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امللخص:
يسلِّط البحث الضوء ىلع موضوع املصالحة يف جريمة التهريب الجمركي كونها الوسيلة املثلى
لتسوية النزاعات الجمركية بطريقة ودية دون اللجوء إلى القضاء ،فالهدف منها هو تحصيل إدارة الجمارك
للحقوق والرسوم املقررة ىلع املخالف وفق قانون الجمارك ،إذ تخفِّف العبء ،وتقلِّص من تراكم القضايا
املطروحة ىلع القضاء.
يستعرض الباحثان ملاهية جريمة التهريب الجمركي يف القانون الفلسطيني واألردني والسوداني
وتوافقهما يف التجريم واختالفهما يف الطريقة املتبعّة للتهرّب وما أبداه املشرِّع الفلسطيني والعربي
بخصوص هذه الجريمة ،ثم املناقشة القانونية للدور البارز للمصالحة بأبعادها وأسسها التشريعية التي
تسعى لتحقيقها من خالل الحفاظ ىلع إيرادات الخزينة العامة للدولة من خالل تسوية النزاع الجمركي عن
طريق املصالحة ،هذا فضالً عن انسجام التشريع الفلسطيني واختالفه مع بقية التشريعات العربية ،وأخيرا
تضمنت الدِّراسة خاتمة البحث نتائجه وتوصياته.

كلمات مفتاحية :التهرّب الجمركي ،المصالحة ،مرتكب المخالفة ،إدارة الجمارك ،منازعة جمركية.

Legal reconciliation mechanisms in the crime of customs smuggling
A Study in the Palestinian and comparative legislation
Abstract:
The paper sheds light on the issue of reconciliation in the crime of customs smuggling, as it
is the best way to settle customs disputes in an amicable manner without resorting to the
judiciary.
The two researchers review the essence of the crime of customs smuggling in Palestinian,
Jordanian and Sudanese law, their compatibility in criminalization, their differences in the
method used for smuggling, and what the Palestinian and Arab legislators have shown
regarding this crime. Settlement of the customs dispute through reconciliation, in addition to
the harmony and difference of Palestinian legislation with the rest of the Arab legislation.
Finally, the conclusion of the research included its findings and recommendations.
Keywords: Customs smuggling, reconciliation, perpetrator of the offense, customs administration, customs
dispute.
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ِّ
المقدمة:

ي لش ُّ التهرُّّ لُّاجلتهي ايُُّّللطُُّّللطافُُّّانحلءياطُُّّللتتحُُّّاًلتهتُُّّاه لألحُُّّةياللافُُّّر تلاله ت ُُّّللته اهنُُّّللءتالقرصُُّّاةيللىاُُّّتلت ُُّّرفتلطاف ُّ رّال
ُّاولءعتُُّّةلاُُّّعتلته تُُّّالته اُُّّاهخلهاًُُّّاتظمل اق ُّالله ت ُُّّللته اهنُُّّللءتالقرصُُّّاةيللهاُُّّةءتلتهرُُّّللاللي ُُّّحله اُُّّحلتال ر ُُّّاىلل مل رحً ُّ ل
ءت ُّّ د

ةءتّا .ل

هُّ ليتُّةلتهرّاعُّ ليشُّ لل ال اُّظ تلألًرصُُّّالىاُّتلألحُّةللوُّ لتهةءهُّللطُّلل ئايُُّّللتهيُّاتا لتهي اينُّللءته اصُُّّظولىانُّّالطُّللتهًُُّّاتظمول
ءباهاغ لاحل ا نرّالطللاُّعتلتهياتُّ لمت ُّال تُّئحجلألريُّاء لمهُّتلألّة ُّةلتهًُّن لتال ر اىنُّللتهرُّللأل ُّللينُّاملتهةءهُّلولءألاُّاتلاُّحلاصُّاحلل

ته ير ُُّّالتاساسُُّّنلول اتُُّّللوُُّّاتلأليُّ حلتهرّاعُّ لسُُّّاتاللاح ُّلظ تلتهرُُّّةتءتلطُُّّللتهفُُّّظللته حاُُّّلولماُّالهتُُّّةهلتُُّّفونرّالءهُُّّّالألُّ نالىاُُّّتل
تحللته ظتطحولءتهعللاحلش تهل ملألؤةللمهتلطاضلىًظباتلىاتلااألكئللاعهلتاطتاتلءىةهلتهرصاهحلبش تّا .ل

ءترني لللهاااظ تلتهرللألراأل لىاتل طتاتلتهرّاع لتهي ايللءأل تز ةلطللياطللتهةءتولياملهزتااللىاتلاعهلتهُّةءتل ملألكثُّخل ّظةاُّال

اُُّّحل ُُّّفتلسُُّّحلته زعُُّّةلاُُّّحلتهرش ُّاعتاتلءتات ُُّّللتهرُُّّللألح ُّ ل طتُُّّاتلتهرُّّ لُّاجلتهي ايُُّّلولءأل ُُّّاضلىًظبُُّّاتلألرااس ُّ لاُُّّالطئنتُُّّللته تُُّّال
ته األك ولء ملألفتتلمهتلءضالتهفناساتلءتإلسراتألنيناتله اطحللاعهلتاطتاتلب التهظسااالءتاساهن لته ال .ل
ءألترئ ُُّّالته ااه ُُّّاتلتهي اين ُُّّللااااُّ ُّ ل للااا ى ُُّّللءاص ُُّّة لهك ُُّّالألحص ُُّّنال اي ُُّّللألف ُُّّتتلمه ُُّّتلألحًنً ُُّّهلمةت تلتهي ُُّّا لتهحً ُُّّظلل
ءتهاسظهلتهي اينلولتااالتهعلل ؤيةل ا نللتهاقابللتهي اينللباىرئا ل ملتهرّاع لاحلألفُّة ةلتهحًُّظللءتهاسُّظهلتهي اينُّللاّ ُّالت را ُّجل
تُُّّظ هليش ُّ التزع ُّالله ُّظت ةلتهةءه ُُّّلولطكُُّّاملال ا ُُّّالتهرصُُّّةلله ُُّّهلءألف ُُّّظعرهلبُُّّاهااللتهًاتظتن ُُّّللته اصُُّّظولىانّ ُُّّالط ُُّّللقُُّّاتظملتهي ُُّّا لما ُُّّال

باه صُُّّاهحللتهي اينُُّّللءتهرُُّّللاُُّّللم ُّاتًلمةت للاُُّّحلت رصُُّّاولمةت تلتهي ُُّّا لهرفُُّّظعللتها ُّزترلءةي ُّالول ءلمألئُُّّارلم ُّاتًتتلتهرًاضُُّّلل اُُّّاهل
تهيّاتلتهًيُّاانل.لءألشُّ الته صُّاهحللتهي اينُّللت ُّاهلقُّاتظتللافُّرًالقُّاا لمعتألُّهليفُّ حلب تا اُّللتهيُّاتا لتهي اينُّللباىرئا اُّالسُّئئالاُّحل

سئاجلتتًياًلتهةىظعنحلتهت ظانللءتهيئاانل؛لهعهكل ءالاالته لل
شارلىاايلل اتل .ل
إشكالية البحث:

ألثنالته صاهحللطللته اا ىاتلتهي اينللاتاةهللتتئللتهحا؛لاملته لل
شارلتهي ايُّللطُّللماُّاًلسناسُّرهلتهيااانُّللي ُّظملاازاُّاللبح ايُّلل
تهحًظللءتهحاعاتلته لظهللب ظ لتهةسرظ ول اتُّللااُّّالأل رُّالته ُّرّ لب حاع ُّللىاةهُّلولأليُّ حلهُّهلوُّ لتهرًاضُّلل اُّاهل ُّّاتلقيُّاانلول
ءأل تاىُُّّللأل رُُّّالته ُُّّرّ لته حُُّّاتل اااُُّّّالب ئُُّّة لقاعاُُّّللتهئُّاتًتوله ُُّّالألحًًُُّّهلم ُّاتًتتلتهرًاضُُّّللتهيزتانُُّّللاُُّّحلتور ُّاتهله ئُُّّاة لتهحنُُّّاةلءتالسُُّّرًفهنلل

ءته صالمنحلتهفاااتولهعتل ائغللتإل ابللىحلتهرفاؤالتلتهراهنلل :ل

 .1ااانللته صاهحللتهي اينلولءاالالل زتانلل هلمةت عل؟

 .2اظقخلته لل
شارلته افاناللبش ملته صاهحللتهي اينللباه ًا تللاالتهرشاعتاتلتهتابنل.
 .3االاظلتظرلتهياع للتهي اينللته ائ لبش تّالتهرصاهحلتهي ايل؟لل ل
أهمية البحث:

ُّللىاُّللمُّّال
ألائالتاا نللاحلاُّعتلتهئحُّملاُّحل ُّفتلمنُّاملته ُّّظهلتهًُّاتظتللهارّ لُّاجلتهي ايُّللءتهرتُّالضلمهُّتل تظتىُّهلتهًاتظتنُّللتهر د
ته شُّ للُّارلته افُُّّاناللباه ًا تُُّّللاُُّّالته شُّ للُّارلتهفُُّّظةتتللءتا ةتُُّّلولءتهرتُُّّاضلمهُُّّتلاُُّّة لتهرظتط ُّ لءتال ُُّّرفتلطُُّّللألحًن ُّ لت ُُّّاهلته صُُّّاهحلل
تهي اينللاحلونملألحًًهل ءلطاعًللألفظعرهلهاازتىاتلتهي اينللاحل فتلقاتظملتهي ا  .ل

أهداف البحث:

ألترئالته صاهحللتهااع لته فا لتهعللأل را لمّالتهرشاعتاتلتهي اينللءه الألر نزلبهلاحل صظتُّنلولطُّّللألًانُّللقاتظتنُّلل تُّنالل

يف حلمّالتهًاتظملهإلةت تلتهتااللهاي ا لباهايظًلتهتلتسرت اهّاليئة الىحلتهُّةىظ لتهيزتانُّلولءاُّعتليتاُّلل ملته ش للُّارلته افُّاناللاُّحل
ُُّّفتلقُُّّاتظملتهي ُُّّا ل ءهُُّّتلاُُّّعهلتهظسُُّّنالل ا نُُّّللاللألًُُّّالىُُّّحلتهايُُّّظًلتهُُّّتلتهًيُُّّاًلاُُّّحل ُُّّفتلةىُُّّظ لتهحُّ لتهتُُّّاهلبحُّ لااألكئُُّّلل ُّاتا ل

تهرّاجلتهي ايل .ل
ل
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منهجية البحث:

ألتر ةلاعهلتهة تسللىاتلته اّجلتهرحاناللتهظت للءته ًا ملمنحلقاتظملتهي ا لته افاناللءتا ةتللءتهفظةتتللءته صُّاللءلهُّكل

تهرااللمهتلتآل تًلته ًّنللتهرُّللألااءهُّجل
احل فتلتهرتاضلهااصظولتهًاتظتنلللتتلتهصاللب ظضظرلتهة تسللءألحانالاعهلتهاصظولء ل

ُّاهرّاجلتهي ايُُّّللمملء ُُّّةتولءتهراُّ لُّاللباهًُُّّة لته ااسُّ لءتهتُُّّا ضله سُُّّاتنةل
اُُّّعتلته ظضُُّّظرولءتالسُُّّرتاتللبااو ُُّّاهلتهًيُُّّاانللته رتاًُُّّللبُّ ل
تهًاتظتنللته األئاللب ظضظرلتهئحم .ل
خطة البحث:

لتاصصل
تهرّاجل تهي ايلول
يفرتاضل تهئاوثامل تهئحملاحل فتلألًفن هل مهتلائحثنح:لترااءتل طلل ته ئحمل تاءتلل ل
ااانل ل ل
ل

للتهرّاجلتهي ايل .ل
ته ئحملتهثاتللهاحة ملطللتاو اهلتهتااللهارصاهحلطلل اع
ل
ل
المبحث األول ل
ماهية التهرب الجمركي
َّ

ُّاألئ لتهرّاعُّ لب ُُّّّظهلتهي ُّا ؛لاملتهًُُّّاتظملتهاُُّّاج لهُّّعهلتهياع ُُّّللاُُّّظلقُّاتظملتهي ُُّّا ولورُُّّتلة جلته ًُّهلىاُُّّتلألفُّ نلل طتُُّّاتل

تهرّاعُّ لباهرّاعُّ لتهي ايُُّّل()1و ونُُّّملشُُّّاىجلتهُُّّةءتلطُُّّللأليُّ نحلتصظتُُّّّالتهًاتظتنُُّّللبشُّ ملقُُّّاتظملتهي ُُّّا لال ألئاطُُّّهلتهظ نُّ لبُّ احل
تهةءهللتالقرصاةل .ل

ءه لألاصلتهرشاعتاتلتهيااانللىاتلألتا ٍ
عفلءتضحلهاياع ل()2ولونملألترئُّالتهياع ُّللاُّللته ح للُّا لتهاانفُّللهكُّالطتُّال ءلى ُّال
ءلتاراارولءهكُّحلاُّال ّ ل اُّالاُّظلتهحُّة ملطُّللتهرّاعُّ لتهي ايُّللىاُّتلتىرئُّا ل تُّهل اع ُّللاُّحلتهيُّاتا لته األئاُّللبًُّاتظملتهي ُّا ولسُّظتًل

عامللهكلاحانالل هلةءهنال .ل

ا ُّالألًُُّّةهلءهئنُُّّاملااانُُّّللتهرُّّ لُّاجلتهي ايُُّّلولطُُّّفلمُُّّةلاُُّّحلتهظقُُّّظتلىاُُّّتلا ُُّّّظهلتهرُّّ لُّاجلتهي ايُُّّللطُُّّللته اا ُّ لتاءتولءاُُّّحل ُّ ل
ل
لتهرّاجلتهي ايللءتهرا ن لتهًاتظتللهّا.ل ل
ترااءتلباهة تسللطللته اا لتهثاتللتظ
ل
ل
المطلب األول

مفهوم التهرب الجمركي

ةلتهرّاجلتهي ايللاحلتهي اتا لتهُّظت ةتلطُّللمطُّا لتهًُّظتتنحلتهيزتانُّللتهااتُّلولءتهرُّللوُّةةتلتهفُّ اتلتهتااُّللاطتُّاتلتهرّاعُّ ل
يت
ل
ل
()3
تهي ايلولءتهشاءطلتهظت لألظتطااالإلسئاغلءتخلتهرّاع لتهي ايللىاتلته تا .ل ل
سُُّّظتلتفُُّّرتاضلا ُُّّّظهلتهرُّّ لُّاجلتهي ايُُّّللاُُّّحل ُُّّفتلألًفُُّّن لاُُّّعتلته اا ُّ لمهُُّّتل ف ُُّّللطُُّّاءرلتراُُّّاءتلطُُّّللته ُُّّارلتاءتلألتاعُُّّفل
ُّظهلتهرّاعُّ لتهي ايُّللطُّلل
لتتاجلطللته ارلتهثاهملىاُّتلا ّ
ّظهلتهةءهللهارّاجلتهي ايلول
تهرّاجلهغ للولءترااءتلطللته ارلتهثاتللته
ل
ل
ل
ل
تهرشاعتاتلتهظطانللءته ًا تل.ل ل

()1لتهحنا لولاتحلل()1997ول اتا لتهرّاع لتهي ايلولة تسللاًا تلولط1ولةت لتهثًاطللهااشالءتهرظ عاولى امولو.10
للطللتهكراجلتهثاتللءتهعلل اًلألحجل
ل
()2لءااللهكلطّاا لقاللاحلتهرشاعتاتلءضتجلطللتصظتّالألتاع اللهاياع لولطًةلىاتلتهًاتظملتهياااللته غابللتهياع
ىاظتمل"طللألائن لتهتًظباتلءتهرةتمنالتهظقاانللىاتلته ياه"لب ملتهياع للال:ل"ى ال ءلتاراارلاااهخلهاًاتظملتهياااللءاتاق لىانهلب ًرياه".لته صال

ل()110لاحلتهًاتظملتهياااللته غابللته تةتل ءته ر لب ًريتلتهًاتظمل ق ل ل(.)24.03لءىاتلت للتهفناللمنح لته لل
شار لتهتاتقللطللته اةتل ل(19ل)4/لاحل
قاتظملتهتًظباتلتهتاتقلل ق ل ل()111لهفال ل 1969لته تةتلب ملته تالاظ":ليالألصاتل ااهلتهًاتظملسظتًل عاملميياملل هلسائلو لياهرا ل ءتالاراارلاال
ه ل اةلتصلىاتل فتللهك".
تتلتهتابنلولاجلل()10ولرلل() 2ولاياللته كالتهشاطلولاايزلبحظثلتهشاطلولتهًناةتل
ل
()3لتهفنةولطهلستنةلل() 2001ول اع للتهرّاع لتهي ايللطللةءهللتإلاا
تهتااللهشاطللتهشا قلولتإلاا تتللتهتابنللته رحةتلولو.171
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الفرع األول :تعريف التهريب لغة

ل
ُّظمللهُّكله ل
إلتفُّاملءغنُّاهلاُّحلَتُّظترلتهحنُّظتملءَ ْاُّ َا َجل
اًلطللاتا لتهاغللتهتا
ليك د
ل"ا َا َجل َ ّْ دا دج َ
بنللباملتهّ َا دج:لته تاد َ
لا َابُّال":ل َطُّا َ
َ

ل
الي ْتُّ دةءلء َاُّا َجل
لطللتهعااجلا ْع دىظ تلل
لا ْع دىظ تللءقنالاظللملتل َ ة
لا ْعىظ لءقاتلتهاحناتللي ظمللهكلهاَ َاسلءغناهلا َ
َ
َءلغنا َ
َ
َ ةلطللتهعااج َ
ل
غناهلألَ ّْاعئاللءقاتلااتل اً د ل
َا َا َجلتها دُّاللملتل َْب َتُّ َةلطُّلل
لءطفم َل
لا ّْ لابالللملتلَألا لاا ل بالل َط لزىال
ٌ
لهاالا ّْ َا ٌجلء ْ
َ
اً د
لا ّْاباللَلل لاةتللطللتا َْاالءقنال َ
َ
()4
ل
ل
ل
َللغاج  .ل
َل
صد هلطللتاَ ضل
.لءعًاتلا َا َج
هتلتهّ َا لج
ااهللم
لتلتض َ
َا َا َج ٌ
لطفملطفتالللم ْ
تاَ ضلء ْ
َ
َ
لاحلتهظألةلت ْ
َ
ءعًاتل اًلطفملاّابالل اةتللطللتاااولء سارلءتهاعحلاالىاُّتلء ُّهلتا ضلاُّحلتهرُّاتجلءغنُّاهلسُّ اجلبُّهولءطُّفملتضُّااهلمهُّتل
تهُُّّّاجول(اُُّّاج)لطُُّّفمل تاُُّّهل ُُّّّاجلءتهئيُُّّاىللته اظىُُّّلل ة اُُّّّالاُُّّحلماُُّّةل ن ُُّّلل(ته ُّّ للُّاج)لاُُّّحل األكُّ لمة ُُّّاتلتاشُُّّناًلته اظىُُّّلول ءل

م تا ّالاحلتهئفة .ل

ل
ٍ
لههلاتاملىُّةتولمالل ملاُّال ّ اُّالاُّظلتهرتاعُّفلتهُّعلل شُّا لمهُّتل
تالااجلطللتهاغللتهتابنلول م
ءعريحلا الء ةلاحلألتا عفلها

مة اتلتهئيااالته اظىللاحلماةتلمهتلآ اولء ملته لل
ّاجلاحليحراتلمة اتلتاشناًلته اظىلول ءلم تا ّالاحلتهئفة( .)5ل
()6
ل
صُّفتلتهظ نًُُّّلل
ءلاُّ ل ل لمهُُّّتل ملاُُّّحلتهُُّّةءتىللتهرُُّّللوُُّّةتلطُُّّللتاتُُّّالمهُُّّتلت رنُُّّا ليا ُُّّلل(ع ُُّّا )ولمت ُُّّالياتُُّّجلبفُُّّئ لته ل
تهرُُّّللأل ُّاب لتهك ُُّّا لباهريُُّّا تلتهاا نُُّّلولطن ُُّّالياتُُّّجلهرظ ُُّّةلهُُّّظله ُّ لي ُُّّحلااُُّّا لأليُُّّا تل ا نُُّّلولءلا ُّ ل للمهُُّّتليا ُُّّلل( ُُّّا )لألاينُُّّلل
تاتُّاول ظتاتنُّللتهاًُّالالألنانُّللته ظضُّاول ُّعاال تاألُّ تا لاُّحلتهنظتاتنُّللتهةت اُّللمهنُّّالاُّحلتهفألنانُّلولءألتاُّللتهريُّا تلءقن ُّللتهشُّلًلء اُّهل

ءوُّ لتهئنُُّّالءتهشُّاتًولءىاُُّّتلاُُّّعتلتاسُُّّاسولتيُُّّةل ملته شُّ للُّارلتهت تاقُُّّللقُُّّةلتسُُّّراةهليا ُُّّلل(ع ُُّّا )ولمنا ُُّّالتسُُّّراةهلته شُّ للُّارلتا ةتُُّّلليا ُُّّلل
( ا ) .ل
الفرع الثاني :المفهوم الدولي للتهرب الجمركي
ألتًةلتالأل اقناتلارتةةتلتاطاتتلألحجل ىايللاا للتهي ا لتهتاه نلولءتهرللألش الءطًُّالله ئُّاة لتهًُّاتظملتهُّةءهللتهتُّاهولءاُّعتل

إليياةلتهرزتااتلألتاقةيللألرتّةلب ظ ئّالتاطاتتلته رتاقةتلب ملألًظهل ءلأل راالىحلتهًناهلب اظ لاتنال( .)7ل

ءقةلطظ تلاا للتهي ا لتهتاه نللىاتلتهصتنةلتهةءهللباهافئللاىيااّالاحل فتلمماتهلتالأل اقناتلتهةءهنللمُّنحلتىيُّااّال
ل
ألئاةتلته تاظااتلته رتاًللباهياتا لتهي اينلولءاحللهكلتالأل اقنللتهةءهنللبش ملته فاىةتلتإلةت عُّللته رئاةهُّللطُّللته فُّااالتهي اينُّللطُّلل
تهًف ُّ لته ُّاألئ لباه تاظاُُّّاتلته رتاًُُّّللبُُّّاهياتا لتهي اينُُّّللته ُّاألئ لبُُّّاةت تلااُُّّاطالتهي ُُّّا لتهاُُّّاولب ا ُُّّللتهي ُُّّا لتهتاه نُُّّلولونُُّّمل

تصجلطللته اةتلتهفاةسللااّالىاتل ته:ل"يي لىاتلمةت تلتهي ا لهااتلارتاقةل ملألًةهلإلةت تلتهي ُّا لاللطُّاتلاُّحلتاطُّاتتل
ءلمااًلىاُّتلطائُّّاولاتاظاُّاتلىُّحلتاتشُّاللته اااُّللءتهيا عُّلول ءلتهرُّللألُّ لمتيا اُّال
ته رتاقةتلتا ا لته تانلول االاحلألاًاًلت فّال
ل

ُّاًلىاُّتلتهااُّ ل
ءتهرللألظطال سئاجلاتًظهللهفىرًاةلب تهل ا لت ألكاجل اع لول ءلسظتلألاألك لطللمقان لتهااتلته رتاقةلته تالولءبا ل

يي لىاتلتاو لتهاا ولةءملافاسلب و اهلته اةتل()42لءعر لتهرائن لتهفان لهًاتظملتهي ا ل ءلطللااالتهغشلتهي ايل( .)8ل

()4لىئةلتهح نةول و ةلاارا لل()2008ولاتي لتهاغللتهتابنللته تاتات-لىاه لتهكر لهااشاولتهًاااتولته ياة"1ولج3ولو""2341-2340ل.
()5لاصا تولمماتانل لءآ اءملل()2004ولته تي لتهظسن ولا رئللتهشاءللتهةءهنلولتهًاااتولط4ولج2ولو""980ل.
()6لتهتزتءلولىئاسلل() 1985ولألا عخلتهياتا لتهتاتقنللاحلتة لتالسفهلمهتلآ التهتّةلتهتث اتلولشايللتهريا تلءتهائاىلولبغةتةولو""54ل.
()7لتهصاءلولاح ةلااصظ ول و اهلتهًاتظملتهةءهللته رت اًللب اطحللتهياتا للتتلتهائنتللتهةءهنلول(ة.ط)ولةت لته ائظىاتلتهيااتنلولتإلس اة علولو.330
ل()8ل وفحولى اءشل ل() 2013ول ةء ل تآلهناتل تهًاتظتنلل ه ا للتهي ا لتهتاه نلل طللا اطحلل تهياع لل ته ا لول رل()19ول ة تساتل قاتظتنلول اايزل تهئصاتلهائحظثل
و135–133ل.
ءتالسرشا تتلءتهاةااتلتهرتالن نلولتهيزتااول ل
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الفلسطيني والمقارن"

ع الألي حلته صالتاءتلاحلتالأل اقنللتهةءهنللهرئفن لءاظتًاللتإل اتًتتلتهي اينلل(تأل اقنللينظألظ)()9لته ئااللىاهل()1973ل

اجلونزلتها اللطلل()3لطئ تا ال()2006لتهرتاعفلباهياع للتهي اينللب تّا:ل"ألتالل ُّالل ءلاحاءهُّلل ُّاللهًُّاتظملتهي ُّا "ول
ءتهرللة
لل

ونملتاةللتا ةملىاتلاعهلتالأل اقنللءقاهلمرائنًّالاحل التهرفُّّنالطُّللألائنُّ لقُّاتظملتهي ُّا ولءاُّال رئتُّهلاُّحلم ُّاتًتتلقاتظتنُّلل
ةءهنللياتجل هلاحانل .ل

ءقُُّّةلش ُّ التإلطُُّّا لتهًُُّّاتظتللهًُُّّاتظملتهي ُُّّا لءته ُُّّظسلاُُّّحل ُُّّفتلتتي ُّ اهلةءهُُّّللطافُُّّانحلمهُُّّتلته ا ظاُُّّللتهةءهنُُّّل()10ولا ثاُُّّلل

ب ا ُّ ُُّّللتهي ُّ ُُّّا لتهتاه نُّ ُُّّلولونُّ ُُّّمل تُّ ُُّّئحجلتهتيُّ ُُّّظل قُّ ُّ ل()180لطُّ ُُّّللته ا ُّ ُُّّلليةءهُّ ُُّّللىيُّ ُُّّظلاُّ ُُّّحلةءتلتهشُّ ُُّّاللتاءسُّ ُّ للمرُّ ُُّّا عخل
2015/5/20؛لهرحة ةلا ّظهلتهياع للتهي اينللألزتاااللاالسااالتهةءتلطللتهتاه  .ل

ءقةل شا تلتالأل اقنُّللتهةءهنُّللبشُّ ملته فُّاىةتلتإلةت عُّللته رئاةهُّللهارحًنُّ لءااُّالءق ُّالته ااه ُّاتلتهي اينُّللتهرُّلل قاألُّّالاا ُّلل

تهي ا لتهتاه نللطللتناءبللءته ئااللطلل()9ل ظتنظلهتاهل()11()1977ولءتهرلل ء ةتلطللته ُّاةتلتاءهُّتلااُّّالىاُّتلألتاعُّفلته ااه ُّلل

تهي اينُُّّللءتهغ ُُّّشلتهي اي ُُّّللءتهرّاع ُّ ولطً ُُّّةلتص ُّجلته ً ُّاتل(ج)ولىا ُُّّتل ملته ااه ُُّّللتهي اين ُُّّللألتا ُُّّلل"يا ُُّّالل ءلاحاءه ُُّّللها ُُّّاللق ُُّّاتظمل
تهي ا "ولي التصجلته ًاتل(ج)لاحللتتلته اةتلىاتلا ّظهلتهغشلتهي ايللب تهليتالل"ته ااه للتهي اينُّللتهرُّلل ُّر حلب ظ ئُّّال لل
شاصلاحل ةترلتهي ا لءباهراهللتهرّاجليانالل ءل زاناللاحلةطال سظهلءضاتا لتالسرناتةل ءلتهرصة ال ءلتهرّالجلاُّحلألائنُّ لقُّظتا ل
ته ح ُّظ تتل ءلته اظىُُّّاتلته ظضُُّّحللبًُُّّاتظملتهي ُُّّا ل ءلتهحصُُّّظتلىاُُّّتل يُُّّللا تزيُُّّال ُُّّفتلاُُّّالاُُّّظلءت ةلما ُُّّاهلتهي ُُّّا ".ل اُّالا ُُّّّظهل
تهرّاع ولطًةلىاطرهلته ًاتل(ة)لاحللتتلته اةتلآت للتهعيالب تهليتال:ل"تهغشلتهي ايللته ري حلتًالتهئياىللىئالتهحةءةلتهي اينلل
ب يللءسناللساعل".ل ل
ُُّّا لتهئاوثُُّّامل ملتالأل اقنُُّّللتهااتُُّّللب اُُّّالءق ُُّّالته ااه ُُّّاتلتهي اينُُّّلل(تأل اقنُُّّللتناءبُُّّل)لاُُّّلللتتلتأليُُّّاهلاظ لسُّاولونُُّّمل ُُّّعتل

تالأل اقنُّللبُُّّاه تاتلتهظتسُُّّالها ااه ُّللتهي اينُُّّلولونُُّّملواتُُّّجلتأل اقنُّللتناءبُُّّللته ئااُُّّللةءهنُّاللتحُُّّظلتهرظسُُّّالطُُّّللأليُّاع لتاطتُُّّاتلتهرُُّّللاُُّّحل
شُّ تّالاااه ُُّّللتهاصُُّّظولتهي اينُُّّللتهفُُّّااةتلطُُّّللتهُُّّةءتولء ااُُّّجليُُّّالتهظسُُّّااالتهرُُّّللاُُّّحلشُّ تّالتًُُّّالتهئيُُّّاىللىئُُّّالتهحُُّّةءةلتهي اينُُّّل.ل
ءعفوظل ملتالأل اقنلله لألحةةلءسناللبتناّاولمت الألايجلتهظسااالىاتل نُّال تظتىُّّاولسُّظتًل عُّامللهُّكلماًُّالتهئيُّااالىئُّالته ايئُّاتول
هلاُُّّحل ُُّّفتلتاشُُّّااوولءه ُُّّعهكليُُّّاملته ُُّّّظهلته ُّظت ةلها ااه ُُّّللتهي اينُُّّلل ءلتهرّاع ُّ لار ن ُّ تلزلىُُّّحلس ُُّّااالتهرتاع ُُّّاتلتهةءهنُُّّللتا ُُّّا ل

الىرئا اال اهليالطتاليًظهلبهلتهشاصلالترّا لتهحةءةلتهةءهنللءتًالتهئيااالتهرلليح ااالقاتظملتهي ا لطللألاكلتهةءت .ل

ن تلالألي اجلبتضلتالأل اقناتلتإلقان نللتهرللتاةقجلىانّالتهُّةءتلاحُّالتهئحُّمولءألحة ُّةتللتأل اقنُّللتهرتُّاءملتهي ايُّللتهتابُّلل
هفُُّّالل2017ل()12لتهرُُّّللتصُّجلطُُّّللااةألُُّّّالتاءهُُّّتلىاُُّّتلمنُُّّاملته ًصُُّّظةلباهياع ُُّّلل ءلته ااه ُُّّللتهي اينُُّّللب تُُّّّا:ل"عُُّّال ُُّّالل ءلاحاءهُُّّلل
اللهارشاعالتهي ايل"ولءاعتل لؤيةل مليفللاحلتا ةملءطافانحلباه صاةقللىاتلاعهلتالأل اقنلليتز لين نللتهحةلاحلجاااتلتهرّاعُّ ل

تهي ايل .ل

()9ل تة تل تإل تةتل ته اكنلل تهفاانلل باه ظتطًلل ىاتل ق تا ل ايالل تهظ تًل ق ل ل()2370ل مرا عخل ل(12ل9/ل)2006/ل ءته اشظ ل ىاتل تهياعةتل تهاس نلول و.455ل
ءته ري حلته ظتطًللىاتلتالأل اقنللتهةءهنللهرئفن لءألافن لتإل اتًتتلتهي اينل .ل
()10لأل لتالتي اهله ا للتهي ا لتهتاه نللب ظ

لته اسظهلتهاااسلل ق ل ل()11لهفال ل 2015ول ءته صاةللىانهلاحل انللةءهللطافانحلمرا عخ ل/18ل يا ل

هتاهل2015ول تهلهللاولطافانحولتهتةةل104ولاياللتهظقااالته افانانلولألا عخل11ل6/ل.2015/
()11ل ته اةتل ل() 1ل احل تالأل اقنلل تهةءهنلل تهااتلل باه فاىةتل تإلةت علل ته رئ اةهلل ه اال ءق ال ته ااه اتل تهي اينلول ىئال ته ظقال تإلهكراءتلل تهراهل:لل
www.wcoomd.org//greements
ل()12لتة تلتإل تةتلته اكنللتهفاانللباه ظتطًللىاتلق تا لاياللتهظ تًل ق لل()3025لمرا عخل17ل5/ل2017/لته ري حلته ظتطًللىاتلتأل اقنللتهرتاءملتهي ايللتهتابللتهرللأل ل
تهرظقنالىانّالطللتهًاااتلمرا عخل21ل3/ل2017/لءته اشظ لطللتهتةةل ق لل()5467لاحلتهياعةتلتهاس نلل ق لتهص حللل()4163ل.
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ءتهي ُُّّة الباه ُُّّعيال ملمم ُّاتهل"تأل اقن ُُّّلل غ ُُّّاة ا"()13لءتهر ُُّّللألت ُّ لةلتا ةملطاط ُّاللطنّ ُُّّالألف ُُّّاا لط ُُّّللءض ُُّّالتهي ُّظتب لتهًاتظتن ُُّّللهارّاعُّ ُّ ل

تهي ايلولونملتصجلاعهلتالأل اقنللىاتلألحة ةلا ّظهلتهرّاع لتهي ايللب صااحل"تهرّاجلتهي ايلل ءلتهغُّش"لب تُّه:ل" لل ُّالل ءل

احاءهلل اللهارشاعالتهي ايل" .ل

ُّصلاُُّّحل ُُّّفتلمماتاّ ُُّّالالأل اقن ُُّّاتل ااانُُّّللارتاً ُُّّلل
ع ُُّّالء ةلألتاع ُُّّفلهاياع ُُّّللتهي اين ُُّّللطُُّّللتالأل اقن ُُّّاتلتهثااانُُّّللم ُُّّنحلتال ةملءطافُُّّانحولءت ُّ ل

فتلاص ُُّّاةقرّ الىا ُُّّتلتأل اقن ُُّّلل"تهرت ُُّّاءملتإلةت للءته ا ُُّّللته رئ ُُّّاةتلط ُُّّللتهش ُُّّؤءملتهي اين ُُّّللهف ُُّّالل2014لم ُُّّنحل
باهرش ُّاعتاتلتهي اين ُُّّلولءله ُُّّكلا ُُّّحل ُّ ل
لاظسُّتلال
و ظاُّللةءهُّللطافُّانحلءتهح ظاُُّّللتا ةتنُّل"ولونُّملتصُّجلته ُّاةتلتاءهُّتلاُُّّحلتالأل اقنُّللسُّاه للتهُُّّعيالىاُّتلألتاعُّفلته ااه ُُّّللتهي اينُّللألتاع ُّلا ل
ب تّا:ل"ألتالل اللهارشاعتاتلتهي لاينلولءيعهكلتهشاءرلطلل اللاثالاعهلتهرشاعتات".ل ل
ُُّّا لتهئاوثُُّّامل تُّهلوفُُّّااللطتُُّّالته شُّ للُّاىاملتا ةتُُّّللءته افُُّّاناللبُُّّاماتهلتالأل اقنُُّّاتلتهةءهنُُّّللمُُّّنحلتهاُُّّاطنحولتااُُّّالتهُُّّعللاُُّّحلش ُّ تهل
ألتزعُُّّزلتهرتُُّّاءملطُُّّللتهحُُّّةلاُُّّحل اع ُُّّللتهرُّّ لُّاجلتهي ايُُّّلول صظت ُّاللءتهحاهُُّّللتهفناسُُّّنللتهرُُّّللألشُُّّّةاالطافُُّّانحلطُُّّللتالتي ُّ اهلهُُّّئتضل
ته ا اتلتهةءهنللءتهرللاحلمناّالاا لتهي ا لتهتاه نلولءاحل ات لآ اولطامليفلته لل
شاىنحللائالمهتلتهرظسالطللاةهظتلتهرّاع ل
تهي اي ُُّّللمريُّ ُّاع لي ُُّّالطت ُُّّال ُُّّؤةللمه ُُّّتل ُُّّاللءتترّ ُُّّا لتص ُُّّظولق ُُّّاتظملتهي ُُّّا لط ُُّّللي ُُّّفلتهئا ُُّّة حولءا ُُّّحلتاا ن ُُّّللب ُُّّاملتهً ُُّّظتل مل
تالأل اقنُُّّاتلتهثااانُُّّللمُُّّنحلتهاُّاطنحلألؤيُُّّةلىاُُّّتلألتاعُُّّفلتهرُّّ لُّاجلبشُّ الاظوُّةلب اُُّّال للمة ُُّّاتل ءلم ُّاتجلهائيُُّّااالبشُّ الااُُّّاهخلهًُُّّاتظمل
تهي ا لته ائ لطللتهئاة حولتااالتهُّعلليت للُّز لتهياتُّ لتالأل ُّاقللمُّنحلتهئاُّة حلأل اشُّناللاُّالبُّاقللتالأل اقنُّاتلتهةءهنُّللته ئااُّللاُّالتهُّةءتل
تا ا لطللا اطحللتهرّاع لتهي ايللىئالتهةءت .ل
الفرع الثالث :المفهوم التشريعي للتهرب الجمركي

هًةللائجلبتضلتهرشاعتاتلتهي اينللمهتلمناملتهرّاع لتهي ايُّلل–لبُّاه تاتلتهظتسُّا(–)14لءتهُّعلليًُّظهلىاُّتلتىرئُّا ليُّالطتُّال

رتا ضلاالتهًظتىةلتهرللوةةاالته لل
شارلبش ملتهئيااالىئالتهحةءة( .)15ل

ونملتصجلته اةتل()203لاحلقاتظملتهي ا لتا ةتللءألتة فألهل ق ل()20لهفُّالل()1998لىاُّتلألتاعُّفلتهرّاعُّ لتهي ايُّلل

ب ت ُّه:ل"مة ُُّّاتلتهئي ُُّّااالمه ُُّّتلته ُُّّئفةل ءلم تا ّ ُُّّالااّ ُُّّالبص ُُّّظ تلاااه ُُّّللهارش ُّاعتاتلته ت ُُّّظتلمّ ُُّّالةءمل ةتًلتهاس ُُّّظهلتهي اين ُُّّللءتهاس ُُّّظهل

ءتهياتا لتا ا ليانالل ءل زانالل ءل فطاللاو اهلته االءتهرًننُّةلتهُّظت ةتلطُّللاُّعتلتهًُّاتظمل ءلتهًُّظتتنحلءتات ُّللتا ُّا ولءعفُّرثاتلاُّحل
و اهلاعهلته اةتلتهئيااالته شا لمهنّالطللته اةتل()197لاحلاعتلتهًاتظم"( .)16ل

()13لتة تلتإل تةتلته اكنلل تهفاانلل باه ظتطًللىاتلق تا لايالل تهظ تًل ق ل ل()8614لمرا عخ ل18ل3/ل 2015/لته ري حلته ظتطًلل ىاتلتأل اقنللألتاءملمةت لل
ارئاةتلاحل اللألفّنالتإل اتًتتلتهي اينللءألتزعزلتهرتاءملته شرا لءتهظقايللاحلته ااه اتلتهي اينللءتهئحملىاّالء ةىّالمنحلةءتلتىياًلتإلأل اقنلل
تهتابنللته رظسانللهارئاةتلتهحال"مأل اقنلل غاة ا"لتهرللأل لتهرظقنالىانّالطللى امللمرا عخ ل18ل2/ل 2015/لءته اشظ لطللتهتةةل ق ل ل()5337لاحلتهياعةتل
تهاس نلل ق لتهص حللل(.)1957
ل()14لىاتلته لل
شارلته صاللتهرّاع لتهي ايللطللته اةتلل()121لاحلقاتظملتهي ا لته صالل ق لل()66لهفال1963لءألتة فألهولءتهرللألاصلىاتل ته:ل"مة اتلتهئيااال
احل للتظرلمهتلتهي ّظ علل ءلم تا ّالبااللغنالاشاءىللمةءمل ةتًلتهياتا لتهي اينللتهلفرحًللياّال ءلبتيّاول ءلباه ااه للهاا لته ت ظتلمّالطللش مل
تهئيااالته اظىل".لي الىاتلقاتظملتهك ا لتهتاتقلل ق لل()23لهفالل1984لءألتة فألهولتهرّاع لتهي ايللطللته اةتلل()191لءتهرللألاصلىاتل لته:ل"مة اتلتهئيااال
مهتلتهتاتلل ءلم تا هلااهلىاتلء هلاااهخلاو اهلالعتلتهًاتظملةءملةطالتهاسظهلتهك اينلل ءلتهاسظهل ءلتهياتا لتا ا لياّال ءلبتيّال ءل فطلالاو اهلته اال

ءتهرًننةلتهظت ةلطللاعتلتهًاتظملءتهًظتتنحلتهااطعتلتا ا "ل .ل

()15لوفحولىاللىظضلل()2006ول اع للتهرّاع لتهي ايلولةت لتهكر لتهًاتظتنلولته حاللتهكئا ولتهًاااتولو.11
()16لمللألاصلته اةتلل() 197لىاتل ته:ل"أل اضلغاتالل اينللاللألزعةلىحلاثالتهاسظهلىاتلاال ال :ل
-للتهئيااالته فرظ ةتل ءلته صة تلألّاعئاللءاللألزعةلقن رّالىاتلل()100لة اا لءه لألكحلاحلتهئيااالته اظىللته تانل .ل
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ا لتهئاوُّمل ملتهرشُّاعالتهي ايُّللتا ةتُّللى ُّالىاُّتلمنُّاملتهتااتُّالته لل
يااُّللتهرُّلليًُّظهلىانُّّالطتُّالتهرّاعُّ ولتتفُّياااللاُّال

تالأل اقنُُّّللتهةءهنُُّّللهرئفُُّّن لءاظتًاُُّّللتإل ُّاتًتتلتهي اينُُّّلل(تأل اقنُُّّللينظألُُّّظ)ولاُُّّحل ُُّّفتلألي ُّاع ليُُّّالطتُُّّالياُُّّاهخلتُُّّصلقُُّّاتظملتهي ُُّّا ل
ته رتا لمرتاعُّفلتهرّاعُّ لتهي ايُّللاُّعتلاُّحل اتُّ ولءاُّحل اتُّ لآ ُّالألئُّا حلألتاعُّفلته ُّاةتل()203لاُّحلقُّاتظملتهي ُّا لتا ةتُّللاُّال

ُّعللىاطرُُّّهل
تهرتاعُّفلتهُّظت ةلطُُّّللتأل اقنُّللتناءبُّللهتُُّّاهل1977ولتهرُّلل ء ةتلتُُّّظ تللارتُّةةتلها ااه ُّاتلتهي اينُُّّلولءاُّحلمناُّّالتهرّاعُّ ولته
ل
ب ته:ل"تهغشلتهي ايللته ري حلتًالتهئياىللىئالتهحةءةلتهي اينللب يللءسناللساعل"ولءاعتل ةهالىاتلتال رفتلتهًاا لمنحلتأل اقنُّلل

تناءبُُّّللتهةءهن ُُّّللءألتاع ُُّّفلتهرّاع ُّ لتهي لاي ُُّّللط ُُّّللقُُّّاتظملتهي ُُّّا لتا ةت ُُّّللتهُُّّعلله ُّ ل اي ُّ لالسُُّّراةتهلاص ُُّّااحل"تهغ ُُّّشلتهي اي ُُّّل"ول ءل
"تهظسااالتهفاعل"ولمت ال اهل نالتهظسااالتهرلل ر لتهايظًلمهنّالهرحًن لطتالتهرّاع لتهي ايل .ل

ءألائنًاللهّعتلته ّظهلتهعللتأليهلمهنهلته لل
شارلتا ةتلوللائجلاح للتهر ننزلتا ةتنللطللو ُّ لهُّّالبًظهُّّا:ل"يتُّ لةلألّاعئُّاللم ُّاتجل
تهئيُّاىللاُُّّحلاايُُّّزل ايُُّّللةءملةطُُّّالتهاسُّظهلتهي اينُُّّللءتهاسُُّّظهلءتهيُّاتا لته فُُّّرحًللىانُّّالءطًُّاللاو ُُّّاهلته ُُّّاةتل()204لاُُّّحلقُُّّاتظمل

تهي ا "( .)17ل

ءطُّللو ُّ لآ ُّاللائُُّّجلمهنُُّّهلاح ُّللتهر ننُُّّزلتا ةتنُّللهئنُُّّاملاُُّّةهظتلتهرّاعُّ ول ُُّّاًلطنُّه:ل"يفُُّّر اةلاُُّّحل و ُّاهلته ُُّّاةتل()203لاُُّّحل
قُّاتظملتهي ُُّّا ول ملشُّاطلمة ُُّّاتلتهئيُّاىللمهُُّّتلتهُُّّئفةلةءملةطُّالتهاسُُّّظهلته شُّا لمهنُُّّّالهُُّّنللاُّظلتهشُُّّاطلتهظونُّةلالىرئُُّّا ل ملتهئيُُّّاىلل

(اّابل)لمالاااهكلشاطلآ ُّالاُّظلمة اهُّّال فطُّاللاو ُّاهلته اُّالءتهرًننُّةلتهُّظت ةتلطُّللقُّاتظملتهي ُّا لءطُّللاُّعهلتهحاهُّللألترئُّالتهئيُّاىلل

اّابلل ييال"( .)18ل

يفر اةلاحلتهً تا تتلتهًياانللتهفُّابًلولءاُّحل ُّفتل للتهئاوثُّامل ملقيُّاًلاح ُّللتهر ننُّزلتسُّرًالىاُّتلأليُّاع لسُّااالتاطتُّاتل

تهرللاحلش تّالمة اتل ءلم اتجلتهئيااالته ّابلل فطاللهاصظولقاتظملتهي ا ولءاعتل ُّةهالىاُّتلتالأليُّاهلته ظسُّالهارشُّاعالتا ةتُّلل
طُّللمنُُّّاملتهرّاعُّ لتهي ايُُّّلولتااُّالتهُُّّعللاُُّّحلشُّ تهلتىرئُُّّا ليُّالطتُُّّال ااُُّّلليحًُّ لترنيُُّّللتهرّ لُّاجول ءليتُّ للُّاضلانزتتنُُّّللتهةءهُُّّللهايُُّّا ل

ألّابالل اينال .ل
ل
اُّالقُُّّاتظملتهي ُُّّا لءته ُُّّظسل قُّ ل()1لهفُُّّالل()1962لتهااطُُّّعلطُُّّللتا تضُُّّللته افُُّّانانلولطًُُّّةليُُّّاملار اشُُّّنالله ُُّّالتألئتُُّّهلتهرشُّاعال
تا ةتلولطًةل شا لطللته اةتلتهثاتنللااهلىاتلاصااحلته ّاباتلبًظهه:ل"ل يللبياىلل ائجل ءلتة تل ءلتًاجل ءليحاءتل ائّال ءل
ألصة ااال ءلتًاّالبًصةلت رفسلتإل اتةتتل ءلتهر اصلاحلته االءتهًنظةلته رتاًللبيائّال ءلألصة ااال ءلتًاّا" .ل

ءق ُُّّةلتصُّ ُّجلته ُُّّاةتلتهثاتن ُُّّللا ُُّّحلق ُُّّاتظملتهي ُُّّا ل قُّ ُّ ل()11لهف ُُّّالل1929لءألتة فأل ُُّّهلته الئُّ ُّ لط ُُّّللته حاط ُُّّاتلتهياظبن ُُّّللبُّ ُّ مل
"تهرّاع ُّ "لتسُُّّرناتةلتهئيُُّّااال ءلاحاءهُُّّللتسُُّّرناتةاال ءلألصُُّّة ااال ءلتًاُُّّّالاُُّّحلتهفُُّّاوال ءلتهحُُّّةءةلتهئاعُُّّللبًصُُّّةلت ُُّّرفسلتإل ُّاتةتتل ءل
ت را ُُّّاجل للاا ُُّّال ءلقن ُُّّةل ءلت ُُّّاهل رتاُّ ُّ لباس ُُّّرناتةاال ءلألص ُُّّة ااال ءلتًاّ ُُّّالا ُُّّحلتهف ُُّّاوال ءلتهح ُُّّةءةلتهئاع ُُّّلولءع ُُّّظمله ه ُُّّابل"ا ُُّّاج"ل

ء"بيااالاّابل"لته تاتلت فه .ل

لللللللءبرتة التهً تا لبًاتظمل ق ل()23لهفال ل 2018لهًاتظملتهي ا لهفال ل 1929لءألتة فألهلءقاتظملتهي ا ل ءته ظسل ق ل()1ل
هفالل1962لءألتة فألهلطًةلتصجلته اةتلتهاتبتللب ته":ليتاق لباهحئلل ءلبغاتاللقة االاثاللقن للتهئيااالته ّابلولء ف لل ضتاتل
تهاس لته فرح لىاّاول ءلب ارالتهتًظبرنحوليالاح:ل .لااجل للبيااا.لج.لوا ل ءل وا لبيااالاّابلل ءلا اظىل.لج.ل وا ل ءل
ء ةلطللىّةألهل ءلألحجلااتقئرهل للبيااالا اظرل ءلاًنةل ءلاا لألصة ااالبًصةلألّاعئّاول ءلياملىاه اللب تّالاتةتلهارّاع .ل
ج.لتاارتللءته ظتةلته تةتلهفسرت اتلتهشاصللءتاةءتتلءتهّةتيالتهااتللباه فاطاعحلتهرللاللألرياء لقن رّالل(500لة اا )لءالليصاحلىاّالطللته ايزل
تهي ايللىاةلتإلة اتل ءلتإل اتجلءه لألكحلات اتلاحلتهاسظه.لءعيظ لطللتهحاهرنحلمىاةتلتهئيااالته حيظ تلمهتل تحامّاليفلل ءل زلًلشاط ل مل

ألاتىتلطلللهكلتهًنظةلتهرللألًيللمّالتهالصظولتهااطعت".

()17لق تا لأل ننزل زتًول ق لل(1400لل)2017/ولتهصاة لمرا عخلل(20ل2/ل)2017/ولااشظ تتلاايزلىةتهللتإلهكراءتل .ل
()18لق تا لأل ننزل زتًول ق لل(1969ل)2011/ولتهصاة لمرا عخلل(12ل1/ل)2012/ولااشظ تتلاايزلىةتهللتإلهكراءتل.
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 -1يتاق لباهتًظبللته ًا تلطللته ًاتل()1لاحلاعهلته اة تول بامل ءلساا ل ءلتاو ل للءسناللتًالتسراةاجلبتا هل ءلس حل
باسراةتاّاولطللألّاع لتهئيااا.
 -2يتاق ليالاحلت ألك لطلل احلتهحاجلتاطتاتلته عيظ تلطللتهئاةل(ج)لاحلته ًاتلل()1لاحلاعهلته اةتولباهحئللاةتلاللألًالىحلسارنحول
ءلبغاتاللاللألًالىحل فللآالتلة اا ل ةتلول ءلاالليتاةهّالباهت اللته رةتءهللقاتظتلاول ءلب ارالتهتًظبرنح".ل ل

طُُّّللوُُّّنحل ُُّّاًتلته ُُّّاةتل()1/147لا ُُّّحلقُُّّاتظملتهي ُُّّا لءته ُُّّظسلته افُُّّاناللبًظهّ ُُّّا:ل"تسُُّّرناتةل ءلاحاءه ُُّّللتسُُّّرناتةلتهئي ُُّّااال
ته اظى ُُّّلل ءلتهااض ُُّّتللهااس ُُّّظهلم ُُّّةءملمن ُُّّامل اي ُُّّلل ءلى ُُّّحلطاع ُّ لغن ُُّّالات ُُّّنح"ولءتص ُّجلته ً ُّاتل()26لا ُُّّحللتتلته ُُّّاةتلىا ُُّّتل لمل:ل
"تهرُُّّّاجل ءلاحاءهُُّّللتهرُُّّّاجلاُُّّحلم ُّاتًلته تُُّّاافتلتهي اينُُّّللىاُُّّتلشُُّّلًلاُُّّال ءلاُُّّحلأل ةيُُّّللتهاسُُّّظهلمظتسُُّّاللمنُُّّامليُُّّالجل ءلتُُّّاقصل ءل

مظتسالل نال ى اتل ءلءسااالتهغشولغنالته اصظولىانّالطللاعتلتهًاتظم" .ل

للللللللللءلتيةلتملته لل
شارلتهفظةتتللىاتلتهرّاع لطللقاتظملتهي ال لهفال ل2010هلته تةتلطللتصلته اةتلل()2لبًظههلألّاع ":ل
تسرناتةلتءلألصة ال ءلتًالهائيااالبًصةلتالورناتلىاتلةطالتال اتةتتلتهتاالل ءلأل اةلل ءلألًننةلىاتلتسرناتةل للءت ةتتول ءل

ألصة التللتاة تتلا اظىهلتءلاًنةتلتللبيااالءعش اللهكل تللشاءرلطللتهًناهلب للطتالا الألًةهلليلاهل ءألكظملهكا لل
( ّاجلءىئا تلبيااالاّابل)لاتاتللا ا ال".ل ل
ءقةلىاتلته لل
شارلته افاناللته ّاباتلب ظ

لق تا لاياللتهظ تًل ق ل()12لهفُّالل2012لطُّللت ُّاهلااُّالألّاعُّ لته اريُّاتل

تهائاألنللطللته اةتلتاءهتلااهلب تّا:ل" يللاارياتلتئاألنُّلل د ائُّجل ءلتًاُّجل ءليحُّاءتل ائُّّال ءلتًاُّّالمُّةءمل ء تلل سُّ نلل ءلباُّاللغنُّال

ُّعياولمناُّجلته ًصُّظةلباهئيُّااالته اظىُّللب تُّّا:ل"عُّالبيُّاىللاح ُّظ لمة اهُّّال ءلتًاُّّال
شاىنل"ولءبعتتلته اةتلاُّحلتها ُّاهلتهفُّاهخلته
ل
مهتل تضللتهفااللتهظطانللته افانانل" .ل
هكحلباها الءتهرةقن لطللقاتظملتهي ا لءته ظسلته افاناللهفالل()1962ول ا لتهئاوثُّامل ملته ش للُّارلته فُّاناللمأليُّهلمهُّتل

تهرظسالطللا ّظهلتهرّاع لتهي ايللاحل فتللاالش اهلته ُّّظهلاُّحلبيُّااالا اظىُّلولءهُّعهكلطًُّةل ة ليُّالاُّالاُّظلارحًُّ لهاياع ُّلل

ب اطللتهصظ ولءهكحلته لل
شارلتا ةتللطللتالألياهلتهفام ل ء ةلتصاللتُّاعحاللباه ُّاةتل()203لاُّحلقُّاتظملتهي ُّا لتا ةتُّللشُّ ال نُّال
تهئيااالءه ليحةةاالبصظ تلقاتظتنل.ل ل
طللوُّنحلألئُّا حلا ُّّظهلته ّابُّاتلتهُّظت ةلطُّللته ُّاةتل()1لاُّحلقُّاتظملتهي ُّا لءته ُّظسلته افُّاناللتهُّعللىُّاتلته ّابُّاتلب تُّّال

" يللبياىلل ائجل ءلتة تل ءلتًاجل ءليحاءتل ائّال ءلألصة ااال ءلتًاّالبًصةلت رفسلتإل اتةتتل ءلتهر اصلاحلته االءتهًنُّظةل

ته رتاًللبيائّال ءلألصة ااال ءلتًاّا"لاالتأل اقنللتهرتاءملتهتابللهتاهل2017ولتهرُّللىاطُّجلتهرّاعُّ لب تُّهل"عُّال ُّالل ءلاحاءهُّلل ُّالل

هارش ُّاعالتهي ايُُّّل".لءعفُُّّر اةلاُُّّحللهُُّّكل ملته شُّ للُّارلته افُُّّاناللتىر ُُّّةلىاُُّّتلاتنُُّّا لىُُّّةهلتالهر ُّزتهلباهاسُُّّظهلتهي اينُُّّلولءباهرُُّّاهللألت ُّاعضل
تهازعاللتهتااللهاةءهللهايا لاحل فتلىةهلتالهرزتهلمر ةيللتهاسظهلتهي اينل .ل

طًُُّّةلقيُُّّجلاح ُُّّللتهي ُُّّا لتهئةتانُُّّللته افُُّّانانللطُُّّللو ُّ لهُُّّّال ُُّّاًلطنُُّّه:ل"تيُُّّةل ملااُُّّخلتهًيُُّّنللتهي اينُُّّللتهُّظت ةتلاُُّّحلتهانابُُّّلل

تال قرصاةيللاحل فتلىةهلقناهلته شركتلىانهل(ه.ر)لاحلىةهلةطالتهياعئللتهتااللهصاهحلةتااتلته اهنللتهتاالليش الاااه للاو اهل
ته اةتل()26/147لاحلقاتظملتهي ا لءته ظسل ق ل()1لهفالل.)19("1962ل ل
ءقُّةل عُّةتلاح ُّللتهي ُّا لتهئةتانُّللته افُّانانللطُّللو ُّ لهُّّال ُّاًلطنُّه:ل"باهرُّةقن لءته ةتءهُّللتيُّةل ملتهانابُّللتهتااُّللقُّةل واهُُّّجل
ته انانحلمهتلاح للتهي ا لتهئةتانل/ل تهلهللاله حاع رّ ُّالىُّحل ُّاهلتهرّاعُّ ل فطُّاللاو ُّاهلته ُّاةتل()25/147لاُّحلقُّاتظملتهي ُّا ل

ُّاًلىاُّتلاُّالألًُّةهولءونُّمل ئُّجلها ح ُّللت ألكُّاجلته اناُّنحلهايُّاهلته فُّاةلمهنّ ُّاولطرًُّا لته ح ُّلل
ءته ظسل قُّ ل()1لهفُّالل1962ولءبا ل
()19ل ق تا ل اح لل تهي ا ل تهئةتانلل ته افانانلل ق ل ل(656ل)2012/ل ألالعخل ل20ل10/ل 2012/ول اظقال ته ًر لل تهًاتظتلل ته افانالل تإلهكراءتل:ل
muqtafi.birzeit.edu.
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مةتترّ ُُّّالبيُُّّاهلتهرّاع ُّ لتهي ايُُّّلل فط ُّاللاو ُُّّاهلته ُُّّاةتل()25/147لاُُّّحلقُُّّاتظملتهي ُُّّا لءته ُُّّظسولءتهح ُّ لىانّ ُُّّالبغ تااُُّّلل فُُّّنحل
ة اا تللىحل اهلتهرّاع لتهي ايلولءاصاة تلتهفنا تلته يئظطل"( .)20ل

ا لتهئاوثامل ملاح للتهي ا لتهئةتانللته افانانلللائجلمهتلأليُّاع لتاطتُّاتلتهرُّللألشُّ الافاسُّاللبازعاُّللتهةءهُّللاُّحل ُّفتل

طاضلتهغاتااتلته اهنلولءاعتل ؤيُّةلىاُّتلاظقُّخلته ش للُّارلته افُّاناللاُّحلتالسُّرااةلمهُّتلاتنُّا لىُّةهلةطُّالتهاسُّظهلهازعاُّللتهةءهُّلل(اتنُّا ل

اُُّّاهل)لىاُُّّتلتىرئُُّّا ل ملته شُّ للُّارلته افُُّّانالل ُُّّعلمرتاعُُّّفلتهرّاعُّ لتهي ايُُّّلليُُّّالاُُّّحل ُُّّر اصلاُُّّحلةطُُّّالتها ًُُّّاتلءتهاسُُّّظهلته اهنُُّّللتهرُُّّلل
أل اضّالةءتاالتهةءهللته ارا ل.ل ل

ءطُُّّللته ًامُُّّاوللا ُّ ل اتُّ لاُُّّحلتهرش ُّاعتاتلتهيااانُُّّللته ًا تُُّّللمهُُّّتلألتاعُُّّفلتهرُّّ لُّاجلتهي ايُُّّلل–لبُُّّاه تاتلتهيُُّّن ()21ل-لءتهرُُّّلل
ألًصُّال طتُّاتلتهر ّاعُّ لىاُّتلتاطتُُّّاتلتهرُّلل ُّر لمُّّالتهُُّّرااصلاُّحلسُّةتةلتهيُّاعئللتهي اينُّللته فُُّّرحًلولءاُّللمة ُّاتلتهئيُّااالء تا ُُّّّال
ةءملسُُّّةتةلتهي ُّاتا لطً ُّ وللطًُُّّةلىُّ لُّاتلقُُّّاتظملتهي ُُّّا لته اتفُُّّللطُُّّللته ُُّّاةتل()1/417لءتهرُُّّللألُُّّاصلىاُُّّتل ت ُّه:ل"تسُُّّرناتةل ءلألصُُّّة ال

تهئيُّ ُُّّااال ُّ ُُّّا جلته األ ُّ ُّ لتهي اينُّ ُُّّللءيُّ ُُّّال ُّ ُُّّالله و ُّ ُُّّاهل تهًاتظتنُّ ُُّّللءتهرا ن نُّ ُُّّللته رتاًُّ ُُّّللبحنُّ ُُّّا تل ءلتًُّ ُُّّالتهئيُّ ُُّّااالةت ُّ ُُّّالتاقُّ ُُّّاهن ل
تهي اينل"( .)22ل
يااصلتهئاوثُّاملاُّحل ُّفتلاُّالألًُّةهلاُّحلا ُّاان لهياع ُّللتهرّ لُّاجلتهي ايُّلول ملتهرشُّاعتاتلتهي اينُّلللاُّ لتهُّئتضلااُّّالمهُّتل
ألياع لته تالاحل فتلمة اتلتهئياىلل ءلم تا ّالاحلتهحةءةلتهةءهنللهكالةءهلولءتهُّئتضلتآل ُّالوُّةةلتهريُّاع لاُّحل ُّفتلىُّةهلةطُّال
لهّالقيجلطنُّه:ل"وُّاتلتهرصُّاتلباهئيُّاىلل
تهاسظهلتهي اينلولءطلللهكل ر لتهئاومله اللائجلمهنهلاح للتهر ننزلتا ةتنللطللو
ل

ته ًنُّةتلقئُُّّالتهحصُُّّظتلىاُُّّتلتإل ُّا تل ءلتها صُُّّللاُُّّحلتهيُُّّّللته ارصُّلوليتُّ لةلألّاعئُّالل فطُّاللاو ُّاهلته ُّاةتل()203لاُُّّحلقُُّّاتظملتهي ُُّّا ل

ءعرظ

لاتاقئللته ّاجلءطًاللاو اهلته اةتل()3/ /206لاحللتتلتهًاتظم"(.)23
المطلب الثاني

لصور التهرب الجمركي والتنظيم القانوني له

ديت ُّ لةلتهرّ ُّ لُّاجلتهي اي ُُّّللا ُُّّحلتهي ُّاتا لتهر ُُّّللألش ُّ الم ُُّّفالللباهازعا ُُّّللتهتاا ُُّّللهاةءه ُُّّلله ُُّّالألحرظع ُُّّهلا ُُّّحلط ُُّّاضلهااس ُُّّظهلىا ُُّّتلتهف ُُّّاال
ءتهئيُّااالته رظت ُّةتلىاُّتلمقاُّن لتهةءهُّلولطتُّةهلةطُُّّالتهاسُّظهلءتهحًُّظللتهي اينُّلل ُّؤةللمهُّتلتطرًُُّّا لتهازعاُّللتهتااُّللطن ُّال راألُّ لىاُّتلاُُّّعهل
تهياع للاحل طتاتلألش ال اع لل اينل( .)24ل

()20ل ق تا ل اح لل تهي ا ل تهئةتانلل ته افانانلل ق ل ل(143ل)2015/ل ألا عخل ل4ل4/ل 2015/ول اظقال ته ًر لل تهًاتظتلل ته افانالل تإلهكراءتل:ل
muqtafi.birzeit.edu.
() 21لونمللا لتألياهلاحلتهرشاعتاتلتحظلتهرينن لاحللتااللتهرّاع لتهي ايللىاتل وظتتلتهرّاجلاحلةطالتهياعئللتهي اينللءاعتلاالسا لىانهلته لل
شارلل
تإليااهللطللقاتظملتهي ا لطللتصلته اةتل ل() 282لتهرللألاصلىاتلمة اتلء اتجلتهئياىللاحلتهحةءةولءه ل رحةثلىحلتسرناتةل ءألصة التهئيااال

ته اظىلل ي ال طتاللته لل
شارلللته افانالل طلل ته اةتل ل(147ل)1/ل احل قاتظمل تهي ا ل ءته ظسل ته افانال.ل مظل تهياعةول ستنةل وفحل ل()2014ول اش الل

تهرّاع لتهي ايللءآ ا ااولاياللتهئحظثلته اهنللءتهياعئنلولرلل()92ولاصاولو.115
)22( Article 417/1 du code des douanes Français : « La contrebande s’entend des importations ou exportations en
dehors des bureaux ainsi que de toute violation des dispositions légales ou règlementaires relatives à la détention
et au transport des marchandises à l’intérieur du territoire douanier ».

شا لههلسنظتتلولىئةلتهظااجول ل(.) 2007لتهرّاع لتهي ايلل ءتسراتألنيناتلتهرصةللههول ساهللاا فرنالطللتهتاظهلتالقرصاةيللغنالااشظ تول ااتلل
تهيزتااولو.60
()23لق تا لأل ننزل زتًول ق لل(2245لل)2017/ولتهصاة لمرا عخلل(11ل1/ل)2017/ولااشظ تتلاايزلىةتهللتإلهكراءتل.
و135ل.
ل()24ل وفحولى اءش.لةء لتآلهناتلتهًاتظتنلله ا للتهي ا لتهتاه نللطللا اطحللتهياع للته ا لولاا السام ول ل
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ُّللياُُّّاحلاُُّّحل فهُُّّهللألفُُّّاؤالللا ُُّّاةهولاُُّّاليًرصُُّّالا ُُّّّظهلتهرّاعُّ لتهي ايُُّّلل
ءاُُّّحل ُُّّفتلاُُّّالسُُّّئ ولطُُّّاملا ُُّّّظهلتهرّاعُّ لتهي ايُّ د

ىاُّتلتىرئُُّّا لتهياع ُّللضُّاعئنلل هل اينُّلل هلمقرصُُّّاةيل؟لءاُّعتلاُُّّالسُّظتل رااءهُُّّهلتهئاوثُّاملاُُّّحل ُّفتلألًفُُّّن لاُّعتلته ااُّ لمهُّتلطُُّّاىنحول

تتاهجلطللته ارلتاءتلته ال
ترلتهرّاجلتهي ايل.ل ل
لمنحلتهرّاجلتهي ايللءغناهلاحلتهياتا لتهي اينلولءترااءتلطللته ارلتهثاتلل تظ
ل
ل
الفرع األول :الفرق بين التهرب الجمركي وغيره من الجرائم الجمركية

مملتهرُّّ لُّاجلتهي ايُُّّللاُُّّحلتهي ُّاتا لتهرُُّّللأليااُُّّّالتهرش ُّاعتاتلتهيزتانُُّّللب ظ ُّ لقُّظتتنحل اتُُّّل()25ولءألحة ُُّّةتللتهًُّظتتنحلتهي اينُُّّلول
هُُّّعهكل ُُّّاًتلتهرتاع ُُّّاتلته ًّنُُّّللهياع ُُّّللتهرُّّ لُّاجلتهي ايُُّّللاريُّ اللتهًُُّّاتظملته يُّ للُّاهلها تُُّّاولونُُّّملىاطُُّّهلتهُُّّئتض()26لب تُُّّه:ل"عُُّّالى ُُّّال
ميياملل ءلسائلل ري حل اقاللهارشاعتاتلءتهاظتاحلتهي اينللءعاح لضا تللطللاصاهحلتهةءهللءعًة لتهشا رلاحل اّالىًظبل" .ل
هكحلته ًهله ليُّ لتلىاُّتلءألنُّاتلءتوُّةتلطُّللألكنن ُّهلهاياع ُّللتهي اينُّلولبحنُّملتتًفُّ لته ًُّهلتهياُّااللمهُّتلتأليُّاانحلهرحة ُّةلتهائنتُّلل
تهًاتظتنللهياع للتهرّاع لتهي ايلولءلهكلىاتلتهاحظلتهراهل :ل

االتجاه األول(:)27ل ا لب ملتهرّاع لتهي ايللاظلاحلقئنالتهياتا لتالقرصاةيللءعتاُّال يُّهلىاُّتل سُّاسلتهُّّةتلتهُّعلل رظ ُّاهلته ش للُّارل
احلتهتًاجلىانهولءاظلو ايللته صاحللتالقرصاةيللهاةءهلولطّللألاةلمُّعهكلىاُّتلاااه ُّللتهًُّظتتنحلءتهرتان ُّاتله اُّالبتُّضلتهفُّاالتهرُّلل
اللييُُّّظ لتسُُّّرناتةاال ءلألصُُّّة ااالبًصُُّّةل ُُّّاللتهح ُُّّالته ُُّّاءضلطُُّّللشُّ تّا؛لهكُُّّظملتهحًُُّّظللءتهاسُُّّظهلتهي اينُُّّللاصُُّّة تللاااُّاللإل ُّاتةتتل
تهةءهل .ل

لل
ءعتز لاعتلتالألياهل يه()28لب مل"تهئاىملتاساسللاحلطاضلتهياعئللهنللتهحصظتلىاتلته ظ ةلته اهللهازعاُّللتهةءهُّلولمت ُّال
ألحًن لته صاهحلتالقرصاةيللهاةءهللءو ايللتهصااىللته حانللءةى ّالألائنًاللهاياتا لتهتاال" .ل
ءعفراةل تصا لاعتلتالألياهلمهتل ملتهفناسللتهتًامنللطُّللتهيُّاتا لتالقرصُّاةيلولألًُّظهلىاُّتلتهاُّظتلاُّحل للتشُّاطلقُّةل ُّؤةللمهُّتل

ترااجلأل اح لتهيا لباالقرصاةلتهظطالولءباهفناسللتالقرصاةيللتهرللألرئتّالتهةءهلولهعهكلطاملاعهلتهياتا لاللاحل اتا لتهاااولطنُّر ل
ألياع لتاطتاتل ظطاللاحلموةتثلتهارنيلولءهعهكلء ةتلتهتًظبللقئالألحً لتهارنيللتهرلل رظ ااالته لل
شار( .)29ل

ءقةلقيجلاح للتهر ننزلتا ةتنُّللطُّللو ُّ لهُّّال ُّاًلطنُّه:ل" رُّظتطالقصُّةلتال ُّرفسلهُّة لته ُّرّ لاُّحلىا ُّهلبُّ ملتهغ تااُّللتهرُّلل

وصاّالءتقراالمّالتإليصاتلتهاس للالل اظتتلىاالل تئحجلألاصلتهازتتللتهتاال"( .)30ل
()25ل"ألاراخل اع للتهرّاع لتهي ايللىحلته ااه اتلتهي اينللطلل تّالألًراملماشاطلم اتاللطللونحلته ااه اتلتهي اينللاللألتةءل ملألكظمل ااًلاياةتل
اتلاريّللمهتلت ألكامّاولءغا لته ًهلتسرًالىاتل ملتهرّاع لتهي ايلليفرّةتلتالىرةتًلىات ل
ملألكظملتنللته ااه
ىحلسظًلقصةولءع حل ملألًالةءمل
ل
ل
ته صاهحلته اهنللها ير ا".لتهتازلول تظت لماجل و ةول ل() 2017ول اع للتهرّاع لتهي ايلولة تسللاًا تلولط1ولةت لتهكراجلتهيااتللهااشال ءتهرظ عاول
تهًاااتولو.54
()26لتهيانةلولتاالىئةهللالل()2004ولتحظلقاتظملىًظباتلضاعئلل ظت هلألحةياتلتهتصاولة تسللاًا تلولط1ولته رئللتهظطانلولى امولو.98
(27ل)لليفراةل مهتل مل تهياع لل تالقرصاةيل:ل "الل يال طتال رتا ضل اال تهفناسلل تالقرصاةيلل هاةءهلل ءعترةلل مّال هتل تااظتتل تهتاالول ءل ي ل لل متراجل تهفاال
ءتهاةااتل ءألةتءهّال ءألظ عتّال ءتسرّفعّاولءعاح لتهيا لباالقرصاةللتهًظال".لاحا لولالول ل()2009ولتإلطا لتهرشاعتللهياع للغفالتااظتتو لاجل

ل()25ولرل ل() 2ولايالل ااتللةاش لهاتاظهلتالقرصاةيلل ءتهًاتظتنلولةاش ولو. 164لونمل ااةللتهئتضلءىاتل سّ ل(تهةيرظ ل و ةلطرحللساء )ل
ب مل ل تهرّاع لتهي ايلل اع للتقرصاةيلولونملبًنجلات لتهرشاعتاتلتهيااانللاحر للب ئة لتهتًاجلىانهلو ايللها ااّالتهي ايللءااتىاتله صلاهحل
تهةءهل.لوفحولىاللىظضول اع للتهرّاع لتهي ايلولاا السام ولو.14
()28لتهفنةولاح ةلتين لل() 1992ول اع للتهرّاع لتهي ايللطللضظًلته ًهلءتهًياًول(ة.ط)ولتإلس اة علولو.47ل
()29ل مظلتهياعةولستنةلوفحولاش اللتهرّاع لتهي ايللءآ ا ااولاا السام ولول116ل.
()30لق تا لأل ننزل لزتًول ق لل(180ل)2012/ولتهصاة لمرا عخلل(6ل5/ل)2012/ولااشظ تتلاايزلىةتهللتإلهكراءتل.ل ل
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ءق ُُّّةلتس ُُّّراةلته ُُّّئتضلالىرئ ُُّّا ل اع ُُّّللتهرّ ُّ لُّاجلتهي اي ُُّّللا ُُّّحلتهي ُّاتا لتالقرص ُُّّاةيلولا ُُّّالتص ُّجلىان ُُّّهلته ُُّّاةتل()216لا ُُّّحلق ُُّّاتظمل
ته ي ا لتا ةتللءتهرللألاصلىاتل تُّه:ل"يترئُّالافُّرث اءلته حُّفتلءتااُّاعحلتهااتُّللتهرُّللألُّظةرلمُّّالتهئيُّااالاظضُّظرلته ااه ُّلل ءل
اع ُُّّللتهرّاع ُّ لافُُّّؤءهنحلىاُُّّّاول اُُّّالافُُّّرث اءلته حُُّّفتلءتااُُّّاعحلتهتااُُّّللءاظج ظاُُّّالءيُُّّعهكل تُُّّحاجلءسُُّّاا لتًُُّّالتهايُُّّاجلتهتااُُّّلل

ءسااًظاالءاتاءتظا لطّ لافؤءهظملااله ل ثئرظتلىةهلىا ّ لمظ ظةلتهئيااالاظضظرلته ااه لل ءلتهرّاع لءىةهلء ظةلاصاحللائاشُّاتل
ءلغنالائاشاتلهّ لمعهك"ولملل اءمل ملااا لألف هلمنحلتهرّاع لتهي ايللءته صاهحلتالقرصاةيللهاةءهلولطاهًنظةلتهرللأل اضُّّالتهةءهُّلل
ه ا ُُّّالتالس ُُّّرناتةلءتهرص ُُّّة الاللألّ ُُّّةتلمه ُُّّتل ىاي ُُّّللاص ُُّّاهحّالتالقرص ُُّّاةيللطحفُّ ُّ ولء ت ُُّّال ُّ ُّاتةلمّ ُُّّالو اي ُُّّللاص ُُّّاهحل ُُّّا لسناس ُُّّنلل ءل
ت ر اىنلل ءل فقنلل ءلتحنلل ءل اانلل ءلغنااالاحل تظترلته صاهحلتهرللألّةتلتهةءهللمهتلبًااّالب ا لىحلته فاسلمّا( .)31ل
هكحل ا لتهئاومل تهلءباها ظرلمهتلقاتظملتهياتا لتالقرصاةيللتا ةتللءألتة فألهل ق ل()11لهفالل1993ولقةلتسُّرثاتلتهرّاعُّ ل

تهي ايللاحلا ّظاه()32ل ءاحلتااللتهياتا لتهرللألاائ لىانُّّالتهيُّاتا لتالقرصُّاةيللءاُّعتل راُّاقضلاُّالا ُّّظهلتهرّاعُّ لتهي ايُّلولهُّعتل
اللي نُُّّالتهئاوُُّّملمه ُُّّتلتالأليُُّّاهلتهُُّّعلليترئ ُُّّالتهرّاع ُّ لتهي اي ُُّّلل اع ُُّّللتقرصُُّّاةيلولىا ُُّّتلتىرئُُّّا ل ملتهرّاع ُّ لتهي اي ُُّّلل ا ُُّّهلقاتظت ُُّّهل
تهااولءاظلقاتظملتهي ا لءألتة فأله .ل

شارلته افاناللياملار ًاللاالته لل
هكحلءطللته ًاماولتيةل ملته لل
شارلتا ةتُّلولباسُّرثااًل اع ُّللتهرّاعُّ لتهي ايُّللاُّحلتهيُّاتا ل
تالقرصاةيلولمالل تهلء ةلتهاصلىانُّّالطُّللتهًُّ تا لبًُّاتظمل قُّ ل()20لهفُّالل2015ولبشُّ ملا اطحُّللغفُّالتااُّظتتلءأل ظعُّالتإل اُّاجلطُّلل
ته اةتل()3لتهرللألاصلىاتل ته:ل"يت لةلااالللغنالاشاءرلءاحُّفللهياع ُّللغفُّالتااُّظتتليُّالاُّاتلارحصُّالاُّحل اع ُّللتهرّاعُّ ".لءاُّعتل
ُّةهالىاُّتل ملته شُّ للُّارلته افُّانالوللاُّ لمهُُّّتلأليُّاع لتاطتُُّّاتلتهرُّللاُّحلشُّ تّالألّة ُّةلتالقرصُُّّاةلتهُّظطاللءألتاعيُّهلهاااُُّّاولاُّحل ُُّّفتل

تهايظًلم هتلتهرّاع ولهكاهله ليفرًالىاتلتىرئا ل اع للتهرّاع لتهي ايلل اع للتقرصاةيل .ل

االتجااااه الثااااني(:)33ل ُُّّا لته ُُّّئتضل ملتهياع ُُّّللتهي اين ُُّّللا ُُّّللا ُُّّحل"تهي ُّاتا لتهي ُّاعئنلل"؛لاتّ ُُّّالألص ُّ ل لط ُُّّللاص ُُّّاحللتها تزت ُُّّللتهتاا ُُّّلل
هاةءهل()34ولءتهتاللاحللهكل رتا لب اضلضاتا ل اينللىاتلتهئيااال ااًلمة اهّال ءل اء ّالىئالمقان لتهةءهل .ل

ءع ُُّّا لته ُُّّئتضلا ُُّّحل تص ُُّّا لا ُُّّعتلتالألي ُُّّاهول ملتهرّ ُُّّالجلتهيُّ ُّاعئلل رحًُّ ُّ لباس ُُّّرناتةلتهئي ُُّّااال ءلألص ُُّّة ااالةءمل ةتًلتهيُّ ُّاعئلل

ته فرحًلولطرًالاعهلتهياع للطللاعهلتهصُّظ تلمضُّ تا تللب صُّاحللم اتةيُّلولألر ثُّالطُّللوااُّاملتهةءهُّللاُّحلتهحصُّظتلىاُّتلتهيُّاتا لتهرُّلل
ألفرح لىاتلاعهلتهئياااولمظت ّال وةلته ظت ةلتهفناةيللتهاانفنللتهرللألاألكزلىانّالته ظت تللتهتااللهاةءهلولطكالقصةولهارااصلاحل

()31لوفحولىاللىظضل اع للتهرّاع لتهي ايلولاا السام ولو11؛لتهحنا لولاتحل اتا لتهرّاع لتهي ايلولة تسللاًا تلولاا السام ولو.23

()32لته اةتل ل( /3ولج)لألش التهياع للتالقرصاةيلل لل اع للألفاللىانّال و اهلاعتلتهًاتظم ل ءل لل اع للتصلقاتظمل اولىاتلتىرئا اال اع للتقرصاةيلل
ءل لل اع لل ألاح لتهيا لباه ايزلتالقرصاةللها اكلول ءللباهثًللتهتااللباالقرصاةلتهظطال ل ءلتهت اللتهظطانلل ءلتاسّ ل تءلتهفاةتتل ءل تاء تلل
ته اهنللته رةتءهلل ءلملتلياملاحاّالته اتلتهتاهل.
ج-للألترئال تهياتا ل ته اصظول ىانّال طلل ته ظتةل ته ئنالل ةتاهل احل قاتظمل تهتًظباتل ملتل ياتجل ألرتا ل باااظتتل تهتاالل اتا ل تقرصاةيلل ءألائ ل ىانّال
تهتًظباتلته اصظولىانّالطلللهكلتهًاتظمل :ل

.1

اتا لته رتّة حل فطالاو اهلته اةألنحلل()133لءلل( .)134ل

.2

اتا لتهانالاحلا اتللتهةءهللته اهنلل فطالاو اهلته اةألنحلل()152لءل(.)153

.3

اتا لألااع لتتشاًتتلته ناهلتهت ظانلل فطالاو اهلته اةتلل( .)456ل

(33ل) لءتسرااةتلل مهتلاعتلتالألياهليتاتلتهرّاع ل تهي ايلل ب تهل :ل "مة اتل ءلاحاءهللمة اتلتهئيااال ىئالتهااالل تهي ايللهاةءهلل ىاتل فتلتهصظ تلتهرلل
لءضتّالتهًاتظملطّظلاي ظىللاحلتاطتاتلته اةيلل ءلته حاسئنللتهرلليًةهلىانّالته اخلبًصةلأليا لةطالتهياعئل".لتهكايلولاح ةلىظضولل()2004ول
ل
تهة تساتل تهتاناول ااتلل اؤأللول تهكا لوللو43؛ل
و اهل تهرّاع ل تهي ايلل طلل تهرشاعاللتا ةتللل–للة تسلل اًا تلول ساهلل اا فرنال غنال ااشظ تول يانلل ل
مظسًنتلول وفحل ل()1997ولته اا ىاتلتهي اينللطللضظًلته ًهل ءت رّاةلتهًياًلته تةتل ءته ر لهًاتظملتهي ا ل ءتهية ةلطلل و اهلقاتظمل ل()10-98ول

تهيزتااولو.82
()34لااتةولىئةلته راحولل()2007لشاحلقظتتنحلتهي ا ولط1ولتإلس اة علولو318
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اآلليات القانونية للمصالحة في جريمة التهريب الجمركي "دراسة في التشريع
الفلسطيني والمقارن"

د.أمين الغنيمات ،ا.أحمد بشارات

اعهلتهحًظلل ءلتهاسظهل ءلبتيّاولىحلطاع لمة اتلتهئيُّااالمهُّتلمقاُّن لتهةءهُّلول ءلم تا ُّّالااُّّالباُّاللغنُّالاشُّاءىلول ءلتهشُّاءرل

طلللهكوليت لةلاحلقئنالتهرّالجلتهياعئل( .)35ل

ءعر اشُُّّتلته شُّ للُّارلته افُُّّاناللاُُّّالاُُّّعتلتالأليُُّّاه()36لتهُُّّعلليًُُّّن لتهرُُّّّالجلتهي ايُُّّللىاُُّّتل سُُّّاسل تُُّّهلقُُّّةلي ُُّّظملضُّاعئللءعُُّّاةلىاُُّّتل

تهياعئللتهي اينللته اءضللىاتلتهئياىللبًصةلتهرااصلاحل ةتاّاول ءلغنالتهياعئللتهظت ةلىاتلبتضلتهئيااالتهرُّللاللييُّظ ل

تسرناتةاال ءلألصة ااالءلهكلبًصةل اللتهح التهعللطاضهلتهشا ر .ل

طاهةءهللأل اضلوًظقاللء سظااللىاتلتهفاالترنيللتسرناتةاالاُّحلتهاُّا جل ءلألصُّة ااالمهنُّهولءألكُّظملماُّالىاُّتل سُّاسلتفُّئللا ظعُّلل

اُُّّحلقن ُُّّللتهفُُّّاتلولء اُُّّالىاُُّّتل سُُّّاسلتُُّّظرلتهفُُّّااول ءلء تُُّّّاول ءلوي ُُّّّاولطرفُُّّرظطتلىاُُّّّالألاُُّّكلتهيُّاعئللياااُُّّللاُُّّالهُّ لي ُُّّاضلهُُّّّالقُُّّاتظمل

تهياعئلل سظااللاتناللأليتالاحلتهرااصلااّالألّاباللضاعئناللييااهلته لل
شارلءع اضلىانهلىًظبل( .)37ل

ءاُُّّعتلاُُّّالتص ُّجلىانُُّّهلته ُُّّاةتل()1/147لاُُّّحلقُُّّاتظملتهي ُُّّا لءته ُُّّظسلته افُُّّانالولونُُّّملألُّ لُّاصلبًظهُُّّّا:ل"تسُُّّرناتةل ءلاحاءهُُّّلل

تسرناتةلتهئيااالته اظىلل ءلتهااضتللهااس لظهلمةءملمنامل ايلل ءلىحلطاع لغنالاتنح" .ل

ُّللىاط ُُّّجلتهرّ ُُّّاجلتهيُُّّاعئللب ت ُُّّه:ل
ءق ُُّّةلتص ُّجلته ُُّّاةتل()2لا ُُّّحلق ُُّّاتظملض ُّاعئللته ُُّّة التا ةت ُُّّلل ق ُّ ل()38لهف ُُّّالل2018ولتهر ُّ ل

"تسرت اتل ساهن لتورناهنللألااظللىاتلغشل ءل ةترل ءلألزءعُّال ءلم ُّاًلتهئناتُّاتل ءلألًُّةي لمناتُّاتلءا نُّلل ءلته شُّا يللطُّلل للااُّّال
قصةتللمّةتلىةهلةطالتهياعئلل ءلتهرصاعحلىاّاليانالل ءل زانالل ءلألا نيّالءط لاالاظلاحةةلطللاعتلتهًاتظم" .ل

ءعفُُّّراةلتهئاوُُّّملبُُّّاهًظتل ملتهتلاُّللتهًاتظتنُُّّللاُُّّحلء تًللهُُّّكل ملتهياع ُُّّللتهيُّاعئنللألريُّ حلتىرُُّّةتًلىاُُّّتلوُّ لاُُّّاهللهاةءهُُّّلولطُُّّّلل

ألشُُّّئهلاُُّّحلاُُّّعهلتهظ ُُّّّلل ُّاتا ل تاا ُّظتتلياهف ُّاقللء ناتُُّّللتاااتُُّّللءتال ُُّّرفسولتااُُّّالتهُُّّعللالليفُُّّرًن لاتُُّّهلاتاااُُّّللتهياع ُُّّللتهي ُّاعئنلل
بااعًلل خلاحلاتاااللتهياع للتهتاةيل( )38ولءاعتلطنهل فتلىاتلغ تا لتهرّاع لتهي ايللتهعلل رحةةلباة اتل ءلم اتجلتهئيااا .ل
الفرع الثاني :أنواع التهرب الجمركي

لىاةل تهحة مللىحل طئنتلل تهرّاع ل تهي ايلول يامل هزتاالل تهرتالضل مهتل تهظتخل تهًاتظتلل هياع لل تهرّاع ل تهي ايلل(39ل)ول

ءبة تسلل تهلاصظول تهًاتظتنلل تهرللألتاضجل ه ّظهل تهرّاع ل تهي ايلوليفرااصلااّال مل تهرّاع ليًظهل ىاتل تسرناتةل تهئيااال ءل
مل.
ًنللهارّاجولطيفللىحلتهرّاع لتهعللي ظملبح لتهًاتظ ل
ألصة ااال ا جلته األ لتهي اينلولءاللتهيظتب لتهحًن
ل

أوال :التهريب الحقيقي (الفعلي)

يًالتهرّاجلتهياعئللاحل فتلستللته اخلمهتلتهرااصلاحلتهرزتاهلتهًُّاتظتللبُّ ةتًلتهيُّاعئللته فُّرحًللىانُّه

()40

ولءعرحًُّ ل

اُُّّعتلتهاُُّّظرلاُُّّحلتهرّاع ُّ لباة ُُّّاتلتهئيُُّّاىلل ءلبا تا ُُّّّالاُُّّحلتهةءهُُّّللبصُُّّظ تلاااه ُُّّللهارش ُّاعتاتلته ت ُُّّظتلمُُّّّالطُُّّللتهةءهُُّّلولءةءمل ةتًل
تهياتا لتهي اينللته فرحًللياّال ءلبتيّال ءلتهشاءرلطلللهكلىاةلت رنا لتهةتااتلتهي اينلل ءلتإلقان لتهي ايل( .)41ل

للتهرّاع لتهي ايللطللضظًلته ًهلءتهًياًولاا السام ولو 55؛لوفحولىاللىظضول اع للتهرّاع لتهي ايلولته ا ال
ل
()35لتهفنةولاح ة لتين ول اع
تهفام ولو.25ل
()36لواطظولايةللاح ولل()2007ولته ظسظىللتهي اينلولج1ولةت لتهتةتهلولتهًاااتولو.140
()37لتهكايلولاح ةلىظضول و اهلتهرّاع لتهي ايللطللتهرشاعالتا ةتللل–لة تلسللاًا تلولاا السام ولو.50
()38لتهشارولطاه لتظ ولل()2008ولتهياع للتهياعئنلولط1ولةت لءتاالهااشالءتهرظ عاولو.33
لول ساهللاا فرنالغنالااشظ توليانلل
ل()39لتهشااتئلولشااالىئةتهحاطظل ل()2008ول اع للتهرّاع لتهي ايلل ءتهيزتًتتلته راألئللىانّالطللقاتظملتهي ا لتا ةت ل
ل
و47لءاالبتةاال.
تهة تساتلتهتاناول ااتللتإلساتًلتهااتلول ل
ل
()40لتهشظتب لولساه لاح ةلل()2003ولتهرّاجلاحلتهياعئللىاتلتهة اللطللته اكللتا ةتنللتهّاش نلولرل()4ولاياللتهحًظلولتهكظعجولو.266
()41ل مظلتهياعةولستنةلوفحولاا السام ولو.120
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ونملألكر ُّالىااتُّالتهُّايحلته ُّاةللطُّللاُّعهلتهياع ُّلولبُّ مليًُّظهلتهيُّاتللباة ُّاتلتهئيُّااالمهُّتلمقاُّن لتهةءهُّلل ءلم تا ُّّالااُّهول
ءع ظمللهكلبااعًللغنالاشاءىللءةءملىا لمةت تلتهياتا لتهي اينللءتهياتا لتا ا ل( .)42ل
ي ُّجلبًظهّ ُُّّا:ل"-2لتهرّاع ُّ ل
ءع ُُّّةهالتهئاوث ُُّّاملىا ُُّّتل ملاح ُُّّللتهر نن ُُّّزلتا ةتن ُُّّللط ُُّّللات ُُّّاضلمناتّ ُُّّالى ُُّّحلتهرّاع ُّ لتهحًنً ُُّّللق ل

تهحًنًُّللي ُُّّظملاُُّّحل ُُّّفتلاُُّّاليتُّ لةلألّاعئُّاللاُُّّحلتهيُّاعئللطُُّّللوُّاتلقنُُّّاهلته ُُّّرّ لمرًُُّّةي لمقُّ تا لباه ئنتُّاتلتهااضُُّّتللهايُّاعئلل فطُّاللهاًن ُُّّلل
تهحًنًنللها ئنتاتلتهااضتللهاياعئللب ًةت ل رياء لىحل()%10ل ءل فللتآلتلة اا ل ّ ال قُّالى ُّفللمُّاصلته ُّاةتل(/30ج)لاُّحل

قُُّّاتظملتهيُّاعئللتهتااُُّّللىاُُّّتلته ئنتُُّّات.ل-3ليتاقُّ لىاُُّّتل ُُّّاهلتهرّاعُّ لاُُّّحلتهي ُّاعئللمُُّّةطالألتُُّّظعضلاُُّّةتللهاُُّّةتااتلالليلًُّالىُُّّحلاثاُُّّلل

اًةت لتهياعئللءالل زعةلىاتل ف لل اثاهّالءبغاتالل زتانللاللألًالىحلا رللة اا لءاللألزعةلىاتل هخلة اُّا لى ُّفللم لُّاصلته ُّاةتل()31ل
احلقاتظملتهياعئللتهتااللىاتلته ئنتات(.")43ل ل
ا لتهئاومل ملتهً تا لتهًياالول اًلهنؤيةلىاتل ملتهرّاع لتهحًنًلليًالىاتلاصاحللتهةءهللتهياعئنلل ءلغنُّالتهيُّاعئنلول

ونُُّّمل رحً ُّ لاُُّّعتلتهُُّّا لاُُّّحلتهرّاع ُّ لباة ُُّّاتلبيُُّّاىللمهُُّّتلتهُُّّئفةليفُُّّرح لىانُُّّّالض ُّاعئلل اينُُّّلول ءلبا تا ُُّّّالااُُّّّالبااعًُُّّللغنُُّّال
اشاءىللةءمل ةتًلاعهلتهياعئلولب اليش الاااه للهتةهلةطالتهياعئللته فرحًللىحلتهئياىلله صاحللتهازعاللتهتاال .ل
ءاحل اتُّ لآ ُّاول راُّعلتهفُّاظ لتإل تااُّللباة ُّاتلتهئيُّااالمهُّتلمقاُّن لتهةءهُّلل ءلم تا ُّّالااُّهلتُّظ تلتهاشُّاطلتإلييُّاملولمللالل

رصظ ل مليًظهلتشاطلتهياتللىاتلطتالسائلولءه ليشراطلته لل
شارل مليًالتهفاظ لته اةللطُّللاُّعهلتهصُّظ تلب سُّاظجلاتُّنحولءاُّعتلاُّال

تصجلىانهلته اةتل()203لاحلقاتظملتهي ا لتا ةتللتهرللمناجل ملتهرّاع لتهي ايللاُّظل"مة ُّاتلتهئيُّااالمهُّتلتهُّئفةل ءلم تا ُّّال
ااّالبصظ تلاااه للهارشاعتاتلته ت ظتلمّالةءمل ةتًلتهاسظهلتهي اينللءتهاسظهلءتهياتا "ولءاُّعتل ُّةهالىاُّتل ملته ش للُّارلتا ةتُّللهُّ ل
يحُُّّةةل سُُّّاظباللاتناُّاللال ألكُُّّاجلتهياع ُُّّلولء ت ُُّّال ُُّّاهل نُُّّالتاطتُُّّاتلتهرُُّّللألحًُّ لتهرّاعُّ لتهي ايُُّّلولىاُُّّتلتهت ُُّّللاُُّّحلته شُّ للُّارلته صُُّّالل
تهعللمنحلطللته اةتل()121لاحلقاتظملتهي ا ول مل ر لمة اتلتهئيااالمهتلمقان لتهي ّظ علل ءلم تا ّالااهلبااعًللغنالاشاءىلول
ل
ل
ءهُُّّعهكلطا رنُُّّا لتهئيُُّّااالهاحُُّّةءةل ُُّّا جل لي ُّللااتقئُُّّلل اينُُّّلليت ُّةلألّاعئ ُّاللوًنًن ُّالل ظ ُّ لافُُّّاًهللطاىاُُّّهولي ُُّّالتيُُّّةل ملقُُّّاتظملتهي ُُّّا ل
تا ةتللد ازهلبا يارلأل اعغلتهئيااالته اًظهللبح تلال ءلشحاّالمهتلتهاقابللتهي اينُّللءطًُّالله ُّالتصُّجلىانُّهلته ُّاةتل() /45لاُّحلتهًُّاتظمل
حلء نُّالءسُّاا لتهاًُّالته اانُّللتا ُّا لماللطُّللوُّاهلته تاطُّولتهرُّلل ظ ُّةلطنُّّال
لتألهولتهرللألاصلىاتل ته:ل"اللييُّظ لأل اعُّغلو ظهُّللتهفُّ ل

ا تاع ُُّّزل اين ُُّّلولءالليي ُُّّظ لأل اع ُُّّغل للبي ُُّّاىلل ءلتًاّ ُُّّالا ُُّّحلسُّ ُّ ناللمه ُُّّتل ُُّّا لماللب ظتطً ُُّّلل ان ُُّّللا ُُّّحلته اي ُُّّزلتهي اي ُُّّللته ا ُُّّرصل

ءبحيظ لاظجن ه".

ثانيا :التهريب الحكمي ل

ُّعتليااُّ ل
ييُّ للُّاهلته شُّ للُّارلتهي تزاُُّّللاي ظىُُّّللاُُّّحلتاطتُُّّاتلاللألتُّ لةلطُُّّللوُُّّةللتألُُّّّالألّاعئُّالولغنُُّّال تُُّّهلتىرئااُُّّالألّاعئُّاللبح ُّ لتهًُُّّاتظمولهُّ د
ىانّالتهرّاع لتهح لولءعًصةلبهلتظرلاحلتهرّاجلألاراخلطنهلبتضلتهتااتالتهيظااعللتهرلل ركظملااُّّالتهرّاعُّ لتهي ايُّللب تاُّاهل
ته هظتولطّعتلتهرّاع لتظ تلاللألة البائنترّالض حلتإلطا لتهتاهلهارّاع ولءهكحلتهرشُّاعالتهي ايُّلل احًُّّالو ُّاللباهرّاعُّ ولطُّّظل
ؤةللمهتلتهرااصلاحل ةتًلتهياعئللتهي اينللته اءضل ةتؤاا( .)44ل

ل
تهة تساتل تهتاناول ااتلللاح ةلل ياول بف اتول تهيزتااول
()42ل اا اول يةااشل ل()2016ول اع لل تهرّاع ل تهي ايلول ساهلل اا فرنال غنال ااشظ تول ى اةتل ل
و.14

()43لاا اوليةااشولته ا التهفام ولول14ل.
()44لواطظولايةللاح ولته ظسظىللتهي اينلولته ا التهفام ولو.143
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اائ ُّ لتهرّاع ُّ لتهح ُُّّللىاُُّّتلاي ظىُُّّللتاطتُُّّاتلاُُّّحلش ُّ تّال ملألُُّّؤةللمهُُّّتلءقُُّّظرلتهرّاع ُّ لته تاُُّّلولهُُّّعهكلتيُُّّةل ملتهرش ُّاعتاتل
ى ُُّّةتلمه ُُّّتلألياع ّ ُُّّالهاحناظه ُُّّللة لءملءقظىّ ُُّّاولءا ُُّّحل ُّ ُّ ل لألاظ ا ُُّّالءءت ُُّّظهّالمه ُُّّتل طت ُُّّاتلألّاعُّ ُّ لوًنً ُُّّلولطّ ُُّّلل ى ُُّّاتلاياا ُُّّللبح ُّ ُّ ل

تهًاتظمل( .)45ل

ءععا لتهئتضلاحلته ًهلمهتلتهًظتل ملتهرّاع لتهح للي رًالمهتلتهتااتالتهاانفنللتهرلل ركظملااّالتهرّاع لتهحًنًلولاحل
ونملأل اهلألا نعلته تاول ءلءقظرلتهارنيللتإل اتانل؛لامللاع حلتهتاصاعحلء ملياتاليش لل فملتهُّايحلته ُّاةللهاياع ُّلولمالل ملته ش للُّارلالل
ياا لىانّ الملتلاالألااخل وةا التس لتهياع للتهح نلولء ت ُّالييُّ للىانُّهلءتُّخلتهشُّاءر(.)46لءاُّحل اثارُّّاولضُّئ لشُّاصلءاُّظل
يحظ لبيااالاح ظ تلةت التهاااللتهي ايللةءملء اا ل ءلافراةتتلألثئجلسُّاةاالتهًُّاتظتللطئًُّاللهارشُّاعالتهي ايُّللءتهُّا لته
هه .ل

اُّلل

ي نالتهئاوثامله اللائجلمهنهلاح للتهر ننزلطللو ُّ لهُّّال ُّاًلطنُّه:ل"تيُّةل ملته فُّر اةلاُّحلته ُّاةألنحل(61لءل)84لاُّحلقُّاتظمل

تهي ا ول تّ ال ء ئرالىاةلتهرااُّنصلىاُّتل للبيُّاىللءهُّظلياتُّجلات ُّاتلاُّحلتهاسُّظهلءتهيُّاتا ل مليًُّةهلمنُّامل ايُّللءطُّ لتها ُّالجل
ته تةتلطللةتااتلتهي ا لبتةةلتفخلاحةةتلألري حلته تاظااتلىحلتهئياىللتهظت ئُّللء طاقُّّالباهظ ُّاا لتهااتُّللمُّّعهلتهئيُّاىللءطُّ ل
ته اةتل() 61لته عيظ تولء ا تلهةتااتلتهي ُّا لبتُّةلتإلطُّاتجلىُّحلتهئيُّاىللألُّةقن لاُّعهلتهئناتُّاتلتهي اينُّللءتهريا عُّللته رتاًُّللبت انُّاتل
تالسرناتةلءتهرصة الهراكلتهئيُّاىللءطُّ لته ُّاةتل()84لته ُّعيظ تولءاُّعتليتاُّلل تُّهلبتُّةلم ُّاتجلتهئيُّاىللءتهرااُّنصلىانُّّال رظ ُّ لمىُّاةتل
تهئنُُّّاملتهي ايُُّّللهُُّّةتااتلتهي ُُّّا لهرُُّّةقنًّاولءته ُُّّّظهلته اُُّّاهخلهُُّّعهكول تُُّّهلملتلهُّ لألتُُّّةلاُُّّعهلتهئناتُُّّاتلمهُُّّتلةتاُّاتلتهي ُُّّا ل ءلطًُُّّةااليترئُُّّال
اااه اللاو اهلااألنحلته اةألنحلاحلقاتظملتهي ا لءعاأل لتهغاتاللته اصظولىانّالطللته اةتل(/200ط)لاحلقاتظملتهي ا ولءونمل
مملق تا لتهرغاع لتهصاة لبح لته نزلضةاالألي حلتهغاتاللته اءضللىانّالتسرااةتللها اةتل(/200ط)لاحلقاتظملتهي ا ولطاملقظتل
اح للتالسر ااتلطللطاضلتهغاتاللي ظملاظتطًاللهاًاتظم"( .)47ل
هًُُّّةلألشُُّّابهلتهرا ُُّّن لتهرش ُّاعتللمهُُّّتلوُّ ٍلُّةلاُُّّالطُُّّللاتاهيُُّّللتهرّاع ُّ لتهح ُُّّل()48ولونُُّّملوصُُّّالته شُّ للُّارلتا ةتُُّّللوُُّّاالتلتهرّاع ُّ ل
تهح للماصلته اةتل()204لاحلقاتظملتهي ا لتا ةتللءااّا :ل

.1لىةهلتهرظ هلباهئيااالىاةلتإلة اتلمهتل ءتلاايزل ايل:لءألًظهلاعهلتهياع ُّللب يُّاةلقنُّاهل ياُّّالته ُّاةلولءته ر ثُّالطُّللتهفُّاظ ل
تإل تااُّللها ُّّاجلتهاُّا لىُُّّحلاااه رُّهلتهرشُّاعتنل(.)49لءتهرّاعُّ لتهي ايُّلل اع ُّللى ةيُُّّلليًُّظهلتهيُّاتللطنُُّّّالماشُّاطلمييُّامللاتُُّّنحل

طّلل اع للءقرنللءهنفجلافر ات( .)50ل

.2لىةهلتألئارلتهااللته حةةتلطللمة اتلتهئيااالء تا ّا.ل ل
للائجلاح للتهر ننزلتا ةتنللطللو لهّال اًلطنه:ل"تيةل ملاُّاللائُّجلمهنُّهلاح ُّللتهي ُّا لتالسُّر ااطنللمرصُّة لتهح ُّ ل
تهصُُّّاة لءتهًاضُُّّللباةتتُُّّللته اناُُّّللبيُُّّاهلتهرّاع ُّ لتهي ايُُّّلل فط ُّاللها ُُّّاةألنحل()203لءل()204لاُُّّحلقُُّّاتظملتهي ُُّّا ل ق ُّ ل()20لهفُُّّالل

1998لءألتة فأل ُُّّهلء اح ُُّّللتهرّ ُُّّاجلا ُُّّحلةط ُُّّالتهي ُّاعئللتهتاا ُُّّللىا ُُّّتلته ئنت ُُّّاتل فط ُّاللها ُُّّاةتل()31لا ُُّّحلق ُُّّاتظملتهي ُّاعئللتهتاا ُُّّللىا ُُّّتل

()45لتهشظتب لولساه لاح ةلولتهرّاجلاحلتهياعئللىاتلتهة الطللته اكللتا ةتنلللتهّاش نلولته ا التهفام ولو.270
()46لتهحنا لولاتحل اتا لتهرّاع لتهي ايلولة تسللاًا تلولته لا التهفام ولول19ل.
()47لق تا لأل ننزل زتًل ق لل(2234ل)2013/لتهصاة لمرا عخل19ل1/ل2014/ولااشظ تتلاايزلىةتهللتإلهكراءتل.
()48لط للاعتلتهاظرلاحلتهرّاع ل اللألكظملتهئيااالته اتةلألّاعئّالقةلت را تلتهةتااتلتهي اينللءهكحل يصاو ل ائّال ءلم تا ّال طتاالللتصلتهشا رلىاتل
لءقياًولرلل()491ولاياللته اتلءتهريا تولتهًاااتولو.28
تىرئا االب ثابللألّاع لو ل.لاحا جولىئةتهتزعزلل()2010ولتهرّاع لتهي ايللألشاعتاللءطًّال
ل

()49لتهيانةلولتاالىئةهللالل() 2002ول اع للتهرّاع لتهي ايللطللضظًلته ًهلءتهًياًولته رئللتهظطانلولى امولول7ل.
لءقياًولته ا التهفام ولو29لءاالبتةاا.
()50لاحا جولىئةتهتزعزلقاس ولتهرّاع لتهي ايللألشاعتاللءطًّال
ل
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ته ئنتاتل ق ل()6لهفالل1994ولقةل اًلارظتطًاللاال و اهلتهًاتظملبش السان ولءب ال ر لاالاالتسرًالىانُّهلتال رُّّاةلتهًيُّااللطُّلل
عاطللتهً تا تتلتهصاة تلباهاصظولته عيظ لءااعلتُّةء لقُّ تا لتهّن ُّللتهتااُّلل قُّ ل()2004/368لتهُّعلل عُّةل ملضُّاعئللته ئنتُّاتلهُّّال

قُّ ُُّّاتظمل ُّ ُُّّاولأل ُّ ُُّّاضلب ظ ئُّ ُُّّهلءاللألُّ ُُّّة الضُّ ُّ حلتهاسُّ ُُّّظهلته ًصُّ ُُّّظةتلطُّ ُُّّللته ُّ ُُّّاةتل()196لاُّ ُُّّحلقُّ ُُّّاتظملتهي ُّ ُُّّا لا ُّ ُُّّال رتُّ ُُّّنحل ةلاُّ ُُّّعتل

تهفئ "(.)51ل ل

طًُُّّةللا ُّ لته افُُّّاناللهرائن ُّ لتهرّاع ُّ لتهح ُُّّللبص ُّاتوللتُُّّصلته ُُّّاةتل()1/147لاُُّّحلقُُّّاتظملتهي ُُّّا لءته ُُّّظسلته افُُّّانالول
ونُُّّملألُّ لُّاصلبًظهُُّّّا:ل"تسُُّّرناتةل ءلاحاءهُُّّللتسُُّّرناتةلتهئيُُّّااالته اظى ُُّّلل ءلتهااضُُّّتللهااسُُّّظهلمُُّّةءملمنُُّّامل ايُُّّلل ءلىُُّّحلطاع ُّ لغن ُُّّال

اتنح".لءألائنًاللهعهكللائجلاح للتهي ا لتالسر ااطنللته افانانللطللو لهّال اًلطنه:ل"مملتهرّاع ليًالو اللملتله لألكحلتهفُّاتلل
تهااضتللهااس ل ءلتهرللطاضلىانّالته االقةلت را تلتهةتااتلتهي اينلولءهكحلتاو ل ائّال ءلم تا ُّّال طتُّاتلتصُّجلىانُّّالته ُّاةتل

()1/147لا ُُّّحلق ُُّّاتظملتهي ُُّّا لءته ُُّّظسل ق ُّ ل()1لهف ُُّّالل 1962ولىا ُُّّتلتىرئ ُُّّا ل ملا ُُّّحلش ُّ ملا ُُّّعتلته ت ُُّّال ملأليت ُُّّالتور ُُّّاتلمة ُُّّاتل
تهئياىللقاع لتهظقظر"(.)52لل ل

يفرااصلا الألًةهولتتفياهلته لل
شاىنحلتا ةتللءته افُّاناللىُّحلغنُّاا لطُّللتهُّاصلتهرياع ُّللاطتُّاتلتهرّاعُّ لتهح ُّلولتهرُّلل
ااحُُّّّالته شُّ للُّارلتهي تزاُُّّللتُُّّظ تللوُُّّةةاالوص ُّ تلالطُُّّللته ُُّّاةتل()204لاُُّّحلقُُّّاتظملتهي ُُّّا لتا ةتُُّّلولءته ُُّّاةتل()147لاُُّّحلقُُّّاتظملتهي ُُّّا ل
ءته ظسلته افانالولونملأل لألياع لتاطتاتلته اصظولىانّالطللاُّعتلتإلطُّا لاللهشُّلًولمت ُّاله يُّاةل تُّهلييُّالاُّحلبُّاجلتالورنُّاطل

ملألكظملاعهلتاطتاتلساةتللاى اتلتهرّاع لتهحًنًللاعتلاحل ات ولءاُّحل اتُّ لآ ُّالطًُّةلألظتطُّ ليُّفلته ش للُّاىنحلاُّالتأل اقنُّللتهرتُّاءمل
ولتهرللمناجلألتاعفلتهرّاع لب تُّهليتاُّلل ُّالل ءلاحاءهُّلل لُّاللهارشُّاعالتهي ايُّلولتااُّالتهُّعللاُّحلشُّ تهلوُّاول
تهتابللهتاهل2017
ل

اُّعهلتهرشُّاعتاتلىاُّتلأليُّاع لتاطتُّاتلقئُّالألحًُّ ل ياتُّّالتهياانُّلولطُّّعتل ئُّنحلته ُّاللمُّنحلتهرّاعُّ لتهحًنًُّللءتهح ُّللتهُّعللهُّ لألفُّرك ال
ُّةتلىاُّتلاُُّّة ل
اتُّهلتهارنيُّللتإل اتانُّلولبت ُُّّللتهرّاعُّ لتهحًنًُّللتهُّعللألرحًُّ لاتُّهلتهارنيُّللتإل اتانُُّّلولطّ
ُّعتلمملةتلىاُّتلشُّلًلمت ُُّّال ل
ل
تهح ايللتهرللطاضّالتهرشاعالتهيزتاللهتةهلاااه للتصظولقاتظملتهي ا لءتات للته األئاللبه.لل ل
المبحث الثاني
األحكام العامة للتصالح في جريمة التهرب الجمركي ل
ل

يت لةلتهصاحلطللته ياتلتهي ايُّللىُّفءتلىاُّتلطاطُّللتهاصُّظاللا نُّةتلها ير ُّالاُّحل ُّفتلألا نُّخلتهتُّ ًلىاُّتلاُّظت ةلتهةءهُّلل
ته اهنُُّّللاُُّّحل ُُّّّلولءىُُّّحلت ُّّزتلتهتةتهُُّّللتهيااانُُّّللاُُّّحل ُُّّّلل اتنُُّّلولءا ُُّّعتلتيُُّّةل ملته صُُّّاهحللتهي اينُُّّللألُُّّّةتلمهُُّّتلوُُّّالتها تزىُُّّاتلةءمل
تهايظًلمهتلتهًياً( .)53ل
لتهثاتللالسرتاتضل صااصل
ل
سظتلترحةثلىحلااانللتهرصاهحلطللتهياع للتهي اينل طللته اا لتاءتلءتاصصلته اا

ء و اهلته صاهحللتهي اينلولءاللمةلاحلتهرتالضلطللته اا لتهثاهملهآل ا لته راألئللىاتلت اهلته صاهحللتهي اينل.
المطلب األول
ماهية التصالح في الجريمة الجمركية

()51لق تا لأل ننزل زتًول ق لل(698ل)2017/ولتهصاة لمرا عخلل(3ل4/ل)2017/ولااشظ تتلاايزلىةتهللتإلهكراءتل.ل ل
ل()52لق تا لاح للتهي ا لتالسر ااطنللته افانانلل ق لل(516ل)2013/لتهصاة لمرا عخل2ل2/ل2014/ولااشظ تتلته ًر للتإلهكراءتل:لmuqtafi.birzeit.edu.
()53لتهاّا لول ظتللل() 2016ول صظتناتلته صاهحللتهي اينلولىةةل ة ةلاحلسافاللته تا تلتهًاتظتنلول6لتظطئاولول20ل.
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ألتةلته صاهحللم اتًل ر لمنحلتإلةت تلتهتااللهاي ا لته ا للطللتهح ابلىاتلتاظتتلتهازعاللتهتااللءته اُّاهخلااألكُّ ل اع ُّلل
تهرّاع لتهي ايلولطنتةلتهرصاهحلتزءاللاحلتهّن للتال ر اىنللىحلوًّالطللتهُّةىظ لتهيزتانُّللتهي اينُّللاًامُّالتهيتُّالتهُّعللقُّاهلىانُّهل
تهصاحولي ال تّالتارنا لي احلإلةت تلتهي ا .لألاًيللبهلتهةىظعنحلتهت ظانللءتهي اينللب ظ

لتأل الل ئاهلاالته ااهخ( .)54ل

هعتلساظضحلطللاعتلته اا لته ّظهلتهًاتظتللها صاهحللطللته ارلتاءتولءترااءتلطللته ارلتهثُّاتللتاسُّاسلتهرشُّاعتللها ُّاهل
ل
صصلته ارلتهثاهملطللتهركننخلتهًاتظتللها اهلتهرصاهحلتهي ايل.ل ل
تهرصاهحلطللقظتتنحلتهي ا ولء ل
الفرع األول :المفهوم القانوني للمصالحة
ألرتةةلتآل تًلته ًّنللطللألتاعفلتهصاحلاحلتهااونللتهًاتظتنلولونملتيةلاحلىاطهلىاتل تهل"ىئا تلىحلألصاتلقاتظتلل األ ل

ت اتلطللاياتلتال اتًتتلتهيااانلولءاظلتتّاًلتهةىظ لتهيااانلولءعر لب حضلم تةتلته ياللىانهل ءلاحليًظهلاًااهلقاتظتال"(ل)55ولطن ال

وليتئاليالااّ البا تةألهلىحل غئرهلطلل
ح ليالاحلته ياللىانهل ءلاحليًظهلاًااللقاتظتاللاالته رّ
تيةلاحلىاطهلىاتل تهل"ىًةلمن ل
لل
تتّالتهاصظاللتهيااانللءعي لىاضهلىاتلته ح ل"(.)56ل ل
ءقةللائجلاح للتهاًضلته صاعللمهتلألتاعفل"تهصاحلتهياُّااللطُّللته ُّظتةلتهيااانُّلليتُّ لةلألاُّا تلتهّن ُّللتال ر اىنُّللىُّحلوًُّّال

طللتهةىظ لتهيااانللاًامال(تهيتا)لتهعللقاهلىانهلتهصاحلءعحةثل اهلبًظتلتهًاتظملب ُّاليًيُّللاُّحلته ح ُّللملتلاُّالألُّ لتهرصُّاهحلطُّلل
ااًلت التهةىظ ل ملألح لباتًياًلتهةىظ لتهيااانل"( .)57ل
ءاُُّّحل ُُّّفتلتها ُُّّالمهُُّّتلتهاصُُّّظولطُُّّللتهرش ُّاعتاتلتهيزتانُُّّلولتيُُّّةلب تُُّّّالقُُّّةل ءضُُّّحجلا ُُّّّظهلتهصُُّّاحلتهياُُّّااللاُُّّحل ُُّّفتلمنُُّّامل

م اتًتأل ُُّّهلءتااق ُُّّهلءآ ُُّّا هولمض ُُّّاطللمه ُُّّتلةء هلط ُُّّللته ُُّّةىظ لتهيزتان ُُّّلولءب ُُّّاهاغ لا ُُّّحل ملت ُُّّصلته ُُّّاةتل()1لا ُُّّحلق ُُّّاتظملتإل ُّاتًتتلتهيزتان ُُّّلل
ته افاناللتهعللااحلبُّهلته ش للُّارلتهانابُّللتهتااُّللتهحُّ لءوُّةاالطُّللألحاعُّكلتهُّةىظ لتهيزتانُّللءائاشُّاألّاولءو ُّالىانُّّالتهراُّا تلىاُّّال ءل

ألايّال ءلألتانالسناااولمالل ملته ظتةل(16ول17ول)18لاحللتتلتهًاتظملتصجلىاتل ظت لتهرصاهحلتهيااالولاحل فتلىاضُّهلاُّحل
قئالتهياباللتهًياانللطللته ااه اتلءاُّحلقئُّالىيُّظلتهانابُّللتهتااُّللطُّللتهيُّاحولبحنُّمل راألُّ لىاُّتلمأل ُّاهلتهصُّاحلتتًيُّاًلتهُّةىظ ل
تهيزتانل .ل

منا التيةل ملتهرشاعالتهيزتاللتا ةتللطُّللقُّاتظملتتُّظتلته حاع ُّاتلتهيزتانُّلل قُّ ل()9لهفُّالل1961ولهُّ لي ُّاحلتهانابُّللتهتااُّلل

و ُّ لتهصُُّّاحلاُُّّالته ُُّّرّ ولاُُّّحل ُُّّفتلأل عنُُّّةهلطُُّّللته ُُّّاةتلتهثاتنُُّّللاُُّّحللتتلتهًُُّّاتظملبُُّّاملتهانابُُّّللتهتااُُّّللاللأل اُُّّكلتهُُّّةىظ لتهيزتانُُّّلولء ت ُُّّال
ألئاشااالءألارصلمّالتنابللىحلته ير ا .ل
الفرع الثاني :األساس التشريعي لنظام التصالح في قوانين الجمارك

ه لي حلت اهلته صاهحللطكاتل ة ةتلطُّللتهًيُّايالتهي اينُّلولطًُّةلت ُّا تللهُّكلتهرشُّاعتاتلتهيزتانُّللطُّللته ااه ُّاتلءتهيُّاحولطًُّةل

ء ةلطُُّّللتُُّّصلته ُُّّاةتل()16لاُُّّحلقُُّّاتظملتال ُّاتًتتلتهيزتانُُّّللته افُُّّانالل ق ُّ ل()3لهفُُّّالل2001هلىاُُّّتل ت ُّه":ليي ُّلظ لتهرصُُّّاهحلطُُّّللا ُّظتةل
ته ااه اتلءتهياحلته تاق لىانّالباهغاتاللطً ولءىاتلا اظ لتهيُّئ لتهًيُّااللته اُّرصلىاُّةلألحاعُّالته حيُّالتمليتُّاضلتهرصُّاهحل

ىاتلته رّ لتءلءيناهلطللته ااه اتلءعثئجللهكلطللاحياولءع ظملىاضلتهرصاهحلطللتهياحلاحلتهانابل".ل ل

()54لواطظولايةللاح ولته ظسظىللتهي اينلولته ا التهفام ولو.283
()55ل ىاطهوللاح ةللتهفنةل ل() 2006ول تهرح ن ل ءتهصاحل ءألائنًاألّ ال طلل ته ياتل تهيااالول ااتلل تايفل تهتابنلول اايزل تهة تساتل ءتهئحظثول ط1ول تهاعاضول
و.246
()56لته ناولىاللىةتامولبحملبتاظتملم اتًتتلتهةىظ لتهيزتانلوليانللتهحًظلول ااتللت ه ظتاول

ّظ عللتهتاتلولبحملااشظ لىاتلتهاتب لتالهكراءتلل

 ،pdf/jlsi/bh.gov.moj.www://httpو.83
()57لق تا لاح للتهاًضلتهياااللته صاعللءته ؤ خلطلل16ل12/ل1973/ه-لاي ظىللتالو اهلته صاعلول ق لل()166ولول14ل.
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الفلسطيني والمقارن"

ع ال ملته اةتل()17لءته اةتل()18لاحللتتلقاتظملتإل اتًتتلتهيزتانللته افانالولقةلتصرالتاتو لللىاُّتلتىرئُّا ل ملتهُّةىظ ل

تهيزتانللألاًيللطظ لقناهلته رّ لمةطالائاغلاحلته اتل فتل للىشال ظااللاحلتهنظهلتهراهللهًئظتلتهرصاهح.ل ل

ءء ةلطللته اةتل()164لاحلقاتظملتهي ا لءته ظسل ق ل()1لهفالل1962هلءته تةتلبً تا لبًُّاتظمل قُّ ل()23لهفُّالل2018هل

ىاتل ته:ل"ييظ لهاظ عال ءلاُّحل انئُّهلطُّلل للءقُّجل مليفُّظلل ءليصُّاهحلىُّحل يُّللةىُّظ ل ءلم ُّاتًتتلشُّارلطنُّّاولءهُّ لألكرفُّ لتهة ُّلل
تهًاتنلولضُّةل للشُّاصلهًُّاًلتهتًظبُّاتولب ُّالطُّلللهُّكلاصُّاة تلتهئيُّااال ءلءسُّاا لتهاًُّالب ظ ُّ ل و ُّاهلاُّعتلتهًُّاتظمل ءل و ُّاهل لل
قاتظمل ا لءا ظسلآ اول ءلب ظ

ل و اهل للت اهل ءل اُّالتُّة لب ظ ُّ لألاُّكلتهًُّظتتنحلباهشُّاءطلتهرُّلل تااُّالاااسُّئلولءعحُّ لهُّهل

ييالل مليًئال ليللغاتاللااهنلل اتاالاااسئللاحل الألفظعلل لل اهليحر ال ملألراعلبش تهلتإل اتًتتلاحلتهاُّظرلته ُّعيظ ل ىُّفهلمُّةاللل

احلتهًناهلمراكلتإل تاًتتولءعترئالق تا هلتّااناللطلل نالااليًظهلبهلاحل ى اتلب ًريتل و ُّاهلاُّعهلته ُّاةتول ملألًُّةي لتهااُّ لتهااُّلل

احلته رّ لمرفظعللقينللىاتل ساسلته صاهحللءط ل و اهلاعهلته اةتلي ظملاازااللههلباهً تا لتهعلليصة هلتهظ عا" .ل

ع ال اًلطللقاتظملتهي ا لتهفظةتتللهفالل1986هلألتة الهفالل2010هلطللته اةتل()209لاحلاعتلتهًاتظملىاتل ته:ل ل

"-1لييُُّّظ لها ُُّّة ال ملييُُّّاللتُُّّاحاللطُُّّلل لل اع ُُّّللت ألكئُُّّّال للشُُّّاصل ءلبش ُّ مل للطتُُّّاليشُُّّرئهلاسُُّّئاجلاتًظهُُّّللب ت ُّهلت ألك ُّ ل
باه ااه للاو اهلاعتلتهًاتظمولءلهكلب مليًئالاحللهكلتهشاصلةطالائاغلاحلتهاًظةلالليًُّالىُّحلقن ُّللتهئيُّااال تاُّةتللتهاسُّظهل
تهي اينللءتهغاتاللتهرللييظ لألظقنتّا .ل

-2ليي ل ملياا لساتحلتهشاصلتهعلل ا لاتهلتهصاحل(ملتلياملاًئظضاللىانه"لبتةلةطتهلته ئاغلته عيظ لطللتهئاُّةل()1ولءالل
ييظ ل ملألراعلضةهل للم اتًتتل ا لىحللتتلتهياع لل ءلته تا".ل ل

ءطللته ًامالتيةل ملته اةتل()210لاُّحللتتلتهًُّاتظملتهي ُّا لتهفُّظةتتللتصُّجلىاُّتل تُّه:ل"ييُّظ لهُّظ عالتهتُّةتلطُّلل للءقُّجل
بتةلتعر اتلتهرحاللءقئالتةء لتهح لتالمرةتاللطللقينلل اينلل مليتًةلتاحاللطنّالشاعاللىةهلألُّظطالقصُّةلتهغُّشلطُّللتهياع ُّلل

احالتهرصاهح".ل ل

باهاغ لاحلت رفتلتهيّللته اظهُّللهُّّالتهًنُّاهلباه صُّاهحلولط ُّللتهًُّاتظملتهي ايُّللته افُّاناللدتناُّجلاُّعهلته ّ ُّللمهُّتلتهُّظ عال

لل
ءلاحلياظههولمنا الطللتهًاتظملتهي ا لتهفظةتتلولطًةلء ةلتهاصلب احلاعهلتهصفونللها ُّة ال(اُّة ال
(ته ًصظةلااالء عالته اهنل)لل
ىاهلتهي ا )ولءطللطًاتل ا لااحجلاعهلتهصُّفونللمهُّتلء عُّالتهتُّةتولب ُّالييُّ حلقئُّظتلته ُّرّ لبُّ للغ تااُّللألراألُّ لىانُّهلهًُّاًلىًُّةل
ته صاهحلولب اليي حلهاازعاللتسراةتةلوًظقّالته فاظبللترنيللطتالتهرّاع لتهعللقاهلبهلته ُّرّ ولاُّال ملها ُّرّ لبتُّةلتإلي ُّاًلبُّاالهرزتهل
اُّاهلتإلةت تلتهتااُّللهاي ُّا ل مليفُُّّرتنةلياطُّللاحيظ تألُّهلاُّحلبيُُّّااال ءلاايئُّلل ءل للشُّلًلآ ُّا.ل فوُُّّظلاُّحلتهاصُّظولتهُّظت ةتلطُُّّلل
تهرشاعتنحلته افاناللءتهفُّظةتتلل تّ ُّالقُّةلتىر ُّةتلته صُّاهحلليفُّئ لالتًيُّاًلتهُّةىظ لتهي اينُّللء نُّالتآل ُّا لته راألئُّللىاُّتلتهح ُّ ول
ءأل االتهانابللمظقخلألا نعلتهتًظبللتهيزتانللملتلأل لتهرصاهحل ااًلألا نعاا .ل
الفرع الثالث :التكييف القانوني لنظام التصالح الجمركي

تيُّةل ملته ًُّهلتهًُّاتظتللقُّةلت راُّخلطُّللألحة ُّةلتهركنُّخلتهًُّاتظتللها ُّاهلتهرصُّاهحلطُّللتهًيُّايالتهي اينُّللاُّالمُّنحل تُّهلىًُّةلاُُّّةتلول

ءبنحلتىرئا هلتظرلاحل تظترلتهرصاهحلتهيااالولءلهكلىاتلتهاحظلتهراهل :ل
االتجاه األول:للا لبتضلته ًّاًلمهتلتىرئا ل ملتهرصاهحلاظلىئا تلىحلىًةلاةتلوليايالمهتل و اهلءقظتىةلتهًاتظملته ةتللطن ُّال
رتاُّ لبُُّّاهتًظةولءاُُّّظلاُُّّال اُُّّة جلألحُُّّجلا ُُّّّظهل ملتهرصُُّّاهحلىًُُّّةليحفُّ لاُُّّحل فهُُّّهلته راا ىُُّّاملتزتىّ ُُّّالاُُّّحل فهُُّّهولبُّ مليًُُّّظهليُُّّالءتوُُّّةل

ااّ الباهراا تلىاتلء هل تهرًامالىحل زًلاحلتةىاًهلهًاًلمتّاًلتزتىّ لض حلم تةألنحلارفاءعرنحلطللته فؤءهنللءتهارنيللته رظقتل .ل

مالل ملاعتلتالألياهلءت هلتترًاةتتولاُّحلونُّملمملتهرصُّاهحلتهي ايُّللقُّةليشُّرا لاُّالتهرصُّاهحلته ُّةتللطُّللتتتًُّاةهلمرفقُّللم تةتل
ط ُُّّاطنحلا ُُّّالتإلةت تلتهي اين ُُّّلل(ته ا ُُّّللط ُُّّللألحص ُُّّنالوً ُُّّظللتهازعا ُُّّل)ولءته ُُّّرّ ل(ته ُُّّعللت ألك ُّ ل طت ُُّّاالللا ُُّّحلش ُّ تّالتإلض ُّ تا لب ص ُُّّاحلل

ةلائاغهلمااًلىاتلتأل اقّ اولمالل مللهكلالليحظتلةءملء ظجلتهر ننُّزلمناّ ُّا؛للهُّكل ملتهرصُّاهحلطُّللتهًيُّايالتهي اينُّلل
تهازعال)لءألحة
ل
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الل راأل لىانهلوف لتزترل اوليظتهلىًُّةلاُّةتلولءتت ُّال راألُّ لىانُّهلتتًيُّاًلتهُّةىظ لتهيزتانُّللتءلقُّةلي ُّظملءقُّخلألا نُّعلىًظبُّلولمنا ُّال
راأل ُّ لىاُُّّتلتهرصُُّّاهحلطُُّّللتهًُُّّاتظملته ُُّّةتلل ر ثُُّّالوف ُّ لت ُّزترل ُُّّةء لوُُّّظتلاصُُّّاهحل اتُُّّلولي ُُّّال اُُّّرجلتهرصُُّّاهحلتهي ايُُّّللت ُُّّا هلب يُُّّاةل
تأل ااهولءهظله لألريهلم تةتلتهااطنحلمهتلمترا هولمنا الألرحةةلآ ا لتهرصاهحلته ةتللءطًُّاللإل تةتلته رتاقُّة حولوفُّ لقاىُّةتل"تهتًُّةلشُّاعتلل
ته رتاقة ح"( .)58ل

ع ُُّّال ملتهرصُُّّاهحلطُُّّللقيُُّّايالتهرُّّ لُّاجلتهي ايُُّّللاللييُُّّظ لت ُّاتًهلتاللب ااسُُّّئللءقُُّّظرل اع ُُّّللتهرُّّ لُّاجلتهي ايُُّّللتهرُُّّللألر ثُُّّالطُُّّلل
تأليُُّّاهلتهانُُّّللطُُّّللتهرااُُّّخلته ًصُُّّظةلاُُّّحلىُُّّةهلةطُُّّالوُّ لتهازعاُُّّللطُُّّللى ُُّّالغنُُّّالاشُُّّاءرولءءطًُّاللهاا صُُّّللتهرُُّّلل لظهُُّّّالته شُّ للُّارله األك ُّ ل
تهياع ُّللباىرئُُّّا هلطاطُّاللطُُّّللتهاصُُّّظاللتهيزتانُُّّلول اُّالطُُّّللتهرصُُّّاهحلته ُُّّةتللطرتًُُّّةلتهاصُُّّظاللب ُُّّالهُُّّّالاُُّّحلسُُّّااللألصُُّّاتولاللباىرئُُّّا ا ل
صظااللطللتهةىظ  .ل

طن التيةل ملاح للتهًياًلتالةت للته صاعللطُّللق تا اُّالته ُّؤ خلطُّلل20ل ظتنُّهلهفُّالل1965هولونُّملقاهُّجل"مملتهصُّاحلىًُّةل

احلىًظةلته تاءضللطفل رئارل وةلته رصاهحنحلهآل اولء ت ال ازتليالااّ الىحل زًلاحلتةىااهلب ًامالاظلتزءتلتآل ُّالىُّحل ُّزًل
ا ال ةىنهولءاحل لالليح التهصاحلاتاتلتهراا تلاحل ات لءتوةل ءلتهرئارل ءلتهرصاتلةءملاًاماولء ت الاُّظلاتاءضُّلليًصُّةلمُّّال
وف لتهازترلتهًاا ل ءلألظقللاحر اولءاُّحل ُّ لطاُّنللطنُّهلافُّاسلبحُّ لاُّاهللهاةءهُّلل ءلبحًُّظللتها تزتُّللتهتااُّلولطاه ُّال ملاُّالتزهُّجلىاُّهل
تهةءهُُّّللاُُّّحلوُّ ليُُّّاملهُُّّهلاُُّّاليًاماُُّّهلا ُّالتُُّّزتلىاُُّّهلتهاُُّّاتلتآل ُُّّاولءهُُّّعهكلياتُُّّجلتااانُُّّللته شُُّّراطللهتًُُّّةلتهصُُّّاحلاُُّّلل اانُُّّللتهرصُُّّالتل

بتظضلطللتهحًظللتهرلليش اّالتهصاحولءلهكلطئًالله التصجلىانهلته اةتل()550لاحلتهًاتظملته ةتل( .)59ل

االتجاه الثااني:ل ُّا لطاعُّ لاُّعتلتالأليُّاهلىاُّتلتىرئُّا ل ملتهرصُّاهحلطُّلل اع ُّللتهرّاعُّ لتهي ايُّللاُّظلتُّظرلاُّحل تُّظترلتهرصُّاهحلتهي تزاُّلل
تهعلل رظتطالبتاضلائاغلاتنحلىاتلته رّ ولءقئظتلاعتلتا نالههلي اليُّاملطُّللته ااه ُّاتلاُّحلقئُّاولءهُّنللتُّحنحاللاُّالقنُّالاُّحل مل
اُُّّعتلتهصُُّّاحلتا نُُّّاليًُُّّالاُُّّحل اتُّ ٍ لءتوُّ ٍُّة؛لاملةء لاُُّّعتلتا نُُّّالالل رتُُّّة لقئُُّّظتلتإلييُُّّاجلته ًُُّّةهلمهنُُّّهلاُُّّحلمةت تلتهي ُُّّا ول ا ُّالطن ُُّّال

لاعتلتإليياجولطاتهلاللي ًةهلت رهلتهًاتظتنلليايياجلاظ هلمهتلته رّ ()60ولءقةلتسرشُّخلبتُّضلته ًُّهل
مرتا لبًناهلمةت تلتهي ا لمرًةي
ل
صااصلاشرايللمنحلته شا يللتهي اينلولءتهيزتًلتهيااالولاحل ا ّا )61(:ل

 مباادأ الشاارعية:ل رياُُّّتل يُُّّظرلته صُُّّاهحللتهي اينُُّّلله ئُُّّة لتهشُُّّاىنلولطُُّّاملته صُُّّاهحللتهي اينُُّّللغنُُّّال ُُّّاازتلماللملتليُُّّاملتهًُُّّاتظملاصلىاتل ظت االتاتولولي ال ملته لل
شارلوةةلاياتلألائنًّالء ءضحلته ااه اتلتهي اينللتهرللييظ لطنّالتهرصاهحلي الوُّةةل

آ االلهّا .ل

 عدالة العقوبة:لته صاهحللتهي اينللألكظملب ئاة تلاحلته ااهخولطّظلتهعللياا لءتإلةت تلماُّال ملألًئُّال ءلألُّاطضلطائُّهولءبُّعهكلطُُّّاملته صُُّّاهحللتهي اينُُّّللا اُُّّللطُُّّللاراُُّّاءتلتهي نُُّّاولطُُّّاإلةت تلتهي اينُُّّللألفُُّّرين لةءملأل ننُُّّزلهكُُّّالتهاائُُّّاتلتهرُُّّللألكُُّّظملافُُّّرظطاتل
هاشاءطلتهًاتظتنلول االمأل اهلته صاهحللطّظلارظللقخلىاتلم تةتلتهااطنح .ل

 طابع اإلياالم:لألااُّظللته صُّاهحللتهي اينُّللىاُّتلطُّابالتإل ُّفهله ُّال راألُّ لىانُّّالاُّحلمتًُّاولاُّحلتهحًُّظللته اهنُّللها اُّاهخلىُّحلطاع لألفة ةهله ئاغلته صاهحل .ل

()58لواطظولايةللاح ولته ظسظىللتهي اينلولته ا التهفام ولو.283
()59لو لتهًياًلتالةت للته صالولته ؤ خلطلل20ل ظتنهلهفالل1965هولاي ظىللته ر لته الله ئاة لاح للتهًياًلتالةت للطلل للساظتتلاحلتءتل
تعرظبالسالل1961هلورتلت السئر ئالسالل1966هولماةل297ولو.575
()60لواطظولايةللاح ولته ظسظىللتهي اينلولته ا التهفام ولو.284
()61لاظقالتهايحلتهًاتظتللتهي ايللتالهكراءتلولل()2013ولتهةت لتهئنياًولته غاجولو.10
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ءهكُُّّحل غُّ لاُُّّعهلتهاصُُّّااصلته شُُّّرايللمُُّّنحلته صُُّّاهحللتهي اينُُّّللءتهتًظبُُّّلولطاتُُّّهلألظ ُُّّةل صُُّّااصل ُُّّا لهاتًظبُُّّللاللألظ ُُّّةلطُُّّلل
ته ص ُُّّاهحللتهي اين ُُّّلوليشاص ُُّّنللتهتًظب ُُّّلولءت ُُّّةء االا ُُّّحل ّ ُُّّللقي ُُّّاانللاارص ُُّّللقاتظت ُّال.لءا ُُّّعهلتهاص ُُّّااصلأل رً ُُّّالمهنّ ُُّّالته ص ُُّّاهحلل

تهي اينلولي ال ملته صاهحللتهي اينللأل يللاظتطًللته ااهخلطللونحل ملتهيزتًلم اتًلاحل ات لءتوة .ل

االتجاه الثالث:ل عا لبتضلته ًهلمهُّتلتىرئُّا لته صُّاهحللتهي اينُّللقُّ تا لمةت لل رحاُّالمهُّتلى ُّالاُّحل اتُّ لءتوُّةللءلطئنتُّللطاةيُّلول
طُُّّّللا ا سُُّّللمةت عُُّّللألًُُّّظهلىاُُّّتلتهحُّظت لإلتُُّّّاًلتهاُّزترولطاهًُُّّاتظملاُُّّظلتهُُّّعلليحُُّّةةل سُُّّاسلتهرصُُّّاهحل للته ئاُُّّغلتهظت ُّ لةطتُُّّهل ءلتاشُُّّناًل
تهظت

لألفان ّالهإلةت تلءاللة الها ااهخلطللألحة ةل ءلألتة الألاكلتهشاءط( .)62ل

ءونُُّّملمملتإلةت تلاللألتُّ لةلطاطُّاللطُُّّللاُُّّعتلتهرصُُّّاتولطُُّّفلييُُّّظ ل ملألُّاطضلطاُّ لتهرصُُّّاهحليًاىُُّّةتلىااُُّّلولءىاُُّّتللهُُّّكلالليترئُُّّال

ت اهلتهصاحلألصاطاللقاتظتنُّاللاُّحل ُّاتئنح؛لامللهُّكلاللييُّةلهُّهلاحُّفللطُّللته فُّااالتهيااانُّلولهكُّحلاُّعتلتالأليُّاهلالليح ُّتلبُّاهًئظت؛لاتُّهل
راأل لىاتلتهرفُّان لبُّ ملته صُّاهحللتهي اينُّللقُّ تا لمةت لل تُّّال ُّاازلتهاتُّحلطنُّّاولءتهحُّاتل ملته صُّاهحللتهي اينُّللاللألًئُّال للطتُّحل

بظ

لتهرشاعتاتلتهي اينلولماليترئال ملته صاهحللاللسئ لاحلتاسئاجلتهرللألؤةللمهتلتتًياًلتهةىظ لتهيزتانللتهي اينل .ل
المطلب الثاني

خصائص وأحكام المصالحة الجمركية

لا لتهغاهئنللاحلتهئاوثنحلمهتل ملته صاهحللطللاةهظهّالتهًُّاتظتللاُّللىًُّةلائُّاهلمُّنحلته ُّرّ لطُّلل اع ُّللتهرّاعُّ لتهي ايُّلول
ءبُّنحلتإلةت تلتهتااُّللهاي ُّا لتهرُّلل ظهُّّالتهًُُّّاتظملسُّااللألًة اعُّللءتسُّتللةءملألُّة الاُّحل ليُّلل ُّّللقيُّاانلل ءلمةت عُّلولءلهُّكلاُّحل ُُّّال
ءض ُُّّالو ُُّّةلهاا ُّزترلتهً ُُّّاا لمناّ ُُّّاولس ُّظتًلقئ ُُّّالت ُُّّةء لتهح ُّ ل ءلبت ُُّّةهولاًام ُُّّالألا ُُّّا تلتإلةت تلى ُُّّحلوًظقّ ُُّّالته ً ُُّّا لقاتظت ُّالول ءلى ُُّّحلألا ن ُُّّعل
تهتًظباتلته ح ظهلمّالاحلتهرزتهلته رّ لب ةتًلائاغلاتنح .ل

ءىانُّهلسُّاًظهلمرًفُّن لاُّعتلته ااُّ لتهُّتلطُّاىنحولتراُّاءتلطُّللته ُّارلتاءتل صُّااصلته صُّاهحللتهي اينُّلولءتُّركا لبُّاه ارلتهثُُّّاتللل
ىحل و اهلم اتًلتهرصاهح .ل
الفرع األول :خصائص المصالحة الجمركية:

أوال :المصالحة عقد ملزم للجانبين

تهتًةلته ازهلاظلتهتًةلتهعلل اشولتهرزتااتلارًاماُّ للطُّلللاُّلليُّالاُّحلطاطنُّهلته رتاقُّة حول ءلاُّظلتهتًُّةلتهُّعلل اشُّولااُّعلتهئةتيُّلل

تهرزتااتلارئاةهللءارًاماللمُّنحلتهاُّاطنحولطئ ًامُّالألاُّا تلتإلةت تلتهتااُّللهاي ُّا لىُّحلته رابتُّلليانُّالل ءل زانُّاللىُّحلطاعُّ لتهرا ُّنضلاُّحل

ته ئاهغلته ح ظهلمّاول ءلسًظطلته رابتللتهيزتانل؛ل للا ا سللتهةىظ لضةلته رّ ولبحنمل ارزهلته رّ لب ةتًلمةتلتهصاحولبتةلتىراتطهل

باهياتا لته األكئلليتاضلتةت عاللياطللتها ًاتلب الطنّالت ًاتلتهتًةولءيعهكل ةتًلائاغلاتنح .ل
ثانيا :المصالحة جائزة قبل الحكم النهائي وبعده الحكم النهائي

تيةل ملته صاهحللتهي اينللي حل ملألئاهلطلل للااواللاحلااتوالتهةىظ لتهيزتانلولءورتلقئالألحاعكلتهُّةىظ لاُّحلطُّاتل

تإلةت تلتهتااللهاي ا ول ءلاحلطاتلتهانابللتهتاالولءع حل مل ر لتهرصاهحل يياللمنحلته اُّاهخله ت ُّللتهي اينُّلولء ةت تلتهي ُّا ل
ءتهياتا لغنالته ئاشاتلورتلبتةلتهح لتهاّاال .ل

مالل لتهلىاةاالألرصاهحلمةت تلتهي ا لاالتاشااولته رابتنحلاحل ال طتاتلاااه للهاًظتتنحلءتات للتهي اينللقئالتةء ل

تهح لتهاّاالولطامللهكل راأل لىانهلباهافئللها اُّاهخلء ةت تلتهي ُّا لتتًيُّاًلةىُّظ لتهانابُّللتهتااُّللءةىُّظ لمةت تلتهي ُّا ولهكُّحلملتل
لتهاّاالولطاتهلاللألفً لىًظبللتهحئللءتهرةمنالتهظقااللتهشاصل .ل
ءقتجلته صاهحللبتةلتهح
ل
ثالثا :المصالحة تضع حدا للنزاع
()62لاظقالتهايحلتهًاتظتللتهي ايللتالهكراءتلولل()2013ولتهةت لتهئنياًولته غاجولو.22ل
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ألؤةللته صاهحللتهي اينللمهتلءضالوةلهاازترلء هتلسًظطلتهةىظ لتهيزتانللضةلته ازهولءألصئحلبتةلته صاةقللىانّالتّاانلل
الل تُُّّللطنُُّّّاولءاُُّّعهلتهااتُُّّنلل ا ُّ ل اتُُّّنللطُُّّللت ُُّّاهلته صُُّّاهحللتهي اينُُّّلولملل راأل ُّ لىاُُّّتلتتتًُُّّاةلته صُُّّاهحللتهي اينُُّّللتُُّّحنحلل
ءته صاةقللىانّاولوف لتهازترلته ئا لالتتًاةااولءعراأل لىاتللهكلترنيرامل ساسنراملا ا :ل

.1لتتًيُُّّاًلاُُّّالألاُُّّا تلىاُُّّهليُُّّالاُُّّحلته رصُُّّاهحنحولءته ًصُُّّظةلا ُّ لته ُُّّرّ لء ةت تلتهي ُُّّا ولءاُُّّحل ُّ لألثئنُُّّجلاُُّّالتىرُُّّاتلبُُّّهليُُّّالاُُّّحل
ته رصاهحنحلهآل الاحلوًظل .ل
.2لءاحل لي حلتهًظتلمملتهح لباتًياًلءسًظطلتهةىظ لتهيزتانلولاظلطللتهظتقالو لطللته ظضُّظرلبتُّةهلمةتتُّللته ُّرّ لءباتًألُّه؛ل
ت تلالهتةهلء ظةلء هلإلقااللتهةىظ لتهيزتانل .ل

الفرع الثاني :أحكام اجراء التصالح

اوال :الجهة التي يجوز لها اجراء التصالح

ألاصلته اةتل()164لاحلقاتظملتهي ا لءته ظسلءتهً تا لبًاتظملته تةتلءتهااطعلطللتا تضُّللةءهُّللطافُّانحلىاُّتل تُّهل"ييُّظ ل

هاُُّّظ عال ءلاُُّّحل انئُُّّهلطُُّّلل للءقُُّّجليفُُّّاءلل ءليصُُّّاهحلىُُّّحل للةىُُّّظ ل ءلم ُّاتًتتلشُُّّارلطنُُّّّاولءه ُّ لألكرف ُّ لتهة ُُّّللتهًاتنُُّّللضُُّّةل لل
شاصلهًاًلتهتًظباتلب الطلللهكلاصاة تلتهئيااال ءلءساا لتهاًالب ظ

ل و اهلاعتلتهًاتظم."...ل ل

ءا ُُّّاةلاُُّّعتلتهُُّّاصول ملته شُّ للُّارلتهي ايُُّّللقُُّّةل تُُّّاطلمُُّّظ عالته اهنُُّّلل ءلاُُّّحل انئُُّّهلتهح ُّ لطُُّّللم ُّاتًلتهرصُُّّاهحلطُُّّلل ُّاتا لتهرّاع ُّ ل
تهي ايللءتهاصظولىانّالاحلقاتظملتهي ا ولءه لي احلاعهلتهفااللايلل ُّّلل ُّا لغنُّالشُّاصلتهُّظ عال ءلاُّحل انئُّه.لمنا ُّالطُّلل
تهًاتظملتهي ا لتهفُّظةتتلولطًُّةلء ةلتهُّاصلطُّللته ُّاةتل()209ولءته ُّاةتل()210لب ُّاحلاُّعهلتهصُّفونللها ُّة ال(اُّة الىُّاهلتهي ُّا )ول
ءطللته ًاتل ا لااحجلاعهلتهصفونللمهتلء عالتهتةت .ل
ثانيا :ميعاد التصالح

ألاراخلتهرشاعتاتلتهي اينللبش ملتهرظقنجلتهعلليف حلطنهلبا اتًلتهرصاهحولطئنا الألعا لطاا للاُّحلتهرشُّاعتاتلتُّظجلىُّةهل

ت ا تلتهرصاهحلبتةلتواهللتهةىظ لتهتلته ح ل .ل

ونُُّّملتيُُّّةل ملته ش ُّ للُّارلتهي ايُُّّللته افُُّّاناللط ُُّّللتُُّّصلته ُُّّاةتل()164لقُُّّةل ُُّّا لىً ُُّّةلته صُُّّاهحللطُُّّلل للااوا ُُّّللاُُّّحلا تاو ُُّّال
ُّتلااواُّللتهرُّللهُّ لي رفُّ لمُّّالتهًُّ تا لتهة ُّللتهًاتنُّل.لمنا ُّالتيُّةل ملبتُّضل
تهةىظ لتهيزتانللتهي اينلل ءل للم اتًتتولءع رةللهُّكلمه ل

لألًنةلوةءثلته صاهحللطللءقُّجلاتُّنحولهُّعهكلهُّنللااُّا لاُّالي اُّالاُّحلءقظىُّهل
تهرشاعتاتلتهي اينلولاثالقاتظملتهي ا لته صالله لل
طلل للااواللاحلااتوالتهةىظ لتهيزتانلولءع رةللهكلمهتلاالبتةلتةء لتهح لاحلته ح ُّللته ارصُّلولي ُّالتيُّةاالألفُّ حلبحُّةءثل
تهرصُّاهحل اُُّّاهلاح ُُّّللتهُُّّاًضل اُُّّاًلت ُُّّالتهاتُّحلبُُّّاهاًضولءطُُّّللاُُّّعهلتهحاهُُّّلل ائغُُّّللىاُّتلاح ُُّّللتهُُّّاًضل ملألح ُّ لباتًيُُّّاًلتهُُّّةىظ ل

تهيزتانللباهرصاهحولي ال تهلهنللااا لاالي االاحلوةءثلتهرصاهحلبتةلمأل اهلألا نعلتهتًظبللتهيزتانلولءعا اللهكلمهتلاصاحللته رّ ل
طللمهغاًلياطللتآل ا لته رالأللئللىاتلتهح ( .)63ل

ثالثا :إجراءات إتمام التصالح

ه ليشراطلته لل
تًتتلاتناللهحةءثلتهرصاهحولءهعهكلطاتهلي لل مليتاجلته رّ ل ءل
شارلتهي ايللته افاناللءاللتهتابلل للم ا
ل
ءيناُّهلىُُّّحل غئرُُّّهلطُّللم ُّاتًلتهرصُُّّاهحولسُّظتًليُُّّامللهُُّّكليرابُّ للل هلشُّ اا للولء ملي ُُّّظمللهُّكلاًاءتُّاللباه ظتطًُُّّللىاُّتل ةتًلقن ُُّّللتهرتُُّّظعضول
ةءمل مليحةةلته رّ ل ءلءيناهل يللشاءطلافئًللالتتًاةلتهرصاهح .ل

()63لتهفنةولاح ةلتين ول اع للتهرّاع لتهي ايللطللضظًلته ًهلءتهًياًولاا السام ولو.522
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الفلسطيني والمقارن"

طُّللوُّنحلالل اتًُُّّةلتهصُّاحلماللب ظتطًُّللتهيُُّّّللتهرُّلل ظهُُّّّالتهًُّاتظمولسُّظتًلتهُُّّظ عال ءلاُّحل انئُُّّهلىاُّتلقئظهُّهولءعُُّّر لم ُّاتًلتهصُُّّاحل

با ئاتلاحرظتهلطللء نًللتاة تلاحلتاو لتهح لطللم اتاهولءه ليشراطلته لل
شارلمطاتغهلطللاحُّا ل سُّ لولء ت ُّالييُّ ل ملي ُّاغلطُّلل
احا لا رظجلورتل رفاتلمى اتلآ ا ل
هلقَئالتهكاطل .ل
ءطُّللقُّ تا له ح ُّللتهُّاًضلته صُّاعللونُّملقُّا تل"مملألًُّة الممُّاتهلتهرصُّاهحلاُّالاصُّاحللتهي ُّا لاُّحلته فُّااالتهظتقتنُّللتهرُُّّلل
أل صالطنّالاح للته ظضُّظرلبغنُّالاتللًُّ لىانُّّالاُّحلاح ُّللتهُّاًضلارُّتلياتُّجلته ًظاُّاتلتهرُّلل سفُّجلىانُّّالقظهُّّالطنُّهلألُّؤةللمهُّتل
تهارنيللتهرلل اصجلمهنّا"( .)64ل

رابعا :التعويض في حالة التصالح

قن للتهرتظعضلتهعلل ةطتهلته رّ لهًاًلته صاهحللاالتإلةت تلتهتااللهاي ا ولييُّ ل ملي ُّظمليُّاافلولبحنُّملاللي ُّحل مل ُّر ل

ى الته صاهحللىاتلائاغل انة؛لاملطللألحة ُّةلته ئاُّغليتُّةل يُّحل ساسُّللطُّللى انُّللته صُّاهحللتهرُّللألًيُّللبح ايُّلل اُّظتتلتهازعاُّلول

لل
ئاغلتهرتظعضليتاضلم اتًتألّالمهتلتهئافم .ل
ء اءجلتإلةت تلىحلتهرًنةلباه ئاغول ءل لتّالألئاللطللته
ءب ُُّّال ملته صُُّّاهحللألًريُُّّللألاُُّّا تلمةت تلتهي ُُّّا لىُُّّحلوللًُُّّّالطُُّّللألحاعُُّّكلتهُُّّةىظ لتهيزتانُُّّللتهي اينُُّّللبحُّ لته ُُّّرّ ولطتاُُّّتلاُُّّعتل
تا نال راأل لاًاماللهكلاُّظلمي ااُّهلباهر تزاُّهلته ريُّ حلبُّاهرتظعضلتهكااُّاول ءلاُّاليً لُّالىُّحلتصُّخلتهرتُّظعضلته فُّرح ولطُّللوُّنحل مل
نالتهرشاعتاتلتهي اينللقةل

تجل ملتإلي اًلب قالاحلتصخلته ئاغليترئالىًةلته صاهحللبح لتهئافملءقةليشظتلطتالتإلةت تل

شئهلطفاة .ل

ونملمملته اةتل()150لاحلقاتظملتهي ا لءته ظسلته تةتلءته ت ظتلبهلطلل تضللتهةءهللته افانانلولتصلتُّاتو لللىاُّتل

طاضلتهغاتاللب اليتاةتل بتلل اثُّاتلقن ُّللتهاسُّظهلته ااظبُّللطُّللته ااه ُّاتلتهرُّللألريُّ حلألًُّةي لمناتُّاتليالبُّللتهرُّلل ااُّللته ُّرّ لاُّحل
فهُُّّّالمهُُّّتلتهحصُُّّظتلمُُّّةءملء ُُّّهلو ُّ لءب يُُّّللطاعًُُّّللياتُُّّجلىاُُّّتلتسُُّّرناتةلغنُُّّالقُُّّاتظتللهااسُُّّظهلتهي اينُُّّلل ءل لل ُُّّزًلااُُّّّاولىاُُّّتل مل
ري حلتهئناملتهكُّالجلطُّلل ُّاللتهئيُّاىلل ءلتظىُّّال ءلتُّ رّال ءلىُّةةاال ءلقناسُّّال ءلوي ُّّال ءلء تُّّال ءلته اشُّ ل ءلتهًن ُّللتهُّعلل
االلمهتلتسرناتةل س ل رياء لتهاس لتهعلليي لتسرناتةه .ل

ع ُُّّال مللتتلتهًُُّّاتظملطُُّّللتُُّّصلته ُُّّاةتل()149لقُُّّةلتُُّّصلىاُُّّتل ت ُّهل"طُُّّللتهحُُّّاالتلتهرُُّّللاللي ُُّّحلطنُُّّّالاتاطُُّّللتهتااتُُّّالتهكاطنُُّّلل

هرتننحلقن للتهئياىللءتاشناًلتهرلله لأليئ لورتلءهظلىاتلء هلتهرًاع لأل اضلغاتاللاًاظىللاحل50لمهتل500لة اا ل ةتل" .ل

ءوفُُّّااللاُُّّاللا ُّ لمهنُُّّهلته شُّ للُّارلتهي ايُُّّللتهفُُّّظةتتللطُُّّللته ُُّّاةتل()1/209ولونُُّّملمت ُّهلوُُّّةةلائاُُّّغلتهرتُُّّظعضلت نُُّّالقنُُّّاهلتإلةت تل
باه صُّاهحلولونُّمل ُُّّاًلطُّللاُُّّعهلته ُّاةتل"ييُّظ لها ُُّّة ال ملييُّاللتُُّّاحاللطُّلل لل اع ُّللت ألكئُُّّّال للشُّاصل ءلبشُّ مل للطتُّاليشُُّّرئهل

اسئاجلاتًظهللب تهلت ألكُّ لباه ااه ُّللاو ُّاهلاُّعتلتهًُّاتظملءلهُّكلبُّ مليًئُّالاُّحللهُّكلتهشُّاصلةطُّالائاُّغلاُّحلتهاًُّظةلالليًُّالىُّحلقن ُّلل
تهئيااال تاةتللتهاسظهلتهي اينللءتهغاتاللتهرللييظ لألظقنتّا" .ل

المطلب الثالث

اآلثار المترتبة على نظام المصالحة الجمركية

ب ال ملتهصاحلاظلىًةل ضاالل اتًةلب ياةلتقراتملميياجلته رّ ل ءلته ح ظهلىانهلبياع للتهرّاع لتهي ايلولبًئُّظتلاة اعُّلل
تهي ا لتهتاالولءاحل لطاملتهصاحل ارجلآ ا هلطللاظت ُّّللتهكاطُّللب يُّاةلتتتًُّاةهولورُّتلهُّظلهُّ ل ُّةطالته ُّرّ ل ءلته ح ُّظهلىانُّهلاًامُّال
تهرتُّظعض؛ل للاظضُُّّظرل ته صُُّّاهحلولءهُّ ليشُُّّراطلتهرشُّاعالتهي ايُّللىاُُّّتلته ُُّّرّ لمُُّّةطالائاُّغلتهرتُُّّظعضلهكُُّّلل األُّ لىاُُّّتلتتتًُُّّاةلتهصُُّّاحل
اهولءهكحلاحلتهااونللتهت انلولطاملتإلةت تلتهتااللهاي ا لاللألفللا لها رّ ل ءلته ح ظهلىانهلته رصاهحلاتّالاال ثئُّجلءقُّظرلتهرصُّاهحل

()64لق تا لاح للتهاًضللته صاعلول10لةيف ئالهفالل1973هولاي ظىللتو اهلاح للتهاًضولس24ولو.1208
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ماللبتُُّّةلتقريُُّّاًلاًامُُّّالتهرتُُّّظعضولهُُّّعتلساًف ُّ لاُُّّعتلته اا ُّ لمه ُُّّتلطُُّّاىنحولتراُُّّاءتلطُُّّللته ُُّّارلتاءتلة تسُُّّللتا ُُّّالتهًُُّّاتظتللها ص ُُّّاهحلل

تهي اينلولءترااللطللته ارلتهثاتللتهي اتاتلتهااتللباه صاهحل .ل
الفرع األول :األثر القانوني للمصالحة الجمركية

أوال :انقضاء المتابعة القضائية

راأل لىاتلتهرصاهحلتتًياًلتهةىظ لتهت ظانُّلولطاهرصُّاهحل اُّاًلت ُّالتهُّةىظ ل راألُّ لىانُّهلتهح ُّ لباتًيُّااّاولءبُّعهكلطاتُّهلالل

ييُُّّظ لها ح ُُّّلل ملألح ُّ لبُُّّاهئاتًت؛لاملاُُّّعتلتهًيُُّّاًلاتاُُّّاهل مل ةهُُّّللتإلةتتُُّّللغنُُّّالياطنُُّّلول ءل ملتهظتقتُُّّللغنُُّّالاتاقُّ لىانُُّّّاول ءلغنُُّّال
ار ُّظتطاتلتا يُُّّاملتهًاتظتنُُّّلولءقُُّّةلالل رحً ُّ ل للاُُّّحلتااُُّّظ لتهثف ُُّّللىاُُّّةلوُُّّةءثلتهرصُُّّاهحولءع رُُّّةل ُُّّالتهرصُُّّاهحلمهُُّّتلتهتًظبُُّّاتلته ًللن ُّةتل

هاحاعلولءتهتًظباتلته اهنلولءبعهكلطاتهل ؤةللمهتلاحظلياطللتآل ا لته راألئللىاتلطتالتهرّاع ( .)65ل

ءعاصاتلتهرصاهحلمهتلتهُّةىظ لتهيزتانُّللطًُّ لةءملتهُّةىظ لته ةتنُّللتهرُّلل ئًُّتلتهحُّ لطُّللمقاارُّّالاظ ُّظةولماللملتليُّاملتهراُّا تل

رااءتلطللتاتوللتهتًةلتهةىظعنحلتهيزتانللءته ةتنللاتلال( .)66ل

ا ُّالباهافُُّّئللمهُُّّتلواهُُّّللتهرصُُّّاهحلطن ُُّّالبتُُّّةلتُُّّةء لتهح ُّ لتهئُُّّاتلطُُّّللتهُُّّةىظ لتهيزتانُُّّللتهي اينُُّّلولطايُُّّةل ملبتُُّّضلتهرش ُّاعتاتل

تهي اينللياهرشاعالته صاللقةل علمّعتلتهرصاهحولونملمملته ًصظةلباهرصاهحلبتةلتُّةء لتهح ُّ لتهئُّاتلطُّللتهُّةىظ لاُّظل ملي ُّظمل
تهح لقةلتسرا علطاللتهاتحلتهتاةيللءغنالتهتاةيللياهاًضولبحنمل راأل لىاتللهكلىاةلتهرصاهحلاظلءقخلتهتًظبللتهيزتانُّللء نُّال
تآل ا لته راألئللىاتلتهح  .ل
ُّااللءاللييُّظ لتهتُّةءتلىاُّهلورُّتلهُّظلتُّة ل
ونملمملاحل ا لتهاصُّااصلته راألئُّللاُّللءقُّخلتهرا نُّعلطُّللواهُّللتهرصُّاهحل تُّهلتّ ل
ضةلته ح ظهلىانهل و اهل ا لت ألكئّالقئال ءلبتةلى انللمأل اهلتهرصاهحولي ال ملءقخلتهرا نعلطللاعهلتهحاهلليًالبًظتلتهًاتظملاّ ُّال
عاتجلاةتلىًظبللتهحئللته ح ظهلمّاولي ال تهلالليشراطلألظتطال ليُّللشُّاءطل ُّا لطُّللته ح ُّظهلىانُّهولسُّظتًلااُّّالاُّال رتاُّ لب فقُّهول
هلب اضنهول هلبفاهولي الاظلتهحاتلباهافئللمهتلشاءطلءقخلألا نعلتهتًظبللءطًاللهًاتظملتهتًظبات( .)67ل

مملتهرصاهحلطللتهًيايالتهااأليللىحلتةء لو لباتل ري حلطللءقخلألا نُّعلتهتًظبُّاتلتهيزتانُّللءياطُّللتآل ُّا لته راألئُّللىاُّتل

تُُّّةء لتهح ُّ ولءته ًصُُّّظةلباهتًظبُُّّاتلتهيزتانُُّّللطُُّّللاُُّّعتلته يُُّّاتل(تهحُُّّئلولءتهغ تااُُّّلولءتهرتُُّّظعض)ولءعُُّّر لألا نُُّّعلتهرصُُّّاهحلطُُّّلليُُّّالىًظبُُّّلل
ىاتلتهاحظلتهراهل )68(:ل
.1لبالنسبة إلى عقوبة الحبس:لبحنمل رتنحلتاراارلألا نعلتهتًظبللمملياملته ح ظهلىانُّهلهُّ ل ئُّة لألا نُّعاالبتُّةولماُّالممليُّاملقُّةلمُّة ل
طللألا نعاالطنرتنحلتإلطاتجلىحلته ح ظهلىانهلطظ تل .ل

.2لبالنسبة لعقوبة الغرامة:لءألر ثالطللتاراارلألحصنالتهغاتاللتهيزتانللممليامله ل ر لألحصُّناّالبتُّةول اُّالملتليُّاملته ح ُّظهلىانُّهل
قةلقاهلبفةتةلتهغاتاللياّال ءلبتيّاولألتنحل ةلاالأل لألحصناهلااّالمهنه .ل

.3لبالنسبة للغرامة التعويضية:لطّلل ألةطالتإلةت تلمهتلتالاراارلىحلألحصنالألتظعضل زعةلىحلته ر لىانُّهلترنيُّللممُّاتهلتهرصُّاهحول
طالتلياملته ح ظهلىانهلقةلةطالائاغل زعةلىحلته ًةت لته ر لىانهل ا لههل مليفراةلاال تةلىحلقن للتهرصاهح .ل

ثانيا :رد البضائع ووسائل النقل واألدوات والمواد المضبوطة التي استعملت في التهريب

اال ملتاتال مل ئًتلاحالتهياع للاحلته يئظطاتلألحُّجلألصُّالتلسُّااللتهرحًنُّ ل ُّ لسُّااللته ح ُّلولمهُّتلوُّنحلته صُّال

طللتهةىظ لاظضظرلاعهلته يئظطاتولاحل التالطفرلىانُّّالءطحصُّّاليا ُّالتقريُّجلتهحا ُّلللهُّكولءهكُّحلته ش للُّارلطُّللتهرشُّاعتاتل
()65لاح للتهاًضلته صاعلل ق لل()110ولته ؤ خلطلل21لةيف ئالهفالل1954هولاي ظىللتو اهلاح للتهاًضولو22ل.
()66لاح للتهاًضلته صاعلل ق لل()169ولته ؤ خلطلل16لةيف ئالهفالل1963هولاي ظىللتو اهلاح للتهاًضولو.25ل
()67لواطظولايةللاح ولته ظسظىللتهي اينلولته ا التهفام ولو.292
()68لواطظولايةللاح ولته ظسظىللتهي اينلولته ا التهفام ولو.293
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تهيزتانلل ا لمهتلسااللتهرحًن لبش ٍالىاهل ملي االماةلاُّعهلته يُّئظطاتولبشُّاطل ملألكُّظملاصُّاحللتهرحًنُّ لاللألًريُّللتالور ُّابل
مّال ااًلتهفنالبا اتًتتلتهرحًن لءته حاع لول ءلي ظملتالعر اًلبتنااتلاحلاعهلته يئظطاتلملتلألاا للهكلهفنالتهةىظ  .ل
طن الييُّظ لتهح ُّ لب صُّاة تلتهئيُّااالءءسُّااالتهاًُّالءته ُّظتةلءتاةءتتلته يُّئظطللتهرُّللتسُّرت اجلطُّللتهرّاعُّ لتهي ايُّلولطن ُّال

ىةتلتهف حلءتهااااتتلااله لألكحلقةلدىُّةتل ءل ُّاتلطتُّفللهُّّعتلتهغُّاضولءاُّحلااُّالطُّفلييُّظ لهفُّاااتلتهرحًنُّ لءته حُّاع لطُّللقيُّايال
تهرّاع لتهي ايلل ملأل االماةلتهئيااالاظضظرلتهرّاع ل ءلءسااالتهاًال ءلتاةءتتلءته ظتةلتهرللتسرت اجلطللتهرّاع لقئالتةء ل

تهً تا لاحلته ح للته ارصللطللتهةىظ لتهيزتانُّللتهي اينُّلولءلهُّكلباسُّرثااًلتهفُّ حلءتهاُّاااتتلاُّالهُّ لألكُّحلاُّعهلدىُّةتلهُّّعتلتهغُّاضول
ءطللاعهلتهحاهللاللييظ ل ييالل ةلتهف حلءتهااااتتلطاه ال تّالدىةتل ءل اتلهّعتلتهغاضلماللبتةلتهح لطللتهةىظ ل( .)69ل

ا ُّالط ُُّّللواه ُُّّللتهرص ُُّّاهحليي ُُّّظ ل ةلتهئي ُُّّااالته ي ُُّّئظطللياّ ُُّّال ءلبت ُُّّضلااّ ُُّّاول ءلور ُُّّتلءس ُُّّااالتهاً ُُّّالءته ُّظتةلءتاةءتتلتهر ُُّّلل

تسرت اجلطللتهةىظ ولبتةلةطالتهياتا لته فرحًللىانّالااله لألكحلاُّحلتاتُّظترلته اظىُّلولسُّظتًل اُّاًلت ُّالتهُّةىظ ول ءلبتُّةلتهح ُّ ل
فلول ءلاالالليًالىحلتهاصخ .ل
طنّالوف لتهحاتلاًامالتهرتظعضلياا ل

لقةلألفّالىانهلتهتظةتلمهتلت ألكاجلتهيُّاهلاُّاتل ُّا ولءلهُّكل
مالل ملااا ل لليًظتلممل ةلتاشناًلتهرللأل لضئاّالمهتلته رّ
لل
ترنيللء ظةلاعهلتاةءتتلءته ظتةلءءسااالتهاًُّالتهرُّللتسُّراةاجلطُّللتهرّاعُّ ولءىانُّهلطُّاملاصُّاة تلته ُّظتةلتهرُّللألف للُّّالى انُّللتهرّاعُّ ل
يي ل ملألكظملم ئا عل.لءته ًصظةلااالباه ظتةلءتاةءتتلهنفجلألاكلتاشناًلتهرُّلليتُّ لةلألصُّانتّال ءلتسُّرت اهّال ءلونا ألُّّال ءلمنتُّّال ءل

تتلتهرللألفّالى انللتهرّاع ولونُّملااُّالييُّ لىاُّتلته ش للُّارلتهي ايُّلل ُّعلاُّعتل
ىاضّالهائنال اع للطلللتألهولء ت التهظسااالءتاةء
لل
ته ظضظرلىاتلاح التهيةولءاملمىاةتلتهظسااالءتاةءتتلتهرللتسراةاجلطللتهرّاع لقةلألكظملواط تلزلها رّ لهرك تا لطتالتهرّاع لاحل
فتلاعهلتهظسااا( .)70ل

ثالثا :حكم التصالح مع بعض المتهمين أو المحكوم عليهم دون البعض اآلخر

ه لألرااللتهرشاعتاتلتهي اينللطُّللتصظتُّّالمهُّتلواهُّللو ُّ لتهرصُّاهحلاُّالبتُّضلته رّ ُّنحل ءلته ح ُّظهلىاُّنّ لةءملتهُّئتضل

تآل اولءبّعتل ر لتالسرااةلمهتلتهًظتىةلتهتااللهحالاعهلته ش الولونملمملتالتال تهلهنللااا لاالي االاُّحلتسُّر تا لت ُّالتهُّةىظ ل

تهيزتانللتهي اينللباهافئللمهتلبتضلته رّ نحلا حله لياائظتلتهصاحلاالتهي ا ل ءل طضلطائّ ولءلهكل ملتهصاحلء ملياملطاعًالل

التًيُُّّاًلتهُُّّةىظ لتهيزتانُُّّللباهافُُّّئللهّ ُّ لاسُُّّئاجلشاصُُّّنلولمالل تُّهلاللقُُّّظتلهُُّّهلباهافُُّّئلله ُُّّحلسُُّّاا لاتّ ُّ لطنُُّّّالءه ُّ لياائ ُّظتلتهرصُُّّاهحل ءل
طضلطائّ لطللاعتلتهش مولءهكحلألحظتلىًئللةءملمأل اهلتهةىظ ولاؤةتاال ملوصظتلاصاحللتهي ا لىاُّتلاًامُّالتهرتُّظعضلا ُّحل

قئالتهرصاهحلاتّ لالليينزلهاًاضلل مليح لىاتلباقللته فُّاا نحلمُّّعتلتهرتُّظعضولمللمتُّهلءتوُّةلءالل رتُّةةلمرتُّ لةةلتهياُّاتولءه ُّاليُّامل

تهح لمّعتلتهرتظعضلء ظبناللىاتلتهًاضللطانلل اااهلسظ ل مل ريا لتهح لطُّللاظضُّظرلتهُّةىظ ولءلهُّكلبُّ مليح ُّ لطنُّّالباتًيُّاًل

تهةىظ لهرصاهحلبتضلته رّ نحلطنّا( .)71ل

ءاحلااالأل ّال صظتنللته صاهحللتهي اينللباهافئللهاغنالاحلونملتفُّئنلل ااُّاولونُّملألًرصُّالآ ا اُّالىاُّتل طاتطُّّاولءالل
ارجلضا لهغنالىاقة ّالءاللها اىانحلتآل اعحلتهع حلشا يظتلته ااهخلطللت ألكاجلتهياع لولتتافقاللاحلىًةلتهصاحلته ئاهلمناهلءبنحل

مةت تلتهي ُُّّا ولءاُُّّحل ُّ لطُُّّامل للتارنُُّّا ليفُُّّر نةلااُُّّهلطاهُّ لته صُُّّاهحللاللي ُُّّحل ملي رُُّّةلمهُُّّتلشُُّّايااهلءاللمهُُّّتلته فُُّّر نة حلاُُّّحلتهغُُّّشل

()69لتهفنةولاح ةلتين ول اع للتهرّاع لتهي ايللطللضظًلته ًهلءتهًياًولاا السام ولو.525
()70لواطظولايةللاح ولته ظسظىللتهي اينلولته ا التهفام ولو.294
()71لواطظولايةللاح ولته ظسظىللتهي اينلولته ا التهفام ولو.295
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تهي ايلولء غ لتالتت اساتلتهفُّائنللتهرُّللقُّةلألراألُّ لىاُّتللاُّرّ لته اهنُّللاُّحلونُّملاُّثفلل ُّالباُّفملته صُّاهحلولهكاُّهليشُّ لل التهًاىُّةتل

تهتااللطلل ملآ ا لته صاهحللاللألرتة لتهغنال صظتاللطللاياتلته اا ىاتلتهي اينل( .)72ل
الفرع الثاني :الضمانات الخاصة بالمصالحة

ألترئُّالته صُُّّاهحللتهااعُّ لته فاُّ لهرا نُُّّخلتهًفُّظتلتهرُُّّللأل رُُّّا لمُُّّّالتهرشُّاعتاتلتهي اينُُّّللءه ُّالألر نُُّّزلبُُّّهلاُُّّحل صظتُُّّنلولطُُّّّلل

ألًانللقاتظتنلل تنالليف حلمّالتهًاتظملهإلةت تلتهتااللهاي ُّا لبُّاهايظًلمهُّتلتسُّرت اهّاليئُّة الىُّحلته رابتُّللتهيزتانُّلولءاملاُّعهلتإلةت تل
ألحرُُّّالااي ُّ تلزلا ن ُّ تلزلطُُّّللافُُّّا لته صُُّّاهحلولء ُُّّةتلض ُّ اتاتلاتناُُّّللألش ُّ الطُُّّللت ُُّّللتهظقُُّّجلطااُُّّةتلاط ُّاتتلته صُُّّاهحللءأل نُُّّاّ لاُُّّحل
تسرن اًلوًظقّ لته ًا تلقاتظتال.

أوال :الطعن السلمي على نظام المصالحة

ب ُُّّال ملت ُُّّاهلته صُُّّاهحلليتاُُّّللمةت تلتهي ُُّّا لطاتُُّّلليُُّّللألاحُُّّاتلبفُُّّاارّالطُُّّللم ُّاتًلتهرصُُّّاهحلءق ُّ تا لتهرصُُّّاهحل ا ُُّّالهُُّّّال

ءوُُّّةااولءاُُّّللتهًُُّّاة تلىاُُّّتلألًُُّّة الجُُّّاءتليُُّّالاُُّّرّ لءتألاُُّّاللقُّ تا لتهرصُُّّاهحلاتُُّّهل ءلىةاُُّّهلءاللألايُُّّالطُُّّلللهُُّّكلالل قابُُّّل()73ولطاُُّّفتل
ل
صاهحللألارصلبفاااتلتهًياًولبحنملألًة لاة لافا للم اتًلتهصُّاحلءطُّ لاتُّا نالاظضُّظىنلل ءللتألنُّلولي ُّال تُّّالمةت تل
ااواللته
ل
بفُُّّاارّالطُُّّللألحة ُُّّةلمُُّّةتلته صُُّّاهحللمُُّّةالللاُُّّحلتهتًظبُُّّاتلتهًاتظتنُُّّلولمت ُُّّالألًُُّّظهلمُُّّةء لتهًاضُُّّللطُُّّللطُُّّاضلتهتًُُّّاج؛لهُُّّعهكل ألنحُُّّجلطاتُُّّلل
هااه لته صاهحلليلل ار للاحلتهّن للتهتانالطللته صاهحللب تا تلل ءلألا نخلشاءطلءترااجلتأليااهلي ا لض اتل( .)74ل

ثانيا :الطعن القضائي على نظام المصالحة

ي حلتىرئا لتهاتُّحلتهًيُّااللضُّ اتاللمضُّاطناللهح ايُّللوًُّظللته ُّرّ ولتتافقُّاللاُّحل ملته صُّاهحللطاعًُّللااتُّلله ُّضلتها تزىُّاتل

طللته ااه لولء تهلاحلتهياء للىةهلواااملته ُّرّ لاُّحلما اتنُّللتهاتُّحلطُّللقُّ تا لته صُّاهحللملتل
ؤسللىاتلموة لاعهلتاء ه :ل

لطنُّهلألتفُّ الل ءل اُّ لولءغاهئُّاللاُّال

 .1الطعن بسبب عيب في االختصاص:

رتا لىن لتال رصاولب شاءىنللى المةت تلتهي ا لا ثاللباهشُّاصلته ؤاُّالإل ُّاتًلته صُّاهحلولطن ُّظملقُّ تا لته صُّاهحلل

تهي اينُُّّللاحُُّّالطتُُّّحل قابُُّّللاشُُّّاءىللتءاللسُُّّن الى ُُّّفلمُُّّاصلته ُُّّاةتل()164لاُُّّحلقُُّّاتظملتهي ُُّّا لءته ُُّّظسلته تُُّّةتلءته ت ُُّّظتلبُُّّهلطُُّّلل
ت تضللتهةءتلته افانانل .ل
 .2الطعن بسبب العيوب العامة التي تشوب عقد المصالحة

مملمأل اهلته صاهحللاللييتاّالطللاالاُّحل للتُّزترولطًُّةلألكُّظملاشُّظبللبفُّئ لىُّةهلتااانُّلل ءلىنُّظجلتهاضُّاولطاااانُّللتهكاااُّلل
احلتهشاءطلتهظت لألظلطااالطللطاه لته صاحللهكللي ظمل افللهارصالتلطلل اظتهه؛لهعهكلييظ لتهر فكلماًصلتااانلل ءلتتتُّةتاّال

إلباُُّّاتلتأل ُُّّاللته صُُّّاهحلولءألئاُُّّالته صُُّّاهحلل يي ُّاللملتلشُُّّاجلىن ُّ لاُُّّحلىنُُّّظجلتهاضُُّّاليُُّّاهغا لءتإلع ُّاتهلءتهرُُّّةهنلولءاللألصُُّّاحلةتا ُّالل
تهر فكلمّالي سئاجلهااتحلطللتحللتأل اللته صاهحللتهي اينل؛للهكلاتهلاللي حلته ااهئللباه صاهحللبفُّئ لتهغاُّ لطُّللتهًُّاتظمول

ماليي ل مل اص لتهغا لىاتلتهشاصلته رتاقةل ءلىاتلاظضظرلتهازتر .ل

()72لواأل ولتياتل ل() 2016-2015ولته ا سللتهًياانللطللته اا ىاتلتهي اينلولتطاءوللةيرظ تهوليانل لتهتاظهلتهًاتظتنلل ءتالقرصاةيلل ءتال ر اىنللتهفظعلول
ااتللاح ةلتهاااللباهاباطولته اكللته غابنلولو.158
()73لتهفنةولاح ةلتين ولشاحلقاتظملتهتًظباتلتهائااتلل–لتهًف لتهتاهولاا السام ولو.560
()74لتظتطاللستاةللىا ت لاح ة لل()2010ولتهصاحلطللتهياتا لتالقرصاةيلول ساه للاا فرنالغنالااشظ توليانللتهة تساتلتهتاناول ااتللتهاياحلتهظطانلول
تامالولطافانحولو.91
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ععهكلباهافئللمهتلتإلعاتهلءتهرةهنلولطفلي حل ملألفتتلمةت تلتهي ا لمهتلم غاهلته ااهخلىاتلطا لته صاهحللاُّالةتهل تُّّال
اًنةتلب ظ

لته اةتل()164لاحلقاتظملتهي ا لءته ظسلته افاناللته تةتول لاالباهافئللهارةهنلولطاتُّهلي ُّحل مل ُّؤةللمهُّتلمباُّاتل

ته صاهحللملتل ئجل ملطاه لته صاهحللقةلتسرت ال ةترلهةطالمةت تلتهي ا لإل اتًلته صاهحلل ءلألا نضلائاغلته صاهحل .ل
الخاتمة:

احل فتلمناملااانلل اع للتهرّاع لتهي ايُّللطُّللتهرشُّاعتاتلته ًا تُّلولءتسُّرتاتضل ظتتُّ لتهااُّاللتهًُّاتظتللها صُّاهحللطُّلل
ل
اجلتهة تسللمهتلبتضلتهارااجلءتهرظتناتولتظ ةاالألئاىال :ل
اع للتهرّاع لتهي ايلولطًةلألظت
ل
أوال :النتائج
توصلنا إلى النتائج التالية:

 .1ملته صاهحللتهي اينلولباهاغ لاحلتالترًاةتتلته ظ ّللمهنُّّاولمالل تُّّالاُّال تهُّجلألفُّاا لبشُّ اليئنُّالطُّللمتُّفحلتهتةتهُّلل
ءألحًن لتهاياىللتهًياانل.

 .2ملاا ُُّّا لألئ ُُّّا حلط ُُّّللا ّ ُُّّظهلتهً ُُّّاتظملتهي اي ُُّّللم ُُّّنحلبت ُُّّضلتهرش ُّاعتاتلتهي اين ُُّّللءتتف ُُّّياهلته ّ ُُّّظهلم ُُّّنحلق ُُّّاتظملتهي ُُّّا ل
تا ةتللءته افانالل اتللطللته صااحاتلته فرت ال.

 .3ملقاتظملتهي ا لته افانالل األ لىًظبلل زتانلل اهصللواااللهص اتلتهيزتًلتهياااللبُّاها الهفارنُّا تتلتهرُّللألر رُّال
مّالمةت تلتهي ا لءعحاهلااّالته رّ لباه ًاما.

مملته ص ُُّّاهحللتهي اين ُُّّللألر لن ُّزلبي ُّ اتاتل ات ُُّّللمّ ُُّّاله ُُّّالألري ُّ ل اهلا ُُّّحلم ُّاتًتتلألك ُُّّالمتّ ُُّّاًلتهًي ُُّّايالتهي اين ُُّّللم ُُّّنحل
 .4ل
ته ااهخلءةتااتلتهي ا لءاعتل افي لاالبًنللتهًظتتنحلتهيزتانللءااّالقاتظملتإل اتًتتلتهيزتانللته افانال.ل ل
ثانيا :التوصيات

 .1ملألكُُّّظملته صُُّّاهحللتهي اينُُّّللب تاطُُّّللتهًيُُّّاًول اُُّّاهلشُُّّاصل ر رُُّّالبصُّ للقيُُّّاانلولءتُُّّا لطُُّّللقاضُّللته ظضُُّّظرل اُُّّفلهُُّّعهكول
ةءملم اتًلااتطتلل ءلاحاع لليي املهريفنةلطكاتلتهاقابللتهًياانللاحل ّلل ا  .ل

 .2تر ا ُّتلىا ُُّّتلته ش ُّ للُّارلته اف ُُّّاناللبش ُّ ٍال ُُّّاولءتهتاب ُُّّللبش ُّ الى ُُّّاهلألحة ُُّّةلى ُُّّةةلته ُّاتتلته

ُُّّحلم ُّاتًلته ص ُُّّاهحللطنّ ُُّّالا ُُّّال

ته ااهخولافا اتله ًريُّناتلائُّة لشُّاىنللتهيُّاتا لءتهتًظبُّاتولءورُّتلاللي ُّظملقُّاتظملتهي ُّا لقاتظتُّاللها يُّاانحوليفُّرغاظملاُّعهل

تهثغاتتلطنهولءورتلألرحً لمّعتلتالقراتحلته صاحللته ح نللب ظ

لقظتىةلتهًاتظملتهي ايل .ل

 .3تا ل ملته صاهحللتهي اينللألحراجلمهُّتلاحُّاهٍلباهرئتنُّللملتلألُّ لأل تنُّالتهاقابُّللتهًيُّاانللطنُّّاولألكاعفُّاللهاحُّ لطُّللتهُّةطارلءتُّناتلل
هًاعاللتهئاتًت .ل

أوال :الكتب الفقهية:

المصادر والمراجع

 .1مظسًنتلول وفحلل()1997ولته اا ىاتلتهي اينللطللضظًلته ًهل ءت رّاةلتهًياًلته تةتل ءته ر لهًاتظملتهي ا ل ءتهية ةلطلل و اهل
قاتظملل()10-98ولتهيزتاال .ل
 .2تهيانةلولتاالىئةهللالل()2002ول اع للتهرّاع لتهي ايللطللضظًلته ًهلءتهًياًولته رئللتهظطانلولى امل.

ط1ولته رئللتهظطانلولى امل.
 .3تهيانةلولتاالىئةهللالل()2004ولتحظلقاتظملىًظباتلضاعئلل ظت هلألحةياتلتهتصاولة تسللاًا تلول ل
ج1ولةت لتهتةتهلولتهًاا تال.
 .4لواطظولايةللاح ولل()2007ولته ظسظىللتهي اينلول ل
 .5وفحولىاللىظضلل()2006ول اع للتهر لّاع لتهي ايلولةت لتهكر لتهًاتظتنلولته حاللتهكئا ولتهًاااتل.
ط1ولةت لتهثًاطللهااشالءتهرظ عاولى امل.
 .6تهحنا لولاتحلل()1997ول اتا لتهرّاع لتهي ايلولة تسللاًا تلول ل
 .7تهفنةولاح ةلتين لل()1992ول اع للتهرّاع لتهي ايللطللضظًلته ًهلءتهًياًول(ة.ط)ولتإلس اة عل.ل
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ط1ولةت لءتاالهااشالءتهرظ عال .ل
 .8لتهشارولطاله لتظ ولل()2008ولتهياع للتهياعئنلول ل
 .9لتهصاءلولاح ةلااصظ ول و اهلتهًاتظملتهةءهللته رتاًللب اطحللتهياتا للتتلتهائنتللتهةءهنلول(ة.ط)ولةت لته ائظىاتلتهيااتنلول
تإلس اة علل .ل

ج3ل.
 .10ىئةلتهح نةول و ةلاارا لل()2008ولاتي لتهاغللتهتابنللته تاتاتولىاه لتهكر لهااشاولتهًاااتولته ياةل"1ول ل
 .11لىاطهولاح ةلتهفنةل ل()2006ولتهرح ن ل ءتهصاحل ءألائنًاألّ الطللته ياتلتهيااالول ااتللتايفلتهتابنلولاايزلتهة تساتل ءتهئحظثول
ط1ولتهاعاضل .ل
ل
 .12تهتزتءلولىئاسلل()1985ولألا عخلتهياتا لتهتاتقنللاحلتة لتالسفهلمهتلآ التهتّةلتلهتث اتلولشايللتهريا تلءتهائاىلولبغةتةل.
ط1ولةت لتهكراجلتهيااتللهااشالءتهرظ عاولتهًاااتل.
 .13تهتازلول تظت لماجل و ةولل()2017ول اع للتهرّاع لتهي ايلولة تسللاًا تلول ل
ط1ولتإلس اة علل.
 .14ااتةولىئةلته راحولل()2007لشاحلقظتتنحلتهي ا ول ل

ج2ل.
ط4ول ل
لتهظسن ولا رئللتهشاءللتهةءهنلولتهًاااتول ل
 .15اصا تولمماتان لءآ اءملل()2004ولته تي ل
ثانيا :الرسائل الجامعية:

 .1واأل ول تياتل ل()2016-2015ول ته ا سلل تهًياانلل طلل ته اا ىاتل تهي اينلول تطاءولل ةيرظ تهول يانلل تهتاظهل تهًاتظتنلل ءتالقرصاةيلل
ءتال ر اىنللتهفظعلول ااتللاح ةلتهاااللباهاباطولته اكللته غابنلل.
 .2سنظلتتلولىئةلتهظااجولل(.)2007لتهرّاع لتهي ايللءتسر تاألنيناتلتهرصةللههول ساهللاا فرنالطللتهتاظهلتالقرصاةيللغنالااشظ تول
ااتللتهيزتاال.

 .3تهشااتئلول شااال ىئةتهحاطظل ل()2008ول اع لل تهرّاع ل تهي ايلل ءتهيزتًتتل ته راألئلل ىانّال طلل قاتظمل تهي ا ل تا ةتلول ساهلل
ل
وليانللتهة تساتلتهتاناول ااتللتإلساتًلتهااتلولى امولتا ةمل.
اا فرنالغنالااشظ لت
ل
 .4لتظتطالل ستاةلل ىا تل اح ةل ل()2010ول تهصاحل طلل تهياتا ل تالقرصاةيلول ساهلل اا فرنال غنال ااشظ تول يانلل تهة تساتل تهتاناول
ااتللتهاياحلتهظطانلولتامالولطافانحل .ل

 .5تهكايلولاح ةلىظضولل()2004ول و اهلتهرّاع لتهي لايللطللتهرشاعالتا ةتلل–لة تسللاًا تلول ساهللاا فرنالغنالااشظ توليانلل
ل
تهة تساتلتهتاناول ااتللاؤأللولتهكا ل .ل
ل
ل
اةتلتهة تساتلتهتاناول ااتللاح ةل ياول
 .6اا اوليةااشل ل()2016ول اع للتهرّاع لتهي ايلول ساهللاا فرنالغنالااشظ تولى
ل
بف اتولتهيزتاال .ل

ثالثُا :المقاالت والبحوث

 .1وفحول ى اءشل ل()2013ول ةء ل تآلهناتل تهًاتظتنلل ه ا لل تهي ا ل تهتاه نلل طلل ا اطحلل تهياع لل ته ا لول رل ل()19ول ة تساتل
قاتظتنلولاايزلتهئصاتلهائحظثلءتالسرشا تتلءتهاةااتلتهرتان نلولتهيزتاال.

 .2مظلتهياعةولستنةلوفحلل()2014ولاش اللتهرّاع لتهي ايللءآ ا ااولا لياللتهئحظثلته اهنللءتهياعئنلولرلل()92ولاصال.
 .3تهفنةولطهلستنةلل()2001ول اع للتهرّاع لتهي ايللطللةءهللتإلاا تتلتهتابنلولاجلل()10ولرلل()2ولاياللته كالتهشاطلولاايزل
بحظثلتهشاطلولتهًناةتلتهتااللهشاطللتهشا قلولتإلاا تتل.
 .4تهشظتب لولساه لاح ةلل()2003ولتهرّاجلاحلتهياعئللىلاتلتهة الطللته اكللتا ةتنللتهّاش نلولرل()4ولاياللتهحًظلولتهكظعجل.
 .5ته ناولىاللىةتامولبحملبتاظتملم اتًتتلتهةىظ لتهيزتانلوليانللتهحًظلول ااتللته ظتاول ّظ عللتهتاتلولبحملااشظ لىاتل
تهاتب لتالهكراءتللpdf/jlsi/bh.gov.moj.www://httpل.

لءقياًولرلل()491ولاياللته اتلءتهريا تولتهًاااتل.
)ولتهرّاع لتهي ايللألشاعتلالءطًّلا
ل
 .6احا جولىئةتهتزعزلل(2010
ل
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 .7احا لولالول ل()2009ولتإلطا لتهرشاعتللهياع للغفالتااظتتولاجل ل()25ولرل ل()2ولايالل ااتللةاش لهاتاظهلتالقرصاةيلل
ءتهًاتظتنلولةاش ل.
 .8تهاّا لول ظتللل()2016ول صظتناتلته صاهحللتهي اينلولىةةل ة ةلاحلسافاللته تا تلتهًاتظتنلول6لتظطئال .ل
رابعا :التشريعات واالتفاقيات:
▪

تأل اقنللتهرتاءملتهي ايللتهتابللتهرللأل لتهرظقنالىانّالطللتهًاااتلمرا عخل21ل3/ل 2017/لءته اشظ لطللتهتةةل ق لل()5467لاحلتهياعةتل

تهاس نلل.
▪

تالأل اقنلل تهةءهنلل تهااتلل باه فاىةتل تإلةت علل ته رئاةهلل ه اال ءق ال ته ااه اتل تهي اينلول ىئال ته ظقال تإلهكراءتلل تهراهل:لل

▪

تأل اقنللألتاءملمةت للارئاةتلاحل الألفّنالتإل اتًتتلتهي اينلل ءألتزعزلتهرتاءملته شرا ل ءتهظقايللاحلته ااه اتلتهي اينلل

www.wcoomd.org//greements

ءتهئحملىاّالء ةىّالمنحلةءتلتىياًلتإلأل اقنللتهتابنللته رظسانللهارئاةتلتهحال"تأل اقنلل غاة ا"لتهرللأل لتهرظقنالىانّالطلل
ى امللمرا عخل18ل2015/2/لءته اشظ لطللتهتةةل ق لل()5337لاحلتهياعةتلتهاس نللل .ل

▪

قاتظملتهي ا لءته ظسل ق لل()1لهفاللل()1962ل .ل

▪

قاتظملتهي ا لتا ةتللءلألتة فألهل ق لل()20لهفاللل()1998ل .ل

▪

قاتظملتهي ا لته صالل ق لل()66لهفالل1963لءألتة فألهل .ل

▪

قاتظملتهي ا ل ق لل()11لهفالل1929لءألتة فأله.ل ل

▪

قاتظملتهتًظباتلتهتاتقلل ق لل()111لهفالل1969لته تةتل.

▪

قاتظملتهك ا للتهتاتقلل ق لل()23لهفالل1984لءألتة فألهل .ل

خامسا :المواقع اإللكترونية:
▪

ااشظ تتلاايزلىةتهللتإلهكراءتلل .ل

▪

اظقالتهايحلتهًاتظتللتهي ايللتالهكراءتلولل()2013ولتهةت لتهئنياًولته غاجل.

▪

اظقالته ًر للتهًاتظتللته افاناللتإلهكراءتل:ل muqtafi.birzeit.edu.ل
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