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أهميته من خالل ما تتمتع به اإلدارة الجمركية  ضريبة الجمارك والمكوستستمد منازعات      
 من سلطات واسعة في مواجهة المكلف.

هدف البحث إلى تسليط الضوء على تحديد القضاء المختص بالنظر في منازعات ضريبة يو 
من خالل دراسة  القضاء،زعة أمام الجمارك والمكوس واإلجراءات المتبعة وكيفية إنهاء المنا

 والية القضاء المختص بنظر هذه المنازعات في دولة فلسطين.
وقد انتهى البحث إلى أنه ال يوجد في المحافظات الجنوبية قضاء ضريبي متخصص      

حيث  ،كما هو الحال في المحافظات الشمالية ،منازعات ضريبة الجمارك والمكوسفي نظر الب
بقة وذلك بسبب اختالف القوانين الجمركية المط ،ص متمثل بالمحاكم الضريبيةيوجد قضاء مخت

وتعديالته هو المطبق  0202فنجد أن قانون الجمارك لسنة  ،في األراضي الفلسطينية
وتعديالته هو المطبق  0210لسنة  0أما قانون الجمارك رقم  ،بالمحافظات الجنوبية
تمرار العمل باألوامر العسكرية اإلسرائيلية والتي صدرت كما أننا نجد اس ،بالمحافظات الشمالية

 .0217إب ان االحتالل اإلسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة عام 
وصى الباحث إلى ضرورة  توحيد التشريعات  الضريبية المطبقة  في الضفة الغربية يلذا       
فلسطينية   ة واستبدال ها بتشريعات  وضرورة إلغاء جميع  األوامر  العسكرية اإلسرائيلي غزة،وقطاع 

 وكذلك إعادة النظر الشعب،تتناسب  مع الكيان الفلسطيني وتحقق طموحات وأهداف هذا 

mailto:adv.moh2016@yahoo.com


 

134 
 

بما ال يرهق المكلف نفسي ا وال جسدي ا ويضمن  الجمركية،باإلجراءات الخاصة بالمنازعات 
 زاز.ال يعرضه ألي ابت وبما واإلنتاجية، العدالة،التزامه بقواعد الضريبة الجمركية وخاصة 

حكمة م االبتدائية،محكمة الجمارك  الجمركية،اإلدارة  الجمركي،: التشريع الكلماتّالمفتاحية
 الجمارك االستئنافية. 

Abstract: 

 

Customs and excise tax disputes derive their importance through the 

wide powers enjoyed by the customs administration vis-à-vis the 

taxpayer. 

The aim of the research is to determine the jurisdiction for examining 

customs tax disputes and excises and the procedures followed and how 

to end the dispute before the judiciary، through studying the jurisdiction 

of the judiciary competent to consider these disputes in the State of 

Palestine. 

The research concluded that there are no tax jurisdictions in the 

southern governorates specialized in the consideration of customs tax 

disputes and excises, as is the case in the northern governorates where 

there is a competent judiciary represented by tax courts، due to the 

difference in customs laws applied in the Palestinian territories, so we 

find that the Customs Law of 1929 and its amendments It is applied in 

the southern governorates, while the Customs Law No. 1 of 1962 and 

its amendments are applied in the northern governorates, and we also 

find the continuation of the Israeli military orders issued during the 

Israeli occupation of the West Bank and Gaza Strip in 1967. 

Therefore, the researcher recommended the necessity of unifying the 

tax legislation applied in the West Bank and Gaza Strip, and the need 

to cancel all Israeli military orders and replace them with Palestinian 

legislation commensurate with the Palestinian entity and achieve the 

aspirations and goals of this people as well as review the procedures for 

customs disputes in a way that does not overburden the person 

psychologically or physically and guarantees his/her commitment to the 

customs tax rules especially justice and productivity and to what does 

not expose him to extortion 

Key words: customs legislation, customs administration, first instance 

customs court, appellate customs court. 
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ّ:مقدمة
بموارد  إذ تساهم في ميزانية الدولة دولة،تعتبر الضريبة الجمركية مصدر ا مالي ا مهم ا ألية     

ا  الشيء الذي يؤكد أهمية الرقابة الجمركية باعتبار أن  أي  تهرب  من تسديد  هامة،مالية جد 
لتصدي له ويحتم ا لة،الدو الحقوق والرسوم الجمركية مهما اختلفت صورها يشكل نزيف ا لموارد 

 ومحاربته بالطرق القانونية المتاحة.
نما هناك اعتبارات أخ فقط،وهذه الرقابة الجمركية ال تفرضها االعتبارات المالية      رى ذات وا 

 نبية،األجطابع اقتصادي منها على الخصوص حماية المنتجات الوطنية وجلب رؤوس األموال 
وكذلك اعتبارات سياسية في ظل الوضع السياسي  مور،األوتشجيع االستثمارات وغيرها من 

رب ومحاولة االحتالل ض اإلسرائيلي،الذي تعيشه األراضي الفلسطينية من وجود االحتالل 
 اإلسرائيلية لألسواق الفلسطينية.السوق الفلسطيني من خالل عمليات إدخال البضائع 

الساري  ،وتعديالته 1929لسنة  42تاريخ صدور قانون الجمارك رقم  1929ومنذ بداية عام 
ء الوالية بالفصل في منازعات ضريبة الجمارك إلى القضا تفقد أسند ،في المحافظات الجنوبية

تطلق على محاكمة الجرائم الواقعة خالف ا لهذا القانون  ،العادي )محاكمة القضايا الجمركية(
لحكم على السفن أو القوارب أو واإلجراءات المتخذة لجباية الرسوم الجمركية أو الغرامات أو ا

ويتم إقامة القضايا الجمركية في المحكمة  ،(1)غيرها من وسائط النقل أو البضائع أو مصادرتها
ذات االختصاص إما باسم النائب العام أو المدير وذلك برفع دعوى أو باتهام أو بأية إجراءات 

 .(2)قانونية أخرى 
الساري في المحافظات  وتعديالته، 1962لسنة  1أما قانون الجمارك والمكوس قانون رقم 

فقد أسند الوالية بالفصل في المنازعات الجمركية إلى محكمة خاصة ت سم ى )محكمة  ،الشمالية

                                                           
تطلق عبارة والتي نصت على " ،قطاع غزةفي الساري  ،(1929آذار لسنة  15) ،من قانون الجمارك  222المادة (1)

واردة في هذا القانون على محاكمة الجرائم الواقعة خالفا لهذا القانون واالجراءات "محاكمة القضايا الجمركية" ال
المتخذة لجباية الرسوم الجمركية أو الغرامات أو الحكم على السفن أو القوارب أو غيرها من وسائط النقل أو البضائع 

 ".أو مصادرتها
الساري في قطاع غزة، والتي نصت على  1929سنة من قانون الجمارك ل 223من المادة ( 1 ،2 ،0 ،0الفقرة ) (2)

يجوز اقامة القضايا الجمركية في المحكمة ذات االختصاص اما باسم النائب العام أو المدير وذلك برفع دعوى أو "
ذااجراءات قانونية  بأيةباتهام أو  كان مبلغ الغرامة والعقوبة الجائز الحكم به ال يتجاوز مائة جنيه فتقام  اخرى، وا 

ذاالدعوى امام محكمة  م تستأنف قرارات المحاكمركزية، و تجاوز المبلغ مائة جنيه تقام الدعوى امام محكمة  صلح، وا 
 ".االستئناف في الدعاوي الجزائية ألصولوفقا  
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وبذلك  ،وتتألف من )قاض  بداية مختص ينتدب من مجلس القضاء األعلى( ،الجمارك البدائية(
 ة.صصة للفصل في المنازعات الجمركييكون المشرع قد اتجه نحو المحاكم الضريبية المتخ

النزاع  فينظر الحرص المشرع الفلسطيني على تحديد الجهة القضائية المختصة بو      
ص حيث أورد في ن المتخصص،الضريبي الخاصة بضريبة الجمارك والمكوس إلى القضاء 

مارك على إنشاء محكمة خاصة تسمى محكمة الج ،2010لسنة  215من القرار رقم  1المادة 
 وتعديالته. 1962لسنة  1االستئنافية وفقا  ألحكام قانون الجمارك والمكوس رقم 

 أواًل:ّمشكلةّالبحث:
في ضوء ما تقدم يمكن تحديد مشكلة البحث من خالل اإلجابة على التساؤل التالي:       

ّةمنّالجهةّالقضائيةّالتيّأناطّبهاّالمشرعّالفلسطينيّصالحيةّالنظرّفيّمنازعاتّضريب
 ويمكن تحديد وصياغة تساؤالت البحث من خالل ما يلي:الجماركّوالمكوس؟ّ

 ما مفهوم المنازعة الجمركية؟ -أ
 ما خصائص المنازعة الجمركية؟  -ب
القضائية المختصة بنظر منازعات ضريبة الجمارك والمكوس في  الجهةما   -ت

 المحافظات الجنوبية؟
الجمارك والمكوس في الجهة القضائية المختصة بنظر منازعات ضريبة ما   -ث

 المحافظات الشمالية؟
ّثانًيا:ّأهميةّالبحث:

تظهر أهمية هذا البحث بالنظر إلى ما تحتل ه المنازعة الضريبية الجمركية من أهمية وذلك     
ضتين: االولى حماية حقوق المكلف و من ناحي فاء المشروعية على مركزه القانوني إذا ما كان ا 

 ضريبية،الوالثانية الرقابة على أعمال اإلدارة  للقانون،ره مخالفا هذا المركز في أي من عناص
 لذلك تحتل دراسة المنازعة الضريبية مكانة خاصة.

 أهمية كبيرة خاصة لدى الجمركية،ويحتل الطعن القضائي في المنازعات الضريبية      
لذي عانى منه اقد ارتبط باالحتالل  وتحصيلهانظر ا ألن فرض الضرائب  ،المكلف الفلسطيني

ر ا واعتبر عدم االلتزام بالضرائب من قبل المكلف الفلسطيني تعبي الزمن،شعبنا فترة طويلة من 
فهو مطلب وطني ووسيلة من وسائل العصيان المدني  اإلسرائيلي،عن مناهضته لالحتالل 

 الذي لجأ إليها شعبنا في مقاومته لالحتالل اإلسرائيلي. 
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 لدراسة،اإنهاء تلك المنازعات في التشريع الفلسطيني لم تأخذ  حقها في ونظر ا ألن  وسائل     
رت أو عند بروز المشاكل العملية التي ظه تنظمها،والبحث سواء عند صياغة التشريعات التي 

ا التشريعات  سطيني خاصة مع قيام المشرع الفل القديمة،عند تطبيق تلك التشريعات خصوص 
وعدم قيامه  ة،متقاربالضريبية أكثر من مرة وفي فترات زمنية  بتعديل الكثير من التشريعات

 بإصدار تشريعات ضريبية تعبر عن الهوية الفلسطينية.
ّثالًثا:ّأهدافّالبحث:

 يهدف الباحث من هذه الدراسة تحقيق العديد من األهداف وهي:
 اإللمام باألحكام العامة لضريبة الجمارك والمكوس. -0
 ية واإلجرائية لمنازعات ضريبة الجمارك والمكوس.اإللمام باألحكام الموضوع -0
 بيان الجهة القضائية المختصة بنظر منازعات ضريبة الجمارك والمكوس. -2
ا  -1 وصوال   تطبيق ا،و محاولة استجالء واقع التشريعات الضريبية الجمركية في فلسطين نص 

لسلبية التي ا والجوانب التشريعات،إلى تحديد األوجه اإليجابية التي تضم نت ها تلك 
وما يمكن أن يسفر عنه البحث في اقتراح الحلول  شابتها،يمكن أن تكون  قد 

 والمعالجات لبعض الجوانب التي لم يسبق تناولها بالبحث والدراسة.
مساعدة الجهات المختصة بما فيها المشرع الفلسطيني للعمل الجاد على سن  -2

  التشريعات الالزمة لمعالجة مثل هذا الموضوع.  
 رابًعا:ّحدودّالبحث:

تتمثل الحدود المكانية لهذه الدراسة بتحليل نصوص التشريعات الضريبية الجمركية في     
 لما يتميز به األخير بمعالجته للمرحلة الشمالية،كال  من المحافظات الجنوبية والمحافظات 
،القضائية في إنهاء النزاع الضريبي بشكل  ها تقتصر دراسة فإنأما الحدود الموضوعية لل واف 

لضريبة وذلك نظر ا لما تمثله هذه ا القضائية،على المنازعات الضريبية الجمركية في مرحلتها 
 من أهمية باعتباره تشكل أغلب إيرادات الدولة.

 خامًسا:ّمنهجّالبحث:
سوف أقوم بإتباع المنهج التحليلي من أجل  الدراسة،في معالجة الباحث لموضوع هذه    

 رضها،فصوص القانونية المتعلقة بالضريبة الجمركية والمنازعات المتعلقة بقرارات تحليل الن
عالوة على اتباع المنهج التطبيقي لدراسة التطبيقات القضائية لدولة فلسطين بنظر المنازعات 

 الخاصة بالضريبة الجمركية.
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ّسادًسا:ّخطةّالبحث:
ى إلمه فقد عمد الباحث إلى تقسي حث،البحتى يتسنى اإللمام بالجوانب المختلفة لموضوع    

 مبحثين: 
 .المنازعة الجمركية ةالمبحث األول: ماهي  

 المبحث الثاني: المنازعة القضائية لضريبة الجمارك والمكوس
ّ:المبحثّاألول

ّ:ماهيةّالمنازعاتّالجمركية
لسنة  1 ارتبط ظهور المنازعات الجمركية بالقانون الجمركي، ويعد قانون الجمارك رقم       
هو الناظم  1929لسنة  42هو القانون الناظم في الضفة الغربية، وقانون الجمارك رقم  1962

في محافظات قطاع غزة، باإلضافة إلى بعض األوامر الجمركية سواء إبان اإلدارة المصرية 
نية ، وبعد قيام السلطة الوط(1)لقطاع غزة، أو االحتالل اإلسرائيلي لقطاع غزة والضفة الغربية

الفلسطينية بموجب اتفاقية أوسلو، صدر مرسوم رئاسي بإلغاء العمل بكافة األوامر واألنظمة 
 1العسكرية اإلسرائيلية داخل األراضي الفلسطينية، وبالتالي عودة العمل بقانون الجمارك رقم 

 .(2)1962لسنة 

                                                           
 انظر: (1)
الم لغى  ،22/3/1970الصادر بتاريخ  ،1962لسنة  1بشأن تعديل قانون الجمارك رقم  340أمر عسكري رقم  -

 ة / الضفة الغربية، الساري/ غزة.صراح
الساري بقطاع  ،17/1/1968الصادر بتاريخ  ،بشأن تعيين شرطة الجمارك وصالحياتهم 152أمر عسكري رقم  -

 غزة.
الساري  ،7/8/1967الصادر بتاريخ  ،1تعديل رقم  -بشأن تعديل قانون الجمارك والمكوس  90أمر عسكري رقم  -

 بالضفة الغربية.
 الساري بقطاع غزة. ،1/8/1954الصادر بتاريخ  ،در من الحاكم اإلداري المصري بقطاع غزةصا ،332أمر رقم  -
والذي نص على أن: "يستمر العمل  ، 1994( لرئيس السلطة الفلسطينية )ياسر عرفات( سنة1)القرار رقم (2)

ضي الفلسطينية في األرا 5/6/1967بالقوانين واألنظمة واألوامر التي كانت سارية  المفعول قبل تاريخ 
ويفيد هذا القرار بأن ه: "في حال وجود تعارض بين األوامر العسكرية واألنظمة اإلسرائيلية  حتى يتم توحيدها.

 ".1967، وما كان ساريا  من قبل، فحينئذ يسري ما كان ساريا  قبل 1967بعد عام 
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تطبيق  ناشئة عن ا،فيه  وتشمل المنازعة الجمركية كل منازعة تكون مصلحة الجمارك طرف ا     
 .(1)الجمركيأو تفسير القانون 

علق المنازعة وتت جنائية،منازعة إدارية ومنازعة  رئيسي ن،والمنازعة الجمركية تنقسم إلى نوعي ن 
لمنازعة الجزائية تتعلق ا بينما-ربطهابتحصيل الضريبة الجمركية بعد -اإلدارية بصفة أساسية 

تفرقة وتظهر أهمية ال الجمركي،فة خاصة جرائم التهرب بالمخالفات والجرائم الجمركية وبص
 .(2) القضائيةبين هذي ن النوعين فيما يتعلق بالوالية 

وبناء على ما سبق سنحاول في هذا المبحث اإلحاطة بمختلف جوانب المنازعة الجمركية     
 وبيان خصائصها في مطلب   أول،من خالل توضيح تعريف المنازعة الجمركية في مطلب 

،  ونتناول ذلك على النحو اآلتي: الجمركية،ا توضيح أنواع المنازعة وأخير   ثان 
ّ:المطلبّاألول

ّ:مفهومّالمنازعةّالجمركية
ي المنازعة وأحد طرفي  النزاع ف جمركي،تتعلق المنازعة الجمركية بتطبيق أو تفسير قانون      

 .3الجمركية هي اإلدارة الجمركية

                                                           
، 1ارن، دار النهضة العربية، القاهرة، طمحمد أحمد عبد الرؤوف، المنازعة الضريبية في التشريع المصري المق (1)

 .26، ص1998
 .26ص ،مرجع سابق ،المنازعة الضريبية في التشريع المصري المقارن  ،محمد أحمد عبد الرؤوف (2)
وأصلها ن ز ع ، وناز ع فهي م نازعة بمعنى خاصم والم نازعة  ،تعريف المنازعة لغة ،قد جاء في معجم المنجد في اللغة (3(

،ّدار02ّ)للمزيدّمنّالتفاصيلّراجع:ّالمنجدّفيّاللغةّواإلعالم،ّطّ ،تنازع القوم: أي اختلفوا واختصمواخصومة ، 
ونجد الجمارك لغة: مفردها ج م رك، وهي الكمارك ومفردها ك م رك: دائرة المكوس،  ،(350صّ،0220ّ،بيروتّ،المشرّق

،0220ّدارّالمشرق،ّّ،بيروتّ،02واإلعالم،ّطّّ)للمزيدّمنّالتفاصيلّراجع:ّّالمنجدّفيّاللغة ،)كلمة فارسية(
جب ى  ،والمكوس: أصلها م ك س  مكسا   ،(010،ّص0285ّ،دارّالمشرّقّ،بيروتّ،)المنجدّفيّاللغةّواإلعالمّ،(535

س في البيع انتقاص الثمن، م ك س الرجل: نقص في بيعه ونحوه، وماك س مكاسا  وم ماكسه: استحط   س، والم ك  مال الم ك 
س جمعه م كوس، والم كوس: دراهم كانت تؤخذ من بائعي الثمن  ا، الم ك  واستنقصه إياه، تماكس الرجالن في البيع تشاح 

السلع في أسواق الجاهلية، وهي ما يأخذه أعوان الدولة عن أشياء معينة عند بيعها أو عند إدخالها المدن. الماك س 
ا صاحب الم   س وي دعى أيض  اس: من يأخذ الم ك  سوالمك  )للمزيدّمنّالتفاصيلّراجع:ّالمنجدّفيّاللغةّواإلعالم،ّطّ ،ك 

ّّ،بيروتّ،02 ّالمشرق، ّواإلعالمّ،535صّ،0220دار ّاللغة ّفي ّالمشرّقّ،بيروتّ،والمنجد (،0285ّّ،دار
 (.000ص

 .26ص ،مرجع سابق ،المنازعة الضريبية في التشريع المصري المقارن  ،محمد أحمد عبد الرؤوف (4)
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ازعة الجمركية كل منازعة تكون اإلدارة الجمركية طرفا فيها ناشئة عن ، يمكن تعريف المنبداية  
 .(1)تطبيق أو تفسير القانون الجمركي

صين ويرى بعض       أن  المنازعة الجمركية يجب أن تقتصر على تلك التي تنشأ المتخص 
ب جبين اإلدارة الجمركية وبين المقرر عن البضاعة فيما يتعلق بالضرائب الجمركية الوا

 (2)تحصيلها
هي التي تنشأ بشأن طلب فروق ضرائب  ،اآلخر إلى أن المنازعة الجمركية همبعضويرى 

جمركية أو دعوى براءة ذمة المستورد من الضريبة أو دعوى استرداد ما دفع بدون وجه حق 
أو هي الخالف الذي قد يثور بين مصلحة الجمارك وصاحب  ،أو دعوى سقوط الحق بالتقادم

حيث يجنح أصحاب الشأن بطبيعة الحال إلى  ،ل تحديد قيمة الضريبة الجمركيةالشأن حو 
رغبتهم في قيام اإلدارة الجمركية بتطبيق النصوص القانونية بطريقة تؤدي إلى أن تكون 

وفي المقابل قد تقوم اإلدارة الجمركية بإعمال هذه  ،الضريبة الجمركية في أدنى مستوياتها
 .(3)أن تكون الضريبة في أعلى مستوياتها القواعد بطريقة تؤدي إلى

بأن  ،1987أكتوبر سنة  26وقضت محكمة التنازع الفرنسية في حكمها الصادر بتاريخ       
دعاوى مسئولية الدولة عن األعمال المرتبطة بالعملية الجمركية ال تعتبر قابلة  لالنفصال عن 

 ،ركيةقاضي المختص بالعملية الجمومن ثم ينعقد االختصاص بالفصل فيها لل ،هذه العملية
 .(4)وهو القاضي المدني طبق ا للتشريع الفرنسي

 ،(5)أما عن االتفاقيات والمعاهدات الدولية بشأن االلتزام بالفصل في المنازعة الجمركية      
 ضح أنه يتعين أن يعهد القانون الجمركي إلى سلطة تكون مختصة بالفصل في المنازعةفيت  

                                                           
 .26ص مرجع سابق،بد الرؤوف، المنازعة الضريبية في التشريع المصري المقارن، محمد أحمد ع (0)

)5(Nogaro (B.) &Moye (M).، Laréginedouanier de La France. sirey، paris . 1931 p. 288 . 293 

، صبقمرجع سامحمد أحمد عبد الرؤوف، المنازعة الضريبية في التشريع المصري المقارن، : مشار إليه في مؤلف 26. 
 .337ص تاريخ،بدون  الضريبية،الموسوعة الشاملة في المنازعات  بيومي،زكريا محمد  (0)
المنازعة الضريبية في التشريع  الرؤوف،محمد أحمد عبد : مشار إليه في مؤلف الفرنسية،حكم محكمة التنازع  (2)

 .28ص ،1998 ،1ط القاهرة، العربية،دار النهضة  المقارن،المصري 
 لمزيد من التفاصيل راجع:  ل (1)
جوز ي العربية، والتي نصت على "من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج  161المادة  -

 ."دولة القانونية المعمول بها في كل لألداةتشكيل محاكم جمركية ابتدائية في كل من اإلدارة والدوائر الجمركية وفقا  
 .17/9/1997بتاريخ  ،60د ،1336قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم  العربية،واعد المنشأ من ق 20القاعدة  -
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 وذلك بهدف ،اء كان تحكيم أو محكمة ضريبة أو محكمة عادية أو محكمة إداريةسو  ،الجمركية
أو  ،توفير الضمانات القانونية للمقرر في حالة إصدار اإلدارة الجمركية لقرارات مخالفة للقانون 

طبيق وهو ما يؤدي إلى توحيد ت ،امتناعها عن إصدار قرار يتعين عليها اتخاذه طبق ا للقانون 
ذلك تجعل ول ،نون الجمركي ولوائحه عن طريق ما تصدره هذه السلطة من قراراتوتفسير القا

بعض الدول هذه القرارات بمثابة سوابق قضائية ملزمة يتعين اتباعها عند الفصل في المنازعات 
 . (1)المماثلة التي تنشأ في المستقبل

ّ:المطلبّالثاني
ّ:خصائصّالمنازعةّالجمركية

أنها تتميز بمجموعة من الخصائص  ،يف المنازعة الجمركيةنلمس بشكل جلي  من تعر    
ا وهذا الخصائص منه ،جعلتها تحتل مكانة مهمة ضمن السياسة الجبائية لمصلحة الجمارك

ّر الجزاء.وأخير ا ما يتعلق بتحديد المسئولية وتقري ،ما يتعلق بالتجريم ومنها ما يتعلق باإلثبات
ّ
ّ

                                                           

، لتبسيط االجراءات الجمركية بإلزام الدول 3/11/1923 ،من معاهدة جنيف الدولية المبرمة بتاريخ 7المادة تقضى  -
زمة سواء عن طريق تعديل تشريعاتها أو عن الموقعة على المعاهدة أو المنضمة اليها باتخاذ جميع االجراءات الال

طريق اجراءات سلطاتها اإلدارية، لمنع التحكم في تطبيق القوانين واللوائح الجمركية أو تطبيقها تطبيق ا غير صحيح 
أو غير عادل، وضرورة توفير دعوى سواء إدارية أو قضائية أو تحكيمية، للشخص الذي طبق في شأنه القانون 

 يح أو غير عادل.  تطبيق ا غير صح
تخصيص ب(، على "بتعهد كل طرف في االتفاق من االتفاق العام للتعريفات والتجارة )الجات 3فقرة  10المادة تقضى  -

محاكم قضائية أو إدارية أو هيئات تحكيم بهدف تصحيح قرارات اإلدارة الجمركية في أقرب وقت ممكن، وعلى أن 
عن اإلدارة الجمركية مصدرة القرارات المطعون فيه، وبحيث يكون لتلك المحاكم  تكون هذه المحاكم أو الهيئات مستقلة

 والهيئات سلطة فحص موضوع المنازعة بحياد تام وبموضوعية".
، والتي مؤداها ضرورة تخويل كل شخص طبيعي أو معنوي 6/6/1967مجلس التعاون الجمركي، بتاريخ  ةتوصي -

القوانين واللوائح الجمركية في شأنه تطبيق ا غير صحيح، أو في حالة امتناع حق التظلم أو الدعوى في حالة تطبيق 
اإلدارة الجمركية عن النظر في طلب خوله القانون حق تقديمه، وعلى أن يعهد بنظر التظلم اإلداري الجمركي إلى 

اص ة، وفي حالة اختصاإلدارة الجمركية ذاتها أو إلى سلطة أخرى مستقلة عنها سواء قضائية أو إدارية أو تحكيمي
اإلدارة الجمركية بنظر التظلم يجب أن يكون للمقرر عن البضاعة )المتظلم(، الحق في الطعن في قرارات اإلدارة 

 الجمركية الصادرة  بالفصل في التظلم أمام سلطة أخرى مستقلة عنها".
، 1دار النهضة العربية، القاهرة، طمحمد أحمد عبد الرؤوف، المنازعة الضريبية في التشريع المصري المقارن،  (1)

 .27، ص1998
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ّ:ركيةأواًل:ّخصوصيةّالتجريمّبالمادةّالجم
 إذ يتطلب لقيامها توفر األركان ،ال تختلف الجريمة الجمركية عن جرائم القانون العام      

 الثالث المعروفة في القانون العام وهي الركن الشرعي والركن المادي إضافة للركن المعنوي.
تاه أ ويتمثل الركن الشرعي للجرمية الجمركية في نص القانوني الذي يجرم ويعاقب الفعل الذي

يمة حيث ال يمكن وصف فعل ما بأنه جر  ،والذي يعد خرق ا للقوانين واللوائح الجمركية ،الجاني
إال إذا وجد نص قانوني يفرض االمتناع عنه أو االلتزام به وبفرض عقوبة على ذلك حيث 

مة لكون األفعال التي تقوم بواسطتها الجري ،يبلغ العلم بالقانون ذروته في المجال الجمركي
الجمركية تعد أفعاال  مشروعة كالتجارة واالستيراد غير أن القانون أخضعها لتنظيمات معينة 

 .1تحقيق ا لعدة مصالح للدولة
ع في  ،أما الركن المادي فكل جريمة جمركية تتطلب ركن ا مادي ا إضافة إلى أن المشرع توس 

لمادي دخل في تحديد الركن اتحديد الركن المادي للجريمة عندما سمح للسلطة التنفيذية بالت
 للجريمة.

 وهي: ،الركن المادي على جملة من العناصر ويحتوي     
محل الجريمة: فالجريمة الجمركية تقع في مكتب جمركي أو نطاق جمركي أو  -أ

 داخل إقليم جمركي.
ا حول البضاعة -ب لمعنى فوفق ا ل ،موضوع الجريمة: تتمحور الجريمة الجمركية أساس 

 حيث تدخل المواد األولية ،بقصد بيعها ،ما يشترى من السلعالتجاري هي كل 
وتتميز بمجموعة من العناصر  ،والمصنعة التي يجوز استخدامها نطاق البضائع

 .2وأخير ا قيمتها ،نوعها ،وهي بلد إنتاجها
أنه هناك العديد من التشريعات التي تقر ب ،أما بالنسبة للركن المعنوي )القصد الجنائي(     
مكن القول بتشكل جريمة بمجرد توفر الركن المادي كأساس للجريمة كونه جسمها ودليل ال ي

ما لم يقترن بالقصد الجنائي المتمثل في العناصر النفسية الرامية إلى دفع الشخص  ،وقوعها
ذلك لكون العناصر النفسية لها البصمة  ،إلى ارتكاب الفعل المجرم والمعاقب عليه قانون ا

كما أن  ،عل الجاني مسؤوال  عن فعله المادي ومستحمال  لعقوبة أو معفي منهاالواضحة في ج

                                                           
بليل سمرة، المتابعة الجزائية في المواد الجمركية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الحاج لخضر، الجزائر،  (1

 .2، ص0102 -0100
 .02، 00، 70، ص 0112مجد محب حافظ، الموسوعة الجمركية، دار الفكر العربي، اإلسكندرية، ( 2
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مختلف التشريعات الجنائية لم تغفل الركن المعنوي الذي بإمكانه أن يبين لنا مدى خطورة 
 . 1الفعل المرتكب وخطورة الجاني

 والركن المعنوي في الجرائم الجمركية العمدية تتكون من عنصرين:
ي الجريمة الجمركية: فالجريمة الجمركية ال تقوم ما لم يكن مرتكبها عنصر العلم ف -أ

على علم بأن الفعل الذي يقوم به هو خرق للقوانين واألنظمة التي تتولى اإلدارة 
 الجمركية السهر على تطبيقها.

إرادة الجاني في ارتكاب الجريمة الجمركية: أي أن السلوم الذي يقوم به الجاني  -ب
القانونية المفروضة ومنه االنتهاك ال بد أن يكون إراديا وعمدي ا  ينتهك به القيود

فاإلرادة المقصودة في مجال الجريمة  ،حتى يمكن وصف الجريمة بالعمدية
 الجمركية هي تلك القوة النفسية التي تحكم سلوك اإلنسان.  

أن المخالفات نجد  ،1962لسنة  1وبالرجوع إلى أحكام التشريع الجمركي الفلسطيني رقم       
 الجمركية وردت على سبيل الحصر ويمكن تقسيمها حسب اآلتي:

مخالفات غير ضريبية: هي مخالفات ال يترتب عليها ضياع الرسوم الجمركية  -0
أو  ،( "ال يجوز تفريغ البضائع في المنطقة الحرة138مثل ما ورد في المادة )

لبضائع إال في وال تخزن ا ،إدخالها إليها إال بترخيص سابق من الجمرك
 األماكن المرخص بها".

مخالفات ضريبية: هي مخالفات قد يترتب على وقوعها ضياع الرسوم  -0
(: "تجول بضاعة خاضعة للرقابة 147( من المادة )23الجمركية مثل الفقرة )
بصورة غير نظامية ضمن النطاق الجمركي والتجول  ،الخاصة أو حيازتها

ي أو الزيادة أو النقص غير المبررين ف ،غير المستوفي لشروط ترخيص النقل
 الحساب المفتوح للبضاعة المذكورة".

قد وسع من صالحيات الموظف الجمركي بالتوقيف بدون  ،ع الفلسطينيونجد أن المشر        
حيث نص أنه: "يجوز ألي موظف جمركي أو شرطة أو درك أن يلقي القبض بال  ،مذكرة

                                                           
مفتاح لعيد، الجرائم الجمركية في القانون الجزائري، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر، تلمسان،  (1

 .11 -11، ص 0100 -0100
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ب معقول يدعوه لالعتقاد بأنه ارتكب أو حاول ارتكاب مذكرة على أي شخص إذا كان لديه سب
 .(1)جريمة أو كان ذا عالقة بارتكاب جريمة التهريب أو نقل بضائع مهربة أو حيازتها

والمتمع ن في قانون الجمارك يجد أن عقوبة المخالفات الجمركية فرض غرامات دون وجود     
فإذا األشياء البضائع و على نوع غرامة بناء ويتم تحديد مبلغ ال ،نص   واضح  على عقوبة الحبس

ائع أما إذا كانت البض ،غير ممنوعة يكون مبلغ الغرامة يعادل قيمتها بما فيها الرسومكانت 
ممنوعة، يكون مبلغ الغرامة يعادل مثلي  قيمتها بما فيها الرسوم
(2). 

حيث  ،ا في قانون إال أن  القانون نص  على عقوبة المخالفات األخرى غير المنصوص عليه
يعاقب على المخالفات التي ترتكب خالف ا ألحكام هذا القانون مما لم يرد نصٌّ خاصٌّ على 
عقوبتها بغرامة ال تزيد على خمسة أمثال قيمة البضاعة بما فيها الرسوم الجمركية التي ارتكبت 

ي تعرضه فأما إن تعرض الشخص للعقاب بمقتضى هذا القانون ال يؤثر  ،المخالفة بسببها
 .(3)للعقاب عن نفس العمل المنصوص عليه في قانون العقوبات أو أي قانون آخر

ّ:ثانًيا:ّخصوصيةّاإلثباتّبالمادةّالجمركية
قل بين وينت ،ف عبء اإلثبات بأنه: إلزام الخصوم بإثبات الواقعة المتنازع عليهار   ع        

عف ن  من يكلف فيه يكون في مركز أضوي سم ى عبئ ا أل ،الخصوم خالل المرافعات في الدعوى 
 .(4)في القضية المنظورة

 ،(5)وال يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي ،واألصل في اإلثبات أن القاضي ليس حر ا
ا لحق مدع  فاإلثبات هو إقامة الدليل أمام القضاء بوجود و  ومن  ،هب ىاقعة قانونية تعد أساس 

 ،يولية إقامة الدليل تقع على من يدعؤ فمس ،د من الدليلهنا يتضح أنه ال يأخذ الدفع المتجر 
نه وهذه المسئولية تشكل عبئ ا على المكلف بها أل ،ألن القاعدة تنص بأن البينة على م ن اد عى

ع  إ ،سوف يخسر الدعوى أمام خصمه الذي يكتفي بالوقوف موقف ا سلبي ا في الدعوى  ذا لم يستط 

                                                           
 .1962لسنة  1من قانون الجمارك والمكوس رقم  145المادة نص  (1)
 .1962لسنة  1من قانون الجمارك والمكوس رقم  149المادة نص  (2)
 .1962لسنة  1من قانون الجمارك والمكوس رقم  161-016المادة  (3)
علي هادي عطية الهاللي، مدى ذاتية اإلثبات في المنازعات الضريبية، كلية القانون جامعة ذي قار، العراق،  (4)

 .92، ص2011
بعلمه  ال يجوز للقاضي أن يحكم، والتي نصت على "2001لسنة  4من قانون البينات الفلسطيني رقم  1المادة  (5)

 ."الشخصي
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 ،وطرق اإلثبات هي األدلة الكتابية ،عي عند حدوث النزاعهذا المكلف بالعبء إثبات ما يد
 .(1)الخبرة ،المعاينة  ،اليمين ،اإلقرار ،القرائن ،الشهادة

أم عن اإلثبات في المنازعة الجمركية يختلف عن القواعد العامة من حيث عبء اإلثبات، إذ 
 حيث نص   ،مة جمركيةأنه يقع على المتهم إثبات عدم مخالفته للقانون أو عدم ارتكابه لجري

( على أنه "إذا نشأ خالف  ما أثناء المحاكمة في قضية جمركية 022قانون الجمارك في المادة )
أو مكوس أو في أية إجراءات أخرى اتخذت السترداد أية واسطة نقل أو بضائع ضبطت من 

س ائد المكو قبل موظفي الجمارك أو الشرطة أو الدرك فيما إذا كانت العوائد الجمركية أو عو 
عن البضائع قد دفعت أو فيما إذا كانت البضائع قد استوردت إلى البالد أو صدرت منها أو 
نقلت بصورة مشروعة، تقع بينة إثبات تلك العوائد واستيراد البضائع أو تصديرها أو نقلها 
بصورة مشروعة على المتهم في القضية الجمركية وعلى المدعي في أية إجراءات السترداد 

 .2لبضائع"ا
الباحث هنا أنه من الضروري على المشرع الفلسطيني تقريب المسافة بين قواعد  ى وير      

 اإلثبات الجمركي والقواعد العامة لما فيها من حماية للحقوق والحريات.
ّ:ثالًثا:ّخصوصيةّالمسؤوليةّالجنائيةّبالمادةّالجمركية

، فعله الشخصي وليس على فعل الغيرولية الشخص في القانون هو أن يسأل على ؤ مس      
أما عن القانون الجمركي فإن المسئولية تقع على الظاهر الحائز المحجوز عليه، الوكيل 
 ،المصرح لدى الجمارك وال يتم البحث على من وراء الجريمة وهو صاحب البضاعة ومخططها

قل أو اقالت والنونص قانون الجمارك على "إن هذه المخالفة تضبط بحق المكلف بقيادة الن
 ".(3)المندوب عنهما وعلى اإلجمال بحق جميع األشخاص ذوي العالقة

ولية الشخصية يسأل الفاعل وفي حالة التعدد يسأل الفاعلين بالنسبة للغرامة ؤ في المس     
ومصادرة يحكم تحصيلها بالتضامن فيما بينهم سائق ارتكب مخالفة مالك الشاحنة يسدد الغرامة 

ونص القانون الناظم باألراضي الفلسطينية على: "إن المبالغ المحكوم بها  ،جزاءبالنسبة لل
)الرسوم والغرامات والمصادرات( تفرض وتحصل بالتضامن من مرتكبي المخالفات األصليين 

                                                           
، األدلة الكتابية طرق اإلثبات هي:، والتي نصت على "2001لسنة  4من قانون البينات الفلسطيني رقم  7المادة  (1)

 الخبرة.، المعاينة، اليمين، اإلقرار، القرائن، الشهادة
 .0210لسنة  0من قانون الجمارك رقم  022المادة نص  )2(
 .1962لسنة  1مارك والمكوس رقم من قانون الج 152المادة نص  (3)
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والكفالء والشركاء والبحارة وقائدي وسائل النقل وجميع الناقلين ومن أصحاب البضائع 
من أصحاب وسائل النقل وأصحاب البضائع المستعملة إلخفاء واألشخاص المرسلة إليهم و 

 ".(1)الغش وأصحاب المحالت التي أودعت فيها البضائع المهربة
فإن عقوبة الحبس يطبق العقوبة المقررة المنصوص عليه  ،أما بخصوص تقدير الجزاء     

مقتضى ب حيث نص القانون الجمركي على "إن تعرض الشخص للعقاب ،في قانون العقوبات
قانون الجمارك ال يؤثر في تعرضه للعقاب عن نفس العمل المنصوص عليه في قانون 

 ".(2)العقوبات أو أي قانون آخر
أما  ،أما بالنسبة لعقوبة الغرامة فإنه ال يجوز للقاضي إنقاص الغرامة المقررة قانون ا      

م مصادرة لتي تقرر فيها المحاكبالنسبة لوسائل النقل أجاز المشرع للقاضي في جميع األحوال ا
البضاعة المهربة، يجب عليها أن تقرر في الوقت نفسه عالوة على الغرامة المنصوص عليها 
في هذا القانون، مصادرة وسائل النقل والبضائع واألشياء من أي نوع كانت التي استخدمت 

ة واسطة النقل مركبإال أنه إذا كانت  ،إلخفاء الغش )حتى ولو كان مقدم ا بها بيان صحيح(
عمومية وضبطت المهربات من أحد المسافرين عليها أثناء وجوده على المركبة وتبي ن أن ال 
علم وال عالقة لصاحب المركبة أو سائقها بالمهربات المضبوطة فال يحق مصادرتها، وفي 

تبر عاألحوال التي تضبط فيها المهربات في مركبة عمومية ولم يعرف صاحب تلك المهربات ي
 .(3)السائق أو صاحب المركبة كمهرب وتطبق المصادرة على المهربات وعلى المركبة

ّ:المطلبّالثالث
ّ:أنواعّالمنازعةّالجمركية

مت المنازعات الجمركية      إلى منازعات تتعلق بقرار سلبي صادر من مصلحة  ،ق س 
خير ا المخالفات وأ ،ومنازعات تتعلق بقرار إيجابي صادر من مصلحة الجمارك ،الجمارك
 الجمركية.

 
 
 

                                                           
 .1962لسنة  1من قانون الجمارك والمكوس رقم  158المادة نص  (1)
 .1962لسنة  1من قانون الجمارك والمكوس رقم  161المادة نص  (2)
 .1962لسنة  1من قانون الجمارك والمكوس رقم  148المادة نص  (3)
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ّ:أواًل:ّالمنازعاتّالمتعلقةّبقرارّسلبيّصادرّمنّمصلحةّالجمارك
القرار السلبي هو القرار التي امتنعت جهة اإلدارة عن إصدارها رغم أنها كانت ملزمة     

 ".(1)بإصدارها وفق ا للقوانين واللوائح
 جهة مصلحة الجمارك يتمثل في امتناعإذن، المنازعات المتعلقة بالسلوك السلبي الصادر من 

 مصلحة الجمارك عن أداء التزام أوجبه عليها قانون الجمارك.
ويوجد القرار اإلداري السلبي أينما و جد التزام على عاتق مصلحة الجمارك، وامتنعت       

 بما يحق معه لصاحب الشأن الطعن على ،عن تنفيذ ذلك االلتزام متى توافرت شروطه فيه
ا أمام محكمة القضاء اإلداري.ذلك   القرار باإللغاء أمام مجلس الدولة وتحديد 
امتناع مصلحة  ،ومن األمثلة على القرارات السلبية الصادرة عن مصلحة الجمارك      

فهذا االمتناع من قبل المصلحة هو قرار سلبي  ،الجمارك عن  اإلفراج عن السلع الجمركية
 لطعن عليه وطلب إلغائه.من المصلحة يحق لصاحب الشأن ا

وكذلك امتناع مصلحة الجمارك عن إعفاء رسائل الخشب الزان من الرسوم الجمركية ي عد      
ه إذ أنه في حقيقته امتناع عن أداء التزام أوجب ،قرار ا سلبي ا يحق للمدعي عليه طلب إلغائه

 .(2)القانون عليها
تعلقة بطعن على قرار اإلدارة السلبي أما عن القضاء المختص بنظر المنازعات الم     

ضت وقد ق ،هو القضاء اإلداري باعتبار تلك المنازعات هي منازعات ضريبية ،باالمتناع
المحكمة اإلدارية العليا المصرية على أن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر 

نا الجهة اإلدارية قانو الطعن في القرارات اإلدارية السلبية منوط بأن يكون من الواجب على 
ا لمحض تقديرها، فإن سكوت الجهة اإلدارية  اتخاذ القرار، فإذا لم يكن ذلك واجبا وكان متروك 

                                                           
، الفتح للطباعة والنشر، 1ء اإلداري والمحكمة الدستورية العليا، طمحمد أحمد عطية، إجراءات التقاضي أمام القضا (1)

 .78، ص2011اإلسكندرية، 
، مشار إليه في مؤلف د/ جمال 731ص -27، مجموعة س 26/6/1982ق عليا، 19لسنة  1515طعن رقم  (2)

ندرية، حقوق، جامعة اإلسكمحمد موافي، والية القضاء اإلداري في نظر المنازعات الضريبية، رسالة دكتوراه، كلية ال
 .313، ص2012
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عن اتخاذ مثل هذا القرار ال يشكل االمتناع المقصود بالفقرة األخيرة من المادة العاشرة من 
 .(1قانون مجلس الدولة

ّ:صادرّمنّمصلحةّالجماركثانًيا:ّالمنازعاتّالمتعلقةّبقرارّإيجابيّ
هو القرار الذي يحدث أثره بصفة متجددة  ،القرار اإليجابي أو ما ي سمى )بالقرار المستمر(

 وقائمة، ويجوز الطعن فيها باإللغاء طالما استمر القرار.
رع ويمثل هذه السلوك مخالفة اللتزام أوجبه المش ،فالقرار اإلداري اإليجابي سلوك وليس امتناع

 ن الجمارك على مصلحة الجمارك.في قانو 
وتمكن مظاهر المخالفة في القرار االيجابي في امتناع اإلدارة العامة للجمارك عن أداء التزام 

 فهي في القرار الصريح عبارة عن سلوك إيجابي يمثل مخالفة لنص القانون. ،أوجبه المشرع
انون مات تكون واردة بنصوص قفااللتزا ،وتتعدد االلتزامات الملقاة على عاتق مصلحة الجمارك

 وتتعدد االلتزامات بتعدد نصوص مواد هذا القانون. ،الجمارك
عدة التزامات على مصلحة  ،أورد المشرع الفلسطيني في قانون الجمارك والمكوسو       

تحديد  ،الكشف ومعاينة البضائع ،الجمارك ومن األمثلة على هذه االلتزامات تسجيل البضائع
ـئ ها قيمة البضائع ثبات منش   .(2)وا 

ية قيام اإلدارة الجمرك ،ومن األمثلة على القرارات اإليجابية الصادرة عن اإلدارة الجمركية     
ن هو قرار صريح صادر م ،بفرض ضريبة جمركية على سلع معفاة من الضريبة الجمركية

 .3ضاء اإلداري ويحق لصاحب الشأن الطعن على ذلك القرار أمام الق ،اإلدارة مخالف للقانون 
صاحب ويحق ل ،وكذلك قيام مصلحة الجمارك بتحديد دين الضريبة المستحقة على المقر     

 .4الشأن الطعن في قرار تحديد الدين وذلك أمام محكمة الجمارك االبتدائية
 
 
 

                                                           
: ق، ومنشور بمؤلف23لسنة  818في الطعن رقم  1982مايو  31حكم المحكمة اإلدارية العليا المصرية بجلسة  (1)

، الفتح للطباعة والنشر، 1حمد أحمد عطية، إجراءات التقاضي أمام القضاء اإلداري والمحكمة الدستورية العليا، طم
 .78، ص2011اإلسكندرية، 

 .1962لسنة  1، من قانون الجمارك والمكوس رقم 139-39-31المواد نصوص  (2)
 .01/7/0112(، 10/0112في الطلب الرقم ) ،حكم المحكمة العليا الفلسطينية بصفتها عدل عليا، غزة )3(
 ، رام الله.2/2/0107، محكمة الجمارك البدائية، جلسة 2/0102دعوى رقم  )4(
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ّ:ثالًثا:ّالمنازعاتّالمتعلقةّبالمخالفاتّالجمركية
كية، إال تعريف للمخالفة الجمر  ،الفلسطينية قانون الجمارك المطبق باألراضيفي لم يرد       

أنه ورد تعريف )قضية جمركية( وهي: "أية إجراءات تتخذ بشأن أي جرم ارتكب ضد قانون 
 ".(1)الجمارك والمكوس، أو قوانين المكوس األخرى 

أنها عمل أو ب ،أو النظام الجمركي ،إال أنه يمكن تعريفها بأنها: كل  إخالل  بالقانون الجمركي
أعمال  رقى إلىيلكنه ال  ،و إمساك عن عمل يتم بخرق النصوص الجمركية القاضية بقمعهاأ

 .(2)التهريب
الخاص بتعديل القوانين  ،2018( لسنة 23وأفرد المشرع الفلسطيني في قرار بقانون رقم )    

لواردة ا وأهم ما يميز هذا القانون ما تضمنه من بيان العقوبات ،النافذة في األراضي الفلسطينية
 .(3)(8-7-6-5-4-3-2علي المخالفات الجمركية للقوانين الجمركية وذلك بالمواد )

حيث  ،بنظر المنازعات المتعلقة بالمخالفات الجمركية ،وتختص محكمة الجمارك البدائية      
نص  قانون الجمارك على أن تنظر المحكمة "في كافة الجرائم والمخالفات التي ترتكب ضد 

ذا القانون والقوانين األخرى المتعلقة بالمكوس، أي خالف يقع )مهما كان نوعه( في أحكام ه
 ".(4)تطبيق قانون الجمارك والمكوس

وتنظر هذه  ،وتستأنف أحكام محكمة الجمارك البدائية أمام محكمة استئنافية خاصة    
ئناف عشرة مدة االست ،المحكمة في الدعوى المرفوعة لديها تدقيقا  أو مرافعة حسبما تراه مناسبا  

 .(5)أيام من تاريخ تبليغ الحكم
 ،اط معينحيث يقوم مرتكبها بنش ،وتبقي طبيعة المخالفة الجمركية من كونها جريمة إيجابية   

كما لو قام بإدخال بضائع معينة من البالد أو إخراجها منه أو استرجع الضرائب الجمركية 
إخفاءه للبضاعة عن أعوان إدارة الجمارك أو إدالؤه  بما في ذلك ،التي سبق أن دفعها من قبل

                                                           
 .1962لسنة  1من قانون الجمارك والمكوس رقم  2المادة نص  (1)
 .64، ص2007مصطفي أحمد حماد، اإلطار العام للضرائب الجمركية في مصر، جمعية الضرائب المصرية،  (2)
وتعديالته النافذ في قطاع غزة، وقانون  1929، بتعديل قانون الجمارك لسنة 2018( لسنة 23قرار بقانون رقم ) (3)

وتعديالته النافذ في الضفة الغربية، صدر عن الرئيس الفلسطيني في مدينة رام الله،  1962سنة ( ل1الجمارك رقم )
24/7/2018. 

 .162لسنة  1من قانون الجمارك والمكوس رقم  168المادة نص  (4)
 .1962لسنة  1من قانون الجمارك والمكوس رقم  170المادة نص  (5)
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ا أن كم ،بمستندات مزورة أو وضعه عالمات غير صحيحة على البضاعة بهدف التضليل
 .(1)وهي باإلضافة إلى ذلك جريمة عمدية ،جريمة التعريب وقتية وليست مستمرة

ّ:المبحثّالثاني
ّّ:المنازعةّالقضائيةّلضريبةّالجماركّوالمكوس

فذهب  ،اختلفت اآلراء حول تحديد الجهة القضائية التي تختص بنظر المنازعات الجمركية     
بمقولة  ،فريق إلى المطالبة بإسناد اختصاص نظر المنازعات الجمركية إلى القاضي الجنائي

أنه القاضي الذي يطبق القانون الجنائي الذي يعتبر في نظرهم الشريعة العامة للمخالفات 
ي وبذلك يكون أجدر  من غيره ف ،بيق أحكامه فيما لم يرد بشأنه نص خاصفتط ،الجمركية

 .2تطبيق نصوص قانون العقوبات الضريبية التي وردت استثناء من أحكام القانون العام
وذهب فريق آخر إلى القول بوجوب اختصاص القاضي اإلداري بنظر المنازعات       

ا إلى القرارات اإلدارية  رب في مواد الته ،المتخذة من جانب مصلحة الجماركالجمركية استناد 
 .3لذلك وجب أن يختص القاضي اإلداري دون غيره بنظر النزاع الضريبي  ،الضريبي

يجب أن  تختص  بنظرها محاكم  ،وذهب فريق إلى أن  المنازعات الضريبية الجمركية     
حكامه التي أون الضريبي ال يلتزم إال بألن  القان ،مستقلة عن المحاكم العادية والمحاكم اإلدارية

لذلك يجب العمل على إنشاء قضاء ضريبي متخصص يعمل على  ،هئتمليها قواعده ومباد
نظرون وبالتالي تعيين قضاة  متخصصين ال ي ،تأصيل مبادئ القانون الضريبي وتوحيد أحكامه

                                                           
صد الجنائي، دراسة تأصيلية مقارنة للركن المعنوي في الجرائم العمدية، محمود نجيب حسني، النظرية العامة للق (1)
 .33، ص1988، دار النهضة العربية، القاهرة، 3ط
 لمزيد من التفاصيل راجع: )2(

 .01-0زكريا بيومي، الطعون القضائية في ربط الضرائب على الدخل، مرجع سابق، ص -
ر للبناني )الدعاوى الضريبية(، دار الحسيني للطباعة والنشيحيى المبشر، المنازعات الضريبية في القانون ا -

 .012والتوزيع، بيروت، بدون سنة، ص

 لمزيد من التفاصيل راجع: )3(
تقرير رئيس مجلس الدولة المصري، أعمال المجلس في عامه الثاني، مجلة مجلس الدولة، السنة األولى،  -

 .277و  271ص
عب المصري عن مشروع قانون الضرائب على الدخل الذي قدمته تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس الش -

(، دورة االنعقاد العادي األول من الفصل التشريعي الثاني، 00، التقرير )0277الحكومة سنة 
 .00، ص2/7/0277

 .20محمد أحمد عبد الرؤوف، المنازعة الضريبية، مرجع سابق، ص -
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األحكام المتناقضة  ذلك تفاديوك ،إال في القضايا الضريبية، فيزيد اكتساب هم للخبرة بمرور الوقت
اء كما أنه بإنشاء قض ،جراء تطبيق القانون الخاص تارة وتارة أخري تطبيق القانون العام

 .1ضريبي مستقل يسرع البت في قضايا الضرائب والتي تطلبها مصلحة الخزينة
شمالية لفي قانون الجمارك والمكوس الساري بالمحافظات ا عّالفلسطينيّ لمشر ِّونالحظ أن ا    

على تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع الضريبي ّقد حرصّ،)الضفة الغربية(
لسنة  215من القرار رقم  1حيث أورد في نص المادة  ،الخاصة بضريبة الجمارك والمكوس

على إنشاء محكمة خاصة ت سمى محكمة الجمارك واالستئنافية وفق ا ألحكام قانون  ،2010
 وتعديالته. 1962لسنة  1س رقم الجمارك والمكو 

وبالرجوع إلى قانون الجمارك رقم  ،أما عن الوضع في المحافظات الجنوبية )قطاع غزة(      
فقد أسند االختصاص بالنظر في منازعات ضريبة الجمارك إلى  ،وتعديالته 0202لسنة  10

اعد االختصاص )محاكم القضاء العادي( سواء محكمة الصلح أو محكمة البداية وتخضع لقو 
تطلق على محاكمة الجرائم الواقعة خالف ا لهذا القانون واإلجراءات المتخذة لجباية  ،القيمي

الرسوم الجمركية أو الغرامات أو الحكم على السفن أو القوارب أو غيرها من وسائط النقل أو 
هذا كية لوبالتالي اختصاص القضاء العادي بنظر المخالفات الجمر  ،2البضائع أو مصادرتها

ويجوز إقامة القضايا الجمركية في المحكمة ذات االختصاص، إما باسم النائب العام  ،القانون 
 .3أو المدير وذلك برفع دعوى أو باتهام أو بأية إجراءات قانونية أخرى 

ونتناول فيما يلي منازعات ضريبة الجمارك والمكوس في المحافظات الشمالية )الضفة       
لمحاكم الضريبية على اختالف درجاتها وشروط الطعن وحاالته لما تتميز الغربية( لدى ا

 وذلك على النحو اآلتي: ،بمعالجته للمنازعة القضائية بشكل واف
 
 
 
 

                                                           

هم تطبيقاتها، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة اإلسكندرية، قدري نقوال عطية، ذاتية القانون الضريبي وأ  ((1
 .021. ص0211

(، سار  بما ال يتعارض مع قانون الجمارك والمكوس رقم 0202آذار لسنة  02من قانون الجمارك، ) 000المادة  (2(
 ، م لغ ى صراحة بالضفة الغربية وسار  بقطاع غزة.0210لسنة  0
 .0202من قانون الجمارك لسنة  020من المادة  0الفقرة  (3(
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ّ:المطلبّاألول
ّ:نظرّالمنازعةّأمامّمحكمةّالجماركّالبدائية

ئت محكمة الجمارك البدائية بالمرسوم الرئاسي رقم       بتاريخ  الصادر 2004لسنة  45أ نش 
إال أنها لم تر  النور  ولم تباشر  العمل وذلك بسبب بقاء األمر العسكري  ،20/3/2004

 .(1)ساري ا دون إلغاء 353اإلسرائيلي رقم 
الصادر  2010لسنة  9وباشرت محكمة الجمارك البدائية عملها بموجب القرار بقانون رقم      

لى قرار ا بتعيين رئيس  لها عمال  بأحكام وأصدر مجلس القضاء األع ،(2)24/11/2010بتاريخ 
 وأصدر مجلس الوزراء قرار ا بانتداب الموظفين المكملين لهيئة المحكمة. ،القانون 
أن محكمة الجمارك كانت تشكل من قاض  )يعين من قبل المجلس  ،والمالحظّهناّّّّّّ

ما مجلس الوزراء يعينهوعضوي ن  ،القضائي بالطريقة التي يعين فيها القضاة العدليون( رئيسا  
بتنسيب وزير المالية من كبار موظفي الجمارك الذين يحملون شهادة الحقوق )إذا أمكن(، ال 
تقل درجة أي منهما عن السادسة، وللمجلس بتنسيب الوزير حق تبديلهما إذا رأى أن الضرورة 

 تقضي بذلك.
م ا يقضي بعدم دستورية فقد أصدرت المحكمة الدستورية العليا حك ،0107إال أنه في عام 

 وبالتالي عدم دستورية نص ،تشكيل محكمة الجمارك البدائية ومحكمة الجمارك االستئنافية
وحظر تطبيقهما  1962لسنة  1( من قانون الجمارك والمكوس رقم 170( والمادة )167المادة )

 . 3من تاريخ صدروه وعدم سريانه على المراكز بأثر  رجعي
ا للمادة  ،لجمارك البدائيةوتتشكل محكمة ا     ( لسنة 23من القرار بقانون رقم ) 11استناد 

( 1وتعديالته، وقانون الجمارك والمكوس رقم ) 1929بتعديل قانون الجمارك لسنة  2018

                                                           
، 0212كانون األول  7بشأن لجان االعتراض، صادر عن جيش الدفاع اإلسرائيلي الصادر بتاريخ  353أمر رقم  (1)

 .1962لسنة  1، من قانون الجمارك والمكوس رقم 177-167ونص  على إلغاء العمل بالمواد من 
، القاضي بإلغاء األمر العسكري اإلسرائيلي رقم 24/11/2010بتاريخ  ، الصادر2010لسنة  9القرار بقانون رقم  (2)

من قانون الجمارك  177إلى  167، وهو األمر العسكري الذي كان ينص على وقف العمل بالمواد من 353
 .1962لسنة  1والمكوس رقم 

( من 071( و )017ية مواد )، حكم بعدم دستور 7/0107المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية، طعن دستوري رقم  )3(
 .0/2/0100، تاريخ صدور الحكم 0210لسنة  0قانون الجمارك رقم 
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( من قانون الجمارك والمكوس رقم 167والتي بموجبه ت لغ ى المادة ) ،(1)وتعديالته 1962لسنة 
 تعاض عنها بالنص اآلتي:وتعديالته ويس 1962لسنة  1
ى "محكمة الجمارك تنشأ محكمة متخصصة ضمن تشكيل المحاكم النظامية تسم        

 وتتألف من: ،البدائية"
 قاضي بداية مختص ينتدب من مجلس القضاء األعلى. -أ

أن تشكيل محكمة الجمارك البدائية في فلسطين على هذا النحو القائم تطبيق ا لحكم والمالحظ،ّ
الدستورية العليا الفلسطينية والذي يقضي بعدم دستورية تشكيل محكمة الجمارك  المحكمة

عام ا منذ قيام السلطة  24البدائية ومحكمة الجمارك االستئنافية التي ظلت تنظرها على مدى 
فقد  ،الوطنية الفلسطينية وحتى ما قبل قيام السلطة الوطنية على أجزاء من اإلقليم الفلسطيني

( من قانون الجمارك والمكوس 170( والمادة )167ة بعدم دستورية نص المادة )قررت المحكم
وحظر تطبيقهما من تاريخ صدروه وعدم سريانه على المراكز بأثر رجعي  1962لسنة  1رقم 

واستندت المحكمة في قرارها إلى أن ما تحتويه المادتان المذكورتان  ،وا عادة مبلغ الكفالة
سادس من القانون األساسي المعدل، والتي تنص على أن القضاة يتعارض مع نصوص الباب ال

مستقلون ال سلطان عليهم في قضائهم غير القانون وال يجوز ألي سلطة التدخل في القضاء 
بون من وزيري  المالية واالقتصاد  أو شؤون العدالة، لما يعارض تعيين موظفين إداريين ي نس 

 .(2)المادتان المذكورتان كأعضاء في تلك المحاكم وفق  ما تقوله
م هذا المطلب إلى  ومن أجل تحقيق الهدف المرجو من هذا المطلب، يرى الباحث أن ي قس 

 ثم بيان اختصاص المحكمة. ،نتوضح فيهما مكان انعقاد المحكمة ،قسمي ن
ّ:أواًل:ّمكانّانعقادّمحكمةّالجماركّالبدائية

ن محاكم الجمارك محاكم متخصصة أ     نشئت بقانون خاص ونظر ا لطابعها بالنظر لكو 
السيادي والمالي، عمد المشرع الفلسطيني أن تكون محاكم الجمارك البدائية مركزية أي محكمة 

 ،لهوتنعقد مؤقت ا في رام ال ،واحدة لكافة الوطن حيث نص  على أن تنعقد المحكمة في القدس

                                                           
وتعديالته، وقانون الجمارك والمكوس رقم  1929بتعديل قانون الجمارك لسنة  2018( لسنة 23قرار بقانون رقم ) (1)

من الوقائع  18شور في العدد ، المن24/7/2018وتعديالته، صدر في مدينة رام الله بتاريخ  1962( لسنة 1)
 .31/7/2018الفلسطينية، بتاريخ 

( من 170( و )167، حكم بعدم دستورية مواد )7/2017المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية، طعن دستوري رقم  (2)
 .8/5/2018، تاريخ صدور الحكم 1962لسنة  1قانون الجمارك رقم 
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ليا بناء على طلب القاضي ويجوز أن تنعقد في أي مكان آخر بقرار من رئيس المحكمة الع
 .(1)المختص

ب احتالل إال أنه وبسب ،وبالتالي، األصل أن تنعقد محكمة الجمارك البدائية في العاصمة القدس
جاء انعقاد المحكمة في مدينة رام الله مؤقت ا  ،مدينة القدس من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي

 المحكمة مناسب ا داخل فلسطين. مع صالحية انعقادها في غزة أو أي مكان آخر تراه
ّ:ثانًيا:ّاختصاصّمحكمةّالجماركّالبدائية

وهما  ،من قانون الجمارك والمكوس اختصاص محكمة الجمارك البدائية 168تتناول المادة 
 اختصاصان إحداهما جزائي واآلخر مدني.

 :االختصاصّالجزائيّلمحكمةّالجماركّالبدائية
بالنص على اختصاص المحكمة بالنظر في كافة الجرائم  168 من المادة 1جاءت الفقرة      

والمخالفات التي ترتكب ضد أحكام هذا القانون والقوانين األخرى المتعلقة بالمكوس، وضد 
أحكام قوانين وأنظمة االستيراد والتصدير، واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى تلك القوانين، 

 ل وتبديل.وكل ما يطرأ عليها جميعا  من تعدي
سمين ك البدائية ينقسم إلى قمن خالل هذا النص يتبين أن االختصاص الجزائي لمحكمة الجمار 

 وهما
لسنة1ّّالجرائمّوالمخالفاتّالتيّترتكبّضدّأحكامّقانونّالجماركّوالمكوسّرقمّ -0

 .(2)وتعديالته1962ّ

                                                           
وتعديالته،  1929بتعديل قانون الجمارك لسنة  2018( لسنة 23ر بقانون رقم )( من القرا11الفقرة )ب( من المادة ) (1)

، المنشور 24/7/2018وتعديالته، صدر في مدينة رام الله بتاريخ  1962( لسنة 1وقانون الجمارك والمكوس رقم )
 .31/7/2018من الوقائع الفلسطينية، بتاريخ  18في العدد 

استيراد أو محاولة استيراد  .0، والتي نصت على )1962لسنة  1المكوس رقم من قانون الجمارك و  147المادة  (2)
البيان الكاذب في جنس . 0، البضائع الممنوعة أو الخاضعة للرسوم بدون بيان جمركي أو عن طريق غير معين

قامه تحت مالبضاعة، ويعتبر بمثابة بيان كاذب في الجنس قيد بضاعة ممنوعة في الكشف أو في األوراق التي تقوم 
البيان الكاذب في الوزن والعدد والقياس )أو كل وحدة نوعية . 2، تسمية ال تدل على حقيقة جنسها ونوعها وصفتها

أخرى( الذي ينطوي على زيادة تتجاوز اثنين بالمائة بالوزن أو العدد أو القياس )أو أية وحدة نوعية أخرى( المصرح 
البيان . 2، نطوي على زيادة تفوق عشرة بالمائة من القيمة المصرح بهاالبيان الكاذب في القيمة الذي ي. 1، به

الكاذب في المصدر أو المنشأ الذي يرمي إلى الحصول على االستفادة من تعريفة أدنى من التعريفة الواجبة التطبيق 
الالت كاذبة تنظيم أو تقديم مستندات كاذبة أو مزورة أو منطوية على د. 1، أية قيود مفروضةمن أو التخلص 

لمطبق ا بقصد الحصول على االستفادة إما اإلعفاء من الرسوم أو من تعريفة أو رسم أدنى من التعريفة أو الرسم
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االستيراد بواسطة البريد لرساالت ورزم مقفلة )عادية ومضمونة(، ورساالت مع قيمة مصرح بها، وعلب . 7، فعال  
ة( ومطبوعات )عادية ومضمونة(، وعينات )عادية ومضمونة( مع قيمة مصرح بها، ورزم صغيرة )عادية ومضمون

خالية من اللصقات النظامية، وثابت أنها تنطوي على بضائع ممنوعة أو خاضعة للرسم وفقا  للشروط المنصوص 
كل نقص ال مبرر له في الطرود المرسلة بالترانسيت أو في . 0،     عليها في التعليمات الصادرة عن الوزير

استبدال البضائع المصرح بأنها معدة للترانسيت كلها أو . 2، لموضوعة في طرود كانت مرسلة بالترانسيتالبضائع ا
ا العقوبة المنصوص عليها لتلك  ذا كانت البضائع المبدلة محظور إخراجها، فتطبق أيض  جزء منها ببضائع أخرى وا 

د لبضاعة مرسلة بالترانسيت أو معاد تصديرها، عدم إثبات المرور إلى الخارج أو الوصول إلى المقص. 01، المخالفة
إن تكرار هذه المخالفة والمخالفتي ن السابقتي ن يمكن أن يؤدي عدا ذلك إلى حرمان مرتكبها أو شركاه من حق االشتغال 

النقص غير المبرر في كميات البضائع الموضوعة في المستودعات . 00، بالترانسيت بقرار إداري من الوزير
العامة، إن  هذه المخالفة يمكن أن تؤدي بقرار من الوزير إلى حرمان ذوي العالقة من االستفادة من  الخاصة أو

عدم إثبات وصول البضائع المنقولة من مستودع إلى مستودع أو إعادة تصديرها . 00، المستودع الخاص والعام
ائع في المنطقة الحرة محظور دخولها اكتشاف بض. 02، من المستودع أو المنقولة من مركز إلى مركز جمركي آخر

إليها. تحقق هذه المخالفة بحق أصحاب البضائع ومودعيها أو مأموريهم أو شركائهم، وباإلجمال بحق جميع 
المخالفين األصليين وكفالئهم وشركائهم والوسطاء وقائدي وسائل النقل أو بحق الهيئة المكلفة باستثمار المنطقة 

إدخال بضائع موضوعة في المنطقة الحرة إلى المنطقة الجمركية . 01، ا ترى السلطةالحرة أو بحق بعضهم حسبم
ا  ،دون تصريح، تحقق هذه المخالفة بحق أصحاب البضائع أو مودعيها أو مأموريهم أو شركائهم أو بحقهم جميع 

المنتوجات المدخلة  عدم إعادة تقديم. 01، 022عدم إتمام المعامالت واإلجراءات المنصوص عليها في المادة . 02
ما بعد تحويلها خالل المهلة النظامية  مؤقتا  معفاة من الرسوم لدى كل طلب من مصلحة الجمارك، إما في حالتها وا 

عدم إعادة تصدير األصناف المدخلة مؤقتا  معفاة من الرسوم أو األصناف الناتجة عنها بعد . 07، لإلدخال المؤقت
ودع ضمن المهلة المحددة، يمكن عدا ذلك بأن تؤدي هذه المخالفة والمخالفة معالجتها أو عدم وضعها في المست

نقل البضائع من ناقلة . 00، السابقة إلى حرمان ذوي العالقة من االستفادة من اإلدخال المؤقت بقرار من الوزير
ت الشحن أو غيرها تحميل البواخر أو الشاحنات أو سيارا. 02، إلى أخرى أو إعادة تصديرها بدون بيان أو ترخيص

ذكر عدة طرود . 01، من وسائل النقل أو تفريغها أو سحب البضائع بدون ترخيص من الجمرك أو بغياب ممثليه
مقفلة بأية طريقة كانت في الكشف )مانفستو( أو في قوائم الشحن أو في أوراق الطريق أو البيانات التفصيلية على 

ستو( أو سواه من المستندات التي تقوم مقامه. تحقق هذه المخالفة بحق الزيادة عن الكشف )المانف. 00، أنها وحدة
 ،المكلف بقيادة الناقلة أو الناقل أو المنتدب عنهما حسب األصول وبصورة عامة بحق جميع األشخاص ذوي العالقة

ة التي وه الخاصاستعمال األصناف المذكورة أدناه خارج األماكن المسموح فيها ذلك أو استعمالها في غير الوج. 00
منحت اإلعفاء أو التخفيض في الرسوم من أجلها أو بيعها أو التخلي عنها بدون إشعار الجمرك مسبقا  وقبل أن 
يكون الجمرك قد أمن تحصيل الرسوم أو قبل أن يكون المشتري الجديد قد حل تماما  محل المستورد األصلي وفي 

ات المقبولة وفقا  لتعريفة الجمارك معفاة من الرسوم أو الخاضعة المنتوج) أ. جميع موجباته، وهذه األصناف هي:
اللوازم، أو المواد، أو العدد، أو المنتوجات المسلمة معفاة ، ب. لرسوم مخفضة بالنظر إلى الغاية الخاصة المعدة لها

 ، ج.ليهاما لم تكن معفاة من الرسوم بموجب التعريفة بيوم التخليص ع 010-70من الرسوم بمقتضى المواد 
تجول بضاعة خاضعة للرقابة الخاصة أو حيازتها، بصورة غير . 02(، السيارات المدخلة مؤقتا  معفاة من الرسوم

نظامية ضمن النطاق الجمركي والتجول غير المستوفي لشروط ترخيص النقل، أو الزيادة أو النقص غير المبررين 
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 الجرائمّوالمخالفاتّالتيّترتكبّضدّأحكامّقوانينّالمكوسّاألخرى. -0
بد لنا في هذا المقام من تحديد القوانين األخرى التي تكون الجرائم والمخالفات الواردة  ال    

وأن المعيار في ذلك التحديد هو أن  ،فيها محل اختصاص من قبل محكمة الجمارك البدائية
تكون تلك القوانين من قوانين المكوس ومن القوانين األساسية محل التطبيق أمام محكمة 

 القوانين التالية: وهي ،الجمارك
 .1952لسنة32ّّقانونّالتبغّرقمّ .أ
اص وبالتالي عدل االختص ،نجد أن قانون الجمارك والمكوس قد جاء الحق ا على قانون التبغ    

( يستأنف الحكم الذي تصدره محكمة 27الموجود بقانون التبغ والذي كان ينص في مادته )
التالي أصبح وب ،ة في استئناف الدعاوى الجزائيةالصلح أو محكمة البداية طبق ا لألصول المتبع

االختصاص لمحكمة الجمارك البدائية بالنظر في كافة الجرائم والمخالفات المنصوص عليها 
ووفق ا لقانون التبغ يكون من اختصاص محكمة الجمارك النظر في الجرائم  ،في قانون التبغ

 . (1)والمخالفات التالية
                                                           

محاولة تصدير بضائع محظور إخراجها بدون بيان أو  تصدير أو. 01، في الحساب المفتوح للبضاعة المذكورة
التصدير إذا كانت البضاعة خاضعة . 02، تصريح أو البيانات الكاذبة عند التصدير في النوع أو الجنس أو الصفة

. 01، (1، 1، 2، 0لرسوم الصادر، والتصدير أو محاولة التصدير دون بيان والمخالفات المذكورة في األرقام )
محاولة التهرب من إجراء المعامالت الجمركية على شيء ما، أو من تأدية الرسوم بواسطة بيان كاذب  التهرب أو

البضائع المستوردة . 07، أو ناقص أو بواسطة جميع أعمال أو وسائل الغش غير المنصوص عليها في هذا القانون 
ذه دير البضائع فيها، للوزير أن يحدد هأو المصدرة بأية وسيلة من وسائل النقل الممنوع أو المقيد توريد أو تص

عدم تقديم اإلثباتات خالل الم ه الت المحددة . 00، الوسائل أو أن يقيد النقل فيها بإعالنات تنشر في الجريدة الرسمية
الممنوحة وقت التصدير أو الممنوحة بقرار التمديد وتأدية الرسوم في بلد المقصد عن البضائع التي تحددها السلطة 

رفض السماح لموظفي الجمارك أو الشرطة أو الضابطة الجمركية بتفتيش األشخاص أو . 02، وقت آلخرمن 
رفض السماح لموظفي الجمارك . 21، الطرود المحمولة من قبل األشخاص إذا كان لديه سبب معقول لالشتباه به

، ائع مهربةلالشتباه بأن فيها بضأو الشرطة أو الضابطة الجمركية بتفتيش وسائل النقل إن كان لديه سبب معقول 
استعمال القوة أو التهديد أو إعاقة عمل موظفي الجمارك أو الشرطة أو الضابطة الجمركة أثناء قيامهم بالتفتيش . 20

ا به.  لمخزن أو بيت أو أي محل آخر وكان التفتيش مصرح 
ا أو تسبب في تقديم أي  .0لى: )، والتي نصت ع1952لسنة  32قانون التبغ رقم  33من المادة  1الفقرة  (1) قدم عمد 

بيان كاذب في تصريح أو سند بيع أو بيان بمصدر التبغ أو في أي تظهير أو مذكرة تسليم صادرة بشأن استيراد 
صنع أو باع أية رقعة يستدل منها بأنها بندرول أو استعمل أي بندرول . 0، التبغ غير المصنوع أو نقله أو بيعه

صنع تبغا  وهو غير حائز . 1، مصنوع ا لم يعبأ في علب أو يطوق بندرول من النوع المعين اغ  باع تب. 2، مستعمل
وجدت لديه آلة لفرم التبغ أو أجهزة تستعمل أو يمكن أن تستعمل لصنع التبغ وهو غير . 2، على رخصة معمل

 .(تاجر بالتبغ وهو غير حائز على رخصة تاجر تبغ. 1، حائز على رخصة معمل
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 .1963لسنة16ّّتّالمحليةّرقمّقانونّالمكوسّعلىّالمنتجا .ب
جاء القانون بنص واضح بشأن إصدار األنظمة من قبل مجلس الوزراء لتعيين فئات ونسب    

رسوم المنتجات المحلية على البضائع والمواد المشمولة بأحكامه وأية أنظمة أخرى يراها الزمة 
ا وبالتالكما نص على أن العقوبات تحدد ب ،لتنفيذ أي حكم من أحكام القانون  ي أنظمة أيض 

 صدرت تلك األنظمة.
ووفق ا لقانون المكوس على المنتجات المحلية يكون من اختصاص محكمة الجمارك البدائية 

 :(1)النظر بالجرائم والمخالفات اآلتية
رفض وامتنع عن تقديم ما هو ملزم بتقديمه من معلومات أو مستندات أو سجالت أو  .0

 عينات بعد أن كلف بذلك.
 أو امتنع عن الحضور للتحقيق بعد أن كلف بذلك. رفض  .0
ا   .2 قدم معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة دون إيضاح معقول أو قدم كشف ا أو مستند 

 آخر يتضمن معلومات كما ذكر.
 تخلف عن القيام بما هو مفروض عليه لغرض تسجيله.  .1
 يه.أصدر فاتورة ضريبية دون أن يكون مجاز ا بذلك أو بعد حظر ذلك عل  .2
تخلف عن تقديم كشف في الموعد المحدد رغم أنه ملزم بتقديمه بموجب القانون أو   .1

األنظمة الصادرة بمقتضاه بما فيه الكشف المترتب عليه تقديمه بناء على طلب 
 المسئول.

تخلف عن تنظيم الدفاتر الحسابية أو غيرها من القيود التي وجب عليها تنظيمها أو   .7
أنه نظمها بصورة تنحرف انحراف ا جوهري ا  117أو  106المادة تقرر نهائي ا بمقتضى 

 عن األحكام المقررة في هذا النظام وفي نظام الدفاتر الحسابية.
حاز عالمات فرقة لم يحصل عليها من المسئول أو استعملها بعد أن حظر عليه  .0

 استعمالها.
ن بشرط أ حين كان مشتغال  سلم إلى شخص آخر بغير وجه مشروع بضاعة معفاة .2

 تستعمل من قبله فقط.
 نقل عن علم منه بضاعة دون أن تكون مصحوبة بشهادة إرسالية أو فاتورة. .01

                                                           
 .1963لسنة  16من قانون المكوس على المنتجات المحلية رقم  122المادة نص  (1)
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ا عن تنفيذ ما فرض عليه بموجب القانون واألنظمة الصادرة بمقتضاه  .00 أعاق شخص 
 أو منعه عن ذلك.

 أخفى أو أتلف أو غي ر دفتر ا أو أي مستند آخر كلف بتنظيمه أو بتقديمه. .00
في عقد صفقات بعد أن حظر عليه ذلك أو قبل تنفيذه الشروط لالزمة  استمر .02

 لمواصلة ممارسة أشغاله.
 أصدر فاتورة ضريبية دون أن يعقد أو يتعهد بعقد الصفقة التي أصدر الفاتورة بشأنها. .01
 قام عن علمه منه بتنزيل ضريبة مدخالت دون أن تكون لديه فاتورة ضريبية بشأنها. .02
 .1960لسنة36ّّعلىّالمنتجاتّالنفطيةّرقمّّقانونّرسومّالمكوس .ج
ال يتضمن هذا القانون أي نصوص قانونية تدل على مخالفات أو جرائم معاقب عليها،     

وبالتالي القواعد العامة الواردة في قانون الجمارك والمكوس من حيث الجرائم والمخالفات تنطبق 
 حكام الخاصة الواردة في هذا القانون.على المنتجات النفطية بالقدر الذي ال يتعارض مع األ

 .1965لسنة33ّّوتعديالتهّبالقانونّرقم1927ّّقانونّالبندرولّلسنةّ .د
صريحة باختصاص المحاكم الجمركية بالنظر في الجرائم  6من المادة  2جاءت الفقرة 

فإن  ووفق ا لهذا القانون  ،( من هذه المادة0المنصوص عليها في البنود )ب، ج، د( من الفقرة )
 : (1)الجرائم والمخالفات التي تختص بها محكمة الجمارك البدائية اآلتية

كل من يزور أو يقلد أي بندرول أو يبيعه أو يستعمله أو يحوزه مع علمه بأنه مزور  -0
وكذلك يعاقب بنفس هذه العقوبة كل من وجد بحيازته عن علم منه قالب أو  ،أو مقلد

 ل.أداة يمكن استعمالها لطبع البندرو 
 كل من يعيد استعمال أي بندرول مستعمل. -0
 كل من وجد في حيازته بندرول مستعمل. -2
كل من كان في حوزته مواد تسري عليها أحكام هذا القانون وكل من باعها أو عرضها  -1

للبيع وكانت موضوعة في أوعية غير مطوقة بالبندرول على الصورة المعينة في هذا 
عف رسوم المكوس أو اإلنتاج المحلي المتحققة القانون يعاقب بغرامة ال تقل عن ض

 عليها وال تزيد على خمسة أمثالها مع مصادرة المضبوطات.
 
 

                                                           
 .1965لسنة  33وتعديالته بالقانون رقم  1927قانون البندرول لسنة  6من المادة  1الفقرة  (1)
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 ر.أحكامّقوانينّاالستيرادّوالتصديّالجرائمّوالمخالفاتّالتيّترتكبّضد .ه
طرة االحتالل وذلك بسبب سي ،ال يوجد لدينا في فلسطين قانون خاص باالستيراد والتصدير     

ولذلك تبقى األحكام العامة الواردة في قانون  ،على عملية االستيراد والتصدير اإلسرائيلي
 الجمارك هي المطبقة بخصوص االستيراد والتصدير فيما يتعلق بالجرائم والمخالفات.

األنظمةّوالتعليماتّالصادرةّبشأنّالمكوسّعلىّ .و الجرائمّوالمخالفاتّالتيّترتكبّضّد
 1985. المنتجاتّالمحليةّلسنةّ

بقرار  1985وتم تعديله عام  1972هو نظام صادر بأمر عسكري إسرائيلي صادر عام      
 ،من الحاكم العسكري اإلسرائيلي إبان االحتالل اإلسرائيلي ألراضي الضفة الغربية وقطاع غزة

 وما زال ساري ا ومطبق ا لدينا في فلسطين تحت مسمى )قانون ضريبة القيمة المضافة(.
من هذا النظام لتحدد المخالفات والجرائم التي ترتكب مخالفة ألحكامه  122ة وجاءت الماد    

وهي من اختصاص محكمة الجمارك البدائية باعتبار أن القانون األصلي الصادر باالستناد 
وتكون الجرائم والمخالفات التي يحكمها هذا النظام  ،إلى أحكامه هو قانون الجمارك والمكوس

 حكمة الجمارك البدائية:والتي هي من اختصاص م
كل شخص رفض وامتنع عن تقديم ما هو ملزم بتقديمه من معلومات أو مستندات أو  -0

 سجالت أو عينات بعد أن كلف بذلك.
 كل شخص رفض أو امتنع عن الحضور للتحقيق بعد أن كلف بذلك. -0
كل شخص قدم معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة دون إيضاح معقول أو قدم  -2

 تندا آخر يتضمن معلومات كما ذكر.كشفا أو مس
 كل شخص تخلف عن القيام بما هو مفروض عليه لغرض تسجيله. -1
كل شخص أصدر فاتورة ضريبية دون أن يكون مجاز ا بذلك أو بعد أن حظر عليه  -2

 ذلك.
كل شخص تخلف عن تقديم كشف في الموعد المحدد رغم أنه ملزم بتقديمه بموجب  -1

مقتضاه بما فيه الكشف المترتب عليه تقديمه بناء على القانون أو األنظمة الصادرة ب
 طلب المسئول.

كل شخص تخلف عن تنظيم الدفاتر الحسابية أو غيرها من القيود التي وجب عليها  -7
أنه نظمها بصورة تنحرف  117أو  106تنظيمها، أو تقرر نهائيا بمقتضى المادة 

 وفي نظام الدفاتر الحسابية. انحراف ا جوهري ا عن األحكام المقررة في هذا النظام
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كل شخص حاز عالمات فرقة لم يحصل عليها من المسئول أو استعملها بعد أن  -0
 حظر عليه استعمالها.

كل شخص حين كان مشتغال  سلم إلى شخص آخر بغير وجه مشروع بضاعة معفاة  -2
 بشرط أن تستعمل من قبله فقط.

بشهادة إرسالية أو كل شخص نقل عن علم منه بضاعة دون أن تكون مصحوبة  -01
 فاتورة.

ا عن تنفيذ ما فرض عليه بموجب عليه القانون واألنظمة  -00 كل شخص أعاق شخص 
 الصادرة بمقتضاه أو منعه عن ذلك.

ـل  ف بتنظيمه أو بتقديمه. -00  كل شخص أخفى أو أتلف أو غي ر دفتر ا أو أي مستند آخر ك 
روط قبل تنفيذه الشكل شخص استمر  في عقد صفقات بعد أن حظر عليه ذلك أو  -02

 الالزمة لمواصلة ممارسة أشغاله.
كل شخص أصدر فاتورة ضريبية دون أن يعقد أو يتعهد بعقد الصفقة التي أصدر  -01

 الفاتورة بشأنها.
كل شخص قام عن علمه منه بتنزيل ضريبة مدخالت دون أن تكون لديه فاتورة  -02

 ضريبية بشأنها.
 :االختصاصّالمدنيّلمحكمةّالجماركّالبدائية

بالنص على اختصاص المحكمة بنظر الخالفات  168من المادة  2جاءت الفقرة        
الناجمة عن تطبيق التعرفة الجمركية واالتفاقيات التجارية وفي أي خالف يقع مهما كان نوعه 
في تطبيق قانون الجمارك والمكوس وأنظمة االستيراد والتصدير وتعديالتها والتعديالت الصادرة 

 .بمقتضاها
من خالل هذا النص يكون اختصاص محكمة الجمارك البدائية المدني محصور ا في نقطتي ن 

 هما:
الخالفات الناجمة عن تطبيق التعرفة الجمركية واالتفاقيات الدولية، حيث أن الدول  -0

تبرم العديد من االتفاقيات الجماعية أو الفردية مع بعضها لمنح إعفاءات جمركية على 
وبالتالي تكون التعرفة الجمركية لتلك الدولة ال تسري مقابل  ،عضهاجميع السلع أو ب

وجود اتفاق يعفي سلعة معينة من الجمارك وفي العادة تكون االتفاقيات محددة بشروط 
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يتوجب على الشخص الذي يرغب في استيراد تلك السلعة اتباعها لغايات االستفادة 
 من اإلعفاء الوارد في االتفاقية.

ألمثلة على ذلك اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية والتي تعد ومن ا      
ا منه وتلتزم به وهي اتفاقية جماعية ة فإذا وقع خالف بين شخص ما ومصلح ،فلسطين جزء 

الجمارك الفلسطينية حول سلعة معينة من حيث شمول االتفاقية لهذه السلعة أم ال فتكون حينها 
رك البدائية هي المختصة بالفصل في هذا الخالف، سواء السترداد الرسوم محكمة الجما

 المدفوعة أو للفصل إذا كانت االتفاقية تطبق على السلعة أم ال.
الخالفات التي تقع مهما كان نوعه في تطبيق أحكام قانون الجمارك والمكوس وأنظمة  -0

 االستيراد والتصدير وتعديالتها.
ن لمصلحة الجمارك أنها استوفت رسوم ا جمركية ناقصة، أو أنه إذا تبي ،المثال على ذلك

حصل خطأ حسابي في قيمة الرسوم أو أنها لم تستوف  قيمة الرسوم عن سلعة كان يتوجب 
فهنا يكون لمصلحة الجمارك حق اللجوء لمحكمة  ،استيفاء الرسوم عنها أو ألي سبب آخر

سوم، وكذلك هو حال المكلف فله حق اللجوء الجمارك البدائية للمطالبة بالرسوم أو فرق الر 
إلى محكمة الجمارك البدائية لمطالبة مصلحة الجمارك بالرسوم أو فرق الرسوم، الذي رفعه 

 خطأ نتيجة جهل أو خطأ في الحساب أو ألي سبب آخر.
ّ:المطلبّالثاني

ّ:نظرّالمنازعةّأمامّمحكمةّاستئنافّالجمارك
 ،(1)2010( لسنة 2نافية بموجب القرار بقانون رقم )نشئت محكمة الجمارك االستئأ       

وأصدر مجلس القضاء األعلى  ،(2)2010( لسنة 002وباشرت عملها بالمرسوم الرئاسي رقم )
قرار ا بتعيين رئيس  لها عمال  أحكام القانون وبعد أن أصدر مجلس الوزراء قرار ا بانتداب الموظفين 

 القانوني.المكملين لهيئة المحكمة وفق التشكيل 

                                                           
 ، القاضي بإلغاء األمر العسكري اإلسرائيلي رقم24/11/2010، الصادر بتاريخ 2010لسنة  9القرار بقانون رقم  (1)

من قانون الجمارك  177إلى  167، وهو األمر العسكري الذي كان ينص على وقف العمل بالمواد من  353
 .1962لسنة  1والمكوس رقم 

بشأن إنشاء محكمة الجمارك االستئنافية بالمحافظات الشمالية، صدر  2010لسنة  215المرسوم الرئاسي رقم  (2)
 .25/11/2010بتاريخ 
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ا للمادة   ،2018( لسنة 23من القرار بقانون رقم ) 12وتشكل "محكمة استئناف الجمارك" استناد 
وتعديالته  1962لسنة  1( من قانون الجمارك والمكوس رقم 170والذي بموجبه تلغى المادة )

 :(1)ويستعاض عنها بالنص اآلتي
 ،"محكمة استئناف الجمارك" تنشأ محكمة متخصصة ضمن تشكيل المحاكم النظامية تسمى

 وتتألف من:
 ثالثة قضاة ينتدبهم مجلس القضاء األعلى. -أ
ومن أجل تحقيق الهدف المرجو من هذا المطلب يرى الباحث أن يقسم هذا المطلب إلى       

 ثم بيان اختصاص المحكمة. ،قسمي ن: نتوضح مكان انعقاد المحكمة
ّّ:أواًل:ّمكانّانعقادّمحكمةّاستئنافّالجمارك

ن أن  محاكم الجمارك محاكم متخصصة أنشئت بقانون خاص ونظر ا لطابعها      بالنظر لكو 
السيادي والمالي، عمد المشرع أن تكون محاكم الجمارك االستئنافية مركزية، أي محكمة واحدة 

ويجوز  ،لكافة الوطن حيث نص على أن تنعقد المحكمة في القدس وتنعقد مؤقت ا في رام الله
 .(2)عقد في أي مكان آخر بقرار من رئيس المحكمة العليا بناء على طلب رئيس المحكمةأن تن

ب احتالل إال أنه وبسب ،وبالتالي، األصل أن تنعقد محكمة الجمارك البدائية في العاصمة القدس
جاء انعقاد المحكمة في مدينة رام الله مؤقت ا  ،مدينة القدس من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي

 صالحية انعقادها في غزة أو أي مكان آخر تراه المحكمة مناسب داخل فلسطين. مع
 ّ:ثانيا:ّاختصاصّمحكمةّاستئنافّالجمارك

تختص محكمة الجمارك االستئنافية بالطعون المقدمة على أحكام محكمة الجمارك البدائية      
لدى  ية يمكن استئنافهبشكل كامل وبالتالي أي حكم أو قرار صادر عن محكمة الجمارك البدائ

تنظر محكمة استئناف الجمارك في الدعاوى المرفوعة لديها  ،محكمة الجمارك االستئنافية
يكون االستئناف بإيداع عريضة االستئناف لدى محكمة استئناف الجمارك خالل ثالثين  ،مرافعة

                                                           
وتعديالته، وقانون الجمارك والمكوس رقم  1929بتعديل قانون الجمارك لسنة  2018( لسنة 23)قرار بقانون رقم  (1)

من الوقائع  18، المنشور في العدد 24/7/2018وتعديالته، صدر في مدينة رام الله بتاريخ  1962( لسنة 1)
 .31/7/2018الفلسطينية، بتاريخ 

وتعديالته،  1929بتعديل قانون الجمارك لسنة  2018( لسنة 23رقم ) ( من القرار بقانون 12( من المادة )5الفقرة ) (2)
، المنشور 24/7/2018وتعديالته، صدر في مدينة رام الله بتاريخ  1962( لسنة 1وقانون الجمارك والمكوس رقم )

 .31/7/2018من الوقائع الفلسطينية، بتاريخ  18في العدد 
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ليغه إذا من تاريخ تبأو  ،تبدأ من اليوم التالي من تاريخ النطق بالحكم إذا كان حضوري ا ،يوما  
 .(1)كان غيابيا  أو بمثابة الحضوري 

 :ثالًثا:ّالنيابةّالعامةّفيّالقضاياّالجمركية
تنشأ  ،(2)2018( لسنة 23( من القرار بقانون رقم )15تنص الفقرة األولى من المادة )      

 صاص.تنيابة متخصصة تتولى اختصاصاتها وفقا  للقوانين النافذة بالتنسيق مع جهات االخ
ا يتعلق بالنيابة العامة،  ا خاص  وفي ذلك نرى أن المشرع في قانون الجمارك والمكوس وضع نص 
إذ جعل وظيفة النيابة العامة لدى محاكم الجمارك تمارس من قبل النيابة العامة وأعطاها حق 

ائية ز المرافعة واستئناف األحكام، وعلى ضوء النصوص األخرى الواردة بقانون اإلجراءات الج
 .2001لسنة  3رقم 

ع صالحية إجراءات البحث، واالستقصاء، والتحري، وجمع االستدالالت وقد منح المشر        
فنص على "تتولى اإلدارة العامة للجمارك والمكوس  ،إلى اإلدارة العامة للجمارك والمكوس

دة في هذا إجراءات البحث، واالستقصاء، والتحري، وجمع االستدالالت عن الجرائم الوار 
وتنشأ نيابة  ،(3)القانون، ومرتكبيها، وتقديم الملف للنيابة المختصة إلجراء المقتضى القانوني"

 .4متخصصة تتولى اختصاصاتها وفقا  للقوانين النافذة بالتنسيق مع جهات االختصاص
والمالحظ أن قانون الجمارك الساري ال ينص على حق الطعن بالنقض على األحكام      
وبالتالي تكون أحكام محكمة الجمارك االستئنافية  ،درة من محكمة الجمارك االستئنافيةالصا

أنه كان من المفترض إخضاع القضايا الجمركية للطعن  نرّىلذلك  ،غير قابلة للطعن بالنقض

                                                           
وتعديالته، وقانون  1929بتعديل قانون الجمارك لسنة  2018لسنة  (23( من القرار بقانون رقم )12المادة ) (1)

، المنشور في 24/7/2018وتعديالته، صدر في مدينة رام الله بتاريخ  1962( لسنة 1الجمارك والمكوس رقم )
 .31/7/2018من الوقائع الفلسطينية، بتاريخ  18العدد 

وتعديالته، وقانون الجمارك والمكوس رقم  1929الجمارك لسنة بتعديل قانون  2018( لسنة 23القرار بقانون رقم ) (2)
من الوقائع  18، المنشور في العدد 24/7/2018وتعديالته، صدر في مدينة رام الله بتاريخ  1962( لسنة 1)

 .31/7/2018الفلسطينية، بتاريخ 
وتعديالته،  1929انون الجمارك لسنة بتعديل ق 2018( لسنة 23( من القرار بقانون رقم )15( من المادة )2الفقرة ) (3)

، المنشور 24/7/2018وتعديالته، صدر في مدينة رام الله بتاريخ  1962( لسنة 1وقانون الجمارك والمكوس رقم )
 .31/7/2018من الوقائع الفلسطينية، بتاريخ  18في العدد 

 0202ديل قانون الجمارك لسنة بتع 0100( لسنة 02( من القرار بقانون رقم )02( من المادة )0الفقرة ) )4(
، 01/7/0100وتعديالته، صدر في مدينة رام الله بتاريخ  0210( لسنة 0وتعديالته، وقانون الجمارك والمكوس رقم )

 .20/7/0100من الوقائع الفلسطينية، بتاريخ  00المنشور في العدد 
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 ،0110( لسنة 0بالنقض بما يتفق وأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )
كام الصادرة عن محكمة استئناف الجمارك خاضعة للنقض، حالها حال كافة بحيث تكون األح

ك لذل ،األحكام األخرى كما هي األحكام الصادرة من محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل
مواكبة وذلك ل ،نرى ضرورة إجراء تعديل على بعض نصوص قانون الجمارك والمكوس الساري 

 التغييرات التي تحدث بمرور الزمن.
ّ:لخاتمةا

من دراسة المنازعة الضريبية الخاصة  -بفضل الله وكرمه-بعد أن انتهى الباحث        
 هفإن ،بضريبة الجمارك والمكوس "دراسة تحليلية في ضوء التشريع الجمركي الفلسطيني"

وذلك على  ،ويفرد ثانيهما للتوصيات ،يخصص أولهما للنتائج ،سيعرض خاتمة بحثه في بندي ن
 الي:النحو الت
ّأواًل:ّالنتائج: -

انون فنجد أن ق ،اختالف القوانين الجمركية المطبقة في األراضي الفلسطينية -0
 ،وتعديالته هو المطبق بالمحافظات الجنوبية )قطاع غزة( 1929الجمارك لسنة 

وتعديالته هو المطبق بالمحافظات الشمالية  1962لسنة  1أما قانون الجمارك رقم 
أننا نجد استمرار العمل باألوامر العسكرية اإلسرائيلية والتي كما  ،)الضفة الغربية(

 .1967صدرت إب ان االحتالل اإلسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة عام 
 ،هداف التي وضعت من أجلها هذه القوانين الناظمة للتشريع الجمركياختالف األ -0

االقتصاد  طرة علىومنها ما كان للسي ،فمنها ما كان لتحقيق اإليرادات للخزينة فقط
 الفلسطيني كاألوامر العسكرية لالحتالل اإلسرائيلي.

ال يوجد في المحافظات الجنوبية )قطاع غزة( قضاء ضريبي متخصص لتسوية  -2
كما هو الحال في المحافظات الشمالية  ،منازعات ضريبة الجمارك والمكوس

البتدائية )الضفة الغربية( والذي يحق للمكلف اللجوء إلى محكمة الجمارك ا
 ومحكمة الجمارك االستئنافية باعتبارهما محكمتين متخصصتين.

المنازعة الجمركية في المحافظات الشمالية ال تشمل طرق الطعن بالنقض  -1
 باألحكام الصادرة عن محكمة الجمارك االستئنافية.
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 ثانًيا:ّالتوصيات: -
 بناء على ما سبق خرج الباحث بالتوصيات التالية:

 ضرورة  توحيد التشريعات  الضريبية المطبقة  في الضفة الغربية وقطاعيوصي الباحث  ب -0
وضرورة إلغاء جميع  األوامر  العسكرية اإلسرائيلية واستبدال ها بتشريعات  فلسطينية   ،غزة

 تتناسب  مع الكيان الفلسطيني وتحقق طموحات وأهداف هذا الشعب.
 لى إصدار  قانون الضريبةيوصي الباحث  المشرع  الفلسطيني بضرورة  العمل ع -0

الجمركية، الذي يرقى إلى مستوى الطموح  ومواكبة  متطلبات  التطور الذي طرأ  على 
بة  الماضية وتحقق األهداف المرجوة.  موضوع الجمارك خالل الحق 

تبسيط إجراءات المحاكم الجمركية في التعامل مع المكلف بما ال يرهقه نفسي ا وال  -2
ا ال وبم ،واإلنتاجية ،زامه بقواعد الضرائب وخاصة العدالةجسدي ا وبما يضمن الت

من خالل العمل على إنشاء محاكم جمركية بجميع المحافظات  ،يعرضه ألي ابتزاز
وعدم االكتفاء بوجود محكمة جمركية مركزية في مدينة رام الله في ظل الحواجز 

 ائيلي.االسرائيلي وصعوبة التنقل بين المحافظات بسبب االحتالل االسر 
جراءات الرقابية على االداء والربط المباشر بين دوائر اإلدارة الضريبية تعزيز اإل -1

جراءات تحمى إويوفر  ،المختلفة بحيث يتيح التبادل المعلوماتي بينهما بسهولة ويسر
 ،الموظف وتمنعه من التعرض للرشاوي والمحسوبية وتضمن استقالليته ونزاهته المهنية

بيق السليم للوائح التنظيمية والتشريع الضريبي المالئم للظروف وأخير ا ضمان التط
 السائدة.

 :قائمةّالمراجعّوالمصادر
ّ:المؤلفاتّالمتخصصة (0
إبراهيم سيد أحمد، المستحدث من المبادئ القضائية في المنازعات الضريبية، منشأة دار  -0

 .0110المعارف 
أمام القضاء الضريبي، دراسة سالم الشوابكة، وسائل اإلثبات  ،عبد الرؤوف الكساسبة -0

، العدد الثاني، 22منشورة بمجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، المجلد 
2006. 

دار الحسيني  ،المنازعات الضريبية في القانون اللبناني )الدعاوى الضريبية( ،يحيى المبشر -2
 .بدون سنة ،بيروت ،للطباعة والنشر والتوزيع
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المنازعات الضريبية في ربط وتحصيل الضرائب، مطبعة جامعة زكريا محمد بيومي،  -1
 .1990القاهرة والكتاب الجامعي، القاهرة، 

 .بدون تاريخ وناشر ،زكريا محمد بيومي، الموسوعة الشاملة في المنازعات الضريبية  -2
زكريا محمد بيومي، مدى اختصاص مجلس الدولة بنظر منازعات الضريبة العامة على  -1

بحث مقدم للجمعية  ،2005لسنة  9تعديل بعض أحكامها بالقانون رقم  المبيعات بعد
 .المجلد الثالث ،المؤتمر الضريبي الثاني عشر ،المصرية للمالية العامة والضرائب

 .0112 ،اإلسكندرية ،دار الفكر العربي ،الموسوعة الجمركية ،مجد محب حافظ -7
جمعية الضرائب  ،مصر اإلطار العام للضرائب الجمركية في ،مصطفي أحمد حماد -0

 .0117 ،المصرية
نوي دراسة تأصيلية مقارنة للركن المع ،النظرية العامة للقصد الجنائي ،محمود نجيب حسني -2

 .0200 ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،2ط ،في الجرائم العمدية
حسين خالف، مدى اختصاص القضاء اإلداري بنظر منازعات الضرائب والرسوم في  -01

 .1951مجلة مجلس الدولة، يناير  فرنسا ومصر،
، دار 1محمد أحمد عبد الرؤوف، المنازعة الضريبية في التشريع المصري المقارن، ط -00

 .1998النهضة العربية، 
 ،إجراءات التقاضي أمام القضاء اإلداري والمحكمة الدستورية العليا ،محمد أحمد عطية -00

 0100 ،اإلسكندرية ،الفتح للطباعة والنشر ،0ط
لقانون كلية ا ،مدى ذاتية اإلثبات في المنازعات الضريبية ،دي عطية الهالليعلي ها -02

 .0100 ،العراق ،جامعة ذي قار
ّالرسائلّالعلمية: (0

 ،قوق كلية الح ،رسالة ماجستير ،المتابعة الجزائية في المواد الجمركية ،بليل سمرة -0
 .0102 -0100 ،الجزائر ،جامعة الحاج لخضر

 ،الية القضاء اإلداري في نظر المنازعات الضريبيةو  ،يموافجمال محمد معاطي  -0
 .2012 ،جامعة اإلسكندرية ،كلية الحقوق  ،رسالة دكتوراه

 ،لحقوق كلية ا ،رسالة دكتوراه ،الجرائم الجمركية في القانون الجزائري  ،مفتاح لعيد -2
 .0100 -0100 ،تلمسان ،جامعة أبو بكر
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 ،كلية الحقوق  ،رسالة دكتوراه ،تطبيقاتهاذاتية القانون الضريبي وأهم  ،قدري نقوال عطية -1
 .0211 ،جامعة اإلسكندرية

 التشريعاتّوالمواثيق:ّ (2
 التشريعاتّالفلسطينية: -أ

 .1965لسنة  33وتعديالته بالقانون رقم  1927قانون البندرول لسنة  -0
 .1952لسنة  32قانون التبغ رقم  -0
 .1929لسنة  42قانون الجمارك رقم  -2
 وتعديالته. 1962لسنة  1 قانون الجمارك والمكوس رقم -1
 القراراتّبقانون: -ب
وتعديالته،  1929بتعديل قانون الجمارك لسنة  2018( لسنة 23قرار بقانون رقم ) -0

 وتعديالته. 1962( لسنة 1وقانون الجمارك والمكوس رقم )
 بشأن ضريبة الجمارك والمكوس. 2010لسنة  215قرار بقانون رقم  -0
 ن عمل محكمة الجمارك االستئنافية.بشأ ،2010لسنة  9قرار بقانون رقم  -2

ّاألوامرّالعسكريةّباألراضيّالفلسطينية: (1
الصادر بتاريخ  ،بشأن تعيين شرطة الجمارك وصالحياتهم 152أمر عسكري رقم  -0

 سار  بقطاع غزة. ،17/1/1968
الصادر  ،1962لسنة  1بشأن تعديل قانون الجمارك رقم  340أمر عسكري رقم  -0

/غزة. م لغى ،22/3/1970بتاريخ   صراحة /الضفة الغربية، سار 
الصادر  ،1تعديل رقم -بشأن تعديل قانون الجمارك والمكوس 90أمر عسكري رقم  -2

 الساري بالضفة الغربية. ،7/8/1967بتاريخ 
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شبهاتّعدمّدستوريةّبعضّصالحياتّالمسؤولّفيّالضريبةّعلىّالقيمةّ
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Suspicions of the Unconstitutionality of some powers of the official 

in value-added tax: In accordance with the two Military Israeli 

orders No. (658 of 1976) effective in the southern governorates No. 

(535 of 1976) effective in the northern governorates: 

Comparative-analytical Study 

ّوائلّيوسفّخليلّنصار.ّد
ّأستاذّمساعدّفيّالقانونّالعام
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ّ

ّ:ملخص
يثير هذا البحث شبهات عدم الدستورية التي تحيط بالصالحيات الممنوحة للمسؤول في     

لسنة  222الضريبة على القيمة المضافة، بموجب األمرين العسكريين اإلسرائيليين رقم )
م( الساري في المحافظات 0271لسنة  120لشمالية، ورقم )( الساري في المحافظات ا0271

 الجنوبية.
ويطرح البحث تساؤال  حول مدى تجاوز بعض الصالحيات للنطاق المحجوز للسلطتين      

 م. 0112التشريعية والقضائية، بموجب القانون األساسي )المعدل( لسنة 
 حيات، ولتحقيق هذا الهدفوتنبع أهمية البحث من كونه يهدف إلى ضبط هذه الصال     

البحثي فقد لجأ الباحث إلى المنهجين التحليلي والمقارن، حيث حلل النصوص وبحث في مدى 
توافقها مع التشريعات الوطنية األعلى، وتوقف عند موقف المشرع المصري وآراء المحكمة 

 الدستورية العليا في مثل هذه الصالحيات. 


