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 بسم هللا السحمه السحيم

 

َوَما َكاَن اْلُمْؤِمُىىَن لِيَْىِفُسوا َكافًَّة َفلَْىََل وََفَس ِمْه ُكّلِ فِْسَقٍة  ﴿

ُهىا يِه َولُِيْىِرُزوا َقْىَمُهْم إَِذا َزَجُعىا  ِمْىُهْم طَائَِفٌة لِيََتَفقَّ فِي الّدِ

 .211التىبة: ]    ﴾ إِلَْيِهْم لََعلَُّهْم يَْحَرُزونَ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 الى العراق , واقول-

 

 مادام فً البصرة نخلة برحً وفً اربٌل طٌر ٌغنً

 مادام فً كربالء دم حسٌنً وفً الرمادي نفس عمري

 ومادام دجلة بٌن الموصل وبغداد والعمارة ٌجري والفرات

 فً القائم والحلة والناصرٌة ٌروي

 بل مادام فً العراق قلب عراقً لن ٌقتلو البراءة فٌك ٌاوطنً

 

 الى من علمنً الحب والصدق والحرٌة-

 

 حب هللا والخٌر....

 الصدق مع النفس والغٌر ..

 حرٌة القول والعمل ....

 نبضات قلبً , امً وابً ..

 

 الى طالب العلم , وكل من ٌسعى نحو الخٌر والعدل فً كل مكان-

 والى اساتذتً الكرام .

 

 

 

 

 

 

 

 

 االهداء



  

 

 

 

 اتقدم بأسمى ابٌات الشكر واألمتنان الى كل من ساعدنً فً انجاز بحثً

 مسٌرتً الدراسٌة وأتقدم بالشكر االستاذ )د.قائد هادي الشمري( وأتمامه واكمال

 على هذا البحث لما بذله من جهد فً االرشاد والتوجٌه الالنجاز بحثً فضال عن

 الدعم المعنوي المستمر , فجازاه هللا خٌر الجزاء .

 وكما اتقدم بالشكر واالمتنان الى كل من ساهم فً عداد هذا البحث المتواضع.
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 المقدمة

التً تواجه عملٌة التنمٌة  أن جرٌمة التهرٌب الكمركً احدى المشكالت الخطٌره      

االقتصادٌة واالجتماعٌة فً أي بلد من البالد وتكثر هذه المشكله فً الظروف غٌر 

االعتٌادٌة التً تواجهها الدولة كما هو الحال بلنسبة للعراق الذي ٌواجه مشاكل منذ عشر  

رٌة سنوات ولما كان التهرٌب الكمركً ٌمثل صورة من صورالخروج على السٌاسة التجا

وادواتها المختلفة فأن هنالك اثار سلبٌة التً ٌتركها تمثل وسٌلة من الوسائل التخرٌب 

وكذالك تؤدي الى افشال الخطط التنموٌة وكذالك ان التهرٌب الكمركً وعلى الرغم من 

القوانٌن واالنظمة التً صدت وحاولت التصدي لهذا السلوك االجرامً ال ٌزال ٌشكل 

الدولة وٌترك اثار ضاره ٌزداد تأثٌرها ٌوما بعد ٌوم فً ظل خطورة على االقتصاد 

الظروف االستثنائٌة التً تواجهها الدولة وكذالك ٌكون التهرٌب عمدي او غٌر عمدي من 

 ناحٌة ما ٌخص الطبٌعة التهرٌب الكمركً .

وقد ركزت الدراسات على الجوانب القانونٌه بوصفه صورة من صور الجرائم االقتصادٌة 

الهتمام لالسباب الدافعة الرتكابها واالثار المترتبة عن وقوعها وان من صور دون ا

التهرٌب الكمركً هو التهرٌب الحكمً والتهرٌب الحقٌقً وكذالك المخالفات الكمركٌة 

ولكً تكتمل جرٌمة التهرٌب الكمركً ٌوجب ان تتوفر اركانها بنوعٌن منها الركن المادي 

جرٌمة التهرٌب وتتم ٌجب ان تكون لها عقوبة مخصصه والركن المعنوي وعندما تحدث 

لتلك الجرٌمة لكً ٌفلت الجانً من اعماله الضاره ولمخلل بلقواعد العامة واالنظمة وتكون 

 فقد تقسمه البحث الى ثالث مباحث العقوبة حسب فعل الجانً .

معنى  المبحث االول خصص عن ماهٌة الجرٌمة التهرٌب الكمركً وتناول فً هذا المبحث

جرٌمة التهرٌب الكمركً وكذالك تناول فٌه عن طبٌعة جرٌمة التهرٌب وصور جرٌمة 

 التهرٌب .

المبحث الثانً فقد خصص االركان جرٌمة التهرٌب الكمركً وٌتضمن فٌها ركنٌٌن هما 

 الركن المادي والركن المعنوي  .

اما المبحث الثالث تناول فٌه العقوبات المترتبة على جرٌمة التهرٌب الكمركً وتتضمن هذه 

العقوبات الحبس والغرامة والغرامة التعوٌضٌه والمصادرة وكذالك تناول هذا المبحث 

 االجراءات الجنائٌة للجرٌمة التهرٌب .

 

 



 المبحث االول

 ماهٌة جرٌمة التهرٌب الكمركً

 المقدمة

ان التهرٌب معانً كثٌر وتجاهات مختلفه فً كثٌر من التشرٌعات القانونٌة بانها افعال      

للتخلص من دفع الضرائب وكذالك انها ٌقوم على ادخال البضائع او اخراجها بشكل مخالف 

للقوانٌن واالنظمة المعمول بها اما ماٌتعلق بطبٌعة هذا التهرٌب فانه ٌشكل خطرا على 

ن فٌه الفعل او الجرٌمه عمدٌه او غٌر عمدٌه فبعض الشراع ٌعتبرون المجتمع فٌكو

التهرٌب فعل مدنً وتترتب المسئولٌة المدنٌة عن الجرائم التهرٌب وهنالك ختالفات بٌن 

القوانٌن بٌن ماهو مدنً وجنائً وكذالك هنالك صور عدٌده للتهرٌب الكمركً منها 

 وعٌة . التهرٌب الحكمً والحقٌقً والمخالفات الموض

 نقسم هذا المبحث الى

 اوال : معنى جرٌمة التهرٌب الكمركً

 ثانٌا : طبٌعة جرٌمة التهرٌب

 ثالثا : صور جرٌمة التهرٌب الكمركً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 معنى جرٌمة التهرٌب الكمركً /أوال 

جرٌمة تهرٌب اتجاه ٌقصر  هنالك اتجاهان فً التشرٌعات المعاصرة لتحدٌد ماٌعد      

التهرٌب على االفعال التً ٌتم بها التخلص دون حق من الرسوم الكمركٌه المستحقة ومنها 

 م .8411م وقانون النمساوي لعام 8431قانون الكمارك الٌونانً واالٌطالً لعام 

بالد واتجاه اخر لم ٌقف بالتهرٌب عند هذا المعنى وحده بل ٌقصد به ادخال البضائع الى ال

او اخراجها منها بطرٌقة تخالف قوانٌن االستٌراد والتصدٌر حتى اذا لم ٌلحق ضرر مالً 

بخزٌنة الدولة من خالل هذا الفعل ونصت علٌها القوانٌن مثل قانون الكمارك الفرنسً لعام 

( والقانون العراقً وقانون المصري . 8471وقانون  السوٌسري لعام  8431
8

  (  

عات المقارنة عدة تعرٌفات للتهرٌب الكمركً فقد عرفه قانون الكمارك وكذالك فً التشرٌ

بانه ) ادخال البضائع من اي نوع الى الجمهورٌة او  8464لسنة  66المصري رقم 

اخراجها منها بطرق غٌر مشروعه او غٌر مقبوله بدون اداء الضرائب الكمركٌة الواجب 

بها فً شأن البضائع الممنوعة ( وكما عرفه  دفعها كلها او بعضها بالمخالفه للنظم المعمول

بانه ) التهرٌب هو ادخال البضائع الى البالد  8421لسنة  4قانون الكمارك السوري رقم 

او اخراجها منها خالفا ألحكام هذا القانون والنصوص النافذه من غٌر طرق المكاتب 

رٌب بانه ) ادخال الته 8441لسنة  83الكمركٌة( وعرفه قانون الكمارك الٌمانً رقم 

البضائع الى البالد او اخراجها منها خالفا ألحكام هذا القانون والنصوص النافذه من غٌر 

لسنة  86طرٌق الدوائر الكمركٌة ( وكذالك نص المشرع االردنً فً قانون الكمارك رقم 

بانه التهرٌب ) ادخال البضائع الى البالد او اخراجها منها بصورة مخالفة  8414

رٌعات المعمول بها والتهرب من الرسوم الكمركٌة والرسوم والضرائب االخرى كلٌا للتش

 ( 7او جزئٌا خالفا ألحكام المنع او التقٌد الوارد فً هذا القانون واالنظمة االخرى ( . )

وتذهب محكمة النقض المصرٌه فً تعرٌفها على ان ) المراد بالتهرٌب هو دخال البضائع 

 او اخراجها منها على خالف القانون وهو ماعبر عنه الشارع بالطرق فً اقلٌم الجمهورٌة 

 

 

                                                           

  81, ص  8442( معن الحٌاري , جرائم التهرٌب الكمركً )دراسة مقارنة( , االردن , لسنة 8)

 عبدهللا , اجراءات الدعوى الجزائٌة فً جرٌمة الكمركٌة , رسالة الدكتوراه , جامعة بغداد , كلٌة ( عماد حسٌن نجم 7)

  71, ص  7114القانون , سنة   
 

 



 غٌر مشروعه ( والمسلك االخٌر الذي سلكه المشرع العراقً فً قانون الكمارك النافذ التً

منه على ) ٌقصد  8413لسنة  74العراقً رقم  ( من قانون الكمارك848اذا نصت الماده )

بالتهرٌب ادخال البضائع الى العراق او اخراجها منها على وجه مخالفة ألحكام هذا القانون 

دون دفع رسوم الكمركٌة او الرسوم او الضرائب االخرى كلها او بعض منها خالفا ألحكام 

رى . ) وانٌن النافذة االخالمنع والتقٌٌد الواردة فً هذا القانون واالنظمة والق
8
 )  

اما تعرٌفً االجرائً ) بانه ٌعد التهرٌب احد االعمال المخالفة للقانون والقواعد العامة 

بمعنى ٌقوم شخص بادخال سلع او مواد الى داخل الدولة او اخراجها منها دون دفع 

او تكون هذه الضرٌبه المفروضه على هذه السلع او المواد او تهرب من دفع هذه الضرٌبه 

 ممنوعه قانونن من دخول او الخروج ( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  78( عماد حسٌن نجم عبدهللا , مصدر سابق , ص 8)



 ثانٌا / طبٌعة جرٌمة التهرٌب الكمركً

تعتبر جرٌمة التهرٌب الكمركً من الجرائم العمدٌة فهً جرٌمة تستلزم قصدا جنائٌا     

المستحقة على البضائع التً ٌتم ادخالها  ٌتمثل فً نٌة التهرٌب من سداد الضرٌبة الكمركٌة

او اخراجها من البالد او ادخال واخراج هذه البضائع بالمخالفة للنظم الكمركٌة المعمول 

فٌها فً شأن البضائع الممنوعة , كما ان جرٌمة التهرٌب الكمركً هً بطبٌعتها جرٌمة 

او الرسوم المستحقة فهذا اٌجابٌة تستلزم قٌام الجانً بفعل اٌجابً للتخلص من الضرٌبة 

المهرب ٌقوم بنشاط اٌجابً معٌن ٌصل به الى ادخال البضاعة محل الجرٌمة الى اقلٌم 

الدولة او اخراجها منه او استرداد الضرائب الكمركٌة التً دفعت من قبل ولكن القاعدة 

تثناء العامة التً تقضً بأن جرٌمة التهرٌب الكمركً تعتبر جرٌمة اٌجابٌة ترد علٌها اس

وهو خاص بتنظٌم االعفاءات  8416لسنة  816من قانون  4قرره البند )ز( من الماده 

الكمركٌة  بانه ٌقضً هذا البند بانه ٌجب على الجهات المعفاة من امساك دفاتر وقٌودات 

نظامٌة االنها تخضع لرقابة مصلحة الكمارك للتأكد من استعمال االصناف المعفاة فً 

من اجله وعتبرت عدم مسك هذه الدفاتر فً حكم التهرٌب المنصوص الغرض التً اعفٌت 

علٌه فً قانون الكمارك .  ) 
8
 ) 

وكذالك من الشراح من ٌذهب الى اعتبار جرٌمة التهرٌب الكمركً بمثابة فعل مدنً غٌر 

مشروع او اي عمل تقصٌري ٌساندهم فً ذالك بعض القضاء وكذالك ٌعتبر فً حكم 

ع اجنبٌه بقصد التجاره مع العلم بانها مهربة وكما ٌعتبر تهرٌب كل التهرٌب من حاز بضائ

من قدمة مستندات او فواتٌر مزوره او مصطنعه او وضع عالمات كاذبة او اي فعل اخر 

ٌكون الغرض منه التخلص من الضرائب الكمركٌة . ) 
7
 ) 

الجرائم  وكما ان قانون الكمارك السوري ٌنص صراحة على ترتب المسؤلٌة المدنٌة عن

التهرٌب وكذالك نص علٌها قانون الكمارك البنانً بٌنما سكته بقٌت القوانٌن عن تقرٌر 

طبٌعتها فٌها عدا القانون الكمارك المصري وقانون العقوبات السوفٌتً وقانون العقوبات 

الٌمن الدٌمقراطً اذ اعتبرها جرٌمة جنائٌة صرفة ال فرق بٌنها وبٌن الجرائم قانون 

 النه قانون العقوبات ٌعتبرها جرٌمه جنائٌة وال خالف فً ذالك وانه فً الحقٌقة  العقوبات

 

 

                                                           

 484, ص  8441( عبدالفتاح مراد , شرح قوانٌن الكمارك , االسكندرٌة , سنة 8)

 17, ص  7116( اسامة احمد شتات , قانون الكمارك , مصر , سنة 7)



ان هنالك اهمٌة عملٌة كبٌرة فً تقرٌر الخالف النه لو تقرر اعتبارها جرٌمة جنائٌه فهو 

ٌعنً سرٌان احكام قانون العقوبات علٌها وبلتحدٌد ما ٌتعلق بتعدد الجرائم واثره فً 

فً جرٌمة وحالة الضروره والعود الى الجرٌمة وغٌرها من االحكام العقوبات والشروع 

 اي كل جرٌمة تعتبرجنائٌة تنطبق علٌها احكام قانون العقوبات الجنائً .

وعلى العكس فٌما لو عتبرت جرٌمة مدنٌة اي فعل غٌر مشروع مدنٌا او مخالفه للقوانٌن  

ها وطبٌعً هنالك فرق كبٌر فً حٌث ٌؤدي ذالك الى انطباق احكام القانون المدنً علٌ

سرٌان احكام هذا القانون االخٌر النه فً هذه الحالة ٌتقرر التعوٌض عن كل عمل غٌر 

مشروع على حده وال ٌوجد شروع فٌه . ) 
8
 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 ( علً جبار شالل , جرٌمة التهرٌب الكمركً واثارها القانونٌة )دراسة مقارنة( , رسالة ماجستٌر , جامعة بغداد ,   8)

 31,  ص  8411كلٌة القانون , سنة   



 ثالثا / صور جرٌمة التهرٌب

 وٌكمن ان نحدد هذه الصور بما ٌاتً . تتخذ جرٌمة التهرٌب الكمركً صورا عدٌده      

 المخالفات الكمركٌة : -(8

ٌراد بالمخالفات الكمركٌة كل اخالل بالقانون او النظم الكمركٌة ال ٌكون عمال من اعمال 

 التهرٌب وتنقسم المخالفات الى نوعٌن هما المخالفات الشكلٌة والموضوعٌة .

 المخالفات الشكلٌة : –أ 

وهً التً ال ٌترتب علٌها تعرٌض الضرٌبة الكمركٌة للضٌاع وتتخذ هذه صورا على سبٌل 

المثال عدم تقدٌم قائمة الشخص المنفٌس او عدم وجودها وتأخٌر فً تقدٌمها او االمتناع 

عن تقدٌم اي مستند اخر عند طلب الكمرك وكذالك اغفال ما ٌجب ادراجة فً قائمة الشحن 

رٌغها او نقلها من وسٌلة الى اخرى اٌن كانت نوعها دون ترخٌص او شحن البضائع وتف

من الكمارك او دون حضور موظفٌها تكون مخالفة للنظم المعمول بها . ) 
8
 ) 

 المخالفات الموضوعٌة : –ب 

فً الضرٌبة الكمركٌة االمر الذي ٌسطتٌع حتما التخفٌف عن كاهل االفراد بالسماح لهم 

دون ان ٌدفعو الضرٌبة عنها لو تقرر فرض ضرٌبة علٌها  بأدخالهم امتعتهم الشخصٌة

خالل ذالك الصبح وجود الضرٌبة الى هذا الحد عبئا  ٌقع على كاهل االفراد وكذالك ان 

القوانٌن الكمارك العراقٌة والمملكة العربٌة السعودٌة ولبنان وسورٌا ال تفرق بٌن التهرٌب 

ة للضرٌبة مرتفعة اذا كلتاهما تعدان بضاعة خاضعة للضرٌبة بسٌطة وبٌن اخرى خاضع

من المرتبة واحدة . ) 
7
 ) 

 

 

 

 

 

                                                           

 اق )دراسة مقارنة( , الطبعة االولى ,  بغداد , سنة  ( عبود علوان منصور , جرائم التهرٌب الكمركً فً العر8)

 11, ص  7117    

 61( مصدر االعاله , ص 7)



 التهرٌب الحقٌقً : -(2

هذا النوع من التهرٌب هو الصورة الغالبة فً التهرٌب سواء وقع االعتداء على      

مصلحة الدولة الضرٌبٌة او غٌر الضرٌبٌة وٌتحقق هذا النوع من التهرٌب بأدخال بضاعة 

الضرٌبة الكمركٌة الى البالد او اخراجها منها بطرٌقة غٌر مشروعة دون مستحقة علٌها 

اداء الضرائب المستحقة او بأستٌراد او تصدٌر بضاعة حظره القانون استٌرادها او 

تصدٌرها , حٌث ان فعل االدخال او الخراج ٌتطلب نشاطا مادٌا معٌنا ٌباشره الجانً 

محل التهرٌب ومكانا محددا ٌتم فٌه وٌتحقق هذا ومحال متمٌز ٌنصب علٌه هذا النشاط اي ال

النوع من التهرٌب بأجتٌاز البضاعة حدود الدولة دخوال او خروجا بفعل المهرب بطرٌقة 

غٌر مشروعة او بالمخالفة االجراءات المنع او التقٌد .) 
8
 ) 

 هنالك ثالث جوانب من المفٌد ان نسلط الضوء علٌها .

 النشاط المادي : -أ

ٌتحقق هذا النشاط حٌن ٌقوم الجانً بأدخال البضاعة الى البالد او اخراجها منها عن طرٌق 

البر او البحر الجو وٌتعٌن السلوك االجرمً فً الجرائم التهرٌب بأنه دائما سلوك ٌجابً 

بمعنى ان التكلٌف الذي ٌقرره قانون الكمارك هو تكلٌف االمتناع عن ادخال البضاعة او 

فا للقانون وال ٌمكن لشخص ان ٌنتهك هذا الواجب بأتخاذ موقف سلبً خاص اخراجها خال

وكذالك اختلفت اجابات القوانٌن الكمارك فً الدول العربٌة فالقانون المصري والسعودي 

اشترط كل منهما ان ٌتم االدخال واالخراج بطرٌقة غٌر مشروعة او بالمخالفة اما القانون 

ضائع الى العراق او اخراجها منها على وجه المخالفة الكمارك العراقً هً ادخال الب

الحكام هذا القانون ودون دفع الرسوم الكمركٌة والرسوم الوارده فً هذا القانون النافذه 

والتهرب منها . ) 
7
 ) 

 

 

 

 

 

                                                           

 68( عبود علوان منصور , مصدر سابق ,  ص 8)

 67( مصدر االعاله , ص 7)



 محل التهرٌب : -ب

مادي قابل للتداول والحٌازة من جانب االفراد سواء كانت  هو البضائع وٌراد بها كل شٌئ

ذات طبٌعة تجارٌة وغٌر تجارٌة معدة لالسعمال الشخصً او الالتجارة فٌها او لغٌر ذالك 

من الغراض والبضائع فً مفهوم التهرٌب الكمركً هً البضائع خاضعة للضرائب 

مهربة او التً شرع فً تهرٌبها الكمركٌة او البضائع الممنوعة فٌجب ان تكون البضائع ال

خاضعة للضرائب الكمركٌة كلها او بعضها اما اذا كانت هذه البضائع معفاة بسبب االصل 

او الصفه فٌها او االعتبارات شخصٌة عامة فأنها ال تصلح ان تكون محال للتهرٌب 

 الكمركً .

د على مالحظه ان محل التهرٌب هو الحق المعتدي علٌه ٌكون على نوعٌن نوع ٌر

الضرٌبة الكمركٌة على البضائع بقصد التخلص من اداء هذه الضرٌبة ونوع ٌنص على 

منع بعض السلع التً ال ٌجوز استٌرادها او تصدٌرها خرق الحظر المفروض علٌها .) 
8
 ) 

 العنصر المكانً : -ج

ان القاعدة العامة هً وقوع التهرٌب على حدود الدولة واالستثناء هو وقوعها داخل 

راضٌها وللدولة حدود تفصل بٌنها وبٌن الدول المجاورة لها لكن هذه الحدود هً نفسها ا

الحدود الكمركٌة وتختلف الحالة بحسب ما اذا كانت الحدود برٌة او بحرٌة ان المهم فً 

احكام التهرٌب هً الحدود البحرٌة او الشواطئ والبحٌرات وذالك النه وضع الحدود البرٌة 

ت بٌن الدول من الناحٌة الرقابة الكمركٌة اال بقدر ضئٌل جدا اذ ان الفاصل ال ٌثٌر النزاعا

بٌن اغلب حدود الدول هو اما ان ٌكون معالم طبٌعٌة واضحة مثل الجبال او الودٌان واما 

ان ٌكون خط وهمً تشترك فٌه دولتان او اكثر فً منطقة معٌنه وهذه المنطقة هً حدود 

لكل دولة متجاورة . ) 
7
 ) 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 63( عبود علوان منصور , مصدر سابق , ص 8)

 61( مصدر االعاله , ص 7)



 التهرٌب الحكمً : -(3

وٌراد به التهرٌب الذي ٌتخلف فٌه احد العناصر االساسٌة فالتهرٌب الكمركً اما ان      

ٌرد على الضرٌبة الكمركٌة المفروضة على السلع المستوردة او المصدرة بقصد التخلص 

استٌرادها او تصدٌرها ,  من ادائها واما ان ٌرد على السلع التً تحظرها االنظمة الكمركٌة

وفً جمٌع االحوال ان ٌتم الفعل المكون لجرٌمة التهرٌب بأدخال السلعة الى داخل الدولة 

واخراجها من هذه الحدود وكذالك ان ٌقع حكما اذا لم تكن السلعة خاضعة للضرٌبة قد 

لبضائع جتازت الدائرة الكمركٌة ولكن صاحب ادخالها او اخراجها افعال محظورة كأخفاء ا

عنده اجتٌازها الدائرة الكمرك وكذالك ٌعد فً حكم التهرٌب تقدٌم بٌانات غٌر صحٌحة 

بقصد استٌراد بضاعة ممنوعة او محظورة قانونا او بقصد دفع ضرٌبة اقل من الضرٌبة 

المستحقة علٌها قانونا . ) 
8
 ) 

لتً ٌنظر الٌها وكما ان هنالك صورا اخرى من التهرٌب ذالك ٌعود الى اختالف الزاوٌة ا

 من خاللها وتقسم الى صورتٌن . 

 التهرٌب الضرٌبً : -أ

وٌقع بأدخال بضائع او موارد من اي نوع او اخراجها بطرٌقة غٌر مشروعة دون اداء 

الضرٌبة الكمركٌة المستحقة علٌها وٌتحقق الضرر فً هذه الصوره بحرمان الدولة من 

 العامة وهً الضرٌبة الكمركٌة . الحصول على موردها الهامة للخزانة الدولة

 التهرٌب غٌر الضرٌبً : -ب

وهو ٌقع بأدخال او اخراج البضائع خالفا ألحكام القوانٌن واللوائح المعمول بها فً شأن 

االصناف الممنوعة استٌرادها او تصدٌرها وٌتحقق الضرر فً هذه الصورة بمخالفة 

االهداف االجتماعٌة او االقتصادٌة . ) 
7
 ) 

 

 

 

 

                                                           

 , العدد  74( عبد الحمٌد الحاج صالح , جرائم التهرٌب ,  مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادٌة والقانونٌة , المجلد 8)

 78, ص  7112الثانً , سنة     

 6, ص  7113( مجدي محمود محب حافظ , الموسوعة الكمركٌة , جامعة القاهرة , سنة 7) 



 

 الخاتمة

 

 من خالل كتابة هذا المبحث توصنا الى الخاتمة للموضوع الخاص بلمبحث االول .

ان التهرٌب الكمركً هو احد االعمال المخالفة للقوانٌن واالنظمة العامة التً ٌاتً ضررا 

للدولة وان التهرٌب لهو طبٌعة خاصة من خالل االعمال التً ٌقوم بها الشخص تكون اما 

عمدٌة وان كثٌر من القوانٌن التً ٌعد التهرٌب بادخال او اخراج بضاعة اما  عمدٌة او غٌر

 تكون هذه البضاعة ممنوعة او غٌر مدفوع الضرٌبة او التهرب من دفع الضرٌبة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 المبحث الثانً

 اركان جرٌمة التهرٌب الكمركً

 المقدمة

ان للجرٌمة التهرٌب لكً تكون تام جرٌمة محققة ٌجب ان ٌتوفر فٌها ركنٌن مهمٌن     

للجرٌمة هما الركن المادي والركن المعنوي ٌتوفر كذالك فً هذٌن الركنٌن النشاط الذي 

ٌصدر من الجانً اي الفعل الذي ٌقوم به الشخص وكذالك ان ٌتوفر نٌة الجانً الى القٌام 

هذا الفعل اما ٌجابٌا اي القٌام بنشاط او سلبٌا اي االمتناع عن القٌام بهذا بهذا الفعل وٌكون 

 النشاط .

 

 نقسم هذا المبحث الى .

 اوال / الركن المادي 

 ثانٌا / الركن المعنوي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 اوال / الركن المادي :

لٌس للجرٌمة فً قانون العقوبات غٌر ركنٌن اثنٌن هما الركن المادي ولركن المعنوي,      

فلركن المادي لها هو النشاط الذي ٌصدر عن الجانً وٌتخذ مظهرا خارجٌا ٌتدخل من اجله 

القانون بتقرٌر العقاب فقد ٌكون هذا النشاط اٌجابٌا اذا استخدم الفاعل فٌه اجزاء جسمه كأن 

ذراعٌه فً القتل او الضرب او السرقة وقد ٌكون نشاطا سلبٌا كأن ٌكون بطرٌقة  ٌستعمل

االمتناع وتتفق جرٌمة التهرٌب مع الجرائم االخرى فً ان الجانً قد ٌرتكبها كاملة اي 

التهرٌب التام او غٌر كاملة االسباب الدخل االرادته فٌها فأنه الشروع فً التهرٌب ونقسمها 

فٌه . )  الى التام والشروع
8
 ) 

 التهرٌب التام : -(8

ٌتحقق التهرٌب التام حٌن ٌقوم الجانً بأدخال بضاعة تستحق علٌها الضرٌبة الكمركٌة الى 

البالد او اخراجها منها وذالك بطرٌقة غٌر مشروعة وبدون اداء الضرٌبة المستحقة هذا 

البضائع ممنوعة منعا مطلقا او اخراجها  بالنسبة للتهرٌب الضرٌبً او ٌقوم الجانً بادخالها

من البالد خالفا للحظر المفروض علٌها فٌمكن تقسٌم عناصرها كل مما ٌأتً . ) 
7
 ) 

 

 النشاط المادي ) الفعل ( : -أ

هو السلوك الذي ٌصدر من قبل الفاعل وٌتحقق هذا النشاط حٌن ٌقوم الفاعل بأدخال 

ى وجه ٌخالف احكام القانون وٌتمٌز هذا السلوك البضاعة الى البالد او اخراجها منها عل

االجرامً فً جرٌمة التهرٌب بأنه دائما سلوك اٌجابً النه التكلٌف الذي ٌقرره القانون 

 الكمارك هو تكلٌف باالمتناع من ادخال البضاعة او اخراجها منها خالفا للقانون وكذالك

 

 

 

                                                           

 881( علً جبار شالل , مصدر سابق , ص 8)

 888( مصدر االعاله , ص 7)



 

 

ت الجرٌمة عمدٌة او غٌر عمدٌة ان الفعل الضار من عناصر الركن المادي سواء كان

( من القانون العقوبات العراقً عر فت الفعل بانه كل تصرف جرمه القانون 84والمادة )

سواء كان اٌجابٌا او سلبٌا كل ترك او االمتناع ما لم ٌرد نص على خالف ذالك وكل واقعه 

جرائم تتحقق بفعل ال تتوفر فٌها صفة الفعل ال تصلح للتجرٌم وٌنبغً ان نالحظ ان اغلب ال

اٌجابً الن الشارع ٌنهً اكثر مما ٌأمر ومهما ٌكن من االمر فاالمتناع هو الصورة السلبٌة 

للفعل وهو ٌساوي االٌجاب فً الجرائم ومن الواضح ولذي ال ٌقبل الشك ان جرٌمة 

التهرٌب ال تشذ عن غٌرها من الجرائم . ) 
8
 ) 

 

 محل التهرٌب : -ب

ٌب ان ٌنص النشاط المادي للجانً على محل معٌن وهو البضاعة ٌجب لتمام جرٌمة التهر

اال ان لفظ البضاعة له مدلول واسع وغٌر محدود وال ٌوجد فً قانون الكمارك العراقً 

والقانون السعودي وقانون البنانً تحدٌدا لوصفها بٌنما اكتفى قانون الكمارك المصري 

السوري بانه البضاعة كل ماده او منتج  بعبارة بضائع من اي نوع وحددها قانون الكمارك

طبٌعً او حٌوانً او زراعً او صناعً اال ان محكمة التمٌز الفرنسٌة رفضت هذا 

التفسٌر وقضت بان لفظ البضائع فً القانون الكمارك معنى اوسع فهو ٌشمل كل شٌئ قابل 

لمحكمة العلٌا بانه للنقل والحٌازة سواء كان ذو طبٌعة تجارٌة او غٌر تجارٌة , بٌنما تقرر ا

اذا كانت االموال ٌحوزها المتهم لٌس بكثٌر ٌستفاد منها الغراض التجارة فال ٌعد مقترفا 

جرٌمة التهرٌب ولكن فرضت علٌها قٌود . ) 
7
 ) 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 11( عبود علوان منصور , مصدر سابق , ص 8)

 881( علً جبار شالل , مصدر سابق , ص 7)



 

 

 العنصر المكانً : -ج

ان القاعدة العامة هً وقوع جرٌمة التهرٌب على حدود الدولة واالستثناء هو وقوعها داخل 

اراضٌها وللدولة حدود تفصل بٌنها وبٌن الدولة المجاورة لها , تختلف الحالة بحسب ما اذا 

كانت الحدود برٌة او بحرٌة فٌما ٌتعلق بلحدود البرٌة من الطبٌعً ان ٌكون الحدود سٌاسٌة 

ها حدود الكمركٌة ولم ٌذكر لنا الفقه القانون الدولً ان بعض الدول قد مدت خطوط هً نفس

الرقابة الكمركٌة الى اكثر من حدودها السٌاسٌة الن هذا لو حصل ٌعنً امتداد تلك الخطوط 

الى داخل االراضً البلدان المجاورة وهذا ال ٌجوز فً القانون الدولً الن الشرط االزم 

قوقها على االراضً معٌنة وهو وقوعها بكاملها داخل حدود الدولة اال لممارسة الدولة ح

فً حالة واجدة وهً حالة المنطقة المحاٌدة التً تفصل بٌن دولتٌن او اكثر كما هو بالنسبة 

للمنطقة المحاٌدة الفاصلة بٌن العراق والكوٌت والسعودٌة . ) 
8
 ) 

 

 الشروع والمحاولة فً التهرٌب : -(7

ان المشرع الجنائً ٌمٌز بٌن عدة مراحل تسبق وقوع الجرٌمة التامة وهً مرحلة التفكٌر 

فٌها ومرحلة التصمٌم علٌها ومرحلة االعمال التحضٌرٌة لها وال ٌعاقب على هذه المرحلة 

كقاعدة عامة , حٌث ان المرحلة التً ٌتدخل القانون بالعقاب وهً البداء فً التنفٌذ وفٌها 

ع حٌث ان القانون العقوبات ٌعرف الشروع البداء فً التنفٌذ فعل بقصد ٌتدخل الشرو

او جنحة اذا وقف او خاب اثره السباب الدخل االرادة الفاعل فٌها وكذالك ان  جناٌةارتكاب 

جرٌمة التهرٌب شأنها فً ذالك شأن الجرائم االخرى تمر بعدة مراحل قبل ان تكتمل 

رٌمة وٌصمم علٌها بعدها ٌعد الوسائل االزمة ألرتكابها اركانها اي ان الجانً ٌفكر فً الج

وكذالك ٌالحظ ان القوانٌن الكمارك قد ساوت بٌن عقوبة الشروع فً جرٌمة التهرٌب وبٌن 

عقوبة التهرٌب التام وهً كل من القانون الكمارك العراقً والسعودي والمصري والبنانً 

بة للجرٌمة التامة او الشروع . ) واالردنً على عتبار ان خطورة واحدة سواء بالنس
7
 ) 

 

 

                                                           

 876( علً جبار شالل , مصدر سابق , ص 8)

 34, ص  7117( كمال حمدي , جرٌمة التهرٌب الكمركً , االسكندرٌة , سنة 7)



 المحاولة بوصفها عمال تحضٌرٌا : -

ان االعمال التحضٌرٌة هً انشطة تقع بٌن مرحلة تتوسط بٌن التفكٌر فً الجرٌمة ولبداء 

فً تنفٌذها ذالك الن الجانً اذا عقد العزم على ارتكاب الجرٌمة فانه فً الغالب ال ٌنفذها 

عداد والتمهٌد لما ٌراه مناسبا فً االعمال الداخلة بارتكابها وقد مباشرة وانما ٌبدء بلست

عرفت هذه االعمال بانها االعمال التً تضع الفاعل فً ظروف مادٌة مناسبة ادائها بنفسه 

لكً ٌصبح تمكٌن الجرٌمة ممكنا وٌؤكد ان بعض االراء لالعمال التحضٌرٌة او المحاولة 

نوٌة على حد سواء , وكذالك التً ٌأتٌها الجانً تشتمل على االعمال المادٌة او المع

الالستعداد للجرٌمة والتً من شأنها ان تزٌد من كفائة الشخصٌة وتجعله اكثر تحمال من 

حٌث قدرته العضلٌة او نفسٌة على رتكاب الجرٌمة . ) 
8
 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 816( عبود علوان منصور , مصدر سابق , ص 8)



 ثانٌا / الركن المعنوي : 

الركن المعنوي الجرٌمة التهرٌب منها اشترط توفر  اختلفت التشرٌعات فٌما بٌنها حولة    

نٌة التهرٌب لدى الجانً كقانون الكمارك المصري والقانون السعودي وقانون العقوبات 

السوفٌتً وقانون العقوبات الٌمن تنص صراحة االعتداد بالوقائع المادٌة فقط دون البحث 

من ذالك وعدم جواز نٌة الدفع  عن وجود نٌة التهرٌب او عدم وجودها بل تذهب الى ابعد

بحسن نٌه كقانون الكمارك البنانً والقانون الكمارك السوري , اما القانون الكمارك 

العراقً و االردنً فال ٌوجد فٌهما ما ٌفٌد اشتراط القصد الجنائً فً جرٌمة التهرٌب وهذا 

رٌمة واما قانون ماذهب الٌه محكمتنا العلٌا حٌث اشترط توفر القصد الجنائً فً هذه الج

الكمارك الفرنسً فهو ٌنفرد باحكامه خاصة بهذا الشأن على منع المحكمة من البحث عن 

القصد الجنائً . ) 
8
 ) 

 

 القصد الجنائً فً جرٌمة التهرٌب العمدي : -أ

ٌتوفر لكتمال الجرٌمة ان ٌقوم الفاعل او الجانً بتهرٌب البضاعة وذالك بتعمد ادخالها او 

قة غٌر مشروعة اي ان ٌوجه ارادته نحوه هذا االدخال او االخراج مع اخراجها بطرٌ

االحاطة بنتائجه فاذا لم ٌكن قاصدا ذالك انما دفعته عوامل معٌنة لذالك فال مسؤلٌة علٌه , 

مثل ان ٌقوم احد االشخاص باخراج بضاعة معٌنة الى الخارج البالد تحت ضغط وتهدٌد 

خل شخص ما اراضً احدى الدول من غٌر الطرق المقرر مدٌره بلقتل او التشرٌد او ان ٌد

قانونا وهو ٌحمل مجموعة من السلع تخلصا من قطاع الطرق , وفً هذه الحالة ال تترتب 

مسؤلٌة على الفاعل ذالك انما لم ٌكن قاصدا نتٌجة وانما بفعل اخر كان مضطرا علٌه ولم 

ٌكن لدٌه اي اختٌار فً هذا الموقف . ) 
7
 ) 

انه الجانً قاصدا التهرٌب ولم تتوفر فٌه احدى الموانع للمسؤلٌة على نحو تذهب الكن لو ك

بعض االراء على انه ال ٌكفً ان ٌعلم الجانً بانه ٌقوم فعال من افعال التهرٌب بل ٌجب ان 

 ٌكون الدافع له على ذالك هو رغبته فً عدم اداء الضرٌبة الكمركٌة اي انه بحسب هذا 

 

 

                                                           

 818علً جبار شالل , مصدر سابق , ص ( 8)

 813( مصدر االعاله , ص 7)



الرأي ٌجب توفر قصد خاص وهو الغاٌة االفالت من الضرٌبة , بل نرى ابعد من ذالك 

وهو ان السلوك الطرٌق غٌر مشروع وهو الدلٌل ٌنهض فً مواجهة المتهم ٌؤكد عزمه 

على ارتكاب الجرٌمة وما اتباعه لهذه الطرٌقة انه كان قاصدا التهرٌب منذ البداٌة . ) 
8
 ) 

 

 رٌمة التهرٌب غٌر العمدي :الركن المعنوي فً ج -ب

نص قانون الكمارك البنانً على انه لٌس للمحاكم فً تطبٌق العقوبات المنصوص علٌها فً 

هذا القرار وفً النصوص الكمركٌة ان تأخذ بعٌن االعتبار نٌة الوقائع المادٌة فقط فالجهل 

وبات المبنٌة او حسن انٌة ال ٌعتبران عذرا , وعلٌه ٌجب على هذه المحاكم انزال العق

 لمجرد اتٌان االعمال التً تقمعها هذه العقوبات او لمجرد المباشرة بها فقط .

وفً نفس المعنى تقرر من نص قانون الكمارك السوري اي االعتداد بالوقائع المادٌة فقط 

وكذالك قانون الكمارك الفرنسً والتً تقضً بمنع المحكمة من البحث عن القصد الجانً 

القوانٌن الثالثة المذكورة قد نصت صراحة على عدم تطلب القصد الجنائً  وهذا ٌعنً ان

فً جرٌمة التهرٌب , حٌث ٌسأل الجانً حتى لو لم ٌنوي التهرٌب بل مجرد وقوع العمل 

المادي المكون للجرٌمة وكذالك ان جرٌمة التهرٌب غٌر ضرٌبً ونعنً بها تهرٌب بضاعة 

منعا مطلقا او مقٌد . ) 
7
 ) 

وكذالك فً جمٌع القوانٌن تتم هً االخرى بمجرد وقوعها دون البحث عن نٌة الفاعل او 

بمعنى اخر ان ٌكفً فً هذه الحالة صدور الخطئ الغٌر العمدي من جانبه حتى ٌمكن 

مسألته عن الجرٌمة وكذالك ٌعرف الخطئ العمدي بانه اخالل الجانً عند تصرفه واجبات 

القانون وعدم حٌلوتة تبعن لذالك دون ان ٌقضً تصرفه الى  المحٌطة والحذر التً تفرضها

احداث النتٌجة الجرامٌة فً حٌن كان ذالك استطاعته وكان واجب علٌه . ) 
4
 ) 

 

 

 

 

                                                           

 13( اسامة احمد شتات , مصدر سابق , ص 8)

 864( علً جبار شالل , مصدر سابق , ص 7)

 863( مصدر االعاله , ص 4)



 الخاتمة

 

بعد كتابة المبحث الثانً نختم هذا المبحث بلخاتمه التمامه , ان جرٌمة التهرٌب الكمركً 

الجرٌمة اذا لم ٌتوفر هذه االركان هما الركن المادي ٌتوفر فٌه ركنٌن اساسٌن اي ال تكتمل 

الذي ٌعتمد على الفعل اي النشاط الذي ٌقوم به المهرب وكذالك المحل اي هٌه البضاعة 

المهربة وكذالك العنصر المكانً وهو ٌعنً المكان الذي سوف تدخل فٌه البضائع المهربه 

وكذالك الركن المعنوي الذي ٌعتمد على او تخرج منه او هو الحدود التً تمر منها البضائع 

القصد ٌكون على نوعٌن هما القصد الجنائً العمدي او الغٌر عمدي اي توفر النٌة لدى 

 الجانً .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المبحث الثالث

 العقوبات المترتبة واالجراءات الجنائٌة

 

 المقدمة

ان جرٌمة التهرٌب من الجرائم المضره وعند قٌام الشخص بهذه الجرٌمة ٌجب ان    

ٌعاقب علٌها وفق قانون العقوبات اي اذا لم ٌعاقب على هذا الفعل فانه ٌودي بضرر 

المجتمع ٌجب ان تكون هنالك عقوبات مترتبه على جرٌمة التهرٌب الكمركً وكذالك لٌس 

الجنائٌه المتوفر ٌقوم بها الشخص وانه كل شخص ٌاتً  هذه فقط وانما هنالك االجراءات

بهذا الفعل ٌعاقب بالحبس او الغرامة وكذالك الغرامة التعوٌضٌة والمصادرة اي مصادرة 

 االشٌاء المهربة من ٌد الجانً .

 نقسم هذا المبحث الى قسمٌن :

 اوال / العقوبات المترتبة على جرٌمة التهرٌب الكمركً

 ت الجنائٌة للجرٌمة التهرٌب الكمركًثانٌا / االجراءا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اوال / العقوبات المترتبة على جرٌمة التهرٌب :

فرض القانون العقوبات على كل شخص ٌخل او ٌقوم بعمل مخالف للقانون واالنظمة      

وٌعاقب على التهرٌب او على الشروع فٌه بالحبس والغرامة او بأحدى هاتٌن  المعمول بها

العقوبتٌن وٌحكم على الفاعلٌن والشركاء المتضامنٌن بتعوٌض ٌعادل مثلى الضرائب 

الكمركٌة المستحقة فأذا كانت البضائع موضوع الجرٌمة من االصناف الممنوعة كان 

رائب المستحقة اٌهما اكثر , وٌجوز الحكم التعوٌض معادال لمثل قٌمتها او مثلى الض

بمصادرة وسائل النقل واالدوات والمواد التً استعملت فً التهرٌب وهنا ٌمكن ان نقسم 

العقوبات الى ماٌأتً . ) 
8
 ) 

 

 الحبس والغرامة الجنائٌة : -أ

ن الحبس :  ٌعرف بانه سالب للحرٌة المحكوم علٌه الذي ٌلتزم احٌانا بالعمل وٌعفى اخر م

هذا االلتزام وعقوبة الحبس فً الجرائم التهرٌب الكمركً ٌعفى المحكوم علٌه من االشغال 

 كون هذه العقوبة هً الحبس البسٌط .

ان المشرع الكمركً قد اطلق عقوبة الحبس فلم ٌقٌدها بحد ادنى وال اقصى وانما ترك 

الظروف المخففة ووقف حدٌها للقواعد العامة وتخضع هذه العقوبة للقواعد العامة من حٌث 

التنفٌذ , وقد اختلفت القوانٌن الكمركٌة فً مدتها ولزام القاضً الحكم بها فالقانون المصري 

حٌث فرض عقوبة الحبس على جرٌمة التهرٌب بشكل عام وترك امر تحدٌدها للقواعد 

العامة . ) 
7
 ) 

 لعود او التكرار وحددها اما القانون الكمارك االردنً فلم ٌقرر عقوبة الحبس اال فً حالة ا

 

 

 

 

                                                           

 811, ص  7118( احمد سلطان عثمان , اضواء حول قانون الكمارك , جامعة القاهرة , سنة 8)

 842الحٌاري , مصدر سابق , ص ( معن 7)



مابٌن الشهر الى ثالثة سنوات واعطى للقاضً سلطة تقدٌرٌة فً اختٌار مابٌن هذه العقوبة 

البنانً فانه لٌس للحبس صفه جنائٌة بل  وبٌن الغرامة او الجمع بٌنهما اما قانون الكمارك

هو وسٌلة من وسائل التنفٌذ والمنصوص علٌها وٌمكن استعمال هذه العقوبة على المحكوم 

علٌه الذي ٌمتنع عن الوفاء بما ٌترتب بذمته لصالح االدارة الكمركٌة , اما القانون الكمارك 

الخرى الى سلطة تقدٌرٌة العراقً فقد حدد مدة الحبس بٌن شهر وخمسة سنوات وترك ا

للقاضً .  ) 
8
 ) 

الغرامة : وهً الزام المحكوم علٌة بدفع مبلغ من النقود ٌقدره الحكم القضائً الى خزانة 

العامة وبمعنى اخر هو نشوء التزام فً جانب المدٌن وهو المحكوم علٌه والدائن هو الدولة 

كوم علٌه عن الجرٌمة وقرر وسبب الغرامة هو الحكم القضائً الذي اثبت مسؤلٌة المح

التزامة بعقوبتها . ) 
7
 ) 

وان الطابع العام الذي تتصف به الغرامات التً كثٌرا ما تكون عالٌة جدا وان غالبٌة 

الجرائم ترتكب بدافع الطمع والربح غٌر مشروع فكان من المناسب ان تكون العقوبة 

االولى للدفاع االجتماعً ضد تصٌب الجانً فً ذمته المالٌة وقد اوصت الحلقة العربٌة 

الجرٌمة بانه من الممكن النطق بعقوبة الغرامة او الحبس او الجمع بٌنهما اذا رى مالئمة 

ذالك بالنظر الخطورة او الضرر الذي انتجته او كان محتمال ان النتٌجة تبعا الخطورة 

اقصى ٌعنٌها  المتهم وجشعه وٌكون من المرغوب فٌه ان تتراوح الغرامة بٌن حد ادنى وحد

الشارع فً كل دولة تبعا الهمٌة الجرٌمة وحالة المتهم , وتختلف االداء حول طبٌعة 

الغرامة الكمركٌة فمنها من تذهب الى انها ذات طبٌهة مدنٌة واخرى تعتبرها عقوبة جنائٌة 

وثالثة تضفً علٌها الصفة المختلطة اي المدنٌة وجنائٌة فً ان واحد . ) 
4
 ) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 841( معن الحٌاري , مصدر سابق , ص 8)

 717( مجدي محمود محب حافظ , مصدر سابق , ص 7)

 816( علً جبار شالل , مصدر سابق , ص 4)



 الغرامة التعوٌضٌة والمصادرة : -ب

الغرامة التعوٌضٌة : وٌقصد بها الحكم على الفاعلٌن والشركاء متضامنٌن بتعوٌض مالً 

حدده الشارع بما ٌعادل مثلى الضرائب الكمركٌة وٌكون التعوٌض مثلى القٌمة او الضرائب 

بة للجرائم الخاصة الكمركٌة اٌهما اكثر اذا كانت البضائع من االصناف الممنوعة , اما بنس

باسترداد او الشروع فً االسترداد بغٌر حق للضرائب الكمركٌة او الضرائب االخرى او 

المبالغ المدفوعة كتسابها او الضمانات المقدمة منها كلها او بعضها فان ذالك التعوٌض 

ٌكون معادال مثلى الضرائب موضوع الجرٌمة وهو المبلغ الذي قام الجانً باسترداده او 

الشروع فٌه وقد سمى المشرع الكمركً بالتعوٌض وٌطلق البعض علٌها بالغرامة االضافٌة 

اي المضافه الٌها . ) 
8
 ) 

وقد ختلفت الفقه حول تحدٌد الطبٌعة القانونٌة للمبالغ التً ٌحكم بها كتعوٌض فً الجرائم 

 التهرٌب الكمركً نعرض االراء فً هذه الصدى .

 ء جنائً :الغرامة التعوٌضٌة جزا -(8

ومبنى هذا الراي ان هذه الغرامة المالٌة والتً ٌطلق علٌها لفظ التعوٌض هً عقوبة جنائٌة 

خالصة وانها عقوبة تكمٌلٌة تضاف الى العقوبة االصلٌة سواء كانت الحبس او الغرامة كما 

انها غرامة نسبٌة تتناسب فً مقدارها مع ما حققه الجانً او اراد تحقٌقه من كسب غٌر 

شروع ومن ثم تخضع لكافة االثار التً ٌرتبها القانون على عقوبة الغرامة الجنائٌة م

والتبرٌر الذي ٌقدمه انصار هذه الرأي ان الغرامة الضرٌبٌة جزاء تفرضه الدولة على 

مخالفة امر نص عنه الشارع ومخالفة اوامر الشارع ونواهٌه , وال تتضمن فكرة وجود 

ه فً التهرٌب الكمركً حٌث ٌقرر المشرع التعوٌض جزاء ضرر مادي قابل للتعوٌض وان

للجرٌمة التامه وللشروع فٌها اٌضا وحٌث ٌنتفً الضرر المادي فً بعض الصور دلٌل 

قاطع على ذالك انه لٌس تعوٌضا بحال من االحوال وان التعوٌض المدنً ٌحدد بمقدار 

الضرر الذي اصابه المجنً علٌه او الشخص المتضرر . ) 
7
 ) 

 

 

 

 

                                                           

 814( احمد سلطان عثمان , مصدر سابق , ص 8)

 67( كمال حمدي , مصدر سابق , ص 7)



 الغرامة التعوٌضٌة تعوٌض مدنً : -(2

ومبنى هذا الراي ان المبالغ الذي ٌحكم بها فً التهرٌب الكمركً باالضافة الى الغرامة 

المحددة فً النص ٌعد تعوٌضا مدنٌا ال غرامة نسبٌة فالزٌادة التً ٌحكم بها فوق الغرامة 

ارك لقاء التهرب من الوفاء الجنائٌة تمثل تعوٌضا قدره المشرع انه مستحق لمصلحة الكم

بالضرٌبة , وكذالك حصل النقد الذي وجه الى هذا الراي ان التعوٌض بحسب طبٌعته 

ووظٌفته ال ٌصلح ان ٌتجاوز مقدار الضرر وان التعوٌضات ال ٌجوز الحكم بها اال على 

بناء طلب صاحب الشأن بعد اثبات مالحقه من الضرر ولٌس االمر كذالك فً هذه الحالة 

هذه الغرامة ٌجوز تحصٌلها بالكراه البدنً . ) و
8
 ) 

 الغرامة التعوٌضٌة ذات طبٌعة مختلطه : -(4

وهو الراي الغالب فً الفقه والقضاء الذي ٌتجه الى عتبار هذ الغرامة ذات طبٌعة مختلفة 

تجمع بٌن صفتً العقوبة والتعوٌض فً نفس الوقت والعقوبة التً توقع على مرتكب 

عوٌض للخزانة كما لحقها من اضرار من اجراء هذه الجرٌمة وعلى اصحاب الجرٌمة والت

هذا الراي اختلفو فٌما بٌنهم حول تغلٌب هذه الصفه او تلك , فمنهم من ٌغلب معنى 

التعوٌض على معنى العقوبة ومنهم من ٌغلب معنى العقوبة على معنى التعوٌض وٌبٌن من 

عة المختلطة للتعوٌضات التً ٌقضً بها فً استقرار قضاء النقض انه جاء مقررا للطبٌ

الجرائم الضرٌبة الكمركٌة وهو ماتعبر عنه محكمة النقض بقولها ان التعوٌضات المشاره 

الٌها فً القوانٌن المتعلقة بالضرائب الكمركٌة والرسوم هً عقوبة تكمٌلٌة تنطوي على 

 معنى التعوٌض .

انه ٌجب االختٌار بٌن العقوبة او التعوٌض اذ لكل منهما  والنقد الذي ٌوجه الى هذا الراي

صفه تستبعد الصفه االخرى وانه الٌمكن التسلٌم فً منطق القانون بأن ٌجمع فً جزاء 

واحد بٌن وظٌفة العقوبة التً هً ردع وزجر الجانً ومن ثم ٌجب ان تكون فً نوعها 

جبر الضرر ومن ثم ٌقدر  ومقدارها كفٌله بتحقٌق هذه الغاٌة ووظٌفة التعوٌض هً

التعوٌض بحسب حاله . ) 
7
 ) 

 

 

 

                                                           

 63( كمال حمدي , مصدر سابق , ص 8)

 61( مصدر االعاله , ص 7)



 المصادرة :

 المصادرة الوجوبٌه :  -(8

ٌتضح من هذا النص ان عقوبة المصادرة المنصوص علٌها وجوبٌة اي ان ٌجب الحكم بها 

فً جمٌع حاالت دون وجود اي سلطلة تقدٌرٌة فً هذا الشأن والمصادرة الوجوبٌة تتعلق 

 موضوع الجرٌمة حٌث انها التً تكون محال لهذه المصادرة . بلبضائع

وتعرف المصادرة بانها نزع ملكٌة المال جبرا عن صاحبه بغٌر مقابل واضافة الى ملك 

الدولة وكذالك تعرض محكمة النقض التعرٌف المصادرة فقررت انها اجراء الغرض منه 

صاحبها بغٌر مقابل . ) تملٌك الدولة اشٌاء مضبوطة ذات صله بجرٌمة قهرا عن 
8
 ) 

 اما حاالت المصادرة الوجوبٌة :

حالة ضبط البضائع : تعتبر المصادرة فً حالة ضبط البضائع عقوبة تكمٌلٌة وجوبٌة  -أ

ولٌس تدبٌرا بمعنى انه تم ضبط البضائع محل جرٌمة التهرٌب فٌجب على القاضً الحكم 

ه البضائع مما ٌبٌح القانون تداوله او بمصادرة هذه البضائع وٌستوى فً ذالك ان تكون هذ

ٌحظره او ان تكون مملوكة الجانً او شخص اخر غٌره حتى لو كان هذا الغٌر حسن النٌه 

سواء ضبطة داخل االدائره الكمركٌة او خارجها وتعرف المصادرة فً هذه الحالة 

 بمصادرة العٌنٌة او الحقٌقٌة وال ٌجوز االمر الوقف بتنفٌذ المصادرة . 

حالة عدم ضبط البضائع : اذ لم ٌتم ضبط البضائع محل التهرٌب فأنه ٌتعذر الحكم  -ب

بمصادرة لعدم وجود محل الذي ترد علٌه وقد قرر المشرع فً هذه الحالة وحتى ال ٌنجو 

الجانً من عقوبة المصادرة بفعله ان ٌتم الحكم بمثل قٌمة البضائع كبدٌل عن المصادرة 

مى غرامة المصادرة او مقابل المصادرة . ) العٌنٌة وهذا الجزاء تس
7
 ) 

المصادرة الجوازٌة : ان محل المصادرة الجوازٌة هو وسائل النقل واالدوات  -(7

والمهمات والمواد واالالت واي وسٌلة استعملت فً تحقٌق النتٌجة االجرامٌة وهً تهرٌب 

البضائع المهرة سواء البضائع او الشروع فٌها مثل الحقائب وغٌرها من وسائل الخفاء ب

كانت هذه ادوات والوسائل قد اعدت اصال للتهرٌب او لم تكن معدة لذالك ولكن استخدمة 

فٌها ان تكون مملوكة للجانً او للغٌر شرط ان ٌكون هذا الغٌر سٌئ النٌه وال ٌشترط 

استعمالها فً التهرٌب مباشرا وتكون فً هذه الحاله تكمٌلٌه جوازٌة . ) 
4
 ) 

                                                           

 431( عبد الفتاح مراد , مصدر سابق , ص 8)

 434( مصدر االعاله , ص 7)
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 االجراءات الجنائٌة فً جرٌمة التهرٌب الكمركًثانٌا / 

 : الدعوى الجنائٌة فً جرٌمة التهرٌب الكمركً -(8

تخضع الدعوى الجنائٌه فً جرٌمة التهرٌب الكمركً لكافة االحكام المقررة للدعوى 

ٌوجب تقدٌم طلب  الجنائٌه فً قانون االجراءات الجنائٌه فٌما عدا ان قانون الكمارك

لتحرٌك الدعوى الجنائٌه وكما ٌقررالتصالح والذي ٌرتب وجوبا انقضاء الدعوى الجنائٌه 

 1او وقف تنفٌذ العقوبة الجنائٌه وجمٌع االثار المترتبه علئ حكم حسب الحال 

 وجوب تقدٌم طلب لتحرٌك الدعوى الجنائٌة : -أ

عض الجرائم التً ال ٌجوز رفع عرض القانون االجراءات الجنائٌة فً نصوصه الى ب

الدعوى الجنائٌة عنها او تخاذ اي اجراء فٌها اال على بناء طلب كتابً نصت عٌها بعض 

القوانٌن الخاصة التً تخضع للقٌد منها الجرائم التهرٌب الكمركً . ) 
8
 ) 

كذلك ٌسري قٌد الطلب على كل حال جرائم التهرٌب الكمركً التً نصت علٌها قانون 

ك وهً جرائم التهرٌب الكمركً الضرٌبً وغٌر الضرٌبً وان تكون الواقعه الكمار

جرٌمة تامه او مجرد مشروع فٌها فال ٌجوز تحرٌك الدعوى الجنائٌه او مباشرة اي اجراء 

من اجراءاتها تسٌرها امام جهات التحقٌق او الحكم قبل صدور طلب كتابً من رئٌس 

ٌنٌبه حسب االموال وكذالك الخصومة ال تنعقد وال مصلحة الكمارك او وزٌر المالٌة او من 

تتحرك الدعوى الجنائٌة اال بلتحقٌق الذي تجرٌه النٌابة االعامة دون غٌرها بوصفها سلطة 

تحقٌقٌة . ) 
7
 ) 

واذا كان من المقرر انه اذا حدد القانون الشخص المختص بتقدٌم الطلب دون ان ٌفوضه 

سواه , وكذالك ٌكون مٌعاد تقدٌم الطلب ٌبقى الحق فً  فً االنابة فال ٌجوز ان ٌتقدم بطلب

تقدٌم الطلب قائما حتى تسقط الدعوى الجنائٌة بمضً المدة المحدودة واذا كانت الجرٌمة 

تهرٌب الكمركً او الشروع فٌها من قبل الجنح فأن الدعوى الجنائٌة تنقضً بمضً ثالث 

فً التنازل الطلب رفع الدعوى سنوات من ٌوم وقوع الجرٌمة , وٌالحظ من له الحق 

الجنائٌة فً جرٌمة التهرٌب الكمركً قانونا حق تقدٌم الطلب لرئٌس مصلحة الكمارك او 

وزٌر المالٌة او من ٌنٌبه حسب االحوال . ) 
4
 ) 

                                                           

 18( كمال حمدي , مصدر سابق , ص 8)

 14( مصدر االعاله , ص 7)

 41( مصدر االعاله , ص 4)



 التصالح فً جرٌمة التهرٌب الكمركً : -ب

نائٌة مقابل الجعل ٌعد التصالح بمثابت نزول من الهٌئة االجتماعٌة عن حقها فً الدعوى الج

الذي قام علٌه الصلح فأن الرئٌس مصلحة الكمارك ان ٌجري التصالح اثناء النظر فً 

الدعوى او بعد الحكم فٌها مقابل اداء التعوٌض كامال او ما ٌقل عن نصفه وٌترتب على 

ى التصالح انقضاء الدعوى الجنائٌة اووفق تنفٌذ العقوبه الجنائٌه وجمٌع الثار المترتبه عل

الحكم حسب الحال ولتصالح فً كل االحوال لٌس حقا للمتهم او للمحكوم علٌه بل هو امر 

جوازي متروك تقدٌره لرئٌس مصلحة الكمارك او وزٌر المالٌة , اما بنسبة للجعل وٌنسب 

هذا الجعل الى مقدار التعوٌض الذي قرره قانون الكمارك كجزاء فً جرائم التهرٌب او 

ان هذا التهرٌب او حكما وكذالك ٌختلف مقدار الجعل حسب ماذا كان الشروع فٌه فعلٌا ك

التصالح قد تم قبل صدور الحكم بات فً الدعوى او بعد صدور الحكم . ) 
8
 ) 

  الضبط والتفتٌش -(7

 صفة الضبط القضائً الموظفً الكمارك : -أ

لضبط من ٌكون من مأموري الضبط القضائً فً دوائر وكذالك من ٌكون من مأموري ا

لهم صفه الضبطٌة فً جمٌع الجرائم وتخوٌل بعض الموظفٌن هذه الصفه بالنسبة للجرائم 

التً تقع ضمن دوائرهم اي ضمن اختصاصهم وتكون متعلقة باالعمال وظٌفتهم , وهذا ال 

ٌعنً اخفاء صفة الضبط القضائً على بعض الموظفٌن بالنسبة للجرائم التً تتعلق باعمال 

ون غٌرهم مباشرة االجراءات الخاصة بتلك الجرائم وذا ٌبقى لكل من وظائفهم ان لهم د

افراد الضبط القضائً ذوي االختصاص العام النه تلك االجراءات فً دائرة اختصاصه 

االقلٌمً . ) 
7
 ) 

 سلطة مأموري الضبط من موظفً الكمارك : -ب

التً نص علٌها قانون  لمامؤري الضبط القضائً من موظفً الكمارك بعدد الجرئم

الكمارك ماٌخوله قانون االجراءات الجنائٌة لماموري لضبط القضائً من السلطات تبٌن 

هنا النطاق المكانً الذي لموضفً الكمارك مباشرة سلطتهم كماموري ضبط القضائً فٌه 

 واالصل ان تلك السلطة ال تتعدى حدود الدائره او المنطقه الرقابة الكمركٌة ومن ثم ال

ٌكون لهم حق تفتٌش االشخاص والماكن والبضائع ووسائل النقل خارجا هذا النطاق بحثا 

عن مهربات وٌقع باطال بالتالً كل اجراء ٌصدر عنهم خارج ذلك النطاق . ) 
4
 ) 

                                                           

 41( كمال حمدي , مصدر سابق , ص 8)
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 المحاكم والحكم والطعن فً الحكم -(3

 المحاكم : -أ

جنحه تختص بالفصل فٌها محكمة الجنح وتسري بصددها  تعد جرٌمة التهرٌب الكمركً

اجراءات وقواعد المحاكمة المتبعه فً مواد الجنح والتً نص علٌها قانون االجراءات 

الجنائٌة وتنظر قضاٌا التهرٌب الكمركً عند احالتها الى المحاكم على وجه االستعجال 

على وجه السرعة , فأن تكلٌف وكذالك تعرض الالحكام الخاصة بالقضاٌا التً ٌحكم فٌها 

المتهم بالحضور امام المحكمة فً مواد الجنح ٌكون قبل انعقاد الجلسة بٌوم كامل غٌر 

مواعٌد مسافة الطرٌق وٌجوز ان ٌكون االعالن بواسطة احد المحضرٌن او احد رجال 

 )السلطة العامة وتنظر القضٌة فً ظرف اسبوعٌن من ٌوم احالتها الى المحكمة . 
8
 ) 

 الحكم : -ب

بناء على قانون االجراءات الجنائٌة ٌجب ان ٌشمل الحكم باالدانه على بٌان الواقعة 

المستوجبة للعقوبة بٌانا تتحقق به اركان الجرٌمة والظروف التً وقعت فٌها االدانه التً 

استخلصت منها المحكمة االدانه حتى ٌتضح وجه االستدالل وسالمة ماخذها تمكن المحكمة 

ض من مراقبة التطبٌق القانونً على الواقعة كما صدره اثباتها فً الحكم وفً حالة النق

القضاء بالبرائه ٌتعٌن ان ٌشمل الحكم على ماٌفٌد ان القاضً قد نظر فً الدعوى واحاط 

بادلتها التً قام علٌها االتهام , وتبرئة المتهم على اساس انتفاء التهرٌب ٌستلزم الحكم 

 )نٌة حتى لو ٌنص على ذالك بمنطوق الحكم . برفض الدعوى المد
7
 ) 

 الطعن فً الحكم : -ج

الكمركً جأئز الطعن فٌه بذات الطرق المقررة بالنسبة الحكم الصادر فً جرٌمة التهرٌب 

الالحكام الصادرة فً مواد الجنح وذالك سواء بالنسبة للطرق الطعن العادٌة او غٌر العادٌة 

المحكمة النقض انه ٌجوز التنازل عن رفع الدعوى  اما بنسبة بخصوص الطعن امام

الجنائٌة فً جرٌمة التهرٌب , وكذالك حصول التصالح امام محكمة النقض وانه ٌترتب 

على ذالك انقضاء الدعوى وٌجوز الدفع الول مره امام المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم 

الكمارك او الوزٌر  تقدٌم الطلب كما هو مقرر ان وجوب تقدٌم طلب من رئٌس مصلحة

المالٌة لرفع الدعوى فً جرٌمة التهرٌب امرا متعلق بالنظام العام وتملك محكمة النقض 

عندما ٌتبٌن لها خطأ الحكم المطعون به فً تطبٌق القانون او تأوٌله تقوم المحكمة بنقض 

 ( 4 )الحكم وتصحٌحه . 
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 848( مصدر االعاله , ص 4)



 الخاتمة 

 

 بختم هذا المبحث بالخاتمة لتمام الموضوع .عندما تمكنه من اكمال المبحث الثالث سنقوم 

ان لكل جرٌمة لها عقوبة وان جرٌمة التهرٌب الكمركً خصصت لها عقوبه اٌضن حسب 

الفعل او حجم الجرٌمة اي ال ٌفلت الجانً من فعله لوال تقرر هذه العقوبه لعمت الفوضى 

الحبس او الغرامة او وٌؤدي ذالك ضررا للدولة والمجتمع وتكون العقوبة فً هذه الجرٌمة 

العقوبتٌن معا وكذالك ٌجوز للدولة مصادرة االشٌاء المهربة وكذالك قٌام ببعض االجراءات 

 القانونٌه من خالل قٌام الدعوى و اصدار الحكم والطعن فٌه .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الخاتمة

االتمام هذا توصلت من خالل كتابة هذا البحث الى الخاتمة الرئٌسٌة والتً تكون متممه 

 البحث وتكون خاتمة لموضوعً .

ان التهرٌب ٌلحق اضرار كبٌرة بقطاعات مختلفة من الدول والمجتمع فبالنسبة لتهرٌب 

البضائع التً ٌوجد ما ٌمثلها من االنتاج الوطنً ٌؤدي ذالك الى فشل هذه المنتوجات 

وان التهرٌب البضائع  الوطنٌة اذا انها تعجزعن مزاحمة الصناعات االجنبٌة المماثلة لها

ٌرتبط ارتباطا بتهرٌب النقد وفٌما ٌتعلق بالطبٌعة القانونٌة الجرائم التهرٌب فقد تعرضنا 

االحكام قانون الكمارك السوري والقانون البنانً ومقارنة االتجاه الذي تبناه هذان القانونان 

نه من اعتبارها حٌث عتبرها افعاال مدنٌة غٌر مشروعة تظهر افضلٌة االتجاه دفعنا ع

جرائم جنائٌة كبقٌة جرائم قانون العقوبات , وكذالك ماٌتعلق بلصور فهنالك صورا عدٌده 

منها المخالفات الموضوعٌة فنصت علٌها بعض الدول والبعض االخر غٌر مهتم بها اما 

التهرٌب الحقٌقً و الحكمً كذالك هو من الصور التهرٌب فنادة علٌه كثٌر من الدول ولكً 

مل الجرٌمة وتحقق غاٌتها وتتحقق المسؤلٌة تجاه المجنً ٌجب ان تتوفر اركان الجرٌمة تكت

ومنها الركن المادي والركن المعنوي وٌتحقق الركن المادي من خالل قٌام الجانً بفعل او 

نشاط ٌؤدي للجرٌمة التهرٌب اما ماٌحققه الركن المعنوي هو القصد الجنائً او الجرمً 

 الجانً للقٌام بهذه الجرٌمة .وتوفر النٌه لدى 

اما ماٌتعلق خصوصا بالعقوبة المترتبة واالجراءات الجنائٌة النه لكل شخص ٌأتً بفعل 

مخالف للقانون ٌتحقق او ٌترتب بحقه مسؤلٌة وكذالك عقوبة لكل عمل مخالف للقواعد 

ه سوفه تنتشر العامة ةاالنظمة النه لوال هذه العقوبة المفروضة على هذا العمل المخالف فأن

هذه الجرٌمة وتؤدي الى اضرار المجتمع والدولة فأنه الدولة قامة بلتصدي لهذه الجرٌمة 

من خالل وضع العقوبات والرقابة الكمركٌة وكذالك الدوائر الكمركٌة من اجل محاربة هذه 

الجرٌمة وعدم انتشارها , وكذالك نتعرض لبعض التطبٌقات القضائٌة بصدد جرائم 

كان هدفنا االساس من وراء هذا االستعراض تأكد على مبدأ قانونً مهم تضمنته التهرٌب و

قانون العقوبات العراقً على انه مراعاة االحكام العامة فً هذا االخٌر فً جرائم 

المنصوص علٌها فً القوانٌن واالنظمه العقابٌة االخرى ومنها قانون الكمارك وتطبٌق 

ت على جرائم التهرٌب , وكذالك الٌوجد مبرر للسلطات االحكام العامة فً قانون العقوبا

الكمركٌة فً البالد بان تستبعد جرائم التهرٌب من االحكام العامة فً قانون العقوبات مما 

 دعانا ال تأكٌد بوجوب قٌام السلطات الكمركٌة بتطبٌق القانون تطبٌقا سلٌم وفق قواعده .

 االستنتاجات



 هً مجموعة من االستنتاجات تشكل دلٌل لعمل المعالجة هذا النمط من الجرائم التهرٌب 

 ولعل من ابرزها .

سنه ق.م القوانٌن واالنظمة التً نظمت  311عرف المجتمع الدول منذ الكثر من  -8

بموجبها العالقات االجتماعٌة واالقتصادٌة والسٌاسٌة حٌث عتاد السكان منذ ذالك الحٌن 

 مارسة حقوقهم وحرٌاتهم فً حدود القانون .على م

اما فً مصر وفً عهد القدٌم فٌمكن القول بأنه القدماء اول من استخدم قانون العقوبات  -7

 فً االقتصاد وبأنه لم ٌكن هنالك نظام تشرٌعً محدد للشؤن الكمركٌة .

مة تعنً ان جرٌمة التهرٌب الكمركً صورة من صور الجرائم االقتصادٌة بل هً جرٌ -4

ادخال البضائع الى البالد او اخراجها منها على وجه المخالفة االحكام القانون دفع الرسم 

 الكمركً .

وكذالك هنالك اسباب وراء جرٌمة التهرٌب الكمركً منها ما ٌتعلق بأرتفاع الضرٌبة  -3

 الكمركٌة او ضعف او تباٌن اسعار البضائع والسلع بٌن البلدان .

هرٌب صور عدٌده منها التهرٌب الحقٌقً والحكمً والضرٌبً والغٌر ان جرٌمة الت -1

 ضرٌبً او التقلٌدي وكذالك الشكلٌة والمخالفات الموضوعٌة .

ان معظم جرائم التهرٌب قد ارتكبها القائمون بها مع سبق االصرار مع علمهم  -6

 ومعرفتهم لخطورة هذه الجرائم .

الكمركً هو االرباح الكبٌرة التً ٌحققها ان الدافع االساس من عملٌة التهرٌب  -2

 المهربون مقارنة مع االرباح التً ٌكسبونها فٌما لو تم استردادها السلع بشكل مشروع .
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