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 التحك�م الجمر�ي والخبرة الجمر��ة

 القاضي المستشار محمد �اسین صالح القزاز

                       ُ                                                  من األســــــــــــــئلة العامة التي ُتثار أمام المحاكم الجمر��ة في أي الحاالت یتم اللجوء 
ً  نه تفصیًال               ، وهذا ما سنبی                                                              إلى التحك�م الجمر�ي وفي أي الحاالت یتم اللجوء إلى الخبرة الفن�ة        

              في هذا المقال

 التحك�م الجمر�ي:

                إذا قام خالف بین  -                           من قانون الجمارك على أن (ا     ٨٩                       نصـــــــــــت الفقرة أ من المادة 
                                                                               دائرة الجمارك وأصحاب العالقة حول مواصفات ال�ضاعة أو منشئها أو ق�متها، �كون قرار 

                                                  مدیر الدائرة معلال قطع�ا إال في الحالتین التالیتین:

                             على عاتق صــاحب العالقة دفع فرق                                   إذا �ان من شــان هذا القرار أن یرتب  - ١
                       ) خمسة آالف لیرة سور�ة.    ٥٠٠٠                                   في الرسوم والضرائب األخرى یز�د على (

                                                                  إذا �ان القرار المذ�ور یؤدي إلى منع ال�ضـــــــــــــاعة و�انت ق�متها تز�د على  - ٢
                              ) خمسة وعشر�ن ألف لیرة سور�ة.     ٢٥٠٠٠      مبلغ (

             فة من محكمین                                                  یثبت الخالف في محضــــــــر �حال حكما إلى لجنة تحك�م�ة مؤل -  ب 
                                                                            من ذوي الخبرة تعین أحدهما إدارة الجمارك و�عین اآلخر صــــــــاحب ال�ضــــــــاعة أو من �مثله 
                                                                              قانونا، فاذا امتنع صــــــــاحب ال�ضــــــــاعة عن تعیین محكمه خالل ثمان�ة أ�ام من تار�خ تنظ�م 

                                                           المحضر اعتبر قرار مدیر دائرة الجمارك ملزما له �صورة قطع�ة)

                                       الخالف المطروح أمامهما خالل عشــــــرة أ�ام من                          �صــــــدر المحكمان قرارهما في  -  ج 
                                                                                تار�خ إحالة الملف إلیهما، و�كون هذا القرار قابال لالســـــــتئناف خالل خمســـــــة أ�ام من تار�خ 

                                    تبل�غه أمام لجنة تحك�م�ة استئناف�ة)

          في الحاالت  -                          من قانون الجمارك على أن (د     ٢٣٤                           كما نصــــــــــــت الفقرة د من المادة 
                                              ة ال�ضــــــــاعة المهر�ة أو مواصــــــــفاتها أو منشــــــــئها تحیل                           التي �حصــــــــل فیها خالف حول ق�م

                 وما یلیها من هذا     ٨٩                                                             المحكمة الموضوع إلى اللجنة التحك�م�ة المنصوص علیها في المادة 
                        القانون خالفا ألي نص آخر)

               ال �جوز التحك�م  -                           من قانون الجمارك على أن (ب     ٩٢                        ونصت الفقرة ب من المادة 
                     رقا�ة إدارة الجمارك)                                 إال على ال�ضائع التي ما تزال تحت



۲ 
 

                                                        ونستنتج من المواد السا�قة أن التحك�م الجمر�ي على نوعین:

                                   التحك�م في قضا�ا الب�انات الجمر��ة             النوع األول:

                                                                      هذا النوع من التحك�م الجمر�ي یتم قبل وصــــــول الدعوى إلى المحكمة الجمر��ة 
                                               حیث یتقدم صــاحب ال�ضــاعة بب�ان لل�ضــاعة المســتوردة                           وفي مرحلة التخل�ص الجمر�ي 

                                                                               من حیث الكم�ة والنوع والمواصــــفات والق�مة و�لد المنشــــأ و�لد المصــــدر وهذه المعلومات 
                                                                             �فترض أن تتطابق مع إجازة االستیراد وألجل ذلك تقوم دائرة الجمارك المختصة �الكشف 

  ا                        مر��ة فإذا وقع خالف بینه                                                   على ال�ضــــاعة للتأكد من تلك المطا�قة وحســــاب الرســــوم الج
                                                                         و�ین صـــاحب ال�ضـــاعة حول ق�مة ال�ضـــاعة أو مواصـــفاتها أو منشـــأها تتم اإلحالة إلى 

                                              من قانون الجمارك من قبل مدیر الدائرة الجمر��ة    ٨٩          نص المادة             التحك�م وفق 

                                                                       إال أنــه �جوز أن تتم اإلحــالــة إلى التحك�م من قبــل المحكمــة الجمر��ــة إذا أثیر 
                                                                            هذا الخالف أمامها أثناء النظر �الدعوى الجمر��ة �اعت�ار القضـــــاء هو صـــــاحب الوال�ة 

                       (إن انضـواء فصـل التحك�م                                                        العامة وهذا ما أكدت عل�ه محكمة النقض في قرار لها مفاده 
                                            �قطع �ان التحك�م قاصـــــــــر على الخالف أثناء تخل�ص                           تحت �اب التخل�ص الجمر�ي ال 

 ١                                                            ال�ضاعة و�نما �متد ل�شمل الخالف على المواصفات في جم�ع مراحله)

                                                و�شترط إلحالة النزاع للتحك�م هنا الشروط التال�ة:    

         من قانون     ٨٩              حیث أن المادة                                                  أن یتعلق الخالف �ال�ضـــــائع النظام�ة ول�ســـــت المهر�ة:  - ١
  ل      (مراح                                              الرا�ع من ال�اب الســــــا�ع من ذلك القانون تحت اســــــم                       الجمارك وردت في الفصــــــل 

                                                             لذلك فإن موضوع هذا التحك�م هو ال�ضائع النظام�ة ول�ست المهر�ة                   التخل�ص الجمر�ي)
                                               أن تلك ال�ضائع وحدها تكون محل التخل�ص الجمر�ي        طالما

                                                                    أن ینحصــــــر الخالف بین مدیر�ة الجمارك وأصــــــحاب العالقة حول ق�مة ال�ضــــــاعة أو   - ٢
    :      منشأها           اصفاتها أو    مو 

                                              جم�ع العناصر المتعلقة بها والمذ�ورة في الب�ان                            والمقصود �مواصفات ال�ضاعة
    نها                                      أجهزة �مبیوتر ثم یتبین �الكشـــــــف علیها أ       تبدیل                              الجمر�ي ومثاله التصـــــــر�ح عن قطع 

        متكاملة               أجهزة �مبیوتر

                                                           
رقم مرجعیة حمورابي: - ۰٤إصدار - ۱۹۸٤المحامون  م.- ۲٥۳قاعدة  ۱۹۸۳لعام  ۱٦۲۸أساس  ۲۰٦٦قرار محكمة النقض رقم  ۱

۲٥٥٤ 
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                                                 فهو بلد إنتاجها والتحقق من صــــــــحته من األهم�ة �مكان                  أما منشـــــأ ال�ضـــــاعة
                                                                             الختالف رسوم ال�ضائع الجمر��ة حسب بلد المنشأ ووجود اتفاق�ات دول�ة تمنح إعفاءات 

                                                    أو تخف�ضات من الرسوم الجمر��ة لل�ضائع ذات منشأ محدد

                                                فهي الق�مـة المصــــــــــــــرح عنهـا في الب�ـان الجمر�ي من قبـل                وق�مة ال�ضــــــــــاعة
                                ً                                             المستورد وهذه الق�مة تعتمد أساسًا لتقدیر الرسوم الجمر��ة المتوج�ة على ال�ضاعة

                                   وهو ما نصــت عل�ه الفقرة ب من المادة                                            أن تكون ال�ضاعة ال تزال تحت رقا�ة الجمارك:  - ٣
                       تها والبت في الخالف بین                                                 من قانون الجمارك من أجل الكشف على ال�ضاعة ومعاین    ٩٢

        الطرفین

                         التحك�م في قضا�ا التهر�ب               النوع الثاني:

                            �موجب نص الفقرة د من المادة                          النوع من التحك�م الجمر�ي                تم اســــــــــــــتحداث هذا 
                ً              حیـــث لم �كن معروفـــًا في ظـــل قـــانون       ٢٠٠٦     لعـــام     ٣٨                     من قـــانون الجمـــارك رقم      ٢٣٤

                               ید المعروف وقتها هو التحك�م في                  فكان التحك�م الوح      ١٩٧٥     لعام    ٩                   الجمارك القد�م رقم 
                                                قضا�ا الب�انات الجمر��ة الخاص �ال�ضاعة النظام�ة

                                                                  مما استدعى من محكمة النقض وقتها التصدي لذلك النقص التشر�عي و��جاد 
                           �ون النصــــــــوص التشــــــــر�ع�ة في ظل                                          حل للبت �الخالف حول ق�مة ال�ضـــــاعة المهر�ة

                                  قصر اإلحالة على التحك�م ف�ما یتعلق       �انت ت      ١٩٧٥     لعام    ٩                         قانون الجمارك السابق رقم 
         تفرقة ما       على ال                              فاســتقر االجتهاد القضــائي وقتها                                  �ال�ضــــاعة النظام�ة فقط دون المهر�ة 

                                                                      بین ال�ضـــــــاعة النظام�ة وال�ضـــــــاعة المهر�ة فأخضـــــــع الخالف حول ق�مة ال�ضـــــــاعة أو 
   رة  ب                                                                       منشــــأها أو مصــــدرها للتحك�م في ال�ضــــاعة النظام�ة بینما قضــــى �ضــــرورة إجراء الخ

                                                                       الفن�ة حول ال�ضاعة المهر�ة عند وقوع خالف على الق�مة أو المنشأ أو المصدر

                                                 (التحك�م ال �جوز في حال �ون ال�ضـــــــاعة مهر�ة و �قتصـــــــر                   ومن تلك القرارات
    ً                                             وأ�ضـــًا (اســـتقر االجتهاد على أن اللجوء إلى التحك�م ال   ٢                         فقط على ال�ضـــاعة النظام�ة)

                                          م�ا والتي ال تزال في المســــتودعات، أما الخالف                                  �كون إال على ال�ضــــاعة المســــتوردة نظا
    ً  وأ�ضــــــــــــــًا   ٣                                                              على ال�ضــــــــــــــاعة المهر�ة فان الخبرة هي الطر�ق الصــــــــــــــح�ح لتقدیر ق�متها)

                                                                                  (االجتهاد مستقر على أن الخبرة تعتمد �النس�ة إلى ال�ضاعة المهر�ة أما التحك�م ف�عتمد 

                                                           
           رقم مرجعیة  -    ۱۲ -    ۱۰      إص��������دار  -      ۲۰۰۷            م. المحامون  -     ۷۲۰      قاعدة       ۲۰۰٤     لعام      ٦۹۱     أس��������اس       ۱۷۳٤                     قرار محكمة النقض رقم   ۲

      ٦٤٤۷۸         حمورابي: 
                   قم مرجعیة حمورابي:  ر -    ۰٦ و    ۰٥      إصدار  -      ۱۹۹۹            م. المحامون  -    ۹٥      قاعدة       ۱۹۹۹     لعام      ۲۱۸     أساس      ٤٤۳                     قرار محكمة النقض رقم   ۳

۹٤٦٤     



٤ 
 

                      الغرفة الجمر��ة انه ال     ً                     وأ�ضــــًا (اســــتقر االجتهاد لدى   ٤                             �النســــ�ة إلى ال�ضــــاعة النظام�ة)
                                                                           �جوز التحك�م في قضــــــــــا�ا التهر�ب، و�نما �كون التحك�م على ال�ضــــــــــائع الواردة �شــــــــــكل 
                                                                          نظامي، وأن ال�ضــــــــــــــاعة المهر�ة التي لها ســــــــــــــوق داخل�ة تقدر ق�متها عن طر�ق الخبرة 

    ً                                           وأ�ضــــــــــــــًا (اســــــــــــــتقر االجتهاد على أنه ال �جوز التحك�م في   ٥                     ول�س عن طر�ق التحك�م)
                                                                  �ب و إنما �كون على ال�ضائع الواردة �شكل نظامي و ذلك انطالقا من عدم             قضا�ا التهر 

    ً              وأ�ضـــــــًا (إن التحك�م   ٦                                                         مســـــــاواة مرتكبي مخالفات التهر�ب مع اإلدارة على قدم المســـــــاواة)
                                       �عمل �ه �النســـــــ�ة لل�ضـــــــاعة المســـــــتوردة �شـــــــكل   ٧     جمارك    ٧٤                    المنصـــــــوص عنه �المادة 

                                                                            نظامي ول�س �النســــــ�ة لل�ضــــــاعة المهر�ة التي اســــــتقر االجتهاد على جواز تقدیر ق�متها 
    ً                                                       وأ�ضــــًا (اســــتقر اجتهاد النقض على أن التحك�م �عمل �ه عندما �قع   ٨               عن طر�ق الخبرة)

          العالقة في                                                              الخالف على مواصــــــفات ال�ضــــــاعة أو ق�متها بین إدارة الجمارك وأصــــــحاب 
    راد  ی                                                                     مراحل التخل�ص الجمر�ي لل�ضـــــاعة المســـــتوردة نظام�ا، وان للقضـــــاء في حال اســـــت

   ٩                                 ال�ضاعة تهر��ا أن �ستعین �الخبرة)

         و واعتبر                                                         في حین ذهب اتجاه آخر من قرارات محكمة النقض إلى خالف ذلك
  ي  ف    �ة                                                                   إحالة الخالف إلى لجنة التحك�م وجو�ي ســـــواء �انت ال�ضـــــاعة نظام�ة أم مهر    أن 

          (إن تقدیر                      حیث قررت محكمة النقض       ١٩٧٥     لعام    ٩                            ظل قانون الجمارك الســـــــــــــابق رقم 
     التي   ١٠                من قانون الجمارك    ٧٤                                               ق�مة ال�ضــــــــــــاعة عن طر�ق الخبرة �خالف أحكام المادة 

                                                               أتــــت على أنــــه في حــــال ق�ــــام خالف بین أصــــــــــــــحــــاب العالقــــة والجمــــارك حول ق�مــــة 
                                       سوى هذه المؤسسة لتحدید الق�مة لذلك فإن                              وأنه ال یوجد في قانون الجمارك     ...        ال�ضاعة

                                                                         مــا ورد فیهــا من أحكــام و�جراءات �عتبر قــاعــدة عــامــة لتحــدیــد الق�مــة ملزمــة لســــــــــــــــائر 
                                                                       األطراف، وتطبق على جم�ع المخالفات ســـــــواء �انت ال�ضـــــــاعة المحجوزة مســـــــتوردة أو 
                                                                   مصـــــــــــــــدرة �موجب ب�انات جمر��ة أو بدون ب�انات جمر��ة، مما �حول ضــــــــــــــمن حدود 

                                                                     ان من التعســــــــــــــف في تقــدیر الق�مــة أو المحــا�ــاة في تقــدیرهــا و�ــذلــك �كون قــانون     اإلمكــ

                                                           
           رقم مرجعیة  -    ۰۸ و    ۰۷      إص�������دار  -      ۱۹۹٥            م. المحامون  -     ۲۸٥      قاعدة       ۱۹۹٤     لعام       ۱۷۹۸     أس�������اس       ۱۲۸۲                     قرار محكمة النقض رقم   ٤

     ۷۷٤۳         حمورابي: 
           رقم مرجعیة  -    ۰۸ و    ۰۷      إص�������دار  -      ۱۹۹٦            م. المحامون  -     ۲۱۰      قاعدة       ۱۹۹٤     لعام       ۱٤۰۸     أس�������اس       ۱۰۱۰                     قرار محكمة النقض رقم   ٥

     ۸۲۲۱         حمورابي: 
      ۷٦٦٤۹                    رقم مرجعیة حمورابي:  -      ۲۰۱۳           م. القانون  -     ۳۰۱      قاعدة       ۲۰۰۲     لعام       ۱٦۲۸     أساس       ۱۷۱٦                     قرار محكمة النقض رقم   ٦
    ۳۸                            من قانون الجمارك الحالي رقم     ۸۹                             المطابقة في حكمھا لنص المادة       ۱۹۷٥     لعام    ۹                            من قانون الجمارك الس�������ابق رقم     ۷٤       المادة   ۷

     ۲۰۰٦     لعام 
    رقم  -               األحكام المدنیة  -           القس�������م األول  -      ۲۰۰۱           م. القانون  -    ۱٥      قاعدة       ۲۰۰۱     لعام       ۱٤٤٤    س��������اس  أ      ۱۷۷۹                     قرار محكمة النقض رقم   ۸

      ۷۲۰۷۳                مرجعیة حمورابي: 
           رقم مرجعیة  -    ۰٦ -    ۰٤      إص��������دار  -      ۱۹۹۰            م. المحامون  -    ٤۳      قاعدة       ۱۹۹۰     لعام        ۱۰٤۹۳     أس��������اس       ۱٥٦۳                     قرار محكمة النقض رقم   ۹

     ٥۳۸۰         حمورابي: 
    ۳۸                            من قانون الجمارك الحالي رقم     ۸۹                             المطابقة في حكمھا لنص المادة       ۱۹۷٥     لعام    ۹    رقم                         من قانون الجمارك الس�����ابق     ۷٤       المادة   ۱۰

     ۲۰۰٦     لعام 
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                                                                        الجمارك قد حجب عن القضــاء صــالح�ة إجراء الكشــف والخبرة على ال�ضــائع المحجوزة 
                                             إن القول الفصــــــل بتحدید المواصــــــفات في حال الخالف    - ١    ً   وأ�ضــــــًا (  ١١              لتقدیر الق�مة)

                                   في حــال الخالف علیهــا هو لجنــة التحك�م                                            علیهــا هو لجنــة التحك�م الجمر��ــة وان قرارهــا
                                                                               الجمر��ة وان قرارها هذا ملزم للطرفین والمحكمة على حد ســواء و�تعین الفصــل �الدعوى 

                                                         في الخالف على المواصـــــــفات ال �جوز اللجوء إلى الخبرة القضـــــــائ�ة  - ٢          على أســـــــاســـــــه 
   نة  ج                                                                    و�ترتب على المحكمة أن توقف الدعوى وتحیل الخالف في شــــان المواصــــفات إلى ل

    ً                           وأ�ضًا (إن المشرع حجب عن القضاء   ١٢                                       التحك�م المنصوص علیها في قانون الجمارك)
                                                                              صــــالح�ة اللجوء إلى الخبرة القضــــائ�ة لتقدیر ق�مة ال�ضــــاعة المخالفة وأناط ذلك �مرجع 
                                                                          خاص هو مرجع التحك�م الجمر�ي ما یدل على أن القول الفصـــل بتقدیر ق�مة ال�ضـــاعة 

                                                     نة التحك�م الجمر��ة وان قرارها ملزم للطرفین وللمحكمة                          في حال الخالف علیها هو للج
                                                                              على حد ســـــواء. وال �جوز اللجوء إلى الخبرة القضـــــائ�ة لتحدید ق�مة ال�ضـــــاعة المخالفة. 
                                                                                 فالقاعدة العامة هي تقدیر الق�مة عن طر�ق التحك�م ولجم�ع أنواع المخالفات الجمر��ة. 

                               إن الحكم الصادر بتقدیر ال�ضاعة     ً   وأ�ضًا (  ١٣                                 و�تعین الفصل في الدعوى على أساسه)
         جمارك وال     ٧٥                                                            عن طر�ق التحك�م �صــــدر �الصــــورة المبرمة وفق ما نصــــت عل�ه المادة 

                                                                          �غیر من هذا المر�ز القانوني أن تكون ال�ضــــــــاعة مهر�ة أو مســــــــتوردة �صــــــــورة نظام�ة 
   ١٤                                                     طالما إن الطرفین اتفقا على حل النزاع عن طر�ق التحك�م)

 

                     تم اســـــتدراك ذلك النقص       ٢٠٠٦     لعام     ٣٨        ارك رقم                      وعندما صـــــدر قانون الجم
                  من القانون القد�م      ٢١٩                المقابلة للمادة      ٢٣٤                              حیث أض�فت الفقرة د إلى المادة           التشر�عي

                    في الحاالت التي �حصل  - د                                 وأوردت حكم خاص �ال�ضاعة المهر�ة (      ١٩٧٥     لعام    ٩    رقم 
          ل المحكمة                           أو مواصـــــــــــفاتها أو منشـــــــــــئها تحی                 ال�ضـــــــاعة المهر�ة                  فیها خالف حول ق�مة 

                 وما یلیها من هذا     ٨٩                                                     الموضــــــــــــــوع إلى اللجنة التحك�م�ة المنصــــــــــــــوص علیها في المادة 
                        القانون خالفا ألي نص آخر)

                                                           
                    رقم مرجعیة حمورابي:  -    ۱۲      إصدار  -      ۱۹۸۳            م. المحامون  -     ۷٦٤      قاعدة       ۱۹۸۳     لعام      ٤۹۰     أساس       ۱۱۸٦                     قرار محكمة النقض رقم   ۱۱

۲۲۹۱     
           رقم مرجعیة  -                                     إص���دارات مجلة القانون من أعوام مختلفة  -   ون         قاعدة بد      ۱۹۸۳     لعام       ۱٦۲۸     أس���اس       ۲۰٦٦                     قرار محكمة النقض رقم   ۱۲

      ٤۹۳٦۹         حمورابي: 
                    رقم مرجعیة حمورابي:  -          استانبولي  -                       اجتھادات قانون الجمارك  -   ۸      قاعدة       ۱۹۸۳     لعام       ۱۷۷۰     أساس      ۹٤۳                     قرار محكمة النقض رقم   ۱۳

٤۸۹۷٤      
      ۷٦۷٤۰                    رقم مرجعیة حمورابي:  -     ۰۱۳ ۲           م. القانون  -     ۲٦۷      قاعدة       ۲۰۰۱     لعام       ۳۸۹۲     أساس       ۲٤٥٤                     قرار محكمة النقض رقم   ۱٤
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   رر       حیــث تق                                            أثنــاء النظر �ــالــدعوى من قبــل المحكمــة الجمر��ــة             هــذا التحك�م     �تم   و 
                                                                           المحكمــة إحــالــة الــدعوى إلى التحك�م موقفــة النظر �ــالــدعوى و�نفس الشــــــــــــــروط المــذ�ورة 

                                                                           لنسـ�ة للتحك�م في قضـا�ا الب�انات الجمر��ة (انحصـار الخالف حول ق�مة ال�ضـاعة أو   �ا
                                                               مواصفاتها أو منشأها وأن تكون ال�ضاعة ال تزال تحت رقا�ة الجمارك)

                                                                 وهكذا أص�ح أي خالف یتعلق �ق�مة ال�ضاعة أو منشأها أو مواصفاتها �جب 
         من قانون     ٨٩           لنص المادة                                               ً  إحالته للتحك�م ســــــواء �انت ال�ضــــــاعة نظام�ة اســــــتنادًا 

    ٣٨                     من قانون الجمارك رقم      ٢٣٤                       ً                         الجمارك أم مهر�ة استنادًا لنص الفقرة د من المادة 
                                              �شرط أن تكون ال�ضاعة ال تزال تحت رقا�ة الجمارك      ٢٠٠٦     لعام 

                 من قانون الجمارك      ٢٣٤                                             ورغم صــــــــراحة النص الوارد في الفقرة د من المادة 
                                    ت محكمة النقض �قیت تفرق بین ال�ضـــــــــاعة                إال أن �عض قرارا      ٢٠٠٦     لعام     ٣٨    رقم 

    (من                   ومن تلك القرارات                                                           النظام�ة والمهر�ة فتجیز التحك�م في األولى وتمنع في الثان�ة
                                                                            حق األطراف الطلب إلى المحكمة إجراء الخبرة الفن�ة لتقدیر ق�م ومواصــــــفات ال�ضــــــاعة 

            �جوز اللجوء                            عندما تكون ال�ضــــــــاعة مهر�ة ال     ً   وأ�ضــــــــًا (  ١٥                         المدعى �اســــــــتیرادها تهر��ا)
                                                    وهي مخالفة لصـــر�ح النص القانوني وال �مكن األخذ بها حتى   ١٦ )                     للتحك�م و إنما للخبرة

   ألن       ٢٠٠٦     لعام     ٣٨                                                            لو �انت المخالفة الجمر��ة مرتك�ة قبل صدور قانون الجمارك رقم 
                                                                          اإلحالة للتحك�م مســــــــــــــألة إجرائ�ة تطبق �أثر فوري م�اشــــــــــــــر على الدعاوى القائمة وقت 

ً   صدورها عمًال �  ١٧                                                  أحكام المادة األولى من قانون أصول المحاكمات المدن�ة         

               الخبرة الفن�ة:

                                                                      تلجــأ المحكمــة الجمر��ــة إلى إجراء الخبرة الفن�ــة على ال�ضـــــــــــــــاعــة وفق القواعــد 
                            في إحدى الحالتین التالیتین:  ١٨                               العامة الواردة في قانون البینات

                ق�مة ال�ضـــــــاعة أو  �         ال یتعلق                                       الخالف بین مدیر�ة الجمارك وأصـــــــحاب العالقة          إذا �ان  - ١
                     مواصفاتها أو منشئها:

                                                           
عام     ٦٦     أس��������اس      ۲۳۹                     قرار محكمة النقض رقم   ۱٥            رقم مرجعیة  -    ۰٦ و    ۰٥      إص��������دار  -      ۲۰۱۰            م. المحامون  -     ۳۷۰      قاعدة       ۲۰۰۸     ل

      ۷۱٥٦۹         حمورابي: 
       مرجعیة      رقم -    ۱۲    إلى     ۰۱       إص��������دار -      ۲۰۲۰         المحامون     م. -   ۹      قاعدة       ۲۰۱۹     لعام      ٤۲٥     أس��������اس      ٤۲۱                     قرار محكمة النقض رقم   ۱٦

     ۷٦۱۰ ۷         حمورابي: 
                                                               قوانین األصول على ما لم یكن قد فصل من الدعاوى أو تم من اإلجراءات       تسري -          المدنیة (أ                      قانون أصول المحاكمات    من   ۱     مادة   ال  ۱۷

ستثنى - ب                     قبل تاریخ العمل بھا         المعدلة           القوانین - ۲                                                        المعدلة لالختصاص متى كان العمل بھا بعد تاریخ قید الدعوى          القوانین - ۱         من ذلك:        ی
                                                             المنظمة لطرق الطعن بالنس��بة لما ص��در من األحكام قبل تاریخ العمل           القوانین - ۳                                        كان المیعاد قد بدأ قبل تاریخ العمل بھا              للمواعید متى

  )                                              بھا متى كانت ملغیة أو منشئة لطریق من تلك الطرق
        ء نفسھا                  ن للمحكمة من تلقا                                                                                    من قانون البینات (إذا كان الفصل في الدعوى موقوفا على تحقیق أمور تستلزم معرفة فنیة كا     ۱۳۸     مادة   ۱۸

                                                                               أو بناء على طلب الخصوم أن تقرر إجراء تحقیق فني بواسطة خبیر واحد أو ثالثة خبراء)
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                 �ق�مة ال�ضــــــــــاعة أو          الجمر��ة                  بین أطراف الدعوى                  ال تنحصــــــــــــــر الخالفــات
  و  ه                                                    ً  فقط و�نما تمتد لتشــــمل عدة أمور لعل أهمها وأكثرها شــــیوعًا                      مواصـــفاتها أو منشـــئها

   ته                              حیث یدفع المدعى عل�ه �أن �ضاع                                              مطا�قة الب�انات الجمر��ة على ال�ضائع المحجوزة 
     انات     الب�    تلك                        �عد أن ادعت الجمارك أن                                          مســــــــــتوردة �طر�قة نظام�ة وفق ب�انات اســــــــــتیراد 

                                       الخالف هنا ال �مس ق�مة ال�ضاعة وال منشأها    ، ف                                   المبرزة لها غیر مطا�قة لتلك ال�ضاعة
       ا ال بد         أم ال وهن                                                              وال مواصــــفاتها و�نما یتعلق �أن تلك ال�ضــــاعة مســــتوردة �صــــورة نظام�ة 

                                                            والخبرة الفن�ة لمطا�قة الب�انات الجمر��ة المبرزة مع ال�ضـــــــــاعة                      من اللجوء إلى الكشـــــــــف
                                                                   المحجوزة حیــــث �خرج هــــذا الخالف من نطــــاق التحك�م الجمر�ي وقــــد أكــــدت محكمــــة 

                                            (إنكـار المـدعى علیهمـا في �ـافـة مراحـل الـدعوى و                               النقض على ذلـك عنـدمـا قررت �ـأن
                    نتهت إلى أن ال�ضــــــــــــــاعة                                                       دفعهما �أن ال�ضــــــــــــــاعة نظام�ة و أخذ المحكمة �الخبرة التي ا

                                                                              نظام�ة �عد مطا�قة الب�انات المبرزة مع ال�ضــــــاعة من حیث المنشــــــأ و النوع و التســــــم�ة 
ــانــات إنمــا هو من                                                                             �جعــل الحكم في محلــه القــانوني طــالمــا أن وزن األدلــة و تقــدیر الب�
                                                                        األمور الموضــــوع�ة التي تســــتقل بها المحكمة و ال معقب علیها طالما أن اســــتخالصــــها 

 ١٩                           �ان منسجما مع وقائع الدعوى)         للنتائج

  :                            ال�ضاعة من تحت رقا�ة الجمارك         إذا خرجت   - ٢

                                                                           رأینا أن من شروط اإلحالة للتحك�م ف�ما یتعلق �ال�ضاعة النظام�ة والمهر�ة وفق
                                 أن تكون ال�ضـــــــــــــــاعــة ال تزال تحــت رقــا�ــة                  من قــانون الجمــارك     ٩٢                   الفقرة ب من المــادة 

                                  لو تعرضــــــــــــت للتلف أو أتلفت ألنها تشــــــــــــكل                                       الجمارك فإذا خرجت من تحت رقابتها �ما
   ً                                                                          ضـــررًا أو تم ب�عها من قبل مدیر�ة الجمارك �موجب الصـــالح�ة الممنوحة لها وفق المادة 

                                             تعــذر اللجوء للتحك�م ولجــأت المحكمــة إلى الخبرة                            ومــا �عــدهــا من قــانون الجمــارك      ٢٨٢
    أها                                                                الفن�ة للبت �الخالف حتى لو تعلق �ق�مة ال�ضاعة أو مواصفاتها أو منش

     ٢٠٢٠ /  ١١ /  ٢٩      تار�خ     ٢٦     ً                                 ومؤخرًا صدر عن وزارة العدل التعم�م رقم 

 ٢٦تعم�م رقم 
و  ١٤/١٠/٢٠٢٠/ تار�خ ١٩٢٣إشــــــــــــــارة إلى �تابي وزارة المال�ة ذوي الرقمین /

ـــار�خ ٢٠٦٤/ ـــة الجمـــارك العـــامـــة رقم  ٤/١١/٢٠٢٠/ ت ـــابي مـــدیر� والمعطوفین على �ت
، والمتعلقین ١/١١/٢٠٢٠تار�خ /ق.ع ١٠٣٦ورقم / ١١/١٠/٢٠٢٠/ق.م تار�خ ١٧٨٣/

بذات الموضوع لجهة صدور أحكام قضائ�ة عن المحاكم الجمر��ة �عد اللجوء إلى الخبرة 

                                                           
 ۷٦٦۹۷رقم مرجعیة حمورابي: - ۲۰۱۳م. القانون - ۱٥قاعدة  ۱۹۹۹لعام  ۱۳۳۷أساس  ۲۰٤قرار محكمة النقض رقم  ۱۹
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الفن�ة لتحدید ق�مة ال�ضـــــاعة أو مواصـــــفاتها أو منشـــــئها وخالفًا لما نصـــــت عل�ه المادتین 
د من فقرة  ٢٣٤/ فقرة د من قانون الجمارك ومن الرجوع إلى نص المادة ٢٣٤/ و/٨٩/

نجد أنها نصت على أنه ( في الحاالت التي �حصل  ٢٠٠٦لعام  ٣٨قانون الجمارك رقم 
فیها خالف حول ق�مة ال�ضـــــــــــــاعة المهر�ة أو مواصـــــــــــــفاتها أو منشـــــــــــــأها تحیل المحكمة 

وما یلیها من هذا  ٨٩الموضــــــــــــــوع إلى اللجنة التحك�م�ة المنصــــــــــــــوص علیها في المادة 
ني أن القول الفصـــــــــــــــل بتقدیر ق�مة ال�ضـــــــــــــــاعة أو القانون خالفًا ألس نص آخر) ما �ع

مواصــــفاتها هو للجنة التحك�م الجمر��ة وال �جوز اللجوء إلى الخبرة القضــــائ�ة لحدید ق�مة 
 ال�ضاعة المخالفة تطب�قًا لمبدأ ال اجتهاد في مورد النص

لذلك نطلب من الســـــــــادة قضـــــــــاة المحاكم الناظرة �القضـــــــــا�ا الجمر��ة التقید التام 
 قانون الجمارك حول الموضوع المثار �أحكام

وعلى الســـــــادة المحامین العامین و�دارة التفت�ش القضـــــــائي مراق�ة حســـــــن التطبیق 
 و�عالمنا عن أ�ة مخالفة

 ٢٩/١١/٢٠٢٠هـ الموافق  ١٤/٤/١٤٤٢دمشق في 
 وز�ر العدل

                                          أنه لم یتطرق لحالة عدم وجود ال�ضــــــــــــــاعة موضــــــــــــــوع                        و�ؤخذ على هذا التعم�م
                              الخالف تحت رقا�ة إدارة الجمارك

 

 ٧/٧/٢٠٢٢دمشق في 


