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طلب تحريك الدعوى الجزائية الجمركية في
قانون الجمارك األردني

Request to Initiate an Action in Customs Criminal
Cases according to the Jordanian Customs Law

تاريخ القبول: 2018/12/18تاريخ االستالم: 2018/11/14

تغل يد النيابة العامة الجمركية، عن تحريك الدعوى الجزائية الجمركية ومالحقة مرتكب جرم التهريب 

يقوم  أو من  الجمارك  دائرة  مدير عام  منها ذلك خطياً  إذا طلب  إال  الحكمي،  أو  الحقيقي  الجمركي 

وط موضوعية وشكلية، وم�ت  مقامه حال غيابه. ويعد هذا الطلب ترصفاً قانونياً يجب أن تتوافر فيه �ش

صدر ترتب عليه آثاراً قانونية هامة. تصبو هذه الدراسة إىل بيان المقصود من الطلب تحريك الدعوى 

ن تحريك الدعوى الجزائية  الجزائية والعلة من جعله قيد عىل النيابة العامة الجمركية يحول بينها وب�ي

النقص  وطه وآثاره، وتحديد مواطن  القانونية له، وما هي �ش الطبيعة  الجمركية دونه. وبيان ما هي 

ع والقضاء  احات للم�ش ي لهذا الموضوع، وتقديم اق�ت
ي التنظيم القانو�ن ي تع�ت

والقصور والغموض ال�ت

الجمركي وأعضاء النيابة العامة الجمركية حول طلب تحريك الدعوى الجزائية الجمركية.
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The Customs Public Prosecution has no authority to initiate an action in custom criminal cases that 
relates to de facto or de jure custom evasion cases, unless required in writing by the Customs Director 
General or anyone acting on his behalf. Such request is a legal action that shall meet the substantive 
and formal requirements; and once issued, it shall have several important legal effects. This research 
aims to clarify the concept of this request and the reasons for placing such a restriction to the Customs 
Public Prosecution. It also aims to clarify the legal nature of such a request and the conditions and 
effects thereof, and to highlight legal gaps in its legal framework. Finally, it aims at presenting 
recommendations for the legislator, Customs Judiciary System, Customs Public Prosecution in relation 
to the request of initiating an action in customs criminal cases. 

Keywords: Customs, Criminal, Prosecutor, Request.

المقدمة

موضوع الدراسة:

والتحليل  بالبحث  الدراسة  هذه  تتناول   

الجزائية  الدعوى  تحريك  طلب  موضوع  والتأصيل 

الجمركية تحريك  العامة  النيابة  إذ ال تستطيع  الجمركية. 

الدعوى الجزائية الجمركية ومالحقة مرتكب جريمة التهريب 

ي هذه الجريمة 
الجمركي الحقيقي أو الحكمي، أو التحقيق �ن

ي فيها، 
أو القيام بأي إجراء من إجراءات التحقيق االبتدا�ئ

إال إذا طلب مدير عام دائر الجمارك االئردنية، أو القائم 

مقامه حال غيابه منها تحريك الدعوى الجزائية الجمركية 

الجمركية  العامة  النيابة  إىل  الطلب  هذا  وصول  وبمجرد 

تقوم بتحريك الدعوى. وطلب تحريك الدعوى ما هو إال 

طلب خطي لتحريك الدعوى الجزائية الصادرة من دائرة 

الجمارك ممثلة بمديرها العام حال وجوده، أو من يقوم 

مقامه حال غيابه.

أهمية الدراسة:

مؤلفات  إىل  االئردنية  القانونية  المكتبة  تفتقر   

هذا  زال  ال  إذ  الجمارك،  قانون  ي 
�ن متخصصة  أو  عامة 

القانون مهمشا من البحث رغم أهميته وخطورته وانطوائه 

عىل مسائل جديرة بالبحث واالهتمام ومنها مسألة طلب 

تحريك الدعوى الجزائية الجمركية. إضافة إىل أهمية هذا 

الموضوع للقضاة ومحامي الجمارك.

أهداف الدراسة:

من  المقصود  معرفة  إىل  الدراسة  هذه  تهدف   

طلب تحريك الدعوى الجزائية والعله من جعله كقيد عىل 

ن تحريك الدعوى  النيابة العامة الجمركية يحول بينها وب�ي

الجزائية الجمركية دونه. وبيان ماهي الطبيعة القانونية له.

مشكلة الدراسة: 

ما هي حقيقة طلب الدعوى الجزائية الجمركية؟

أسئلة مشكلة الدراسة: 

ما هو طلب تحريك الدعوى الجزائية الجمركية   
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وطه  القانونية وأهميته والعلة منه، وما هي �ش وطبيعته 

وآثاره وقيمته القانونية؟

منهج الدراسة: 

التحليىلي  المنهج  عىل  الدراسة  هذه  تعتمد   

النص  تحليل  يجري  بموجبه  الذي  الوصفي،  والمنهج 

واالئحكام  الفقهية  واالآراء  الطلب،  لهذا  الناظم  ي 
القانو�ن

القضائية المتعلقة به.

خطة الدراسة:

وخاتمه.  ن  مبحث�ي إىل  الدراسة  هذه  تنقسم   

المبحث االئول يتناول ماهية طلب تحريك الدعوى الجزائية 

ي فهو 
الجمركية، ويتضمن ثالثة مطالب، أما المبحث الثا�ن

ي 
وط وآثار طلب تحريك الدعوى الجزا�ئ بعنوان نطاق و�ش

الجمركية ويتضمن ثالثة مطالب، أما الخاتمة ففيها أهم 

ي 
إليها، وأبرز التوصيات ال�ت ي توصلت الدراسة 

النتائج ال�ت

قدمتها.

المبحث األول

الجزائية  الدعوى  تحريك  طلب  ماهية 
الجمركية

الجزائية  الدعوى  تحريك  طلب  ماهية  تتضح   

الجزائية  الدعوى  من  المقصود  بيان  خالل  من  الجمركية 

الجزائية  الدعوى  تحريك  طلب  ومع�ن  الجمركية، 

الدعوى،  النص عىل طلب تحريك  الجمركية، والعلة من 

وتحديد الطبيعة القانونية لهذا الطلب.

وعليه نرى تقسيم هذا المبحث إىل ثالثة مطالب، وعىل 

 : ي
النحو االآ�ت

وطلب  الجمركية  الجزائية  الدعوى  مع�ن  االئول:  المطلب 

تحريكها.

الدعوى  تحريك  طلب  عىل  النص  علة   : ي
الثا�ن المطلب 

الجزائية الجمركية 

المطلب الثالث: الطبيعة القانونية لطلب تحريك الدعوى 

الجزائية الجمركية 

المطلب االأول

مع�ن الدعوى الجزائية الجمركية وطلب تحريكها

تحريك  طلب  من  المقصود  معرفة  تستدعي   

هذه  من  المقصود  معرفة  الجمركية  الجزائية  الدعوى 

بها،  ومتعلق  ومرتبط  متصل  الطلب  هذا  الئن  الدعوى، 

ها. إذ يدور وجودا أو عدما معها. فال  ومقرر لها دون غ�ي

يتصور وجود دعوى جزائية جمركية دون هذا الطلب، كما 

ال يتصور وجود هذا الطلب دون أن يتمخض ويتولد عنه 

دعوى جزائية جمركية، ويمكن تشبيه هذه الدعوى باالبنة 

أوال:  نتناول  تقدم  ما  عىل  وبناء  الطلب.  لهذا  عية  ال�ش

تعريف طلب  وثانيا:  الجمركية،  الجزائية  الدعوى  تعريف 

: ي
الدعوى الجزائية الجمركية، وذلك عىل النحو االآ�ت

الفرع االأول :تعريف الدعوى الجزائية الجمركية:

ي يعرف 
ي خالياً من أي نص قانو�ن

جاء قانون الجمارك االئرد�ن

ع  المقصود من الدعوى الجزائية الجمركية)1( إذ اكتفى الم�ش

ي جرائم التهريب إال بناء عىل 
بالنص أنه ال يجوز تحريكها �ن
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مقامه  يقوم  أو من  الجمارك  عام  مدير  طلب خطي من 

والتسوية  المالحقة  حق  سقوط  عىل  ونصه  غيابه)2(،  عند 

بطريقة المصالحة فيها)3(، وكيفية عقد التسوية الصلحية 

فيها وآلية االستعاضة عن الجزاءات والغرامات الجمركية 

المصالحة  إجراء  عند  الدعوى  هذه  وسقوط  فيها)4(، 

ي 
�ن والسببب  التهريب،  جرم  ي  مرتك�ب ومسؤولية  عليها)5(، 

ما  كل  عىل  نص  أي  بها)6(.  المختصة  والمحكمة  نشوئها، 

ن  التمي�ي لمحكمة  يسبق  لم  كما  تعريفها.  عدا  بها  يتعلق 

هذه  من  المقصود  عرفت  أن  الجزائية  بصفتها  االئردنية 

المسؤولية  حول  تدور  أحكامها  معظم  وكانت  الدعوى، 

تبة عىل ثبوت مسؤولية االئظناء  والجزاءات وااللزامات الم�ت

ي هذه الدعوى وآثار هذه الدعوى وإسقاطها للمصالحة 
�ن

أو للتقادم)7(.

له  أن تجد  أنه قل وندر  القول  ي فيمكن 
االئرد�ن الفقه  أما   

من  ي 
الجزا�ئ سواء  الجمركي  طار  االإ ي 

�ن متخصصة  مؤلفات 

مسائل  من  عنها  ويتفرغ  ينشأ  وما  التهريب  جرائم  حيث 

اض  ي دعاوى االع�ت
ي المتمثل �ن

عديدة، أو الجانب الحقو�ت

التغريم  بقرارات  الطعن  أو  التحصيل،  قرارات  عىل 

مطالبات  أو  الخاصة،  اللجنة  قرارات  عىل  اض  االع�ت أو 

المتعلقة  الدعاوى  أو  المطالبة  أو دعاوى منع  اد،  االست�ي

ي تكون المملكة االئردنية الهاشمية 
باالتفاقيات الجمركية ال�ت

طرفا فيها، وما ينشأ عن هذه االتفاقيات من استيفاء غ�ي 

ائب  والرصن والرسوم  الجمركية  للرسوم  –أحياناً-  صحيح 

ي لم يقدم 
االئرد�ن الفقه  إن  القول  االئخرى)8(. ولهذا يمكن 

الفقه  نجد  بالمقابل  الجمركية،  الجزائية  للدعوى  تعريفا 

قانون  وعباب  أغوار  س�ب  ي 
�ن قد خاض  تحديدا،  المرصي 

أو  غرابة  الجوانب، وال  كافة  وتناوله من  بعمق،  الجمارك 

استهجان إذا وجدنا له أك�ش من تعريف للدعوى الجزائية 

ي تنشأ عن جرائم التهريب 
الجمركية فقد عرفها بأنها: ال�ت

ي من خاللها تطالب النيابة العامة تجريم 
)9(، وال�ت

الجمركي

ي أفعال التهريب)10(، وهي عبارة عن مجموعة  وعقاب مرتك�ب

الوصول  تستهدف  القانون  يحددها  ي 
ال�ت االإجراءات  من 

شأن  ي 
�ن للقانون  صحيحاً  تطبيقاً  يقرر  ي 

قضا�ئ حكم  إىل 

جناة  معاقبة  ي 
�ن المجتمع  حق  وهي  التهريب)11(،  جريمة 

ن  التهريب)12(، وهي وسيلة قانونية قضائية لمالحقة المهرب�ي

التهريب  جريمة  أساسها  ي 
ال�ت وهي  ومعاقبتهم)13(، 

ي ال تنشا إال إذا وقع جرم التهريب)14(.
، وال�ت الجمركي

الدعوى  لتعلق  الرصيحة،  شارة  االإ تقدم  مما  ويالحظ   

ارتكب، وأن هذا  تهريب جمركي  الجمركية بجرم  الجزائية 

مالحقة  بال  لبقي  الجمركية  الجزائية  الدعوى  لوال  الجرم 

المثىل لمجابهة  الوسيلة  الدعوى  إذ تعد هذه  أو عقاب. 

حاً  مق�ت تعريفاً  نقدم  أن  ، وقبل  الجمركي التهريب  أفعال 

شارة  وري االإ للدعوى الجزائية الجمركية، نرى أنه من الرصن

االختصاص  أناط  قد  ي 
االئرد�ن الجمارك  قانون  أن  إىل 

الجمارك  محكمة  إىل  الجمركية  الجزائية  الدعوى  بنظر 

هذه  ي 
�ن والمرافعة  التحقيق  حق  وحرص  االبتدائية)15(، 
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هذه  مناط  وجعل  الجمركية)16(،  العامة  بالنيابة  الدعاوى 

الدعاوى جرائم التهريب الجمركي الحقيقي أو الحكمي)17(، 

ومنع تحريك هذه الدعوى دون طلب خطي من مدير عام 

الجمارك أو من ينوب عنه عند غيابه)18(.

الجمركية فهو عىل  الجزائية  ح للدعوى  المق�ت أما تعريفنا 

ي :
النحو االآ�ت

النيابة  عبارة عن مطالبة  الجمركية هي  الجزائية  )الدعوى 

معاقبة  االبتدائية  الجمارك  لمحكمة  الجمركية  العامة 

يد  وتبقى  الحكمي،  أو  الحقيقي  التهريب  جرم  مرتكب 

دون  المطالبة  هذه  عن  مغلولة  الجمركية  العامة  النيابة 

طلب من مدير عام الجمارك أو من يقوم مقامه وينوب 

عنه حال غيابه(.

ويمكن أن نعرفها أيضا بأنها : )وسيلة قانونية وقضائية يتم 

بمقتضاها الطلب من محكمة الجمارك االبتدائية أن تجرم 

وتعاقب كل شخص طبيعي أو حكمي ارتكب جرم تهريب 

حقيقي أو حكمي بعد أن يطلب مدير عام الجمارك أو من 

يقوم مقامه عند غيابه تحريك هذه الدعوى(.

الجزائية  الدعوى  تحريك  طلب  تعريف   : ي
الثا�ن الفرع 

الجمركية:

الدعوى  تحريك  طلب  مسألة  ي 
االئرد�ن ع  الم�ش ترك   

بالنص عىل عدم  تعريف، واكتفى  بال  الجمركية  الجزائية 

بناء عىل طلب خطي من  إال  الدعوى  جواز تحريك هذه 

ذات  وعىل  غيابه)19(.  عند  مقامه  يقوم  من  أو  عام  مدير 

ن بصفتها  ي ممثال بمحكمة التمي�ي
الدرب سار القضاء االئرد�ن

الجزائية. إذ لم تعرف المقصود من طلب تحريك الدعوى 

تحريك  طلب  مجال  ي 
�ن أحكامها  واقترصت  الجزائية. 

شارة بأن المدعي العام الجمركي ال يملك  الدعوى، عىل االإ

تحريك أي دعوى جزائية جمركية إال بناء عىل طلب خطي 

من مدير عام الجمارك أو من يقوم مقامه عند غيابه)20(. 

ي فقد ترك أيضا هذه المسألة بال بحث. أما 
أما الفقه االئرد�ن

الفقه المرصي فقد عرف هذا الطلب بأنه: "إجراء يصدر 

ي تحريك الدعوى 
اً عن إرادتها �ن دارة الجمركية مع�ب من االإ

 .)21(" الجمركي التهريب  جريمة  عن  المتهم  ضد  الجنائية 

ورة  رأت �ن م�ت  الجمارك  مصلحة  من  يصدر  عمل  وهو 

 ،)22(
الجمركي التهريب  لجرم  الجنائية  الدعوى  لتحريك 

دارة الجمركية مفاده تحريك  وهو أمر ال يصدر إال من االإ

التهريب  جريمة  عن  المتهم  ضد  الجنائية  الدعوى 

"عمل  بأنه:  المرصية  النقض  )23(. وعرفته محكمة 
الجمركي

إداري ال يعتمد عىل إرادة فرد بقدر ما يعتمد عىل مبادئ 

ي الدولة")24(.
موضوعية �ن

هو  الجمركية  الجزائية  الدعوى  تحريك  طلب  أن  ونرى 

عبارة عن: 

االئردنية  الجمارك  دائرة  عام  مدير  من  يصدر  )طلب 

العامة  النيابة  إىل  يرسل  غيابه،  عند  مقامه  يقوم  من  أو 

الجمركية  الجزائية  الدعوى  بتحريك  لتقوم  الجمركية، 

قبل  من  المرتكب  الحكمي  أو  الحقيقي  التهريب  ي جرم 
�ن
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ي الطلب(، ونعرفه أيضا أنه: )طلب 
الفاعل المذكور اسمه �ن

القائم  أو  االئردنية  الجمارك  عام  مدير  من  يصدر  خطي 

مقامه عند غيابه، يوجه إىل النيابة العامة الجمركية لتقوم 

محكمة  أمام  الجمركي  التهريب  جرم  مرتكب  بمالحقة 

الجمارك االبتدائية(.

ي
المطلب الثا�ن

عىل النص عىل طلب تحريك الدعوى الجزائية الجمركية

أو  أمر،  أي  عىل  ينص  ال  ع  الم�ش أن  مراء  ال   

يعالجه أو ينظمه لغواً أو عبثاً، أو بال فائدة أو منفعة أو 

جدوى وإنما يكون له حكمه من ذلك، ويمكن إيجاز العلة 

عىل  نصه  خالل  من  ع  الم�ش إليها  سعى  ي 
ال�ت الحكمة  أو 

تحريك  ومنعه  الجمركية  الجزائية  الدعوى  تحريك  طلب 

هذه الدعوى قبل صدور هذا الطلب)25(، وحرصه صالحية 

يقوم  من  أو  الجمارك  عام  بمدير  الطلب  هذا  إصدار 

 : ي
ها بما يأ�ت مقامه حال غيابه، دون غ�ي

ها . 1 دارة الجمركية، أقدر من غ�ي الئن هذه الجهة أي االإ

االعتبارات  ووزن  الدعوى  رفع  مالءمة  تقدير  عىل 

طبيعة  إىل  بالنظر  ذلك،  إىل  تدعو  ي 
ال�ت المختلفة 

ي خصها القانون بهذا القيد)26(.
الجرائم الجمركية ال�ت

ي . 2
ها �ن السلطة الجمركية االئقدر واالئك�ش توفيقاً من غ�ي

ي تعود عليها من 
تقدير مصلحة الدولة والفائدة ال�ت

تحريك أو عدم تحريك الدعوى الجمركية)27(.

واالقتصادية . 3 المالية  المصالح  عىل  أمينة  الئنها 

والصحية للدولة)28(.

والمالبسات . 4 الظروف  كافة  فهم  عىل  االئقدر  الئنها 

موضوع  ي 
�ن المختلفة   االعتبارات  ووزن  والوقائع، 

أم  الدعوى  تحريك  المصلحة  من  وهل  التهريب، 

عدم تحريكها)29(.

مالية . 5 جمركية  مصلحة  تحمي  التهريب  جريمة  الئن 

البديهي  من  كان  ثم  ومن  ها،  غ�ي أو  اقتصادية  أو 

الجنائية  االإجراءات  اتخاذ  مالئمة  ترك  المنطقي  أو 

أوعدم اتخاذها إىل تقدير مصلحة الجمارك، بوصفها 

ي 
ال�ت الجمركية  السياسة  تنفيذ  عىل  االئمنية  الجهة 

الجمركية  المصالح  حماية  وبالتاىلي  الدولة،  تنتهجها 

ي تتناولها تلك السياسة)30(.
ال�ت

واتصالها . 6 الجمركية،  للجريمة  الخاصة  الطبيعة 

ن  ب�ي الموازنة  تتطلب  الجوهرية  الدولة  بمصالح 

فيها  تكون  عدمه،  من  الدعوى  تحريك  اعتبارات 

دارة الجمركية أقدر عىل إجراء تلك الموازنة)31(. االإ

ويضاف إىل ما تقدم أن النيابة العامة الجمركية   

عبارة عن نيابة خاصة، وما ينطبق عىل المحاكم الخاصة 

فكرة  الخاصة  المحاكم  فكرة  كانت  وإذا  عليها،  ينطبق 

منتقده، ويوجه إليها سهام النقد، فإن ذات هذه السهام 

النيابة  ي 
االئرد�ن ع  الم�ش ألغى  لو  حبذا  لذا  إليها،  توجه 

الجزائية  الدعوى  تحريك  حق  وأعاد  الجمركية،  العامة 

الحق  صاحبه  إىل  فيها،  والمرافعة  والتحقيق  الجمركية، 
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قضاة  النيابة  هذه  فأعضاء  العامة،  النيابة  وهي  االئصيل 

ي 
�ن ن  التنفيذية، ومستقل�ي للسلطة  ن  تابع�ي ن  وليسوا موظف�ي

عملهم ال سلطان عليهم غ�ي القانون، ناهيك عن تمتعهم 

ي 
ة ودراية أك�ش كأصل عام، وقاموا بأداء القسم القانو�ن بخ�ب

ة أعمالهم، ورؤساء أعضاء هذه النيابة قضاة،  قبل مبا�ش

وليسوا موظفي جمارك هدفهم الحصول عىل حكم إدانة 

وبرصف النظر كان المشتكي عليه مذنبا حقا أم ال، إضافة 

إىل أنهم يتقاضون عالوات مالية عن كل دعوى يصدر فيها 

االئردنية  المملكة  أن  ذلك  من  االئك�ش  ولعل  إدانة،  حكم 

ي يوجد فيها نيابة عامة 
الهاشمية هي الدولة الوحيدة ال�ت

جمركية أعضاؤها موظفو جمارك وليسوا قضاة. 

نظام  ع  الم�ش ألغى  لو  ح�ت  القول،  ويمكن   

والغريب  المستهجن  النظام  الجمركية،  العامة  النيابة 

تعليق حق  ي 
�ن فإننا ليس معه  القانون والقضاء،  ي علم 

�ن

عىل  الجمركية  الجزائية  الدعوى  تحريك  ي 
�ن العام  النيابة 

صدور طلب تحريك دعوى من قبل مدير عام الجمارك 

 : ي
أو من يقوم مقامه حال غيابه وذلك استناداً إىل ما يأ�ت

جرائم التهريب إما أن تؤدي إىل االعتداء عىل مصلحة . 1

الدولة المالية من خالل حرمانها من استيفاء الرسوم 

ائب االئخرى، أو تعتدي عىل  الجمركية والرسوم والرصن

مصلحة الدولة االقتصادية.

للحيلولة دون ترك جريمة جمركية بال مالحقة.. 2

من . 3 أو  الجمارك  عام  مدير  تعرض  عدم  لضمان 

از  ن يقوم مقامه حال غيابه الئي ضغط أو إكراه أو اب�ت

نكون عىل  الصالحية  من هذه  فم�ت حرم  إغراء.  أو 

ن من عدم إفالت المجرم الجمركي من العقاب. يق�ي

واتصالها . 4 الجمركية،  للجريمة  الخاصة  الطبيعة 

صالحية  تكون  أن  تستوجب  العليا  الدولة  بمصالح 

النيابة  بيد  الجريمة  لهذه  الجزائية  الدعوى  تحريك 

العامة وسلطتها، ال بيد مدير عام الجمارك وسلطته.

المطلب الثالث

الطبيعة القانونية لطلب تحريك الدعوى الجزائية الجمركية

جوهر طلب تحريك الدعوى الجزائية الجمركية   

أو  الجمارك  عام  مدير  من  خطي  طلب  هو  ومضمونها، 

الجمركية  العامة  النيابة  إىل  غيابه،  مقامه حال  يقوم  من 

جرم  مرتكب  بحق  الجمركية  الجزائية  الدعوى  لتحرك 

الجمارك  محكمة  أمام  الطلب  ي 
�ن اسمه  الوارد  التهريب 

قانون  من   211 المادة  نص  إن  القول  ويمكن  االبتدائية. 

جرائم  ي 
�ن الدعوى  تحريك  يجوز  "ال  فيها:  جاء  الجمارك 

التهريب إال بناء عىل طلب خطي من المدير أو من يقوم 

ع  الم�ش أن  النص  هذا  عىل  ويالحظ  غيابه".  عند  مقامه 

الجمركية كجهة  العامة  النيابة  تحديد  فيه عىل  ينص  لم 

مختصة بتحريك الدعوى الجزائية الجمركية بناء عىل طلب 

أن  نرى  الخطي. ومع ذلك  أي طلبه  الجمارك  مدير عام 

النيابة العامة الجمركية هي وحدها المكلفة قانوناً بإقامة 

هذه الدعوى، وذلك الئنها حسب قانون الجمارك وتحديدا 
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يتعلق  فيما  الوالية  صاحبة  الوحيدة  منه   227 المادة 

بالدعوى الجزائية الجمركية من حيث التحريك والتحقيق 

ن االئحكام الصادرة فيها. والمرافعة واستئناف وتمي�ي

الخطي وجب  الطلب  أي  الطلب،  إليها هذا  وم�ت وصل 

وال  سلطة  وال  الجمركية،  الجزائية  الدعوى  تحريك  عليها 

ي تحريكها أو عدم تحريكها، إذ تلزم بتحريكها 
خيار لها �ن

من  ي 
القانو�ن تكييفه  ي 

�ن ب  يق�ت الطلب  هذا  الئن  وذلك 

الجمركية  العامة  النيابة  حرية  عىل  قيد  فهو  الشكوى، 

قبل  تستطيع  فال  الجمركية  الجزائية  الدعوى  تحريك  ي 
�ن

االإجراءات  اتخاذ  إليها،  الطلب  هذا  ووصول  صدور 

ي الدعوى وتحريكها، وعليه يمكن القول 
القانونية الالزمة �ن

إن الطبيعة القانونية لطلب تحريك الدعوى الجزائية أي 

لتحريك  الجمارك  عام  مدير  من  الصادر  الخطي  الطلب 

الدعوى الجزائية الجمركية ال تخرج عن كونها ترصفاً قانونياً 

العامة  النيابة  عن  القيد  برفع  قانونياً  أثراً  يرتب  إجرائياً 

ي ممارسة اختصاصاتها)32(.
الجمركية �ن

لطلب  القانونية  الطبيعة  أن  يرى  فقهي)33(  رأي  وهناك   

ترصفا  وليس  إداري  عمل  عن  عبارة  الجمارك  عام  مدير 

وهو  الشكوى،  ن  وب�ي بينه  والتقارب  التشابه  رغم  قانونيا 

عمل إداري الئنه منوط بجهة معينة وال يعتمد عىل إرادة 

الفرد وإنما يصدر وفق قواعد موضوعية موضوعه مسبقاً. 

 وال نتفق مع هذا الرأي، ونرى أن طلب تحريك الدعوى 

ي 
قانو�ن ترصف  إال  هو  ما  الجمارك  عام  مدير  طلب  أي 

 : ي
وليس عمالً إدارياً، وذلك استناداً إىل ما يأ�ت

رادة إىل إحداث . 1 ي اتجاه االإ
الئن حقيقة الترصف القانو�ن

. وهنا عندما يقرر مدير عام الجمارك أو  ي
أثر قانو�ن

من ينوب عنه حال غيابه، تحريك الدعوى الجزائية 

تحريك  وهو  ي 
قانو�ن أثر  إحداث  إىل  يتجه  فقراره 

طلبه  أي  قراره  فلوال  الجمركية،  الجزائية  الدعوى 

العامة  النيابة  يد  وبقيت  الدعوى  تحريك  تم  لما 

الجمركية عنها مغلولة.

ي ترتب االآثار . 2
ي إرادة الفرد فيه هي ال�ت

الترصف القانو�ن

الفرد  إرادة  فلوال  الترصف،  عىل  تبة  الم�ت القانونية 

عام  مدير  إرادة  لوال  وهنا  االآثار.  هذه  حدثت  لما 

ترتبت  لما  غيابه  حال  مقامه  يقوم  من  أو  الجمارك 

الجزائية  الدعوى  تحريك  تم  لما  اي  االآثار،  هذه 

ولبقي الجرم الجمركي بال تحريك دعوى جزائية بحق 

مرتكبه.

ي
المبحث الثا�ن

وط وآثار الدعوى الجزائية الجمركية نطاق ورسش

يتسم طلب تحريك الدعوى الجزائية الجمركية   

ورية لصحته، وآثار قانونية  وطا �ن أن له نطاقا معينا، و�ش

تب عليه وعليه نرى تناول نطاق طلب تحريك الدعوى  ت�ت

وط هذا الطلب  ي المطلب االئول، و�ش
الجزائية الجمركية �ن

ي المطلب الثالث.
، وآثاره �ن ي

ي المطلب الثا�ن
�ن
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المطلب االأول

نطاق طلب تحريك الدعوى الجزائية الجمركية

من   211 المادة  ي 
�ن ع  الم�ش نص  من  يتضح   

الجزائية  الدعوى  تحريك  لطلب  الناظمة  الجمارك  قانون 

الجمركية، أنه موجه بدون شك إىل النيابة العامة الجمركية، 

يتعلق  فيما  الوالية  وصاحبة  المختصة  الجهة  كونها 

ي 
بالدعوى الجزائية الجمركية، باعتبار أن الطلب المجسد �ن

ي تحريك 
طلب تحريك الدعوى ما هو إال قيد عىل حريتها �ن

الدعوى الجزائية، واستثناء عىل االئصل العام من أن حقها 

ي هذا الشأن مطلق وال يرد عليه قيد إال بنص القانون، 
�ن

ي هذا النص إىل غ�ي النيابة 
ع الوارد �ن وال ينرصف أمر الم�ش

عىل  تب  وي�ت االستدالل)34(.  جهات  من  الجمركية  العامة 

ذلك أن كافة أعمال البحث والتحري والتنقيب واالستدالل 

الجمركية)35(،  العدلية  الضابطة  أعضاء  بها  يقوم  ي 
ال�ت

تعت�ب صحيحة قبل صدور طلب تحريك الدعوى الجزائية 

الجمركية.

محكمة  أكدته  االئمر  هذا  أن  بالذكر  والحري   

منها  الصادرة  االئحكام  من  كب�ي  عدد  ي 
�ن المرصية  النقض 

ي الناظم لطلب 
بهذا الخصوص)36(، علما أن النص القانو�ن

ي قانون الجمارك المرصي هو 
الجزائية �ن تحريك الدعوى 

. حيث نصت  ي
ي قانون الجمارك االئرد�ن

ذات النص الوارد �ن

يجوز  "ال  عىل:  المرصي  الجمارك  قانون  من   124 المادة 

جرائم  ي 
�ن إجراءات  أية  اتخاذ  أو  العمومية  الدعوى  رفع 

أو  للجمارك  العام  المدير  من  بطلب خطي  إال  التهريب 

من ينيبه")37(.

العامة  النيابة  عىل  يجب  إنه  القول  ويمكن   

بعد  الجمركية  الجزائية  الدعوى  تحرك  عندما  الجمركية 

حال  مقامه  القائم  أو  الجمارك  عام  مدير  يأمرها  أن 

غيابه بذلك بموجب طلب تحريك الدعوى الموجه إليها، 

الطلب.  لهذا  والشخصي  الموضوعي  بالنطاق  تتقيد  أن 

طلب  ي 
�ن ورد  الذي  الجرم  الموضوعي  بالنطاق  ونقصد 

عام  مدير  طلب  إذا  فمثالً  ه.  غ�ي دون  الدعوى  تحريك 

الجمارك تحريك الدعوى الجزائية بخصوص جرم تهريب 

يحرك  عندما  الجمارك  عام  مدعي  عىل  فيجب   ، جمركي

الدعوى الجزائية الجمركية أن يحركها فقط بجرم التهريب 

الجمركي وال يحركها عىل غ�ي ذلك الجرم، أو هذا الجرم 

وجرم  الجمركي  التهريب  جرم  عن  يحركها  كأن  ه،  وغ�ي

يكون  الئنه  المبيعات،  عىل  العامة  يبة  الرصن من  التهرب 

الدعوى  تحريك  لطلب  الموضوعي  النطاق  عن  خرج  قد 

ن  ي هذا المجال قضت محكمة التمي�ي
الجزائية الجمركية. و�ن

االئردنية: "يستفاد من المادة 211 من قانون الجمارك رقم 

20 لسنة 1998 أن المدعي العام ال يملك تحريك أي دعوى 

يقوم  أو من  المدير  بناء عىل طلب خطي من  إال  جزائية 

بنص  ابتدأ  نص  ي 
�ن التوسع  يجوز  وال  غيابه،  عند  مقامه 

مانع )ال يجوز(. وحيث أن طلب المدير من المدعي العام 

وكما يتضح من طلب تحريك الدعوى الجزائية اقترص عىل 
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الجمارك،  قانون  من   204 و   203 ن  المادت�ي أحكام  مخالفة 

يبة المبيعات، فال يجوز للمدعي العام  ولم يتضمن �ن

أن يخرج عن طلب المدير")38(. أما النطاق الشخصي لطلب 

تحريك الدعوى الجزائية الجمركية، فيقصد به االئشخاص 

الواجب تحريك الدعوى بمواجهتهم سواء أكانوا أشخاصاً 

الدولة  ي 
مواط�ن من  كانوا  وسواء   ، ن معنوي�ي أم  ن  طبيعي�ي

جنس  من  أكانوا  وسواء  أخرى،  دولة  ورعايا  ي 
مواط�ن أم 

ن أم أحداث.  ناث، وسواء أكانوا بالغ�ي الذكور أم جنس االإ

ن  محرض�ي أم  ن  مساهم�ي أم  ن  أصلي�ي ن  فاعل�ي أكانوا  وسواء 

أم  للبضاعة  مستورداً  المهرب  أكان  وسواء   . ن متدخل�ي أم 

لها، أو  أو حائزاً أو مموالً  أو مالكاً  مصدراً لها، أو صاحباً 

مالكاً  أو  بها،  نقلت  ي 
ال�ت النقل  لواسطة  مالكاً  أو  لها  ناقالً 

لمدعي  يجوز  ال  أخرى  وبعبارة  فيه.  خزنت  الذي  للمكان 

عىل  الجمركية  الجزائية  الدعوى  يحرك  أن  الجمارك  عام 

لو  ح�ت  الدعوى  تحريك  طلب  ي 
�ن اسمه  يرد  لم  شخص 

عام  اقتنع مدعي  أو  ذكره،  الجمارك عن  عام  مدير  سها 

الجمارك أن ذلك الشخص هو الفاعل الحقيقي والرئيس 

لجرم التهريب.

عىل  �احة  ع  الم�ش ينص  لم  وحيث  اً  وأخ�ي  

هذا  تدارك  عىل  نحثه  لذا  الدعوى،  تحريك  نطاق طلب 

الشخصي  والنطاق  الموضوعي  النطاق  وينظم  النقص، 

له.

ي
المطلب الثا�ن

وط طلب تحريك الدعوى الجزائية الجمركية رسش

الدعوى  تحريك  طلب  ي 
�ن وط  �ش عدة  تتوافر  أن  يجب 

الآثاره،  ومنتجاً  صحيحاً  يعت�ب  ح�ت  الجمركية،  الجزائية 

وط قد تكون شكلية  ومتمتعاً بقيمته القانونية، وهذه ال�ش

وط الموضوعية ثم  ال�ش نتناول أوالً  أو موضوعية، وعليه 

: ي
وط الشكلية لهذا الطلب وذلك عىل النحو االآ�ت ال�ش

الدعوى  تحريك  لطلب  الموضوعية  وط  ال�ش أوال: 

الجزائية الجمركية

صدور طلب تحريك الدعوى من مدير عام الجمارك . 1

طلب  يعت�ب  ح�ت  غيابه:  حال  مقامه  يقوم  من  أو 

تحريك الدعوى صحيحاً فيجب أن يصدر من مدير 

عام دائرة الجمارك وحده فقط طالما كان عىل رأس 

ي مقر دائرة الجمارك لحظة الطلب 
عمله، ومتواجداً �ن

من النيابة العامة الجمركية تحريك الدعوى الجزائية 

الجمركية.

ومهامه  ودرجته  صفته  كانت  مهما  ه  لغ�ي يجوز  وال 

دائرة  عام  مدير  كان  طالما  الطلب  هذا  يصدر  أن 

نص  الئن  الجمارك.  دائرة  مقر  ي 
�ن متواجداً  الجمارك 

وآمر  واضح و�يح  الجمارك  قانون  من   211 المادة 

ر.  وملزم، وال يجوز مخالفته تحت أي سبب أو م�ب

ي 
�ن أو  مجازاً  الجمارك  دائرة  عام  مدير  كان  إذا  لكن 

عن  وقفه  تم  أو  الجمارك،  دائرة  خارج  عمل رسمي 
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الئي  أو  التقاعد،  أو  االستيداع  إىل  أحيل  أو  العمل، 

ي دائرة الجمارك فال 
سبب آخر لم يجعله متواجداً �ن

يجوز أن يصد طلب تحريك الدعوى إال من الشخص 

عند  الجمارك  دائرة  عام  مدير  مقام  يقوم  الذي 

غيابه.وهذا ما نصت المادة 211 من قانون الجمارك 

ي جرائم 
حيث جاء فيها: "وال يجوز تحرك الدعوى �ن

التهريب إال بناء عىل طلب خطي من المدير أو من 

يقوم مقامه عند غيابه" 

شطره  ي 
�ن خاصة  دقيق،  غ�ي  النص  هذا  أن  ونرى 

غيابه(  عند  مقامه  يقوم  من  )أو  عبارة  الئن   ، االئخ�ي

عبارة غامضة، فمن هو الشخص الذي يقوم مقام 

مدير عام الجمارك، هل هو نائبه وإذا كان له أك�ش 

أن  يقوم مقامه، وإذا تصادف  أي منهما  نائب   من 

ي 
نائبه مجاز أو موقوف عن العمل أو غ�ي متواجد �ن

اليوم  ذلك  ي 
�ن وري  الرصن من  وكان  الجمارك،  دائرة 

غدا  وإال  الدعوى  تحريك  طلب  إصدار  وجوب 

الفعل المرتكب متقادماً، أو الئي سبب آخر يستوجب 

أيضاً  اليوم.  ذلك  ي 
�ن الدعوى  تحريك  صدور طلب 

ن ويحدد  ي قانون الجمارك يع�ي
ي �ن

ال يوجد نص قانو�ن

لنا الشخص الذي يقوم مقام مدير عام الجمارك. 

عن  للتكهن  مرصاعيه  عىل  الباب  يفتح  االئمر  وهذا 

الشخص الذي يقوم مقام مدير عام الجمارك عند 

غياب هذا المدير.

بأن كل  الجمارك   فقد يزعم نواب مدير عام دائرة 

منهم يقوم مقام المدير الغائب، وقد يرى أحدهم 

يصدر  قد  والثالث  يرفض،  ي 
والثا�ن الدعوى  تحريك 

من  أك�ش  أمام  ونكون  الدعوى،  لتحريك  آخر  طلب 

ولشخص  واحد  جرم  عن  الدعوى  لتحريك  طلب 

والس�ي  المنطق  ويرفضه  يأباه  االئمر  وهذا  واحد 

الرشيد للدعاوى الجزائية.

أيضا هل يتصور أن يكون أحد مساعدي مدير عام 

الجمارك، أو مدير القضايا الجمركية، أو مدير النيابة 

العامة الجمركية من يقوم مقام مدير عام الجمارك 

حال غيابه رغم وجود نواب له وكيف يمكن لمدعي 

وجه  الذي  الشخص  أن  من  التأكد  الجمارك  عام 

إليه طلب تحريك الدعوى هو من يقوم فعالً وحقاً 

وقانوناً مقام مدير عام الجمارك. وكيف للمحكمة أن 

ي التأكد من صحة 
تتأكد من ذلك عند ممارسة حقها �ن

أن  ضنا  اف�ت وإذا  الدعوى.  تحريك  إجراءات  وسالمة 

أحد نواب مدير عام الجمارك هو من كلفه المدير أن 

ط أن يكون هذا  يقوم مقامه حال غيابه، فهل يش�ت

االئمر مكتوباً أم يكفي شفاهة. لكل ما تقدم نرى أن 

نص المادة 211 يتسم بالركاكة وعدم الدقة والنقص 

ع هذا االئمر وعدل  والقصور. لذا حبذا لو عالج الم�ش

يكون  أن  المجال  هذا  ي 
�ن عليه  ح  ونق�ت النص.  ذلك 

خطياً  يفوضه  من  )أو  هو:  النص  من  ي 
الثا�ن الشطر 
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الوزير – أي وزير المالية – أو المدير – أي مدير عام 

دائرة الجمارك – عند غياب المدير(.

توجيه الطلب إىل النيابة العامة الجمركية: لم ينص . 2

الناظمة  الجمارك  قانون  من   211 المادة  ي 
�ن ع  الم�ش

ي يوجه إليها 
لطلب تحريك الدعوى، عىل الجهة ال�ت

معلومة  الجهة  هذه  لكن  الدعوى،  تحريك  طلب 

الجمركية، الئنها صاحبة  العامة  النيابة  بداهة، وهي 

ي تحريك الدعوى الجزائية بعد 
الوالية واالختصاص �ن

رفع القيد عنها، ولها بعد رفع القيد تحريك الدعوى 

ن االئحكام  والتحقيق فيها والمرافعة واالستئناف وتمي�ي

قانون  من   227 المادة  بأحكام  عمالً  فيها  الصادرة 

الجمارك. ومع ذلك نرى أنه ال يوجد مايمنع لو نص 

ع �احة عىل هذه الجهة وذلك بإضافة عبارة:  الم�ش

)يوجه إىل النيابة العامة الجمركية( بعد عبارة طلب 

ح: )ال يجوز تحريك  خطي. بحيث يكون النص المق�ت

ي جرائم التهريب إال بناء عىل طلب خطي 
الدعوى �ن

يوجه إىل النيابة العامة الجمركية ...(.

الئن  العبارة  هذه  إضافة  ي 
�ن الفائدة  وتكمن   

واستثنائية،  خاصة  نيابة  الجمركية  العامة  النيابة 

ي النيابة 
فليست صاحبة حق أصيل كما هو الحال �ن

العامة العادية أي النظامية التابع قضاتها للمجلس 

الجمارك  دائرة  ي 
�ن يوجد  أنه  إىل  إضافة   ، ي

القضا�ئ

القضايا  مديرية  ومنها  وقضائية،  قانونية  مديريات 

ي قد ترى كل منهما 
ومديرية الشؤون القانونية، وال�ت

ي تحريك الدعوى الجزائية الجمركية ال 
أن لها الحق �ن

اً من موظفيها ممن كان أو ما زال يحمل  سيما وأن كث�ي

لقب مدعي عام جمارك.

يرى  مرصيا)39(  فقهيا  جانبا  هناك  إن  القول  ويجدر 

أن طلب مدير عام الجمارك يمكن أن يرسل إىل أحد 

مأموري الضبط واالئخ�ي يرسله إىل النيابة العامة .وال 

جهة  ليس  الضبط  مأمور  الئن  الرأي  هذا  مع  نتفق 

الطلب  يرسل  أن  ويجب  واختصاص.  والية  صاحبة 

ها. ابتداء إىل النيابة العامة وليس أي جهة أخرى غ�ي

وليس هذا فحسب، بل أن الدعوى الجزائية الجمركية 

أو  الجمركية  العامة  النيابة  تحريكها من غ�ي  تم  إذا 

منها  الطلب  دون  الجمركية  العامة  النيابة  حركتها 

عىل  فيجب  الدعوى،  تحريك  طلب  بموجب  ذلك 

ي مرص فتقرر 
المحكمة أن تقرر وقف المالحقة. أما �ن

المحكمة عدم قبول الدعوى)40( ونرى أن االئدق قانونا 

أن تقرر المحكمة وقف المالحقة وليس عدم قبول 

الدعوى الئن االئصل هو أن تكون الدعوى مقبوله ومن 

يوقف  ي 
قانو�ن قيد  يوجد  لم  ما  المحكمة  اختصاص 

ويمنع المالحقة.

ع عىل هذه الحالة، لذا  اً وحيث لم ينص الم�ش وأخ�ي

وقف  تقرر  أن  المحكمة  وألزم  عليها  نص  لو  حبذا 

حركت  إذا  التهريب  جرم  مرتكب  ن  الظن�ي مالحقة 
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الدعوى  تحريك  دون طلب  بحقه  الجزائية  الدعوى 

الجزائية الجمركية من غ�ي النيابة العامة الجمركية.

تحريك . 3 طلب  عليه  المشتمل  الجرم  يكون  أن 

جمركية  جزائية  دعوى  تحريك  والمطلوب  الدعوى، 

فيه هو جرم تهريب. وسواء كان جرماً تهريباً جمركياً 

العامة  يبة  الرصن من  تهرباً  أم  حكمياً،  أم  حقيقياً 

التهريب  جرم  عن  ئ  والنا�ش المرتبط  المبيعات  عىل 

عام  لمدير  يجوز  ال  ذلك  عىل  وبناء   .)41(
الجمركي

الجمارك أن يصدر طلب تحريك دعوى جزائية الئي 

جرم غ�ي جرم التهريب، وسواء وجه طلب تحريك 

الدعوى إىل النيابة العامة الجمركية أم النيابة العامة 

العادية، لعدم اختصاصه والفتقاره إىل التمتع بمثل 

ي لطلبه.
هذه الصالحيات، ولعدم وجود سند قانو�ن

أن ال يتم تحريك الدعوى الجزائية الجمركية موضوع . 4

الجمارك  محكمة  أمام  إال  الدعوى  تحريك  طلب 

المادة 222  ع ومن خالل نص  االبتدائية. الئن الم�ش

الدعوى  تحريك  حرصاً  أناط  الجمارك  قانون  من 

ها  غ�ي دون  المحكمة  هذه  أمام  الجمركية  الجزائية 

وجعلها الوحيدة المخولة والمختصة قانوناً بتحريك 

الدعوى الجزائية الجمركية أمامها.

وط الشكلية لطلب تحريك الدعوى الجزائية  ثانيا: ال�ش

الجمركية

 : ي
وط الشكلية بما يأ�ت يمكن إيجاز وحرص هذه ال�ش

عام . 1 مدير  طلب  يكون  أن  يجب  خطيا  يكون  أن 

الجمارك المتضمن الطلب بتحريك الدعوى الجزائية 

عليه  ع  الم�ش نص  االئمر  وهذا  مكتوباً.  الجمركية 

ي المادة 211 من قانون الجمارك، إذ جاء فيها 
�احة �ن

اط  اش�ت والحكمة من  بناء عىل طلب خطي"  االإ   ..."

الطلب الخطي أن يكون موقعاً من صاحب السلطة 

ي 
ي إطالق يد النيابة �ن

ي إصداره، ولكي يحدث أثره �ن
�ن

تحريك الدعوى الجزائية)42(.

ويكفي  شفوياً،  يكون  أن  يجوز  أنه  يرى  من  وهناك 

ي صدر المحرصن أنه قد فتح بناء عىل 
حينئذ أن يكتب �ن

للطلب،  تقديمها  ع  الم�ش ط  يش�ت ي 
ال�ت الجهة  طلب 

الئن هذا القيد وضع لحكمة خاصة هي جعل تقدير 

أهمية الجريمة لتلك الجهة، وم�ت ثبت من أي طريق 

ي االإجراءات الجنائية فإنه ال 
كان، أنها طلبت الس�ي �ن

مع�ن أن تتعطل الدعوى بحجة أن الطلب لم يكن 

مكتوبا)43(. ونرى عدم صحة ما ذهب إليه هذا الرأي؛ 

ي 
الئن ما نص عليه النص واضح وال مساغ لالجتهاد �ن

مورد النص، وال يجوز أن يحمل أو يف� النص عىل 

غ�ي معناه الحقيقي الواضح.

أن يكون مؤرخاً: يجب أن يكون طلب تحريك الدعوى . 2

مؤرخا، أي يحمل تاريخ إصداره. 

ي . 3
و�ن ومرتكبه)44(:  الجرم  عن  كافياً  بياناً  يتضمن  أن 

الدعوى  تحريك  طلب  يتضمن  العمىلي  التطبيق 
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اسم مرتكب جرم التهريب، وجرم التهريب ونوعه، 

البضاعة  وتحديد  له،  الناظم  ي 
القانو�ن والنص 

ي 
�ن المستخدمة  وجدت  إن  النقل  ووسيلة  المهربة، 

هذا  وبطي  التهريب،  فعل  ونوع  وتاريخ  التهريب، 

الطلب ملف يشتمل عىل الضبوطات ومحا�ن ضبط 

الرسوم  احتساب  ونموذج  جمركية،  قضايا  ونماذج 

والغرامات وملف قضية جمركية وغ�ي ذلك من وثائق.

نحو . 4 عىل  التهريب  جرم  مرتكب  اسم  يتضمن  أن 

يكون نافياً للجهالة الفاحشة:

يجب أن يشتمل طلب تحريك الدعوى الجزائية عىل 

واضح  بشكل  التهريب  جرم  ي  مرتك�ب أسماء  أو  اسم 

ي تحديد أسمائهم أي  وكامل ومعلوم، وأن ال يع�ت

محله،  ي 
�ن ط  ال�ش هذا  أن  ونرى  فاحشة)45(.  جهالة 

الجزائية  الدعوى  تحريك  طلب  الإصدار  ر  م�ب فال 

الجمركية إذا كان مرتكب جرم التهريب غ�ي معلوم 

أو معروف بشكل واضح، يجعل من تحريك الدعوى 

النص  ورة  �ن عىل  ع  الم�ش ونحث  فائدة.  ذا  ضده 

النيابة العامة  ط الئهميته ونرى لو أن  عىل هذا ال�ش

الجمركية قامت بتحريك الدعوى الجزائية الجمركية 

بحق مرتكب فعل التهريب، والذي لم يكن معلوماً 

ن  بشكل واضح، كأن يكون اسمه من مقطع أو مقطع�ي

ي وجوب 
تقتصن نصاف  واالإ العدل  مبادئ  فإن  فقط، 

إصدار حكم بوقف المالحقة، الئنها لو أصدرت حكماً 

وتضمن إدانة، فقد ينفذ الحكم بحق شخص ليس 

هو المرتكب الحقيقي لجرم التهريب.

المطلب الثالث

آثار طلب تحريك الدعوى الجزائية الجمركية

أو  الجمارك،  دائرة  عام  مدير  يقر  عندما   

الجزائية  الدعوى  تحريك  غيابه،  عند  مقامه  يقوم  من 

النيابة  إىل  طلباً  الخصوص  بهذا  يرسل  فإنه  الجمركية 

العامة الجمركية، وهذا هو طلب تحريك الدعوى الجزائية 

آثار  عليه  تب  ي�ت فإنه  الطلب  هذا  صدر  وم�ت  الجمركية. 

ي غاية االئهمية والخطورة، يمكن إيجازها وحرصها 
قانونية �ن

 : ي
من خالل ما يأ�ت

الجمركية، . 1 العامة  النيابة  المفروض عىل  القيد  يرفع 

تحريك  من  قانونا  وممنوعة  مغلولة  يدها  تبقى  وال 

والحظر  القيد  يزول  إذ  الجمركية.  الجزائية  الدعوى 

والمنع بمجرد صدور طلب تحريك الدعوى، ويزول 

لها  العام والحرية  ي ويعود االئصل 
الوضع االستثنا�ئ

الدعوى  تحريك  لطلب  سنداً  الدعوى  تحريك  ي 
�ن

الذي وجه إليها وحينئذ يحق لمدعي عام الجمارك 

ي التحقيق، إذ يحق لمدعي عام 
أن يبا�ش صالحيته �ن

ي التحقيق، إذ يحق له 
الجمارك أن يبا�ش صالحيته �ن

الحضور،  ورفض  تبلغ  إذا  وإحضاره  ن  الظن�ي دعوة 

إليه،  المسند  التهريب  جرم  عن  سؤاله  له  ويحق 
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ومواجهته  ومجابهته  تفصيالً،  ومناقشته  واستجوابه 

باالئدلة، ويحق له دعوة شهود النيابة العامة الجمركية 

ة الفنية  وسماع شهاداتهم، كما يحق له القيام بالخ�ب

خب�ي  وانتخاب  االستكتاب،  أو  المضاهاة  سواء 

للتأكد من أي أمر مثل نوع البضاعة أو مصدرها أو 

إجراءات  من  إجراء  بأي  للقيام  الحق  وله  مكوناتها، 

له  كما  والحظر.  القيد  زال  ي طالما 
االبتدا�ئ التحقيق 

المشتك  عىل  الظن  يقرر  أن  التحقيق  اختتام  بعد 

قرر  وإذا  االئوراق  حفظ  أو  محاكمته  منع  أو  عليه 

الظن عليه يجب عليه أن يسجل الدعوى التحقيقية 

كدعوى جزائية أمام محكمة الجمارك االبتدائية.

عام . 2 مدعي  يلزم  ال  الدعوى  تحريك  طلب  صدور 

المشتك  الظن عىل  ووجوباً  حتماً  يقرر  أن  الجمارك 

غ�ي  االئدلة  أو  يقع  لم  الجرم  أن  له  ن  تب�ي إذا  عليه 

وذلك  االبتدائية.  الجمارك  لمحكمة  الإحالته  كافية 

بمثابة رسالة  الدعوى هو  الئن صدور طلب تحريك 

موجهة إىل المدعي العام مفادها أن القيد والخطر 

والمنع الذي كان مفروض عليك من تحريك الدعوى 

الكاملة  الصالحية  ولك  ارتفع،  أو  زال  قد  الجزائية 

ي جرم التهريب الذي ارتكب، إما أن تقرر الظن 
االآن �ن

وإحالة المشتك عليه إىل المحكمة أو حفظ االئوراق 

أو منع المحاكمة.

تب عىل صدور طلب تحريك . 3 قطع مدة التقادم: ي�ت

الدعوى الجزائية الجمركية قطع لمدة  تقادم دعوى 

والمخالفات  الجرائم  عن  الناشئة  العام  الحق 

الجمركي  الجرم  تقادم  مدة  الئن  وذلك  الجمركية 

هي ثالث سنوات من تاريخ وقوع أو اكتشاف وقوع 

الجرم حسب المادة 1/247 من قانون الجمارك وعليه 

إذا وقع جرم جمركي وتم اكتشافه، لكن مدير عام 

جمركية  جزائية  دعوى  تحريك  يقرر  لم  الجمارك 

بشأنه، وبقي هذا الجرم دون أن تحرك به دعوى إال 

ما قبل مشارفته عىل السقوط بالتقادم، حيث أصدر 

جزائية  دعوى  تحريك  طلب  الجمارك  عام  مدير 

جمركية به، فإن هذا الطلب يقطع مدة التقادم وال 

يسقط ذلك الجرم بالتقادم)46(.

عدم جواز التنازل عن طلب تحريك الدعوى الجزائية . 4

الجمركية أو طلب سحبه: 

الجمركية  الجزائية  الدعوى  تحريك  طلب  صدر  إذا 

مقامه  يقوم  من  أو  الجمارك  عام  مدير  يملك  فال 

أو  أو سحبه  الطلب  هذا  جاع  اس�ت غيابه طلب  عند 

دعوى  تحريك  تم  إذا  عنه  التنازل  طلب  أو  إلغائه 

جزائية بموجبه وسجلت كدعوى بدائية جزائية أمام 

وجود  لعدم  وذلك  االبتدائية؛  الجمارك  محكمة 

الدعوى  والئن  ذلك،  له  ن  يج�ي ي 
قانو�ن أو مسوغ  سند 

الجزائية أحوال انقضائها، وخاصة الدعوى الجزائية 

الجمركية، واضحة ومحددة، وهي إما صدور حكم 
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أو  للوفاة  أو  للتقادم  إسقاطها  أو  فيها،  فاصل 

تسقط  ال  العام  العفو  ح�ت  الجمركية.  للمصالحة 

ي أمام 
به، وإذا شملها فإنه يشمل فقط الشق الجزا�ئ

لزامات المدنية فال يشملها. لذا  ي أي االإ
الشق الحقو�ت

ال يملك مدير عام الجمارك قانوناً يطلب إلغاء طلب 

إذا  التنازل عنه أو سحبه، ولكن  أو  الدعوى  تحريك 

دعوى  سجل  قد  الجمركي  العام  المدعي  يكن  لم 

جزائية جمركية بموجب هذا الطلب أمام المحكمة، 

كونه  الجمارك،  عام  مدير  الئمر  يرضخ  قد  فإنه 

بالقانون فله  أما لو تمسك  له.  تابعاً  موظفاً جمركياً 

الئن  الجزائية،  الدعوى  بتحريك  االستمرار  ي 
�ن الحق 

طلب مدير عام الجمارك يفتقر إىل السند واالئساس 

طلب  عن  التنازل  مسألة  أهمية  ورغم   . ي
القانو�ن

إال  أو تعديله،  إلغاؤه  أو  الدعوى أو سحبه  تحريك 

ع لم يعالجها؛ لذا حبذا لو نظم كل هذه  أن الم�ش

المسائل ونص أيضا عىل آثار طلب تحريك الدعوى 

الجزائية الجمركية. وعىل الرغم مما انتهينا إليه، من 

ي لمدير عام الجمارك من سحب 
عدم الجواز القانو�ن

أو إلغاء طلب تحريك الدعوى الجزائية الجمركية، أو 

الرجوع عنه بعد تقديمه أو التنازل عنه، إال أن هناك 

جانباً فقهياً مرصياً)47( يرى جواز ذلك أي يحق لمدير 

أو  الدعوى  التنازل عن طلب تحريك  الجمارك  عام 

سحبه أو إلغائه أو الرجوع عنه.

 : ي
وبرر هذا الجانب موقفه بما يأ�ت

كون . 1 الجزائية  الدعوى  عن  يكون  ال  هنا  التنازل  الئن 

وإنما  عنها،  التنازل  يجوز  ال  رفعت  م�ت  الدعوى 

الطلب يؤدي  الطلب والتنازل عن  التنازل يكون عن 

إىل انقضاء الدعوى الجزائية ال إىل التنازل عنها.

المحاكمة . 2 االئدوار  من  دور  أي  ي 
�ن يجوز  التنازل  الئن 

من  ة  العا�ش المادة  ي حسب 
نها�ئ يصدر حكم  ح�ت  

قانون االإجراءات الجنائية المرصي.

تنازله . 3 بعد  للمتنازل  يحق  ال  لكونه  جائز  التنازل 

تقديم طلب أو طلب جديد لتحريك الدعوى ذاتها 

وم�ت تم التنازل قبل رفع الدعوى امتنع رفعها بعد 

تحكم  المحكمة  فإن  رفعها  بعد  تم  إذا  أما  ذلك، 

اءة المتهم.  بانقضاء الدعوى وب�ب

الئن من يملك الطلب والتحريك يملك التنازل.. 4

طالما كان التنازل صحيحاً وصادراً من المختص فهو . 5

مقبول وجائز.

جواز  عدم  يرى  مرصي)48(  فقهي  جانب  وهناك 

التنازل عن طلب تحريك الدعوى.

ن االقتصادية بطابع الضعف.. 6 التنازل يطبع القوان�ي

 وقبل الفراغ من الحديث عن آثار طلب تحريك الدعوى 

ي غاية االئهمية يطرح 
الجزائية الجمركية، فإن هناك سؤاالً �ن

ي 
ي لالإجراءات الجزائية ال�ت

نفسه وهو: ما هو الوضع القانو�ن

تمت قبل صدور طلب تحريك الدعوى الجزائية الجمركية 
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واالستدالل  والتنقيب  والتحري  البحث  أعمال  مثل: 

والتفتيش والفحص والمعاينة؟

ي الفقه والقضاء المرصي أنها تعت�ب صحيحة 
الرأي السائد �ن

أو طلب  توقفها عىل طلب  ي 
�ن ع  الم�ش قيد  عليها  يرد  وال 

تحريك دعوى)49(.

إىل مسألة  والتنبيه  شارة  االإ وري جدا،  الرصن أنه من   ونرى 

ي غاية االئهمية والخطورة، وهي أن مدعي عام الجمارك 
�ن

إليه من مديرية  ترد  وحات  أو م�ش بناء عىل مذكرة  يقوم 

ي دائرة الجمارك 
القضايا أو أي جهة أو مديرية أو موظف �ن

حال  مقامه  يقوم  من  أو  الجمارك  دائرة  عام  مدير  غ�ي 

ي جرم جمركي والقيام 
ي �ن

ة التحقيق االبتدا�ئ غيابه، بمبا�ش

للتحقيق  اختتامه  ي وبعد 
االبتدا�ئ التحقيق  بكافة إجراءات 

وإقفاله له يقوم بكتابة ما يسمى تقرير ويرسله إىل مدير 

يقرر  غيابه  عند  مقامه  يقوم  أو  واالئخ�ي  الجمارك،  عام 

الدعوى  تحريك  طلب  ويرسل  الجزائية  الدعوى  تحريك 

الجمارك  عام  مدعي  ويقوم  الجمارك،  عام  مدعي  إىل 

بمراجعة محكمة الجمارك االبتدائية ويقدم طلب تحريك 

الدعوى وملف القضية التحقيقية وتقوم محكمة الجمارك 

ي 
االبتدائية بتسجيلها دعوى بدائية جزائية جمركية !!ونرى �ن

 : ي
هذا المجال ما يأ�ت

ي قانون أصول المحاكمات 	 
ي �ن

ي االئرد�ن
ع الجزا�ئ أن الم�ش

عىل  نص  قد  منه  الثالثة  المادة  وتحديداً  الجزائية، 

بعد  إال  الدعوى  ي 
�ن إجراء  أي  اتخاذ  جواز  عدم 

أو  تقديم شكوى  أو  المطلوب  ذن  االإ الحصول عىل 

الجزائية  الدعوى  الحصول عىل إذن أو طلب. وهنا 

قانون  من   211 المادة  ي 
�ن ع  الم�ش منع  الجمركية 

تحريك  )طلب  صدور  بعد  إال  تحريكها  الجمارك 

الدعوى( من مدير عام الجمارك أو من يقوم مقامه 

الدعوى  با�ش  الجمارك  عند غيابه ولكن مدعي عام 

الدعوى  مراحل  من  مرحلة  التحقيق  الئن  الجزائية 

موافقة  صدور  قبل  فيها  إجراءات  واتخذ  الجزائية، 

مدير عام الجمارك أو الحصول عىل طلب منه.

الخاتمة:

الدعوى  تحريك  طلب  موضوع  الدراسة  هذه  تناولت 

الجزائية الجمركية، وقد تمخض عن هذه الدراسة عدد من 

: ي
النتائج والتوصيات، وهي عىل النحو االآ�ت

أوالً: النتائج

مطالبة . 1 عن  عبارة  هي  الجمركية  الجزائية  الدعوى 

العامة الجمركية لمحكمة الجمارك االبتدائية  النيابة 

معاقبة مرتكب جرم التهريب الحقيقي أو الحكمي، 

عن هذه  مغلولة  الجمركية  العامة  النيابة  يد  وتبقى 

أو من  الجمارك  المطالبة دون طلب من مدير عام 

يقوم مقامه وينوب عنه حال غيابه.

هو طلب . 2 الجمركية  الجزائية  الدعوى  تحريك  طلب 

يصدر من مدير عام دائرة الجمارك االئردنية أو من 

العامة  النيابة  إىل  يرسل  غيابه،  عند  مقامه  يقوم 
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الجمركية، لتقوم بتحريك الدعوى الجزائية الجمركية 

المرتكب من  الحكمي  أو  الحقيقي  التهريب  ي جرم 
�ن

ي الطلب.
قبل الفاعل المذكور اسمه �ن

الحكمة من تقرير طلب تحريك الدعوى، أي غل يد . 3

النيابة العامة الجمركية عن تحريك الدعوى الجزائية 

لعدة  يعود  إليها  الطلب  هذا  بصدور  إال  الجمركية 

ها  غ�ي من  أقدر  الجمركية  دارة  االإ الئن  منها:  أسباب 

االعتبارات  ووزن  الدعوى  رفع  مالءمة  تقدير  عىل 

طبيعة  إىل  بالنظر  ذلك،  إىل  تدعو  ي 
ال�ت المختلفة 

القيد،  بهذا  القانون  خصها  ي 
ال�ت الجمركية  الجرائم 

من  توفيقاً  واالئك�ش  االئقدر  الجمركية  السلطة  والئن 

تعود  ي 
ال�ت والفائدة  الدولة  مصلحة  تقدير  ي 

�ن ها  غ�ي

عليها من تحريك أو عدم تحريك الدعوى الجمركية، 

واالقتصادية  المالية  المصالح  عىل  أمينة  والئنها 

كافة  فهم  عىل  االئقدر  والئنها  للدولة،  والصحية 

االعتبارات  ووزن  والوقائع،  والمالبسات  الظروف 

ي موضوع التهريب، وهل من المصلحة 
المختلفة  �ن

جريمة  والئن  تحريكها،  عدم  أم  الدعوى  تحريك 

اقتصادية  أو  مالية  تحمي مصلحة جمركية  التهريب 

ها، ومن ثم كان من البديهي أو المنطقي ترك  أو غ�ي

اتخاذها  أوعدم  الجنائية  االإجراءات  اتخاذ  مالءمة 

إىل تقدير مصلحة الجمارك، بوصفها الجهة االئمنية 

الدولة،  تنتهجها  ي 
ال�ت الجمركية  السياسة  تنفيذ  عىل 

تلك  تتناولها  ي 
ال�ت الجمركية  المصالح  وبالتاىلي حماية 

السياسة.

الدعوى . 4 تحريك  الجمارك  عام  مدير  طلب  أن  نرى 

كونه ترصفاً  عن  القانونية  تخرج طبيعته  ال  الجزائية 

اً  قانونياً، وال يمكن أن تكون طبيعته غ�ي ذلك. وأخ�ي

ولكونها  الجزائية  بصفتها  ن  التمي�ي نتم�ن عىل محكمة 

لنا  ن  تب�ي أن  البالد،  ي 
�ن جزائية  قضائية  مرجعية  أعىل 

ي االئحكام المستقبلية لها الطبيعة القانونية لطلب 
�ن

تحريك الدعوى الجزائية الجمركية.

وط الشكلية لطلب تحريك الدعوى الجزائية . 5 من ال�ش

ومشتمالً  ومؤرخاً  خطياً  الطلب  يكون  أن  الجمركية 

عىل بيان كاٍف عن الجرم ومرتكبه، وأن يتضمن اسم 

مرتكب الجرم عىل نحو يكون نافياً للجهالة.

الجمركية . 6 الجزائية  الدعوى  تحريك  طلب  آثار  من 

الجمركية،  العامة  النيابة  عىل  المفروض  القيد  رفع 

تحريك  من  قانوناً  وممنوعة  مغلولة  يدها  تبقى  وال 

الدعوى الجزائية الجمركية، وإن صدور هذا الطلب 

ووجوباً  يقرر حتماً  أن  الجمارك  يلزم مدعي عام  ال 

لم  الجرم  أن  له  ن  تب�ي إذا  عليه  المشتك  الظن عىل 

الجمارك،  لمحكمة  الإحالته  كافية  غ�ي  االئدلة  أو  يقع 

ومن االآثار أيضا قطع مدة التقادم لسقوط الدعوى 

الدعوى  تحريك  طلب  عن  التنازل  جواز  وعدم 

الجزائية الجمركية أو سحبه.
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التوصيات

: ي
ي قانون الجمارك عىل ما يأ�ت

ي �ن
ع االئرد�ن نحث الم�ش

تعريف المقصود بالدعوى الجزائية الجمركية وطلب . 1

تحريكها.

عىل . 2 القضائية  السلطة  قبل  من  فعلية  رقابة  إيجاد 

أعضاء النيابة العامة الجمركية أو من يقوم مقامه.

حال . 3  – الجمركية  العامة  النيابة  حق  تعليق  عدم 

عدم إلغائها وإحالل النيابة العامة النظامية مكانها 

– بعدم تحريك الدعوى الجزائية الجمركية، إال إذا 

يقوم  من  أو  الجمارك  عام  مدير  ذلك  منها  طلب 

مقامه حال غيابه.

النص عىل مشتمالت طلب تحريك الدعوى الجزائية . 4

ونطاقه  إليها  الموجهة  الجهة  ومنها  الجمركية 

. الموضوعي والشخصي

الجزائية . 5 الدعوى  طلبتحريك  وط  �ش عىل  النص 

ي 
الجمركية الشكلية والموضوعية والمشار إليها آنفا �ن

ط  �ش أي  تخلف  عىل  البطالن  جزاء  وترتيب  النتائج، 

منها.

تعديل نص المادة 211 من قانون الجمارك التسامه . 6

ي هذا 
ح �ن بالركاكة والقصور والنقص والغموض ونق�ت

ي 
�ن الدعوى  تحريك  يجوز  )ال   : ي

االآ�ت النص  المجال 

إىل  يوجه  بناء عىل طلب خطي  إال  التهريب  جرائم 

أو  الجمارك  عام  مدير  من  الجمركية  العامة  النيابة 

من يفوضه وزير المالية أو مدير عام الجمارك عند 

غياب المدير(.

بها . 7 يقوم  ي 
ال�ت االإجراءات  كافة  بطالن  عىل  النص 

المدعي العام قبل صدور طلب تحريك الدعوى.
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قانون . 21 ح  �ش  .)1975( محمود.  محمود  مصطفى، 
االإجراءات الجنائية، جامعة القاهرة.

الجرائم . 22  .)1979( محمود.  محمود  مصطفى، 
 ، ي

الثا�ن الجزء  ط2،  المقارن،  القانون  ي 
�ن قتصادية  االإ

مطبعة جامعة القاهرة. 
قانون . 23 ح  �ش  .)1982( نجيب.  محمود   ، ي

حس�ن
االجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة.

قانون . 24 ح  �ش  .)1972( نجيب.  محمود   ، ي
حس�ن

العربية،  النهضة  دار  الخاص،  القسم  العقوبات، 
القاهرة.

التهريب . 25 جريمة   .)1992( محب.  مجدي  حافظ، 
، دار الفكر الجامعي، القاهرة. الجمركي

دراسة . 26 الجمركية  الجرائم   .)1994( نبيل.  لوقابباوي، 
مقارنة، ط1، دار النهضة العربية القاهرة.

ن . 27 لوقابباوي، نبيل. )1992(.  جرائم تهريب النقد ب�ي
القانون والواقع، دار الشعب، القاهرة.

قانون . 28 ح  (. �ش )دون سنة ن�ش نبيل مدحت.  سالم، 
الجماعية،  الثقافة  دار  ط7،  الجنائية،  االإجراءات 

القاهرة.

ن واالأحكام القضائية ثانياً: القوان�ي

ي رقم 20 لسنة 1998.. 1
قانون الجمارك االئرد�ن

قانون أصول المحاكمات الجزائية وتعديالته رقم 9 . 2
لسنة 1961.

ن االئردنية منشورات عدالة.. 3 أحكام محكمة التمي�ي

الهوامش 

وهو القانون رقم 20 لسنة  1998 وتعديالته المنشور . 1
عىل الصفحة رقم 3935 من عدد الجريدة الرسمية 

رقم 4305 بتاريخ 1998/10/1م.
المادة 211 من قانون الجمارك.. 2

المادة 212 من قانون الجمارك.. 3
المادة 213 من قانون الجمارك.. 4
المادة 214 من قانون الجمارك.. 5
المواد )215-226( من قانون الجمارك.. 6
ن أجزاء 2011/1971 . 7 من جملة هذه االئحكام انظر: تمي�ي

 ،2010/4/1 تاريخ   2010/59 ن جزاء  تمي�ي  ،2012/1/9 تاريخ 
ن جزاء 2013/864 تاريخ 2013/12/11. تمي�ي

8 .-203( المواد:  انظر  الجمركي  التهريب  جرائم  حول 
207( من قانون الجمارك، وحول الدعاوى الحقوقية 
القانون  من  و80(   210-208( المواد:  أنظر  الجمركية 

ذاته.
مقارنة، . 9 دراسة  الجمركية  الجرائم  لوقابباوي،  نبيل 

دار النهضة العربية القاهرة، ط1، 1994، ص388.
ح قانون االإجراءات الجنائية، . 10 نبيل مدحت سالم، �ش

 ، دار الثقافة الجماعية، القاهرة، ط7،بدون سنة ن�ش
ص166.

ي . 11
�ن الخاص  العقوبات  قانون  �ور،  فتحي  أحمد 

العربية،  النهضة  دار  والنقدية،  يبية  الرصن الجرائم 
القاهرة، ط2، 1960، ص122.

قباء، . 12 دار   ، الجمركي التهريب  عباس،  أحمد  عباس 
سكندرية، 2014، ص97. االإ

منشأة . 13  ، الجمركي التهريب  جريمة  الدين،  عز  أحمد 
سكندرية، 214، ص94. المعارف، االإ

، الجرائم الجمركية، دار النهضة العربية، . 14 ي
زكريا ها�ن

القاهرة، 1989، ص305.
وعدد . 15 رئيس  من  االبتدائية  الجمارك  محكمة  تتألف 

القضاة  من  ي 
القضا�ئ المجلس  يعينهم  القضاة  من 

، وتختص هذه المحكمة  ي
ي الجهاز القضا�ئ

ن �ن العامل�ي
حكمه  ي 

�ن يدخل  وما  التهريب  جرائم  ي 
�ن بالنظر 

ي الجرائم 
المرتكبة خالفاً الئحكام قانون الجمارك، و�ن

اد  ن االست�ي والمخالفات المرتكبة خالفاً الئحكام وقوان�ي
العامة عىل  يبة  االستثمار والرصن والتصدير وتشجيع 
بموجبها،  الصادرة  والتعليمات  واالئنظمة  المبيعات 
الدولية  االتفاقيات  تطبيق  عن  الناجم  والخالفات 
عىل  اضات  واالع�ت االئردنية  المملكة  بها  ترتبط  ي 

وال�ت
التغريم،  قرارات  ي 

�ن والطعون  التحصيل،  قرارات 
التهريب،  جرائم  ي  مرتك�ب سبيل  وإخالء  وتوقيف 
هذه  وتنعقد  المحجوزة  البضائع  عن  فراج  واالإ
أو أي مكان آخر  ي عمان 

المحكمة من قاض منفرد �ن
داخل المملكة االئردنية، انظر المادة 222 من قانون 

الجمارك.
هي نيابة من نوع خاص الئن من يمارس وظيفة النيابة . 16

مدعي  لقب  يمنح  جمركي  موظف  الجمركية  العامة 
عام جمركي لهذه الغاية.

إىل . 17 البضائع  إدخال  عن  عبارة  هو  عموماً  التهريب 
يعات  للت�ش مخالفة  بصورة  منها  إخراجها  أو  البالد 
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والرسوم  الجمركية  الرسوم  أداء  دون  بها  المعمول 
ائب االئخرى. والرصن

المادة 211 من قانون الجمارك.. 18
المادة 211 من قانون الجمارك.. 19
ن جزاء 2011/1971 تاريخ 2012/1/9 منشورات عدالة.. 20 تمي�ي
العقوبات، . 21 قانون  ح  �ش  ، ي

حس�ن نجيب  محمود 
القاهرة،  العربية،  النهضة  دار  الخاص،  القسم 

1972، ص139.
السابق، . 22 المرجع  الجمركية،  الجرائم   ، ي

ها�ن زكريا 
ص314.

المرجع . 23  ، الجمركي التهريب  الدين، جريمة  أحمد عز 
السابق، ص117.

النقض- . 24 أحكام  -مجموعة   1967/3/7 ي 
جنا�ئ نقض 

لوقابباوي،  نبيل  له  أشار   ،36 رقم  ص148-  س18- 
الجرائم الجمركية، المرجع السابق، ص397.

المادة 227 من قانون الجمارك .. 25
السابق، . 26 المرجع  الجمركية،  الجرائم  نبيل لوقابباي، 

ص391.
، دار . 27 مجدي محب حافظ، جريمة التهريب الجمركي

الفكر الجامعي، القاهرة، 1992، ص185.
االجراءات . 28 قانون  ح  �ش  ، ي

حس�ن نجيب  محمود 
 ،1982 القاهرة،  العربية،  النهضة  دار  الجنائية، 

ص140.
دار . 29  ، التكميىلي العقوبات  قانون  ح  �ش عبيد،  رؤوف 

الفكر، القاهرة، 1979، ص83 .
الجنائية . 30 االإجراءات  قانون  سالمة،  محمد  مأمون 

معلقا عليه بالفقه وأحكام النقض، 1980، ص98.
دار . 31  ، الجمركي التهريب  جريمة  كمال،  محمد 

وت، 1995، ص185. المطبوعات الجامعية، ب�ي
الجمارك . 32 عام  مدير  لطلب  القانونية  الطبيعة  حول 

تحريك الدعوى الجزائية انظر كل من:
المحاكمات 	  أصول  قانون  نجم،  صبحي  محمد 

وما  2000، ص65  ط1،  عمان،  الثقافة،  دار  الجزائية، 
بعدها.

االجراءات 	  قانون  ي 
�ن الوسيط  �ور،  فتحي  أحمد 

 ،1980 القاهرة،  العربية،  النهضة  دار  الجنائية، 
ص508.

ح قانون االإجراءات الجنائية، 	  نبيل مدحت سالم، �ش
المرجع السابق ، ص112وما بعدها .

الرحمن . 33 عبد  ومحمد  إبراهيم،  السالم  عبد  فتحي 
ي ضوء الفقه والقضاء، 

يعات الجمركية �ن �ور، الت�ش
مطبعة أبناء وهبه حسان، القاهرة، 1991، ص517.

تحريك . 34 طلب  ي 
�ن الوارد  الطلب  نطاق  مسألة  حول 

لوقابباوي،  نبيل  انظر:  الجمركية  الجزائية  الدعوى 
وما  ص397  السابق،  المرجع  الجمركية،  الجرائم 

بعدها.

قيامهم . 35 أثناء  الجمارك  دائرة  موظفي  كافة  يعت�ب 
وبحدود  العدلية  الضابطة  رجال  من  بأعمالهم 
هذه  أعمال  ع  الم�ش نظم  وقد  اختصاصهم، 

ي المواد )171-187( من قانون الجمارك.
الضابطة �ن

لمعرفة هذه االئحكام أنظر: نبيل لوقابباوي، الجرائم . 36
الجمركية، المرجع السابق، هامش ص398.

وتعديالته . 37 المرصي  الجمارك  قانون  من   124 المادة 
رقم 66 لسنة1963، منشورات عدالة.

ن جزاء 2011/1971 تاريخ 2013/1/9 منشورات عدالة.. 38 تمي�ي
الجنائية، . 39 االإجراءات  قانون  ح  �ش محمد،  عوض 

 ، والن�ش للطباعة  الحديث  المرصي  المكتب 
ه، جريمة  سكندرية، 1989، ص100، محمد عواد ك�ي االإ
سكندرية،  االإ المعارف،  منشأة   ، الجمركي التهريب 

1995، ص219.
لقانون . 40 االقتصادي  الجانب  رزق،  محمد   من�ي 

الجمارك  جرائم  االقتصادية،  الجرائم  العقوبات، 
واالإجراء،  الموضوع  الجمارك،  جرائم  االقتصادية، 
 ، ن�ش سنة  بدون  القاهرة  لالئلوان،  ي  الحل�ب مطبعة 

ص57، وما بعدها.
ن جزاء 2004/99 . 41 المادة 211 من قانون الجمارك، وتمي�ي

هيئة عامة تاريخ 2004/4/21 منشورات عدالة.
يبية، دار النهضة . 42 أحمد فتحي �ور، الجرائم الرصن

العربية، القاهرة، 1990، ص248 وما بعدها .
حسن صادق المرصفاوي، أصول االإجراءات الجنائية، . 43

سكندرية، 1977، ص85. منشأة المعارف، االإ
الجنائية، . 44 االإجراءات  قانون  ح  �ش محمد،  عوض 

المرجع السابق، ص101.
االإجراءات . 45 قانون  ح  �ش مصطفى،  محمود  محمود 

الجنائية، جامعة القاهرة، 1975، ص 74 وما بعدها.
ن جزاء . 46 ن جزاء 2007/1399 تاريخ 2007/12/26 وتمي�ي تمي�ي

2011/1963 تاريخ 2012/12 منشورات عدالة .
من أنصار هذا الجانب : . 47

ي 	 
�ن الخاص  العقوبات  قانون  �ور،  فتحي  أحمد 

العربية،  النهضة  دار  والنقدية،  يبية  الرصن الجرائم 
القاهرة، 1960، ص258 وما بعدها .

دار 	   ، التكميىلي  العقوبات  قانون  ح  عبيد، �ش رؤوف 
الفكر، القاهرة، 1979، ص565 وما بعدها .

الجنائية، 	  االإجراءات  قانون  ح  �ش  ، ي
البا�ت عبد  عدىلي 

، القاهرة، 1963، ص129 وما بعدها . بدون دار ن�ش
أحمد عثمان حمزاوي، موسوعة التعليقات عىل مواد 	 

للجامعات  الن�ش  دار  الجنائية،  االإجراءات  قانون 
المرصية، القاهرة، 1963، 977 وما بعدها .

رمسيس بهنام، االإجراءات الجنائية تأصيالً وتحليالً، 	 
وما  ص252   ،1984 سكندرية،  االإ المعارف  منشأة 

بعدها.
من أنصار هذا الرأي : . 48
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قتصادية 	  االإ الجرائم  مصطفى،  محمود  محمود 
جامعة  مطبعة   ، ي

الثا�ن الجزء  المقارن،  القانون  ي 
�ن

القاهرة، ط2، 1979، ص128 وما بعدها .
عادل حافظ غانم، جرائم تهريب النقد، دار النهضة 	 

العربية، القاهرة، 1968، ص47 وما بعدها .
القانون 	  ن  ب�ي النقد  تهريب  جرائم  لوقابباوي،  نبيل 

وما  1992، ص232  القاهرة،  الشعب،  دار  والواقع، 
بعدها.

ح قانون االإجراءات المرجع السابق، . 49 عوض محمد، �ش
الجرائم  لوقابباوي،  نبيل  بعدها،  وما  ص227 

الجمركية، المرجع السابق، ص422 وما بعدها.


