
۱ 
 

 الطب�عة الخاصة للتحك�م الجمر�ي ورد المحكمین الجمر�یین

 القاضي المستشار محمد �اسین صالح القزاز

 

 أن التحك�م الجمر�ي على نوعین: مقال سابقرأینا في 

 في قضا�ا التهر�ب التحك�م-٢           في قضا�ا الب�انات الجمر��ة التحك�م-١

أحكامه الخاصـــــــــــــــة والمتمیزة �حكم طب�عة  و�اعت�ار أن قانون الجمارك قانون خاص له
فقد نص على إجراءات خاصة للتحك�م الجمر�ي تختلف في طب�عتها وغایتها  ةالمخالفات الجمر��

 وتتجلى أهم هذه الفروق �ما یلي:عن التحك�م المدني والتجاري 

 اتفاق التحك�م: .١
عــاقــد وقبـل عنــد التالتحك�م في المنــازعــات المــدن�ــة والتجــار�ــة اتفــاقي یتم االتفــاق عل�ــه  -

 �عد ق�ام النزع إال أنه في الحالتین اخت�اري ول�س إلزامي أوق�ام النزاع 
أما التحك�م الجمر�ي �قرره المدیر العام للجمارك في التحك�م في قضـــــــــــــــا�ا الب�انات  -

وتقرره المحكمة الجمر��ة في قضـــــــــــــــا�ا التهر�ب وهو هنا ال ینشـــــــــــــــأ عن إرادة طرفي 
/ب ٨٩وء إل�ه �صورة إلزام�ة و�حكم القانون حیث نصت المادة التحك�م و�نما یتم اللج

یثبت الخالف في محضــــــــــــــر �حال حكما إلى  -من قانون الجمارك على أن (...ب 
لجنة تحك�م�ة مؤلفة من محكمین من ذوي الخبرة تعین احدهما إدارة الجمارك و�عین 

ین اعة عن تعیمن �مثله قانونا، فاذا امتنع صاحب ال�ض أواآلخر صاحب ال�ضاعة 
من تار�خ تنظ�م المحضــــــــــر اعتبر قرار مدیر دائرة الجمارك  أ�اممحكمه خالل ثمان�ة 

/د من قانون الجمارك على أن ٢٣٤ملزما له �صــــــــــــــورة قطع�ة) �م نصـــــــــــــــت المادة 
في الحاالت التي �حصـــــــــــــــل فیها خالف حول ق�مة ال�ضـــــــــــــــاعة المهر�ة أو  -(...د

وضــــــوع إلى اللجنة التحك�م�ة المنصــــــوص مواصــــــفاتها أو منشــــــئها تحیل المحكمة الم
 وما یلیها من هذا القانون خالفا ألي نص آخر) ٨٩علیها في المادة 

 هیئة التحك�م: .٢
یتم تشــــــــــــــكیل هیئة التحك�م في المنازعات المدن�ة والتجار�ة من محكم واحد أو أكثر  -

 على أن �كون عدد المحكمین وترا و�ال �ان التحك�م �اطال
ي فتتكون لجنة التحك�م ف�ه من محكمین فقط حیث نصـــــــت المادة أما التحك�م الجمر� -

الخالف في محضـــــر �حال حكمًا إلى  یثبت-ب/ب من قانون الجمارك على أن (٨٩
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لجنة تحك�م�ة مؤلفة من محكمین من ذوي الخبرة تعین أحدهما إدارة الجمارك و�عین 
ن ضاعة عن تعییفإذا امتنع صاحب ال� قانونًا،اآلخر صاحب ال�ضاعة أو من �مثله 

محكمه خالل ثمان�ة أ�ام من تار�خ تنظ�م المحضــــــــــر اعتبر قرار مدیر دائرة الجمارك 
 �صورة قطع�ة) ملزمًا له

ا معین من �كون رئ�ســـــه نثالثة محكمیوتتكون اللجنة التحك�م�ة االســـــتئناف�ة ف�ه من 
 لتشــــــــك-/أ من قانون الجمارك على أن (ا ٩٠قبل وز�ر المال�ة حیث نصــــــــت المادة 

اللجنة التحك�م�ة االســتئناف�ة من مفوض دائم �عینه الوز�ر �قرار منه رئ�ســا وعضــو�ن 
�ختــاره  واآلخرمن �فوضــــــــــــــــه،  أوالجمــارك �ختــاره المــدیر العــام  إدارة�مثــل  أحــدهمــا

 من �مثله قانونا) أوصاحب ال�ضاعة 

دار�ة وال إومن هنا یتضح لنا �أن لجنة التحك�م الجمر�ي أقرب في طب�عتها إلى لجنة 
 تعتبر هیئة تحك�م�ة �المعنى الوارد في التحك�م المدني والتجاري 

 محل التحك�م: .٣
�مكن أن یرد التحك�م المدني والتجاري على جم�ع المنازعات المدن�ة واالقتصـــــــــــــــاد�ة  -

 أوم المخالفة للنظام العا أووالتجاري �اســـــــتثناء المســـــــائل التي ال �جوز فیها الصـــــــلح 
 المال�ة المترت�ة علیها اآلثارالشخص�ة ما عدا  �األحوال أوالمتعلقة �الجنس�ة 

أما التحك�م الجمر�ي فمحله �قتصـــر فقط على الخالفات الناشـــئة عن ق�مة ال�ضـــاعة  -
من قانون الجمارك و�التالي فإنه ال �مكن  ٨٩أو مواصــــــفاتها أو منشــــــأها وفق المادة 

 مورللجنة التحك�م الجمر�ي البت في أي خالف یتعدى هذه األ
 القانون واجب التطبیق: .٤

�حق ألطراف التحك�م المــدني والتجــاري االتفــاق على القــانون الــذي �جــب على هیئــة  -
التحك�م تطب�قـــه على النزاع �مـــا �حق لهم االتفـــاق على اإلجراءات التي یتعین على 

 هیئة التحك�م ات�اعها في نظر النزاع
أو  م على القانون الواجب التطبیقأما التحك�م الجمر�ي فال خ�ار ف�ه ألطراف التحك� -

اإلجراءات الواجب ات�اعها و�نما تطبق لجنة التحك�م القوانین واإلجراءات المنصــــوص 
 عنها �قانون الجمارك حصراً 

 مدة التحك�م: .٥
الحكم الفاصل في النزاع خالل المدة التي  إصدارعلى هیئة التحك�م المدني والتجاري  -

یوما  ١٨٠�صــــدر الحكم خالل مدة أنجد اتفاق وجب اتفق علیها الطرفان، فاذا لم یو 
لیهـا تعــذر ع إذاجلســـــــــــــــة لهیئــة التحك�م، و�جوز لهیئــة التحك�م  أولمن تــار�خ انعقــاد 
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یوما ولمرة  ٩٠الفصـــــل في النزاع ضـــــمن هذه المدة مد اجل التحك�م لمدة ال تز�د على
 واحدة.

لف إلى لجنة التحك�م أما قانون الجمارك فحدد مدة عشــــــــــــــرة أ�ام من تار�خ إحالة الم -
إلصدار القرار دون تمدید ودون وجود مؤ�د على عدم مراعاة هذه المدة فنصت الفقرة 

المحكمان قرارهما في  �صــــــدر-من قانون الجمارك على أن (...ج  ٨٩ج من المادة 
لیهما، و�كون إالملف  إحالةمن تار�خ  أ�امخالل عشــــــــــــــرة  أمامهماالخالف المطروح 

م�ة لجنة تحك� أماممن تار�خ تبل�غه  أ�امهذا القرار قابال لالســــــــــتئناف خالل خمســــــــــة 
اســــــــــــتئناف�ة) ولم یتم تحدید مدة إلصــــــــــــدار القرار التحك�مي من قبل اللجنة التحك�م�ة 

 االستئناف�ة 
 الشروط الشكل�ة لقرار التحك�م: .٦

ل�ة �جب توفرها في على عدة شــــــــــــروط شــــــــــــك ٢٠٠٨لعام  ٤نص قانون التحك�م رقم  -
 أســــماءو هیئة التحك�م  أعضــــاء أســــماءیتضــــمن حكم التحك�م  أنالقرار التحك�مي مثل 

الخصـــوم وعناو�نهم وصـــفاتهم وجنســـ�اتهم صـــورة من اتفاق التحك�م وملخص لطل�ات 
فقات ون وأتعاب إصــــدارهومســــتنداتهم ومنطوق الحكم وتار�خ ومكان  وأقوالهمالخصــــوم 

 ا بین الطرفین ... الخالتحك�م و��ف�ة توز�عه
 أما قانون الجمارك لم ینص على أي شروط شكل�ة �جب توفرها في القرار التحك�مي -

 الطعن �قرار التحك�م: .٧
�صـــــــدر القرار التحك�مي في التحك�م في المواد المدن�ة والتجار�ة مبرما غیر خاضـــــــع  -

ت ألي طر�ق من طرق الطعن إنمــا �جوز رفع دعوى �طالن حكم التحك�م في حــاال
  ٢٠٠٨لعام  ٤حصر�ة نص علیها قانون التحك�م رقم 

أما قرار لجنة التحك�م الجمر�ي ف�قبل االســــــــــــــتئناف �ما أســــــــــــــلفنا أمام لجنة التحك�م  -
 االستئناف�ة

 مدى حج�ة قرار التحك�م: .٨
وتكون  المقضي �ه األمرالمحكمین في التحك�م المدني والتجاري �حج�ة  أحكامتتمتع  -

محكوم رفض ال إذا إج�ار�ة�صــــــــــــــفة  أو األطرافتلقائ�ا من قبل ملزمة وقابلة للتنفیذ 
 كســائها صــ�غة التنفیذ، فهي تبت �موضــوع النزاع �الكامل والإعل�ه تنفیذها طوعا �عد 

 تعرض على القضاء إال في حالة إكساء ص�غة التنفیذ أو االدعاء �ال�طالن
أما قرار لجنة التحك�م الجمر�ي فإنه ولئن �ان یتمتع �قوة القضــــــــــ�ة المقضــــــــــ�ة لجهة  -

النزاع الذي بت ف�ه �عد اكتسا�ه الدرجة القطع�ة، إال أنه وحسب طب�عة محل التحك�م 
ف�ه التي �حثناها أعاله ال �مكن أن یبت �موضــــــــــــوع المخالفة الجمر��ة المنظورة أمام 
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أن �قوم مقام الحكم الصـــــــادر عنها ألنه هذا التحك�م یرد المحكمة الجمر��ة وال �مكن 
المنشــــــــــأ) وهذه األمور و�ن �انت تقید -المواصــــــــــفات-على جزء من النزاع فقط(الق�مة

المحكمــة الجمر��ــة �مــا ورد فیهــا إال أنهــا ال تنهي النزاع وال تكون قــابلــة للتنفیــذ مــا لم 
 تقترن �حكم صادر عن المحكمة الجمر��ة

ه الفرق بین التحك�م المدني والتجاري و�ین التحك�م الجمر�ي واســــــع وعمیق وعلى ذلك فإن
و�ختلف التحك�مان عن �عضــهما ال�عض من حیث المفهوم والشــروط واإلجراءات والطب�عة ف�عتبر 
التحك�م حكم حق�قي بینما ی�قى التحك�م الجمر�ي إجراء إداري من إجراءات تخل�ص ال�ضـــــــــائع أو 

 إجراءات المحاكمة

أن المحكم الجمر�ي ال �مكن رده ولو توفرت ف�ه األســــ�اب التي تجیز  أینا الشـــخصـــيو�ر 
رد القضـــــــــــاة النعدام النص على جواز رده في قانون الجمارك أوًال وإللغاء النصـــــــــــوص الواردة في 
قانون ًأصــــــــــــــول المحاكمات المدن�ة التي �انت تعالج التحك�م ثان�ًا وثالثًا وهو األهم أن المحكم 

ال �عتبر محكمًا �المعنى القانوني ألنه ال یبت �أســاس النزاع المتعلق �المخالفة الجمر��ة الجمر�ي 
و�نما �جزء من هذا النزاع لذلك فإننا نرى دوره في المحاكم الجمر��ة أشــــــــ�ه �خبیر فني �قدم خبرته 

 تئناف�ةسمع فارق أن هذه الخبرة تكون ملزمة للمحكمة �عد تصد�قها من قبل اللجنة التحك�م�ة اال

من  ٩٢نجد أن نص المادة و�العودة إلى المحكمة المختصـــــة برد المحكمین الجمر�یین 
قانون الجمارك أعطت إدارة الجمارك حق تحدید إجراءات التحك�م �ما یتفق مع نصــــــــــــــوص قانون 

المحاكمات المدن�ة، و�طب�عة الحال فقد ألغیت المواد التي �انت تنظم التحك�م المدني  أصــــــــــــــول
من قانون التحك�م  ٦٤�موجب المادة  ١٩٥٣لعام  ٨٤ة في قانون أصــــــــــــول المحاكمات رقم الوارد
وهذا اإللغاء �حول دون تطبیق تلك األحكام في التحك�م الجمر�ي لذلك �ما ال  ٢٠٠٨لعام  ٤رقم 

�مكن تطبیق أحكام قانون التحك�م هنا لعدم وجود نص أو إحالة في قانون الجمارك لتطبیق تلك 
فإنه و�اعت�ار أن المحكمة الجمر��ة تختص في النظر في الخالفات الناجمة عن تطبیق األحكام 

من قــانون الجمــارك فــإن طلــب رد المحكم الجمر�ي  ٢٣٤أحكــام هــذا القــانون وفق أحكــام المــادة 
�جب أن �قدم إلیها ول�س إلى محكمة االســــــــــتئناف المدن�ة المختصــــــــــة �طل�ات رد المحكمین وفق 

وقد أقرت الغرفة المدن�ة األولى في محكمة النقض في قرارها  ٢٠٠٨لعام  ٤رقم  القانون التحك�م
اختصــــــــــــــاص المحكمة الجمر��ة للنظر �طلب رد  ٢٩/٨/٢٠٢٢تار�خ  ٢٨٣أســــــــــــــاس  ٢٧٦رقم 

المحكم الجمر�ي حیث ورد في حیث�ات قرارها  (... وحیث أن التحك�م �القضـــــــــــــــا�ا الجمر��ة هو 
لعــام  ٣٨من قــانون الجمــارك رقم  ٩٣حتى  ٨٩مــه المواد تحك�م من نوع خــاص أتــت على تنظ�

وال �ما �ان  ٢٠٠٨لعام  ٤وهو ال عالقة له �ما هو منصــــــــوص عل�ه �قانون التحك�م رقم  ٢٠٠٦
منصـــــوص عل�ه �قانون أصـــــول المحاكمات المدن�ة القد�م فإن ما �ســـــري على هذا التحك�م هو ما 



٥ 
 

ن ذلك أن أســــ�اب رد المحكمین هي ذاتها التي نص عل�ه قانون الجمارك من إجراءات وال �غیر م
ألن ســــــــــر�ان  ٢٠٠٨لعام  ٤یرد فیها القاضــــــــــي أو المحكم المعین وفقًا ألحكام قانون التحك�م رقم 

ذات األســــــــ�اب ال تأثیر له على اإلجراءات األخرى من أصــــــــول تعیین المحكمین والطعن �قرارهم 
جراءات ذلك أن قانون الجمارك هو قانون والمحكمة الناظرة �الرد و�لى ما غیره من أصــــــــــــــول و�

خاص �ســــــــــري على القضــــــــــا�ا الجمر��ة وال �مكن تجاوز أحكامه والقفز علیها والذهاب إلى طلب 
من قانون الجمارك رقم  ٢٣٤تطبیق النصـــــوص العامة أو الخاصـــــة األخرى ... وحیث أن المادة 

الخالفات الناجمة عن  قد نصـــت على اختصـــاص المحكمة الجمر��ة �النظر في ٢٠٠٦لعام  ٣٨
تطبیق أحكام هذا القانون ... وحیث أن التحك�م الجمر�ي وما ینشـــــــــأ و�ترتب عل�ه وحصـــــــــول أي 
خالف حول ذلــك هو ممــا یــدخــل تحــت وال�ــة المحكمــة الجمر��ــة ول�س للمحكمــة المعرفــة �ــالمــادة 

أن ینســـــــــــحب والتي هي بدورها نص خاص ال �مكن  ٢٠٠٨لعام  ٤الثالثة من قانون التحك�م رقم 
بتطب�قه على حالة خاصـــــــة منظمة �موجب قانون خاص وهو هنا قانون الجمارك .... ووفقًا لذلك 
فإن دعوى الجهة طال�ة رد المحكمین ل�ســـــــت من اختصـــــــاص المحكمة المعرفة �المادة الثالثة من 

 )الجمر��ة)قانون التحك�م و�نما هي تحت وال�ة القضاء الجمر�ي (محكمة البدا�ة 

 


