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 الممدمة

تتولى االنظمة السیاسیة في كل دولة توافرت لها مقوماات وجودااا القاانوني والدساتورل جملاة مان 

 األساساایة تاافتي فااي مقاادمتها وعااا القواعااد القانونیااة التااي تفكاام ساالوو األفااراد فااي المجتمااا و ماااالمهااام 

سلوو یخار   من أفكام تعمن سیرالفیاة  الشكل األمثل وفمایة المجتما من أل أنفراؾ او اتشتمل علیه

 ااو أداة ومكناة  یاد المشارح لتفقیا  اا ي الؽایاة، ا  فالقاانون أ  ،عن فكم القاعدة القانونیة الواج اة التب یا 

و مااا ینسااجم والةلسااةة التشااریعیة التااي یت نااااا سااواء كااان  لااو علااى الصااعید السیاسااي او االقتصااادل او 

 الا ل یساتمد اسسام ومرتكزاتام مان الةلساةة اعا ي لهاا نظامهاا االقتصاادل والشو ان كل دولاة،االجتماعي

االمر ،ورؤوس االموال من والى داخل الدولاة وفركة السلا وال عائافع  عن فجم النشاب االقتصادل 

وان قاانون الكماارو ااو افاد ا ارز اا ي  ال ل ین ني علیم عرورة وعا التشریعات التي تنظم ا ا النشااب

لهاا ع قاة وثیقاة  الفیااة االقتصاادیة وعلیام یمكان القاول انام قاانون اقتصاادل  التشریعات فهو ینظم اماورا

 عامن افكامام فمایاة لمصاالد الدولاة ومصالفة ن عری ي یةصال  االجرائم المنصاول علیهااوقانو  فت

وان العقو ات المنصول علیها فیم تمثل فمایاة للسیاساة االقتصاادیة للدولاة ولام یعاد الفادی   ؛المال العام

 عنایااة عاان جریمااة التهریاار  اااالمر الجدیااد  عااد ان اسااتاثر  ااتمااام التشااریعات الوبنیااة والدولیااة وفظااي 

 وصةها من الجرائم الموجهة الى الدولاة تساتهدؾ سایادتها  مكاففة الجریمة السلبات الفكومیة وتنظیمات

وما تتركام مان اثار سايء علاى الثاروة القومیاة وماا تهادؾ الیام مان تقاوی   وسیاستها المالیة واالقتصادیة

تهدؾ الوعااا المااالي للدولااة وماان فماان یقااوم  تهریاار العملااة ففناام یساا للاانظم االجتماعیااة والاانظم االخ قیااة

یهرر المخدرات ویعمل على وععها في متناول مرعى النةوس مستؽ  عاعؾ أرادتهام ففنام یفمال لهام 

 .السم القاتل

وان قااانون ،الستئصااالها دمااة  قااوة وأن تعااا العاا   الناااجكااان علااى الدولااة أن تمنااا الجری ولاا لو

فاافورد نصوصااا عقا یااة تكااون رادعااة وم ئمااة  ظاارةالنافاا  أخاا   هاا ي الن 1984لساانة  23الكمااارو رقاام 

 لمواك ة العصر أ  لیس من العدالة في شيء أن یترو المجرم دون عقار

 اهامنتجات فمایاة والاى دولاةلل مالیاة داؾأاا تفقیا  الاى االسااس فاي دؾیه الكمارو قانون كان ولما

 ارتكاار وعند زاء الخال.الج قانون نباق في فریدا   زا  مرك لم لمتجع ئیةجزا أفكاما   یتعمن مففن الوبنیة

 ساوؾ ارقاللع نةسام معرعاا   الكماارو قاانون افكاام  ا لو مخالةاا   المتعاددة الكمركیة ئمراالج أفدى الجاني

 ةالجهاا اكونها الدولاة فا  اااو والثااني منام االقتصاال فااي المجتماا فا ااو  االول .فقااان فعلام عان ینشاف

 الجریماة موعاوح فظاي  اوله اهمالیت على ینصر العرر وأن, الكمركیة ئمراالج ارتكار من المتعررة

 اوخببهاا الاا  د اقتصااادیات ىعلاا ماادمرة  یةساال آثااار ماان لاام لمااا والفكومااات الاادول تمااام اا الكمركیااة

 والتشاریعات القاوانین  لاو ألجال فشارعت ,عادة وجاوي مان اموابنیها ىعل  یةالسل اآثارا وك لو, التنمویة

 فرفاة مايااالجر ووالسال  ااا اتخا وا الا ین االشاخال نشااب ومان امنها وتفاد الجریماة  يا تفارر التي

 راأعاار ماان المجتمااا فاا یل مااا الااى االلتةااات دون شخصاایة مااارر تفقیاا  دؾ هاا المجتمااا فسااار ىعلاا

 .الدولة مالیة ىعل دائما   ینصر ناا فالعرر جسیمة

وإجااراءات تفریكهااا عوى الكمركیااة یكااون موعااوعم ب یعااة الااد أخترنااا أن الاا ل ال فاا  ااا ا وفااي

 إجرائیاة نصاول مان الصادد  ها ا تعامنم وماا النافا  الكماارو قاانون أفكاام عاوء فايرق إنقعاءاا وب

 الكمركیاة لاددارة المشارح خولهاا التاي والسالبات فیهاا التفقی  وإجراءات ،الكمركیة الدعوى أقامة تفكم

 علاى ،الكمركیاة الادعوى النقعااء القاانون  هاا جااء التاي واألسا ار ومكاففتم التهریر عن التفرل  شفن
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 وقاد ،ال فا  مان الكاافي نصای م یفخا  لام وكونام الموعاوح اا ا إلاى تبرقات التي المصادر قلة من الرؼم

 فهااو وفقنااا فاافن وفاادي هلل الكمااال إ  الكمااال فیاام ناادعي وال اسااتباعتنا قاادر  الموعااوح اإللمااام فیاام فاولنااا

 .ال ف  سمة اي فه ي المواعیا  ع  في أخةقنا وان هللا  ةعل

ما وفاادیثا وث ثااة م افاا  یقاادمفااة تفریخیااة للتشااریعات الكمركیااة قدمااة ولالااى مولقااد قساامنا ال فاا  

 .ومقترفاتوخاتمة 

م ف  االول تناولنا تعریؾ الادعوى الكمركیاة وب یعتهاا مان خا ل مبل این فیا  خصصات الوفي 

ثام تبرقات  .دعوى الكمركیاةلاللب یعة القانونیاة لخصل االول لتعریؾ الدعوى الكمركیة وأما الثاني فقد 

فیا   .في الم ف  الثاني الى اإلجراءات القانونیة لتفریاو الادعوى الكمركیاة مان خا ل مبل این مساتقلین

خصل المبلر االول ل یان الجهة المختصة  تفریو الدعوى الكمركیة من خ ل فرعین فیا   ینات فاي 

الةرح االول دور األدعاء العام في تفریو الدعوى الكمركیاة وأماا الةارح الثااني فقاد تناولات فیام صا فیة 

الادعوى ثااني التفارل فاي ثام تناولات فاي المبلار الدعوى الكمركیة, الر العام وموظةي الكمارو في یالمد

فااروح فیاا   یناات فااي الةاارح االول صااةة اععاااء العاا ب القعااائي لمااوظةي الكمركیااة ماان خاا ل ث ثااة 

وفي الةارح الثااني خصصات لتنااول أختصاال ععاو العا ب القعاائي لماوظةي الكماارو وأماا  الكمارو

م فا  الثالا  الوفاي اء الع ب القعاائي لماوظةي الكماارو, الةرح االخیر فقد خصصت ل یان سلبة أعع

الاا ل خصصااتم لباارق أنقعاااء الاادعوى الكمركیااة ماان خاا ل مبل ااین فیاا  تناولاات فااي المبلاار االول 

دعوى لاالتسویة الصلفیة وأما نصیر المبلر الثاني فقد كان التقادم المسقب في أفكام القارارات الخاصاة ل

 .الكمركیة

 أن -شافنم جال هللا مان راجیاا  -الموعاوح  شفن المقترفات  ع  فیها أوردنا  خاتمة ال ف  ختمنا ثم

 .التوفی  ولي س فانم وهللا معلوماتم تواعا على یقرأي ممن والق ول الرعا یجد وأن فیم وفقت قد أكون

 الــ ــافــ 
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 تشرٌعات الكمركٌة لدٌماَ وحدٌثاتأرٌخٌة عن اللمحة 

المارور علاى الجا ور التاریخیاة ق ل الخو  في موعوح الدعوى الكمركیة وتعریةها ال اد لناا مان 

 .وظهور مفورل التجریم والعقار فیم ع ر المرافل التاریخیة المختلةةتها فللتشریعات الكمركیة من  نش

 

 :رومان والفرسالالعراق المدٌم والٌونان و :والَ أ

 الق ائال كانات فلقاد . التجارة الناس تعامل قدم وقدیمة ، عید عهد من  معروفة الكمركیة العرائر ان

 مارور لقااء الم الػ  ع  تستوفي االنهار وشوابئ الج ال سةوح عند وتستوبن البرق مةارق تقبن التي

 مان التجاریاة القوافل تلو علیم تفصل ما مقا ل الق ائل تلو تقبنها كانت التي االماكن من التجاریة القوافل

 نظماا لهاا وعاعت ودویا ت شاعو ا الق ائال اا ي نتظماتإ ان  عاد الفقاةا اتتباورال مرفلاة وفاي. الفمایة

 الدولاة عظماة ماا بردیاا یتناسار و شاكل والتوساا  االنمو  دأت فشیئا شیئا العرائر ا ي تج ى واص فت

 .(1)الدولة خزانة لتمویل الك یر المورد تمثل اص فت ان الى العرائر ا ي رقعة وتوسعت وسلبانها

 افتاوتفیا   (2)الكمركیاة   العاری ة الخاصة السومریة والكتا ات الع مات وجود  لو یؤكد وأنما

 خاصاة وافكاام, التجاریاة الب قاة نشاابات تنظایم علاى عملات التاي المواد من عدد على فمورا ي شریعة

 یكان لم الةترة في تلو التجارل النشاب أن نجد وفی  (3) ال عائا نقل ومسفلة والداخلي الخارجي  التعامل

 أن  الا كر الجادیر ومان (4) الخاار  مان الع ید تجارة الى  لو تعدى  ل فقب الداخلیة التجارة على مقتصرا

 وتعنااي (مكسااو) يوااا یااةال ا ل ؽااةالل الااى اأصااله یعااود قدیمااة تساامیة( الكمركیااة العااری ة) المكااوس تساامیة

 خا ل من نجد وك لو, (5) سواء فد ىعل یةالمفل المواد ىوعل التجاریة ال عائا ىعل المستوفاة ئرراالع

 تسااول كانات الكمركیة االقمشة عری ة  فن القدیم االشورل العصر فترة الى العائدة المسماریة النصول

 .(6) توم نسخا تسمى كانت العری ة ا ي مثل وأن المستوردة االقمشة قیمة من 1/02

 تااوفیر أجاال ماان الوالیااة فاااكم ای اا له التااي ةااةالكل لسااد وااا العااری ة  يااا فاار  ماان الؽاار  وأن

 أن نجااد أن یمكاان ناااا وماان ،(7)والیتاام  داخاال التجااار وفمایااة اوبرقهاا التجاریااة قوافااللل ال زمااةالفمایااة 

 ئراالعار ورظها ماا فقاا  رامت فادینراال وادل   د في رظه قد خال  شكل ریرالته أو الكمركیة الجریمة

                                                             

 ، للب اعاااة النجااااح دار ،(  القعاااائیة والمنازعاااات الكمركاااي التشاااریا فاااي الشااااملة الموساااوعة) ، عمااار هللا ع اااد دمحم( 1)

 .11ل ، 1756 ، االسكندریة

 1775 ، الكماارو ایئاة الاى مقادم ، منشاور  فا  ؼیار القادیم العراق تاریخ ع ر والمكوس الكمارو ، رشید فوزل. د( 2)

 .1ل

 .73،ل1751 االزار،  ؽداد مب عة الرومانیة والس لة الرافدین وادل في القانون تاریخ ، الؽازل د.أ راایم( 3)

 .62 ل ، 1752 سنة/  القعاء مجلة ، منشور  ف  القدم   في العراق ؾ واالقتصاد القانون ، فسن سلمان دمحم. د( 4)

 .م 1132 1712 ، ـا 434 1111 العراق في والمكوس الكمارو ، الفمدان نافا بارق. د( 5)

 .1رشید , مصدر سا   ل فوزل. د( 6)

 .1ل سا   مصدر,  رشید فوزل. د( 7)
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 و شااكل الكمركیااة العاارائر عرفاات ولقااد .(1) ة فعاال علااى رفاا  التجااار الخعااوح لهاااالتجااارة كاارد ىعلا

 تةار  وكانات ,وال عائا السةن فركة ازداار ظل في و لو االؼری  زمن في القدیمة الیونان في م سب

 الدولااة تلاو مااا التفاالؾ درجااة  ااخت ؾ اساعاراا فااي تختلاؾ انهااا اال فسار،ف المسااتوردة ال عاائا علاى

 وترتةاا اثیناا سایبرة تفات الواقعة الدول تلو ما مقارنة عئیلة العری ة اسعار فكانت .لل عائا المصدرة

 الروماان عناد ایعاا الكمركیاة العارائر وعرفات. (2) الیوناان ماا التفاالؾ درجاة  عادت كلماا النسا ة ا ي

 مان معیناة  نسا ة تةر  وكانت .الرومانیة االم رابوریة الى تدخل التي ال عائا على تةر  كانت فی 

 قیماة مان( 1/2)  نسا ة فكانات .الدرجاة فاي وأامیتهاا السالعة عارورة  اخت ؾ تختلؾ والتي السلعة قیمة

 مااا مقارنااة ال عاااعة قیمااة ماان( 1/6) و نساا ة .الكمالیااة والفاجیااات الزینااة أشاایاء مااا مقارنااة ال عاااعة

 ال یاناات  م ادأ اخا  انام ،الروماان عناد الجمركاي التشاریا فاي النظار یجلار ومماا"  .العروریة الفاجیات

 والمااواد ال عااائا علااى التجااار ماان تقاادم التااي ال یانااات وكاناات ،تشااریعنا فااي الفااال اااو كمااا الجمركیااة

 .(3)" الؽایة له ي معینین موظةین ق ل من تدق  الجمركیة للرسوم الخاععة

 مان تساتوفیها النةاو  القویاة الق ائل فكانت .االس م ق ل العر یة االقوام عند العری ة ا ي عرفت كما

 الاى وانماا ،فادیثا   نظاماا   لایس العشاور ونظاام. (4)( العشاور)  اسم ان او سمیت و  اراعیها المارة القوافل

 یؤخا  ماا علاى یقتصار ال وااو .القادماء والمصاریون ،والیوناان والروماان الةارس، عرفام فقاد ،قادیم زمن

 فاي ت ااح التاي التجاریاة االماوال یشامل وانماا ،اخار الاى  لاد مان  العاشار تمار التاي التجاریة االموال على

 لمقااادار الم زماااة  سااا ر تةریاا  دون( العشاااور) علیهاااا یبلااا  و معاادودة درااااام علیهاااا فیؤخااا  االسااواق

 العاشاار او الماااكس اایفخا  التااي العاری ة و معنااى الج ایاة  معنااى اللؽاة فااي المكاس ورد ولقااد" .العاری ة

 الج ایااة مفال اااو( المااكس و یاات) ،كا لو الماااخو  او والكاري القساار منام ویةهم،ایعااا( العشاار) لاام ویقاال

"(5). 

  

                                                             

العادوان  واثار العاراق فاي التهریار   ظااارة ، ال صارة جامعاة ، العر اي الخلای  دراساات مركز ، السعدون فمود أسعد( 1)

 .06ل 1770الث ثیني في  روزاا, 

 كلیااة الاى مقدمااة ماجساتیر رسااالة ،( مقارناة دراسااة ، العاراق فااي الكمركاي التهریاار جارائم) ، منصااور علاوان ع اود( 2)

 ،(  القاادیم العااراق فااي القااانون) ، ساالیمان عااامر.د:   انظاار للتةاصاایل.  3 ل ، 0221 ، الموصاال جامعااة ، القااانون

 . 120 ل ، 1755 ، الموصل جامعة ، والنشر للب اعة الكتر دار االول الجزء

 ،(  االقتصاادیة التنمیاة فاي ودورااا الةناي تنظیمهاا ، ساوریا فاي الجمركیاة العارائر) ، صاالد الفاا  دمحم الفمیاد ع د( 3)

 مفمااود باا ل:  انظاار للتةاصاایل.  12 ل ، 1755 ، القاااارة جامعااة ، الفقااوق كلیااة الااى مقدمااة دكتااوراي ابروفااة

 االدارة كلیاة الاى مقدماة ماجساتیر رساالة ،( العاراق فاي االقتصاادیة التنمیة في ودوراا الكمركیة العرائر)  ، كداول

 .2-1 ل ل ، 1760 ، الموصل جامعة ، واالقتصاد

 منشاور ،( االقتصادیة التنمیة تشجیا و االعتیادیة المیزانیة تمویل في العرائر دور)  ، العراقیین االقتصادیین جمعیة( 4)

 . 12ل ، 1747 ،  ؽداد ، التقدم مب عة ،( 4)رقم منشور

 ، للب اعاة التجاارة شاركة ،( العثمااني العهاد اخار الاى االسا م صادر مان العراقیاة العرائر تاریخ) ، العزاول ع اس( 5)

 . 10 ل ،1737 ،  ؽداد
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 فترة الحكم اإلسالمً ثانٌاَ:

 جمیااا فاي الساائد التشاریا مصادر ياا االسا میة الشاریعة كانات فیا  االسا مي الفكام فتارة وفاي

 .مینالمسل مال ل یت المالیة درالموا من جزء   تشكل الكمركیة العری ة أص فت االس میة الدولة أمصار

 اماوال علاى فرعاها یاتم التاي العشاور  فسام االسا میة الشریعة في الكمركیة العری ة" وردت وقد

 .(1)والواردة الصادرة التجارة

الاى  الداخلاة ال عاائا علاى تج اى كانات العشاور إن الخرا  كتا م في یوسؾ ا و القاعي  كر فی 

ال عااعة  صاافر كاان ا ا فیماا تختلاؾ ولكنهاا ال عاعة قیمة فسر مئویة نس ة  االس میة الدولة اراعي

الشخصایة  االمتعاة تشامل وال فقاب التجاریاة ال عاائا علاى تج ى العشور وأن ,(2) فر یا   أو  میا   أو مسلما  

 الخبااار  اان عماار الخلیةااة فاار  ولقااد .(3)الفاعاار  الوقاات فااي الكمركااي الرساام یساامى مااا تقا اال واااي

  عاادما .االساا میة للدولااة المااالي نظاااملل اصاا فاتم ماان كجاازء العشااور  عااری ة العماال عناام( هللا )رعااي

 الثؽاور علاى الفراسة  تشدید و لو والع اسیة الدولتین االمویة عهد في وتبورت االس م صدر في ألؽیت

 فاصادا   فا     وعاا االسادل( جریار  ان )زیااد الع اسیین ویادعى قادة أفد ان فتى التهریر لمنا والمناف 

 فكاام فتاارة بیلااة فیاام العماال واسااتمر .(4) العااری ةدفااا  دون ماان السااةن ماارور لیمنااا الةاارات نهاار علااى

 شااهدت قااد الع اساایین، فكاام نهایااة فاايانهااا  اال والساالجوقي، المؽااولي والفكاام والع اساایة األمویااة الاادولتین

 مان ج ایتهاا بارق تؽییار جانار الاى القیمي االساس عن عهااواؼر نس ها زیادة فی  من تاالتؽیر  ع 

 أسمااا)المساالد( مسالفة قاوة المنصاور جعةار ا او الع اسي اسس وكما .(5)ام االلتز الى الم اشر التفصیل

 مهااام  هااا أنیباات وكاا لو فیهااا العشااور عااری ة واسااتیةاء التجاریااة القوافاالباارق  علااى االشااراؾ واج هااا

 , وأن (7)الفاعار  الوقات فاي الكماارو شربة واج ات تماثل تكاد واي .(6) ال ریة على الفدود االشراؾ

 المساتفدثة الجارائم ق یال مان أعت ارااا تام فقاد الكمركاي مسفلة التجاریم في االس میة الشریعة موقؾ وأن

 االمار ولاي یقاوم  ال خاال نال  شافنها یارد لام التاي وااي الجارائم التعزیریة الجرائم عمن تدخل والتي

 فةالمصاال ومقتعاایات العااروریة الفیاااة متبم اااتعلااى   ناااء  فسااتفداثها والعقااد الفاال أااال مااا  التعاااون

 .(8)یاالعل

 

                                                             

 واالقتصاااد( ، )االدارة مجلااة المتفاادة، العر یااة االمااارات فااي الكمركیااة للعااری ة االقتصااادیة األثااار الكت ااي،  شاایر دمحم( 1)

 . 170-171 ل ، 0226 والس عون، الفادل العدد المستنصریة، الجامعة:  ؽداد

 .111 ل ، ي 1120 ، القاارة السلةیة, المب عة ، الثالثة الب عة ، الخرا  كتار ا راایم، یوسؾ ا و القا ( 2)

 .112ا راایم, المصدر نةسم, ل یوسؾ ا و القا ( 3)

 0222 العاماة،  ؽاداد الثقافة الشؤون دار ، مقارنة دراسة ، العراق في الكمرو ر   التهر جرائم ، منصور علوان ع ود( 4)

 .11 ل ، 1 ب ،

 الااى ماجسااتیر)مقدمة رساالة العااراق، فاي االقتصااادیة التنمیاة فااي ودوراااا الكمركیاة العاارائر كاداول، مفمااود با ل( 5)

 .5ل ،1760 الثاني، كانون الموصل، جامعة: الموصل واالقتصاد( ، االدارة كلیة مجلس

 .3 ل ، 1761 ،  ؽداد ، ر   التهر مكاففة في الشربة دور ، عزیز سامي( 6)

 .06المصدر السا   ل ، السعدون فمود أسعد( 7)

 -مب عاة اساعد ، االول الجزء ،  القانون مقارنة دراسة ، یةاالس م یع ة الشر المسؤولیة الجنائیة في ، الزلمي مصبةى( 8)

 .115 -114 ل ،1760-1761 ،  ؽداد -اسعد
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 فترة الحكم العثمانً والبرٌطانً ثالثاً:

 سانة الاى فكمهام واساتمر ال اویهیین فكام علاى قعاوا ان  عاد م1312 سانة العراق العثمانیون دخل

 تؽاایر مالیاة قواعاد أیاة العاراق على استی ئهم عند العثمانیون یستفد  ولم .قرون ار عة زااء أل 1712

 .(1) العشور عری ة تب ی  في فاستمروا العراق الفت لهم السا قة الةترات في مب قة كانت التي تلو

 خاصاة أفكاام تعامنت فرنساا أنا او ومنهاا العاالم دول ماا االتةاقیاات مان عادد  عقاد ومن ثم قامات

 قعاایا عالجات والتي 1641 نیسان في - العثمانیة الكمارو الئفة العثمانیة الفكومة أصدرت ثم  التهریر

 عهادالتاي  القولجیاة تسامى خاصا   زیا   ترتدل مسلفة قوة تشكیل تم الةترة تلو وفي أنم وفی  .(2)التهریر 

 ال صارة ووالیاة  ؽاداد والیة في الكمارو وكانت المهر ین ومباردة الكمركیة العرائر أستیةاء الیها عهد

 ثام ال عااعة قیماة مان% 3 العاامن الاى التجاار ویادفا عشر التاسا القرن منتصؾ فتى تعبى  العمان

 أن كمااا م,1724 عااام فااي و لااو ال عاااعة قیمااة ماان%  13 وأخیاارا  %  11 الااى ثاام% 6 ارتةعاات الااى

 أمااا ال عاااعة قیمااة ماان% 1 كمركیااة عااری ة عنهااا دفایاا )ترانزیاات(  ااالعراق تمااركاناات  التااي ال عااائا

 العثمااانیون تمأااا  اولهاا .(3) أیعااا  % 1 كاناات قاادفل المجاااورة دانال لاا الااى قیااةاالعر تاالصااادر عااری ة

ن قااانونیال ظاال فاايتاام قااد   اوااا الكمركیااة والرسااوم ئراالعاار تنظاایم قااوانین إصاادار تاام قاادفل , الكمااارو

 .(4)1352-1331 المرقمین

 قاوات فاولات لقاد سانة, 16 بیلاة االنتدار م, واستمر1712وعندما افتل ال ریبانیون العراق عام 

 ماا آنا او مب قاة كانات التاي وتشاریعاتم العثمااني الفكام معاالم ازالة الةترة ا ي خ ل ال ریباني االفت ل

 ال ریبااانیون اسااتعان فقااد لاا لو .بویلااة زمنیااة فتاارة الااى تفتااا  التشااریعیة التؽییاارات ااا ي  ااان علمهااا

 .1656 لسانة (6) رقام الهنادل ال فریاة الكماارو  قاانون فاساتعانت .مساتعمراتهم فاي المب قة  التشریعات

 العراقیاة المنااب  في لتب یقها االفت ل سلبة استعارتها التي الهندیة التشریعات اام من القانون ا ا فكان

 سانة فتاى  لاو  عاد مب قاا   وظال 1714 لسانة 1 رقام الكماارو اعا ن  موجر ناف ا اص د ال ل و المفتلة

 ال فریاة الكماارو قاانون على ی فظ ومما. 1711 لسنة 34 رقم الكمارو  قانون إلؽاؤي تم وعنداا 1711

 تنظیمیاة  ففكاام جااء وانماا ،الكمركیاة العرائر لنسر تفدیدا   یتعمن لم انم 1656 لسنة (6) رقم الهندیة

 التشاریعات الاى العارائر نسار تفدیاد امار وتارو الكمركیاة  ااإلدارة تتعل  التي القوانین من لكونم عامة

 فااي قااانون اول یعت اار والاا ل .1717 لسانة( 17) رقاام الكمركیااة الرسااوم تعریةاة  یااان صاادر ثاام ،المساتقلة

 .(5)الكمركیة العرائر موعوح نظم الفدی  العراق تاریخ

 

                                                             

 .5ل ، سا   مصدر ، كداول مفمود ب ل( 1)

 .06ل السا  , المصدر ، السعدون فمود أسعد( 2)

 .06ل نةسم, المصدر ، السعدون فمود أسعد( 3)

 مقادم منشاور ؼیار  فا  ، م 1136 1712 ، ـاا 434 1111 العاراق في والمكوس الكمارو ، الفمدان نافا بارق. د( 4)

 .12, لللكمارو العامة للهیئة

 .12, ل سا   كداول، مصدر مفمود ب ل( 5)
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 فترة الحكم الوطنً رابعاً:

 أنشاافاا التاي المكاوس وادارة الكماارو إدارتاي إدماا  تاام .1701 عاام العراقیاة الدولاة تفسایس و عاد

 الكماااارو شاااربة مدیریاااة تفسسااات 1710 سااانة وفاااي. (1)والمكاااوس الكماااارو إدارة مكوناااة ال ریباااانیون

 صادر ثام ومان. (2) الكمركیاة العارائر واساتیةاء الفادود وفمایاة التهریر الیها  مكاففة وعهد والمكوس

 المخالةاات وكا لو انواعام  مختلاؾ التهریار أفكامم في تناول وال ل 1711 لسنة 34 رقم الكمارو قانون

 والا ل الساریان علاى تةار  التاي والعقو اات واالستیداح والدوریات التصرید والترانزیت  سوء المتعلقة

 أصاا فت  فیاا  .1755 عااام نهایااة فتااى ماارة وث ثااین اثنااین عاادل كثیاارة فیاا  تعاادی ت علیاام ادخلاات

 الكمركیاة التعرفاة قاانون اصادار و عد .(3)القوانین من سواي دون الكمارولقانون  الممیزة السمة التعدی ت

 .المساتوردة  كیةاالساته االسال ؾمختلا ىعلا الكمركیاة ئرراالعا  زیادة تمیز وال ل 1733 لسنة 55 رقم

 النافا  الكماارو قاانون صادر ثام ومان .(4) قاالعار الاى المجااورة دانال ل من ریرالته داز الكمالیة وخاصة

 جامعاة فاي علیام المتةا  الموفاد الكمركاي القانونمن  نصوصم أستوفیت , وال ل(5)1762 لسنة 01 رقم

 النافا  قاياالعر الكماارو قاانون یتافلؾ فیا  . روكسل في الكمركي التعاون سمجل ووثائ  .العر یة الدول

 ثمانیاة فاي الكمركیة ئماالجر منم عشر الخامس ال ار في وتناول .قانونیة مادة 051 و  ا ا   عشر ثمانیة من

 العقو اات قاانون الاى الرجاوح القاانون  ااا تعامن وكماا ئماالجار  يلها المقاررة العقو اة فادد وكماا فصول

 قااانون وأن .(6) الكمركیااة ئماالجاار تعاادد فالااة فااي, 121-120-121 المااواد تب اا  فیاا  النافاا  قااياالعر

  قااانون مقارنااة الكمركیااة ئماالجاار و قیااة ریاارالته ئماجاار معالجااة فااي أفكاماام  شاادة تمیااز النافاا  الكمااارو

  شاافن العقو ااة تشاادید الااى قااياالعر المشاارح توجاام ی فااظ فیاا  ؽاايالمل 1711 لساانة 34 رقاام الكمااارو

 عقو ااة تصاال فیاا  المخالةااات ةجملاا ماان یعت اار امنهاا یاالالقل أن ماان  لااو ىعلاا ویسااتدل الكمركیااة ئماالجاار

 سمجلا راقار  موجر والمعدلة الناف  الكمارو قانون من 172 المادة في ورد كما االعدام الى امنه ال ع 

 التامااة الجریمااة  ااین العقااار فیاا  ماان المساااواة وكاا لو. (7) 1772 لساانة 54 رقاام (المنفاال) الثااورة قیااادة

 عااام وفااي .الجریمااة فااي والشااریو ياالصاال الةاعاال  ااین والمساااواة اأرتكا هاا مفاولااة أو افیهاا والشااروح

 والقیاااود الكمركیاااة الرساااوم یااا  تعل االئااات ؾ بةسااال قامااات فیااا  االئااات ؾ بةسااال فتااارة وفاااي م0221

 وكا لو المؤقتاة االئات ؾ بةسال مان الصاادر(, 10)رقام االمار  موجار التجاارل الت اادل ىعلا المةروعة

                                                             

 .07ل نةسم, المصدر ، السعدون فمود أسعد( 1)

 .07ل نةسم المصدر ، السعدون فمود أسعد( 2)

 االولااى الب عااة ، 1762 ،  ؽااداد ، مقارنااة دراسااة ، القانونیااة واثاراااا يالكمركاا التهریاار جریمااة ، شاا ل ج ااار علااي( 3)

 . 142،ل

 .05ل, سا   المصدر ، السعدون فمود أسعد( 4)

 .17/1/1762 في 0763 العدد العراقیة الوقائا في جریدة الناف  الكمارو قانون نشر( 5)

 فالاة من قانون العقو ات فاي 121-120-121 المواد أفكام تب   الناف , يالعراق الكمارو قانون من 167 المادة أنظر( 6)

 الكمركیة. الجرائم تعدد فالة

 .2/5/1772في  1315  العدد العراقیة الوقائا جریدة في 1772 لسنة 54 القرار نشر( 7)
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 الكمركیاة الرساوم فیام قاتعل وال ل,  م0222 لعام التجارة تفریر سیاسة علیم  أبل ال ل (32)رقم االمر

 ئراوعاار ورسااوم الكمركیااة الرسااوم جمیااا  تعلاا أن ىعلاا ناال الاا ل مناام االول قسااملل  االسااتناد و لااو

 .(1) دااالستیر

 

 االولالمبحث 

 عوى الكمركٌة وطبٌعتها المانونٌةتعرٌف الد

 

مةهوم الدعوى الكمركیة ال د من تعریةها و یان ب یعتها القانونیة ل ا سنتناول في المبلار لألفابة  

 دعوى الكمركیة.لاالول تعریؾ الدعوى الكمركیة ونخصل المبلر الثاني ل یان الب یعة القانونیة ل

 المطلب االول

 الكمركٌةتعرٌف الدعوى 

 لةعال ارتكا ام عند فالجاني (2) القعاء أمام آخر من فقم شخل ربل يا دعوىلل العام ومالمةه أن

 والثااني ام  العقو اة أیقاح في المجتما ف  في یتمثل األول فقان فعلم ىعل یترتر ففنم القانونعلیم  یعاقر

  ةعال الجااني لقیاام نتیجاة راأعار مان أصاا م عماا  تعویعام المتعارر وواا علیام المجناى فا  فاي یتمثل

 .(3) القانون علیم یعاقر

یظهار ان المشارح العراقاي عناد  1762لسانة  01ي الناف  رقم قرجوح الى قانون الكمارو العراال و

 الكماارو قاانون فافن  لاو علاى وتفسیساا  ةا جامعا للدعوى الكمركیاة, یعا تعروععم القانون الم كور لم ی

 والتاي (ٍالقعاائیة الم فقاة) عناوان تفات جزائیاةال دعوىال رفا ف  الكمركیةاالدارة  مند .الناف  العراقي

 الادعوى رفاا  واسابة قعاائیا   الكمركیاة الجریماة مان ارتكار فاي م فقاة الكمركیاة لددارة الف  أعبت

 الجهااة الااى یقاادم خبااي بلاار  فنهااا الكمركیااة الاادعوى تعریااؾ, یمكننااا  لااو علااى و ناااء   ,(4)القعاااء  أمااام

 مان مقادم بلار علاى  نااء .الكمركیاة الجارائم مرتكار القانوینة  فا  االجراءات  اتخا  للمبال ة المختصة

 . فقم الكمركیة من المفكمة فكم معاونیم ألصدار أفد أو العام المدیر

تكاون ناشائة عان وقاوح الجریماة  دعوى الكمركیاة عاادةالایتعاد لناا ان  التعریؾ اعا يومن خ ل 

لدولاة لعری ي للدولة واي تمس النعام االقتصاادل الام الكمركى وتجاوزا على النظ, التي تمثل الكمركیة

وان الجریماة االقتصاادیة ااو فعال ؼیار مشاروح, یعاقار علیام القاانون نقدیاة, الالسیاسة التجاریاة ووك لو 

 .(5)ویكون مخالةا لسیاسة الدولة االقتصادیة 

                                                             

 .0222 مایس 23 المجلد ، 1761  العدد العراقیة الوقائا ( في32) رقم االمر نشر( 1)

 المعدل. 1747 لسنة 61 رقم المدنیة المرافعات قانون ( من0المادة) انظر( 2)

 .23,ل1755  ؽداد الس م مب عة.  ؽداد جامعة 1  الجزائیة المفاكمات أصول في دراسة ,النصراول سامي.د( 3)

 .المعدل 1762 لسنة 01 رقم الكمارو العراقي الناف  قانون من( 021)المادة انظر( 4)

 .12ل 1777  یروت الفقوقیة الفلر منشورات الل ناني, القانون في االقتصادیة الجریمة ,كرم مارون ملفم( 5)
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 النافا  المعادل الكماارو العراقاي قاانون في علیها المنصول الجرائم ارتكار على یترتر ففنم ل لو

 مااع تعویعاها فاي الدولاة فا  في والثاني یتمثل  الجاني العقو ة أیقاح من المجتما ف  واو االول :فقان

 .الدولاة خزیناة علاى دائماا   ینصار اناا الجارائم فالعارر ا ي مثل الرتكار كنتیجة مالیة أعرار من لفقها

 .(1)االقتصادیة  وسیاستها دولةلل المصلفة المالیة فمایة یتولى الناف  العراقي الكمارو فقانون

 

 المطلب الثانً

 طبٌعة المانونٌة للدعوى الكمركٌةال
 

  لاو فاي وینقسامون والشاراح الةقهااء  این خا ؾ مثاار ااي الكمركیاة للادعوى القانونیة الب یعة أن

 الكمااارو قااانون الفكااام مخالةااة الكمركیااة الجاارائم ارتكااار ان الااى یاا ار االول فاألتجاااي الااى اتجااااین

 أن الاى االتجااي ا ا إلیم  ار ما یؤید وما ,(2)جنائیة  جریمة ال مشروح ؼیر مدني فعل تعد العراقي الناف 

 ألدارة مادني كتعاوی  الكمركیاة والؽراماات المصاادرات أعت اار ااو مدنیة ب یعة  ات الكمركیة الدعوى

 الادفا یجاوز وال الكمركیاة للجریماة المادیاة العناصر  توافر المدنیة المسؤولیة تتفق  , وك لو(3)الكمارو 

  ةار  قارارات أصادار إمكانیة الكمارو موظةي .الناف  الكمارو قانون مند , وقد(4)او الجهل النیة  فسن

 الاى  اار .النافا  العراقي الكمارو قانون ففن وك لو. (5)الكمارو ألدارة مدني كمركیة كتعوی  ؼرامات

 لم اادأ وفقااا   التهریاار جاارائم عاان والمسااؤولین المخااالةین ماان الكمركیااة تفصاایل الؽرامااات أمكانیااة الااى

 .جنائیاة ب یعاة  ات الكمركیاة الادعوى أن الاى ر افا الثااني االتجااي وأما. (6)فیما  ینهم لوالتكاف التعامن

فاي قاانون الكماارو النافا  علاى تب یا  أفكاام  تجاي ما نال علیام صارافةا ا االإلیم   ار ما وال ل یؤید

 فالااة یخاال فیمااا المعاادل 1747 لساانة 111 رقاام قااياالعر العقو ااات قااانون ماان( 121-120-121المااواد)

 الجریماااة فاااي الجرماااي القصاااد  تاااوافر الجنائیاااة المساااؤولیة تتفقااا  وكااا لو, (7)الكمركیاااة ئماالجااار تعااادد

 المفكاوم أماوال مان الكماارو أدارة لصاالد المقاررة الم االػ كامال تفصایل تعا ر عند وك لو ,(8)الكمركیة

 كال عان وافاد یاوم  نسا ة و لاو الم االػ وتلا لتفصایل فا سلل جوءالل فیمكن.المنقولة وؼیر المنقولة معلیه

 السانتین االفاوال مان فاال  افل الفا س مادة تتجااوز أن یجاوز وال ةالمتفصال ؼیار الم الػ من وافد دینار

 قاانون نال وكا لو. (9) لاو خا ؾ ىعلا االخارى النافا ة القاوانین تانل ماالم فادة ىعل راقر لكل  النس ة

 فعااتاالمر وقاانون ئیاةاالجز المفاكماات أصاول قاانون  یاتب  الكمركیاة المفكماة ىعلا أن النافا  الكمارو

                                                             

 ، النهارین جامعاة.  القاانون, لكلیاة مقدماة ماجساتیر رساالة ، العراقاي القاانون في الكمركیة الجریمة ، افمد عدنان دینا( 1)

 .114, ل0222

 .4ل 1751  یروت 1/   الكمركیة الجزائیة القعایا ,قدیةة جور ( 2)

 .المعدل 1762 لسنة 01 العراقي الناف  رقم الكمارو قانون ( من166المادة) انظر( 3)

 .المعدل 1762 لسنة 01 رقم الناف  العراقي الكمارو قانون أوال ( من/  001) المادة انظر( 4)

أوال ( مااان  الةقااارة) وأنظااار المعااادل1762لسااانة 01 رقااام الكماااارو قاااانون ( مااان172الماااادة) )ر( مااان الةقااارة أنظااار( 5)

 ( منم173المادة)

 . المعدل 1762 لسنة 01 رقم الناف  العراقي الكمارو قانون ( من007المادة) أنظر( 6)

 . المعدل 1762 لسنة 01 رقم الناف  العراقي الكمارو قانون ( من167المادة) أنظر( 7)

 . المعدل 1762 لسنة 01 رقم الناف  العراقي الكمارو قانون ( من171المادة) أنظر( 8)

 .المعدل 1762 لسنة 01 رقم الناف  العراقي الكمارو قانون ( من035المادة) انظر( 9)
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الادعوى ولماا تقادم یمكان القاول  افن .(1)النافا  قاياالعر الكماارو قانون في نل م  یرد مالم كل في المدنیة

العراقاااي النافااا   ات ب یعاااة مزدوجة)مدنیاااة الكماااارو قاااانون التاااي تقاااام نتیجاااة مخالةاااة أفكاااام  الكمركیاااة

ا الیم, وما واهم ما یؤید صفة ما  ا نیو راا أل في االتجااین فججهممن اصفار الر ألن لكل وجزائیة(

  تب یا  یقعاي النافا  الكماارو قاانون فاي صارید  انل جاء فی  الخ ؾ العراقي قد فسم المشرحفا ا 

 فااالت یخال فیماا 1747 لسانة 111 رقام العراقاي العقو اات قاانون مان 121, 120, 121 الماواد افكام

 عان الجنائیاة المساؤولیة رلترتا الجرماي القصد توفر عرورة اشترب وایعا 2 (2) الكمركیة الجرائم تعدد

 والظاروؾ الشروح مثل جنائیة قواعد العراقي الكمركي التشریا  ین وك لو. (3) الكمركي التهریر جرائم

 .(4) الكمركیة للجریمة الجنائیة الب یعة على لتد ال دلي والف س والعود المشددة والظروؾ

  

                                                             

 . المعدل 1762 لسنة 01 رقم الناف  العراقي الكمارو قانون ( من023المادة) أنظر( 1)

 . المعدل 1762 لسنة 01 رقم الناف  العراقي الكمارو قانون ( من167المادة)( 2)

 . المعدل 1762 لسنة 01 رقم الناف  العراقي الكمارو قانون من( 171)المادة( 3)

 . المعدل 1762 لسنة 01 رقم الناف  العراقي الكمارو قانون من( 035)المادة( 4)
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 المبحث الثانً

 لمانونٌة لتحرٌن الدعوى الكمركٌةاألجراءات ا

 تفریااو ل یااان األجااراءات القانونیااة لتفریااو الاادعوى الكمركیااة ال ااد ماان معرفااة الجهااة المختصااة 

الاادعوى الكمركیااة وااا ا مااا ساان فثم فااي المبلاار االول وكاا لو التفاارل عاان الجاارائم الكمركیااة وااا ا مااا 

 سنتناولم في المبلر الثاني.

 

 االول المطلب

 ة المختصة بتحرن الدعوى الكمركٌةالجه

تفریاو تلاو  فا  الالدعوى الكمركیة  فجراءات فدداا القانون وقد اناب القانون  جهات متعددة  ت دأ

دور والا ل نقسامم الاى فارعین ونكارس الةارح االول لاالدعوى وا ا ما سنفاول معرفتم فاي اا ا المبلار 

االدعاااء العااام فااي رفااا الاادعوى الكمركیااة وساان ف  فااي الةاارح الثاااني صاا فیة الماادیر العااام ومااوظةي 

 الكمارو في تفریو الدعوى الكمركیة.

 

 الفرع االول

 الدعوى الكمركٌة تحرٌندور االدعاء العام فً 

 اوالمفكماة التفقیا  اتجها مأماا اومتا عتها ااءاتهااجر م اشارة  ام دایار ئیاةاالجز الدعوى تفریو أن

 المعاادل 1751 لساانة 01 رقاام ئیااةاالجز المفاكمااات أصااول قااانون  ااین وقااد, (1)فیهااا فكاام صاادور فتااى

 أو الجریماة مان والمتعارر العاام االدعااء مان كال مواا ئیاةاالجز الادعوى  تفریاو الف  اله التي اتالجه

 ئماجارلل  النس ة مفاكملل الف   اا یكون وكما (2)ا وقوعه معل دااالفر من فرد أل أو قانونا   مقامم یقوم من

 تفریاو فاي الرئیساي الدور العام ل دعاء یجعل لم قياالعر المشرح أن الم فظ ومن, (3)ا جلساته الواقعة

 جعال إ  الدولاة  افمن قاةالمتعل ئماوالجار ةالعملا یاؾیتز ئماكجر العامة ئماالجر  ع  عدا ئیةاالجز الدعوى

 الها التاي اتالجها أفاد واا العاام االدعااء أن األصال فاي كاان ولماا .العاام االدعاء أختصال من اتفریكه

 تفارو ال التاي ئما االجر  یتعلا فیماا  لاو فاي فقام قیاد قاد المشارح أن اال ئیاةاالجز الادعوى  تفریو الف 

, (4)مخاتل مرجاا أو ةجها مان أ ن ىعلا  نااء او علیام المجناى من تقدم شكوى ىعل  ناء اال افیه الدعوى

 الادعوى  تفریاو قاا  مبل أختصاصاا   ویمل العام االدعاء أن فاألصل, (5)معینة اتجه من ربل ىعل  ناء او

 اسااتثناء واا أ ن صادور أو ربلا ىعلا  نااء ئیاةاالجز الادعوى تفریاو فاي أختصاصام تقییاد وأن ئیاةاالجز

 تفریاو الفا  لام یعباي ل دعااء العاام ین انام یت االعراقاي النافا   الكماارو  االنظر الاى قاانونو , لاو ىعل

                                                             

 .61 ل. 1760 , یروت ,والنشر للب اعة الجامعیة الدار ,االول الجزء ,الجزائیة المفاكمات أصول ,ثروت ج ل. د( 1)

 . المعدل 1751 لسنة 01 رقم ئیةازالج المفاكمات اصول قانون ( من1) المادة الةقرة)أ( من انظر( 2)

 . المعدل 1751 لسنة 01 رقم ئیةازالج المفاكمات اصول قانون من( 137)المادة انظر( 3)

 . المعدل 1757 لسنة 137 رقم العام االدعاء قانون ( من0المادة) انظر( 4)

 .25 ل. 1772 الموصل ,والنشر للب اعة الفكمة دار ,الجزائیة المفاكمات أصول قانون شرح ,هللا فسر سعید( 5)
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عاام مادیر ل ال اعباى اا ا الفا  اا ا مان صالر عملام  لكمركیة ولم یخصم  ها ا العمال رؼام انالدعوى ا

 ,(1)میالكمارو او افد معاون

رق الاى دور االدعااء العاام وعارورة فعاوري الم كور لم یتبقانون الالعراقي في  مشرحالكما ان 

, فیاا  الاازم (2) 015)ر وجااـ/ثانیا ( ماان المااادة ام مفكمااة الكمااارو  نسااتثناء الةقاارتیناو عاادم فعااوري اماا

 , عر  القارار علاى االدعااء العاامجرائم الكمركیةالالمتهم في  العام او من یخولم في فالة توقیؾ المدیر

كر المشرح التوقیؾ ولیس الفجز علما  نن قارار التوقیاؾ یصادر مان المفكماة ولایس والؽریر في  لو  

ساتور العاراق لسانة /اوال  ر( مان د15لانل الماادة)ة صاریفة ةاالمادیر العاام او مان یخولام وان  لاو مخال

قاانون االدعااء لبعان فاي قارار التوقیاؾ, كا لو ان ا فا  لموقاوؾااالدعااء العاام و كماا اعباى, (3)0223

ولام   اب والكماارواء العام  الفعاور اماام لجاان االنعاالمعدل, قد الزم االدع 1757لسنة  137رقم  العام

ري كااان یجاار ان یكااون مااا ان فعااو, (4)ب قاا/اوال ( ف10فااي المااادة) یمنفاام فاا  اقامااة الاادعوى الكمركیااة

انعقاااد شارعیة  ام الدولاة وفمایاة اموالهاا ال كااان علاى المشارح االشاارة الاى عادمالزامیاا  لاو لفمایاة نظا

مماا المفكمة  ؽیار فعور االدعاء العام الن جمیا الادعاول الكمركیاة تكاون الدولاة برفاا فیهاا, جلسات 

معى یت ین ان المشرح العراقاي قاد قیاد دور االدعااء العاام  تفریاو الادعوى الكمركیاة وكا لو فانن دوري 

ناااء تشاكیل الهیئاة االعتراعایة فااي فعاوري اث ولام یانل علاى ,(5)ةثاانول اثنااء تشاكیل المفكماة الكمركیاا

 .(6)رؼم اامیة فعوري تواجدير فی  لم ی ك الدائرة الكمركیة,

 

 الفرع الثانً

 لكمارن فً تحرٌن الدعوى الكمركٌةصالحٌة المدٌرالعام وموظفً ا

 ماان نااوعین انالااو أن مناام عشاار السااادس ال ااار ماان الثالاا  الةصاال فااي النافاا  الكمااارو قااانون  ااین

 أو الكمركیااة والعاارائر الرسااوم  اافداء المكلةااین  فاا  أتخا اااا الكمركیااة للاادائرة یمكاان التااي الم فقااات

 یفاددام الا ین الكماارو ماوظةي صا فیة عامن تادخل التي فالجرائم 2 كمركیة جرائم  ارتكار المتهمین

  فا  قانونیاا المفاددة النسار وفا  الكمركیاة الؽراماات  ةار  الخاصاة القارارات فیصادرون العام المدیر

 خاار  تقاا التاي الكمركاي التهریار لجارائم  النسا ة وأماا, (7) األداریاة  الم فقاة ماایعرؾ واا ا مرتك یهاا

 نباقهاا عمن الكمركیة الدعوى لتفریو بل ا   معاونیم أفد أو العام المدیر فیقدم الكمارو موظةي ص فیة

 تقااام ال اناام  ااین قااد النافاا  العراقااي الكمااارو قااانون وأن ,(8)القعااائیة  الم فقااة مااایعرؾ وااا ا المكاااني

                                                             

 20,ل0221  ؽاداد جامعة ، دكتوراي أبروفة ، الكمركیة الجریمة في الجزائیة الدعوى اجراءات ، نجم فسین عماد( 1)

. 

 .المعدل 1762 لسنة 01 الكمارو العراقى الناف  رقم قانون من( 015)المادة انظر( 2)

 .0223دستور العراق لسنة  من( 15)المادة انظر( 3)

 .المعدل 1757 لسنة 137 رقم العام االدعاء قانون من( 10)المادة انظر( 4)

 .المعدل 1762 لسنة 01 رقم الناف  العراقى الكمارو قانون من( 023)المادة ( 5)

 .المعدل 1762 لسنة 01 رقم الناف  العراقى الكمارو قانون من( 52)المادة انظر( 6)

 . المعدل 1762 لسنة 01 رقم الكمارو قانون ( من017المادة) انظر( 7)

 . المعدل 1762 لسنة 01 رقم الكمارو قانون من( 021)المادة انظر( 8)
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 ,(1)معاونیام أفاد أو العاام المادیر من مقدم خبي على بلر اال ناء الكمركیة في الجرائم الكمركیة الدعوى

 أفاد أو العاام  المادیر الكمركیاة الادعوى تفریاو ماةهم أناب عندما الكمارو قانون وفسنا  فعل المشرح في

 اوفقوقها كماارولل العاماة یئاةاله سیما الا ل العارر تقادیر ىعلا مؼیارا مان أقادر ملكاونه و لاو .معاونیم

 ,(2)الكماارو موظةاوا ایمارساه التاي كافاة الكمركیة ءاتاواالجر االعمال ىعل ق یناالمر مكونه الى أعافة

 ءاتااجار مان ءااجار أل م اشرة عند او ریرالته ئماجر في الكمركیة الدعوى تفریو ففن  لو ىعل و ناء

 المادیر مان مقادم ربلا ىعلا ا  م نی یكن لم ما م  یقید ال المختصة الكمركیة المفكمة الى االفالة او التفقی 

 اهایعل یترتار وال ة ابلا الكمركیاة المفكماة مان المتخا ة ءاتااالجار تعت ار و خ فم .معاونیم افد او العام

 الن الصافة صاةة اله یعةي ال الم كورة ءاتااالجر أتخا   ؽیر الدعوى لتفریو ربل تقدیم وأن .اثر ال

 .(3)العام  النظام  یتعل االمر

 علیام یترتار لكاي البلار فاي توافرااا یجار معیناة  یاناات انالاو أن  این قاد النافا  الكمارو وقانون

 یكااون أن البلاار فاي أشااترب فیا  .اجراءاتهااا وم اشارة الادعوى الكمركیااة  نقامااة المتمثال القااانوني االثار

 اصاداري فاي السالبة صاافر ألنام معاونیام أفاد او العام ق ل المدیر من موقعا   یكون وأن مكتو ا   أل خبیا  

 االختصااال قواعااد وفاا   اا لو الصاا فیة ویملاا مماان وصاادوري علیاام الرساامیة الصااةة إلعااةاء و لااو

 .(4)العامة وظیةةلل والنوعي الموعوعي

 الجریماة  شافن الادعوى تساییر ءاتااجار صافة الجل و لو مؤرخا   رالبل یكون أن أشترب وك لو

 باأشاتر دون و لاو ,(6)الجریماة ا ها تقوم التي  الواقعة واعد  یان رالبل یتعمن أن ویجر, (5)المرتك ة

 ءاتااجاار  اتخااا  تصارید ىعلاا لفینباو ا اتهاا الجریماة الااى ینصاارؾ النام مااینالمته اساماء  كاار باأشاتر

 رالبلا لتقادیم زمنیاة مادة یشاترب لام النافا  قاياالعر الكماارو قاانون وأن, (7)اعنه الدعوى رفا او التفقی 

 الادعوى أنقعااء فتاى وقات ال فاي رالبلا تقدیم في ةمشكل نالوا یسفل ل لو .الجریمة ارتكار تاریخ من

 الادعوى تفریاو فاي رالبلا عان التناازل فاي الفا  الكمارو عام لمدیر یجعل لم وانم ,(8) التقادم الكمركیة

 ىعلا كقیاد رالبلا وان ,(9)الكمركیاة ئماالجار مرتك اي ماا فیةالصال التساویة عقاد لام جعال وأنماا.الكمركیة

 .فیم الشروح او الكمركي ریرالته ئماجر في نجدي الكمركیة الدعوى تفریو

  

                                                             

 . المعدل 1762 لسنة 01 رقم الكمارو قانون من( 021)المادة انظر( 1)

الثااني الساانة  العادد الكماارو نشاارة فاي منشاور  فا  ,الكمركیااة الجارائم فاي الادعوى رفااا فاي اال ن ,فساین ع اد نجام( 2)

 .11ل 1763 االولى

 .11ل ,سا   مصدر ,فسین ع د نجم( 3)

 مجلااس المعهااد الااى مقاادم  فاا  ,الكمركااي التهریاار جریمااة فااي الجزائیااة الاادعوى أجااراءات ,فسااین عااافي رازق( 4)

 .00ل. منشور ؼیر ، 0211القعائیة، العلوم في العالي الد لوم درجة لنیل القعائي

 .11ل 1765 ،  ؽداد ، العالي التعلیم مب عة ، الثانیة الب عة ، العقو ات قانون ، الفدیثي فخرل. د( 5)

 .24 ل ,سا   مصدر ,ع دهللا نجم فسین عماد( 6)

 .14 ل, سا   مصدر ,الفدیثي فخرل. د( 7)

 . المعدل 1762 لسنة 01 رقم الكمارو قانون من( 031)المادة( 8)

 . المعدل 1762 لسنة 01 رقم الكمارو قانون من( 020)المادة انظر( 9)
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 المطلب الثانً

 التحري عن الجرائم الكمركٌة

 الادعوى اا ي تفریو ف  لها التي والجهات الكمركیة الدعوى تفریو االول المبلر في  ینا ان  عد

 الجاارائم عاان التفاارل مرفلااة  یااان ماان وال ااد ومعاونیاام الكمااارو عااام وماادیر العااام  االدعاااء والمتمثلااة

 لواج ااتهم ممارساتهم عناد الكماارو ماوظةي ماند النافا  الكماارو قاانون  این فیا  تفریكهاا  عاد الكمركیة

 الجارائم عان الكشاؾ سالبات خاولهم وكا لو قعاائيال ع بال ععو صةة القانون ا ا ألؼرا  الوظیةیة

 القعااائي العاا ب أععاااء لصااةة خصاال االول الةاارح فااروح ثاا   فااي  لااو ساانتناول علیاام الكمركیااة

 الثالا  والةارح( الكماارو ماوظةي) القعاائي العا ب أععااء الختصاال الثاني والةرح الكمارو لموظةي

 (.الكمارو موظةي) القعائي الع ب أععاء لسلبة

 

 الفرع االول

 الكمارن لموظفً المضائً الضبط أعضاء صفة

وقد أعةى قانون الكمارو على موظةي االدارة الكمركیة صةة أععاء العا ب القعاائي فاي فادود 

اختصاصاااهم وتخویااال ماااوظةي الكماااارو صاااةة العااا ب القعاااائي الیعناااي ان لهااام وفااادام فااا  م اشااارة 

 صدد الجرائم التي ترتكر  المخالةة لقاانون الكماارو  ال ان اا ي الفقاوق والواج اات ممنوفاة  ص فیاتها

مان قاانون  17اص  الععاء الع ب القعاائي  ول االختصاال العاام الا ین عاددام المشارح فاي الماادة 

 ائيالقعا العا ب أععااء ففن  لو على و ناء, (1)المعدل 1751لسنة  01اصول المفاكمات الجزائیة رقم 

 النااوعي االختصااال  وو القعااائي العاا ب أععاااء/  األول النااوح وامااا :نااوعین الااى یقساامون ائيالقعاا

 ع قاة لهاا كانات سواء الجرائم جمیا عن التفرل سلبة الممنوفون القعائي الع ب أععاء وام الشامل

 والناوح. الا  د لكال شاام  یكون او معین مكان  اختصاصهم یفدد وقد.  ها ع قة لها تكن لم أم  وظیةتهم

 القعااائي العاا ب أععاااء وااام المفاادد النااوعي االختصااال  وو القعااائي العاا ب أععاااء وااام/  الثاااني

  فعمااال ع قااة لهااا یكااون والتااي اختصاصااهم دائاارة فااي تقااا التااي الجاارائم عاان التفاارل ساالبة المخولااون

 .(2)خاصة قوانین  موجر وظیةتهم

 القعاائي الع ب ععو صةة  فن الجزائیة المفاكمات أصول قانون في العراقي المشرح أشار ولقد

 اإلجاراءات واتخاا  الجارائم عان التفارل سالبة الممناوفین عاماة  خدماة المكلةاین لألشاخال ك لو تمند

 قیااامهم عنااد القعااائي العا ب اععاااء وأن .(3)الخاصااة القاوانین  مقتعااى  اام خولااوا ماا فاادود فااي  شافنها

 أن لام الا ل التفقیا  قاعاي ورقا اة العاام االدعااء ألشاراؾ یخعاعون اختصاصام فدود في كل  فعمالهم

                                                             

 المعدل. 1751لسنة  01المفاكمات الجزائیة العراقیة رقم  ( من قانون اصول17انظر المادة)( 1)

 الجزائیاة المفاكماات اصاول قاانون مان( ٩٣) المادة وانظر.  103ل, 102ل سا   مصدر – النصراول سامي. د( 2)

 المعدل. ١٣٩١ لسنة ٣٩ رقم

 .المعدل ١٣٩١ لسنة ٣٩ رقم الجزائیة المفاكمات اصول قانون من( ٩٣) المادة انظر( 3)
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 ومفاكمتام عملام فاي تقصایر أو لواج اتام مخالةاة منام تقاا مان أمار في النظر لها التا عین الجهة من یبلر

 .(1)جریمة یشكل ما منهم وقا ا ا جزائیا  مفاكمتهم  لو یخل وال انع ابیا  

  فعماال تتعلا  التاي الجارائم الاى  النسا ة الماوظةین لا ع  القعاائي العا ب ععاو صاةة مند وان

 الصاةة اا ي اعباائهم أن إ . الجرائم  تو الخاصة اإلجراءات م اشرة ؼیرام دون لهم أن یعني ال وظائةهم

 دائاارة فااي كاال اإلجااراءات ولاا ت الم اشاارة العااام االختصااال  ول القعااائي العاا ب أععاااء یساالر ال

 االختصااال  وو وظیةتاام فااي یاادخل عماا    ی اشااروا أن العااام االختصااال لاا ول فیجااوز .(2)اختصاصاام

 وال الخااال االختصااال لاا ول المجااال یةساافون العااام االختصااال  ول أن اااو السااائد أن مااا الخااال

 الخاال االختصاال  ول من الع ب اععاء أن كما .نادرة فاالت في أال تخصصهم مجال في یتدخلون

 والمنوبااة ی اشاارونها التااي الوظیةااة مااا تاارت ب التااي الخاصااة الجریمااة نباااق خااار  العاا ب ی اشاارون ال

 القاانون اا ا ألؼارا  الكماارو موظةاوا یماارس  افن  كار قاد النافا  العراقاي الكماارو قانون وان. (3) هم

 یسااتبیا ال الكمركااي الموظاؾ ان اال .(4) اختصاصاااتهم فادود فااي و لاو القااانوني العا ب اععاااء سالبة

المنبقاة  فاي ال اداءة مفكماة أماام القانونیاة الیماین اداء  عاد اال العا ب صاةة تخولم التي السلبات ممارسة

 صاادق  كاال الوظیةااة  واج ااات أقااوم أن العظاایم  اااهلل أقساام ))الیمااین صاایؽة وتكااون فیهااا ناامیتعی جاارى التااي

 أععاااء ماان موظااؾ الكمااارو یتساالم أن یجاار أنام الكمااارو النافاا  قااانون  كاار وكمااا ,(5) وامانااة(( وتجارد

 قیامام عناد التةاوی  اا ا یفمل أن وعلیم العام یصدري المدیر تمخدمل تةویعا   نمیتعی عند القعائي الع ب

 التةاوی  یعیاد أن علیام كاان سا ر ألل لوظیةتم ترو الموظؾ فالة وفي (6)البلر عند ی رزي وأن  العمل

 لمااوظةي ویساامد ,(7)عهدتاام فااي ممااا وؼیراااا السااج ت والتجهیاازات وجمیااا .فاااال   الم اشاار رئیساام الااى

 ااؤالء ویفادد  لاو تتبلر أعمالهم ب یعة كانت ا ا  فمل الس ح الع ب ععو صةة الممنوفین الكمارو

 .(8) لو على الداخلیة موافقة وزیر  عد العام المدیر من  قرار الموظةین

  

                                                             

 المعدل. ١٣٩١ لسنة ٣٩ رقم الجزائیة المفاكمات اصول قانون من( 22) المادة انظر( 1)

 . ٣٥٩ل, 1764 ,العر یة النهعة دار ,الجنائیة اإلجراءات قانون شرح ,الستار ع د فوزیة. د( 2)

 .45ل ١٣٩٣ ,الكویت جامعة ,االولى الب عة, القعائي الع ب رجال اختصال ,الفل ي عیاد أل سالم علي دمحم. د( 3)

 المعدل. ١٣٩١ لسنة ٣٩ رقم الكمارو قانون من( ١٩١) المادة من( اوال) الةقرة أنظر( 4)

 المعدل. 1762 لسنة 01 رقم الكمارو قانون ( من154) المادة ( منا  )ثالث الةقرة أنظر( 5)

 .المعدل 1762 لسنة 01 رقم الكمارو قانون ( من154) المادة )ثانیا ( من الةقرة أنظر( 6)

 .المعدل 1762 لسنة 01 رقم الكمارو قانون من( 157) المادة أنظر( 7)

 .المعدل 1762 لسنة 01 رقم الكمارو قانون من( 156) المادة أنظر( 8)
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 الفرع الثانً

 ضبط المضائً فً الجرائم الكمركٌةاختصاص عضو ال

القعائي مفدد في فدود اختصاال المفااكم التاي تنظار ان اختصال ععو الع ب 

 (1)الدعوى الجنائیة على أساس مكان وقوح الجریمة ومفل اقامة المتهم ومكان ع ب الماتهم

وأن عمل أععاء الع ب القعائي  وو االختصال الخال او ممارساة صاةتهم كفععااء 

تتعلا   الوظاائؾ ع ب قعائي  شفن جرائم معینة فدداا المشرح على س یل الفصار وااي 

أل في نباق الرقعاة اإلقلیمیاة  .(2)التي یؤدونها. وینفصر اختصاصهم في نباق مكان مفدد

  .(3)المفددة لممارسة وظائةهم العادیة

أال أن اناو  ععا منهم لم الف   ممارسة مهامم كععو ع ب فاي جمیاا أنفااء الا  د 

المشرح العراقي في قاانون الكماارو  وا ا ما اشار ألیم.(4) النس ة للجرائم المختل  ع بها

النافاا  فقااد مااد اختصااال أععاااء العاا ب القعااائي الخااال  فیاا  یشاامل كاال أقلاایم الدولااة 

وفجاز ال عاائا  ,الكمارو إجراء التفرل عن التهریرالعراقیة. و لو عندما أجاز لموظةي 

 فی   .(5)والتفقی  في الجرائم الكمركیة  شفن كافة ال عائا على امتداد أقلیم الدولة العراقیة

 فی  یكون األجراء ال ل یقوم  م الموظؾ الكمركي صفیفا فتى لاو تام فاي دائارة أخارى 

 عیاادة عاان دائاارة اختصاصاام المكاااني ا  یكةااي أن یكااون  لااو الموظااؾ مختصااا  م اشاارة 

المتعلقة  الجریمة التي وقعت في دائرة اختصاصم او كان المتهم یقیم فیها أو تام اإلجراءات 

اختصاصم الى جمیا من اشتركوا في الواقعة موعوح الدعوى أو أتصلوا  ها  ع بم فیمتد

أینما كانوا او یكون لم الف  عند العرورة  م اشرة ما یخولم لم القانون من إجراءات سواء 

(6)  ؼیاااري مااان المتصاالین  الجریماااة الكمركیاااةفااي فااا  الماااتهم او فااي فااا
اال ان الموظاااؾ  

الیمین القانونیة  ءيلتي تخولم صةة الع ب اال  عد اداالكمركي ال یستبیا ممارسة السلبات ا

 .(7)في المنبقة التي جرى تعینم فیها أمام مفكمة ال داءة

  

                                                             

الدار العر یة للموسوعات الب عاة االولاى  ,لمفمور الع ب ) دراسة مقارنة ( االختصال القعائي ,د. دمحم عودة ج ور( 1)

 . ٣٥ل  - ١٣٩١ یروت، 

 . 47ل ,مصدر سا   ,د. فخرل الفدیثي( 2)

القااااا رة،  -، ع قااااة الساااا  یة فااااي قااااانون العقو ااااات ، دار النیعااااة العر یااااة ، مب عااااة جامعااااة د. دمحم نجیاااار فسااااني( 3)

 .515.ل198

 . 96ل -مصدر سا   ,د. دمحم عودة الج ور( 4)

 المعدل. ١٣٩١لسنة  ٣٩( من قانون الكمارو رقم ١٩١نظر الةقرة )أوال( من المادة )أ( 5)

دكتاوراي مقدماة  -ع اس فمزة ع اس ، التنظیم القانوني للقرارات واالفكاام الكمركیاة فاي التشاریا العراقاي، أبروفاة ( 6)

 .75, ل2014رین ، سنة هلى مجلس كلیة الفقوق ، جامعة النا

 المعدل . ١٣٩١لسنة  ٣٩( من قانون الكمارو رقم ١٩١( من المادة )ا  الثأنظر الةقرة )ث( 7)
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 الفرع الثالث

 الكمارن لموظفًسلطة أعضاء الضبط المضائً 

م  معایناة ال عاائا التاي تادخل قیاامها منهبات عدیدة  سلأن موظةي الكمارو یتمتعون 

ا وقیمتهااا ومنشاافاتفكااد ماان مواصااةات ال عاااعة للالع قااة  لالكمركااي و فعااور  و الفاارم

الكمركیااة والمسااتندات المقدمااة ماان ق اال اصاافار الع قااة ألجاال   یاناااتللا مبا قتهااوماادى 

ئر االخارى وفا  االكمركیاة والرساوم والعار قانون التعرفاةأستیةاء الرسوم الكمركیة وف  

ا عنهااالدلاة  كافاة ال عاائا وجماا القوانین الناف ة وك لو قیام موظةي الكمارو  التفرل عان

معایناة ال عاائا فاي  وأشاار قاانون الكماارو النافا  الاى .ریارالتهالتي تث ت أرتكاار جریماة 

ئر اوالعر رسوملفي تفدید ال عائا الخاععة ل األامیته منمالةصل الثاني من ال ار السا ا 

 وأرساال ال عاائا التاي .الكمركیة المعةیة من  لو وال عائا الممنوعة والمفصورة والمقیدة

 .يالمفلا و األساتها فاي وعاعها ق ال صا فیتها لمعرفاة مادى لمفتویاتهایل تفلتفتا  الى 

ا لهاایة التةصاایلیااا  او جزئیااا   عااد تسااجیل ال یانااات كلالكمااارو  معاینااة ال عااائا  وتقااوم إدارة

وكااا لو أن قاااانون الكماااارو , (1)ا ادارة الكمااااروتقااادرایماااات التنظیمیاااة التاااي التعلوفسااار 

م لهابات الممنوفاة السالئم الكمركیاة االجار ةین  مكاففةالمكل موظةیمقي الناف  قد خول االعر

بریاا  عماال التفریااات  ئم عااناالجاار و تلااومااات وال یانااات الخاصااة لقانونیااا  ماان جمااا المع

وساائل  بة إیقااؾسالم مانفهوكماا ة ا  االبرق القانونیاة كافافاعلهاا وال ف  عان عنهال زمة 

ا المادیر العاام وفقاا  ألفكاام قاانون یعینهاالنقل والكشؾ عن ال عائا فاي فادود القواعاد التاي 

وساائب  ى ساائقيعلانافا  . فقاد أوجار قاانون الكماارو ال(2)والقوانین الناف ة األخرى الكمارو

 العاا ب القعااائي أل ععااوق اال م  ااالوقوؾ ماان ألاایهالتااي تصاادر  النقاال األمتثااال لألواماار

جمیااا الوسااائل ال زمااة عنااد األمتناااح ماان ق اال   ا األخیاار أسااتعمالولهاا .الموظااؾ الكمركااي

أباا ق النااار فاي الةعاااء لماارتین  م  مااا فااي  لاوألواماراساائقي وسااائب النقال ماان األمتثااال 

أن یافمر  لامیفا    ي الفالاةاام وعناد عادم األمتثاال لموظاؾ الكماارو فةاي كفن ارا متتالیتین

االعتقااد  ىعلا تفملامنااو أسا ار معقولاة اى واسبة النقل  شارب أن یكاون عل فب ق النار 

وقد خاول قاانون الكماارو النافا  الادائرة الكمركیاة  .(3)ر ةمه فن واسبة النقل تفمل  عائا 

ا مواصاةاتها أو نوعهاتفقا  مان للل معتماد مان ق ال إدارة الكماارو مفلالدى  ال عائا یلتفل

ا معاینتهاء اا اعادة معاینة ال عائا التي سا   أجارخولهوك لو .(4)المقررة قواعدللا ومبا قته

 .(5)عند األقتعاء

                                                             

 المعدل. 1984 لسنة 23 رقم الكمارو قانون ( من62المادة) أنظر( 1)

 . المعدل 1984 لسنة 23 رقم الكمارو قانون ( من183المادة) )أوال ( من الةقرة انظر( 2)

 . المعدل 1984 لسنة 23 رقم الكمارو قانون ( من183المادة) )ثالثا ( من لةقرة ا أنظر( 3)

 . المعدل 1984 لسنة 23 رقم الكمارو قانون ( من66) المادة انظر( 4)

 . المعدل 1984 لسنة 23 رقم الكمارو قانون ( من65المادة) الةقرة)ثانیا ( من انظر( 5)
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تفارل عان لواماا  النسا ة ل ,(1)یلوالتفلالف   شكل عام لیشمل المعاینة   اا سوقد كر

ى ععاو العا ب القعاائي أل الموظاؾ علایتوجار  ففنم, اعلیها ووعا الید والسلال عائا 

ا مان وؼیراارساوم الكمركیاة للخاعاعة ون ا التاي تكاوالسالالتةرقة  این ال عاائا  .الكمركي

فاألولى ال یجوز وعا  ظة ااا الممنوعة المعینة وال عائا الخاععة لرسوم والسلال عائا 

 لو  مفعر  ر ة وأن یث تمها أنهى علالكمارو دلیل ثا ت ا مالم یكن لدى موظةي علیهالید 

 ى عات  األدارة الكمركیاة. وأمااعلر ة یقا مها والسلرسمي وأن عرء أث ات كون ال عائا 

مجاارد  ففناامظااة  ااالخاعااعة لرسااوم  ا الممنوعااة المعینااة وال عااائاوالساال عااائا لل النساا ة 

قعااائي ماان العاا ب الععااو  الممنوفااون صااةةمااوظةي الكمااارو لیمكاان  ا وجودااااألشاات اي 

ا تقادیم صااف ها أو فائزاا ىوعلاری اا  تهة الداخلال عائا  ا تعت ر  فكمكونها علیهوعا الید 

ومااان اجااال اعبااااء قیماااة قانونیاااة  .(2)افیازتهاااى عكاااس  لاااو ألث اااات مشاااروعیة علاااالااادلیل 

او ت التفقیاا  ل جااراءات السااالةة الاا كر وكااي تكااون صااالفة ل عتماااد علیهااا ماان ق اال جهااا

مفكمة الموعوح, فان المشرح اوجر على اععاء العا ب القعاائي عناد قیاامهم  االتفرل 

عن الجرائم الكمركیة ان یدونوا كل االجراءات المتخا ة مان قا لهم فاي مفاعار اولیاة توقاا 

من ق ل ععو الع ب القعائي ال ل قام  االجراء ما  كر المكان ال ل تم فیم االجراء, وان 

ق اال الفاعاارین وان ی ااین الوقاات الاا ل اتخاا ت فیاام االجااراءات, علااى ان تساالم  یوقااا ماان

 االعافة . و(3)ال  ؼات والشكاوى والمفاعر واالوراق التي تم ع بها الى قاعي التفقی 

عا ب القعاائي لماوظةي الكماارو فاان الالممنوفاة الععااء  لالالى سلبة التفرل واالساتد

 ناف  منها سلبة الق   والتةتیش والتفقی .اللهم سلبات اخرى منفهم قانون الكمارو 

 

 المبض سلطة -:أوالً 

 تفات ووعاعم علیام القا    نلقاء المكلؾ ق ل من  المتهم اإلمساو)) معناي الق   أن

 والتصارؾ الساتجوا م التفقی  سلبة أمام إلفعاري تمهیدا   الزمن من قصیرة لةترة تصرفم

 – المختصاة التفقیا  سالبة تتخا ي قاد التفقیا  إجراءات من خبیر إجراء واو .(4) (( شفنم

 أصااول قااانون ماان( 92) المااادة و اانل العراقااي والمشاارح اال تاادائي التفقیاا  مرفلااة فااي

 یقرراااا التااي الفاادود وفاا  إال األشااخال علااى القاا   زیجاا لاام0 (5)الجزائیااة المفاكمااات

 المخولاة السالبة تلاو عان تخر  ال الكمارو لموظةي المخولة الق   سلبة فتكون القانون،
                                                             

 . المعدل 1984 لسنة 23 رقم الكمارو قانون ( من72المادة) انظر( 1)

 . المعدل 1984 لسنة 23 رقم الكمارو قانون ( من186المادة) الةقرة)ثانیا ( من انظر( 2)

( ثانیاا 186, ك لو ینظر: نال الماادة )1971لسنة  23( من قانون اصول المفاكمات الجزائیة رقم 41المادة ) انظر( 3)

 من قانون الكمارو.

 2009  ؽاداد. القانونیاة المكت اة 1   الجزائیاة المفاكماات أصاول فر م، ا راایم سلیم.د و العكیلي االمیر ع د االستا ( 4)

 .141ل

 .المعدل 1971 لسنة 23 رقم الجزائیة المفاكمات أصول قانون من( 92)المادة أنظر( 5)
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 صاادر أمر  مقتعى اإلجراء ا ا یتم أن یةتر  و لو عام  وجم القعائي الع ب ألععاء

 فاي التفقیا  مرفلاة فاي االختصاال  ات الجهة او التفقی  فقاعي. مفكمة أو قاعي من

 لهااا ایئااة أو آخاار شااخل أل أو المهمااة  هاا ي یقااوم آخاار قاعااي أل أو القاا   أماار اصاادار

 ماان ا ن  ؽیار القا   یكاون أن یجااوز أنام ؼیار المفكماة، وكاا لو تفقیا ال قاعاي صا فیة

( 102) الماادة نال فاي جااء لماا تب یقا   المشهودة الجریمة فالة في و لو مفكمة أو قاعي

 قااانون یخاار  ولاام 0المعاادل 1971 لساانة 23 رقاام الجزائیااة المفاكمااات أصااول قااانون ماان

 قعاائي عا ب أععااء  فعت اارام الكماارو لماوظةي أجااز أنم األ0السیاق ا ا عن الكمارو

 ماا أو المشاهود التهریار جارم فالاة فاي قعائي أمر  دون الق   اختصاصاتهم فدود وفي

 تهریار جارائم مثال الجریماة، في التفقی  تعی  التي الممانعة  فعمال القیام أو فكمم في او

 تخلصاا   تاواریهم أو األشاخال فارار من الخشیة أو0 وال عائا واألدویة واألثار المخدرات

 الجریمااة فااي و لااو علیاام  هااا یفكاام أن یمكاان التااي والتعویعااات والؽرامااات العقو ااات ماان

 وقاد.(1)  هاا یقاوم التاي القا    افجراءات مفعرا القعائي الع ب ععو وینظم ,المشهودة

 واألماان الفیاااة فااي الفاا  فاارد لكاال))علااى ان 2005 لعااام العااراق جمهوریااة دسااتور ناال

 قارار علاى و نااء القاانون وفا  اال تقییاداا أو الفقاوق اا ي مان الفرمان یجوز وال والفریة

 .(2) ((مختصة قعائیة جهة من صادر

 التاادقی  لاادى: )) فیثیاتاام جاااء فیاا  لهااا قاارار فااي العلیااا االتفادیااة المفكمااة وقعاات

 2005 لسنة العراق جمهوریة دستور من 37 المادة من( أوال  /ر) الةقرة أن وجد والمداولة

 أن وفیا  .(قعاائي قارار  موجار إال معام التفقیا  أو أفد توقیؾ یجوز ال)ان على نصت

 قااد 1984 لساانة 23 رقاام الكمااارو قااانون ماان 237 المااادة ماان( ثانیااا  ) ال نااد ماان( أ) الةقاارة

 إلى الموقوؾ ویقدم   لو یخولم من أو العام المدیر من التوقیؾ قرار یصدر)على انم نصت

 توقیااؾ صاا فیة اعباات انهااا أل( توقیةاام تاااریخ ماان أیااام ث ثااة خاا ل الكمركیااة المفكمااة

 قاد آنةا الم كور النل فان ل ا  قا  لیس واو   لو لمویخ من أو العام المدیر إلى المتهمین

 لعاام العاراق جمهوریة دستور من( 37) المادة من( أوال   -ر) للةقرة ومخالةا   متعارعا   جاء

 الكمارو قانون من أ/ ثانیا  / 237 المادة نل یعت ر ل ا التب ی  في االولویة لها التي 2005

 الدساتور مان 2005 لسنة العراق جمهوریة دستور من( ر -أوال  / 37) المادة  فكم معب   

 .(3)(( 2005 لسنة (1) رقم العلیا االتفادیة للمفكمة الداخلي النظام من 3 والمادة

 

 

                                                             

 .المعدل 1984 لسنة 23 رقم الكمارو قانون من( 230) المادة أنظر( 1)

 .2005 لعام العراق جمهوریة دستور من( 15) المادة أنظر( 2)

 . منشور ؼیر 22/2/2011 في 2011/ اتفادیة/15  العدد االتفادیة المفكمة قرار( 3)



20 
 

 ثانٌاً: سلطة التفتٌش:

 ع قة مالم وكل ارتكا ها في استخدمت التي واألداة الجریمة جسم عن ال ف   ها یراد

 علاى  نااءا المفق   م یقوم ی التفق اجراءات من اجراء الوصؾ  ه ا فهو. (1) ةاعلها او  ها

 الجریمااة وقااوح مجاارد والی اارر,  ااالتةتیش للقیااام الم اشاار الساا ر اااي التااي الجریمااة وقااوح

 دالئال قامات ا ا اال الجادوى ا ي فق توالت ,االجراء له ا جدوى من ال د ا  التةتیش م اشرة

 او الفقیقااة كشاؾ وان الجریماة اا ي ارتك اوا قااد معیناین ااشخاصا او شخصاا ان علاى كافیاة

 (2) .للتةتیش نتیجة سیتاتى كشةها في المساعدة

 قاانون یجیازي الا ل التةتایش یجارل ان الكماارو ماوظةي من القعائي الع ب ولععو

 مااجرى وااو العام االختصال  ول القعائي الع ب الععاء الجزائیة المفاكمات اصول

 قاعااي ماان اماار الااى یسااتند فیاا  القااانون ااا ا ماان( ر) الةقاارة 72 المااادة فااي علیاام الاانل

 االفوال في علیم المق و  تةتیش)) القعائي الع ب ععو خولت التي 79والمادة التفقی 

عمدیاة  جنفاة او جنایاة وقاوح فالاة فاي لام ویجاوز. قانوناا علیام القا   فیهاا لام یجوز التي

 االوراق او االشخال فیم ویع ب فیازتم تفت مكان ال او المتهم منزل یةتش ان مشهودة

 ((. فیم موجودة انها قویة قرینة من لم اتعد ا ا الفقیقة كشؾ يف تةید التي االشیاء او

 سلبة الكمارو موظةي من الع ب لععو كان ا ا ما معرفة المجال ا ا في المهم انو

  التةتیش یقوم))انم على اصولیة(ر) الةقرة من 72 المادة تنل ا .اخرى افوال في التةتیش

 ان(( إجااراءي القااانون یخولاام ماان او القعااائي العاا ب ععااو او المفقاا  او التفقیاا  قاعااي

 موظااؾ یملااو و التااالي, السااؤال علااى جوا ااا تعبینااا– اجااراءي القااانون یخولاام ماان-ع ااارة

 (3) .  لو قانونا یخول فینما التةتیش اجراء الكمارو

 ماوظةي منفات نصاول علاى افتاوى قاد انام نجاد, الكمارو قانون الفكام و الرجوح

 القاانون اا ا الفكاام وفقاا التهریار  مكاففاة المكلةاین ومةوعایها شاربتها وع اب الكمارو

 یعینهاا التاي القواعد فدود في االشخال وتةتیش ال عائا على والكشؾ النقل وسائب ایقاؾ

 .(4)االخرى الناف ة والقوانین الم كور القانون افكام وف  الكمارو عام مدیر

 الساةن الى الصعود االقتعاء عند شربتها  رجال  االستعانة الكمارو لموظةي ان كما

 ماان وؼیااري(المانةیساات) الفمولااة  یااان  تقاادیم المبال ااة او لتةتیشااها الكمركااي النباااق داخاال

 عاادم او المسااتندات تقاادیم عاان االمتناااح فالااة فااي ولهاام قانونااا تقاادیمها الواجاار المسااتندات

 فاي  ماا زماة ال التادا یر جمیاا اتخاا  ممنوعاة او مهر اة  عائا  وجود االشت اي او وجوداا

                                                             

 .81ل,2009,  ؽداد, القانونیة المكت ة, اإلجرامي التفقی  أصول, الشاول سلبان.د( 1)

 .335ل ,مصدر سا  ,الج ور عودة مفمود.د( 2)

 .64ل,السا   المصدر قانون العقو ات, ,الفدیثي الرزاق ع د فخرل.د( 3)

 .64. ل1987,  ؽداد, االقتصادیة الجرائم في االجراءات اصول, الفدیثي الرزاق ع د فخرل.د( 4)
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 والمقصاود, (1) .كمركاي مكتار اقارر الى السةینة واقتیاد ال عائا لع ب القوة استعمال  لو

 كماااارو 185الماااادة ناال فاااي  كااري الاااوارد ممنوعااة او مهر اااة  عااائا  وجاااود  االشاات اي

 فاي معهاا یصاد الكمركیاة القاوانین تنةیا   هام المناوب  ام تقاوم  انیاة فالة وجود مجرد))او

 وتقادیر, الكمركیاة المراق اة فادود فاي موجاود شاخل مان التهریار مظنة  قیام القول العقل

 الكماارو قاانون  این وقاد .(2) (( الموعاوح مفكماة اشاراؾ تفات  التةتیش  القائم منوب  لو

 او المشااهود الجاارم فالااة))فااي اال جساادیا   االشااخال تةتاایش او تفاارل یمكاان ال  فناام النافاا 

 وعناد, (4)النسااء ق ال مان النسااء تةتایش یكون ان  د , وال(3) ((اولي  مفعر المث ت االخ ار

 الخاعاعة والسالا ال عاائا عان الساكن دور فاي والتفارل  االتةتیش الموظاؾ الكمركاي قیام

 انالاو یكون ان فیجر الممنوعة ال عائا أو االخرى والعرائر والرسوم الكمركیة رسوملل

 ماوظةین ق ل من التةتیش اجراء ویتم منبقتم عمن التفقی  قاعي من صادر  التةتیش امرا  

 المسااكن فرماة أن 2005 لعاام الناف  العراق جمهوریة دستور  ین وك لو االقل على اثنین

 ,(5)للقااانون ووفقاا    قارار قعاائي اال لهاا التعاار  او تةتیشاها او دخولهاا یجاوز وال مصاونة

 ال او شاخل ال منزل تةتیش))الیجوز  فنم الجزائیة المفاكمات اصول قانون  كر وك لو

 قیاام عناد واماا ,(6) ((قانوناا   مختصاة سالبة صاادر مان أمر على  ناء اال فیازتم تفت مكان

 اتةتیشاه فلام العامة االماكن  تةتیش قعائيال ع بال ععو صةة الممنوح الكمركي الموظؾ

 والبرقااات رحاكااالمز معاوناام او الكمااارو یئااةله العااام الماادیر ماان صااادر اماار ىعلاا  ناااء

 ال  مناسا تم اتنظیمها یاتم التاي والمفاعار التةتیش ءااجر ان اال ,(7)االخرى العامة واالماكن

 جریماة فاي المساتخدمة النقال واسابة ومصاادرة مالماته الداناة ساندا   تكاون ان الوفادا تكةي

الهیئاة التمیزیاة  واا ا ماا أكدتام الموعاوح لمفكماة مقدمة ئناوقر  فدلة تعزز لم ما ریرالته

فیا   18/12/2007والمؤرخ فاي ( 2007/تمیزیة/10)الكمركیة  العدد الخاصة  القعایا

 تخمین.الشو والفیثیاتم  ان االدلة ت نى على الجزم والیقین ال على جاء  

 

 

 

 
                                                             

 . الكمارو قانون من 185 المادة( 1)

 .181ل,12السنة, النق  مفكمة افكام مجموعة, 1961(  ف رایر) ش اب6 مصرل نق ( 2)

 . المعدل 1984 لسنة 23 رقم الكمارو قانون ( من183المادة) )ثانیا ( من الةقرة انظر( 3)

 . المعدل 1971 لسنة 23 رقم الجزائیة المفاكمات اصول قانون ( من80المادة) انظر( 4)

 .2005 لعام قاالعر وریةجمه دستور ( من17المادة) الةقرة)ثانیا ( من انظر( 5)

 . المعدل 1971 لسنة 23 رقم الجزائیة المفاكمات اصول قانون أ( من/ 72المادة) انظر( 6)

 . 133 ل سا  . مصدر فر ة سلیم. د و العكیلي ع داالمیر( 7)
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 التحمٌك سلطة – ثالثا

 ااو كما التفقی  قعاة اشراؾ تفت والمفققون التفقی  قعاة اال تدائي  التفقی  یقوم

 التفقیا  اا ا ویجارل, الجزائیاة المفاكمات أصول قانون من 51 المادة في علیم منصول

 المقادم الخباي البلار على  ناء   الكمركي التهریر جریمة في الجزائیة الدعوى تفریو عند

 التااي االجااراءات مجموعااة علااى ینبااول اال تاادائي التفقیاا  ان فیاا , الكمااارو ادارة ماان

 الفقیقاة عان والكشؾ وتدقیقها االدلة جما  ؽیة قانونا المفدد  الشكل التفقی  سلبة ت اشراا

 اورداااا التااي الفااالت فااي الساالبة اا ي القعااائي العاا ب والععااء, المفاكمااة مرفلااة ق ال

 التااي مناام( أ/52)المااادة فااي و لااو,الفصاار ساا یل علااى الجزائیااة المفاكمااات اصااول قااانون

 ولم.المفققین  واسبة او  نةسم الجرائم جمیا في  التفقی  التفقی  قاعي یقوم))  ان تقعي

 ((.معین اجراء التخا  القعائي الع ب اععاء افد ینیر ان

 التصاارؾ او التفقیاا  فااي خاصااة  افكااام االقتصااادیة الجاارائم المشاارح یخاال ولاام

 ان اال, الجزائیة المفاكمات اصول قانون الفكام ب قا یتم  شانها التفقی  فان  لو وعلى,فیم

 فجارائم.الكمركاي التفقیا  تانظم خاصة نصول وجود من الكمارو قانون خلو الیعني  لو

 وك لو القعائي الع ب صةة الممنوفین الكمارو موظةو فیها التفقی  یتولى الكمارو قانون

 القانون من اوال/187 المادة افكام  موجر الیهم المسندة الص فیة و فسر شربتها ع اب

 اجراء تا عة لها,الدوائر الوائر الكمركیة و دالالكمركیون في  المفققون یتولى فی .الم كور

 وقاوح اث اات لؽار  الكماارو قاانون افكاام عاد المرتك اة والجارائم المخالةات في التفقی 

 ,(1) ها المتهم ع قة ومدى  ها المفیبة الظروؾ ومعرفة ارتكا ها وكیةیة الجریمة

 المهمةا ي  أداء على قادرا   العام یراي المدیر قانوني موظؾ ألل الص فیة ا ي وتمند

 فااي العااام الماادیر القانونیااة ومعاااون الشااؤون ماادیر ألشااراؾ أعمااالهم فااي اااؤالء ویخعااا

 كیةیاة الاي یاتم التبارق , ولام(2)العاام االدعااء ومراق اة أشاراؾ عان فع    الكمركیة المنبقة

  لاو یاتم فیا  .النافا  قاياالعر الكماارو قاانون ظل في الكمركیة ئماالجر في التفقی  ءااجر

 لدیم الكمركي المفق  یكون أن یجر و التالي .ئیةاالجز المفاكمات أصول قانون أفكام وف 

  شافن المدنیاة فعااتاالمر قاانون الاى أعاافة ااءاتهاوأجر والكمركیاة ئیاةاالجز  القوانین ألمام

 فاي شااقة ماةمه الكمركاي التفقیا  یعاد و ا لو الكمركیة  الدعوى قةالمتعل ءاتااالجر  ع 

 اخاارى ئما جاار اوارت ابهاا المؤقاات الكمركااي االدخااال ومعااام ت الكمركیااة ئماالجاار  عاا 

                                                             

 . المعدل 1984 لسنة 23 رقم الكمارو قانون من( 187)انظر المادة( 1)

 .79 ل سا   مصدر ,نجم فسین عماد( 2)
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 مخاالؾ  شاكل ال عاائا مواصاةات ونقال والتفریاؾ والت عار الرسامیة المستندات كتزویر

 .(1)فقیقةلل

 عار  االوراق مان علیام یترتار وماا الكمركیاة الجارائم فاي التفقیا  اجراء ان وكما

  قیمااة مفكومااا   یكااون فیهااا الةاصاال القاارار إلصاادار الكمااارو تفقیاا  قاعااي علااى التفقیقیااة

 الكماارو ماوظةي الناف  قياالعر الكمارو قانون مند فقد .الع ب  تاریخ االموال المع وبة

 ,الكمركیاة الؽراماة فار  صا فیة الكماارو لهیئاة العاام المادیر وال ین یفددام المختصین

 قیمتهاا یعاادل  ماا الفكام او. التهریار موعاوح ال عاائا واالماوال مصادرة ف  لهم وك لو

 قااانون ماان 240 المااادة افكااام للبعاان وفاا  خاعااا القاارار ااا ا ویكااون فجزاااا عاادم عنااد

 المع وبة قیمة االموال كانت ا ا الفالة ا ي في الكمركي القرار , ویصدر(2)الناف  الكمارو

 ملیاوني دیناار علاى تزیاد المعا وبة االماوال قیماة كاون فالة في اما .دینار ملیوني من اقل

 النقاال وواساابة المعاا وبة واالمااوال المااتهم  نفالااة قاارارا   الكمااارو تفقیاا  قاعااي فیتخاا 

لمفاكماة  الكافیاة االدلاة وجدت ا ا المختصة الكمركیة المفكمة على التهریر في المستخدمة

تعلیماات لتنةیاا  ال ماان ساتان فقااد اصادرت وزارة المالیااة عاددا  ردوامااا فاي اقلاایم كو ،(3)الماتهم

ددت فاي القسام فیا  فا 2016لسانة  6ات االخیارة رقام ناف  ومنها التعلیماالقانون الكمارو 

اعة عامركیاة لل كال الؽرامة لفسم القعاایاالسادس منها ص فیات موظؾ الكمارو لةر  

( خمساة وعشارون ملیاون دیناار العراقاي, لجمیاا 25,000,000المستوردة ل قلیم  قیماة )

 التاي خولتهاا التعلیماات اعا ي م لاػكمركیة  استثناء مدیریاة كماارو ا اراایم خلیال الدوائر ال

ردسااتان/الهیئة وخمسااون ملیااون دینااار عراقااي, وفااي المقا اال اصاادرت مفكمااة تمیااز اقلاایم ك

, فقاد فاددت فا  فار  28/12/2018في  2018/كمركیة /29قراراا المرقم الكمركیة 

تاي  عاة الجدیادة والار عاون الاؾ دیناار مان الب 45و  قیماة الؽرامة من ق ل موظاؾ الكماار

سااریة القدیمااة لل عاااعة المسااتوردة لفساام سویال عااة ث ثمائااة دینااار ماان الب 300تساااول 

 .(4)أ من قانون الكمارو الناف -/اوال195الكمركیة استنادا الفكام المادة  القعایا

 

                                                             

 ,الثانیااة الساانة عشاار الثاااني العاادد, الكماارو نشاارة فااي منشااور  فاا  ,الكمركیااة القعاایا فااي التفقیاا  ,فسااین ع ااد نجام( 1)

 .6ل 1988

 مجلاس  قارار المعادل.  المعدل 1984 لسنة 23 رقم الكمارو قانون أ( من/اوال  / 195ر( والمادة)/194المادة) انظر( 2)

فااي  11, والمعاادل  قاارار )8/8/1994 ( فااي3522 العاادد) العراقیااة  الوقااائا المنشااور 98 رقاام المنفاال الثااورة قیااادة

 .28/10/1996 ( في3641 العدد) العراقیة  الوقائا , والمنشور17/10/1996

, 2008 لساانة 18 رقاام المفلیااة االسااواق فااي تااداولها والممنااوح المهر ااة االمااوال عاا ب قااانون ( ماان3) المااادة انظاار( 3)

 .18/5/2009 ( في4122 العدد) العراقیة  الوقائا والمنشور

, ؼیاار 28/12/2018فااي  2018/كمركیااة/29الماارقم وردسااتان الهیئااة الكمركیااة ز اقلاایم كیااقاارار مفكمااة تمیانظاار ( 4)

 منشور.
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اختصال مفكمة التفقی  جرائم الكمركیة من ال فيل ا فقد اص فت ص فیة التفقی  

ویتفدد اختصاصها المكاني  المنبقة الكمركیة واي في عملها تب   افكاام قاانون الكماارو 

وقانون اصول المفاكمات الجزائیة  شفن اجراءات التفقی  والقرارات التاي یتخا اا قاعاي 

وجااد ركیااة المختصااة ا ا مفیاا  تااتم االفالااة الااى المفكمااة الك التفقیاا  عنااد انتهاااء التفقیاا 

ردسااتان وز اقلاایم كیاامفكمااة تمی كةااي الفالااة المااتهم والااى ااا ا اشااارتالقاعااي ان االدلااة ت

ؼیر منشور, فی  جاءت  21/10/2018في  2018/الهیئة الموسعة/135 قراراا المرقم 

التفقیا  فاي القعایة وانهاا  ت ین ان مفكمة )جوماان( اجارتقی  والمداولة  عد التد فیثیاتها)

ن المةاارو  علیهااا اكمااال التفقیاا  فیهااا لعاادم وجااود مفاااكم تفقیاا  قبعاات شااوبا فیهااا فكااا

نواقل التفقی  افالاة القعایة الاى رئاساة المفكماة مال خاصة  الكمارو في االقلیم و عد اك

الكمركیاة  ؽیاة فسام الاادعوى كمفكماة موعاوح الن مفكماة التفقیاا  الواقعاة عامن فاادود 

الكمركیة للس ر الم كور اعا ي وعما   یافي القعاالدائرة الكمركیة اي المختصة  التفقی  

عراق لا ا تقارر الردستان وة القلیم كیالصادرة من وزارة المال 2016لسنة  6 تعلیمات رقم 

ین مفكماة تفقیا  جوماان  المفكماة المختصاة  االتفقی  وارساال اعا ارة الادعوى الیهاا یتع

 .لرؤیتها وفسمها وف  القانون
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 المبحث الثالث

 الدعوى الكمركٌةطرق انمضاء 

اناو اس ار تنقعي  ها الدعوى الجزائیاة وااي عاماة تسارل علاى كافاة الجارائم كماا 

 وفاااة المااتهم او )( ماان قااانون اصااول المفاكمااات الجزائیااة العراقیااة300ورد فااي المااادة )

لیتم عن الجریمة المسندة ودانتم او  راءتم او فكم او قرار  ات  عدم مسؤ ات  نصدور فكم 

قرار نهائي  االفرا  عنم او  العةو عن الجریمة او  وقؾ االجراءات فیها وقةا نهائیا  الیم او

الكمارو العراقي النافا   ؼیر ان قانون ,(1) او في االفوال االخرى التى ینل علیها القانون(

النقعاااء الاادعوى الكمركیااة فااي فااالتین فقااب كمااا ورد فااي المااادتین  ةرق معینااقااد  ااین باا

تسویة الصالفیة والتقاادم, لا ا سانتولى  یاان  لاو فاي مبل این ال  لةوالمتمثمنم ( 242,253)

 فیة وفي المبلر الثاني للتقادم.لنخصل االول منها للتسویة الص

 

 المطلب االول

 التسوٌة الصلحٌة

 الاادعوى انقعاااء باارق افااد  اعت اراااا المصااالفة  بریاا  التسااویة علااى الاانل ورد

 فیاا  الكمااارو قاانون ماان(242) المااادة فاي و لااو الكمركااي التهریار جریمااة فااي الجزائیاة

 ان, یخولم من او للكمارو العامة الهیئة عام لمدیر( اوال)فقرتها وفي الم كورة المادة اجازت

  تقاادیم الكمركیااة الاادعوى اقامااة ق اال الكمركااي التهریاار جریمااة فااي الصاالفیة التسااویة یعقااد

  عاد او الادعوى فاي النظار خا ل التساویة تاتم وان,  الكماارو ادارة ق ال مان الخبي البلر

 التسویة یعرؾ لم الناف  الكمارو قانون وأن .(2)ال تات درجة اكتسا م وق ل فیها الفكم صدور

 الكماارو أدارة أن نجاد فین في .والقعاء للةقم  لو ترو  ل الكمركیة في الجرائم الصلفیة

  بریا  التساویة  قواعاد الخاال 1984 لسانة 9 المارقم  قرارااا التساویة الصالفیة عرفت

 المخاولین الكماارو ماوظةي أو للكماارو العاماة للهیئة العام  ین المدیر عقد)  فنها المصالفة

 التسویة تتم أن ویمكن ا ه الخاصة ل فكام وفقا   الكمركیة الجرائم عن المسؤولین و ین   لو

 الدرجااة أكتسااا م وق اال فیهااا القاارار صاادور أو  عاد افیهاا النظاار خاا ل أو الاادعوى اقامااة ق ال

 .(3)(القبعیة

 االداریاااة بةالسااال صااافتم وتؤكاااد قاااايوتتل رالبلااا مقااادم ةادرأ عااان تع یااار أ ا   دفالصااال

 الجریماة  صادد المشارح اقرراا التاي القعاائیة العمانات عن الةرد يتخل ویعني المختصة

                                                             

 ( من قانون العقو ات الناف .379انظر المادة )( 1)

 ( من قانون الكمارو العراقي الناف .242انظر المادة)( 2)

 .1/10/1984في  3.13  العدد العراقیة    الوقائا المنشور 1984 لسنة 9 رقم الكمارو إدارة قرار انظر( 3)
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 وان, (1)الجریمة موعوح الدعوى وتنقعي العقار في افقه عن الدولة يتخلأو اأرتك ه التي

 ئماالجار فاي فیةالصال التساویة یعقد أن یخولم من أو العام مدیرلل أجاز الناف  الكمارو قانون

  لو ىعل و ناء . مبل  شكل اعلیه النل جاء وانما ئماالجر  يا نوح یفدد ولم, (2)الكمركیة

 أم فقیقیا   ری ا  ته كان سواء الكمركي ریرالته ئماجر جمیا في فیةالصل التسویة ءااجر یمكن

 المنصاول االخارى الكمركیاة ئماالجر جمیا في فیةالصل التسویة ءاجرا یمكن وكما فكمیا  

 قاانون فافن وكا لو اب قام ىعلا یجارل  المبلا لكون و لو .الناف  الكمارو قانون في اعلیه

 ما فیةالصل التسویة عقد یخولم من او كمارولل العامة یئةاله عام لمدیر أجاز الناف  الكمارو

 إدارة ىعلا أوجار الفالاة  ياا وفاي م ععاه ماا أو الكمركیاة الجریمة عن المسؤولین جمیا

  نساا ة ادفعهاا الواجاار الكمركیااة مااةاالؽر ػم لاا ماان مماانه كاا    یخاال مااا تفدیااد الكمااارو

 لاام ماان عااات  ىعلاا مترت ااة كمركیااة مااةاؼر ماان ت قااى ومااا العقو ااات كافااة وت قااى مسااؤولیتم

  مقا اال تكااون فیةالصاال التساویة أن النافاا  الكمااارو قااانون  این وقااد, (3)التسااویة عقااد میشامله

 فاي اعلیها المنصاول الكمركیاة العقو اة عن جزئیا   أو یا  كل ا ه یستعا  نقدیة مةاؼر أسماي

 یتمثال والا ل المادني التعوی  ععؾ ىعل یزید ال  ما ىاالعل افدا ویكون الكمارو قانون

 مان( ر/أوال  / 194) الماادة المفدودة النسر وف  علیم المفكوم  ف  المةروعة ماتا الؽر

 ػم لاا الااى  اإلعااافة الكمااارو إدارة الااى تاادفا النقدیااة مااةاالؽر  يوااا .النافاا  الكمااارو قااانون

 قاانون أجااز وكما ,(4)الكمركیة الجریمة موعوح ال عائا ىعل المترت ة ئراوالعر الرسوم

 واالشایاء النقال ووساائب المفجاوزة ال عااعة أعاادة التساویة عقاد یتعمن أن الناف  الكمارو

 ,(5)الشافن  ااا فاي القیاود عااةامر ما جزءا   او ك    الكمركیة الجریمة ألخةاء أستخدمت التي

 ال عائا قیمة تزید ال التي الكمركیة ئماالجر في فیةالصل التسویة عقد یجوز ال أنم  ین وكما

 ا ا أو الجریماة موعوح ال عاعة قیمة دتاز فف ا دینار وخمسمائة الةین( 2500)ىعل افیه

 المخولة ةالجه أمتناح تعین القانون ارسمه التي الفدود عن عیاحلل المعرعة الرسوم دتاز

 ,(6)فیةالصل التسویة عقد ءااجر عن

 ؼیر أص فت قد أنةا   المفددة عیاحلل المعرعة الرسوم وم الػ ال عائا قیمة أن ونجد

 لتعادیل المشارح تادخل یساتدعي الا ل االمار يالعملا الواقاا تامتؽیر ما تتماشى وال مجدیة

 الكمركیة فالدعوى االس ار من  س ر فیةالصل التسویة فصول عدم فالة وفي .الم الػ  يا

 ةالمرفلا مان ا تداء   افیه النظر یعاد أو .الدعوى تفریو ق ل تقدیمم تم قد رالبل كان ا ا تقام

 ا ها المفكاوم العقو اات تنةیا  یجرل أو أقیمت قد كانت ا ا انظرا ءاتااجر اهفی توقةت التي
                                                             

 83 ,ل1986 ,االسكندریة الجامعیة المب وعات دار ,والتجاریة المالیة الجرائم ,الشوار ي ع دالفمید. د( 1)

 . المعدل 1984 لسنة 23 رقم الكمارو قانون ( من 242 المادة) )أوال ( من الةقرة انظر( 2)

 . المعدل 1984 لسنة 23 رقم الكمارو قانون ( من 243 ) المادة انظر( 3)

 . المعدل 1984 لسنة 23 رقم الكمارو قانون ( من 242 ) المادة )أوال ( من الةقرة انظر( 4)

 . المعدل 1984 لسنة 23 رقم الكمارو قانون ( من 242 ) المادة )ثانیا ( من الةقرة انظر( 5)

 . المعدل 1984 لسنة 23 رقم الكمارو قانون ( من 242 ) المادة )ثالثا ( من الةقرة انظر( 6)
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 فیةالصال التساویة عقاد ربلا قادم ا ا الةاعال ىعلا ا ها المفكوم او المقررة الم الػ وتتفصل

 تمات ماا ا ا أنام النافا  الكماارو قاانون  این وقاد, (1)ائیاا  صیرورتم نه وق ل الفكم صدور  عد

 الادعوى فافن الكماارو وأدارة علیام المفكاوم مالماته  این صفیفة  صورة فیةالصل التسویة

 المفكمااة الااى ارفعهاا جااوازعاادم  علیاام یترتاار ممااا النقدیااة مااةاالؽر  اادفا تنقعااي الكمركیااة

 فیةالصل التسویة عقد ىعل الكمارو قانون رتر وقد  لو ق ل رفعت قد تكن لم ا ا المختصة

 :التالیة االثار

 .المدني التعوی و الكمركیة مةاالؽر عقو ة أسقاب :أوال  

 .مةاالؽر عقو ة أسقاب :ثانیا  

 (2) .اتت ال درجة أكتسر قد ا شفنه الفكم یكن لم ما الف س عقو ة أسقاب :ثالثا  

 

 المطلب الثانى

 تقادم الدعوى الكمركية
 أن أل .(3)مااانا  اا  الفاا  تاارو علااى بویاال نزماا ماارور االصااب فیة النافیااة ماان  التقااادم یااراد

 الدولاة فا  انقعااء  التقاادم یراد أخرى و ع ارة ،زاعم  م یدعي أن دون الف  على القانونیة المدة تمعي

 مان الجزائیاة الادعوى فاي فكام صادور منا  أو الجریماة وقاوح منا  مفاددة زمنیاة فتارة لمرور العقار في

 (4) الجریمة مرتكر من العقار في فقها اقتعاء الى الدولة ت ادر أن ؼیر

 خا ل الجزائیاة الادعوى ت اشار ال عنادما ویكاون( الجریماة تقاادم) ناوعین المةهاوم ا ا وف  فالتقادم

 خاا ل الجریماة مرتكاار علاى  هااا المفكاوم العقو ااة تنةا  ال عناادما ویكاون( العقو ااة تقاادم)و المفااددة المادة

 .(5)الفكم صدور تاریخ من المفددة المدة

 والعقو اات الكمركیاة  الادعوى الخاال التقاادم عاال  قاد النافا  العراقي الكمارو لقانون  النس ة ماأو

 أنام ونجاد . هاا الخاصاة لألفكام مددا ك لو وفدد الكمركیة  الدعوى للتقادم مددا وفدد . شفنها المةروعة

                                                             

 .44 ل ,سا   مصدر ,الفدیثي ع دالرزاق فخرل. د( 1)

 . المعدل 1984 لسنة 23 رقم الكمارو قانون ( من244) المادة انظر( 2)

 0 983ل,  1923 , یروت ,مصففة,3ب, المجلة شرح , از رستم سلیم د.( 3)

 الفقوقیاة، الفل اي منشاورات .العاماة السلبة مواجهة في الشخصیة للفریة الجنائیة الفمایة— السعدون تركي عماد .د( 4)

 .317ل . ٩١١ل ٣١١٣ - االولى الب عة الفقوقیة،

 , ؽاداد جامعاة القاانون كلیة مجلس الى مقدمة ماجستیر رسالة , التقادم الجزائیة الدعوى انقعاء, الز یدل داام نوار .د( 5)

 0 21ل, 1992 , ؽداد
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 األجاراء مان والؽار  الجریماة ناوح  فسار تختلاؾ المادة جعال وانماا .قاادمتلل وافادة مادة علاى یانل لم

 .(1)القبعیة الدرجة اكتسر فكم فیها صدر قد الدعوى كانت ا ا ما في اتخا ي المراد

 أو الكمركاي التهریار لجارائم سانوات عشار  لها ةالمقرر والعقو ة الكمركیة للدعوى التقادم فدد قدف

 (2)االخرى جرائملل سنوات وث   فكمم في یعد ما

  اشار الا ل الیاوم مان أل الجریمة وقوح تاریخ من تفتسر المدة ا ي أن الناف  الكمارو قانون و ین

 لفظاة مان اعت اارا ی ادأ العقاار فاي الدولة ف  أن فی  لوقوعها التالي الیوم من ولیس جریمتم الةاعل فیم

 تلقااء مان ولو فیم وتةصل المختصة الكمركیة المفكمة اختصال من  لو ویكون .جریمتم الةاعل م اشرة

 المادة  دء تاریخ إیراد یتعین انم على  الوقائا متعل  أمر ألنم  لو أعلى مفكمة من علیها رقا ة وال نةسها

 فتارة معاي أو الزماان مارور یعناي العقو اة تقاادم و التاالي التسا یر فاي  العیر مشو ا كان واال الفكم في

  قااء ماا انقعااؤاا علیام ین ناي مماا العقو اة لتنةیا  أجاراء خ لهاا یتخا  أن دون القاانون یفدداا الوقت من

 .(3) قائما اإلدانة فكم
 فاي یعت ار ماا أو  التهریار الخاصاة االفكاام تقاادم مادة فادد قد الناف  الكمارو قانون أن نجد وك لو

 الادعوى مان الؽار  كاان ا ا  این وأنام .(4)ال تاات درجاة اكتساا ها تاریخ من ی تدئ سریانها وجعل فكمم

 اااي فیهااا التقااادم ماادة تكااون االخاارى الكمركیااة الجاارائم فااي المةروعااة والمصااادرات الؽرامااات تفصاایل

 .(5)ال تات درجة اكتسا م اشتراب ودون المصادرة أو التؽریم قرار صدور تاریخ من ت دأ سنوات خمس

 الرساوم  اساترداد المبال اة  شافن المساقب التقاادم مادة وعا قد الناف  الكمارو قانون أن نجد وك لو

 والرساوم الكمركیاة الرساوم اساترداد یجاوز ال انام على نل فی  االخرى والعرائر والرسوم الكمركیة

 تاااریخ ماان ساانوات ثاا   تتجاااوز ماادة معااي  عااد الكمركیااة الاادائرة تفصاالها التااي االخاارى والعاارائر

 .(6)دفعها

 او الخبااف نتیجااة تستفصاال لاام التااي والعاارائر  الرسااوم المبال ااة الكمركیااة للاادائرة یجااوز ال وكماا

 تقااادم و این الاادعوى تقاادم  این االخاات ؾ وأن. (7)اساتفقاقها تااریخ ماان سانوات ثا   معااي  عاد الساهو

 الفكام صادور تسا   التاي الةتارة في یكون الدعوى تقادم مجال أن فی  منهما كل مجال في یكون العقو ة

 تقااادم أن آخاار و معنااى .الفكاام ااا ا صاادور علااى ال فقااة الةتاارة العقو ااة تقااادم مجااال ویكااون .فیهااا  ااات

 الادعوى  انجراءات متصال فهاو فیهاا الفكام وق ال الكمركیاة الجریماة ارتكار  عد إال  فثم یرد ال الدعوى

 الاادعوى  اام تنتهااي  اإلدانااة  ااات فكاام صاادور فیسااتلزم العقو ااة تقااادم أمااا  ااالفكم لاام شاافن وال الكمركیااة

 .(8)الكمركیة

                                                             

 0الناف  الكمارو قانون من 253 المادة من( ثانیا/ أوال) الةقرة أنظر( 1)

 .49ل, سا   مصدر, فسین عافي رزاق( 2)

 168ل األردن، عمان للنشروالتوزیا الثقافة دار مكت ة مقارنة، دراسة ، الكمركي التهریر جرائم الفیارل، معن( 3)

 0المعدل 1984 لسنة 23 رقم الكمارو قانون من( ثالثا/253) المادة أنظر( 4)

 0المعدل 1984 لسنة 23 رقم الكمارو قانون من( را عا/253) المادة أنظر( 5)

 0المعدل 1984 لسنة 23 رقم الكمارو قانون من( أوال/267) المادة أنظر( 6)

 0المعدل 1984 لسنة 23 رقم الكمارو قانون من( ثانیا/267) المادة أنظر( 7)

 .  ١٩١ ل -سا   مصدر, هللا ع د نجم فسین عماد( 8)
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  ینماا الجریماة فاي سااامینمال جمیاا یشامل عیناي أثار الادعوى فاي التقادم مدة اكتمال على ویترتر

  اتام علیام  االمفكوم یتعلا  العقو اة ایقااح فاي الدولاة فا  ألن الجزائیة االفكام لتقادم  النس ة شخصي او

 .(1) ؼیري دون

 عرعااة یكااون ففناام لهااا ةالمقاارر العقو ااة او الكمركیااة الاادعوى النقعاااء ساا  ا التقااادم كااان ولمااا

 ااو اخار و معناى .(2)معاین سا ر لباروء التقاادم فتارة مان معات التاي المدة سقوب او ال ل نقباحألل

 الساا قة المادة أثار زوال علیهاا یترتار إجرائیاة  فعماال الكمركیاة الدعوى انقعاء مدة سریان اعترا 

 فالاة وفاي التقاادم یقباا الا ل األجاراء تافریخ مان اعت اارا للتقاادم جدیدة مدة وافتسار القابا لألجراء

 .(3)إجراء أخر تفریخ من ی دأ المدة سریان ففن للتقادم القابعة اإلجراءات تعدد

 قاعاي ی اشاراا التاي التفقیا  إجاراءات التقاادم انقبااح الاى تاؤدل التاي األسا ار ق یال من ویعد

 لا لو یند ام مان  واسابة او المفققاین  واسابة او  نةسم  لو كان سواء الكمركیة الجرائم  شفن التفقی 

 نةسال ٣٩ رقام الجزائیاة المفاكماات اصاول قانون من أ/  ٥٣ المادة وف  .القعائي الع ب اععاء من

 مادة وتفتسار االنقبااح سا ر قیاام ق ل معت التي المدة سقوب االنقباح على ویترتر .المعدل ١٣٩١

 .(4)التقادم انقباح الى فدوثم ادى ال ل األجراء او الس ر تاریخ من كاملة جدیدة

 ففنام .فیم علیها المنصول التقادم مدة أنقعت ما متى أنم الناف  العراقي الكمارو قانون  ین وقد

 فافن و التاالي إجراءاتهاا مان إجاراء أل م اشرة جواز وعدم الكمركیة الدعوى انقعاء  لو على یترتر

 .(5) ال راءة ولیس الدعوى ق ول  عدم تفكم ان التقادم مدة اكتمال لها ث ت أ ا الكمركیة المفكمة على

 تفصایل قارارات أو  التهریار الخاصاة والقارارات األفكام تنةی  الكمارو ألداري یف  ال وك لو

 مادة مارور  عاد علایهم المفكاوم  ف  األخرى الكمركیة الجرائم في المةروعة والمصادرات الؽرامات

 .التقادم

  

                                                             

 . ٣١٣ من - سا   مصدر - الز یدل داام نوار( 1)

 .217 ل, سا   مصدر, فسني نجیر مفمود .د( 2)

 .1992 العر یة النهعة مكتر, الثالثة الب عة, المصرل التشریا في الجنائیة اإلجراءات, س مة دمحم مفمون .د( 3)

 .50 ل, سا   مصدر, فسن عافي رزاق( 4)

 .36ل, سا   مصدر, الفدیثي الرزاق ع د فخرل د( 5)
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 الخاتمة
وفا  ات تفریكهاا و بارق انقعاائها اءو إجارالكمركیاة  ب یعاة الادعوى عد أن تناولنا في  فثناا 

المعدل والقوانین األخرى التي نل قاانون الكماارو علاى تب یقهاا  1762لسنة  01قانون الكمارو رقم 

في فال عدم وجود نل قانوني یب   علاى الواقعاة مان نافیاة اإلجاراءات كقاانون المرافعاات وقاانون 

التاي  المقترفااتو  د من اإلشارة الى مجموعة من االستنتاجات فأصول المفاكمات الجزائیة الناف ین 

 -توصلنا الیها واي:
 

 .أوال /االستنتاجات

عرفتهاا علاى  قاد اال اننيان قانون الكمارو العراقى الناف  لم یعرؾ الدعوى الكمركیة وب یعتها  -1

فاا  مرتكاار  انهاا بلاار خباي یقاادم الاى الجهااة المختصاة للمبال ااة  اتخاا  االجااراءات القانونیاة 

المادیر العاام او افاد معاونیام الصادار فكام مان المفكماة  الجرائم الكمركیة  نااء علاى بلار مان

 .الكمركیة  فقم

الاادعوى الكمركیااة التااي اصاا فت مثااار الخاا ؾ  ااین  كمااا ان المشاارح العراقااى لاام ی ااین ب یعااة -0

انناا توصالنا  عة مزدوجة ) جزائیة و مدنیة ( االالةقهاء وشراح القانون والتي یظهر  انها  و ب ی

 .ها  ات ب یعة جزائیة عد ال ف  والدراسة ان

توجد فیم قواعد جنائیاة عدیادي مثال الشاروح  1762( لسنة  01رقم ) قانون الكمارو العراقيان  -1

( واالشااتراو فااي انیااا/ث172/ اوال ( والظااروؾ المشااددة والعااود فااي المااادة ) 172فااي المااادة )

 .على الب یعة الجنائیة للجریمة الكمركیة ( تدل035( والف س ال دني في المادة )171المادة )

إن عمل ععو الع ب القعائي یشكل المرفلة االفتتافیة التاي تتخا  فاي أعقاار وقاوح الجریماة  -2

 .أو اكتشافها أو اإل  غ عنها

یمتد عمل ععو الع ب القعائي إلى مرفلتي االساتدالالت والتفارى والتفقیا  اال تادائي وفیهاا  -3

 د االتهام التي یساق  ها المتهم إلى سافة القعاء.یتم تجمیا األدلة وأسانی

یوكل الى ععو الع ب القعائي القیام  العدید من اإلجراءات التي تنبول على المسااس  فریاة  -4

 .الةرد أو فقوقم كالق   والتةتیش

إن جان ا ك یرا من اإلجراءات یتم في مرفلة االستدالالت والتفرل التاي یتوالااا ععاو العا ب  -5

 .أؼل هم من ؼیر القعاةالقعائي و

إن أععاء الع ب القعائي نوعان اما  ول االختصال العاام و  ول االختصاال الخاال إ   -6

ان  ول االختصاااال العاااام یختصاااون  عااا ب جمیاااا الجااارائم فاااي فاااین ان  ول االختصاااال 

الخااال یقتصاار دورااام علااى جاارائم معینااة  فساار ب یعااة وظااائةهم والتااي  ینهااا قااانون اصااول 

لسااانة  01المعاادل وقااانون الكماااارو رقاام  1751لسااانة  01جزائیااة العراقاااي رقاام المفاكمااات ال

الناف  وال ل خول موظةیم العدید من السلبات كالتفرل والمعاینة وجما االدلة والتةتایش  1762

صهم المكاني لیشمل أقلایم الدولاة ااختص والق   والتفقی  في الجرائم الكمركیة وال ل وسا من

 العراقیة.
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العراقااي علاا  إقامااة الاادعوى الكمركیااة علااى شاارب تقاادیم بلاار خبااي ماان إدارة  إن المشاارح -7

الكمارو و لو یشكل قیدا  على صا فیة اإلدعااء العاام فاي تفریاو اا ي الادعوى ویتعاار  ماا 

 الم ادئ الواردة في قانون اإلدعاء العام والمهام التي أنابها ألععائم.

ة الجزائیاة  این كال مان الشاریو وفاائز الماادة أن قانون الكمارو قاد سااوى فاي تفدیاد المساؤولی -12

المهر ااة وصااافر واساابة النقاال المسااتخدمة فااي التهریاار وسااائقها ومعاوناام وكاا لو مسااتفجر 

( 14المف ت واألماكن التي أودعت فیها المواد المهر ة، وا ا شيء منتقاد ال سایما وأن الماادة )

علاى مراعااة أفكاام  (1)ي فقرتهاا المعادل تانل وفا 1747( لسانة 111من قانون العقو ات رقم )

ال ار األول منم )الم ادئ العامة( فاي الجارائم المنصاول علیهاا فاي القاوانین واألنظماة العقا یاة 

ؾ أن المشارح العراقاي لام یراعاي مالاو السایارة رى ما لم یارد نال علاى خا ؾ  لاو أعااألخ

ن فیماا إ ا كاان یعلام مان فسن النیاة عناد ارتكاار الجریماة الكمركیاة ووجاور تادوین أقوالام ل یاا

اسااتعمال ساایارتم ماان عدماام فااي جریمااة التهریاار ویفخاا اا  نظاار االعت ااار عنااد فاار  عقو ااة 

 2المصادرة لواسبة النقل

الفظنا من خ ل  ف  اإلجراءات التفقیقیة في الجریمة الكمركیة او  فد  اتام دراساة ألصاول  -11

تماار  هااا الاادعوى لااى المرافاال التااي المفاكمااات الجزائیااة فااي الجریمااة الكمركیااة فقااد تبرقنااا إ

أؼلار مرافلهاا شا یم  مرافال دعاوى الفا  العاام مان عا ب الجریماة مان ق ال  الكمركیة فوجدنا

أععاء الع ب القعائي في الفرم الكمركي مرورا   التفقی   ها من ق ل القائمین  االتفقی  فتاى 

عرعها علاى قاعاي التفقیا  ولام نجاداا تختلاؾ عان الادعوى الجزائیاة العادیاة ساوى أن إدارة 

ئم الكمركیااة وتفققهااا وتقااوم  م فقتهااا عناادما تشاارح  تفریااو الكمااارو اااي التااي تتفاارى الجاارا

الدعوى الجزائیة عن بری  تقدیم البلر ال ل یعد إجراء یصادر  شاكل كتاا ي مان جهاة رسامیة 

فدداا القانون لسلبة التفقی  المختصة یعلن رؼ ة تلاو الجهاة فاي إقاماة الادعوى الجزائیاة عان 

 ( من قانون الكمارو.021 م المادة ) الجریمة التي أعرت  مصلفتها وا ا ما جاء

مان قاانون الكماارو أعبات الفا  للمادیر العاام أو مان یخولام  0( ؾ015كما الفظنا أن المادة ) -10

ویقدم الموقاوؾ خا ل ث ثاة أیاام مان تااریخ التوقیاؾ واا ا أمار منتقاد المتهم   لو سلبة توقیؾ 

فاي  0211/ اتفادیاة/13القارار  وفسن ما فعلت المفكماة االتفادیاة  تعبیال اا ي الماادة  موجار

من دستور جمهوریاة العاراق لعاام  15. فی  وجدت أن الةقرة )ر/ أوال ( من المادة 0/1/0211

نصاات علااى )ال یجااوز توقیااؾ أفااد أو التفقیاا  معاام إال  موجاار قاارار قعااائي( أل إن  0223

واااو لاایس  أعباات صاا فیة توقیاؾ المتهمااین إلااى المادیر العااام أو ماان یخولام  اا لو 015الماادة 

مان  15 قا  ل ا فانن الانل الما كور آنةاا جااء متعارعاا  ومخالةاا  للةقارة )ر/ أوال ( مان الماادة 

/ ثانیااا ماان قااانون الكمااارو معباا    فكاام  015دسااتور جمهوریااة العااراق إ  یعت اار ناال المااادة 

 /أوال /ر( من الدستور وصدر القرار  االتةاق.15المادة )

 المادیر ما اهائر نج المخولةهة الج وان الكمركیة الدعوى نقعاءإ رقب من يا فیةلالص التسویة أن -11

 ماا او الكمركیاة ئمجاراال عان المساؤولین جمیاا ما الكمركیة ئمجراال في میخول من أو كمارولل العام

 التسویة اجرائها عند المخولة ةهالج ىلع الكمارو قانون في الموانا أو القیود یعا لم مان إال مه عع

 .فیةلالص
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 ماا أو ریارهالت لجارائم  النسا ة سانوات عشر او وال ل  التقادم تسقب العقو ة أو الكمركیة الدعوى أن -12

 رامااتالؽ لتفصایل سانوات وخماس االخارىرائم جالل  النسا ة سانوات وثا   .اهافكم فاي یعاد

 .راتوالمصاد

 االلتراحات

 الجرائم االقتصادیة.التوجم الى زیادة عدد اععاء الع ب القعائي الخال المختصین في  -1

 فتد دورات تثقیةیة ألععاء الع ب القعائي في مجاالت الجرائم االقتصادیة. -0

واععاء الع ب القعاائي العاام فاي مجاال عمال الةصل  ین عمل اععاء الع ب القعائي الخال  -1

لماانفهم المجااال الواسااا فااي التصاارؾ فااي مجااال الجاارائم التااي اععاااء العاا ب القعااائي الخااال 

 تخصهم.

  افكاام عما  و لاو ،الصا فیة كامال الكمركیاة الادعوى تفریو في العام ل دعاء یكون  ان اوندع -2

 إجاراءات فاي ادور واعبااءي .المعادل ١٣٩٣ لسانة 137 رقام العام االدعاء قانون من(  ٣)  المادة

 .علیها المفكوم والعقو ات واألفكام القرارات تنةی  ومراق ة الكمركي التفقی 

 الكمااارو مااوظةي ق اال ماان العاا ب مفعاار تنظاایم یقتصاار أن العراقااي المشاارح ماان نفماال وكاا لو -3

 أخارى لجهاات الساماح وعادم تعلیماتام و الكمارو  قانون درایة أكثر ألنهم الكمارو شربة وع اب

 .كمركي ع ب مفعر  تنظیم الكمركي  العمل ع قة لها لیس

( 173/ أوال  )الةقارة مان(  ر ،أ) ال نادین فاي الیهاا المشاار العقو اات  معااعةة الفكام یكون أن نفمل -4

 ماان التهریار عاان المساؤولین یكاون عناادما و لاو جوازیاا   ولاایس وجو یاا   النافا  الكمااارو قاانون مان

 التهریاار أعمااال علااى اعتاادوا قااد المهاار ین مان العدیااد إن اكتشاااؾ  عاد خاصااة .فیاام الساوا    ول

 .ردعهم لؽر  عالیة ؼرامات وفر  المالیة العقو ات  معاعةة اؤالء ردح یتبلر ال ل األأمر

 العامااة واألفكااام یاات ئم  ماا وجعلهااا الكمااارو قاانون ماان(  ١٣٩)  المااادة صایاؼة فااي النظاار اعاادة -5

 .الجریمة ارتكار في للمساامین الجزائیة المسؤولیة تفدید  شفن الناف  العقو ات قانون في الواردة

 مان قاعاي من اعتراعیة ایئة تشكیل على تنل والتي الكمارو قانون من 52  المادة العمل إعادة -6

 الصاناعیة للؽارؾ العاام اإلتفااد عان وممثال الكمركیاة الادائرة عان وممثال األقال في الثاني الصنؾ

 الاادائرة ماان الصااادر القاارار علااى الع قااة صااافر ماان المقاادم االعتاارا  فااي للنظاار والتجاریااة

 كونهاا وعدالاة إنصاافا   أكثار اللجنة ا ي ألن قیمتها أو منشفاا أو ال عاعة مواصةات  شفن الكمركیة

 .للكمارو العام المدیر ق ل من المشكلة اللجان من قانوني  نل مشكلة

نفمل ان یتم اعادة النظر فاي اقلایم كوردساتان  خصاول تشاكیل المفكماة الكمركیاة ان یكاون وفا   -7

تكاون  موج هاا مان قاعایین والتاي تكماارو العراقاي النافا  الون مان قاان 023التعدیل االخیر للماادة 

تشاكل المفكماة مان قاعاي  فالیاا  والتاي هیئة العامة للكمارو ولیس كما ايوععویة موظؾ من ال

 ین من منتس ي الهیئة العامة للكمارو.وافد وععو

 ماا  ا ع  التةصایل مان  شايءٍ  العاوء تسالیب فاي وفقات قد أكون أن هللا سفلأ ا ا  فثنا نهایة وفي

ب یعة الدعوى الكمركیة واجاراءات تفریكهاا ) ال ف  موعوح أفاب ؼایة من وماقصدتم ادؾ من أ تؽیم

 .(وبرق انقعائها
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 المصادر

 

 القرأن الكریم.

 الكتر والمؤلةات. :اوال

 .1751 االزار،  ؽداد مب عة الرومانیة والس لة الرافدین وادل في القانون تاریخ، الؽازل د.أ راایم .1

ان العدو واثر العراق في التهریر   ظاارة، ال صرة جامعة، العر ي الخلی  دراسات مركز، السعدون فمود أسعد .0

 .الث ثیني في  روزاا

 .اـ1120، القاارة السلةیة, المب عة، الثالثة الب عة، الخرا  كتار ا راایم، یوسؾ ا و القا  .1

(، االقتصادیة التنمیة تشجیا و االعتیادیة المیزانیة تمویل في العرائر )دور، العراقیین االقتصادیین ةجمعی .2

 .1747،  ؽداد، التقدم مب عة(، 4)رقم منشور

 .1751  یروت 1/   الكمركیة الجزائیة القعایا قدیةة جور  .3

 .1760  یروت والنشر للب اعة الجامعیة الدار االول الجزء الجزائیة المفاكمات أصول ثروت ج ل. د .4

 مجلس المعهد الى مقدم  ف  الكمركي التهریر جریمة في الجزائیة الدعوى أجراءات فسین عافي رازق .5

 .منشو ؼیر، 0211،القعائیة العلوم في العالي الد لوم درجة لنیل القعائي

 .1761،  ؽداد، ر   التهر مكاففة في الشربة دور، عزیز سامي .6

 .1755  ؽداد الس م مب عة.  ؽداد جامعة 1  الجزائیة المفاكمات أصول في دراسة/ النصراول سامي.د .7

 .1772 الموصل والنشر للب اعة الفكمة دار الجزائیة المفاكمات أصول قانون شرح هللا فسر سعید .12

 .0227,  ؽداد, القانونیة المكت ة, اإلجرامي التفقی  أصول, الشاول سلبان.د .11

 .1923-  یروت – مصففة – 3ب– المجلة شرح–  از رستم سلیم .د .12

مقدم  منشور ؼیر  ف ، م 1132 1712، اـ434 1111 العراق في والمكوس الكمارو، الفمدان نافا بارق. د .11

 للهیئة العامة للكمارو.

 كلیة الى مقدمة ماجستیر رسالة(، مقارنة دراسة، العراق في الكمركي التهریر جرائم، )منصور علوان ع ود .12

 الجزء(،  القدیم العراق في القانون، )سلیمان عامر.د: انظر للتةاصیل. 3ل، 0221، الموصل جامعة، القانون

 .1755، الموصل جامعة، والنشر للب اعة الكتر دار، االول

، للب اعة التجارة شركة(، العثماني العهد اخر الى االس م صدر من العراقیة العرائر تاریخ، )العزاول ع اس .13

 .1737،  ؽداد

 االولى. الب عة، 1762،  ؽداد، مقارنة دراسة، القانونیة واثاراا يالكمرك التهریر جریمة، ش ل ج ار علي .14

 .0221  ؽداد جامعة، دكتوراي أبروفة، الكمركیة الجریمة في الجزائیة الدعوى اجراءات، نجم فسین عماد .15

 .1764 االسكندریة الجامعیة المب وعات دار والتجاریة المالیة الجرائم. الشوار ي ع دالفمید. د .16

 الفل ي منشورات .العامة السلبة مواجهة في الشخصیة للفریة الجنائیة الفمایة— السعدون تركي عماد .د .17

 .٩١١ل ٣١١٣ - االولى الب عة الفقوقیة،

 .1775، الكمارو ایئة الى مقدم، منشور  ف  ؼیر القدیم العراق تاریخ ع ر والمكوس الكمارو، رشید فوزل. د .02

 .1765,  ؽداد, االقتصادیة الجرائم في االجراءات اصول, الفدیثي الرزاق ع د فخرل.د   .01

 .1765،  ؽداد، العالي التعلیم مب عة، الثانیة الب عة، العقو ات قانون، الفدیثي فخرل. د .00

 .1764 -العر یة النهعة دار - الجنائیة اإلجراءات قانون شرح. الستار ع د فوزیة. د .01

، للب اعة النجاح دار(،  القعائیة والمنازعات الكمركي التشریا في الشاملة الموسوعة، )عمر هللا ع د دمحم .02

 .1756، االسكندریة

 .1752 سنة/  القعاء مجلة، منشور  ف  م   القد في العراق ؾ واالقتصاد القانون، فسن سلمان دمحم. د .03

 واالقتصاد(، )االدارة مجلة المتفدة، العر یة االمارات في الكمركیة للعری ة االقتصادیة األثار الكت ي،  شیر دمحم .04

 .0226 والس عون، الفادل العدد المستنصریة، الجامعة:  ؽداد
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 -مب عة اسعد، االول الجزء،  القانون مقارنة دراسة، یةاالس م ةیعالشر المسؤولیة الجنائیة في، الزلمي مصبةى .05

 .1760-1761،  ؽداد

 .1777  یروت الفقوقیة الفلر منشورات الل ناني, القانون في االقتصادیة الجریمة كرم مارون ملفم .06

 .١٣٩٣ - الكویت جامعة -االولى الب عة-القعائي الع ب رجال اختصال. الفل ي عیاد أل سالم علي دمحم. د .07

لب عة الدار العر یة للموسوعات ا -االختصال القعائي لمفمور الع ب ) دراسة مقارنة (  -د. دمحم عودة ج ور .12

 .١٣٩١االولى  یروت، 

 .176القا رة،  -عة العر یة، مب عة جامعة هفي قانون العقو ات، دار الن  یة نجیر فسني، ع قة الس مفمودد.  .11

 .1ب,1764,للموسوعات العر یة الدار,مقارنة دراسة الع ب لمامور القعائي االختصال,الج ور عودة مفمود.د .10

 .1992 العر یة النهعة مكتر– الثالثة الب عة– المصرل التشریا في الجنائیة اإلجراءات– س مة دمحم مفمون .د .11

 .األردن عمان للنشروالتوزیا الثقافة دار مكت ة مقارنة، دراسة ،الكمركي التهریر جرائم الفیارل، معن .12

الثاني السنة  العدد الكمارو نشرة في منشور  ف . الكمركیة الجرائم في الدعوى رفا في اال ن فسین ع د نجم .13

 .1763 االولى

 – الثانیة السنة عشر الثاني العدد, الكمارو نشرة في منشور  ف . الكمركیة القعایا في التفقی . فسین ع د نجم .14

1766. 

 .: الرسائل االباریدثانٌا

 ،( االقتصادیة التنمیة في ودوراا الةني تنظیمها سوریا، في الجمركیة العرائر) صالد، الفا  دمحم الفمید ع د.1

)  كداول، مفمود ب ل: انظر للتةاصیل. 10 ل ،1977 القاارة، جامعة الفقوق، كلیة الى مقدمة دكتوراي ابروفة

 واالقتصاد، االدارة كلیة الى مقدمة ماجستیر رسالة ،(العراق في االقتصادیة التنمیة في ودوراا الكمركیة العرائر

 .1982 الموصل، جامعة

 الى مقدمة دكتوراي - أبروفة العراقي، التشریا في الكمركیة واالفكام للقرارات القانوني التنظیم ع اس، فمزة ع اس.2

 .2014 سنة رین،هالن جامعة الفقوق، كلیة مجلس

 .2009  ؽداد. القانونیة المكت ة 1   الجزائیة المفاكمات أصول فر م، ا راایم سلیم.د و العكیلي ع داالمیر.3

 جامعة,. القانون لكلیة مقدمة ماجستیر رسالة العراقي، القانون في الكمركیة الجریمة افمد، عدنان دینا.4

 .2000النهرین،

 الى مقدمة)ماجستیر رسالة العراق، في االقتصادیة التنمیة في ودوراا الكمركیة العرائر كداول، مفمود ب ل.5

 .1982 الثاني، كانون الموصل، جامعة: الموصل ،(واالقتصاد االدارة كلیة مجلس

 ،2000  ؽداد العامة، لثقافةل الشؤون دار مقارنة، دراسة العراق، في يالكمرك یرتهرال جرائم منصور، علوان ع ود.6

 .1 ب

- ؽداد جامعة القانون كلیة مجلس الى مقدمة ماجستیر رسالة - التقادم الجزائیة الدعوى انقعاء -الز یدل داام نوار. د.7

1992 . 

 

 ال فو  والمج ت. :ثالثا

 منشور ،( االقتصادیة التنمیة تشجیا و االعتیادیة المیزانیة تمویل في العرائر دور)  ، العراقیین االقتصادیین جمعیة

 .1969 ،  ؽداد ، التقدم مب عة ،( 6)رقم

 الدساتیر.: رابعا

 .0223دستور جمهوریة العراق -1

 .والقرارات واالوامر القوانین :خامسا
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 الملؽي. 1711لسنة  43قانون الكمارو العراقي  .1

 .المعدل 1762 لسنة 01 العراقي الكمارو قانون .0

 .المعدل 1747 لسنة 111 العراقي العقو ات قانون .1

 .المعدل 1751 لسنة 01 العراقي اصول المفاكمات الجزائیة قانون .2

 .1757لسنة  137قانون االدعاء العام رقم  .5

 .0222 مایس 23 المجلد ، 1761  العدد العراقیة الوقائا في( 32) رقم االمر نشر .4

 الثورة)المنفل(.: قرارات مجلس قیادة سادسا

 .2/5/1772 في 1315  العدد العراقیة الوقائا جریدة في 1772 لسنة 54 القرار نشر

 تعلیمات كمركیة.: سابعا

 مالیة القلیم كوردستان.الالصادرة من وزارة  0214لسنة  4تعلیمات كمركیة رقم  .1

 قرارات قعائیة.: ثامنا

 .00/0/0211 في 0211/االتفادیة/13قرار المفكمة االتفادیة رقم  .1

 ؼیر منشور. 01/12/0216/الهیئة الموسعة في 113قرار مفكمة تمیز اقلیم كوردستان العدد  .0

 .06/0/0216في  0216/الكمركیة/07قرار مفكمة تمیز اقلیم كوردستان الهیئة الكمركیة المرقم  .1

 .10السنة, النق  مفكمة افكام مجموعة, 1741( ف رایر) ش اب4 مصرل نق  .2
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 الصةفة الموعوح

 1 المقدمة
 3 وفدیثا قدیما   الكمركیة للتشریعات تفریخیة لمفة

 2 المانونٌة وطبٌعتها الكمركٌة الدعوى تعرٌف :االول المبحث
 9 الكمركیة الدعوى تعریؾ :االول المبلر
 10 الكمركیة للدعوى القانونیة الب یعة :الثاني المبلر

 09 الكمركٌة الدعوى لتحرٌن المانونٌة األجراءات :الثانً المبحث
 12 الكمركیة الدعوى  تفرو المختصة الجهة :االول المبلر

 12 الكمركیة الدعوى تفریو في العام االدعاء دور :االول الةرح
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