرى يراىا ضرورية إلسباـ إجراءات اؼبراقبة، 

الناحية من َت على ىذه الوثائق، بعد التأكد من سبلمتها ويقـو العوف اؼبكلف باؼبراقبة بالتأش
 .2الشكلية ومراعاهتا لئلجراءات القانونية

  

                                                 
1

 .40أنظر، ظبيلي أضبد، اؼبرجع السابق، ص. 
2 C F. Décision n22/DGD/CAB/D/120.relative aux formalités douanières  ,du16 juin 1999. 
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 تفتيش السفن والمنشآت البحرية  -ب
ديلك أعوف اؼبصلحة الوطنية غبراس الشواطك حق القياـ بتفتيش السفن اليت تقل ضبولتها     

أو تفتيش اؼبنشآت  1ة البحرية اعبمركيةطن، مىت كانت يف اؼبنطق 800طن صافية أو  400عن
كما ديكنهم كذلك تفتيش   .، وكل األجهزة اؼبوجودة يف اؼبنطقة البحرية من النطاؽ اعبمركي2البحرية

السفن اؼبستعملة يف استغبلؿ الثروات اؼبوجودة يف ـبتلف اؼبناطق احملددة قانونا البحرية من ىذا 
 .3النطاؽ
 معاينة المخالفات الجمركية   -ج

يعد تطبيقها وتنفيذىا، على إدارة اعبمارؾ وتسهر كلف اليت تلقوانُت والقواعد اخرؽ إف     
ُت لذلك، مؤىلدبعاينتها وتدوينها باعتبارىم عواف اؼبصلحة الوطنية غبراس الشواطك ـبالفة تسمح أل

وؽبذا يتم تكوين فرقة للمراقبة والتدخل على مستوى كل ؾبموعة  ،4اختصاصهم تؾباالوىي من 
 .5ىذه الفرقة دائمة ومكلفة دبعاينة اؼبخالفات اعبمركيةو من ؾبموعات حراس الشواطك 

بعد التأكد من وجود فعل ـبالف للتشريع اعبمركي وبعد تصنيف ىذه األفعاؿ فإف أعواف   
 اؼبصلحة الوطنية غبراس الشواطك مؤىلوف للقياـ حبجز ما يلي: 

 البضائع اػباضعة للمصادرة، -   
 اؼببالغ األخرى اليت ىي يف حوزة اؼبخالف كضماف يف حدود الغرامات اؼبستحقة قانونا.  -   
 . 6أي وثيقة مرافقة ؽبذه البضائع -  

                                                 
 األحواض. واؼبوانك أو تكوف إال يف اؼبياه الداخليػػة خارج ىذه اغبالة فإف عملية التفتيش ال 1

2 CF. Guide pratique à l’usage des agents des gardes cotes. Conduites à tenir et 

procédures.MDN.1996 .P :07 

 من قانوف اعبمارؾ. 79أنظر، اؼبادة  3
 من القانوف اعبمارؾ. 574اؼبتضمن إنشاء اؼبصلحة الوطنية غبراس الشواطك، اؼبادة  6/45:من القانوف  44اؼبادة أنظر،  4

5  CF. Guide a l’usage des agents verbalisateurs. MDN. 1996, p 03. 

 من قانوف اعبمارؾ. 574اؼبادة أنظر،  6
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كما أهنم ملزموف بتحرير ؿبضر يتضمن كافة اؼبعلومات اليت سبكن من التعرؼ على اؼبخالفُت   
والبضائع، وذلك يف أقرب مكتب ؼبكاف اغبجز إال أنو إذا حاؿ دوف ذلك أي طارئ، فيمكن ربريره 

 فورا دبجرد اؼبعاينة. ذا احملضرى ريرجيب ربو  .يف احملطة البحرية غبراس الشواطك أو أي مكتب آخر
وكذا اؼبخالف،  الشواطكفور إعداد ىذا احملضر وتوقيعو من طرؼ عوف اؼبصلحة الوطنية غبراسة 

تقـو اؼبصلحة بإرسالو إذل اعبهات القضائية اؼبختصة فبثلة يف النيابة العامة ؼبباشرة إجراءات اؼبتابعة،  
جل أأو اؼبصلحة اؼبعنية، حسب نوع اؼبخالفة وذلك من كما يتم إرساؿ صورة منو إذل اإلدارة 

 .1مر دبخالفة صبركيةها كطرؼ مدين، وؼبباشرة الدعوى اعببائية إذا تعلق األيستأس
ولضماف فبارسة فعالة للشرطة البحرية اعبمركية وتفادي حدوث تنازع يف الصبلحيات بُت   

 9;>4أكتوبر  54منشور وزاري مشًتؾ يف إدارة اعبمارؾ واؼبصلحة الوطنية غبراس الشواطك صدر 
حيدد التعاوف بُت اؼبصلحتُت يف ؾباؿ فبارسة الشرطة البحرية، اعبمركية وقد فصل ىذا القرار هنائيا يف 
ؾباؿ فبارسة كل طرؼ الختصاصاتو، حيث أف فبارسة الشرطة اعبمركية يف اؼبياه الداخلية واؼبياه 

غبراس الشواطك، أما إدارة اعبمارؾ فتمارس الشرطة البحرية اإلقليمية من اختصاص اؼبصلحة الوطنية 
اعبمركية يف اؼبيناء على الرصيف دبناسبة دخوؿ وخروج السفن وكذلك يف األحواض بشرط أف تكوف 
الفرقة البحرية اعبمركية مزودة بزوارؽ ميكانيكية، ويف اغبالة العكسية يتسع اجملاؿ للمصلحة الوطنية 

 .2ضغبراس الشواطك لؤلحوا
اؼبتضمن  ،45 -6:اؼبعدؿ واؼبتمم لؤلمر ، 4973 - 8>ولكن بعد صدور اؼبرسـو الرئاسي  

ربتكر وحدىا صبيع الصبلحيات ىذه األخَتة أصبحت  إحداث اؼبصلحة الوطنية غبراسة الشواطك،
منو  األوذليف ؾباؿ فبارسة الشرطة البحرية يف اؼبنطقة البحرية من النطاؽ اعبمركي، حيث تنص اؼبادة 

مهامها يف حدود األمبلؾ الوطنية العمومية الشواطك  ةارس اؼبصلحة الوطنية غبراسسبعلى ما يلي: " 

                                                 
 . 5;أنظر، يوسف تيليوانت، اؼبرجع السابق، ص.1
2

 .77أنظر، حبيش صليحة، اؼبرجع السابق، ص. 
، اؼبتضمن إحداث اؼبصلحة الوطنية غبراسة 45 – 6:، اؼبعدؿ واؼبتمم لؤلمر 8>>4جواف  47، اؼبؤرخ يف 497 – 8>أنظر، اؼبرسـو الرئاسي  3

 .8>>4جواف  54، الصادرة بتاريخ 66الشواطك، الصادر يف اعبريدة الرظبية  عدد 
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تفظ هبا وكذلك يف أي ؾباؿ حبري آخر البحرية، السيما يف اؼبياه اإلقليمية ومنطقة الصيد البحري احمل
 خاضع عبهة قضائية وطنية دبوجب القانوف".

سلطاهتم الشرطية طبقا للنصوص اؼبصلحة  موظفوأما اؼبادة الثانية فتنص على أف ديارس  
 ).اؼبعموؿ هبا السارية على فبارسة سلطة الشرطة يف اجملاؿ البحري واعبمركي واعبزائي...

توسيع ؾباؿ فبارسة الشرطة البحرية اعبمركية تُت اؼبادين ىذنصي يتضح لنا جليا من خبلؿ     
لشواطك حىت إذل األحواض اليت كانت من اختصاص إدارة اعبمارؾ سابقا، وقد حصر غبراس ا

 على الرصيف فقط. اؼبوانكتدخل إدارة اعبمارؾ يف 
 اليت مت تعديلها دبوجب القانوف 79، 78، 77قراءة اؼبواد  من خبلؿكما يتضح لنا ذلك    

 :يما يلواليت تنص صراحة على  40-;>
لوطنية غبراس الشواطك أف يفتشوا كل سفينة تقل ضبولتها الصافية عن " ديكن ألعواف اؼبصلحة ا

طن عندما توجد يف اؼبنطقة البحرية من النطاؽ  800طن،  أو تقل ضبولتها اإلصبالية عن  400
 اعبمركي."

" ديكن ألعواف اؼبصلحة الوطنية غبراس الشواطك الصعود إذل صبيع السفن اؼبوجودة يف اؼبنطقة 
ؽ اعبمركي واؼبكوث فيها حىت يتم رسوىا أو خروجها من النطاؽ اعبمركي غَت أنو البحرية للنطا

طن، أو تقل ضبولتها اإلصبالية عن  400باستثناء حاالت السفن اليت تقل ضبولتها الصافية عن 
 .طن، ال ديكن إجراء عمليات التفتيش إال يف اؼبياه الداخلية واؼبوانك التجارية والفروض" 800

واف اؼبصلحة الوطنية غبراس الشواطك أف يفتشوا يف أي وقت، اؼبنشآت واألجهزة " ديكن ألع
اؼبوجودة يف اؼبنطقة البحرية للنطاؽ اعبمركي، وديكنها تفتيش وسائل النقل اليت تساعد على استغبللو 
أو استغبلؿ ثرواتو الطبيعية داخل مناطق األمن احملددة قانونا، ويف اؼبنطقة البحرية من النطاؽ 

 اعبمركي". 

رباف  التزاماتوتسهيبل ؼبمارسة مصلحة حراس الشواطك ؼبهامها فقد حدد القانوف اعبمركي 
السفينة، فإف ىذا األخَت عليو فور الدخوؿ إذل اؼبنطقة البحرية من النطاؽ اعبمركي، وعند أوؿ طلب 
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اف اعبمارؾ، أو حراس تقدمي يومية السفينة، والتصريح باغبمولة، أو أية وثيقة تقـو مقامها إذل أعو 
 >64عدـ االلتزاـ بذلك ـبالفة من الدرجة األوذل تعاقب عليها اؼبادة يعترب قصد تأشَتىا، و  الشواطك

 من قانوف اعبمارؾ. 
ساعة من ذلك أف يقدـ ألعواف  57جيب على رباف السفينة عند الوصوؿ إذل ميناء التفريغ ويف 

دبجملها وخاصة تلك اليت ستفرغ يف اؼبيناء، إذ تتضمن ىذه اعبمارؾ اؼبؤىلُت بياف اغبمولة للبضاعة 
الوثيقة البيانات الضرورية للتعرؼ على البضاعة احملمولة، على وسيلة النقل والتعرؼ خاصة على نوع 

، وديثل عقد النقل 1الطرود، عددىا، عبلماهتا، أرقامها، نوع البضاعة، وزهنا اإلصبارل ومكاف شحنها
ساعدة على القياـ باؼبراقبة اعبمركية للبضاعة، حيث ديثل يف آف واحد عقد نقل البحري الوثيقة اؼب

 .2من القانوف البحري >7:وسند ملكية للبضاعة طبقا للمادة 
 تفتيش وسائل النقل في حالة النقل الجوي -2

( بنقل يخصوصا نقل البضائع أف تقـو شركة طَتاف )ناقل جو  اعبوييقصد بعمليات النقل 
والسلع بالطائرات على رحبلهتا من مكاف إذل مكاف آخر يف مقابل أجر. وتتميز عمليات البضائع 

النقل بالطائرات بأهنا تتم بسرعة فائقة فبا يؤدى إذل توفَت الوقت، وقد ترتب على ذلك أف الطائرات 
وعرب  ديكنها القياـ هبذه العمليات بصورة منتظمة خبلؿ ساعات الليل والنهار وؼبسافات طويلة وبُت

 . 3القارات اؼبختلفة دوف مشاكل
إف إدارة اعبمارؾ تتمتع أيضا حبق تفتيش اؼبراكب اعبوية اليت جيب أف هتبط يف اؼبطارات اليت 

ا أذنت ؽبا بذلك مصاحل ذ، وال ديكنها النزوؿ يف غَت ىذه األماكن إال إ4توجد فيها مكاتب صبركية
 الطَتاف اؼبدين، بعد استشارة إدارة اعبمارؾ.

                                                 
 من قانوف اعبمارؾ. 87أنظر، اؼبادة  1
قلها عن طريق البحر وتعترب :" تشكل وثيقة الشحن اإلثبات على استبلـ الناقل للبضائع اليت ذكرت فيها بقصد نمن القانوف البحري >7:اؼبادة  2

 أيضا كسند غبيازة البضائع واستبلمها".
 .  >0أنظر، مصطفى سعيد أضبد، دليل عمليات النقل اعبوي للتصدير، الوكالة العاؼبية للصحافة والطباعة والنشر، )د. ب.ف(، ) د.س.ف(، ص. 3
 من قانوف اعبمارؾ. 96اؼبادة  4
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، ودينع 1كما جيب على قائد اؼبركبة اعبوية، فور وصوؽبا أف يقدـ ألعواف اعبمارؾ بياف البضائع   
تفريغ البضائع أو إلقاؤىا أثناء الرحلة إال يف حالة وجود أسباب قاىرة، أو برخصة خاصة من 

 .2السلطات اؼبختصة بالنسبة لبعض العمليات
وؿ اؼبسافرين خصوصا اؼبقاعد واألماكن اليت يتم فيها يقـو أعواف اعبمارؾ بتفتيش الطائرة بعد نز 

 تخضع لعملية اؼبراقبة أثناء عملية نقلها من خبلؿ: فالبضائع وضع األمتعة للتأكد من خلوىا، أما 
 بيان البضاعة - أ

من قانوف اعبمارؾ أف جيب على قائد اؼبركبة اعبوية أف يقدـ ألعواف اعبمارؾ  96تنص اؼبادة  
فور وصوؽبا إذل اؼبطار، عندئذ يباشر العوف اعبمركي اؼبؤىل مراقبة الطرود يف الرفوؼ بياف البضاعة 

وذلك باختبلؼ أصحاهبا ومستورديها، ويف حالة الفائض أو النقصاف يف الطرود حيرر كشف 
 باالختبلؼ ويرسل للناقل اؼبلتـز لتربيره وإال عد ـبالفة صبركية.

 رسالة النقل الجوي - ب
وي تشكل دليبل على إبراـ عقد النقل اعبوي، واستبلـ البضاعة أو اؼبواد من رسالة النقل اعب 

 .3طرؼ الناقل، وعلى شروط النقل الصادرة عن اؼبرسل
على منت الطائرة، إال أف غياب أو عدـ صبلحية أو  4فهي رسالة يثبت هبا عقد نقل البضائع 

الرسالة أو  ىذهاقل لبضاعة دوف إعداد ضياع ىذه الرسالة ال يؤثر على عقد النقل، إال أف قبوؿ الن

                                                 
 من قانوف اعبمارؾ. 96اؼبادة  1
 من قانوف اعبمارؾ. 97اؼبادة  2

3
 CF. Rodier René, Droit des transports, Sirey, paris, 1977, P 388. 

 وسبثل رسالة النقل اعبوي : 4
 عقد نقل . -
 فاتورة أعباء بالنسبة لثمن النقل. -

 تأمُت النقل. اعتمادعقد تأمُت يف حالة  -

 دليبل على أف السلع ازبذت طريقها يف النقل اعبوي. -

 شهادة ملكية للمرسل إليو أثناء عملية اعبمركة. -
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إعدادىا دوف أف تتضمن البيانات البلزمة حيرمو االستفادة من أحكاـ اإلعفاء من اؼبسؤولية أو اغبد 
 .1اؼبتعلق بالطَتاف اؼبدين 09 – ;>منها والواردة يف القانوف 

ة اؼبراكب اعبوية ال يقـو أعواف اعبمارؾ دبراقبة نشاط سبوين الطائرة، مع اإلشارة إذل أف مؤون
اؼبتعلق بنشاط سبوين السفن  9> - 5>حسب اؼبرسـو التنفيذي  2زبضع للحقوؽ والرسـو اعبمركية

، ويتعُت على اؼبموف أف يعرؼ بنفسو لدى مصاحل اعبمارؾ اؼبختصة إقليميا عن طريق 3والطائرات
 :4التصريح دبا يلي

 ،وسائل النقل اؼبستعملة -

 ،السجل التجاري والنشاط -

 تشكيلة اؼبنتوجات اؼبسوقة. -

 تفتيش وسائل النقل في حالة النقل البري  -3

من قانوف اعبمارؾ،  76ألعواف اعبمارؾ اغبق يف تفتيش وسائل النقل الربية، حسب نص اؼبادة 
ويف ىذا الصدد ؽبم استعماؿ صبيع  5حيث جيب على كل سائق وسيلة نقل أف ديتثل ألوامرىم،

اؼبادية لسد الطريق قصد توقيف وسائل النقل عندما ال ديتثل  السائقوف  اآلالت اؼبناسبة أو الوسائل
 . 6ألوامرىم

                                                 
، ;7، حيدد القواعد العامة اؼبتعلقة بالطَتاف اؼبدين، اعبريدة الرظبية عدد ;>>4جواف  :5، اؼبؤرخ 09 – ;>من القانوف  >46أنظر، اؼبادة  1

 .;>>4جواف  ;5الصادرة يف 
 من قانوف اعبمارؾ.  >54إذل غاية اؼبادة  548أنظر، اؼبواد  2
، ;4، اؼبتعلق بنشاط سبوين السفن والطائرات، الصادر يف اعبريدة الرظبية عدد 5>>4/ 06/ 06، اؼبؤرخ يف 9> – 5>أنظر، اؼبرسـو التنفيذي  3

 .5>>4/ 06/ ;0الصادرة بتاريخ 
4

 :7أنظر، حبيش صليحة، اؼبرجع السابق، ص.. 
 .45أنظر، قوادري صامت جوىر، اؼبرجع السابق، ص. 5
 من قانوف اعبمارؾ. 76/05أنظر، اؼبادة  6
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؛ فهم الذين 1وتوكل مهمة تفتيش وسائل النقل الربية باػبصوص ألعواف الفرقة اعبهوية اؼبتنقلة
 :2يقوموف بتوقيفها وتفتيشها، وذلك للكشف عن شبكات التهريب والغش إذ تتمثل مهامهم يف 

 ،علومات اؼبتعلقة بتيارات التهريب والغش اعبمركيذبميع اؼب -
إعداد برنامج ؼبكافحة الغش و التهريب بالتعاوف مع الفرؽ األخرى واؼبصاحل اعبهوية  -

 ،ؼبكافحة الغش

 ،تبسيط برنامج لوضع اغبواجز والكمائن -

 السهر على ضماف عمليات التفتيش اؼبضاد. -

إنو من ف اليت يقـو هبا أعواف اعبمارؾ على وسائل النقل الربية، الرقابةو  التفتيش ا ألمهيةنظرً و  
جب أف تكوف فعالة وناجعة ، وؽبذا فتحديد األماكن اليت ستخضع للمراقبة من قبل الفرؽ الوا

اعبمركية جيب أف يتم على أساس معايَت، ومن بُت ىذه اؼبعايَت اختيار اؼبوقع اؼبناسب الذي يضمن 
كية، وكذا أمن األعواف واألشخاص اآلخرين، وجيب األخذ بعُت االعتبار أف فعالية التدخبلت اعبمر 

التموقع يف مكاف واحد قد جيعل اؼبهربُت واؼبخالفُت يتخلوف عن ىذا اؼبسلك ويتبعوف مسلكا آخر، 
 اعبمركية. وؽبذا جيب تتبع تقنيات معينة من أجل فعالية اغبواجز

الفرقة اؼبتنقلة، الفرؽ اعبمركية وخاصة ل عمل يعترب اغباجز اعبمركي وسيلة من وسائإذ  
فهو خيضع إذل عدة إجراءات وشروط مادية وبشرية جيب توفرىا، وكذلك طريقة ومنهجية  بالتارلو 

 .3معينة ديكن من خبلؽبا قباح اغباجز اعبمركي وإعطاء نتائج إجيابية يف إطار مكافحة التهريب
  

                                                 
تعاوف مع تلعب الفرؽ اؼبتنقلة دورا مهما يف البحث عن التهريب ومكافحة البضائع اليت تنقل داخل اإلقليم اعبمركي بصفة غَت شرعية ولتحقيق ذلك ت 1

 وي وذلك من أجل تنسيق اعبهود وتوحيدىا وكذلك تبادؿ واستغبلؿ اؼبعلومات.مصاحل مكافحة الغش على اؼبستوى اعبه
 .;76أنظر، زايد مراد، اؼبرجع السابق، ص. 2
ىراف، سنة أنظر، سودي ؿبمد، دور وتنظيم مصاحل الفرؽ اعبمركية والتسهيبلت اعبمركية، مذكرة هناية الًتبص التطبيقي، اؼبدرسة الوطنية للجمارؾ، و  3

 .:5، ص.5046 – 5045
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إف نصبها خيضع لعدد من اؼبعايَت اليت تسمح بفاعلية ولؤلمهية اليت سبّيز اغبواجز اعبمركية ف
فيجب ، 1التدخبلت اعبمركية من جانب، وتضمن أمن وسبلمة األعواف واألشخاص من جانب أخر

يكوف اغباجز مكشوفا ويظهر عن بعد ، فبا يسمح للسيارات اؼبتجهة كبو الرقابة باالكبراؼ ال أف 
 .2ة تعترب آمنة بالنسبة ؽبموالتهرب من اغباجز بازباذ طرؽ أخرى جانبي

لرقابة بطريقة منهجية باالعتماد على اؼبعلومات اغبواجز أو ااختيار أماكن كما جيب أف يتم 
اؼبتوفرة ، واألخذ بعُت االعتبار اػبصائص اعبغرافية للمنطقة اؼبراقبة ، لتجنب أية آثار جانبية قد تضر 

 بأعواف اعبمارؾ.
على رأس كونة لو فاؼب عناصراغباجز اعبمركي على ؾبموعة من الومن الواجب أيضا أف حيتوى 

اغباجز يوجد العوف اؼبكلف باإلنذار بالتوقف ، دبساعدة الفتة لئلشارة و صفارة ، وىذا العوف 
 .3يسمى: عوف الرأس أو اؼبقدمة ، وعلى ىذا اؼبستوى توضع البلفتة اليت ربمل إشارة )سبهل صبارؾ(

سبق دبخروطُت أو ثبلث ـباريط مضيئة تبعد الواحدة عن األخرى ىذه البلفتة جيب أف ت 
 حبوارل طبسة أمتار.

  

                                                 
1
 Cf. L’instruction cadre n130/ DGD/ CAB/ D700 du 22/ 01/ 2002, Organisation Et Contrôle des barrages 

routiers. 
 ديكن أف تقاـ حواجز الرقابة يف األماكن التالية : ال 2

 على الطرؽ السريعة.-
 على طرؽ ذات منحدرات سريعة.-

 بقرب أو عند هناية منعرج.-

 ديكن إقامة حاجز أيضا يف مفًتؽ الطرؽ. ال-

 
 .>4، ص.5047-5046أنظر، مرزوؽ ضببلوي، تقرير حوؿ مفتشية أقساـ بسكرة، تقرير هناية الًتبص، اؼبدرسة الوطنية للجمارؾ ، وىراف، سنة  3
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وأيضا ، 1على بعد حوارل ثبلثُت مًتا، من عوف اؼبقدمة يوجد األعواف اؼبكلفوف باؼبراقبة والفحص
 ( ،ىذه البلفتة سبثل لوحدىا أمر هنائي بالتوقف (Halte douaneالبلفتة اليت ربمل إشارة التوقف

 . 2الفوري
جيب أف تكوف البلفتات للتمهل والتوقف النهائي يف حالة تسمح للمعٍت هبا برؤيتها ليبل وؽبذا  

 تكوف مطلية بطبلء مضيء ليبل.
 :مًتا يوجد 80من وراء األعواف اؼبكلفُت بالرقابة وعلى بعد حوارل  
جيب يف أية  رار(. الالعوف اؼبكلف باؼبشط ) مشط مسنن يعيق حركة السيارات يف حالة الف -

حاؿ من األحواؿ أف يبتعد عن وضعيتو العادية و اؼبخصصة لو، ليكوف على استعداد للتدخل يف أية 
غبظة فبكنة عند تلقي اإلشارة أو اإلنذار بأف السيارة دل زبضع ألمر التوقف، ومنو جيب أف يكوف 

 .3ىذا العوف مستعدا دائما لتشغيل اؼبشط اؼبسنن
بقيادة السيارة اؼبخصص للمتابعة و اؼبطاردة ، وىذه السيارة جيب أف تكوف  العوف اؼبكلف -

متوقفة جبانب الطريق ومن وراء اؼبشط، ويف حالة اغبواجز الليلية فإف أضواء سيارة اؼبطاردة جيب أف 
 تكوف مشتعلة.

                                                 
1
 على أعواف اعبمارؾ أف يتحلوا دبجموعة من اػبصائص واؼبعايَت واؼبتمثلة عموما يف : 

 ،اليقظة -
 ،درة على التكيف السريع مع وضعيات غَت منتظرةالق  -

 ،القدرة على تنظيم وتنشيط الزمر -

 ،ذاكرة قوية -

 ،اإلرادة -

 ،الصرب واغبذر -

 ،حدة البصر وقوة السمع -

 ،إمكانيات بدنية لتحمل الظروؼ اؼبناخية القاسية -

 روح اؼبسؤولية. -
2
 Cf. L’instruction cadre n130/ DGD/ CAB/ D700 du 22/ 01/ 2002, Organisation Et Contrôle des barrages 

routiers. 
 >4أنظر، مرزوؽ ضببلوي، اؼبرجع السابق، ص.. 3
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مًتا من ىؤالء األعواف قبد الفتة أخَتة )توقف صبارؾ(، وجيب أيضا أف  60على بعد حوارل  
تتبع دبخروطُت أو ثبلث ـباريط مضيئة تبعد كل واحدة عن األخرى حبوارل طبسة أمتار، وىذه البلفتة 

 .1القادمة من االذباه اؼبعاكس للمراقبة اعبمركية تالسيارااألخَتة زبضع 
اؿ السائقُت ألوامر أعواف اعبمارؾ للتوقف يعد  ـبالفة من إذل أف عدـ امتث وذبدر اإلشارة 

من قانوف اعبمارؾ، باإلضافة إذل أف وسيلة النقل  >64الدرجة األوذل تعاقب عليها أحكاـ اؼبادة 
  تصادر يف حالة ارتكاب أي فعل من أفعاؿ التهريب مهما كانت قيمة البضائع ؿبل الغش.

 لفرع الثانيا
 مراحل سير عملية التحري عن جرائم التهريب 

اليػـو قػد ذبػاوزت ىػذا اؼبيػداف  فهػيإذا كانت اعبرديػة اؼبنظمػة قػد بػدأت يف ميػداف اؼبػاؿ واالقتصػاد 
إذل ميػػادين ذات أبعػػاد اجتماعيػػة وسياسػػية كجػػرائم اؼبخػػدرات واإلرىػػاب وغَتىػػا مػػن اعبػػرائم الػػيت يػػتم 

 دولػػة أخػػرى أو أكثػػر، لينتهػػي اجملرمػػوف أو األمػػواؿ الناصبػػة عػػن التخطػػيط ؽبػػا يف دولػػة معينػػة مث تنفػػذ يف
 ذلك إذل بعد ثالث، كما يتم يف جرائم هتريب اؼبخدرات دوليا.

وفبػػا ال شػػك فيػػو أف تطػػور وسػػائل االنتقػػاؿ واالتصػػاؿ سػػاعدت اعبرديػػة اؼبنظمػػة علػػى االنتشػػار إذل  
يف حػدود تسػهل السػيطرة عليهػا مػن قبػل  كافة بقػاع العػادل، لكػن حجػم اعبػرائم يف الػدوؿ العربيػة بقػي

 .2أجهزة األمن على كبو فعاؿ
يرجع الفضل يف ىذا إذل العمل اؼبنهجي اؼبنظم يف عملية التحري عن ىذه اعبرائم وازباذ أقبع 

جد العمل اعبمركي ؼبكافحة جرائم التهريب مثبل يعتمد على نالوسائل وأفضل الطرؽ جملاهبتها، ف
من البحث وصبع اؼبعلومات إذل  االنتقاء من أجل إجراء  ابتداء مراحل تقسيم عملية التحري إذل

 . التحقيقات الضرورية والبلزمة
                                                 

1
  « A trente (30) mètres de ces agents, un dernier panneau « ralentir douane ». devra aussi être placé et suivi de 

deux (2) ou de trois (3)  cônes fluorescents distants de cinq (5) mètres l’un de l’autre ceci afin d’éviter que les 

véhicules arrivant en sens inverse ne traversent le barrage à vive allure ». Cf. L’instruction cadre n130/ DGD/ 

CAB/ D700 du 22/ 01/ 2002, Organisation Et Contrôle des barrages routiers 

 
 .07، ص.>>>4أنظر، عبد الفتاح مصطفى وآخروف، اعبردية اؼبنظمة التعريف األمناط واإلذباىات، أكادديية نايف العربية للعلـو األمنية، الرياض،  2



 الفصل األول: البحث والتحري عن جرائم التهرية                                               الباب األول 

 

;0 
 

 أوال: البحث عن االستعالمات
ف لكػل نشػاط إنسػاين أاالستعبلمات ميداف واسع ألنو يرتبط أساسا جبميع النشاطات اإلنسانية و 

ؾبريػػػات اإلحػػػداث تسػػػتوجب معرفتهػػػا مػػػن طػػػرؼ أسػػػباب ونتػػػائج تولػػػد حػػػاالت بإمكاهنػػػا التػػػأثَت علػػػى 
السػلطة اؼبعنيػة الزبػاذ القػرارات اؼبناسػبة يف أواهنػا للحفػاظ علػى األمػن والنظػاـ العمػومي وتسػيَت مصػاحل 

 :1الدولة ومن ىنا يتبُت أف االستعبلمات تسمح بػ
 ،ازباذ مواقف مسبقة أماـ ما جيري من أحداث -

 ،يع اؼبستوياتاستغبلؿ التغَتات الطارئة على صب  -
 ،س باؼبخاطر والتهديدات اغبقيقيةيالتحس -
 ،إعداد وتشخيص األزمات القائمة للتحكم فيها -
 إعداد سياسة وقائية لتفادي األزمات اؼبستقبلية احملتملة. -
 تعريف االستعالمات   -1

من الصعب ربديد فكرة االستعبلمات ألهنا تتعلق بعادل متشعب ديس ميادين ـبتلفة ومتنوعة  
، اجتماعي، اقتصاديغبياة الدوؿ والشعوب، وقد خيص حاالت ذات طابع عسكري، سياسي، 

 علمي، وتقٍت.
 .2فاالستعبلـ ىو كل بياف، معلومة أو توضيح معطى عن شخص ما أو شيء ما

وديكن تعريف االستعبلمات ) التحريات ( يف ؾباؿ األمن بأهنا اؼبعلومات اليت تساعد على  
ىي تلك اليت تساعد جهاز األمن  ؛حفظ األمن العاـ ومكافحة اعبردية وتنفيذ القوانُت أو دبعٌت أخر

 .3يف مباشرة اختصاصاتو وصبلحياتو اليت خوؽبا لو القانوف

                                                 
 .04، ص.5008 -5007اؼبنظمة، دورة القيادة واألركاف، اؼبدرسة العليا للدرؾ، سنة أنظر، بروقي العريب، أمهية اإلستعبلمات يف مكافحة اعبردية  1

2 Le renseignement est une indication, information éclaircissement donné sur quelqu’un. sur 

quelque chose. 
 . 05، ص.04/04/5005دضبري بشَت، ؿباضرة حوؿ استغبلؿ اؼبعلومات يف التحقيقات القضائية، اؼبدرسة العليا للدرؾ، اعبزائر، بتاريخ أنظر، 3
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االستعبلـ اؼبعلومة اليت تسمح ؼبصاحل اعبمارؾ بتوجيو مراقبتها، أما يف اجملاؿ اعبمركي يقصد ب
 .1باكتشاؼ وقمع ـبالفات التشريع والتنظيم اليت تكلف إدارة اعبمارؾ بتنظيمها

وعليو فمن الضروري القوؿ بأف االستعبلمات زبتلف عن اؼبعلومات ألف ىذه األخَتة تعترب 
نتيجة اؼببلحظة أو اؼبراقبة وقد تكوف ناذبة عن  معطيات يف شكلها اػباـ، وديكن اغبصوؿ عليها

تقارير أو شائعات، أو معطيات مقدمة من طرؼ وسيلة إعبلـ، لذلك فإف اؼبعلومات ىي اؼبادة 
، يف حُت أف االستعبلـ جييب مباشرة عن سؤاؿ 2األولية اليت تقيم من خبلؽبا إقبازات االستعبلمات

 .3مح أو يسهل العمل وازباذ القرار اؼبباشرأو أسئلة ؿبددة ويتبع طريقة عملية، ويس
  أنواع االستعالمات -2

تعترب االستعبلمات من التقاليد الراسخة يف تصرؼ عناصر الضبطية القضائية عمومػا ونشػاطا مػن 
مسػتمر مػع احملػيط يأخػذوف منػو باسػتمرار ويبحثػوف فيػو دائمػا، ألهنػم  اتصاؿأىم نشاطاهتم، كوهنم يف 

يػػدركوف أف اعبرديػػة ليسػػػت بػػاألمر اؽبػػػُت، وأف االسػػتعبلـ إف قػػػل فػػتح ؽبػػػا اجملػػاؿ لتتطػػػور ويػػزداد خطػػػورة 
 وترتفع نسبها.

ديكػػن القػػوؿ أف االسػػتعبلمات واجػػب علػػى عناصػػر الضػػبطية القضػػائية، دبػػا فػػيهم رجػػاؿ اعبمػػارؾ،  
واجػػب علػػيهم التصػػدي للجرديػػة ومكافحتهػػا والبحػػث عػػن اجملػػرمُت وتػػوقيفهم يف شػػىت أنػػواع  كمػػا ىػػو

اعبػػػػرائم، خاصػػػػة اعبػػػػرائم اؼبنظمػػػػة منهػػػػا وجػػػػرائم التهريػػػػب، واؼبتميػػػػزة بالتعقيػػػػد والشػػػػمولية واالسػػػػتمرارية 
 وعناصػر والتنظيم احملكم، وعليو فػإف الشػرطة القضػائية اؼبمثلػة يف أعػواف اعبمػارؾ، رجػاؿ الػدرؾ الػوطٍت

الشػػػرطة أصػػػػبحت الوسػػػيلة الفعالػػػػة حملاربػػػة اإلجػػػػراـ البسػػػػيط واؼبعقػػػد مػػػػن هتريػػػب واؼبتػػػػاجرة باؼبخػػػػدرات 
 .4واألسلحة وهتريب النقود والعملة

                                                 
1
 CF. DNRED, L’exploitions des renseignements douaniers, éditions DNFRP, Paris, 1995, P 

02.  
 .07أنظر، بروقي العريب، اؼبرجع السابق، ص. 2

 .57، ص.5007 – 5006أنظر، قبيلي ؿبمد، التحريات اعبمركية يف ؾباؿ التهريب، تقرير هناية الًتبص، اؼبدرسة الوطنية لئلدارة، سنة  3
 .:0أنظر، بروقي العريب، اؼبرجع السابق، ص. 4
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أنػػواع، األوذل منهػػا  ثػػبلثاؼبعلومػػات الػػيت ديكػػن أف توجػػو عمػػل مصػػاحل اعبمػػارؾ ديكػػن تنقسػػم إذل 
تهريػػب؛ تسػػػاىم يف تكييػػػف عمػػل اؼبصػػػاحل اعبمركيػػػة، عامػػػة حػػوؿ تطػػػور حركػػػة ال ةاسػػػًتاتيجيلومػػات عم

والثانية معلومات تكتيكية زبص عملية هتريػب ؿبػددة، تسػتغلها اؼبصػلحة قصػد إجػراء اؼبراقبػة، يف حػُت 
 .1الثالثة من ىذه األنواع فهي معلومات عملياتية ضرورية من أجل إجراء التحقيقات اعبمركية

 مصادر االستعالمات -3

اؼبعلومػات، إمػا  بواسػطتهاىي صبيع األسػاليب والطػرؽ والوسػائل الػيت تُقتػٌت االستعبلمات  مصادر
عن طريق األشخاص، أو األشياء، أو اؼبعطيات اؼبسجلة اليت ديكن استغبلؽبا مػن طػرؼ ىيئػة اعبمػارؾ 

 للحصوؿ على اؼبعلومات.
متػػػػو وقػػػػد أوضػػػػح أحػػػػد اػبػػػػرباء اعبمػػػػركيُت الفرنسػػػػيُت، خػػػػبلؿ مداخلػػػػة يف أشػػػػغاؿ ملتقػػػػى دورل نظ

مػػػن اؼبعلومػػػات  8:، أف 5005ديسػػػمرب  46إذل  :0اعبمػػػارؾ اعبزائريػػػة خػػػبلؿ الفػػػًتة اؼبمتػػػدة مػػػن 
منهػا معلومػػات سػرية يػتم اغبصػػوؿ عليهػا باسػػتعماؿ   %58ديكػن اغبصػوؿ عليهػػا يف وسػط مفتػوح، 

منهػػا فهػػي معلومػػات سػػرية للغايػػة وؿبميػػة ال ديكػػن اغبصػػوؿ عليهػػا  % 8تقنيػػات بشػػرية وماديػػة، أمػػا 
 . 2باستعماؿ التقليدية

يكػػػوف اغبصػػػوؿ عليهػػػا  فيػػػدة للتحريػػػاتوتتلقػػػى إدارة اعبمػػػارؾ يوميػػػا صبلػػػة ىامػػػة مػػػن اؼبعلومػػػات اؼب
 .در وطنية وأخرى دوليةاإذل مص بطرؽ ـبتلفة ومن مصادر ـبتلفة ديكن تصنيفها

 المصادر الوطنية  - أ
داخل إدارة اعبمارؾ،  تتعدد مصادر االستعبلمات الوطنية بُت مصادر يتم اغبصوؿ عليها من

 يتم اغبصوؿ عليها من ىيئات أخرى خارج إدارة اعبمارؾ ومصادر

                                                 
 .>54اؼبرجع السابق، ص.واقع التهريب...، أنظر، بوطالب برامهي،  1
 .>54اؼبرجع السابق، ص.واقع التهريب...، أنظر، بوطالب برامهي،  2
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ترى أهنا  تتعاوف مصاحل اعبمارؾ فيما بينها فكل مصلحة تزود اؼبصاحل األخرى باؼبعلومات اليتإذ 
تساعدىا يف أداء عملها. وعليو فإف مصادر االستعبلمات من داخل إدارة اعبمارؾ تكوف من 

 اؼبتخصصة يف ىذا اجملاؿ أو من أي مصلحة أخرى على مستواىا. مصاغبها
 مصالح مكافحة الغش -

 معلوماتبكل ما ربتاجو من  اليتاألخرى اؼبصاحل كافة بتزويد  تقـو مصاحل مكافحة الغش  
، فبالنظر إذل التأثَت الكبَت للغش على االقتصاد الوطٍت فإف مصاحل توقعةاؼبغش العمليات ضرورية عن 

من أجل استئصاؿ  2إذل اؼبستوى احمللي 1مكافحة الغش قد عرفت امتدادا من اؼبستوى اؼبركزي
 .الظاىرة

اعبمارؾ األجنبية يف إطار  اتاالتصاؿ وطلب اؼبعلومات من إدار حيق ؽبا ىذه اؼبصاحل أف كما  
 اؼبنظمات الدولية اؼبعنية.من و أالتعاوف الدورل اؼبتبادؿ 

وثائق الدورية اليت تصدر عن ىذه اؼبعلومات من خبلؿ ال يفاءاستضف إذل ذلك ديكن  
اؼبصاحل حوؿ أنشطة مكافحة الغش اليت تقـو هبا، ومثاؿ ذلك التقارير الدورية عن عمليات التهريب 

 اليت مت ضبطها.
وإف كانت االستعبلمات اغبديثة تتجو أكثر فأكثر الستعماؿ الوسائل العلمية والتقنية، ولكن 

ال ينبغي إمهالو أو التخلي عنو، ألف اؼبعلومات اعبوىرية واحملمية ال ديكن  االبشري يبقى أساسياؼبصدر 
 واؼبنبهُت. ، اؼبتمثلة يف اؼبخربين3الوصوؿ إليها إال بالوسائل البشرية

  
                                                 

1
طريق اؼبديرية نشَت إذل أف اؼبشرع ألغى مديرية مكافحة الغش على اؼبستوى اؼبركزي، واستبدؽبا دبديرية االستعبلـ اعبمركي حيث تقـو ىذه اؼبديرية عن  

عبلـ واؼبعلومة فيما خيص الغش اعبمركي والتجاري وإرساؽبا للهيئات الفرعية لبلستعبلـ واؼبساعدة اؼبتبادلة التابعة ؽبا بالبحث وصبع واستغبلؿ االست
  ، اؼبتضمن تنظيم اإلدارة اؼبركزية للمديرية العامة للجمارؾ.;500/ 05/ 57، اؼبؤرخ يف 96 – ;0اؼبعنية. أنظر،  اؼبرسـو التنفيذي 

بالبحث عن الغش اعبمركي ومعاينتو، كما تقـو أيضا بتحليل واستغبلؿ على اؼبستوى اعبهوي واحمللي تكلف اؼبصلحة اعبهوية للرقابة البلحقة  2
فيما خيص الغش اعبمركي والشبكات اعبهوية والوطنية للتهريب بكل أصنافو واالذبار غَت اؼبشروع باؼبخدرات واؼبواد اؼبهيجة. أنظر،  ياعبمرك ـاالستعبل

، احملدد لتنظيم اؼبصاحل اػبارجية للمديرية العامة للجمارؾ وسَتىا، 5044/ 45/ ;، اؼبؤرخ يف 754 – 44من اؼبرسـو التنفيذي رقم  55اؼبادة 
  .5044/ 45/ 47، الصادرة بتاريخ ;9الصادر يف اعبريدة رقم 

 .;0أنظر، بروقي العريب، اؼبرجع السابق، ص. 3



 الفصل األول: البحث والتحري عن جرائم التهرية                                               الباب األول 

 

;7 
 

  المخبرين -
الشرطة، لقاء مبلغ مارل،  موظفيديكن تعريف اؼبخرب بكل شخص يعطي معلومات إذل أحد 

وعادة ما يكوف اؼبخرب من األشخاص اؼبسامهُت يف اعبردية، أو ببعض أنشطتها، أو على عبلقة وثيقة 
دبقًتفيها. واالستعانة باؼبخربين أمر شائع لدى ـبتلف أجهزة إنفاذ القانوف وخاصة األجهزة األمنية 

 .1واإلرىاب، والتهريب الضريا، والتهريب اعبمركياؼبكلفة دبكافحة اعبرائم اؼبنظمة كجرائم اؼبخدرات 
ىم أعواف يتم توظيفهم خصيصا من أجل البحث عن اؼبعلومات اليت هتم إدارة اعبمارؾ يف 

ونشَت إذل أف ىؤالء اؼبخربين غَت موجودين هبذا التنظيم  ،عملها من خبلؿ التوغل يف أوساط اجملتمع
 يف اعبزائر.

يتحصل على معلومات هتم اؼبصاحل اؼبكلفة بقمع التهريب فيزّود  واؼبخرب قد يكوف شخصا عاديا
هبا إدارة اعبمارؾ بإرادتو سواء دبقابل أو بدوف مقابل شرط عدـ اإلفصاح عن ىويتو، وقد يتعلق األمر 
دبخرب نشط يزود االعواف اؼبكلفُت بقمع التهريب دبعلومات ويشارؾ معهم يف التحقيق وضبط ىذه 

الذين يعرفوف اؼبناطق الصحراوية معرفة جيدة وحيوزوف معلومات عن حركة  اعبرائم؛ كاألشخاص
 .2قابل مارل دينح ؽبماؼبهربُت باؼبنطقة، ويعمل ىؤالء دب

فمن الواجب أف تنا العبلقة بُت اؼبخرب واعبهة اليت يعمل لصاغبها على أسس ثابتة متجّردة، 
من الطبيعي أف تتأثر بطبيعة اغبوافز اليت وفق معطيات كل قضية وشخصية اؼبخرب اؼبتعاوف فيها، و 

افحة، لذا جيب ربديد ىذه العبلقة دبوجب وثائق مكتوبة ربفظ كدفعت اؼبخرب للتعاوف مع أجهزة اؼب
 . 3حقوؽ اؼبخرب وربوؿ دوف إخبللو بواجباتو

                                                 
ة نباتات منتجة للمخدرات، حلقة علمية بعنواف: ربليل أنظر، عادؿ أضبد اؼبشموشي، صبع وربليل اؼبعلومات اعبنائية البّلزمة لضبط قضية زراع 1

، 5044جواف  04ماي إذل غاية  ;5اؼبعلومات اعبنائية يف ؾباؿ مكافحة اؼبخدرات، بكلية التدريب قسم الربامج التدريبية، عماف األردف،  بتاريخ 
 .40ص.

 .554 - 550أنظر، بوطالب برامهي، اؼبرجع السابق، ص. 2
 .40اؼبشموشي، اؼبرجع السابق، ص. أنظر، عادؿ أضبد 3



 الفصل األول: البحث والتحري عن جرائم التهرية                                               الباب األول 

 

;8 
 

فكما ىو اغباؿ بالنسبة ؼبعظم األشخاص يزاوؿ اؼبخربوف نشاطاهتم نظَت حوافز ودوافع خاّصة 
من الناس العاديُت يف تأدية أعماؽبم، لذا تراىم أكثر سبسكا يف  قباحاً  ل منهم، فبا جيعلهم أكثربك

تنفيذ اؼبهاـ بأنفسهم كي يضمنوا قباحها، وبتحديد اغبوافز اغبقيقية للمخرب تتعزز إمكانية إدارة 
 من شأهنا أف تدفع التحقيق إذل حد كبَت. ففي ىذا اإلطار من اؼبمكن أف قبد الكثَت من اغبوافز اليت

 .1باؼبخرب إذل اإلدالء دبعلومات ألجهزة الدولة
جيعل فريقا من االشخاص يرغبوف يف  ،اغبوافز األخبلقية كاالىتماـ باؼبخرب وإظهار االحًتاـ لوف

التعاوف وىؤالء يبدوف مهنية عالية، وؿباولة يف إظهار أنفسهم وكأهنم بارعوف يف القياـ بدور العميل 
ظهروف التزاما يف تنفيذ الدور اؼبلقى عليهم، نتيجة الشعور باؼبسؤولية. من ىؤالء من يعمل السري، وي

  .2يف وكاالت السفر والفنادؽ وشركات الطَتاف أو الربيد
 المنبهين -
ىم أشخاص أجانب عن اإلدارات العمومية يقدموف ؼبصاحل اعبمارؾ استعبلمات مفيدة تسمح  

خيتلف اؼبنبو عن اؼبخرب كوف األوؿ ليس من إدارة اعبمارؾ إال أف التعامل حيث ، 3دبعاينة ـبالفة ما
على اؼبتكرر معو جيعل العبلقة وثيقة بينو وبُت اإلدارة، ويف أغلب األحياف فإف اإلدارة ىي اليت تبحث 

. ةعائدات احملتجز الأشخاص الستخدامهم كمنبهُت، مقابل االستفادة من منحة قد تصل إذل ثلث 
من الواجب االحًتاس عند تلقي اؼبعلومة من ىؤالء اؼبنبهُت خاصة إذا دل يكونوا معروفُت من  إال أنو

 .4طرؼ اإلدارة
  

                                                 
 .554اؼبرجع السابق، ص.واقع التهريب...، أنظر، بوطالب برامهي،  1
 .44أنظر، عادؿ أضبد اؼبشموشي، اؼبرجع السابق، ص. 2
من  08إذل  06واد من احملدد لطرؽ توزيع اؼبنتوج اؼبتاح للغرامات واؼبصادرات تطبيقا ألحكاـ اؼب 6>>4أوت  64من اؼبقرر اؼبؤرخ يف  06اؼبادة  3

 .6>>4أوت  ;4القرار الوزاري اؼبؤرخ قي 
 – 5046اعبمركية يف مكافحة التهريب، مذكرة هناية الًتبص، اؼبدرسة الوطنية للجمارؾ، وىراف، دفعة  االستعبلماتأنظر، مناصرية نبيلة، دور  4

 .46 -45، ص.5047
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 (SIGAD)نظام اإلعالم والتسيير اآللي للجمارك  -
بغية ربقيق الفعالية يف تنفيذ سياسة مكافحة الغش والتهريب اعبمركيُت، عملت إدارة اعبمارؾ 

، بسواعد إطارات 1(SIGADنظاـ اإلعبلـ والتسيَت اآلرل للجمارؾ )على إقامة  8>>4منذ سنة 
، حيث يتم تعميمو تدرجييا على اؼبصاحل اػبارجية للجمارؾ ليصل إذل تغطية 2صبركية بصفة كلية

 .3من نشاطات التجارة اػبارجية%:>
وىو عبارة عن جهاز إحصائي يتضمن كافة األدوات الضرورية ؼبعاعبة وربليل اؼبعطيات 

 . 4اؼبعلومات اؼبتوفرة خبصوص جهاز اعبمركةو 
يتضمن النظاـ اؼبعلومايت للتسيَت اآلرل للجمارؾ عدة وظائف مدؾبة التزاؿ يف تطوير وإضافة 

ساعدة يف مكافحة الغش )ـبالفات اؼبكاتب(، من خبلؿ تقدمي معلومات  مستمرين، ومن بينها اؼب
ي ومدراء اؼبؤسسات، انتقاء التصرحيات الواجب َت تية ؼبساالسوابق اؼبنازع كثَتة حوؿ التصرحيات،

 .5مراقبتها...
إال أننا نبلحظ أف ىذا النظاـ دل يتم تعميمو بعد على الًتاب الوطٍت. كما أف ىذا النظاـ ال 
حيتوي إال على معلومات زبص التصرحيات وبالتارل اؼبخالفات اليت ترتكب على مستوى اؼبكاتب، 

 تم خارج اؼبكاتب اعبمركية.دوف ـبالفات التهريب اليت ت
  

                                                 
1 SIGAD, Systéme Information de Gestion Automatisée Douanes. 

  شرعت اإلدارة بتوظيف عدد ىاـ من اإلطارات اعبامعية اؼبتخصصُت يف اؼبعلوماتية و اإلحصائيات فأصبح عدد اؼبوظفُت يف ىذا النظاـ موزعا 2
 كالتارل:
 ENCADREMENTموظف إطار  68 -

 MAITISEموظف ربكم  66 -

   EXECUTIONموظف تنفيذ  57 -

داخل اؼبؤسسات االقتصادية، مقاؿ منشور دبجلة اقتصاديات مشاؿ  واالتصاؿالتأثَت االقتصادي واالجتماعي لتكنولوجيا اإلعبلـ أنظر، ابرامهي عمر، 
 .0>4ص.، >500إفريقيا، العدد السابع، ـبرب العوؼبة واقتصاديات مشاؿ إفريقيا، جامعة الشلف، السداسي الثاين لسنة 

 .::4أنظر، سيواين عبد الوىاب، اؼبرجع السابق، ص. 3
 .0>4، ص.اؼبرجع السابقأنظر، ابرامهي عمر،  4
 .46أنظر، مناصرية نبيلة، اؼبرجع السابق، ص. 5
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 5009وتعمل إدارة اعبمارؾ يف تطوير ىذا النظاـ وتغطية مكاتب اعبمارؾ حيث سعت منذ 
، من أجل فتح آفاؽ جديدة لتطوير العمل 1(SIGAD2على وضع نظاـ معلومايت ثاف يسمى )

بُت مصاغبها يف (، تكفل سيولة اؼبعلومات Intranetاعبمركي. باإلضافة إذل إقامة شبكة داخلية )
وقت قياسي، وذبهيز ـبتلف مصاغبها اػبارجية عرب كامل الًتاب الوطٍت بتجهيزات اإلعبلـ اآلرل 

 .2دبختلف أنواعها
  (SIGAD)بالرغم من عدـ إمكانية إنكار الدور اإلجيايب لشبكة اإلعبلـ اآلرل للجمارؾ 

واليت تسهل عملية االستهداؼ والرقابة من خبلؿ ما توفره من معلومات قيمة، إال أنو ديكن تسجيل 
النقص الفادح على مستوى اؼبعلومات اػباصة بتيارات الغش ومرتكبيو، والذي مرده غياب التنسيق 

لشرطة، حراس مع الفرؽ اؼبختلطة وباقي اؼبصاحل األخرى اليت تعٌت دبكافحة الغش كالدرؾ الوطٍت، ا
 الشواطك، البنوؾ.

 (CNIS)لمركز الوطني لإلعالم اآللي واإلحصائيات ا -
ىو عبارة عن قاعدة معلومات عامة يتلقى اؼبعلومات من ـبتلف مصاحل اعبمارؾ خاصة من نظاـ 

(SIGAD) ، يعترب من أىم مصادر اإلحصائيات واؼبعلومات اؼبتعلقة بالتجارة اػبارجية وكذا
، ومت 6>>45/4/:5، اؼبؤرخ يف 6>-667مت تأسيسو دبوجب اؼبرسـو رقم  النشاط اعبمركي،

  .8>>58/44/4حو بتاريخ تف
  

                                                 
سيكوف فعليا من أشار اؼبدير اعبديد للمركز الوطٍت لئلعبلـ اآلرل واإلحصائيات "نور الدين عبلؽ" إذل أف ىذا التسيَت اؼبركزي لعمليات اعبمركة  1

وسيفضي على اؼبدى اؼبتوسط إذل تصنيع  -5-سيغاد -لنظاـ اإلعبلـ والتسيَت اآلرل للجمارؾ  اعبديدة للطبعة 5048خبلؿ التطبيق ابتداء من 
سنة من التسيَت البلمركزي للجمركة الذي ترافقو معاعبة مركزية للمعلومة وىو وضع كاف يتسبب يف  50وبعد  .اعبزائر يف إحصائيات التجارة اػبارجية

ا تعقيدا حسب مدير اؼبركز فاف اعبمارؾ اليت اكتسبت ذبربة أكيدة يف ؾباؿ التطبيقات تأخر مهمة اؼبركز الوطٍت لئلعبلـ اآلرل واإلحصائيات ويزيدى
، ؿبرؾ البحث 5048اؼبعلوماتية اػباصة ستتمكن أخَتا من االنتقاؿ إذل التسيَت اؼبركزي. أنظر، نظاـ معلومايت جديد خاص باعبمارؾ ابتداء من 

 .5048/ 09/05 االطبلع، تاريخ http://www.djazairess.com/elmustakbal/14679اإلخباري جزايرس،
 .;:4 - ::4أنظر، سيواين عبد الوىاب، اؼبرجع السابق، ص. 2

http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/elmustakbal/14679
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يتوذل باإلضافة إذل عدد من ىو ربت سلطة اؼبدير العاـ للجمارؾ، و ولقد وضع ىذا اعبهاز 
 .2استغبلؿ وتسيَت شبكة إيصاؿ اؼبعطيات، إدارة قواعد اؼبعطيات، وترميز اإلجراءات وتطويرىا 1اؼبهاـ

 (CNID)المركز الوطني لإلعالم والتوثيق  -
كقاعدة معلومات،   (CNID)ضافة إذل اؼبراكز السابقة قبد اؼبركز الوطٍت لئلعبلـ والتوثيق اإلب

ية هبدؼ ربليلها واستغبلؽبا، كما يعمل على إصدار تتمثل مهامو األساسية يف صبع اؼبعلومات اعبمرك
 .3النشرة الرظبية للجمارؾ ومطبوعات أخرى تتعلق دبختلف النشاطات اعبمركية

 معلومات متاحة لدى المتعاملين -
شخاص اؼبتعاملُت مع إدارة اعبمارؾ أثناء فبارسة ىذه األخَتة ديكن استقاء اؼبعلومات من األ 

طرؼ األعواف اؼبؤىلُت لذلك ووفق  وحق ظباع األشخاص من االطبلعحق للسلطات اؼبوكلة ؽبا من 
 الشروط القانونية اليت بيناىا وأشرنا إليها سلفا.

كما أف اؼبشرع حث على ضرورة إشراؾ اجملتمع اؼبدين يف عملية مكافحة التهريب والوقاية منو ال 
، 4وشبكات توزيع وبيع البضائع اؼبهربةسيما عن طريق إببلغ السلطات العمومية عن أفعاؿ التهريب 

ومن أجل ربفيز اؼبتعاملُت على اإلدالء باؼبعلومات عن جرائم التهريب نص على زبفض العقوبة اليت 
ىذه اعبرائم أو اؼبشاركوف فيها حىت بعد ربريك الدعوى العمومية إذا ساعد  مرتكبويتعرض ؽبا 

. 5اؼبسامهُت يف ارتكاهبا أو اؼبستفيدين منهاالسلطات يف القبض على شخص أو أكثر من األشخاص 

                                                 
 اؼبركز الوطٍت لئلعبلـ اآلرل واإلحصائيات يقـو ب: 1

 إدارة قاعدة اؼبعطيات وتقنُت اإلجراءات وتطويرىا، -

 صيانة أجهزة اإلعبلـ اآلرل، -

 إعداد اإلحصائيات اؼبتعلقة بالتجارة اػبارجية. -
 .:;4أنظر، ابرامهي عمر، اؼبرجع السابق، ص. 2
 .769أنظر، زايد مراد، اؼبرجع السابق، ص. 3
 ، اؼبتعلق دبكافحة التهريب.09 – 08من االمر،  07أنظر، اؼبادة  4
 تعلق دبكافحة التهريب.، اؼب09 – 08من األمر  ;5أنظر، اؼبادة  5
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أما إذا أعلم الشخص السلطات العمومية هبذه اعبرائم قبل ارتكاهبا أو ؿباولة ارتكاهبا فإنو يعفى من 
 .1اؼبتابعة كليا

 الهيئات المعنية بتقديم المساعدة إلدارة الجمارك -
إلدارات األخرى، وبالتارل يف شرع إلدارة اعبمارؾ حبق اغبصوؿ على اؼبساعدة من ااعًتؼ اؼب

من قانوف  584/06يف مكافحة جرائم التهريب، دبوجب اؼبادة  يدىاتفحصوؽبا على اؼبعلومات اليت 
ولذا الغرض ينبغي على السلطات اؼبدنية والعسكرية أف سبد يد اؼبساعدة إذل أعواف اعبمارؾ :" اعبمارؾ

 .( وحراستو وإحضاره أماـ وكيل اعبمهورية..."عند أوؿ طلب، وخاصة لتوقيف اؼبخالف )أو اؼبخالفُت
ولقد أبرمت إدارة اعبمارؾ من أجل ربقيق ىذا اؽبدؼ عددا من اتفاقيات التعاوف مع عدة مصاحل 

كالدفاع الوطٍت، األمن،  ، ومنها األمنيػة2مصاحل التشغيل، العدؿ كاؼبصاحل اعببائية، اغبكوميةمنها 
إذل ما لدى تلك األجهزة من معلومات الستغبلؽبا أو إذل أرشيفها  رجوعوالدرؾ الوطٍت، إذ ديكن ال

 .3وما لديها يف ؿبفوظاهتا من تقارير وؿباضر ومستندات أخرى
أف الواقع  غَتسبثل ىذه السلطات مصادر ىامة للمعلومات نظرا لطابع الوظائف اؼبسندة إليها،  

التحري غَت فعالة.  ذبعل من عمليات تلفة،صاحل العتبارات ـبؼبيُبُت عن نقص يف التنسيق بُت ىذه ا
باألحرى ال يتجسد إال يف حالة  يرقى إذل اؼبستوى اؼبطلوب، أو فالتعاوف يف ؾباؿ تبادؿ اؼبعلومات ال

ضبط حالة هتريب أو غش صبركي من طرؼ الدرؾ الوطٍت أو األمن الوطٍت، فيحرر وفق ذلك ؿبضر 
وقائع، ويبلغ إذل وكيل اعبمهورية الذي يقـو بدوره بإببلغ أورل يبُت اؼبعلومات والبيانات اػباصة بال

أما فيما خيص ذبارة اؼبخدرات  .إدارة اعبمارؾ اليت ؽبا األىلية يف متابعة القضية على مستوى العدالة

                                                 
 ، اؼبتعلق دبكافحة التهريب. 09 - 08من األمر  :5أنظر، اؼبادة  1
من قانوف اعبمارؾ:" تطلع اعبهة القضائية إدارة اعبمارؾ بكل اؼبعلومات اليت ربصلت عليها، واليت من شأهنا أف ربصل على افًتاض  590اؼبادة  2

اؽبدؼ منها أو نتيجتها ارتكاب ـبالفة صبركية، سواء تعلق االمر بدعوى مدنية أو ذبارية، أو بتحقيق حىت ولو ية ؿباولة، يكوف أوجود ـبالفة صبركية أو 
 انتهى بعدـ وجود وجو إلقامة الدعوى".

 .>4أنظر، عادؿ أضبد اؼبشموشي، اؼبرجع السابق، ص. 3
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فإهنا تتميز بعمل كل جانب على حدى وال توجد قنوات لتبادؿ اؼبعلومات بُت األطراؼ إال يف حالة 
 .1إما على مستوى الطرقات أو التفتيش اؼبنزرلالتفتيش اؼبشًتؾ، 

 المصادر التجارية -
رغم الطابع التجاري الذي تتميز بو إال أنو من اؼبمكن أف تكوف مصدرا ؼبعلومات قيمة حوؿ 
الغش، التهريب واؼبهربُت. وتتعدد ىذه اؼبصادر بُت اعبرائد وما تتيحو من معلومات باألخص تلك 

كذلك ديكن اعتبار البنوؾ والشركات اؼبصرفية مصادر  .الصحفيةاليت تنتج عن التحقيقات 
على قيود ىذه الشركات معرفة النشاطات اؼبالية اليت يقـو  االطبلعإذ ديكن من خبلؿ لبلستعبلمات 

، وكذا اؼبنظمات اؼبهنية اليت تسمح 2هبا اؼبشتو بو، وحركة أموالو والتحويبلت اليت جيريها أو يتلقاىا
 3(…)هتريب، تزوير. ات عن أعماؿ اؼبؤسسات اليت تعمل يف منافسة غَت شرعيةباستقاء معلوم

 المصادر الدولية - ب

إف عمليات الغش وخاصة التهريب يف أغلبيتها تكوف عمليات عابرة للدوؿ، لذا فإف مكافحة 
اعبزائري ىذه الظاىرة تتطلب تعاونا كبَتا بُت الدوؿ ولقد مت تكريس ىذا التعاوف يف القانوف اعبمركي 

 :"قانوف اعبمارؾ اليت تنص على أنو  من 5/;58واؼبادة  4;7من خبلؿ الفقرة اػبامسة من اؼبادة 
ديكن أف تستعمل كذلك بصفة صحيحة اؼبعلومات والشهادات واحملاضر وغَتىا من الوثائق اليت 

 تسلمها أو تضعها البلداف األجنبية كوسائل إثبات".
، وىي (OMD)اؼبستوى، عن طريق اؼبنظمة العاؼبية للجمارؾ  ويتم تبادؿ اؼبعلومات على ىذا

يف بروكسل باسم ؾبلس التعاوف اعبمركي ويف عاـ  85>4منظمة حكومية مستقلة أنشأت عاـ 

                                                 
قمع اعبردية اعبمركية، مذكرة هناية الًتبص، اؼبدرسة الوطنية للجمارؾ، أنظر، أنظر، جنفي عبد القادر، التعاوف بُت اعبمارؾ واألسبلؾ األخرى يف  1

 .:9، ص.5047 - 5046وىراف، سنة 
 .50أنظر، عادؿ أضبد اؼبشموشي، اؼبرجع السابق، ص. 2
 .79أنظر، طا مراد، اؼبرجع السابق، ص. 3
طات اؼبؤىلة يف البلداف االجنبية بكل اؼبعلومات والشهادات واحملاضر " يرخص إلدارة اعبمارؾ، شريطة اؼبعاملة باؼبثل أف تزود السل08/;7اؼبادة  4

 وغَتىا من الوثائق اليت من شأهنا أف تثبت خرؽ القوانُت واألنظمة اؼبطبقة عند دخوؿ إقليمها أو اػبروج منو".
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إدارة  >49اعبديد باسم منظمة اعبمارؾ العلمية واليت تضم يف عضويتها  االسممت تبٍت  7>>4
 .1صبركية

ورا ال يستهاف بو على اؼبستوى الدورل من خبلؿ عضويتها يف ىذه تلعب إدارة اعبمارؾ اعبزائرية د
الثنائية يف ؾباؿ مكافحة الغش مع إدارات اعبمارؾ األجنبية  االتفاقياتاؼبنظمة، وإمضائها لعدد من 

مكنها من التعاوف مع اإلدارات األخرى من ربقيق نتائج إجيابية يف ؾباؿ ردع أشكاؿ  الشيء الذي
مناىج وأساليب ارتكاب الغش وكذلك يف ربسُت اؼبردود  حوؿالغش واغبصوؿ على معلومات، 

  .2اعببائي

يف إطار التعاوف اإلداري اؼبتبادؿ، فعن طريق كما تلعب إدارة اعبمارؾ اعبزائرية دورا ىاما 
تفاقيات الثنائية ذات الصلة ديكن اعبهات اؼبؤىلة تبليغ الدوؿ اؼبعنية، تلقائيا أو بناء على طلبها، اال

باؼبعلومات اؼبتعلقة بالنشاطات اؼبدبرة أو اعبارية أو اؼبنجزة واليت تشكل قرينة مقبولة ربمل على 
 . 3االعتقاد بارتكاب أو احتماؿ ارتكاب جردية هتريب يف إقليم الطرؼ اؼبعٍت

كما ديكن اغبصوؿ على اؼبعلومات من قبل السفارات الوطنية يف اػبارج، وذلك من خبلؿ 
 االطبلعالعودة إذل قيود ىذه اؼبؤسسات ؼبعرفة الوثائق اليت يستعملها أو يربزىا اؼبشتبو بو، كما ديكن 

فيها أو تلك ارل  على حركة دخولو أو مغادرتو لدولة ما، ومدى مشروعية إقامتو يف الدولة اليت يتواجد
 .4أقاـ فيها سابقا

 ثانيا: االنتقاء وإجراء التحقيقات
يسمح أسلوب االنتقاء بتحديد الوضعيات اليت تشكل خطرا ؿبتمبل، أي اليت ديكن أف تنطوي 

تعتمد على دراسة وربليل معلومات ىذه التقنية أكثر من غَتىا على عمليات هتريب؛ وبعدما كانت 

                                                 
 .06/5048/ 04، تاريخ االطبلع www.marefa.orgأنظر، منظمة اعبمارؾ العاؼبية، موقع اؼبعرفة اإللكًتوين،  1
 .794 - 790أنظر، زايد مراد، اؼبرجع السابق، ص. 2
 اؼبتعلق دبكافحة التهريب. 09 – 08من األمر  ;6أنظر، اؼبادة  3
 .50أنظر، عادؿ أضبد اؼبشموشي، اؼبرجع السابق، ص. 4

http://www.marefa.org/
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حجم وطبيعة حركة األشخاص والبضائع من وإذل اػبارج، اؼبعلومات  مسبقة تتمثل أساسا يف
 .1واؼببلحظات اؼبتعلقة بطبوغرافية اؼبنطقة، دراسة وربليل قضايا التهريب اؼبعاينة

ة واألمنية الصعبة يفكثرة اؼببادالت التجارية مع اػبارج، وشساعة اؼبساحة واػبصائص الطبيع
عبمارؾ وفرض رقابتها على كل مناطق اختصاصها وكل لبعض اؼبناطق، جيعل من عمل مصاحل ا

التدفقات أمرا صعبا إف دل نقل مستحيبل يف أغلب األحياف. وبالتارل فإنو عليها انتقاء بعضا من ىذه 
اؼبناطق لتشديد الرقابة عليها، مع العلم أف عملية االنتقاء ال تكوف بصفة عشوائية بل تتم وفق دراسة 

ستعبلمات اؼبتحصلة أي أهنا تقـو بتحليل ىذه االستعبلمات ومقارنتها وربليل عميق ؼبختلف اال
 . 2باستعبلمات أخرى

أصبح ىذا األسلوب يعتمد اليـو على التقنيات اغبديثة لئلعبلـ واالتصاؿ، عن طريق استغبلؿ 
 ية، انطبلقا منببرامج تسمح بتحديد األشخاص أو البضائع اليت حيتمل أهنا تنطوي على عمليات هتري

اؼبعلومات اؼبتوفرة لدى النظاـ والقائمة على دراسات مسبقة مع االعتماد على طرؽ االحتماؿ 
الرياضي؛ ىذه التقنية تستعمل كثَتا يف مراقبة البضائع اؼبستوردة أو اؼبعدة للتصدير وكذا مراقبة 

اؼبيدانية مهمة  اؼبسافرين، كما ديكن استعماؽبا أيضا يف مكافحة التهريب، لكن تبقى اػبربة واؼبعرفة
جدا بالنسبة لتقنية االنتقاء عندما يتعلق األمر دبعاينة جرائم هتريب على إثر اؼبراقبة اؼبيدانية ) دوريات، 

 .3حواجز صبركية...(
 المطلب الثاني

 التحري عن جرائم التهريب بالطرق القانونية األخرى 
إجرائي اغبجز والتحقيق تتوقف إجراءات البحث والتحري عن جرائم التهريب على  ال

اعبمركيُت، حسب ما عرّبنا عنو يف اؼبطلب السابق بالتحريات اعبمركية، فاؼبشرع دل حيصر البحث يف 
 ىذين اإلجراءين فقط، بل جعل يف األمر سعة ليشمل إثبات ىذه اعبرائم جبميع الطرؽ القانونية.

                                                 
 .558، ص.السابق...، اؼبرجع أنظر، بوطالب برامهي، مقاربة اقتصادية 1
 .64أنظر، قبيلي ؿبمد، اؼبرجع السابق، ص. 2
 .558أنظر، بوطالب برامهي، مقاربة اقتصادية...، اؼبرجع السابق، ص. 3



 الفصل األول: البحث والتحري عن جرائم التهرية                                               الباب األول 

 

<6 
 

دبا فيها جرائم التهريب بكافة الطرؽ  من قانوف اعبمارؾ ذبيز إثبات اعبرائم اعبمركية ;58فاؼبادة 
القانونية، وما ذلك إال رجوع للقواعد العامة يف اإلثبات يف اؼبواد اعبزائية بصفة عامة واؼبكرسة على 

 .1من قانوف اإلجراءات اعبزائية 545وجو اػبصوص دبوجب اؼبادة 
طة القضائية اليت ديارسها بالرجوع ؽباتو القواعد قبد أف أىم ىذه الوسائل تتمثل يف ربقيقات الشر 

اإلضافة ، ب)الفرع األول( ضباط الشرطة القضائية سواء يف اغباالت العادية أو يف اغباالت االستثنائية
اؼبتعلق دبكافحة التهريب ظبحت بإمكانية  09 – 08من االمر  66ذلك قبد أف اؼبادة إذل 

، فبا يوضح الفرع الثاني() اعبزائيةاستخداـ أساليب التحري اػباصة الواردة يف قانوف اإلجراءات 
قل اغبد من انتشاره مدى سعي اؼبشرع اعبزائري إذل القضاء على ىذا النوع من اعبرائم، أو على األ

 .2بكل الطرؽ القانونية اؼبتاحة
 الفرع األول

 تحقيقات الشرطة القضائية 
تعلقة باعبردية اؼبرتكبة اليت ربقيق الشرطة القضائية أو التحقيق االبتدائي، ىي ؾبموعة التحريات اؼب

تتضمن معاينة اعبردية وصبع األدلة عنها، وعن واليت يتم ازباذىا من طرؼ الشرطة القضائية ، 
 مرتكبيها.

يتم التمييز عادة بُت التحقيقات يف اغباالت العادية والتحقيقات يف اغباالت االستثنائية التلبس 
يف حاالت عادية، وفق أحكاـ قانوف اإلجراءات اعبزائية  والتحقيق االبتدائي، فاألوذل يتم إجراءىا

 مقارنة بتلك األخرى اليت ال يتم اللجوء إليها إال يف حاالت استثنائية.  اً وىي أقل قسر 
  

                                                 
 .5>ص.اؼبرجع السابق، أنظر، سعادنة العيد،  1
 .;:ص. ، اؼبرجع السابق،أنظر، مفتاح العيد 2
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 إجراءات التحقيق األولي في الحاالت العادية أوال:
 ةاغبقيقي ااهتاختصاصتعترب من واليت من بُت األعماؿ العادية اليت تقـو هبا الضبطية القضائية 

تلقي الببلغات، صبع االستدالالت، توقيف  من قانوف اإلجراءات اعبزائية ;4و :4دبوجب اؼبادتُت 
 .الشخص اؼبشتبو فيو، وأخَتا ربرير احملاضر

 تلقي البالغات -1

الببلغ تصرؼ يتوجو دبقتضاه القائم بو أماـ العدالة بتصريح عن وجود جردية نص عليها قانوف 
  العقوبات

ُ
 .1غ ضده أو مت ضد ؾبهوؿبلّ سواء مت ذكر اؼب
على أنو: عبارة عن تصرؼ يقـو دبقتضاه أي شخص بإعبلـ تلقي الببلغات كما ديكن تعريف 

 .2السلطات بنبأ ارتكاب جردية
فاإلببلغ عن اعبرائم جائز لكل من علم هبا ولو دل يكن مضرورا منها أو ذا مصلحة فيها، وذلك 

سأؿ من قاـ بو إال إذا تعمد الكذب فيو و توافرت يف شأنو استتباب األمن، وال يُ ؼبعاونة الدولة يف 
. وإذا قّدـ البػبلغ إذل ضابط الشرطة القضائية، تعُت عليو قبولو سواء كانت اعبردية 3الوشاية الكاذبة

نح اليت خطَتة أو بسيطة، وعليو بعد ذلك أف يبادر بغَت سبهل بإخطار وكيل اعبمهورية باعبنايات واعب
 .4تصل إذل علمو

وعموما فإف اؼبشرع اعبزائري أعطى للببلغ أمهية لكونو يساعد على كشف اعبردية، ويسعى إذل 
ربفيز تقدمي الببلغ ترىيبا وترغيبا من خبلؿ معاقبة الشخص الذي دل يقم بالتبليغ عن اعبرائم اؼبتعلقة 

من قانوف العقوبات اليت جاء فيها:" فيما  4;4باعبنايات واعبنح ضد السبلمة العمومية، بنص اؼبادة 

                                                 
1 CF. M.F Duverger, Manuel des juges d' instruction, 3 

éme
 édition, tome 2, 1862, p.01. 

دمات مقتبس عن ظبايت الطيب، ضباية حقوؽ ضحية اعبردية خبلؿ الدعوى اعبزائية يف التشريع اعبزائري، الطبعة األوذل، مؤسسة البديع للنشر واػب  
 .448، ص.;500اإلعبلمية، اعبزائر، سنة 

2 CF. Levasseur et autres,  procédure pénale 16 
éme

  édition, Dalloz, Paris, 1996, p.311. 
ر والتوزيع، أنظر، سليماف عبد اؼبنعم، أصوؿ اإلجراءات اعبنائية يف التشريع و الفقو والقضاء، الطبعة الثانية، اؼبوسوعة اعبامعية للدراسات والنش 3

 .;77، ص.>>>4بَتوت، سنة 
 .>8ؿبمد حزيط، اؼبرجع السابق، صأنظر،  4
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يعاقب باغببس من سنة إذل طبس سنوات  4>عدا اغبالة اؼبنصوص عليها يف الفقرة األوذل من اؼبادة 
دج أو بإحدى ىاتُت العقوبتُت كل من يعلم بالشروع يف جناية أو 40000إذل  4000وبغرامة من 

 بوقوعها فعبل ودل خيرب السلطات فورا".
جهة ومن جهة أخرى، فإف اؼبشرع يكافك اؼببلغ عن اعبردية وذلك بإعفائو من العقاب ىذا من 

وبالتارل ينشك اؼبشرع ؾبموعة من الوسائل اليت تكشف عن  .حبيث جيعلو يستفيد من األعذار اؼبعفية
اؼبتعلق دبكافحة التهريب  09 - 08من األمر  ;5اعبردية، وىو التوجو الذي سلكو يف نص اؼبادة 

نص ىذا األمر على عذر خاص يستفيد منو اعباين مرتكب جرائم التهريب أو اؼبشارؾ يف  فقد
ارتكاهبا، فتخفض عقوبة اغببس يف حقو إذل النصف وذلك إذا ساعد السلطات يف القبض على 

منها بشكل من األشكاؿ ولو بعد ربريك الدعوى  وايف ارتكاب اعبردية أو استفاد واشخص فبن سامه
 العمومية.

خبلفا ؼبا ىو عليو اغباؿ يف الكثَت من اعبرائم اليت يشًتط فيها اؼبشرع لبلستفادة من عذر ف
الذكر، ديّكن من االستفادة من  فةالسال ;5، فإف اؼبشرع يف اؼبادة 1التبليغ أف يتم قبػل بدأ اؼبتابعػات

شرع وآلية من ىذا العذر حىت بعد ربريك الدعوى العمومية، ولعل ىذه سياسة مقصودة من لدف اؼب
اآلليات اليت يلجأ إليها من أجل تشجيع اؼبهربُت على التوبة، ومكافحة ىذه اعبردية اليت تفتك بأمن 

 وصحة واقتصاد اجملتمع.
من األمر اؼبتعلق دبكافحة التهريب نصت على إمكانية إعفاء  :5بل أكثر من ذلك فإف اؼبادة 

قبل ارتكاهبا أو ؿباولة ارتكاهبا من اؼبتابعة.  كل من أعلم السلطات العمومية عن جرائم التهريب
 من قانوف العقوبات اليت ذبيز إعفاء اؼبتهم من العقوبة مع قياـ اعبردية. 85تطبيقا لنص اؼبادة 

فنظرًا العتبارات وثيقة الصلة بالسياسة اعبنائية وباؼبنفعة اليت تعود على اجملتمع يعفى اعباين من 
ػبدمة اليت قدمها للمجتمع بأف بلغ السلطات عن ا نظَتأه؛ وإمنا العقاب، ليس بسبب انعداـ خط

جردية التهريب اؼبزمع ارتكاهبا، فرأى اؼبشرع ضرورة مكافأة اؼببلغ عن ىذا النوع من اعبرائم واليت تتميز 
                                                 

 من قانوف العقوبات. 05و 04/ 5>أنظر، اؼبادة   1
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بطابع خاص يقتضي تكثيف وتكاتف اعبهود من أجل مكافحتها خصوصًا من األشخاص الذين  
 لبلستفادة منهم.  -كم معرفتهم بطرقها وأساليبهاحب -كاف ؽبم ضلوع فيها 

 جمع االستدالالت  -2

ؤلدلة األوذل كاؼبعاينة وتلقي التصرحيات إلثبات لىذه اؼبرحلة بعد تلقي الببلغات دبثابة صبع  أيتت
من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائري، إذل أنو يتعُت  5/;4اآلثار اؼبادية للجردية وقد أشارت اؼبادة 

علػى ضػابط الشػرطة القضػائية أف يػرسل جبميػع اؼبستندات والوثائق اؼبتعلقػة باعبردية وكذلك األشياء 
نفهم من ىذه اؼبادة أف اؼبقصود جبمع االستدالالت تلك اإلجراءات  .اؼبضبوطة إذل وكيل اعبمهورية

ؼبعرفة الفاعل وكذا واإليضاحات والوسائل اليت استعملت يف اعبردية وفحصت بدقة مثل ترؾ أدوات 
ظباع الشهػود واغبجػز وحفظ ىػذه الوسائل، ويتم ضبط األدلة واؼبستندات ووصفها وإحالتها مع 

 .1احملاضر األولية بدوف سبهل إذل وكيل اعبمهورية
التحريات اؼبشرع اعبزائري دبوجب التعديل  تدالالت يف إطار مباشرةىذا ومن أجل صبع االس

ت اعبزائية ضباط الشرطة القضائية من توجيو نداء للجمهور قصد تلقي اعبديد لقانوف اإلجراءا
 .2معلومات أو شهادات من شأهنا مساعدهتم يف التحريات اعبارية

 توقيف الشخص المشتبو فيو -3

لشرطة أو الػدرؾ، خبلؿ مدة ل امقر ما يكوف يقصد بو وضع الشخص يف مكاف ما عادة  
ذلك ضرورة صبع االستدالالت وقد أجازه القانوف لضباط ساعة إذا اقتضت  ;7ؿبدودة ال تتجاوز 

لكن  ، 3مطلقا من قانوف اإلجراءات اعبزائية 98الشرطة القضائية دبقتضى الفقرة األوذل نص اؼبادة 
، اؼبتضمن تعديل قانوف اإلجراءات اعبزائية، 05 – 48التعديل اعبديد ؽبذه اؼبادة دبوجب األمر 

الشتباه يف ارتكاب اعبناية أو اعبنحة ذات العقوبة السالبة للحرية، اشًتط وجود دالئل ربمل على ا
                                                 

 .405 - 404فضيل العيش، اؼبرجع السابق، ص. أنظر، 1
2

 ، اؼبعدؿ و اؼبتمم لقانوف اإلجراءات اعبزائية.05 – 48واليت أضيفت دبوجب األمر  :4من اؼبادة  08أنظر، الفقرة  

، ص. >>>4، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، اعبزائر، سنة 5الشلقاين، مبادئ اإلجراءات اعبزائية يف التشريع اعبزائري، اعبزء  أضبد شوقي أنظر،  3
4:6. 
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وبعد أف يقـو وكيل اعبمهورية باستجواب الشخص اؼبقدـ إليو، جيػوز وبإذف كتػايب أف ديػدد حجػزه إذل 
 .1ساعة أخرى بعد فحص ملف التحقيق ;7مػدة ال تتجاوز 

غَت  2ن االتصاؿ فورًا ومباشرة بعائلتو،كل الوسائل اليت سبكنو ممن  الشخص اؼبوقوؼ ويستفيد 
أف األشخاص الذين ال توجد أية دالئل ذبعل ارتكاهبم أو ؿبػاولة ارتكاهبم اعبردية مرجحا، فبل جيوز 

، وأف ىذه اؼبدة ديكن سبديدىا بإذف مكتوب من كيل 3توقيفهم سوى اؼبدة البلزمة ألخذ أقواؽبم
لتهريب باعتبارىا من اعبرائم اؼبنظمة عرب اغبدود مرات يف جرائم ا 6اعبمهورية اؼبختص ثبلث 

وجيوز بصفة استثنائية منح ذلك اإلذف بقرار مسبب دوف تقدمي الشخص إذل النيابة حسب  4الوطنية
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائري. 98نص اؼبادة 

 تحرير المحاضر  -4
ػاضر بكػل ما يقـو بو من أوجب القانوف على ضابط الشرطة القضائية، أف يبادر بتحرير ؿب

  .5إجراءات االستدالالت

ويشتمل احملضر أساسا التاريخ واألطراؼ والوقائع، ودل حيدد القانوف شكل معُت حملضر صبع 
كل ما ضمن  االستدالالت والتحريات الذي حيرره ضابط الشرطة القضائية، إال أنو من البديهي أف يت

من  امكاف وقوع الفعل، وقد يكوف احملضر ؿبرر إذل قاـ بو من ربريات وإثبات للوقائع واالنتقاؿ 
 6الضابط نفسو أو عن طريق عوف يعمل ربػت إشرافو

                                                 
 لنشرأضبد لعور، نبيل صقر، موسوعة الفكر القانوين، قانوف اإلجراءات اعبزائية نًصا وتطبيًقا، حسب آخر تعديل، دار ىومة، اؽبدى للطباعة وا أنظر، 1

 .77، ص.:500والتوزيع، دوف طبعة، سنة 
2

الديواف الوطٍت لؤلشغاؿ ، 4جيبلرل بغدادي، التحقيق دراسة مقارنة نظرية وتطبيقية، الطبعة ، من قانوف اإلجراءات اعبزائية 4مكرر  84أنظر، اؼبادة  
 .58، ص.>>>4سنة )د. ب. ف(، الًتبوية، 

 .قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائريمن  4 – 98اؼبادة الفقرة الثانية من  أنظر، 3
مرات إذا تعلق األمر جبرائم موصوفة  8مرتُت إذا تعلق األمر جبرائم االعتداء على أمن الدولة وجرائم تبيض األمواؿ، ونشَت إذل أنو سبدد ىذه اؼبدة   4

اؼبتعلق بالوقاية من  ;07/4مػن القػانوف رقػم  :6حكاـ اؼبادة  بأعماؿ إرىابية، أو زبريبية، أما يف جرائم اؼبخدرات واؼبؤثرات العقلية فإنو دبوجب أ
مػرات من قبل وكيل اعبمهورية؛ أي ديكػن أف تصػل إذل  6اؼبخدرات واؼبؤثرات العقلية، فقد أصبحت أجاؿ توقيف الشخص اؼبشتبو فيو ديكن سبديدىا 

 أياـ. ;
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية. ;4اؼبادة  ،4:9اؼبرجع السابق، ص.، 5اإلجراءات ...، اعبزء  مبادئأضبد شوقي الشلقاين،  أنظر، 5
 .405أنظر، فضيل العيش، اؼبرجع السابق، ص. 6
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مصحوبة بنسػخ ىذه احملاضر  ؿوكيل اعبمهورية اؼبختص فورًا بػأصو  أف يوايفجب القانوف و كما أ
 . 1ؼبضبوطة وصبيع اؼبستندات والوثائق اؼبتعلقة هبامطػابقة لؤلصػل وجبميع األشياء ا

من  ;58ولعل ىذا احملضر ىو أحد الطرؽ اؼبعتربة إلثبات جرائم التهريب حسبما أجازتو اؼبادة 
قانوف اعبمارؾ، وإف كاف ال يرقى إذل درجة حجية بعض احملاضر اليت ربرر وفق قواعد التشريع 

 . 2راستنا لوسائل إثبات جرائم التهريباعبمركي، حسب ما سنتوذل تفصيلو عند د
 إجراءات التحقيق في الحاالت االستثنائية ) حالة التلبس( ثانيا:

أعطى اؼبشرع اختصاصات واسعة يف حالة اعبردية اؼبتلبس هبا ألهنا تقتضي وجوب السرعة يف 
 .3اعبرديةازباذ اإلجراءات قبل ضياع الدليل واآلثار اليت تؤدي إذل الكشف عن مرتكا 

، وأمهها جرائم التهريب فإنو ديكن لضباط 4وباعتبار ؾبمل اعبرائم اعبمركية جرائم متلبس هبا
الشرطة القضائية معاينة ىذه اعبرائم وفق إجراءات اعبناية أو اعبنحة اؼبتلبس هبا يف حاؿ توافر 

 شروطها.
ري تعريفا، وإمنا اكتفى حبصر ولئلحاطة دبعٌت اعبردية اؼبتلبس هبا اليت دل يعطها اؼبشرع اعبزائ

من قانوف اإلجراءات اعبزائية، نقوؿ أهنا مشاىدة اعبردية أثناء ارتكاهبا  74حاالهتا وصورىا يف اؼبادة 
بعد وقوعها  أو بعدىا بوقت قصَت، كمػا تعٍت مشػاىدة اجملػـر متلبسا باعبرديػة أو مشاىدة آثارىا

مح لضباط الشرطة القضائية بازباذ إجراءات سريعة مباشرة الحتماؿ مساعدة الشخص فيها، فبا يس
 .5قبل ضياع آثار اعبردية

فالتلبس ىو اؼبعاصرة أو اؼبقاربة بُت غبظيت ارتكاب اعبردية واكتشافها، أي تقارب غبظة ارتكاب 
من  74اعبردية وغبظة اكتشافها باؼبشاىدة، وقد حدد اؼبشرع واقعة التلبس ربديدا دقيقا يف اؼبادة 

                                                 
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائري. ;4اؼبػادة أنظر،  1
 .البحثمن وما يليها  484أنظر، الصفحة  2
 .69ص. أنظر، ؿبمد حزيط، اؼبرجع السابق، 3
 .;46أنظر، أحسن بوسقيعة، اؼبنازعات اعبمركية...، اؼبرجع السابق، ص. 4
 .97ص. ،5044الضبطية القضائية يف القانوف اعبزائري، الطبعة الثانية، دار ىومو، اعبزائر، سنة  نصر الدين ىنوين، دارين يقدح، أنظر، 5
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، 1ت صورة من صورهحدد اإلجراءات اليت ديكن اؼببادرة هبا مىت توافر  كماقانوف اإلجراءات اعبزائية،  
حالة القبض على اؼبتهم وىو يف حالة القياـ بتنفيذ الواقعة اإلجرامية، أو إثر تنفيذىا بوقت  مثل

قصَت، سواء من قبل الشرطة القضائية أثناء قيامهم دبهاـ وظائفهم أو من قبل أحد أو بعض عامة 
 .2الناس

يف مسرح اعبردية من طرؼ ضباط  أما من الناحية العملية فالتلبس ىو مبلحقة اؼبتهم وقبضو
نقل اؼبتهم إذل النيابة العامة اليت ؽبا سلطة التقرير إما إيداعو  يتمالشرطة القضائية أو من الغَت، حبيث 

اغببس اؼبؤقت ومن مث ربدد لو جلسة احملاكمة أو إطبلؽ سراحو أو تكليفو باغبضور اؼبباشر، فإذا 
  .3يف حالة تلبس اختارت اغببس اؼبؤقت فهنا يعترب اؼبتهم

ويباشر ضابط الشرطة القضائية ؾبموعة من األعماؿ إذا تعلق األمر حبالة من حاالت التلبس 
من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائري، زبتلف من حيث طبيعتها ودرجة  74الواردة يف اؼبادة 

 خطورهتا منها ما ىو وجويب ومنها ما ىو جوازي.
 اإلجراءات الوجوبية -1

اإلجراءات اليت يقـو هبا عناصر الضبطية القضائية ضمن اختصاصهم العادي عند قياـ ىي تلك 
 التلبس جبردية تتمثل فيما يلي:

جيب على ضابط الشرطة القضائية اؼببلغ جبناية أو جنحة متلبس هبا أف خيطر وكيل اعبمهورية  -
عاؼبها من الضياع، وبالرجوع للمادة ، مث ينتقل إذل معاينتها واحملافظة على م4علم رؤساءه فورًا بذلكويُ 

                                                 
 .557أنظر، عبد اهلل أوىايبية، اؼبرجع السابق، ص. 1
 .97، ص.5009أنظر، عبد العزيز سعد، إجراءات فبارسة الدعوى اعبزائية ذات العقوبة اعبنحية، الطبعة األوذل، دار ىومة، اعبزائر،  2
 .>54أنظر، ظبايت الطيب، اؼبرجع السابق، ص. 3
أضبد غاي، الوجيز يف تنظيم ومهاـ الشرطة القضائية، دار ىومة للطباعة والنشر والتوزيع،  ،من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائري 75اؼبادة  أنظر، 4

 .69، ص.5009الطبعة الثانية، سنة 
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من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائري قبد بأهنا حرمت األفعاؿ اؽبادفة لطمس أثػار اعبػردية أو  76
 .1السػاعية إلخفائهػا أو تغيَتىا وعاقبت على ذلك

لذلك باألشخاص اؼبؤىلُت  االستعانةط الشرطة القضائية، إجراء اؼبعاينات وؽبم ايقع على ضب -
  2بعد أدائهم اليمُت القانونية.

يقع على الضباط ضبط ما جيدونو مكاف وقوع اعبردية وحفظ األشياء يف أكياس وخيتموف  -
 عليها ويسجلوف كل اؼببلحظات حوؿ ذلك.

ظباع أقواؿ اغباضرين وقػت ارتكػاب اعبػردية ، فيسمع لكل من ديكن اغبصوؿ منو على ما يفيد  -
 ليفهم اليمػُت أو إجبارىم على الكبلـ. موضوع البحث، لكػن ال جيػوز للضػابط رب التحقيق يف اعبردية

 ترفع يد ضابط الشرطة القضائية عن التحقيق بوصوؿ وكيل اعبمهورية ؼبكاف اغبادث. -

 جيب على الضابط ربرير ؿبضر التحقيق يف اغباؿ، يتضمن ما قاموا بو من إجراءات. -
 اإلجراءات الجوازية -2

ىي إجراءات خوؽبا القانوف لضباط الشرطة القضائية على سبيل اعبواز، فمنها ما يدخل ضمن 
قاؼ، ضبط اؼبشتبو فيو يستوتتجلى يف اال االستثناءوظائفهم العادية ومنها ما يقوموف بو على سبيل 

 واقتياده ألقرب مركز شرطة قضائية، األمر بعدـ اؼببارحة، التوقيف للنظػر القبض التفتيش.
 قافيستاال - أ

ىو إجراء بوليسي، مقرر لرجاؿ السلطة العامة بوجو عاـ ومن باب أورل لعناصر الضبطية  
القضائية الغرض منو التحقق من ىوية اؼبستوقف الذي ثارت حولو الشكوؾ وىذا اإلجراء ليس فيو 

 مساس حبرية األفراد، ألنو يكشف عن اغبقيقة.

  

                                                 
 . >9نصر الدين ىنوين، دارين يقدح، اؼبرجع السابق، ص.أنظر،  1
لذين يستعيدىم ؽبذا اإلجراء أف حيلفوا اليمُت كتابة على إبداء من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائري: "... وعلى ىؤالء األشخاص ا >7اؼبادة أنظر،  2

 رأيهم دبا ديليو عليهم الشرؼ والضمَت".
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قاؼ بنصوص صرحية وواضحة إال أنو بالرجوع لقانوف يستلبلطرؽ قانوف اإلجراءات اعبزائية دل يت
اليت زبوؿ رجل السلطة العامة القياـ  2ىذا اإلجراء طبًقا لقواعده العامة ازباذ، قبد أنو جييز 1اعبمارؾ

ألو عن اظبو وعنوانو ووجهتو، و على كل سبالعمل الوقائي بأف يستوقف اؼبار يف الطريق العاـ، في
ف يف ؾبرى استدالالتو القضائية التعرؼ على ىويتو أو التحقق من شخصيتو شخص يطلب منو العو 

 أف ديتثل لكل ما يطلبو منو من إجراءات يف ىذا اػبصوص.
فكل من يضع نفسو موضع الشبهة والريبة جيوز ألعضاء الضبط القضائي استيقافو والسؤاؿ عن 

ستوقف إذل مركز الشرطة أو الدرؾ الوطٍت خيوؿ ىذا اإلجراء اقتياد اؼب اظبو وعنوانو ووجهتو، لكن ال
 .3إال إذا امتنع أو عجز عن إثبات ىويتو فبا يتطلب اقتياده إذل أقرب مركز للتأكد من ىويتو

 المشتبو فيو ألقرب مركز للشرطة القضائية ضبط واقتياد - ب

يقصد بضبط اؼبشتبو فيو ىو ذلك التعرض اؼبادي لشخصو بتقييد حريتو واقتياده ألقػرب   
، وقد خوؿ قػانوف اإلجراءات اعبزائية ىذا اإلجػراء لعػامة النػاس أو الضباط 4مػركز شػرطة أو درؾ وطٍت

 ، ويشًتط فيو:5الشرطة القضائية

يف جناية أو جنحة متلبس هبا وفقا للمواد  أف يكوف اؼبشتبو فيو اؼبراد ضبطو و اقتياده مسامها -
من قانوف العقوبات، وأف ال ينصرؼ  :5و 8 من قانوف اإلجراءات اعبزائية، واؼبادتُت 88و 74

 الضبط أو االقتياد لغَته من األشخاص. 

                                                 
 من قانوف اعبمارؾ. 80أنظر، اؼبادة  1
، 5007 – 5006ية عبد اهلل أوىايبية، ؿباضرات يف قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائري، كلية اغبقوؽ بن عكنوف، جامعة اعبزائر، السنة اعبامع أنظر، 2

 .:44– 449ص.
 .568أنظر، عبد اهلل أوىابية ، شرح قانوف...، اؼبرجع السابق، ص.  3
 .0:نصر الدين ىنوين و دارين يقدح، اؼبرجع السابق، ص.أنظر،  4
يها، ضبط الفاعل واقتياده إذل أقرب من قانوف اإلجراءات اعبزائية: " حيق لكل شخص يف حاالت اعبناية أو اعبنحة اؼبتلبس هبا واؼبعاقب عل 94اؼبادة  5

 ضابط للشرطة القضائية".
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ال خيوؿ القائم بالضبط واالقتياد حق تفتيش الشخص اؼبقتاد تفتيشا قانونيا، ولكن ىذا ال  -
يش الوقائي بغرض نزع السبلح الذي قد يستعمل يف اؼبقاومة واالعتداء على من يقـو دينع التفت

 بالضبط واالقتياد.

 تقدمي الفاعل الذي ضبط ألقرب مركز للشرطة أو الدرؾ الوطٍت. -

وخيتلف ضبط اؼبشتبو فيو عن االستيقاؼ بغرض ربقيق اؽبوية الذي يكفي فيو أف يضع الشخص 
هة، وال يشًتط أف تقع جردية متلبس هبا، عكس الضبط واالقتياد الذي اؼبوقوؼ نفسو موضع الشب

يكوف بشأف شخص متلبس جبردية. ىذا وجيوز لضباط الشرطة القضائية يف إطار سلطة االستيقاؼ أف 
 يقتادوا اؼبشتبو فيو الذي ديتنع عن تقدمي ىويتو أو يعجز عن ذلك.

 ألمر بعدم المبارحةا - ج

عند انتقاؽبم ؼبعاينة اعبردية منع أي شخص من مبارحة اؼبكاف الذي  حيق لضباط الشرطة القضائية
، كما خوؽبم القانوف سلطة استدعاء أي شخص 1وقعت فيو اعبردية اؼبتلبسة قبل انتهاء التحريات

 .2لسماعو إذا رأوا بأف ذلك يفيد التحقيق

اعبردية للمعاينة،  وعدـ اؼببارحة أمر يوجهو ضابط الشرطة القضائية اؼبتواجد يف مكاف ارتكاب
لشخص أو لعدة أشخاص يتواجدوف دبكاف اعبردية وعلة ىذا األمر أف مرتكب اعبردية أو من ساىم 
فيها أو من شاىدىا أو يعلم شيئا عنها قد يكوف من بينهم، كما أف الضابط يستطيع أثناء صبع 

، فهو بذلك 3االستدالالت أف يطلب من أي شخص التعرؼ على ىويتو أو التحقق من شخصيتو
 يستهدؼ التحقيق من اؽبوية، ويشًتط يف ىذا اإلجراء ما يلي:

 من قانوف اإلجراءات اعبزائية. 88و 74توفر حالة التلبس اؼبنصوص عليها يف اؼبادتُت  -

                                                 
1

 من قانوف اإلجراءات اعبزائية. 80أنظر، اؼبادة  

 .4:أنظر، نصر الدين ىنوين ودارين يقدح، اؼبرجع السابق، ص. 2 
 .4>4اؼبرجع السابق، ص.، 5مبادئ اإلجراءات...، اعبزء أنظر، أضبد شوقي الشلقاين،  3
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الغرض من ىذا اإلجراء ىو التعرؼ على ىوية الشخص، أو التحقيق من شخصيتو، أو  -
أقواؿ من يكوف قد حضر اعبردية، وصبع اؼبعلومات بشأف السماح لضابط الشرطة القضائية ظباع 

 اعبردية اؼبتلبس هبا. 

أف ال يستعمل ضباط الشرطة القضائية سلطتو إلجبار اؼبتواجدين دبكاف اعبردية بعدـ مغادرة  -
مكاف اعبردية، غَت أنو يف حالة عدـ االمتثاؿ ألمر الضابط يقـو ىذا األخَت بتحرير ؿبضر باؼبخالفة 
اؼبرتكبة وتقدديو للسلطة اؼبختصة لتوقيع اعبزاء، واؼبتمثل يف اغببس ؼبدة ال تتجاوز عشرة أياـ وغرامة 

 .1مقدرة خبمسمائة دينار
 التوقيف تحت النظر  -د

يعتػػرب ىػػذا اإلجػػراء وسػػيلة جػػرب وإكػػراه يصػػح يف البحػػث التمهيػػدي واعبػػرائم اؼبتلػػبس هبػػا واإلنابػػة 
ؼبقتضػيات  2بوليسي يهدؼ إذل تقييد حرية اؼبشتبو فيو من التنقل واغبركػةالقضائية، فهو إجراء ضبطي 

التحقيق حيتجز دبوجبو اؼبشتبو فيو يف مكاف معُت طبقا لشػكليات معينػة وؼبػدة زمنيػة ؿبػددة يف القػانوف 
 .حسب كل حالة

يعػػرؼ التوقيػػف للنظػػر بأنػػو إجػػراء بوليسػػي يػػأمر بػػو ضػػابط الشػػرطة القضػػائية بوضػػع شػػخص يريػػد 
ساعة كلما دعػت مقتضػيات التحقيػق  ;7تحفظ عليو فيوقفو يف مركز الشرطة أو الدرؾ الوطٍت ؼبدة ال

 .3لذلك
:"ازباذ تلك االحتياطات البلزمة لتقييػد حريػة اؼبقبػوض عليػو ووضػعو  أما الدكتور ؿبدة فيعرفو بأنو

عبهػات اؼبختصػػة ربػت تصػرؼ البػوليس أو الػدرؾ مػػدة زمنيػة مؤقتػة تسػتهدؼ منعػو مػػن الفػرار وسبكػُت ا
 .4من ازباذ اإلجراءات البلزمة ضده"

                                                 
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية. 80/6اؼبادة   1
 – >500أنظر، بن سليماف شريفة، آثار إجراءات التلبس باعبردية على اغبرية الشخصية، مذكرة ماجستَت، كلية اغبقوؽ جامعة اعبزائر، سنة  2

 .98، ص.5040
 .>56أنظر، عبد اهلل أوىايبية، شرح قانوف...، اؼبرجع السابق، ص. 3
، الطبعة األوذل، درار اؽبدى، اعبزائر، 5ضمانات اؼبشتبو فيو أثناء التحريات األولية، اعبزء . ؿبمد ؿبدة، 507أنظر، أضبد غاي، اؼبرجع السابق، ص.  4

 .504.ص، 5>>4 – 4>>4سنة 
وقد سبقتو ؽبذا اؼبصطلح الدساتَت  5004سنة  ;0 -04وكاف يطلق عليو يف قانوف اإلجراءات اعبزائية:"اغبجز ربت اؼبراقبة "قبل تعديل قانوف 

 .9>>4، وكذلك دستور 9:>4اعبزائرية اؼبتعاقبة سنة 
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 مشروعية التوقيف للنظر  -
ينطوي التوقيف للنظر على التعرض اػبطَت للحرية الشخصػية اؼبكفولػة دسػتوريا وىػو مػا يػدعو إذل 
وضع حػد فاصػل بػُت التوقيػف اؼبشػروع احملقػق ؼبصػلحة اعبماعػة يف إظهػار اغبقيقػة، وبػُت التوقيػف غػَت 

 ذي يعترب انتهاكا للحريات وحقوؽ األفراد ويكوف اعتداء عليها.اؼبشروع ال
 :7لذا كاف لزاما أف ينظم ىذا اإلجراء بنصوص دستورية وقانونيػة يسػتمد شػرعيتو منهػا  اؼبػادتُت 

:" إذا  4/ 84ومػػا يليهػػا مػػن قػػانوف اإلجػػراءات اعبزائيػػة. فتػػنص اؼبػػادة 84واؼبػػادة  1مػػن الدسػػتور ;7و
رأى ضابط الشرطة القضائية ؼبقتضيات التحقيق أف يوقػف للنظػر شخصػا أو أكثػر... ويقػدـ لػو تقريػرا 

 .2عن دواعي التوقيف للنظر"
ضػػػػابط الشػػػػرطة  ىػػػذا وربػػػػدد مشػػػػروعية إجػػػػراء التوقيػػػػف دبػػػػدى احػػػًتاـ القيػػػػود اؼبقػػػػررة علػػػػى سػػػػلطة

القضػػائية، وذلػػك بتحديػػد اؼبػػدة القانونيػػة ؽبػػذا اإلجػػراء وسبديػػدىا مػػع الكيفيػػة اؼبتبعػػة ألداء ىػػذا اإلجػػراء 
 وفق القانوف.

 آجال التوقيف للنظر  -
نظػػرا ؼبػػا تكتسػػيو حريػػة األشػػخاص مػػن أمهيػػة، عبػػأ اؼبشػػرع إذل تنظػػيم إجػػراء التوقيػػف للنظػػر وحػػدد 

الػػيت جيػػوز فيهػػا لضػػابط الشػػرطة القضػػائية القيػػاـ هبػػذا اإلجػػراء، وىػػو مظهػػر مػػن مظػػاىر اغبمايػػة  3اؼبػػدة
مػن الدسػتور،  ;7ساعة يف اؼبػادة  ;7القانونية لؤلفراد وذبسيدا ؼببدأ الشرعية اإلجرائية، إذ حددت بػ 

 وسبديد ىذه اؼبدة يعد إجراء استثنائيا.
راءات اعبزائيػػة، إذا رأى ضػػابط الشػػرطة القضػػائية مػػن مػػن قػػانوف اإلجػػ 84بػػالرجوع إذل اؼبػػادة   

، فعليػػو أف يطلػػع 80مقتضػيات التحقيػػق أف يوقػػف للنظػر شخصػػا أو أكثػػر فبػن أشػػَت علػػيهم يف اؼبػادة 

                                                 
 :" ال يتابع أحد، وال يوقف أو حيتجز، إال يف اغباالت احملددة بالقانوف، وطبقا لؤلشكاؿ اليت نص عليها". :7اؼبادة   1

 ( ساعة".;7بة القضائية، وال ديكن أف يتجاوز مدة شباف ):" خيضع التوقيف للنظر يف ؾباؿ التحريات اعبنائية للرقا;7اؼبادة 
2

، اؼبتضمن تعديل قانوف اإلجراءات اعبزائية حبيث أضحت تشًتط  صراحة وجود دالئل  05  -48دبوجب األمر  84من اؼبادة  04عدلت الفقرة  
 سالبة للحرية. ربمل على االشتباه يف ارتكاب اعبنائية أو اعبنحة وأف تكوف العقوبة القررة للجردية

 اؼبدة قصَتة يف البلداف اليت تسود فيها قيم الدديقراطية، وتطوؿ اؼبدة يف البلداف النامية. 3
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فػػػورا وكيػػػل اعبمهوريػػػة بػػػذلك، ويقػػػدـ لػػػو تقريػػػرا عػػػن دواعػػػي التوقيػػػف للنظػػػر، علػػػى أف ال تتجػػػاوز مػػػدة 
ة، غَت أف األشخاص الذين ال توجد أية دالئل ذبعل ارتكاهبم ( ساع;7التوقيف للنظر شباف وأربعُت )

 .1أو ؿباولة ارتكاهبم للجردية مرجح ال جيوز توقيفهم سوى اؼبدة البلزمة ألخذ أقواؽبم
إف انتهاؾ األحكاـ اؼبتعلقة بآجاؿ التوقيف للنظر يعػرض ضػباط الشػرطة القضػائية للعقوبػات الػيت 

 .2يتعرض ؽبا من حبس شخص تعسفيا
ن اؼببلحػػظ أف القػػانوف قػػد أغفػػل الػػنص علػػى اللحظػػة الػػيت يبػػدأ منهػػا حسػػاب اؼبػػدة اؼبقػػررة، فبػػا لكػػ

يسػػػتدعي بالضػػػرورة القػػػوؿ أف حسػػػاهبا جيػػػب أف يػػػتم حسػػػب اغبػػػاالت واألوضػػػاع الػػػيت يػػػتم فيهػػػا األمػػػر 
وإف  بالتوقيف للنظر، فإف مت بعد األمر بعدـ مبارحة اؼبكاف فيجب حساب اؼبدة ابتداء من األمػر هبػا،

مت بعػػد حضػػور الشػػخص ؼبركػػز الشػػرطة أو الػػدرؾ لسػػماع أقوالػػو فيجػػب حسػػاهبا ابتػػداء مػػن وقػػت ظبػػاع 
 .3أقوالو

  تمديد مدة التوقيف -
األصػػل أف القاعػػدة تقضػػي بعػػدـ سبديػػد فػػًتة التوقيػػف للنظػػر طبقػػا غبكػػم الفقػػرة الثانيػػة مػػن اؼبػػادة  
مػػػن قػػػانوف اإلجػػػراءات اعبزائيػػػة، الػػػيت تػػػنص" وال جيػػػوز أف تتجػػػاوز مػػػدة التوقيػػػف للنظػػػر مػػػدة شبػػػاف  84

دة فيجػػوز علػػى ىػػذه القاعػػ اسػػتثناء( سػػاعة ..." إال أف قػػانوف اإلجػػراءات اعبزائيػػة وضػػع ;7وأربعػػُت )
" وال 9>>4مػػن دسػػػتور  ;7سبديػػد ىػػذه اؼبػػػدة اسػػتنادا لػػنص دسػػػتوري وىػػو الفقػػػرة الثانيػػة مػػن اؼبػػػادة 

 ديكن سبديد مدة التوقيف للنظر إال استثناء، ووفقا للشروط احملددة بنص القانوف.
مػػػػن قػػػانوف اإلجػػػػراءات اعبزائيػػػة، تػػػػنص " إذا دعػػػػت  98وبػػػالرجوع لنصػػػػوص القػػػانوف قبػػػػد اؼبػػػادة 

 ;7بط الشرطة القضائية إذل أف يوقف للنظر شػخص مػدة تزيػد عػن اات التحقيق االبتدائي ضمقتضي
                                                 

ليطوش دليلة، اغبماية القانونية للفرد  .;45، ص.9;>4شرح قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائري، دار الشهاب، باتنة، سنة أنظر، سليماف بارش،  1
 - ;500سنة اؼبوقوؼ للنظر، مذكرة ماجستَت يف قانوف العقوبات والعلـو اعبنائية، كلية اغبقوؽ والعلـو السياسية، جامعة اإلخوة منتوري، قسنطينة، 

 .84، ص.>500
من قانوف العقوبات:" يعاقب اؼبوظف بالسجن اؼبؤقت من طبس إذل عشر سنوات إذا أمر بعمل ربكمي أوماس سواء باغبرية الشخصية  :40اؼبادة  2

 للفرد أو باغبقوؽ الوطنية ؼبواطن أو أكثر".
 .575أنظر، عبد اهلل أوىايبية، شرح قانوف...، اؼبرجع السابق، ص. 3
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ساعة، فإنو يتعُت عليو أف يقدـ ذلك الشخص قبل انقضاء ىذا األجل إذل وكيل اعبمهوريػة، وبعػد أف 
سػاعة أخػرى بعػد فحػص ملػف  ;7يقـو ىذا األخَت باالستجواب جيوز سبديػد اغبجػز بػإذف كتػايب إذل 

قيػػػػق وجيػػػػوز سبديػػػػد اؼبػػػػدة األصػػػػلية للتوقيػػػػف للنظػػػػر مػػػػن وكيػػػػل اعبمهوريػػػػة اؼبخػػػػتص بػػػػإذف كتػػػػايب يف التح
 على النحو التارل:  من قانوف اإلجراءات اعبزائية 84اغباالت اليت أشرنا إليها يف اؼبادة 

 ،عندما يتعلق األمر جبرائم االعتداء على أنظمة اؼبعاعبة اآللية للمعطيات( 4)مرة واحدة  -
 ،األمر باالعتداء على أمن الدولة( إذا تعلق 5)مرتُت  -
اؼبنظمة عػرب اغبػدود الوطنيػة  ديةاؼبخدرات واعبر اؼبتاجرة بمرات إذا تعلق األمر جبرائم  (6) ثبلث -

 ،تبييض األمواؿ واعبرائم اؼبتعلقة بالتشريع اػباص بالصرؼجرائم و 
 زبريبية. وأ يةإرىابموصوفة بأفعاؿ مرات إذا تعلق األمر جبرائم ( 8)طبس  -

يبلحػظ أف اؼبشػػرع شػػدد علػػى مقتضػػيات التحقيػق يف حالػػة االشػػتباه والتحريػػات األوليػػة وذلػػك  
بتمديػػػػد التوقيػػػػف للنظػػػػر إذل أكثػػػػر مػػػػن اؼبػػػػدة اؼبطلوبػػػػة خاصػػػػة بػػػػاعبرائم اؼبتعلقػػػػة بػػػػأمن الدولػػػػة وتبيػػػػيض 

، وىػذا تطبيقػا ؼبقتضػيات حسػن دة إذل ثػبلث مػراتإذ سبدد فيها اؼب األمواؿ، واعبردية اؼبنظمة كالتهريب
سَت التحقيق والكشف عن اؼبعطيات أو اؼببلبسات اليت تضفي إذل التحقيق أشػياء جديػدة مػع احػًتاـ 

 اإلجراءات اؼبنصوص عليها يف حقوؽ أو ضمانات اؼبشتبو فيو.
كفػػػػي لضػػػػػماف إف ربديػػػػد آجػػػػاؿ إجػػػػراء التوقيػػػػف للنظػػػػر يف النصػػػػوص التشػػػػريعية والتنظيميػػػػة ال ي

يف صبيػع البيانػات كتابػة بتػدوين و احًتامها، فاؼبشرع ألػـز رجػاؿ األمػن بإثبػات كيفيػة تنفيػذ ىػذا اإلجػراء 
سػػػػجل خػػػػػاص يفػػػػػتح يف مراكػػػػػز الشػػػػرطة والػػػػػدرؾ يعػػػػػرؼ بسػػػػػجل التوقيػػػػف للنظػػػػػر يؤشػػػػػر عليػػػػػو وكيػػػػػل 

( احملػػػػػددة 5000/:64/0، ويراقبػػػػػو دوريػػػػػا، ولقػػػػػد أكػػػػػدت التعليمػػػػػة الوزاريػػػػػة اؼبشػػػػػًتكة )1اعبمهوريػػػػػة
للعبلقات الوظيفية بُت السلطة القضائية والشرطة يف ؾباؿ إدارهتا واإلشراؼ عليها ومراقبة أعماؽبا على 

                                                 
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية. 85/6أنظر، اؼبادة   1
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علػػػى سػػػجبلتو، كمػػػا نصػػػت علػػػى  واالطػػػبلع 1ضػػػرورة تفقػػػد وكيػػػل اعبمهوريػػػة ألمػػػاكن التوقيػػػف للنظػػػر
تضػمن احػًتاـ   2قيػفلوضع األشخاص ؿبل التو معلومة مسبقا من طرؼ النيابة العامة زبصيص أماكن 

 .3كرامة اإلنساف
 جزاء عدم احترام ضوابط التوقيف للنظر -

رغم عدـ نص القانوف على بطبلف اإلجراء الذي يقع خرقا للحقػوؽ واغبريػات كجػزاء موضػوعي، 
الشخصػية لضػباط الشػرطة القضػائية إذا مػا انتهكػوا اآلجػاؿ القانونيػة  اؼبسػؤوليةفإنو يقػرر تطبيػق قواعػد 

من قانوف اإلجراءات اعبزائية يف فقرهتا األخَتة " أف انتهاؾ األحكاـ  84للتوقيف للنظر، فتنص اؼبادة 
اؼبتعلقػػة بآجػػاؿ التوقيػػف للنظػػر كمػػػا ىػػو مبػػُت يف الفقػػرات السػػػابقة، يعػػرض ضػػابط الشػػرطة القضػػػائية 

ليت يتعرض ؽبا من حبس شخصا تعسفيا"، وىذا اغبكم تطبيقا لقواعد اؼبسؤولية الشخصػية للعقوبات ا
 .4ألعضاء الشرطة القضائية من الضباط واألعواف

 التفتيش -ىـ 
ال خيفى أف اغبق يف السرية وجو من أوجو حق اإلنساف يف اغبياة اػباصة لذا يعترب التفتيش  

إجراءات التحقيق ؼبساسو ؼبستودع السر لدى اؼبشتبو فيو، بالتنقيب يف شخصو أو يف  أخطر
 .5مسكنو

  

                                                 
1

من قانوف اإلجراءات اعبزائية:" تبلغ أماكن التوقيف للنظر لوكيل اعبمهورية اؼبختص إقليميا، الذي ديكنو أف يزورىا يف أي  85من اؼبادة  08الفقرة  
 وقت".

ت الوظيفية بُت السلطة القضائية والشرطة يف ؾباؿ إدارهتا واإلشراؼ عليها ومراقبة ( احملددة للعبلقا5000/:64/0التعليمة الوزارية اؼبشًتكة ) ،أنظر 2
 أعماؽبا.

3
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية. 07/ 85أنظر، اؼبادة  

 .:57أنظر، عبد اهلل أوىايبية، شرح قانوف...، اؼبرجع السابق، ص. 4
، ماي 44ات قانونية، مركز البصَتة للبحوث واالستشارات واػبدمات التعليمية، العدد أنظر، كماؿ معمري، التفتيش يف مواد اعبنايات، ؾبلة دراس 5

 .44، اعبزائر، ص.5044سنة 
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يهػػدؼ إذل ضػػبط أدلػػة اعبرديػػة موضػػوع التحقيػػق وكػػل مػػا التفتيش "إجػػراء مػػن إجػػراءات التحقيػػق فػػ
يفيد يف كشف اغبقيقة، ولذلك فإف التفتيش يعترب عمل مػن أعمػاؿ السػلطة القضػائية الحػق للتحقيػق 

 .1"أو معاصر، ال سابق لو
 صاحبو، فبل جيوز سر باعتباره مستودع خاصة حرمة القانوف لو منح ؿبل على االطبلعوىو" 

 .2صاحبو" برضا أو القانوف يف عليها األحواؿ اؼبنصوص يف إال بداخلو ما على أو عليو االطبلع
باعبرديػػػة اعبػػػاري صبػػػع واؽبػػػدؼ مػػػن مباشػػػرة ىػػػذا اإلجػػػراء ىػػػو اغبصػػػوؿ علػػػى دليػػػل مػػػادي يتعلػػػق 

وينطػػوي إجػػراء التفتػيش علػػى مسػػاس حبػق اإلنسػػاف يف السػػر  ،3االسػتدالالت عنهػػا أو التحقيػػق بشػأهنا
الػػػذي ديثػػػل أحػػػد مظػػػاىر اغبػػػق يف اػبصوصػػػية واغبيػػػاة اػباصػػػة وسػػػريتها وؾبػػػاؿ ىػػػذه السػػػرية يتمثػػػل يف 

 شخص اإلنساف ذاتو أو يف مسكنو.
 المتهمشخص تفتيش  -

اؼبتعلق دبكافحة  09 -08تلبس هبا،  خصوصا بعد صدور األمر اعبرائم اؼب التهريب من جردية
الدالئل الكافية على نسبة  تالتهريب والذي أضفى على أفعاؿ التهريب وصف اعبناية. فمىت توافر 

ىذه األفعاؿ إذل اؼبتهم؛ ووجدت أمارات قوية على أف اؼبتهم حيوز مثبل سلعا مهربة، أو خيفي أشياء 
، وجد التفتيش سند مشروعيتو دبا جييز لضابط 4يف كشف اغبقيقة عن اعبردية اؼبرتكبة مادية تفيد

 الشرطة القضائية تفتيش شخص اؼبتهم.

                                                 
1

، )د. ط(، دار الفكر اعبامعي، 5>>4أنظر، ؾبدي ؿبب حافظ، جردية التهريب اعبمركي يف ضوء الفقو وأحكاـ النقض والدستورية العليا حىت عاـ  
 .590، ص.5>>4اإلسكندرية، 

 .139 ص. ، 5:>4أصوؿ اإلجراءات اعبزائية، منشأة اؼبعارؼ، اإلسكندرية، سنة  اؼبرصفاوي، صادؽ أنظر، حسن 2
) د.س. ف(،  قوؽ جامعة اعبزائر، غَت منشورة،أنظر، ثابت دنيا زاد، مشروعية إجراءات التحقيق اعبنائي، مذكرة ماجستَت يف القانوف، كلية اغب 3

 . 6:ص.
الوصوؿ إليها اؼبقصود هبذه األشياء ىي تلك األدلة اؼبادية اليت تنتج عن عناصر مادية ناطقة بنفسها وتؤثر على اقتناع القاضي بطريقة مباشرة وسبكن  4

ج عن عناصر شخصية  أهنا تنت باعتبارعن طريق التفتيش والضبط وأعماؿ اػبربة. وىي زبتلف عن األدلة القولية اليت ال ديكن ضبطها عن طريق التفتيش 
 وشهادة الشهود.  اعًتاؼتتمثل فيما يصدر عن الغَت من أقواؿ وتؤثر يف اقتناع القاضي بطريق غَت مباشر مثل 
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 قانوف يف اؼبشرع ، فإف1دستورا باغبريات اؼبكفولة اإلجراءات اؼباسة أخطر من التفتيش وباعتبار

 .مشروعاً  اإلجراء ىذا يعترب لكي جيب مراعاهتا وحدود2 ضوابط وضع اعبزائية اإلجراءات
مىت توافرت حالة التلبس بفعل من أفعاؿ التهريب بشروطها القانونية نشأ لضابط الشرطة  

 .القضائية اختصاص تلقائي بتفتيش اؼبتهم، مع ضرورة مراعاة صبلة من الضوابط
فالتفتيش جيب أف ال ينصرؼ إال لشخص اؼبتهم دوف غَته،  فتحد سلطة ضابط الشرطة 
القضائية يف التفتيش يف حالة مواجهتو جردية هتريب متلبس هبا، إذ جيب أف تقتصر على من توافرت 
يف حقو الدالئل الكافية على ارتكابو اعبردية؛ فبل جيوز مثبل أف ديتد التفتيش إذل الغَت كالزوجة أو 

  .جملرد ربقق صفة الزوجية أو البنوة أو اعبوارية 3االبن أو اعبار
ال يقتصر على جسد الشخص بل جيوز أف ديتد إذل اؼبنقوالت األمر تفتيش يف اغبقيقة الكما أف 

، 5، أو أي شيء حيملو باعتباره من توابعو4اليت حيوزىا الشخص من حقائب وأوراؽ، أو صناديق
ذاتو، وكل ما ىو يف حوزتو وقت تفتيشو سواء كاف فبلوكا لو  يشمل الشخص تفتيش أف القوؿ وديكن

 .6أو لغَته
واختياره وإمنا يباشر رغما عنو سواء ازبذ عدـ رضائو صورة إلرادة اؼبتهم، التفتيش ًتؾ وال ي

الرضوخ لو وعدـ اؼبقاومة أو عدـ االعًتاض عليو احًتاما لسيادة القانوف أو صورة رفض اػبضوع 
ال أف ىدر الكرامة اإلنسانية للشخص اػباضع لو، و مع ضرورة احًتاـ وعدـ ، 7للتفتيش ومقاومتو

                                                 
 .احًتامو إطار ويف القانوف، دبقتضى إال تفتيش اؼبسكن، فبل حرمة انتهاؾ عدـ الدولة تضمن  1996" دستور من 40اؼبادة  1

 ."اؼبختصة القضائية السلطة عن صادر مكتوب بأمر إال تفتيش وال
مباشرتو، وكل ما جيب  فيها جيوز اليت األحواؿ تأذف دبباشرتو، أو تباشر التفتيش اليت بالسلطة تتعلق ىذه الضوابط أو الشروط خصوصا فيما سواء 2

 الفردية. ازباذه ضمانا للحريات
 .444ماف شريفة، اؼبرجع السابق، ص.أنظر، بن سلي 3
ؿبمد علي مصطفى غازل، تفتيش اؼبساكن يف قانوف اإلجراءات اعبزائية الفلسطيٍت، دراسة مقارنة، مذكرة ماجستَت يف القانوف العاـ، كلية أنظر،  4

 .64، ص.;500الدراسات العليا جامعة النجاح، فلسطُت، سنة 
 .580، ص.:>>4 -9>>4، سنة (د ب ف)،  (ف.د .د)، يف التفتيش، الطبعة األوذل، 4اعبزءأنظر، عبد اؼبهيمن بكر، إجراءات األدلة اعبنائية،  5
 .444يماف شريفة، اؼبرجع السابق، ص.أنظر، بن سل 6

7
 C f. BOULOC BERNARD, lacte d’instruction, Thèse, Paris, 1962, P 379. 

 .:4مقتبس عن كماؿ معمري، اؼبرجع السابق، ص.
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تضمن عدـ انتهاؾ حرمة  9>>4من الدستور  67ضرر فقد نصت اؼبادة أي يلحق بصحتو 
 اإلنساف وحيظر أي عنف بدين، أو معنوي، أو أي مساس بالكرامة كأصل عاـ. 

لضابط الشرطة القضائية اللجوء للقوة إلجباره للخضوع للتفتيش،  ويف حالة رفض اإلجراء فإف 
، بشرط أف يكوف اإلكراه الذي تعرض لو 1األساسية التفتيش عناصر من عنصر اإلكراهعلى اعتبار 

اؼبتهم بالقدر البلـز لتنفيذ التفتيش فإذا زاد اإلكراه عن ذلك كاف  العمل غَت مشروع، وقد تًتتب 
عليو اؼبسؤولية اعبنائية لضابط الشرطة القضائية، على أف األمر خيضع لتقدير ضابط الشرطة القضائية 

 .2صدد ربت رقابة جهة التحقيق وؿبكمة اؼبوضوعيف ىذا ال
كل ما يتعلق ويتصل بو فتفتيش إمنا يشمل  و للشخص اؼبادي  التفتيش على الكياف رصتيقوال 

 ادمتد، فبا يثَت التساؤؿ حوؿ إمكانية االشخص يشمل جسمو ومبلبسو واؼبنقوالت اليت يف حوزتو
ديكن االستعانة بالوسائل العلمية اغبديثة التفتيش إذل داخل جسم االنساف؟ وبعبارة أخرى ىل 

 وما حيويو الشخص من أدلة للجردية؟. سمكنوف اعبيف مللتعرؼ 
إف الوسائل العلمية اليت ديكن االستعانة هبا يف التفتيش عديدة ومتنوعة منها ما يؤثر على إرادة 

مثل وسيلة  التنومي  اؼبتهم، ولذلك اذبهت أحكاـ احملاكم إذل عدـ جواز استخدامها كوسيلة تفتيش
اؼبغناطيسي والتحليل التحذيري اؼبتمثل يف حقن الشخص بعقار يؤدي إذل حجب التحكم يف االداء 

، وأخَتا جهاز كشف الكذب، وعلة استبعاد ىذه الوسائل أهنا تؤثر يف إرادة 3العقلي واإلرادي
 الشخص فبل يعد ما يصدر عنو من أقواؿ صادرا عن إرادة حرة وواعية.

أف بعض الوسائل العلمية اغبديثة ال تؤثر يف إرادة اؼبتهم مثل عمليات ربليل الدـ أوإجراء  إال
 غسيل معدة اؼبتهم.

                                                 
 .64أنظر، ؿبمد على مصطفى غازل، اؼبرجع السابق، ص. 1
 .445أنظر، بن سليماف شريفة، اؼبرجع السابق، ص. 2
و حيث ذىبت ؿبكمة النقض اؼبصرية إذل أف استخداـ التحليل التخديري يعد من قبيل اإلكراه اؼبادي ولو أثر على ما يصدر عن اؼبتهم، حيث إن 3

 .9;4. ص.>58، ص.9;، ؾبموعة أحكاـ النقض، السنة اػبامسة رقم 87>4/4/;4نقض يؤدي إذل بطبلف أقوالو. أنظر، 
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من اإلجراءات اليت أقرت شرعيتها العديد من النصوص القانونية وأظهر مثبل يعد تحليل الدـ ف 
 .1حاالت ربليل الدـ ىو ما جيري ضمن أحكاـ قوانُت اؼبرور

ولعلو من اؼبمكن أف تساعد ىذه التقنية يف ؾباؿ الكشف عن جرائم التهريب، ؼبعرفة ما إذا كاف 
الشخص حيمل مواد ـبدرة باػبصوص داخل جسمو مثبل، فكثَتا ما خيبأ بعض األشخاص ىذه اؼبواد 

 داخل أجسامهم من أجل هتريبها من بلد إذل أخر عرب اؼبطارات خصوصا. 
يتعُت االعتداد  د ىذا اإلجراء ؼبا فيو من مساس حبقوؽ الفرد، ذلك أف ماوال يصح القوؿ باستبعا

بل ديكن استبعاد كل وسيلة علمية جملرد منافاهتا القواعد دوف تعمق فبو ىو خطورة العدواف أو اؼبساس 
 .2ؼبعرفة مدى الفوائد اليت تعود على اجملتمع

تلعو اؼبشتبو بو وىذا اإلجراء كما أف غسيل اؼبعدة بدوره قد يسفر عن ضبط شيء مادي اب
يهدؼ إذل التوصل على دليل مادي يف جردية جيري البحث عن أدلتها كما ينطوي على اعتداء على 

اختلف الفقو القانوين حوؿ مشروعية غسيل معدة اؼبتهم، فذىب البعض إذل أنو سر اإلنساف، لذا 
من  67ور اعبزائري على إقرارىا يف اؼبادة اليت حرص الدست 3إجراء يتناىف مع الكرامة اإلنسانية للمتهم

يذىب للقوؿ دبشروعية ىذا  غالبيتو لفقو يفوإف كاف ا ،5، ومواد قانوف اإلجراءات اعبزائرية4الدستور
يعد عمبل من أعماؿ يرى أف غسيل اؼبعدة بُت من  عتويتلف يف شأف ربديد طبفإنو خياإلجراء 

                                                 
؛ بن سليماف 464إذ يكاد جيمع الفقو على قبوؿ تلك الوسيلة يف نطاؽ حوادث اؼبرور بالذات. أنظر، نقادي عبد اغبفيظ، اؼبرجع السابق، ص.  1

 .447شريفة، اؼبرجع السابق، ص.
 .465رجع السابق، ص.أنظر، نقادي عبد اغبفيظ، اؼب 2
 .>7، ص.7:>4، سنة 88أنظر، قدري الشهاوي، صبلحيات رجل الشرطة إزاء استخداـ الوسائل العلمية اغبديثة، ؾبلة األمن العاـ، العدد  3
 مة." تضمن الدولة عدـ انتهاؾ حرمة اإلنساف. و حيظر أي عنف بدين أو معنوي أو أي مساس بالكرا9>>4من دستور سنة  67اؼبادة  4
5

من قانوف اإلجراءات  ;9على اعتبار غسيل اؼبعدة من قبيل الفحوصات الطبية ديكن القوؿ أف اؼبشرع جييزه حسب ما يفهم ضمنيا من نص اؼبادة  
ء مفيدا، وإذا  اعبزائية "...جيوز لقاضي التحقيق أف يأمر بإجراء الفحص الطا كما لو أف يعهد إذل طبيب إلجراء فحص نفساين أو يأمر بازباذ أي إجرا

 ؿباميو فليس لقاضي التحقيق أف يرفضها إال بقرار مسبب". كانت تلك الفحوصات الطبية قد طلبها اؼبتهم أو
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العتماده على  منو إذل التفتيشالطبية أعماؿ اػبربة  يرى أف غسيل اؼبعدة أقرب إذل ومنالتفتيش، 
 . 1التفتيش بأعماؿالرأي الفٍت للخبَت والتصاؽبا دبسائل ذات طابع فٍت أكثر من اتصاؽبا 

وليس ؼبن حصل إخراج اؼبخدرات منو بعمل الطبيب، أو أخرجت منو اجملوىرات ولو بعملية أف 
فيذ اإلجراء، فمىت كاف اإلكراه الذي وقع على اؼبتهم بالقدر يدفع باإلكراه ماداـ أنو بالقدر البلـز لتن

البلـز لتمكُت طبيب اؼبستشفى من اغبصوؿ على متحصبلت معدتو فإنو ال تأثَت لذلك على سبلمة 
 . 2اإلجراء

جيري تفتيش األنثى دبعرفة أنثى لقاعدة أف العتبارات تتعلق بالنظاـ العاـ كما خيضع التفتيش و 
احملافظة على حياء األنثى من أف خيدش باؼبساس  تتمثل يفمقررة ؼبصلحة اجتماعية عليا ي ى، و مثلها

عليو، لذلك فإف ىذه القاعدة من النظاـ العاـ تلـز القائم بالتفتيش فليس لو أف يفتش  االطبلعأو 
بطبلف ، وـبالفتها ترتب ال3األنثى حىت يف حالة عدـ وجود أنثى أخرى ينتدهبا للقياـ هبذا األجراء

 .4اؼبطلق، كما ال سبلك األنثى نفسها التنازؿ عنها أو الرضاء دبا يغايرىا
ويتحدد ؾباؿ تطبيق ىذه القاعدة يف أهنا ال تسري على إطبلقها جملرد كوف اؼبراد تفتيشو أنثى 

ا ، فاشًتاط تفتيش األنثى دبعرفة أنثى إمن5ولكن اؽبدؼ ىو اغبفاظ على عورات اؼبرأة واحًتاما غبيائها
ىو ضرورة فقط عندما يكوف مكاف التفتيش من اؼبواضع اعبسمانية اليت ال جيوز للقائم بالتفتيش 

ر على ضابط الشرطة القضائية ىو أف يتعرض يف تفتيش ظ. فما حي6عليها ومشاىدهتا االطبلع
سا تعرضو ؽبذه األجزاء يعد انتهاكا لآلداب ومساف .7عد عورة منويفبا  هااؼبتهمة ألجزاء من جسم

                                                 
1

فتيشو بطريق غسيل اؼبعدة أكدت ىذا الطرح ؿبكمة النقض اؼبصرية إذ قضت يف احد أحكامها أف وجود اؼبتهم يف حالة تلبس يبيح ؼبأمور الضبط القضائي القبض عليو، وت"  
اإلثبات اعبنائية اغبديثة، مذكرة ماجستَت يف القانوف اعبنائي  واغبصوؿ على بولو. ويتضح من ىذا أف احملكمة تعترب غسيل اؼبعدة ىو نوع من التفتيش". أنظر ببلغة عقيلة، حجية أدلة

 . 66 -65، ص.5045 -5044، سنة 4والعلـو اعبنائية، كلية اغبقوؽ بن عكنوف، جامعة اعبزائر

 .;57.مقتبس عن عبد اؼبهيمن بكر، اؼبرجع السابق، ص.407 - 64 -;، ؾبموعة أحكاـ النقض، :8>4فرباير  7أنظر، نقض  2
 .477، عبد اغبفيظ نقادي، اؼبرجع السابق، ص.أنظر 3
 .588أنظر، عبد اؼبهيمن بكر، اؼبرجع السابق، ص. 4
 .598أنظر، عبد اهلل أوىايبية، شرح قانوف...، اؼبرجع السابق، ص. 5
زبفيو يف قبضة يدىا، أو ربت من عورهتا، أو ما ي وعلى ذلك فليس ىناؾ ما دينع من تفتيش رجل غبقيبة يد اؼبرأة أو جيب معطفها دبا ال ديس أ 6

 .476قدمها، دبا ليس فيو مساس لؤلماكن اليت تعد عورة كصدر اؼبرأة أو يهُت كرامتها. أنظر، نقادي عبد اغبفيظ، اؼبرجع السابق، ص.
 .598أنظر، عبد اهلل أوىايبية، شرح قانوف...، اؼبرجع السابق، ص. 7
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من اؼبمكن أف تقـو اؼبسؤولية اعبنائية لضابط الشرطة القضائية عن جردية ىتك العرض ، و 1بالعرض
 .2مىت توافرت عناصرىا

لكن دل ينص اؼبشرع اعبزائري على إجراءات تفتيش األنثى، واشًتاط تفتيشها من قبل أنثى 
ُت قبل مباشرهتا ؼبهمتها فيجوز ربليف األنثى القائمة بالتفتيش اليمتشًتط أغلب التشريعات و مثلها، 

ندب أي أنثى إلجراء التفتيش وال يشًتط أف تكوف موظفة عامة، على أف يثبت الضابط اؼبنتدب 
اسم األنثى اليت ينتدهبا يف احملضر لتسمع احملكمة شهادهتا يف شأف التفتيش الذي قامت بو وما أسفر 

 .3عنو
نثى يبطل اإلجراء كوف حضوره فيو مساس إف حضور ضابط الشرطة القضائية أثناء تفتيش األ

فإف اؼبخرج يكوف  هاوإف اعتربنا اؼبسألة إشكاال يف اعبزائر كوف اؼبشرع دل ينظم، غبياء اؼبرأة وعورهتا
 : 4بأمرين

األوؿ واقعي: فيمكن إعماؿ ىذه القاعدة وضوابطها رغم أف اؼبشرع اعبزائري دل ينظمها نظرا 
 تتعلق بالنظاـ العاـ. للواقع الذي يفرضها باعتبارىا

أما الثاين فدستوري: فيمكن تطبيق ىذه القاعدة بضوابطها انطبلقا من مبدأ احًتاـ اغبرية  
منو، ىذا األخَت الذي  67الشخصية للفرد، واليت حرص الدستور اعبزائري على تقريرىا يف اؼبادة 

أو  أوجب عدـ انتهاؾ حرمة اإلنساف وحظر اؼبساس بالكرامة اإلنسانية وكل أشكاؿ اإليذاء البدين
 اؼبعنوي.

                                                 
 .8>، ص.5>>4نائي، دار النهضة العربية، القاىرة، أنظر، ؿبمود قبيب حسٍت، الدستور والقانوف اعب 1
من قانوف العقوبات:" يعاقب باغببس اؼبؤقت من طبس إذل عشر سنوات كل من ارتكب فعبل ـببل باغبياء ضد إنساف ذكرا كاف أو أنثى  668اؼبادة  2

 بغَت عنف أو شرع يف ذلك.
 قاصر دل يكمل السادسة عشرة يعاقب اعباين بالسحن اؼبؤقت من عشر سنوات إذل عشرين سنة".  ى وإذا وقعت اعبردية عل

 .589أنظر، عبد اؼبهيمن بكر، اؼبرجع السابق، ص. 3
، 5:>56/05/4من القرار اؼبؤرخ يف  06/ :4اؼبادة عليو نصت ما عبدير بالذكر أف اؼبشرع أورد نّصا خاصا فيما يتعلق بتفتيش اؼبساجُت، وىو ا 4

حيث " ال ديكن أف يفتش اؼبسجوف إال من  5:>4/ 06/ 06، الصادرة بتاريخ ;4اؼبتعلق بأمن مؤسسات السجوف، الصادر يف اعبريدة الرظبية عدد 
  طرؼ أشخاص من نفس جنسو".



 الفصل األول: البحث والتحري عن جرائم التهرية                                               الباب األول 

 

447 
 

ستثنائي لضابط الشرطة القضائية والناتج عن حالة إف االختصاص االويف األخَت نشَت إذل 
، كأف يكوف أحد أعضاء السلك 1التلبس يتعطل إذا كاف مرتكب اعبردية يتمتع باغبصانة الدبلوماسية

يف معيشتهم عليو،  الدبلوماسي أو زوجاهتم أو أوالدىم أو أقارهبم اؼبقيمُت معهم والذين يعتمدوف 
االستثنائي بالنسبة لرئيس البعثة القنصلية دوف زوجتو وأوالده، إذا ما  االختصاصكذلك يتعطل ىذا 

 ارتكب أحدىم جردية متلبس هبا.
أما أعضاء البعثة القنصلية فهم وإف كاف يعًتؼ ؽبم حبصانة شخصية ضد اإلجراءات اعبنائية إال 

 توافر يف حق أحدىم إحدى حاالت التلبس باعبردية. أف ىذه اغبصانة تنسلخ عنهم إذا ما
خاصة حياؿ بعض  2كما حرص اؼبشرع اعبزائري على أف يكفل ألعضاء اؽبيئة التشريعية حصانة

ىؤالء األعضاء عند قيامهم  استقبلؿ، وذلك لضماف 3األحكاـ واإلجراءات اؼبقررة يف التشريع اعبنائي
 بأداء مهامهم ومباشرة وظائفهم.

فاغبصانة تشمل شخص النائب، مسكنو وسيارتو، حبيث ال جيوز إزباذ أي إجراء ماس حبرية 
النائب إال بناء على حالة التلبس باعبردية اليت يكوف فيها اغبق يف القبض والتفتيش وعلة ىذا 

حىت يتم  االستثناء أنو يتوافر حالة التلبس تنتفي مظنة اػبطأ، كما أنو ال ديكن ترؾ معادل اعبردية تضيع
 اغبصوؿ على إذف.

 تفتيش مسكن المتهم -
يقصد باؼبسكن كل مكاف مسكوف أو معد للسكن يقيم فيو الشخص بصفة دائمة أو مؤقتة   

كالفندؽ مثبل، فيسري تعبَت اؼبسكن على مكاف االقامة فيستوي أف يكوف قصرا أو منزال صغَتا أو 
كما   .قامة فيوشقة أو غرفة مؤثثة أو كشكا خشبيا أو خيمة متنقلة أو ؿببل للعمل إعتاد صاحبو اإل

                                                 
اص باالمتيازات واغبصانات الدبلوماسية من مشروع عبنة القانوف الدورل اػب 57من اتفاقية فينا للعبلقات الدبلوماسية، واؼبادة  64أنظر، اؼبادة  1

 الصادر عن األمم اؼبتحدة.

 " اغبصانة الربؼبانية معًتؼ هبا للنواب وألعضاء ؾبلس األمة مدة نيابتهم ومهمتهم الربؼبانية".9>>4من دستور  >40اؼبادة  2
ة بسبب جناية أو جنحة إال بتنازؿ صريح منو، أو بإذف، عضو ؾبلس األم " ال جيوز الشروع يف متابعة أي نائب أو9>>4من دستور  440اؼبادة  3

 حسب اغبالة، من اجمللس الشعا الوطٍت أو ؾبلس األمة الذي يقرر رفع اغبصانة عنو بأغلبية أعضائو".
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تطبيقا لنص اؼبادة وذلك ترب مسكنا توابع اؼبنزؿ اؼبسكوف كاغبدائق واغبظائر واإلسطببلت وغَتىا، تع
من قانوف اإلجراءات اعبزائية، على أنو يف حالة  77من قانوف العقوبات، وقد نصت اؼبادة  688

وا يف التلبس جيوز ؼبأمور الضبط القضائي االنتقاؿ إذل مساكن األشخاص الذين يكونوف قد سامه
شريطة ا ؿبضر  عنو اعبناية أو حيرزوف أوراقا أو أشياء متعلقة بأفعاؿ جنائية وجيري تفتيشها وحيرر

اؼبادة تفتيش منازؿ اؼبتهمُت ىذه  استصدار إذف من وكيل اعبمهورية أو من قاضي التحقيق، فتجيز
ولو دل يكونوا مسامهُت  الذين سامهوا يف اعبردية وكذلك مساكن الذين حيرزوف أشياء متعلقة باعبردية

 فيها.
من قانوف اإلجراءات اعبزائية، على كيفية إجراء التفتيش واستلزمت  78/4ىذا وقد نصت اؼبادة 

عن اغبضور أو عن انتداب فبثل لو أو كاف  امتنعألف جيرى حبضور صاحب اؼبسكن أو من ديثلو، فإذا 
ضور التفتيش شخصُت من غَت اؼبعاونُت ىاربا فإنو يتعُت على مأمور الضبط القضائي أف يستدعي غب

التفتيش يف مسكن شخص  يأنو إذا أجر  05اػباضعُت لسلطتو، كما تضمنت نفس اؼبادة يف فقرهتا 
من الغَت يكوف من الضروري حضوره أو ندب من ديثلو فإذا استحاؿ ذلك تتم اإلجراءات على النحو 

 السابق.
اعبزائية، أف يكوف التفتيش يف ما بُت الساعة من قانوف اإلجراءات  :7كما استلزمت اؼبادة 

اػبامسة صباحا والساعة الثامنة مساء، ولكن يستثٌت من ذلك تفتيش احملبلت اؼبفتوحة للعمـو 
وتفتيش اؼبساكن بناء على طلب صاحب اؼبنزؿ أو بناء على نداء قبدة من داخل اؼبسكن، أو يف 

ر بالنسبة عبرائم اؼبخدرات، وجرائم تبييض جرائم الدعارة والتحريض على الفسق، وكذلك األم
األمواؿ واعبرائم اؼبتعلقة بالتشريع اػباص بالصرؼ واعبردية اؼبنظمة عرب الوطنية وعلى رأسها جرائم 

 التهريب اليت كبن بصدد دراستها.
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 الفرع الثاني

 أساليب التحري الخاصة 
تعػػديل قػػانوف اإلجػػراءات اعبزائيػػة عػػزز اؼبشػػرع اعبزائػػري اختصاصػػات الضػػبطية القضػػائية، دبوجػػب 

، وذلك بوضع أساليب وآليػات جديػدة للتحػري والتحقيػق، نظػرا ؼبػا ربتويػو بعػض اعبػرائم 5009سنة 
 .1من خطورة على اجملتمع، وتعرؼ ىذه األخَتة عند الفقو والقضاء بأساليب التحري اػباصة

 أوال: أساليب التحري التقنية 
ت التقليديػػػػػة مػػػػػن ظبػػػػػاع، وتفتػػػػػيش، وعػػػػػدـ مواكبتهػػػػػا للتطػػػػػور نظػػػػػرا لعػػػػػدـ كفايػػػػػة وسػػػػػائل اإلثبػػػػػا 

التكنولوجي كاف لزاما استخداـ وسائل تقنية حديثة يف ؾباؿ التحريات، كاعًتاض اؼبراسبلت، تسجيل 
األصػػػوات والتقػػػاط الصػػػور، لكػػػن مػػػع ضػػػرورة احػػػًتاـ مبػػػادئ حقػػػوؽ اإلنسػػػاف واحملافظػػػة علػػػى حريػػػات 

ؼبشرع اعبزائري على القائمُت بالتحريات استعماؿ ىذه الوسائل األشخاص اؼبصانة دستوريا، لذا ظبح ا
دوف اؼبسػػاس حبريػػات األفػػراد، حبيػػث جيػػب أف تكػػوف ىػػذه الوسػػائل مقتصػػرة علػػى التحػػري عػػن األشػػياء 

 اؼبراد الوصوؿ إليها بطريقة موضوعية بعيدا عن كل تعسف.
 مفهوم أساليب التحري التقنية -1

األساليب التقنية للتحري والتحقيق يف بعض اعبرائم، حيث منح ظبح اؼبشرع اعبزائري باستخداـ 
للشرطة القضائية حق وضع كل الًتتيبات التقنية من أجل اعًتاض اؼبراسبلت اليت تتم عن طريق 

التقاط الصور لشخص أو عدد من  وسائل االتصاؿ السلكية والبلسلكية، وتسجيل احملادثات أو
 . 3باألساليب التقنية انطبلقا من الوسائل التقنية اليت تعتمد عليها، وتأيت تسميتها 2األشخاص

  

                                                 
 .;9، دار اؽبدى، عُت ميلة، اعبزائر، ص.(ط .ب)أنظر، عبد الرضبن خليفي، ؿباضرات يف قانوف اإلجراءات اعبزائية،  1
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية. 40مكرر  98إذل  08مكرر  98أنظر، اؼبواد من  2

3
(، يـو دراسي حوؿ 50/45/5009اؼبؤرخ يف  09/55أنظر، لوجاين نور الدين، أساليب البحث والتحري اػباصة وإجراءاهتا )وفقا للقانوف رقم:  

 .;0، ص.:500 /45/45، مدرسة الشرطة بسيدي بلعباس، يـو عبلقة الشرطة القضائية بالنيابة العامة واحًتاـ حقوؽ اإلنساف
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 اعتراض المراسالت - أ

يقصػػػد بػػػاالعًتاض وضػػػع اليػػػد علػػػى شػػػيء يف كشػػػف اغبقيقػػػة بصػػػدد جرديػػػة وقعػػػت أو يػػػؤدي إذل 
أمػػا اؼبراسػػبلت فيقصػػد هبػػا صبيػػع اػبطابػػات اؼبكتوبػػة سػػواء أرسػػلت بطريػػق الربيػػد أو . 1معرفػػة مرتكبيهػػا

رسوؿ خاص، وكذلك اؼبطبوعات والطػرود والربقيػات الػيت توجػد لػدى مكاتػب الربيػد أو الػربؽ  بواسطة
سػػواء كانػػت داخػػل مظػػروؼ مغلػػق أو مفتػػوح، كمػػا تعػػد مػػن قبيػػل اؼبراسػػبلت اػبطابػػات الػػيت تكػػوف يف 

 .2بطاقة مكشوفة مىت كاف واضحا أف اؼبراسل قصد عدـ اطبلع الغَت عليها دوف سبييز
ؼبراسبلت ىو عملية مراقبة سرية اؼبراسبلت السلكية والبلسلكية يف إطار البحػث فيكوف اعًتاض ا

عػػن اعبرديػػة وصبػػع األدلػػة أو اؼبعلومػػات حػػوؿ األشػػخاص اؼبشػػتبو هبػػم يف ارتكػػاب أو يف مشػػاركتهم يف 
 .3ارتكاب اعبردية

ابػػل حػػدد نػػوع يبلحػػظ أف اؼبشػػرع اعبزائػػري دل يػػورد تعريفػػا إلجػػراء اعػػًتاض اؼبراسػػبلت، إال أنػػو باؼبق
، فيكػػوف 5السػػلكية والبلسػػلكية توىػػي الػػيت تػػتم بواسػػطة االتصػػاال 4اؼبراسػػبلت الػػيت زبضػػع لبلعػػًتاض

؛ حرصػا منػو علػى 6بذلك قد اسػتبعد الوسػائل الربيديػة أي اػبطابػات اػبطيػة الػيت تػتم عػن طريػق الربيػد
 ضماف حرية وسرية اؼبراسبلت بُت االفراد اؼبكفولة دستوريا.  

                                                 
، كلية أنظر، ودرار أمُت، مدى شرعية أساليب البحث والتحري والتحقيق اػباصة وحجيتها يف اإلثبات اعبزائي، مذكرة ماجستَت يف العلـو اعبنائية 1

 .66، ص.>500 – ;500اغبقوؽ، جامعة جيبلرل اليابس، سيدي بلعباس، سنة 
 .>0، ص.9>>4، دار النهضة العربية، القاىرة، سنة :أنظر، أضبد فتحي سرور، الوسيط يف قانوف اإلجراءات اعبنائية، الطبعة  2

 .5:أنظر، عبد الرضبن خليفي ، اؼبرجع السابق، ص. 3
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية. 8مكرر  98أنظر، الفقرة األوذل من اؼبادة  4
لبلسلكية: كل تراسل أو إرساؿ أو استقباؿ عبلمات أو إشارات او كتابات أو صور أو أصوات أو معلومات ـبتلفة عن طريق اؼبواصبلت السلكية و ا 5

،  06 – 5000،  قانوف رقم ;0من اؼبادة  54األسبلؾ أو البصريات أو البلسلكي الكهربائي أو أجهزة أخرى كهربائية مغناطيسية. أنظر الفقرة 
، الصادرة ;7، حيدد القواعد العامة اؼبتعلقة بالربيد و باؼبواصبلت السلكية والبلسلكية، الصادر يف اعبريدة الرظبية، عدد 5000أوت  08اؼبؤرخ يف 

 .:0، ص.5000أوت  09بتاريخ 
كل إرساؿ تسمح   اؼبتعلق بالربيد و اؼبواصبلت السلكية و البلسلكية: " اؼبادة الربيدية:  06 – 5000من القانوف  >0من اؼبادة  08الفقرة  6

ة احملتوية على بضائع مواصفاتو التقنية بالتكفل بو يف الشبكة الربيدية، من بينها مواد اؼبراسلة، الكتب واجملبلت واعبرائد واليوميات وكذا الطرود الربيدي
 بقيمة أو بدوف قيمة ذبارية".
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مػػن قػػانوف االجػػراءات اعبزائيػػة، علػػى أف تنفيػػذ  8مكػػرر  98اؼبشػػرع اعبزائػػري يف اؼبػػادة وقػػد نػػص 
ىػػذه اإلجػػراءات يكػػوف دبوجػػب إذف مػػن وكيػػل اعبمهوريػػة وخيػػص فقػػط اعبرديػػة اؼبتلػػبس هبػػا، أو التحقيػػق 
االبتػػدائي باسػػتعماؿ اعػػًتاض اؼبراسػػبلت الػػيت تػػتم عػػن طريػػق وسػػائل االتصػػاؿ السػػلكية والبلسػػلكية يف 

 عبرائم اػبطَتة وخيرج منها الربيد التقليدي والرسائل اؼبكتوبة يدويا.ا
أف اؼبقصود بػاعًتاض اؼبراسػبلت اعػًتاض أو نسػخ اؼبراسػبلت الػيت  ،اؼبادةىذه ونستشف من نص 

تتم عن طريق قنوات ووسائل االتصاؿ السلكية والبلسػلكية، فهػذه اؼبراسػبلت عبػارة عػن بيانػات قابلػة 
وقد عرفت عبنة خرباء الربؼبػاف األورويب يف اجتمػاع  .ع، والتخزين، واالستقباؿ، والعرضلئلنتاج، والتوزي

حػػػػػػوؿ أسػػػػػػاليب التحػػػػػػري التقنيػػػػػػة وعبلقتهػػػػػػا باألفعػػػػػػاؿ  ،5009/ 40/ 09ؽبػػػػػػا بستاسػػػػػػبورغ بتػػػػػػاريخ 
اإلرىابيػػة، اعػػًتاض اؼبراسػػبلت:" بأهنػػا عمليػػة مراقبػػة سػػرية للمراسػػبلت السػػلكية والبلسػػلكية، وذلػػك يف 

البحػػػث والتحػػػري عػػػن اعبػػػرائم، وصبػػػع األدلػػػة أو اؼبعلومػػػات حػػػوؿ األشػػػخاص اؼبشػػػتبو فػػػيهم يف  إطػػػار
 .1ارتكاهبم أو مشاركتهم يف ارتكاب اعبرائم"

وينبغػػي يف ىػػذا الصػػدد التفرقػػة بػػُت اعػػًتاض اؼبكاؼبػػات اؽباتفيػػة كوسػػيلة اتصػػاؿ، وبػػُت وضػػع اػبػػط  
تم برضػػػا صػػػاحب الشػػػأف وخيضػػػع لتقػػػدير اؽبيئػػػة اؽبػػػاتفي ربػػػت اؼبراقبػػػة، ىػػػذا اإلجػػػراء األخػػػَت الػػػذي يػػػ

القضػائية بعػد تسػخَت مصػاحل الربيػد واؼبواصػبلت ؽبػػذا الغػرض، كمػا أنػو غػَت ؿبػدد اؼبوضػوع دبحادثػػة أو 
 .2ؿبادثات معينة

 تسجيل األصوات والتقاط الصور  - ب

مػػػن قػػػانوف اإلجػػػراءات اعبزائيػػػة، قبػػػد أف اؼبقصػػػود مػػػن  08مكػػػرر  98بػػػالرجوع إذل نػػػص اؼبػػػادة  
يػتم بواسػطتها التقػاط الصػور لشػخص الػيت تقنيػة العمليػة تلػك التسجيل األصػوات والتقػاط الصػور ىػو 

أو عدة أشخاص بصفة سرية أو خاصة، وذلك يف مكاف عاـ أو خاص أو التقاط الصور لشخص أو 
 عدة أشخاص يتواجدوف يف مكاف خاص.

                                                 
 .;0ص.اؼبرجع السابق، أنظر، لوجاين نور الدين،  1
 .6:ليفي ، اؼبرجع السابق، ص.أنظر، عبد الرضبن خ 2
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 تسجيل األصوات  -

واكبت التطور، وىي ما يعرؼ بالتنصػت اؽبػاتفي  يعد تسجيل األصوات من التقنيات اغبديثة اليت
أو بالتقػػػاط اؼبكاؼبػػػات أو احملادثػػػات اؽباتفيػػػة الػػػيت طرحػػػت إشػػػكالية اؼبوازنػػػة بػػػُت حػػػق األفػػػراد يف التمتػػػع 
بسػػرية اغبيػػاة اػباصػػة وحرمتهػػا، وفػػق مػػا كفلتػػو الدسػػاتَت، وبػػُت حػػق الدولػػة يف اغبفػػاظ علػػى سػػبلمتها 

مػػا مػػن شػػأنو اؼبسػػاس بنظامهػػا وأمػػن مواطنيهػػا مػػن خػػبلؿ الػػتحكم يف  الداخليػػة واػبارجيػػة ومراقبػػة كػػل
 الظاىرة اإلجرامية وتتبع تطوراهتا وأساليبها بكل الوسائل.

ويقصػػػػد بتسػػػػجيل األصػػػػوات تسػػػػجيل ؿبادثػػػػات اؼبػػػػتهم وشػػػػركائو خلسػػػػة عػػػػن واقعػػػػة مػػػػن الوقػػػػائع 
 .1من قانوف االجراءات اعبزائية 8مكرر  98اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 

كمػػا يقصػػد بػػو كػػذلك وضػػع الًتتيبػػات التقنيػػة، دوف موافقػػة اؼبعنيػػُت، مػػن أجػػل التقػػاط وتثبيػػت  
وبػػث وتسػػجيل الكػػبلـ اؼبتفػػوه بصػػفة خاصػػة أو سػػرية مػػن طػػرؼ شػػخص أو عػػدة أشػػخاص يف أمػػاكن 

 .2خاصة أو عمومية
اػبػػػػاص ، والعهػػػػد الػػػػدورل 3ىػػػػذا وقػػػػد منعػػػػت اؼبواثيػػػػق الدوليػػػػة كػػػػاإلعبلف العػػػػاؼبي غبقػػػػوؽ اإلنسػػػػاف

، وكذا القوانُت 5، واالتفاقيات األوروبية غبقوؽ اإلنساف واغبريات األساسية4باغبقوؽ اؼبدنية والسياسية
 ، التنصت على اؼبكاؼبات اؽباتفية وانتهاؾ سرية اؼبراسبلت.6الوطنية وعلى رأسها الدستور

                                                 
اإلنسانية، أنظر، فوزي عمارة، اعًتاض اؼبراسبلت وتسجيل األصوات والتقاط الصور والتسرب كإجراءات ربقيق قضائي يف اؼبواد اعبزائية، ؾبلة العلـو  1

 .:56، ص.5040، بتاريخ جواف 66العدد 

 .446، ص.5045ومو، اعبزائر،  سنة ، دار ى40أنظر، أحسن بوسقيعة، التحقيق القضائي، الطبعة  2
اؼبتضمن االعبلف العاؼبي غبقوؽ االنساف، صادقت عليو  ;7>4ديسمرب  40(، اؼبؤرخ يف 6 -ألف )د  :54من قرار اعبمعية العامة  45اؼبادة  3

 .6>>4/ >0/ 40، الصادرة بتاريخ 97اعبزائر، اعبريدة الرظبية عدد 
اؼبتضمن العهد الدورل اػباص باغبقوؽ اؼبدنية والسياسية،  99>4ديسمرب  49(، اؼبؤرخ 54 –ألف ) د  5500 من قرار اعبمعية العامة :4اؼبادة   4

 .>;>4/ 08/ :4، الصادرة بتاريخ 50، اعبريدة الرظبية عدد >;>4/ 08/ 49يف  قت عليو اعبزائردصا
 .86>4/ >0/ 06، دخلت حيز التنفيذ يف 80>4/ 44/ 07مت التوقيع عليها بروما بتاريخ  5

6
 من الدستور:" الجيوز انتهاؾ حرمة اغبياة اؼبواطن اػباصة، وحرمة شرفو، وحيميها القانوف. >6اؼبادة   

 سرية اؼبراسبلت واالتصاالت اػباصة بكل أشكاؽبا مضمونة".
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ر التقنيػػػػات يف إال أف اؼببلحػػػػظ أف ىػػػػذا اؼبنػػػػع دل يعػػػػد مطلقػػػػا، ذلػػػػك أف التطػػػػور التقػػػػٍت وتطػػػػو  
ارتكػػاب اعبرديػػة فبػػا حييطهػػا بنػػوع مػػن التسػػًت واالطمئنػػاف خاصػػة عػػن طريػػق اؽبػػاتف حيػػث يًتتػػب عنػػو 

اؼبشػػرع علػػى غػػرار العديػػد مػػن  زاجػػصػػعوبة إثبػػات الواقعػػة اإلجراميػػة ونسػػبتها لشػػخص معػػُت، لػػذلك أ
وسػػػائل االتصػػػاؿ عػػػن قػػػاط اؼبكاؼبػػػات واالتصػػػاالت اؼبنجػػػزة عػػػن التالتشػػػريعات اؼبقارنػػػة مبػػػدأ اعػػػًتاض و 

 ، وينقسم التنصت إذل نوعُت:1بعد
مػػن الطػػرؽ القدديػػة حيػػث يػػتم توصػػيل ظباعػػة اؽبػػاتف مباشػػرة جبهػػاز التسػػجيل وىػػو  تنصػػت مباشػػر     

وربػػط سػػلك ىػػذه السػػماعة إذل سػػلك دائػػرة مشػػًتؾ بػػاؼبركز الرئيسػػي للمكاؼبػػات اؽباتفيػػة، إال أف ىػػذه 
تغػػَتات ربػػدث علػػى التيػػار بسػػبب مػػن ها مػػن اؼبشػػرؾ ؼبػػا حيػػدث الطريقػػة التقليديػػة يعيبهػػا سػػهولة كشػػف
 .2التداخل معو جبانب ظباعة اؼبتنصت

بالتقػػاط احملادثػػات اؽباتفيػػة عػػن طريػػق اشػػتغاؿ اجملػػاؿ اؼبغناطيسػػي احملػػيط  ويػػتم تنصػػت غػػَت مباشػػرو      
بالسلك وذلك بوضع سلك آخر إذل جانب سلك اؼبشرؾ حبيث يتداخل معو مغناطيسيا، ويتم وصلو 
بسماعة مستعملة يف التنصت، ومن الطرؽ اغبديثػة لعمليػة التنصػت اؽبػاتفي وتسػجيل اؼبكاؼبػات وضػع 

جيل داخل جهاز اؽباتف اؼبراد مراقبتو، حيث تعمل ىذه األجهػزة اؼبخبػأة داخلػو ، والتسلئلذاعةجهاز 
 .3على إذاعة اغبديث وتسجيلو تلقائيا

 التقاط الصور -

لمباحث اعبنائية أساليبها اػباصة يف اغبصوؿ على اؼبعلومػات، وفيهػا مػا يتطلػب وضػع بعػض إف ل
إعػػداد التقػػػارير اؼبواليػػة عػػن ذلػػك، وىػػػذه األشػػخاص ربػػت اؼبراقبػػة، ورصػػػد ربركػػاهتم دوف أف يشػػعروا، و 

سػػهل اهنيػػار ىػػؤالء واعػػًتافهم عنػػد القػػبض علػػيهم، ومػػواجهتهم هبػػذه التقػػارير ربتػػاج إذل دليػػل مػػادي يُ 

                                                 

، حبث منشور على موقع ستار تاديز، 4تنصت اؽباتفي بُت اغبياة الشخصية ومشروعية اإلثبات اعبنائي، اعبزء أنظر، عبد اهلل بلحاج، ال 1
www.startimes.com 5048/ 08/ 48 االطبلع، تاريخ. 

 .75بق، ص.، ودرار أمُت، اؼبرجع السا46أنظر، لوجاين نور الدين، اؼبرجع السابق، ص. 2
 .46أنظر، لوجاين نور الدين، اؼبرجع السابق، ص. 3

http://www.startimes.com/
http://www.startimes.com/
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التقارير، وىذا الدليل يتمثل بصور توضح ما جاء عػنهم بالتقػارير، فيػتم تصػوير ىػؤالء األشػخاص عػن 
 .1لتكوف دعما ماديا ؽبذا التقاريربعد باستعماؿ عدسات خاصة، ويتم طبع الصور 

وعليو ديكن تعريف التقاط الصور بأنو وضػع ترتيبػات تقنيػة، دوف موافقػة اؼبعنيػُت مػن أجػل التقػاط 
 .2صور لشخص أو عدة أشخاص يتواجدوف يف مكاف خاص

يف ذلػػػك كػػػامَتات اؼبراقبػػػة، الػػػيت تكػػػوف موجهػػػة بواسػػػطة الػػػرادار، إذ يسػػػتعاف بكػػػامَتات  ةوسػػػيلالو 
موضوعة مسبقا يف ضبط التحريض الرتكاب اعبرائم، أو التسجيل الكامل أو اعبزئي لتنفيذ جردية مػا، 
أو ؿباولػػػة إخفائهػػػا أو طمػػػس معػػػادل وأثػػػار تلػػػك اعبرديػػػة، وذلػػػك بضػػػبط عػػػدد األفػػػراد الضػػػالعُت فيهػػػا، 

وقات ربركاهتم على وجو الدقة، ووسائل النقل اؼبستعملة مػن طػرفهم، واأللبسػة الػيت يتخػذوهنا مظهػر وأ
ؽبػػم قبػػل وأثنػػاء وبعػػد التنفيػػذ، إذل غػػَت ذلػػك مػػن وسػػائل اؼبكػػر واػبػػداع الػػيت يسػػتعملها اجملرمػػوف خفيػػة، 

السريُت، وإال كانوا عرضػة واليت يتحوطوف فيها على األنظار، واليت ال ديكن مراقبتها عن طريق اؼبراقبُت 
 .3للخطر

مػػػن أجػػػل الوصػػػوؿ إذل اؽبػػػػدؼ اؼببتغػػػى مػػػن مرحلػػػة صبػػػػع االسػػػتدالالت يسػػػتوجب إعطػػػاء مهمػػػػة 
التحري عن اعبرديػة والبحػث عػن مرتكبيهػا إذل ؾبموعػة مػن العناصػر القػادرة إمػا حبكػم زبصصػها اؼبهػٍت 

 .4وصوال إذل أداء أفضل أو دبوقعها الوظيفي، أو حبكم خربهتا التقنية على أداء اؼبهمة
مػػػػع ضػػػػرورة التنسػػػػيق بػػػػُت احملقػػػػق واػببػػػػَت يف اغبصػػػػوؿ علػػػػى البيانػػػػات اؼبخزنػػػػة يف اغباسػػػػب اآلرل 

 وملحقاتو اليت حيوزىا اؼبتهم، أو للشاىد الذي يتم التحقيق معو.
ا وكخطورة أوذل يتعُت منح الصفة والشرعية ألولئك العاملُت يف ؾباؿ اؼبعلومػات األمنيػة سػواء كػانو 

مػػن أفػػراد األمػػن، أو يف القطاعػػات ذات العبلقػػة باؼبعلوماتيػػة والتقنيػػة، ووسػػائل االتصػػاالت سػػواء كػػانوا 
 فنيُت أو خرباء ما داـ القانوف يسمح باالستعانة هبم يف ىذا اجملاؿ.

                                                 

 .:47، ص.>500، دار الثقافة، عماف، سنة 4أنظر، منصور عمر اؼبعايطة، األدلة اعبنائية والتحقيق اعبنائي، الطبعة  1
 .488أنظر، أحسن بوسقيعة، اؼبنازعات اعبمركية...، اؼبرجع السابق، ص. 2
 .:48أنظر، ودرار أمُت، اؼبرجع السابق، ص. 3
 .679، ص.:;>4أنظر، عبد اغبميد الشواريب، جرائم اؼبخدرات، مؤسسة الثقافة اعبامعية، اإلسكندرية،  4
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مػػػن قػػػانوف اإلجػػػراءات اعبزائيػػػة اعبزائػػػري "إذا اقتضػػػى األمػػػر إجػػػراء  >7لػػػذا نػػػص اؼبشػػػرع يف اؼبػػػادة 
ال ديكػػػن تأخَتىػػػا فلضػػػابط الشػػػرطة القضػػػائية أف يسػػػتعُت بأشػػػخاص مػػػؤىلُت لػػػذلك، وعلػػػى معاينػػػات 

ىػػػؤالء األشػػػخاص الػػػذي يسػػػتدعيهم ؽبػػػذا اإلجػػػراء أف حيلفػػػوا اليمػػػُت كتابػػػة علػػػى إبػػػداء رأيهػػػم دبػػػا ديليػػػو 
 عليهم الشرؼ والضمَت".

 األحكام المطبقة على أساليب التحري التقنية -2
اؿ وسػػائل تقنيػػة للكشػػف والتحػػػري عػػن اعبػػرائم اؼبسػػتحدثة، وفػػػق ظبػػح اؼبشػػرع اعبزائػػري باسػػػتعم 

 شروط وإجراءات خاصة.
 شروط استخدام أساليب التحري التقنية - أ

أجػػاز اؼبشػػرع اعبزائػػري لضػػباط الشػػرطة القضػػائية القيػػاـ بػػاعًتاض اؼبراسػػبلت، تسػػجيل األصػػوات  
 صحيحة ومنتجة آلثارىا.إجراءاهتم والتقاط الصور لكنو قيدىم جبملة من الشروط لتكوف 

 اإلذن من وكيل الجمهورية -
ؼبباشػػرة عمليػػات اعػػًتاض اؼبراسػػبلت وتسػػجيل االصػػوات والتقػػاط الصػػور يشػػًتط اغبصػػوؿ علػػى  

 قتضت ضرورة التحري اللجوء إليو.اكشرط أساسي، إذا ما   وكيل اعبمهوريةإذف من 
اؼبكونػة للجرديػة والػيت تسػمح لوكيػل فيجب أف يتضمن اإلذف صبيع اؼبعلومات والعناصػر الضػرورية  

اعبمهوريػػػة أو لقاضػػػي التحقيػػػق وسبكنػػػو مػػػن التعػػػرؼ علػػػى االتصػػػاالت اؼبطلػػػوب التقاطهػػػا، واألمػػػاكن 
 .1اؼبقصودة سواء سكنية أو غَتىا، وطبيعة اعبردية اليت تربر اللجوء إذل استعماؿ ىذه التقنيات

الضػروري أف يكػوف اإلذف مكتوبػا، يشػار  وإف دل يشًتط اؼبشرع شكبل خاصا لئلذف، إال أنػو مػن 
 .2فيو على مدة إقباز العمليات احملددة بأربعة أشهر قابلة للتجديد

  

                                                 
 .574أنظر، فوزي عمارة، اؼبرجع السابق، ص. 1
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية. :مكرر  98أنظر، اؼبادة  2
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 اإلشراف القضائي -
بعد أف تتوفر اؼبعطيات واؼبربرات الكافية لدى ضابط الشرطة القضائية يف اعبرائم احملددة يف نص  
تتم عملية اؼبراقبة التقنية ووضػع صبيػع الًتتيبػات ربػت من قانوف اإلجراءات اعبزائية  8مكرر  98اؼبادة 

فػػتح ربقيػػق قضػػائي، تػػتم العمليػػات  ة، ويف حالػػ1لوكيػػل اعبمهوريػػة اؼبخػػتص ةاإلشػػراؼ واؼبراقبػػة اؼبباشػػر 
 .2اؼبذكورة ربت الرقابة اؼبباشرة لقاضي التحقيق

 اإلطار الزماني -
لتقنيػة، ونػػص صػػراحة علػى إمكانيػػة دخػػوؿ دل حيػدد اؼبشػػرع ميعػاد قػػانوين للقيػػاـ بوضػع الًتتيبػػات ا 

مػػػن قػػػانوف اإلجػػػراءات  :7يف نػػػص اؼبػػػادة  3احملػػػبلت السػػػكنية أو غَتىػػػا حػػػىت خػػػارج اؼبواعيػػػد احملػػػددة
اعبزائيػػػة، علػػػى عكػػػس إجػػػراء التفتػػػيش الػػػذي ينبغػػػي التقيػػػد فيػػػو بالتػػػاريخ والوقػػػت احملػػػدد بقػػػوة القػػػانوف 

 .4ومضموف اإلذف
 اإلطار المكاني -

، 6والعموميػػة 5اعبزائػػري باسػػتخداـ أسػػاليب اؼبراقبػػة التقنيػػة يف كػػل االمػػاكن اػباصػػةيسػػمح اؼبشػػرع  
 . 8بغرض وضع الًتتيبات التقنية 7احملبلت السكنية يفى إمكانية الدخوؿ لنص صراحة ع هبل قبد

                                                 
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية. 8مكرر  98أنظر، الفقرة الرابعة من اؼبادة  1
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية. 8مكرر  98أنظر، الفقرة اػبامسة من اؼبادة  2
بلت السكنية أو غَتىا من قانوف اإلجراءات اعبزائية:" يسمح الغذف اؼبسلم بغرض وضع الًتتيبات التقنية بالدخوؿ إذل احمل 05/  8مكرر  98اؼبادة  3

 من ىذا القانوف و بغَت علم أو رضا األشخاص الُت ؽبم حق على تلك األماكن".  :7ولو خارج اؼبواعيد احملددة يف اؼبادة 
 .45أنظر، لوجاين نور الدين، اؼبرجع السابق، ص. 4
 بلت التجارية.ىي األماكن أو احملبلت اؼبعدة لنشاطات معينة كالفنادؽ، العيادات الطبية، احمل 5
 ىي األماكن اليت يسمح بالدخوؿ واػبروج منها بكل حرية كاألسواؽ. 6
من قانوف العقوبات" يعد منزال مسكونا كل مبٌت أو دار او غرفة أو خيمة أو كشك ولو متنقل مىت كاف  688ىل كل ما أعد للسكن وفق اؼبادة  7

ل األحواش وحظائر الدواجن وـبازف الغبلؿ واإلسطببلت واؼبباين اليت توجد بداخلها مهما  معد للسكن وإف دل يكن مسكونا وقتذاؾ وكافة توابعو مث
 كاف استعماؽبا حىت ولو كانت ؿباطة بسياج خاص داخل السياج أو السور العمومي".

 من قانوف اإلجراءات اعبزائية. 8مكرر  98أنظر، الفقرة الثانية من اؼبادة  8
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فاؼبشػػرع دل يضػػع قيػػودا مكانيػػة إلجػػراء عمليػػات اعػػًتاض اؼبراسػػبلت وتسػػجيل االصػػوات والتقػػاط  
و خػاص. غػػَت أننػا قبػػد اسػتثناء تفرضػو القواعػػد العامػة، فمقػػرات أدل يسػتثن أي مكػػاف عػاـ  إذالصػور، 

 .  1السفارات والقنصليات األجنبية تستثٌت من األمكنة اليت ديكن أف زبضع ؽبذه العمليات
  لجوء إلى عملية المراقبة التقنيةنطاق ال -

ة لكشف اعبػرائم وحصػر إطػار اسػتخدامها يف قنن اؼبشرع اعبزائري اللجوء إذل عملية اؼبراقبة التقني 
جرائم ؿبددة وىػي جػرائم اؼبخػدرات واعبرديػة اؼبنظمػة عػرب اغبػدود واعبػرائم اؼباسػة بأنظمػة اؼبعاعبػة اآلليػة 
للمعطيػػػػات وجػػػػرائم تبيػػػػيض األمػػػػواؿ واعبػػػػرائم االرىابيػػػػة والتخريبػػػػة واعبػػػػرائم اؼبتعلقػػػػة بالتشػػػػريع اػبػػػػاص 

ابتدائي أو حالة تلبس أو إنابة قضػائية. وعليػو ال يصػح أف تسػتعمل ، وذلك يف إطار ربقيق 2بالصرؼ
 تستعمل ىذه األساليب والوسائل التقنية يف اعبرائم األخرى.

نطاؽ استخداـ الوسائل التقنية للكشف عنها، خصوصػا بعػد صػدور  يفجرائم التهريب تدخل و  
ى اعبػػرائم اؼبنظمػػة العػػابرة القػػانوف اػبػػاص دبكافحػػة التهريػػب، وإخضػػاعها لػػنفس اإلجػػراءات اؼبطبقػػة علػػ

 للحدود.
 ضرورة لجوء قاضي التحقيق إليها -

جػرد دب وتسجيل االصوات والتقاط الصور،لقاضي التحقيق اللجوء إذل الًتتيبات التقنية ال يسوغ  
مػن بػل مػن قػانوف اإلجػراءات اعبزائيػة،  8مكػرر 98وقوع جردية مػن اعبػرائم اؼبنصػوص عليهػا يف اؼبػادة 

أي أف يكػػػوف اللجػػػوء إليهػػػا يعػػػود بالفائػػػدة يف إظهػػػار  ،تضػػػي مصػػػلحة التحقيػػػق ذلػػػكالضػػػروري أف تق
 اغبقيقة.

ذل ىػذه العمليػات مػن عػدمها، تعػد مػن اؼبسػائل الػيت ينفػرد إوربقق الضرورة اليت تستدعي اللجوء  
 . 3قاضي التحقيق بتقديرىا

  
                                                 

 .565 - 564سابق، ص.أنظر، فوزي عمارة اؼبرجع ال 1
 من قانوف االجراءات اعبزائية. 8مكرر  98أنظر، اؼبادة  2
 .570أنظر، فوزي عمارة، اؼبرجع السابق، ص. 3
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 إجراءات أساليب التحري التقنية - ب

ضػػػباط الشػػػرطة القضػػػائية صػػػحيحة ومنتجػػػة آلثارىػػػا وجػػػب تكػػػوف اإلجػػػراءات الػػػيت يقػػػـو  كػػػي ل 
  عليهم عبلوة على التقيد بالشروط اتباع اإلجراءات البلمة واحًتامها.

 المحافظة على السر المهني -
إف واجػػب احملافظػػة علػػى السػػر اؼبهػػٍت يعتػػرب القيػػد الوحيػػد اؼبفػػروض علػػى الضػػبطية القضػػائية أثنػػاء  

العػػػًتاض اؼبراسػػػبلت أو تسػػػجيل األصػػػوات أو التقػػػاط الصػػػور، فعلػػػى قيػػػامهم بوضػػػع الًتتيبػػػات التقنيػػػة 
 .1القائم هبذه العملية مراعاة السر اؼبهٍت وعدـ اؼبساس بو

نشػَت إذل أنػو يف اغبالػة الػيت يكػػوف فيهػا اؼبلػـز بكتمػاف السػر اؼبهػػٍت فػاعبل أو شػريكا مػع اؼبػػتهم يف  
قانوف اإلجراءات اعبزائيػة، فاؼبشػرع ال يتػيح لػو من  8مكرر  98اعبرائم اؼبنصوص عليها يف نص اؼبادة 

 اؼبحيصن اؼبشرع  فرصة التحصن بغطاء السرية، كوف
ُ
 . 2لـز بوبدأ ال اؼب

 تسخير األعوان المؤىلين -
تتم عملية اؼبراقبة التقنية ربػت الرقابػة اؼبباشػرة لقاضػي التحقيػق، فمثػل ىػذه العمليػات تقتضػي يف   

تطيع الػػتحكم فيهػا، لػػذا أجػاز اؼبشػػرع االسػتعانة بػػاألعواف يسػيػػات ال كثػَت مػن األحيػػاف اللجػوء إذل تقن
، ويقتصػر دور قاضػي التحقيػق علػى 3أىل اػبػربة واالختصػاص لضػماف تنفيػذ اؼبهمػة علػى أحسػن وجػو

 .4السهر على أف تتم يف إطارىا الشرعي وحسب مقتضيات القانوف
شػرطة القضػائية الػذي أذف لػو باسػتعماؿ وقد أجاز اؼبشرع اعبزائري لوكيل اعبمهورية أو ضابط ال  

الوسػػائل اػباصػػة يف البحػػث والتحػػري، ولقاضػػي التحقيػػق أو ضػػابط الشػػرطة القضػػائية الػػذي ينيبػػو أف 
يسخر ويكلف كل عوف مؤىل لدى مصلحة أو وحدة أو ىيئة عمومية أو خاصة مكلفػة باؼبواصػبلت 

                                                 
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية. 9مكرر  98أنظر، اؼبادة  1
 .>56أنظر، فوزي، عمارة، اؼبرجع السابق، ص. 2
 .>:السابق، ص.أنظر، نصر الدين ىنوين ودارين يقدح، اؼبرجع  3
 .;56أنظر، فوزي عمارة اؼبرجع السابق، ص. 4
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مػػن قػػانوف  8مكػػرر  98ؼبػػذكورة يف اؼبػػادة لعمليػػات الالسػػلكية والبلسػػلكية، للتكفػػل باعبوانػػب التقنيػػة 
 .1اإلجراءات اعبزائية

للعػػػوف اؼبسػػػخر لتنفيػػػذ ىػػػذه العمليػػػات ولقاضػػػي التحقيػػػق أو ريػػػة اغب عطػػػىوإف كػػػاف اؼبشػػػرع قػػػد أ 
ضابط الشرطة القضائية ودل يقيػدىم إال بازبػاذ اإلجػراءات البلزمػة لضػماف عػدـ اؼبسػاس بالسػر اؼبهػٍت، 

ريػػػات الفرديػػػة وجػػػب إضػػفاء الشػػػرعية علػػػى األعمػػػاؿ الػػيت يقػػػـو هبػػػا ىػػػؤالء فإنػػو ومػػػن أجػػػل مواجهػػة اغب
 األشخاص اؼبسخروف لذا وجب عليهم أداء اليمُت قبل مباشرة مهامهم وفقا للقواعد العامة. 

 تحرير محضر  -
مػػن قػػانوف اإلجػػراءات اعبزائيػػة، ألػػـز اؼبشػػرع ضػػابط الشػػرطة القضػػائية  ;4تعزيػػزا ؼبقتضػػيات اؼبػػادة  

لػػػو أو اؼبنػػػاب مػػػن طػػػرؼ قاضػػػي التحقيػػػق اؼبخػػػتص أف حيػػػرر ؿبضػػػرا عػػػن كػػػل عمليػػػة اعػػػًتاض اؼبػػػأذوف 
وتسػػػجيل اؼبراسػػػبلت وكػػػذا عمليػػػات وضػػػع الًتتيبػػػات التقنيػػػة وعمليػػػات االلتقػػػاط والتثبيػػػت والتسػػػجيل 

 .2الصويت أو السمعي البصري، يشتمل على تاريخ وساعة العملية وكذا تاريخ وساعة االنتهاء منها
 ى ضػابط الشػرطةلػئج التحريات اؼبتعلقة دبضموف اؼبراسبلت اؼبسجلة أو الصػور اؼبلتقطػة فعأما نتا 

القضػػػائية اؼبػػػأذوف لػػػو أو اؼبنػػػاب هباتػػػو العمليػػػة أف ينسػػػخ أو يصػػػف احملتػػػوى الضػػػروري والػػػبلـز إلظهػػػار 
غػات يرفق دبلف الدعوى. فإذا كانت اؼبكاؼبات بل 3اغبقيقة يف ؿبضر أخر مفصل عن إجراءات العملية

 .4أجنبية، فإنو يتم االستعانة دبًتجم لًتصبة ؿبتوى اؼبكاؼبات ونسخها
 ثانيا: أساليب التحري الميدانية

انطبلقا من الواقع اؼبضطرب سػعت اجملتمعػات علػى ضػوء التغػَتات والتطػورات اغباصػلة يف اجملتمػع 
كفيلػػة ؼبواجهتهػػا   إذل وضػػع سياسػػات جزائيػػة فعالػػة مػػن أجػػل اغبػػد مػػن انتشػػار اعبػػرائم، بوضػػع آليػػات

الػػػدوؿ حػػػاوؿ اؼبشػػػرع اعبزائػػري أف يضػػػع بػػػُت أيػػػدي رجػػػاؿ القػػػوة العموميػػػة بعػػػض ميػػدانيا، وعلػػػى غػػػرار 

                                                 
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية. 8مكرر  98أنظر، اؼبادة  1
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية. >مكرر  98أنظر، اؼبادة  2
 .09أنظر، لوجاين نور الدين، اؼبرجع السابق، ص. 3
 .0;5أنظر، عبد اهلل أوىايبية، شرح قانوف...، اؼبرجع السابق، ص. 4
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وسػػائل قانونيػػة، مػػن أجػػل اغبػػد مػػن انتشػػار ىػػذه اعبػػرائم اؼبتفاقمػػة كمػػا ونوعػػا، وىػػذا مػػا يعكسػػو تعػػديل 
 .5009قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائري لسنة 

ل اؼبسػػموح هبػػا إلثبػػات اعبرديػػة، مػػاداـ أف احملقػػق نفسػػو دل يرتكػػب ىػػو نفسػػو فقػد أجػػاز كػػل الوسػػائ
، ومػػن بػػُت 2مػػن قػػانوف اإلجػػراءات اعبزائيػػة 545، حسػػب مػػا ورد يف نػػص اؼبػػادة 1جرديػػة لبلػػوغ ىدفػػو

 ىذه الوسائل أساليب التحري واؼبراقبة اؼبيدانية. 
اؼبراقػػػب، كوسػػػيلتُت مهمتػػػُت مػػػن بػػػُت تكػػػوف اؼبراقبػػػة اؼبيدانيػػػة عػػػن طريػػػق التسػػػرب أو التسػػػليم ف 

الوسػػػائل البشػػػرية ؼبراقبػػػة اجملػػػرمُت، والكشػػػف عػػػن اغبقيقػػػة، ولػػػو بطريػػػق غػػػَت مباشػػػر عػػػن طريػػػق ضػػػابط 
باألحكػاـ الػيت تضػبطها  مع ضػرورة التقيػد ،عمومي أو عوف شرطة قضائية، يندمج يف صفوؼ اجملرمُت

 .3من أجل عدـ اػبروج عن نطاقها وضبط مشروعيتها
 التسرب  -1

، 5009التسػػرب دبوجػػب تعػػديل قػػانوف اإلجػػراءات اعبزائيػػة سػػنة إجػػراء نظػػم اؼبشػػرع اعبزائػػري  
 يتم اللجوء إليو كلما دعت مقتضيات التحقيق مع االلتزاـ بشروطو البلزمة لصحتو.

 مفهوم التسرب - أ
ئية التسرب: " تقنية من تقنيات التحري والتحقيق اػباصة، تسمح لضابط أو عوف شرطة قضا 

بالتوغل داخل صباعة إجرامية، وذلك ربت مسؤولية ضابط شرطة قضائية آخػر مكلػف بتنسػيق عمليػة 
التسػػػرب هبػػػدؼ مراقبػػػة أشػػػخاص مشػػػتبو فػػػيهم، وكشػػػف أنشػػػطتهم اإلجراميػػػة، وذلػػػك بإخفػػػاء اؽبويػػػة 

 .4اغبقيقية، ولتقدمي اؼبتسرب لنفسو ىو أنو فاعل أو شريك"

                                                 
 .5:أنظر، ؿبمد حزيط، اؼبرجع السابق، ص. 1

من قانوف اإلجراءات اعبزائية:" جيوز إثبات اعبرائم بأي طريق من طرؽ اإلثبات ما عدا األحواؿ اليت ينص فيها القانوف على غَت  545اؼبادة  2
 ذلك...".

 وما يليها من قانوف اإلجراءات اعبزائية. 44مكرر 98 أنظر، اؼبادة 3

4
 .8:أنظر، عبد الرضبن خليفي، اؼبرجع السابق، ص.  
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ف اإلجػػػػراءات اعبزائيػػػػة بأنػػػػو: "قيػػػػاـ ضػػػػابط أو عػػػػوف الشػػػػرطة وقػػػػد عرفػػػػو اؼبشػػػػرع اعبزائػػػػري يف قػػػػانو 
القضائية ربت مسؤولية ضابط الشػرطة القضػائية اؼبكلػف بتنسػيق العمليػة دبراقبػة األشػخاص اؼبشػتبو يف 

 .1ارتكاهبم جناية أو جنحة بإيهامهم أنو فاعل معهم أو شريك ؽبم أو خاؼ"
عػػػوف الشػػػرطة القضػػػائي القيػػػاـ بالتوغػػػل  مػػػن خػػػبلؿ ىػػػذا التعريػػػف  يتبػػػُت أنػػػو حيػػػق لضػػػابط أو 

والتسلل داخل عصابات اإلجراـ لئليقاع هبم، وذلك بإيهامهم بأنو فاعل أصلي أو شريك معهم حػىت 
 يطمئنوا لو، من أجل كشف نواياىم اإلجرامية.

ويف سبيل الوصػوؿ إذل ىػذه الغايػة ظبػح اؼبشػرع للمتسػرب اسػتعماؿ أسػاليب غػَت مشػروعة مػن  
و وصفتو، وانتحاؿ ىوية مستعارة، وعند االقتضاء ارتكاب اعبرائم تبديدا للشكوؾ، كاقتناء إخفاء ؽبويت

أو حيػػػازة، أو نقػػػل أو تسػػػليم أو إعطػػػاء مػػػواد أو أمػػػواؿ أو منتوجػػػات أو وثػػػائق أو معلومػػػات متحصػػػل 
 . 2عليها من ارتكاب اعبرائم أو مستعملة يف ارتكاهبا

مل أو أف يضػػػػع ربػػػػت تصػػػػرؼ مػػػػرتكا اعبػػػػرائم كمػػػػا ظبػػػػح أيضػػػػا اؼبشػػػػرع للمتسػػػػرب أف يسػػػػتع 
الوسائل ذات الطابع القانوين أو اؼبارل وكذا  وسائل النقل أو التخزين أو اإليواء أو اغبفظ أو االتصػاؿ 

وذلػػك دوف أف تشػػكل ىػػذه األفعػػاؿ منػػو ربريضػػا عػػن ارتكػػاب اعبرديػػة، فاؼبتسػػرب اؼبػػرخص لػػو وكػػل  3
 .4وضعهم اؼبشرع دبنأى عن ربمل أية مسؤولية جزائية األشخاص الذين قاـ بتسخَتىم ؽبذا الغرض

 شروط عملية التسرب - ب
خاصػػة تػػرخص للمتسػػرب  شػػروطنظػػرا ػبطػػورة عمليػػة التسػػرب وطبيعتػػو، فلقػػد خصػػو اؼبشػػرع ب 

 :ما يليفيىذه الشروط إثر عملية التسرب وتتمثل  عًتضووربميو من أي خطر قد ي
  

                                                 

 من قانوف اإلجراءات اعبزائية. 45مكرر  98أنظر، اؼبادة  1
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية. 47مكرر  98اؼبادة أنظر، الفقرة األوذل من  2

3
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية. 47مكرر  98اؼبادة أنظر، الثانية من   
 .500أنظر، ودرار أمُت، اؼبرجع السابق، ص. 4
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 الشروط الشكلية لعملية التسرب -
بالنظر إذل الطبيعة االستثنائية لعملية التسرب وخطورهتا على حرمة اغبياة اػباصة االفراد وحىت 

، إذ إذف عن وكيل اعبمهورية أو قاضي التحقيق اؼبختص صدورعلى حياة اؼبتسرب استوجب اؼبشرع 
 عملية بإجراءيأذف  أف التحقيق ضرورة اقتضاء أو وكيل اعبمهورية عند اؼبختص التحقيق لقاضي وزجي

قانوف اإلجراءات  من 15 مكرر 65اؼبادة  يف اؼبشرع اشًتط قانونيا اإلذف ىذا يكوف وحىت ،1التسرب
 .ومسببا يكوف مكتوبا أف اعبزائية
يقع إجراء التسرب باطبل إذا مت دوف إذف قضائي مكتوب، و لعل التسبيب الذي اشًتطو اؼبشرع ف

 .2توب، فبا يؤدي إذل استبعاد األذف الشفوييف نص اؼبادة يكفي للداللة على أنو مك
 واألشػخاص الػذين أو اؼبتهمػُت اؼبػتهم تعُت اإلذف ىذا يتضمن واؼببلحظ أف اؼبشرع دل يقتض أف

 وتسػبيبو اإلذف يف مراعػاة الكتابػة عػدـ الػبطبلف علػى رتػب قػد كمػا أنػو   .اإلجػراء ؽبػذا ؿبػبل يكونػوا

 عػن اؼبسػؤوؿ القضػائية الشػرطة ضػابط اعبرديػة وىويػة ذكػر عػدـ حالػة يف يقتضػيو دل حػُت يف ،3فقػط

 يف عليهػا اؼبنصػوص الشػكليات مراعػاة عػدـ أف يعػٍت مػا تسػتغرقها، وىػو الػيت واؼبػدة التسػرب عمليػة
 بطػبلف عليػو يًتتػب قػانوف اإلجػراءات اعبزائيػة ال مػن 15 مكػرر 98مػن اؼبػادة  والثالثػة الثانيػة الفقػرة

 .4بالتسرب اإلذف
 أزبذ أنو ثبت إذا  بطبلنو وتقرير التسرب بعملية اإلذف صحة تقدير للقضاء يتيح اؼبسبب اإلذفو 

 .5اغبكم بطبلنو اإلذف يف التسبيب شرط زبلف على اؼبشرع اقتضاء، ويرتب أو موجب دوف
  

                                                 
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية. 44مكرر  98أنظر، اؼبادة  1
 .;57أنظر، فوزي عمارة، اؼبرجع السابق، ص. 2
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية. 48مكرر  98أنظر، الفقرة األوذل من اؼبادة  3
 .>57فوزي عمارة، اؼبرجع السابق، ص.أنظر،  4
 من قانوف االجراءات اعبزائية. 48مكرر  98أنظر، اؼبادة  5
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، فيػػذكر 1ف يػػذكر يف اإلذف طبيعػػة اعبرديػػة الػػيت اقتضػػت مػػنح الًتخػػيص هبػػذا اإلجػػراءكمػػا يشػػًتط أ
تسػػػػتهدؼ التحقيػػػػق يف أفعػػػػاؿ تشػػػػكل جرديػػػػة هتريػػػػب وىػػػػي اعبرديػػػػة الػػػػيت بػػػػُت اؼبشػػػػرع مػػػػثبل أف العمليػػػػة 

خضػػوعها لػػنفس القواعػػد اإلجرائيػػة اؼبعمػػوؿ هبػػا يف ؾبػػاؿ اعبرديػػة اؼبنظمػػة العػػابرة للحػػدود الوطنيػػة، بعػػد 
، وبالتػػارل فهػػي تػػدخل يف عػػداد اعبػػرائم احملػػددة 2اؼبتعلػػق دبكافحػػة التهريػػب 09 – 08صػػدور االمػػر 

 واليت جيوز التحقيق فيها عن طريق اللجوء لعملية التسرب.حصرا، 
كػػذلك أف يتضػػمن اإلذف بالتسػػرب ىويػػة ضػػابط الشػػرطة القضػػائية الػػذي  ن الشػػروط الشػػكليةومػػ

 .3ستتم العملية ربت مسؤوليتو، فيذكر اظبو ولقبو، صفتو ورتبتو، وكذلك اؼبصاحل اليت يتبع ؽبا
وف اإلجػػراءات اعبزائيػػة، أف األشػػخاص اؼبخػػولُت مػػن قػػان 45مكػػرر  98يستشػػف مػػن نػػص اؼبػػادة 

للقيػػاـ بعمليػػة التسػػرب ىػػم: ضػػباط الشػػرطة القضػػائية وأعػػواف الشػػرطة القضػػائية ومػػن يسػػخروهنم ؽبػػذا 
 .4الغرض، وال جيوز ؽبؤالء أف حيرضوا اؼبشتبو فيهم على ارتكاب اعبرائم من أجل القبض عليهم

ال ديكن أف تتجاوز أربعة أشهر قابلة للتجديد فيذكر ينبغي أف يتضمن اإلذف مدة التسرب اليت و
فيو تاريخ بداية العملية وتاريخ هنايتها، مع اإلشارة إذل أنو ليس من الضروري أف يكوف تاريخ تنفيذ 

  . 5العملية بنفس تاريخ صدور اإلذف؛ فيمكن أف تتأخر عنو ؼبقتضيات التحضَت اعبيد لبدء العملية
أو وكيل اعبمهورية اؼبرخص للعملية   لقاضي التحقيق ملزمةغَت  اإلذف يف احملددة اؼبدةعلى أف  

 األجل انقضاء حالة لو يف كما ،انقضائها قبل حىت العملية بوقف وقت أي يف يأمر أف فيجوز لو

 .ديدده أف باإلذف احملدد
 وإف كػاف فحػىت إجرائػو، ومكػاف وقػت يف اؼبػتحكم العامػل ىػي التحقيػق ضػرورة فػاؼببلحظ أف

 فإنو مبدئيا، بأربعة أشهر واؼبقدرالتسرب   عملية تستغرقو الذي الوقت عامة كقاعدة وضع قد اؼبشرع

                                                 
. وىي : جرائم اؼبخدرات، اعبردية اؼبنظمة العابرة للحدود الوطنية، اعبرائم 8مكرر 98احملددة يف نص اؼبادة  على أال زبرج عن نطاؽ اعبرائم السبع 1

 الفساد. اؼباسة بأنظمة اؼبعاعبة اآللية للمعطيات، جرائم تبييض األمواؿ واعبرائم اإلرىابية، اعبرائم اؼبتعلقة بالتشريع اػباص بالصرؼ، جرائم
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 فتحػت ؿبػدد، غػَت أشػهر بأربعػة مقػدرة اؼبػرات بعػدد مػن ذبديػده إلمكانيػة مفتوحا اجملاؿ ترؾ باؼبقابل

 .1حسيب أو رقيب دوف مرات عدة أو مرة الفًتة ىذه ديكن ذبديد ،"التحقيق ضرورة" غطاء
ويف حػػػاؿ مت وقػػػف العمليػػػة تًتتػػػب إشػػػكالية تتمثػػػل يف الوضػػػعية القانونيػػػة واؼباديػػػة للعػػػوف اؼبتسػػػرب 
الػػذي ال يسػػتطيع إيقػػاؼ نشػػاطو داخػػل اجملموعػػة اإلجراميػػة فجػػأة، واؼبشػػرع دل يػػدع اؼبسػػألة دوف حػػل، 

مػػن  47مكػػرر 98حيػػث نػػص بأنػػو ديكػػن للعػػوف أف يواصػػل نشػػاطو غػػَت القػػانوين الػػوارد يف نػػص اؼبػػادة 
أشػػهر، علػى أف خيطػػر  7ؼبػػدة ال تتجػاوز  2قػانوف اإلجػراءات اعبزائيػػة، مػع إعفائػػو مػن اؼبسػػؤولية اعبزائيػة

قػػرب اآلجػػاؿ، وإذا دل يػػتمكن العػػوف اؼبتسػػرب مػػن إيقػػاؼ نشػػاطو خػػبلؿ أالقاضػػي مصػػدر الرخصػػة يف 
 .3اؼبدة اؼبذكورة يف ظروؼ تضمن أمنو ديكن للقاضي أف يرخص بتمديدىا

 ط الموضوعية لعملية التسربالشرو  -
عػػػػبلوة علػػػػى الشػػػػروط الشػػػػكلية اؼببينػػػػة أعػػػػبله، ال يكتسػػػػب التسػػػػرب شػػػػرعيتو اإلجرائيػػػػة إال بتمػػػػاـ 

 الشروط اؼبوضوعية واليت ديكن الوقوؼ عليها باستقراء النصوص القانونية اليت تنظم اإلجراء.
ػبطورة عملية التسرب على القائمُت هبا فإف اؼبشرع قد جعل اللجوء إليها ال يتم إال إذا  فنظرا

دعت الضرورة اؼبلحة عبمع البيانات واالستدالالت وصبع األدلة وىذا يف نطاؽ اعبرائم احملدد حصرا 
تقتضي من قانوف اإلجراءات اعبزائية:" عندما  44مكرر  98يف القانوف وىو ما يعكسو نص اؼبادة 

أعبله، جيوز لوكيل  08مكرر  98ضرورات التحري أو التحقيق يف إحدى اعبرائم اؼبذكورة يف اؼبادة 
اعبمهورية أو لقاضي التحقيق، بعد إخطار وكيل اعبمهورية، أف يأذف ربت رقابتو حسب اغبالة 

 ة".دبباشرة عملية التسرب ضمن الشروط اؼببين
إظهار اغبقيقة  ديكن بواسطتو الذي األنسب أو الوحيد ىو اإلجراء ىذا يكوف أف فمن الضروري

أثبتت اإلجراءات األخرى عدـ قباعتها، فالتسرب إمنا أجيز لعلة معينة ولغرض خاص، فمىت  بعد أف
ارتفعت العلة أو انتفى الغرض منع القاضي أو الوكيل من اإلذف بو للتحقيق يف اعبرائم، فإف مت 

                                                 
 .>57أنظر، فرزي عمارة، اؼبرجع السابق، ص. 1
 من قانوف اعبمارؾ. :4مكرر  98أنظر، اؼبادة  2
 .500 ->>4أنظر، ودرار أمُت، اؼبرجع السابق، ص. 3
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مسوغ أو مربر إلظهار اغبقيقة؛ عّد اإلجراء ربكميا وُمصدر التحقيق عن طريق التسرب من دوف 
 . 1اإلذف بو متعسفا

يقتضػػػي سػػػَت عمليػػػة التسػػػرب تػػػوفَت ظػػػروؼ مبلئمػػػة تضػػػمن قباحهػػػا وأىػػػم ىػػػذه الظػػػروؼ عامػػػل و 
السػػرية الػػيت جيػػب أف ربػػاط هبػػا العمليػػة، فػػبل جيػػوز للضػػابط اؼبشػػرؼ علػػى العمليػػة الكشػػف عػػن ىويػػة 

 لة العقوبات اعبزائية اؼبقررة.اؼبتسرب ربت طائ الشخص
الشػرطة القضػائية أف يسػتعمل ؽبػذا الغػرض أسػاليب  طاؼبشػرع لضػابومن أجل ضماف السرية ظبػح 

 .3، من إخفاء ؽبويتو وصفتو وانتحاؿ ىوية مستعارة2غَت مشروعة

وضػػػمانا لسػػػرية العمليػػػة فػػػإف رخصػػػة اإلذف اؼبتعلقػػػة بالتسػػػرب ال تضػػػم ؼبلػػػف اإلجػػػراءات إال بعػػػد 
انتهػػاء عمليػػة التسػػرب ولػػيس وقػػت ربريرىػػا أو أثنػػاء تنفيػػذىا، فػػبل يعلػػم بعمليػػة التسػػرب سػػوى القاضػػي 

 .4الذي رخص القياـ هبا، والضابط اؼبشرؼ عليها، والعوف أو األعواف اؼبتسربُت فقط
يشػػػًتط للجػػػوء إذل التسػػػرب أف ينصػػػب التحقيػػػق يف جنايػػػة أو جنحػػػة خصوصػػػا تلػػػك اؼبنصػػػوص 

مػػػن قػػػانوف اإلجػػػراءات اعبزائيػػػة، مػػػا يػػػربر اسػػػتعمالو يف جػػػرائم التهريػػػب  8مكػػػرر  98عليهػػػا يف اؼبػػػادة 
خصوصا بعد أف عدؿ اؼبشرع من التكييف القانوين ؽبا وجعل البعض منها يرقى لدرجة اعبناية دبوجب 

 اؼبتعلق دبكافحة التهريب. 08 – 09األمر 
تعلق بإجراء من إجراءات التحقيػق ال وينبغي أف تكوف اعبناية أو اعبنحة وقعت فعبل، ألف األمر ي

. فػػبل يشػػرع التحقيػػق عػػن طريػػق التسػػرب لكشػػف اعبػػنح واعبنايػػات اؼبسػػتقبلية، فاؼبتسػػرب 5االسػػتدالؿ
 .  6خيتلف عن اؼبرشد الذي تستخدمو الشرطة لًتصد حركات األشخاص واعبرائم اليت ديكن وقوعها

                                                 
 .;57أنظر، فوزي عمارة، اؼبرجع السابق، ص. 1
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية. 45مكرر  98أنظر، اؼبادة  2
 .579أنظر، فوزي عمارة، اؼبرجع السابق، ص. 3
 .49، لوجاين نور الدين اؼبرجع السابق، ص.;>4السابق، ص. أنظر، ودرار أمُت ، اؼبرجع 4
 .;57 - :57أنظر، فوزي عمارة، اؼبرجع السابق، ص. 5
 .;57أنظر، فوزي عمارة، اؼبرجع السابق، ص. 6



 الفصل األول: البحث والتحري عن جرائم التهرية                                               الباب األول 

 

466 
 

 الحماية القانونية للمتسرب  -ج
التحقيق عن طريق ضابط أو عوف الشػرطة القضػائية القيػاـ بعمليػة اخػًتاؽ ظبح اؼبشرع لقاضي  

عصابات اإلجراـ لئليقاع هبا، وذلك عن طريق إيهاـ اؼبتهمُت بأنو فاعػل أصػلي معهػم أو شػريك حػىت 
يطمئنػػػوا لػػػو ويصػػػدقوه القػػػوؿ ويف سػػػبيل الوصػػػوؿ ؽبػػػذه الغايػػػة ظبػػػح لػػػو بالقيػػػاـ بعمليػػػات غػػػَت مشػػػروعة 

 وإخفاء ىويتو.
مانا لسػػرية عمليػػة التسػػرب ونتيجػػة ػبطورهتػػا علػػى القػػائم هبػػا، فلقػػد خصػػو قػػانوف اإلجػػراءات وضػػ

 اعبزائية اعبزائري برعاية خاصة للحفاظ على أمنو، وسبلمة روحو.
 اإلعفاء من المسؤولية الجزائية -

نػػص أجػػاز قػػانوف اإلجػػراءات اعبزائيػػة لضػػابط وأعػػواف الشػػرطة القضػػائية دبقتضػػى الفقػػرة الثانيػػة مػػن 
مػػن قػػانوف اإلجػػراءات اعبزائيػػة، بػػالًتخيص ؽبػػم بالقيػػاـ بعمليػػات التسػػرب وكػػذا  47مكػػرر  98اؼبػػادة 

األشػػخاص الػػذين يسػػخروهنم لػػنفس اؼبهمػػة إذا دعػػت الضػػرورة لػػذلك ارتكػػاب بعػػض اؼبمارسػػات غػػَت 
عاديػػة، القانونيػػة لعمليػػة التسػػرب، الػػيت سبكػػنهم مػػن معاينػػة اؼبخالفػػات الػػيت يصػػعب إظهارىػػا بػػالطرؽ ال

دبعٌت أف يشارؾ العوف اؼبتسرب مشاركة إجيابية يف ارتكاب اعبرائم ؿبل عملية التسرب وأف يقـو ببعض 
األفعاؿ غَت اؼبشروعة احملددة قانونا، واليت تكفل لو النجاح يف مهمتو دوف أف يعترب ذلك دبثابة ربريض 

لًتخيص السلطة القضائية استنادا  على ارتكاب اعبردية بل تواطؤ مشروع، إذا صح التعبَت كونو خاضع
 .1لنص قانوين صريح

مػػػن قػػػانوف  47مكػػػرر  98وتتمثػػػل ىػػػذه األفعػػػاؿ الػػػيت حصػػػرىا اؼبشػػػرع اعبزائػػػري يف نػػػص اؼبػػػادة 
 اإلجراءات اعبزائية يف:

اقتناء أو حيازة أو نقل أو تسليم أو إعطاء مواد أو أمواؿ، أو منتوجات أو وثائق أو معلومات  -
 رتكاب اعبرائم أو اؼبستعملة يف ارتكاهبا.متحصل عليها من ا

                                                 
 .500أنظر، ودرار أمُت، اؼبرجع السابق، ص. 1
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اسػػػتعماؿ أو وضػػػع ربػػػت تصػػػرؼ مػػػن مػػػرتكا ىػػػذه اعبػػػرائم الوسػػػائل ذات الطػػػابع القػػػانوين أو  -
 اؼبارل، وكذا وسائل النقل أو التخزين أو اإليواء، أو اغبفظ أو االتصاؿ.

اعبزائيػػػة، ديتػػػد حػػػىت بعػػػد إف فبارسػػػة العػػػوف اؼبتسػػػرب ؽباتػػػو العمليػػػات اؼبػػػربرة وإعفائػػػو مػػػن اؼبسػػػؤولية 
انقضػػػػاء مػػػػدة التسػػػػرب احملػػػػددة بػػػػالًتخيص القضػػػػائي أو توقيػػػػف العمليػػػػة مػػػػن طػػػػرؼ القاضػػػػي مصػػػػدر 
الًتخيص إذا دل يتمكن ىذا األخَت من توقيف نشػاطو مػن ظػروؼ تضػمن أمنػو، وىػذا مػا نصػت عليػو 

أف كػػذلك صػػراحة مػػن قػػانوف اإلجػػراءات اعبزائيػػة، كمػػا نػػص اؼبشػػرع يف ىػػذا الشػػ :4مكػػرر  98اؼبػػادة 
علػػػى أف جيػػػوز ظبػػػاع ضػػػابط الشػػػرطة القضػػػائية الػػػيت ذبػػػري عمليػػػة التسػػػرب ربػػػت مسػػػؤوليتو دوف سػػػواه 

 .1بوصفو شاىدا عن العملية
دبعٌت أنو ال جيوز قانونا ظباع العوف اؼبتسرب ولو هبوية مستعارة، ومنو فإف اؼبشػرع اعبزائػري دل يبػُت 

ابط اؼبتسػػرب، وبالتػػارل نطبػػق عليهػػا القواعػػد العامػػة لئلثبػػات، القيمػػة الثبوتيػػة لتصػػرحيات العػػوف أو الضػػ
 ف بدالئل أو عناصر ثبوتية أخرى.ًت وتعترب ىذه التصرحيات استدالال ال يرقى لوحده إذل دليل ما دل يق

 استعمال الهوية المستعارة -
ة نظػػرا للخطػػر الػػذي ديكػػن أف يتعػػرض لػػو ضػػابط أو عػػوف الشػػرطة القضػػائية أثنػػاء مباشػػرتو لعمليػػ

مػػن قػػانوف اإلجػػراءات اعبزائيػػة، أف  45/5مكػػرر  98التسػػرب، ظبػػح لػػو اؼبشػػرع بنػػاء علػػى نػػص اؼبػػادة 
 يستعمل ىوية مستعارة أي ىوية غَت ىويتو اغبقيقية، فبل تظهر يف صبيع اؼبراحل اليت سبر هبا الدعوى.

 عدم جواز سماع المتسرب كشاىد -
ىويػػة مسػػتعارة، بػػل سبتػػد إذل أبعػػد مػػن ذلػػك ال تقتصػػر ضبايػػة اؼبتسػػرب علػػى السػػماح لػػو بانتحػػاؿ 

باسػػػتثنائو أثنػػػاء مرحلػػػة التحقيػػػق القضػػػائي مػػػن ظبػػػاع أقولػػػو كشػػػاىد رغػػػم كونػػػو الشػػػاىد اغبقيقػػػي علػػػى 
 األفعاؿ اإلجرامية اليت يتم التحقيق فيها.

                                                 
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية. ;4مكرر  98اؼبادة أنظر، اؼبادة  1
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فبلعتبػػارات أمنيػػة وحفاظػػا علػػى سػػرية ىويػػة الشػػخص الػػذي قػػاـ بتنفيػػذ العمليػػة حػػىت ال يكػػوف يف 
ىػػػو وعائلتػػػو، فػػػبل يػػػتم ظباعػػػو أثنػػػاء مرحػػػل التحقيػػػق، إمنػػػا يػػػتم ظبػػػاع أقػػػواؿ ضػػػابط الشػػػرطة  خطػػػر دائػػػم

 .  1القضائية اؼبسؤوؿ عن عملية التسرب دوف سواه؛ بصفتو شاىدا عن العملية

 توقيف العملية في ظروف تضمن أمن المتسرب -
احملػػػددة يف الرخصػػػة دوف  يف اغبالػػة الػػػيت يتقػػػرر فيهػػػا اهنػػاء عمليػػػة التسػػػرب النقضػػػاء اؼبػػدة القانونيػػػة

سبديػػدىا، أو توقيفهػػا يف أي وقػػت مػػن قبػػل القاضػػي قبػػل انتهػػاء اؼبػػدة، وتعػػذر علػػى العػػوف اؼبتسػػرب أف 
يوقػػف عمليػػات اؼبراقبػػة يف ظػػروؼ تضػػمن أمننػػو وسػػبلمتو، جػػاز لػػو مواصػػلة نشػػاطاتو للوقػػت الػػذي يػػراه 

اؼبسػػؤولية اعبزائيػػة عنػػو، علػػى أف ال  ضػػروريا وكافيػػا لتوقيػػف العمليػػة يف ظػػروؼ تضػػمن أمنػػو، مػػع انتفػػاء
يتجػػاوز ذلػػك مػػدة اربعػػة أشػػهر ويكػػوف ملزمػػا بإخبػػار القاضػػي الػػذي رخػػص بػػإجراء العمليػػة يف أقػػرب 

 .2اآلجاؿ
ومػىت انقضػػت مػػدة التمديػػد اؼبقػػدرة بأربعػػة أشػهر ودل يػػتمكن العػػوف مػػن توقيػػف نشػػاطو يف ظػػروؼ 

 . 3ربعة أشهر على األكثرتضمن أمنو، ديكن للقاضي أف يرخص بتمديدىا ؼبدة أ
والتسػاؤالت الػيت تطػرح بنػاء علػى مػا تقػدـ، ىػل مهلػة التمديػد اؼبقػدرة بثمانيػة أشػهر تكفػي دائمػػا 
غبمايػػػة وضػػػماف أمػػػن اؼبتسػػػرب وسػػػبلمتو؟، ومػػػا اؼبوقػػػف الػػػذي جيػػػب ازبػػػاذه يف حػػػاؿ عػػػدـ كفايتهػػػا؟؛ 

تسػرب أيسوغ للقاضي ـبالفة القانوف أماـ ىذا الوضع وسبديد اؼبدة مرة أخػرى؟، وىػل تقػـو مسػؤولية اؼب
بانقضاء مهلة الثمانية أشهر لتأمُت سبلمتو حىت وإف دل يتمكن من توقيف نشاطو ؼبػا قػد يشػكلو ىػذا 

 التوقف من خطر على حياتو؟. 
  

                                                 
 .6:من قانوف اإلجراءات اعبزائية، ؿبمد حزيط، اؼبرجع السابق، ص. ;4مكرر  98أنظر، اؼبادة  1
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية. :4مكرر  98أنظر، اؼبادة  2
 .6:أنظر، ؿبمد حزيط، اؼبرجع السابق، ص. 3
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صبلػػػة مػػػن التسػػػاؤالت تبقػػػى مطروحػػػة يف ظػػػل التقييػػػد الػػػذي فرضػػػو اؼبشػػػرع علػػػى القاضػػػي وعػػػدـ 
وتقييػػد يُبػػُت عػػن تعػػارض وتنػػاقض مػػع  السػػماح لػػو بتمديػػد مهلػػة التسػػرب أكثػػر مػػن مػػرتُت، وىػػو ربديػػد

 .1واجب اغبماية واحملافظة على أمن وسبلمة حياة إنساف وىب نفسو لتنفيذ مهمة أذف هبا القانوف
 توقيع عقوبات جزائية في حال االعتداء على المتسرب -

عػبلوة علػػى حضػػر إظهػػار اؽبويػػة اغبقيقيػػة لضػباط أو اعػػواف الشػػرطة القضػػائية الػػذين باشػػروا عمليػػة 
جراءات قرر اؼبشرع عقوبات جزائيػة لكػل مػن لتسرب ربت ىوية مستعارة يف أي مرحلة من مراحل اإلا

يكشف ىوية ضباط أو أعواف الشرطة القضائية تتمثل يف اغببس من سنتُت إذل طبس سنوات، وغرامة 
، على أف يتم تشديد العقوبة ورفعهػا إذل اغبػبس مػن طبػس 2دج 500000إذل  80000تًتاوح من 

دج، إذا تسػػػبب الكشػػػف عػػػن  800000إذل  500000سػػػنوات إذل عشػػػر سػػػنوات، والغرامػػػة مػػػن 
 .3اؽبوية يف أعماؿ العنف أو ضرب وجرح على اؼبتسربُت أو أزواجهم أو أبنائهم أو أصوؽبم اؼبباشرين

أما إذا أدى الكشف إذل وفاة أحد ىؤالء األشخاص فتكوف العقوبة اغببس من عشر سػنوات إذل 
 .4دج4000000دج إذل  800000سنة وغرامة عشرين 
 اآلثار المترتبة على عملية التسرب -د 

يقـو ضابط الشػرطة القضػائية اؼبنتػدب باعتبػاره اؼبسػؤوؿ عػن عمليػة التسػرب بتحريػر تقريػر مفصػل 
وحييلهػػػا علػػػى قاضػػي التحقيػػػق علػػى أسػػػاس أنػػػو منسػػق بػػػُت ىػػػذا  5عػػن العمليػػػة الػػيت يقػػػـو هبػػػا اؼبتسػػرب

 األخَت واؼبتسرب. 
ومػػن خػػبلؿ النصػػوص اؼبنظمػػة لعمليػػة التسػػرب نبلحػػظ أف اؼبشػػرع دل يشػػر إذل مػػا إذا كػػاف ضػػابط 
الشػػرطة القضػػائية اؼبسػػؤوؿ عػػن عمليػػة التسػػرب يقػػـو بتحريػػر ؿبضػػر حػػوؿ العمليػػة، ونشػػاط اؼبتسػػرب أـ 

                                                 
 .580أنظر، فوزي عمارة، اؼبرجع السابق، ص. 1
 من قانوف االجراءات اعبزائية. 49مكرر  98أنظر، الفقرة الثانية من اؼبادة  2
 من قانوف االجراءات اعبزائية. 49مكرر  98أنظر، الفقرة الثالثة من اؼبادة  3
 من قانوف االجراءات اعبزائية. 49مكرر  98أنظر، الفقرة الرابعة من اؼبادة  4
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية. 46مكرر  98اؼبادة أنظر،  5
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األدلػػة واألشػػياء اؼبتحصػػل عليهػػا نتيجػػة عمليػػة التسػػرب، وال إذل موقػػف القػػانوف مػػن ال، وال إذل مصػػَت 
اعبرائم اليت يتم اكتشػافها عرضػا أثنػاء أداء اؼبتسػرب ؼبهامػو، وال إذل إمكانيػة الطعػن يف اإلذف بالتسػرب 

  .1عن طريق االستئناؼ
مت هبا تنفيذ عمليػة التسػرب يف فكل ما أشار إليو اؼبشرع اعبزائري ىو إيداع اإلذف أو الرخصة اليت 

ملػػف اإلجػػراءات بعػػد االنتهػػاء مػػن العمليػػة، وكػػذا ظبػػاع ضػػابط الشػػرطة القضػػائية الػػذي جػػرت عمليػػة 
التسػػػرب ربػػػت مسػػػؤوليتو دوف سػػػواه كشػػػاىد يف العمليػػػة وإذا كػػػاف اؼبشػػػرع ال يسػػػمح يف ىػػػذه العمليػػػة 

قيمػػػػة اؼبعلومػػػات الػػػػيت ربصػػػػل عليهػػػػا بسػػػماع اؼبتسػػػػرب ولػػػػو هبويتػػػو اؼبسػػػػتعارة، فالسػػػػؤاؿ اؼبطػػػروح ىومػػػػا 
 اؼبتسرب يف ىذه اغبالة؟.

إف اؼبشرع اعبزائري دل يشر إذل القيمة الثبوتية لتصرحيات اؼبتسرب عن طريق اؼبسؤوؿ عػن العمليػة، 
وبالتارل تطبق عليو القواعػد العامػة لئلثبػات، أيػن تعتػرب ىػذه التصػرحيات اسػتدالال؛ ال يرقػى لوحػده إذل 

 .2ق بدالئل أو عناصر ثبوتية أخرىدليل ما دل يرف
 التسليم المراقب -2

يعتػػرب التسػػليم اؼبراقػػب تقنيػػة مػػن تقنيػػات البحػػث والتحػػري ووسػػيلة مػػن وسػػائل اؼبراقبػػة اؼبيدانيػػة،  
، حيػػػث نصػػػت عليهػػػا اؼبواثيػػػق الدوليػػػة والتشػػػريعات الداخليػػػة خاصػػػة يف ؾبػػػاؿ اإلجػػػراـ اؼبػػػنظم اؼبعتمػػػدة
 للدوؿ.
 مفهوم التسليم المراقب - أ

اؼبراقبة عموما تعٍت اؼبشاىدة اغبية للتأكد من حدث ؾبهوؿ دل تسػتكمل صػورتو بعػد لكػي يصػبح 
معلومػػػػا يف الواقػػػػع الفعلػػػػي أو يف الواقػػػػع اؼبسػػػػتقبلي يف ؿباولػػػػة بػػػػالرجوع إذل اؼباضػػػػي أو اغباضػػػػر القػػػػائم 

                                                 
 .584أنظر، فوزي عمارة، اؼبرجع السابق، ص. 1

 . 584أنظر، فوزي عمارة، اؼبرجع السابق، ص. 2
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قبل وقوعهػا  للوقوؼ على اغبقيقة بالقدر الذي ديكن بصدده إعماؿ الفكر واغبس األمٍت منعا للجردية
 .1أو الًتدي فيها أو استفحاؿ أمرىا

أما التسليم اؼبراقب كتقنية ميدانية للمراقبة فقد عرفتو العديد من االتفاقيات والتشريعات حيث  
قبػد مػثبل اؼبػادة األوذل مػن اتفاقيػة األمػم اؼبتحػػدة ؼبكافحػة االذبػار غػَت اؼبشػروع يف اؼبخػدرات واؼبػػؤثرات 

تعرفػػػػو بأنػػػػو: "أسػػػػلوب السػػػػماح للشػػػػحنات غػػػػَت اؼبشػػػػروعة مػػػػن اؼبخػػػػدرات أو  2;;>4العقليػػػػة لسػػػػنة 
اؼبؤثرات العقلية أو اؼبػواد اؼبدرجػة يف اعبػدوؿ األوؿ واعبػدوؿ الثػاين اؼبػرفقُت هبػذه االتفاقيػة أو اؼبػواد الػيت 

ختصػة أحلت ؿبلها دبواصلة طريقها إذل خارج إقليم بلد أو أكثر أو غَته أو إذل داخلو بعلم سػلطاتو اؼب
وربػػت مراقبتهػػا، بغػػَت كشػػف ىويػػة األشػػخاص اؼبتػػورطُت يف ارتكػػاب اعبػػرائم اؼبنصػػوص عليهػػا يف اؼبػػادة 

 من االتفاقية". 06
السػالف الػذكر يشػمل صبيػع اؼبػواد الداخلػة  ;;>4إف التعريف الػوارد يف اؼبػادة األوذل مػن اتفاقيػة 

و أو العػػابرة لػػو، دبػػا يف ذلػػك تػػراب اإلقلػػيم بكيفيػػة غػػَت مشػػروعة إذل إقلػػيم بلػػد أو أكثػػر، أو اػبارجػػة منػػ
واؼبياه اإلقليمية واؼبنطقة البحرية احملاذية ؽبا، وسواء مت نقل اغبمولة عرب اغبدود عن طريق اعبو أو البحر 

 أو الرب.
اؼبلحقػػػُت باتفاقيػػػة  5واعبػػػدوؿ  4كمػػػا ديتػػػد التعريػػػف إذل اؼبركبػػػات الكيميائيػػػة الػػػواردة يف اعبػػػدوؿ 

فائدة ىذه التقنية من خبلؿ طلب اجمللس االقتصادي واالجتمػاعي يف قػراره رقػم:  ، وقد ثبتت;;>4
، مػػػن اغبكومػػػات أف تتعػػػاوف يف ؾبػػػاؿ تسػػػليم اؼبراقػػػب للحمػػػوالت اؼبشػػػبوىة يف الظػػػروؼ 8>>50/4

                                                 

 .78أنظر، ودرار أمُت، اؼبرجع السابق، ص. 1
، 74 – 8>فينا لؤلمم اؼبتحدة ؼبكافحة االذبار غَت اؼبشروع باؼبخدرات واؼبؤثرات العقلية، اؼبصادؽ عليها بتحفظ دبوجب اؼبرسـو الرئاسي  اتفاقية 2

من اتفاقية األمم اؼبتحدة ؼبكافحة  44كما تعترب اؼبادة . 8>>4/ 05/ 48، الصادرة بتاريخ :0، اعبريدة الرظبية عدد 8>>4/ 04/ ;5اؼبؤرخ يف 
إذا ظبحت اؼببادئ تتخذ األطراؼ »، النص القانوين الدورل األوؿ الذي أجاز فبارسة التسليم اؼبراقب، بنصها: ;;>4اؼبخدرات واؼبؤثرات العقلية لسنة 

عيد الدورل، األساسية لنظمها القانونية الداخلية، ما يلـز من تدابَت يف حدود إمكانيات إلتاحة استخداـ التسليم اؼبراقب استخداما مناسبا على الص
، 6من اؼبادة  4صوص عليها يف الفقرة استنادا إذل ما تتوصل إليو األطراؼ من اتفاقات وترتيبات، بغية كشف ىوية األشخاص اؼبتورطُت يف اعبرائم اؼبن

 كانت تقضي حبجز اؼبخدرات اؼبكتشفة وجوبا.  94>4، حبيث أف اتفاقية « وازباذ إجراء قانوين ضدىم...
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اػباصػػػة الػػػيت يكػػػوف فيهػػػا أمػػػن اغبمولػػػة مضػػػمونا، إذا كانػػػت كميػػػة وطبيعػػػة اؼبركػػػب الكيميػػػائي تتطلػػػب 
 .1عنية، دبا فيها دوؿ العبور، أو كاف تعاوهنا مطلوبا للموافقة على التسليم اؼبراقبموافقة الدوؿ اؼب

كمػػا يقصػػد بتعبػػَت التسػػليم اؼبراقػػب:" السػػماح لشػػحنات غػػَت اؼبشػػروعة أو مشػػبوىة بػػاػبروج مػػن 
ي إقلػػيم الدولػػة أو أكثػػر أو اؼبػػرور عػػربه أو دخولػػو بعلػػم مػػن سػػلطاهتا اؼبعنيػػة وربػػت مراقبتهػػا، بغيػػة التحػػر 

 .2عن جـر ما وكشف ىوية األشخاص الضالعُت يف ارتكابو"
فالدولػػػة يف إطػػػار التعػػػاوف الػػػدورل تسػػػمح بارتكػػػاب بعػػػض األفعػػػاؿ الػػػيت سبثػػػل جرديػػػة علػػػى إقليمهػػػا 

دوف التعػػػرض ؼبرتكبيهػػػا علػػػى طلػػػب دولػػػة أجنبيػػػة أخػػػرى مػػػىت كػػػاف  -بػػػرا وحبػػػرا وجػػػوا –بػػػاؼبعٌت الواسػػػع 
 رتكبيها.القصد منها التعرؼ على وجهتها وم

بقوؽبا:" يقصد  5يف اؼبادة  5000وقد نصت االتفاقية الدولية ؼبكافحة اعبردية عرب الوطنية لسنة 
بتعبػػَت التسػػليم اؼبراقػػب األسػػلوب الػػذي يسػػمح لشػػحنات غػػَت مشػػروعة أو مشػػبوىة بػػاػبروج مػػن إقلػػيم 

غيػػػة التحػػػري عػػػن جػػػـر دولػػػة أو أكثػػػر أو اؼبػػػرور عػػػرب دخولػػػو دبعرفػػػة سػػػلطاتو اؼبختصػػػة وربػػػت مراقبتهػػػا ب
 .3وكشف ىوية األشخاص الضالعُت يف ارتكابو

مػن  5أما يف التشريع اعبزائري فنجد على رأس أوذل النصوص اليت عرفت ىذه التقنية، نص اؼبػادة 
يف فقرهتػا )ؾ(: " التسػليم اؼبراقػب ىػو  4اؼبتعلق بالوقاية مػن الفسػاد ومكافحتػو، 04-09القانوف رقم 

لشحنات غَت مشػروعة أو مشػبوىة بػاػبروج مػن اإلقلػيم الػوطٍت أو اؼبػرور عػربه أو اإلجراء الذي يسمح 
دخولػػػػو بعلػػػػم مػػػػن السػػػػلطات اؼبختصػػػػة أو ربػػػػت مراقبتهػػػػا، بغيػػػػة التحػػػػري عػػػػن جػػػػـر مػػػػا وكشػػػػف ىويػػػػة 

 األشخاص الضالعُت يف ارتكابو".

                                                 
 .80أنظر، ودرار أمُت، اؼبرجع السابق، ص. 1
 64اؼبؤرخ يف  7/;8 مم اؼبتحدةاعبمعية العامة لؤلقرار  اؼبعتمدة دبوجب أنظر، الفقرة )ط( من اؼبادة الثانية من االتفاقية الدولية ؼبكافحة الفساد، 2

الصادرة  59، اعبريدة الرظبية عدد 5007/ 07/ >4اؼبؤرخ يف  ;45 -07، صادقت عليها اعبزائر بتحفظ دبوجب اؼبرسـو الرئاسي  5006أكتوبر 
 .  5007/ 07/ 58بتاريخ 

 .:7أنظر، ودرار أمُت، اؼبرجع السابق، ص. 3
/ ;0، الصادرة بتاريخ 47، اؼبتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحتو، الصادر يف اعبريدة الرظبية عدد 5009فرباير  50اؼبؤرخ يف  04 -09قانوف  4

06 /5009. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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تعلقػة بػاعبرائم منو على إمكانية اللجػوء إذل التسػليم اؼبراقػب عبمػع األدلػة اؼب 89كما نصت اؼبادة 
 اؼبنصوص عليها يف ىذا القانوف.

ودل يغفل اؼبشػرع اعبزائػري الػنص  يف القػانوف اؼبتعلػق دبكافحػة التهريػب علػى إمكانيػة اسػتخداـ ىػذا 
األسوب من اؼبراقبة حيث : "ديكن السلطات اؼبتخصصػة دبكافحػة التهريػب أف تػرخص بعلمهػا وربػت 

اؼبشػػػبوىة للخػػػروج أو اؼبػػػرور أو الػػػدخوؿ إذل اإلقلػػػيم اعبزائػػػري  رقابتهػػػا حركػػػة البضػػػائع غػػػَت اؼبشػػػروعة أو
 .1بغرض البحث عن أفعاؿ التهريب وؿباربتها بناء على إذف وكيل اعبمهورية اؼبختص"

فهو إذف تقنية من تقنيات التحري والبحث اليت يسمح دبوجبها لشػحنة غػَت مشػروعة أو مشػبوىة 
قبل مصاحل اعبمارؾ أو أي من السلطات اؼبختصة دبكافحة من البضائع اؼبهربة، بعد أف اكتشافها من 

التهريػػب، دبواصػػػلة مسػػػارىا، واػبػػػروج مػػػن أراضػػػي بلػػد أو أكثػػػر مػػػن بلػػػد، أو عبورىػػػا أو دخوؽبػػػا، بعلػػػم 
السلطات اؼبختصة يف تلك البلداف، وربت إشرافها، هبدؼ معاينػة اؼبخالفػات والكشػف عػن الفػاعلُت 

 ، وحجز ىذه البضائع اؼبهربة.واؼبتواطئُت معهم، والقبض عليهم
ويكمن اؽبدؼ األساسي من ىذا اإلجراء يف الكشف عن األشخاص ككبػار اؼبهػربُت واؼبنظمػات 
اؼبتورطػػػة يف إرسػػػاؿ ضبولػػػة اؼبخػػػدرات غػػػَت اؼبشػػػروعة، ونقلهػػػا وتسػػػليمها أو اسػػػتبلمها، والقػػػبض علػػػيهم 

م، لػػػػو مت توقيػػػػف الوسػػػػطاء وتقػػػػدديهم للعدالػػػػة، والػػػػذين دل يكػػػػن مػػػػن اؼبمكػػػػن كشػػػػفهم والقػػػػبض علػػػػيه
 والناقلُت مباشرة عند اكتشاؼ اغبمولة. 

 خصائص التسليم المراقب  -ب
مػػػن خػػػبلؿ التعػػػاريف واؼبفػػػاىيم الػػػيت أوردناىػػػا يتبػػػُت لنػػػا أف التسػػػليم اؼبراقػػػب يتميػػػز بعػػػدد مػػػن  

 :2اػبصائص ديكن إصباؽبا يف النقاط التالية
التهريػب غػَت اؼبشػروع للبضػائع السػيما إذا تعلػق أف اؽبدؼ من التسػليم اؼبراقػب مكافحػة عمليػات  -

 األمر بتهريب اؼبخدرات.

                                                 
 ، اؼبتعلق دبكافحة التهريب.09 – 08من األمر  70أنظر، اؼبادة  1
 .9>5، ص.;500 – :500أنظر، دليلة مباركي ، غسيل األمواؿ، رسالة دكتوراه يف القانوف اعبنائي، كلية اغبقوؽ، جامعة باتنة، السنة اعبامعية  2
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تػػػتم علميػػػة التسػػػليم اؼبراقػػػب علػػػى أحػػػد اؼبسػػػتويُت، داخلػػػي تلجػػػأ إليػػػو السػػػلطات احملليػػػة يف داخػػػل  -
 الدولة، أو خارجي من خبل التعاوف بُت دولتُت أو أكثر.

اـ بقيػػػػػاـ جرديػػػػة التهريػػػػػب وربركػػػػػات يتػػػػيح إجػػػػػراء التسػػػػليم اؼبراقػػػػػب للسػػػػلطات اؼبختصػػػػػة العلػػػػػم التػػػػ -
 األشخاص اؼبتورطُت فيها.

يتعػػػدى اؽبػػػدؼ مػػػن التسػػػليم اؼبراقػػػب عمليػػػة ضػػػبط اعبنػػػاة الظػػػاىرين إذل ضػػػبط كافػػػة أفػػػراد اؼبنظمػػػة  -
 اإلجرامية ومصادرة كافة األمواؿ غَت اؼبشروعة اليت تكوف ؿببل للتهريب.  

 أنواع التسليم المراقب -ج
على نوعُت، فمن اؼبمكػن اسػتخدامو داخػل الدولػة ذاهتػا ويسػمى التسػليم  قبد أف التسليم اؼبراقب

 اؼبراقب الداخلي، كما ديكن استخدامو على مستوى دورل ويسمى التسليم اؼبراقب اػبارجي.
 التسليم المراقب الوطني -

يف  بة فيو بصورة كلية ػبط سَت اؼبػواد اؼبهربػة داخػل إقلػيم الدولػة حيػث ترتكػب اعبرديػةقوتكوف اؼبرا
األقاليم التابعة لسيادة الدولػة بريػا أو حبريػا أو جويػا، وهتػدؼ العمليػة إذل الكشػف عػن اؼبػواد اؼبهربػة أو 
عن األشخاص اؼبسؤولُت عن عملية التهريب يف الدولة أو أي معلومات يتم إرساؽبا إذل سلطات البلد 

ن عملية إرساؿ وهتريػب ىػذه الع اؼبسؤولُتاؼبرسل إليو الشحنة من أجل إلقاء القبض على األشخاص 
الشحنة، وىنا تقرر الدولة تنسيق العملية دبفردىا أو تنسيقها مػع بلػد اؼبنشػأ أو اؼبػرور مػن أجػل ضػماف 
ضبط الشحنة واؼبهربُت، وذلك عندما تصل معلومات أكيدة لؤلجهزة عن وقػوع اعبرديػة، فبػدال مػن أف 

ة داخػل حػدود الدولػة حػىت تصػل علػى احملطػة ة بطريقػة سػرينحشػيتم ضبطها فور اكتشػافها يػتم تتبػع ال
النهائية ويتم القبض على اعباين وصبيع أفراد العصابة اؼبشاركُت يف العمليػة بػدال مػن ضػبط اؼبػواد اؼبهربػة 

 . 1وحدىا دوف الكشف عن اؼبسؤولُت عن تنفيذىا

                                                 
، تاريخ  pulpit.alwatanvoice.com، موقع دنيا الوطن، >500/ 09/ 50أنظر، إيهاب العصار، التسليم اؼبراقب، مقاؿ منشور بتاريخ  1

 .5048 04/ ;0ع االطبل
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مػن فيسمح ىذا األسلوب باكتشاؼ وجػود شػحنة ربمػل بضػائع غػَت مشػروعة وتػتم متابعػة نقلهػا 
مكػاف آخػر إذل مسػتقرىا األخػَت داخػل إقلػيم الدولػة كػػأف تنقػل شػاحنة ؿبملػة بػأمواؿ ناذبػة عػن جػػرائم 
من مدينة وىراف لتستقر دبدينة قسنطينة، وبذلك يتم التعػرؼ علػى كافػة اجملػرمُت اؼبتػورطُت يف عمليػات 

 .1هتريب ىذه األمواؿ وىذا النمط ال يثَت أية مشكلة فجميع التشريعات تسمح بو
 المراقب الخارجي التسليم -

يسػػػمح ىػػػذا األسػػػلوب لشػػػحنة ربمػػػل بضػػػائع غػػػَت مشػػػروعة بعػػػد اكتشػػػاؼ أمرىػػػا مػػػن السػػػلطات 
، ويعػػػد ىػػػذا 2اؼبختصػػػة وربػػػت مراقبتهػػػا هبػػػدؼ كشػػػف كافػػػة األشػػػخاص اؼبتػػػورطُت يف ارتكػػػاب اعبرديػػػة

وتلجػػػأ إليػػو الػػػدوؿ التسػػليم أحػػد أوجػػػو التعػػاوف الػػػدورل يف مكافحػػة جػػػرائم التهريػػب وغسػػػيل األمػػواؿ، 
من دولة إذل دولة أخرى مث ضػبط كافػة أفػراد اؼبنظمػة اإلجراميػة اؼبتػورطُت يف  بالسماح للمهرينب بالعبور

عملية التهريب من بدايتها إذل هنايتها، وبذلك حيقق أسلوب التسليم اؼبراقب الدورل قباحا كبَتا؛ إذ ال 
لػػػػك إذل ضػػػػػبط رؤسػػػػاء ىػػػػذه اؼبنظمػػػػػات يكتفػػػػي بضػػػػبط منفػػػػػذي العمليػػػػات اإلجراميػػػػة بػػػػػل يتعػػػػدى ذ

 . 3اإلجرامية
 األحكام السارية على التسليم المراقب -د

القػانوف اؼبتعلػق دبكافحػة التهريػب  دل ينص قانوف اإلجراءات اعبزائية وال قانوف مكافحة الفساد أو
بعمليػػػة وال حػػػىت قػػػانوف الوقايػػػة مػػػن اؼبخػػػدرات ومكافحتهػػػا علػػػى إجػػػراءات معينػػػة جيػػػب اتباعهػػػا للقيػػػاـ 

التسػػػػليم اؼبراقػػػػب، غػػػػَت اشػػػػًتاط ضػػػػرورة أف يكػػػػوف ىػػػػذا اإلجػػػػراء بنػػػػاء علػػػػى إذف مػػػػن وكيػػػػل اعبمهوريػػػػة 
 اؼبختص.

غلػػب التشػػريعات الػػيت ذبيػػز التسػػليم اؼبراقػػب فينبغػػي علػػى ضػػباط الشػػرطة أوىػػو شػػرط تػػنص عليػػو 
دما يقػػرروف اللجػػوء القضػػائية، سػػواء كػػانوا تػػابعُت ؼبصػػاحل الشػػرطة أو الػػدرؾ، إبػػبلغ وكيػػل اعبمهوريػػة عنػػ

                                                 
، مقتبس عن ؿبمد فتحي عيد، السنوات اغبرجة يف تاريخ اؼبخدرات نذر اػبطر وعبلمات التفاؤؿ، 9>5أنظر، دليلة مباركي ، اؼبرجع السابق، ص. 1

 .464، ص.0>>4الرياض، مركز أحباث مكافحة اؼبخدرات بوزارات الداخلية، الطبعة االوذل، 
 .;;>4من اتفاقية االمم اؼبتحدة، فينا، أنظر، اؼبادة األوذل بند )ز(  2
 .:>5أنظر، دليلة مباركي ، اؼبرجع السابق، ص. 3
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إذل استعماؿ مثل ىذا اإلجراء، وىم ليسوا يف حاجة إذل تػرخيص خػاص، بصػفة عامػة، وؾبػرد اإلعػبلـ 
 .1يكفي، نظرا للدور السلا الذي يقوموف بو

عػػػػػبلوة علػػػػػى ىػػػػػذا الشػػػػػرط ديكػػػػػن أف نستشػػػػػف بعػػػػػض الشػػػػػروط األخػػػػػرى مػػػػػن اسػػػػػتقراء نصػػػػػوص 
ؼبكافحػػػة االذبػػػار غػػػَت راء كاتفاقيػػػة األمػػػم اؼبتحػػػدة االتفاقيػػػات الدوليػػػة الػػػيت نصػػػت ونظمػػػت ىػػػذا األجػػػ

 :;;>4اؼبشروع يف اؼبخدرات واؼبؤثرات العقلية لسنة 

 ن يكون ىناك اتفاق بين الدول أ -

مت التوصػػل إليػػة مػػن اتفػػاؽ أو ترتيػػب بػػُت الػػدوؿ مػػا ال تتخػػذ تػػدابَت التسػػليم اؼبراقػػب إال بنػػاء علػػى 
ذبار غَت اؼبشروع باؼبخدرات يكوف الغػرض منػو الكشػف عػن األطراؼ يف االتفاقية الدولية ؼبكافحة اال

ىوية األشػخاص اؼبتػورطُت يف اعبػرائم يف الفقػرة األوذل مػن اؼبػادة الثالثػة مػن االتفاقيػة وازبػاذ اإلجػراءات 
 .2القانونية ضدىم

وقػػػد عبػػػأت العديػػػد مػػػن الػػػدوؿ إذل االتفػػػاؽ والتعػػػاوف بينهػػػا هبػػػذا األسػػػلوب بعػػػد مػػػا تبػػػُت تعقيػػػد 
هتريػػب اؼبػػواد اؼبخػدرة واؼبػػؤثرات العقليػػة؛ وتطػور فنػػوف اؼبهػػربُت يف تػرويج ذبػػارهتم غػػَت اؼبشػػروعة  عمليػات

مستخدمُت يف ذلك كل اغبيل، كمػا أف ىػذا األسػلوب مػن التعػاوف بػُت الػدوؿ؛ يضػمن السػيطرة علػى 
 .3اؼبواد غَت اؼبشروعة يف بلد اؼبنشأ وببلد التصنيع والًتويج واالستخداـ أيضا

 تسمح النظم القانونية الداخلية باستخدام ىذا االجراءأن  -

ال بػػػد أف يسػػػمح القػػػانوف الػػػداخلي للدولػػػة باسػػػتخداـ أسػػػلوب التسػػػليم اؼبراقػػػب عقػػػب اتفاقيػػػات 
وترتيبات مسبقة. كما ديكن للسلطة التشػريعية وللػوزارة أو السػلطات اؼبختصػة ازبػاذ مػا يلػـز مػن تػدابَت 

االسػتخداـ اؼبناسػب ألسػلوب التسػليم اؼبراقػب هبػدؼ أف حيػدد ويقػدـ دبقتضى القانوف احمللػي؛ إلجػازة 
                                                 

مكافحة أنظر، صاحل عبد النوري، التسليم اؼبراقب للمخدرات واؼبؤثرات العقلية، مداخلة قدمت يف الندوة العلمية حوؿ: التعاوف الدورل يف ؾباؿ  1
 .46، ص.5008/ 09/  55إذل  50تعاوف مع وزارة الداخلية واعبماعات احمللية، اعبزائر، من اؼبخدرات، جامعة نايف للعلـو األمنية بال

 .;;>4من االتفاقية األمم اؼبتحدة ؼبكافحة االذبار غَت اؼبشروع يف اؼبخدرات و اؼبؤثرات العقلية لسنة  44أنظر، اؼبادة  2
داس، اعبزائر، أنظر، فريدة شربي، ربديد نظاـ تسليم اجملرمُت، مذكرة ماجستَت يف القانوف الدورل غبقوؽ اإلنساف، كلية اغبقوؽ جامعة ؿبمد بوقرة بومر  3

 .;4، ص.;500 -:500سنة 
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للمحاكمػػة االفػػراد أو اؽبيئػػات أو سػػائر اؼبؤسسػػات اؼبشػػًتكة يف شػػحن أو نقػػل أو تسػػليم أو إخفػػاء أو 
تسليم أو شحنة غَت مشروعة من اؼبواد اػباضعة للمراقبة اليت ديكػن أال تكشػف إذا مػا مت القػبض علػى 

 .1الشحنة فورا لدى التعرؼ عليهم حاملي الوسطاء أو
 أن تتخذ قرارات التسليم المراقب كل على حدة  -

نصت اتفاقية االمم اؼبتحدة على ضرورة أف تتخذ قرارات التسليم اؼبراقب يف كل حالة علػى حػدة 
نيػة على أف يراعى فيها عند الضرورة االتفاؽ والتفاىم على األمػور اؼباليػة اؼبتعلقػة دبمارسػة األطػراؼ اؼبع

 .2لبلختصاص الضروري
  عدم تعرض حياة أو أمن المشاركين للمخاطر -

من اؼببادئ الرئيسية اليت ينبغي التقيد هبا عند النظر يف استخداـ التسليم اؼبراقب، أف تكفػل حيػاة 
اؼبشاركُت يف العملية وأمنهم من أية ـباطر ؿبتملة أثناء التنفيذ، حسب ما دعى إليو مؤسبر األطراؼ يف 

 .3مم اؼبتحدة ؼبكافحة اعبردية اؼبنظمة عرب الوطنيةقية األاتفا
  الصعوبات والمشاكل التي تعترض استعمال التسليم المراقب -ىـ

تواجػػػو عمليػػػات التسػػػليم اؼبراقػػػب صبلػػػة مػػػن العراقيػػػل والصػػػعوبات الػػػيت تعيػػػق تعميمهػػػا بػػػُت معظػػػم 
 يلي: البلداف، ومن بُت ىذه اؼبشاكل ما

البلداف اليت ديكػن أف تعربىػا شػحنات البضػائع أو اؼبػواد اؼبهربػة الواقعػة ربػت اختبلؼ القوانُت بُت 
اؼبراقبػػػة وصػػػعوبة إقامػػػة تعػػػاوف بينهػػػا، كػػػأف ال تسػػػمح قػػػوانُت دولػػػة معينػػػة اللجػػػوء إذل عمليػػػات التسػػػليم 

حكػػػػاـ التشػػػػريعية وتقضػػػػي بضػػػػرورة القػػػػبض الفػػػػوري علػػػػى اؼبشػػػػتبو فيػػػػو فػػػػور اؼبراقػػػػب، أو أف تػػػػنص األ
 .4وكذا حجز اؼبخدرات اؼبهربة فور اكتشافهااالكتشاؼ، 

                                                 
 .49أنظر، صاحل عبد النوري، اؼبرجع السابق، ص. 1
 .;;>4المم اؼبتحدة ؼبكافحة االذبار غَت اؼبشروع يف اؼبخدرات واؼبؤثرات العقلية لسنة من اتفاقية ا 44أنظر، الفقرة الثانية من اؼبادة  2
ردية اؼبنظمة أنظر، اؼبمارسات اعبيدة يف ؾباؿ أساليب التحري اػباصة، ورقة معلومات أساسية من مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية األمم اؼبتحدة ؼبكافحة اعب 3

 .;0، ص.5046نوفمرب  46 – 44عرب الوطنية، فينا، بتاريخ 
 .48أنظر، صاحل عبد النوري، اؼبرجع السابق، ص. 4
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ومن بػُت اؼبسػائل الػيت قػد تقػف عائقػا أمػاـ اسػتخداـ أسػلوب التسػليم اؼبراقػب عػدـ وجػود اتفاقيػة 
ثنائية ذبيز استعماؿ التسليم اؼبراقب عػرب اغبػدود يف العديػد مػن اغبػاالت، فبػا خيلػق صػعوبة إقامػة تعػوف 

ب اسػػتخداما مناسػػبا علػػى الصػػعيد الػػدورل يكػػوف اسػػتنادا إذل مػػا بػػُت الػػدوؿ، فاسػػتخداـ التسػػليم اؼبراقػػ
 .  1راؼ من اتفاقات أو ترتيبات مسبقةتتوصل إليو األط

ولعػػل أىػػم األسػػباب الػػيت تػػؤدي إذل عػػدـ وجػػود اتفػػاؽ بػػُت الػػدوؿ مشػػكلة التنػػافس بػػُت مصػػاحل 
ذا األسػػلوب أو اخػػتبلؼ الػػدوؿ ونقػػص الثقػػة بػػُت اؼبصػػاحل اؼبعنيػػة، إضػػافة إذل ارتفػػاع تكػػاليف تنفيػػذ ىػػ

 .2اللغات اؼبستعملة يف البلداف فبا يصعب عملية تبادؿ القضاء والتعاوف القضائي يف ىذا اجملاؿ
كمػػا أف الشػػك يف اإلتػػبلؼ الفعلػػي للكميػػات احملجػػوزة مػػن اؼبػػواد اؼبهربػػة خصوصػػا اؼبخػػدرات يف 

مػن بػُت األسػباب الػيت ذبعػل بلد التسليم واػبوؼ من تسرب الشحنة اؼبهربػة إذل جهػات غػَت مشػروعة 
 الدوؿ ربجم عن عقد اتفاقات يف ؾباؿ التسليم اؼبراقب.

ومن بُت الصعوبات اليت تواجو عملية التسليم اؼبراقب عدـ وجود موظفُت مؤىلُت ومدربُت تدريبا 
 .3جيدا، ونقص الوسائل التقنية اؼبساعدة على استخداـ ىذا االسلوب للمصاحل اؼبعنية

                                                 
 .;;>4من اتفاقية االمم اؼبتحدة ؼبكافحة االذبار غَت اؼبشروع يف اؼبخدرات واؼبؤثرات العقلية، لسنة  44أنظر، اؼبادة  1
 .46أنظر، صاحل عبد النوري، اؼبرجع السابق، ص. 2
 .47، ص.نفسواؼبرجع  3
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يقصد باإلثبات إقامة الدليل لدى السلطات ادلختصة على حقيقة معينة باتباع الطرؽ ووفقا 
 .1للقواعد اليت حددىا القانوف

وحيتل اإلثبات أمهية خاصة يف اجملاؿ اجلنائي، ألنو يرمي إذل إثبات واقعة اجلردية اليت تنتمي إذل 
صورة اجلردية حىت تتمكن من الفصل يف ادلاضي عن طريق استعانة احملكمة بوسائل تعيد أمامها 

 الدعوى وتقرير ادلسؤولية اجلنائية إذا توفرت عناصرىا.
بصفة  ادلادة اجلنائيةأما يف ادليداف اجلمركي فلإلثبات أمهية ال تقل عن تلك اليت حيظى هبا يف 

دفها بالشكل عامة، فقد اعتٌت بو ادلشرع اجلمركي عناية خاصة بشكل يوفر لإلدارة اجلمركية ربقيق ى
  ادلطلوب يف الوقوؼ على ادلخالفة اجلمركية.

فمسألة اإلثبات أىم ما دييز جردية التهريب؛ كونو اجلانب الذي دييز ادلنازعات اجلمركية عموماً 
سم خبروجو عن مبادئ اإلثبات السائدة يف عن قواعد اإلثبات ادلعهودة وادلألوفة يف القانوف العاـ، إذ يت  

علق بعبء اإلثبات أو بتقدير األدلة، ويتجلى ذلك من خالؿ تلعامة سواء فيما رلاؿ القواعد ا
من خالؿ سلتلف الوسائل و ، أ)المبحث األول(احملاضر اجلمركية ذات احلجية اخلاصة يف اإلثبات 

 .)المبحث الثاني(القانونية األخرى ادلتاحة إلثبات ىذه اجلرائم 
 
 
 

                                                 
 .98أنظر، عبد اجمليد حرمي، ادلرجع السابق، ص. 1
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 المبحث األول
 التهريب عن طريق المحاضر الجمركية ائمإثبات جر  

زلضر إثبات اجلردية ىو نقطة انطالؽ كل نزاع لذا صلد لو أمهية واىتمامًا كبَتين يف قانوف 
وىم أشخاص يتلقوف عموماً  2، إذ حدد ىذا األخَت األشخاص ادلؤىلُت لتحريره1اإلجراءات اجلزائية

اليت جيب أف يتضمنها، وبادلقابل أعطى لو قيمة كما حدد شروط ربريره والبيانات  تكوينًا خاصاً،
 ثبوتية.

ديكن تعريف احملضر اجلمركي بأنو وسيلة قانونية ىدفها إثبات جردية ارتكبت أو ىي يف طور 
 .3االرتكاب، يتم ربريرىا من طرؼ موظف سلتص ومؤىل للقياـ بعملية اإلثبات

بات، وىذا دلا تتضمنو من معاينات وتشكل احملاضر يف التشريع اجلمركي الوسيلة ادلثلى لإلث
تسهل ىذه العملية، لذا خوؿ ادلشرع األعواف ادلكلفُت دبعاينة اجلرائم اجلمركية ربرير زلاضر يثبتوف فيها 

 األفعاؿ واجلرائم اليت يعاينوهنا.
على أف زلاضر اإلثبات يف ادلخالفات اجلمركية على فئتُت من حيث حجيتها يف اإلثبات، فإما 

شلا يفيد يف ىذا اإلطار أهنا ربظى بقوة ثبوتية مطلقة  ،)المطلب األول(ذات حجية كاملة أف تكوف 
ط ادلقررة قانونا، وإما أف تكوف زلاضر ذات حجية شريطة أف تكوف منجزة وفق الشكليات والضواب

 .)المطلب الثاني( نسبية يوثق دبضموهنا ما دل يثبت ما خيالفا
 المطلب األول 

 الحجية الكاملةالمحاضر ذات 
تتميز احملاضر اجلمركية عموما بشكلها ادلعقد، وىو ما نلمسو من خالؿ الظروؼ اليت ربيط 
بتحريرىا أو من خالؿ البيانات اليت ربتويها ىذه احملاضر، وبعيدا عن كل تعقيد نعلم أف ادلألوؼ يف 

                                                 
 دل يتطرؽ ادلشرع للمقصود باحملاضر، سواء يف القانوف العاـ أويف قانوف اجلمارؾ أو يف غَته من القوانُت اخلاصة. 1
 من قانوف اإلجراءات اجلزائية . ;7و :7ادلشار إليهم  يف ادلادتُت  وىم ضباط الشرطة القضائية  2
 .;867/ >6/ 67. تاريخ اإلطالع >6، ص. www.justice .gov.maزلبويب وروشاـ الطاكي، إثبات ادلخالفة اجلمركية، أنظر، زلمد 3
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طة التقديرية للقاضي،  أصوؿ القواعد العامة لإلثبات أف زبضع أي وسيلة من وسائل اإلثبات للسل
 من أجل شلارسة وإعماؿ سلطتو فيها حسب ما يقتضيو القانوف.

أف األحكاـ اليت تتميز هبا جردية التهريب تشذ يف بعض احلاالت عن ىذا ادلألوؼ، بعد ما  غَت
، ادلتعلق دبكافحة التهريب للمحاضر ادلتعلقة دبعاينة >6 – ;6من األمر  98أعطى نص ادلادة 

تهريب واحملررة من طرؼ ضابط الشرطة القضائية أو عونُت زللفُت من بُت أعواف اجلمارؾ أو أفعاؿ ال
أعواف مصلحة الضرائب أو أعواف ادلصلحة الوطنية حلراس السواحل أو األعواف ادلكلفُت بالتحريات 

اضر اجلمركية االقتصادية وادلنافسة واألسعار واجلودة وقمع الغش نفس القوة اإلثباتية ادلعًتؼ هبا للمح
 احملررة وفقا لقواعد التشريع اجلمركي، خصوصا إذا تضمن زلتواىا إثبات معاينات مادية.

ىذا التشريع ودبا يتميز بو من خصوصيات؛ رأينا أنو خيوؿ األعواف ادلؤىلُت دلعاينة اجلرائم اجلمركية 
ي ادلشرع احملاضر ادلثبتة البحث عنها إما عن طريق إجراء احلجز وإما عن طريق إجراء التحقيق، فيسم

، ويسمي احملاضر اليت )الفرع األول( للمعاينات اليت سبت عن طريق إجراء احلجز دبحاضر احلجز
 .الثاني(فرع )ال سبت عن طريق إجراء التحقيق دبحاضر ادلعاينة

، املة يف اإلثبات يف بعض احلاالتىذين النوعُت من احملاضر قد يضفى عليها صفة احلجية الك
 .)الفرع الثالث( وإال مت الطعن فيها بغية استبعادىا الشكليات القانونية الالزمةإذا مت ربريرىا وفق 

 الفرع األول
 محضر الحجز 

يعترب إجراء احلجر من بُت أنسب وأصلع طرؽ ادلعاينة يف ادلادة اجلمركية، وأكثرىا مالئمة للكشف 
عن ادلخالفات واجلرائم اجلمركية، وينتهي ىذا اإلجراء دومًا بتحرير زلضر حجز، نظم ادلشرع أحكامو 

من قانوف اجلمارؾ. ومن خالؿ دراستنا وربليلنا ذلذه ادلواد صلد أف ادلشرع  7;8إذل  8:7يف ادلواد من 
أوجب إفراغو يف شكل جيب احًتامو، وشروطًا جيب أخذىا بعُت االعتبار، ألف زبلف ىذه الشروط 

 وعدـ احًتاـ ىذا الشكل قد يفقد احملضر قيمتو الثبوتية.
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 : الشكليات المتعلقة بمحضر الحجزأوال
ضر احلجز باحلجية يف اإلثبات البد من توافره على الشروط القانونية سواء الشكلية حىت حيظى زل

منها أو ادلوضوعية كما ىو الشأف بالنسبة لصفة زلرريو والواجبات اليت تقع على عاتقهم، مضموف 
 احملضر وبياناتو، إضافة إذل بعض الشكليات األخرى اليت تتميز هبا بعض احلجوز.

 ث صفة محررهشروط المحضر من حي -1

يشًتط يف زلضر احلجز حىت يكوف لو دور يف إثبات اجلردية، مكتسبا حجيتو القانونية أف يكوف 
زلرره حيوز الصفة القانونية اليت تؤىلو لتحرير ىذا النوع من احملاضر، ملتزما بالواجبات القانونية أثناء 

 قيامو هبذا العمل.

 األشخاص المؤىلين لتحرير المحضر - أ

أىم الشكليات اليت جيب أف تتوفر يف زلضر احلجز، صفة زلرر احملضر؛ إذ جيب على القائم 
بتحرير احملضر أف تكوف لو صالحية القياـ باإلجراء أصاًل وفقًا ألحكاـ قانوف اجلمارؾ، فتحدد ادلادة 

باط الشرطة منو األعواف ادلؤىلُت إلجراء ادلعاينات اجلمركية بنصها " ديكن أعواف اجلمارؾ وض 8:7
القضائية وأعواهنا ادلنصوص عليهم يف قانوف اإلجراءات اجلزائية، وأعواف مصلحة الضرائب وأعواف 
ادلصلحة الوطنية حلراس الشواطئ وكذا األعواف ادلكلفُت بالتحريات االقتصادية وادلنافسة واألسعار 

 واجلودة وقمع الغش، أف يقوموا دبعاينة ادلخالفات اجلمركية وضبطها".
فصالحية ربرير زلضر احلجز ليست حكرًا على أعواف اجلمارؾ فقط فأي عضو من الشرطة 
القضائية مؤىل لتحرير ىذا النوع من احملاضر، ودوف أي سبييز بينهم من حيث الوظيفة أو الرتبة، 

 واألىلية ىنا تكوف بأداء اليمُت القانونية.
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اف ال يتمتع بالصفة القانونية لتحريره، وبالتارل فإنو إذا ما حرر أي زلضر حجز من أي شخص ك
 ةأو كاف رلردا من ىذه الصفة دبوجب نص قانوين فإف ىذا احملضر يكوف غَت صحيح وعرض

 .  1لإلبطاؿ
من قانوف  اجلمارؾ،   8:7إذ أكدت احملكمة العليا يف العديد من قراراهتػا بأف أحكاـ ادلػادة 

بل إدارة اجلمارؾ وتلك احملررة من طرؼ األعواف ادلعينُت يف تطب ق بدوف سبييز بُت احملاضر احملررة من ق
 .2من قانوف اإلجراءات اجلزائية، ومن ضمنهم أعواف الشرطة القضائية :7ادلادة 

قانوف اجلمارؾ تؤىل الدرؾ الوطٍت إلثبات ادلخالفة اجلمركية  8:7كما قضت كذلك بأف ادلادة 
والتحري عن ادلخالفات اجلمركية وصبع األدلة  ومىت كاف ذلك فمن حقهم بل ومن واجبهم البحث

والبحث عن مرتكبيها يف حدود ما يسمح بو القانوف وال يهم إف كانت ادلخالفة اجلمركية قد 
 .3اكتشفت عرضا دبناسبة التحقيق يف جردية القانوف العاـ

 واجبات األعوان المحررين لمحضر الحجز  - ب

تقع على عاتق األعواف احملررين حملضر احلجز صبلة من الواجبات جلها تتعلق بالبضائع ووسيلة 
 النقل اليت مت حجزىا، وأخرى تتعلق بالشخص ادلرتكب للمخالفة. 

 إيداع المحجوزات  -

دبوجب حق احلجز ادلخوؿ ألعواف اجلمارؾ فإف كافة األشياء احملجوزة اليت أسفر عنها ىذا  
من قانوف  8:8اإلجراء، تنقل وتودع حبسب الظروؼ يف أقرب مكتب للجمارؾ، إذ تقضي ادلادة 

أقرب اجلمارؾ " عند معاينة ادلخالفة جيب توجيو البضائع دبا فيها وسائل النقل والوثائق احملجوزة إذل 
مكتب أو مركز صبركي من مكاف احلجز وإيداعها وحيرر زلضر احلجز فورا". فيشمل اإليداع الواجب 

                                                 
لتوزيع، اجلزائر، أنظر، بكوش حيي، أدلة اإلثبات يف القانوف ادلدين اجلزائري والفقو اإلسالمي، دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة، الشركة الوطنية للنشر وا 1

 .?<، ص.7<?7سنة 
 .:=8، ص.9??7، سنة :6، اجمللة القضائية، عدد8??78/7/>6، بتاريخ :6?<<ملف رقم  ،ـ .ج .أنظر، احملكمة العليا، غ 2
 .:=8، ص.ادلرجع السابق، 8??78/7/>6بتاريخ  :6?<<ج. ـ، ملف رقم غ.أنظر، احملكمة العليا،  3
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على أعواف اجلمارؾ كل األشياء ادلهربة واليت مت ضبطها، سواء تعلق األمر بضائع مهربة، أو وسيلة 
 النقل اليت استعملت لتهريبها أو حىت الوثائق اليت ينم عنها احلجز.

 يسمح الوضع بنقل تلك األشياء احملجوزة إذل أقرب مكب أو مركز صبركي؛ فإنو ديكن لكن إذا دل
 . 1وضعها ربت حراسة ادلتهم أو غَته إما يف مكاف احلجز أو يف أي مكاف آخر غَته

من قانوف اجلمارؾ" عندما ال تسمح الظروؼ واألوضاع احمللية  8:9وىو ما بينو نص ادلادة 
للبضائع إذل مكتب أو مركز صبركي ديكن، وضع ىذه البضائع ربت حراسة ادلخالف بالتوجيو الفوري 

 أو الغَت إما يف أماكن احلجز نفسها وإما يف جهة أخرى".
وادلالحظ أف مسافة أقرب مكتب صبركي أو مركز ال تقاس مباشرة على خط مستقيم، لكن العربة 

لقائمُت باحلجز حسب الظروؼ اخلاصة بكل بأقل وقت الـز للرجوع، وتًتؾ اإلدارة حرية التصرؼ ل
 قضية إلحضار احملجوزات ألحد األماكن ادلذكورة يف القانوف. 

 االئتمان على البضائع المحجوزة -

من  ::8يؤسبن قابض اجلمارؾ ادلكلف بادلالحقات على احملجوزات من البضائع بنص ادلادة  
 ت على البضائع احملجوزة".قانوف اجلمارؾ:" يؤسبن قابض اجلمارؾ ادلكلف بادلتابعا

 عرض رفع اليد -

من قانوف  >:8فضاًل عن ذلك ال بد أف نشَت إذل صبلة من اإلجراءات تفرضها ادلادة  
، فعلى أعواف اجلمارؾ وأعواف ادلصلحة 2اجلمارؾ، وىذا قبل إسباـ احملضر كإجراء عرض رفع اليد

 لة النقل:الوطنية حلراس الشواطئ عرض رفع اليد حاؿ قيامهم حبجز وسي
إذا كانت وسيلة النقل احملجوزة قابلة للمصادرة أصاًل ودل تكن زلاًل للجردية فيجوز اقًتاح  -

 عرض رفع اليد بشرط أداء كفالة قابلة للدفع أو إيداع قيمتها.
                                                 

 .6;أنظر، عبدرل حبيبة، ادلرجع السابق، ص. 1
 – 68القانوف رقم تعديلها دبوجب من قانوف اجلمارؾ، توجب اقًتاح ىذا اإلجراء على ادلخالف قبل اختتاـ احملضر، وذلك قبل  >:8كانت ادلادة   2

 .8668/ 78/ ;8، الصادرة بتاريخ ><، الصادر يف اجلريدة الرمسية عدد 8669، ادلتضمن قانوف ادلالية لسنة 8668/ 78/ :8، ادلؤرخ يف 77
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إذا كانت وسيلة النقل احتجزت ضمانًا لسداد الغرامات اجلمركية ادلقررة قانونًا فيجب على  -
أو أعواف ادلصلحة الوطنية كحراس الشواطئ أف يقًتحوا على ادلخالف قبل قفل احملضر أعواف اجلمارؾ 

 عرض رفع اليد عن وسيلة النقل احملتجزة بشرط أداء كفالة قابلة للدفع أو إيداع قيمتها.
على أنو إذا كاف ادلالك حسن النية وأثبت حسن نيتو بوجود عقد نقل مع ادلخالف احلقيقي أو 

من قانوف اجلمارؾ  >:8ركبة أو الوسيلة اليت احتجزت، وىو األمر الذي أوردتو ادلػادة عقد إجيار للم
 .1يف فقرهتا اخلامسة، فتكوف عملية إجراء رفع اليد بدوف كفالة يف ىذه احلالة

من قانوف اجلمارؾ، زبص بالذكر أعواف اجلمارؾ وأعواف ادلصلحة  >:8وننوه إذل أف ادلادة 
دوف غَتىم، وكأف عرض رفع اليد ادلنجر عن عملية إجراء احلجز عندما  الوطنية حلراس الشواطئ

ينصب على وسائل النقل ادلستعملة يف اجلردية اجلمركية خيتص بو فقط الفئتُت ادلذكورتُت دوف غَتمها؟، 
من قانوف اجلمارؾ، تسمح جلميع األعواف ادلذكورين  8:7 وىذا التساؤؿ لو ما يربره حيث أف ادلادة

سالفة الذكر؛ زبص فقط أعواف اجلمارؾ  >:8ا بإجراء احلجز اجلمركي يف حُت أف ادلادة يف متنه
اليد، األمر رفع وأعواف ادلصلحة الوطنية حلراس الشواطئ دوف سوامها جبملة من الصالحيات كعرض 

الشيء الذي أصبح أكثر ضرورة بعد صدور  -الذي يدعو إلعادة النظر يف اختالؼ ادلادتُت 
بشأف أعماؿ التهريب، الذي أحاؿ خبصوص إثبات ىذا النوع من اجلرائم إذل  >6 - ;6األمر

 حىت صلد بُت نصوص القانوف انسجاماً وتكامالً ال تناقض وتعارض. -التشريع اجلمركي

                                                 
دلشرع قد تراجع عنها وىذه احلالة ىي اسثناء على خصوصية قانوف اجلمارؾ وادلتمثلة يف استبعاد الركن ادلعنوي وعدـ األخذ حبسن النية فنجد أف ا 1

 وأخذ حبسن النية إذا ما كاف ادلالك للمركبة قد أبـر عقدا من ىذه العقود.



 الفصل الثاني : إثبات جرائم التهرية                                                                    الباب األول 
 

7;: 
 

 تسليم المحضر وتقديم المخالف -

بعد االنتهاء من كافة اإلجراءات ادلتعلقة بتحرير زلضر احلجز وإمضائو من طرؼ األعواف  
 .1ادلؤىلُت، يتعُت عليهم تسليم ىذا احملضر لوكيل اجلمهورية

على أنو إذا كاف جـر التهريب الذي سبت معاينتو وفقا إلجراء احلجز يشكل حالة من حاالت 
لى أعواف اجلمارؾ تقدمي ادلخالف إذل وكيل اجلمهورية فور التلبس باجلردية، فيكوف من الضروري ع

من قانوف اجلمارؾ، بنصها:" يف حالة  7;8ربرير احملضر، حسب ما تقتضيو الفقرة األوذل من ادلادة 
التلبس، جيب أف يكوف توقيف ادلخالف أو ادلخالفُت، متبوعا بالتحرير الفوري حملضر احلجز مث 

 ".    إحضاره أماـ وكيل اجلمهورية
 من حيث مضمونومحضر ال شروط -2

ال يكتسب زلضر احلجز حجيتو دبجرد أف حيرره األشخاص الذين تتوفر فيهم الصفة القانونية 
لذلك، بل على ىؤالء بدورىم أف حيًتموا الشكليات ادلتعلقة دبضموف احملضر فمن الواجب أف حيتوي 

عرؼ على ماديات اجلردية، وميقاهتا الزماين على كل ادلعلومات الضرورية اليت من شأهنا أف تسمح بالت
 وادلكاين، وىوية األشخاص ادلخالفُت الفاعلُت فيها.

 موعد تحرير المحضر ومدة التحرير  - أ
جيب ربرير زلضر احلجز فوراً بعد توجيو البضائع ووسائل النقل والوثائق احملجوزة إذل أقرب مكتب 

عندما ال تسمح الظروؼ  من قانوف اجلمارؾ" 8:9أو مركز صبركي، ما عدا ما استثنتو ادلادة 
واألوضاع احمللية بالتوجيو الفوري للبضائع إذل مكتب أو مركز صبركي، ديكن وضع ىذه البضائع ربت 

 حراسة ادلخالف أو الغَت إما يف أماكن احلجز نفسها وإما يف جهة أخرى".

                                                 
 من قانوف اجلمارؾ. 7;8من ادلادة  67أنظر، الفقرة  1
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من  8:8حة يف نص ادلادة فنظرا لكوف ادلخالفة اجلمركية ال تدـو طويال فقد نص ادلشرع صرا
مقصود ادلشرع بعبارة "فورا" الواردة يف نص  قانوف اجلمارؾ على ضرورة ربرير احملضر فورا. لكن ما

 ادلادة، ىل فور معاينة اجلردية أو فور إيداع البضائع احملجوزة يف ادلكتب أو ادلركز اجلمركي؟.
ضر جيب أف حيرر فور معاينة اجلردية، غَت حقيقة يفهم من الوىلة األوذل لقراءة نص ادلادة أف احمل

قانوف اجلمارؾ، ربرير احملضر بعد توجيو البضائع  8:8أنو عندما نعلم أف ادلشرع رتب يف نص ادلادة 
 .1إذل أقرب مكتب حيمل على االعتقاد إذل أف ادلشرع يقصد هبا ربرير احملضر فور إيداع البضائع

إلسراع يف ربرير احملضر خشية ضياع معادل اجلردية من ولعل غرض ادلشرع من ىذا كلو ىو ضرورة ا
جهة. ومن جهة أخرى إجبار أعواف اجلمارؾ على أف يكونوا أوفياء يف تقدمي الوقائع، ومنع ادلهربُت 

 .2من تنظيم وسائل دفاع مزورة لتزييف احلقيقة
 مكان تحرير المحضر  -ب

زلضر احلجز يف أقرب مكتب أو مركز من قانوف اجلمارؾ، على أف يتم ربرير  8:8نصت ادلادة 
صبركي تقاد إليو البضائع زلل التهريب، لكن يف حالة ما إذا تعذر ىذا االقتياد الفوري ودل تسمح بو 

من قانوف اجلمارؾ، قد وسعت من نطاؽ مكاف التحرير،  8:9الظروؼ واألوضاع احمليطة فإف ادلادة 
تب أو مركز صبركي أخر يوجد بادلنطقة اليت مت إذ ديكن ربرير احملضر بصفة صحيحة يف مقر أي مك

هبا احلجز، أو يف مقر احملطة البحرية حلراس الشواطئ، أو مقر فرقة الدرؾ الوطٍت، أو مكتب موظف 
 .3تابع إلدارة ادلالية، أو حىت يف مقر اجمللس الشعيب البلدي دلكاف احلجز

والواردة يف ادلكاف نفسو عندما يتعلق كما ديكن ربرير زلضر تثبت  فيو صبيع ادلعاينات الالزمة 
األمر باحلجز يف منزؿ إثر إذف بالتفتيش، فيتم ربرير زلضر تثبت فيو صبيع اإلجراءات يف نفس ادلنزؿ 

                                                 
 .;=أنظر، حسيبة رضباين، ادلرجع السابق، ص. 1
 .>=، ص.=<?7من احملاضر اجلمركية، رللة الفكر القانوين، العدد الرابع، نوفمرب  أنظر، أحسن بوسقيعة، موقف القاضي 2

 .:<ص. ادلرجع السابق،أنظر، أحسن بوسقيعة، موقف القاضي...،  3
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من قانوف اجلمارؾ، واليت أجازتو يف فقرهتا  8:9، وىو ما أشارت إليو ادلادة 1الذي مت احلجز بو
 الثالثة.

بالتوسعة من حيث األماكن اليت حيرر فيها زلضر احلجز، بل صلد  ودل تكتف ادلادة السالفة الذكر
أهنا قد مسحت يف ىذه احلاالت وضع البضائع ربت حراسة وضماف ادلخالف نفسو أو الغَت وذلك 

 يف أماكن احلجز أو يف أي أماكن أخرى.
وعليو ديكن القوؿ بأف قانوف اجلمارؾ ال يقيد وال يلـز األعواف القائمُت بعملية احلجز بأي مكاف 
خاص يتوجب عليهم ربرير احملضر فيو بل يسمح ذلم بتحريره يف أي مكاف يقرب من موقع احلجز وال 

 خيل دببدأ الفورية ادلشروط. 
يف صبيع األحواؿ، يرجع ذلك  إال أف ىذا القوؿ ال جيب أف يؤخذ كأساس وقاعدة عملية

خلصوصية بعض ادلعاينات واحلجوز وإيداع بضائع زلجوزة يف إطار احلجز اجلمركي حىت يف مقرات 
الشرطة القضائية أو األعواف ادلخوؿ ذلم قانونا معاينة اجلرائم اجلمركية حىت وإف عاينوىا بأنفسهم، كما 

ف إدارة ادلنافسة واألسعار ربرير زلضر احلجز ال جيوز يف كل الظروؼ دلصاحل األمن الوطٍت وأعوا
، وىو األمر الذي جيعل من الصعب عمليا على ىؤالء األعواف معاينة اجلرائم 2اجلمركي يف مقراهتا

 .3اجلمركية عن طريق إجراء احلجز اجلمركي

 بيانات المحضر -ج
اصة بادلخالفة يتضمن زلضر احلجز حسب ما يوجبو القانوف ومقتضيات العمل كل ادلعلومات اخل

من قانوف اجلمارؾ وما يليها،  ;:8والبضاعة والوثائق ووسيلة النقل إف وجدت، وقد نصت ادلادة 
 على مضموف زلاضر احلجز والبيانات الواجب ذكرىا يف ىذه احملاضر.

 تاريخ وساعة ومكاف احلجز، -

                                                 
 . ;::.، ص?=?7مأموف سالمة، اإلجراءات اجلنائية يف التشريع ادلصري، دار الفكر العريب، القاىرة، أنظر،  1
 .8;ادلرجع السابق، ص.أنظر، حبيبة عبدرل،  2

3 Cf. le guide de l’agent verbalisateur, Op. cit , p.83. 
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 سبب احلجز، -
 التصريح باحلجز للمخالف،   -
 جزين والقابض ادلكلف بادلتابعة،ألقاب وأمساء وصفات وعناوين احلا -
األمر ادلوجو للمخالف حلضور وصف البضائع وربرير احملضر وكذلك النتائج ادلًتتبة عن ىذا  -

 ، 1األمر
 مكاف ربرير احملضر وساعة ختمو، -
 .2عند االقتضاء، اسم و لقب وصفة حارس البضائع احملجوزة -

 l indicationىو عدـ ذكرىا لبياف القيمة) ;:8ديكن مالحظتو على نص ادلادة  ماأىم 

de la valeur)  مع العلم أف ىذا البياف مهم جدا وجيب أف يض من يف صلب احملضر، ألنو على
 أساسو يتم احتساب التعويضات والغرامات إذا اقتضى األمر ذلك.

 قراءة المحضر -د
مارؾ، أعواف اجلمارؾ وأعواف ادلصلحة الوطنية حلراس الشواطئ من قانوف اجل =:8تلـز ادلادة 

الذين حرروا احملضر، القياـ بقراءتو على ادلتهم ودعوتو لتوقيعو وتسلم نسخة منو، وكذا تقييد البيانات 
ادلتعلقة هبذا اإلجراءات يف احملضر، دوف أف تتطرؽ لألعواف اآلخرين، شلا يقتضي إعادة النظر يف 

 من أجل ضماف االنسجاـ يف تطبيق القانوف. صياغة ادلادة

                                                 
يف الفصل دل يؤكد ادلشرع اجلزائري على ضرورة أف يكوف وصف األشياء احملجوزة مع بياف نوعها وجدهتا وكميتها، على خالؼ ما فعلو ادلشرع ادلغريب  1

الية من خالؿ من مدونة اجلمارؾ. أنظر، زلمد بادف، جرائم التهريب من خالؿ العمل القضائي،  الندوة اجلهوية السابعة ربت عنواف اجلرائم ادل 8:6
 .?96، ص.=866قرارات اجمللس األعلى، دار الطالبة، وجدة ادلملكة ادلغربية، سنة 

2 “Lors de la découverte de l’infraction, les agentes habilités à la constater doivent déclarer la 

saisie au prévenu, le sommer d’assister à la description de objets saisis et la rédaction de 

procès- verbal, conduire les objets saisis au lieu légal de dépôt ou en constituer un gardien, 

offrir, sous certaines conditions, mainlevée des objets saisis ». C f. guide de l’agent 

verbalisateur, Direction générale des douanes, Centre national de l’information et de la 

documentation, p 79 . 
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أما يف حالة غياب ادلتهم أو ادلتهمُت أثناء ربرير زلضر احلجز أو رفض توقيعو، فإنو جيب اإلشارة 
إذل ذلك يف احملضر الذي تعلق نسخة منو خالؿ األربع وعشرين ساعة على الباب اخلارجي دلكتب 

اجمللس الشعيب البلدي عندما ال يوجد مكتب أو مركز أو مركز اجلمارؾ دلكاف ربريره، أو يف مقر 
للجمارؾ يف مكاف ربريره. ويعد ادلتهم غائبا إذا رفض حضور ربرير احملضر أو انسحب قبل ختمو أو 
رفض استالـ نسخة منو. أما إذا رفض التوقيع على احملضر بعد قراءتو عليو فيشار على ذلك يف 

  .1احملضر
تهمُت وغياب البعض اآلخر تسلم نسخة لكل واحد من احلاضرين أما يف حالة حضور بعض ادل

وتعلق نسخة واحدة لكل الغائبُت، غَت أنو يعد حاضرا إذا قُرئ عليو احملضر ووقعو مث رفض استالـ 
 نسخة منو.

وعند ربرير زلضر من قبل موظفُت غَت زللفُت خيضع ىذا احملضر إلجراء التأكيد أماـ قاضي 
احملددة للحضور أماـ القضاء بعد ختم احملضر وبعد التأكيد عند االقتضاء تسلم احملكمة خالؿ ادلدة 

زلاضر احلجز إذل وكيل اجلمهورية، ويف حالة التلبس جيب أف يكوف توقيف ادلتهمُت متبوعا 
 .  2بإحضارىم أماـ وكيل الدولة فور ربرير زلضر احلجز

دلشرع ببعض الشكليات ادلتعلقة هبا ونظرًا خلصوصية بعض احلجوز وما ينجر عنها فقد خصها ا
 وخنص بالذكر احلجز خارج النطاؽ اجلمركي، احلجز يف ادلنازؿ، احلجز على منت السفن.

 الشكليات المتعلقة ببعض الحجوز الخاصةثانيا: 
خص ادلشرع ببعض احلجوز بشكليات خاصة نظرا للخصوصية اليت سبيزىا وما ينجر عنها، كأف 

 منت سفينة. أو يف ادلنزؿ، أو أف يتم على اجلمركي، يتم احلجز خارج النطاؽ
  

                                                 
 .>9أنظر، سعادنة العيد، ادلرجع السابق، ص. 1
 .<= -==أنظر، حسيبة رضباين، ادلرجع السابق، ص. 2
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 حجز وثائق مزورة -1

يلـز األعواف ادلكلفوف بالبحث والتحري عن جرائم التهريب عندما يقوموف حبجز وثائق مزورة أو 
 زلرفة، بتحرير زلضر ينب فيو نوع التزوير مع وصف التحريفات والكتابات اإلضافية.

من قبل األعواف  –تغيَت  ال –ادلشوبة بالتزوير وسبضى بعبارة  إضافة إذل ذلك توقع الوثائق
 . 1احلاجزين وتلحق باحملضر

  الحجز خارج النطاق الجمركي -2

من قانوف اجلمارؾ، خبصوص اإلجراءات الواجب إتباعها عند احلجز الذي  6;8 سبيز ادلادة
الت األخرى، ففي احلالة جيري خارج النطاؽ اجلمركي بُت حالة ادلالحقة على مرأى العُت، واحلا

يف فقرهتا األخَتة على أف يبُت احملضر وجوباً، عندما يتعلق احلجز ببضائع  6;8األوذل، تنص ادلادة 
خاضعة لرخصة التنقل أف ادلالحقة قد بدأت داخل النطاؽ اجلمركي إذل وقت احلجز؛ دوف انقطاع، 

 قانونية طبقاً للتشريع اجلمركي.وأف ىذه البضائع كانت غَت مصحوبة بوثائق تثبت حيازهتا ال
أما يف احلاالت األخرى فال زبضع عمليات احلجز ألي شكلية غَت تلك ادلقررة بوجو عاـ يف 

 من قانوف اجلمارؾ. ?:8إذل  ::8ومن  8:9و 8:8ادلواد 
 الحجز في المنازل -3
عالوة على كوف ىذا احلجز جيب أف يتم حبضور أحد ضباط الشرطة القضائية حسب نص  
من قانوف اجلمارؾ، وحضوره عملية ربرير زلضر التفتيش بالذات، )يف حالة الرفض  9/<:8ادلادة 

يكفي أف يشار يف احملضر إذل طلب احلضور ورفض ذلك(، فإف ادلادة سبنع بأي حاؿ من األحواؿ ترؾ 
احملظورة عند االستَتاد أو التصدير واليت تكوف زلاًل للحجز بُت يدي ادلخالف، فتنقل وجوباً البضائع 

                                                 
 من قانوف اجلمارؾ. ;:8أنظر، ادلادة  1
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إذل أقرب مكتب أو مركز صبركي أو تسلم إذل شخص آخر يعُت حارسًا عليها يف مكاف احلجز، أو 
 .1يف جهة أخرى

ر وقدـ ادلخالف  على أنو إذا دل تكن البضائع من الصنف احملظور عند االستَتاد أو عند التصدي
إذ ورد يف الفقرة األوذل من نص ادلادة  كفالة تغطي قيمتها؛ فإنو يعُت حارس عليها يف ىذه احلالة،

من قانوف اجلمارؾ أنو:" عندما جيري احلجز يف ادلنزؿ ال تنقل البضائع غَت احملظورة عند  <:8
ىذه احلالة يعُت ادلخالف حارس االستَتاد أو التصدير إذا ما قدـ ادلخالف كفالة تغطي قيمتها ويف 

 عليها".
ضرورة استدعاء ضابط الشرطة لعلمية ربرير احملضر واإلشارة إذل رفضو احلضور رغم أف إجراء 

 . 2التفتيش ال يكوف أصال إال حبضوره لكن ردبا يتخلف عن عملية التحرير
قة إذل غاية لكن إذا وقع التفتيش بعد مالحقة البضائع على مرأى العُت واستمرت ادلالح

الدخوؿ للمنزؿ فال يشًتط حضور الضابط بل يكفي فقط اإلشارة إذل ذلك يف احملضر وإبالغ النيابة 
 .3فورا

 الحجز على متن سفينة -4
من قانوف اجلمارؾ ألعواف اجلمارؾ وأعواف ادلصلحة الوطنية حلراس الشواطئ  ?:8ذبيز ادلادة  

بعد وضع األختاـ على ادلنافذ ادلؤدية ذلا حاؿ إف تعذر  الذين يباشروف احلجز تفريع السفينة تدرجيياً 
وألسباب موضوعية تفريع البضائع دفعة واحدة وتوجيهها فورا إذل أقرب مكتب أو مركز صبركي من 

 مكاف احلجر.

                                                 
ىذه الكفالة أو إذا تعلق األمر ببضائع زلظورة عند االستَتاد أو التصدير تنقل  الفقرة الثانية " عندما ال يتمكن ادلخالف من تقدمي <:8أنظر، ادلادة  1

 ىذه البضائع إذل أقرب مكتب أو مركز صبارؾ أو تسلم إذل شخص أخر يعُت حارسا عليها يف مكاف احلجز أو يف جهة أخرى".
 من قانوف اجلمارؾ. <:8أنظر، الفقرة األخَتة من نص ادلادة  2
 .87أنظر، مصنف االجتهاد القضائي، ادلرجع السابق، ص. 3
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وتؤكد ادلادة يف فقرهتا الثانية على أف: "يتضمن احملضر احملرر، تباعا للتفريع، عدد الطرود ونوعيتها 
وأرقامها، وعند الوصوؿ إذل مكتب اجلمارؾ؛ يؤمر ادلخالف ادلوجود حبضور عملية الوصف وعالمتها 

 ادلفصل للبضائع، وتسلم لو نسخة من احملضر عن كل عملية".
ونشَت إذل أف ىذه الشكليات ادلشار إليها جوىرية يًتتب على عدـ مراعاهتا بطالف زلضر 

 .1احلجز
 الفرع الثاني 
 محضر المعاينة

شرع اجلمركي إذل وضع طريق ثاف الكتشاؼ اجلردية وىو التحقيػق اجلمركي أو ادلعاينة، وىذا جلأ ادل
يرجع إذل أف التفنن يف أساليب التهريب، وكذا ابتكار طرؽ حديثة يف ادلخالفات اجلمركية عموماً 

ة جعلت اكتشافها جد صعب حلظة قيامها، وشأهنا شأف طريقة احلجز جيب أف تنتهي طريقة ادلعاين
دبحضر يسمى زلضر معاينة. فهو يعترب كمحصلة لنتائج التحريات والدراسات والتحقيقات ادلختلفة، 
ونظرًا دلا أضفاه ادلشرع اجلمركي على زلاضر ادلعاينة من قوة ثبوتية ومكانة متميزة كما سيأيت بيانو، 

جيب احًتامها ربت طائلة صَتورهتا   2فإنو أوجب أف تكوف ىذه احملاضر زلررة وفق أشكاؿ جوىرية
 كمحاضر استدالؿ.

  

                                                 

 
 كما أف ىناؾ شكليات أخرى ال تؤدي سلالفتها إذل بطالف احملضر تتمثل يف :  1
 ائتماف قابض اجلمارؾ ادلكلف بادلالحقات على البضائع احملجوزة ، -
 تسليم احملضر بعد اختتامو لوكيل اجلمهورية ، -
يف حالة التلبس، إذل وكيل اجلمهورية فور ربرير زلضر احلجز. أنظر، أحسن بوسقيعة، ادلنازعات اجلمركية...، ادلرجع السابق، تقدمي ادلخالف ادلوقوؼ،  -

 .=<7ص.

من قانوف اجلمارؾ ىي:  لقب واسم العوف احملرر للمحضر وصفتو،  إقامتو اإلدارية، تاريخ ومكاف   8;8وأىم ىذه الشكليات حسب ادلادة  2
بيعة ادلعاينة، النتائج ادلتحصل عليها، وصف شامل وكامل لألشياء حاؿ حجزىا، ذكر األحكاـ اليت مت خرقها والنصوص اجملرمة ذلا. كذلك لتحريات، ط

 شأهنم.جيب أف يتضمن احملضر، اسم ولقب ادلخالفُت أو الذين فتشت منازذلم أو الذين مت االستماع إليهم، وعموماً الذين جرى التحقيق معهم أو ب
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 إعداد محضر المعاينة أوال:
من قانوف اجلمارؾ، على رلموعة من  8;8جيب أف تتضمن زلاضر ادلعاينة حسب نص ادلادة 

 البيانات األساسية:
 ين األعوان المحررينيتع -1

 وصفاهتم ومقر إقامتهم اإلدارية.أمسائهم يتم تعيُت األعواف احملررين حملضر ادلعاينة بذكر ألقاهبم و  

وادلالحظ أف ضباط الشرطة القضائية ليس ذلم احلق يف ربرير ىذا النوع من احملاضر وىو ما 
من قانوف اجلمارؾ، اليت زبوؿ االختصاص لكل من أعواف اجلمارؾ والشرطة  8:7يناقض نص ادلادة 

 القضائية يف معاينة ادلخالفات اجلمركية.
من قانوف اجلمارؾ، اليت وردت يف القسم األوؿ من الفصل ادلتعلق  8:7لنص ادلادة فبالرجوع 

بادلنازعات اجلمركية بعنواف" أحكاـ عامة" ديكن القوؿ بأف كل أعواف اجلمارؾ وكل عناصر الشرطة 
القضائية مؤىلوف لتحرير زلضر ادلعاينة ألف ىذه ادلادة الواردة يف قسم األحكاـ العامة هتم كل من 

من  8;8زلضر احلجز الوارد يف القسم الثاين وزلضر ادلعاينة الوارد يف القسم الثالث، غَت أف ادلادة 
نفس القانوف جاءت دبا خيالف ذلك وبينت أف زلضر ادلعاينة ىو من اختصاص أعواف اجلمارؾ 

 . 1فقط
السجالت احلسابية وتتحدد صفة زلرر احملضر تبعا دلوضوع ادلعاينة، فإذا كاف األمر يتعلق دبراقبة 

فإف أعواف اجلمارؾ الذين ذلم رتبة ضابط مراقبة على األقل واألعواف ادلكلفُت دبهاـ القابض ىم 
 .2ادلختصُت لتحرير زلضر ادلعاينة

من قانوف اجلمارؾ، اليت أعطت ذلؤالء حق ادلطالبة باالطالع  <:وحيكم ىذا اإلجراء نص ادلادة 
العمليات اليت هتم إدارة اجلمارؾ كالفواتَت وجداوؿ اإلرساؿ وعقود على كل أنواع الوثائق ادلتعلقة ب

                                                 
 من قانوف اجلمارؾ:" جيب أف تكوف موضوع زلضر معاينة، ادلخالفات اجلمركية اليت تتم معاينتها من طرؼ أعواف اجلمارؾ...". 8;8ادلادة  1
 . ><أنظر ، أحسن بوسقيعة، موقف القاضي ...، ادلرجع السابق، ص. 2
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النقل والدفاتر والسجالت سواء يف احملطات اجلوية أو الربية أو السكك احلديدية أو مؤسسات النقل 
 األخرى وادلوانئ.

وعليو ال يكوف األعواف اآلخرين من رجاؿ اجلمارؾ أو أعواف الشرطة القضائية سلتصُت لتحرير 
 زلضر ادلعاينة.

أما يف حالة ما إذا تعلق األمر باكتشاؼ سلالفات إثر التحريات فإف كل أعواف اجلمارؾ وبدوف 
 .1سبييز سلتصُت لتحرير احملضر

 ميعاد ومكان تحرير محضر المعاينة -2

جيب على أعواف اجلمارؾ إثبات صبيع ما يقوموف بو من إجراءات التحري واالستدالؿ يف  
 يهي أف يذكر فيو تاريخ ومكاف التحريات اليت مت القياـ هبا.زلاضر، فمن البد

وال يفرض القانوف على األعواف أي أجل أو مكاف معُت لتحرير تقريرىم، ويف الواقع جيري 
التحرير بادلكتب لكن إذا تعلق األمر حبجز وثائق أو استجواب فاحملضر وجب أف حيرر فورا ويف عُت 

 ادلكاف.

ادلعاينة يبتدئ فيو مباشرة عندما يظهر أف العناصر ادلشكلة للمخالفة قد  واألصل أف ربرير زلضر
 .  2صبعت يف إطار نظاـ منطقي دوف أف يظهر بوضوح طبيعة ادلخالفة وخطورهتا

 طبيعة المعاينات والمعلومات المحصلة بعد مراقبة الوثائق أو سماع األشخاص -3

اليت سبت  وسجال دقيقا دلا يدور من أقواؿ األصل يف احملضر أف يكوف صورة صادقة لإلجراءات 
ولكن كثَتا ما حيدث من الناحية العملية أف يستمع احملقق إذل رلمل أقواؿ الشخص ادلاثل أمامو 
ليحاط علما بالوقائع مث يبدأ إثبات أقوالو دوف إغفاؿ أو ربريف دلا سرد، ولكن يراعى عدـ التوسع يف 

                                                 
 .=<أنظر حسيبة رضباين، ادلرجع السابق، ص. 1
 .8>جع السابق، ص.أنظر، حبيبة عبدرل، ادلر   2
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لوالهتا وزبتلف وفقا الختالؼ اللهجات من مكاف ذلك حيث أف بعض األلفاظ قد زبتلف مد
  .1آلخر
 الحجز المحتمل للوثائق مع وصفها -4

مػػػن العػػػوف اجلمركػػػي حجػػػز الوثػػػائق إف وجػػػدت ودراسػػػتها يف عػػػُت  االطػػػالعتسػػػتدعي عمليػػػة 
 .خلالصات اليت يكوف قد توصل إليهاادلكاف مث ربرير زلضر بنتائج ىذه العملية وسلتلف ا

والعوف يف ىذا اإلطار جيد نفسو أماـ عدة طرؽ عمل، فإما يتدخل دبجهوده اخلػاص لتبسػيط 
ىػػػذه البيانػػػات أو تلخيصػػػها يف إطػػػار احملضػػػر ادلنجػػػز، أو يلتػػػـز موقفػػػا زلايػػػدا يتمثػػػل يف نقػػػل ىػػػذه 
البيانػػات كليػػا أو جزئيػػا مػػن الوثيقػػة إذل احملضػػر بعػػد أف يضػػع االقتباسػػات والبيانػػات، أو أف يأخػػذ 

سػػخا مػػن ىػػػذه الوثػػائق مػػع إرفاقهػػػا دبحضػػر البحػػث تػػػدليال علػػى اخلالصػػات أو النتػػػائج الػػيت قػػػد ن
يقػـو حبجػز تلػك الوثػائق عنػدما مػا أف أو يتوصل إليها ىذا العوف أثناء عملية االطػالع أو البحػث، 

ط يكوف االستدالؿ بأصل تلك الوثائق عملية ال غٌت عنها نظرا دلا ربملو من تواقيع أو كتابػات خبػ
 .2يد ادلشتبو هبم

مػػػن ىػػػذا ادلنطلػػػق يتضػػػح أمهيػػػة الػػػدليل الكتػػػايب الػػػذي يعػػػد مػػػن بػػػُت الوثػػػائق الػػػيت حيػػػق ألعػػػواف 
اجلمػػػارؾ حجزىػػػا إذا كػػػاف مػػػن شػػػاهنا أف هنمػػػل القيػػػاـ دبهمتػػػو حيػػػث حيػػػرر األعػػػواف عنػػػد االقتضػػػاء 

فقػػط ادلػػادة زلضػػر بػػاحلجز ويكػػوف ىػػذا احلجػػز ذو طػػابع خػػاص يتميػػز بادلرونػػة والتنػػوع وال يشػػمل 
اجلمركية بل كذلك كل ما لو عالقة من قريب أو بعيد باختصاص اإلدارة ومن بينهػا مػادة الصػرؼ 

 اليت تعترب اجملاؿ ادلخصص دلثل ىذه احملاضر.
وتصػػلح أيضػػا صػػلح سبامػػا إلثبػػات ماديػػة اجلرديػػة وتػػربز أمهيػػة الوثػػائق احملجػػوزة خاصػػة يف أهنػػا ت

 .ات ادلطالب هبا من طرؼ اإلدارةادلصادر أساسا كافيا يف احلساب الغرامات و 

                                                 
 .>:8 -;:8، ص.8668أنظر، مصطفى الدغيدي، التحريات واإلثبات اجلنائي، مطابع جامعة ادلينيا، مصر، سنة  1
 .>=?7يناير  96ىذا ما ذىبت إليو زلكمة النقض الفرنسية يف أحد قرارهتا الصادر بتاريخ  2



 الفصل الثاني : إثبات جرائم التهرية                                                                    الباب األول 
 

7<; 
 

فنظػػاـ البحػػث قػػد يسػػفر عػػن حجػػز الوثػػائق وبالتػػارل ربريػػر زلضػػر بػػاحلجز، ويف ىػػذه احلالػػة  اً إذ
يستوي حجز الوثائق مػع حجػز البضػائع مػن حيػث اآلثػار القانونيػة حيػث تلتقػي احملاضػر اجلمركيػة 

 يف هناية ادلطاؼ حوؿ فكرة احلجز.
 التنظيمية التي تم خرقهاعية و األحكام التشري -5

قيد بالشروط والشكليات القانونية العديدة إف إعداد وربرير زلضر ادلعاينة يقتضي باإلضافة إذل الت  
النصوص اليت ذبـر وتعاقب على األفعاؿ تلك  ااإلدلاـ بادلعلومات واألحكاـ القانونية خصوصضرورة 

 .1شكليات الواجب التقيد هبازلل ادلعاينة واإلجراءات الواجب اتباعها يف ذلك وال
 تاريخ ومكان المراقبة وىوية الشخص الذي وقعت عليو المراقبة -6

باإلضافة إذل ربديد تاريخ التحقيق يف احملضر ربديدا دقيقا بذكر الساعة اليت مت فيها واليـو 
ىوية والشهر والسنة، وجب ربديد ادلكاف الذي مت وأجري فيو؛ سواء كاف مكتبا أو منزال، وكذلك 

 الشخص الذي جرى عنو التحقيق وعنوانو وحالتو ادلدنية.
وعالوة على ذلك، جيب أف يبُت يف احملضر أف األشخاص الذين أجريت عندىم عمليات    

لي وعرض عليهم للتوقيع يف حالة ادلراقبة والتحري، قد أطلعوا بتاريخ ومكاف ربرير ىذا احملضر وأنو تُ 
 حضورىم عملية ربرير احملضر.

 8;8كن يف حالة إذا دل حيضر األشخاص ادلعنيُت وادلستدعوف قانونا فالفقرة األخَتة من ادلادة ل
قانوف اجلمارؾ، نصت على وجوب ذكر ذلك يف احملضر الذي يعلق على الباب اخلارجي دلكتب أو 

 .2مركز اجلمارؾ ادلختص
تسلم نسخة منو للمخالف كما وادلالحظ أف القانوف ال يشًتط أف حيرر زلضر ادلعاينة فوراً، وأف  

ىو مقرر بالنسبة حملضر احلجز ومن مث يكوف احملضر سليمًا ولو مت ربريره مدة من الوقت بعد معاينة 
 اجلردية.

                                                 
 .=9أنظر، عبد اجمليد حرمي، ادلرجع السابق، ص. 1
 . 8:أنظر، سعادنو العيد، ادلرجع السابق، ص. 2
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  ثانيا: الهدف من محضر المعاينة
إف اذلدؼ األساسي من ربرير زلضر ادلعاينة ىو إثبات اجلرائم غَت ادلتلبس هبا، خصوصا إذا تعلق 

بتقييد نتائج التحريات والتحقيقات اليت أجراىا أعواف اجلمارؾ دبناسبة البحث والكشف عن األمر 
اجلردية، دبناسبة مراقبة الوثائق أثناء ىذه التحريات، إذ يتضمن احملضر جرد وصفي للوثائق يف حالة 

كاـ ادلواد حجزىا؛ حيث يتم فيو سرد كل الشروط اليت مت من خالذلا ربصيل ىذه الوثائق، تطبيقا ألح
 .1من قانوف اجلمارؾ، اليت تعطي احلق ألعواف اجلمارؾ يف الفحص وادلراقبة والتفتيش 8:و 7:، <:

كما يتم من خالؿ ربرير زلضر ادلعاينة تثبيت شهادات الشخص ادلستدعى بعد مساعو، واإلشارة 
إذا دل حيضر الشخص إذل قبولو أو رفضو اإلمضاء بعد قراءة احملضر عليو وذلك يف حالة حضوره. أما 

 .2ربرير احملضر فيكفي أف تتم اإلشارة إذل غيابو ضمن منت احملضر
وديكن ربرير زلضر ادلعاينة كذلك عند االستعالـ عن سلالفات يف حالة ما إذا دل تتم أية عملية 
حجز ألسباب عديدة كحالة تفشي السر أو البالغ أو حالة تستدعي احلذر والتعامل حبرص مع 

 . 3ادلستقاة أو الواردة أو خالؿ عملية الفحص البعدي ومراقبة الكتابات ادلعلومة
ال يتم إذا إال بعد نتائج ادلراقبات والتحقيقات احملرر يف ادلواد اجلمركية زلضر ادلعاينة كما أف 

من قانوف اجلمارؾ، وىذا عكس زلضر احلجز  8;8واالستجوابات، و ىو ما نصت عليو ادلادة 
 .4ت التلبس باجلرديةالذي يتم يف حاال

  

                                                 
 .9>أنظر، حبيبة عبدرل، ادلرجع السابق، ص. 1
 .?>7أنظر، أحسن بوسقيعة، ادلنازعات اجلمركية...، ادلرجع السابق، ص. 2

3 Mohamed  hamidi, Cours sur le contentieux douanier répressif, Ecoie nationle des douanes, 

Annaba, T1, Algérie, 1996, p.55. 
 .><قتبس عن حسيبة رضباين ادلرجع السابق، ص.م

4
 J. H. HOGUET,  Douanes, En cyclopie, Dalloz, 1

er
 juin 1972, p.88.  

 . ><أنظر، حسيبة رضباين، ادلرجع السابق، ص.، 6:مقتبس عن سعادنة العيد، ادلرجع السابق، ص.  
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 الفرع الثالث 
 الجمركية استبعـاد المحاضـر

تعترب احملاضر من أىم وسائل اإلثبات ادلعتمدة من طرؼ القضاء يف التكييف وإصدار العقوبة، 
لذلك أحاط ادلشرع ربريرىا دبجموعة من الشروط والشكليات اليت يتعُت احًتامها من طرؼ زلرريها 

إليها أعاله واليت تشكل ضمانات حلقوؽ وحريات ادلشتبو هبم. وذلك بادلوازاة واليت سبقت اإلشارة 
 مع اآلليات ادلسخرة بيد أعواف اجلمارؾ خالؿ شلارستهم دلهامهم.

لكن ما القوؿ يف حاؿ اإلخالؿ بتلك الشكليات؟ أي ىل ىناؾ جزاء قانوين يًتتب عن خرؽ 
 ىذه الضمانات اإلجرائية؟.

فوع اليت ديكن أف تثار يف حاؿ خرؽ شروط وشكليات احملضر قصد سنحاوؿ مناقشة أىم الد
القوؿ ببطالهنا واستبعادىا مع العلم أنو ديكن الطعن يف قوة احملضر الثبوتية من خالؿ الدفع بعدـ 

 صحة ما ورد فيو وتزويره.
 في المحاضر الجمركية أوال: إجراءات الطعن

ادلتعارؼ عليها، ذلك أف اآلثار القانونية اليت تنتج ال يراعي ادلشرع اجلمركي مكانة حقوؽ الدفاع 
عن حجية احملاضر اجلمركية عملت على تضييق ىذه احلقوؽ، خصوصا تلك اليت تكتسي حجية 
مطلقة وعدـ قبوؿ أي دليل عكسي من ادلتهم ضد ىذه احملاضر، ولتاليف ىذا الفراغ القانوين عمد 

خالؿ إتاحة إمكانية دفعها عن طريق الدفع ببطالف ادلشرع إذل التلطيف من آثار ىذه احلجية من 
 .1احملضر، أوعن عن طريق الطعن فيها بالتزوير ضباية حلقوؽ الدفاع وضمانا دلبادئ احملاكمة العادلة

  

                                                 
 . 897، ص.أنظر، بالؿ ادلويٍت، ادلرجع السابق 1
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 الطعن ببطالن المحاضر الجمركية -1

عرضة إف احملاضر اجلمركية سواء تلك اليت ربوز احلجية النسبية أو احلجية الكاملة ديكن أف تكوف 
للبطالف يف حاالت زلددة قانونا، ويًتتب عليها آثار على قدر من األمهية، إذا مت اإلخالؿ بالبيانات 

 والشكليات الواجب احًتامها.
من قانوف اجلمارؾ، حصرت حاالت الطعن بالبطالف فنصت على أنو:  ;;8وصلد أف ادلادة 

إذل  ::8ويف ادلواد من  8:8و 8:7"جيب أف تُراعى اإلجراءات ادلنصوص عليها يف ادلادتُت 
من ىذا القانوف وذلك ربت طائلة البطالف وال ديكن أف تقبل احملاكم أشكاالً  8;8ويف ادلادة  6;8

 أخرى من البطالف ضد احملاضر اجلمركية إال تلك الناصبة عن عدـ مراعاة ىذه اإلجراءات".
التهريب احملررة وفقاً للتشريع اجلمركي، وما نصت عليو ىذه ادلادة يصلح للمحاضر ادلثبتة ألعماؿ 

من األمر ادلتعلق  98و 97فيما يتعلق بادلعاينات ادلادية اليت تنقلها، وىو ما يستخلص من ادلادتُت 
 دبكافحة التهريب.

احلديث عن الطعن بالبطالف يف ىذا اجملاؿ يدفعنا إذل الرجوع لوقت ربرير احملاضر بداية؛ ف
رر للمحضر غَت سلتص، فيكوف احملضر باطال إذا كاف زلرره ال ينتمي لطائفة ونبحث فيما إذا كاف احمل

 األشخاص احملددين قانونا وادلؤىلُت دلعاينة وإثبات ادلخالفات اجلمركية.
من قانوف  8:7فإذا كاف العوف الذي حرر احملضر ليس من األعواف ادلؤىلُت دبوجب نص ادلادة 

 .1غَت صحيح اجلمارؾ، فإف احملضر الذي حرره يكوف
كما يكوف احملضر باطال يف حالة عدـ مراعاة الشكليات اجلوىرية ادلتطلبة قانونًا سواء تلك اليت 

 .2جيب مراعاهتا عند ربرير زلضر احلجز، أو تلك ادلتعلقة دبحضر ادلعاينة
وأحكاـ قانوف اجلمارؾ،  فاألساس الذي يبٌت عليو التمسك بالبطالف ىو عدـ احًتاـ قواعد

 الطلب ىو سلالفة القواعد والشكليات. فأساس
                                                 

 .<?أنظر، بكوش حيي، ادلرجع السابق، ص. 1
 من قانوف اجلمارؾ.  8;8سبق اإلشارة إذل الشكليات اليت جيب مراعاهتا عند ربرير زلضر ادلعاينة، واليت جاءت يف نص ادلادة  2
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والبطالف الناجم عن الطلب ىو بطالف نسيب حسبما درج عليو قضاء احملكمة العليا، فال جيوز 
، كما أنو إذا مت احلكم 1للمحكمة أف تثَته من تلقاء نفسها وإمنا ىو حق للتمسك بو فحسب

احلاالت، وال حيوؿ دوف اعتماد القضاء على ببطالف احملضر فإف مدى ىذا البطالف خيتلف باختالؼ 
أجزائو اليت دل يشبها البطالف، أو االستئناس بو فقط، وىذا ما تبناه القضاء اجلزائري يف العديد من 

 .2القرارات
فإذا قضت احملكمة بالبطالف حسب طلب ادلتمسك بو فإف آثاره زبتلف حبسب ما إذا كاف 

ألحكاـ ادلرتبطة اليت ال تقبل الفصل فيما بينها؛ فينسحب نتيجة دلخالفة الشكليات والقواعد وا
البطالف على احملضر ككل، خبالؼ ما ىو عليو احلاؿ لو تعلق البطالف بشكلية ديكن فصلها عن 
باقي اإلجراءات، فهنا عكس احلالة األوذل فينسحب البطالف فقط على الشكليػة أو اإلجراء الباطل 

تبقى صحيحة منتجة آلثارىا، وعلى القاضي أف يفصل يف  فحسب، دوف باقي اإلجراءات اليت
ادلنازعة ادلرفوعة إليو بغض النظر عن اإلجراء الباطل إذ يستبعده ويفصل دبا توفر لديو من وسائل 

 .3إثبات
من قانوف اجلمارؾ، ترتب البطالف عن عدـ مراعاة اإلجراءات ادلنصوص  ;;8وإذا كانت ادلادة 

، من قانوف اجلمارؾ فإف أثر البطالف ينحصر يف إجراءات >:8، 8:9، 8:8عليها يف ادلواد 
 احلجز وال ديتد إذل إجراءات ادلتابعة.

                                                 
 .=>7، ص. =??7، سنة 67، اجمللة القضائية ، عدد 799696، ملف رقم =??7/:6/:7أنظر، احملكمة العليػا، بتاريخ  1
. "العاـكما أف لكل خصم التنازؿ عن البطالف إذا كاف يف صاحلو على أف يكوف ىذا التنازؿ صرحيا، باعتبار أف ىذا البطالف نسيب وليس من النظاـ " 

 . >:أنظر، سعادنو العيد، ادلرجع السابق، ص.
 .<7:، ص.8676أنظر، احلبيب الدقاؽ وشلي زلمد، ادلصاحلة اجلمركية يف القانوف ادلغريب، الطبعة األوذل، دار القلم، سنة  2
ي إذل بطالف احملضر بكاملو الذي يبقى ويف ىذا الصدد قضت احملكمة العليا بأف " العيب الذي يشوب إحدى العمليات ادلعاينات يف احملضر، ال يؤد 3

بتاريخ  ،9ؽ  .ـ .ج .صحيحا خبصوص ادلعاينات ادلادية األخرى ادلستقاة طبقا للقانوف واليت تكفي إلثبات اجلردية". أنظر احملكمة العليا ،غ
 .;; -:;، مصنف االجتهاد القضائي ...، ادلرجع السابق، ص.:6:>76، ملف رقم :??69/7/>6
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فقد استقرت احملكمة على أف اإلجراء الباطل يف احملضر ال يؤدي على بطالف الدعوى ويف ىذه 
ا بتحقيق احلالة عندما يتبُت للقضاة بطالف أي إجراء أف يصرحوا ببطالف ذلك اإلجراء، ويأمرو 

 .1من قانوف اإلجراءات اجلزائية، ويفصلوا يف الدعوى >;9تكميلي طبقا للمادة 
ويف ىذا االذباه قضت احملكمة العليا أف للبطالف أثر نسيب إذ يقتصر على اإلجراء ادلشوب 
بالبطالف فحسب وال ينصرؼ إذل إجراء ادلتابعة كلها، ويتعُت على القضاة االعتماد على عناصر 

ت األخرى ادلستقلة عنو وادلؤدية إذل النتيجة كاعًتاؼ ادلتهم حبيازتو غَت الشرعية للبضاعة زلل اإلثبا
 .  2الغش

كما جاء يف أحد قراراهتا أيضا أف بطالف احملضر اجلمركي مىت توافرت أسبابو ال حيوؿ دوف أخذ 
يت أسفر عنها احملضر وذلك القضاة جبميع عناصر اإلثبات األخرى ادلستقلة عنو وادلؤدية إذل النتيجة ال

من القانوف اجلمركي اليت تسمح بإثبات ادلخالفات اجلمركية ومتابعتها  <;8عمال دبقتضيات ادلادة 
جبميع الطرؽ القانونية، كما أنو ال حيوؿ دوف الفصل يف الدعوى والتصريح برباءة ادلدعى عليهم أو 

 .3إدانتهم
 المحاضر الجمركية الطعن بتزوير -2

ادلادة اجلنائية أف القاضي حيكم حسب اقتناعو الذي يتكوف لديو من العناصر  القاعدة يف
، لكن مبدأ القناعة ىذا يعرؼ استثناء فيما 4ادلعروضة لديو، فإما أف يقبلها أو يرفضها مع تعليل ذلك

خيص حجية بعض احملاضر اليت يعتمد عليها إذل أف يثبت زوريتها، فعلى احملكمة األخذ دبحضر 

                                                 
 .6;ف االجتهاد القضائي....، ادلرجع السابق، ص .أنظر، مصن 1
، غَت منشور =??7 =/=، ادلؤرخ يف ?:<::7، ملف رقم  9، غ. ج. ـ. ؽ. ;9أنظر، مصنف االجتهاد القضائي....، ادلرجع السابق، ص . 2

 . 7?7مقتبس عن أحسن بوسقيعة، ادلنازعات اجلمركية...، ادلرجع السابق، ص.
 .9?7، ص.9??7، اجمللة القضائية، العدد الرابع، سنة =??76/7/=8، ادلؤرخ يف :7:9;7، ملف رقم 9أنظر، غ. ج. ـ .ؽ  3
 .:89أنظر، بالؿ ادلويٍت، ادلرجع السابق، ص. 4
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ر، فال جيوز ذلا يزو تالذي يعتمد عليو فيما خيص اإلثباتات ادلادية إذل أف يطعن فيو بال اجلمارؾ
 .1استبعاده أو إغفاؿ ما لو من قوة ثبوتية

وقد كاف قانوف اجلمارؾ حييل يف مسألة الطعن بالتزوير يف احملاضر اجلمركية على قانوف اإلجراءات 
،دل تعد ىذه اإلحالة واردة صراحة، وال 2وف اجلمارؾمن قان >;8اجلزائية، لكن بإلغائو نص ادلادة 

 .نفهم سبب إلغاء ادلشرع لنص ادلادة اليت نقوؿ بشأهنا أهنا نسخت رمساً وبقيت حكماً 
إذ أنو يف ظل انعداـ نص حيكم مسألة الطعن بالتزوير يف احملاضر اجلمركية فإنو يتعُت علينا 

 الرجوع إذل القواعد العامة.
وبالرجوع إذل قانوف اإلجراءات اجلزائية صلد أف ادلشرع دييز من حيث اإلجراءات الواجب إتباعها 

من قانوف  >9;حبسب اجلهة اليت يرفع إليها الطلب، فيخضع لإلجراءات ادلنصوص عليها يف ادلادة 
يف قانوف  اإلجراءات اجلزائية، إذ قدـ أماـ احملكمة أو اجمللس، وخيضع لإلجراءات ادلنصوص عليها

 .3اإلجراءات ادلدنية واإلدارية إذا قدـ أماـ احملكمة العليا
 الطعن أمام المحكمة أو المجلس القضائي - أ

منو صلدىا ال تقدـ طرقاً  >9;بالرجوع إذل قانوف اإلجراءات اجلزائية السيما ادلادة  
إليها الطلب، بل صلدىا وإجراءات حوؿ الطعن بالتزوير يف الوثائق ادلقدمة أماـ اجلهة اليت قدـ 

تتحدث عن ما ينبغي فعلو لو طعن أمامها بالتزوير!؟ وىذا عيب وقصور جيب على ادلشرع تداركو 
ببياف مهلة تقدمي طلب الطعن بالتزوير واإلجراءات الواجب إتباعها قبل وبعد تقدمي الطعن، فضال 

 عن ربديد اجلهة ادلختصة بالفصل فيو.
  

                                                 
 .78 -77أنظر، زلمد زلبويب وروشاـ الطاكي، ادلرجع السابق، ص .  1
تنص على أنو :"جيب أف تراعى يف كل طعن بعدـ الصحة  <??7غشت سنة  88ادلؤرخ يف  76 -<?قبل إلغائها بالقانوف رقم  >;8كانت ادلادة   2

 ضد زلضر صبركي قواعد القانوف العاـ ".
 من قانوف اإلجراءات اجلزائية. =9;أنظر، ادلادة  3
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 ياالطعن أمام المحكمة العل - ب
بالتزوير أماـ احملكمة العليا على  االدعاءاجلزائية، يف حالة  تاإلجراءامن قانوف  =9;ربيل ادلادة 

من ىذا القانوف  6<7، وادلادة 1قانوف اإلجراءات ادلدنية واإلدارية )قانوف اإلجراءات ادلدنية سابقا(
الفرعي بالتزوير يكوف دبذكرة توضع أماـ القاضي الذي ينظر يف الدعوى  االدعاءتشَت إذل أف إثارة 

اليت يستند عليها اخلصم إلثبات  ؛ األوجواالدعاءاألصلية على أف تتضمن ربت طائلة عدـ قبوؿ 
التزوير، وتبلغ ىذه ادلذكرة للخصم بعد أف حيدد القاضي األجل الذي دينحو للمدعى عليو للرد على 

 ىذا الطلب.
من قانوف اإلجراءات ادلدنية واإلدارية؛ نصت على شكلية جيب إتباعها وىي  8<7بينما ادلادة  

وجوب إرجاء الفصل يف الدعوى األصلية إذل حُت صدور احلكم يف التزوير، يف حُت تلح ادلادة 
ؼ من ذات القانوف، على أنو يف حالة احلكم بثبوت التزوير على ضرورة األمر بإزالة أو إتال 9<7

 احملرر أو شطبو كليا أو جزئيا وإما بتعديلو.
 في المحاضر الجمركية ثانيا: آثار الطعن

يًتتب على الطعن يف احملضر ادلثبت للجردية آثار زبتلف باختالؼ نوع الطعن ادلرفوع يف مواجهتو 
 واحلكم الصادر عنو، سواء كاف حكما ببطالف احملضر، أو حكما بتزويره.

 المحاضر الجمركيةآثار الحكم ببطالن  -1

ف قراءة متأنية يف بعض يًتتب على بطالف احملضر اجلمركي إبطالو حبيث يصبح الغيا غَت أ
 القرارات القضائية وقد ذكرنا بعضا منها؛ جيعلنا نًتيث يف احلكم.االحكاـ و 

حبيث دييز القضاء بوجو عاـ بُت آثار البطالف حبسب أسبابو، فإذا كاف البطالف بسبب شكليات 
تقبل التجزئة كخلو احملضر من توقيع زلرريو أومن تاريخ ربريره أو صفة زلرريو، ففي ىذه األحواؿ  ال

                                                 

 
 ?6-<6راءات ادلدنية دبوجب قانوف رقم وادلتضمن  قانوف اإلج >>?7يونيو سنة  <ادلوافق  ><79صفر  <7ادلؤرخ يف  :;7->>مت إلغاء األمر1

أفريل  89الصادرة يف  87، ادلتضمن قانوف اإلجراءات ادلدنية واإلدارية، اجلريدة الرمسية رقم <866فرباير سنة  ;8ادلوافق  ?7:8صفر  <7ادلؤرخ يف 
 منو. 8>76، ليبدأ سريانو بعد سنة من تاريخ نشره، تطبيقا لنص ادلادة <866
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يكوف البطالف مطلقا حبيث يبطل احملضر برمتو فيصبح الغيا يف كل ما تضمنو وال ديكن االعتداد دبا 
 . 1جاء فيو إلثبات اجلردية اجلمركية

ما داـ ال يتضمن سوى اسم ولقب ادلخالف وعنواف  أف زلضر احلجز :"فقد قررت احملكمة العليا
غرب كامل، وىذه ادلعلومات غَت كافية للتعرؼ على ادلتهم، فإف اجمللس الذي قضى ببطالف زلضر 

 .2"من قانوف اجلمارؾ دل خيرؽ القانوف ::8احلجز دلخالفتو نص ادلادة 
منو احملضر مثل كمية أما إذا كاف البطالف مؤسسا على شكلية ديكن فصلها عن باقي ما تض

األشياء احملجوزة أو عرض رفع اليد عن وسيلة النقل مثال، ففي ىذه احلاالت يكوف البطالف نسبيا 
حبيث ينحصر أثره يف اإلجراء والشكلية اليت دل تراع وال يطوؿ احملضر برمتو، كما ال يؤدي إذل بطالف 

 ادلتابعات القضائية.
 ةالجمركي آثار الطعن بتزوير المحاضر -2

خذ إجراءات الطعن بالتزوير من حيث موضوعها إال يف مواجهة احملاضر اليت تتمتع بقيمة ال تت
إثباتية إذل غاية الطعن بالتزوير دوف غَتىا من احملاضر، فيكوف موضوع دعوى التزوير الفرعية اليت ترفع 

اضر، فيهدؼ الطعن إذل يف مواجهة ىذه احملاضر متعلقا بادلعاينات ادلادية والشخصية حملرري ىذه احمل
إبعاد البيانات ادلتعلقة بركن من أركاف اجلردية اليت أثبتها احملضر أو بالشكليات اليت يشًتطها القانوف 

 . 3لصالحيتو
احملكمة ادلختصة يف دعوى التزوير طبقا لإلجراءات القانونية فتصرح إما بعدـ قبوؿ وسائل  وتبثُ 
ر وتأمر بالعدوؿ عن احلكم يف احلالة اليت يثبت ذلا عدـ كفاية الوسائل ادلعتمدة لدحض يزو تالطعن بال

                                                 
 . ?>8 - <>8ادلويٍت، ادلرجع السابق، ص.أنظر، بالؿ  1
، غَت منشور، مقتبس عن أحسن بوسقيعة، قانوف اجلمارؾ ...، ادلرجع <??76/7/>8، ادلؤرخ يف ;=67=7أنظر، احملكمة العليا، ملف رقم  2

 .;<7السابق، ص.
 .><أنظر، سعادنة العيد، ادلرجع السابق، ص. 3
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، 1ادلتبعة للطعن بالتزوير يف احملضر لإلجراءاتمفعوؿ احملضر، أو يف حالة عدـ استيفاء ادلتهم واحًتامو 
 . 2ت فيها التزويروإما أف تصرح احملكمة بقبوؿ الطعن فتلغي احملضر وتربئ ادلدعي يف احلالة اليت يثب

وذبدر اإلشارة إذل أف احملكمة ادلختصة للنظر يف قضية جردية التهريب ادلرفوعة، تؤجل النظر فيها 
، مع أهنا قد تأذف ببيع البضائع خاصة 3إذل غاية البث يف الطعن بالتزوير يف احملضر وإصدار احلكم

 . 4تلك القابلة للتلف أو الفساد
 المطلب الثاني

 ت الحجية النسبيةالمحاضر ذا 
ذات احلجية النسبية ىي تلك احملاضر اليت يعتمد عليها إذل أف يثبت ما خيالفها، فتبقى  احملاضر

حسب وىي  ،ىذه احملاضر صحيحة يف إثبات ما حتوتو إذل أف يثبت العكس وبكل وسائل اإلثبات
ف إما أ ،وف اجلمارؾمن قان :;8من األمر ادلتعلق دبكافحة التهريب، ونص ادلادة  98نص ادلادة 

، أو تلك )الفرع األول( األعواف ادلكلفُت دبحضر ادلعاينة سجلهاتتضمن إقرارات وتصرحيات ي
 . )الفرع الثاني( احملاضر اليت يتم ربريرىا من طرؼ عوف واحد من أعواف اجلمارؾ ادلؤىلُت

 الفرع األول 
 االعترافات والتصريحات الواردة في محاضر المعاينة

للمحاضر حجية نسبية عندما يتعلق األمر بالتصرحيات واالعًتافات الواردة فيها، ففي ىذا تكوف 
من قانوف اجلمارؾ، على أف تثبت صحة االعًتافات والتصرحيات  8/:;8الصدد قضت ادلادة 

من قانوف اإلجراءات  879ادلسجلة يف زلاضر ادلعاينة مادل يثبت العكس، مع مراعاة أحكاـ ادلادة 
 ية.اجلزائ

                                                 
 .;:8.أنظر، بالؿ ادلويٍت، ادلرجع السابق، ص 1
 من قانوف اإلجراءات ادلدنية واإلدارية. 9<7أنظر، ادلادة  2
 من قانوف اإلجراءات ادلدنية واإلدارية:" جيب على القاضي إرجاء الفصل يف الدعوى األصلية إذل حُت صدور حكم يف التزوير". 8<7ادلادة  3
 .>:8أنظر، بالؿ ادلويٍت، ادلرجع السابق، ص. 4
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من  8/:;8فاالعًتافات والتصرحيات الواردة يف احملاضر اجلمركية ادلنصوص عليها يف ادلادة 
شهادة ىذه التصرحيات تشمل األكيد أف قانوف اجلمارؾ، تعترب صحيحة إذل غاية إثبات العكس و 

 .1أو اعًتافات ادلخالفُت الشهود
، أف ادلشرع تكلم عن <??7ادلعدلة دبوجب قانوف  :;8على نص ادلادة  مالحظتوما ديكن 

زلاضر ادلعاينة فقط وأغفل زلاضر احلجز، كما أنو قلب قاعدة عبء اإلثبات الواقع أصال على 
 االذباهجاء يف احملضر اجلمركي،  ادلدعي وجعلو واقعا على ادلدعى عليو فيكوف ملزما بإثبات عكس ما

ة العليا حيث قضت" أف احملاضر اجلمركية تثبت ما جاء فيها من اعًتافات نفسو تبنتو احملكم
 . 2وتصرحيات مادل يثبت العكس، علما بأف إثبات العكس يقع على ادلتهم"

جاء يف نفس ادلادة يف فقرهتا الرابعة: " ال ديكن إثبات العكس إال بواسطة وثائق يكوف تارخيها 
 اـ بو زلررو احملضر".األكيد سابقا لتاريخ التحقيق الذي ق

فادلشرع اجلمركي دل يوضح الكيفية اليت ديكن هبا إثبات العكس إال يف حالة واحدة وتتعلق دبراقبة 
للقاعدة ادلعرفة يف رلاؿ  تطبيقاالسجالت اليت ال يكوف فيها إثبات العكس إال بواسطة الوثائق، 

 .3ما ىو مكتوب إال بواسطة الكتابة ما خيالفاإلثبات حيث ال ديكن إثبات 
أما عن إثبات العكس يف احلاالت األخرى ويف ظل غياب نص صريح يف قانوف اجلمارؾ يوضح 

من قانوف اإلجراءات  >87ويبُت ادلسألة فال بد من الرجوع إذل القواعد العامة خصوصا نص ادلادة 
 .6أو بشهادة الشهود 5جوباً بالكتابةواليت تنص على أف إثبات الدليل العكسي يكوف و ، 4اجلزائية

                                                 
 . 9> – 7>ادلرجع السابق، ص.أنظر، بالؿ ادلويٍت،  1
، مقتبس 8??7/ 77/ <6، ادلؤرخ 989?<،  ملف رقم 9. غ. ج. ـ ؽ 7<?7/ :6/ 67، ادلؤرخ، 9>;;8، ملف رقم 8أنظر، غ. ج  2

 .8=عن سعادنة العيد، ادلرجع السابق، ص.
ن كلية احلقوؽ والعلـو السياسية، جامعة زلمد خيضر، أنظر، قروؼ موسى، سلطة القاضي ادلدين يف تعديل الدليل الكتايب، رللة ادلفكر، تصدر ع 3

  .;?، ص.8678بسكرة، العدد الثامن، نوفمرب سنة 
 من قانوف اإلجراءات اجلزائية " يف االحواؿ اليت خيوؿ القانوف فيها بنص خاص لضباط الشرطة القضائية أو أعواهنم أو للموظفُت وأعواهنم >87ادلادة  4

الضبط القضائي سلطة إثبات جنح يف زلاضر أو تقارير تكوف ذلذه احملاضر أو التقارير حجيتها ما دل يدحضها دليل عكسي ادلوكلة إليهم بعض مهاـ 
 بالكتابة أو شهادة شهود".

 من قانوف اإلجراءات اجلزائية من ادلراسلة ادلتبادلة بُت ادلتهم وزلاميو. =87ال جيوز استنباط ىذا الدليل طبقا للمادة  5
  

يقبل الدليل العكسي عن طريق شهادة الشهود فال بد من مساعهم بصفة منتظمة باجللسػة بعد أدائهم اليمُت وإال اعتربت شهادهتم رلرد حىت 6
 .9<معلومات غَت كافية لدحض الثقة وادلصداقية اليت يتمتع هبا احملضر. أنظر، سعادنو العيد، ادلرجع السابق، ص.
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وتقدـ ىذه األدلة للقاضي الذي يقرر قبوذلا أو رفضها حسب اقتناعو الشخصي سواء كانت  
 التصرحيات الواردة يف احملضر ىي اعًتافات ادلتهم أو تصرحيات الشهود.

 الفرع الثاني
 المحاضر المحررة من طرف عون واحد 

ربوز احملاضر اجلمركية حجية نسبية كذلك يف احلالة اليت تكوف فيها زلررة من طرؼ أحد األعواف 
ادلخولُت قانونا إلثبات ادلخالفات اجلمركية، فصفة زلرر احملضر ضرورية الكتساب احملضر حجيتو مىت 

 كاف مضمونو واقعا على معاينات مادية يسجلها ىؤالء األعواف. 
 رر المحضر أوال: صفة العون مح

دل دينح ادلشرع أي قيمة إثباتية للمحضر اجلمركي إال إذا كاف زلرر من قبل أشخاص مؤىلُت 
لذلك متمتعُت بالصفة القانونية، مارسوا ىذا اإلجراء داخل نطاؽ اختصاصهم ومباشرة ألعماؿ 

ليها يف رأوه أو مسعوه أو عاينوه بأنفسهم، ووفقا للشروط الشكلية ادلنصوص ع وظائفهم حسب ما
، ويًتتب على عدـ توفر الصفة لدى زلرر احملضر وقت إعداده مساس باإلجراءات 1قانوف اجلمارؾ

من قانوف اجلمارؾ، واليت حصرت اختصاص ربرير احملاضر اجلمركية  8:7ادلنصوص عليها يف ادلادة 
رر من قبل غَتىم، إذا حُ  يف فئات األعواف السابق اإلشارة إليهم، ومن مث يكوف احملضر باطال قانوناً 

إذ يصبح رلرد زلضر من احملاضر العادية، اليت زبضع يف تقديرىا دلبدأ اإلثبات احلر السائد يف اجملاؿ 
 .2اجلزائي، شأهنا شأف باقي وسائل اإلثبات األخرى

 ثانيا:  مضمون المحضر
الحظػػػات يكػػػوف القاضػػػي ملزمػػػا باألخػػػذ باحملاضػػػر اجلمركيػػػة عنػػػدما تنقػػػل معاينػػػات ماديػػػة، أي ادل

 .3ادلباشرة اليت يسجلها أعواف اجلمارؾ اعتمادا على حواسهم واليت ال تتطلب مهارة خاصة إلجرائها

                                                 
 مارؾ.من قانوف اجل ;;8ادة أنظر، ادل 1
 . ?8سعادنة العيد، ادلرجع السابق، ص. 2
 .9=7أنظر، أحسن بوسقيعة، ادلنازعات اجلمركية...، ادلرجع السابق ص. 3
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وتكػػوف ادلالحظػػات مباشػػرة إذا سبػػت باسػػتعماؿ احلػػواس كالسػػمع والنظػػر، اللمػػس، الشػػم الػػذوؽ. 
دوف األخػػػذ  فلقػػػد قػػػررت احملكمػػػة العليػػػا يف ىػػػذا السػػػياؽ:" أف قضػػػاة ادلوضػػػوع قضػػػوا بػػػرباءة ادلتهمػػػُت

بادلعاينػػات ادلاديػػػة ادلثبػػة يف زلاضػػػر احلجػػز احملػػػررة مػػن طػػػرؼ أعػػواف اجلمػػػارؾ الغػػَت مطعػػػوف يف صػػػحتها 
بالتزوير، ودلا تبُت من القرار ادلطعوف فيو أف قضاة ادلوضوع قضوا برباءة ادلتهمُت دوف األخػذ دبػا ورد يف 

من البضاعة، فإهنم عرضوا قرارىم للقصور  زلضر احلجز اجلمركي باالختالؼ يف الكمية ادلتنازع بشأهنا
 .1يف التسبيب وسلالفة القانوف"

كما قررت أيضا:" أف ادلعاينة سبت بنػاء علػى زلضػر زلػرر مػن مصػاحل اجلمػارؾ أف الوثيقػة منػوذج    
ادلقدمة وادلستعملة يف عملية صبركة السيارة كانت مزورة وأف األرقاـ ادلوضوعة عليهػا مزيفػة وبنػاء  >:<

ىذه ادلعاينة، فإنو كاف على ادلتهم الطعن بالتزوير ضػد ادلعاينػات الػواردة يف احملضػر، وأنػو مػاداـ دل  على
. غػػَت أنػػو إذا تعلػػق 2ينػػازع فيهػػا ضػػمن األشػػكاؿ القانونيػػة، فػػإف ىػػذه األخػػَتة ملزمػػة لقضػػاة ادلوضػػوع"

ادلػػؤىلُت دلعاينػػة اجلػػرائم األمػػر دبسػػألة فنيػػة أو تقنيػػة ال تػػدخل يف اختصػػاص أعػػواف اجلمػػارؾ أو األعػػواف 
اجلمركيػػة، فادلعاينػػات الػػيت تػػتم مػػن طػػرفهم ال تعػػد مػػن قبيػػل ادلعاينػػات ادلاديػػة بػػادلفهـو الػػوارد يف الفقػػرة 

من قانوف اجلمارؾ، وبػذلك ال تكػوف ىػذه احملاضػر ملزمػة للقاضػي، إذ جيػوز لػو  :;8األوذل من ادلادة 
ادلعروضة عليػو يف ادلرافعػات والػيت حصػلت ادلناقشػة فيهػا  األخذ هبا أو استبعادىا باالعتماد على األدلة

 حضوريا أمامو".
ويف ىذا االذباه قررت احملكمة العليا أيضا:" أف احملاضر اجلمركيػة تثبػت فعػال ادلعاينػات ادلاديػة الػيت 

ة  تنقلهػػا مػػا دل يقػػع الطعػػن فيهػػا بعػػد الصػػحة أو التزويػػر، غػػَت أف ىػػذه احملاضػػر تفقػػد تلػػك القػػوة اإلثباتيػػ
كلمػػا تعلػػػق األمػػػر بوقػػػائع فنيػػة أو تقنيػػػة ربتػػػاج إذل أشػػػخاص ذوي اختصػػاص كمػػػا ىػػػو احلػػػاؿ يف ىػػػذه 
القضية، إذ أف إثبات إعادة ضرب الرقم التسلسلي للسيارة يتطلػب إثبػات ذلػك مػن عدمػو اللجػوء إذل 

                                                 
، مصنف االجتهاد القضائي يف غرفة اجلنح وادلخالفات، عدد >??69/77/7، ادلؤرخ يف 9><=78،  قرار رقم 9ؽأنظر، احملكمة العليا،غ.ج.ـ. 1

 .;89ص.  8668احملكمة العليا قسم الوثائق، سنة  خاص، اجلزء الثاين، عن
 .8:ادلرجع السابق، ص. القضائي...، االجتهاد، مصنف 8667/;6/<6، ادلؤرخ يف ;:>8:7،  قرار رقم 9أنظر، احملكمة العليا،غ.ج.ـ.ؽ 2
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مدة مػػػن ذوي االختصػػػاص واخلػػػربة وال يكػػػوف للمحاضػػػر اجلمركيػػػة يف ىػػػذه احلالػػػة القػػػوة اإلثباتيػػػة ادلسػػػت
 . 1من قانوف اجلمارؾ" :;8أحكاـ ادلادة 

من قانوف اجلمارؾ، أف احملاضر ذات احلجية النسبية  :;8يستشف من الفقرة الثالثة من ادلادة 
إلثبات جردية التهريب اجلمركي، ىي احملاضر ادلتعلقة بادلعاينات ادلادية احملررة من طرؼ عوف واحد من 
األعواف احمللفُت حيث جاء يف نص ادلادة ادلذكورة:" عندما يتم ربرير احملاضر اجلمركية من طرؼ عوف 

 ما دل يثبت عكس زلتواىا".واحد، تعترب صحيحة 
فإثبات جردية التهريب عن طريق زلضر صبركي زلرر من طرؼ عوف واحد من األعواف ادلؤىلُت 

حجية نسبية، فهو  من قانوف اجلمارؾ. حيوز 8:7دلعاينة ادلخالفات اجلمركية ادلذكورين يف ادلادة 
ف لو كامل السلطة يف ، ويف حالة إثبات العكس فإف القاضي تكو 2صحيح إذل أف يثبت العكس

 تقدير الدليل العكسي ادلقدـ أمامو.
سالف الذكر، يعكس خصوصية قانوف اجلمارؾ يف اإلثبات، فعلى  :;8نؤكد أف نص ادلادة 

عكس القواعد العامة اليت يكوف فيها عبء اإلثبات على من ادعى، فإف ىذا النص خرج عن ىذه 
و؛ أي على ادلتهم، فال يقع على عاتق إدارة القاعدة حيث جعل عبء اإلثبات على ادلدعى علي

 .3اجلمارؾ أو النيابة العامة إثبات إذناب ادلتهم وإمنا عليو ىو إثبات براءتو
وقد ترؾ ادلشرع اجلمركي احلرية للمتهم يف إثبات ىذا العكس فلم يقيده بطريق معُت، فلو مطلق 

 >87اإلجراءات اجلزائية؛ وباألحرى ادلادة  احلرية يف الرجوع للقواعد العامة ادلنصوص عليها يف قانوف
 من قانوف اإلجراءات اجلزائية، كما بينا ذلك سابقا.

وعلى العمـو فإف ادلشرع قد أضفى على احملاضر اجلمركية قوة ثبوتية غَت أنو حرص على التلطيف 
حيررىا من حدة ىذه القوة ضباية حلقوؽ الدفاع، حيث أجاز للمتهم الطعن يف صحة احملاضر اليت 

                                                 
، مصنف االجتهاد القضائي...، ادلرجع السابق، <??89/77/7، ادلؤرخ يف :6<9=7،  قرار رقم 9أنظر، احملكمة العليا، غ. ج. ـ. ؽ 1

 .7?ص.
 .76أنظر، زلمد زلبويب وروشاـ الطاكي، ادلرجع السابق، ص. 2
 .??7أنظر، أحسن بوسقيعة، ادلنازعات اجلمركية...، ادلرجع السابق، ص. 3
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األعواف خالفًا للشكليات الواردة يف قانوف اجلمارؾ، بالبطالف كما أجاز لو أيضًا الطعن يف 
 مصداقيتها عن طريق الدفع بالتزوير.

 المبحث الثاني
  التهريب بوسائل اإلثبات األخرى ائمإثبات جر  

إذا كانت احملضر اجلمركية ىي أىم الطرؽ القانونية إلثبات ادلخالفات اجلمركية بوجو عاـ،  
وجرائم التهريب بوجو خاص باعتبارىا موضوع الدراسة، لكنها مع ذلك ليست الطريق الوحيد إلثبات 

 لإلثبات. أخرىىذه اجلرائم فمن ادلمكن إثباهتا عن طريق وسائل 
على قانوف اجلمارؾ أنو معقل التشدد وأنو سلالف للقانوف العاـ يف  بالرغم على أنو من ادلعروؼ

عدة مبادئ أساسية تكوف عادة ىي أساس الفصل يف ادلنازعة اجلمركية ادلعروضة على القاضي 
اجلزائي، إال أنو وخبصوص مسألة اإلثبات اجلمركي فقد وسع من دائرة اإلثبات حىت جعلو جيوز جبميع 

 روفة. الطرؽ القانونية ادلع
من قانوف اجلمارؾ، على أنو "فضال عن ادلعاينات اليت تتم بواسطة احملاضر،  <;8تنص ادلادة 

ديكن إثبات ادلخالفات اجلمركية ومتابعتها جبميع الطرؽ القانونية حىت وإف دل يتم أي حجز، وأف 
أف تستعمل   البضائع اليت مت التصريح هبا دل تكن زلال ألية مالحظة خالؿ عمليات الفحص وديكن

كذلك بصفة صحيحة ادلعلومات والشهادات واحملاضر وغَتىا من وثائق األخرى اليت تسلمها أو 
 تضعها سلطات البلداف األجنبية كوسائل إثبات". 

من خالؿ ىذه ادلادة نستخلص أنو جيوز اإلثبات يف مادة اجلمارؾ بكل الطرؽ القانونية وبكل  
مر يتسق مع ادلبدأ العاـ ادلقر حبرية اإلثبات يف ادلادة اجلزائية حيث الوسائل ادلختلفة لإلثبات، ىذا األ

ديكن للقاضي اعتماد أية وسيلة من وسائل اإلثبات اليت نوقشت أمامو علنيا وحضوريا واطمأف إليها 
 .1يف تكوين قناعتو

                                                 
 .=:د اجمليد حرمي، ادلرجع السابق، ص.أنظر، عب 1
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عة أو بو من الوقائع ادلعروفة الواق يستقرئفللقاضي أف يقبل لإلثبات األسلوب ادلنطقي الذي 
الوقائع غَت ادلعروفة أو ادلراد إثباهتا، لكي يصل مثال إذل تأكيد إدانة أو براءة ادلتهم، وىو ما يعرؼ 

 تهريبائم البإمكانو إذا اقتضى احلاؿ عند إثبات جر و  ،األول( )المطلب باإلثبات عن طريق القرائن
وكذا ادلعلومات واحملاضر وادلستندات ادلقدمة من  ،قبوؿ عمـو وسائل اإلثبات ادلعروفة يف ادلادة اجلزائية

 .)المطلب الثاني( طرؼ البلداف والسلطات األجنبية

 المطلب األول
 القرائن القانونية

تستنبط القرائن من دالئل احلاؿ وشواىده، أي ما يستخلص من الوقائع أو ظروؼ احلاؿ؛  
. أو ىي افًتاض ثبوت واقعة غَت 1أمر ثابت فالقرينة يف معناىا العاـ، ىو استنباط أمر غَت ثابت من
. فاإلثبات ال يرد على الواقعة ادلتنازع فيها 2مثبتة من خالؿ إثبات واقعة أخرى لقياـ التالـز بينهما
 فهي رلهولة إمنا يرد على واقعة أخرى قريبة منها معلومة. 

روضة عليو )القرائن والقرينة نوعاف مها: نوع يستنبطو قاضي ادلوضوع من وقائع الدعوى ادلع
، ونوع يستنبطو ادلشرع من خالؿ وظيفتو التصويرية دلا يغلب وقوعو عمليا ويبٌت عليها 3القضائية(

؛ ىذه األخَتة  أصلها يف الغالب قرائن قضائية تبناىا ادلشرع 4قاعدة عامة رلردة )القرائن القانونية(
 ،5قرائن قاطعة ال تقبل إثبات العكس وصاغها يف نصوص قانونية. وتنقسم القرائن القانونية إذل

 . 6وأخرى بسيطة تقبل إثبات العكس

                                                 
 .  :<، ص.=;?7أنظر، سليماف مرقس، موجز أصوؿ اإلثبات يف ادلواد ادلدنية، دار النشر للجامعات ادلصرية، القاىرة، سنة  1
 . ;?، ص.;=?7أنظر، صبيل الشرقاوي، اإلثبات يف ادلواد ادلدنية، دار النهضة العربية، القاىرة، سنة  2
اشًتاؾ عدة أشخاص يف سرقة من وجودىا مع من حيمل ادلسروقات سائرين معو ودخوذلم معو ادلنزؿ واختفائهم ىناؾ والقرينة القضائية ذلا كاستنتاج   3

، دار 8??7قوة يف اإلثبات حيث أنو ديكن للقاضي االعتماد عليها يف احلكم. أنظر، مصطفى رلدي ىرجة، اإلثبات يف ادلواد اجلنائية، طبعة 
 .=99- >99ات اجلامعية، مصر، ص.ادلطبوع

 .  ;<، ديواف ادلطبوعات اجلامعية، ص.7??7أنظر، زلمد زىدور، ادلوجز يف الطرؽ ادلدنية لإلثبات يف التشريع اجلزائري وفق آخر التعديالت، طبعة  4
 ادلتهم.جعل ادلشرع اجلزائري من وجود دالئل قوية ومتماسكة قرينة قانونية على اهتاـ اجلاين ومنو أعطى احلق دلأمور الضبط القضائي يقـو حبجز  5
 لديو. ىذه القرائن وإف افًتض فيها ادلشرع القصد اجلنائي لدى مرتكبها إال أنو يسمح بالقابل لو بإثبات عكسها عن طريق توافر حسن النية 6
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وللقرائن أمهية يف الدعوى اجلزائية وذلك لكوف بعض الوقائع يستحيل أف يرد عليها إثبات مباشر   
ال يتم التوصل إليها إال عن طريق القرائن بواسطة إثبات كحاؿ العديد من األفعاؿ اإلجرامية؛ إذ 

ومن شبة ديكن اعتبار القرائن القانونية من أىم أدلة الوقائع لصلتها بوقائع أخرى ذلا صلة منطقية هبا، 
اإلثبات اجلزائية سيما يف بعض اجلرائم اليت يتميز الفعل اإلجرامي ادلكوف ذلا بطابع السرعة كجرائم 

 التهريب.
عن جرائم التهريب جملرد قياـ قرينة قانونية على ارتكاهبم بعض  ةادلسؤوليشرع حيمل األشخاص فادل

)الفرع أو جملرد حيازهتم العرضية لبضائع معينة أو شلارستهم نشاطا مهنيا   ،)الفرع األول(األفعاؿ 
 الثاني(.

 الفرع األول
 قيام القرينة القانونية على الجريمة 

ادلتعلق  >6-;6من األمر  68ادلادة نص حاوؿ ادلشرع اجلزائري أف يعرؼ التهريب، يف 
 يقصد يف مفهـو ىذا األمر ما يأيت:» دبكافحة التهريب على أنو 

األفعاؿ ادلوصوفة بالتهريب يف التشريع والتنظيم اجلمركيُت ادلعموؿ هبما وكذلك يف ىذا  التهريب:
 «. األمر

لتطبيق األحكاـ » منو بقوذلا :98اجلمارؾ، صلده يعرؼ التهريب يف ادلادة وبالرجوع إذل قانوف 
 القمعية ادلوالية يقصد بالتهريب ما يلي:

 إستَتاد البضائع أو تصديرىا خارج مكاتب اجلمارؾ، -
 ;88و ;88و 889و 888و 887و :>و 8>و 6>و 7;و ;8خرؽ أحكاـ ادلواد  -

 من ىذا القانوف، >88مكرر و

 ن البضائع غشاً،تفريغ وشح -

 «.اإلنقاص من البضائع ادلوضوعة ربت نظاـ العبور -
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قاـ بتحديد صبلة من األفعاؿ اليت يتشكل هبا الركن  :98صلد أف ادلشرع اجلمركي يف نص ادلادة 
أو تصديرىا خارج مكاتب  1ادلادي جلردية التهريب، فنص على أنو يقصد بالتهريب استَتاد البضائع

عرؼ بالتهريب الفعلي، مث توسع يف مفهـو التهريب بإضافة وضعيات يفًتض من وىو ما ي 2اجلمارؾ
وىي زلل دراستنا يف عالقة القرائن بإثبات جردية  خالذلا وقوع عمليات التهريب )التهريب احلكمي(.

 التهريب.
كذلك، ىذه احلاالت اليت أضافها ادلشرع ال تعترب يف حد ذاهتا هتريبا غَت إف ادلشرع اعتربىا   

خشية إفالهتا من العقاب نظرا لصعوبة إثباهتا من قبل رجاؿ اجلمارؾ، نظرا لتفنن ادلهربُت وتطور 
 .3الطرؽ والوسائل اليت يستعملوهنا أثناء عملية التهريب

إذ أف ىناؾ الكثَت من أعماؿ التهريب ديكن أف تفلت من العقاب، إذا دل يتم ضبطها يف الوقت 
رعة الذي دييز عملية عبور احلدود، وىذا ما جعلو حيتاط لألمر، وعمد إذل ادلناسب نظرا لطابع الس

، 4قلب صورة إثبات اجلردية من خالؿ عدة قرائن للتدليل على االستَتاد والتصدير عن طريق التهريب
وسن عددا من القرائن القانونية اليت تدؿ على أف البضاعة مت استَتادىا أو تصديرىا عن طريق 

 التهريب.
من قانوف اجلمارؾ اليت نصت يف فقرهتا الثانية على احلاالت اليت  :98الرجوع إذل نص ادلادة وب 

 ;88، ;88، 889، 888، 887، ;8تعرب يف حكم التهريب وتتمثل يف خرؽ أحكاـ ادلواد 
 من قانوف اجلمارؾ. >88مكرر و

                                                 
 من قانوف اجلمارؾ " البضاعة: كل ادلنتجات و األشياء التجارية وغَت التجارية وبصفة عامة صبيع األشياء القابلة للتداوؿ والتملك. ;6ادلادة  1
 ... للجمارؾ العاـ من ادلدير دبقر فتحها وتاريخ اختصاصها وكذا اجلمارؾ ومراكز مكاتب إنشاء حيدد" أنو على اجلمارؾ من قانوف 32 ادلادة تنص 2

   الشعبية". الدديقراطية اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة يف ادلقررات ىذه تنشر

3 Cf. CLOUD J. Berr et HINERE Treneau, le droit douanier, communautaire et national, 

Edition Economica, 1997, p 391.                                                                                         
                                   

 .>:، ص.ادلرجع السابقأنظر، أحسن بوسقيعة، ادلنازعات اجلمركية...،  4



 الفصل الثاني : إثبات جرائم التهرية                                                                    الباب األول 
 

7>9 
 

ترب من صور التهريب إذل تع ومن خالؿ القراءة ادلتأنية ذلذه ادلواد ديكن تصنيف األعماؿ اليت  
عماؿ التهريب ذات الصلة باإلقليم ، وأتهريب ذات الصلة بالنطاؽ اجلمركيأعماؿ ال، نوعُت

 اجلمركي.
  أوال: أعمال التهريب ذات الصلة بالنطاق الجمركي

كل خرؽ لألحكاـ ادلتعلقػة بنقل وحيازة البضائع اخلاضعػة   :98يعترب هتريبا صبركيا دبفهـو ادلادة 
 .2، البضائع احملظػورة  والبضائع اخلاضعة لرسم مرتفع1لرخصة تنقل

 تهريب البضائع الخاضعة لرخصة التنقل -1

تقـو على أساسهما جردية التهريب صورتاف البضائع اخلاضعة لرخصة التنقل يأخذ هتريب صنف 
 تتمثالف يف:

 النقل في النطاق الجمركي بدون رخصة التنقل - أ

من صنف البضائع اخلاضعة لرخصة التنقل إذل أقرب مكتب  من الواجب إحضار كل بضاعة
صبركي للتصريح هبا، عندما تدخل ادلنطقة الربية من النطاؽ اجلمركي، كما جيب اإلثبات الفوري 

. 3حليازهتا القانونية عند أوؿ طلب ألعواف اجلمارؾ دبجرد دخوذلا النطاؽ اجلمركي وإال عد الفعل هتريباً 
دمي رخصة التنقل ألعواف اجلمارؾ عند أوؿ طلب ذلذه الرخصة يعترب قرينة على فامتناع الناقل عن تق

هتريب ىذه البضائع دوف النظر إذا ما كاف قد حصل على ىذه الرخصة من لدف إدارة اجلمارؾ عند 
 التصريح بنقل ىذه البضائع لدى ىذه اإلدارة كما يوجبو القانوف.

لتنقل؛ لدى أقرب مكتب صبركي من مكاف رفعها إذ جيب التصريح بالبضاعة اخلاضعة لرخصة ا
 من النطاؽ اجلمركي لتنقل فيو، أو لتنقل ضمن اإلقليم اجلمركي.

                                                 
 من قانوف اجلمارؾ.  889، 886،887،888أنظر، ادلواد  1
 .من قانوف اجلمارؾمكرر  ;88 أنظر، ادلادة 2
يدخل كذلك ربت ىذا الفعل عندما تضبط البضاعة اخلاضعة لرخصة التنقل وقد ذباوزت أقرب مكتب صبركي دوف أف تكوف مرفقة برخصة تنقل.  3

 .7:9أنظر، سعادنة العيد، ادلرجع السابق، ص.
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 عدم االلتزام بالبيانات الواردة في رخصة التنقل - ب

أكثر شلا سبق فإف رلرد عدـ االلتزاـ بإتباع البيانات الواردة يف رخصة التنقل يعد قرينة ضد ناقل 
  واعتباره مرتكبا جلردية التهريب.ىذه البضائع 

فاإلخالؿ هبذه البيانات اعتربه ادلشرع يف حكم التهريب، إذ أف احلصوؿ على رخصة التنقل  
 ليس ىو اذلدؼ ادلنشود فالعربة بالتقيد دبا ورد يف ىذه الرخصة من تعليمات.

 تهريب البضائع المحظورة أو الخاضعة لرسم مرتفع -2

 را للتهريب بالنسبة ذلذا الصنف من البضائع تتمثل يف:وقد وضع ادلشرع قرائن وصو 
حيازة ونقل ىذه البضائع يف النطاؽ اجلمركي ألغراض ذبارية دوف أف تكوف مصحوبة بسندات  -

 قانونية تثبت وتبُت وضعها إزاء التنظيم.
حليازة يف النطاؽ اجلمركي لبضائع زلظور تصديرىا دوف أف تكوف مربرة باحلاجيات العادية ا -

 . 1حائزلل
احليازة يف ادلنطقة البحرية من النطاؽ اجلمركي لبضائع زلظورة، أو خاضعة لرسم مرتفع يف السفن،  -

 من قانوف اجلمارؾ. 52حسب نص ادلادة 

 حيازة مخزن أو وسيلة نقل مخصصة للتهريب  -3
، ادلتعلق >6 – ;6من األمر  77إذ نشَت يف ىذا الصدد إذل أف ادلشرع اعترب يف ادلادة  

دبكافحة التهريب، أف حيازة سلزف أو وسيلة نقل سلصصة للتهريب من قبيل األعماؿ اليت تعترب قرينة 
ُت . رغم أف ىات2على ارتكاب جـر التهريب، دوف احلاجة إذل إثبات استعماذلا يف عملية التهريب

 احلالتُت ال تعدواف أف تكونا رلرد أعماؿ ربضَتية ليس إال. 
  

                                                 
 مكرر من قانوف اجلمارؾ. ;88أنظر، ادلادة  1
 .:<-9<سن بوسقيعة، ادلنازعات اجلمركية...، ادلرجع السابق، ص.؛ أح?=ص. ادلرجع السابق، أنظر، عبد الوىاب سيواين، 2
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  ثانيا: أعمال التهريب ذات الصلة باإلقليم الجمركي

يتعلق األمر خصوصا بالبضائع احلساسة القابلة للغش، لذا خصها ادلشرع حبماية أكرب كوهنا 
ذل إجراءات مراقبة مشددة، تنقلها عرب اإلقليم اجلمركي إب أكثر من غَتىا فأخضع حيازهتا و هتر 

 وتتمثل صور التهريب ذلا يف:
 نقل بضائع بدون أن تكون مرفقة بوثائق قانونية   -1

عرب سائر اإلقليم اجلمركي هتريبًا إذا كانت البضاعة احلساسة القابلة للتهريب البضائع يعد نقل 
من قانوف اجلمارؾ، اليت تثبت أف ىذه البضائع قد  >88غَت مرفقة بإحدى الوثائق ادلذكورة يف ادلادة 

  ُجنيت أو أنتجت باجلزائر أو أهنا اكتسبت بطريقة أخرى ادلنشأ اجلزائري.
ودل حيدد ادلشرع كمية البضائع ادلعتربة اليت يعد نقلها هتريبًا خالفًا دلا فعلو بالنسبة حليازة البضائع 

ض ذبارية؛ حسب السلطة التقديرية لقاضي ادلوضوع، إذ القابلة للتهريب اليت أشًتط أف تكوف ألغرا
ليس من ادلعقوؿ أف نطلب من ناقل كيلوغراـ من النب أو الشاي أو الزبيب وثائق مثبتة لوضعها 

. لكن رغم ذلك فإف ادلشرع اعترب نقل أي نوع أو أي كمية من ىذه 1القانوين إزاء التنظيم اجلمركي
 القانونية قرينة على هتريبها.البضائع دوف وثائق تثبت وضعيتها 

 ألغراض تجارية بدون وثائق مثبتةبضائع حيازة  -2

على غرار الناقل جيب على احلائز أي احلامل لبضائع حساسة قابلة للتهريب تقدمي ما يثبت 
وضعها القانوين إزاء التنظيم اجلمركي، بناء على طلب األعواف ادلؤىلُت دلعاينة ادلخالفات اجلمركية، 

من قانوف اجلمارؾ، ومرتكبًا لصورة من صور  >88ز عن ذلك يعد سلالفًا لنص ادلادة فإذا عج
. فيكفي ضبط البضائع بدوف وثيقة يف النطاؽ 2من قانوف اجلمارؾ :98التهريب طبقًا لنص ادلادة 

 اجلمركي، لتكوف قرينة على التهريب.
                                                 

 .6?أنظر، أحسن بوسقيعة، ادلنازعات اجلمركية...، ادلرجع السابق، ص. 1
من قانوف اجلمارؾ حيث" يعترب مسئوال عن الغش كل شخص حيوز بضائع زلل  996صلد كذلك من قبيل القرينة ادلطلقة ما جاء يف نص ادلادة  2

 حاجة للبحت عن مدى توافر الركن ادلعنوي أو أي نية خاصة.الغش"، وىنا فبمجرد السيطرة ادلادية و ضبط البضاعة حبوزتو تقـو اجلردية دوف 
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اجلمارؾ، واليت أصبحت من قانوف  >88مت تعديل ادلادة  76 -<?ىذا وبصدور القانوف رقم 
تشًتط تقدمي الوثائق  ادلثبتة فور طلبها من قبل أعواف اجلمارؾ، ربولت قرينة التهريب يف ىذه احلالة 
من قرينة بسيطة إذل قرينة مطلقة لكن سرعاف ما تراجع ادلشرع عن اشًتاط تقدمي الوثائق ادلثبتة فورا، 

ادلتضمن قانوف ادلالية لسنة  78/8668/:8ادلؤرخ يف  77 -68حيث أعاد القانوف رقم 
من  :98من قانوف اجلمارؾ إذل صياغتها األصلية وقد جاءت ادلادة  >88؛ نص ادلادة 86691

من قانوف  اجلمارؾ هتريبا  >88قانوف اجلمارؾ يف صياغتها اجلديدة اليت تعترب خرؽ أحكاـ ادلادة 
 لتأكد ذلك أي أهنا رلرد قرينة بسيطة. 

 الفرع الثاني 
 م القرينة على المسؤوليةقيا

من البديهي أف اإلنساف يتابع الرتكابو فعال إذا شكل خطورة أو أحدث ضرراً، فيستحق بذلك 
جزاء يتناسب مع طبيعة وحجم الفعل ادلرتكب، ولعل ىذا ىو ادلعٌت ادلقصود بادلسؤولية اجلزائية عن 

 ضوع للجزاء اجلنائي ادلقرر ذلا قانوننا.جرائم التهريب اجلمركي؛ أي ربمل تبعة اجلردية وااللتزاـ باخل
فهي يف ىذا الصدد ال زبرج عن اإلطار العاـ ادلقرر يف النظرية  العامة للجردية، فتخضع ألحد 
أىم ادلبادئ السامية يف قانوف العقوبات أال وىو مبدأ الشرعية، فال يعاقب على ىذه اجلردية  إال دبا 

ادلكملة وادلنظمة ذلذه اجلردية، كما ال يعاقب إال على األفعاؿ اليت ورد يف قانوف اجلمارؾ والقوانُت 
تضمنها أحكاـ  ىاتو القوانُت، ففي ىذا اجملاؿ ليس ذلذه اجلردية أية خصوصية تذكر؛ باعتبار أف مبدأ 

يفرض نفسو على أحكاـ القانوف، وبناء على ىذا ادلبدأ يتحدد التكييف القانوين للفعل  2الشرعية
 ر مرتكبو بُت فاعل أصلي وشريك حسب ما تضمنتو. ويتحدد دو 

                                                 
 .8669، ادلتضمن قانوف ادلالية لسنة 8668/ 78/ :8، ادلؤرخ يف 77 – 68القانوف رقم  أنظر، 1

 بقانوف". بغَت أمن تدبَت أو عقوبة وال جردية ادلادة األوذل من قانوف العقوبات:" ال 2
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فتحديد دور مرتكب الفعل لو أمهيتو من حيث تطبيق مبدأ شخصية ادلسؤولية، فال يكوف  
زلاًل للمسألة إال الشخص ادلذنب الذي مت إسناد الفعل إليو؛ فال يسأؿ أشخاص آخروف دل يشاركوه 

 .1سؤولية عن فعل الغَتفعلو خالفاً للمسؤولية ادلدنية اليت تتضمن ادل
ىو عدـ تقيده بادلبدأ ادلذكور   ركي خبصوص جردية  التهريبإال أف ما دييز التشريع اجلزائي اجلم

أعاله، حيث أضاؼ للمسؤولية الشخصية ادلعروفة اليت تقـو على أساس ادلسامهة ادلباشرة يف تنفيذ 
اصة تقـو على أسس خاصة هبا، وذلك اجلردية أو غَت ادلباشرة باالشًتاؾ فيها، مسؤولية أخرى خ

. فوسع ادلشرع بذلك من نطاؽ ادلسؤولية يف ىذه اجلردية 2خالفاً للقواعد العامة لقياـ ادلسؤولية اجلزائية
 كوسيلة من وسائل قمعها. 

ادلشرع اجلزائري دل يكتف بأسس قياـ ادلسؤولية ادلعروفة ألهنا قد ال تتناسب مع طبيعة كل اجلرائم 
تصل إذل  ًتتبة عن ارتكاب التهريبوجرائم التهريب منها بالذات، لذا جعل ادلسؤولية ادلاجلمركية 

أشخاص من دل يسامهوا فيها وبالرغم من انتفاء قصدىم الرتكاهبا، وأقاـ مسؤوليتهم على أساس 
 قرائن تتمثل يف حيازهتم العرضية للبضاعة زلل الغش أو دلمارستهم نشاطا مهنياً وىم:

 ية حائز البضاعةأوال: مسؤول

يعترب مسئوال عن الغش، كل شخص حيوز  من قانوف اجلمارؾ، على أنو:" 969 نصت ادلادة
بضائع زلل الغش ". ومن خالؿ نص ادلادة يتضح أف احلائز لبضاعة زلل غش كأف تكوف زلالً 

 للتهريب مثالً يعترب مسئوالً جزائيا عن ىذا الغش.
ىي رلرد العالقة ادلادية اليت تقـو بُت البضائع زلل الغش واحليازة ادلقصودة يف ادلادة أعاله 

والشخص احلائز عليها، ال احليازة دبعناىا احلقيقي اليت تقـو على السيطرة ادلادية على الشيء مع نيتو 
 الظهور عليو دبظهر ادلالك أو صاحب احلق.

                                                 
 وما بعدىا من القانوف ادلدين اجلزائري. :79أنظر، ادلادة  1
على أفعاؿ التهريب ادلنصوص عليها يف ىذا األمر األحكاـ ادلنصوص عليها يف قانوف العقوبات بالنسبة " تطبق  >6 -;6من األمر  >8ادلادة   2

 للمسامهة يف اجلردية ويف قانوف اجلمارؾ بالنسبة للمستفيدين من الغش".
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على أي قصد أو نية  فتقـو مسؤولية الفاعل حىت لو كانت حيازتو رلرد حيازة عرضية ال تتوافر
 .1إجرامية بل حىت ولو انتفى علمو بأف البضائع اليت يف حوزتو ىي بضائع مهربة

واحلائز طبقًا لالذباه الذي رمسو ادلشرع يف قانوف اجلمارؾ يتسع مدلولو ليشمل كل من وصلت 
وجود البضاعة لديو إذل يده البضاعة سواء كاف مالكًا ذلا أو ناقاًل أو حىت رلرد حارس عليها، عادلًا ب

 .2عادل هبا أو غَت
 :"فمالك البضاعة يعد حائزا ذلا وىو األصل، فقد قضى اجمللس األعلى يف إحدى قراراتو بأف

مالك البضاعة زلل الغش يعترب أوؿ حلقة السلسلة وادلسئوؿ األوؿ عن التهريب، مادل يثبت تنقل 
 .3"احليازة لغَته عن طريق التنازؿ ادلؤقت أو النهائي

 كما يعد الناقل أيضاً حائزا للبضاعة مدة النقل اليت تبدأ من وقت شحنها إذل وقت تفريغها.
وال ينحصر مفهـو  الناقل يف شخص مالك ادلركبة بل يشد ليشمل كل شخص يتعُت عليو بأي 

 . 4صفة كانت رقابة ادلركبة كالسائق واحلارس، كما أنو يستوي أف يكوف الناقل  عمومياً أو خصوصياً 
فناقل البضائع  ادلهربة تقـو مسؤوليتو إذا ما اكتشفت البضائع يف مركبتو دوف حاجة إلثبات 

اجلردية ودوف حاجة إلثبات علمو بأف البضائع اليت ينقلها مستوردة عن طريق  مسامهتو الشخصية يف
ارتكابو اخلطأ أو  التهريب. فقد أقاـ ادلشرع يف حقو قرينة قاطعة ال يستطيع أف يعفى منها بإثباتو عدـ 

 .5كشفو عن ادلتهم احلقيقي

                                                 
موسى جة عن إرادتو جعلتو حائزا. أنظر، وال ديكن للحائر اإلفالت من ىذه ادلسؤولية إال بتقدمي دليل مادي حقيقي يثبت أف ىناؾ قوة قاىرة خار  1

 .7?، ص.;??7بودىاف، قضاء احملكمة العليا يف ادلادة اجلمركية، الطبعة األوذل، ادللكية للطباعة واإلعالـ النشر والتوزيع، اجلزائر، سنة 
 .=;7أنظر، سعادنة العيد، ادلرجع السابق، ص. 2

 .;:، مصنف االجتهاد القضائي...، ادلرجع السابق، ص.9;?8:رقم ، ملف =<?7/=6/=6أنظر، اجمللس األعلى، بتاريخ  3
 .>9أنظر، عبد اجمليد زعالين، ادلرجع السابق، ص. 4
 .6?7من قانوف اجلمارؾ، سعادنة العيد، ادلرجع السابق، ص. 969أنظر، ادلادة  5
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 =<7:99ربت رقم  =??7/;6/>8ىذا ما أكده قضاء احملكمة العليا يف قراره بتاريخ 
وعلى عكس ما يدعيو  الطاعن فالسائق ىو ادلسئوؿ عن الغش دبا أنو كاف حيوز  ":والذي جاء فيو

 .1بضائع زلل غش"
اقل هبذا الشكل لو ما يربره حيث أف ذلذا الناقل مطلق ولعل األساس الذي تبٌت عليو مسؤولية الن

 احلرية يف فحص البضائع ادلقدمة إليو لنقلها ورفض البضائع ادلمنوعة منها، واليت ىي زلل غش.
كما يعترب ادلودع لديو حائزا يتحمل قرينة ادلسؤولية عن البضائع ادلودعة لديو، واليت تكوف زلل 

من قانوف اجلمارؾ اليت تنص على أنو:" يعترب مسؤوال عن الغش كل  969هتريب تطبيقا لنص ادلادة 
 شخص حيوز بضائع زلل الغش".

ومفهـو ادلودع لديو يتسع ليشمل بذلك كل األشخاص الذين يتمتعوف باألمكنة ادلودعة فيها 
 النظر بغض البضاعة زلل الغش، أي كل شخص يكوف يف وضع يسمح لو بالتمتع بادلكاف وذلك

أو  حراسة أو استغالال أو انتفاعا إجيارا أو كاف ملكية التمتع ىذا دبقتضاه ديارس الذي عن السند
 غَتىا.

فإف تعذر معرفة صاحب حق التمتع، عد ادلالك حائزا للبضاعة زلل الغش اليت تضبط يف 
 ملكيتو، ما دل يثبت تنقل احليازة لغَته باستئجار احملل أو بيعو.

 عن فإهنم يكونوف مسؤولُت صباعيا أشخاص عدة بو يتمتع احملل إذ كاف أنو باإليضاح واجلدير

، وىكذا فقد تقرر مساءلة من وجدت يف سكنو بضائع 2يف ىذا احملل ادلكتشفة البضائع ادلهربة
شلنوعة، وتطبيق العقوبات ادلقررة قانونا عليو بالرغم شلا تذرع بو من أف "ىذه البضائع ىي ملكية 

 .3اعها لديو رلاملة جاىال أهنا بضائع زلظورة"لصهره وأنو قد مسح لو بإيد

                                                 

 
  ، غَت منشور.=<7:99ملف رقم  =??7/;6/>8أنظر احملكمة العليا، غ.ج. ـ، بتاريخ  1
حملل قد استأجر إف مبدأ ادلسؤولية اجلماعية ادلًتتبة على احليازة اجلماعية ال يطبق بشكل مطلق إذ يذىب الدكتور أحسن بوسقيعة إذل أنو : " إذا كاف ا 2

ة، ادلنازعات لعدة أشخاص يكوف كل واحد منهم مسئوال فرديا عن البضائع ادلكتشفة يف ادلكاف الذي يشغلو بصفة شخصية ". أنظر أحسن بوسقيع
 . 88:اجلمركية...، ادلرجع السابق، ص.

3 
Crim 28 avail 1820.BC.N°58 . .9مقتبس عن عبد اجمليد زعالين، ادلرجع السابق، ص:. 
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خاصة كالسكنات واحلدائق التابعة ذلا  ملكية اإليداع مكاف يكوف أف احليازة لقياـ يشًتطا كم
 .1عموميا ادلكاف إذ كاف احليازة تقـو فال مث مثاًل، ومن

 ثانيا: مسؤولية ربابنة السفن وقادة المراكب الجوية
من قانوف  :96السفن وقادة ادلراكب اجلوية انطالقػا من نص ادلادة  تقـو مسؤولية ربابنػة 

اجلمارؾ، اليت ورد يف متنها أنو:" يعترب ربابنة السفن، مهما كانت ضبولتها، وقادة ادلراكب اجلوية 
مسؤولُت عن صبيع أشكاؿ السهو وادلعلومات غَت الصحيحة اليت تضبط يف التصرحيات ادلوجزة أو 

 ـو مقامها، وبصفة عامة عن كل ادلخالفات ادلرتكبة على منت السفن وادلراكب اجلوية".الوثائق اليت تق
إذ أنو من الواجب على رباف السفينة عند الدخوؿ إذل ادلنطقة البحرية من النطاؽ اجلمركي أف 

س يقدـ يومية السفينة والتصريح باحلمولة أو أي وثيقة تقـو مقامها إذل أعواف  ادلصلحة الوطنية حلر 
 .2الشواطئ قصد تأشَتىا ويسلمهم نسخة من ىذا التصريح  لتمكينهم من شلارسة ادلراقبة

كما أنو جيب على قائد ادلركبة اجلوية فور وصوذلا أف يقدـ ألعواف اجلمارؾ بياف البضائع احململة 
 .3عن منت ادلركبة

ليات ادلراقبة فكل اختالؼ بُت ما ىو مقيد يف ىذه التصرحيات والواقع الذي تكشف عنو عم
حيم ل ىؤالء القادة أو الربابنة ادلسؤولية عن أي زيادة أو نقصاف يف كمية البضاعة أو ربديد نوعها أو 
مصدرىا، إذ تقـو معو قرينة مفادىا أف الرباف أو قائد ادلركبة اجلوية قد ىر هبا إذل داخل البالد دوف أداء 

 .4الضرائب اجلمركية
  ثالثا: مسؤولية المتعهدون

يف مفهـو القانوف اجلمركي  التعهد ويهدؼ بامسو، تعهدا حيرر الذي الشخص بادلتعهد يقصد 
 األنظمة من نظاـ من وادلستفيد لو ادلتعهد عاتق على تقع اليت الوفاء بااللتزامات ضماف إذل

                                                 
 ال تقـو احليازة إذا ضبطت بضاعة زلل هتريب صبركي يف األماكن ادلفتوحة للعامة، مثل الفنادؽ واألماكن التابعة للدومُت العاـ. 1
 من قانوف اجلمارؾ. 9;ادلادة  ر،أنظ  2
 من قانوف اجلمارؾ. 9>أنظر، ادلادة  3
 .>76ص.)د.س.ف(، اإلسكندرية،  ادلعارؼ، منشأة التهريب، وقرينة اجلمركي التهريب جرديةأنظر، كماؿ ضبدي،  4
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يهمنا واليت  ،1يليها وما مارؾمن قانوف اجل مكرر 115 ادلادة يف عليها اجلمركية ادلنصوص االقتصادية
منها نظاـ العبور اجلمركي الذي يعد أي إنقاص من البضائع أثناء نقلها وىي ربت ىذا النظاـ فعال 

 من أفعاؿ التهريب.
 ادلستفيد يكتب أف أعاله  ادلذكور النظاـ يف إطار من قانوف اجلمارؾ،  117ادلادة  أوجبت فقد

من 119 للمادة  وفقػا عامػا تعهدا يكتب أف أو بكفالة، سند اإلعفاء يف يتمثل مكفوال تعهدا منو
،  دلصلحة ضباية وذلك قانوف اجلمارؾ، اخلزينة العمومية؛ ادلتمثلة يف ضماف مبلغ احلقوؽ والرسـو

 وربصيل الغرامات احملتملة ادلنجر ة عن عدـ احًتاـ االلتزامات ادلفروضة وفقا ذلذا النظاـ.
ىذا النظاـ تشكل فعال من أفعاؿ  فكل عملية إنقاص تقع على البضائع ادلوضوعة ربت

التهريب، وخرقا للتعهدات ادلوقعة يتحمل تبعتها اجلزائية ادلتعهد، غَت أف مسئوليتو ىاتو ال ربوؿ بينو 
 من قانوف اجلمارؾ، "يعترب ادلوكلوف أو كفالؤىم 308للمادة  وبُت الرجوع على ادلوكل. فطبقا

 ".والوكالء يقدموا طعنا ضد الناقلُت دلما ادلوقعة بالتعهدات الوفاء عدـ عن مسؤولُت
البضائع،  إليهم تقدـ الذين اجلمارؾ أعواف العمومية، فإف اخلزينة وزيادة يف احلماية ادلقررة دلصاحل

 يف هبا اخلاصة االلتزامات استوفت البضائع اليت كميات إال عن اإلبراء ملزموف بعدـ تسليم سند
 . 2احملدد األجل

 المستفيدين من الغشرابعا: مسؤولية 
أقر ادلشرع اجلمركي بنوع جديد من ادلسؤولية ظاىره يدخل ضمن مسؤولية الشريك اجلزائية؛ وىي 

من قانوف اجلمارؾ :"يعترب، يف مفهـو ىذا  976مسؤولية ادلستفيدوف من الغش، إذ تنص ادلادة 
يب والذين يستفيدوف القانوف، مستفيدين من الغش األشخاص الذين شاركوا بصفة ما يف جنحة هتر 

                                                 
 مكتب إذل صبركي مكتب ادلنقولة، من اجلمركية ادلراقبة ربت البضائع فيو توضع الذي اجلمركي النظاـ ىو العبور":قانوف اجلمارؾ من 125 ادلادة 1

، احلقوؽ وقف مع جواً  أو براً  آخر صبركي  ."االقتصادي الطابع ذات وتدابَت احلظر والرسـو
 من قانوف اجلمارؾ. <96أنظر، الفقرة الثانية من ادلادة   2
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. لكن بالتمعن يف نص ادلادة يكتشف أف باطن ىذه ادلسؤولية أوسع من 1مباشرة من ىذا الغش"
مفهـو الشريك حيث دل يشًتط ادلشرع شروطاً زلددة للمستفيد من الغش إذ تستوي  ادلشاركة بالعلم 

 شمل أفعاالً الحقة على التنفيذ.، كما ال تقتصر ادلشاركة على تنفيذ اجلردية بل سبتد  لت2أو بدوف علم
إذًا فمدلوؿ الغش أوسع من االشًتاؾ إذ ال يشًتط فيو سوء النية، كما أف السلوؾ ادلادي فيو 
ديتد ألعماؿ الحقة لتماـ اجلردية، إال أنو  أضيق منو من حيث التطبيق إذ أف ادلشرع حصر مسؤولية 

وىو نطاؽ جرائم التهريب  ادلوصوفة  بأهنا  ادلستفيد من الغش يف نوع واحد من اجلرائم اجلمركية
 .3جنحة فال يتصور االستفادة من الغش يف غَتىا

وىذا احلصر يطرح إشكااًل حوؿ جنايات التهريب ومدى استبعادىا من رلاؿ االستفادة من 
 ادلتعلق بالتهريب؟. ;866/<6/ 89الغش منذ صدور األمر يف 

جردية التهريب ذكرًا ال حصرًا من حياوؿ منح مرتكيب ويدخل يف مفهـو ادلستفيد من الغش يف 
، أو من حيوز بضاعة زلل 4ىذه اجلردية إمكانية اإلفالت من العقاب عن دراية بسلوكهم اإلجرامي

من قانوف اجلمارؾ  978هتريب، أو من يشًتي بضاعة مهربة مع علمو بذلك...اخل. إذ تنص ادلادة 
حازوا بضائع مستوردة عن طريق التهريب أو بدوف التصريح على أف :" األشخاص الذين اشًتوا أو 

. 5هبا بكمية تفوؽ احتياجاهتم العائلية، خيضعوف لعقوبات ادلخالفات من الصف الثاين  للفئة الثانية"
فادلشرع يلقي على عاتق ادلشًتي أو احلائز لبضائع مهربة مسؤولية جزائية مىت فاقت كميتها حاجيتهم 

 ط للعلم ادلسبق بأهنا مهربة.العائلية دوف اشًتا

                                                 
كمة يتبٌت ىذا ادلفهـو كذلك القضاء اجلزائي إذ يعترب ادلستفيد من الغش" كل شخص يشارؾ بصفة ما يف التهريب ويستفيد منو مباشرة". أنظر احمل  1

 . ;>9و :>9، ص.8669لسنة  68، اجمللة القضائية، عدد 8<:<>8ملف رقم  8669/ 67/ =6العليا بتاريخ 
7
 Cf. Vincent CARPENETER, Guide pratique du contentieux douanier, Edition  L.T.E.S, 

P.77.  
 
 .:7:أنظر، أحسن بوسقيعة، ادلنازعات اجلمركية...، ادلرجع السابق، ص.3
 . 776أنظر سعادنة العيد، ادلرجع السابق، ص. 4
الفئة الثانية  وىي العقوبات اليت كانت تنص عليها ادلادة أخضع ادلشرع األشخاص ادلذكورين يف نص ادلادة  لعقوبات ادلخالفات من الصنف الثاين من  5

حيث دل تعد  تنص على ىذا الصنف من العقوبات ومن مث يتعُت تعديل  نص ادلادة  لضماف  <??7غَت أف ىذه ادلادة  عدلت  دبوجب قانوف  <97
 .>7:دلرجع السابق، ص.انسجامها مع سابق أحكاـ القانوف. أنظر، أحسن بوسقيعة، ادلنازعات اجلمركية...، ا
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وإقرار ادلشرع دلسؤوليتو ادلستفيد من جردية التهريب لو أمهيتو إذ يسهل الوصوؿ إذل مديري عملية 
التهريب ومسهليها بأي وسيلة كانت فيعاقب ادلؤازر يف جردية التهريب على فعلو اإلجيايب أو السليب 

 .1ذلا والحقة عليهاسواء كانت ىذه ادلؤازرة قبل اجلردية أو معاصرة 
فجردية التهريب تتطلب أفعااًل متعددة يتوالىا أشخاص من وراء الستار بعيدين عن التنفيذ 
ادلادي للجردية، فالكل يعلم أف من يقوموف بتنفيذ عمليات التهريب اليـو وخاصة الكربى منها ليسوا 

وضعت يف اخلفاء من طرؼ  ىم ادلستفيدين الرئيسُت منها، فما ىم إال أداة لتنفيذ اخلطة اليت
أشخاص ذو سلطة ونفوذ ديولوف عصابات قوية  سبلك أحدث الوسائل وتطبق خططًا تعجز عن 

 اكتشافها  السلطات.
ثبات جردية التهريب بالقرائن القانونية نظاما خاصا متميزا عن إنرى أف لطريقة ما سبق من خالؿ 

ـ، إذ أهنا زبالف أىم ادلبادئ اليت يقـو عليها نظاـ النظاـ ادلعروؼ وادلعموؿ بو يف رلاؿ القانوف العا
اإلثبات خصوصا مبدأ اقتناع القاضي ادلعروؼ يف ادلواد اجلزائية، مبدأ قرينة الرباءة ومبدأ البينة على من 

 ادعى.
فادلشرع قد حاد عن ىذه ادلبادئ الثالث بتوسيعو يف النص على احلاالت اليت تعترب أفعاال من 

تهريب فكثَتا ما تقـو ىذه اجلردية على رلرد قرائن يعترب من توفرت يف حقو مرتكبا جلردية أفعاؿ جردية ال
 هتريب.

ىذا من جهة؛ ومن جهة أخرى صلد الكثَت من األشخاص تقـو مسؤوليتهم عن ىذه اجلردية جملرد 
 نية.قرائن تتمثل يف حيازهتم العرضية للبضائع زلل غش وهتريب أو دلمارستهم بعض األنشطة ادله

ادلشرع بقلب عبء اإلثبات دبوجب توافر القرائن إذ تعفى إدارة اجلمارؾ من اإلثبات   يكتفودل
ادلقرر دبوجب قاعدة البينة على من ادعى، بل أكثر ذلك فإنو جعل ىذه القرائن ذات حجية قاطعة 

يء الذي يناقض ال يقبل اإلتياف بأي دليل عكسي يف مواجهتها إال يف حالة إثبات القوة القاىرة؛ الش

                                                 
 نوفمرب يف 04 عدد اجلزائريُت، احلقوقيُت ارباد عن تصدر القانوين الفكر رللة يف مقاؿ اجلمركي، التهريب جرديةأنظر، عبد الوىاب بن لطرش،  1

 .?=، ص.1987
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مبدأ امتداد قرينة براءة ادلتهم، ىذا األخَت الذي يعترب أحد أىم الركائز والضمانات للحريات 
 األساسية للفرد.

إف ىذه االنتهاكات إف صح القوؿ ديكن أف ذبد ذلا مربرات أمهها صعوبة اإلثبات يف ادلواد 
اكتشاؼ وإثبات اجلرائم ادلرتكبة يف ىذه اجلمركية إذ غالبا ما يتم يف أماكن نائية معزولة، يصعب 

ادلناطق احلدودية ادلتشعبة والصعبة ادلسالك وحيث ال يوجد شهود للتدليل على ارتكاهبا، باستثناء 
األعواف القائمُت بالرقابة يف ىذه ادلناطق احلدودية من صبارؾ وشرطة ودرؾ وأعواف ادلصلحة الوطنية 

 . 1حلراس احلدود
كاف يف فرضو للمسؤولية اجلزائية ادلقررة دبوجب أحكاـ قانوف اجلمارؾ يظهر كما أف ادلشرع وإف  

قياـ ادلسؤولية على رلرد –عليو التشدد، ويرجع ىذا إذل توجهو ادلادي وافًتاضو ادلفرط للركن ادلعنوي 
وىو ما يفسر خروجو الصارخ عن  -توافر قرينة دوف  البحث عن القصد والنية يف ارتكاب اجلردية 

ورغبة منو يف التلطيف من حدة ىذه ادلسؤولية صلده غالبا ما  إال أنو اعد العامة للمسؤولية اجلزائية.القو 
خلطأ شخصي، كما  كاهبمتار يعلق تطبيق العقوبات السالبة للحرية على ىؤالء ادلسئولُت إال يف حالة 

صلده يقرر أسبابا خاصة يعفى فيها ىؤالء  ادلسئولوف من كل مسؤولية؛ عالوة على األسباب العامة 
 الواردة يف نصوص قانوف العقوبات.

 المطلب الثاني 
 اإلثبات بالوسائل العامة والمعلومات الصادرة عن بلدان أجنبية

يتوصل هبا القاضي دلعرفة احلقيقة يف الدعوى يعترب الدليل يف القانوف اجلنائي الوسيلة اليت 
ادلطروحة أمامو، فقد اعتمد ادلشرع اجلزائري نظاـ اإلثبات احلر، ىذه احلرية تتجسد يف االستعانة 

 بكافة وسائل اإلثبات من أجل إثبات اجلرائم.

                                                 
 .=<أنظر، سعادنو العيد، ادلرجع السابق، ص. 1
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ولكوف ادلخالفات اجلمركية وعلى رأسها التهريب جرائم ذات أبعاد خطَتة هتدد أمن وصحة 
اقتصاد اجملتمع واستقراره، فقد مسح ادلشرع بإثباهتا فضال عن ادلعاينة اليت تتم بواسطة احملاضر اجلمركية و 

اليت سبق دراستها؛ جبميع الطرؽ القانونية يف حاالت خاصة، حىت ال يفلت مرتكبو ىذا النوع من 
 لة والعقاب.ءاجلرائم من ادلسا

بات ادلكرسة على وجو اخلصوص يف أحكاـ ادلادة وعليو ديكن الرجوع للقواعد العامة يف اإلث
عدـ اتباع  ، كلما اقتضى األمر ذلك يف ظل انعداـ أو1من قانوف اإلجراءات اجلزائية 878

، وعليو ديكن إثبات جرائم التهريب دبجمل وسائل اإلثبات 2اإلجراءات اجلمركية يف معاينة اجلردية
)الفرع  والوثائق الصادرة عن سلطات البلداف األجنبية ، أو عن طريق ادلعلومات)الفرع األول(العامة 

 الثاني(.
 الفرع األول

 اإلثبات بالوسائل العامة
علمنا أف ادلشرع جييز إثبات ادلخالفات اجلمركية جبميع الطرؽ القانونية، حسب مقتضيات نص 

 من قانوف اجلمارؾ.  <;8ادلادة 
ء يف أحد قراراهتا أنو:" من ادلقرر قانونا أف ىذا األمر قرره أيضا قضاء احملكمة العليا حيث حا

يلـز أعواف اجلمارؾ الذين حرروا احملضر من تسليم نسخة منو إذل ادلتهم وإف عدـ مراعاة ىذا اإلجراء 
 جيعل احملضر باطال.

 ومن ادلقرر أيضا أنو ديكن إثبات ادلخالفات للتشريع والتنظيم اجلمركيُت جبميع الطرؽ القانونية.
يف قضية احلاؿ أف قضاة ادلوضوع دلا قضوا ببطالف إجراءات الدعوى العمومية بسبب  ودلا ثبت

عدـ تسليم نسخة من زلضر اجلمارؾ إذل ادلتهم وبالنتيجة القضاء تلقائيا بإرجاع وسيلة النقل إذل 

                                                 
من قانوف اإلجراءات اجلزائية:" جيوز إثبات اجلرائم بأي طريق من طرؽ اإلثبات ما عدا االحواؿ اليت ينص فيها القانوف على غَت ذلك  878ادلادة  1

"... 
 .=<أنظر، سعادنو العيد، ادلرجع السابق، ص. 2
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أصحاهبا، يكونوف قد خرقوا القانوف لعدـ جلوئهم إذل طرؽ اإلثبات األخرى بعد استبعاد زلضر 
 .1رؾ. ومىت كاف كذلك استوجب نقض القرار"اجلما

  أوال: الحاالت التي يمكن فيها اللجوء لهذه الوسائل
ادلذكور سلفا، ديكن االستدالؿ على حاالت خاصة ديكن فيها  <;8من خالؿ نص ادلادة 

 اللجوء إذل وسائل أخرى إلثبات جردية التهريب غَت زلاضر احلجز أو ادلعاينة:
اجلمارؾ عند إجرائهم ربقيقًا دل يكشفوا إثره على إي بضائع زلل هتريب،  حالة اكتفاء أعواف  -

كما أهنم دل يباشروا أي حجز أو معاينة طبقًا ألحكاـ قانوف اجلمارؾ واكتفى احملضر بنقل تصرحيات 
 األشخاص.

حالة اكتشاؼ أعواف اجلمارؾ والضبطية القانونية أعماؿ هتريب عرضاً إثر ربقيق ابتدائي أجروه  -
وفقًا لقانوف اإلجراءات اجلزائية أي بإتباع اإلجراءات ادلقررة وفقًا ذلذا القانوف، من وجوب إخطار 

ادلخولة ذلم من مطاردة القائمُت بالتهريب، وكذا تفتيش  السيد وكيل اجلمهورية ووفقًا للصالحيات
عهم ربت على الوثائق وحجز األشياء كسندات إثبات حجز ادلخالفُت ووض واالطالعادلساكن 

 .2النظر

حالة اكتشاؼ أعواف الضرائب أعماؿ هتريب سلالفة للتشريع اجلمركي عرضًا أثناء ربقيقات  -
 يقوموف هبا وفق القوانُت اخلاصة اليت ربكمهم.

حالة كوف احملضر ادلنجز من قبل أعواف اجلمارؾ باطاًل بطالنًا نسبيًا لسبب زبلف أحد  -
زلضر عادي يستأنس بو القاضي، فاحملاضر اليت حررىا أعواف  األشكاؿ اجلوىرية، وصَتورتو رلرد

اجلمارؾ وادلشوبة بعيب البطالف؛ ال ينجر عنها دفع اجلردية وإمنا يفقد احملضر قوتو الثبوتية فحسب، 
قانوف اإلجراءات  من <;8ويصبح بذلك طريقا عاديا من طرؼ اإلثبات وفقًا ألحكاـ ادلػادة 

                                                 
 .868، ص.=??7، سنة 68ضائية، عدد ، اجمللة الق=??7/ =6/ =6، ادلؤرخ يف 778?:7أنظر، احملكمة العليا، ملف رقم  1
 من قانوف اإلجراءات اجلزائية. ;>-7;أنظر، ادلواد  2
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ات جبميع الطرؽ حىت وإف دل يتم احلجز فيصَت احملضر رلرد استدالؿ غَت ملـز اجلزائية؛ اليت ذبيز اإلثب
 يستأنس بو القاضي يف حكمو.

بطاؿ ادلتابعة وكل ما يف األمر أف إفمن ادلستقر قضاء أف إبطاؿ إجراءات احلجز ال ينجر عنو 
عترب رلر ذلك احملضر دل يعد زلضر حجز ذي قوة إثباتية وإمنا يصبح زلضر ربقيق ابتدائي ي

 .1من قانوف اإلجراءات اجلزائية ولقاضي ادلوضوع التقدير الواسع بو" ;87استدالالت وفقا للمادة 
كما قررت احملكمة العليا أيضا" إف بطالف زلضر احلجز، يف حالة ثبوتو، لو أثر نسيب إذ يقتصر 
على اإلجراء ادلشوب بالبطالف فحسب وال ينصرؼ إذل إجراءات ادلتابعة كلها ومن مث يتعُت على 

إذل أف يفصل يف الدعوى اجلبائية استنادا  االبتدائياجمللس حىت ولو ثبت بطالف زلضر التحقيق 
 .2من قانوف اجلمارؾ" <;8عناصر اإلثبات االخرى طبقا ألحكاـ ادلادة 

 بعض وسائل اإلثبات العامةا: ثاني
سالفة الذكر؛  <;8بكل الطرؽ األخرى" الوارد يف نص ادلادة  عموماً ديكن االعتماد على لفظ"

، من 3يف ادلادة اجلزائيةللقوؿ بإمكانية إثبات جردية التهريب جبميع وسائل اإلثبات األخرى ادلعروفة 
زلاضر وإقرارات وشهادات مكتوبة أو شهادات شهود أو حىت اخلربة إف رأت احملكمة لزـو إجرائها، 

من  <89إذل غاية  878وىذا تطبيقًا للقواعد العامة إلثبات اجلردية ادلنصوص عليها يف ادلواد من 
 قانوف اإلجراءات اجلزائية.

البعض من ىذه الطرؽ خصوصا ذات األمهية منها واليت تناسب  نكتفي يف ىذا ادلقاـ بإيراد 
  إثبات جرائم التهريب وتتوائم مع طبيعتها واخلصوصية اليت تتميز هبا.

                                                 
 .;:، مصنف االجتهاد...، ادلرجع السابق، ص.:866/ 76/ >6، ادلؤرخ يف 7<66?8، احملكمة العليا، ملف رقم 9أنظر، غ. ج. ـ ؽ  1
، مقتبس عن أحسن بوسقيعة ، ادلنازعات اجلمركية...، ادلرجع السابق، =??7/ :6/ :7، ادلؤرخ يف :>:;:7أنظر، احملكمة العليا، ملف رقم  2

 .6?7ص.
 ادلتعلق بالتهريب اللجوء إليها. >6-;6من األمر  99أجازت ادلادة  ويدخل يف ىذا ادلفهـو حىت أساليب التحري اخلاصة اليت 3
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 االعتراف -1

، كما يعرفو األستاذ أضبد 1االعًتاؼ ىو إقرار ادلتهم على نفسو بصدور الواقعة اإلجرامية عنو
 .2سو بارتكاب الوقائع ادلكونة للجردية كلها أو بعضهاادلتهم على نف فتحي سرور على أنو:" إقرار

، وىو نفس 3فجوىر االعًتاؼ إقرار بالواقعة سبب الدعوى ونسبة ىذه الواقعة لشخص ادلتهم
ادلفهـو الذي تبنتو احملكمة العليا حُت قضت:" االعًتاؼ ىو إقرار ادلتهم بكل أو بعض الوقائع 

من  879اإلثبات موكل لتقدير قضاة ادلوضوع وفقا ألحكاـ ادلادة ادلنسوبة إليو، وىو كغَته من أدلة 
 .4قانوف اإلجراءات اجلزائية"

ومىت كاف االعًتاؼ صحيحا مستوفيا لشروطو توافر لدى صاحبو األىلية القانونية وأدذل بو عن 
غموض مستندا إذل إجراءات صحيحة، ترؾ  حرة وواعية وكاف صرحيا واضحا ال لبس فيو وال إرادة

 .5تقديره للقاضي فلو األخذ بو مىت اقتنع واطمئن إذل نتائجو
فللقاضي مطلق احلرية يف التقدير خيضعو دلبدأ اقتناعو الشخصي، فيستند إليو يف قضائو باإلدانة 

 إذا ما اقتنع بو، كما لو أف يستبعده ويصدر حكما بالرباءة إف شك يف جديتو.
الوقائع، شأنو شأف صبيع عناصر اإلثبات، يًتؾ حلرية فمن ادلقرر قانونا قضاء :" أف االعًتاؼ ب
 تقدير القاضي، وتكوف األسباب أساس احلكم.

أف ادلتهم اعًتؼ أماـ قاضي التحقيق بأف الدـ الذي عثر  –من أوراؽ ادللف احلارل  -ودلا ثبت 
ه أين اكتشفت ادلخدرات ىو دمو فكاف يتعُت على قضاة ادلوضوع مناقشة ىذ –عليو بادلرحاض 

                                                 
 .96<أنظر، زلمود صليب حسٍت، ادلرجع السابق، ص. 1
 .98;، ص.ادلرجع السابقأنظر، أضبد فتحي سرور،  2
ـو السياسية، جامعة أنظر، بلوذلي مراد، احلدود القانونية لسلطة القاضي اجلزائي يف تقدير األدلة، مذكرة ماجستَت يف العلـو اجلنائية، كلية احلقوؽ والعل 3

 .7:، ص.8677 -8676باتنة، سنة 
جيالرل بغدادي، االجتهاد القضائي يف ادلواد  ، رلموعة قرارات الغرفة اجلنائية،6<?7/ 78/ 68خ ير صادر بتا قرار، 8غ. ج  ،أنطر، احملكمة العليا 4

 .79ص. ،>??7ر، اجلزائر، سنة نشالو اؿ تصلال ةالوطنيادلؤسسة اجلزائية، الطبعة األوذل، اجلزء األوؿ، 
ة باتنة، السنة اجلامعية أنظر، بلبل مسَتة، ادلتابعة اجلزائية يف ادلواد اجلمركية، مذكرة ماجستَت يف العلـو القانونية، كلية احلقوؽ والعلـو السياسية، جامع 5

 .768،  ص.8679 – 8678
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بالقوؿ ) أف الدـ ادلوجود كاف من  –التصرحيات، وعدـ االكتفاء عند احلكم بتربئتو لفائدة الشك 
  .1الضروري ربليلو حىت تتم إدانتو( وبإغفاذلم لذلك يتوجب نقض قرارىم مع اإلحالة"

فة من قانوف اجلمارؾ اليت تتيح إمكانية إثبات ادلخالفات اجلمركية بكا <;8واستنادا لنص ادلادة 
إليو إلثبات مسؤولية ادلتهم يف  االستنادالطرؽ القانونية واليت يعد االعًتاؼ إحداىا فعليو ديكن 

ارتكابو جردية هتريب ومىت كاف ىذا االعًتاؼ مسجال يف زلضر صبركي فهو صحيح إذل غاية إثبات 
 قرارىم وإال  العكس ويتعُت على القضاة يف حاؿ استبعاده وعدـ األخذ بو أف يبينوا أسباب ذلك يف

 .2كاف مشوبا بقصور التعليل
 الشهادة -2

من بُت أدلة اإلثبات صلد الشهادة وىي من أمهها نظرا التساع ادلسائل اليت ديكن تقدمي شهادة 
، من النادر أف ال صلد شهودا 3خبصوصها، ففي حُت قد خيلو ادللف سباما من أدلة اإلثبات األخرى

 .4يف ملف قضية ما
إثبات واقعة معينة من خالؿ ما يقولو أحد األشخاص عما شاىده أو أدركو فالشهادة وىي 

، زبضع يف تقدير قيمتها اإلثباتية لسلطة القاضي 5حباسة من حواسو عن ىذه الواقعة بطريقة مباشرة
 .6واقتناعو الشخصي شأهنا شأف باقي أدلة اإلثبات

:" إف >>=787، ربت رقم :??7/ =6 /:8فقد قضت احملكمة العليا يف قرارىا ادلؤرخ يف 
ادلعاينات اليت قاـ هبا رجاؿ الدرؾ الوطٍت بناء على إرشادات حراس الشواطئ أو شهادهتم ال ترقى إذل 

                                                 
جلمركية يف االجتهاد القضائي اجلزائري، الطبعة . صباؿ سايس، ادلنازعات ا9??7/ 78/ 87، ادلؤرخ يف ;988?أنظر، احملكمة العليا، ملف رقم  1
 .998، ص.:867، منشورات كليك، اجلزائر، سنة 7، اجلزء 7
. أحسن بوسقيعة، ادلنازعات اجلمركية...، ادلرجع السابق، 8<?7/ 77/ 89، ادلؤرخ يف <?=97، احملكمة العليا، ملف رقم 7أنظر، غ. ج.  2

 .=?7ص.
3
 C f. Michéle laure Rassat, traite de procédure pénale, 1ére Edition, P. U. F, paris, 2001, p 

397. 
 .6;بلوذلي مراد، ادلرجع السابق، ص.أنظر،  4
 .<?:ص. دلرجع السابق،أنظر، أضبد فتحي سرور، ا 5
 .8:9، ص.... ادلرجع السابقأنظر، جيالرل بغدادي، االجتهاد القضائي 6
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من قانوف اجلمارؾ، وإمنا تصبح استدالالت يًتؾ  :;8درجة ادلعاينات ادلنصوص عليها يف ادلادة 
 .1القاضي" القتناعتقديرىا 
 الخبرة -3

، فاخلربة استشارة فنية يستعاف هبا يف اإدراكهللخرباء يف ادلسائل الفنية اليت يستعصى جيوز اللجوء 
رلاؿ اإلثبات لتقدير ادلسائل الفنية اليت حيتاج تقديرىا إذل معرفة فنية أو دراية علمية ال تتوافر لدى 

 .2سلطة التحقيق أو الضبطية
أثناء مرحلة التحقيق االبتدائي، يف ادلواد من وقد نظم ادلشرع اجلزائري اخلربة يف ادليداف اجلزائي 

من قانوف اإلجراءات اجلزائية، فهي وسيلة من وسائل اإلثبات اجلنائي اخلاضعة  >;7إذل  7:9
، ديكن اللجوء إليها إلثبات جرائم التهريب حسب سلطة القاضي 3لالقتناع الشخصي للقاضي

اخلربة غَت ملـز للقضاة، كما ذلم األخذ بأية خربة التقديرية يف األخذ هبا أو عدـ األخذ هبا، فتقرير 
 .4وىو ما يدخل يف اختصاصهم ويف سلطتهم التقديرية

للخربة مطلقا خصوصا يف ظل وجود أدلة قابلة للمناقشة بل  ايلجؤو لكن على القضاة أف ال 
مىت ثبت أف عليهم مناقشة األدلة ادلقدمة ذلم وليس االعتماد على اخلربة اليت أمرت هبا احملكمة ف

قضاة اذليئة االستئنافية دل يناقشوا األدلة ادلقدمة ذلم وفق أحكاـ قانوف اجلمارؾ واليت ال ديكن دحضها 
إال بالطرؽ القانونية، واعتمدوا على اخلربة اليت أجريت حسب ما ىو ثابت يف البطاقة الرمادية واليت 

 ة.أشار زلضر الضبط اجلمركي الغَت زلتج ضده بأهنا غَت صحيح

                                                 
 .767أنظر، بلبل مسَتة، ادلرجع السابق، ص. 1
 .778ص. ادلرجع السابق،أنظر، أحسن بوسقيعة، التحقيق القضائي...،  2
 .7>أنظر، بلوذلي مراد، ادلرجع السابق، ص. 3
جع السابق، ، مصنف االجتهاد القضائي ...، ادلر :866/ ?6/ >6، ادلؤرخ يف =>=><8، ملف رقم 9أنظر، احملكمة العليا، غ. ج. ـ. ؽ  4

 .86ص.
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وحيث أنو واحلالة ما ذكر فإف ما توصل إليو قضاة ادلوضوع يعد قصورا يف التسبيب وسلالفة 
 .1من قانوف اجلمارؾ" :;8و <;8للقانوف ال سيما ادلادتُت 

فالظاىر من ىذا القرار أنو ال جيوز االعتماد على اخلربة مىت وجدت أدلة مقدمة قابلة للمناقشة  
 صحيحة ومكتسبة حلجيتها بالنسبة للمعاينات ادلادية اليت تضمنتها. كاحملاضر اجلمركية اليت تبقى

 محاضر الشرطة  -4
إف احملاضر اليت يدوهنا ضباط الشرطة القضائية فهي زلررات يدونوهنا دبناسبة قيامهم بأعماذلم 

 وفق األشكاؿ والشروط اليت حددىا القانوف إثبات ارتكاب اجلرائم واإلجراءات اليت ازبذت بشأهنا.
تطويقا جلرائم التهريب دبا يستجيب ألغراض إدارة اجلمارؾ ومصاحل اخلزينة العامة، قاـ ادلشرع و 

بتوسيع نطاؽ الرقابة وادلتابعة يف ىذه اجلرائم وأىل دلعاينتها إضافة إذل أعواف اجلمارؾ، كل ضباط 
من قانوف  <;8وأعواف الشرطة القضائية وفتح اجملاؿ إلثبات ىذه اجلرائم دبوجب أحكاـ ادلادة 

 .2اجلمارؾ، كلما اقتضى االمر ذلك
ىذه احملاضر اليت حيررىا ضباط الشرطة القضائية وأعواهنا ذلا قوة إثباتية حسب ما ىو مستقر 

ح ادلسألة دلا قررت أنو:" من ادلستقر عليو قانونا ضعليو قضاء، فاحملكمة العليا قد تبنت اجتهادا يو 
اجلمارؾ فإنو جيوز لضباط الشرطة القضائية وأعواهنا ادلنصوص من قانوف  8:7وطبقا ألحكاـ ادلادة 

عليهم يف قانوف اإلجراءات اجلزائية أف يقوموا دبعاينة ادلخالفات اجلمركية وضبطها وربرير زلاضر احلجز 
  .3ومن مث فإف زلاضرىم ادلنجزة ربوز القوة اإلثباتية اليت حيوزىا زلضر اجلمارؾ"

                                                 
، مصنف االجتهاد القضائي...، ادلرجع السابق، ;866/ =6/ =8، ادلؤرخ يف ;=;;98.، احملكمة العليا، ملف رقم 9أنظر، غ. ج. ـ. ؽ  1

 .88ص.
 .=<أنظر،  سعادنو العيد، ادلرجع السابق، ص. 2
، مصنف االجتهاد القضائي...، ادلرجع السابق، ;866/ 67/ ;6، ادلؤرخ يف 7=?=?8، احملكمة العليا، ملف رقم 9أنظر، غ. ج. ـ. ؽ  3

 .::ص.
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 انيالفرع الث
 لوثائق الصادرة عن سلطات البلدان األجنبيةوا تالمعلوما

تعترب ادلعلومات وادلستندات الصادرة عن السلطات االجنبية ىي األخرى طريقا إلثبات اجلرائم 
اجة الدوؿ إذل التعاوف فيما بُت الدوؿ قصد مكافحة ىذا النوع حجلمركية كجرائم التهريب، والسبب ا

 .1واليت ال تستطيع دولة واحدة دبفردىا التصدي ذلامن اجلرائم ادلنظمة العابرة للحدود 
فتتبادؿ اإلدارة اجلمركية الوطنية واألجنبية تلقائيا ادلعلومات وبناء على طلب صبيع ادلعلومات 
ادلتعلقة بالعمليات والبضائع اليت ديكن أف تشكل سلالفة صبركية، وكذا تبادؿ ادلعلومات حوؿ 

ىذا ادلسعى يؤيده قضاء احملكمة العليا فقد قضت يف قرار ذلا أنو:" األشخاص ادلرتكبُت ذلذه اجلرائم، 
جيب تذكَت قضاة ادلوضوع بأنو يف اجملاؿ اجلمركي ديكن إثبات اجلرائم ومتابعتها بكافة الطرؽ حىت وإف 
دل يتم حجز وأف ادلعلومات والشهادات واحملاضر وغَتىا من الوثائق األخرى اليت تسلمها سلطات 

 .2جنبية كوسائل إثبات ديكن أف تستعمل بصفة صحيحة"البلداف األ

وتصرحيات من قبل السلطات األجنبية أو غَتىا من  ،3ففي حالة احلصوؿ على معلومات 
الوثائق اليت تسلمها أو تضعها سلطات ىذه البلداف يف إطار اتفاقيات التعاوف ادلشًتؾ. ديكن 

 استخدامها كوسيلة من وسائل اإلثبات.

من قانوف اجلمارؾ:" وديكن  <;8مسح بو ادلشرع دبوجب الفقرة الثانية من نص ادلادة ىذا األمر 
أف تستعمل كذلك بصفة صحيحة ادلعلومات والشهادات واحملاضر وغَتىا من الوثائق األخرى، اليت 

ادلتعلق  >6 - ;6تسلمها أو تضعها سلطات البلداف االجنبية كوسائل إثبات". كما أوذل األمر 
إذل  ;9هبذه الطريقة حيث عرفها ونظم طرقها ووسائلها يف ادلواد من  بالغةً  التهريب، عنايةً دبكافحة 

                                                 
 .:?أنظر، سعادنو العيد، ادلرجع السابق، ص. 1
 .768أنظر، بلبل مسَتة ادلرجع السابق، ص. 2
التهريب ادلعلومات على أهنا :"كل ادلعطيات ادلعاجلة أو غَت ادلعاجلة احملللة أو غَت احملللة وكل  ادلتعلق دبكافحة >6 -;6من األمر  68تعرؼ ادلادة  3

 وثيقة أو تقرير وكذا االتصاالت األخرى دبختلف أشكاذلا دبا فيها اإللكًتونية ونسخها احملقق من صحتها وادلصادؽ على مطابقتها".
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منو، وتكمن أمهية اعتماد ىذه الوسيلة يف رلاؿ اإلثبات نظراً لتطور ظاىرة التهريب الذي أصبح  ?9
 ظاىرة دولية منظمة مضرة باقتصاديات معظم الدوؿ.

ع مراعاة مبدأ ادلعاملة بادلثل، ويف إطار االتفاقيات خصوصًا على أنو:" م <9فتنص ادلادة 
الثنائية، ذات الصلة ديكن اجلهات ادلؤىلة تبليغ الدوؿ ادلعنية، تلقائيًا أو بناء على طلبها بادلعلومات 
ادلتعلقة بالنشاطات ادلدبرة أو اجلارية أو ادلنجزة واليت تشكل قرينة مقبولة ربيل على االعتقاد بارتكاب 

 اؿ ارتكاب جردية هتريب يف إقليم الطرؼ ادلعٍت".أو احتم
فهذا النص يؤكد إمكانية إقامة عالقات تعاوف قضائي بُت الدوؿ قصد الوقاية والبحث وزلاربة 

؛ وجود اتفاقيات ثنائية تسح هبذا التعاوف، ومراعاة مبدأ ادلعاملة لتهريب لكنو يقيد ذلك بشرطُت مهاا
 بادلثل.

فس األمر شرطًا آخر ىو أف " ال تستغل ادلعلومات ادلبلغة إال لغرض من ن ?9وأوردت ادلادة  
التحريات واإلجراءات وادلتابعات القضائية"، كما أضافت وأكدت  الفقرة الثانية من ادلادة على أف 

 "سرية ادلعلومات وضباية ادلعطيات ذات الطابع الشخصي مضمونة".
 ورل يف رلاؿ مكافحة التهريب من شأنو أفوديكن القوؿ أف تشجيع ادلشرع على التعاوف الد

 .يساعد على الكشف عن ىذه اجلرائم
إف مسألة اإلثبات وكل ما مت ذكره من أحكاـ إجرائية زبص جانب ادلعاينة يف جرائم التهريب 

إال زلطة أوذل يف ادلنازعة اجلمركية، ولبنة دلرحلة ادلتابعة القضائية اليت ىو ما  يهابتكبغية ربديد ىوية مر 
، لذا يكوف من الواجب أف تراعى وتنفيذىا يف حق ادلخالفُت بتقرير اجلزاءاتيتقرر فيها مصَت اجلردية 
دبا يضمن عدـ اخلاصة باحملاكمة وشلارسة الطعوف  كافة القواعد اإلجرائية   يف ىذه ادلرحلة كذلك

 نتهاؾ حقوؽ األفراد.ا
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عندما تقع جرمية ينشأ حق الدولة يف العقاب، بيد أن ىذا احلق ال ميكن اقتضاؤه إال عن طريق 
 االلتجاء إىل القضاء.

فحق الدولة يف العقاب حق قضائي يأيت بعد مرحلة البحث والتحري عن مرتكب اجلرمية 
ادلراحل حيدد القانون مجيع والتحقيق معو، باحملاكمة وإصدار احلكم وتنفيذه، ويف كل مرحلة من ىذه 

 اإلجراءات الواجب على الدولة اتباعها والضمانات اليت يتمتع هبا مرتكب اجلرمية أثناء ىذه ادلرحلة.
إن طبيعة جرمية معينة قد تتطلب اختاذ إجراءات قانونية معينة تالئم الطبيعة اخلاصة ذلذه اجلرمية، 

التهريب اليت يعترب االهتام هبا من صميم ادلنازعة اجلمركية  وىذا ما راعاه ادلشرع اجلزائري يف رلال جرائم
اليت تتوىل فيها النيابة العامة إىل جانب إدارة اجلمارك تقاسم أدوار ادلتابعة القضائية على اعتبار 

تتولد عنها دعويني ختضعان بصفة أصلية لألحكام العامة ادلقررة يف قانون  يةادلتابعات اجلمرك
 ية مع شيء من اخلصوصية. اإلجراءات اجلزائ

فبما أن جرائم التهريب تؤدي بالضرورة إىل ادلساس بادلصاحل اإلقتصادية للدولة، وتتعدى ذلك 
إىل ادلساس مبصاحل اجملتمع، لذا ينشأ حق  ىذا اجملتمع يف القصاص من ادلخالفني،  وعليو فإن أول 

 دعوى يف جرائم التهريب ىي الدعوى العمومية.
ن ادلتابعة القضائية جلرائم القانون العام، سلّولة أساسا للنيابة العامة بتحريك ومن ادلعروف أ

الدعوى العمومية ومباشرهتا بصفتها شلثلة احلق العام وىو نفس ما ذىب إليو قانون اجلمارك، إذ منح  
ادلميز ذلذه  حق متابعة اجلرائم اجلمركية جبانب إدارة اجلمارك، إال أنو نظرا للطابعكذلك للنيابة العامة 

لكل منهما زلتفظا هبدف موحد يتمثل يف محاية االقتصاد  اجلرائم، فقد رسم ادلشرع اجلزائري دوراً 
الوطين بتوقيع عقوبات سالبة للحرية تطالب هبا النيابة أو بغرامات جبائية مالية تطالب هبا إدارة 

 اجلمارك باعتبارىا طرفا يف اخلصومة.
ادلادية الناجتة عن جرائم التهريب،  تعوض الدولة عن األضرارفالدعوى العمومية وحدىا ال 

ضرار الالحقة هبا، جرب األأىم ضمان الستيفاء حقوق الدولة و تكون التعويضات ادلالية ىي وبالتايل 
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ونفهم من ىذا أن إدارة اجلمارك تستطيع ادلطالبة حبقوقها  ،وىذه التعويضات تكون بأمر من القضاء
 تطبيق اجلزاءات اجلبائية.من أجل بائية عن طريق الدعوى اجل

اجلرائم ىذه األخرية أىم العقوبات بالنسبة جلرائم التهريب، ويرجع ذلك أن غالبية ىذه تعترب 
تو مالربح غري ادلشروع، فمن ادلناسب أن تكون الغلبة لعقوبة تصيب اجلاين يف ذترتكب بدافع الطمع و 

بعض األحوال إىل فرض عقوبات مالية شديدة تؤيت أثرىا يف . وىذا يفسر التجاء ادلشرع يف 1ادلالية
 ردع اجلاين وغريه مبا يكفل االحرتام الالزم للقوانني واألنظمة اجلمركية.

إن دراسة الشق ادلتعلق باألحكام اإلجرائية ادلتعلقة بادلتابعة القضائية جلرائم التهريب تدفعنا 
صومة من احملاكمة وإجراءاهتا وطرق الطعن فيها للحديث عن التحقيق النهائي يف مراحل سري اخل

 .)الفصل الثاني(مث كيفية تنفيذ األحكام ادلالية يف ىذا النوع من اجلرائم  )الفصل األول(،
  

 
 
 
 

                                                 
 .621 - 622ص.رجع السابق، فى، ادلأنظر، زلمود زلمود مصط 1
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للدعوى اعبنائية، وتتكوف من حلقات إجرائية هتدؼ إىل سبحيص تعترب احملاكمة اؼبرحلة الثانية 
لفصل يف موضوع الدعوى سواء ل أدلة الدعوى هبدؼ تقصي اغبقيقة الواقعية والقانونية وذلك سبهيدا

 .1حبكم إدانة أو براءة
وتتميز مرحلة احملاكمة خبصائص أساسية تستهدؼ أف ربقق مبدأ العدالة فيها، دبا يتيح للمتهم  

بالقواعد اليت تبٌت عليها واالجراءات اليت جيب احًتامها  ألضماف الدفاع عن نفسو؛ بدكافة السبل 
 طيلة مدة سَتىا إىل أف تنتهي وفقا ألحد األسباب القانونية اؼبعروفة النقضائها.

وإف كاف أكثر  –ضماف اغبق يف ؿباكمة عادلة ال جيب أف ينظر إليو من جانب اؼبتهم إف 
بل ال بد أف يضمن لكافة األطراؼ يف  –األطراؼ حاجة ؽبذه الضمانة ليدافع عن أصل الرباءة فيو 

 اػبصومة، بتأكيد سبتع كل طرؼ منهم باغبقوؽ اؼبخولة لو قانونا للدفاع عن مصاغبو.
يف مراحل احملاكمة خصوصية يسمح هبا اؼبشرع ؼبسنا  ،دية تتميز باػبصوصيةوكلما كانت اعبر 

ده يف جرائم التهريب والطابع من حيث اػبصـو فيها واغبقوؽ اؼبكفولة ؽبم؛ ىذا ما نشهاؼبتعلقة هبا 
، خبلؿ صبيع مراحل احملاكمة اليت تباشر فيها دعويُت زبتلفاف من حيث ما تستهدفانو من ؽباميز اؼب

 حقوؽ.
تبث  ف اعبهة القضائية اؼبختصة بنظرىاومهما كانت الطريق اليت رباؿ هبا الدعوى للمحاكمة فإ

فيها حبكم قضائي خيضع من حيث الشروط الشكلية واؼبوضوعية لنفس الشروط اؼبقررة لؤلحكاـ 
 .2بصفة عامة يف القانوف العاـ

م يـو النطق باغبكم يكوف إف ـبالفة البعض من ىذه الشروط، وتبعا غبضور األطراؼ أو غياهب
اغبكم حضوريا أو غيابيا قاببل للطعن فيو بالطرؽ القانونية اؼبعروفة هبدؼ تصحيح العيب الذي قد 

                                                 
1

 .822أنظر، ؾبدي ؿبب حافظ، اؼبرجع السابق، ص. 

 .822أنطر، أحسن بوسقيعة، اؼبنازعات اعبمركية...، اؼبرجع السابق، ص. 2
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شابو عن طريق القضاء اؼبختص حىت تنقضي الدعوى حبكم ديثل اغبقيقة الواقعية والقانونية أو ما ىو 
 .1أقرب إليها

بضرورة اغباؿ سبكُت اػبصـو من القواعد اليت سبكنهم  ومن مث فضمانات احملاكمة العادلة تقتضي
، وىي تناؿ حظها من اػبصوصية اليت سبيز جرائم )المبحث األول(من الدفاع عن حقوقهم 

اػبصوصية اليت تطبع فبارسة أي طريق من طرؽ الطعن يف الدعوى كذلك  دوف أف نغفلالتهريب، 
 .)المبحث الثاني(ىذه اعبرائم اليت ؿبلها 

 المبحث األول

 قواعد المحاكمة
حيظى اعبانب اعبنائي يف اؼبادة اعبمركية باىتماـ بالغ نظرا الرتباطو باعبانب اغبمائي لبلقتصاد 
الوطٍت فهو يشكل ضباية للمنتوج الوطٍت من كل أشكاؿ اؼبنافسة، فاؼبشرع قد صاغ ووضع صبلة من 

 .االقتصاديظاـ األنظمة والشروط اعبمركية الضرورية للمحافظة على الن
الشروط تشكل سلوكات إجرامية ينبغي التصدي ؽبا ؽبذه ؽبذا فإف أي ـبالفة ؽبذه األنظمة و 

ربريك دعويُت، دعوى اغبق العاـ هتدؼ للدفاع عن حقوؽ  وتقوديها، فبا يرتب يف غالب األحياف
ق ضررا ومصاٌف اجملتمع ككل، ودعوى جبائية هتدؼ إىل التعويض عن الفعل اؼبخالف الذي أغب

 باػبزينة العمومية.
وسَتىا يف أي من الدعويُت وضع القانوف قواعد عامة تلتـز هبا اعبهات  احملاكمة ونظر ألمهية

درجتها من شاهنا ضباية اغبقوؽ واغبريات الفردية وربقيق عدالة كاملة القضائية أيا كاف نوعها أو 
، )المطلب الثاني(مث مباشرة اؼبتابعة  ،)المطلب األول( ابتداء باتباع طريقة من الطرؽ القانونية

احملاكمة باحًتاـ قواعد االختصاص، إىل يف سَت الخطار احملكمة واتصاؽبا بالقضية موضوع النزاع، و بإ
 اؼبعروفة.ب قضية بانقضاء الدعوى ألحد األسبالهناية ا

                                                 
 .222، ص.اؼبرجع السابقأنظر، علي ؿبمد جعفر،  1

http://www.alg4.com/vb/showthread.php?t=139550&s=02c49c6cda4b7cd9efb6c8ce7e09ed96
http://www.alg4.com/vb/showthread.php?t=139550&s=02c49c6cda4b7cd9efb6c8ce7e09ed96
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 المطلب األول

 طرق متابعة جرائم التهريب 
وجب العقاب عن طريق توقيع اعبزاء على اؼبخالف، إف خرؽ القانوف اعبنائي بارتكاب اعبرائم، ي  

أفراد اجملتمع باسم كافة  -غالبا  –والوسيلة يف ربقيق ذلك الدعوى العمومية اليت تقيدىا النيابة العامة 
 مطالبة فيها بتطبيق القانوف اعبنائي على اجملـر الذي أوقع هبذا اجملتمع ضررا عاما عندما أتى اعبردية

 .)الفرع األول(
إىل جانب الدعوى العمومية قبد دعوى أخرى ذات طابع فبيز تنجم عن ـبالفة التشريع 

التهريب، وإف كانت زبضع لؤلحكاـ اعبمركي، كارتكاب أحد السلوكات اإلجرامية اؼبشكلة جرائم 
العامة اؼبنصوص عليها يف قانوف اإلجراءات اعبزائية إال أف ؽباتو الدعوى خصوصيتها اؼبستمدة من 

  .)الفرع الثاني( 1طبيعة القواعد القانونية اعبمركية اليت ربكمها
بو كل من  ىذا التنوع يف الدعاوى اليت تنشأ عن جردية واحدة يطرح قضية الدور الذي تقـو

النيابة العامة وإدارة اعبمارؾ يف ربريك ومباشرة كل من الدعويُت خصوصا بعد تعديل قانوف اعبمارؾ 
   )الفرع الثالث(.، 2222سنة 

 الفرع األول

 الدعوى العمومية 
عن كل جردية تنشأ دعوى جزائية سبثل حق اجملتمع يف معاقبة مرتكيب الفعل اإلجرامي أو 

ربقيقو، وذلك من أجل إرساء العدالة وربقيق أىداؼ العقوبة يف مكافحة اعبردية أو اغبد اؼبسامهُت يف 
 من خطورهتا وآثارىا الضارة.

                                                 
مر دوف فبارسة إدارة اعبمارؾ لصبلحياهتا أماـ اعبهات القضائية يف ؾباؿ الدعوى اعببائية وفقا :" ال حيوؿ ىذا األ 00 – 00من األمر  20اؼبادة  1

 للتشريع اعبمركي".
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إف ىذه الدعوى وحسب مفهومها تقـو بُت أطراؼ حوؿ موضوع وسبب معُت؛ ؽبا خصائصها 
مطالبة بإقراره  فًتض وجوده، حبيث يتم اللجوء إىل القضاءاليت تتمز هبا، تستند إىل حق سابق ي  

 تنفيذه بالطرؽ القانونية.
 أوال: تعريف الدعوى العمومية

اعبردية ظاىرة اجتماعية، حىت وإف مل تكن قدرا ؿبتوما يف حياة األفراد، إال أهنا قدر ؿبتـو يف 
لقى على عاتق السلطات حياة الشعوب واألمم، وإف كاف اعتبار مكافحة اعبردية واجبا مقدسا م  

فإف أقبع وسيلة ؼبعاقبة اعباين تكمن يف الدعوى  ،تسهر على دعم األمن يف اعبماعة اؼبختصة اليت
العمومية اليت تباشر باسم اجملتمع بواسطة النيابة العامة، باعتبار اعبردية تلحق ضررا باجملتمع اؼبدين  

مقاضاة  وىذا ال يعٍت إقصاء اؼبتضرر أيا كاف ومنعو من مباشرة حقو يف التعويض، حيث ديكنو ككل.
 اعباين ومطالبتو بالتعويض يف الضرر اغباصل من جراء فعلو اإلجرامي.

ىل السلطات القضائية إلقرار حق إإف الدعوى العمومية ىي طلب ناشئ عن اعبردية فهو موجو 
الدولة يف العقاب، واألصل أف ترفع الدعوى العمومية من النيابة العامة، إال أف القانوف خوؿ ذلك 

ايل أو اؼبتعلقة باعبمارؾ ض اعبهات، نظرا للطبيعة اػباصة للجردية، كاعبرائم ذات الطابع اؼباستثناء لبع
 .1وغَتىا

وللدعوى العمومية طرفاف: اؼبدعي وىو النيابة العامة، واؼبدعى عليو وىو اؼبتهم، ومن اؼبسلم بو 
العامة بعد أف ربرؾ الدعوى أف الدعوى العمومية زبص اجملتمع فبثبل يف الدولة، وبالتايل فليس للنيابة 

 ، إذ يعترب مبدأ وخاصية من خصائص الدعوى العمومية.2أف تتنازؿ عنها
 ثانيا: خصائص الدعوى العمومية

 الذي تتميز بو الدعوى العمومية جيعلها تتمتع خبصائص معينة أمهها: االجتماعينظرا للطابع 
  

                                                 
 من قانوف اعبمارؾ. 08/ 802أنظر اؼبادة  1

2
 .80، ص.السابق اؼبرجع، 2، اعبزء...أنظر، أضبد شوقي الشلقاين، مبادئ اإلجراءات  
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 العمومية خاصية  -1

هتدؼ الدعوى العمومية إىل ضباية النظاـ االجتماعي من جراء اقًتاؼ اعبردية والوصوؿ إىل   
.  كشف اغبقيقة ؼبعاقبة اجملـر

إف اػبطر الذي يصيب اجملتمع من وقوع اعبردية يضر باؼبصلحة العامة ويعطي الدعوى خاصية 
صيتها ىذه من طبيعة موضوعها العمومية، ولذلك فالدعوى العمومية متعلقة بالنظاـ العاـ تستمد خا

، وترجع ىذه العمومية إىل صفة السلطة اؼبختصة بتحريكها ومباشرهتا 1،إذ أهنا ربمي مصلحة عامة
، باعتبارىا فبثلة للدولة راعية ؼبصاٌف اجملتمع ضامنة لتطبيق القانوف، وإف كاف اؼبشرع 2وىي النيابة العامة

للدعوى العمومية يف بعض اعبرائم أو إزاء بعض اؼبتهمُت  يف بعض األحياف يقيد سلطة النيابة العامة
بضرورة تقدًن شكوى من الضحية أو باغبصوؿ على ترخيص أو قد زبوؿ حاالت أخرى للمضرور 
حق ربريك الدعوى العمومية فإنو يبقى اختصاص أصيل للنيابة العامة يف ربريك ىاتو الدعوى 

 .3اٌف العاـومباشرهتا، وما ىذا التقييد إال ربقيقا للص
كما يؤكدىا أيضا )العمومية ( القانوف الذي ينظم استعماؿ الدعوى العمومية وىو قانوف 

 .4من فروع القانوف العاـ ااإلجراءات اعبزائية؛ باعتباره فرع

 المالئمةمبدأ  -2

الدعوى العمومية مقيدة بشكوى أو إذف أو طلب فينبغي على فيها ف و تك يف اغبالة اليت ال 
العامة أف تتوىل ربريك الدعوى العمومية دبجرد إخطارىا بوقوع اعبردية، وأنو مىت علمت النيابة النيابة 

، وفق مبدأ التحريك 5العامة بوقوع اعبردية فلها أف تأمر دبباشرة إجراءات التحري واالستدالؿ والتحقيق

                                                 
 .202أنظر، أضبد فتحي سرور، اؼبرجع السابق، ص. 1

2
 .800اؼبنازعات اعبمركية...، اؼبرجع السابق، ص. أنظر، أحسن بوسقيعة،   
، دعوى اغبق العاـ ودعوى اغبق الشخصي، ومرحلة التحري 2أنظر، ؿبمد سامل اغبليب، الوسيط يف شرح قانوف أصوؿ احملاكمات اعبزائية، اعبزء 3

 .20، ص.2220واالستدالؿ، مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع، األردف، سنة 
 .05، ص.2222ابع اؽبيئة العامة للكتاب، مصر، سنة أنظر، آماؿ عبد الرضبن عثماف، شرح قانوف اإلجراءات اعبنائية، مط 4
 .52أنظر، مأموف سبلمة، اؼبرجع السابق، ص. 5
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و آثار اعبردية واإلفبلت الفوري للدعوي العمومية، تأمينا غبسن سَت العدالة وعدـ سبكُت اجملـر من ؿب
سرعة ربريك الدعوى يوحي إىل الرأي العاـ بأف أجهزة الدولة ساىرة على أمن اؼبواطنُت ف .من العقاب

وعلى حياهتم وأمواؽبم، ويؤدي ذلك إىل استتباب األمن والشعور باالطمئناف وأف اعباين سوؼ يناؿ 
 .1ذىب ىدراً اعبزاء اؼبقرر عبرديتو، وأف حقوؽ الناس وأمواؽبم ال ت

 الدعوى ربريك العامة سلطة التقديري الذي يعطي النيابة اؼببدأ أو اؼببلئمة مبدأ فبمقتضى

األوراؽ، فللنيابة العامة سلطة تقديرية يف مباشرة وربريك الدعوى،  حبفظ وذلك عدمها من العمومية
، وقد أخذ 2اليت تقدرىاسواء بإحالتها على التحقيق أو اغبكم، أو االمتناع عن مباشرهتا لؤلسباب 

هبذا اؼببدأ الكثَت من التشريعات وعلى اػبصوص اؼبصري واللبناين والفرنسي الذي أخذ عليو اؼبشرع 
 .3اعبزائري

 وكيل إف :"يف شطرىا اػبامس على ما يلي  من قانوف اإلجراءات اعبزائية 20 اؼبادة تد نصقل

 يستند على اؼببلئمة " فمبدأ...بشأهنا يتخذ ما ويقرر والببلغات احملاضر والشكاوى يتلقى اعبمهورية

والقائمة عليها  العمومية لدعوىاؼبباشرة ل العامة ىي النيابة كانت طاؼبا أنو مقتضاىا جوىرية فكرة
 اؼبسؤولية عنها ونشوء اعبردية أركاف توافر رغم ال أـ األخَتة ىذه تقدر ربريك أف حقها من إفف

 فإهنا ربركها أومل الدعوى حركت إف العمومية فهي الدعوى ربريك دوف ربوؿ إجرائية عقبة أية وانتفاء

  ككل. اجملتمع غاية هتم ذلك وراء من تستهدؼ
السالف الذكر جيعل النيابة العامة أماـ فرضُت، فإما ال تتوفر لديها شروط  20إف نص اؼبادة  

مومية أو وفاة اؼبتهم ففي ىذه اغبالة اؼبتابعة كعدـ توافر العناصر اؼبكونة للجردية أو تقادـ الدعوى الع
 تقـو النيابة العامة حبفظ اؼبلف.

وإما أف تتوفر لديها كافة شروط اؼبتابعة من أركاف اعبردية وإسنادىا إىل متهم معُت فتبلغ األوراؽ 
  .إىل اعبهات القضائية اؼبختصة بالتحقيق أو باحملاكمة لكي تنظر فيها

                                                 
 . 23أنظر، ؿبمد سامل اغبليب، اؼبرجع السابق، ص.1

2
 .20أنظر، فضيل العيش، اؼبرجع السابق، ص.  

3
 من قانوف  اإلجراءات اعبزائية. 20و 20/8أنظر اؼبادتُت   
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فالدعوى العمومية حق من حقوؽ اجملتمع سبارسو النيابة العامة باعتبارىا فبثلة لو، وإف مل ينص  
عليها قانوف اعبمارؾ صراحة فإهنا يف اؼبادة اعبمركية من صبلحيات النيابة العامة وحدىا، ربركها 

 وتباشرىا وفقا لقانوف اإلجراءات اعبزائية.
اءات اعبزائية تنطبق بدوف سبييز على الشرطة القضائية، تبلغ من قانوف اإلجر  28وؼبا كانت اؼبادة 

النيابة العامة فورا عن كل خرب جناية أو جنحة يصل إىل علمهم أثناء مباشرة مهاـ وظيفتهم ويتعُت 
 موافاهتا بكل اؼبعلومات وإرساؿ إليها احملاضر واؼبستندات اؼبتعلقة هبا.

ركية تنحصر يف تطبيق العقوبات فإهنا تقتصر على  وما دامت الدعوى العمومية يف اؼبادة اعبم
اعبنايات واعبنح فقط، أما بالنسبة للمخالفات اعبمركية فإف النيابة العامة ال سبلك مبدئيا أي حق 

 .1ؼبمارسة الدعوى العمومية فيها وال يوجد أي نص خيّوؽبا سلطة القياـ هبذا العمل
اعبمركية لوكيل اعبمهورية، فيتخذ بشأهنا القرار اؼببلئم وىو ترسل احملاضر احملررة يف مادة اعبنح 

من قانوف اإلجراءات اعبزائية، كما يعطي  20يتمتع يف ذلك بالصبلحيات اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 
للوقائع الوصف اؼبناسب، فإذا وردت احملاضر من مصاٌف الشرطة القضائية تكوف لوكيل اعبمهورية 

قائع، أما إذا وردت من إدارة اعبمارؾ فإف األمر خيتلف، حبيث ديكن أف حرية أكرب يف تكييف الو 
 نتصور ثبلثة حاالت يف ىذا الصدد:

 اتفاق النيابة وإدارة الجمارك في تكييف الوقائع الحالة األولى: - أ
النيابة مع إدارة اعبمارؾ يف التهمة ويف اؼبواد اؼبطبقة،  تتفق ثحيىي اغبالة األكثر انتشار، و 
سألة ال تثَت أي إشكاؿ، ماداـ النص اؼبطبق ىو قانوف اعبمارؾ، والوقائع ؿبتفظة بوصفها اؼب وىذه

 اعبمركي.
  

                                                 
 .22، ص.2228اؼبتابعة يف اؼبادة اعبمركية، مقاؿ دبجلة اعبمارؾ، عدد خاص، أحسن بوسقيعة، أنظر،  1
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  اختالف النيابة مع إدارة الجمارك في تكييف الوقائع الحالة الثانية: - ب
ربرر إدارة اعبمارؾ ؿبضرا على أساس التهريب، وتعيد ديكن أف نتصور ىذه اغبالة مثبل عندما 

تكييف الوقائع فتتابع على أساس اؼبضاربة غَت اؼبشروعية وربيل القضية على احملكمة دوف النيابة 
 استدعاء إدارة اعبمارؾ.

 لعدة أوصاف يتوقابلالمخالف و ن الفعل يكو ت: الحالة الثالثة -ج
، اليت تعترب يف آف 1أف يكوف للفعل الواحد عدة أوصاؼ كمخالفة التنظيم النقديقد حيدث 

ارتكبت عند اػبروج أو الدخوؿ إىل الًتاب  اد أو تصدير بضاعة بدوف تصريحواستَت  ،واحد هتريبا
 .2الوطٍت، وكذلك اغباؿ بالنسبة للمخدرات

تتمسك النيابة مثبل دبخالفة التنظيم النقدي أو اؼبخدرات فقط وتتخلى عن الوصف اعبمركي 
 اكمة.فتحيل القضية على احملكمة وال تستدعي إدارة اعبمارؾ غبضور احمل

ىل بإمكاهنا أف تتأسس طرفا مدنيا  كالتايل ىو فالتساؤؿ الذي يطرح حوؿ موقف إدارة اعبمارؾ
أماـ احملكمة اعبزائية وتطالب بالتعويضات اؼبدنية؟، أو ترفع دعوى أماـ احملكمة اؼبدنية للمطالبة 

 حبقوؽ اػبزينة العامة؟.
 أف وقبل العمومية الدعوى ربريك مبلئمة يرتقد يف سلطتها فبارسة من العامة النيابة تتمكن حىت

 قبل احملتملة اإلدانة ومن اعبردية وجود من بالتحقق تقـو فإهنا اعبنائية، اؼبتابعة بشأف قرارىا تصدر

 العادي جهة القضاء أماـ مقبولة العمومية الدعوى كوفمن  و  اعبردية ىذه بارتكاب الشخص اؼبشتبو

 .3زوالو أو قيد وجود عدـ من والتأكد

                                                 
، اؼبتعلق دبقع ـبالفة التشريع والتنظيم اػباصُت بالصرؼ وحركة رؤس األمواؿ من وإىل اػبارج، 2220جويلية  02، اؼبؤرخ 88 – 20أنظر، األمر  1

 .2220جويلية  20، الصادرة بتاريخ 52اعبريدة الرظبية رقم 
، اؼبتعلق بالوقاية من اؼبخدرات واؼبؤثرات العقلية وقمع االستعماؿ واالذبار غَت اؼبشروعُت 8005/ 28/ 80، اؼبؤرخ يف 22 – 05أنظر، قانوف رقم  2

 .8005/ 80/28، الصادرة بتاريخ 22هبا، الصادر باعبريدة الرظبية عدد 
وى العمومية يف القانوف اعبزائري، مذكرة ماجستَت يف القانوف اعبنائي والعلـو اعبنائية، كلية أنظر، بوحجة نصَتة، سلطة النيابة العامة يف ربريك الدع 3

 .23، ص.8008 – 8002اغبقوؽ بن عكنوف، جامعة اعبزائر، سنة 
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 مبنيا يكوف أف ديكن ال تقدير اؼببلئمة ف "بأ القوؿ الفتاح إىل عبد ظبَت ؿبمود يذىب الدكتور

 يف ما كل وإف تعسفيا يصبح أف اؼبمكن من صار بالقانوف وإال االعتداد دوف وحدىا الوقائع على
 1."تقدير قانوين ىو األمر

 عدم جواز التنازل عن الدعوى -3
العمومية يعٍت أهنا تتعلق بالصاٌف العاـ وربقق ىدفا عاما وىو ضباية إف إعطاء الدعوى صفة 

اجملتمع وربقيق العدالة، وقد اعتربىا القانوف من النظاـ العاـ، ولذلك فإف النيابة العامة ال تستطيع 
التنازؿ عنها أو اؼبصاغبة عليها، ألهنا تتعلق دبصاٌف اجملتمع فمىت رفعت الدعوى اعبنائية دخلت يف 

 .2زة القضاء وأصبح ىو صاحب السلطة يف تقدير اغبكم الذي يكشف اغبقيقة وحيقق العدالةحو 
إذا كاف اجملتمع يباشر الدعوى العمومية بواسطة فبثليو اؼبؤىلُت لذلك وىم قضاة النيابة العامة، 

هناء إال أو اإل االنقطاعفليس ؽبؤالء حق التنازؿ عن الدعوى العمومية، فمباشرهتا ال تقبل الوقف أو 
 يف األحواؿ احملددة يف القانوف. 

ولذلك قد حظر اؼبشرع على النيابة العامة التنازؿ عنها أو التصاٌف عليها أو تعطيلها أو تركها، 
إمنا ؽبا اغبق يف تأجيلها وربديد موعد التأجيل. علما أف قرار النيابة العامة بأف ال وجو للمتابعة إلقامة 

 .3يعٍت تنازال عن الدعوىالدعوى لعدـ األمهية ال 
 الفرع الثاني

 الدعوى الجبائية 
ال تقتصر مكافحة جرائم التهريب على الدعوى العمومية فقط بل تتقاسم ىذا الدور مع دعوى 
أخرى تنجر عنها وهتدؼ إىل ربصيل اعبزاءات اؼبالية ضمانا غبقوؽ اػبزينة العمومية، ىذه الدعوى 

 .القانونيةتها طبيعبطابعها اؼبتميز أثارت جدال حوؿ 

                                                 
 .200، ص.2222أنظر، ؿبمود ظبَت عبد الفتاح، النيابة العامة وسلطتها يف إهناء الدعوى اعبنائية بدوف ؿباكمة، الدار اعبامعية، سنة  1
 .202أنظر، أضبد فتحي سرور، اؼبرجع السابق، ص. 2
 .52أنظر، مأموف سبلمة، اؼبرجع السابق، ص. 3
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 أوال: تعريف الدعوى الجبائية

، غَت أنو يستشف من استقراء نص اؼبادة 1مل يعرؼ قانوف اعبمارؾ اعبزائري الدعوى اعببائية
 ىل ربصيل اغبقوؽ والرسـو اعبمركية.إىل قمع اعبرائم اعبمركية، و إمنو، أهنا هتدؼ  802

يف أحد قراراهتا بأهنا دعوى للمطالبة بالعقوبات أما احملكمة العليا فقد عرفت الدعوى اعببائية 
 .2اؼبالية اؼبتمثلة يف الغرامة واؼبصادرة اعبمركية

 على أهنا:" ثاين دعوى تنشأ لفائدة الصاٌف العاـ لقمع ـبالفة التشريع اعبمركي". 3ويعرفها البعض
وقد كانت قبل تعديل زبتص إدارة اعبمارؾ بتحريك الدعوى اعببائية، للمطالبة بالعقوبات اؼبالية 

من  802/8تستقل هبا وحدىا، حيث كانت تنص اؼبادة  2222دبوجب قانوف  802نص اؼبادة 
قانوف اعبمارؾ: " سبارس إدارة اعبمارؾ بالدرجة األوىل ومباشرة الدعوى اعببائية بواسطة مدير اعبمارؾ 

ة العامة كذلك اغبق يف فبارسة أو بناء على طلب منو"، لكن بعد تعديل اؼبادة أصبح من اعبائز للنياب
الدعوى اعببائية وذلك بالتبعية للدعوى العمومية، يف مواد اعبنايات واعبنح فقط، أما يف مواد 

جزاءات جبائية، فبل جيوز للنيابة العامة قطعا فبارسة الدعوى  ت وطاؼبا أنو ال يًتتب عليها إالاؼبخالفا
 اعببائية.

 الجبائية ثانيا: الطبيعة القانونية للدعوى
 ؽبا أعطتو الذي التعريف خبلؿ من خصوصا  اعببائية للدعوى القانونية الطبيعة حوؿ التساؤؿ يثور

 اعبمركية الغرامة يف تتمثل واليت سابقا، أوردناه كما اؼبالية بالعقوبات للمطالبة دعوى بأهنا العليا احملكمة

 .4مدنية؟ تعويضات ىي أـ جزائي طابع اتذ اعبزاءات ىذه تعترب لفه واؼبصادرة،
 ىي ىل اعبزاءات، ىذه ترتب اليت الدعوى طبيعة ربديد منا تطلبت السؤاؿ ىذا على اإلجابة إف

 مدنية؟. دعوى أو عمومية، دعوى

                                                 
 ".Action Fiscalترصبة ؼبصطلح "يعرب عنها بالدعوى اعبمركية، أو الدعوى اؼبالية وىي  1
 .30مصنف االجتهاد...، اؼبرجع السابق، ص.، 23/05/2225، بتاريخ 202220، ملف رقم 2احملكمة العليا، غ،ج، ـ ؽ  أنظر، 2
 .825أنظر، مفتاح العيد، اعبرائم اعبمركية...، اؼبرجع السابق، ص. 3
 .825 ص. ،2225 سنة الثاين، العدد القضائية، اجمللة اعببائية، للدعوى القانونية الطبيعة بوسقيعة، أحسنأنظر،  4
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 الجبائية للدعوى المدنية الطبيعة -1
 عليها اؼبنصوص اعبمركية واؼبصادرات الغرامات راعتبا على ،تعديلو قبل صراحة اعبمارؾ قانوف نص

 ربصيلها، أجل من اؼبتابعة حبق غَتىا دوف اعبمارؾ إدارة القانوف ىذا وخص .1مدنية تعويضات دبوجبو

 اؼبدنية الطبيعة تتجلى وبالتايل اعبزاءات ىذه على اؼبدين الطابع إضفاء كبو اؼبشرع اذباه يظهر وعليو

  شك. أدىن دوف اعببائية للدعوى
 مدير بواسطة وتباشرىا وحدىا اعبمارؾ إدارة طرؼ من الدعوى ىذه سبارس القانوف، اىذ ظل يف

 وأعواف  اعبمارؾ، قابض اعببائية الدعوى ديارس األحياف معظم ففي .2منو طلب على بناء أو اعبمارؾ

 ىذه ومادامت ،3لذلك خاص تفويض لتقدًن ملزمُت يكونوا أف دوف الغرض ؽبذا خصيصا معينُت

 اعبنح يف تنحصر ال هيف اعبمارؾ قانوف يف عليها اؼبنصوص اؼبالية العقوبات تطبيق إىل ترمي الدعوى

 الدعوى إال تشمل ال الحقا، سنراه كما ،اؼبخالفات يف اؼبتابعةف اؼبخالفات، لتشمل سبتد وإمنا فقط

 وحدىا. اعبمارؾ إدارة تباشرىا اليت اعببائية
 إما تقاـ اليت الدعاوى صبيع يف وذلك اعبزائية احملاكم أماـ مدنيا طرفا تكوف اعبمارؾ إدارة أف كما

 .4لصاغبها تلقائيا وإما منها طلب على بناء
 بعدـ وقضت مدنيا طرفا اعبمارؾ إدارة واعتربت االذباه ىذا العليا احملكمة قرارات بعض وتبنت

 قانوف من 520 اؼبادة أحكاـ ؼبخالفتها بالرباءة الصادرة القرارات يف اعبمارؾ إدارة طعن قبوؿ

 وحدىا. العامة للنيابة إال القرارات من النوع ىذا مثل يف بالنقض الطعن ذبيز ال اليت اعبزائية اإلجراءات
 الشروط عليو تنطبق ال مدين طرؼ اعبمارؾ إدارة أف آخر قرار يف العليا احملكمة أكدت كما

 الضرر بتوفر منها تعلق ما وخاصة اعبزائية اإلجراءات قانوف من 02و 08  اؼبادتُت يف عليها اؼبنصوص

                                                 
 .2232عبمارؾ لسنة من قانوف ا 802أنظر، الفقرة الرابعة من اؼبادة  1
 .2232من قانوف اعبمارؾ لسنة  802أنظر، الفقرة الثانية من اؼبادة  2
 من قانوف اعبمارؾ. 820أنظر، اؼبادة  3
 .2232من قانوف اعبمارؾ لسنة  802أنظر، الفقرة الثالثة من اؼبادة  4
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 اؼبقررة الرسـو على اغبصوؿ من العامة اػبزينة حرماف افًتاض  اعببائية للغرامة طلبها لتربير ويكفي

 .1قانونا
 ويعترب اؼبدنية الصبغة  عليها يضفي حيث اعببائية الدعوى حوؿ القضائي االذباه يبُت القرار ىذا فإ

 افًتاض ىو اعببائية بالغرامة للمطالبة اعبمارؾ إدارة عليو تستند والذي .ةاؼبسؤولي لقياـ كشرط الضرر

 ف.القانو  دبوجب ؽبا اؼبقررة الرسـو على اغبصوؿ من العمومية اػبزينة حرماف
 بغرامة قضوا االستئناؼ قضاة أف فيو ثبت قرار وإبطاؿ بنقض العليا احملكمة قضت االذباه نفس ويف

 028و العقوبات، قانوف من 02 اؼبادتُت أحكاـ إىل قرارىم يف إشارهتم عقب التنفيذ إليقاؼ خاضعة

 حاالت يف إال وفيك ال تُتاؼباد اتُتى تطبيق أف احملكمة واعتربت اعبزائية، اإلجراءات قانوف من

 اؼبسبب للضرر مدنيا تعويضا حسبها تشكل اليت اعببائية الغرامات على تطبق وال اعبنائية العقوبات

 .2للخزينة
 الجبائية للدعوى الجزائية الطبيعة -2

 اؼبادة نص على طرأ الذي التعديل خاصة ،20 – 22 القانوف دبوجب اعبمارؾ قانوف تعديل بعد

 الدعوى على اؼبدين الطابع إلضفاء القانوين السند كانتا اللتُت والرابعة الثالثة فقرتيها بإلغاء منو، 802

 للدعوى بالتبعية اعببائية الدعوى فبارسة العامة للنيابة زيجي الثانية لفقرهتا أخر مقطع إضافة سبت اعببائية،

 العمومية.
 وال ومباشرهتا، العمومية الدعوى بتحريك صيلاأل االختصاص صاحبة ىي العامة ابةالني أف واؼبعلـو

 أي مباشرة يف اغبق ؽبا كاف وإف ،3العمومية الدعوى غَت أخرى دعوى دبمارسة تضطلع أف ديكنها

 العمومية. بالدعوى صلة الدعوى ؽبذه يكوف فأ بد فبل أخرى دعوى
 بكل بالطعن اعبمارؾ إلدارة فيها أجاز واليت مكرر، 820 باؼبادة اعبمارؾ قانوف سبم اؼبشرع أف كما

 القاضية فيها دبا اعبزائية اؼبواد يف تبت اليت اغبكم جهات عن الصادرة والقرارات حكاـاأل يف الطرؽ
                                                 

 .803أنظر، أحسن بوسقيعة، اؼبنازعات اعبمركية...، اؼبرجع السابق، ص. 1
 . 802 - 803، موسى بودىاف، قضاء احملكمة العليا...، اؼبرجع السابق، ص.80/22/2225بتاريخ  28350ظر، احملكمة العليا، ملف رقم أن 2
 .800أنظر، أحسن بوسقيعة، اؼبنازعات اعبمركية...، اؼبرجع السابق، ص. 3
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 يف اؼبؤرخ 00 - 00 األمر أف ودبا  ،اعبمارؾ إلدارة اعببائية الدعوى يف االختصاص إبقائو مع .1بالرباءة
 فإف التهريب أعماؿ بعض على يةاعبنا وصف أضفى قد التهريب دبكافحة اؼبتعلق 82/02/8000

 دوف واعبنح للجنايات بالنسبة العمومية للدعوى بالتبعية اعببائية الدعوى فبارسة يف اغبق ؽبا أصبح النيابة

 اؼبخالفات.
 اعببائية، الدعوى على اؼبدين الطابع يضفى الذي السابق موقفو عن تراجع اؼبشرع فأ سبق فبا يتبُت

 .2ؽبا اعبزائي ابعبالط خذاأل كبو عنو وزبلى
 على طرأ الذي التعديل بعد خصوصا صراحة اؼبوقف ىذا بتبٍت يفيد ما اعبزائري القضاء يف وليس

 عن الصادرة القرارات يف بالنقض الطعن اعبمارؾ إلدارة أجازت العليا احملكمة أف غَت ،3اعبمارؾ قانوف

 ضمٍت اعًتاؼ أنو على تفسَته ديكن ما اىذ .4صبركية جنحة ؼبتابعة وجو ال بأف ةوالقاضي االهتاـ غرفة

 .5خاص نوع من عمومية دعوى األقل على أو عمومية دعوى اعببائية الدعوى بأف
 الجبائية للدعوى الخاصة الطبيعة -3

 خصائص بُت ذبمع خاصة دعوى اعببائية الدعوى اعتبار إىل غالبيتو يف العليا احملكمة اجتهاد دييل

 الطابع تغليب إىل تارة دييل االجتهاد ىذا أف غَت العمومية، الدعوى خصائص وبعض اؼبدنية الدعوى

  اعبزائي. الطابع يغلب أخرى وتارة اؼبدين

                                                 
ال جيوز الطعن بطريق النقض يف األحكاـ الصادرة بالرباءة إال من جانب من قانوف اإلجراءات اعبزائية  520وفقا للقواعد العامة خصوصا نص اؼبادة  1

 النيابة. و ىذا يعٍت أف اؼبشرع عّدؿ من مركز إدارة اعبمارؾ ليجعلو يف مرتبة النيابة العامة أو على األقل تقًتب من ىذه اؼبرتبة. 
 .800أنظر، أحسن بوسقيعة، اؼبنازعات اعبمركية...، اؼبرجع السابق، ص. 2
، حيث قبلت فيو طعنا بالنقض قي قرار قضى بالرباءة 28082، ربت رقم 2222/ 00/ 02نشَت إىل القرار الصادر عن احملكمة العليا بتاريخ  3

لى إال إنو من اؼبمكن اعتماده كدليل ع 2222من قانوف اإلجراءات اعبزائية. ورغم اسبقية ىذا القرار على تعديل سنة  520/2رغم ـبالفتو نص اؼبادة 
 توجو القضاء اعبزائري كبو إضفاء الطبيعة العمومية على الدعوى اعببائية.

، غَت منشورين. مقتبس عن 2222/ 82/02، بتاريخ 208203، ملف رقم 28/00/2223،  بتاريخ 2أنظر، احملكمة العليا، غ.ج.ـ. ؽ 4
 .802أحسن بوسقيعة، اؼبنازعات اعبمركية...، اؼبرجع السابق، ص.

 .802بوسقيعة، اؼبنازعات اعبمركية...، اؼبرجع السابق، ص. أنظر، أحسن 5
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 العامة النيابة وألزمت قراراهتا أحد يف فبتازا مدنيا طرفا اعبمارؾ إدارة العليا احملكمة اعتربت فقد

 رجئي   أف القضائي اجمللس على ويتعُت  بل اعبمركية، اعبردية فيها تتاكد دعوى كل يف باغبضور بتكليفها

 .1باغبضور اؼبدين الطرؼ اعبمارؾ إدارة تكليف غاية إىل القضية يف الفصل
 إدارة من اؼبقدـ بالنقض طعن جبواز العليا احملكمة قضت اعببائية للدعوى اػباص للطابع وتأكيدا

 قانوف أف بالقوؿ ذلك وبررت العاـ النائب طعن غياب عند بالرباءة القاضية القرارات يف اعبمارؾ

 بالطرؼ اعبمارؾ إدارة 802 اؼبادة من الثالثة الفقرة يف األصل خببلؼ فعبل وصف قد كاف إذا اعبمارؾ

 طرؼ ىي وإمنا عاديا مدنيا طرفا ليست ألهنا األمر حقيقة يف عليها ينطبق ال الوصف اىذ فإف اؼبدين

 أماـ ومباشرهتا اؼبزدوج الطابع ذات اعببائية الدعوى بتحريك سواىا دوف اعبمارؾ قانوف خصها فبتاز

 اإلجراءات قانوف من 520/2 اؼبادة أحكاـ فإف مث ومن اعبزائية اؼبسائل يف تبت اليت القضائية اؽبيئات

 .2اعبمارؾ إدارة على تنطبق ال اعبزائية،
 اغبقوؽ ىذه مست كلما حبقوقها اؼبطالبة يف اغبق اعبمارؾ إلدارة خوؿ القانوف إف قضت:" كما

 وغَت فبتازا مدنيا طرفا اعبمارؾ( إدارة ) الطاعنة كانت وؼبا اعبمارؾ، قانوف من 802 اؼبادة حسب

 غياب يف ولو اعببائية الدعوى ربريك يف اغبق وؽبا العليا، كمةاحمل قضاء عليو استقر ما وىو عادي

 اغبقوؽ ىذه مست كلما حبقوقها اؼبطالبة يف اغبق اعبمارؾ إلدارة أف مؤداه فهذا العمومية، الدعوى

 قراره عرض قد فيكوف لذلك خبلفا اجمللس وبقضاء العمومية، الدعوى مصَت عن النظر بصرؼ وذلك

 .3للنقض"

                                                 
، غَت منشور، مقتبس عن أحسن بوسقيعة، اؼبنازعات 25020، ملف رقم 2222/ 03/ 22، بتاريخ 2أنظر، احملكمة العليا، غ.ج.ـ. ؽ 1

 .802اعبمركية، اؼبرجع السابق، ص.
، 8008، سنة 08، اجمللة القضائية، عدد خاص 2223/ 28/ 88ريخ ، بتا200525، ملف رقم 2أنظر، احملكمة العليا، غ. ج.ـ ؽ 2

 .858ص.
، مصنف االجتهاد القضائي...، اؼبرجع السابق، 8005/ 05/ 00، بتاريخ 832002، ملف رقم 2أنظر، احملكمة العليا، غ. ج. ـ. ؽ 3

 .00ص.
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 اليت اغبكم جهات أماـ دعواه اعبمارؾ إدارة تقيم بواسطتو الذي اإلجراء إف :" أخر رقرا يف جاءو 

 اعبزائية اإلجراءات قانوف من الثانية اؼبادة نص إىل تستند مدنية دعوى ليست اعبزائية اؼبسائل يف تبت

 .1اعبمارؾ" قانوف من 838و 802 اؼبادتُت أحكاـ يف سندىا ذبد جبائية دعوى ىي وإمنا
 يستل اعببائية الدعوى أف إىل دييل الغالب رأيو يف القضاء أف  لقراراتا ىذه ربليل من خلصنست

 اعبمارؾ إدارة وأف خاصة، طبيعة ذات خاص، نوع من دعوى وإمنا عمومية دعوى وال مدنية دعوى

 عادي. مدين بطرؼ تليس
 الفرع الثالث

 دور النيابة العامة وإدارة الجمارك في الدعويين
يف ربريك ومباشرة كل من  الدور الذي تلعبو كل من النيابة العامة وإدارة اعبمارؾ خصوصا،شهد 

، 2222وىل قبل تعديل قانوف اعبمارؾ سنة األ .لدعويُت العمومية واعببائية، مرحلتُت حاظبتُتا
ة باغبد من واؼبتميزة باستقبللية الدعوى اعببائية عن الدعوى العمومية، والثانية بعد التعديل واؼبتميز 

 ىذه االستقبللية.
 1998أوال: مرحلة ما قبل تعديل قانون الجمارك سنة 

ميز اؼبشرع يف ىذه اؼبرحلة بُت الدعويُت وفصلهما عن بعضهما، وجعل إدارة اعبمارؾ تستقل 
 دبباشرة الدعوى اعببائية وال جيوز للنيابة العامة فبارستها بالتبعية.

الستقبللية ىذا يف عدد من اؼبناسبات حيث جاء يف إحد وقد كرست احملكمة العليا مبدأ ا
قراراهتا:" تتولد عن اعبرائم اعبمركية دعوياف، دعوى عمومية ربركها وتباشرىا النيابة العامة استنادا إىل 

من قانوف اإلجراءات اعبزائية للمطالبة بالعقوبات اعبزائية ودعوى جبائية تباشرىا إدارة  02نص اؼبادة 
من قانوف اعبمارؾ للمطالبة بالعقوبات اؼبالية، والدعوياف  802تنادا إىل نص اؼبادة اعبمارؾ اس

القرار الصادر يف  اكتسبمستقبلف عن بعضهما البعض. فإذا ما سقطت الدعوى العمومية حبكم 

                                                 
اؼبرجع ، 8008، سنة 08، اجمللة القضائية، عدد خاص 2222/ 02/ 83، بتاريخ 820500،  ملف رقم 2أنظر، احملكمة العليا، غ. ج. ـ ؽ  1

 .858ص.السابق، 
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القاضي برباءة اؼبتهمة قوة الشيء اؼبقضي فيو، فإف الدعوى اعببائية تبقى قائمة  2222/ 28/ 23
إدارة  اذباهفصل فيها هنائيا، كما ىو الشأف يف قضية اغباؿ، نظرا لكوف القرار صدر غيابيا ما مل ي

 . 1اعبمارؾ"
 دور النيابة العامة -1

دؼ تطبيق هبيًتتب عن جرائم التهريب دعوياف إحدامها عمومية ربركها وتباشرىا النيابة العامة 
 82دعوى ضباية غبق اجملتمع طبقا لنص اؼبادة العقوبات اعبزائية، فتمارس النيابة العامة وحدىا ىذه ال

من قانوف اإلجراءات اعبزائية" تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية باسم اجملتمع وتطالب بتطبيق 
 القانوف...".

وؼبمارسة الدعوى العمومية ال بد من ربقق شرط اإلضرار باجملتمع، ويتحقق ىذا الشرط يف جرائم 
ة إىل إقليم الدولة أو إخراجها منو دوف تأدية الرسـو اعبمركية، أو أي هترب التهريب بإدخاؿ البضاع

خبلؽ، أو ألي سبب من أسباب واألآخر من اغبظر اؼبفروض على البضائع األجنبية اؼبخلة باآلداب 
اغبظر والتقييد األخرى اليت نصت عليها التشريعات اليت تتوىل إدارة اعبمارؾ تطبيقها واليت تتضمن 

 .  2 حبق اجملتمعإخبلالً 
خَتة عن ه األ، وىذا نتيجة استقبلؿ ىذهاال سبارس النيابة العامة أي دور فيواألخرى جبائية 

الدعوى العمومية، ويستمر ىذا القيد على النيابة العامة يف كل مرحل سَت الدعوى، فأي استئناؼ أو 
طعن بالنقض على الدعوى اعببائية من طرؼ النيابة العامة ال يرتب أي أثر وذلك النعداـ الصفة أو 

 اؼبصلحة.  
  

                                                 
 ، غَت منشور.2225/ 05/ 23، بتاريخ03203، ملف رقم 2أنظر، احملكمة العليا، غ. ح.ـ. ؽ 1
 .882أنظر، مفتاح لعيد، اعبرائم اعبمركية...، اؼبرجع السابق، ص. 2
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 دور إدارة الجمارك -2

من قانوف اعبمارؾ، وهتدؼ ىذه  802استنادا لنص اؼبادة تباشر إدارة اعبمارؾ الدعوى اعببائية 
 الدعوى لتطبيق العقوبات اعببائية اؼبتمثلة أساسا يف الغرامة واؼبصادرة اعبمركية.

وتباشر إدارة اعبمارؾ الدعوى اعببائية للمطالبة باعبزاءات اعببائية حىت يف حالة صدور حكم 
ع ىذه االخَتة، كما أف عدـ ب؛ فهي ال تت1وميةحائز لقوة الشيء اؼبقضي فيو يف الدعوى العم

استئناؼ النيابة العامة يف حكم قضى برباءة اؼبدعى عليو يف طعن من جنحة التهريب ال حيوؿ دوف 
 . 2استئناؼ إدارة اعبمارؾ يف اغبكم بصفتها اؼبزدوجة كطرؼ مدين وكصاحبة الدعوى اعببائية

ية زبتلف عن فبارسة الطرؼ اؼبدين العادي طبقا غَت أف فبارسة إدارة اعبمارؾ للدعوى اعببائ
من قانوف اإلجراءات اعبزائية، ذلك ألف إدارة اعبمارؾ وإف كاف ؽبا اغبق  02و 08ألحكاـ اؼبادتُت 

من قانوف اعبمارؾ، للمطالبة باغبقوؽ والرسـو  838يف أف تتأسس أماـ احملاكم اعبزائية طبقا للمادة 
الية أو اعببائية على اؼبتهم واؼبتمثلة يف الغرامات واؼبصادرات اعبمركية، اعبمركية وبتطبيق العقوبات اؼب

 .3سيسها ىذا خيتلف عن الطرؼ اؼبدين العاديأفإف ت
ويف اؼبقابل ال يكوف لئلدارة أي حق يف مباشرة الدعوى العمومية باعتباره حق ؿبتكر للنيابة 

وؿ فيها القانوف لئلدارات العمومية حق اؼبتابعة العامة سبارسو باسم اجملتمع، ويف حاؿ ارتكاب جردية خي
وذلك بناء على شكوى مسبقة من اإلدارة  القياـ باإلجراء يكوف لوكيل اعبمهورية وحده صبلحية

صاحبة الشأف. وعليو فإدارة اعبمارؾ يف إطار مهامها الرامية إىل كشف وقمع جرائم التهريب ملزمة 

                                                 
كم القاضي بالرباءة قد حاز قوة الشيء اؼبقضي فيو يف الدعوى العمومية، فإف الدعوى اعببائية " إذا كانت الدعوى العمومية قد انقضت لكوف اغب 1

رقم  مازالت قائمة حبكم استئناؼ إدارة اعبمارؾ يف اغبكم اؼبذكور وعليو يتعُت على قضاة اجمللس أف يفصلوا يف الدعوى اعببائية". أنظر، ملف
 غَت منشور.، 2223/ 03/ 82، بتاريخ 2، غ.ج.ـ. ؽ22222

 ، غَت منشور. سالف الذكر.2223/ 03/ 82، بتاريخ 22222، ملف رقم 2أنظر، احملكمة العليا، غ.ج. ـ.  ؽ 2
 .52أنظر، سعادنو العيد، اؼبرجع السابق، ص. 3
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بإببلغ وكيل اعبمهورية اؼبختص إقليميا باعبرائم اليت ترغب يف متابعة مرتكبها قضائيا، وذلك وفقا 
 .1ى العموميةللقواعد العامة اؼبتعلقة دبباشرة الدعو 

 1998ثانيا: مرحلة ما بعد تعديل قانون الجمارك سنة 
منو واليت أصبح  802بعد تعديل قانوف اعبمارؾ خصوصا التعديل الذي طرأ على نص اؼبادة 

 نصها كالتايل: " لقمع اعبرائم اعبمركية:
 ابة العامة الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات،يسبارس الن  (2

الدعوى اعببائية لتطبيق اعبزاءات اعببائية، وجيوز للنيابة العامة أف سبارس  سبارس إدارة اعبمارؾ  (8
 الدعوى اعببائية بالتبعية للدعوى العمومية.

، نبلحظ تكوف إدارة اعبمارؾ طرفا تلقائيا يف صبيع الدعاوى اليت ربرّكها النيابة العامة ولصاغبها"
ا عدد من النتائج اؼبهمة خصوصا ما تعلق ف ىذه الصياغة اعبديدة لنص اؼبادة أعبله سبخض عنهأ

منها بالدور الذي ديكن أف تتواله كل من النيابة العامة وإدارة اعبمارؾ يف ربريك ومباشرة الدعويُت 
 العمومية واعببائية لقمع جرائم التهريب.

 دور النيابة العامة -1

يف اختصاصها يف ربريك مل يغَت التعديل الذي طرأ على قانوف اعبمارؾ من دور النيابة العامة 
ومباشرة الدعوى العمومية، فاختصاص النيابة العامة يف ىذا اجملاؿ اختصاص أصيل وخاص تقرره 
القواعد العامة اؼبعروفة يف قانوف اإلجراءات اعبزائية إذ تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية باسم 

عامة مباشرة الدعوى العمومية ؼبتابعة مرتكيب اجملتمع وتطالب بتطبيق القانوف. وعليو تتوىل النيابة ال
 جرائم التهريب وفقا ؼبا خيوؽبا أيها القانوف.

غَت أف اؼبشرع يف اؼبقابل حد من االستقبلؿ التاـ بُت الدعويُت العمومية واعببائية، وأجاز يف 
بائية بالتبعية من قانوف اعبمارؾ للنيابة العامة حق فبارسة الدعوى اعب 802الفقرة الثانية من اؼبادة 

                                                 
 .882أنظر، مفتاح لعيد، اعبرائم اعبمركية...، اؼبرجع السابق، ص. 1
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للدعوى العمومية، فتحل ؿبل إدارة اعبمارؾ يف مرحلة اؼبتابعة، فيكوف ؽبا تقدًن طلباهتا خبصوص 
 .1الغرامات واؼبصادرة اعبمركية ومكنة استعماؿ طرؽ الطعن يف األحكاـ اليت تصدر بشأهنا
ربقق شرطُت غَت أف اختصاص النيابة العامة يف ربريك الدعوى اعببائية يبقى موقوؼ على 

متبلزمُت مها أف تكوف إدارة اعبمارؾ غائبة عن جلسة احملاكمة، فإذا حضرت سقط حق النيابة 
العامة. وأف تكوف اعبردية اعبمركية اؼبتابع من أجلها اؼبتهم جنحة أو جناية وىذا بعد أف أضفى األمر 

 .2تهريباؼبتعلق دبكافحة التهريب وصف اعبنح أو اعبنايات على جرائم ال 00 – 00
 دور إدارة الجمارك -2

ربريك الدعوى اعببائية اختصاص أصلي إلدارة اعبمارؾ وفق ما أكده اؼبشرع اعبمركي صراحة 
اغبق يف ربريك وفبارسة ىذه الدعوى إلدارة ؽبا ، فينعقد 22223بعد تعديل قانوف اعبمارؾ سنة 

قمع كل ى حقوؽ اػبزينة العامة و اعبمارؾ باعتبارىا تسعى من خبلؿ قيامها بأعماؽبا إىل احملافظة عل
ة، أو ذبنب اؼبنع اؼبفروض نو أف يؤدي إىل التهرب من دفع اغبقوؽ والرسـو اعبمركية اؼبفروضأما من ش

فتتأسس إدارة اعبمارؾ للمطالبة باعبزاءات اؼبالية لصاٌف اػبزينة العامة كل ما وصل إىل علمها  .قانونا
 .4أف فعبل يشكل جردية من جرائم التهريب

أما فيما خيص الدعوى العمومية اليت ىي من اختصاص النيابة العامة، فاؼبشرع اعبمركي وإف أتى 
عن الغرامات صفة التعويضات اؼبدنية باعبديد حيث نزع صفة الطرؼ اؼبدين عن إدارة اعبمارؾ و 

العامة بقدر ما على االعتقاد أف إدارة اعبمارؾ تقًتب من مركز النيابة دفع ، فبا يةواؼبصادرات اعبمركي
. إال 5تبتعد عن مركز الطرؼ اؼبدين إىل درجة أف صفة " النيابة العامة مكرر " أصبحت تصح عليها

 أنو مل يسمح ؽبا دبباشرة الدعوى العمومية اغبق الذي تتواله النيابة العانة وحدىا ضباية غبق اجملتمع.

                                                 
 .280أنظر، بلبل ظبَتة، اؼبرجع السابق، ص. 1
 .823أنظر، مفتاح لعيد، اعبرائم اعبمركية...، اؼبرجع السابق، ص. 2
 من قانوف اعبمارؾ. 802من اؼبادة  08أنظر، الفقرة  3
 .820أنظر، مفتاح لعيد، اعبرائم اعبمركية...، اؼبرجع السابق، ص. 4
 .820أنظر، أحسن بوسقيعة، اؼبنازعات اعبمركية...، ص. 5
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يعّززىا ما ظبح بو اؼبشرع ؽبا جاء إف ىذه الصفة اعبديدة اليت أضحت تتمتع هبا إدارة اعبمارؾ 
 من إمكانية يف أف تطعن يف الدعوى العمومية وسبارس حق النقض حىت ولو صدر اغبكم بالرباءة.

 المطلب الثاني
 في جرائم التهريب مباشرة المتابعة 

األصل أف النيابة العامة ىي اليت تضطلع دبباشرة اؼبتابعة اعبزائية، وإذا كاف قانوف اعبمارؾ مل     
خيرج على ىذه القاعدة فإنو تضمن أحكاما خاصة تضطلع دبقتضاىا إدارة اعبمارؾ بدور فبيز يف 

 مباشرة اؼبتابعات ويف إهنائها. 
التهريب للقواعد العامة اؼبقررة يف قانوف  زبضع مبدئيا مباشرة اؼبتابعات القضائية يف جرائم  

اإلجراءات اعبزائية، غَت أف قانوف اعبمارؾ تضمن أحكاما خاصة بالدعوى اعبمركية اليت تتولد عنها 
دعوى جبائية عبلوة على الدعوى العمومية، وذلك اعتبارا للطابع اؼبميز عبرائم التهريب واؼبستمد من 

 ق عليها.طبيعة األحكاـ اعبمركية اليت تطب
 رؽ رفع الدعوى إىل جهات اغبكمتشمل مباشرة اؼبتابعات القضائية، إخطار احملكمة وبالتايل ط  

إجراءات سَت احملكمة بضوابط االختصاص والقواعد اليت تلتـز هبا احملكمة طيلة مدة ، )الفرع األول(
 .لثالث()الفرع ا إىل أف تنقضي لسبب من األسباب القانونية، )الفرع الثاني(سَتىا 

 الفرع األول
 كيفية إخطار المحكمة  

اؼبتعلق دبكافحة التهريب، وال قانوف اعبمارؾ، األساليب والطرؽ اليت  00-00مل ينظم األمر 
م من خبلؽبا إخطار احملكمة ومباشرة اؼبتابعة القضائية يف جرائم التهريب، فبا حيتم الرجوع للقواعد تي

بالتكليف باغبضور، أو وفق إجراءات التلبس باعبنحة، أو عن طريق العامة ؼبباشرة الدعوى العمومية 
 طلب فتح ربقيق قضائي واؼبعروفة يف القانوف العاـ.
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 أوال: إجراءات التكليف بالحضور

اليت ال تدخل ربت وصف  –وىو على العمـو من أكثر الطرؽ استعماال يف معظم اعبرائم 
 وما يليها من قانوف اإلجراءات اعبزائية.  222بصفة عامة وربكمو اؼبواد   -جناية

أما يف اجملاؿ اعبمركي فنحن نعلم أف جنح التهريب ينجر عنها دعوياف واحدة عمومية واألخرى 
جبائية، فإذا حركت النيابة العامة الدعوى العمومية فبل إشكاؿ يثور ألف إدارة اعبمارؾ ربضر اعبلسة 

لنيابة حفظ اؼبلف يف شقو اعبزائي فإنو يكوف على إدارة وؽبا أف تطالب حبقوقها، أما لو قررت ا
اعبمارؾ تكليف اؼبخالف باغبضور أماـ احملكمة اليت تبث يف اؼبسائل اعبزائية للفصل يف الشق اعببائي 
للمنازعة اليت ازبذ وكيل اعبمهورية بشأهنا قرار اغبفظ، وىذا كلو على اعتبار أف إدارة اعبمارؾ من 

 .1ا بتكليف اؼبتهمُت باغبضور دوف معرفة النيابة العامةاإلدارات اؼبرخص ؽب
إف انتهاج إدارة اعبمارؾ ألسلوب التقاضي عن طريق إجراء االستدعاء اؼبباشر للحضور للجلسة 
يفرض على اعبهات اؼبكلفة بالقياـ هبذا اإلجراء استكماؿ اإلجراءات البلزمة الستدعاء اؼبتهم وأمهها 

من قانوف  550غبضور على صبيع البيانات الواردة يف نص اؼبادة ضرورة اشتماؿ التكليف با
اإلجراءات اعبزائية، خصوصا ما يتعلق بذكر االفعاؿ اليت تشكل ؿبل اؼبتابعة وتكييف اعبردية ونصوص 

 .2قانوف اعبمارؾ اؼبطبقة عليها
ك إذا كانت وعليو ديكن إحالة الدعوى مباشرة إىل احملكمة اعبنح دوف إجراء ربقيق ابتدائي وذل

الدعوى تتعلق جبنح التهريب البسيطة غَت اؼبتلبس هبا، حيث يتبُت أنو توجد دالئل كافية ضد اؼبتهم 
 على اقًتافو جنحة هتريب فيحاؿ إىل احملكمة مباشرة عن طريق التكليف باغبضور.

                                                 
 .880ات اعبمركية...، اؼبرجع السابق، ص.أنظر، أحسن بوسقيعة، اؼبنازع 1

2
 Cf. Francis Lefevre , Dossiers Pratique , Douane Réglementation Communautaire et 

nationale , 1
er

 novembre 1993 , P 637. 
 .885مقتبس عن مفتاح لعيد، اعبرائم اعبمركية...، اؼبرجع السابق، ص.
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لدعوى إف التكليف باغبضور كآلية نص عليها قانوف اإلجراءات اعبزائية التصاؿ ؿبكمة اعبنح با
العمومية ينبغي أف يشتمل على بيانات معينة من ناحية، كما البد من استيفاءه إلجراءات ؿبددة من 

 ناحية أخرى قد يًتتب على إغفاؽبا بطبلنو.
من قانوف  225/8لقد تطرؽ اؼبشرع اعبزائري للبيانات اػباصة بورقة التكليف باغبضور يف اؼبادة 

ه بو عن الواقعة ؿبل اؼبتابعة ويشار إىل نص القانوف الذي يعاقب اإلجراءات اعبزائية، بقولو:" وينو 
من نفس القانوف بشأف البيانات األخرى األساسية الواجب  220عليها"، وأحاؿ دبوجب اؼبادة 

من قانوف اإلجراءات  550وما يليها، فتشَت اؼبادة  522ذكرىا يف ورقة االستدعاء على اؼبواد 
تكليف باغبضور الواقعة اليت قامت عيها الدعوى مع اإلشارة إىل النص ... ويذكر يف ال :"اعبزائية

 القانوين الذي يعاقب عليها.
كما يذكر يف التكليف باغبضور، احملكمة اليت رفع أمامها النزاع ومكاف وزماف وتاريخ اعبلسة 

 تعُت فيو صفة اؼبتهم، واؼبسؤوؿ مدنيا أو صفة الشاىد على الشخص اؼبذكور".
األساسي للبيانات اليت جيب أف ربتوي عليها ورقة التكليف باغبضور ىو ضماف إف اؽبدؼ 

احًتاـ حقوؽ الدفاع اؼبقررة للمتهمُت وسبكينهم من ربضَت دفاعهم أماـ احملكمة خبلؿ مدة معقولة، 
 لذا يتقرر بطبلف التكليف إذا مل يتطابق مع ما نص عليو القانوف من شروط وإجراءات.

قانوف اإلجراءات اعبزائية مل ربدد بصورة دقيقة وشاملة البيانات اػباصة واؼببلحظ أف نصوص 
بورقة التكليف باغبضور، حيث ركزت على البيانات اؼبوضوعية اليت ربدد النطاؽ العيٍت للمحكمة، 
وأغفلت جانبا ىاما من البيانات الشكلية على الرغم من أمهيتها؛ األمر الذي يلـز بالرجوع بشأهنا إىل 

 .1قانوف اإلجراءات اؼبدنية واإلداريةنصوص 
  

                                                 
اعبزائية:"  تطبق أحكاـ قانوف اإلجراءات اؼبدنية يف مواد التكليف باغبضور والتبليغات ما مل توجد النصوص من من قانوف اإلجراءات  522اؼبادة  1

شكل وبيانات التكليف  22و 22اإلدارية خصوصا اؼبواد نصوص قانوف اإلجراءات اؼبدنية و  ـبالفة لذلك يف  القوانُت أو اللوائح". وتوضح لنا
 باغبضور. 
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 إجراء التلبس بالجنحةثانيا: 
لقد أشار قانوف اعبمارؾ إىل إجراء التلبس باعبنحة لكنو مل يتضمن أحكاما بشأف إحالة الدعوى 

من قانوف اعبمارؾ، توقيف اؼبتهمُت اؼبضبوطُت  852/2وفقا ؽبذا اإلجراء، فتجيز اؼبادةإىل احملكمة 
 802/8يف حالة تلبس باعبنحة بشرط أف تتم اؼبعاينة دبوجب ؿبضر حجز، ومن جهتها ذبيز اؼبادة 

من قانوف اعبمارؾ، توقيف اؼبخالف أو اؼبخالفُت يف حالة التلبس مع وجوب التحرير الفوري حملضر 
دوف ربديد للوسائل اػباصة اليت تتم هبا إحالة اؼبلف والدعوى  اغبجز مث إحضاره أماـ وكيل اعبمهورية

من  222و 222، 02للقواعد العامة اؼبنصوص عليها يف اؼبواد  على احملكمة فبا يستلـز الرجوع
 قانوف اإلجراءات اعبزائية، واليت ربكم اؼبسألة.

حياؿ على كي اؼبتهم اغببس لوباستقراء ىذه اؼبواد قبد أنو جيوز لوكيل اعبمهورية أف يأمر بإيداع 
من قانوف اإلجراءات اعبزائية، إذا  02احملكمة خبلؿ شبانية أياـ مع مراعاة االستثناء الوارد يف اؼبادة 

 .1تعلق األمر بالقصر
وبعد إحالة اؼبتهم على احملكمة فلرئيسها أف ينبهو بأف لو اغبق يف طلب مهلة مدهتا ثبلثة أياـ 

سواء بالقبوؿ  2وجيب التنويو عن ىذا التنبيو وإجابة اؼبتهم بشأنو يف اغبكم على األقل لتحضَت دفاعو،
، كما جيوز لرئيس احملكمة إذا رأى أف ملف القضية غَت كاؼ وأف الدعوى غَت مهيأة 3أو الرفض

للحكم أف يؤجلها ألقرب جلسة الستيفاء التحقيق؛ مع إمكانية اإلفراج على اؼبتهم بكفالة أو 
 .4بدوهنا

  

                                                 
 يف فقرهتا األخَتة األشخاص القصر الذين مل يكملوا الثامنة عشر واؼبشتبو يف مسامهتهم يف اعبنحة من ىذه اإلجراءات. 02تستثٍت اؼبادة  1
 طلب يف حقو إىل تلبس حالة يف أماـ ؿبكمة اعبنح احملاؿ اؼبتهم نبو قد كاف رئيس اعبلسة أف إىل اإلشارة يتضمن مل اؼبستأنف اغبكم أف تثبت " مىت 2

، 3ؽ .ـ .العليا".ج احملكمةأنظر،  قد أخلوا حبقوؽ الدفاع". يكونوا القاعدة أحكاـ ىذه مراعاة أغفلوا الذين االستئناؼ قضاة فإف دفاعو، إلعداد مهلة
 .08/2222/ 82  ، بتاريخ155925 رقم  ملف

 من قانوف اإلجراءات اعبزائية. 222/2أنظر، اؼبادة  3
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية. 222أنظر، اؼبادة   4
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 طلب فتح تحقيق قضائي ثا: ثال
جيوز لوكيل اعبمهورية طلب فتح ربقيق قضائي يف مواد اعبنح واؼبخالفات وذلك بإخطار قاضي 
التحقيق بوقائع الدعوى بواسطة طلب افتتاحي إلجراء التحقيق، ويكوف ىذا التحقيق إلزاميًا يف مواد 

 .1اعبزائيةمن قانوف اإلجراءات  00اعبنايات وىذا ما نصت عليو اؼبادة 
ن اعبنػح واعبنايات، فيجوز فإف أعماؿ التهريب أصبحت مقسمػة بيػ 00 -00ويف ظل األمر 

وكيل اعبمهورية يف جنح التهريب اعبمركي أف يطلب من قاضي التحقيق باحملكمة إجراء ربقيق ل
مياً قضائي خصوصًا مع تشبك ىذا النوع من القضايا وتعقدىا، وخبلفًا لذلك يكوف التحقيق إلزا

وواجبا يف جنايات التهريب السيما إذا تعلق األمر بتهريب األسلحة والتهريب الذي يشكل هتديداً 
 .2من ىذا األمر 20و 25 طَتا، اؼبنصوص عليهما يف اؼبادتُتخ

وديّيز قانوف اعبمارؾ بشأف مسألة االختصاص بُت إثبات أعماؿ التهريب عن طريق ؿبضر حجز 
للمحكمة الواقع يف دائرة اختصاصها مكتب اعبمارؾ األقرب ؼبكاف  أو معاينة فيكوف االختصاص

معاينة اؼبخالفة يف ىذه اغبالة، وبُت اغبالة اليت تضبط فيها اعبردية اعبمركية بالوسائل القانونية األخرى 
 .3فتطبق عندئذ قواعد اختصاص القانوف العاـ

ة اؼبعموؿ هبا يف ؾباؿ اعبردية زبضع للقواعد اإلجرائي لى ذلك فإف جرائم التهريبوعبلوة ع
 282و 50، 23اؼبنظمة، فيتوسع بذلك االختصاص احمللي لقاضي التحقيق، حيث أجازت اؼبواد 

 . 4قانوف اإلجراءات اعبزائية، سبديد ىذا االختصاص ليشمل دوائر اختصاص ؿباكم أخرى
  

                                                 
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية:" التحقيق االبتدائي وجويب يف مواد اعبنايات. 00اؼبادة  1

 أما يف مواد اعبنح فيكوف اختياريا مامل يكن شبة نصوص خاصة. كما جيوز إجراؤه يف مواد اؼبخالفات إذا طلبو وكيل اعبمهورية".
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية. 00طبقا ألحكاـ اؼبادة   2
من قانوف اإلجراءات اعبزائية" فتختص ؿبيا بالنظر يف اعبنحة ؿبكمة ؿبل اعبردية أو ؿبل إقامة أحد اؼبتهمُت أو  282ذبسد ىذه القواعد نص اؼبادة  3

 شركائهم أو ؿبل القبض عليهم ولو كاف ىذا القبض قد وقع لسبب أخر...".  
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية. 50أنظر، اؼبادة  4
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إذا مل تشكل الوقائع يصدر قاضي التحقيق أمره بالتصرؼ اؼبناسب فيأمر بانتفاء وجو الدعوى 
 .1فعبل إجراميا، أو مل توجد دالئل كافية ضد اؼبتهم أو كاف ىذا األخَت ؾبهوالً 

يف حُت لو توفرت دالئل االهتاـ جبنحة من جنح التهريب ضد اؼبتهم أمر القاضي بإحالة اؼبلف 
قـو بتكليف وأف ي 2كثردي طلباتو خبلؿ عشرة أياـ على األإىل وكيل اعبمهورية الذي عليو أف يب

 .3اؼبتهم باغبضور يف أقرب جلسة قادمة أماـ اعبهة القضائية اؼبختصة مع مراعاة مواعيد اغبضور
أما لو توفر لدى قاضي التحقيق دالئل توحي بأف الوقائع تكوف جردية وصفها القانوين جناية من 

سبهل وبغَت  اعبمهورية اإلثبات دبعرفة وكيل جنايات التهريب، أمر بإرساؿ ملف الدعوى وقائمة بأدلة
رفة االهتاـ اليت ؽبا والية الفصل يف األمر إما غزمة لعرضها على جراءات البلإىل النائب العاـ الزباذ اإل

بإحالة اؼبتهم على ؿبكمة اعبنايات أو التصرؼ يف اؼبلف بازباذ األمر اؼبناسب بالنظر إىل الوقائع 
 .4دلة اؼبعروضة على رقابتهااألو 

 يالفرع الثان

 إجراءات المحاكمة 
اإلجراءات اؼبقررة يف  نفسإىل  ـ جهات اغبكم يف قضايا التهريبزبضع إجراءات احملاكمة أما

جرائم القانوف العاـ، سواء ما تعلق منها باالختصاص وقواعده، أو القواعد اليت جيب أف ربًتمها 
جهات اغبكم، مع األخذ بعُت االعتبار ما أقره قانوف اعبمارؾ قانوف اعبمارؾ من استثناءات خاصة 

 هبذا النوع من القضايا.
  

                                                 
 .882أنظر، مفتاح لعيد، اعبرائم اعبمركية...، اؼبرجع السابق، ص. 1
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية. 208أنظر، اؼبادة  2
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية. 200أنظر، اؼبادة  3
 .882لسابق، ص.أنظر، مفتاح لعيد، اعبرائم اعبمركية...، اؼبرجع ا 4
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  ائيةأوال: تشكيل اختصاص المحاكم الجز 
عػػػرؼ االختصػػػاص القضػػػائي علػػػى أنػػػو " السػػػلطة الػػػيت سبلػػػك اغب كػػػم يف اػبصػػػومات دبقتضػػػى ي   

، وىػػذا 1الشػػرع واإللػػزاـ بػػو، أو ىػػو فصػػل اػبصػػومات بإظهػػار حكػػم الشػػارع فيهػػا علػػى سػػبيل اإللػػزاـ"
 التعريف نظر إىل احملل من ناحية جواز النظر واإللزاـ بو.

ىػػو أف تقتصػػر واليػػة القاضػػي علػػى عمػػل ؿبػػدد يف نطػػاؽ فالػػذي يظهػػر أف االختصػػاص القضػػائي 
 ؿباكم ؿبددة وفق ما تقرره القواعد اإلجرائية اعبزائية.

الصبلحية اليت دينحها القانوف حملكمة من احملاكم للفصل يف قضػايا  االختصاص ىو تلك كما أف
القػػانوف، وال يقتصػػر ىػػذا ، فهػػو سػػلطة ـبولػػة للقضػػاء للنظػػر يف الػػدعاوى علػػى النحػػو احملػػدد يف 2ؿبػػددة

 التحديد على قضاة اغبكم بل يشمل أيضا سلطات االهتاـ والتحقيق.
ويقتضي االختصاص توزيع الدعاوى على احملاكم اؼبختلفة وفق التنظيم القانوين الذي يصنف 
الدعاوى وحيدد اختصاصات احملاكم وصبلحياهتا بصورة واضحة، واػبروج على قواعد االختصاص 

 . 3و بطبلف اإلجراء اؼبتخذيًتتب علي
فقواعد االختصاص اعبزائي تتصل بالنظاـ العاـ ألهنا وضعت من أجل حسن سَت العدالة 
اعبزائية، لذا ال يسمح ألطراؼ الدعوى االتفاؽ على ـبالفة ىذه القواعد صراحة أو ضمنيا، بل ؽبم 

الدعوى ولو ألوؿ مرة أماـ اغبق يف إثارة الدفع بعدـ اختصاص احملكمة يف أي مرحلة كانت عليها 
. وللمحكمة أف تثَته من تلقاء نفسها وعليها أف تتحرى عن اختصاصها قبل التطرؽ 4ؿبكمة النقض

 .5إىل موضوع الدعوى، وأف ربصر مهمتها فيو بغض النظر عن العناصر األخرى اؼبتعلقة هبا

                                                 

 .20ىػ ، ص.2522أنظر، عبد اهلل بن عبد العزيز الدرعاف، القواعد اإلجرائية يف اؼبرافعات الشرعية، الطبعة األويل، مكتبة التوبة، الرياض، 1 
 .25، ص.2222ر، سنة أنظر، ؿبمد صبحي قبم، شرح قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائري، الطبعة الثانية، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، اعبزائ 2
 . 220أنظر، ؿبمد حزيط، اؼبرجع السابق، ص. 3
مة "... إف مسألة عدـ االختصاص بنوعيو احمللي والنوعي تعد من النظاـ العاـ اؼبستوجب إثارتو تلقائيا بل ديكن طرحو ألوؿ مرة أماـ احملك 4

، مصنف االجتهاد القضائي...، اؼبرجع السابق، 8002/ 02/ 08، مؤرخ يف 820235، قرار رقم 2العليا".أنظر، احملكمة العليا، غ. ج. ـ. ؽ 
 .20ص.

 .202أنظر، علي ؿبمد جعفر، اؼبرجع السابق، ص. 5
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ضوعها واليت تدخل يف بنوع اعبردية ومو  إىل قواعد تتعلقالبحث عن أوجو االختصاص يستند إف 
سلطة ؿبكمة من احملاكم ويسمى باالختصاص النوعي، وقواعد تتعلق دبكاف وقوع اعبردية وؿبلها 

يف اجملاؿ تضمن قانوف اعبمارؾ أحكاما خاصة بقواعد االختصاص وقد ويسمى باالختصاص احمللي. 
 .اعبمركي
 االختصاص النوعي  -1

اؼبشرع لقد ميز اؼبرتكبة واليت رفعت الدعوى بشأهنا، و يتحدد االختصاص النوعي جبسامة اعبردية 
يف ىذا اإلطار بُت اعبنايات واعبنح واؼبخالفات، فإذا كانت اعبردية من نوع اعبنحة أو اؼبخالفة 

، أما إذا كانت من نوع جناية اختصت هبا ؿبكمة اعبنايات 1اختصت هبا ؿباكم اعبنح واؼبخالفات
 .2اؼبنعقدة دبقر اجمللس

فإذا رأت احملكمة أف   3قيد احملكمة اؼبرفوع أمامها الدعوى بالوصف الذي رفعت بووال تت
الدعوى اؼبرفوعة أمامها بوصف جنحة وىي يف األصل جناية فإهنا تقضي بعدـ اختصاصها، كما 

من قاضي التحقيق أو دبوجب  إذا وردت إليها دبوجب قرارتقضي بإحالة الدعوى إىل النيابة العامة 
النيابة العامة. على أف ؿبكمة اعبنايات وإف كاف يقتصر اختصاصها على اعبرائم اليت تعد ادعاء من 

ة بل جنحة؛ فتعدؿ قرار من قبل اعبنايات، فإهنا إذا اعتربت الفعل اؼبسند إىل اؼبتهم ال يؤلف جناي
 .4تبقي يدىا على الدعوى واغبكم هبااالهتاـ و 

اؼبسائل اعبزائية، ىي اؼبختصة دوف سواىا بالفصل يف  واألصل أف اؽبيئات القضائية اليت تبت يف 
من قانوف اعبمارؾ على:" تنظر اؽبيئة القضائية اليت تبت  838/2اعبرائم اعبمركية، فقد نصت اؼبادة 

يف القضايا اعبزائية يف اؼبخالفات اعبمركية، وكل اؼبسائل اعبمركية اؼبثارة عن طريق استثنائي"، وتضيف 

                                                 
 .220أنظر، ؿبمد حزيط، اؼبرجع السابق، ص. 1
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية. 808أنظر، اؼبادة  2
 .25أنظر، ؿبمد صبحي قبم، اؼبرجع السابق، ص. 3
 .232أنظر، علي ؿبمد جعفر، اؼبرجع السابق، ص. 4
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نفس اؼبادة:" وتنظر أيضا يف اؼبخالفات اعبمركية اؼبقرونة أو التابعة أو اؼبرتبطة جبنحة  الفقرة الثانية من
 .1من اختصاص القانوف العاـ"

فيتوىل قسم اعبنح باحملكمة االختصاص والفصل يف جرائم التهريب اؼبوصوفة جنحا ويكوف لو 
 مباشرة الدعويُت. النظر يف القضايا اؼبرفوعة إليو بنفس الطرؽ اليت بيناىا سابقا يف

كما تطبق على أعماؿ التهريب اؼبوصوفة بوصف جناية القواعد اػباصة باالختصاص اؼبنصوص 
اؼبختصة  852عليها يف قانوف اإلجراءات اعبزائية، إذ زبتص ؿبكمة اعبنايات حسب نص اؼبادة 

 .2غرفة االهتاـبالفصل يف األفعاؿ اؼبوصوفة جنايات؛ كجنايات التهريب احملالة إليها بقرار من 
على أنو إذا كاف مرتكب اعبردية اعبمركية حدثا مل يبلغ سن الثامنة عشر فيحاؿ إىل قسم 
األحداث باحملكمة إذا كاف الفعل يشكل جنحة، أو حياؿ على قسم األحداث باجمللس إذا كاف فعل 

 .3ة من اجملتمعالتهريب ربت وصف جناية باعتباره اؼبختص بنظر اعبنايات اليت ترتكبها ىذه الشرحي
من قانوف اعبمارؾ، واؼبتعلق دبصادرة األشياء احملجوزة  822يبقى االستثناء الوارد يف نص اؼبادة 

على ؾبهولُت، أو على أفراد مل يكونوا ؿبل متابعة قضائية، فئلدارة اعبمارؾ أف تطلب من احملكمة 
 .4العينية لتلك البضائعاؼبصادرة  اؼبختصة اليت تبت يف اؼبسائل اؼبدنية دبجرد عريضة

 االختصاص المحلي -2

تقـو فكرة االختصاص اؼبكاين أو احمللي على توزيع إقليم الدولة على ؿباكم متعددة من نفس 
 النوع والدرجة، وذلك كنتيجة طبيعية التساع رقعة الدولة واستحالة أف زبتص بو ؿبكمة واحدة.

  

                                                 
1
من قانوف اعبمارؾ يقصد هبا اعبرائم اعبمركية، وليس اؼبخالفات دبفهـو  838اؼبخالفات اعبمركية " الواردة يف اؼبادة  ذبدر اإلشارة إىل أف عبارة "  

 . 885القانوف العاـ".  أحسن بوسقيعة، اؼبنازعات اعبمركية...، اؼبرجع السابق .ص.
هم تكوف جردية ؽبا وصف اعبناية قانونا فإهنا تقضي بإحالة اؼبتهم إىل ؿبكمة " إذا رأت غرفة االهتاـ أف وقائع الدعوى اؼبنسوبة إىل اؼبت223اؼبادة   2

 اعبنايات وؽبا أيضا أف ترفع إىل تلك احملكمة قضايا اعبرائم اؼبرتبطة بتلك اعبناية".
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية. 502أنظر، اؼبادة  3
 .880 -885سابق، ص.أنظر، أحسن بوسقيعة، اؼبنازعات اعبمركية...، اؼبرجع ال  4
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امة باؼبكاف الذي وقعت فيو اعبردية، أو ويتحدد نطاؽ االختصاص اؼبكاين طبقا للقواعد الع
، وليس ىنالك من مفاضلة بُت ىذه 1باؼبكاف الذي يقيم بو اؼبتهم، أو باؼبكاف الذي يقبض عليو فيو

األماكن، فأية ؿبكمة ترفع إليها الدعوى تكوف ـبتصة هبا، دبعٌت آخر يؤوؿ االختصاص إىل احملكمة 
 اليت رفعت فيها الدعوى أوال.

ة عبرائم التهريب قبد أف قانوف اعبمارؾ نص على أحكاـ خاصة ربكم االختصاص لكن بالنسب
احمللي للمحكمة اليت تنظر يف القضايا اعبمركية حسب نوع احملضر الذي يثبت اؼبخالفة اعبمركية، 

 وليس على أساس عناصر التحديد السابقة مبُت ذلك حسب اغباالت التالية:
 محضر حجزحالة إثبات جريمة التهريب بموجب  - أ

إىل احملكمة الواقعة يف دائرة يف حالة إثبات جردية التهريب دبوجب ؿبضر حجز يؤوؿ االختصاص 
، ىذا ما جاء بو قرار احملكمة العليا 2اختصاصها مكتب اعبمارؾ األقرب إىل مكاف معاينة اؼبخالفة

 282250م ربت رق 2223مارس  23الصادر عن غرفة اعبنح واؼبخالفات القسم الثالث بتاريخ 
تنص فعبل على أف زبتص بالنظر يف اؼبخالفات اعبمركية اليت يتم  835/2أنو:" إذا كانت اؼبادة 

إثباهتا دبحضر حجز احملكمة الواقعة يف دائرة اختصاص مكتب اعبمارؾ األقرب إىل مكاف معاينة 
حجز، وكاف مكاف اؼبخالفة، وكانت اؼبخالفة اعبمركية قد مت إثباهتا يف قضية اغباؿ بواسطة ؿبضر 

معاينة اؼبخالفة ىو مدينة ذراع بن خدة وكاف مكتب اعبمارؾ األقرب إىل مكاف معاينة اؼبخالفة يقع 
دبدينة تيزي وزو، وكانت احملكمة اؼبختصة بالنظر يف اؼبخالفة يف القضية الراىنة طبقا ألحكاـ اؼبادة 

يل فإف ما نصت عليو اؼبادة اؼبذكورة أعبله ىي ؿبكمة تيزي وزوو ليس ؿبكمة برج منا 835
من قانوف اعبمارؾ يعد امتيازا إلدارة اعبمارؾ حيق ؽبا التنازؿ عنو واالنضواء ربت النظاـ  835/2

 .3"العاـ لبلختصاص احمللي
  

                                                 
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية. 282أنظر، اؼبادة  1

2
 من قانوف اعبمارؾ. 835أنظر، اؼبادة   

3
 .20، ص.8002، الديواف الوطٍت لؤلشغاؿ الًتبوية، اعبزائر، سنة 8القضائي، الطبعة  باالجتهادأنظر، أحسن بوسقيعة، التشريع اعبمركي مدعم   
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  حالة إثبات جريمة التهريب بموجب محضر معاينة - ب
اغبالة للمحكمة يؤوؿ االختصاص يف ىذه يف حالة إثبات جردية التهريب دبوجب ؿبضر معاينة 

 الواقعة يف دائرة اختصاصها مكتب اعبمارؾ األقرب إىل مكاف اؼبعاينة.
 َمحضري الحجز والمعاينة حالة إثبات جريمة التهريب بطرق أخرى غير -ج 

القانوف العاـ، وعليو يتعُت الرجوع إىل اؼبنصوص عليها يف يف ىذه اغبالة تطبق قواعد االختصاص 
من قانوف اإلجراءات اعبزائية، اؼبتعلقة باعبنح  282اإلجراءات اعبزائية ال سيما اؼبادة قواعد قانوف 

واؼبخالفات، حيث تكوف احملكمة اؼبختصة ؿبليا بالنظر يف اعبنح ىي ؿبكمة ؿبل اعبردية، أو ؿبل 
ذه إقامة أحد اؼبتهمُت أو شركائهم أو ؿبل القبض عليهم ولو كاف ىذا القبض قد وقع لسبب آخر، ى

 .1األحكاـ تطبق كذلك على اؼبخالفات
وإذا كاف مرتكب اعبردية قاصرا وكاف الفعل جنحة، يكوف قسم األحداث اؼبختص إقليميا ىو 
احملكمة اليت ارتكبت اعبردية بدائرهتا، أو اليت هبا ؿبل إقامة اغبدث أو والديو أو وصيو أو اؼبكاف الذي 

 .2و اغبدث، سواء بصفة مؤقتة أو هنائيةعثر فيو على اغبدث أو اؼبكاف الذي أودع ب
ذبدر اإلشارة اىل أف القسم اػباص باألحداث من قانوف اإلجراءات اعبزائية مل يتضمن أية إشارة 

 االختصاصخاصة باالختصاص احمللي للنظر يف اؼبخالفات اؼبرتكبة من قبل القصر، ومن مث يكوف 
اؼبرتكبة من طرؼ البالغُت باعتبار أف قسم  احمللي للنظر فيها مطابقا ؼبا ىو مقرر للمخالفات

 اؼبخالفات اؼبرتكبة من طرؼ األحداث. اؼبخالفات للبالغُت ىو اؼبختص نوعيا للبث يف
اؼبتعلق دبكافحة  00 -00إف ىذه األحكاـ كانت تطبق على جرائم التهريب قبل صدور األمر 

منو على تطبيق نفس القواعد  25اؼبادة  تنصحيث تغَت اغباؿ  خَتالتهريب، لكن بصدور ىذا األ
 اإلجرائية اؼبعموؿ هبا يف ؾباؿ اعبردية اؼبنظمة على أعماؿ التهريب.

                                                 
1
 . 00، ص.8005-8002، دور إدارة اعبمارؾ يف متابعة اعبرائم اعبمركية، مذكرة زبرج اؼبدرسة العليا للقضاء، سنة أنظر، بودودة ليندة  

2
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية. 502/2أنظر، اؼبادة   



 احملاكمة وطرق الطعن  ات إجراء :الفصل األول                                                   الباب األول  
 

822 
 

فيكوف من اعبائز سبديد االختصاص احمللي للمحكمة اؼبختصة بالنظر يف اعبرائم اؼبنظمة اؼبوصوفة 
اؼبوصوفة  جنحا، إىل دائرة اختصاص ؿباكم أخرى، وىو اغبكم الذي ينطبق على أعماؿ التهريب

من قانوف اإلجراءات اعبزائية إذ" جيوز سبديد االختصاص  282حسب ما ىو مقرر يف اؼبادة  1جنحة
احمللي للحكمة إىل دائرة اختصاص ؿباكم أخرى عن طريق التنظيم، يف جرائم اؼبخدرات واعبردية 

ت وجرائم تبيض األمواؿ اؼبنظمة عرب اغبدود الوطنية واعبرائم اؼباسة بأنظمة اؼبعاعبة اآللية للمعطيا
 واإلرىاب واعبرائم اؼبتعلقة بالتشريع اػباص بالصرؼ".

أما إذا كاف فعل التهريب يوصف بوصف جناية فإف اختصاص احملكمة احمللي ديتد إىل دائرة   
. على أف خيتص قسم األحداث الذي يوجد دبقر اجمللس 2اختصاص اجمللس القضائي بالنسبة للبالغُت

جنايات التهريب اليت يرتكبها األحداث، ويكوف قسم األحداث اؼبختص إقليما ىو القضائي بنظر 
احملكمة اليت ارتكبت اعبردية بدائرهتا أو اليت هبا ؿبل إقامة اغبدث أو والديو أو وصيو أو ؿبكمة اؼبكاف 

 . 3الذي عثر فيو على اغبدث أو اؼبكاف الذي أودع بو اغبدث سواء بصفة مؤقتة أو هنائية
 ا: قواعد المحاكمةثاني

إىل أف جرائم التهريب سبثل اعبانب األىم يف اؼبواد اعبمركية اليت تتوؽبا نفس جيب اإلشارة  
قانوف اعبمارؾ مل يأت بقواعد خاصة واؼببلحظ أف  .اعبهات القضائية الفاصلة يف اؼبواد اعبزائية

 القواعد العامة اليت نص عليها حملاكمة اؼبتهمُت جبرائم التهريب، وبالتايل سوؼ زبضع احملاكمة إىل
 فيما خيص علنية وضبط اعبلسة، وكذا مرافعات وحضور اؼبتهم. ،4قانوف اإلجراءات اعبزائية

  

                                                 
1
 الفقرة األخَتة من قانوف اإلجراءات اعبزائية. 282أنظر، اؼبادة   
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية. 808أنظر، اؼبادة   2
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية. 502/2أنظر، اؼبادة  3
4

من قانوف اإلجراءات اعبزائية، واليت ربيل بدورىا على  258القسم الرابع واػبامس من الفصل األوؿ اؼبتعلق باغبكم يف اعبنح ابتداء من اؼبادة  أنظر، 
 .من نفس القانوف 820/2و 820اؼبادتُت 
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 وشفوية المرافعاتالجلسة علنية  -1
من الضمانات الرئيسية اليت قررهتا التشريعات على اختبلؼ أنواعها مبدأ عبلنية اعبلسات ربقيقا 

اغبق يف مراقبة ما يدور يف جلسات احملاكم لبلطمئناف على سبلمة اعبهاز للعدالة وإعطاء الشعب 
القضائي الذي حيرس العدالة، باإلضافة إىل أف العبلنية ربمي جهاز القضاء من الشكوؾ والشائعات 

 اليت قد تنتشر بُت الناس.
ة مستقلة كما أف لكل إنساف اغبق يف مساواة تامة بأف تسمع دعواه بصورة علنية من قبل ؿبكم

وحيادية، تبث يف حقوقو وواجباتو أو يف موضوع أي هتمة توجو إليو، حسب ما نص عليو ميثاؽ 
 .  1األمم اؼبتحدة

وقد حرص اؼبشرع اعبزائري على تضمُت ىذه القاعدة اؼبهمة ضمن نصوصو اعبزائية، فاؼبادة 
ن يف عبلنيتها خطر على من قانوف اإلجراءات اعبزائية تقرر أف:" اؼبرافعات علنية مامل يك 820

النظاـ العاـ أو اآلداب، ويف ىذه اغبالة تصدر احملكمة حكمها القاضي بعقد اعبلسة سرية يف جلسة 
علنية غَت أف للرئيس أف حيظر على القصر دخوؿ اعبلسة وإذا تقررت سرية اعبلسة تعُت صدور 

 اغبكم يف اؼبوضوع يف جلسة علنية.
 ب مواصلتها إىل أف تنتهي القضية حبكم احملكمة".وال ذبوز مقاطعة اؼبرافعات وجي

كما أف األحكاـ اليت ينطق هبا يف اعبلسة جيب أف تبٌت على أدلة يتم مناقشتها حضوريا يف 
من قانوف  828، حيث نصت الفقرة الثانية من اؼبادة 2اؼبرافعة ومت التحقيق فيها بصفة شفوية

ال يسوغ للقاضي أف يبٍت قراره إال على األدلة اؼبقدمة لو "  أماـ جهات اغبكماإلجراءات اعبزائية أنو و 
 يف معرض اؼبرافعات واليت حصلت اؼبناقشة فيها حضوريا أمامو".

                                                 
 .2200السياسية لسنة الدويل اػباص باغبقوؽ اؼبدنية و  من العهد 25من ميثاؽ االمم اؼبتحدة، واؼبادة  20أنظر، اؼبادة  1
 .882أنظر، أحسن بوسقيعة، اؼبنازعات اعبمركية...، اؼبرجع السابق، ص. 2
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منو  832ومبدأ اؼبناقشة اغبضورية أو شفوية اؼبرافعة مل حيد قانوف اعبمارؾ عنو؛ إذ أجازت اؼبادة 
واء كانت الدعوى أماـ ؿبكمة الدرجة أف "... يكوف التحقيق شفويا ويدوف يف مذكرة عادية". س

 األوىل أو حىت يف مرحلة االستئناؼ.
 حضور الخصوم -2

إف التحقيق النهائي الذي ذبريو احملكمة يف الدعوى جيب أف يتم حبضور اػبصـو أو وكبلئهم، لذا 
على احملكمة أف تبلغهم باغبضور قبل اعبلسة بوقت كاؼ ليتسٌت ؽبم اغبضور وعدـ التغيب، وأوجب 

ؼبشرع أف تبلغ األوراؽ القضائية دبعرفة ؿبضر أو أحد أفراد الشرطة أو الدرؾ ووفقا لئلجراءات اػباصة ا
 .1بذلك

ف حضور اػبصـو ووكبلئهم جلسات احملاكمة يعٍت منحهم الفرصة ؼبواجهة بعضهم كما أ
رأيو بصراحة  البعض، ومناقشة األدلة اؼبقدمة من كل واحد منهم وتفنيد مزاعمو وإتاحة الفرصة ليقوؿ

وتقدًن األدلة اليت تكوف يف صاغبو والدفاع عن نفسو، فالقاضي ال يعتمد إال على األدلة اليت طرحت 
 . 2يف اعبلسة وأتيحت للخصـو مناقشتها

بناء على ما سبق ديكن التساؤؿ عن الدور الذي يلعبو كل طرؼ يف اغبضور والغياب وأثر ذلك 
يف الدعويُت العمومية واعببائية ىي كل من  أف أطراؼ اػبصومةعلى سَت إجراءات احملاكمة، علما 

 النيابة، اؼبتهم، إدارة اعبمارؾ.
 لنيابة العامةحضور ابالنسبة ل - أ

 النيابة العامة من قانوف اإلجراءات اعبزائية، بوجوب حضور 250/2أقر القانوف ال سيما اؼبادة 
للمجتمع، فهي أصبل اليت تقـو يلها لقانوف لتمثًتض حضورىا بقوة افييف جلسات احملاكمة، و 

 .3باؼبتابعة فبثلة للحق العاـ، كما تنطق األحكاـ يف حضورىا
  

                                                 
 ة.واإلداري من قانوف اإلجراءات اؼبدنية 500ة أنظر، اؼباد 1
 .220أنظر، ؿبمد قبيب حسٍت، اؼبرجع السابق، ص. 2

3
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية. 82أنظر، اؼبادة   
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  بالنسبة لحضور المتهم - ب
، 1يتم استدعاء وإخطار اؼبتهم إذا أمكن عن طريق اإلجراءات اؼبقررة يف قانوف اإلجراءات اعبزائية

 يتحقق من حضوره أو غيابو.تتحقق احملكمة أثناء اعبلسة من ىوية اؼبتهم كما ف
على اؼبتهم اؼببلغ بالتكليف باغبضور شخصيا أف حيضر جلسة احملاكمة، إال يف حالة تقدديو لعذر 
تعتربه احملكمة مقبوال، وإال اعتربت ؿباكمة اؼبتهم اؼببلغ بالتكليف باغبضور شخصيا واؼبتخلف عن 

مل يكن التكليف باغبضور قد سلم ، أما إذا 2اغبضور بغَت إبداء عذر مقبوؿ ؿباكمة حضورية
 .3لشخص اؼبتهم يصدر اغبكم يف حالة زبلفو عن اغبضور غيابيا

 إدارة الجماركلحضور بالنسبة  - ج
صاحبة الدعوى اعببائية، فإف  ةصفإدارة اعبمارؾ عطي نظرا لعدـ وجود نص قانوين واضح ي

غياب الطرؼ قواعد حضور و تطبق عليها اإلشكاؿ يثور حوؿ موقع اإلدارة بُت كوهنا طرفا مدنيا 
 اؼبدين؟، أو اعتبارىا طرفا ذو طابع خاص؟. 

أف إدارة اعبمارؾ تعد مؤسسة إدارية وبالتايل فإف االختصاص يؤوؿ إىل القضاء  اعتبارننطلق من 
من قانوف اعبمارؾ  838اإلداري للمطالبة التعويض، لكن اؼبشرع اعبمركي حسم اؼبسألة بنص اؼبادة 

القضائية اعبزائية ىي اؼبختصة بالنظر يف اؼبخالفات اعبمركية وكل اؼبسائل حيث جعل اعبهات 
القواعد اإلجرائية اليت ربكم إدارة اعبمارؾ تطرؽ إىل اعبمركية اؼبثارة عن طريق استثنائي، وؽبذا سوؼ ن

 سواء قبل أو بعد تعديل قانوف اعبمارؾ .

                                                 
من قانوف اإلجراءات اعبزائية :" يسلم التكليف باغبضور بناء على طلب النيابة العامة ومن كل إدارة مرخص ؽبا قانونا بذلك. كما جيب  550اؼبادة  1

 على اؼبكلف بالتبليغ أو حييل الطلبات اؼبقدمة إليو دوف تأخَت.
 إلشارة إىل النص القانوين الذي يعاقب عليها.ويذكر يف التكليف باغبضور، الواقعة اليت قامت عليها الدعوى مع ا

صفة الشاىد  كما يذكر يف التكليف باغبضور، احملكمة اليت رفع أمامها النزاع ومكاف وزماف وتاريخ اعبلسة وتعُت فيو صفة اؼبتهم، واؼبسؤوؿ مدنيا أو
 على الشخص اؼبذكور".

 من قانوف اإلجراءات اعبزائية. 250أنظر، اؼبادة  2
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية. 250اؼبادة أنظر،  3
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صرحية يف فقرهتا الثالثة باعتبار إدارة اعبمارؾ  ومن 802كانت اؼبادة قانوف اعبمارؾ  فقبل تعديل 
ولقد أكدت ذلك عدة قرارات  .طرفا مدنيا، وأف التعويضات اليت تتلقاىا تعترب تعويضات مدنية

صادرة عن احملكمة العليا، ولكن ترددت أحيانا باعتبارىا كذلك أف الغرامة اعبمركية وإف كانت تشبو 
الفقرة األخَتة من قانوف  802هنا تعترب تعويضا مدنيا طبقا للمادة إىل حد ما الغرامة اعبزائية إال أ

 .22321اعبمارؾ 
ما غبق الدولة من أضرار من جراء اعبرائم اعبمركية أىم ضماف الستيفاء عويضات اؼبالية تعترب التع

 بالتايلىذه التعويضات يأمر القضاء أيضا بتسديدىا وتعرؼ قضاياىا بالدعوى اؼبدنية.  .حقوقها
الدعوى اؼبدنية تتمثل يف اؼبطالبة بالتعويضات اؼبالية عن األضرار اؼبسجلة الناذبة عن ـبالفة تتمثل 

فإف إدارة اعبمارؾ تستطيع عن طريق الدعوى اؼبدنية أف تطالب بالتعويضات  ىكذاالقوانُت واألنظمة 
تكاب جرائم حيظرىا اؼبالية اليت غبقت أو كادت أف تلحق بالدولة من جراء ارتكاب أو ؿباولة ار 

القانوف، معٌت ىذا أف التعويضات اؼبالية إلدارة اعبمارؾ من جراء ما يلحقها من أضرار تدخل يف 
 .2إطار الدعوى اؼبدنية

إف ىذه األحكاـ ذبعل من إدارة اعبمارؾ طرفا مدنيا تسري عليها األحكاـ القانونية اؼبتعلقة هبذا  
عليو قانونا أف اؼبدعي اؼبدين يعد تاركا الدعائو عند زبلفو عن اؼبركز القانوين، غَت أنو من اؼبتفق 

اغبضور ومل حيضر عنو من ديثلو يف اعبلسة رغم تكليفو باغبضور تكليفا قانونا، وإف ترؾ اؼبدعى اؼبدين 
ال حيوؿ دوف مباشرة الدعوى اؼبدنية أماـ اعبهة القضائية اؼبختصة، لكن ما نصت عليو اؼبادة  ادعاءه
انوف اعبمارؾ، جيعل اؽبيئات القضائية اليت تبت يف اؼبسائل اعبمركية اعبهات الوحيدة من ق 838

اعبزائري كما أقر القضاء   .اؼبختصة يف القضايا اعبزائية وكل اؼبسائل اعبمركية اؼبثارة عن طريق استثنائي
فعها أماـ القضاء أنو إذا كاف حيق للطرؼ اؼبدين العادي أف يتخلى عن دعواه أماـ القضاء اعبزائي لَت 

                                                 
1
 ...،القضائي االجتهادجيبليل بغدادي،  ،عن الغرفة اعبنائية األوىل، 02/02/2222، الصادر بتاريخ 22025احملكمة العليا، ملف رقم أنظر ،   

 . 882ص.اؼبرجع السابق، 
2
 . 22 -23اؼبرجع السابق، ص. ،أنظر ، أضبد خليفي  
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اؼبدين، فاألمر خببلؼ ذلك بالنسبة إلدارة اعبمارؾ اليت ال تستطيع فبارسة دعواىا إال أماـ القضاء 
 .       1من قانوف اعبمارؾ 838اعبزائي طبقا ؼبقتضيات اؼبادة 

من ذات  802، والذي دبوجبو مت تعديل اؼبادة 2222أما بعد تعديل قانوف اعبمارؾ سنة    
ف، الذي جعل من إدارة اعبمارؾ طرفا تلقائيا يف صبيع الدعاوى اليت ربركها النيابة العامة القانو 

 أصبحتلصاغبها وأضاؼ للنيابة العامة اختصاص فبارسة الدعوى اعببائية بالتبعية للدعوى العمومية، 
فيو عن مركز  إدارة اعبمارؾ يف مركز قانوين امتيازي خاص تقًتب فيو من مركز النيابة العامة وتبتعد

 .2أصبحت تصح عليها "النيابة العامة مكرر"الطرؼ اؼبدين إىل درجة أف صفة 
إف ىذا اؼبركز االمتيازي إلدارة اعبمارؾ واؼبقرر ؽبا دبوجب تعديل قانوف اعبمارؾ، جيعلنا نقر 

ب بصحة انعقاد جلسات احملاكمة ؼبتابعة جرائم التهريب سواء كانت جنحا أـ جنايات، ولو يف غيا
إدارة اعبمارؾ ؼبا جّوزه اؼبشرع للنيابة العامة من حق فبارسة الدعوى اعببائية بالتبعية للدعوى العمومية 
فتبت احملكمة يف الدعوى اعببائية بالتبعية للدعوى العمومية بناء على الطلبات اؼبقدمة من النيابة 

 العامة.
القضاء من طرؼ أعواهنا طبقا ؼبا وإدارة اعبمارؾ بصفتها شخصا معنويا، يكوف سبثيلها أماـ 

من قانوف اعبمارؾ:" سبثل إدارة اعبمارؾ أماـ القضاء يف الدعاوى اليت  820/2نصت عليو اؼبادة 
تكوف طرفا فيها، من قبل أعواهنا، وخاصة من قبل قابضي اعبمارؾ دوف أف يكوف ىؤالء األعواف 

 ملزمُت بتقدًن تفويض خاص لذلك".
أف إدارة اعبمارؾ سبثل من طرؼ قابض اعبمارؾ على أف ىذا ال دينع فالظاىر من نص اؼبادة 

 سبثيلها من طرؼ غَته من األعواف عند اغباجة.

                                                 
سبلك طريقا آخر ؼبمارسة الدعوى اعببائية لتطبيق اعبزاءات اعببائية غَت الطريق اعبزائي، يتعُت على جهات اغبكم اليت  " ما دامت إدارة اعبمارؾ ال 1

لس الذي قضى يف تبث يف اؼبسائل اعبزائية أف تفصل يف طلباهتا إما بقبوؽبا أو برفضها بصرؼ النظر عما آلت إليو الدعوى العمومية ومن مث فإف اجمل
من قانوف اعبمارؾ". أنظر، أحسن  838قضية اغباؿ بعدـ االختصاص بالفصل يف طلبات إدارة اعبمارؾ يكوف قد خالف القانوف السيما اؼبادة 

 . 225بوسقيعة، التشريع اعبمركي...، اؼبرجع السابق، ص.
 .820أنظر، أحسن بوسقيعة، اؼبنازعات اعبمركية...، اؼبرجع السابق، ص. 2
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وىم عبلوة  02/03/2220وقد مت ربديد صفة ىؤالء األعواف بقرار من وزير اؼبالية بتاريخ  
واؼبديرين اعبهويُت  على قابض اعبمارؾ، اؼبدير العاـ للجمارؾ وعدد من اؼبديرين ونواب اؼبديرين

. وىم مؤىلوف أيضا الستعماؿ طرؽ الطعن يف األحكاـ والقرارات 1ورؤساء اؼبصاٌف واألقساـ والضابط
 القضائية، دوف أف يكونوا ملزمُت بتقدًن وكالة خاصة لذلك.

زائية وتتقدـ النيابة بإبداء طلباهتا اؼبكتوبة، وإف اقتضى األمر حىت إذا اقتصرت النيابة باؼبتابعة اعب
صدر اغبكم إال يف الدعوى العمومية، ومل تكن إدارة اعبمارؾ مل يحوؿ جنحة من القانوف العاـ و 

من قانوف اعبمارؾ مىت ثبت قياـ ـبالفة صبركية  838و 802طرفا، فيجوز ؽبا طبقا ألحكاـ اؼبادتُت 
ئع، وذلك أف تباشر الدعوى اعببائية أماـ نفس اعبهة وضد نفس الشخص، ومن أجل نفس الوقا

للمطالبة بتطبيق اعبزاءات اعببائية الناذبة عن اؼبخالفة اعبمركية، وعلى قضاة اجمللس أف يبينوا يف 
 .2طلباهتا بصرؼ النظر عن سبق الفصل يف الوقائع اعبنحية

 حق الدفاع -3
يعترب حق الدفاع من اغبقوؽ اليت ربظى باىتماـ فائق نظرا ػبطورة القضايا اؼبتعلقة بو والنتائج 

. ويقصد 3اؼبًتتبة عنو، وباعتباره الركيزة اعبوىرية للمحاكمة اؼبنصفة والعادلة وضمانة غبقوؽ اؼبتقاضُت
.  4بو ؾبموع اإلجراءات اليت يباشرىا اؼبتهم بنفسو أو بواسطة من ديثلو من أجل كفالة حقوقو ومصاغبو

                                                 
نائب مدير  -نائب مدير مراقبة اؼبستندات،  -نائب مدير اؼبنازعات،  -مدير مكافحة الغش،  -مدير اؼبنازعات،  -اؼبدير العاـ للجمارؾ،  1

هويوف اؼبديروف اعب -اؼبديروف اعبهويوف،  -نائب مدير التعاوف الدويل والتعاوف ما بُت اؼبصاٌف،  -نائب مدير مكافحة اؼبخدرات،  -التحريات، 
أعواف اعبمارؾ الذين ؽبم على  -رؤساء مفتشيات االقساـ،  -رؤساء اؼبصاٌف اعبهوية ؼبكافحة الغش،  -اؼبساعدوف اؼبكلفوف بالنشاطات اعبمركية، 

 االقل رتبة ضابط فرقة واؼبعنيوف يف مصاٌف اؼبنازعات.
2
. أحسن بوسقيعة، التشريع 82/02/2222اؼبؤرخ يف  205222، كذلك ملف رقم 82/02/2220، اؼبؤرخ يف 23080أنظر، ملف رقم   

 .20 -32اعبمركي...، اؼبرجع السابق، ص.
 .22، ص. 8002أنظر، شهَتة بوغبية، حق الدفاع أماـ القضاء اعبنائي، مقاؿ منشور يف ؾبلة اؼبنتدى القانوين، العدد اػبامس، سنة  3
 .202أنظر، سعادنة العيد، اؼبرجع السابق، ص.  4



 احملاكمة وطرق الطعن  ات إجراء :الفصل األول                                                   الباب األول  
 

850 
 

عن ؾبموعة من االمتيازات  كما عّرؼ حق الدفاع بأنو حق ؾبرد عرب عنو القانوف الوضعي بأنو عبارة
 .1اػباصة اليت أعطيت إىل ذلك الذي يكوف طرفا يف الدعوى اعبنائية

ىو تلك اؼبكنات اؼبستمدة من طبيعة العبلقات اإلنسانية واليت ال ديلك كما أف حق الدفاع 
 بُت مصاٌف الدولة، وىذهازف بُت حقوؽ األفراد وحرياهتم و اؼبشرع سوى إقرارىا بشكل حيقق التو 

اؼبكنات زبوؿ للخصم سواء أكاف طبيعيا أو معنويا، إثبات ادعاءاتو القانونية أماـ القضاء والرد على  
 .2كل دفاع مضاد يف ظل ؿباكمة عادلة لكفلها النظاـ القانوين

. 3للعدالة اويعترب ىذا اغبق من بُت اغبقوؽ الطبيعية األصيلة اؼبقررة ؼبصلحة الفرد واعبماعة ربقيق
ذلك أف جوىر ىذه اغبماية  ،اؼبؤسس الدستوري كنتيجة الزمة إلقراره ؼببدأ اغبماية اعبنائيةأقره ولقد 

، 4يتمثل يف االعتداد بقرينة الرباءة اليت تتأثر وتضعف قوهتا بضعف الدفاع يف مواجهة سلطة االهتاـ
بو". :" اغبق يف الدفاع معًتؼ على أف 202يف اؼبادة بنصو  2220سنة  دستوروىذا ما أكده 

 ليضيف يف الفقرة الثانية من نفس اؼبادة:" اغبق يف الدفاع مضموف يف القضايا اعبزائية".
إف ىذا النص يؤكد أف اؼبؤسس الدستوري تفطن إىل أمهية ىذا اغبق فكفلو، متبنيا بذلك ما جاء 

 .7بذلك الصبغة الرظبية على اؼببدأ مضفياً  6واؼبواثيق الدولية واإلقليمية 5يف اإلعبلنات

                                                 
، دار النهضة العربية، 2بليل أضبد، اؼبركز القانوين للمتهم يف مرحلة التحقيق االبتدائي، دراسة مقارنة يف الفكر اعبنائي اإلسبلمي، الطبعة أنظر، ى 1

 .222، ص.2222القارة، سنة 
سبلمي، رسالة دكتوراه يف القانوف، جامعة أنظر، ؿبمود صاٌف العديل، حق الدفاع أماـ القضاء اعبنائي، دراسة مقارنة يف القانوف الوضعي والفقو اإل 2

 .82، ص.2222القاىرة، سنة 
 .25، ص.2232أنظر، حسن صادؽ اؼبرصفاوي، ضمانات احملاكمة يف التشريعات العربية، مطبعة ؿبـر بك، اإلسكندرية، سنة  3
 .22أنظر، شهَتة بوغبية، اؼبرجع السابق، ص. 4
، صادقت عليو 2252/ 28/ 20غبقوؽ اإلنساف، اؼبعتمد من طرؼ اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة يف من اإلعبلف العاؼبي  22/2أنظر، اؼبادة  5

من العهد الدويل للحقوؽ اؼبدنية  25،  اؼبادة 2202/ 02/ 20، الصادر يف 05، اعبريدة الرظبية عدد 2202من دستور  22اعبزائر طبقا للمادة 
صادقت عليها اعبزائريف  2230/ 02/ 82، دخل حيز التنفيذ يف 2220/ 28/ 20لؤلمم اؼبتحدة يف والسياسية، اؼبعتمد من طرؼ اعبمعية العامة 

، النصُت الرابع واػبامس من البياف العاؼبي عن حقوؽ اإلنساف، الصادر 2222/ 00/ 23، الصادرة يف 80، اعبريدة الرظبية عدد 2222/ 00/ 20
 .2222/ 02/ 22بتاريخ عن اؼبؤسبر اإلسبلمي العاؼبي، اؼبنعقد بباريس 

 03من االتفاقية األمريكية غبقوؽ اإلنساف، اؼبادة  8/ 02من االتفاقية األوروبية غبماية حقوؽ اإلنساف واغبريات األساسية، اؼبادة 0/2أنظر، اؼبادة  6
 .8005/ 00/ 82يف تونس يف من اؼبيثاؽ العريب غبقوؽ اإلنساف، اؼبعتمد  20من اؼبيثاؽ اإلفريقي غبقوؽ اإلنساف والشعوب، اؼبادة 

 .22أنظر، شهَتة بوغبية، اؼبرجع السابق، ص. 7
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اؼبشرع اعبزائي ونص على ؾبموعة من الركائز األساسية اليت  نص ،تطبيقا ؽبذا اؼببدأ الدستوري
 .1تعترب دعامة ؽبذا اغبق؛ ربقق ؾبتمعة ما يتوخى منها من غايات دعما غبق اؼبتهم يف ؿباكمة عادلة

حق اؼبتهم يف  فمن القواعد اليت أقرىا اؼبشرع يف قانوف اإلجراءات اعبزائية ضباية غبق الدفاع،
، وجوب ازباذ إجراءات التحقيق واحملاكمة يف مواجهة اؼبتهم وليس يف 2اإلحاطة بالتهمة اؼبنسوبة إليو

غيابو، وذلك بتمكينو من حضور ـبتلف اإلجراءات، وحقو يف تقدًن اؼبستندات واؼبذكرات اليت تثبت 
من طرؼ احملكمة، وحقو يف الكلمة دفاعو، وحقو يف تقدًن الطلبات والدفوع مع ضرورة اإلجابة عنها 

 األخَتة، وحق االستعانة دبحاـ.
ىذا األخَت وباعتباره أىم حقوؽ الدفاع اؼبضمونة يف القضايا اعبزائية، فإنو يكوف وبصفة أصيلة 

يف جرائم التهريب فيكوف للمتهم  القضايا اعبمركية ذات الطابع اعبزائي خصوصاً  يفمضموف 
أو يف اغبالة اليت  4، إلزاميا يف مواد اعبنايات3عنو، على وجو اعبواز يف اعبنحاالستعانة دبحامي للدفاع 

وجيب على احملكمة يف حالة استعانة اؼبتهم دبحاـ،  .5اليت يكوف فيها اؼبتهم مصابا بعاىة تفوؽ دفاعو
دبحاـ، أف سبكن احملامي من الدفاع عن موكلو بكل حرية وراحة ويف إطار القانوف، وأف سبكن احملامي 

دور الذي أعطاه إياه القانوف والدستور، وإال فإف احملكمة تكوف قد أخلت حبقوؽ الدفاع ال من أداء
 .6اليت قد ضمنتها كل القوانُت اعبزائية

 لفرع الثالثا
 انقضاء الدعويينأسباب 

من قانوف اإلجراءات اعبزائية اليت  00خيضع انقضاء الدعوى العمومية واعببائية لنص اؼبادة 
 تنقضي هبا الدعوى وىي:نصت على حاالت 

                                                 
 .858، ص.2223أنظر، حامت بكار، ضباية حق اؼبتهم يف ؿباكمة عادلة، منشأة اؼبعارؼ، اإلسكندرية، سنة  1
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية. 200أنظر، اؼبادة  2
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية. 202أنظر، اؼبادة  3
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية. 828أنظر، اؼبادة  4
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية. 202/8أنظر، اؼبادة  5

6
 .00أنظر، بودودة ليندة، اؼبرجع السابق، ص.  
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 أوال: وفاة المتهم 
، تتحقق 1مل يتطرؽ اؼبشرع اعبزائري لتعريف الوفاة واليت ىي واقعة قانونية ؽبا آثارىا اؼبتنوعة

بتوقف القلب والرئتُت عن العمل توقفا دائما ومستمرا، فيكفي العتبار االنساف ميتا، اف يتوقف قلبو 
 . 2ورئتيو عن وظيفتيهما

و اؼبوت قانونا ىو اللحظة اليت خيتفي فيها الشخص من الوجود، غبظة ؾبردة يتوقف فيها فالوفاة أ
 .3اؼبرء عن اغبياة. وتثَت ىذه الظاىرة خبلؿ غبظة واحدة تغَتات جوىرية على الصعيد القانوين

 علة انقضاء الدعوى بوفاة المتهم -1

وشخصية العقوبة، كما أف أغراض اعبزاء يف  ةاؼبسؤوليتقرر القواعد القانونية اعبزائية شخصية 
الردع والتأىيل ال تتحقق إال بتوقيعها على اؼبسؤوؿ عن الفعل اإلجرامي، وبوفاتو تنتهي مثل ىذه 

 األغراض، وتنتفي اؼبربرات اليت تستوجب تأديبو، فتنتفي علة الدعوى وغايتها.
ة السَت باإلجراءات القانونية غَت متوفرة كما أف النتائج اؼبًتتبة على وفاة اؼبتهم ذبعل من إمكاني

ويستحيل تطبيقها، كدفاع اؼبتهم عن نفسو وإثبات براءتو فبا يستتبع انقضاء الدعوى يف أي مرحلة 
 .4وصلت إليها

 أثر وقت الوفاة على الدعوى -2

، أما إذا 5إذا حدثت الوفاة قبل رفع الدعوى امتنع رفعها، وتأمر النيابة حبفظ أوراؽ القضية
ثت أثناء سَتىا وجب أف ربكم احملكمة بانقضائها دوف التعرض للموضوع، فتصدر اعبهة حد

اؼبعروض عليها القضية أمرا بأال وجو للمتابعة أو بانقضاء الدعوى العمومية إذا كانت على مستوى 

                                                 
 تنتهي دبوتو".و  خصية اإلنساف بتماـ والدتو حيامن القانوف اؼبدين:" تبدأ ش 80اؼبادة  1
 .822، ص.2222أنظر، إسحاؽ إبراىيم منصور، نظريتا القانوف واغبق، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، اعبزائر،  2
، رسالة دكتوراه يف القانوف اػباص، كلية اغبقوؽ -دراسة مقارنة  –أنظر، بوشي يوسف، اعبسم البشري وأثر التطور الطيب على نطاؽ ضبايتو جنائيا  3

 .205، ص.8022 -8028ـ السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد تلمساف، سنة والعلو 
 .22أنظر، علي ؿبمد جعفر، اؼبرجع السابق، ص. 4
 .20أنظر، ؿبمد حزيط، اؼبرجع السابق، ص. 5



 احملاكمة وطرق الطعن  ات إجراء :الفصل األول                                                   الباب األول  
 

852 
 

التحقيق، أو حكما بانقضاء الدعوى إذا كانت خبلؿ مرحلة احملاكمة، أما إذا كانت الوفاة بعد 
ر حكم ابتدائي يف الدعوى قبل الطعن فيو فبل تستطيع النيابة العامة وال الورثة سلوؾ سبيل صدو 

 ، إذ يسقط اغبكم وتسقط معو العقوبة.1الطعن
ونشَت إىل أف وفاة اؼبتهم ال سبنع من متابعة الشركاء واؼبستفيدوف من جرائم التهريب وتسليط 

د الًتكة ؼبنع تسرب البضاعة اؼبهربة يف اجملتمع، فيلتـز . وتباشر دعوى ض2العقوبات اؼبقررة ؽبا قانونا
الورثة بإيداع البضاعة اػباضعة للعقوبة لدى إدارة اعبمارؾ وإذا صدر حكم اعبهة القضائية اؼبدنية 

التصرؼ فيها ببيعها أو استهبلكها؛ حكم بدفع مبلغ و باغبجز وكاف ىذا اغبكم متأخرا أو مت تسرهبا 
 . 3أية غرامة عقابية أو جبائية قيمة ىذه البضاعة دوف

 ثانيا: العفو الشامل
العفو الشامل ىو إزالة الصفة اإلجرامية عن الفعل بأثر رجعي فيصبح كما لو كاف مباحا، وىو 
دبثابة التنازؿ من اؽبيئة االجتماعية عن حقوقها قبل اعباين وال يكوف إال بقانوف ويصح صدوره يف أي 

 .4حالة تكوف عليها الدعوى
 تبرير العفو الشامل -1

إف ذبريد الفعل من الصفة اإلجرامية واعتباره حبكم األفعاؿ اليت مل جيرمها اؼبشرع أصبل لو ما يربره 
يف بعض الظروؼ االستثنائية، حيث أف اؼبصلحة العامة اليت ترتئيها اعبماعة يف إسداؿ ستار النسياف 

ؼ غَت عادية تعلو على أي اعتبار آخر،  على بعض األفعاؿ غَت اؼبشروعة اليت ارتكبت يف ظل ظرو 

                                                 
، 8025لدونية، اعبزائر، سنة أنظر، طاىري حسُت الوجيز يف شرح قانوف اإلجراءات اعبزائية مع التعديبلت اؼبدخلة عليو، الطبعة الرابعة، دار اػب 1

 .20ص.
 .850أنظر، مفتاح لعيد، اعبرائم اعبمركية...، اؼبرجع السابق، ص. 2
، مفتاح لعيد، اعبرائم 02، دليل االجتهاد القضائي...، اؼبرجع السابق، ص.802202، ملف رقم 8002/ 02/ 05أنظر، احملكمة العليا، بتاريخ  3

 .850 -850اعبمركية...، اؼبرجع السابق، ص.
 .23أنظر، طاىري حسُت، الوجيز يف شرح...، اؼبرجع السابق، ص. 4
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كي يتهيأ للجماعة مرحلة جديدة ال تستثار فيها تلك األحداث اليت وقعت يف اؼباضي، وال األحقاد 
 .1اليت من شأهنا أف ذبدد عبلقاهتا بالفوضى وعدـ االستقرار

 أثر العفو الشامل على الدعوى الجبائية -2

يب وال القانوف اعبمركي أي حكم يبُت أثر العفو الشامل مل يتضمن القانوف اؼبتعلق دبكافحة التهر 
على الدعوى اعببائية، غَت أنو من اؼبمكن أف يكوف سببا من أسباب انقضائها إذا نص قانوف على 

، رغم أف قوانُت العفو اليت صدرت إىل غاية يومنا ىذا يف اعبزائر 2ذلك فهي مل تعد مسألة مدنية حبتة
 .3تطبيقها على العقوبات اؼبالية الصادرة يف اجملاؿ اعبمركي مل يشر أي واحد منها على

 ثالثا: إلغاء قانون العقوبات 
ينزع اؼبشرع وصف اعبردية عن بعض األفعاؿ اجملرمة ويضعها يف مصاؼ األفعاؿ اؼبباحة غَت 
اؼبعاقب عليها كلما رأى أف تلك االفعاؿ أصبحت غَت متناسبة مع ظروؼ وواقع اجملتمع الذي 

 .4فيو، وىذا ىو اؼبقصود بإلغاء القانوف اعبنائي كسبب من أسباب انقضاء الدعوى العمومية وجدت
تطبيقا للمبدأ اعبنائي ال عقوبة وال جردية أو تدبَت أمن إال بنص، فإنو بإلغاء القانوف اعبزائي 

 يصبح الفعل الذي كاف ؾبرما مباحا.
العمومية، فإنو ال ؾبػاؿ لتحريكهػا وعليػو ال تسػتطيع فإذا ألغي القانوف اعبزائي قبل ربريك الدعوى 

اإلدارة اعببائيػػػة ذلػػػك، وإذا كانػػػت الػػػدعوى مطروحػػػة أمػػػاـ القضػػػاء ألغػػػي القػػػانوف اعبزائػػػي قبػػػل صػػػدور 
اغبكػػم فيهػػا فػػإف القاضػػي حيكػػم بانقضػػاء الػػدعوى، أمػػا إذا صػػدر اغبكػػم النهػػائي باإلدانػػة يف الػػدعوى 

 .5د ألنو األصلح للمتهم، وبذلك تنقضي الدعوى العموميةفيوقف تنفيذه ويطبق القانوف اعبدي

                                                 
 .20أنظر، علي ؿبمد جعفر، اؼبرجع السابق، ص. 1
 . 850أنظر، مفتاح لعيد، اعبرائم اعبمركية...، اؼبرجع السابق، ص. 2
 .800اؼبرجع السابق، ص. أنظر، أحسن بوسقيعة،  اؼبنازعات اعبمركية...، 3
 .82، ؿبمد صبحي قبم، اؼبرجع السابق، ص.20أنظر ، ؿبمد حزيط، اؼبرجع السابق، ص. 4
امعة بسكرة، أنظر، وفاء شيعاوي، األحكاـ اإلجرائية اػباصة بالدعوى اعببائية، رسالة دكتوراه يف قانوف األعماؿ، كلية اغبقوؽ والعلـو السياسية، ج 5

 .830 -802، ص.8020 – 8002سنة 
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 صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضيرابعا: 
ىو اغبكم الذي استنفذ كل طرؽ الطعن العادية وغَت العادية،  كم اغبائر لقوة الشيء اؼبقضياغب 

 حيث يصبح قاببل للتنفيذ بقوة القانوف.
على نفس الواقعة وضد  1 سبنع إعادة اؼبتابعة واحملاكمةفهذا اغبكم ديثل اغبقيقة القضائية اليت  

من قانوف اإلجراءات  022نفس اؼبتهم ما عدا طريقة التماس إعادة النظر حسب نص اؼبادة 
 .2اعبزائية

فاغبكم البات ىو السبب الطبيعي النقضاء الدعوى بالنسبة للمتهم اؼبرفوعة عليو والوقائع  
فيها بالرباءة أو اإلدانة حىت ولو بناء على ظهور أدلة جديدة تغيَت  اؼبسندة فيها إليو بصدور حكم

 الوصف القانوين للجردية، وال يصلح ىذا اغبكم سببا النقضاء الدعوى إال بشروط:
 صدور حكم جنائي بات فاصل في موضوع الدعوى -1

قوة قانونية أما تتمتع بأية  فاألحكاـ اؼبنعدمة ال .بوجود قانوين اكم متمتعاغبال بد أف يكوف  
األحكاـ الباطلة فإهنا مىت حازت قوة األمر اؼبقضي أضحت عنوانا للحقيقة ونعت اغبكم بأنو جنائي 

فقد يصدر  .فليس مرجعو نوع احملكمة اليت أصدرتو وإمنا سنده سبب الدعوى اليت صدر بشأهنا
اغبكم بأنو بات فيكوف  اغبكم اعبنائي من إحدى احملاكم اؼبدنية كما يف جرائم اعبلسات وأما وصف

مىت أصبح غَت قابل للطعن فيو بأي طريق باستنفاذ طرؽ الطعن أو فوات مواعيدىا، كما جيب أف 
انبا منو دبا حيوؿ دوف عرضو على جيكوف اغبكم البات فاصبل يف اؼبوضوع حبسمو كل النزاع أو 

 .3القضاء من جديد
                                                 

اغبكم بالنظاـ العاـ وكسبب النقضاء الدعوى على احملكمة أف تقضي بو من تلقاء نفسها ومل مل يثره اؼبتهم. أنظر، ؿبمد حزيط، اؼبرجع تتعلق قوة  1
 .20السابق، ص.

لدعوى العمومية من قانوف اإلجراءات اعبزائية:" غَت أنو إذا طرأت إجراءات أدت إىل اإلدانة وكشفت أف اغبكم الذي يقضي بانقضاء ا 00/8اؼبادة  2
أو القرار هنائيا إىل يـو  مبٍّت على تزوير أو استعماؿ مّزور، فإنو جيوز إعادة الّسَت فيها وحينئذ يتعُت اعتبار التقادـ موقوفا منذ اليـو الذي صار فيو اغبكم

 إدانة مقًتؼ التزوير أو استعماؿ اؼبزور".
الفصل يف اؼبوضوع مثل األحكاـ التمهيدية والتحضَتية والوقتية والصادرة يف الدفوع الفرعية ويف " ال تنقضي الدعوى اعبنائية باألحكاـ الصادرة قبل  3

 .22اؼبسائل األولية بوجو عاـ". أنظر، طاىري حسُت، الوجيز يف شرح...، اؼبرجع السابق، ص.
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 وحدة الواقعة اإلجرامية -2

اإلجرامية اؼبسندة للمتهم يف الدعويُت احملكـو فيها واعباري احملاكمة يشًتط أف تكوف الواقعة  
وال  .العربة يف وحدة الواقعة اإلجرامية بالعناصر اؼبادية للجردية فقط دوف ركنها اؼبعنويو  .عنها واحدة

يغَت من وحدة الواقعة ظهور أدلة جديدة كظهور دليل قاطع على توافر نية إزىاؽ الروح لدى اعباين 
عد سبق اغبكم عليو يف هتمة ضرب أفضى إىل اؼبوت ومن مث فبل جيوز إعادة ؿباكمتو بناء على ب

الدليل اعبديد وبالنسبة للجرائم اؼبرتبطة أي يف حالة وقوع عدة جرائم لغرض واحد مع توافر االرتباط 
ررة ألشدىا حينئذ الذي ال يقبل التجزئة بينهما فإنو جيب اعتبارىا جردية واحدة واغبكم بالعقوبة اؼبق

فبل ذبوز إعادة ؿباكمة اؼبتهم عن اعبردية اليت عقوبتها أخف والعكس صحيح. وبالنسبة للجرائم 
اؼبستمرة فإف قوة اغبكم البات تنصرؼ حالة االستمرار السابقة عليو فحسب فتحوؿ دوف إعادة 

 فبل تنصرؼ إليها قوة اغبكم أما الوقائع البلحقة عليو فتقـو هبا جردية مستقلة ومن مث ،احملاكمة عنها
 .1البات وتصح احملاكمة من أجلها مرة أخرى

 وحدة الخصوم -3
ربققها النيابة  االدعاءتستلـز وحدة اػبصومة وحدة االطراؼ االساسية فيها، فإذا كانت وحدة  

 العامة دائما، فإف اؼبتهم ىو الطرؼ الوحيد الذي ديكن تصور تغَته.
ربوؿ دوف ؿباكمة بقية اؼبسامهُت أو  فإف سبق اغبكم بإدانة أحدىم الففي حاؿ تعدد اؼبتهمُت  

إدانة شخص ثاف من أجل اعبردية ذاهتا، أما إذا كاف قد سبق اغبكم لصاٌف أحدىم بالرباءة فيتعُت 
 :2التمييز بُت حالتُت

                                                 
ية لسابقة الفصل، مقاؿ منشور على األنًتنت، بتاريخ أنظر، مصطفى عطية، الدفع بقوة الشيء احملكـو فيو وشروط الدفع بانقضاء الدعوى اعبنائ 1

 .20/02/8020، مت اإلطبلع عليو بتاريخ https://ar-ar.facebook.com/Laws.master/posts، موقع 02/28/8022
 .220أنظر، علي ؿبمد جعفر، اؼبرجع السابق، ص. 2

https://ar-ar.facebook.com/Laws.master/posts
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ويتأسس فيها حكم الرباءة على أسباب موضوعية تتصل دباديات اعبردية وتكييفها  األولى 
لقانوين كعدـ صحة الواقعة فإف للحكم البات برباءة اؼبتهم قوة ربوؿ دوف ؿباكمة بقية اؼبسامهُت ا

 العتباره حجة لكل منهم.
يتأسس فيها حكم الرباءة على أسباب شخصية كانعداـ التمييز فبل يكوف اغبكم ف الثانيةأما 

 .1و يف ارتكاب اعبرديةالبات برباءة أحد اؼبتهمُت حائبل دوف ؿباكة بقية اؼبسامهُت مع
 خامسا: تقادم الدعوى

تقادـ الدعوى ىو انقضاؤىا دبرور مدة من الزمن ؿبددة قانونا دوف أف يتخذ يف شأهنا أي إجراء  
 .2من اإلجراءات اليت حددىا اؼبشرع ؿبسوبة من تاريخ اقًتاؼ الفعل اإلجرامي

 أسس تقادم الدعوى  -1

نظاـ تقادـ الدعاوى كضياع معامل اعبردية وأدلة إثباهتا، تعددت األسس اليت حاولت أف تربر  
فمرور فًتة من الزمن يؤدي إىل ضياع معامل اعبردية وبالتايل صعوبة إثباهتا كأف ديوت بعض الشهود 

 على اعبردية فيكوف من اؼبصلحة وربقيقا للعدالة عدـ مباشرة الدعوى.
يابة العامة يف ازباذ اإلجراءات حياؿ اعباين فبا كما ديكن أف يفسر التقادـ على أنو إمهاؿ من الن 

يعد قرينة على تنازؽبا عن ربريك الدعوى، وىو قوؿ مردود لكوف الدعوى حق من حقوؽ اجملتمع ال 
 .3عنو التنازؿديكنها 

وتربز اعتبارات االستقرار والثبات القانوين يف داخل اجملتمع لتربير نظاـ التقادـ اعبنائي فبل تظل  
األفراد مهددة، فمرور فًتة من الزمن بدوف ازباذ أي إجراء ضد اعباين وتعامل ىذا االخَت  مصاٌف

                                                 
 أنظر، مصطفى عطية، اؼبرجع السابق. 1
مقتبس عن سامح السيد جاد، تقادـ الدعوى اعبنائية يف الفقو  ،802، ص.2220ؿبمود خببت حسٍت، شرح قانوف اإلجراءات اعبنائية، سنة أنظر،  2

، تاريخ http://elibrary.mediu.edu.my/books/MAL04933.pdfاإلسبلمي والقانوف الوضعي، مقاؿ منشور على األنًتنت: 
 .8020/ 20/ 28 االطبلع

R. Garraud. Traité théori et Pratique d’instruction Criminele et de procédure pénale Tome. 1, 

Paris, 1907 , P 463.  
 أنظر، أسامة السيد جاد، تقادـ الدعوى اعبنائية يف الفقو اإلسبلمي والقانوف الوضعي،  3

 elibrary.mediu.edu.my/books/mal04933.pdfموقع 

http://elibrary.mediu.edu.my/books/MAL04933.pdf
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خبلؿ ىذه الفًتة مع أفراد اجملتمع يؤدي إىل إنشاء مركز واقعي للجاين يلـز احًتامو بغية ربقيق 
 .1واحًتامو بغية ربقيق وكفالة األوضاع واؼبراكز القانونية

أهنا ؿبيت من ذاكرة الناس أو كادت، ومن مث مل يعد من مصلحة تتحقق إف تقادـ اعبردية يعٍت  
للمجتمع من وراء مبلحقة اعباين بغية إخضاعو للعقاب، وأف مرور الزمن أدى إىل تبلشي اغباجة إىل 
اؼبوعظة والعربة، لذا فبل جيوز إعادة ذكرى اعبردية إىل أذىاف الرأي العاـ بإزاحة الستار عنها ونبشها، 

صلحة اجملتمع عدـ إىاجة أحقاده واستثارة حفائظو بنشر ما طوي من صحف فضل مرور فمن م
 .2الزمن
 مدد تقادم الدعاوى في جرائم التهريب -2

من قانوف اإلجراءات اعبزائية، على ميعاد تقادـ الدعوى العمومية يف مواد  03نصت اؼبادة  
ردية إذا مل يتخذ يف تلك الفًتة أي اعبنايات بانقضاء عشر سنوات كاملة تسري من يـو اقًتاؼ اعب

 إجراء من إجراءات التحقيق أو اؼبتابعة.
من قانوف اإلجراءات اعبزائية، نصت على التقادـ يف مواد اعبنح، وذلك دبرور  02كما أف اؼبادة 

ثبلث سنوات كاملة، وىي اؼبدة نفسها اليت تتقادـ هبا الدعوى اعببائية للجنح يف قانوف اعبمارؾ 
منو تنص على أنو:" تسقط بالتقادـ دعوى إدارة اعبمارؾ لقمع اعبنح اعبمركية بعد  800ة فاؼباد

 مضي ثبلث سنوات كاملة ابتداء من تاريخ ارتكاب اعبنحة".
اؼبتعلق دبكافحة التهريب أصبحت جرائم التهريب ال تتقادـ  00 - 00 بيد أنو بصدور األمر 

من األمر اؼبذكور على تطبيق القواعد اإلجرائية اؼبعموؿ هبا يف ؾباؿ اعبردية  25حيث نصت اؼبادة 
؛ ومنو أصبحت جرائم التهريب ال تنقضي 3بالتقادـ سقطاؼبنظمة على جرائم التهريب اليت ال ت

 بالتقادـ. 

                                                 
 .52، ص.2205أنظر، ؿبمد عوض األحواؿ، انقضاء سلطة العقاب بالتقادـ، رسالة دكتوراه، جامعة القاىرة، سنة  1
 . 20، أسامة السيد جاد، اؼبرجع السابق، ص.800رجع السابق، ص.أنظر، ؿبمود قبيب حسٍت، اؼب 2
 مكرر من قانوف اإلجراءات اعبزائية. 02أنظر، اؼبادة  3
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 سادسا: المصالحة
اء الدعوى العمومية من قانوف اإلجراءات اعبزائية يف فقرهتا األخَتة جواز انقض 00أضافت اؼبادة 

من  800باؼبصاغبة إذا كاف القانوف جييزىا صراحة، وقد نص قانوف اعبمارؾ على اؼبصاغبػة يف اؼبػادة 
قانوف اعبمارؾ، كسبب من أسباب انقضاء الدعويُت العمومية واعببائية، بل تعترب بديبل للمتابعة 

واحد بعيدا عن القضاء وعن أية رقابة  القضائية تكوف فيها إدارة اعبمارؾ طرفا خصما وقاضيا يف آف
 قضائية.

اؼبتعلق دبكافحة التهريب، مل  82/02/8000اؼبؤرخ يف  00 - 00إال أنو منذ صدور األمر 
من القانوف اؼبذكور من إجراءات  82تعد اؼبصاغبة جائزة يف أعماؿ التهريب حيث استثنتها اؼبادة 

 .1صاغبة اؼببينة يف التشريع اعبمركياؼب
 ث الثانيالمبح

 طرق الطعن الصادرة في الدعويين

تنص التشريعات على طرؽ معينة للطعن يف األحكاـ وذلك هبدؼ تصحيح العيوب اليت قد 
تشوب عن طريق القضاء اؼبختص حىت تنقضي الدعوى حبكم ديثل اغبقيقة الواقعية والقانونية أو ما 

 ىو أقرب إليها.
والسياسة التشريعية تأخذ باذباه وسط يف إباحة طرؽ الطعن، فبل تضيق من نطاقها بصورة يصبح 
من الصعوبة دبكاف إلغاء األحكاـ اؼبعيبة أو تعديلها، وال تتوسع يف تقريرىا بصورة تؤدي إىل عدـ 

التباع  معُتاالستقرار القانوين، لذلك جيري حصر ىذه الطرؽ يف أطر معينة، وجيري ربديد ميعاد 
اإلجراءات الشكلية اؼبطلوبة بشأهنا، وال ينظر القضاء اؼبختص بالطعن من تلقاء نفسو إمنا بناء على 

                                                 
، اؼبتعلق دبكافحة التهريب:" تستثٌت جرائم التهريب اؼبنصوص عليها يف ىذا األمر، من إجراءات اؼبصاغبة اؼببينة يف 00 – 00من األمر  82اؼبادة  1

 .التشريع اعبمركي"
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طلب صاحب الصفة واؼبصلحة، ويقتصر حكمو على اعبزء الذي انصب عليو الطعن دوف غَته من 
 .1بقية أجزاء اغبكم

ن ىي اؼبعارضة، االستئناؼ، الطعن طرؽ الطعأىم حسب ما ىو مقرر قانونا يف اؼبواد اعبزائية أف 
الطعوف يف األحكاـ اليت تكوف  حقية إدارة اعبمارؾ يف فبارسة، وسنعاًف يف ىذا اعبزء مدى أ بالنقض

طرفا فيها وزبصها، سواء طبقا للقواعد العامة وحسب صفتها يف الدعوى، وكذا دبقتضى ما جاء بو 
 اعبمارؾ والتعديل اؼبقرر لو. قانوف القضاء حسب اؼبمارسة اؼبيدانية، وكذا ما جاء بو

ىنا أف قانوف اعبمارؾ مل يوضح توضيحا طرؽ الطعن يف األحكاـ اعبزائية  هوما جيدر ذكر 
من قانوف اإلجراءات اعبزائية وما  503اعبمركية، وبالتايل نرجع إىل القواعد العامة انطبلقا من اؼبادة 

،  )المطلب الثاني(، واالستئناؼ المطلب األول()، إذ تنحصر أىم ىذه الطرؽ يف اؼبعارضة يليها
، طريق غَت عادي للطعن يف )المطلب الثالث(كطريقُت عاديُت من طرؽ الطعن، مث الطعن بالنقض 

 األحكاـ.
 المطلب األول

 المعارضة 

دبجرد صدور اغبكم غيابيا، بتخلف أحد أطراؼ الدعوى عن  ينشأ اغبق يف الطعن باؼبعارضة
 إذا مل يتم تسليم التكليف باغبضور للمعٍت باألمر شخصيا.اغبضور، وىذا 

فاؼبعارضة طريق من طرؽ التظلم من اغبكم الغيايب الصادر ضد اؼبعارض أماـ ذات احملكمة اليت 
. هبدؼ إعادة النظر يف الدعوى. تكريسا ؼببدأ قرينة الرباءة وإعطاء الفرصة ؼبن زبلف 2أصدرت اغبكم

 ضور والدفاع عن نفسو.عن اغبضور ألي طارئ من اغب
على أف فبارسة حق الطعن باؼبعارضة ينبغي أف ال يتعدى النطاؽ احملدد من حيث األحكاـ 

  .)الفرع الثاني(، حىت يؤيت اآلثار والنتائج اؼبرجوة منو )الفرع األول(واألشخاص والزمن 

                                                 
 .222أنظر، علي ؿبمد جعفر، اؼبرجع السابق، ص. 1
 .320، ص.2228كندرية، سنة أنظر، حسن صادؽ اؼبرصفاوي، اؼبرصفاوي يف يف اإلجراءات اعبنائية، منشأة اؼبعرؼ، اإلس 2
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 الفرع األول 
 نطـاق المعارضـة

الدعوى بعد صدور حكم غيايب يف حقو ديارسو يف ؼبا كانت اؼبعارضة حقا ينشأ ألحد أطراؼ 
 حدودا تضبطها من حيث األحكاـ، واألشخاص، والزماف. زمن ؿبدد، يبُت ىذا أف ؽبا نطاقا أو

 أوال: نطاق المعارضة من حيث األحكام
ؿبكمة اعبنح واؼبخالفات أو تلك  ناغبق يف اؼبعارضة مقصور على األحكاـ الغيابية الصادرة م

 الغرفة اعبزائية باجمللس القضائي، قسم األحداث أو غرفة األحداث باجمللس القضائي. الصادرة من
تسقط حبضور اؼبتهم  ذإابية الصادرة عن ؿبكمة اعبنايات فبل تقبل اؼبعارضة يف األحكاـ الغي

 . 1يعاد النظر يف الدعوى أماـ ؿبكمة اعبناياتو ـ عليو غيابيا أو بالقبض عليو، احملكو 
ايب ىو ذلك اغبكم الذي يصدر يف اغبالة اليت ال حيضر فيها اؼبتهم إىل اعبلسة بنفسو فاغبكم الغي

أو بواسطة من ينوب عنو ومل يبد دفاعو نظرا لعدـ علمو بتاريخ اعبلسة أو لتواجد عذر مقبوؿ كاؼبرض 
 .2لرفضأو السفر أو أداء واجب أديب سبليو الروابط االجتماعية، خيضع لتقدير احملكمة بالقبوؿ أو ا

فإذا كاف اؼبتهم جبردية هتريب قد أبلغ بالتكليف باغبضور دوف أف يسلم إليو شخصيا أو كاف قد 
، فكل حكم  4، نظرا لعذر قدمو أماـ احملكمة؛ اعتربتو ىذه األخَتة مقبوال3بلغ بو شخصيا ومل حيضر

 كاف قد صدر يف حقو يكوف غيابيا قاببل للمعارضة.
اغبالة اليت يتخلف فيها اؼبعٍت بالتكليف باغبضور بدوف سبب لكن كما يعترب اغبكم غيابيا يف 

ورقة التكليف باغبضور كانت باطلة لكوهنا مل تشتمل على البيانات اؼبفروضة بنص القانوف، 

                                                 
 .222أنظر، ؿبمد حزيط، اؼبرجع السابق، ص. 1
 .080، اؼبرجع السابق، ص.2أنظر، أضبد شوقي الشلقاين، شرح قانوف...، اعبزء  2
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية. 250أنظر، اؼبادة  3
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية. 250أنظر، اؼبادة  4
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فمادامت الورقة باطلة قانونا فيعترب بعدىا اؼبتهم غَت عامل بتاريخ اعبلسة وال ديكن فرض شيء يضر 
 .1ضور ما داـ قد ح ـر من فرصة إبداء أوجو دفاعودبصلحة اؼبتخلف عن اغب

 اق المعارضة من حيث األشخاصطثانيا: ن
تستد اؼبعارضة إىل مبدأين مها حضور اػبصـو إلجراءات التحقيق النهائي، ومبدأ شفوية اؼبرافعة، 
وقد حرص القانوف على احًتاـ ىذين اؼببدأين وسبكُت اػبصم من إبداء دفاعو وإتاحة الفرصة 

 -باستثناء النيابة العامة -محكمة يف ظباع أقوالو. وعليو فإف اغبق يف اؼبعارضة ديتد عبميع اػبصـو لل
 إدارة اعبمارؾ.و  من اؼبتهم
 المعارضة من طرف النيابة العامة -1

ال يفًتض أصبل أف تقـو اؼبعارضة من طرؼ النيابة العامة، ألهنا حاضرة دائما بواسطة فبثليها يف 
من قانوف اإلجراءات اعبزائية، وبالتايل يقتصر ىذا الطريق إال على  82طبقا للمادة اعبلسة وجوبا 

 اؼبتهم وإدارة اعبمارؾ.
 المعارضة من طرف المتهم -2

تقبل اؼبعارضة من اؼبتهم، فيكوف لو أف يعارض يف اغبكم الغيايب الصادر فيما يتضمنو من الفصل 
 يف حكم إحدى الدعويُت فقط.يف الدعويُت العمومية واعببائية، أو أف يطعن 

ومعارضة اؼبتهم مل يشًتط فيها اؼبشرع اعبزائري أف تتم من متهم مداف صراحة، فبل قبد النص 
دينع اؼبتهم من تقدًن معارضة يف حكم قضى بالرباءة، وإف كاف ىذا األمر يقيده بداىة شرط اؼبصلحة 

م احملكـو برباءتو، عمبل باؼبنطق القانوين الذي ، فبل تقبل اؼبعارضة يف ىذه اغبالة من اؼبته2من اؼبعارضة

                                                 
 .25، ص.8022اؼبعارضة واالستئناؼ يف اؼبسائل اعبزائية، الطبعة األوىل، منشورات كليك، اعبزائر، سنة أنظر، بوضياؼ عادؿ،  1
ؽبذا فإنو ال طعن باؼبعارضة من قبل اؼبستفيد من ىذا اغبكم يسجل الطعن إال من صاحب مصلحة و  فكرس القضاء الفرنسي قاعدة" أنو ال جيب أ  2

، وكذلك القرار الصادر بتاريخ  805، اجمللة اعبنائية رقم 2225/ 02/ 25عبنائية دبحكمة النقض الفرنسية، بتاريخ القاضي بالرباءة ". قرار احملكمة ا
 .80. أنظر، بوضياؼ عادؿ، اؼبرجع السابق ص. 502، اجمللة اعبنائية رقم 2200/ 22/ 2
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يفًتض أف تتم اؼبعارضة من طرؼ شخص يريد بطعنو ربقيق الدفاع عن نفسو. ولعل ىذا ما تشَت 
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية. 8/ 528إليو اؼبادة 

واعبهد  للوقت اً وما قبوؽبا يف حكم الرباءة إال إىدار  فاؼبعارضة تكوف يف حكم اإلدانة فقط. 
، ىذا الكبلـ بدوه يدفعنا إىل التساؤؿ حوؿ جواز معارضة اؼبتهم يف الشق اعبزائي فقط، دبعٌت 1واؼباؿ

أف تنصرؼ إرادة اؼبتهم إىل اؼبعارضة يف الدعوى العمومية دوف الدعوى اعببائية، وإف كانت قراءة 
،  لكن ىذا هوحدالنص القانوين توحي إىل االعتقاد أف اؼبتهم ال ديكنو اؼبعارضة يف الشق اعبزائي 

اإلحياء ال يعٍت عدـ قبوؿ اؼبعارضة يف الشق اعبزائي وحده فقط، فبل يوجد ما دينعو بصريح النص 
 القانوين. 
 المعارضة من طرف إدارة الجمارك  -3

، بتقدًن طلبات، ومناقشة  تتمتع إدارة اعبمارؾ جبميع اغبقوؽ اليت خوؽبا القانوف لبقية اػبصـو
كما خيوؿ ؽبا بعد الفصل يف النزاع يف حالة غياهبا، حق الطعن يف كل   الدفوع، وغَتىا من اغبقوؽ،

األحكاـ والقرارات الصادرة عن جهات اغبكم اليت ثبت يف اؼبواد اعبزائية، باعتبارىا طرفا مدنيا بنص 
، فت مارس اؼبعارضة من طرؼ إدارة اعبمارؾ 2222من قانوف اعبمارؾ قبل تعديلو سنة  802اؼبادة 

 الصادرة غيابيا يف حقها فيما خيص الدعوى اعببائية. يف األحكاـ
أما بعد بعد تعديل ىذا القانوف الذي سكت عن صفة إدارة اعبمارؾ، فالنيابة تسعى جاىدة إىل 
حضور إدارة اعبمارؾ، فإنو يتعُت على قضاة اغبكم تأجيل الفصل يف الدعوى واستدعاء إدارة 

فا أصليا يف كل دعوى صبركية وإف حركتها النيابة العامة اعبمارؾ، فهذه األخَتة تعترب تلقائيا طر 
 .2لصاغبها

                                                 
 .80أنظر، بوضياؼ عادؿ، اؼبرجع السابق، ص. 1
 اعبمارؾ. من قانوف 02/ 802أنظر، اؼبادة  2
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أما إذا تغيبت إدارة اعبمارؾ وكانت طلباهتا مدونة يف ؿبضر إثبات اعبردية أو يف اؼبذكرة اؼبودعة يف 
اؼبلف تعُت على القضاة أف يفصلوا يف الدعوى اعببائية بناء على طلباهتا اؼبدونة يف اؼبذكرة اؼبوجودة 

 .1ن أوراؽ الدعوى رغم غياب إدارة اعبمارؾضم
ذىب إليو قضاء احملكمة العليا من الثابت يف قضاء ىذه احملكمة أف إدارة اعبمارؾ تعد  وىذا ما

طرفا مدنيا فبتازا ومن مث إذا تغيبت عن اعبلسة يتعُت على القضاة الفصل يف طلباهتا الواردة يف 
اجمللس على طلبات إدارة اعبمارؾ اؼبكتوبة رغم تغيبها عن اعبلسة مذكرهتا اؼبكتوبة. وؼبا صادؽ قضاة 

 .2فإهنم طبقوا صحيح القانوف"
ة واؼبتمثل يف مقد أضاؼ اختصاصا آخر للنيابة العا 2222كما أف اؼبشرع ودبوجب تعديل سنة 

يف احملاكمة اعببائية بالتبعية للدعوى العمومية، وعليو فإف إدارة اعبمارؾ تكوف حاضرة  فبارسة الدعوى
بقوة القانوف، والنيابة العامة ربل ؿبلها إف اقتضى األمر ذلك فتطالب بطلباهتا اؼبكتوبة يف اعبلسة يف 

 حالة غياهبا.
ولعل ىذه ىي غاية اؼبشرع من نزع صفة الطرؼ اؼبدين على إدارة اعبمارؾ حىت ديكنها من التمتع 

لسة، وتولت النيابة سبثيلها بتقدًن طلبات يف هبذه االمتيازات، فإذا تغيبت إدارة اعبمارؾ عن اعب
 .3الدعوى اعببائية، فيجوز للنيابة العامة أف تستأنف اغبكم يف الدعويُت

ىذه اعبهة يف عدة قرارات، إضافة إىل وجوب حضورىا وتتقدـ  بامتيازأقر اعبزائري إف القضاء 
النيابة بإبداء طلباهتا اؼبكتوبة، وإف اقتضى األمر حىت إذا اقتصرت النيابة باؼبتابعة اعبزائية حوؿ جنحة 
من القانوف العاـ وصدر اغبكم إال يف الدعوى العمومية، ومل تكن إدارة اعبمارؾ طرفا، فيجوز ؽبا طبقا 

من قانوف اعبمارؾ مىت ثبت قياـ ـبالفة صبركية أف تباشر الدعوى  838و 802اؼبادتُت  ألحكاـ
                                                 

 .823أنظر، أحسن بوسقيعة، اؼبنازعات اعبمركية...، اؼبرجع السابق، ص. 1
، 2اعبزائري، الطبعة  صباؿ سايس، اؼبنازعات اعبمركية يف االجتهاد القضائي ،83/02/2222بتاريخ  820500أنظر، احملكمة العيا، ملف رقم،   2

 .550، ص.8025، منشورات كليك، اعبزائر، 8اعبزء 
النيابة العامة عن ألنو ودبفهـو اؼبخالفة يف حاؿ تغيبت إدارة اعبمارؾ عن اغبضور ومل تكن طلباهتا مكتوبة يف ؿبضر معاينة اعبردية أو مذكراهتا وامتنعت  3

طلباهتا الحقا أماـ نفس اللحلوؿ ؿبلها، تعُت على احملكمة الفصل يف الدعوى العمومية وصرؼ النظر عن الدعوى اعببائية ترفع إدارة اعبمارؾ بشأهنا 
 .823احملكمة. أنظر، أحسن بوسقيعة، اؼبنازعات اعبمركية...، اؼبرجع السابق، ص.
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اعببائية أماـ نفس اعبهة وضد نفس الشخص، ومن أجل نفس الوقائع، وذلك للمطالبة بتطبيق 
 اعبزاءات اعببائية الناذبة عن اؼبخالفة اعبمركية، وعلى قضاة اجمللس أف يبينوا يف طلباهتا بصرؼ النظر

 .1عن سبق الفصل يف الوقائع اعبنحية
 اق المعارضة من حيث الزمنطثالثا: ن

بعد صدور اغبكم غيابيا يف حق أحد اػبصـو واؼبتخلف عن اغبضور وتبليغو لو، ينوه يف ذات  
اغبكم على أف اؼبعارضة جائزة يف ميعاد زمٍت ؿبدد من تاريخ التبليغ، مع إمكانية سبديد ىذا اؼبيعاد يف 

 االت.بعض اغب
 ميعاد المعارضة -1

إف اغبق يف اؼبعارضة ىدفو ضماف اغبق يف الدفاع وذبسيدا ؼببدأ قرينة الرباءة اؼبكفولة للمتهم، 
ومن أجل ضماف الدفاع عن اغبقوؽ بالنسبة لغَته، لكن ال يعٍت ذلك ترؾ األمر على مصراعيو دوف 

بوضع قيد أو شرط فبل بد من وضع حد لبلستعماؿ التعسفي ؽبذا اغبق، لذا مت وضع حد للمسألة 
 فًتة زمنية يسقط دبرورىا ىذا اغبق اؼبكفوؿ. 

، أو من تاريخ التبليغ 2فتكوف اؼبعارضة مقبولة خبلؿ عشرة أياـ من تاريخ التبليغ الشخصي
، أو من تاريخ إحاطة اؼبتهم 3اغباصل يف اؼبوطن أو يف مقر اجمللس الشعيب البلدي أو للنيابة العامة

 .5وؽبا خارج ىذا اؼبيعاد القانوينوال يتم قب 4فعليا باغبكم الغيايب
فإذا قدمت اؼبعارضة خارج ىذا األجل القانوين فبل ديكن لغَت القاضي اغبكم بعدـ قبوؽبا لفوات 
اؼبيعاد، فمسألة قبوؿ اؼبعارضة من عدمها يقررىا القاضي وفقا لسلطتو فبل ديكن للنيابة العامة 

                                                 
. مقتبس عن أحسن بوسقيعة، اؼبنازعات اعبمركية...، اؼبرجع السابق، 82/02/2222مؤرخ يف  205222أنظر، احملكمة العليا، قرار رقم  1

 .20.ص
 راءات اعبزائية.نوف اإلجامن ق 522أنظر، اؼبادة  2
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية.  528/02أنظر، اؼبادة  3
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية. 528/08أنظر، اؼبادة  4
 يرى بعض الفقهاء الفرنسيُت أف ميعاد اؼبعارضة يبدأ سريانو من تاريخ العلم باغبكم أيا كاف ىذا التاريخ. 5
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تقييد اؼبعارضة بدعوى خروجها عن األجل بإشرافها على اؼبصلحة وألمُت الضبط االمتناع عن 
 القانوين اؼبسموح بو.

لكن نشَت إىل أف التبليغ إذا مت لشخص اؼبتهم، وكاف ؿبضر التبليغ خاليا من أحد البيانات 
من قانوف اإلجراءات اعبزائية، وىو العبارة التالية: " أف اؼبعارضة  522اإللزامية اؼبشار إليها يف اؼبادة 

يف مهلة عشرة أياـ من تاريخ تبليغ اغبكم إذا كاف التبليغ لشخص اؼبتهم"، فإف ىذا جائزة القبوؿ 
التبليغ يعترب باطبل من حيث الشكل ويًتتب على بطبلنو عدـ قياـ التبليغ وبالتايل عدـ علم اؼبتهم 
باغبكم؛ فتصبح مهلة اؼبعارضة عندئذ مفتوحة لعدـ حصوؿ التبليغ للمتهم شخصيا انطبلقا من كوف 

 ، وال ديكن اعتبار اؼبسألة امتداد ؼبيعاد اؼبعارضة.1ؿبضر التبليغ باطل
 د ميعاد المعارضةيمدت -2

من اؼبمكن اػبروج على قاعدة األجل احملدد قانونا للمعارضة العتبارات واقعية، حىت ال حيـر 
 اؼبتهم من حقو يف اؼبعارضة، فسمح اؼبشرع باػبروج عن القاعد اؼبذكورة سلفا ألسباب:

 ديد ميعاد المعارضة بسبب اإلقامة في الخارجتم - أ
ظبح اؼبشرع صراحة بتمديد ميعاد اؼبعارضة إىل ميعاد الشهرين بالنسبة للطرؼ اؼبتخلف عن 

ربتسب ابتداء من تاريخ حصوؿ التبليغ باغبكم، فكل من لو  2اغبضور واؼبقيم خارج الًتاب الوطٍت
 اغبق يف اؼبعارضة وكاف مقيما خارج اغبدود االقليمية للجزائر يستفيد من ىذا التمديد.

 تمديد ميعاد المعارضة لمدة سقوط العقوبة - ب
ما السقوط يكوف بالتقادـ فإذا مل حيصل التبليغ لشخص اؼبتهم ومل خيلص من أي إجراء تنفيذي 

، ودبا أف جرائم التهريب ال 3أف اؼبتهم قد أحيط علما حبكم اإلدانة فإف معارضتو تكوف جائزة القبوؿ
 .تتقادـ حبكم تطبيق القواعد اؼبتعلقة باعبردية اؼبنظمة عليها، فيبقى فيها ميعاد اؼبعارضة مفتوحاً 

                                                 
 .52-58أنظر، بوضياؼ عادؿ، اؼبرجع السابق، ص.  1
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية. 08/ 522انظر، اؼبادة  2
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية. 528/02أنظر، اؼبادة  3
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 الفرع الثاني
 آثـار المعارضـة

لى تقدًن اؼبعارضة، فإذا قبلت احملكمة اؼبعارضة؛ يوقف ىناؾ بعض االثار والنتائج اليت تًتتب ع
 تنفيذ اغبكم الغيايب الصادر، كما يلغى اغبكم اؼبعارض فيو ويصدر حكم جديد.

 أوال: وقف تنفيذ الحكم 
إف اغبكم الغيايب الصادر ضد احملكـو عليو ال ينفذ خبلؿ اؼبدة اؼبخصصة لتقدًن اؼبعارضة، إذ 

للمعارضة من األسباب اؼبوقفة للحكم الغيايب، لكن يشًتط لذلك أف تكوف يعترب اؼبيعاد اؼبقرر 
اؼبعارضة صحيحة رفعت يف ميعادىا، فيوقف تنفيذ اغبكم الغيايب ويعترب كأف مل يكن، لكونو أضعف 

، فإذا انقضت اؼبهلة اؼبقررة للمعارضة دوف أف 1األحكاـ من حيث الداللة على صحة ما قضى بو
 .2و دبعارضتو جاز تنفيذ اغبكميتقدـ احملكـو علي

كما أنو من اعبائز تنفيذ اغبكم الغيايب استثناء إذا كاف يقضي بتعويضات للمدعي اؼبدين فيكوف 
اؼببلغ احملكـو بو يف مضموف اغبكم قاببل للتنفيذ رغم اؼبعارضة خروجا عن القاعدة السابقة اليت 

، إذ تبُت الفقرة الثانية من اؼبادة 3در غيابيامفادىا أف اغبكم الغيايب ال ديكن تنفيذه ماداـ قد ص
من قانوف اإلجراءات اعبزائية أف للمحكمة السلطة يف أف تقرر للمدعى اؼبدين مبلغا مؤقتا قاببل  203

 للتنفيذ بو رغم اؼبعارضة أو االستئناؼ.
م يف كما ينفذ اغبكم الغيايب خروجا عن القاعدة السابقة، إذا ما قررت احملكمة إيداع اؼبته

، فيكوف اغبكم واجب التنفيذ دبجرد صدوره، إذا ما كانت مدة العقوبة 4السحن أو القبض عليو
 .5اؼبقضي هبا ال تقل عن سنة وسببت احملكمة قرارىا

                                                 
 .228أنظر، ؿبمد صبحي قبم، اؼبرجع السابق، ص . 1
 .888اغبليب، اؼبرجع السابق، ص. ساملانظر، ؿبمد  2
ن قانوف اإلجراءات اعبزائية:" جيوز يف صبيع األحواؿ أف تًتؾ مصاريف تبليغ اغبكم الغيايب واؼبعارضة على عاتق اػبصم الذي قدـ م 520اؼبادة  3

 اؼبعارضة".
 .080، اؼبرجع السابق، ص.2أنظر، أضبد شوقي الشلقاين، شرح قانوف...، اعبزء  4
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية. 202أنظر، اؼبادة  5
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 ثانيا: إلغاء الحكم الغيابي
يًتتب على اؼبعارضة سقوط اغبكم الغيايب واعتباره كأف مل يكن أي زوالو بأثر رجعي، إذ قررت 

من قانوف اإلجراءات اعبزائية:" يصبح اغبكم الصادر غيابيا كأف مل يكن بالنسبة عبميع  502 اؼبادة
وجيوز أف تنحصر ىذه اؼبعارضة يف ما قضى بو اغبكم  ،قدـ اؼبتهم معارضتو يف تنفيذهما قضى بو إذا 

 من اغبقوؽ اؼبدنية". 
، ويعرؼ 1ىذا اغبكم والعدـ سواءفاؼبعارضة إف قدمت من اؼبتهم يف اغبكم الغيايب ترتب اعتبار 

 .2ىذا األثر يف الفقو والقضاء الفرنسي باألثر اؼبنهي

مل حيدد اؼبتهم الشق اؼبعارض فيو فيلغى اغبكم كامبل وىو ما قررتو احملكمة  إذاويًتتب ىذا األثر 
غبكم الذي رتب على معارضة اؼبتهم يف ا 2222فيفري  02العليا يف إحدى قراراهتا الصادر بتاريخ 

 .3الغيايب إلغاء ىذا اغبكم حىت يف شقو اؼبدين
 ؿواؼبسؤو لكن يظهر أف ىذا األثر ليس ىو نفسو اؼبًتتب عن اؼبعارضة اؼبقدمة من اؼبدعى اؼبدين 

 .4عن اغبقوؽ اؼبدنية، إذ قصر اؼبشرع على ما قضي فيو فقط فيما خيص الدعوى اؼبدنية

اؼبعارض يف التاريخ احملدد لو يف التبليغ الصادر إليو وتعترب اؼبعارضة كأف مل تكن إذا مل حيضر 
 522واؼبثبت يف احملضر يف وقت اؼبعارضة أو بتكليف باغبضور مسلم ؼبن يعنيو األمر طبقا للمواد 

 .5وما يليها من قانوف اإلجراءات اعبزائية

 مام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي أثالثا: إعادة الدعوى 
اغبكم الغيايب إىل إعادة الدعوى على احملكمة اليت أصدرت ىذا اغبكم، واليت  تؤدي اؼبعارضة يف

يبقى ؽبا ذات السلطة اليت كانت تتمتع هبا عندما كانت تنظر الدعوى ألوؿ مرة، مع األخذ بعُت 

                                                 
 .023، ص.8000، لسنة 02، ؾبلة احملكمة العليا، العدد 8000/ 88/08، الصادر بتاريخ، 252303أنظر، احملكمة العليا، قرار رقم  1
 .30أنظر، بوضياؼ عادؿ ، اؼبرجع السابق، ص. 2
 .202، ص.8008أنظر، اجمللة القضائية،  قسم الوثائق باحملكمة العليا، العدد األوؿ، عدد خاص، سنة  3
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية. 522/08أنظر، اؼبادة  4
 .222، ؿبمد صبحي قبم، اؼبرجع السابق، ص.228أنظر، ؿبمد حزيط، اؼبرجع السابق، ص . 5
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بها القانوف وحضور اؼبعارض يف اعبلسة األوىل احملددة لنظر الدعوى وإال االعتبار اإلجراءات اليت يتطلّ 
 .1اعتربت اؼبعارضة كأف مل تكن

مع العلم أنو ال يًتتب على اؼبعارضة إلغاء إجراءات التحقيق اليت قامت هبا احملكمة قبل إصدار 
حكمها الغيايب، كما أف ؽبا سلطة استكماؿ ىذه التحقيقات إف رأت ضرورة لذلك، وتلتـز بإتاحة 

 ظباعهم بغيبتو وإال اعترب حكمها الفرصة للمعارض للدفاع عن نفسو ومناقشة الشهود الذين مت
 .2باطبل

، فإذا  إف إعادة نظر الدعوى يكوف فقط بالنسبة للمعارض يف اغبكم دوف غَته من باقي اػبصـو
 .3تعدد اؼبتهموف وعارض بعضهم فبل جيوز للمحكمة أف تنظر الدعوى بالنسبة ؼبن مل يعارض

وقبل أف تفصل احملكمة يف اؼبوضوع، فإهنا تكوف ملزمة بنظر شكل اؼبعارضة فإذا زبلفت إحدى 
الشروط الشكلية فإهنا تقضي بعدـ قبوؿ اؼبعارضة شكبل، وإذا مل يكن اغبكم جائزا اؼبعارضة فيو 

أو  قضت بعدـ جواز اؼبعارضة، مث تتطرؽ بعد ذلك للموضوع واغبكم فيو إما بإلغاء اغبكم الغيايب
تأييده مع مراعاة القاعدة العامة وىي عدـ اإلساءة للطاعن بطعنو فبل يصح تشديد العقوبة مثبل على 

 .4اؼبتهم كما ال ي ساء إىل مركز اؼبدعي اؼبدين، وفق ما تقتضي قواعد العدالة 
 المطلب الثاني

 االستئنـاف

أو الغيابية الصادرة عن  االستئناؼ طريق من طرؽ الطعن العادية يف األحكاـ اغبضورية منها
 ؿباكم الدرجة األوىل، يهدؼ إىل طرح الدعوى أماـ ؿبكمة أعلى درجة إلعادة الفصل فيها.

                                                 
 .222أنظر، ؿبمد حزيط، اؼبرجع السابق، ص.  1
 .520أنظر، علي ؿبمد جعفر، اؼبرجع السابق، ص. 2
 .083، اؼبرجع السابق، ص.2اعبزء  أنظر، أضبد شوقي الشلقاين، شرح قانوف...، 3
 .228أنظر، نظَت فرج مينا، اؼبوجز يف اإلجراءات اعبزائية اعبزائري، الطبعة الثانية، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، اعبزائر، ص. 4
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فاالستئناؼ يطرح الدعوى جبميع عناصرىا القانونية والواقعية أماـ ؿبكمة أعلى درجة من تلك 
عُت من اغبكم فتنحصر اليت نظرت يف الدعوى وقضت فيها إال إذا كاف االستئناؼ ؿبصورا يف شق م

 صبلحيات احملكمة اؼبستأنف أمامها يف ىذا الشق دوف غَته.
إف األخذ بنظاـ االستئناؼ لو ما يربره؛ من فحص الدعوى ؾبددا ومراجعة اغبكم فيها حىت يتم 

،  )الفرع األول( وقد حدد اؼبشرع نطاؽ الطعن باالستئناؼ، 1تصحيح أي عيب يشوب ىذا اغبكم
)الفرع ه آثار ينتج اإلجراءات اليت جيب أف تتبع لرفعو حىت تنعقد خصومة الطعن، و كما حدد 

 الثاني(.
 الفرع األول

 نطـاق االستئنـاف
باإلضافة إىل وجوب توافر الشروط العامة، ضرورة سبامو  باالستئناؼيشًتط اؼبشرع لقبوؿ الطعن 

ف يتعلق باؼبيعاد الذي جيب أف يرفع يف نطاؽ ؿبدد إما أف يتعلق بطبيعة اغبكم ؿبل الطعن، وإما أ
 خبللو.

 أوال: نطاق االستئناف من حيث األحكام
بُت اؼبشرع نطاؽ وطبيعة األحكاـ اليت جيوز استئنافها سواء تعلق األمر باألحكاـ الصادرة يف 
الدعوى العمومية، أو حىت تلك الصادرة يف الدعوى اعببائية، على اعتبار اػبصومة اليت موضوعها 

 جردية هتريب تنجم عنها دعويُت.
 األحكام التي يجوز استئنافها   -1

األحكاـ اعبائز استئنافها ىي األحكاـ الصادرة يف مواد اعبنح واؼبخالفات يف الدعوى العمومية، 
فتستأنف ىذه األحكاـ سواء كانت حضورية أو غيابية مع  2إذ ديكن اعتبار األمر قاعدة أساسية

 اؼبوضوع، إذ ال جيوز استئناؼ األحكاـ التمهيدية وغَت الفاصلة يف اشًتاط أف تكوف فاصلة يف
                                                 

 .522أنظر، علي ؿبمد جعفر، اؼبرجع السابق، ص. 1
 .225أنظر، ؿبمد صبحي قبم، اؼبرجع السابق، ص. 2
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 بعد اغبكم . كذلك ال يقبل استئناؼ األحكاـ اليت فصلت يف مسألة عارضة أو دفوع إال1اؼبوضوع
 .2يف نفس الوقت مع استئناؼ ذلك اغبكمالصادر يف اؼبوضوع و 

من قانوف اإلجراءات  520ة وإذا كانت القاعدة تستند أساسا لنص صريح وىو نص اؼباد
  :حيث" تكوف قابلة لبلستئناؼ 3اعبزائية
دج  80.000إذا قضت بعقوبة حبس أو غرامة تتجاوز  األحكاـ الصادرة يف مواد اعبنح -2

 ،دج بالنسبة للشخص اؼبعنوي200.000بالنسبة للشخص الطبيعي و

ذلك تلك اؼبشمولة القاضية بعقوبة اغببس دبا يف األحكاـ الصادرة يف مواد اؼبخالفات  -8
 ."بوقف التنفيذ

يستثٌت من ، لكن جرائم التهريب ذات الطابع اعبنحينص ديكن إعمالو على بعض ذا الى 
الفات فبل القاعدة السالفة الذكر األحكاـ الصادرة من ؿباكم اعبنايات وإف قضت يف جنح أو ـب

رت منها باعتبارىا ؿباكم أوؿ ال يقبل االستئناؼ من ىذه احملاكم ولو صدو سبيل إىل استئنافها. 
 درجة كما ىو الشأف بالنسبة عبرائم اعبلسات.

والعلة من استبعاد أحكاـ ىذه اعبهة القضائية من االستئناؼ ىو الضمانات اليت ربظى هبا ىذه 
األحكاـ، كما أف الدعوى العمومية رباؿ عليها من غرفة االهتاـ اليت أعادت النظر يف التحقيق 

 .4االبتدائي
ما يفهم من التعديل اعبديد لنص اؼبادة ودبفهـو اؼبخالفة أنو ال ديكن استئناؼ األحكاـ ك

دج بالنسبة للشخص  80000اعبنحية اليت تكوف قيمة الغرامة فيها تساوي أو تقل عن مبلغ 
 دج بالنسبة للشخص اؼبعنوي. 200000الطبيعي، أو مبلغ 

                                                 
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية. 583 أنظر، اؼبادة 1
 .802أنظر، ؿبمد حزيط، اؼبرجع السابق، ص. 2
 ، اؼبتضمن تعديل قانوف اإلجراءات اعبزائية.08 – 20عدلت دبوجب األمر  3

 .528ص. ،2222اعبزائر، سنة ، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، 2مبادئ اإلجراءات اعبزائية يف التشريع اعبزائري، اعبزء أنظر، أضبد شوقي الشلقاين،  4
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متمثلة يف غرامة إذا قضت بعقوبة اؼبخالفات كما ال يقبل استئناؼ األحكاـ الصادرة يف مواد 
، خبلفا ؼبا كاف عليو اغباؿ قبل التعديل حيث كاف يقبل اسئناؼ  تتجاوز اؼبائة دينارحىت وإف كانت 

 كل حكم صدر بشأف ـبالفة مىت ذباوزت قيمة الغرامة فيو اؼبائة دينار. 
 استئناف الحكم في الدعوى الجبائية -2

من اؼبعلـو أف جرائم التهريب باعتبارىا من اعبرائم اعبمركية ينبثق عنها دعوياف؛ دعوى عمومية 
فإنو من اعبائز  االستقبلؿوأخرى جبائية، حيث أف ىذه األخَتة مستقلة عن األوىل ونتيجة ؽبذا 

ال  استئناؼ األحكاـ اليت تصدر خبصوص ىذه الدعوى، ويف حالة استئناؼ إدارة اعبمارؾ وحدىا
يكوف الستئنافها أي أثر على الدعوى العمومية كما ال يكوف الستئناؼ النيابة العامة وحدىا أثر 

 . 1على الدعوى اعببائية
، الذي أجاز للنيابة العامة فبارسة 2222ودبوجب التعديل اغباصل يف قانوف اعبمارؾ سنة  

بة العامة يؤثر على الدعوى اعببائية يف الدعوى اعببائية بالتبعية للدعوى العمومية جعل استئناؼ النيا
حالة ما إذا تغيبت إدارة اعبمارؾ عن حضور اعبلسة ومثلتها النيابة العامة بتقدًن طلبات يف الدعوى 

 .2اعببائية
القاضية باإلدانة و وال يقف اغبد عند جواز استئناؼ األحكاـ الصادرة يف الدعوى اعببائية مطلقا 

، فيحق إلدارة اعبمارؾ 3ذه الدعوى والقاضية بالرباءة جيوز استئنافهافحىت األحكاـ الصادرة يف ى
استئناؼ ىذه األحكاـ حىت يف غياب استئناؼ النيابة العامة، ويتعُت حينئذ على اجمللس البث يف 
الدعوى اعببائية دوف إعادة النظر فيما قضى بو اغبكم يف الدعوى العمومية الذي يكتسب قوة 

 . 4الشيء اؼبقضي فيو
  

                                                 
 . 820أنظر، أحسن بوسقيعة، اؼبنازعات اعبمركية...، اؼبرجع السابق، ص. 1
 .220أنظر، سعادنو العيد، اؼبرجع السابق، ص. 2
 مكرر من قانوف اعبمارؾ. 820أنظر، اؼبادة  3
 .22...، اؼبرجع السابق، ص. االجتهاد، مصنف 2225/ 00/ 25، اؼبؤرخ يف 220202أنظر، احملكمة العليا، غ. ج ـ، ملف رقم  4
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 ثانيا: نطاق االستئناف من حيث األشخاص 
جيوز لكل خصم طرؼ يف الدعوى اغبق يف استئناؼ اغبكم الصادر من ؿبكمة أوؿ درجة، مىت 

 النيابةاحًـت القواعد العامة واستوىف الشروط الضرورية ؼبمارسة ىذا اغبق من صفة ومصلحة، سواء 
 العامة أو احملكـو عليو، أو حىت إدارة اعبمارؾ. 

 النيابة العامةمن طرف ستئناف اال -1

حيق للنيابة العامة استئناؼ كافة االحكاـ الصادرة من ؿبكمة أوؿ درجة، مهما كاف مضموف 
ىذه األحكاـ وما قضت بو سواء باإلدانة أو الرباءة، بل ولو كاف اغبكم الصادر جاء مطابقا 

 لطلباهتا.
اعبزائي من اغبكم دوف الشق اؼبدين منو، طبقا للقواعد العامة ينحصر االستئناؼ يف الشق 

فاستئناؼ النيابة العامة ال يكوف لو أي أثر على الدعوى اعببائية نتيجة الستقبلؿ ىذه األخَت عن 
 الدعوى العمومية.

الذي أجاز للنيابة العامة  2222غَت أف األمر قد تغَت بتعديل قانوف اعبمارؾ دبوجب قانوف 
ائية بالتبعية للدعوى العمومية، لكن بشرط أف تتغيب إدارة اعبمارؾ عن اغبق يف فبارسة الدعوى اعبب

حضور جلسة احملاكمة وتتوىل النيابة العامة سبثيلها بتقدًن طلبات يف الدعوى اعببائية فيجوز للنيابة 
 .1العامة واغباؿ كذلك أف تستأنف اغبكم يف كل من الدعويُت العمومية واعببائية

 المحكوم عليومن طرف ستئناف اال -2

على رأس قائمة من جيوز ؽبم استعماؿ حق الطعن باالستئناؼ قبد اؼبتهم احملكـو عليو، وىذا 
من قانوف اإلجراءات اعبزائية، إذ لو فبارسة ىذا اغبق دوف قيد  523اغبق مكرس للمتهم بنص اؼبادة 

و يف صاغبو، كوف أو شرط معُت، سواء كاف اغبكم اؼبراد استئنافو صدر يف غَت صاٌف اؼبتهم أ

                                                 
 .820أنظر، أحسن بوسقيعة، اؼبنازعات اعبمركية ...، اؼبرجع السابق، ص. 1



 احملاكمة وطرق الطعن  ات إجراء :الفصل األول                                                   الباب األول  
 

802 
 

النصوص الواردة يف باب االستئناؼ مل تشًتط أف ينصب االستئناؼ على األحكاـ الصادرة يف غَت 
 صاٌف اؼبتهم.

فاستئناؼ اؼبتهم مل يقرره النص القانوين ضد حكم اإلدانة فقط؛ بل قرره ضد اغبكم القضائي 
للحرية، أو الغرامة أو العقوبة التكميلية بغض النظر عن ؿبتواه، ويدخل يف ىذا اإلطار العقوبة السالبة 

 . 1أو التدابَت االحًتازية مادامت قد مت اغبكم هبا دبوجب حكم قضائي
على ىذا األساس فإذا صدر حكم يقضي بالرباءة لصاٌف اؼبتهم من أعماؿ التهريب فهذا اغبكم 

قيا، لكن باستقراء قابل لبلستئناؼ من طرؼ اؼبتهم حىت وإف كاف ىذا االستئناؼ غَت مقبوؿ منط
النصوص القانونية ال قبد مانعا حيوؿ دوف فبارسة ىذا اغبق يف ىذه اغبالة، كأف يكوف الشخص 
جاىبل بأحكاـ القانوف أو دبفهـو اؼبصطلحات القانونية فبل يدرؾ من خبلؿ اغبكم الصادر معٌت 

 الرباءة.
اليت يصدر فيها اغبكم حضوريا  فيستأنف اغبكم اعتقادا منو أنو يف غَت صاغبو، خاصة يف اغبالة

اعتباريا، ألف اؼبتهم مل حيضر جلسة احملاكمة ومل يقدـ ما لديو أو يفرغ ما يف جعبتو، ويف ىذه اغبالة 
 .2يتم النظر يف ىذا االستئناؼ مثلو مثل بقية الطعوف األخرى ما داـ مت يف مواجهة حكم قضائي

 إدارة الجماركمن طرف ستئناف اال -3
مكرر من قانوف اعبمارؾ،  820اعبمارؾ فبارسة اغبق يف االستئناؼ حسب نص اؼبادة إلدارة 

 واليت ذبيز إلدارة اعبمارؾ الطعن بكل الطرؽ يف األحكاـ والقرارات القضائية.
وباعتبار إدارة اعبمارؾ صاحبة الدعوى اعببائية فيحق ؽبا أف تستأنف كل األحكاـ الصادرة فيها 

اءة وإف مل يكن ىناؾ استئناؼ من قبل النيابة العامة، فيبت اجمللس يف الدعوى حىت تلك القاضية بالرب 
اعببائية دوف إعادة النظر يف ما قضى بو اغبكم يف الدعوى العمومية، أي أف اؼبتهم لو استفاد من 
حكم الرباءة يف الدعوى العمومية، فإف استئناؼ إدارة اعبمارؾ ال يغَت من طبيعة اغبكم ولو كاف 

                                                 
 .208أنظر، بوضياؼ عادؿ، اؼبرجع السابق، ص. 1
 .202، ص.السابقأنظر، بوضياؼ عادؿ، اؼبرجع  2
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ل اؼبنسوب للمستأنف ضده يشكل ـبالفة لقانوف اعبمارؾ، فبل يكوف سوى سند للحكم الفع
 باعبزاءات اعببائية اليت تطالب هبا إدارة اعبمارؾ.  

ف اؼبدعى اؼبدين إذا زبلف عن اغبضور أو مل حيضر عنو من أنشَت إىل أف القاعدة اليت تقضي ب
ى إدارة اعبمارؾ بعد أف زبلى اؼبشرع عن اعتبارىا ديثلو فإنو يعد تاركا الدعائو ال ينطبق حكمها عل

 .2222طرفا مدنيا بعد تعديل قانوف اعبمارؾ سنة 
 ثالثا: نطاق االستئناف من حيث الزمان

كغَته من طرؽ الطعن القانونية يتحدد اغبق يف االستئناؼ دبيعاد قانوين اليصح خارجو على   
 ا اؼبيعاد. أف اؼبشرع قد يراعي بعض اغباالت فيمدد من ىذ

 مواعيد االستئناف -1

إف حق الطعن باالستئناؼ البد أف يباشر يف ميعاده القانوين احملدد وإال ترتب على ذلك سقوط 
 اغبق كجزاء إجرائي لعدـ مراعاة القواعد اػباصة باؼبواعيد.

 522وقد حدد اؼبشرع اعبزائري اؼبيعاد البلـز لبلستئناؼ وىو عشرة أياـ كما جاء يف نص اؼبادة 
، ويتساوى يف ىذا اؼبيعاد صبيع 1من قانوف اإلجراءات اعبزائية ربتسب من تاريخ النطق باغبكم

 من قانوف اإلجراءات اعبزائية. 523اػبصـو يف الدعوى الصادر فيها اغبكم واؼبذكورين يف اؼبادة 
عبل غَت أف اؼبشرع أعطى للنائب العاـ ميعادا استثنائيا لبلستئناؼ حيث خصو بنص خاص جا

 .2من اؼبيعاد اؼبقرر لرفع استئنافو شهرين من تاريخ النطق باغبكم
إف بداية سرياف ميعاد العشرة أياـ اؼبقررة للطعن زبتلف باختبلؼ اغبكم موضوع الطعن، حبسب 

 ما إذا كاف حضوريا أو غيابيا أو صادرا يف اؼبعارضة على حسب التفصيل التايل:
  

                                                 
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية. 380ال حيتسب يـو صدور اغبكم ضمن ميعاد االستئناؼ تطبيقا للقواعد العامة يف احتساب اؼبواعيد وفقا للمادة  1
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية. 522أنظر، اؼبادة  2
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 لحكم الحضوري ميعاد استئناف ا  - أ

لؤلحكاـ اغبضورية من يـو النطق هبا، إذ أف اؼبشرع قد قدر أف  ةبالنسبيبدأ احتساب اؼبيعاد 
 أو على األقل يكوف عاؼبا بو. 1ىذه األحكاـ بطبيعتها تفًتض حضور اػبصم عبلسة النطق باغبكم

ناؼ فإذا كاف اغبكم صدر يف حق اؼبتهم احملكـو عليو حضوريا وجاىيا فيبتدأ سرياف ميعاد االستئ
من تاريخ النطق باغبكم. أما إذا كاف اغبكم حضوريا لكن غَت وجاىي فيبدأ سرياف ميعاد االستئناؼ 

من قانوف اإلجراءات اعبزائية من يـو التبليغ الشخصي أو يف  522طبقا للفقرة الثانية من اؼبادة 
 .2اؼبوطن أو يف مقر اجمللس الشعيب البلدي أو للنيابة العامة

أف يرفض االستئناؼ شكبل ما داـ اغبكم اغبضوري غَت موضح فيو ما إذا كاف  وعموما ال ديكن
حضوريا وجاىيا أو حضوريا غَت وجاىي يف حق اؼبتهم ماداـ ال يوجد باؼبلف ما يفيد تبليغ الطعن 

ويكوف كل قرار  :"باالستئناؼ، ليكوف أجل االستئناؼ مفتوحا وىو ما أكدتو احملكمة العليا يف قرارىا
من قانوف اإلجراءات  522عدـ قبوؿ االستئناؼ شكبل لوقوعو خارج األجل خيالف اؼبادة يقضي ب
 .3"يتعُت نقضواعبزائية و 
 الحكم الغيابيميعاد استئناف  - ب

إذا صدر اغبكم غيابيا يف حق اػبصم فإف مهلة االستئناؼ واؼبقدرة بعشرة أياـ تسري من يـو 
أو ؼبوطنو وإال فلمقر اجمللس الشعيب البلدي، أو للنيابة تبليغ اغبكم إما تبليغا شخصيا للمحكـو عليو 

 .4العامة
على أف ىذه األخَتة ال حيق ؽبا أف تستأنف األحكاـ الغيابية حىت تصبح حضورية فيكوف وكيل 
اعبمهورية مقيدا بنفس اؼبيعاد اؼبفروض على كل أطراؼ الدعوى اعبزائية، أو يتعُت عليو أف ينتظر 

                                                 
 .508أنظر، مأموف سبلمة، اؼبرجع السابق، ص. 1
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية. 522/08أنظر، اؼبادة  2
/ 28/ 20اؼبؤرخ يف  82023، غَت منشور. ملف رقم 2222/ 03/ 80اؼبؤرخ يف  220022أنظر، احملكمة العليا، غ. ج، ملف رقم  3

 .220رجع السابق، ص.، مقتبس عن عادؿ بوضياؼ، اؼب2202/ 02/ 82، غَت منشور، احملكمة العليا، غ. ج، قرار صادر بتاريخ 2220
 .800أنظر، ؿبمد حزيط، اؼبرجع السابق، ص. 4
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إىل حكم حضوري ومرور عشرة أياـ، فإذا مل ترفع اؼبعارضة ىناؾ فقط ديكنو ربوؿ اغبكم الغيايب 
 .1استئناؼ اغبكم

 الحكم الصادر في المعارضة ميعاد استئناف   - ج

حكاـ الصادرة يف اؼبعارضة من تاريخ اغبكم يعاد االستئناؼ بالنسبة عبميع األيبدأ سرياف م
اؼبوضوع وإما أف تكوف منهية للخصومة دبنع الصادر فيها، وىذه األحكاـ إما أف تكوف فاصلة يف 

مع  2السَت يف الدعوى كاغبكم بعدـ قبوؿ اؼبعارضة شكبل، أو بعدـ جوازىا واعتبارىا كأف مل تكن
 .3اشًتاط علم اؼبتهم بيـو النطق باغبكم ألف اؼبيعاد ال حيتسب ضده إال من تاريخ علمو بو

 االستئنافميعاد تمديد  -2

إضافية على العشرة أياـ اؼبمنوحة لكل واحد منهم لرفع االستئناؼ يف يكوف لكل اػبصـو مهلة 
حالة ما إذا رفع أحد األطراؼ استئنافو فيضاؼ لآلخرين مهلة طبسة أياـ عبلوة على اؼبهلة اؼبمنوحة 

بأف  :"ؽبم قانونا، وقد تصدت احملكمة العليا للمسألة بتكريس ىذا اغبق يف أحد قراراهتا والذي قضى
إدارة اعبمارؾ ضمن اآلجاؿ القانونية يفتح لؤلطراؼ األخرى أجل طبسة أياـ أخرى، استئناؼ 

وبذلك فإف استئناؼ النيابة العامة قد مت رفعو يف مدة طبسة عشرة يوما من يـو صدور اغبكم ويكوف 
 .4"بذلك ضمن األجل القانوين

 الفرع الثاني
 إجراءات االستئنـاف وآثـاره

وافر الشروط القانونية بل يلـز عبلوة على ذلك التقيد باإلجراءات يكفي لصحة االستئناؼ ت ال
القبوؿ يًتتب عليو آثار  الشكلية اؼبطلوبة خصوصا إجراء التقرير باالستئناؼ، فإذا مت قبولو فهذا

 .قانونية
                                                 

 .220أنظر، بوضياؼ عادؿ ، اؼبرجع السابق، ص. 1
 .502أنظر، مأموف سبلمة، اؼبرجع السابق، ص. 2
 .220أنظر، ؿبمد صبحي قبم، اؼبرجع السابق، ص. 3
 .280، مقتبس عن بوضياؼ عادؿ ، اؼبرجع السابق، ص.2225/ 02/ 22، اؼبؤرخ يف 202258ج، ملف رقم أنظر، احملكمة العليا،غ. 4
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 أوال: إجراءات التقرير باالستئناف
بتقرير كتايب أو شفوي يتم لدى يتم االستئناؼ بالنسبة عبمع اػبصـو الذين ثبت ؽبم حق الطعن 

الذي يدوف لديو تقدـ الطاعن لتسجيل االستئناؼ يف  1كتابة ضبط احملكمة اليت أصدرت اغبكم
 .2اغبكم الصادر

التعبَت عن إرادة  رة الطعن باالستئناؼ فبل يغٍتالوسيلة الوحيدة ؼبباشكونو وللتقرير أمهيتو يف  
 .4طة رسالةكأف يتم بواس 3االستئناؼ بأي وسيلة أخرى

وإذا كاف اؼبستأنف ؿببوسا جاز لو أف يقدـ تقرير استئنافو لدى كاتب ضبط اؼبؤسسة العقابية 
الذي يقـو بتلقي وتقييد االستئناؼ يف سجل خاص على الفور مقابل تسليم وصل عنو ويقـو 

ىل قلم  اؼبشرؼ رئيس اؼبؤسسة العقابية بإرساؿ نسخة مٌت ىذا التقرير خبلؿ أربع وعشرين ساعة إ
 . 5كتاب اعبهة القضائية اليت أصدرت اغبكم اؼبطعوف فيو، وىذا ربت طائلة العقوبات التأديبية

 ثانيا: آثار االستئناف
بعد تسجيل االستئناؼ يف اغبكم جيوز لؤلطراؼ اؼبخولة قانونا القياـ هبذا اإلجراء استئنافو. 

ح القضية ؿبل االستئناؼ أماـ اجمللس ويًتتب على ذلك أثرين أوؽبما إيقاؼ التنفيذ وثانيهما طر 
 القضائي من جديد.

  

                                                 
 .800أنظر، ؿبمد حزيط، اؼبرجع السابق، ص. 1
 . 202أنظر، سليماف بارش، اؼبرجع السابق، ص. 2
 .520أنظر، مأموف سبلمة، اؼبرجع السابق، ص. 3
اؼ أف يصرح بنفسو أو بواسطة وكيل إىل كتابة الضبط باحملكمة "إف االستئناؼ بواسطة رسالة غَت مقبوؿ، وإمنا جيب على اؼبتهم الراغب يف االستئن 4

كاف   اليت أصدرت اغبكم باالستئناؼ بنفسو أو ؿباميو أو وكيل خاص بالتفويض، ويرفق التقرير باحملرر ويقيد االستئناؼ يف سجل االستئناؼ وإذا
، مقتبس 230، ؾبموعة قرارات الغرفة اعبزائية، ص .2222فيفري  20خ اؼبستأنف ال يستطيع التوقيع ذكر الكاتب ذلك". قرار احملكمة العليا بتاري

 .800عن ؿبمد حزيط، اؼبرجع السابق، ص.
 .800أنظر، ؿبمد حزيط، اؼبرجع السابق، ص. 5
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 إيقاف تنفيذ الحكم المستأنف -1

ؼبا كاف الطعن باالستئناؼ مقررا أصبل الحتماؿ اػبطأ يف تطبيق القانوف أو إعادة النظر يف 
 اغبكم عليو ألي داع فإف اغبكم اؼبستأنف دينع تنفيذه ليس فقط يف حالة رفع االستئناؼ وإمنا كذلك

عدؿ يف االستئناؼ، فيوقف لغى أو ي  خبلؿ أجل االستئناؼ، ماداـ أف ىذا اغبكم االبتدائي قد ي  
 .1تنفيذ اغبكم الصادر من احملكمة يف الدرجة األوىل حىت يتحوؿ إىل حكم هنائي

وإف كاف األمر ليس على إطبلقو فهناؾ حاالت يتعُت فيها تنفيذ بعض األحكاـ رغم قابليتها 
 الرغم من أف مهلة االستئناؼ التزاؿ سارية:لبلستئناؼ وب

 ،2اؼبؤقت بالتعويضاألحكاـ الصادرة يف الدعوى اؼبدنية  -
يف حالة صدور حكم برباءة اؼبتهم احملبوس مؤقتا أو بإعفائو من العقوبة أو اغبكم عليو بعقوبة  -

مدة  اغببس مع وقف التنفيذ أو بالغرامة مامل يكن ؿببوسا لسبب آخر، كذلك إذا استنفذت
 .3اغببس اؼبؤقت العقوبة اؼبقضي هبا

 ،4يف حالة استئناؼ النائب العاـ -

 يف حالة ما إذا صدر حكم ربضَتي أو سبهيدي أو يف حالة فصل احملكمة يف مسائل عارضة أو -
 .5دفوع

 األثر الناقل -2

يًتتب على االستئناؼ أثر ناقل ومؤداه إعادة طرح الدعوى من جديد أماـ احملكمة االستئنافية 
يف حدود االستئناؼ اؼبرفوع، إذ تسَت يف نظر الدعوى بناء على إجراءات جديدة مع مراعاة بعض 

 القيود ربكمها أثناء نظر االستئناؼ. 
                                                 

 .282أنظر، بوضياؼ عادؿ ، اؼبرجع السابق، ص. 1
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية. 203أنظر، اؼبادة  2
 وف اإلجراءات اعبزائية.من قان 200أنظر، اؼبادة  3
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية.  522أنظر، اؼبادة  4
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية. 583أنظر، اؼبادة  5
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 التقيد بتقرير االستئناف - أ

برمتو كما عرض أماـ ؿبكمة أوؿ درجة إال إذا كاف شامبل عبميع  يطرح النزاع االستئناؼ ال
الوقائع اليت رفعت هبا الدعوى، أما إذا اقتصر اؼبستأنف على الطعن يف ببعض ما حكم فيو فإف 
اجمللس القضائي كجهة استئنافية يكوف مقيدا دبا ورد يف تقرير االستئناؼ كأف يستأنف اغبكم فيما 

 .1عمومية واعببائية أو بإحدامها فقطقضى بو يف الدعويُت ال
 التقييد بالوقائع كما طرحت - ب

ال جيوز حملكمة االستئناؼ أف تتعرض لواقعة غَت الوقائع اليت أحيلت إىل القاضي األوؿ، كما 
دينع عليها أف تعدؿ من التهمة اؼبسندة إىل اؼبتهم أو أف تقيمها على أساس من الوقائع غَت الوقائع 

 الدعوى عليو. اليت رفعت هبا
ر يف الدعوى بكامل حريتها؛ على أف ىذا التقييد ال يرقى إىل درجة منع اعبهة االستئنافية أف تنظ

ف تعدؿ من وصف التهمة وتضيف إليها الظروؼ اؼبشددة دبا يتفق مع وقائع الدعوى، كأف يقع أفلها 
اغبكم اؼبذكور من طرؼ إدانة اؼبتهم عن فعل التهريب البسيط أماـ ؿبكمة اعبنح وعند استئناؼ 

أو التهريب مع ضبل سبلح  2النيابة العامة تقرر إضافة ظرؼ مشدد كالتهريب باستعماؿ وسائل النقل
 .3ناري

 التقييد بصفة الخصم -ج  
يتقيد االستئناؼ بصفة اػبصم اؼبستأنف ويقتصر أثره عليو فبل يتعداه إىل غَته، وإذا رفع 

، 4ر اؼبوضوع بأكملو وأحدث كل استئناؼ اآلثار اػباصة بواالستئناؼ من صبيع اػبصـو أعيد نظ
 وعبهة االستئناؼ مطلق اغبرية يف أف تؤيد اغبكم اؼبستأنف أو تقضي خببلفو.

                                                 
 .258أنظر، ؿبمد صبحي قبم، اؼبرجع السابق، ص. 1
 ، اؼبتعلق دبكافحة التهريب.00 – 00مر من األ 28انظر، اؼبادة  2
 ، اؼبتعلق دبكافحة التهريب.00 – 00من األمر  22أنظر، اؼبادة  3
 .258مد صبحي قبم، اؼبرجع السابق، ص.أنظر، ؿب 4
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واألصل أنو إذا كاف اؼبستأنف ىو النيابة العامة وحدىا فبل ديكن أف يشمل إال الدعوى العمومية 
 لكوف استئنافها ال ديتد إال ؽباتو الدعوى.

، والذي أصبح جييز للنيابة 2222تعديل قانوف اعبمارؾ سنة  بعدأف اؼبسألة قد تغَتت  غَت
العامة فبارسة الدعوى اعببائية بالتبعية للدعوى العمومية؛ ومنو يكوف الستئناؼ النيابة العامة أثر على 

العامة سبثيلها ابة يالدعوى اعببائية إذا ما تغيبت إدارة اعبمارؾ عن حضور جلسة احملاكمة وتولت الن
بتقدًن طلبات يف الدعوى اعببائية، إذ يكوف من اعبائز يف ىذه اغبالة للنيابة العامة أف تستأنف اغبكم 
يف الدعويُت العمومية واعببائية، ودبفهـو اؼبخالفة فإف إدارة اعبمارؾ إذا حضرت أماـ احملكمة وكانت 

ة العامة سينحصر وفقا للقواعد العامة يف طرفا يف الدعوى ومل تستأنف اغبكم فإف استئناؼ النياب
 .1الدعوى العمومية

أما استئناؼ اؼبدعي اؼبدين فإنو ينحصر يف اغبقوؽ اؼبدنية وحدىا فبل يطرح النظر يف الدعوى 
التهمة اؼبرفوعة هبا الدعوى عليو واستأنف اؼبدعي باغبق اؼبدين  ، فإذا حكم برباءة اؼبتهم من2اعبنائية

لمحكمة أف تنظر االستئناؼ بالنسبة للدعوى العمومية ألف اتصاؽبا هبذه الدعوى وحده؛ فبل جيوز ل
ال يكوف عندئذ إال عن طريق النيابة العامة، واقتصار استئناؼ اؼبدعي باغبقوؽ اؼبدنية واؼبسؤوؿ عنها 

يقضى بو إىل النزاع اؼبدين فقط قد يًتتب عليو تعارض بُت ما قضي بو ابتدائيا يف الدعوى اعبنائية وما 
 .3استئنافيا يف الدعوى اؼبدنية

  

                                                 
 .820أنظر، أحسن بوسقيعة، اؼبنازعات اعبمركية...، اؼبرجع السابق، ص. 1
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية. 522 – 523أنظر، اؼبواد  2
 .252أنظر، ؿبمد صبحي قبم، اؼبرجع السابق، ص. 3
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 المطلب الثالث

 الطعن بالنقض 
تتعدد وزبتلف التعاريف الفقهية آللية الطعن بالنقض كطريق من الطرؽ غَت العادية للطعن يف 

 األحكاـ:
ائو ربقيق نوع من اإلشراؼ على تطبيق القانوف وتفسَته، ليؤدي ر فيعرؼ بأنو طريق ابتغي من و 

اؼببادئ القانونية اليت تطبقها احملاكم، ألنو وإف كاف األصل أف األحكاـ اليت تصدرىا  إىل توحيد
ؿبكمة النقض ال تلـز غَتىا من احملاكم إال ما نص عليو استثناءه، بيد أهنا ذات أثر أديب جيعل 
القضاء يهتدي هبا يف أحكامو. ويتميز الطعن بالنقض على االستئناؼ بأنو يقتصر على فحص 

ة اغبكم من الناحية العملية بإعماؿ القانوف إعماال صحيحا على وقائع الدعوى اليت أثبتها ما سبلم
 .1داـ ال يتعارض يف أسبابو مع منطوقو

كما قبد ؿبمد صبحي قبم يعرفو:" طريق من طرؽ الطعن غَت العادية ال جيوز إال يف األحكاـ 
ديد نظر النزاع أماـ ؿبكمة النقض بل إلغاء اغبكم النهائية الصادرة من احملاكم العادية وال يقصد بو ذب

 .2اؼبطعوف فيو بسبب ـبالفتو للقانوف"
من ىذين التعريفُت نستشف أف للطعن بالنقض نطاقا حيده من حيث األحكاـ واألشخاص 

، إذا ما مت التقيد هبا )الفرع الثاني(، كما يلـز مباشرتو وفق إجراءات ؿبددة )الفرع األول(واألسباب 
 . )الفرع الثالث(ق الطعن بالنقض آثاره القانونية حق

 الفرع األول
 نطـاق الطعـن بالنقض

إف الطعن بالنقض كإجراء قانوين يتحدد نطاقو بعدد ؿبدد من األحكاـ، واألشخاص الذين حيق 
 .ؽبم مباشرتو، كما ال ديكن إثارتو إال بتوافر وجو من األوجو القانونية اؼبعروفة

                                                 
 .228، ص.اؼبرجع السابقأنظر، حسن صادؽ اؼبرصفاوي، أصوؿ اإلجراءات...،  1
 .250أنظر، ؿبمد صبحي قبم، اؼبرجع السابق، ص. 2
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 من حيث األحكامأوال: نطاق الطعن بالنقض 

يتحدد نطاؽ الطعن بالنقض ببياف األحكاـ اليت يقبل فيها الطعن، واألحكاـ اليت ال تقبل الطعن 
 هبذا الطريق.

 الطعن بالنقض ااألحكام التي يجوز فيه -1

الطعن من قانوف اإلجراءات اعبزائية حصر اؼبشرع األحكاـ اليت جيوز فيها  520دبقتضى اؼبادة 
 النقض أماـ احملكمة العليا:ببالنقض:" فيجوز الطعن 

الفاصلة يف اؼبوضوع أو الفاصلة يف االختصاص أو اليت تتضمن قرارات غرفة االهتاـ يف  ( أ
 مقتضيات هنائية ليس يف استطاعة القاضي أف يعدؽبا،

 مواد يفيف آخر درجة فاصلة يف اؼبوضوع يف أحكاـ احملاكم وقرارات اجملالس القضائية ال ( ب
أو اليت تنهي السَت يف الدعوى  ها بقرار مستقل يف االختصاصفيأو اؼبقضي اعبنايات واعبنح 

 .العمومية

ج( يف قرارات اجملالس القضائية الفاصلة يف االستئناؼ الذي تضرر منو الطاعن رغم عدـ 
 استئنافو،

آخر درجة يف مواد د( يف أحكاـ احملاكم وقرارات اجملالس القضائية الفاصلة يف اؼبوضوع  
 اؼبخالفات القاضية بعقوبة اغببس دبا فيها اؼبشمولة بوقف التنفيذ".

 غرفة االتهام قرارات - أ
الصادرة عن غرفة االهتاـ ما عدا ما يتعلق منها باغببس اؼبؤقت  لقراراتجيوز الطعن بالنقض يف ا

والرقابة القضائية، كالطعن اؼبقدـ من النائب العاـ يف األمر بأال وجو للمتابعة، أو الطعن اؼبقدـ من 
 اؼبتهم يف اغبكم بإحالتو على ؿبكمة اعبنايات أو اغبكم برفض طلب االفراج اؼبؤقت عنو.
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قض من جانب اؼبدعى اؼبدين يف أحكاـ غرفة االهتاـ لكن بشرط أف يكوف كما جيوز الطعن بالن
ىناؾ طعن مقدـ من جانب النيابة العامة، أو أف يقدـ الطعن لوحده استثناًء يف حاالت ؿبددة ننص 

 .1من قانوف اإلجراءات اعبزائية 523اؼبادة 
الصادرة من غرفة االهتاـ نشَت إىل أف القانوف قد حظر الطعن بطريق النقض يف أحكاـ اإلحالة 

يف قضايا اعبنح واؼبخالفات إال إذا كاف اغبكم قد قضى يف مسألة االختصاص أو تضمن مقتضيات 
 .2هنائية ليس يف استطاعة القاضي أف يعدؿ منها

 لمجالس القضائيةقرارات اأحكام المحاكم و  - ب
أو جنح أو حىت إف ؿبل الطعن بالنقض ىو األحكاـ القضائية سواء كاف موضوعها جنايات 

، فبل يكوف ؿببل للطعن بالنقض اإلجراءات القضائية ذات الطابع اإلداري كتأجيل القضية 3ـبالفات
أو تنحي القاضي عن النظر يف قضية معينة أو االقًتاع على احمللفُت لكوهنا ال تفصل يف النزاع وال 

 تقبل الطعن فيها بأي طريق من طرؽ الطعن األخرى اؼبقررة قانونا.
فحىت يطعن يف اغبكم بطرؽ النقض فبل بد أف يكوف حكما فاصبل يف اؼبوضوع منهياً 

فاألحكاـ الصادرة قبل الفصل يف اؼبوضوع كاألحكاـ التحضَتية والتمهيدية ال تقبل ومنو  للخصومة،
 الطعن ألهنا مل تفصل يف النزاع.

التقاضي كما يف من الواجب أف يكوف اغبكم صادرا من آخر درجة، فإذا تعددت درجات و 
اعبنح واؼبخالفات فبل جيوز الطعن بالنقض إال يف األحكاـ الصادرة من ؿبكمة ثاين درجة؛ أي اجمللس 

                                                 
 من قانوف  اإلجراءات اعبزائية:" ... يسمح للمدعي اؼبدين بالطعن يف أحكاـ غرفة االهتاـ: 523اؼبادة  1

 ذا قررت عدـ قبوؿ دعواهإ (2

 إذا قررت بأنو ال ؿبل الدعائو باغبقوؽ اؼبدنية. (8

 إذا قبل اغبكم دفعا يضع هناية للدعوى اؼبدنية. (2

 إذا سها عن الفصل يف وجو من أوجو االهتاـ أو كاف القرار من حيث البشكل غَت مستكمل للشروط اعبوىرية اؼبقررة قانونا لصحتو. (5
 .، اؼبتضمن تعديل قانوف اإلجراءات اعبزائية08 -20، اؼبعدلة دبوجب األمر وف اإلجراءات اعبزائيةمن قان 520أنظر، اؼبادة  2
3

قاضية جيوز الطعن بالنقض يف يف أحكاـ احملاكم وقرارات اجملالس القضائية الفاصلة يف اؼبوضوع يف آخر درجة يف مواد اؼبخالفات بشرط أف تكوف  
راءات ، اؼبتضمن تعديل قانوف اإلج08 – 20اؼبضافة دبوجب األمر 520بعقوبة اغببس ولو كانت مشمولة بوقف التنفيذ. أنظر الفقرة )د( من اؼبادة 

 اعبزائية.
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القضائي، لكن إذا كاف اغبكم صادرا من ؿبكمة أوؿ وأخر درجة كاألحكاـ الصادرة من ؿبكمة 
بار الطعن بالنقض طريق اعبنايات حيث ال تقبل االستئناؼ فيجوز الطعن فيها مباشرة بالنقض، باعت

 غَت عادي للطعن فبل يسمح بو إال ؼبن بذؿ ما يف وسعو إلصبلح اػبطأ بالطرؽ العادية.
كما أف اؼبشرع ظبح بالطعن يف القرارات اؼبستقلة اؼبتضمنة مسألة من مسائل االختصاص أو اليت 

 .1تنهي السَت يف الدعوى العمومية
ن فيو بالنقض أال يكوف القانوف قد حظر الطعن فيو هبذا ويشًتط أيضا العتبار اغبكم قاببل للطع

الطريق كأحكاـ احملاكم االستثنائية أو اػباصة فإنو ال جيوز الطعن فيها بالطرؽ اؼبقررة بالقوانُت اػباصة 
، ومؤدى ذلك أف الطعن بالنقض ال جيوز ماداـ ىناؾ طريق عادي للطعن حيتمل معو 2بتلك احملاكم

 إلغاؤه أو تعديلو.
 قرارات المجالس القضائية الفاصلة في االستئناف  -ج

/ 03/ 82أضاؼ اؼبشرع اعبزائري دبوجب التعديل اعبديد لقانوف اإلجراءات اعبزائية بتاريخ  
ظبح فيها بإمكانية الطعن بالنقض يف  520فقرة جديدة للمادة  08 – 20ربت رقم  8020

 ضوعها استئناؼ مل يقدمو الطاعن وتضرر منو.  القرارات الصادرة من اجملالس القضائية واليت مو 
 الطعن من األحكام اال يجوز فيه األحكام التي -2

عموما يعد حكما غَت قابل للطعن بالنقض كل حكم ال ينهي اػبصومة، أو غَت صادر من أخر 
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية، الطعن هبذا الطريق يف: 520ز اؼبادة درجة، فيما مل ذب  

ال يقضي يف مسألة اغبكم الصادر بشأهنا يف ما داـ  قرارات غرفة االهتاـال جيوز الطعن يف 
، واألمر ال يقبل الطعن تضمن مقتضيات هنائية ليس يف استطاعة القاضي أف يعدؽباي والاالختصاص، 

اؼبخالفات، أو حىت سواء تعلق  باغببس اؼبؤقت والرقابة القضائية، أو قرار إحالة إىل ؿبكمة اعبنح أو 

                                                 
1

 .، اؼبتضمن تعديل قانوف اإلجراءات اعبزائية08 -20، اؼبعدلة دبوجب األمر من قانوف اإلجراءات اعبزائية / )أ(520أنظر، اؼبادة  

 .020اؼبرجع السابق، ص.، اعبزء، 2اعبزء قانوف...، مبادئ أنظر، أضبد شوقي الشلقاين،  2
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القرارات اؼبؤيدة لؤلمر بأال وجو للمتابعة إال إذا كاف الطعن مقدما من جانب النيابة العامة يف حاؿ 
 .استئنافها ؽبذا األمر فالكل على حد السواء

 غرفة االتهامقرارات  - أ

، 1قضائيةال جيوز الطعن بالنقض يف قرارات غرفة االهتاـ مىت تعلقت باغببس اؼبؤقت والرقابة ال 
، كما أف القرارات الصادرة عن 2كاف مضموف القرار إحالة يف قضية من قضايا اعبنح أو اؼبخالفات أو

غرفة االهتاـ واؼبؤيدة لؤلمر بأالوجو للمتابعة ال تكوف ؿببل للطعن فيها بالنقض إال من جانب النيابة 
 .3مرالعامة وحدىا وذلك يف اغبالة اليت تكوف فيها قد استأنفت ىذا األ

 األحكام الصادة بالبراءة إال من جانب النيابة العامة - ب

صيل للمحكـو اؼبركز األلطعن فيها، لكوهنا تعلن عن عدـ اذه األحكاـ ضابطا لؽبجعل اؼبشرع 
بل جيوز الطعن فيو إال من جانب النيابة العامة باعتبارىا فبثلة للحق العاـ، دوف ف، وىو الرباءة عليو

 الدعوى العمومية يف مواد اعبنايات.وضوع مغَتىا من األطراؼ فيما خيص اغبكم الفاصل يف 
فيجوز أف تكوف أحكاـ الرباءة ا إال يف حاالت ضيقة جدا كن اػبروج عنهىذه القاعدة ال دي

احملكـو عليو واؼبدعي اؼبدين واؼبسؤوؿ اؼبدين فيما يتعلق حبقوقهم قض من جانب ؿببل للطعن بالن
 .4رد االشياء اؼبضبوطةأو تعلق األمر ب ،اؼبدنية فقط

أما القرارات الصادرة من اجملالس القضائية واؼبؤيدة ألحكاـ الرباءة يف مواد اؼبخالفات واعبنح فبل 
ة فيها تساوي أو تقل عن الثبلث سنوات، حسب الفقرة جيوز الطعن فيها بالنقض مىت كانت العقوب

 من قانوف اإلجراءات اعبزائية. 520اػبامسة من اؼبادة 
واألمر ذاتو بالنسبة لؤلحكاـ والقرارات الصادر يف آخر درجة يف مواد اعبنح؛ إذ ال تقبل الطعن 

واليت يساوي مقدارىا  بالنقض مىت حكم فيها بعقوبة الغرامة مع احتساب التعويض اؼبدين أو بدونو

                                                 
1

 ، اؼبتضمن تعديل قانوف اإلجراءات اعبزائية.08 - 20نوف اإلجراءات اعبزائية اؼبعدلة باألمر من قا 520من اؼبادة  02أنظر، الفقرة  

2
 ، اؼبتضمن تعديل قانوف اإلجراءات اعبزائية.08 - 20من قانوف اإلجراءات اعبزائية اؼبعدلة باألمر  520من اؼبادة  08أنظر، الفقرة  

 ، اؼبتضمن تعديل قانوف اإلجراءات اعبزائية.08 - 20اإلجراءات اعبزائية اؼبعدلة باألمر  من قانوف 520من اؼبادة  02الفقرة  ،أنظر 3

 ، اؼبتضمن تعديل قانوف اإلجراءات اعبزائية.08 – 20، اؼبعدلة دبوجب األمر 520أنظر، الفقرة الرابعة من اؼبادة  4
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دج  800.000دج أو يقل عن ذلك بالنسبة للشخص الطبيعي، ويساوي أو يقل عن  00.000
بالنسبة للشخص اؼبعنوي، لكن إذا تعلق اغبكم حبقوؽ مدنية جاز الطعن فيو بالنقض إال إذا كاف 

تهريب اليت كبن بصدد اغبكم متعلقا جبرائم عسكرية أو جرائم صبركية كما ىو الشأف بالنسبة عبرائم ال
من  520دراستها فبل يقبل الطعن فيها بالنقض استثناء من استثناء حسب ما يفهم من نص اؼبادة 

 .1قانوف اإلجراءات اعبزائية
 من حيث األشخاصثانيا: نطاق الطعن بالنقض 

يشمل نطاؽ اغبق يف فبارسة الطعن بالنقض من حيث األشخاص كل من تتوفر فيهم الشروط 
 نية الواجبة لتقدًن الطعن خصوصا شرطي الصفة واؼبصلحة.القانو 
 شرط الصفة -1

ال حيق الطعن بالنقض إال لشخص ذي صفة، إي أف يكوف مضارا من حكم كاف طرفا فيو، 
باعتبارىا )الصفة( سلطة أو والية الشخص يف مباشرة الدعوى القضائية. ومن مث ال تشًتط يف اؼبدعي 

 الطعن.وحده بل تشًتط يف كل أطراؼ 
فمن منطلق أف الصفة ترتبط باغبق موضوع النزاع، فيستمدىا اؼبدعي رافع الطعن من كونو 
صاحب حق أو مركز قانوين متنازع حولو ويسعى إىل ضبايتو، يف حُت يستمدىا اؼبدعى عليو اؼبطعوف 

 ضده كونو الطرؼ اؼبنازع ؽبذا اغبق واؼبعتدي عليو. 
لنقض تتطلب أف يكوف أطرافو أطرافا يف اػبصومة اليت ضف إىل ذلك فإف الصفة يف الطعن با

. فبل يقبل من اؼبدعي اؼبدين ألنو ليس خصما يف الدعوى 2صدر فيها القرار أو اغبكم موضوع الطعن
يقبل من اؼبسؤوؿ عن اغبقوؽ اؼبدنية إذا ما اقتصر اغبكم على الفصل يف الدعوى  اعبنائية، كما ال

 .3العمومية دوف الدعوى اؼبدنية
                                                 

 ، اؼبتضمن تعديل قانوف اإلجراءات اعبزائية.08 - 20ر باألمة من قانوف اإلجراءات اعبزائية اؼبعدل 520من اؼبادة  00أنظر، الفقرة  1

 .28سهاـ، الطعن بالنقض أماـ احملكمة العليا، مذكرة ماجستَت يف القانوف اػباص، كلية اغبقوؽ بن عكنوف، اعبزائر، ص. أنظر، بشَت 2
ربليلية يف التشريع اعبزائري، مذكرة ماجستَت يف القانوف العاـ، كلية ادر باإلدانة، دراسة صأنظر، مقري آماؿ، الطعن بالنقض يف اغبكم اعبنائي ال 3

 .228، ص. 8022 – 8020اغبقوؽ، جامعة منتوري، اعبزائر، 
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فبل يقبل أي وجو من أوجو الطعن بالنقض على اغبكم إال إذا كاف متصبل بشخص الطاعن، 
 فهو حق شخصي ال جيوز لغَت الطاعن مباشرتو إال دبوجب وكالة. 

 النيابة العامةالطعن بالنقض من طرف  - أ

من قانوف اإلجراءات اعبزائية، حىت وإف قضى اغبكم  520وىذا اغبق مكفوؿ بنص اؼبادة  
، اؼبطعوف فيو بالرباءة، على أف يقتصر اغبق يف الطعن يف كل األحواؿ على الشق اعبزائي دوف اؼبدين

اؼبعدؿ لقانوف  08 – 20باألمر  523وىو ما عرب عنو اؼبشرع صراحة بعد تعديلو نص اؼبادة 
 اإلجراءات اعبزائية:" فيجوز الطعن بالنقض

 .أ( من النيابة العامة فيما يتعلق بالدعوى العمومية..."
  المحكوم عليوالطعن بالنقض من طرف  - ب

حق الطعن سواء كاف اغبكم متعلق بالدعوى اعبزائية أو الدعوى اعببائية، احملكـو عليو ديارس 
الدعويُت أو إحدامها، وإذا تعدد اؼبتهموف فيجب أف يطعن كبل منهم وجيوز أف يشمل الطعن كبل 

 .1على حدة حىت يتفادى قاعدة األثر النسيب للطعن
ويكوف احملكـو عليو أىبل لرفع الطعن بشخصو كما جيوز حملاميو أو الوكيل اؼبفوض عنو بالتوقيع 

أو قرار هنائي سواء تعلق يف دبوجب وكالة خاصة. فهؤالء صبيعا حيق ؽبم الطعن بالنقض لكل حكم 
 .2شقو اعبزائي أو اؼبدين

 إدارة الجمارك الطعن بالنقض من طرف  -ج

ماـ احملكمة العليا تلك االحكاـ أحكاـ اليت تقبل الطعن بالنقض األاؼبعلـو أف من بُت  من
ىذا إذا كانت ىذه األحكاـ والقرارات تقضي باإلدانة  3والقرارات القضائية الصادرة عن أخر درجة

من قانوف اإلجراءات اعبزائية سبنع الطعن هبذا  520/2لكن إذا قضى اغبكم أو القرار بالرباءة فاؼبادة 
الطريق ويف ىذا النوع من األحكاـ إال من جانب النيابة العامة فبا جيعلنا نتساءؿ عن مدى انطباؽ 

                                                 
 .532اؼبرجع السابق، ص.مأموف سبلمة، أنظر،  1
 .888أنظر، ؿبمد حزيط، اؼبرجع السابق، ص. 2
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية. 520أنظر، اؼبادة  3
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اعبمارؾ وحوؿ إمكانية جواز طعنها بالنقض ىي ىذا النوع من األحكاـ يف ىذا اغبكم على إدارة 
 أو بعد التعديل. 2222ظل اػبصوصية اليت يتمتع هبا قانوهنا سواء قبل تعديلو سنة 

 1991مرحلة ما قبل تعديل قانون الجمارك سنة  -

يف يف ظل غياب نص صريح يوضح ويفصل يف مسألة جواز طعن إدارة اعبمارؾ بالنقض 
ومعارضة  دتأييحكاـ والقرارات القاضية بالرباءة ال قبد سوى قرارات احملكمة العليا اليت كانت بُت األ

 عبواز طعن إدارة اعبمارؾ يف ىذا النوع من األحكاـ. اآلراءوتناقض يف 
فاستقرت غرفة اعبنح واؼبخالفات للمحكمة العليا على قبوؿ طعن إدارة اعبمارؾ بالنقض يف 

، وردا على أي دفع يثار 1ضائية الصادرة بالرباءة عن الغرؼ اعبزائية للمجالس القضائيةالقرارات الق
من قانوف اإلجراءات اعبزائية، واليت  520/2عدـ قبوؿ مثل ىذا الطعن شكبل استنادا ألحكاـ اؼبادة 

إال من جانب النيابة العامة ذبيب  بالرباءةتسمح بالطعن يف األحكاـ والقرارات القضائية القاضية  ال
 احملكمة العليا أف نص اؼبادة أعبله يطبق حصرا يف مواد اعبنايات فحسب.

وكلما تعلق األمر باعبنح واؼبخالفات كاف غَت قابل للتطبيق فبا جيعل طعن إدارة اعبمارؾ صحيحا 
 . 2مقبوال

رفة اعبنح واؼبخالفات بأف عن دفع آخر بعدـ قبوؿ طعن إدارة اعبمارؾ شكبل أجابت غ ورداً 
تنطبق إال على األحكاـ الصادرة عن  من قانوف اإلجراءات اعبزائية احملتج بأهنا ال 520/2اؼبادة 

ؿباكم اعبنايات أو القرارات الصادرة عن غرؼ األحداث عندما تبث يف اعبنايات حبيث ال يتسع 
 واؼبخالفات.تطبيق ىذه اؼبادة إىل األحكاـ والقرارات الصادرة يف اعبنح 

واؼببلحظ أف غرفة اعبنح واؼبخالفات لدى احملكمة العليا استقرت على التمييز بُت األحكاـ 
والقرارات القاضية بالرباءة يف اؼبواد اعبنائية؛ حيث ال ذبيز الطعن فيها بالنقض إال من جانب النيابة 

                                                 
، قضية إدارة اعبمارؾ ضد شركة وسطرين الدولية. مقتبس عن أحسن بوسقيعة، اؼبنازعات اعبمركية...، اؼبرجع السابق، 22052أنظر، ملف رقم  1

 .850ص.
 .850أنظر، أحسن بوسقيعة، اؼبنازعات اعبمركية...، اؼبرجع السابق، ص. 2
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فيها الطعن من جانب طرؼ  العامة، وبُت تلك األحكاـ الصادرة يف مواد اعبنح واؼبخالفات فتجيز
 اؼبدين.

وخبلفا ؼبا استقرت عليو غرفة اعبنح واؼبخالفات قبد الغرفة اعبنائية قد استقرت على عدـ قبوؿ 
الطعن بالنقض من جانب إدارة اعبمارؾ يف القرارات القضائية الصادرة بالرباءة عن الغرؼ اعبزائية 

 .1للمجالس القضائية يف مواد اعبنح واؼبخالفات
قاعدة تنطبق على كل القرارات بصرؼ النظر عن موضوع الدعوى سواء تعلق األمر جبردية من 

من قانوف اإلجراءات  502/2، استنادا لنص اؼبادة 2جرائم القانوف العاـ أو جبردية من اعبرائم اعبمركية
ا من إدارة اعبزائية، فإذا كاف القرار اؼبطعوف فيو قد قضى برباءة اؼبطعوف ضده وكاف الطعن مقدم

 .3اعبمارؾ وحدىا فيتعُت يف ىذه اغبالة عدـ قبوؿ الطعن لعدـ جوازه
 520اعتمدت الغرفة اعبنائية يف تقريرىا ؽبذه القاعدة على نية اؼبشرع فالنص العريب للمادة 

يتكلم عن األحكاـ الصادرة بالرباءة حيث مل يذكر القرارات وتقيدا حبرفية النص يقتصر مبدأ عدـ 
طعن بالنقض على األحكاـ الصادرة عن احملاكم االبتدائية واألحكاـ الصادرة عن ؿبكمة جواز ال

 اعبنايات فحسب.
نشَت إىل أف قضاء غرفة اعبنح واؼبخالفات قد اعتمد أسبابا أخرى مقبولة من الناحية القانونية 

على إدارة اعبمارؾ،  من قانوف اإلجراءات اعبزائية 520/2يعلل هبا قراراتو بعدـ تطبيق أحكاـ اؼبادة 
نافيا عنها صفة الطرؼ اؼبدين حقيقة األمر، وإف كاف قانوف اعبمارؾ ينعتها هبذه الصفة فهي ليست 
طرفا مدنيا عاديا ألف القانوف قد خصها وحدىا دوف سواىا دبباشرة الدعوى اعببائية اليت سبارسها اماـ 

 اؽبيئات القضائية اليت تبث يف اؼبسائل اعبزائية.
الذي يصف إدارة ) قبل تعديلو ( من قانوف اعبمارؾ  802/2فا لؤلصل اؼببُت يف اؼبادة فخبل

اعبمارؾ بالطرؼ اؼبدين وىو وصف ال ينطبق عليها يف حقيقة األمر ألهنا ليست طرفا مدنيا عاديا 
                                                 

 .33، مصنف االجتهاد...، اؼبرجع السابق، ص.8008/ 00/ 20ؤرخ يف ، اؼب852205، ملف رقم 2أنظر، احملكمة العليا، غ. ج. ـ. ؽ 1
 .858أنظر، أحسن بوسقيعة،  اؼبنازعات اعبمركية...، اؼبرجع السابق، ص. 2
 .2220/ 02/ 25، اؼبؤرخ يف 282528، ملف رقم 2225/ 22/ 02، اؼبؤرخ يف 280220أنظر، احملكمة العليا، ملف رقم  3
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يئات أماـ اؽب 1وإمنا طرؼ فبتاز، لو ربريك الدعوى اعببائية ذات الطبيعة اؼبزدوجة من جهة، ومباشرهتا
القضائية اليت تبث يف اؼبسائل اعبزائية وفق ما خصها بو قانوف اعبمارؾ من جهة أخرى، فبا جيعل 

 من قانوف اإلجراءات اعبزائية ال تنطبق على ىذه اإلدارة. 520/2أحكاـ اؼبادة 
 1991مرحلة ما بعد تعديل قانون الجمارك سنة  -

من قانوف اإلجراءات اعبزائية، واؼبادة  520/2يف ظل التناقض اغباصل بشأف تطبيق اؼبادتُت 
حكاـ والقرارات الصادرة مدى صحة طعن إدارة اعبمارؾ يف األمن قانوف اعبمارؾ حوؿ  802/5

، نازعا صفة الطرؼ اؼبدين عن 2222بالرباءة، حسم اؼبشرع اؼبسألة بتعديلو لقانوف اعبمارؾ سنة 
، اليت كانت تعترب الغرامات اعبمركية 802 إدارة اعبمارؾ، حيث ألغى الفقرة الرابعة من اؼبادة

 واؼبصادرة تعويضات مدنية.
مكرر من قانوف اعبمارؾ على جواز طعن إدارة  820كما أف اؼبشرع نص صراحة يف اؼبادة 

 اعبمارؾ يف األحكاـ والقرارات القاضية بالرباءة.
عن جهات اغبكم  فيجوز إلدارة اعبمارؾ الطعن بكل الطرؽ يف األحكاـ و القرارات الصادرة

، وذلك بنفس الشروط واإلجراءات اؼبعموؿ 2واليت تبث يف اؼبواد اعبزائية دبا فيها تلك القاضية بالرباءة
، وأف ينيب الطعن 3هبا يف القواعد العامة، على غرار استعانتها دبحاـ معتمد لدى احملكمة العليا

من  000األوجو اؼبذكورة يف نص اؼبادة بالنقض يف األحكاـ الصادرة يف القضايا اعبمركية على أحد 
. كما جيب االلتزاـ باؼبواعيد اؼبقررة للطعن بالنقض يف األحكاـ طبقا 4قانوف اإلجراءات اعبزائية

 .5للقواعد العامة

                                                 
 .280نوف اعبمارؾ...، اؼبرجع السابق، ص.أنظر، أحسن بوسقيعة، قا 1
 مكرر من قانوف اعبمارؾ. 820أنظر، اؼبادة  2
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية. 000أنظر، اؼبادة  3
 .25، مصنف االجتهاد القضائي...، اؼبرجع السابق، ص.2222/ 22/ 82بتاريخ  202000أنظر، احملكمة العليا، قرار رقم  4
 .852اعبرائم اعبمركية...، اؼبرجع السابق، ص. أنظر، مفتاح العيد، 5
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يشَت إىل أف:"  8005وعلى ىذا األساس تغَت قضاء احملكمة العليا حيث صدر قرار ؽبا سنة 
ذكرة جوابو إىل عدـ قبوؿ الطعن بالنقض شكبل، إذ ال جيوز اؼبدعى عليو يف الطعن انتهى يف م

من  520للطرؼ اؼبدين أف يطعن يف قرار الرباءة، يف غياب طعن النيابة العامة إىل جانبو عمبل باؼبادة 
مكرر من قانوف اعبمارؾ  820قانوف اإلجراءات اعبزائية، غَت أف ىذا القوؿ ـبالف لصريح اؼبادة 

جبواز أف تطعن إدارة اعبمارؾ يف كل األحكاـ والقرارات وإف كانت وىو نص خاص يف قولو 
 ".1بالرباءة

مكرر قد مكن إدارة اعبمارؾ من  820إف اؼبسلك الذي تبناه اؼبشرع اعبمركي يف نص اؼبادة 
اغبقوؽ اؼبقررة أصبل للنيابة العامة وىو امتياز أقره اؼبشرع لكوف ىذه اإلدارة من اؼبصاٌف اغبساسة اليت 

بد من سبكينها من قدر واسع من السلطات قصد ربقيق الصاٌف العاـ، وىي سلطات مشروعة ال
اؼبخاطبُت بنصوص القانوف اعبمركي مادامت ربقق توازنا بُت اؼبصاٌف العامة للمجتمع واغبقوؽ  ايتقبله

ذا شخاص على عكس بعض اػبصوصيات اؼبتعلقة هبدبباشرهتا، فهي ال سبس حبرية األ اػباصة للمعنُت
اؼبربرة أصبل حبماية  -جرائم التهريب  -التشريع كقاعدة افًتاض الركن اؼبعنوي يف اعبرائم اعبمركية 

 . 2مصاٌف اجملتمع، إال أف مساسها حبقوؽ اؼبخاطبُت هبا جعلها غَت مستساغة لدى العامة
  شرط المصلحة -2

تلك اؼبصلحة كاف جيب أف يكوف للطاعن مصلحة يف إلغاء اغبكم موضوع الطعن، فإذا انتفت  
، وىو ما يربر عدـ قبوؿ طعن اؼبتهم يف اغبكم الصادر يف الدعوى اعبزائية 3الطعن غَت مقبوؿ

والقاضي بالرباءة إذ ال مصلحة يف الطعن يف ىذا اغبكم، كما ال تكوف صفة للمدعي يف الطعن يف 
  ت ذاتو.قذات اغبكم وذلك النتفاء صفة اػبصم وانتفاء اؼبصلحة يف الو 

                                                 
 .28، مصنف االجتهاد القضائي...، اؼبرجع السابق، ص.8005/ 20/ 00، بتاريخ 822522أنظر، احملكمة العليا، قرار رقم  1
 .800أنظر، مفتاح العيد، اعبرائم اعبمركية...، اؼبرجع السابق، ص. 2
 الطعن " إف إدارة اعبمارؾ مل تستأنف اغبكم االبتدائي. والقرار اؼبطعوف فيو الذي أيد اغبكم مل يسء إىل مركزىا فبا جيعلها غَت ذات مصلحة يف 3

/ 03/ 85، اؼبؤرخ يف 822030، ملف رقم 2بالنقض فيكوف طعنها مرفوضا النعداـ الصفة واؼبصلحة"، أنظر، احملكمة العليا، غ. ج. ـ. ؽ
 .  02، مصنف االجتهاد...، اؼبرجع السابق، ص.8000
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، تقـو وقت ثبوت اغبق يف 2ومباشرة 1وجيب أف تكوف مصلحة الطاعن مصلحة حقيقية شخصية
 الطعن أي و قت صدور اغبكم اؼبطعوف فيو وتستمر حىت وقت النظر يف الطعن واغبكم فيو.

 ومن حيث أوجهثالثا: نطاق الطعن بالنقض 
ينبٍت عليها الطعن، ربدد أغلب التشريعات أسباب وأوجو نقض األحكاـ اليت ديكن أف  

 000حاالت الطعن بالنقض وحصرىا يف شباين حاالت بنص اؼبادة  دواؼبشرع اعبزائري بدوره قد حد
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية.

 حالة عدم االختصاص  -1

من اؼبعلـو أف قواعد االختصاص من النظاـ العاـ، يًتتب على ـبالفتها البطبلف، وال تعترب 
ـبتصة يف الفصل يف الدعوى اؼبرفوعة أمامها إال إذا كانت ـبتصة بالنسبة لنوع اعبردية احملاكم اعبزائية 

 أو لشخص اؼبتهم أو ؼبكاف وقوع اعبردية.
فعدـ االختصاص ىو اغبالة اليت يكوف فيها القرار اؼبطعوف فيو صادرا عن جهة قضائية مل دينحها 

ات يف جردية من اختصاص ؿبكمة اعبنايات اؼبشرع سلطة إصداره. كأف تفصل ؿبكمة اعبنح واؼبخالف
 .3أو قسم األحداث

إف الدفع بعدـ االختصاص كما ديكن أف يشكل وجها من أوجو الطعن بالنقض ديكن أف يدفع 
بو يف كل مراحل إجراءات احملاكمة ولو ألوؿ مرة أماـ احملكمة العليا باعتباره يف اؼبواد اعبزائية من 

 .4النظاـ العاـ
  

                                                 
 وجو الطعن اؼبتصلة باػبصـو األخرين.أأي أف حيقق الطعن مصلحة خاصة بالطاعن ال بغَته، فبل يقبل مثبل التمسك ب 1
سؤوؿ عن اغبقوؽ اؼبدنية يف دبعٌت أف يكوف وجو الطعن الذي استند إليو الطاعن قد أضر دبصلحة خاصة بو. فبل تتحقق اؼبصلحة مثبل يف طعن اؼب 2

 حكم أغفل فيو الرد على دفع اؼبتهم ببطبلف القبض والتفتيش.
 .052، اؼبرجع السابق، ص.2أنظر، أضبد شوقي الشلقاين، شرح قانوف...، اعبزء  3
 . 202، ص.8000عبزائر، سنة أنظر، عبد العزيز سعد، طرؽ وإجراءات الطعن يف األحكاـ والقرارات القضائية، الطبعة الثالثة، دار ىومو، ا 4
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 طةتجاوز السل -2

يقصد بو استئثار جهة قضائية معينة بسلطات مل خيوؽبا إياىا القانوف، فتجاوز احملكمة غبدود   
سلطتها يعترب تربيرا لطلب نقض اغبكم، ألهنا زبالف قواعد جوىرية يف التنظيم القضائي ومبدأ الفصل 

 .1بُت السلطات
اليت رفعت هبا الدعوى وعدـ تقيده هبا يعد ذباوزا  الوقائععن مثبل فخروج قاضي التحقيق  

للسلطة. وتصدي غرفة االهتاـ للموضوع مع أف اؼبسألة اؼبعروضة عليها تتعلق باغببس اؼبؤقت فقط من 
قبيل ذباوز السلطة، وبالنسبة عبهات اغبكم ال يسمح ؽبا الفصل يف الدعوى العمومية إال بالنسبة 

وأحيلوا ؽبا بصفة شخصية وإال ذباوزت سلطتها وترتب على ذلك  للمتهمُت الذين وقعت متابعتهم
 نقض حكمها.

من قانوف اإلجراءات اعبزائية،  085وقد قضت احملكمة العليا يف قرار ؽبا:" أنو وبناء على اؼبادة 
للنقطة القانونية  االمتثاؿ النقضفإنو يتعُت على اجمللس القضائي بعد إعادة السَت يف الدعوى بعد 

 حسمتها احملكمة العليا.اليت 
حيث أف اغبجج اؼبثارة من طرؼ اجمللس القضائي ال أساس ؽبا وبالتايل فإف اجمللس القضائي 

من قانوف اعبمارؾ، فإف اجمللس القضائي مل يربىن هبذا  285وعندما رفض تطبيق للمرة الثانية اؼبادة 
رفض اػبضوع لقرار صادر عن التصرؼ جهلو الكلي للقانوف فحسب بل ذباوز سلطتو وذلك عندما 

 . 2احملكمة العليا"
 خرق القواعد الجوىرية لإلجراءات -3
من  000تتعلق القواعد اعبوىرية يف اإلجراءات حبسن سَت اعبهاز القضائي، وقد جعلت اؼبادة  

 قانوف اإلجراءات اعبزائية من ـبالفتها وجها ديكن أف ينيب عليو الطعن بالنقض.

                                                 
 .503أنظر، علي ؿبمد جعفر، اؼبرجع السابق، ص. 1
 .02، مصنف االجتهاد...، اؼبرجع السابق، ص.8000/ 22/ 03، اؼبؤرخ يف 825202، ملف رقم 2أنظر، احملكمة العليا، غ. ج. ـ. ؽ 2
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وقواعد  1ؼبتعلقة بالنظاـ العاـ واؼبقررة ؼبصلحة اجملتمع كقواعد تنظيم احملاكماعبوىرية ا فاإلجراءات
االختصاص فالتمسك هبا جائز لكل األطراؼ ويف أي مرحلة من مراحل الدعوى كما أف للمحكمة 

.  العليا إثارهتا من تلقاء نفسها وبدوف طلب من اػبصـو
الطعن بشأهنا أف تكوف قد سبق إثارهتا أماـ  أما اإلجراءات اؼبقررة ؼبصلحة اػبصـو فيشًتط لقبوؿ

قضاة اؼبوضوع فبل جيوز التمسك دبخالفتها ألوؿ مرة أماـ احملكمة العليا إال إذا كانت تتعلق باغبكم 
 .2أو القرار اؼبطعوف فيو وكانت غَت معروفة قبل النطق بو

 انعدام أو قصور األسباب في الحكم  -4
أو عدـ كفايتها من اغباالت اليت يقبل الطعن بالنقض إف خلو اغبكم من األسباب اؼبوجبة 

، ألهنا سبثل األسانيد 3دبوجبها. فاغبكم أو القرار جيب أف يشتمل على العلل واألسباب اؼبوجبة لو
القانونية والواقعية اليت استندت إليها احملكمة يف تكوين قناعتها وبنت عليها اغبكم إلقناع اػبصـو 

 .4ولتمكُت احملكمة العليا من مراقبة اغبكم ومطابقتو للقانوفبصحة ما أصدرتو، 
فانعداـ السبب يؤدي إىل بطبلف القرار أو اغبكم ويوجب حينئذ نقضو، بل يسوغ نقض القرار 
أو اغبكم مع تسبيبو يف حاؿ قصور ىذا التسبيب أي عدـ كفاية األسباب اليت ساقها قاضي 

اف كاؼ وواضح لوقائع الدعوى والظروؼ احمليطة هبا اؼبوضوع يف حكمو، حيث مل يأت مثبل ببي
واألدلة اؼبوجودة واقتصر حكمو على القوؿ بأف األفعاؿ ثابتة يف حق اؼبتهم أو بأف القاضي األوؿ قد 

 . 5أصاب يف حكمو

                                                 
نيتها خطر على ى أف ذبرى اؼبرافعات يف جلسة علنية فإذا كاف يف عبلمن قانوف اإلجراءات اعبزائية عل 820من ىذه األوجو ما نصت عليو اؼبادة  1

إهنا النظاـ العاـ أو اآلداب العامة تصدر احملكمة حكما بعقد جلسة سرية، فإف مارست مرافعتها يف جلسة سرية دوف أف تكوف أصدرت حكما بذلك ف
 .232نظر، عبد العزيز سعد، اؼبرجع السابق، ص.تكوف قد خرقت قاعدة جوىرية فبا يشكل وجها من أوجو الطعن بالنقض. أ

 .882أنظر، ؿبمد حزيط، اؼبرجع السابق، ص. 2
وف اإلجراءات اعبزائية:" ... و من قان 232لسات علنية". اؼبادة  :" األحكاـ القضائية تعلل وينطق هبا يف ج2220من دستور  225تنص اؼبادة  3

 جيب أف يشتمل على أسباب ومنطوؽ
 ب أساس اغبكم...".وتكوف األسبا

 .238اغبليب، اؼبرجع السابق، ص. ساملأنظر، ؿبمد  4
 .882 -882أنظر، ؿبمد حزيط، اؼبرجع السابق، ص. 5
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أو أف تكوف  1ومن صور قصور األسباب أف تكوف متناقضة فيما بينها أو مع منطوؽ اغبكم
 .2ؿبوطة بالشك أو الغموض

 اإلغفال عن الفصل في طلبات األطراف -5

يلـز القضاة بالرد على الطلبات والدفوع اؼبقدمة ؽبم سواء حبكم خاص أو باإلجابة عليها مع 
اغبكم النهائي، مىت كانت ىذه الدفوع والطلبات جوىرية يًتتب على األخذ هبا أثر يف القضية، ومت 

 ددين قانونا.وفقا للشكل والوقت احمل 3مكتوبةصرحية و تقدديها 
الطلبات من األسباب اليت ذبيز للخصـو الطعن بطريق النقض عمبل دبا  أحدفإغفاؿ الفصل يف 

من قانوف اإلجراءات اعبزائية، سواء أقدـ الطلب من اؼبتهم أو اؼبدعي اؼبدين  000جاء يف نص اؼبادة 
 أو من النيابة العامة.

علق باغبكم وتؤدي أيضا إىل بطبلنو، إذ تكوف إذ يعد ىذا اإلغفاؿ ـبالفة لقاعدة جوىرية تت  
احملكمة قد فصلت يف الدعوى دوف أف تكوف ملمة جبميع أطرافها مستعرضة عبميع نواحي النزاع 

 . 4فيها
ومن قبيل ذلك قبد أف حفظ حقوؽ إدارة اعبمارؾ يعترب امتناعا عن اغبكم فبا يشكل وجها  

طلبات إدارة اعبمارؾ ومل يفصل فيها مع أف إدارة من أوجو النقض فالقرار الذي مل يتعرض إىل 
اعبمارؾ ىي اؼبستأنفة وإغفاؿ القرار بعدـ الفصل يف طلبات اعبمارؾ يستوجب النقض. وعليو تقضي 
احملكمة العليا بقبوؿ الطعن شكبل وموضوعا وبنقض القرار اؼبطعوف فيو الذي قضى حبفظ حقها 

 .5يلة اخرى للفضل فيها من جديد طبقا للقانوفوإحالة القضية إىل نفس اجمللس مشكبل تشك
  

                                                 
 كأف يشار يف اغبكم إىل اعًتاؼ اؼبتهم بالواقعة اؼبتابع هبا وينتهي اغبكم يف منطوقو إىل تربئتو من التهمة اؼبوجهة إليو.  1
 .000، اؼبرجع السابق، ص.2شرح قانوف...، اعبزء  أنظر، أضبد شوقي الشلقاين، 2
 ال يتوجب على القاضي الرد على ىذه الطلبات إذا كانت ؾبرد  كبلـ عاـ أو كبلـ غامض أثناء اؼبناقشة. 3
 .002، اؼبرجع السابق، ص.2قانوف...، اعبزء  مبادئأنظر، أضبد شوقي الشلقاين،  4
 .55، مصنف االجتهاد...، اؼبرجع السابق، ص.8005/ 02/ 00، اؼبؤرخ يف 822503، ملف رقم 2انظر، احملكمة العليا، غ. ج. ـ. ؽ 5
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 التناقض بين القرارات أو بين تراتيب القرار الواحد -6
إف صدور حكمُت متناقضُت يف واقعة ؿبددة يعترب من األسباب اليت يتعُت دبوجبها نقض اغبكم 

من قانوف اإلجراءات اعبزائية، مىت استحاؿ تنفيذ ىذين اغبكمُت  000عمبل دبا جاء يف اؼبادة 
دة أو من ؿبكمتُت حيف دعويُت ـبتلفُت ويف جرية واحدة، سواء صدرا من ؿبكمة وا الصادرين

 .  1تُتـبلف
 مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقو -7

من األسباب اليت أوردىا اؼبشرع للطعن بطريق النقض ـبالفة القانوف أي ـبالفة النصوص 
كاغبكم بعقوبة غَت قانونية أو تطبيق نص   2اؼبوضوعية الواردة بقانوف العقوبات والقوانُت اؼبكملة لو

ملغى على الواقعة أو متابعة شخص وإدانتو من أجل واقعة ال يعاقب عليها القانوف أو انقضت فيها 
 .3الدعوى العمومية لسبب من األسباب

أما اػبطأ يف تطبيق القانوف فإنو يتمثل يف خطأ القاضي يف تكييف الواقعة اؼبطروحة أمامو وعدـ 
. كما يتحقق أيضا اػبطأ يف تطبيق القانوف اػبطأ يف 4النص القانوين الواجب التطبيق عليها إعماؿ
أو تفسَته أي إعطاء النص القانوين معٌت غَت معناه الصحيح نتيجة خطأ يف فهم اؼبقصود من  5تأويلو

 . 6من االصطبلحات أو التعبَتات اؼبستخدمة يف النص
 انعدام األساس القانوني. 8

أوجو الطعن بالنقض انعداـ األساس القانوين الذي استند إليو القاضي يف بياف حكمو، من بُت 
وذكره جملرد افًتاضات ؼبخالفة القانوف أو استناده على أدلة غَت مشروعة مستمدة من إجراءات باطلة 

ُت وكذلك اغباؿ إذا مل يتضمن قرار اإلحالة على ؿبكمة اعبنايات االهتامات  اؼبوجهة إىل اؼبتهم
                                                 

 .232اؼبرجع السابق، ص. اغبليب، ساملأنظر، ؿبمد  1
 .505أنظر، علي ؿبمد جعفر، اؼبرجع السابق، ص. 2
 .208أنظر، علي ؿبمد جعفر، اؼبرجع السابق، ص. 3
 .008اؼبرجع السابق، ص.، 2مبادئ قانوف...، اعبزء نظر، أضبد شوقي الشلقاين، أ 4
 .520أنظر، مأموف سبلمة، اؼبرجع السابق، ص. 5
 .008، اؼبرجع السابق، ص.2قانوف...، اعبزء  مبادئأنظر، أضبد شوقي الشلقاين،  6
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والنصوص القانونية اؼبطبقة عليها، فهو عيب يشوب إذا اؼبنهجية اليت اتبعها القاضي لتكوين عقيدتو 
 .1حبيث يكوف استداللو فاسداً ال يؤدي قانونا إىل ما انتهى إليو اؼبنطوؽ

ىذا وقد قضت احملكمة العليا يف قرار ؽبا أف القرار اؼبطعوف فيو ولعدـ إشارتو وعدـ ذكره ألي 
انوين ال يف عرض الوقائع وال يف حيثياتو وال حىت يف اؼبنطوؽ لتربير إلغاء حكم الرباءة مث إدانة نص ق

من قانوف اإلجراءات اعبزائية  232اؼبتهم واغبكم عليو  بالغرامة واغببس يعد خرقا ؼبضموف اؼبادة 
 .2وبالتايل يعرض القرار للنقض

 الفرع الثاني
 إجراءات مباشرة الطعن بالنقض

و مباشرهتا جبملة من االجراءات والضوابط على أكثر من أر اؼبشرع رفع دعوى الطعن بالنقض طّ أ  
 صعيد، حيث يدفع بعدـ قبولو شكبل يف حاؿ ذباوزىا وعدـ احًتامها.

على رأس ىذه الضوابط ضرورة التقيد باؼبيعاد الزماين القانوين ؼبمارسة الطعن، مع مراعاة باقي 
 رى اليت حددىا اؼبشرع.اإلجراءات الشكلية األخ

 أوال: الميعاد القانوني للطعن بالنقض
مهلة تقدًن طلب الطعن بالنقض بالنسبة للنيابة العامة وعبميع أطراؼ الدعوى شبانية أياـ حسب 

إذا  يتلوه من قانوف اإلجراءات اعبزائية، على أف سبدد اؼبهلة إىل أوؿ يـو عمل  522/2نص اؼبادة 
 من أياـ العمل يف صبلتو أو يف جزء منو.كاف اليـو األخَت ليس 

لكن إذا كاف  تسري مهلة الثمانية أياـ بالنسبة للنيابة العامة من يـو صدور القرار اؼبطعوف فيو.
اغبكم غيابيا قضى باإلدانة فإف اؼبيعاد ال حيتسب إال من اليـو التايل لليـو الذي ينقضي فيو أجل 

 . 3اؼبعارضة لتصبح غَت مقبولة

                                                 
 .820أنظر، ؿبمد حزيط، اؼبرجع السابق، ص. 1
 .02، مصنف االجتهاد...، اؼبرجع السابق، ص.8000/ 02/ 85، اؼبؤرخ يف 223052، ملف رقم 2أنظر، احملكمة العليا، غ. ج. ـ. ؽ 2
من قانوف اإلجراءات اعبزائية، فإف مهلة الطعن )شبانية أياـ( ال تسري إال من اليـو الذي  522" حيث أنو وفقا ألحكاـ الفقرة اػبامسة من اؼبادة  3

لغ للمتهم ) فيو اؼبعارضة للقرار الغيايب غَت مقبولة حيث أنو يف قضية اغباؿ، فإف مهلة اؼبعارض مل تبدأ بعد، دبا أف القرار الصادر غيابيا مل يب تكوف
كمة العليا، غ. أنظر، احمل. اؼبدعي يف الطعن( و يف ىذه اغبالة يكوف طعنو سابقا ألوانو و بالتايل جيب التصريح بعدـ قبوؿ الطعن من حيث الشكل"

 ، قرارا غَت منشور.02/28/2222، اؼبؤرخ يف 808225ج. ـ، ملف رقم 
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بعدـ قبوؿ طعوف اؼبتهمُت وإدارة اعبمارؾ لكوهنا  :"ذا استقر قضاء احملكمة العليا مصرحاوعلى ى
 .1سابقة ألواهنا كلما رفعوا طعونا يف قرارات غيابية مل تبلغ ؽبم بعد

حيث أنو كلما كاف باب الطعن بطريق اؼبعارضة ما زاؿ مفتوحا أماـ احملكـو عليو طبقا لنص 
اعبمارؾ مدعية الطعن بالنقض يف اغبكم  إلدارةراءات اعبزائية، فبل جيوز من قانوف اإلج 522اؼبادة 

أو القرار إال بعد معارضة اؼبدعي عليو يف الطعن أو بعد أف تصبح معارضتو غَت مقبولة وذلك طبقا 
اؼبذكورتُت ومن مث فإف طعن اؼبدعية يف قضية اغباؿ سابق ألوانو يتعُت  522و 522ألحكاـ اؼبادتُت 

 .2"بعدـ قبولو شكبل التصريح
أما إذا كاف اغبكم قد قضى بالرباءة فإف اؼبيعاد يبدأ بالنسبة للنيابة العامة من اليـو التايل لصدور 

 .3اغبكم إذ ال مصلحة للمتهم يف الطعن فيو
تسري بالنسبة ؽبم  يف فقرهتا الثالثة،  522حسب تعديل اؼبادة باقي األطراؼ فإف اؼبهلة لبالنسبة 
القرار اؼبطعوف فيو إذا ما حضروا أو حضر من ينوب عنهم ب الذي يلي النطقيـو الة من كقاعدة عام

 .4يـو النطق بالقرار
تبليغ القرار اؼبطعوف فيو بالنسبة فيو  الذي يتمعلى أف يكوف احتساب ىذه اؼبهلة من اليـو 

 للحاالت التالية:
 ،5يف حالة صدور اغبكم حضوريا اعتباريا -

  

                                                 
، 02/05/2225، اؼبؤرخ يف 228220، ملف 22/20/2222، اؼبؤرخ يف 20520، ملف رقم 2أنظر، احملكمة العليا، غ. ج. ـ. ؽ  1

 . 20-25مصنف االجتهاد...، اؼبرجع السابق، ص.
، غَت منشور، مقتبس عن أحسن بوسقيعة، اؼبنازعات اعبمركية...، اؼبرجع 82/00/2220اؼبؤرخ  223003رقم  أنظر، احملكمة العليا، ملف 2

 .822السابق، ص.
 .220أنظر، مقري أماؿ، اؼبرجع السابق، ص. 3
 لة عند النطق بالقرار." إذا كاف من الثابت أف القرار اؼبطعوف فيو صدر حضوريا يف مواجهة إدارة اعبمارؾ إذ أف ىذه األخَتة كانت فبث 4

كبل" أنظر، وأنو لعدـ تسجيل طعن من الطرؼ اؼبدين يف مهلة شبانية أياـ، ابتداء من اليـو اؼبوايل لصدور القرار اغبضوري يستوجب عدـ قبوؿ الطعن ش
 اإلجراءات اعبزائية. من قانوف 522/8. اؼبادة 220، ص.88/08/2222، بتاريخ 2232، 02احملكمة العليا، ـ ؽ ع، جنائي ج، قرار رقم 

 من قانوف اإلجراءات اعبزائية. 250أنظر، اؼبادة  5
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 ،1اؼبتهم للجلسة باختياره بعد اإلجابة على اظبويف حالة مغادرة  -
يف حالة امتناعو باختياره عن حضور اعبلسات اليت تؤجل ليها الدعوى أو جبلسة اغبكم رغم  -

 ،2حضوره إحدى اعبلسات األوىل
يف حالة استجواب اؼبتهم دبسكنو من طرؼ احملكمة ؼبرضو واستدعي للجلسة اليت أجلت  -

 ،3القضية إليها
 .4دور القرار من غرفة االهتاـ ألهنا تصدر من الغرفة وال يعلم هبا اػبصـويف حالة ص -

مع اإلشارة إىل أنو إذا كاف أحد أطراؼ الدعوى مقيما باػبارج فتزداد مهلة الثمانية أياـ إىل شهر 
من قانوف اإلجراءات  522حيتسب من يـو كذا إىل يـو كذا، حسب الفقرة األخَتة من نص اؼبادة 

 اعبزائية.
كما ديد اؼبوعد حىت زواؿ اؼبانع القهري الذي حيوؿ دوف الطعن يف اؼبيعاد من مرض أو سجن، 

 . 5على أف يقرر الطاعن بالطعن فور زواؿ اؼبانع
 ثانيا: إجراءات الطعن بالنقض

ال يكفي التقيد باؼبهلة القانونية لقبوؿ الطعن بالنقض، بل البد على الطاعن من استيفاء باقي 
انونية الشكلية لذلك، من التقرير بالطعن، دفع الرسـو القضائية وإيداع مذكرة بأوجو الشروط الق

 الدفاع اؼبؤيدة لطعنو. 
  

                                                 
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية. 253/2أنظر، اؼبادة  1
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية. 253/2أنظر، اؼبادة  2
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية. 200أنظر، اؼبادة  3
 .000، اؼبرجع السابق، ص.2قانوف...، اعبزء مبادئ أنظر، أضبد شوقي الشلقاين،  4
 .520أنظر، مأموف سبلمة، اؼبرجع السابق، ص. 5
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 النقضبتقرير الطعن  -1

ليت أصدرت القرار اؼبطعوف ال حيصل الطعن بالنقض إال عن طريق تقرير بو لدى قلم كتابة اعبهة ا
من قانوف اإلجراءات اعبزائية، وىو  005اؼبشرع اعبزائري يف نص اؼبادة  نظموىو إجراء شكلي فيو، و 

 الوسيلة الوحيدة للطعن وال يغٍت عنو إجراء أخر.
وىذا اإلجراء يعد عمبل ماديا جوىريا باعتباره مناط اتصاؿ احملكمة العليا بالطعن، إذ يفصح فيو 

ى ضده وإبداء عدـ قبولو لو هبدؼ الطاعن عن رغبتو يف االعًتاض على اغبكم الصادر يف الدعو 
 .1نقضو كليا أو جزئيا أو تصحيحو

 إف حق التقرير بالطعن ىو من اغبقوؽ الشخصية اليت جيب أف يباشرىا صاحب اغبق بنفسو أو

مباشرة فبل يكفي التوكيل برفع القضايا و ، 2بواسطة ؿباميو أو بواسطة وكيل خاص مفوض عنو بالتوقيع
 الطعوف يف األحكاـ عموما. 

ويرفق التوكيل اػباص بالطعن دبحضر التقرير وعليو ديكن القوؿ بإمكانية أف يقدـ تقرير الطعن 
شفاىة أو كتابة حبسب، على أف حيرر كاتب الضبط ؿبضرا بذلك يشتمل على اسم الطرؼ الطاعن 

ة اليت أصدرتو وتاريخ النطق بو أو تاريخ واسم وصفة اؼبصرح بو وعلى بياف القرار اؼبطعوف فيو واعبه
تبليغو وتوقيع اؼبصرح بالطعن أو اإلشارة إىل أنو ال يستطيع ذلك وتوقيع الكاتب الذي تلقى 

 .3التصريح
 دفع الرسم القضائي -2

إف دفع الرسم القضائي ىو إجراء جوىري لكي يقبل الطعن، إذ يلـز الطاعن عند التقرير بالطعن 
 ؛ ما مل ينص القانوف صراحة على خبلؼ ذلك.4عدـ القبوؿ أف يسدده ربت طائلة

                                                 
 .228أنظر، آماؿ مقري، اؼبرجع السابق، ص. 1
يع "يف حالة توقيع التصريح بالطعن من طرؼ اؼبفوض يرفق التوكيل دبحضر التصريح بالطعن احملرر من أمُت الضبط، أما إذا كاف الطاعن اليستط 2
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية. 08/ 005لتوقيع نوه أمُت الضبط عن ذلك". اؼبادة ا

 .222، أنظر، نظَت فرج مينا، اؼبرجع السابق، ص.882أنظر، ؿبمد حزيط، اؼبرجع السابق، ص. 3
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية. 000أنظر، اؼبادة  4
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من اؼبمكن أف يرسل مبلغ الرسم القضائي بواسطة حوالة بريدية إىل اغبساب اعباري إىل أمانة 
واغبكمة ، 1الضبط لدى اعبهة القضائية اليت أصدرت اغبكم أو القرار اؼبطعوف فيو مقابل وصل رظبي

مة العليا، فيسدد شرع؛ رغبتو يف اغبد من الطعوف اؼبقدمة أماـ احملكمن تقرير ىذا اإلجراء من لدف اؼب
 .2ألمانة ضبط اعبهة اليت أصدرت اغبكم أو القرار اؼبطعوف فيوفع الطعن ر ىذا الرسم وقت 

غَت أف إيداع الرسم القضائي كشرط لقبوؿ الطعن النقض قاصر فقط على الطعوف اؼبقدمة من 
جنائية أو  يكن قد حكم عليو بعقوبة ملقوؽ اؼبدنية ومن اؼبتهم، إذا اؼبدعي اؼبدين واؼبسؤوؿ عن اغب

 .3احملكـو عليو احملبوس تنفيذا لعقوبة اغببس مدة تزيد عن شهر
فتعفى إىل جانب النيابة العامة إدارة اعبمارؾ من دفع الرسم القضائي، وىو ما أكده نص اؼبادة 

أف:" يعفى الطعن بالنقض لدفع الرسم القضائي من قانوف اإلجراءات اعبزائية الذي نص على  000
، 4ربت طائلة عدـ القبوؿ باستثناء الطعوف اؼبقدمة من النيابة العامة والدولة واعبماعات احمللية"

فيستفاد من ىذا النص أف الطعوف بالنقض اؼبرفوعة من النيابة العامة ومن الوكيل القضائي للخزينة 
اؼبشرع حق ربريك الدعوى العمومية أو رفع الدعوى اعببائية أو اؼبالية العامة ومن اإلدارات اليت خوؽبا 
 . 5معفاة من تسديد الرسم القضائي

 إيداع مذكرة بأوجو الدفاع  -3
أف  6من بُت االجراءات اعبوىرية لقبوؿ الطعن بالنقض شكبل، أنو يتعُت على كل من يرغب فيو

لدى أمانة ضبط اعبهة القضائية اليت  تاريخ الطعنابتداء من ( يوما 00ستوف )يودع يف ظرؼ 
 .7أصدرت اغبكم أو القرار اؼبطعوف فيو مذكرة بأوجو الطعن

                                                 
 .232أنظر، عبد العزيز سعد، اؼبرجع السابق، ص. 1
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية.  05 /000أنظر، اؼبادة  2
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية. 02/ 000اؼبادة أنظر،  3
 ، اؼبتضمن تعديل قانوف اإلجراءات اعبزائية. 08 – 20األمر ، نص اؼبادة بعد تعديلها بأنظر 4

5
 .828أنظر، جيبليل بغدادي، التحقيق...، اؼبرجع السابق، ص. 

 من قانوف اإلجراءات اعبزائية، إىل أف النيابة العامة تعفى من تقدًن ىذه اؼبذكرة إذ يغٍت عنها الطلبات اليت يبديها النائب العاـ.  020/0تشَت اؼبادة  6
 اؼبتضمن تعديل قانوف اإلجراءات اعبزائية. 08 – 20، اؼبعدلة دبوجب األمر 000أنظر، اؼبادة  7
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، على ملخص للوقائع وأوجو 1تشمل ىذه اؼبذكرة وربتوي عبلوة على البيانات الواجب توافرىا
 .2الطعن اؼبثارة واإلشارة إىل األوراؽ اؼبقدمة والنصوص القانونية اليت تدعم الطعن

" اؼبقرر قانونا أف الطعن بالنقض الذي مل بقدـ فيو مذكرة تبُت أسباب وأوجو الطعن يؤدي إذ من
غلى عدـ قبولو شكبل. ومن اؼبقرر أيضا أف مذكرة الطعن بالنقض غَت اؼببنية على األوجو الوارد نصها 

ف احملكمة جراءات اعبزائية، تؤدي إىل رفضها موضوعا باعتبار أمن قانوف اإل 000يف أحكاـ اؼبادة 
 .3العليا ىي ىيئة رقابة القانوف وليست ىيئة موضوع"

إف إيداع مذكرة بأوجو الدفاع إجراء يستقل عن التقرير بالطعن وإف كاف ال يغٍت أحدمها عن 
اآلخر من حيث كوهنما وحدة إجرائية شكلية ينبغي توافرىا لقبوؿ الطعن؛ حيث ديثبلف ضمانة ألف 

 .4يكوف الطعن جديا
قبوؿ مذكرة الطعن أف تكوف موقعة من قبل ؿباـ معتمد لدى احملكمة العليا، ؼبا يفًتض ويشًتط ل

 ، وضمانا عبدية اؼبذكرة.5فيو من الدرجة العالية من اػبربة والتجربة واؼبراف
سب عدد أطراؼ حببنسخ  رفقةأخرى جيب أف تكوف اؼبذكرة م ىذا من جهة، ومن جهة

 .6الدعوى
  

                                                 
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية:" يتعُت يف اؼبذكرات اؼبودعة باسم االطراؼ أف تستكمل الشروط اآلتية: 022اؼبادة  1

 ومهنة الطاعن وفبثلو وكذلك موطنو اغبقيقي إذا لـز األمر.ذكر اسم ولقب وصفة  -2

 مصاٌف يف القضية...". ذكر تلك البيانات نفسها لكل من اػبصـو اؼبطعوف ضدىم مع استبعاد الذين مل تعد ؽبم -8
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية. 02/ 022أنظر، اؼبادة  2
 .220أنظر، مقري آماؿ، اؼبرجع السابق، ص. 3
 .002، اؼبرجع السابق، ص.2...، اعبزء اإلجراءات مبادئأنظر، أضبد شوقي الشلقاين،  4
ا يتمتع باػبربة، ألف ذلك  يكوف حبسب القضايا اليت توالىا واؼبمارسة اؼبستمرة يف مد لدى احملكمة العلييس بالضرورة أف يكوف كل ؿباـ معتنرى أنو ل 5

 يف اؼبيداف.
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية. 000أنظر، اؼبادة  6
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 الفرع الثالث
 الطعن بالنقضآثار 

ًتتب على الطعن بالنقض أثرين ىامُت يتعلق األوؿ بتنفيذ اغبكم والثاين ن يكغَته من طرؽ الطع
 يتعلق دبدى نقلو للخصومة عبهة حكم ثانية.

 أوال: أثر الطعن بالنقض على التنفيذ
فع يًتتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ اغبكم خبلؿ سرياف ميعاده كما يوقف يف الفًتة بُت ر 

 .1إال يف ما عدا ما قضى فيو اغبكم من اغبقوؽ اؼبدنيةمن احملكمة العليا الطعن والفصل فيو 
من  822ىذا اغبكم زبرج عنو األحكاـ غَت اؼبألوفة يف قانوف اعبمارؾ حيث قبد أف اؼبادة 

قانوف اعبمارؾ، سبنع اإلفراج عن أي شخص حكم عليو جبزاءات مالية الرتكابو فعبل من أفعاؿ 
مل يدفع قيمة ىذه اعبزاءات وذلك بغض النظر عن أي طعن، شريطة أف ال تتجاوز مدة هريب مالتا

 حبسو اؼبدة احملددة لئلكراه البدين وفقا للقواعد العامة يف قانوف اإلجراءات اعبزائية.
من قانوف اعبمارؾ، على األثر اؼبوقف لطعن إدارة اعبمارؾ يف  820/2كذلك تشدد اؼبادة 

القضائية اليت تقضي برفع اليد عن البضائع احملجوزة دبناسبة متابعة قضائية من أجل جردية القرارات 
 .2صبركية

ويستثٌت كذلك من قاعدة وقف تنفيذ األحكاـ القرارات اػباصة واؼبسببة والصادرة من ؿبكمة 
ة آلثارىا اعبنح بإيداع اؼبتهم السجن أو بالقبض عليو فتظل ىذه القرارات رغم الطعن بعريضة منتج

 .3قل عن سنةال تإذا ما صدرت بشأف جنحة من جنح القانوف العاـ اؼبقضي فيها باغببس ؼبدة 

                                                 
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية. 522/2اؼبادة  أنظر، 1
فصل يف " يعرض قراره للنقض اجمللس الذي أمر برد وسيلة النقل احملجوزة إىل صاحبها رغم دفع إدارة اعبمارؾ بوجود طعن بالنقض يف القرار الذي  2

، 8008، اجمللة القضائية، عدد خاص، سنة 8000/ 02/ 80، بتاريخ 822080أصوؿ الدعوى". أنظر، احملكمة العليا، غ. ج. ـ ملف رقم 
 .828ص.

 .000، اؼبرجع السابق، ص.2قانوف...، اعبزء مبادئ من قانوف اإلجراءات اعبزائية. أنظر، أضبد شوقي الشلقاين،  202أنظر، اؼبادة  3
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كذلك األمر بالنسبة ألحكاـ قسم األحداث فالطعن بالنقض ال يوقف تنفيذ اغبكم القاضي 
 .1بالتدابَت اػباصة باغبماية والوقاية

فيفرج عن اؼبتهم فورا بعد صدور اغبكم سواء ففي كل ىذه اغباالت وبالرغم من الطعن بالنقض 
باغببس وحكم علية بعقوبة العمل للنفع العاـ، أو أو سبت إدانتو من العقوبة إعفائو بأو  رباءتوقضي ب

مع إيقاؼ التنفيذ أو بالغرامة. ويفرج عن اؼبتهم احملبوس مؤقتا دبجرد استنفاذه اؼبدة احملكـو عليو هبا، 
 .2من قانوف اإلجراءات اعبزائية 522ن اؼبادة مالثانية  ةحسب ما نصت عليو الفقر 

 ثانيا: أثر نقل الخصومة
يتميز الطعن بالنقض عن غَته من طرؽ الطعن بأف أثره ؿبدود فاحملكمة العليا ليست ؿبكمة 

، كما أهنا من ناحية أخرى إذا ألغت 3موضوع حىت يكوف للطعن األثر الناقل للدعوى دبوضوعها
فيو أو أبطلتو فبل ربكم ىي يف اؼبوضوع وإمنا ربيلو إىل احملكمة اليت أصدرت اغبكم اغبكم اؼبطعوف 

على  4مشكلة تشكيبل أخر أو إىل جهة قضائية أخرى من نفس درجة اعبهة اليت أصدرت اغبكم
 أساس أف تتقيد احملكمة العليا يف ذلك بأمرين أساسيُت:

 د المحكمة بصفة الطاعنتقي  -1
مع مراعاة إال إذا كاف الطاعن خصما فيها، طرح الدعوى أماـ احملكمة للمحكمة العليا ال جيوز  
 .  5يضار الطاعن بطعنو أف ال
 د المحكمة بأوجو الطعنتقي  -2

القاعدة أف الطعن بالنقض ينصب على الوجو الذي أثاره الطاعن يف طعنو ؿبًتما فيو اإلجراءات 
ناء على أسباب قدمها غَت الطاعن، وال جيوز للمحكمة أف تنقض واؼبيعاد القانوين، فبل يلغى اغبكم ب

                                                 
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية. 530ادة أنظر، اؼب 1
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية. 200نفس األمر تؤكده اؼبادة  2

 .022السابق، ص.أنظر، مأموف سبلمة، اؼبرجع  3
 .002، اؼبرجع السابق، ص.2...، اعبزء اإلجراءات مبادئأنظر، أضبد شوقي الشلقاين،  4
ر، أضبد فمراعاة عدـ اإلضرار بالطاعن من القواعد اليت استقر عليها القضاء يف الطعن بالنقض رغم عدـ النص عليها قياسا على االستئناؼ. أنظ 5

 . 002، اؼبرجع السابق، ص.2...، اعبزء مبادئ اإلجراءاتشوقي الشلقاين، 
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اغبكم إال بالنسبة للجزء اؼبطعوف فيو؛ وىو قيد موضوعي ينصرؼ إىل أسباب الطعن ويستوي فيو 
 .1صبع اػبصـو

ويرد على القاعدة استثناء يف اغبالة اليت يتبُت ؽبا وجود ـبالفة سبس النظاـ العاـ كأف تتعلق 
مة اليت أصدرت اغبكم اؼبطعوف فيو أو باختصاصها؛ فإف للمحكمة أف تثَت ىذا الوجو بتشكيل احملك

 .2من تلقاء نفسها ولومل يقدمو الطاعن يف طعنو

                                                 
 .022أنظر، مأموف سبلمة، اؼبرجع السابق، ص. 1
 .008، اؼبرجع السابق، ص.2...، اعبزء مبادئ اإلجراءات أنظر، أضبد شوقي الشلقاين، 2
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سبثل اغبقوؽ والرسـو اعبمركية مصدرا ىاما ألي دولة وموردا معتربا للخزينة العمومية األمر الذي 
يؤكد أمهية الرقابة اعبمركية باعتبار أف أي هترب من تسديد اغبقوؽ والرسـو اعبمركية مهما اختلفت 

 ىلقانونية اؼبتاحة ولن يتأتصورىا يشكل نزيفا ؼبوارد الدولة، وحيتم عليها التصدي لو وؿباربتو بالطرؽ ا
 برقابة صبركية صارمة يف ظل نصوص قانونية واضحة ربدد اعبزاءات اؼبناسبة لكل ـبالف. الإذلك 

ىذه اعبزاءات اؼبناسبة ال ديكن ربديدىا يف جردية هتريب إال بعد منازعات صبركية تعد معاينة 
فيحاؿ النزاع إىل اؽبيئات اؼبختصة وزبلص اؼبنازعة اعبردية فيها اللبنة األوىل تنطلق هبا اؼبتابعة القضائية 

اعبمركية، بعد اإلسناد إىل تقرير اعبزاء اؼبناسب ؼبرتكب اؼبخالفة وىي مهمة القاضي، ىذا األخَت وإف  
يف القانوف العاـ بكامل السلطة التقديرية فإف األمر خيتلف يف اؼبسائل اعبمركية حيث يتمتع كاف 

 سلطة القاضي يف تقدير اعبزاءات خصوصا ذات الطابع اؼبايل.عمد اؼبشرع إىل اغبد من 
بعيدا عن السلطة التقديرية للقاضي تعترب ىذه اعبزاءات مبالغ واجبة األداء من اؼبدينُت إىل إدارة 

 وسيلة أساسيةاعبمارؾ، فبعد اغبكم هبا على اؼبخالف تشكل ما يعرؼ بالدين اعبمركي، ديثل ربصيلو 
 غبقوؽ اػبزينة العمومية. يةً إلدارة اعبمارؾ ضبا
اعبمارؾ الوسائل القانونية واإلجرائية اليت سبكنها من تنفيذ وربصيل اعبزاءات  إلدارةمنح اؼبشرع 

ال سيما وسائل التحصيل اعبربي عن طريق اإلكراه البدين  ،)المبحث األول( احملكـو هبا لصاغبها
 اؼبتميز من حيث خصائصو وشروطو.وفق القواعد العامة اؼبعروفة أو اإلكراه اعبمركي 

إف تنفيذ األحكاـ اؼبالية الصادرة بصدد جردية هتريب قد تعوقو بعض اإلشكاالت أو  
الصعوبات ذات الطابع القانوين والتنظيمي، أو تلك اؼبتعلقة باعبانب اإلجرائي خصوصا من الناحية 

 .)المبحث الثاني( ؼبعروفُتالعملية إذ يطرحها اؼبيداف العمل اعبمركي خبصوصيتو وسبييزه ا
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 المبحث األول
 المالية لجزاءاتإجراءات تنفيذ ا

تعد اعبزاءات اؼبالية من أىم وأبرز العقوبات بالنسبة للجرائم االقتصادية فغالبية ىذه اعبرائم 
وعلى رأسها جرائم التهريب اليت ترتكب بدافع الطمع والربح السريع غَت اؼبشروع، فمن اؼبناسب أف 

الغلبة لعقوبة تصيب اعباين يف ذمتو اؼبالية، ولعل ىذا ما يفسر التجاء اؼبشرع يف بعض األحواؿ  تكوف
إىل فرض عقوبات مالية شديدة سبثل ردعا للجاين وغَته دبا يكفل االحًتاـ الالـز للقوانُت، وبالتايل 

 اغبفاظ على الثروة االقتصادية للبالد.
صدىا اؼبشرع ؼبواجهة جرائم التهريب ربت نوعُت: الغرامة وديكن إدراج العقوبات اؼبالية اليت ر 

، بعد اغبكم هبما يتم تنفيذ ىذا )المطلب الثاني( ، واؼبصادرة اعبمركيةالمطلب األول() اعبمركية
 )المطلب الثالث(،أو األحباث العامة  اغبكم بعد استنفاذ كافة اإلجراءات القانونية عن طريق اإلكراه

اؼبصطبغ خبصوصية القانوف قانوف اعبمارؾ اعبزئية أو  جراءاتيف قانوف اإل ةمعروفوىي إجراءات 
 اعبمركي الذي حيكمو.

 المطلب األول
 الغرامة الجمركية

الغرامة اعبمركية :" إيالـ احملكـو عليو بطريق االقتطاع من مالو، فلفظ الغرامة يف االصطالح   
 .1جردية يعاقب عليها القانوف بالغرامةيعٍت "العقوبة اؼبالية" اليت تفرض على مرتكب 

واؼبشرع اعبزائري مل يعرؼ الغرامة اعبمركية اليت خيتلف مفهومها يف التشريعات اعبمركية عموماً 
عما ورد يف التشريعات اعبزائية، حيث تضمنت التشريعات اعبمركية العديد من اؼبواد نصت على 

التهريب، ورغم وصفها كية وعلى مرتكيب جرائم فرص غرامات صبركية على مرتكيب اؼبخالفات اعبمر 
من الناحية الفقهية  تهاطبيعما دييزىا ىو اػبالؼ اغباصل حوؿ قبل ىذه التشريعات إال  منبالغرامة 

 .)الفرع الثاني(، والطريقة اليت يتم هبا احتساب الغرامة )الفرع األول(
                                                 

 .631أنظر، معن اغبياري، جرائم التهريب اعبمركي، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردف، )ب. س. ف(، ص. 1
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 الفرع األول
 الجمركية للغرامة القانونية الطبيعة

الفقو والقضاء يف ربديد الطبيعة القانونية للغرامة، فيدور النقاش وبشكل موسع بُت من اختلف 
يعترب الغرامة اعبمركية عقوبة جزائية، ومن يعتربىا تعويضًا مدنياً، ويتوسط االذباىُت اذباه ثالث يضفي 

 على الغرامة اعبمركية طابعاً ـبتلطاً توفيقا بُت االذباىُت.
 ابيعقركية جزاء الجمالغرامة   أوال:

غرامة جزائية وعلى األخص يف اغباالت اليت يزيد الغرامة اعبمركية  يذىب االذباه االوؿ العتبار
فيها مقدارىا عن حجم الضرر، وحىت يف اؼبخالفات اعبمركية اليت ال ينتج عنها ضرر إلدارة اعبمارؾ، 

هبا احملكمة من تلقاء نفسها، فهي حسب ىذا الفريق الذي يستند إىل كوف القضاء هبا إلزامي فتحكم 
جزاًء ؼبخالفة التشريع اعبمركي، كما أهنا غرامة نسبية تتناسب يف مقدارىا ما  1مفروضة حبكم القانوف

، فهي زبضع بذلك لكافة اآلثار اليت يرتبها 2حققو اعباين أو أراد ربقيقو من كسب غَت مشروع
 .3القانوف على الغرامة اعبنائية

االذباه؛ أف الغرامة اعبمركية تفرض إىل جانب الغرامة اعبنائية فبا يؤكد ويأخذ على ىذا 
، كما أف ربديدىا )أي الغرامة اعبمركية( بناء على قيمة الضرائب اؼبعرضة للضياع 4االختالؼ بينهما

مؤداه، أهنا ليست عقوبة خالصة عالوة على أهنا زبضع ألحكاـ التضامن فبا ينفي عنها الصيغة 
 اعبنائية.

  
                                                 

أنظر، صخر عبد اهلل اعبنيدي، جردية التهريب اعبمركي يف ضوء الفقو والقضاء، موقع اؼبنشاوي للدراسات،   1
http://www.minshawi.com 61، ص.5063/ 03/ 63 االطالع، تاريخ. 

منظمة التجارة العاؼبية، رسالة دكتوراه يف القانوف اعبنائي، كلية اغبقوؽ جامعة  أنظر، حلف اهلل اؼبليجي، جرائم التهريب اعبمركي يف ضوء أحكاـ 2
 .360 -306اؼبنوفية، ) ب. س. ط(، ص.

سة، اؼبركز أنظر، زىَت الزبيدي، حبث حوؿ التعريف جبرائم التهريب يف الوطن العريب، جرائم التهريب يف الوطن العريب، أحباث الندوة العلمية الساد 3
 .34، ص.6611العريب للدراسات األمنية والتدريب بالرياض، سنة 

، سنة 3، رقم 31كية، اجمللة اعبزائرية للعلـو القانونية واالقتصادية والسياسية، اعبزء أنظر، عبد اجمليد زعالين، الطبيعػة القانونية للجزاءات اعبمر   4
 .65، ص.6661

http://www.minshawi.com/
http://www.minshawi.com/
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 تعويض مدنيالغرامة الجمركية ثانيا: 
 خالصاً، تستحق للخزانة العامة تعويضا مدنيا دييل االذباه الثاين للقوؿ بأف الغرامة اعبمركية تعترب

نظَت ما أصاهبا من ضرر، ويستند أصحاب ىذا الرأي إىل عدـ جواز اغبكم بوقف تنفيذىا، وال 
فبالرغم من كوف  .1زبضع للتنفيذ بطريق اإلكراه البدين كما أنو جيوز التصاحل فيها مع إدارة اعبمارؾ

تنظر  زائيةة اعبطبيعتها، إذ أف احملكم ىي اليت ربكم هبا، إال أف ذلك ال يغَت من زائيةاحملكمة اعب
الدعوى اؼبدنية بالتبعية إذا كاف الضرر ناذباً عن اعبردية، كما أف الدفع بكوهنا ؿبددة من قبل اؼبشرع ال 

 .2يؤثر يف طابعها اؼبدين، ماداـ أف حصيلتها تؤوؿ حملصلة اعبمارؾ وليس للخزينة العامة
يض، وىو ماال يتوافر يف كافة ويؤخذ على ىذا االذباه أنو يفًتض وقوع ضرر مايل يستوجب التعو 

، فالقانوف اعبمركي يعاقب على التهريب غَت الضرييب، الذي ال يًتتب عليو أي 3حاالت التهريب
ضرر مايل يتعُت تعويضو، كما يعاقب كذلك على الشروع يف التهريب بالرغم من عدـ توافر أي ضرر 

 .4عويضاً مدنياً على اإلطالؽ، األمر الذي يؤكد أف الغرامة اعبمركية ليست ت
 غرامة الجمركية ذات طبيعة مختلطةال ثالثا:

يف  ذبمع بُت صفيت العقوبة والتعويضيذىب إىل أف الغرامة اعبمركية اذباه توفقي  االذباه الثالث
آف واحد، فهي عقوبة توقع على مركب اعبردية هبدؼ منع التهريب، وىي من جهة أخرى تعويض 

 .5للخزينة العامة عما غبقها من ضرر

                                                 
، 5001نة أنظر، نبيل صقر وقمراوي عز الدين، اعبردية اؼبنظمة، التهريب واؼبخدرات وتبييض األمواؿ يف التشريع اعبزائري، دار اؽبدى، اعبزائر، س  1

 .13و 15ص.
 .334وسقيعة، اؼبنازعات اعبمركية...، اؼبرجع السابق، ص.أنظر، أحسن ب 2
، 30، اعبزء 3مآخذ على قانوف اعبمارؾ اعبزائري، اجمللة اعبزائرية، العدد  ،فالتعويض ال يكوف مستحقا إال إذا وقع الضرر فعال. أنظر، سعيد يوسف  3

 .565، ص.6665سنة 
، اؼبكتب اؼبصري اغبديث للطباعة والنشر، 6خدرات والتهريب اعبمركي والنقدي، الطبعة أنظر، ؿبمد عوض، قانوف العقوبات اػباص جرائم اؼب 4

 .503 - 13، ص.6611اإلسكندرية، سنة 
 .63؛ عبد اجمليد زعالين، الطبيعة القانونية...، اؼبرجع السابق، ص.31أنظر، زىَت الزبيدي، اؼبرجع السابق، ص. 5
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ونظراً ؼببدأ التضامن اؼبعموؿ بو يف شاهنا، وعدـ خضوعها لنظاـ القانوف األصلح للمتهم حفاظاً 
ياطي ال زبصم منها، وال زبضع لنظاـ وقف على حق الدولة يف التعويض، كما أف مدة اغببس االحت

 .1التنفيذ، وال جيوز التصاحل بشأهنا، كلها أمور تتشابو فيها مع اعبزاء اؼبدين من جهة
ومن جهة أخرى، فإنو يقضي هبا حىت ولو مل يًتتب على سلوؾ الفاعل أي ضرر للخزينة العامة، 

يف قانوف اإلجراءات اعبزائية الشيء الذي  ويسري عليها نظاـ العفو، وقواعد التقادـ اؼبنصوص عليها
 .2جيعلها تتشابو مع اعبزاء اعببائي

ل أف يكوف اعبزاء تكييف قانوين، ألنو ال يقبك ولكن يؤخذ على ىذا الرأي أنو من الصعب قبول
 .3وجزائي يف نفس الوقت، فال يوجد يف النظم القانونية نظَتاً ؽبذا اعبزاء ذو طابعُت مدين

ىناؾ حاجة إىل خلق نوع من اعبزاء غَت ؿبدد اؼبعامل، ألف اؼبشرع لديو العديد من كما أنو ليس 
اعبزاءات اعبنائية واؼبدنية واإلدارية، اليت يستطيع أف خيتار من بينها اعبزاء اؼبناسب، فبا يغٍت عن 

 .4اللجوء ؼبثل ىذا اعبزاء اعبديد
 رابعا: موقف المشرع الجزائري

منها، وىو الذي تطور من التبٍت مذىب وموقف اؼبشرع ثالثة ىو ما يهمنا من االذباىات ال
، إىل التزاـ 6661للطابع اؼبدين للغرامة اعبمركية قبل تعديل قانوف اعبمارؾ دبوجب قانوف  الصريح

الصمت بعد تعديل ىذا القانوف، مث تغليب الطابع اعبزائي للغرامة اؼبقررة عبرائم التهريب يف األمر 
 اؼبتعلق دبكافحة التهريب. 5003/ 53/01اؼبؤرخ يف 

                                                 
 .633.أنظر، معن اغبياري، اؼبرجع السابق، ص  1
 .503ص. أنظر، ؿبمد عوض، اؼبرجع السابق، 2
 .330أنظر، أحسن بوسقيعة، اؼبنازعات اعبمركية...، اؼبرجع السابق، ص. 3
، 6644عبداهلل اعبنيدي، مقتبس عن حسن صادؽ اؼبرصفاوي، التجرمي يف تشريعات الضرائب، منشأة اؼبعارؼ اإلسكندرية، سنة  أنظر، صخر 4

 . 66ص.
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ففي ظل ىذا األمر دييل اؼبشرع اعبزائري إىل األخذ بالطابع اعبزائي للغرامة اعبمركية، إذ يتبُت 
منو اليت تنص على مضاعفة الغرامة اؼبنصوص عليها يف ىذا القانوف يف حالة  56ذلك من نص اؼبادة 

 العود؛ سباماً مثل عقوبة اغببس.
من نفس األمر إذ حيدد نصاً الغرامة اؼبقررة  53/5ؼبشرع اعبزائري أكثر يف اؼبادة ويتجلى موقف ا

للشخص اؼبعنوي يف حالة هتريب األسلحة، والتهريب الذي يشكػل هتديػداً خطَتا، دوف ربطهػا بقيمػة 
دج. دبا يسمح للقاضي  53000000000دج و 3000000000البضاعة وىي تًتاوح بُت 

يف ربديد الغرامة وىي أمور تؤكد الطابع اعبزائي للغرامة اعبمركية يف ظل األمر  ريةأعماؿ سلطتو التقدي
 اؼبذكور.
 01-03جيعلنا أماـ مناقشة ربديد مقدار الغرامػة اعبمركية، إذا أف األمر 53ونص اؼبادة  

البضاعة ؿبل مل حيدد مقدار الغرامة اعبمركية تقديرا ثابتا، بل ربطو بقيمة  الذي حيكم جرائم التهريب؛
 الغش، فيختلف ىذا اؼبقدار حسب طبيعة البضاعة ودرجة خطورهتا.

( مرات قيمة 03)فالغرامة اؼبقررة للشخص الطبيعي عن جنحة التهريب البسيط تساوي طبس 
بضاعة اؼبصادرة حسب ، واؼبقصود بال01 - 03من األمر  6-60البضاعة اؼبصادرة حسب اؼبادة 

ذكور، البضاعة اؼبهربة والبضاعة اؼبستعملة إلخفاء التهريب إف وجدت، من األمر اؼب 61 نص اؼبادة
وبذلك يتم ربديد مبلغ الغرامة بضرب حاصل صبع قيمة البضاعة ؿبل الغش زائد البضاعة اليت زبفي 

 .(03) الغش إف وجدت يف طبسة
أو  أو بظرؼ إخفاء بضائع عن التفتيش 1وتشدد جنح التهريب إذا ما اقًتنت بظرؼ التعدد 
وذلك دوف  4أو حيازة ـبزف داخل النطاؽ اعبمركي ـبصص للتهريب 3، أو حبمل السالح2اؼبراقبة

 عشر مرات قيمة البضائع اؼبصادرة. (60)استعماؿ وسيلة نقل، فتصبح الغرامة فيها تساوي 

                                                 
 اؼبتعلق دبكافحة التهريب. 01-03من األمر 05/ 60أنظر، اؼبادة   1
 اؼبتعلق دبكافحة التهريب. 01-03من األمر 03/ 60أنظر، اؼبادة   2
 اؼبتعلػق دبكافحة التهريب. 01 - 03من األمر 63أنظر، اؼبادة   3
 اؼبتعلػق دبكافحػة التهريب. 01 -03من األمر 66أنظر، اؼبادة   4
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 65و 66 أما إذا اقًتنت اعبنح بظرؼ استعماؿ وسيلة نقل؛ األفعاؿ اؼبنصوص عليها يف اؼبادتُت
ؾبموع قيميت  مرات 60السالف الذكر، فإف العقوبة تكوف غرامة تساوي  01 - 03ن األمر م

البضاعة اؼبصادرة ) البضائع ؿبل الغش والبضائع اليت زبفي الغش إف وجدت(؛ ووسائل النقل؛ فتكوف 
نقل اؼبستعملة الغرامة جبمع قيمة البضاعة اؼبهربة وقيمة البضاعة اليت زبفي اؼبواد اؼبهربة وقيمة وسيلة ال

 يف التهريب وبضرب النتيجة يف عشرة.
( أضعاؼ 3بثالث ) 53 أما الغرامػة اؼبقررة للشخص اؼبعنوي عن جنح التهريب فحددهتا اؼبػادة

 فس اعبردية.اغبد األقصى للغرامة اليت يتعرض ؽبا الشخص الطبيعي الذي يرتكب ن
اعتماده على القمع والتشدد اؼبفرط فيهما خبصوص الغرامة اليت  01 - 03 ويأخذ على األمر 

( أضعاؼ القيمة اؼبدؾبة للبضائع اؼبصادرة ووسائل النقل كما رأينا؛ دوف 60قد تصل إىل عشر )
ُت االعتبار طبيعة البضاعة، وصنفها، وىو ما مل يكن عليو قانوف اعبمارؾ قبل صدور ىذا األخذ بع

 .1ت العقوبات اؼبقررة ألعماؿ التهريب زبتلف باختالؼ طبيعة البضاعة ؿبل الغشاألمر، حيث كان
كما أنو مل حيدد مبلغ الغرامة اعبمركية ربديداً دقيقاً، وإمنا اكتفي بوضع معيار ؽبذا التحديد وىو   

لتحديد قيمة البضاعة اؼبصادرة وحدىا أو القيمة اؼبدؾبة للبضائع اؼبصادرة ووسائل النقل، وؽبذا فإنو 
اؼببلغ اؼبايل الواجب دفعو من طرؼ احملكـو عليو جيب تقومي البضائع اؼبصادرة ووسائل النقل حىت 

 يتسٌت معرفة اؼببلغ اغبقيقي للغرامة.
 الفرع الثاني

 الجمركية الغرامة حساب كيفية
قانوف  من 61ىناؾ عدة طرؽ الحتساب الغرامة اعبمركية حيث زبتلف حسب نص اؼبػادة 

اعبمارؾ، باختالؼ مصدر البضاعة اليت ىي معيار غبساب الغرامة، من حيث أهنا مستوردة أو 
 مصدرة وكذلك حسب طبيعة البضاعة كوهنا مشروعة أو غَت مشروعة.   

  
                                                 

 .306ن بوسقيعة، اؼبنازعات اعبمركية...، اؼبرجع السابق، ص.أنظر، أحس 1
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 المستوردة البضائع قيمةأوال: 
مكرر من قانوف اعبمارؾ، فإف قيمة البضائع اؼبستوردة ربتسب بإحدى  61حسب نص اؼبادة 

 الطرؽ اؼبوالية:
 القيمة التعاقدية -1

من قانوف  6مكرر 61وتعٍت القيمة لدى اعبمارؾ للبضائع اؼبستوردة واحملددة حسب نص اؼبادة  
ذباه اإلقليم اعبمارؾ، وىي السعر اؼبدفوع فعاًل أو اؼبستحق عن بيع البضائع من أجل التصدير ا

 مكرر. 61اعبمركي اعبزائري بعد إجراء تصحيح وفقا لنص اؼبادة 
فطبقًا ؽبذا النص يتم ربديد الغرامة اعبمركية على أساس القيمة التعاقدية؛ أي السعر اؼبدفوع  

أصاًل يف البضائع اؼبستوردة، باإلضافة إىل مصاريف السمسرة وتكلفة اغباويات والتغليف ومصاريف 
اؼبساعدة على بيع البضائع اؼبستوردة، وكذا حقوؽ الًتخيص ومصاريف النقل والتأمُت؛ اؼبواد 

ومصاريف الشحن والتفريغ، بشرط أف تكوف قيمة ىذه اؼبصاريف مبنية على أساس معطيات 
 .1موضوعية قابلة لتحديد الكمية حبيث ال يتم إضافة إي عنصر باستثناء ما ذكر

فتحسب القيمة لدى اعبمارؾ بناء على ىذه الطريقة، فإف تعذر ذلك فيتم اللجوء إىل      
من قانوف اعبمارؾ، وىي على  61من اؼبادة  05الطرؽ األخرى اليت نص عليها اؼبشرع يف الفقرة 

 التوايل:
 طريقة التطابق والتماثل -2

أ من قانوف -6فقرة  3مكرر 61أ و -6فقرة  5مكرر 61نص عليها اؼبشرع يف اؼبادتُت  
اعبمارؾ، فيمكن حساب قيمة البضاعة ؿبل اعبردية انطالقا من القيمة التعاقدية لبضائع مطابقة أو 
فباثلة أي البضائع اؼبنتجة يف نفس البلد، واليت تتطابق يف كل النواحي دبا يف ذلك اػبصائص الطبيعية 

 والنوعية، والسمعة.

                                                 
 من قانوف اعبمارؾ. 1مكرر 61 أنظر، اؼبادة  1
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أخرى ؽبذا التعريف مطابقة حىت وإف سبيزت باختالفات  وتعترب البضائع اؼبوافقة من جوانب 
 طفيفة.

وعليو فحساب قيمة الغرامة اعبمركية يتم دبقارنة البضائع اؼبعتمدة غبساب القيمة ببضائع مطابقة 
. على أف يتم اللجوء إىل 1أو فباثلة ُصّدرت كبو اعبزائر؛ فُتقّيم البضاعة حبسب قيمة ىذه األخَتة

 يف حاؿ تعذر ربديد قيمة البضاعة وفق ىذه الطريقة.الطريقة اؼبوالية 
 طريقة االقتطاع -3

من قانوف اعبمارؾ، إذ يتم ربديد قيمة البضاعة ؿبل  3مكرر 61نصت على ىذه الطريقة اؼبادة  
الغش بناء على سعر الوحدة الذي بيعت بو البضائع اؼبستوردة اؼبطابقة أو اؼبماثلة، أو بناء على سعر 
البضائع اؼبستوردة اؼبطابقة أو اؼبماثلة الذي بيعت بو بأكرب كمية إصبالية؛ وقت استَتاد البضائع اليت 

اص ال يرتبطوف بالبائعُت، مع اقتطاع العناصر اؼبضافة لقيمة البضاعة عند دخوؽبا جيرى تقيمها ألشخ
 اإلقليم الوطٍت.

فإذا مل تكن البضائع اؼبستوردة اؼبطابقة أو اؼبماثلة قد بيعت يف نفس الوقت الذي استوردت فيو 
بضائع اؼبستوردة البضائع اليت جيري تقييمها؛ تؤسس قيمة الغرامة على سعر الوحدة الذي بيعت بو ال

يف اعبزائر على حالتها عند االستَتاد يف أقرب تاريخ يلي تاريخ استَتاد البضائع اليت جيري تقيمها 
البضاعة هبذه الطريق  قيمة، فإف تعذر ربديد 2يومًا اعتبارًا من تاريخ االستَتاد (60)خالؿ تسعُت 

 نستعُت بالطريقة اؼبوالية.
 طريقة القيمة المحسوبة -4
، وتتمثل يف صبيع ـبتلف العناصر اليت تدخل يف ربديد 03مكرر61نص عليها اؼبشرع يف اؼبادة  

سعر بيع البضاعة ؿبل التقومي، فتشمل بذلك ؾبموع قيمة اؼبواد أو عمليات الصنع مع مبلغ مقابل 

                                                 
، 5003 – 5003أنظر، مفتاح العيد، الغش كأساس للمسؤولية عن اعبردية اعبمركية، مذكرة ماجستَت، كلية اغبقوؽ، جامعة تلمساف، سنة   1

 .633ص.
 من قانوف اعبمارؾ. 3مكرر 61أنظر، الفقرة ب من اؼبادة  2
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ع اليت األرباح واألعباء العامة الذي يدخل عادة يف مبيعات البضائع من نفس طبيعة أو نوع البضائ
جيري تقييمها واليت يصنعها منتجوف يف البلد اؼبصّدر قصد تصديرىا اذباه اعبزائر، باإلضافة إىل 

 .1إذا مل تكن مدؾبة يف مبلغ األعباء  01مكرر61مصاريف النقل والتأمُت اؼبذكورة يف اؼبادة 
 طريقة المالئمة -5
مكرر من قانوف اعبمارؾ، إذا  61من اؼبادة  03ديكن اللجوء إىل ما نص عليو اؼبشرع يف الفقرة  

تعذر التقييم بالطرؽ السابقة، وىي طريقة اؼبالئمة مع اؼببادئ العامة واألحكاـ العامة لالتفاؽ واؼبادة 
وعلى أساس اؼبعلومات اؼبتوفرة يف  (GATT)من االتفاؽ العاـ للتعريفة اعبمركية والتجارة  04

 .2اعبزائر
، لتحديد قيمة البضاعة اؼبخصصة 03مكرر 61مكرر إىل  61وذلك بتطبيق أحكاـ اؼبواد من 

التجاري، أما البضائع األخرى اليت ال تكتسي طابعًا ذباريًا أو اليت يتم  الطابعللمعامالت ذات 
استَتادىا من طرؼ اؼبسافرين أو عن طرؽ الطرود أو الرـز الربيدية؛ فيتم عن طريق التقييم اعبزايف من 

 .3طرؼ إدارة اعبمارؾ
 محليا المنتجة البضائع قيمةثانيا: 

من قانوف اعبمارؾ، على أنو" ال تؤخذ بعُت االعتبار  66مكرر 61لقد نص اؼبشرع يف اؼبادة 
عند ربديد قيمة البضائع للتصدير، اغبقوؽ والرسـو الداخلية اليت تكوف معفاة منها البضائع دبناسبة 

 تصديرىا".   
الحتساب الغرامة اعبمركية اؼبراد ربصيلها من جراء ارتكاب جب االستناد عليها افالقيمة الو 

جردية هتريب ؿبلها بضائع منتجة ؿبليًا موجهة للتصدير، أو حىت لالستهالؾ الداخلي ىي قيمة 
 البضاعة حسب سعرىا يف السوؽ الداخلي دوف احتساب الرسـو واغبقوؽ وقت ارتكاب اعبردية .

  
                                                 

 .633أنظر، مفتاح العيد، الغش كأساس...، اؼبرجع السابق، ص.  1
 .366أنظر، أحسن بوسقيعة، اؼبنازعات اعبمركية...، اؼبرجع السابق، ص.  2
 من قانوف اعبمارؾ. 65مكرر 61؛ واؼبادة 633الغش كأساس...، اؼبرجع السابق، ص. أنظر، مفتاح العيد،  3
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 المشروعة غير البضائع ثالثا: قيمة
يثور التساؤؿ حوؿ كيفية احتساب قيمة البضائع ذات الطبيعة غَت اؼبشروعة كاؼبخدرات؟ 
واعبواب أف ربديد مقدار الغرامات ال خيضع للطرؽ السابقة لعدـ مشروعية احملل، لذا فإف قضاء 

الغرامة ربتسب على أساس سعرىا يف السوؽ الداخلية وقت  :"احملكمة العليا قد استقر على أف
 .1"ب اعبردية، ويستوي يف ذلك أف يتعلق األمر باالستيػراد أو التصديرارتكا

إىل أف اؼبشرع اعبمركي مل يًتؾ للقاضي أي حرية يف تقدير الغرامة اعبمركية وال  اإلشارةوذبدر 
من قانوف اعبمارؾ، باستثناء مواد اعبنايات يف اغباالت اؼبنصوص  516وقفها إذ يقيده حبكم اؼبادة 

؛ وذلك عندما يتعلق األمر بالشخص اؼبعنوي إذ 01 - 03 من األمر 05-53عليها يف اؼبادة 
 53000000000دج و 3000000000حدد اؼبشرع قيمة الغرامة اعبمركية نصاً، وىي تًتاوح بُت 

 . 2ير قيمة الغرامة ضمن ما جييزه لو القانوف حسبما سبق ذكرهدج، إذ يسًتجع القاضي سلطتو يف تقد
 المطلب الثاني

 المصادرة الجمركية
اؼبصادرة عمومًا ىي نقل ملكية اؼباؿ اؼبصادر، قهرًا وبدوف مقابل من ملكية صاحبو إىل ملكية 

، فهي عقوبة مالية ترد على ماؿ ؿبدد، فبلوؾ للجاين لتضيفو إىل ملكية الدولة بال مقابل، وقد 3الدولة
من قانوف العقوبات مفهـو اؼبصادرة بنصها:" اؼبصادرة ىي األيلولة النهائية للدولة  63بينت اؼبادة 

 ؼباؿ أو ؾبموع أمواؿ معينة".

                                                 
؛ بتاريخ 35435، ملف رقم 51/01/6611؛ بتاريخ 35344، ملف رقم 01/66/6613، بتاريخ 5أنظر، احملكمة العليا،غ .ج.  1

، 630305، ملف رقم 03/65/6661؛ بتاريخ 663333، ملف رقم 65/04/6663؛ بتاريخ 601336، ملف رقم 63/03/6663
 .354سن بوسقيعة، اؼبنازعات اعبمركية ...، اؼبرجع السابق، ص.)قرارات غَت منشورة( مقتبسة عن أح

 من البحث. 301أنظر، الصفحة   2
  

 .313، ص.6661أنظر، عبد اهلل سليماف، شرح قانوف العقوبات، اعبزء الثاين، اعبزاء، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، اعبزائر، سنة 3
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ىي نزع ملكية اؼباؿ عن صاحبو جربًا عنو ، إذ 1واؼبصادرة اعبمركية ال ربيد عن ىذا اؼبفهـو
فهي بذلك عقوبة مالية سبس الذمة اؼبالية للمحكـو عليو  .2وإضافتو إىل ملك الدولة دوف مقابل

 الطبيعة القانونية ؽبذه العقوبة حوؿ قف، الشيء الذي جيعلنا ن3وتتفق مع الغرامة من ىذا اعبانب
، وكيف ديكن للمخالف أف )الفرع الثاني( ؼبصادرة، واألشياء اليت يشملها ؿبل ا)الفرع األول(

 . )الفرع الثالث(يتجنبها ويعفى منها 
 الفرع األول

 الجمركية للمصادرة القانونية الطبيعة
اختلف الفقو حوؿ الطبيعة القانونية للمصادرة وذىب يف ذلك إىل التمييز بُت اغبالة اليت تكوف 

 اليت تنصب فيها على بضائع غَت ؿبظورة.فيها اؼبصادرة على بضائع ؿبظورة، وتلك 
ففي اغبالة األوىل إذا انصّبت اؼبصادرة على بضائع فبنوعة؛ تعد حيازهتا يف ذاهتا جردية، فإهنا 

 .4تكوف إجراء ذا طابع وقائي أي تدبَت احًتازي ويتفق الفقو على ذلك
فيها اؼبصادرة على بضائع يف حُت أف األمر ؿبل خالؼ يف اغبالة الثانية؛ أي اغبالة اليت تنصب 

غَت فبنوعة، فيذىب جانب من الفقو إىل أهنا تكوف ذات نظاـ خاص أقرب إىل العقوبة منو إىل 
التعويض اؼبدين، على أساس أف الضرر الذي يلحق اػبزينة العامة من وراء فعل التهريب ينطوي على 

                                                 
من قانوف العقوبات، اليت عرفت  63فإنو ديكن الرجوع إىل ما ورد يف األحكاـ العامة خصوصا اؼبادة مل يعرؼ اؼبشرع اعبمركي اؼبصادرة اعبمركية لذا   1

 اؼبصادرة، لكن ىذا الرجوع يكوف مع شيء من التحفظ كوف اؼبصادرة كجزاء مايل صبركي ال تتسم بالطبيعة اعبنائية احملضة.
 .331لسابق، ص.أنظر، أحسن بوسقيعة، اؼبنازعات اعبمركية...، اؼبرجع ا  2
 إال أف اؼبصادرة تتميز عن الغرامة من عدة جوانب :  3
 .من حيث احملل: فالغرامة تتحدد دببلغ مايل نقدي، يف حُت أف اؼبصادرة جزاء عيٍت؛ تنفذ عينا وذلك بنقل ملكية األشياء اؼبصادرة للدولة -
 عموما جزاء تكميليا.من حيث الكفاية: الغرامة دائما جزاء أصلي بينما تكوف اؼبصادرة  -

لغ اعبزائي من حيث اؼبقدار: الغرامة كعقوبة قد تقدر حبسب تقييم اؼبشرع ؽبا إما على كبو نسيب و إما ضمن اغبدود التقديرية لسلطة القاضي من اؼبب -
؛ أحسن 311اف، اعبزء الثاين، اؼبرجع السابق، ص.احملدد، وىي يف اغبالتُت زبتلف عن اؼبصادرة اؼبتعلقة بأشياء ثابتة ؿبددة بذواهتا. أنظر، عبد اهلل سليم

 .334 - 331بوسقيعة، اؼبنازعات اعبمركية...، اؼبرجع السابق، ص.
 .43. س. ف(، ص.دأنظر، كماؿ ضبدي، جردية التهريب اعبمركي وقرينة التهريب، منشأة اؼبعارؼ، اإلسكندرية، ) 4
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رغم من أهنا قد تصلح الضرر الذي فعل ضار باعبماعة ومن مث فإف اؼبصادرة تكتسي طابع العقوبة بال
 .1أصاب اػبزينة

بينما يذىب جانب آخر من الفقو وىو الغالب إىل اإلقرار بالطابع اؼبختلط للمصادرة فهي 
 .2بذلك ذبمع بُت صفيت العقوبة والتعويض يف آف واحد

وقف ولعل ما يهمنا من ىذا كلو ىو مدى تأثر اؼبشرع اعبزائري هبذه االذباىات؟ وىو صاحب اؼب
من  536/3اؼبتطور من اؼبسألة، إذ كاف يُقر صراحة بالطابع اؼبدين للمصادرة اعبمركية بنص اؼبادة 

قانوف اعبمارؾ، ليعدؿ عن صراحة ىاتو ويلتـز الصمت حياؿ اؼبسألة بعد تعديل قانوف اعبمارؾ سنة 
 03 - 03 األمر ، مث ليعود مرة أخرى يف ظل التشريع اغبايل بتعديل قانوف اعبمارؾ دبوجب6661
اؼبتعلق دبكافحة التهريب ليغلب الطابع اعبزائي على اؼبصادرة موضحاً أهنا تكوف  01 - 03مث األمر 

 لصاحل الدولة.
 الفرع الثاني

 محل المصادرة
 61 اؼبصادرة اعبمركية عقوبة أصلية نص عليها اؼبشرع كجزاء عبردية التهريب اعبمركي يف اؼبادة

اؼبتعلق دبكافحة التهريب بقوؽبا :" تصادر لصاحل الدولة، البضائع اؼبهربة  01 - 03من األمر 
 60 والبضائع اؼبستعملة إلخفاء التهريب ووسائل النقل يف اغباالت اؼبنصوص عليها يف اؼبواد

 من ىذا األمر. 63و 63و 63و  65و66و
 ربدد كيفيات زبصيص البضائع اؼبصادرة عن طريق التنظيم". 

تمثل ؿبل اؼبصادرة اعبمركية يف البضائع ؿبل التهريب والبضائع اؼبستعملة إلخفاء وبناء عليو ي
 التهريب ووسائل النقل.

  

                                                 
 .316جع السابق، ص.أنظر، أحسن بوسقيعة، اؼبنازعات اعبمركية...، اؼبر   1

 .363أنظر، حلف اهلل اؼبليجي، اؼبرجع السابق، ص.  2
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 أوال: البضائع محل التهريب

اؼبتعلق دبكافحة التهريب وال قانوف اعبمارؾ أي تعريف للبضائع  01 - 03مل يتضمن األمر 
التجارية أو غَت التجارية، وبصفة عامة صبيع  اؼبهربة واكتفيا بتعريف البضائع على أهنا اؼبنتجات

 .1األشياء القابلة للتداوؿ والتملك"
 353وعليو فإف كل ما يندرج ربت ىذا التعريف ويكوف موضوع هتريب حسب مفهـو اؼبادة 

من قانوف اعبمارؾ، فإنو يشكل بضاعة ؿبل هتريب ذبب مصادرهتا يف اغباالت اليت نص عليها 
واؼبتمثلة يف  01 -03من األمر  60اؼبشرع، وىي اغباالت اؼبتعلقة جبنح التهريب الواردة يف اؼبادة 

الغذائية، أو اؼبائية أو  هتريب احملروقات، والوقود، واغببوب، والدقيق، أو اؼبواد اؼبطحونة اؼبماثلة أو اؼبواد
منتجات البحر، أو الكحوؿ أو اؼبمتلكات األثريػة أو اؼبفرقعات أو أي بضاعة أخرى دبفهـو اؼبادة 

اؼبتعلق دبكافحة التهريب واؼبتعلقة أيضًا جبنايات التهريب باستعماؿ وسيلة  01 -03من األمر  05
أو تلك اليت تشكل هتديدًا خطَتًا على نقل أو مع ضبل سالح ناري أو اليت تشمل هتريب األسلحة 

 األمن الوطٍت أو االقتصاد الوطٍت أو الصحة العمومية.
وتنصرؼ مصادرة البضاعة ؿبل الغش التهريب إىل توابعها غَت أنو إذا اختلطت بضائع ؿبل 

  . 2التهريب مع أخرى مرخص هبا يتعُت حصر اؼبصادرة يف البضائع ؿبل الغش فحسب
البضاعة ؿبل التهريب فبنوعة أو غَت فبنوعة أي مسموح بتداوؽبا من عدمو، وسواء ويستوي أف تكوف 

أكانت فبلوكة لشخص اعباين )اؼبهرب( أو لشخص آخر غَته ولو كاف حسن النية اعتدادًا باألثر 
 .3السليب لعدـ األخذ حبسن النية يف اعبرائم اعبمركية وافًتاض الركن اؼبعنوي فيها

 تعملة إلخفاء التهريبثانيا: األشياء المس
أي تعريف للبضائع اؼبستعملة إلخفاء التهريب، لكن مع ذلك  01 - 03 مل يتضمن األمر

من قانوف اعبمارؾ،  03فإننا نلمس تعريفًا آخر للبضائع اليت زبفي الغش يف الفًتة )ط( من اؼبادة 
                                                 

 
 اؼبتعلق دبكافحة التهريب. 01 -03فقرة من )ج( األمر  05فقرة )ج( من قانوف اعبمارؾ، واؼبادة  03أنظر، اؼبادة 1
 .336 -331أنظر، أحسن بوسقيعة، اؼبنازعات اعبمركية...، اؼبرجع السابق، ص. 2
 .634؛ مفتاح العيد، الغش كأساس...، اؼبرجع السابق، ص.363حلف اهلل اؼبليجي، اؼبرجع السابق، ص. ،أنظر  3
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لبضائع اليت يرمي ديكن أف يستأنس بو مداـ التهريب يندرج ضمن مفهـو الغش اعبمركي وىي: "ا
 وجودىا إىل إخفاء األشياء ؿبل الغش واليت ىي على صلة هبا".

ومن مث فإنو يدخل ربت ىذا اؼبفهـو كل البضائع اليت تستعمل لتسهيل القياـ جبردية التهريب، 
 لكن ىذا مل دينع اؼبشرع من جعل مصادرهتا جزاءاً أصيالً وليس تكميليا.

 ثالثا: وسائل النقل
تعريفًا لوسائل نقل  01 - 03خالفًا للمواد اؼبهربة واألشياء اليت تستعمل إلخفائها أورد األمر  

من قانوف اعبمارؾ، اليت  05البضائع اؼبهربة، مؤكدًا بذلك التعريف الوارد يف الفقرة )ي( من اؼبػادة 
أو سيارة أو أية وسيلة تعرؼ وسائل النقل اػباصة بالبضائع ؿبل الغش على أهنا:" كل حيواف أو آلػة 

 نقل أخرى استعملت بأية صفة كانت لتنقل البضائع اؼبهربة أو اليت ديكن أف تستعمل ؽبذا الغرض".
ومصادرة وسيلة النقل هبذا اؼبفهـو كمصادرة البضائع اؼبهربة واجبة كجزاء أصلي يف حق اؼبهرب 

لعليا، فتصادر وسيلة النقل سواء  حىت ولو مل تكن ملكًا لو، وىذا ما استقر عليو قضاء احملكمة ا
 .1كانت فبلوكة ؼبرتكب الغش اعبمركي أو لغَته حىت ولو كاف حسن النية

أما إذا كانت وسيلة النقل فبلوكة للدولة فإف احملكمة العليا قررت عدـ جواز مصادرهتا، غَت أنو 
 2يتعُت يف ىذه اغبالة اغبكم بدالً من اؼبصادرة بغرامة بديلة ربل ؿبلها.

 ابعا: بدل المصادرةر 

يف اغباالت اليت ال ديكن الوصوؿ فيها إىل جسم اعبردية اؼبراد مصادرتو يوصي القانوف دبصادرة 
 ، فاألصل يف اؼبصادرة أف تتم عيناً، إال أنو ديكن اللجوء بديل نقدي عنها.3قيمتو

                                                 

 
؛ موسى بودىاف، قضاء احملكمة العليا...، اؼبرجع السابق، 31461، ملف رقم، 6611 -04 -65أنظر، احملكمة العليا، غ ج، بتاريخ  1

 .656ص.

 
ة ذاهتا، ومن مث ال وذلك اعتبارا إىل كوف اؼبصادرة إجراء يؤوؿ دبوجبو اؼباؿ ؿبل اؼبصادرة إىل الدولة، فال يتصور بالتايل وروده على أمواؿ فبلوكة للدول 2

س عن أحسن ، مقتب33111، ملف رقم، 6613 -06 -56، بتاريخ 6ج  .جيوز اغبكم يف مثل ىذه اغبالة باؼبصادرة. أنظر، احملكمة العليا، غ
 . 333بوسقيعة، اؼبنازعات اعبمركية ...، اؼبرجع السابق، ص .

 
 .314أنظر، عبد اهلل سليماف، اؼبرجع السابق، ص. 3
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 أي حالة اؼبتعلق دبكافحة التهريب جاء خاليا من اإلشارة إىل 01 - 03وإف كاف نص األمر 
من ىذه اغباالت يف ؾباؿ جرائم التهريب، فإنو يتعُت الرجوع وأعماؿ القواعد العامة خصوصًا نص 

من قانوف اعبمارؾ، وىو نص عاـ حيكم اؼبسألة فتصدر احملكمة، بناء على طلب من إدارة  33اؼبادة 
ا، وربسب ىذه القيمة اعبمارؾ حكمًا بدفع مبلغ يعادؿ قيمة األشياء القابلة للمصادرة ليحل ؿبله
 حسب سعر ىذه األشياء يف السوؽ الداخلية اعتباراً من تاريخ إثبات اؼبخالفة.

وىكذا فإف للمحكمة أف ربكم دببلغ مايل يقابل اؼبصادرة بناء على طلب من إدارة اعبمارؾ 
ت وسيلة حاؿ تعذر القياـ باؼبصادرة، كأف ال تضبط البضائع ؿبل اؼبصادرة، أو يف حالة ما إذا كان

النقل اليت ذبب مصادرهتا ملكًا للدولة، أو اغبالة اليت يتم فيها رفع اليد من قبل إدارة اعبمارؾ عن 
 من قانوف اعبمارؾ، وتعذر فيما بعد اسًتجاعها. 531وسيلة النقل القابلة للمصادرة طبقاً للمادة 

، 1لى استقر عليو القضاءوىذه اغباالت وإف مل حيددىا نص قانوين إال أنو مت اعتمادىا بناء ع
 فيحكم فيها دببلغ للمصادرة حسب سعرىا يف السوؽ يف تاريخ إثبات اؼبخالفة.

 الفرع الثالث
 ادرةـاء من المصـاإلعف

اؼبتعلق دبكافحة التهريب، يف ثناياه أي نص ينظم مسالة اإلعفاء  01 -03مل يتضمن األمر 
منو إىل فبارسة الدعوى اعببائية اؼبًتتبة عن جرائم  30من اؼبصادرة اعبمركية، بيد أنو أحاؿ يف اؼبادة 

 التهريب وفقا للتشريع اعبمركي. 
واؼبشرع اعبمركي خالفا ؼبا ىو عليو اغباؿ بالنسبة للغرامات اعبمركية اليت حد فيها من سلطة 
 القاضي التقديرية من حيث احتساهبا ووقف تنفيذىا، فتح اجملاؿ واسعا أماـ القاضي يف استعماؿ

 ىذه السلطة يف ؾباؿ اؼبصادرة وإمكانية إعفاء اؼبخالفُت منها.
من قانوف اعبمارؾ، اليت تبُت أنو:" إذا رأت  516وعمود ىذا الفتح الفقرة الثانية من نص اؼبادة 

 جهات اغبكم إفادة اؼبخالفُت بالظروؼ اؼبخففة، جيوز ؽبا أف ربكم دبا يأيت : أ(...
                                                 

 
 .334أنظر، أحسن بوسقيعة، اؼبنازعات اعبمركية...، اؼبرجع السابق، ص.1
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غَت أف ىذا  .اؼبخالفُت من مصادرة وسائل النقلية إعفاء فيما خيص العقوبات اعببائ -ب(
اغبكػم ال ينطبق يف حاالت أعماؿ التهريب اؼبتعلقة بالبضائع احملظورة عند االستَتاد أو التصدير 

 من ىذا القانوف كما أنو ال يطبق يف حاؿ العود". 56من اؼبادة  6 حسب مفهـو الفقرة
إعفاء اؼبهرب احملكـو عليو من مصادرة وسيلة النقل يف   فهذا النص أعطى مكنة للقاضي يف جواز

 كل األحواؿ باستثناء حالتُت مها:
من قانوف  56/6إذا كاف ؿبل اعبردية بضاعة ؿبظورة عند االستَتاد أو التصدير دبفهـو اؼبػادة  -

 اعبمارؾ.
إذا كاف اؼبتهم يف حالة عود أي ارتكب باستعماؿ وسيلة نقل بعد أف كاف قد سبق اغبكم  -

 عليو يف جنحة هتريب سابقة مهما كانت درجتها. 
كذلك قبد عمودا أخر ديكن االعتماد عليو إلعفاء اؼبخالف اؼبهرب من مصادرة وسيلة النقل 

مكرر من قانوف اعبمارؾ، يقرر فيو اؼبشرع عدـ جواز مصادرة وسيلة النقل  330وىو نص اؼبادة 
 وذلك يف حالتُت :

، فال ديكن 1من قانوف اعبمارؾ 303أما اغبالة األوىل يف حالة اعبرائم اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 
النقل ىذه أف تكوف وسائل النقل اؼبتعلقة هبا ؿبل مصادرة، ويتبُت من النص اؼبشار إليو أف وسائل 

 تتمثل يف البواخر واؼبراكب اعبوية اليت ترتكب على متنها ـبالفات صبركية كأعماؿ التهريب مثالً.
وتتعلق اغبالة الثانية بالتفريغ أو الشحن يف اؼبوانئ أو اؼبطارات اؼبفتوحة للمالحة الدولية، ففي 

ل التهريب وكذا البضائع اؼبستعملة ىذه اغبالة ال تصادر أيضا وسائل النقل اؼبستعملة لرفع األشياء ؿب
 لتمويهو.

وكل ما سبق ذكره يتعلق حباالت اإلعفاء من مصادرة وسائل النقل، أما فيما خيص البضاعة ؿبل 
التهريب، فنجد أف اؼبشرع نص على حالة ال تكوف فيها  البضاعة قابلة للمصادرة ويتعلق األمر 

اعبمارؾ، فعند إنشاء مكتب صبارؾ جديد ال زبضع من قانوف  333باغبالة اليت نصت عليها اؼبادة 
                                                 

 ىت ارتكبت على منت السفن أو اؼبراكب اعبوية.ويتعلق األمر باؼبخالفات اؼبرتكبة من طرؼ ربابنة السفن واؼبراكب اعبوية، م  1
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البضائع غَت احملظورة للمصادرة بسبب عدـ توجيهها مباشرة إىل ىذا اؼبكتب، إال بعد شهرين من 
 .1من ىذا القانوف 35تاريخ نشر اؼبقرر اؼبنصوص عليو يف اؼبادة 

من تاريخ نشر مقرر فإذا ما ارتكبت على سبيل اؼبثاؿ جردية هتريب قبل انقضاء مدة شهرين  
اؼبدير العاـ للجمارؾ يف اعبريدة الرظبية يتضمن إنشاء مكتب صبركي جديد حبيث مل يتم توجيو 

مباشرة ؽبذا  –من قانوف اعبمارؾ  56 شريطة أف ال تكوف ؿبظورة حسب مفهـو اؼبػادة  –بضاعة 
 بلة للمصادرة.   اؼبكتب اعبمركي اعبديد ففي ىذه اغبالة ال تكوف البضاعة ؿبل التهريب قا

 المطلب الثالث
 التنفيذ عن طريق اإلكراه واألبحاث العامة 

األصل يف التنفيذ أف يكوف على أمواؿ اؼبدين، غَت أنو يف حالة إذا مل يكن للمدين         
القدرة على تسديد ديونو أو رفض ذلك ديكن إلدارة اعبمارؾ أف تلجأ كاستثناء إىل التنفيذ على 

،  )الفرع الثاني( أو اعبمركي ،)الفرع األول( واء عن طريق اإلكراه سواء العاـ البدينشخص اؼبدين س
كما ديكنها اللجوء إىل طريق البحث إذا كاف ىذا اؼبدين مفقودا حيث تقـو إدارة اعبمارؾ بإعالف 

 .)الفرع الثالث( البحث العاـ
قانوف اعبمارؾ اليت  نم 515اؼبادة سنده القانوين بنص  جيد التنفيذ عن طريق اإلكراه وإذا كاف 

تنص على ما يلي:" ديكن لقابضي  اعبمارؾ أف يصدروا أمر باإلكراه  قصد ربصيل اغبقوؽ والرسـو 
و الغرامات واؼببالغ األخرى اؼبستحقة إلدارة اعبمارؾ دبجرد إثبات أف مبلغا ما أصبح  مستحقا إثر 

 ."ة بتطبيقهػما إدارة  اعبمارؾعملية ناذبة عن تطبيق التشريع والتنظيم اؼبكلف
القانونية،   وف إي إجراء من ىاتو اإلجراءات ال يصح اللجوء إليو إال باحًتاـ ضوابطو وشروطفإ

 كوهنا تالمس جانبا ىاما من حقوؽ اؼبواطنُت يتعلق حبرياهتم اػباصة وفيو مساس بسالمتهم اعبسدية.
  

                                                 
من اؼبدير العاـ للجمارؾ ...  رمن قانوف اعبمارؾ على أنو "حيدد إنشاء مكاتب ومراكز اعبمارؾ وكذا اختصاصها وتاريخ فتحها دبقر  35تنص اؼبادة  1

 .تنشر ىذه اؼبقررات يف اعبريدة الرظبية للجمهورية اعبزائرية الدديقراطية الشعبية "
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 الفرع األول
 التنفيذ عن طريق اإلكراه البدني 

عندما تستنفذ الطرؽ األخرى اؼبعروفة لتنفيذ األحكاـ والقرارات الصادرة يف الدعاوى اعبمركية 
وال تتمكن إدارة اعبمارؾ من ربصيل حقوقها يكوف اؼبدين يف ىذه اغبالة عرضة لإلكراه البدين لتنفيذ 

 .1ىذه األحكاـ والقرارات
ديكن اعتباره طريقا من طرؽ  التنفيذ والفاإلكراه البدين وسيلة للضغط على احملكـو عليو لضماف 

 من قانوف اإلجراءات اعبزائية. 106واؼبادة  366/5التنفيذ حسب ما تبينو أحكاـ اؼبادتُت 
كما ديكن اعتباره إجراء سبهيديا يطبق على شخص اؼبدين من أجل ضبلو على دفع اؼبستحقات 

مدة اإلكراه البدين، فالقابض يتابعو إىل أف  اءانتهالواجبة عليو إذ يبقى اؼبدين مطالبا بالدين حىت بعد 
، فإف دفع مبلغا كافيا للوفاء بديونو أفرج عنو، وإف مل يتم دفع اؼبستحقات كاملة إىل اػبزينة العمومية

 .2يوؼ من جديد بالتزاماتو ديكن أف ينفذ عليو اإلكراه البدين من جديد إىل أف يوؼ هبا
 أوال: مدة اإلكراه البدني

اإلكراه البدين إما من قبل اعبهة القضائية اؼبختصة بعد إصدار اغبكم بالعقوبة اليت  ربدد مدة
تراىا مناسبة عبردية التهريب اؼبعروضة أمامها، وإما بناء على أمر عريضة يصدره رئيس اعبهة القضائية 

مارؾ اليت أصدرت اغبكم أو اليت يقع يف دائرة اختصاصها مكاف التنفيذ بناء على طلب إدارة اعب
 .3احملكـو لصاغبها والتماسات النيابة العامة يف نطاؽ اغبدود اؼببينة يف قانوف اإلجراءات اعبزائية

فيتم ربديد مدة اإلكراه اليت تبتدأ من يومُت لتصل إىل طبس سنوات، مع العلم أف عدـ ربديد 
رار ؽبا جاء فيو:" نقصو حسب ما قضت بو احملكمة العليا يف ق باؼبدة يف اغبكم يعد سببا من أسبا

حيث بالفعل يتبُت من حيثيات القرار اؼبطعوف فيو إف قضاة اؼبوضوع مل يشَتوا يف قضائهم إىل ربديد 
                                                 

 من قانوف اعبمارؾ. 563/3 أنظر، اؼبادة 1
 – 5066، السنة اعبامعية -6-أنظر، حبيش صليحة، النظاـ القانوين لقابض اعبمارؾ، مذكرة ماجستَت يف اغبقوؽ، كلية اغبقوؽ، جامعة اعبزائر 2

 .11، ص.5065
 .من البحث 331 ، الصفحة06أنظر، اؼبلحق رقم 3
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من قانوف اإلجراءات اعبزائية، فبا  100و 314مدة اإلكراه البدين وفق ما تقتضيو أحكاـ اؼبادتُت 
من أسباب النقض والبطالف ومىت كاف يعد ذلك ـبالفا لقواعد جوىرية يف اإلجراءات كما يعرب سببا 

ذلك ثابتا فإنو يتعُت التصريح بسداد الوجو اؼبثار والقضاء بنقض القرار اؼبطعوف فيو جزئيا فيما يتعلق 
 .1"باإلكراه

  اإلكراه البدني تطبيق ثانيا: شروط
اؼبشرع، فال ؾبموعة من الشروط اؼبسطرة من قبل  ال ديكن توقيع اإلكراه البدين إال بعد احًتاـ

 يطبق إال بناء على حكم مع ضرورة أال يوجد قيد أو شرط حيوؿ دوف اغبكم بو وتطبيقو.
 ضرورة وجود حكم أو قرار -1

على األحكاـ أو القرارات الصادرة يف كل من الدعوى العمومية عموما ينصرؼ أثر ىذا الشرط  
فيو خروجا عن القواعد العامة اليت والدعوى اعببائية، وال جيب أف تكوف حائزة لقوة الشيء اؼبقضي 

، إذ ال 2تقتضي أف يكوف األداء واجبا دبجرد صَتورة اغبكم باإلدانة حائزا لقوة الشيء اؼبقضي بو
ينطبق ىذا اغبكم على اإلكراه البدين اؼبنصوص عليو يف اؼبواد اعبمركية كوف ىذه األخَتة تقر بإمكانية 

اؼبالية الصادرة ضد اؼبتهم اؼبرتكب لعملية هتريب بغض النظر تطبيق اإلكراه البدين لتحصيل العقوبات 
 ، وىذا ما يشكل مساس دببدأ حجية الشيء اؼبقضي فيو.3عن كل استئناؼ أو طعن بالنقض

 البدني اإلكراهتطبيق من عدم وجود قيد يمنع  -2

إذا صدر حكم باإلدانة يف حق متهم يف جردية من جرائم التهريب فمن غَت اعبائز اغبكم عليو 
من قانوف اإلجراءات اعبزائية،  106و 100باإلكراه البدين أو أف يُطبق اغبكم عليو حسب اؼبادتُت 

 يف اغباالت التالية:  
  

                                                 
 .13، مصنف االجتهاد...، اؼبرجع السابق، ص.5003/ 04/ 54، اؼبؤرخ يف 361311، ملف رقم 3أنظر، احملكمة العليا، غ. ج. ـ. ؽ 1
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية. 05/ 364أنظر، اؼبادة  2
العقوبات اؼبالية الصادرة ضده، وذلك بغض  من قانوف اعبمارؾ:" حيبس كل شخص حكم عليو الرتكابو عمل هتريب إىل أف يدفع قيمة 566اؼبادة   3

 النظر عن كل استئناؼ أو طعن بالنقض...".
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 بعقوبة اإلعدام أو السجن المؤبدعلى المتهم الحكم  في حال - أ

وتظهر فاعليتو خصوصا عقب التكييف ىذا الشرط على أحكاـ ؿبكمة اعبنايات،  ينصرؼ أثر
فال يطبق اإلكراه  اؼبتعلق دبكافحة التهريب. 01 – 03اعبديد عبرائم التهريب بعد صدور األمر 

البدين يف حق اعباين الثابت ارتكابو لفعل من أفعاؿ التهريب وحكم عليو بعقوبة اإلعداـ أو السجن 
 اؼبؤبد. 

وقد مت تكريس ىذا القيد يف العديد من قرارات احملكمة العليا منها القرار الذي جاء فيو أنو:" من 
اؼبستقر عليو قضاء أف اإلكراه البدين يف حالة اغبكم بعقوبة اإلعداـ أو السجن اؼبؤبد ال يؤدي إىل 

خيص اإلكراه البدين بدوف بطالف اغبكم كلية وإمنا ينقض جزئيا ويبطل على وجو اإلقطاع فيما 
 .1إحالة"

ال جيوز اغبكم باإلكراه البدين يف حالة اغبكم بعقوبة اإلعداـ ومن مث فإف  :"ومن اؼبقرر قانونا  أنو
اغبكم اؼبطعوف فيو الذي نص على اإلكراه البدين على كافة احملكـو عليهم باإلعداـ يكوف قد أخطأ 

 . 2يف تطبيق القانوف"
 سنة 11قل من أعل يوم ارتكاب الجريمة إذا كان عمر الفا  - ب

العربة يف ربديد السن ىو وقت ارتكاب الوقائع اؼبسػندة للفاعػل ال وقػت صػدور اغبكػم خالفػا ؼبػا  
يف مواجهػػة اغبػػدث بعقوبػػة  يإف قضػػ ، حػػىت و3كػػاف عليػػو األمػػر قبػػل تعػػديل قػػانوف اإلجػػراءات اعبزائيػػة

 .4عقوباتال من قانوف 30ات اعبزائية واؼبادة من قانوف اإلجراء 316الغرامة طبقا لنص اؼبادتُت 

                                                 
 .614، ص.6665، سنة 03، اجمللة القضائية عدد 6616فيفري  63، اؼبؤرخ يف 13655أنظر، احملكمة العليا، ملف رقم  1

 .665، ص.6666، سنة 05القضائية عدد ، اجمللة  6611جانفي  03، اؼبؤرخ يف 33656أنظر، احملكمة العليا، ملف رقم  2

 اؼبتضمن قانوف اإلجراءات اعبزائية كما يلي:" يتعُت على كل جهة قضائية... 633 – 11يف ظل األمر  100من نص اؼبادة  03حرر اؼبقطع  3
 مرتكب اعبردية يـو تنفيذ اغبكم يقل عن  الثامنة عشرة سنة...". ( إذا كاف عمر3    

أما اؼبصاريف القضائية من طوابع مالية ورسـو  ،من قانوف اإلجراءات جزائية 341اؼبدنية يتحملها اؼبسؤوؿ اؼبدين حسب اؼبادة  التعويضات عتباربا 4
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية. 365التسجيل فيتم اإلعفاء منها حسب اؼبادة 
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نفس التوجو تبنتو احملكمة العليا يف العديد من القرارات الصادرة عنها، فقد قضت أنو:" يكوف 
من قانوف اإلجراءات اعبزائية وبالتايل يتعرض للنقض قرار غرفة  03فقرة  100ـبالًفا للمادة 

 . 1يـو ارتكاب اعبردية اؼبسندة إليو" غ الثامنة عشرمل يبله البدين على قاصر األحداث القاضي باإلكرا
من اؼبقرر قانونا أنو ال جيوز اغبكم باإلكراه البدين أو تطبيقو إال إذا كاف "  كما قضت أيضا أنو:

ف القضاء دبا خيالف ىذا اؼببدأ إعمر الفاعل يـو ارتكاب اعبردية يقل عن الثامنة عشر سنة، ومن مث ف
اإلكراه  أف قضاة االستئناؼ قد حكموا بعقوبة -يف قضية اغباؿ -للقانوف وؼبا كاف ثابتا يعد ـبالفا 

البدين على الطاعن الذي كاف عمره حُت ارتكابو الفعل اؼبعاقب عليو ال يتجاوز شبانية عشر سنة، 
 .2يكونوف قد خالفوا القانوف"

 سنة 65إذا كان عمر المحكوم عليو يفوق  -ج

العربة يف اإلكراه البدين على احملكـو عليو البالغ من العمر طبسة وستُت سنة، و  جيوز تطبيق ال 
وقت  وإما ،ربديد السن تكوف إما وقت صدور اغبكم وبالتايل عدـ جواز اغبكم باإلكراه البدين

 عليو.  تنفيذهالتنفيذ فال جيوز 
ن اؼبقرر قانونًا أنو ال جيوز مفىذا األمر كرسو اجتهاد احملكمة العليا يف العديد من اؼبناسبات: " 

ومن مث فإف  ،من عمرهاػبامسة والستُت إذا ما بلغ احملكـو عليو أو تطبيقو اغبكم باإلكراه البدين 
 يعد خرقًا للقانوف. بدأ ؼبا اذى الفدبا خيالقضاء 

 ؿبكمة اعبنايات اليت قضت على الطاعنة باإلكراه البدينأف  -يف قضية اغباؿ -وؼبا كاف الثابت 
مع أف عمرىا أثناء ارتكاب اعبردية كاف يفوؽ طبس وستُت سنة، وبقضائها كما فعلت تكوف قد 

 .3خالفت القانوف، ومىت كاف كذلك استوجب نقض اغبكم جزائيا"

                                                 
جياليل بغدادي، االجتهاد القضائي...، اؼبرجع  الغرفة اعبنائية األوىل، ،6611ديسمرب  30، اؼبؤرخ يف 33451أنظر، احملكمة العليا، ملف رقم   1

 .61السابق، ص.

 .533ص.اؼبرجع السابق، ، 6665، سنة 03، اجمللة القضائية، عدد 6660ماي  63، اؼبؤرخ يف 13410أنظر، احملكمة العليا، ملف رقم  2

 .531، موسى بودىاف، قضاء احملكمة العليا....، اؼبرجع السابق، ص.6660في جان 05، اؼبؤرخ يف 16431أنظر، احملكمة العليا، ملف رقم  3
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قبد قرارا آخر يقضي "إف اغبكم باإلكراه البدين على متهم يبلغ من العمر أكثر من طبسة وستُت 
من قانوف اإلجراءات اعبزائية وبالتايل يًتتب عليو  03الفقرة  100اؼبادة سنة يعترب خرقا ؼبقتضيات 

 .1النقض"
 ورثة المتهم واألشخاص المسؤولون مدنيا -د
بالرغم أهنم ملزموف اإلكراه البدين على ورثة اؼبتهم واألشخاص اؼبسؤولوف مدنيا ال ديكن أف ينفذ  

 .2بدفع قيمة الغرامات واؼبصاريف
  يالدبلوماسأعضاء البرلمان ورجال السلك  -ىـ

 3القناصلة؛ال ينفذ اإلكراه البدين يف حق أعضاء الربؼباف وجاؿ السلك الدبلوماسي وحىت 
 .4وأعضاء بعض اؼبنظمات الدولية

 دم تطبيق اإلكراه مؤقتاع -و
 اإلكراهوة على األشخاص السابق ذكرىم قبد بعض األشخاص الذين يُعَفوف من تطبيق عال

وكذا اؼبخالف يف حالة أداء 5البدين مؤقتا وىم اؼبخالف اؼبوجود يف حالة إفالس أو تصفية قضائية؛
، فيعفى األوؿ إىل أف يتحسن مركزه اؼبايل، والثاين إىل غاية أداء واجبو الوطٍت. كما ال 6اػبدمة الوطنية

قوبات والغرامات ـبتلفة ديكن إخضاع الزوج وزوجتو لإلكراه البدين يف آف واحد حىت ولو كانت الع
 .7من قانوف اإلجراءات اعبزائية 106وىذا حسب نص اؼبادة 

  

                                                 
جواف )مل تذكر السنة(، الغرفة اعبنائية األوىل، جياليل بغدادي، االجتهاد القضائي...،  49، اؼبؤرخ يف 94794أنظر، احملكمة العليا، ملف رقم   1

 .47اؼبرجع السابق، ص.
2
 C f. Circulaire N° 158/DGD/CAB/D230 du 27/06/1994 objet contrainte par corps. 

3 C f. Décret exécutif N° 64/85 du 04/03/1964 portant ratification de la convention  de Vienne 

sur les relations consulaires. 
4 C f. Décret exécutif N° 64/83…, Op. cit.     

 من القانوف التجاري. 553، 553ظر اؼبادة أن 5
6
 C f. Circulaire N° 158…, Op. cit. 

 ، اؼبتعلق باإلكراه البدين.6663/ 01/ 54بتاريخ  530/ ـ ع ج/ ديواف/ ـ 631أنظر، منشور رقم  7
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 رورة تقديم طلب بحبس المحكوم عليوض -3
إضافة للشروط السالفة اشًتط اؼبشرع اعبزائري يف قانوف اإلجراءات اعبزائية على طرؼ اػبصومة 

فيمنحو مهلة عشرة أياـ للتسديد أف يقدـ طلبا إىل السيد وكيل اعبمهورية حببس احملكـو عليو، 
 .1دبوجب التنبيو بالوفاء وإال نفذ ضده اإلكراه البدين

 ثالثا: إجراءات تنفيذ اإلكراه البدني
يوجو وكيل اعبمهورية أوامره ال ديكن بأي حاؿ من األحواؿ تنفيذ اإلكراه البدين إال بعد أف 

واؼبشتبو فيهم للقبض عليهم، إال أف اؼبشرع الالزمة لرجاؿ الضبطية القضائية للبحث عن اؼبتهمُت 
من قانوف اإلجراءات اعبزائية قد خوؿ ؽبم أيضا القبض على احملكـو عليهم دببالغ  103حسب اؼبادة 

 :مالية إلكراىهم بدنيا مىت توفرت الشروط الالزمة
 إخطار بالدفعتوجيو   -1

مارؾ وعن طريق القابض باعتباره يشًتط إليقاؼ اؼبداف وتنفيذ اإلكراه البدين أف توجو إدارة اعب
 .2أمراً بالوفاء إىل اؼبدين، ويظل ىذا التنبيو مدة عشرة أياـ من يـو تبليغو دوف جدوى اؼبكلف باؼبتابعة

فإذا مل  ،3مر بالدفع يتم بعد تبليغو السند التنفيذي ربت طائلة بطالنوإف إخطار اؼبدين باأل
عليو اؼبطالب بالسداد وجب أف يتضمن األمر بالدفع يسبق تبليغ اغبكم باإلدانة إىل احملكـو 

 .4مستخرجا من اغبكم الصادر بالعقوبة مع ذكر أظباء اػبصـو ونص منطوؽ اغبكم
 طلب األمر بالسجن -2

بينا سابقا أف طلب سجن اؼبتهم يعترب شرطا ضروريا لتنفيذ اإلكراه فعند رجوع النسخة األصلية 
ده من إجراءات التبليغ وسبامها بصفة قانونية، يقـو قابض لألمر بالدفع إىل قابض اعبمارؾ وتأك

                                                 
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية. 103أنظر، اؼبادة  1
 .335اؼبرجع السابق، ص.اعبرائم اعبمركية...، أنظر، مفتاح العيد،  2
 اؼبتعلق باإلكراه البدين. 631نشور رقم اؼبأنظر،  3
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية. 101أنظر، اؼبادة  4
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يلتمس فيو القياـ باإلجراءات الالزمة  1،اعبمارؾ بإعداد طلب أمر بالسجن يوجهو للنيابة العامة
غببس احملكـو عليو، وربرر بذلك تسخَتة األمر بالسجن وتسجل يف دفًت مفتوح خصيصا لذلك 

 .2هورية لدى احملكمة اليت فصلت يف القضيةويسلمها مع جدوؿ إرساؿ لوكيل اعبم
يتم توقيف احملكـو عليو وفق الشروط القانونية وحبسو إذا كاف حرا، أما إذا كاف اؼبدين خاضعا 

ديكن لقابض اعبمارؾ يف ىذه  اغبالة أف يطلب سبديد  3إلكراه بدين أثناء صدور ىذا األمر بالسجن
 مدة اإلكراه البدين.

يكوف فيها اؼبنفذ عليو اإلكراه البدين ؿببوسا لسبب عقوبة أخرى غَت اإلكراه أما يف اغبالة اليت 
البدين جاز لقابض اعبمارؾ كمطالب باؼبتابعة ودبجرد تبليغ اإلعالف بالوفاء أف يعارض يف اإلفراج عنو 

، 4جنبأف يستصدر من النيابة العامة أمرا يوجهو إىل اؼبشرؼ رئيس مؤسسة عادة الًتبية بإبقائو يف الس
 5، فيصدر النائب العاـ أمراً ويكوف ؽبذا األمر نفس األثار اؼبًتتبة عن إجراء طلب األمر حببس اؼبدين

يف السجن إذا مل يتم ربصيل العقوبات اؼبالية السلطة عليو يف اليـو  دبوجبو الشخص احملبوسيبقى 
 .6الذي تقرر فيو إطالؽ سراحو

اإلكراه البدين عن طريق دفع الديوف اؼبستحقة ويكوف مع العلم أنو ديكن للمدين أف يتجنب  
عن طريق الدفع اإلصبايل حبيث ينقل اؼبدين فورا إىل أقرب مكتب صبركي ؼبقابلة قابض  ذلك إما

اعبمارؾ ليسدد الدين الذي يف ذمتو، حيث يتم األمر بإطالؽ سراحو، ويف حالة عدـ وجود مكلف 
أقرب مكتب بريدي ليقـو بسداد مبلغ الغرامة أو اؼبصاريف  يف مكاف التوقيف فإف احملبوس حياؿ إىل

اليت يف ذمتو يف حساب القابض اؼبعٍت مع تسجيل ذلك على تسخَتة األمر بالسجن من طرؼ رجاؿ 

                                                 
1

 من البحث0 359، الصفحة 05أنظر، الملحق رقم  
 اؼبتعلق باإلكراه البدين. 631أنظر، اؼبنشور رقم  2
3

 من البحث.360، الصفحة 03أنظر، اؼبلحق رقم  

 من البحث. 313، الصفحة 01، اؼبلحق رقم من قانوف اإلجراءات اعبزائية 103أنظر، اؼبادة  4
 من البحث. 313، الصفجة 04أنظر، اؼبلحق رقم  5

 اؼبتعلق باإلكراه البدين. 631أنظر، اؼبنشور رقم  6
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. وإما عن طريق الدفع اعبزئي حيث يعرض اؼبدين 1األمن، مث اإلفراج عنو بعد التحقق من أداء الديوف
تحق ويف مثل ىذه اغبالة يكوف لقابض اعبمارؾ اغبرية والسلطة يف تقييم دفع جزء فقط من اؼببلغ اؼبس

مدى كفاية اؼببلغ اؼبقًتح ليتم تعليق إجراءات اغببس، كما يقـو احملاسب من جهة أخرى بتحديد 
، وىذا 2شروط دفع اؼببلغ الباقي، ويُأمر بإطالؽ سراح اؼبكره دبوجب طلب يتم ربريره وفق منوذج ؿبدد

اؼبدين لتعهد يقضي بعدـ التخلي عن إجراءات اإلكراه البدين يف حالة عدـ اإللتزاـ بعد إمضاء 
 .3بتعهده

 الفرع الثاني
 اإلكـراه الجمركـي 

اإلكراه اعبمركي ىو تصرؼ إداري يسمح إلدارة اعبمارؾ بالتنفيذ على شخص اؼبدين من  
. حيث حيبس كل شخص 4ديػنأجل التحصيل السهل والسريع لديوف إدارة اعبمارؾ اذباه ىذا اؼب

 حكم عليو الرتكابو عمال من أعماؿ التهريب إىل أف يدفع قيمة العقوبات اؼبالية الصادرة ضده.
من قانوف اعبمارؾ تنص على أف:" حيبس كل شخص حكم عليو الرتكابو  566فاؼبادة  

عن كل استئناؼ  عمل هتريب إىل أف يدفع قيمة العقوبات اؼبالية الصادرة ضده، وذلك  بغض النظر
ف تتجاوز اؼبدة اليت حددىا اؼبشرع يف ما خيص اإلكراه أأو طعن بالنقض إال أف مدة اغببس ال ديكن 

 البدين".
 أوال: خصائص اإلكراه الجمركي

بعدد من اػبصائص ديكن إصباؽبا يف يتميز من خالؿ ما سبق يتبُت أف اإلكراه اعبمركي  
 النقاط التالية:

                                                 
 اؼبتعلق باإلكراه البدين. 631من قانوف اإلجراءات اعبزائية، أنظر، اؼبنشور رقم  106أنظر اؼبادة  1
 اؼبتعلق باإلكراه البدين. 631أنظر، اؼبنشور رقم  2
اليت أدت إىل إيقاؼ تنفيذ  من قانوف اإلجراءات اعبزائية:" جيوز أف ينفذ باإلكراه البدين من جديد على اؼبدين الذي مل ينفذ االلتزامات 160اؼبادة  3

 من البحث. 315، الصفحة 03أنظر، اؼبلحق رقم  اإلكراه البدين عليو وذلك بالنسبة ؼبقدار اؼببالغ الباقية يف ذمتو".
 . 33أنظر، حبيش صليحة، النظاـ القانوين...، اؼبرجع السابق، ص. 4
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 أف اإلكراه اعبمركي إجراء إداري وليس جزاء قضائيا،  -
 يطبق ىذا اإلجراء بناء على طلب يقدـ إىل وكيل اعبمهورية اؼبختص، -
 يطبق بصرؼ النظر عن درجة العقوبة اليت حكم هبا على اؼبتهم الرتكابو جـر التهريب،  -
 أف طرؽ الطعن باالستئناؼ أو النقض ال توقف تنفيذ اإلكراه، -
 تتجاوز مدة ىذا اإلكراه مدة اإلكراه البدين اليت حددىا اؼبشرع يف قانوف اإلجراءات ال -

 اعبزائية.
إال أف اؼبشرع مل يوضح إذا ما كانت مدة اإلكراه اؼبسبق اليت قضاىا احملكـو عليو يف اؼبؤسسة  

 .1إلعتبارالعقابية زبصم من مدة اغببس اليت قضى هبا حكم اإلدانة، أـ أهنا ال تؤخذ بعُت ا
 ثانيا: الديون المحصلة بواسطة اإلكراه الجمركي   

من قانوف اعبمارؾ فإف الديوف اليت ديكن ربصيلها عن طريق اإلكراه  566دبوجب اؼبادة       
 اعبمركي ىي العقوبات اؼبالية اليت مت تضمنها حكم اإلدانة الصادر ضد اؼبتهم وتتمثل ىذه العقوبات:

 الجمركيةالحقوق والرسوم  -1

ىي تلك الضرائب اؼبفروضة على اؼبستوردات من السلع واػبدمات يف بلد ما واليت ربصل من   
 .2طرؼ مصاحل اعبمارؾ على مستوى نقاط العبور كبو ىذا البلد

   الجمركية اتالغرام لغامب -2

اعبمركية بسبب الضرر الذي  اتاؼبخالف وقع على مرتكيبت يتال ةاؼبالي اتاعبزاءتلك وىي  
 .4. مع العلم أف الغرامات القضائية تستثٌت من ىذا اإلجراء3أحدثو أو كاد حيدثو للخزينة العامة

  
                                                 

 .611أنظر، عبديل حبيبة، اؼبرجع السابق، ص. 1
 .01، ص.5001مزيلي، اعبباية اعبمركية، ؿباضرات ألقيت على طلبة اؼبدرسة العليا للجمارؾ بوىراف، )غَت منشورة(، سنة أنظر، نواؿ  2

 .566أنظر، أحسن بوسقيعة، اؼبنازعات اعبمركية ...، اؼبرجع السابق، ص. 3
4 C f. Note, circulaire et instruction relative a l’exécution des décisions judiciaires et des 

contraintes douaniers (voies d’exécution ), CNID, p 70. 



 تنفيذ اجلزاءات املالية  :الفصل الثاني                                                                            الباب الثاني 

 

330 

 

 قيمة البضاعة محل الغش -3

وقد أو التهريب األشياء القابلة للمصادرة يف جردية التهريب قد تكوف البضاعة ؿبل الغش  
 تكوف أيضا وسائل النقل اليت استعملت لنقل البضائع اؼبهربة إضافة إىل البضائع اليت زبفي الغش. 

تعذر مصادرة ىذه األشياء لعدـ ضبط البضاعة ؿبل اعبردية، أو لكوف اؼبصادرة  ويف حاؿ 
ف انصبت على وسيلة نقل ىي ملك للدولة، ديكن للمحكمة وبناء على طلب من إدارة اعبمارؾ أ

 .  1ربكم على اؼبخالف بدفع مبلغ يعادؿ قيمة األشياء القابلة للمصادرة ليحل ؿبلها
إف ىذه القيمة اليت ربكم هبا احملكمة كبدؿ للمصادرة سبثل عقوبة مالية يف حق اؼبتهم ديكن  

 اغبكم أو القرار القاضي هبا عن طريق اإلكراه البدين. 
 ثالثا: شروط اإلكراه الجمركي 

مقيدا للحرية الفردية وفيو مساس بالسالمة اعبسدية لإلنساف، فال ديكن مباشرة لكونو  
 إجراءات اإلكراه اعبمركي إال بتوافر ؾبموعة من الشروط اؼبوضوعية والشكلية.

 الشروط الموضوعية لإلكراه الجمركي -1
موضوعية من أجل مباشرة إجراءات التنفيذ بطريق اإلكراه البدين، ال بد من توافر شروط  

حددىا اؼبشرع، زبص األشخاص اؼبعنيُت بو سواء اؼبشرؼ عليو أو اؼبؤىلُت إلصداره، أو اػباضعُت 
 لو.

 تقديم طلب إلى وكيل الجمهورية - أ
باعتباره إجراء إداريا وليس قضائيا يشًتط لتطبيق اإلكراه اعبمركي اؼبسبق تقدمي طلب من  

باؼبتابعة، توجهو إىل وكيل اعبمهورية اؼبختص ؿبليا بصفتو إدارة اعبمارؾ كوهنا طرؼ اػبصومة اؼبطالب 
 .2اؼبشرؼ على تنفيذ العقوبات

  
                                                 

 من قانوف اعبمارؾ. 331أنظر، اؼبادة  1
 .336أنظر، أحسن بوسقيعة، اؼبنازعات اعبمركية...، اؼبرجع السابق، ص. 2
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 األشخاص المؤىلين إلصدار أوامر اإلكراه  - ب
من  515إف األعواف اؼبخولُت إلصدار أمر اإلكراه ىم قابضي اعبمارؾ وذلك وفقا للمادة  

ارؾ أف يصدروا األمر باإلكراه قصد ربصيل قانوف اعبمارؾ، اليت تنص على أنو " ديكن لقابضي اعبم
اغبقوؽ والرسـو والغرامات واؼببالغ األخرى اؼبستحقة إلدارة اعبمارؾ، دبجرد إثبات أف مبلغا ما أصبح 

 مستحقا إثر عملية ناذبة عن تطبيق التشريع والتنظيم اؼبكلفة بتطبيقهما إدارة اعبمارؾ".
اإلكراه اإلجباري يف حالة عدـ استجابة اؼبدين  فمن اؼبمكن لقابضي اعبمارؾ إصدار أمر   

للتنفيذ الطوعي، وذلك ؿبافظة على اغبقوؽ اؼبستحقة إلدارة اعبمارؾ. على أهنم غَت مقيدين 
للدين يف دائرة  اؼبنشئباالختصاص اإلقليمي يف إصدار األوامر باإلكراه، إذ يكفي أف يكوف اغبادث 

 .1اختصاصو
 اء اإلكراه  األشخاص الخاضعين إلجر -ج  

اإلكراه البد أف يصدر ضد الشخص اؼبداف واحملكـو عليو بعقوبات مالية الرتكابو عمال من     
، ديكن إصدار أمر إكراه  أعماؿ التهريب. ويف اغبالة اليت يكوف فيها عدة أشخاص مدانُت بنفس اعبـر

 .2الصادر ضدهواحد ضد صبيع اؼبدينُت مع ضرورة تبليغ كل واحد منهم هبذا األمر 
 الشروط الشكلية لإلكراه الجمركي -2

زيادة على الشروط اؼبوضوعية ؼبباشرة إجراءات اإلكراه اعبمركي ال بد من االلتزاـ بشروطو  
، وجيب أف تتضمن باإلضافة إىل ذلك لو لنموذجياجيب إعداد اإلكراه حسب الشكل  الشكلية، أي

متوفرة مثل نسخة من السند الذي يثبت الدين وذلك الوثائق اؼبلحقة اليت تثبت أف شروط الدين 
حيث أف ىذه الشكليات تعترب شرطا جوىريا لصحة أمر  ،من قانوف اعبمارؾ 513حسب اؼبادة 

 :3اإلكراه وال ديكن االستغناء عنها وتتضمن الوثيقة النموذجية ألمر اإلكراه ثالثة أقساـ

                                                 
 .33أنظر، حبيش صليحة، النظاـ القانوين...، اؼبرجع السابق، ص. 1
 .54، ص.5001 – 5003د، ربصيل الديوف اعبمركية، مذكرة هناية الًتبص، اؼبدرسة الوطنية لإلدارة، اعبزائر، سنة أنظر، زرقة أضب 2
 من البحث. 310، الصفحة 03أنظر اؼبلحق رقم إف أمر اإلكراه ىو ذاتو األمر بالسجن،  3
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 من الوثيقة _ القسم األولأ
تاريخ ومكاف اؼبدين، لقب و  اسم حيتوي علىوانب التعريفية باؼبدين إذ عبباىذا القسم يتعلق  

 .واف إقامتووعن تومهنميالده، 
 من الوثيقة ب_ القسم الثاني

بيعة، تاريخ كط وتكوف بتدوين عدد من البيانات يف الوثيقة النموذجية يتعلق دبعاينة الدين 
واؼببالغ اؼبستحقة، مع طبيعة  ،تكوف مرفقة بأمر اإلكراهورقم كل وثيقة من الوثائق اؼبنشئة للدين اليت 

، فأمر اإلكراه الصادر عن قابض اعبمارؾ وجب أف يتضمن نسخة من السند الذي وإلزامية الدين
 .1يثبت الدين أو أي نسخة من الوثيقة اليت تربر دعوى إدارة اعبمارؾ

 من الوثيقة ج_ القسم الثالث
كر برتبة ومقر الشخص الذي أصدر اإلكراه متبوعة بالتاريخ يتعلق بصيغة اإلكراه حيث تذ  

 واإلمضاء.
 رابعا: إجراءات اإلكراه الجمركي

لتنفيذ أمر اإلكراه البد من احًتاـ اإلجراءات القانونية من تأشَت األمر وتبليغو وفق القواعد  
 القانونية.
 تأشير األمر باإلكراه  -1

اعبمارؾ فإنو: "جيب أف يؤشر رئيس احملكمة اؼبختصة  من قانوف 513وفقا ؼبا جاء يف اؼبادة  
على األوامر باإلكراه ويتم التأشَت على األوامر باإلكراه بدوف مصاريف"، وبالتايل احملكمة اؼبختصة يف 
تأشَت األمر باإلكراه ىي احملكمة اليت تبت يف القضايا اؼبدنية اليت يوجد يف دائرة اختصاصها مكتب 

 ف ملمن قانوف اعبمارؾ فالقانو  513دة اإلكراه وىذا استنتاجا من أحكاـ اؼبا اعبمارؾ الذي أصدر

                                                 
1

 من قانوف اعبمارؾ. 513أنظر، اؼبادة  
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حيدد احملكمة اؼبختصة يف تأشَت األوامر ولكنو حدد احملكمة اؼبختصة اليت ترفع أمامها معارضة 
 اإلكراه.
 اإلكراهأمر تبليغ  -2

مارؾ حيث:" يؤىل من قانوف اعب 546تبلغ األوامر باإلكراه ضمن الشروط الواردة يف اؼبادة   
أعواف اعبمارؾ يف اجملاؿ اعبمركي للقياـ جبميع االستدعاءات واإلنذارات واإلشعارات الضرورية 
للتحقيق يف القضايا اعبمركية وكذا صبيع التصرفات واألعماؿ اؼبطلوبة لتنفيذ األوامر القضائية 

 ".ما عدا اإلكراه البدين نها أو اعبزائيةواألحكاـ والقرارات الصادرة يف ؾباؿ النزاعات اعبمركية اؼبدنية م
يتبُت من نص اؼبادة أف أعواف اعبمارؾ ؽبم اغبق يف مباشرة إجراءات التبليغ دوف اللجوء إىل طرؽ 

رين القضائيُت سواء تعلق األمر بإجراءات إدارية كاإلكراه اعبمركي، أو ضالتبليغ الرظبي عن طريق احمل
إذ تنص يف فقرهتا  513اؼبادة حىت قضائية إال يف ما خيص اإلكراه البدين فإف أوامره تنفذ وفقا لنص 

 من قانوف اعبمارؾ. 546خَتة على إمكانية تبليغ أوامر اإلكراه لكن وفق الشروط احملددة يف اؼبادة األ
فإف أعواف اعبمارؾ ال ديكنهم تبليغ أوامر اإلكراه  546على اؼبادة  513وبإحالة نص اؼبادة  

الرظبية، وعلة قصور أعواف اعبمارؾ عن القياـ بتبليغ  تبالتبليغاإذ تستعُت باألشخاص اؼبؤىلُت للقياـ 
 .1أوامر اإلكراه عدـ سبتعهم بصفة الضبطية القضائية

 ركي ومعارضتومسا: تنفيذ اإلكراه الجمخا
نص اؼبشرع على طرؽ تنفيذ اإلكراه اعبمركي، مع إمكانية اؼبعارضة يف أمر اإلكراه يف حاؿ  

 زبلف أحد الشروط اؼبوضوعية أو الشكلية هبدؼ إبطالو.
  

                                                 
 .36..، اؼبرجع السابق، ص.أنظر، حبيش صليحة، النظاـ القانوين. 1
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 تنفيذ اإلكراه الجمركي -1

من قانوف اعبمارؾ، جبميع  6مكرر فقرة   563ينفذ اإلكراه اعبمركي وفقا ألحكاـ اؼبادة  
، وهبذا فإف اإلكراه اعبمركي ينفذ جبميع الطرؽ التنفيذية اؼبعروفة 1الطرؽ القانونية ما عدا اإلكراه البدين

 . باستثناء التنفيذ اعبربي على شخص اؼبدين.2يف القانوف اؼبدين من اغبجز التنفيذي بأنواعو
عن طريق القياـ وقبل مباشرة التنفيذ تتحرى إدارة اعبمارؾ على أمواؿ وفبتلكات اؼبدين  

العمومية واؽبيئات اؼبتعاونة مع إدارة اعبمارؾ من أجل  باإلدارةبتحقيق اؼبالءة وذلك باالتصاؿ 
 .3اغبصوؿ على كل اؼبعلومات الضرورية حوؿ أمواؿ اؼبدين

 اإلكراه الجمركيأمر معارضة  -2

يف اؽبدؼ من معارضة أمر اإلكراه أساسا ىو إبطالو،  وذلك إما بسبب عيب جوىري  
اؼبوضوع فيما خيص استحقاؽ الدين أو حجيتو وقانونية سند الدين الذي يعترب أساس أمر اإلكراه 

من قانوف اعبمارؾ  543والذي ال ديكن أف يتم دونو، وإما لعيب يف الشكل، وفقا ؼبا جاء يف اؼبادة 
يف القضايا اؼبدنية فإف احملكمة اؼبختصة يف النظر يف معارضة اإلكراه اعبمركي ىي احملكمة اليت تبت 

من  543واليت توجد يف دائرة اختصاصها مكتب اعبمارؾ الذي يصدر اإلكراه وفقا ؼبا جاء يف اؼبادة 
صة بالبث يف القضايا اؼبدنية يف االعًتاضات اؼبتعلقة بدفع ختمارؾ:" تنظر اعبهة القضائية اؼبقانوف اعب

ال تدخل  اليتاغبقوؽ والرسـو أو اسًتدادىا ومعارضات اإلكراه وغَتىا من القضايا اعبمركية األخرى 
 يف اختصاص القضاء اعبزائي".

لرجوع ومل حيدد اؼبشرع شروطا شكلية خاصة ؼبباشرة اؼبعارضة يف اإلكراه وعليو فمن الواجب ا 
إىل القواعد العامة اليت تنظم اؼبسألة وتطبيق الشروط الشكلية احملددة بالنسبة ؼبعارضة األحكاـ 

                                                 
 من ىذا القانوف بكل الطرؽ القانونية ما عدا اإلكراه البدين". 513" تنفذ أنواع اإلكراه اؼبنصوص عليها يف اؼبادة  06مكرر/ 563اؼبادة  1
 .54أنظر، زرقة أضبد، اؼبرجع السابق، ص. 2
 .33أنظر، حبيش صليحة، النظاـ القانوين...، اؼبرجع السابق، ص. 3



 تنفيذ اجلزاءات املالية  :الفصل الثاني                                                                            الباب الثاني 

 

333 

 

الغيابية، على أف يتم تبليغ اؼبعارضة إىل مكتب رئيس اؼبصلحة أين مت إصدار اإلكراه أو إىل اؼبقر 
 اؼبختار من طرؼ رئيس اؼبصلحة إلبالغ وثيقة اإلكراه.

مكرر من  563نا فإف اؼبعارضة ال تأثَت ؽبا على تنفيذ اإلكراه حسب اؼبادة وكما سبق أف أشر  
، وإذا ظهر أف معارضة اإلكراه ىي ؿباولة للتماطل ونقل األمواؿ فإف على رؤساء 1قانوف اعبمارؾ

 اؼبصاحل القياـ باإلجراءات التحفظية اؼبختلفة من أجل تأمُت حقوؽ اػبزينة.
 الفرع الثاني

 األبحاث العامة
إعالف البحث العاـ وسيلة مهمة تستعملها إدارة اعبمارؾ من أجل ربصيل حقوؽ اػبزينة  

وىذا يف حالة عدـ التمكن من استعماؿ اإلكراه البدين نظرا ألف اؼبكلف يكوف مفقودا أو يصعب 
ره العثور عليو وبالتعاوف مع مصاحل اعبمارؾ ومصاحل األمن والدرؾ الوطٍت ديكن إيقاؼ اؼبدين وإجبا

 على الدفع أو فبارسة اإلكراه البدين عليو.
إىل إعالف  فعندما تفشل إدارة اعبمارؾ يف تنفيذ اإلكراه البدين نظرا لعدـ اعبدوى تلجأ 

الذي ىو إجراء من ضمن اإلجراءات األخرى اليت سبكن من ربصيل ديوف اػبزينة البحث العاـ، 
اغبق لقابض اعبمارؾ الذي لديو السند التنفيذي العامة بكل الطرؽ القانونية، حيث يعطي القانوف 

غبكم قضائي دبتابعة التنفيذ اعبربي عن طريق البحث العاـ، ؽبذا يتعُت على قابض اعبمارؾ ربرير 
طلب مكتوب يوجو ربت إشراؼ السلم اإلداري إىل اؼبديرية العامة للجمارؾ )مديرية اؼبنازعات (، 

وخاصة  -جراءات اؼبتعلقة بالتنفيذ اعبربي للسند التنفيذي اؼبعٍت مرفقة بكل الوثائق اليت تثبت بأف اإل
قد مت القياـ هبا فعال من طرؼ اؼبصلحة. وأما فيما خيص إجراءات تتبع توزيع  -التبليغ للمدين 

البحث العاـ يتم توزيعو على صبيع مصاحل اعبمارؾ، حيث توجو نسخة منو إىل اؼبديرية العامة لألمن 

                                                 
 :" ال ديكن إيقاؼ تنفيذ أنواع اإلكراه بأية معارضة كانت".05مكرر/ 563اؼبادة  1
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إجراءات ، وعموما يكوف إلعالف البحث العاـ 1ة العامة للدرؾ الوطٍت بغرض التنفيذالوطٍت واؼبديري
 سابقة وأخرى الحقة.

 أوال: اإلجراءات السابقة إلعالن البحث العام
كل قابض للجمارؾ ديتلك سند للتنفيذ ديكنو من استعماؿ البحث العاـ كإجراء يهدؼ إىل  

القابض بإعداد طلب إعالف البحث العاـ وإرسالو إىل مدير  ربصيل اعبزاءات اؼبالية اعبمركية فيقـو
اؼبنازعات باؼبديرية العامة للجمارؾ مرفوقا بالسند التنفيذي وسند استكماؿ تبليغو إىل اؼبدين كما 

 يكوف ىذا الطلب مرفوقا بػ:
ولقب اؼبدين، تاريخ ومكاف ازدياده، مهنتو، جنسيتو، عنوانو يف  اسم: تتضمن بطاقة استعالمات -

وتكوف ىاتو الوثيقة مؤرخة وفبضاة من طرؼ  اػبارج، رقم تاريخ اغبكم واحملكمة اليت أصدرتو؛
 .القابض وربمل خاسبو الشخصي

 األمر بالسجن: الذي يتضمن مصلحة اعبمارؾ اؼبصدرة لو، تأشَتة وكيل اعبمهورية. -
تتضمن حكم حائز لقوة الشيء اؼبقضي فيو ؿبرر من طرؼ القابض ومبلغ إىل  فع:األمر بالد -

 اؼبدين حسب الشروط القانونية؛

 ؿبضر التبليغ؛ -

 نسخة من اؼبراسالت الواردة إىل إدارة اعبمارؾ أو الصادرة منها؛ -

 و القرار.أنسخة من اغبكم  -

 ثانيا: اإلجراءات الالحقة إلعالن البحث العام 

اعبمارؾ إعالف البحث العاـ على كافة مصاحل اعبمارؾ عرب الًتاب الوطٍت وعلى  توزع إدارة 
اؼبديرية العامة لألمن الوطٍت وكذا اؼبديرية العامة للدرؾ الوطٍت حيث ىذه العملية تفرض على مصاحل 

  إدارة اعبمارؾ عرب الًتاب الوطٍت ما يلي:

                                                 
 ، الصادر عن اؼبديرية العامة للجمارؾ.64/03/6663بتاريخ  530/ـ ع ج/ـ 606أنظر، منشور رقم  1
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 الفتح اإلجباري لسجل إعالف البحث العاـ؛ -
 إلصبايل )للحالة الشهرية( لطلب توقيف البحث العاـ؛اإلرساؿ ا -

 اإلرساؿ اإلجباري للحالة الشهرية إلعالنات البحث العاـ.  -

ذبدر اإلشارة إىل أنو وبالرغم من اإللزامية اليت تكلمت عليها التعليمات الواردة يف اؼبذكرة رقم 
دـ اىتمامها  ، تواصل بعض اؼبصاحل ع04/04/6616/ـ بتاريخ 6/ ـ ع ج/ ف ـ 3051

األحباث العامة وىذا ما يفسر النتائج الضئيلة اؼبسجلة يف ؾباؿ ربصيل ديوف اػبزينة العامة  باستغالؿ
 عن طريق ىذا اإلجراء. 

 المبحث الثاني
 األحكام المالية إشكاالت تنفيذ 

للقانوف، حبيث قا بإف من مقتضيات العدالة ومتطلباهتا أف يتم تنفيذ األحكاـ اعبزائية تنفيذا مطا
يشمل كل األشخاص اؼبقصودين بو طبقا لألوضاع واغبدود اليت رظبها اغبكم النهائي عندما جيري 

 تنفيذه.
لكن األمر ليس على إطالقو فقد يعًتض تنفيذ األحكاـ خصوصا تلك األحكاـ اعبزائية ذات 

ربوؿ دوف تنفيذ اغبكم  اليتبعض العراقيل والصعوبات  الطابع اؼبايل اليت تصدر بشأف جرائم التهريب
 .أو القرار

على رأسها األحكاـ القانونية اؼبتميزة اليت ازبذىا القانوف ىذه اإلشكاالت فأسباب وتتعدد  
، )المطلب األول(عدد من الصعوبات األخرى ذات الطابع التنظيمي، و اػباص دبكافحة ىذه اعبرائم

ربوؿ دوف أو ج األحكاـ القضائية أو تبليغها أو حىت بعض الصعوبات اإلجرائية اليت تعًتي استخرا 
 .المطلب الثاني()التنفيذ على شخص اؼبدين

  



 تنفيذ اجلزاءات املالية  :الفصل الثاني                                                                            الباب الثاني 

 

331 

 

 المطلب األول
 القانونية والتنظيمية شكاالتاإل 

اؼبتعلق دبكافحة التهريب، أوؿ نص يصدر خصيصا ؼبعاعبة  01 – 03بالرغم من كوف األمر 
أنو تضمن عدة أحكاـ ذبعل منو عائقا يف ومكافحة التهريب، إال أنو من خػالؿ قػراءتو يػالحظ 

ربصيل اعبزاءات اؼبالية خالفا للهدؼ الذي سن من أجلو وىو احملافظة على حقوؽ ومصاحل اػبزينة 
 العمومية.

اإلشكاالت األخرى يف بعض ، الفرع األول() قبد إىل جانب ىذه اإلشكاالت القانونية
ق وتصّعب من عمل إدارة اعبمارؾ يف اجملاؿ يتع، اليت )الفرع الثاني(اعبوانب العملية التنظيمية 

 التحصيلي للغرامات واؼبصادرات احملكـو هبا لصاغبها.
 الفرع األول

 ت القانونيةالاشكاإل

من بُت أىم وأوؿ الصعوبات اليت تواجو عملية ربصيل اعبزاءات اؼبالية تلك اإلشكاالت 
كافحة التهريب والذي تضمن أحكاما بإلغاء اؼبتعلق دب 01 -03القانونية، خاصة يف ظل األمر 

من القانوف اعبمركي، والتشديد الذي جاء بو خصوصا يف فرض  351، 354، 351اؼبواد 
الغرامات اعبمركية اليت قد تصل إىل عشر مرات قيمة البضاعة اؼبهربة زائد قيمة وسيلة النقل اليت 

مستحقات  ربصيلسدت يف عدـ استعملت لنقلها، حيث طفت آثاره السلبية فوؽ السطح، وذب
، وىذا نظرا لتواجد معظم القضايا على مستوى احملاكم ومل يفصل فيها،  إذ أف ىناؾ اػبزينة إىل اليـو

نسبة ضئيلة جدا من القضايا اغبائزة على حجية الشيء اؼبقضي فيو لصاحل إدارة اعبمارؾ وىذا 
، ما يعرب عن ثقل 01 – 03بالنسبة عبميع قضايا التهريب اؼبعروضة على العدالة منذ صدور األمر 

فاؼبدين يرفض ها من بعضالوإف فصل يف وبطء الفصل يف اؼبلفات اؼبنازعاتية على مستوى احملاكم، 
قيمة دفع الغرامة حبكم أهنا ضخمة وال ديكن تسديدىا وأصبح يفضل دخوؿ السجن على أف يدفع 

 .احملكـو هبا عليو الغرامة
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اؼبتعلق دبكافحة التهريب والظاىر أف نسبة ضئيلة جدا من  01 – 03فمنذ صدور األمر 
لصاحل إدارة اعبمارؾ من بُت صبيع القضايا اؼبطروحة ىي اغبائزة على حجية الشيء اؼبقضي فيو 

القضايا اؼبعروضة أماـ احملاكم، فبا يعرب عن ثقل وبطء إجراءات اؼبتابعة، ويؤثر على عمل قابضي 
 اعبمارؾ خاصة فيما يتعلق باعبانب التحصيلي.

اؼبصادرات منذ تطبيق األمر ضعيف جدا حيث ال يتعدى على اؼبستوى لغرامات و فنسبة ربصيل ا
، الشيء الذي جيعلنا نتساءؿ حوؿ مدى فاعلية أداء إدارة اعبمارؾ خصوصا يف % 5ة الوطٍت نسب

 ؾباؿ تنفيذ األحكاـ القضائية؟.
من  56ولعل اؼبساىم الفعاؿ يف ىذا القصور األدائي ما استحدثو اؼبشرع يف نص اؼبادة 

االستفادة ريب من الذي منع اؼبخالفُت يف قضايا التهافحة التهريب، و ، اؼبتعلق دبك01 – 03األمر
قضية صبركية عالقة على مستوى احملاكم العليا  63000اؼبصاغبة، إذ أف ىناؾ حوايل من إجراءات 

، كما أف إدارة اعبمارؾ مل تتمكن 01 – 03نتيجة منع اؼبصاغبة وىذا سنتُت فقط بعد تطبيق األمر 
 . 1يا من طرؼ اعبهات القضائيةمن ربصيل وال غرامة من بُت قضايا التهريب اليت مت الفصل فيها هنائ

 الفرع الثاني
 ت التنظيمية الاشكاإل

تتمثل الصعوبات التنظيمية اليت تواجو تنفيذ اعبزاءات اؼبالية يف اؼبشاكل والعوائق اليت تعًتي 
اإلمكانيات اؼبادية والبشرية إلدارة اعبمارؾ، واؼبتمثلة أساسا يف انعداـ اعبو اؼبالئم، حيث قبد أف 

 اؼبكاتب اعبمركية غَت ؾبهزة بالوسائل الالزمة للقياـ بالعمل.ـبتلف 
فخاليا التنفيذ غَت مزودة بوسائل النقل اليت تسمح لألعواف بالتنقل من مكاتبهم إىل إقامة 
اؼبدينُت من أجل إبالغهم باألحكاـ أو القرارات القضائية الصادرة يف حقهم، ما يؤدي هبم إىل 

خرى واليت تصبح عائقا أماـ التنفيذ الفعاؿ نظرا لثقل اإلجراءات والبطء االستعانة بأجهزة األمن األ

                                                 
ؼبتعلق دبكافحة التهريب، مذكرة وا 5003أوت  51يف  اؼبؤرخ 01 – 03أنظر، صاحل بوكروح، واقع التهريب وطرؽ مكافحتو على ضوء األمر  1

 .616 - 636، ص.5065 - 5066ماجستَت يف اغبقوؽ، كلية اغبقوؽ بن عكنوف، اعبزائر، سنة 
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يف الرد، ويف بعض األحياف الرد بالسلب خاصة إذا تعلق األمر بالتحقيق حوؿ مدى مالءة الشخص 
 اؼبدين.

كما أف افتقار بعض اؼبوظفُت اؼبتواجدين دبناصب ذات مسؤولية إىل التكوين اؼبتخصص  جيعلهم 
لقانوف بالتجربة ال كما ينص عليو القانوف، فبا يستلـز إعادة التكوين والتكوين اؼبتواصل من يطبقوف ا

أجل ربسُت كفاءة ومردودية موظفي اعبمارؾ، فالتكوين اؼبتخصص من شأنو أف حيقق فعالية أكرب يف 
 . 1األداء اعبمركي

عف أجور أعواف ومن بُت األمور اؼبساعدة يف زيادة صعوبات وعرقلة عملية التحصيل ض 
اعبمارؾ، والعالوات اليت يتقاضوهنا باؼبقارنة مع اإليرادات احملصلة، وكذا انعداـ اغبوافز يف حاؿ زيادة 

 ناتج عمليات التحصيل، ما جيعل األعواف يتهاونوف يف أداء مهامهم.
تهريب كما أف الوضعية االجتماعية اليت يعاين منها موظفو الدولة عموما واؼبكلفوف دبكافحة ال

، كلها عوامل تساىم يف تعاطي بعض األعواف للرشوة 2خصوصا والناذبة عن تدين مستويات أجورىم
والوقوع يف الفساد فبا حيتم االىتماـ بالوضع االجتماعي وربسُت الوضع اؼبادي مع ضرورة رسم 

 . 3سياسة مهنية أخالقية وجعلها ؿبورا أساسيا يف تسيَت اؼبوارد البشرية
 الثانيالمطلب 

 ت اإلجرائيةشكاالاإل 
خصوصا تلك  ةاإلجرائيتعاين عملية ربصيل اعبزاءات اؼبالية من بعض العراقيل ذات الصبغة 

، أو غَتىا من الصعوبات اؼبتعلقة )الفرع األول( اؼبتعلقة باستخراج األحكاـ القضائية وتبليغها
 .)الفرع الثاني( بإجراءات التنفيذ على الشخص احملكـو عليو هبذه اعبزاءات

  
                                                 

 .563أنظر، بوطالب برامهي، مقاربة...، اؼبرجع السابق، ص. 1
، يؤسس النظاـ 5066/ 03/ 03، اؼبؤرخ يف 631 – 66أنظر، اؼبرسـو التنفيذي رقم ، نشَت إىل أنو سبت الزيادة يف أجور أعواف اعبمارؾ مؤخرا 2

 .5066/ 03/ 03، الصادرة بتاريخ 56التعويضي للموظفُت اؼبنتمُت لألسالؾ اػباصة بإدارة اعبمارؾ، الصادر باعبريدة الرظبية عدد 
 .563 - 563أنظر، بوطالب برامهي، مقاربة...، اؼبرجع السابق، ص. 3
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 الفرع األول
 عراقيل استخراج األحكام وتبليغها 

ع ىذه الصعوبات حسب اإلجراءات الواجب احًتامها من سحب النسخ التنفيذية وتبليغ تتنو 
 األحكاـ والقرارات إىل ربقيق اؼبالءة واغبجوز بأنواعها إىل اإلكراه البدين.

 أوال: استخراج األحكام القضائية
مباشرة  يف الوقت ستغليغبكم واكتسابو غبجية الشيء اؼبقضي فيو من اؼبفروض أف صدور ا بعد

ولكن ىذا ال يتم إال بتوافر نسخة من  ،وىي أىم اؼبراحل بعد مرحلة سَت الدعوى التنفيذت ءاإجرا
اغبكم الذي يبلغ إىل اؼبتهم لكن عدـ استخراج ىذه النسخة يعرقل سَت عملية التنفيذ، إذ ال يكوف 
اغبكم نافذا إال إذا كاف مرفوقا بالصيغة التنفيذية، ويف كثَت من القضايا يرفض وكيل اعبمهورية تنفيذ 

 ذية اليت ال يطلبها أحيانا أعواف اعبمارؾ أثناء استخراج األحكاـ.اغبكم ألنو ال يتمتع بالصيغة التنفي
بالفعل إف ىذه الصعوبة تعاين منها ـبتلف مصاحل اعبمارؾ ولكن يؤخذ على ىذه األخَتة وعلى 
مسئوليتها عدـ العمل بالتوجيهات اؼبعطاة يف ىذا اإلطار واليت سبخضت عن ـبتلف اؼبلتقيات 

 صبارؾ (. –ة حبتة أو ) عدالة واللقاءات سواء كانت صبركي
حيث أكدت اؼبديرية أف طلب األحكاـ ال بد أف يكوف كتابيا، حىت ديكن مباشرة أي إجراء  

 الحق إذا اقتضت الضرورة لذلك.
ولكن أىم وأحسن وسيلة ؼبعاعبة ىذه الصعوبة ىو ربسُت العالقة مع اعبهات القضائية،  

  .1ذا بعقد اجتماعات دورية إف أمكنوؿباولة إجياد الصيغ اؼبناسبة لذلك وى
أماـ ىذه الصعوبات واإلشكاالت اليت تصادؼ إدارة اعبمارؾ يف تنفيذ األحكاـ، ال ننسى  
كذلك عدـ كفاءة القضاة يف التحكم يف اؼبنازعة اعبمركية وىذا ما تعاين منو اإلدارة اؼبعينة، أماـ عدـ 

                                                 

، اؼبتعلقة بصعوبات تنفيذ األحكاـ القضائية النهائية الصادرة لصاحل 6661/ 05/ 66اؼبؤرخة يف  535ـ  / ـ. ع. ج/105أنظر، اإلرسالية رقم  1 
 إدارة اعبمارؾ.
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ائية واعببائية، وكذا خصوصيات اؼبنازعة اعبمركية  وضوح منطوؽ اغبكم، وعدـ الفصل بُت الغرامة اعبز 
 ككل.

ففي الكثَت من األحياف مثال يتضمن اغبكم أو القرار القضائي يف نصو اؼبوافقة على طلبات إدارة 
اعبمارؾ دوف أف حيدد مبلغ الغرامة، وعند التنفيذ تواجو إدارة اعبمارؾ مشاكل يف ذلك تضطرىا إىل 

 قضائي إىل القاضي ليحدد ىذا اؼببلغ.إعادة اغبكم أو القرار ال
  ثانيا: صعوبة تبليغ األحكام القضائية

من اؼببادئ القانونية األساسية ىو أف تنفيذ أي حكم أو قرار قضائي ال يتم إال بعد أف يقـو من 
فاألصل  ،حىت ال يباغت بإجراء التنفيذ صدر لصاغبو بإبالغو للخصم الذي يتخذ ضده إجراء التنفيذ

أنو ولو كاف الدائن مزودا بصورة تنفيذية من السند التنفيذي، ال يستطيع مباشرة التنفيذ والتحصيل إال 
 بعد إعالف اؼبدين وتبليغو. 

 األحكام القضائية مفهوم تبليغ -1

يقصد بالتبليغ إعالـ اػبصم أو اؼبدين بصفة رظبية وصرحية دبضموف القرار أو اغبكم القضائي، 
من قانوف اعبمارؾ فإف أعواف اعبمارؾ مؤىلوف للقياـ جبميع االستدعاءات  546اؼبادة وحسب 

األعماؿ ا اعبمركية وكذا صبيع التصرفات و واإلنذارات واإلشعارات الضرورية للتحقيق يف القضاي
نية منها ت الصادرة يف ؾباؿ اؼبنازعات اعبمركية اؼبدااؼبطلوبة لتنفيذ األوامر القضائية واألحكاـ والقرار 

 أو اعبزائية ما عدا اإلكراه البدين. 
وعليو فإف قباضة اعبمارؾ ديكن ؽبا أف تستعُت باألعواف التابعُت ؽبا يف تبليغ القرار للمدين، ىذا 

 ة اؼبدينإذا كاف ىذا األخَت مقيما يف حدود االختصاص اإلقليمي ؽبذه القباضة، أما يف حالة إقام
اليت  اؼبديرية اعبهوية للجمارؾطريق  عنالتبليغ إجراءات م تة اؼبعينة فتللقباضاغبدود اإلقليمية خارج 

 . 1يوجد هبا مقر اؼبدين

                                                 
 .30أنظر، حبيش صليحة، النظاـ القانوين....، اؼبرجع السابق، ص. 1
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 األحكام القضائية تبليغطرق وإجراءات  -2

من قانوف اعبمارؾ فإف اإلشعارات اؼبوجهة إلدارات اعبمارؾ  ترسل إىل  541حسب اؼبادة   
كما توجو اإلشعارات اؼبوجهة للطرؼ اآلخر وفقا   قابض اعبمارؾ، اؼبختص إقليميا بصفتو فبثال ؽبا،

من قانوف اإلجراءات اؼبدنية  361إىل  301لقواعد القانوف العاـ ال سيما تلك الواردة يف اؼبواد من 
، أو يف موطنو إىل أحد أفراد عائلتو 1واإلدارية، حيث يتم التبليغ إىل الشخص اؼبعٍت أو فبثلو القانوين

أما يف اغبالة اليت ال ديلك فيها الشخص اؼبعٍت موطنا معروفا فيتم التبليغ بتعليق  ،2أو يف موطنو اؼبختار
 .3نسخة منو بلوحة اإلعالنات دبقر احملكمة ومقر البلدية اليت كاف لو هبا آخر موطن

تسلم النسخة الثانية إىل النيابة العامة اليت تؤشر على الوصل باالستالـ، أما إذا كاف اؼبدين لو 
أو  4باػبارج فيتم التبليغ وفقا لإلجراءات اؼبنصوص عليها يف االتفاقيات القضائية حاؿ وجودىاموطن 

 . 5بالطرؽ الدبلوماسية يف اغبالة العكسية

وتقـو اؼبصلحة اؼبكلفة بالتنفيذ بإعداد ملف التبليغ الذي يشمل نسخة من اغبكم أو القرار 
 أو الدرؾ الوطٍت حيثالشرطة ؽبا االستعانة بأعواف و ند التنفيذي وكذا األمر بالدفع، القضائي والس

، يف خارج اؼبدينةأو  يقطن يف منطقة حضرية إذا كاف اؼبعٍت بالتبليغحبسب ما عملية التبليغ  وفيتول
حُت إذا كاف الدائن يقطن خارج النطاؽ اإلقليمي للقباضة الدائنة فإف إجراءات التبليغ تتم عن طرؽ 

 . ؾ واليت يوجد هبا مقر اؼبديناؼبديرية اعبهوية للجمار 

تقـو بتحرير ؿبضر التبليغ ويف األخَت يتم درؾ الوطٍت عملية تبليغ اؼبعٍت و فتتوىل الشرطة أو ال
 إرساؿ ؿبضر التبليغ إىل مصلحة اعبمارؾ.  

  

                                                 
 من قانوف اإلجراءات اؼبدنية واإلدارية. 301أنظر، اؼبادة  1
 .واإلداريةاإلجراءات اؼبدنية  من قانوف 360أنظر، اؼبادة  2
 من قانوف اإلجراءات اؼبدنية واإلدارية. 365أنظر، اؼبادة  3
 من قانوف اإلجراءات اؼبدنية واإلدارية. 363أنظر، اؼبادة  4
 من قانوف اإلجراءات اؼبدنية واإلدارية. 363أنظر، اؼبادة  5
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 األحكام القضائية عراقيل تواجو تبليغ -3

صبيع الطرؽ العادية أو اإلدارية حىت تتمكن إدارة اعبمارؾ من ربصيل دينها تقـو بعد استنفاذ 
وذلك بالتنفيذ على أمواؿ الشخص اؼبدين، أو على شخصو )اإلكراه البدين(، ويف كلتا اغبالتُت يعترب 
التبليغ شرطا جوىريا، وباعتباره مرحلة أولية الزمة للتنفيذ فإف عدـ تبليغ الشخص ال يسمح بالتنفيذ 

 عليو.
ليغ عدـ تفعيل السند القانوين الذي يسمح ألعواف اعبمارؾ ومن أىم العراقيل اليت تواجو التب 

من قانوف اعبمارؾ، حيث قبد أف ىذا النص غَت مطبق  546بالقياـ بإجراء التبليغ دبوجب اؼبادة 
عمليا، إذ يلجأ ىؤالء األعواف لالعتماد على اؼبصاحل األخرى كالدرؾ ومصاحل األمن الوطٍت للقياـ 

ىذا اإلجراء أو يعدمو هنائيا لعدـ سبكن ىذه اؼبصاحل من تبليغ القرارات  بإجراء التبليغ، فبا يعطل
 القضائية باعتباره ليس ضمن من أولوياهتا.

كما قد تلجأ إدارة اعبمارؾ يف حالة فشل الطرؽ السالفة، إىل التبليغ عن طريق تعليق نسخة منو 
ت اؼبدنية واإلدارية، لكننا ال قبد أثرا ؽبذه اؼبعهودة يف قانوف اإلجراءا غبقر احملكمة، عمال بقواعد التبلي

وىذا يعود إىل الصعوبات اليت تواجهها إدارة اعبمارؾ مع اؼبؤسسة القضائية. فتقى  الطريقة يف الواقع،
 مشكلة ربصيل اعبزاءات اؼبالية مشكلة تبلغ بالدرجة األوىل. 

قضائي لتبليغ األحكاـ أو ولعل اغبل األمثل ؼبشاكل التبليغ يكمن يف االستعانة باحملضر ال
ت خاصة يف ظل النظاـ القانوين اعبديد للمحضر القضائي حيث أصبح ىذا األخَت لو مهنة االقرار 

 .1القرارات األحكاـ أو حرة ويعهد لو التبليغ الرظبي للعقود القضائية وغَت القضائية واألوامر أو
من قانوف  546فسهم دبوجب اؼبادة كما ديكن ألعواف اعبمارؾ أف يبلغوا األحكاـ القضائية بأن

 اعبمارؾ، مع ضرورة إجياد نصوص داخلية تبُت وربدد ؽبم كيفية مباشرة ىذا اإلجراء.
زد على ذلك أنو يف اغبالة اليت ترفض فيها النيابة إجراء التعليق فإف اؼبديرية العامة للجمارؾ تؤكد 

 :على اتباع اإلجراء التايل
                                                 

 من قانوف اإلجراءات اعبزائية. 301أنظر، الفقرة الثانية من اؼبادة  1
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مستوى احملكمة ورفض وكيل اعبمهورية ذلك فإنو يعاد االتصاؿ  إذا كاف التعليق سوؼ يتم على
بو كتابيا، ويف حاؿ استمراره يف الرفض خيطر النائب العاـ كتابيا مع إرفاؽ كل الوثائق باإلخطار 
خاصة رد وكيل اعبمهورية، أما إذا كاف التعليق سوؼ يتم على مستوى اجمللس ورفض النائب العاـ 

بو كتابيا، ويف حالة رفضو يكوف ملف بكل الوثائق  االتصاؿستالـ يعاد التأشَت على األصل باال
اؼبباشر  االتصاؿبالوزارة الوصية، مع تفضيل  االتصاؿجل أويرسل إىل اؼبديرية العامة للجمارؾ من 

التعاونية  وطرح ىذه اإلشكالية أماـ النائب العاـ أو وكيل اعبمهورية حسب اغباؿ نظرا لطبيعة العالقة
 .1بُت العدالة واعبمارؾ

 الفرع الثاني
 ت المتعلقة بججراءات التنفيذ على شخص المدينشكاالاإل

تواجو إدارة اعبمارؾ بعض الصعوبات يف تنفيذ األحكاـ اؼبالية الصادرة لصاغبها على الشخص 
كاف مقيما باػبارج، اؼبدين ومرجعها يكوف لعدـ ربديد عنواف اؼبخالف أو مغادرتو الًتاب الوطٍت إذا  

 أو عدـ إمكانية تطبيق اإلكراه البدين عليو.
 صعوبة تحديد عناوين المخالفين أوال:  

تتجلى صعوبة ربديد عناوين اؼبخالفُت كعائق من عوائق تنفيذ اعبزاءات اؼبالية على شخص 
العشرية  خاصة يف الظروؼ اليت سادت يفإقامتهم يف عدـ استقرار السكاف وتغيَت أماكن اؼبدين 

إىل أف األشخاص اؼبدينُت يف حركية مستمرة، حبيث  ، فبا يصعب القياـ هبذا اإلجراء. إضافةسوداءال
أصبحوا يغَتوف أماكن إقامتهم دوف شطب أنفسهم من قوائم االنتخابات يف البلديات اليت تساعد 

 يف البحث عنهم.
وىلة، ويف ىذا اإلطار طلبت إدارة إف ىذه النقطة ديكن تفاديها عند ربرير احملضر األوؿ ألوؿ 

اعبمارؾ من اؼبسؤولُت إعطاء التوجيهات لألعواف احملررين عند ربريرىم احملاضر واستغالؿ كل 
 بدقة مثال عند أخذ ىوية اؼبخالف اؼبعطيات والوثائق اليت تساعد اؼبسؤولُت على ربديد ىوية اؼبخالف

                                                 
 األحكاـ القضائية النهائية الصادرة لصاحل إدارة اعبمارؾ.بصعوبات تنفيذ  اؼبتعلقة، 105أنظر، اإلرسالية رقم  1
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تاريخ و مكاف صدور الوثيقة اليت اعتمد عليها يف  يكتب اظبو، لقبو ونسبو، عنوانو،الضروري أف  من 
ربديد ذلك، وكل ىذا يدخل يف إطار احًتاـ اإلجراءات والبيانات الواجب إتباعها عند ربرير احملاضر 

وبالتايل طلبت اؼبديرية من اؼبدراء اعبهويُت عقد ؿباضرات مهنية لتوجيو األعواف احملررين يف  ،1اعبمركية
 .2ىذا الشأف
 األجانبالصعوبات المتعلقة ب ثانيا:

من اؼبعلـو أف خروج اؼبتهمُت اؼبقيمُت يف اػبارج أو ذوي اعبنسية األجنبية من الًتاب الوطٍت  
يتوقف على وجوب سدادىم مبلغ الكفالة اليت تضمن دفعهم للعقوبات اؼبالية اؼبستحقة، ففي حاؿ 

لة جيب إيداع شكوى مباشرة ودوف ثبوت ارتكاب جرائم التهريب من طرؼ األجانب ففي ىذه اغبا
 544تأخر للنيابة العامة تتضمن طلبا بعدـ السماح ؽبم دبغادرة الًتاب الوطٍت والعمل بأحكاـ اؼبادة 

من قانوف اعبمارؾ وجيب أف يظهر ىذا الطلب حىت يف احملضر الذي يعد أساس اؼبتابعة هبدؼ لفت 
  يتم اغبفاظ على حقوؽ اػبزينة العامة.انتباه اعبهات القضائية إىل أحكاـ ىذه اؼبادة حىت

لكن اؼبالحظ هتاوف مصاحل اعبمارؾ وعدـ عملها هبذه اؼبادة إذ زبلوا أغلب ملفات اؼبنازعات 
من اإلشارة ؽبا، نتيجة الروتينية اليت تسود ربرير احملاضر اعبمركية فكثَتا ما ربرر وكأهنا ؾبرد استمارات 

 .3دوف حلوؿ وضياع مصاحل اػبزينة العامةسبأل فبا يؤدي إىل تراكم اؼبلفات 
 صعوبة تنفيذ اإلكراه البدنيثالثا: 

تتجلى إشكالية تنفيذ إجراء اإلكراه البدين انطالقا من أف بعض األحكاـ أو القرارات القضائية  
ال تتضمن ربديد مدة اإلكراه البدين، وتكتفي بذكر عبارة" اؼبصادقة على طلبات إدارة اعبمارؾ" 

من قانوف اإلجراءات اعبزائية اليت تستوجب أف ينص يف كل حكم يصدر  314نص اؼبادة خالفا ل
ضد اؼبتهم وعند االقتضاء ضد اؼبسؤوؿ عن اغبقوؽ اؼبدنية على إلزامهما بالرسـو واؼبصاريف لصاحل 

                                                 
 وما يليها من قانوف اعبمارؾ. 534اؼبادة أنظر،  1
 ألحكاـ القضائية النهائية الصادرة لصاحل إدارة اعبمارؾ.بصعوبات تنفيذ ا اؼبتعلقة، 105أنظر، اإلرسالية رقم  2
 ألحكاـ القضائية النهائية الصادرة لصاحل إدارة اعبمارؾ.، اؼبتعلقة بصعوبات تنفيذ ا105أنظر، اإلرسالية رقم  3
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الدولة كما ينص فيو بالنسبة للمتهم على مدة اإلكراه البدين، األمر الذي يًتتب عنو إشكالية يف 
 التنفيذ.

ىذا ما بينتو احملكمة العليا يف القرارات الصادرة عنها حيث قضت:" أذا كاف القرار اؼبطعوف فيو 
من  346مل حيدد مدة اإلكراه البدين بالنسبة للمتهم فإف ىذا اإلغفاؿ ال يرتب النقض وفقا للمادة 

وما  314بتطبيق اؼبواد قانوف اإلجراءات اعبزائية وجيوز لكل ذي مصلحة يف حالة عدـ وجود قرار 
يليها أو وجود صعوبات يف تنفيذ حكم اإلدانة أف يرفع األمر إىل اعبهة القضائية اليت أصدرت اغبكم 

 .1يف اؼبوضوع وذلك وفقا للقواعد اؼبقررة يف مادة إشكاؿ التنفيذ لكي تستكمل حكم ىذه القضية"
بالغرامة اعببائية واؼبصاريف إال  ويف قرار آخر قضت:" حيث أف القرار اؼبطعوف فيو رغم قضائو

أنو مل حيدد مدة اإلكراه البدين ـبالفا بذلك القانوف ومعرضا قضاءه للنقض فيما يتعلق هبذا الشق 
 . 2فقط"

                                                 
الجتهاد القضائي...، اؼبرجع السابق، ، مصنف ا6661/ 06/ 06، بتاريخ 633335، ملف رقم 3أنظر، احملكمة العليا، غ. ج. ـ. ؽ  1

 .13ص.
، مصنف االجتهاد القضائي...، اؼبرجع السابق، 5003/ 03/ 60، بتاريخ 543106، ملف رقم 3أنظر، احملكمة العليا، غ. ج. ـ. ؽ  2

 .13ص.
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إن عرض سلتلف اجلوانب القانونية لألحكام اإلجرائية اليت ربكم جرائم التهريب يف التشريع 
اجلزائري تسمح بالوقوف على عدد من النتائج ادلهمة واليت ينبغي اإلشارة إليها مقرونة ببعض 

 ادلالحظات واالقًتاحات اليت مت التوصل إليها.
الوطٍت جعلها ادلشرع من أبرز اىتماماتو، وأناط الدور يف فجرائم التهريب والرتباطها باالقتصاد  

مكافحتها لقطاع حيوي يقوم عليو االقتصاد الوطٍت ويهدف إىل خدمتو، سبثلو إدارة اجلمارك اليت 
تعمل على تسهيل ادلبادالت ومراقبة التجارة اخلارجية، زيادة على تطبيق القوانُت وزلاربة كل أشكال 

 ُت.الغش والتهريب اجلمركي
إن قطاع اجلمارك وعلى الرغم من حيويتو يبقى من الضروري دائما ذبديده وعصرنتو وتكييف 
ىياكلو مع األوضاع االقتصادية الراىنة، دبا يضمن أداءه للدور ادلنوط بو وربقيقو للغرض الذي أنشأ 

 من أجلو.
اذليئات  مع ذلك يالحظ توسيع نطاق دور ادلكافحة والتحري يف جرائم التهريب لعدد من

األخرى حيث مل يبق الدور منوطًا بإدارة اجلمارك وحدىا، بل توسع ليشمل العديد من اذليئات 
من قانون اجلمارك،  352من القانون ادلتعلق دبكافحة التهريب، وادلادة  43األخرى دبوجب ادلادة 

ليب ارتكاهبا بل فادلشرع وإن كان األمر مفروضا عليو الستفحال ىذا النوع من اجلرائم وتطور أسا
 وظهور تيارات وأمناط جديدة منها تستدعي ىذا النوع من التدخل التشريعي؛ ىذا من جانب.

لكن من اجلانب األخر، فإنو قد وفق يف ىذا، إذ أن توسيع نطاق ادلتدخلُت يف ادلكافحة حيقق 
ات زبتلف الغرض وىو التضييق على ادلخالفُت ألن لكل جهاز من ىذه األجهزة طريقة عمل وخب 
 عن غَته من أجهزة ادلكافحة باإلمكان االستفادة منها يف حدود السلطات ادلخولة قانونا.

ىذه السلطات القانونية واليت رأينا أهنا حقوق إلدارة اجلمارك سبارسها يف إطار القانون سبكنها من 
ر اإلقليم اجلمركي، اعًتاض وضبط اجلناة والبضاعة زلل اجلردية سواء يف النطاق اجلمركي أو يف سائ

سبارس ىذه السلطات يف إطار التحقيق أو احلجز اجلمركيُت باعتبارمها أىم وسلتُت قانونيتُت يف يد 
إدارة اجلمارك ديكناهنا من معاينة وكشف جرائم التهريب مع التحفظ ببقاء طريق احلجز األكثر 



 خامتة   

 

463 
 

دودة كون اجلرائم اجلمركية وعلى استعماال من التحقيق اجلمركي الذي ال يلجأ إليو إال يف حاالت زل
رأسها جرائم التهريب جرائم تلبس شلا جيعل اإلجراء األول الطريق العادي األمثل دلعاينتها بنص ادلادة 

 من قانون اجلمارك.  352
السابقُت بل نص على إمكانية البحث  اإلجراءينومل حيصر ادلشرع معاينة جرائم التهريب يف 

ية األخرى ادلمكنة حىت وإن اقتضى األمر االستناد إىل الوثائق وادلعلومات عنها بكل الطرق القانون
ادلستقاة عن سلطات بلدان أجنبية يف إطار التعاون الدويل واالتفاقيات ادلبمة يف ىذا اجملال، وأكثر 

ادلتعلق دبكافحة التهريب كذلك على إمكانية استخدام أساليب ربر  37 – 36من ذلك نص األمر 
أجل معاينة جرائم التهريب وفقا للقواعد العامة ادلنصوص عليها يف قانون اإلجراءات  خاصة من

اجلزائية، وإن كان يسجل علها بعض ادلالحظات والتساؤالت والنقائص خصوصا تلك األساليب 
ادليدانية حسب ما بيناه عند تناولنا ذلذه األساليب شلا جيعلها زبفق يف بعض األحيان يف إثبات ىذا 

 وع من اجلرائم.الن
نواة دلا يسبق من إجراءات ادلعاينة وجوىر الحق زلرك للدعوى ىو إن التثّبت من ارتكاب اجلردية 

الوسيلة  –ادلتميز خبصائصو  –تشكل فيو احملاضر خصوصا احملررة وفقا لقواعد التشريع اجلمركي 
 احملررة وفقا للقانون العام.ادلثلى، دلا تتضمنو من معاينات تسهل من عملية اإلثبات خبالف األخرى 

كما أن ادلتمعن يف أحكام قانون اجلمارك يدرك أن ىذا القانون مع احتضانو لفكرة القواعد 
العامة لإلثبات إال أنو يضفي قوة إثباتية خاصة على احملاضر احملررة وفقو، ىذه القوة اليت قد تصل يف 

من طريق ضيق بادعاء التزوير،  إالن دحضو البعض منها إىل درجة الكمال أو اإلطالق الذي ال ديك
الشيء الذي يبُت عن إجحاف يف حق ادلتهم و القاضي فاألول ينقلب مبدأ اإلثبات وعبئو على 
عاتقو فيضحى مدانا مطالب بإثبات براءتو وال ديكنو ذلك يف ظل ىذه القوة ادلطلقة للمحاضر إال أن 

ياتو وسلطتو يف تقدير وسائل اإلثبات فال ديكن لو يطعن بزوريتها، أما الثاين فإنو جيرد من صالح
 إعماذلا وما عليو إال قبول الدليل واحلكم على أساسو. 
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كل ما سبق يشكل أعباء تقع كلها بالدرجة األوىل على عاتق ادلتهم، يصعب عليو ربملها 
بىا ادلشرع أضاف إليها ادلشرع وعززىا بثبوت اجلردية يف حق كل من توفرت يف حقو رلرد قرائن اعت

غش الع زلل ئالعرضية للبضا ةياز احلقرائن تتمثل يف تقوم مسؤولية كل من ثبت يف حقو هتريبا، ف
بعض األنشطة ادلهنية. فينقلب عبء اإلثبات لتعفى إدارة اجلمارك من  ةارسرد شلأو جملوالتهريب 

ىي البينة على ادلدعى قاعدة البينة على من ادعى، ويبقى ادلتهم يف مواجهة قاعد أخرى استثنائية 
عليو، فُيواجو قرائن ذات حجية قاطعة ال يُقبل أي دليل عكسي يف مواجهتها إال بإثبات القوة 

 القاىرة.، شلا يعد انتهاكا إلعمال مبدأ قرينة الباءة، وخرقا حلقوق اإلنسان يف ىذه النقطة بالذات.

مرحلة احملاكمة من حيث وىي  ليةإن مسألة ضمان حقوق اإلنسان تزداد أمهية ىف ادلرحلة التا
والظاىر  مراعاة ضوابط االختصاص والقواعد اليت تبٌت عليها احملاكمة، وحق شلارسة الطعون القانونية

حوال جلرائم التهريب يف ىذا اجملال فهي شأهنا شأن باقي اجلرائم زبضع أن ال سبّيز يف أغلب األ
ادلقررة دبوجب قانون اجلمارك خصوصا بعد التعديل  للقواعد العامة ادلعروفة إال يف احلدود الضيقة

، وما أبان عنو من خصوصية بالنسبة للطبيعة القانونية للدعوى اجلبائية، 9::2الذي طرأ عليو سنة 
وكذا ادلركز ادلتميز إلدارة اجلمارك وما كان لو من أثر فيما خيص حضور ىذه األخَتة وتغيبها عن 

نتجاىل حقها اإلمتيازي يف إمكانية يابة العامة يف سبثيلها دون أن جلسات احملاكمة ومدى أحقية الن
شلارسة الطعن بالنقض حىت يف األحكام القضائية الصادرة بالباءة، ىذا احلق الذي مل يستسغ شلارستو 
وفقا للقواعد العامة ادلألوفة إال من طرف النيابة العامة، شلا جيعل إدارة اجلمارك يصح أن تتمتع دبركز 

 نيابة العامة مكرر.ال
وغَت بعيد عن حبث مسألة ادلركز القانوين ذلذه اإلدارة فإن اذلدف األساسي الذي تسعى إليو ىو 
احملافظة على محاية االقتصاد الوطٍت واحملافظة على حقوق اخلزينة العمومية وىذا مطلبها األول من كل 

لف جبزاءات مالية يكون من األمهية دبكان دعوى تقيمها أمام دائرة القضاء، لذا فإن احلكم على ادلخا
إذ سبس وتضيق على اجلناة يف ذشلهم ادلالية خالفا دلا يسعون إليو من وراء ارتكاب جرائم التهريب من 

 الطمع ادلايل والربح السريع غَت ادلشروع، غَت آهبُت دبا ينجر عنها من آثار وأضرار.
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 محاية االقتصاد الوطٍت باسًتجاع حقوق اخلزينة كما أن احلكم هبذه النوع من اجلزاءات يسهم يف  
 37 – 36العمومية عن طريق ادلصادرة والغرامة اجلمركية اليت يالحظ أن ادلشرع ومن خالل األمر 

ادلتعلق دبكافحة التهريب شدد فيها ناشدا بذلك ربقيق الردع عن ارتكاب جرائم التهريب، وزاد من 
 ستفادة من ادلصاحلة ادلقررة يف باقي اجلرائم اجلمركية.ىذا التشديد دبنع ادلخالفُت من اال

إن تنفيذ اجلزاءات ادلالية وإن كانت تعًتيو بعض الصعوبات وادلشاكل؛ يسمح بو ادلشرع بكافة 
الطرق القانونية ادلألوفة أوعن طريق اإلكراه البدين وفقا لقواعد قانون اإلجراءات اجلزائية، أو حىت 

 عتب مسة وخصوصية يتمتع قانون اجلمارك.اإلكراه اجلمركي الذي ي
وعليو ديكن القول أن كل النتائج اليت مت التوصل إليها من خالل موضوع الدراسة وغَتىا شلا مل 
نضمنو يف ادلقال تُبُت فعال عن خصوصية وسبّيز الكثَت من األحكام اإلجرائية ادلرصودة دلكافحة جرائم 

وانُت والتنظيمات اليت ربكمها على اعتبار أهنا من بُت التهريب وىي خصوصية تفرضها طبيعة الق
اخلصوصية  –كما تفرضها  القوانُت ذات الطبيعة التقنية وذات أبعاد محائية جزائية اقتصادية ومالية،

 أيضا مكانة وطبيعة اإلدارة ادلعنية بالدرجة األوىل دبكافحة ىذه اجلرائم. –
بعيد الغرض الذي ُشّرعت من أجلو خصوصا إذا ما إن ىذه األحكام اإلجرائية ربقق وإىل حد 

مت سبحيصها وتذيلها ببعض االقًتاحات اليت نرى ضرورهتا؛ دعما لتحقيق الغرض ادلنشود من جهة 
 وضمانة الحًتام احلقوق واحلريات الفردية من جهة أخرى.

مكافحة  من ذلك زيادة التكوين والتأطَت وفق أحدث األساليب والتقنيات ادلستجدة يف رلال
جرائم التهريب واجلردية ادلنظمة العابرة للحدود بالنسبة ألعوان إدارة اجلمارك وعقد دورات تدريبية 
خاصة لكل األشخاص ادلؤىلُت دلعاينة ىذه اجلرائم وفق ما تضمنو قانون اجلمارك وقانون مكافحة 

رة أن مل نقل استباق ىذا التهريب، حيث أن ىذه اجلرائم تزداد وتتطور يوما بعد يوم شلا حيتم مساي
 التطور.
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كما تبز يف الواجهة ضرورة إدخال تعديالت على بعض النصوص القانونية اليت ربكم وتبُت 
ا يف عديد ا، أو بإسبام النقائص اليت تعًتيهىذه القواعد اإلجرائية بإلغاء أو تعديل ما تعارض منه

 اجلوانب.
منو  22هريب، نوجو عناية ادلشرع إللغاء ادلادة ادلتعلق دبكافحة الت 37 – 36فبالنسبة لألمر 

دلخالفتها القواعد العامة يف قانون العقوبات حيث أن ادلشرع جعل بنص ىذه ادلادة من حيازة سلزن أو 
وسيلة نقل سلصصة للتهريب قرينًة ودلياًل على ارتكاب الفعل اجملرم حىت ولو مل حيصل التهريب فعال 

 طائلة التجرمي رلرد التحضَت لو. أو ُيشرع فيو، بل أَدخل ربت
كما يُطرح التساؤل أيضا عن جدوى وجود ىذه ادلادة إذا كان قد سبق احلديث عن العقوبة 
اليت يتعرض ذلا ادلخالف عند اكشاف البضائع ادلهربة داخل سلابئ أو ذبويفات أو أي أماكن أخرى 

 اليت سبقتها. 23مهيأة خصيصا لغرض التهريب يف ادلادة 
دلخالفتها أىم األىداف اليت يسعى ادلشرع إىل ربقيقها  32رح ذاتو فيما خيص نص ادلادة والط 

وىو احملافظة على موارد اخلزينة العمومية وباستثنائو )ادلشرع( جرائم التهريب من إجراءات ادلصاحلة 
، خصوصا ادلبينة يف التشريع اجلمركي بنص ادلادة أعاله يكون قد خالف أحد أىم األىداف ادلنشودة

إذا علمنا أن إدارة اجلمارك أضحى يصعب عليها ربصيل الغرامات اجلمركية لعجز احملكوم عليهم 
دفعها بعد التشديد الذي عرفتو يف ظل القانون ادلتعلق دبكافحة التهريب من جهة ولطول والعراقيل 

 اليت تواجو إجراءات احملاكمة والتنفيذ من جهة أخرى.
ت األمر ربتاج إىل التعديل حيث تضمنت مقدار العقوبة اليت يتعرض من ذا 35بدورىا ادلادة 

ذلا الشخص ادلعنوي الذي قامت مسؤوليتو اجلزائية الرتكابو فعال من أفعال التهريب اجملرمة وحددتو 
بغرامة قيمتها ثالثة أضعاف احلد األقصى للغرامة اليت يتعرض ذلا الشخص الطبيعي الذي يرتكب 

يب ىذا النص أنو مل يبُت وحيدد طبيعة الغرامة أجزائية ىي أم مجركية؟ فعلى نفس الفعل، وما يع
ادلشرع إذا تدارك األمر وبيان أن ادلسألة تتعلق بالغرامة اجلمركية، حيث أنو بصدد النص على عقوبة 

 و. يف قانون من القوانُت ادلكملة لقانون العقوبات اخلاضع دلبدأ الشرعية اجلزائية الذي ينبغي احًتام
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كما نرى ضرورة تعديل بعض أحكام قانون اجلمارك خصوصا تلك ادلاسة باحلقوق واحلريات دبا 
 يضمن احًتامها وصوهنا.

ليسًتجع مبدأ حسن النية مكانتو ادلعهودة وادلألوفة يف القواعد  392على رأس ىذه ادلواد ادلادة 
سن النية، والتخلص من مساوئ العامة شلا ديكن القاضي من تبئة ادلخالفُت مىت توفر لديهم ح

استبعاد ادلبدأ واليت قد تصل إىل حد ادلساس دببدأ ادلساواة دلا تتضمنو من قيود على القاضي حيث ال 
يستطيع دبوجبها التفرقة بُت ادلهربُت احلقيقُت وغَتىم شلن ارتكب أفعاال سلالفة للقانون عرضيا وحبسن 

 نية.
 ينبغي تعديلها على النحو الذي ديكن ادلتهم من اإلتيان واليت 365كذلك األمر بالنسبة للمادة 

بدليل عكسي وإن يف أضيق احلاالت دبا يضمن لو شلارسة حقو يف الدفاع وإثبات براءتو، وسبكُت 
القاضي من اسًتجاع بعض من سلطتو التقديرية واقتناعو الشخصي خصوصا بعد ما أضفى ادلشرع 

 فال تتناقض أحكامها مع قواعد اإلجراءات اجلزائية العامة.  وصف اجلناية على بعض أفعال التهريب،
حيتاج إىل ادلراجعة والتعديل يف البعض من أحكامو حىت قانون اإلجراءات اجلزائية وبدوره فإن 

وما يليها، وادلتعلقة بأحكام  22مكرر  76ادلواد  السيماتنسجم مع أحكام القانونُت السابقُت 
تدارك النقائص اليت تعًتي ىذه ادلواد فتسمح للضابط الذي تتم  التسرب حيث جيب على ادلشرع

عملية التسرب ربت إشرافو بتحرير زلضر عن ىذه العملية وربديد قيمتو الثبوتية كوسيلة إثبات، 
وربديد مصَت األشياء و األدلة ادلتحصل عليها نتيجة عملية التسرب، وكذا ربديد ادلوقف واإلجراءات 

 اف جرائم عرضية أثناء القيام بعملية التسرب.اليت تتخذ عند اكتش
دون أن ننسى أن على ادلشرع أن يُبُت كذلك اإلجراءات اليت جيب ازباذىا يف حال انتهاء مدة 
التسرب وعدم كفايتها حىت بعد التمديد ادلسموح بو؛ دبا يضمن للمتسرب أن يوقف نشاطو يف 

 ظروف ربقق لو األمن والسالمة.

ادلتعلق  37 – 36من األمر  53ليم ادلراقب الذي أشارت إليو ادلادة ومن جهتو فإن التس
دبكافحة التهريب دون تعريفو وبيان أحكامو، شلا حيتم على تبٍت تعريف خاص هبذا اإلجراء أو على 
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األقل تبٍت التعريف الوارد يف ادلادة األوىل من اتفاقية فينا ادلتعلقة دبكافحة ادلخدرات وادلؤثرات العقلية 
اءات اجلزائية؛ ا أن اجلزائر قد صادقت عليها، وإفراد نصوص خاصة بو ضمن أحكام قانون اإلجر دب

 عتبار صون احلريات األساسية لألفراد.مع األخذ بعُت اال
يشوهبا من قصور ما من قانون اإلجراءات اجلزائية، عن التعديل مع  647ادلادة  وال غًٌت لنص

حول الطعن بالتزوير يف الوثائق ادلقدمة اليت ينبغي ازباذىا جراءات اإلطرق و وضح الال تمن حيث أهنا 
عن أمامها لو طُ يف حالة فعلو ب ث عما جييدوتكتفي باحلاليت قدم إليها الطلب، ادلختصة أمام اجلهة 

من قانون اإلجراءات اجلزائية على حنو يسمح  647 األمر بتعديل ادلادة على ادلشرع تداركف ،بالتزوير
مهلة تقدمي طلب الطعن بالتزوير واإلجراءات الواجب إتباعها قبل وبعد تقدمي الطعن، فضال  بتحديد

 .عن ربديد اجلهة ادلختصة بالفصل فيو
فضال عما سبق فإنو من الواجب العمل على إجياد حلول تقنية موحدة هبدف احلد من الظاىرة 

يتحقق ذلك يف ظل االتفاقيات  خاصة بُت الدول ادلغاربية ذات ادلرجعية الواحدة، وديكن أن
ادلبمة بُت ىذه الدول واليت هتدف إىل مكافحة جرائم التهريب، باالقتداء بدول  2والثنائية 1اجلماعية

رللس التعاون اخلليجي وإقرار نظام قانوين موحد للجمارك يكون أداة تنظيم لإلجراءات اجلمركية يف 
 إدارات اجلمارك يف دول ادلغرب العريب. 

                                                 
1

 33وليبيا بتاريخ من ذلك اتفاقية التعاون اإلداري ادلتبادل للوقاية من ادلخالفات اجلمركية والبحث عنها وردعها، ادلبمة بُت اجلزائر و ادلغرب وتونس  
 :3، الصادر يف اجلريدة الرمسية رقم 7::2/ 36 39ادلؤرخ يف  272 – 7:، صادقت عليها اجلزائر دبوجب ادلرسوم الرئاسي رقم 5::2/ 35/

 .7::2لسنة 
 أىم االتفاقيات ادلبمة بُت اجلزائر ودول ادلغرب العريب: 2
دقت عليها ادلتعلقة بادلساعدة اإلدارية ادلتبادلة قصد البحث عن ادلخالفات اجلمركية وردعها، صا 2:92/ 32/ :3تونس بتاريخ مع االتفاقية ادلبمة -

 .2:93/ 34/ 33، الصادرة بتاريخ :3، الصادر يف اجلريدة الرمسة رقم 2:93/ 33/ 33ادلؤرخ يف  2: – 93اجلزائر بادلرسوم 
، الصادر يف :2:9/  :3/ 23ادلؤرخ يف  283 – :9، صادقت عليها اجلزائر بادلرسوم :2:9/  35/ 34االتفاقية ادلبمة مع ليبيا بتاريخ -

 .:2:9/ :3/ 24الصادرة بتاريخ  :4ية رقم اجلريدة الرمس
 238- 3:، صادقت عليها اجلزائر بادلرسوم 2::2/ 33/ 25االتفاقية ادلبمة مع موريتانيا يف رلال مكافحة الغش والتهريب اجلمركيُت بتاريخ -

 .3::2/ 34/ 22، الصادرة بتاريخ :2، الصادر يف اجلريدة الرمسية رقم 3::2/ 34/ 38ادلؤرخ يف 
، الصادر يف اجلريدة 3::2/ 37/ 33ادلؤرخ  367 – 3:، صادقت عليها اجلزائر بادلرسوم 2::2/ 35/ 35االتفاقية ادلبمة مع ادلغرب بتاريخ -

 .3::2/ 38/ 32، الصادرة بتاريخ 58الرمسية رقم 
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تنفيذ األحكام ادلالية اليت تعوق إلشكاالت أو الصعوبات جيب إجياد حلول فعالة وعملية لكما 
 .، دبا يضمن اسًتجاع حقوق اخلزينة العموميةميدان العمل اجلمركييف 

جيات يويبقى من الضروري التأكيد على أمهية التعاون الدوىل وتنسيق اجلهود بدء من إجياد اسًتات
للكشف عن تيارات التهريب ومكافحتها لتصل إىل غاية التعاون  -وال نقول موحدة  –مشًتكة 

 القضائي حملاكمة مرتكيب ىذه اجلرائم وتنفيذ األحكام القضائية الصادرة يف حقهم.
وأخَتا نقول أن تبٍت أي اسًتاذبية دلكافحة جرائم التهريب ومهما سبيزت بو من التشديد أو 

تؤيت أكلها، ما مل تتبع بسياسة وقائية ترتكز على اجلانب اإلعالمي والتوعوي  الفاعلية تبقى ناقصة ال
 36للمجتمع ادلدين دبخاطر التهريب وضرورة زلاربتو، الشيء الذي وفق لو ادلشرع اجلزائري يف األمر 

ادلتعلق دبكافحة التهريب، لكن ينبغي دعم ىذه السياسة اليت انتهجها ادلشرع حبلول اقتصادية  37 –
من حيث تطوير ادلناطق احلدودية وتشجيع االستثمار فيها لضمان فرص العمل لسكاهنا خاصة 

 الشباب منهم، شلا حيقق ذلم العيش الكرمي ويدفعهم عن االنسياق وراء إغراءات بارونات التهريب. 
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 أواًل: المراجع العامة 
 :باللغة العربية - أ

 .2132، دار ىومو، اجلزائر،  سنة 31أحسن بوسقيعة، التحقيق القضائي، الطبعة  .1

، الديوان الوطين 2أحسن بوسقيعة، التشريع اجلمركي مدعم باإلجتهاد القضائي، الطبعة  .2
 .2113لألشغال الًتبوية، اجلزائر، سنة 

(، منشورات برييت، اجلزائر، يف ضوء ادلمارسة القضائية، )د.ط اجلماركأحسن بوسقيعة، قانون  .3
2116 – 2117. 

، 3أمحد شوقي الشلقاين، مبادئ اإلجراءات اجلزائية يف التشريع اجلزائري، الطبعة الثالثة، اجلزء .4
 .2111ديوان ادلطبوعات اجلامعية، بن عكنون اجلزائر، سنة 

، ديوان 2اإلجراءات اجلزائية يف التشريع اجلزائري، اجلزء أمحد شوقي الشلقاين، مبادئ  .5
 .3777ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، سنة 

، ديوان 1أمحد شوقي الشلقاين، مبادئ اإلجراءات اجلزائية يف التشريع اجلزائري، اجلزء  .6
 .3777ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، سنة 

ضائية، الطبعة الثانية، دار ىومة للطباعة أمحد غاي، الوجيز يف تنظيم ومهام الشرطة الق .7
 .2114والنشر والتوزيع، سنة 

، دار النهضة العربية، 5أمحد فتحي سرور، الوسيط يف قانون اإلجراءات اجلنائية، الطبعة  .8
 .3774القاىرة، سنة 

أمحد لعور، نبيل صقر، موسوعة الفكر القانوين، قانون اإلجراءات اجلزائية نًصا وتطبيًقا،  .9
 .2115دار ىومة، اذلدى للطباعة والنشر والتوزيع، سنة  ،آخر تعديل، دون طبعةحسب 

 سنة إسحاق إبراىيم منصور، نظريتا القانون واحلق، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، .11
3777. 
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آمال عبد الرمحن عثمان، شرح قانون اإلجراءات اجلنائية، مطابع اذليئة العامة للكتاب،  .11
 .3766مصر، سنة 

بكوش حيي، أدلة اإلثبات يف القانون ادلدين اجلزائري والفقو اإلسالمي، دراسة نظرية  .12
 .3763وتطبيقية مقارنة، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر، سنة 

بوضياف عادل، ادلعارضة واالستئناف يف ادلسائل اجلزائية، الطبعة األوىل، منشورات كليك،  .13
 .2131اجلزائر، سنة 

توفيق الشاوي، فقو اإلجراءات اجلنائية، اجلزء األول، دار الكتاب العريب، القاىرة، سنة   .14
3731. 

جزاء غازي العصيمي ادلعمري، إسهام البحث اجلنائي يف الكشف عن اجلرائم ادلقيدة ضد  .15
 .2112نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، سنة  ةأكادمييرلهول، الطبعة األوىل، 

، 3، اجلزء 3ادلنازعات اجلمركية يف االجتهاد القضائي اجلزائري، الطبعة  مجال سايس، .16
 .2132منشورات كليك، اجلزائر، سنة 

، 2، اجلزء 3اجلزائري، الطبعة  مجال سايس، ادلنازعات اجلمركية يف االجتهاد القضائي .17
 .2132سنة منشورات كليك، اجلزائر، 

 .3753دار النهضة العربية، القاىرة، سنة مجيل الشرقاوي، اإلثبات يف ادلواد ادلدنية،  .18

 دلؤسسةجياليل بغدادي، االجتهاد القضائي يف ادلواد اجلزائية، الطبعة األوىل، اجلزء األول، ا .19
 .3774، اجلزائر، سنة التصال والنشر واإلشهارل ةالوطني

الديوان الوطين ، 3جياليل بغدادي، التحقيق دراسة مقارنة نظرية وتطبيقية، الطبعة  .21
 .3777لألشغال الًتبوية، سنة  

حامت بكار، محاية حق ادلتهم يف زلاكمة عادلة، منشأة ادلعارف، اإلسكندرية، سنة  .21
3775. 
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احلبيب الدقاق وشلي زلمد، ادلصاحلة اجلمركية يف القانون ادلغريب، الطبعة األوىل، دار  .22
 .2131القلم، سنة 

شأة ادلعارف، اإلسكندرية، سنة أصول اإلجراءات اجلزائية، من ادلرصفاوي، صادق حسن .23
3752. 

حسن صادق ادلرصفاوي، التجرمي يف تشريعات الضرائب، منشأة ادلعارف، اإلسكندرية،   .24
 .3755سنة

رف، اإلسكندرية، احسن صادق ادلرصفاوي، ادلرصفاوي يف اإلجراءات اجلنائية، منشأة ادلع .25
 .3762سنة 

ات العربية، مطبعة زلرم بك، حسن صادق ادلرصفاوي، ضمانات احملاكمة يف التشريع .26
  .3751اإلسكندرية، سنة 

شرح قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري، دار الشهاب، باتنة، سنة ، سليمان بارش .27
3764. 

سليمان عبد ادلنعم، أصول اإلجراءات اجلنائية يف التشريع والفقو والقضاء، الطبعة الثانية،  .28
 .3777زيع، بريوت، سنة ادلوسوعة اجلامعية للدراسات والنشر والتو 

سليمان مرقس، موجز أصول اإلثبات يف ادلواد ادلدنية، دار النشر للجامعات ادلصرية،  .29
 .3735القاىرة، سنة 

مسايت الطيب، محاية حقوق ضحية اجلرمية خالل الدعوى اجلزائية يف التشريع اجلزائري،  .31
 .2116ائر، سنة الطبعة األوىل، مؤسسة البديع للنشر واخلدمات اإلعالمية، اجلز 

الوجيز يف شرح قانون اإلجراءات اجلزائية مع التعديالت ادلدخلة عليو،  ،طاىري حسني .31
 .2132الطبعة الرابعة، دار اخللدونية، اجلزائر، سنة 

ادلراقبة،  -اإلشراف –التوجيو  –طاىري حسني، عالقة النيابة العامة بالضبط القضائي  .32
 ، )د. س. ن(.اذلدىدراسة مقارنة فرنسا اجلزائر، دار 
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 سنة عبد احلميد الشواريب، جرائم ادلخدرات، مؤسسة الثقافة اجلامعية، اإلسكندرية، .33
3765. 

، دار اذلدى، عني (ط .ب)عبد الرمحن خليفي، زلاضرات يف قانون اإلجراءات اجلزائية،  .34
 ،)د. س. ن(.ميلة، اجلزائر

العقوبة اجلنحية، الطبعة األوىل، عبد العزيز سعد، إجراءات شلارسة الدعوى اجلزائية ذات  .35
 .2114سنة ، اجلزائر، ودار ىوم

عبد العزيز سعد، طرق وإجراءات الطعن يف األحكام والقرارات القضائية، الطبعة الثالثة،  .36
 .2114دار ىومو، اجلزائر، سنة 

، أكادميية نايف  واالجتاىاتعبد الفتاح مصطفى وآخرون، اجلرمية ادلنظمة التعريف األمناط  .37
 .3777العربية للعلوم األمنية، الرياض، 

عبد اهلل أوىايبية، شرح قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري )التحقيق والتحري(، دار ىومو،  .38
 .2112اجلزائر، سنة 

عبد اهلل بن عبد العزيز الدرعان، القواعد اإلجرائية يف ادلرافعات الشرعية، الطبعة األويل،  .39
 .ىـ3231مكتبة التوبة، الرياض، 

، ديوان زاء، اجلاجلزء الثاينعبد اهلل سليمان، شرح قانون العقوبات اجلزائري، القسم العام،   .41
 .3776ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، سنة 

 .د)، يف التفتيش، الطبعة األوىل، 3 زءاجلعبد ادلهيمن بكر، إجراءات األدلة اجلنائية،  .41
 .3775 -3774، سنة (ن .ب .د)، (ن.د

جعفر، شرح قانون أصول احملاكمات اجلزائية، الطبعة األوىل، ادلؤسسة اجلامعية علي زلمد  .42
 .2112للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان، 
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غسان رباح، قانون العقوبات االقتصادي، دراسة مقارنة حول جرائم رجال األعمال  .43
لتجار، الطبعة الثانية، طبعة وادلؤسسات التجارية ادلخالفات ادلصرفية والضريبية واجلمركية ومجيع جرائم ا

 .2112مزيدة ومنقحة، منشورات احلليب احلقوقية، سنة 

ومزيدة،  فضيل العيش، شرح قانون اإلجراءات اجلزائية بني النظري والتطبيق، طبعة منقحة .44
 ، ) د. س. ن(.مطبعة البدر

ىرة، مأمون سالمة، اإلجراءات اجلنائية يف التشريع ادلصري، دار الفكر العريب، القا .45
3757. 

، دار ىومو، 3زلمد حزيط، مذكرات يف قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري، الطبعة  .46
 .2117اجلزائر، 

زلمد زىدور، ادلوجز يف الطرق ادلدنية لإلثبات يف التشريع اجلزائري وفق آخر التعديالت،  .47
 .، ديوان ادلطبوعات اجلامعية3773طبعة 

، دعوى احلق 3نون أصول احملاكمات اجلزائية، اجلزءزلمد سامل احلليب، الوسيط يف شرح قا .48
العام ودعوى احلق الشخصي، ومرحلة التحري واالستدالل، مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، 

 .3774سنة 

زلمد صبحي صلم، شرح قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري، الطبعة الثانية، ديوان  .49
 .3766ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، سنة 

 .، اإلسكندرية، )د.س.ن(3زلمد عوض، الوجيز يف قانون اإلجراءات اجلنائية، اجلزء  .51

زلمد فتحي عيد، السنوات احلرجة يف تاريخ ادلخدرات نذر اخلطر وعالمات التفاؤل،  .51
 .3771 الطبعة االوىل، مركز أحباث مكافحة ادلخدرات بوزارات الداخلية، الرياض،

، دار اذلدى، اجلزائر، سنة 1، اجلزء 3أثناء التحقيق، الطبعة زلمد زلدة، ضمانات ادلتهم  .52
3773 – 3772. 
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، الطبعة األوىل، درار 2ضمانات ادلشتبو فيو أثناء التحريات األولية، اجلزء زلمد زلدة،  .53
 .3772 – 3773اذلدى، اجلزائر، سنة 

ة بدون زلاكمة، زلمود مسري عبد الفتاح، النيابة العامة وسلطتها يف إهناء الدعوى اجلنائي .54
 .3773الدار اجلامعية، سنة 

زلمود زلمود مصطفى، اجلرائم االقتصادية يف القانون ادلقارن، األحكام العامة واإلجراءات  .55
 .3757، جامعة القاىرة، مصر، سنة 3، اجلزء 2اجلنائية، الطبعة 

 سنة زلمود صليب حسين، الدستور والقانون اجلنائي، دار النهضة العربية، القاىرة، .56
3772.  

مصطفى الدغيدي، التحريات واإلثبات اجلنائي، مطابع جامعة ادلينيا، مصر، سنة  .57
2112. 

مصطفى سعيد أمحد، دليل عمليات النقل اجلوي للتصدير، الوكالة العادلية للصحافة  .58
 .والطباعة والنشر، )د. ب.ن(، ) د.س.ن(

، دار ادلطبوعات اجلامعية، 3772مصطفى رلدي ىرجة، اإلثبات يف ادلواد اجلنائية، طبعة  .59
 ، )د. س. ن(.مصر

، دار الثقافة، عمان، سنة 3منصور عمر ادلعايطة، األدلة اجلنائية والتحقيق اجلنائي، الطبعة  .61
2117. 

موسى بودىان، قضاء احملكمة العليا يف ادلادة اجلمركية، الطبعة األوىل، ادللكية للطباعة واإلعالم  .61
 .3773 النشر والتوزيع، اجلزائر، سنة

الضبطية القضائية يف القانون اجلزائري، الطبعة الثانية، دار  نصر الدين ىنوين، دارين يقدح، .62
 .2133ىومو، اجلزائر، سنة 

نظري فرج مينا، ادلوجز يف اإلجراءات اجلزائية اجلزائري، الطبعة الثانية، ديوان ادلطبوعات  .63
 ، )د. س.ن(.اجلامعية، اجلزائر
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انوين للمتهم يف مرحلة التحقيق االبتدائي، دراسة مقارنة يف الفكر ىاليل أمحد، ادلركز الق .64
 .3767رة، سنة ى، دار النهضة العربية، القا3اجلنائي اإلسالمي، الطبعة 

وجدي عبد الواحد علي، التعويض عن اإلخالل بالتزام ضمان سالمة الراكب وادلسافر،  .65
 .2111شركة ناس للطباعة، اإلسكندرية، سنة 

 :الفرنسيةباللغة  - ب
1. CCD/OMD,95-02, Glossaire Des Termes Douaniers 

Internationaux. 

2. Levasseur et autres,  procédure pénale 16 
éme

  édition, Dalloz, 

Paris, 1996. 

3. M.F Duverger, Manuel des juges d’instruction, 3 
éme

 édition, 

tome 2, 1862. 

4. Marcel Schmidlin, Jean Ducrocq, L'Organisation et la 

réglementation du commerce extérieur à l'heure du Marché commun, 

Moniteur Officiel du Commerce et de l'Industrie, 1963. 

5. Rodier René, Droit des transports, Sirey, paris, 1977. 

 ثانياً: المراجع الخاصة
 :باللغة العربية - أ

ادلتابعة واجلزاء، الطبعة  -اجلمركية، تصنيف اجلرائم ومعاينتها أحسن بوسقيعة، ادلنازعات  .1
 .2113الثانية، دار ىومو، اجلزائر، سنة 

أمحد خليفي، هتريب البضائع والتدابري اجلمركية الوقائية، الطبعة األوىل، ديوان ادلطبوعات  .2
 (.ناجلامعية، وىران، )ب.س.

يف الوطن العريب، جرائم التهريب يف الوطن  ،  حبث حول التعريف جبرائم التهريببيديزىري الز  .3
العريب، أحباث الندوة العلمية السادسة، ادلركز العريب للدراسات األمنية والتدريب بالرياض، سنة 

3766. 

http://www.google.dz/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Marcel+Schmidlin%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
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صخر عبد اهلل اجلنيدي، جرمية التهريب اجلمركي يف ضوء الفقو والقضاء، موقع ادلنشاوي  .4
 . 2115-2111للدراسات 

التهريب اجلمركي وقرينة التهريب، منشأة ادلعارف، اإلسكندرية، كمال محدي، جرمية  .5
 .س.ن(. ب)

رلدي زلب حافظ، جرمية التهريب اجلمركي يف ضوء الفقو وأحكام النقض والدستورية العليا  .6
 .3772، اإلسكندرية، )د. ط(، دار الفكر اجلامعي، 3772حىت عام 

الندوة اجلهوية السابعة حتت عنوان   زلمد بادن، جرائم التهريب من خالل العمل القضائي، .7
 .2115اجلرائم ادلالية من خالل قرارات اجمللس األعلى، دار الطالبة، وجدة ادلملكة ادلغربية، سنة 

زلمد عوض، قانون العقوبات اخلاص جرائم ادلخدرات والتهريب اجلمركي والنقدي، الطبعة  .8
 .3744ندرية، سنة األوىل، ادلكتب ادلصري احلديث للطباعة والنشر، اإلسك

 .س.ن(.بمعن احلياري، جرائم التهريب اجلمركي، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، ) .9

موسى بودىان، النظام القانوين دلكافحة التهريب يف اجلزائر، نصوص تشريعية وأحكام  .11
 .2115تنظيمية، الطبعة األوىل، دار احلديث للكتاب، اجلزائر، سنة 

وقمراوي عز الدين، اجلرمية ادلنظمة؛ التهريب وادلخدرات وتبييض األموال يف نبيل صقر  .11
 .2116 التشريع اجلزائري، دار اذلدى، اجلزائر، سنة

 :باللغة الفرنسية -ب
1. CLOUD J.BERR et Hinere TRENEAU, le droit douanier, 

communautaire et national, Edition Economica, 1997. 

2.  DNRED, l’exploitions des renseignements douaniers, éditions 

DNFRP, Paris, 1995. 

3. Guide à l’usage des agents verbalisateurs. MDN. 1996. 

4. Guide de l’agent verbalisateur, Direction générale des douanes, 

Centre national de l’information et de la documentation. 

5. Guide pratique à l’usage des agents des garde cotes, Conduites à 

tenir et procédures, MDN,1996. 
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6. Guide pratique a l’usage des agents des gardes cotes, contrôle 

des navires, M D N, 1995. 

7. Michéle laure Rassat, traité de procédure pénale, 1ére edition, P. 

U. F, paris, 2001. 

8.  Vincent CARPENETER, Guide pratique du contentieux 

douanier, Edition L .T. E. S, Paris.  

 ثالثاً: رسائل الدكتوراه والمذكرات والدروس الجامعية
 :رسائل الدكتوراه - أ

بالل ادلويين، دور القضاء اجلنائي يف تطبيق نصوص مدونة اجلمارك، أطروحة دكتوراه يف  .1
، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة عبد ادلالك السعدي بطنجة، القانون اخلاص

 .2132 -2133ادلملكة ادلغربية، سنة 

، دراسة مقارنة  –ق محايتو جنائيا بوشي يوسف، اجلسم البشري وأثر التطور الطيب على نطا .2
السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، رسالة دكتوراه يف القانون اخلاص، كلية احلقوق والعلوم 

 .2131 -2132سنة 

سالة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، كلية بوطالب برامهي، مقاربة اقتصادية للتهريب باجلزائر، ر  .3
 .2132 – 2133العلوم االقتصادية جامعة تلمسان، سنة 

جارة العادلية، رسالة حلف اهلل ادلليجي، جرائم التهريب اجلمركي يف ضوء أحكام منظمة الت .4
 دكتوراه يف القانون اجلنائي، كلية احلقوق جامعة ادلنوفية، )ب. س. ط(.

، رسالة دكتوراه يف العلوم رزايد مراد، دور اجلمارك يف ظل اقتصاد السوق حالة اجلزائ .5
 – 2113االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري جامعة يوسف بن خدة، اجلزائر، سنة 

2114. 

سعادنو العيد، اإلثبات يف ادلواد اجلمركية، رسالة دكتوراه يف القانون، كليـة احلقوق، جامعة  .6
 .2114باتنة، السنة 
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عبد اجمليد زعالين، خصوصيات قانون العقوبات اجلمركي، رسالة دكتوراه يف القانون، جامعة  .7
 .3776 -3775اجلزائر، سنة 

كتوراه يف القانون اجلنائي، كلية احلقوق، جامعة باتنة، مباركي دليلة، غسيل األموال، رسالة د  .8
 .2116 – 2115السنة اجلامعية 

زلمد عودة ذياب اجلبور، االختصاص القضائي دلأمور الضبط القضائي، رسالة دكتوراه يف  .9
 .3763القانون، جامعة القاىرة، سنة 

جامعة القاىرة، سنة زلمد عوض األحوال، انقضاء سلطة العقاب بالتقادم، رسالة دكتوراه،  .11
3742. 

زلمد صليب السيد متويل، جرمية التهريب اجلمركي يف التشريع ادلصري، رسالة دكتوراه،  .11
 جامعة اإلسكندرية، )ب. س .ط(.

زلمود صاحل العديل، حق الدفاع أمام القضاء اجلنائي، دراسة مقارنة يف القانون الوضعي  .12
 .3773جامعة القاىرة، سنة  والفقو اإلسالمي، رسالة دكتوراه يف القانون،

مفتاح العيد، اجلرائم اجلمركية يف القانون اجلزائري، رسالة دكتوراه يف القانون اخلاص، كلية  .13
 .2132 -2133احلقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان، السنة اجلامعية 

توراه يف نقادي عبد احلفيظ، أحكام اإلذن بالتفتيش يف القانون اجلنائي اجلزائري، رسالة دك .14
 .2114 -2113القانون العام، كلية احلقوق جامعة جياليل اليابس، غري منشورة، سنة 

وفاء شيعاوي، األحكام اإلجرائية اخلاصة بالدعوى اجلبائية، رسالة دكتوراه يف قانون  .15
 .2131 – 2117األعمال، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، سنة 
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  المذكرات - ب

 :العربيةباللغة  -
سهام، الطعن بالنقض أمام احملكمة العليا، مذكرة ماجستري يف القانون اخلاص، كلية  بشري .2

 ) د.س.ن(.احلقوق بن عكنون، اجلزائر

بالغة عقيلة، حجية أدلة اإلثبات اجلنائية احلديثة، مذكرة ماجستري يف القانون اجلنائي والعلوم  .3
 .2132 -2133، سنة 3زائراجلنائية، كلية احلقوق بن عكنون، جامعة اجل

بلبل مسرية، ادلتابعة اجلزائية يف ادلواد اجلمركية، مذكرة ماجستري يف العلوم القانونية، كلية احلقوق  .4
 .2131 – 2132والعلوم السياسية، جامعة باتنة، السنة اجلامعية 

ستري يف بلوذلي مراد، احلدود القانونية لسلطة القاضي اجلزائي يف تقدير األدلة، مذكرة ماج .5
 .2133 -2131العلوم اجلنائية، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة، سنة 

بن سليمان شريفة، آثار إجراءات التلبس باجلرمية على احلرية الشخصية، مذكرة ماجستري،   .6
 .2131 – 2117كلية احلقوق جامعة اجلزائر، سنة 

ى العمومية يف القانون اجلزائري، مذكرة بوحجة نصرية، سلطة النيابة العامة يف حتريك الدعو  .7
 2113ماجستري يف القانون اجلنائي والعلوم اجلنائية، كلية احلقوق بن عكنون، جامعة اجلزائر، سنة 

– 2112. 

بودايل بلقاسم، ظاىرة التهريب اجلمركي وإسًتاجتيات مكافحتو، مذكرة ماجستري يف تسيري  .8
، التسيري والعلوم التجارية، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان، سنة ادلالية العامة، كلية العلوم االقتصادية

2131- 2133. 

بودودة ليندة، دور إدارة اجلمارك يف متابعة اجلرائم اجلمركية، مذكرة خترج ادلدرسة العليا  .9
 .2112-2113للقضاء، سنة 



 املراجعقائمة                                                                

 

162 
 

مذكرة ماجستري بوطالب برامهي، واقع التهريب يف اجلزائر واإلسًتاجتية اجلمركية دلكافحتو،  .11
تلمسان، السنة  أيب بكر بلقايد، يف اقتصاد التنمية، غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية، جامعة

 .2113-2112 ،اجلامعية

بولكباش محيدة، ادلعاجلة اجلمركية للحاويات، مذكرة هناية الًتبص، ادلدرسة الوطنية  .11
 .2132 -2131للجمارك، وىران، سنة 

عية إجراءات التحقيق اجلنائي، مذكرة ماجستري يف القانون، كلية ثابت دنيا زاد، مشرو  .12
 .جامعة اجلزائر، غري منشورة، ) د.س. ن( ،احلقوق

جنفي عبد القادر، التعاون بني اجلمارك واألسالك األخرى يف قمع اجلرمية اجلمركية، مذكرة  .13
 .2132 – 2131هناية الًتبص، ادلدرسة الوطنية للجمارك، وىران، سنة 

ش صليحة، النظام القانوين لقابض اجلمارك، مذكرة ماجستري يف احلقوق، كلية حبي .14
 .2132 – 2133، السنة اجلامعية -3-احلقوق، جامعة اجلزائر

حبيش صليحة، صالحيات إدارة اجلمارك يف النطاق اجلمركي، تقرير هناية الًتبص ادلدرسة  .15
 .2114 – 2113الوطنية لإلدارة، ) غري منشور(، السنة الدراسية 

حسيبة رمحاين، البحث عن اجلرائم اجلمركية وإثباهتا يف ظل القانون اجلزائري، مذكرة  .16
 (.د.س.ن)ماجستري يف القانون، كلية احلقوق بوخالفة، جامعة مولود معمري بتيزي وزو، 

زرقة أمحد، حتصيل الديون اجلمركية، مذكرة هناية الًتبص، ادلدرسة الوطنية لإلدارة، اجلزائر،  .17
 .2114 – 2113 سنة

سودي زلمد، دور وتنظيم مصاحل الفرق اجلمركية والتسهيالت اجلمركية، مذكرة هناية  .18
 .2131 – 2132الًتبص التطبيقي، ادلدرسة الوطنية للجمارك، وىران، سنة 

 26ادلؤرح يف  14 – 13صاحل بوكروح، واقع التهريب وطرق مكافحتو على ضوء األمر  .19
التهريب، مذكرة ماجستري يف احلقوق، كلية احلقوق بن عكنون، وادلتعلق مبكافحة  2113أوت 

 .2132 – 2133اجلزائر، سنة 
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 2115طيب مراد، التحريات اجلمركية، تقرير هناية الًتبص، ادلدرسة الوطنية لإلدارة، سنة  .21
– 2116. 

 عبد اجمليد حرمي، القواعد اإلجرائية يف ادلنازعات اجلمركية، حبث لنيل دبلوم ادلاسًت يف .21
القانون اخلاص، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة زلمد اخلامس السويسي، 

 .2132الرباط، سنة 

عبد الوىاب سيواين، التهريب اجلمركي واسًتاتيجيات التصدي لو، رسالة ماجستري يف  .22
عة اجلزائر، السنة اجلامعية  العلوم االقتصادية، غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جام

2114-2115. 

عبديل حبيبة، جرمية التهريب يف التشريع اجلزائري، مذكرة ماجستري يف قانون األعمال،   .23
 . ن(.س .د)كلية احلقوق، جامعة باتنة، 

فريدة شربي، حتديد نظام تسليم اجملرمني، مذكرة ماجستري يف القانون الدويل حلقوق  .24
 .2116 -2115معة زلمد بوقرة بومرداس، اجلزائر، سنة اإلنسان، كلية احلقوق جا

قبيلي زلمد، التحريات اجلمركية يف رلال التهريب، تقرير هناية الًتبص، ادلدرسة الوطنية  .25
 .2112 – 2111لإلدارة، سنة 

ليطوش دليلة، احلماية القانونية للفرد ادلوقوف للنظر، مذكرة ماجستري يف قانون العقوبات  .26
 – 2116ية، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة اإلخوة منتوري، قسنطينة، سنة والعلوم اجلنائ

2117. 

زلمد خالد باسعيد، التهريب: طبيعتو وأبعاده الثقافية واالجتماعية، مذكرة ماجستري يف  .27
 .2116 – 2115الثقافة الشعبية، غري منشورة، كلية األدب، جامعة تلمسان، السنة اجلامعية  

صطفى  غاًل، تفتيش ادلساكن يف قانون اإلجراءات اجلزائية الفلسطيين، دراسة زلمد علي م .28
مقارنة، مذكرة ماجستري يف القانون العام ، كلية الدراسات العليا جامعة النجاح، فلسطني، سنة 

2116. 
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معن ىاشم زلمد اجلغبري، جرمية التهريب اجلمركي، دراسة مقارنة ما بني قانون اجلمارك   .29
ادلصري واألردين، مذكرة ماجستري، قسم الدراسات القانونية، معهد البحوث والدراسات العربية، 

 .2112القاىرة، سنة 

غيـر  مفتاح العيد، الغش كأساس للمسؤولية عن اجلرمية اجلمركية، مذكرة ماجستري، .31
 .2112-2111منشورة، كلية احلقوق جامعة تلمسان، سنة 

ادر باإلدانة، دراسة حتليلية يف التشريع صلطعن بالنقض يف احلكم اجلنائي المقري آمال، ا .31
 – 2131اجلزائري، مذكرة ماجستري يف القانون العام، كلية احلقوق، جامعة منتوري، اجلزائر، 

2133. 

مات اجلمركية يف مكافحة التهريب، مذكرة هناية الًتبص، مناصرية نبيلة، دور اإلستعال .32
 .2132 – 2131ادلدرسة الوطنية للجمارك، وىران، دفعة 

الواحد رشيد، مسؤولية الناقل البحري للبضائع، دراسة مقارنة، مذكرة ماجستري يف قانون  .33
 .2131ادلسؤولية ادلهنية، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، سنة  

ودرار أمني، مدى شرعية أساليب البحث والتحري والتحقيق اخلاصة وحجيتها يف اإلثبات  .34
اجلزائي، مذكرة ماجستري يف العلوم اجلنائية، كلية احلقوق، جامعة جياليل اليابس، سيدي بلعباس، 

 .2117 – 2116سنة 

قوق، كلية يوسف تيليوانت، ادلصلحة الوطنية حلراسة الشواطئ، مذكرة ماجستري يف احل  .35
 .2117 - 2116احلقوق جامعة اجلزائر، سنة 

 باللغة الفرنسية: -

1. BOULOC BERNARD, l’acte d’instruction, Thèse, paris, 1962. 
2. G. PUCH, le droit de communication de l’administration  des 

douanes, Paris, Thèse, 1983. 
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 :والمحاضرات الدروس - ج

استغالل ادلعلومات يف التحقيقات القضائية، ادلدرسة العليا  دمحري بشري، زلاضرة حول .1
 .13/13/2112للدرك، اجلزائر، بتاريخ

عادل أمحد ادلشموشي، مجع وحتليل ادلعلومات اجلنائية الاّلزمة لضبط قضية زراعة نباتات  .2
ادلخدرات، بكلية منتجة للمخدرات، حلقة علمية بعنوان: حتليل ادلعلومات اجلنائية يف رلال مكافحة 

 .2133جوان  13ماي إىل غاية  26التدريب قسم الربامج التدريبية، عمان األردن،  بتاريخ 

عبد اهلل أوىايبية، زلاضرات يف قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري، كلية احلقوق بن عكنون،  .3
 .2112 – 2111جامعة اجلزائر، السنة اجلامعية 

ة، زلاضرات ألقيت على طلبة ادلدرسة العليا للجمارك بوىران، نوال مزيلي، اجلباية اجلمركي  .4
 .2116)غري منشورة(، سنة 

 :رابعاً: المقاالت والتقارير 
 المقاالت - أ

 باللغة العريبة -
التأثري االقتصادي واالجتماعي لتكنولوجيا اإلعالم واإلتصال داخل ادلؤسسات برامهي عمر، ا .1

اقتصاديات مشال إفريقيا، العدد السابع، سلرب العودلة واقتصاديات االقتصادية، مقال منشور مبجلة 
 .2117مشال إفريقيا، جامعة الشلف، السداسي الثاين لسنة 

 االجتهاد القضائي يف ادلنازعات اجلمركية، مصنف يصدر عن ادلديرية العامة للجمارك اجلزائرية. .2

 .3772 سنة الثاين، العدد القضائية، لةاجمل اجلبائية، للدعوى القانونية الطبيعة بوسقيعة، أحسن .3

 .3772أحسن بوسقيعة، ادلتابعة يف ادلادة اجلمركية، مقال مبجلة اجلمارك، عدد خاص،  .4

أحسن بوسقيعة، موقف القاضي من احملاضر اجلمركية، رللة الفكر القانوين، العدد الرابع،  .5
 .3765نوفمرب 
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، حبث منشور و اإلسالمي والقانون الوضعيأسامة السيد جاد، تقادم الدعوى اجلنائية يف الفق .6
 على األنًتنت.

، موقع دنيا  2117/ 14/ 21إيهاب العصار، التسليم ادلراقب، مقال منشور بتاريخ  .7
 .الوطن

بروقي العريب، أمهية اإلستعالمات يف مكافحة اجلرمية ادلنظمة، دورة القيادة واألركان، ادلدرسة  .8
 .2113 -2112العليا للدرك، سنة 

حسينة شرون، محاية حقوق اإلنسان يف قانون اإلجراءات اجلزائية، رللة ادلنتدى القانوين،  .9
تصدر عن قسم الكفاءة ادلهنية للمحاماة، جامعة زلمد خيضر، بسكرة، العدد اخلامس، مارس 

2116. 

سامح السيد جاد، تقادم الدعوى اجلنائية يف الفقو اإلسالمي والقانون الوضعي، مقال   .11
 . 2133/  31/ 32 االطالعمنشور على األنًتنت، تاريخ 

 ، سنة1رقم  11سعيد يوسف، مآخذ على قانون اجلمارك اجلزائري، اجمللة اجلزائرية، اجلزء  .11
3772. 

ائي، مقال منشور يف رللة ادلنتدى القانوين، شهرية بوحلية، حق الدفاع أمام القضاء اجلن .12
 .2116العدد اخلامس، سنة 

صاحل اذلادي، ادلواصفات القانونية للغرامات وادلصادرات ، رللة اجلمارك، عدد خاص، اجلزائر،  .13
 .3772مارس 

عبد اجلليل مفتاح، ضمانات حقوق اإلنسان يف تعديالت قانون اإلجراءات اجلزائية، رللة  .14
عن كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة زلمد خيضر، بسكرة، العدد الرابع،  ادلفكر، تصدر

2113. 
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عبد احلميد احلاج صاحل، التهريب اجلمركي بني النظرية والتطبيق، دراسة يف قانون اجلمارك  .15
ادلوحد لدول رللس التعاون لدول اخلليج العربية، رللة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، 

 .2115، سنة 21عدد الثاين، اجمللد ال

عبد اهلل بلحاج، التنصت اذلاتفي بني احلياة الشخصية ومشروعية اإلثبات اجلنائي، اجلزء  .16
 .، حبث منشور على موقع ستار تاميز3

عبد اجمليد زعالين، الطبيعة القانونية للجزاءات اجلمركية، اجمللة اجلزائرية للعلوم القانونيـة  .17
 .3776، سنة 2، رقم 14ياسية، اجلزء واالقتصادية والس

عبد ادلغيث تابيت، إدارة اجلمارك والضرائب غري ادلباشرة بني الوظيفتني االقتصادية واجلبائية،  .18
 .السلسلة ادلغربية للعلوم والتقنيات الضريبة، العدد الثامن

عن  عبد الوىاب بن لطرش، جرمية التهريب اجلمركي، مقال يف رللة الفكر القانوين تصدر .19
 . 3765يف نوفمرب ، 12إحتاد احلقوقيني اجلزائريني، عدد 

فوزي عمارة، اعًتاض ادلراسالت وتسجيل األصوات والتقاط الصور والتسرب كإجراءات  .21
 .2131، بتاريخ جوان 11حتقيق قضائي يف ادلواد اجلزائية، رللة العلوم اإلنسانية، العدد 

استخدام الوسائل العلمية احلديثة، رللة قدري الشهاوي، صالحيات رجل الشرطة إزاء  .21
 .3752، سنة 33األمن العام، العدد 

قروف موسى، سلطة القاضي ادلدين يف تعديل الدليل الكتايب، رللة ادلفكر، تصدر عن   .22
 .2132كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة زلمد خيضر، بسكرة، العدد الثامن، نوفمرب سنة 

يف ادلواد اجلمركية، مقال منشور يف رللة الفقو والقانون  قوادي صامت جوىر، التفتيش .23
 .2131يناير  13اإللكًتونية، العدد الثالث، بتاريخ 

كمال معمري، التفتيش يف مواد اجلنايات، رللة دراسات قانونية، مركز البصرية للبحوث  .24
 .2133، ماي سنة 33واخلدمات التعليمية، اجلزائر، العدد  واالستشارات
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/ 17حراس الشواطئ، نشر يف اجلزائر نيوز يوم  مصلحةم. زلامد، العميد عزوز على رأس  .25
 .2133/ 15/ 24 االطالع، زلرك البحث اإلخباري جزايرس، تاريخ 2131/ 15

 27زلمد الناصر، قوات اجليش تعزز تواجدىا جبنوب البالد، جريدة اخلرب اليومي، بتاريخ  .26
 .2117أفريل 

 www. justice .govالطاكي، إثبات ادلخالفة اجلمركية، زلمد زلبويب وروشام  .27

.ma1 

مصطفى عطية، الدفع بقوة الشيء احملكوم فيو وشروط الدفع بانقضاء الدعوى اجلنائية  .28
 .16/32/2131لسابقة الفصل، مقال منشور على األنًتنت، بتاريخ 

 باللغة الفرنسية -
1.  Francis Lefevre, dossier pratique, douane réglementation 

communautaire et nationale, 1
er

 novembre 1993. 

2. R. Garraud. Traité théori et Pratique d’instruction Criminelle et 

de procédure pénale, Tome. 1. Paris, Sirey, 1907. 
 

 التقارير  -ب
خريرب عباس، إجراءات مجركة البضائع، تقرير هناية الًتبص، ادلدرسة الوطنية لإلدارة،   .1

 .2114 -2113اجلزائر، سنة 

مسيلي أمحد، إجراءات مجركة البضائع مبيناء وىران، تقرير هناية الًتبص، ادلدرسة الوطنية   .2
 .2114 -2113لإلدارة، سنة 

ات وادلؤثرات العقلية، مداخلة قدمت يف الندوة صاحل عبد النوري، التسليم ادلراقب للمخدر   .3
العلمية حول: التعاون الدويل يف رلال مكافحة ادلخدرات، جامعة نايف للعلوم األمنية بالتعاون مع 

 .2113/ 14/  22إىل  21وزارة الداخلية واجلماعات احمللية، اجلزائر، من 



 املراجعقائمة                                                                

 

167 
 

هتا )وفقا للقانون رقم: لوجاين نور الدين، أساليب البحث والتحري اخلاصة وإجراءا .4
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 .2115  32/32واحًتام حقوق اإلنسان، مدرسة الشرطة بسيدي بلعباس، يوم 

مراد زلمد سعيد، تنظيم وسري ادلديرية اجلهوية للجمارك، تقرير هناية الًتبص، ادلدرسة  .5
 2114 – 2113ية لإلدارة، الوطن
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 .2132-2131للجمارك ، وىران، سنة 

ادلمارسات اجليدة يف رلال أساليب التحري اخلاصة، ورقة معلومات أساسية من مؤدتر   .7
 31 – 33جلرمية ادلنظمة عرب الوطنية، فينا، بتاريخ األطراف يف اتفاقية األمم ادلتحدة دلكافحة ا

 .2131نوفمرب 
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 باللغة العربية:-
ملا كان جلرائم التهريب األثر البالغ على عديد اجملاالت االقتصادية واألمنية واالجتماعية فإن   

مواجهتها تقتضي قواعد وإجراءات خاصة تتناسب وطبيعة ىذه اجلرائم، حيث توضح بدقة طرق 
 ووسائل معاينتها وإثباهتا.

كما نلمس يف ىذا النوع من اجلرائم خصوصية يف املتابعة القضائية ويف تنفيذ االحكام املالية   
الناشئة عنها يف الكثري من املواضع، تفرضها طبيعة الدعاوى اليت حتتكم إليها إذ ينشأ عنها دعويني 

ركي من جهة جزائية وجبائية من جهة، واملركز الذي حتظى بو إدارة اجلمارك يف ظل التشريع اجلم
 أخرى.

 بضائع، التهريب، املكافحة، اجلزاءات املالية، املصادرة.: الكلمات المفتاحية
 :باللغة الفرنسية-

Les conséquences des infractions liées à la contrebande sur l’économie 

nationale ainsi que sur la sécurité, nécessitent le recours à des règles de 

procédure spécifiques adaptées à la nature de ces infractions. 

Les poursuites  judiciaires à l’encontre  de ces infractions ainsi que 

l’exécution des décisions se distinguent également par la spécificité de la nature 

de l’action engagée  qui donne lieu a une action publique et une action fiscale et 

se distingue par ailleurs par le  statut dont   bénéficie l’administration des 

douanes dans le cadre de la législation Algérienne.  

Les Mots-clés: Marchandises, contrebande, Lutte, sanctions financières, 

confiscation. 

 باللغة اإلنجليزية-

  Smuggling numerous crimes impact on economic domains, Security and 

social, it is necessary to make face, rules and special procedures and nature in 

measure where these crimes, to clarify the means of examination scrupulously to 

prove. 

  We find in this type of offense specific to the judicial follow-up and apply 

the financial provisions deriving there from in many passages, imposed by the 

nature of the procedure which rely on, because the two criminal and tax on the 

one hand, the Center that by the customs department in the customs legislation 

of the other part. 

Keywords: the goods, smuggling, Conflict, financial sanctions, confiscation. 
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