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 الممدمة

ارتكاب نشاط التصادي غٌر  على تعتبر جرائم التهرٌب من الجرائم الخطرة التً تنطوي 

تواجه التنمٌة  جمةوٌؤدي الى نتائج وعوالب  ،مشروع ٌنتهن النظام االلتصادي واالجتماعً المائم

سٌاسٌة وامنٌة وصحٌة  اد ومضامٌنكما ان لها ابع ،االجتماعٌة وااللتصادٌة فً جمٌع البلدان

وضمان تفادي النتائج  ،ذه المٌادٌنالتنموٌة فً جمٌع هبالسٌاسٌة  النهوضٌة وبغ ،وصناعٌة ...الخ

فمد  ،السلبٌة التً تتركها هذه الجرائم باعتبارها تتعارض مع التجارة الخارجٌة وادواتها المختلفة

والمتمثل بمانون  ،ألرت التشرٌعات فً العدٌد من الدول لوانٌن خاصة لمعالجتها ومنها العراق

استملت هذه الموانٌن فً لواعدها العامة وفً وبالتالً  .(1)المعدل 1984لسنة  23الكمارن رلم 

اصولها الجزائٌة غٌر ان هذا االستمالل ال ٌغنً عن الرجوع الى المواعد العامة كلما التضت الحاجة 

ولد نظم لانون الكمارن أحكام  ،لذلن لسد النمص وازالة الغموض والعمل كنظام لانونً متكامل

 وحماٌةوتأمٌن فاعلٌة سٌاستها االلتصادٌة واالجتماعٌة  جرائم التهرٌب للحفاظ على موارد الدولة

 او ثمافٌة او صحٌة.المجتمع والدولة لمنع دخول سلع ومواد لد تتسبب اضرار التصادٌة او اجتماعٌة 

 

 ة البحث:أهمٌ

ان أهمٌة موضوع البحث تكمن فً خطورة جرائم التهرٌب والنتائج السلبٌة التً تتركها  

والتً تحول دون تنفٌذ السٌاسة االلتصادٌة واالجتماعٌة التً تسعى الدولة الى  على االلتصاد الوطنً

خطط التنموٌة واالضرار بالموارد الشال وسٌلة من وسائل التخرٌب االلتصادي وافكما انها  ،تحمٌمها

لدراسة الجوانب وٌأتً هذا البحث للتأكٌد على  ،للبلد والطبٌعٌة والزراعٌة والصحٌة الصناعٌة

جرائم التهرٌب خاصة بعد ان وجدنا خالل الوالع العملً تعدد الجهات التً تموم ل نونٌة والتطبٌمٌةالما

ومن خالل هذا البحث نحاول تحدٌد مفهوم جرٌمة التهرٌب الكمركً واظهار ما تمتاز  بهذه المهمة،

جرٌمة  به هذه الجرٌمة من اركان وبٌان صورها والمساهمة الجنائٌة فٌها وكٌفٌة التحمٌك فً

التهرٌب والمراحل التً تمر بها وكٌفٌة الامة الدعوى الجزائٌة والمحكمة المختصة باصدار الحكم 

والبحث فً الجوانب النظرٌة والتطبٌمٌة والمشاكل الناجمة عن التطبٌك الستمطاب اهتمام المشرع 

 .وحثه على اتخاذ المولف المالئم لسد بعض الثغرات التشرٌعٌة
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 منهجٌة البحث:

اعتمدنا فً بحثنا هذا المنهج التحلٌلً المتمثل باستمراء النصوص المانونٌة المتعلمة بجرائم  

التطبٌمً المتمثل باالشارة لألحكام  المنهج وكذلن العاللة،التهرٌب فً لانون الكمارن والموانٌن ذات 

 للٌم كوردستانا االتحادٌة ومحكمة تمٌٌز تمٌٌزال الكمارن ومحكمة المضائٌة الصادرة من محكمة

 العراق والمتعلمة بموضوع البحث تطبٌما للنصوص المانونٌة والتً نضمت أحكام جرائم التهرٌب.

 

 هٌكلٌة البحث:

تمسٌم موضوع جرائم التهرٌب فً لانون الكمارن الى ثالثة بهذا البحث تتمثل هٌكلٌة 

خصصنا المبحث األول لمفهوم جرٌمة التهرٌب ومن خالله سوف نبٌن تعرٌف الجرٌمة  ،مباحث

وفً المبحث الثالث  ،اما المبحث الثانً تناولنا فٌه الدعوى الجزائٌة فً جرٌمة التهرٌب ،واركانها

ثم نختم البحث بخاتمة  ،الصادرة فً جرائم التهرٌبوالمرارات فً االحكام تطرلنا الى طرق الطعن 

 توفٌك فً ذلن.البٌن فٌها اهم النتائج التً سنتوصل الٌها والتوصٌات التً نأمل األخذ بها آملٌن ن
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 المبحث األول

 مفهوم جرٌمة التهرٌب

لمد وجد فمهاء المانون صعوبة فً تحدٌد مفهوم جرٌمة التهرٌب ونتٌجة لذلن فمد ظهرت 

رٌمة التهرٌب فً دولة معٌنة ان نحدد جعندما نرٌد ان تعارٌف عدٌدة لهذه الجرٌمة ومن الضروري 

علٌه  ،التعرٌف على لانون هذه الدولة وفً هذا المجال علٌنا ان نحترم وجهة نظر المشرع سسنؤ

سنتناول فً هذا المبحث التعرٌف بجرٌمة التهرٌب وطبٌعتها المانونٌة واركان جرٌمة التهرٌب 

مطلبٌن سنتناول فً المطلب األول التعرٌف بجرٌمة التهرٌب  فًوالمساهمة الجنائٌة فٌها وذلن 

 وطبٌعتها المانونٌة وسنتناول فً المطلب الثانً اركان جرٌمة التهرٌب والمساهمة الجنائٌة فٌها.

 

 المطلب األول

 التعرٌف بجرٌمة التهرٌب وطبٌعتها المانونٌة

بضائع وخروجها ولم ٌكن لمد شعرت معظم الدول الحاجة الى فرض الرلابة على دخول ال 

بل ألجل حماٌة الصناعة  ،الدافع االساسً لهذا االجراء من أجل تحصٌل الضرائب والرسوم فمط

فً ان ارتكاب جرٌمة التهرٌب فٌه غش للدولة سواءا أكان ذلن عن طرٌك ل اوال جد ،الوطنٌة اٌضا

و خرلا النظمة المنع لدى التسلل بالبضائع عبر الحدود هربا من تأدٌة الرسوم لدى االستٌراد ا

التصدٌر او عن طرٌك بٌان كاذب او لائمة غٌر حمٌمٌة ٌمكن بواسطتها التخلص من جزء من 

علٌه سنتناول فً هذا المطلب التعرٌف بجرٌمة التهرٌب وطبٌعتها المانونٌة وذلن  ،الرسوم الواجبة

ة واصطالحا وفً الفرع حٌث سنتناول فً الفرع األول التعرٌف بجرٌمة التهرٌب لغ ،فً فرعٌن

 الثانً الطبٌعة المانونٌة لجرٌمة التهرٌب.
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 الفرع األول

 التعرٌف بجرٌمة التهرٌب

طلباً  لبب( ٌُهرب )هرباً( مثل طُ اللغة )التهرب( الفرار ولد )هر   اصلها فًالتهرٌب لغة: 

 .(1)و)أَهرب( َجَد فً الفرار مذعوراً 

اذن كلمة التهرٌب لغة جاء من الفعل هرب أي فَر وهرب فالن: جد فً الذهاب مذعورا 

وَهَرب فالناً: جعله ٌهرب البضاعة الممنوعة أي أدخلها أو أخرجها من بلد الى بلد خفٌة و 

 .(2))المهرب( من ٌعتزم إدخال األشٌاء الممنوعة أو إخراجها من البالد 

ً فهنان من بانها كل سلون لرر المانون الجنائً  بشكل عام عرفها اما التهرٌب اصطالحا

فعل غٌر مشروع صادر عن ارادة جرمٌة ٌمرر له المانون عموبة  ومنهم من ٌمول بانه ،(3)عمابا له 

 .(4)او تدابٌر احترازٌة 

نٌن الجنائٌة لم تعرف الجرٌمة الن وضع تعرٌف عام لها فً المانون أمر ال اووان غالبٌة الم

فائدة منه طالما أن المشرع وضع لكل جرٌمة نصا خاصا بها فً المانون ٌحدد اركانها وٌبٌن 

وجرٌمة التهرٌب تمثل تجاوزا على النظام الكمركً والضرٌبً للدولة وهً تمس  ،(5)عموبتها 

لذلن فهً من الجرائم االلتصادٌة ولما كانت الجرٌمة االلتصادٌة فً  ،نمدٌةبالسٌاسة التجارٌة وال

 ،(6)األساس هً فعل غٌر مشروع ٌعالب علٌه المانون وٌكون مخالفا لسٌاسة الدولة االلتصادٌة 

فجرٌمة التهرٌب هً نفسها الجرٌمة االلتصادٌة الن كلٌهما ٌمثل انتهاكا للملكٌة العامة كما ان 

وان المشرع  ،رائب الكمركٌة محصلتها النهائٌة ملكٌة عامة تنصب فً خدمة المجتمعالرسوم والض

عند نصه فً التجرٌم فً المانون االلتصادي ٌهدف الى حماٌة النظام االلتصادي والسٌاسة 

لذا فان جرٌمة التهرٌب الكمركً بوجه عام هً جرٌمة مالٌة كونها تنطوي على  ،االلتصادٌة للدولة

 .(7)خزٌنة الدولةاعتداء على 

                                                           
1
 .693، ص2978دمشك،  -الصحاح، المكتبة األموٌة، بٌروت دمحم ابن ابً بكر الرازي، مختار  
2
 .982، دار الفكر، دون سنة طبع، ص0د. ابراهٌم انٌس، المعجم الوسٌط، المجلد الثانً، ج 
3
 .3، ص2996د. رمسٌس بهنام، الجرٌمة والمجرم فً الوالع الكونً، منشأة المعارف، االسكندرٌة،  
4
، 2973لبنان،  -، منشورات الحلبً الحمولٌة، بٌروت3العموبات اللبنانً لسم العام، المجلد االول، طد. دمحم نجٌب حسنً، شرح لانون  

 .052ص
5
، علً حسٌن الخلف ود.سلطان عبدالمادر الشاوي، المبادئ العامة فً لانون العموبات، وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً، مطبعة الرسالة 

 .23، ص2980الكوٌت، 
6
 .22، ص2999وان كرم، الجرٌمة االلتصادٌة فً المانون اللبنانً، منشورات حلبً الحمولٌة، بٌروت، ملحم كار 
7
 .23-20، ص2987، مطبعة التعلٌم العالً، بغداد، 3الجرائم االلتصادٌة، ط-د.فخري الحدٌثً، لانون العموبات 
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ولد اختلفت اٌضا فً  ،ولم تتفك اآلراء حول مكان جرٌمة التهرٌب بٌن الجرائم االلتصادٌة

بٌان صلة لطاع الكمارن بااللتصاد الوطنً فً حٌن ان السٌاسة الكمركٌة تؤدي دورها االلتصادي 

ا فً توجٌه واالجتماعً فً اطار التخطٌط العام الى جانب هدفها المالً وبذلن تصبح عنصر

 .(1)االلتصاد الوطنً والتأثٌر فٌه

لم ٌضع تعرٌفا  1984لسنة  23نجد ان المشرع العرالً فً لانون الكمارن رلم  ولهذا

( ان التهرٌب )ادخال البضائع الى العراق او 191حٌث نصت المادة ) ،جامعا لجرٌمة التهرٌب

هذا المانون دون دفع الرسوم الكمركٌة او الرسوم والضرائب  اخراجها منه على وجه مخالف الحكام

االخرى كلها او بعضها خالفا الحكام المنع والتمٌد الواردة فً هذا المانون والموانٌن النافذة 

( اعتبر المشرع فً حكم التهرٌب حاالت اخرى حددها بخمسة عشر 192وفً المادة ) ،االخرى(

تهرٌب الحكمً اضافة الى التهرٌب الحمٌمً والتً هً الصورة والتً تعتبر صور من ال ،(2)حالة

وٌمكننا تعرٌف جرٌمة التهرٌب الكمركً بانها كل فعل من شأنه مخالفة  ،التهرٌب جرٌمة الغالبة فً

خالفة التعرٌفة الكمركٌة ام احكام المنع والتمٌٌد واالنظمة ماحكام لانون الكمارن سواء ما تعلك منها ب

 .مرارات الصادرة بموجبهوالتعلٌمات وال

ان التهرٌب مصطلح لانونً ٌمصد به تخلٌص بضائع معٌنة وبناءا على ما تمدم ٌمكننا المول 

وحٌث ان البضائع التً تدخل أراضً الدولة تخضع لضرائب  ،من الضرائب الكمركٌة الممررة

وذلن ما استثنً الواردات الممررة فً التعرٌفة الكمركٌة اضافة الى الضرائب االخرى الممررة 

من أراضً الدولة فال تخضع للضرائب الكمركٌة اال ما ورد  اما البضائع التً تخرج ،بنص خاص

 تبل شمل ،وال ٌمتصر هذا االصطالح على التهرب من دفع الضرائب الكمركٌة ،بشأنه نص خاص

صدٌرها اال اٌضا كل مخالفة للمواعد المنظمة للبضائع الممنوعة والتً ال ٌسمح استٌرادها او ت

فاستٌراد او تصدٌر بضاعة من هذا المبٌل دون مراعاة الشروط المحددة ٌندرج تحت  ،بشروط معٌنة

 . (3)وصف التهرٌب المعالب علٌه لانون

 

 

 

                                                           
1
 .36، ص2، ط2982رنة، بغداد، علً جبار شالل، جرٌمة التهرٌب الكمركً وآثارها المانونٌة دراسة مما 
2
 ( من لانون الكمارن290انظر المادة ) 
3
، 20د. آمال عبدالرحٌم عثمان، جرائم التهرٌب من وجهة نظر علم االجتماع المانونً، المجلة الجنائٌة المومٌة، العدد الثالث، المجلد  

 .662،ص2969
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 الفرع الثانً

 لتهرٌبلالطبٌعة المانونٌة 

البحث لمد ثار البحث حول طبٌعة التهرٌب وهل هً جرائم جنائٌة ام افعال مدنٌة بحتة وهذا 

فمن الشراح من ٌذهب الى اعتبار الجرٌمة الكمركٌة بمثابة فعل مدنً  ,بدوره تسبب بخالف فمهً

بٌنما ٌذهب البعض اآلخر الى اعتبارها جرٌمة جنائٌة صرفة  ،غٌر مشروع أي هو عمل تمصٌري

 .(1)ال فرق بٌنها وبٌن الجرائم المنصوص علٌها فً الموانٌن العمابٌة

الخالف الفمهً بانه لو تمرر اعتبار جرٌمة التهرٌب جرٌمة جنائٌة فهو وتكمن اهمٌة هذا 

ا وخاصة فٌما ٌتعلك بتعدد الجرائم واثره فً هنون العموبات ولانون الكمارن علٌٌعنً سرٌان لا

فً حٌن لو تمرر  ،العماب وكذلن الشروع فً الجرٌمة والضرورة والعود وغٌرها من األحكام

مشروع سٌؤدي الى انطباق احكام المانون المدنً علٌها فٌما ٌتعلك باالحكام  اعتبارها فعال مدنٌا غٌر

الخاصة بالمسؤولٌة التمصٌرٌة فٌتمرر التعوٌض مثال عن كل عمل غٌر مشروع الى الحد الذي ال 

ٌوجد فٌه شروع كما ٌتمرر التعوٌض بغض النظر عن وجود حالة الضرورة ام ال وبغض النظر عن 

 .(2)ارتكاب العمل غٌر المشروع ام ال اعتٌاد الفاعل على

واٌا كانت االدلة التً جاءت بها اصحاب الرأي األول حول اعتبار جرٌمة التهرٌب من 

هضة ازاء ادلة اصحاب الرأي الثانً حول اعتبار الجرٌمة الكمركٌة طبٌعة مدنٌة فهً ادلة غٌر نا

 ونتخلص هذه االدلة بما ٌأتً: ،(3)من طبٌعة جنائٌة

اء نصوص لانون الكمارن النافذ عبارات العماب والعموبة والشروع والحبس احتو -1

 والغرامة والمصادرة.

 الصفة الجزائٌة فً الغالب طابع ٌطبع االحكام الصادرة من المحاكم الكمركٌة. -2

فالمشرع العرالً جاء  ،ونعتمد ان مولف المشرع العرالً كان حاسما لمطع هذا النزاع

( من 143و 142و 141بنصوص صرٌحة فً لانون الكمارن النافذ ٌمضً بتطبٌك احكام المواد )

المعدل فٌما ٌخص حاالت تعدد جرائم  1969لسنة  111لانون العموبات العرالً النافذ رلم 

                                                           
1
 .49، ص2992 الماهرة, العربٌة،دار النهضة , 0طد. احمد فتحً سرور، الجرائم الضرٌبٌة،  
2
 .08، ص2998زٌنب الدوري، جرٌمة التهرٌب، بحث غٌر منشور ممدم الى مجلس العدل،  
3
 .57علً جبار شالل، المصدر السابك، ص 
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المسؤولٌة . واٌضا اشترط وبنص صرٌح ضرورة توفر المصد الجرمً لترتٌب (1)التهرٌب الكمركً

 .(2)الجنائٌة عن جرائم التهرٌب الكمركً

لواعد جنائٌة  وتعدٌالته ٌتضمن 1984لسنة  23ان لانون الكمارن العرالً رلم فواجماال 

)مع عدم االخالل بأٌة عموبة اشد تمضً  انه /أوال( على194نصت المادة ) إذ عدٌدة مثل الشروع

وكما نصت  ،(3)أي منهما( فًفً حكمه وعلى الشروع بها الموانٌن النافذة ٌعالب عن التهرٌب وما 

)ٌجوز الحكم بضعف العموبات المشار الٌها فً البندٌن )أ و ب( من  انه /ثانٌا( على194فً المادة )

كما تضمن  ،(4)الفمرة )أوال( من هذه المادة عندما ٌكون المسؤولٌن عن التهرٌب من ذوي السوابك(

 دلل على الطبٌعة الجنائٌة لجرائم التهرٌب الكمركً.ٌوان كل ذلن  ،(5)الحبس البدلً

 

 المطلب الثانً

 اركان جرٌمة التهرٌب والمساهمة الجنائٌة فٌها

لكل جرٌمة اركان وال وجود لها بدون هذه االركان إذ هً توجد بها وتنتفً بانتفاءها وال 

المادي  الركن ٌن هماتشذ جرٌمة التهرٌب الكمركً عن بالً الجرائم االخرى فً وجوب توافر ركن

ه وفً حدود ئضً بان ٌكون كل شخص مسؤوال عن أخطاوان المواعد العامة تم ،(6)والركن المعنوي

فً حٌن نجد ان المشرع العرالً فً لانون الكمارن النافذ ٌلمً المسؤولٌة على  ،هذه االخطاء

م فً الجرٌمة وان هذه الفاعلٌن والشركاء بالتكافل والتضامن دون اعتبار لدرجة مساهمة كل منه

بل تتعداهم الى اصحاب البضائع  ،المسؤولٌة ال تمتصر على االشخاص المسؤولٌن جنائٌا فمط

 .(7)والمسؤولٌن مدنٌا عن جمٌع اعمال مستخدمٌهم

حٌث سنتناول فً الفرع األول اركان  ،ا المطلب فً فرعٌنوسنتناول موضوع البحث فً هذ

 جرٌمة التهرٌب وفً الفرع الثانً المساهمة الجنائٌة فً جرٌمة التهرٌب.

                                                           
1
 ( من لانون الكمارن.289المادة ) انظر 
2
مصد الجرمً وتراعً فً تحدٌدها النصوص الجزائٌة ( من لانون الكمارن على )ٌشترط فً المسؤولٌة الجزائٌة توفر ال293تنص المادة ) 

النافذة وٌعتبر فاعال اصلٌا للجرٌمة كل من الشرٌن وحائز المادة المهربة وصاحب واسطة النمل التً استخدمت فً التهرٌب وسائمها 
 ومعاونه وصاحب او مستأجر المحالت واألماكن التً اودعت فٌها المادة المهربة او المنتفع بها(.

3
 /اوال( من لانون الكمارن.294المادة ) نظرا 
4
 /ثانٌا( من لانون الكمارن.294المادة ) انظر 
5
 ( من لانون الكمارن.057المادة ) انظر 
6
 .79، ص0222ن الثمافٌة العامة، بغداد، دار الشؤو ,2ط دراسة ممارنة، -عبود علوان منصور، جرائم التهرٌب الكمركً فً العراق  
7
 .052، ص0222شعبان، النظرٌة العامة للجرٌمة الكمركٌة، الدار الجامعة للطباعة والنشر، د. شولً رامز  
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 الفرع األول

 اركان جرٌمة التهرٌب

وهما الركن المادي والركن المعنوي،  لمٌام أي جرٌمة ٌجب ان تتوافر لها األركان العامة،

لٌها كٌانها واذا تخلف عنصر منها لم ٌكن للجرٌمة وان اركان الجرٌمة هً العناصر التً تموم ع

 .(1) أٌضا لكل جرٌمة اركانا خاصة لها تمٌزها عن غٌرها من الجرائم ولكنوجود، 

بحث وسن ،وجرٌمة التهرٌب الكمركً كوالعة لانونٌة تتحمك بمٌام ركنٌها المادي والمعنوي

لجرٌمة التهرٌب الكمركً تتمثل بمحل الركن المادي أوال ثم الركن المعنوي وهنان اركان خاصة 

 السلون ومكان ارتكاب الجرٌمة سنبحثها ثالثا ورابعا.

 أوال: الركن المادي

الركن المادي للجرٌمة هو السلون المادي الخارجً الذي ٌنص المانون على تجرٌمه أي كل  

 .(2)ما ٌدخل فً كٌان الجرٌمة وله طبٌعة مادٌة ملموسة وهو ضروري لمٌامها

المعدل  1969لسنة  111( من لانون العموبات العرالً النافذ رلم 28ولد عرفت المادة ) 

الركن المادي للجرٌمة بانه )سلون اجرامً بارتكاب فعل جرمه المانون او االمتناع عن فعل أمر به 

ولما كان الركن المادي للجرٌمة هو نشاط او سلون ٌصدر عن االنسان وٌعالب علٌه  ،(3)(المانون

المانون فمد ٌكون هذا السلون اٌجابٌا ولد ٌكون سلبٌا ولد تكتمل الجرٌمة بحدوث النتٌجة الممصودة 

ولد ٌبدأ الجانً بارتكاب الجرٌمة اال انها ال تكتمل السباب ال دخل  ،وعندها تكون الجرٌمة تامة

وع الى لانون وبالرج ،الرادة الجانً فٌها وفً هذه الحالة نكون امام حالة الشروع فً الجرٌمة

 .(4)الكمارن العرالً النافذ نجد انه ساوى بٌن حالتً الجرٌمة التامة والشروع من حٌث العموبة

وهذه  ،والركن المادي لائم على ثالثة عناصر ٌجب تطبٌمها على جرٌمة التهرٌب الكمركً 

 العناصر هً:

                                                           
1
 .282، ص2992مطبعة دار الحكمة الموصل،  ,0ط د. ماهر عبد شوٌش، االحكام العامة فً لانون العموبات، 
2
 .239علً حسٌن الخلف ود. سلطان عبدالمادر الشاوي، المصدر السابك، ص 
3
 2969لسنة  222( من لانون العموبات العرالً رلم 08) المادة انظر 
4
 /أوال( من لانون الكمارن.294المادة ) انظر 
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ن سواء كان اٌجابٌا السلون بالمعنى المانونً كل تصرف جرمه المانوالسلون األجرامً:  -1

 .(1)ام سلبٌا كالترن واالمتناع ما لم ٌرد نص على خالف ذلن

 .(2)وٌعرف الفمه السلون بانه )كل نشاط مادي او معنوي ٌمارسه االنسان(

هذا السلون من خالل لٌام صاحب البضاعة او من  الكمركً ٌتحمكففً جرائم التهرٌب 

او اخراج البضائع من والى العراق على وجه ٌخالف احكام لانون الكمارن النافذ  ٌمثله لانونا بادخال

ففً جرائم التهرٌب الكمركً عند ذكر معلومات او  ،ولد ٌكون هذا الفعل اٌجابٌا ىوالموانٌن االخر

ووالع الحال فتتحمك جرٌمة مخالفة تصارٌح االدخال  تنطبكتفاصٌل للبضائع غٌر حمٌمٌة وال 

. وكما ان السلون االجرامً فً جرٌمة التهرٌب الكمركً ٌمتاز بانه سلون (3)الكمركًواالخراج 

ولد ٌكون هذا السلون سلبٌا كما فً حالة عدم تمدٌم معلومات اوجب لانون الكمارن  ،اٌجابً

او عدم تمدٌم المستندات الخاصة  ،وتعلٌماته ذكرها فً البٌان الكمركً او التصرٌح الكمركً

 .(4)ث ٌفترض ان االمتناع اختٌارٌا وال ٌشوبه عٌب من عٌوب االرادةحٌ ،بالبضاعة

تٌاز كاج ،ابً وفعل سلبً فً الولت نفسهكما ٌمكن ان ٌكون السلون مكونا من فعل اٌج

 .(5)اصحاب البضائع للمكاتب الكمركٌة دون تصرٌح عنها فً حالة االدخال واالخراج الكمركً

التغٌٌر الذي ٌحصل فً العالم الخارجً كأثر للسلون وٌراد بها : الجرمٌةالنتٌجة  -2

 .(6)االجرامً فٌحمك عدوانا سٌنال مصلحة او حما لدر المشرع جدارته بالحماٌة الجزائٌة

والنتٌجة بهذا الوصف لها مدلولٌن احدهما مادي ٌتمثل بالتغٌر الناتج عن السلون االجرامً 

وجرٌمة  ،ن الذي ٌنال مصلحة او حما ٌحمٌه المانونواآلخر لانونً وهو العدوا ،فً العالم الخارجً

التهرٌب الكمركً باعتبارها احد صور الجرائم االلتصادٌة ال تتمٌز فً ركنها المادي عن الجرائم 

فالنتٌجة الجرمٌة احد عناصر السلون االجرامً تتمثل باالضرار بمصلحة اساسٌة للدولة لد  ،العادٌة

الحصول على الضرٌبة والرسوم الكمركٌة المستحمة لها وهً  تكون تارةً ضرٌبٌة بحرمانها من

                                                           
1
 ( من لانون العموبات العرالً المعدل النافذ.29( من المادة )4الفمرة ) انظر 
2
 .52، ص2964د. جالل ثروت، نظرٌة الجرٌمة المتعدٌة المصد فً المانون المصري والممارن، دار المعارف،  
3
 ( من لانون الكمارن النافذ.290( من المادة )22الفمرة ) انظر 
4
 .272، ص0229د. انور دمحم صدلً، المسؤولٌة الجزائٌة عن الجرائم االلتصادٌة، دار الثمافة للنشر والتوزٌع،  
5
 ( من لانون الكمارن.290( من المادة )7الفمرة ) انظر 
6
 .242المادر الشاوي، المصدر السابك، صد. علً حسٌن الخلف ود. سلطان عبد 
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وتارةً أخرى غٌر ضرٌبٌة هً حماٌة السٌاسة االلتصادٌة  ،عنصر رئٌسً فً موارد الدولة

  .(1)للدولة

هذه الجرٌمة التً ال  ،ان النتٌجة الجرمٌة هً عنصر مهم فً تكوٌن الركن المادي للجرٌمة

واذا ما علمنا بان  ،لوامها الضرر الذي ٌنجم عن الفعل الجنائً ٌمكن ان تتحمك تامة ما لم ٌحصل

صفة تلحك الجانب المادي للجرٌمة فان الخطر لد ٌلحك بالسلون فٌوصف بانه سلون الخطر هو 

واذا ما علمنا بان السلون الخطر هو الذي  ،او ٌلحك بالنتٌجة فتعرف آنذان بانها نتٌجة خطرة ،خطر

ٌتضمن بطبٌعته خاصٌة االضرار بالمصالح المانونٌة او تعرٌضها للخطر فان هذا المفهوم مختلف 

 .(2)تماما عن مفهوم النتٌجة الخطرة

فٌكون  ،وهً الصلة الرابطة بٌن السلون االجرامً والنتٌجة الجرمٌةالعاللة السببٌة:  -3

 ،ان السلون االجرامً الذي ارتكبه الفاعل هو الذي ادى الى حدوث النتٌجة الجرمٌة من شأنها اثبات

وان المشرع العرالً  ،وبدون توافر هذه الرابطة ال ٌنهض الركن المادي لجرٌمة التهرٌب الكمركً

( من لانون العموبات لد حسم مولفه فً اعتماد النظرٌتٌن معا تعادل االسباب 29وبنص المادة )

 .(3)ب المالئم لتفسٌر العاللة بٌن الفعل الجرمً والنتٌجة الجرمٌةوالسب

/ثانٌا( على انه )ٌعفى من المسؤولٌة 221اما فً لانون الكمارن النافذ فمد اشارت المادة )

 ،المنصوص علٌها فً الفمرة )أوال( من هذه المادة من اثبت بادلة لاطعة انه كان ضحٌة لوة لاهرة

ٌمدم على ارتكاب أي فعل من االفعال التً كونت الجرٌمة او ادت الى وكذلن من ثبت انه لم 

 .(4)ارتكابها ولم ٌتسبب فً ولوعها(

وال تثٌر السببٌة بٌن سلون الجانً والنتٌجة الجرمٌة ادنى صعوبة او حٌرة متى كانت 

ولو تأخرت ولوعها او  الحال فً جرٌمة التهرٌب الكمركً االخٌرة من صنع الجانً وحده كما هو

وانما تثار الصعوبة اذا تداخلت اسباب سابمة او معاصرة او الحمة فساهمت الى  ،تفالمت نتائجها

 .(5)جانب فعل الجانً فً احداث النتٌجة الجرمٌة النهائٌة

او سلون تأسٌسا على ذلن ٌمكن المول ان العاللة السببٌة هً الرابطة التً تصل التصرف 

من و ،جة الجرمٌة الضارة وتثبت ان هذا السلون هو الذي ادى الى احداث هذه النتٌجةالمجرم بالنتٌ

                                                           
1
 .42، ص2997،  2ط االردن،-معن الحٌازي، جرائم التهرٌب الكمركً، مكتبة دار الثمافة والنشر والتوزٌع، عمان 
2
 .78، ص2972د. سمٌر الشناوي، الشروع فً الجرٌمة دراسة ممارنة، الماهر،  
3
 عدل النافذ.( من لانون العموبات العرالً الم09المادة ) انظر 
4
 /ثانٌا( من لانون الكمارن.002المادة ) انظر 
5
 .99عبود علوان منصور، المصدر السابك، ص 
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فاذا حدثت النتٌجة الجرمٌة  ،اهمٌة العاللة السببٌة لمٌام الركن المادي خالل هذا المفهوم تبٌن لنا مدى

النتٌجة الفصل بٌن الفعل والنتٌجة فال مجال السناد هذه  وأمكنبشكل مستمل عن النشاط االجرامً 

 الى مرتكب الفعل.

وٌالحظ ان لانون الكمارن العرالً لد ساوى بٌن عموبة الشروع فً جرٌمة التهرٌب وبٌن 

سواء بالنسبة لجرٌمة تامة او التً ولعت عند  ،على اعتبار ان الخطورة واحدة ،عموبة التهرٌب التام

بل ومجرد المحاولة واذا كان الشروع هو البدء فً تنفٌذ جرٌمة التهرٌب فان المحاولة  ،(1)الشروع

ال تعدو كونها مرحلة وسط بٌن تحضٌر للجرٌمة والبدء فً تنفٌذها فهً متمدمة بالضرورة على 

 .(2)البدء فً التنفٌذ واال كان النص علٌها الى جانب الشروع من لبٌل التزٌٌد لٌس ثم ما ٌبرره

 ثانٌا: الركن المعنوي

ٌتمثل الركن المعنوي بتوافر ارادة اجرامٌة واالرادة انما توصف بهذا الوصف حٌث تتجه  

الى عمل غٌر مشروع ٌتمثل بادخال البضائع او اخراجها من الدولة مع علم الفاعل بانه ٌرتكب فعال 

علم هو العلم بعناصر الجرٌمة وٌمصد بال ،ٌجرمه المانون واحاطته علما بالنتائج المترتبة على فعله

وبذلن ٌشترط  ،إذ ان العلم بالمانون هو مفترض اصال وال عبرة بالجهل فٌه ،ولٌس بالمانون العمابً

لتحمٌك المصد الجنائً لجرٌمة التهرٌب هو توجٌه الفاعل ارادته نحو ادخال بضائع او اخراجها من 

الجرٌمة وترتٌب المسؤولٌة الجزائٌة علٌها ان  وال ٌكفً لمٌام ،(3)الدولة مع االحاطة بنتائج عمله

بل ٌستلزم األمر توافر الركن المعنوي لها حٌث ان ركن  ،ٌتوافر ركنها المادي بكافة عناصره

 وكأصل عام ٌنبغً توافر شرطان فً هذا الركن وهما: ،المسؤولٌة الجزائٌة مناط بأهلٌة الجانً

استعداد الشخص او لدرته على فهم طبٌعة وصفة وٌراد به : )العلم( االدران والتمٌٌز -1 

 افعاله وتمدٌر نتائجها.

وٌراد به لدره الشخص على توجٌه ارداته الى عمل معٌن او  :)االرادة( حرٌة االختٌار -2 

فارادة الجانً فً جرٌمة التهرٌب تتجه الى ارتكاب عمل غٌر مشروع ٌتمثل بادخال  ،االمتناع عنه

الدولة مع علم الفاعل بانه ٌرتكب فعال ٌخالف أحكام لانون الكمارن  البضائع او اخراجها من

وعلمه كذلن بالنتائج المترتبة على فعله فهو ادران لعناصر الجرٌمة وآثارها  ،ومعالبا علٌه بموجبه

إذ ان العلم بالمانون هو مفترض  ،نصوصه العمابٌةوولٌس شرطا ان ٌكون عالما باحكام المانون 

                                                           
1
 .97، ص2969د. عادل حافظ غانم، جرائم تهرٌب النمد، دار النهضة العربٌة،  
2
 .200ص، 2982د. فخري عبدالرزاق الحدٌثً، لانون العموبات الجرائم االلتصادٌة، مطبعة جامعة بغداد،  
3
 .222عبود علوان منصور، المصدر السابك، ص 
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حٌث  ،( من لانون الكمارن193وهذا هو الحكم الوارد فً المادة ) ،بالجهل فٌهأصال وال عبرة 

اشترط المشرع توافر المصد الجرمً فً المسؤولٌة الجزائٌة وذلن بالمول )ٌشترط فً المسؤولٌة 

 .(1)الجزائٌة توافر المصد الجرمً وتراعً فً تحدٌدها النصوص الجزائٌة النافذة(

بولائع وعناصر الجرٌمة وان ارادته لم تنصرف الى ارتكاب  فاذا ثبت عدم علم الجانً 

وهذا ما أكدته الهٌئة التمٌٌزٌة الخاصة بمضاٌا  ،العمل الغٌر مشروع فان المصد الجرمً ٌنتفً

حٌث  5/12/2001فً  2001/ت/512محكمة التمٌٌز االتحادٌة فً لرارها المرلم الكمارن فً 

نصت )...فاذا وجدت المحكمة ان المتهم السائك لم ٌكن ٌعلم ان احد الراكبٌن فً سٌارته كان ٌحمل 

بضاعة مهربة كما لم ٌبادر باخباره بذلن حسب افادته ٌنبغً على المحكمة االفراج عنه وتسلٌمه 

 .(2)سٌارته...(

ن فً محكمة تمٌٌز العراق كما ذهبت الى ذلن اٌضا الهٌئة التمٌٌزٌة الخاصة بمضاٌا الكمار 

فً الدعوى المرلمة  30/9/2012فً لرارها والمتضمن بانه )...وجد ان المرار الصادر بتارٌخ 

من لبل المحكمة الكمركٌة للمنطمة الوسطى الماضً بالغاء التهمة واالفراج عن  2012/ن/388

جاره ن المتهم لد تم استئانون لثبوت كولالسباب التً اعتمدتها المحكمة صحٌح وموافك للمالمتهم 

الٌصال السٌارة الكابسة العائدة لشركة اٌفون التركٌة الى محافظة اربٌل دون علم منه ان السٌارة 

غٌر مسجلة لدى مدٌرٌة المرور باعتبارها ادخال كمركً مؤلت مخالفة بذلن احكام لانون الكمارن 

فً لن اٌضا محكمة كمارن دهون كما ذهبت الى ذ ،(3)لذا لرر تصدٌمه...( 1984لسنة  23رلم 

)...تبٌن بان المتهم لد استورد المعمل من اٌران وهو على عدة اجزاء وانه احدى لراراتها على انه 

كان ٌروم جمعها وتركٌبها فً الحً الصناعً فً دهون واراد اكمال النوالص لمشروع الكسارة من 

ٌصبح معمل كسارة حجر متحرن والتً ٌتم خالل جمع المواد المستوردة بموجب الكتب المشار الٌها 

اعاله علٌه والنتفاء المصد الجرمً استنادا للمادة عمله فً الورشة المشار الٌها فً لجنة الكشف 

( من لانون الكمارن علٌه تمرر نمض المرار الكمركً لمدٌر كمرن دهون واعادة 194و 193)

 .(4)مبلغ الغرامات الكمركٌة للمتهم...(

 

                                                           
1
 ( من لانون الكمارن النافذ.293المادة ) انظر 
2
، أثٌر ثامر منعم، جرٌمة 5/20/0222فً  0222/ت/520 الهٌئة التمٌٌزٌة الخاصة بالكمارن بالعدد -لرار محكمة التمٌٌز االتحادٌة  

 .97، ص0228جستٌر ممدمة الى كلٌة الحموق، جامعة النهرٌن بغداد، التهرٌب الكمركً فً التشرٌع العرالً، رسالة ما
3
، الماضً سلمان عبٌد، لرارات 22/0/0223فً  0223/ت/022الهٌئة التمٌٌزٌة الخاصة بالكمارن بالعدد  -محكمة تمٌٌز االتحادٌة  لرار 

 .269، ص0224الهٌأة التمٌٌزٌة الخاصة بمضاٌا الكمارن، مكتبة المانون والمضاء، بغداد، 
4
 ، غٌر منشور.22/4/0229فً  0229/اعتراضٌة/7لرار رئاسة محكمة كمارن دهون بالعدد  
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 السلونثالثا: محل 

ان محل السلون ٌعتبر ركن من االركان الخاصة فً جرٌمة التهرٌب الكمركً وان  

نصوص لانون الكمارن العرالً النافذ تتمحور حول الكٌفٌة التً ٌتم بها ادخال البضائع واخراجها 

ولما كان محل السلون االجرامً نشاط الفاعل فً جرٌمة التهرٌب الكمركً هو بضاعة  ،من العراق

بغض النظر عن كونها بضاعة  ،(1)ٌنة سواء كان منتج طبٌعً او حٌوانً او صناعً او زراعًمع

غالٌة الثمن او رخٌصة او خاضعة لرسوم او لضرٌبة منخفضة وبٌن بضاعة اخرى خاضعة لرسوم 

 .(2)او ضرٌبة غالٌة

وان نصوص المانون هً من العموم والشمول بحٌث تنصرف الى كل البضائع من أي نوع  

ستٌرادها هو االتجار فٌها او االستخدام كانت دون تمٌدها ودون ان ٌكون الهدف من وراء ا

 وكذلن الحال بالنسبة لبضائع التصدٌر. ،الشخصً

 رابعا: مكان ارتكاب الجرٌمة

من اهم مظاهر سٌادة الدولة هو حمها فً اٌماع العماب وان هذا الحك ٌمتد بامتداد حدود هذه  

 ،لدولة ٌطبك على كل جرٌمة ترتكب على اللٌمها سواء كان الفاعل وطنٌا ام اجنبٌافمانون ا ،السٌادة

وسواء كان المجنى علٌه وطنٌا ام اجنبٌا وهذا ما ٌعرف بمبدأ اللٌمٌة لانون العموبات وهذا ما نص 

 علٌه المشرع العرالً فً لانون العموبات النافذ )تسري احكام هذا المانون على جمٌع الجرائم التً

ترتكب فً العراق ... وفً جمٌع االحوال ٌسري المانون على كل من ساهم فً جرٌمة ولعت كلها 

 .(3)او بعضها فً العراق ولو كانت مساهمته فً الخارج سواء كان فاعال ام شرٌكا(

وكما نص لانون العموبات النافذ على انه )ٌشمل االختصاص االللٌمً للعراق اراضً  

كان ٌخضع لسٌادتها بما فً ذلن المٌاه االللٌمٌة والفضاء الجوي الذي ٌعلوه جمهورٌة العراق وكل م

وكذلن االراضً االجنبٌة التً ٌحتلها الجٌش العرالً بالنسبة للجرائم التً تمس سالمة الجٌش او 

 .(4)مصالحه وتخضع السفن والطائرات العرالٌة الختصاص جمهورٌة العراق االللٌمً اٌنما وجدت(

اهمٌة الن به ٌتحدد نطاق عمل ادارة  عنصر المكانلالتهرٌب الكمركً فان  وفً جرائم 

الكمارن وامكانٌة ضبط المجرمٌن من جهة وامكانٌة اتخاذ االجراءات والوسائل الالزمة الثبات 

                                                           
1
 ( من لانون الكمارن.2( من المادة )23الفمرة ) انظر 
2
 .47د. عوض دمحم، لانون العموبات الخاص، جرائم تهرٌب المخدرات والتهرٌب الكمركً والنمدي، االسكندرٌة، بال سنة طبع، ص 
3
 ( من لانون العموبات العرالً النافذ.6المادة ) ظران 
4
 ( من لانون العموبات العرالً النافذ.7المادة ) انظر 
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ولما كانت جرائم التهرٌب الكمركً فً  ،(1)جرائم التهرٌب الكمركً ومالحمتها من جهة اخرى

األصل حدوثها على الحدود والمنافذ الكمركٌة للدولة وهو ما ٌعرف بالخط الكمركً وٌراد به الخط 

متاخمة لها والشواطئ والبحار الالمطابك للحدود السٌاسٌة الفاصلة بٌن جمهورٌة العراق وبٌن الدول 

لنطاق الذي تمارس فٌه رلابتها واجراءاتها على جزء من ولد حدد لانون الكمارن ا ،(2)المحٌطة بها

األراضً والبحار وذلن فً النطاق الكمركً البحري وٌشمل منطمة البحر الوالعة ما بٌن الشواطئ 

بٌن الشواطئ  والنطاق الكمركً البري الذي ٌشمل األراضً الوالعة ما ،ونهاٌة حدود المٌاه االللٌمٌة

 .(3)ط داخلً من جهة اخرى وٌحدد بمرار من الوزٌر المختصوخ ،والحدود البرٌة من جهة

 

 الفرع الثانً

 المساهمة الجنائٌة فً جرٌمة التهرٌب

فهً على  ،المساهمة فً الجرٌمة هً ان ٌموم شخصان او اكثر على ارتكاب جرٌمة واحدة 

 ،(4)هذا األساس سلون اجرامً لم ٌمع بفعل فاعل واحد وانما ٌسهم فً ارتكابها عدد من االشخاص

ولد تكلم المشرع العرالً فً الفصل الخامس من الباب الثالث من الكتاب االول من لانون العموبات 

ولد رسم هذه المواد  ،(54-47المعدل النافذ عن المساهمة الجنائٌة عن الفاعل والشرٌن فً المواد )

األحكام التً ٌتعٌن تطبٌمها حٌن ٌساهم عدد من االشخاص فً جرٌمة واحدة وكانوا جمٌعهم فاعلٌن 

وسنتناول فً هذه الفرع  ،أصلٌن فٌها او كان بعضهم فاعال للجرٌمة والبعض اآلخر شرٌكا فٌها

 :المساهمة األصلٌة لجرٌمة التهرٌب الكمركً والمساهمة التبعٌة فٌها

 أوال: المساهمة األصلٌة فً جرٌمة التهرٌب

المساهمة األصلٌة فً الجرٌمة ٌراد بها المٌام بدور رئٌسً فً تنفٌذها ولد اتجهت الكثٌر من 

لوانٌن العموبات الحدٌثة الى تحدٌد المساهمٌن األصلٌن وتمٌٌزهم عن غٌرهم ومنها لانون العموبات 

( الى المساهم األصلً بعد ان اسمته فاعال وٌعتبر 47دة )حٌث اشارت الما ،العرالً المعدل النافذ

 -فاعال للجرٌمة المذكورٌن ادناه:

 من ارتكبها وحده او مع غٌره. -1

                                                           
1
 .08د. انور دمحم صدلً، المصدر السابك، ص 
2
 ( من لانون الكمارن.2( من المادة )22الفمرة ) انظر 
3
 ( من لانون الكمارن.2( من المادة )20الفمرة ) انظر 
4
 .009-008، ص2990المسم العام، بغداد، مطبعة الزمان، -دٌثً، شرح لانون العموبات العرالًد. فخري الح 
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من ساهم فً ارتكابها اذا كانت تتكون من جملة أفعال فمام عمدا اثناء ارتكابها بعمل من  -2

 االعمال المكونة لها.

شخصا على تنفٌذ الفعل المكون للجرٌمة اذا كان هذا الشخص غٌر  ،من دفع بأٌة وسٌلة -3

 .(1)مسؤول جزائٌا عنها ألي سبب

وعند الرجوع الى المواعد العامة فً لانون العموبات ٌمكن تحدٌد فاعل الجرٌمة غٌر انه 

 وذلن الن عملٌات التهرٌب تمر بمراحل عدٌدة ،لٌس من السهولة بمكان تحدٌده فً جرائم التهرٌب

ٌساهم فٌها اشخاص بدرجات متفاوتة تختلف باختالف المهمة التً ٌنفذونها وكذلن المسؤولٌة 

حٌث ذكر المشرع العرالً فً لانون الكمارن النافذ من ٌعتبر فاعال فً جرٌمة التهرٌب  ،المدنٌة

تكبٌها اما من ناحٌة المسؤولٌة المدنٌة فمد ذكر بانها تشمل مر ،(2)ومسؤوال من الناحٌة الجزائٌة

مسؤولٌته فً جرائم التهرٌب  حدود الفاعلٌن األصلٌٌن أوال ومن ثم االشخاص اآلخرٌن كل حسب

وٌتضح بان المشرع العرالً لد اعطى اهمٌة خاصة لجرائم التهرٌب الكمركً فجعل  ،(3)الكمركً

ٌة المدنٌة والمدنٌة او المسؤولمن ٌساهم فً ارتكابها باعتباره فاعال وٌتحمل المسؤولٌة الجزائٌة 

فمط. فالفاعل هو الذي لام بأي دور من االدوار التً تتكون منها جرٌمة التهرٌب الكمركً وٌكون 

وهذا ما اكدته الهٌئة التمٌٌزٌة الخاصة بمضاٌا الكمارن فً محكمة تمٌٌز اللٌم  ،مسؤوال عن تصرفاته

اشتران المدانٌن الخمسة فً  )...فمن كل ما تمدم ثبت لهذه المحكمة فً لرار لها جاء فٌه كوردستان

ارتكاب الجرٌمة حٌث لام باالعمال المادٌة للجرٌمة كل من موظف الكمرن واآلخر شرطً فً 

( من لانون 47/1الكمارن لماء مبلغ من المال فٌعتبران فاعلٌن اصلٌٌن حسب احكام المادة )

( من لانون 48/2المادة ) العموبات اما المدانٌن الثالثة فٌعتبرون شركاء فً الجرٌمة حسب احكام

دانة وعموبة وان ما ذهبت المحكمة الكمركٌة فً دهون الدانتهم االعموبات فاألدلة متوفرة ضدهم 

 .(4)والحكم علٌهم حسب المرار الممٌز صحٌح وموافك للمانون...(

 

 

 

 

                                                           
1
 ( من لانون العموبات النافذ.47المادة ) انظر 
2
 ( من لانون الكمارن.293المادة ) انظر 
3
 ( من لانون الكمارن.000المادة ) انظر 
4
 ، غٌر منشور.02/20/0227فً  0227/الهٌئة الكمركٌة/06بالعدد الهٌئة الكمركٌة -لرار محكمة تمٌٌز اللٌم كوردستان 
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 ثانٌا: المساهمة التبعٌة فً جرٌمة التهرٌب الكمركً

وٌتحمك ذلن  ،(1)بها المٌام بدور ثانوي فً تنفٌذ الجرٌمة المساهمة التبعٌة فً الجرٌمة ٌراد

عن طرٌك المٌام بعمل األصل فٌه لبل دخوله فً جرٌمة االباحة ولكن ٌساعد وٌعاون فً ارتكابها 

 .(2)ولذلن جرم وعولب وٌعرف ذلن باالشتران فً الجرٌمة

 د شرٌكا فً الجرٌمة:( من لانون العموبات بانه ٌع48ولد نص المشرع العرالً فً المادة ) 

 من حرض على ارتكابها فولعت بناء على هذا التحرٌض. -1

 من اتفك مع غٌره على ارتكابها فولعت بناء على هذا االتفاق. -2

من اعطى الفاعل سالحا او آالت او أي شًء آخر مما استعمل فً ارتكاب الجرٌمة مع  -3

او المسهلة او المتممة  عمدا بأي طرٌمة أخرى فً االعمال المجهزةعلمه بها او ساعده 

 .(3)الرتكابها

اما بعد اتمام  ،وان المساهمة التبعٌة اما ان تكون لبل ولوع الجرٌمة او ولت تنفٌذها فمط

ولم  ،الجرٌمة فال تتحمك المساهمة فٌها وان المساهمة التبعٌة ال تكون اال فً الفعل الغٌر مشروع

وانما ٌكفً كون الجرٌمة ولعت  ،ٌشترط لانون العموبات فً الشرٌن ان ٌكون بعاللة مباشرة بالفاعل

 .(4)بناءا على اتفاله او تحرٌضه او مساعدته ولو كان اتصاله بفاعله بالواسطة

وان المشرع العرالً فً لانون الكمارن راعى النصوص الجزائٌة النافذة عند تحدٌد 

زائٌة واعتبر الشرٌن فاعال فً جرائم التهرٌب الكمركً من ناحٌة المسؤولٌة المسؤولٌة الج

كما تشمل المسؤولٌة المدنٌة فً جرائم التهرٌب الشركاء اضافة الى مرتكبٌها الفاعلٌن  ،الجزائٌة

كما ان االشتران فً جرائم التهرٌب ال ٌتحمك  ،(5)واالشخاص االخرٌن كٌل حسب حدود مسؤولٌته

االتفاق او المساعدة لد حصل لبل ولوع تلن الجرٌمة وان ٌكون ولوعها ثمرة لهذا  اال اذا كان

 .(6)االشتران

ولد اعتبر المشرع العرالً مسؤولٌة االشخاص اآلتً بٌانهم مسؤولٌن مدنٌا على وجه 

 -جرائم التهرٌب اضافة الى مرتكبٌها كفاعلٌن وهم : التضامن فً

                                                           
1
 .038د. شولً رامز شعبان، المصدر السابك، ص 
2
 .023د. علً حسٌن الخلف ود. سلطان عبدالمادر الشاوي، المصدر السابك، ص 
3
 ( من لانون العموبات.48المادة ) انظر 
4
 .04المصدر السابك، صد. علً حسٌن الخلف ود. سلطان عبدالمادر الشاوي،  
5
 ( من لانون الكمارن النافذ.000المادة ) انظر 
6
 .227معن الحٌازي، جرائم التهرٌب الكمركً، المصدر السابك، ص 
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 اصحاب البضاعة موضوع الجرٌمة. -1

 الشركاء والممولٌن والكفالء. -2

 الوسطاء والموكلٌن والمتبرعٌن. -3

 .(1)الناللٌن والحائزٌن والمنتفعٌن ومرسلً البضاعة -4

 المحالت او االماكن التً تودع فٌها البضاعة موضوع الجرٌمة. ومستثمرواصحاب  -5

اصحاب المحالت واالماكن العامة ومستثمروها وموظفوها وكذلن اصحاب وسائط نمل  -6

الركاب العامة وسائموها ومعاونوهم مسؤولون عن وجود مثل تلن البضائع فٌها ما لم ٌثبتوا 

 .(2)عدم علمهم بوجودها او عدم وجود مصلحة مباشرة او غٌر مباشرة لهم بذلن

وكالء االخراج الكمركً عن جرائم التهرٌب التً ٌرتكبونها فً البٌانات الكمركٌة او التً  -7

ولهم ان ٌرجعوا على اصحاب البضائع  ،موظفون من لبلهمٌرتكبها مستخدموهم ال

 .(3)دثه لهم هؤالءوالمستخدمٌن بالضرر الذي ٌح

فً حدود ما ٌتلماه كل منهم من  دفع المبالغ المترتبة على المتوفىالورثة مسؤولون عن  -8

 .(4)التركة

الكمارن وهنا نود ان نبٌن بانه فً الوالع العملً ٌحصل التباس فً تطبٌك نصوص لانون 

( من لانون الكمارن 193فً المادة ) ذكرهم بخصوص المسؤولٌة الجزائٌة والمدنٌة للفاعلٌن الوارد

 226و 223و 222عن جرائم التهرٌب الوارد ذكرهم فً المواد ) فمط وبٌن المسؤولٌن مدنٌا

مرة حٌث هنان تنالض بٌن تلن المواد ومثال على ذلن ما ورد فً الف ،نفس المانون( من 227و

حٌث اعتبر مستأجر المحالت واالماكن التً اودعت فٌها  نفس المانون( من 193رابعا من المادة )

فً حٌن اعتبره مسؤوال  ،المادة المهربة فاعال اصلٌا فً جرٌمة التهرٌب ومسؤول جزائٌا ومدنٌا

لى لذا نأمل من المشرع ان ٌشٌر بوضوح ا ،( من لانون الكمارن223مدنٌا فمط فً المادة )

 المذكور.( ورفع التنالض 193الفاعلٌن االصلٌٌن فً جرٌمة التهرٌب الكمركً فً المادة )

  

                                                           
1
 ( من لانون الكمارن النافذ.000المادة ) انظر 
2
 ( من لانون الكمارن النافذ.003المادة ) انظر 
3
 ذ.( من لانون الكمارن الناف006المادة ) انظر 
4
 ( من لانون الكمارن النافذ.007المادة ) انظر 
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 المبحث الثانً

 التهرٌب جرٌمةالدعوى الجزائٌة فً 

ان لانون العموبات وكما هو معروف ٌهتم ببٌان المواعد الموضوعٌة للمانون الجنائً فهو 

اما لانون أصول  ،دد العموبات التً ٌعالب علٌهاٌحدد األفعال التً ٌعتبرها المشرع جرٌمة وٌح

المحاكمات الجزائٌة فهو ٌهتم ببٌان االجراءات الشكلٌة والتً تتخذ لمعرفة الجانً ومن ثم تطبٌك 

فاذا ولعت الجرٌمة فال بد ان تتخذ اجراءات معٌنة  ،العموبة بحمه عندما ٌرتكب احدى الجرائم

وهذه االجراءات تسمى لانونا  ،لحكم علٌه وتنفٌذ الحكم بحمهللتحمٌك مع المجرم ومحاكمته تمهٌدا ل

وحٌث ان الدعوى الجزائٌة تمر بمرحلتٌن حتى صدور الحكم البات فٌها وهما  ،بالدعوى الجزائٌة

وان  ،جرٌمة التهرٌب هً احدى تلن الدعاوى دعوى ولما كانت ،المحاكمةمرحلة مرحلة التحمٌك و

بانها من المواعد اآلمرة أي ال ٌجوز االتفاق على ما ٌخالف أحكامها لواعد لانون الكمارن تمتاز 

لذلن سنتناول فً هذا المبحث اجراءات التحمٌك فً جرائم  ،(1)وهً ممترنة بجزاء من ٌخالفها

التهرٌب فً المطلب األول وكٌفٌة تحرٌن دعوى جرائم التهرٌب والجهات المختصة بالتحمٌك فً 

ل فً المطلب الثانً المحاكمة فً جرٌمة التهرٌب ونتطرق الى تشكٌل ثم سنتناو ،جرٌمة التهرٌب

 محكمة الكمارن واختصاصاتها.

 

 المطلب األول

 التهرٌب جرٌمةإجراءات التحمٌك فً 

بانها وسٌلة من خاللها ٌستطٌع المجتمع الدفاع عن أمنه  ٌمصد بالدعوى الجزائٌة ابتداءا

 ،واستمراره وصٌانة مصالحه من خطر الجرٌمة ومعرفة فاعلها بغٌة محاكمته وتنفٌذ العموبة بحمه

فهً اذن بهذا المعنى وسٌلة بٌد الدولة لحماٌة المجتمع واستٌفاء حموله وذلن بااللتصاص من الجانً 

وعندما ٌموم الجانً بارتكاب الفعل المعالب علٌه لانونا ٌنشأ عنه  ،(2)الذي عرض مصالحه للخطر

فً االلتصاص من الجانً وحك المجنى علٌه المتضرر بتعوٌضه عما لحمه من  المجتمعحك  ،حمان

محاكمات االولى بالدعوى الجزائٌة اما الثانٌة فتسمى الدعوى اللانون اصول  مىولد س ،اضرار

                                                           
1
 .9، ص0222د. احمد سلطان عثمان، اضواء حول لانون الكمارن المصري، الماهرة،  
2
 .45، ص2980، بغداد، 2د. سامً النصراوي، دراسة لانون اصول المحاكمات الجزائٌة، ج 
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المعدل نوعٌن من  1971لسنة  23ن اصول المحاكمات الجزائٌة رلم ولد بٌن لانو ،(1)المدنٌة

نوع ٌموم بوظٌفة الضبط المضائً فً جمٌع الجرائم وهم الذٌن حصرتهم  ،اعضاء الضبط المضائً

والنوع اآلخر هم ذوي االختصاص النوعً الخاص الذٌن ٌمومون  ،(2)( من هذا المانون39المادة )

رائم معٌنة حددها المشرع على سبٌل الحصر وتتعلك بالوظائف بوظٌفة الضبط المضائً بشأن ج

وخولهم سلطات عدٌدة منها التحمٌك  ،(3)ا وٌنحصر اختصاصهم فً نطاق مكانً محدودهالتً ٌؤدون

فً جرائم التهرٌب الكمركً والتفتٌش على االماكن واالشخاص والبضائع ووسائل النمل داخل 

 .(4)الدائرة الكمركٌة

األول نبٌن فٌه كٌفٌة  ،ل اجراءات التحمٌك فً جرائم التهرٌب فً فرعٌنولذلن سنتناو 

 وفً الفرع الثانً الجهات المختصة بالتحمٌك فً جرٌمة التهرٌب. ،تحرٌن دعوى جرائم التهرٌب

 

 الفرع األول

 التهرٌب جرٌمةتحرٌن دعوى 

 ،بمرحلتٌن حتى صدور الحكم النهائً فٌها كما اسلفنا سابما ان دعوى جرٌمة التهرٌب تمر 

ولد أشار لانون اصول المحاكمات الجزائٌة فً المادة  ،وهً مرحلة التحمٌك ومرحلة المحاكمة

حٌث أشار الى انها )تحرن  ،كٌفٌة تحرٌن الدعوى الجزائٌة للجرائم بصورة عامةالى االولى 

اضً التحمٌك او المحمك او أي مسؤول فً مركز الشرطة او بشكوى شفوٌة او تحرٌرٌة تمدم الى ل

او من ٌموم ممامه لانونا او أي شخص  الجرٌمةأي من اعضاء الضبط المضائً من المتضرر من 

علم بولوعها او باخبار ٌمدم الى أي منهم من االدعاء العام ما لم ٌنص المانون على خالف ذلن 

ى من ٌكون حاضرا من ضباط الشرطة مشهود الوٌجوز تمدٌم الشكوى فً حالة الجرم ال

 .(5)مفوضٌها(و

اما بخصوص تحرٌن الدعوى الجزائٌة فً جرائم التهرٌب فمد أشار لانون الكمارن فً  

( على انه )ال تمام الدعوى فً الجرائم الكمركٌة اال بناءا على طلب خطً من المدٌر 241المادة )

وهذا ما اكدته الهٌئة الكمركٌة فً محكمة تمٌٌز اللٌم كوردستان فً لرار  ،(6)العام او أحد معاونٌه(

( من لانون 241)...ولدى عطف النظر على المرار الممٌز وجد بانه وبموجب المادة ) جاء فٌهلها 

                                                           
1
 .06، ص2982، بغداد، 2ات الجزائٌة، جاالستاذ عبداالمٌر العكٌلً ود. سلٌم حربا، اصول المحاكم 
2
 المعدل. 2972لسنة  03( من لانون اصول المحاكمات الجزائٌة رلم 39المادة ) انظر 
3
 ( من لانون اصول المحاكمات الجزائٌة.39( من المادة )5الفمرة ) انظر 
4
 ( من لانون الكمارن.287و 286و 285و 283المواد ) انظر 
5
 ( من لانون اصول المحاكمات الجزائٌة.2ادة )الفمرة )أ( من الم انظر 
6
 ( من لانون الكمارن.042المادة ) انظر 
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المعدل فان الدعوى فً الجرائم الكمركٌة ال تمام اال بناءا على طلب  1984لسنة  23الكمارن رلم 

من لبل المحكمة الكمركٌة فً  ةالمتخذٌر العام او احد معاونٌه...فتكون االجراءات خطً من المد

 .(1)دهون غٌر صحٌحة ومخالفة للمانون فتمرر نمضها...(

وهنان مسألة ٌنبغً التنوٌه الٌها وهً ان المسائل التً لم ٌرد بها نص فً لانون الكمارن  

كافة درجاتها تطبك لانون اصول المحاكمات الجزائٌة فان المحاكم الجزائٌة ب باإلجراءاتفٌما ٌتعلك 

وبذلن فان تحرٌن الشكوى الجزائٌة عن جرٌمة التهرٌب الكمركً  ،النافذ 1971لسنة  23رلم 

وبالتالً فانه من الممكن ان تحرن  ،ٌحكمها لانون الكمارن ولانون اصول المحاكمات الجزائٌة

بناءا على شكوى تحرٌرٌة او شفوٌة الى لاضً تحمٌك  الشكوى الجزائٌة فٌما ٌتعلك بجرٌمة التهرٌب

الكمارن المختص او لاضً التحمٌك المختص مكانٌا فً حالة عدم وجود لاضً كمارن او المحمك 

او باخبار ٌمدم من أي شخص او من  ،او أي مسؤول فً مركز الشرطة او اعضاء الضبط المضائً

وعلى ان تعرض األوراق على  ,مارن او معاونوهلبل االدعاء العام او باخبار من لبل مدٌر الك

وٌمارس موظفو  لاضً تحمٌك الكمارن وتدوٌن افادة مدٌر الكمارن او معاونوه بصفة مشتكً,

وهذا ما صرحت به المادة  ،الكمارن سلطة اعضاء الضبط المضائً الغراض هذا المانون

( من لانون اصول 44-41وبالتالً واستنادا ألحكام المواد ) ،(2)/أوال( من لانون الكمارن176)

المحاكمات الجزائٌة فان موظفو الكمارن مكلفون بالتحري عن جرٌمة التهرٌب الكمركً ولبول 

االخبارات التً ترد الٌهم بهذا الشأن وتحرٌر المحاضر المولعة من لبلهم والمٌام بكافة االجراءات 

فضال عن ذلن ان التحمٌك الذي  ،(3)ة التهرٌب ووسائل النملذات الصلة وضبط مرتكبً جرٌم

( من لانون اصول المحاكمات الجزائٌة 50ٌمارسه المسؤول فً الجهة الضابطة واستنادا للمادة )

حالة لمحمك العدلً او اذا اعتمد ان اٌمنحه سلطة محمك اذا صدر الٌه أمر من لاضً التحمٌك او ا

تؤخر به االجراءات مما ٌؤدي الى ضٌاع معالم الجرٌمة او  المخبر على الماضً او المحمك

على ان ٌعرض االوراق التحمٌمٌة على الماضً او  ،االضرار بسٌر التحمٌك او هروب المتهم

وعند اكتشاف جرٌمة التهرٌب او لدى ضبط الجانً فً جرٌمة التهرٌب  ،(4)المحمك حال فراغه منها

من لبل اثنٌن على االلل من اعضاء الجهة  التهرٌب فانه ٌجب تنظٌم محضر ضبط اصولً مولع

على ان ٌتضمن محضر الضبط مكان وتارٌخ الجرٌمة بالسنة والشهر والٌوم واسماء  ،الضابطة

منظمً محضر الضبط وعناوٌنهم ووظائفهم او رتبهم واسماء المتهمٌن ومهنهم وعناوٌنهم التفصٌلٌة 

                                                           
1
 ، غٌر منشور.32/20/0222فً  0222/كمركٌة/73الهٌئة الكمركٌة بالعدد -لرار محكمة تمٌٌز اللٌم كوردستان 
2
 /أوال( من لانون الكمارن.276المادة ) انظر 
3
 ( من لانون اصول المحاكمات الجزائٌة.44-42نص المواد ) انظرللمزٌد  
4
 ( من لانون الكمارن.287و 286و 283المواد ) انظر 
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البضائع التً ٌتم ضبطها بالمدر الذي ٌمكن  والبضائع المضبوطة وانواعها وكمٌاتها ولٌمتها وذكر

االستدالل علٌها وتفصٌل الولائع واأللرارات المفٌدة كأن ٌمر سائك السٌارة بشروعه بتهرٌب 

البضاعة المضبوطة وبٌان اسماء شركائه غٌر الحاضرٌن واالشارة الى تالوة المحضر على 

بتولٌعهم او رفضهم او النص على وجوب الحاضرٌن من المسؤولٌن عن التهرٌب والى تأٌٌدهم اٌاه 

 .(1)ربٌن وتارٌخ االنتهاء من محضر الضبطااعالنه الصالا اذا كانوا ه

االساس  جروٌعتبر محضر الضبط اللبنة االساسٌة لتحرٌن دعوى جرٌمة التهرٌب والح 

ومما ٌالحظ من خالل الوالع العملً ان محاضر الضبط ال ٌتم تنظٌمها وفك المنوال المتمدم  ،فٌها

مما ٌخل بسٌر االجراءات الجزائٌة وٌنعكس على لرار الحكم الصادر من المحكمة الكمركٌة وٌجعل 

وبهذا المعنى اصدرت  ،الخاصة بمضاٌا الكمارن ٌةة التمٌٌزعرضا للنمض من لبل الهٌئلرارها م

)... ان التحمٌك  تضمن الرار االتحادٌةتمٌٌز الفً محكمة  ة التمٌٌزٌة الخاصة بمضاٌا الكمارنالهٌئ

ابتداءا لم ٌجري فً مساره الصحٌح فً محضر الضبط الذي هو حجر االساس فً جرائم التهرٌب 

 ،(2)...(1984لسنة  23( من لانون الكمارن رلم 230و 229حٌث جاء مخالفا لنص المادتٌن )

وفً لرار آخر اشار الى )...ان المحكمة لم تالحظ ان محضر الضبط فً الدعوى لم ٌنظم وفك 

( من لانون الكمارن حٌث لم ٌتضمن االشارة الى مكان وتارٌخ الضبط 230و 229احكام المادتٌن )

وكذلن اسماء منظمً المحضر وعناوٌنهم واسماء المسؤولٌن عن التهرٌب وتوالٌعهم على 

الهٌئة الكمركٌة لرارا بخصوص ذلن -كما اصدرت محكمة تمٌٌز اللٌم كوردستان ،(3)المحضر...(

والتً تنص )...ولدى عطف النظر على المرارات الصادرة تبٌن انها غٌر صحٌحة ومخالفة للمانون 

وذلن لعدم ضبط جسم الجرٌمة وهً السٌارة المدعاة بتهرٌبها الن عدم ضبطها ٌحول دون تثمٌنها 

ها الغرامة المانونٌة والى غٌر ذلن من العموبات الواردة فً لانون الكمارن فتمرر نمض وتغرٌم مهرب

 .(4)المرار الصادرة فً الدعوى واعادة الدعوى الى محكمتها...(

 

 

 الفرع الثانً 

                                                           
1
 ( من لانون الكمارن.032و 009المواد ) انظر 
2
تمٌٌز الصادر من محكمة  02/0/0220فً  0220/ت/67الهٌئة التمٌٌزٌة الخاصة بالكمارن بالعدد  -محكمة التمٌٌز االتحادٌة  لرار 

 .07، ص0220العراق االتحادٌة، عمٌل عبدهللا دمحم، بحث ممدم الى مجلس العدل، 
3
الصادر من محكمة تمٌٌز  23/0/0220فً  0220/ت/57الهٌئة التمٌٌزٌة الخاصة بالكمارن بالعدد  -محكمة التمٌٌز االتحادٌة  لرار 

 .07العراق االتحادٌة، عمٌل عبدهللا دمحم، المصدر السابك، ص
4
 ، غٌر منشور.23/4/0227فً  0227/الهٌئة الكمركٌة/3الهٌئة الكمركٌة بالعدد  - لرار محكمة تمٌٌز اللٌم كوردستان 
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 التهرٌب جرٌمةالجهات المختصة بالتحمٌك فً 

وٌراد بالتحمٌك مجموعة االجراءات التً تباشرها سلطة التحمٌك بالشكل المحدد لانونا بغٌة  

وان الهدف من التحمٌك تثبٌت  المحاكمة،جمع االدلة وتدلٌمها والكشف عن الحمٌمة لبل مرحلة 

 الولائع التً كونت الجرٌمة وفما لالجراءات التً نص علٌها المانون ألجل ترجٌح االدلة الدانة

وكما اشرنا سابما ان إجراءات التحري وجمع األدلة فً . (1)شخص معٌن او اشخاص معٌنٌن

الجرٌمة الكمركٌة هً من اختصاص أعضاء الضبط المضائً الخاص من موظفً الكمارن اال ان 

من اختصاص لاضً التحمٌك والمحمك وال ٌجوز لسواهما المٌام به اال  ،إجراءات التحمٌك االبتدائً

 .(2)ت استثنائٌةفً حاال

التً لم ٌخصها المشرع  اعدة عامة تعد جرٌمة التهرٌب الكمركً من الجرائم االلتصادٌةموك

باحكام خاصة فً التحمٌك ومن ثم فان التحمٌك فٌه ٌجري طبما الحكام لانون أصول المحاكمات 

 ،اال ان ذلن ال ٌعنً خلو لانون الكمارن من وجود نصوص خاصة تنظم التحمٌك الكمركً ،الجزائٌة

/أوال( من لانون الكمارن لموظفً الكمارن الممنوحٌن صفة الضبط 187فمد أسندت المادة )

المضائً وضباط شرطتها صالحٌة اجراء التحمٌك االبتدائً وهو الذي ٌهدف الى التثبت من الولائع 

وللتوصل اما  ،الجرٌمة وفما لإلجراءات التً نص علٌها المانون من أجل ترجٌح األدلةالتً كونت 

غلك التحمٌك واخالء الى إحالة المتهم الى المحكمة المختصة اذا كانت األدلة صحٌحة وكافٌة او 

ان لم ٌثبت صدور الفعل الجنائً منهم او ان األدلة غٌر كافٌة لتمدٌمه الى محكمة  سبٌل المتهم

وتعد هذه اإلجراءات على لد كبٌر من األهمٌة فً المضاٌا الكمركٌة الن االحكام التً موضوع. ال

وان المحمك فً  ،تصدر فٌها غالبا ما تبنى على ما تسفر عنه تلن اإلجراءات من ادلة ولرائن

/أوال( من لانون الكمارن هو الشخص الذي 187الجرائم الكمركٌة والمنصوص علٌها فً المادة )

ولى اجراء التحمٌك فً المخالفات والجرائم المرتكبة ضد احكام لانون الكمارن لغرض اثبات ٌت

 .(3)ولوع الجرٌمة وكٌفٌة ارتكابها ومعرفة الظروف المحٌطة بها ومدى عاللة المتهم بها

مبادئ ولواعد عامة تكفل نزاهته بولد احٌط اجراء التحمٌك االبتدائً وكل ما ٌتعلك به 

 .(4)عن ان تكون وسٌلة للعبث بالحرٌات الفردٌة وحموق االنسان وحٌاده وتنأى

                                                           
1
 .380د. سامً النصراوي، المصدر السابك، ص 
2
 /أ( من لانون أصول المحاكمات الجزائٌة.50المادة ) انظر 
3
، 2987فً مجلد الكمارن، العدد الثانً عشر، السنة الثانٌة، كانون األول، نجم عبد حسٌن، التحمٌك فً المضاٌا الكمركٌة، بحث منشور  

 .6ص
4
 .053، ص2986د. فوزٌة عبدالستار، شرح لانون اإلجراءات الجنائٌة، دار النهضة العربٌة، الماهرة،  
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 ،وٌجوز اجراء التحمٌك فً الجرٌمة الكمركٌة من لبل مسؤول فً مركز الشرطة استثناءا

صدر الٌها أمر من لاضً اذا أٌة سلطة مخولة بالتحمٌك فً الجرائم  لبل وٌجوز اجراء التحمٌك من

المخبر الى الماضً او المحمك تؤخر به اإلجراءات مما ٌضٌع معالم التحمٌك او اعتمد ان إحالة 

الجرٌمة واالضرار بسٌر التحمٌك او هروب المتهم على ان تعرض األوراق التحمٌمٌة على الماضً 

 .(1)حال فراغه منها وٌكون للمسؤول فً مركز الشرطة فً هذه األحوال سلطة محمك

الجرائم والمخالفات الكمركٌة هم موظفً الكمارن  فان الذٌن ٌمومون بالتحمٌك فًواجماال 

وضباط شرطتها المكلفون بالتحمٌك والذٌن تمنح لهم الصالحٌة من المدٌر العام او معاونه فً 

/أوال( من لانون الكمارن وٌخضع هؤالء فً أعمالهم الشراف 187المنطمة الكمركٌة استنادا للمادة )

العام فً المنطمة الكمركٌة وٌتم التحمٌك وفك لانون أصول  مدٌر الشؤون المانونٌة ومعاون المدٌر

اورالهم وجمٌع اإلجراءات الذٌن لاموا به من محضر الضبط  عرض المحاكمات الجزائٌة حٌث ٌتم

جرائم التهرٌب وألهمٌة  ،المرار الفاصل فٌها إلصداروغٌرها على لاضً التحمٌك المختص 

لولوف على حمٌمة وجود التهرٌب فان ذلن ٌتطلب سرعة حسم الدعوى وا وخصوصٌتها وممتضٌات

وجود لاضً تحمٌك مختص للنظر فً هذه الجرٌمة ٌكون لرٌبا من األماكن التً ترتكب فٌها 

لذلن نؤٌد  ،الجرٌمة لالشراف على التحمٌك وجمع األدلة وتمدٌر توفرها والوصول الى الحمائك

التهرٌب الكمركً وتكون لرٌبة من ضرورة تشكٌل محاكم تحمٌك مختصة بالتحمٌك فً جرائم 

محممٌن مختصٌن بالتحمٌك فً جرائم التهرٌب على  تأهٌلالمكاتب الكمركٌة وكذلن نرى ضرورة 

 غرار المحممٌن الموجودٌن فً مراكز الشرطة وٌؤهلون لممارسة هذا العمل.

 

 

 

 

 

 المطلب الثانً

 التهرٌب جرٌمةالمحاكمة فً 

                                                           
1
 ( من لانون أصول المحاكمات الجزائٌة.52المادة ) انظر 
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 اسنادبعد  المختصة المرافعة التً تموم بها المحكمة الجزائٌةٌمصد بالمحاكمة اجراءات  

أي المنازعات التً تكون للجهة المضائٌة سلطة الفصل او والٌة الحكم فٌها والماعدة  ،(1)التهمة

 مالعامة فً مجال االختصاص ٌناط الى المضاء العادي النظر فً الجرائم كافة بما فٌها الجرائ

طبما لمانون اصول المحاكمات الجزائٌة المعمول به فً كل دولة. وتعتبر االلتصادٌة والحكم فٌها 

محاكم الجناٌات والجنح صاحبة االختصاص االصٌل فً نظر الجرائم عموما بضمنها الجرائم 

حٌث سلبت والٌتها عن  ،1970االلتصادٌة على ان نطاق اختصاصها اخذ ٌضٌك ابتداءا من سنة 

 .(2)ى نصوص صرٌحة وردت فً نصوص عمابٌة خاصةبعض الجرائم االلتصادٌة بممتض

على تشكٌل المحاكم الكمركٌة ولد نص لانون الكمارن النافذ فً الباب السادس عشر منه  

األول  ،وهو ما سنتناوله بالبحث ضمن سٌاق هذا المطلب الذي ٌمسم الى فرعٌن ،(3)واختصاصاتها

 اختصاص محكمة الكمارن. حثوالثانً ٌتركز على ب ،لبٌان تشكٌل محكمة الكمارن

 

 الفرع األول

 تشكٌل محكمة الكمارن

كوردستان العراق تبعا لوجود ثالث  من المعلوم انه توجد ثالث محاكم كمركٌة فً أللٌم 

مدٌرٌات للكمارن تابعة للهٌئة العامة للكمارن وهً محكمة الكمارن فً دهون ومحكمة الكمارن فً 

وهذه المحاكم تمارس اعمالها ضمن اختصاصاتها المكانٌة  ،اربٌل ومحكمة الكمارن فً السلٌمانٌة

المحاكم الكمركٌة من المحاكم الخاصة فهً ال  وتعتبر ،تبعا للتمسٌمات االدارٌة للمناطك الكمركٌة

حٌث لم ٌرد  2007لسنة  23للٌم كوردستان المرلم إلتخضع فً تشكٌلها لمانون السلطة المضائٌة 

( من لانون السلطة 9أي نص على وجود هذه المحاكم ضمن أنواع المحاكم الواردة فً المادة )

 .(4)المضائٌة

من لانون الكمارن النافذ )تشكل المحاكم الكمركٌة وٌحدد  /أوال(245ولد نصت المادة )

وتتألف المحكمة  ،(5)مكانها ودائرة اختصاصها بمرار من وزٌر العدل وباالتفاق مع وزٌر المالٌة(

                                                           
1
 .224، ص0224اصول المحاكمات الجزائٌة، بغداد، مطبعة الزمان، الماضً جمال دمحم مصطفى، شرح لانون  
2
 .2984لسنة  03ولانون الكمارن رلم  2976لسنة  64ولانون البنن المركزي رلم  2972لسنة  02لانون تنظٌم التجارة رلم  
3
 ( من لانون الكمارن.045الفمرة )أوال( من المادة ) انظر 
4
محكمة التمٌٌز -2على )...تتكون المحاكم المدنٌة من  0227لسنة  03لانون السلطة المضائٌة إلللٌم كوردستان المرلم ( من 9تنص المادة ) 

محاكم العمل -8محاكم الجنح  -7محاكم األحوال الشخصٌة  -6محاكم االحداث -5محاكم البداءة -4محاكم الجناٌات -3محاكم االستئناف -0

 واد الشخصٌة(.محاكم الم-22محاكم التحمٌك -9
5
 ( من لانون الكمارن.045الفمرة )أوال( من المادة ) انظر 
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من  ٌن اثنٌنعن الصنف الثانً ٌسمٌه وزٌر العدل وعضوٌة موظف درجته ملتال لاض الكمركٌة من 

وٌتم عن الدرجة الثالثة  ماعٌة أولٌة فً المانون ال تمل درجتهعلى شهادة جام ٌنلكمارن حائزا

وتطبك المحكمة  ،(1)العامة للكمارن وزٌر المالٌة بناءا على التراح من مدٌر عام الهٌئة تسمٌتهما من

الكمركٌة لانون المرافعات المدنٌة ولانون اصول المحاكمات الجزائٌة فً كل ما لم ٌرد به نص فً 

(3)2003( الصادر من سلطة االئتالف المؤلتة لسنة 35وبموجب األمر ) ،(2)هذا المانون
ومذكرة  

المسم السابع منها بانه ٌحل رئٌس مجلس المضاء  4))0224( لسنة 20سلطة االئتالف المؤلتة رلم )

حٌث تضمن المسم المذكور بانه تفسر االشارات الى وزارة العدل او  ،االعلى محل وزٌر العدل

وزٌر العدل الواردة فً المانون العرالً حٌث ما كان ذلن ضرورٌا ومناسبا فً ضوء األمر الصادر 

 ،من سلطة االئتالف للحفاظ على استمالل المضاء على انها اشارات الى مجلس المضاء او رئٌسه

ذكور فان رئٌس مجلس المضاء االعلى هو الذي ٌشكل المحاكم الكمركٌة علٌه وبموجب األمر الم

وٌحدد مكانها ودائرة اختصاصها باالتفاق مع وزٌر المالٌة. والجدٌر بالذكر حٌث ٌتطلب تشكٌل 

وال ٌمكن تشكٌلها من  (5)المحكمة الكمركٌة حضور االدعاء العام فً اثناء النظر بالمضاٌا الكمركٌة

 دونه.

 

 

 

 

 الثانً الفرع

 اختصاص محكمة الكمارن

وتشمل جرائم  ،(6)تختص المحكمة الكمركٌة بالفصل فً الدعاوى المتعلمة بجرائم التهرٌب 

والتهرٌب الضرٌبً والوارد ذكرها فً نصوص لانون الكمارن فً  والحكمًالتهرٌب الحمٌمً 

وتمارس المحكمة اختصاصا موضوعٌا فً النظر فً جرائم التهرٌب التً  ،(194-191المواد )

                                                           
1
 ( من لانون الكمارن.045الفمرة )ثانٌا( من المادة ) انظر 
2
 ( من لانون الكمارن.045الفمرة )ثالثا( من المادة ) انظر 
3
  0224فً آذار/ 3979منشور بالولائع العرالٌة بالعدد  
4
 0224فً تموز/ 3985العرالٌة بالعدد  نشرت المذكرة بالولائع 
5
 .2979لسنة  259( من لانون االدعاء العام رلم 5الفمرة )خامسا( من المادة ) انظر 
6
 ( من لانون الكمارن.046الفمرة )أوال( من المادة ) انظر 
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والتً تكون البضاعة  ،تكون لٌمة البضائع المهربة التً تدخل ضمن اختصاص المحكمة الكمركٌة

فً الدعاوى التً تمٌمها الدائرة  الكمارنوكذلن تنظر محكمة  ،بحجم كبٌر ٌلحك ضرارا بااللتصاد

 .(1)الرسوم الكمركٌة والرسوم والضرائب والتكالٌف االخرى الكمركٌة من أجل تحصٌل

كما تمارس محكمة الكمارن اضافة الى االختصاص الموضوعً المشار الٌه اختصاص 

حٌث تختص بالنظر فً االعتراضات على لرارات التحصٌل والتغرٌم  ،آخر باعتبارها جهة طعن

وبهذا الصدد أصدرت  ،(2)رسوم والضرائبالصادرة من مدٌرٌة الكمارن او من ٌخوله الستٌفاء ال

)...وجد انه غٌر  انه الهٌئة الخاصة بالكمارن فً محكمة تمٌٌز إللٌم كوردستان لرارا نص على

/أوال/أ( من لانون الكمارن لهم حك 195صحٌح ومخالف للمانون الن موظف الكمارن وفما للمادة )

( خمسة 45,000ً ال تزٌد لٌمتها على )فرض الغرامة على البضائع المستوردة او المصدرة الت

( دٌنار من الطبعة السوٌسرٌة المدٌمة 300واربعون الف دٌنار من الطبعة الجدٌدة والتً تساوي )

لانون الكمارن فلٌس من صالحٌة الموظف الكمركً  فًوبما ان لٌمة البضائع اكثر مما هو ممر 

وان  ،(3)ة الدعوى الى المحكمة الكمركٌة...(فرض الغرامة وحسم المسألة من لبله بل كان علٌه إحال

وٌكون  شر ٌوما من تارٌخ التبلغ بالمرارامامها خالل خمسة ع لالعتراضهذه المرارات لابلة 

المتضمن وهذا ما أكدته محكمة تمٌٌز إللٌم كوردستان/ الهٌئة الكمركٌة فً لرارها  ،لرارها لطعٌا

الن المرار الصادر من المحكمة )...وجد ان الطعن التمٌٌزي غٌر مستوفً لشكله المانونً  بانه

( من 239الكمركٌة نتٌجة نظرها االعتراض الممدم على لرار مدٌر دائرة الكمارن بموجب المادة )

ٌزي ( من المانون أعاله وبالتالً ال ٌمبل الطعن التم240ٌلانون الكمارن ٌكون لطعٌا وفك المادة )

. كما ان رئاسة محكمة كمارن دهون بصفتها االعتراضٌة لررت رد (4)فتمرر رد التمٌٌز شكال...(

 .(5)االعتراض شكال لولوع االعتراض خارج المدة المانونٌة البالغة خمسة عشر ٌوما

وكما تختص محكمة الكمارن فً النظر بموضوع مصادرة وسائط النمل التً استعملت فً 

 .(6)كانت محورة او معدة او مستأجرة لهذا الغرضالتهرٌب واذا 

                                                           
1
 ( من لانون الكمان.046الفمرة )ثانٌا( من المادة ) انظر 
2
 ارن.( من لانون الكم042المادة ) انظر 
3
 ، غٌر منشور.04/8/0227فً  0227/الهٌئة الكمركٌة/25الهٌئة الكمركٌة بالعدد  - لرار محكمة تمٌٌز إللٌم كوردستان 
4
 ، غٌر منشور.29/3/0225فً  0225/كمركٌة/5الهٌئة الكمركٌة بالعدد -لرار محكمة تمٌٌز إللٌم كوردستان 
5
المتضمن )...ان االعتراض كان خارج  8/2/0202فً  0229/اعتراضٌة/24د لرار محكمة كمارن دهون بصفتها االعتراضٌة بالعد 

( من 039( من لانون الكمارن وحٌث ان مدة الطعن فً المرارات الصادرة بموجب المادة )042المدة المانونٌة المنصوص علٌه فً المادة )

لطعن حتمٌة وٌتعٌن مراعاتها وان تجاوزها ٌؤدي الى سموط هذا المانون خالل خمسة عشر ٌوما من تارٌخ التبلٌغ بالمرار، وحٌث ان مدد ا
 الحك فً الطعن، لذا لرر رد االعتراض شكال...(، غٌر منشور.

6
 ( من لانون الكمارن.295الفمرة )أوال/ب( من المادة ) انظر 
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ومن الجدٌر باالشارة فان اختصاص المحكمة الكمركٌة ٌعرف باالختصاص المانع حٌث ال 

وهذا ما  ،(1)ٌجوز للمحاكم االخرى النظر فً الدعاوى التً هً من اختصاص المحاكم الكمركٌة

...تبٌن ان كمٌة ) جاء فٌه بانهً لرار لها أكدته محكمة تمٌٌز إللٌم كوردستان/ الهٌئة الموسعة ف

الذهب موضوع الشكوى الممامة ضد المتهم )( لد تم ضبطها فً مطار السلٌمانٌة وحٌث ان الفمرة 

لم تستثن الذهب من تعرٌف  1984لسنة  23( من المادة األولى من لانون الكمارن رلم 13)

صت على اختصاص المحاكم الكمركٌة ( من لانون المذكور لد ن246البضاعة كما ان المادة )

( من المانون ذاته لد منعت المحاكم 247بالفصل فً الدعاوى الخاصة بجرائم التهرٌب وان المادة )

األخرى من النظر فً الدعاوى التً تمع ضمن اختصاص المحاكم الكمركٌة لذا تمرر تعٌٌن المحكمة 

وٌتم اجراء المحاكمة واصدار االحكام من  ،(2)(الكمركٌة فً السلٌمانٌة باعتبارها الجهة المختصة...

لبل المحكمة الكمركٌة وفما لمانون اصول المحاكمات الجزائٌة ولانون المرافعات المدنٌة فً كل ما 

 .(3)لم ٌرد به نص فً لانون الكمارن

وتتبع محكمة الكمارن المواعد العامة من حٌث علنٌة المحاكمة وشفوٌة المرافعة وتمٌد 

 .(4)مبحدود الدعوى فٌما ٌتعلك بالمتهمٌن والولائع المسندة الٌهم واستعانة المتهم بمحاالمحكمة 

على ان مبدأ تمٌد المحكمة بحدود الدعوى المحالة الٌها لٌس من شأنه ان ٌنال من صالحٌتها 

 فً تعدٌل التهمة المسندة للمتهم او فً تغٌر الوصف المانونً للجرٌمة او تصحٌح الخطأ المادي او

 .(5)فً تدارن السهو فً عبارة االتهام واضفاء الوضوح علٌها

ولكً تتمكن المحكمة الكمركٌة البت فً ولائع الجرٌمة واالحاطة بظروفها ومالبساتها ال بد 

لها من االستناد الى ولائع وادلة اثبات وبهذا الشأن اشار المشرع الكمركً العرالً انه ٌمكن التحمك 

 .(6)اثباتها بجمٌع وسائل االثباتمن الجرائم الكمركٌة و

وبعد ان تستكمل المحكمة الكمركٌة كافة االجراءات المانونٌة لدعوى جرٌمة التهرٌب او 

باالتفاق او  ختام المحاكمة وتصدر لرارها نتعل ،الشروع فٌه فً موضوع الدعوى المطروح امامها

س سنوات وبغرامة ال تزٌد عن اما بالحبس مدة ال تمل عن شهر واحد وال تزٌد عن خم االكثرٌة

                                                           
1
 ( من لانون الكمارن.047المادة ) انظر 
2
 ، غٌر منشور.07/22/0223فً  0223/الهٌئة الموسعة/88لعدد لرار الهٌئة الموسعة لمحكمة تمٌٌز إللٌم كوردستان با 
3
 ( من لانون الكمارن.045الفمرة )ثالثا( من المادة ) انظر 
4
 .97د. فخري عبدالرزاق الحدٌثً، المصدر السابك، ص 
5
 .99-98د. فخري عبدالرزاق الحدٌثً، المصدر السابك، ص 
6
 ( من لانون الكمارن.030المادة ) انظر 
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وكذلن تصدر حكمها بالغرامة  ،(1)او باحدى هاتٌن العموبتٌن ( دٌنار طبعة سوٌسرٌة3,000)

وكذلن عموبة مصادرة البضاعة  ،(2)الكمركٌة التً تكون بمثابة تعوٌض مدنً الدارة الكمارن

المعلوم ان من و ،والعموبة بحك المتهم موضوع جرٌمة التهرٌب فً حال صدور الحكم باالدانة

الحكومة االتحادٌة لررت تعدٌل العموبات فً لانون الكمارن وتصل العموبة الى االعدام او السجن 

 المؤبد فً بعض حاالت جرائم التهرٌب التً تلحك ضررا فادحا بااللتصاد الوطنً بموجب لرار

ونحن نرى ان ٌتم انفاذ تعدٌل لانون  ،(3)29/6/1994فً  76مجلس لٌادة الثورة المنحل المرلم 

للٌم كوردستان الزدٌاد نشاط المجرمٌن فً جرائم التهرٌب وآثارها السلبٌة على االكمارن فً 

 للٌم.الااللتصاد فً ا

  

                                                           
1
 ( من لانون الكمارن.294الفمرة )أوال/أ( من المادة ) انظر 
2
 ( من لانون الكمارن.294الفمرة )أوال/ب( من المادة ) انظر 
3
ام اذا ( من لانون الكمارن السجن المؤبد او المؤلت وتكون العموبة اإلعد294من المادة ) 2/أصبحت العموبة المنصوص علٌها فً أوال 

آثرٌة او بحجم كبٌر ٌلحك ضررا فادحا ومخربا بااللتصاد الوطنً وال ٌطلك سراح المتهم فً جرٌمة التهرٌب  كان التهرٌب والعا على لمى

فً  76فً دور التحمٌك والمحاكمة اال بعد صدور حكم او لرار حاسم فً الدعوى، جاء ذلن فً لرار مجلس لٌادة الثورة المنحل رلم 

09/6/2994. 
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 المبحث الثالث

 جرٌمة التهرٌبب الخاصةطرق الطعن فً المرارات واالحكام 

األحكام والمرارات الصادرة من المحاكم الكمركٌة لم ٌحدد لانون الكمارن طرق الطعن فً 

حٌث ان المشرع اكتفى بذكر تشكٌل  ،صراحة مثلما نص علٌه فً لانون اصول المحاكمات الجزائٌة

( من 251-250ة التمٌٌزٌة الخاصة بالكمارن وتحدٌد المرارات التً تصدر عنها فً المواد )ٌئاله

او من مدٌر الدائرة ة العامة للكمارن ن مدٌر عام الهٌئارات الصادرة مواما المر ،لانون الكمارن

الكمركٌة او موظفً الكمارن المختصٌن الذٌن ٌحددهم المدٌر العام فً مسائل فرض الغرامات 

والمصادرة فٌجري الطعن فٌها امام المحكمة الكمركٌة بصفتها االعتراضٌة استنادا ألحكام المادة 

حٌث سنبٌن فً المطلب  ،ناول فً هذا المبحث وفً مطلبٌنلذلن سنت ،( من لانون الكمارن240)

وفً المطلب الثانً سنتناول الطعن فً األحكام  ،األول االعتراض على المرار االداري الكمركً

 الصادرة عن المحكمة الكمركٌة.

 

 المطلب األول

 االعتراض على المرار االداري الكمركً

 ،مطابما للمواعد المانونٌة النافذة فً الدولةان أي تصرف ٌصدر عن االدارة ٌجب ان ٌكون 

لذا فان المواعد المانونٌة هً بطبٌعتها ملزمة ومخالفتها فً العمل ٌعنً المضاء على كل لٌمة لانونٌة 

 .(1)ملزمة لها

وٌعرف المرار االداري بانه عمل لانونً ٌصدر عن السلطة االدارٌة من جانب واحد 

 .(2)وٌحدث اثرا لانونٌا

مرارات االدارٌة الكمركٌة فتعرف بانها تلن المرارات التً تصدر عن احد موظفً الكمارن اما ال

المخولٌن لانونا وهم مدٌر عام الهٌئة العامة للكمارن ومدٌر الدائرة الكمركٌة او موظفً الكمارن 

لك المختصٌن الذٌن ٌحددهم المدٌر العام فً مسائل فرض الغرامات الكمركٌة والمصادرة التً تتع

بجرٌمة التهرٌب فتكون خاضعة للطعن فٌها امام المحكمة الكمركٌة وخالل فترة خمسة عشر ٌوما 

                                                           
1
 .6، سلٌمانٌة، ص0224، 4جواد كاظم، المضاء االداري، ط د. نجٌب خلف احمد ود. دمحم علً 
2
 .28، اربٌل، مطبعة شهاب، ص0222، 2د. مازن لٌلو راضً، النظرٌة العامة للمرارات والعمود االدارٌة، ط 
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حٌث نصت المادة المذكورة على  ( من لانون الكمارن240من تارٌخ التبلٌغ بالمرار استنادا للمادة )

كمركٌة من هذا المانون لدى المحكمة ال (039))ٌجري الطعن فً المرار الصادر بموجب المادة 

على ان تسدد مبالغ الرسوم والضرائب  ،المختصة خالل خمسة عشر ٌوما من تارٌخ التبلٌغ بالمرار

وللمحكمة تأٌٌد المرار او  والغرامات المفروضة بموجب المرار المعترض علٌه خالل المدة المذكورة

رارات التً تصدر وفك باستثناء الم ،الغاؤه او تعدٌله وفك االسباب التً تراها وٌكون لرارها لطعٌا

( من هذا المانون فٌكون لرار المحكمة خاضعا للطعن تمٌٌزا لدى الهٌئة التمٌٌزٌة 020المادة )

وفً الفرع الثانً سنبٌن المرارات  ،وسنتناول تشكٌلة الهٌئة االعتراضٌة فً الفرع األول ،الخاصة(

 المابلة لالعتراض.

 

 الفرع األول

 تشكٌل الهٌئة االعتراضٌة

تتشكل الهٌئة االعتراضٌة بمرار من وزٌر المالٌة ٌحدد عدد هٌئاتها ومراكزها ودوائر  

وتتألف  ،اختصاصها فً الدائرة الكمركٌة ولد تتشكل اكثر من هٌئة اعتراضٌة فً دائرة واحدة

وممثل  ،الصنف الثالث على االلل ٌرشحه وزٌر العدل كرئٌس لهذه الهٌئة من اعضائها من لاضً

وممثل عن االتحاد العام للغرف  ،ة الكمركٌة ال تمل وظٌفته عن منصب مدٌر كعضومن الدائر

ولصاحب  .(1)كعضو التجارٌة والصناعٌة ٌرشحه رئٌس االتحاد العام للغرف التجارٌة والصناعٌة

العاللة االعتراض على المرار الصادر من الدائرة الكمركٌة بشأن مواصفات البضاعة او منشأها او 

( من لانون الكمارن 74ى الهٌئة االعتراضٌة المنصوص علٌها فً الفمرة أوال من المادة )لٌمتها لد

 .(2)اذا اعتمد ان ذلن المرار مجحف بحمه خالل سبعة أٌام من تارٌخ تبلغه بالمرار

هنان شروط ٌجب توافرها فً . و(3)لرار الهٌئة االعتراضٌة لطعٌا غٌر لابل للطعنوٌكون  

ى الهٌئة االعتراضٌة وفً حالة تخلف هذه الشروط ٌتم رد االعتراض من لبل االعتراض الممدم ال

وتتمثل الشروط فً ان ٌكون االعتراض خالل المدة المانونٌة البالغة سبعة اٌام  ،الهٌئة االعتراضٌة

وان  ،وان ٌمدم الطلب من لبل صاحب العاللة او ممثله المانونً ،من تارٌخ تبلغ المعترض بالمرار

وان تكون الدائرة الكمركٌة التً اصدرت المرار  ،ٌتحمل المعترض نفمات االعتراض فً حالة رده

 تالمعترض علٌه تابعة من حٌث االختصاص المكانً للهٌئة االعتراضٌة وان تكون البضاعة الزال

                                                           
1
 /أوال( من لانون الكمارن.74المادة ) انظر 
2
 /ثانٌا( من لانون الكمارن.74المادة ) انظر 
3
 لانون الكمارن.( من 75المادة ) انظر 
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علٌه لدى واستثناءا ٌكون لرار الدائرة الكمركٌة لطعٌا ال ٌجوز االعتراض  .1))فً حوزة الكمارن

الهٌئة االعتراضٌة اذا كان المرار رتب على صاحب العاللة دفع فرق فً الرسوم الكمركٌة ورسوم 

الضرائب مبلغ ٌمل عن خمسٌن دٌنار طبعة سوٌسرٌة وكذلن اذا المرار ٌؤدي الى منع البضاعة من 

 . (2)الدخول وكانت لٌمتها تمل عن مائة وخمسٌن دٌنار طبعة سوٌسرٌة

الكمارن إجراءات الهٌئة االعتراضٌة والمواعد الواجب اتباعها فً اخذ العٌنات  وتحدد دائرة

وشروط فحص البضائع المختلف علٌها وتعهدات المكلفٌن السابمة لالعتراض وتحضٌر المستندات 

 .(3)الالحمة لمرار الهٌئة االعتراضٌة

 

 الفرع الثانً

 المرارات المابلة لالعتراض

ان المشرع الكمركً حصر هذا النوع من المرارات التً ٌمكن االعتراض علٌها لدى الهٌئة 

االعتراضٌة فً المرار الصادر من الدائرة الكمركٌة بشأن مواصفات البضاعة او منشأها او لٌمتها 

أي دون الجرائم والمخالفات األخرى. اما مواصفات البضاعة ٌعنً شمولٌة كل ما ٌتعلك بالبضاعة 

نوعها مثال ان ٌمول صاحب البضاعة فً البٌان الكمركً ان البضاعة عبارة عن خٌوط من 

البولٌستر وعند اجراء الكشف الحظت إدارة الكمارن بعد اجراء التحلٌل انها باإلضافة الى البولٌستر 

رن لد اما منشأ البضاعة فٌعنً ان رسوم التً ٌتم استٌفاءها من لبل إدارة الكما ،وجدت فٌه فٌسكوز

مثال هنان اتفالٌات خاصة بجامعة الدول  ،تختلف من بلد الى آخر وذلن حسب االتفالٌات الدولٌة

لد ٌحصل ان ٌستورد بضاعة  ،العربٌة على اعفاء البضائع ذات المنشأ العربً من أٌة رسوم كمركٌة

ما من األردن او لبنان او مصر وعند الكشف علٌها من لبل إدارة الكمارن الحظت ان منشأ 

اما المٌمة فهً لٌمة البضائع المصرح عنها فً البٌان الكمركً وهذه المٌمة  .البضاعة اجنبٌة الصنع

 .(4)تتعلك فمط ببٌانات االستٌراد او التصدٌر

                                                           
1
 /ثانٌا( من لانون الكمارن.75/ثانٌا و74المواد ) انظر 
2
 ( من لانون الكمارن.76المادة ) انظر 
3
 ( من لانون الكمارن.77المادة ) انظر 
4
، محاضرات فً التحكٌم ، نمال عن عمر جلٌالت62ً، ص0224، جامعة دهون، 0المدعً العام دانا بكر رسول، التهرٌب الكمركً، ط 

، المنشور فً المولع االلكترونً 0226لعام  38الجمركً فً الجمهورٌة العربٌة السورٌة وفما لمانون الجمارن رلم 

www.droit.alafdal.net . 

http://www.droit.alafdal.net/
http://www.droit.alafdal.net/
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 أعطت للدائرة الكمركٌةمن لانون الكمارن  /أوال(67فان المادة )إضافة الى ذلن  

العاللة الحك فً االعتراض على نتٌجة تحلٌل البضائع امام الهٌئة االعتراضٌة وتبت فً صحاب وأل

  .(1)االعتراض بعد االستئناس برأي من تختارهم من المحللٌن المختصٌن

رامة ال تمل عن مثلً الرسوم وال تزٌد ( من لانون الكمارن تفرض غ297وبموجب المادة )

عن اربع امثالها عن الجرائم للبٌانات المخالفة فً النوع او المنشأ او المصدر او فً البٌان الذي ٌثر 

% مما هو مصرح به او البٌان الذي ٌظهر فٌه ان 22فٌه ان المٌمة الحمٌمٌة للبضاعة تزٌد عن نسبة 

 .(2)% مما هو مصرح به5عن نسبة  زٌدتوزن البضاعة او عددها او لٌاساتها 

ومن خالل عملنا  ،تشكل بمرار من وزٌر المالٌةونود ان نشٌر هنا بان الهٌئة االعتراضٌة 

وهً غٌر مشكلة أصال  ،فً محكمة تحمٌك الكمارن بان الهٌئة االعتراضٌة ال وجود لها فً الوالع

ونرى بانه ال  ،لها الدائرة الكمركٌةوتمارس صالحٌاتها واختصاصاتها المحكمة الكمركٌة التابع 

مبرر أصال لتشكٌل هذه الهٌئة لكون ان المحكمة الكمركٌة المختصة تمارس اختصاصها بصفتها 

  .االعتراضٌة بخصوص المرارات الصادرة من الدائرة الكمركٌة وموظفً الكمارن المختصٌن

 

 المطلب الثانً

 الطعن فً أحكام محكمة الكمارن

من لانون الكمارن تكون المرارات الصادرة عن المحكمة الكمركٌة  (3)(052المادة ) بموجب

 ،خاضعة للطعن امام الهٌئة التمٌٌزٌة الخاصة وذلن خالل ثالثٌن ٌوما من تارٌخ التبلغ بالمرار

خلو نصوص لانون الكمارن من طرق الطعن االخرى فً المرارات المضائٌة التً وماعدا ذلن ت

حكمة الكمركٌة بحك مرتكبً جرائم التهرٌب والمخالفٌن وفك اختصاصها المنصوص تصدر عن الم

/ثالثا( والتً تنص 045وبالرجوع الى نص المادة ) ،( من لانون الكمارن046علٌه فً المادة )

)تطبك المحكمة الكمركٌة لانون المرافعات المدنٌة ولانون اصول المحاكمات الجزائٌة فً كل ما لم 

وعلى هذا األساس ٌمكننا ان نحدد طرق الطعن فً االحكام الصادرة  ،ً هذا المانون(ٌرد به نص ف

                                                           
1
 /أوال( من لانون الكمارن.67المادة ) انظر 
2
 من لانون الكمارن.( 297المادة ) انظر 
3
 ( من لانون الكمارن.052المادة ) انظر 
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من محكمة الكمارن باالعتراض على الحكم الغٌابً والتمٌٌز واعادة المحاكمة والذي سنبٌنه فً 

 ثالثة فروع.

 

 الفرع األول

 االعتراض على الحكم الغٌابً

للمحكوم علٌه ان ٌتظلم من الحكم الصادر فً االعتراض على الحكم الغٌابً طرٌك ٌسمح 

 .(1)حمه بغٌابه امام المحكمة التً اصدرته

 (2)(049و 048فً المواد ) من اجراءات التبلٌغ اورغم ان لانون الكمارن لد حدد بعض

لكنه لم ٌرد نصا على  ،وترن البعض اآلخر لمانون المرافعات المدنٌة واصول المحاكمات الجزائٌة

 .(3)كٌفٌة االعتراض على الحكم الغٌابً وترن ذلن للمانونٌن المشار الٌهما اعاله

وبالرجوع الى لانون اصول المحاكمات الجزائٌة باعتبار ان الدعوى الكمركٌة من الدعاوى 

كم الغٌابً الجزائٌة نجد بانه هنالن اجراءات على المحكوم علٌه اتباعها لغرض االعتراض على الح

غٌابٌا بالحكم بالطرق المانونٌة عن طرٌك تعلٌك ورلة التبلٌغ  علٌه الصادر بحمه بعد تبلغ المحكوم

معلوما وبالنشر فً صحٌفتٌن محلٌتٌن بالحكم  كان بالحضور او أمر المبض فً محل الامته ان

فً المخالفات  الصادر من المحكمة المختصة اذا مضى ثالثون ٌوما على تبلٌغه بالحكم الصادر

ولم ٌسلم نفسه او لم ٌعترض على الحكم ٌعتبر  وثالثة اشهر فً الجنح وستة اشهر فً الجناٌات

 .(4)الحكم باالدانة بمنزلة الحكم الوجاهً

 لهفٌحك  ،اما اذا سلم المحكوم نفسه او المً المبض علٌه لبل انتهاء الفترة المحددة اعاله

ر بحمه بموجب عرٌضة ٌمدمها المحكوم او محضر ٌنظم فً االعتراض على الحكم الغٌابً الصاد

المحكمة او مركز الشرطة ٌطلب االعتراض على الحكم الغٌابً امام نفس المحكمة التً اصدرت 

وللمحكمة فً هذه الحالة تولٌف المحكوم لحٌن موعد المحاكمة او اخالء سبٌله بكفالة الى  ،الحكم

اما اذا كان الحكم  ،تً حكم بها ٌجوز اطالق سراحه بكفالةنتٌجة المحاكمة اذا كانت الجرٌمة ال

                                                           
1
د. سعٌد حسب هللا عبدهللا، شرح لانون اصول المحاكمات الجزائٌة، وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً، جامعة الموصل، مطابع دار  

 .407، ص2990الحكمة للطباعة والنشر، 
2
 ( من لانون الكمارن.049و 048المواد ) انظر 
3
 .50، مطبعة بٌرمٌرد، السلٌمانٌة، ص0225، 2المدعً العام دانا بكر رسول، طرق الطعن فً المرارات االدارٌة واألحكام الكمركٌة، ط 
4
 المعدل. 2972لسنة  03/أ( من لانون اصول المحاكمات الجزائٌة رلم 043/ج و243المواد ) انظر 
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الغٌابً صادرا بالغرامة ودفعها المحكوم علٌه الى المحكمة او الى مركز الشرطة بعد تسلٌم نفسه او 

وان  ،الماء المبض علٌه فٌجب اخالء سبٌله وٌجوز له االعتراض على الحكم الغٌابً الصادر بحمه

ابً ٌولف النظر فً الطعن تمٌٌزا فً الحكم الغٌابً الممدم الى محكمة  االعتراض على الحكم الغٌ

 .(1)عاللة بالدعوى الى نتٌجة الحكمالالتمٌٌز من االدعاء العام او من المتهمٌن اآلخرٌن او من ذوي 

وتمرر المحكمة رد االعتراض اذا تغٌب المعترض فً جلسة المحاكمة بدون عذر مشروع 

وٌجوز الطعن فً الحكم  ،(2)وٌصبح الحكم الغٌابً بمنزلة الحكم الوجاهًاو هرب من التولٌف 

. اما بخصوص (3)طرق الطعن االخرى الممررة لانونار بنتٌجة المحاكمة االعتراضٌة بالصاد

/ثالثا( من لانون 045واستنادا ألحكام المادة ) االحكام الغٌابٌة الصادرة فً المحكمة الكمركٌة

عتراض على االحكام الغٌابٌة الصادرة من المحكمة الكمركٌة خالل الفترة الكمارن فانه ٌجوز اال

 المنصوص علٌها لانونا.

االحكام الصادرة من المحاكم الكمركٌة تصدر بفرض الرسوم  الى وهنا ٌمكننا ان نشٌر ان

 والضرائب والغرامات على المتهمٌن بالتضامن والتكافل اذا ما تعدد المتهمون او المخالفون فً

 ،( من لانون الكمارن008الحكم الصادر والتً تعتبر تعوٌضا مدنٌا الدارة الكمارن استنادا للمادة )

وللوزٌر تمسٌم مبلغ الغرامة للمحكوم بها بالتضامن والتكافل على المحكومٌن بها واستٌفاء المبلغ 

ولم ٌحضر  وهنا ٌمكن ان نسأل ماذا لو تعدد المتهمٌن وحضر احدهم ،(4)الذي ٌصٌب كل منهم

البمٌة؟ وٌمكننا ان نسأل ماذا لو دفع المتهم الحاضر جمٌع تلن الغرامات والضرائب والرسوم لكون 

ان الحكم ٌصدر بالتضامن والتكافل؟ وهل ٌعنً ذلن اسماط الحكم باالدانة والعموبة بحك المحكوم 

ة فمرة أخرى الى . لذلن نرى ضرورة إضافالغائب اذا ما دفع الحاضر الغرامة الجزائٌة اٌضا؟

( من لانون الكمارن لخلو النص المانونً لمعالجة هذه الحاالت والتً تحدث كثٌرا فً 008المادة )

 الوالع العملً.

 

 

 

                                                           
1
 .422د. سعٌد حسب هللا عبدهللا، المصدر السابك، ص 
2
 .243، ص0222دٌنا عدنان احمد، الجرٌمة الكمركٌة فً المانون العرالً، رسالة ماجستٌر، كلٌة الحموق، جامعة النهرٌن،  
3
 ( من لانون الكمارن.052المادة ) انظر 
4
 ( من لانون الكمارن.008المادة ) انظر 
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 الفرع الثانً

 الطعن بطرٌمة التمٌٌز

التمٌٌز طرٌك غٌر عادي للطعن فً االحكام الجزائٌة ٌمتضً عرضها على محكمة علٌا 

مراجعتها من ناحٌة صحة اجراءات نظر الدعوى ولانونٌة النتائج التً تمٌٌز لالواحدة هً محكمة 

 .(1)انتهت الٌها

وان الهٌئة التمٌٌزٌة الخاصة بالنظر فً الطعن التمٌٌزي فً االحكام الصادرة من المحكمة 

الكمركٌة تتشكل  بمرار من وزٌر المالٌة باالتفاق مع وزٌر العدل برئاسة لاضً من محكمة تمٌٌز 

لاضً من الصنف األول واحد المدراء العاملٌن فً وزارة المالٌة على ان ال ٌكون المدٌر  وعضوٌة

التً  بالمرارات بالنظر فً الطعن التمٌٌزيوان هذه الهٌئة مختصة  ،(2)العام للهٌئة العامة للكمارن

ادة تصدر من المحاكم الكمركٌة فً جرائم التهرٌب وفك االختصاص المناط بها بموجب احكام الم

وكذلن المرارات التً تصدرها المحكمة الكمركٌة بصفتها  ،(3)( من لانون الكمارن246)

وكذلن المرارات التً تصدر بحك المحكوم  ،( من لانون الكمارن202االعتراضٌة وفك المادة )

ه /أوال/أ و ب( من لانون الكمارن وفً هذه الحالة للمحكوم عل254ٌالنفاذ المعجل وفك المادة )بعلٌه 

بالنفاذ المعجل ان ٌطعن امام الهٌئة التمٌٌزٌة لولف النفاذ المعجل شرط تمدٌم كفالة تضمن الحكم 

وان مدة الطعن فً لرارات المحكمة الكمركٌة ثالثون ٌوما  ،(4)الصادر علٌه من المحكمة الكمركٌة

وم بها نمدا او وعلى الممٌز ان ٌسدد جمٌع الغرامات والمبالغ المحك ،من تارٌخ التبلٌغ بالمرار

وان الهٌئة التمٌٌزٌة عند النظر فً المضاٌا المعروض  ،(5)بخطاب ضمان واال ٌرد الطعن شكال

علٌها ان تطلب استكمال االدلة االضافٌة التً تراها ضرورٌة لذلن وان تجري التحمٌمات الالزمة 

 يأي ان المرار التمٌٌز ،(6)تاوتصدر لرارها بتأٌٌد الحكم الممٌز او تعدٌله او تبدٌله وٌكون لرارها با

وهذا ما  ،كمارن لرار بات غٌر لابل للتصحٌحالصادر من الهٌئة التمٌٌزٌة الخاصة بال يالتمٌٌز

)لدى التدلٌك والمداولة على طلب تضمن بانه أكدته محكمة تمٌٌز إللٌم كوردستان فً لرار لها 

تبٌن ان المرارات الصادرة فً الهٌئة التمٌٌزٌة الكمركٌة باته وال تمبل  الممٌزتصحٌح المرار 

                                                           
1
 .427د. سعٌد حسب هللا عبدهللا، المصدر السابك، ص 
2
 ( من لانون الكمارن.052المادة ) انظر 
3
 ( من لانون الكمارن.046المادة ) انظر 
4
 /ثانٌا( من لانون الكمارن.054المادة ) انظر 
5
 /أوال( من لانون الكمارن.052المادة ) انظر 
6
 ( من لانون الكمارن.050المادة ) انظر 
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فتمرر رد طلب  1984لسنة  23( من لانون الكمارن رلم 252التصحٌح حسب احكام المادة )

 .(1)ٌنة...(زالتصحٌح شكال وتمٌد التأمٌنات اٌرادا للخ

مات اتجاه غٌر لانونً ونرى بان الزام الممٌز بتسدٌد مبالغ الرسوم والضرائب والغرا

وهً مبالغ  ،حك لانونً اساسً من الممٌز لعدم امكانٌة طالبً الطعن من دفع تلن المبالغ وٌسلب

كما ان عدم امكانٌة تصحٌح المرار الصادر من الهٌئة  ،كبٌرة جدا خاصة الغرامات الكمركٌة النسبٌة

وان كل ذلن ٌعتبر اجحافا بالعدالة وأمر  ،ضمان آخر من ضمانات المتهم من الممٌز ٌسلبالتمٌٌزٌة 

غٌر جائز حٌث ال ٌوجد ما ٌمنع الطعن فً لرارات الهٌئة بطرٌمة تصحٌح المرار التمٌٌزي شأنها 

 .شأن جمٌع الجرائم االخرى

هنا من هً الجهة المختصة بالنظر فً الطعون الممدمة ضد لرارات لاضً تحمٌك  نتساءلو

ات بصفتها التمٌٌزٌة ام المحكمة الكمركٌة المختصة بصفتها الكمارن؟ هل هً محكمة الجناٌ

 التمٌٌزٌة؟ 

وفً هذا الصدد نجد ان لضاء محكمة  التمٌٌز االتحادٌة فً العراق لد استمر بان الطعن 

بمرارات لاضً تحمٌك الكمارن ٌكون امام المحكمة الكمركٌة المختصة بصفتها التمٌٌزٌة تطبٌما 

وان لرار المحكمة الكمركٌة  ،انون اصول المحاكمات الجزائٌة المعدل/أ( من ل265لنص المادة )

/د( 265بصفتها التمٌٌزٌة بشأن المرار الصادر من محكمة تحمٌك الكمارن بات عمال باحكام المادة )

اما فً اللٌم كوردستان فهنان عدم استمرار فً الجهة المختصة بالنظر  ،(2)من المانون المذكور اعاله

حٌث اصدرت محكمة كمارن دهون  ،الممدمة ضد لرارات لاضً تحمٌك الكمارنفً الطعون 

وكما ان محكمة جناٌات دهون بصفتها التمٌٌزٌة اصدرت لرارات  ،(3)لرارات بصفتها التمٌٌزٌة

ونحن نرى ان تكون محكمة  ،(4)اٌضا فً الطعون الممدمة ضد لرارات لاضً تحمٌك الكمارن

الطعون الممدمة ضد لرارات لاضً تحمٌك الكمارن بصفتها  الكمارن هً المختصة بالنظر فً

ً إالنظر فً الدعاوى الكمركٌة وانها اكثر بالتمٌٌزٌة كونها هً المحكمة المختصة  بدعاوى  لماما

 باجراءات التحمٌك فٌها ونوالص الدعوى واألدلة المتوفرة فٌها. جرائم التهرٌب واكثر دراٌة

 

 الفرع الثالث
                                                           

1
 ، غٌر منشور.22/4/0227فً  0227/الهٌئة الكمركٌة/5الهٌئة الكمركٌة بالعدد -لرار محكمة تمٌٌز إللٌم كوردستان 
2
 ، غٌر منشور.02/5/0222فً  0222/هٌئة موسعة/58هٌئة موسعة ثالثة بالعدد  - تمٌٌز االتحادٌةاللرار محكمة  
3
 ، غٌر منشور.9/2/0229فً  0228/ن/7لرار رئاسة محكمة كمارن دهون بصفتها التمٌٌزٌة بالعدد  
4
 ، غٌر منشور.25/22/0202فً  0202/ت/295بصفتها التمٌٌزٌة بالعدد  0دهون/لرار محكمة جناٌات  
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 اعادة المحاكمة

ٌمصد باعادة المحاكمة رؤٌة الدعوى ثانٌة بعد انمضاء مدة الطعن المانونٌة وذلن بناءا على 

ظهور ولائع لم تطلع علٌها المحكمة وتبٌن منها ان الحكم الصادر فٌه اخطاء لانونٌة واضحة او 

لعموبة من الجائز طلب اعادة المحاكمة فً االحكام الباتة الصادرة با اصبحلذلن  ،راجحة على االلل

وكذلن ٌمبل اعادة المحاكمة فً احكام الجناٌات  ،اما احكام البراءة فال ٌجوز اعادة النظر فٌها ،فمط

وال ٌمبل عن المخالفات لتفاهتها. ولمد حدد لانون اصول المحاكمات الجزائٌة احكام  ،والجنح فمط

( من لانون اصول 270ولد نصت المادة ) ،(279-270اعادة المحاكمة بالنص علٌها فً المواد )

المحاكمات الجزائٌة على الحاالت التً ٌجوز فٌها طلب اعادة المحاكمة فً الدعاوى التً صدر فٌها 

 حكم بات بعموبة او تدبٌر فً جناٌة او جنحة فً الحاالت التالٌة:

 اذا حكم على المتهم بجرٌمة المتل ثم وجد المدعى بمتله حٌا. -1

جرٌمة ثم صدر حكم بات على شخص آخر الرتكابه  اذا كان لد حكم على شخص الرتكابه -2

 الجرٌمة نفسها وكان بٌن الحكمٌن تنالض من ممتضاه براءة احد المحكوم علٌهما.

اذا حكم على شخص استنادا الى شهادة شاهد او رأي خبٌر او سند ثم صدر حكم بات على  -3

صدر حكم بات بتزوٌر الشاهد او الخبٌر بعموبة شهادة الزور عن هذه الشهادة او الرأي او 

 .السند

اذا ظهرت بعد الحكم ولائع او لدمت مستندات كانت مجهولة ولت المحاكمة وكان من شأنها  -4

 ثبوت براءة المحكوم علٌه.

 اذا كان الحكم مبنٌا على حكم نمض او الغً بعد ذلن بالطرق الممررة لانونا. -5

باالفراج او ما فً حكمهما عن اذا كان لد صدر حكم باالدانة او البراءة او لرار نهائً  -6

 الفعل نفسه سواء كون الفعل جرٌمة مستملة او ظرفا لها.

 .(1)اذا كانت لد سمطت الجرٌمة او العموبة عن المتهم ألي سبب لانونً -7

ولكن ترن ذلن  ،وكما اسلفنا سابما فان لانون الكمارن لم ٌرد نصا حول اعادة المحاكمة

وبما ان جرائم التهرٌب من الجنح لذا ٌجوز الطعن بها باعادة  ،لمانون اصول المحاكمات الجزائٌة

 المحاكمة اذا ما توفرت الشروط المانونٌة.

وٌمدم طلب اعادة المحاكمة بعرٌضة الى االدعاء العام من لبل المحكوم علٌه او من ٌمثله 

تندات التً لانونا ٌبٌن فٌه موضوع الحكم واالسباب التً ٌستند الٌها فً الطعن وٌرفك به المس
                                                           

1
 ( لانون اصول المحاكمات الجزائٌة.072المادة ) انظر 
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وٌموم االدعاء العام بالتحمٌك فً هذه االسباب التً استند الٌها الطلب ثم ٌمدم مطالعته مع  ،(1)تؤٌده

وال ٌترتب على طلب اعادة المحاكمة ولف تنفٌذ الحكم  ،(2)تمٌٌز باسرع ولتالاالوراق الى محكمة 

 .(3)اال اذا كان صادرا باالعدام

ٌب الكمركً فانه اذا صدر لرار نتٌجة اعادة المحاكمة وبمدر تعلك األمر بدعاوى التهر

بالغاء الحكم السابك المطعون به والغاء التهمة عن المحكوم علٌه واالفراج عنه او براءة المحكوم 

علٌه ٌترتب على ذلن رد الغرامة الكمركٌة المدفوعة والبضاعة المصادرة وواسطة النمل كذلن ان 

ما لم تكن المصادرة وجوبٌة كأن تكون البضاعة ممنوعة التداول  وفً حالة بٌعها فمٌمتها ،وجدت

 .كاالسلحة الحربٌة مثالً 

 ،ونرى من المفٌد االشارة الى التمادم المسمط لدعوى التهرٌب والعموبات الصادرة فٌها

فالتمادم المسمط للجرٌمة ٌعنً انمضاء الدعوى الجزائٌة عن المتهم المحكوم علٌه بحالة ال ٌجوز 

وتحسب تلن  ،دة فٌها الى اتخاذ أي اجراء جزائً ضده ٌتصل بالجرٌمة حتى لو ألر بارتكابه لهاالعو

المدة بالتموٌم المٌالدي من ٌوم ارتكاب الجرٌمة او الشروع فٌها او من ٌوم صدور الحكم بالعموبة 

وعلى سبٌل الحصر ال المثال التمادم المسمط  (253فً المادة ) لد اورد لانون الكمارنو ،فٌها

الدعوى تنمضً  حٌث نصت الى انما ٌعتبر فً حكمها و العموبة جرائم التهرٌب اولدعوى فً ل

وثالث سنوات للجرائم االخرى ابتداءا من تارٌخ  ،بمضً عشر سنوات على تارٌخ ولوع الجرٌمة

بالتهرٌب او ما ٌعتبر فً حكمه فهً عشر اما التمادم المسمط لتنفٌذ االحكام الخاصة  ،ولوعها

سنوات من تارٌخ اكتسابها درجة البتات وخمس سنوات لتحصٌل الغرامات والمصادرات المفروضة 

 .(4)فً الجرائم االخرى ابتداءا من تارٌخ صدور لرار التغرٌم او المصادرة

  

                                                           
1
 ( من لانون اصول المحاكمات الجزائٌة.072المادة ) انظر 
2
 ( من لانون اصول المحاكمات الجزائٌة.070المادة ) انظر 
3
 اصول المحاكمات الجزائٌة.( من لانون 073المادة ) انظر 
4
( من لانون الكمارن العرالً على )تكون مدة التمادم المسمط للدعوى الكمركٌة او العموبة كما ٌأتً: أوال: عشر سنوات 053تنص المادة ) 

ءا من تارٌخ ولوعها. ثالثا: لجرائم التهرٌب او ما ٌعتبر فً حكمها ابتداءا من تارٌخ ولوع الجرٌمة. ثانٌا: ثالث سنوات للجرائم األخرى ابتدا
عشر سنوات لتنفٌذ االحكام الخاصة بالتهرٌب او ما ٌعتبر فً حكمه من تارٌخ اكتسابها درجة البتات. رابعا: خمس سنوات لتحصٌل 

 الغرامات والمصادرات المفروضة فً الجرائم األخرى ابتداءا من تارٌخ صدور لرار التغرٌم او المصادرة(.
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 الخاتمة

ج والتوصٌات نأمل ان تؤخذ توصلنا الى جملة من النتائ فمدبعد ان انتهٌنا من هذا البحث 

 بنظر االعتبار كاآلتً:

 أوال: النتائج:

كما ان محكمة الكمارن هً محكمة خاصة حٌث لم ٌرد  ،ان لانون الكمارن هو لانون خاص -1

( من لانون السلطة المضائٌة إلللٌم كوردستان 9المدنٌة فً المادة ) ذكرها فً أنواع المحاكم

 .2007لسنة  23رلم 

مثل الشروع  ائٌة لوجود لواعد جنائٌة فً نصوص لانون الكمارنطبٌعة جن ذوالتهرٌب ان  -2

 والمصد الجرمً والعود والحبس البدلً.

ان المشرع العرالً فً لانون الكمارن النافذ ٌلمً بالمسؤولٌة على الفاعلٌن والشركاء  -3

ولٌة ال بالتكافل والتضامن دون اعتبار لدرجة مساهمة كل منهم فً الجرٌمة وان هذه المسؤ

 تمتصر على األشخاص المسؤولٌن جنائٌا بل تتعداهم الى األشخاص المسؤولٌن مدنٌا.

ان لجرٌمة التهرٌب أركانها العامة وهما الركن المادي والمعنوي إضافة الى اركان خاصة  -4

 وهً محل السلون ومكان ارتكاب الجرٌمة.

من حٌث العموبة فً المادة ان لانون الكمارن ساوى بٌن حالتً الجرٌمة التامة والشروع  -5

 ( خالفا لمانون العموبات.194)

ان تشكٌل المحاكم الكمركٌة والهٌئة التمٌٌزٌة الخاصة بالكمارن ٌتم باالتفاق بٌن وزٌري  -6

 المالٌة والعدل.

 ان جرٌمة التهرٌب صورة من صور الجرٌمة االلتصادٌة. -7

 .ان دعوى التهرٌب الكمركً ذات طبٌعة مزدوجة جنائٌة ومدنٌة -8

ان المشرع فً لانون الكمارن علك إلامة الدعوى الكمركٌة على شرط تمدٌم طلب خطً من  -9

 إدارة الكمارن.

ان اختصاص المحكمة الكمركٌة هو اختصاص مانع إذ ال ٌجوز للمحاكم األخرى ان تنظر  -11

 فً الدعاوى التً هً من اختصاص المحكمة الكمركٌة.

عند لموظفً الكمارن  المضائًو الضبط ان المشرع فً لانون الكمارن منح سلطة عض -11

 ممارستهم العمل الكمركً فً حدود اختصاصهم.

 ان الدعوى الكمركٌة او العموبة تسمط بالتمادم. -12
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التهرٌب الحمٌمً والتهرٌب الحكمً والتهرٌب  ًتبٌن بان جرائم التهرٌب عدة أنواع وه -13

 ( على خمسة عشر حالة للتهرٌب الحكمً.192ونص فً المادة ) ،الضرٌبً

ان المرارات الصادرة من المحكمة الكمركٌة بصفتها االعتراضٌة باته ال تمبل الطعن  -14

 ( من لانون الكمارن.202التمٌٌزي باستثناء المرارات الصادرة وفك المادة )

تمٌٌز إللٌم كوردستان باته  ان المرارات الصادرة من الهٌئة الخاصة بالكمارن فً محكمة -15

 وال تمبل تصحٌح المرار التمٌٌزي.

 

 ثانٌا: التوصٌات:

الن ذلن ٌؤدي الى اختالف  ،موظفً الكمارنلصالحٌات النمترح عدم التوسع فً منح  -1

 وتضارب فً اإلجراءات المانونٌة.

ادخال موظفً الكمارن الدورات الخاصة بالمحمك المضائً إضافة الى الدورات  -2

لغرض المٌام بعملهم بشكل اكثر دلة عند تطبٌك احكام لانون  ،الخاصة بالعمل الكمركً

 الكمارن.

المحكمة التمٌٌزٌة  ةالغاء عضوٌة احد المدراء العامٌن فً وزارة المالٌة فً تشكٌل -3

( من لانون الكمارن وعلى 250الخاصة بمضاٌا الكمارن المنصوص علٌها فً المادة )

 ن محكمة التمٌٌز.ان ٌحل محله لاضً م

( من لانون الكمارن النافذ 251و 240نمترح رفع المٌود والشروط الواردة فً المواد ) -4

والتً تستوجب تسدٌد الرسوم والضرائب والغرامات المفروضة بموجب المرارات 

الصادرة عن اإلدارة الكمركٌة او التً تصدر عن المحكمة الكمركٌة لٌتسنى لبول 

 العتراضً.الطعن التمٌٌزي او ا

 نمترح ان ٌصبح الطعن بالمرارات التمٌٌزٌة الكمركٌة بطرٌمة تصحٌح المرار التمٌٌزي. -5

نمترح ان تكون محكمة الكمارن بصفتها التمٌٌزٌة هً المختصة بالنظر فً الطعون  -6

 الممدمة ضد لرارات لاضً تحمٌك الكمارن بدال من محكمة الجناٌات بصفتها التمٌٌزٌة.

( من لانون الكمارن تتضمن ان ٌكون لرار 240نمترح إضافة فمرة الى نص المادة ) -7

المحكمة الكمركٌة الصادر بنظر االعتراض لابال للطعن امام الهٌئة التمٌٌزٌة الخاصة 

 بالكمارن.
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نمترح انفاذ التعدٌالت الصادرة بخصوص تعدٌل العموبة لجرٌمة التهرٌب فً المادة  -8

ستان لخطورة جرائم التهرٌب على االلتصاد والمجتمع وازدٌاد ( فً إللٌم كورد194)

وتطور أسالٌب التهرٌب لكون ان العموبة الحالٌة ال تتناسب مع حجم جرائم التهرٌب 

 .وآثارها السلبٌة على البلد والمجتمع

خاصة بالنظر فً جرائم التهرٌب وتكون لرٌبة من الدوائر  ةتحمٌمٌنمترح تشكٌل محاكم  -9

 الكمركٌة.

بذلته  وبعد اكمال هذا البحث فال ادعً بانً أعطٌت الموضوع كامل حمه انما هو جهد

انٌب وهو على كل شً  والٌه توكلتوان لصرت فالعصمة هلل وحده علٌه  ،الكماله على ما هو علٌه

 لدٌر.

 

 ((ومن هللا التوفٌك))
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 لائمة المصادر

 الكتب:

 دون سنة طبع. ،دار الفكر ،0ج ،المجلد الثانً ،المعجم الوسٌط ،د. ابراهٌم انٌس -2

 .0222 ،الماهرة ،اضواء حول لانون الكمارن المصري ،د. احمد سلطان عثمان -0

 .2992 ،دار النهضة العربٌة ،الجرائم الضرٌبٌة ،د. احمد فتحً سرور -3

المجلة  ،جرائم التهرٌب من وجهة نظر علم االجتماع المانونً ،د. آمال عبدالرحٌم عثمان -4

 .2969 ،20المجلد  ،العدد الثالث ،الجنائٌة المومٌة

 ،دار الثمافة للنشر والتوزٌع ،المسؤولٌة الجزائٌة عن الجرائم االلتصادٌة ،د. انور دمحم صدلً -5

0229. 

دار  ،نظرٌة الجرٌمة المتعدٌة المصد فً المانون المصري والممارن ،د. جالل ثروت -6

 .2964 ،المعارف

 ،مطبعة الزمان ،بغداد ،شرح لانون اصول المحاكمات الجزائٌة ، مصطفىالماضً جمال دمحم -7

0224. 

 .0224 ،جامعة دهون ،0ط ،التهرٌب الكمركً ،المدعً العام دانا بكر رسول -8

 ،2ط ،طرق الطعن فً المرارات االدارٌة واألحكام الكمركٌة ،المدعً العام دانا بكر رسول -9

 السلٌمانٌة. ،مطبعة بٌرمٌرد ،0225

 ،االسكندرٌة،منشأة المعارف ،الجرٌمة والمجرم فً الوالع الكونً ،رمسٌس بهنام د. -22

2996. 

 .2980 ،بغداد ،2ج ،دراسة لانون اصول المحاكمات الجزائٌة ،د. سامً النصراوي -22

وزارة التعلٌم العالً  ،شرح لانون اصول المحاكمات الجزائٌة ،د. سعٌد حسب هللا عبدهللا -20

 .2990 ،مطابع دار الحكمة للطباعة والنشر ،جامعة الموصل ،والبحث العلمً

مكتبة المانون  ،لرارات الهٌأة التمٌٌزٌة الخاصة بمضاٌا الكمارن ،الماضً سلمان عبٌد -23

 .0224 ،بغداد ،والمضاء

 .2972 ،الماهر ،الشروع فً الجرٌمة دراسة ممارنة ،د. سمٌر الشناوي -24

 ،الدار الجامعة للطباعة والنشر ،جرٌمة الكمركٌةالنظرٌة العامة لل ،د. شولً رامز شعبان -25

0222. 
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 .2969 ،دار النهضة العربٌة ،جرائم تهرٌب النمد ،د. عادل حافظ غانم -26

 ،بغداد ،2ج ،اصول المحاكمات الجزائٌة ،االستاذ عبداالمٌر العكٌلً ود. سلٌم حربا -27

2982. 

دار الشؤون  ،ممارنة دراسة -جرائم التهرٌب الكمركً فً العراق  ،عبود علوان منصور -28

 .2ط ،0222 ،بغداد ،الثمافٌة العامة

 ،بغداد ،جرٌمة التهرٌب الكمركً وآثارها المانونٌة دراسة ممارنة ،علً جبار شالل -29

 .2ط ،2982

 ،المبادئ العامة فً لانون العموبات ،علً حسٌن الخلف ود.سلطان عبدالمادر الشاوي -02

 .2980 ،الكوٌت ،مطبعة الرسالة ،وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

جرائم تهرٌب المخدرات والتهرٌب الكمركً  ،لانون العموبات الخاص ،د. عوض دمحم -02

 بال سنة طبع. ،االسكندرٌة ،والنمدي

 ،مطبعة الزمان ،بغداد ،المسم العام-شرح لانون العموبات العرالً ،د. فخري الحدٌثً -00

2990. 

 ،بغداد ،مطبعة التعلٌم العالً ،3ط ،ائم االلتصادٌةالجر-لانون العموبات ،د.فخري الحدٌثً -03

2987. 

 ،مطبعة جامعة بغداد ،لانون العموبات الجرائم االلتصادٌة ،د. فخري عبدالرزاق الحدٌثً -04

2982. 

 ،الماهرة ،دار النهضة العربٌة ،شرح لانون اإلجراءات الجنائٌة ،د. فوزٌة عبدالستار -05

2986. 

 ،اربٌل ،0222 ،2ط ،عامة للمرارات والعمود االدارٌةالنظرٌة ال ،د. مازن لٌلو راضً -06

 .مطبعة شهاب

 ،مطبعة دار الحكمة الموصل ،االحكام العامة فً لانون العموبات ،د. ماهر عبد شوٌش -07

2992. 

 .2978 ،دمشك -بٌروت  ،المكتبة األموٌة ،مختار الصحاح ،دمحم ابن ابً بكر الرازي -08

 ،3ط ،المجلد االول ،مسم العامالشرح لانون العموبات اللبنانً  ،د نجٌب حسنًود. محم -09

 .2973 ،لبنان -بٌروت ،منشورات الحلبً الحمولٌة
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-عمان ،مكتبة دار الثمافة والنشر والتوزٌع ،2ط ،جرائم التهرٌب الكمركً ،معن الحٌازي -32

 .2997 ،االردن

 ،منشورات حلبً الحمولٌة ،الجرٌمة االلتصادٌة فً المانون اللبنانً ،ملحم كاروان كرم -32

 .2999 ،بٌروت

 سلٌمانٌة. ،0224 ،4ط ،المضاء االداري ،د. نجٌب خلف احمد ود. دمحم علً جواد كاظم -30

 

 البحوث واالطروحات:

رسالة ماجستٌر ممدمة الى  ،جرٌمة التهرٌب الكمركً فً التشرٌع العرالً ،أثٌر ثامر منعم -2

 .0228 ،جامعة النهرٌن بغداد ،كلٌة الحموق

 ،كلٌة الحموق ،رسالة ماجستٌر ،الجرٌمة الكمركٌة فً المانون العرالً ،دٌنا عدنان احمد -0

 .0222 ،جامعة النهرٌن

 .2998 ،بحث غٌر منشور ممدم الى مجلس العدل ،جرٌمة التهرٌب ،زٌنب الدوري -3

 .0220 ،بحث ممدم الى مجلس العدل ،عمٌل عبدهللا دمحم -4

العدد الثانً  ،بحث منشور فً مجلد الكمارن ،لكمركٌةالتحمٌك فً المضاٌا ا ،نجم عبد حسٌن -5

 .2987 ،كانون األول ،السنة الثانٌة ،عشر

 

 المرارات:

فً  0222/هٌئة موسعة/58هٌئة موسعة ثالثة بالعدد  - تمٌٌز االتحادٌةاللرار محكمة  -2

 غٌر منشور. ،02/5/0222

فً  0223/الهٌئة الموسعة/88لرار الهٌئة الموسعة لمحكمة تمٌٌز إللٌم كوردستان بالعدد  -0

 غٌر منشور. ،07/22/0223

فً  0225/كمركٌة/5الهٌئة الكمركٌة بالعدد  - لرار محكمة تمٌٌز إللٌم كوردستان -3

 غٌر منشور. ،29/3/0225

فً  0222/كمركٌة/73الهٌئة الكمركٌة بالعدد -لرار محكمة تمٌٌز اللٌم كوردستان -4

 غٌر منشور. ،32/20/0222

فً  0227/الهٌئة الكمركٌة/5الهٌئة الكمركٌة بالعدد -ز إللٌم كوردستانلرار محكمة تمٌٌ -5

 غٌر منشور. ،22/4/0227
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فً  0227/الهٌئة الكمركٌة/3الهٌئة الكمركٌة بالعدد  - لرار محكمة تمٌٌز اللٌم كوردستان -6

 غٌر منشور. ،23/4/0227

فً  0227ٌئة الكمركٌة//اله25الهٌئة الكمركٌة بالعدد  - لرار محكمة تمٌٌز إللٌم كوردستان -7

 غٌر منشور. ،04/8/0227

فً  0227/الهٌئة الكمركٌة/06الهٌئة الكمركٌة بالعدد  - لرار محكمة تمٌٌز اللٌم كوردستان -8

 غٌر منشور. ،02/20/0227

 ،9/2/0229فً  0228/ن/7لرار رئاسة محكمة كمارن دهون بصفتها التمٌٌزٌة بالعدد  -9

 غٌر منشور.

غٌر  ،22/4/0229فً  0229/اعتراضٌة/7ن دهون بالعدد لرار رئاسة محكمة كمار -22

 منشور.

فً  0229/اعتراضٌة/24لرار محكمة كمارن دهون بصفتها االعتراضٌة بالعدد  -22

 .غٌر منشور ،8/2/0202

 ،25/22/0202فً  0202/ت/295بصفتها التمٌٌزٌة بالعدد  0لرار محكمة جناٌات دهون/ -20

 .غٌر منشور

 

 الموانٌن:

 .2972لسنة  03المحاكمات الجزائٌة رلم لانون اصول  -2

 .المعدل 2979لسنة  259لانون االدعاء العام رلم  -0

 .2976لسنة  64لانون البنن المركزي رلم  -3

 .0227لسنة  03للٌم كوردستان المرلم إللانون السلطة المضائٌة  -4

 المعدل. 2969لسنة  222لانون العموبات العرالً رلم  -5

 .المعدل 2984ة لسن 03لانون الكمارن المرلم  -6

 .2972لسنة  02لانون تنظٌم التجارة رلم  -7
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