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اإلطار القانوني لجریمة تعاطي المخدرات

*حاتم محمد صالح.د . م 

لمستخلصا

وامتداد , نظرًا لتفاقم مشكلة تعاطي المخدرات في السنوات االخیرة تفاقما كبیرًا على الصعیدین الوضعي والدولي 
یؤدي الى تدھور الصحة العامة واألخالق وتعطیل القوى األمر الذي. الفرد واألسرة والمجتمعاضرارھا الى

فضًال عن األدمان على تعاطي المخدرات بؤدي الى السلوك األجرامي على الرغم من انھا بطبیعتھا تشكل جریمة .البشریة
لمخدرات وآثارھا السلبیة على الفرد والمجتمع جنائیة وتأسیسًا لما تقدم تكمن اھمیة ھذا البحث للتعرف على خطورة ا

ووضع المعالجات التي من شأنھا للحد من ھذه الظاھلرة األجرامیة ولعل ابرز ھذه المعالجات ھو تفعیل دور التشریع 
.والقضاء في مواجھة ھذه الظاھرة

صص ألركان جریمة تعاطي المبحث األول تناول مفھوم المخدرات والمبحث الثاني خ, قسم البحث على مباحث ثالث 
تي یمكن ان تساھم المخدرات الما المبحث الثالث فسیكون للعقوبة لھذه الجریمة وخاتمة تضمنت اھم النتائج والتوصیات ال

.في الحد من ھذه الظاھرة

جریمة تعاطي المخدرات, مفھوم المخدرات : المفتاحیةالكلمات 

____________________

كلیة المنصور الجامعة*
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المبحث األول

مفھوم المخدرات  

إذ أنھا تعد من , العقابیة في غالبیة الدول التي شرعت قوانین خاصة بالمخدرات على جریمة التعاطي نصت القوانین 
إال إن األخطر منھا ھو , فصناعة المخدرات وزراعتھا واالتجار بھا تعد من الجرائم الخطرة , اخطر جرائم المخدرات 

.سلوكھ لما لھ من تأثیر مباشر على حیاة اإلنسان في صحتھ و, التعاطي 

ومن ثم البحث في األسباب التي تؤدي إلى , وبغیة اإلحاطة بھذا الموضوع یقتضي التعرف ابتداء على تعریف المخدرات 
.لذلك سنتناول كل منھما في مطلب , تعاطي المخدرات 

المطلب األول

تعریف المخدرات

.البیت وھو ستر یمد للجاریة في ناحیة , مشتقة من الخدر : المخدرات لغة 
فتور یعتري الشارب وضعف : والخدر من الشراب والدواء , الكسالن : والخادر : والخدرة  , الظلمة : والمخدر والخدر

)1(.
أو إلى , ھي كل مادة تؤدي إلى افتقاد قدرة اإلحساس لما یدور حول الشخص المتناول لھذه المادة : المخدرات اصطالحا 

وإذا تعاطاھا اإلنسان بغیر استشارة , حتواء ھذه المادة على جواھر مضعفة مسكنة أو منبھھ وأحیانا إلى النوم ال, النعاس 
.)2(أضرتھ جسمیا واجتماعیا , الطبیب المختص 

وذلك , مادة تعمل على تعطیل أو تغییر اإلحساس في الجھاز العصبي لدى اإلنسان أو الحیوان , وعرفت أیضا على أنھا 
فھي كل مادة تقود اإلنسان إلى اإلدمان وتؤثر بصورة أو أخرى على : ا من الناحیة الشرعیة  أم, من الناحیة الطبیة 

.)3(الجھاز العصبي
أو غیاب الوعي المصحوب بتسكین , ھو مادة كیماویة تسبب النعاس والنوم : أما من الناحیة العلمیة فقد عرف المخدر 

ویحضر تداولھا أو زراعتھا أو , وتسمم الجھاز العصبي , بب اإلدمان ھو مجموعة من المواد التي تس: وقانونیا , األلم 
.)3(وال تستعمل إال بواسطة من یرخص لھم ذلك , إال ألغراض یحددھا القانون , صنعھا 

وما اسكر , ھو ماغطى العقل : نجد إن اإلسالم قد وضع تعریفا للمسكر : أما تعریف المخدرات في الشریعة اإلسالمیة 
وھو مقدمة السكر , ھو كل شراب یورث الفتور والحذر : والمفتر كما یقول الخطابي , الكف منھ حرام ءرق فملمنھ الف

)4(.
لسنة 68من  قانون المخدرات رقم ) 8(فقد عرف المشرع العراقي في نص المادة الفقرة , أما تعریف المخدر قانونا 

) .یبیة أو المواد المدرجة في الجداول الملحقة بالقانونھو كل مادة طبیعة أو ترك: المخدر(على إن , 1965
فإنھا استعمال  المخدر بأي وسیلة كانت وأیا كان نوع المخدر مادة أو نبات إلغراض غیر : أما تعریف تعاطي المخدرات 

فإنھا استعمال  المخدر بأي وسیلة كانت وأیا كان نوع المخدر مادة : أما تعریف تعاطي المخدرات .)5(طبیة أو عالجیة 
.)6(أو نبات إلغراض غیر طبیة أو عالجیة 

____________________
.232ص , ) خدر( مادة , لسان العرب : ابن منظور )1(
مایو , 152العدد , البحرین , وزارة العدل والشؤون اإلسالمیة , مجلة الھدایة , حكم تناول المخدرات والمفترات : محمد الخطیب )2(

.13ص , 1990,
,بحث مقدم للندوة الدولیة العربیة حول ظاھرة تعاطي المخدرات , نبذة تاریخیة , تعریفھا , ظاھرة تعاطي المخدرات : سعد المغربي )3(

,القاھرة 
.16ص ,1983,القاھرة , فقھا وقضاء , جرائم المخدرات : عصام احمد محمد )4(
.43ص ,  2007, بیروت , منشورات زین الحقوقیة , جرائم المخدرات : محمد مرعي صعب )5(
.224ص , ت .ب, اإلسكندریة , الحدیث المكتب العربي , الجریمة والعقاب في قانون المخدرات : مصطفى الشاذلي )6(
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المطلب الثاني

أسباب تعاطي المخدرات

فضال عن ذلك إن , ونتائج تترتب علیھا , إن لكل ظاھرة إجرامیة أسبابا أفرزتھا , في مجال العلوم االجتماعیة والجنائیة 
ومن ثم وضع , سباب التي أدت إلیھا وبمدى معرفة األ, ویقاس مدى النجاح في عالج ھذه الظاھرة  , لكل ظاھرة عالج 

.الحلول المناسبة  للحد منھا 
إال إن بعض تلك الدول االستعماریة عملت , على الرغم من تحرر معظم الدول اإلسالمیة والعربیة من االستعمار والتبعیة 

السیما في وسط , ساسیة وتقویض مقوماتھا األ, إلى اللجوء ألسالیب تھدف إلى إضعاف  التركیبة الداخلیة للمجتمعات 
.)1(وذلك من خالل ترویج المخدرات وانتشارھا من خالل عصابات دولیة وأنشطة مخططة بطریقة محكمة , الشباب 

إذ تساھم وسائل األعالم , كما إن لوسائل األعالم العالمیة والمحلیة دورا ھاما ومؤثرا في انتشار المخدرات بین الشباب  
.)2(ولعل ابرز ھذه الصور , في عرض صور مضللة للحقائق والمعلومات المتعلقة بتعاطي المخدرات 

لمخدرات بوصفھا وسیلة للحل األمثل للتخلص من الھموم ا, عرض الفیلم السینمائي أو المسلسل التلفزیوني : اوًال 
.والضغط النفسي 

ولكنھا تقدم بأسالیب تساعد على , إن بعض المعلومات المقدمة للشباب تحثھم باالبتعاد عن تعاطي المخدرات  :  ثانیًا 
فأن عدد من , بما تعرضھ ھذه األفالم من مظھر بطوالت في عملیات المطاردة والھروب من الشرطة , إثارة

ففي إحدى الدراسات   إن أفالم المغامرات  تشجع على , المنحرفین یقلدون الفضول وحب االستطالع للشباب 
من العوامل التي كما یعد التفكك األسري)3(االستمرار في تھریب المخدرات  بعض المشاھد في الفیلم السینمائي

السیما منھا القانونیة , إذ كادت الدراسات المتعددة , د العربیة  ساھمت في انتشار المخدرات بین الشباب في البال
ھي من , وارتفاع نسبة الھجرة والطالق  , االستقرار في العالقات الزوجیة واالجتماعیة  إن األسر التي تعاني عدم

.)4(النماذج لألسر التي یترعرع فیھا متعاطو المخدرات 

:الظاھرة من خالل تشخیص األسباب المرتبطة بالبیئة االجتماعیة وأھمھاوقد أجریت دراسات متعددة لھذه 

.عدم توافر الوعي االجتماعي باألضرار الناجمة عن تعاطي المخدرات -1
.قصور استخدام وسائل اإلعالم في مكافحة المخدرات -2
.وجود اإلغراءات من مروجي المخدرات بوضع مسمیات جذابة لھا -3
.ویة واالجتماعیة باتجاه التحذیر من تعاطي المخدرات وكشف أضرارھا ضعف دور المؤسسات الترب-4
ضعف  التوعیة الدینیة المتمثلة في بعض أئمة المساجد وعلماء الدین في تحصین أفراد المجتمع بالتصدي لھذه -5

.فضال عن ضعف الوازع  الدیني لھؤالء األفراد ,  الظاھرة 
.یكا والدول الغربیة التقلید األعمى لمتعاطي المخدرات في أمر-6
. الثراء السریع في المال الحرام عن طریق تجارة المخدرات -7
األمر الذي , تدھور المستوى التعلیمي لبعض الشباب بسبب عدم اكتراث الوالدین لھم في مراحل الدراسة -8

.طیرة وبالتالي یكونون غیر محصنین تجاه ھذه اآلفة الخ, یجعلھم صیدا سھال لمرافقة أصدقاء السوء 
توافر أنواع متعددة من األدویة التي تحتوي على مواد مخدرة في الصیدلیات وتصرف لطالبیھا دون وصفة طبیة -9

.توافر المواد المخدرة لدى المھربین والمروجین دون متابعة أو مالحقة من قبل األجھزة األمنیة -10

____________________
.27ص, 2005, المكتب الفني لإلصدارات القانونیة  , 1ج, موسوعة العدالة الجنائیة , لمخدرات جنایات وجنح ا: حسین محمد جمجوم )1(
.22, ,الدار الدولیة للنشر والتوزیع , دور اآلباء في مساعدة أبنائھم على الشفاء من اإلدمان  : سعاد موسى . د )2(
.60ص, المرجع السابق .)3(
, باكستان , المؤتمر العالم لمكافحة المسكرات والمخدرات , وقایة المجتمع من تعاطي المسكرات والمخدرات : قادري االھدل عبد اهللا .)4(

.12ص , 1988
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المبحث الثاني
أركان جریمة تعاطي المخدرات

.)1(ایجابیا كان أم سلبیا یصدر عن إرادة إجرامیة یفرض لھ القانون جزاء جنائیا غیر مشروعفعل:لجریمةا
, وھذا ما سار علیھ الفقھ الجنائي , مادي ومعنوي , تتكون من ركنین , جریمة  تعاطي المخدرات شأنھا شأن كل جریمة 

ھو , لى أساس إن الركن الشرعي ع, وھناك جانب من الفقھ یقیم الجریمة  على ثالثة أركان شرعي ومادي ومعنوي 
إذ انھ مجرد وصف أو تكییف یضیفھ , الصفة غیر المشروعة التي تتأتى من انطباق السلوك على نص في القانون یجرمھ 

فھو , إن القاعدة الجنائیة أو النص المجرم ركن مفترض في كل جریمة , ویرى بعض الفقھاء . )2(القانون على السلوك 
أما الفقھ التقلیدي فیذھب إلى إن الجریمة تقوم على ركنین ھما المادي والمعنوي األول . )3(لوجودھااسبق منھا والزم 

إذ الیجوز أن یكون من , لعل االتجاه التقلیدي ھو األقرب للصواب . )4(والثاني یقوم على القصد والخطأ, یقوم على الفعل 
ا األساس سأتناول الركن المادي والركن المعنوي لھذه الجریمة وعلى ھذ. اوجد الشيء داخل في ماھیتھ بمعنى جزء منھ 

.كل منھما في مطلب
المطلب األول
الركن المادي

سنعرض كل , ان الركن المادي لجریمة تعاطي المخدرات یقوم على ثالثة عناصر الفعل والنتیجة والعالقة السببیة بینھما 
.منھا في فرع 

الفرع األول
الفعل اإلجرامي

ویبنى على . )5(كل تصرف جرمھ القانون ایجابیا كان أم سلبیا كالترك واالمتناع ما لم ینص على خالف ذلك : الفعل
.ذلك نتیجة مفادھا إن األفكار التي تدور في ذھن الجاني بتعاطي المادة المخدرة العقاب علیھا 

:ویتخذ الفعل صورتین ایجابیة وسلبیة 
وغالبیة الجرائم تكون نتیجة لفعل , ھو إتیان نشاط أو سلوك مخالف لما ینھى عنھ المشرع  -:الفعل االیجابي : أوال 

.)6(بمعنى نشاط عضلي إرادي یأخذ لھ مكانا ظاھرا یدركھ ویتحسس بھ الغیر, ایجابي صادر عن إرادة حرة  
فالتعاطي ھو تناول اإلنسان ألیة مادة من , بالنسبة للجریمة موضوعة البحث فأن فعل التعاطي ھو صورة الفعل االیجابي 

مما یؤدي إلى ظھور أعراض , و یعد اإلدمان حالة التكییف مع عقار ما . )7(المواد المسببة لإلدمان لغیر طبي أو عالجي
.)8(االنقطاع عند التوقف عن تعاطي المخدر 

بمكافحة المخدرات من خالل النصوص القانونیة فأن التشریعات الجنائیة اھتمت, أما بالنسبة لألفعال المتصلة بالتعاطي 
-:على معاقبة أفعال لھا صلة بالتعاطي 

التقدیم للتعاطي-:1
.)9(إعطاء المادة المخدرة  للغیر لكي یتعاطاھا , یقصد بھ تقدیم المخدر للتعاطي 

____________________
.11ص,1992,بغداد , دار الكتب والوثائق,القسم العام شرح قانون العقوبات : فخري عبد الرزاق ألحدیثي. د.)1(
, 2008, 2ط, بغداد , مكتبة السنھوري , المبادئ العامة في قانون العقوبات:سلطان عبد القادر الشاوي.ود,علي حسین الخلف.د.)2(

.153- 151ص
.52ص , 1985, سكندریة اإل, دار المطبوعات الجامعیة , قانون العقوبات القسم العام : عوض محمد . د.)3(
.63ص , 1968, القسم العام , شرح قانون العقوبات اللبناني : محمود نجیب حسني . د .)4(

.المعدل 1969لسنة 111قانون العقوبات العراقي رقم 19/4المادة )5(
, 2003, بغداد , منشورات المكتبة القانونیة , والقضاء قانون العقوبات القسم العام بین التشریع والفقھ: عبد الستار البزر كان . د .)6(

.56ص
.35ص, 2003, القاھرة , دار النھضة العربیة , 1ج, الرؤیة المستقبلیة لمكافحة المخدرات : سمیر عبد الغني . د .)7(
.34ص, المرجع نفسھ .)8(
.51ص, 1990,نھضة العربیة دار ال, شرح قانون مكافحة المخدرات : فوزیة عبد الستار . د .)9(
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أیا , ویذھب القضاء المصري إلى إن جریمة تقدیم المخدر للغیر لتعاطیھ التتوافر إال بقیام الجاني بفعل أو أفعال ایجابیة 
وذلك بوضع المخدر تحت تصرفھ , تحقیق ھذا القصد , یھدف من ورائھا إلى أن ییسر لشخص تعاطي المخدرات, كانت 

وحرصت التشریعات الجزائیة على أن تستبعد من حاالت التجریم حالة ما إذا كان تقدیم المخدر في . )1(ورھن مشیئتھ 
ومن أمثلة ذلك حالة طبیب التخدیر الذي یحقن المریض بمادة مخدرة قبل , حالة من الحاالت  التي یصرح بھا القانون 

.)2(لمخدرة إلى المریض بناء على وصفة طبیة والصیدلي الذي یقدم الحبوب ا, إجراء العملیة الجراحیة لھ  
تسھیل التعاطي  -2

أو ییسر لھ دون وجھ حق , قیام الجاني بنشاط یتیح الفرصة  بغیر حق للغیر للتعاطي  , یقصد بتسھیل تعاطي المخدر 
تتوافر بمجرد وقد قضت محكمة النقض المصریة بأن جریمة تسھیل تعاطي  الغیر للمواد المخدرة. )3(سبیل التعاطي 

أو قیام الجاني , قیام الجاني بفعل أو أفعال یھدف من ورائھا إلى تیسیر لشخص بقصد تعاطي المخدرات تحقیق ھذا القصد 
أو تقدیم المساعدة المادیة أو المعنویة إلى شخص , بالتدابیر الالزمة لتسھیل تعاطي الغیر للمخدرات وتھیئة الفرصة لھ 

.  )4(ات أیا كانت طریقة ھذه المساعدة لتمكنھ من تعاطي المخدر
إدارة أو تھیئة مكان للتعاطي-3

-:والثانیة تھیئة المكان للتعاطي , صورتا الفعل تتمثل األولى بإدارة المكان للتعاطي 
, یقصد بھ تنظیم عملیة التعاطي وتوجیھھا واإلشراف علیھا داخل المكان المھیأ لذلك : إدارة المكان للتعاطي -أ

وتعد إدارة المكان , یستوي أن یكون مسؤول المكان المالك أو الحائز أو أي شخص أخر یقوم بھذا العمل و
.)5(للتعاطي جریمة مستمرة 

فضال عن تزویده باألدوات الالزمة , ویقصد بھ تخصیص ھذا المكان لغرض معین ھو تعاطي المخدرات - ب
, وتعد تھیئة المكان للتعاطي جریمة وقتیة , ا الغرض للتعاطي كالحقن وأشرطة الحبوب التي تتیح تنفیذ ھذ
وان عقوبة جریمة إدارة أو تھیئة مكان للغیر لتعاطي , تنتھي في لحظة االنتھاء من إعداد المكان وتھیئتھ 

ولكن یشترط أن تكون إدارة المكان اوتھیئتھ في كلتا الحالتین , المخدرات تتباین وفقا لما إذا كان ذلك بمقابل 
.)6(ر للغی

ویستند إلى إرادة , یتحقق باالمتناع عن إتیان فعل أو سلوك أمر بھ القانون أو االتفاق -:الفعل السلبي : ثانیا- ت
في , تدفع الحركة العضویة أو العضلیة إلى دنیا الواقع  , إذ إن في الفعل إرادة دافعة , طبیعة في اإلنسان 

.)7(نع الحركة من الظھور إلى العالم الخارجيحین إنھا في االمتناع إرادة مانعة لكونھا تم
رجل الشرطة الذي یرى شخصا یختبئ خلف سیارة یتناول مخدرا فیغض الطرف , ومن امثلة الفعل السلبي - ث

أو صاحب متجر یترك شخصا یدخل لیأخذ حقنة تحتوي على مواد مخدرة دون أن , عنھ لیسھل لھ التعاطي 
.)8(یعترض

_____________________
, سمیر عبد الغني . نقال د , 825ص, 163رقم, 1983,أكتوبر 12نقض , مجموعة أحكام النقض المصریة )1(

.67ص, المرجع السابق 
.35ص, المرجع نفسھ )2(
.52ص, المرجع السابق : فوزیة عبد الستار . د )3(
سمیر عبد .نقال عن د, 279ص, 54رقم, 1983,فبرایر 23نقض , مجموعة أحكام النقض المصریة )4(

.365ص , المرجع السابق ,الغني
على العكس من الجریمة ,ھي الجریمة التي یكون من شأن ركنھا المادي أن یكون فیھ استمراریة : الجریمة المستمرة)5(

د , حینما یطلق الجاني النار على المجنى علیھ فیردیھ قتیال , كما في جریمة القتل , الوقتیة فركنھا المادي یقع في الحال 
27ص , 2002, بغداد , مكتبة عدنان ,1ط. القسم العام , ن العقوبات البسیط في شرح قانو, ضاري خلیل محمود . 

ص , 2008, بیروت , منشورات الحلبي الحقوقیة , الوجیز في قضایا المخدرات والمؤثرات العقلیة : غسان رباح . د )6(
230.

.205ص, 2000,عمان , دار الثقافة , شرح األحكام العامة في قانون العقوبات : كامل السعید . د )7(
.178ص ,2007, بیروت, منشورات زین الحقوقیة , جرائم المخدرات : محمد مرعي مصعب )8(
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الفرع الثاني
النتیجة الجریمة

-:)1(للنتیجة في الفقھ الجنائي مدلوالن احدھما مادي واألخر قانوني
والنتیجة بوصفھا , وھي منفصلة عنھ  , النتیجة ھي األثر الذي یترتب على الفعل المادي -:المدلول المادي: أوال

ففي جریمة تعاطي المخدرات , فأنھا تعد األثر أو التغییر الذي یحدثھ الفعل في العالم الخارجي كأثر للفعل , ظاھرة مادیة 
.)2(لى الشعور بالراحة واالنتعاشالمدلول المادي للنتیجة متمثال بحالة الشخص الذي انتقل إ

سواء تمثل ھذا العدوان في , النتیجة ھي العدوان الذي یصیب حقا أو مصلحة یحمیھا القانون - :المدلول القانوني: ثانیا 
لذلك تعد النتیجة شرط أو , أو في مجرد تعریض ھذا المحل للخطر , ضرر فعلي یصیب الحق أو المصلحة محل الحمایة 

.)3() اإلدراك (تمثل في االعتداء على ملكة العقل إذ إن النتیجة القانونیة لجریمة تعاطي المخدر ت, عنصر في كل جریمة 
إذ إن للمدلول المادي أثرا حسیا ملموسا ومحسوسا في العالم , یبدو إن االختالف واضح بین المدلولین المادي والقانوني 

كان المشرع أما المدلول القانوني فھو تكییف قانوني یتطلب الرجوع إلى النصوص القانونیة لمعرفة عما إذا, الخارجي 
.یسبغ حمایتھ على المصلحة أو الحق الذي تحققت لھ النتیجة

إذ إن كل جریمة في واقع الحال تمثل اعتداء على مصلحة أو حق , یتضح مما تقدم انھ التوجد جریمة دون نتیجة قانونیة 
ال على ذلك امتناع الشاھد الذي رأى مث, وان كانت توجد جرائم دون نتیجة مادیة إال أن لھا نتیجة قانونیة , یحمیھ القانون 

.  )4(عن أداء الشھادة, أشخاص یتعاطون المخدرات 
الفرع الثالث

عالقة السببیة
إذ تعد عالقة السببیة عنصرا أساسیا في الركن المادي وشرط لقیام , ھي التي تربط بین الفعل اإلجرامي والنتیجة الجریمة  

فأن , ولما كانت عالقة السببیة العنصر الجوھري الذي یقوم علیھ الركن المادي في الجریمة . )5(المسؤولیة الجزائیة 
وان , وان تقیم الدلیل من وقائع الدعوى على ذلك , یقتضي على محكمة الموضوع أن تبین في حكمھا توافر عالقة السببیة 

موضوعیة التي تختص بیانھا محكمة الموضوع دون رقابة إذ إنھا من األمور ال, تقدیر توافرھا فھو أمر متروك لتقدیرھا  
تحسم في , وقد ذھب بعض الفقھاء إلى القول بأن الفصل في توافر عالقة السببیة ھو مسألة وقائع . من محكمة التمییز 

أن إال انھ الیمنع , وعن رقابة المحكمة العلیا ومن األفضل أن تبعد عن التحدید التشریعي, ضوء ظروف كل حالة 
.)6(یضطلع بھذه المھمة الفقھ والقضاء 
دلت على إن الطاعن یتاجر في المواد المخدرة ویتعاطاھا .... إن تحریات الضباط ( في قرار لمحكمة التمییز الكویتیة 

أدلى إلیھ مصدر سري كان قد كلفھ بشراء مخدرات , وبعد أن أذنت النیابة العامة في ضبطھ وتفتیشھ , ویحوز كمیة منھا 
200فزود الضابط المصدر السري بمبلغ .... بأنھ اتفق مع األخیر على أن تتم عملیة تسلیم المخدر بمنطقة , من الطاعن 

وطلب الطاعن من المصدر التوجھ إلى موقف سیارات الجمعیة  , وتم اللقاء في المنطقة المحددة , دینار كویتي  مرقمة 
وتبعھما الضابط وھناك تمت عملیة االستالم والتسلیم تحت مراقبة , لیھ الثاني المحكوم ع.. لمقابلة تاجر المخدرات ...   

وعثر الثاني على مخدري الھیروین الحشیش , الذي بادر بضبط الواقعة وفتش الطاعن فلم یعثر معھ على شيء , الضابط 
لیة بیع الھیروین مقابل واقر الطاعن للضابط عند مواجھتھ بأنھ وسیط في عم, والنقود المرقمة ومضبوطات أخرى 

.)7(...)حصولھ على كمیة الستعمالھ الشخصي 
نجد إن ھناك فعال مادیا یتمثل بأال تجار , یستخلص من ھذه الواقعة انھ إذا أردنا أن نشخص وجود عالقة السببیة 

وبمشاركة -لمشتريا–ونتیجة تتمثل بانتقال حیازة المخدر إلى المصدر السري –المحكوم علیھ الثاني –بالمخدرات 
أي فعل , بمعنى إن الفعل أدى إلى ھذه النتیجة , فعالقة السببیة تتمثل بالرابطة التي تربط العلة بالمعلول , الوسیط بینھما 

.التاجر وانتقال الحیازة للمخدرات إلى المصدر السري 
______________________

.26ص , 2003, بیروت , منشورات الحلبي الحقوقیة , األحكام الجزائیة العامة : فؤاد رزق )1(. د )1(
.32ص, 2008, بیروت , منشورات الحلبي الحقوقیة , القسم العام , شرح قانون العقوبات : علي عبد القادر القھوجي . د )2(
.32ص , المرجع السابق : علي عبد القادر القھوجي ) 3(
.535ص , 2003, اإلسكندریة , منشأة المعارف , وضوعي في قانون العقوبات التعلیق الم: عبدا لحمید ألشواربي . )4(
.32ص , ت . ب , القاھرة  , دار النھضة العربیة , عالقة السببیة في قانون العقوبات : محمود نجیب حسني . د )5(

.77ص , 1987, القاھرة , النھضة العربیة دار , 1ط, القسم العام , شرح قانون العقوبات : ھاللي عبد اهللا احمد . د )6(
ص , 2001/ 6/ 11جلسة , جزائي  , 2001/ 1/ 23, الطعن , المكتب الفني , محكمة التمییز الكویتیة , مجلة القانون والقضاء )7(

542.
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مادیا یتمثل بأال تجار نجد إن ھناك فعال , یستخلص من ھذه الواقعة انھ إذا أردنا أن نشخص وجود عالقة السببیة 
وبمشاركة -المشتري–ونتیجة تتمثل بانتقال حیازة المخدر إلى المصدر السري –المحكوم علیھ الثاني –بالمخدرات 

أي فعل , بمعنى إن الفعل أدى إلى ھذه النتیجة , فعالقة السببیة تتمثل بالرابطة التي تربط العلة بالمعلول , الوسیط بینھما 
.ل الحیازة للمخدرات إلى المصدر السري التاجر وانتقا

المطلب الثاني
الركن المعنوي

وقد عرف المشرع , صورة القصد ألجرمي ألنھا من الجرائم العمدیة  ,  یتخذ الركن المعنوي لجریمة تعاطي المخدرات 
ألجرمي  ھو توجیھ الفاعل القصد ( إذ تنص على إن    ,  من قانون العقوبات 33العراقي القصد ألجرمي في المادة 

ویكتفي , ) إرادتھ إلى ارتكاب الفعل المكون للجریمة ھادفا إلى نتیجة الجریمة التي وقعت أو أیة نتیجة جرمیھ أخرى 
سنتناول ھذین , ویتطلب إلى جانبھ قصدا خاصا في جرائم عمدیھ أخرى , المشرع بالقصد العام في بعض الجرائم العمدیة 

.في فرع القصدین كل منھما 
الفرع األول
القصد العام

واتجاه , إذ یجب أن ینصرف علم الجاني إلى عناصر الجریمة كافة , یقوم القصد العام على عنصري العلم واإلرادة  
.)1(إرادتھ إلى ارتكاب الفعل المادي المكون لھا 

العلم: أوال 
أما علمھ بأن , ھو علم الجاني بطبیعة المادة  , المخدرات العلم الذي یتطلب القانون ثبوتھ لقیام القصد ألجرمي في جرائم

وفي ضوء ذلك قضي بأن . )2(إذ انھ علم بالقانون, فھو علم مفترض  , القانون یدرجھا ضمن جدول المواد المخدرة 
یحوزه ھو من بل یجب أن یقوم الدلیل على علم الجاني بأن ما , القصد ألجرمي الیتوافر بمجرد الحیازة المادیة للمخدر 

فھو إنشاء لقرینة قانونیة , أما افتراض العلم بالمادة المخدرة من واقع الحیازة  , المواد المخدرة المحظور إحرازھا قانونا 
.)3(ویجب أن یكون قبولھ فعلیا الافتراضیا, الیمكن إقراره قانونا مادام أن القصد الجنائي من أركان الجریمة 

ن ضده بأن األقراص المضبوطة معھ تحتوي على مادة مخدرة  مما نص علیھ الجدول كذلك قضي بأن علم المطعو
وال یعد من قبیل عدم العلم بحكم من أحكام , ھو علم بالواقع ینتفي بانتفاء القصد الجنائي  , الملحق بالقانون من عدمھ 

لعلم لدیھ فأنھ یجب على المحكمة أن ترد على ولكن إذا دفع المتھم بانتفاء ا. )4(قانون عقابي یفترض على الكافة العلم بھ
السیما أذا كان في ظروف الدعوى مایسمح باحتمال انتفاء , ھذا الدفع بأسباب صحیحة سائغة مستمدة من أوراق الدعوى 

.)5(العلم 
الموضوع وھو أمر یدخل في قناعة قاضي , وقد تستخلص المحكمة من ظروف الدعوى انتفاء علم المتھم بحیازتھ للمخدر 

.مادام یقیم قضاءه بذلك على ما یسوغھ 
اإلرادة : ثانیا 

وبناء على , وان تكون إرادة معتبرة قانونا , یقتضي أن تكون إرادة الجاني قد اتجھت إلى ارتكاب الفعل المكون للجریمة 
قبیل اإلكراه الخضوع على انھ الیعد من, تنتفي الجریمة لتخلف عنصر اإلرادة , ذلك إذا اكره شخص على نقل مخدر 

ولذلك قضي برفض دفاع الزوجة أو البنت بأنھا جلبت المادة المخدرة بعلة عدم أمكانھا الخروج , لطاعة الزوج أو األب  
.)6(عن طاعة زوجھا أو أبیھا

الفرع الثاني
القصد الخاص

ویترتب على توافره تقدیر عقوبة اشد , یتطلب المشرع أحیانا إلى جانب القصد العام قصدا خاصا بالنسبة لبعض الجرائم 
المتمثل باتجاه , فجریمة إحراز مادة مخدرة تقع بمجرد توافر القصد العام , أو اخف من تلك المقررة في حالة القصد العام 

ویشدد المشرع عقوبة اإلحراز إذا توافر فضال عن القصد , ھ بأنھ یحرز مخدرا إرادة الجاني إلى فعل اإلحراز مع علم
وكذلك تخفیف العقوبة في حالة توافر قصد , العام قصد یتمثل في اتجاه إرادة الجاني إلى االتجار في المادة التي یحرزھا 

.)7(وھو قصد التعاطي أو االستعمال الشخصي , خاص 
____________________

.325ص, 2001, القاھرة , دار النھضة العربیة , 3ط, القسم العام , قانون العقوبات : مأمون محمود سالمة . د)1(
.266ص , المرجع السابق : محمود مرعي ربیع . د )2(
المرجع: سمیر  محمد عبد الغني . نقال عن د, 786ص, 176رقم , 1984,نوفمبر 20, مجموعة أحكام محكمة النقض المصریة )3(

. 75ص , السابق 
.128ص, 34رقم , 1983, ینایر 26نقض , مجموعة أحكام محكمة النقض المصریة )4()4(
.62ص , المرجع السابق : فوزیة عبد الستار . د )5()5(
.275ص, 219رقم , 1931, مارس 29نقض , 2ج, مجموعة القواعد القانونیة المصریة )6()6(
1998لسنة 673فحة المخدرات الكویتي رقم من قانون مكا37المادة  ) 7()7(
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فقد تقضي بتوافره استنادا , إن المحكمة تستخلص قصد التعاطي أو االستعمال الشخصي من ظروف الواقعة  ومالبساتھا 
قضي انھ إذا كان الحكم قد تعرض . أو ضآلة عدد الشجیرات المزروعة , إلى ضآلة كمیة المخدر المضبوطة لدى الجاني 

وانھ , فقال إن المتھم قد اعترف في محضر ضبط الواقعة إلحرازه لقطعة األفیون التي ضبطت معھ , من اإلحراز للقصد 
ولم یشاھد المتھم وھو یوزع أي مخدر على احد , وان الكمیة المضبوطة من المخدرات ضئیلة , محرزھا بقصد التعاطي 

قول وكاف لحمل النتیجة التي انتھى إلیھا الحكم من المتھم كان فأن ھذا االستدالل مع, من رواد محلھ الذي كان بھ وحده 
.)1(یحرز المخدر لتعاطیھ

المبحث الثالث

عقوبة جریمة تعاطي المخدرات

.على من یثبت مسؤولیتھ عن الجریمة ویتناسب معھا, وتوقعھ المحكمة , ھي جزاء یقرره القانون : العقوبة
وانھ الیجوز توقیع , جزاء الجریمة تھدف إلى مكافحة الجریمة وإصالح الجاني یتضح من ھذا التعریف إن العقوبة ھي 

وإذ إن جریمة تعاطي . العقوبات التي یقررھا لقانون ألیة جریمة إال بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة بذلك 
م ھذا المبحث  على مطلبین وعلیھ سنقس, المخدرات من الجرائم الخطیرة التي نصت علیھا القوانین الجزائیة لمعظم الدول 

.أما المطلب الثاني فسنخصصھ  للعقوبة في التشریع المقارن, نتناول في المطلب األول العقوبة في التشریع العراقي , 

المطلب األول

العقوبة في التشریع العراقي

األمر الذي أدى أن یكون ,إن المشرع العراقي قد أولى اھتماما كبیرا للتصدي لظاھرة االتجار والتعاطي للمخدرات 
على الرغم من وجود  بعض المؤشرات التي تشیر إلى تعاطي , العراق من أنظف المجتمعات من ھذه الظاھرة الخطیرة 

قیاسا على ما تعانیھ معظم الدول من تفشي ھذه , إال أنھا الترقى إلى وصف الظاھرة , فئة من الشباب  المواد المخدرة  
.الظاھرة في مجتمعاتھا

ثم صدر قانون , الملغى 1933لسنة 12فقد صدر قانون منع زراعة قنب الحشیشة الھندي وخشخاش األفیون رقم 
.الملغى 1938لسنة 44العقاقیر الخطرة والمخدرة رقم 

1965لسنة 68فقد صدر قانون المخدرات العراقي رقم , وقد حرص المشرع العراقي أن یكون قانون خاص للمخدرات 
وبذلك اخضع , وأیا كانت جنسیة مرتكبھا  , ویعد ھذا القانون نافذا, )2(الذي ألغى القانونین المشار إلیھما في أعاله , 

العراقیة كل من وجد في العراق بعد أن ارتكب في الخارج بوصفھ ءالمشرع العراقي لسلطاتھ والختصاص محاكم الجزا
.)3(فاعال ام شریكا جریمة االتجار بالمخدرات 

یعاقب بالسجن ( ثانیا على انھ / فقد نص في المادة الرابعة عشرة , 1965لسنة 68أما فیما یخص قانون المخدرات رقم 
أو ... من حاز أو أحرز المخدرات ..... تقل عن ثالث سنوات وبغرامة مدة التزید على خمس عشرة سنة أو الحبس مدة ال

وإذا , وكان ذلك بقصد التعاطي أو االستعمال الشخصي  , زرع نبات القنب أو خشخاش األفیون والقات وجذبة الكوكة 
العقوبة السجن المؤبد أو فتكون, كان المتھم من أفراد القوات المسلحة أو مستخدما فیھا أو كان  یعمل معھا أو لمصلحتھا 

) .ویجوز الحكم باإلعدام إذا وقعت الجریمة أثناء مواجھة العدو  , ...السجن لمدة التقل عن عشر سنوات والغرامة 
في , لم أجد قرارا قضائیا یخص جریمة التعاطي , من خالل االطالع على القرارات القضائیة الخاصة بجرائم المخدرات 

. من القرارات القضائیة التي تخص جریمة االتجار بالمخدرات حین إن ھناك العدید 

_____________________
المرجع , سمیر عبد الغني . نقال عن         د , 426ص , 1965, ابریل 2نقض , 135رقم , مجموعة أحكام محكمة النقض المصریة ) 1(

.89ص , السابق 
یلغى قانون منع زراعة قنب الحشیشة الھندي وخشاش ( على انھ 1965لسنة 68تنص المادة الخامسة من قانون المخدرات العراقي رقم ) 2(

).1938لسنة 44وقانون العقاقیر الخطرة والمخدرة رقم , 1933لسنة 12األفیون رقم 
.109ص , 2008, بغداد , مكتبة السنھوري , المبادئ العامة في قانون العقوبات : سلطان عبد القادر الشاوي . علي حسین الخلف ود. د) 3(
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وركز اھتمامھ , یتضح مما تقدم إن القضاء العراقي قد أھمل تحریك الدعوى الجزائیة بالنسبة لجریمة تعاطي المخدرات 
علیھم تجري محاكمتھم عن جریمة االتجار على الرغم من إن غالبیة ممن القي القبض , بجریمة االتجار بالمخدرات 

.بالمخدرات كانوا من المتعاطین لھذه المادة 

صادقت محكمة التمییز في العراق على 20001- 8-10انھ بتاریخ , 2000/ ھیأة عامة / 311ففي القضیة المرقمة 
والحكم علیھ باإلعدام شنقا حتى , ب من قانون المخدرات -أوال/ وفق أحكام المادة الرابعة عشرة ) ك.ي.م(إدانة المدان 

.)1(بھا عن جریمة حیازة المخدرات بقصد االتجار , الموت 
المصادقة على , 2009/ الھیئة الجزائیة / 6624بموجب قرارھا , قررت محكمة التمییز االتحادیة , وفي قرار آخر 

) ك.م.ع(إدانة المتھم 10/11/2008بتاریخ , 2008/ ج م/ 194في القضیة المرقمة , قرار محكمة جنایات واسط 
عقوبات 132/1حكمت علیھ بالسجن لمدة عشرة سنوات بداللة المادة و, ب من قانون المخدرات /أوال/14وفق المادة 

, وإبالغھا إلى الحد المناسب , إذ طلبت تشدید العقوبة , باستثناء العقوبة , ومصادرة األموال المنقولة وغیر المنقولة
.)2(وجعلھا السجن المؤبد

عقوبات  132استنادا إلحكام المادة , ضائیة المخففة یبدو إن تخفیف العقوبة من قبل محكمة الموضوع بتطبیق الظروف الق
الن مثل ھذه الجرائم الخطیرة , وحسنا فعلت محكمة التمییز االتحادیة بعدم المصادقة على العقوبة , المبرر لھ  , 

.التستوجب الرأفة بحق المتھمین 

المطلب الثاني
العقوبة في التشریع المقارن

( على انھ , 37بشأن تعاطي المخدرات في المادة 1960لسنة 182المصري ذو الرقم نص قانون مكافحة المخدرات 
یعاقب باألشغال الشاقة المؤقتة  وبغرامة التقل عن عشرة أالف  جنیھا    والتجاوز خمسین ألف جنیھا كل من حاز أو 

) .ھا قانونابقصد التعاطي أو االستعمال الشخصي من غیر األحوال المصرح ب..... اشترى مخدرا 
یعاقب باإلعدام أو األشغال الشاقة وبغرامة التقل عن مائة ألف جنیھ ( من القانون المذكور على انھ 34كما نصت المادة 

) .كل من أدار أو ھیأ مكانا لتعاطي الجواھر المخدرة بمقابل–ج ..... والتزید عن خمسمائة ألف جنیھ 
: في ھذه المادة اإلعدام في األحوال اآلتیة وتكونالعقوبة في الجرائم المنصوص علیھا

أو استخدم احد من أصولھ أو فروعھ , إذا استخدم الجاني في ارتكاب الجریمة من لم یبلغ من العمر إحدى عشرة سنة -أ
في حین أن . أو زوجھ أو احد ممن یتولى تربیتھم أو مالحظتھم أو ممن لھ سلطة فعلیھ علیھم في رقابتھم وتوجیھھم 

ألنھم لیس , لمشرع العراقي لم یعاقب زوج صاحب المكان أو أصولھ أو فروعھ وأزواجھم وإخوانھ وأخواتھ وأزواجھم ا
وذلك من خالل جریمة تقترف أمامھم وال , فضال عن الضرر النفسي الذي یسببھ لھم المتعاطي , لھم صلة بھذه الجریمة  

من خالل عد وذلك, في القانون المصري لیكون اكثر تسامحا في حین جاء النص الوارد. یستطیعون اإلبالغ عنھا 
الشخص الذي یستخدم أحدا من أصولھ أو من فروعھ أو زوجھ أو احد من یتولى تربیتھم أو مالحظتھم أو ممن لھ سلطة 

.فعلیھ علیھم في رقابتھم أو توجیھھم في إدارة أمكنة التعاطي أو تھیئتھا 

, إذ إن صنف ھؤالء من المجرمین الخطرین , في احتمال خوفھم من سطوة المجرم أرى إن سبب عدم معاقبة ھؤالء 
فضال عن ذلك الحفاظ على الروابط , فقد یتعرض إلى القتل أو اإلیذاء الجسیم , وبالتالي من یقع تحت سطوتھم ویعارضھم 

.شركاء في الجریمة ولیسوا أبریاء إذ انھ بھذا الوصف یعدون , لذلك الاجد مسوغا للنص في القانون المصري . األسریة 
یعاقب ( منھ 44في المادة 1999لسنة 17ونص قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلیة في سلطنة عمان ذي الرقم 

بالسجن المؤقت مدة التقل عن عشر سنین وبغرامة التقل عن ثالثة أالف ریال عماني والتزید على  خمسة عشر ریال 
...... ....عماني كل من 

من قدم مواد مخدرة أو مؤثرات عقلیة للمتعاطي أو سھل تعاطیھا في غیر األحوال المرخص بھا قانونا وكان ذلك - ب
.بمقابل

___________________
.
.غیر منشور, 2001لسنة / ھیأة عامة/ 311رقم القرار , قرار محكمة التمییز في العراق )1(
.القرار غیر منشور , 2009لسنة / الھیأة الجزائیة الثانیة /6624رقم القرار , قرار محكمة التمییز االتحادیة)2(
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...) .أدار أو اعد أو ھیأ بمقابل مكانا لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلیة - ج

یعاقب بالسجن مدة التقل عن سنة وبغرامة لتقل عن خمسمائة ریال ( من القانون المذكور على انھ 47وتنص المادة 
والتزید على ثالثة أالف ریال كل من استورد أو اشترى أو أنتج  أو صنع أو حاز أو حرز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلیة 

) .في غیر األحوال المرخص بھا قانونا وكان ذلك بقصد التعاطي أو االستعمال الشخصي....

, أي أنھا قد تؤدي إلى اقتراف فعل التعاطي , یتضح من مضمون النصین یعد من األفعال المسھلة والمجھزة للتعاطي 
في حین إن , وذلك الن أصل ھذه األفعال یعد جریمة بحد ذاتھا , وبالتالي فأنھا لیست من أعمال االشتراك في الجریمة 

الن الشریك یستمد إجرامھ من الفاعل عند , ) الفاعل(بل المساھم األصلي أفعال االشتراك التجرم إال إذا وقع الفعل من ق
. )1(ارتكابھ الجریمة التي ساھم فیھا الشریك 

یعاقب بالحبس ( منھ على انھ 37فقد نص في المادة , 1983لسنة 74أما قانون مكافحة المخدرات الكویتي ذو الرقم 
وز خمسة أالف دینار  كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو أنتج  مدة التزید على سبع سنوات وبغرامة التجا

وكان ذلك بقصد االتجار أو التعاطي اواالستعمال الشخصي في .......  أو استخرج أو صنع مواد أو مستحضرات مخدرة 
).غیر األحوال المرخص بھا قانونا 

قبة المتعاطي بل معاقبة من یقوم بأفعال تساعد المتعاطي یتضح إن غرض المشرع الكویتي من ھذا النص ھو لیس معا
.فنص علیھا بالعقاب , لذلك أدرك المشرع الجزائي أھمیة التصدي لتلك األفعال , على ارتكاب جریمة التعاطي 

عن یعاقب بالحبس مدة التقل (منھ 33نجد إن القانون المذكور نص علیھا في المادة , أما فیما یخص جریمة التعاطي 
من ..... خمس سنوات والتزید على عشر سنوات وبغرامة التقل عن خمس أالف دینار وال یتجاوز عشرة أالف دینار

حازھا أو أحرزھا وكان ذلك بقصد التعاطي أو االستعمال الشخصي ما لم یثبت انھ قد رخص لھ بذلك طبقا إلحكام ھذا 
) .القانون

التي تنص على , المادة األولى, 1995لسنة 13موجب التعدیل في القانون رقم انھ أضیف لھذه المادة ب, والجدیر بالذكر 
أن تأمر بإیداع من یثبت إدمانھ على , ویجوز للمحكمة بدال من توقیع العقوبة المنصوص علیھا في الفقرة السابقة ( انھ 

) .تعاطي المخدرات احد المصحات التي یحددھا وزیر الصحة العامة
یعاقب ( فقد نص في المادة السابعة منھ على إن , 1993لسنة 11رات والمؤثرات العقلیة األردني رقم أما قانون المخد

بالحبس مدة التقل عن ثالثة أشھر والتزید على سنتین وبغرامة التقل عن ألف دینار والتزید على ثالثة أالف دینار كل 
واد مخدرة أو مؤثرات عقلیة أو زرع نبات من النباتات  من حاز أو أحرز  أو اشترى أو سلم أو نقل أو أنتج أو وضع م

التي ینتج عنھا مواد مخدرة أو مؤثرات عقلیة ولم یكن اإلقدام على أي فعل من ھذه األفعال بقصد االتجار بھا أو لتعاطیھا 
. (

على 14ھ قد نص في المادة إال ان, یبدو إن المشرع األردني قد استبعد التعاطي واالتجار بالمواد المخدرة في ھذه المادة 
یعاقب بالحبس مدة التقل عن سنتین وبغرامة التقل عن ألف دینار وال تزید على ثالثة أالف دینار (   جریمة التعاطي بأنھ 

...) كل من تعاطى  أو استورد أو أنتج أو صنع أو حاز أو أحرز أیا من المواد المخدرة والمؤثرات العقلیة بقصد تعاطیھا 
في حین إن أغلبیة الدول قد تصدت , التتناسب وخطورتھا , النصوص أعاله إن العقوبة المقررة لھذه الجریمة یتضح من

. لمكافحتھا والحد من تفاقمھا , لھذه الجریمة بالعقوبات المشددة 

_____________________
.298ص , 1992, اإلسكندریة , الدار الجامعیة , القسم العام , قانون العقوبات : محمد زكي أبو عامر . د )1(
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النتائج 
من خالل , ھو الدور الذي تلعبھ وسائل اإلعالم الغربیة ,إن من األسباب المباشرة في تعاطي المخدرات وانتشارھا –1

السیما في أوساط الشباب , بھدف إحداث التفكك واالنحالل , بیت بدون استئذان القنوات الفضائیة التي باتت تدخل في كل
األمر الذي أدى  إلى التقلید األعمى في تعاطي المخدرات من قبل , في الدول اإلسالمیة والعربیة على وجھ الخصوص 

.اعتقادا منھم بأنھا تعد الحل األمثل للتخلص من الھموم والضغوط النفسیة , البعض 
فان , تساعده على التصدي لھذه الظاھرة , إن القیم واألخالق ذات الطابع اإلسالمي التي یتحلى بھا الفرد المسلم –2

.أال وھي تعاطي المخدرات , یھیئ األرضیة الخصبة لالبتالء بھذه اآلفة الخطیرة , غیاب تلك القیم والفراغ الروحي 
أعطت اھتماما كبیرا للتصدي لھذه الظاھرة  والحد من تفاقمھا , ومنھا العراق , إن التشریعات الجنائیة لمعظم الدول –3
.بما یتناسب وخطورتھا على الفرد والمجتمع  , وتشریع النصوص القانونیة لمعاقبة مرتكبي جرائم المخدرات , 
س عشرة سنة والتقل تنص بالسجن مدة التزید على خم, إن عقوبة تعاطي المخدرات في قانون المخدرات العراقي –4

ویجوز الحكم باإلعدام , والسجن المؤبد إذا كان المتھم من أفراد القوات المسلحة , فضال عن الغرامة , عن ثالث سنوات 
.مما یدل على عدم التھاون بحق مرتكبي ھذه الجریمة , إذا وقعت الجریمة أثناء مواجھة العدو 

متفاوتة , ائم المخدرات من قبل محاكم الجنایات في األقطار العربیة إن القرارات القضائیة الصادرة  بخصوص جر-5
, على الرغم من خطورتھا , وان البعض من ھذه القرارات تأخذ بالرأفة بالمتھمین , بین التشدید والتخفیف في العقوبة 
.ومنھا صادرة من القضاء العراقي 

التوصیات

وذلك من خالل التطبیق الصارم للعقوبات المنصوص علیھا في , المخدرات تفعیل دور القضاء في الحد من ظاھرة -1
بغیة تحقیق أغراض العقوبة في , وسرعة حسم القضایا الخاصة بالمخدرات , 1965لسنة 68قانون المخدرات رقم 

بمثابة اإلنذار فضال عن الردع العام الذي ھو , الذي یتحقق بإیالم الجاني ودفعھ إلى إصالح نفسھ , الردع الخاص  
.لآلخرین بسوء عاقبة اإلجرام كي ینفروا منھا 

سواء أكان من خالل تشریع قانون جدید ام , تفعیل دور التشریع بمواكبة التطورات التي تطرأ على جرائم المخدرات -2
.بالشكل الذي یساھم بالحد من ھذه الظاھرة الخطیرة , عن طریق إجراء تعدیالت على القانون الحالي 

فیما یخص عدم صرف األدویة التي تحتوي على مواد , تفعیل دور المؤسسات الرقابیة على الصیدلیات والمستشفیات -3
.إال بموجب وصفة طبیة من قبل طبیب مختص , مخدرة 

ي تفعیل دور اإلعالم بوسائلھ المختلفة لتأسیس ثقافة وقائیة لتحصین أفراد المجتمع بالمخاطر الناجمة من تعاط-4
.في المجالت الصحیة والسلوكیة والقدرات الجسمیة والذھنیة ,  المخدرات 

, بتوضیح اآلثار السلبیة الناجمة عن تعاطي المخدرات , تفعیل دور رجال الدین عبر المساجد والندوات والدورات -5
. ن ھذه اآلفة الخطیرة باالتجاه الذي ینمي الوازع الدیني لألفراد لتحصینھم م, فضال عن التحریم الشرعي لھا 

بتشدید الرقابة لمنع دخول المواد , تفعیل دور السلطات المختصة المسؤولة على المنافذ الحدودیة والمطارات والموانئ -6
. عبر تلك المنافذ والقبض على حائزیھا , المخدرة 

وان , للحریة عن جرائم المخدرات المحكومون بعقوبات سالبة , إنشاء دوائر إصالحیة خاصة بالنزالء والمودعین -7
بغیة , منعا لالختالط فیما بینھم , یراعى فیھا التصنیف الخاص بفئات المروجین والمدمنین والمتعاطین والفئات األخرى 

. تحقیق الغایة من اإلصالح 
لغرض تأھیلھم , وتحت إشراف أطباء ذو اختصاص , إیداع المدمنون على تعاطي المخدرات في المصحات العالجیة -8

. وإعادتھم إلى المجتمع أسویاء 
فان وفقت في , ولكنني بذلت القدر المستطاع , فال ادعي أني أعطیتھ كامل حقھ , وبعد االنتھاء من ھذا البحث المتواضع 
مال وسبحان من لھ الك, وان اخطات فإنما أنا بشر لھ إمكانیات ومدارك محددة , ذلك فبفضل من اهللا عز وجل وتوفیقھ 

.وحده ولھ الحمد والشكر في كل حین وشان 
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The Legal Frame of a Crime of Taking Drugs
Lecturer Dr. H .M. Saleh*

Abstract

The situation of taking drugs makes international problem , and it is rarely to find the
social humanity empty from their negative effects , they are considered one of
challenges that threaten security , entity of the community & human beings and their
stability , their crimes are considered of the global crimes over the states , many
researches & studies have dealt with this phenomenon of all its sides the social ,
political , economical and legal .

And I preferred to search in this subject in the legal frame of crime of taking drugs in
three researches , I specified the first to the scale of criminology , the second for
cases of the crime , the third for punishment that is adopted , and conclusion includes
the most important results , and recommendations that may participate to decrease
of this phenomenon .

____________________
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