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 الشرعية الجنائية في الجرائم الضريبية

ص، باستثناء ما تمت اإلشارة إليو حيثما كرد، كأف ىذه ا أقر بأف ما اشتممت عميو ىذه الرسالة إنما ىي نتاج جيدم الخ
 . أك بحثي لدل أية مؤسسة تعميمية أك بحثية أخرل، أك لقب عممي،الرسالة ككؿ ، أك أم جزء منيا لـ يقدـ لنيؿ أية درجة
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 اٌشىر واٌتمذَر

 

فيك المنعـ كالمتفضؿ قبؿ كؿ شيء، أشكره بأف حقؽ لي ما أصبك إليو،،، في - تعالى-أشكر اهلل
 استكماؿ درجة الماجستير

كأتقدـ بعظيـ الشكر كالتقدير، لطاقـ أساتذة كمية الحقكؽ في جامعة القدس، عمى ما قدمكه لي مف 
 عمـ

لحسف إشرافو عمى ىذه " جياد الكسكاني"ثـ أزجي الشكر فائقو، كالثناء أجمَّو إلى الدكتكر الفاضؿ 
 الرسالة

أستاذ المغة العربية في جامعة بيت لحـ، " يكسؼ عدكم"كأشكر شكران غير مقطكع لألستاذ الفاضؿ 
 لحسف صبره في تدقيؽ ىذه الرسالة

جامعة /أميف مكتبة معيد الحقكؽ" سعد عامر"كال أنسى أف أتقدـ بخالص شكرم كتقديرم لألستاذ 
 بير زيت 

نائؿ طو، كالدكتكر حابس زيدات، لقبكؿ : كما أتقدـ بجزيؿ الشكر لعضكم لجنة المناقشة الدكتكر
 مناقشة ىذه الرسالة، كتجشـ عمى التنقؿ كالسفر لمكصكؿ
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  الرسالةممخص


تيدؼ ىذه الدراسة إلى البحث في مدل انطباؽ مبدأ الشرعية الجنائية بشقيو اإلجرائي كالمكضكعي، عمى 

كقد تركز الفصؿ ، كىك القانكف محؿ دراستنا، 2011لسنة  (8)الجرائـ الضريبية، كذلؾ حسب القرار بقانكف رقـ 

األكؿ لمبحث في شرعية القكاعد المكضكعية في النصكص العقابية الضريبية، في حيف تناكؿ الفصؿ الثاني شرعية 

 .القكاعد اإلجرائية

كعمى الرغـ مف أف الضرائب مف أىـ المكارد لمدكلة في الكقت الحاضر، إال أف أدائيا مف قبؿ المكمفيف 

يصطدـ بالغالب بميؿ غريزم لحب الماؿ كاالستئثار بو، ىذا باإلضافة لقمة الكعي الضريبي لدييـ، كيظير ذلؾ مف 

خالؿ قياـ المكمفيف بإخفاء أنشطتيـ عف عيف مصمحة الضرائب، بقصد التيرب مف أداء الضريبة المستحقة عمييـ، 

إال أف تطبيؽ العقكبات المقررة لمجرائـ الضريبية،  الضريبية، التشريعاتكارتكاب إحدل الجرائـ المنصكص عمييا في 

 .بمبدأ الشرعية الجنائيةأك االجراءات الخاصة بالسير بالدعكل، قد يصطدـ في الكثير مف األحياف 

 كمصالحو أماـ تعسؼ السمطات، ،كحيث أف قاعدة الشرعية مف أىـ القكاعد التي تكفؿ حماية حقكؽ اإلنساف

في جميع أنكاع الجرائـ، لذلؾ فاليدؼ مف ىذه الدراسة ىك معرفة مدل تقيد الجريمة ا المبدأ فال بد مف التقيد بيذ

الضريبية بقكاعد الشرعية الجنائية بشقييا المكضكعي كاإلجرائي، كقد تكصمت الدراسة لنتيجة مفادىا أف القكاعد 

، كخاصة ما الضريبية المكضكعية كاإلجرائية بحاجة إلعادة نظر ككنيا تحمؿ العديد مف االنتياكات لمبدأ الشرعية

يتعمؽ بالقكاعد المكضكعية، أما القاعد اإلجرائية فيناؾ انتياؾ لمبدأ الشرعية في مرحمة التحرم كالتحقيؽ اإلبتدائي، 

أما مرحمة المحاكمة، فمـ يكف بيا اشكالية مف ناحية الشرعية، ككف أف القكاعد المنطبقة عمييا ىي القكاعد العامة 

 .التي تطبؽ عمى كافة أنكاع الجرائـ
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Criminal Legitimacy in Tax Crimes 

Prepared by Suha Iriqat  

Supervised by Dr. Jihad Alkiswani 

Abstract 

This Study is aimed at exploring the extent of the applicability of criminal legitimacy, both 
procedural and subjective, on tax crimes according to law number (8) of 2011, This law is the 
focus of our study. The first chapter was centered on studying the legitimacy of subjective 
regulations in the tax penal texts, while the second chapter dealt with legitimacy of procedural 
regulations. 

Despite the fact that taxes are important resources for the state in the present time, paying 
them, however, by those who are liable is often clashed with instinct inclination for loving and 
keeping money, in addition to the lack of tax awareness. This is evident through hiding the 
activities of those who are tax liable from the eyes of the tax department which is aimed at tax 
evasion and committing a crime enshrined in tax legislation. 

However, applying the penalties stipulated for tax crimes or the procedures concerning 
pressing the lawsuit further may be impeded at most times with the principle of criminal 
legitimacy. 

Since the rule of legitimacy is one the most important rules, which guarantee the protection of 
human rights and his interests before the intransigence of the authorities, thus, it is imperative 
to adhere to this principle in all kind of crimes. 

Therefore, the purpose of this study is knowing the extent of adherence of tax crime to the 
regulations of criminal legitimacy both procedural and subjective aspects. 



 ط
 

The study concluded that procedural and subjective tax regulations need to be reconsidered 
because it carries numerous violations of the principle of legitimacy and in particular the 
subjective regulations. As for the procedural regulations, however, there exists a violation of 
the principle of legitimacy at the stage of preliminary investigation. As for the trail stage there 
was no problem as for as legitimacy is concerned because the applicable regulations are the 
general regulations which are applicable to all kinds of crimes.  

  اٌّحتىَبدفهرش
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 :اٌّمذِخ

يشكؿ مبدأ الشرعية ضمانان أساسيان مف ضمانات حقكؽ األفراد كالمجتمع في مجاؿ التشريع 

كالعقاب، فيعمؿ عمى حماية األفراد مف تعسؼ السمطات مف خالؿ تحديد الجرائـ كالعقكبات سمفان 

في القانكف، كعمى الرغـ مف أف ىذا المبدأ يشكؿ عنكانان لمجمكد، حيث أف المشرع ال يمكف أف يتنبأ 

بكؿ شيء عند كضعو لنصكص القانكف، كقد يحدث بأف يبرئ القاضي شخصان ال يستحؽ التبرئة، 

ككف أف الفعؿ ال يشكؿ جرمان حسب القانكف، كما أف مبدأ الشرعية قد يشكؿ رمزان لمرجعية؛ ككنو 

يقؼ أماـ مستمزمات الحياة االجتماعية، كال يكاكب التطكر في النظـ الحديثة في العقاب، كعمى 

الرغـ مف جميع تمؾ المساكء لمبدأ الشرعية، إال أف األضرار التي تنشأ عف تجازكه، تفكؽ األضرار 

التي تتحقؽ بتكاجده، فإلغاءه يعني أف نجعؿ مف السمطة التنفيذية أك القضائية، سمطة تشريعية تحدد 

األفعاؿ التي تشكؿ جرمان، ىذا باإلضافة إلى أف العبرة مف العقاب مف حيث األثر التيديدم تفقد 

 .مفعكليا إذا لـ تكف األفعاؿ كالجرائـ محددة سمفان في القانكف

قامة : "بأنيايمكف تعريؼ الشرعية الجنائية  تمؾ المبادئ التي تكفؿ احتراـ حقكؽ اإلنساف كا 

 .1"التكازف بينيا كبيف المصمحة العامة، كالتي يتعيف عمى الدكلة عند ممارسة كظائفيا التقيد بيا

، التجريـ كالعقاب في  مف أىـ المبادئ التي يقكـ عمييا القانكف الجنائيكيعتبر مبدأ الشرعية

 طريؽ ال يجكز الخركج عنو،  ليما كيرسـ،فالشرعية ىي الحد الذم يحدد سمطة المشرع كالقاضي

 الشرعية  التي يخضع ليا القانكف الجنائي ىينائيةحمقات الشرعية الجكالحمقة األكلى مف 

غير أف ىذه الحمقة كحدىا ال تكفي  (ال جريمة كال عقكبة إال بنص)  قاعدةالمكضكعية القائمة عمى
                                                           

1
 28-27.،ص2004،زمة الشرعٌة الجنائٌة ووسائل عالجهاأ:عفٌفًعبدالبصٌرعصام
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المتبعة  حدد اإلجراءات، كىي التي تالتي تنظـ اإلجراءاتإلجرائية فال بد مف استكماليا بالشرعية ا

م إفَّ أكحتى صدكر حكـ نيائي مف المحكمة المختصة، ك، كمرحمة المحاكمة، المالحقةفي مرحمة 

. لة الجنائيةداخمؿو في البنياف اإلجرائي يترتب عميو خمؿ في سير الع

 في الجرائـ جنائية ىي الشرعية اؿجنائية،إف أكثر ما يثير الجدؿ في مكضكع الشرعية اؿ

ثمة عالقة كطيدة ما بيف االقتصاد ، ؼالدكلة  ككنيا مف الجرائـ التي تمس اقتصاد،2االقتصادية

 ، كخاصة لك كانت جرائـ اقتصادية،أك غير مباشر بالجرائـ االقتصاد يتأثر بشكؿ مباشرككالجرائـ، 

كالجرائـ االقتصادية مكجكدة منذ القدـ إال أف صكرىا كأشكاليا تستحدث يكمان بعد يكـ، ففي القرف 

، كمف أىـ تمؾ  كالتي أثرت بشكؿ كبير عمى اقتصاد الدكؿ العديد مف الجرائـ،الماضي استحدثت

 . التيرب الضريبي:الجرائـ

في الكقت الذم ناؿ بو الجانب الفني مف التشريع الضريبي الحظ األكفر مف البحث في ك

 فكجكد ، فإف مكضكع التجريـ كالعقاب لـ يكف لو النصيب الكافي في التشريع كالبحث،فمسطيف

 ال يعدك عف ككنو سردان ليا دكف االعتناء العديد مف األبحاثاألحكاـ العقابية لمجرائـ الضريبية في 

                                                           
الضٌقالذيٌربطاألسعاربالمنافسةوالذيأسسهجونبرادٌل،:المفهوماألول:هناكمفهومانمتضاربانللجرٌمةاالقتصادٌة"2

ورشةعملحولالجرائم":البشٌرالمنوبًالفرشٌشً،"والمفهومالشاسعوالذيٌشملكلجرٌمةتمسبالتنظٌماالقتصاديللدولة

-13،ضمنالبرنامجاألوروبًلدعمبرنامجماجستٌرالقانونالجنائًفًالجامعاتالفلسطٌنٌة،المنعقدفًاألردن،عمان،"االقتصادٌة

15/11/2015.

كلماٌمسباالقتصادبشكلعام،وٌشملبذلكالجرائمالموجهةضدالذمةالمالٌة،والتًترتكب:تعرٌفالجرٌمةاالقتصادٌةبأنهاوٌمكن

أثناءمباشرةالنشاطاالقتصادي،وتدخلفٌهالجرائمالتًتسببضررالالقتصادالوطنً،كتزٌٌفالنقودأوالسرقات،أواالختالساتفً

.المنشأةاالقتصادٌة

بأنهاالجرٌمةالتًٌمكنأنتلحقالضرربشكلمباشرأوغٌرمباشرللدولةونظامهااالقتصادي:أٌضاًالجرٌمةاالقتصادٌةوتعرف

.والتًٌتضمنالقانونالجنائًعناصرها

اعتداءاعلىالسٌاسةاالقتصادٌة،والمعبرعنهامنخاللالقانوناالقتصاديللدولة،الذيٌتكونمناالقتصادٌةالجرٌمةوتشكل

.مجموعةمنالنصوصاالقتصادٌةالتًتستخدمهاالدولةمنأجلحماٌةمصالحهااالقتصادٌة

،المكتبالعربًللمعارف،القاهرة،نشأة وتطور الجرائم االقتصادٌة وأثرها على النمو االقتصاديرٌهامعبدالنعٌم،:راجعفًذلك

56-53.،ص2015
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خاصة  مف المكاضيع اليامة  أصبحمكضكع الجريمة الضريبية، إال أف بردىا إلى أصكليا كمبادئيا

حتى حرص المشرع لمنص عمى الجرائـ كالعقكبات لكؿ مع زيادة انتشار ظاىرة التيرب الضريبي، 

 كقد تعدت ،3 أك استخدـ أساليب الغش كالحيمة لمتيرب مف الضريبة،مف تقاعس في سداد الضريبة

.   المقررة العقكبات المالية إلى أف كصمت لمعقكبات المانعة لمحريةاتالعقكب

،  شجع عمى انتشار ىذه الظاىرةأكثر ماالنظرة السائدة لمشخص المتيربمف الضريبة  لعؿ

، كعمى الرغـ مف خطكرة 4 كال ينظر إليو بأنو مجـر،حيث ينظر إليو بأنو شخص ناجح في عممو

جراءات  جريمة التيرب الضريبي كخطكرة الشخص المتيرب مف الضريبة، إلى أف ىناؾ قكاعد كا 

يفترض أف يككف ؼخاصة ال بد مف مراعاتيا عند تجريـ أفعاؿ التيرب الضريبي كالمعاقبة عمييا، 

 تطبيقان لقاعدة الشرعية، ،شأنيا شأف أم جريمة، لجريمة الضريبيةالقانكف المكتكب كحده مصدران ؿ

، كأف ال تتجاكز قكاعدىا المكضكعية القكاعد "نصإالبال جريمة كال عقكبة "كالتي تقتضي بأف 

الكاردة في قانكف العقكبات، ككنو يشكؿ الشريعة العامة لمتجريـ كالعقاب، كأف ال تتجاكز قكاعدىا 

اإلجرائية القكاعد العامة الكاردة في قانكف اإلجراءات، ككنو يشكؿ الشريعة العامة لإلجراءات 

 .الجزائية

 

                                                           
3

اقتطاعنقديجبرينهائًٌتحملهالممولوٌقومبدفعهبالمقابلوفقالمقدرته:"تعددتتعرٌفاتالضرٌبة،ومنهممنعرفهابأنهاوقد

دراسات عبدالكرٌمبركات،حامدعبدالمجٌد،علًعٌاد،"التكلٌفٌةمساهمةفًاألعباءالعامةأولتدخلالسلطةلتحقٌقأهدافمعٌنة

7.،ص1975،مؤسسةالشبابالجامعً،االسكندرٌة،فً النظم الضرٌبٌة

جزءمنمٌزانٌةالدولة،فبعدأنأصبحنشاطالدولةوخدماتهافًمختلفالمٌادٌنوالمرافقكبٌراًنتٌجةلما:"ومنهممنعرفهابـأنها

حسنصادق".تحتاجهالدولةمنتوسعاتوتطوٌر،أصبحتالضرٌبةجزءمنالمواطنمقابلالخدماتالتًٌحصلعلٌهامنالدولة

 17.،ص1963،دارالمعارف،القاهرة،التجرٌم فً تشرٌعات الضرائبالمرصفاوي،

4
الشخصالطبٌعًأواالعتباريالذيتتحققعلٌهالضرٌبةحسبأحكامالقانونولمٌوردها"ٌمكنتعرٌفالمتهربمنالضرٌبةبأنه

".للدائرةسواءكانقدحصلهامنالمشتريأولمٌقمبتحصٌلها

79.،ص2005،دارالثقافةللنشروالتوزٌع،نحو قانون عقوبات ضرٌبً ٌواجه تحدٌات العصريصخرالجنٌدي،/انظر
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:  اٌذراضخضجبة اختُبر ِىػىعأ

 مف دكر كبير الما لوالجرائـ الضريبية، مكضكع في الخكض برغبةن مني : أسباب شخصية-

 كتكييؼ النصكص القانكنية التي جرائـمما يستكجب دراسة ىذه اؿنتشارىا، في كقتنا الحاضر نظران ال

، كدراسة مدل تكافؽ أحكاميا كقكاعدىا مع قاعدة الشرعية الجنائية بشقييا المكضكعي تتعمؽ بيا

كاإلجرائي، كالتي تعتبر أىـ قاعدة تقـك عمييا القكانيف الجنائية، كالتي تكفؿ حماية حقكؽ اإلنساف 

 .كحرياتو

تكسع مفيـك الجرائـ االقتصادية كمنيا الجرائـ الضريبيبة، كعدـ كجكد : أسباب مكضكعية-

تشريع اقتصادم جزائي لدينا في فمسطيف، مع كجكد قكانيف مبعثرة تتناكؿ بعض أنكاع الجرائـ 

االقتصادية، كقد تعدت أغمب ىذه القكانيف قاعدة الشرعية الجنائية، مما أدل لكجكب التساؤؿ، إلى 

أم مدل يجب أف يبقى مبدأ الشرعية صامدان في كجو التشريعات االقتصادية؟ ككنيا بحاجة لتعديؿ 

 !كتحديث دائـ، كككنيا مف الجرائـ التي تمس البنياف االقتصادم لمدكلة

:  إٌظرَخاٌذراضخأهُّخ 

 حيث أف الفكر ،المكضكع ىك انعكاس لتطكر المجتمع في الميداف االجتماعي كاالقتصادم

، كما الجزائي فرض كجكب احتراـ الشرعية عند كضع القكاعد الجنائية بشقييا المكضكعي كاإلجرائي

 مما فرض كجكب التزاـ السمطات كافة ،التطكر الفكرم كالفمسفي فرض الحد مف سمطات الدكلةأف 

 .مبدأ الشرعيةب

:  اٌؼٍُّخاٌذراضخأهُّخ 

 المشاكؿ الكثيرة التي تعرض يكميان عمى ،تحديثلتعديؿ ككجكد قانكف ضريبي بحاجة 

 لضعؼ القكاعد القانكنية بخصكصيا كلصمكد جميع المشاكؿ كالقضاء ال يمكف أف يجابو ،القضاء



5 
 

 تجيز نصكص قانكنية مالحقة دكفاؿ أك ،المالحقة نصكص تجيز  كلعدـ كجكد،مبدأ الشرعية

 .المالحقة، مما يؤدم الختراؽ مبدأ الشرعية

مدل تككف ىناؾ ضركرة لاللتزاـ بمبدأ الشرعية الجنائية في إلى أم : التساؤؿ مما يفرض

لى أم مدل التـز المشرع بالقانكف الضريبي السارم بمبدأ الشرعية الجنائية؟  الجرائـ الضريبية؟ كا 

: دراضخِٕهجُخ اي

 مف خالؿ االعتماد عمى تأصيؿ القكاعد ، عمى المنيج الكصفي التحميميالدراسةتقـك 

 عف طريؽ االعتماد عمى النصكص القانكنية كالمصادر ذات ،القانكنية كالمسائؿ محؿ الدراسة

. العالقة كتحميميا

 :دراضبد ضبثمخ حىي اٌّىػىع

 ىناؾ بعض الدراسات التي  كلكف سابقة بشكؿو مباشر،لـ يحظ مكضكع الدراسة بدراسات

. لجريمة الضريبية بشكؿ منفردإلى مكضكع ا ك، مبدأ الشرعية الجنائية بشكؿ منفردتطرقت إلى

:  الدراسات ىذهكمف

( 25)رقـ األردني الدخؿ كالقضاء المختص كفقان ألحكاـ قانكف ضريبةالضريبية الجريمة - 

. 2004،  فمسطيف، نابمس، رسالة ماجستير،محمد حسيف قاسـ حسيف:  المؤلؼ،1964لسنة 

 ،العقكبات الضريبية كمدل فاعميتيا في مكافحة التيرب مف ضريبة الدخؿ في فمسطيف- 

. 2004 ، فمسطيف،نابمس، رسالة ماجستير، إيياب خضر أحمد منصكر: المؤلؼ

حسف يكسؼ مقابمة، رسالة ماجستير، عماف، : الشرعية في اإلجراءات الجزائية، المؤلؼ- 

2003. 
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لمكضكع تنظيـ الجريمة الضريبية بكجوو مع الدراسات السابقة مف حيث التطرؽ دراستنا كتتفؽ 

 ركيزتكتختمؼ عنيـ مف حيث ، الجزائيةفي اإلجراءات مبدأ الشرعية عاـ، ككذلؾ في التطرؽ ؿ

فقط،  الجريمة الضريبية نائية في القكاعد المكضكعية كاإلجرائية في عمى مبدأ الشرعية الجدراستنا

الجريمة  (األكلى كالثانية)  بينما تتناكؿ الدراسات السابقةكحسب التشريعات السارية في فمسطيف،

الضريبة بكجوو عاـ، كدكف التطرؽ لمبدأ الشرعية فييا، بينما تناكلت الدراسة الثالثة مبدأ الشرعية في 

 .اإلجراءات الجزائية بشكؿ عاـ

 :خطخ اٌذراضخ

 الشرعية الجنائية المكضكعية أساس مكافحة الجريمة الضريبية: الفحل األول

 الشرعية أساس التجريـ في الجريمة الضريبية: المبحث األكؿ -

 الشرعية أساس العقاب في الجريمة الضريبية: المبحث الثاني -

 الشرعية الجنائية اإلجرائية أساس مكافحة الجريمة الضريبية: الفحل الثاني

 الشرعية أساس المالحقة في الجريمة الضريبية: المبحث األكؿ -

 الشرعية أساس المحاكمة في الجريمة الضريبية: المبحث الثاني -

 

 

 



7 
 

 اٌفظً األوي

 اٌشرػُخ اٌجٕبئُخ اٌّىػىػُخ أضبش ِىبفحخ اٌجرَّخ اٌؼرَجُخ
 

 :تمهيد وتقسيم

تنبو المشرع كالقضاء ككذلؾ الفقو القانكني إلى أىمية مبدأ شرعية الجرائـ كالعقكبات لما 

حساس باألمف القانكني، فبدكف ىذا المبدأ يجد الفرد  يحقؽ ىذا المبدأ مف طمأنينة لدل األفراد، كا 

نفسو تحت قبضة الدكلة لتفاجئو بالتجريـ كالعقاب، كتعد شرعية الجرائـ كالعقكبات، أك ما يعبر 

عنو بالشرعية المكضكعية الجزء األىـ مف مبدأ الشرعية بشكمو العاـ، كالذم ينقسـ إلى الشرعية 

 .المكضكعية كالشرعية اإلجرائية

كما كنا معذبيف حتى نبعث " : كقد جاء مبدأ الشرعية في القرآف الكريـ، حيث قاؿ تعالى

منو حيث  (15)كما جاء ىذا المبدأ في القانكف األساسي الفمسطيني، في نص المادة ، 5"رسكالن 

، ككذلؾ كرد مبدأ الشرعية في معظـ "ال جريمة كال عقكبة إالَّ بنص قانكني: "...كرد بيا أنو

، بحيث كضحت الدساتير بأف ال جريمة، كال عقكبة، إال بنص قانكف، كال عقاب 6دساتير الدكؿ

 . إال عمى األفعاؿ الالحقة لصدكر القانكف الذم ينص عمييا

                                                           
.(15)سكرة اإلسراء، اآلية 5
، كالذم يقضي بسمك 1216ترجع جذكر مبدأ الشرعية إلى العيد الذم التـز بو الممؾ االنجميزم جكف لرعاياه في الكثيقة الكسطى سنة "6

ككذلؾ ترجع أصكؿ ذلؾ المبدأ إلى القرف الثامف عشر، حيف ازداد نقد الفالسفة كالمفكريف أمثاؿ مكنتسكيك لتحكـ ، قكاعد القانكف في انجمترا
القضاة في ذلؾ الكقت حيث كاف القضاة يتمتعكف بسمطات كاسعة كتحكيمية في تجريـ األفعاؿ كالمعاقبة عمييا بدكف نص، كبعد ذلؾ ظير 

كأدل ذلؾ إلى ظيكر مبدأ الشرعية كالذم يخكؿ ، مبدأ الفصؿ بيف السمطات لمحيمكلة دكف تحكـ القضاة كالممكؾ كلحماية حقكؽ اإلنساف
ـ في 1774السمطة التشريعية كحدىا حؽ تجريـ األفعاؿ ككضع العقكبات، كقد ظير ىذا المبدأ في الكاليات المتحدة األمريكية بالعاـ 

ككذلؾ جاء في . منو (2)ـ في المادة1789إعالف الحقكؽ، ثـ أكدت الثكرة الفرنسية عميو في اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف لسنة 
 .ـ"1948اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف الصادر عف األمـ المتحدة سنة 

. ، ص2012، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف، 1ط. شرح قانون العقوبات القسم العام: طالؿ أبك عفيفة: انظر في ذلؾ
118 
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كالنص عمى مبدأ الشرعية في معظـ الدساتير، داللة عمى أىمية ىذا المبدأ، كضركرة 

تكاجده، لمحفاظ عمى حقكؽ األفراد كحرياتيـ، كأف يككف القانكف كحده مصدران لمتجريـ كالعقاب، 

 .كدكف تدخؿ السمطات التنفيذية كالقضائية

 بالتالي، يعتبر مبدأ شرعية الجرائـ كالعقكبات مف القكاعد األساسية في التشريع الجزائي؛ 

ألنو يحد مف تحكـ القضاة، مف خالؿ إلزاميـ بنصكص تحدد الجرائـ، كتبيف العقكبة المقررة لكؿ 

 .7جريمة، كعميو ال يجكز لمقاضي أف يجـر أفعاالن لـ يرد نص قانكني عمى تجريميا

يعني مبدأ الشرعية أف السمطة التشريعية كحدىا المختصة بسمطة التجريـ كالعقاب، كأف 

القاضي ال يممؾ السمطة لتجريـ فعؿ معيف، حتى لك اقتنع بأف فعالن ما مناقض لمعدالة كالضمير 

كاألخالؽ، فإنو ال يممؾ سمطة بتجريمو طالما أف الفعؿ غير مجـر بالقانكف، ككذلؾ فإف القاضي 

 .8ال يممؾ تكقيع عقكبة غير التي نص عمييا الشارع في حاؿ كاف الفعؿ مجـر بالقانكف

 كذلؾ مف خالؿ تعريفو بما ىك ،ىداؼ مبدأ الشرعية بحماية مصمحة الفردأيمكف تحديد 

 الكقت منع بذات ك، لألفرادالطمأنينة كما ىك جائز لو فعمو، كذلؾ لتحقيؽ ،قفاإتيمحظكر عميو 

لى حماية إضافة إذا كاف ىناؾ نص يجـر الفعؿ، إال ، إالمحاكـ مف تكقيع العقكبة عمى األفراد

                                                                                                                                                                          

 :وقد ورد مبدأ الشرعية في العديد من دساتير الدول العربية نورد أمثمة منها
 .منو (76)، المادة 2013-2012الددستكر المصرم لسنة . أ

 .منو (51/1)، المادة 2012الدستكر السكرم لسنة . ب
 .منو (ثانيان /19)، المادة 2005الدستكر العراقي لسنة . ج
 .منو (32 )، المادة1962الدستكر الككيتي لسمة . د
44.، ص2010منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت، . الركن المادي لمجريمة: معف أحمد الحيارم7

119.، صمرجع سابق: طالؿ أبك عفيفة8
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المصمحة العامة مف خالؿ حصر كظيفة التجريـ كالعقاب بالمشرع كحده عف طريؽ التشريعات 

. 9ك القكانيف الممحقة بو، أكاف التشريع في صكرة قانكف العقكباتأالتي يصدرىا ليذه الغاية سكاء 

األكؿ أف ال جريمة إال بنص، : كعميو فإف مبدأ الشرعية المكضكعية يقـك عمى شقيف

 .كالثاني أف ال عقكبة إال بنص

ككما أف الشرعية المكضكعية عنكاف تشريعي لمكافحة الجريمة فال جريمة، كال عقكبة إال 

بمقتضى نص مف قانكف سابؽ الكضع، فإف أىمية ىذه الشرعية تتضح في ظؿ الجرائـ الحديثة 

 .كباألخص الجرائـ الضريبية

كعمى المشرع أف يحرص عمى ضماف سالمة القكاعد الضريبية، مف خالؿ ضماف االلتزاـ 

بمبدأ الشرعية، فينبغي عميو االلتزاـ بقكاعد التجريـ كالعقاب، كأف يجعؿ الشرعية الجنائية أساسان 

 .(المبحث الثاني)كما كيجعميا أساسان لمعقاب (المبحث األكؿ)لمتجريـ في الجريمة الضريبية

 

 

 

 

 اٌّجحث األوي

 اٌشرػُخ أضبش اٌتجرَُ فٍ اٌجرَّخ اٌؼرَجُخ



                                                           
 108.ص،2012 دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف، .شرح قانون العقوبات القسم العام:حمدأعبد الرحمف تكفيؽ 9
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يفترض أف تنيض الجريمة الضريبية عند القياـ بفعؿ جرمي، أك االمتناع عف فعؿ ككاف 

ىذا الفعؿ مرتبطان بكاجب قانكني، كعمى ىذا األساس، فالجريمة الضريبية ىي سمكؾ إنساني 

، ال بد أف يتزامف  كغيرىا مف الجرائـ التقميدية، كحتى يككف السمكؾ، أك االمتناع أمر مجـر

السمكؾ أك االمتناع بكجكد نص قانكني يجرمو، فكجكد نص تشريعي ضركرم في نطاؽ الجرائـ 

الضريبية كما ىك الحاؿ في الجرائـ العادية، كلتجسيد ىذا السمكؾ ينبغي أف يككف ىناؾ إرادة، 

كأف تتجو اإلرادة لمقياـ بفعؿ جرمو القانكف، أك االمتناع عف فعؿ أمر بو القانكف، إال أف عنصر 

 .اإلرادة كالمككف لمركف المعنكم لمجريمة يختمؼ في الجرائـ الضريبية عف الجرائـ التقميدية

كؿ نشاط ايجابيان كاف أـ سمبيان ينطكم عمى : "تعريؼ الجريمة الضريبية بأنيابالتالي يمكف 

 .10"إىدار لمصمحة الضريبة أك تعريضيا لمخطر يرتب لو القانكف جزاء جنائيان 

، كالركف (المطمب األكؿ)كيبقى النص الجزائي ىك األساس في تحديد الركف الشرعي 

 .(المطمب الثالث)، كالركف المعنكم (المطمب الثاني)المادم 

 

 اٌروٓ اٌشرػٍ ٌٍجرَّخ اٌؼرَجُخ: اٌّطٍت األوي

تعتبر قاعدة شرعية الجرائـ كالعقكبات كليدة التشريع كالثكرة الفرنسية، كذلؾ في إعالف 

  في المادة الثالثة مف قانكف العقكبات المبدأكرد المشرع ىذاأكقد . 178911حقكؽ اإلنساف عاـ 

                                                           
 243. ، ص2004منشكرات الحمبي الحقكقية ، بيركت، ، 2ط. يقانون العقوبات االقتحاد:غساف رباح: م في ذلؾ/انظر10

 

 
 47.، صمرجع سابق: معف أحمد الحيارم11
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ف المحكمة الجزائية ال  كىذا يعني أ،12 كالسارم في الضفة الغربية1960لسنة  (16)األردني رقـ 

ليو ال يشكؿ إك المسند ، أليوإذا كاف الفعؿ المنسكب إنساف ما إ تفرض عقكبة عمى  أفيمكنيا

. 13مستقر عمى األخذ بيذا المبدأق  عمى كافة درجات، كالقضاءجريمة مف كجية نظر القانكف

تجريـ  اؿنصكصف أكليا أ. 14ائج ىامةنتكيترتب عمى قاعدة شرعية الجرائـ كالعقكبات 

، كثانييا (الفرع األكؿ) كىك القانكف المكتكبان، كاحدىا مصدرة يجب أف يككف الضريبيكالعقاب

 مقتضاه استبعاد القياس ككسيمة مف  الضريبيةاتخاذ منيج خاص في تفسير النصكص الجنائية

مبدأ عدـ -، كثالثيا ىك تطبيؽ النص الجنائي بأثر فكرم كمباشر(الفرع الثاني)ر كسائؿ التفسي

 .(الفرع الثالث)- رجعية النص الجنائي

 اٌمبٔىْ اٌّىتىة وحذٖ ِظذر اٌجرَّخ واٌؼمىثخ اٌؼرَجُخ: اٌفرع األوي

يفترض الركف الشرعي لمجريمة الضريبية خضكع الفعؿ لنص التجريـ كما ىك في سائر 

الجرائـ التقميدية، كمف ىذا النص يكتسب الفعؿ الصفة غير المشركعة، فحتى تقـك الجريمة 

 الضريبية ال بد أف تبنى عمى نص قانكني، كىك ما يعرؼ بمبدأ الشرعية الجنائية كالذم يعني أف

ف ، كما يمـز لقياـ الركف الشرعي لمجريمة الضريبية أ(الفقرة األكلى) ال بنصإال جريمة كالعقكبة 

عؿ ؼ ينطبؽ عمى اؿ األردنيقانكف العقكباتفي سباب التبرير الكاردة أال يككف ىناؾ سبب مف 

ال (الفقرة الثانية)- ككنيا تخرج الفعؿ مف نطاؽ التجريـ إلى نطاؽ اإلباحة-، الجرمي المرتكب ، كا 

                                                           
ال يقضي بأم عقكبة لـ ينص القانكف عمييا حيف اقتراؼ الجريمة، كتعتبر الجريمة تامة إذا تمت أفعاؿ : "عمى أف (3)تنص المادة 12

 مف الجريدة  1487، المنشكر في العدد 1960لسنة  (16)قانكف العقكبات األردني رقـ, "تنفيذىا دكف النظر إلى كقت حصكؿ النتيجة
 374.، ص1/5/1960الرسمية األردنية، 

 109-108. ص، مرجع سابق:حمدأعبد الرحمف تكفيؽ :انظر في ذلؾ13

 64. ، ص1989دار النيضة العربية، القاىرة، . الجرائـ الضريبية: أحمد فتحي سركر: انظر في ذلؾ14
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مكانية القكؿ بكجكد إ عمى ذلؾ عدـ كيترتبحد عنصريو، أ الركف الشرعي لمجريمة يفقد فإف

. الجـر

 وجىد ٔض لبٔىٍٔ ٌٍجرَّخ اٌؼرَجُخ: اٌفمرح األوًٌ

اعتنى القانكف األساسي الفمسطيني بمكضكع قانكنية الضريبة لما ليا أىمية كبيرة بالنظر 

إلى خطكرتيا كاآلثار التي ترتبيا، كعمى كجو الخصكص تعمقيا بجذب عناصر اإلنتاج 

يككف فرض الضريبة أك الرسـك : " منو عمى أف (88)كاالستثمار أك طردىا، بحيث نص بالمادة 

لغاؤىا بنص قانكني ، بالتالي فقد اشترط القانكف األساس أف يككف فرض الضرائب 15"كتعديميا كا 

كالرسـك بنص قانكني، كىذا ما يعرؼ بمبدأ قانكنية الضرائب، كما كرد ىذا المبدأ بنص المادة 

 .16مف القانكف بشأف تنظيـ المكازنة العامة كالشؤكف المالية الفمسطيني (37)

مجمس  قد خالؼ ىذا النص الدستكرم، حيف أعطى 2011إال أف القرار بقانكف لسنة 

، كىذا ما نجده مف الكزراء بتنسيب مف كزير المالية صالحية تعديؿ الشرائح كالنسب الضريبية

 كما كمنح مجمس الكزراء بتنسيب مف كزير المالية صالحية تعديؿ ،(16/5)لمادةخالؿ قراءتنا ؿ

 منو، فتمؾ الصالحيات المخكلة (12/2)في المادة  كذلؾ اإلعفاءات الضريبية كميان أك جزئيان 

لمجمس الكزراء تعتبر مف المخالفات الشرعية كالدستكرية في القرار بقانكف، حيث أف فرض 

مف القانكف  (88)الضرائب كتعديميا ال يككف إال بناء عمى نص قانكف حسب ما كرد في المادة 

                                                           
 ضد 16/11/2015الصادر بتاريخ  (795/2014كرقـ  ) (777/2014)نقض مدني رقـ : م قرار محكمة النقض الفمسطينية/انظر15

كمضمكف حكميا تمحكر في عدـ كجكد أساس قانكني لرسـ االشتراؾ الشيرم الذم تستكفيو الشركة مف عمالئيا، ' بالتؿ'شركة االتصاالت 
.فإنو اليجكز فرض الضرائب كالرسـك إال بنص قانكني (88)فكفقان لنص المادة 

 5.  ، ص5،24/9/1998، بشأف تنظيـ المكازنة العامة كالمالية، الكقائع الفمسطينية، ع 1998لسنة  (7)قانكف رقـ 16
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األساسي، بالتالي األصؿ أف ال تممؾ السمطة التنفيذية مثؿ تمؾ الصالحيات التي قد تؤدم 

 .إلساءة استعماؿ السمطة كالمساس بحقكؽ األفراد دكف كجكد أم ضمانات لحمايتيا

 الجديد لعاـ الدستكر المصرم مف (26)في المادة كفي المقابؿ ليذا النص الدستكرم، كرد 

 كال الغاؤىا إال بقانكف، كال تعديميا العامة كال نشاء الضرائبال يككف إ: "فأعمى ، 2012-2013

يعفى أحد مف أدائيا في غير األحكاؿ المبينة في القانكف، كال يجكز تكميؼ أحد بأداء غير ذلؾ 

 ".مف الضرائب كالرسـك إال في حدكد القانكف

يعد ىذا اإللزاـ الدستكرم أساسان لما يعرؼ بشرعية الضريبة، كىك الذم يؤسس لشرعية 

الجريمة الضريبية كشرعية العقاب، إال أف الدستكر المصرم قد اتجو إلى أف فرض الضرائب 

العامة يككف بقانكف يصدر إعماالن لسمطة الدكلة في السيادة، في حيف أف الرسكـ كالضرائب 

، كىذا خالفان 17المحمية ال يشترط لصحتيا أف تصدر بقانكف بؿ يكفي أف تصدر في حدكد القانكف

 .لمكقؼ التشريع الفمسطيني الذم اشترط أف تككف الضرائب كالرسـك بمكجب نص قانكف

يتضح مف مكقؼ الدستكر المصرم إعطاء الحؽ لمكزارة المختصة، بإصدار المكائح الالزمة 

لتنفيذ قكانيف الضريبة عمى أف ال يككف ىناؾ تعديؿ، أك تعطيؿ ليا، أك إعفاء مف أدائيا، كىذه 

السمطة مستمدة مف المبادئ الدستكرية المسمـ بيا، كبناءن عمى ىذا المكقؼ، نخمص بنتيجة مفادىا 

                                                           
 61. ص، ،مرجع سابقالجرائم الضريبية:حمد فتحي سركرأ17

( 6المادة ) 1953 فبراير سنة 10كالدستكر المؤقت الصادر في  (134المادة ) 1923أف ىذا المعنى ىك ما أكده دستكر سنة : "حيث كرد
 كالدستكر المصرم الصادر سنة 1958، كالدستكر المؤقت لمجميكرية العربية المتحدة الصادر سنة (59/1المادة ) 1956كدستكر سنة 

منو عمى أف إنشاء الضرائب كتعديميا ال يككف إال بقانكف، كال يعفى أحد مف إنشاء الضرائب كتعديميا  (119)فقد نص في المداة . 1970
ال يككف إال بقانكف، كال يعفى أحد مف أداء الضريبة في غير األحكاؿ المبينة في القانكف كال يجكز تكميؼ أحد غير ذلؾ مف الضرائب أك 

الرسـك إال في حدكد القانكف، كلمكزارة المختصة بتنفيذ قانكف الضريبة أف تصدر المكائح الالزمة لتنفيذ قكانيف الضريبة بما ليس فيو تعديؿ أك 
تعطيؿ ليا أك إعفاء مف تنفيذىا، كىي سمطة مستمدة مف المبادئ الدستكرية المسمـ بيا، فإف حرص القانكف الضريبي عمى تحكيؿ الجية 

 ".اإلدارية المختصة سمطة إصدار مثؿ ىذه المكائح لـ يكف ذلؾ إال ترديدان لإلذف العاـ المستمد مف المبادئ الدستكرية
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أف الضرائب العامة ال تفرض كال تعدؿ إال بنص قانكني، بينما يكفي لصحة الضرائب المحمية 

كالرسـك أف تصدر في حدكد القانكف، فإذا صدرا بمقتضى قرار إدارم، أك كاف القرار الصادر 

بالرسـ، أك الضريبة المحمية مخالفان لمقانكف، كقع ىذا القرار باطالن كتعيف عمى المحكمة االمتناع 

 .عف تطبيقو

فيما يتعمؽ بالتجريـ كالعقاب في الجريمة الضريبية، فاألصؿ ىك االلتزاـ بمبدأ شرعية 

الجريمة كالعقكبة في جميع أنكاع الجرائـ، كمف ضمنيا الجريمة الضريبية، بحيث يككف إنشاء 

كعمى الرغـ مف الطبيعة الخاصة لمجرائـ . جريمة، أك تقرير عقكبة ليا بناء عمى نص قانكف

الضريبية، إال أنيا في حقيقة األمر تعد مف ضمف الجرائـ الجنائية العادية، حيث أف الغاية مف 

العقاب عمى الجرائـ الضريبية ىي ذاتيا الغاية المراد تحقيقيا مف العقاب عمى الجرائـ التقميدية، 

 .18كىي حماية الصالح العاـ بحيث تشكؿ الجرائـ الضريبية اعتداء عمى حؽ مالي لمدكلة

تعد ك،  في الجرائـ الضريبية المكتكب مصدر التجريـ الكحيدكعميو يجب أف يككف القانكف

 ك مبادئ، أ فال جريمة لمخالفة قكاعد العرؼ في قانكف العقكبات،ىـ القكاعدأ مف القاعدةىذه 

أنو ال يصح لمسمطة التنفيذية أف تجـر أفعاالن لـ ينص كما ، 19القانكف الطبيعي أك قكاعد العدالة

عمييا القانكف إال في حدكد الدستكر، كالذم يجيز في نصكصو تفكيض السمطة التنفيذية في 

 .20إصدار لكائح تنشئ بيا جرائـ ال تتعدل عقكبتيا العقكبة المقررة في القانكف

في حيف يرل األستاذ أحمد فتحي سركر انطالقان مف نظرة تكسعية في مبدأ شرعية الجرائـ 

كالعقكبات، بأف السمطة التنفيذية ليا صالحيات إقرار قكاعد تجريـ كعقاب في مجاؿ التجريـ 

                                                           
18

 43-41.،المرجعالسابق،صالجرائم الضرٌبٌة: أحمدفتحًسرور
19

 65.ص،المرجعالسابقنفسه،الجرائم الضرٌبٌة:أحمدفتحًسرور

 48.،صمرجع سابق:معنأحمدالحٌاري20
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فاألصؿ أف تنشأ أم جريمة كعقكبة ، كاألخذ بذلؾ يعني التراجع عف مبدأ الشرعية، 21الضريبي

 .بناء عمى نص قانكني صادر عف السمطة التشريعية

 الحديث الذم تـ المناداة بو في فرنسا بعيد دستكر  كقد يتشابو ىذا الرأم مع المكقؼ

، ككنيا 22اقتراح كأحيانان إصدار تشريعات عقابية بكجكب تمكيف السمطة التنفيذية مف 1958

األقرب لكاقع مكافحة الجريمة كتطكرىا، كيمكف اإلشارة أماـ ىذا الرأم، أف تمكيف السمطة 

التنفيذية مف سف قكاعد عقابية، يعد خرقان صريحان لمبدأ الشرعية، ككذلؾ ىك الحاؿ لدينا في 

يصدر كفقان لمقانكف يككف لو القكة اإللزامية  مف المقرر فقيان كاجتيادان أف النظاـ الذمفمسطيف ؼ

                                                           
 61-60. ص، مرجع سابقالجرائم الضريبية، :حمد فتحي سركرأ21

مف المقرر أنو ال جريمة كال عقكبة بغير نص، كىي قاعدة أساسية قررىا الدستكر، كيخضع ليا قانكف العقكبات الضريبي، : "حيث كرد أنو
كعمى ذلؾ ال يجكز إنشاء جريمة ضريبية أك تقرير عقكبة ليا مالـ يرد بذلؾ نص في القانكف أك المكائح أك القرارات التنفيذية التي تصدرىا 

 مف قانكف العقكبات المصرم، كيالحظ أف القانكف 395جيات اإلدارة، مع مراعاة ماتتقيد بو ىذه المكائح كالقرارات بما نصت عميو المادة 
 الممغى يفرض ضريبة عمى ايرادات رؤكس األمكاؿ المنقكلة كعمى األرباح التجارية كالصناعية كعمى كسب العمؿ قد 1939 لسنة 14رقـ 

 مع خمكىا مف فرض أم التزاـ عمى عاتؽ الممكؿ أك غيره حتى يمكف 69 ك 47 منو عقكبة عمى مخالفة المادتيف 85فرض في المادة 
فيما يتعمؽ بالربط كالتقدير يسرم عمى سائر الممكليف مايسرم عمى الشركات :  نصت عمى أنو47القكؿ بأف مخالفتيا تعد جريمة، فالمادة 

:  اقتصر نصيا عمى أف69كالمادة . األخيرة إال النص عمى أف األرباح في حالة امتناع الممكؿ عف تقديـ حساباتو تحدد بطريؽ التقدير
".مقدار الضريبة لمخزانة مقابؿ خصمو مما عمييـ

  :-1958مف الدستكر الفرنسي لسنة ، حيث جاء بيما  (38 ، 37)المكاد 22
 .تككف المسائؿ غير تمؾ التي تدخؿ في نطاؽ اختصاص القانكف مسائؿ لمكائح: 37المادة 

يجكز . يجكز تعديؿ األحكاـ ذات المنشأ القانكني كالتي صدرت في مثؿ ىذه األمكر بمكجب مرسـك يصدر بعد التشاكر مع مجمس الدكلة
تعديؿ أم أحكاـ مف ىذا القبيؿ صدرت بعد دخكؿ الدستكر حيز التنفيز بمرسـك إال إذا كجد المجمس الدستكرم أنيا مسائؿ لمتنظيـ عمى 

 .النحك المحدد في الفقرة السابقة

  .يجكز أف تتضمف القكانيف كالمكائح أحكامان تصدر عمى أساس تجريبي فيما يخص مكضكعان معينان كلمدة محدكدة : 37/1المادة 

، كالتي تدخؿ عادة في نطاؽ  :38المادة  يجكز لمحككمة أف تطمب تفكيضان مف البرلماف لمدة محددة، التخاذ اإلجراءات بمكجب المرسـك
. اختصاص القانكف، كذلؾ مف أجؿ تنفيذ برنامجيا

كسكؼ تدخؿ حيز التنفيذ فكر نشرىا، كلكنيا تسقط في حاؿ الفشؿ في . تصدر المراسيـ في مجمس الكزراء بعد التشاكر مع مجمس الدكلة
بعد .يتـ التصديؽ عمييا فقط بعبارات كاضحة. عرض مشركع القانكف أماـ البرلماف لمتصديؽ عمييا بحمكؿ المكعد الذم حدده قانكف التمكيف

انتياء المدة المذككرة في الفقرة األكلى مف ىذه المادة ال يجكز تعديؿ المراسيـ مجددان إال بمقتضى قانكف مف البرلماف كذلؾ في المكاضيع 
 .التي تدخؿ في نطاؽ اختصاص القانكف
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، كىذا يعني أف أم نظاـ يصدر عف السمطة التنفيذية يككف لو القكة 23التي يتمتع بيا القانكف ذاتو

اإللزامية لمقانكف الصادر عف السمطة التشريعية، كلك أخذنا بذلؾ عمى صعيد التجريـ كالعقاب 

فيعني السماح لمسمطة التنفيذية بكضع نصكص التجريـ كالعقاب، مما يعني التراجع عف مبدأ 

كقد ذىب المشرع الفمسطيني كالسمطات التنفيذية في ىذا المنحى، فعمى الرغـ الشرعية الجنائية، 

مف كركد مبدأ الشرعية في القانكف األساسي الفمسطيني، أخذت السمطة التنفيذية عمى عاتقيا 

 بشأف 2011لسنة  (8)إقرار قكاعد تجريـ كعقاب في الميداف الضريبي كمنيا القرار بقانكف رقـ 

 .ضريبة الدخؿ

يمكف القكؿ أف الظركؼ الخاصة في األراضي الفمسطينية كانت كال زالت سببان في تدخؿ 

السمطة التنفيذية في سف التشريعات التي تتعمؽ بالضرائب كالجرائـ الضريبية، كذلؾ في ظؿ 

غياب المجمس التشريعي، مما استكجب تدخؿ السمطة التنفيذية في التجريـ كالعقاب استنادان لنص 

مف القانكف األساسي المعدؿ، كالتي أعطت الحؽ لرئيس السمطة الكطنية الفمسطينية  (43)المادة 

في حاالت الضركرة، كفي غير أدكار انعقاد المجمس التشريعي إصدار قرارات ليا قكة القانكف، 

غير أف تطبيؽ ىذه المادة يككف بحالة كجكد ضركرة كخطر يستكجب تدخؿ السمطة التنفيذية،  

كنرل بدكرنا أف ىذا القرار بقانكف ال يتعمؽ بحالة ضركرة أك خطر، سيما في ظؿ كجكد قانكف 

 الصادر عف المجمس التشريعي صاحب االختصاص 2004لسنة  (17)ضريبة الدخؿ رقـ 

 .األصيؿ

نخمص بنتيجة مفادىا، بأنو كفقان لمبدأ الشرعية بصكرتو الجامدة تعد الجريمة الضريبية 

المفركضة مف جانب السمطة التنفيذية في صكرة قرار بقانكف، أك قرار إدارم، أك الئحة تنظيمية، 
                                                           

الحكـ الصادر عف المحكمة العميا المنعقدة في راـ اهلل، كالمأذكنة بالنظر في الطعكف الدستكرية، طعف دستكرم رقـ : انظر في ذلؾ23
 .11/5/2010، بتاريخ 1/2010
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، أما كفقان لمبدأ الشرعية بصكرتو المرنة فإنو ليس ىناؾ 24أك تعميمات أك غيرىا، غير شرعية

ضركرة ألف يككف النص القانكني صادران عف السمطة التشريعية، بؿ يمكف أف يكتفي بصدكره عف 

السمطة الالئحية المخكلة قانكنان بالتشريع حسب اختصاصيا، كبمكجب قرارات أك مراسيـ تتخذ 

كفقان لألصكؿ مثؿ القرارات الصادرة عف مديرم الدكائر العامة المستقمة، كالجيات المختصة التي 

خكليا القانكف أف تككف مصدران لمتشريع، عمى أف ال تخالؼ تمؾ القرارات أك النصكص مبادئ 

 .25الدستكر، كالقكانيف التي تراعي مصالح األفراد كالحريات العامة كالفردية

كقانكف الضرائب -ما ىك الحؿ في حاؿ صدر قانكف خاص : والتساؤل البي يطرح هنا

يجـر فعؿ معيف، كحدث تضارب ما بينو كبيف نص عاـ، فيؿ نأخذ بالكصؼ التقميدم لمفعؿ -مثالن 

 أـ بالكصؼ الكارد في القانكف الخاص؟

الحقيقة أف ىذه اإلشكالية قد تثكر في العديد مف األحكاؿ، كقد تصدل الفقو المصرم إليجاد 

 :-26ثالثة حمكؿ كىي كاآلتي

كىك األخذ بالعقكبة األشد ما بيف العقكبة الكاردة في القانكف التقميدم " : التكارد"الحؿ األكؿ 

 .27كالقانكف االقتصادم

في حاؿ تالقى نصيف عاـ كخاص نقـك عمى تطبيؽ النص ": الحؿ المبدأم" الحؿ الثاني 

 .الخاص

                                                           
24

13-12.ص,2003دارالجامعةالجدٌدة،االسكندرٌة،.التشرٌع الضرٌبً المصري:سوزيعدلًناشد

51.،صمرجع سابق:معنأحمدالحٌاري25

26
ورشةعملحولالجرائماالقتصادٌة،ضمنالبرنامجاألوروبًلدعمبرنامجماجستٌرالقانونالجنائًفً:البشٌرالمنوبًالفرشٌشً

.15/11/2015-13الجامعاتالفلسطٌنٌة،المنعقدفًاألردن،عمان،

27
وردمصطلحالتواردفًالقانونالتونسًوٌعنًالحالةالتًٌقومفٌهاالشخصبارتكابجرٌمةتخضعألكثرمننصتجرٌم،أوٌقوم

 .بارتكابعدةجرائمالٌفصلبٌنهماحكمبات
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كيعني أف النص الالحؽ ينسخ النص السابؽ، بشرط أف يككف النص ": النسخ"الحؿ الثالث 

 .صريح

يبدك أف المشرع الفمسطيني قد أخذ بالحؿ األكؿ، كىك األخذ بالعقكبة األشد في حاؿ كردت 

مع عدـ "عقكبتاف في نص تقميدم كنص اقتصادم عمى نفس الفعؿ، كىذا ما نستنتجو مف عبارة 

 .مف القرار بقانكف بشأف ضريبة الدخؿ (37)كذلؾ في نص المادة "  اإلخالؿ بأم عقكبة أشد

لعمنا ال نؤيد مكقؼ المشرع الفمسطيني باألخذ بالعقكبة األشد، كذلؾ ال نؤيد األخذ بالحؿ 

المبدأم؛ ألنو ال مجاؿ لتطبيؽ قاعدة الخاص يقيد العاـ حيث أف مجاؿ تطبيؽ ىذه القاعدة في 

القانكف المدني كليس القانكف الجزائي، كاألصؿ في القانكف الجزائي ىك أف القاعدة الخاصة ال 

بأف يككف النص " النسخ"يجكز أف تخالؼ القاعدة العامة، فمعمنا نميؿ لتطبيؽ الحؿ الثالث كىك 

 .الجديد الالحؽ ناسخ لمنص السابؽ، شريطة أف يككف النص الالحؽ كاضح كصريح

 ػذَ وجىد ضجت ِٓ أضجبة اٌتجرَر: اٌفمرح اٌثبُٔخ

لعؿ مف المفيد ىنا التطرؽ ألسباب التبرير كاإلباحة، كالتي تخرج الفعؿ مف نطاؽ التجريـ 

 فعمى سبيؿ المثاؿ متى قرر المشرع حقان مف الحقكؽ، يصبح مف يستعممو ،إلى نطاؽ اإلباحة

بعيدان عف نطاؽ التجريـ، كال مجاؿ ىنا لشرح مدلكؿ استعماؿ الحؽ؛ لتكفؿ قانكف العقكبات القسـ 

كىنا . 28إف استعماؿ الحؽ يبيح الجرائـ الضريبية: كلكف نكتفي بأف نقكؿ. العاـ في إيضاحو

، فبناء عمى 29"التقاص"مف القرار بقانكف فيما يخص  (13)يجدر بنا اإلشارة لما كرد في المادة 

 يجكز لممكمؼ التمسؾ بإجراء المقاصة كاالمتناع عف أداء ضريبة الدخؿ، (13)نص المادة 

                                                           
28

90.،مرجعسابق،صالجرائم الضرٌبٌة:أحمدفتحًسرور

".ماٌخصممنضرٌبةالدخلالمحسوبةلتحدٌدضرٌبةالدخلالمستحقةالشخصالطبٌعً :"التقاصهو29

.2004لسنة(17)انظرقانونضرٌبةالدخلالملغًرقم
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، كىذا حسب ما حدده القانكف بيذا 30كاعتبار التقاص كسبب مف أسباب تبرير عدـ أداء الضريبة

الخصكص، فقد أجاز النص إجراء التقاص عمى ضريبة األبنية، كاألراضي المدفكعة عف األبنية 

.كاألراضي المؤجرة التي تحقؽ دخؿ مف ضريبة الدخؿ

فذىب جانب مف : كقد اختمؼ الفقياء في مدل جكاز إجراء المقاصة في الديف الضريبي.

الفقو القانكني لمتأكيد عمى ضركرة كجكد نص مف المشرع يسمح بإجراء المقاصة، ككف أف الديف 

الضريبي يختمؼ عف غيره مف الديكف مف كجية نظرىـ، حيث أف الديف الضريبي ديف ممتاز 

كيتعمؽ بالنظاـ العاـ كعمى خالؼ ديف الممكؿ، بينما ذىب جانب آخر مف الفقو لمقكؿ بأنو متى 

تكافرت شركط المقاصة، فإنو ال مانع مف إجرائيا ما بيف ديف المكمؼ كالديف الضريبي، كأف 

الطبيعة الخاصة لمديف الضريبي ال تحكؿ مف اعتباره قابالن لممقاصة بحيث أف ىناؾ ديكف ترتبط 

بالنظاـ العاـ كتخضع لممقاصة، كقد ظير جانب مف الفقو يرل بأف المقاصة بيف ديف الضريبية 

كديف الممكؿ ىي مقاصة اتفاقية اختيارية كليست مقاصة قانكنية، بالتالي فإنو يجكز إجراؤىا 

كبدكرنا نميؿ لمرأم األخير، كعمى الرغـ مف أف الديف . 31طالما أف الدكلة قد كافقت عمى ذلؾ

الضريبي مف الديكف الممتازة كيتمتع بسمات خاصة حيث أف الدكلة طرفان في ىذا الديف، إال أنو 

طالما أف الدكلة قد تنازلت عف ىذا الحؽ ككافقت عمى إجراء المقاصة فنرل بأنو ال مانع مف 

 .اجراءىا حينما يتـ االتفاؽ بيف الممكؿ كالدكلة

                                                           
30

هوكلشخصقامخاللأيسنةمالٌةبفتحمحلعام،أوبدأفًممارسةمهنة،أوبدأفًإدارةمحلعملهأومهنتهبمحل:"المكلف

".إضافً،أومحلعملاخر،أوقامبتغٌٌرعملهأومهنته

363.،ص2010جامعةبٌرزٌت،/،معهدالحقوقالدلٌل القانونً للبٌئة التجارٌة فً فلسطٌن:إنظر

كلشخصملزمبدفعالضرٌبةأواقتطاعهاأو":بشأنضرٌبةالدخل2011لسنة(8)حسبماوردتعرٌفهبالقراربقانونرقموالمكلف 

 ".نتورٌدهابموجبأحكامهذاالقراربقانو

31
96-91.،مرجعسابق،صالجرائم الضرٌبٌة:أحمدفتحًسرور:انظر
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أما السبب اآلخر مف أسباب التبرير، ىك الحفاظ عمى سر المينة، إال أف نطاؽ تطبيؽ 

ىذه القاعدة مختمؼ في الجرائـ الضريبية عف ما ىك مقرر في قانكف العقكبات العاـ، ففي قانكف 

العقكبات العاـ يقتضي المحافظة عمى سر المينة، كعدـ جكاز إفشاء األسرار، كلكف في قانكف 

ضريبة الدخؿ فقد فضؿ المشرع مصمحة تقديـ األكراؽ كالمستندات لمكظفي ضريبة الدخؿ عف 

مصمحة االلتزاـ بسر المينة، فال يجكز االحتجاج  بالمحافظة عمى سر المينة، كعدـ تقديـ 

 .32المستندات كاألكراؽ التي يطمبيا مكظفك الضرائب

 كقد أخذ المشرع الفمسطيني بيذا المكقؼ بحيث جـر االمتناع عف تقديـ األكراؽ 

كالمستندات التي تطمب مف أم شخص كمف شأنيا أف تؤثر عمى مسؤكلية شخص آخر في دفع 

: مف القرار بقانكف بشأف ضريبة الدخؿ الفمسطيني بأنو (44)، كقد كرد في المادة 33الضرائب

عمى كؿ مف اطمع عمى المستندات، أك المعمكمات كفقان لمقرار بقانكف، أف يمتـز بسريتيا، كعدـ "

إفشائيا ألم جية ما عدا محكمة االستئناؼ الضريبي، أك ما يتعمؽ بأم جـر يتعمؽ بضريبة 

كبالتالي فقد فضؿ القرار بقانكف المصمحة العامة بضريبة الدخؿ عمى مصمحة المحافظة ". الدخؿ

 .عمى سر المينة

فيما عدا ذلؾ مف أسباب التبرير كالتي كردت في قانكف العقكبات األردني، فإنيا كدكف 

الدخكؿ في تفاصيؿ أحكاميا تطبؽ عمى الجرائـ الضريبية كما الجرائـ العادية، متى تكافرت 

 .شركطيا كأحكاميا، كطالما ال يكجد ما يمنع في تشريع الضريبة مف األخذ بأحكاميا

                                                           
32

98-97.،صالمرجع السابق نفسه:أحمدفتحًسرور

33
.بشأنضرٌبةالدخل2011لسنة(8)منالقراربقانون،رقم(ط/37)انظرالمادة
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كىنا نخمص إلى أف مبدأ الشرعية في الجريمة الضريبية، يقتضي كجكد نص يجـر الفعؿ، 

كأف ال يككف ىناؾ سببان مف أسباب التبرير كاإلباحة، كما يترتب عميو اتخاذ منحى معيف في 

 .تفسير القاعدة الجنائية، كىك ما سنكضحو في الفرع الثاني مف ىذا المطمب

 تفطُر اٌمبػذح اٌجٕبئُخ اٌؼرَجُخ: اٌفرع اٌثبٍٔ

 أف شرعية الجرائـ ىي ،1960لسنة  (16) األردني رقـ اعتبر المشرع في قانكف العقكبات

، كذلؾ في  أك القياس في تفسير نصكص التجريـ كالعقاب كال يجكز القياس عمى الجرائـ،األساس

ال يقضى بأم عقكبة لـ ينص القانكف عمييا حيف اقتراؼ الجريمة، : " ىحيث جاء بيامف (3)المادة 

أكدت قد ك ،"كتعتبر الجريمة تامة إذا تمت أفعاؿ تنفيذىا دكف النظر إلى كقت حصكؿ النتيجة

األصؿ أف تككف قكاعد : "محكمة النقض الفمسطينية ذلؾ في العديد مف أحكاميا، كقضت بأف

التجريـ دقيقة ككاضحة ال تترؾ مجاؿ لالجتياد كالتفسير، كىذا يتفؽ مع مبدأ الشرعية كالذم 

 .34"( عقكبات3/ـ)بمقتضاه ال جريمة كال عقكبة إال بنص 

 

 كىنا يثكر التساؤؿ فيما إذا كاف باإلمكاف تفسير القكاعد الجنائية الضريبية؟

في نطاؽ الجرائـ االقتصادية بشكؿ عاـ فإف اآلراء الفقيية تميؿ إلى ضركرة القبكؿ بفكرة 

، عمى أساس أف ىذه النصكص تصدر 35التفسير ألحكاـ النصكص الجزائية لمقكانيف االقتصادية

                                                           
 .1/6/2010، بتاريخ 18/2010جزاء، /الحكـ الصادر عف محكمة النقض الفمسطينية، نقض 34

 .18/9/2011، بتاريخ 66/2010جزاء، /ككذلؾ، حكـ محكمة النقض بييئتيا العامة، نقض
.7/9/2011، بتاريخ 170/2010كأيضان، الحكـ الصادر عف محكمة النقض الفمسطينية بييئتيا العامة، نقض جزاء، 

، بأنو كافة النصكص التي تنظـ إنتاج 1949عرفت الييئة العامة لمحكمة التمييز الفرنسية القانكف االقتصادم في قرار ليا صدر عاـ 35
كيرل بعض الفقو أف ، ق كاقع مممكسأفكمع ذلؾ ينكر البعض كجكد القانكف االقتصادم مع ، كتكزيع كاستيالؾ كتداكؿ السمع كالخدمات

الجرائـ االقتصادية جرائـ مصطنعة، ابتدعيا المشرع لحماية النظاـ االقتصادم، مع أنيا ال تنطكم بذاتيا عمى انتياؾ القيـ كاألخالؽ 
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عمى كجو السرعة لمكاكبة التطكرات االقتصادية المفاجئة داخؿ المجتمع، كىي بذلؾ ال تخمك مف 

األخطاء، كيعترييا الغمكض كعدـ الدقة في الصياغة مقارنةن بالتشريعات األخرل التي يتـ 

 .36إعدادىا في كقت طكيؿ كقانكف العقكبات، أك أصكؿ المحاكمات الجزائية

كعمى اعتبار أف القانكف الضريبي ىك جزء مف القانكف االقتصادم، يمكف القكؿ بأف 

غير أنو مف األسمـ القكؿ بأف تفسير النص الجزائي في قانكف . التفسير جائز في ىذا القانكف

الضريبة، ال يختمؼ عف تفسير النص الجزائي في قانكف العقكبات العاـ، كىك تحديد المعنى الذم 

قصده الشارع بكافة الكسائؿ، دكف أف يؤدم التفسير إلى اإلخالؿ بقاعدة شرعية الجرائـ 

كالعقكبات، عف طريؽ خمؽ الجرائـ، أك فرض عقكبات لـ ينص عمييا القانكف، كىذا يعني عدـ 

جكاز القياس في تحديد الجرائـ كالعقكبات، كبالتالي ال يجكز التكسع في تفسير قانكف العقكبات 

الضريبي، ألف ذلؾ قد يؤدم إلى خمؽ جرائـ كعقكبات غير مقررة في القانكف، مما يخؿ بمبدأ 

 .الشرعية

كمثاؿ ذلؾ أنو إذا كاف مف شأف تفسير النصكص الضريبية أف يؤدم إلى فرض ضريبة "

القيـ المنقكلة عمى أرباح الشركات المكزعة عمى شكؿ أسيـ، إذا لـ ينص القانكف صراحة عمى 

ذلؾ، فإف ىذا التفسير سيؤدم بطريؽ غير مباشر إلى التأثير في تطبيؽ العقكبات الضريبية؛ ألف 

امتناع الشركة عف اإلقرار بأرباحيا المكزعة عمى شكؿ أسيـ، أك عدـ أداء الضريبة المقررة عمى 

                                                                                                                                                                          

االجتماعية، عمى عكس الجرائـ األخرل التقميدية، كيرل عدـ تصكر مكافحة المجتمع لتمؾ الجرائـ التي خمفتيا بنص القانكف المعبر عف 
. إرادتو

 30.، مرجع سابؽ، صقانون العقوبات االقتحادي:غساف رباح:  لممزيد انظر
51. ص. 1991، دار الفكر لمنشر كالتكزيع، عماف، الجرائم االقتحادية في التشريع األردني:نائؿ صالح36
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ىذه األرباح سيؤدم إلى كقكعيا تحت طائمة العقاب المقرر لجريمتي عدـ تقديـ اإلقرار، كعدـ 

 .37"أداء الضريبة في الميعاد

بالتالي يمكف القكؿ بأف القاعدة في تفسير النص الجزائي أف لمقاضي أف يفسر أم نص 

غامض عمى أف ال يسيب في التفسير، كيككف ذلؾ في إطار ضيؽ، كال يجكز المجكء إلى القياس 

في تفسير نصكص التجريـ كالعقاب، أما بالنسبة لتفسير النصكص اإلجرائية فال حظر لمقياس في 

 .38تفسيرىا، ككنيا ال تتضمف نصكصان في التجريـ كالعقاب

نخمص إلى نتيجة مفادىا أف قاعدة شرعية الجريمة كالعقكبة تبقى ركنان مف األركاف 

األساسية التي يقكـ عمييا القانكف الجنائي، كاحتراميا ال يحد مف سمطة القاضي في تفسير 

النصكص الجزائية استنادان إلى المبادئ القانكنية التي يتضمنيا القانكف الكضعي في التفسير، كما 

يمكف القكؿ بأف مبدأ الشرعية يخدـ عالقتيف متبادلتيف في األىداؼ، كذلؾ عف طريؽ منع 

استعماؿ قانكف العقكبات لمعاقبة أشخاص عمى سمكؾ كاف مشركعان عندما قامكا بو، كما أنو 

المتطمب الذم بكساطتو تعمـ الحككمات المكاطنيف كبشكؿ مسبؽ، كتحذر مف عدـ مشركعية 

 .سمكؾ معيف

 ػذَ رجؼُخ اٌمبػذح اٌجٕبئُخ اٌؼرَجُخ: اٌفرع اٌثبٌث

قاعدة شرعية الجريمة الضريبية ال ترتب اعتبار القانكف مصدر التجريـ كالعقاب الضريبي 

فمبدأ  يترتب عمييا عدـ رجعيو القانكف الجنائي الضريبي كتطبيقو بأثر فكرم كمباشر، فقط، بؿ

شرعية القاعدة الجنائية يقتضي تطبيؽ النص الجنائي بشكؿ فكرم كمباشر، كأف ال تطبؽ 

                                                           
67. ص، ، مرجع سابؽالجرائم الضريبية: أحمد فتحي سركر37

47. ، مرجع سابؽ، صالركن المادي لمجريمة:معف أحمد الحيارم38

.1070 ص214 رقـ 34 السنة 21/12/1983 جمسة  المصرية،نقضحكـ محكمة اؿ: م في ذلؾ/كانظر
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مف قانكف العقكبات األردني  (6-3)العقكبات األشد عمى الجرائـ السابقة، كىذا ما كرد في المكاد 

، كقاعدة عدـ الرجعية ىي النتيجة الرئيسة المترتبة عمى مبدأ الشرعية، إال 1960لسنة  (16)رقـ 

 .أف ىناؾ استثناء كاحد فيما يتعمؽ بتطبيؽ النص الجنائي األصمح لممتيـ

يعتبر مبدأ عدـ رجعية النص الجنائي مف المبادئ المسمـ بيا في القانكف الجنائي، 

كمضمكف ىذه القاعدة سرياف النص الجنائي عمى المستقبؿ دكف الماضي، فيفترض مبدأ الشرعية 

أف يطبؽ النص الجنائي منذ تاريخ سريانو كأف يمتنع تطبيقو عمى الماضي إال في حاؿ كاف 

النص الجديد أصمح لممتيـ، كبالتالي نصكص الجرائـ كالعقكبات الكاردة في القانكف الضريبي 

يككف ليا أثر فكرم كمباشر، كينحصر أثرىا عمى األفعاؿ الالحقة لصدكر القانكف، كال تسرم 

 .39عمى الماضي إال في حاؿ كانت أصمح لممتيـ

كىذا يعني أنو ال يخضع لمعقاب إال األفعاؿ التي ترتكب في ظؿ القانكف،  كال يجكز أف 

يتناكؿ العقاب أفعاالن ارتكبت قبؿ صدكر القانكف الجنائي الجديد، سكاء أكاف القانكف الجديد قد 

 . 40شدد العقكبة التي أقرىا القانكف القديـ لمجريمة، أـ أنو جـر الفعؿ الذم كاف مباحان مف قبؿ

 يفرض ضريبة عمى شراء السيارات، ـ1998 لك فرضنا أف قانكف المالية لسنة: مثالن ؼ

ال اتيـ بجريمة تاريخ سرياف ىذا القانكف بأداء تمؾ الضريبة مف ان فيككف مشترم السيارة ممـز ، كا 

كلكف ال يمـز بأداء ىذه الضريبة كؿ األشخاص الذيف اشتركا ، التيرب الضريبي بعد ىذا التاريخ

 . التيرب الضريبيجريمةال كجكد ؿ،عدـ كجكد الضريبةظؿ في قبؿ سرياف ىذا القانكف، ؼسيارة 

                                                           
39

16.،ص2010،دارالنهضةالعربٌة،القاهرة،المسؤولٌة الجنائٌة عن الجرائم الضرٌبٌة:عمادالفقً

 48. ، صمرجع سابق:معف أحمد الحيارم40
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بالتالي فإف مبدأ الشرعية يقكـ عمى األثر الفكرم كالمباشر لمقاعدة الجنائية كعدـ سريانيا 

 .عمى الماضي إال أف ىناؾ استثناء فيما يتعمؽ بتطبيؽ القانكف األصمح لممتيـ

 متى يعد القانون الضريبي الجديد أحمح لممتهم؟:  كىنا يثكر تساؤؿ

مف ناحية نصكص : الحالة األكلى: ىناؾ حالتاف يعتبر بيما القانكف الجديد أصمح لممتيـ

كذلؾ عمى  (الفقرة الثانية)مف ناحية نصكص العقاب: ،  كالحالة الثانية(الفقرة األكلى)التجريـ 

 :النحك اآلتي

ٔظىص اٌتجرَُ ِٓ ٔبحُخ : اٌفمرح األوًٌ

 كصؼ التجريـ عف الفعؿ الذم ارتكبو إسقاط ترتب عميو إذا لممتيـ أصمحيعد القانكف 

ركاف الجريمة أ بتغيير جريـك تضييؽ الت، أفيؼ الكصؼ كأف يجعؿ الجناية جنحوخ تأكالجاني، 

 .41ك ظركفيا عمى نحك يستفيد منو المتيـأ

بالتالي يككف القانكف الجنائي الضريبي الجديد أصمح لممتيـ، في حاؿ كاف النص الجديد 

يخفؼ مف كصؼ فعؿ التيرب الضريبي كأف يغير كصفو، أك أف يغير مف شركط التجريـ أك 

 . أركاف الجريمة بتضييقيا

ٔظىص اٌؼمبة ِٓ ٔبحُخ : اٌفمرح اٌثبُٔخ

عمى اعتبار  األصمح لممتيـ،  فيما يتعمؽ بنصكص العقاب القانكني كالقضائياستقر الفقو

ك ييبط بحدىا األدنى أحدل العقكبات، إ النص الذم يمغي  ىك األصمح لممتيـالنص العقابيف أ

صالن كترؾ الخيار أزية مع العقكبة المقررة اخؼ جكأك يتضمف بيا عقكبة أمع اتحاد نكعيا، 

                                                           

 70. ،ص2004، 1ط، أزمة الشرعية الجنائية ووسائل عالجها:عصاـ عفيفي عبد البصير41
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م لغصمح لممتيـ كؿ نص عقابي م أ يعتبر قانكنان كأيضان ك الغرامة، ألمقاضي بيف عقكبة الحبس 

 .42ك يضعؼ مف آثاره في تشديد العقاب، أك قيد تطبيقو، أظرفان مشددان 

كحيث أف قاعدة الشرعية، كالتي ترتب عمييا التطبيؽ الفكرم كالمباشر لمقانكف، قد كضعت 

أساسان لمصمحة األفراد سكاء أكاف التشديد متعمقان بالعقكبة أـ بالتجريـ، فمعمو مف المجدم تطبيؽ 

مثؿ ىذه القاعدة عمى النصكص الجنائية في قانكف ضريبة الدخؿ، ككنيا تشكؿ جزاء عمى 

 .جرائـ، حتى كلك كانت جرائـ ضريبية إال أنيا جزءان مف الجرائـ الجنائية العادية

، كتحديدان نص 2011لك أمعنا  النظر في القراربقانكف بشأف ضريبة الدخؿ الفمسطيني لسنة 

فنالحظ بأنيا تنص بشكؿ غير مباشر عمى سرياف القانكف بأثر رجعي، حيث جاء  (46)المادة 

 كما يتبعيا حسب 2011تفرض ضريبة الدخؿ كتحصؿ عمى الدخكؿ المتحققة في سنة : "بيا

مف القرار  (5)كىذا ليس بمكقؼ جديد لممشرع حيث نص بالمادة ". أحكاـ ىذا القرار بقانكف

تفرض : ، عمى أف2011لسنة  (8) كالمعدؿ لمقرار بقانكف رقـ 2014لسنة  (4)بقانكف رقـ 

كما يتبعيا كفقان ألحكاـ ىذا القرار  ،2014ضريبة الدخؿ كتحصؿ عمى الدخكؿ المتحققة في سنة 

 ."بقانكف

 يترتب عمى تطبيؽ ىذه المكاد بأف يككف لتمؾ النصكص أثر مف حيث التجريـ كالعقاب، 

كيقتضي تطبيقيا بأثر رجعي، فاألصؿ أف تفرض الضرائب عمى السنة المالية التالية لصدكر 

القانكف كليس عمى بداية السنة التي صدر فييا القانكف، فحيف تفرض الضرائب عمى السنة المالية 

منذ بدايتيا يقتضي ذلؾ تطبيؽ نصكص التجريـ كالعقاب الكاردة في القانكف بأثر رجعي أم منذ 

بداية العاـ الذم صدر فيو القانكف كليس مف تاريخ صدكره، كالتسائؿ المطركح أماـ ىذا، ىؿ 

                                                           

 72. ، صالمرجع السابق نفسه:عصاـ عفيفي عبد البصير42
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يجكز لمقرار بقانكف أف يمغي مبدأ استقر عميو التشريع كالقضاء كىك عدـ رجعية القانكف إال إذا 

كيمكف القكؿ أف ىذا أمر مخالؼ لمبدأ الشرعية الجنائية كالذم يقـك عمى ! كاف أصمح لممتيـ؟

األثر الفكرم كالمباشر لمقانكف، بحيث يككف لمنص الجديد مفعكلو بعد تاريخ نشره كسريانو، كال 

 .يجكز أف يمتد أثره لمماضي كأف يشمؿ العاـ منذ بدايتو

 اٌروٓ اٌّبدٌ ٌٍجرَّخ اٌؼرَجُخ: اٌّطٍت اٌثبٍٔ

قد تقع الجريمة دفعة كاحدة، كقد تمر أحيانان كثيرة قبؿ تحققيا بمراحؿ تطكؿ، أك تقصر 

حسب األحكاؿ كاختالؼ الجرائـ، كعادةن ما تبدأ الجريمة بفكرة ذىنية مجردة، كقد يتبعيا تصميـ 

عمى ارتكابيا، ثـ تمييا مرحمة التحضير، ثـ البدء في التنفيذ، كيمكف أف ال يقـك الفاعؿ بأفعالو 

بإرادتو كقد يعدؿ باختياره عف مشركعو الجرمي، أك يبدأ بالتنفيذ كيستفيد نشاطو كينجح في تحقيؽ 

 .43غرضو، كقد ال يتـ الغاية بسبب ال دخؿ إلرادتو فيو

السمكؾ كالنتيجة : كالقاعدة العامة أف الركف المادم لمجريمة يتككف مف ثالثة عناصر كىي

كيتمثؿ الركف المادم في الجريمة الضريبية بكجكد اعتداء عمى مصمحة . الجرمية كالرابطة السببية

ضريبية بحيث يخالؼ الفرد التزاـ ضريبي يفرضو القانكف عمى المكمؼ سكاء كاف بالقياـ بفعؿ أك 

، كبالتالي يككف ىناؾ عالقة بيف طرفيف إحداىما المكمؼ بدفع 44أداء معيف أك االمتناع عف فعؿ

الضريبة، كىك الطرؼ السمبي الذم يقـك بعمؿ، أك يمتنع عف عمؿ فرض القانكف القياـ بو، 

 .45كالطرؼ اآلخر كىي الدكلة التي تفرض االلتزاـ الضريبي بمكجب نصكص القانكف

                                                           
40. ، مرجع سابؽ، صقانون العقوبات االقتحادي: غساف رباح43

كيتمثؿ مضمكف االلتزامات الضريبية بالتزامات العمؿ، كىي التي تشمؿ الكفاء بالضريبة، كااللتزاـ بالقياـ بأعماؿ أخرل معينة، كااللتزاـ 44
بتقدير الدفاتر كاألكراؽ األخرل، كااللتزاـ بتقديـ اإلقرار كاألخطاء، كذلؾ التزامات االمتناع عف عمؿ، كىي التي يفرضيا القانكف الضريبي 

 .لالمتناع عف مباشرة أعماؿ معينة كااللتزاـ بعدـ إتالؼ المستندات كاألكراؽ األخرل
 55. عماف، ص, األردف, 2008, ، دار كائؿ لمنشر كالتكزيع1ط. الجريمة الضريبية: طالب نكر الشرع: م/انظر45
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كعميو يمكف القكؿ أف الركف المادم لمجريمة الضريبية يقكـ عمى السمكؾ اإلجرامي بالفعؿ أك 

 .(الفرع الثالث)كعالقة السببية  (الفرع الثاني)، كالنتيجة اإلجرامية (الفرع األكؿ)االمتناع 

 اٌطٍىن اٌجرٍِ: اٌفرع األوي

جكىر الركف المادم كأىـ عنصر مف يعد السمكؾ الجرمي بشقيو اإليجابي كالسمبي 

، كبدكف ىذا السمكؾ ال يكجد جريمة، فيك القاسـ المشترؾ لكافة الجرائـ سكاء التامة أك عناصره

 .46غير التامة، العادية أك االقتصادية

اتجاه إرادة اإلنساف لمقياـ بنشاط في العالـ : يمكف تعريؼ السمكؾ الجرمي بشكؿ عاـ بأنو

الخارجي سكاء أكاف مف خالؿ حركة عضمية، أك مف خالؿ سككف جسماني، حيث أف القانكف ال 

 .يعاقب عمى مجرد النكايا، كيستمـز القياـ بفعؿ أك االمتناع عف فعؿ حتى تنتيؾ قاعدة مف قكاعده

 

 العمؿ الذم بأنو في الجريمة الضريبية لسمكؾ اإلجرامي اكعرؼ الدكتكرأحمد فتحي سركر

الضريبية لمدكلة، كتختمؼ طبيعتو باختالؼ ىذه  يصدر مف الجاني اعتداء عمى المصمحة

.47الجرائـ

النشاط اإلرادم الخارجي لمجاني، كالذم يتحقؽ منو اعتداء "كعرفو الدكتكر عماد الفقي بأنو 

 ".48عمى مصمحة ضريبية لمدكلة

                                                           
 97.ص، مرجع سابق: نائؿ صالح46

 113. صمرجع سابؽ، ، الجرائم الضريبية:أحمد فتحي سركر47

 49. ، صمرجع سابق: عماد الفقي48
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قياـ الجاني بسمكؾ إيجابي، أك سمبي، : "كيمكننا تعريؼ السمكؾ في الجريمة الضريبية بأنو

مما يحقؽ اعتداء عمى مصمحة ضريبية يحمييا القانكف، أك يشكؿ مجرد خطر عمى مصمحة 

 ".ضريبية يحمييا القانكف

كعميو، يككف السمكؾ إما مف خالؿ القياـ بفعؿ منع المشرع القياـ بو، أك امتناع عف فعؿ 

يتطمب المشرع القياـ بو، كيفترض تكفر السمكؾ الجرمي بالجرائـ القصدية، كغير القصدية عمى 

 .49حد سكاء، كسكاء أكانت جريمة تامة، أـ كانت مجرد شركع

أما في الجرائـ االقتصادية بكجوو عاـ، فيتحقؽ سمكؾ االعتداء إما بصكرة ضرر فيو مساس 

بالحؽ الذم يحميو القانكف، أك بصكرة تيديد ليذا الحؽ مف ضرر محتمؿ الكقكع، كعادة ما تككف 

الجرائـ االقتصادية مف جرائـ الخطر، أم الجرائـ التي ال يتطمب القانكف بيا تحقؽ نتيجة 

ف قمة مف ىذه الجرائـ تككف  بالمضمكف العادم المتطمب كعنصر مف عناصر الركف المادم، كا 

 .ليا نتيجة مادية عمى العالـ الخارجي

أما السمكؾ الجرمي في الجريمة الضريبية، فيتحقؽ بالقياـ بإحدل األفعاؿ التي حددىا 

، كمنيا تقديـ الممكؿ اإلقرار 50المشرع الفمسطيني كاعتبرىا مف طرؽ التيرب مف ضريبة الدخؿ

الضريبي السنكم باالستناد إلى دفاتر، أك سجالت، أك حسابات، أك مستندات مصطنعة مع 

تضمينو لبيانات تخالؼ ما ىك ثابت لديو فعالن بالدفاتر، أك السجالت، أك الحسابات، أك 

كمف طرؽ التيرب أيضان إتالؼ، أك . المستندات الحقيقية التي أخفاىا عف مصمحة الضرائب

إخفاء الدفاتر، أك السجالت، أك المستندات قبؿ انقضاء األجؿ المحدد لمركر الزمف عمى 

دراج أم بياف كاذب، أك صكرم غير صحيح في كشؼ أك بياف قدـ بمقتضى القرار  الضريبية، كا 
                                                           

49
 242.،صمرجع سابق:طاللأبوعفٌفة

50
 .،بشأنضرٌبةالدخلالفلسطٌن2011ًلسنة(8)منالقراربقانونرقم(37)المادة:انظر



30 
 

،  كتكزيع األرباح عمى شريؾ أك شركاء كىمييف؛بقصد تخفيض نصيبو في 2011بقانكف لسنة 

األرباح، كذلؾ اصطناع أك تغيير فكاتير الشراء أك البيع أك غيرىا مف المستندات بقصد تقميؿ 

 .األرباح أك زيادة الخسائر

بالتالي، يمكف القكؿ أف السمكؾ في جريمة التيرب الضريبي حسب القرار بقانكف، إما أف 

ما أف يككف سمبيان باالمتناع عف القياـ بفعؿ، كمف أمثمة الجرائـ  يككف إيجابيان بالقياـ بفعؿ، كا 

جريمة التيرب الضريبي مف خالؿ تقديـ إقرار ضريبي غير : الضريبية التي تتحقؽ بسمكؾ إيجابي

، بحيث ال 2011سالفة الذكر مف القرار بقانكف لسنة  (أ،ب،ج/37)صحيح كالكاردة في المادة 

تتحقؽ ىذه الجريمة إال بقياـ الجاني بسمكؾ إيجابي، كأما الجرائـ الضريبية التي تتحقؽ بسمكؾ 

االمتناع عف تقديـ المعمكمات التي طمبت مف المكمؼ كمف شأنيا أف تؤثر في : سمبي فمف أمثمتيا

مف القرار  (ط/37)مسؤكليتو، أك مسؤكلية أم مكمؼ آخر في دفع الضريبة، كالكاردة في المادة 

 .بقانكف، بحيث تتحقؽ تمؾ الجريمة بالسمكؾ السمبي لممكمؼ الممتنع، كىك االمتناع

كما تعتبر جريمة االمتناع عف تقديـ اإلقرار الضريبي حسب ما استقرت عميو محكمة النقض 

، تتجدد بامتناع المتيـ بشكؿ متكاصؿ عف تنفيذ ما يأمر بو القانكف، 51المصرية جريمة مستمرة

كطالما بقيت ذمتو مشغكلة لخزينة الدكلة بأداء الحؽ، كتبعان لذلؾ فإف مدة سقكط الدعكل العمكمية 

في جريمة االمتناع عف تقديـ اإلقرار، تبدأ بتاريخ تقديـ اإلقرار بعد فكات الميعاد المحدد لتقديمو 

 .قانكنيان، أك مف تاريخ سقكط الحؽ في المطالبة بالضريبة
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نالحظ بأف المشرع الفمسطيني قد كرس نطاقان مكسعان لألعماؿ التي تدخؿ في نطاؽ 

التيرب الضريبي، فباإلضافة إلى تجريمو أفعاؿ التيرب الضريبي اإليجابية، فقد جـر األفعاؿ 

 .السمبية كالتي تككف بمجرد االمتناع، أكبمجرد محاكلة التيرب

قد ال يكتفي المشرع بمجرد السمكؾ كحده في بعض الجرائـ، بؿ يتطمب تحقؽ نتيجة معينة، 

 .كال بد بالطبع مف ارتباط ىذه النتيجة بالسمكؾ، كىك ما سنكضحو في الفرع اآلتي

 إٌتُجخ اٌجرُِخ فٍ اٌجرَّخ اٌؼرَجُخ: اٌفرع اٌثبٍٔ

األكؿ طبيعي، كفيو داللة مادية كىك : النتيجة الجرمية يككف ليا عادة في القانكف معنياف

التغيير الذم يفضي إليو النشاط اإلجرامي عادة، فتؤثر عمى األكضاع الخارجية عمى نحك لـ يكف 

مكجكدان قبؿ ممارسة ىذا النشاط، أما المعنى القانكني، فمو داللة مكضكعية، كيقصد بو االعتداء 

 .52عمى الحؽ الذم يحميو القانكف

كفقان لممفيكـ القانكني لمنتيجة الجرمية، قسـ فقياء القانكف الجرائـ إلى جرائـ خطر، كجرائـ 

ضرر، فجرائـ الضرر ىي التي يتطمب المشرع لتحققيا ضرر عمى المصمحة التي يحمييا 

القانكف، كىذا يتطابؽ مع مفيـك النتيجة المادية، كأما جرائـ الخطر فيكتفي المشرع بتشكؿ خطر 

 .53عمى الحؽ، أك المصمحة محؿ الحماية الجزائية في القانكف دكف استمزاـ تحقؽ ضرر مادم
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 ".جرائمضرروجرائمخطر
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تتمثؿ النتيجة الجرمية في أغمب الجرائـ االقتصادية، في الخطر الذم ينصب عمى 

السياسة االقتصادية الكطنية، فالمشرع الجزائي يأخذ بعيف االعتبار مبدأ خطكرة الفعؿ، كيكفي بأف 

 .54يككف ىناؾ احتماؿ اإلضرار بالسياسة االقتصادية

جرائـ الضرر، كالتي يككف فييا نتيجة : كعميو يمكف تقسيـ الجرائـ الضريبية إلى قسميف

تؤثر عمى المصمحة الضريبية العامة، كمنيا جريمة التيرب الضريبي عف طريؽ تقديـ إقرار 

جريمة االمتناع عف تقديـ المعمكمات التي طمبت : ضريبي غير صحيح، كجرائـ الخطر، كمنيا

مف المكمؼ بأداء الضريبة، كالتي تشكؿ خطران مف خالؿ احتماؿ اإلضرار بمصمحة الدكلة بحقيا 

 .في اقتضاء الضرائب

بالتالي يمكف القكؿ بأف النتيجة الجرمية تعد عنصران الزمان في جميع الجرائـ الضريبية كفقان 

أما كفقان لممفيكـ المادم لمنتيجة، كالذم يتطمب أف يفضي الفعؿ لتغير عمى . 55لممفيـك القانكني

العالـ الخارجي، فإف النتيجة الجرمية ال تعد عنصران الزمان في جميع جرائـ التيرب الضريبي، 

فبعض الجرائـ الضريبية الشكمية يتحقؽ ركنيا المادم بدكف لزـك تحقؽ نتيجة، كمنيا جرائـ 

كبعض الجرائـ الضريبية المادية ال تقـك إال بتحقؽ نتيجة . االمتناع عف تقديـ اإلقرار الضريبي

معينة، كجريمة التيرب الضريبي عف طريؽ تقديـ سجالت سنكية استنادان إلى حسابات أك 

 .مستندات مزكرة، كالتي ال تتحقؽ إال بتحقؽ النتيجة اإلجرامية

ال يكفي بأف يصدر مف الشخص سمكؾ إيجابي، أك سمبي كأف يحقؽ نتيجة جرمية، أك 

يشكؿ خطر معيف، ال بؿ يجب أف يرتبط السمكؾ الصادر مف الشخص، كبالنتيجة المتحققة، أك 

 .الخطر الكاقع عمى مصمحة معينة يحمييا القانكف، كىذا مايعرؼ بالعالقة السببية
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 اٌؼاللخ اٌطججُخ: اٌفرع اٌثبٌث

العنصر الثالث مف عناصر الركف المادم ىك العالقة السببية، إذ أنيا الرابطة التي تصؿ 

التصرؼ، أك السمكؾ المجـر بالنتيجة الجرمية الضارة، كتثبت أف ىذا السمكؾ ىك الذم أدل إلى 

.56إحداث ىذه النتيجة

العالقة التي تربط بيف الفعؿ الجرمي كالنتيجة الجرمية، كتحدد مدل : كقد تـ تعريفيا بأنيا

مسؤكلية الجاني عف النتيجة، فكمما ربطت بيف الفعؿ كالنتيجة كانت ىناؾ مسؤكلية عمى الجاني 

كأما إذا لـ يكف ىناؾ رابطة السببية بيف الفعؿ الجرمي كالنتيجة، فتقتصر مسؤكلية الفاعؿ عمى 

 . 57الشركع إذا كانت جريمتو مقصكدة، كأما إذا كاف فعمو غير مقصكد فتنتفي المسؤكلية  عنو

بالنسبة لمجرائـ االقتصادية بكجوو عاـ، فإف مكضكع عالقة السببية ال يثير أم خصكصية، 

فالقكاعد العامة المطبقة في القانكف الجنائي ىي ذاتيا التي تطبؽ في الجرائـ االقتصادية، حتى 

، إال أف ىذا ال ينفي بأف القكاعد المطبقة في 58لك كانت معظـ الجرائـ االقتصادية جرائـ شكمية

 .59قانكف العقكبات عمى الجرائـ الشكمية، أك المادية ىي ذاتيا المطبقة عمى الجرائـ االقتصادية

تبدك أىمية العالقة السببية في الجرائـ الضريبية المادية التي يتطمب بيا القانكف حدكث 

نتيجة معينة، كجريمة التيرب الضريبي عف طريؽ تقديـ سجالت سنكية استنادان إلى حسابات، أك 

                                                           
 99.  ص،مرجع سابق: نائؿ صالح56

266. ، صمرجع سابق: طالؿ أبك عفيفة57

فإذا سممنا بما ىك سائد في الفقو التقميدم، فإف أغمب الجرائـ االقتصادية تعد جرائـ شكمية، حيث أف النصكص تجـر النشاط أك السمكؾ 58
في حد ذاتو كتعاقب عميو دكف النظر إلى ما يترتب عميو مف آثار كنتائج ضارة، بمعنى أف المشرع يجـر ىذا النشاط لمجرد أنو يندرج في 

 .النمكذج القانكني لمجريمة، ك بمعزؿ عف أية نتائج ضارة

 177. ، ص2007، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ، 1، طالمسؤولية الجزائية عن الجرائم االقتحادية: أنكر المساعدة59
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مستندات مزكرة، ففي مثؿ ىذه الجريمة يستمـز القانكف كجكد العالقة السببية بيف سمكؾ الجاني 

 .60كالنتيجة، كىي التيرب مف دفع الضريبة

الحالة : بالتالي فإف النطاؽ التي تظير بو إشكالية بالعالقة السببية يككف في حالتيف

ىي الجرائـ المادية، كالحالة الثانية التي يتدخؿ بيا مع سمكؾ الجاني عكامؿ خارجية : األكلى

 .61أخرل تساىـ في حدكث النتيجة

 الشكمية، مثؿ جريمة االمتناع عف تقديـ اإلقرار الضريبي، كالتي تتـ  الضريبيةأما الجرائـ

دكف حدكث تغيير مادم مممكس في العالـ الخارجي، فيي تختمؼ عف الجرائـ المادية حيث أنو 

في الجرائـ الشكمية ال مجاؿ لمبحث عف عالقة السببية؛ ألف ىذه الجرائـ ال يكجد بيا إال عنصر 

السمكؾ، كال يشترط فيياتكاجد نتيجة مادية، كفي عالقة السببية ال بد مف كجكد سمكؾ مرتبط 

 . 62بالنتيجة المادية

بناء عمى ما سبؽ يمكف القكؿ أف الركف المادم لمجريمة التامة يتككف مف ثالثة عناصر 

السمكؾ، كالنتيجة الجرمية، كالعالقة السببية، أما في الجرائـ الضريبية الشكمية كالتي ال : كىي

يتطمب المشرع بيا النتيجة الجريمة، كنظران لطبيعتيا الخاصة، فإف الركف المادم ليا يككف غالبان 

العمؿ الذم يقكـ بو الجاني باالعتداء عمى مصمحة ضريبية مف دكف الحاجة /بمظير السمكؾ

 .لتكافر النتيجة، كبالتالي فال تظير الحاجة إلى البحث في تكافر العالقة السببية بيا

في حيف يرل الدكتكر أنكر المساعدة ضركرة تكافر عالقة السببية في الجرائـ االقتصادية، 

حيثأنو كلك كاف أغمبيا جرائـ شكمية، إال أف ذلؾ ال ينفي أف القكاعد المطبقة في قانكف العقكبات 
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الكضعي ىي ذاتيا المطبقة عمى الجرائـ االقتصادية، كبالتالي يجب أف ال تككف ىناؾ خصكصية 

 .63لعالقة السببية في الجرائـ االقتصادية

كعميو يككف معيار السببية في الجرائـ االقتصادية بشكؿ عاـ تكافر فعؿ الجاني كتحقؽ 

ذا ثبت أنو لكال الفعؿ ما حدثت النتيجة عمى النحك الذم حدثت بو، كما إذا  النتيجة الجرمية، كا 

 .ثبت أنو كاف في كسع الجاني أف يتكقعيا، أك كاف ذلؾ كاجبان عميو

مثالن إذا كاف الجاني قائدان لباخرة تجارية محممة بالبضائع كاتجو بيا بعيدان عف المخافر  "

الجمركية؛ إلدخاؿ البضائع إلى البمد دكف دفع الضريبة الجمركية عنيا، فجنحت بو السفينة نتيجة 

ف قطعت عالقة السببية  قكة قاىرة مما اضطره الى تفريغ البضاعة عمى الشاطئ، فالقكة القاىرة كا 

 .64"بيف الفعؿ كالنتيجة التي تحققت، بقيت مسؤكليتو عف الشركع في التيريب قائمة

ونتساءل اآلن عن إمكانية مسائمة الفاعل عن الشروع في الجريمة الضريبية،في حال 

 الغاية من السموك القائم عمى االعتداء الضريبي بسبب ال دخل إلرادة الفاعل فيه، عدم تحقق

 فهل يكون هناك شروع في الجريمة الضريبية؟

كثيران ما يسكم القانكف الجنائي االقتصادم في التجريـ كالعقاب بيف النشاط التاـ كالشركع، 

كالشركع ىك أحد صكر السمكؾ اإلجرامي، إذ أف الفاعؿ ال يمكف لو أف يتـ جريمتو لسبب ما، 

كذلؾ بتحقيؽ جزء مف النتيجة الجرمية، كالتي كاف ييدؼ لمكصكؿ إلييا، أك عدـ إمكانية تحقيؽ 

 .65ىذه النتيجة إطالقان 
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 كقد يتجاكز القانكف الجنائي االقتصادم في تجريـ مجرد المحاكلة في بعض الجرائـ، 

كيبدك ذلؾ جميان في مدل الخركج عف القكاعد العامة بقانكف العقكبات التقميدم، حيث ال يكازم 

القانكف التقميدم بيف الجريمة التامة كبيف الشركع سكاء في التجريـ أك العقاب، كال يرل الشركع في 

الجناية، أك الجنحة مٌجرد العـز عمى ارتكابيا، كال يعتد بتجريـ النتائج الخطرة كخاصة في مكاد 

 .66الجنح إال في ظركؼ خاصة

 

 

كلك نظرنا لتشريعنا العقابي نجد أف المشرع خصص الفصؿ الثالث مف الباب الثالث مف 

.67لمحديث عف بعض عناصر الركف المادم كخاصة ما يتعمؽ بالشركع (73-68)المكاد 
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 39.،صمرجع سابق:غسانرباح
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الشروعهوالبدءفًتنفٌذفعلمناألفعالالظاهرةإلىارتكابجناٌةأوجنحة،فإذالمٌتمكنالفاعلمنإتماماألفعال:(68)المادة

:الالزمةلحصولتلكالجناٌةأوالجنحةلحٌلولةأسبابالدخلإلرادتهفٌها،عوقبعلىالوجهاالتً،االاذانصالقانونخالفذلك

األشغالالشاقةالمؤبدةأوالمؤقتةمنسبعإلىعشرٌنسنة،إذاكانتعقوبةالجناٌةالتًشرعفٌهاتستلزماإلعدام،وخمسسنوات-1

.منذاتالعقوبةعلىاألقلإذاكانتالعقوبةاألشفغالالشاقةالمؤبدة،أواالعتقالالمؤبد

.أنٌحطمنأٌةعقوبةأخرىمؤقتةمنالنصفإلىالثلثٌن-2

الٌعتبرشروعاًفًجرٌمةمجردالعزمعلىارتكابهاوالاألعمالالتحضٌرٌة،وكلمن:الحاالتالتًالتعتبرشروعاً:(69)المادة

شرعفًفعلورجعباختٌارهعنأفعالالجرماالجرائٌةالٌعاقبإالعلىالفعلأواألفعالالتًاقترفهاإذاكانتتشكلفًحدذاتها
.جرٌمة

إذاكانتاألفعالالالزمةالرتكابالجرٌمةقدتمتوبكن:العقوباتعندإتماماألفعالالالزمةللجرٌمةوعدمارتكابها:(70)المادة

:لحٌلولةأسبابالدخلإلرادةفاعلهافٌهالمتتمالجرٌمةالمقصودة،عوقبعلىالوجهالتالً
األشغالالشاقةالمؤبدةأوالمؤقتةمنعشرسنواتإلىعشرٌنسنة،إذاكانتعقوبةالجناٌةالتًشرعفٌهاتستلزماإلعدام، -1

 .وسبعسنواتإلىعشرٌنسنةمنذاتالعقوبةإذاكانتالعقوبةاألغالالشاقةالمؤبدةأواالعتقالالمؤبد
 .أنٌنزلمنأٌةعقوبةأخرىمنالثلثإلىالنصف -2
 .تخفضالعقوباتالمذكورةفًهذهالمادةحتىالثلثٌنإذاعدلالفاعلبمحضإرادتهدونإتمامالجرٌمةالتًاعتزمها -3
.الٌعاقبعلىالشروعفًالجنحةإالفًالحاالتالتًٌنصعلٌهاالقانونصراحةً:الشروعفًالجنحة:(71)المادة

:اجتماعالعقوبات:(72)المادة

 .إذاثبتتعدةجناٌاتأوجنحقضًبعقوبةلكلجرٌمةونفذتالعقوبةاألشددونسواها -1
علىأنهٌمكنالجمعبٌنالعقوباتالمحكومبهابحٌثالٌزٌدمجموعالعقوباتالمؤقتةعلىأقصىالعقوبةالمعٌنةللجرٌمة -2

 .األشدإالبمقدارنصفها
 .إذالمٌكنقدقضًبإدغامالعقوباتالمحكومبهاأوبجمعهاأحٌلاألمرعلىالمحكمةلتفصله -3

.تجمعالعقوباتالتكدٌرٌةحتماً
:تعدوسائلللعلنٌة:العلنٌة:(73)المادة

األعمالوالحركاتإذاحصلتفًمحلعامأومكانمباحللجمهورأومعرضلألنظارأوحصلتفًمكانلٌسمنالمحال -1
 .المذكورةغٌرأنهاجرتعلىصورةٌستطٌعمعهاأنٌشاهدأيشخصموجودفًالمحالالمذكورة

 .الكالمأوالصراخسواءجهربهماأونقلهمابالوسائلاآللٌةبحٌثٌسمعفًكالالحالتٌنمنالدخللهبالفعل -2
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( 71)يقتصر الشركع حسب قانكف العقكبات األردني عمى الجنايات كالجنح، بيد أف  المادة 

ال يعاقب عمى الشركع في الجنحة إال في الحاالت التي ينص عمييا : "مف القانكف نصت عمى أف

 . 68"القانكف صراحة

بالتالي تككف القاعدة بأف ال يعاقب عمى الشركع في الجنح إال في الحاالت المحددة في 

القانكف، أم أف المعاقبة عمى الشركع تككف في حاالت استثناء كليست أصؿ، كعمى الرغـ مف أف 

 جميعيا مف عداد الجنح، إال أف 2011لسنة  (8)الجرائـ الضريبية الكاردة في القرار بقانكف رقـ 

مف القرار بقانكف قد عاقب عمى الشركع في جريمة التيرب  (37)المشرع في نص المادة 

: " الضريبي، بؿ كساكل بالعقاب بيف الجريمة التامة كمجرد الشركع، بحيث جاء في نص المادة

كؿ مف تيرب، أك حاكؿ، أك حرض، أك اتفؽ، أك ساعد غيره عمى القياـ بأم فعؿ مف األفعاؿ ...

 .69..."اآلتية

كنالحظ المكقؼ نفسو لممشرع األردني، فقد عاقب المشرع في قانكف ضريبة الدخؿ األردني 

كؿ مف : "منو حيث جاء بيا (42)عمى الشركع في ارتكاب جريمة ضريبية، كنجد ذلؾ في المادة 

 .يعاقب عند إدانتو عف كؿ جـر مف ىذه الجرائـ... تيرب عمدان أك حاكؿ التيرب أك ساعد

                                                                                                                                                                          
الكتابةوالرسوموالصورالٌدوٌةوالشمسٌةواألفالمالشاراتوالتصاوٌرعلىاختالفهاإذاعرضتفًمحلعلمأومكان -3

.مباحللجمهورأومعرضلألنظارأوبٌعتأوعرضتللبٌعأووزعتعلىأكثرمنشخص
 :انظر في ذلؾ68

 . 25/8/1998، بتاريخ 1998/ 402 الحكـ الصادر عف محكمة االستئناؼ المنعقدة في راـ اهلل في الدعكل الجزائية، رقـ 
.17/7/1994، بتاريخ 556/1994كالحكـ الصادر عف محكمة االستئناؼ المنعقدة في راـ اهلل في الدعكل الجزائية، رقـ 

، كىنا ال بد بأف نشير إلى أف المحاكلة ىي ذاتيا الشركع، كداللة ذلؾ (المحاكلة)نالحظ بأف المشرع في القرار بقانكف استخدـ مصطمح 69
كأف يعاقب عمى تمؾ " في محاكلة السرقة "(411)أف المشرع في قانكف العقكبات األردني قد استخدـ مصطمح المحاكلة في نص المادة 

 السارم في غزة، فقد 1936لسنة  (74)المحاكلة في ارتكاب الجنح المنصكص عمييا في ذلؾ القسـ، ككذلؾ في قانكف العقكبات رقـ 
يعتبر الشخص بأنو حاكؿ ارتكاب الجـر إذا ما شرع في تنفيذ نيتو عمى ارتكاب ذلؾ : منو بأنو (30)عرؼ المشرع الشركع بنص المادة 

 .الجـر باستعماؿ كسائؿ تؤدم إلى كقكعو كاظير نيتو ىذه بفعؿ مف األفعاؿ الظاىرة كلكنو لـ يتمكف مف تنفيذ نيتو إلى حد إيقاع الجـر
كؿ محاكلة ارتكاب جناية ظيرت بالبدء في تنفيذىا أك بأعماؿ ال لبس : " ككذلؾ عرؼ مشركع القانكف الجنائي العربي المكحد الشركع بقكلو

....."فييا تيدؼ مباشرة إلى ارتكابيا،  كلـ يكقؼ تنفيذىا أك لـ يحصؿ األثر المتكخي منيا إال لظركؼ خارجة عف إرادة مرتكبيا
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لعمنا نميؿ مع ما ذىب إليو المشرع الفمسطيني، كنظيره األردني في ىذا االتجاه، كذلؾ 

ككف الشركع في جريمة ضريبية كالشركع في استخداـ كسائؿ لمتيرب مف الضريبة بتقديـ إقرارات 

مزكرة، أك غير صحيحة، أك إتالؼ، أك إخفاء مستندات، تشكؿ في ذاتيا جرائـ مستقمة تستكجب 

العقاب، ككذلؾ ككف الجريمة الضريبية جزء مف الجرائـ االقتصادية، كالتي يعاقب عمى الشركع 

فييا، انطالقان مف فمسفة العقاب عمى النتائج الخطرة كالضارة، حيث أف الجريمة الضريبية تمس 

 . 70اقتصاد الدكلة كالصالح العاـ

غير أننا ال نؤيد المساكاه بالعقاب ما بيف الجريمة الضريبية التامة كمجرد الشركع فييا، 

فقد خرج المشرع عف مف القرار بقانكف بشأف ضريبة الدخؿ سالفة الذكر،  (37)كما نصت المادة 

مف قانكف العقكبات األردني، بحيث ساكل بيف عقكبة مف  (81)القاعدة العامة المقررة في المادة 

تيرب، أك حاكؿ، أك حرض، أك اتفؽ، أك ساعد غيره عمى القياـ باألفعاؿ المنصكص عمييا في 

ىذه المادة، كىذا انتياؾ لمبدأ الشرعية الجنائية، ككذلؾ ال نؤيد المشرع بتقريره العقاب عمى 

الشركع في كافة جرائـ التيرب الضريبي دكف التفريؽ ما بيف الجرائـ الشكمية كالجرائـ المادية، 

ككف أننا ال نتصكر إمكانية الشركع في الجرائـ الشكمية، فكاف مف األسمـ لك اقتصر العقاب عمى 

الشركع في جرائـ التيرب الضريبي المادية، كالتي تشكؿ غالبية الجرائـ الضريبية، كلعؿ مكقؼ 

المشرع يرجع لخصكصية الجرائـ الضريبية، كككف أف الضريبية تقـك عمى الثقة ما بيف المكمؼ 

كالدكلة، كلحماية األمكاؿ العامة، كمنع التيرب الضريبي، إال أف كؿ تمؾ المبررات ال تشكؿ سببان 

 .مقنعان لخرؽ مبدأ الشرعية، فيذا المبدأ دستكرم، ال يجكز خرقو بأم حاؿ مف األحكاؿ
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97.،صالمرجع السابق نفسه:انظر،طالبنورالشرع
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 اٌروٓ اٌّؼٕىٌ ٌٍجرَّخ اٌؼرَجُخ: اٌّطٍت اٌثبٌث

يفترض مف المشرع أف يحتـر أركاف الجريمة عند كضع قكاعد التجريـ كالعقاب، كباألخص 

 (العمدية)الركف المعنكم، حيث يختمؼ كصؼ الجريمة بناء عمى ىذا الركف بيف الجرائـ القصدية 

كجرائـ الخطأ، كما أف الفقو قسـ الجرائـ إلى جرائـ قصدية كأخرل مادية حتى كصؿ بو المطاؼ 

 .إلى الحديث عف الجرائـ الشكمية

يطمؽ عادة عمى الركف المعنكم أكثر مف اسـ، كالركف األدبي، كالخطيئة كاألذناب 

كالعصياف، كاإلرادة الخاطئة، كمع اختالؼ المسميات فيي تتفؽ عمى أنو تعبير عف المكقؼ 

النفسي لمفاعؿ حياؿ ما صدر عنو مف سمكؾ خارجي، كالجريمة كفقان لقانكف العقكبات التقميدم ال 

نما ال بد أف يككف الفاعؿ متمتعان باألىمية الجنائية،  تقكـ بمجرد ارتكاب الفاعؿ لمفعؿ الجرمي، كا 

 .71كأف يستند إليو الفعؿ معنكيان مف حيث تكافر العمـ كاإلرادة لديو

تمؾ العالقة التي تربط شخصية مرتكب الجريمة : كبالتالي يمكف تعريؼ الركف المعنكم بأنو

 .72بماديات الجريمة

لمركف المعنكم صكرتاف، األكلى القصد الجرمي، كتككف الجريمة مقصكدة، كالثانية الخطأ 

عنصر العمـ، أم : حيف تككف الجريمة غير مقصكدة، كالقصد الجرمي يتطمب عنصراف ىما

، كتعتبر اإلرادة جكىر اإلذناب في الركف المعنكم 73معرفة أف الفعؿ يشكؿ جرمان، كعنصر اإلرادة
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مف قانكف  (63) كىذا ما كضحتو المادة لمجريمة، ككذلؾ فإف اإلرادة تعتبر جكىر القصد الجنائي،

 .74العقكبات األردني بتعريفا لمنية

يكاد يجمع الفقو القانكني، أف الشارع ال يمتـز بالركف المعنكم في الجريمة االقتصادية كما 

ىك مقرر في القكاعد العامة بقكانيف العقكبات، كعمى ذلؾ فقد افترضت أغمب القكانيف كجكد 

الركف المعنكم، أم كجكد القصد، أك الخطأ، كال فرؽ إذا كانت الجريمة االقتصادية مقصكدة، أك 

 .75كانت قد ارتكبت عف طريؽ الخطأ، أك اإلىماؿ، أك قمة االحتراز

كىنا يبدك أف المشرع في القكانيف االقتصادية ال يخضع الركف المعنكم لمجرائـ االقتصادية 

لنفس األحكاـ المقررة في قانكف العقكبات، كبالتالي يتميز قانكف العقكبات االقتصادم بضعؼ 

 .الركف المعنكم كضآلتو

يرل األستاذ غساف رباح بأف قانكف العقكبات االقتصادم يتميز عف قانكف العقكبات العاـ 

مف ناحية المبادئ التي يقكـ عمييا، كمف ناحية المسؤكلية الجنائية لمجاني، كىذا يعني أف القصد 

 . 76الجنائي ال كجكد لو في الجريمة االقتصادية، كأف العقكبة تكقع بمجرد تحقؽ النتيجة

لذلؾ عند الحديث عف الجرائـ الضريبية كجريمة مف الجرائـ االقتصادية، فإف مف أكثر ما 

يفترض أف تمتـز كفقان لمبدأ يثير الجدؿ ىك مكضكع الركف المعنكم فييا، فالجرائـ الضريبية 

الشرعية بالتنصيص عمى الركف المعنكم بجكىره القصد الجنائي كالذم غاب في كثير مف الجرائـ 

 .(الفرع ثاني)، مما جعميا جرائـ مادية بامتياز(الفرع األكؿ)الضريبية 

                                                           
74
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 اٌمظذ اٌجٕبئٍ فٍ اٌجرائُ اٌؼرَجُخ: اٌفرع األوي

القصد الخاص كالقصد العاـ، كالقصد العاـ ىك القصد : يككف القصد الجنائي عمى قسميف

الجنائي الذم يتكافر باتجاه إرادة الجاني مباشرة إلى تحقيؽ الركف المادم لمجريمة مع العمـ بو 

كالعمـ بسائر ما يتطمبو القانكف مف عناصر قانكنية، كأما القصد الخاص فيككف باتجاه إرادة 

 .77الجاني إلى تحقيؽ قصد خارج الركف المادم كيككف ىك الباعث الرتكاب الجريمة

كالتيرب الضريبي ىك كؿ فعؿ يقـك بو المكمؼ لمتخمص مف أداء ضريبة الدخؿ المفركضة 

، كيعتبر المكمؼ متيرب مف ضريبة الدخؿ باستعمالو، إلحدل الطرؽ الكاردة في نص 78عميو

 : بشأف ضريبة الدخؿ كىي2011لسنة  (8)مف القرار بقانكف رقـ  (37)المادة 

 أك مستندات ، أك حسابات، أك سجالت،تقديـ اإلقرار الضريبي السنكم استنادان لدفاتر. أ"

تقديـ إقرار ضريبي غير صحيح . ب. مصطنعة مع تضمينو بيانات تخالؼ ما ىك مثبت بيا

تقديـ إقرار ضريبي سنكم . ج.  أك أم جزء منو، أك حذؼ أم دخؿ، أك إنقاص،كذلؾ بإغفاؿ

 أك مستندات مع تضمينو بيانات تخالؼ ، أك حسابات، أك سجالت،عمى أساس عدـ كجكد دفاتر

.  أك مستندات أخفاىا عف مكظؼ الضريبة، أك حسابات، أك سجالت،ما ىك مثبت لديو في دفاتر

 أك المستندات قبؿ انقضاء المدة الالزمة لحفظيا كفقان ، أك السجالت، أك إخفاء الدفاتر،إتالؼ. د

 ، أك قيد صكرم غير صحيح في كشؼ،إدراج أم بياف كاذب. ق. لمقكانيف كاألنظمة المعمكؿ بيا

 أك شركاء كىمييف ،تكزيع أرباح عمى شريؾ. ك. أك بياف قدـ بمقتضى أحكاـ ىذا القرار بقانكف

 أك غيرىا مف ، أك البيع، أك تغير فكاتير الشراء،اصطناع. ز. بقصد تخفيض نصيبو مف األرباح

 أك أكثر مما يخضع ،إخفاء نشاط. ح. المستندات بغية تخفيض األرباح أك زيادة الخسائر
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 أك ، أك أعطى معمكمات،االمتناع عف تقديـ المعمكمات التي طمب منو تقديميا. ط. لمضريبة

 أك مسؤكلية أم شخص آخر في دفع ،بيانات غير صحيحة مف شأنيا أف تؤثر في مسؤكليتو

 أك طمب كجو إليو لمحصكؿ ،تقديـ جكابان كاذبان عمى أم سؤاؿ. م. الضريبة أك تحديد مقدارىا

عدـ االلتزاـ بتسجيؿ نشاط أعمالو لدل . ؾ.  أك بيانات يتطمبيا ىذا القرار بقانكف،عمى معمكمات

 أك خصيما كعدـ تكريدىا ،عدـ االلتزاـ بخصـ الضريبة. ؿ. الدائرة كفؽ أحكاـ ىذا القرار بقانكف

 ". أك كثيقة صادرة عف الدائرة،تزكير أم نمكذج أك مستند. ـ. لحساب الدائرة

األصؿ في الجرائـ أنيا مقصكدة كاالستثناء أنيا غير مقصكدة، كفي حاؿ سكت الشارع 

 . 79عف بياف الركف المعنكم في جريمة معينة فيفترض أنو يتطمب القصد الجنائي فييا

كبالتالي، فقد افترض المشرع الفمسطيني تكافر القصد الجنائي في جريمة التيرب الضريبي 

حيث سكت عف بياف الركف المعنكم كلـ ينص عميو في القرار بقانكف بشأف ضريبة الدخؿ، سكل 

 أك شركاء كىمييف بقصد ،تكزيع أرباح عمى شريؾما يتعمؽ بجريمة التيرب الضريبي عف طريؽ 

 أك غيرىا مف ، أك البيع،ير فكاتير الشراءم أك تغ،اصطناع، كتخفيض نصيبو مف األرباح

 .(ك، ز)كالكاردتيف بالفقرات -أك زيادة الخسائر، المستندات بغية تخفيض األرباح

كقد عاقب المشرع في قانكف الضريبة المدقؽ كالمدقؽ القانكني في حاؿ إصدار البيانات 

المالية، أك المصادقة عمى بيانات مالية غير مطابقة لمكاقع بشكؿ جكىرم، كسكاء أكاف ذلؾ ناتج 

عف خطأ غير مقصكد أك عف إىماؿ، أك كاف بشكؿ مقصكد، كذلؾ ما نصت عميو الفقرة الرابعة 

كبالتالي لـ يأخذ المشرع القصد الجنائي بعيف االعتبار في ىذه الجريمة، كلـ . (37)مف المادة 

 .يشترط تكاجده فساكل في العقاب بيف حاالت القصد، كالخطأ غير المقصكد، كاإلىماؿ
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ال ينتفي  كالقصد الجنائي في جريمة التيرب الضريبي إما أف يككف بكجكد قصد خاص كا 

ما أف يككف القصد الجنائي مفترض بحيث يكتفي المشرع مف (الفقرة األكلى)القصد الجنائي  ، كا 

 .(الفقرة الثانية)تحقؽ النتيجة باعتبار أف الجريمة الضريبية مف الجرائـ المادية 

 اٌمظذ اٌجرٍِ اٌخبص: اٌفمرح األوًٌ

تكزيع أرباح عمى عف طريؽ -   الركف المعنكم في جريمة التيرب الضريبي االيجابية 

اصطناع أك تغير فكاتير الشراء أك ، كشريؾ أك شركاء كىمييف بقصد تخفيض نصيبو مف األرباح

 (ك، ز)كالكاردتيف بالفقرات -البيع أك غيرىا مف المستندات بغية تخفيض األرباح أك زيادة الخسائر

، تعد مف الجرائـ العمدية التي يتخذ ركنيا المعنكم صكرة القصد -سالفة الذكر (37)مف المادة

الجنائي العاـ بعنصريو العمـ كاإلرادة، بحيث يجب أف يعمـ المتيرب إلى أف فعمو يؤدم إلى تيربو 

مف أداء الضريبة المستحقة، كفضالن عف ذلؾ اشترط المشرع تكافر القصد الخاص كىك قصد 

كعميو إذا كاف تكزيع األرباح عمى الشركاء بشكؿ خطأ . تيرب مف أداء الضريبة المكمؼ بيا

مادم أك ليدؼ آخر غير التيرب مف ضريبة الدخؿ فينتفي القصد الجرمي، كمف ثـ الركف 

المعنكم لجريمة التيرب الضريبي، ككذلؾ الحاؿ إذا حدث خطأ مادم في الفكاتير كلـ يكف القصد 

 .80منو التيرب مف أداء ضريبة الدخؿ المفركضة

 اٌمظذ اٌجٕبئٍ اٌّفترع فٍ اٌجرَّخ اٌؼرَجُخ: اٌفمرح اٌثبُٔخ

عند تطرقنا لجريمة التيرب الضريبي السمبية، مثؿ جريمة االمتناع عف تقديـ اإلقرار 

الضريبي، أك إخفاء نشاط يخضع لمضريبة أك عدـ تسجيمو، فكميا جرائـ ال يمـز لتحققيا تكافر 

القصد الجنائي، كيمكف أف تقع كلك كانت عف طريؽ الخطأ غير العمدم، كبذلؾ ال يمكف أف 
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يدفع المكمؼ التيمة عف نفسيمجيمو بميعاد تقديـ اإلقرار مثالن؛ فجريمة االمتناع مف الجرائـ 

العمدية التي يتخذ ركنيا المادم صكرة القصد الجنائي العاـ، كذلؾ ألف األصؿ بالجرائـ أف تككف 

عمدية كاالستثناء أف تككف غير عمدية، كمتى سكت المشرع عف تحديد ركنيا المعنكم فتعتبر 

 .81عمدية

نخمص لنتيجة مفادىا أف النصكص الجنائية الضريبية تتميز عف النصكص الجنائية العامة 

مف حيث المبادئ العامة التي تحكـ أركاف الجريمة المادية كالمعنكية، فضالن عف المسؤكلية 

التطكر االقتصادم الكبير في عصرنا ىذا أدل إلى تحكؿ كبير في القانكف الجزائي، الجنائية، ؼ

بحيث أكجب تطكر القكانيف كخاصة االقتصادية منيا كقانكف ضريبة الدخؿ، خارج اإلطار 

التقميدم لقانكف العقكبات الكضعي، مما أدل إلى التراجع عف مبدأ الشرعية، بحيث يؤدم عدـ 

تطبيؽ تمؾ القكانيف االقتصادية عمى أكمؿ كجو إلى إلحاؽ الضرر باقتصاد الدكلة كالسماح لزيادة 

ستقالؿ قانكف العقكبات االقتصادم، كاستكماؿ الجرائـ الضريبية، كبالتالي ىناؾ حاجة ال

شخصيتو القائمة بذاتيا، إف لـ يكف بتقنيف كاحد متكامؿ، فبمجمكعة مف التشريعات التي يمكف 

جمعيا عمى حدل، بحيث تبقى في منأل عف الغمكض أك التشابو، كعمى أية حاؿ أف ال تخرج 

 .تمؾ النصكص عف قاعدة الشرعية الجنائية

باإلضافة إلى ما سبؽ، فإف الجريمة الضريبية تختمؼ أركانيا عف الجرائـ العادية بإضافة 

الركف الشرعي، : ركف ليا، كىك الركف المفترض، فالجرائـ العادية تقـك عمى ثالثة أركاف كىي

كالركف المادم، كالركف المعنكم، أما في الجرائـ الضريبية فيشترط كجكد صفة خاصة لممخاطب 

في أحكاـ الجريمة الضريبية، أال كىك المكمؼ في أداء ضريبة الدخؿ، كقد يككف المحاسب، أك 
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الممكؿ، أك العامؿ في إحدل الجيات المكمفة بتطبيؽ نظاـ استقطاع، كخصـ كتحصيؿ 

 .82الضريبة

 اٌجرائُ اٌؼرَجُخ جرائُ ِبدَخ: اٌفرع اٌثبٍٔ

غاب الركف المعنكم عف الكثير مف الجرائـ الضريبية مما جعميا جرائـ مادية بامتياز 

تضعؼ فييا الشرعية الجنائية التي تفرض قكاعدىا أف تصاغ بإحكاـ، كدكف فسح المجاؿ لمسمطة 

 .العامة إقرار التجريـ كالعقاب بناء عمى الظاىر

كقد تعددت اآلراء الفقيية التي تبرر إدانة المتيرب مف أداء الضريبة لمجرد عدـ أدائو 

لمضريبة كتحقؽ نتيجة جرمية كدكف البحث في تكافر القصد الجرمي مف عدمو، بناء عمى أف 

الجريمة الضريبية مف الجرائـ المادية، كمف ىذه اآلراء مف نادل بأف الجريمة المادية ىي جريمة 

مكضكعية يعاقب الجاني بيا بناء عمى النتيجة المادية المتحققة، كأف الجريمة الضريبية يكفي 

لكقكعيا تحقؽ النتيجة دكف الحاجة لمبحث عف كجكد قصد مف عدمو ككف أف القياـ بيا ال يتطمب 

جيد خاص، كبالتالي يتكجب إخضاعو لمعقاب ككف أف قانكف العقكبات االقتصادم ييدؼ لحماية 

اقتصاد الدكلة، كضماف تحصيؿ الضرائب، كبالتالي يقتضي إخضاعيـ لمعقاب بمجرد تكافر 

، كىناؾ رأم آخر مف الفقييدعك إلى أف مخالفة القانكف بكجو عاـ تقتضي إلى 83النتيجة اإلجرامية

إقرار كجكد الخطأ، كفقان ليذا الرأم فإف افتراض الخطأ أمر قاطع غير قابؿ إلثبات العكس 

 .84كبالتالي ينكر ىذا الرأم الركف المعنكم لمجريمة االقتصادية

                                                           
82

 47-43.،صمرجع سابق:عمادالفقً:انظر
83

113.،صمرجع سابق:طالبنورالشرع

84
115-114.،صالمرجع السابق نفسه:طالبنورالشرع



46 
 

كلعؿ األخذ بقكؿ أف الجريمة الضريبية جريمة مادية يرجع إلى التذرع بصعكبة إثبات 

القصد الجرمي في الجرائـ االقتصادية كمنيا الضريبية، كبالتالي إفالت المجرميف مف العقاب، 

كأف مثؿ ىذه الجرائـ تمس اقتصاد الدكلة، كذات طبيعة خاصة، حيث أنيا جرائـ متعمقة بالنظاـ 

العاـ، لذا يحاكؿ المشرع حماية ىذا المفيـك بأف يقمؿ مف شركط التجريـ، كبالتالي يتطمب األمر 

كجكد قكاعد خاصة مختمفة عف القكاعد العامة في قانكف العقكبات الكضعي، كذلؾ لتفضيؿ 

لكف كؿ ىذا ال يبرر التحرر مف القصد . المصمحة االقتصادية العامة عمى المصالح الخاصة

الجرمي في الجرائـ االقتصادية، حيث أنو ليس مف كاجب القاضي إيقاع العقكبة عمى شخص 

 .بمجرد إتيانو فعؿ دكف التحقؽ مف تكافر النية لديو بارتكاب الفعؿ مف عدميا

حتى تعتبر األفعاؿ المادية دليالن عمى تكافر القصد "يرل األستاذ جرجس طعمو بأنو 

الجنائي، يجب أف ال يككف ىناؾ مجاؿ لمشؾ بحيث تككف األفعاؿ المادية مرتبطة بشكؿ متكامؿ، 

ذلؾ أف الشؾ يفسر لصالح المتيـ، كعميو فإف عدـ تطمب القصد الجنائي في بعض الجرائـ 

االقتصادية ال يعني االستغناء عنو بؿ يعني نقؿ عبء إثبات عدـ تكافر القصد الجرمي عمى 

 ".85الجاني

كاألخذ بيذا القكؿ أمر منتقد، فحيف نقكؿ بأف األصؿ ىك تكافر القصد الجرمي، كأف عبء 

اثبات العكس بعدـ تكافره يقع عمى الجاني أمران مخالفان لممبادئ العامة الكاردة في الدساتير كقكانيف 

العقكبات، بحيث يككف األصؿ في المتيـ البراءة إلى أف تثبت إدانتو كليس العكس، كبالتالي ىذه 

القكاعد الخاصة في قكانيف العقكبات االقتصادية، كمنيا قانكف ضريبة الدخؿ تؤدم إلى التراجع 

 .عف مبدأ الشرعية
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بعد دراسة الشؽ األكؿ مف ىذا الفصؿ، كىك ما يتعمؽ بالشرعية المكضكعية بما يخص 

التجريـ في الجريمة الضريبية الضريبية، سنقـك اآلف بدراسة الشؽ الثاني، كىك ما يتعمؽ بالشرعية 

المكضكعية في نصكص العقاب في الجريمة الضريبية، كذلؾ مف خالؿ المبحث الثاني ليذا 

 .الفصؿ
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 اٌّجحث اٌثبٍٔ

 اٌشرػُخ أضبش اٌؼمبة فٍ اٌجرَّخ اٌؼرَجُخ


مر نظاـ العقكبات بمراحؿ مختمفة عبر التاريخ، فكانت العقكبة في البداية تقـك عمى أساس 

االنتقاـ الفردم، كذلؾ حيف كاف الناس يعيشكف دكف قكانيف كدكف سمطة تحكميـ، كبعد ذلؾ جاء 

عصر الردع كالتفكير حيث استبدؿ بو نظاـ االنتقاـ الفردم كالجماعي بنظاـ الدكلة، كأصبح ىناؾ 

سمطة لرجاؿ الديف، كظير نظاـ العقكبات الديني، بحيث ينظر لمجاني بأنو اعتدل عمى حؽ اآللية 

 . 86في جريمتو كأغضبيا، كبالتالي يتـ إنزاؿ العقكبة كالعذاب عميو إلرضاء اآللية

كفي بداية القرف الثامف عشر تحرؾ عدد مف الفالسفة كالعاممكف بالمجاالت االجتماعية في 

أكركبا، لمتنديد بفكرة الردع الديني، كالعقكبات الدينية لقسكتيا كشدتيا، كبدأ عصر جديد أطمؽ عميو 

عصر الرحمة كاإلنسانية كفيو ينظر لممجـر عمى أنو إنساف عاقؿ كحر، كلكف ىناؾ عيب في 

إرادتو، كبالتالي يعاقب عمى أساس اإلصالح أكثر مف أساس التعذيب، كقد كاف ليذا العصر تأثير 

 .ـ1791كبير عمى التشريعات الجنائية األكركبية كمنيا الدستكر الفرنسي الصادر عاـ 

كفي العصر الحديث، كمع نياية القرف التاسع عشر ازداد عدد الجرائـ كالمجرميف كظيرت 

العديد مف النظريات العممية، كالتي تكصمت إلى أف اليدؼ مف العقكبة ىك إصالح الجاني؛ لكي 

يرجع لممجتمع بشكؿ جيد بدالن مف أف يستمر باإلجراـ، ككانت أكؿ تمؾ النظريات في إيطاليا عمى 

يد العالـ لمبركزك، كقد أخذت معظـ الدكؿ بيذا النظاـ، كأصبحت تطمؽ عمى السجكف اسـ مراكز 

اإلصالح كالتأىيؿ، كخالؿ فترة تكاجد الجاني بيا يتـ تعميمو ميف يستطيع بعد انقضاء محككميتو 

، كقد ذىب االتجاه الفقيي المعاصر إلى االتجاه التخفيفي الذم يقمؿ مف درجة 87أف يعتاش منيا
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مسؤكلية الجاني، كيذىب إلصالحو كتأىيمو، كفي المقابؿ فقد شددت التشريعات الضريبية العقكبات 

ككذلؾ فعؿ المشرع الفمسطيني حيث شدد مف . 88الجزائية الكاقعة عمى مرتكب الجريمة الضريبية

العقكبات الكاقعة عمى مرتكب الجريمة الضريبية، كقد تعدت العقكبات المالية إلى أف شممت 

 .العقكبات السالبة لمحرية

بأنيا الجزاء الذم يكقع عمى الجاني جراء مخالفتو لقكاعد : يمكف تعريؼ العقكبة بشكؿ عاـ

فيمكف تعريفيا بأنيا الجزاء الذم يكقع عمى مف خالؼ أحكاـ : ، كأما العقكبة الضريبية89القانكف

القكاعد الضريبية التي يفرضيا المشرع، عف طريؽ القياـ بفعؿ أك االمتناع عف فعؿ يؤدم لمتيرب 

 .مف ضريبة الدخؿ

ال يقمؿ كضع النصكص الجنائية في قانكف الضريبة مف قيمتيا الجنائية، كال يضفي الصفة 

الضريبة عمييا، بؿ ىي عمى الرغـ مف استقالليا التشريعي، تعتبر في حقيقة األمر مف قكاعد قانكف 

 .90العقكبات

يرل األستاذ غساف رباح بأف التجريـ في تشريعات الضرائب ليس لو ذاتية خاصة ككذلؾ 

نما يجرم العمؿ  تجعمو مستقؿ في أحكامو عف القكاعد العامة التي كردت في قانكف العقكبات، كا 

 .91بيذه األحكاـ في حاؿ أثيرت قضايا الجرائـ الضريبية

كلدراسة طبيعة كأنكاع العقكبات في الجرائـ الضريبية، كمعرفة مدل التزاميا بقكاعد الشرعية 

، كبعد ذلؾ نتناكؿ (المطمب األكؿ)الجنائية، سنقـك بالبحث بمحددات الشرعية في العقكبة الضريبية 
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، كمف ثـ ننتقؿ لتقسيمات العقكبات الضريبية (المطمب الثاني)العقكبات الضريبية كعقكبات جنحية 

 .(المطمب الثالث)كذلؾ في 

 ِحذداد اٌشرػُخ فٍ اٌؼمىثبد اٌؼرَجُخ: اٌّطٍت األوي

فمف : تقكـ العقكبات بشكؿ عاـ عمى ثالثة عناصر رئيسة كىي المضمكف، كالمحؿ، كالسبب

حيث المضمكف يتمثؿ مضمكنيا في عقاب مرتكب الجريمة عف طريؽ انتقاص حقكقو الشخصية 

أك المالية كيككف ذلؾ حسب الجريمة التي ارتكبيا، أما سبب العقكبة فيتمثؿ بالفعؿ الذم ارتكبو /ك

الجاني، كالذم يككف مخالفة لقاعدة قانكنية مف قانكف العقكبات، كيعتبر السبب عنصر مف عناصر 

العقكبة ال تقكـ مف دكنو، كيجب أف ال نخمط بيف السبب كالغاية، فالغاية ال تعتبر عنصران مف 

، كأما محؿ العقكبة فيك 92عناصر العقكبة القانكنية إنما تعتبر ىدفان فمسفيان تيدؼ العقكبة لتحققو

الجاني مرتكب الجريمة، كيجب أف ال تكقع العقكبة إال عمى الشخص مرتكب الجريمة، كىك ما 

 ".شخصية العقكبة"يطمؽ عميو مبدأ 

إف أىـ ما يميز العقكبة بأنيا تستمد شرعيتيا مف القانكف حيث أنو ال جريمة كال عقكبة إال 

 .منو (15)بنص قانكف، كقد كرد ىذا المبدأ في القانكف األساسي الفمسطيني في نص المادة 

مف قانكف  (3)كتعتبر شرعية العقكبة مف المبادئ التي أكد المشرع األردني عمييا في المادة 

ال يقضي بأية عقكبة لـ ينص القانكف عمييا حيف اقترفت :"العقكبات األردني، كالتي نصت عمى أنو

، كتككف العقكبة ضمف إطار النص القانكني، كال يجكز لمقاضي أف يقضي بعقكبة لـ ..."الجريمة

 .ينص عمييا القانكف
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يعد تحديد الجرائـ كالعقكبات في قانكف أمر في غاية األىمية كخاصة عمى صعيد الجرائـ 

كالعقكبات الضريبية؛ لما ليذه الجرائـ مف أىمية خاصة ككنيا تؤثر عمى اقتصاد كمالية الدكلة، 

فأمر تحديد الجريمة الضريبية كالعقكبة في قانكف يؤدم إلى تحقيؽ المصمحة العامة كالمصمحة 

الخاصة، فتحقيؽ المصمحة العامة يككف مف خالؿ ردع األفراد عف ارتكاب األفعاؿ المجرمة مف 

خالؿ العقكبات الصارمة التي تنص عمييا القكانيف الضريبية، مما يؤدم إلى التقميؿ مف التيرب 

الضريبي، كمف ناحية تحقيؽ المصمحة الخاصة لألفراد، فيككف تحديد الجريمة كالعقكبة الضريبية 

 . في قانكف حماية لمصالح األفراد بأف يككف لدييـ عمـ باألفعاؿ المجرمة مسبقان 

فمبدأ شرعية العقكبة يحمؿ مفيكميف يحرصاف عمى تقميؿ التضخـ التشريعي مف ناحية كعمى 

 .93حماية حقكؽ كمصالح األفراد مف ناحية أخرل

فالمفيـك األكؿ ليذا المبدأ ىك المفيـك الشكمي، كالذم يتمثؿ بضركرة أف تتحدد الجرائـ 

كالعقكبات في نصكص قانكنية، كالمفيـك اآلخر ىك المفيـك المكضكعي، كالذم فيو تتحدد معايير 

 . التجريـ

فيما يتعمؽ بالجرائـ الضريبية يثكر تساؤؿ حكؿ مدل أخذ ىذا النكع مف الجرائـ بمبدأ شرعية 

العقكبة، كما ىي النتائج المترتبة عمى األخذ بمبدأ شرعية العقكبة في ىذه الجرائـ، كىذا ما سنبحثو 

، كالنتائج التي تترتب عمى األخذ (الفرع األكؿ)مف خالؿ تقدير شرعية العقكبة في الجرائـ الضريبية 

 .(الفرع الثاني)بمبدأ شرعية العقكبة 
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 تمذَر شرػُخ اٌؼمىثخ فٍ اٌجرائُ اٌؼرَجُخ: اٌفرع األوي

كجو العديد مف فقياء القانكف االنتقادات لمبدأ الشرعية، مف ناحية أنو يحكؿ دكف تقدـ 

المجتمع كتطكره حيف يترؾ أمر التجريـ كالعقاب بيد المشرع، فقد تظير أفعاؿ خطيرة كضارة ال 

يستطيع القاضي أف يعاقب عمييا، ككف أف المشرع لـ ينص عمييا بالتالي كفقان لذلؾ الرأم يككف 

التمسؾ بمبدأ الشرعية ضاران عمى المجتمع؛ لعدـ كجكد نصكص تجـر األفعاؿ الجرمية المستحدثة، 

ككما انتقد ىذا المبدأ بأنو ال يتماشى مع مبدأ تفريد العقاب الذم يكجب أف يأخذ المشرع بعيف 

االعتبار شخصية الجاني كظركفو، كأف المشرع كفقان لمبدأ الشرعية يجـر األفعاؿ حسب جسامتيا، 

 .94كحسب الضرر المترتب عمييا، كبدكف اعتبار لشخصية الجاني كظركفو

كعمى الرغـ مف جميع تمؾ االنتقادات المكجية لمبدأ الشرعية، كمف سمبيات األخذ بو كخاصة 

في ميداف التشريع الضريبي، حيث أف األخذ بمبدأ الشرعية في الجرائـ الضريبية يؤدم إلى جمكد 

تشريعي، كعدـ تمكف التشريع مف مكاكبة تطكرات الحياة، ككضع نصكص عقاب عمى جميع 

األفعاؿ التي قد تؤدم لمتيرب مف الضريبة، مما يؤدم إلى زيادة في جريمة التيرب الضريبي، كما 

أف قاعدة الشرعية ال تأخذ بعيف االعتبار شخصية الجاني كظركفو، خالفان لما يعرؼ بقاعدة تفريد 

العقاب، إال أف جميع تمؾ السمبيات ال تبرر الخركج عف مبدأ شرعية العقاب في الجريمة الضريبية، 

فعمى الرغـ مف كؿ االنتقادات المكجية ليذا المبدأ إال أنو يبقى مبدأ أساسي ال يمكف االستغناء عنو 

بأم حاؿ مف األحكاؿ؛ ككنو الدرع الكاقي لحقكؽ األفراد كحرياتيـ كيمثؿ ضمانان ىامان مف ضمانات 

الحرية الفردية، فيك يحمي األفراد مف تعسؼ القاضي كالمشرع عمى السكاء، كمف ناحية أخرل فإف 

المشرع حيف يضع التشريع الضريبي بإمكانو المكازنة ما بيف مصالح الدكلة كالمصالح الخاصة 

باألفراد،ككف أف كظيفتو األساسية ىي كضع نصكص عقاب تكفؿ حماية اقتصاد الدكلة مف ناحية، 
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كذلؾ مف خالؿ نصكص العقكبات التي تحقؽ الردع العاـ كالخاص لألفراد، كمف ناحية أخرل 

حماية مصالح األفراد مف خالؿ كضع نصكص عقاب عمى األفعاؿ المجرمة، كعدـ السماح 

لمجيات التنفيذية كاإلدارية بتقدير عقكبات لـ ينص المشرع عمييا، بالتالي يقع العبء عمى المشرع 

بكضع معيار تشريعي متناسب ليكازف ما بيف المصمحة العامة كالخاصة، كحيف يككف ىناؾ 

نصكص عقاب كاضحة كمحددة مسبقان، كأف تككف تمؾ العقكبات مناسبة لمجـر الضريبي، كمالئمة 

 . لظركؼ المحككـ عميو حينيا ستحقؽ العقكبة غرضيا في الردع الخاص كالعاـ

أما مسألة تفريد العقاب فيمكف تفادييا مف خالؿ تحديد المشرع لمحديف األدنى كاألقصى 

لمعقكبة بحيث يترؾ لمقاضي الجنائي السمطة التقديرية لألخذ ما بيف ىذيف الحديف كذلؾ حسب كؿ 

محككـ عميو كظركفو كأكضاع ارتكابو لمجريمة الضريبية، كىكذا فعؿ المشرع الفمسطيني حينما نص 

عمى العقكبات الضريبية فجعميا تتراكح ما بيف حديف أدنى كأقصى، كترؾ حرية  (37)بالمادة 

يعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عف شير، كال تزيد عف سنة، أك : " التقدير لمقاضي، حيث جاء بيا

 ...".أك بكمتي العقكبتيف معان  ( شيكؿ10000)كال تزيد عف  ( شيكؿ1000)غرامة ال تقؿ عف 

أما تشديد العقكبات الضريبية بحجة أف مسألة التشديد أمران مطمكبانلردع المتيربيف، كحفاظان 

ككف أف العقكبة إذا بكلغ في شدتيا يمكف أف تقتؿ . "عمى حقكؽ الدكلة، فإنو أمر غير منطقي

 .95"فعاليتيا كتجعؿ القاضي متردد في تطبيقيا

مف األسمـ التقيد كالبقاء عمى مبدأ شرعية العقكبة الجنائية، مع األخذ بعيف - لعمو-لذلؾ

االعتبار الطبيعة المختمفة لمجريمة الضريبية حيف كضع النصكص العقابية الضريبية، كذلؾ حتى 

يتـ المكازاة ما بيف تحقيؽ مصالح الدكلة، كبالكقت ذاتو حماية األفراد؛ ألنو حيف يضرب بمبدأ 
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الشرعية عرض الحائط تصبح حقكؽ األفراد ميدكرة، ككذلؾ لف تناؿ خزينة الدكلة الحماية 

المطمكبة، ككف أف المحافظة عمى مبدأ شرعية العقكبة في الجريمة الضريبية ىك كحده الذم سيقمؿ 

 .مف نسبة التيرب الضريبي

 إٌتبئج اٌتٍ تترتت ػًٍ ِجذأ شرػُخ اٌؼمىثخ اٌؼرَجُخ: اٌفرع اٌثبٍٔ

يترتب عمى مبدأ شرعية العقكبة الضريبية عدة نتائج ىامة ال تفرؽ عف النتائج التي تترتب 

عمى شرعية الجريمة كالعقكبة بالجرائـ بشكؿ عاـ، كقد ذكرنا سابقان النتائج المترتبة عمى مبدأ 

، لذلؾ 96الشرعية في الجريمة الضريبية، كما جاءت ىذه النتائج في العديد مف الكتب القانكنية

 :-سنقكـ اآلف بذكرىا سردان 

فال يجكز التكسع في تفسير القكاعد الجنائية : تفسير قكاعد العقاب تفسيرصاـر .1

ككما ال يجكز لمقاضي أف يجـر فعالن غير مجـر بالقانكف،كذلؾ ال يجكز لو النص عمى 

 .97عقكبة غير مقررة في القانكف

تنحصر مصادر التجريـ كالعقاب في القانكف المكتكب، كتككف السمطة التشريعية  .2

دكف غيرىا المختصة في تحديد األفعاؿ المجرمة ككضع العقكبات ليا، كبالتالي ال يجكز 

لمسمطة التنفيذية تجريـ أفعاؿ، أك النص عمى العقكبات غير المقررة في القانكف، كالسمطة 

 .98القضائية تقـك بتطبيؽ القانكف كتفسير غايتو
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l'article 111-4 du Code pénale française. 

333-332.،ص4،2006القانونالجنائًالدستوري،دارالشروق،القاهرة،ط:أحمدفتحًسرور:يفًذلك/انظر98

فالسلطةالتشرٌعٌةتعبرعنسٌادةالشعبفٌماتقرهمنمشروعاتالقوانٌن،والحكومةتمثلهذهالسٌادةفٌماتقومبهمن:"حٌثجاء

وإذاكانمونتسكٌوقدنادىبالفصلبٌنالسلطات.تنفٌذللقوانٌن،والقضاءٌحكمأيٌعبرباسمالشعبفًحدوداختصاصهالقضائً

للوقوفضدالتحكموالدكتاتورٌة،فإنهذاالمبدأقدأصبحضرورٌاًفًالدولةالقانونٌةالتًٌعلوفٌهامبدأسٌادةالقانونالذيتحترمفٌه

فنصوصالقانونتظلصامتةجامدةحتىٌتدخلالقاضًلتقرٌرالمعانًالصحٌحةالتًأرادالقانونالتعبٌر"..."الحقوقوالحرٌات

 ".عنها،واألحكامالتًٌصدرهاالقضاءوتحوزقوةاألمرالمقضً،تنالقوةالحقٌقةالقانونٌة،فتستفٌدمنقرٌنةالمطابقةمعكلمةالقانون
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يختص المشرع في تحديد العقكبات مف حيث النكع كالمقدار، كيترؾ المجاؿ  .3

لمقاضي في اختيار العقكبة المالئمة في إطار السمطة التقديرية التي منحيا المشرع لو، 

باختيار الحد األدنى كاألقصى، أك اختيار عقكبة مف العقكبات المقررة في حاؿ كاف لمجريمة 

أكثر مف عقكبة، أك تشديد، كتخفيؼ العقكبة في حاؿ تكافرت سبب مف أسباب التشديد أك 

 .التخفيؼ

كبناء عمى ما سبؽ فإف مبدأ شرعية العقكبة يفرض عمى القاضي التزامات، فمف الكاجب 

عميو االلتزاـ بالعقكبات المقررة في القانكف نكعان كمقداران، كأف يقكـ بتطبيؽ القانكف بشكؿ فكرم 

كمباشر، كال يجكز لو فرض عقكبة لـ ينص عمييا القانكف، أك أف يطبؽ عقكبة يزيد، أك ينقص 

مقدارىا عف الحد المقرر قانكنان، كما ال يجكز لمقاضي القياس في تقرير العقكبات، حتى لك 

اجتمعت العمة لفعميف ككاف القانكف قد جـر  أحدىما دكف اآلخر فال يجكز لمقاضي القياس عمى 

الفعؿ الذم تـ تجريمو، ألف ذلؾ سيؤدم  إلى ىدر مبدأ مساكاة المكاطنيف أماـ القانكف الجنائي 

كسكؼ يعمؿ عمى فتح الباب عمى مصراعيو أماـ القضاة لتحكميـ في أحكاميـ كىدر مصالح 

 .99المكاطنيف

 اٌجرائُ اٌؼرَجُخ جرائُ جٕحىَخ: اٌّطٍت اٌثبٍٔ

تنقسـ العقكبات مف حيث أصالتيا إلى عقكبات أصمية كتبعية، كمف حيث جسامتيا تنقسـ 

إلى جنايات كجنح كمخالفات، كمف حيث ما تصيبو مف حقكؽ إلى عقكبات بدنية كمقيدة لمحرية أك 

 . 100سالبة ليا أك عقكبات ماسة باالعتبار
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في الجرائـ الضريبية ال مجاؿ لمتفريؽ بيف أنكاع الجرائـ فيما يخص الحؽ المعتدل عميو، 

، كأما مف حيث 101ككف أف الحؽ المعتدل عميو حؽ كاحد أال كىك حؽ الدكلة في تحصيؿ الضريبة

جسامتيا، فتعتبر الجرائـ الضريبية جرائـ مف نكع جنحة، كذلؾ تبعان لمعقكبات المقررة ليا بالقانكف، 

، إال (الفرع األكؿ) 2011لسنة  (8)كالتي ىي الحبس كالغرامة، حسبما جاء في القرار بقانكف رقـ 

 .(الفرع الثاني)أف التساؤؿ قد يثكر حكؿ الطبيعة القانكنية لمجزاءات المالية في العقكبات الضريبية 

كسنبحث الحقان تقسيـ العقكبات في المطمب الثالث، مف حيث أصالتيا، ككنو يحتاج لشيء 

 .مف التفصيؿ

 اٌؼمىثبد اٌجٕحىَخ: اٌفرع األوي

تقسـ الجرائـ إلى جنايات كجنح كمخالفات، كذلؾ تبعان لما يقره القانكف ليا مف عقكبات، 

فحسب قانكف العقكبات األردني السارم في الضفة الغربية، تعتبر الجريمة مف نكع جناية إذا كانت 

العقكبة المقررة في القانكف ىي اإلعداـ أك األشغاؿ الشاقة المؤبدة، أك المؤقتة، أك االعتقاؿ بنكعيو 

ذا كانت العقكبة مف نكع الحبس الذم يزيد عف أسبكع كالغرامة التي تزيد عف  المؤبد كالمؤقت ، كا 

خمسة دنانير، فتعتبر الجريمة مف نكع جنحة، كأما العقكبة بالحبس الذم يقؿ عف أسبكع كالغرامة 

كالعقكبات المقررة في القرار بقانكف التي تككف خمسة دنانير أك أقؿ فتككف الجريمة مف نكع مخالفة، 

 ىي عقكبات مف نكع الحبس كالغرامة، كبما أف الحبس بيا يزيد 2011بشأف ضريبة الدخؿ لسنة 

 .عف أسبكع كالغرامة تزيد عف خمسة دنانير، كبالتالي يمكف القكؿ بأنيا جريمة مف نكع جنحة

كيالحظ أف تقسيـ العقكبات إلى عقكبات جنائية كجنحكية كتكديرية ال يثير الصعكبة التي 

تككف في الحاالت التي يممؾ بيا القاضي سمطة تقديرية في التشديد، أك التخفيؼ كما يثير التساؤؿ 
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ىك ما إذا كاف نكع الجريمة يتحدد عمى أساس العقكبة المقررة قانكنان، أـ عمى أساس العقكبة 

، غير أف ىذه اإلشكالية ال تثكر في الجرائـ الضريبية 102المخففة، أك المشددة التي قدرىا القاضي

ككف أف المشرع في القرار بقانكف بشأف ضريبة الدخؿ الفمسطيني لـ ينص عمى أسباب لمتشديد 

.كلمتخفيؼ عمى العقكبات الضريبية، نظران لمطبيعة الخاصة لتمؾ الجرائـ كالعقكبات

الفقرة )  الحبس:ىي يةكف العقكبات الجنحأمف قانكف العقكبات األردني بينت  (15)المادة 

 .(الفقرة الثانية) كالغرامة (األكلى

اٌحجص : اٌفمرح األوًٌ

الحبس ىك كضع المحككمة عميو "ف أمف قانكف العقكبات األردني عمى  (21)نصت المادة 

ال إسبكع كثالث سنكات أحد مراكز اإلصالح كالتأىيؿ المدة المحكـك بيا عميو كىي تتراكح بيف أفي 

، يتراكح 2011، كفي الجريمة الضريبية حسب القرار بقانكف لسنة "ذا نص القانكف عمى غير ذلؾإ

ككما ىك كاضح مف النص فإف الحبس منو،  (37)الحبس ما بيف شير كسنة حسب نص المادة 

 .ك التشغيؿ فيأم عمؿأنكاع الشغؿ أليس مقركنان بأم نكع مف 

ق يجكز أفمنيا عمى  (1)كالتي تنص الفقرة ، مف قانكف العقكبات األردني (27)كفي المادة 

 كفؽ األحكاـ الكاردة في قانكف مراكز ،ف تأمر بمنح المحككـ عميو بالحبس معاممة خاصةألممحكمة 

، كيمكف تطبيؽ ىذه لمحكمةيرجع لتقديرااإلصالح كالتأىيؿ، كىذا األمر كما ىك كاضح مف النص 

 .القكاعد العامة في الحبس عمى الحبس الرتكاب جريمة ضريبية
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اٌغراِخ :اٌفمرح اٌثبُٔخ

لزاـ المحككـ عمية إالغرامة ىي "ف أمف قانكف العقكبات  (22)بيف المشرع األردني في المادة 

لى مائتي إلى خزينة الحككمة المبمغ المقدر في الحكـ، كىي تتراكح بيف خمسة دنانير إبأف يدفع 

 ."ذا نص القانكف عمى خالؼ ذلؾإال إدينار 

 عمى خالؼ ذلؾ فييا، ما جاء في  العقكبات األردنيكمف االستثناءات التي نص قانكف

 مف قانكف العقكبات كالخاصة بجريمة الرشكة كالتي لـ تحدد فييا قيمة الغرامة (171ك170 )المكاد

 .103نما تركت لتقدير المحكمةإك

 1000 بشأف ضريبة الدخؿ عمى أف الغرامة تتراكح ما بيف 2011نص القرار بقانكف لسنة 

 (.37) شيكؿ عمى الجرائـ الضريبية المحددة بنص المادة 10000شيكؿ ك

مبدأ )أنيا ال تكقع إال بناء عمى جريمة محددة بالقانكف : كتمتاز الغرامة بخصائص، أىميا

بالتالي ال يجكز فرضيا إال بناء عمى نص قانكف، كال يجكز فرضيا إال بحكـ قضائي،  (الشرعية

كما أنيا عقكبة شخصية ىدفيا إيالـ الجاني كليس جبر الضرر كما ىك الحاؿ في التعكيض، 

إال أف المشرع الفمسطيني ، 104-األسباب العامة النقضاء العقكبات- كتنقضي بالكفاة كالعفك كالتقادـ

قد خالؼ مبدأ شخصية العقكبة، ككف أف الغرامة كقكبة عمى الجريمة الضريبية قد تطاؿ أمكاؿ تركة 

الجاني بعد كفاتو، كال يعفى منيا بعد كفاتو إال بقرار مف مجمس الكزراء بناء عمى تنسيب مف الكزير 

مف القرار بقانكف لسنة  (38)في حاؿ تكفي عف غير تركة أك تركة مثقمة بالديكف حسب المادة 

 . بشأف ضريبة الدخؿ2011
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 اٌطجُؼخ اٌمبٔىُٔخ ٌٍؼمىثبد اٌّبٌُخ فٍ اٌجرائُ اٌؼرَجُخ: اٌفرع اٌثبٍٔ

ذىب جانب مف الفقو القانكني إلى اعتبار العقكبات المالية في الجرائـ الضريبية عقكبات 

جنائية باعتبار أف المحكمة تقضي بيا مف تمقاء نفسيا لمجرد مخالفة القانكف دكف الحاجة لمبحث 

فيما أصاب الخزينة العامة لمدكلة مف ضرر، كككف أف الغرامة يجب أف تككف محددة المقدار في 

الحكـ، كما أف ىذه العقكبة ال تطبؽ بطريؽ القياس، إذ ال عقكبة دكف نص صريح، كبأنو ال يجكز 

المجكء إلى اإلكراه البدني؛ لتحصيؿ تمؾ المبالغ إذا تعذر تحصيميا بشكؿ طكعي أك بالكسائؿ 

، إال أف ذلؾ القكؿ منتقد ككف أف العقكبات الجنائية تقـك عمى عدة مبادئ ال تتكفر في 105اإلدارية

العقكبات المالية الضريبية، كمبدأ شخصية العقكبة، فقد تطاؿ العقكبات المالية الضريبية أمكاؿ كرثة 

المكمؼ بعد كفاتو كما سبؽ لنا القكؿ، ككذلؾ مبدأ عدـ جكاز التصالح في العقكبات الجنحية 

المعاقب عمييا بالحبس، بينما يجكز التصالح في العقكبات المالية الضريبية، كقاعدة عدـ جكاز 

تعدد العقكبات، لذلؾ فقد اتجو جانب آخر مف الفقو القانكني إلى اعتبار أف العقكبات المالية 

 .106الضريبية تعد تعكيضات مدنية بحتة، استنادان إلى كؿ ما سبؽ

 إال أف اعتبار العقكبات المالية الضريبية تعكيضات مدنية أمران غير جائز أيضان، فالتعكيض 

المدني يقكـ عمى أساس إثبات الضرر، كال يحكـ بو إال حيف تحقؽ الضرر أما الجزاءات الضريبية 

فيحكـ بيا القاضي مف تمقاء نفسو، كدكف أف يتحقؽ مف كقكع ضرر عمى خزانة الدكلة مف عدمو، 

ككف أف الضرر مفترض ككنيا جرائـ تمس النظاـ العاـ، كىذا أدل لظيكر رأم قانكني يعتبر 

الجزاءات الضريبية خميطان مف العقكبة كالتعكيض، كيعكد األخذ بيذا الرأم إلى محكمة النقض 

الفرنسية التي كانت أكؿ مف قرر ىذه الطبيعة المختمطة كتبعتيا بذلؾ محكمة النقض المصرية، إال 
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أف محكمة النقض الفرنسية غمبت معنى التعكيض عف معنى العقكبة، كمحكمة النقض المصرية 

 .107غمبت معنى العقكبة عمى معنى التعكيض

كلعؿ مكقؼ محكمة النقض الفرنسية ىك األقرب لمصكاب، حيث أف العقكبات المالية في 

الجرائـ الضريبية غير مقصكدة كجزاء بشكؿ بحت، بؿ أف اليدؼ األساسي منيا ىك حماية خزينة 

الدكلة كتعكيضيا، كىذا ما يبرر نص المشرع عمى جكاز التصالح فييا، كمف ناحية أخرل تصبح 

العقكبات المفركضة كاجبة األداء حتى لك صدر قانكف آخر يخفؼ منيا، أك يمغييا فتبقى الغرامة 

المقررة ككنيا جاءت لتعكيض خزينة الدكلة عف عدـ أداء الضريبة بكقتيا المحدد، أك مف تيرب 

المكمفيف منيا، ككذلؾ فإف الغرامة تفرض بشكؿ تمقائي حتى لك لـ يتحقؽ مف كقكع ضرر عمى 

 .خزينة الدكلة

كقد ظير جانب مف الفقو القانكني كالذم دعى إلى اعتبار العقكبات الضريبية قائمة عمى 

أسس ضريبية بحتة تقررت لحماية خزينة الدكلة، كبالتالي يحكـ بيا القاضي مف تمقاء نفسو، كتنفذ 

بطريؽ اإلكراه البدني كما أنو ال يجكز إرجاء الكفاء بيا، أك كقؼ تنفيذىا؛ ألنيا مقررة لمصمحة 

، كبيذا، نتفؽ مع الرأم األخيرمف حيث الطبيعة الخاصة لمعقكبات المالية الضريبية بأنيا 108الدكلة

تشكؿ عقكبات ضريبية بحتة، إال أننا ال نتفؽ مع التنفيذ الجبرم كاإلكراه البدني لمعقكبات، 

فالعقكبات الضريبية يفترض أف تنبع طبيعتيا مف اليدؼ الرئيسي الذم شرعت ألجمو، كىك حماية 

خزينة الدكلة، فالعقكبات التي فرضيا قانكف الضرائب تيدؼ إلى ضماف تحصيؿ الضرائب، كحؽ 

نما ىي  الدكلة في التعكيض عف الضرر المفترض الكاقع عمييا، لذلؾ ىي ليست مقصكدة لذاتيا، كا 
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كسيمة رادعة أجازىا القانكف لإلدارة؛ حتى تحكؿ دكف تيرب المكمفيف مف أداء الضرائب المستحقة 

 .عمييـ، كبالتالي يفترض أف تككف عقكبات ماسة بالذمة المالية لممكمؼ، دكف أف تطاؿ جسده

 ألطبَ اٌؼمىثبد اٌؼرَجُخ: اٌّطٍت اٌثبٌث

تنقسـ العقكبات مف حيث أصالتيا إلى عقكبات أصمية، كعقكبات تبعية، أك تكميمية، كتتمثؿ 

العقكبة األصمية بالجزاء الرئيسي الذم يفرضو المشرع جراء ارتكاب فعؿ معيف، كبالتالي تعتبر 

، كما ال تكقع إال 109أصؿ في ذاتيا ال تخمك أم جريمة منيا، كال يرتيف إيقاعيا بتكقيع عقكبة أخرل

إذا صرح بيا القاضي في حكمو مف حيث نكعيا كمقدارىا، كتتمثؿ العقكبات األصمية بشكؿ عاـ 

بعقكبة اإلعداـ، كاألشغاؿ الشاقة، كاالعتقاؿ، كالحبس، كالغرامة، كأما العقكبات التبعية فتككف تابعة 

لعقكبة أصمية كال تحتاج لنص القاضي عمييا صراحة في حكمو، كقد تككف بناء عمى نص قانكف، 

كأما العقكبات التكميمية فتختمؼ عف العقكبات التبعية في أف األخيرة ال تحتاج لمحكـ بيا أما 

 .التكميمية فيكجب الحكـ بيا صراحةن باإلضافة لمعقكبة األصمية

كتعد الجرائـ االقتصادية، كمف ضمنيا الجرائـ الضريبية مف حيث المبدأ جرائـ ال تصدر فييا 

عقكبات إال بناء عمى قرار قضائي، كأم عقكبة أخرل، إذ أنيا تخضع لألحكاـ العامة الكاردة في 

قانكف العقكبات كالختصاص القضاء العادم، كذلؾ سكاء أكاف في صمب قانكف العقكبات، أـ 

، فعمى الرغـ مف الطبيعة الخاصة لتمؾ الجرائـ كالتي تستكجب أف 110تضمنتيا تشريعات متفرقة

يككف ليا نصكص عقابية خاصة، إال أنيا تبقى مف حيث المبدأ جزء مف الجرائـ بمفيكميا العاـ، 

كبالتالي ال بد مف تقيدىا بالمبادئ العامة الكاردة في قانكف العقكبات، حتى لك كانت مستقمة 

 .بتشريعات خاصة
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 العقكبات األصمية: كالعقكبات الضريبية كما العقكبات في الجرائـ العادية يمكف تقسيميا إلى

، كىناؾ تدابير احترازية كالتي تختمؼ عف (الفرع الثاني)، كالعقكبات التبعية كالتكميمية (الفرع األكؿ)

 .(الفرع الثالث )مفيكـ العقكبة 

 اٌؼمىثخ األطٍُخ:اٌفرع األوي

 كىي الجزء األساسي مف األحكاـ الجزائية، كالتي ال يمكف أف يصدر الحكـ غير متضمف 

 .111جزءان منيا، كىي التي تصمح بحد ذاتيا في الكفاء بمعنى العقاب

العقكبة المقررة التي تكقع دكف : "كالعقكبة األصمية كما عرفيا الباحث الدكتكر نظاـ المجالي

الحاجة إلى النطؽ بعقكبة أخرل، كىي اإلعداـ، كاألشغاؿ الشاقة بنكعييا، كاالعتقاؿ بنكعيو 

كقد جاءت ىذه ". 112كالحبس، كالغرامة حيف تفرض كحدىا دكف أف تككف تكميمية لعقكبة أخرل

 .مف قانكف العقكبات األردني (27-17)العقكبات في المكاد 

أك الغرامة، فسنقتصر /ككف أف العقكبات األصمية في الجرائـ الضريبية تككف إما بالحبس ك

، كالغرامة كعقكبة أصمية (الفقرة األكلى)الحديث عف الحبس كعقكبة أصمية في الجريمة الضريبية 

 .(الفقرة الثانية)في الجريمة الضريبية 

 اٌحجص وؼمىثخ أطٍُخ فٍ اٌجرَّخ اٌؼرَجُخ: اٌفمرح األوًٌ

كضع المحكـك : " 1960مف قانكف العقكبات األردني لسنة  (21)كىك كما عرفتو المادة 

عميو في أحد سجكف الدكلة المدة المحكـك بيا عميو، كىي تتراكح بيف أسبكع كثالث سنكات إال إذا 

 ".نص القانكف عمى خالؼ ذلؾ
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كفي القرار بقانكف بشأف ضريبة الدخؿ الفمسطيني تعد عقكبة الحبس العقكبة الكحيدة السالبة 

لمحرية، كقد فرضيا المشرع عمى كؿ مف تيرب، أك حاكؿ، أك حرض، أك اتفؽ، أك ساعد غيره 

 (.37)عمى القياـ بإحدل األفعاؿ المنصكص عمييا في المادة 

المتيرب مف ضريبة )يتضح مف المادة بأف المشرع قد ساكل في العقكبة بيف الفاعؿ األصمي 

كالمحرض، أك المتدخؿ بؿ كأبعد مف ذلؾ فقد ساكل في العقكبة بيف الفعؿ الكامؿ كبيف  (الدخؿ

، كيبدك أف التشدد في العقكبة ينبع مف أىمية الضرائب كدكرىا (أك مف حاكؿ)مجرد الشركع 

األساسي الذم تمعبو في اقتصاد الدكلة، ففي نظر المشرع كمما كانت العقكبات أشد قؿ التيرب 

 .الضريبي

كمع ذلؾ فكاف نص المشرع عمى عقكبة الحبس غير مكفؽ فكاف عمى المشرع االكتفاء 

بالعقكبات المالية، كاالبتعاد عف العقكبات الجسدية في مجاؿ الجريمة الضريبية، فطالما أف 

المصمحة المراد حمايتيا ىي اقتصاد الدكلة، كبالتالي ىي مصمحة مالية، فكاف مف األجدر عدـ 

المجكء لمعقكبات الجسدية، حتى كلك كانت تسبب إيالـ لمجاني، إال أنيا تؤثر بطريؽ مباشر عمى 

اقتصاد الدكلة، فالدكلة حيف تضع الجاني في الحبس تنفؽ عميو الكثير مف األمكاؿ، ككذلؾ تؤثر 

بطريؽ غير مباشر عمى اقتصاد الدكلة، ككف أف الجاني مف مصادر تغذية الدكلة باألمكاؿ، كعند 

كضعو بالحبس فيذا ينقص مف مالية الدكلة، كيؤثر عمى سمعتو كسمعة المؤسسة التي ينتمي إلييا، 

 .كيؤدم إلى غمؽ المؤسسة، كخرؽ قكاعد تشجيع االستثمار
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 اٌغراِخ وؼمىثخ أطٍُخ فٍ اٌجرَّخ اٌؼرَجُخ: اٌفمرح اٌثبُٔخ

ىي إلزاـ المحككـ عميو بأف : " مف قانكف العقكبات األردني (22)الغرامة كما عرفتيا المادة 

يدفع إلى خزينة الحككمة المبمغ المقدر في الحكـ، كىي تتراكح بيف خمسة دنانير كمائتي دينار إال 

 ".إذا نص القانكف خالؼ ذلؾ

 :عند تحديد الغرامة يأخذ المشرع إحدل الطريقتيف

ىي أف يحدد الغرامة بطريقة تتناسب مع حجـ الضرر الناتج عف الجريمة، كتسمى : األكلى

 .113في ىذه الحالة الغرامة النسبية نظران لتناسبيا مع ضرر الجريمة

أف ينص المشرع عمى حديف أدنى كأقصى، كيترؾ لمقاضي السمطة التقديرية ما بيف : الثانية

 .114ىذيف الحديف

نجد أف المشرع قد استخدـ الطريقة الثانية، حيث نص عمى حديف أدنى  (37)في المادة 

، كلمقاضي ( شيكؿ10000)كال تزيد عف  ( شيكؿ1000)كأقصى لمضريبة حيث ال تقؿ عف 

السمطة التقديرية في تحديد الغرامة ما بيف ىاذيف الحديف، كنالحظ أف المشرع قد رفع مف مقدار 

 الممغي، بحيث 2004لسنة  (17)الغرامة في القرار بقانكف عما كانت عميو سابقان في القانكف رقـ 

أك ما يعادليا بالعممة المتداكلة  ( دكالر1000)كال تزيد عف  ( دكالر100)بغرامة ال تقؿ عف كانت 

، كذلؾ لعدـ فعالية الغرامة في الحد مف ظاىرة التيرب الضريبي، كبالتالي ظيرت الحاجة قانكنان 

لتشديد العقكبة، كرفع الغرامة؛ حتى يقمؿ المشرع مف نسبة التيرب الضريبي في فمسطيف، إال أف 

مكقؼ المشرع مف ناحية تشديد العقكبة لتشمؿ العقكبات الجسدية يبقى أمر منتقد، فكاف مف األكلى 

 .تشديد العقكبات المالية فقط، كترؾ العقكبات السالبة لمحرية
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كقد استخدـ المشرع الفمسطيني طريقة أخرل في تحديد الغرامة، كىي بتحديد حدىا األدنى 

فقط، كدكف تحديد سقؼ لمحد األقصى، كىذا يعني إعطاء القاضي سمطة تقديرية كاسعة في فرض 

مف القرار بقانكف بشأف  (44/3)بنص المادة  (سرية المعمكمات)الغرامة، كىذا ما كرد في باب 

ضريبة الدخؿ بحيث حدد المشرع حدان أدنى لعقكبة المكظؼ الذم يتـ العثكر بحكزتو عمى 

مستندات، أك كشكفات تتعمؽ بدخؿ، أك مفردات دخؿ أم مف المكمفيف، كقاـ بتبميغ المكمؼ، أك 

حاكؿ تبميغو بشكؿ مخالؼ لما ىك كارد في المستندات، كقد حدد المشرع الحد األدنى بمبمغ 

، كىذا يعني أف الغرامة قد تصؿ لمبالغ طائمة ال تتناسب مع جسامة الفعؿ (شيكؿ40000)

 .المرتكب، كبمعنى آخر انتياؾ مبدأ شرعية العقكبة، كمبدأ تناسب العقكبة

كلعؿ مف األسمـ لك أف مشرعنا كضع الحد األقصى لمغرامة في ىذه الحالة، حتى ال يبقى 

الباب مفتكحان عمى مصراعيو لمقاضي في فرض مبالغ كبيرة، كلحماية مصالح األفراد، كلكف قد 

يككف المشرع شدد مف العقكبة لمتخفيؼ مف ظاىرة التيرب الضريبي في فمسطيف، كاعتبر أف 

 .مصمحة الدكلة كاقتصادىا أكلى بالحماية مف المصمحة الشخصية لألفراد

ما أف يحكـ بيا  كفي التشريع الضريبي الفمسطيني استخدـ المشرع الغرامة كعقكبة أصمية، كا 

 .منفردة أك تككف بجانب الحبس

ككذلؾ تعد الغرامة العقكبة الغالبة في التشريعات المقارنة كقد يحكـ بيا منفردة أك باإلضافة  "

 .115"لعقكبة الحبس

 كىذا ما يؤكد الطبيعة الخاصة لمعقكبات الضريبية بأنيا عقكبات جاءت باألساس لحماية 

 .الخزينة المالية لمدكلة، كبالتالي تككف الغرامة ىي أنسب الجزاءات المقررة لمجريمة الضريبية
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عمى أنو ال بد مف التمييز بيف الغرامة كعقكبة، كالغرامة كتعكيض، فالغرامة كعقكبة تفرض 

، كيفترض كفقان لمبدأ (37)في حاؿ ارتكاب إحدل جرائـ التيرب المنصكص عمييا في المادة 

الشرعية أف تككف العقكبة شخصية، كأف ال تكقع إال بمكجبحكـ قضائي مبني عمى نص قانكني، أما 

التعكيض فيككف جبر لمضرر الذم أصاب خزينة الدكلة، كيمكف أف يطاؿ أمكاؿ المكمؼ بعد كفاتو، 

مف % 2كيكقع مف اإلدارة مباشرة بدكف الحاجة  حكـ قضائي، كقد حدد المشرع غرامة مقدارىا 

مف % 20كال تزيد عف % 3مقدار الضريبة عف كؿ شير تأخير المكاعيد المحددة، كغرامة تعادؿ 

الضريبة المستحقة عف كؿ شير تأخير عمى المكمؼ بتقديـ إقرار كلـ يقـ بتقديمو، كبأم حاؿ يجب 

لمشخص المعنكم،  ( شيكؿ3000)لمشخص الطبيعي ك  ( شيكؿ300)أف ال تقؿ الغرامة عف 

مف قيمة الضريبة عف كؿ شير تأخير عمى أم مكمؼ باقتطاع % 2ككذلؾ تفرض غرامة بنسبة 

 .116الضريبة

 

 

 

 اٌؼمىثبد اٌتجؼُخ: اٌفرع اٌثبٍٔ

ىي الجزاء الثانكم الذم يمحؽ المحككـ عميو عند الحكـ عميو بعقكبة : العقكبات التبعية

كالعقكبة التبعية ال يقضي بيا كحدىا إنما تمحؽ بعقكبة أصمية كال يشترط بيا أف ينص . 117أصمية

 .القاضي عمييا صراحة في حكمو
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تتبع لعقكبة أصمية، كتختمؼ عنيا تتفؽ مع العقكبة التبعية في أنيا كأما العقكبات التكميمية ؼ

في أنيا يجب الحكـ بيا صراحةن باإلضافة لمعقكبة األصمية، كأما العقكبات التبعية ال تحتاج لمحكـ 

بؿ البد لتطبيقيا مف ذكر صريح ،  بنص القانكف العقكبات التكميمية ال تنطبؽبيا صراحةن، كبالتالي

 .ليا في حكـ القاضي

سكل ما يتعمؽ . كلـ ينص المشرع الفمسطيني عمى العقكبات التبعية بما يخص ضريبة الدخؿ

بمنع مدقؽ الحسابات مف مراجعة الدائرة في أم قضية، أك عمؿ خالؼ قضيتو الشخصية كذلؾ إذا 

 أك تعميماتو، 2011ثبت أنو خالؿ مراجعاتو ارتكب ما مف شأنو التحايؿ عمى القرار بقانكف لسنة 

ككذلؾ عدـ قبكؿ المدير الحسابات التي يعدىا مدقؽ الحسابات الذم ارتكب مخالفة قانكنية كلممدة 

( 91)في حيف نص المشرع المصرم في قانكف ضريبة الدخؿ رقـ. 118التي يراىا المدير مناسبة

عمى العقكبة التبعية حيف اعتبرىا المشرع مف الجرائـ المخمة  (133) في المادة 2005لسنة 

بالشرؼ كاألمانة، كبالتالي يحـر مرتكبيا مف تكلي الكظائؼ، كالمناصب العامة، كتفقده الثقة 

 .119كاالعتبار

كأما المشرع العراقي عمى سبيؿ المثاؿ، نص عمى حضر تسيير المعامالت، كاعتبرىا مف 

التدابير االحتياطية، حيث خكؿ لمسمطة المالية سمطة إيقاؼ معامالت المكمؼ التي ليا عالقة 

 .120بالضريبة حتى يقـك المكمؼ بدفع الضريبة أك التأمينات الخاصة بيا
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نالحظ أف المشرع العراقي قد نص عمى حضر تسيير المعامالت مف ضمف التدابير 

االحتياطية لضماف تحصيؿ الضريبة، أما مشرعنا الفمسطيني فقد أكردىا كجزاء مستقؿ، كلـ يقرنيا 

 .بشرط دفع الضريبة، كلذلؾ اعتبرناىا عقكبة تبعية، كليست كإجراء احتياطي تحفظي

نالحظ أف الجزاءات المقررة عمى الجريمة الضريبية ىي عقكبات ذات طبيعة خاصة، حتى 

ف تضمنت الحبس كالغرامة، كىما عقكبتاف جزائيتاف نظميما قانكف العقكبات العاـ، إال أنيا تيدؼ  كا 

إلى حماية مصمحة الدكلة في تحصيؿ الضرائب، كىناؾ ضركرة لتعديؿ التشريع الضريبي بحيث 

يقيد مف المجكء ليذا السالح البالغ في الخطكرة، كالذم قد يصؿ إلى الحبس كالغرامة معان، طالما أف 

الفكرة األساسية مف الجزاءات الضريبية ىي حماية مصمحة مالية لمدكلة، كليس المقصكد العقكبة 

نما ىي مجرد كسيمة لمكصكؿ لميدؼ األساسي، كىك حماية حؽ الدكلة بتحصيؿ  بحد ذاتيا، كا 

 .الضريبة، كبالتالي تككف العقكبات المالية كحدىا كافية لتحقيؽ اليدؼ، كرادعة في الكقت ذاتو

 اٌتذاثُر االحترازَخ: اٌفرع اٌثبٌث

جاءت التدابير االحترازية في الفصؿ الثاني مف الباب الثاني مف الكتاب األكؿ مف قانكف 

كبيف  (28)كقد عدد المشرع ىذه العقكبات في المادة . ـ1960لسنة  (16)العقكبات األردني رقـ

 :أنيا

 .التدابير المانعة لمحرية. 1

 .المصادرة العينية. 2

 .الكفالة االحتياطية. 3

 .إقفاؿ المحؿ. 4

 .كقؼ ىيئة معنكية عف العمؿ أك حميا. 5
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فالتدابير االحترازية تعتبر كسيمة لحماية األمف : كىناؾ فرؽ مابيف العقكبة كالتدابير االحترازية

كالنظاـ مف قبؿ الضابطة القضائية قبؿ ارتكاب الجريمة، كأما العقكبة فتككف جزاء بعد ارتكاب 

الجريمة، كبالتالي ال يجكز التكسع في استخداـ التدابير االحترازية فيككف استخداميا حسب الحاالت 

المقررة ليا في القانكف، كقد تدخؿ التدابير االحترازية في باب العقكبات البديمة السالبة لمحرية، أك 

 .ما يعرؼ بالعقكبات االحترازية

مف القرار بقانكف بشأف ضريبة الدخؿ، تدابير احتياطية بيدؼ  (33) جاء في نص المادة 

ضماف تحصيؿ ديف الضريبة، كىي منع المكمؼ مف السفر خارج البالد قبؿ تسكية ديكنو، أك تقديـ 

 .كفالة أك كفيؿ لضماف دفع الضريبة

( 33)إف المنع مف السفر يعرض حريات األفراد كحقكقيـ لممساس، كما نالحظو أف المادة 

مف القرار بقانكف قد أعطت سمطات مكسعة لمدير الضرائب، مخالفان بذلؾ مبدأ الشرعية عف طريؽ 

إعطاءه صالحية بتقديـ الطمب لممحكمة بمنع أم مكمؼ مف السفر قبؿ تسكية ديكنو، عممان بأف ىذه 

 .اإلجراءات التحفظية في الكاقع العممي مف اختصاص النيابة العامة

كمف ضمف التدابير االحتياطية التي أكردىا المشرع ىي الكفالة االحتياطية، كيبدك أف القرار 

بقانكف بشأف ضريبة الدخؿ مخالؼ لمقكاعد العامة الكاردة في قانكف العقكبات األردني مف حيث 

فرض الكفالة االحتياطية، فقد حدد القانكف حاالت كردت عمى سبيؿ الحصر لفرض الكفالة 

 :كىي (33)االحتياطية كىي ما كرد بالمادة 

 .في حالة الحكـ مف أجؿ تيديد أك تيكيؿ. 1

 .في حالة الحكـ مف أجؿ تحريض عمى جناية لـ تفض إلى نتيجة. 2
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إذا كاف ثمة مجاؿ لمخكؼ مف أف يعكد المحككـ عميو إلى إيذاء المجني عميو أك أحد . 3

 .أفراد أسرتو، أك اإلضرار بيـ

كقد كردت ىذه الحاالت عمى سبيؿ الحصر، كال يجكز القياس عمييا أك الخركج عنيا، كما 

كيالحظ أنيا حاالت تستمـز أف يككف قد صدر بيا حكـ عمى المتيـ مف المحكمة كتفرض بجانب 

، كبالتالي ىناؾ مخالفة لمقكاعد العامة الكاردة في قانكف العقكبات، 121العقكبة المقررة ضده بالقانكف

 .مما قد يؤدم إلى احتماؿ إساءة استعماؿ اإلدارة لمسمطات المكسعة الممنكحة ليا

 

ال يتكقؼ مفيـك مبدأ الشرعية عمى القكاعد المكضعية، بؿ يتجاكز ليشمؿ اإلجراءات الجنائية 

التي يتطمبيا القانكف، كتتخذىا السمطات المختصة مف يـك ارتكاب الجريمة لحيف انتياء المحاكمة، 

 .حتى تكتمؿ حمقات الشرعية الجنائية

القانكف  أف ىناؾ عالقة كثيقة بيف قانكف العقكبات كقانكف اإلجراءات الجزائية، إذؼ

 المكضكعي الذم يبيف أف الجريمة كالعقاب ىك قانكف ىاـ لممجتمع، كلكف ما لـ يقؼ بجانبو قانكف

كتنفيذان فعميان فإف القانكف أكامرن لى لغة المحاكـ إاإلجراءات كآلو فعالة تحكؿ تمؾ النصكص 

كمف خالؿ الفصؿ الثاني سنقـك بالبحث في مجاؿ الشرعية . المكضكعي يصبح ككأنو لـ يكف

 .الجنائية في مجاؿ القكاعد اإلجرائية
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 اٌفظً اٌثبٍٔ


 اٌشرػُخ اٌجٕبئُخ اإلجرائُخ أضبش ِىبفحخ اٌجرَّخ اٌؼرَجُخ
 

 :تمهيد وتقسيم

تعتبر الشرعية اإلجرائية حمقة مف حمقات الشرعية الجنائية، فالشرعية المكضكعية التي 

تعتبر الحمقة األكلى مف الشرعية الجنائية، إال أف ىذه " ال جريمة كال عقكبة إال بنص" أساسيا 

الحمقة كحدىا ال تكفي كال بد مف كجكد الحمقة الثانية المتمثمة بالشرعية اإلجرائية كالتي تنظـ 

اإلجراءات الالزمة لحماية حرية اإلنساف، كيتحدد جكىر ىذه الشرعية في افتراض قرينة البراءة في 

 .المتيـ

كقد أقر القانكف األساسي الفمسطيني المبادئ الالزمة لكضع الضمانات لحماية حرية األفراد، 

ال يجكز القبض عمى : " بأف (11/2)كترؾ لممشرع تحديد نطاؽ تمؾ الضمانات، فنص في المادة 

أحد، أك تفتيشو، أك حبسو، أك تقييد حريتو بأم قيد، أك منعو مف التنقؿ إال بأمر قضائي كفقان 

ألحكاـ القانكف، كيحدد القانكف مدة الحبس االحتياطي، كال يجكز الحجز، أك الحبس في غير 

 ".األماكف الخاضعة لمقكانيف الصادرة بتنظيـ السجكف

 غير أف احتراـ مبدأ الشرعية ال يعني شؿ اختصاصات السمطة العامة، أك الحد مف فعالية 

نما اليدؼ منو كضع اإلطار السميـ لمباشرة اختصاصاتيا، لذلؾ فال غرابة، في أف نجد  أكامرىا، كا 

عدة تشريعات تخفؼ مف حدة ىذه الشرعية في اإلجراءات؛ بيدؼ تيسير أعماؿ جمع األدلة 

كالكصكؿ لمحقيقة كالتخفيؼ مف اإلفالت مف العقاب، كيتضح ىذا في التشريعات الحديثة، كخاصة 

االقتصادية منيا مثؿ القكانيف الضريبية، فنجد أف الدعكل الجنائية الضريبية برغـ أنيا مف أىـ 
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كسائؿ حماية الحؽ إال أف المشرع الفمسطيني لـ يعالج ماىيتيا، أك ينظـ شركطيا، فجاءت 

نصكص القانكف الضريبي خالية منيا، سكل األحكاـ كالقكاعد اإلجرائية المتعمقة بأسباب انقضاء 

الدعكل الضريبية، مما ترتب عميو الغمكض، كىك ما يستدعي البحث في مسألة الشرعية في مرحمة 

 .(مبحث ثافو )ثـ االنتقاؿ لمبحث في الشرعية في مرحمة المحاكمة  (مبحث أكؿ)المالحقة 
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 اٌّجحث األوي

 اٌشرػُخ أضبش اٌّالحمخ فٍ اٌجرَّخ اٌؼرَجُخ


تحد التشريعات الضريبية مف النشاط الخاص لألفراد، أك تقتطع جزءان مف إنتاجيتيـ، مما 

يسفر عف محاكلتيـ لمتخمص مف أحكاـ القانكف، كالتيرب مف أداء الضريبة، لذلؾ عمى المشرع أف 

يضع أحكامو في المكاف الالئؽ، كيكفؿ حمايتيا مف خالؿ ضماف تنفيذىا عف طريؽ كضع 

الجزاءات المترتبة عمى مخالفة أحكامو، غير أف كضع الجزاءات في نصكص ال يكفي لضماف 

تنفيذ أحكاـ القانكف، فال بد أف تقترف النصكص بقكاعد إجرائية تضمف تنفيذىا، ككؿ ىذا يجب أف 

ال يخرج عف دائرة الشرعية الجنائية، فقد أصبح مبدأ الشرعية اإلجرائية مف المبادئ المستقرة في 

 .ضمير اإلنسانية، كيكاد ال يخمك دستكر بمد مف النص عميو

إف تكظيؼ العقكبات المقررة لمجريمة الضريبية تختمؼ عف تمؾ المعمكؿ بيا في الجرائـ 

العادية، كىك ما يستدعي استشراؼ الكسائؿ كاإلجراءات الخاصة لتتبع الجرائـ الضريبية في مرحمة 

، إال أف تمؾ الكسائؿ المتعبة تستعدم احتكار اإلدارة  لمدعكل (مطمب أكؿ)جمع االستدالالت 

، كقد تنقضي الدعكل الجزائية باألسباب العامة (مطمب ثافو )الجزائية في مرحمة التحقيؽ االبتدائي 

مطمب )الكاردة النقضاء الدعكل، أك ألسباب خاصة في الدعكل الجزائية في الجرائـ الضريبية 

 .(ثالث

، قد خرج بالكثير مف نصكصو عمى 2011إذا كاف القرار بقانكف بشأف ضريبة الدخؿ لسنة ك

األحكاـ العامة في قانكف العقكبات فيما يخص القكاعد المكضكعية، فإنو لـ يخالؼ قانكف 

 .اإلجراءات الجزائية إال في حاالت قميمة منو
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 اإلجراءاد اٌخبطخ ٌتتجغ اٌجرائُ اٌؼرَجُخ فٍ ِرحٍخ جّغ االضتذالالد: اٌّطٍت األوي

 الشكمية التي ينبغي االلتزاـ اإلجراءات مف خالؿ أىمية مرحمة جمع االستدالالتتتضح 

 المترتبة عمييا، كىذا اآلثار كبالتالي بطالف ،بطالنيا لىإك انتياؾ ليا يؤدم ، أ فكؿ خمؿ فييا،بيا

نيا ميمة في مرحمة استجالء أساسية عممية التحقيؽ كالبحث عف األدلة، كما أيعرقؿ بصكرة 

لى نكعية األدلة كالقرائف إ ك،لى محضر جمع االستدالالت إ فالنيابة العامة استنادان ،الحقيقة كبيانيا

يمكف أف تحيؿ الممؼ إلى المحكمة خاصة  كالمعمكمات التي تـ الحصكؿ عمييا، ،التي تـ جمعيا

 في الكشؼ عف األدلة ة مرحمة جمع االستدالالتىميأكما تكمف في مكاد المخالفات كالجنح، 

لى الكشؼ عف إ كالتي تقكد ، المتبقية عنيااآلثارالمادية لمجريمة كالقياـ بتجميعيا مع كافة 

. 122 كالتخريب كمنع الحاضريف مف االقتراب منياؿالكباىا كالمحافظة عمييا مف مضغكا

األصؿ ىك تطبيؽ القكاعد اإلجرائية العامة الكاردة في قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني 

عمى الجريمة الضريبية طالما لـ ينص المشرع الضريبي عمى إجراءات معينة، لذلؾ سنقتصر 

كىناؾ مكضكعات قميمة نتساءؿ عف كيفية تنظيـ البحث عمى ما نص عميو التشريع الضريبي، 

ىؿ ىـ  بالضبط القضائي كالجيات الممنكحة صفة الضبط القضائي، القانكف ليا، كىي ما يتعمؽ

الفرع )، كما ىي المياـ كالكظائؼ المككمة ليـ األعضاء العاديكف، أـ مكظفك الضرائب كالمالية

 .(الفرع الثاني)كما ىي حدكد اختصاص أعضاء الضابطة القضائية في الجرائـ الضريبية ، (األكؿ

 اٌؼجؾ اٌمؼبئٍ فٍ اٌجرَّخ اٌؼرَجُخ: اٌفرع األوي

، كالتي يستيدؼ منيا البحث اإلجراءات الجزائيةتبدأ مرحمة التحرم كاالستدالؿ كأكؿ مراحؿ 

 الشيكد كالمشتبو أقكاؿ المادية كالدالئؿ المتعمقة بالجريمة كمعاينو مكاف كقكعيا، كسماع اآلثارعف 

                                                           
 121.،ص2009،دارالثقافة،عمان، المحاكمات الجزائٌةأصولالوجٌر فً :محمدسالمالحلب122ً
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، كقد خكؿ المشرع فئة محددة لمقياـ 123 كجمع كافة االستدالالت كالمعمكمات المتكفرة عنيا،فييـ

 لكشؼ النقاب ؛ الالزمةاإلجراءاتالتخاذ بأعماؿ الضبط القضائي في مرحمة جمع االستدالالت، 

 .عف الجريمة

تستدعي الحاجة في بعض األحياف لتشكيؿ جياز خاص مف الضابطة القضائية لضبط 

، فقامت 124أنكاع معينة مف الجرائـ، كجرائـ التمكيف كالصرؼ كالتيريب الجمركي كالتيرب الضريبي

العديد مف التشريعات بتخصيص جيات معينة لميمة الضبط القضائي، كالقياـ بأعماؿ البحث 

كالتحرم، كجمع األدلة فيما يخص جرائـ معينة تحتاج لخبرة فنية كتخصص كمنيا الجرائـ 

 .125االقتصادية، لما ليذه الجرائـ مف طابع خاص

كجاء مكقؼ المشرع الفمسطيني متسقان مع مكقؼ ىذه التشريعات، حيث خصص طائفة 

معينة مف المكظفيف؛ مف أجؿ القياـ بمياـ الضبط القضائي في الجريمة الضريبية كالتي تعتبر نكعان 

 .مف الجرائـ االقتصادية

كفي الفقو، يذىب جانب لمرأم إلى أف التحرم عف الجرائـ االقتصادية يحتاج قدر مف 

المعرفة كالتخصص؛ نظران لمطبيعة الخاصة لتمؾ الجرائـ، كأعضاء الضبط القضائي مف 

االختصاص الخاص، لدييـ الخبرة في المجاالت الفنية كالتجارية كاالقتصادية، كمعرفة تفكؽ 

 .126أعضاء الضبط القضائي ذكم االختصاص العاـ
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منو لممدير أك ألم مكظؼ مفكض مف  (23)أعطى القرار بقانكف بشأف الضريبة في المادة 

قبمو خطيان أف يدخؿ ألم مكاف يجرم تعاطي عمؿ فيو، كأف يفحص البضائع المخزنة كالنقد 

كالمعدات كاآلالت كالسجالت الحسابية كالمستندات، كيككف لو حؽ االحتفاظ بيا لمدة ال تزيد عف 

كتجدر اإلشارة إلى أف ىذه المادة تنص في حقيقة األمر شير إذا اقتنع بأف االحتفاظ بيا ضركريان، 

 إعطاء المدير، أك المكظؼ المفكض مف قبمو خطيان، صفة الضبط القضائي في أثناء قياميـ عمى

 .بأعماليـ، كقد كرد ذلؾ صراحةن في الفقرة الثالثة مف المادة

مف قانكف ضريبة الدخؿ األردني عمى إعطاء  (23)كفي القانكف األردني، نصت المادة 

المدير في ضريبة الدخؿ، أك المكظؼ المفكض مف قبمو الحؽ في إجراء التحريات، كيككف لو الحؽ 

في الدخكؿ إلى أم مكاف يجرم فيو تعاطي أم عمؿ، كفحص مكجكداتو، كقد أعطتو المادة 

 .الصالحية في ضبط المكجكدات، أك السجالت الرسمية إذا لـز األمر

نجد أف مكقؼ المشرع األردني كمكقؼ المشرع الفمسطيني، في إعطاء المدير، أك مف ينيبو 

 .سمطة الضبط اإلدارم

أك مف ينيبو، مف حؽ االطالع كفحص البضائع كالمستندات، /أف الصالحية الممنكحة لممدير

فيو مساس لألسرار كالحياة الخاصة، مما يتطمب الكقكؼ عمى العمة التي مف أجميا شرعت لو ىذه 

الصالحيات كالتي تتمثؿ في أىمية حؽ الدكلة في الضريبة ككنيا تشكؿ مكرد مف المكارد اليامة في 

 .127الدكلة، كلذلؾ عمييا التمتع في الكسائؿ التي تخكليا مف تحصيؿ الضرائب
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77 
 

غير أف منح ىذه الفئة صفة الضبط القضائي أمر في غاية الخطكرة، حيث أف صالحية 

، كقد أجازت 128الضبط القضائي حسب قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني تمنح لفئات محددة

، بمنح ىذه الصفة لبعض المكظفيف الذيف يخكلكا صفة الضبط (21)الفقرة الرابعة مف المادة 

القضائي حسب القانكف، كمنح صفة الضبط القضائي عادةن ما يككف لبعض المكظفيف مف منتسبي 

األجيزة األمنية، أما إعطاء ىذه الصفة لممكظفيف المدنييف يعتبر أمر بالغ بالخطكرة نظران 

لمصالحيات المخكلة لرجاؿ الضبط القضائي، كالتي تؤدم لممساس بالحقكؽ كالحريات، كبالتالي ال 

 .يجكز التكسع في الصالحيات المخكلة لفئة الضبط القضائي في قانكف ضريبة الدخؿ

 كما أف صفة الضبط القضائي لمكظفيف الضرائب يجب أف تككف باألصؿ ضمف حدكد 

، كتسمى ىذه الفئة مأمكرم الضبط القضائي ذكم االختصاص الخاص، 129اختصاصيـ المكاني

بحيث تككف ليـ ىذه الصفة ضمف حدكد اختصاصيـ فقط، كىنا يثكر تساؤؿ حكؿ مدل إمكانية 

ممارسة رجاؿ الضبط القضائي اختصاصيـ خارج دائرة عمميـ، فمك كاف مكظؼ ممف ليـ صفة 

الضبط القضائي في دائرة ضريبة الدخؿ في راـ اهلل، ىؿ يممؾ ىذه الصفة في منطقة خارج راـ 

 اهلل؟ كىؿ تككف ىذه الصفة مالزمة ليـ خارج أكقات الدكاـ الرسمية، أـ خالليا فقط؟؟

 سنقـك باإلجابة عف ذلؾ مف خالؿ تكضيح حدكد اختصاص رجاؿ الضابطة القضائية كذلؾ 

 .في الفرع التالي
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 حذود اختظبص رجبي اٌؼجؾ اٌمؼبئٍ فٍ اٌجرَّخ اٌؼرَجُخ: اٌفرع اٌثبٍٔ

يختمؼ االختصاص النكعي لمأمكرم الضبط القضائي كفقان لما إذا كانكا مف ذكم 

االختصاص العاـ، أك الخاص، حيث أف االختصاص النكعي الخاص يمارسو مأمكرك الضبط 

القضائي ذكك االختصاص الخاص، كيقتصر عمى جرائـ معينة تتعمؽ بأعماؿ كظائفيـ 

كاختصاصيـ، فبعض الحاالت تتطمب معمكمات فنية خاصة، كليذا يككف لتمؾ الييئات كياف 

فمدير الضرائب، أك المكظؼ المفكض مف قبمو يككف لو صفة الضبط . خاص يميزىا عف غيرىا

القضائي في حدكد عممو، كال يختص بضبط جرائـ السرقة كاإليذاء مثالن كلك كقعت ضمف حدكد 

االختصاص المكاني لو، فمك قاـ مكظؼ الضرائب في ىذه الحالة بتنظيـ محضر فال تتعدل قيمتو 

 .سكل أف يككف بالغان 

أما االختصاص العاـ يمارسو مأمكرك الضبط القضائي ذكك االختصاص العاـ، حيث أف 

صالحياتيـ تشمؿ جميع الجرائـ، ما داـ القانكف أضفى عمييـ تمؾ الصفة بدكف أم قيد نكعي يحد 

 .مف كاليتيـ

كبعبارةو أخرل، يجكز لمأمكرم الضابطة القضائية ذكم االختصاص العاـ ممارسة جميع 

أعماليـ بالنسبة لجميع أنكاع الجرائـ، كحتى ما يدخؿ ضمف اختصاصات مأمكرم الضابطة 

 .القضائية ذكم االختصاص الخاص

أما الصالحيات الممنكحة لمكظفي دائرة ضريبة الدخؿ المخكليف صفة الضبط القضائي، 

فاألصؿ أف تككف في حدكد الدائرة التي يمارسكف عمميـ بيا، إال أفَّ المصمحة العامة قد تقتضي أف 

كيككف . يخرج رجؿ الضبط القضائي مف دائرة اختصاصو، كيمارس عممو ضمف نطاؽ دائرة أخرل

 :-130ذلؾ في نطاؽ ضيؽ كفي حاالت استثنائية كاآلتي
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 .حاالت االستعجاؿ كالظركؼ االضطرارية. 1

حالة ندبيـ في جزء مف قضية مما يستعدم استكماؿ أعماؿ التحقيؽ خارج نطاؽ دائرة . 2
 .عمميـ

 .حاالت مطاردة الجناة. 3

 .كقكع جريمة في حدكد اختصاصيـ، كضركرة اتخاذ إجراءات خارج نطاؽ دائرة عمميـ. 4

كأما ما يتعمؽ بمدل مالزمة صفة الضبط القضائي خارج أكقات الدكاـ الرسمية، فقد أثيرت 

ىذه المسألة لدل الفقو المصرم، كتكصؿ إلى أف صفة الضبط القضائي لمكظؼ الضريبة ال 

، كبناءن عمى ىذا 131تقتصر عمى ساعات العمؿ الرسمية، بؿ تمتد لخارج ساعات الدكاـ الرسمية

الرأم فإف صفة الضبط القضائي تالـز مكظؼ الضريبة حتى إذا امتد عممو خارج ساعات العمؿ 

 .الرسمي، إال أف الصفة كحدىا التي تبقى مالزمة كليس اتخاذ اإلجراء

مف جيتنا ال نؤيد ىذا االتجاه، ككف أف صفة الضبط القضائي ممنكحة لتمؾ الجيات في 

حدكد اختصاصيـ، كبالتالي، ال يجكز التكسع في صالحياتيـ لتشمؿ خارج أكقات الدكاـ الرسمية، 

 .لما ليذه الصفة مف مساس بحقكؽ األفراد كحرياتيـ

كاألصؿ أف مياـ أعضاء الضبط القضائي ككاجباتيـ تنحصر في البحث كالتحرم كجمع 

االستدالالت، كمف ثـ فال يككف ليـ مباشرة عمؿ مف أعماؿ التحقيؽ، أك القبض، لما ينطكم عف 

ىذه األعماؿ مف خطكرة كمساس بحريات األفراد، مما جعميا المشرع بيد سمطة مختصة كىي 

 أعضاء االستثناء سبيؿ عمى أعطى قد الفمسطيني الجزائية اإلجراءات قانكف أف إالالنيابة العامة، 

كطالما أف مكظفي  ،(الثانية الفقرة) كالتفتيش ،(األكلى الفقرة) التحقيؽ سمطات القضائي الضبط

                                                           
131

 151.،صالجرٌمة الضرٌبٌة:طالبنورالشرع



80 
 

الضريبة ممف ليـ صفة الضبط القضائي غير مستثنييف بنص، بالتالي تطبؽ عمييـ القكاعد العامة 

 .الكاردة في قانكف اإلجراءات

 اٌتحمُك ضٍطبد :األوًٌ اٌفمرح

 أك ،العاـ لمنائب" :أنو عمى الفمسطيني، الجزائية اإلجراءات قانكف مف (2\55) المادة نصت

 مف بأم بالقياـ المختص القضائي الضبط أعضاء أحد تفكيض المختص العامة النيابة ككيؿ

 ".الجنايات مكاد في المتيـ استجكاب عدا كذلؾ محددة، دعكل في التحقيؽ أعماؿ

 لمقياـ القضائي الضبط لمأمكر الصالحية أعطى القانكف أف السابؽ النص مف يتضح

 :كاآلتي شركط،كىي ضمف ىذا كلكف التحقيؽ، بأعماؿ

 .إصداره في الحؽ صاحب عف صراحةن  يصدر أف .1

 .القضائية الضابطة رجاؿ ألحد الندب يتـ أف يجب .2

 .محددة دعكل في التحقيؽ يككف أف .3

 .الجنايات مكاد في االستجكاب في الندب يككف ال أف .4

 اٌتفتُش :اٌثبُٔخ اٌفمرح

 الضابطة ألعضاء سمح القانكف أف إال التحقيؽ أعماؿ مف عمؿ التفتيش أف األصؿ

 بصفة يتمتعكف الضريبة مكظفي بعض أف كبما معينة، كقيكد أحكاؿ في بالتفتيش، القياـ القضائية

 أف إال عمميـ، حدكد في لمتفتيش مباشرتيـ مف يمنع ما ىناؾ ليس بالتالي القضائي، الضبط

 سرية عمى الحفاظ فينبغي المعمكمات، كسرية التفتيش في اإلدارة حؽ بيف كازف قد الضريبي المشرع

 بصريح كرد ما كىذا الضريبية الدائرة في القضائي الضبط مأمكرم عمييا يطمع التي المعمكمات
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 في المحددة بالضكابط االلتزاـ ينبغي حاؿ أية كعمى ،2011 لسنة بقانكف القرار مف (44/1) المادة

 ىناؾ يككف أف فيجب .لإلجراءات العامة الشريعة يشكؿ ككنو الفمسطيني الجزائية اإلجراءات قانكف

 كجكد يشترط لـ بحيث الدخؿ ضريبة بشأف بقانكف القرار خالفو ما كىذا العامة، النيابة مف مذكرة

 بالجريمة يتعمؽ فيما إال التفتيش إجراء يجكز ال أنو كما التفتيش، إلجراء العامة النيابة مف مذكرة

 الجزائية اإلجراءات قانكف مف (50/1) المادة في كرد ما حسب كىذا بيا، التحقيؽ الجارم

 التحقيؽ الجارم بالجريمة الخاصة األشياء عف إال التفتيش يجكز ال" :بيا جاء حيث الفمسطيني،

 أك جريمة، ذاتيا حد في حيازتيا تعد أشياء كجكد التفتيش أثناء عرضان  ظير إذا ذلؾ كمع بشأنيا

 ".ضبطيا القضائي الضبط لمأمكر جاز أخرل، جريمة في الحقيقة بكشؼ تفيد

 احتىبر اإلدارح  ٌٍذػىي اٌجٕبئُخ اٌؼرَجُخ فٍ ِرحٍخ اٌتحمُك االثتذائٍ :اٌثبٍٔ اٌّطٍت

كقبؿ الكصكؿ لمرحمة المحاكمة كالتي يجرم فييا التحقيؽ  االستدالت جمع مرحمة بعد

فكؿ جريمة تقع في حؽ المجتمع ال بد مف كجكد  ،تككف ىناؾ مرحمة التحقيؽ االبتدائي ،النيائي

فاعؿ ليا، كتيدؼ مرحمة التحقيؽ االبتدائي مف التثبت مف فاعؿ الجريمة، ليتـ بعد ذلؾ تقرير مدل 

مسؤكليتو عف الجريمة مف خالؿ مرحمة المحاكمة، لتكقع عميو العقكبة التي تقرر بمكجب حكـ 

 اختصاص مف باألصؿ االبتدائي التحقيؽ مرحمة كتككفقضائي كبعد السير باإلجراءات الالزمة، 

، إال أف النيابة العامة في بعض األحياف تككف مقيدة في رفع الدعكل (الفرع األكؿ) العامة النيابة

 .(الفرع الثاني)مف عدمو 
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 ِرحٍخ اٌتحمُك االثتذائٍ فٍ اٌجرائُ اٌؼرَجُخ: اٌفرع األوي

يعتبر التحقيؽ االبتدائي المرحمة األكلى مف مراحؿ الدعكل الجزائية، كالتي تمي مرحمة جمع 

 . 132االستدالالت، كتسبؽ مرحمة المحاكمة

يتكلى ككيؿ النيابة : "مف قانكف االجراءات الجزائية الفمسطيني بأف (95)تنص المادة 

 ."ااستجكاب المتيـ في الجنايات جميعيا، كالجنح التي يرل استجكابو فيو

يترتب عمى منطكؽ ىذه المادة بأف النيابة العامة ىي صاحبة االختصاص األصيؿ في 

االستجكاب في جميع أنكاع الجنايات، كفي الجنح التي ترل ضركرة االستجكاب بيا، كبما أف جميع 

الجرائـ الضريبية مف نكع جنحة، كما سبؽ لنا البياف، بالتالي فإنو تبعان لذلؾ األصؿ، أف تقكـ النيابة 

 .العامة باالستجكاب بيا

( 28/4) في المادة 2011إال أنو كخالفان لذلؾ األصؿ، فقد أعطى القرار بقانكف لسنة 

صالحية لممقدر بأف يقـك باستجكاب أم شخص يعتقد أف لديو أم معمكمات تتعمؽ بدخؿ المعترض 

عمى التقدير، إجراء االستجكاب ىذا مف أخطر ما نص عميو القرار بقانكف حيث أف صالحية 

 .االستجكاب تككف حصران لمنيابة العامة؛ ألف االستجكاب مف أخطر إجراءات التحقيؽ

مجابية المتيـ كمناقشتو في التيمة المكجية إليو كاألدلة : كيمكف تعريؼ االستجكاب بأنو

المكجية ضده، كىك مف أخطر اإلجراءات التي تتخذىا النيابة العامة، أك قاضي المكضكع في 

مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني،  (94)، كقد كرد تعريفو في نص المادة 133مكاجية المتيـ

 ،مناقشة المتيـ بصكرة تفصيمية بشأف األفعاؿ المنسكبة إليو:"ىك االستجكابحيث جاء بيا أف 

 ".اليوكمكاجيتو باالستفسارات كاألسئمة كالشبيات، عف التيمة، كمطالبتو باإلجابة ع
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لعمو مف األفضؿ ترؾ صالحية االستجكاب كما يتبعيا مف سمطات لمجية األصيمة المختصة 

بو، كىي النيابة العامة؛ ضمانان لحسف سير اإلجراءات، كتحقيؽ العدالة، كبقاء السمطة القضائية 

تعتبر مرحمة التحقيؽ االبتدائي مف أىـ المراحؿ التي تمر بيا مستقمة عف السمطات التنفيذية، ؼ

 .الدعكل الجزائية، مما يقتضي أف تتكافر فييا الضمانات التي تكفؿ حيادية السمطة القائمة بيا

 ألبعد مف ذلؾ، حيف خكؿ لإلدارة حؽ االطالع، كحؽ 2011كقد ذىب القرار بقانكف لسنة 

فحص المستندات كالبضائع، كطمب المعمكمات الضركرية، كتبادؿ المعمكمات الضريبية الالزمة 

 .منو (23)لتنفيذ أحكاـ القانكف، كىذا ما جاء بصريح المادة 

كعمى ضكء المادة السابقة، نالحظ أنيا أعطت حؽ االطالع لإلدارة، كاعتبرت أف حؽ 

االطالع كفحص المستندات مف أعماؿ الضبط القضائي، إال أف ىذا العمؿ في حقيقة األمر مف 

: مف قانكف اإلجراءات الجزائية بأف (55/1)كقد كرد بالمادة . 134اإلجراءات التي ليا صفة التحقيؽ

، كحيث أف حؽ االطالع "تختص النيابة العامة دكف غيرىا بالتحقيؽ في الجرائـ كالتصرؼ فييا"

مف  (39/1)يرمي لمتفتيش، كبما أف التفتيش مف أعماؿ التحقيؽ حسب ما كرد في نص المادة 

قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني، فينبغي أف يككف بمذكرةمف النيابة العامة أك بحضكرىا، 

كينبغي االلتزاـ باألحكاـ العامة لمتفتيش الكاردة في قانكف اإلجراءات الجزائية، كما ينطبؽ عمى 

 .135تفتيش المنازؿ ينطبؽ عمى غيره
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بينما يرل الدكتكر عبد الحميد الشكاربي بأف حؽ الدكلة في اقتضاء الضريبة، ىك أسمى مف 

الحؽ الفردم، مما يقتضي منح اإلدارة صالحية الحؽ في االطالع لتمكنيا مف الحصكؿ عمى حقيا 

، إال أف ذلؾ القكؿ منتقد، فترؾ ذلؾ االختصاص لمجيات التنفيذية أمر بالغ في 136في الضرائب

 .الخطكرة، حيث أف حؽ االطالع يحتكم بحد ذاتو المساس بحرية األفراد كخصكصياتيـ

كيجكز مباشرة حؽ االطالع عف طريؽ مطابقة األكراؽ بإقرارات الممكؿ، بدكف إنذار سابؽ، 

كفي أم كقت مف النيار أك الميؿ كفقان لتقدير المحقؽ، عمى أنو ال يجكز إجراؤه في أياـ العطؿ 

، كال يمـز كجكد الممكؿ عند مباشرة 137الرسمية، كال في أياـ العطؿ الخاصة بالمنشأة نفسيا

ال أمكنو الغياب كتعطيؿ عمؿ اإلدارة ، مما يعني أف لإلدارة صالحيات مكسعة في 138االطالع، كا 

 .حؽ االطالع تتجاكز حقكؽ األفراد كحرياتيـ، كالتي كفمتيا كافة الدساتير كالقكانيف

 اٌمُىد اٌىاردح ػًٍ تحرَه اٌذػىي اٌجٕبئُخ اٌؼرَجُخ: اٌفرع اٌثبٍٔ

، عمى 2001لسنة  (3)تنص المادة األكلى مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ 

تختص النيابة دكف غيرىا بإقامة الدعكل الجزائية كمباشرتيا، كال تقاـ مف غيرىا إال في : "أف

كال يجكز كقؼ الدعكل، أك التنازؿ عنيا، أك تركيا، أك تعطيؿ سيرىا، . األحكاؿ المبينة في القانكف

 ".أك التصالح عمييا، إال في الحاالت الكاردة في القانكف

يترتب عمى منطكؽ ىذه المادة قاعدة عامة مفادىا أف النيابة العامة ىي صاحبة 

االختصاص األصيؿ في تحريؾ الدعكل الجزائية، كما أنو ال يجكز ليا كقؼ، أك ترؾ الدعكل، أك 

التنازؿ عنيا، أك تعطيؿ سيرىا إال في الحاالت الكاردة في القانكف، كىي القيكد الكاردة في قانكف 
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اإلجراءات تمؾ التي تتعمؽ بالشككل كاالدعاء بالحؽ المدني كالطمب كاإلذف، كقيكد عمى تحريؾ 

 .الدعكل الجزائية

ىذا يعني أف تحريؾ الدعكل الجنائية قد يرد عميو قيكد تتمثؿ بالطمب كاإلذف كالشككل، 

فتمتنع النيابة العامة عف تحريؾ الدعكل الجنائية عند تكافر إحدل القيكد، حتى لك تكافرت الجريمة 

، كتحريؾ الدعكل الجنائي يعني اتخاذ أكؿ إجراء مف إجراءاتيا، فتحريؾ الدعكل 139كأركانيا

 .140الجنائية ينقميا مف حالة السككف إلى حالة الحركة

بالتالي يمكف القكؿ أف النيابة العامة ىي صاحبة االختصاص األصيؿ بتحريؾ الدعكل 

الجنائية، حيث أف تحريؾ الدعكل الجنائية مف أعماؿ االتياـ كالتي تختص بيا النيابة العامة 

، إال أف ىناؾ قيكد عمى النيابة العامة لتحريؾ الدعكل الجزائية، كنجدىا 141بصفتيا سمطة االتياـ

 :في قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني في المادة الرابعة منو، حيث جاء بيا بأنو

 أك إقامة الدعكل الجزائية التي عمؽ القانكف ،ال يجكز لمنيابة العامة إجراء التحقيؽ. 1 "

 أك إذف إال بناءن عمى شككل كتابية أك شفيية مف ، أك طمب، أك ادعاء مدني،مباشرتيا عمى شككل

 أك طمب مف ، أك إذف، أك مف ككيمو الخاص، أك ادعاء مدني منو،المجني عميو أك ككيمو الخاص

 .الجية المختصة

 أك ادعاء بالحؽ المدني مف ،يجكز في الدعاكل التي قيد القانكف مباشرتيا عمى شككل. 2

ذا تعدد المجني عمييـ ال يعتد  المجني عميو التنازؿ عنيا حتى يصدر في الدعكل حكـ نيائي، كا 

 .بالتنازؿ إال إذا صدر مف جميعيـ، كالتنازؿ بالنسبة ألحد المتيميف يعتبر تنازالن بحؽ اآلخريف
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ذا تعدد المتيمكف ككانت الشككل ،إذا تعدد المجني عمييـ يكفي الشككل مف أحدىـ. 3  كا 

 ."مقدمة ضد أحدىـ، تعتبر مقدمة ضد الباقيف

كمفاد ىذه المادة أنو ال يجكز في الحاالت التي يشترط فييا القانكف تقديـ شككل، أك طمب أك 

إذف، اتخاذ أم إجراء مف إجراءات التحقيؽ، كلك كاف إجراء لجمع األدلة إال بعد تقديـ الشككل، أك 

 .الطمب، أك اإلذف مف الجية المختصة

كخالفان لمقاعدة العامة المقررة في قانكف اإلجراءات الجزائية ، كالتي يككف فييا حؽ تحريؾ 

، 142الدعكل لمنيابة العامة، يككف لإلدارة الحرية في طمب رفع الدعكل في أغمب القكانيف الضريبية

ف مخالفة النيابة العامة ليذا يرتب البطالف، كيجكز الدفع  كلزكـ الطمب أمر يتعمؽ بالنظاـ العاـ، كا 

 .143بمخالفتو في أية حالة كانت عمييا الدعكل، كلك أماـ النقض ألكؿ مرة

عمؿ إدارم يصدر مف السمطة اإلدارية المختصة، كيتعمؽ بفرد، : يمكف تعريؼ الطمب بأنو

 .144أك أفراد معينيف، كيككف قيد مف القيكد عمى النيابة العامة لرفع الدعكل

تعتبر الجرائـ الضريبية مف أبرز الجرائـ التي يستمـز فييا كجكد الطمب، كما لـ يصدر ىذا 

فالنيابة العامة تسترد سمطتيا كاممة في . الطمب ال يجكز لمنيابة العامة مباشرة الدعكل الجنائية

تحريؾ الدعكل الجنائية بمجرد تقديـ الطمب مف كزير المالية إلييا، فيككف لمنيابة العامة مباشرة 

إجراءات التحقيؽ، أك أف تصدر أمر بحفظ الدعكل، كما أنيا غير ممزمة بالكصؼ القانكني الذم 
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أضفاه مقدـ الطمب، فميا سمطة في تعديؿ ىذا الكصؼ بالكصؼ القانكني السميـ كتقديـ الدعكل 

 .145لممحكمة

 كيشترط لصحة الطمب أف يككف صريحان مكتكبان كأف يقدـ ممف يممؾ الحؽ في تقديمو، كأف 

يقدـ لمنيابة العامة، باعتبارىا السمطة المختصة باألصؿ بتحريؾ الدعكل الجنائية، كمتى قدـ 

 .146بالشكؿ الصحيح انفؾ القيد الكارد عمى النيابة العامة، كليا أف تباشر الدعكل فكران بعد تقديمو

لعؿ السبب في اشتراط تقديـ الطمب أك الشككل في أغمب التشريعات الضريبية، بأف اإلدارة 

ىي الجية األقدر مف غيرىا عمى تقدير ما إذا كاف ىناؾ مصمحة إلقامة الدعكل أـ ال، فالدعكل 

الجنائية الضريبية ما ىي إال كسيمة لضماف تحصيؿ الضرائب، فإذا كاف بإمكاف اإلدارة ضماف 

 .التحصيؿ بطريقة أخرل غير إقامة الدعكل، فيككف ليا حؽ االلتجاء لتمؾ الكسيمة 

القانكف األردني، كعمى : كمف التشريعات العربية التي كضعت قيكد لرفع الدعكل الضريبية

الرغـ مف أف األصؿ يقتضي أف تككف النيابة العامة صاحبة االختصاص األصيؿ في تحريؾ 

الدعكل الجزائية، إال أف المشرع األردني في قانكف ضريبة الدخؿ اشترط كجكب تقديـ شككل مف 

فقد نصت ، ككذلؾ الحاؿ فيما يتعمؽ بضريبة المبيعات كالجمارؾ، 147مدير عاـ دائرة الضرائب

مف قانكف الضريبة العامة عمى المبيعات عمى أنو ترفع الدعكل في الجرائـ المنصكص  (37)المادة 

مف  (211)عمييا في قانكف الضريبة العامة عمى المبيعات بناء عمى طمب المدير، أما المادة 
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ال يجكز تحريؾ :  " كتعديالت فقد نص عمى أنو1998لسنة  (20)قانكف الجمارؾ األردني رقـ 

 .148الدعكل في جرائـ التيريب إال بناء عمى طمب خطي مف المدير، أك مف يقـك مقامو عند غيابو

أما في التشريع الفمسطيني، فإننا لـ نالحظ أم قيد عمى تحريؾ الدعكل الجنائية الضريبية 

كما ىك الحاؿ في بعض القكانيف األخرل التي اشترطت كجكد الطمب أك الشككل إلقامة الدعكل 

 .الجنائية الضريبة

أف النيابة العامة تممؾ الحؽ في تحريؾ الدعكل الجزائية - مف ناحية نظرية-كىذا يعني 

الضريبية بدكف أم قيد، إال أنو في الكاقع العممي نالحظ مف خالؿ تتبعنا ألغمب الدعاكل الضريبية 

 .أف اإلدارة العامة في الضرائب ممثمة بمديرىا ىي مف تقـك بتقديـ الطمب كتحريؾ الدعكل الجزائية

كعمة اشتراط الطمب في الجرائـ الضريبية يقـك عمى العالقة ما بيف اإلدارة كالممكليف، فمإلدارة 

سمطة تقديرية فيما إذا كاف مف صالح الخزينة العامة لمدكلة تقديـ الممكؿ لممحاكمة، أـ أنو مف 

 .149األفضؿ التغاضي عما كقع منو

كتعمؿ محكمة النقض المصرية سبب كجكد القيكد عمى النيابة العامة لتحريؾ الدعكل 

كىك ما يصدر مف ىيئة عامة بقصد حمايتيا سكاء كمجني عمييا، أك بصفتيا : الجزائية، كالطمب

أمينة عمى المصالح العامة، كما أف الطمب ينصرؼ إلى الجريمة بذاتيا فيترتب عميو اتخاذ 

 .150إجراءات كرفع الدعكل دكف اعتبار لشخص فاعميا

كمف جيتنا نؤيد بأف يككف ىناؾ قيكد عمى النيابة العامة لتحريؾ الدعكل الجزائية فيما يتعمؽ 

بالجريمة الضريبية، كذلؾ نظران لمطبيعة الخاصة لتمؾ الجرائـ، كالتي تحتاج لتقدير المدير، أك مف 
                                                           

148
 138.صنحو قانون عقوبات ضرٌبً ٌواجه تحدٌات العصر، :صخرعبدهللاالجنٌدي

149
 185،صمرجع سابق:حسنصادقالمرصفاوي

150
 39-38،صمرجع سابق:أٌمنظاهر
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يقـك مكانو، في تقدير فيما إذا كاف ىناؾ حاجة إلقامة دعكل أـ أنو يمكف اتخاذ إجراءات أخرل 

القتضاء حؽ الدكلة في الضريبة؛ ككف أف اليدؼ األساسي مف الدعكل الجنائية الضريبية ىك 

استيفاء الدكلة حقيا في الضريبة، كليس اليدؼ منيا االنتقاـ مف المكمؼ، تكقيع العقكبة عميو فقط، 

لذلؾ مف األفضؿ فرض قيد عمى سمطة النيابة العامة في تحريؾ الدعكل الضريبية، كأف يترؾ 

مجاؿ تقدير إقامتيا مف عدمو لإلدارة الضريبة المختصة، حيث أف الضريبة تقـك باألساس عمى 

 .العالقة ما بيف اإلدارة كالمكمؼ

فضالن عمى أف المشرع الفمسطيني نص عمى جكاز التصالح ما بيف اإلدارة كالمكمؼ، كما 

سنقـك بتكضيحو مف خالؿ المطمب التالي، كالمعركؼ في أغمب التشريعات أف التصالح مرتبط 

 . أساسان بالدعاكل التي يتعمؽ رفعيا عمى قيد مف القيكد

 أمؼبء اٌذػىي اٌجسائُخ اٌؼرَجُخ: اٌّطٍت اٌثبٌث 

استحالة دخكليا في حكزة القضاء المختص، أك : يقصد بانقضاء الدعكل الجزائية الضريبية

استحالة استمرار النظر فييا سكاء أكاف االنقضاء ألسباب عامة ككفاة المتيـ، أك العفك العاـ، أك 

التقادـ، أك صدكر حكـ بات، أك كاف ألسباب خاصة تتعمؽ بالطمب الكاجب تقديمو لمنيابة كالتنازؿ 

 .151عنو، أك التصالح في الجريمة الضريبية

األصؿ أف تخضع الدعكل الجزائية الضريبية لألسباب العامة في انقضاء الدعكل الجزائية 

كالكاردة في قانكف اإلجراءات الجزائية، فتنقضي بإلغاء القانكف الذم يجـر الفعؿ، كبالعفك العاـ، 

 .152ككفاة المتيـ، كالتقادـ، كبصدكر حكـ بات بالدعكل، كبأية أسباب أخرل ينص عمييا القانكف

                                                           
151

 131.،ص"تفعٌل أحكام مواد التجرٌم الضرٌبً والتصالح فٌها وفقاً للتشرٌع الضرٌبً المصري:"مقالةالكترونٌة:سامًغنٌم

152
 .2001لسنة(3)منقانوناإلجراءاتالجزائٌةالفلسطٌنًرقم(9)يالمادة/انظر
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يمكف القكؿ بأف قكاعد انقضاء الدعكل الجزائية بكجوو عاـ تنطبؽ عمى الدعكل الجزائية 

الضريبية، فيما عدا كفاة المتيـ كالتي خالؼ المشرع الضريبي األحكاـ العامة النقضاء الدعكل 

 .الجزائية فييا، كىذا ما سنبينو الحقان 

 نص المشرع الضريبي عمى حالة أخرل النقضاء الدعكل الجزائية الضريبية، كفقان لما خكلو 

قانكف اإلجراءات في الفقرة السادسة مف المادة التاسعة، فنص عمى انقضاء الدعكل الجزائية 

، كفيما عدا ذلؾ تنطبؽ القكاعد العامة النقضاء الدعكل الجزائية، حيث أف 153الضريبية بالمصالحة

قانكف اإلجراءات الجزائية يشكؿ الشريعة اإلجرائية العامة، بالتالي سنسرد األسباب العامة النقضاء 

كنفصؿ الحديث بعد ذلؾ فيما يتعمؽ بالمصالحة في الدعاكل  (الفرع األكؿ)الدعكل الجزائية 

 .(الفرع الثاني)الضريبية كسبب خاص النقضاء الدعكل الجنائية الضريبية 

 األضجبة اٌؼبِخ الٔمؼبء اٌذػىي اٌجٕبئُخ اٌؼرَجُخ: اٌفرع األوي

الحالة األكلى النقضاء الدعكل الجزائية حسب ما كرد في المادة التاسعة مف قانكف 

اإلجراءات الجزائية، ىي إلغاء القانكف الذم يجـر الفعؿ، أم أف الفعؿ المجـر بمكجب القانكف القديـ 

 .أصبح غير مجـر بمكجب القانكف الجديد

                                                           
153

:والبدمناإلشارةللفرقمابٌنمصطلحالتصالحوالصلح

فهوحقثابتللمتهموٌحقللمتهمرفضهأو،(الضابطةالقضائٌةأوالنٌابة)هوإجراءٌتمعرضهمنقبلالجهاتالمختصه:التصالحف

،وحسبقانوناالجراءاتالجزائٌةالفلسطٌنً،فالجرائمالتًٌجوزالتصالحعلٌها،هًالمخالفاتأوالجنحالمعاقبعلٌهابالغرامةقبوله

.فقط

،وٌجوزاجراءهفًأيحالأنتتالقًإرادةالمجنًعلٌهمعالمتهملوضعالحدفًالدعويبههواإلجراءالذيٌقتضً:الصلحأما

والصلحوالتصالحكانتعلٌهالدعوىوحتىصدورالحكم،خالفاًللتصالحالذيالٌكونإالقبلاحالةالدعوىالمحكمةالمختصة،

.الطرٌقالعاديكالهماٌؤدٌانإلىانقضاءالدعوىالجنائٌـةبطرٌـقغٌـر

،والمقصودبههوالصلحفًالجرائماالقتصادٌة،حٌث"المصالحة"أماالمشرعفًقانونالضرٌبةعلىالدخل،فقداستخدممصطلح

 .،والذيٌختلفبدورهعنالمصالحةوالصلحالجنائً"بالصلحفًالجرائماالقتصادٌة"ٌذهبالفقهإلىتسمٌةهذاالنوع
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العفك العاـ، حيث تنقضي الدعكل الجزائية بالعفك عمى أم مرحمة كانت : كالحالة الثانية

 .154عمييا الدعكل، كالعفك العاـ يزيؿ حالة اإلجراـ مف أساسيا

كفاة المتيـ، يقتضي القانكف كالمنطؽ أف تنقضي الدعكل الجزائية : أما الحالة الثالثة فيي

بكفاة المتيـ مف منطمؽ شخصية العقكبة، كالتي تقتضي أف تككف العقكبة شخصية، كأف ال تكقع إال 

 .عمى شخص الجاني

إال أف المشرع الضريبي في ىذا المجاؿ، قد خالؼ ىذه القاعدة العامة، فمف خالؿ قراءتنا 

مف القانكف، نالحظ بأف المشرع اعتبر جميع الضرائب المستحقة بمكجب القرار  (40)لنص المادة 

بقانكف، ديكف ممتازة كتمتد ألمكاؿ الكرثة، كحيث أف المطمؽ يجرم عمى إطالقو، كالمشرع لـ يستثًف 

 .ديف الضريبة الناتج عف جريمة ضريبية، كبالتالي ال تنتيي الدعكل الجزائية بكفاة المكمؼ

كىك مضي المدة الزمنية التي يحددىا القانكف، كتبدأ مف : كأما الحالة الرابعة فيي التقادـ

تاريخ كقكع الجريمة دكف اتخاذ أم إجراء مف إجراءاتيا لمبحث عف الفاعؿ، كيترتب عمى التقادـ 

انقضاء الدعكل الجزائية، أما تقادـ العقكبة فيك الذم تسرم مدتو بعد صدكر حكـ كاجب التنفيذ 

عمى شخص محككـ عميو بعقكبة، كأف ال ينفذ ىذا الحكـ، ككف أف المحككـ عميو ىرب ك بقي فاران 

مف كجو العدالة، فيؤدم النقضاء حؽ الدكلة في إيقاع العقكبة حتى لك ظير المحككـ عميو بعد 

 . 155ذلؾ

                                                           
154

123.،صمرجع سابق:أٌمنظاهر

155
 116.،ص2016،دارالثقافةللنشروالتوزٌع،األردن،3طالوجٌز فً قانون أصول المحاكمات الجزائٌة،:محمدصبحًنجم
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كالتقادـ سبب عاـ النقضاء الدعكل الجزائية لجميع الجرائـ كميما بمغت خطكرتيا، لذلؾ فإنو 

يسرم عمى الدعكل الجزائية الضريبية، كيككف تقادـ الجريمة الضريبية ثالث سنكات، ككنيا مف 

 .الجرائـ الجنحكية

فقد فرؽ قانكف اإلجراءات ما بيف تقادـ الجناية، كتقادـ الجنحة، كتقادـ المخالفة، عمى النحك 

 م عشر سنكات،كفى مكاد الجنح بمضم فى مكاد الجنايات بمضزائيةتنقضى الدعكل الج: االتي

 . 156 ، مالـ ينص القانكف عمى خالؼ ذلؾة سفمكفى مكاد المخالفات بمض، ثالث سنكات

، 26/5/2016، بتاريخ 157كفي الحكـ الصادر عف محكمة بداية راـ اهلل بصفتيا االستئنافية

قضت محكمة بداية راـ اهلل بصفتيا االستئنافية بالتأكيد عمى القرار الصادر عف محكمة صمح راـ 

التيرب الضريبي كعدـ : "اهلل، كالقاضي بانقضاء الدعكل الجزائية بالتقادـ، حيث كجيت لممتيـ تيمة

 16أ مف نظاـ المككس رقـ /122أ بداللة المادة /86 كالمادة 32/2تقديـ كشؼ دكرم خالفان لممادة 

 ". 1985لسنة 

، في حيف أف 7/5/2007: كحيث أف آخر إجراء تحقيقي في مكاجية المتيـ كاف بتاريخ

 .23/11/2011النيابة العامة قد أحالت المتيـ لمحاكتو بالتيـ المسندة إليو في تاريخ 

كقد تقدمت النيابة العامة لمطعف بالحكـ الصادر عف محكمة استئناؼ راـ اهلل، أماـ محكمة 

 (.305/2016)النقض، إال أف الممؼ ما زاؿ قيد التدقيؽ في محكمة النقض، كيحمؿ الرقـ 

صدكر حكـ بات، كيصبح : كأما الحالة الخامسة مف حاالت انقضاء الدعكل الجزائية ىي

مف قانكف  (388)كقد نصت المادة . الحكـ بات متى استنفد الطرؽ المقررة لمطعف في القانكف

                                                           
156

 .2001لسنة(3)منقانوناالجراءاتالجزائٌةالفلسطٌنًرقم(12)المادة
157

 .569/2015،26/5/2016جنح،رقم/الحكمالصادرعنمحكمةاستئنافرامهللا
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إذا صدر حكـ في مكضكع الدعكل الجزائية فال يجكز إعادة النظر فييا إال :" االجراءات الجزائية

كبعد أف تستنفد الدعكل طرؽ الطعف المحددة في ". بالطعف بيذا الحكـ بالطرؽ المقررة في القانكف

القانكف، يصبح الحكـ بات، كال يمكف الرجكع فيو حتى لك تغير الكصؼ القانكني لمجريمة بعد ذلؾ، 

ال يجكز الرجكع في الدعكل الجزائية : "، كالتي نصت عمى أنو(389)كىذا ما أكده منطكؽ المادة 

 ".بعد الحكـ فييا نيائيان بناء عمى تغيير الكصؼ القانكني لمجريمة

أبقى المشرع الفمسطيني في المادة التاسعة مف قانكف اإلجراءات الجزائية الباب مفتكحان أماـ 

أم أسباب أخرل النقضاء الدعكل الجزائية قد كرد ذكرىا في القانكف، كما ىك الحاؿ في التصالح 

مف قانكف اإلجراءات  (18)، كالكارد في المادة (المعاقب عمييا بالغرامة)في المخالفات كالجنح 

 .الجزائية الفمسطيني

 أمؼبء اٌذػىي اٌجسائُخ اٌؼرَجُخ ثبٌّظبٌحخ: اٌفرع اٌثبٍٔ

كمنيا -اتجو الرأم الفقيي كالتشريعي الحديث نحك جكاز إجراء الصمح في الجرائـ االقتصادية

، كلعؿ ذلؾ يعزك إلى الطبيعة الخاصة لمجرائـ االقتصادية، كأف المقصكد منيا -الجرائـ الضريبية

ىك حماية خزينة الدكلة، فترؾ المجاؿ لمصمح يعزز ذلؾ اليدؼ، كما يؤدم إلى تخفيؼ العبء عف 

 .كاىؿ القضاء

عمؿ إجرائي بمكجبو تنقضي الدعكل الجزائية : يمكف تعريؼ الصمح الضريبي الجنائي بأنو

الضريبية، كاألصؿ أف يتـ باالتفاؽ ما بيف اإلدارة الضريبية كالمكمؼ، بمقابؿ معيف كالتزامات 

 . 158معينة
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 132.،مرجعسابقص"تفعٌل أحكام مواد التجرٌم الضرٌبً والتصالح فٌها وفقاً للتشرٌع الضرٌبً المصري":سامًغنٌم
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كحتى يككف الصمح سببان كافيان النقضاء الدعكل الجزائية، ال بد أف يقترف بنصكص خاصة 

 .159تجيزه، كفي غير ذلؾ ال يككف سببان النقضاء الدعكل الجزائية، كلك اعتبر سببان تخفيفيان 

، (الفقرة األكلى)إال أف التساؤؿ يثكر حكؿ الطبيعة القانكنية لممصالحة في الجرائـ الضريبية 

 .(الفقرة الثانية)كالنظاـ الخاص بالمصالحة الضريبية 

 اٌطجُؼخ اٌخبطخ ثبٌظٍح اٌؼرَجٍ: اٌفمرح األوًٌ

مف القرار بقانكف بشأف ضريبة الدخؿ لممدير المصالحة في  (37)أجازت الفقرة الخامسة مف المادة 

الجرائـ المنصكص عمييا في ذات المادة، في أم حالة تككف الدعكل عمييا كقبؿ صدكر الحكـ، 

 .كيترتب عمى الصمح انقضاء الدعكل الجنائية كاآلثار المترتبة عمييا

ىذا الصمح، فيؿ المقصكد بو التصالح الكارد في  القانكنيةؿطبيعةاؿإال أف التساؤؿ قد يثكر حكؿ 

قانكف اإلجراءات الجزائية، أـ ىك الصمح الجنائي، أـ أف لو طبيعة خاصة مختمفو؟ 

في قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني نظـ المشرعالتصالح في باب الدعكل الجزائية مف 

 :-، كىي كاآلتي(18-16)المكاد 

 .ال يجكز التصالح إال في مكاد المخالفات كالجنح المعاقب عمييا بالغرامة فقط: أكالن 

 .أف يككف عرض التصالح في مكاد الجنح مف النيابة العامة: ثانيان 

عمى المتيـ الذم يقبؿ التصالح دفع المبمغ خالؿ خمسة عشر يكمان مف اليكـ التالي : ثالثان 

لقبكؿ التصالح، كيككف المبمغ معادالن لربع الحد األقصى لمغرامة المقررة لمجريمة، أك قيمة الحد 

 .(أييما أقؿ)األدنى المقرر ليا إف كجد 

                                                           
159

 140.،صمرجع سابق:أٌمنظاهر
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 .تنقضي الدعكل الجزائية بدفع مبمغ التصالح، كال يككف لذلؾ أثره عمى الدعكل المدنية: رابعان 

كمف خالؿ ىذه القكاعد العامة الكاردة حكؿ التصالح في قانكف اإلجراءات، سكؼ نالحظ 

كجكد اختالؼ بيف أحكاـ التصالح الكاردة، كبيف المصالحة المقصكدة بالتشريع الضريبي، أك ما 

فإف التصالح ال يككف  (16)يعرؼ بنظاـ الصمح االقتصادم، ففي قانكف اإلجراءات كحسب المادة 

إاٌل في مكاد المخالفات كالجنح المعاقب عمييا بالغرامة فقط، أما في القرار بقانكف بشأف الضريبة، 

منو، كالتي قد ال تقتصر عقكبتيا  (37)فقد أجاز التصالح عمى جميع الجرائـ الكاردة في المادة 

 .عمى الغرامة، بؿ مف الممكف أف تككف الحبس بجانب الغرامة، أك الحبس فقط

مف قانكف اإلجراءات، يجب أف يككف عرض  (16)كمف ناحية أخرل، كفي نطاؽ المادة 

التصالح في الجنح مف النيابة العامة، أما التشريع الضريبي فقد خكؿ المدير صالحية عرض 

التصالح، دكف أف يككف لممكمؼ دكران في ذلؾ، كككف أف جميع الجرائـ المنصكص عمييا في المادة 

مف القرار بقانكف ىي جنح، فاألصح ىك ترؾ صالحية عرض المصالحة بعد رفع  (37)

 .الدعكىممنيابة العامة

مف قانكف الضريبة تخكؿ المدير صالحيات مكسعة بإجراء المصالحة عف  (37/5)فالمادة 

أم فعؿ يتعمؽ بالتيرب الضريبي، كما تجيز لو أف يكقؼ أم إجراء قبؿ صدكر الحكـ، كأف يجرم 

أية مصالحة بخصكص تمؾ الجرائـ كحسب المبالغ التي يحددىا، كىذه الصالحيات غير مبررة 

كمبالغ فييا بشأف مكافحة التيرب الضريبي، فإذا كاف قانكف اإلجراءات الجزائية قد كضع لمنيابة 

العامة قيكدان عمى عدـ إمكانية التنازؿ، أك التصالح عف الدعكل، أك تعطيؿ سيرىا، فما ىك الحاؿ 

إذا تركت مثؿ ىذه السمطات لجية إدارية مثؿ المدير في ضريبة الدخؿ، فمثؿ ىذه اإلجراءات تمس 
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باالستقالؿ القضائي كتخمك مف أم ضمانات تكفؿ عدـ إساءة استعماؿ السمطة، مما يشكؿ مدخالن 

 .لمفساد المالي كاإلدارم

كىنا يتضح االختالؼ بيف المصالحة في الجرائـ الضريبية، أك الصمح في الجرائـ 

االقتصادية بكجوو عاـ، كبيف التصالح في مكاد المخالفات كالجنح، ككذلؾ يختمؼ نظاـ المصالحة 

عف الصمح الجنائي، كالذم يجكز إجراؤه في أية حاؿ كانت عمييا الدعكل الجزائية، كحتى صدكر 

حكـ بات في الدعكل، كيتـ باالتفاؽ ما بيف المجني عميو كالمتيـ، أما المصالحة الضريبية فتككف 

بعرض مف جية المدير كحده، كبالمبالغ التي يراىا مناسبة كدكف االلتفات إلى رأم المكمؼ، كيجكز 

إجراء المصالحة قبؿ صدكر الحكـ في الدعكل، بالتالي فإف نظاـ الصمح في الجرائـ االقتصادية لو 

طبيعة خاصة،  كقد يطرأ عمى أذىاننا تساؤؿ حكؿ الطبيعة القانكنية ليذا الصمح، فيؿ يعتبر 

 تصرؼ قانكني، أـ عمؿ قانكني؟ 

ذىب جانب مف الفقو القانكني لمقكؿ بأف نظاـ الصمح في الجرائـ االقتصادية، ىك نكع مف 

 يعتبر عمالن في الجرائـ االقتصاديةأف الصمح خر لمقكلبآالتصرفات القانكنية، في حيف اتجو جانب 

 إرادة المكمؼ المخالؼ الصمح يتحقؽ بمجرد اتجاه ، كيرجع ذلؾ إلى أف160قانكنيان بالمعنى الضيؽ

بمجرد اآلثار المترتبة عميو، كالقانكف يتكلى بنفسو ترتيب ىذه اآلثار عمى دكف االلتفاتإلى إلى قبكلو، 

 .تكافر اإلرادة

القانكف ىك مصدر أف ب:  القانكني لمرد عمى ىذيف الرأييف كاتجو لمقكؿالفقوكقد ظير جانب مف 

، بحيث يتكلى القانكف ترتيب  مف التصرؼ القانكني كالعمؿ القانكني بمعناه الضيؽغير مباشر لكؿ

 ، آثارىامع إحداث ىك اتجاه اإلرادة، فإذا اتجيت اإلرادة إلى ارتكاب الكاقعة اآلثار، كالفرؽ بينيما
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كنا بصدد تصرؼ قانكني، أما إذا اتجيت اإلرادة إلى إحداث الكاقعة دكف االتجاه إلى ترتيب آثارىا 

يكفي لمصمح في الجرائـ الضريبية حسب القانكف الفمسطيني، ، كلما كاف 161كنا بصدد عمؿ قانكني

عرض المدير لممصالحة كدكف أم اعتبار لممكمؼ، فإننا نككف بصدد تصرؼ قانكني مف جانب 

 .162كاحد، كىك جانب اإلدارة

كعمى أية حاؿ ال يمكف اعتبار الصمح الضريبي ىك عقد، ألف العقد يقتضي ارتباط االيجاب 

كالقبكؿ بيف طرفيف، كىما اإلدارة كالمكمؼ، إال أف المصالحة حسب التشريع الضريبي في فمسطيف 

تككف حقان لممدير، كبالمبالغ التي يراىا مناسبة، لذلؾ ال يمكف التسميـ بالقكؿ بأف ىذه المصالحة 

ىي عقد عادم، إال أننا نرل إمكانية اعتبارىا نكع مف العقكد اإلدارية، كالتي تككف السمطة العامة 

أحد أطرافيا، كيككف فييا تغميب لممصمحة العامة عمى المصمحة الفردية، عمى اعتبار أف الديف 

 .الضريبي حقان لمدكلة

كال بد ىنا مف اإلشارة لمفرؽ ما بيف المصالحة كالتنازؿ، فالمصالحة تككف بعكض كتنقضي 

 .163الدعكل الجزائية إذا دفع المتيـ مبمغان مف الماؿ، كأما التنازؿ فيككف بدكف عكض كمقابؿ

فالتنازؿ عف الطمب كالمصالحة سبباف مختمفاف النقضاء الدعكل الجزائية الضريبية، ككؿ لو 

 .164أثر بمفرده إلى تحقيؽ االنقضاء، كالمصالحة تحتكم بشكؿ ضمني عف النزكؿ عف الطمب

                                                           
161
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 كبذلؾ يمكف القكؿ بأف كؿ صمح ينطكم عمى تنازؿ، بينما ال يتطمب التنازؿ أف يسبقو 

 .بالضركرة صمح

مشرعنا الفمسطيني لـ ينص عمى التنازؿ كسبب مف أسباب انقضاء الدعكل الجنائية 

الضريبية، ككنو لـ يشترط باألساس كجكد طمب مف اإلدارة لتحريؾ الدعكل الجنائية، كبما أف 

التنازؿ يرتبط أساسان بالقيكد المشركطة عمى رفع الدعكل، كحيث أف مشرعنا كما سبؽ لنا البياف لـ 

ينص عمى قيكد لرفع الدعكل الجزائية الضريبية، بالتالي لـ ينص عمى التنازؿ كسبب مف أسباب 

انقضاء الدعكل الجزائية الضريبية، كعميو، فال يمكف أف تتنازؿ اإلدارة عف الدعكل الجزائية 

الضريبية، فمما كانت القكانيف الحاكمة لمضريبة تكصؼ بأنيا تنظيمان إجرائيان يتعيف تطبيقيا بالقدر 

 .الذم ال تتعارض فيو مع األحكاـ العامة الكاردة في قانكف اإلجراءات الجزائية

 إٌظبَ اٌخبص ثبٌظٍح اٌجسائٍ اٌؼرَجٍ: اٌفمرح اٌثبُٔخ

يستند نظاـ الصمح أساسان إلى اعتبارات المالءىمة التي تبدك في عدـ جدكل إضاعة الكقت، 

في حاؿ قبؿ المكمؼ بمحض إرادتو تحممو المسؤكلية لما صدر منو مف أفعاؿ مجرمة، كبالتالي 

 .165فالصمح يفسح المجاؿ أماـ اإلدارة الضريبية أف تحقؽ غرضيا الحقيقي في الردع

ففي األحكاؿ التي يتـ فييا الصمح صحيح بيف اإلدارة كالمكمؼ، ال يحؽ لإلدارة رفع دعكل 

جزائية عما جرل عميو الصمح، أما إذا كانت الدعكل مرفكعة كلـ يصدر بيا حكـ، فعمى سمطة 

 .166التحقيؽ أف تكقؼ إجراءات الدعكل عمى أم حاؿ تككف عميو
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كتككف المبالغ المحصمة مف الصمح، شيئان آخر غير الضريبة المقصكدة بالتشريع الضريبي، 

 . 167كما ال تعتبر تعكيضان، ككف أف التعكيض يككف بمقدار الضرر الناتج عف الجريمة

بالتالي، يؤدم الصمح الضريبي إلى رفع يد النيابة العامة عف الدعكل الجزائية، كتنقضي بو 

الدعكل، كحيث أف الدعكل الجزائية ممؾه لممجتمع، كال يجكز التنازؿ عنيا، أك إجراء المصالحة 

 .عمييا، فيعد نظاـ المصالحة مف المخالفات الشرعية اإلجرائية في القانكف الضريبي

كلعؿ مكقؼ المشرع  يعزم إلى الطبيعة الخاصة لمجرائـ الضريبية، كأنيا تقـك باألساس عمى 

العالقة ما بيف اإلدارة كالمكمؼ، إال أف ذلؾ ال يشكؿ تبريران لمخالفة مبدأ الشرعية اإلجرائية، فمف 

األسمـ، باعتبار الدعكل في الجرائـ الضريبية ىي دعكل جزائية، كضع قيكد كشركط عمى اإلدارة 

حكؿ المصالحة عمييا، كأف تترؾ ىذه الصالحية لمنيابة العامة، سيما كأنو يكجد لدينا في فمسطيف 

نيابة الجرائـ االقتصادية، فتككف ىي األقدر عمى تقدير امكانية إجراء المصالحة في الجرائـ 

الضريبية، كذلؾ ضمانان لحسف سير اإلجراءات، كتحقيؽ العدالة كالتكازف ما بيف مصمحة الدكلة في 

 .اقتضاء الضرائب، كحفظ حقكؽ المتيـ كحرياتو مف تعسؼ اإلدارة

كقد تشابو مكقؼ المشرع األردني بمكقؼ المشرع الفمسطيني، فقد أجاز التصالح في جرائـ 

معينة فقط، كىي جرائـ التيرب الجمركي كالضريبي، كيعد ىذا خركجان عف القاعدة العامة التي 

 .168تفترض أف الدعكل الجزائية ممؾه لممجتمع، كال يجكز التنازؿ أك التصالح فييا

 كتثكر مسألة ما إذا كاف الصمحفي الجرائـ الضريبية جكازيان أـ كجكبيان؟
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الرأم المستقر أف الصمح أمر كجكبي إذا رأت اإلدارة التنازؿ عف الدعكل العمكمية، طالما لـ 

، إال أننا نرل خالؼ ذلؾ، ككف أف الدعكل الجزائية ممكان لممجتمع كليس 169يصدر حكـ في الدعكل

ممكان لإلدارة، فاألسمـ عدـ إجازة المصالحة في حاؿ احيمت الدعكل لممحكمة، أما قبؿ ذلؾ فيككف 

 .الصمح أمران جكازيان لإلدارة

كقد يطرح تساؤؿ ىنا، فيما إذا كاف الصمح ينشأ بعد رفع الدعكل فقط، أـ أنو ممكف أف يككف 

 قبؿ رفع الدعكل؟

استقر الرأم أنو طالما منح المشرع اإلدارة الحؽ في أجراء المصالحة بعد إقامة الدعكل، فإنو 

، كليس ىناؾ مشكمة فيما يتعمؽ 170مف باب أكلى أف يككف ليا الحؽ في ذلؾ قبؿ رفع الدعكل

بمكقؼ مشرعنا الفمسطيني، فقد اشترط عمىإمكانية إجراء المصالحة قبؿ صدكر الحكـ في الدعكل، 

 .2011مف القرار بقانكف لسنة  (37)كذلؾ في الفقرة الخامسة مف المادة 

بعد دراستنا لشرعية االجراءات في مرحمة المالحقة، ننتقؿ لدراسة الشرعية في مرحمة 

 .المحاكمة في الجريمة الضريبية، كذلؾ مف خالؿ المبحث الثاني

 اٌّجحث اٌثبٍٔ

 اٌشرػُخ أضبش اٌّحبوّخ فٍ اٌجرَّخ اٌؼرَجُخ


 تحقيؽ أىدافيا ؛ لكي يتسنى لياالضرائب كاستيفاء  فرضال ينكر أحد حؽ الدكلة في

 جميع االجراءات المتعبة في تحصيؿ الضريبة تـتشريطة أف  ، كاالجتماعيةكالمالية االقتصادية
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ال كدستكرم إطار قانكني ضمف  القانكنيةكالمبادئ  باألصكؿ ،كاستيتار لمعبادأصبحنا أماـ ظمـ، كا 

 .كمبادئ العدالة

فال ترتفع الشرعية اإلجرائية إلى مستكل القكة اإللزامية إال إذا صيغت في إطار دستكرم، 

حيث أف الدستكر يرسـ حدكد الشرعية، كيمـز المشرع بإتباعيا، كيتبع المشرع الدستكرم في صياغتو 

ليذه الشرعية أحد األسمكبيف، أك كمييا، كىما كفالة الحريات العامة بصكرة مطمقة، دكف اإلحالة 

عمى القانكف لتحديد شركط التمتع بيا، أك كفالتيا مف حيث المبدأ كترؾ ميمة تحديد مضمكنو 

كنطاقو لمقانكف كنطاقو العاـ، كتختمؼ دساتير الدكؿ في احتراميا لمحريات العامة استنادان إلى 

 .171النظاـ السياسي كاالجتماعي لكؿ دكلة

كيمكف أف تقتضي المصمحة االجتماعية أف يتـ الحد مف حريات الفرد، كىذا يعكد إلى تقدير 

المشرع لحدكد ىذه المصمحة باعتباره السمطة الممثمة إلرادة المجتمع كسيادتو، كيككف التعبير عف 

ىذه الحدكد ضمف قانكف العقكبات مف خالؿ مبدأ ال جريمة كال عقكبة إال بنص قانكف، كلذلؾ 

يتعيف عمى المشرع أف يتدخؿ مف أجؿ تقرير ىذه الحدكد، ضمف المصمحة االجتماعية كدكف 

المساس بالحرية مف خالؿ اإلجراءات الجنائية كالسمطة التشريعية التي تممؾ كحدىا تقرير الجرائـ 

كالعقكبات، كجكىر الحرية الشخصية التي ال يجكز المساس بيا عمى اإلطالؽ، كالشركط كاألحكاؿ 

التي يجكز فييا المساس بالحرية في حدكد معينة، كذلؾ بالقدر الالـز لتحقيؽ التكازف بيف مصالح 

 .172المجتمع كحقكؽ الفرد

فال بد مف تحقيؽ التكازف في جميع المراحؿ التي تمر بيا الدعكل الجزائية، مف مرحمة جمع 

االستدالالت مركران بمرحمة التحقيؽ االبتدائي، إلى مرحمة المحاكمة، كالتي تعد مف أىـ مراحؿ 
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الدعكل الجزائية، كالتي يجب مراعاة الشرعية الجزائية فييا كضماف تحقيؽ العدالة، كالتكازف ما بيف 

مصمحة الدكلة في اقتضاء حقيا في الضريبة كالعقاب، كما بيف الحرية الشخصية كالضمانات 

الخاصة بالمتيـ، حيث أنو في مرحمة المحاكمة تقـك المحكمة بحسـ مكضكع النزاع، فتقـك 

بإجراءات التحقيؽ النيائي، كثـ تصدر حكمان باإلدانة، أك البراءة، كيجب أف تككف المحكمة التي 

، كعمى أية حاؿ (المطمب األكؿ)تصدر الحكـ باإلدانة أك البراءة محكمة مختصة في نظر النزاع 

 .(مطمب ثاني)يككف الحكـ الجنائي الصادر في الدعكل الجزائية قابالن لمطعف كفقان لما يحدده القانكف

 اٌّحىّخ اٌّختظخ ثبٌٕظر فٍ اٌجرائُ اٌؼرَجُخ: اٌّطٍت األوي

مجمكعة اإلجراءات التي تتخذ بشأف جريمة معينة باسـ : "تعرؼ الدعكل الجنائية بأنيا

 ".173المجتمع، كتستيدؼ الكصكؿ لمعرفة مرتكبيا كاستصدار حكـ قضائي إليقاع العقاب عميو

المفيـك الضيؽ كالذم يعني كجكد خالؼ بيف اإلدارة : كأما الدعكل الضريبية فميا مفيكماف

، أما المفيـك الكاسع فيعني مجمؿ  كالمكمؼ، أماـ جياز قضائي يفصؿ بينيما إصدار حكـ ممـز

 .174النزاعات التي تنشأ عف تطبيؽ القكانيف الضريبية كالتي يتـ حالليا مف خالؿ المجكء لمقضاء

األثر : يمكننا تعريؼ الخصكمة بأنياك. رتب عمى قياـ الدعكل الجزائية نشأة الخصكمةتكم

 .اإلجرائي المترتب عمى قياـ الدعكل الجنائية

المتيـ مرتكب الجريمة، كالمجتمع كالذم تمثمو النيابة : خصما الدعكل الجزائية بكجوو عاـ ىما

، كفي الدعكل الجنائية الضريبية تتمثؿ الخصكمة بالمتيـ بإحدل جرائـ التيرب الضريبي، 175العامة

 .كالدكلة كالتي تمثميا اإلدارة الضريبية
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باستقراء القرار بقانكف بشأف ضريبة الدخؿ يالحظ بأنو قد خال مف تنظيـ عاـ إلجراءات 

نما اقتصر عمى بياف بعض اإلجراءات، مما يقتضي  الخصكمة كالمحاكمة في الدعاكل الضريبية، كا 

الرجكع لمقكاعد العامة في قانكف اإلجراءات الجزائية، كيقتضي ذلؾ دراسة المحكمة المختصة لمنظر 

، كضمانات المتيـ في الدعكل الجنائية (الفرع األكؿ)في الجرائـ الضريبية، كىي محكمة الصمح 

 .(الفرع الثاني)الضريبية 

 اختظبص ِحىّخ اٌظٍح فٍ اٌجرائُ اٌؼرَجُخ: اٌفرع األوي

لـ ينص قانكف ضريبة الدخؿ الفمسطيني عمى تشكيؿ محكمة مختصة لمنظر بالجرائـ 

الضريبية، بالتالي تككف المحاكـ النظامية العادية ىي المختصة في النظر بالجرائـ الضريبية، 

 .كتككف اإلجراءات المتبعة بيا ىي ذاتيا المتبعة في الجرائـ العادية

منو جميعيا مف نكع  (37)كطالما أف الجرائـ الضريبية الكاردة في القرار بقانكف في المادة 

بالتالي تككف محكمة الصمح ىي المختصة بالنظر بتمؾ الجرائـ - كما سبؽ لنا البياف- جنحة

مف قانكف اإلجراءات  (167)بصفتيا صاحبة الكالية العامة عمى تمؾ الجرائـ، حيث جاء بالمادة 

تختص محاكـ الصمح بالنظر في جميع المخالفات كالجنح الكاقعة ضمف : "الجزائية الفمسطيني بأف

 ".اختصاصيا، ما لـ ينص القانكف عمى خالؼ ذلؾ

ككذلؾ ىك الحاؿ في األردف بحيث تككف محكمة الصمح ىي المحكمة المختصة بمحاكمة 

 .176سائر األشخاص الذيف يرتكبكف كافة الجرائـ المحددة في قانكف ضريبة الدخؿ
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فما دامت الجريمة الضريبية ىي جريمة جنحكية، فإف المحاكـ المختصة بنظرىا ىي المحاكـ 

الجزائية العادية، كالقاضي الجزائي في الدعكل الضريبية يطبؽ القكاعد العامة كخاصة ما يتعمؽ 

 .177باإلثبات، كاألخذ بعيف االعتبار حؽ المتيـ في الدفاع عف نفسو

كيككف استئناؼ األحكاـ الصادرة مف محكمة الصمح الفمسطينية لدل محكمة البداية بصفتيا 

: " مف قانكف اإلجراءات الجزائية (323)االستئنافية كفقان لمقكاعد العامة، كذلؾ كفقان لما جاء بالمادة 

يجكز لمخصكـ استئناؼ األحكاـ الحضكرية كالمعتبرة بمثابة الحضكرم في الدعاكل الجزائية - 1

إذا كانت صادرة عف محاكـ الصمح تستأنؼ أماـ محاكـ البداية بصفتيا . أ: عمى النحك اآلتي

، كمتى صدر حكـ في دعكل جنائية ضريبية فيطبؽ عمييا األحكاـ العامة في تنفيذ "االستئنافية

 .الدعكل الجنائية

فالقاعدة العامة تقضي بأف المحاكـ الجزائية العادية مختصة في نظر جميع الجرائـ، كىناؾ 

رأم كاف ينادم بعدـ كجكب تكافر محاكـ ضريبة مختصة كأف الجرائـ الضريبية ال تحتاج لنكع 

، إال أف اآلراء الحديثة تدعك إلى كجكب تكافر قضاء ضريبي 178خاص مف الخبرة كالمعرفة

مختص؛ لما تحتاجو ىذه الجرائـ مف خبرة كسرعة في اإلجراءات، كبدكرنا نرل بأف كجكد مثؿ ىذه 

الجرائـ، يخمؽ لدينا تكجو بضركرة كجكد أداة متخصصة كذات كفاءة لمكافحة ىذا النكع مف 

الجرائـ، كتتمثؿ ىذه األداة بتشكيؿ محكمة جرائـ اقتصادية متخصصة، كقضاة مختصكف في 

 .القضايا االقتصادية، لما تحتاجو تمؾ الجرائـ مف خبرة كاختصاص

كفيما يتعمؽ بمكقؼ مشرعنا الفمسطيني، فنالحظ أنو لـ يشترط إنشاء محاكـ مختصة في 

الجرائـ الضريبية، أم أنو ال تكجد لدينا في فمسطيف محكمة مختصة بالنظر في الجرائـ الضريبية، 
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إال أنو قد اشترط تشكيؿ محكمة مختصة في . كالمشرع ترؾ االختصاص لممحاكـ النظامية العادية

مف القرار بقانكف بشأف ضريبة الدخؿ، كيككف  (29)قضايا االستئناؼ الضريبي بمقتضى المادة 

اختصاص تمؾ المحكمة حسب ما جاء بالفقرة الثالثة مف المادة نفسيا، بالنظر في أم استئناؼ 

 .يقدـ لمطعف في قرارات التقدير، أك إعادة النظر في التقدير، كال عالقة ليا بالجرائـ الضريبية

مف القرار بقانكف قد منحت صالحيات مكسعة لمجمس الكزراء،  (45)كنالحظ أف المادة 

 يصدر : "مخالفة ما كرد في القانكف األساسي الفمسطيني كقانكف السمطة القضائية، حيث جاء بيا

 مكظفي مكافآتمجمس الكزراء األنظمة الالزمة لتنفيذ أحكاـ ىذا القرار بقانكف بما فييا نظاـ 

 كنظاـ أصكؿ المحاكمات المتبعة في القضايا الحقكقية المقامة كفؽ أحكاـ ىذا القانكف بما ،الدائرة

جراءاتو ،في ذلؾ األحكاـ المتعمقة بدفع الرسـك كمكاعيد الطعف  القضائي كدرجات الطعف كا 

ف لو الحؽ في رفع الدعكل كجميع األحكاـ كاإلجراءات الالزمة لمسير ـكمحتكيات الئحة الطعف ك

، كاألصؿ أف مثؿ تمؾ اإلجراءات تنظـ بمقتضى قانكف، كما أف ىذا النص قد خالؼ "في الدعكل

 .مبدأ الفصؿ بيف السمطات الكارد في القانكف األساسي

كال بد ىنا لإلشارة بخصكص كقؼ النظر بالدعكل المدنية لحيف النظر بالدعكل الجزائية 

الضريبية، فالقانكف الضريبي ال يعترؼ بقاعدة الجنائي يكقؼ المدني، فال يمتـز القاضي الضريبي 

بكقؼ النظر في الدعكل المنظكرة أمامو فيما يتعمؽ بطمب تخفيض األرباح الخاص بممكؿ معيف 

لحيف النظر بدعكل جزائية مقامة ضد نفس الممكؿ لقيامو بطريؽ الغش بإخفاء حقيقة أرباحو المراد 

 .179تخفيضيا
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كالعمة مف ذلؾ بأف الدعكل الضريبية ليا طبيعة خاصة يجب أف تقـك عمى سرعة اإلجراءات 

كالفصؿ فييا؛ لما لذلؾ مف تعطيؿ لممصالح العامة، كمف ناحية أخرل فيشترط لتطبيؽ قاعدة 

كحدة السبب كالخصكـ، كأنو في المثاؿ السابؽ تختمؼ سبب الدعكييف،  " الجنائي يعقؿ المدني"

فإحداىا التيرب الضريبي، كاألخرل تتعمؽ بتخفيض األرباح، كما أف المدعى عميو في جريمة 

 .التيرب ىك الممكؿ، أما في دعكل تخفيض األرباح فالمدعى عمييا ىي مصمحة الضريبة

كحتى تكتمؿ الشرعية الجزائية في مرحمة المحاكمة، ال بد أف تقترف االجراءات بضمانات 

لممتيـ أثناء المحاكمة؛ كذلؾ لخطكرة ىذه المرحمة، كما يصاحبيا مف المساس بحقكؽ األفراد 

 .كحرياتيـ

 ػّبٔبد اٌّتهُ فٍ ِرحٍخ اٌّحبوّخ فٍ اٌجرائُ اٌؼرَجُخ: اٌفرع اٌثبٍٔ

يحتاج المشرع اإلجرائي لحماية مجمكعة مف المصالح تتمثؿ في حماية الحرية الشخصية 

لممتيـ، كىي مصمحة اجتماعية، كليست مجرد مصمحة فردية بحتو، كذلؾ مف خالؿ تمتع قكاعد 

القانكف بالكضكح كالثبات مف خالؿ تنظيمو لممصالح المحمية، كذلؾ مصمحة الدكلة أك إقرار سمطة 

الدكلة مف العقاب، كىي مصمحة اجتماعية تتطمب جمع  أدلة اإلثبات كالنفي كمنح سمطات التحقيؽ 

كالمحاكمة حقكقان إجرائية معينة، كمف المصالح أيضا حسف التنظيـ القضائي، كذلؾ فيما يتعمؽ 

صدار األحكاـ، كطرؽ الطعف فييا، ثـ المصمحة التنظيمية  باإلشراؼ القضائي عمى اإلجراءات كا 

في حسف سير اإلجراءات، كىي مصمحة إدارية تتعمؽ بالفف اإلجرائي في مباشرة بعض 

 .180اإلجراءات
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كلمكازنة المشرع بيف تمؾ المصالح في الجريمة الضريبية، فال بد مف أف يككف ىناؾ تنظيـ 

قانكني كامؿ متكامؿ، يكازف ما بيف مصمحة الدكلة كحقيا في اقتضاء الضريبة، كعقاب كؿ مف 

يتيرب، أك يحاكؿ التيرب مف أدائيا، كبيف مصمحة كحؽ المتيـ بجريمة التيرب الضريبي، كلتحقيؽ 

ىذا التكازف، يجب أف يراعى مبدأ الفصؿ بيف السمطات بترؾ سمطة التنظيـ القضائي لمسمطة 

القضائية، كسمطة التنظيـ اإلدارم كالفني لمسمطة التنفيذية، كأف يراعى بكؿ ذلؾ مبدأ الشرعية 

 .اإلجرائية الجنائية

فمف أجؿ استكماؿ حمقات الشرعية الجنائية تحكـ تنظيـ اإلجراءات التي تتخذ قبؿ المتيـ 

عمى نحك يضمف احتراـ الحرية الشخصية، كاف البد مف كجكد الشرعية اإلجرائية، كىي التي تكفؿ 

 . كيككف ذلؾ مف خالؿ التنظيـ اإلجرائي كاحتراـ مبدأ الشرعية الجنائية اإلجرائية. 181لإلنساف حريتو

الفقرة )يفترض ىذا التنظيـ براءة المتيـ في كؿ إجراء مف اإلجراءات التي تتخذ ضده 

، كأف تخضع (الفقرة الثانية)  الجزائيةاإلجراءات لقكاعد كحده مصدران لقانكف ، كأف يككف ا(األكلى

 .(الفقرة الثالثة)اإلجراءات إلشراؼ القضاء 

كككف أف الدعكل الجنائية الضريبية ىي إحدل الدعاكل الجزائية، كبالتالي يفترض أف يككف 

فييا ىذا التنظيـ اإلجرائي، كالذم يعد مف ضمانات المتيـ في أثناء المحاكمة في الدعكل الجزائية 

 .الضريبية

 لرَٕخ اٌجراءح: اٌفمرح األوًٌ

ة البراءة عف طريؽ حماية الحرية الشخصية لممتيـ،  لقريف اإلجرائييتحدد ىذا النطاؽ

 عمى عاتؽ اإلثبات عبء إلقاء األصؿ في المتيـ البراءة، كفي كافتراض قرينة البراءة، أم أنو
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، كذلؾ مف خالؿ  المتيـغالبان ما يتطمب المساس بحريةكلكف حؽ الدكلة في العقاب سمطة االتياـ، 

لى كشؼ إ التي ترمي بيا لمكصكؿ اإلجراءاتك المحاكمة ،أك التحقيؽ،أاتخاذ سمطات االتياـ

. 182الحقيقة كقرار الدكلة في العقاب، مثؿ القبض كالتكقيؼ كالتفتيش كضبط المراسالت كغيرىا

باالطالع عمى القانكف الضريبي نالحظ أف المشرع قد أعطى لإلدارة سمطات مكسعة، مخالفان 

لقرينة البراءة، تتمثؿ بحؽ االطالع كتفتيش المستندات كالبضائع، كاالحتفاظ بيا، حيث جاء بالفقرة 

لممدير، أك ألم مكظؼ مفكض خطيان مف قبمو أف يدخؿ إلى أم : " بأف (23)الثانية مف المادة 

مكاف يجرم تعاطي عمؿ فيو، كأف يفحص البضائع المخزنة كالنقد كاآلالت كالسجالت الحسابية 

كالمستندات، كلو االحتفاظ بيا لمدة ال تزيد عف شير إذا اقتنع بأف االحتفاظ بيا ضركريان لغايات 

 ".تنفيذ أحكاـ ىذا القرار بقانكف

كلما كانت قرينة البراءة مف المبادئ الدستكرية كالتشريعية التي يجب التمسؾ بيا في أثناء 

فترة التحقيؽ االبتدائي كالنيائي، فاألكلى أف تككف ىذه القرينة قبؿ إقامة الدعكل مف األساس، 

فكيؼ لممشرع أف يعطي لإلدارة ىذه السمطات المكسعة التي قد تصؿ لحجز المستندات كالبضائع، 

بدكف كجكد دعكل جنائية مف األساس، كلمجرد اقتناع المدير، أك المفكض خطيان مف قبمو بكجكد 

 !ضركرة ليذا الحجز

 اٌجسائُخ اإلجراءاد ٌمىاػذ وحذٖ ِظذراًا ٌمبٔىْ ا: اٌفمرح اٌثبُٔخ

اإلجراءات الجنائية بشكؿ عاـ كبالدعكل ف تصدر كافة القكاعد التي تحدد يفترض ىذا المبدأأ

، كيعني ىذا عف المشرع نظرنا لمساسيا بالحرية الشخصيةالجنائية الضريبية عمى كجو الخصكص 
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المبدأ أف تككف جميع اإلجراءات المتخذة منذ ارتكاب الجريمة كلغاية صدكر حكـ في الدعكل 

 .منظمة مف قبؿ القانكف

 خؼىع اإلجراءاد إلشراف اٌمؼبء: اٌفمرح اٌثبٌثخ

يعني ىذا المبدأ أف يحاكـ األشخاص أماـ القاضي الطبيعي، كيعد ىذا المبدأ مف أىـ 

 .183المبادئ التي تحفظ حقكؽ المتيـ كحريتو، كيعد مف أىـ الضمانات القضائية لممتيـ

كالدعكل الجنائية الضريبية كغيرىا مف الدعاكل الجنائية التي ال بد أف يتـ محاكمة المتيميف 

بيا أماـ القضاء الطبيعي، كأف ال تمنح ىذه الصالحية لمسمطة التنفيذية كاإلدارة، حتى ال تصبح 

 .حقكؽ األفراد كحرياتيـ ميدكرة بإساءة استخداـ السمطة

شكاؿ االنحراؼ كعدـ الحياد التي تسببيا أىـ ضمانة لممتيـ، ضد كؿ أ القضاء الطبيعي فيعد

 لمقضاء، غير حائز عمى ضمانات القاضي الطبيعي ال آخرتدخالت األجيزة األخرل، كأم تنظيـ 

 .184يحقؽ العدالة الجنائية، كال يكفؿ الحرية الشخصية، باعتباره غير محمي في استقاللو

 المادة العاشرة في اإلعالف العالمي كيعتبر ىذا المبدأ مف المبادئ العالمية، فاستنادان إلى

ماـ محكمة مستقمة ألجميع األفراد عمى السكاء الحؽ في محاكمة عادلة عمنية ": لحقكؽ اإلنساف فإنو

. 185"ليوإ تيمة جنائية تكجو أيةمحايدة تقرر حقكؽ األفراد ككاجباتيـ كتفصؿ في 

                                                           
التقاضي حؽ مصكف كمكفكؿ لمناس كافة، كلكؿ فمسطيني حؽ .1: مف القانكف األساسي الفمسطيني عمى أف (30)فقد نصتالمادة 183

 يحظر النص في القكانيف عمى .2. االلتجاء إلى قاضيو الطبيعي، كينظـ القانكف إجراءات التقاضي بما يضمف سرعة الفصؿ في القضايا
يترتب عمى الخطأ القضائي تعكيض مف السمطة الكطنية يحدد القانكف شركطو .3. تحصيف أم قرار أك عمؿ إدارم مف رقابة القضاء

 .ككيفياتو
184

 96.ص،المرجع السابق: مقابمةحسنٌوسف

185
 97.ص،مرجع سابق: مقابمةحسنٌوسف
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 اٌطؼٓ ثبألحىبَ اٌجٕبئُخ اٌؼرَجُخ: اٌّطٍت اٌثبٍٔ

تقتضي الفمسفة التشريعية أف يككف التقاضي عمى درجات، كأف تتاح الفرصة لمطعف في 

األحكاـ القضائية، كخاصة الجنائية منيا، لما ليا مف مساس بحريات األفراد كحقكقيـ، فالطعف 

كسيمة تتاح لألفراد لمتظمـ مف الحكـ الصادر، كالذم قد يشكبو خطأ، كبالتالي يتاح الطعف لتصكيب 

 . 186ىذا الخطأ

الحكـ الصادر مف المحكمة الجزائية المختصة بالفصؿ : يمكننا تعريؼ الحكـ الجزائي بأنو

 .187بالدعكل، كبمكجبو تتحدد المراكز القانكنية ألطراؼ الدعكل

كاألحكاـ الجزائية إمَّا أف تككف حضكرية، أك أف تككف غيابية، أك أف تصدر بمثابة 

 .الحضكرم

ذا لـ يحضر المتيـ لممحكمة في  فإذا صدر الحكـ بحضكل المتيـ يككف حكمان حضكريان، كا 

ذا حضر المتيـ جمسة المحاكمة، كانسحب منيا ألم سببو  اليكـ كالساعة المعينيف يحاكـ غيابيان، كا 

كاف، أك غاب عف المحكمة بعد حضكره إحدل الجمسات، فمممحكمة أف تستمر بإجراءاتيا كما لك 

 .188كاف حاضران، كيصدر حكمان بمثابة الحضكرم

كقد قصر المشرع اإلجرائي الفمسطيني الطعف في األحكاـ الصادرة مف المحاكـ العادية، كىذا 

يعني عدـ جكاز الطعف في القرارات اإلدارية التي تصدرىا المحكمة، كما أف المشرع قد حدد قكاعد 

 .عامة لمطعف، يتعيف االلتزاـ بيا، سكاء أكانت قكاعد شكمية، أـ مكضكعية

                                                           
186

 5.،ص2009،دارالكتبالقانونٌة،طرق الطعن فً المواد الجنائٌة:حساممحمدسامًجابر
187

تعبٌرعنإتجاهإرادةالمشرعالجنائً،ٌنزلهالقاضًعلىالدعوىالجنائٌةالمعروضة،حسماً:"وقدعرفهاألستاذحسامجابربأنه

 15.طرقالطعنفًالموادالجنائٌة،ص"لموضوعها،استقراراًلمراكزأطرافهامنالناحٌةالقانونٌة

188
 .2001لسمة(3)منقانوناإلجراءاتالجزائٌةالفلسطٌنًرقم(304) انظرالمادة
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كيمـز لقبكؿ الطعف بكجوو عاـ، أف يككف ىناؾ صفة كمصمحة لمطاعف، فإذا انتفت الصفة، 

أف الطعف المقدـ مف المدعي المدني في الدعكل : تعيف عمى المحكمة عدـ قبكلو، كمثاؿ ذلؾ

ككذلؾ يمـز تكافر المصمحة في الطعف، فيحقؽ لمطاعف . الجنائية، ال يقبؿ ككنو ليس طرفان فييا

 . 189منفعة، أك يدرأي عنو ضرر

االعتراض، : كطرؽ الطعف حسب ما كردت في قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني ىي

عادة المحاكمة  .190كاالستئناؼ، كالنقض، كا 

كقد كردت طرؽ الطعف في قانكف اإلجراءات الفمسطيني عمى سبيؿ الحصر، كبالتالي ال 

 .يمكف سمكؾ طريؽ آخر لمطعف غير محدد في القانكف

الفرع )االعتراض كاالستئناؼ : كيمكف تقسيـ طرؽ الطعف إلى طرؽ الطعف العادية، كىي

عادة المحاكمة : ، كطرؽ الطعف غير العادية، كىي(األكؿ  (.الفرع الثاني)النقض كا 

 ؽرق اٌطؼٓ اٌؼبدَخ: اٌفرع األوي

حرصان مف المشرع عمى تحقيؽ العدالة، شرع طرؽ الطعف باألحكاـ، حتى يشعر األفراد 

زالة الشككؾ تجاه الحكـ، فالعمؿ القضائي أمر دقيؽ  باالرتياح تجاه الحكـ الصادر بحقيـ، كا 

كصعب، كالقضاة بالنياية بشر، قد يخطئكف كقد يصيبكف، كمف أجؿ ترسيخ العدالة كحرصان مف 

المشرع عمى رعاية حقكؽ األفراد مف األخطاء التي قد يقع بيا القضاة في األحكاـ، فشرع طرؽ 

، (فقرة أكلى)االعتراض : الطرؽ، كمنيا الطرؽ العادية في الطعف، كالتي تنقسـ بدكرىا إلى

 .(فقرة ثانية)كاالستئناؼ 

                                                           
189

 9-8.،صمرجع سابق:حساممحمدجابر
190

.الباباألولوالثانًوالثالثمنالكتابالثالث:2001لسنة(3)انظرقانوناإلجراءاتالجزائٌةالفلسطٌنًرقم
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 االػتراع: اٌفمرح األوًٌ

يعتبر االعتراض مف طرؽ الطعف العادية، يسمكو المحككـ عميو تجاه الحكـ الغيابي الصادر 

 . 191بحقو، كييدؼ منو إعادة النظر في دعكاه أماـ المحكمة مصدرة الحكـ

مف قانكف اإلجراءات الفمسطيني، فإف األحكاـ الخاضعة لالعتراض،  (314)حسب المادة 

ىي األحكاـ الصادرة غيابيان بحؽ المحككـ عميو، شريطة أف يككف الحكـ فاصالن في مخالفة أك 

 . جنحة، كيككف االعتراض خالؿ عشرة أياـ مف اليـك التالي لتبمغو الحكـ

كبالتالي يقبؿ الحكـ لالعتراض في مكاد الجنح كالمخالفات، بغض النظر عف المحكمة 

مصدرة القرار، فقد يككف الحكـ صادران عف محكمة صمح، أك بداية، أك استئناؼ، أك بداية بصفتيا 

 .االستئنافية

كنالحظ أف تحديد القانكف المدة التي يجكز خالليا االعتراض عمى الحكـ الغيابي بعشرة 

أياـ، اعتباران مف اليكـ التالي لتبميغ المحككـ عميو، كعميو يعتبر التبميغ شرطان لبدء احتساب المدة، 

كليس لممارسة الطعف، كعميو إذا كاف التبميغ باطالن فال يترتب عميو بدء سرياف ميعاد الطعف 

 .192باالعتراض

كالعمة مف إجازة المشرع االعتراض عمى الحكـ الغيابي ىي أف المحكـك عميو لـ يبد أقكالو 

كدفكعو، كقد يككف لديو عذر لعدـ حضكر الجمسات في المحكمة، أك ظرؼ قاىر أحاؿ بينو كبيف 

، 193حضكر جمسة المحكمة، فتقتضي العدالة إعادة النظر في الدعكل لتمكينو مف إبداء دفكعو

                                                           
191

 548.،صمرجع سابق:محمدسعٌدنمور
192

 555.،صالمرجع السابق نفسه:محمدسعٌدنمور
193

548.،صالمرجع السابق نفسه:محمدسعٌدنمور
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كحيث تعتبر مناقشة المتيـ التيمة المكجية إليو مع القضاة، أك النيابة العامة أػك الشيكد، مف 

 . 194المبادئ األساسية لممحاكمة العادلة

األحكاـ الحضكرية، كاألحكاـ الغيابية الصادرة : كىناؾ أحكاـ ال تقبؿ لمطعف باالعتراض

ككذلؾ األحكاـ الصادرة بشأف جناية بمحاكمة . بمثابة الحضكرم، ككنيا تككف قابمة لالستئناؼ

الفار مف كجو العدالة غيابيان، كاألحكاـ الصادرة عف محكمة النقض ككف أف محكمة النقض ىي 

 . 195محكمة قانكف كليس مكضكعان، كالحكـ الغيابي الصادر برد االعتراض ككنو يخضع لالستئناؼ

مف قانكف  (315)كما ال يقبؿ االعتراض مف المدعي بالحؽ المدعي، كىذا ما أكدتو المادة 

 .اإلجراءات

كحيث أف الجريمة الضريبية تصنؼ كجرائـ جنحكية، كليس ىناؾ استثناء في القانكف عمى 

عدـ جكاز االعتراض عمى األحكاـ الصادرة فييا، فتككف األحكاـ الغيابية الصادرة بخصكصجريمة 

ضريبية قابمة لمطعف بطريؽ لالعتراض، كتنطبؽ في ذلؾ األحكاـ العامة لالعتراض الكاردة في 

 .قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني

كال بد أف نفرؽ ىنا بيف االعتراض كطريؽ عادم لمطعف في األحكاـ القضائية، كبيف 

، 2011مف القرار بقانكف لسنة  (28)االعتراض عمى التقدير الضريبي الكارد بنص المادة 

فاالعتراض كطريؽ مف طرؽ الطعف، يككف كما سبؽ أف بينا عمى األحكاـ الغيابية الصادرة بجنحة 

 .أك مخالفة، بالتالي ال بد مف كجكد حكـ نيائي صادر مف محكمة مختصة

                                                           
194

 210.،مرجعسابق،صالوسٌط فً شرح قانون أصول المحاكمات الجزائٌة:محمدعلًسالمالحلبً
195

551.،صمرجع سابق:محمدسعٌدنمور

 441-440.،ص2003،2015لسنة(3)،رقمشرح قانون اإلجراءات الجزائٌة الفلسطٌنً:مصطفىعبدالباقً:وانظركذلك
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 أما االعتراض عمى التقدير الضريبي، فيككف كحؽ لممكمؼ الذم قدرت عميو الضريبة كفقان 

مف القرار، كلـ يكافؽ عمى التقدير، فمو أف يعترض عميو خطيان  خالؿ مدة  (21)ألحكاـ المادة 

 .يكمان مف تاريخ تبميغو إشعار التقدير (30)

بالتالي فإف االعتراض عمى التقدير الضريبي ىك اعتراض عمى قرار صادر مف اإلدارة 

الضريبية، كليس مف جية قضائية، كيقدـ مف المكمؼ لإلدارة مباشرة، خالؿ المدة كاألحكاؿ المبينة 

في القانكف، كفي حاؿ لـ يكافؽ المقدر عمى االعتراض، أك لك يحضر المعترض الجمسة المحددة 

لنظر االعتراض، فيككف لممقدر الحؽ في أف يقر التقدير، أك أف يخفضو، أك يزيده، كيككف القرار 

يكمان مف  (30)الصادر في ىذه الحالة قابالن لالستئناؼ أماـ محكمة االستئناؼ الضريبي خالؿ فترة 

مف القرار  (28)تاريخ تبمغو إشعار التقدير، كذلؾ حسب ما كرد في الفقرة السادسة مف المادة 

 .كالخاصة باالعتراض عمى التقدير

 االضتئٕبف: اٌفمرح اٌثبُٔخ  

كىك مف الطرؽ العادية لمطعف في األحكاـ، كيككف االستئناؼ في األحكاـ الصادرة مف 

محاكـ الدرجة األكلى، إللغاء الحكـ الصادر مف محكمة الدرجة األكلى، أك تصحيحو، أك 

 . 196تعديمو

إف النص عمى االستئناؼ يعني أف المشرع الفمسطيني قد أخذ بنظاـ التقاضي عمى درجتيف، 

صالح  مما يشكؿ ضمانة لممتخاصميف كتييئة فرصة أخرل ليـ إلبداء دفكعيـ ككجيات نظرىـ، كا 

ما قد يقع مف أخطاء في األحكاـ الصادرة مف محكمة الدرجة األكلى، كقد كردت األحكاـ العامة 

 .مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني (345-323)لالستئناؼ في المكاد 

                                                           
196

 231.،مرجعسابق،صالوسٌط فً شرح قانون أصول المحاكمات الجزائٌة:محمدعلًسالمالحلبً
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، فنالحظ أف المشرع (323)ما كرد في المادة : كنقؼ مف ىذه المكاد عند حكميف،األكؿ

الفمسطيني قد قصر الطعف باالستئنافعمى األحكاـ الجزائية الحضكرية كالمعتبرة بمثابة الحضكرم، 

ذا كانت  إذا كانت صادرة عف محاكـ الصمح فتستأنؼ أماـ محكمة البداية بصفتيا االستئنافية، كا 

 .صادرة عف محاكـ البداية بصفتيا محاكـ أكؿ درجة فتستأنؼ أماـ محاكـ االستئناؼ

أف القرارات غير الفاصمة في أساس النزاع ال يجكز استئنافيا إال مع الحكـ الفاصؿ : كالثاني

 .بمكضكع الدعكل

كالذم يشكؿ الشريعة العامة - كبإنزاؿ أحكاـ ىذه المكاد الكاردة في قانكف اإلجراءات

عمى الدعاكل الجنائية الضريبية، فيككف الحكـ الصادر في مكضكع الجريمة - لإلجراءات الجنائية

الضريبية قابالن لالستئناؼ، أماـ محكمة البداية بصفتيا االستئنافية، ككف أف الجريمة الضريبية 

جريمة جنحية مف اختصاص محاكـ الصمح كما سبؽ أف بينا، فاألحكاـ الجنحكية تقبؿ الطعف 

بطريؽ االستئناؼ، كتجرم قكاعد االستئناؼ في األحكاـ الصادرة في الجريمة الضريبية كفقان لمقكاعد 

 (.345-323 )كاألصكؿ المنصكص عمييا في باب االستئناؼ المكاد مف 

كمحكمة االستئناؼ محكمة مكضكع، أم أنيا تعالج في حكميا أركاف الجريمة كليا استظيار 

أدلة الجريمة كالتحقؽ منيا، كذلؾ عمى خالؼ محكمة النقض كالتي تككف محكمة قانكف كماف 

 .197سنبينو الحقان 
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.6/1/2011،بتارٌخ172/2010انظرالحكمالصادرعنمحكمةالنقضالفلسطٌنٌة،نقضجزاء،رقم

منالمستقرعلٌهفًاالجتهادالقضائًأنالحكمباإلدانةمشروطبثبوتالفعل،وثبوتالفعلٌعنًثبوتالجرٌمة:"وقدجاءفٌهأنه

مستوفٌةلعناصرهاالقانونٌة،ولماكانٌتعٌنعلىمحكمةاالستئنافبصفتهامحكمةموضوعأنتعالجفًحكمهاأركانالجرٌمة

واسظهارهامناألدلةواألسبابالداعٌةإلىإدانةالمتهمبالتهمةالمسندةإلٌهحتىتستطٌعمحكمتنابسطرقابتهاعلىالحكمالمطعون

".فٌه
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كاالستئناؼ بكجوو عاـ، إما أف يككف جكازيان، أك يككف كجكبيان، أما االستئناؼ في الدعاكل 

الجنائية الضريبية يككف دائمان جكازم؛ حيث أف االستئناؼ الكجكبي ال يككف إال في األحكاـ 

 .مف قانكف اإلجراءات الجزائية (327)الصادرة بعقكبة اإلعداـ، كالحكـ المؤبد، كذلؾ حسب المادة 

 اٌطرق غُر اٌؼبدَخ ٌٍطؼٓ فٍ األحىبَ: اٌفرع اٌثبٍٔ

حرصان مف المشرع عمى تحقيؽ العدالة، كحسف سير القضاء، شرع طرؽ أخرل غير عادية 

لمطعف باألحكاـ إلعطاء المحككـ عميو فرصة أخرل لتنظر دعكاه أماـ محكمة أخرل، حيث أف 

القضاة بشر قد يصيبكف كقد يخطئكف، كبالتالي ال بد مف تصحيح األخطاء التي قد يقع فييا 

، عمى أف الطرؽ غير العادية لمطعف ليا أحكاـ كحاالت خاصة لمطعف فييا، فالنقض قد 198القضاة

عادة المحاكمة (الفقرة األكلى)كردت حاالتو في القانكف عمى سبيؿ الحصر ، كالتي (الفقرة الثانية)، كا 

 .ليا أحكاـ خاصة لمسير بالطعف فييا

 إٌمغ: اٌفمرح األوًٌ

أعطى القانكف طريقان آخر لمطعف باألحكاـ الجزائية، حيث تقبؿ األحكاـ الصادرة مف محكمة 

البداية بصفتيا االستئنافية، كمف محكمة االستئناؼ لمطعف بالنقض، كيعتبر النقض طريقان غير 

مف  (346)عادم لمطعف في األحكاـ، كذلؾ في مكاد الجنايات كالجنح، حسب ما كرد في المادة 

 . ، كىي أعمى محكمة في الدكلة199قانكف االجراءات الجزائية، كتعتبر محكمة النقض محكمة قانكف

                                                           
198

 205.،ص1996،طالوسٌط فً شرح قانون أصول المحاكمات الجزائٌة:محمدعلًسالمالحلبً
199

.13/3/2011،بتارٌخ188/2010انظرحكممحكمةالنقضالفلسطٌنٌةالمنعقدةفًرامهللا،نقضجزاء،رقم

إنقضاءالنقضهوقضاءقانون،ٌحاكمالحكمالطعٌنمنحٌثسالمةالتطبٌقاتوالرقابةلمحكمةالنقضعلىماتتوصلإلٌه"

محكمةالموضوعمنقناعةطالماأنهذهالقناعةوكذلكالنتٌجةتستندهاالبٌناتالمقدمةوالمستمعةفًالدعوىوالتًاطمأنوجدان

 ".محكمةالموضوعلها
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كال بد مف اإلشارة إال أف األحكاـ التي تقبؿ لمنقض، ال بد أف تككف أحكاـ أك قررات صادرة 

عف محكمة االستئناؼ أك محكمة البداية بصفتيا االستئنافية، أما القرارت غير الفاصمة في الدعكل 

 .200فال تقبؿ لمطعف بالنقض مباشرة

كعمى الرغـ مف أف األحكاـ الصادرة عف محكمة النقض ال تعتبر ممزمة لممحاكـ األدنى في 

 . 201الدعاكل الجزائية، إال أف ليا احترامان كبيران، خاصة إذا صدرت بييئة المحكمة العامة

كعميو فتقبؿ األحكاـ الصادرة مف محكمة البداية بصفتيا االستئنافية فيما يتعمؽ بالجريمة 

مف قانكف االجراءات، بحيث كردت  (351)الضريبية، لمطعف بالنقض، مع مراعاة ما كرد بالمادة 

 :-أسباب لمطعف بالنقض، كقد جاءت عمى سبيؿ الحصر، كىي كاالتي

 .إذا كقع بطالف في االجراءات أثر بالحكـ. 1

إذا لـ تكف المحكمة التي أصدرتو مشكمة كفقان لمقانكف، أك لـ تكف ليا كالية الفصؿ في . 2
 .الدعكل

 .إذا صدر حكماف متناقضاف في كقت كاحد في كاقعة كاحدة. 3

 .الحكـ بما ال يجاكز طمب الخصـ. 4

إذا كاف الحكـ المطعكف فيو بني عمى مخالفة القانكف، أك عمى خطأ في تطبيقو، أك في . 5
 .تفسيره

 .خمك الحكـ مف أسبابو المكجبة، أك عدـ كفايتيا، أك غمكضيا، أك تناقضيا. 6

 .مخالفة قكاعد االختصاص أك تجاكز المحكمة سمطاتيا القانكنية. 7

                                                           
200

.3/6/2009:،بتارٌخ33/2009راجعحكممحكمةالنقضالمنعقدةفًرامهللا،رقم

(29)ولماكانتحدٌدمهامالخبٌرمناإلجراءاتالالزمةلقٌامالخبٌربمهمته،والٌرقىإلىأنٌكونحكماًأوأمراًوفقمفهومالمادة"

".،فإنهوالحالالٌقبلالطعنمباشربالنقض2004لسنة(17)منقانونضرٌبةالدخلرقم

201
450.،صمرجع سابق:مصطفىعبدالباقً
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مخالفة االجراءات األخرل إذا كاف الخصـ قد طمب مراعاتيا كلـ تستجب لو المحكمة، كلـ . 8
 .يجر في مراحؿ المحاكمة التي تمييا

عمى أف محكمة النقض الفمسطينية قد خمت مف أم حكـ نقض يتعمؽ بدعكل جريمة 

ضريبية؛ كيعزك ذلؾ إلى أف أغمب حاالت التيرب الضريبي ال تصؿ لممحكمة، كتتـ بيا المصالحة 

ما بيف المكمؼ كاإلدارة، ككذلؾ قد يرجع السبب إلى الصالحيات المخكلة لإلدارة لضماف تحصيؿ 

الضريبة، فقد خكؿ المشرع لممدير أك مف يفكضو المدير خطيان، بالقياـ بإجراءات الحجز كالتنفيذ 

عمى أمكاؿ المكمؼ بقرار مف المحكمة المختصة، كذلؾ كفؽ قانكف تحصيؿ األمكاؿ األميرية 

، عمى أنو ال بد مف 2011مف القرار بقانكف لسنة  (33)المعمكؿ بو، كىذا ما كرد بنص المادة 

أكبر : " يعرؼ الحاكـ اإلدارم بأنو1952اإلشارة إلى أف قانكف تحصيؿ األمكاؿ األميرية لسنة 

، كنجد أف القرار بقانكف أعطى ىذه الصالحية 202"مكظؼ إدارم في العاصمة كالمكاء كالقضاء

لممدير، أك المفكض منو خطيان، كىي صالحية مكسعة فرضيا القانكف بدكف كضع أم نصكص 

تكفؿ حماية حقكؽ األفراد مف تعسؼ اإلدارة، كبالتالي يككف إعطاء اإلدارة مثؿ ىذه الصالحيات 

 .تجاكزان لمبدأ الشرعية اإلجرائية

الحجز ال يعدك أف يككف إجراءن احتياطيان، لذلؾ فإف دائرة الضريبة ينبغي أف تمجأ  كما أف 

في البداية لمطرؽ االعتيادية في استيفاء الضريبة، كأف ال تمجأ لمحجز كالتنفيذ إال بعد عجزىا عف 

 .203استيفاء الضريبة بالطرؽ العادية

                                                           
202

.1952لسنة(6)رقم قانونتحصٌلاألموالاألمٌرٌةالتعارٌف،من/(2)المادة

203
241.،صمرجع سابقطالبنورالشرع،
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 إػبدح اٌّحبوّخ: اٌفمرح اٌثبُٔخ

يقتصر طمب إعادة المحاكمة في القضايا الجنائية، كالجنحكية التي صدر فييا الحكـ النيائي 

 :-المكتسب الدرجة القطعية، عمى الحاالت اآلتية

إذا حكـ عمى شخص في جريمة قتؿ، ثـ ظيرت أدلة تثبت أف المدعى بقتمو قد كجد . 1

 .حيان 

إذا صدر حكـ عمى شخص مف أجؿ كاقعة ثـ صدر حكـ عمى شخص آخر مف أجؿ .2

 .الكاقعة عينيا، ككاف بيف الحكميف تناقض بحيث يستنتج منو براءة أحد المحككـ عمييما

إذا كاف الحكـ مبنيان عمى شيادة قضي بأنيا كاذبة، أك عمى كثيقة قضي بعد صدكر .3

 .الحكـ بأنيا مزكرة، ككاف ليذه الشيادة أك الكثيقة تأثير في الحكـ

إذا ظيرت كقائع جديدة بعد صدكر الحكـ، أك أظيرت كثائؽ كأدلة كانت مجيكلة حيف .4

 . أك الكثائؽ إثبات براءة المحككـ عميو،صدكر الحكـ ككاف مف شأف ىذه الكقائع

 أك إحدل محاكـ األحكاؿ ،إذا كاف الحكـ مبنيان عمى حكـ صادر مف محكمة مدنية.5

 .الشخصية كألغي ىذا الحكـ

بالتالي، فال بد مف تكافر الشركط الالزمة لطمب إعادة المحاكمة، فيجب أف يككف الحكـ 

صادران في اإلدانة، أما الحكـ الصادر في البراءة فال يقبؿ طمب إعادة المحاكمة؛ النتفاء المصمحة، 

كما يجب أف يككف الحكـ صادر في جناية أك جنحة، أما المخالفات فال تقبؿ طمب إعادة المحاكمة 

 . 204ميما كانت قيمتيا

                                                           
204

447.،مرجعسابق،صالوسٌط فً شرح قانون أصول المحاكمات الجزائٌة:محمدعلًسالمالحلبً
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كما أف األدلة الجديدة التي تظير بعد صدكر الحكـ، كتككف سببان إلعادة المحاكمة، يجب أف 

تككف كقائع جديدة لـ تكف متكفرة قبؿ صدكر الحكـ، كيككف مف شأنيا إثبات براءة المتيـ، كال يعتبر 

ظيكر شاىد جديد ليشيد عمى الكاقعة مف قبيؿ الكقائع الجديدة، ككنو يشكؿ دليؿ جديد كليس كاقعة 

 .205جديدة

مف قانكف اإلجراءات  (379)كيككف ميعاد تقديـ طمب إعادة المحاكمة حسب ما جاء بالمادة 

الجزائية، خالؿ سنة اعتباران مف تاريخ عمـ األشخاص الذيف ليـ الحؽ في تقديـ الطمب، كبعد ذلؾ 

يقـك كزير العدؿ بإحالة طمب إعادة المحكامة إلى النائب العاـ، كعمى النائب العاـ أف يقكـ برفع 

 .الطب إلى محكمة النقض، خالؿ شير مف تاريخ استالمو

تنطبؽ كؿ األحكاـ الخاصة بإعادة المحاكمة، عمى طمب إعادة المحاكمة في األحكاـ 

الصادرة بخصكص الجريمة الضريبية، ككنيا مف الجرائـ الجنحكية، فال تختمؼ عف غيرىا مف 

الجرائـ بتطبيؽ القكاعد العامة الكاردة في الطعف باألحكاـ، كعميو تككف أغمب االجراءت المتبعة في 

مرحمة المحاكمة في الدعكل الجنائية الضريبية، ىي ذات القكاعد العامة المنطقة عمى كافة أنكاع 

 .الجرائـ، كذلؾ لعدـ كجكد قانكف إجرائي خاص بالجرائـ الضريبية

                                                           
صنسنداًلتقدمبطلبإعداةالمحاكمةبالتدقٌقوالمداولةتجدالمحكمةأنالمستدعًقد":قضتمحكمةالنقضالفلسطٌنٌةأن205

ٌجوزإعادةالمحاكمةفًاألحكامالتًاكتسبت"هنأالتًتنصعلى2001لسنة3منقانوناإلجراءاتالجزائٌةرقم(377/4)المادة

إذاظهرتوقائعجدٌدةبعدصدورالحكمأوأظهرتوثائقوأدلةكانتمجهولةحٌنصدر...الدرجةالباتةفًموادالجناٌاتوالجنح

وبالرجوعإلىطلبالمستدعًٌتبٌنانٌستندإلىأنهناكوقائعجدٌدة ."هوكانمنشأنهذهالوقائعإثباتبراءةالمحكومعلیمالحك

حٌنالموافقةعلىطلبهعلنالمستدعًعناسميمحكمةالدرجةاألولسهظهرتبعدالحكموهًوجودشاهدحضرالحادثولمتسمع

من377/4ننصالمادةأثيدلٌالًمنأدلةاإلثبات،وحلةبدوحٌثإنوجودشاهدحضرالواقعةالٌعدواقعةجدی .إعادةالمحاكمة

إثباتبراءةالمحكومهومنشأنمونالدلٌلمجهوالًحٌنصدورالحككقانوناإلجراءاتالجزائٌةٌشترطلقبولطلبإعادةالمحاكمةأنی

"كانمجهوالًحٌنصدورالحكمفضالًهموجوداًوحضرالحادث،الٌردالقولبأنه،ولماكانالشاهدالذيٌطلبالمستدعًسماعهعلی

 .2/4/2007،بتارٌخ32/2006حكممحكمةالنقضرقم
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 :اٌخبتّخ



ائـ إلى أف الجرفي نياية دراستنا لمكضكع الشرعية الجنائية في الجرائـ الضريبية، نخمص 

 التي يستكجب القانكف القياـ بيا،  تعني كافة األفعاؿ كاالمتناع عف األفعاؿاالقتصادية بكجوو عاـ

، التي تشكؿ اعتداء عمى النظاـ االقتصاد لمدكلة كالمساس بالحماية الالزمة لمسياسة االقتصاديةك

كتعتبر الجريمة الضريبية جزءان مف الجرائـ االقتصادية، كالتي أصبحت ظاىرة منتشرة في العديد مف 

الدكؿ كمنيا فمسطيف، كقد تركزت دراستنا حكؿ مكضكع شرعية القكاعد المكضكعية كاالجرائية في 

قاعدة الجريمة الضريبية، كتبيف مدل غياب الركف الشرعي في الجريمة الضريبية، كحيث أف 

 تحمي المكاطنيف مف خطر التجريـ كالعقاب بغير ،قانكف العقكباتالشرعية كالتي تشكؿ أساس 

بالتالي يجب أف يبقى ىذا المبدأ صامدان في كجو جميع األداة المعبرة عف إرادتيـ كىك التشريع، 

الجرائـ كحتى الضريبية، كعمى الرغـ مف الطبيعة الخاصة لتمؾ الجرائـ إال أنيا تبقى جرائـ جنائية 

كال تكفي الشرعية المكضكعية كحدىا لحماية المكاطنيف، فيناؾ يجب أف تقكـ عمى مبدأ الشرعية، 

الشرعية اإلجرائية، كالتي أساسيا افتراض البراءة في المتيـ، كاشتراط أف يككف التشريع ىك المصدر 

األفراد كذلؾ ضمانان لحقكؽ كأف تنظر الدعكل أماـ القضاء الطبيعي، اإلجرائي الجزائي الكحيد، 

 .كحرياتيـ

كعمى الرغـ مف العيكب التشريعية اإلجرائية المكجكدة في التشريع الضريبي الفمسطيني، 

اإلجراءات الجنائية في فمسطيف ىي نظاـ حديث يخمك مف العيكب التي "فإجماالن يمكف القكؿ بأف 

 ".206ما زالت قائمة في بعض البالد األكركبية ألسباب تاريخية
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 17.،ص2،1994،طاالجراءات الجنائٌة فً فلسطٌن:سامًسابا
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 فإسناد كظيفة التجريـ كيعتبر مبدأ الشرعية الجنائية حماية لممصحمة العامة كالخاصة،

 كالعقاب لمسمطة التشريعية يجعؿ مف القانكف أساسان مقبكالن المتثاؿ أفراد لو مما يحقؽ المصمحة

كذلؾ يضمف ليـ عدـ ، كلممجتمع فكما يحمي غير المجرميف فيك يكفر ضمانان لممجرميفلألفراد ك

يعتبر مبدأ الشرعية تطبيقان لمبدأ الفصؿ بيف السمطات ، كتكقيع جزاء أشد مف الجزاء المقرر بالقانكف

عتداء االكبحيث تككف لكؿ سمطة مياميا كال يجكز لسمطة  (القضائية، التشريعية، كالتنفيذية) الثالثة

كمف أىـ ، عمى سمطة أخرل، كبذلؾ تككف كظيفة التشريع كالعقاب مف مياـ السمطة التشريعية

ككذلؾ ،  ىك سرياف النص الجنائي عمى الحاضر كالمستقبؿذلؾ المبدأالمبادئ التي تترتب عمى 

. يترتب عميو تقييد سمطة القاضي الجنائي في تفسير النص الجنائي

، كأف ىذه  عمى المجتمع كالدكلة السمبيةكآثارىاالجريمة الضريبية كعمى الرغـ مف خطكرة 

الجرائـ تحتاج لتحديث تشريعي دائـ، مما أدل لظيكر العديد مف االنتقادات التي تكجيت ليذا 

المبدأ، إال أنو يجب أف يبقى صامدان أماـ تمؾ الجرائـ، ككف أف الضرر المترتب عمى عدـ تطبيقو 

 .يفكؽ الضرر الذم يترتب بتكاجده
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 :ٔتبئج اٌذراضخ

 :مف خالؿ دراستنا لمكضكع الشرعية الجنائية في الجرائـ الضريبية، تكصمنا لعدة نتائج أىميا

أف مبدأ الشرعية يعد مف أىـ ضمانات حقكؽ اإلنساف كحماية المجتمع، كعمى الرغـ مف - 1

أىمية مكضكع الجرائـ الضريبية كما تشكمو مف خطر كمساس باقتصاد الدكلة أال أف مبدأ 

الشرعية يجب أف يبقى صامدان أماـ تمؾ الجرائـ، حيث أف الضرر المترتب في حاؿ تجاكزه 

 مصمحة يعمؿ عمى حمايةفمبدأ الشرعية . أكبر مف ذلؾ الضرر المترتب في حاؿ تطبيقو

 كما ىك جائز لو فعمو، كذلؾ لتحقيؽ ،قفاإتي كذلؾ مف خالؿ تعريفو بما ىك محظكر عميو ،الفرد

ذا كاف ىناؾ إال ،إ الكقت منع المحاكـ مف تكقيع العقكبة عمى األفرادبذات ك، لألفرادالطمأنينة

لى حماية المصمحة العامة مف خالؿ حصر كظيفة التجريـ كالعقاب إضافة إنص يجـر الفعؿ، 

 .بالمشرع كحده عف طريؽ التشريعات التي يصدرىا ليذه الغاية

ما يتعمؽ بالقكاعد المكضكعية في الجرائـ الضريبية كىك الشؽ األكؿ مف دراستنا، فكاف - 2

، فمبدأ 2011ىناؾ العديد مف التجاكزات لمبدأ الشرعية الجنائية في قانكف الضريبة لسنة 

الشرعية في الجرائـ الضريبية يقتضي قانكنية الضرائب كالجرائـ الضريبية، بحيث يككف فرض 

لغاءىا بمكجب نص قانكف، كأف ال جريمة كال عقكبة إال بنص، كيقتضي  الضرائب كتعديميا كا 

ذلؾ األثر الفكرم كالمباشر لمقانكف كعدـ رجعيتو، كقد كاف ىناؾ مخالفة لمبدأ الشرعية بيذا 

منو، بفرض الضرائب  (46) حيف نص بالمادة 2011الخصكص بالقرار بقانكف لسنة 

، كحيث أف القرار قد صدر بتاريخ 2011كتحصيميا عمى جميع الدخكؿ المحصمة لسنة 

يقتضي تطبيؽ القانكف بأثر رجعي كبشكؿ أك بآخر  (46) كتطبيؽ المادة 24/10/2011

 .يطبؽ عمى نصكص التجريـ كالعقاب
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 ساكل في العقاب ما بيف الفعؿ الكامؿ كمجرد الشركع في 2011أف القرار بقانكف لسنة - 3

 .، ىذا عمى الرغـ مف أف الشركع ال يرقى لخطكرة الفعؿ التاـ( 37)نص المادة 

شدد المشرع في العقكبات الضريبية بحيث لـ تقتصر عمى العقكبات المالية بؿ امتدت - 4

لمعقكبات البدنية، كىذا مخالؼ لميدؼ كالغاية مف العقكبات الضريبية كىك ىدؼ مالي يتمثؿ 

 .بحماية الماؿ العاـ لمدكلة كليس االنتقاـ مف المتيرب

خالؼ المشرع مبدأ شخصية العقكبة، مف ناحية فرض الغرامة، فاألصؿ أف تككف العقكبات - 5

شخصية، حتى كلك كانت الجرائـ الضريبية جرائـ ذات صفة خاصة، إال أنيا في حقيقة األمر 

جرائـ جنائية، إال أف الغرامة كقكبة عمى الجريمة الضريبية قد تطاؿ أمكاؿ تركة الجاني بعد 

كفاتو، كال يعفى منيا بعد كفاتو إال بقرار مف مجمس الكزراء بناء عمى تنسيب مف الكزير في 

 .حاؿ تكفي عف غير تركة أك تركة مثقمة بالديكف

الجرائـ الضريبية جرائـ مادية بامتياز يغيب فييا الركف المعنكم، أم أف القصد الجرمي في - 6

 .الجرائـ الضريبية مفترض

مف ناحية القكاعد اإلجرائية كانت ىناؾ العديد مف المخالفات لمبدأ الشرعية، إال أنيا ليست - 7

كالتي كجدناىا في القكاعد المكضكعية، كمنيا الصالحيات المكسعة التي أعطاىا القانكف لمدير 

عطاءىـ حؽ االطالع عمى  دائرة الضرائب كبعض المكظفيف كمنحيـ صفة الضبط القضائي، كا 

المستندات كالذم يعد مف أعماؿ التفتيش، كأف التفتيش حسب قانكف اإلجراءات الجزائية 

 .الفمسطيني مف أعماؿ التحقيؽ كال يمكف القياـ بو إال بمذكرة مف النيابة العامة

 لممدير في الدائرة الضريبية صالحيات تعدت عمى 2011أعطى القرار بقانكف لسنة - 8

صالحيات النيابة العامة، كمنيا منع المكمؼ مف السفر بعد مكافقة المحكمة المختصة، كالمنع 
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مف السفر في الكاقع العممي ىك مف ضمف اختصاصات النيابة العامة، ككذلؾ فقد منح القرار 

بقانكف لممدير أك مف ينيبو صالحية االستجكاب، كاالستجكاب مف صمب اختصاص النيابة 

 . العامة

يجكز لممدير أف يكقؼ أم إجراء كانت عمييا المحكمة كأف يجرم المصالحة، كبالمبمغ - 9

الذم يحدده، كدكف اعتبار إلى إرادة المكمؼ، ىذا عمى الرغـ مف أف العقكبات الضريبية قد 

أك الغرامة، كأف قانكف اإلجراءات الجزائية أجاز أجراء الصمح عمى الجنح التي /تككف الحبس ك

 .تككف عقكبتيا الغرامة فقط، كىذا مف الصالحيات المكسعة التي منحت لإلدارة الضريبية

خمت محكمة النقض الفمسطينية مف أم حكـ نقض يتعمؽ بدعكل جريمة ضريبية؛ كيعزك - 10

ذلؾ إلى أف أغمب حاالت التيرب الضريبي ال تصؿ لممحكمة، كتتـ بيا المصالحة ما بيف 

المكمؼ كاإلدارة، ككذلؾ قد يرجع السبب إلى الصالحيات المخكلة لإلدارة لضماف تحصيؿ 

الضريبة، فقد خكؿ المشرع لممدير أك مف يفكضو المدير خطيان، بالقياـ بإجراءات الحجز 

 .كالتنفيذ عمى أمكاؿ المكمؼ بقرار مف المحكمة المختصة

الصالحية المخكلة لممدير بإجراء الحجز التنفيذم تعتبر صالحية مكسعة كمف أخطر - 11

الصالحيات المخكلة لو، حيث أف القرار بقانكف أعطاه ىذا الصالحية كفقان لقانكف األمكاؿ 

األميرية، عممان بأف األخير يعطي صالحيات الحجز لمقائد األعمى لممنطقة، أما القرار بقانكف 

فقد منح صالحية الحجز لممدير، مما قد يؤدم إلى إساءة استعماؿ السمطة كالتعسؼ، مما 

 .يعرض حقكؽ األفراد كحرياتيـ لممساس

احتراـ مبدأ الشرعي ال يعني شؿ اختصاص السمطات العامة، كالحد مف فعالية أعماليا، - 12

 .إنما ىك كضع إطار سميـ ليا لممارسة أعماليا
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 :اٌتىطُبد

تعديؿ نصكص القرار بقانكف بشأف ضريبة الدخؿ بما يتكافؽ مع مبدأ الشرعية المكضكعية - 1

 .كاإلجرائية

أف يككف سرياف القانكف الضريبي بأثر فكرم كمباشر، أم أف تصبح مدة سريانو عمى السنة - 2
 .المالية التالية لصدكره

اقتصار العقكبات في الجرائـ الضريبية عمى العقكبات المالية فقط دكف أف تمتد لمعقكبات - 3
 .البدنية، كاإلبقاء عمى نظاـ المصالحة، بشرط تعديؿ العقكبات لتصبح الغرامة فقط

التفصيؿ بالعقكبات، كالتفريؽ ما بيف عقكبة الفعؿ التاـ، كعقكبة الشركع كاالتفاؽ كالتحريض، - 4
 .كما ىك الحاؿ في قانكف العقكبات األردني

االحتفاظ بالركف المعنكم لمجرائـ الضريبية، كالتفريؽ ما بيف الجرائـ المقصكدة كغير - 5 
 -.حيث غاب الركف المعنكم عف الجرائـ الضريبية-المقصكدة، 

إعطاء صالحيات االستجكاب في الجرائـ الضريبية لنيابة الجرائـ االقتصادية بدأل مف اإلدارة - 6
 .الضريبية

، -سيما أف لدينا في فمسطيف نيابة الجرائـ االقتصادية-أف يككف ىناؾ مذكرة مف النيابة العامة - 7
بإجراء التفتيش، ككذلؾ مكافقة النيابة العامة عمى القرار الذم يصدره المدير بمنع المكمؼ مف 

 .السفر

 .أف يككف ىناؾ ككادر مختصة مف القضاة في الجرائـ الضريبية- 8

إنشاء محاكـ جنائية مختصة في الجرائـ الضريبية لما تتطمبو ىذه الجرائـ مف اختصاص كعمـ - 9
 .كمعرفة
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 :لبئّخ اٌّظبدر واٌّراجغ 

 المحادر: أوالًا 

 القوانين - أ

  57.ع، الكقائع الفمسطينية، 2005قانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة ،

18/8/2005 . 

 83.ع، الكقائع الفمسطينية، 2001سنة ؿ(3 )قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ ،

5/9/2001. 
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 الوقائعالفلسطٌنٌة،2004لسنة(17)قانونضرٌبةالدخلالفلسطٌنًالملغً،رقم،

 122.،ص53،28/2/2005.ع

  بشأف تنظيـ المكازنة العامة كالشؤكف المالية، الكقائع 1998 لسنة (7)قانكف رقـ 

 . 24/9/1998، 25.عالفمسطينية، 

 الجرٌدةالرسمٌةاألردنٌة،المنشور1960لسنة(16)قانونالعقوباتاألردنًرقم،

.1487،1/5/1960.ع

 الجرٌدةالرسمٌةاألردنٌة،ع1964لسنة(25)قانونضرٌبةالدخلاألردنًرقم،.

 1455.،ص1800،17/10/1964

 الجرٌدةالرسمٌةاألردنٌة،ع1952لسنة(6)قانونتحصٌلاألموالاألمٌرٌةرقم،.

 84.،ص1100،16/2/1952

 0.بشأنضرٌبةالدخل،الوقائعالفلسطٌنٌة،ع2011لسنة(8)القراربقانونرقم،

024/10/2011. 









 :أحكام المحاكم - ب

 :أحكام محاكم فمسطينية

  1/2010  رقـ،طعف دستكرمالمحكمة العميا المنعقدة في راـ اهلل، الحكـ الصادر عف ،

 .11/5/2010الصادر بتاريخ 

  الصادر بتاريخ ،172/2010جزاء، رقـ/، نقضحكـ محكمة النقض المنعقدة في راـ اهلل

11 6/1/2011 .
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  الصادر بتاريخ 188/2010 جزاء، رقـ/اهلل، نقضحكـ محكمة النقض المنعقدة في راـ،

11 13/3/2011. 

  كرقـ  ،777/2014مدني، رقـ/اهلل، نقضحكـ محكمة النقض المنعقدة في راـ

 .16/11/2015 الصادر بتاريخ 795/2014

 66/2010جزاء، رقـ / بييئتيا العامة، نقضحكـ محكمة النقض المنعقدة في راـ اهلل ،

 .18/9/2011 11الصادر بتاريخ 

 170/2010جزاء، رقـ  / بييئتيا العامة، نقضحكـ محكمة النقض المنعقدة في راـ اهلل  ،

 .7/9/2011 11الصادر بتاريخ 

 الصادر بتاريخ 18/2010جزاء، رقـ /، نقضحكـ محكمة النقض المنعقدة في راـ اهلل ،

11 1/6/2010. 

 الصادر بتاريخ  ،33/2009رقـ ، جزاء/، نقضحكـ محكمة النقض المنعقدة في راـ اهلل

3/6/2009 .

 الصادر بتاريخ  32/2006 جزاء، رقـ/، نقضحكـ محكمة النقض المنعقدة في راـ اهلل 

2/4/2007. 

 الصادر ، 402/1998جزاء، رقـ/، استئناؼحكـ محكمة االستئناؼ المعقدة في راـ اهلل

. 25/3/1998بتاريخ

 ،الصادر ، 556/1994جزاء،رقـ / استئناؼحكـ محكمة االستئناؼ المنعقدة في راـ اهلل

. 17/7/1994بتاريخ 

 الصادر 569/2015 رقـ جزاء،/حكـ محكمة بداية راـ اهلل بصفتيا االستئنافية، استئناؼ ،

 .26/5/2016 بتاريخ
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 :أحكام نقض محرية

 10/4/1962، الصادر بتاريخ 83/325جزاء، رقـ /حكـ محكمة النقض المصرية، نقض. 

 1070ص، 214 رقـ ،34 السنة ،21/12/1983 جمسة  المصرية،نقضحكـ محكمة اؿ. 

 909، ص4، س4/6/1953 المصرية، جمسة نقضحكـ محكمة اؿ.. 

 

 

 

 

 

 

 المراجع : ثانياًا 

 :الكتب - أ

 1989، دار النيضة العربية، القاىرة،  الجرائم الضريبية: أحمد فتحي سركر. 

 1977، دار النيضة العربية، القاىرة، الشرعية واالجراءات الجنائية:  أحمد فتحي سركر. 

 دار النيضة العربية، القاىرة، الوسيط في قانون اإلجراءات الجنائية:  أحمد فتحي سركر ،

1996. 

 2006، دار الشركؽ، القاىرة، 4، طالقانون الجنائي الدستوري: أحمد فتحي سركر. 
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 دار الثقافة لمنشر 1، طالمسؤولية الجزائية عن الجرائم االقتحادية: أنكر المساعدة  ،

 .2007كالتكزيع، 

 2013ف،  .، د1، ط1، جشرح قانون اإلجراءات الجزائية الفمسطيني: أيمف ظاىر. 

 المؤسسة الحديثة مكانة الركن المعنوي في الجرائم االقتحادية،:  جرجس يكسؼ طعمو 

 2005لمكتاب، لبناف، 

 دار شتات / ، دار الكتب القانكنيةطرق الطعن في المواد الجنائية: حساـ محمد سامي جابر

 .2009لمنشر كالتكزيع، مصر، 

 دار المعارؼ، 1، طالتجريم في تشريعات الضرائب:  حسف صادؽ المرصفاكم ،

 .1963االسكندرية، 

 1994، غزة، فمسطيف، 2، طاإلجراءات الجنائية في فمسطين: سامي سابا. 

 2003، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، التشريع الضريبي المحري: سكزم عدلي ناشد. 

 دار الثقافة نحوقانون عقوبات ضريبي يواجه تحديات العحر: صخر عبد اهلل الجنيدم ،

 .2005لمنشر كالتكزيع، 

 دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، 1، طشرح قانون العقوبات القسم العام: طالؿ أبك عفيفة ،

 .2012عماف، األردف، 

 األردف، عماف، , ، دار كائؿ لمنشر كالتكزيع1، طالجريمة الضريبية: طالب نكر الشرع

2008. 

 دار النيضة العربية، القاىرة، المسؤولية الجنائية عن الجرائم الضريبية: عماد الفقي ،

2010 
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 دار المطبكعات الجامعية، اإلسكندرية، الجرائم المالية والتجارية: عبد الحميد الشكاربي ،

1968 

 1988ف، .، دالتجرم والعقاب في قانون الضريبة عمى االستهالك: عبد الحميد الشكاربي. 

 1996، دار المطبكعات الجامعية، موسوعة الضرائب: عبد الحميد الشكاربي . 

 ت. منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، د الطعون الضريبية،:عبد الحميد الشكاربي. 

 مؤسسة دراسات في النظم الضريبيةحامد عبد المجيد، عمي عياد، : عبد الكريـ بركات ،

 .1975اإلسكندرية، : الشباب الجامعي

 دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، شرح قانون العقوبات، القسم العام: عبد الرحمف تكفيؽ احمد ،

 .2012عماف، 

 1،2004، طأزمة الشرعية الجنائية ووسائل عالجها: عصاـ عفيفي عبد البصير. 

 منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت، 2، طقانون العقوبات االقتحادي:  غساف رباح ،

2004. 

 2010، منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت، الركن المادي لمجريمة: معف احمد الحيارم 

 اإلصدار الثاني، دار 1، طالوجير في أحول المحاكمات الجزائية: محمد سالـ الحمبي ،

  .2009الثقافة، عماف، 

 مكتبة 3، جالوسيط في شرح قانون احول المحاكمات الجزائية: محمد سالـ الحمبي ،

 .1996الثقافة لمنشر كالتكزيع، 

 دار الثقافة 1، طالوجيز في أحول المحاكمات الجزائية األردني: محمد صبحي نجـ ،

 .1991لمنشر، األردف، 
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 دار الثقافة لمنشر 3، طالوجيز في قانون أحول المحاكمات الجزائية: محمد صبحي نجـ ،

 2016كالتكزيع، األردف،  

 2013، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، 3، طأحول اإلجراءات الجزائية: محمد سعيد نمكر 

 دار النيضة العربية، القاىرة، 3.، ط النظرية العامة لمقحد الجنائي:محمكد نجيب حسني ،

1988. 

 ف،  .، د1، ط2، جالجرائم االقتحادية في القانون المقارن: محمكد محمكد مصطفى

1966. 

 2003 لسنة 3شرح قانون االجراءات الجزائية الفمسطيني رقم : مصطفى عبد الباقي ،

 .2015كمية الحقكؽ،جامعة  بير زيت، : كحدة البحث العممي كالنشر

 عدم دستورية عقوبة التهرب الضريبي ومشاكل اإلدارة : مصطفى سيد أحمد الصياد

 ت.، دار الفكر العربي، مدينة نصر، دالضريبية

 دار الثقافة لمتكزيع كالنشر، 4، طشرح قانون العقوبات القسم العام: نظاـ تكفيؽ المجالي ،

 .2012األردف، 

 دار الفكر لمنشر كالتكزيع، عماف، الجرائم االقتحادية في التشريع األردني: نائؿ صالح ،

1991. 

 : رسائل الماجستير والدكتوراا - ب

 الدار العممية الدكلية 1، ط"الشرعية في اإلجراءات الجزائية: "حسف يكسؼ مصطفى مقابمة ،

 .2003لمنشر كالتكزيع، كدار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف، 

 جامعة النجاح الكطنية، "الحمح في الجرائم االقتحادية: "سعادم عارؼ محمد صكافطة ،
 .2010كمية الدراسات العميا، 
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 رسالة دكتكراه غير منشكرة، باتية القانون الضريبي وأهم تطبيقاتها: قدرم نقكال عطية ،

. 1960جامعة االسكندرية، مصر، 

 :المراجع الثانوية- ج

 تفعيل أحكام مواد التجريم الضريبي والتحالح فيها ": مقالة الكتركنية: سامي أحمد غنيـ

 ".وفقاًا لمتشريع الضريبي المحري

 2010معيد الحقكؽ، بير زيت، : الدليل القانوني لمبيئة التجارية في فمسطين. 

 ضمف البرنامج "ورشة عمل حول الجرائم االقتحادية: " البشير المنكبي الفرشيشي ،

األكركبي لدعـ برنامج ماجستير القانكف الجنائي في الجامعات الفمسطينية، المنعقد في 

 .15/11/2015-13األردف، عماف، 

: مراجع الكترونية-    د

  (المقتفػػي)منظكمػػة القػػضاء كالتػػشريع فػػي فمػػسطيف - أحكػػاـ محكمػػة الػػنقض الفمػػسطينية 
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