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 الرحیم الرحمن اهللا بسم

  الجمارك محاكم

 كالیاتاالش -  االختصاص – التشكیل

"مقارنه دراسة"

 :توطئه

 بإعداد الخاص" مساواة "والقضاء المحاماة الستقالل الفلسطیني المركز طلب على الموافقة  آثرت

 في ألهمیتها نظرا )واإلشكالیات واالختصاص التشكیل( الجمارك محاكم موضوعب تعنى والتي الدراسة هذه

 المخاطبین والمواطنین الحقوق طالب او عامة نیابة او ینمحام او قضاة سواء القانون لرجال العملي الواقع

 تشكیل لحداثة نظراو  ، الجمارك محاكم امام یمثلون الذین اولئك وبخاصة والمكوس الجمارك قانون بأحكام

 1962 لسنة 1 رقم االردني والمكوس الجمارك قانون تطبیق عن الناشئة والنتائج فلسطین في الجمارك محاكم

.  فلسطین في المفعول ساریة تزال ال والتي 1967 عام قبل علیه لجاریةا والتعدیالت

 الجمارك محكمة بإنشاء یقضي 20/3/2004 بتاریخ 2004 لسنة 45 رقم الرئاسي المرسوم صدر

 الجمارك محكمة نشاءإ على ونص 25/11/2010 بتاریخ 2010 لسنة 215 رقم المرسوم وتاله ، البدائیة

 االمر لغىأ الذي 24/11/2010 بتاریخ 2010 نةلس 9 رقم بقانون القرار صدور سبقه قد وكان، االستئنافیة

 الجمارك قانون من 177-167 من المواد لغىأ والذي 21/12/1969 تاریخ منذ الساري 353 رقم العسكري

 وأحال وتشكیلها ختصاصاتهاوا الجمارك محكمة بإنشاء المتعلقة المواد تلك 1962 لسنة 1 رقم والمكوس

  .ةاالسرائیلی لسلطاتل والضریبیة المدنیة االدارة موظفي من المشكلة االعتراضات لجنة لىإ االختصاص
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 وتعدیالته 1962 لسنة 1 رقم والمكوس الجمارك قانون هو الجمارك محاكم بموجبه أنشئت الذي القانون إن

 صراحة الجمارك محاكم إلى االختصاص تحیل أخرى قوانین هناك أن كما ، 1967 عام اریةس كانت التي

   .االختصاصات عن حدیثنا عند تفصیلبال علیها بالوقوف سنقوم ضمنا وأ

 هذه تناولت حیث من تسلسلیة منهجیةوب المقارن والتحلیلي الوصفي المنهج الدراسة هذه في تبعتا

) اعضاؤها (اتشكیله حیث من البدائیة الجمارك محكمة وهي الجمارك لقضایا االولى الدرجة محكمة الدراسة

 الجمارك كمةمح ثم واإلشكالیات الجمركیة القضایا تحكم التي والقوانین والمدنیة الجزائیة واختصاصاتها

 مع ذلك مقارنة الى موقع كل في مشیرا الجمارك محاكم في العامة النیابة تمثیل على التعلیق مع االستئنافیة

 جدیدا ضفتأ قد أكون أن العمل بهذا آمال ، والمصري واللبناني السوري والتشریع الحدیث االردني التشریع

  .القانونیة للمكتبة

  ادكیدك حازم القاضي   

 االستئناف محكمة قاضي 
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 البدائیة الجمارك محكمة

 إال 20/3/2004 تاریخ 2004 لسنة 45 رقم الرئاسي بالمرسوم البدائیة الجمارك محكمة نشاءإ أعید

 الغاء دون ساریا 353 مرق االسرائیلي العسكري االمر بقاء بسبب النور ترى ولم الفعلي العمل تباشر لم انها

 وبعد 1962 لسنة 1 رقم والمكوس الجمارك قانون من 177-167 من بالمواد العمل الغى الذي االمر ذلك

 بتاریخ  2010 لسنة 9 رقم بقانون القرار بموجب البدائیة الجمارك محكمة عمل اعاق الذي االمر ذلك الغاء

 بتعیین قرارا االعلى القضاء مجلس اصدر ان بعد عملها البدائیة الجمارك محكمة باشرت 24/11/2010

 المحكمة لهیئة المكملین الموظفین بانتداب قرارا الوزراء مجلس اصدر ان وبعد القانون بأحكام عمال لها رئیسا

  .القانوني التشكیل وفق

 1964 لسنة 10 رقم له المعدل والقانون 1962 لسنة 1 رقم والمكوس لجماركا قانون من 167 للمادة وسندا

   :من تتشكل البدائیة الجمارك محكمة فان

.رئیسا یكون النظامیین القضاة هافی یعین التي بالطریقة االعلى القضاء مجلس قبل من یعین قاض -1

یحملون الذین الجمارك موظفي كبار من المالیة وزیر من بتنسیب الوزراء مجلس یعینهما عضوین -2

 رأى اذا تبدیلهما حق الوزراء ولمجلس السادسة عن منهما أي درجة تقل ال) امكن اذا (الحقوق شهادة

.بذلك تقضي الضرورة ان

عن درجته تقل ال الجمارك موظفي من المالیة وزیر من بتنسیب الوزراء مجلس یعینه بدیل عضو -3

 .السابقة الفقرة في المذكورین ینالعضو  احد ابغی حال في المحكمة نصاب إلكمال السادسة
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 الجمارك قانون في المحكمة تشكیل على ولأ تعدیل صدر فقد الهاشمیة الردنیةا المملكة في ماأ

 الجمارك موظفي من واحد وعضو قاضیین من مكونا المحكمة تشكیل أصبح بحیث 1983 عام والمكوس

 مع منسجما جاء المحكمة تشكیل بخصوص االردن في عيالتشری التطور نأ ونرى ، الحقوق شهادة یحمل

 ناحیة من للقضاة االحكام صدور في االغلبیة جعل حیث من القانونیة والنصوص السلیم القانوني المنطق

 في مكمل عضو لتعیینه ساسيأ كشرط الحقوق شهادة یحملون نمم) القضائي رغی(االخر العضو وجعل

 وأصبحت 1998 لسنة 20 رقم بالقانون خرىأ مرة التعدیل فجاء كافیا كنی لم التعدیل هذا نأ إال المحكمة

 الحال هذا على التشكیل زال وما ، المالیة وزارة من عضو ألي وجود دون فقط فرد قاضٍ  من مشكلة المحكمة

 في المحكمة لهیئة لةالكام االستقاللیة یحقق مما صرف قضائي المحكمة تشكیل اصبح وبالتالي تاریخه حتى

 لجوء تشترط التي والدستوریة الدولیة المعاییر مع وینسجم  خارجیة مؤثرات أي عن بعیداً  حكامهاأ صدارإ

 القضائیة السلطة قانون ألحكام وفقا المعین الطبیعي قاضیهم إلى األفراد

 زیرو  یسمیه بدایة قاضي عن مرتبته تقل ال متفرغ قاضٍ  من المحكمة تتشكل السوریة العربیة الجمهوریة وفي

   .العدل

 رقم القانون حكامأ وفق تشكل لجنة خالل من یتم الذي التحكیم نظام فهناك العربیة مصر جمهوریة في ماأ

 المشكلة التحكیم لجنة إلى النزاع یحال بحیث 1963 لسنة 66 رقم الجمارك لقانون المعدل 2000 لسنة 160

 بتعیینه ویصدر القضائیة الهیئة تختاره عادلهای ما وأ محكمة رئیس بدرجة القضائیة یئاتاله عضاءأ أحد من

 صاحب المكلف یختاره ومحكم رئیسها یختاره الجمارك مصلحة من محكم وعضویة العدل وزیر من قرار

ذا ، التحكیم لىإ النزاع إحالة على االطراف بین االتفاق تم إذا ذلك ویكون ، یمثله من أو الشأن  تفقیُ  لم وإ

 االختصاص قواعد وفق الجمركیة القضایا بعض في مختصاً  النظامي العادي القضاء یكون التحكیم على

 ذات بالقوانین المحدد االداري االختصاص لقواعد وفق خرالآل بالبعض مختصاً  االداري والقضاء ، النظامي

   .الصلة

 یخبتار  4461 بالمرسوم الصادر 2000 لسنة اللبناني الجمارك فقانون اللبنانیة الجمهوریة في ماأ

 العدل وزیر یعینه رئیساً  متقاعد قاضٍ  من مكونه میةیتحك لجنة تشكیل على نص وتعدیالته 15/12/2000

 ویكون الشأن صاحب طرف من واألخر الجمركیة اللجنة حدهماأ یعین شرعیین وخبیرین) بدیل(ردیف وقاضٍ 
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 فقط القانون نص خارج هو مما ومنشأها وقیمتها البضاعة بنوع المتعلقة الخالفات في البت ختصاصهاا

 المنازعات باقي في اللبناني المشرع نأ كما ، االولى الدرجة محكمة أمام للطعن خاضعة اللجنة اتوقرار 

 الجمارك قانون من 315 بالمادة وردت محدده اختصاصات وفق العادي للقضاء االختصاص جعل الجمركیة

   .ولىأ درجة كمحكمة اللبناني

 وفقا حالیاً  القائم النحو هذا على فلسطین في البدائیة الجمارك محكمة تشكیل أن المقام هذا في ونرى 

 صارخ وبشكل سواء حدٍ  على القضائیة والسلطة القاضي باستقالل مساس فیه االشارة سالفة للنصوص

 على المحاكم تتوالها مستقلة القضائیة السلطة ان اشترط الذي المعدل االساسي القانون أحكام ویخالف

 استقالل على نص الذي 2005 لسنة القضائیة السلطة لقانون مخالف وكذلك ، ودرجاتها انواعها فاختال

 تتشكل الحاكمة الهیئة ان والمالحظ ، القضاء یتولى فیمن خاصة وشروط معاییر ووضع القضائیة السلطة

 بالحقوق شهادات یحمال ممن لیسا وهما) المالیة وزارة (التنفیذیة للسلطة تابعین منتدبین وموظفین قاضٍ  من

 الهیئة في یشاركان وهما القضائیة السلطة قانون من  18 و 16 المواد احكام علیهما تنطبق وال الواقع في

 وبالتالي باألغلبیة حكمهما یصدرا ان ولهما االحكام على ویوقعان المالیة وزارة من منتدبین عضوین بوصفهما

 لهذه ان على نص الذي الجمارك قانون من 168/3 المادة صن صریح وفق المخالف هو القاضي رأي یكون

 الجمارك قانون على التعدیل في المشرع فعل وحسناً  ، باألكثریة او باإلجماع احكامها تصدر ان المحكمة

 للعضو المحكمة رئاسة تجعل كانت التي الجمارك قانون من 167 المادة من 4 الفقرة الغى بان 1964 للعام

  ) .المحكمة رئیس (القاضي غیاب حال في درجة االعلى

 بتشكیل المتعلقة النصوص هذه لتعدیل التأجیل أو التأخیر تحتمل ال ضرورة حالة هناك أن نرى وعلیه

   .   القضائیة السلطة وقانون االساسي القانون مع وتتناغم لتتالءم المحكمة

  :االنعقاد مكان

 والسیادي المالي هالطابع ونظراً  خاص بقانون أنشئت متخصصة هي الجمارك محاكم نأ إلى بالنظر

 نأ على نص حیث الوطن لكافة واحدة محكمة أي مركزیة البدائیة الجمارك محاكم تكون نأ المشرع عمد

 خرآ مكان أي في تنعقد أن لها ویجوز الوزیر قبل من لها ینیع الذي المكان وفي عمان في المحكمة تنعقد
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 وللظروف نهأ إال القدس العاصمة في البدائیة الجمارك محكمة تنعقد نأ صلاال وبالتالي . المملكة في اهتر 

 مكان أي في انعقادها صالحیة مع مؤقتا اهللا رام في عقادهاان جاء فلسطین في علینا المفروضة السیاسیة

   .المحكمة تراه خرآ

 استالل بمبدأ مساس هفی المالیة وزیر یعینه الذي المكان في المحكمة بانعقاد المتعلق النص أن ونرى

 المحكمة نعقادا بمكان شخص أي یتدخل نأ یجوز ال إذ ذاتها الجمارك محكمة باستقاللیة و القضاء

 یعود ان یجوز فال انعقادها مكان تغیر نأ ذاتها للمحكمة الحق ومنح مركزیة المحكمة نأ راعى فالمشرع

لغاء النص بهذا النظر اعادة یستدعي الذي األمر ، انعقادها مكان بتغییر ةیالمال لوزیر الحق ویعطي  هذه وإ

 القضائیة السلطة واستقالل جهة من السلطات بین الفصل ومبدأ ینسجم بما المالیة لوزیر المعطاة الصالحیة

  .اخرى جهة من

 :االختصاص

 والمكوس الجمارك قانون من 168 المادة نص احكام وفق البدائیة الجمارك محكمة ختصاصا یتناول

 ختصاصاال 168 المادة من االولى الفقرة نص في جاء فقد ، مدني واآلخر جزائي احداهما اصیناختص

 هذا حكامأ ضد ترتكب التي والمخالفات جرائمال كافة في النظر( على نصت نبأ الجمارك لمحكمة الجزائي

 والتعلیمات األنظمةو  والتصدیر االستیراد قوانین احكام وضد بالمكوس المتعلقة االخرى والقوانین القانون

  ) .وتبدیل تعدیل من جمیعاً  علیها یطرأ ما وكل القوانین تلك بمقتضى الصادرة

  :هي قسامأ اربعة إلى ینقسم البدائیة الجمارك لمحكمة الجزائي االختصاص نأ یتبین النص هذا خالل من

   .1962 لسنة 1 مرق والمكوس الجمارك قانون احكام ضد ترتكب التي والمخالفات الجرائم : االول

   .االخرى المكوس قوانین احكام ضد ترتكب التي والمخالفات الجرائم:   الثاني

  .والتصدیر االستیراد قوانین احكام ضد ترتكب التي والمخالفات الجرائم : الثالث
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 بالمكوس المتعلقة القوانین بمقتضى الصادرة والتعلیمات االنظمة ضد ترتكب التي والمخالفات الجرائم:  الرابع

  .وتعدیالتها والجمارك

 : ومحدد واضح بشكل االختصاص لبیان بالتفصیل االربعة االقسام یلي فیما سنتناول

 . والمكوس الجمارك قانون احكام ضد ترتكب التي والمخالفات الجرائم : االول القسم

ن جمركي او عن طریق غیر استیراد او محاولة استیراد البضائع الممنوعة او الخاضعة للرسوم بدون بیا-1

 .معین

 البیان الكاذب في جنس البضاعة ، ویعتبر بمثابة بیان كاذب في الجنس قید بضاعة ممنوعة في-2

 .تقوم مقامه تحت تسمیة ال تدل على حقیقة جنسها ونوعها وصفتها الكشف او في االوراق التي

الذي ینطوي على زیادة تتجاوز) عیة أخرى او كل وحدة نو (  البیان الكاذب في الوزن والعدد والقیاس -3

 .المصرح به) او ایة وحدة نوعیة آخرى ( و القیاس  أو العدد أاثنین بالمایة بالوزن

. البیان الكاذب في القیمة الذي ینطوي على زیادة تفوق عشرة بالمایة من القیمة المصرح بها-4

الحصول على االستفادة من تعریفة أدنى منو المنشأ الذي یرمي الى  البیان الكاذب في المصدر أ-5

 .او التخلص من أیة قیود مفروضة التعریفة الواجبة التطبیق

اذبة بقصد الحصول على االستفادةو منطویة على دالالت ك تنظیم أو تقدیم مستندات كاذبة أو مزورة أ-6

 .سم المطبق فعالو الر تعریفة او رسم أدنى من التعریفة أو من  الرسوم أما من االعفاء منإ

ورساالت مع قیمة مصرح بها) عادیة ومضمونة ( رزم مقفلة   االستیراد بواسطة برید الرسائل لرساالت و-7

( وعینات ) عادیة ومضمونة ( ومطبوعات ) عادیة ومضمونة ( رزم صغیرة  بها و وعلب مع قیمة مصرح

و خاضعة تنطوي على بضائع ممنوعة أ ، وثابت أنها خالیة من الالصقات النظامیة) عادیة ومضمونة 

  .وزیر المالیةللرسم وفقا للشروط المنصوص علیها في التعلیمات الصادرة عن 

و في البضائع الموضوعة في طرود مرسلة أ كل نقص ال مبرر له في الطرود المرسلة بالترانزیت-8

 .بالترانزیت

ذا كانت البضائعجزء منها ببضائع أ كلها أو ستبدال البضائع المصرح بأنها معدة للترانزیت ا-9 خرى وإ

 .فتطبق أیضا العقوبة المنصوص علیها لتلك المخالفة المبدلة محظور اخراجها

.و معاد تصدیرها أو الوصول الى المقصد لبضاعة مرسلة بالترانزیت عدم إثبات المرور الى الخارج أ-10
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.و  العامةستودعات الخاصة أ الموضوعة في الم النقص غیر المبرر في كمیات البضائع-11

ولمنقولة من المستودع الى مستودع أو إعادة تصدیرها من المستودع أ عدم اثبات وصول البضائع ا-12

 .الى مركز جمركي آخر المنقولة من مركز جمركي

فة بحق ْاصحاب البضائعتحقق هذه المخال. كتشاف بضائع في المنطقة الحرة محظور دخولها الیها ا-13

هم هم وشركائئو شركائهم ، وباإلجمال بحق جمیع المخالفین االصلیین وكفال أو مأموریهمعیها أومود

  .و بحق بعضهم  المكلفة باستثمار المنطقة الحرة أو بحق الهیئةوالوسطاء وقائدي وسائل النقل أ

لمخالفةذه اتحقق ه. خال بضائع موضوعة في المنطقة الحرة الى المنطقة الجمركیة دون تصریح إد-14

 .و بحقهم جمیعا أو شركائهم أو مأموریهم مودعیها أوبحق ْاصحاب البضائع أ

. من قانون الجمارك133 عدم اتمام المعامالت واإلجراءات المنصوص علیها في المادة -15

ما طلب من مصلحة الجمارك ، إ عدم اعادة تقدیم المنتجات المدخلة مؤقتا معفاة من الرسوم لدى كل-16

ما بعدفي حا  .تحویلها خالل المهلة النظامیة لإلدخال المؤقت لتها وإ

صناف الناتجة عنها بعد معالجتهاو اال المدخلة مؤقتا معفاة من الرسوم أ عدم اعادة تصدیر االصناف-17

 .المحددة المستودع ضمن المهلة  و عدم وضعها فيأ

.و ترخیصبیان أة الى أخرى أو اعادة تصدیرها بدون  نقل البضائع من ناقل-18

و سحب تحمیل البواخر أو الشاحنات أو سیارات الشحن أو غیرها من وسائل النقل أو تفریغها أ-19

 .و بغیاب ممثلیه الجمرك أالبضائع بدون ترخیص من

شحن أو في أوراقو في قوائم الأ) مانفستو ( ریقة كانت في الكشف  ذكر عدة طرود مقفلة بأیة ط-20

 .على انه وحدة ت التفصیلیةو البیاناالطریق أ

و سواه من المستندات التي تقوم مقامه تحقق هذه المخالفة بحقأ) المانفستو ( الزیادة في الكشف  -21

و المنتدب عنهما حسب االصول وبصورة عامة بحق جمیع االشخاص ذوي  أو الناقل أالمكلف بقیادة الناقلة

  .العالقة

و استعمالها في غیر الوجوه خارج االماكن المسموح فیها ذلك أدناه استعمال االصناف المذكورة أ-22

و تخصیصها لغیر الغایة المعدة لها أو  أو التخفیض في الرسوم من أجلها أالخاصة التي منحت االعفاء

جمرك مسبقا وقبل أن یكون و التخلي عنها بدون اشعار ال أو بیعهاالها كل ذلك بصورة غیر نظامیة ، أاستبد

 محل المستورد االصلي وفي قد حل تماماً  ن یكون المشتري الجدید أمن تحصیل الرسوم أو قبل أالجمرك قد

  :جمیع موجباته ،  وهذه االصناف هي
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و الخاضعة لرسوم مخفضة بالنظر الى الغایة تعریفة الجمارك معفاة من الرسوم أ المنتجات المقبولة وفقا ل-أ

  .لها الخاصة المعدة

 ما لم تكن 101- 78و المنتجات المسلمة معفاة من الرسوم بمقتضى المواد  أو العدد أ اللوازم أو المواد- ب

  .بموجب التعریفة بیوم التخلیص علیها معفاة من الرسوم

   السیارات المدخلة مؤقتا معفاة من الرسوم-ج

 ، أو رسوم المخفضة أو من االدخال المؤقتو من اللفات بحق المستفیدین من االعفاء أتحقق هذه المخا

جمیع االشخاص ذوي العالقة ویمكن و الملتزمین المشترین وبصورة عامة بحق  أو المتعهدینیحق الوسطاء أ

من المخالفین الذین یستفیدون منه للمدة التي یراها  ن تؤدي هذه المخالفات أیضا الى نزع الوضع الممتازأ

  .وزیر المالیة

تها ، بصورة غیر نظامیة ضمن النطاق الجمركيو حیاز اعة خاضعة للرقابة الخاصة أل بضی تحو -23

و النقص غیر المبررین في الحساب المفتوح  ترخیص النقل ، أو الزیادة أوالتجول غیر المستوفى لشروط

  .للبضاعة المذكورة

ت الكاذبة عندو البیانا بضائع محظور اخراجها بدون بیان أو تصریح أو محاولة تصدیر تصدیر أ-24

 .و الصفة أو الجنسع أالتصدیر في النو 

و محاولة التصدیر دون بیان خاضعة لرسوم الصادر ، والتصدیر أ التصدیر اذا كانت البضاعة-25

  ).2،3،4،6(  والمخالفات المذكورة في االرقام

و من تأدیة الرسوم بواسطة المعامالت الجمركیة على شيء ما أو محاولة التهرب من اجراء التهرب أ-26

 .و وسائل الغش غیر المنصوص علیها في هذا القانون أو بواسطة جمیع أعمال أ ناقصوبیان كاذب أ

و تصدیر وسیلة من وسائل النقل الممنوع أو المقید تورید أو المصدرة بأیة البضائع المستوردة أ-27

 .رسمیةن یقید النقل فیها بإعالنات تنشر في الجریدة ال للوزیر أن یحدد هذه الوسائل أو أالبضائع فیها

و الممنوحة بقرار التمدید وتأدیةل المحددة الممنوحة وقت التصدیر أ عدم تقدیم االثباتات خالل المه-28

 .المقصد عن البضائع التي تحددها السلطة من وقت ألخر الرسوم في بلد

یه رفض السماح لموظفي الجمارك أو الشرطة أو الضابطة الجمركیة بتفتیش وسائل النقل ان كان لد-29

 .سبب معقول لالشتباه بان فیها بضائع مهربه

 رفض السماح لموظفي الجمارك أو الشرطة أو الضابطة الجمركیة بتفتیش االشخاص او الطرود-30

 .المحمولة من قبل االشخاص اذا كان لدیه سبب معقول لالشتباه به
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و الضابطة الجمركیة اثناء قیامهم استعمال القوة أو التهدید أو اعاقة عمل موظفي الجمارك أو الشرطة أ-31

 .بالتفتیش لمخزن أو بیت أو أي محل آخر وكان التفتیش مصرح به 

   .االخرى المكوس قوانین أحكام ضد ترتكب التي والمخالفات الجرائم :القسم الثاني 

 اختصاص محل فیها الواردة والمخالفات الجرائم تكون التي االخرى القوانین تحدید من المقام هذا في لنا بد ال

ن ، البدائیة الجمارك محكمة قبل من  المكوس قوانین من القوانین تلك تكون أن هو التحدید ذلك في المعیار وإ

   :الجمارك محكمة أمام التطبیق محل االساسیة القوانین ومن

 ذلك القانون الذي جاء وتعدیالته1963 لسنة 16قانون الرسوم على المنتجات المحلیة رقم  -1

ص واضح بشأن اصدار االنظمة من قبل مجلس الوزراء لتعیین فئات ونسب رسوم المنتجات بن

المحلیة على البضائع والمواد المشمولة بأحكامه وأیة انظمة اخرى یراها الزمة لتنفیذ أي حكم من 

احكام القانون ، كما نص على أن العقوبات تحدد بأنظمة أیضًا وبالتالي صدرت تلك االنظمة 

 عند 1985 لنا وقفة تفصیلیة حول نظام بشأن المكوس على المنتجات المحلیة لسنة وسیكون

.الحدیث عن القسم الرابع الخاص باألنظمة والتعلیمات 

ن الدلیل على أن المخالفات والجرائم المنصوص وتعدیالته1952 لسنة 32قانون التبغ رقم  -2  وإ

 أن الرسوم المنصوص علیها فیه هي رسوم علیها في قانون التبغ من اختصاص محاكم الجمارك هو

االخرى ، كما أن هذا القانون صدر  من القانون ومعظم النصوص) 3(مكوس بصریح نص المادة 

منه على أن تستأنف االحكام التي تصدر عن ) 37( وقد جاء النص في المادة 1952في عام 

 الجزائیة ، إال أن قانون الجمارك محاكم الصلح والبدایة طبقا لألصول المتبعة في استئناف الدعاوى

والمكوس الذي أنشأ محاكم خاصة للجمارك جاء الحقا على قانون التبغ وبالتالي عدل االختصاص 

وأصبح بصدور قانون الجمارك كافة الجرائم والمخالفات المنصوص علیها في قانون التبغ من 

.اختصاص محكمة الجمارك البدائیة 

  :من اختصاص محكمة الجمارك النظر في الجرائم والمخالفات التالیة ووفقا لقانون التبغ یكون 

.زراعة التبغ دون ترخیص  -  أ

.زراعة التبغ مخالفا لشروط الترخیص باحتكار المنتج لشركات صناعة التبغ والسجائر  - ب
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.حیازة المزارع تبغ في غیر المكان المخصص والمصرح به في رخصة الزراعة  - ت

. تبغ غیر مرخص بیع المزارع تبغ الى تاجر - ث

.حیازة تبغ مهرب - ج

تقدیم بیان كاذب في تصریح أو سند بیع أو بیان بمصدر التبغ أو في أي تظهیر أو  - ح

.مذكرة تسلیم صادرة بشأن استیراد التبغ غیر المصنوع أو نقله أو بیعه

.صنع أو بیع أیة رقعه یستدل منها بأنها بندرول أو استعمال أي بندرول مستعمل - خ

.ع لم یعبأ في علب أو یطوق ببندرول من النوع المعینبیع تبغ مصنو   -  د

.صنع تبغ دون حیازة رخصة معمل  -  ذ

حیازة آلة فرم التبغ أو أجهزة تستعمل أو یمكن أن تستعمل في صنع التبغ دون الحصول على   -  ر

.رخصة معمل

.تجارة التبغ دون حیازة رخصة تاجر تبغ  -  ز

.مدًا أو بإهمال مقصودالتخلف عن ابراز أي مستند یقضي القانون بإبرازه ع  - س

التخلف عن حفظ السجالت أو تقدیم الكشوف والتقاریر المقررة من التاجر المرخص أو   - ش

.صاحب المصنع المرخص

التخلف عن تسلیم تصریح النقل للتبغ المنتهیة مدته أو صالحیته لمأمور المكوس من   -  ص

.قبل صاحب المعمل أو التاجر أو المزارع المرخص

 ، وهذا ایضًا قانون مكوس كون الرسوم سواء للرخص أو1953 لسنة 15قم قانون المسكرات ر  -3

لبیع الكحول والمشروبات الروحیة هي رسوم مكوس حسب الجدول الملحق بالقانون  والجهة مصدرة 

الرخصة وبالتالي وردت العدید من المخالفات والجرائم في هذا القانون التي تخضع لصالحیات 

:البدائیة وهي واختصاص محكمة الجمارك 

.امتالك جهاز تقطیر لصناعة المسكرات دون رخصة   -  أ

.صنع مسكرات دون رخصة   - ب

حیازة جهاز تقطیر أو حفظة أو استعماله أو اقتناءه أو اقتناء أیة أوعیة أو أجهزة   - ت

.تستعمل أو یمكن استعمالها في صنع المشروبات المخمرة 

 .اخراج كحول من المصنع دون إذن من سلطة المكوس  - ث
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عدم التصریح من الصانع عن أي محل أو أوعیة أو عدد یستعملها تتعلق بعمله أو   - ج

.إجراء تغییر علیها دون موافقة سلطة المكوس أو العبث في االختام الجمركیة 

استعمال عیار أو مقیاس أو مكیال ناقص أو غیر صحیح أو سمح باستعماله أو وجد   - ح

.ظف الجمارك معرفة كمیة المسكرات الحقیقیة في محله أیة حیله أو وسیلة ال ُتمكن مو 

.عدم امساك دفاتر موجودات أو دفاتر تسلیم أو سجالت وفق النماذج المعینة   - خ

.مزج الكحول دون رخصة  -  د

تصفیة الكحول الممزوجة أو محاولة تصفیتها أو استخالص السبیرتو أو المادة الكحولیة منها أو   -  ذ

.محاولة استخالصه بأیة طریقة 

.ذ یزید عن الكمیة المصرح بها صنع نبی  -  ر

إعاقة أو عرقلة عمل موظف المكوس في الدخول الى أي محل مرخص أو أي قسم منه في جمیع   -  ز

.االوقات

.بیع أو حفظ مسكرات لالستهالك داخل المحل أو خارجه دون رخصه - س

.االتجار بالكحول دون رخصة - ش

.بیع المسكرات في الساعات التي منع البیع فیها -  ص

.سماح ببیع المسكرات الستهالكها في غیر المحالت المرخص بها بیع أو ال -  ض

.السماح باستهالك المسكرات خالل الساعات الممنوع فیها البیع - ط

.بیع أو السماح ببیع المسكرات إلى شخص ثمل - ظ

.السماح بالمقامرة في المحل المرخص ببیع المسكرات فیه  - ع

 . 1960لسنة  36قانون رسوم المكوس على المنتجات النفطیة رقم  -4

ال یتضمن هذا القانون أي نص قانوني یدل على مخالفات او جرائم معاقب علیها وبالتالي القواعد 

العامة الواردة في قانون الجمارك والمكوس من حیث الجرائم والمخالفات تنطبق على المنتجات 

  .النفطیة بالقدر الذي ال یتعارض مع االحكام الخاصة الواردة في هذا القانون

.1965 لسنة 33 وتعدیالته بالقانون رقم 1927قانون البندرول لسنة  -5
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من قانون البندرول المعدل لیحدد الجرائم والمخالفات التي هي من ) 6/2(جاء النص صریحا في المادة 

اختصاص محكمة الجمارك والسبب في ذلك أن قانون البندرول المعدل جاء الحقا لقانون الجمارك 

نت محكمة الجمارك قد أنشئت بعكس قانون المسكرات وقانون التبغ ، وقد جاء ذلك والمكوس وكا

  :االختصاص محدد في التالي

.إعادة استعمال بندرول مستعمل  -  أ

.حیازة بندرول مستعمل  - ب

.حیازة أو بیع أو عرض للبیع بضائع ومواد مهربه موضوعه في أوعیة غیر مطوقة بالبندرول  - ت

   . لمخالفات التي ترتكب ضد احكام قوانین االستیراد والتصدیرالجرائم وا: القسم الثالث 

ال یوجد لدینا في فلسطین قانون خاص باالستیراد والتصدیر انما تبقى االحكام العامة الواردة في  

 .قانون الجمارك والمكوس هي المطبقة بخصوص االستیراد والتصدیر فیما یتعلق بالجرائم والمخالفات

لجرائم والمخالفات التي ترتكب ضد االنظمة والتعلیمات الصادرة بمقتضى القوانین المتعلقة ا: القسم الرابع 

   .بالجمارك والمكوس وتعدیالتها

 26/4/1985 وهو نظام صادر في 1985نظام بشأن المكوس على المنتجات المحلیة لسنة  -1

وقت وما زال ساري ومطبق بشكل أمر عسكري عن المسئول في االدارة المدنیة االسرائیلیة في ذلك ال

وقد جاء هذا النظام لیحدد في المادة ) قانون ضریبة القیمة المضافة(لدینا في فلسطین تحت مسمى 

 منه المخالفات والجرائم التي ترتكب مخالفة ألحكامه وهي من اختصاص محكمة الجمارك 122

احكامه هو قانون مكوس وتكون البدائیة باعتبار أن القانون االصلي الصادر النظام باالستناد إلى 

:الجرائم والمخالفات التي یحكمها هذا النظام والتي هي من اختصاص محكمة الجمارك تطال 

أو مستندات أو معلومات من بتقدیمه ملزم هو ما تقدیم عن وامتنع رفض شخص كل  -  أ

.بذلك كلف أن بعد عینات أو سجالت

.بذلك كلف أن بعد یقللتحق الحضور عن امتنع أو رفض شخص كل   - ب

 كشفاً  قدم أو معقول إیضاح دون دقیقة غیر أو صحیحة غیر معلومات قدم شخص كل  - ت

.ذكر كما معلومات یتضمن آخر مستنداً  أو
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.تسجیله لغرض علیه مفروض هو بما القیام عن تخلف شخص كل  - ث

.ذلك علیه حظر أن بعد أو بذلك مجازاً  یكون أن دون ضریبة فاتورة أصدر شخص كل - ج

بموجب بتقدیمه ملزم أنه رغم المحدد الموعد في كشف تقدیم عن تخلف شخص كل - ح

 طلب على بناء تقدیمه علیه المترتب الكشف فیه بما بمقتضاه الصادرة األنظمة أو القانون

.المسئول

 علیه وجب التي القیود من غیرها أو الحسابیة الدفاتر تنظیم عن تخلف شخص كل - خ

 نحرافاً ا تنحرف بصورة نظمها أنه 117 أو 106 المادة بمقتضى نهائیاً  تقرر أو تنظیمها

.الحسابیة الدفاتر تنظیم نظام وفي النظام هذا في المقررة األحكام عن جوهریاً 

أن بعد استعملها أو المسئول من علیها یحصل لم فارقة عالمات حاز شخص كل -  د

.استعمالها علیه حظر

 معفاة بضاعة مشروع وجه بغیر خرآ شخص إلى سلم مشتغالً  كان حین شخص كل -  ذ

.فقط قبله من تستعمل أن بشرط

 أو إرسالیة بشهادة مصحوبة تكون أن دون بضاعة منه علم عن نقل شخص كل -  ر

.بفاتورة

 الصادرة واألنظمة القانون بموجب علیه فرض ما تنفیذ عن شخصاً  أعاق شخص كل -  ز

.ذلك عن منعه أو بمقتضاه

.بتقدیمه أو بتنظیمه كلف آخر مستند أي أو دفتراً  غّیر أو أتلف أو أخفى شخص كل - س

 الشروط تنفیذه قبل أو ذلك علیه حظر أن بعد الصفقات عقد في استمر شخص كل - ش

.أشغاله ممارسة لمواصلة الالزمة

 أصدر التي الصفقة بعقد یتعهد أو یعقد أن دون ضریبة فاتورة أصدر شخص كل  -  ص

.بشأنها الفاتورة

 فاتورة لدیه تكون أن دون تمدخال ضریبة نزیلبت منه علم عن قام شخص كل  -  ض

.بشأنهاضریبة

وقانون والمكوس الجمارك لقانون احكامه مخالفة احال الذي المسكرات بشأن البندرول نظام -2

   .المسكرات

 البدائیة الجمارك لمحكمة المدني االختصاص*
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  :یلي ما 168 المادة من الثانیة الفقرة بنص ورد فقد 

 مهما یقع خالف أي وفي التجاریة واالتفاقیات الجمركیة التعرفة تطبیق عن الناجمة فاتالخال في النظر(

 الصادرة والتعدیالت وتعدیالتها والتصدیر االستیراد وأنظمة والمكوس الجمارك قانون تطبیق في نوعه كان

 ) .بمقتضاها

  :هما ینمحور  في محصورا المدني الجمركیة المحكمة اختصاص یكون النص هذا خالل من

 هذا ولتوضیح . الدولیة واالتفاقیات الجمركیة التعرفة تطبیق عن الناجمة الخالفات : االول المحور

 اعفاءات لمنح بعضها مع الفردیة أو الجماعیة االتفاقیات من العدید تبرم الدول أن نقول االختصاص

 ال الدولة لتلك الجمركیة لتعرفةا تكون وبالتالي المنتجات أو السلع بعض أو جمیع على وجمركیة ضریبیة

 محددة االتفاقیات تكون العادة وفي الرسوم أو الجمارك من معینة سلعة یعفي اتفاق وجود مقابل تسري

 االعفاء من االستفادة لغایات اتباعها السلعة تلك استیراد في یرغب الذي الشخص على یتوجب بشروط

 ومن ، الجمركیة التعرفه بنود علیها ویطبق االعفاء من عةالسل تلك تخرج ذلك وبعكس االتفاقیة في الوارد

 العربیة الدول بین التجاري التبادل وتنمیة تیسیر اتفاقیة فلسطین بها تلتزم التي االتفاقیات على االمثلة

 من لالتفاقیة ما سلعة شمول حول الجمارك ودائرة ما شخص بین خالف وقع فإذا ، جماعیة اتفاقیة وهي

 محكمة حینها فتكون االتفاقیة تلك بموجب معفاة سلعة عن للرسوم الجمارك دائرة قبض أو عدمه

 فیما للفصل أو المدفوعة الرسوم السترداد سواء الخالف هذا في بالفصل المختصة هي البدائیة الجمارك

  .ال أم المستورده السلعه على تطبق االتفاقیة كانت اذا

 وأنظمة والمكوس الجمارك قانون احكام تطبیق في نوعه كان مهما یقع خالف أي : الثاني المحور

   .بمقتضاها الصادرة واألنظمة وتعدیالتها والتصدیر االستیراد

 في حسابي خطأ حصل أنه أو ناقصة جمركیة رسوم استوفت أنها الجمارك لدائرة تبین إن ذلك ومثال

 آخر سبب ألي أو عنها الرسوم فاءاستی یجب كان سلعة عن الرسوم قیمة تستوفي لم أنها أو الرسوم قیمة

 فله المكلف حال هو وكذلك الرسوم فرق أو بالرسوم للمطالبة البدائیة الجمارك محكمة إلى تلجأ أن فلها
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 أو جهل نتیجة خطًأ دفعة الذي الرسم فرق أو بالرسوم الدائرة لمطالبة الجمارك محكمة إلى اللجوء حق

  .اخر سبب ألي أو الحساب في خطأ

 االستئنافیة الجمارك ةمحكم

 25/11/2010 بتاریخ 2010 لسنة 215 رقم الرئاسي بالمرسوم االستئنافیة الجمارك محكمة أنشئت

 بإلغاء القاضي 24/11/2010 في 2010 لسنة 9 رقم بقانون القرار صدر أن بعد الفعلي العمل باشرت وقد

 مجلس عن قرار وصدر ، البدائیة الجمارك مةمحك عن حدیثنا عند الیه االشارة تم الذي 353 العسكري االمر

 الموظفین بانتداب قراراً  الوزراء مجلس أصدر أن وبعد القانون بأحكام عمالً  لها رئیساً  بتعیین االعلى القضاء

 .القانوني التشكیل وفق المحكمة لهیئة المكملین

 تتشكل االستئنافیة الجمارك محكمة فان 1962 لسنة 1 رقم والمكوس الجمارك قانون من 170 للمادة وسندا

   :من

 .رئیسا فیها االول العضو أو عمان استئناف محكمة رئیس  -  أ

 وزیر من بتنسیب الوزراء مجلس یعینه (الثالثة عن درجته تقل ال الجمارك موظفي كبار من موظف  - ب

.عضوا) الجمارك – الوزارة وكیل یكون ال أن بشرط) (المالیة

 من بتنسیب الوزراء مجلس یعینه ( الثالثة عن درجته تقل ال اداالقتص وزارة موظفي كبار من موظف  - ت

.عضوا ) االقتصاد وزیر

 الثالثة عن درجته تقل ال موظف النصاب یكمل المحكمة لهیئة القانوني النصاب فقدان حال في  - ث

.الوزیر من بتنسیب الوزراء مجلس یعینه
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 تشكیل المحكمة في قانون الجمارك أما في المملكة االردنیة الهاشمیة فقد صدر تعدیل أول على 

قاضیین ، یكون إحدهما رئیسًا ، یعینهما  وأصبح تشكیل المحكمة مكونا من  1983والمكوس في العام 

المجلس القضائي بالطریقة التي یعین فیها القضاة النظامیون و عضو یعینه مجلس الوزراء بتنسیب الوزیر من 

  .حقوق موظفي الدائرة ،الذین یحملون شهادة ال

 المحكمة تشكیل وأصبح 1998 لسنة 20 رقم بالقانون آخر تعدیل فجاء كافیاً  یكن لم التعدیل هذا أن إال

 الصورة هذه على التشكیل زال وما االقتصاد أو المالیة وزارة من عضوٍ  ألي وجود دون قضاة ثالثة من

  .عنها الصادرة واألحكام تشكیلال في التامة االستقاللیة المحكمة على أضفى الذي االمر تاریخه حتى

 اولى درجة محاكم جعل السوري فالمشرع كلیا مختلف فالوضع السوریة العربیة الجمهوریة في أما

 العادیة المحاكم الى االختصاص أعاد والنقض باالستئناف الطعن وعند فقط الجمارك بقضایا خاصة

 االحكام أن 1983 لسنة المعدل 75 سنةل 9 رقم السوري الجمارك قانون من 222 المادة نص في فجاء

 المحاكمات اصول قانون في علیها المنصوص الطعن إلجراءات خاضعة الجمركیة المحاكم عن الصادرة

  .الجمركي للطعن خاصة استئناف محاكم تشكل لم وبالتالي ومواعیده وطرقه

 یحال علیا تحكیم لجنة هناك ولكن خاصة جمركیة محاكم هناك فلیس المصري التشریع في الحال وكذلك

 دائرة تختاره وعضو مستشار بدرجة قاضٍ  من تشكل ، ذلك على الدائرة مع المكلف اتفق اذا النزاع الیها

 المختصة هي االداریة أو النظامیة العادیة المحاكم تكون ذلك وبعكس ، المكلف یختاره وعضو الجمارك

   .العادیة جراءاتاال للقوانین وفق المنظم العادي االختصاص قواعد وفق

 محكمة تشكیل بخصوص ذكرتها التي والمخالفة المشكلة ذات االستئنافیة الجمارك محكمة تشكیل ونرى

 استئناف محكمة رئیس هو االستئنافیة المحكمة رئیس شخص في ورد ما أن كما ، البدائیة الجمارك

 هو القدس العاصمة استئناف محكمة رئیس وبالتالي ومركزیتها المحكمة هذه أهمیة على دلیل عمان

 مجلس یمنع ال ذلك أن أرى أنني إال ،) نائبه (فیها االول القاضي أو االستئنافیة الجمارك محكمة رئیس

 السلطة قانون احكام وفق المحكمة لهذه مترئساً  لیكون استئناف قاضي أي تكلیف من االعلى القضاء

   . النظامیة المحاكم تشكیل وقانون القضائیة

 :االنعقاد مكان
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 أي في او الوزیر یعینه الذي المكان وفي عمان العاصمة في جلساتها االستئنافیة الجمارك محكمة تعقد

 تعقد السیاسیة وللظروف انه إال القدس العاصمة في المحكمة انعقاد االصل وبالتالي مناسبا تراه مكان

 ، فیه انعقادها ضرورة ترى اخر مكان بأي انعقادها تقرر ان المحكمة صالحیة مع فقط اهللا رام في

 البدائیة المحكمة انعقاد مكان بنقل المالیة وزیر بصالحیات المتعلق للنص الموجه النقد الى هنا وأشیر

  .ایضاً  النص هذا الى اوجهه الذي النقد ذات وهو

 :االختصاص

 بالطعون كوسوالم الجمارك قانون من 170/1 المادة احكام وفق االستئنافیة الجمارك محكمة تختص

 محكمة عن صادر قرار أو حكم أي وبالتالي كامل بشكل البدائیة الجمارك محكمة احكام على المقدمة

 في ورد ما االعتبار بعین االخذ مع االستئنافیة الجمارك محكمة لدى استئنافه یمكن البدائیة الجمارك

   .ابيالغی الحكم على باالعتراض المتعلقة الجمارك قانون من 172 المادة

 الجمركیة القضایا في العامة النیابة

 هذه لدى العامة النیابة وظیفة یمارس ( على والمكوس الجمارك قانون من 176 المادة تنص

 في المرافعة حق وله الوظیفة بهذه للقیام الوزیر ینتدبه من أو وزارةال في القضایا قسم رئیس المحاكم

 ) .170 المادة من 4 بالفقرة المبینه المدة خالل فیها درةالصا االحكام واستئناف الدعاوى تلك جمیع

 تحریك حیث من العملي التطبیق في اشكاال الجمارك محكمة عمل بدایات في المادة هذه أثارت

 ومن المحكمة الى االحالة قبل الجمركیة القضایا في التحقیق في الحق صاحب ومن الجزائیة الدعوى

 اتضحت ان الى االشكالیات من ذلك غیر الى االتهام بالئحة كمةالمح الى االحالة في الحق صاحب

 الجمارك محكمة عن یصدر لم الدراسة هذه تاریخ وحتى ، والممارسة العملي التطبیق خالل من الصورة

 الجمارك محكمة قبل من لالجتهاد محال كانت انها إال الموضوع هذا في فاصلة احكام ایة االستئنافیة

 بالنیابة یتعلق خاصا نصا وضع والمكوس الجمارك قانون في المشرع ان نرى ذلك فيو  . فقط البدائیة

 وزارة في القضایا قسم رئیس قبل من تمارس الجمارك محاكم لدى العامة النیابة وظیفة جعل اذ العامة
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 وبالتالي ، االحكام واستئناف المرافعة حق المشرع وأعطاه الوظیفة لهذه المالیة وزیر ینتدبه من او المالیة

 قد المشرع یكون 2001 لسنة 3 رقم الجزائیة االجراءات بقانون الواردة االخرى النصوص ضوء وعلى

 العامة النیابة وهي االصیل االختصاص صاحبة بید وأبقاه النص هذا من التحقیق صالحیة استثنى

 الجمارك محكمة تبعت ان على 171 المادة في نص قد الجمارك قانون في المشرع ان ذلك على ودلیلنا

 بالقدر الجزائیة المحاكمات اصول قانون في الواردة االصول اجراءاتهما كافة في االستئنافیة و البدائیة

 ومن ، القانون ذات من 168 المادة في الیها المشار والتعلیمات واألنظمة القوانین احكام مع یتفق الذي

 االجراءات قانون بصدور الغي قد الجزائیة كماتالمحا اصول قانون ان المقام هذا في القول نافلة

 الجزائیة الدعوى اقامة حق حصر قد االخیر القانون وهذا 2001 لسنة 3 رقم الجدید الفلسطیني الجزائیة

 من 1 المادة (قانونا علیها المنصوص االحوال في إال غیرها من تقام وال فقط العامة النیابة بید ومباشرتها

 او بنفسه الجزائیة الدعوى یباشر العام النائب أن على القانون بذات المشرع نص ماك) االجراءات قانون

 حق أن القانون ذات من 55 المادة في المشرع أورد كما ،) 2 المادة(العامة النیابة اعضاء احد بواسطة

 الجرائم يف بالتحقیق غیرها دون العامة النیابة تختص (على ونص غیرها دون العامة للنیابة هو التحقیق

 یكون الجمارك قانون من 176 النص وبالمقابل النصوص تلك وضوح وأمام وبالتالي) فیها والتصرف

 المرافعة حق فإن أخرى جهة ومن ،  فقط العامة للنیابة هو الجمركیة بالقضایا التحقیق في الحق

 كما ، االحالة بعد لةكام الدعوى بإجراءات والسیر البینات تقدیم یشمل 176 المادة في علیه المنصوص

 هي إذ أیضاً  العامة النیابة صالحیات من هو الحفظ أو باإلحالة سواء الجزائیة بالدعوى التصرف أن

 قانون من یلیها وما 149 المادة نص صریح وفق المحكمة لدى وقیدها االتهام الئحة بإعداد المختصة

   .الجزائیة االجراءات

 فهو المحكمة امام تمثل التي الجهة غیر تحقیق التي الجهة كونت أن المنطق من لیس بأنه القول أما

 ولو الذكر سالفة 176 والمادة ونصوصه القانون هو البحث مدار المسألة یحكم الذي ألن دقیق غیر قول

 المشرع أن بدلیل الحق لذلك شامالً  النص لجاء العامة النیابة لغیر التحقیق حق یعطي أن المشرع أراد

 صالحیة وأضاف 176 المادة نص من عدل قد 1983 لسنة 20 رقم المعدل االردني ماركالج قانون في

 الجمركیة العامة النیابة وظیفة یمارس ( 227 الرقم یحمل وأصبح االردني النص في صراحة التحقیق

 نع تقل ال مدة الدائرة في خدمة لهم ممن الحقوقیین الدائرة موظفي من الوزیر یعینه اكثر او عام مدعي
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 عن الصادرة االحكام وتمییز واستئناف والمرافعة التحقیق حق وله الوظیفة بهذه للقیام سنوات خمس

  ).الجمركیة المحاكم

 االجراءات قانون نصوص بعض مع یتعارض التحقیق صالحیة له القضایا قسم رئیس بأن والقول

 الدفع أو االختصاص عدم منها عدفو  بعدة التحقیق أثناء الدعوى یدفع أن الحق له فالمتهم ، الجزائیة

 أحد أو العام النائب على الدفع عرض النیابة عضو على یتوجب فحینها االنقضاء أو القبول بعدم

 المادة احكام وفق لالستئناف قابل الدفع على الصادر القرار ویكون ساعة 24 خالل فیه للفصل مساعدیه

 الدفوع بهذه القضایا قسم رئیس أمام المتهم دفع لو فیما الحال سیكون فكیف االجراءات قانون من 104

 الجزائیة الدعوى بحفظ الرأي ابداء یملك النیابة عضو ان كما ، العام النائب الى االمر رفع سیتم وكیف

 من الحفظ تقریر العام وللنائب للتصرف العام للنائب بمذكرة رأیه ویرفع 149 المادة في واردة ألسباب

 هذه في سیتصرف وكیف بالحفظ یوصي ان القضایا قسم رئیس أراد لو لالحا سیكون فكیف عدمه

 إعطاء أن یقال وقد ، العام والنائب المالیة وزارة موظف بین الوظیفیة الصلة او الرابط هو وما الحاالت

 قانون خاصة والقانون یتفق قول فهذا االصیل العامة النیابة حق یسلب ال المالیة وزارة لموظف الوظیفة

 النیابة یسلب ال النیابة غیر أخرى لجهة التمثیل حق فإعطاء یختلف؛ االمر هذا ان إال الحكومة وىدعا

 اختصاص أي الجهة تلك یعطي ال بالمقابل أنه إال االصیل االختصاص صاحبة كونها التمثیل حق

 الحقا صدر ئیةالجزا االجراءات قانون ان على المقام هذا في تأكیدنا مع ، القانون علیه ینص لم اضافي

 قانون هو الجزائیة االجراءات وقانون خاص قانون الجمارك قانون أن من الرغم على الجمارك قانون على

ن ، االجراءات تلك بخصوص عام  المحاكمات اصول قانون ظل في مختلفا كان المسألة تلك حكم وإ

 تبرز اخرى اشكالیة هناك ان ماك ، والمكوس الجمارك قانون صدور عند ساریا كان الذي الملغي الجزائیة

 ا الخبرة یملك ال یكون فقد حقوقي انه من الرغم فعلى المفوض أو الممثل بشخص تتعلق المسألة هذه في

 التحقیق أمر الیه احیل لو االمر سیكون فكیف القضاء امام المرافعات في الكافیة والقضائیة القانونیة

 الوزارة في وجودة على ومر عام مدعي یكون أن على نص أنب بالتعدیل االردني المشرع عالجه ما وهذا

   .االقل على سنوات خمس
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 واإلحالة الجمركیة بالقضایا التحقیق في المختصة هي العامة النیابة أن الموضوع هذا في القول خالصة

 وتقدیم المرافعة في المختص هو الوزیر ینتدبه من أو المالیة وزارة في القضایا قسم ورئیس المحكمة الى

   .االحكام واستئناف البینات

 الجمارك قانون من 176 المادة في التشریعي النص تعدیل في یتمثل االشكالیة هذه حل أن أرى لذلك

  .والمكوس

 الطعن حق على ینص ال الساري الجمارك قانون ان الى االشارة من الدراسة هذه في لنا بد ال كما

 تكون النصوص هذه وضمن وبالتالي ، االستئنافیة الجمارك محكمة عن الصادرة االحكام على بالنقض

 اخضاع المفترض من أنه نرى اننا إال ، بالنقض للطعن قابلة غیر االستئنافیة الجمارك محكمة احكام

 هذه تكون بحیث االساسي والقانون الفلسطینیة القوانین وأحكام یتفق بما بالنقض للطعن الجمركیة القضایا

 استئناف محكمة عن الصادرة االحكام هي كما االخرى االحكام كافة حال حالها لنقضل خاضعة االحكام

   .الدخل ضریبة

ننا ، الساري والمكوس الجمارك قانون نصوص بعض على تعدیل اجراء ضرورة نرى الختام وفي  نرفق وإ

   . لتعدیلها ضرورة نرى التي النصوص لتعدیل مسودة مقترح

 ،،، انتهى

  :المراجع

.اللمساوي واشرف اللمساوي فایز المستشار – الجمركي والتهریب الجمارك سوعةمو  -1
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 )1(مادة 

لسنة ) 1( رقم قانون الجمارك والمكوس" أینما وردت في هذا القرار بقانون "القانون األصلي"تعني عبارة 

  .وتعدیالته"1962

  )2 (مادة

 :من القانون األصلي لتصبح على النحو األتي) 167(تعدل المادة 

 :من تؤلف) البدائیة اركالجم محكمة( تسمى محكمة تنشأ_  أ

.لها رئیسا یعین بدایة قاضي بدرجة قاضٍ  -1

الـــسلطة فـــي العـــاملین البدایـــة محـــاكم قـــضاة مـــن األعلـــى القـــضاء مجلـــس ینتـــدبهم القـــضاة مـــن عـــدد -2

  .القضائیة

  .منفرد قاضٍ  من البدائیة الجمارك محكمة تنعقد – ب

 مكــان أي فـي أو وغـزة اهللا رام مـن كـل فـي مؤقتـا وتنعقــد القـدس فـي جلـساتها البدائیـة الجمـارك محكمـة تعقـد-ج

  .رئیسها یراه آخر

  )3(مادة 

 :من القانون األصلي لتصبح على النحو األتي) 168(تعدل المادة 

  :یلي فیما بالنظر البدائیة الجمارك محكمة تختص 

.األصلي القانون ألحكام وفقا احكمه في یدخل وما التهریب جرائم .1

 بــالمكوس المتعلقــة األخــرى لقــوانینوا األصــلي القــانون حكــامأل خالفــا ترتكــب التــي والمخالفــات مالجــرائ .2

 .القوانین تلك بمقتضى الصادرة والتعلیمات واألنظمة والتصدیر االستیراد وقوانین

 هاب ترتبط التي والمحلیة الدولیة التجاریة واالتفاقیات الجمركیة التعرفة تطبیق عن الناجمة الخالفات .3

 القوانین بتطبیق یتعلق نوعه كان مهما یقع خالف أي وفي) الفلسطینیة الوطنیة السلطة(فلسطین

  .المادة هذه من) 2( بالبند المذكورة واألنظمة



24 

 في علیها المنصوص والمخالفات الجرائم بارتكاب المتهمین األشخاص سبیل وتخلیه توقیف .4

.النافذ الجزائیة اإلجراءات ونقان  إلحكام وفقا المادة هذه من ) 2+1(البند

 هذه قیمة تعادل مصرفیة كفالة لقاء لدیها المنظورة القضایا في المحجوزة البضائع عن اإلفراج .5

 الدوائر لدى علیها الحجز إشارة وضع بعد المحجوزة النقل وسائط عن اإلفراج وكذلك  البضائع

.المختصة

 من بلیط  أن المحكمة لرئیس یجوز بعد حكمةالم إلى وردت قد القضیة تكن لم التي الحاالت في .6

ال للمحكمة حضوره لضمان كفالة قدمی أن القانون بموجب اتهم شخص أي  تنتهي حتى توقیفه قررت وإ

.الكفالة تلك یقدم أو القضیة

 )4(مادة 

  :من القانون األصلي لتصبح على النحو األتي) 169(تعدل المادة 

 :من تؤلف)االستئنافیة الجمارك محكمة(تسمى استئناف محكمة تنشأ أ

.لها رئیسا یعین استئناف قاضي بدرجة قاض .1

 الـسلطة فـي العـاملین االسـتئناف محـاكم قضاة من األعلى القضاء مجلس ینتدبهم القضاة من عدد .2

 .القضائیة

 حكامهــاا أو قراراتهــا وتــصدر قــضاة ثالثــة نمــ مؤلفــة هیئــة مــن االســتئنافیة الجمــارك محكمــة تنعقــد .3

 أن علـى البدائیـة الجمـارك محكمة به تحكم أن یجب كان بما تحكم أن ولها األكثریةب أو عباإلجما

.باستئنافه المستأنف یضار ال

 أي او وغـزة اهللا رام مـن كـل في مؤقتا وتنعقد القدس في جلساتها االستئنافیة الجمارك محكمة تعقد .4

.رئیسها یراه آخر مكان

 قیمتهـا تزیـد ال التـي القـضایا فـي تـدقیقا لهـا المقدمـة لطعونا في االستئنافیة الجمارك محكمة تنظر .5

 فـي ومرافعـة ، قانونـا المتداولـة بالعملـة یعادلها ما او أردني دینار أالف عشرة على فیها الغرامة أو

 بقـرار تـراه سـبب ألي مرافعـة قیمتهـا بلغـت مهمـا قـضیة أي فـي النظـر لها ویجوز، األخرى القضایا

.قیقاتد الغایة لهذه تصدره
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 األحكـــام أو القـــرارات علـــى تقـــدم التـــي الطعـــون فـــي بـــالنظر االســـتئنافیة الجمـــارك محكمـــة تخـــتص .6

.البدائیة الجمارك محكمة عن الصادرة

 یوما عشر خمسة االستئناف مدة .7

  )5(مادة 

 :من القانون األصلي لتصبح على النحو األتي) 170(تعدل المادة 

 محكمـــة ولكـــل ألعلـــىا القـــضاء مجلـــس إلشـــراف نافیةواالســـتئ البدائیـــة الجمـــارك محكمتـــي تخـــضع

 ، البینــات وســماع بــاإلجراءات یتعلــق فیمــا العادیــة النظامیــة للمحــاكم المعطــاة الــصالحیات امــمنه

) 2001(لـــسنة ) 2(رقـــم والتجاریـــة المدنیـــة المحاكمـــات أصـــول قـــانون تهمـــاإجراءا كافـــة فـــي ویتبعـــا

ــــسنة )3 (رقــــم الجزائیــــة اإلجــــراءات وقــــانون ــــذي بالقــــدر)  2001(  ل  القــــوانین أحكــــام مــــع یتفــــق ال

  .القانون هذا من 168 المادة في إلیها المشار والتعلیمات واألنظمة

 )6(مادة 

  :من القانون األصلي لتصبح على النحو األتي) 171(تعدل المادة 

. الحكم تبلیغه تاریخ من واحد أسبوع خالل الغیابي الحكم على یعترض أن للمدان

  )7(مادة 

 :من القانون األصلي لتصبح على النحو األتي) 172(تعدل المادة 

 محكمـــة إلـــى أو الحكـــم أصـــدرت التـــي المحكمـــة إلـــى بالئحـــة االســـتئناف او االعتـــراض یقـــدم_ أ 

  .صااالختص ذات المحكمة إلى لرفعها اختصاصها ضمن الطاعن إقامة تقع التي البدایة

 محـــام مـــن إال جوابیـــة الئحـــة أو نقـــض الئحـــة أو اســـتئناف الئحـــة أو دعـــوى  الئحـــة تقبـــل ال -ب

  .الساري النظامیین المحامین قانون إلحكام وفقا مزاول

 )8(مادة 
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 :من القانون األصلي لتصبح على النحو األتي) 173(تعدل المادة 

 مجلــــس یعیــــنهم موظفـــون واالســــتئنافیة البدائیــــة الجمـــارك محكمتــــي لــــدى الكتابـــة بوظیفــــة یقـــوم _أ

   .األعلى القضاء

 المحـاكم محـضري أو الجمركیـة الـضابطة رجـال أو الجمـارك مـوظفي بمعرفـة التبلیغات تجري -ب

 الجزائیــة اإلجــراءات وقــانون والتجاریــة المدنیــة المحاكمــات أصــول قــانون  إلحكــام وفقــا الــشرطة أو

  .النافذین

  )9(مادة 

 :من القانون األصلي لتصبح على النحو األتي) 174(تعدل المادة 

 المحاكمـة درجـات جمیـع فـي الجمركیـة المحـاكم أمام المقامة  المدنیة الدعاوى عن الرسوم تستوفى

 مدنیــة دعـوى وكأنهـا )2003( لــسنة) 1 (رقـم النظامیـة المحــاكم رسـوم قـانون إلحكــام وفقـا وأنواعهـا

   .بالقانون المبین بالمعنى

  )10(مادة 

 :األتيمن القانون األصلي لتصبح على النحو ) 175(تعدل المادة 

 محجـــوزة تكـــن لـــم مـــا الیهـــا الجمـــارك محـــاكم اختـــصاص ضـــمن هـــي التـــي الـــدعاوى جمیـــع تحـــال 

 .الحكم إلصدار

  )11(مادة 

 :من القانون االصلي لتصبح على النحو االتي) 176( تعدل المادة 

ر من الوزیالنائب العام بتنسیب  أو أكثر یعینه وكیل نیابةیمارس وظیفة النیابة العامة الجمركیة 

الدائرة مدة ال تقل عن خمس سنوات للقیام بهذه  موظفي الدائرة الحقوقیین ممن لهم خدمة في

 .عن المحاكم الجمركیة ، وله حق التحقیق والمرافعة واستئناف وتمییز االحكام الصادرةالوظیفة 
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  )12(مادة 

 :من القانون األصلي لتصبح على النحو األتي) 177(تعدل المادة 

 الجزائیــــة الــــدعاوى فــــي االســــتئنافیة الجمــــارك محكمــــة عــــن  الــــصادرة والقــــرارات حكــــاماأل تقبــــل_ أ

  :التالیتین الحالتین في النقض محكمة لدى الطعن والمدنیة

دینـار أالف عـشرة عـن تقل ال المصادرات وبدل الجمركیة الغرامات وأ الدعوى قیمة كانت إذا -1

.یوما عشر خمسة بالنقض الطعن مدة وتكون ، قانونا المتداولة بالعملة یعادلها ما أو أردني

)ب،ج،د (الفقــرات أحكـام وفـق بـذلك الـنقض محكمـة وأ االسـتئنافیة الجمـارك محكمـة أذنـت إذا -2

.المادة هذه من

 الیــوم مــن  تبــدأ أیــام عــشرة خــالل  االســتئنافیة الجمــارك محكمــة إلــى بــالنقض اإلذن طلــب یقـدم-ب 

 فــي الــواردة الطعــن مــدد ألحكــام وفقــا وذلــك تبلیغــه او ســتئنافيأال كــمالح صــدور  لتــاریخ التـالي

 . النافذین الجزائیة اإلجراءات وقانون والتجاریة المدنیة المحاكمات أصول قانون

 طلـــب تقــدیم لطالبـــه یحــق بـــالنقض اإلذن مــنح االســـتئنافیة الجمــارك محكمـــة رفــضت إذا  -ج

 لتــاریخ التــالي الیــوم مــن أیــام عــشرة خــالل وذلــك العلیــا محكمــةال رئــیس إلــى اإلذن مــنحل جدیــد

   .الرفض قرار تبلیغه

 محكمـــةال رئـــیس مـــن أو االســـتئنافیة الجمـــارك محكمـــة مـــن بـــالنقض اإلذن مـــنح حـــال فـــي -د

 لتـاریخ التـالي الیـوم مـن أیـام عـشرة خـالل الـنقض الئحـة تقدیم النقض طالب على یترتب العلیا

  .اإلذن منح قرار تبلیغه

 أصـدرت التـي االسـتئنافیة الجمـارك محكمة إلى أو النقض محكمة إلى النقض الئحة تقدم -هـ

    .النقض محكمة إلى األوراق مع لترفعها الحكم

  )13(مادة 

 :من القانون األصلي لتصبح على النحو األتي) 178(تعدل المادة 
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 قـــام قـــد المـــدعي كـــان إذا إال الجمركیـــة المحـــاكم لـــدى الخزینـــة ضـــد دعـــوى أي تـــسمع ال -أ 

 ذلــك فــي بمــا منــه المطلوبــة المبــالغ مــن )%25 (تعــادل مــصرفیة كفالــة أو نقــدي ینتــأم بإیــداع

 .أكثر أیهما قبله من به المعترف المبلغ أو والغرامات الرسوم

 الجمــــارك إلدارة مــــدني كتعــــویض والمــــصادرات بهــــا المحكــــوم والغرامــــات الرســــوم تعتبــــر -ب

.األمیریة ألموالا تحصیل قانون حسب وتحصل

  )14(مادة 

 . ، ویعرض على المجلس التشریعي في اول جلسة له إلقراره یلغى كل حكم یتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون

 )15(مادة 

بعد مرور شهر من ویعمل به  تنفیذ أحكام هذا القرار بقانون، - كل فیما یخصه–على جمیع الجهات المختصة 

  .نشره في الجریدة الرسمیةتاریخ 

: صدر في مدینة رام اهللا بتاریخ

 محمود عباس

 رئیس دولة فلسطین
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