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 تصريح

 

لثم يسثبأ أن ِقب ثل لمحصثول عمثى  ) أهّمية وجود قضاء ضريبي فيي سيورّية  أصّرح بأّن ىذا البحثث 
 أّية شيادة، وال ىو مقدَّم حاليًا لمحصول عمى شيادة أخرى.

 

 

 المرّشح                                                                                

 محمَّد أيمن الحمصي
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ثثثد أيمثثثن  ثثث  محمَّ أشثثثيد، بثثثأّن الممثثثل المقثثثّدم فثثثه ىثثثذه الرسثثثالة، ىثثثو نتيجثثثة بحثثثث عممثثثه قثثثام بثثثو المرشَّ
 الحمصه بإشراف الدكتور مصطفى عثمان المدرس فه قسم القانون المام من كمية الحقوأ جاممة حمب.

 

 

 

 الُمشرف   المرشَّح                                                                

 الّدكتور مصطفى عثمان      محمَّد أيمن الحمصي                                         
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 حيممحه الر  بسم اهلل الر  

ئكم مبب كنتم فينب   و الشهبدة   الغيب   ون إىل عبل  رتد  ن وس  ىعملكم ورسىله و املؤمن اعملىا فسريي اهلله  وقل  
 تعملىن

 

 صدق اهلل العظيم

 

 (501سورة التوبة اآلية رقم )
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 اإلهداء

 

أوفييما حقيما، وألتمس من رضائيما رضا أن من أعجز عن إلى 
 اهلل...............

 الكريمين أمّد اهلل فه عمرىما.أبه و أمه 

عناء السير والوقوف بجانبه  إلى من تحّممت ممه كّد الميش، وتحّممت ممه
فترة دراسته........................                                       طيمة 

 زوجته.

أيمن وتيم  ولديّ إلى فمذات كبدي، وزينة حياته...................             
 اهلل.

إلى سند حياته.....................................              إخوته 
 وأخواته.

إلى جاممتنا الحبيبة، قممة الصمود..................                 جاممة 
 حمب.

 واألحباب.....................إلى جميع األصدقاء 

 إلى كل من يتسم  بالممم..........................

 أىدي إلييم ىذا الممل المتواضع.
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 الّشكر والّتقدير

 

الحمد هلل رّب المالمين الذي أعاننه عمى إتمام ىذا البحث، والّصالة والّسالم عمى سيد المرسمين 
 وصحبو أجممين........محّمد صّمى اهلل عميو وسمم وعمى آلو 

فال يسمنه وقد انتييت من كتابة بحثه المتواضع ىذا، إاّل أن أتقّدم بجزيل شكري وعظيم تقديري 
 باىتمامو وأحاطنه ىذه، رساّلته عمى اإلشراف بقبول لتفضّ  الذي عثمان مصطفى الدكتور سمادةإلى 

 مسؤولياتو، دتمدّ  رغم ووقتو عممو من الكثير ومنحنه ،البحث ةمدّ  طيمة المتواصل وتشجيمو ورعايتو،
ت المالحظات واآلراء الّسديدة اّلته أبداىا الّدور الكبير فه جمل الّرسالة بالّصورة اّلته بين فكان

 أيديكم.....

فأسأل اهلل الممّه القدير أن يمنَّ عمى أستاذي الفاضل بالصحة والمافية والممر المديد والّرفمة  
 المممّية، إّنو سميع عميم.............
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 الممّخص

 

 بشكلّ  تساىم حيث لموازنتيا، الماليَّة الموارد أىمّ  بجبايتيا الّدولة تقوم اّلتهوالّرسوم  الّضرائب تشّكل
 أكمل عمى بوظائفيا القيام أجل من الماّمة، نفقاتيا لتغطية الالزمة باألموال الماّمة الخزانة مدّ  فه فّمال
 .وجو

بمضيا  أسباب المنازعات، وذلك لمّدة من الكثير تثير أنواعيا وباختالف والّرسوم الّضرائب أنّ  إالّ 
 اآلخر إداري.و  تشريمه

ة، غير كافية فه الوقت الحاله منازعات الّضرائب والّرسوم فه سوريّ بمة لحّل ة المتّ وتمتبر اآلليّ 
لمقيام بالميام الموكمة إلييا عمى أحسن وجو، بما يكفل حماية حقوأ المكّمفين ويحفظ حّأ الخزانة المامة، 

 فكان ال بّد من حلٍّ ليذه المشكمة.

تشريمات الّدول المختمفة، ولمّل بمت من تّ اوقد تمّددت الحمول المقترحة من قبل الفقياء أو الته 
 أبرزىا وجود قضاء ضريبه متخّصص بالنَّظر فه ىذه المنازعات. 

 ، أبرزىا:مبّررات عّدة يستند وجود قضاء ضريبه فه سورية إلىو 

ة، والته تميُّزىا ريبة فه سوريّ ة، ولدين الضّ ريبيّ الّطبيمة القانونية الممّيزة لكّل من المنازعات الضّ  
 من المنازعات والّديون األخرى.غيرىا  عن
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 مقّدمة:

 المالّية الموارد أىمّ من  بجبايتيا الدولة تقوم اّلته    fees)والّرسوم   ( Tax  الّضرائب تمدّ 
 القيام أجل من ة،المامّ  نفقاتيا لتغطية الالزمة باألموال ةالمامّ  الخزانة مدّ  فه تساىم حيث ،الموازنتي
 .وجو أكمل عمى بوظائفيا

كما تمّد الّضرائب أداة ميمة من أدوات الّسياسة المالّية؛ فيه تممب دورًا ىاّمًا فه تحقيأ أغراض 
الّسياسة المالّية الماّمة فه الدولة، وعن طريقيا تحّقأ الدولة بمض األىداف االجتماعّية واالقتصادّية؛ 

 وجو النشاط االقتصادي. كإعادة توزيع الّدخل وتقميل التفاوت بين الثروات وتشجيع بمض أ

 وتحصيل ربط أمر    Administration Tax) الّضريبّية لإلدارة الّضريبه المشّرع عيد ولقد
 ىذه أىمّ  ومن ،وجو أكمل عمى تمك وظيفتيا أداء كفلت بالّضمانات القانونّية اّلته دىاوزوّ  الّضريبة،
 ياحقّ  استممال فه فتتمسّ  قد الّضريبّية اإلدارة أنّ  إالّ  اإلداري، والحجز الّضريبة دين امتياز ،الضمانات

 أطرافيا. بين منازعات عنو ينجم الذي األمر بوظائفيا، قياميا أثناء األخطاء فه تقع أو

، تمّد كثيرة جدًا ومتزايدة باستمرار، وينجم عنيا مبالغ مالية الّضريبّيةالواقع يؤّكد أّن المنازعات و 
ّن فّض تمك المنازعات إّنما يساير مبدأي االقتصاد فه نفقات الجباية باىظة تقّدر بمئات الماليين، وا  

والمدالة الّضريبّية، إذ إّن إنياء المنازعات الّضريبّية يؤّدي من ناحية أولى إلى ممرفة اإلدارة الّضريبّية 
بصّحة المبالغ لحجم اإليرادات الّضريبّية المتوّفرة لدييا، كما يؤّدي من ناحية أخرى إلى اطمئنان المكّمف 

 المترّتبة عميو.

دارّية، فمن غير المقبول البقاء عمى ىذه الحال؛ ذلك أّن  ذا كان ليذه المنازعات أسبابًا تشريمّية وا  وا 
استمرار ىذه المنازعات من شأنو يؤثر عمى المتحصالت الّضريبّية، وما ينجم عنو توتر فه المالقة بين 

 والمكّمفين. الّضريبّيةاإلدارة 

الرغم من أّن المشّرع الّسوري قد أفس  المجال لحّل منازعات الّضرائب والّرسوم بالّطرأ  وعمى
اإلدارّية والقضائّية، أو عن طريأ الّتحكيم فه بمضيا، فإّن أغمبيا يبوء باإلخفاأ بسبب وجود المديد من 

الوقت الحاله لمقيام بيذه الممّوقات اّلته جممت من اآللّية المتّبمة لحّل ىذه المنازعات، غير كافية فه 
الميّمة عمى أحسن وجو، بما يكفل حماية حقوأ المكّمفين ويتناسب مع السمطات الممنوحة لإلدارة 
الّضريبّية، فكان البّد من حّل ليذه المشكمة القانونّية بما يتناسب مع مبدأي االقتصاد فه نفقات الجباية 

 والمدالة الّضريبّية.



 ك
 

اّتبمت من قبل تشريمات الدول المختمفة، أو اّلته اقترحت من قبل الفقياء، ومن تمّددت الحمول اّلته 
أبرزىا وجود قضاء ضريبه متخّصص لمّنظر فه منازعات الّضرائب والّرسوم؛ فمدين الّضريبة 
ولممنازعات الّضريبّية، بخالف الديون والمنازعات األخرى، خصوصّية تفرضيا ضرورة تحقيأ االستقرار 

فه أسرع وقت ممكن، فإطالة أمد الّنزاع الّضريبه، يؤّثر بصورة سمبّية فه المتحّصالت  الّضريبه
الّضريبّية، مما يفضه إلى إساءة المالقة بين المكّمف واإلدارة الّضريبّية، تمك المالقة اّلته يجب أن تكون  

ئة لدين الّضريبة   فه ذّمة المكّمف.مستمّرة باستمرار الّنشاط الضريبه، وتواتر الوقائع المنش 

 إشكالية البحث:

 بالتساؤلين التاليين: إشكالية البحثيمكن بمورة 

فه سورّية كافية فه الوقت الحاله لمقيام  2والّرسوم 0ىل اآللية المّتبمة لحّل منازعات الّضرائب .0
 الممنوحة السمطات مع ويتناسب المكّمفين حقوأ حماية يكفل بما بالميّمة الموكمة إلييا عمى أحسن وجو،

 ؟الّضريبّية لإلدارة

 ىل يستند القضاء الّضريبه إلى مبّررات تستدعه وجوده فه سورّية؟  .2

 أهّمية البحث:

 فه الّنقاط الّثالث التّالية: أهّمية البحثيمكن أن تحّدد  

، 3تمّد الّضرائب من أىّم الموارد الّسيادّية الته تمتمد عمييا مختمف الدول فه تمويل موازناتيا .3
، األمر الذي ينجم عنو زيادة فه احتكاك اإلدارة الّضريبّية باألفراد 4تخدميا لتحقيأ أىدافيا التدخمّيةوتس

ثارة المزيد من المنازعات  .وتضارب المصال  بينيما بشأن الّضريبة، وا 

                                                           
 إلجراءات يليةلتح دراسة:ومحسنالمهرجبلالدٌند.عالء:الضرٌبةفًالتعارٌفالمختلفةللفقهاءفًمفهومانظر-1

خل ضريبة قتحق   سلسلةالعلمٌة،والبحوثللدراساتتشرٌنجامعةمجلةفًمنشوربحث،الحقيقية األرباح على الد 
ومابعدها.111،صم2005لعام(2)العدد(22)المجلدوالقانونٌةاالقتصادٌةالعلوم

،منشورات2001_2000،الجزءاألول،طبعةةمبادئ المالية العام  سم:د.محمدسعٌدفرهود،فالر ٌفًتعرانظر-2

.140صجامعةحلب_كلٌةالعلوماالقتصادٌة،
ار،الد م2001 عامطبعة، ةدارية لتسوية المنازعات الضريبي  نحو تفعيل المرحلة اإلنجار:الد.إبراهٌمعبدالعزٌز-3

.16ص،الجامعٌة_اإلسكندرٌة
عفًأهدافالضرٌبة،انظر-4 :للتوس 

،م2004عامطبعة،النظرية والتطبيقريبية في فلسطين بين النظام القانوني لإلدارة الض  هشامراضًهاشمالتاٌه:-
 .ومابعدها22،صفلسطٌنالعلٌا،الدراساتٌةكل نابلس،فًالوطنٌةالنجاحجامعةماجستٌر،رسالة
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فمن تمّد المنازعات الّضريبّية الوسيمة الوحيدة بيد المكّمفين لمواجية امتيازات اإلدارة الّضريبّية،  .2
 .0خالليا يمكن إعادة الّتوازن المفقود بين حقوقيم وامتيازاتيا

وجود المديد من المنازعات الّضريبّية اّلته الزالت عالقة منذ سنوات طويمة، األمر الذي يمّرض  .3
 خزينة الدولة لخسارة كبيرة، باإلضافة إلى عدم استقرار المراكز المالّية لممكّمفين.

تمّبه ىذه الدراسة حاجة ممّحة فه ميدان الّضرائب، سواء لمماممين فه اإلدارة الّضريبّية، أو فه  .4
مجال القضاء من محامين وقضاة، أو فه مجال البحث المممه، ذلك أّن المؤّلفات المربّية فه ىذا 

 ة والّصماب. الموضوع قميمة جدًا، وال يوله الباحثون ليذا الموضوع اىتمامًا لما فيو من المشقّ 

دراسة جديدة  اوبناء عمى ما سبأ، فإّن ىذه الدراسة ضرورّية من الناحية المممّية والمممّية باعتبارى
من نوعيا فه سورّية، وتشّكل لبنة تتوّضع عمييا البحوث الالحقة فه ىذا المجال، وال غنى عنيا لكّل 

 مشتغل فه حقل الّضرائب والقانون.

 أهداف البحث:

 تحّدد أىداف البحث فه الّنقاط الّثالث التّالية:يمكن أن 

دراسة كفاية طرأ حّل منازعات الّضرائب والّرسوم فه سورّية فه تحقيأ األىداف المرجّوة منيا،  .0
وذلك من خالل التقّصه عن اآللية المتّبمة لحّل ىذه المنازعات ووصفيا، وتفسير أسبابيا، وأخيرًا تحديد 

 كميا فه كفاية ىذه الّطرأ من عدميا.القاعدة الماّمة اّلته تح

دراسة الحاجة إلى قضاء ضريبه متخّصص، وذلك من خالل الّتقّصه عن الموقف الّتشريمه  .2
والفقيه والمبّررات اّلته يستند إلييا، ووصفيا وتفسيرىا، وأخيرًا تحديد القاعدة الماّمة اّلته تحكميا فه 

 الحاجة إلى ىذا القضاء الّضريبه من عدمو. 

عمى  ظاً احف الّضريبّية المنازعات أثناء المالية مطةوالسّ  المكّمف بين المتفاوتة القانونّية المراكز قريبت
 يقف اّلته ةالماديّ  وحقوقو القانونه لمركزه كافية حماية وتوفير أمام اإلدارة الّضريبّية، المكّمف حأّ 

                                                           
:انظر-1

ريبي   المنازعات:المبشرمصطفىٌحٌى.د- والنشرللطباعةالحسٌنًدار،م1224عامطبعة،اللبناني القانون في ةالض 
.1،صبٌروت_والتوزٌع

د- بٌومًمحمدزكرٌا. رائب وتحصيل ربط في ةالقضائي   الطعون: العربًاالتحاددار،م1224عامطبعة،الض 
.4،صالخرطوم_للطباعة
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 الّضريبة حصيمة عمى محفاظل مهالسّ  مع إثباتيا، أو ،حمايتيا عن المنازعات أغمب فه عاجزاً  .3
 أمام اإلدارة الّضريبّية.

 نطاق البحث:

، تدفع إلى ) أهّمية وجود قضاء ضريبي في سورّية  إّن اإلحاطة التّامة بموضوع البحث فه 
 حصر البحث فه:

الجوانب القانونّية واإلدارّية لالعتراض عمى منازعات الّضرائب والّرسوم فه سورّية، والّطمن  .0
القضائه فييا، دون الخوض فه الجوانب الفنّية، كتفاصيل قرارات التقدير وأنواعيا، وكيفية احتساب 
الّضرائب والّرسوم، فيذه األمور تخرج عن نطاأ البحث، ومجال بحثيا ليس ىنا عمى الّرغم من ارتباطيا 

 بموضوع البحث.

ريع والفقو المقارن من ىذه نطاأ الجميورّية المربّية السورّية، مع التمّرض لموقف الّتش .2
م، وحتى تاريخ إقرار ىذه 0151لمام  55اإلشكالّية، ويمتّد إلى ما قبل صدور قانون مجمس الدولة رقم 

 الّرسالة من قبل مجمس قسم القانون المام فه كّمية الحقوأ بجاممة حمب. 

 منهج البحث:

ل استقراء الّنصوص القانونّية ، وذلك من خالالمنهج االستقرائيتمتمد منيجية ىذا البحث عمى 
ذات الّصمة بموضوع البحث، وتمحيصيا وتدقيقيا واستمراض موقف الفقو منيا، لموصول إلى تحديد 
أوجو القصور والغموض فييا، واقتراح الحمول المناسبة ليا، وحصر االجتيادات القضائيِّة بخصوص 

 ، ليساعد عمى فيم مشكمة البحث.خيويكّمل هذا المنهج بمنهج تاريالموضوع، والتمميأ عمييا، 
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 :ط البحثمخطّ 

 مة.مقدّ 

 مبحث تمهيدي_ الّنزاع الّضريبي.

 طرق حّل منازعات الّضرائب والّرسوم في سورّية.  -الفصل األّول 

 منازعات الّضرائب والّرسوم غير الجمركّية فه سورّية.  حلّ ة آليّ  -المبحث األّول 

 منازعات الّضرائب والّرسوم غير الجمركّية فه سورّية. لحلّ  اإلداريالّطريأ  -المطمب األّول 

 منازعات الّضرائب والّرسوم غير الجمركّية فه سورّية. لحلّ  الّطريأ القضائه -المطمب الثّاني 

 آلّية حّل منازعات الضرائب الجمركّية فه سورّية. -لمبحث الثّاني ا

 الجمركه.الّتحكيم  –المطمب األّول 

 حّل منازعات الضرائب الجمركّية فه سورّية.ل الّطريأ القضائه -ب الثّاني المطم

 ص.الحاجة إلى قضاء ضريبي متخصّ  -الفصل الثّاني 

 موقف التشريع والفقو من القضاء الّضريبه المتخّصص. -المبحث األّول 

 .لمقضاء الّضريبه المتخّصص دجاه المؤيّ االتّ  -المطمب األّول 

 .لمقضاء الّضريبه المتخّصص جاه الممارضاالتّ  -المطمب الثّاني 

 .سورّية فه قضاء ضريبه متخّصصوجود رات مبرّ  -المبحث الثّاني 

 .سورّية فهالّطبيمة القانونيَّة الممّيزة لممنازعات الّضريبّية  –المطمب األّول 

 .سورّية فه الّطبيمة القانونّية الممّيزة لدين الّضريبة –المطمب الثّاني 

 خاتمة.

 قائمة بمراجع البحث.
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 بحث تمهيدم

 الّنزاع الّضريبي

 

 tax) الٌضريبٌيةالكبرل مف ككف اإلدارة  اأىٌميتي (  tax dispute) الٌضريبٌيةتكتسب الٌنزاعات 

administration ),  تتمٌتع بصبلحيات كاسعة كامتيازات كبيرة في مكاجية حقكؽ المكٌمؼ الذم يبقى
ة أكجدىا المشٌرع يٌ ، كليس لو سكل االعتراض أماـ لجاف إدار الٌضريبٌيةالٌطرؼ األضعؼ في العبلقة 

أك الغير صاحب المصمحة المكٌمؼ  كيبقى مف حؽٌ ، بيدؼ حسـ النزاع في ميده كفي أقصر كقت ممكف
 لمقانكف. اكمطابقتيلمتأٌكد مف سبلمتيا  جاف أماـ القضاءمي قرارات تمؾ الٌ الٌطعف ف

 : مطمبيفكسنتناكؿ ىذا المطمب في 

 .المطمب األّكؿ: طبيعة الّنزاع الّضريبي 
  .المطمب الثّاني: أسباب الّنزاع الّضريبي 
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 األّكؿ المطمب

 الّضريبي الّنزاع طبيعة

 

ز فػػػي يػػػا تترٌكػػػبيا، إاٌل أنٌ غـ مػػػف تشػػػعٌ ، كلكػػػف عمػػػى الػػػرٌ 1الٌضػػػريبٌيةدت اآلراء حػػػكؿ مميػػػـك المنازعػػػة تعػػػدٌ 
، فقػط الٌضػريبةبحيث يحصره في ربػط كتحصػيؿ  الّضريبّيةعمؿ اإلدارة مفهـك  مفؽ يضيّ  يف، أحدهمارأي
صػرفات البلزمػة لتطبيػؽ نصػكص ليشػمؿ جميػع اإلجػراءات كالتٌ  مفهـك عمػؿ هػذا اإلدارةمف  عكسّ ي خرآك 

 .الٌضريبيالقانكف 

ذا كػػاف ذلػػؾ مكقػػؼ المقػػو، فقػػد انحػػاز القضػػاء فػػي   ، حيػػث قضػػت محكمػػة الثٌػػانيإلػػى الػػرأم  سػػكرٌيةكا 
فيهػػػا عػػػف  الّنظػػػريخػػػرج أمػػػر  الّرسػػػـكك  الّضػػػرا بب المتعّمقػػػةجميػػػع المنازعػػػات  أفّ  )) :2سػػػكرٌيةالالػػنقض 

بهي ة قضاء إدارم حسبما تقضي بذلؾ أحكاـ القػانكف العػاـ،  الدكلةالقضاء العادم، كيعكد إلى مجمس 
كمػا قضػت المحكمػة  ،(( مما يجعؿ دعكل استرداد غير المستحؽ مندرجة تحت أحكاـ القانكف المذككر

ر فػي ة كمقػرّ ّيػمػيف عػف البمدة بتعيػيف ممثّ ّيػالمكجه إللغاء قرار ر يس البمد الّطعفأّف  )) :3ة العميايٌ اإلدار 
مػّس  اّلتػيألّنػه مػف المنازعػات  الدكلػةفيػه يخػرج عػف اخت ػال مجمػس  الّنظرة_ يّ رفالمجنة لرسـ الشّ 

فيهػا مػاداـ قػانكف  الّنظربػ الدكلػةال يخػتّل مجمػس  اّلتػيأك تؤثر فيها، ك  الّرسـكك  الّضرا بفي نتيجتها 
 .(( اإلجراءات الخال بالقسـ القضا ي لّما ي در بعد

                                                           
على المنازعات المتعلّقة  هصرٌق، بحٌث ةٌّ رٌباالتجاه الغالب فً الفقه الفرنسً بالمعنى الّضٌق للمنازعات الضّ ٌأخذ  -1

، وهناك رأي مرجوح ٌقصره على والوفاء بهق بااللتزام الضرٌبً بربط الضرٌبة وتحصٌلها، أي المنازعات التً تتعلّ 
قصر ، حٌث إنه ٌة الفقه الضرٌبً فً مصر هذا االتجاهٌّ تبنى غالبٌوالمنازعات المتعلّقة بالربط دون التحصٌل. 

ة ن المنازعات فً صحّ باعتبارها تتضمّ  ؛المتعلّقة بربط الضرٌبة وتسوٌتها وتحصٌلها تلكة على ٌّ رٌبالمنازعات الضّ 
وهناك اتجاه فً الفقه الفرنسً والمصري ة بالضرٌبة وتمّس موضوع الضرٌبة بصفة مباشرة. الخاصّ القرارات اإلدارٌة 

شمل باإلضافة إلى المنازعات المتعلّقة بربط الضرٌبة وتحصٌلها، ٌبحٌث  ةٌّ رٌبٌأخذ بالمعنى الواسع للمنازعة الضّ 
ة، ودعاوى تعوٌض الضرر الناشئ عن ٌّ رٌبالضّ ة ؼٌر المشروعة الصادرة عن اإلدارة ٌّ دعاوى إلؽاء القرارات اإلدار

للتوسع فً آراء و ،ة التً ٌفرضها القانونٌّ رٌبة، والدعاوى والطعون المتعلّقة بتطبٌق الجزاءات الضّ ٌّ رٌبخطأ اإلدارة الضّ 
 : فً ذلك انظر ،الفقهاء

 عام طبعة ،طبقا ألحدث التشرٌعات الضرٌبٌة فً مجال الّضرائب على الدخل ةٌّ المنازعات الضرٌبمحمد حامد عطا:  -
 .34، ص اإلسكندرٌة_ الجامعٌة الدار،  م2005

، رسالة  م1991، الطبعة األولى عام ة فً التشرٌع المصري المقارنٌّ المنازعات الضرٌبوؾ: ؤمحمد أحمد عبد الر د. -
 .24و 23ص  ،ة_ القاهرةٌّ ة الحقوق بجامعة عٌن شمس، دار النهضة العربٌّ دكتوراه، كل

 55الدخل األردنً رقم  الّطعن بقرار تقدٌر ضرٌبة الدخل فً ضوء أحكام قانون ضرٌبةد. حمدي سلٌمان القبٌالت:  -
 السنة ،األول العدد ،الكوٌت جامعة -الحقوق مجلة فً منشور بحث، ة (ٌّ ة وتطبٌقٌّ وتعدٌالته )دراسة تحلٌّلم 1895لسنة 
 .440صم، 2001 مارس ،والثالثون الثانٌة

- MEHL Lucien & BELTRAME Pierre: science et technique fiscal, Partner University Fund, 

paris, 1984, p.685. 
 .901، ص م2222لعام  مجلة المحامون، منشور فً: م1886لعام  1555قرار رقم  -2
قررتها المحكمة اإلدارٌة العلٌا لعام مجموعة المبادئ القانونٌة التً ، منشور فً: م1866لعام  15قرار رقم  -3

 .11، صم1866
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ـٌ فػػقٌف القضػػاء فػػي  يؽ ، كلػػـ يأ ػػذ بػػالمميـك الٌضػػالٌضػػريبٌيةقػػد كٌسػػع مػػف مميػػـك المنازعػػات  سػػكرٌيةكمػػف ثػػ
 .الٌضريبةد ربط كتحصيؿ ليا، أم لـ يحصرىا بمجرٌ 

 ركط اآلتية:  الشّ  تكافر ،ةيّ بأّنها ضريب سكرّيةفي ف لك ؼ المنازعة ّنه يتعيّ إف عمى ما تقّدـ،كبناء 

تكػكف  اٌلتػيفالمنازعػة  :1 ( الدكلػة قضػايامػة بػإدارة ممثّ  ) الّضػريبّيةأف يككف أحد طرفيها اإلدارة _ الن أكّ 
قػت بضػػريبة، كالمنازعػػة ة، حتػى كلػػك تعمٌ يٌ ريبمنازعػة ٌضػػ تعػػدٌ ال  الٌضػريبٌيةبػيف طػػرفيف لػيس أحػػدىما اإلدارة 

ؿ إليػو عنػو بصػمتو اه المتنػازى دٌ أالػذم  الٌضريبةؿ بمبمغ ؿ إليو حكؿ الرجكع عمى المتنازً ؿ كالمتنازى بيف المتنازً 
كفقان لمعقد المبػـر بينيمػا،  الٌضريبةة أحدىما مف ضامف، أك المنازعة بيف شريكيف عمى براءة ذمٌ الن بالتٌ ئك مس

ان يٌ تيا بػالرغـ مػف تػأثير ىػذا الحكػـ ضػريبركة أك عػدـ جػديٌ ة الٌشػكجة إلثبات جدٌيػكج كالزٌ أك المنازعة بيف الزٌ 
 ييما.مكعمى أحدىما أك 

تقػػـك بػػيف األفػػراد ممػػف  اّلتػػيأّف المنازعػػات  :))2كتأسيسػػان عمػػى ذلػػؾ قضػػت محكمػػة القضػػاء اإلدارم
فيهػػا إلػػى الّنظػػر ر فرضػػها، هػػي مجػػرد منازعػػات خا ػػة يعػػكد أمػػر المقػػرّ  الّضػػريبةؿ مػػنهـ عػػبء يتحّمػػ

 .(( القضاء العادم كليس إلى القضاء اإلدارم

حػػكؿ تمسػػير  النػػزاعال ػػبلؼ بػػيف طرفػػي يكػػكف  أم أفٌ  :3ان ضػػريبي ان قانكنػػ النػػزاعأف يكػػكف مرجػػع  _ثانيػػان 
 أك تأكيمو أك تطبيقو عمى الكجو الصحيح.  الٌضريبةقانكف 

ؽ بتمسػػير قػػكانيف أ ػػرل كلػػك كانػػت مرتبطػػة باألعمػػاؿ تتعٌمػػ اٌلتػػية تمػػؾ يٌ منازعػػة ضػػريب تعػػدٌ ال  كمػػف ثػػـٌ 
عمػى إصػداره شػيؾ لصػالحيا  المكٌمػؼ، كالمنازعػة بػيف اإلدارة ك ةيٌ الٌضػريببيا اإلدارة  ت تٌص  اٌلتي الٌضريبٌية

 لممكٌمػػؼ الٌضػػريبيبػػدكف رصػػيد، أك المنازعػػة بينيمػػا عمػػى إصػػدار قػػرار إدارم معيػػب يػػؤثر عمػػى المركػػز 
أك قػرار ، الٌضػريبيو ؼ معيف لمحػص ممٌمػمكظٌ  تكميؼة بمحاسبتو، أك ة الم تصٌ يٌ كقرار تعييف مكقع المدير 

 القريب مف سكنو إلى مكاف آ ر، أك تعديؿ ا تصاصيا. ة مف المقرٌ يٌ نقؿ المدير 

 الٌضػػريبةك د،، فمػػيس المقصػػكد بػػو قػػانكف ضػػريبة محػػدٌ الٌضػػريبةكمػػا يجػػب أف نتكسػػع فػػي مميػػـك قػػانكف 
نٌ  ،الجمركٌيةالٌضريبة عمى المبيعات أك  الٌضريبةأك  الٌد ؿعمى  الٌضريبةة أك يٌ العقار  قػانكف كػٌؿ ما يشػمؿ كا 

                                                           
 وما بعدها. 10، ص مرجع سابق ،إبراهٌم عبد العزٌز النجار د. -1
قانون محمد نذٌر سنان:  ، مشار إلٌه فً: أ.م14/10/2003تارٌخ  1223/1 أساس م2223لعام  1252/1قرار رقم  -2

، ص دمشق والتوزٌع، للنشر عدي حسٌن مؤسسة ،م2005 عام األّولى، الطبعة ،طبٌقضرٌبة الدخل بٌن النص والت  
150. 

3
 ، المرجع السابق نفسه.النَّجار العزٌز عبد إبراهٌم. د -
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مػػف الٌضػػريبة ة يٌ ؽ بقعمػػاء المنشػػالت االسػػتثمار تتعم ػػ اٌلتػػي، كمػػف ذلػػؾ النصػػكص 1ةيٌ ف نصكصػػان ضػػريبيتضػػمٌ 
 .ـ2111( لعاـ 7ؿ كفؽ أحكاـ المرسـك التشريعي رقـ )المعدٌ  ـ1991لعاـ  11في قانكف االستثمار رقـ 

 مسػػر ية المسػػتثمريف كغيػػرىـ ممػػف تثػػكر بشػػأف مػػدل أحقٌيػػ اٌلتػػية أكجػػو ال ػػبلؼ منازعػػة ضػػريبيى  تعػػدٌ إذ 
 .كفالقان ارىا ىذقرٌ ي اٌلتيكابط كفؽ الضٌ  الٌضريبة، في اإلعماء مف القانكف المذككر أعبلهبشأٌنيـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 :موقع على 10:06  الساعة ،م2009/ 02/  14 بتارٌخ منشورة مقالة ،الضرٌبٌة المنازعة أصول: صدٌق رمضان. د -1

  http://knol.google.com/k/ramadan-algammal/-/1y4unrk07rf2s/2#_ftn2. 



5 
 

 
 

 الثّاني المطمب

 الّضريبّية اتالّنزاعأسباب 

 

كاإلدارة  ( taxpayers)المكٌممػػػػػيف تثيػػػػر الٌضػػػػػرائب كبػػػػػا تبلؼ أنكاعيػػػػا الكثيػػػػػر مػػػػػف المنازعػػػػات بػػػػػيف 
كف فييػػا ، حيػػث يػػر 1، نتيجػػة التٌػػدٌ ؿ المسػػتمر لتمػػؾ اإلدارة فػػي شػػؤكف المكٌممػػيف كإلحساسػػيـ بيػػاالٌضػػريبٌية

 اقتطاعان مف ثمار جيكدىـ.

ة أك تشػػريعيّ : أسػػباب إلػػى نػػكعيف مػػف األسػػباب  الٌضػػريبي الٌنػػزاعأسػػباب  2يرجػػع الكثيػػر مػػف المقيػػاءك 
 .  ةيّ إدار ، كأسباب ةيّ قانكن

 ها:أهمّ  مف ،ةاألسباب التشريعيّ _  أكالن 

                                                                                                                                     :الّضريبّيةالتعقيدات  . أ

، كمػػا ىػػك جػػد صػػعكبة فػػي بعػػض األحيػػاف ت كمػػا يشػػابييا مػػف التزامػػات أ ػػرل الٌضػػريبةالتمرقػػة بػػيف أٌف 
نػة كيكػكف المقصػكد منيػا أحػد يٌ المشػٌرع عمػى ضػريبة مع ، فقػد يػنٌص الٌرسـك  الٌضريبةبيف  يزالتمي  في الحاؿ 
 الٌرسػـككمػا ىػك الحػاؿ فػي ، كلػيس رسػمان ف مع أٌنو في حقيقتو ىك ضػريبة يٌ عمى رسـ مع ، أك ينٌص الٌرسـك

ضػػػرائب بػػػالمعنى المنػػػي ليػػػذه  تعػػػدٌ ، فيػػػي 4، كرسػػػـ االنتقػػػاؿ عمػػػى التركػػػات كاليبػػػات كالكصػػػايا3الجمركٌيػػػة
 الكممة، كليست رسمان. 

 الّرسػػـكعنػػدما نػػّل عمػػى المشػػّرع نفسػػه  الػػذم كقػػع فيػػهالخمػػط بػػيف الّضػػريبة كالّرسػػـ أّف  كيبػػدك
ريبة كمػا قيقػة بػيف الّضػفرقػة الدّ عػدـ التّ دليػؿ عمػى  أبػرز ، هكالجمركّيةرا ب لمداللة عمى الضّ  الجمركّية
 يشابهها.

                                                           
 اإلشعاع مكتبة ، م1991 عام طبعة ،الضرٌبٌة واإلدارة فالمكلّ  بٌن للعالقة القانونً اإلطارد سعد: محًٌ محم -1

 .13، ص القاهرة القانونٌة،
 : انظر -2
ٌ  عكام: الد خٌر محمَّ  د. - ٌ   ةتسوٌة النزاعات الضرٌب  فً منشور بحث، م2010 عام األولى بعةالطّ  ،ةبالطرق اإلدار

 الموسوعة هٌئة -  ةٌّ الجمهور رئاسة المصرفً، الضمان -  الرضاع الرابع، المجلد المتخّصصة، ةٌّ القانون الموسوعة
 .501، ص العربٌة

 .10، ص ، مرجع سابقجارإبراهٌم عبد العزٌز النَّ  د. -
، مجلة المحامً الكوٌتً، بحث منشور فً ة قانوناً ) المساواة أمام الضرٌبة (ٌّ الضرٌب العدالةد. محمد سعٌد فرهود:  -3

 .641م، ص 2000، عدد ابرٌل وماٌو وٌولٌو 24السنة 
 الحقوق كلٌّة لطالب الّثانً، الدراسً الفصل ،م2010 عام طبعة ،أملٌة التشرٌع الضرٌبً السوريعصام الشهابً:  د. -4

 هامش. 11ص ، بحل جامعة(  _ الرابعة السنة)
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مطالبػة بػالرد عمػى ىػذه  الٌضػريبٌيةدارة كاإل ،يفالمكٌممم إلى كثرة التساؤالت مف جانب ىذه التعقيدات تؤدٌ 
صػػػدار التمسػػػيرات  بقيجػػػادالتسػػػاؤالت كالقيػػػاـ  م إلػػػى ذلػػػؾ يػػػؤدٌ  كػػػؿٌ ة لمشػػػرح كالتكضػػػيح، ٌيػػػالنشػػػرات الدكر كا 

 .1الٌضريبٌيةيف في مكاجية اإلدارة لممكٌمم ةانعكاسات سمبي  

 :الّضريبّيةعدـ استقرار القكانيف  . ب

 كتعديبلتو : ـ2113لعاـ  24رقـ  سكرٌيةفي  الٌد ؿمف قانكف ضريبة  126في المادة  كرد

العامػػة لمدكلػػة عمػػى زيػػادة أك تخفػػي   يجػػكز فػػي حػػاالت اسػػتثنا ية الػػنل فػػي قػػانكف المكازنػػة ))
 ((. لمظركؼ االقت ادية كاالجتماعية ان المباشرة كغير المباشرة تبع الّرسـكك  الّضرا بالت معدّ 

سػػنكيان ممػػا يزيػػد مػػف عػػدـ اسػػتقرار القػػكانيف  الٌضػػرائبفػػي تغييػػر معػػدالت  ٌنػػو لمحككمػػة الحػػؽٌ قف كمػػف ثػػـٌ 
ر فػي ممػا قػد يػؤثٌ ، بز متشػعٌ في حيػرة إزاء نظػاـ مرٌكػ المكٌمؼ، كما ينجـ عنيا مف جعؿ الٌضريبٌيةكالمكائح 
 ؿكٌ ذلؾ قػد يشػ كؿٌ ككفرة حصيمتيا، ك  الٌضريبةر في فاعمية كيؤثٌ  ،كيمقي عمييا أعباء كبيرة الٌضريبٌيةاإلدارة 

 المكٌمػػؼم فػػي النيايػػة إلػػى مكاجيػػة صػػعبة بػػيف ا يػػؤدٌ مٌمػػ ،التطبيػػؽ ككحػػدة منيجػػو سػػيكلةعقبػػة فػػي سػػبيؿ 
 .2الٌضريبٌيةكاإلدارة 

 :الّضريبيالغمك  كاإلبهاـ في بع  ن كل القانكف  . ت

كمػػا قبػػؿ الشػػ ص العػػادم، صػػعكبة إدراؾ مػػدلكليا مػػف  الٌضػػريبٌيةيبلحػػظ عمػػى بعػػض المصػػطمحات  
لػػبعض المصػػطمحات ي تمػػؼ عػػف المعنػػى االقتصػػادم ليػػا، بػػؿ قػػد ي تمػػؼ  الٌضػػريبييبلحػػظ أٌف المعنػػى 

مدلكؿ المصطمح مػف قػانكف ضػريبي إلػى آ ػر، فمعنػى البيػع فػي قػكانيف القيمػة المضػافة أكسػع مػف معنػاه 
 .  3الٌد ؿفي قكانيف ضريبة 

                                                           
ٌ  ل واإلدارة الضّ المموّ رابح رتٌب:  د. -1  .241، دار النهضة العربٌة، ص  م1991، الطبعة األولى،ةرٌب

 قارن: 
ٌ  ق: ٌّ رمضان صدّ  د. - ٌ  ٌّ ة واالتفاقٌّ ة الناشئة عن تطبٌق القوانٌن الضرٌبإنهاء المنازعات الضرٌب ة) دراسة ات الدول

ٌَّ دار النَّ  ،م2006عام  ، طبعة( مقارنة  .39ة_ القاهرة، صهضة العرب
ٌ   المنازعات فً اإلثبات ذاتٌة مدى: الهاللً عطٌة هادي علًد. -  أصول ونظام(  وفقهاً  ،وقضاءً  ،تشرٌعاً ) ة الضرٌب

 :  على الرابط المباشر. بحث منشور 1و  9ص ،– مقارنة دراسةــ   المقترح الضرٌبً اإلثبات
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved
=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Flaw.thiqaruni.org%2Ffiles%2F%25D8%25A7%2
5D9%2584%25D8%25A8%25D8%25AD%25D9%2588%25D8%25AB%2520%2Fmu
nazat.doc&ei=sfzKUe_kA42W0QXPt4GoDg&usg=AFQjCNHTPBQLOF08hbYgCSh0
g015q_O3g&sig2=HYF2uzUsC8Q_hHSBmLLJla  

 .241ص مرجع سابق، محمد سعد،  ًمحٌ -2
 .501، ص مرجع سابق ،مامحمد خٌر العك د.3- 
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 :1أك عدـ استقالله، كنسبته إلى قكانيف أخرل الّضريبياالختالؼ باستقالؿ القانكف  . ث

ة _ فيما لـ يرد بشأنو نٌص ضػريبي _ احكػاـ القػانكف ال ػاص عمػى ريبيٌ ؽ عمى المسائؿ الضٌ يطبٌ  أحيانان 
و األصػػؿ الكاجػػب التطبيػػؽ فيمػػا لػػـ ريبي ىػػك اسػػتثناء مػػف القػػانكف المػػدني بمقكلػػة أٌنػػأسػػاس أٌف القػػانكف الٌضػػ
أٌف القػانكف الضػريبي مػا ىػك  إلػىأ رل يطبػؽ أحكػاـ القػانكف العػاـ اسػتنادان  كأحيانان يرد بشأنو حكـ  اص، 

ريبي ىػك جػزء ، عمػى اعتبػار أٌف القػانكف الٌضػعاـ شأنو شأف التشريعات اإلداريةإاٌل فرع مف فركع القانكف ال
كقػػد ترتٌػػب عمػػى ىػػذا ريبي مػػف اسػػتقبلؿ  ػػاص، مػػف القػػانكف المػػالي. كقػػد يعتػػرؼ احيانػػان مػػا لمقػػانكف الٌضػػ

 ىػػذا ريبٌية كتنكعػػت تبعػػان لؤلحكػػاـ المطٌبقػػة عمػػى كػػٌؿ منيػػا، التنػػاقض أف تعػػٌددت تمسػػيرات النصػػكص الٌضػػ
 يفالمكٌممػب عميػو عػدـ اسػتقرار ممػا ترتٌػ ،تبػاعكؿ الكاجبػة االحمػل إلى صعكبة الكصكؿ إلػى الاال تبلؼ أدٌ 

 في معامبلتيـ مع السمطة المالية.

   :هاأهمّ  مف_ األسباب اإلدارية، ثانيان 

 :  الّضريبّيةانخفا  كفاءة اإلدارة  . أ

 يفالمكٌممػتيػا مػع رىا الذم يجب أف تقـك بو في عبلقلحقيقة دك  الٌضريبٌيةى مستكل ثقافة اإلدارة ما تدنٌ كمٌ 
 اتالٌنزاعػػػ مػػػا كثػػػرتكمٌ ، الٌضػػػريبٌيةالعػػػكف ليػػػـ مػػػف أجػػػؿ تنميػػػذ التزامػػػاتيـ  كػػػؿٌ مػػػف شػػػمافية ككضػػػكح كتقػػػديـ 

 .الٌضريبٌية

 :2ياأىمٌ  ة مقكمات،عدٌ  رفي أداء كظائميا تكفٌ  الٌضريبٌيةكيتطمب نجاح اإلدارة 

 قيا ارتماع مستكل تأىيميا كتدريبيا.حقٌ ي اٌلتير العناصر ذات الكماءة العالية كال برة الكاسعة تكفٌ  .1
 .كسرعة اكتشاؼ م المات األجيزة الم تممة قةالدٌ تتميز ب اٌلتير نظـ الرقابة تكفٌ  .2
 العمؿ.فرض العقكبات المناسبة لضماف انتظاـ سير  .3
بيعػة طمػع   تناسػبتأجػكر عمػى  الٌضػريبٌيةتكمػؿ حصػكؿ مػكظمي اإلدارة  اٌلتػير نظـ األجػكر تكفٌ  .4

 يف منيـ.كليات، كعمى مكافالت تشجيعية تنطكم عمى حكافز فٌعالة لممجدٌ كأبعاد ما يضطمعكف بو مف مسئ

 

                                                           
 .136ص ، مرجع سابق، محً محمد سعد -1
 انظر فً ذلك:  -2

 رسالة م ،2006 عام ،المكلّفٌن وضمانات الضرٌبٌة اإلدارة سلطات بٌن التوازن حدود: شبٌطه حسن محمد هانً -
 .45، ص فلسطٌن العلٌا، الدراسات كلٌة نابلس، فً الوطنٌة النجاح جامعة ماجستٌر،

 حلب جامعة منشورات م،1996 عام طبعة ،الضرٌبً التشرٌع: بطرٌق ٌونس. ود هللا نور هللا نور .ود بشور عصام. د -
 .50، ص الحقوق ٌةكلّ _
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 :  اإلدارمانتشار الفساد  . ب

، الٌضػػػريبٌيةلممارسػػػة المسػػػاد اإلدارم مػػػف قبػػػؿ مػػػكظمي اإلدارة  كاسػػػعان  مجػػػاالن  الٌضػػػريبيتعػػػٌد بيئػػػة العمػػػؿ 
بمػػػا يكمػػػؿ  الٌضػػػريبٌيةفػػػي تحػػػديث اإلجػػػراءات كالػػػنظـ  ىػػػاككادر  بعػػػض لػػػدلغابػػػت الرغبػػػة  ة بعػػػد أفك اٌصػػػ

 الٌضػريبةب يفالمكٌممػل إلػى عػدـ امتثػاؿ ، األمػر الػذم أدٌ الٌضػريبٌيةكاإلدارة  يفالمكٌممػمف كٌؿ تحقيؽ مصمحة 
 .1يةكالتزاميـ بيا بصكرة جدٌ 

مػف  ػبلؿ أفعػاؿ  يكػكفمنيمػا  كػبٌلن ، فػي أٌف الٌضريبيب يشبو التيرٌ  الٌضريبيكعمى الرغـ مف أٌف المساد 
 التمييػػز، إاٌل أٌنػػو يمكػػف بغيػػر كجػػو حػػؽٌ  الٌضػػريبٌيةيػػاف إلػػى ت مػػيض االلتزامػػات غيػػر مشػػركعة قانكنػػان كيؤدٌ 

 يحصػػؿيان عنػػدما ضػػريب ان فقػػط، كيصػػبح فسػػاد المكٌمػػؼمػػف قبػػؿ  يكػػكف الٌضػػريبيب بينيمػػا بكضػػكح، فػػالتيرٌ 
 .2إليو المكٌمؼدفعيا يمقابؿ منافع  الٌضريبٌيةاإلدارة بالتعاكف مع مكظؼ 

: ان مػاض ركاتػب مػكظمي هػاأهمّ  ، مػفالّضػريبيزة لمفسػاد كيبدك أّف هناؾ الكثير مػف األسػباب المحّفػ
مطة ، كالٌسػػالٌضػػرائبالت ميف، كارتمػػاع معػػدٌ عمػػى صػػغار المػػكظٌ ، كضػػعؼ مسػػتكل الرقابػػة الٌضػػريبٌيةاإلدارة 

 .الٌضريبٌيةاإلدارة  مكع بيا مكظٌ يتمتٌ  اٌلتيالتقديرية 

شػػػبكة  اسػػػت داـفػػػي العصػػػر الحػػػديث ك صكصػػػان مػػػع  التكنكلكجيػػػار اإلشػػػارة إلػػػى أٌف تطػػػكٌ كال بػػػٌد مػػػف 
األرصػدة الماليػة  بانتقػاؿ، فقٌنو قد سمح الٌضريبي لبلستعبلـت، إذا كاف مميدان لئلدارة المالية بالنسبة اإلنترن

جػػرائـ أصػػحاب  بارتكػػابممػػا يسػػمح  ،عبػػر الػػدكؿ دكف ضػػركرة المػػركر عبػػر القنػػكات المصػػرفية التقميديػػة
ضػريبي كبيػر  غػٌش ك  ،فسػاد إدارم ال مػي كغسػيؿ األمػكاؿ، كمػا يػنجـ عنػو مػف كاالقتصادالياقات البيضاء 

 .3الناجمة عنو الٌضريبٌية، كازدياد في المنازعات ةكالرقابيٌ  الٌضريبٌيةبعيدان عف أعيف األجيزة 

                                                           
1-  - Jeffrey Davis, Roland Ossowski, Thomas Richardson,  & Steven Barnett: Fiscal and 

Macroeconomic Impact of Privatization Occasional Papers No. 194, IMF : Washington D. 

C, (2000) , P- 18. 
 -مصر - سورٌة) مقارنة دراسة ،الضرٌبٌة المنازعات بنظر والقضائً اإلداري االختصاص طه، محمدفً:  انظر -2

 .23، صالحقوق كلٌة _دمشق جامعة ،م2011 عام ماجستٌر، رسالة ،( لبنان -العراق
 العدد ،الكوٌت جامعة - الحقوق مجلة فً منشور بحث، العدالة  الضرٌبٌة اقتصادٌاً : د. محمد سعٌد فرهود: انظر فً -3

 .134_ 133 ، صم2001 دٌسمبر ،الخامسة والعشرون السنة ،الرابع
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 األّكؿالف ؿ 

 سكرّيةفي  الّرسكـك  الّضرا بمنازعات  حؿّ طرؽ 

 

تعتمد عمييػا مػف أجػؿ  اٌلتياإليرادات  لمدكلة، باعتبارىا مف أىـٌ  الٌرسـكك  الٌضرائبية عمى الرغـ مف أىمٌ 
بػػػيف  اتالٌنزاعػػػأٌنيػػػا تثيػػر الكثيػػػر مػػػف  ، إالٌ العاٌمػػػةبػػػاألمكاؿ البلزمػػة لتغطيػػػة نمقاتيػػػا  العاٌمػػػةال زانػػػة  تمكيػػؿ
 .الٌضريبٌيةكاإلدارة  يفالمكٌمم

ذات  تعػػدّ ك  ،الّضػػريبّية كاإلدارة يفالمكّمفػػأمػػكاؿ ك  مػػف كقػػت كجهػػد ان جػػزءهػػدر ت اتالّنزاعػػهػػذا كيبػػدك أّف 
 .الّضريبية في مجاالت العمؿ ية خا ّ أهمّ 

 ،ينظػر منيػا الباحػث اٌلتػية أنػكاع حسػب الزاكيػة عػدٌ إلػى  سػكرٌيةفػي  الٌرسػـكك  الٌضرائبكتنقسـ منازعات 
ة تسػػكية منيػػا آليػػكػػٌؿ جمركيػػة، كلغيػػر منازعػػات جمركيػػة كمنازعػػات إلػػى  البحػػث ىػػذاكيمكػػف تقسػػيميا فػػي 

 في مبحثيف:منيا بشيء مف التمصيؿ كٌؿ ض لتعرٌ م تممة عف األ رل، كسكؼ يتـٌ ال

  سكرّيةفي  الجمركّيةغير  الّرسـكك  الّضرا بمنازعات  حؿّ : آلية األّكؿالمبحث. 
  سكرّيةفي  الضرا ب الجمركّيةمنازعات  حؿّ : آلية الثّانيالمبحث. 
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 األّكؿالمبحث 

 سكرّيةفي  الجمركّيةغير  الّرسـكك  الّضرا بمنازعات  حؿّ آلية 

، ىادفػػان إلػػى الجمركٌيػػةغيػػر  الٌرسػػـكك  الٌضػػرائب منازعػػاتإلنيػػاء  متنٌكعػػةكسػػائؿ  سػػكرٌيةىٌيػػأ المشػػٌرع فػػي 
فػػي أقصػػر كقػػت ممكػػفت فمػػـ يقتصػػر اإلنيػػاء عمػػى ك  فػػي ميػػده الٌنػػزاع يحسػػـالسػػبؿ الممكنػػة ألف كػػٌؿ تػكفير 
ٌنمػا قػٌدر الطبيعػة ال اٌصػ الٌطريؽ مػف  ػبلؿ ، الٌضػريبٌيةة لممنازعػات القضػائي كحػده، لتنمػرد المحػاكـ بػو، كا 

فػػبل منػػاص مػػف المجػػكء  حػػؿٌ لجػػاف إداريػػة، فػػقذا تعػػٌذر عمييػا الكصػػكؿ إلػػى ىػػذا ال عػػف طريػػؽإمكػاف إنيائيػػا 
 الجمركّيػةغيػر  الّرسػـكك  الّضػرا ب منازعاتبيف طريقيف في إنهاء  التمييزكعمى هذا يمكف  إلى القضاء.

 ، كهما: سكرّيةفي 

لجنتي  ي إٌما، كى1، كيككف عف طريؽ لجاف إدارية( ( administrative إدارم: األّكؿ الّطريؽ
عادة  الٌطعف  المجنة االستئنافية. ـاأم كأالٌنظر كا 

أك  القضػػاء اإلدارم كيكػػكف عػػف طريػػؽ القضػػاء الم ػػتص ) ،( judicial ) : قضػػا يالثّػػاني الّطريػػؽ
 لبل تصاص. محٌددةكفقان لمقكانيف ال ،( القضاء العادم

 :يف، كىمافي مطمب يف بشيء مف التمصيؿالٌطريقكفي ىذا المبحث، سكؼ نتعرض ليذيف 
 سكرّية في الجمركّية غير الّرسـكك  الّضرا ب منازعات حؿّ ل اإلدارم الّطريؽ: األّكؿ المطمب. 
  سكرّية في الجمركّية غير الّرسـكك  الّضرا ب منازعات حؿّ ل القضا ي الّطريؽ: الثّانيالمطمب. 

 

                                                           
استنتاج الطابع القضائً لهذه اللجان للرأي الراجح فً الفقه، وٌمكن  ا  وفق لجان إدارٌة ذات اختصاص قضائًوهً   -1

( واختصاصاتها، وسلطاتها، قاض ة بعضهام فً عضوٌبعض القرائن القائمة، كشكل هذه اللجان )حٌث تضّ خالل من 
ٌّة، وصفة النفاذ التً تتمتع بها قراراتها،  وطرق المراجعة ضد هذه القرارات، وهذا ما أكّدت علٌه وزارة المالٌة فً سور

:)) لجنة إعادة الّنظر هً لجنة إدارٌة ذات اختصاص قضائً إذ أنّ  2/1/1951تارٌخ  11331/1/24فً بالغ لها رقم 
ضرٌبً على األساس الذي أن عملها هو حسم ما ٌثور من نزاع بٌن المكلف والدوائر المالٌة بعد صدور التكلٌف ال

ارتأته هذه الدوائر، والخالف الذي تنظر فٌه اللجنة على هذا األساس لٌس مجرد تحدٌد األرباح الصافٌة بل قد ٌكون 
عمل هذه اللجنة أن تنظر فً نزاع بٌن المكلف والدوائر المالٌة بصفتها محكمة إدارٌة، وبذلك ٌمكن القول بأن أعمال 

ات طبٌعة قضائٌة باعتبارها ال تتكلم باسم أحد الطرفٌن بل تدرس وتبحث أسباب الخالف بٌنهما هذه اللجنة هً أعمال ذ
 وتصدر قرراها فً ضوء هذه الدراسة والبحث الذي قامت به ((.

 فً:  انظرلمزٌد من التوسع فً آراء الفقهاء 
 فرع المحامٌن، نقابة ،م2001 لعام لى،األو الطبعة ،رٌبة على الدخلالوسٌط فً شرح قانون الضّ أ. محمد نذٌر سنان:  -

 .1151، ص دمشق
 عام طبعة ،2225 لسنة 81 رقم الدخل ضرٌبة قانون ألحكام وفقاً  الضرٌبٌة المنازعات: وفا الباسط عبد .د -

 وما بعدها. 134، ص القاهرة_ العربٌة النهضة دار م ،2006/2001
 وما بعدها. 196، ص حلّب جامعة منشورات م ،2011 عام طبعة ،الضرٌبً التشرٌع أملٌة: الشهابً عصام .د -
 العدد ،الكوٌت جامعة -الحقوق مجلة فً منشور بحث، قرار تقدٌر ضرٌبة الدخل وطرق الّطعن بهد. سالم الشوابكه:  -

 . 191 ، صم2000 ٌونٌو ،والعشرون الرابعة السنة ،الثانً
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 األّكؿ المطمب

 سكرّيةفي  الجمركّيةغير  الّرسـكك  الّضرا بمنازعات  حؿّ ل اإلدارم الّطريؽ

 

مػػرض ب الٌضػػريبٌيةقيػػاـ اإلدارة بمناسػػبة _ قػػد تثػػكر  اٌلتػػي بالمنازعػػاتؽ فيمػػا يتعٌمػػالٌسػػكرم لػػـ يشػػأ المشػػٌرع 
تحسػػميا جيػػة  عبلقػػة تقػػاضو  أطرافيػػا أف تكػػكف العبلقػػة بػػيف ـ _كتحصػػيميا مػػني يفالمكٌممػػى عمػػ الٌضػػريبة

ٌنما، القضاء دائمان  ، لجػاف إداريػة ذات ا تصػاص قضػائيبػالمجكء إلػى ليػـ المرصػة  ءحػرص عمػى إعطػا كا 
 العاٌمػػػةؽ بػػػأىـٌ مصػػػدر لم زينػػػة ىػػػذه المنازعػػػات، ألٌنيػػػا تتعٌمػػػ بػػػتٌ رعة تػػػكفيران لمكقػػػت كالجيػػػد كالنمقػػػات كسػػػ

 .1لمدكلة

 ،الجمركٌيػةغيػر  الٌرسػـكك  الٌضػرائبمنازعات  حؿٌ اإلدارم ل الٌطريؽؽ بفيما يتعمٌ  الٌسكرمكقد مٌيز المشٌرع 
 :نكعيف مف ىذه المنازعاتبيف 

أمػػاـ لجنػػة  األكلػػى مرحمػػةالحيػػث تكػػكف ب ،تيفحمعمػػى مػػر فييػػا جعػػؿ االعتػػراض منازعػػات  :األّكؿالنػػكع 
   .الٌنظرة أماـ لجنة إعادة الثٌاني مرحمة، في حيف تككف ال2الٌطعف

كىػػػػي االعتػػػػراض أمػػػػاـ لجنػػػػة  ،كاحػػػػدة مرحمػػػػةعمػػػػى فييػػػػا جعػػػػؿ االعتػػػػراض منازعػػػػات  :الثّػػػػانيالنػػػػكع 
 .االستئناؼ

 كذلؾ في المرعيف التالييف: بشيء مف التمصيؿ ىذيف النكعيفمف كٌؿ ل ضتعرٌ يتـٌ  ال كسكؼ 

  تيفحماالعترا  عمى مر : األّكؿالفرع. 
  كاحدة مرحمةاالعترا  عمى : الثّانيالفرع. 

 

                                                           
 . 196مرجع سابق، ص ، به الّطعن وطرق الّدخل ضرٌبة تقدٌر قرارد. سالم الشوابكة:  -1
، كان ٌطلق على م2003لعام  24رقم  لقانون ضرٌبة الدخلالمعّدل  م2006لعام  51المرسوم التشرٌعً قبل صدور  -2

لعام  51ن المرسوم التشرٌعً م 11أ / من المادة  لجنة الّطعن اسم لجنة فرض الّضرائب، حٌث تنّص الفقرة / 
 م2223لعام  24عبارة لجنة الّطعن محلّ عبارة لجنة الفرض أٌنما وردت فً القانون رقم تحلّ على: ) م 2006

   .(وتعدٌالته
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 األّكؿ الفرع

 تيفحماالعترا  عمى مر 

 

ػػػرى المشػػػٌرع  لمنازعػػػات الٌضػػػرائب كالٌرسػػػـك غيػػػر تيف بالنسػػػبة حماالعتػػػراض اإلدارم عمػػػى مػػػر الٌسػػػكرم قىصى
 عمى: الجمركٌية

مػػي األربػػاح كمٌ فئػػة م)  جاريػػةجاريػػة كغيػػر التٌ ناعية كالتٌ األربػػاح الناتجػػة عػػف ممارسػػة الحػػرؼ الٌصػػ .1
 .2د ؿ عمى البيكع العقارية ميما كانت صمة العقار المباعال، يستثنى منيا ضريبة 1الحقيقية(

 .3رضريبة الركاتب كاألجك  .2
 .5( األرباح الحقيقيةعمى أساس  ) 4سكرٌيةريع رؤكس األمكاؿ المتداكلة في  .3

 .الٌنظر ة أماـ لجنة إعادة الثٌانية حمفي حيف تككف المر  الٌطعفى أماـ لجنة لك األ مرحمةبحيث تككف ال

 :تيف بشيء مف التمصيؿحمىاتيف المر  ،المرعفي ىذا  بحثيتـٌ السكؼ ك 

   :( الّطعفلجنة  ) األكلىة محالمر  أكالن_

   :الّطعفتشكيؿ لجنة  _ أ

 : 6محافظة مفكٌؿ في مركز  الٌطعفلجنة  تتأٌلؼ

 الغرض ليذا رئيسي ػؼمكظٌ  تمريػغ كيمكػػف، غيابو حاؿ في عنو ينكب مف أك المالية مدير (1
                                              (.ر يسان )

                                                           
 وتعدٌالته. م2224لعام   24القانون رقم من   32و 29تٌن الماد:  انظر -1
 وتعدٌالته. م2224لعام  24المعدل للقانون رقم م  2225لعام   41القانون من  1 المادة أ من  الفقرة: انظر -2
 وتعدٌالته. م2224لعام   24القانون رقم من  92 المادة :  انظر -3
 .وتعدٌالته م2224 لعام  24 رقمالقانون من  123 المادة :  انظر -4
 فٌما تطبق))وتعدٌالته على أن:  م2003لعام  24من قانون ضرٌبة الدخل رقم  123نّص المشّرع السوري فً المادة  -5

 الصناعٌة األرباح على الضرٌبة فً المطبقة الطرق المتداولة األموال وسؤر على الضرٌبة فً المراجعة بطرق ٌتعلق
 الصناعٌة فٌن الخاضعٌن للضرٌبة على األرباحالمشّرع السوري قد قّسم المكلّ  حٌث إن، و((التجارٌة وغٌر والتجارٌة
ة وفئة مكلفً الدخل المقطوع، وأوجد لكل فئة آلٌة ٌاألرباح الحقٌقفً إلى فئتٌن، وهما فئة مكلّ  التجارٌة وؼٌر والتجارٌة

فئة ٌجب أن تتّم المراجعة على أساسها، ومن ثّم فإّنه  أيّ  103مراجعة إدارٌة تختلؾ عن األخرى، ولم ٌحّدد لنا فً المادة 
فً فً األرباح الحقٌقٌة أو فئة مكلّ لّ على الدوائر المالٌة أن تقوم بتصنٌؾ المكلّؾ فً هذه الضرٌبة فٌما إذا كان من فئة مك
فً ذلك كتاب األستاذ المحامً  انظرالدخل المقطوع، وبعدها ٌحّق للمكلّؾ أن ٌلجأ إلى اللجنة المختصة بنظر االعتراض، 

 .1151،  ص مرجع سابق ،والتطبٌق النص بٌن الّدخل ضرٌبة قانون محمد نذٌر سنان:
 وتعدٌالته. م2223لعام  24من القانون ضرٌبة الدخل رقم  28من المادة   جالفقرة  -6
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كشركات القطاع  ساتأك مؤسٌ  العاٌمةسات أك الييئات ممثؿ مف إحدل اإلدارات أك المؤسٌ  (2
 كٌؿ  ي تاره كزير المالية مف قائمة تصدر في ،يؼالتكمالعاـ األكثر صمة بالمينة مكضكع 
  .ان(عضك ) سنة باالتماؽ مع الجيات ذات العبلقة

ىا كزارة المالية سنكيان باالتماؽ مع النقابات تعدٌ  ،ي تاره كزير المالية مف قائمة لم براء  بير (3
 .(عضكان )ة جارناعة كالتٌ ة أك غرفة الصٌ الم تصٌ 

 مقرران في المجنة، كال يشترؾ في التصكيت. الم تٌص  الٌد ؿمراقب  (4

ف ة كجيػػزة تػػؤمٌ مػػدٌ التكػػاليؼ الجديػػدة فػػي بػػٌت سػػرعة إنجػػاز التكػػاليؼ المتراكمػػة، ك مػػف المشػػٌرع فػػي  كرغبػػةن 
عػػددىا  يحػػٌددمحافظػػة، ك  كػػؿٌ فػػي مركػػز  الٌطعػػفد لجػػاف تعػػدٌ فقػػد أجػػاز  ،1معػػان  يفالمكٌممػػمصػػالح ال زينػػة ك 

دائػرة عمػى األقػػؿ، منيػػا مكظػؼ مػالي مػف رتبػة رئػيس  كػؿٌ ؼ بقػرار مػف كزيػر الماليػة، عمػى أف يػرأس كتؤٌلػ
 ع اال تصاصات بيف المجاف مف قبؿ مدير المالية.كفي ىذه الحالة تكزٌ 

 ا:مما يؤخذ عمى تشكيؿ هذا المجنة أّنهيبدك أّنه ك 

ـّ  .1 أك الغيػػػر أصػػػحاب  يفالمكٌممػػػـ مػػػف قبػػػؿ االعتراض المقػػػدٌ فػػػ :قػػػا    أمّ بػػػيف أعضػػػا ها  ال تضػػػ
نٌ فقػػػط عمػػػى األمػػػكر الماليػػػة كالمنيػػػة البحتػػػة ال ينصػػػبٌ المصػػمحة قػػػد  عمػػػى األمػػػكر أيضػػػان  ينصػػػبٌ قػػػد مػػػا ، كا 

ـ  فػقفٌ  .تكميػؼلمالقانكنية، كما ىك الحاؿ في االعتػراض عمػى األسػاس القػانكني  ة كجػكد قػاضو أىمٌيػ كمػف ثىػ
 :2ينبع مففي ىذا التمثيؿ 

  الٌضػػريبٌيةجعػػؿ تمػػؾ المجنػػة حقػػبلن تػػدريبيان يمػػرز عناصػػر قضػػائية ذات  بػػرة كاسػػعة بالمنازعػػات ،
 المطركحة أماـ القضاء. الٌضريبٌيةعمى التعامؿ مع الطعكف أكبر  ان مما يكسبيا قدر 

 ؿ فػػػي االسػػػتمادة مػػػف ال بػػػرة القانكنيػػػة، فكمػػػا أٌف ال بػػػرة ة، تتمثٌػػػزة  اٌصػػػمٌيػػػ الٌطعػػػفؽ لمجنػػػة يحٌقػػػ
تعػٌد عامػؿ حسػـ جػكىرم فػي  اٌلتػيىػذه المجػاف، فكػذلؾ ال بػرة القانكنيػة عمػؿ الزمة لحسػف سػير  ريبٌيةالضٌ 

مي مصػػمحة ٌنػػو يرفػػع قػػدران مػػف الحػػرج لػػدل مػػكظٌ أان، فضػػبٌل عػػف  اٌصػػ ان قانكنيػػ ان ب حٌسػػتتطٌمػػ اٌلتػػيالمسػػائؿ 
 كلكٌنو أقرب إلى تحقيؽ العدالة.يات المصمحة يككف ظاىر القرار م المان لتكجٌ  اٌلتيفي األحكاؿ  الٌضرائب

  يتمتػػػع بػػػو القاضػػػي مػػػف يمتػػػرض أف يمثٌػػػؿ ضػػػمانة أساسػػػية لتحقيػػػؽ حيػػػاد تمػػػؾ المجنػػػة، نظػػػران لمػػػا
 .كالعدالة النزاىة

                                                           
 .411، مطبعة الشرق، بدون تحدٌد لسنة النشر ورقم الطبعة، ص دراسات فً الضرٌبة على الدخلأ. نوري ضبٌط:  -1
 .91، ص، مرجع سابقعبد الباسط وفا د. -2
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ة فػي تشػكيميا عػف كزارة الماليػة، فرئاسػتيا لمػدير الماليػة ٌنيػا غيػر مسػتقمٌ : ذلػؾ أيشّؾ فػي حيادهػا .2
ممػػػٌرغ ليػػػذه الغايػػػة، كىػػػؤالء لػػػدييـ  بػػػرة فػػػي أعمػػػاؿ  الٌضػػػريبٌيةأك مػػػف ينػػػكب عنػػػو أك مكظػػػؼ مػػػف اإلدارة 

المحص كالربط اكتسبكىا مف  بلؿ عمميـ الكظيمي، ىذه ال برة سػكؼ تػنعكس عمػى قػراراتيـ أثنػاء فحػص 
ميف امتػػدادان حقيقيػػان ، ممػػا يجعػػؿ ىػػؤالء المػػكظٌ الٌضػػريبٌيةالطعػػكف، كىػػي فػػي الغالػػب تػػرٌجح مصػػمحة اإلدارة 

ؽ ي ال يتحٌقػكم، ممػا يعنػي أٌف حيػاد ىػذه المجنػة ىػك حيػاد شػالٌضريبي يؼالتكمـ في فرض مف سبقكى آلراء
 .  1في الكاقع المممكس

 :الّطعف_ اخت ال لجنة ب

ة ت بػيف الػدكائر المالٌيػالمؤٌقػ يؼالتكمالذم نشأ في  جميع أكجو ال بلؼ في الٌنظرب الٌطعفلجنة  ت تٌص 
، أـ باألسػػاس الٌضػػريبةبتقػػدير قيمػػة  ان قػػ، سػػكاءن أكػػاف متعمٌ ريبةحػػكؿ تحديػػد األربػػاح ال اضػػعة لمٌضػػ المكٌمػػؼك 

 المكٌمػػؼممارسػػة  حػػؿٌ محافظػػة يقػػع فييػػا مكػػٌؿ كذلػػؾ فػػي مركػػز  القػػانكني الػػذم قامػػت عميػػو عنػػد ربطيػػا،
 لعممو.

مػػػف جيػػػة، كتقػػػـك بمناقشػػػة كبحػػػث جميػػػع المسػػػائؿ  اتالٌنزاعػػػمثػػػؿ ىػػػذه  حػػػؿٌ حيػػػث تعمػػػؿ المجنػػػة عمػػػى 
أك تحديػػد مػػدل  ضػػكع  الٌضػػريبةالػػدكائر الماليػػة فػػي فػػرض  بتقػػادـ حػػؽٌ  كالبػػتٌ  ،تعترضػػيا اٌلتػػيالقانكنيػػة 

 فتاليػػا صػػم الٌطعػػفلجنػػة  ذلػػؾ ألفٌ  تريبة أك عػػدـ  ضػػكعيا...إل  مػػف جيػػة أ ػػرلبعػػض النشػػاطات لمٌضػػ
م لجنػػة إداريػػة ذات ا تصػػاص  أ) كسػػمطة المصػػؿ فػػي المنازعػػات اإلداريػػة المرفكعػػة إلييػػا لجنػػة استشػػارية

فػي  محػٌددةتت ذىا بيذا الشأف كاجبة التنميذ، ما لـ يعترض عمييا كفقان لؤلصػكؿ ال اٌلتي(، كالقرارات قضائي
 .2القانكف

تمرضػػػيا الػػػدكائر الماليػػػة مباشػػػرة  اٌلتػػػيتػػػة بالتػػػدقيؽ فػػػي التكػػػاليؼ المؤقٌ  الٌطعػػػفلجنػػػة  ت ػػػتٌص  كمػػػف ثػػػـٌ 
 .فقط يفالمكّمفكالمعترض عمييا مف قبؿ 

كيمكػػػف عنػػػد الحاجػػػة أف تػػػدعك المعترضػػػيف لبلسػػػتماع إلػػػى بيانػػػاتيـ الشػػػميية، كأف تػػػكعز إلػػػى مراقبػػػي 
يا أف تنيػر مػف شػأن اٌلتػيبالقيػاـ بجميػع التػدقيقات كالتحقيقػات  ،أك إلى  براء تقبؿ بيـ كزارة الماليػة ،الٌد ؿ

 .  3ىا بالمعمكمات الكافية المجنة كتمدٌ 

                                                           
) دراسة  ة واالتفاقٌات الدولٌةرٌبٌّ القوانٌن الضّ ة الناشئة عن تطبٌق رٌبٌّ إنهاء المنازعات الضّ  رمضان صدٌق: .د -1

 .95، ص مرجع سابق مقارنة(،
 .191، ص مرجع سابق، و محسن المهر عالء الدٌن جبلد. -2
 وتعدٌالته. م2223لعام  24رقم  قانون ضرٌبة الدخلمن  32المادة  -3
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نمػػا اشػػترط أف الٌطعػػفمعينػػان لطمػػب االعتػػراض أمػػاـ لجنػػة شػػكبلن القػػانكف صػػيغة معينػػة أك  يحػػٌددكلػػـ  ، كا 
 :شكبلن ر في الطمب الشركط التالية لقبكلو تتكفٌ 

 ػػبلؿ  مسػػة عشػػر  ادعػػاءهتثبػػت  اٌلتػػيـ الكثػػائؽ يقبػػؿ بيػػا، كأف يقػػدٌ  اٌلتػػيالتقػػديرات  المكٌمػػؼبيػػاف  .1
 .  1يكمان مف تاري  انقضاء ميمة تقديـ االعتراض

 :  2ـ1951/  7/  26تا ( 24/  8/  7772رقـ ) سكرٌيةفي كقد كرد في ببلغ لكزارة المالية 

يجػػػب عمػػػى المكّمفػػػيف أف يحػػػددكا فػػػي اعتراضػػػاتهـ التقػػػديرات التػػػي يقبمػػػكف بهػػػا تحػػػت طا مػػػة رد )) 
 ..(( االعترا 

ؿ بػػاالعتراض بالػذات أك مػف شػ ص م ػػكٌ  المكٌمػؼعػان عميػو مػػف كتابيػان كمكقٌ  أف يكػكف االعتػراض .2
لػػو عمػػى األقػػؿ فػػي االعتػػراض رقػػـ كتػػاري  الككالػػة أك المسػػتند المقبػػكؿ الػػذم ي كٌ  ، كعميػػو أف يػػذكر3وباسػػم
 . 4وكمٌ في الدفاع عف مك  الحؽٌ 

   5:ـ1958 /11/  15تا ( 24/  8/  15627رقـ ) سكرٌيةفي كقد كرد في ببلغ لكزارة المالية 

لػػة تخّكلػػه الحػػّؽ إاّل إذا أبػػرز ككا المكّمػػؼيجػب عمػػى المػػراقبيف أف ال يقبمػػكا االعتراضػػات مػػف غيػػر )) 
 .(( بتقديـ االعتراضات

ـ ضمف الميمػة القانكنيػة، كىػي ثبلثػكف يكمػان تبػدأ مػف اليػـك الػذم يمػي أف يككف االعتراض قد قػيدٌ   .3
اٌل فػقٌف التكػاليؼ المؤقٌ  ،6ت أصػكالن المؤٌقػ يؼالتكمتاري  تبميػغ األ بػار بػ تػة غيػر المعتػرض عمييػا مػف قبػؿ كا 

كمقرر يسػمى بقػرار  الٌد ؿمة مف مدير المالية كرئيس قسـ تعرض عمى لجنة اإلدارة المالية المؤلٌ  يفالمكٌمم
 ػػذ ار المتٌ كفػػي حػػاؿ زيادتيػػا يجػػكز االعتػػراض عمػػى القػػر  ،كزيػػر الماليػػة لتثبيتيػػا أك زيادتيػػا عنػػد االقتضػػاء

حػػكؿ  يػػاعن اجتيػػاد صػػادرفػػي لمجػػاف إعػػادة الٌنظػػر  العاٌمػػةالييئػػة قػػررت  كقػػد، 7الٌنظػػرأمػػاـ لجنػػة إعػػادة 
عف مػدير الّ ادرة إف القرارات )): 8جاء فيػو 1984لعاـ  19تة غير المعترض عمييا، رقـ التكاليؼ المؤقٌ 

                                                           
 وتعدٌالته. م2223لعام  24رقم  قانون ضرٌبة الدخل من  29من المادة  بالفقرة  1-
 .493 ص سابق، مرجع ،الدخل على الضرٌبة قانون شرح فً الوسٌط: سنان نذٌر محمد. أ :مشار إلٌه فً -2
الوسٌط فً أ. محمد نذٌر سنان:  :مشار إلٌه فً 1859/  12/  15( تا 15625/9/24بالغ وزارة المالٌة رقم ) -3

 .494، ص مرجع سابق، شرح قانون الضرٌبة على الدخل
: الضرٌبة على رفٌق األختٌار ما فً:مشار إلٌه 1961/  1/  21(  تا 24/  1/  1061بالغ وزارة المالٌة رقم  ) -4

 .303، دمشق، ص م1963طبعة عام ، 1، ج الدخل: أصول محاسبتها وتحققها
 .631، ص مرجع سابق، قانون ضرٌبة الدخل بٌن النص والتطبٌقمحمد نذٌر سنان:  مشار إلٌه فً أ. -5
 وتعدٌالته. م2223لعام  24رقم  قانون ضرٌبة الدخلمن  29من المادة  أالفقرة  -6
 وتعدٌالته. م2223لعام  24رقم  قانون ضرٌبة الدخل من   28من المادة  أالفقرة  -1
 .646 ص ،مرجع سابق، قانون ضرٌبة الدخل بٌن النص والتطبٌقمحمد نذٌر سنان:  مشار إلٌه فً أ. -1
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تػة غيػر المعتػر  عميهػا أمػاـ لجػاف الفػر  بتثبيت التكػاليؼ المؤقّ  الّدخؿمدير المالية كر يس ضريبة 
حػػدكد األربػػاح  الّطعػػفعنػػدما يسػػتهدؼ الّنظػػر أمػػاـ لجػػاف إعػػادة  الّطعػػفضػػمف المهػػؿ القانكنيػػة ال تقبػػؿ 

لمذككر نظػران لعػدـ جػكاز تخفػي  التكػاليؼ المػذككرة الكتسػابها الدرجػة ارة قطعيان مف قبؿ المرجع المقرّ 
، كيبقػى 1949لعػاـ  85مف المرسػـك التشػريعي رقػـ  31عمالن بأحكاـ المادة  ،يفالمكّمف القطعية بحؽّ 

 الّطعػفرة كهػي ح ػران حػدكد األربػاح المقػرّ  مفتكحػان عنػدما يسػتهدؼ عمػؿ أخػرل كال تمػّس  الّطعػفمجػاؿ 
 ((.المادية )الكتابية أك الحسابية( في القرارات المذككرة بعدـ االخت ال أك إغفاؿ األخطاء

 :في االعترا  الّنظر_ ج

  كؿتمحػػػص ىػػػذه المجنػػػة االعتػػػراض مػػػف حيػػػث الشػػػ ،الٌطعػػػفاعتراضػػػو إلػػػى لجنػػػة  المكٌمػػػؼـ بعػػد أف يقػػػدٌ 
 في االعتراض تنتقؿ لمنظر في المكضكع كالمصؿ فيو. يةكمكبعد التحقؽ مف تكافر الشركط الش ،1أكالن 

أك مػػف يقػػـك  ،بحضػػكر الػػرئيس قراراتيػػا إالٌ  بنػػاءن عمػػى دعػػكة مػػف رئيسػػيا، كال تصػػحٌ  الٌطعػػفتجتمػػع لجنػػة 
مقامػػو، كاثنػػيف مػػف أعضػػائيا، أحػػدىما العضػػك ال بيػػر، كتت ػػذ قػػرارات المجنػػة بأكثريػػة أصػػكات الحاضػػريف، 

ذا تساكت األصكات يككف صكت الرئيس مرجٌ   .2حان كا 

مػة معمٌ ٌنػو يشػترط بيػا أف تكػكف قدرىا المجنة كنتيجػة الجتماعيػا، فتص اٌلتي تكميؼالا القرارات كجداكؿ أمٌ 
ليتسػنى لمجػاف إعػادة النظػر معرفػة األسػباب  أك تعديمػو تكميػؼالتثبيػت  تيالدة بالحجج كاألرقػاـ فػي حػكمؤيٌ 

كذلػػؾ لمػػا يمّثمػػه تسػػبيب القػػرار مػػف ، 3المكجبػػة لمقػػرار كات ػػاذ القػػرار الػػذم يحمػػظ حقػػكؽ ال زينػػة كالمكٌمػػؼ
ة ليـ تبعث في نمكسيـ الطمأنينػة، إذ معنػى تسػبيب القػرار ت فيك يمثؿ ضمانة ىامٌ يفلممكّمف خاّ ةأهمّية 

ة جكانبػو، كأرسػت مف كاٌفػ الٌطعفالمستندات كاألكراؽ، كأحاطت بجميع الكقائع ك أٌف المجنة قد اطمعت عمى 
أف  الٌطعػفمجنػة ل ال يجػكزكمػا  ،4ـز أك الػتحكٌ ة التحٌيػاآلثار القانكنية الصحيحة، مما يبعد عف المجنة مظٌنػ

كثػائؽ جديػدة أك شػعر بػالغبف فػي قػرار المجنػة  المكٌمػؼبو، كلكف إذا كاف لػدل  تبتٌ  يؼتكمفي الٌنظر تعيد 
 .5الٌنظرعميو أف يعترض إلى لجنة إعادة  فقفٌ 

                                                           
 .من هذا البحث وما بعدها 32 ، الصفحةاختصاص لجنة الّطعن انظر: -1
 وتعدٌالته. م2223لعام  24رقم  قانون ضرٌبة الدخلمن  28 من المادة  دالفقرة  -2
أ. دعاس أسعد سلٌم، مرجع سابق،  :، مشار إلٌه فًم19/9/1956تارٌخ  (13294/1/24)بالغ وزارة المالٌة رقم  -3

 .166ص 
،  القاهرة جامعة مطبعة ،1990 عام طبعة ،المنازعات الضرٌبٌة فً ربط وتحصٌل الّضرائبزكرٌا محمد بٌومً،  د. -4

 .135ص 
الوسٌط فً شرح أ. محمد نذٌر سنان:  ، مشار إلٌه فً:م1962/ 2/12 تا( 16116/1/24) رقم المالٌة وزارة بالغ -5

 .501، ص مرجع سابق، قانون الضرٌبة على الدخل
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عنهػا تكػكف الّ ادرة بهذا القرارات مف الناحية الفعمية؛ فغالبية القرارات  الّطعفكيبدك عدـ تقيد لجاف 
ككثيران ما تكػكف النتػا ج تثبيػت النقػاط المعتػر  عميهػا دكف تمحػيل  بالحجج،دة مؤيّ غير مة ك غير معمّ 

 .1لهذا الغايةمسبقان مف خالؿ قرارات مطبكعة 

 قػة عميػوالحػٌؽ فػي إبػداء كجيػة نظػره فػي التكػاليؼ المتحقٌ  لممكٌمػؼبػأف يكػكف  الٌضريبٌيةكتقتضي العدالة 
، فػػػقذا طمػػػب حضػػػكر جمسػػػات ىػػػذه الٌطعػػػفالمثػػػكؿ أمػػػاـ لجنػػػة  وكالداعيػػػة إلػػػى تعػػػديؿ بياناتػػػو، بحيػػػث يمكنػػػ

قبػػكؿ طمبػػو أك عػػدـ قبكلػػو، حسػػب مػػا تػػراه فػػي ضػػكء كضػػكح االعتػػراض كفػػي  الٌطعػػفالمجنػػة، فػػقٌف لمجنػػة 
أـ ال، كفػي ىػذه الحالػة عمػى المجنػة إبػراز رأييػا بكضػكح بػالقرار  المكٌمػؼضكء ككنو معبران عف كجية نظر 

 .2كضكع ذ مف قبميا حكؿ المالمتٌ 

، فيما عدا األحػكاؿ المنصػكص يفالمكٌممالدكائر المالية ك  نطكم عمييا، قطعية بحؽٌ ت اٌلتيالتكاليؼ  تعدٌ ك 
 .3الٌنظربطمب إعادة  المتعٌمقة الٌد ؿعمى  الٌضريبةعمييا في قانكف 

التبميػػغ ، كيجػػرم الٌطعػػفف  بلصػػة قػػرار لجنػػة ؼ معتػػرض إ بػػاران فرديػػان يتضػػمٌ كٌمػػمكػػٌؿ غ يبٌمػػ ،كبالنتيجػػة
ممارسػػػة العمػػػؿ ال اضػػػع  حػػػؿٌ ش صػػػيان، أك فػػػي م المكٌمػػػؼة اإلداريػػػة إلػػػى الٌطريقػػػبالبريػػػد المضػػػمكف أك ب

 .  4لمضريبة

 هنا:الّسكرم مما يؤخذ عمى المشّرع يبدك أّنه ك 

لمػا يترتػب عمػى ، الّطعػفلجنػة لمف ػؿ فػي االعتراضػات المقّدمػة إلػى  محػّددةعدـ تحديػدا مػّدة  .1
كاء عمػى مصػػمحة دة كآثػار م تممػة سػػأضػرار متعػػدٌ  الٌضػريبٌيةالتطكيػؿ فػي إجػػراءات المصػؿ فػي المنازعػػات 

 .المكٌمؼعمى مصمحة أك  العاٌمةال زينة 

فعمػػى الػػرغـ مػػف أٌف مبػػدأ عبلنيػػة الجمسػػات يعػػٌد مػػف ، ية جمسػػات المجنػػةعمػػى سػػرّ  عػػدـ نّ ػػه .2
، إاٌل أٌف اسػتثناء ىػذه 5في التقاضي المنصكص عنيا في قانكف أصكؿ المحاكمػات المدنيػة العاٌمةالمبادئ 

ب عمػى ذلػؾ حتػى ال يترتٌػت ا مػف المنازعػاتغيرىػ تمٌيزىػا عػف ذاتيػةز بو مف ما تتميٌ ظير ىذه المنازعات يي 
أسػرارىـ مػف  ػبلؿ كشػؼ بعػض المكٌممػيف مػف الٌتجػار كالٌصػناع،  ىذه الجمسات التػأثير عمػى أعمػاؿ عمنية

                                                           
 .) نموذج مطبوع عن قرار لجنة الطعن ( 1: الملحق رقم انظر -1
، دمشق ، م2004 عام طبعة ،السورٌة العربٌة الجمهورٌة فً الدخل على الضرائب قانون شرح: سلٌم أسعد دعاس. أ -2

 .65ص 
 وتعدٌالته. م2224لعام  24من قانون ضرٌبة الدخل رقم  35: المادة  انظر -3
 وتعدٌالته. م2223لعام  24رقم  قانون ضرٌبة الدخل من  31من المادة  أالفقرة  -4
)) على أّنه:  م1853لعام  94من قانون أصول المحاكمات السوري الصادر بالمرسوم التشرٌعً رقم  22تنّص المادة  -5

على طلب أحد الخصوم  )) ٌجب أن تكون المرافعة فً قاعة المحكمة علنٌة إالّ إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء
 إجراءها سراً..((.
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جاريػػة تعػػٌد مػػف التٌ  ة كأٌف سػػمعتيـكىػػٌز ثقػػة المتعػػامميف معيػػـ،  اٌصػػ ،ناعية كتشػػكيو سػػمعتيـجاريػػة كالٌصػػالتٌ 
أىـٌ ما يعتمدكف عميو في نجاح أنشطتيـ كمشاريعيـ

1. 

لحضػػكر جمسػػات االعتػػراض، كمػػا لػػـ  المكٌمػػؼدعػػكة  الٌطعػػفعػػدـ نٌصػػو صػػراحةن عمػػى حػػٌؽ لجنػػة  .3
جمسػػات االعتػػراض  المكٌمػػؼيمنعيػػا مػػف ذلػػؾ، كحٌبػػذا لػػك أٌف المشػػٌرع يػػنٌص صػػراحة عمػػى ضػػركرة حضػػكر 

مػة فػي ىػذه الممثٌ  الٌضػريبٌيةبممرده أك بكاسطة ككيؿ عنػوت كذلػؾ لتحقيػؽ نػكع مػف التػكازف بينػو كبػيف اإلدارة 
يجاد حالة مف الثقة لدل   مف ىذه المجاف. فيالمكٌممالمجنة، كا 

 :(الّنظرلجنة إعادة ) ةالثّاني مرحمةال ثانيان_

 :الّنظرتشكيؿ لجنة إعادة  _ أ

 :2محافظة مف كؿٌ في مركز  الٌنظرلجنة إعادة  تتأٌلؼ

 (.ر يسان ) اإليراداتمعاكف كزير المالية لشؤكف  (1
                 (.عضكان ) يو كزير العدؿقاض و بدرجة مستشار استئناؼ يسمٌ  (2
                   (.عضكان ) أحد المديريف في اإلدارة المركزية (3
   (.عضكان ) الٌطعفى في لجاف  بير ي تاره كزير المالية مف قائمة ال براء غير ال بير المسمٌ  (4

يعتمػػػده كزيػػػر  تكميػػػؼالؿ عػػػف إحػػػدل جيػػػات القطػػػاع العػػػاـ األكثػػػر صػػػمةن بمينػػػة مكضػػػكع ممثٌػػػ (5
و عػػف معػػاكف تبتػػمر  كبتسػػمية منيػا عمػػى أف ال تقػػؿٌ  ،الماليػة باالتمػػاؽ مػػع الجيػػات ذات العبلقػػة

                                                             (.عضكان )مدير 

، إاّل أّف 3الّنظػريمكػف تكجيهػه أيضػان لمجنػة إعػادة  الّطعفه إلى تشكيؿ لجنة أّف النقد الذم كجّ  كيبدك
، كذلػؾ لسسػباب الّنظػرفػي تشػكيؿ لجنػة إعػادة  عمى كجكد قػا    عندما نّل  ،المشّرع قد أحسف  نعان 

جعؿ ر اسػة تمػؾ المجنػة الّسكرم ، كحبذا لك أّف المشّرع الّطعفسبؽ اإلشارة إليها في تشكيؿ لجنة  اّلتي
أف يكػػكف لػػه ال ػػكت المػػرّج  فػػي حػػاؿ تسػػاكم ك  (،إدارم أم قػػا   ) الدكلػػةمػػف مػػالؾ مجمػػس  لقػػا   

القضػاء يفتػر  فػي ك  هػي منازعػات إداريػة، الّرسػـكك  الّضػرا بمنازعػات أّف األ ػكات المتعارضػة؛ ذلػؾ 
، إذا نػػّل المشػػّرع عمػػى طريػػؽ قضػػا ي آخػػرفيهػػا، إاّل الّنظر بػػ العاّمػػة كاليػػة ػػاحب ال أف يكػػكفاإلدارم 

 حكمان في آف كاحد.ك أّف جعؿ ر اسة هذا المجنة ألحد مكظفي اإلدارة المالية يجعؿ منها خ مان كما 

 
                                                           

م 2012 عام األولى الطبعة ، ( مقارنة دراسة) إنهائها ووسائل الضرٌبٌة المنازعات: الحرازي عوض علً محمد .د -1

 .43، ص العربٌة النهضة دار_ مصر ،
 وتعدٌالته. م2223لعام  24رقم  قانون ضرٌبة الدخلمن  33المادة  -2
 .من هذا البحث 31فحة صال، لجنة الّطعنتشكٌل  انظر: -3
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 :الّنظر_ اخت ال لجنة إعادة ب

أمػاـ لجنػة كالدكائر الماليػة أف يطعنػكا بػذلؾ القػرار،  المكٌمؼمف  كؿٌ ل يحؽٌ  الٌطعفبعد صدكر قرار لجنة 
ت يـ المؤٌقػيمتكمػعمػى  زيػادة تاعتراضاتيـ أك طػرأ الٌطعفت لجنة يف الذيف ردٌ لممكٌمم ت إذ يحؽٌ الٌنظرإعادة 

كمػان تبػدأ مػف اليػـك الػذم يمػي تػاري  تبمػيغيـ اإل بػار ف يييـ  ػبلؿ ميمػة ثبلثػيمتكمػفي  الٌنظر، طمب إعادة 
اٌل أصبح ىذا 1المردم  .2قطعياٌ  يؼالتكم، كا 

كذلػػؾ فػػي الحػػاالت  ،أيضػػان  الٌطعػػففػػي قػػرارات لجنػػة  الٌنظػػرليػػا طمػػب إعػػادة  يحػػؽٌ فلػػدكائر الماليػػة ا أٌمػػا
 :3التالية

 عندما يككف القرار مبنيان عمى كثائؽ غير صحيحة. .1
 عمى التقدير في تحديد األرباح الصافية. يؼالتكمعندما يعتمد  .2
 غير متمؽ مع النصكص القانكنية أك مع تعميمات كزارة المالية. يؼالتكمإذا كاف  .3
 باألكثرية. ذ القرار عندما يتٌ  .4

مػػػة بشػػػ ص المػػػدير إعػػػادة حػػػاؿ مػػػف األحػػػكاؿ، أف تطمػػػب الػػػدكائر الماليػػػة ممثٌ  أمٌ إاٌل أٌنػػػو ال يجػػػكز فػػػي 
مناقضػػان  الٌطعػػفيعمػػد المػػدير المكمػػأ إليػػو نمسػػو إلػػى طمػػب تثبيػػت قػػرار لجنػػة  ف، ثػػـٌ معػػيٌ  تكميػػؼفػػي الٌنظػػر 

رة، كمػا ال يجػكز الذم أقٌرتو المجنة المػذكك  يؼالتكمالطمب الضمني لرفع  مف ثـٌ ، ك الٌنظربذلؾ طمب إعادة 
األسػس ك  دكف بيػاف النقػاطالٌنظػر ة، رفع اعتراضات تبعية إلػى لجنػة إعػادة ة المسمكيٌ كليٌ كتحت طائمة المسئ

 .4إلى المجنة المشار إلييا مف ثـٌ ترل الدكائر المالية االعتراض عمييا كرفعيا  اٌلتيالتمصيمية 

ال يكقػؼ الػدكائر الماليػة  أك المكٌمؼمف قبؿ  الٌنظرماـ لجنة إعادة أاالعتراض  فٌ فقكفي جميع األحكاؿ 
إلػػى  الٌضػػريبةم تػػأ ير دفػػع يػػؤدٌ  أالٌ عمػػى كذلػػؾ حرصػػان  ت5الّطعػػفتهػػا لجنػػة أقرّ  اّلتػػي الّضػػريبةتح ػػيؿ 

 .6الٌضريبٌيةد األعماؿ اإلدارية كالمالية في الدكائر تعقٌ ك تراكميا سنة بعد أ رل 

                                                           
 .وتعدٌالته م2223لعام  24رقم  قانون ضرٌبة الدخلمن  28المادة  -1
 .وتعدٌالته م2223لعام  24رقم  قانون ضرٌبة الدخلمن  32من المادة  بالفقرة  -2
 .وتعدٌالته م2223لعام  24رقم  قانون ضرٌبة الدخلمن  32من المادة  أالفقرة  -3
، ص ، مرجع سابقنوري ضبٌط أ. :مشار إلٌه فً  1/12/1959( تا 24/  1_  23316بالغ وزارة المالٌة رقم ) -4

423. 
 .وتعدٌالته م2223لعام  24رقم  ضرٌبة الدخلمن  34المادة  -5
 .199، ص مرجع سابق، و محسن المهر عالء الدٌن جبل د. -6
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، حيػث يصػؿ الػٌد ؿؽ ضػريبة قػة األ يػرة فػي سمسػمة تحٌقػحمال الٌنظػرلجنػة إعػادة  يػؼتكمعتبػر ي كمف ثػـٌ 
  عمػػى كجػػوالٌنظػػر دىا لجنػػة إعػادة تحػػدٌ  اٌلتػيإلػػى النيايػػة  –فػػي نػزاعيـ  –كالػدكائر الماليػػة  المكٌمػػؼمػػف كػٌؿ 

 .3ما استثني بنص القانكف ، إالٌ 2اإلداريةالمراجعة م طريقة مف طرؽ ألكغير قابؿ لممراجعة  1قطعي

أٌنػػػو ال يجػػكز ليػػػا أف  ، إالٌ الٌطعػػفىػػا لجنػػػة تقرٌ  اٌلتػػيؿ فػػي التكػػػاليؼ أف تعػػػدٌ  الٌنظػػرلمجنػػة إعػػػادة  كيحػػؽٌ 
أك الػػدكائر الماليػػة،  يفالمكٌممػػفػػي المسػػائؿ المعتػػرض عمييػػا مػػف قبػػؿ  أك ت ميضػػو إالٌ  يػػؼلتكماتتنػػاكؿ زيػػادة 

قائمػػان عمػػى أسػػاس اعتراضػػو  المكٌمػػؼـ مػػف قبػػؿ المقػػدٌ  الٌنظػػرإذا كػػاف طمػػب إعػػادة يسػػتثنى مػػف ذلػػؾ كلكػػف 
 تكميػؼالـ مػف قبػؿ الػدكائر الماليػة يتنػاكؿ المقػدٌ  الٌنظػر، أك كػاف طمػب إعػادة الٌطعػفكامػؿ قػرار لجنػة عمى 

ة الػدكائر المالٌيػ أك يفالمكٌممػمػة مػف طمبػات التصػحيح المقدٌ  بػتٌ ب الٌنظػرمف أساسو، كمػا كتقػـك لجنػة إعػادة 
فيػو أمػاـ لجنػة إداريػة  الٌطعػفأك قطعي كال يمكػف االعتػراض عميػو  الٌنظرقرار لجنة إعادة  عمى اعتبار أفٌ 

 .أ رل

فػي  الٌنظػربتقػديـ طمػب تصػحيح لقػرار لجنػة إعػادة  لممكٌمػؼلػكزارة الماليػة ك  الٌضريبيلذلؾ سمح المشٌرع 
 :4إحدل الحاالت اآلتية

 رة.مبنيان عمى كثا ؽ مزكّ إذا كاف القرار  .1
 إذا حكـ عمى أحد الطرفيف لعدـ تقديمه مستندان قاطعان كاف في حكزة خ مه. .2
 إذا لـ تراعَ  في التحقيؽ كالحكـ األ كؿ المعنية في هذا القانكف. .3
 بينها خطيان أحد الطرفيف. اّلتيفي أحد األسباب القانكنية الّنظر لجنة إعادة  تبتّ إذا لـ  .4
 ر في الحكـ.خطأن ماديان يؤثّ الّنظر ف قرار لجنة إعادة إذا تضمّ  .5

ثبلثػػيف يكمػػان فػػي الحػػاالت األ ػػرل، ك ، األكلػػىطمػػب  ػػبلؿ سػػتة أشػػير فػػي الحالػػة ىػػذا الـ يجػػب أف يقػػدٌ ك 
 القرار المطمكب تصحيحو. المكٌمؼتبدأ الميمة مف اليـك التالي لتاري  تبميغ ك 

 يمكف ح را في:الّنظر اخت ال لجنة إعادة  فإفّ  كمف ثـّ 

فػػي القػػرار الصػػادر أك الػػدكائر الماليػػة  يفالمكٌممػػمػػة مػػف قبػػؿ المقدٌ  الٌنظػػرفػػي طمبػػات إعػػادة  الٌنظػػر .1
 .  األٌكؿلو في المطمب  ـٌ التعٌرض، كالذم تالٌطعفعف لجنة 

ة فػػي القػػرار الصػػادر عػػف لجنػػة اإلدارة المالٌيػػ يفالمكٌممػػمػػة مػػف قبػػؿ المقدٌ  الٌنظػػرطمبػػات إعػػادة  بػػتٌ  .2
 .  يفالمكٌممتة غير المعترض عمييا مف قبؿ بزيادة التكاليؼ المؤقٌ 

                                                           
   .وتعدٌالته م2223لعام  24رقم  الدخل قانون ضرٌبةمن   35المادة من  بالفقرة : انظر 1-
الصادر عن محكمة القضاء اإلداري األولى  م،2229لعام  2689/1فً الدعوى رقم أساس  1993/1القرار رقم  -2

 بدمشق )ؼٌر منشور(.
 األولى اإلداري القضاء محكمة عن الصادر م،2229 لعام 1922/1 أساس رقم الدعوى فً 2225/1 رقم القرارومثله 
 (.منشور ؼٌر) بدمشق

 م.2223لعام  24رقم  قانون ضرٌبة الدخلمن  42: المادة انظر -3
 .م2223لعام  24رقم  قانون ضرٌبة الدخلمن  35المادة  -4
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 ذاتيا. الٌنظرأك الدكائر المالية لقرارات لجنة إعادة  يفالمكٌمممة مف طمبات التصحيح المقدٌ  بتٌ  .3

 :1ما يمي يتبّيف، عمى ما تقّدـ بناءك 

ت أف يعتػرض عمػى قػرار لجنػة اإلدارة الماليػة المؤٌقػ يػؼالتكمالػذم لػـ يعتػرض عمػى  لممكٌمؼليس  .1
 ت.المؤقٌ  يؼالتكمإذا جاء قرارىا بتثبيت 

شػػػرط أداء  ،تالمؤٌقػػػ تكميػػػؼالاالعتػػػراض عمػػػى قػػػرار لجنػػػة اإلدارة الماليػػػة إذا جػػػاء قرارىػػػا بزيػػػادة  .2
 التأميف ضمف الميؿ القانكنية لبلعتراض.

تػة تػة لمتكػاليؼ المؤقٌ الماليػة، كلػك كانػت مثبٌ االعتراض عمى قػرار لجنػة اإلدارة  لمدكائر المالية حؽٌ  .3
 .الٌطعفكعمى قرارات لجنة 

ر هػػذا األخيػػرة بقػػرارات اإلدارة الماليػػة، عنػػدما تقػػرّ  الّطعػػفكيبػػدك أّنػػه يجػػب منػػع الػػدكا ر الماليػػة مػػف 
 تة قد كضعت بمعرفتها.تة غير المعتر  عميها، ككف التكاليؼ المؤقّ تثبيت التكاليؼ المؤقّ 

 :الّنظرفي طمب إعادة  الّنظر_  ج

بحضػػكر ثبلثػػة مػػف األعضػػاء عمػػى  قراراتيػػا إالٌ  بػػدعكة مػػف رئيسػػيا كال تصػػحٌ الٌنظػػر تجتمػػع لجنػػة إعػػادة 
ذا  ،ؿ المينػػة أك الحرفػػة، كتػػػت ذ قػػرارات المجػػػنة بأكػػػثرية أصػػػكات الحاضػػريف، مػػنيـ الػػرئيس كممثٌػػاألقػػؿٌ  كا 

 .2حان كت الرئيس مرجٌ تساكت األصكات عند اجتماعيا بكامؿ ىيئتيا يككف ص

ية كمؽ مػػف تػػكافر الشػػركط الشػػكبعػػد التحٌقػػ أكالن، كمػػف ثػػـٌ  كؿتمحػػص المجنػػة ىػػذه الطمبػػات مػػف حيػػث الشػػ
 تنتقؿ لمنظر في المكضكع كالمصؿ فيو.

نمػا اشػترط أف تتػكفٌ الٌنظػرنػان لطمػب إعػادة معيٌ  كبلن نػة أك شػالقانكف صػيغة معيٌ  يحٌددكلـ  ر فػي الطمػب ، كا 
 :كبلن لقبكلو شالشركط التالية 

 بلؿ ميمة ثبلثػيف يكمػان، تبػدأ مػف اليػـك الػذم يمػي تػاري  تبميػغ اإل بػار  الٌنظرـ طمب إعادة أف يقدٌ  _1
دكف  الٌنظػر مػف قبػؿ لجنػة إعػادة كبلشػ ـ بعػد ىػذه الميمػة يػردٌ اعتػراض يقػدٌ كػٌؿ ، ك 3المردم أصكالن  يؼالتكمب

 .4البحث في أساسو

 :1تضٌمفعف كزارة المالية ببلغ كقد كرد 
                                                           

 .194_193، ص ، مرجع سابقدعاس أسعد سلٌمأ. فً:  انظر -1
 وتعدٌالته. م2223لعام  24رقم  قانون ضرٌبة الدخلمن  33من المادة  دالفقرة  -2
 .نفسهالسابق من القانون  32من المادة  بالفقرة  -3
 .421 ص سابق، مرجع ،ضبٌط نوري. أ :فً إلٌه مشار م26/9/1953( تا 15124/1/24بالغ وزارة المالٌة رقم ) -4
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كالػػػدكا ر الماليػػػة يجػػػب أف يككنػػػا متسػػػاكييف، كأّف حػػػؽ الػػػدكا ر الماليػػػة  يفالمكّمفػػػمػػػف  كػػػؿّ  )) حػػػؽّ  
 بنفس الكقت، أم منذ تاريخ تبميغه اإلخبار الفردم ((. المكّمؼ باالعترا  يبدأ مع حؽّ 

/ ليػػػرة 1111تأمينػػػان قػػػدره / مػػػع الطمػػػب إيصػػػاؿ يثبػػػت أٌنػػػو قػػػد دفػػػع إلػػػى ال زينػػػة المكٌمػػػؼأف يرفػػػؽ  _2
 .2سكرٌية

بالػذات، أك مػػف قبػػؿ ككيمػو القػػانكني، كعميػػو  المكٌمػػؼأف يكػكف الطمػػب كتابيػان كمكقعػػان عميػػو مػف قبػػؿ  _3
 و.كمفي الدفاع عف مك  أف يذكر في االعتراض رقـ كتاري  الككالة أك المستند المقبكؿ الذم ي كلو الحؽٌ 

أك مػػف الػػدكائر الماليػػة عمػػى قػػرارات  يفالمكٌممػػمػػة مػػف االعتراضػػات المقدٌ تقػػـك ىػػذه المجنػػة بػػالتحقيؽ فػػي 
باالسػتناد إلػى المػكائح ال طيػة كالكثػائؽ  الٌنظػرأك الػدكائر الماليػة، كذلػؾ بتػدقيؽ طمبػات إعػادة  الٌطعفلجنة 
 .   3ف  براء إذا رأت ضركرة لذلؾ أك أف تعيٌ  -كباإليعاز بقجراء تحقيقات إضافية  -ة الثبكتيٌ 

 الٌطعػفبطمػب التصػحيح ك  ؼ الحػؽٌ كٌمػكلمم ،مػة قطعيػةفػي الطمبػات بقػرارات معمٌ الٌنظػر تحكـ لجنػة إعػادة 
 .  الٌد ؿفي قانكف ضريبة  فييما محٌددةضمف الشركط ال فييا

ـّ إيرادهػا عمػى لجنػة  اّلتيكيبدك أّف المالحظات  مػة إليهػا، يمكػف فػي نظػر االعتراضػات المقدّ  الّطعػفت
 .4تنظر فيها اّلتيفي الطعكف  الّنظرعمى لجنة إعادة  إيرادها أيضان 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
 .421 ص سابق، مرجع ،نوري ضبٌط أ. :مشار إلٌه فًم، 11/9/1953( تا 13224/1/24بالغ وزارة المالٌة رقم  ) -1
 وتعدٌالته. م2223لعام  24رقم  قانون ضرٌبة الدخلمن  34المادة  -2
 وتعدٌالته. م2223لعام  24رقم  قانون ضرٌبة الدخلمن  26المادة  -3
 .من هذا البحث وما بعدها 35 فحةصال ،اختصاص لجنة إعادة الّنظر انظر: -4
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 الثّاني الفرع

 كاحدة مرحمةاالعترا  عمى 

 

 الٌسػػػكرمحصػػػر المشػػػٌرع  اٌلتػػػي الجمركٌيػػػةغيػػػر  الٌرسػػػـكك  الٌضػػػرائبالبحػػػث فػػػي  األٌكؿ المطمػػػبفػػػي  تػػػـٌ 
لػػـ يعػػٌيف ليػػا  اٌلتػػي_ مػػا عػػدا تمػػؾ  الٌرسػػـكك  الٌضػػرائبتيف، أٌمػػا بػػاقي حماالعتػػراض اإلدارم فييػػا عمػػى مػػر 

 تعػٌدد، كنظػران لكاحػدة مرحمةعمى فييا يككف االعتراض اإلدارم فقٌف  _1ياحمٌ طريقان إداريان ل الٌسكرم ع المشرٌ 
 ض لبعضيا.التعر  يتـٌ سكؼ  وعيا، فقنٌ كتنكٌ  الٌرسـكك  الٌضرائبىذه 

   كاحدة: مرحمةاالعتراض اإلدارم فييا عمى الٌسكرم جعؿ المشٌرع  اٌلتي الٌرسـكك  الٌضرائبكمف 

                فئػػػػػة  جاريػػػػػة )جاريػػػػػة كغيػػػػػر التٌ ناعية كالتٌ الناتجػػػػػة عػػػػػف ممارسػػػػػة الحػػػػػرؼ الٌصػػػػػ ضػػػػػريبة األربػػػػػاح .1
 (. المقطكع الٌد ؿمي كمٌ م

 .عمى البيكع العقارية ميما كانت صمة العقار المباع الٌد ؿضريبة  .2

   .العقارات كالعرصاتضريبة ريع  .3

 .رسـ اإلنماؽ االستيبلكي .4

 رسـ الطابع. .5

، إاٌل أٌف تشػكيؿ ىػذه المجنػة لجنػة االسػت ناؼلجنة أطمؽ عمييا اسػـ  أماـ حيث جعؿ المشٌرع االعتراض
 المذككريف أعبله. الٌرسـكأك  الٌضرائبمف  أمـ عمى ي تمؼ بحسب االعتراض المقدٌ 

كأمػاـ  الّطعػفإجػراءات نظػر االعتػرا  أمػاـ لجنػة  دراسػة األّكؿ المطمػبفػي  ه سبؽ كأف تػـّ حيث إنّ ك 
ـّ  سػكؼ فإّنػه ،الّنظرلجنة إعادة  ، مػف لجنػة االسػت ناؼ المختّ ػة فقػط تػأليؼ دراسػةفػي هػذا الفػرع يػت

 .لممكضكعالعاـ طار د باإلأجؿ التقيّ 

 

 

                                                           
أّن هناك بعض الّضرائب والّرسوم لم ٌنّص المشّرع على طرٌق إداري لحّل الخالفات التً تنشأ بٌن المكلّفٌن  وٌبدو -1

 ألشخاص تدفع التً المبالػو ،والتركات والوصاٌا الهبات على االنتقال رسمواإلدارة الضرٌبٌة بمناسبة تطبٌقها، ومنها: 
ٌّة العربٌة الجمهورٌة ضمن وهاأدّ  دماتخ عن تعوٌضا   مقٌمٌن ؼٌر اعتبارٌٌن أو طبٌعٌٌن ، ومن ثّم ٌبقى باب السور

 القضاء مفتوحا  أمامهم.
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فػي كمّ ف ػة م )جاريػة التّ  جارية كغيرناعية كالتّ _ ضريبة األرباح الناتجة عف ممارسة الحرؼ ال ّ  أكالّ 
 :( المقطكع الّدخؿ

مػف  ،طمبػات االعتػراض فييػا تبػتٌ بحيػث  ،كتعديبلتو ـ2113لعاـ  24القانكف رقـ  الٌضريبةىذه  ينٌظـ 
 :    1ؼ في مراكز المحافظات كالمناطؽ كاآلتيلجنة استئنافية أك أكثر تؤلٌ 

بحيػث ال  الٌضػريبٌيةال بػرة فػي المحاسػبة أك فػي المسػائؿ  ممػف ذك  األكلػىمكظؼ مالي مف المئة  . أ
 (.ر يسان )  برتو لدل الدكائر المالية عف ثبلث سنكات تقؿٌ 

أك مؤسسػات كشػركات القطػاع العػاـ األكثػر  العاٌمػةمكظؼ  بير مف إحدل اإلدارات أك الييئػات  . ب
 (.عضكان ) باقتراح منيا حسب ما تحدده كزارة المالية يؼالتكمصمةن بالمينة مكضكع 

ؿ لمحرفػػػة أك المينػػػة ي تػػػاره مػػػدير الماليػػػة فػػػي المحافظػػػة مػػػف قائمػػػة تتضػػػمف أسػػػماء ثبلثػػػة ممثٌػػػ . ت
ة أك الغرؼ الصناعية أك التجارية أك الزراعيػة أك السػياحية أك الجمعيػات مندكبيف تقترحيـ النقابة الم تصٌ 
لعػػامميف فػػي المينػػة أك ا أك عػػدـ اقتػػراح ممثمػػيف عنيػػا أك عػػدـ كمايػػة عػػدد االحرفيػػة كفػػي حػػاؿ عػػدـ كجكدىػػ

أك الحرفػة فػي أقػرب مركػز ال تيػار  ،مدير المالية فػي المحافظػة ثبلثػة مػف ممارسػي المينػة يالحرفة يسمٌ 
 .)عضكان ) عاـ  د ممارسي المينة يمكف تسمية  بيركفى حاؿ عدـ كماية عد ،أحدىـ

 ،3قطعيػةن  تعػدٌ ك  المكٌمػؼ، حيػث تبمػغ ىػذه القػرارات إلػى 2بلن المجنػة االسػتئنافية معٌمػكيجب أف يكػكف قػرار 
 .4كيجكز بقرار مف كزير المالية أك مف يمكضو تمريغ لجنة أك أكثر

 :ةعمى البيكع العقاري الّدخؿضريبة _ ثانيان 

 ،ـ2116لعػػاـ  52 ؿ بالمرسػػـك التشػػريعي رقػػـالمعػػدٌ  ـ2115لعػػاـ  41القػػانكف رقػػـ  الٌضػػريبةىػػذه  يػػنٌظـ
عمػى  الػٌد ؿكف كمػف فػي حكميػـ، بتسػديد ضػريبة الٌسػكرياالعتبػاريكف ك  ؼ األش اص الطبيعيػكفكمٌ بحيث ي

 .5الٌد ؿعمى  الٌضريبةالبيكع العقارية، ميما كانت صمة العقار المباع، كذلؾ عمى سبيؿ االستثناء مف 

ة ،  اٌصػػ1محافظػة لجنػػة اسػػتئنافية أك أكثػػركػػٌؿ فػػي  تحػػدثف الٌضػػريبةا بالنسػػبة لبلعتػػراض عمػػى ىػذه أٌمػ
النػػاتج عمػػى البيػػكع العقاريػػة، كذلػػؾ  الػػٌد ؿبػػة عمػػى المترتٌ  الٌضػػرائبمػػة عمػػى فػػي االعتراضػػات المقدٌ الٌنظر بػػ

 :  2بقرار مف كزير المالية كفؽ ما يمي
                                                           

 م.2224لعام  24رقم  ضرٌبة الدخل لقانونل المعدّ  م2226لعام   51من القانون  16 من المادة  أالفقرة  -1
 م.2224لعام  24رقم  ضرٌبة الدخل لقانونل المعدّ  م2226لعام   51من القانون   16من المادة   بالفقرة  -2
 م.2224لعام  24رقم  ضرٌبة الدخل لقانونل المعدّ  م2226لعام   51القانون من  16من المادة    جالفقرة  -3
 م.2224لعام  24رقم  ضرٌبة الدخل لقانونل المعدّ  م2226لعام   51القانون من  16من المادة    دالفقرة  -4
 م.2224لعام  24رقم  ضرٌبة الدخل لقانونل المعدّ  م2225لعام   41من القانون  1المادة  -5
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ؼ كيمكػػف تمريػػغ مكٌظػػ ،المنطقػػة حسػػب الحػػاؿ يػػةمػػدير الماليػػة فػػي مركػػز المحافظػػة أك مػػدير مال . أ
 .(ر يسان ) رئيسي ليذا الغرض 

 .  (عضكان ) ال برة  مؼ مالي مف ذك مكظٌ  . ب
 (.عضكان ) مف قائمة ال براء المعتمديف لدل كزارة المالية ي تار  بير  . ت

 ػػذ القػػرارات بحضػػكر جميػػع األعضػػاء كتتٌ  قراراتيػػا إالٌ  كتجتمػػع ىػػذه المجنػػة بػػدعكة مػػف رئيسػػيا كال تصػػحٌ 
 .3 قراراتيا قطعية تعدٌ األصكات، ك  بأكثرية

بػة أمػاـ ىػذه المجنػة،  ػبلؿ ميمػة ثبلثػيف يكمػان تمػي تػاري  المترتٌ  الٌضػريبةيف االعتراض عمػى لممكٌمم يحؽٌ 
كالمكقػػع كاالعتبػػارات األ ػػرل  ،نػػيف فيػػو كقػػائع العقػػار لجيػػة المنطقػػةمبيٌ  الٌضػػريبةتػػبمغيـ أمػػر قػػبض مبمػػغ 

إذا ظيػػر أٌنػػو  لممكٌمػػؼكيعػػاد ىػػذا التػػأميف  ،المترتبػػة الٌضػػريبة( بالمائػػة مػػف 5مرفقػػان بػػو إيصػػاؿ تػػأميف قػػدره )
الٌ  محؽٌ   الٌضػريبةاالعتػراض ال يكقػؼ تحصػيؿ  عممػان أفٌ  ،فيصػبح إيػرادان لم زينػة فػي طمبػو أك بجػزء منػو كا 

  .  4بالقانكف محٌددة بلؿ الميمة ال

 الٌضػػريبةض ليػػا أف ت ٌمػػ كيحػػؽٌ مػػة إلييػػا ضػػمف الميمػػة القانكنيػػة، االعتراضػػات المقدٌ  بػػتٌ تتػػكلى المجنػػة 
 :كفقان لممعايير التالية ،بالمائة منيا 35المترتبة بما ال يتجاكز 

 .بالمائة لممنطقة 21لغاية  .1

 .بالمائة لممكقع 11لغاية  .2

 .5ييعكد تقديرىا لمجنة مف كاقع الكشؼ الحسٌ  اٌلتيبالمائة لبلعتبارات األ رل  5لغاية  .3

 فييػا العقػارات مقابػؿ حػؽٌ تسػٌمـ  اٌلتػية فػي المنػاطؽ ٌيػالمجنة المػذككرة بمػدل كقػكع العقػارات التجار  تبتٌ ك  
 .6مركغ أك ال مك( مف عدموال) اإليجار

 :العر اتك  _ ضريبة ريع العقاراتثالثان 

بحيػػث تطػػرح ضػػريبة سػػنكية عمػػى ريػػع  ،ـ2116لعػػاـ  53المرسػػـك التشػػريعي رقػػـ  الٌضػػريبةىػػذه  يػػنٌظـ
ا االعتػػػراض عمػػػى ىػػػذه ، أٌمػػػ7ألحكػػػاـ ىػػػذا المرسػػػـك التشػػػريعي ؽ كتجبػػػى كفقػػػان العقػػػارات كالعرصػػػات تحٌقػػػ

                                                                                                                                                                      
 .م2226لعام  52من المرسوم التشرٌعً رقم  4من المادة  دالفقرة  -1
 .م2226 لعام 52 رقم من المرسوم التشرٌعً  4من المادة  أالفقرة  -2
 .م2226لعام  52رقم من المرسوم التشرٌعً  4من المادة ه الفقرة  -3
 .م2226لعام  52المرسوم التشرٌعً رقم من  2المادة  -4
  .م2226لعام  52رقم  من المرسوم التشرٌعً 4من المادة  بالفقرة  -5
   .م2226لعام  52المرسوم التشرٌعً رقم من  4من المادة  جالفقرة  -6
 .م2226لعام  53من المرسوم التشرٌعً رقم  1المادة  -1
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االعتراضػػات  بػػتٌ  ،ؼ فػػي مراكػػز المحافظػػات كالمنػػاطؽٌنػػو تتػػكلى لجنػػة اسػػتئنافية أك أكثػػر تؤٌلػػقف الٌضػػريبة
 :1عمى التقدير البدائي كما يمي

 في مراكز المحافظات. _أ

 (.ر يسان )  دمتو في قسـ الكاردات عف  مس سنكات  ال تقؿٌ  األكلىعامؿ مف المئة  .1

 (.عضكان ) ميندس مف المصالح العقارية أك مف مجمس المدينة  .2

  لعػػػاـ  53مػػػف المرسػػػـك التشػػػريعي رقػػػـ  14 بيػػػر مػػػف جػػػدكؿ ال بػػػراء المشػػػار إليػػػو فػػػي المػػػادة   .3
 (.عضكان )  2116

 في مراكز المناطؽ: _ب 

 (.ر يسان )   دمتو في الدكائر المالية عف  مس سنكات ال تقؿٌ  األكلىعامؿ مف المئة   .1

مينػػػدس أك مسػػػاعد مينػػػدس أك فنػػػي مسػػػاحة مػػػف المصػػػالح العقاريػػػة أك مػػػف مجػػػالس المػػػدف أك   .2
 (.عضكان )  البمداف أك القرل

لعػػػاـ  53مػػػف المرسػػػـك التشػػػريعي رقػػػـ  14 بيػػػر مػػػف جػػػدكؿ ال بػػػراء المشػػػار إليػػػو فػػػي المػػػادة   .3
 (.عضكان )  2116

 تككف قرارات المجاف االستئنافية قطعية. _ج 

ة وٌسمى أعضاء اللجان االستئنافٌة بقرار من وزٌر المالٌة بنااء علاى اقتاراح مدٌرٌاة المالٌاة المختّصا

 .2ومدٌرٌة اإلٌرادات

فػػي التقػػدير البػػدائي  ػػبلؿ ثبلثػػيف يكمػػا  الٌنظػػرفػػي طمػػب إعػػادة  كلمػػدكائر الماليػػة الحػػؽٌ  لممكٌمػػؼكيكػػكف 
 مف اليـك التالي لتاري  تبميغ قرار التقدير، كما كتبدأ ىذه الميمة  بلؿ التقدير العاـ مف تاري   اعتباران 

 .3يةالٌرسمفي الجريدة ( منطقةكٌؿ في  الٌضريبةالمتضمف تقدير )نشر اإلعبلف 

كأف يػػدفع لم زينػػة أجػػكر المجنػػة  ،ف فػػي اعتراضػػو أكجػػو ىػػذا االعتػػراضكيجػػب عمػػى المعتػػرض أف يبػػيٌ 
التػأميف  االعتػراض، كيػردٌ   بلؿ ميمػة االسػتئناؼ تحػت طائمػة ردٌ  سكرٌيةليرة  511االستئنافية كتأمينان قدره 

                                                           
 .م2226لعام  53رقم  من المرسوم التشرٌعً 12المادة  -1
 .م2226لعام  53رقم  من المرسوم  14من المادة  أالفقرة  -2
 .م2226لعام  53رقم من المرسوم التشرٌعً  11المادة  -3
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الٌ  محػػؽٌ  ف أٌنػػوإذا تبػػيٌ  لممكٌمػػؼ حػػاؿ اعتػػراض الػػدكائر الماليػػة  يكفػػ ،لم زينػػة يعتبػػر إيػػرادان  فػػي اعتراضػػو كا 
 .1ب أجكر المجنة عمى نمقة ال زينةتترتٌ 

 حػػػؿٌ غ  بلصػػػتيا لممعتػػػرض بالػػػذات أك فػػػي مقراراتيػػػا بأكثريػػػة األصػػػكات كتبٌمػػػ ةاالسػػػتئنافي ػػػذ المجنػػػة تتٌ 
 .2إقامتو

 :3اإلنفاؽ االستهالكي ضريبة_ رابعان 

ي أك حٌمػػمنػػتج مكػػٌؿ ، بحيػػث ينبغػػي عمػػى ـ2114لعػػاـ  61المرسػػـك التشػػريعي رقػػـ  الٌضػػريبةىػػذه  يػػنٌظـ
ت ضػػع لضػػريبة رسػػـ اإلنمػػاؽ االسػػتيبلكي االلتػػزاـ  اٌلتػػيبػػائع إلحػػدل السػػمع أك مسػػتثمر إلحػػدل ال ػػدمات 

 :4بالكاجبات التالية

كذلػػؾ  ػػبلؿ مػػدة ثبلثػػيف يكمػػان مػػف بػػدء  ،تقػػديـ بيػػاف إلػػى الػػدكائر الماليػػة يشػػعر بممارسػػة العمػػؿ . أ
 الممارسة.

اة كقيمتيػػا ال اضػػعة ألحكػػاـ عمميػػة مػػف المبيعػػات أك ال ػػدمات المػػؤدٌ  كػػؿٌ ل أك عقػػد ،تحريػػر فػػاتكرة . ب
 كذلؾ كفؽ ما تقتضيو طبيعة تمؾ العممية. ،ىذا المرسـك التشريعي

تظيػر مكجػكدات كحركػة البضػاعة المتداكلػة كال ػدمات  اٌلتػيأف يمسؾ السجبلت كالقيػكد البلزمػة  . ت
 مة عند االقتضاء.كأف يبرز العقكد المنظٌ  ،أك منشأتو أك في مكاف ممارستو العمؿ ،وحمٌ المؤداة في م

أك منشػأتو أك يمػارس العمػؿ فييػا  ػبلؿ عشػرة  ،وحٌمػيقػع فييػا م اٌلتػيـ إلى الػدكائر الماليػة أف يقدٌ  . ث
يػدكف فيػو مبيعاتػو أك بػدؿ ال ػدمات المػؤداة فػي الشػير السػابؽ كعميػو  مف الشير التالي بيانػان  األكلىاـ األيٌ 

تقػدـ  اٌلتػيالمستحقة فكر تقػديـ البيػاف المػذككر. كتقػـك الػدكائر الماليػة  الٌرسـكأف يدفع إلى الدكائر المذككرة 
يقػػع فييػػا المركػػز الرئيسػػي الػػكارد فػػي  اٌلتػػيليػػا البيانػػات المػػذككرة بتحكيػػؿ نسػػ ة منيػػا إلػػى الػػدكائر الماليػػة 

 .لممكٌمؼالسجؿ التجارم 

بالغرامػة المنصػكص عمييػا فػي ٌنػو يعاقػب قف ،نػة أعػبلهمف الكاجبػات المبيٌ  أم المكٌمؼكفي حالة م المة 
 .   1الٌرسـمرسـك أحداث ىذا 

                                                           
    .م2226لعام  53رقم المرسوم التشرٌعً من  13من المادة  ب)و(  أالفقرتٌن  -1
 .م2226لعام  53رقم المرسوم التشرٌعً  من  13من المادة  جالفقرة  -2
)) مما ٌؤخذ على هذه التسمٌة، إطالق مصطلح الرسم على ضرٌبة اإلنفاق االستهالكً، وذلك ألّن هذه الفرٌضة  -3

المالٌة تعتبر من الناحٌة الفنٌة ضرٌبة بكل ما فً هذه الكلمة من معنى، وال ٌغٌر من هذا المعنى الفنً لها أو من 
طبٌعتها، التعبٌر عنها بالرسم، فهً تدفع من قبل المكلف مساهمة منه فً تحمل األعباء والتكالٌف العامة، بغٌة تحقٌق 
نفع عام، ولٌس نظٌر نفع خاص ٌعود علٌه من جراء دفعها، كما هً الحال عند تأدٌة الّرسوم إلى المرافق العامة التً 

أملٌة التشرٌع : د. عصام الشهابً: انظر ،فع الرسم من قبل المنتفع بها.((تتوقف االستفادة من خدماتها المؤداة على د
 .91، ص مرجع سابق، رٌبً السوريالضّ 

 .م2224لعام  61من المرسوم التشرٌعً رقم  3المادة  -4
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غػػو ضػػبط مػػف التػػاري  الػػذم يمػػي تبمٌ ى ضػػبط الم المػػة،  ػػبلؿ سػػبعة أيػػاـ االعتػػراض عمػػ لممكٌمػػؼ يحػػؽٌ ك 
 :  2افظة مفمحكٌؿ في  تتأٌلؼالم المة، كذلؾ أماـ لجنة 

  ر يسان يو كزير العدؿ برتبة مستشار، يسمٌ  قاضو().                            

  ٌعضكان المالية  يو كزيرؿ عف الدكائر المالية يسمٌ ممث().                        

  ٌعضكان  المحافظة اتحاد الحرفييف في يو رئيسة، يسمٌ ؿ عف الجمعية الحرفية الم تصٌ ممث(.) 

 .   في عضكيتها قا    هذا المجنة تضـّ  كيالحظ أفّ 

 طريػػؽ مػػف مٌ ر قابػػؿ أليػػـ مػػف الم ػػالؼ، بقػػرار قطعػػي مبػػـر غىػػذه المجنػػة فػػي االعتػػراض المقػػدٌ  تبػػتٌ ك 
 .أك المراجعة الٌطعفطرؽ 

 _ رسـ الطابع:خامسان 

 فػػي العػػامميف جميػػع ، بحيػػث ينبغػػي عمػػىـ2115 لعػػاـ 44 المرسػػـك التشػػريعي رقػػـ الٌضػػريبةيػػنٌظـ ىػػذه 
كالغرامػة عنػد تكجبيػا كفقػان  الٌرسػـ بتأدية يفالمكٌمم يطالبكا أف كاالقتصادم اإلدارم بقطاعييا العاٌمة الجيات

 .3ألحكاـ ىذا المرسـك التشريعي

 :4عمى النحك التالي يككفٌنو قأٌما االعتراض عمييا ف

 غػوتبمٌ  تػاري  مػف يكمػان  ثبلثيف  بلؿ المالية الدكائر أماـ الٌرسـعمى ىذا  االعتراض لمم الؼ يحؽٌ  . أ
 .الٌرسـبكجكب دفع ىذا  اإلنذار
 .وفي الكاردة النقاط حكؿ المالية الدكائر رأم بياف مع المالية كزارة إلى االعتراض يرفع . ب
 المالية كزير معاكف برئاسةة ٌكماستئنافية مش لجنة قبؿ مف الم الؼ مف ـالمقدٌ  االعتراض بتٌ ي . ت
 يويسمٌ  ك بير اإليرادات كمدير القانكنية الشؤكف مدير كعضكية ،مستشار برتبة كقاض ،اإليرادات لشؤكف

 .الم الؼ
 نتيجػػة غػػوتبمٌ  عمػػى يكمػػان  ثبلثػػيف ميمػػة ضػػمف إقرارىػػا حػػاؿ فػػي الٌرسػػـك بتسػػديد الم ػػالؼ يقػػـ لػػـ إذا . ث

 .أصكالن  التحصيؿ كمتابعة أمكالو عمى الحجز قرار إصدار الم تٌص  المالية مدير عمى بفيترتٌ  االعتراض

 .   في عضكيتها قا    هذا المجنة تضـّ  كيالحظ أفّ 

                                                                                                                                                                      
 .م2224لعام  61من المرسوم التشرٌعً رقم  4المادة من  1الفقرة  -1
 .م2224 لعام 61 رقم التشرٌعً المرسوم 4من المادة  2الفقرة  -2
 .م2225لعام  44من المرسوم التشرٌعً رقم  22المادة  -3
 .م2225لعام  44رقم من المرسوم التشرٌعً  23المادة  -4
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ـّ دراسػػته كتكضػيحهه يبػدك أّنػك  ا يؤخػذ عمػػى مّمػػأّنػه لتشػكيؿ المجػػاف السػابقة الػػذكر،  مػػف خػالؿ مػػا تػ
 بػػػيف نػػػكعيف مػػػف االعتػػػرا  الّرسػػػـكك  الّضػػػرا بفػػػي منازعػػػات  زّيػػػمالّسػػػكرم المشػػػّرع أّف ، هاتشػػػكيم

ز بيف المجاف بحيث يدخؿ فػي تشػكيؿ ميّ كما (، تيفحماالعترا  عمى مر ك  كاحدة مرحمةاالعترا  عمى )
ر كاقعػي؛ ر قػانكني أك مبػرّ ر، كهذا التمييز لػيس لػه مبػرّ خكال يدخؿ في تشكيؿ بعضها اآل بعضها قا   

يف كحقػكؽ لممكّمفػؽ بالػذمـ الماليػة ككنها تتعمّ  ،بع البعضها عف أهّمية  ال تقؿّ  الّرسـكك  الّضرا بكّؿ ف
 .العاّمةالخزانة 

ػػػأكمػػػا  لػػػى لجنػػػة إعػػػادة  الّطعػػػفه إلػػػى لجنػػػة ّف النقػػػد الػػػذم كج  كنظرهمػػػا  ،فػػػي تشػػػكيمهماالّنظػػػر كا 
 .1باالعتراضات، يمكف تكجيهه إلى المجاف االست نافية أيضان 

مػػف ذكػػر بعػػض األحكػػاـ النيائيػػة المشػػتركة بػػيف جميػػع أقسػػاـ  ال بػػدٌ  ،كقبػػؿ االنتيػػاء مػػف ىػػذا المطمػػب
 :الٌد ؿعمى  الٌضريبة

 كتعديبلتو : 2113لعاـ  24مف القانكف رقـ  38المقرة ب مف المادة  تنٌص  _أكالن 

عػػف الّ ػػادرة د باالجتهػػادات عمػػى مختمػػؼ درجاتهػػا التقّيػػ الػػّدخؿعمػػى  الّضػػرا ب))عمػػى جميػػع لجػػاف 
أك طمػب ت ػحيحها  ،الّنظػربهػا أمػاـ لجنػة إعػادة  الّطعػفتحت طا مػة الّنظر لمجاف إعادة  العاّمةالهي ة 
 حكاـ هذا القانكف((.كفقا أل

الٌنظػػر ترفػػع إلييػػا مػػف قبػػؿ رئػػيس لجنػػة إعػػادة  اٌلتػػي قضػػاياال بػػتٌ ب المػػذككرة العاٌمػػةالييئػػة  حيػػث ت ػػتٌص 
فييػا، أك  بػتٌ ي اٌلتػيالمبدئيػة  قضػايافي حاؿ تبايف االجتياد بيف المجاف أك الدكائر المذككرة حػكؿ ال الرئيسة

 في حاؿ طمب إحدل المجاف العدكؿ عف مبدأ اجتيادم مستقر.

 :  2كتتألؼ ىذه الييئة مف

 .(ر يسان ) الرئيسة الٌنظررئيس لجنة إعادة  .1
اثنػػػاف مػػػف القضػػػاة الممثمػػػيف لػػػكزارة العػػػدؿ فػػػي المجػػػاف كالػػػدكائر المػػػذككرة يسػػػمييما كزيػػػر الماليػػػة    .2

 .(عضكيف)

 بحضكر جميع أعضائيا، كتصدر قرارىا باألكثرية. اجتماعات الييئة إالٌ  كال تصحٌ 

                                                           
 ) نموذج مطبوع عن قرار لجنة استئنافٌة (. 2: الملحق رقم انظر -1
 .وتعدٌالته م2223لعام  24رقم قانون ضرٌبة الدخل من  39من المادة   أالفقرة  -2
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تحػػػت طائمػػػة العقكبػػػة كفػػػؽ أحكػػػاـ قػػػانكف  د بسػػػٌر المينػػػةعمػػػى كجػػػكب التقٌيػػػالٌسػػػكرم أكػػػٌد المشػػػٌرع _ ثانيػػػان 
 كتعديبلتو: ـ2113لعاـ  24مف القانكف رقـ  114المادة  تنٌص ، حيث العقكبات

أك تح ػيمها أك  الػّدخؿشخل تدخؿ/ بحكـ كظيفته أك  ػالحياته / فػي تحقيػؽ ضػريبة كّؿ ))عمى  
ال فيعاقػػػب بحكػػػـ المػػػادة / حػػػؿّ  / مػػػف قػػػانكف 565الخالفػػػات الناشػػػ ة عنهػػػا أف يتقيػػػد بسػػػر المهنػػػة كا 

 العقكبات((.

ة إقامػػة ليػػـ فػػي الجميكرٌيػػ حػػؿٌ نػػكا ميجػػب عمػػى جميػػع مػف يسػػمككف إحػػدل طػػرؽ المراجعػػة أف يعيٌ  _ثالثػػان 
ف لػػـ يمعمػػكا  ،إلجػػراء التبميغػػات سػػكرٌيةالة العربٌيػػ رة التبميػػغ فػػي داع مػػذكيػػتػػاري  إ يعتبػػر التبميػػغ جاريػػان مػػفكا 

 .1الػػػبريد المضمكف

يضػاحها فيػه، نخمػل  ـّ اسػتقراؤها كا  ـّ المالحظػات التػي تػ كأخيران كمف خالؿ استعرا  مػا سػبؽ، كأهػ
 إلى نتيجة كهي:

بالكقت الحالي لمقياـ  ، غير كاؼالجمركٌيةأٌف الطريؽ اإلدارم لحٌؿ منازعات الٌضرائب كالٌرسـك غير 
المكٌمميف كيتناسب مع الٌسمطات الممنكحة حقكؽ  حمايةبما يكمؿ يو عمى أكمؿ كجو، بالميٌمة المككمة إل

 ضح ذلؾ مف  بلؿ:، كيتٌ الٌضريبٌيةلئلدارة 

 عمػػػى االعتػػػراض) االعتػػػراض مػػػف نػػػكعيف بػػػيف كالٌرسػػػـك الٌضػػػرائب منازعػػػات الٌسػػػكرم فػػػي المشػػػٌرع مٌيػػػز
 قػاضو  بعضػيا عضػكية فػي يػد ؿ بحيػث المجػاف بػيف مٌيػز كمػا ،(مرحمتيف عمى كاالعتراض  كاحدة مرحمة

 فكػٌؿ الٌضػرائب كاقعػيت رمبػرٌ  أك قػانكني رمبػرٌ  لػو ليس التمييز كىذا  ر،اآل بعضيا عضكية في يد ؿ كال
عمػػى  تبعػض المجػاف تػأليؼ فػيقػػاضو عػدـ كجػكد إضػافة إلػى  .بعػػض عػف بعضػيا أىٌميػة تقػؿٌ  ال كالٌرسػـك

، فقػػط عمػػى األمػػكر الماليػػة كالمنيػػة البحتػػة ال ينصػػبٌ قػػد ـ مػػف قبػػؿ المكٌممػػيف المقػػدٌ  الػػرغـ مػػف أٌف االعتػػراض
نٌ ك  عمػػػى األمػػػكر القانكنيػػػة، كمػػػا ىػػػك الحػػػاؿ فػػػي االعتػػػراض عمػػػى األسػػػاس القػػػانكني أيضػػػان  ينصػػػبٌ قػػػد مػػػا ا 

فػػي حيادىػػات ذلػػؾ أف رئاسػػتيا  ضػػان أٌف ىػػذه المجػػاف يشػػؾٌ يضػػاؼ إلػػى ذلػػؾ أي. سػػـريبة أك الرٌ بالٌضػػ لمتكميػػؼ
عػػدـ تحديػػد المشػػٌرع الٌسػػكرم مػػٌدة محػػٌددة لممصػػؿ فػػي  كأ يػػران كغالبيػػة أعضػػائيا يمثمػػكف اإلدارة الضػػريبية. 

.فاية جمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػات المجػػػػػػػػػػػػػػػػػػعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٌ  وعػػػػػػػػػػػػػػػػػػدـ نٌصػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، ك المقٌدمػػػػػػػػػػػػػػػػػػة لمجػػػػػػػػػػػػػػػػػػافعتراضػػػػػػػػػػػػػػػػػػات اال

                                                           
 .وتعدٌالته م2223لعام  24رقم قانون ضرٌبة الدخل  من  116المادة  -1
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 الثّاني المطمب

 سكرّيةفي  الجمركّيةغير  الّرسـكك  الّضرا بمنازعات  حؿّ ل القضا ي الّطريؽ

 

، سػكرٌيةفػي  الٌرسػـكك  الٌضػرائبمنازعػات  حػؿٌ اإلدارم ل الٌطريػؽيتمتػع بيػا  اٌلتػييػة عمػى الػرغـ مػف األىمٌ 
عف المجاف الم تصة في حاؿ قضػائيا ب ػبلؼ مطػالبيـت الٌصادرة قد ال يثقكا في القرارات  يفالمكٌممإاٌل أٌف 

 إليها. أشير اّلتيتشكب تمؾ المجاف، ك  اّلتينظران إلى العيكب 

، يفالمكٌممػقد ال تقبؿ ىػي أيضػان بقػرارات تمػؾ المجػاف فػي حػاؿ قضػائيا لصػالح  الٌضريبٌيةكما أٌف اإلدارة 
نيـ إدراكػان منػو بثقػة المػكاطنيف بالقضػاء كاطمئنػا تالقضػائي الٌطريػؽعمػى  سػكرٌيةلذلؾ فقد نٌص المشٌرع في 

ـٌ رقابػػة عرفيػػا القػػانكف فػػي تاري ػػو الطكيػػؿالرقابػػة القضػػائيٌ  إلػػى أحكامػػو، كأفٌ  ة ىػػي أىػػ
يحقػػؽ  ، فالقضػػاء1

كمف ثـٌ يضمف حقكؽ األفراد ،عند ممارسة نشاطيا الٌضريبٌيةالرقابة القضائية عمى اإلدارة 
2. 

 فرعيف:في ، كذلؾ بشيء مف التمصيؿ القضائي الٌطريؽليذا  يتـٌ التعٌرض كسكؼ

 غيػر  الّرسػـكك  الّضػرا بمنازعػات  حػؿّ فػي  الخت ال القضا ير التاريخي ل: التطكّ األّكؿ الفرع
 .سكرّيةفي  الجمركّية

 فػي  الجمركّيػةغيػر  الّرسػـكك  الّضػرا بمنازعػات  حػؿّ فػي  المختّل قضاء ال: تنظيـ الثّاني الفرع
 .سكرّية

 

 

 

 

                                                           
، الجزء األول، الطبعة الثانٌة، بدون تحدٌد لدار النشر أو القانون اإلداري علماً وعمالً ومقارناً عبد اإلله الخانً:  د. -1

 .116سنة النشر، ص 
 جامعة م،2004 -2003 األولى، الطبعة ،رٌبًالضّ  التشرٌع فً دراسات: الحردان الهادي عبد. ود الحاّلق محمد. د -2

 .312 ص ،الحقوق كلٌة دمشق،
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 األّكؿ الفرع

 الجمركّيةغير  الّرسـكك  الّضرا بمنازعات  حؿّ في  الخت ال القضا ير التاريخي لالتطكّ 

 سكرّيةفي  

 

، ىػػك سػػرد سػػكرٌيةفػػي  الجمركٌيػػة غيػػر الٌرسػػـكك  الٌضػػرائب يػػر تمييػػد لدراسػػة النظػػاـ القضػػائي لمنازعػػات 
إلػى مػا  ولك ألزمنػة المتعاقبػة حتػى كصػعبر  هر لبياف تطكٌ  ،ليذا النظاـ تاري يقصير عف التسمسؿ المكجز 
 .الحاليعميو في الكقت ىك 

 ثبلث: حؿكتنظيماتو في مرا الٌضريبيالقضاء تطٌكر مكف مف ىذه الناحية استعراض يك 

 .ـ1993لعاـ  1: االخت ال قبؿ  دكر القانكف رقـ األكلى مرحمةالأكالن _ 

 :فترتيف بيف مرحمةفي ىذه ال يمكف التمييز

 .ـ1959 لعاـ 55رقـ  الدكلةقبؿ  دكر قانكف مجمس  أ_

، غيػػػر المباشػػػرة الٌرسػػػـكك  الٌضػػػرائبالمباشػػػرة، ك  الٌرسػػػـكك  الٌضػػػرائبؽ مػػػا بػػػيف يمػػػرٌ  الٌسػػػكرمكػػػاف المشػػػٌرع 
ة فت ضػع الثٌانيػا أٌمػ ،(Administrative judiciary ) مت ضػع ال تصػاص القضػاء اإلدار  األكلىفػ

كىػػذا االزدكاج فػػي اال تصػػاص القضػػائي  ,The ordinary court )) ال تصػػاص القضػػاء العػػادم
ف فييػا نصػيب فيػي ضػرائب يعػيٌ  تالمباشػرة الٌرسػـكك  الٌضػرائبيستند إلى األسػاس اإلدارم الػذم تقػـك عميػو 

كمقػدار  يفالمكٌممػؽ بأسػماء بعمػؿ إدارم يسػبؽ التحصػيؿ، كىػك تنظػيـ قػكائـ التحٌقػ الٌضػريبةؼ مػف كٌمػمكٌؿ 
ؽ ىػػػك الػػػذم يبػػػرر ا تصػػػاص  ػػػر كجػػػكد قػػػرار إدارم بقػػػكائـ التحٌقػػػآأك بتعبيػػػر بػػػة عمػػػييـ، المترتٌ  الٌضػػػرائب

بينمػا ال يكجػػد مثػؿ ىػػذا العمػؿ فػػي  ،المماثمػػة ليػا الٌرسػـكالمباشػػرة ك  الٌضػرائبالقضػاء اإلدارم فػي مكضػػكع 
 .1 غير المباشرة الٌضرائب

                                                           
 فً ذلك: انظر -1

  .204، ص دمشؽ جامعة مطبعة ،ـ1959 عاـ الثالثة، الطبعة ،القضاء اإلداري :د. عدنان العجالنً -

مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادٌة ، بحث منشور فً النزاع الضرٌبً أمام القضاء السوريد. محمد الحاّلق:  -
 .21، صم2005عام  ،، العدد الثان21ً، المجلد والقانونٌة

م، منشورات جامعة حلّب_ كلٌة 2003، القانون اإلداري ) الجزء األول ( المبادئ العامةد. محمد إبراهٌم الحسن:  -
 وما بعدها. 29 الحقوق، ص
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 .ـ1959لعاـ  55رقـ  كلةدالبعد  دكر قانكف مجمس ب_ 

 ان م تٌصػبييئػة قضػاء إدارم نٌص ىذا القانكف عمى إنشػاء مجمػس الدكلػة، كأصػبح بمكجبػو ىػذا المجمػس 
كذلػػؾ بمكجػػب البنػػد السػػابع مػػف المػػادة ، الٌرسػػـكك  الٌضػػرائبفػػي منازعػػات  مػػة إليػػوالمقدٌ فػػي الطعػػكف  الٌنظربػػ

، إلػى حػيف صػدكر المػذككرقػانكف الة مػف الثٌانيػ، إاٌل أٌف ىذا البنػد عٌمػؽ تطبيقػو بمكجػب المػادة 1والثامنة من
 نظر ىذه المنازعات. منان ة بالقسـ القضائي متضٌ قانكف اإلجراءات ال اصٌ 

مػف في ممارسة ا تصاصو إلػى البنػد السػادس مػف المػادة الثامنػة الٌسكرم  كلةالدستند مجمس لذلؾ فقد ا
 :  جاء فيو كالذم، ـ1959لعاـ  55قانكف إنشائو رقـ 

بهي ة قضاء إدارم دكف غيرا بالف ؿ فػي المسػا ؿ التاليػة، كيكػكف لػه فيهػا  كلةالدمجمس  يختّل ))
مها األفػػػراد أك الهي ػػػات بإلغػػػاء يقػػػدّ  اّلتػػػيسادسػػػان _ الطمبػػػات  ة :.................القضػػػاء كاممػػػ كاليػػػة

 .((القرارات اإلدارية النها ية

عػدـ االخت ػال أك كجػكد عيػب  الّطعػفأف يككف مرجع  االخت ال،كلكف يشترط عند ممارسة ىػذا 
 ،إسػاءة اسػتعماؿ السػمطة كأأك مخالفة القكانيف أك المكا  ، أك الخطأ فػي تطبيقهػا كتأكيمهػا  كؿفي الش

ييػػػدؼ منيػػػا إلػػػى إلغػػػاء القػػػرارات اإلداريػػػة الم المػػػة لمبػػػدأ  اٌلتػػػيدعكل اإللغػػػاء، ك لػػػكىػػػي األكجػػػو المعركفػػػة 
 .الشرعية

إذ لػـ يعثػر عمػى ضػريبة كاحػدة غيػر مباشػرة  تالمباشرة فقػط الٌضرائبىذه الشركط تتكافر في  حيث إفٌ ك 
ـّ تكزيػػع االخت ػػال فػػي، 2تتػػكفر فييػػا ىػػذه الشػػركط  الػػذم )اإلدارم بػػيف القضػػاء  مرحمػػةهػػذا ال فقػػد تػػ

الػػذم يخػػتّل فػػي نظػػر ) العػػادمالمباشػػرة(، كالقضػػاء  الّرسػػـكك  الّضػػرا بنازعػػات يخػػتّل فػػي نظػػر م
 (.غير المباشرة الّرسـكك  الّضرا بمنازعات 

رسـ االستهالؾ هك رسـ غيػر  إفّ : ))3كىذا ما ذىبت إليو محكمة النقض في اجتياد ليا حيث قضػت 
 ((.العادم مباشر يدخؿ في اخت ال القضاء

                                                           
من الوجهة الفقهٌة، بأّن المشّرع آثر أن ٌخّص منازعات الّضرائب والّرسوم بنّص خاص بدال  ل وجود هذا النّص وٌعلّ  -1

ٌة هذه الطعون من جهة، ولٌقضً على كل ما ٌمكن ان ٌثار ر أهمّ ق بدعوى اإللؽاء العامة لٌبرّ من االكتفاء بالنص المتعلّ 
ها المشّرع بنصوص نازعات األخرى التً خصّ حولها من لبس أو جدل من جهة أخرى، وذلك أسوة بالموضوعات أو الم

، دار المنازعات اإلدارٌةفً ذلك: د. سامً جمال الدٌن:  انظرخاصة فً المادة العاشرة من قانون مجلس الّدولة، 
 .100المعارؾ اإلسكندرٌة، بدون تحدٌد لرقم الطبعة وتارٌخ النشر، ص 

  .   215ص  عدناف العجبلني، مرجع سابؽ، د. 2-
 .7، ص ـ1969لعاـ  مجمة المحامكف، منشكر في: ـ11/1/1969تا  64أساس  6قرار رقـ  -3
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ا تصاصػو فػي  ، إعػبلفمرحمػةفػي هػذا الالّسػكرم  كلػةالدممػا يؤخػذ عمػى مكقػؼ مجمػس يبدك أّنػه ك 
عػػاـ ل 55ادة الثامنػػة مػػف القػػانكف رقػػـ اسػػتنادان إلػػى البنػػد السػػادس مػػف المػػ الٌرسػػـكك  الٌضػػرائبمنازعػػات نظػػر 
، فػي حػيف اإللغػاء مف قبؿ دعػاكل تعدٌ زعات فقٌف ىذه المنا المذككر آنمان ذلؾ ألٌنو بمكجب البند ت ك ـ1959

 تعػدٌ ىػذه المنازعػات فػقٌف ، فييا المذككر كلةالدأٌنو بمكجب البند السابع مف المادة الثامنة مف قانكف مجمس 
 .القضاء الكامؿ مف قبؿ دعاكل

)) سػػندان  :1، ذىبػػت فيػػوـ2117فػػي اجتيػػاد ليػػا عػػاـ  ادت عميػػو المحكمػػة اإلداريػػة العميػػكىػػذا مػػا أٌكػػ 
فػػإّف هػػذا المجمػػس بهي ػػة قضػػاء إدارم يخػػتّل  الدكلػػةمػػف قػػانكف مجمػػس  7البنػػد  8ألحكػػاـ المػػادة 

كأف ينظػر ، الّرسػـكك  الّضػرا بعف الجهات اإلدارية فػي منازعػات الّ ادرة بالطعكف في القرارات النها ية 
الػرأم أّف المشػّرع نػل ، كمػا يؤكػد هػذا في هذا الطعكف بدعكل القضاء الكامػؿ كلػيس بػدعكل اإللغػاء

كلػـ يػنّل  الّرسـكك  الّضرا بفي منازعات  الّ ادرة في القرارات  الّطعفنفة الذكر عمى عبارة في المادة آ
كمػا نػل عمػى ذلػؾ  ػراحة فػي البنػكد  الّرسػـكك  الّضػرا ببمنازعات  الّ ادرة عمى عبارة إلغاء القرارات 

 ...((.الدكلةمف قانكف مجمس  8مف المادة  6ك 5ك 4

ـٌ تكزيػػػع اال تصػػػاص فػػػي نظػػػر منازعػػػات  مرحمػػػةو فػػػي ىػػػذه الحيػػػث إٌنػػػك   بػػػيف  كالٌرسػػػـك الٌضػػػرائبقػػػد تػػػ
 الٌرسػػـكك  الٌضػػرائبالقضػػاء اإلدارم كالقضػػاء العػػادم، بحيػػث ي ػػتٌص القضػػاء اإلدارم فػػي نظػػر منازعػػات 

، فػقٌف ىػذه غيػر المباشػرة الٌرسػـكك  الٌضػرائبالمباشرة، في حيف ي تٌص القضػاء العػادم فػي نظػر منازعػات 
أمػػاـ القضػػاء كػػذلؾ  تعػػدٌ ال ا اإللغػػاء، فػػي حػػيف أٌنيػػ لأمػػاـ القضػػاء اإلدارم مػػف قبػػؿ دعػػاك  تعػػدٌ المنازعػػات 

 لدعػػاك  فػػي ، كتكػػكف سػػمطة القاضػػي العػػادم كاممػػة كمماثمػػة لتمػػؾ التػػي يتمتٌػػع بيػػا القاضػػي اإلدارمالعػػادم
ذلػػػؾ أٌف مػػػا يمٌيػػػز إلػػػى القضػػػاء اإلدارم،  فيف البلجئػػػيلمكٌممػػػلحقػػػكؽ االقضػػػاء الكامػػػؿ، كفػػػي ذلػػػؾ إجحػػػاؼ 

ريبيت مطة الممنكحػػة لمقاضػػي الٌضػػىػػك الٌسػػ ،مطةالػػدعكل الضػػريبية عػػف دعػػكل اإللغػػاء بسػػبب تجػػاكز الٌسػػ
بسػمطات مماثمػة لتمػؾ التػي تتمتٌػع بيػا اإلدارة  الٌضػريبٌيةريبي يتمٌتع عنػد المصػؿ فػي الػدعكل فالقاضي الضٌ 

كلكػف لػو أيضػان  ،ريبة المتنػازع عميػوريبة فػبل تقػؼ سػمطتو عنػد حػٌد إلغػاء ربػط الٌضػعند ربط الضٌ  الٌضريبٌية
 .  2لتزاـ الضريبي لممكٌمؼد بنمسو االف يحدٌ أ

 

                                                           
تها المحكمة اإلدارٌة مجموعة المبادئ القانونٌة التً أقرّ منشور فً : م2225م الع 6336أساس  1333القرار رقم  -1

 . 216_211، صم2228_2225العلٌا من عام 
الطبعة األولى عام ، الّضرٌبٌة فً التشرٌع الّضرٌبً المصري المقارنالمنازعة د. محمد أحمد عبد الرؤوؾ:  -2

 .53، ص، رسالة دكتوراه، كلٌّة الحقوق، جامعة عٌن شمس_ القاهرةم1991
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 .ـ1993لعاـ  1االخت ال بعد  دكر القانكف رقـ  ة:الثّانية حمثانيان_ المر 

 :فترتيف بيف المرحمة ىذه في التمييز يمكف

 .ـ2003لعاـ  24رقـ  الّدخؿضريبة قبؿ  دكر قانكف  أ_ 

مػف القػانكف  ةالثٌانيػالعمػؿ بػالمقطع األ يػر مػف المػادة  إنياء تـٌ  ـ1993 لعاـ 1 رقـ القانكفبعد صدكر 
بييئػػػػة قضػػػػاء إدارم بنظػػػػر منازعػػػػات  كلػػػػةالدبشػػػػأف تعميػػػػؽ ا تصػػػػاص مجمػػػػس ، ـ1959لعػػػػاـ  55رقػػػػـ 

كاضػح كصػريح عمػى  بكجػو ، كنػٌص 1ة بػوإلػى مػا بعػد إصػدار قػانكف اإلجػراءات ال اٌصػ الٌرسػـكك  الٌضرائب
 الٌصػادرة بييئة قضاء إدارم دكف غيره بالمصؿ في الطعكف فػي القػرارات النيائيػة  الدكلةا تصاص مجمس 

، كعمػى إلغػاء 2يػؼملمتكباألسػاس القػانكني  المتعٌمقػة، الٌرسػـكك  الٌضػرائبعف الجيات اإلدارية فػي منازعػات 
 .3نٌص م الؼ كؿٌ 

 الٌنظػر محافظػة الحػٌؽ فػي كػٌؿ فػي المدنيػة  البدايػةمػنح فػي الكقػت نمسػو محكمػة  الٌسكرمإاٌل أٌف المشٌرع 
كذلػػؾ إلػػى حػػيف ، تػػد ؿ أصػػبلن فػػي ا تصػػاص محكمػػة القضػػاء اإلدارم اٌلتػػي الٌرسػػـكك  الٌضػػرائببمنازعػػات 

عػف مائػة ألػؼ ليػرة الػٌدعكل إحداث محاكـ قضاء إدارم في بػاقي المحافظػات، كلكػف بشػرط أاٌل يزيػد مبمػغ 
   .4سكرٌية

 :  5ـ1997عاـ في اجتياد ليا  النق  محكمةذلؾ قضت  كاستنادان إلى

، هػي سػكرّيةفيهػا عػف ما ػة ألػؼ ليػرة  الػّدعكلال يزيػد مبمػ   اّلتي الّرسـكك  الّضرا بإف منازعات  ))
 ((. حاليان مف اخت ال المحاكـ المدنية

إدارم دكف بهي ػػة قضػػاء  الدكلػػةيخػػتّل مجمػػس  : ))6ـ1995فػػي اجتيػػاد آ ػػر ليػػا عػػاـ  ككػذلؾ جػػاء
 الّضػػرا بعػػف الجهػات اإلداريػػة فػػي منازعػػات الّ ػػادرة فػي القػػرارات النها يػػة  الطعػػكفغيػرا بالف ػػؿ فػػي 

 ((.   يؼلمتكمباألساس القانكني  المتعّمقة الّرسـكك 

                                                           
  .م1883لعام  1القانون رقم من  1المادة  -1
   .م1883لعام  1رقم  القانون من  2المادة  -2
    .م1883لعام  1رقم القانون من  5المادة  -3
 .م1883لعام  1رقم  القانونمن  4من المادة  جالفقرة  -4
ٌّة رقم  -5 ، ومثله 511، ص م1888 لعام مجلة المحامونمنشور فً: ، م1855أساس  55قرار محكمة النقض السور

 . 121، ص م1888لعام  مجلة المحامون، منشور فً: م1885لعام  1295أساس  512/2القرار رقم 
ٌّة رقم   -6 ، م1886لعام  مجلة المحامونمنشور فً:  ،م1885، لعام 9233أساس  ،1229قرار محكمة النقض السور

 .1014ص 
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منازعات إّف  )) 1 :ذىبت فيو ـ2114عاـ في قرار ليا  سكرٌيةفي  المحكمة اإلدارية العمياقضت كما 
مف ، هي سكرّيةفيه عف ما ة ألؼ ليرة  الّضريبي تكميؼالال يزيد مبم   اّلتي الّرسكـك  الّضرا ب

 ((. المدنية البدايةاخت ال محاكـ 

 :  2ـ1998عاـ ليا قرار آ ر  ككذلؾ جاء في

 الّضػػرا بفػػي منازعػػات  الّنظربػػ الدكلػػةاخت ػػال مجمػػس  ـ1993لعػػاـ  1ح ػػر القػػانكف رقػػـ  ))
 .(( يؼلمتكمباألساس القانكني  المتعّمقة، كذلؾ بالنسبة لممنازعات الّرسـكك 

 :3ـ1996كفي قرار آ ر عاـ 

 هالمػذككر ألّنػ يػؼالتكمالػدا ر حػكؿ  الّنػزاعظر فػي بهي ة قضاء إدارم لمنّ  الدكلةال يختّل مجمس  ))
فػي  كاليػةة هػي  ػاحبة ال، كالػدكا ر الماليػة المختّ ػالّضػريبةب تكميؼلميدكر حكؿ األساس القانكني  ال

 ((.   المذككرة طبقان لمقكانيف كاألنظمة النافذة بهذا الشأف الّضريبةمقدار  دتحدي

 :مرحمةفي هذا الالّسكرم يؤخذ عمى المشّرع  اكيبدك أّنه ممّ 

 الٌضػرائبمنازعػات فػي الٌنظر بػبييئة قضاء إدارم دكف غيػره  كلةالدعمى ا تصاص مجمس  نٌص أٌنو  .1
الكاجػب أف يقػـك بكضػع قػانكف  ػاص بػاإلجراءات  دكف، تكميػؼلم باألسػاس القػانكني المتعٌمقػة الٌرسـكك 
مػف  2كػاف يعّمػؽ فيهػا المشػّرع بمكجػب المػادة  اّلتػيالغايػة فقػَد  بػذلؾك ، تباعيا في ىذه المنازعاتا

فػي نظػر هػذا المنازعػات لقرابػة الّسػكرم  كلػةالداخت ػال مجمػس  ـ1959لعػاـ  55القانكف رقـ 
لػػك أٌف المشػػٌرع قػػاـ بكضػػع قػػانكف  ػػاص بػػاإلجراءات الكاجػػب إتباعيػػا فػػي ىػػذه  كاألكفػػؽ، ن ػػؼ قػػرف

 )المنازعػات أمػاـ القضػاء اإلدارم، أك نػٌص عمػى مراعػػاة بعػض اإلجػراءات عنػد نظػر ىػذه المنازعػػات
 ت حماظػػان فييػػا سػػرعة البػتٌ إضػافة إلػػى قيػػا بالػػذمـ الماليػة لؤلفػػراد كأسػػرارىـ، لتعمٌ  فييػات كسػٌرية الجمسػػات
ع بيػا تتمتٌػ اٌلتػي(، استنادان إلػى الذاتيػة  ..العاٌمةالمادية ككذلؾ مصمحة ال زينة  المكٌمؼعمى مصمحة 
 كانسجامان مع ىذا التعميؽ الطكيؿ لبل تصاص.( كهك ما سنبّينه الحقان ) ىذه المنازعات

                                                           
مجموعة المبادئ القانونٌة التً قررتها المحكمة اإلدارٌة ، منشور فً: م2224لعام  421أساس  162القرار رقم  -1

 . 215، ص م2224_2223_2222_2221العلٌا فً األعوام 
عام  مجموعة المبادئ القانونٌة التً قررتها المحكمة اإلدارٌة العلٌامنشور فً: ، 296أساس  45القرار رقم  -2

  .31 ، صم1889
النزاعات الضرٌبٌة_ تسوٌة النزاعات منى إدلبً:  ، مشار إلٌه فً: د.م1886لعام  1185أساس  202القرار رقم  -3

، بحث منشور فً الموسوعة القانونٌة  م2010(، الطبعة األولى عام  الضرٌبٌةالضرٌبٌة بالطرق القضائٌة )الدعوى 
 .512، ص المتخّصصة، المجلد الرابع، الرضاع _ الضمان المصرفً، رئاسة الجمهورٌة _ هٌئة الموسوعة العربٌة
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فييػػػا،  إدارمقضػػػاء لػػػـ يػػػتـٌ إحػػػداث محػػػاكـ  اٌلتػػػيالمدنيػػػة فػػػي المحافظػػػات  البدايػػػةمػػػنح محكمػػػة  أٌنػػػو .2
فػػي تمػػؾ  محػػاكـىػػذه الإلػػى حػػيف إحػػداث  الٌرسػػـكك  الٌضػػرائبصػػبلحية ىػػذه األ يػػرة فػػي نظػػر منازعػػات 

، فػػي حػػيف أٌف 1ىػػك تشػػكيؿ ثبلثػػي سػػكرٌيةتشػػكيؿ محػػاكـ القضػػاء اإلدارم فػػي  حيػػث إفٌ المحافظػػات، ك 
، كالشػػٌؾ بػػأٌف التشػػكيؿ الثبلثػػي لممحكمػػة أكثػػر حمايػػة 2المدنيػػة تتكػػكف مػػف قػػاض منمػػرد البدايػػةمحكمػػة 

 اٌلتػيعػف ىػذه المحػاكـ _ كػكف القػرارات  الٌصػادرة لحقكؽ المتقاضيف كتعزز الثقة فييـ لجية األحكػاـ 
األكفػػػؽ لػػػك أٌف ك  عمػػػى العضػػػك الم ػػػالؼ _ تصػػػدر عنيػػػا تكػػػكف باإلجمػػػاع أك بأكثريػػػة اآلراء مػػػع الػػػردٌ 

ت لمحكمػػة االسػػػتئناؼ المدنيػػػة فػػي تمػػػؾ المحافظػػػاتت نظػػػران المؤٌقػػػالمشػػٌرع قػػػد مػػػنح ىػػذا اال تصػػػاص 
بػػػيف القضػػػاء  الٌرسػػػـكك  الٌضػػػرائبلتشػػػكيميا الثبلثػػػي، كلتحقيػػػؽ نػػػكع مػػػف االنسػػػجاـ فػػػي نظػػػر منازعػػػات 

 اإلدارم كالعادم مف حيث التشكيؿ.
 المتعٌمقػػػةعمػػػى تمػػػؾ  الٌرسػػػـكك  الٌضػػػرائبفػػػي نظػػػر منازعػػػات  ا تصػػػاص القضػػػاء اإلدارمأٌنػػػو حصػػػر  .3

، كدكف تكميػؼلمف لنا ما ىك المقصكد بعبارة األسػاس القػانكني ، دكف أف يبيٌ تكميؼلمباألساس القانكني 
، كعمػػى فػػي نظرىػػاعػػف اال تصػػاص  الٌضػػريبةبمقػػدار  المتعٌمقػػةف لنػػا سػػبب اسػػتبعاد المنازعػػات أف يبػػيٌ 

 .3ـ كاف القضاء اإلدارم ينظر فييا1993لعاـ  1القانكف رقـ الرغـ أٌنو قبؿ صدكر 
 .ـ2003لعاـ  24رقـ  الّدخؿب_ بعد  دكر قانكف ضريبة 

 مػػػف كػػػؿٌ حػػػٌؽ عمػػػى الٌسػػػكرم نػػػٌص المشػػػٌرع  ـ2113لعػػػاـ  24رقػػػـ  الػػػٌد ؿبعػػػد صػػػدكر قػػػانكف ضػػػريبة 
التػي  الجمركٌيػةالضػرائب كالرسػـك غيػر في منازعػات  الم تص القضاء أماـ الٌطعف المالية كزيرك  يفالمكٌمم

 :  5فتيال، كذلؾ في ح4يككف االعتراض اإلدارم فييا عمى مرحمتيف

 .ال ضكع عدـ أك الٌضريبي تكميؼلم ال ضكع حيث مف تكميؼلم القانكني األساس في .1
 تػنقص أك تزيػد بنسػبة تكميػؼال ألربػاح ت ميضػان  أك زيػادة الٌنظػر إعػادة لجنة قرار مفتضٌ  حاؿ في .2
 .المالية اإلدارة كلجاف المرض لجاف قبؿ مف محدد ىك عما %25 عف

                                                           
 .م1858لعام  55رقم قانون مجلس الّدولة من  4المادة  -1
 .وتعدٌالته م1861لعام  89 المرسومالصادر ب السلطة القضائٌةقانون من  42من المادة  1الفقرة  -2
3
))  إذا كان أساس النزاع ٌهدف إلى أّنه:  1994لعام  35أساس  116جاء فً قرار الهٌئة العاّمة لمحكمة النقض رقم  -

مجموعة منشور فً: أحمد قدور المنصور:  المنازعة فً مقدار الضرٌبٌة فإّن االختصاص منعقد للقضاء اإلداري ((،
 منشورات، 2001 لعام أولى طبعة، ، الجزء األولالقواعد القانونٌة للهٌئة العامة فً محكمة النقض فً ربع قرن

 .130_ 129ص  _ دمشق،الحلبً
4
 .م وتعدٌالته2223 لعام 24 رقم القانون من 92و  123و  32و 29 المواد  -
 .وتعدٌالته 2223لعام  24القانون رقم من  42المادة  -5
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أّنػػه ح ػػر مفهػػـك األسػػاس القػػانكني  مرحمػػةفػػي هػػذا الالّسػػكرم ه ممػػا يؤخػػذ عمػػى المشػػّرع كيبػػدك أّنػػ
كما سكؼ نػرل  ،ضّيؽ مف هذا المفهـك بذلؾك  ،لمضريبة أك عدـ خضكعه لها المكّمؼبخضكع  تكميؼلم

 الحقان.

نادرة الح كؿ، كلـ تشاهد أم دعكل منظكرة أمػاـ القضػاء حػكؿ هػذا الحالػة،  ةالثّاني أّف الحالةكما 
 تكميػػؼالعنػػدما تعمػػد إلػػى زيػػادة أك تخفػػي  أربػػاح  الّنظػػرلجنػػة إعػػادة  إلػػى أفّ ذلػػؾ مرجعػػه  كيبػػدك أفّ 

د مػف قبػؿ لجػاف / بالما ة عما هك محػدّ 25المطعكف بها أمامها، فتككف بنسبة ال تزيد أك تنقل عف /
 كلجاف اإلدارة المالية. الّطعف

فيمػا  –ؽ لػـ يتطػرّ  ،ـ2003/ لعػاـ 24رقػـ / الػّدخؿقػانكف ضػريبة  المشػّرع فػي أفّ  ُيضاؼ إلى ذلؾ
إلػػى اخت ػػال  -1سػػـك التػػي يكػػكف االعتػػرا  اإلدارم فيهػػا عمػػى مػػرحمتيفرا ب كالرّ الّضػػعػػدا منازعػػات 

المجػػاف االسػػت نافية المختّ ػػة فػػي مػػة عمػػى القػػرارات ال ػػادرة عػػف الطعػػكف المقدّ فػػي  الّنظربػػالقضػػاء 
القػرارات ال ػادرة عػف المجػاف االسػت نافية ، كما هك الحاؿ فػي الجمركّيةسـك غير را ب كالرّ منازعات الضّ 

 فّ أ عمػػػى بػػالنّل ع ، حيػػث اكتفػػى المشػػرّ المتعّمقػػة بضػػريبة الػػدخؿ المقطػػكع الّضػػريبّيةالمنازعػػات فػػي 
يمكػف الرجػكع  مػف ثػـّ ك . 2إلى اخت ال القضاء بالنظر فيهادكف اإلشارة القرارات ال ادرة عنها قطعية 

ي نظػػر فػػاأل ػػؿ العػػاـ فػػي تحديػػد االخت ػػال القضػػا ي  يعػػدّ الػػذم  ـ1993لعػػاـ  1إلػػى القػػانكف رقػػـ 
.را ب كالرّ منازعات الضّ   سـك

 .ـ2011لعاـ  13االخت ال بعد  دكر القانكف رقـ  الثالثة: مرحمة_ال ثالثان 

محػػاكـ اإلداريػػة بمكجػػب ىػػذا القػػانكف عمػػى أٌف إحػػداث محػػاكـ القضػػاء اإلدارم كالالٌسػػكرم نػػٌص المشػػٌرع 
ع ، كمػػػا كزٌ كلػػػةالدعػػػف السػػػيد رئػػػيس الجميكريػػػة بنػػػاء عمػػػى اقتػػػراح رئػػػيس مجمػػػس يكػػػكف بمرسػػػـك يصػػػدر 

بػػيف محكمػػة القضػػاء  تكميػػؼلمباألسػػاس القػػانكني  المتعٌمقػػة الٌرسػػـكك  الٌضػػرائباال تصػػاص بنظػػر منازعػػات 
 الٌرسػػػـكك  الٌضػػػرائبفػػػي منازعػػػات  الٌنظراإلدارم كالمحكمػػػة اإلداريػػػة، بحيػػػث ت ػػػتٌص المحػػػاكـ اإلداريػػػة بػػػ

منحػػت  اٌلتػػي، ك ـ1993لعػػاـ  1مػػف القػػانكف رقػػـ  4مػػف المقػػرة ج مػػف المػػادة  1المنصػػكص عنيػػا فػػي البنػػد 
محافظة لـ تحدث محكمة قضاء إدارم فييا صبلحيات ىػذه األ يػرة لمنظػر كٌؿ المدنية في  البدايةمحكمة 

ال يزيػػد عػػف مائػػة  الػػٌدعكلا تصاصػػاتيا، إذا كػػاف مبمػػغ  فػػيتػػد ؿ  اٌلتػػي الٌرسػػـكك  الٌضػػرائبفػػي منازعػػات 
 .ا، كذلؾ إلى حيف إحداث ىذه المحكمة فييسكرٌيةألؼ ليرة 

                                                           
 .وتعدٌالته 2223 لعام 24 رقم القانون من 92و  123و  32و 29 المواد : انظر 1-
  .وتعدٌالته 2223لعام  24المعّدل للقانون رقم  2226لعام  51من القانون رقم  16: المادة انظر -2
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محافظػػة كػٌؿ المدنيػة فػي مركػػز  البدايػػةر محػاكـ فػي ىػػذا القػانكف عمػى اسػػتمرا الٌسػػكرمكأضػاؼ المشػٌرع 
 في الدعاكل المذككرة إلى حيف إحداث محاكـ إدارية فييا. الٌنظرب

قضػاء إدارم  محكمػةف إحػداث المتضػمٌ  219صدر المرسػـك التشػريعي رقػـ  ـ2111/  6/  9كبتاري  
حػداث محكمػة إداريػة فػي حمػمف محافظات  كؿٌ في  محافظػات دمشػؽ مػف كػٌؿ ب كحمػص كديػر الػزكر، كا 
ـٌ فقٌنػو بمكجػب القػانكف رقػـ الزكركحمص كدير  حمبك  كالمرسػـك التشػريعي رقػـ  ـ2111لعػاـ  13، كمػف ثػ

 المتعّمقػػػػػة الٌرسػػػػـكك  الٌضػػػػػرائباال تصػػػػػاص القضػػػػائي فػػػػي نظػػػػػر منازعػػػػات  يكػػػػكف، ـ2111لعػػػػاـ  219
 ع بيف:مكزٌ  تكميؼلم يباألساس القانكن

ألػػػؼ ليػػػرة  111فييػػػا  الػػػٌدعكل تتجػػػاكز قيمػػػة  اٌلتػػػيمحكمػػػة القضػػػاء اإلدارم بالنسػػػبة لممنازعػػػات  . أ
 .سكرٌية
 .سكرٌيةألؼ ليرة  111فييا  الٌدعكل ال تتجاكز قيمة  اٌلتيالمحكمة اإلدارية بالنسبة لممنازعات  . ب
إحػػػداث محػػػاكـ إداريػػػة فييػػػا، ككانػػػت قيمػػػة  لػػػـ يػػػتـٌ  اٌلتػػػيالمدنيػػػة فػػػي المحافظػػػات  البدايػػػةمحكمػػػة  . ت

 .سكرٌيةألؼ ليرة  111في ىذه المنازعات ال تتجاكز فييا  الٌدعكل

 1بعػد  ػدكر القػانكف رقػـ  مرحمػةأم ) السػابقة مرحمػةلممشٌرع فػي ال يتكجٌ  اٌلتيأٌف االنتقادات  كيبدك
 أيضاى.  مرحمةيمكف تكجيييا لو في ىذه ال (ـ1993لعاـ 

 بمقػدارؽ تتعٌمػ اٌلتػيفػي المنازعػات  الٌنظرالم تصػة بػ ةالقضائي الٌجيةتحديد ل وأنٌ إلى كال بٌد مف اإلشارة 
ذاتػػو، لتحديػػد جيػػة اال تصػػاص ىػػذه، كمػػا لػػك  الٌرسػػـأك  الٌضػػريبة، فيرجػػع إلػػى قػػانكف الٌرسػػـأك  الٌضػػريبة

د المحكمػة القضػائية قػد حػدٌ  الٌرسػـك، فػقٌف قػانكف ةالمسػتكجبالقضػائية  الٌرسػـككانت المنازعة تتعمػؽ بمقػدار 
 الٌرسػػـكة لممصػػؿ بػػاالعتراض عمػػى مقػػدار األصػػمي بصػػكرة نيائيػػة، عمػػى أٌنيػػا الم تٌصػػ الٌنزاعبػػ تبػػتٌ  اٌلتػػي
عمػى  لبلعتػراضمػف تحديػد جيػة اال تصػاص  الٌرسػـأك  الٌضريبةقانكف ؾ بغرفة المذاكرة، أٌما إذا  بل كذل

الػػكاردة فػػي قػػانكف أصػػكؿ المحاكمػػات  العاٌمػػةالمبػػادئ ، فمػػف الطبيعػػي أف تطبػػؽ سػػـالرٌ أك  الٌضػػريبةمقػػدار 
بػػأٌف جيػػة القضػػاء العػػادم ىػػي  التسػػميـالمدنيػػة لمعرفػػة المحكمػػة الم تصػػة قيميػػان لمنظػػر فػػي المنازعػػة مػػع 

 .1الم تصة لمنظر بيذه المنازعة

اال تصػػػػػػػاص  بيػػػػػػػا مػػػػػػػرٌ  اٌلتػػػػػػػي حػػػػػػػؿالتاريػػػػػػػػ ي لممراتسػػػػػػػميط الضػػػػػػػكء عمػػػػػػػى الجانػػػػػػػب كأ يػػػػػػػرا كبعػػػػػػػد 
بػػػػػػيف القضػػػػػػػاء  عػػػػػػان مػػػػػػػااالخت ػػػػػػػال ال زاؿ مكزّ  ، نجػػػػػػد أفٌ الٌضػػػػػػػريبٌيةالقضػػػػػػائي بنظػػػػػػر المنازعػػػػػػات 

                                                           
 منشورة مقالة ،واإلداري العادي القضاء جهتً بٌن االختصاص ومشكلة والّرسوم الضرائب منازعات: المنجد بشار .أ -1

 .140، ص الثانً العدد ،41 السنة ،1913 لعام المحامون مجلة: فً
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بهػػػػا االخت ػػػػال لػػػػـ تكػػػػف هنػػػػاؾ  مػػػػرّ  اّلتػػػػي حػػػػؿكأّنػػػػه فػػػػي جميػػػػع المرا العػػػػادم كالقضػػػػاء اإلدارم،
ل إلػػػػػػى كقػػػػػػكع ، األمػػػػػػر الػػػػػػذم أدٌ فػػػػػػي هػػػػػػذا المنازعػػػػػػاتالّنظر ة بػػػػػػجهػػػػػػة قضػػػػػػا ية كاحػػػػػػدة مختّ ػػػػػػ

، كمػػػػػا يػػػػػنجـ عنػػػػػو ف جيتػػػػػي القضػػػػػاء العػػػػػادم أك اإلدارممػػػػػ المتقاضػػػػػيف بال طػػػػػأ عنػػػػػد المجػػػػػكء إلػػػػػى أمٌ 
 المعنكية. مف أثر في إضاعة كقت المت اصميف كما يتكبدكنو مف  سارة في أمكاليـ كحقكقيـ
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 الثّاني الفرع

 سكرّيةفي  الجمركّيةغير  الّرسـكك  الّضرا بمنازعات  حؿّ في  ختلمالقضاء التنظيـ 

 

 يا:دة أىمٌ يشمؿ ىذا التنظيـ جكانب متعدٌ 

 ة:مخت ّ القضا ية ال اتالجهد أكالن_ تعدّ 

لعػػػاـ  13كالقػػػانكف رقػػػـ ـ 2113لعػػػاـ  24كالقػػػانكف رقػػػـ 1ـ1993لعػػػاـ  1مػػػف القػػػانكف رقػػػـ كػػػٌؿ يعتبػػػر 
فػػي نظػػر منازعػػات الٌضػػػرائب  د لبل تصػػاص القضػػائياكيػػة المحػػػدٌ فػػي الكقػػت الحػػالي حجػػر الزٌ  ـ 2111

 العادم كاإلدارم. القضاءيفمكٌزع بيف كبمكجبيا فقٌف اال تصاص القضائي  ،الجمركٌيةكالٌرسـك غير 

ذا كػػػاف لمسػػػألة تحديػػػد اال تصػػػاص بػػػيف جيتػػػي القضػػػاء العػػػادم   الٌضػػػرائبفػػػي منازعػػػات  كاإلدارمكا 
فػػي  الدكلػػةؿ ، مػػع ازديػػاد تػػد ٌ الٌرسػػـكك  الٌضػػرائبب المتعٌمقػػةنظػػران لكثػػرة المنازعػػات  تيػػة عمميػػةأىمٌ  الٌرسػػـكك 
عػادة تكزيػع الٌضػريبٌيةـ األنظمة المالية ك شاطات المردية، كتقدٌ النٌ  ، كدكرىػا فػي تحقيػؽ التػكازف االقتصػادم كا 
يػػة نظريػػة المتزايػدة مػػع تزايػػد كظائميػا، فػػقٌف ليػػذا المكضػكع أىمٌ  الدكلػػة كؿ فػػي المجتمػػع، كتػأميف مػػكارد الػدٌ 

                                                           
1
 بتارٌخ المنعقدة بجلسته الشعب مجلس هأقرّ  ما وعلى الدستور أحكام بناء   الجمهورٌة رئٌس/  1/  رقم قانون -
 من 2 المادة من األخٌر بالمقطع العمل ٌنهى. أ  – 1 – المادة)) : ٌلً ما ٌصدر م31/12/1992 الموافق هـ1/1/1413

 بالضرائب الخاصة المنازعات إلى وبالنسبة: " نصه التالً الدولة مجلس تنظٌم بشأن 1858 لعام( 55) رقم القانون
 اختصاص من هً التً المنازعات باستثناء الخاصة، لقوانٌنها وفقاً  بنظرها مختصة الحالٌة الجهات تظل والرسوم،
 بالقسم الخاصة اإلجراءات قانون ٌصدر أن إلى ذلك وكل القضائٌة، المحاكم اختصاص من تكون فهذه العلٌا، المحكمة
 المادة. 1858 لعام 55 القانون من( 55) المادة من 5 الفقرة تلغى. ب ".  المنازعات هذه نظر تنظٌم متضمناً  القضائً

 قضاء بهٌئة الدولة مجلس ٌختص والرسوم، الضرائب بشأن النافذة واألنظمة القوانٌن بأحكام االحتفاظ مع – 2 –
 الضرائب منازعات فً اإلدارٌة الجهات عن الصادرة النهائٌة القرارات فً الطعون فً بالفصل غٌره دون إداري

 الدعاوى جمٌع على القانون هذا من 2 المادة أحكام تسري – 3 – المادة. للتكلٌف القانونً باألساس المتعلقة والرسوم
 تقترن لم التً العادي القضاء أمام المقامة والرسوم الضرائب بمنازعات المتعلقة الدعاوى وترد صدوره، بتارٌخ القائمة
 القضاء أمام دعواه ٌرفع أن القانون هذا من 3 المادة بموجب دعواه وردت لمن ٌحق - أ – 4 – المادة. قطعً بحكم

 المدة خالل الدعوى ٌرفع لم وإذا القانون، هذا نفاذ تارٌخ من ٌوماً  ستٌن مدة خالل وذلك رسم أي استٌفاء دون اإلداري
 المالٌة للدوائر ٌحق - ب. المدة تلك بانتهاء منتهٌاً  العادي القضاء عن الصادر التنفٌذ وقف قرار مفعول ٌعتبر المذكورة

 وقف قرارات فً الدولة مجلس لدى العلٌا اإلدارٌة المحكمة أمام الطعن القانون هذا نفاذ تارٌخ من ٌوماً  ستٌن مدة خالل
 أن إلى – 1 - جـ. القانون هذا أحكام تطبٌق معرض فً العادي القضاء جهات من المذكور التارٌخ قبل الصادرة التنفٌذ
 واختصاصات صالحٌات محافظة كل فً المدنٌة البداٌة محكمة تتولى المحافظات فً اإلداري، القضاء محاكم تحدث
 هذا من 2 المادة فً إلٌها المشار والرسوم الضرائب بمنازعات المتعلقة للدعاوى بالنسبة اإلداري القضاء محكمة
 محاكم عن الصادرة القرارات جمٌع تخضع – 2. سورٌة لٌرة ألف مائة عن فٌها الدعوى مبلغ ٌزٌد ال والتً القانون
 األسس وفق العلٌا اإلدارٌة المحكمة أمام – ٌوماً  ثالثٌن مهلة خالل للطعن القانون هذا ألحكام وفقاً  المدنٌة البداٌة

 هذه فً العلٌا اإلدارٌة المحكمة تطبق – 3. االستئناف محكمة أمام لتقدٌمها القرارات هذه لها الخاضعة والشروط
 اإلداري القضاء محكمة تشكل عندما الفقرة هذه من(  2 و 1)  بالبندٌن العمل ٌنهى – 4. لدٌها النافذ القانون القضاٌا

 الجرٌدة فً القانون هذا ٌنشر – 6 – المادة. القانون هذا ألحكام مخالف نص كل ٌلغى – 5 – المادة. المحافظة فً
 ((. م6/1/1883 هـ13/5/1413 فً دمشق. الرسمٌة



42 
 

 
 

 منازعػػػػاتنسػػػػبة لمعػػػػامميف فػػػػي الحقػػػػؿ القضػػػػائي، مػػػػف محػػػػاميف كقضػػػػاة، كىػػػػـ يعػػػػالجكف قضػػػػية أيضػػػػان، بال
 .1يجب أف تنظر في ىذه المنازعات اٌلتي القضائي، كتحديد جية اال تصاص الٌرسـكك  الٌضرائب

ذلػؾ أّف االخت ػال القضػا ي أّف هنػاؾ حالػة مػف التعقيػد التشػريعي فػي تحديػد االخت ػال،  كيبدك
ع بيف القضػاء العػادم كالقضػاء اإلدارم بمكجػب ثالثػة قػكانيف، مكزّ  الّرسـكك  الّضرا بفي نظر منازعات 
 .ـ2011لعاـ 13كالقانكف رقـ  ـ2003لعاـ  24كالقانكف رقـ  ـ1993لعاـ  1كهي: القانكف رقـ 

 the legal) تكميػؼبعبارة األساس القانكني لم السؤاؿ الذم يطرح نفسه هنا هك: ما هك المق كدك  

basis of tax commission)  ؟ـ1993لعاـ  1الكاردة في القانكف رقـ 

 :2ليا مميكماف لتمسيرىا الٌرسـكك  الٌضرائبفي منازعات  تكميؼإٌف عبارة األساس القانكني لم

لمضريبة الممركضػة عميػو، أم  المكٌمؼيقـك عمى أساس  ضكع أك عدـ  ضكع  ضّيؽ :األّكؿالمفهـك 
ينحصػر ا تصػاص القضػاء اإلدارم بالبحػث فيمػا إذا كػاف  بػذلؾك  عدمان كجكدان ك  تكميؼالة البحث في صحٌ 

لمقػػكانيف  ان ريبة الممركضػػة عميػػو كفقػػ اضػػع لمٌضػػ المكٌمػػؼف لػػو أٌف ريبة أـ ال، فػػقذا تبػػيٌ  اضػػعان لمٌضػػ ؼكٌمػػالم
 اال تصػاص القضػائي يكػكف غيػر قابػؿكاألنظمة النافذة، فػقٌف قػرار المجنػة الماليػة أك المجنػة اإلداريػة ذات 
لممارسػػػة الرقابػػة عميػػػو كالعكػػػس  الدكلػػػةلمطعػػف بػػػو أمػػػاـ القضػػاء اإلدارم، كال ينعقػػػد اال تصػػػاص لمجمػػس 

 .3سابقان  اناكما بيّ  الّسكرمكبهذا المفهـك أخذ المشّرع ، صحيح

يقػػـك عمػػى أسػػاس أٌف ا تصػػاص القضػػاء اإلدارم ال ينحصػػر فقػػط بالبحػػث فػػي : كاسػػع الثّػػانيالمفهػػـك 
لمقكانيف كاألنظمة النافػذة أـ ال، بػؿ إٌف ا تصاصػو يتجػاكز ىػذه الحالػة  ان ريبة كفق اضعان لمضٌ  المكٌمؼككف 

ادر اسػتندت إلييػا كالقػرار الٌصػ اٌلتػيقامػت بيػا المجػاف الماليػة كالنقػاط  اٌلتيإلى البحث في ككف اإلجراءات 
لؤلصػػكؿ كالقػػانكف أـ ال، كعميػػو يحػػٌؽ لمقاضػػي اإلدارم أف ينظػػر كيبػػٌت قػػرارات أف مكافقػػة عنيػػا بيػػذا الٌشػػ

ف كػػاف  لمقػػكانيف كاألنظمػػة النافػػذة،  ان ريبة الممركضػػة عميػػو كفقػػ اضػػعان لمٌضػػ المكٌمػػؼالمجػػاف الماليػػة حتػػى كا 
مػة كػأف تكػكف ىػذه القػرارات صػادرة عػف لجنػة مؤلٌ  تجاف مشػكبان بال طػأادر عف ىذه المفقذا كاف القرار الصٌ 

                                                           
 .131، مرجع سابق، ص المنجد بشار .أ -1
 فً ذلك:  انظر -2

، بحث قانونً مقدم إلى نقابة المحامٌن_ اختصاصات مجلس الّدولة المتعلقة بالّضرائب والّرسومعاصم فارس عبٌد:  -
، بأشراف األستاذ المستشار عامر الخطٌب رئٌس مجلس الّدولة السوري فرع دمشق، لنٌل لقب أستاذ فً المحاماة

 .45، بدون تحدٌد لدار النشر وتارٌخه، ص السابق
، بحث قانونً االعتراض على التكلٌف الضرٌبً بٌن القضاء اإلداري واللجان المالٌة المتخّصصةمحمد حسام شوٌكً:  -

، بأشراف األستاذ المستشار عامر الخطٌب رئٌس مقدم إلى نقابة المحامٌن_ فرع دمشق، لنٌل لقب أستاذ فً المحاماة
 .62_59ص  ،لبلخً_ دمشق، منشورات ام1888عام ، مجلس الّدولة السوري السابق

 .البحث من هذا وما بعدها 59الصفحة   راجع فً ذلك ما سبق شرحه فً -3
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ـ الكثػػائؽ أك قػػد قػػدٌ  المكٌمػػؼغـ مػػف أٌف بػػالرٌ  ة،دت األربػػاح مباشػػر  بلفػػان لمقػػانكف أك أٌف المجنػػة الماليػػة قػػد حػػدٌ 
 .  محٌددةككفقان لمشركط ال الٌد ؿأكجبيا قانكف  اٌلتيالبيانات 

جتيػػػد عمػػػى كضػػػع بعػػػض المعػػػايير لتحديػػػده كتكضػػػيح مميػػػـك عبػػػارة فقػػػد االٌسػػػكرم  الدكلػػػةأٌمػػػا مجمػػػس 
اجتيػػاد المحكمػػة اإلداريػػة العميػػا الػػذم  كمنػػو ،الٌرسػػـكك  الٌضػػرائبفػػي منازعػػات  تكميػػؼاألسػػاس القػػانكني لم

 الّضػػريبةؼ بكّمػػؼ أك غيػػر مكّمػػ، هػػك أّف المػػدعي متكميػػؼأّف المق ػػكد باألسػػاس القػػانكني لمانتيػى إلػػى 
أك أّف محػػكر  ،2الّرسػػـريبة أك  ػػحيحان لمّضػػ ان بعػػدـ كػػكف نشػػاطه مطرحػػ المكّمػػؼأف يجػػادؿ  أك 1أ ػػالن 
 .3ذاتها بحدّ  الّضريبةكليس حكؿ مقدار  ،أك نفيه الّضريبي تكميؼالة يدكر حكؿ  حّ  الّنزاع

بضػػريبة  المكّمػػؼبػػيف الػػدكا ر الماليػة ك  الّنػزاع: )) إّف 4قضػت فيػػو ـ1997كفػي اجتيػاد آ ػػر ليػا عػػاـ 
ؽ حػكؿ تػاريخ شػرا ه لمعقػارات المػذككرة، هػك نػزاع يتعّمػعمى األرباح الناجمة عف تجارة العقػارات  الّدخؿ
 ((. تكميؼلمتحديد األساس القانكني حكؿ 

ؿ المتمثّػػ الّنػػزاع: )) إّف 5قضػػت فيػػو ـ2111كمػػا ذىبػػت محكمػػة القضػػاء اإلدارم فػػي اجتيػػاد ليػػا عػػاـ 
 تكميػػؼلمؽ باألسػػاس القػػانكني اإلنػػذارات هػػك نػػزاع يتعّمػػك  الماليػػةب ػػحة أك عػػدـ  ػػحة تبميػػ  األكراؽ 

بهي ة قضػاء إدارم مػا داـ هػذا اإلجػراء أدل إلػى  ػدكر قػرار نهػا ي بفػر   الدكلةكيختّل به مجمس 
 ((. الّضريبة

مػف المرسػـك  4ك 3ثبػكت مخالفػة اإلدارة ألحكػاـ المػادتيف  حيػث إفّ : )) كمػف 6كفي اجتياد آ ر ليػا
فيما تضمنه مف إجػراءات أساسػية فػي التمديػد كاإلعػالـ عػف العقػارات  ـ1965لعاـ  98رقـ التشريعي 

برسػـ  تكميػؼلمالمدعيػة الّجهػة إنما يجعؿ قرارها بإخضػاع عقػار ، بمقابؿ التحسيف تكميؼلمتخضع  اّلتي
كال يغيػر مػف هػذا النتيجػة مػا خم ػت إليػه  ،مقابؿ التحسيف مخالفػان لس ػكؿ كالقػانكف كمتعػيف اإللغػاء

                                                           
مجموعة المبادئ  :، منشور فًم1885لعام  1521الصادر عن المحكمة اإلدارٌة العلٌا فً الّطعن  253القرار رقم  -1

 .51_56، صم1885القانونٌة للمحكمة اإلدارٌة العلٌا لعام 
، م1895لعام  مجموعة المبادئ القانونٌة :منشور فً، م1859لعام  58قضٌة   3حكم محكمة القضاء اإلداري رقم  -2

 .139، مرجع سابق، ص المنجد بشار .أ، مشار إلٌه فً: 309ص 
المبادئ مجموعة  :، منشور فًم1885لعام  219الصادر عن المحكمة اإلدارٌة العلٌا فً الّطعن  134القرار رقم  -3

 .413، صم1888القانونٌة للمحكمة اإلدارٌة العلٌا لعام 
مجموعة  :، منشور فًم1885لعام  449الصادر عن المحكمة اإلدارٌة العلٌا فً الّطعن   1/  299 القرار رقم  -4

 .520_514 ، صم1885المبادئ القانونٌة للمحكمة اإلدارٌة العلٌا لعام 
مصّدق  ،الصادر عن محكمة القضاء اإلداري م2212لعام  5 /6652فً الدعوى رقم أساس  3195/5القرار رقم  -5

 غٌر منشور(.) م11/5/2211تارٌخ  5159أساس  ط /1489من قبل دائرة فحص الطعون بالقرار رقم 
مصّدق  ،الصادر عن محكمة القضاء اإلداري م2212لعام  2958/5فً الدعوى رقم أساس  3228/5القرار رقم  -6

 غٌر منشور(.) م15/5/2211تارٌخ  4816أساس  ط /2143من قبل دائرة فحص الطعون بالقرار رقم 
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المفػرك  مػع أحكػاـ القػانكف مػف حيػث المقػدار باعتبػار ذلػؾ أمػران  الّرسـالخبرة الفنية مف تكافؽ مبم  
 ((. ال تتفؽ مع أحكاـ القانكف الّرسـطالما أّف إجراءات فر  هذا سابقان ألكانه 

لعبػارة األسػاس  قػد أخػذ بػالمفهـك الكاسػعالّسػكرم  الدكلػةأّف مجمػس  نجػد عمى مػا تقػدـ ذكػرا، كبناء
 الٌرسػـكك  الٌضػرائبمنازعػات فػي الٌدعكل قبؿ و يحيث إنٌ ت بالٌرسـكك  الٌضرائبفي منازعات  تكميؼلمالقانكني 
 .افذةأك التحصيؿ م المان لؤلصكؿ كالقكاعد القانكنية النٌ  تكميؼالإذا كاف 

سـ، كىك ما امتنع مجمس الدكلة عػف إقػرار ريبة أك الرٌ المجادلة في مقدار الضٌ  كىنا ال بٌد مف التنكيو أفٌ 
ريبة متكافقػان مػع القػانكف مطػرح الٌضػ أم أفٌ  ،ة مقػدار المػرضا تصاصو بالنظر فيػو، فيػي تقػع عمػى صػحٌ 

 .  1عدـ صحة ىذا المقدار فحسب إثباتالمنازعة تقع عمى المقدار، كىي تيدؼ إلى  كاألصكؿ، إاٌل أفٌ 

)) : 2ـ2111ة العميا قضت فػي اجتيػاد ليػا عػاـ المحكمة اإلداري نجد أفٌ ، اّل أّنه كعمى الرغـ مف ذلؾإ
كقػػا ع القضػػية تتح ػػؿ _ حسػػبما اسػػتباف فػػي األكراؽ _ بػػأّف ككيػػؿ الجهػػة  حيػػث إفّ ...........كمػػف 

، بػدعكل أمػاـ محكمػة القضػاء اإلدارم قػا الن: إّف 18/8/2003المطعكف ضدها، كاف قػد تقػدـ بتػاريخ 
تنظػيـ غربػي أبػك رمانػة، كالػذم  105أفراد الجهة المدعى عميها يممككف شقؽ سػكنية فػي العقػار رقػـ 

حيػث تممػؾ الجهػة المدعيػة )) ع ((المقسػـ الثػاني كالػذم يتػألؼ مػف  4408لػرقـ جرل تنظيمه تحػت ا
الشقة في الطابؽ األرضي كيممؾ بقية أفراد الجهة الدعية شقؽ أخرل بػذات العقػار، كقػد قػاـ المػدعكف 
بتأجير هذا الشقؽ إلى سفارات أجنبية متعددة، كفؽ بدؿ إيجار سػنكم م ػرح بػه إلػى الػدكا ر الماليػة، 

قناعة هذا الدكا ر ب حة البػدالت الم ػرح عنهػا، فقػد اعترضػت عميهػا أمػاـ المجنػة االسػت نافية، كلعد 
 إلى تعديؿ هذا البدالت، األمر الذم دفع بالجهة المدعية إلى إقامة هذا الدعكل. هتحيث انت

ضػكع هذا المحكمة قررت إجراء خبرة فنية بمعرفة ثالثة خبػراء لتقػدير بػدؿ اإليجػار مك  حيث إفّ كمف 
الدعكل بعد مراعاة مكقع العقار كمساحته كأجر مثمه لسجانب خػالؿ فتػرة سػرياف العقػد محػؿ التكميػؼ، 

خم ػكا مػف  2009/  9/  7كقد تقػدـ السػادة الخبػراء الػذيف نهضػكا بمهمػة الخبػرة بتقريػر مػؤرخ فػي 
لتػػالي: عمػػى النحػػك ا 2002كحتػػى عػػاـ  1985خاللػػه إلػػى تحديػػد بػػدؿ اإليجػػار عػػف الفتػػرة مػػف عػػاـ 

........ 

                                                           
، مقالة يمنازعات الضرائب والرسوم ومشكلة االختصاص بٌن جهتً القضاء العادي واإلدار: بشار المنجد _ أ. 1

 .139، ص م1893لعام  مجلة المحامون :منشورة فً
 ، ) ؼٌر منشور (.م3/2/2212، الصادر عن المحكمة اإلدارٌة العلٌا بتارٌخ  1163أساس  95/2قرار رقم  _2
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كاسػػتنادان إلػػى تقريػػر الخبػػرة الثالثيػػة قضػػت المحكمػػة بػػإلزاـ اإلدارة المػػدعى عميهػػا بإعػػادة التكميػػؼ 
 المستكفى عمى نحك ي ب  بدؿ اإليجار لعقار المدعية كفقان لما جاء بتقرير الخبرة ((.

ه الراسػخ بضػركرة أف إيمانػ ا فػييمكػف تبريػر  كيبدك أّف مسمؾ مجمس الدكلة السكرم في هذا االتجاا
ينعقد اخت ا ه بنظر هذا المنازعات، ذلؾ أّنه عمى الرغـ مف ككنها منازعػات حسػابية بحتػة، إاّل أّنهػا 

ما يككف بقرار إدارم  ادر عف جهة اإلدارة، يضػاؼ إلػى ذلػؾ أّف ريبة إنّ منازعات إدارية، فربط الضّ  تعدّ 
 مرتبطان ارتباطان كثيقان باألساس القانكني لمتكميؼ.ريبة كثيران مف األحياف ما يككف مقدار الضّ 

   :الّرسـكك  الّضرا بدعاكل الّ ادرة في في األحكاـ  الّطعف_ ثانيان 

فػػػي  ) المدنيػػػة البدايػػػةمحكمػػػة القضػػػاء اإلدارم كالمحكمػػػة اإلداريػػػة كمحكمػػػة عػػػف الٌصػػػادرة إٌف األحكػػػاـ 
، الجمركٌيػػةغيػػر  الٌرسػػـكك  الٌضػػرائبفػػي منازعػػات (  حػػداث محػػاكـ إداريػػة فييػػاإلػػـ يػػتـٌ  اٌلتػػيالمحافظػػات 

ب بمثابػػة محكمػػة قػػانكف كمكضػػكعت إذ يترتٌػػ تعػػدٌ  اٌلتػػي ة العميػػاالمحكمػػة اإلدارّيػػأمػػاـ  الٌطعػػفجميعيػػا تقبػػؿ 
 .  1نو مف كقائع أك مسائؿ قانكنيةتيا بما تتضمٌ أماميا طرح المنازعة برمٌ  الٌطعفعمى رفع 

 القضػاء محكمػة عػفالٌصػادرة األحكػاـ  فػي يطعػف أف الدكلػة ممكضػي ىيئػة كلػرئيس أفالشٌ  لذكم كيككف
أمػاـ المحكمػة  الحكػـ صػدكر تػاري  مػف يكمػان  يفستّ  خالؿ ىذه المنازعػاتفي  اإلدارية المحاكـ أك اإلدارم

 :  2اآلتية األحكاؿ في، كذلؾ دارية العميااإل

 .  تأكيمو أك تطبيقو في  طأ أك القانكف م المة عمى مبنيان  فيو المطعكف الحكـ كاف إذا -1
 .  الحكـ في رأثٌ  اإلجراءات في بطبلف أك الحكـ في بطبلف كقع إذا -2
 لػػـ أـ الػػدفع بيػػذا دفػػع سػػكاء فيػػو المحكػػـك الشػػيء قػػكة حػػاز سػػابؽ لحكػػـ  بلفػػان  الحكػػـ صػػدر إذا -3
 .يدفع
عػف أمػاـ المحكمػة اإلداريػة ت ضػع لمطٌ ف ، المدنيػة بيػذا الشػأف البدايػةتصدرىا محكمػة  اٌلتيالقرارات  أٌما

 ـ، كذلؾ كفقان لمشركط كاألسس ال اضعة ليا ىذه القرارات لتقديميا أمامهمة ثالثكف يكمان العميا  بلؿ 
 .3محكمة االستئناؼ 

هػة إلػى األحكػاـ عػكف المكجّ ة الطّ امؿ لممحكمة اإلدارية العميػا فػي نظػر كاّفػأّف االخت ال الشّ  كيبدك
عػػف محكمػػة القضػػاء اإلدارم كالمحكمػػة اإلداريػػة فػػي المنازعػػات اإلداريػػة بمػػا فيهػػا منازعػػات الّ ػػادرة 

                                                           
 .316، منشأة المعارؾ باإلسكندرٌة، صم2006، الطبعة الثالثة، عام القضاء اإلداريبسٌونً عبد هللا عبد الؽنً:  -1
 .م1858لعام  55رقم  قانون مجلس الّدولةمن  15المادة  -2
 .م1883لعام  1من القانون رقم  4المادة  (  2 -) ج الفقرة  -3
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؛ الّرسػـكك  الّضػرا ب، إضافة إلى عدـ تأهيػؿ قضػاة هػذا المحكمػة لمنظػر فػي منازعػات الّرسـكك  الّضرا ب
 .1الّرسـكك  الّضرا بهة إلى منازعات ل إلى إطالة أمد الف ؿ في الطعكف المكجّ أدّ 

 :الّضريبة_ كقؼ تح يؿ ثالثان 

االعتػراض بتحٌقػؽ الكاقعػة المنشػئة ليػا، ك الٌضريبة كاجبػة الػدفع أٌف  الٌضريبيالتشريع ر في األصؿ المقرٌ 
 )) الػدفع ثػـّ  :بالمبدأ القائػؿ ر عنو، كىك ما يعبٌ ة ال يكقؼ تحصيمياالمت ٌصصأماـ المجاف اإلدارية عمييا 

 ((. المعارضة

، نجػد أّف قاعػدة االعتػرا  ال يكقػؼ سػـكرا ب كالرّ يف الّضػقػكانن كل  استقراءمف خالؿ  أّنه كيبدك
كمػا هػػك الحػػاؿ فػي االعتػػرا  أمػػاـ لجنتػػي  )قػػد كردت فػػي بعػ  الّضػػرا ب المعتػػر  عميهػػا،التح ػيؿ 

االعتػرا  جػكر، أك مػى ضػريبة الركاتػب كاألأك ع 2إعادة النظر عمى ضريبة االرباح الحقيقيػة كالطعف 
 هػك كمػا )،ترد فػي بعضػها اآلخػرلـ ك . (3االست نافية المختّ ة عمى ضريبة البيكع العقاريةالمجنة أماـ 
 عمػػى، أك 4سػػتهالكيالا اإلنفػػاؽ ضػػريبة عمػػى المختّ ػػة االسػػت نافية المجنػػة أمػػاـ االعتػػرا  فػػي الحػػاؿ

ـّ يمكف القكؿ أفّ ، (5كالعر ات العقارات ريع ضريبة هذا القاعدة ليست عاّمة تطّبؽ عمػى جميػع  كمف ث
ّنمػػا مح ػػكرة عمػػى تمػػؾ التػػي  ، كا  يكقػػؼ عميهػػا ال االعتػػرا  عمػػى أّف يػػنّل المشػػّرع الّضػػرا ب كالّرسػػـك

 ها.تح يم

بيد أٌف مبدأ الدفع ثـٌ المعارضة ينطكم في حقيقتو، عمى تقييػد لحػٌؽ المكٌمػؼ فػي الطعػف بػالٌربط إاٌل بعػد 
سػػداد الضػػريبة المتنػػازع عمييػػا، كلػػذلؾ قضػػت المحكمػػة الدسػػتكرية العميػػا فػػي إيطاليػػا_ فػػي حكميػػا الصػػادر 

ـٌ المعارضػة ي ػالؼ أحكػاـ كػٌؿ مػ -1961/ 3/ 31بتاري   مػف  113ك 24ك 3ف المػكاد بأٌف مبدأ الػدفع ثػ
الدستكر اإليطالي، كالتي تقضي األكلى منيا بالمساكاة بيف جميع المػكاطنيف أمػاـ القػانكف، كتقضػي الثانيػة 

                                                           
1
، م2010طعن خالل عام  5541وتّم حسم ( طعن، 10161) م2010بلػ عدد الطعون المنظورة أمام المحكمة اإلدارٌة العلٌا لعام  -

ثالثة أشهر، بٌنما وصل عدد  عنما ٌزٌد  إلىتؤجل الدعوى ودعوى  400حٌث تعقد الجلسات وعلى قوس المحكمة ما ٌزٌد عن 

: د. انظرم، 2010دعوى لعام 3251دعوى، وتّم حسم  9949م إلى  2010لدى محاكم القضاء اإلداري لعام الدعاوى 
، م2011 عام حلب، جامعة_ دكتوراه رسالة، إجراءات دعوى اإللغاء أمام مجلس الدولة السوريزكرٌا محمود رسالن: 

 .39ص 
 م.2223لعام  24من القانون رقم  31و المادة  34المادة  أ: الفقرة انظر -2
 .2226 لعام 52 التشرٌعً المرسوم من 2 المادة :انظر -3
 م2224 لعام 61 رقم التشرٌعً المرسوم: انظر -4
 .2226 لعام 53 التشرٌعً المرسوم :انظر -5
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بأحقٌية كٌؿ مكاطف في االلتجػاء إلػى القضػاء، كتقضػي الثالثػة بأحقٌيػة كػٌؿ مػكاطف فػي الطعػف أمػاـ القضػاء 
 . 1العاٌمةاإلدارة  في القرارات أك التصرفات الٌصادرة مف جيات

 الٌضػػريبةفػي أحكامػػو كقػػؼ تنميػػذ قػػرار تحصػػيؿ الٌسػػكرم  القضػػاء اإلدارمكاسػتثناء مػػف ىػػذا المبػػدأ أجػػاز 
محكمػة القضػاء اإلدارم فػي  ذىبػت، حيث 2رة لكقؼ تنميذ القرارات اإلدارية بصمة عامةكفقان لمشركط المقرٌ 

لغػاء ك  كقؼ تنفيذ قرار التح ػيؿالمدعية طالبان الّجهة ـ ككيؿ تقدّ   )): 3فيو قضت 2111عاـ لليا  قرار ا 
كبمػػا أّف  بضػػريبة فػػركغ عمػػى المكاتػػب العا ػػدة لػػه فػػي منطقػػة البكابػػة بدمشػػؽ..... الّضػػريبيه تكميفػػ

يػػة مػػب كهمػػا جدّ المحكمػػة بمػػا لهػػا مػػف سػػمطة التقػػدير كجػػدت أّف شػػرطي كقػػؼ التنفيػػذ متػػكافراف فػػي الطّ 
بأسػاس  رت المحكمة كقػؼ تنفيػذ القػرار المشػكك منػه لحػيف البػتّ تداركها، لذلؾ قرّ ر مب كنتا ج يتعذّ الطّ 

 ((.  الّدعكل 

/  7/  23: )) كبتػاريخ 19974عػاـ لكمػا جػاء فػي حيثيػات قػرار صػادر عػف المحكمػة اإلداريػة العميػا 
ـ بػػػرف  طمػػػب كقػػػؼ التنفيػػػذ إاّل أّف  2/  316قضػػػت محكمػػػة القضػػػاء اإلدارم بقرارهػػػا رقػػػـ  1995

 878رقػـ  الّطعػففي  1996/  7/  22ال ادر بتاريخ  1/  170المحكمة اإلدارية العميا بقرارها رقـ 
ككقػؼ تح ػػيؿ كمكضػػكعان  شػكالن قضػت بإلغػػاء الحكػـ الطعػػيف كقبػكؿ طمػػب كقػؼ التنفيػػذ  1996لسػنة 

 ...((.الّنزاعبأساس  لحيف البتّ  مف المدعي الّضريبة

اظرة فػػي ة الّنػػح ػػر سػػمطة كقػػؼ التنفيػػذ بالمحكمػػة المختّ ػػ أٌنػػوالٌسػػكرم إاٌل أٌنػػو يؤ ػػذ عمػػى المشػػٌرع 
عرضػت عمػى محكمػة القضػاء  اٌلتػيى ىذا العيب مػف  ػبلؿ القضػية التاليػة ك كيتجمٌ ، 5دكف سكاهاالّدعكل 

عيػػة أقامػػت دعكاىػػا أمػػاـ القضػػاء اإلدارم طالبػػة إلغػػاء الحجػػز ص فػػي أٌف المدٌ اإلدارم فػػي دمشػػؽ، كتػػتم ٌ 

                                                           
 .255فً ذلك: د. محمد أحمد عبد الرؤوؾ، مرجع سابق، ص  انظر -1

من  4و3و ف 33من المادة  3من الدستور اإلٌطالً تقابل ف 133و 24و 3والبّد من اإلشارة هنا إلى أّن المواد 
 )) على: السوريمن الدستور  33من المادة  3حٌث تنّص الفقرة على التوالً من الدستور السوري،  51المادة 

 أو الدٌن أو اللغة أو األصل أو الجنس بسبب ذلك فً بٌنهم تمٌٌز ال والواجبات، الحقوق فً متساوون المواطنون
 والدفاع والمراجعة الطعن سبل وسلوك التقاضً حق -3)) على:السوري  من الدستور 51كما تنّص المادة  . (( العقٌدة
 فً النصُ  ٌُحّظرُ  –4. للقانون وفقاً  القادرٌن لغٌر القضائٌة المساعدة الدولة وتكفل بالقانون، مصون القضاء أمام

 .(( القضاء رقابة من إداري قرار أو عمل أي تحصٌن على القوانٌن
ٌّةد. منى إدلبً:  -2  ،21 المجلد ،والقانونٌة االقتصادٌة للعلوم دمشق مجلة فً منشور بحث، الدعوى الضرٌبٌة فً سور

 .م2011 ،الثالث العدد
 المحكمة إلى الطلب رفع على ٌترتب ال ))على أّنه: م 1959لعام  55ن مجلس الّدولة رقم من قانو 21_ تنّص المادة 

 ورأت الدعوى صحٌفة فً ذلك طلب إذا تنفٌذه بوقف تأمر أن للمحكمة ٌجوز أنه على إلغاؤه المطلوب القرار تنفٌذ وقف
 ((. تداركها ٌتعذر قد التنفٌذ نتائج أن المحكمة

 الصادر عن محكمة القضاء اإلداري )ؼٌر منشور(. م2211لعام  5/  322القرار رقم   -3
مجموعة  :، منشور فًم1885لعام  1682الصادر عن المحكمة اإلدارٌة العلٌا فً الّطعن  184/1القرار رقم  -4

 .510 ، صم1885المبادئ القانونٌة للمحكمة اإلدارٌة العلٌا لعام 
 .وتعدٌالتهم 2223لعام  24من القانون رقم  34: المادة  انظر -5
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الٌجيػػػة فكجئػػػت  الػػػٌدعكلبالٌنظػػػر ة، كأثنػػػاء ب بقلقائػػػو عمػػػى بػػػدؿ فػػػركغ الكازٌيػػػحمػػػالػػػذم قامػػػت مديريػػػة ماليػػػة 
 27/6/2111تػػا  3/ 5/ 19313عمييػػا قػػرار بيػػع بػػالمزاد العمنػػي رقػػـ المػػٌدعى الٌجيػػة المدعيػػة بقصػػدار 

مكعػػدان لجمسػػة  7/2111/ 16دت يػػـك االثنػػيف فػػي ة، كحػػدٌ عمػػى األمػػكاؿ المحجػػكزة كعمػػى بػػدؿ فػػركغ الكازٌيػػ
دت البيػػع بػػالمزاد العمنػػي، كنظػػران ألٌف اإلدارة أصػػدرت قرارىػػا قبػػؿ انتيػػاء العطمػػة القضػػائية بيػػكميف كقػػد حػػدٌ 

عميػػو العمػػؿ لػػدل القضػػػاء  البيػػع بعػػد يػػـك كاحػػد مػػف انتيػػاء العطمػػة القضػػػائية، كمػػف المعػػركؼ مػػا اسػػتقرٌ 
 أثناء العطؿ القضػائية، كبعػد انتيػاء العطمػة القضػائية، كتكقؼ الجمسات ان سبكعيٌ أاإلدارم بأف تعقد جمساتو 

 اٌلتػػيمحضػػر جمسػة البيػع بػػالمزاد العمنػي لمعقػار رة أرفقػت معيػا بمػػذكٌ  الدكلػة قضػايامت إدارة ، تقػدٌ بأسػبكع
أصدرت محكمة القضػاء اإلدارم قرارىػا  ،الٌدعكلالمدعية إلغاء الحجز عميو كالتمست رفض الٌجية تطمب 
كتـٌ تصديؽ القرار لدل المحكمة اإلدارية العميا أف أضحت غير ذات مكضكعبعد  الٌدعكلبرفض 

1.   

 اإلدارية: مرحمةال استنفاد_ رابعان 

اإلدارم، بحيػث ال يجػكز تجػاكزه برفػع دعػكل  الٌطريػؽعمػى إلزاميػة   ػراحة سػكرٌيةلـ ينٌص المشٌرع في 
 مباشرة أماـ القضاء.

 ـ2113لعػاـ  24رقػـ  الػٌد ؿمػف قػانكف ضػريبة  41إاٌل أٌنو يمكف استنتاج ذلؾ مف  ػبلؿ نػٌص المػادة 
كخػالؿ ثالثػيف يكمػا مػف اليػـك الػذم يمػي تػاريخ تبميػ   الّطعػف)) يجكز تنٌص عمى أٌنو:  اٌلتيكتعديبلتو، 

 أك كزير المالية أماـ القضاء المختل ((. يفالمكّمفمف قبؿ  رالّنظبقرارات لجاف إعادة  المكّمؼ

أم ، الٌنظػربغيػر قػرارات لجػاف إعػادة  –مػف الناحيػة القانكنيػة  – الٌطعفكبمميـك الم المة فقٌنو ال يجكز 
 اإلدارم. الّطعفأماـ القضاء قبؿ  الّطعفال يجكز 

ذا كاف ىذا مكقؼ المشٌرع   آ ر: مكقؼالٌسكرم ، فممقضاء اإلدارم الٌسكرمكا 

)) مف طكلب بضػريبة أك رسػـ  :2إلى أٌنو ـ1977ذىبت محكمة القضاء اإلدارم في قرار ليا عاـ  فقد
طالبػان ابتػداء كانتهػاء، سػكاء ق ػد لجػاف فػر  ج بػاب القضػاء فإّف له أف يمػ هتكميفيعار  في أساس 

 ((. أك لـ يق د الّنظرأماـ لجاف إعادة  الّضريبة

                                                           
زكرٌا محمود  مشار إلٌه فً د. م،23/3/2003جلسة  1122/1فً القضٌة  261/1قرار محكمة القضاء اإلداري رقم  -1

 .201، ص ، مرجع سابقرسالن
الوسٌط فً شرح قانون  محمد نذٌر سنان: أ.، مشار إلٌه فً: م1911لعام  324فً القضٌة رقم أساس  12القرار رقم  -2

 .624، مرجع سابق، ص دخلالضرٌبة على ال
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 حيػػػث إفّ : )) كمػػػف 1جػػػاء فػػػي حيثيػػػات قػػػرار صػػػادر عػػػف المحكمػػػة اإلداريػػػة العميػػػا ـ1997كفػػػي عػػػاـ 
اعنػػة الطّ الّجهػػة ة أّف طالبػػت الحكػػـ برفضػػها مكضػػكعان بحّجػػ الػػّدعكلعميهػػا قػػد رفضػػت  المػػّدعى الّجهػػة

كلػـ  أمػاـ المجنػة الّنظػركال تػزاؿ قيػد  الّضػريبةت أمػاـ لجنػة فػر  المؤّقػ تكميؼالمت باعترا  عمى تقدّ 
جػديرة بعػدـ القبػكؿ ألّنهػا الػّدعكل تحقيؽ أم مبمػ  ضػريبة لػدل قسػـ الجبايػة لػدل الماليػة فتكػكف  يتـّ 

 سابقة ألكانها...

قػػد نظػػرت بػػاالعترا  كأ ػػدرت  الّضػػريبةطعنػػه أّف لجنػػة فػػر  الطػػاعف أكضػػ  فػػي  حيػػث إفّ كمػػف 
كقػػد اعترضػػت الػػدكا ر الماليػػة عمػػى قػػرار لجنػػة فػػر   تكميػػؼال بطػػيّ  ـ 1995لعػػاـ  27القػػرار رقػػـ 

 ...((.  الّنظر أماـ لجنة إعادة  الّضريبة

كقبكلهػػا مكضػػكعان كمنػػع  شػكالن الػػّدعكل بقبػػكؿ كقػد قضػت المحكمػػة اإلداريػة العميػػا مػف حيػػث النتيجػة 
، عمػى الػرغـ مػف القضػية ال زالػت منظػكرة ضريبي تكميؼعي بأم مف مطالبة المدّ  الّضريبّيةجهة اإلدارة 

 .الٌنظر أماـ لجنة إعادة 

اإلداريػػة قبػػؿ  مرحمػػةلػػـ يشػػترط اسػػتنماد ال الٌسػػكرم، أٌف القضػػاء اإلدارم مػػف القػػراريف السػػابقيفيتبػػّيف 
 .المجكء إلى القضاء الم تص

يضػاحها فيػه،  ـّ اسػتقراؤها كا  ـّ المالحظػات التػي تػ  تتبمػكركأخيران كمف خػالؿ اسػتعرا  مػا سػبؽ، كأهػ
 :التاليةنتيجة ال

الكقػت ، غيػر كػاؼ فػي في سػكرٌية الجمركٌيةأٌف الطريؽ القضائي لحٌؿ منازعات الٌضرائب كالٌرسـك غير 
المكٌممػػػيف كيتناسػػػب مػػػع حقػػػكؽ  حمايػػػةؿ بمػػػا يكمػػػ ، عمػػػى أكمػػػؿ كجػػػو لمقيػػػاـ بالميٌمػػػة المككمػػػة إليػػػو الحػػػالي

 ، كيتضح ذلؾ مف  بلؿ:الٌضريبٌيةالٌسمطات الممنكحة لئلدارة 

فػػي  الجمركٌيػػةمنازعػػات الٌضػػرائب كالٌرسػػـك غيػػر ة بػػالٌنظر فػػي جيػػة قضػػائية كاحػػدة م تٌصػػ عػػدـ كجػػكد
، األمػر المنازعػاتىػذه نظػر فػي القضػائي  بيػا اال تصػاص اٌلتي مػرٌ التاري ية في جميع المراحؿ  ،سكرٌية

ل إلػػى كقػػكع المتقاضػػيف بال طػػأ عنػػد المجػػكء إلػػى أم مػػف جيتػػي القضػػاء العػػادم أك اإلدارم، كمػػا الػػذم أدٌ 
 .دكنو مػف  سػارة فػي أمػكاليـ كحقػكقيـ المعنكيػةينجـ عنو مف أثر في إضاعة كقت المت اصميف كما يتكبٌ 

اص القضػػػائي فػػػي نظػػػر منازعػػػات حالػػػة مػػػف التعقيػػػد التشػػػريعي فػػػي تحديػػػد اال تصػػػ إضػػػافة إلػػػى كجػػػكد
كالقػػانكف  ـ1993لعػػاـ  1، حيػػث يعتبػػر كػػٌؿ مػػف القػػانكف رقػػـ سػػكرٌيةفػػي  الجمركٌيػػةالٌضػػرائب كالٌرسػػـك غيػػر 

                                                           
 .  201 زكرٌا محمود رسالن، بدون تحدٌد لرقم القرار وتارٌخه، مرجع سابق، ص مشار إلٌه فً: د. -1
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فػػػػػػي الكقػػػػػػت الحػػػػػػالي حجػػػػػػر الزاكيػػػػػػة المحػػػػػػٌدد  ـ2111لعػػػػػػاـ  13كالقػػػػػػانكف رقػػػػػػـ  ـ2113لعػػػػػػاـ  24رقػػػػػػـ 
إٌف اال تصػػاص  كمػػا لبل تصػػاص، كبمكجبيػػا فػػقٌف اال تصػػاص مػػكٌزع بػػيف القضػػاءيف العػػادم كاإلدارم.

الطعػػػكف المكجيػػػة إلػػػى األحكػػػاـ الٌصػػػادرة عػػػف محكمػػػة  جميػػػعالشػػػامؿ لممحكمػػػة اإلداريػػػة العميػػػا فػػػي نظػػػر 
، إضػػافة  القضػػاء اإلدارم كالمحكمػػة اإلداريػػة فػػي المنازعػػات اإلداريػػة بمػػا فييػػا منازعػػات الٌضػػرائب كالٌرسػػـك

ت أدل إلػى إطالػة أمػد المصػػؿ  إلػى عػدـ تأىيػؿ قضػاة ىػػذه المحكمػة لمنظػر فػي منازعػات الٌضػػرائب كالٌرسػـك
. حصػر المشػٌرع الٌسػكرم سػمطة كقػؼ التنميػذ كأ يػران  في الطعكف المكجيػة إلػى منازعػات الٌضػرائب كالٌرسػـك

 كما ينجـ عنو مف أضرار لحقكؽ المكٌمميف. ناظرة في الٌدعكل دكف سكاىابالمحكمة الم تصة ال
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 الثّانيالمبحث 

 سكرّيةفي  الجمركّية الضرا بمنازعات  حؿّ آلية 

 

أحػدىما  (,(Tariff disputes 1الجمركٌيػة الضػرائب منازعػات بيف نكعيف مف سكرية في المشٌرع مٌيز
 .القضاء عف طريؽحٌمو  يتـٌ كاآل ر  ،كىك إلزامي الٌتحكيـ  بلؿ مفحٌمو  يتـٌ 

 ، كهما: سكرّيةفي  الضرا ب الجمركّيةبيف طريقيف في إنهاء منازعات  التمييزكعمى هذا يمكف  

 .( (Arbitration الٌتحكيـ كيككف عف طريؽ : األّكؿ الّطريؽ

محكمػػة البدايػػة أك  القضػػاء اإلدارم ، كيكػػكف عػػف طريػػؽ القضػػاء الم ػػتص ): قضػػا يالثّػػاني الّطريػػؽ
 لبل تصاص. محٌددةكفقان لمقكانيف ال ،( المدنية أك المحاكـ الجمركية

 :في مطمبيف، كىما يف بشيء مف التمصيؿالٌطريقرض ليذيف تعٌ يتـٌ الكفي ىذا المبحث، سكؼ 

  الجمركيالّتحكيـ : األّكؿالمطمب. 
  سكرّيةفي  الجمركّية منازعات الضرا ب حؿّ ل القضا ي الّطريؽ: الثّانيالمطمب . 

 

 

 

 

                                                           
ٌّةاستخدم المشّرع السوري تعبٌر الّرسوم  -1 رائب ها من قبل الضّ ٌعدّ ، مخالفا  فً ذلك االتجاه الحدٌث الذي الجمرك

ٌّة فً ذلك: د. محمد سعٌد  انظررائب األخرى إالّ إذا وجد نّص قانونً مخالؾ، وٌنطبق علٌها ما ٌنطبق على الضّ  الجمرك
 .121، مرجع سابق، ص رٌبً فً دولة الكوٌت ((رائب )) نظرة مستقبلٌة للنظام الضّ صٌة والضّ التخصّ فرهود: 
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 األّكؿالمطمب 

 الجمركي ـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالّتحكي

 

 38انكف الجمػارؾ رقػـ فػي قػ ،(Customs arbitration) الجمركػيالٌتحكػيـ  سكرٌيةنٌظـ المشٌرع في 
أكجػػب المشػػٌرع  اٌلتػػيمػػدير الجمػػارؾ العػػاـ ك عػػف الٌصػػادرة  ـ2116لعػػاـ  2كالتعميمػػات رقػػـ ، ـ2116لعػػاـ 

مركػي يجػػرم عمػػى درجتػيف، بحيػػث يحػػاؿ الجٌ  الٌتحكػػيـ، كبمكجبػو فػػقٌف 1فػػي قػانكف الجمػػارؾ المػػذككراتٌباعػو 
تكػكف قراراتيػا قابمػة لمطعػف أمػاـ لجنػة تحكػيـ اسػتئنافية كفػؽ  اٌلتػيالبدائية، ك الٌتحكيـ إلى لجنة  ابتداء الٌنزاع

الماليػػة بقػػرار منػػو عػػدد ىػػذه المجػػاف كمراكزىػػا كدكائػػر ا تصاصػػيا كالمكافػػالت كزيػػر  يحػػٌددشػػركط معينػػة، ك 
( ج / 1171ر الماليػة القػرار رقػـ )، كبنػاء عميػو فقػد أصػدر كزيػ2الٌتحكػيـ تصرؼ ألعضائيا كنمقات  اٌلتي

جراءاتػػو الجمركػػي الٌتحكػػيـ ليػػذا  التٌعػػرض يػػتـٌ  سػػكؼك ، 3فيػػو ىػػذه المجػػاف ان محػػدد ـ12/11/2116تػػاري   كا 
 الييف:مصيؿ، كذلؾ في المرعيف التٌ ء مف التٌ بشي

  البدا ية.الّتحكيـ : لجنة األّكؿالفرع 
  االست نافية.الّتحكيـ : لجنة الثّانيالفرع

                                                           
 .م2226لعام  39من قانون الجمارك رقم  82من المادة  أالفقرة  -1
 .م2226لعام  39رقم  من قانون الجمارك 81المادة  -2
/ 81)) إن وزٌر المالٌة وبناء على أحكام المادة /على ما ٌلً:  م12/10/2006/ج تارٌخ  1010ٌنص القرار رقم /  -3

 2223/ت/14564وبناء على اقتراح مدٌر الجمارك العام بكتابه رقم  م6/5/2226تارٌخ  39من قانون الجمارك رقم 
 م12/12/2226تارٌخ 

 ٌقرر ما ٌلً :  
ٌكون فً مركز كل مدٌرٌة من مدٌرٌات الجمارك لجنة تحكٌمٌة ابتدائٌة تشكل وفق أحكام الفقرة /ب/ من  -آ  -1مادة 

/ من قانون 82كل وفق أحكام الفقرة /أ /من المادة /ولجنة تحكٌمٌة استئنافٌة تش ،/ من قانون الجمارك98المادة /
 الجمارك .

ٌشمل اختصاص هاتٌن اللجنتٌن الّنظر فً الخالفات التً تقوم بٌن دائرة الجمارك وأصحاب العالقة حول مواصفات 
 البضاعة أو منشئها أو قٌمتها فً جمٌع المراكز واألمانات التابعة  للمدٌرٌة .

المحكم الذي ٌمثل إدارة الجمارك فً اللجنة التحكٌمٌة االبتدائٌة من الئحة لجان التحكٌم   ٌعٌن المدٌر اإلقلٌمً -ب
 الصادرة عن مدٌر الجمارك العام .

ٌعٌن المفوض الدائم )رئٌس اللجنة التحكٌمٌة االستئنافٌة( المحكم الذي ٌمثل إدارة الجمارك فً اللجنة التحكٌمٌة  -ج 
 تحكٌم الصادرة عن مدٌر الجمارك العام .االستئنافٌة من الئحة لجان ال

/ ل.س عن كل جلسة من جلسات التحكٌم لكل منهم 1222تحدد مكافأة رئٌس وأعضاء لجان التحكٌم بمبلغ / - 2مادة 
 ومهما بلغ عدد جلسات التحكٌم .

تقال وأجور النقل تتألف نفقات التحكٌم من المكافأة المنصوص عنها فً المادة السابقة ومن تعوٌضات االن - 3مادة 
 وأجور التحلٌّل وأجور الخبراء الفنٌٌن عند االقتضاء وغٌرها وتقع جمٌعها على عاتق الفرٌق الخاسر .

 وتعدٌالته  28/5/1856/ ج تارٌخ 52ٌنهى العمل بالقرار رقم  - 4مادة 
تارٌخ  39ن الجمارك رقم ٌنشر هذا القرار فً الجرٌدة الرسمٌة وٌعمل به اعتباراً من تارٌخ نفاذ قانو - 5مادة 

 ((. م6/5/2226
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 األّكؿالفرع 

 البدا يةالّتحكيـ لجنة 

 

 البدا ية:الّتحكيـ تشكيؿ لجنة  أكالن_

 ،أك مػػػف يمثمػػػو ثنػػػيف، ي تػػػار أحػػػدىما صػػػاحب البضػػػاعةامػػػيف مػػػف محكٌ  البدائيػػػة الٌتحكػػػيـ لجنػػػة تتكػػػكف
كيقسػػـ المحٌكمػػاف اليمػػيف القانكنيػػة المنصػػكص عنيػػا فػػي قػػانكف الجمػػارؾ ، الجمركٌيػػة اإلدارة ػػر ت تػػاره كاآل

ذا ا اكيجب أف يككن ،1الٌسكرم مػو  ػبلؿ ف محكٌ يمتنع صاحب البضاعة عف تعيمف ذكم ال برة كالدراية، كا 
   .2ت ذه مدير الدائرة قطعيان ف تاري  تنظيـ محضر ال بلؼ يعتبر القرار الذم امانية أياـ مث

 بتعيػيف البضػاعة أك مػف يمثمػه  ػاحب يقػـك أف أّنػه اشػترط ،ا يؤخذ عمى المشػّرع هنػاممّ يبدك أّنه ك 
األمػر  ،اإلدارة عمػى الشػرط هػذامثػؿ  يػرد لػـ بينمػا ،الضػبط تنظػيـ تػاريخ مػف أيػاـ ثمانيػة خػالؿ محّكمه

تعيػػيف محّكمهػػا أك لػػـ تعينػػه  عػػف الجمركّيػػةب ػػاحب البضػػاعة، إذا تػػأخرت اإلدارة  ان الػػذم يمحػػؽ ضػػرر 
 أ الن.

، كمػػا أٌف الّتحكػػيـعمػػى ثنا يػػة تشػػكيؿ لجنػػة  لػػـ يكػػف مكفقػػان عنػػدما نػػّل الّسػػكرم كيبػػدك أف المشػػّرع 
االسػتئنافية ال يغطػي ىػذا الٌتحكػيـ عمى قابمية القرار الصادر عف ىػذه المجنػة لبلسػتئناؼ أمػاـ لجنػة  النٌص 

 الٌتحكػػيـو ي ػػالؼ قػػانكف ٌنػػأ، كمػػا 3قػػانكف أصػػكؿ المحاكمػػات المدنيػػة األكلػػىالعيػػب، الػػذم ي ػػالؼ بالدرجػػة 
ـٌ ، 4ف يككف عػددىـ كتػران د المحٌكميف فيجب في جميع األحكاؿ أد أٌنو في حاؿ تعدٌ الجديد، الذم يؤكٌ  كمػف ثػ

ٌف االستئناؼ في مثؿ ىذه الحالة ىك نتيجة طبيعية، السيما اال تبلؼ بيف المحٌكمػيف، فمحٌكػـ مػف جيػة فق
سكؼ يتجو إلى تغميب مصمحة الطػرؼ الػذم يحٌكػـ عنػو،  كؿٌ ك كآ ر مف جية اإلدارة، أصحاب البضاعة 

حاب البضاعة، يضاؼ إلى ذلػؾ أٌف إدارة الجمػارؾ فػي إضاعة الكقت كالجيد كالماؿ بالنسبة ألص مف ثـٌ ك 

                                                           
ٌقسم المحّكمان وعضوا لجنة التحكٌم  )) م على أّنه: 2226لعام  39من قانون الجمارك رقم  83المادة تنّص   -1

ة الٌمٌن القانونٌة التالٌة:  ٌّ أقسم باهلل العظٌم أن أقوم بمهمتً بكلّ تجرد وصدق االستئنافٌة أمام رئٌس المحكمة الجمرك
 .المذاكرات (( وأمانه وأن أحفظ سرّ 

 م.2226لعام  39رقم  من قانون الجمارك 19المادة  -2
3
مون وجب فً جمٌع األحوال أن ٌكون )) إذا تعدد المحكّ من قانون أصول المحاكمات المدنٌة:  511تنص المادة  -

 ((. عددهم وترا
م طرفً التحكٌم من محكّ  باتفاق تحكٌم_ تشكل هٌئة 1: )) م2229لعام  4من قانون التحكٌم رقم  12تنص المادة  -4

 واحد أو أكثر فإذا لم ٌتفقا كان عدد المحكمٌن ثالثة.
 مون وجب أن ٌكون عددهم وتراً، وإالّ كان التحكٌم باطالً ((.د المحكّ _ إذا تعدّ 2
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الصػادر  2116لعػاـ  1171عمػبلن بػالقرار رقػـ  ،1مييػامييػا مػف مكظٌ ف محكٌ تعػيٌ أف جػت عمػى قػد در  سكرٌية
 .، كمف ثـٌ يشٌؾ في حياد محٌكمييا كاستقبلليـ عف إدارة الجمارؾ2عف كزير المالية

ذا كػػاف المحٌكػػـ 3أطمػػؽ عمػػى المحٌكػػـ تسػػمية ال بيػػر كبػػالرجكع إلػػى قػػانكف الجمػػارؾ نجػػد أف المشػػٌرع ،  كا 
 .4الٌتحكيـتككف طرفان في ىذا  اٌلتي بيران فقٌف قانكف ال برة منع المكظؼ أف يعمؿ  بيران لمدائرة 

نمػػا اكتمػػى بػػالنص عمػػى أف تقػػـك   اٌصػػةكلػػـ يشػػترط المشػػٌرع فػػي قػػانكف الجمػػارؾ شػػركطان  بػػالمحٌكـ، كا 
 ميف مف ذكم ال برة.مة مف محكٌ لى لجنة بدائية مؤلٌ اإلدارة بقحالة ال بلؼ إ

بمػػا  الٌتحكػػيـ د إجػػراءات كبػػالرجكع إلػػى قػػانكف أصػػكؿ المحاكمػػات المدنيػػة الػػذم أكجػػب المشػػٌرع أف تحػػدٌ 
، نجػػػد أٌنػػػو اشػػػترط فػػػي المحٌكػػػـ أف ال يكػػػكف قاصػػػران أك محجػػػكران عميػػػو أك محركمػػػان مػػػف حقكقػػػو 5مػػػؽ معػػػويتٌ 

 .6المدنية

 ال برة كالحياد كاألىمية الش صية كالقانكنية . ،يشترط في المحٌكـو كمف ثـٌ فقنٌ 

   :البدا ية الّتحكيـ_ اخت ال لجنة ثانيان 

البدائيػػػة  الٌتحكػػػيـلجنػػػة  ا تصػػػاص 2116لعػػػاـ  38فػػػي قػػػانكف الجمػػػارؾ رقػػػـ الٌسػػػكرم حصػػػر المشػػػٌرع 
 : 7فيالٌنظر ب

  دارة الجمػػارؾ حػػكؿ نػػكع البضػػاعة أك قيمتيػػا أك ال ػػبلؼ الػػذم يحصػػؿ بػػيف صػػاحب البضػػاعة كا 
 منشئيا.
 ت تػػػاره  أكثػػػر أك ؿحٌمػػػم بػػػرأم االسػػػتئناس بػػػال بلؼ بعػػػد تبػػػتٌ ك  ،يػػػؿحمالت قػػػرار عمػػػى االعتػػػراض

 المجنة. 

 :1لمحكمة النقض في اجتياد ليا ذىبت فيو  الجمركٌيةعمى ذلؾ قضت الغرفة  كبناء
                                                           

1
 القانون فً ورد ما وبٌن 2226/  39 رقم الجمارك قانون فً ورد ما بٌن بالتحكٌم التنازع: خلٌل هللا عبد المحامً -

 ،2 ،1 األعداد المحامون مجلة: فً منشورة مقالة ،والتجارٌة واالقتصادٌة المدنٌة بالمنازعات الخاص 2229/  4 رقم
 .11، ص 61 السنة ،2013 لعام 6 ،5 ،4 ،3
الهامش من هذا   51، الصفحة رقم  2226لعام  / ج 1252من القرار  1من المادة رقم  ب و جأنظر: الفقرات  -2

 البحث.
))تحدد إدارة الجمارك........ وتنظٌم على أّنه:  م2226لعام  39من القانون رقم  82من المادة  أتنص الفقرة  -3

 المستندات الالحقة لرأي الخبٌرٌن أو قرار اللجنة ((.
 .م1858لعام  42من القانون رقم  6من المادة  بالفقرة  -4
 .م2226لعام  39من قانون الجمارك رقم  82من المادة  أالفقرة  -5
 .م1853لعام  94من قانون أصول المحاكمات المدنٌة رقم  529: المادة انظر -6

 .م2229لعام  4من قانون التحكٌم رقم  13قارن :المادة 
 .م2226لعام  39من قانون الجمارك رقم  98و 92: المادتٌن  انظر -1
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 كافّ  الجمركّيػةالّتحكػيـ  لجنػة هػك عميهػا الخػالؼ حاؿ في المكا فات بتحديد الف ؿ القكؿ إفّ ( 1 ((
 .أساسه عمىالّدعكل ب الف ؿ كيتعيف سكاء حد عمى كالمحّكمة لمطرفيف ممـز هذا قرارها

 أف المحّكمػػة عمػػى كيترتػػب القضػػا ية الخبػػرة إلػػى المجػػكء يجػػكز ال المكا ػػفات عمػػى الخػػالؼ فػػي( 2
 قػػانكف فػػي عميهػػا المن ػػكلالّتحكػػيـ  لجنػػة إلػػى المكا ػػفات شػػأف فػػي الخػػالؼ كتحيػػؿ الػػّدعكل تكقػػؼ

 .الجمارؾ (( 

 : 2قررت المحكمة آ ر في اجتيادك 

 اّلتػي الجمػارؾ قػانكف مػف( 74) المػادة أحكػاـ يخػالؼ الخبػرة طريؽ عف البضاعة قيمة تقدير )) إفّ 
 الخػالؼ تيثّبػ البضػاعة، قيمػة حػكؿ كالجمػارؾ العالقة أ حاب بيف خالؼ قياـ حاؿ في أّنه: عمى أتت
 كقرارهػا أحػدهما، الطػرفيف مػفكػّؿ  فيعػيّ  الخبػرة ذكم مػف ثنا يػة تحكيميػة لجنػة إلػى كيحػاؿ محضػر في

 بقػػكة يتمتػػع ةحّجػػ االسػػت نافية الّتحكيميػػة المجنػػة كقػػرار ثالثيػػة، تحكيميػػة لجنػػة أمػػاـ لالسػػت ناؼ قابػػؿ
 مػا فػإفّ  لػذلؾ القيمػة، لتحديػد المؤسسػة هػذا سػكل الجمارؾ قانكف في يكجد ال كأّنه ،المقضية القضية

جػراءات أحكػاـ مف فيها كرد  عمػى كتطبػؽ األطػراؼ، لسػا ر ممزمػة القيمػة لتحديػد عاّمػة قاعػدة يعتبػر كا 
 بػدكف أك جمركيػة بيانػات بمكجب رةم دّ  أك مستكردة المحجكزة البضاعة كانت سكاء المخالفات جميع
 فػػي المحابػػاة أك القيمػػة، تقػػدير فػػي التعسػػؼ مػػف اإلمكػػاف حػػدكد ضػػمف يحػػكؿ ممػػا جمركيػػة، بيانػػات

 عمػػى كالخبػػرة الكشػػؼ إجػػراء  ػػالحية القضػػاء عػػف حجػػب قػػد الجمػػارؾ قػػانكف يكػػكف كبػػذلؾ تقػػديرها،
   القيمة((. لتقدير المحجكزة البضا ع

 :3 ر ليا آكفي اجتياد 

 البضػػاعة قيمػػة لتقػػدير القضػػا ية الخبػػرة إلػػى المجػػكء  ػػالحية القضػػاء عػػف حجػػب المشػػّرع )) إفّ 
 .مركيالجّ الّتحكيـ  مرجع هك خال بمرجع ذلؾ كأناط المخالفة،

 الّتحكػػيـ  لمجنػػة هػػك عميهػػا الخػػالؼ حػػاؿ فػػي البضػػاعة قيمػػة بتقػػدير الف ػػؿ القػػكؿ أفّ  عمػػى يػػدؿّ  مػػا
 القضػا ية الخبػرة إلػى المجػكء يجػكز كال ،سػكاء حػدّ  عمػى كلممحكمػة لمطػرفيف ممـز قرارها كافّ  ،الجمركّية

                                                                                                                                                                      
 .311ص  ،م1894 لعام مجلة القانون: فً منشور م،1893/  12/  31تارٌخ  1629أساس  2266نقض رقم  -1
 .1362ص، م1893لعام  مجلة المحامونمنشور فً:  ،م1893/  6/  4تارٌخ  482أساس  1196نقض رقم  -2
 ،1014، ص م1893لعام  مجلة المحامون، منشور فً: م1893/  5/  11تارٌخ  1552أساس  843نقض رقم  -3

 .والّطعن واقع نفعا  للقانون
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 أنػكاع كلجميػع ـالّتحكػي طريػؽ عػف القيمػة تقػدير هػي العاّمػة فالقاعدة المخالفة، البضاعة قيمة لتحديد
 .((الجمركّية المخالفات

الخػالؼ الػذم يح ػؿ بػيف  ػاحب فػي نظػر  الٌتحكػيـكال بٌد مف اإلشارة أ يران إلى أٌف ا تصاص لجنػة 
دارة الجمػػػارؾ حػػػكؿ نػػػكع البضػػػاعة أك قيمتهػػػا أك منشػػػ ها أكانػػػت البضػػػاعة ، سػػػكاء إلزامػػػي البضػػػاعة كا 

ٌنػػو يجػػب أف تتػػكافر عػػدة شػػركط لكػػي يكػػكف قٌنػػو فػػي حالػػة كػػكف البضػػاعة نظاميػػة فأ نظاميػػة أك ميٌربػػة، إالٌ 
 :، كىيإلزاميان الٌتحكيـ ا تصاص لجنة 

 مػػع العبلقػة صػػاحب عػاتؽ عمػػى بيرتٌػ فػػي ىػذا ال ػػبلؼ أف مػػدير الػدائرة قػرار شػػأف مػف كػاف إذا 
 .  س.ؿ 5111 عمى مبمغ يزيد األ رل الٌضرائبك  الٌرسـك في فرؽ
 س.ؿ 25111 عمى تزيد قيمتيا ككانت البضاعة، منع إلى يؤٌدم المذككر القرار كاف إذا  . 
 المحضر. تنظيـ تاري  مف أياـ ثمانية  بلؿ مومحكٌ  بتعييف البضاعة صاحب أف يقـك   

كممزمػػػان لصػػػاحب الجمػػػارؾ فييػػػا قطعيػػػان  دائػػػرة مػػػدير قػػػرار أحػػػد ىػػػذه الشػػػركط، اعتبػػػرفػػػقذا لػػػـ تتػػػكافر 
   البضاعة.

فػي  الّنظػرمػف أجػؿ  ان ، كجعمػه طريقػان إلزاميػالّتحكػيـفي النّل عمى  الّسكرمكيبدك أّف مسمؾ المشّرع 
أف يكػكف ا تياريػا كيكػكف الٌتحكػيـ كذلػؾ ألٌف األصػؿ فػي  ، هػك مسػمؾ منتقػد،الجمركّيػةبعػ  المنازعػات 

ٌف كٌؿ بناء عمى اتماؽ الطرفيف كقبكؿ  حتـر إرادة الطرفيف عندما أنزؿ العقػكد المبرمػة المشٌرع امنيما بو، كا 
مػف المػادة  األكلىبينيما بصكرة صحيحة منزلة القانكف بالنسبة إلييما، كىذا المبدأ جاءت عمى ذكره المقرة 

)) العقد شريعة المتعاقديف، فال يجكز نقضه كال تعديمػه إاّل باتفػاؽ مف القانكف المدني، إذ نٌصػت:  148
 .يقررها القانكف (( اّلتي، أك لسسباب الطرفيف

 .البدا ية الّتحكيـبعة أماـ لجنة _ اإلجراءات المتّ ثالثان 

تحػػػددىا إدارة الجمػػػارؾ بمػػػا يتمػػػؽ مػػػع قػػػانكف أصػػػكؿ الٌتحكػػػيـ إلػػػى أٌف إجػػػراءات الٌسػػػكرم ذىػػػب المشػػػٌرع 
فييػػا  محػٌددة 2116لعػاـ  2، كبنػاء عميػو فقػد أصػػدرت إدارة الجمػارؾ التعميمػات رقػـ 1المحاكمػات المدنيػة 

كػٌؿ مػا لػـ يػنٌص عمييػا فػي ىػذه التعميمػات، ك اإلجػراءات المنصػكص  تتٌبعٌنو فق كمف ثـٌ  . الٌتحكيـإجراءات 
 فيو إلى قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية. يرجععميو 

                                                           
 .م2226لعام  39من قانون الجمارك رقم  82من المادة  أالفقرة  -1
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مػػف قػػانكف أ ػػكؿ  534إلػػى  506ة بعػػد إلغػػاء المػػكاد كيبػػدك أّنػػه عمػػى إدارة الجمػػارؾ فػػي سػػكريّ 
، أف تمغػػي 20081لعػػاـ  4مػػة لقضػػايا التحكػػيـ ب ػػدكر قػػانكف التحكػػيـ رقػػـ المحاكمػػات المدنيػػة المنظّ 

مػع البػديؿ الػذم حػّؿ محمهػا كهػك القػانكف  تتفؽكت در تعميمات جديدة ، 2006ـ لعا 2التعميمات رقـ 
قانكف األخير نػّل عمػى أّف أحكامػه تسػرم عمػى أّم تحكػيـ يجػرم ال ، كال سيما أفّ 20082لعاـ  4رقـ 

 .3في سكرّية

 ._ اجتماع المحّكميفأ

مكتممػػة الشػػركط المنصػػكص عمييػػا فػػي القػػانكف كبتعميمػػات اإلدارة، يقػػـك الٌتحكػػيـ  بعػػد كصػػكؿ اضػػبارة 
مػػو  ػبلؿ الثمانيػػة أيػاـ، كيقػػـك ـ اإلدارة، كيقػـك صػػاحب العبلقػة بتحديػد محكٌ مػدير الػدائرة بتحديػػد اسػـ محٌكػػ

مػػف تػػاري  تجػػاكز المكعػػد  مسػػة عشػػر يكمػػان أاٌل يعمػػى الٌتحكػػيـ مػػدير الػػدائرة بتحديػػد مكعػػد اجتمػػاع لجنػػة 
 دائرة الجمارؾ.  ، كيجب أف يككف مكاف اجتماع المحٌكميف في مقرٌ تسمية اإلدارة محٌكميا

الحػٌؽ أف تسػتعيف بمػف تػراه مػف ال بػراء لمكصػكؿ ية ثـ تقـك بدراسػة ال ػبلؼ كليػا الٌتحكيمتجتمع المجنة 
، الجمركٌيػػةمػػة ف القانكنيػػة أمػػاـ المحكاليمػػي بحمػػؼمػػاف حكٌ مإلػػى إعطػػاء القػػرار فػػي ال ػػبلؼ، بعػػد أف يقػػـك ال

ف يحمظػا أ، ك كػٌؿ تجػرد كصػدؽ كأمانػة/ مف قانكف الجمارؾ بػأف يقكمػا بميمتيمػا ب93عمبلن بأحكاـ المادة /
 المذكرات.  سرٌ 

أك قػاـ مػانع مػف مباشػرتو ميامػو، فعمػى الٌتحكػيـ استنكاؼ أحد المحٌكميف عف حضػكر جمسػة كفي حاؿ 
   تعيف بديبلن عنو  بلؿ  مسة أياـ.عينت ىذا المحٌكـ أف  اٌلتيالٌجية 

 الجمركٌيػػةمػػة ـ إدارة الجمػػارؾ بالطمػػب مػػف المحكعػػف تعيػػيف البػػديؿ تقػػك الٌجيػػة كفػػي حػػاؿ اسػػتنكاؼ ىػػذه 
 ب. باعتبارىا صاحبة اال تصاص بتعييف بديؿ عف المحٌكـ المتغيٌ 

 .4البدا ية الّتحكيـ_ قرار لجنة ب

ه مػػدير دائػػرة يحػػٌددة فػػي المكعػػد الػػذم دائػػرة الجمػػارؾ الم تٌصػػ فػػي مقػػرٌ  لجنػػة الٌتحكػػيـ البدائيػػةتجتمػػع 
 ػػػذ العينػػػات كجميػػػع أ، كيعػػػرض عمػػػى المجنػػػة محضػػػر ضػػػبط تثبيػػػت ال ػػػبلؼ كمحضػػػر ضػػػبط الجمػػػارؾ

                                                           
1
من قانون أصول  534إلى المادة  526)) تلغى المواد على أّنه:  2001لعام  4من القانون رقم  64تنّص المادة  -

 ....((1853لعام  94المحاكمات الصادر بالمرسوم التشرٌعً رقم 
 .11، مرجع سابق، ص خلٌل هللا عبد المحامً -2
)) مع عدم األخالل باالتفاقٌات الدولٌة المعمول على أّنه:  2001لعام  4من القانون رقم  2من المادة  1تنّص الفقرة  -3

 بها فً الجمهورٌة العربٌة السورٌة تسري أحكام هذا القانون على أي تحكٌم ٌجري فً سورٌة......((
 ٌة.نموذج عن محضر لجنة تحكٌم بدائ ( 3الملحق رقم )  :انظر -4
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ضػػػبارة كثػػػائؽ كالمعمكمػػػات المكجػػػكدة فػػػي االمػػػع المجنػػػة عمػػػى ىػػػذه الالمسػػػتندات األ ػػػرل مػػػع العينػػػات، فتطٌ 
كالمبػػػرزة سػػػكاء مػػػف مكتػػػب الجمػػػارؾ أك مػػػف قبػػػؿ صػػػاحب العبلقػػػة، كال يحػػػٌؽ لصػػػاحب البضػػػاعة كجيػػػاز 

ذا االٌتحكػػػيـالكشػػػؼ حضػػػكر عمميػػػات  بلؼ المطػػػركح يمػػػا فػػػي ال ػػػتمػػػؽ المحٌكمػػػاف فػػػي الػػػرأم يػػػدكف رأي، كا 
 .أماميما في محضر ضبط

ذا لػػـ يعتػػرض عميػػو  كػػؿٌ غ قرارىمػػا إلػػى كيبٌمػػ منيمػػا  ػػبلؿ  ان أٌيػػمػػف الطػػرفيف بػػالطرؽ المقبكلػػة قانكنػػان، كا 
 .مسارىا الطبيعيالمعاممة  تتابعلقرار قطعيان أياـ مف تاري  التبميغ يعتبر امسة  

غ ، كيبٌمػػبلن و معٌمػػأيػػمنيمػػا ر كػػٌؿ ف فيػػو يبػػيٌ ك ف محضػػر الضػػبط ، فيػػدكٌ أم تمػػؼ المحٌكمػػاف فػػي الػػر أٌمػػا إذا ا
اـ أيػاالسػتئنافية  ػبلؿ  مسػة  الٌتحكيميػةضبارة ال ػبلؼ إلػى المجنػة ف، كتحاؿ امف الطرفيكٌؿ الضبط إلى 

، كذلػػؾ كفػػؽ مػػا كرد الٌتحكيميػػةمػػف تػػاري  التبميػػغ، ككػػذلؾ األمػػر عنػػدما يسػػتأنؼ أحػػد الطػػرفيف قػػرار المجنػػة 
 .2116لعاـ  38قانكف الجمارؾ رقـ  مف(  / ج 89) ةفي نص الماد

 أف ليػػا كلػػيس، فقػػط عمييػػا المعركضػػة الناحيػػة فػػي إالٌ  البحػػث البدائيػػةالٌتحكػػيـ  لمجنػػة يجػػكز أ يػػران الك  
، البضػػاعة عػف اجـالٌنػػ ال ػبلؼ بسػبب إالٌ  يصػػدر ال قرارىػا كلٌمػػا كػاف، فقػط الكاقعيػة المسػػائؿ فػي إالٌ  رتقػرٌ 
ذا، أ ػرل قضػية فػي بػو االحتجػاج يمكف سابقة ي مؽ أف يمكف فبل  مسػألة الٌتحكػيـ  لجنػة عمػى عرضػت كا 
 عمميػػا تكقػػؼ أف المجنػػة عمػػى فيجػػب، بتزكيرىػػا مطعػػكف كثيقػػة مثػػاؿ، المجنػػة ا تصػػاص عػػف  ارجػػة ليػػةأكٌ 
 .المسالة تمؾ في نيائي حكـ يصدر أف إلى
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 الثّانيالفرع 

 االست نافيةالّتحكيـ لجنة 

 

 اخت ا ها:ك  االست نافيةالّتحكيـ _ تشكيؿ لجنة الن أكّ 

نو كزير الماليػة بقػرار منػو رئيسػان كعضػكيف أحػدىما ض دائـ يعيٌ االستئنافية مف ممكٌ الٌتحكيـ لجنة  تككفت
مػػو ؿ إدارة الجمػػارؾ ي تػػاره المػػدير العػػاـ أك مػػف يمكضػػو، كاأل ػػر ي تػػاره صػػاحب البضػػاعة أك مػػف يمثٌ يمثٌػػ

 .1قانكنان 

الم تصػػػة اليمػػػيف القانكنيػػػة  الجمركٌيػػػةمػػػة المحكاالسػػػتئنافية أمػػػاـ رئػػػيس الٌتحكػػػيـ كيقسػػػـ عضػػػك لجنػػػة 
رئػػيس  ـفيقسػػـ ىػػذه اليمػػيف أمػػا ،ض الػػذم يعينػػو الػػكزيرا الممػػكٌ أٌمػػالمنصػػكص عنيػػا فػػي قػػانكف الجمػػارؾ، 

   .2المدنية في المحافظةمحكمة االستئناؼ 

سػـ بسػمة ال يتّ  بػذلؾمكف جهة اإلدارة، ك المجنة أّف أكثرية أعضا ها يمثّ ا يؤخذ عمى تشكيؿ هذا كممّ  
ـّ 3اإلن اؼ  يشّؾ في حيادها.، كمف ث

ارة الجمػػارؾ، أك ـ مػػف قبػػؿ إدفػػي االسػػتئناؼ المقػػدٌ  الٌنظػػراالسػػتئنافية فيػػك الٌتحكػػيـ ا ا تصػػاص لجنػػة أٌمػ
عنػػد الٌتحكػػيـ فػػي  الٌنظػػرالبدائيػػة، أك  الٌتحكػػيـ، عمػػى قػػرار لجنػػة 4مػػو قانكنػػان مػػف يمثٌ صػػاحب البضػػاعة أك 

 .أمالبدائية في الر  الٌتحكيـما لجنة ا تبلؼ محكٌ 

 االست نافية: الّتحكيـة أماـ لجنة بع_ اإلجراءات المتّ ثانيان 

 االست نافية:الّتحكيـ اجتماع لجنة  _أ

ضػبارة المجنػة، ترسػؿ االلمحٌكمػاف فػي ىػذه البدائيػة، أك ا ػتبلؼ ا الٌتحكػيـفي حػاؿ اسػتئناؼ قػرار لجنػة 
مكعػػدا لمجمسػػة كيقػػـك بػػقببلغ ىػػذا  يحػػٌدداالسػػتئنافية الػػذم يقػػـك بدراسػػتيا، ك  الٌتحكػػيـإلػػى رئػػيس لجنػػة  كاممػػةن 

 .  مو قانكنان ـ اإلدارة كصاحب البضاعة أك مف يمثٌ المكعد إلى محكٌ 
                                                           

 .م2226لعام  39رقم  قانون الجماركمن  82من المادة  أالفقرة  -1
 م.2226لعام  39قانون الجمارك رقم من  83المادة انظر  -2
، 1950العدد ، مقالة منشورة فً: جرٌدة تشرٌن تسع مالحظات حول قانون الجماركالمحامً محمد نجدت مجنً،  -3

 م.2001آذار لعام  12االثنٌن 
 .م2226لعام  39رقم  قانون الجماركمن  98من المادة  جالفقرة  -4
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ذا اسػػتنكؼ أك تغٌيػػب أحػػد عضػػكم ىػػذه  الٌتحكيميػػةتجتمػػع المجنػػة  االسػػتئنافية بحضػػكر كامػػؿ ىيئتيػػا، كا 
 . الجمركٌيةالمجنة يمكف تعيف عضك آ ر بديبلن عنو مف قبؿ المحكمة 

ات المكجػػػكدة فػػػي مػػػع عمػػػى الكثػػػائؽ كالمعمكمػػػتطٌ ضػػػاعة الم تمػػػؼ عمييػػػا ك تقػػػـك ىػػػذه المجنػػػة بمحػػػص الب
 .1الٌتحكيـؿ المريؽ ال اسر نمقات المنييف ذكم ال برة، كيتحمٌ ليا االستعانة بمف تراه مف  ضبارة، كيحؽٌ اال

 :2االست نافيةالّتحكيـ _ قرار لجنة ب

عػػان بقػػكة االسػػتئنافية قرارىػػا باألكثريػػة أك باإلجمػػاع كيكػػكف ىػػذا القػػرار مبرمػػان متمتٌ الٌتحكػػيـ تصػػدر لجنػػة 
ـٌ فق3القضػػية المقضػػػية طريػػػؽ مػػف طػػػرؽ المراجعػػػة القضػػائية أك اإلداريػػػة، كيكػػػكف  أمٌ ٌنػػػو ال يقبػػؿ ، كمػػف ثػػػ

ؼ مػػرة ثانيػػة ب صػػػكص ، كال يجػػكز لػػػدائرة الجمػػارؾ كصػػاحب البضػػاعة إثػػػارة ال ػػبلالٌنػػزاعلطرفػػي  ممزمػػان 
 .المكضكع نمسو

 أف ليػػا كلػػيس، فقػػط عمييػػا المعركضػػة الناحيػػة فػػي إالٌ  البحػػث السػػتئنافيةاالٌتحكػػيـ  لمجنػػة يجػػكز ال كمػػا
، البضػػاعة عػف النػػاجـ ال ػبلؼ بسػبب إال يصػػدر ال قرارىػا كلٌمػػا كػاف، فقػط الكاقعيػة المسػػائؿ فػي إالٌ  رتقػرٌ 
 أ رل. قضية في بو االحتجاج يمكف سابقة ي مؽ أف لقرارىا يمكف فبل

االسػت نافية لكػي الّتحكيـ عدـ تحديدا مهمة قانكنية لمجنة  الّسكرمكيبدك أّنه مما يؤخذ عمى المشّرع 
كتركتهػا مفتكحػة  الجمركّيػةأك لكي تحيؿ قرارها إلى المحكمة المعرك  أمامها،  الّنزاعت در قرارها في 

 يد.يدكف تق

 :يتبيف ما يمي، سكرّيةلتحكيـ الجمركي في مف خالؿ استعرا  اكما أّنه 

 عمى عمؿ ىذه المجاف.4الٌتحكيـلمظ  الٌسكرمع المشرٌ أطمؽ أ_ 

مػػف قبػػؿ المحكمػػة فضػػبلن عػػف أٌف  يكػػكفال  كاالسػػتئنافية البدائيػػة الٌتحكػػيـإٌف تعيػػيف أعضػػاء لجنتػػي ب_ 
 ىا القانكف.  يحٌددا تصاصاتيما 

                                                           
 .م2226لعام  39رقم  قانون الجماركمن  82من المادة  دالفقرة  -1
 نموذج عن محضر تحكٌم استئنافً. ( 4ملحق رقم ) ال :انظر -2
 .م2226لعام  39رقم  الجماركقانون من  82من المادة  بالفقرة  -3
 التحكٌم لؽة: حّكم فالن فً الشًء واألمر: أي جعله حكما. -4

 وحّكمه فً األمر: أي فّوض إلٌه الحكم فٌه.
: فارس سلٌمان امتثالفً ذلك:  انظرم أي جاز فٌه حكما. وحّكمه فً األمر تحكٌما : أمره أن ٌحكم فاحتكم. وٌقال تحكّ 

ٌّة المخالفات تسوٌة فً القضائٌة غٌر األسالٌب  -الحقوق كلٌّة إلى مقدمة ماجستٌر رسالة ،(مقارنة دراسة)  الجمرك
 .129، ص م2009 عام دمشق، جامعة
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 ،االسػػتئنافية الٌتحكػػيـاالبتدائيػػة تقبػػؿ االسػػتئناؼ أمػػاـ لجنػػة الٌتحكػػيـ عػػف لجنػػة الٌصػػادرة ج_ إٌف القػػرارات 
، كىػي ت تمػػؼ عػف تقريػػر األ يػرة مبرمػػة متمتعػة بقػػكة القضػية المقضػػيةعػف ىػػذه الٌصػػادرة كتكػكف القػرارات 

عمػػى القضػػاء كيضػػعو التقريػػر  ال بػػرة الػػذم يكضػػع مػػف قبػػؿ ال بيػػر أك لجنػػة ال بػػراء، حيػػث يعػػرض ىػػذا
 .1القاضي مكضع المناقشة كالتمحيص كلو أف يعيد ال برة أك ييدرىا إذا ما كجد مف داع لذلؾ

فػػي المنازعػػات الدا مػػة فػػي ا تصاصػػات لجنتػػي الٌنظػػر القضػػاء حػػٌؽ  عػػفالٌسػػكرم حجػػب المشػػٌرع د_ 
 .2كاالستئنافيةالبدائية  الٌتحكيـ 

ينػػاط أف ؽ بالكقػػائع ال يعنػػي أٌنيػػا  بػػرة، إذ يمكػػف الجمركػػي تتعٌمػػالٌتحكػػيـ  حػػؿٌ ق_ إٌف كػػكف المسػػائؿ م
 نزاع يتعٌمؽ بالكقائع كيككف قراره حكـ تحكيـ.  حؿٌ  ص بالشٌ 

 الٌصػادرة كحجيػة القػرارات  سػكرٌيةاالستئنافية فػي االبتدائية ك  الٌتحكيـاصات لجنتي تشكيؿ كا تص إفٌ ك_ 
 1881كانػػت سػػائدة فػػي فرنسػػا مػػف عػػاـ  اٌلتػػيلتشػػكيؿ كا تصاصػػات لجنػػة ال بػػرة القانكنيػػة  عنيػػا، مماثػػؿ

ء لم بػػرة القانكنيػػة إلػػى أٌف االلتجػػافػػي فرنسػػا  أمكػػاف الػػر ك عنيػػا، الٌصػػادرة يػػة القػػرارات كحجٌ  1948كحتػػى 
يػػة مطمقػػة، كأضػػمى عمييػػا حجٌ  ميػػا القػػانكف عمػػى كجػػو اإللػػزاـ،يعتبػػر بمثابػػة كسػػيمة مػػف كسػػائؿ اإلثبػػات نظٌ 

مقػػػرارات كلىيئػػػة قضػػػائية كليسػػػت إداريػػػة،  تعػػػدٌ القضػػػاء إلػػػى أٌف المجنػػػة  أحكػػػاـكتبعػػػان لػػػذلؾ اتجيػػػت بعػػػض 
ـٌ ال يجػكز عالٌصادرة  كاتجيػت بعػض اآلراء ، لممحػاكـ أف تتناكليػا بالتعػديؿنيا قكة األمر المقضي، كمػف ثػ
حػػكؿ  الجمركٌيػػةكاإلدارة  يفالمكٌممػػتنشػػأ بػػيف  اٌلتػػيبمثابػػة ىيئػػة تحكػػيـ إجباريػػة فػػي ال بلفػػات  تعػػدٌ إلػػى أٌنيػػا 

 .  3مسائؿ الكاقع

اخت ػال ذات ، كهػي هي ػة بأّنها هي ة تحكيـ إجباريػةد طبيعة عمؿ ىذه المجاف، يٌ تحديمكف كمف ثـٌ 
   .4قضا ي

                                                           
، منشأ المعارؾ_ اإلسكندرٌة، ص م2006، الطبعة األولى_قانون التحكٌم فً الّنظرٌة والتطبٌق :د. فتحً والً - 1

52 _55. 
 .26سابق نفسه، ص المرجع ال - 2
 .111د. محمد أحمد عبد الرؤوؾ، مرجع سابق، ص  - 3
، وقد أّسس أصحاب هذا االّتجاه رأٌهم على المهّمة المناطة مهّمة قضائٌة ٌعدّ وفقا  للرأي الؽالب فً الفقه، فإّن الّتحكٌم  -4

ٌّة  انظراألمر المقضً،  بالمحّكمٌن، إذ ٌؤدي الحكم التحكٌمً إلى فصل الّنزاع شأنه فً ذلك شأن الحكم القضائً، وله حج
  فً ذلك:

 .1_6، دار النهضة العربٌة_ القاهرة، ص  م1995 عام طبعة، الّتحكٌم التجاري الدولً: د. أحمد مختار برٌري -
 .132، ص ، مرجع سابقامتثال سلٌمان فارس  -
 فً أستاذ لقب لنٌل ،حلّب فرع_  المحامٌن نقابة إلى ممقدّ  قانونً بحث، 2229لعام  4قانون الّتحكٌم رقم فادٌا سفاؾ:   -

بدون  ،م2001 عام ،المدّرب المحامً عادل جمال، واألستاذ المدقّق د. عالء الدٌن الحسٌنً األستاذ بأشراؾ المحاماة،
 .5 ص ،تحدٌد لدار النشر
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يضػاحها فيػه،  ـّ اسػتقراؤها كا  ـّ المالحظػات التػي تػ  تتبمػكركأخيران كمف خػالؿ اسػتعرا  مػا سػبؽ، كأهػ
 :التاليةنتيجة 

بالكقػػػت الحػػػالي لمقيػػػاـ  ، غيػػػر كػػػاؼالضػػػرائب الجمركٌيػػػةحػػػٌؿ منازعػػػات التحكػػػيـ كطريػػػؽ مػػػف طػػػرؽ أٌف 
المكٌممػيف كيتناسػب مػع الٌسػمطات الممنكحػة حقػكؽ  حمايػةبما يكمؿ بالميٌمة المككمة إليو عمى أكمؿ كجو،  

 ، كيتضح ذلؾ مف  بلؿ:الٌضريبٌيةلئلدارة 

، إلزاميػػان فػػي كػػٌؿ  ػػبلؼ يحصػػؿ بػػيف الضػػرائب الجمركٌيػػةجعػػؿ المشػػٌرع الٌسػػكرم الٌتحكػػيـ فػػي منازعػػات  
دارة الجمػػارؾ حػػكؿ نػػكع البضػػاعة أك قيمتيػػا أك منشػػئيا، إذا كانػػت البضػػاعة ميٌربػػة  ،صػػاحب البضػػاعة كا 

أٌف  إضػافة إلػى. الٌتحكػيـنٌص عمى ثنائية تشػكيؿ لجنػة ، ك كضمف شركط معينة إذا كانت البضاعة نظامية
 ،محٌكمػو تعيػيف إلػى ىك ليبادر اإلدارة محٌكـ تعييف تبميغو حؽٌ  العبلقة صاحب عف حجب المشٌرع الٌسكرم

 ،الضػبط تنظػيـ تػاري  مػف اـأيػ ثمانيػة  ػبلؿ محٌكمػو بتعيػيف العبلقػة صػاحب يقػـك أف اشترط في حيف أٌنو
أكثريػػة  نّ أ كمااا .العبلقػػة صػػاحب حػػؽٌ  فػػي تمػػريط ذلػػؾ يكػػكف كقػػد ،اإلدارة عمػػى الشػػرط ىػػذا يػػرد لػػـ بينمػػا

ـٌ ال يتٌ  بػذلؾمػكف جيػة اإلدارة، ك أعضاء لجنػة الٌتحكػيـ االسػتئنافية يمثٌ  سػـ تشػكيميا بسػمة اإلنصػاؼ، كمػف ثػ
لكي تصػدر قرارىػا فػي الٌنػزاع المعػركض أماميػا، أك  ليالـ يحٌدد المشٌرع الٌسكرم ميمة ك  يشٌؾ في حيادىا.

حجػػب المشػػٌرع الٌسػػكرم عػػف  كأ يػػران  يػػد.يكتركتيػػا ممتكحػة دكف تق الجمركٌيػػةلكػي تحيػػؿ قرارىػػا إلػػى المحكمػػة 
 ئنافية.االستك البدائية القضاء حٌؽ الٌنظر في المنازعات الدا مة في ا تصاصات لجنتي الٌتحكيـ 
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 الثّانيالمطمب 

 سكرّيةفي  الضرا ب الجمركّيةمنازعات  حؿّ ل القضا ي الّطريؽ

 

ة جيػات، عػدٌ بػيف  الضػرائب الجمركٌيػةاال تصاص القضائي في نظػر منازعػات  سكرٌيةكٌزع المشٌرع في 
كلػـ تكػف ىنػاؾ جيػة ، إداريػة ذات ا تصػاص قضػائي ان أك لجان ان عادي ان قضاء كأ ان إداري ان قضاءسكاء أكانت 

 اٌلتي مٌر بيا.التاري ية  المراحؿٌ  جميعفي قضائية كاحدة تحمؿ ىذا اال تصاص منمردة، 

لعػػػاـ  38كالقػػػانكف رقػػػـ  2111لعػػػاـ  13كالقػػػانكف رقػػػـ  1993لعػػػاـ  1كيعتبػػػر كػػػٌؿ مػػػف القػػػانكف رقػػػـ 
 .صاص في نظر ىذه المنازعاتد لبل ت، حجر الزاكية في الكقت الحالي المحدٌ 2116

 فرعيف:في كذلؾ  ،بشيء مف التمصيؿ القضائي الٌطريؽتعرض ليذا يتـ ال كسكؼ

 فػي  الضػرا ب الجمركّيػةمنازعػات  حػؿّ فػي  الخت ال القضا يطكر التاريخي ل: التّ األّكؿ الفرع
 .سكرّية
 سكرّيةفي  الضرا ب الجمركّيةمنازعات  حؿّ : تنظيـ القضاء المختل في الثّاني الفرع. 
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 األّكؿالفرع 

 سكرّيةفي  الضرا ب الجمركّيةمنازعات  حؿّ في  طكر التاريخي لالخت ال القضا يالتّ 

قصػير ك  ، ىػك سػرد مػكجزسػكرٌيةفػي  الضػرائب الجمركٌيػة ير تمييد لدراسة النظاـ القضػائي لمنازعػات 
ى كصكلو إلػى مػا ىػك عميػو فػي ره عبر األزمنة المتعاقبة حتٌ لبياف تطكٌ عف التسمسؿ التاري ي ليذا النظاـ، 

 الكقت الحالي.

 :1975/  7/  16تاريخ  9قانكف الجمارؾ رقـ _ االخت ال قبؿ  دكر أكالن 

( ر / ؿ. 137) ؽ بمكجػػب القػػرار رقػػـمػػارؾ المطٌبػػ، قػػانكف الجٌ الضػػرائب الجمركٌيػػةـ منازعػػات كػػاف يػػنظٌ 
، كبمكجبػػو فػػقٌف القضػػاء العػػادم ىػػك سػػكرٌيةمركػػي فػػي المعميػػة لمتشػػريع الجٌ  البدايػػةالػػذم يعػػٌد  1935لعػػاـ 

مػػػف أجػػػؿ  الٌنػػػزاعفييػػػا يكػػػكف  اٌلتػػػي، يسػػػتثنى مػػػف ذلػػػؾ الحالػػػة الجمركٌيػػػةفػػػي المنازعػػػات  الٌنظربػػػ الم ػػػتٌص 
مػػدعيان، فينعقػػد اال تصػػاص  افييػػ الجمركٌيػػةتكػػكف اإلدارة ك  األ ػػرل الٌرسػػـكك  الضػػرائب الجمركٌيػػةتحصػػيؿ 
، عمػى كر لجنػة إداريػة ذات ا تصػاص قضػائيبمكجب القػرار المػذك تعدٌ كانت  اٌلتي الجمركٌيةجنة حينيا لمٌ 
 .1باالعتراض عمى قرارات ىذه المجنة أماـ المحاكـ العػادية أف يبتٌ 

 التشريع كاالنسجاـ.افتقارا كحدة ، 1935لعاـ ( ر / ؿ. 137) يؤخذ عمى القرار رقـ كيبدك أّنه مما

 :1975/  7/  16تاريخ  9قانكف الجمارؾ رقـ  دكر  بعد_ االخت ال  ثانيان 

ألغيػت جميػع األحكػاـ الم المػة لػو، كالسػيما  1975/ 7/  16تػاري   9بعد صدكر قانكف الجمارؾ رقػـ 
كتعديبلتػػو، كذلػػؾ  1935/  6/  15تػػاري  ( / ؿ . ر 137) ادر بمكجػػب القػػرار رقػػـقػػانكف الجمػػارؾ الٌصػػ

 .2منو  282بمكجب المادة 

ييػػدؼ لتحقيػػؽ أىػػداؼ  كمتكػػامبلن  ان مكحػػد ان جمركيػػ ان ، تشػػريع1975لعػػاـ  9كيعتبػػر قػػانكف الجمػػارؾ رقػػـ 
بػػات ، كالمسػػاىمة فػػي  دمػػة متطمٌ العاٌمػػةالجمركػػي فػػي تػػأميف حصػػيمة مناسػػبة لم زينػػة  الٌضػػريبياالقتطػػاع 

ـٌ إحػػداث محػػاكـ جمركيػػة ممحقػػة بالقضػػاء العػػادم ك ٌصػػيا بػػ ، ككفقػػان 3التنميػػة فػػي منازعػػات  الٌنظرلػػو فقػػد تػػ

                                                           
1
 بنظر المختص المرجع ،حمدان الدٌن عز ؼالٌة: انظر، م1935 / ل. ر ( لعام 131سع فً القرار ) لمزٌد من التو -

  وما بعدها. 53ص  ،دمشق_ الحقوق كلٌّة ، م2002 عام دبلوم، رسالة ،والّرسوم بالّضرائب المتعلّقة المنازعات
ٌنشر هذا القانون فً الجرٌدة الرسمٌة وٌصبح نافذاً  )):م1855لعام  8رقم  قانون الجمارك من  292 المادة تنصّ  -2

 /135المخالفة له، والسٌما قانون الجمارك الصادر بموجب القرار رقم جمٌع األحكام  بعد سنة من تارٌخ نشره وتلغى

 ((. وتعدٌالته م15/6/1835وتارٌخ  ر ل.

ة الّرسوم :ٌوسؾ شباط د. -3 ٌّ  العدد ،16 المجلد ،دمشق جامعة مجلة فً منشور بحث ،السوري التشرٌع فً الجمرك
 .301، ص م2000 لعام الثانً،
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كىػػك إلزامػػي، إاٌل أٌف  ،الٌتحكػػيـعػػف طريػػؽ  تحػػؿٌ   الجمركٌيػػةمعينػػة، كمػػا نػػٌص عمػػى أٌف بعػػض المنازعػػات 
تتعمػػؽ باألسػػاس  اٌلتػػيك  الجمركٌيػػةكاإلدارة  يفالمكٌممػػتنشػػأ بػػيف  اٌلتػػيالمشػػٌرع لػػـ يعػػالج مكضػػكع المنازعػػات 

 ، فبقي اال تصاص القضائي في نظر ىذه المنازعات معقكدان لمقضاء اإلدارم.تكميؼلمالقانكني 

 :  19971عاـ ل ىااجتيادعمى ذلؾ قضت محكمة النقض في  كبناء

 تكميػؼالبأسػاس  المتعّمقػةفي المنازعػات الّنظر بهي ة قضاء إدارم، أمر  الدكلة))  يعكد إلى مجمس 
 ((. الجمركّية الّرسـكبما في ذلؾ  أمبال استثناء  الّرسـكك  الّضرا بلجميع 

 : 19972عاـ محكمة اإلدارية العميا في اجتيادىا لكما قضت ال

فإّنهػا تكػكف داخمػة فػي  ،الجمركػي الّرسػـب تكميػؼلميدكر حكؿ األسػاس القػانكني  الّنزاع)) إّف محكر 
ـّ فإّف الدفع المثار حكؿ عدـ االخت ال يكػكف جػديران 1993لعاـ  1شمكؿ القانكف ذم الرقـ   ، كمف ث

 بالرف  ((. 

إجازة االسػتيراد لمسػيارة  ىفي الح كؿ عم ا الحرب الحؽّ :)) لمشكّ 20063كفي اجتياد آ ر ليا لعاـ 
كفقػػان لمشػػركط القانكنيػػة النافػػذة بتػػاريخ الح ػػكؿ عمػػى  الجمركّيػػة الّرسػػـكمعفػػاة مػػف السػػياحية كتكػػكف 

 اإلجازة ((.

ـٌ فػػقفٌ  كػػاف مكزعػػان بػػيف  مرحمػػةفػػي ىػػذه ال الجمركٌيػػةاال تصػػاص القضػػائي فػػي نظػػر المنازعػػات  كمػػف ثػػ
 كىما القضاء اإلدارم كالقضاء العادم. ،جيتيف

الن ، ممػثّ الجمركّيػةفػي المنازعػات  الّنظرل بقضاء متخ ّ  جاديإإلى الّسكرم كيبدك أّف اتجاا المشّرع 
تتميػػز بهػػا كخطػػكة متقدمػػة  اّلتػػيمنػػه ألهميػػة هػػذا المنازعػػات كالخ ك ػػية  ان ، إدراكػػالجمركّيػػةبالمحػػاكـ 

 إاّل أّنه يؤخذ عميه:، ل القضا ينحك التخ ّ 

                                                           
ٌّة الؽرفة  -1 ٌّةقرار محكمة النقض السور منشور  ،2222فً الدعوى رقم أساس  م1885لعام  32، القرار رقم الجمرك

 .1121، ص م1889لعام  مجلة المحامون فً: 
مجموعة المبادئ  :، منشور فًم1885لعام  641الصادر عن المحكمة اإلدارٌة العلٌا فً الّطعن  26/1القرار رقم  -2

 .413 ، صم1885للمحكمة اإلدارٌة العلٌا لعام القانونٌة 
تها المحكمة اإلدارٌة مجموعة المبادئ القانونٌة التً أقرّ ، منشور فً: م2226لعام  265أساس  1565/2قرار رقم  -3

 .321_315، ص م2228_  2225العلٌا من عام 
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، ككنيػػا تتعٌمػػؽ بقػػرار 1كػػكف منازعاتػػو ىػػي منازعػػات إداريػػة عمػػى الػػرغـ مػػف إلحاقػػه بالقضػػاء العػػادم أ_
 ،2حتػػى كلػػػك عيػػد المشػػػٌرع إلػػى القضػػاء العػػػادم بالمصػػؿ فييػػػا ،الجمركٌيػػةعػػف جيػػػة اإلدارة إدارم صػػادر 

 كاألكفؽ لك أٌف المشٌرع  ألحقو بالقضاء اإلدارم، القضاء الطبيعي لو.

 تكميػػػؼلمباألسػػػاس القػػػانكني  المتعّمقػػػةفػػػي المنازعػػػات الّنظر المخت ػػػة بػػػالّجهػػػة عػػػدـ تحديػػػدا  ب_
فػػي ىػػذه المنازعػػات إلػػى القضػػاء  الٌنظرإلػػى انعقػػاد اال تصػػاص بػػ، األمػػر الػػذم أدل بالضػػريبة الجمركيػػة

فػػي  الٌنظرتكزيػػع اال تصػػاص بػػ مػػف ثػػـٌ فػػي ىػػذه المنازعػػات، ك  الٌنظراإلدارم القضػػاء الطبيعػػي الم ػػتص بػػ
كقػكع المتقاضػيف بال طػأ عنػد المجػكء  كمػا يػنجـ عنػو مػف العػادم كاإلدارم، القضػاءيفىذه المنازعات بػيف 

كمػػػػا يػػػػنجـ عنػػػػو مػػػػف أثػػػػر فػػػػي إضػػػػاعة كقػػػػت  ،مػػػػف جيتػػػػي القضػػػػاء العػػػػادم أك اإلدارم جيػػػػة أمٌ إلػػػػى 
 كنو مف  سارة في أمكاليـ كحقكقيـ المعنكية.المت اصميف كما يتكبدٌ 

 :2006/  7/  16تاريخ  38قانكف الجمارؾ رقـ  دكر  بعد_ االخت ال  ثالثان 

 1975لعػػاـ  9، ألغػػي بمكجبػػو قػػانكف الجمػػارؾ رقػػـ 2116لعػػاـ 38قػػانكف الجمػػارؾ رقػػـ بعػػد صػػدكر 
 منو. 297كتعديبلتو كجميع األحكاـ الم المة لو، كذلؾ بمكجب المادة 

، سػكرّيةمػة عمػى  ػعيد العمػؿ الجمركػي فػي يعّد خطكة تشػريعية هامػة كمتقدّ يبدك أّف هذا القانكف ك 
الخت ػػال المحػػّددة المػػكاد مػػف حيػػث  1975لعػػاـ  9القػػانكف رقػػـ  عػػفيػػر تغي أمّ إاّل أّنػػه لػػـ يتضػػمف 

ـّ فقد بقي االخت ال القضػا ي فػي نظػر هػذا 3الجمركّيةفي نظر المنازعات  الجمركّيةالمحاكـ  ، كمف ث
عػػان بػػيف القضػػاء العػػادم كالقضػػاء اإلدارم، باإلضػػافة إلػػى االخت ػػال اإللزامػػي لمجنػػة المنازعػػات مكزّ 

 .الجمركّيةد مف المنازعات في نكع محدّ  الّنظرفي  الّتحكيمية

ـّ فػإّف النقػػد الػذم كّجػػ  مرحمػػةالسػابقة، يمكػػف تكجيهػه إليػػه فػي هػػذا ال مرحمػػةه لممشػّرع فػػي الكمػف ثػػ
 ضان.أي

                                                           
ٌؤّكد الفقه الحدٌث أّن العملٌة الضرٌبٌة_ التً تهدؾ إلى تحدٌد دٌن الضرٌبة الفردي فً ذمة كّل مكلّؾ على حدة بما  -1

ٌّةفً ذلك الضرٌبة  من أعمال السلطة العامة وتنطوي على استخدام وسائل القانون العام، والمنازعات  تعدّ _  الجمرك
فً  انظرٌنعقد االختصاص بالفصل فٌها لمحاكم القضاء اإلداري،  بذلكن العام، والمتعلّقة بها تثٌر مسائل متعلقة بالقانو

 طبعة ، الجزء األول،المفصل فً شرح اختصاص مجلس الدولة وفقا لألحكام والفتاويذلك: د. محمد ماهر أبو العٌنٌن: 
 .660م، دار أبو المجد للطباعة بالهرم_ مصر، ص 2004 عام
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 الثّانيالفرع 

 سكرّيةفي  الضرا ب الجمركّيةمنازعات  حؿّ في  المختل قضاءالتنظيـ 

 

 يا:ة أىمٌ تعٌددجكانب م يشمؿ ىذا التنظيـ

 :ةد الجهات القضا ية المخت ّ تعدّ  - أكالن 

 الٌنظر بػػػ الجمركٌيػػػةعمػػػى ا تصػػػاص المحػػػاكـ  2116 لعػػػاـ 38قػػػانكف الجمػػػارؾ رقػػػـ  فػػػينػػػٌص المشػػػرٌع 
   :1في

 .  القانكف  ىذا أحكاـ تطبيؽ عف الناجمة ال بلفات في الٌنظر -1

 الٌرسػـكك  الجمركٌيػة الضػريبة تحصيؿ ذلؾ في بما الجمركٌية بالم المات المتعٌمقة الدعاكل في الٌنظر -2
 .  بيا  المتعٌمقة كالمصادرات الغرامات ككذلؾ الجمارؾ إدارة تستكفييا اٌلتي األ رل الٌضرائبك 

لعػاـ  38القػانكف رقػـ  مف 216 المادة بأحكاـ التحصيؿ عمبلن  قرارات عمى االعتراضات فيالٌنظر  -3
2116  . 

لعػػاـ  38القػػانكف رقػػـ  مػػف 217 المػػادة بأحكػػاـ عمػػبلن  غػػريـالتٌ  قػػرارات عمػػى االعتراضػػات فػػيالٌنظػر  -4
2116. 

 فػػي دا ػػؿ ىػػك مػػا كػػؿٌ  فػػي المسػػتعجمة األمػػكر فػػي الٌنظػػرضػػان أي المحٌكمػػة ىػػذه ا تصػػاص كيػػد ؿ فػػي 
 .المحاكمات أصكؿ قانكف في الكاردة المستعجمة األصكؿ الحالة ىذه في كتطبؽ ا تصاصيا،

 9عػػف قػػانكف الجمػػارؾ الممغػػى رقػػـ  2006لعػػاـ  38كيبػػدك أّف عػػدـ اخػػتالؼ قػػانكف الجمػػارؾ رقػػـ  
، كاسػػتقرار 2فػػي نظػػر المنازعػػات الجمركّيػػةمػػف حيػػث المػػكاد المحػػددة الخت ػػال المحػػاكـ  1975لعػػاـ 

فيهػػا قػػانكف  ان العػػادم كاإلدارم فػػي الفتػػرة التػػي كػػاف نافػػذ القضػػاءيفاالجتهػػاد القضػػا ي لػػدل كػػّؿ مػػف 
المتعّمقػة باألسػاس القػانكني لمتكّميػؼ  الجمركّيػةعمى أّف المنازعػات  1975لعاـ  9الجمارؾ الممغى رقـ 
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كلـ يعثر عمى الرغـ مف البحث عمى اجتهػاد مخػالؼ الحػؽ، فإّنػه  ،1هي مف اخت ال القضاء اإلدارم
بالنسػػػبة  2009لعػػػاـ  38رقػػػـ الجمػػػارؾ عمػػػى قػػػانكف  االجتهػػػاداتأثػػػر هػػػذا  بانسػػػحابيمكػػػف القػػػكؿ 

 اخت ال القضاء اإلدارم به.حيث مف  ،لممنازعات المتعّمقة باألساس القانكني لمّتكميؼ

 المتعّمقػػة الجمركّيػػةغيػػر  الّرسػػـكك  الّضػػرا بفػػي منازعػػات  الّنظراالخت ػػال القضػػا ي بػػ حيػػث إفّ ك 
 البدايػػةبػػيف محكمػػة القضػػاء اإلدارم كالمحكمػػة اإلداريػػة كمحكمػػة  ّزعػػان مك  تكميػػؼلمباألسػػاس القػػانكف 

ـّ إحػػداث محػػاكـ إداريػػة فيهػػا، فػػإّف االخت ػػال بنظػػر منازعػػات  اّلتػػيالمدنيػػة فػػي المحافظػػات  لػػـ يػػت
 ضان.أيعان عمى النحك السابؽ يككف مكزّ  تكميؼلمباألساس القانكف  المتعّمقة الضرا ب الجمركّية

ـّ فإّف االخت ال القضا ي في نظر منازعات  هك اخت ال جز ي، يشػمؿ  الضرا ب الجمركّيةكمف ث
أك فػػي حالػػة  بنػػكع البضػػاعة أك منشػػ ها أك قيمتهػػا المتعّمقػػةمػػا عػػدا تمػػؾ  الجمركّيػػةجميػػع المنازعػػات 

 ان قرارهػا ممزمػة كيكػكف فينعقد االخت ال حينهػا إلػى لجػاف تحكػيـ جمركّيػ حميؿ،الت قرار عمى االعترا 
 الّرسػـكك  الّضػرا بكلمقضاء عمى السكاء، في حيف أّف االخت ال القضا ي فػي نظػر منازعػات  لممكّمؼ
 يككف االخت ال القضا ي شامالن لجميع المنازعات دكف استثناء. الجمركّيةغير 

   :الضرا ب الجمركّيةفي دعاكل  الّ ادرةفي األحكاـ  الّطعفثانيان_ 

مػف حيػث المبػدأ، لجميػع طػرؽ  ةايػبدبكصػميا محكمػة  الجمركٌيػةعف المحٌكمة الٌصادرة ت ضع األحكاـ 
 الجمركٌيػػػةمػػػة نيػػػة، إاٌل أٌف المشػػػٌرع جعػػػؿ المحكنػػػٌص عمييػػػا قػػػانكف أصػػػكؿ المحاكمػػػات المد اٌلتػػػي الٌطعػػػف
ع مػة تتمتٌػتصدرىا ىػذه المحك اٌلتيمدنية تتمتع بطابع  اص، كذلؾ مف  بلؿ جعؿ األحكاـ  ةايبدمحكمة 

 ػػر يكػػكف قػػاببلن لبلسػػتئناؼ غيػػر  اضػػع لبلسػػتئناؼ، كبعضػػيا اآل بقػػكل متماكتػػة، فبعضػػيا يصػػدر مبرمػػان 
ة فػي تحديػد مػا إذا كػاف حكػـ الجػائزة قانكنػان، كالعبػر  الٌطعففقط، كبعضيا األ ير يصدر قاببلن لجميع طرؽ 

بػو كلػيس إلػى المبمػغ المحكػـك  لمػٌدعىاالبدائية قاببلن لبلستئناؼ أـ ال، يعكد إلػى المبمػغ  الجمركٌيةمة المحك
 .2أصػكؿ المحاكمػات المدنيػة 51اسػتنادا إلػى نػص المػادة الػٌدعكل بػو يػـك رفػع  المػٌدعىالمبمػغ  كيقػٌدربو، 
 :  3الذم جاء فيو ما يمي 1999(( لعاـ  الجمركٌيةد ذلؾ قرار محكمة النقض )) الغرفة كيؤكٌ 

كلػػيس مػػا الػػّدعكل مػػا إذا كػػاف القػػرار الجمركػػي قػػابالن لالسػػت ناؼ أـ ال، هػػك قيمػػة  يحػػّددالػػذم  )) إفّ 
 يقضي به القرار المستأنؼ (( .
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 المستعجمة: األمكر فيالّنظر  ثالثان_

 دا ػؿ ىػك مػا كػؿٌ  فػي المسػتعجمة األمػكر فػي الٌنظػر البدائيػة الجمركٌيػةالمحكمػة  ا تصػاص كيد ؿ فػي
 .1المحاكمات أصكؿ قانكف في الكاردة المستعجمة األصكؿ الحالة ىذه في كتطبؽ ا تصاصيا في

 :2أٌنو 1987كقد ذىبت محكمة النقض في اجتياد ليا عاـ 

 ألحكػػاـ تكفيقػان  الحجػػز عمػى االعتراضػػية الػّدعكلب لمنظػػر  ػالحا مرجعػػا الجمركّيػة مػػةالمحك )) تعتبػر
 عػػف الناجمػػة الخالفػػات فػػي لمنظػػر مخت ػػة الجمركّيػػة المحّكمػػة مادامػػت مدنيػػة، أ ػػكؿ 321 المػػادة
 .بها (( المتعّمقة المستعجمة األمكر في االخت ال ذات كلها الجمارؾ قانكف تطبيؽ

اـ أيػػفيػػي  اضػػعة لبلسػػتئناؼ  ػػبلؿ ميمػػة  مسػػة  المسػػتعجمة المػػكاد فػػيالٌصػػادرة أمػػا بالنسػػبة لؤلحكػػاـ 
 أمٌ  يقبػػؿ ال بيػذا االسػتئناؼ بقػرار ةالم تٌصػاالسػتئناؼ  محكمػة تبػتٌ تبػدأ مػف اليػـك التػالي لتبميػغ الحكػـ، ك 

   .3الٌطعف طرؽ مف طريؽ

 :4ما يمي 1986في قرار ليا عاـ (  الجمركٌيةالغرفة  ) فقد كرد عف محكمة النقض

رةمرة تصردرها المحك الّتررًاالحتبراس  )) إن قررارات فركّ  ٌّ  الّطعررنهررً قررارات مسرتعجلة تقبرل  الجمرك

 بطرٌق االستئناف، وقرارات محكمة االستئناف مبرمة (( .

 الٌطعػفاالحتبػاس _ كىػي قػرارات مسػتعجمة _ تقبػؿ  دت أف قػرارات فػؾٌ ىنا أٌف محكمػة الػنقض أٌكػ يتبيف
جميػػع  فٌ فػػق_ كمػػف بػػاب أكلػػى _  كبالتػػاليبطريػػؽ االسػػتئناؼ، كقػػرارات محكمػػة االسػػتئناؼ فييػػا مبرمػػة . 

              فييػػػػػػػػػا باالسػػػػػػػػػتئناؼ دكف الػػػػػػػػػنقض . الٌطعػػػػػػػػػفيمكػػػػػػػػػف  الجمركٌيػػػػػػػػػة قضػػػػػػػػػايالالقػػػػػػػػرارات المسػػػػػػػػػتعجمة فػػػػػػػػػي ا
 األمػػكر فػػي الّنظػػراالخت ػػال فػػي  الجمركّيػػةفػػي مػػن  المحػػاكـ  الّسػػكرمكيبػػدك أّف مسػػمؾ المشػػّرع 

اجمػة عػف عػدـ اخت ا ها، هك عػيف ال ػكاب، متالفيػان العيػكب النّ  في داخؿ هك ما كؿّ  في المستعجمة
 . 5الّسكرمكجكد هذا االخت ال لدل القضاء اإلدارم 
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 :الجمركّيةلممحاكـ  المختمطةفة رابعان_ ال ّ 

، كيؤكػد ذلػؾ األصػكؿ الجمركٌيػةمة المدنيػة لممحكمػة لنا الصٌ يتبٌيف كمف  بلؿ األحكاـ السابقة جميعيا، 
 الجمركٌيػةفػي الم المػات  الٌصػادرة ، إضافة إلى أٌف األحكػاـ الجمركٌيةبعة في نظر الم المات كالقكاعد المتٌ 

 المدنية.في األمكر الٌصادرة ، شأٌنيا شأف األحكاـ المدنية تنمذ بكاسطة دائرة التنميذ

كلكػػف ذلػػؾ ال يعنػػي أٌف التشػػريع الجمركػػي قػػد  ػػبل مػػف بعػػض القكاعػػد كاألصػػكؿ ذات الصػػمة الجزائيػػة، 
 قضت:  اٌلتي 2116لعاـ  38أ مف القانكف رقـ / 233كيؤكد عمى ذلؾ نص المادة  

 المحػػاكـ تتػػكلى النافػػذة القػػكانيف ألحكػػاـ كفقػان  المخت ػػة الجزا يػػة المحػػاكـ ب ػػالحية االحتفػػاظ مػع ))
 (( . الجمركّية المخالفات فيالّنظر  الجمركّية

 محػػٌددةأجػػازت تكقيػػؼ الم ػػالؼ فػػي حػػاالت  اٌلتػػيمػػف القػػانكف نمسػػو، ك  213المػػادة  إضػػافة إلػػى نػػٌص 
 كالتالي:

 . حكمو في ىك ما أك المشيكد التيريب حالة في -1
 .  التيريب جريمة أك الم المة تحقيؽ تعيؽ اٌلتي الممانعة بأعماؿ القياـ عند -2
 اٌلتػػػي كالتعكيضػػػات كالغرامػػػات العقكبػػػات مػػػف صػػػان ت مٌ  تػػػكارييـ أك األشػػػ اص فػػػرار ي شػػػى عنػػػدما -3
 .  عمييـ بيا يحكـ أف يمكف

 العاٌمػػػة النيابػػػة غكتبٌمػػػ بػػػذلؾ ضػػػويمكٌ  مػػػف إلدارة الجمػػػارؾ أك العػػػاـ المػػػدير عػػػف التكقيػػػؼ قػػػرار يصػػػدرك 
 يةالٌرسػم العطػؿ تػد ؿ كال سػاعة 24 أقصػاىا مدة  بلؿ الجمركٌية مةالمحك إلى المكقكؼ ـكيقدٌ  ةالم تصٌ 
 .  1الجمارؾ قبؿ مف تكقيمو مف اعتباران  التكقيؼ ميمة كتبدأ ،الميمة ىذه ضمف

بلحػػظ مػػف  ػػبلؿ مػػا سػػبؽ، الطػػابع الجزائػػي الػػذم يسػػبغو التكقيػػؼ االحتيػػاطي لمم ػػالؼ عمػػى قكاعػػد ي
 االحتيػػاطي التكقيػػؼ قػػررت اٌلتػػي ، كقػػد أجػػازت ىػػذه المػػادة فػػي فقرتيػػا / ج / لمسػػمطةالجمركٌيػػةالمحاكمػػة 

 بقػرار بػدكنيا أك بيػا يحكػـ قػد اٌلتػي المبػالغ تتجػاكز ال كمالػة لقػاء الجمركٌية المحكمة إلى التقديـ قبؿ إنياؤه
 ؿ .معمٌ 

 الجمركّيػةأّنه كعمى الرغـ مػف تطبيػؽ بعػ  القكاعػد الجزا يػة بقيػت ال ػفة المدنيػة لمعقكبػات  كيبدك
 هي الراجحة بالنسبة لتشريعنا الجمركي.
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يضػاحها فيػه،  ـّ اسػتقراؤها كا  ـّ المالحظػات التػي تػ  تتبمػكركأخيران كمف خػالؿ اسػتعرا  مػا سػبؽ، كأهػ
 :التاليةنتيجة ال

بالكقػػػت الحػػػالي لمقيػػػاـ بالميٌمػػػة  ، غيػػػر كػػػاؼالضػػػرائب الجمركٌيػػػةأٌف الطريػػػؽ القضػػػائي لحػػػٌؿ منازعػػػات 
المكٌممػيف كيتناسػب مػع الٌسػمطات الممنكحػة لػئلدارة حقػكؽ  حمايػةبمػا يكمػؿ المككمة إليو عمى أكمػؿ كجػو،  

 ضح ذلؾ مف  بلؿ:، كيتٌ الٌضريبٌية

الضػػرائب بالقضػػاء العػػادم، عمػػى الػػرغـ مػػف كػػكف منازعػػات  الجمركٌيػػةألحػػؽ المشػػٌرع الٌسػػكرم المحػػاكـ 
إضػافة  .الجمركٌيػةىي منازعات إدارية بحتو، ككنيا تتعٌمػؽ بقػرار إدارم صػادر عػف جيػة اإلدارة  الجمركٌية
ىػي مػف ا تصػاص القضػاء  ةالجمركيػ بالضػريبة تكميػؼباألسػاس القػانكني لم المتعٌمقػةالمنازعػات  إلى ككف
كمػػا  العػػادم كاإلدارم، فػػي ىػػذه المنازعػػات بػػيف القضػػاءيف الٌنظرتكزيػػع اال تصػػاص بػػ مػػف ثػػـٌ ، ك اإلدارم

، ممػف جيتػي القضػاء العػادم أك اإلدار  جيػة أمٌ كقػكع المتقاضػيف بال طػأ عنػد المجػكء إلػى  ينجـ عنو مػف
 قفٌ فػػػ كأ يػػػران  مػػػف  سػػػارة فػػػي أمػػػكاليـ كحقػػػكقيـ المعنكيػػػة. دكنػػػوإضػػػافة إلػػػى مػػػا يتكبٌ  يـإضػػػاعة كقػػػت بػػػذلؾك 

ىػػػػك ا تصػػػػاص جزئػػػػي، يشػػػػمؿ جميػػػػع  الضػػػػرائب الجمركٌيػػػػةاال تصػػػػاص القضػػػػائي فػػػػي نظػػػػر منازعػػػػات 
 أك فػػي حالػػة االعتػػراض بنػػكع البضػػاعة أك منشػػئيا أك قيمتيػػا المتعٌمقػػةمػػا عػػدا تمػػؾ  الجمركٌيػػةالمنازعػػات 

لممكٌمػػؼ  ان كيكػػكف قرارىػػا ممزمػػ ،يػػؿ، فينعقػػد اال تصػػاص حينيػػا إلػػى لجػػاف تحكػػيـ جمركيػػةحمالت قػػرار عمػػى
 كلمقضاء عمى السكاء. 
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 الثّانيالف ؿ 

 لالحاجة إلى قضاء ضريبي متخ ّ 

 

ـٌ المبلحظػػات  األٌكؿمػػف  ػػبلؿ اسػػتعراض المصػػؿ  ـٌ  اٌلتػػيكأىػػ يك اسػػتقراؤىا تػػ فيػػو، ن مػػص إلػػى  ضػػاحياا 
 الّضػرا بمنازعػات  حػؿّ ّف اآلليػة المتبعػة لأ، كىػي: سػكرٌيةفػي  الٌضػريبييعاني منيا نظامنػا  رئيسةة كممش
عمػػى أحسػػف ة بطريقيهػػا اإلدارم كالقضػػا ي، غيػػر كافيػػة فػػي الكقػػت الحػػالي لمقيػػاـ بهػػذا المهّمػػ الّرسػػـكك 

 فكػاف ال بػدٌ  ، الّضػريبّيةمطات الممنكحة لػددارة كيتناسب مع السّ  يفالمكّمفحقكؽ  ةايحمبما يكفؿ كجه، 
 حصػكؿ تػأٌ ر إلػى تػؤٌدم ألٌنيػا الحػاؿت ىػذه عمػى البقػاء المقبػكؿ غيػر فمف  ،كاضح ليذه المشكمة حؿٌ مف 

 أال ،1الضػػريبي الدسػػتكر قكاعػػد مػػف قاعػػدة  ػػرؽ إلػػى تػػؤٌدم كمػػا عمييػػا، المتنػػازع مسػػتحقاتيا عمػػى الدكلػػة
 المكازنػػة فػػي الٌضػػريبٌية الحصػػيمة أىٌميػػة عمػػى سػػمبان  يػػنعكس ممػػا الجبايػػة، نمقػػات فػػي االقتصػػاد قاعػػدة كىػػي
 اسػتقرار عمػى سػمبان  يػنعكس كما السكرٌية، الٌميرة لقيمة المستمر االن ماض ضكء في ك اٌصة لمدكلة، العاٌمة
 .لممكٌمميف المالٌية المراكز

ـٌ  اٌلتػػػيكؿ حٌمػػػالدت تعػػػدٌ   إلػػػى ضػػػركرة تطػػػكير الجيػػػاز مػػػف ذىػػػب مػػػنيـ ف مػػػف قبػػػؿ المقيػػػاء، احيػػػااقتر تػػػ
، دكف الحاجػػة الٌضػػريبٌية اتالٌنزاعػػالقضػػائي كتأىيػػؿ القاضػػي تػػأىيبلن قانكنيػػان كضػػريبيان كمحاسػػبيان فػػي نظػػر 

 .2افيي رالٌنظمف أجؿ  إلى كجكد قضاء م تٌص 

 حػػؿٌ ل ابعػػة أماميػػاآلليػػات المتٌ  ضبعػػ مبٌينػػان دعػػا إلػػى االسػػتمادة مػػف تجػػارب الػػدكؿ األ ػػرل،  كمػػنيـ مػػف
 .3( رةالمصغٌ  الٌدعكلكالمشاركة ك  ةايكالكقكالتماكض ) الٌضريبٌية اتالٌنزاع

، فكػاف البحػثمحػكر ىػك ك  ،الٌضػريبٌية اتالٌنزاعفي  الٌنظرب صمت صٌ جياز قضائي  جادقيبا المناداة أمٌ 
 1الٌضريبٌيةالمؤتمرات  بعضكمطمبان أساسيان في  ،4المقياء منحى بعض

                                                           
تقدٌر، مة واالقتصاد ( نظرة احترام وة والٌقٌن والمالءقاعدة العداللقد نظر الفقه المالً التقلٌدي إلى قواعد آدم سمٌث )  -1

مجلة ، بحث منشور فً الضرٌبة المثلىالضرائب ". راجع فً ذلك: د. محمد سعٌد فرهود: حتى أنهم أطلقوا علٌها " 
ٌّة  .165، ص م2004، لعام 31، العدد بحوث جامعة حلب، سلسلة العلوم االقتصادٌة والقانون

رٌبً الرابع )أثر الّضرائب على االستثمار فً مصر والدول تعقٌب له فً المؤتمر الضّ رمضان صدٌق،  د.: انظر -2
، الجلسة األولى  )دور التشرٌع الضرٌبً فً تنشٌط األسواق المالٌة وجذب م2004/  9/ 26_ 25، الواقع فً العربٌة (

 . www.cipe-arabia.org/files/pdf/case155.pdf :االستثمار( منشور فً
مجلة دمشق للعلوم االقتصادٌة ، بحث منشور فً األسالٌب البدٌلة لحلّ المنازعات الضرٌبٌةمحمد الحاّلق:  : د.انظر - 3

 .م2006، العدد األول، 22، المجلد والقانونٌة
 فً ذلك:  انظر -4
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ٌف غايتػو إقامػة العػدؿ 2كالقضائية ـٌ المرافػؽ كأ طرىػا فػي كيػاف الدكلػة، كا  ، كذلؾ باعتبار القضاء مػف أىػ
يتيـ كممكيػتيـ، كىػك يحمػػؿ صػمة مػف صػػمات ا، عػز كجػػؿ، أال بػيف النػاس فػػي كػٌؿ مػا يتعٌمػػؽ بػأمنيـ كحػػرٌ 

 .3كىي الحكـ

سػـك بػيف جمركيػة كأخػرل را ب كالرّ ه سبؽ كأف قمنا في الف ػؿ األكؿ بتقسػيـ منازعػات الّضػحيث إنّ ك 
ـّ سػكؼ فغير جمركيػة،  ؽ مػع التطػرّ  الجمركّيػةسػـك غيػر را ب كالرّ ح ػر هػذا الف ػؿ بمنازعػات الّضػيػت

لمك ػكؿ  ،ةمنهجيػب؛ كذلػؾ لعػدـ اإلطالػة كتكضػي  الفكػرة في بع  النقاط لمنازعات الضرا ب الجمركية
 ة مف البحث.إلى الغاية المرجكّ 

 : مبحثيففي  المصؿض ليذا تعرٌ يتـٌ السكؼ مف ثـٌ ك 

 المتخّ ل الّضريبيمكقؼ التشريع كالفقه مف القضاء : األّكؿ المبحث. 
 المتخّ ل الّضريبيمبررات القضاء : الثّاني المبحث. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
 عام طبعة ،ل الّضرائب على الدخل طبقاً ألحدث التشرٌعات الضرٌبٌةالمنازعات الضرٌبٌة فً مجامحمد حامد عطا:  -

 .540ص ،م ، الدار الجامعٌة_ اإلسكندرٌة2005
، بحث ملقى فً المؤتمر الضرٌبً الرابع، أثر حتمٌة وجود قضاء ضرٌبً متخصص فً مصرأ. محمد محمد العمران:  -

، الجلسة األولى، دور التشرٌع م2004سبتمبر، لعام  26_  25الّضرائب على االستثمار فً مصر والدول العربٌة، 
 www.cipe-arabia.org/files/pdf/case153.pdf الضرٌبً فً تنشٌط األسواق المالٌة، منشور فً:

، مرجع سابق(،  النزاعات الضرٌبٌة_ تسوٌة النزاعات الضرٌبٌة بالطرق القضائٌة )الدعوى الضرٌبٌةمنى إدلبً،  د. -
 . 514 ص

األزمات والصعوبات التطبٌقٌة للتشرٌعات رٌبً السادس عشر، ، توصٌات المؤتمر الضّ 23البند  2الفقرة  6المادة  -1
 =      ، قاعةم2010ٌونٌه   29- 21ترة من ، المنعقد خالل الفرٌبٌة الحدٌثة وأثارها على انخفاض حصٌلة الّضرائبالضّ 
 قاهرة، منشور فً :ال -مدٌنة نصر -دار الدفاع الجوي  -الكامٌلٌا =

www.aliahmedali.com/forum/attachment.php?attachmentid=4348&d=1279419554  
، جامعة ناٌف العربٌة للعلوم األمنٌة فً الرٌاض مؤتمر القضاء والعدالة المنعقد فً مقرّ توصٌات من  9 المادة انظر: -2

 م(، منشور فً:19/12/2005-11هـ ) الموافق من 11/11/1426-15المنعقد خالل الفترة من 
 . 461هـ، ص 1421، ربٌع األول 36، ع 11_ الرٌاض، ج مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشرٌعة واللؽة العربٌة وآدابها

3
من سورة األنعام، كما ورد فً  51اآلٌة رقم  )) إن الحكم إال هلل ٌقّص الحّق، وهو خٌر الفاصلٌن ((،قال تعالى فً كتابه العزٌز:  -

 اآلٌة الثانٌة  منه. 22، سفر الخروج رقم )) أعطى صفة األلوهٌة من نصبوا قضاة للشعوب ((الكتاب المقّدس: 
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 األّكؿالمبحث 

 المتخّ ل الّضريبيمكقؼ التشريع كالفقه مف القضاء 

 

يجػػب أف يسػػند إلييػػا اال تصػػاص فػػي  اٌلتػػيالقضػػائية الٌجيػػة احتػػدـ ال ػػبلؼ بػػيف المقيػػاء حػػكؿ تحديػػد 
، فػػذىب بعضػػيـ إلػػى أٌنػػو يجػػب إسػػنادىا إلػػى جيػػة قضػػائية الٌرسػػـكك  الٌضػػرائبب المتعٌمقػػةنظػػر المنازعػػات 
القضػاء العػادم كاإلدارم، فػي حػيف ذىػب آ ػركف إلػى أٌنػو يجػب أف تكػكف ة عػف جيتػي مت ٌصصة مسػتقمٌ 

 إلحدل جيتي القضاء العادم أك اإلدارم، أك مكٌزع بينيما.

ليػذا اال تصػاص  محػٌددةكقد ترتب عمى ىذا ال ػبلؼ بػيف المقيػاء ا ػتبلؼ تشػريعات الػدكؿ الم تممػة ال
عػكه بينيمػا، كآ ػركف دم أك اإلدارم، أك كزٌ ضان، فمنيا مف منح اال تصػاص إلحػدل جيتػي القضػاء العػاأي

 ص.عيدكا بو إلى جياز قضائي مت صٌ 

ىػذه المسػألة، حيػث يمكػف  حػؿٌ ينظػر منيػا ل اٌلتػييرجػع إلػى الزاكيػة  يبدك أّف السبب في هذا الخػالؼك  
يجػب  اٌلتػيالٌجيػة م تممة، تسػتتبع ا تبلفػا فػي النتػائج حػكؿ تحديػد  اايزك إلى ىذه المسألة مف عدة  الٌنظر 

 أف ت تٌص بنظر تمؾ المنازعات.

، الٌضػريبةب يفالمكٌممػ  اٌصػةفمنيـ مف ينظر إلى القضاء العادم بأٌنو يقػدـ ضػمانات أكثػر لممػكاطنيف، ك 
لجميػػع القػػكانيف  العاٌمػػةباعتبػػاره القضػػاء األصػػؿ، كقضػػاتو يطبقػػكف القػػانكف المػػدني الػػذم يعتبػػر الشػػريعة 

 نقص فييا.كٌؿ الكضعية األ رل، الكاجب الرجكع إليو في 

باعتبارىػا نكعػان مػف المنازعػات اإلداريػة،  الٌضػريبٌيةبينما ينظر آ ركف إلى الطبيعػة القانكنيػة لممنازعػات 
لػػى الطبيعػػة القانكنيػػة  ذة مػػف قبػػؿ مػػف القػػرارات اإلداريػػة المرديػػة المت ػػ باعتبارىػػا نػػكع الٌضػػريبةب تكميػػؼلمكا 

 إلى القضاء اإلدارم. الٌضريبٌية، كمف ثـٌ فقٌنو يتكجب إسناد اال تصاص في نظر المنازعات عاٌمةسمطة 

 الٌضػػريبيإلػػى ىػػذه المسػػألة مػػف زاكيػػة اسػػتقبلؿ القػػانكف الٌنظػػر فػػي حػػيف يػػذىب فريػػؽ ثالػػث إلػػى كجػػكب 
ص كمسػػتقؿ عػػف عػػف غيػػره مػػف القػػكانيف، ممػػا يسػػتكجب إسػػناد اال تصػػاص إلػػى قضػػاء ضػػريبي مت ٌصػػ

 .الٌضريبٌيةاإلدارم لمنظر بالمنازعات ك  جيتي القضاء المدني
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 أماتجػػاه منيمػػا يحبػػذ كينػػادم بػػر كػػٌؿ المقػػو إلػػى اتجػػاىيف م تممػػيف، ك  التشػػريعكػػٌؿ مػػف لػػذلؾ فقػػد انقسػػـ 
 ىذه المسألة. حؿٌ ينظر منيا ل اٌلتيالزاكية م تمؼ عف االتجاه اآل ر، حسب 

 يذا المبحث في مطمبيف:سكؼ يتـٌ التعٌرض ل كمف ثـٌ 

  المتخّ ل الّضريبيد لمقضاء : االتجاا المؤيّ األّكؿالمطمب. 
  المتخّ ل الّضريبي: االتجاا المعار  لمقضاء الثّانيالمطمب. 
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 األّكؿالمطمب 

 المتخّ ل الّضريبيد لمقضاء االتجاا المؤيّ 

 

يجػػب أف  الٌرسػػـكك  الٌضػػرائبذىػػب جانػػب مػػف المقػػو إلػػى أٌف اال تصػػاص القضػػائي فػػي نظػػر منازعػػات 
يػػـ بالعديػػد مػػف أيعػػف جيتػػي القضػػاء العػػادم كاإلدارم، كيػػدعمكف ر  ص مسػػتقؿٌ يعيػػد إلػػى قضػػاء مت ٌصػػ
 الٌضػريبٌيةلممنازعػات أٌنػو مػف القػكانيف، كمػا عػف غيػره  تمٌيػزه  اٌصػةذاتيػة  الٌضػريبيالحجج أىٌميا: لمقانكف 

 .المنازعاتعف غيرىا مف تميزىا   اٌصةضان ذاتية أي

فػي نظػر القضػائي ذىب جانب مف تشريعات الدكؿ إلى مػنح اال تصػاص السابؽ  أمكانسجامان مع الر  
الػػػدكؿ قػػػد ا تممػػػت فػػػي مػػػدل ص، إاٌل أٌف ىػػػذه إلػػػى قضػػػاء ضػػػريبي مت ٌصػػػ الٌرسػػػـكك  الٌضػػػرائبمنازعػػػات 

بالقضػػاء  ان اسػػتقبلؿ ىػػذا القضػػاء عػػف جيتػػي القضػػاء العػػادم كاإلدارم، فبعضػػيا جعػػؿ ىػػذا القضػػاء ممحقػػ
   .عف جيتي القضاء العادم كاإلدارم بالقضاء اإلدارم، كثالث جعمو مستقبلن  ان  ر جعمو ممحقآالعادم، ك 

 كذلؾ في المرعيف التالييف: ،بشيء مف التمصيؿ في ىذا المطمب ليذا االتجاهض تعرٌ يتـٌ الكسكؼ 

  المتخّ ل الّضريبي لمقضاء دالمؤيّ  التشريعي االتجاا: األّكؿالفرع. 
  المتخّ ل الّضريبي لمقضاء دالمؤيّ  الفقهي االتجاا: الثّانيالفرع. 
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 األّكؿرع فال

 المتخّ ل الّضريبيد لمقضاء المؤيّ  االتجاا التشريعي

 

 الٌرسػـكك  الٌضػرائبذىب جانب مف تشريعات الدكؿ الم تممػة إلػى مػنح اال تصػاص فػي نظػر منازعػات 
 ص، كمف أىـٌ ىذه التشريعات:قضاء ضريبي مت صٌ  ىإل

 أكالن_ التشريعات األجنبية.

 :1حدة األمريكيةالمتّ  اتيالكالتشريع أ_ 

األمريكيػة إلػى العقػد الثالػث مػف القػرف العشػريف كتحديػدان حػدة المتٌ  اتيػلمكال الٌضػريبييعكد تاري  القضاء 
الصػػادر فػي العػػاـ نمسػو كالػػذم كػػاف  الػػٌد ؿرس فػي قػػانكف ضػريبة ـ، حينمػا نػػٌص الكػػكنغ1924لػى العػػاـ إ

 US"  الٌضػػريبٌيةعمػػى إنشػػاء مجمػػس لمطعػػكف  ((, (( The mellon tax billيطمػػؽ عميػػو قػػانكف 

Board of tax appeals " تطػرأ  اٌلتػي الٌضػريبٌية، كذلؾ مف أجؿ زيادة كسػائؿ المصػؿ فػي المنازعػات
 .يفالمكٌممعمى  الٌضريبة بلؿ عممية ربط كتحصيؿ 

كأعاد تشكيؿ كتسمية مجمس الطعكف السابؽ  راداتيلئلرس قانكنان أصدر الككنغ ـ1942كفي العاـ 
 Tax court of THE United"تحدة المٌ  اتيالكالفي  الٌضرائبإلى محكمة ضريبية باسـ محكمة 

States   ." 

ـٌ تغييػر اسػـ ىػذه المتٌ  اتيالكالفي  الٌضريبيـ صدر قانكف لئلصبلح 1969كفي العاـ  حػدة، كبمكجبػو تػ
كقػد  ،"  United states tax court"حػدة المتٌ  اتيػالكالالمحكمة إلى اسػميا الحػالي محكمػة ضػرائب 

ـ بمناسػػػبة الػػػذكرل ال مسػػػيف إلصػػػدار 1974نػػػكفمبر  22جػػػرل افتتػػػاح مبنػػػى  ػػػاص بيػػػذه المحكمػػػة فػػػي 
 الدا مية. راداتياإلقانكف 

                                                           
 فً ذلك: انظر -1
)اإلنترنت(، على شبكة المعلومات الدولٌة  (  United states tax courtاألمرٌكٌة ) االتحادٌةالّضرائب  موقع محكمة -

   www.ustaxcourt.gov/about.htm  :الرابط

                     على شبكة المعلومات الدولٌة )اإلنترنت(، الرابط:( Wikipediaموقع وٌكٌبدٌا الموسوعة الحرة )  -
en. wikipedia.org/wiki/ united_state_ tax_ court    

 وما بعدها. 319مرجع سابق، ص ،محمد علً عوض الحرازي د. -
) دراسة  إنهاء المنازعات الضرٌبٌة الناشئة عن تطبٌق القوانٌن الضرٌبٌة واالتفاقٌات الدولٌة رمضان صدٌق: د. -

 وما بعدها. 132، صمرجع سابق (، مقارنة
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مف الدستكر األمريكي، كبناء عمػى قػانكف  لىاألكٌ كيندرج إنشاء كتسمية ىذه المحكمة تحت إطار المادة 
ـٌ أىػػػداؼ إنشػػػاء ىػػػذه المحكمػػػة تركيػػػز اال تصػػػاص القضػػػائي فػػػي الجانػػػب  راداتيػػػاإل الدا ميػػػة، كمػػػف أىػػػ

، كتقميػؿ تكػاليؼ التقاضػي، كتسػييؿ إجراءاتػو، إضػافة لضػماف العاٌمػةبمػا يضػمف حقػكؽ ال زانػة  الٌضريبي
 .يفالمكٌممحقكؽ 

كالمكاتػػػػب التابعػػػػة ليػػػػا  الٌضػػػػريبٌيةتنشػػػػأ بػػػػيف اإلدارة  اٌلتػػػػيالمنازعػػػػات كمػػػػا تتػػػػكلى ىػػػػذه المحكمػػػػة نظػػػػر 
 .الٌضريبٌيةبمناسبة تطبيؽ التشريعات  كالمكٌمميف

 :1التشيميالتشريع ب_ 

ف اسػتحداث محػاكـ ضػريبية كجمركيػة، تطبيؽ نظػاـ جديػد يتضػمٌ  ـ2111العاـ  ةايبدبدأت التشيمي في 
رس التشػيمي عميػو ية بعد مكافقة الكػكنغالٌرسم( الذم نشر في الجريدة 21، 322كذلؾ بمكجب القانكف رقـ)

صػػة المصػػؿ فػػي كمصػػادقة المحكمػػة الدسػػتكرية العميػػا كبمكجػػب ىػػذا النظػػاـ سػػتتكلى محػػاكـ ضػػريبة مت صٌ 
 عمى ا تبلفيا. الجمركٌيةك  الٌضريبٌية قضاياال

، كقػد الدكلػة اتيػكالفػي م تمػؼ  ـ2111/  رايػفبر /  4كقد د ؿ ىػذا القػانكف كاقػع التطبيػؽ اعتبػاران مػف 
تشػيمي مػع  اتيػكالبعد ذلؾ ليشػمؿ جميػع  كسيطٌبؽككبيابك، ك  في منطقتي أنتكفاجاستا ان جرل تطبيقو ابتداء

ـٌ فػػي إطػػار منظكمػػة إصػػبلح النظػػاـ ـ2114العػػاـ  ةايػػني إجػػراء تعػػديبلت  الدكلػػةفػػي  الٌضػػريبي، حيػػث تػػ
 في إطار ىذه اإلصبلحات. نة تصبٌ دستكرية معيٌ 

 .2ج_ التشريع األلماني

 الٌضػػػرائب، فيجعػػػؿ اال تصػػػاص بنظػػػر دعػػػاكل الٌضػػػريبيبػػػع التشػػػريع األلمػػػاني مبػػػدأ كحػػػدة القضػػػاء يتٌ 
_ منعقػدان لنػكع كاحػد مػف  الجمركٌيػة الٌضػرائبغير المباشػرة _ بمػا فييػا دعػاكل  الٌضرائبالمباشرة كدعاكل 

كاء محػاكـ صػة سػأنكاع المحاكـ، كما يجعؿ اال تصاص بنظر ىذه الػدعاكل أمػاـ محػاكـ ضػريبية مت صٌ 
نظػر تا تصػاص فػي ىػذا الشػأف لممحػاكـ العاديػة أك المحػاكـ اإلداريػة، ك  أمٌ أكؿ أك ثاني درجة، كال ينعقد 

 .الٌضريبٌيةدة كرد النٌص عمييا في قانكف اإلجراءات ىذه الدعاكل كفقان إلجراءات مكحٌ 

دائػرة تبعػان لنطػاؽ إقميمػي أك كػٌؿ ا تصػاص  يحػٌددة مػف عػدد مػف الػدكائر، ك محكمػة ضػريبيٌ كػٌؿ كتتككف 
ثنػػيف مػػف غيػػر صػػيف كاقضػػاة مػػنيـ ثبلثػػة قضػػاة مت صٌ  دائػػرة مػػف  مسػػة كػػؿٌ  تتكػػكف، ك الٌضػػرائبألنػػكاع 

                                                           
 .391مرجع سابق، ص ،محمد علً عوض الحرازي : د.ذلك فً انظر -1
 .602_591فً ذلك:  د. محمد أحمد عبد الرؤوؾ، مرجع سابق، ص  انظر -2
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، كيشػػترط أف كاليػػةكف لمػػدل الحيػػاة بقػػرار مػػف كزيػػر الماليػػة بالالمت ٌصصػػف القضػػاة يف، كيعػػيٌ المت ٌصصػػ
 ،  ، كلكػف يسػتقؿٌ الٌضػريبٌيةا تيارىـ مف بيف الرؤسػاء فػي اإلدارة  كيككفتتكافر لدييـ التأىيؿ القانكني البلـز

 تماـ االستقبلؿ. الٌضريبٌيةنو عف اإلدارة يالقاضي بمجرد تعي

ة محكمػػة ضػػريبيٌ كػػٌؿ ة فػػي ٌكمعػػف طريػػؽ لجنػػة التسػػعة المشػػ في تػػاركايف المت ٌصصػػا القضػػاة غيػػر أٌمػػ
، كسػػبعة مػػف المػػكاطنيف ذكم كاليػػةبال لٌضػػريبٌيةامي اإلدارة برئاسػػة رئػػيس إحػػدل الػػدكائر كعضػػكية أحػػد مػػكظٌ 

، كتتػػػكلى لجنػػػة التسػػػعة ا تيػػػار القضػػػاة غيػػػر كاليػػػةالثقػػػة كالسػػػمعة الطيبػػػة ي تػػػارىـ المجمػػػس التشػػػريعي لم
النقابػات المينيػة  أمسنكات مف بيف قائمة يقترحيا رئيس المحكمة بعد اسػتطبلع ر  يف لمدة أربعالمت ٌصص

 أك االتحادات التجارية.

ط رقابتيػػػػا عمػػػػى القػػػػرارات اإلداريػػػػة المطعػػػػكف فييػػػػا مػػػػف حيػػػػث تسػػػػمٌ  الٌضػػػػريبٌيةكاألصػػػػؿ أٌف المحكمػػػػة 
 المشركعية كدكف المبلئمة.

ف ليا عدـ مشركعية القرار أف تقضػي بقلغائػو، كمػا يكػكف ليػا أف تمػـز اإلدارة كيككف لممحكمة إذا ما تبيٌ 
 حػػػؿٌ تقػػػديرىا م حػػػؿٌ ٌنػػػو ال يجػػػكز لممحكمػػة أف تبقصػػدار القػػػرار الػػػذم سػػبؽ أف امتنعػػػت عػػػف إصػػػداره، بيػػد أ

بمػػرض  الٌصػػادرة باسػػتثناء القػػرارات  ،بنػػاء عمػػى سػػمطة تقديريػػة الٌصػػادرة تبالنسػػبة لمقػػرارا الٌضػػريبٌيةاإلدارة 
 ، فيجكز ليا تحديد مبمغيا كفقان لمتقدير الذم تراه المحكمة. الٌضريبٌيةالغرامة 

 ثانيان_ التشريعات العربية.

 :1ياليمن تشريعال أ_

عمػػػى أف تنشػػػأ محػػػاكـ ابتدائيػػػة  2111لسػػػنة  17رقػػػـ الػػػٌد ؿمػػػف قػػػانكف ضػػػرائب  124نصػػػت المػػػادة 
فػػي أمانػػة العاصػػمة كالمحافظػػات، كيكػػكف ليػػا  الٌضػػريبٌية قضػػاياغػػة لمنظػػر كالمصػػؿ فػػي الصػػة كمتمرٌ مت صٌ 
التنميػػػذ،  قضػػػاياالمدنيػػػة كالجنائيػػػة كطمبػػػات الحجػػػز ك  الٌضػػػريبٌية قضػػػايافػػػي جميػػػع الالٌنظر بػػػ كاليػػػةالكحػػػدىا 

مطة القضػػائية، عمػػى أف يراعػػى فػػي ىيئػػة الحكػػـ تػػكافر ال بػػرة فػػي المجػػاليف كفقػػان ألحكػػاـ قػػانكف الٌسػػ ٌلػػؼؤ كت
 كالمالي. الٌضريبي

                                                           
 فً : انظر -1
إنهاء المنازعات الضرٌبٌة الناشئة عن تطبٌق القوانٌن الضرٌبٌة واالتفاقٌات الدولٌة )دراسة  رمضان صدٌق: د. -

 وما بعدها. 135مرجع سابق، ص مقارنة(،
 وما بعدها.394مرجع سابق، ص ،محمد علً عوض الحرازي د. -
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مػػة مػػف المصػػػمحة فػػي الطعػػكف المقدٌ الٌنظر االبتدائيػػػة بػػ الٌضػػرائباال تصػػاص النػػكعي لمحػػاكـ  يحػػٌددك 
فػػي  الٌنظػػرعمػػى المبيعػػات، ككػػذلؾ  العاٌمػػة الٌضػػريبةك  الػػٌد ؿلضػػرائب  الٌطعػػففػػي قػػرارات لجػػاف  المكٌمػػؼك 

المرفكعػػة مػػف المصػػمحة أك مػػف النيابػػة  الٌضػػريبيكجػػرائـ التيػػرب  الٌضػػريبٌيةبالم المػػات  المتعٌمقػػةالػػدعاكل 
 بناء عمى طمب مف رئيس المصمحة، كبما ال يتعارض مع القكانيف النافذة.

ـٌ الػػنٌص  صػػػة مػػف ىػػػذا القػػانكف عمػػى تشػػكيؿ شػػعب اسػػتئنافية مت صٌ  126ك 125فػػي المػػادتيف  كمػػا تػػ
 في م تمؼ المحػاكـ االسػتئنافية بأمانػة العاصػمة كالمحافظػات، ككػذلؾ الػنٌص  الٌضريبٌية قضاياغة بالكمتمرٌ 

رفعيػا إلييػا طعنػان  غة بالمحكمة العميا تتكلى المصؿ في الطعػكف الجػائزصة كمتمرٌ عمى إنشاء دائرة مت صٌ 
 االستئنافية. الٌضريبٌيةمف الشعب الٌصادرة في األحكاـ 

 .1ب_ التشريع األردني

 الػٌد ؿيصػدرىا مػأمكر التقػدير بتقػدير ضػريبة  اٌلتػيفػي القػرارات  الٌطعػف لممكٌمػؼيجيز التشريع األردني 
مػف المجػاف  الٌصػادرةبػدكف كجػو حػٌؽ، ككػذلؾ القػرارات  المكٌمػؼأٌداىػا  اٌلتػي الٌضػريبةكربطيا، أك برفض رٌد 

يصػدرىا كزيػر  اٌلتػيفػي القػرارات  الٌطعػف، كمػا يجيػز المكٌمػؼميا يقػدٌ  اٌلتياالعتراضات ظر في ة لمنٌ ٌكمالمش
 بالزيادة. الٌضريبةفي تقدير الٌنظر ض عنو بقعادة المالية أك ممكٌ 

 صػة بالعاصػمة أنشػأىا، كىػي محكمػة مت صٌ الػٌد ؿضػريبة  قضػاياإلػى محكمػة اسػتئناؼ  الٌطعػفـ كيقػدٌ 
كتحقيػػػػؽ اسػػػػتقرار مراكػػػػز  الٌضػػػػريبٌية قضػػػػايابيػػػػدؼ سػػػػرعة المصػػػػؿ فػػػػي ال ـ1964لسػػػػنة  25القػػػػانكف رقػػػػـ 

ة ت ػتٌص ة كانػت محػاكـ االسػتئناؼ العادٌيػالمت ٌصصػ، كقبؿ إنشاء ىػذه المحكمػة العاٌمةكال زانة  يفالمكٌمم
 ي.حمٌ لقكاعد اال تصاص الم ان بنظر تمؾ المنازعات كفق

ؽ أحكػػػػاـ كقكاعػػػػد قػػػػانكف مػػػػف ثبلثػػػػة قضػػػػاة، كتطٌبػػػػ الػػػػٌد ؿضػػػػريبة  قضػػػػايامحكمػػػػة اسػػػػتئناؼ  تتػػػػأٌلؼك 
 (. قانكف أصكؿ المحاكمات الحقكقية ) اإلجراءات المدنية

المبمػػغ الػػذم يكافػػؽ عمػػى سػػداده، كأف يػػدفع المبمػػغ الػػذم  الٌطعػػففػػي صػػحيمة  المكٌمػػؼف كيجػػب أف يبػػيٌ 
فػػي جمسػػات سػػٌرية مػػا لػػـ تػػأمر المحكمػػة ب ػػبلؼ  الػػٌدعكلكتنظػػر  .الػػٌد ؿعػػاـ دائػػرة ضػػريبة ه مػػدير يحػػٌدد

الػٌدعكل ضػان أف تعيػد أيتعػديؿ التقػدير بػال مض أك الزيػادة، كليػا  الػٌدعكل ذلؾ، كلممحكمة عند المصؿ في 
 دىا.تحدٌ  اٌلتيإلى مأمكر التقدير إلعادة التقدير كفؽ األسس 

                                                           
 .511فً ذلك:  د. محمد أحمد عبد الرؤوؾ، مرجع سابق، ص  انظر -1
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 الثّانيرع فال

 المتخّ ل الّضريبيد لمقضاء المؤيّ  الفقهياالتجاا 

 

 tax ) ةبيػػػا محػػػاكـ ضػػػريبيٌ  ، يجػػػب أف ت ػػػتٌص الٌضػػػريبٌيةيػػػرل جانػػػب مػػػف المقيػػػاء، أٌف المنازعػػػات 

courts )  ٌاٌلتػييتككف منيا النظػاـ القضػائي فػي الػدكؿ  اٌلتياإلدارية ك المحاكـ العادية  ة عف جيتيمستقم 
تعرضػػكا لمعديػػد مػػف  أميػػـ بالعديػػد مػػف الحجػػج، إاٌل أٌف أنصػػار ىػػذا الػػر أي، كيػػدعمكف ر 1تأ ػػذ بيػػذا النظػػاـ

 تعرض ليذه الحجج كاالنتقادات بشيء مف التمصيؿ.يتـٌ الاالنتقادات، كسكؼ 

 .المتخّ ل الّضريبيالقضاء ستند إليها أن ار ا اّلتيأكالن_ الحجج 

كمف أىـٌ ىذه الحجج
2:   

 إالٌ  يمتـز ال فيك ،ة اصٌ  ذاتيةك  استقبلؿب عيتمتٌ  قانكنان  أصبح (Tax law) الٌضريبي القانكف إفٌ  - أ
 كمف قكانيف، مف عداه فيما رةالمقرٌ  لؤلحكاـ ذلؾ في ال ضكع دكف كمبادئو، قكاعده تممييا اٌلتي حكاموأب
 ال اص، أك العاـ القانكف أحكاـ إلى الرجكعب االقتصارعمى  الٌضريبي القاضي يمـز ما يكجد ال وفقنٌ  ثـٌ 
 أك العاـ القانكف قكاعد مف بتمؾ أك القاعدة بيذه -األحكاؿ بحسب - األ ذ الٌضريبة قانكف يستمـز قد إذ

 مراكزه تنظيـ عمى مقدرةب عيتمتٌ  قانكف وحيث إنٌ  ،الٌضريبي القانكف ذاتية مع مقةمتٌ  كانت طالما ال اص،
 .كاإلدارم المدني القانكنيف مفكٌؿ  عف مستقبلن  قانكنان  جعمتوالتي ك  ،بيا عيتمتٌ  اٌلتي مبادئو كفؽ

                                                           
جامعة  م ، كلٌة الحقوق_1960 عام ، رسالة دكتوراه،وأهم تطبٌقاته ذاتٌة القانون الضرٌبًد. قدري نقوال عطٌة:  -1

 . 154ص ،اإلسكندرٌة
 .141، ص ، مرجع سابقد. ٌحٌى مصطفى المبشر قارن أٌضا :

 و محمد حامد عطاو د. نقوال قدري عطٌة ،gaudement, maestre, marcellin: من الفقهاء الذٌن قالوا بهذا الرأي -2

 فً ذلك:  وللتوسع فً آراء الفقهاء انظر، أ. محمد محمد العمران
 . 501د. محمد أحمد عبد الرؤوؾ، مرجع سابق، ص   -
 .540ص  ،، مرجع سابقمحمد حامد عطا -
 . 155، صمرجع سابقد. قدري نقوال عطٌة،  -
دار االتحاد العربً ، م1914، طبعة عام : الطعون القضائٌة فً ربط الّضرائب على الدخلد. زكرٌا محمد بٌومً -

 .9، ص للطباعة_ الخرطوم
 بجرٌدة، مقالة منشورة فً هل ٌستطٌع مشروع قانون المنازعات حلّ المنازعات الضرٌبٌةنصر أبو العباس أحمد:  -

 ، ومنشور فً: م1991 فبرلٌر21 بتارٌخ  األهرام
http://www.nasrcorp.com/index.php?option=com_content&task=view&id=41#   
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 تطبيقػػو ؿتسػػيٌ  ةمسػػتقمٌ  ةضػػريبيٌ  محػػاكـ كجػػكد لزامػػان  بتتطٌمػػ ال الٌضػػريبي القػػانكف ذاتيػػة كانػػت إذا - ب
 المػدني القاضػي مػف كػبٌلن  فقفٌ  اإلدارية، لممحاكـ أك العادية لممحاكـ اال تصاص كافأ سكاء وألنٌ  كتطكيره،

 تػػأثير تجاىػػؿ يمكػػف ال وأٌنػػ إالٌ ... كمبادئػػو قكاعػػده ؽكيطٌبػػ القػػانكف أحكػػاـ يمتػػـز أف عميػػو فيتعػػيٌ  اإلدارم أك
 بقكاعػد اإلدارم القضػاء رجػاؿ دتقٌيػ إنكػار يمكػف ال كمػا العػادم، القضػاء رجػاؿ عمى المدني القانكف قكاعد
 .اإلدارم القانكف

 أف إلػػى تػػدعك ،كذاتيتػػو الٌضػػريبي القػػانكف بيػػا زيتمٌيػػ اٌلتػػي ةالحسػػابيٌ  ةكالمنٌيػػ ةالقانكنٌيػػ الطبيعػػة إفٌ   - ت
 الٌضػػػريبي القػػػانكف مبػػادئ تأصػػػيؿ عمػػى يعممػػػكف صػػػكفمت صٌ  قضػػاة الٌضػػػريبٌية المنازعػػات بنظػػػر ي ػػتٌص 
 نتيجػة المنازعػات، ىػذه عمػى ؽتطٌبػ اٌلتػي المتناقضػة القانكنيػة األحكاـ تمادم يمكف كبذلؾ أحكامو، كتكحيد
 أ ػػػرل، تػػػارة العػػػاـ القػػػانكف ألحكػػػاـ ككفقػػػان  تػػػارة، ال ػػػاص القػػػانكف ألحكػػػاـ كفقػػػان  القانكنيػػػة النصػػػكص تمسػػػير

 يسػػاعد ممػػا كىػػذا القػػكانيف، مػػف غيػػره عػػف تميػػزه  اٌصػػة ذاتيػػة مػػف الٌضػػريبي القػػانكف بػػو عيتمتٌػػ مػػا متجاىمػػة
 .اإلجراءات تبسيط عف فضبلن  المناسبة، كؿحمال إلى الكصكؿ سرعة عمى
 القػػانكف اسػػتقبلؿ مكيقػػكٌ  ـيػػدعٌ  ،الٌضػػريبٌية المنازعػػات بنظػػر صمت ٌصػػ ضػػريبي قضػػاء كجػػكد إفٌ  - ث

 . رافةن  كليس كاقعةن  حقيقةن  أصبح الذم االستقبلؿ ىذا قانكني، أساس عمى الٌضريبي
 الرقابػػػة فاعميػػة لتأكيػػػد فائػػدة أكثػػػر ىػػك الٌضػػريبٌية المنازعػػػات بنظػػر صػػػيفمت صٌ  قضػػاة كجػػكد إفٌ  - ج

 .Judicial control ) ) القضائية
 Criminal ) الجزائيػػة المحكمػػة  ػػبلؼ أ ػػرل محكمػػة تكقػػع أف رالمتصػػكٌ  غيػػر مػػف كػػاف إذا - ح

Court ) اإلدارم القضػػاء أك المػػدني القضػػاء لمطالبػػة يػػدعك مػػا يكجػػد ال فكػػذلؾ لمحريػػة، سػػالبة عقكبػػات 
 إفٌ  بػؿ ،الٌضػريبٌية كالمنازعػات التقميػدم، اإلدارم القػانكف أك المػدني القػانكف عػف بعيدة مسائؿ في بالمصؿ
 أ ػرل محػاكـ قيػاتحقٌ  اٌلتػي تمؾ تمكؽ مزايا ؽيحقٌ  الٌضريبٌية المنازعات مجاؿفي  صةمت صٌ  محكمة إنشاء
 .العسكرية كالمحاكـ ا تصاصيا مجاؿ في صةمت صٌ 

 إلى ت ٌصص القضاء الناظر فيو.  مف حيث النتيجة يؤٌدم الٌضريبيإٌف استقبلؿ القانكف  - خ
مػػػف عامػػػؿ اجتماعيػػػة كاقتصػػػاديةت فيػػػك  تيف:فائػػػد، يحٌقػػػؽ ٌف كجػػػكد قضػػػاء ضػػػريبي مت ٌصػػػصإ - د

ضماف كصػكؿ الحقػكؽ إلػى  مف  بلؿ ،عكامؿ شيكع السبلـ بيف الناس كاالطمئناف عمى مراكزىـ القانكنية
م االئتمػػاف كيزيػػد الضػػماف كالتػػداكؿ يقػػكٌ ؼ، مػػا ة أك تعٌسػػأصػػحابيا كالتػػزاـ اإلدارة بحػػدكدىا، مػػف غيػػر مشػػقٌ 

 لمحياة كالتداكؿ في المجتمع. ان عمى االقتصاد كتنشيط ازدىاران لظيكر القيـ عمى حقيقتيا، مما تظير آثاره 
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 مػػػفعػػػٌدة شػػػركط،  ة منػػػوؽ ىػػػذا القضػػػاء األىػػػداؼ المرجػػػكٌ قػػػد اشػػػترطكا ليحٌقػػػ أمإاٌل أٌف أنصػػػار ىػػػذا الػػػر 
  :1أىٌميا

 .اإلمكاف مف جية أ رلز كعادؿ قدر أف يككف غير متحيٌ ك  ،جية مف أف يككف مستقبٌلن  - أ

مطة نيـ مضػمكنان عػف طريػؽ الٌسػيػيكػكف تعيأف ك  ،أاٌل يعيد إلى اإلدارة بتعييف قضػاة ىػذه المحػاكـ - ب
 .القضائية

كأف ي تػاركا مػف بػيف مػف سػبؽ ليػـ مزاكلػة العػزؿ،  أف يتمٌتع قضاة ىػذه المحكمػة بالحصػانة ضػدٌ  - ت
 .ذكم النزاىة كحسف السمعةكمف  ،مينة القضاء

كف المقتػرح إحػداثيا، لتكػ الٌضريبٌيةكالمحاسبية لقضاة المحكمة  الٌضريبٌيةالعمؿ عمى تكفير ال برة  - ث
حممػو مػف دٌقػة كسػرعة ؾ قػد حٌقػؽ بالمعػؿ كممػة ا تصػاص مػع مػا تكػكف بػذلاألحكاـ أكثر دٌقػة كفاعميػة، كي

 .ك برة

 .المتخّ ل الّضريبي القضاء ألن ار تهكجّ  اّلتي االنتقادات ثانيان_

 تعٌرض أنصار ىذا القضاء لمعديد مف االنتقادات، كاف مف أىٌميا: 

فػػي الػػدكؿ التػػي تأ ػػذ بالنظػػاـ القضػػائي المػػزدكج،   اٌصػػةكجػػكد قضػػاء ضػػريبي مت ٌصػػص، ك إٌف  - أ
ؽ بتنػػازع كصػػعكبات تتعٌمػػ كؿمشػػا بػػذلؾيثيػػر األمػػر الػػذم  ،الدكلػػةجيػػات القضػػاء دا ػػؿ  تعػػٌددإلػػى  يػػؤٌدم

غيػػػر محمػػػكد كال  بكجػػػوعمػػػى السػػػكاء،  الٌضػػػريبياال تصػػػاص كيزيػػػد مػػػف تعقيػػػد النظػػػاـ القضػػػائي كالنظػػػاـ 
 .2مرغكب

يف، حتػى لممكٌممػرىا ىذا القضاء يؤمؿ أف يكفٌ  اٌلتي المزايادم ىذا النظاـ لـ ينظركا إاٌل إلى مؤيٌ  إفٌ  - ب
 شػػؾ حػػؿٌ قيػػا مكيؤمػػؿ منػػو أف يحقٌ  الٌضػػريبييزعميػػا أنصػػار فكػػرة اسػػتقبلؿ القضػػاء  اٌلتػػي المزايػػاىػػذه  أفٌ 

كبيػػر، إذ مػػف يضػػمف لنػػا أاٌل يكػػكف ىػػذا القضػػاء الثالػػث أكثػػر تحيػػزان مػػف جيتػػي القضػػاء العػػادم كاإلدارم 
  ! 3المشكك منيما

                                                           
1
 انظر فً :  -

 _ Enrico ALLORIO: Étude Comparé du Contentieux Fiscal. Révue de Science Financière, 

1961, pg. 422.  

 .9، مرجع سابق، ص الطعون القضائٌة فً ربط الّضرائب على الدخلد. زكرٌا محمد بٌومً: _ 
 .52، مرجع سابق، ص الدعوى الضرٌبٌةد. منى إدلبً، _ 
 .131قارن: الدكتور محمد أحمد عبد الرؤوؾ، مرجع سابق، ص  .151، ص ، مرجع سابقد. ٌحٌى مصطفى المبشر -2

3
- Maxime chretien:  réflexions sur la dualité juridictionnel en matière fiscale. mel. offerts 

a marcel waline, t 1, Librairie générale de droit et de jurisprudence, Paris, 1974, p 118-124.   
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 مت بيذا الشػأف تبقػى إلػى حػدٌ قدٌ  اٌلتياالقتراحات كٌؿ  ىذا القضاء فيو الكثير مف ال ياؿ، ألفٌ  إفٌ  - ت
 كمػػػا أفٌ  ،ترسػػػـ تنظػػػيـ أقسػػػاـ ىػػػذا القضػػػاء الثالػػػث بكضػػػكح اٌلتػػػيمػػػا مبيمػػػة، كقمػػػيبلن مػػػا ىػػػي االقتراحػػػات 

كمرنسػػػا غيػػػر  ،لػػػـ تأ ػػػذ بيػػػذا النظػػػاـ اٌلتػػػيفػػػي الػػػدكؿ  القضػػػاءلتقبػػػؿ مثػػػؿ ىػػػذه  يفالمكٌممػػػاالسػػػتعداد لػػػدل 
    .1مكجكد

 سػػػنة 21 أك 15 أك 11 سػػػتبقى اتالٌنزاعػػػ ىػػػذه ال تكجػػػد فائػػػدة عمميػػػة مػػػف ىػػػذا النظػػػاـ، ذلػػػؾ أفٌ  - ث
 بسػػطريف القاضػػي يػػأتي ثػػـ ـالػػتظمٌ  ىػػذا عمػػى الػػردٌ  ثػػـٌ  التقريػػر ىػػذا مػػف ـالػػتظمٌ  ثػػـٌ   بيػػر تقريػػر فػػي لمبحػػث
 .2القضاء إلى بأسبابو محمكالن  سيحيموك  ال بير تقرير إلى طمأفٌ ا أٌنو: يقكؿ القضاء نياية في أ يريف

فػي المنازعػات الّنظر ل بػقضػاء ضػريبي متخّ ػكيبدك أّف أن ار الفريؽ الذم نادل بضركرة كجػكد 
االنتقػادات كا إليهػا، مػع األخػذ بعػيف االعتبػار اسػتند اّلتػيلهـ الحجة األقػكل، كذلػؾ لسسػباب  الّضريبّية

 إليهـ. تكّجه اّلتي

ـٌ فػػػق3ىػػػي منازعػػػات إداريػػػة الٌضػػػريبٌيةفالمنازعػػػات  ينػػػدرج ضػػػمف القضػػػاء  الٌضػػػريبيالقضػػػاء  فٌ ، كمػػػف ثػػػ
ال يمنػػع مػػف جعمػػو ممحقػػان  الٌرسػػـكك  الٌضػػرائبص بنظػػر منازعػػات اإلدارم، فكجػػكد قضػػاء ضػػريبي مت ٌصػػ

فػػي  العاٌمػػة كاليػػةبالقضػػاء اإلدارم باعتبػػار أٌف منازعاتػػو ىػػي منازعػػات إداريػػة، كمػػا أٌف مػػنح ىػػذا القضػػاء ال
إلػػى منػػع حصػػكؿ تنػػازع فػػي اال تصػػاص بينػػو كبػػيف  ، تػػؤدم بػػدكف شػػؾٌ كاٌفػػة الٌضػػريبٌيةنظػػر المنازعػػات 

 جيات القضاء األ رل.

ال بػرة القانكنيػة كمتمػٌرس عمييػا، فػبل يبقػى سػكل إكسػابو ال بػرة  يضاؼ إلى ذلؾ، أٌف القاضػي ىػك أىػؿ
ـٌ فػقٌف تأىيػػؿ المت ٌصصػكعقػد البػرامج التدريبيػة كالنػػدكات  الممارسػةؽ مػف طػػكؿ تتحٌقػ اٌلتػيالمنيػة  ة، كمػف ثػ

تجعمػػو قضػػاء  اٌلتػػيتػػأىيبلن قانكنيػػان كمحاسػػبيان، كتػػكفير الضػػمانات القانكنيػػة الكافيػػة  الٌضػػريبيقضػػاة القضػػاء 
تمكف قضػاتو مػف معرفػة سكؼ يف، ك لممكٌمميؤمؿ أف يكفرىا ىذا القضاء  اٌلتي اايالمز ، تكمي لتحقيؽ مستقبٌلن 

                                                           
1
 .151 ص ،د. يحيى مصطمى المبشر، المرجع السابؽفي ذلؾ:  انظر((   (( gaudementرأم المقيو -
 ،تعقٌب له فً المؤتمر الضرٌبً الرابع )أثر الّضرائب على االستثمار فً مصر والدول العربٌة( رمضان صدٌق: د. -2

 مرجع سابق.
ٌؤكد الفقه المالً الحدٌث أّن العملٌة الضرٌبٌة التً تهدؾ إلى تحدٌد دٌن الضرٌبة الفردي فً ذمة كّل ممول على   -3

من أعمال السلطة العامة، تنطوي على استخدام وسائل القانون العام وأّن المنازعات المتعلّقة بها تثٌر مسائل  تعدّ حدة، 
 فً ذلك:  انظرمتعلقة بالقانون العام، وبهذه الصورة ٌنعقد االختصاص بالفصل فٌها لمحاكم القضاء اإلداري، 

 .426د. حمدي سلٌمان القبٌالت، مرجع سابق، ص  -
، مرجع إنهاء المنازعات الضرٌبٌة الناجمة عن تطبٌق القوانٌن الضرٌبٌة واالتفاقات الدولٌةان صدٌق: د. رمض -

 .21سابق، ص 
 . 31و  30د. محمد أحمد عبد الرؤوؾ، مرجع سابق، ص  -
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ل بيػػػر فػػػي كضػػػع  برتػػػو، كمناقشػػػتو فػػػي حػػػاؿ كجػػػكد نقػػػص أك عتمػػػد عمييػػػا اا اٌلتػػػياألسػػػس كاإلجػػػراءات 
 غمكض فييا الستكمالو.

ـٌ اإل_ سػبؽ كأف   تمرارىا عمػى ىػذا النظػاـبعض الدكؿ باأل ذ بيذا النظاـ كاسػكما أٌف قياـ  إلييػا  ارةشػتػ
 ترسـ تنظيـ أقساـ ىذا القضاء. اٌلتي_ تمكننا مف األ ذ بال طكط العريضة 
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 الثّانيالمطمب 

 المتخّ ل الّضريبياالتجاا المعار  لمقضاء 

 

 الٌرسػػـكك  الٌضػػرائبفػػي منازعػػات الٌنظر ص بػػرفػػض جانػػب مػػف المقػػو فكػػرة كجػػكد قضػػاء ضػػريبي مت ٌصػػ
أنصػار ، إاٌل أٌف 1المت ٌصػص الٌضػريبييكىا إلى أنصار القضاء يـ مف  بلؿ عدة انتقادات كجٌ أيريف ر مبرٌ 
، حيػث يػا ىػذا اال تصػاصيلإيجػب أف يسػند  اٌلتػيالقضػائية الٌجيػة قػد ا تممػكا فيمػا بيػنيـ حػكؿ  أمذا الػر ى

 إلػػىإلػػى كجػػكب إسػػناده  كف ػػر آذىػػب بعضػػيـ إلػػى كجػػكب إسػػناده إلػػى القضػػاء اإلدارم، فػػي حػػيف ذىػػب 
العػػػػادم  ثالػػػػث إلػػػػى أٌف اال تصػػػػاص يجػػػػب تكزيعػػػػو بػػػػيف جيتػػػػي القضػػػػاءفريػػػػؽ القضػػػػاء العػػػػادم، كذىػػػػب 

 .وأييستند إلييا في ر  اٌلتيفريؽ الحجج كٌؿ ف كاإلدارم، كقد بيٌ 

عمػػى كجػػكد قضػػاء ضػػريبي  السػػابؽ فقػػد  مػػت بعػػض تشػػريعات الػػدكؿ مػػف الػػنٌص  أمكانسػػجامان مػػع الػػر 
 اٌلتػيالقضػائية  الٌجيػة، إاٌل أٌنيا ككما ا تمؼ المقياء فػي الٌرسـكك  الٌضرائبفي منازعات  الٌنظرص بمت صٌ 

اال تصػػاص فػػي نظػػر ىػػذه المنازعػػات بػػيف القضػػاء العػػادم ك القضػػاء اإلدارم، فقػػد  إلييػػايجػػب أف يسػػند 
لمقضػػاء العػػادم، كأ ػػرل منحتػػو لمقضػػاء  يػػا مػػف مػػنح ىػػذا اال تصػػاصفمنضػػان فػػي ذلػػؾ، أيا تممػػت ىػػي 

 عتو بيف جيتي القضاء العادم كاإلدارم.اإلدارم، كأ يرة كزٌ 

 ، كذلؾ في المرعيف التالييف:بشيء مف التمصيؿ المطمب ليذا االتجاهفي ىذا ض تعرٌ يتـٌ الكسكؼ 

  المتخّ ل الّضريبي لمقضاءالمعار   التشريعي االتجاا: األّكؿالفرع. 
  المتخّ ل الّضريبي لمقضاءالمعار   الفقهي االتجاا: الثّانيالفرع. 

 

 

 

                                                           
 .من هذا البحث وما بعدها 124فحة صال ، رٌبً المتخّصصاالنتقادات التً وجهت ألنصار القضاء الضّ انظر:  -1
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 األّكؿالفرع 

 المتخّ ل الّضريبيالمعار  لمقضاء  االتجاا التشريعي

 

 الٌضػرائبفػي منازعػات الٌنظر ة بػالقضػائية الم تٌصػالٌجيػة ا تممت تشريعات الدكؿ الم تممػة فػي تحديػد 
لمقضػػػاء العػػػادم، كأ ػػػرل منحتػػػو لمقضػػػاء اإلدارم، كأ يػػػرة  يػػػا مػػػف منحػػػت ىػػػذا اال تصػػػاص، فمنالٌرسػػػـكك 
 عتو بيف جيتي القضاء العادم كاإلدارم.كزٌ 

 منحت االخت ال لمقضاء العادم. اّلتيأكالن_ بع  التشريعات المقارنة  

 :1التشريع التكنسي_ 1

 الٌنظر مػف مجمػة اإلجػراءات الجبائيػة، فػقٌف المحػاكـ االبتدائيػة ت ػتٌص بػ 54كفقان لما نػٌص عميػو المصػؿ 
 .الٌضريبةكذلؾ باسترداد  المتعٌمقةك  ،باالعتراض عمى قرار التكظيؼ اإلجبارم لؤلداء المتعٌمقة في الدعاكل

ضػد الػٌدعكل ة عمػى أف ترفػع مػف المجٌمػ 55فقػد نػٌص المصػؿ  ،أٌما عػف اال تصػاص المكػاني لممحكمػة
 دة بالممؼ..تكجد بدائرتيا المصمحة الجبائية المتعيٌ  اٌلتيلدل المحكمة االبتدائية  ةايالجبمصالح 

 :2يالسكدانالتشريع _ 2

شػ ص  مٌ ـ، بأٌنػو يجػكز أل1986الصػادر لسػنة  الػٌد ؿ( مػف قػانكف ضػريبة 95جاء فػي نػٌص المػادة )
( الٌضػػريبٌيةمسػػئكؿ اإلدارة ) / ز مػػف القػػانكف، أك لككيػػؿ الػػديكاف85أبمػػغ إليػػو إعػػبلف يقتضػػي أحكػػاـ المػػادة 

ة، المحكمػة الم تٌصػ، أف يطعػف فػي ذلػؾ بػقعبلف مكتػكب أمػاـ الٌضرائبفي حاؿ عدـ اقتناعو بقرار لجنة 
 يكمان مف تاري  اإلببلغ باإلعبلف. 45مع تسميـ صكرة عنو إلى الطرؼ اآل ر، كذلؾ  بلؿ 

 اٌلتػية بأٌنيػا: تمػؾ ، فػي تعريػؼ المحكمػة الم تٌصػالػٌد ؿمػف قػانكف ضػريبة  2المادة  قد جاء في نٌص ك 
 و.حمٌ م حؿٌ قانكف آ ر ي أمٌ أك  ـ1983بالطعكف اإلدارية بحسب قانكف اإلجراءات المدنية لعاـ  ت تٌص 

المحكمػػػة المدنيػػػة مػػػف قػػػانكف اإلجػػػراءات المدنيػػػة ىػػػي  18ة بحسػػػب نػػػص المػػػادة كالمحكمػػػة الم تٌصػػػ
 .الٌضريبٌيةيندرج ضمنيا المنازعات  اٌلتيت تٌص بالمصؿ في الطعكف كالقرارات اإلدارية،  اٌلتي، العاّمة

                                                           
 .313، صمرجع سابقمحمد علً عوض الحرازي،  د. فً : انظر -1
 سابق نفسه.المرجع ال -2
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 منحت االخت ال لمقضاء اإلدارم. اّلتيثانيان_ بع  التشريعات المقارنة 

 أ_ التشريعات األجنبية.

 1مالسكيد التشريع: 

مػات بالمصػؿ فػي التظمٌ  الٌطعػففػي القػرار الصػادر مػف لجنػة  الٌطعػف الٌضػريبٌيةكاإلدارة  المكٌمػؼمف كٌؿ ل
ة إلػػى المحكمػػة اإلداريػػة الم تٌصػػ الٌطعػػفـ سػػكاء أكانػػت عاديػػة أـ اسػػتثنائية، كيقػػدٌ  المكٌمػػؼـ مػػف تقػػدٌ  اٌلتػػي

ة جديػػػدة أمػػػاـ بػػػالقرار، كيمكػػػف لمطػػػاعف تقػػػديـ أكجػػػو دفػػػاع كأدٌلػػػ المكٌمػػػؼ ػػػبلؿ شػػػيريف مػػػف تػػػاري  إ طػػػار 
 نيا.عفي الحكـ الصادر  الٌطعفالمحكمة، كيجب أف تضٌمف المحكمة حكميا حٌؽ الطاعف في 

لمحكمة اإلداريػة العميػا  ػبلؿ شػيريف مػف في الحكـ الصادر مف المحكمة اإلدارية أماـ ا الٌطعفكيجكز 
فػػي الػػدعاكل المحػػدكدة  الٌصػػادرة فػػي األحكػػاـ  الٌطعػػفتػػاري  اإل طػػار بحكػػـ المحكمػػة اإلداريػػة، كال يجػػكز 

 (.عف  مسة آالؼ كركنة سكيدية الٌد ؿيقٌؿ فييا  اٌلتي) القيمة

ؿ أمػػاـ المحكمػػة اإلداريػػة، كيمثٌػػبعػػة كاإلجػػراءات أمػػاـ المحكمػػة اإلداريػػة العميػػا ىػػي ذات اإلجػػراءات المتٌ 
                                              أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ المحكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة محػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامكف مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف كزارة الماليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة. الٌضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريبٌيةاإلدارة 

 ب_ التشريعات العربية.

 :2التشريع السعكدم_ 1

 الٌضػػػريبيقػػػرار لجنػػػة االسػػػتئناؼ  عمػػػى أفٌ  الػػػٌد ؿ( مػػػف نظػػػاـ ضػػػريبة ك / 66) جػػػاء فػػػي نػػػص المػػػادة
 أماـ ديكاف المظالـ  بلؿ ستيف يكمان مف تاري  إببلغ القرار.يستأنؼ يصبح نيائيان كممزمان ما لـ 

ف مػف المحكمػة اإلداريػة ة، يػرتبط مباشػرة بالممػؾ، كيتكػكٌ كديكاف المظػالـ ىػك ىيئػة قضػائية إداريػة مسػتقمٌ 
 العميا، كمحاكـ االستئناؼ، كالمحاكـ اإلدارية.

                                                           
1
 انظر فً:  -

 ( وفرنسا والكوٌت مصر بٌن مقارنة دراسة)  الّضرٌبً المجال فً الدستورٌة الضمانات :اللطٌؾ عبد محمد محمد. د -
 وما بعدها.  130، ص الكوٌت جامعة مطبوعات ، م1999 األولى، الطبعة ،
 .144د. ٌحٌى مصطفى المبشر، مرجع سابق، ص  -
 فً: انظر -2
الخضوع للضرٌبة واالختصاص بنظر المنازعات الضرٌبٌة فً المملكة خالد بن عبد العزٌز بن عبد هللا الروٌس:  د. -

السنة التاسعة والعشرون، ٌونٌو  ،، العدد الثانًجامعة الكوٌت -مجلة الحقوق ، بحث منشور فً العربٌة السعودٌة
 .229وحتى  193م، ص 2005

 .316مرجع سابق، ص ،محمد علً عوض الحرازي د. -
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 :1نانيالتشريع المب_ 2

مػف كػٌؿ ل ـ، أٌنػو يحػؽٌ 1959لعػاـ  144المبنػاني رقػـ  الٌد ؿمف قانكف ضريبة  96المادة  جاء في نٌص 
كالمصػػؿ  الٌضػػريبٌيةة بدراسػػة االعتراضػػات اسػػتئناؼ قػػرار المجنػػة االبتدائيػة الم تٌصػػ المكٌمػػؼالػدائرة الماليػػة ك 

 التبميغ. ،  بلؿ عشريف يكمان مف تاري الدكلةفييا، كذلؾ لدل مجمس شكرل 

 اإلدارم.ك  عت االخت ال بيف جهتي القضاء العادمكزّ  اّلتيثالثان_ بع  التشريعات المقارنة 

 أ_ التشريعات األجنبية.

 :2الفرنسي التشريع _1

فػػػي الٌنظػػػر ز فرنسػػػا بنظػػػاـ قضػػػائي مػػػزدكج، حيػػػث تتػػػكلى محػػػاكـ القضػػػاء العػػػادم المسػػػئكلية عػػػف تتمٌيػػػ
االسػتئنافية لرقابػة محكمػة الػنقض باعتبارىػا محكمػة ك  أحكاميػا االبتدائيػةدعاكل القانكف ال اص، كت ضع 

ـ، بالقػانكف العػا المتعٌمقػةالػدعاكل  فػي الٌنظػرتتػكلى  اٌلتيقانكف، كفي المقابؿ ىناؾ محاكـ القضاء اإلدارم 
يػػة فػػي أعمػػى سػػمطة قضػػائية إدار  الػػذم يعػػدٌ  الدكلػػةاالسػػتئنافية لرقابػػة مجمػػس ك  كت ضػػع أحكاميػػا االبتدائيػػة

 ، كيقابؿ ىذا المجمس محكمة النقض أك المحكمة العميا في القضاء العادم.الدكلة

بحسػػب  الٌضػػريبٌيةالقضػػائية فػػي القضػػاء العػػادم كالقضػػاء اإلدارم فػػي نظػػر المنازعػػات  كاليػػةكت تمػػؼ ال
 الػػٌد ؿبضػػرائب  المتعٌمقػػة الٌضػػرائببمنازعػػات  مكضػػكع المنازعػػة، فالمحػػاكـ اإلداريػػة ت ػػتٌص  الٌضػػريبةنػػكع 

العاديػػة المحػػاكـ القضػػائية  كضػػرائب الشػػركات كضػػرائب المبيعػػات كضػػرائب العقػػارات، فػػي حػػيف ت ػػتٌص 
 .العقارات أك اليبات أك المبيعات بضرائب الدمغة عمى المتعٌمقةفي المنازعات الٌنظر ب

 .3يكسمبرغملا التشريع _2

عػان بػيف جيتػي القضػاء العػادم مكزٌ  الٌضػريبٌيةرغي اال تصػاص بنظػر المنازعػات التشريع المكسمبيجعؿ 
رائب المباشػرة لمحػاكـ القضػاء اإلدارم، فػي حػيف كاإلدارم، بحيث ينعقد اال تصاص بنظر منازعػات الٌضػ

                                                           
 فً:  انظر -1
 وما بعدها. 163، ص ، مرجع سابقد. ٌحٌى مصطفى المبشر -
 موقع مجلس شورى الّدولة اللبنانً على شبكة المعلومات الدولٌة )اإلنترنت(، الرابط: -

www.statecouncil.gov.ib  
 فً : انظر -2
 ط:باالرالفرنسً على شبكة المعلومات الدولٌة )اإلنترنت (، ( easydroit.fr)موقع  -

www. Easydroit.fr/justice/les-voices-de-recourse/l-appel.htm    

 وما بعدها.154، ص ، مرجع سابقد. ٌحٌى مصطفى المبشر- 
 .564عبد اللطٌؾ، مرجع سابق، ص  د. محمد محمد -3



82 
 

 
 

رائب عمػػػى رقػػػـ األعمػػػاؿ_ _ بمػػػا فييػػػا الٌضػػػرائب غيػػػر المباشػػػرة ينعقػػػد اال تصػػػاص بنظػػػر منازعػػػات الٌضػػػ
 لمحاكـ القضاء العادم.

 .1اإليطاليالتشريع _ 3

منعقػػدان لمحػػاكـ القضػػاء العػػادم بصػػمة  الٌضػػريبٌيةنظػػر الػػٌدعكل اال تصػػاص ب طػػالييجعػػؿ التشػػريع اإل
بنظػػر الطعػػكف فػػي القػػرارات اإلداريػػة، طبقػػان  الدكلػػةأساسػػية، بيػػد أٌف ىػػذا ال يحػػكؿ دكف ا تصػػاص مجمػػس 

  اٌصػػػةلقػػػانكف تنظيمػػػو _ كاٌلتػػػي ال ينعقػػػد اال تصػػػاص بنظرىػػػا لمحػػػاكـ القضػػػاء العػػػادم كتشػػػمؿ بصػػػمة 
 بتحصيؿ الٌضرائب المباشرة. المتعٌمقةالمنازعات 

جعػػػػػؿ درجػػػػػات التقاضػػػػػيت في تعػػػػػٌددد _ مػػػػػف ناحيػػػػػة أ ػػػػػرل _ بمبػػػػػدأ طػػػػػالي ال يتقٌيػػػػػيإالى أٌف التشػػػػػريع اإل
منعقػػػػدان بصػػػػمة أساسػػػػية لمحػػػػاكـ االسػػػػتئناؼ، كال ينعقػػػػد لممحػػػػاكـ  الٌضػػػػريبٌيةاال تصػػػػاص بنظػػػػر الػػػػدعاكل 

لػػػػػيس  الٌضػػػػػريبٌيةبيػػػػػد أٌف ا تصػػػػػاص المحػػػػػاكـ بنظػػػػػر الػػػػػدعاكل  ا تصػػػػػاص بيػػػػػذا الصػػػػػدد. أمٌ االبتدائيػػػػة 
 المتعٌمقػة اٌصػة مطمقان كشػامبلن، فيػك يقتصػر عمػى مسػائؿ القػانكف دكف مسػائؿ الكاقػع، كبصػمة  ان ا تصاص

طمقػػػان، كمػػػا ت ػػػتٌص ماإلداريػػػة ا تصاصػػػان شػػػامبلن ك  الٌضػػػريبٌيةبكعػػػاء الٌضػػػريبة كاٌلتػػػي ت ػػػتٌص بيػػػا المجػػػاف 
 المحاكـ بنظر مسائؿ القانكف اٌلتي ي الطيا كاقع.

 ب_ التشريعات العربية.

 2مم ر التشريع ال: 

 :  ـ، بأٌنو2115لعاـ  91رقـ  الٌد ؿمف قانكف ضرائب  123جاء في نٌص المادة 

أمػػػاـ المحكمػػػة  الّضػػػريبي الّطعػػػففػػػي قػػػرار لجنػػػة  الّطعػػػف ،ؿكالممػػػكّ  الّضػػػريبّيةمػػػف اإلدارة  كػػػؿّ ل )) 
لممحكمػػة الػػّدعكل يكمػػان مػػف تػػاريخ اإلعػػالف بػػالقرار، كترفػػع  30االبتدا يػػة منعقػػدة بهي ػػة تجاريػػة خػػالؿ 

المنشػأة، كذلػؾ  إقامتػه المعتػاد أك مقػرّ  حػؿّ ؿ أك ميقع في دا رة اخت ا ها المركز الر يسي لمممكّ  اّلتي
حكػـ ال ػادر مػف هػذا المحكمػة فػي ال الّطعػفطبقان ألحكاـ قػانكف المرافعػات المدنيػة كالتجاريػة، كيكػكف 

 .(( ان كانت قيمتهأياالست ناؼ بطريؽ 
                                                           

 .601د. محمد أحمد عبد الرؤوؾ، مرجع سابق، ص  -1
 فً : انظر -2
 .252، ص مرجع سابق، المنازعات الضرٌبٌة فً ربط وتحصٌل الّضرائبزكرٌا محمد بٌومً،  د. -
 .30 ص سابق، مرجع اللطٌؾ، عبد محمد محمد. د -
 م ،2004 عام ماجستٌر، رسالة ،فلسطٌن فً الّدخل ضرٌبة منازعات فً القضائً الّطعن: خوٌلد محمد أحمد رجاء -

 .15، صفلسطٌن العلٌا، الدراسات كلٌّة نابلس، فً الوطنٌة النجاح جامعة
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ينعقػد  ،الػٌد ؿبضػرائب  المتعٌمقػةكبناء عمى نٌص المادة السابقة الذكر فقٌف اال تصػاص بنظػر الػدعاكل 
 .الم تمؼ عميو الٌضريبة، أك مقدار الٌنزاع حؿٌ م الٌضريبةان كاف مقدار أيلممحكمة االبتدائية 

ىي المحكمة التجارية، كتتكلى في المحاكـ االبتدائيػة دكائػر  الٌضرائبت تٌص بمنازعات  اٌلتيكالمحكمة 
نيػػا مػػف ص الػػذم يمكٌ تػػكافر ليػػذه الػػدكائر الت ٌصػػ، كذلػػؾ بيػػدؼ أف تالٌضػػريبٌيةمعينػػة لممصػػؿ فػػي الطعػػكف 

 بمبدأ تحقيؽ العدؿ كاإلنصاؼ. سريع ال ي ؿٌ  عمى كجوالمعركضة أماميا  الٌضريبٌيةالمصؿ في الدعاكل 

د ليػػا القػػانكف سػػـك التػػي لػػـ يحػػدٌ رائب كالرٌ القضػػاء اإلدارم بنظػػر المنازعػػات فػػي الٌضػػكمػػع ذلػػؾ، ي ػػتٌص 
نظامان  اصٌا بػالطعف، كذلػؾ اسػتنادان إلػى اال تصػاص العػاـ لممجمػس فػي منازعػات األفػراد، كتطبيقػان لػذلؾ 

 ة عمػى العقػاراتبالضػريب  اٌصػةأستقٌر فضاء مجمػس الدكلػة فػي مصػر عمػى ا تصاصػو بنظػر الطعػكف ال
 .الضرائب الجمركٌيةاألطياف ك المبنية، كضرائب 

 



82 
 

 
 

 الثّانيالفرع 

 المتخّ ل الّضريبيالمعار  لمقضاء  اا الفقهيػػػػػػػػػاالتج

 

فػػػي منازعػػػات  الٌنظرص بػػػإلػػػى أٌنػػػو لػػػيس ىنالػػػؾ حاجػػة لكجػػػكد قضػػػاء ضػػػريبي مت ٌصػػػ اءذىػػب جانػػػب مػػػف المقيػػػ
يجػب  اٌلتػيالٌجيػة ا تممػكا فػي  أمكمستقؿ عف غيره مػف األجيػزة القضػائية، إاٌل أٌف أنصػار ىػذا الػر  الٌرسـكك  الٌضرائب

في ىذه المنازعات، فذىب فريؽ منيـ إلى أٌنو يجػب أف ينعقػد اال تصػاص لمقضػاء العػادم، فػي  الٌنظرب أف ت تٌص 
ذىػػب فريػػؽ ثالػػث إلػػى أٌنػػو ال  حػػيف ذىػػب فريػػؽ أ ػػر إلػػى كجػػكب أف ينعقػػد اال تصػػاص إلػػى القضػػاء اإلدارم، كمػػا

 ،وأيػػتثبػػت ر  اٌلتػػيجانػػب حججػػو كػػٌؿ مػػانع مػػف تكزيػػع اال تصػػاص بػػيف جيتػػي القضػػاء العػػادم كاإلدارم، كقػػد أكرد 
 تعرض ليا بشيء مف التمصيؿ:كسكؼ يتـٌ ال

 أكالن_ أن ار القضاء العادم.

إلػػى القضػػاء العػػادم، كذلػػؾ  الٌرسػػـكك  الٌضػػرائبذىػػب بعػػض المقيػػاء بكجػػكب إسػػناد اال تصػػاص بنظػػر منازعػػات 
 :1ياأىمٌ عدة سباب أل

مػا  كػؿٌ ، فالٌضػريبٌيةبمػا فييػا القػكانيف لمركع القػانكف الكضػعي األ ػرل  العاٌمةيعتبر القانكف المدني الشريعة  - أ
ـٌ فيػو إلػى أحكػاـ القػانكف المػدني،  يرجػع، الٌضػريبٌيةلـ يرد بشأٌنو نٌص  ػاص فػي القػكانيف  لٌمػا كػاف القاضػي  كمػف ثػ

كردت  اٌلتػي الٌضػرائبٌنو أجدر مف غيره في تطبيؽ نصكص قػانكف م يقـك بتطبيؽ القانكف المدني، فقالعادم ىك الذ
 .العاٌمةاستثناء مف أحكاـ الشريعة 

القاضػي العػادم يمتػـز الشػريعة  : ذلػؾ أفٌ الٌضػريبةب يفالمكٌممػ  اٌصػةحقػكؽ األفػراد ك  رعايةأكثر ضمانة في  - ب
تكمؿ حقكؽ األفراد كمصالحيـ، كىك بذلؾ ي تمؼ عف القاضػي اإلدارم الػذم ىػك قاضػي اإلدارة كيميػؿ  اٌلتي العاٌمة

                                                           
 فً ذلك: انظرد. مصطفى كمال وصفً ود. عبد العزٌز الشوربجً، ،,lerouge, trotabas, boulouis  ومن هؤالء الفقهاء -1

-Louis Trotabas: Précis de science et législation financières, Volume 12, Etudes politiques, 

economiques et sociales Petits Précis Dalloz, 1956, p.322 – 343. 

 .144، ص ، مرجع سابقٌحٌى مصطفى المبّشر د. -
 .511د. محمد أحمد عبد الرؤوؾ، مرجع سابق، ص  -
 .152، ص  سابق، مرجع قدري نقوال عطٌة د. -
، دار االتحاد العربً للطباعة_ 1914، طبعة عام الطعون القضائٌة فً ربط الّضرائب على الدخلد. زكرٌا محمد بٌومً:  -

   . 1الخرطوم، ص 
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، كمػف شػأف ذلػؾ تحقيػؽ ضػمانات كافيػة يفالمكٌممػدكف االلتمات إلى مصػالح  العاٌمةإلى الدفاع عف مصالح ال زينة 
 قيا القضاء اإلدارم ليـ.ال يحقٌ  الٌضريبةيف بلممكٌمم
نحػػػك  نحػػػك المحػػػاكـ اإلداريػػػة أكثػػػر ممػػػا تنصػػػبٌ  ، كىػػػي تنصػػػبٌ الٌضػػػريبةفػػػي قاضػػػي  يفالمكٌممػػػانعػػػداـ ثقػػػة  - ت

 المحاكـ العادية.
ٌف التػػػزاـ  اٌصػػػةؽ بالممكيػػػة الليسػػػت مػػػف العبلقػػػات اإلداريػػػة ال الصػػػة مػػػاداـ تنميػػػذىا يتعٌمػػػ الٌضػػػرائبإٌف  - ث ، كا 

مصػالح الطػرفيف مػف تطبيػؽ قكاعػد  حمايةأقرب إلى  ،األفرادك  الدكلةقكاعد القانكف ال اص في تمسير العبلقات بيف 
 القانكف العاـ.

 ثانيان_ أن ار القضاء اإلدارم.

إلػػى القضػػاء اإلدارم، كذلػػؾ  الٌرسػػـكك  الٌضػػرائبذىػػب بعػػض المقيػػاء بكجػػكب إسػػناد اال تصػػاص بنظػػر منازعػػات 
 :1ياة أسباب أىمٌ لعدٌ 

ـٌ العاٌمػةمت ذة مف جانب السمطة  حكؿ قرارات إداريةدكر أساسيا سـك يالٌضرائب كالرٌ منازعات  إفٌ  - أ ، كمػف ثػ
 .في ىذه المنازعاتالٌنظر تثير ا تصاص القضاء اإلدارم الذم أنشئ أساسان بقصد  بذلؾفيي منازعات إدارية، ك 

كصػعكبات فنيػة كماليػة كقانكنيػة عمػى جانػب عظػيـ مػف  كؿيثير مشا الٌضرائبتطبيؽ القانكف ال اص ب إفٌ  - ب
 يا كتمحيصيا كقت المحاكـ العادية مع ما ىي عميو مف تراكـ في األعماؿ.حمٌ يتسع ل ال، الدقة

 ثالثان_ أن ار القضاء المزدكج.

بحيػػث ت ػػتٌص المحػػاكـ اإلداريػػة بنظػػر  ،الٌضػػريبٌيةعاكل ر بعػػض المقيػػاء ثنائيػػة القضػػاء الم ػػتص بنظػػر الػػدٌ يقػػرٌ 
ة غيػػر المباشػػرة، كذلػػؾ لعػػدٌ  الٌضػػرائبالمحػػاكـ العاديػػة بنظػػر دعػػاكل فػػي حػػيف ت ػػتٌص المباشػػرة،  الٌضػػرائبدعػػاكل 

 :2ياأسباب أىمٌ 

                                                           
وللتوسع فً آراء الفقهاء ود. وحٌد رأفت ود. حسٌن خالؾ،    bern ,jeze Waline, castagnede,ومن هؤالء الفقهاء  -1

 :ذلك فً انظر
- Philippe Bern:  La nature juridique du contentieux de l'imposition ،Librairie générale de droit et 

de jurisprudence, 1972, p.80 _ 86. 

- Marcel Waline: Droit administratife Sirey (Toulouse, impr. F. Boisseau), 1963, p. 77.  

 .146، ص مرجع سابق، د. ٌحٌى مصطفى المبشر -
 .153، ص ، مرجع سابقد. نقوال قدري عطٌة -
 .1، ص مرجع سابق، الطعون القضائٌة فً ربط الّضرائب على الدخلزكرٌا محمد بٌومً:  د. -
 .132د. محمد أحمد عبد الرؤوؾ، مرجع سابق، ص  -
 فً ذلك: انظر  mehl , chretienومن أنصار هذا الرأي   -2

  .130عبد الرؤوؾ، مرجع سابق، ص د. محمد أحمد  -
- Maxime chretien, op. cit, p 118-124. 
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ككاضػػحة، كأٌنػػو لػػيس ثمػػة  محػػٌددةجيػػة مػػف جيتػػي القضػػاء العػػادم كاإلدارم  لٌكػػؿإٌف حػػدكد اال تصػػاص  - أ
 .الٌضريبيا تبلفات جكىرية فيما بينيما بالنسبة لمذاىب تمسير القانكف 

 اٌلتػػيالماليػػة كاالقتصػػادية  كؿأفضػػؿ مػػف المحػػاكـ العاديػػة فػػي المصػػؿ فػػي المشػػا تعػػدٌ إٌف المحػػاكـ اإلداريػػة  - ب
 تعػػدٌ عمػػى رقػػـ األعمػػاؿ، فػػي حػػيف أٌف المحػػاكـ العاديػػة  الٌضػػريبةك  الػػٌد ؿالمباشػػرة عمػػى  الٌضػػرائبتثيرىػػا منازعػػات 

تثيرىػا منازعػات ضػرائب التسػجيؿ كالدمغػة  اٌلتػيأفضؿ مف المحاكـ اإلدارية فػي المصػؿ فػي مسػائؿ القػانكف المػدني 
 المباشرة األ رل.غير  الٌضرائبكغيرىا مف أنكاع 

قػد تػنجـ عنػو، كفػي سػبيؿ تبلفػي  اٌلتػياإلبقاء عمى مبدأ الثنائية مع تبلفي العيكب  أمكلذلؾ يقترح أنصار ىذا الر 
 :1ىذه العيكب

ة بنظػر صػريحة جيػة القضػاء الم تٌصػك  ضريبة جديدة _ بصمة قاطعػة أمٌ ع _ عند فرض المشرٌ  يحٌددأف  - أ
 ضريبة سارية. أمٌ قد تنشأ عنيا، ككذلؾ عند تعديؿ التشريع ال اص ب اٌلتيالمنازعات 

_ باسػتثناء  الٌضػريبٌية الػٌدعكلمطة الكاممػة لممصػؿ فػي الٌسػ الٌضريبيأف يعمؿ المشٌرع عمى ت كيؿ القاضي  - ب
ىػػػك قاضػػػي الػػػدفع ((، كبػػػذلؾ ي ػػػتٌص القاضػػػي  الػػػٌدعكل)) قاضػػػي _ كبحيػػػث يطبػػػؽ فػػػي شػػػأنو  الجزائيػػػةالمسػػػائؿ 
 .الٌدعكل يتكقؼ عمييا الحكـ في  اٌلتيية األٌكلبالمصؿ في جميع المسائؿ  الٌضريبي

أمػاـ المحكمػة  المكٌمػؼ الجزائيػة ضػدٌ الػٌدعكل مػف طمػب إقامػة  الٌضػريبٌيةأف يعمؿ المشٌرع عمى منػع اإلدارة  - ت
ة التػػي أقاميػا المكٌمػػؼ أمػاـ القاضػػي الضػػريبي ريبيٌ الجزائيػة الم تصػػة، إاٌل بعػد صػػدكر حكػػـ نيػائي فػػي الػدعكل الٌضػػ

 الم تٌص بطمب إلغاء الربط أك ت ميضو.

ثنائيػػة جيتػي القضػػاء مػػف شػأنو أف يػػؤٌدم إلػى ا ػػتبلؼ فػػي  حيػث إفٌ كقػد تعػػٌرض أنصػار ىػػذا الػرأم لبلنتقػػاد مػػف 
مسير القانكف الضريبي كاإل ػبلؿ بحسػف سػير العدالػة كبتػكافر الثقػة لػدل المكٌممػيف، باإلضػافة إلػى المشػاكؿ مذاىب ت

طالة أمد التقاضي إلى الحٌد الذم يؤٌدم إلى إنكار العدالة  .  2المتعٌمقة بتنازع اال تصاص كتعارض األحكاـ كا 

 

 

                                                           
1
-Maxime chretien: op. cit. 

2
 .132انظر فً ذلك: د. محمد أحمد عبد الرؤوؾ: مرجع سابق، ص  -
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 الثّاني المبحث

 في سكرية متخّ ل ريبيضقضاء كجكد  مبررات

 

أٌف المقيػػاء الػػذيف نػػادكا بضػػركرة كجػػكد قضػػاء ضػػريبي  يبلحػػظمػػف  ػػبلؿ اسػػتعراض المبحػػث السػػابؽ، 
 أىٌميا: مفرات، ، قد استندكا إلى العديد مف المبرٌ بالنظر في منازعات الٌضرائب كالٌرسـك مت ٌصص

 .الٌضريبة  اٌصة لديفال حسابيةال يةمنٌ ال طبيعةال .1
ريبة عػف غيرىػا مػف المنازعػات كديػف الٌضػ الٌضػريبٌيةالٌطبيعة القانكنية الممٌيزة لكٌؿ مف المنازعػات  .2

 .كالديكف

ـّ ح ػػر نطػػاؽ البحػػث بحيػػث إّنػػك   الجكانػػب فػػي الخػػك  دكف كاإلدارّيػػة، القانكنّيػػة الجكانػػبه قػػد تػػ
سػػكؼ كتح ػػيمها، ف كالّرسػػـك الّضػػرا ب احتسػػاب ككيفيػػة كأنكاعهػػا، التقػػدير قػػرارات كتفا ػػيؿ ،1الفنّيػػة

 سػػكرّيةفػػي  الّضػػريبة كديػػف الّضػػريبّية المنازعػػات مػػف لكػػؿّ  الممّيػػزة القانكنيػػة الّطبيعػػةنتنػػاكؿ بالبحػػث 
 بشيء مف التف يؿ، كذلؾ في المطمبيف التالييف:

  :سكرّيةفي  الّضريبّيةزة لممنازعات الطبيعة القانكنية المميّ المطمب األّكؿ. 
 سكرّيةفي ة الّضريب لديفزة الطبيعة القانكنية المميّ : الثّاني لمطمبا. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 من هذا البحث. 15الصفحة   ،نطاق البحث: راجع -1



86 
 

 
 

 األّكؿ المطمب

 سكرّيةفي  الّضريبّيةزة لممنازعات الطبيعة القانكنية المميّ 

 

 الٌضػريبيع بيػا القػانكف يتمتٌػ اٌلتػية مف الذاتيػة ة مستمدٌ بطبيعة قانكنية مستقمٌ  الٌضريبٌيةع المنازعات تتمتٌ 
زه عػػف غيػػره مػػف فػػركع القػػانكف، جعمػػت ىػػذه المنازعػػات ذات طػػابع  ػػاص يتكقػػؼ تحديػػدىا عمػػى تمٌيػػ اٌلتػيك 

، كتحديػػػد المراكػػػز القانكنيػػػة لم صػػػـك فييػػػا، الٌضػػػريبٌيةتحديػػػد مميػػػـك المنازعػػػات : ، أىٌميػػػااعتبػػػاراتعػػػٌدة 
جػػراءات التقاضػػي الكاجػػب تطبيقيػػا عمػػى ىػػذه المنازعػػات، كتحديػػد كسػػائؿ اإلثبػػات فػػي ىػػذه المنازعػػات،  كا 

 ىذه المنازعات. فيكفيما إذا كانت قاعدة الجزائي تعقؿ المدني تجد تطبيقان ليا 

 .الّضريبي الّنزاعمفهـك أكالن_ 

االتجػاا  :اتجػاهيفز فػي ك بلصػة ىػذه اآلراء تترٌكػ ،الٌضريبٌيةت آراء المقياء حكؿ مميـك المنازعة تعٌدد
أّمػػػا فقػػط،  الٌضػػػريبةبحيػػث يحصػػره فػػػي ربػػط كتحصػػيؿ  الّضػػػريبّيةمفهػػػـك المنازعػػات  مػػفؽ يضػػيّ  األّكؿ

ليشػػمؿ جميػػع اإلجػػراءات كالتصػػرفات البلزمػػة  الّضػػريبّيةمفهػػـك المنازعػػات  مػػفع فيكّسػػ الثّػػانياالتجػػاا 
 .الٌضريبيلتطبيؽ نصكص القانكف 

، كلػـ يحصػرىا الٌضػريبٌيةكٌسع مف مميـك المنازعات  أم، الثٌانيفقد أ ذ باالتجاه  سكرٌيةأٌما القضاء في 
 .1الٌضريبةبمجرد ربط كتحصيؿ 

 .الّضريبّيةثانيان_ خ ا ل المنازعات 

 .الّضريبّيةالمراكز القانكنية لمخ ـك في المنازعات _  أ

 ، ػر فػي ىػذه المنازعػاتالطػرؼ اآلة امتيازات كسمطات ال يمتمكيا كسمطة عامٌ  الٌضريبٌيةاإلدارة تمتمؾ 
 :2، كيندرج ضمف ىذه االمتيازات ما يميكالغير صاحب المصمحة بالٌضريبةالمكٌممكف كىما 

                                                           
 . وما بعدها من هذا البحث 19  فحةصال، النزاع الضرٌبً انظر: -1
 فً ذلك:  انظر -2
 وما بعدها. 33ص ،مرجع سابقمحمد علً عوض الحرازي،  د. -
 وما بعدها. 256ص  مرجع سابق، ،اللطٌؾ عبد محمد محمد. د -
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، كالتحػػّرم عػػف الّضػػريبةة بػػدافعي المسػػتندات كالبيانػػات الخاّ ػػ جميػػععمػػى  العاالّطػػ_ الحػػّؽ فػػي 1
ة المسػػتحقّ  الّضػػرا ب، كتحديػػد أربػػاحهـ الحقيقيػػة، بمػػا يكفػػؿ تحديػػد الّضػػريبّية ػػحة كسػػالمة إقػػراراتهـ 

ثبات  حّ كدقّ  عميهـ بكضكح  ة.ة منازعة ضريبيّ أيّ ة دعكاها في ة، كا 

كغيرىػا  يفالمكٌممػعمػى دفػاتر  االطػبلع فػي حػؽٌ ال الٌضػرائبمكظمي مصمحة الٌسكرم ع المشرٌ  فقد أعطى
كجيػات  العاٌمػةاآل ػريف كمػف اإلدارات كالمؤسسػات  يفالمكٌممػمف الكثائؽ المكجػكدة لػدييـ، كأف يطمبػكا مػف 

 .1المكٌمؼعمى  الٌضريبةتحتاجيا في تحديد  اٌلتيىا بالمعمكمات كالكثائؽ القطاع العاـ مدٌ 

 الّضػريبةأداء بػ المكّمػؼ، كيمـز الّضريبةقاؼ استحقاؽ ديف يإ_ ال يترتب عمى رفع دعاكل قضا ية 2
ـّ المنازعة فيها الحقان. ،الن رة عميه أكّ المقرّ   كمف ث

عمػى أٌف االعتػػراض أمػاـ لجنػػة إعػػادة  الػػٌد ؿفػػي قػانكف ضػػريبة  الٌسػكرمكفػي ىػػذا الصػدد نػػٌص المشػػٌرع 
 .2المعترض عمييا الٌضريبةأك غيرىا مف المجاف االستئنافية ال يكقؼ تحصيؿ الٌنظر 

كمػف يقػدـ لػه المسػاعدة  ،الّضػريبةالمتهرب مف دفع  المكّمؼ_ تكقيع جزاءات مالية كجنا ية تجاا 3
 في ذلؾ.

مػف  91ك 26ك 18ؽ بيػا مػف أحكػاـ فػي المػكاد اءات كمػا يتعٌمػعمػى ىػذه الجػز  سػكرٌيةع فػي نٌص المشرٌ 
كمكافحػة  الٌضػريبيمػف قػانكف االسػتعبلـ  8كتعديبلتو، كالمادة  ـ2113لعاـ  24رقـ  الٌد ؿقانكف ضريبة 

 .ـ2113لعاـ  25رقـ  الٌضريبيالتيرب 

 عميهـ. رةالمقرّ  الّضريبةفي حدكد  يفالمكّمفعمى أمكاؿ  الدكلة_امتياز 4

 كعقػار، منقػكؿ مػف المديف أمكاؿ جميع عمى يككف الٌضريبة ديف امتيازأٌف  عمى سكرٌية في عالمشرٌ  دأكٌ 
ذا كانػػت، يػػد أمٌ  فػػي االمتيػػاز بيػػذا المثقمػػة األمػػكاؿ ثمػػف مػػف الػػديف ىػػذا كيسػػتكفى  فػػبل عقػػار عمػػى تكرد كا 
   .3الشير فييا يشترط

 

                                                           
 وتعدٌالته. 2003لعام  24رقم  قانون الضرٌبة على الدخلمن  26المادة  -1
 وتعدٌالته. 2003لعام  24رقم  قانون الضرٌبة على الدخلمن القانون  48و 34و 92 الموادانظر:  -2
 من القانون المدنً. 1119المادة  -3
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، كذلػؾ عػف طريػؽ الّضريبةأداء  عفؼ بإجراء الحجز اإلدارم كالتنفيذ عمى مف يتخمّ  الدكلة_ قياـ 5
 إجراءات كطرؽ إدارية سريعة.

فػػي المجػػكء إلػػى الحجػػز االحتيػػاطي أك التنميػػذم عمػػى  الٌضػػريبٌيةاإلدارة  عمػػى حػػؽٌ الٌسػػكرم أٌكػػد المشػػٌرع 
  ػاص قػرار كات ػاذ اإلنػذار تبميغػو عمػى اـأيٌ  عشرة مضيبشرط  الدفع عف ؼالمت مٌ المديف  المكٌمؼأمكاؿ 
 إلػػى حاجػػة دكنمػػا الحجػػز تقريػػر يجػػكز ذلػػؾ كمػػع ،1 المنطقػػة أك المحافظػػة فػػي الماليػػة الػػدائرة رئػػيس مػػف
 تيريػب معيػا عيتكٌقػ مممكسػة جديػة أسػباب قامػت إذا أك سكرٌية في مستقر مكطف لممكٌمؼ يكف لـ إذا إنذار
   .2إ ماؤىا أك المكٌمؼ أمكاؿ

االخػػتالؼ يتبػػّيف ، الٌضػػريبةفػػي تحصػػيؿ ديػػف  الٌضػػريبٌيةإلػػى ىػػذه السػػمطات الممنكحػػة لػػئلدارة  الٌنظركبػػ
بطػػرؽ إداريػػة  يحٌصػػؿ الٌضػػريبةديػػف  حيػػث إفٌ ، مػػف الجػػكهرم بػػيف هػػذا الػػديف كغيػػرا مػػف الػػديكف العاديػػة

نػة، كمػا بػقجراءات قضػائية معيٌ  ؿتحٌصػفالممتنع عف أدائو، أٌما الػديكف العاديػة  المكٌمؼكبصكرة جبرية مف 
، ال يمتمكػػكف فػػي مكاجيتيػػا كسػػائؿ إلجبارىػػا عمػػى الدكلػػةتكػػكف لػػدل  اٌلتػػيأٌف األفػػراد فػػي تحصػػيؿ ديػػكنيـ 

 .3الدكلةعمى أمكاؿ ئمة بعدـ جكاز الحجز أداء ىذه الديكف بمقتضى القاعدة القانكنية القا

 .الّضريبّيةالكاجب التطبيؽ عمى المنازعات  قانكف اإلجراءات_  ب

 كأحكػػػاـ نصػػػكص إلػػػى تسػػػتند تنظيميػػػة عبلقػػػة ىػػػي الٌضػػػريبٌية كاإلدارة المكٌمػػػؼ بػػػيف العبلقػػػةلٌمػػػا كانػػػت 
 الػػػدعاكل فػػػي أك الش صػػػية الحقػػػكؽ فػػػي الحػػػاؿ ىػػػك كمػػػا كمػػػديف دائػػػف عبلقػػػة كليسػػػت ،الٌضػػػريبي القػػػانكف
 الػػػذم الٌضػػػريبة قػػػانكف إلػػػى مسػػػتندة الٌضػػػريبٌيةالػػػٌدعكل  إجػػػراءات تكػػػكف أف يسػػػتمـز الػػػذم األمػػػر، األ ػػػرل
 .يحكميا

مكانيػة تطبيػؽ أصػكؿ المحاكمػات المدنيػة عمػى المنازعػات اإلداريػة إ حػكؿ4 المقيػاء بيف  بلؼ ثار كقد
ؽ فػػي حػػاؿ عػػدـ كجػػكد تطٌبػػ اتالٌنزاعػػلجميػػع  العاٌمػػةعمكمػػان، فمػػنيـ مػػف عػػٌد ىػػذه األصػػكؿ بمثابػػة الشػػريعة 

باعتبارىػا نزاعػان  الٌضػريبٌيةؽ عمػى ، كيطٌبػ(ىػك الغالػب أمكىذا الر ) اإلدارية اتالٌنزاعب  اٌصةقكاعد إجرائية 

                                                           
 .وتعدٌالتهم 32/12/1856تارٌخ  341رقم  قانون جباٌة األموال العامةمن  6  المادةمن  1الفقرة  -1
  .وتعدٌالتهم 32/12/1856 تارٌخ 341قانون جباٌة األموال العامة رقم من  9 المادةمن  1الفقرة  -2
3

 .149، ص ، مرجع سابقد. قدري نقوال عطٌة :فً انظر -
 فً: انظرللتوسع فً أراء الفقهاء  -4
 .134مرجع سابق، ص  ،محًٌ محمد سعد -
 وما بعدها.  41مرجع سابق،  ص  ،الضرٌبة وتحصٌل ربط فً الضرٌبٌة المنازعات: د. زكرٌا محمد بٌومً -
 .150، مرجع سابق، ص بطرٌق ٌونس. ود هللا نور هللا نور. ود بشور عصام. د -
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 الٌسػكرم الدكلػةالمػادة الثالثػة مػف قػانكف مجمػس  ، حيػث تػنٌص سػكرٌيةإداريان، كىذا ما ذىب إليو المشٌرع فػي 
 عمى أٌنو :  ـ1959لعاـ  55رقـ 

قػػانكف المرافعػػات كقػػانكف ؽ أحكػػاـ ؽ اإلجػػراءات المن ػػكل عميهػػا فػػي هػػذا القػػانكف، كتطّبػػ)) تطّبػػ
كذلؾ إلػى أف ي ػدر قػانكف أ ػكؿ المحاكمػات الخػال بالقسػـ  أ كؿ المحاكمات فيما لـ يرد فيه نّل 

 ((. الدكلةالقضا ي بمجمس 

 ،منيمػاكػٌؿ الذم يمنع تطبيؽ األصكؿ المدنية عمػى المنازعػات اإلداريػة ال ػتبلؼ  الثٌانيو كىناؾ التكجٌ 
القكاعػػد  ابتػداعسػكاء مػف حيػث األطػراؼ أـ الكظيمػػة أـ الطبيعػة، كاسػتنادان إلػى ذلػػؾ عمػى القاضػي اإلدارم 

 .الٌنزاعكأ ذ ما يتكافؽ مف األصكؿ المدنية مع طبيعة ىذا  اتالٌنزاعالمناسبة لطبيعة ىذه 

الغالػب فػي الفقػه بكجػكب تطبيػؽ قػانكف أ ػكؿ المحاكمػات المدنيػة عمػى المنازعػات  أمالر  كيبدك أفّ 
ت كذلػؾ باعتبػار ىػذه األصػكؿ بمثابػة هػك األكفػؽ ة بهػااإلدارية في حاؿ عدـ كجكد قكاعػد إجرا يػة خاّ ػ

صػيميا كتح الٌضػريبةمنازعػات إداريػة، فػربط  الٌضػريبٌية، كلكػكف المنازعػات اتالٌنزاعػلجميػع  العاٌمةالشريعة 
( الٌضػػػريبٌيةاإلدارة ) يكػػػكف بقػػػرار تتػػػكافر فيػػػو جميػػػع أركػػػاف القػػػرار اإلدارم، فيػػػك يصػػػدر عػػػف جيػػػة اإلدارة

 .العاٌمةنيائي (، كييدؼ إلى تحقيؽ المصمحة  ) كبقرادتيا المنمردة، كغير معٌمؽ عمى شرط

 .ةريبيّ في المنازعات الضّ لدثبات  خاّ ةال القكاعد _ج

لمتحقيػؽ فػي الكقػائع القانكنيػة كتحديػد  الٌضػريبييعتمػد عمييػا القاضػي  اٌلتػييعتبر اإلثبات األداة الميمػة 
كف فػػػي صػػػيانة حقػػػكقيـ المكٌممػػػيعتمػػػد عمييػػػا  اٌلتػػػيالكسػػػيمة العمميػػػة  تعػػػدٌ مػػػدل سػػػمطتو التقديريػػػة، كمػػػا أٌنيػػػا 

 .1بة عمى تمؾ الكقائع القانكنيةالمترتٌ 

ؾ بيػا ال صػـ طػرؽ اإلثبػات الجػائز أف يسػمكيا أك يتمٌسػ سػكرٌيةفػي  الٌرسػـكك  الٌضػرائبد قكانيف كلـ تحدٌ 
عنيػػا فػػي ثبػػات المنصػػكص فػػي اإل العاٌمػػةؿ عػػبء اإلثبػػات، كىػػذا يعنػػي الرجػػكع إلػػى القكاعػػد الػػذم يتحٌمػػ
 نات.قانكف البي

                                                           
، م1895لسنة 55دور اإلثبات فً حلّ المنازعات الضرٌبٌة وفقاً لقانون ضرٌبة الدخل األردنً رقم عارؾ السعاٌدة:  -1

، 2012الثانً، لعام ، المجلد العشرون، العدد مجلة الجامعة اإلسالمٌة للدراسات االقتصادٌة واإلدارٌةبحث منشور فً 
 .661ص 
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كمػدل صػبلحياتو بػكزف اإلثبػات كأحكامػو، كدكر القاضػي فػي اإلثبػات، الٌسػكرم نات ـ قانكف البيٌ كقد نظٌ 
مػف قػانكف البينػات  1ة سػندان ألحكػاـ المػادة ة أدٌلػة فػي سػتٌ دٌلػتمػؾ األة كاأل ػذ بيػا مػف عدمػو، كحصػر األدلٌ 

 ، كىي:ـ1947 لعاـ  359 رقـ المرسـكالصادر ب

 كال برة. نةايالمع_ 6_اليميف، 5_ اإلقرار، 4_ القرائف، 3_ الشيادة، 2ة الكتابية، _ األدلٌ 1

 مف ىذه الطرؽ إلثبات دعكاه. ان أيٌ لم صـ أف يسمؾ  حيث يحؽٌ 

ب ، حيػػث تتطٌمػػتختمػػؼ عػػف غيرهػا مػػف المنازعػػات األخػػرل 1إثبػػات بقكاعػػد الٌضػريبٌيةتتميػز المنازعػػات ك 
كما ينشأ بشأنيا مف منازعات ضريبية م تممة بأف تكػكف إجراءاتيػا كتابيػة فػي  الٌضريبٌيةطبيعة اإلجراءات 

ترتػػب عميػػو عػػدـ المجػػكء لئلثبػػات فػػي ىػػذه المنازعػػات بالشػػيادة أك اليمػػيف عمػػى يػػات كىػػك مػػا يحممعظػػـ مرا
يػػػو عمػػػى يمػػػيف يؤدٌ  الدكلػػػة ؽ حػػػؽٌ ، حيػػػث ال يتصػػػكر أف يعٌمػػػ2 ػػػبلؼ مػػػا ىػػػك قػػػائـ فػػػي المنازعػػػات األ ػػػرل

مػف  صكصػية يأ ػذ الطػابع  الٌضػريبٌية، كيرجػع الػبعض ذلػؾ إلػى مػا لممنازعػات 3أك شيادة شػيكد المكٌمؼ
 .4الكتابي فييا الدكر األكبر

عمػػػػى سػػػػبيؿ  الٌضػػػػريبٌيةو يمكػػػػف االسػػػػتناد إلػػػػى شػػػػيادة الشػػػػيكد فػػػػي بعػػػػض المنازعػػػػات كمػػػػع ذلػػػػؾ، فقٌنػػػػ
 .5أمتطمب حسميا سماع ىذا الر أىؿ ال برة في منازعات ي أماالستدالؿ، أك طمبان لر 

 :6تيا القانكنية إلىمف حيث قكٌ  الٌضريبٌيةج كسائؿ اإلثبات في المنازعات كتتدرٌ 

 
                                                           

ٌّنة التً ٌجب على المدّ تعّرؾ قواعد اإلثبات بأّنها: القواعد التً تحدّ  -1 ٌّنة د الب عً إقامتها أمام القاضً، وتختلؾ هذه الب

اعه علٌه إقامتها أٌضا  أمام القاضً تأكٌدا  لدفعى عى به فٌها، وهً التً ٌجب على المدّ بالنسبة لنوع الدعوى والحّق المدّ 
ٌّنة المدّ أو ردّ  ، م1994طبعة عام  ،أصول المحاكمات المدنٌةفً ذلك: د. صالح الدٌن سلحدار،  انظرعً، ا  على ب

 .300ٌة الحقوق، ص منشورات جامعة حلّب _ كلّ 
 اإلثبات أجٌز األردن فً( م2010 لعام 3 رقم نظام) الحقوقٌة الضرٌبٌة القضاٌا فً المحاكمات أصول نظام بموجب -2

 وشهادة الٌمٌن عدا فٌما واإلقرار والقرائن والمعاٌنة والخبرة والمحاسبٌة الكتابٌة ةاألدلّ  فٌها بما اإلثبات ةأدلّ  بجمٌع
 (.12 المادة) لإلجراءات الكتابً الطابع مع تتعارض التً األدلة من وغٌرها الشهود

) دراسة  إنهاء المنازعات الضرٌبٌة الناشئة عن تطبٌق القوانٌن الضرٌبٌة واالتفاقٌات الدولٌة رمضان صدٌق: د. -3
 .31ص  مرجع سابق، (، مقارنة

بمجلة دمشق للعلوم ، دراسة منشورة وسائل اإلثبات أمام القضاء الضرٌبًالكساسبة:  الرؤوؾسالم الشوابكة، عبد  د. -4
 . 310و 309م، ص2006، العدد الثانً، 22، المجلد والقانونٌة االقتصادٌة

إنهاء المنازعات الضرٌبٌة الناشئة عن تطبٌق القوانٌن الضرٌبٌة واالتفاقٌات الدولٌة )دراسة  رمضان صدٌق: د. -5
 .31ص ،مرجع سابق مقارنة(،

 فً ذلك: انظر -6
 .525_426ص  ،مرجع سابق، المنازعات الضرٌبٌة فً ربط وتحصٌل الّضرائبزكرٌا محمد بٌومً:  د. -
 .331_291ص ،مرجع سابقالكساسبة،  الرؤوؾسالم الشوابكة، عبد  د. -
 .49_41، صمرجع سابقمحمد علً عوض الحرازي،  د. -
) دراسة  إنهاء المنازعات الضرٌبٌة الناشئة عن تطبٌق القوانٌن الضرٌبٌة واالتفاقٌات الدولٌة رمضان صدٌق: د. -

 .39ص،مرجع سابق (، مقارنة
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 ة الكتابية:_ األدلّ 1

ؼ مان عنػػد صػػدكر التصػػرٌ يمكػػف تييئتػػو مقػػدٌ يػػا دليػػؿ نٌ فػػي أيتيػػا كتكمػػف أىمٌ ، 1ىػػي أقػػكل طػػرؽ اإلثبػػاتك 
كتشػػمؿ ) إّمػػا  ػػادرة عػػف اإلدارةالكتابيػػة، كىػػي  كالمحػػررات3ة المحاسػػبيةتشػػمؿ األدٌلػػك ، 2الٌنػػزاعكقبػػؿ قيػػاـ 
، كىػػي بػذلؾ مػػف قبيػػؿ المكٌمػػؼميا إلثبػػات صػػحة قرارىػا مػػف  ػػبلؿ مشػاىدة مكقػػع نشػاط تقػدٌ  اٌلتػػيالبيانػات 

، ككثػػػائؽ الجمركٌيػػػةي، أك معمكمػػػات قامػػػت بجمعيػػػا مػػػف مصػػػادر م تممػػػة مكثٌقػػػة كالبيانػػػات الكشػػػؼ الحٌسػػػ
 .، كالدفاتر اليكمية، كالمكاتير كالحسابات الماليةالمكّمؼأك  ادرة عف  صادرة عف المحاكـ....(،

 _ القرا ف:2

مػػف  بلليػػا اسػػتنباط أمػػر معمػػـك لمداللػػة عمػػى أمػػر آ ػػر مجيػػكؿ، كتنقسػػـ صػػكر القػػرائف  يكػػكفكىػػي مػػا 
معاممػة يجريهػا  أمّ األردنػي فػي اعتبػار  الّضػريبيكمثاؿ ذلؾ ما نّل عميه التشػريع ) قرا ف قانكنيةإلى 

لمتهػرب مػف  الػّدخؿل ال  أحد أكالدا القّ ر تعّد كأّنها لـ تكف ألّنها قرينة عمػى تفتيػت م ػدر  المكّمؼ
ؼ يقػػع متجػػرا فػػي منطقػػة قاطنيهػػا مػػف كّمػػكمثػػاؿ ذلػػؾ م) الّضػػريبّيةكفػػؽ تعميمػػات اإلدارة أك ( الّضػػريبة

مػػف  بلليػػا  يكػػكف اٌلتػػيكىػػي:  ،كقػػرا ف قضػػا ية (،األغنيػػاء كالمتػػرفيف قرينػػة عمػػى أريحيػػة هػػذا المتجػػر
أك مػف كقػائع كمسػتندات  ػارج  ،الػٌدعكلتجػرم فػي  اٌلتػياستنباط كاقعة ثابتة ي تارىا القاضػي مػف الكقػائع 

 القضيةت كتحقيؽ جنائي أك إدارم أك  بلفو.

كال ي ضػع فػي ذلػؾ   يعتمػد عمييػا فػي تكػكيف عقيدتػو، اٌلتػيكلمقاضي سمطة مطمقة في استنباط القرائف 
   .4بيا سائغان لرقابة محكمة النقض، شريطة أف يككف استنباطو ليذه القرينة كتككيف قناعتو 

                                                                                   _اإلقرار:3
لمدكلة، كيمكف أف  الٌرسـأك  الٌضريبةبديف  المكٌمؼاعتراؼ  الٌرسـكك  الٌضرائبكيعني اإلقرار في منازعات 

ة ىذه ، فيعٌد ذلؾ بمنزلة الدليؿ القاطع عمى صحٌ ان يككف اإلقرار شمكيان أك مكتكبان صريحان أك ضمنيٌ 
 الكاقعة.

                                                           
 .304، ص مرجع سابق ،المدنٌة المحاكمات أصولد. صالح الدٌن سلحدار:   -1
، دار الجامعة الجدٌدة للنشر، م2005، طبعة عام قواعد اإلثبات فً المواد المدنٌة والتجارٌةأنور سلطان:  -2

   .21اإلسكندرٌة، ص 
 الخاضع بدخله قةالمتعلّ  المحاسبٌة بٌاناته ٌضمنها وسجالت دفاتر إمساك المكلّؾ السوري رٌبًالضّ  التشرٌع لزمٌ  -3

ف أن ٌمسك قٌودا مكلّ  على كل: ))وتعدٌالته أّنه م2223لعام  24من القانون رقم أ  / 6، حٌث تنّص المادة رٌبةللضّ 
 ((...محاسبٌة منتظمة وكاملة تظهر نتائجه الحقٌقٌة

جمعٌة عمال  م،1994الطبعة الثانٌة لعام والتجارٌة ) دراسة مقارنة (،البٌنات فً المواد المدنٌة مفلح عواد القضاة:  -4

 . 210المطابع التعاونٌة_ عمان،  ص
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 _ اليميف:4

بػػػة عمييػػػا، ، كاآلثػػػار المترتٌ 1مػػػة أك الحاسػػػمةاألحكػػػاـ لتكجيػػػو اليمػػػيف المتمٌ الٌسػػػكرم ـ قػػػانكف البينػػػات نٌظػػػ
فيػذا الحكػـ ال يتناسػب مػع أطػراؼ ييػا، إليو إلى مف كجٌ  يتف كجٌ اليميف ممٌ  ؽ بجكاز ردٌ فيما يتعمٌ ة ك اصٌ 

بعػػدـ إمكانيػػة تكجيػػو اليمػػيف  العاٌمػػةتقتضػػي المبػػادئ  اٌلتػػي الدكلػػةباعتبػػار أحػػد أطرافيػػا  الٌضػػريبٌيةالػػٌدعكل 
 مة.سمة أك متمٌ سكاء أكانت حا الدكلةإلييا، فالنظاـ العاـ يمنع مف تكجيو اليميف إلى 

 :2كىذا ما أٌكدت عميو محكمة النقض في قرار ليا قضت فيو

 أك سػاتالمؤسّ  أك لمدكلػة عاّمػة كظػا ؼ بممارسػة يقػـك َمػف   إلػى الحاسػمة اليمػيف تكجيػه يجػكز ال))
 .((اإلدارية الحقكؽ مبادئ بمقتضى مقامه، يقـك َمف   إلى

 الخبرة:_ 5

المحكمػػػػة لمحػػػػص كمراجعػػػػة الكثػػػػائؽ كالمسػػػػتندات  تنتػػػػدبيـكتشػػػػمؿ تقػػػػارير ال بػػػػراء كالمحاسػػػػبيف الػػػػذيف 
، ألٌنيػا الٌضػريبي، كتعٌد ال بػرة كسػيمة مقبكلػة لئلثبػات فػي نطػاؽ القضػاء بالقضية المنظكرة أماميا المتعٌمقة

 ة الحسابات.صحٌ مف حيث بياف  الٌضريبٌيةتنصٌب عمى مسائؿ فٌنية تتبلءـ كطبيعة المنازعات 

 الػٌدعكلنات القائمػة فػي اإذا تأكد مف البي إالٌ  ،لممحكمة أف ترفض طمب ال صـ بقجراء ال برةكال يجكز 
 .3الٌنزاعب ال برة غير منتجة في البتٌ  أفٌ 

 :نةايالمع _6

نيػػػا بػػػأٌف االنتقػػػاؿ عنػػػد تيقٌ  ،يمكػػػف أف تمجػػػأ إلييػػػا المحكمػػػة اٌلتػػػيمػػػف إجػػػراءات التحقيػػػؽ  4نػػػةايالمعكتعػػػٌد 
 ة في المنازعات المنظكرة أماميا.يمكف أف يككف لو جدكل في الكصكؿ إلى أدلٌ  نةايلممع

 

 

                                                           
 .م1845 لعام  358 رقم بالمرسوم الصادروما بعدها من قانون البٌنات  112 المادة: انظر -1
 .النقض سجالت م1854/  5/  32 تارٌخ 253 رقم سوري نقض -2
 .104، ص م1865 لعام المحامون مجلة م1855/  8/  32 تارٌخ 1125 عمالً أساس 1285 رقم سوري نقض -3
تعّرؾ المعاٌنة بأّنها مشاهدة المحكمة نفسها محّل النزاع، للتحقق من صحة األوصاؾ التً ٌدعٌها صاحب الشأن،  -4

 .521، مرجع سابق، ص المنازعات الضرٌبٌة فً ربط وتحصٌل الضرائب: زكرٌا محمد بٌومً: انظر
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 _ قاعدة الجزا ي يعقؿ المدني. د

قٌف فػػعمػػى المصػػؿ فػػي مسػػألة أ ػػرل أمػػاـ القضػػاء الجزائػػي،  الٌضػػريبٌيةإذا تكقػػؼ المصػػؿ فػػي المنازعػػة 
 الٌضػريبٌيةالػٌدعكل ت كذلػؾ ألٌف الٌضػريبيقاعدة الجزائي يعقؿ المدني ال تجد ليا مجاالن لمتطبيؽ في القانكف 

عة عف جريمة جنائيػة، كال يقصػد بيػا تعػكيض الضػرر النػاتج عػف جريمػة، ة كليست متمرٌ ىي دعكل مستقمٌ 
ٌنمػػا مكضػػكعيا ينحصػػر فػػي تقػػدير د ػػؿ  ال يعتػػرؼ بيػػذه القاعػػدة،  الٌضػػريبيأرباحػػو، كالقػػانكف ك  المكٌمػػؼكا 

ؽ بطمػب ت مػيض المنظكر أمامو فيمػا يتعٌمػ الٌنزاعبكقؼ المصؿ في  الٌضريبيفميس ىناؾ ما يمـز القاضي 
ئػو إل ما ونمسػ المكٌمػؼ الجنائيػة ضػدٌ الػٌدعكل  الٌضػريبٌيةف، نظػران لطػرح اإلدارة معػيٌ  ؼكمٌ بمة األرباح ال اصٌ 

 .1الٌضريبيالمطمكب ت ميضيا أماـ القاضي _ بطريقة الغش _ حقيقة أرباحو 

 :2 1985(( في اجتياد ليا عاـ  الجمركٌية)) الغرفة  سكرٌيةالكقد ذىبت محكمة النقض 

 عمػػى الػدليؿ رتػػكفّ  لعػدـ الطػػاعف ببػراءة القاضػػي الجنػا ي بػػالحكـ دمقّيػ غيػػر الجمركػي القضػاء )) إفّ 
 ((.   المادم الفعؿ رتكفّ  دمجرّ  عمى تبنى الجمركّية قضاياال في المساءلة فّ أل  ،لديه التهريب ةنيّ 

 :3 رآكفي اجتياد 

 تجػػاا حجيػػة لػػه لػػيس الجزا يػػة التهريػػب كاقعػػة النتفػػاء شػػخل محاكمػػة بمنػػع الجزا ػػي القػػرار )) إفّ 
 أسػػس عمػػى المبنيػػة الجمركّيػػة المخالفػػة فػػي اشػػتراكه الشػػخل هػػذا عػػف ينفػػي كال ،الجمركّيػػة المخالفػػة
 .(( الجزا ية المالحقة عميها ستأسّ  اّلتي تمؾ عف تختمؼ

 .الّضريبّيةق_ السرعة كالسرّية في إجراءات الف ؿ بالمنازعات 

ة كآثػار تعػٌددة أضػرار مريبيٌ ب عمى التطكيؿ في إجػراءات المصػؿ فػي المنازعػات الٌضػيترتٌ _ السرعة: 1
تكػػاليؼ تتحٌمػػؿ  العاٌمػػةأك عمػػى مصػػمحة المكٌمػػؼت فال زينػػة  العاٌمػػةم تممػػة سػػكاء عمػػى مصػػمحة ال زينػػة 

، إضػافة إلػى أٌف التػأ ير فػي تحصػيؿ الضػريبة قػد الٌضػريبٌيةإضافية لمكاجية النمقات الم تممػة لممنازعػات 
 اٌصػػة إذا كػػاف اقتصػػاد الدكلػػة يعػػاني مػػف مشػػاكؿ  ،ريبةت مػػيض فػػي القيمػػة الحقيقيػػة لمٌضػػ عميػػوينطػػكم 
تػػػػي يػػػنٌص عمييػػػػا القػػػػانكف المائػػػػدة عمػػػى الكدائػػػػع النقديػػػػة يمػػػكؽ غرامػػػػات التػػػأ ير الٌ ـ أك كػػػػاف سػػػعر تضػػػ ٌ 

                                                           
 .31قدري نقوال عطٌة، مرجع سابق، ص د.  -1
 .699ص، م1895لعام  مجلة القانونمنشور فً:  م1895/  4/  22تارٌخ  294أساس  361نقض رقم  -2
ٌّة ((، نقض قرار محكمة ال -3 م ) غٌر 1855/  12/  16تارٌخ  216أساس  982رقم السورٌة )) الؽرفة الجمرك

 .منشور (
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مركػزه القػانكني  يظؿٌ ، كما أٌف المكٌمؼ 1ريبي، كذلؾ يتعارض مع قاعدة االقتصاد في نمقات التحصيؿالضٌ 
عتيػا، لمنمقػات لمتاب فضػبلن عػف إىػداره لمكقػت ك سػارتوغير مستقر نتيجػة تطكيػؿ ىػذه اإلجػراءات،  يكالمال

 انقضػاءذم سػيدفعو عنػد ريبة اٌلػآلثار النمسية كاالقتصادية المترتبة عمػى عػدـ معرفتػو بمقػدار الٌضػلإضافة 
    .2ب عمى ذلؾىذه المنازعات، كما يمحؽ بسمعتو التجارية مف آثار تترتٌ 

أمػاـ لجػاف ة، سػكاء ريبيٌ عمػى سػرعة المصػؿ فػي المنازعػات الٌضػ و لػـ يػنٌص ، فقٌنػ3سػكرٌيةع في ا المشرٌ أمٌ 
 ريبي أك أماـ القضاء.الطعف الضٌ 

لمف ػؿ فػي هػذا المنازعػات سػكاء  محػّددةع السكرم عمى مػدة المشرّ  أف ينّل  مف األكفؽه كيبدك أنّ 
ريبي ع بهػا التشػريع الّضػة التػي يتمتّػاسػتنادا لمذاتيػة الخاّ ػكذلػؾ أماـ لجػاف الطعػف أك أمػاـ القضػاء، 

 .أعالاكالمنازعات التي تنشأ عف تطبيقه كالتي تستدعي سرعة الف ؿ فيها لسسباب المشار إليها 

، إاٌل أٌف 4فػي التقاضػي العاٌمػةعمى الػرغـ مػف أٌف مبػدأ عبلنيػة الجمسػات يعػٌد مػف المبػادئ _ السرّية: 2
   .االمنازعات مف  صائص دكف غيرىة مف ىذا المبدأ يظير ما تتمٌيز بو ىذه ريبيٌ استثناء المنازعات الضٌ 

مػػف  تعػػدٌ أسػػرار المكٌممػػيف الش صػػية كبيانػػاتيـ الماليػػة، التػػي  ةايػػحمى فػػي كاليػػدؼ مػػف ىػػذه السػػٌرية يتجٌمػػ
اعت كذلػػػؾ حتػػػى ال ار كالصػػػنٌ مسػػتمزمات طبيعػػػة األعمػػػاؿ التجاريػػػة كالصػػناعية بالنسػػػبة لممكٌممػػػيف مػػػف التٌجػػ

عمػػػػى أعمػػػػاليـ مػػػػف  ػػػػبلؿ كشػػػػؼ بعػػػػض أسػػػػرارىـ التجاريػػػػة ب عمػػػػى عمنيػػػػة ىػػػػذه الجمسػػػػات التػػػػأثير يترتٌػػػػ
ة كأٌف السػمعة التجاريػة لػبعض المكٌممػيف تعػٌد كالصناعية كتشكيو سمعتيـ كىٌز ثقة المتعامميف معيػـ،  اٌصػ

 .5يـاتعك ر نشاطاتيـ كمشمف أىـٌ ما يعتمدكف عميو في نجاح 

                                                           
، مرجع إنهاء المنازعات الضرٌبٌة الناشئة عن تطبٌق القوانٌن الضرٌبٌة واالتفاقات الدولٌةد. رمضان صدٌق:  -1

 .34سابق، ص 
 .43د. محمد عوض الحرازي، مرجع سابق، ص  -2
رٌبٌة المقارنة على سرعة الفصل فً المنازعات الضرٌبٌة،  فقد جاء النّص فً المادة أّكدت بعض التشرٌعات الضّ  -3

)) على المحاكم أن تفصل فً الدعاوى الضرٌبٌة على م: 2009لعام  21من قانون ضرٌبٌة الدخل العمانً رقم  154
م 2005لعام  91من قانون ضرٌبة الدخل المصري رقم  152كما جاء النّص على ذلك فً المادة  وجه االستعجال ((،

م فٌها دائما  على وجه االستعجال، أّما المشّرع الٌمنً فقد بأّن الحكم فً الدعاوى التً ترفع من الممول أو علٌه ٌكون الحك
/ج من قانون ضرٌبة الدخل 124ّص المادة ، وذلك بموجب نأّكد على أّن الحكم فً القضاٌا الضرٌبٌة على وجه االستعجال

 م2010لعام  11الٌمنً رقم 
على أّنه:  م1853تارٌخ  94تشرٌعً رقم من قانون أصول المحاكمات السوري الصادر بالمرسوم ال 22تنّص المادة  -4

)) ٌجب أن تكون المرافعة فً قاعة المحكمة علنٌة إالّ إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم 
 إجراءها سّراً....((.

 .44 ص سابق، مرجع الحرازي، عوض محمد. د -5



125 
 

 
 

ىػذه المنازعػات سػكاء أمػاـ لجػاف الطعػف ية المصػؿ فػي فقٌنو لػـ يػنٌص عمػى سػرٌ  ،1سكرٌيةأٌما المشٌرع في 
 .أك أماـ القضاء

أف يػػنّل المشػػّرع السػػكرم عمػػى سػػرّية جمسػػات الف ػػؿ فػػي هػػذا المنازعػػات  مػػف األكفػػؽكيبػػدك أّنػػه 
ع بهػػا التشػػريع ة التػػي يتمتّػػاسػػتنادا لمذاتيػػة الخاّ ػػكذلػػؾ سػػكاء أمػػاـ لجػػاف الطعػػف أك أمػػاـ القضػػاء، 

الف ػؿ فيهػا لسسػباب المشػار إليهػا  سػرّيةريبي كالمنازعات التي تنشأ عف تطبيقه كالتػي تسػتدعي الضّ 
 .2أعالا، باستثناء جمسة النطؽ بالحكـ فيجب أف تككف عمنية استنادان إلى قكاعد أ كؿ المحاكمات

ـّ  يضػاحها فيػهكأخيران كمف خػالؿ اسػتعرا  مػا سػبؽ، كأهػ ـّ اسػتقراؤها كا   تتبمػكر، المالحظػات التػي تػ
 :التاليةنتيجة 

زىا عف غيرىا مف المنازعات سكاء في ة تميٌ طبيعة قانكنية  اصٌ  سكرٌيةة في ريبيٌ لممنازعات الضٌ 
 ضح ذلؾ مف، كيتٌ بي مف ذاتية كاستقبلؿع بو القانكف الضريىا ما يتمتٌ القانكف ال اص أك العاـ، كمردٌ 

  بلؿ:

 قػػةالمتعمٌ  بالمنازعػػات يحصػػره كلػػـ ،الٌضػػريبٌية المنازعػػات لمميػػـك المكٌسػػع باالتجػػاه السػػكرم القضػػاء أ ػػذ
 اإلدارة تعػدٌ  حيػث متسػاكية، غيػر المنازعػات ىػذه في لم صـك القانكنية المراكز أفٌ  كما  .كالتحصيؿ بالربط

 امتيػػػػازات مػػػػف_  عاٌمػػػػة سػػػػمطة باعتبارىػػػػا_ بػػػػو تتمتٌػػػع لمػػػػا المنازعػػػػةت ىػػػػذه فػػػػي األقػػػػكل الطػػػػرؼ الٌضػػػريبٌية
 ةريبيٌ الٌضػ المنازعػة سػكل يممػؾ ال ككنػو العبلقػةت ىػذه فػي األضعؼ الطرؼ المكٌمؼ مكاجية في كسمطات،

 المنازعػػػػات عمػػػى المدنيػػػة المحاكمػػػات أصػػػكؿ قػػػانكف تطبيػػػػؽ إلػػػى إضػػػافة .الضػػػريبية اإلدارة مكاجيػػػة فػػػي
. إداريػػان  نزاعػػان  باعتبارىػػا كذلػػؾ اإلداريػػة، بالمنازعػػات ة اٌصػػ إجرائيػػة قكاعػػد كجػػكد عػػدـ حػػاؿ فػػي ،الٌضػػريبٌية

 فػي قػائـ ىػك مػا  ػبلؼ عمػى المنازعػات، ىػذه فػي لئلثبػات اليمػيف أك الشػيادة إلى المجكء جكاز عدـ كأ يران 
فٌ  األ ػرل، المنازعات  المصػؿ يتطٌمبػو كمػا فييػا، لمتطبيػؽ مجػاالن  ليػا تجػد ال المػدني يعقػؿ الجزائػي قاعػدة كا 

 في ىذه المنازعات مف السرعة كالسٌرية.

 

 
                                                           

ة سواء أمام اللجان اإلدارٌة رٌبٌّ أّن جلسات الفصل فً المنازعات الضّ ة المقارنة على رٌبٌّ أّكدت بعض التشرٌعات الضّ  -1

 91رٌبة على الدخل المصري رقم من قانون الضّ  122المختلفة، أو أمام المحاكم القضائٌة تكون سّرٌة، فقد نّصت المادة 
ات نظر هذه المنازعات فقد جاء رٌبً سّرٌة، أّما فٌما ٌتعلّق بسّرٌة جلسم  بأن تكون جلسات لجان الطعن الضّ 2005لعام 

ل أو علٌه ٌجوز للمحكمة نظرها فً جلسة سّرٌة....((. كما )) الدعاوى التً ترفع من المموّ : بأنّ  125فً نّص المادة 
م على أن تكون 2010لعام  11/ ج من قانون الضرٌبة على الدخل الٌمنً رقم  124على ذلك فً المادة جاء النّص 

 ب سّرٌة إالّ إذا رأت المحكمة ؼٌر ذلك.رائجلسات محكمة الضّ 
على  م1853تارٌخ  94من قانون أصول المحاكمات السوري الصادر بالمرسوم التشرٌعً رقم  222تنّص المادة  -2

 )) ٌنطق بالحكم علناً بتالوة منطوقه مع أسبابه ((.: أّنه
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 الثّاني المطمب

 سكرّيةفي  ةالّضريب لديفزة بيعة القانكنية المميّ الطّ 

 

 ةايػػكالرع ةايػػكالحم كأساسػػو  صائصػػو فػػي ي تمػػؼ _ الٌضػػريبي االلتػػزاـ حػػؿٌ م كىػػك _ الٌضػػريبة ديػػف إفٌ 
 الكقػت فػي الٌضػريبة ألفٌ  كذلؾ العاـ، كحتى ال اص القانكف في االلتزامات تمؾ عف المشٌرع لو أكالىا اٌلتي

 فػي الم تممػة الػدكؿ القتصػاديات ماليػة أداة ؿتمثٌػ أصػبحت السػكؽ، اقتصػاديات سػادت أفٌ  كبعػد الحاضر،
 .برامجيا كتنميذ أىدافيا تحقيؽ

 باإلضػافة ي الميػا، مػا عمػى االتمػاؽ يجػكز ال اٌلتػي اآلمػرة القكاعػد مػف جميعيػا الٌضريبي القانكف فقكاعد
 يتيػػاأىمٌ  فػػي تمػػكؽ كا تصاصػػات سػػمطات تنميػػذه عمػػى القائمػػة العاٌمػػة الييئػػات ؿي ػػكٌ  القػػانكف ىػػذا أفٌ  إلػػى

 األفػراد، قبػؿ ديػكف مػف ليػا يسػتحؽٌ  مػا مجػاؿ فػي األ ػرل، الحككمية الييئات حتى بو عتتمتٌ  ما ك طكرتيا
 .كغيرىا كالتمتيش كالتحرم، كالغرامة، كالصمح، العدلية، الضابطة كسمطات الجبرم كالتنميذ

 :الّضريبةأكالن_ خ ا ل ديف 

يحكميػػا القػػانكف  اٌلتػػيتمػػؾ الػػديكف  ال صػػكص عمػػى كجػػوعػػف الػػديكف األ ػػرل، ك  الٌضػػريبةي تمػػؼ ديػػف 
، افػػي تحقيػػؽ أىػػدافي الدكلػػةىػػي أداة  الٌضػػريبةيتػػو، كألٌف ؽ بطبيعػػة ذلػػؾ الػػديف كأىمٌ المػػدني، ألسػػبابو تتعٌمػػ

 :ىـٌ تمؾ ال صائصأل تباعان  كؼ يتـٌ التعٌرضكس

 .الّضريبةااللتزاـ بديف  أ_ م در

، كيعػٌرؼ 1الٌضػريبةؽ الشركط القانكنيػة البلزمػة ألداء ، األثر الذم بكاسطتو تتحقٌ الٌضريبييعني االلتزاـ 
 .2الٌضريبةف ىك ف دفع مبمغ معيٌ نة كمف مديف معيٌ في أف تطمب في لحظة معيٌ  العاٌمةبأٌنو : حٌؽ ال زانة 

 :إلى فريقيف الٌضريبةمصدر االلتزاـ بدفع  حكؿكقد ا تمؼ المقياء 

القػػانكف ىػػك الػػذم جعميػػا تنشػػأ مػػف ألٌف التػػزاـو مصػػدره القػػانكف، كػػٌؿ إلػػى أٌف  1األٌكؿحيػػث ذىػػب المريػػؽ 
ـٌ فػقٌف القػانكف ىػك مصػدر االلتػزاـ بػديف د أركانيا كبػيٌ مصدرىا، كحدٌ  ، فالقػانكف الٌضػريبةف أحكاميػا، كمػف ثػ

                                                           
، العدد الرابع، مجلة الحقوق، جامعة الكوٌتبحث منشور فً  ،الطبٌعة القانونٌة لدٌن الضرٌبةد. عادل فلٌح العلً:  -1

 .325م، ص  2009لعام  ،السنة الثالثة والثالثون
 .52، ص ، مرجع سابقرابح رتٌب د. -2
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، كىػك أحػد التزامػات القػانكف العػاـ، الٌضػريبةبكجػكب دفػع مبمػغ  المكٌمػؼينشئ التزامان عمػى عػاتؽ  الٌضريبي
 كينشأ بقرادة المشٌرع المنمردة.

كسيمة االتماؽ كطريقة مػف طػرؽ التقػدير، تػدفع إلػى اعتبػار العقػد إلى أٌف  2الثٌانيفي حيف ذىب المريؽ 
 .الٌضريبيمصدران لبللتزاـ 

 تعػػدٌ ىػػي قكاعػػده آمػػرة تتعمػػؽ بالنظػػاـ العػػاـ، كال  ٌيةالٌضػػريبغيػػر أٌف ىػػذا األمػػر غيػػر صػػحيح ألٌف القكاعػػد 
 .3تعاقديان  اتماقان 

 :   4إلى أٌنو 1974في قرارو ليا عاـ  ال صكص ذىبت محكمة النقض في مصر كفي ىذا

ّنمػا تحػػدّ كالممػػكّ  الّضػرا بال تػركف فػػي أساسػها عمػػى ربػاط عقػػدم بػيف م ػػمحة  الّضػريبة))  دها ؿ، كا 
 تفرضها...((. اّلتيالقكانيف 

اسػػتندكا إلييػػا، فػػااللتزاـ  اٌلتػػيلؤلسػػباب ، هػػك األكفػػؽ األّكؿالفريػػؽ  الػػذم ذهػػب إليػػه أمكيبػػدك أّف الػػر 
دائمػػان ىػػك  المكٌمػػؼ، فمركػػز الٌضػػريبٌيةكاإلدارة  المكٌمػػؼال يمكػػف اعتبػػاره اتماقػػان بػػيف  الٌضػػريبةبالكفػػاء بػػديف 

 اٌلتػي، كالقػرارات اإلداريػة الٌضػريبةـ لتحصػيؿ ديػف المػنظٌ  الٌضػريبيمركز قانكني، يجػد مصػدره فػي القػانكف 
 .5تنميذان ليذا القانكف الٌضريبٌيةتصدرىا اإلدارة 

فػي كػكف ىػـ أيضػان ىػك القػانكف، قػد ا تممػكا  الٌضػريبةإاٌل أٌف المقياء الذيف قالكا بأٌف مصدر االلتزاـ بدفع 
 مباشر لو.غير  مصدرمباشر ليذا االلتزاـ أك القانكف ىك مصدر 

                                                                                                                                                                      
والدكتور رابح رتٌب لمزٌد من التوسع   ،ومن أنصار هذا الفرٌق الدكتور السنهوري، والدكتور أحمد فتحً سرور -1

 : انظر
الوسٌط فً شرح القانون المدنً، الجزء  الثالث " نظرٌة االلتزام بوجه عام "، المجلد اق السنهوري: عبد الرز _ د.

 .1111، دار النهضة العربٌة، القاهرة، ص 1911 عام طبعة ،الثانً: مصادر االلتزام
 .133، دار النهضة العربٌة، القاهرة، ص 1990 عام طبعة ،ةرٌبٌّ الجرائم الضّ أحمد فتحً سرور:  _ د.

 .13، دار المعرفة الجامعٌة، اإلسكندرٌة، ص1993 عام طبعة ،التشرٌع الضرٌبً والمالً_ د. مصطفى رشدي شٌحة: 
 انظرفً آراء الفقهاء لمزٌد من التوسع  Montesquieu ،jerar Dan ،Adam smith :ومن أنصار هذا الفرٌق -2

 وما بعدها. 12، ص مرجع سابق، الوسٌط فً شرح قانون الضرٌبة على الدخل: أ. محمد نذٌر سنان: 
 .13د. مصطفى رشدي شٌحة، مرجع سابق، ص  -3
مجموعة أحكام النقض، مشار إلٌه فً د. مصطفى  1011ص  م،1854/  698ق جلسة  1839س  55طعن رقم  -4

 .14رشدي شٌحة، مرجع سابق، ص
 .321فلٌح العلً، مرجع سابق، ص د. عادل  -5
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أٌف ىػػذا القػػانكف ىػػك الػػذم  أمإلػػى أٌف القػػانكف ىػػك المصػػدر المباشػػر ليػػذا االلتػػزاـ،  يـفقػػد ذىػػب بعضػػ
ف أركاف االلتزاـ، كليس مف الٌضركرم أف يككف النص مكجكدان في القانكف المدني، فػالقكانيف الماليػة قػد يعيٌ 

 .  1الٌضريبةاـ بدفع ؿ ذلؾ االلتز يتنشئ التزامات قانكنية، كمف قب ان ف نصكصتتضمٌ 

ال ي تمػػػؼ عػػػف غيػػػره مػػػف  الٌضػػػريبةااللتزاـ بفػػػإلػػػى غيػػػر ذلػػػؾ،  يـ ػػػر مػػػنفػػػي حػػػيف ذىػػػب الػػػبعض اآل
ٌنػو فػػي جميػع االلتزامػات  لنشػػكء االلتػزاـ، كتطبيقػػان  ريجعػػؿ القػانكف كاقعػةن معينػػةن مصػدر مباشػااللتزامػات، كا 

، 2، أٌمػا الكاقعػة المنشػئة لمضػريبةالٌضػريبةمصػدران غيػر مباشػر لبللتػزاـ بػديف  الٌضػريبيلذلؾ يعتبر القػانكف 
 .3فيي المصدر المباشر ليا 

ٌنمػا يتطٌمػالٌضػريبةبمجرد صدكر قػانكف  المكٌمؼة ؽ بذمٌ ال يتحقٌ  الٌضريبةكعميو فقٌف ديف  ب األمػر أف ، كا 
السػنة الماليػة بالنسػبة  ةايػنيفػي  الٌد ؿكؿ ؿ بحصده القانكف، كالذم يتمثٌ يتحقؽ بالنسبة لو الشرط الذم حدٌ 

ؽ كاقعػة الشػراء لمسػمعة أك ال دمػة ، كتحٌقػالجمركٌيػةريبة ، كعبكر السمعة لمحدكد بالنسبة لمضٌ الٌد ؿلضريبة 
 بالنسبة لضريبة المبيعات.

نكعػػػاف، نػػػكعه ينشػػػأ  الٌضػػػريبٌيةفااللتزامػػػات  السػػػابقيف عمػػػى جانػػػب مػػػف الصػػػكاب، يفأيلػػػر كػػػبل ا أفٌ  كيبػػػدك
بتقػػػديـ  المكٌمػػػؼبمجػػػرد صػػػدكر القػػػانكف كال يػػػرتبط بكجػػػكد الكاقعػػػة المنشػػػئة لمضػػػريبة، كمثػػػاؿ ذلػػػؾ : التػػػزاـ 

فػػي  الٌضػػريبة، سػػكاء أنشػػأ ديػػف المكٌمػػؼ، فيػػذا االلتػػزاـ ىػػك التػػزاـ أصػػيؿ يقػػع عمػػى عػػاتؽ الٌضػػريبياإلقػػرار 
 كاأل ير. األٌكؿذمتو أك لـ ينشأ، كفي مثؿ ىذه الحالة يككف القانكف ىك مصدر ىذا االلتزاـ 

ٌنمػا بتحٌقػآكنكعه  حػددىا القػانكف، كمثػاؿ ذلػؾ االلتػزاـ  اٌلتػيؽ الكاقعػة  ر ال ينشأ بمجرد صدكر القانكف كا 
نمػا يتكقػالٌضػريبة، فيك ال ينشأ بمجرد العمؿ بقػانكف الٌضريبةبديف  ؼ عمػى تحقػؽ الكاقعػة المنشػئة ليػا، ، كاٌ 

، فػي حػيف أٌف القػانكف الٌضػريبةكمف ثـٌ تككف الكاقعة المنشئة لمضريبة ىي المصدر المباشر لبللتػزاـ بػديف 
 ىك المصدر غير المباشر ليا.

عػدٌة نتػائج لعػٌؿ  ر غير المباشػر لػوكالمصد الٌضريبةب عمى تحديد المصدر المباشر لبللتزاـ بديف كيترتٌ 
 .الٌضريبةسرياف التقادـ عمى ديف  ء، كتحديد بدالٌضريبةبديف  المكٌمؼالتزاـ ء تحديد بد أىٌميا:

                                                           
 .1196عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص  د. -1
 التدخل للدولة تتٌح التً المناسبة:"  هاأنّ طاهر الجنابً ب د. فقد عّرفها أ. ،ةعدّ  تعرٌفات للضرٌبة المنشئة الواقعة ُعّرفت  -2

 قانونٌة عالقة  ٌنشئ الذي السبب:" بأنها الجرؾ كمال .د وعّرفها .."، الوعاء من جزء عن التنازل على المكلفٌن إلجبار
، " بالضرٌبة االلتزام ظهور إلى تؤدي التً والشخصٌة الموضوعٌة الظروؾ:" بأنها خالؾ حسٌن .د عّرفها حٌن فً ،.."

 .5و 4مرجع سابق، ص  ،الهاللً عطٌة هادي علً د. انظر فً ذلك:
 .13، ص سابق، مرجع د. أحمد فتحً سرور :فًانظر  -3
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خ يبػدأ مػف تػاري الّضػريبةسػرياف التقػادـ عمػى ديػف  ء، كبػدالّضػريبةبػديف  المكّمػؼالتزاـ  ءبد ذلؾ أفّ 
 .الحقان  تكضيحه يتـّ  سكؼ ما كهك، تحقؽ الكاقعة المنش ة لمضريبة

 محمكؿ ال مطمكب. الّضريبة_ ديف ب

الكفػاء  ،مطالبػة مٌ أف يسػعى مػف تمقػاء نمسػو كدكف انتظػار أل المكٌمػؼعمػى  الٌضػريبٌيةإذ تكجب القكانيف 
عميػو  المسػتحؽٌ  الٌضػريبةممػـز بػأف يحمػؿ مبمػغ  المكٌمػؼأٌف  أم ،ميعػاد اسػتحقاقيا حػؿٌ متػى  الٌضػريبةبديف 

 .1عبء السعي إليو لمطالبتو بأدائيا  الٌضريبٌيةدكف أف يقع عمى عاتؽ اإلدارة  الٌضريبٌيةإلى اإلدارة 

دائػػو _ عػػف سػػائر الػػديكف اال ػػرل مػػف حيػػث مكػػاف األداءت ؾ يتمٌيػػز ديػػف الٌضػػريبة _ مػػف حيػػث أكبػػذل
( كلػػػيس فػػػي مقػػػٌر المػػػديف )  الٌضػػػريبٌيةفاألصػػػؿ أٌف ديػػػف الٌضػػػريبة كاجػػػب األداء فػػػي مقػػػٌر الػػػدائف ) اإلدارة 

 .2المكٌمؼ ( أك مركز اعمالو، كىذا ي الؼ األصؿ المقٌرر بالنسبة لمديكف العادية األ رل

يككف مصدره القػانكف الػذم ييػدؼ أساسػان  الٌضريبة، ألٌف االلتزاـ بديف الٌضريبيكىذا يبرره ذاتية القانكف 
 الٌضػريبٌيةمػف اإلدارة كػٌؿ ؾ لػـ يتػرؾ القػانكف مجػاالن إلرادة ي نمقاتيا، كلػذلتغطٌ  اٌلتيباألمكاؿ  الدكلةإلى مٌد 

ذلػؾ فػي الميعػاد المقػرر قانكنػان دكف  يككف، بؿ أكجب أف الٌضريبةفي تحديد ميعاد الكفاء بديف  المكٌمؼأك 
سػػير تيالمػػف قبػػؿ  الٌضػػريبٌية، عمػػى أف ال يمنػػع ىػػذا اإلدارة الٌضػػريبٌيةأف يتكقػػؼ ذلػػؾ عمػػى مطالبػػة اإلدارة 

 .3بالكفاء المكٌمؼكدكف التزاـ قانكني عمييا في مطالبة  يفالمكٌممعمى 

فػي المكاعيػد المقػررة قانكنػان دكف  الّضػرا بمػف ذلػؾ، هػك تح ػيؿ  الّضػريبيكيبدك أّف ق د المشػّرع 
عي بطػػالف إجػػراءات ة عميػػه، أك يػػدّ المسػػتحقّ  الّضػػرا بر تػػأخيرا فػػي أداء أف يبػػرّ  المكّمػػؼأف يسػػتطيع 

 .الّضريبّيةمف قبؿ اإلدارة  الّضريبةا، استنادان إلى عدـ مطالبته بالتنفيذ المّتخذة ضدّ 

محمػػكؿ ال مطمػػكب، إاٌل أٌنػػو  الٌضػػريبة، فػػقٌف المشػػٌرع لػػـ يػػنٌص صػػراحة عمػػى كػػكف ديػػف سػػكرٌيةأٌمػػا فػػي 
قػادـ عمػى ديػف ببدء سرياف الت المتعٌمقةيمكف استنتاج ذلؾ مف  بلؿ الرجكع إلى اجتيادات محكمة النقض 

 اٌلتػيغ المػذكرة ة لمضػريبة، كلػيس مػف تػاري  تبٌمػئ، حيث جعمتو يبدأ مف تاري  تحقػؽ الكاقعػة المنشػالٌضريبة
ـّ تكضيحهكهك ما ستشعر بكجكب الدفع،   .الحقان  كؼ يت

                                                           
  .111، ص ، مرجع سابقمحًٌ محمد سعد  -1
 .1161د. عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص  -2
 .161_161قدري نقوال عطٌة، مرجع سابق، ص د.  -3
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 .1الّضريبة_ المقا ة في ديف ج

، فينقضػػي الػػديناف كاحػػد فػػي كقػػت ػػر منيمػػا دائنػػان كمػػدينان لآلكػػٌؿ تقػػع المقاٌصػػة عنػػدما يصػػبح ش صػػاف 
 في حدكد األقؿ منيما مقداران.

منيػا دائنػة لؤل ػرل كػٌؿ تػيف، : كسػيمةه سػمبيةه فػي تسػكية الػديكف المتقابمػة بػيف ذمٌ 2كتعػرؼ المقاٌصػة بأٌنيػا
 .كذلؾ بمقدار األقؿ ،دينة ليا معان كم

أٌف المقاٌصػػة فػػي ا تمػػؼ المقيػػاء فػػي جػػكاز المقاٌصػػة فػػي ديػػف الضػػريبة، فػػذىب جانػػبه مػػنيـ إلػػى كقػػد 
كقػػدرتيا  تياسػػمطفييػػا  الدكلػػةتبػػيف  سػػيادمة غيػػر جػػائزةو إطبلقػػان، ألٌف الٌضػػرائب ىػػي مػػكرد ريبيٌ األمػػكر الٌضػػ

م إلػى فػقٌف ىػذا سػكؼ يػؤدٌ  ،فكػرة المقاٌصػة تداعتمػؼ ىذا مف جية، كمف جية أ رل إذا كراه المكمٌ إعمى 
ة، في الكقػت الػذم يكػكف فيػو الكضػع االقتصػادم ال يسػمح ريبر في دفع الضٌ الد كؿ في منازعات قد تؤ ٌ 

ة إذا كػاف ىنالػؾ مجػاؿ ريبالضٌ  ـ كيستردٌ ثـٌ يتظمٌ ، كمف ة ريبؼ أف يدفع الضٌ لذلؾ يجب عمى المكمٌ ك بذلؾ، 
، فػػي حػػيف ذىػػب جانػػبه آ ػػر مػػف المقيػػاء إلػػى جػػكاز إجػػراء المقاٌصػػة فػػي الٌضػػرائب، كرٌدكا عمػػى لبلسػػترداد

إجػػراء مػف ة مػا يمنػع لػيس ثٌمػػ، ك ي مطػكف بػػيف فكػرة المقاٌصػة كفكػرة دفػػع غيػر المسػتحؽ ـالمريػؽ األكؿ أٌنيػ
   .الٌضريبةالمقاٌصة في ديف 

مػػف  119، حيػػث تػػنٌص المػػادة الٌضػػريبٌية، فقػػد أجػػاز المشػػٌرع إجػػراء المقاٌصػػة عمػػى ديػػف سػػكرٌيةأٌمػػا فػػي 
 تجػػرل أف الماليػػة لمػػدكا ر يجػػكز)) كتعديبلتػػو، عمػػى أٌنػػو :  ـ2113لعػػاـ  24رقػػـ  الػػٌد ؿقػػانكف ضػػريبة 

 0((تجاهها عميهـ بتترتّ  أك بتتّ تر  ضريبة أمّ  كبيف العاّمة الخزينة مف يفالمكّمف مطمكب بيف ةالمقا ّ 

 كالهي ػػات لػػددارات يجػػكز))  : 3أٌنػػوب سػػكرٌيةفػػي  العاٌمػػةاألمػػكاؿ  ةايػػجبمػػف قػػانكف  3كمػػا تػػنٌص المػػادة 
 الّرسػػػـكك  الّضػػػرا ب لقػػػاء عمػػػيهـ المترتبػػػة المبػػػال  االسػػػتحقاؽ أ ػػػحاب مطالػػػب مػػػف تقطػػػع أف العاّمػػػة

 .(( الذمـ كمختمؼ

                                                           
 :انظرع فً آراء الفقهاء لمزٌد من التوسّ  -1
 بالحاشٌة. 90، ص سابق مرجع، دراسات فً التشرٌع الضرٌبًعبد الهادي الحردان:  محمد الحاّلق ود. د. -
 .55، مرجع سابق، صالدبك أحمد زٌاد أحمد -
 وما بعدها. 91، ص ، مرجع سابقأحمد فتحً سرور د. -
 .260، مرجع سابق، ص األحكام العامة فً قانون الضرٌبٌةحسٌن خالؾ:  د. -
 فً الوطنٌة النجاح جامعة م ،2004 عام ماجستٌر، رسالة، حماٌة المال العام ودٌن الضرٌبةأمجد نبٌه عبد الفتاح لبادة:  -

 وما بعدها. 161، فلسطٌن العلٌا، الدراسات كلٌة نابلس،
 2003، طبعة عام شرح القانون المدنً، الّنظرٌة العامة لاللتزام _ الجزء الثانً : أحكام االلتزامأحمد عبد الدائم:  د. -2

 .311الثانٌة ، ص م ، منشورات جامعة حلّب _ كلٌة الحقوق لطالب السنة 
 وتعدٌالته. م1956لعام  341رقم  العامة األموال جباٌة قانونمن  3المادة  -3
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 .الّضريبة_ شرعية ديف د

غيػػػر المشػػػركع يجػػػب فػػػرض  الػػػٌد ؿا تمػػػؼ المقيػػػاء فػػػي ىػػػذا المكضػػػكع، فػػػذىب جانػػػب مػػػنيـ إلػػػى أف 
غيػػػر  الػػػٌد ؿعمػػػى  الٌضػػػريبة: أٌف المشػػػٌرع لػػػـ يمنػػػع مػػػف فػػػرض عميػػػو لعػػػٌدة أسػػػباب لعػػػٌؿ أىٌميػػػا الٌضػػػريبة
ٌنما ييتـٌ  ال ييتـٌ  الٌضريبي، كما أٌف القانكف 1المشركع  .2بمكضكع الربح بشرعية المعؿ كا 

عميػوت  الٌضػريبةغيػر المشػركع ال يجػكز فػرض  الػٌد ؿ ػر مػف المقيػاء، إلػى أٌف في حػيف ذىػب جانػب آ
يعنػػي القػػكؿ أٌف  ال الػػٌد ؿم إلػػى شػػرعنتو، إضػػافة إلػػى أٌف عػػدـ الػػنص عمػػى شػػرعية مصػػدر ألٌف ذلػػؾ يػػؤدٌ 

)) إّف عػػدـ القػػكؿ بالشػػيء ال يعنػػي ، ألٌف القاعػػدة تقػػكؿ المكٌمػػؼلػػـ يأبػػو لشػػرعية نشػػاط  الٌضػػريبيالمشػػٌرع 
 .3 القكؿ بنقيضه ((

أّف المشػػّرع  ،ذلػػؾ مرجعػػه كيبػػدك أفّ ، فٌقنػػو لػػـ يتطػػرؽ ليػػذا المكضػػكع، سػػكرٌيةأٌمػػا المشػػٌرع كالقضػػاء فػػي 
ـّ فإّنػه ال مجػاؿ ، 4مػا ينػتج عػف جريمػة أك يسػتخدـ فيهػا كػؿّ قد نػّل عمػى م ػادرة  سكرّيةفي  كمػف ثػ

 .غير المشركع الّدخؿعمى  الّضريبةلفر  

أمػاـ الػدائرة المدنيػة  68كنكرد ىنا اجتياد صادر عف محكمة استئناؼ مصػر الكطنيػة فػي القضػية رقػـ 
عمػػػى  الّضػػػريبة)) يكفػػػي السػػػتحقاؽ فيػػػو :  قػػػٌررت 5ـ 1944/ أبريػػػؿ / 21كالتجاريػػػة، الصػػػادر بتػػػاري  

ؿ بمزاكلػة عمػؿ  ػناعي أك تجػارم، بػال حاجػة لمبحػث فػي األرباح التجاريػة كال ػناعية.... قيػاـ الممػكّ 
                                                           

 ،مجلة الحقوق، التخصصٌة والضرائب )) نظرة مستقبلٌة للنظام  الضرٌبً فً دولة الكوٌت ((د. محمد سعٌد فرهود:  -1

 .102م، ص 1991تصدر عن مجلس النشر العلمً _ جامعة الكوٌت، العدد الثالث، سبتمبر _السنة الحادٌة والعشرون، 
 .90، مرجع سابق، ص دراسات فً التشرٌع الضرٌبًد. محمد الحاّلق ود. عبد الهادي حردان:  -2

 :  انظر ،المشروعوللتوسع فً أراء الفقهاء الذٌن أجازوا فرض الضرٌبة على الدخل ؼٌر 
  341ص. ،، مرجع سابقعادل فلٌح العلً د. -
، المجلد الرابع، العدد مجلة الحقوق_ جامعة البحرٌن، مدى خضوع الدخل غٌر المشروع للضرٌبةد. سالم الشوابكة:  -

 .111ص ، م2001األول، 
 بالحاشٌة. 12و 11، مرجع سابق، ص أملٌة التشرٌع الضرٌبً: د. عصام الشهابً:  انظر -3

مدى خضوع د. سالم الشوابكة:  :انظروللتوسع فً آراء الفقهاء الذٌن عارضوا خضوع الدخل ؼٌر المشروع للضرٌبة، 
 وما بعدها. 111، مرجع سابق، ص الدخل غٌر المشروع للضرٌبة

ٌة الحسنة مصادرة ـ ٌمكن مع االحتفاظ بحقوق الغٌر ذي الن 1)على : ) قانون العقوبات العاممن  68المادة  تنصّ  -4
ـ ٌمكن مصادرة  2جمٌع األشٌاء التً نتجت عن جناٌة أو جنحة مقصودة أو التً استعملت أو كانت معدة القترافهما. 

من  51((. كما أن المادة هذه األشٌاء فً الجنحة غٌر المقصودة أو فً المخالفة إذا انطوى القانون على نص صرٌح
ٌّة  على الجهة القضائٌة المختصة التً باشرت تنص على : )) 1993لعام  2رقم قانون مكافحة المخدرات فً سور

الدعوى العامة فً إحدى الجرائم المنصوص علٌها فً هذا القانون أن تلقً الحجز على األموال المنقولة وغٌر المنقولة 
قٌة ألموال المتهم أٌاً كان ق فً المصادر الحقٌلكل من أقٌمت علٌه الدعوى بإحدى هذه الجرائم. وعلى المحكمة أن تحقّ 

مصدر هذه األموال كلٌاً أو جزئٌاً هو إحدى الجرائم المنصوص علٌها فً المادتٌن  حائزها أو مالكها. وإذا ثبت لها أنّ 
المذكورتٌن قضت ضمن الحكم الصادر فً هذه الدعوى بمصادرة األموال التً ٌكون مصدرها إحدى هذه الجرائم. 

من القانون نفسه على أنه : ))  59((. كما تنص المادة  ت مشروعٌة أموالهم أثناء سٌر الدعوىإثبا ولذوي العالقة حقّ 
رة وكذلك األموال رة أو النباتات والبذور التً ٌنتج عنها مواد مخدّ ٌحكم فً جمٌع األحوال بمصادرة المواد المخدّ 

طة التً تكون قد استخدمت فً ارتكاب الجرٌمة، واألدوات واألجهزة واآلالت واألوعٌة المستعملة ووسائل النقل المضبو
 ((. وذلك دون اإلخالل بحقوق الغٌر حسن النٌة

 .69، مرجع سابق، ص أملٌة التشرٌع الضرٌبً :عصام الشهابً : د.مشار إلٌه فً -5
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طبيعة أك قانكنية هذا العمػؿ، بشػرط أاّل يكػكف العمػؿ فػي ذاتػه غيػر مشػركع، فػإذا كػاف العمػؿ مشػركعان 
ة بمزاكلتػػه ال تسػػّكغ عػػدـ القػػكانيف كالمػػكا   الخاّ ػػ بهػػاتتطمّ  اّلتػػيفػػإّف مخالفػػة القػػا ميف بػػه لمشػػركط 

ليسػت مطالبػة بالبحػث عػف مركػز مػف يػزاكؿ هػذا العمػؿ إزاء  الّضرا ب، ألّف م محة الّضريبةاستحقاؽ 
 ؿ له مزاكلة هذا العمؿ أـ ال ((.السمطات األخرل، كال عّما إذا كاف لديه إذف أك ترخيل يخكّ 

 :1ف اٌلتيمٌيز بيف حاستنادان إلى االجتياد السابؽ نك 

 عميو. الٌضريبة، فبل يجكز فرض : إذا كاف النشاط غير مشركع في حّد ذاته األكلىالحالة _ 

فػػقٌف مزاكلتػػو بطريقػػة غيػػر مشػػركعة ال تحػػكؿ  ة : إذا كػػاف النشػػاط مشػػركعان بحػػّد ذاتػػه،الثّانيػػالحالػػة _
عمػػػى مػػػا قػػػد يػػػنجـ عنػػػو مػػػف مكاسػػػب، كالطبيػػػب الػػػذم يمػػػارس مينػػػة الطػػػب دكف  الٌضػػػريبةدكف فػػػرض 

ة مركػزه القػانكني تجػاه قو مف د ؿ، كال يجكز التػذٌرع بعػدـ شػرعيٌ ؼ بضريبة عمى ما يحقٌ كمٌ تر يص، فقٌنو ي
 ة.كزارة الصحٌ 

 ة به.ألحكاـ تقادـ خا ّ  الّضريبي_ خضكع الديف  ق

، عػػف مميػػـك التقػػادـ فػػي القػػانكف المػػدني باعتبػػاره الٌضػػريبيال ي تمػػؼ مميػػـك التقػػادـ فػػي نطػػاؽ القػػانكف 
عنػدما ينشػأ االلتػزاـ بػديف  الدكلػةبعد مركر فترة مف الزمف، كالدائف ىنا قد يكػكف  الٌدعكل مانعان مف سماع 

عنػػػد  الدكلػػػةشػػػأ االلتػػػزاـ فػػػي ذمػػػة عنػػػدما ين المكٌمػػػؼ، أك قػػػد يكػػػكف الػػػدائف ىػػػك المكٌمػػػؼة فػػػي ذٌمػػػ الٌضػػػريبة
 دكف حؽ أك بأكثر مف مقدارىا المعمي. الٌضريبةاستقطاع 

الضػػريبي ىػػك مػػركر الػػزمف الػػذم حػػٌدده القػػانكف لسػػقكط الحػػٌؽ بالمطالبػػة بالػػديف كيعنػػي ذلػػؾ أٌف التقػػادـ 
 .2كعدـ سماع الدعكل اٌلتي تحميو

المسػػػقط، كيعتبػػػره كسػػػيمة مػػػف كسػػػائؿ انقضػػػاء االلتػػػزاـ بػػػديف  الٌضػػػريبيبالتقػػػادـ  الٌسػػػكرمكيأ ػػػذ القػػػانكف 
 3 رقػـ االقتصػادم العقكبػات قانكف مف(  أ/  27 ) المادة تنٌص ة مف الزمف، حيث بعد مركر مدٌ  الٌضريبة

 بالتقػػادـ إالّ  كخالفهػػاعامػػة  كأمػػكاؿ كرسػػـك ضػػرا ب مػػف الدكلػػة حقػػكؽ تسػػقط ال: ))  وأٌنػػب ـ2113 لعػاـ
   .  ((الطكيؿ

                                                           
 .13_ 69د. عصام الشهابً، المرجع السابق نفسه، ص  -1
 .11ص مرجع سابق، ، السوريالنزاع الضرٌبً أمام القضاء د. محمد الحالق:  -2
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 تسػػػقط ال)) :  وأٌنػػػ عمػػػى ـ2116 لعػػػاـ 54 رقػػػـ األساسػػػي المػػػالي القػػػانكف مػػػف 27 المػػػادة تػػػنٌص  كمػػػا
 تبميػػ  تػاريخ مػػف عامػان  عشػػر خمسػة بعػػد إالّ  كخالفهػا ةعاّمػػ كأمػكاؿ كرسػػـك ضػرا ب مػػف الدكلػة حقػكؽ
 ((.  الدفع بكجكب المشعرة الكثيقة المكّمؼ

 الدكلػة كىك  مسة عشر عامان (، عمى سػقكط حػؽٌ  ) قد أ ذ بالتقادـ الطكيؿ سكرٌيةالمشٌرع في  أفٌ  أم 
 كيمكف تبرير ذلؾ: الٌضريبةبالمطالبة بديف 

 المحافظة عمى الماؿ العاـ . .1
 ضماف استقرار المعامبلت في االقتصاد .  .2

كتقػػادـ ديػػف  الّضػػريبةفإّنػػه يجػػب التمييػػز بػػيف تقػػادـ تح ػػيؿ ديػػف سػػرياف مػػٌدة التقػػادـ،  كلتحديػػد بػػدء
صػريح  عمػى كجػو قػد نػٌص  سػكرٌية، نجػد أٌف المشػٌرع فػي الّضػريبة، فبالنسبة لتقادـ تح يؿ ديف الّضريبة

 .1سرياف مدة ىذا التقادـ مف تاري  تبميغ الكثيقة المشعرة بكجكب الدفع ككاضح عمى بدء

صػريح ككاضػح، إاٌل أٌنػو  كجػوعمػى  سػكرٌية، فمـ ينٌص عميػو المشػٌرع فػي الٌضريبةأٌما بالنسبة لتقادـ ديف 
، أٌمػػا مػػا يعقبيػػا مػػف 3ؽ الكاقعػػة المنشػػ ة لمضػػريبةيبػػدأ مػػف تػػاريخ تحّقػػ ،2الػػراجح فػػي المقػػو أمبحسػػب الػػر 
ل ككنيػػػا إجػػػراءات شػػػعار أك التحصػػػيؿ، فيػػػي فػػػي حقيقػػػة األمػػػر ال تتعػػػدٌ اإلبالتقػػػدير أك  تتعٌمػػػؽإجػػػراءات 

ٌنمػػػا تكشػػػؼ عنػػػو كتحػػػٌدد  فػػػي حػػػاؿ عػػػدـ  الٌضػػػريبيقاطعػػػة لمتقػػػادـ  تعػػػدٌ مقػػػداره، ك إداريػػػة، ال تنشػػػئ دينػػػان كا 
 اكتمالو. 

خػر، لػذلؾ فإّنػه مف ضريبة إلى أخرل كمف رسـ إلى آ يختمؼ الّرسـكك  الّضرا باستحقاؽ  حيث إفّ ك  
ضػريبة أك رسػـ  كػّؿ تحػدد تػاريخ اسػتحقاؽ  اّلتػية الخاّ ػ الّضػريبّيةمف الكاجب الرجكع إلى الن كل 
 سػكرٌيةلمحكمػة الػنقض فػي  العاٌمػةكىذا ما ذىبت إليػو الييئػة  ة التقادـ.عمى حدة، لتحديد بدء سرياف مدّ 

الػػذم أخضػػع حقػػكؽ  ـ1966لعػػاـ  37إّف المرسػػـك : )) 4قضػػت فيػػو  ـ1972 عػػاـفػي قرارىػػا الصػػادر 

                                                           
 .م2226لعام  54رقم  القانون المالً األساسًمن  25المادة  -1
 :  انظرولمزٌد من التوسع   -2
 . 105_  95، ص مرجع سابق، المنازعات الضرٌبٌة فً ربط وتحصٌل الضرٌبةد. زكرٌا بٌومً:  -
 .104د. قدري نقوال عطٌة، مرجع سابق، ص  -
 . وما بعدها 150مرجع سابق، ص  ،مصطفى رشدي شٌحة د. -
 وما بعدها. 331، ص ، مرجع سابقًعادل فلٌح العل د. -
) دراسة تحلٌّلٌة م 1864لعام  25تحصٌل دٌن ضرٌبة الدخل فً فلسطٌن وفقاً للقانون رقم أحمد زٌاد أحمد الدبك:  -

 .26، صفلسطٌن العلٌا، الدراسات كلٌة نابلس، فً الوطنٌة النجاح جامعة، م2004 عام ،، رسالة ماجستٌرمقارنة (
د. زكرٌا بأّنها: الشروط التً ال بّد من توافرها لٌتولد دٌن اإلدارة فً ذمة المكلّؾ،  الواقعة المنشئة للضرٌبةتعّرؾ  -3

 . 15ص  ،مرجع سابق، المنازعات الضرٌبٌة فً ربط وتحصٌل الضرٌبةبٌومً: 
عدد أول  م1853لعام  مجلة المحامون :، منشور ف1912ًتا  52أساس  61الهٌئة العامة لمحكمة النقض قرار رقم  -4

 .2رقم  3قسم االجتهاد ص  وثانً
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كػّؿ لـ يبطؿ قاعدة التقادـ كلـ يق د تأبيد المنازعػات، كلػذلؾ ف تكميؼاللمتقادـ الطكيؿ مف تاريخ  الدكلة
 ((.   كما عمى سكاها الدكلةيسرم عمى حقكؽ  تكميؼالقبؿ تقادـ طكيؿ اكتمؿ 

مػف تخضػع لمتقػادـ الطكيػؿ اعتبػاران  الّرسػـكك  الّضرا بإّف جميع : )) 1ـ 1982عػاـ ل كفي اجتياد آ ر
، كفػي حػاؿ  ػدكر ة التقػادـضػمف مػدّ  تكميػؼبها كتحديدها ب ػكرة نها يػة إذا لػـ ي ػدر أمػر تاريخ ترتّ 

 ((. تكميؼالهذا األمر يبدأ تقادـ جديد مف تاريخ  دكر األمر ب

ؽ فيما قد ذهب إليه في اعتبػار أّف بػدء سػرياف التقػادـ مػف تػاريخ تحّقػالّسكرم القضاء أحسف كقد  
تحت رحمػة الػدكا ر  يفالمكّمف، إذ ال يعقؿ إبقاء تكميؼالكليس مف تاريخ  الّضريبةالكاقعة المنش ة لديف 

 .  2الدفع بوجوب المشعرة الوثٌقة همتبلٌغالمالية إلى حيف 

ة التقػػػػػادـ تبػػػػػدأ بالسػػػػػرياف مػػػػػف تػػػػػاري  ، فػػػػػقٌف مػػػػػدٌ الٌضػػػػػريبيب إلػػػػػى التيػػػػػرٌ  المكٌمػػػػػؼكفػػػػػي حػػػػػاؿ لجػػػػػكء 
 تػػػػػنٌص مػػػػػف تػػػػػاري  اكتشػػػػػاؼ تمػػػػػؾ الكاقعػػػػػة مػػػػػف قبػػػػػؿ الػػػػػدكائر الماليػػػػػة، حيػػػػػث  أمب، العمػػػػػـ بيػػػػػذا التيػػػػػرٌ 

 لعػػػػػػػاـ 3 رقػػػػػػػـ التشػػػػػػػريعي بالمرسػػػػػػػـك الصػػػػػػػادر االقتصػػػػػػػادم العقكبػػػػػػػات قػػػػػػػانكف مػػػػػػػف( ب/  27) المػػػػػػػادة
 تسػػػرم ماليػػػة مبػػػال  إخفػػػاء حػػػاكؿ أك المكمػػػؼ أخفػػػى إذا التقػػػادـ مػػػدة تبػػػدأ )):  فييػػػاجػػػاء  ـ2113
 غيػػػػر بيانػػػػات قػػػػدـ أك غيرهػػػػا أك مسػػػػتندات أك نشػػػػاطا أخفػػػػى أك تكميػػػػؼ أك رسػػػػـ أك ضػػػػريبة عميهػػػػا

 مػػػػػف غيرهمػػػػػا أك الرسػػػػػـ أك الضػػػػػريبة أداء مػػػػػف لمػػػػػتخمل احتياليػػػػػة طرقػػػػػا اسػػػػػتعمؿ أك  ػػػػػحيحة
   .3((ة المخفا بالعنا ر العمـ تاريخ مف/  بعضها أك كمها/ التكاليؼ

 .الّضريبةالضمانات القانكنية لتح يؿ ديف  ثانيان_

منيػػا تمكػػيف  ةايػػالغ، يفالمكٌممػػمجمكعػػة مػػف السػػمطات تجػػاه  الٌضػػريبٌية، اإلدارة سػػكرٌيةمػػنح المشػػٌرع فػػي 
ؾ بقصػػد عمػػى أكمػػؿ كجػػو، كذلػػ الٌضػػريبةفػػي ربػػط كتحصػػيؿ  الرئيسػػةمػػف القيػػاـ بكظيمتيػػا  الٌضػػريبٌيةاإلدارة 

لتحصػػػػيؿ ديػػػػف  الٌضػػػػريبٌيةىػػػػذه السػػػػمطات ضػػػػمانة قانكنيػػػػة لػػػػئلدارة  تعػػػػدٌ ك  ،العاٌمػػػػةضػػػػماف حقػػػػكؽ ال زانػػػػة 

                                                           
الوسٌط فً شرح  :، مشار إلٌه أ. محمد نذٌر سنانم31/12/1912تا  21قرار الهٌئة العامة لمحكمة النقض رقم  -1

 . 615، نقابة المحامٌن_ فرع دمشق، ص  م2001الطبعة األولى، لعام ، قانون الضرٌبة على الدخل
إلى الدوائر المالٌة، فإّنه تسقط وتتالشى نهائٌا  لمصلحة الخزٌنة العامة  المكلّؾ فً استرداد ما دفعه بؽٌر حقّ  أّما حقّ  -2

لسنة المالٌة العائدة لها تلك الدٌون، وال جمٌع الدٌون التً ال ٌطلب تسدٌدها قبل انتهاء السنة المالٌة الرابعة التً تلً ا
حكم قضائً بشأن هذه الدٌون إالّ إذا كان الحكم قد تعرض فً أسبابه  أيّ ة السقوط هذه تنفٌذ ٌجوز بعد انقضاء مدّ 

ره، وال تسري هذه األحكام على الدٌون التً لم تصرؾ الجوهرٌة أو فً منطوقه لموضوع السقوط وأعلن عن عدم توفّ 
 القانون المالً األساسًمن  24المادة :  انظرة السابقة بسبب من اإلدارة أو دعاوي مرفوعة أمام المحاكم، المدّ خالل 

   .م1/12/2226 تارٌخ 54الصادر بموجب المرسوم التشرٌعً رقم 
لقانون البّد من اإلشارة إلى أّن تقادم دٌن الضرٌبة وتحصٌلها، ٌنقطع ببعض اإلجراءات المنصوص علٌها فً ا -3

الضرٌبً أو القانون المدنً، ومثالها : اإلقرار أو المطالبة أو أي إجراء قضائً، اإلخطار أو اإلشعار بعناصر تقدٌر 
 الضرٌبة أو بربطها، أو التنبٌه على المكلّؾ بأداء الضرٌبة، أو اإلحالة على لجان الّطعن.
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ىػػذه السػػمطات ىػػي: المنػػع مػػف السػػمر، كالحجػػز التنميػػذم أك االحتيػػاطي عمػػى أمػػكاؿ  ، كمػػف أىػػـٌ الٌضػػريبة
كبػػالنظر إلػػى ىػػذه السػػمطات الممنكحػػة  .الٌضػػريبةالجزائيػػة، كامتيػػاز ديػػف الػػٌدعكل المػػديف، كتحريػػؾ  المكٌمػػؼ

الجكهرم بيف هػذا الػديف كغيػرا مػف الػديكف ف االختالؼ يتبيّ ريبة، ة في تحصيؿ ديف الٌضػريبيٌ لئلدارة الضٌ 
بطػرؽ إداريػة كبصػكرة جبريػة مػف المكٌمػؼ الممتنػع عػف أدائػو،  يحٌصؿريبة ديف الضٌ  حيث إفٌ ، مف العادية

التػػػي لػػػدل  ديػػػكنيـنػػػة، كمػػػا أٌف األفػػػراد فػػػي تحصػػػيؿ بػػػقجراءات قضػػػائية معيٌ  ؿأٌمػػػا الػػػديكف العاديػػػة فتحٌصػػػ
ال يمتمكػػكف كسػػائؿ إلجبارىػػا عمػػى أداء ىػػذه الػػديكف بمقتضػػى القاعػػدة القانكنيػػة القائمػػة بعػػدـ جػػكاز  ،الدكلػػة

 .1أمكاؿ الدكلة ىالحجز عم

 مف التمصيؿ: بشيءو  ىذه السمطات مف كؿٌ ض لتعرٌ يتـٌ السكؼ  مف ثـٌ ك  

 .المنع مف السفر أ_

الش ص في االنتقاؿ حسب رغبتػو كىػي إحػدل  ية االنتقاؿ تعني : حؽٌ أك حرٌ  ابيكاإلية الذىاب إف حرٌ 
فػػي  ابيػػكاإليػػة الػػذىاب حرٌ  ةايػػحمباعتبارىػػا جػػزءٌا مػػف الحرٌيػػة الش صػػية، كتجػػب ت  2يػػات الدسػػتكريةالحرٌ 

 في االنتقاؿ  ارج الببلد ألسباب ضريبية .  المكٌمؼية ، فبل يجكز تقييد حرٌ الٌضريبيالمجاؿ 

 لمدكلػػة العاٌمػػة لم زينػػة المػػدينيف األشػػ اص مغػػادرة مػػنح المشػػٌرع كزيػػر الماليػػة سػػمطة منػػع سػػكرٌيةكفػػي 
 الػذيف أك ،المديكنيػة لسػداد ضػامنة بحػكزتيـ أمػبلؾ كجكد عدـ حاؿ في سكرٌيةال العربية الجميكرية أراضي
 بقػػرار المغػػادرة منػػع ضػػكابط دكتحػػدٌ ، 3مػػديكنيتيـ تسػػديد عػػدـ بقصػػد كممتمكػػاتيـ أمػػكاليـ بتيريػػب يقكمػػكف
 .4ـ2113 لعاـ/ 25/ رقـ القانكف في الكاردة كالنصكص باألحكاـ االحتماظ كمععنو  يصدر

 .المكّمؼالتنفيذم عمى أمكاؿ  ك االحتياطيالحجز  _ب

 المكٌمػؼ أمػكاؿ عمػى 1التنميػذم أك 5االحتيػاطي الحجػزسمطة إلقاء  الٌضريبةاإلدارة  الٌسكرممنح المشٌرع 
كتعديبلتػػو  ـ1956 لعػػاـ 341 قػػـر  العاٌمػػةاألمػػكاؿ  ةايػػجب، حيػػث تػػنٌص المػػادة السادسػػة مػػف قػػانكف المػػديف

                                                           
 .941في: د. قدري نقوال عطية، مرجع سابق، ص  انظر -1
 أراضً فً بالتنقل الحق مواطن لكل:)) أنّ  علىم 2212الصادر عام  السوري الدستور من 3/ 39تنّص المادة   -2

 السالمة و الصحة لقوانٌن تنفٌذا   أو العامة النٌابة من أو المختص القضاء من بقرار ذلك من منع إذا إالّ  مؽادرتها أو الّدولة
 (( . العامة

 . ثالث عشر ،الخاص بضرٌبة البٌوع العقارٌة 41التعلٌمات التنفٌذٌة للقانون  -3
 بأحكام االحتفاظ مع)): أنّ  على العقارٌة البٌوع بضرٌبة الخاص م2225 لعام 41 رقم القانون من 13 المادة تنصّ  -4

 للدولة العامة الخزٌنة مدٌنً لمنع إجراءات من ٌلزم ما اتخاذ المالٌة لوزٌر ٌحق/ م2223/ لعام/ 25/ رقم القانون
 ٌصدر بقرار المغادرة منع ضوابط تحدد أن على السورٌة العربٌة الجمهورٌة أراضً مغادرة التسدٌد عن الممتنعٌن

 . ((عنه
 المحجوز ومنع القضاء، ٌد تحت ووضعه( العقار) المنقول ؼٌر أو المنقول المال ضبطبأّنه:  ٌعّرف الحجز االحتٌاطً -5

 بتثبٌته الحق بأساس قةالمتعلّ  الدعوى تنتهً وحتى الحاجزٌن، بحقوق ضرر ذلك فً ألنّ  تهرٌبه، أو فٌه التصرؾ من علٌه



116 
 

 
 

_ اإلنػذار 1مػف التػدابير اإلجرا يػة التاليػة :  ان عػدد يفالمكّمفػ خػذ بحػؽّ )) لػكزارة الماليػة أف تتّ عمى أٌنػو : 
 المحجكزات ((._ الحجز كبيع 2خبار به، أك اإل تكميؼالكيقـك مقاـ اإلنذار بياف 

 الػدفع عػف مػيفالمت مٌ  يفالمكٌممػ أمػكاؿ عمػى الحجػز إلقػاء يجػكز العمػى أٌنػو،  سكرٌيةكما أٌكد المشٌرع في 
 المحافظػة فػي الماليػة الػدائرة رئػيس مػف  ػاص قػرار كات ػاذ اإلنػذار تبميغيـ عمى اـأي عشرة مضي بعد إالٌ 
 :  2التاليتيف فتيالالح في إنذار إلى حاجة دكنما الحجز تقرير يجكز ذلؾ كمع ،المنطقة أك

 .سكرٌية في مستقر مكطف لممكٌمؼ يكف لـ إذا -1

 1اإ ماؤى أك المكٌمؼ أمكاؿ تيريب معيا يتكقع مممكسة جدية أسباب قامت إذا أك -2

 الحػػػػدكد ضػػػػمف كذلػػػػؾ ريعيػػػػا عمػػػػى أك المنقكلػػػػة كغيػػػػر المنقكلػػػػة المكٌمػػػػؼ أمػػػػكاؿ عمػػػػى الحجػػػػز يمقػػػػىك 
 31الغير يد في أك المكٌمؼ حكزة في األمكاؿ ىذه أكانت سكاء النافذة القكانيف في عنيا المنصكص

ـّ فإّف المشّرع في   المكّمػؼ أمػكاؿالحجػز التنفيػذم عمػى إلقػاء  الّضػريبّيةيجيػز لػددارة  سػكرّيةكمف ث
 المكّمػؼ أمػكاؿ، ككذلؾ الحجػز االحتيػاطي عمػى  اآلخريففي حيازة  أكفي حيازته  أكانتريكعها سكاء ك 
 .إخفا ها أك أمكالهيسعى لتهريب  المكّمؼ فّ أتكافرت القناعة ب أك، لـ يكف له مكطف ثابت إذا

لػػـ تصػػبح كاجبػػة األداء بعػػد،    الٌضػػريبةإلػػى الحجػػز االحتيػػاطي إاٌل إذا كانػػت  الٌضػػريبٌيةكال تمجػػأ اإلدارة 
 الٌضػػريبةمػػف تعرضػػو لمضػػياع، أٌمػػا إذا كانػػت  العاٌمػػةت شػػى عمػػى حػػٌؽ ال زانػػة  الٌضػػريبٌيةككانػػت اإلدارة 

إلػػػى الحجػػػز التنميػػػذم مباشػػػرة  الٌضػػػريبةلتحصػػػيؿ ديػػػف  الٌضػػػريبةكاجبػػػة األداء بحكػػػـ القػػػانكف فتمجػػػأ اإلدارة 
 .  4االحتياطيكليس إلى الحجز 

                                                    .الّضريبيالجزا ية في الديف الّدعكل تحريؾ _ ج
الم تصة بتحريؾ دعكل الحؽ العاـ، كليا كحدىا حؽ الٌجية في القانكف الجزائي ىي  العاٌمةالنيابة  تعدٌ 

ىي  العاٌمةالنيابة  حيث إفٌ ، سكرٌيةة، كىذا ما ىك معمكؿ بو في الم تصٌ  أماـ المحكمةالٌدعكل مباشرة 

                                                                                                                                                                      
، محاضرات لطالب السنة الرابعة فً كلٌة الحقوق بحلّب، أصول التنفٌذ المدنًد. صالح الدٌن سلحدار: : انظر، رفعه أو

 .91، مدٌرٌة الكتب والمطبوعات الجامعة، ص م1966_  1965طبعة عام  
 لبٌعه تمهٌدا   التنفٌذ دائرة ٌد تحت ووضعه( العقار) المنقول ؼٌر أو المنقول المال ضبطبأّنه:  ٌعّرف الحجز التنفٌذي -1

السابق نفسه، ص : المرجع انظر، عٌنٌا   فٌه حقّه كان إذا علٌه المحكوم أو للدائن تسلٌمه أو منه، الحاجز دٌن واستٌفاء
120. 

 وتعدٌالته. م1856لعام  341رقم  جباٌة األموال العامة قانونمن ( 1/  9المادة ) -2
 وتعدٌالته. م1856لعام  341رقم  جباٌة األموال العامة قانون ( من 1/  9المادة ) -3
مرجع  ،والجباٌة التحصٌل على وأثرها الضرٌبٌة واإلدارة المكلّف بٌن العالقة: الؽفور عبد أحمد فاٌز حسامفً:  انظر -4

 .55ص سابق،
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 .1كمباشرتيا العاٌمةالٌدعكل الم تصة بققامة  الٌجية

 الػػٌدعكل تحريػػؾ  العاٌمػػة، فػػقٌف المشػػٌرع ال يجيػػز لمنيابػػة الٌضػػريبٌيةالجزائيػػة  الػػٌدعكلا بالنسػػبة لتحريػػؾ أٌمػػ
، ممثمػة بشػ ص مػديرىا، حيػث الٌضػريبٌيةإاٌل بعد تقػديـ طمػب مػف اإلدارة  الٌضريبٌيةالجزائية بالنسبة لمجرائـ 

 عمى أٌنو :  ـ2113لعاـ  25رقـ  الٌضريبيمف قانكف االستعبلـ كمكافحة التيرب 12تنٌص المادة 

اسػتنادان  العاّمػةالػّدعكل ))  تقـك المديرية أك القسـ حسب الحػاؿ بطمػب السػير فػي إجػراءات تحريػؾ 
السػػابقة كفػػي هػػذا الحالػػة يحػػاؿ  11إلػػى المعمكمػػات المحالػػة إليهػػا كفػػؽ أحكػػاـ الفقػػرة ج مػػف المػػادة 

 ((.   العاّمةالضبط المنظـ بحؽ المخالؼ ألحكاـ هذا القانكف إلى النيابة 

لنيابػػة بتقػػديـ طمػػب إلػػى ا الٌضػػريبٌيةنػػص يمػػـز فيػػو اإلدارة  أمٌ ف ، لػػـ يتضػػمٌ سػػكرٌيةالقػػانكف فػػي  حيػػث إفٌ ك 
تبقػى مالكػة كامػؿ  الٌضػريبٌيةاإلدارة  ، فػقفٌ الٌضػريبٌيةتطمب فيو تحريؾ دعكل الحؽ العاـ في الجرائـ  العاٌمة

مػػا يجػػب أف تقػػـك العالقػػة بػػيف  كيبػػدك أّف السػػبب فػػي ذلػػؾحريػػة اال تيػػار فػػي تقػػديـ الطمػػب مػػف عدمػػو، 
التفػػاهـ، ال القسػػر كالجبػػر، كأف يتػػرؾ لهػػذا اإلدارة سػػمطة تقػػدير ك  مػػف الثقػػة يفالمكّمفػػك  الّضػػريبّيةاإلدارة 

 .  المكّمؼيكجد فيها  اّلتيالظركؼ كالمالبسات 

 .الّضريبةديف  امتياز _د

بتػػػأميف  ػػػاص ي كليػػػا  الٌضػػػريبةفػػػي اقتضػػػاء ديػػػف  الدكلػػػةثػػػار حػػػٌؽ يإالمقػػػررة  الٌضػػػريبٌيةمػػػف األصػػػكؿ 
المسػػتحقة مػػف  الٌضػػريبةـ عمػػى سػػائر الػػدائنيف فػػي الحصػػكؿ عمػػى كيػػة فػػي اسػػتيماء دينيػػا، بحيػػث تتقػػدٌ لاألك 

، كبػػذلؾ تممػػت عنػػد التنميػػذ مػػف قاعػػدة المسػػاكاة بػػيف الػػدائنيف، كذلػػؾ بقصػػد ضػػماف تحصػػيؿ المكٌمػػؼأمػػكاؿ 
 .2تحصيبلن كامبلن لحقكؽ ال زينة  الٌضريبة

 ةكيػاألكلك  ؿالتمضػي اٌصة كحٌؽ االمتياز ىك ذلؾ الحٌؽ الذم يعطي الدائف لديف معيف، صمة معينة أك 
 .3برىف عقارم و مضمكنةعمى الدائنيف اآل ريف حتى كلك كانت ديكن

   :تنٌص  اٌلتيمف القانكف المدني  1118، أٌكد المشٌرع عمى ىذه السمطة في نص المادة سكرٌيةكفي 

 يكػكف ،كػاف نػكع أمّ  مػف أخػرل كحقػكؽ كرسػـك ضرا ب مف العاّمة لمخزانة المستحقة المبال  ػ 1)) 
 .  الشأف هذا في الّ ادرة  كالقرارات القكانيف في رةالمقرّ  بالشركط امتياز لها

                                                           
 على أنه : م 13/3/1852تارٌخ  112الصادر بالمرسوم  قانون أصول المحاكمات الجزائٌةمن  1المادة  تنصّ  -1

 النٌابة العامة بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها وال تقام من غٌرها إال فً األحوال المبٌنة فً القانون ((. )) تختصّ 
 .160، ص مرجع سابققدري نقوال عطٌة،  د. -2
 .211 ص محً محمد سعد، مرجع سابق، -3
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 آخػر حػؽّ  أمّ  قبػؿ كانػت يػد ةأّيػ في االمتياز بهذا المثقمة األمكاؿ ثمف مف المبال  هذا كتستكفى ػ 2
 .(( القضا ية الم ركفات عدا برهف مضمكنان  أك ممتازان  كاف كلك

ـٌ فػػقٌف امتيػػاز ديػػف  ىػػذا  كفىسػػتكييكػػكف عمػػى جميػػع أمػػكاؿ المػػديف مػػف منقػػكؿ كعقػػار،  الٌضػػريبةكمػػف ثػػ
ذا كردت عمػػى عقػػار فػػبل يشػػترط فييػػا  أمٌ الػػديف مػػف ثمػػف األمػػكاؿ المثقمػػة بيػػذا االمتيػػاز فػػي  يػػد كانػػت، كا 

 الشير. 

القػػػانكف ) عمػػػى قكاعػػػد القػػػانكف ال ػػػاص الٌرسػػػـكك  الٌضػػػرائبؽ بالمشػػػٌرع قػػػد  ػػػرج فيمػػػا يتعٌمػػػ كبيػػػذا يكػػػكف
ترد عمػى أمػكاؿ المػديف  العاٌمةذلؾ ألٌف حقكؽ االمتياز  تةكال اصٌ  العاٌمةمف حقكؽ االمتياز  كؿٌ ل( المدني

مان عمى غيػره مػف الػدائنيف كال ت ضػع لنظػاـ الشػير كلػك كػاف ؿ الدائف استيماء دينو مقدٌ جميعيا، حيث ت كٌ 
 تبع عمى ذلؾ العقار أك المنقكؿ المعيف. التّ  إاّل أّنه ال يثبت فيها حؽّ يا عقاران، حمٌ م

تعٌمػؽ بيػا حػٌؽ االمتيػاز فقػط، كال تػرد  اٌلتػيتػرد عمػى مػاؿ المػديف   اٌصػةفي حػيف أٌف حقػكؽ االمتيػاز ال
 عمى غيره مف األمكاؿ  كيتطمب فييا الشير كاإلعبلـ. 

الّتتبػع إذا انتقمػت ممكيػة لخزانػة حػّؽ ايعطى بأّنه  العاٌمةعف حقكؽ االمتياز  في تمؼ الٌضريبةأٌما ديف 
 الٌضػريبةحيػث يمػنح ديػف   اٌصػة، كمػا ي تمػؼ عػف حقػكؽ االمتيػاز الالماؿ المثقؿ به االمتياز إلػى الغيػر

امتيازا عامان عمى جميع أمػكاؿ المػديف منقكلػةن كانػت أـ عقاريػةن، كال يتطمػب بالنسػبة ليػا الشػير أك العبلنيػة 
تػرد عمػى عقػار أك منقػكؿ معػيف، كيتطمػب فييػا  اٌلتػي  اٌصػةالعمى عكػس الحػاؿ بالنسػبة لحقػكؽ االمتيػاز 

 الشير كاإلعبلـ إذا كقعت عمى عقار. 

المماثمػػة ليػػا مثػػؿ ىػػذا االمتيػػاز، إلػػى حػػرص المشػػٌرع  الٌرسػػـكك  الٌضػػريبةكيعػػكد السػػبب فػػي إعطػػاء ديػػكف 
 العاٌمػػػةكراعيػػة الصػػالح العػػػاـ، مػػف تػػكفير األمػػكاؿ  العاٌمػػةباعتبارىػػا صػػػاحبة السػػيادة  الدكلػػةعمػػى تمكػػيف 

 .1مسؤكليتيا في تحقيؽ الصالح العاـلمنيكض ب

يضػاحها فيػه،  ـّ اسػتقراؤها كا  ـّ المالحظػات التػي تػ  تتبمػكركأخيران كمف خػالؿ اسػتعرا  مػا سػبؽ، كأهػ
 :التاليةنتيجة ال

مف الديكف سكاء في القانكف ال اص زه عف غيره ة تميٌ طبيعة قانكنية  اصٌ  سكرٌيةفي  ريبةلديف الضٌ  
ية ع بو مف أىمٌ ، إضافة لما يتمتٌ ريبي مف ذاتية كاستقبلؿع بو القانكف الضٌ ىا ما يتمتٌ أك العاـ، كمردٌ 

ريبة أداة الدكلة في تحقيؽ أىدافيا كبرامجيا السياسية كاالقتصادية ة نابعة مف ككف الضٌ  اصٌ 
                                                           

 . 359، ص، مرجع سابقد. عادل فلٌح العلً -1
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 :ضح ذلؾ مف  بلؿكاالجتماعية كالمالية، كيتٌ 
باشر، كالقانكف ريبة كمصدر مريبي ىك الكاقعة المنشئة لمضٌ إٌف مصدر االلتزاـ في القانكف الضٌ 

مف  صائص ديف الضريبة أٌنو ديف محمكؿ ال مطمكب، كالدفع ثـ إضافة إلى أٌنو  كمصدر غير مباشر.
 كأ يران  ريبة.الضٌ  شتراط المشركعية في ديفة لتقادمو، كا، كالطبيعة ال اصٌ والمعارضة، كجكاز التقاص في

مؼ منع المكٌ ك مف الديكف الممتازة،  هة، منيا اعتبار ريبة بحماية  اصٌ  ٌص ديف الضٌ  ريبيع الضٌ ٌف المشرٌ فق
ة بطمب مف اإلدارة ريبيٌ بتحريؾ الدعكل الضٌ  العاٌمةقياـ النيابة ك ب األمر ذلؾ، مف السمر إذا تطمٌ 

 .العاٌمةة،  بلفان لمقكاعد ريبيٌ الضٌ 
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 الخاتمة

ـٌ بعػػد أف   الٌرسػػـكك  الٌضػػرائبمنازعػػات  حػػؿٌ اإلدارم كالقضػػائي لاسػػتقرائي كتحميمػػي لمطػػريقيف اسػػتعراض تػػ
 يكاالتجػػػاه التشػػػريع ،يػػػافي الٌضػػػريبٌيةكالمنازعػػػات  الٌضػػػريبةلػػػديف  الممٌيػػػزة الطبيعػػػة القانكنيػػػةك ، سػػػكرٌيةفػػػي 

 :التاليتيف نتيجتيفال تتبمكر، الٌضريبيكالمقيي مف القضاء 

غير كافية في الكقػت الحػالي ، سكرّيةفي  الّرسـكك  الّضرا بمنازعات  حؿّ بعة لة المتّ ّف اآلليّ إ _األكلى
كيتناسػػب مػػع السػػمطات  يفالمكّمفػػحقػػكؽ  ةايػػحمبمػػا يكفػػؿ عمػػى أحسػػف كجػػه، ة لمقيػػاـ بهػػذا المهّمػػ
 .الّضريبّيةالممنكحة لددارة 

 .سكرّيةية لكجكد قضاء ضريبي في هناؾ أهمّ _ الثانية

 :النقاط التالية مف  بلؿ ،األكلىالنتيجة  ضاحإيكيمكف  

 :الجمركّيةغير  الّرسـكك  الّضرا بمنازعات  حؿّ اإلدارم لبالنسبة لمطريؽ أ_ 

 االعتػراض) االعتػراض مػف نػكعيف بػيف الٌرسػـكك  الٌضػرائب منازعػات فػي مٌيػزقػد الٌسػكرم  المشٌرع .1
 بعضػػيا تشػػكيؿ فػػي يػػد ؿ بحيػػث المجػػاف بػػيف مٌيػػز كمػػا ،(تيفحممػػر  عمػػى كاالعتػػراض كاحػػدة مرحمػػة عمػػى
كػػٌؿ ف كاقعػػيت رمبػػرٌ  أك قػػانكني رمبػػرٌ  لػػو لػػيس التمييػػز كىػػذا  ػػر،اآل بعضػػيا تشػػكيؿ فػػي يػػد ؿ كال قػػاضو 

 .بعضال بعضيا عف أىٌمية تقؿٌ  ال الٌرسـكك  الٌضرائب
ـ مػػف قبػػؿ االعتراض المقػػدٌ فػػ تأعضػػائياقػػاضو بػػيف يؤ ػػذ عمػػى تشػػكيؿ بعػػض المجػػاف عػػدـ كجػػكد  .2
نٌ ك ، فقػػػط عمػػػى األمػػػكر الماليػػػة كالمنيػػػة البحتػػػة ال ينصػػػبٌ قػػػد  يفالمكٌممػػػ عمػػػى األمػػػكر ضػػػان أي ينصػػػبٌ قػػػد مػػػا ا 

 .  تكميؼلمالقانكنية، كما ىك الحاؿ في االعتراض عمى األساس القانكني 
الماليػػػة أك مػػػف ينػػػكب عنػػػو أك تشػػػكيؿ المجػػػاف غيػػػر مسػػػتقؿ عػػػف كزارة الماليػػػة، فرئاسػػػتيا لمػػػدير  .3
ممػػٌرغ ليػػذه الغايػػة، كىػػؤالء لػػدييـ  بػػرة فػػي أعمػػاؿ المحػػص كالػػربط اكتسػػبكىا  الٌضػػريبٌيةؼ مػػف اإلدارة مكٌظػػ

مف  بلؿ عمميـ الكظيمي، ىذه ال برة سكؼ تنعكس عمى قراراتيـ أثناء فحص الطعكف، كىي في الغالػب 
ميف امتػػدادان حقيقيػػان آلراء مػػف سػػبقكىـ فػػي فػػرض ء المػػكظٌ ، ممػػا يجعػػؿ ىػػؤالالٌضػػريبٌيةتػػرٌجح مصػػمحة اإلدارة 
 يشٌؾ في حيادىا. بذلؾالتكميؼ الٌضريبي، ك 

 .لمجافلممصؿ في االعتراضات المقٌدمة  معٌينةمٌدة د لـ يحدٌ  الٌسكرمالمشٌرع  .4

 .فاية جمسات المجعمى سرٌ نٌص ي لـالٌسكرم المشٌرع  .5
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 :الجمركّيةغير  الّرسـكك  الّضرا بمنازعات  حؿّ بالنسبة لمطريؽ القضا ي ل ب_

 الٌضػػرائبمنازعػػات  نظػػرفػػي القضػػائي  بيػػا اال تصػػاص مػػرٌ  اٌلتػػيالتاري يػػة  حػػؿفػػي جميػػع المرا .1
في ىػذه المنازعػات،  الٌنظرة بلـ تكف ىناؾ جية قضائية كاحدة م تصٌ  ،سكرٌيةفي  الجمركٌيةغير  الٌرسـكك 

مػػف جيتػػي القضػػاء العػػادم أك جيػػة  أمٌ ل إلػػى كقػػكع المتقاضػػيف بال طػػأ عنػػد المجػػكء إلػػى األمػػر الػػذم أدٌ 
دكنػػو مػػف  سػػارة فػػي أمػػكاليـ اإلدارم، كمػػا يػػنجـ عنػػو مػػف أثػػر فػػي إضػػاعة كقػػت المت اصػػميف كمػػا يتكبٌ 

 .كحقكقيـ المعنكية
 الٌضػرائبىناؾ حالة مػف التعقيػد التشػريعي فػي تحديػد اال تصػاص القضػائي فػي نظػر منازعػات  .2

 24كالقػػانكف رقػػـ  ـ1993لعػػاـ  1مػػف القػػانكف رقػػـ كػػٌؿ ، حيػػث يعتبػػر سػػكرٌيةفػػي  الجمركٌيػػةغيػػر  الٌرسػػـكك 
د لبل تصػػػاص، فػػػي الكقػػػت الحػػػالي حجػػػر الزاكيػػػة المحػػػدٌ  ـ،2111لعػػػاـ  13كالقػػػانكف رقػػػـ  ـ 2113لعػػػاـ 

 العادم كاإلدارم. القضاءيفع بيف كبمكجبيا فقٌف اال تصاص مكزٌ 
يػػػة إلػػػى األحكػػػاـ الطعػػػكف المكجٌ  جميػػػعلشػػػامؿ لممحكمػػػة اإلداريػػػة العميػػػا فػػػي نظػػػر اال تصػػػاص ا .3

عػػػف محكمػػػة القضػػػػاء اإلدارم كالمحكمػػػة اإلداريػػػة فػػػي المنازعػػػػات اإلداريػػػة بمػػػا فييػػػا منازعػػػػات الٌصػػػادرة 
ت الٌرسػػـكك  الٌضػػرائبظػػر فػػي منازعػػات ، إضػػافة إلػػى عػػدـ تأىيػػؿ قضػػاة ىػػذه المحكمػػة لمنٌ الٌرسػػـكك  الٌضػػرائب

 .الٌرسـكك  الٌضرائبية إلى منازعات إلى إطالة أمد المصؿ في الطعكف المكجٌ  أدل
دكف الػػػٌدعكل ة النػػػاظرة فػػػي سػػػمطة كقػػػؼ التنميػػػذ بالمحكمػػػة الم تٌصػػػقػػػد حصػػػر  الٌسػػػكرمالمشػػػٌرع  .4
 .سكاىا

 :الضرا ب الجمركّيةج_ بالنسبة لمتحكيـ في منازعات 

 ػػػبلؼ كػػػٌؿ ان فػػػي ، إلزامٌيػػػالضػػػرائب الجمركٌيػػػةفػػػي منازعػػػات الٌتحكػػػيـ قػػػد جعػػػؿ الٌسػػػكرم المشػػػٌرع  .1
دارة الجمػػػػارؾ حػػػػكؿ نػػػػكع البضػػػػاعة أك قيمتيػػػػا أك منشػػػػئيا، إذا كانػػػػت  يحصػػػػؿ بػػػػيف صػػػػاحب البضػػػػاعة كا 

 نة إذا كانت البضاعة نظامية.البضاعة ميٌربة كضمف شركط معيٌ 

 .  البدائٌة الٌتحكيـعمى ثنائية تشكيؿ لجنة قد نٌص  الٌسكرمالمشٌرع  .2

 إلػػى ىػػك ليبػػادر اإلدارة محٌكػػـ تعيػػيف تبميغػػو حػػؽٌ  العبلقػػة صػػاحب عػػف قػػد حجػػب ٌسػػكرمالالمشػػٌرع  .3
 تػاري  مػف اـأٌيػ ثمانيػة  ػبلؿ محٌكمػو بتعيػيف العبلقػة صػاحب يقػـك أف اشػترط في حيف أٌنػو ،محٌكمو تعييف
 .العبلقة صاحب حؽٌ ل تمريط ذلؾ كفي ،اإلدارة عمى الشرط ىذا يرد لـ بينما ،الضبط تنظيـ
سػػـ تشػػكيميا بسػػمة ال يتٌ  مػػف ثػػـٌ مػػكف جيػػة اإلدارة، ك االسػػتئنافية يمثٌ الٌتحكػػيـ أكثريػػة أعضػػاء لجنػػة  .4

 اإلنصاؼ، كمف ثـٌ يشٌؾ في حيادىا.
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 الٌنػػزاعاالسػػتئنافية لكػػي تصػدر قرارىػػا فػػي البدائيػة ك الٌتحكػػيـ ميمػػة لمجنػػة لػػـ يحػٌدد  الٌسػػكرمالمشػٌرع  .5
يػا ممتكحػة كترك الجمركٌيػةقرارىػا إلػى المحكمػة لجنػة التحكػيـ االسػتئنافية المعركض أماميا، أك لكػي تحيػؿ 

 د.يدكف تقي
فػػػي المنازعػػػات الدا مػػػة فػػػي ا تصاصػػػات الٌنظػػػر عػػػف القضػػػاء حػػػٌؽ قػػػد حجػػػب  الٌسػػػكرمالمشػػػٌرع  .6

 االستئنافية.ك البدائية الٌتحكيـ لجنتي 

 :أفّ  ، نجدالضرا ب الجمركّيةمنازعات  حؿّ د_ بالنسبة لمطريؽ القضا ي ل

بالقضػػاء العػػادم، عمػػى الػػرغـ مػػف كػػكف منازعػػات  الجمركٌيػػةالمحػػاكـ ألحػػؽ  قػػد الٌسػػكرمالمشػػٌرع  .1
عػػػػف جيػػػػة اإلدارة ، ككنيػػػػا تتعٌمػػػػؽ بقػػػػرار إدارم صػػػػادر ىػػػػي منازعػػػػات إداريػػػػة بحتػػػػو الضػػػػرائب الجمركٌيػػػػة

 .الجمركٌية
 القضػػاء ا تصػػاص مػػف ىػػي ةالجمركيػػ بالضػػريبة لمتكميػػؼ القػػانكني باألسػػاس المتعٌمقػػة المنازعػػات .2

فػػي ىػػذه الٌنظر إلػػى تكزيػػع اال تصػػاص بػػاألمػػر الػػذم أدل  ،ـ1993لعػػاـ  1بمكجػػب القػػانكف رقػػـ  اإلدارم
كقػكع المتقاضػيف بال طػأ عنػد المجػكء إلػى  كمػا يػنجـ عنػو مػف العػادم كاإلدارم، القضػاءيفالمنازعات بػيف 

مػػػف  دكنػػػوإضػػػافة إلػػػى مػػػا يتكبٌ  ،يـكقتلػػػإضػػػاعة  بػػػذلؾك ، ممػػػف جيتػػػي القضػػػاء العػػػادم أك اإلدار  جيػػػة أمٌ 
  سارة في أمكاليـ كحقكقيـ المعنكية.

ىػػػك ا تصػػػاص جزئػػػي، يشػػػمؿ  الضػػػرائب الجمركٌيػػػةاال تصػػػاص القضػػػائي فػػػي نظػػػر منازعػػػات  .3
أك فػػػػي حالػػػػة  بنػػػػكع البضػػػػاعة أك منشػػػػئيا أك قيمتيػػػػا المتعٌمقػػػػةمػػػػا عػػػػدا تمػػػػؾ  الجمركٌيػػػػةجميػػػػع المنازعػػػػات 

 ان ة كيكػػكف قرارىػػا ممزمػػفينعقػػد اال تصػػاص حينيػػا إلػػى لجػػاف تحكػػيـ جمركٌيػػيػػؿ، حمالت قػػرار عمػػى االعتػػراض
 سكاء. حٌد كلمقضاء عمى  لممكٌمؼ

   ، مف  بلؿ النقاط التالية:ياضاحإييمكف ف النتيجة الثانيةأٌما 

دة كليسػت بسػيطة، كمػف ة بػو، كىػي عمميػة معٌقػ اٌصػ ية حسابيةفنّ طبيعة  سكرٌيةفي  الٌضريبةلديف  أ_
 .  الٌضريبيقو القضاء فييا، كىك ما يؤمؿ أف يحقٌ  كدرايةثـٌ فقٌف المنازعات الناجمة عنيا تحتاج إلى  برة 

 ضح ذلؾ مف  بلؿ:ة بو، كيتٌ  اصٌ  قانكنيةطبيعة  سكرٌيةفي  الٌضريبةلديف  _ب

 كالقػػػانكف مباشػػػر كمصػػػدرو  لمضػػػريبة المنشػػػئة الكاقعػػػة ىػػػك الٌضػػػريبي القػػػانكف فػػػي االلتػػػزاـ مصػػػدر .1
 .مباشر غير كمصدرو 
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 التقػاص كجػكاز المعارضػة، ثػـٌ  كاٌلػدفع مطمػكب، ال محمػكؿ ديػف أٌنػو الٌضػريبة ديػف  صائص مف .2
 .الٌضريبة ديف في ةالمشركعيٌ  كاشتراط لتقادمو، ةال اصٌ  كالطبيعة ،الٌضريبة ديف في

 ة، اٌصػػ ةيػػابحم الٌضػػريبة ديػػف  ػػٌص  قػػدالٌسػػكرم  عالمشػػرٌ  أفٌ  ، نجػػدالٌضػػريبة يػػةأىمٌ  مػػف انطبلقػػان  .3
 العاٌمػػة النيابػػة كقيػػاـ ذلػػؾ، األمػػر بتطٌمػػ إذا السػػمر مػػف المكٌمػػؼ كمنػػع الممتػػازة، الػػديكف مػػف هاعتبػػار  منيػػا

 .الٌضريبٌية اإلدارة مف بطمب الٌضريبٌيةالٌدعكل  بتحريؾ

 :النقاط التالية  بلؿ ضح ذلؾ مفة بيا، كيتٌ  اصٌ  قانكنيةطبيعة  سكرٌيةفي  الٌضريبٌيةلممنازعات  _ج

قصػرىا عمػى المنازعػات ي كلػـ، الٌضػريبٌيةع لمميـك المنازعػات باالتجاه المكسٌ  الٌسكرمأ ذ القضاء  .1
 حصيؿ. بط كالتٌ بالرٌ  المتعٌمقة
ة كأسػباب ترجع إلى نكعيف مف األسػباب، أسػباب إدارٌيػ سكرٌيةفي  الٌضريبٌيةإٌف أسباب المنازعات  .2
 ة.ة أك تشريعيٌ قانكنيٌ 
، عػػدـ تسػػاكم المراكػػز القانكنيػػة لم صػػـك فييػػا، سػػكرٌيةفػػي  الٌضػػريبٌيةمػػف  صػػائص المنازعػػات  .3

جػػراءات التقاضػػي الكاجػػب تطبيقيػػا عمػػى ىػػذه المنازعػػات ىػػي اإلجػػراءات المنصػػكص عمييػػا فػػي قػػانكف  كا 
بػات ة لئلثيرجػع إلػى قػانكف أصػكؿ المحاكمػات المدنيػة، كالكسػائؿ ال اٌصػ ، كفي حػاؿ عػدـ الػنٌص الٌضريبة

 مرحمػةة لمجػكء إلػى الاإلدارٌيػ مرحمةال استنماديغمب عمييا الطابع الكتابي، كاشتراط  اٌلتيفي ىذه المنازعات 
ٌف قاعدة الجزائي يالقضائيٌ   عقؿ المدني ال تجد ليا تطبيقان عمى ىذه المنازعات.ة، كا 
 .الٌضريبياستند إلييا أنصار القضاء  اٌلتيانسجاـ النتائج السابقة مع الحجج  .4
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   التك يات:

 الٌنظػركذلؾ مػف أجػؿ ، ف إحداث قضاء ضريبيبقصدار قانكف يتضمٌ  سكرٌيةأف يقـك المشٌرع في  .1
لغاء  العاٌمة كالية، كتككف لو الالٌرسـكك  الٌضرائبمنازعات في   نٌص م الؼ.كٌؿ في نظرىا، كا 
 .كلةالدبمجمس  ان المقترح إحداثو ممحق الٌضريبيأف يككف القضاء  .2
 ،المقتػػػرح إحػػػداثيا الٌضػػػريبٌيةة لقضػػػاة المحكمػػػة كالمحاسػػػبيٌ  الٌضػػػريبٌيةالعمػػػؿ عمػػػى تػػػكفير ال بػػػرة  .3

 مف  بلؿ:ذلؾ  كيككف
  ة بالمصػؿ فػي منازعػات المت ٌصصػفػي المجػاف المقتػرح إحػداثيا  الٌضػريبٌيةإشراؾ قضػاة المحكمػة

 اإلدارية. مرحمةفي ال الٌرسـكك  الٌضرائب
  يف ضمف إطار المعيد القضائي.برنامج  اص إلعداد قضاة ضريبيٌ كضع 
  ٌعمػى تماصػيؿ تطبيػؽ  كاطبلعيػـ الٌضػريبٌيةصة لتأىيؿ قضاة المحكمػة ة مت صٌ عقد دكرات تدريبي

 .الٌضريبٌيةالتشريعات 
يحمػؿ المقتػرح إحداثػو،  الٌضػريبيباعيػا أمػاـ القضػاء بػاإلجراءات الكاجػب إتٌ  إصدار قانكف  اص .4

ت كسػرعة الٌضػريبٌيةة لممنازعػات تراعػى فيػو الذاتيػة ال اٌصػة، ك كالػذمـ ال اٌصػالعػاـ المػاؿ  حمايػةاتو في طيٌ 
األمػػكر المسػػتعجمة، كمػػنح رئػػيس مجمػػس  قضػػايافػػي الٌنظػػر فييػػا، ك ىػػذه المنازعػػات، كسػػٌرية الجمسػػات  بػػتٌ 
 المديف. المكٌمؼبالتنميذ الجبرم عمى أمكاؿ  القاضي سمطة كقؼ تنميذ القرار اإلدارم كلةالد

 :سـككالرٌ  رائبالضٌ  منازعات بمجاؿ كالم تٌصيف كالدارسيف الباحثيف قياـ .5
 ظػاىرة مػف الحػدٌ  فػي مت ٌصػص ضػريبي قضػاء كجػكد فاعميػة درجػة حكؿ كدراسات أبحاث إجراء 
 الػدكؿ فػي كذلؾ ،الٌضريبٌية اإلدارة كسمطات المكٌمميف حقكؽ بيف التكازف مف نكع كتحقيؽ ريبيالضٌ  بالتيرٌ 

 و.تكاجي التي كالعقبات السمبيات عمى كالكقكؼ. القضاء بيذا أ ذت التي المقارنة
 المقتػرح صالمت ٌصػ ريبيالٌضػ القضػاء فػي تكافرىػا الكاجػب الشػركط حكؿ كدراسات أبحاث إجراء 

 .كالمٌعالية العدالة اعتبارات لتحقيقو ،سكرٌية في إحداثو
 ريبيالٌضػ القضػاء أمػاـ تباعيػاا الكاجػب كاإلجػراءات اإلثبػات كسػائؿ حػكؿ كدراسات أبحاث إجراء 

 .كتشكيمو درجاتو حيث مف المقترح القضاء ىذا كىيكمية. سكرٌية في إحداثو المقترح صالمت صٌ 
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 _ قا مة بمراجع البحث_  

 

 الم ادر: -أكالن 

 .القرآف الكريـ 
 .) الكتاب المقٌدس ) سمر ال ركج 
 .الدستكر 

 :( ة) بالمغة العربي المراجع –ثانيان 

 :العاّمةالكتب  -أ 

أحكػػػاـ  ،الجػػػزء الثٌػػػاني ،لاللتػػػزاـ العاّمػػػةشػػػرح القػػػانكف المػػػدني، الّنظريػػػة أحمػػػد عبػػػد الػػػدائـ: د.  .1
 .ب السنة الثٌانيةكٌمية الحقكؽ لطبل ،حمب، منشكرات جامعة ـ 2113طبعة عاـ  ، االلتزاـ
 _، دار النيضػػة العربيػػة ـ1995طبعػػة عػػاـ ، التجػػارم الػػدكليالّتحكػػيـ  أحمػػد م تػػار بريػػرم،  .2

 القاىرة. 
 الجامعػة دار ، ـ2115 عػاـ طبعػة ،كالتجاريػة المدنيػة المػكاد فػي اإلثبػات قكاعػد :سمطاف أنكر .3

 .اإلسكندرية_ لمنشر الجديدة
 المعػػارؼ منشػػأة ـ،2116 عػػاـ الثالثػػة، الطبعػػة ،اإلدارم القضػػاء: الغنػػي عبػػد ا، عبػػد بسػػيكني .4

 .باإلسكندرية
 الطبعػة لػرقـ تحديػد بػدكف اإلسػكندرية، المعػارؼ دار ،اإلداريػة المنازعات: الػديف جماؿ سامي. د .5

 .النشر كتاري 
، دار المكػر ـ 1976، طبعػة عػاـ لمقػرارات اإلداريػة العاّمػةالنظريػة سميماف محمػد الطمػاكم: د.  .6

 القاىرة. -العربي 
، محاضػرات ـ1966 -  1965، طبعػة عػاـ  التنفيػذ المػدنيأ ػكؿ صبلح الديف سػمحدار: د.  .7

 ، مديرية الكتب كالمطبكعات الجامعة.حمبلطبلب السنة الرابعة في كٌمية الحقكؽ ب
، منشػكرات جامعػة  ـ1994،  طبعػة عػاـ أ ػكؿ المحاكمػات المدنيػة :صبلح الديف سمحدارد.  .8
 كٌمية الحقكؽ. ،حمب
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الجػزء األٌكؿ، الطبعػة الثٌانيػة، بػدكف : القانكف اإلدارم عممػان كعمػالن كمقارنػان، عبد اإللو ال انيد.  .9
 تحديد لدار النشر أك سنة النشر.

، الجػػزء  الثالػػث " نظريػػة االلتػػزاـ الكسػػيط فػػي شػػرح القػػانكف المػػدنيعبػػد الػػرزاؽ السػػنيكرم: د.  .11
 القاىرة. _ر النيضة العربية، داـ 1981، طبعة عاـ بكجو عاـ "، المجمد الثٌاني: مصادر االلتزاـ

 .، مطبعة جامعة دمشؽـ 1959، الطبعة الثالثة، عاـ القضاء اإلدارمعدناف العجبلني: د.  .11
 ة، منشػػػأ ـ2116، الطبعػػػة األكلػػػى ،قػػػانكف الّتحكػػػيـ  فػػػي الّنظريػػػة كالتطبيػػػؽ :فتحػػػي كالػػػيد.  .12

 اإلسكندرية. _المعارؼ
طبعػػػػة عػػػػاـ  ،العاّمػػػػة المبػػػػادئ(  األّكؿ الجػػػػزء)  اإلدارم القػػػػانكف: الحسػػػػف إبػػػػراىيـ محمػػػػدد.  .13
 .الحقكؽ كٌمية_ حمب جامعة منشكرات ،ـ2113
 لسحكػػػاـ كفقػػػا الدكلػػػة مجمػػػس اخت ػػػال شػػػرح فػػػي المف ػػػؿ: العينػػػيف أبػػػك مػػػاىر محمػػػدد.  .14

 .مصر_ باليـر لمطباعة المجد أبك دار ،ـ 2114 ،األكؿ الجزء ،كالفتاكم
 الثٌانيػػة الطبعػػة ، ( مقارنػػة دراسػػة)  كالتجاريػػة المدنيػػة المػػكاد فػػي البينػػات: القضػػاة عػػكاد مممػػح .15
 .عماف_ التعاكنية المطابع عماؿ جمعية ، ـ1994 لعاـ

 :ةالمتخّ  الكتب  -ب 

 طبعػة ،الّضػريبّيةنحك تفعيؿ المرحمة اإلدارية لتسكية المنازعػات  :إبراىيـ عبد العزيز النجػارد.  .1
 اإلسكندرية. _، الدار الجامعية ـ2118 عاـ
 القاىرة.  ، دار النيضة العربية_ـ 1991، طبعة عاـ الّضريبّيةالجرا ـ أحمد فتحي سركر: د.  .2
 ،سػػكرّيةشػػرح قػػانكف الّضػػرا ب عمػػى الػػّدخؿ فػػي الجمهكريػػة العربيػػة ال :دعػػاس أسػػعد سػػميـأ.  .3
 ، دمشؽ.  ـ2114 عاـ طبعة
 القاىرة._ النيضة العربية، دار  ـ1991 عاـ طبعة ،الّضريبّيةؿ كاإلدارة الممكّ  :رابح رتيبد.  .4
، ـ1963، طبعػة عػاـ 1، ج : الّضريبة عمػى الػّدخؿ: أ ػكؿ محاسػبتها كتحققهػارفيؽ األ تيار .5
   .دمشؽ
 _، دار النيضػػػة العربيػػػة ـ2115 عػػػاـ طبعػػػة ،الحديثػػػة الّضػػػريبّيةاإلدارة  :رمضػػػاف صػػػديؽد.  .6

 القاىرة.
 الّضػػػػريبّيةإنهػػػػاء المنازعػػػػة الّضػػػػريبة الناشػػػػ ة عػػػػف تطبيػػػػؽ القػػػػكانيف  :رمضػػػػاف صػػػػديؽد.  .7

 ، دار النيضة العربية، القاىرة.  ـ2116 عاـ طبعة ،كاالتفاقيات الدكلية
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، دار 1974، طبعػة عػاـ الطعكف القضا ية في ربػط كتح ػيؿ الّضػرا بزكريا محمد بيكمي: د.  .8
 .االتحاد العربي لمطباعة_ ال رطـك

،  ـ 1991 عػاـ طبعػة، في ربط كتح يؿ الّضرا ب الّضريبّيةالمنازعات  :بيكميزكريا محمد د.  .9
 القاىرة. _ دار النيضة العربية

، دار  ـ1993 طبعػػة عػػاـ ،فػػي ضػػريبة المبيعػػات الّضػػريبّيةالمنازعػػات  :زكريػا محمػػد بيػػكميد.  .11
 المحٌمة الكبرل.  _الكتب القانكنية

 91كفقػػان ألحكػػاـ قػػانكف الّضػػريبة عمػػى الػػّدخؿ رقػػـ  الّضػػريبّيةالمنازعػػات  :عبػػد الباسػػط كفػػاد.   .11
 القاىرة.  _، دار النيضة العربية ـ2117 عاـ طبعة، 2005لسنة 
، طبعػػػة عػػػاـ ، المصػػػؿ الدراسػػػي الثٌػػػانيأمميػػػة التشػػػريع الّضػػػريبي الّسػػػكرم :عصػػػاـ الشػػػيابيد.  .12
 .حمبجامعة  _، لطبلب كٌمية الحقكؽ ) السنة الرابعة(   ـ2111
 .حمب، منشكرات جامعة ـ 2111، طبعة عاـ أممية التشريع الّضريبيعصاـ الشيابي: د.  .13
 طبعػػػػة عػػػػاـ، التشػػػػريع الّضػػػػريبينػػػػكر ا، نػػػػكر ا، كد. يػػػػكنس بطريػػػػؽ:  عصػػػػاـ بشػػػػكر كد.د.  .14
 كٌمية الحقكؽ. _حمب، منشكرات جامعة ـ 1996
، الطبعػػة األكلػػى، الّضػػريبيدراسػػات فػػي التشػػريع محمػػد الحػػبٌلؽ كد. عبػػد اليػػادم الحػػرداف: د.  .15
   كٌمية الحقكؽ. _، جامعة دمشؽـ 2113-2114
فػػػي مجػػػاؿ الّضػػػرا ب عمػػػى الػػػّدخؿ طبقػػػان ألحػػػدث  الّضػػػريبّيةالمنازعػػػات  :محمػػد حامػػػد عطػػػاأ.   .16

 اإلسكندرية.  _، الدار الجامعية ـ2115 عاـ طبعة ،الّضريبّيةالتشريعات 
، منشػكرات 2111_ 2111، طبعػة الجػزء األكؿ، العاّمػةمبػادئ الماليػة د. محمد سػعيد فرىػكد،  .17

 .جامعة حمب_ كمية العمـك االقتصادية
 ،ككسػػػا ؿ إنها هػػػا ) دراسػػػة مقارنػػػة ( الّضػػػريبّيةالمنازعػػػات محمػػػد عمػػػي عػػػكض الحػػػرازم: د.  .18

 .مصر_ ، دار النيضة العربيةـ 2112الطبعة األكلى عاـ 
الّضػريبي ) دراسػة مقارنػة بػيف  الضمانات الدستكرية في المجػاؿ :محمد محمد عبد المطيػؼد.  .19

 ، مطبكعات جامعة الككيت.ـ 1999 ،، الطبعة األكلىم ر كالككيت كفرنسا (
 ـ2115، الطبعػة األكلػى، عػاـ قانكف ضريبة الّدخؿ بيف النل كالتطبيؽ  :محمد نذير سنافأ.  .21

 .دمشؽ ،، مؤسسة حسيف عدم لمنشر كالتكزيع
، الطبعػػة األكلػػى، لعػػاـ الّضػػريبة عمػػى الػػّدخؿ : الكسػػيط فػػي شػػرح قػػانكفمحمػػد نػػذير سػػنافأ.  .21
 فرع دمشؽ.، نقابة المحاميف،  ـ2111
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طبعػػػة عػػػاـ ، الّضػػػريبّيةاإلطػػػار القػػػانكني لمعالقػػػة بػػػيف المكّمػػػؼ كاإلدارة  :محيػػػي محمػػػد سػػػعد  .22
 القاىرة. _، مكتبة اإلشعاع القانكنية ـ1998
 المعرفػػػة دار ، ـ1993 عػػػاـ طبعػػػة ،كالمػػػالي الضػػػريبي التشػػػريع: شػػػيحة رشػػػدم مصػػػطمىد.   .23

 .اإلسكندرية_ الجامعية
، مطبعػػة الشػػرؽ، بػػدكف تحديػػد لسػػنة النشػػر دراسػػات فػػي الّضػػريبة عمػػى الػػّدخؿنػػكرم ضػػبيط: أ.  .24

 .كرقـ الطبعة
 لسػػػنة 91شػػػرح قػػػانكف الّضػػػرا ب عمػػػى الػػػّدخؿ كفقػػػا لمقػػػانكف  زكيػػػف كمحسػػػف زكيػػػف: ىشػػػاـ .25
 لئلصدارات القانكنية.، المركز القكمي ـ2115، الطبعة األكلى ـ2005
، ـ1994طبعػػة عػػاـ ، فػػي القػػانكف المبنػػاني الّضػػريبّيةالمنازعػػات  :يحيػػى مصػػطمى المبشػػرد.  .26

 بيركت. _دار الحسيني لمطباعة كالنشر كالتكزيع

 :الرسا ؿ العممية -ج 

 لعػػاـ 25 رقػـ لمقػػانكف كفقػان  فمسػػطيف فػي الػػّدخؿ ضػريبة ديػػف تح ػيؿ: الػػدبؾ أحمػد زيػاد أحمػد .1
 نػػابمس، فػي الكطنيػة النجػاح جامعػػة ،ـ2114 عػاـ ،ماجسػتير رسػالة ، ( مقارنػػة يميػةمتح دراسػة) 1964

 .فمسطيف _العميا الدراسات كٌمية
) دراسػػػة  الجمركّيػػػةاألسػػػاليب غيػػػر القضػػػا ية فػػػي تسػػػكية المخالفػػػات  :امتثػػػاؿ سػػػميماف فػػػارس .2

 جامعة دمشؽ. _مة إلى كٌمية الحقكؽمقدٌ  ـ2119، عاـ ماجستير، رسالة (مقارنة
 ،ـ 2114 عػاـ ،ماجسػتير رسالة ،الضريبة كديف العاـ الماؿ ةايحم: لبادة المتاح عبد نبيو أمجد .3

 .فمسطيف _العميا الدراسات كٌمية نابمس، في الكطنية النجاح جامعة
، كٌميػػة  ـ 2115 عػػاـ، رسػػالة دبمػـك ، الّضػريبّيةالعالقػػة بػػيف المكّمػػؼ كاإلدارة  :ثػراء اسػػكندر رٌيػا .4

 دمشؽ.  _الحقكؽ
كأثرهػػا عمػػى التح ػػيؿ  الّضػػريبّيةالعالقػػة بػػيف المكّمػػؼ كاإلدارة أحمػػد عبػػد الغمػػكر:  زايفػػحسػػاـ  .5
 _، جامعػػة النجػػاح الكطنيػػة فػػي نػػابمس، كٌميػػة الدراسػػات العميػػاـ 2118عػػاـ ، ، رسػػالة ماجسػػتيرةايػػكالجب

 فمسطيف.
، رسػػالة الػػّدخؿ فػػي فمسػػطيفالّطعػػف القضػػا ي فػػي منازعػػات ضػػريبة رجػػاء أحمػػد محمػػد  كيمػػد:  .6

 ، جامعة النجاح الكطنية في نابمس، كٌمية الدراسات العميا، فمسطيف.ـ2114 عاـ ،ماجستير
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، رسػالة دكتػكراه ،الّسػكرم الدكلػةإجراءات دعكل اإللغػاء أمػاـ مجمػس زكريا محمكد رسػبلف: د.  .7
 .حمبجامعة  _ الحقكؽ يةكمٌ ، ـ2111عاـ 

،  بالّضػػرا ب كالّرسػػـك المتعّمقػػةالمرجػػع المخػػتل بنظػػر المنازعػػات  :غاليػػة عػػز الػػديف حمػػداف .8
 دمشؽ.   _، كٌمية الحقكؽ ـ2112 عاـ ،رسالة دبمـك

، ـ 1961 عػاـ ،، رسػالة دكتػكراه ذاتيػة القػانكف الّضػريبي كأهػـ تطبيقاتػهقدرم نقكال عطية: د.  .9
 جامعة اإلسكندرية. كٌمية الحقكؽ_

، فػػي التشػػريع الّضػػريبي الم ػػرم المقػػارف الّضػػريبّيةالمنازعػػة  :محمػػد أحمػػد عبػػد الػػرؤكؼد.  .11
 .القاىرة _، كٌمية الحقكؽ، جامعة عيف شمس ـ1998 ، عاـرسالة دكتكراه

 سػكرٌية، دراسػة مقارنػة )  الّضػريبّيةاالخت ال اإلدارم كالقضػا ي بنظػر المنازعػات محمد طو:  .11
 .الحقكؽية كمٌ  جامعة دمشؽ،،  ـ2111 عاـ ،رسالة ماجستيرلبناف (،  -العراؽ   -مصر   -

، كضػػمانات المكّمفػػيف الّضػػريبّيةحػػدكد التػػكازف بػػيف سػػمطات اإلدارة ىػاني محمػػد حسػػف شػػبيطو:  .12
 فمسطيف. _، جامعة النجاح الكطنية في نابمس، كٌمية الدراسات العميا ـ2116 عاـ ،رسالة ماجستير

الضريبية في فمسطيف بيف النظرية النظاـ القانكني لددارة و: ياىشاـ راضي ىاشـ الت  .13
 _، جامعة النجاح الكطنية في نابمس، كمية الدراسات العمياـ 2114 عاـ ،، رسالة ماجستير كالتطبيؽ
 .فمسطيف

 الت كالتقارير العممية :االمق -د 

ة االخت ػػال بػػيف جهتػػي القضػػاء منازعػػات الّضػػرا ب كالّرسػػـك كمشػػكم: بشػػار المنجػػدالمحػػامي  .1
 ، العدد الثٌاني.48، السنة 1983لعاـ  مجمة المحامكفمقالة منشكرة في: العادم كاإلدارم، 

الّطعػف بقػرار تقػدير ضػريبة الػّدخؿ فػي ضػكء أحكػاـ قػانكف ضػريبة :  حمدم سميماف القبػيبلت  .2
مجمػة منشػكر فػي  ، بحػثكتطبيقيػة (كتعديالتػه ) دراسػة تحّميميػة  1985لسػنة  57الّدخؿ األردني رقػـ 

 ـ.2118، العدد األٌكؿ، السنة الثٌانية كالثبلثكف، مارس جامعة الككيت _الحقكؽ 

الخضكع لمضػريبة كاالخت ػال بنظػر المنازعػات ا، الػركيس:  بف عبد  الد بف عبد العزيزد.   .3
، العػدد الثٌػاني، جامعػة الككيػت_ مجمة الحقػكؽ، بحث منشكر في في المممكة العربية السعكدية الّضريبّية

 .ـ2115السنة التاسعة كالعشركف، يكنيك 
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  السػاعة ،2119/ 12/  14 بتػاري  منشػكرة مقالػة ،الضػريبية المنازعة أ كؿ: صديؽ رمضاف د. .4
 :  مكقع عمى ـ11:16

http://knol.google.com/k/ramadan-algammal/-/1y4unrk07rf2s/2#_ftn2. 

) أثر الّضرا ب عمى االسػتثمار فػي رمضاف صديؽ: تعقيب لو في المؤتمر الٌضريبي الرابع د.    .5
، الجمسػػة األكلػػى  ) دكر التشػػريع الٌضػػريبي ـ2114/  9/ 26_ 25، الكاقػػع فػػي م ػػر كالػػدكؿ العربيػػة (

      :في تنشيط األسكاؽ المالية كجذب االستثمار ( منشكر في

                          www.cipe-arabia.org/files/pdf/case155.pdf 

مجمػػػة ، بحػػػث منشػػػكر فػػػي قػػػرار تقػػػدير ضػػػريبة الػػػّدخؿ كطػػػرؽ الّطعػػػف بػػػه: ةسػػػالـ الشػػػكابكد.   .6
 ـ.2111، العدد الثٌاني، السنة الرابعة كالعشركف، يكنيك جامعة الككيت_ الحقكؽ

 جامعػػػة_ الحقػػػكؽ مجمػػػة ،ريبةلمّضػػػ المشػػػركع غيػػػر الػػػدخؿ خضػػػكع مػػػدل: الشػػػكابكة سػػػالـد.   .7
 .ـ2117، األكؿ العدد ،الرابع المجمد البحريف،

 بحػػػث، كسػػػا ؿ اإلثبػػػات أمػػػاـ القضػػػاء الّضػػػريبيالكساسػػػبة:  الػػػرؤكؼسػػػالـ الشػػػكابكة، عبػػػد د.   .8
 ـ.2116، العدد الثٌاني، 22، المجمد بمجمة دمشؽ لمعمـك االقتصادية كالقانكنيةمنشكر 

مجمػػػة الحقػػػكؽ، ، بحػػػث منشػػػكر فػػػي الّضػػػريبةالطبيعػػػة القانكنيػػػة لػػػديف عػػػادؿ فمػػػيح العمػػػي: د.   .9
 ـ.2119، العدد الرابع، السنة الثالثة كالثبلثكف، لعاـ جامعة الككيت

 األردنػي الػّدخؿ ضػريبة لقػانكف كفقان  الّضريبّية المنازعات حؿّ  في اإلثبات دكر: دةايالسع عارؼ .10
 ،كاإلداريػػػة االقتصػػادية لمدراسػػػات اإلسػػبلمية الجامعػػػة مجمػػة فػػػي منشػػكر بحػػػث ،ـ1985 لسػػػنة 57 رقػػـ

 .ـ2112 لعاـ الثٌاني، العدد العشركف، المجمد

، بحػػث قػػانكني بالّضػػرا ب كالّرسػػـك المتعّمقػػة الدكلػػةاخت ا ػػات مجمػػس عاصػػـ فػػارس عبيػػد:   .11
األسػتاذ المستشػار عػامر  بقشػراؼفػرع دمشػؽ، لنيػؿ لقػب أسػتاذ فػي المحامػاة،  _مقدـ إلى نقابة المحاميف 

 السابؽ، بدكف تحديد لدار النشر كتاري و. الٌسكرم الدكلة طيب رئيس مجمس ال

 2006/  38التنػازع بػػالتحكيـ بػيف مػػا كرد فػي قػػانكف الجمػارؾ رقػػـ المحػامي عبػد ا،  ميػػؿ:  .12
 مقالػػة، الخػػال بالمنازعػػات المدنيػػة كاالقت ػػادية كالتجاريػػة 2008/  4كبػػيف مػػا كرد فػػي القػػانكف رقػػـ 

 .68، السنة 2113لعاـ  6، 5، 4، 3، 2، 1األعداد  مجمة المحامكف :في منشكرة



131 
 

 
 

دراسػػػة تحّميميػػػة إلجػػػراءات تحقػػػؽ ضػػػريبة الػػػّدخؿ عمػػػى : محسػػػف الميػػػرك  د. عػػػبلء الػػػديف جبػػػؿ .13
، سمسػػػمة العمػػػـك مجمػػػة جامعػػػة تشػػػريف لمدراسػػػات كالبحػػػكث العمميػػػة، بحػػػث منشػػػكر فػػػي األربػػػاح الحقيقيػػػة

   .ـ2115عاـ ( ل2( العدد )27االقتصادية كالقانكنية المجمد )
 ،كقضاءن  ،تشريعان  الّضريبّية المنازعات في اإلثبات ذاتية مدل: اليبللي عطية ىادم عميد.   .14
برابط مباشر عمى  منشكر بحث ،(مقارنة دراسة) المقترح الّضريبي اإلثبات أ كؿ كنظاـ كفقهان 
    :العنكاف

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad
=rja&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Flaw.thiqaruni.org%2Ffiles%2F%2
5D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8%25D8%25AD%25D9%2588%25D8
%25AB%2520%2Fmunazat.doc&ei=S2vvUe3eMMPhPKGvgZgC&usg=AFQjC
NHTPBQLOF08hbYgCSh0g015q_O3g&sig2=hgHIZTaHIMA9zdWfuafQ&bvm=
bv.49641647,d.ZWU.  

 -، بحػث قػػانكني مقػػدـ إلػى نقابػػة المحػػاميف ـ2008لعػػاـ  4قػػانكف الّتحكػػيـ  رقػػـ  :فاديػا سػػماؼ .15
شراؼ األستاذ المدٌرب المحامي عػادؿ جمػاؿ، كاألسػتاذ المػدقؽ ق، لنيؿ لقب أستاذ في المحاماة، بحمبفرع 

 .ـ2118د. عبلء الديف الحسيني، عاـ 

مجمػة دمشػؽ ، بحػث منشػكر فػي الّضػريبّيةاألساليب البديمة لحػّؿ المنازعػات محمد الحبٌلؽ: د.   .16
 ـ.2116، العدد األٌكؿ، 22، المجمد لمعمـك االقتصادية كالقانكنية

 دمشػؽ جامعػة مجمػة فػي منشكر بحث ،السكرم القضاء أماـ ريبيالضّ  النزاع: الحبٌلؽ محمد. د .17
 ـ2115 عاـ الثاني، العدد ،21 المجمد ،كالقانكنية االقتصادية لمعمـك

االعتػرا  عمػى التكميػؼ الضػريبي بػيف القضػاء اإلدارم كالمجػاف الماليػة محمد حساـ شػكيكي:  .18
، بأشػراؼ ، بحث قانكني مقدـ إلى نقابة المحاميف_ فرع دمشؽ، لنيؿ لقب أسػتاذ فػي المحامػاةالمتخّ  ة

ـ، منشػػكرات 1999عػػاـ ، السػػكرم السػػابؽ الدكلػػةاألسػػتاذ المستشػػار عػػامر الخطيػػب ر ػػيس مجمػػس 
 .البمخي_ دمشؽ

، بحػػػث منشػػػكر فػػػي بػػػالطرؽ اإلداريػػػة الّضػػػريبّيةتسػػػكية الّنزاعػػػات عكػػػاـ: المحمػػػد  يػػػر د.    .19
كلػػػػى عػػػػاـ الضػػػػماف المصػػػػرفي، الطبعػػػػة األ _مت ٌصصػػػػة، المجمػػػػد الرابػػػػع، الرضػػػػاعالمكسػػػكعة القانكنيػػػػة ال

 ىيئة المكسكعة العربية. _، رئاسة الجميكريةـ2111
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 دكلػػة فػػي الضػػريبي لمنظػػاـ مسػػتقبمية نظػػرة))  كالّضػػرا ب  ػػيةالتخ ّ : فرىػػكد سػػعيد محمػػدد.   .20
 _سػبتمبر الثالػث، العػدد الككيػت، جامعػة_  العممػي النشػر مجمػس عػف تصػدر ،الحقػكؽ مجمػة ،(( الككيت
 .ـ1997 كالعشركف، الحادية السنة

 سمسػػمة حمػب، جامعػػة بحػكث مجمػة فػػي منشػكر بحػث ،المثمػػى الضػريبة: فرىػػكد سػعيد محمػدد.   .21
 .ـ2114 لعاـ ،38 العدد ،كالقانكنية االقتصادية العمـك

جامعػة  -مجمػة الحقػكؽ  ، بحػث منشػكر فػي اقت اديان  الّضريبّيةالعدالة محمد سعيد فرىػكد: د.   .22
 .ـ2111ديسمبر  ،، العدد الرابع، السنة ال امسة كالعشركفالككيت

 فػي منشػكر بحػث ،( الّضػريبة أمػاـ المسػاكاة)  قانكنان  الّضريبّية العدالة: فرىػكد سعيد محمد د.  .23
 .ـ2111 كيكليك كايكم ابريؿ عدد ،24 السنة ،الككيتي المحامي مجمة

، بحث ممقى في ل في م رحتمية كجكد قضاء ضريبي متخ ّ محمد محمد العمراف: أ.   .24
سبتمبر،  26 -  25العربية، المؤتمر الٌضريبي الرابع، أثر الٌضرائب عمى االستثمار في مصر كالدكؿ 

   ، الجمسة األكلى، دكر التشريع الٌضريبي في تنشيط األسكاؽ المالية، منشكر في:ـ2114لعاـ 
www.cipe- arabia.org/files/pdf/case153.pdf   

، مقالػة منشػكرة فػي: جريػدة تسع مالحظات حكؿ قانكف الجمػارؾمحمد نجدت مجني، المحامي   .25
 ـ.2111آذار لعاـ  12االثنيف ، 7951تشريف العدد 

مجمػػة جامعػػة دمشػػؽ لمعمػػـك ، بحػػث منشػػكر فػػي سػػكرّيةفػػي  الّضػػريبّيةالػػّدعكل منػػى إدلبػػي: د.   .26
 ـ.2111، العدد الثالث، لعاـ 27، المجمد االقتصادية كالقانكنية

بػالطرؽ القضػا ية ) الػّدعكل   الّضػريبّيةتسػكية الّنزاعػات  _الّضػريبّيةالّنزاعػات منى إدلبػي: د.   .27
الضػػػػماف _ ، بحػػػػث منشػػػكر فػػػػي المكسػػػكعة القانكنيػػػػة المت ٌصصػػػة، المجمػػػػد الرابػػػع، الرضػػػػاع( الّضػػػريبّية

 ىيئة المكسكعة العربية._ ، رئاسة الجميكريةـ2111المصرفي، الطبعة األكلى عاـ 

، هؿ يستطيع مشركع قانكف المنازعات حّؿ المنازعات الضريبية نصر أبك العباس أحمد:  .82
 ، كمنشكر في: ـ1997 رايفبر  28جريدة األىراـ  بتاري  مقالة منشكرة في 

www.nasrcorp.com/index.php?option=com_content&task=view&id=41#.  

مجمػػة جامعػػة بحػػث منشػػكر فػػي  ،فػػي التشػػريع الّسػػكرم الجمركّيػػةالّرسػػـك يكسػػؼ شػػباط: د.   .29
 ـ.2111، العدد الثٌاني، لعاـ 16، المجمد دمشؽ لمعمـك االقتصادية كالقانكنية
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 : أحكاـ كاجتهادات القضاء - ق

 – 1959أقرتيػا المحكمػة اإلداريػة العميػا فػي سػكريا فػي األعػكاـ  اٌلتػيمجمكعة المبادئ القانكنيػة  .1
 ، دمشؽ.الدكلة، مجمس ـ2119
، مجمػػس ـ1995 – 1985أقرتيػػا الجمعيػػة العمكميػػة مػػف عػػاـ  اٌلتػػيمجمكعػػة المبػػادئ القانكنيػػة  .2
 ، دمشؽ. الدكلة
 ربػػع فػي الػنق  محكمػػة فػي العاّمػة لمهي ػػة القانكنيػة القكاعػد مجمكعػػة: المنصػكر قػدكر أحمػد .3
 .دمشؽ_ الحمبي منشكرات ،2118 لعاـ أكلى طبعة ،األكؿ الجزء ،قرف

 

 :تك يات مؤتمرات دكلية – ك

 الٌضريبية لمتشريعات التطبيقية كالصعكبات األزمات عشر، السادس الٌضريبي المؤتمر تكصيات .1
 ـ،2111  يكنيو 29- 27 مف المترة  بلؿ المنعقد الٌضرائب، حصيمة ان ماض عمى كأثارىا الحديثة
 :في منشكر القاىرة، -نصر مدينة - الجكم الدفاع دار - الكاميميا قاعة

www.aliahmedali.com/forum/attachment.php?attachmentid=4348&d=1279419
554  
 فػػػي األمنيػػػة لمعمػػػـك العربيػػػة نػػػايؼ جامعػػػة مقػػػرٌ  فػػػي المنعقػػػد كالعدالػػػة القضػػػاء مػػػؤتمر تكصػػػيات .2

 منشػكر ،(ـ19/12/2115-17 مػف المكافػؽ)  ىػػ17/11/1426-15 مػف المتػرة  بلؿ المنعقد الرياض،
 األكؿ ربيػػع ،36 ع ،18 ج الريػػاض،_ كآدابيػػا العربيػػة كالمغػػة الشػػريعة لعمػػـك القػػرل أـ جامعػػة مجمػػة :فػػي

 .ىػ1427

 :الكتركنية_ مكاقع ز

  ( UNITED STATES TAX COURT ) األمريكيػة االتحاديػة الٌضػرائب محكمػة مكقػع .1
 :الرابط ،(اإلنترنت) الدكلية المعمكمات شبكة عمى

www.ustaxcourt.gov/about.htm 

 ،(اإلنترنػت ) الدكليػة المعمكمػات شػبكة عمػى(  WIKIPEDIA ) الحػرة المكسػكعة كيكيبػديا مكقع .2
 :الرابط
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en. wikipedia.org/wiki/ united_state_ tax_ court 

 :الرابط ،(اإلنترنت) الدكلية المعمكمات شبكة عمى المبناني الدكلة شكرل مجمس مكقع .3

www.statecouncil.gov.ib 

 الرابط: ،( اإلنترنت) الدكلية المعمكمات شبكة عمى المرنسي( easydroit.fr) مكقع .4

www. Easydroit.fr/justice/les-voices-de-recourse/l-appel.htm 

 ) بالمغة األجنبية (: ثالثان_ المراجع

1- Enrico ALLORIO: Étude Comparé du Contentieux Fiscal. Révue de 

Science Financière, 1961.  

2- Jeffrey Davis, Roland Ossowski, Thomas Richardson, & Steven 

Barnett: Fiscal and Macroeconomic Impact of Privatization Occasional 

Papers, No. 194, IMF : Washington D. C, (2000) . 

3- Louis Trotabas: Précis de science et législation financières, Volume 

12, Etudes politiques, economiques et sociales Petits Précis Dalloz, 1956. 

4- Marcel Waline: Droit administratife Sirey (Toulouse, impr. F. 

Boisseau), 1963. 

5- Maxime chretien:  réflexions sur la dualité juridictionnel en matière 

fiscale. mel. offerts a marcel waline, t 1, Librairie générale de droit et de 

jurisprudence, Paris, 1974. 

6- MEHL Lucien & BELTRAME Pierre: science et technique fiscal,    

Partner University Fund, paris, 1984.. 

7- Philippe Bern:  La nature juridique du contentieux de l'imposition, 

Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1972. 
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 (1) رقـ ممحؽ

 نمكذج عف قرار لجنة الطعف

 الهيئة العبهة للضرائب والرسىم

 هديرية هبلية هحبفظة حلب

 قرار رقـ )     (
 ـ.201تا   /   /  

 ـ.201الكاقع في   /   /          في تماـ الساعة                    مف يكـ اؿ                
 اجتمعت لجنة الطعف االضافية                  بر اسة السيد  

 كعضكية كؿ مف السيد                           ممثالن عف االدارات كالهي ات كالمؤسسات العامة.
 كالسيد                              ب فته خبيران كبحضكر المقرر السيد

 كدرست التكاليؼ التالية:
 تكميؼ السيد                        بمهنة                      عف عاـ               ـ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
كبعد االطالع عمى تقرير التكميؼ المؤقت كمطالعة التدقيؽ عميه كاعترا  المكمؼ كالرد عمى 

 الشفهية، كبالمناقشة تقرر:       الدفكع كاالستماع إلى دفكع                
 في الشكؿ    -آ

لكركدا ضمف المدة القانكنية كباعتبار أف التبمي  كاقع بتاريخ    /   /   قبكؿ االعترا  شكالن 
 ـ201

 ـ. تحت رقـ )        ( 201كتسجيؿ االعترا  كاقع بتاريخ    /   / 
 في المكضكع: -ب
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المقرر         الخبير            ممثؿ اإلدارات كالهي ات كالمؤسسات العامة         ر يس المجنة 
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 ( 2ممحؽ رقـ ) 

 جنة است نافيةملا نمكذج عف قرار
 رقن الوكلف:                                                                         

 رقن الوهنة:                                                                                        

 رقن التسجيل في سجل الوهن:                                                                                                              

 رقن قرار اللجنة البدائية:                                                                                                        

 الرقـ الضريبي:    المركز:                   اسـ المكمؼ:                المهنة:             

 اعترا  المكمؼ:

 رقـ التسجيؿ:

 تاريخ التسجيؿ:

 محؿ المكمؼ: تاريخ زيارة

 تكقيع المكمؼ   تكقيع ر يس المجنة

 النقاط المثارة في اعترا  المكمؼ

 رقـ ك ؿ التأميف:

 تاريخه:

 دراسة قرار المجنة حكؿ النقاط المعتر  عميها

 أسس التكميؼ النها ية

 بالنسبة لمكياف القانكني -
اـ يػػػػػػػػػبالنسػػػػػػػػبة لعػػػػػػػػدد األ -

 المقبكلة
بالنسػػػػػػبة لػػػػػػرقـ االعمػػػػػػاؿ  -

 السنكم
بالنسػػػػػبة لنسػػػػػبة االربػػػػػاح  -

 ال افية
بالنسػػػبة لسربػػػاح السػػػنكية  -

 ال افية
 بالنسبة لمضريبة -
 بالنسبة لمزمرة الضريبية -
بالنسػػػػػػبة لممػػػػػػدة الكاجػػػػػػب  -
 تكميفها

 

  بهكية المكمؼ المتعّمقةحكؿ النقاط 

 

 قرار المجنة االست نافية رقـ )...........................(
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كدرست كضعه  201مالية ...... بعد أف زارت محؿ ممارسة عمؿ المكمؼ بتاريخ   / /  إف المجنة االست نافية في
كاطمعت عمى مختمؼ اكجه نشاطه كبعد أف حددت أرباح المكمؼ كما هك مبيف أعالا قررت ) قبكؿ _ رد ( طمب المكمؼ 

 يتبع........                                       كبالتالي ) تثبيت _ تعديؿ ( التكميؼ كفؽ األسس المبينة أعالا.

راد لمخزينة_ أيكتكميفه بضريبة سنكية قدرها .....ؿ.س فقط.............................ال غير ك) اعتبار التأميف 
 إعادة التأميف لممكمؼ (.   

  201قرار قطعيان  در في    /  / 

لمؤسسات (                                      ) مندكب ا عضك                     عضك ) خبير (          
 ر يس المجنة

 

 النسخة األكلى: لددارة الضريبية

 النسخة الثانية: لممكمؼ
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 ( 3  ممحؽ رقـ )

 نمكذج عف محضر تحكيـ جمركي _ لجنة بدا ية

 

..... ........ محكػـ اإلدارة ك.......المؤلمػة مػف... اجتمعت المجنػة التحكيميػة البدائيػة ......بتاري  ..
 فػػػي...........  الجمركٌيػػػةلمنظػػػر فػػػي قيمػػػة البضػػػاعة مكضػػػكع قػػػرار المحكمػػػة  ةمحكػػػـ صػػػاحب البضػػػاع

القضػػػػية رقػػػػـ ....... أسػػػػاس........... لعػػػػاـ ........ كالتػػػػي يتعمػػػػؽ مكضػػػػكعيا بتقػػػػدير قيمػػػػة البضػػػػاعة 
ـٌ  االطػبلعلعػاـ........ كبعػد ....... المكصكفة في البيػاف أك فػي القضػية رقػـ . عمػى كرقػة الكشػؼ كمػا تػ

 عمى البياف الجمركي كما تـٌ بو التصريح عف البضاعة. االطبلعبو مف تقدير البضاعة، أك 

 كبعد االستعانة بأىؿ ال برة، تكصمنا إلى أٌف قيمة البضاعة ىي.............. بدالن مف.............. 

ء المجنػة القػرار فيػدٌكف: إٌنػي أ ػالؼ العضػك............ كأرل أٌف القيمػة ىػػي _ كقػد ي ػالؼ أحػد أعضػا
 ........... بدالن مف ..........

 

 

 البضاعة  احبتكقيع محّكـ                                                اإلدارةتكقيع محّكـ 
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 ( 4 ممحؽ رقـ )

 تحكيـ جمركي _ المجنة االست نافيةنمكذج عف محضر 

 

التحكيميػػػة االسػػػتئنافية ك ...............  ةبتاري ػػػو نحػػػف المػػػكقعيف أدنػػػاه .............. رئػػػيس المجنػػػ
ك................. محكػػػػـ صػػػػاحب البضػػػػاعة، بتاري ػػػػو قامػػػػت المجنػػػػة بدراسػػػػة  الجمركٌيػػػػةمحكػػػػـ اإلدارة 

 ص مكضكعيا................االضبارة مكضكع الممؼ..............كيتٌم 

 كبعد المداكلة تكصمت المجنة إلى ما يمي: 

 تثبيت القيمة أك اعتبار أٌف القيمة ............. بدالن مف ..................

 نظـ كضـ بتاري ................ ككقع كؿ مف يناط بو قراران.

........... كأرل أٌف القيمػػػػة ىػػػػي _ كقػػػػد ي ػػػػالؼ أحػػػػد أعضػػػػاء المجنػػػػة القػػػػرار فيػػػػدٌكف: إٌنػػػػي أ ػػػػالؼ .
 ........... بدالن مف ..........

 

 عضك محّكـ  احب البضاعة                                        الجمركّيةـ اإلدارة عضك محكّ 

 

 ر يس لجنة التحكيـ االست نافية
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