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 2002من مايو سنة  11جلسة 

 

الااي يوسااص من ااور وكياال / برئاسااة المستشااار
المحكماة واواوية المستشااارين مساعد رموااان 

 دومحساان محمااالساااايط طااه ابااد المااول  طااهط 
 .فولي

 
 2001جنائي لسنة  13الطعن رقم 

 
 .قانون. دستور( 2ط 1)
الجدية التي يتطلبها المشرع في الدفع بعدد   -1

ج مدددا قددداموا الم  مدددة /11  . الدسدددتورية
مجدرد ماالةدة النداموا . ماهيتها. الدستورية

أو الالئ ة أو المص المطعوا فيه للدسدتور 
يتعديا . ال يصلح سبباً لاصدومة الدسدتورية

أا ي ددوا الطعددا فيدده سدديةيد ممدده صددا   
الشدددديا فددددي الددددد وأ المم ددددور  وأا مددددا 
أصدددابه مدددا ضدددرر  ائدددد ألددد  النددداموا أو 

أفادتده مدا . الالئ ة أو المص المطعوا فيده
مزايددددا  أو  دددداا احاددددالت بددددال نو  التددددي 
يددد يها ال تعددود أليددهو ال ت ددوا لدده مصددل ة 

 .في الطعا
 
 24 و 2002لسددددمة  22النامومدددداا رقمددددا  -2

المدددفوع بعددد  دسددتوريتهماو  2002لسددمة 
 ننا ضمامات للمتهميا لد  ت دا متا دة لهد  
فددي  ددت النددواميا السددابنة ولدد  يتضددمما مددا 
ياالف مصاً في الدستور أو أمناص أي مدا 

. مدددأ للد . ال نو  التدي  ةلهدا للمتهمديا
أفدداد  الطددا ا مددا مزاياهمددا و ددد  أصددابته 

ا لدده بثمددة ضددرر مددا جرائمهددا بمددا ال ت ددو
مصددددددل ة شاصددددددية فددددددي الدددددددفع بعددددددد  

 .دستوريتهما وتمتةي معه جديته
 
 ــــــــ

ج مددددا قدددداموا الم  مددددة /11مددددص المدددداد   -1
الدستورية واللي جرأ  ل  أمه ألا دفع أ دد 
الاصدددو  أثمددداا م دددر الدددد وأ أمدددا  أ ددددأ 
الم ددا   بعددد  دسددتورية مددص فددي قدداموا أو 
الئ ةو ورأت الم  مة أا الدفع جددي أجلدت 

د وأ و ددت لما أثدار الددفع ميعداداً م ر ال
ال يجاوز شهراً وا داً لرفع د وأ بلل  أما  
الم  مددة الدسددتويةو يدددت  لدد  أا المنصددود 
بالجدية التي يتطلبها المشرع فدي الددفع بعدد  
الدستوريةو فضال  ما تةترضه ما وجود ما 
يشير أل  ادروج النداموا أو الدمص الندامومي 

تورو تتطلدد  أا أو الالئ ددي  ددا أ  ددا  الدسدد
ي ددوا الةصددت فددي مسدديلة الدسددتورية ممتجدداً 
بمعم  أا ي وا الدفع ممصرفاً ألد  قداموا أو 
الئ ددددة أو مددددص فيهمددددا يتصددددت بموضددددوع 
الددد وأ وأا ال  ددد  بعدددد  دسدددتوريته سددديةيد 
ممدده صددا   الشدديا فددي الددد وأ المم ددور و 
لل  أا مجدرد ماالةدة النداموا أو الالئ دة أو 

تور ال يصدلح سدببا المص المطعوا فيده للدسد
للاصددومة الدسددتورية أممددا يتعدديا أا ي ددوا 
الطعدددا فيددده ممدددا أصدددابه ضدددرر  ائدددد ألددد  
الناموا أو الالئ ة أو الدمص المطعدوا فيده و 
فإلا  اا قد أفداد مدا مزايدا  أو  داا احادالت 
بال نو  التي يد يها ال يعود أليه ال ت وا له 
مصل ة في هلا الطعا وبالتالي تمتةي الجدية 

 .ا الدفع 
 
لسددمة  24و 2002لسددمة  22النامومدداا رقمددا  -2

المددددددفوع بعدددددد  دسدددددتوريتها فيمدددددا  2002
تضدددمما  مدددا أ  دددا  متعلندددة بإمشددداا الميابدددة 
العامدددة با تبارهدددا شدددعبة أصدددلية مدددا شدددع  
السلطة النضائية وأمها األميمدة  لد  الدد وأ 
الجمائيدددة وتباشدددر الت نيددد  واالتهدددا  وسدددائر 

ندددددداموا وأا ااتصاصددددددها وفنددددددا أل  ددددددا  ال
ا ضددددااها قيددددر قددددابليا للعددددزت قددددد  ننددددا 
ضمامات للمتهميا ل  ت ا متا ة له  في  ت 
النددواميا السددابنةو فنددد صدددرا تمةيددلاً أل  ددا  
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الدسدددتور واسدددتجابة لمدددا مدددص  ليددده ميثدددا  
العمددت الددوطمي الددلي وافدد   ليدده المواطمددوا 
فددي اسددتةتاا  ددا  وصددد   ليدده أميددر الددبالد 

الف مصدددا فدددي وقتئدددل ولددد  يتضدددمما مدددا ياددد
الدسدددتور أو امنددداص أي مدددا ال ندددو  التدددي 
 ةلهددددا للمتهمدددديا ولدددد  ي دددددد الطددددا ا ثمددددا 
ماالةة لهما في هلا الاصوصو فإمده مدا ثد  
ي ددوا قددد أفدداد مددا مزاياهمددا ولدد  يصددبه ثمددة 
ضدددرر مدددا جرائهمدددا وبالتدددالي ال ي دددوا لددده 
مصدددل ة شاصدددية مباشدددر  فدددي الددددفع بعدددد  

ة  دا هدلا دستوريتهماو بما تمتةي معده الجديد
 .الدفع 

 ــــــــ
 

 المحكمة
 ــــ

 
بعد تالو  تنرير الناضي المنرر واحطدالع 

وبعدد  – ل  األورا  وسماع أقوات الميابة العامة 
 .المداولة 
 

و يددددددل أا الطعددددددا اسددددددتوف  أوضددددددا ه 
 .الش لية
 

و يددل أا الوقددائع  سددبما يبدديا مددا ال  دد  
تت صددت فددي أا  -المطعددوا فيدده وسددائر األورا 

مة قدمت المطعوا ضد  أل  الم ا مدة أمدا  الطا 
 الم  مددددة ال بددددرأ الجمائيددددة فددددي الجم ددددة رقدددد 

بتهمددددة النددددلف فددددي  دددد   00/2002/2810/9
مو دددف  دددا   دددا طريددد  المشدددر وطلبدددت  نابددده 

مدددا المرسدددو   12و 00و 08و 02و 02بدددالمواد 
بشددددديا تم دددددي   2002لسدددددمة  20بنددددداموا رقددددد  

و  92/2الصددد افة والطبا دددة والمشدددر والمدددادتيا 
مددا قدداموا العنوبدداتو دفددع المطعددوا ضددد   242

أما  الم  مة بعد  دستورية المرسو  بنداموا رقد  
بإصدار قاموا السلطة النضائية  2002لسمة  22

بإصددار  2002لسدمة  24والمرسو  بناموا رقد  

قدداموا احجددرااات الجزائيددة اسددتماداً ألدد  أمهمددا لدد  
ي ددددا معمددددوالً بهمددددا قبددددت أوت اجتمدددداع للمجلدددد  

وطمي وأمهمددا لدد  يعرضددا  ليده اددالت شددهر مددا الد
ما الدستور  21/2هلا التاريخ  مالً بمص الماد  

وأضدداف أا الةصددت فددي هددلا الدددفع يترتدد   ليدده 
تنرير مدأ ص ة تش يت الميابة العامدة با تبارهدا 
سددددلطة ت نيدددد  واسددددتدالت واتهددددا  فددددي الددددد وأ 
المل ور  بما ينطع بوجود ارتباط بيا الدفع وبديا 

أجلدت الم  مدة الدد وأ وصدر ت . د وأتل  ال
للمطعدددوا ضدددد  بإقامدددة الدددد وأ أمدددا  الم  مدددة 
الدستورية ث  قضدت بوقةهدا  تد  يةصدت فدي تلد  

اسددتيمةت الطا مددة ال  دد  أمددا  م  مددة . الددد وأ
االسددددددتئماف العليددددددا المدميددددددة باالسددددددتئماف رقدددددد  

والتددي قضددت برفضدده وتيييددد  00/2002/14/9
فددي هددلا ال  دد   طعمددت الطا مددة. ال  دد  المسددتيمف

بطريددد  التمييدددز والم تددد  الةمدددي للم  مدددة قدددد  
 .مل ر  برأيه في الطعا

 
و يددل أا ممددا تمعددا  الطا مددة  لدد  ال  دد  
المطعددوا فيدده الاطددي فددي تطبيدد  الندداموا وتيويلدده 
والنصددور فددي التسددبي  والةسدداد فددي االسددتدالتو 
لل  أمه الص أل  أا للمطعوا ضد  مصل ة في 

 22المرسددو  بندداموا رقدد  الدددفع بعددد  دسددتورية 
بإصددددار قددداموا السدددلطة النضدددائية  2002لسدددمة 

بإصدددددار  2002لسددددمة  24والمرسددددو  بندددداموا 
قدداموا احجددرااات الجمائيددة اسددتماداً ألدد  أا األوت 
بدديا أا الطا مددة شددعبة أصدديلة مددا شددع  السددلطة 
النضائية تتول  الت ني  واالتها  وم ا  العمت بهدا 

ر الدد وأ الجمائيدة وأا الثامي تضما مرا دت سدي
وأمدده سيسددتةيد مددا النضدداا بعددد  دسددتوريتهما بمددا 
تتوافر معه الجدية في هلا الدفع فدي  ديا أا هدل  
المصل ة بةرض وجودها مصل ة م رية ب تة أل 
سي ت مر ز المطعوا ضدد  الندامومي  لد   الده 
بعد ال    بعد  الدستورية وأا المصل ة المعتبر  

ورية تتطلد  أا ي دوا شرطاً لنبوت الد وأ الدست
الدددمص المطعدددوا  ليددده بتطبينددده  لددد  المطعدددوا 
ضددد  قددد أاددت بي ددد ال نددو  التددي  ةلهددا الدسددتور 
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 ل  م و أل   به ضدرراً مباشدراً وال دات أا أي 
مددا الندداموميا م ددت الدددفع لدد  ياددت بي ددد ال نددو  
التددي  ةلهددا لدده الدسددتور ولدد  يددمنص مددا ال نددو  

دور  أممددا والضددمامات التددي  امددت قائمددة قبددت صدد
است دثا أ  اماً و نوقاً أفضدت ممدا ورد بدالنواميا 

 .السابنةو بما يعي  ال    ويستوج  منضه
 

و يددل أا هددلا المعددي فددي م لددهو للدد  أا 
ج ما قداموا الم  مدة الدسدتورية /11مص الماد  

واللي جرأ  ل  أمه ألا دفدع أ دد الاصدو  أثمداا 
 م ر الد وأ أمدا  أ ددأ الم دا   بعدد  دسدتورية
مدددص فدددي قددداموا أو الئ دددةو ورأت الم  مدددة أا 
الدفع جدي أجلت م ر الد وأ و ددت لمدا ثثدار 
الدفع ميعداداً ال يجداوز شدهراً وا دداً لرفدع د دوأ 
بدددلل  أمدددا  الم  مدددة الدسدددتورية و يددددت  لددد  أا 
المنصود بالجدية التي يتطلبهدا المشدرع فدي الددفع 
بعد  الدسدتوريةو فضدال  مدا تةترضده مدا وجدود 

شير أل  اروج الناموا أو الدمص الندامومي أو ما ي
الالئ ددي  ددا أ  ددا  الدسددتورو تتطلدد  أا ي ددوا 
الةصدددت فدددي مسددديلة الدسدددتورية ممتجددداً بمعمددد  أا 
ي وا الدفع ممصرفاً أل  قداموا أو الئ دة أو مدص 
فيهمدا يتصدت بموضددوع الدد وأ وأا ال  د  بعددد  
دستوريته سديةيد ممده صدا   الشديا فدي الدد وأ 

للددد  أا مجدددرد ماالةدددة النددداموا أو  المم دددور  و
الالئ ة أو المص المطعوا فيه مما أصابه ضرر 
 ائددد ألدد  الندداموا أو الالئ ددة أو الددمص المطعددوا 
فيهو فإلا  اا قد أفداد مدا مزايدا  أو  داا احادالت 
بددال نو  التددي يددد يها ال يعددود أليدده ال ت ددوا لدده 
مصل ة في هلا الطعا وبالتالي تمتةي الجدية  دا 

لما  اا لل  و داا النامومداا المددفوع بعدد  . عالدف

دستوريتها فيما تضدمما  مدا أ  دا  متعلندة بإمشداا 
الميابددة العامددة با تبارهددا شددعبة أصدديلة مددا شددع  
السدددلطة النضدددائية وأمهدددا األميمدددة  لددد  الدددد وأ 
الجمائيدددددة وتباشدددددر الت نيددددد  واالتهدددددا  وسدددددائر 
ااتصاصددها وفندداً أل  ددا  الندداموا وأا أ ضددااها 

قابليا للعدزت قدد  نندا ضدمامات للمتهمديا لد   قير
ت ددا متا ددة لهدد  فددي  ددت النددواميا السددابنةو فنددد 
صدرا تمةيلاً أل  دا  الدسدتور واسدتجابة لمدا مدص 
 ليددده ميثدددا  العمدددت الدددوطمي الدددلي وافددد   يلددده 
المواطمددوا فددي اسددتةتاا  ددا  وصددد   ليدده أميددر 
الدددبالد وقتئدددل ولددد  يتضدددمما مدددا يادددالف مصدددا فدددي 

امندداص أي مددا ال نددو  التددي  ةلهددا  الدسددتور أو
للمتهميا ول  ي ددد الطدا ا ثمدة ماالةدة لهمدا فدي 
هددلا الاصددوصو فإمدده مددا ثدد  ي ددوا قددد أفدداد مددا 
مزاياهمدددا ولددد  يصدددبه ثمدددة ضدددرر مدددا جرائهمدددا 
وبالتالي ال ي وا له مصل ة شاصية مباشدر  فدي 
الدفع بعد  دستوريتهماو بما تمتةي معه الجدية  ا 

الددص ال  دد  المطعددوا فيدده ألدد  هددلا الدددفع و وأل 
لمدا . قير لل و فإمه ي وا معيبا بما يوجد  منضده

 دداا للدد  و دداا تصدد يح هددلا الاطددي ال يتطلدد  
تدددات م  مددة الموضددوع فإمدده يتعدديا ال  دد  فددي 
موضدوع االسددتئماف بإل داا ال  دد  المسدتيمف فيمددا 
قضدد  بدده مددا وقددف الددد وأ ل دديا الةصددت فددي 

رية قدداموا السددلطة النضددائية الددد وأ بعددد  دسددتو
 2002لسدمة  22الصادر بالمرسدو  بنداموا رقد  

وقدداموا احجددرااات الجمائيددة الصددادر بالمرسددو  
ورفدض الددفع بعدد   2002لسمة  24بناموا رق  

دسدددتوريتهما لعدددد  جديتددده وأ الدددة الدددد وأ ألددد  
 .م  مة أوت درجة للةصت فيها
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 بنانيةللجــمهورية  اال
 
 

 
 متاـابيةالعمـليات اال

 ـــ
 

 :المبـدأ  
 

 

 

إن الورار المتومن تحديد ادد المخاتير هو من الورارات 

ر أو التدابير أو اإلجراءات اإلدارية التي تدخل في نطا  سي

العمليات االنتخابية والتي يجب الطعن فيها خالل خمسة اشر 

يوماً أمام مجلس شورى الدولة ب فته قاوي االنتخابات 

 .االختيارية

إن المراجعة اإلدارية المودمة بعد انوواء مهلة الخمسة 

 .اشر يوماً ليس من شأنها قطع المراجعة
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 7/1/2000تاريخ  222قرار رقم 

 3237/23رقم المراجعة 

 الدولة/ جواد محمد غدار ورفاقه

 

 :الهيئة الحاكمة 

يوسف : اس مدر فياض والمستشاراا: الرئيس
 .مصر وميريه  ةيف  ماطوري

 
 – ملية امتاابية  –سريامها  – مهلة المراجعة

مهلة المراجعة  –ا رفض زياد   دد الماتاري
مراجعة أدارية بعد امنضاا  –امسة  شر يوماً 

 .رد المراجعة ش ال  –المهلة 
 

أا النددرار المتضددما ت ديددد  دددد المادداتير 
هددددو مددددا النددددرارات أو التدددددابير أو احجددددرااات 
احداريدددة التدددي تددددات فدددي مطدددا  سدددير العمليدددات 
االمتاابيددة والتددي يجدد  الطعددا فيهددا اددالت امسددة 

أمددا  مجلدد  شددورأ الدولددة بصددةته   شددر يومدداً 
 .قاضي االمتاابات االاتيارية

 
أا المراجعة احدارية المندمدة بعدد امنضداا 
مهلددة الامسددة  شددر يومدداً لددي  مددا شدديمها قطددع 

 .المراجعة
 

 باسم الشعب اللبناني
 

 أا مجل  شورأ الدولة و
 

بعدددد احطدددالع  لددد  أورا  الملدددف و لددد  
مةدددددوض تنريدددددر المستشدددددار المندددددرر ومطالعدددددة 

 .ال  ومة
 

بمدددا أا جدددواد م مدددد قددددار وم مدددد هدددامي 
 الرز وماجي  لي قدار تنددموا أمدا  هدلا المجلد  

بمراجعدددة بواسدددطة و ددديله   9/9/1991بتددداريخ 

يطلبدوا  1210/91النامومي سدجلت ت دت الدرق  
ممهددا ابطددات النددرار الضددممي الصددادر  ددا وزيددر 
الدااليدددة والناضدددي بدددرفض طلدددبه  بزيددداد   ددددد 

فدي بلدد  ال ازيدة قضداا صديدا وتضدميا  المااتير
 .المستد   ضدها الرسو  والمصاريف 

 
 فعل  ما تودم ط

 
 :في الشكل 

 
بمدددا أا الجهدددة المسدددتد ية تطعدددا بدددالنرار 
الضددممي الصددادر  ددا وزيددر الدااليددة والناضددي 
برفض طلبها زياد   دد المااتير في بلد  ال ازية 

 .صيدا قضاا  –
 

ة التددي رفعتهددا وبمددا أمدده يتبدديا مددا العريضدد
الجهدددة المسدددتد ية ألددد  وزيدددر الدااليدددة بتددداريخ 

 بواسدددطة م ددداف  لبمددداا الجمدددوبي 20/8/1991
 أمهدددا تطعدددا بدددالنرار الدددلي  ددددد  ددددد الماددداتير 
 لبلددددددد  ال ازيددددددة بماتدددددداريا وتطلدددددد  الرجددددددوع 

 . مه 
 

لنددرار المنصددود هددو النددرار رقدد  وبمددا أا ا
الددلي تمددت بموجبدده  14/2/1991تدداريخ  د /22

الهيئدددات االمتاابيدددة للماددداتير والمجدددال   د دددو 
االاتياريددة المتاددا  ماتدداريا ومجددال  ااتياريددة 

مدا  11و دد فيه  دد هدالا وقد مشر فدي العددد 
 . 22/2/1991الجريد  الرسمية تاريخ 

 
وبمدددا أا الندددرار المدددل ور هدددو مدددا  دددداد 
النرارات أو التدابير أو احجرااات احداريدة التدي 

العمليددات االمتاابيددة والتددي  تدددات فددي مطددا  سددير
يجدد  الطعددا فيهددا اددالت امسددة  شددر يومدداً أمددا  
مجلدد  شددورأ الدولددة بصددةته قاضددي االمتاابددات 

 . االاتيارية
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أا المراجعدددددة ال اضدددددر  المندمدددددة وبمدددددا 
ت ددوا وارد  اددارج المهلددة  9/9/1991بتدداريخ 

 .النامومية المل ور  مما يستد ي ردها ش الً 
 

دارية التي قددمت ألد  وبما أا المراجعة اح
لددي  مددا  20/8/1999م دداف  الجمددو  تدداريخ 

شددديمها قطدددع مهلدددة المراجعدددة  ومهدددا قددددمت بعدددد 
 .امنضاا مهلة الامسة  شر يوماً 

 
وبمددا أمدده ينتضددي تبعدداً لددلل  رد المراجعددة 

 .ش الً لتنديمها اارج المهلة النامومية
 

وبما أمه لد  يعدد مدا  اجدة لب دل سدائر مدا 
 .  أدل  به ما أسبا

 
 لـذلـلك
 

 
وبعددددد المددددلا ر   سدددد  األصددددوت ينددددرر 

 :باحجماع 
 

رد المراجعددددددة شدددددد الً وتضددددددميا الجهددددددة 
 .المستد ية الرسو  والمصاريف 

 
قددراراً أ طددي وأفهدد   لمدداً بتدداريخ صدددور  

 . 2000في السابع ما ثلار 
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 جــمهورية  مـ ـر  العربية
 
 

 اد مبالغ مـا مـصـل ـة الضـرائ داسـتر

 ـــ
 

 :المبـدأ  
 

 

 

من المادة رفض الداوى بعدم دستورية اجز الفورة الثانية  -
من قانون الوريبة العامة ال  المبيعات ال ادر ( 11)

لسنة  21وكذا المنشور رقم  1221لسنة  11بالوانون رقم 
 .ال ادر من م لحة الورائب ال  المبيعات  1222

 

أن الويمة الواجب اإلقرار انها والتي تتخذ أساساً لربط  -
الوريبة بالنسبة للسلع أو ما يؤدي من خدمات خاوعة 
للوريبة هي الويمة المدفواة من قبل شخص سجل إل  
شخص آخر مستول انه في األمور الطبيعية وإال قدر ثمن 
السلعة أو الخدمة بالسعر الموابل السائد في السو  في 

 .الظروص العادية وفواً للووااد التي تحددها الالئحة التنفيذية
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 حكم المحكمة الدستورية العليا

 قوائية 27لسنة  24في الووية رقم 

 "دستورية " 

  12/12/2003جلسة 

في ( أ)مكرر  42الجريدة الرسمية العدد 

10/12/2003 

 

 وقائع الداوى(  1) 

 
 سدددبما يتبددديا مدددا  – يدددل أا الواقعدددات 

 تت صددت فددي –صدد يةة الددد وأ وسددائر األورا  
لمد ية  امت قدد أقامدت الدد وأ رقد  أا الشر ة ا

مدمي أما  م  مة بورسدعيد  2002لسمة  1119
 -وثاددريا -احبتدائيددة ضددد المددد    ليدده الثالددل

بطلدد  ال  دد  بددإلزامه  بددرد المبددالغ المسدددد  ممهددا 
ب يددر وجدده  دد  لصددالح مصددل ة الضددرائ   لدد  
المبيعددددات و والمبدددديا قيمتهددددا بصدددد يةة الددددد وأ 

بسدداد الةوائدد الناموميدة الموضدو يةو مدع ألدزامه  
 ددا هددل  المبددالغ مددا تدداريخ السددداد و تدد  تمددا  
الدددردو فضدددالً  دددا ألدددزامه  بددديا يدددددوا للشدددر ة 
المد ية مبلغ مليدوا جميده  تعدويض  مدا أصدابها 
مدددا أضدددرار ماديدددة وأدبيدددة مدددا جدددراا التنددددير 
الادداطل لمندددار الضددريبةو وقالددت بيامدداً لددلل  أمهددا 

و  2002تدد    2000فددي قضددوا األ ددوا  مددا 
اسددتوردت مجمو ددة مددا الرسددائت مددا الاددارجو 
وأثماا احفدراج الجمر دي  مهداو تبديا أا المدد   
 ليه  قد قدروا قيمدة الو داا المتادل أساسداً لدربط 
الضريبة العامة  ل  المبيعاتو بإضافة مدا يسدم  
برسدد  الددوارد ورسدد  الممطنددة ال ددر  ألدد  النيمددة 

أمددد   دددال المنددددر  للرسدددائتو ولمدددا  ددداا الثابدددت 
 الرسدددميا االمةدددي البيددداا همدددا فدددي  نيندددة األمدددر 

 
 ضددددددريبةو فإمدددددده يتضددددددح أا المددددددد ي  لدددددديه  

قد ألزموها بسداد ضرائ   ل  مبالغ أارأ سب  
سدادها  ضريبةو وهو ما يادالف أ  دا  الدسدتور 
والنددامواو ومددا ثدد  فنددد أقامددت د واهددا بالطلبددات 

وأثمدددداا م ددددر الددددد وأو دفعددددت . السددددالةة الددددل ر
ة المد يددة بعددد  دسددتورية مصددوص المددواد الشددر 

( 2و 22/2)و( 2و  11/2)و ( 2و  4/2)
مدددا قدددداموا الضدددريبة العامددددة ( 80)و( 20/1)و

لسددمة  11 لدد  المبيعددات الصددادر بالندداموا رقدد  
والةنددر  الثاميددة مددا المدداد  السادسددة مددا  1991

 1992لسدمة  22والممشور رق  , الئ ته التمةيلية
   لدد  المبيعدداتو الصددادر مددا مصددل ة الضددرائ

 -بعد أا مددبت ابيدراً وأودع تنريدر  –والم  مة 
التصددريح للشددر ة  14/1/2008قددررت بجلسددة 

المد يدددة بإقامدددة الدددد وأ الدسدددتورية طعمددداً  لددد  
مدددددا الندددداموا المدددددل ورو ( 11)و ( 4)المددددادتيا 

والةندددر  الثاميدددة مدددا المددداد  السادسدددة مدددا الئ تددده 
فنددد  1992لسددمة  22التمةيليددةو والممشددور رقدد  

 .دوا قيرهما ما مصوص أارأ
 
 : النص المدا  ادم دستوريته(  2)

 

ما قاموا الضدريبة ( 11)و يل أا الماد  
 11العامددة  لدد  المبيعددات الصددادر بالندداموا رقدد  

تمص  ل  أا ت دوا النيمدة الواجد   1991لسمة 
 احقددددددددددرار  مهددددددددددا والتددددددددددي تتاددددددددددل أساسدددددددددداً 

مددا لددربط الضددريبة بالمسددبة للسددلع أو مددا يددددأ 
ادددمات ااضددعة للضددريبة هددي النيمددة المدفو ددة 
فعالً فدي األ دوات التدي ي دوا فيهدا بيدع السدلعة أو 
 تنددددي  الادمدددة مدددا شددداص مسدددجت ألددد  شددداص 
ثار مستنت  مه وفناً للمجريات الطبيعية لألمورو 
 وأال قدددددددددددددر ثمددددددددددددا السددددددددددددلعة أو الادمددددددددددددة
بالسددعر المنابددت السددائد فددي السددو  فددي ال ددروف 

وا ددددد التددددي ت ددددددها الالئ ددددة العاديددددة وفندددداً للن
 .التمةيلية
 

وبالمسدددبة للسدددلع المسدددتورد  مدددا الادددارج 
فتندددددر قيمتهددددا فددددي مر لددددة احفددددراج  مهددددا مددددا 



 121 

الجمدار  بالنيمددة المتاددل  أساسدداً لت ديددد الضددريبة 
 الجمر يددددة مضددددافاً أليهددددا الضددددرائ  الجمر يددددة 
وقيرها ما الضرائ  والرسدو  المةروضدة  لد  

 .السلعة 
 

تةا  مع الدوزير المادتصو أا وللوزير باح
يصدددر قددوائ  بنددي  لددبعض السددلع والادددمات تتاددل 

 .أساساً لربط الضريبة 

حكمااات المحكماااة بااارفض الاااداوى بعااادم 

( 11)مان الماادة دستورية اجز الفوارة الثانياة 
مااان قاااانون الواااريبة العاماااة الااا  المبيعاااات 

وكاذا  1221لسانة  11ال ادر بالوانون رقام 
ال ااادر ماان  1222 لساانة 21المنشااور رقاام 

 . م لحة الورائب ال  المبيعات 
 

 
 


