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ادلستخهص
 اييت١ٝ ايعكاب١ٝ٥ اؾٓا١اضٝ ايط٢ً ع٤ٛط ايطًٝ يتط١يٚ قاٖٛ إٕ ٖرا ايبشح
ُاٝض٫ ،2017 ١ٓ يط50 ِ زق١ًٝثسات ايعك٪املٚ ٕ املددزاتْٛ يف قاٞاْتٗذٗا املػسع ايعساق
١ًٝثسات ايعك٪املٚ ٠اد املددزٛعني باملٚايتعاٌَ غرل املػسٚ ػاز٫ ا٠يف ظٌ اْتػاز ظاٖس
،ٞح ايػازع ايعساقٜ سد٠ ايعاٖسٙح اصبشت ٖرٝ ع،ٗاًٝدَإ ع٫اٚ ٗاٝ تعاط٠س٥اتطاع داٚ
١ٝدتُاع٫ات٘ اٜٛ َطت١ ناؾ٢ً تٗدد اجملتُع نهٌ ع٠ خطرل١ٝملا شلا َٔ اثاز ضًب
،٠ املعاصس١ٝ ايعكاب١اضٝ يًط١اضٝ ايطٙ ٖر١انبَٛ ٣إ َدٝبٚ ،١ٝايصشٚ ١ٜقتصاد٫اٚ
ثسات٪املٚ ٠اد املددزٛع باملٚ ايتعاٌَ غرل املػس٠ ظاٖس١تٗا يف َهاؾشٜ نؿا٣ عٔ َد٬ؾط
.سٜ أقٌ تكد٢ً اؿد َٓٗا عٚ أ١ ناؾٙزٛ يف ص١ًٝايعك
Abstract
This research is an attempt to highlight the criminal penal
policy adopted by the Iraqi legislator in the Law on Narcotic
Drugs and Psychotropic Substances No. 50 of 2017,
especially in light of the spread of the phenomenon of
trafficking and illegal handling of narcotic drug or
psychotropic substances and the widening circle of abuse
and addiction, The Iraqi street at various levels because of its
negative effects seriously threaten the society at large at all
levels of social, economic and health, and to indicate the
extent to keep pace with this policy of contemporary penal
policy, as well as the extent of its adequacy in combating the
phenomenon of non-interference Intimidation of narcotics or
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psychotropic substances in all its forms or at least to reduce
them.
ادلقذمـة
إٕ َكدَ ١عجٓا ميهٔ تٛضٝشٗا يف ايٓكاط اٯت:١ٝ
أ :ً٫ٚايتعسٜـ مبٛضٛع ايبشح ٚأُٖٝت٘
ٜػٗد ايعسام يف اٯ ١ْٚا٭خرل ٠اْتػازا يعاٖس ٠ا٫ػاز غرل املػسٚع باملٛاد املددز٠
ٚتعاطٗٝا ٚاتطاع دا٥س ٠اإلدَإ عًٗٝا َٜٛا بعد ٚ ،ّٜٛأصبشت ٖر ٙايعاٖس ٠سدٜح ايػازع
ايعساق ٞعً ٢كتًـ َطتٜٛات٘ ،ملا شلر ٙايعاٖس َٔ ٠أثاز ضًب ١ٝتٗدد اجملتُع نهٌ عً٢
املطت ٣ٛا٫دتُاعٚ ٞا٫قتصادٚ ٟايصشٚ ٞاإلْطاْ ،ٞمما ٜدع ٛإىل ضسٚز ٠تطاؾس دٗٛد
أدٗص ٠ايدٚي ١املدتًؿ ١عً ٢ايصعٝد ايتػسٜعٚ ٞايتٓؿٝرٚ ٟايكطا ،ٞ٥ؾط ٬عٔ َ٪ضطاتٗا
ا٫دتُاع ١ٝملهاؾشٖ ١ر ٙايعاٖسٚ ٠ايكطا ٤عًٗٝا بايطسم ٚايٛضا ٌ٥ناؾ.١
٫ٚغو إٕ ايدٚز ا٭ِٖ يف َهاؾشٖ ١ر ٙايعاٖسٜ ٠تطًب ٚدٛد قٛاعد قاْ ١ْٝٛقدد٠
ٚٚاضشٚ ١صازَ ١تٓعِ ايتعاٌَ املػسٚع يف املٛاد املددز َٔ ٠دٗٚ ،١ػسّ ايتعاٌَ غرل
املػسٚع بٗا ٚتطع ايعكٛبات املٓاضب ١شلا َٔ دٗ ١أخسٚ ،٣عً ٢إٔ ٜساع ٢يف ٚضع ٖرٙ
ايكٛاعد ؼكٝل َصًش ١اجملتُع ٚا٭ضسٚ ٠ايؿسد يًٛص ٍٛإىل ايػا ١ٜاملٓػٛدَٗٓ ٠ا ٚاملتُجً١
بٛضع سد شلر ٙاٯؾ ١ايٛبا ١ٝ٥اييت تٗدد ايصش ١ايعاَ ١يإلْطإ ٚتدَس ا٭ؾساد ٚا٭ضس
ٚاجملتُعاتٚ ،بٓا ً٤عً ٘ٝؾكد اخر املػسع ايعساق ٞعً ٢عاتك٘ ٚضع ايٓصٛص اييت تٓعِ
ايتعاٌَ املػسٚع يف املٛاد املددزٚ ،٠نريو تًو اييت ػسّ ايتعاٌَ غرل املػسٚع بٗا ٚٚضع
ايعكٛبات املٓاضب ١اييت تؿسض عًَ ٢ستهيب تًو اؾساٚ ،ِ٥ذيو ضُٔ قاْ ٕٛخاص ٖٛ

قاْ ٕٛاملددزات ٚامل٪ثسات ايعكً ١ٝزقِ  50يطٓ.)1(2017 ١
ٖ َٔٚرا املٓطًل تتطح أُٖ ١ٝايبشح يف ايطٝاض ١اؾٓا ١ٝ٥ايعكاب ١ٝاييت تبٓاٖا املػسع
ايعساق ٞملٛادٖٗ ١ر ٙايعاٖسٚ ٠بٝإ َد ٣ؾاعًٝتٗا يف ايكطا ٤عًٖ ٢ر ٙاٯؾ ١اـطرل ٠أٚ
( )0نشر القانون في الوقائع العراقية بالعدد  2224في  ،7502/0/8وبموجبو تم إلغاء قانون
المخدرات رقم  48لسنة  ،0940مع اإلبقاء عمى األنظمة والتعميمات والبيانات الصادرة

بموجبو نافذة وبما ال يتعارض مع أحكام ىذا القانون لحين إلغائيا أو صدور ما يحل
محميا ،وعمى أن يتم البدء بتنفيذه بعد ( )95يوما من تاريخ نشره ،عمما أن نص القانون
منشور عمى الموقع االلكتروني .https://www.moj.gov.iq
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اؿد َٓٗا عً ٢أقٌ تكدٜس ،ؾط ٬عٔ تًُظ أٚد٘ ايكصٛز اييت تعذلٜٗا يف قاٚي ١يطد
ثػساتٗا ٚدز ٤عٛٝبٗا.
ثاْٝاً :تطا٫٩ت ايبشح
إٕ تطا٫٩ت ايبشح اييت ما ٍٚإهاد إدابات شلا ميهٔ إمجاشلا با٫ت:ٞ
ٌٖ إٕ ايطٝاض ١ايعكاب ١ٝاييت اْتٗذٗا املػسع ايعساق ٞيف قاْ ٕٛاملددزات ٚامل٪ثسات
ايعكً ١ٝاؿاي ٞقد ٚانبت ايطٝاض ١ايعكاب ١ٝاؿدٜج ٖٞ ٌٖٚ ،١ناؾ ١ٝملهاؾش ١ايتعاٌَ غرل
املػسٚع باملٛاد املددز ٠يف صٛز ٙناؾ ،١ؾإذا ناْت اإلداب ١باإلهاب ؾطٛف تٓتٗٞ
املػهً ،١أَا إذا ناْت بايٓؿ ،ٞؾ ٬بد َٔ ا٫يتذا ٤إىل ضٝاض ١عكاب ١ٝأخس ٣ملهاؾشٖ ١رٙ
ايعاٖسٚ ٠ايكطا ٤عًٗٝا أ ٚاؿد َٓٗا عً ٢اقٌ تكدٜس.
ثايجاًْ :طام ايبشح
إٕ َٛضٛع ايبشح وتِ عًٓٝا إٔ مدد ْطاق٘ ضُٔ ْصٛص قاْ ٕٛاملددزات
ٚامل٪ثسات ايعكً ١ٝايعساق ٞزقِ  50يطٓ َٔ 2017 ١خ ٍ٬ؼًًٗٝا ٚؾِٗ ضٛابطٗا يٝتبني يٓا
ضٝاض ١املػسع اؾٓا ١ٝ٥يف ؼدٜد ايعكاب عًٖ ٢ر ٙاؾساٚ ِ٥ايتدابرل املتبع ١يًكطا ٤عًٗٝا
أ ٚاؿد َٓٗا  َٔٚآثازٖا عً ٢اقٌ تكدٜس.
زابعاًَٗٓ :ذ ١ٝايبشح
ضٓعتُد يف ايبشح عً ٢املٓٗر ا٫ضتكساٚ ٞ٥املٓٗر ايتشً ًٞٝيًٓصٛص اـاص١
بايعكاب عً ٢دسا ِ٥املددزات ٚبايكدز اير ٟميهٔ َٔ خ٬ي٘ اإلداب ١عً ٢تطا٫٩ت ايبشح.
خاَطاٖٝ :هً ١ٝايبشح
يتٓاَٛ ٍٚضٛع ايبشح ؾكد ازتأٜٓا تكطٚ ُ٘ٝؾكا ي٬ت:ٞ
املبشح ا٭ :ٍٚايطٝاض ١اؾٓا ١ٝ٥ايعكاب ١ٝايبشت١
املطًب ا٭ :ٍٚايعكٛبات ا٭صً١ٝ
املطًب ايجاْ :ٞايعكٛبات ايتهُ١ًٝٝ
املبشح ايجاْ :ٞايطٝاض ١اؾٓا ١ٝ٥ايعكاب ١ٝايٛقاٚ ١ٝ٥ايع٬د١ٝ
املطًب ا٭ :ٍٚايتدابرل ايٛقا١ٝ٥
املطًب ايجاْ :ٞايتدابرل ايع٬د١ٝ
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ادلبحث األول

انسياسة اجلنائية انعقابية انبحتة
ؼتٌ دزاض ١ايطٝاض ١اؾٓا ١ٝ٥ايعكاب ١ٝأُٖ ١ٝنبرل ٠بٛصؿٗا اسد أقطاّ ايطٝاض١
اؾٓاٚ ١ٝ٥اييت َٔ خ٬شلا ٜتبني َاٖ ١ٝاملباد ٨اييت اضذلغد بٗا املػسع عٓد ؼدٜدٙ
يصٛز ايعكٛبات اييت تؿسض عً ٢ا٭ؾعاٍ اييت تطس مبصاحل ا٭ؾساد داخٌ اجملتُع
ٚاجملسَ َٔ ١قبً٘ٚ ،نريو تًو املباد ٨اييت تتعًل بتطبٝكٗا ٚتٓؿٝرٖا(.)1
ٚإ ايطٝاض ١اؾٓا ١ٝ٥ايٓادش ١يف فاٍ ايعكٛبات ته َٔ ٕٛخ ٍ٬ؾسض ايعكاب
املٓاضب عً ٢ا٭ؾعاٍ اؾسَ ١ٝضٛا َٔ ٤سٝح ْٛعٗا أّ َٔ سٝح َكدازٖاٚ ،مبا وكل
ٖدف ايعكٛب ١ا٭ضاض ٞاملتُجٌ مبهاؾش ١اؾسميٖ ٖٛٚ ١دف ايعكٛب ١بعٝد املد ٣ايرٟ
ٜتشكل عٔ طسٜل أٖداف قسٜب ١ته ٕٛمبجاب ١ايٛضا ٌ٥إىل بًٛؽ ٖرا اشلدف  ٖٞٚايسدع ايعاّ
ٚايسدع اـاص ٚؼكٝل ايعدايٚ ١تأٖٚ ٌٝإص٬ح اؾاْ.)2(ٞ
 َٔٚاملعً ّٛإٕ ايعكٛب" ١اؾصا ٤اؾٓا ٖٞ "ٞ٥املعٗس ايكاْ ْٞٛيسد ايؿعٌ ا٫دتُاعٞ
إشاَ ٤ستهب اؾسميٚ ،١شلا تكطُٝات عدٜد ،٠إذ تكطِ َٔ سٝح دطاَتٗا إىل عكٛبات
اؾٓاٜات ٚاؾٓح ٚاملدايؿات َٔٚ ،سٝح قًٗا إىل عكٛبات بدْٚ ١ٝضايب ١أَ ٚكٝد ٠يًشس١ٜ
َٚايٚ ،١ٝنريو تكطِ َٔ سٝح أصايتٗا أ ٚتبعٝتٗا إىل عكٛبات أصًٚ ١ٝتبعٚ ١ٝتهُ.١ًٝٝ
ٚبايسدٛع إىل ايؿصٌ ايجأَ َٔ قاْ ٕٛاملددزات ٚامل٪ثسات ايعكً ١ٝايعساق ٞايٓاؾر ايرٟ
دا ٤ؼت عٓٛإ (ايعكٛبات) ٜتبني إٕ ضٝاض ١املػسع يف ٖرا ايصدد تك ّٛعً ٢أضاع

( )0ينظر :د .احمد فتحي سرور – أصول السياسة الجنائية – دار النيضة العربية – القاىرة
–  – 0927ص  .75عمما إن مصطمح السياسة الجنائية يدل عمى مجموعة األساليب
والطرق التي ينتيجيا المشرع الجنائي لمكافحة الجريمة والوقاية منيا وذلك بالتصدي
لمرتكبييا وتوقيع الجزاء الجنائي المناسب عمييم ومعاممتيم بغية إصالحيم تمييدا لعودتيم
الى حضيرة المجتمع من جديد ،وان الفقيو األلماني فويرباخ (  )Feuerbachيعد أول
من استعممو في القرن التاسع عشر حيث قصد بو مجموعة الوسائل التي يمكن اقتراحيا

من طرف المشرع أو اتخاذىا في وقت معين في بمد ما من اجل مكافحة الجريمة.
( )7ينظر :د .محمد زكي أبو عامر  -قانون العقوبات – القسم العام – دار الجامعة الجديدة
– اإلسكندرية –  –7507ص .249
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ؾسض ْٛعني َٔ ايعكٛبات عًَ ٢ستهيب دسا ِ٥املددزات ُٖا ايعكٛبات ا٭صًٚ ١ٝايعكٛبات
ايتهَُ ٖٛٚ ,١ًٝٝا ضٓتٓاٚي٘ يف َطًبني ٚنا٫ت:ٞ
ادلطهب األول

انعقوبات األصهية
متجٌ ايعكٛبات ا٭صً ١ٝصٛز ٠اؾصا ٤اؾٓا ٞ٥ا٭ضاض ٞيًذسميٚ ،١هٛش اؿهِ بٗا
بػهٌ َٓؿسد َٔ د ٕٚإٔ ٜه ٕٛتٛقٝعٗا َعًكا عً ٢اؿهِ بعكٛب ١أخس ٫ٚ ،٣ميهٔ تٓؿٝرٖا
إ ٫إذا ْص عًٗٝا ايكاض ٞيف سهُ٘ ٚسدد ْٛعٗا َٚكدازٖاٚ ،بٗا ٜتشكل اشلدف املبتػَٔ ٢
ايعكاب.
ٚايعكٛبات ا٭صً ١ٝاييت قسزٖا املػسع ايعساق ٞملستهيب دسا ِ٥املددزات تػٌُ اإلعداّ،
ٚايطذٔ بٓٛع ٘ٝامل٪بد ٚامل٪قتٚ ،ايػساََ ٖٛٚ ١ا ضٓتٓاٚي٘ ٚؾكا ي٬ت:ٞ
أ :٫ٚعكٛب ١اإلعداّ
تعد عكٛب ١اإلعداّ َٔ أقدّ ايعكٛبات اييت عسؾتٗا ا٭ْعُ ١ايعكابٚ ،١ٝقد نإ ْطام
ؾسضٗا ٚتٓؿٝرٖا بايؼ ا٫تطاع يف املساسٌ ا٭ٚىل يتطٛز ايطٝاض ١اؾٓا ١ٝ٥ايعكاب ،١ٝإذ ناْت
َكسز ٠يعدد غرل قدد َٔ اؾسا ،ِ٥نُا إٕ تٓؿٝرٖا نإ ٜتطِ بايكطٚ ٠ٛايٛسػ ١ٝؼكٝكا
يؿهس ٠اْ٫تكاّ ٚايسدع اييت ضٝطست عً ٢أٖداف ايعكٛب ١يف ذيو ايٛقتٜٚ .تُجٌ اإل ّ٬ٜيف
عكٛب ١اإلعداّ يف إشٖام زٚح احمله ّٛعً ٘ٝبٛض ١ًٝوددٖا ايكاْ ٖٛٚ ،ٕٛب ٬أدْ ٢غو ميجٌ
اغد ٚأقص ٢أْٛاع اإل ّ٬ٜاير ٟميهٔ إٔ تتطُٓ٘ عكٛب ١دٓا ،١ٝ٥إذ وسّ احمله ّٛعً٘ٝ
َٔ سل أضاض ٞبدٜ ْ٘ٚصبح عدَا ٖٛٚ ،اؿل يف اؿٝا.)1(٠
ٚعكٛب ١اإلعداّ َٔ ايعكٛبات املكسز ٠ؾسا ِ٥اؾٓاٜات ،إذ تعد اؾسميْٛ َٔ ١ع
اؾٓاٜات إذا ناْت ايعكٛب ١املكسز ٠شلا اإلعداّ أ ٚايطذٔ امل٪بد أ ٚامل٪قت ٭نجس َٔ مخظ
ضٓٛات إىل مخط ١عػس ٠ضٓ.)2(١

( )0ينظر :د .سامي عبد الكريم محمود – الجزاء الجنائي – ط – 0منشورات الحمبي
الحقوقية – بيروت – لبنان  - 7505 -ص  035؛ د .ماىر عبد شويش – قانون
العقوبات – القسم العام – مطبعة دار الحكمة – جامعة الموصل –  – 0995ص.243
( )7يراجع :المادة ( )70من قانون العقوبات العراقي رقم  000لسنة  0949المعدل.
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ٚقد ؾسض املػسع ايعساق ٞيف املاد َٔ )27( ٠ايكاْ ٕٛعكٛب ١اإلعداّ أ ٚايطذٔ امل٪بد
عً ٢نٌ َٔ ازتهب إسد ٣اؾسا ِ٥اٯت:١ٝ
 -1اضترلاد أ ٚدًب أ ٚتصدٜس َٛاد كدز ٠أ٪َ ٚثسات عكً ١ٝأ ٚض٥٬ـ نُٝٝا.١ٝ٥
 -2إْتاز أ ٚصٓع َٛاد كدز ٠أ٪َ ٚثسات عكً ١ٝأ ٚض٥٬ـ نُٝٝا.١ٝ٥
 -3شزاع ١ايٓباتات اييت ٜٓتر عٓٗا َٛاد كدز ٠أ٪َ ٚثسات عكً ١ٝأ ٚاضترلادٖا أ ٚدًبٗا أٚ
تصدٜسٖا يف أ ٟطٛز َٔ أطٛاز منٖٛاًٜٚ ،صّ يًعكاب عً ٢أ ٟؾعٌ َٔ ا٭ؾعاٍ أع ٙ٬إٔ
ٜتِ ذيو بكصد املتادسٚ ،٠إ ٜه ٕٛذيو يف غرل اؿا٫ت اييت هٝصٖا ايكاْ.)1(ٕٛ

( )0من الجدير بالذكر إن المشرع العراقي قد حدد ألغراض تنفيذ القانون المقصود
المصطمحات اآلتية:
 -0المخدرات أو المواد المخدرة وىي كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في

الجداول  2 ،3 ،7 ،0الممحقة بالقانون ،وىي ذاتيا قوائم المواد المخدرة التي اعتمدتيا
االتفاقية الوحيدة لممخدرات لسنة  0940وتعديالتيا.

 -7المؤثرات العقمية وىي كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجداول ،4 ،0
 8 ،2الممحقة بالقانون ،وىي ذاتيا قوائم المؤثرات العقمية التي اعتمدتيا اتفاقية األمم
المتحدة لممؤثرات العقمية لسنة  0920وتعديالتيا.

 -3السالئف الكيميائية وىي عناصر أو مركبات كيميائية تدخل في صنع العقاقير الطبية
ذات التأثير النفسي والمدرجة في الجدولين  05 ،9الممحقين بالقانون ،وىي ذاتيا قوائم
السالئف الكيميائية التي اعتمدتيا اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة االتجار غير المشروع

في المخدرات والمؤثرات العقمية لسنة 0988.

 -2االستيراد :إدخال المخدرات والمؤثرات العقمية والسالئف الكيميائية إلى جميورية العراق.
 -0التصدير :إخراج أو نقل المخدرات والمؤثرات العقمية والسالئف الكيميائية من جميورية
العراق إلى دول أخرى أو بطريق المرور (الترانزيت) ،كما يشمل إعادة التصدير إال إذا
دلت قرينة عمى خالف ذلك.

 -4اإلحراز أو الحيازة :وىي وضع اليد عمى المواد المخدرة أو المؤثرات العقمية والسالئف
الكيميائية بأي صفة كانت وألي غرض.
 -2الصنع :وىي جميع العمميات التي يحصل بيا الجاني عمى المواد المخدرة أو المؤثرات
العقمية والسالئف الكيميائية وتشمل التنقية وتحويل المخدرات أو المؤثرات العقمية من=
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ٚمما تكدّ ٜتطح إٕ ضٝاض ١املػسع ايعساق ٞملهاؾش ١ظاٖس ٠ايتعاٌَ غرل املػسٚع يف
املٛاد املددز ٠تك ّٛعًَ ٢بدأ ايتػدٜد يف ايعكاب املؿسٚض عًَ ٢ستهيب دسا ِ٥ا٫ضترلاد،
اؾًب ،ايتصدٜس ،ايصٓع ،شزاع ١ايٓباتات اييت ٜٓتر عٓٗا َٛاد كدز ٠أ ٚاضترلادٖا أٚ
دًبٗا أ ٚتصدٜسٖا إذا ازتهبت بكصد املتادس ٠بٗا أ ٚببرٚزٖا يف غرل ا٭سٛاٍ اييت هٝصٖا
ايكاْٚ ،ٕٛذيو َٔ خ ٍ٬تكسٜس ٙيعكٛب ١اإلعداّ ملستهيب أ ٟؾعٌ َٔ ٖر ٙا٭ؾعاٍ.
 ٖٛٚاػاْ ٙرٖب إىل تأٜٝدٚ ٙذيو يهٖ ٕٛر ٙا٭ؾعاٍ متجٌ ا٭ؾعاٍ ا٭نجس خطٛز ٠يف
فاٍ ايتعاٌَ غرل املػسٚع يف املٛاد املددز ٠مما ٜتطًب إْصاٍ اغد ايعكٛبات عً٢
َستهبٗٝا ،إذ إِْٗ ٜطع ٕٛإىل ؼكٝل ايهطب املاد ٟبصٛز ٠غرل َػسٚع ١عً ٢سطاب
ايطشاٜا َٔ أبٓا ٤اجملتُع ،ؾط ٬عُا شلا َٔ آثاز ضًب ١ٝخطرل ٠عً ٢أَ ٚض١َ٬
اجملتُعٚ ،نريو ملا شلا َٔ أثاز نبرل ٠عً ٢اْتػاز ظاٖس ٠تعاط ٞاملددزات ٚاإلدَإ
عًٗٝا.
ٚمما ٬ٜسغ أٜطا إٔ عكٛب ١اإلعداّ دٛاش ٜ٘يًُشهُ ١ؾًٗا إٔ ؼهِ بٗا أ ٚبعكٛب١
ايطذٔ امل٪بد ،يرا ؾأْٓا ْكذلح عً ٢املػسع تعدْ ٌٜص املاد َٔ )27( ٠ايكاْٚ ٕٛذيو
ظعٌ عكٛب ١اإلعداّ ٖ ٞايعكٛب ١ايٛسٝد ٠املكسز ٠شلر ٙاؾسا٫ ،ِ٥ضُٝا إذا أخرْا بٓعس
ا٫عتباز – ؾط ٬عُا بٓٝا ٙأْؿا  -املبايؼ ٚا٭زباح ايهبرل ٠اييت هٓٗٝا َستهيب ٖرٙ
ا٭ؾعاٍ اجملسَٚ ١اييت ميهٔ اضتدداَٗا ٭غساض اإلؾ٬ت َٔ ايعكاب خاصَ ١ع منٚ ٛتؿػٞ
ظاٖس ٠ايؿطاد ،نُا إٕ ذيو َٔ غاْ٘ ؼكٝل أغساض ايعكٛب ١يف ؼكٝل ايعدايٚ ١ايسدع بٓٛع٘ٝ
ايعاّ ٚاـاص.

= شكل الى أخر ،فضال عن إن عممية التحويل تمثل تحويال ألصل المادة في شكميا
األول وصنعا ليا في شكميا الثاني.
 -8اإلنتاج :وىي عممية فصل المواد المخدرة أو المؤثرات العقمية والسالئف الكيميائية عن
أصميا النباتي.

 -9االتجار غير المشروع :زراعة المخدرات أو المتاجرة بيا أو بالمؤثرات العقمية أو
بالسالئف الكيميائية خالفا إلحكام القانون .يراجع :المادة ( )0من قانون المخدرات
والمؤثرات العقمية العراقي والخاصة بالتعابير والمصطمحات.
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ثاْٝا :عكٛب ١ايطذٔ امل٪بد أ ٚامل٪قت
عكٛب ١ايطذٔ ٖ ٞإسد ٣ايعكٛبات ايطايب ١يًشس ٖٞٚ ،١ٜثاْ ٞعكٛب َٔ ١سٝح غدتٗا
بعد عكٛب ١اإلعداّٜٚ ،كصد بٗا إٜداع احمله ّٛعً ٘ٝيف إسد ٣امل٪ضطات ايعكاب ١ٝاملد٠
املكسز ٠يف اؿهِ ٖٞٚ ،عًْٛ ٢عني ،ا٭ :ٍٚايطذٔ امل٪بد َٚدت٘ عػس ٕٚضٓٚ ،١ايجاْ:ٞ
ايطذٔ امل٪قت َٚدت٘ أنجس َٔ مخظ ضٓٛات إىل مخظ عػس ٠ضَٓ ١ا مل ٜٓص ايكإْٛ
عً ٢خ٬ف ذيو(.)1
ٚعكٛب ١ايطذٔ بٓٛع َٔ ٘ٝايعكٛبات املكسز ٠ؾسا ِ٥اؾٓاٜات ،إذ تعد اؾسميْٛ َٔ ١ع
()2
اؾٓاٜات إذا ناْت ايعكٛب ١املكسز ٠شلا اإلعداّ أ ٚايطذٔ امل٪بد أ ٚامل٪قت
٬ٜٚسغ يف ٖرا ايصدد إٕ املػسع قد ؾسض عكٛب ١ايطذٔ امل٪بد نعكٛب ١دٛاش ٜ٘ؼهِ
بٗا احملهُ ١يف ساٍ عدّ اؿهِ باإلعداّ عًَ ٢ستهيب إسد ٣اؾسا ِ٥ايٛازد ٠يف املاد)27( ٠
اييت ضبل ٚإ بٓٝاٖا آْؿاٚ ،أْ٘ دا ٤يف املادٚ )28( ٠ؾسض عكٛب ١ايطذٔ امل٪بد أٚ
امل٪قت عًَ ٢ستهيب دسا ِ٥اؿٝاش ٠أ ٚاإلسساش أ ٚايػسا ٤أ ٚايبٝع أ ٚايتًُو يًُٛاد املددز٠
أ ٚامل٪ثسات ايعكً ١ٝأ ٚايط٥٬ـ ايهُٝٝا ١ٝ٥ايٛازد ٠يف اؾد ٍٚزقِ ( )1املسؾل بايكاْ ٕٛأٚ
يٓبات َٔ ايٓباتات اييت تٓتر عٓٗا َٛاد كدز ٠أ٪َ ٚثسات عكً ١ٝأ ٚضًُٗا أ ٚتطًُٗا أٚ
ْكًٗا أ ٚتٓاشٍ عٓٗا أ ٚتبادٍ ؾٗٝا أ ٚصسؾٗا بأ ١ٜصؿ ١ناْت أ ٚتٛضط يف غ َٔ ٤ٞذيو إذا
ازتهبت بكصد املتادس ٠بٗا(ٚ ،)3دسمي ١تكدَٛ ِٜاد كدز ٠أ٪َ ٚثسات عكً ١ٝيًتعاط ٞأٚ
اإلضٗاّ أ ٚايتػذٝع عً ٢تعاطٗٝا يف غرل ا٭سٛاٍ اييت أداشٖا ايكاْٚ ،)4(ٕٛنريو دسمي١

اضتعُاٍ املٛاد املددز ٠املدزد ١يف اؾدا )3 ،2 ،1( ٍٚأ ٚايتصسف ؾٗٝا بأ ١ٜصٛز ٠ناْت
يف غرل ا٭غساض املدصص ١شلا( ،)5ثِ أؿل بٗر ٙاؾسا ِ٥دسمي ١إداز ٠أ ٚإعداد أ ٚتٗ١٦ٝ

( )0يراجع :المادة ( )82من قانون العقوبات العراقي النافذ.
( )7يراجع :المادة ( )70من قانون العقوبات العراقي النافذ.
( )3يراجع :المادة ( / 78أوال) من قانون المخدرات العراقي النافذ.
( )2يراجع :المادة ( / 78ثانيا) من قانون المخدرات العراقي النافذ.
( )0يراجع :المادة (/ 78ثالثا) من قانون المخدرات العراقي النافذ.
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َهإ يتعاط ٢املٛاد املددز ٠أ ٚامل٪ثسات ايعكًٚ ،)1( ١ٝدسمي ١إغٛا ٤سدخ أ ٚتػذٝع شٚد٘
أ ٚاسد أقازب٘ إىل ايدزد ١ايسابع ١عً ٢تعاط ٞاملٛاد املددز ٠أ ٚامل٪ثسات ايعكً.)2(١ٝ
ٚنريو عاقب بايطذٔ امل٪قت عً ٢دسمي ١ا٫عتدا ٤عً ٢اسد املٛظؿني أ ٚاملهًؿني غدَ١
عاَ ١أَ ٚكاَٚت٘ بايك ٠ٛأ ٚايعٓـ أ ٚايط٬ح إذا نإ ممٔ ٜتٛي ٕٛايكٝاّ بتٓؿٝر أسهاّ ٖرا

ايكاْٚ ٕٛنإ ذيو أثٓا ٤قٝاَ٘ بتأدٚ ١ٜظٝؿت٘ أ ٚبطببٗا(.)3
ثايجا :عكٛب ١اؿبظ

 َٔ ٖٞٚايعكٛبات ايطايب ١يًشس ١ٜأٜطاٚ ،تأت ٞعطب غدتٗا بعد عكٛب ١ايطذٔ امل٪بد
ٚعكٛب ١ايطذٔ امل٪قتٜٚ ،ساد بٗا إٜداع احمله ّٛعً ٘ٝيف إسد ٣امل٪ضطات ايعكاب ١ٝاملد٠
املكسز ٠يف اؿهِ ٖٞٚ ،عًْٛ ٢عني ،ا٭ :ٍٚاؿبظ ايػدٜد َٚدت٘  ٫تكٌ عٔ ث٬ث ١اغٗس ٫ٚ
تصٜد عً ٢مخظ ضٓٛاتٚ ،ايجاْ :ٞاؿبظ ايبطٝط َٚدت٘  ٫تكٌ عٔ أزبع ٚعػس ٜٔضاع١

 ٫ٚتصٜد عٔ ضٓٚ ١اسد.)4(٠
ٚاؿبظ َٔ ايعكٛبات املكسز ٠ؾسا ِ٥اؾٓح ،إذ تعد اؾسميْٛ َٔ ١ع اؾٓح إذا ناْت
ايعكٛب ١املكسز ٠شلا اؿبظ ٚايػساَ.)5(١
ٚقد ؾسض املػسع يف املاد /28( ٠ضادضا) بؿكستٗٝا ( )2 ،1عكٛب ١اؿبظ ايػدٜد عً٢
َستهيب دسا ِ٥اؿٝاش ٠أ ٚاإلسساش أ ٚايػسا ٤أ ٚايبٝع أ ٚايتًُو يًُٛاد املددز ٠أ ٚامل٪ثسات
ايعكً ١ٝأ ٚايط٥٬ـ ايهُٝٝا ١ٝ٥أ ٚتطًُٗا أ ٚتطًُٗٝا أْ ٚكًٗا أ ٚايتٓاشٍ عٓٗا أ ٚتبادشلا أٚ
صسؾٗا بأ ١ٜصؿ ١ناْت أ ٚتٛضط يف غ َٔ ٤ٞذيو إذا ازتهبت بكصد املتادس ٠بٗاًٜٚ ،صّ

( )0يراجع :المادة ( /78رابعا) من قانون المخدرات العراقي النافذ.
( )7يراجع :المادة ( /78خامسا) من قانون المخدرات العراقي النافذ.
( )3يراجع :المادة ( /35أوال) من قانون المخدرات العراقي النافذ .مع اإلشارة إلى أن المشرع
قد شدد من العقوبة وجعميا السجن المؤبد إذا نشأ عن االعتداء إصابة الموظف أو
المكمف بخدمة عامة بعاىة مستديمة أو إذا كان الفاعل من الموظفين المنوط بيم مكافحة

اإلجرام أو حفظ األمن العام ،أما إذا أفضى االعتداء إلى موت المجنى عميو فتكون
العقوبة اإلعدام .يراجع :الفقرتين (ثانيا ،ثالثا) من المادة ذاتيا.
( )2يراجع :المادتين ( )89 ،88من قانون العقوبات العراقي النافذ.
( )0يراجع :المادة ( )74من قانون العقوبات العراقي النافذ.
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يريو إٔ ٜه ٕٛقٌ اؾسمي َٔ ١ضُٔ املٛاد املددز ٠أ ٚامل٪ثسات عكً ١ٝأ ٚايط٥٬ـ
نُٝٝا ١ٝ٥ايٛازد ٠يف اؾدا.)10 ،9 ،8 ،5،6،7 ،4 ،3 ،2( ٍٚ
ْٚصٍ بايعكٛبٚ ١دعًٗا اؿبظ َد ٫ ٠تكٌ عٔ ضٓٚ ١اسد ٫ٚ ٠تصٜد عً ٢ث٬خ ضٓٛات
ؾسمي ١اضترلاد أ ٚصٓع أ ٚإْتاز أ ٚسٝاش ٠أ ٚإسساش أ ٚغسا ٤أ ٚشزاعْ ١باتات ٜٓتر عٓٗا
َٛاد كدز ٠أ٪َ ٚثسات عكً ١ٝأ ٚاغذلاٖا بكصد ايتعاطٚ ٞا٫ضتعُاٍ ايػدص.ٞ
نُا ٖبط بايعكٛبٚ ١دعًٗا اؿبظ َد ٫ ٠تكٌ عٔ ضت ١اغٗس  ٫ٚتصٜد عً ٢ضٓتني ؾسمي١
ايطُاح يًػرل بتعاط ٞاملددزات يف أَ ٟهإ عا٥د ي٘ٚ ،نريو ؾسمي ١ضبط غدص يف َهإ
اعد أٖٝ ٚأ يتعاط ٞاملددزات ٚنإ هس ٟتعاطٗٝا َع عًُ٘ بريو.
ؾُٝا عاقب باؿبظ َد ٫ ٠تكٌ عٔ ث٬ث ١اغٗس أ ٚبػساَ ٫ ١تكٌ عٔ ( )3000000ث٬ث١
َٜ٬ني دٜٓاز  ٫ٚتصٜد عً )5000000( ٢مخطٜ٬َ ١ني دٜٓاز أ ٚبإسدٖ ٣اتني ايعكٛبتني
ايطبٝب ايرٜ ٟك ّٛبإعطاٚ ٤صؿ ١طب ١ٝيصسف َٛاد كدز ٠أ٪َ ٚثسات عكً ١ٝيػرل أغساض
ايع٬ز ايطيب َع عًُ٘ بريو.
ْٚعتكد إٔ ايعكٛب ١املكسز ٠يف اؿاي ١ا٭خرل ٫ ٠تتٓاضب َع خطٛز ٠اؾسمي ،١ؾط ٬عٔ
بطاطتٗا اييت تػذع ا٭طبا ٤عً ٢ا٫ضتدؿاف بايكاْ ،ٕٛنُا أْٗا َٔ اؾسا ِ٥ايعُد ١ٜاييت
 ٫ىسز ايؿعٌ امله ٕٛشلا عٔ ا٭ؾعاٍ احملكك ١يًُطاُٖ ١اؾٓا ١ٝ٥اييت غدد املػسع ايعكاب
عًٗٝا يف ايكاْ ،ٕٛيريو ْكذلح عً ٢املػسع تػدٜد ايعكٛبٚ ١بايػهٌ ايرٜ ٟتٓاضب َع
خطٛز ٠اؾسميٚ ١صؿ ١ايكا ِ٥بٗا.
زابعا :عكٛب ١ايػساَ١
عكٛب ١ايػساَ َٔ ١ايعكٛبات املاي ١ٝاييت تصٝب ايرَ ١املاي ١ٝيًُشه ّٛعًٜٚ ،٘ٝساد بٗا
إيصاّ احمله ّٛعً ٘ٝبإ ٜدؾع ـص ١ٜٓايدٚي ١املبًؼ احملدد يف اؿهِ.
ٚايػساَ ١يف ايكاْ ٕٛايعساق ٞعً ٢ث٬ث ١أْٛاع ،إذ قد ته ٕٛعكٛب ١أصًَ ١ٝباغس ٠عٓدَا
ته ٕٛايعكٛب ١ايٛسٝد ٠يًذسميٚ ،١قد ته ٕٛعكٛب ١بدي – ٘ٝاختٝاز – ١ٜؾٝشهِ بٗا بدَٔ ٫
عكٛب ١ايطذٔ امل٪بد أ ٚامل٪قت أ ٚعكٛب ١اؿبظ عٓدَا ٜٓص عًٗٝا ايكاْ ٕٛنعكٛبَ ١ع
إسد ٣ايعكٛبات ايطابك ،١نُا قد ته ٕٛعكٛب ١تهُ ١ًٝٝعٓدَا ٜٓص عًٗٝا ايكاْ ٕٛنعكٛب١
إضاؾ ١ٝوهِ بٗا إضاؾ ١إىل ايعكٛب ١ا٭صً.١ٝ
ٚامل٬سغ إٔ املػسع ايعساق ٞقد ؾسض عكٛب ١ايػساَٚ ١دعًٗا عكٛب ١تهُٜ ١ًٝٝعاقب بٗا
احمله ّٛعً ٘ٝإضاؾ ١إىل ايعكٛب ١ا٭صً ١ٝؾُٝع دسا ِ٥املددزات ٚتدزز يف َبايؼ ايػساَ١
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املؿسٚض ١عًَ ٢ستهيب ٖر ٙاؾسا ِ٥عطب دطاَ ١اؾسميٚ ١ايكصد َٓٗا ،إذ سدد َكداز
عكٛب ١ايػساَٚ ١دعٌ شلا سد ٜٔعٝح  ٫تكٌ عٔ عػسٜ٬َ ٠ني دٜٓاز  ٫ٚتصٜد عٔ ث٬ثني
ًَ ٕٛٝدٜٓاز يًذسا ِ٥ايٛازد ٠يف املاد /28( ٠أٚ ٫ٚثاْٝا ٚثايجا ٚزابعا ٚخاَطا) ،نُا سدد
َكدازٖا مببًؼ ٜ ٫كٌ عٔ مخطٜ٬َ ١ني دٜٓاز ٜ ٫ٚصٜد عٔ عػسٜ٬َ ٠ني دٜٓاز يًذساِ٥
ايٛازد ٠يف املاد /28( ٠ضادضاٚ ،)2 ،1 /املاد ،)32( ٠ؾُٝا سدد َكدازٖا مببًؼ ٜ ٫كٌ عٔ
ث٬ثٜ٬َ ١ني دٜٓاز ٜ ٫ٚصٜد عٔ مخطٜ٬َ ١ني دٜٓاز يًذسا ِ٥ايٛازد ٠يف املاد / 33( ٠أ.)٫ٚ
ٚقد اضتجٓ َٔ ٢ذيو اؾسا ِ٥ايٛازد ٠يف املاد َٔ )27( ٠ايكاْ ،ٕٛإذ سدد ايعكٛب ١اييت
تؿسض عًَ ٢ستهبٗٝا باإلعداّ أ ٚايطذٔ امل٪بدٚ ،نريو دسمي ١إعطاٚ ٤صؿ ١طب ١ٝيصسف
َٛاد كدز ٠أ٪َ ٚثسات عكً ١ٝيػرل أغساض ايع٬ز ايطيب املٓصٛص عًٗٝا يف املاد)31( ٠
سٝح دعٌ ؾٗٝا املػسع َٔ عكٛب ١ايػساَ ١عكٛب ١اختٝاز ١ٜوهِ بٗا ايكاض ٞنبد ٌٜيعكٛب١
اؿبظ ايػدٜد ملد ٫ ٠تكٌ عٔ ث٬ث ١اغٗسٚ ،سدد َكدازٖا عٝح  ٫تكٌ عٔ ث٬ثٜ٬َ ١ني
دٜٓاز  ٫ٚتصٜد عٔ مخطٜ٬َ ١ني دٜٓاز.
ٚؾُٝا ٜتعًل باملاد )31( ٠ؾإ املػسع ايعساق ٞقد ٚقع يف خطا أثٓا ٤صٝاغ ١املاد ،٠إذ
اضتددّ أدا( ٠أ )ٚايتدٝرل ١ٜعٓد ؼدٜد ٙيعكٛب ١اؾسمي ١ثِ أزدف ذيو بعباز( ٠أ ٚبإسد٣
ٖاتني ايعكٛبتني)ٚ ،املؿسٚض يف ٖر ٙاؿاي ١إَا إٔ ٜهتؿ ٞاملػسع برنس اؿسف (أٚ )ٚعدّ
ذنس عباز( ٠أ ٚبإسدٖ ٣اتني ايعكٛبتني) ٭ْٗا تصبح تصٜدا َ ٫دلز ي٘ ،أ ٚهعٌ َٔ عكٛب١
ايػساَ ١عكٛب ١تهُ ١ًٝٝتؿسض َع ايعكٛب ١ا٭صًًٜٚ ،١ٝصّ يريو تبد ٌٜا٭دا( ٠أ )ٚباؿسف()ٚ
ايرٜ ٟؿٝد اؾُع بني ايعكٛبتنيٚ ،بايتاي ٞإبكا ٤ا٫ختٝاز بني اسدُٖا يًكاضٚ ٞذيو باإلبكا٤
عً ٢عباز( ٠أ ٚبإسدٖ ٣اتني ايعكٛبتني).
ٚأخرلا ؾكد ؾسض املػسع يف املاد /33( ٠ثاْٝا /أ) عكٛب ١ايػساَٚ ١دعًٗا عكٛب ١أصً١ٝ
ؾسمي ١سٝاش ٠أ ٚإسساش َٛاد كدز ٠أ٪َ ٚثسات عكً ١ٝبهُٝات تصٜد أ ٚتكٌ عٔ ايهُٝات
ايٓاػ َٔ ١تعدد عًُٝات ايٛشٕٚ ،سدد َكدازٖا مببًؼ ٜ ٫كٌ عٔ ًَ ْٞٛٝدٜٓاز ٜ ٫ٚصٜد عً٢

مخطٜ٬َ ١ني دٜٓاز( (0وكذلك دسمي ١اإلسذاّ عٔ اإلخباز بٛدٛد ْباتات كدزَ ٠صزٚع ١يف
َهإ َا ٭غساض غرل َػسٚع ١املٓصٛص عًٗٝا يف املاد /33( ٠ثايجا).
( )0عمما أن المشرع في الفقرة (ب) من المادة ذاتيا شدد من العقوبة في حالة العود وجعميا
الحبس والغرامة التي ال تقل عن خمسة ماليين دينار وال تزيد عن عشرة ماليين دينار.
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ٚامل٬سغ مما تكدّ إٕ ايطٝاض ١اؾٓا ١ٝ٥ايعكاب ١ٝاييت اعتُدٖا املػسع ايعساق ٞيف
قاْ ٕٛاملددزات ٚامل٪ثسات ايعكً ١ٝملهاؾش ١ظاٖس ٠ايتعاٌَ غرل املػسٚع يف املٛاد املددز٠
أ ٚامل٪ثسات ايعكً ١ٝمتٝصت بعد ٠خصا٥ص ٚاييت ميهٔ إمجاشلا ناٯت:ٞ
أ :٫ٚايتػدٜد يف ايعكاب
إٕ ضٝاض ١املػسع يف ايتػدٜد يف ايعكاب تتبني َٔ خ ٍ٬ؾسض٘ يعكٛب ١اإلعداّ أ ٚايطذٔ
امل٪بد عًَ ٢ستهيب اؾسا ِ٥ايٛازد ٠يف املادٚ ،)27( ٠أٜطا ؾسض٘ عكٛب ١ايطذٔ امل٪بد أٚ
امل٪قت عًَ ٢ستهيب اؾسا ِ٥ايٛازد ٠يف املادٚ ،)28( ٠اييت ٖ ٞيف غايب صٛزٖا تستبط
بكصد املتادس ٠باملٛاد املددز ٠أ ٚامل٪ثسات ايعكً ١ٝأ ٚايط٥٬ـ ايهُٝٝا ١ٝ٥يف غرل ا٭سٛاٍ
اييت هٝصٖا ايكاْ.ٕٛ
نُا ٚػدز اإلغاز ٠إىل إٔ ضٝاض ١املػسع يف ايتػدٜد يف ايعكاب تعٗس أٜطا َٔ خٍ٬
ايٓص عً ٢ايعسٚف املػدد ٠يًعكٛب ١بايٓطب ١يًذسا ِ٥ايٛازد ٠يف املادتني (َٔ )28 ،27
ايكاْ ٕٛإذا ؼككت إسد ٣اؿا٫ت اٯت:١ٝ
 -1ايعٛد
 -2إذا نإ ايؿاعٌ َٔ املٛظؿني أ ٚاملهًؿني غدَ ١عاَ ١املٓٛط بِٗ َهاؾش ١ا٫ػاز
ٚا٫ضتعُاٍ غرل املػسٚع يًُٛاد املددزٚ ٠امل٪ثسات ايعكً ١ٝأ ٚايسقاب ١عً ٢تداٚشلا أٚ
سٝاشتٗا.
 -3إذا اغذلى ايؿاعٌ يف عصاب ١دٚي ١ٝأ ٚنإ ؾعً٘ َت٬شَا َع دسمي َٔ ١اؾسا ِ٥املدً١
بأَٔ ايدٚي ١ايداخً ٞأ ٚاـازد.ٞ
 -4إذا اضتعٌُ ايؿاعٌ ايعٓـ أ ٚايط٬ح أثٓا ٤ازتهاب٘ يًذسمي.١
 -5إذا نإ َهإ ازتهاب اؾسمي ١داز عباد ٠أ٪َ ٚضط ١تعً ١ُٝٝعطهس ١ٜأَ ٚدْ ١ٝأ ٚضذٔ
أَ ٚهإ سذص أ ٚداز إص٬ح يإلسداخ أ ٚداز إلٜٛا ٤املػسدٚ ٜٔاملتطٛيني أ ٚيسعا١ٜ
ا٭ٜتاّ أْ ٚاد ٟزٜاض ٞأ٪َ ٚضط ١فتُع َدْ.)1(ٞ

( )0يراجع :المادة ( )79من قانون المخدرات العراقي النافذ .مع اإلشارة إلى أن ىناك خطأ
مطبعي ورد في نص المادة يتطمب من المشرع التدخل لتصحيحو يتمثل في إيراده
لنصوص المواد التي تشمميا الظروف المشددة ،إذ ذكر المادتين ( )79 ،78والصحيح
ىي المواد ( ،)78 ،72الن المادة ( )79ىي التي أوردت الظروف المشددة لمعقوبة.
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ٚنريو املطاٚا ٠يف ايعكٛب ١بني اؾسمي ١يف صٛزتٗا ايتاَٚ ١ايػسٚع ؾٗٝا ٚذيو يف (املاد٠

 /35ضادضا)( ،)1عً ٢خ٬ف املكسز بايٓطب ١يعكٛب ١ايػسٚع يف اؾسمي ١ايٛازد ٠يف املاد٠
( َٔ )31قاْ ٕٛايعكٛبات ايٓاؾر اييت ػعٌ َٔ عكٛب ١ايػسٚع اخـ َٔ عكٛب ١اؾسمي١
ايتاَ.١
ثاْٝا :ايتدزز يف ايعكاب
نُا اعتُدت ضٝاض ١املػسع ايعساق ٞعً ٢ايتدزز يف ايعكاب تبعا ؾطاَ ١ايطًٛى
اإلدساَٚ ٞخطٛز ٠اٯثاز املذلتب ١عً ،٘ٝؾط ٬عٔ َد ٣تسد ٟاؾاْ ٞيف ٖ ٠ٛاإلدساّ ،إذ بدأ
بؿسض عكٛب ١اإلعداّ أ ٚايطذٔ امل٪بد عًَ ٢ستهيب اؾسا ِ٥ايٛازد ٠يف املاد )27( ٠اييت
تستهب بكصد املتادس ٠باملٛاد املددز ،٠ثِ ٖبط بايعكٛبٚ ١دعًٗا ايطذٔ امل٪بد أ ٚامل٪قت
ٚايػساَ ١اييت  ٫تكٌ عٔ عػسٜ٬َ ٠ني دٜٓاز  ٫ٚتصٜد عٔ ث٬ثني ًَ ٕٛٝدٜٓاز بايٓطب١
يًذسا ِ٥ايٛازد ٠يف املاد )28( ٠اييت تػٌُ ا٭ؾعاٍ اإلدساَ ١ٝا٭نجس خطٛزٚ ٠تأثرلا بعد
ا٫ػاز باملٛاد املددز ٠نشٝاشتٗا أ ٚإسساشٖا بكصد املتادس ٠بٗا أ ٚتكدميٗا يًتعاط ٞأٚ
إداز ٠أ ٚتَٗ ١٦ٝهإ يريو ،ثِ ْصٍ بايعكٛب ١تدزهٝا إىل إٔ ٚصٌ إىل عكٛب ١ايػساَ ١اييت ٫
تكٌ عٔ ًَ ْٞٛٝدٜٓاز  ٫ٚتصٜد عً ٢مخطٜ٬َ ١ني دٜٓاز يًذسا ِ٥ايٛازد ٠يف املاد،)33( ٠
 ٖٞٚدسمي ١سٝاش ٠أ ٚإسساش َٛاد كدز ٠أ٪َ ٚثسات عكً ١ٝبهُٝات تصٜد أ ٚتكٌ عٔ ايهُٝات
ايٓاػ َٔ ١تعدد عًُٝات ايٛشٕٚ ،نريو دسمي ١اإلسذاّ عٔ اإلخباز بٛدٛد ْباتات كدز٠
َصزٚع ١يف َهإ َا ٭غساض غرل َػسٚع.١
ٚضٝاض ١ايتدزز يف ايعكاب اييت اْتٗذٗا املػسع دعًت َٔ ايطٝاض ١ايعكاب ١ٝنُا ْعتكد
ضٝاض ،١ُ٥٬َ ١إذ اْ٘ بايتدزز يف ايعكٛبات ظٗست ضٝاض ١املػسع يف ايعكاب عطب خطٛز٠
ايطًٛى اجملسّ ٚخطٛزَ ٠ستهب٘  ،باإلضاؾ ١إىل قٝاَ٘ باملٛاشْ ١بني املكاصد اييت ٜتطًبٗا
ايكاْ ٕٛيف ايصٛز املدتًؿ ١ؾسا ِ٥ايتعاٌَ غرل املػسٚع يف املٛاد املددزٚ ،٠تكدٜس ٙيهٌ
َٓٗا ايعكٛب ١اييت تٓاضبٗا تبعا يريو.

( ) 0عمما إن المساواة في العقوبة بين الجريمة في صورتيا التامة والشروع في الجريمة ال
يقتصر عمى الجرائم الواردة في المادتين ( ،)78 ،72وانما يشمل جميع الجرائم المعاقب
عمييا بموجب ىذا القانون.
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ثايجا :اؾُع بني ايعكٛبات
إٕ ضٝاض ١املػسع ايعكاب ١ٝقد اعتُدت أٜطا عً ٢اؾُع بني ْٛعني َٔ ايعكٛبات،
ايعكٛبات ايطايب ١يًشس( ١ٜايطذٔ أ ٚاؿبظ) ٚايعكٛبات املاي( ١ٝايػساَ )١يػايب ١ٝصٛز
ايتعاٌَ غرل املػسٚع باملٛاد املددزٖٚ ،٠را ٜتطح َٔ خ ٍ٬اضتدداّ املػسع ؿسف
(ايٛا )ٚايرٜ ٟؿٝد اؾُع ٚعدّ اضتدداَ٘ أدا( ٠أ )ٚايتدٝرل ١ٜيف ْصٛص املٛاد ايعكاب١ٝ
(ٚ ،)33 ،32 ،31 ،28مبا ٜؿٝد ايتصاّ ايكاض ٞبؿسض ايعكٛبتني ٚعدّ ؾسض إسداُٖا دٕٚ
ا٭خس ٣عًَ ٢ستهب أ ٟدسمي َٔ ١اؾسا ِ٥ايٛازد ٠يف املٛاد أعٖٚ ،ٙ٬ر ٙضٝاض ١عكاب١ٝ
ٜتبعٗا املػسع يػسض ايتػدٜد يف َطٚ٪يَ ١ٝستهب اؾسميٚ ،١قد اْتٗذٗا املػسع ايعساق ٞيف
قاْ ٕٛاملددزات ٚامل٪ثسات ايعكً ٖٛٚ ،١ٝأَس وطب ي٘ ٚذيو ملهاؾشٖ ١ر ٙاؾساٚ ِ٥اؿد
َٔ اْتػازٖا يف اجملتُع.
ؾط ٬عٔ ذيو ؾإ املػسع مل ٜهتـ باؾُع بني ايعكٛبات ٚإمنا سدد يٓٛع ٞايعكٛب١
سد ٜٔأعًٚ ٢أدْ ٢يُٝهٔ َٔ خ ٍ٬ذيو ايكاض َٔ ٞإعُاٍ ضًطت٘ ايتكدٜس٫ ١ٜختٝاز
ايعكٛب ١املٓاضب ١ملستهب اؾسميَ ٖٛٚ ،١ا ميجٌ اعتُادا َٔ املػسع ملبدأ ايتؿسٜد ايعكابٞ
ايرٜ ٟعد اسد أِٖ املباد ٨اييت ٜك ّٛعًٗٝا ايكاْ ٕٛاؾٓا ٞ٥اؿدٜحٚ ،ايرٜ ٟكصد ب٘ إٔ
تأت ٞايعكٛبَ ١تٓاضبَ ١ع دطاَٚ ١خطٛز ٠اؾسميَٚ ١ع دزدَ ١طٚ٪ي ١ٝاؾاْ ٞعٓٗا
ٚايعسٚف اييت أساطت بازتهابٗاٚ ،بايتاي ٞؾًِ ٜعد يًذسمي ١ايٛاسد ٠عكٛبٚ ١اسدَ ٠تطا١ٜٚ
بايٓطب ١ؾُٝع اؾٓا.٠
ادلطهب انثاني

انعقوبات انتكميهية
ايعكٛبات ايتهُ" ٖٞ ،١ًٝٝعكٛبات ثاْ ١ٜٛيًذسمي ١تطتٗدف تٛؾرل ايعكاب ايهاٌَ شلا،
َ ٖٞٚستبط ١باؾسمي ١د ٕٚعكٛبتٗا ا٭صً ٫ٚ ١ٝتٛقع إ ٫إذا ْطل بٗا ايكاضٚ ٞسدد ْٛعٗا،

ٜ ٫ٚتصٛز إٔ ٜٛقعٗا مبؿسدٖا"(ٚ ،)1تك ّٛضٝاض ١املػسع ايعساق ٞعً ٢ؾسض ث٬ث ١أْٛاع
َٔ ايعكٛبات ايتهُ ١ًٝٝعًَ ٢ستهيب دسا ِ٥ايتعاٌَ غرل املػسٚع يف املٛاد املددزٖٞ ٠
املصادزْٚ ٠ػس اؿهِ ٚغًل احملٌٚ ،ضٓتٓاٖ ٍٚر ٙايعكٛبات ناٯت:ٞ
( )0ينظر :د .محمود نجيب حسني – شرح قانون العقوبات – القسم العام – ط  – 0دار
النيضة العربية – القاىرة –  – 0987ص .448
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أ :٫ٚاملصادز٠
املصادز ٠عطب ا٭صٌ عكٛبَ ١اي ٖٞٚ ،١ٝيف دٖٛسٖا تعين إضاؾَ ١اٍ يًذاْ ٞإىل َاٍ
ايدٚي ١دَ ٕٚكابٌ ،أ ٖٞ ٚعباز ٠عٔ "ْصع ًَه ١ٝاملاٍ ددلا بػرل َكابٌ ٚإضاؾت٘ إىل ًَو
ايدٚي ،)1("١ؾٗ ٞضبب َٔ أضباب نطب املًه ١ٝغ٬ف ايػساَ ١اييت تتُجٌ يف إغػاٍ ذَ١
احمله ّٛعً ٘ٝبد ٜٔيًدٚي.١
ٚاملصادزْٛ ٠عإ ،عاَٚ ١تٓصب عً ٢مجٝع أَٛاٍ احمله ّٛعً ٘ٝأ ٚدصَٗٓ ٤ا دٕٚ
اغذلاط إٔ ته ٕٛشلر ٙا٭َٛاٍ ع٬ق ١باؾسمي ١احمله ّٛعٓٗا ٚأسٝاْا د ٕٚازتباط بأٟ
دسميٚ ،١خاص ١تٓصب عً ٢غ ٤ٞبعَ َٔ ٘ٓٝاٍ احمله ّٛعًٜ ٘ٝه ٕٛقد اضتعٌُ يف

ازتهاب اؾسمي ١أَ ٚعدا شلرا ا٫ضتعُاٍ أ ٚقد ؼصٌ َٓٗا(.)2
نُا قد ته ٕٛاملصادز ٠تدبرلا اسذلاشٜا ٫ ،تسد إ ٫عً ٢أغٝا ٫ ٤هٛش ايتعاٌَ ؾٗٝا
عهِ ايكاْ ،ٕٛإذ إٕ فسد سٝاشتٗا ٜعد عد ذات٘ دسميٚ ، ١تٗدف ٖر ٙاملصادز ٠إىل
ضشب غ ٤ٞخطس َٔ ايتعاٌَ َٓعا يطسز ٖٞٚ ،ٙشلرا ايطبب تدبرل عٝين ٚقاَ ٫ ٞ٥ؿس َٔ
اؽاذ ٙيف َٛادٗ ١ايهاؾ ،١ؾٗ ٞتٓصب عً ٢ايػ ٤ٞذات٘ إلخساد٘ َٔ دا٥س ٠ايتعاٌَ يسؾع
ايطسز ٚدؾع اـطس َٔ بكا ٘٥يف ٜد َٔ وٛش ٙأ ٚوسشٚ ،)3(ٙعً ٢أ ١ٜساٍ ؾإٔ املصادز٠
عكٛب ١ناْت أّ تدبرلا اسذلاشٜا – ؾاْ٘  ٫هٛش ؾسضٗا إ ٫يف ا٭سٛاٍ اييت ٜٓص عًٗٝا
ايكاْٚ ٕٛعً ٢غدص متت إداْت٘ عٔ اؾسميٚ ١اؿهِ عً ٘ٝبإسد ٣ايعكٛبات ا٭صً.١ٝ
ٚقد أيصّ املػسع يف املاد / 34( ٠أٚ ٫ٚثاْٝا) احملهُ ١املدتص ١بٓعس إسد ٣اؾساِ٥
املٓصٛص عًٗٝا يف املادتني ( )28 ،27إٔ تك ّٛمبصادز ٠مجٝع ا٭َٛاٍ املٓكٛيٚ ١غرل
املٓكٛي ١ايعا٥د ٠يًُتِٗ ٚشٚد٘ ٚأ٫ٚد ٙأ ٚغرلِٖ  -ضٛا ٤أناْت ٖر ٙا٭َٛاٍ َٛدٛد ٠يف

( )0ينظر :د .محمد زكي أبو عامر – مصدر سابق  -ص  035؛ د .محمود محمود
مصطفى – شرح قانون العقوبات – القسم العام – ط  – 05مطبعة جامعة القاىرة –
القاىرة –  – 0983ص .402

( )7ينظر :د .محمد زكي أبو عامر – مصدر سابق – ص ص .030 - 035
( )3ينظر :د .عمي عبد القادر القيوجي – شرح قانون العقوبات  -القسم العام  -المسؤولية
الجنائية والجزاء الجنائي -ط  – 0منشورات الحمبي الحقوقية – بيروت – لبنان – 7559
– ص ص .309 -308
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ايعسام أ ٚخازد٘  -إذا ثبت شلا إٔ ٖر ٙا٭َٛاٍ ْاػ ١عٔ ازتهاب إسدٖ ٣ر ٙاؾسا،ِ٥
ٚذيو بعد إٔ أٚدب عًٗٝا سذص ٖر ٙا٭َٛاٍ ٚايتشكل َٔ املصادز اؿكٝك ١شلا.
ٚيتشكٝل ايػسض أع ٙ٬ؾكد ايصّ املػسع أٜطا يف املاد /34( ٠ثايجا) مجٝع املصازف
ايعساقٚ ١ٝا٭دٓب ١ٝايعاًَ ١يف ايعسام بتصٜٚد احملهُ ١ظُٝع ايبٝاْات املتعًك ١با٭زصد٠
ٚاملدخسات ٚايٛدا٥ع ٚا٭ضِٗ ٚايطٓدات املاي ١ٝايعا٥دًَ ٠هٝتٗا ملٔ هس ٟايتشكٝل َعِٗ
باؾسا ِ٥ايٛازد ٠يف ايكاْ ،ٕٛؾط ٬عٔ إيصاَٗا بتٓؿٝر قسازات احملهُ ١اـاص ١عذص ا٭َٛاٍ
َٚصادزتٗا.
نُا أٚدب املػسع يف املاد /35( ٠أٚ ٫ٚثاْٝا) َصادز ٠املٛاد املددز ٠أ ٚامل٪ثسات
ايعكً ١ٝأ ٚايط٥٬ـ ايهُٝٝا ١ٝ٥أ ٚايٓباتات اييت ٜٓتر عٓٗا َٛاد كدز ٠أ٪َ ٚثسات عكً ١ٝيف
مجٝع اؿا٫ت ،ؾط ٬عٔ َصادز ٠مجٝع اٯ٫ت ٚا٭دٚات ٚا٭دٗصٚ ٠ا٭ٚعٚٚ ١ٝضا ٌ٥ايٓكٌ
اييت مت ضبطٗا ٚاملطتددَ ١يف ازتهاب أ ٟدسمي َٔ ١دسا ِ٥املددزاتٚ ،عً ٢إٔ ٜتِ
إزضاٍ مجٝع املٛاد املددز ٠أ ٚامل٪ثسات ايعكً ١ٝأ ٚايط٥٬ـ ايهُٝٝاٚ ١ٝ٥بػهٌ َباغس ٠إىل

اؾٗات املدتص ١عؿعٗا(.)1
ٚبٓا ً٤عًَ ٢ا تكدّ ٜتطح إٔ املصادز ٠يٮَٛاٍ املٓكٛيٚ ١غرل املٓكٛي ٖٞ ١أَس
ٚدٛبٚ ٞيٝظ دٛاشٜاًَٚ ،ع ذيو ؾاْ٘ ٜٓبػ ٞايتُٝٝص بني أَس ،ٜٔا٭ ٍٚإٔ اؿهِ باملصادز٠
ٜعد عكٛبَ ١اي ١ٝإضاؾ ٖٛٚ ١ٝأَس ٚدٛب َٔٚ ،ٞثِ ؾاْ٘  ٫ىطع يًطًط ١ايتكدٜس ١ٜيًُشهُ١
اييت هب عًٗٝا يف ساٍ اؿهِ عًَ ٢ستهب إسد ٣اؾسا ِ٥ايٛازد ٠يف املادتني ()28 ،27
بعكٛب ١أصً ١ٝإٔ تأَس مبصادزٖ ٠ر ٙا٭َٛاٍٖٚ ،را ا٫ػا ٙوطب يًُػسع إذ إٕ ٖرٙ

( )0تجدر اإلشارة إلى أن المادة ( )27من القانون قد حددت الجية التي يقع عمى عاتقيا
ميمة المتابعة واإلشراف عمى عمميات ضبط وفحص وحفظ وخزن واتالف المواد المخدرة
أو المؤثرات العقمية أو السالئف الكيميائية التي يتم الحكم بمصادرتيا وىي لجنة تشكل
برئاسة قاضي من الصنف األول يسميو مجمس القضاء األعمى ،وعضوية ممثمين عن
األمانة العامة لمجمس الوزراء ،و ازرة الداخمية ،مديرية شرطة الكمارك واالستخبارات ،و ازرة

المالية ،الييئة العامة لمكمارك ،و ازرة الصحة ،مدير المختبرات في معيد الطب العدلي،
وممثل عن الييئة الوطنية العميا لمكافحة المخدرات ،وعمى أن يتم تنظيم أعمال ىذه
المجنة بتعميمات يصدرىا رئيس الييئة الوطنية العميا لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقمية.
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ايعكٛب ١تصٝب املتادس ٜٔباملددزات يف اعص َا ٜػس ِٜٗعً ٢ا٫ػاز بٗا ،نُا إْٗا ػعًِٗ
أَاّ خطس ؾكد أَٛاشلِ ٚثسٚاتِٗ.
أَا ايجاْ ،ٞؾٗ ٛإٔ املصادز ٠ته ٕٛأٜطا ٚدٛبٚ ١ٝيهٔ نتدبرل اسذلاش ٟبايٓطب ١يًُٛاد
املددزٚ ٠امل٪ثسات ايعكًٚ ١ٝنريو ٚضا ٌ٥ايٓكٌ ٚاٯ٫ت ٚا٭دٚات ٚا٭دٗصٚ ٠ا٭ٚع ١ٝاييت
اضتددَت يف ازتهاب اؾساٚ ِ٥اييت ٜعد اضتعُاشلا أ ٚسٝاشتٗا عد ذات٘ دسميٚ ،١إ نإ
اؿهِ قد صدز عل املتِٗ بايدلا ،)1(٠٤إذ إٕ اؿهِ بايدلاٜ ٫ ٠٤دلز اضتُساز سٝاش ٠املٛاد
املددز ٠أ ٚامل٪ثسات ايعكً ١ٝأ ٚا٭غٝا ٤اييت اضتعًُت يف صٓعٗا أ ٚاضتعُاشلا أ ٚتداٚشلا،
ٚيهٔ َع ا٭خر بعني ا٫عتباز عدّ اإلخ ٍ٬عكٛم ايػرل سطٔ ايٓ.١ٝ
ثاْٝاْ :ػس اؿهِ
 ٖٞٚعكٛب ١تهُ َٔٚ ،١ًٝٝثِ  ٫ميهٔ اؿهِ بٗا إ ٫بٛدٛد عكٛب ١أصً ،١ٝنُا اْ٘ ٫
ميهٔ اؿهِ بٗا إذا نإ اؿهِ صادزا بايدلا٠٤
ٖٚر ٙايعكٛب ١متظ مبهاْ ١احمله ّٛعًٚ ٘ٝاعتباز ٙيف اجملتُع ،إذ إْٗا تٓط ٟٛعً٢
ايتػٗرل ب٘ ٚباؾسمي ١اييت ازتهبٗا ٚايعكٛب ١املؿسٚض ١عك٘ٚ ،شلا صد ٣عًَ ٢سنص ٙاملايٞ
٫ضُٝا إذا نإ ممٔ ميازض ١َٓٗ ٕٛتعتُد عً ٢ثك ١اؾُٗٛز ،إذ تٓاٍ َٔ ٖر ٙايجكٚ ١تكًٌ
َٔ عدد ايعُ ٤٬ستُا َٔٚ ،ثِ ؼكل غسضٗا يف زدع احمله ّٛعً ٘ٝبايٓعس إىل َسنصٙ
ا٫دتُاع ٞيف اجملتُع ،نُا إْٗا عكٛب ١تكتطٗٝا املصًش ١ايعاَ ١أسٝاْا إذا ناْت اؾسمي١
َٔ اؾسا ِ٥اـطرلٚ ٠اييت تستب آثازاً نبرلٚ ،٠بايتاي ٞؼكل غسضٗا يف تعسٜـ ايٓاع
باؿهِ ٚإ ايعداي ١قد أخرت فساٖا ،ؾط ٬عٔ ايسدع ايعاّ يعُ ّٛأؾساد اجملتُع(.)2
ٚقد أداش املػسع يف املاد / 35( ٠خاَطا) يًُشهُ ١يف ساي ١اؿهِ باإلداْ١
بايطذٔ أ ٚاؿبظ يف مجٝع دسا ِ٥املددزات إٔ تكسز ْػس ًَدص اؿهِ بعد انتطاب٘
.

يدزد ١ايبتات بإسد ٣ايصشـ ايٚ ١َٝٛٝعً ٢إٔ ٜتشٌُ احمله ّٛعً ٘ٝأدٛز ايٓػس

( )0يراجع :المادة ( )002من قانون العقوبات العراقي النافذ .عمما إن المادة ( )38من قانون
المخدرات الحالي قد أوجبت تطبيق أحكام قانون العقوبات رقم  000لسنة  0949المعدل
أو أي قانون أخر يحل محمو في كل ما لم يرد بو نص خاص في ىذا القانون.

( )7ينظر :د .عمي حسين الخمف ،د .سمطان عبد القادر الشاوي – المبادئ العامة في قانون
العقوبات – مطبعة و ازرة التعميم العالي والبحث العممي – جامعة بغداد –  – 0987ص
.227
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ٜٚطتؿاد َٔ ذيو إٔ ْػس اؿهِ عكٛب ١دٛاش ،١ٜؾاحملهُ ١هٛش شلا إٔ تكسز ْػس
ًَدص اؿهِ أ ٚعدّ ْػس ،ٙؾإذا َا قسزت ْػس ٙؾؿٖ ٞر ٙاؿاي ١هب إٔ ٜه ٕٛاؿهِ
ايصادز بايعكٛب ١قد قط ٢بعكٛب ١ايطذٔ امل٪بد أ ٚامل٪قت أ ٚقط ٢بعكٛب ١اؿبظ ايػدٜد
أ ٚايبطٝط أَا إذا نإ اؿهِ قد قط ٢بػرل ٖر ٙايعكٛبات ؾ ٬ميهٔ يًُشهُ ١إٔ تكسز ْػس
اؿهِ ،نُا ٚهب إٔ ٜه ٕٛاؿهِ ايصادز باتاٚ ،اؿهِ ايبات ٖ ٛاؿهِ ايرٜ ٫ ٟكبٌ
ايطعٔ ؾ ٘ٝإَا ٫ضتٓؿاذ طسم ايطعٔ ٚإَا ملط ٞاملد ٠املكسز ٠يًطعٔ َٔ د ٕٚإٔ ٜتِ
ايطعٔ يف اؿهِ َٔٚ ،ثِ  ٫ميهٔ ْػس اؿهِ إ ٫بعد انتطاب٘ يصؿ ١ايبتات ،ؾط ٬عٔ ذيو
هب إٔ ٜتِ ايٓػس يف إسد ٣ايصشـ اي ١َٝٛٝسٝح سدد ايكاْٚ ٕٛض ١ًٝايٓػس ٚمل ٜذلنٗا
يًكاضٚ ،ٞعً ٢إٔ ٜتِ ذيو عًْ ٢ؿك ١احمله ّٛعً.٘ٝ
ٚيٓا يف ٖرا ايصدد َ٬سع ١عًَٛ ٢قـ املػسع ايعساق ٞإذ ْس ٣إٕ َا ؼكك٘
عكٛبْ ١ػس اؿهِ َٔ ايسدع بٓٛع ٘ٝاـاص ٚايعاّ ضٛا ٤بايٓطب ١يًُشه ّٛعً ِٗٝبايطذٔ
أ ٚاؿبظ أّ بايٓطب ١ؾُٗٛز أؾساد اجملتُع ميهٔ إٔ ٜتشكل يف غك٘ ايجاْ ٞإذا مت ْػس
اؿهِ ايصادز بعكٛب ١اإلعداّ ٚذيو ستٜ ٢عًِ َٔ ٜتادس بأزٚاح أؾساد اجملتُع ٚصشتِٗ
َٚطتكبًِٗ املصرل ايرٜٓ ٟتعس ،ٙعًْ ٘ٝكذلح تعدْ ٌٜص ايؿكس( ٠خاَطا) َٔ املاد)35( ٠
ٚذيو َٔ ْاسٝتني ا٭ٚىل :دعٌ عكٛبْ ١ػس اؿهِ ٚدٛبٚ ٘ٝعدّ تسى ذيو يطًط ١احملهُ١
ايتكدٜسٚ ،١ٜايجاْ :١ٝسل ٍٛا٭سهاّ ايصادز ٠باإلعداّ بٗر ٙايعكٛب.١
ثايجا :غًل احملٌ
عكٛب ١غًل احملٌ عكٛب ١تهُ ١ًٝٝدٛاشٜٚ ،١ٜساد بٗا َٓع احمله ّٛعًَٔ ٘ٝ
ممازض ١ايعٌُ ذات٘ اير ٟنإ ميازض٘ قبٌ إْصاٍ ايعكٛب ١ب٘ٚ ،ايػاٖ َٔ ١ٜر ٙايعكٛب ١تتُجٌ
يف عدّ ايطُاح يًُشه ّٛعً َٔ ٘ٝا٫ضتعاَْ ١س ٠أخس ٣بعسٚف ايعٌُ يف احملٌ ٫زتهاب
دسا ِ٥ددٜد.)1(٠
ٚقد أٚدب املػسع يف املاد /35( ٠ثايجا) اؿهِ بػًل نٌ قٌ َسخص ي٘ مبٛدب
املاد َٔ )8( ٠ايكاْ ٕٛباضترلاد أ ٚتصدٜس أْ ٚكٌ املٛاد املددز ٠أ ٚامل٪ثسات ايعكً ١ٝأٚ
.

ايط٥٬ـ ايهُٝٝا ١ٝ٥أ ٚسٝاشتٗا َد ٫ ٠تكٌ عٔ غٗس  ٫ٚتصٜد عً ٢ضٓٚ ١اسد٠

( )0ينظر :د .عمي عبد القادر القيوجي – مصدر سابق – ص .372
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نُا إٕ املػسع أيصّ احملهُ ١يف ايؿكس( ٠زابعا) َٔ املاد ٠ذاتٗا اؿهِ ؾط ٬عٔ
عكٛب ١ايػًل مبٓع احمله ّٛعًَ َٔ ٘ٝصاٚي ١ايعٌُ أ ٚاملتادس ٠أ ٚايصٓاع ١ذاتٗا يف احملٌ،
ضٛا ٤أنإ ذيو َٔ قبً٘ أ َٔ ٚقبٌ اسد أؾساد أضست٘ أ ٚأ ٟغدص أخس قاّ احملهّٛ
عً ٘ٝبتأدرل احملٌ ي٘ أ ٚتٓاشٍ ي٘ عٓ٘ بعد ٚقٛع اؾسميٚ ،١اضتجٓ َٔ ٢ذيو َايو احملٌ أٚ
َٔ ي٘ سل عٝين ؾ ٘ٝبػسط عدّ ٚدٛد أ ٟع٬ق ١ي٘ باؾسمي ١املستهب ،١نُا اْ٘ أداش اؿهِ
مبٓع َصاٚي ١ايعٌُ ملد ٫ ٠تصٜد عٔ ث٬خ ضٓٛات ٚذيو يف ساي ١ايعٛد إىل ازتهاب اؾسمي١
خ ٍ٬ايطٓٛات اـُظ اييت تً ٞصدٚز اؿهِ ايٓٗا.ٞ٥
٬ٜٚسغ إٔ املػسع قد قصس عكٛب ١غًل احملٌ عً ٢احمل٬ت اجملاش ٠مبٛدب
املاد َٔ )8( ٠ايكاْٚ ٕٛدعًٗا عكٛبٚ ١دٛب ،٘ٝبُٓٝا مل ٜػٌُ بايعكٛب ١احمل٬ت ا٭خس٣
اييت تداز أ ٚتعد أ ٚتٗٝأ يتعاط ٞاملددزات ناملكاٖٚ ٞايهاؾٝذلٜات ....اخلَ ٖٛٚ ،ا ْعتكد
بأْ٘ ٜػهٌ خً ٬يف ضٝاض ١ٝاملػسع ايعساق ٞيف ايعكاب عًٖ ٢ر ٙاؾسا ،ِ٥إذ إٕ َجٌ ٖرٙ
ايعكٛب ١متجٌ ٚض ١َُٗ ١ًٝيًشد َٔ اْتػاز ظاٖس ٠تعاط ٞاملددزات ٚاإلدَإ عًٗٝا َٔٚ ،ثِ
ْكذلح عً ٢املػسع تعدْ ٌٜص ايؿكس( ٠ثايجا) َٔ املاد َٔ )35( ٠ايكاْٚ ٕٛايٓص عً٢
سلٖ ٍٛر ٙاحمل٬ت بعكٛب ١ايػًل ،أض ٠ٛمبا ضاز عً ٘ٝاملػسع ايعساق ٞيف ايكاْ ٕٛزقِ 68
يطٓ 1965 ١املًػَ ،ٞع اإلبكا ٤عًٚ ٢دٛب ١ٝايعكٛب.)1(١
ادلبحث انثاني

انسياسة اجلنائية انعقابية انوقائية وانعالجية
إٕ قاٚي ١املػسع ٚقا ١ٜاجملتُع َٔ اؾسمي ١قبٌ ٚقٛعٗا ميجٌ اسد أِٖ أٖداف
ايطٝاض ١اؾٓا ١ٝ٥ايعكاب ١ٝايٓادشٚ ،١ذيو ٜتِ َٔ خ ٍ٬إقساز ٙجملُٛع َٔ ١ايتدابرل ايٛقا١ٝ٥
اشلادؾ ١إىل َهاؾش ١اؾسمي ،١ضٛا ٤أنإ ذيو قبٌ ايبد ٤بازتهابٗا أّ يًهػـ عٔ َستهبٗٝا
ٚايكبض عً.ِٗٝ
َٚع اإلقساز بأُٖ ١ٝايتدابرل ايٛقا ١ٝ٥إ ٫إٕ ٖر ٙايتدابرل قد  ٫ؼكل ا٭ٖداف
املسدَٗٓ ٠ٛا يف مجٝع اؿا٫تٚ ،بايتايٜ ٞتطًب ا٭َس َٔ املػسع ايكٝاّ بايٓص عًْٛ ٢ع
( )0إن المشرع العراقي كان قد أجاز في المادة ( )4من القانون رقم  48لسنة  0940الممغي
الحكم بعقوبة غمق المحل لكل محل أدير أو اعد أو ىيأ لتعاطي المخدرات لمدة ال تقل
عن سنة واحدة.
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أخس َٔ ايتدابرل َٔ ادٌ َهاؾش ١اؾسميٚ ١اؿد َٓٗآٖٚ ،ا تأت ٞايتدابرل ايع٬د ١ٝاييت
تطتٗدف َستهيب اؾسمي ١نٛض ١ًٝيتشكٝل ٖرا اشلدف.
ٚقد ضُٔ املػسع ايعساق ٞقاْ ٕٛاملددزات ايٓاؾر ايٓصٛص اشلادؾ ١إىل ٚقا١ٜ
اجملتُع َٔ اؾسميٚ ،١نريو تًو اشلادؾ ١إىل ع٬ز املدَٓني عً ٢املددزات َٚتعاطٗٝاٖٛٚ ،
ا٭َس ايرٜ ٟتؿل َع ا٫ػاٖات املعاصس ٠يًطٝاض ١اؾٓا.١ٝ٥
ٚعً ٢ضَ ٤ٛا تكدّ ضٓكطِ ٖرا املبشح إىل َطًبني ،ا٭ ٍٚنصص٘ يًشدٜح عٔ
ايتدابرل ايٛقاٚ ،١ٝ٥ايجاْ ٞعٔ ايتدابرل ايع٬د.١ٝ
ادلطهب األول

انتذابري انوقائية
تتُجٌ ضٝاض ١املػسع اؾٓا ١ٝ٥يًٛقا َٔ ١ٜاؾسمي ، ١بإقساز ٙيٮعراز ايكاْ١ْٝٛ
بٓٛعٗٝا املعؿ َٔ ١ٝايعكٛبٚ ١املدؿؿ ١يًعكٛبٖٚ ،١را َا ضٓٛضش٘ َٔ خ ٍ٬ايٓكطتني
()1

ايتايٝتني:
أ :٫ٚإقساز ايعرز ايكاْ ْٞٛاملعؿ َٔ ٞايعكٛب١
ا٭عراز ايكاْ ١ْٝٛاملعؿ َٔ ١ٝايعكاب ٖ" ٞتًو ا٭ضباب اييت سددٖا املػسع عً٢
ضب ٌٝاؿصسٚ ،ايصّ ؾٗٝا ايكاض ٞبإعؿا ٤اؾاْ ٞنً َٔ ١ٝايعكاب عً ٢اؾسمي ١اييت ازتهبٗا

عً ٢ايسغِ َٔ ثبٛت َطٚ٪يٝت٘ اؾٓا ١ٝ٥عٓٗا"( ،)2أ" ٖٞ ٚا٭سٛاٍ أ ٚايعسٚف اييت ٜٓص

( )0تعد السياسة الجنائية الوقائية فرعا من فروع السياسة الجنائية ظيرت كأثر لمدرسة الدفاع
االجتماعي التي تبناىا ووضع أسسيا الفقيو (جراماتيكا) ،وليا مفيومان األول :ضيق
ويعني منع الجريمة من الوقوع ،أي مكافحتيا قبل وقوعيا ،والثاني :واسع يتضمن فضال
عن مكافحة الجريمة قبل وقوعيا منع مرتكبيا من اإلفالت من العقاب والذي من خالليما
يتحقق اليدف من القانون الجنائي المتمثل بتحقيق االستقرار األمني .لمتفصيل ينظر :د.
صباح مصباح محمود الحمداني ،نادية عبد اهلل الطيف احمد – ماىية السياسة الوقائية

الجزائية – بحث منشور في مجمة جامعة تكريت لمحقوق – العدد  -0الجزء  -0المجمد
 -7السنة  – 7كمية القانون والسياسة – تكريت  –7502 -ص ص .07 -24
( )7ينظر :د .سامي عبد الكريم محمود  -مصدر سابق  -ص .302
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عًٗٝا ايكاْٚ ٕٛاييت ٜذلتب عً ٢ؼككٗا زؾع ايعكٛب ١عٔ ايؿاعٌ َع قٝاّ َطٚ٪يٝت٘ عٔ

اؾسمي.)1("١
ٖٚر ٙا٭عراز أ ٚنُا ٜطًل عًٗٝا ب (َٛاْع ايعكاب)  ٫متظ بٛدٛد اؾسمي ،١إذ إٕ
ايٛاقع ١اإلدساَ ١ٝقٌ ايعرز تبك ٢قتؿع ١بهاؾ ١أزناْٗا ٚعٓاصسٖا مبا يف ذيو إضٓادٖا إىل
ؾاعًٗا زغِ اإلعؿا َٔ ٤ايعكٛب ،١يريو ؾٗ ٞتتؿل َع َٛاْع املطٚ٪يٚ ١ٝأضباب اإلباس ١بهْٗٛا
مجٝعا ٜذلتب عًٗٝا عدّ تٛقٝع ايعكٛب ١عً ٢اؾاْ ،ٞإ ٫إْٗا ؽتًـ عٔ َٛاْع املطٚ٪ي ١ٝيف
إٕ ا٭خرل ٠تٓؿ ٞاسد غسٚط ؼٌُ املطٚ٪ي َٔ ١ٝمتٝٝص أ ٚاختٝاز أ ٚنُٖ٬ا ،يف سني إٕ
ٖر ٙايػسٚط تبكَ ٢تٛاؾس ٠عً ٢ايسغِ َٔ ٚدٛد ايعرز ،نُا إٕ َٛاْع ايعكاب ؼ ٍٛدٕٚ
تٛقٝع تدبرل عً ٢اؾاْ ،ٞؾُٝا ٜه ٕٛيًُشهُ ١اؿل يف إخطاع اؾاْ ٞيًتدبرل املِ٥٬
ناإلٜداع يف َطتػؿ ٢يإلَساض ايعكً ١ٝيف ساي ١تٛاؾس َاْع َٔ َٛاْع املطٚ٪ي ١ٝاؾصا ،١ٝ٥أَا
أضباب اإلباس ١ؾٗ ٞسا٫ت متش ٛصؿ ١اؾسمي ١عٔ ايؿعٌ َٔٚ ،ثِ ٜطتؿٝد َٓٗا نٌ َٔ
ضاِٖ يف ازتهاب اؾسمي ١ضٛا ٤أنإ ؾاع ٬أّ غسٜها عً ٢سد ضٛا ،٤يف سني إٕ تٛاؾس
ا٭عراز املعؿ َٔ ١ٝايعكٛب – ١نُا تكدّ ٜ ٫ -ذلتب عًٗٝا شٚاٍ اؾسمي ١بٌ تبك ٢اؾسمي١
نُا ٖ ٞقتؿع ١بهاؾ ١أزناْٗاٚ ،يريو ٜ ٫طتؿٝد َٓٗا إ َٔ ٫تتٛاؾس يد ٜ٘د ٕٚغرلَٔ ٙ
املطاُٖني يف اؾسمي.)2(١
ٚاؿهُ ١اييت ٜٗدف املػسع إىل ؼكٝكٗا َٔ خ ٍ٬تكسٜس اإلعؿا ٤تستبط بايطٝاض١
اؾٓا ١ٝ٥ايعكاب ،١ٝإذ اْ٘ قد ٜس ٣إٕ َصًش ١اجملتُع اييت تتشكل باإلعؿا َٔ ٤ايعكاب تعًٛ
عًَ ٢صًش ١اجملتُع يف تٛقٝع ايعكٛبٚ ،١بايتايٜ ٞكسز إعؿا ٤اؾاْ َٔ ٞايعكٛب ١ؼكٝكا
يًُصًش ١ا٭ٚىل ،ؾايٓص عً ٢اإلعؿا َٔ ٤ايعكاب ٜسدع إىل ايؿا٥د ٠اييت تسدع يعُ ّٛأؾساد
اجملتُع املتُجً ١يف اؿد َٔ ظاٖس ٠اإلدساّ ،يهْٗٛا ت٪د ٟإىل تػذٝع اؾاْ ٞعً ٢عدّ
ا٫ضتُساز يف طسٜل اؾسميٚ ١املطاعد ٠عً ٢اؿًٛٝي ١دٚ ٕٚقٛعٗا إذا مت اإلب٬ؽ عٓٗا قبٌ
ايبد ٤يف تٓؿٝرٖا أ ٚباملطاعد ٠عً ٢نػـ اؾسمي ١يف اؿا٫ت اييت ٜصعب عً ٢ايطًطات
( )0ينظر :د .عمي حسين الخمف ،د .سمطان عبد القادر الشاوي – مصدر سابق -
ص.200

( )7ينظر :د .عبد العزيز محمد محسن – األعذار القانونية المخففة من العقاب في الفقو
اإلسالمي والقانون الوضعي  /دراسة مقارنة  -دار الجامعة الجديدة  -اإلسكندرية -
 – 7503ص ص.30-32
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ايعاَ ١انتػاؾٗاٚ ،ذيو باإلزغاد إىل بك ١ٝاملطاُٖني ؾٗٝا يف ساٍ اإلب٬ؽ عٓٗا بعد

ازتهابٗا(.)1
ٚقد ْص املػسع يف املاد /37( ٠أ َٔ )٫ٚقاْ ٕٛاملددزات ايٓاؾر عً ٢اإلعؿأَ ٤
ايعكٛب ١يف مجٝع دسا ِ٥ايتعاٌَ غرل املػسٚع باملٛاد املددز ٠إذا بادز أ َٔ ٟاؾٓا ٠بإخباز
ايطًطات ايعاَ ١عٔ اؾسمي ١قبٌ ازتهابٗا ٚقبٌ قٝاّ ايطًطات بايبشح ٚا٫ضتكصا ٤عٔ
َستهبٗٝا ٚعًُٗا بايؿاعًني اٯخس ،ٜٔؾإذا سصٌ اإلخباز بعد قٝاّ ايطًطات بريو ؾإ
اؾاْٜ ٫ ٞطتشل اإلعؿا ٤إ ٫إذا تستب عً ٢اإلخباز تطٗ ٌٝايكبض عً ٢بك ١ٝاملطاُٖني
بازتهاب اؾسمي.١
ٚامل٬سغ إٕ ضٝاض ١املػسع يف ٖرا ايصدد تطتٓد إىل إقساز اإلعؿا َٔ ٤ايعكاب
ملستهيب أ َٔ ٟاؾسا ِ٥ايٛازد ٠يف قاْ ٕٛاملددزاتٚ ،إ ٖرا اإلعؿا ٤عً ٢صٛزتني ُٖا:
 -1اإلعؿا ٤ايٛدٛبًٜٚ :ٞصّ يًشهِ ب٘ إٔ ٜسد اإلخباز يًطًطات ايعاَ ١قبٌ ايبد ٤بازتهاب
اؾسمي ،١أ ٚإٔ ٜكع قبٌ ايبد ٤يف ايتشكٝل عٓٗا ٚعًِ ايطًطات املدتص ١مبستهبٗٝا.
 -2اإلعؿا ٤اؾٛاشٚ :ٟاير ٟمبٛدب٘ يًُشهُ ١إٔ تكسز إعؿا ٤اؾاْ َٔ ٞايعكاب إذا سصٌ
اإلخباز بعد ازتهاب اؾسميٚ ١بعد ايبد ٤بايتشكٝل ؾٗٝا إذا نإ ٖٓاى أنجس َٔ َطاِٖ
يف اؾسمي ،١إ ٫اْ٘ ٜػذلط يف ٖر ٙاؿاي ١إٔ ٪ٜد ٣اإلخباز إىل تطٗ ٌٝايكبض عً٢
بكَ ١ٝستهيب اؾسمي.١
ؾإذا تٛاؾست غسٚط اإلعؿا ٤يف أ َٔ ٟاؿايتني ْتر عٔ ذيو اَتٓاع عكاب َستهب
اؾسمي ١زغِ تٛاؾس أزنإ اؾسميٖٚ ،١را اَ٫تٓاع ٜٓصسف ؾُٝع ايعكٛبات ا٭صًٚ ١ٝايتبع١ٝ
ٚايتهُ ،)2(١ًٝٝنُا اْ٘ ٜكتصس عً َٔ ٢تٛاؾست ؾ ٘ٝغسٚط ايعرز املعؿ َٔ ٞايعكٛب ١دٕٚ
غرل َٔ ٙاملطاُٖني يف ازتهاب اؾسميٖٚ ،١را ٜتؿل َع ن ٕٛا٭عراز ايكاْ ١ْٝٛغدص١ٝ
ٚيٝطت َادٚ ،١ٜنريو ؾإ اإلعؿا ٫ ٤ميٓع َٔ اؿهِ عًَ ٢ستهب اؾسمي ١بتدبرل اسذلاشٟ
َٓاضب زغِ اَتٓاع ايعكاب يهٜٓ ٫ ْ٘ٛؿ ٞاـطٛز ٠اإلدساَ ١ٝيد ،ٜ٘ؾط ٬عٔ ذيو ؾاْ٘ ٫
ميٓع َٔ إيصاّ اؾاْ ٞبتعٜٛض ايطسز ايٓاغ ٧عٔ اؾسميٚ ١ؾكا يكٛاعد املطٚ٪ي١ٝ

ايتكصرل.)3(١ٜ

( )0ينظر :د .سامي عبد الكريم محمود – مصدر سابق – ص .300
( )7يراجع :المادة ( )079من قانون العقوبات الع ارقي النافذ .
( )3ينظر :د .عمي عبد القادر القيوجي – مصدر سابق  -ص .734
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ثاْٝا :إقساز ايعرز ايكاْ ْٞٛاملدؿـ َٔ ايعكٛب١
ا٭عراز ايكاْ ١ْٝٛاملدؿؿ َٔ ١ايعكاب ٖ" ٞسا٫ت سددٖا ايػازع عً ٢ضبٌٝ
اؿصس ًٜتصّ ؾٗٝا ايكاض ٞبإ ٜٗبط بايعكٛب ١املكسز ٠يًذسميٚ ١ؾكا يكٛاعد َع ١ٓٝيف
ايكاْ ،)1("ٕٛأ ٚبتعبرل آخس ٖ" ٞأٚضاع خصٗا املػسع بايٓص ايصسٜح ،تٛدب ؽؿٝـ
ايعكاب إىل اقٌ َٔ اؿد ا٭دْ ٢املكسز قاْْٛاَ ،ت ٢تٛاؾست أضباب أٚ ٚقا٥ع أ ٚصؿات
َع.)2("١ٓٝ
ٚا٭عراز املدؿؿْٛ ١عإ َٓٗا َا ٜعد عرزا قاْْٝٛا عاَاَٗٓٚ ،ا َا ٜعد عرزا قاْْٝٛا
خاصاٖٚ ،را ٜؿٝد إٔ اثس ا٭ٚىل ٜتطع يٝػٌُ ناؾ ١اؾسا ِ٥بصؿ ١عاَ ١د ٕٚؼدٜد ،أَا
ايجاْ ١ٝؾإ أثسٖا ٜٓشصس يف ْطام قدد َٔ اؾسا ِ٥اييت سددٖا املػسع ٖٞٚ ،ؽتًـ عٔ
ا٭عراز املعؿ َٔ ١ٝسٝح أثسٖا ؾايعرز املدؿـ ٜكتصس أثس ٙعً ٢فسد ؽؿٝـ ايعكٛب ١إىل
اقٌ َٔ اؿد ا٭دْ ٢املكسز شلا قاْْٛا ،يف سني إٕ ايعرز املعؿ – ٞنُا تكدّ – ٜٓصب أثسٙ
عً ٢ايعكٛب ١ؾ٪ٝد ٟإىل اضتبعادٖا نًٚ ١ٝاَ٫تٓاع عٔ عكاب َستهب اؾسميٚ ،١يف ن٬
اؿايتني ٜطتؿٝد َٔ ايعرز َٔ ؼككت غسٚط ايعرز ؾ ٘ٝد ٕٚبك ١ٝاملطاُٖني َع٘ يف
اؾسمي.)3(١
ٚقد ْص املػسع يف املاد / 37( ٠ثاْٝا) َٔ ايكاْ ٕٛعً ٢ايعرز املدؿـ َٔ
ايعكٛب ١ؾُٝع املػُٛيني بإسهاَ٘ إذا بادز أ َِٗٓ ٟإىل إخباز ايطًطات ايعاَ ١عٔ اؾسمي١
خَ ٍ٬سسً ١ايتشكٝل أ ٚاحملانُ ،١بػسط إٔ ٜذلتب عً ٢اإلخباز ايكبض عًَ ٢ستهيب
اؾسمي ١أ ٚايهػـ عٔ أغداص اغذلنٛا باؾسميٚ ١شلِ ع٬ق ١بعصابات قً ١ٝأ ٚدٚي١ٝ
ًٜٚصّ يتدؿٝـ ايعكٛب ١يف ٖر ٙاؿاي ١ؼكل غسطني ُٖا:

.

 -1إٔ ٜسد اإلخباز إىل ايطًطات ايعاَ ١عٔ دسمي َٔ ١اؾسا ِ٥ايٛازد ٠يف قاْ ٕٛاملددزات أٚ
امل٪ثسات ايعكًٚ ،١ٝإ ٜتِ ذيو أثٓا ٤إدسا ٤ايتشكٝل أ ٚاحملانُ ١يف اؾسمي.١
 -2إٔ ٪ٜد ٟاإلخباز إىل تطٗ ٌٝايكبض عًَ ٢ستهيب اؾسميَ ٖٛٚ - ١ا ٜطتًصّ ٚدٛد
أنجس َٔ َطاِٖ يف ازتهابٗا  -أ ٚايهػـ عٔ ا٭غداص املطاُٖني ؾٗٝا ايرٜٔ

( )0ينظر :د .محمود نجيب حسني – مصدر سابق – ص .290
( )7ينظر :د .عبد العزيز محمد محسن – مصدر سابق – ص .00
( )3ينظر :د .عبد العزيز محمد محسن – المصدر السابق – ص ص .34-30
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تسبطِٗ ع٬قات بايعصابات اإلدساَ ١ٝاييت تتعاٌَ باملٛاد املددز ٠ضٛا ٤أناْت
عصابات قً ١ٝأّ ناْت عصابات دٚي.١ٝ
ٜٚعٗس إٕ عً ١إقساز ايعرز املدؿـ َٔ ايعكٛب ١تتُجٌ يف ضع ٞاملػسع إىل اضتهُاٍ
خطت٘ ايساَ ١ٝإىل َهاؾش ١اؾسمي ١أ ٚاؿد َٓٗا ٚذيو بإؾطاس٘ اجملاٍ أَاّ َٔ ضاِٖ يف
اؾسمي ١إىل َطاعد ٠ايطًطات ايعاَ ١يف ايهػـ عٔ اؾسا ِ٥املستهب ١بأ ٟطسٜكٚ ١تطٌٗٝ
ايكبض عًَ ٢ستهبٗٝا٫ ،ضُٝا أٚي٦و ايرٜٓ ٜٔتُ ٕٛإىل عصابات قً ١ٝأ ٚدٚي.١ٝ
ٖرا ٚإ ؼكل ايعرز املدؿـ َٔ ايعكٛبٜ ١ذلتب عً ٘ٝايتصاّ احملهُ ١بتدؿٝـ
ايعكٛبٚ ١دٛبا عهِ ايكاَْ ،ٕٛع إبكا ٤ايطًط ١ايتكدٜس ١ٜيًكاض ٞيف تكدٜس ايعكٛبٚ ١ايٓصٍٚ

بٗا يف سدٚد ايٓص ايكاْ.)1(ْٞٛ

ادلطهب انثاني

انتذابري انعالجية
تطتٓد ايطٝاض ١اؾٓا ١ٝ٥املعاصس ٠ملهاؾش ١ظاٖس ٠اإلدَإ عً ٢املٛاد املددز٠
ٚتعاطٗٝا يف دصَٗٓ ٤ا عً ٢ايٓعس إىل اإلدَإ ٚايتعاط ٞنشايَ ١سضٜ ١ٝكع املدَٔ أٚ
املتعاط ٞؾسٜط ١شلا ٭ضباب ٚعٛاٌَ َتعدد ٠قد ٜ ٫ه ٕٛي٘ ٜد ؾٗٝاٚ ،إٔ ايعكاب عًٗٝا
يٝظ ٖ ٛاؿٌ ا٭َجٌ ملهاؾشتٗا َٔٚ ،ثِ هب عً ٢ايدٚي٪َٚ ١ضطاتٗا ايعٌُ عً ٢إهاد
اٯيٝات اي٬شَ ١يتُهني املدَٔ أ ٚاملتعاط َٔ ٞايتدًص َٔ ٖرا املسض عٔ طسٜل إخطاع٘
يًع٬ز ٚا٭غساف ايطيب ايطً.ِٝ
ٚقد تبٓ ٢املػسع ايعساق ٞيف قاْ ٕٛاملددزات ايٓاؾر ؾهس ٠ايع٬ز ايطيب نذصَٔ ٤
ضٝاضت٘ ايعكاب ١ٝملهاؾش ١ظاٖس ٠اإلدَإ عً ٢املٛاد املددزٚ ٠تعاطٗٝاٚ ،ذيو بتكسٜسٙ
يتدبرل ٜٔع٬دٝني ْتٓاٚشلُا ناٯت:ٞ
أ :٫ٚإٜداع املدَٔ يف إسد ٣امل٪ضطات ايصش١ٝ
ٜعد ٖرا ايتدبرل اسد أِٖ ايتدابرل يف فاٍ َهاؾش ١اإلدَإ عً ٢تعاط ٞاملٛاد
املددز ،٠إذ ٜٓعس ايهجرل ٕٚإىل املدَٔ عً ٢اْ٘ َسٜض أنجس َٔ ن ْ٘ٛفسَا َٔٚ ،ثِ
ٜٓبػ ٞاٖ٫تُاّ بع٬د٘ ٚؽًٝص٘ َٔ اٯثاز ايطًب ١ٝاييت تًشل ب٘ قبٌ إٔ ٜطتؿشٌ ب٘
( )0ينظر :د .عمي حسين الخمف؛ د .سمطان عبد القادر الشاوي – مصدر سابق –
ص.202
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اإلدَإ ٜٛٚد ٟعٝات٘ أنجس َٔ ايتؿهرل بعكاب٘ ،نُا إٔ ع٬ز املدَٔ أ ٚاملدَٓني – بٛصؿ٘
أَسا ممهٓا – َٔ غاْ٘ إعاد ٠تأٖ ٌٝاملدَٓني ٚإدَادِٗ يف اجملتُع ستٜ ٫ ٢عٛدٚا إىل
ايتعاطَ ٞس ٠أخس.٣
ٚقد أداش املػسع يف املاد / 39( ٠أ / ٫ٚأ) يًُشهُ ١بد َٔ ٫اؿهِ بايعكٛب١
املكسز ٠يف املاد َٔ )33( ٠ايكاْ ،ٕٛإٔ ؼهِ بإٜداع َٔ ثبت إدَاْ٘ عً ٢املٛاد املددز ٠أٚ
امل٪ثسات ايعكً ١ٝيف إسد ٣امل٪ضطات ايصش ١ٝاييت تٓػا شلرا ايػسض ( َٔ ،)1ادٌ ع٬د٘
ٚؽًص َٔ ٘ٝتأثرل ٖر ٙاملٛاد عٔ طسٜل إخطاع٘ يدلْاَر ع٬دَ ٞتهاٌَ ٪ٜد ٟإىل إشاي١
ٖر ٙايطُ َٔ ّٛدطُ٘ ٚبايتاي ٞغؿا ٘٥نًٝا ،ؾإذا زؾض احمله ّٛعً ٘ٝاـطٛع يًع٬ز،
ؾاْ٘ هٛش مبٛدب ايؿكس( ٠ثايجا) َٔ املاد ٠ذاتٗا يًُشهُ ١بد َٔ ٫اؿهِ عً ٘ٝبعكٛب١
اؿبظ املكسز ٠يف املاد )33( ٠إٔ تأَس بإٜداع٘ إسد ٣املصشات ايع٬د ١ٝيرات املد٠
املكسز ٠يعكٛب ١اؿبظ.
ٚملتابع ١ساي ١املٛدع ؾكد أٚدب املػسع مبكتط ٢ايؿكس( ٠ثاْٝا) َٔ املاد ٠ذاتٗا
إٔ ٜتِ ذيو َٔ قبٌ ؾٓ ١أ ٚؾإ طبَ ١ٝتدصصٜ ١تِ تػهًٗٝا يف ٚشاز ٠ايصش ،١سٝح ٜكع
عً ٢عاتكٗا دزاض ١ساي ١املٛدع َٚد ٣اضتذابت٘ أ ٚاملسسً ١اييت ٚصٌ إيٗٝا يف ايع٬ز،
ٚزؾع تكسٜسٖا يًُشهُ٫ ١ؽاذ ايكساز املٓاضب عك٘ ،ضٛا ٤أنإ باإلؾساز عٓ٘ يف ساٍ غؿا٘٥
أّ بتُدٜد إٜداع٘ ملد ٠أَ ٚدد أخس.٣
نُا أٚدبت ايؿكس( ٠أ /٫ٚز) َٔ املاد ٠ذاتٗا عً ٢احملهُ ١املدتص ١يف ساٍ
ٚص ٍٛتكسٜس إيٗٝا بػؿا ٤املدَٔ اير ٟمت إٜداع٘ إسد ٣امل٪ضطات ايصشٚ ١ٝإصدازٖا
قسازاٖا باإلؾساز عٓ٘ َٔ امل٪ضط ١ايصش ،١ٝإٔ تًصّ َٔ مت اإلؾساز عٓ٘ مبسادع ١عٝاد٠
ْؿطٚ ١ٝادتُاع.١ٝ
 َٔٚدٗ ١أخس ٣ؾكد أٚدب املػسع يف املاد / 39( ٠أ /٫ٚب) احملهُ ١بإيصاّ َٔ
ثبت تعاط ٘ٝاملٛاد املددز ٠أ ٚامل٪ثسات ايعكً ١ٝمبسادع ١عٝادْ( ٠ؿط – ١ٝادتُاع)١ٝ
( )0وتجدر اإلشارة إلى أن المشرع العراقي أوجب عمى و ازرة الصحة بموجب المادة (/28
أوال) أن تقوم بإنشاء وتطوير الوحدات العالجية الخاصة بمعالجة المدمنين عمى المواد

المخدرة وتوفير العيادات النفسية واالجتماعية ليذا الغرض ،فضال عن تأىيل وتدريب
المالكات الطبية والصيدالنية والموظفين وتشجيعيم ماديا ومعنويا لمعالجة متعاطي
المخدرات والمدمنين عمييا واستعادتيم لمياقتيم الصحية الكاممة بدنيا وعقميا واجتماعيا.
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ملستني يف ا٭ضبٛع ملطاعدت٘ عً ٢ايتدًص َٔ عاد ٠تعاط ٞاملددزاتٚ ،إ تطتُس
املسادع ١ؿني قٝاّ ايطبٝب املهًـ بع٬د٘ َٚتابع ١سايت٘ بسؾع تكسٜس يًُشهُ ١عٔ سايت٘
يتكسز إَا ٚقـ َسادعت٘ أ ٚاضتُسازٖا ملد ٠أَ ٚدد أخسٚ ،٣يف نٌ ا٭سٛاٍ  ٫هٛش إٔ
ٜتأخس ايطبٝب يف زؾع ايتكسٜس عٔ ( )90تطعني َٜٛا َٔ تازٜذ بد ٤املسٜض مبسادع١
ايعٝاد.٠
َٚع تأٜٝدْا ملٛقـ املػسع ايعساق ٞيف إقساز ٙيتدبرل اإلٜداع يف إسد ٣املصشات
ايع٬د ،١ٝضٛا ٤أنإ ذيو يًُدَٓني عً ٢املٛاد املددز ٠أّ ملتعاطٗٝا ايرٜٓ ٟطذِ َع
ايؿهس ٠اييت تٓعس إىل ايًذ ٤ٛإىل ع٬ز املدَٓني أ ٚاملتعاطني نٛض ١ًٝؾعاي ١ملهاؾش ١ظاٖس٠
اإلدَإ عً ٢املٛاد املددز ٠أ ٚتعاطٗٝا بد َٔ ٫ا٫قتصاز عً ٢عكابِٗ ٚاير ٟميهٔ إٔ ٜهٕٛ
ب ٬دد ٣ٚيف ايعدٜد َٔ اؿا٫ت ،ؾإْٓا ْس ٣بإ َٛقـ املػسع يف ايٓص عًٖ ٢را ايتدبرل قد
غاب٘ ايهجرل َٔ اإلزباىٚ ،ميهٔ بٝإ ذيو ناٯت:ٞ
 -1إٕ املػسع قد َٝص عٓد ايٓص عً ٢تدبرل اإلٜداع يف إسد ٣امل٪ضطات ايصش ١ٝبني
ؾ٦تني َٔ ا٭غداص اير ٜٔشلِ اتصاٍ غرل َػسٚع باملٛاد املددز ِٖٚ ٠ؾ ١٦املدَٓني
ٚؾ ١٦املتعاطنيٚ ،قسز يهٌ ؾ ١٦ايتدبرل املٓاضب شلا ،إذ قسز يًؿ ١٦ا٭ٚىل اإلٜداع يف
إسد ٣امل٪ضطات ايصش ١ٝملعاؾ ١اإلدَإ عً ٢املٛاد املددز ٠اييت تٓػٖ٪ا ٚشاز٠
ايصش ١شلرا ايػسض ،بُٓٝا قسز يًؿ ١٦ايجاَْ ١ٝسادع ١عٝادْ( ٠ؿط – ١ٝادتُاع ،)١ٝإ٫
اْ٘ ايصّ اؾٗ ١اييت تتٛىل َتابع ١ساي ١املتعاط ٞبسؾع تكسٜسٖا عٔ سايت٘ خَ ٍ٬د٫ ٠
تتذاٚش تطعني َٜٛا ،بُٓٝا مل ًٜصّ اؾٗ ١اييت تتٛىل َتابع ١ساي ١املدَٔ بسؾع تكسٜسٖا
يًُشهُ ١خَ ٍ٬د ٠قدد ٖٛٚ ،٠ا٭َس اير ٫ ٟلد ي٘ َدلزا ،إذ إٕ ع٬ز املدَٔ ٚإ
نإ ٜطتًصّ َد ٠أط َٔ ٍٛاملد ٠اييت ٜطتًصَٗا ع٬ز املتعاط ٞإ ٫اْ٘ ٜٓبػ ٞعً٢
املػسع ؼدٜد َد ٠زؾع ايتكسٜس إىل احملهُٚ ١إ ٜه ٕٛذيو نٌ ؾذلَٓ ٠اضبٚ ١يتهٔ
َجَٜٛ )180( ٬ا عً ٢غساز املد ٠اييت هٛش ؾٗٝا يًُ٪ضط ١ايصش ١ٝإ متدد بكا٤
ايػدص املدَٔ اير ٟتكدّ َٔ تًكاْ ٤ؿط٘ طايبا ايع٬ز إذا زأت إٔ سادت٘ إىل ايع٬ز
تكتط ٞذيو  -نُا ضٓبني ذيو ٫سكا  -ست ٢تطًع احملهُ ١عً ٢سايت٘ َٚد٣
اضتذابت٘ يًع٬ز ٚبػهٌ َطتُسٚ ،ستٜ ٫ ٢ؿطح اجملاٍ أَاّ أ ١ٜدٗ ١يًكٝاّ بؿعٌ غرل
َػسٚع ػا ٙاملدَٔ نابتصاش ٖٛ ٙأ ٚعاً٥ت٘.
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 -2إٕ املػسع قد ايصّ َٔ ٜتِ اإلؾساز عٓ٘ َٔ املدَٓني عًَ ٢سادع ١عٝادْ ٠ؿط١ٝ
ٚادتُاع ،١ٝإ ٫اْ٘ مل ٜتطسم إىل بٝإ اؿهِ ايٛادب ا٫ؽاذ يف ساي ١عدّ ا٫يتصاّ
باملسادعٚ ،١ذيو عً ٢ايعهظ َٔ اؿهِ اـاص بػإ عدّ اَتجاٍ َتعاط ٞاملٛاد
املددز ٠ايرٜ ٟتكدّ َٔ تًكاْ ٤ؿط٘ يًع٬ز – نُا ضٓبني ذيو ٫سكا  -إذ أٚدب
املػسع عً ٢امل٪ضط ١ايصش ١ٝإغعاز احملهُ ١املدتص ١بريو ٫ؽاذ اإلدسا٤ات
ايكاْ ١ْٝٛعك٘ ٚؾكا إلسهاّ املاد َٔ )33( ٠ايكاْ.ٕٛ
 -3إٕ املػسع أداش يًُشهُ ١يف ساٍ زؾض املدَٔ خطٛع٘ يًع٬ز إٔ تكسز إٜداع٘ يف
إسد ٣امل٪ضطات ايصش ١ٝاملد ٠املكسز ٠يعكٛب ١اؿبظ املٓصٛص عًٗٝا يف املاد٠
(ٚ ،)33قد ٜبد ٚيً ١ًٖٛا٭ٚىل إٕ احملهُ ١شلا ايطًط ١ايتكدٜس ١ٜيف إٔ ؼهِ عً٢
ايػدص املدَٔ يًُٛاد املددز ٠باؿبظ أ ٚاإلٜداع َ ٖٛٚا ٜطتػـ صساس َٔ ١خٍ٬

عبازات ايٓص ،إ ٫أْٓا َع ايسأ ،)1(ٟايرٜ ٟرٖب إىل إٔ ايتدٝرل ايٛازد يف ايٓص ٜ ٫ساد
َٓ٘ يف ايٛاقع إ ٫إٔ ٜذلى يًُشهُ ١اؿس ١ٜيف تكدٜس ساي ١نٌ َتِٗ َٔ دٗ ١اضتشكاق٘

يًعكٛب ١أ ٚايتدبرل ،إذ إٕ اؿبظ ٚاإلٜداع يف إسد ٣املصشات ايع٬د ١ٝيٝطا عكٛبتني
َتعاديتني ؼهِ احملهُ ١بُٗا عطب ضًطتٗا ايتكدٜس ١ٜبػض ايٓعس عٔ ساي ١نٌ
َتِٗ ٚظسٚؾ٘ ،بٌ إٕ نَُٗٓ ٬ا قسز َ٬سعا ؾ ٘ٝغسض خاص.
٬ٜٚسغ إٕ املػسع عٓد إٜساد ٙيًشهِ أع ٙ٬قد اضتددّ عباز( ٠ؾًًُشهُ ١إٜداع٘
َهإ اؿبظ باملد ٠املٓصٛص عًٗٝا يف املاد َٔ )33( ٠ايكاْْٚ ،ٕٛعتكد إٔ ٖر ٙايصٝاغ١
تجرل ايًبظ س ٍٛاملساد َٓٗا إذ أْٗا َٔ ايٓاس ١ٝايًػ ١ٜٛغرل دقٝكْٚ ،١س ٣اْ٘ نإ بإَهإ
املػسع ا٫ضتعاض ١عٓٗا بعباز( ٠ؾًًُشهُ ١إٔ تكسز إٜداع٘ امل٪ضط ١ايصش ١ٝيًُد ٠املكسز٠
يعكٛب ١اؿبظ املٓصٛص عًٗٝا يف املاد َٔ )33( ٠ايكاْ.ٕٛ
ٚأخرلا ؾإ تدبرل اإلٜداع ٖ ٛتدبرل دٛاش ٟيًُشهُٚ ١يٝظ ٚدٛبٝاً إ ٫اْ٘ ٜػذلط
ؾٛاش اؿهِ بتدبرل اإلٜداع يف َصش ١يًع٬ز ،إٔ ته ٕٛاؾسمي ١اييت ازتهبٗا اؾاْٖٞ ٞ
إسد ٣اؾسا ِ٥ايٛازد ٠يف املاد َٔ )33( ٠ايكاْ ٖٞٚ ،ٕٛتػٌُ دسمي ١ايطُاح يًػرل بتعاطٞ
املددزات يف إسد ٣ا٭َانٔ ايعا٥د ٠يًذاْٚ ٞي ٛبػرل َكابٌٚ ،نريو دسمي ١ايطبط يف َهإ
( )0ينظر :د .ممدوح عبد الحميد عبد المطمب – جرائم تعاطي المخدرات والمؤثرات العقمية/
دراسة مقارنة – بحث منشور في مجمة الحقوق – العدد  – 0السنة  - 79مجمس النشر
العممي – الكويت –  – 7550ص .744
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اعد أٖٝ ٚأ يًتعاط َٔٚ ،ٞثِ  ٫ميهٔ اؿهِ بايتدبرل عًَ ٢ستهب أ ٟدسمي ١أخس ٣خ٬ؾٗا،
نُا ٜػذلط إٔ تتٛاؾس أزنإ اؾسمي ١يف سل اؾاْٚ ،ٞبايتاي ٫ ٞهٛش يًُشهُ ١إٔ تكطٞ
باإلٜداع يف ساٍ اؿهِ بايدلا ،٠٤ؾط ٬عٔ ذيو هب إٔ ٜجبت تعاط ٞاؾاْ ٞيًُٛاد املددز٠
أ ٚامل٪ثسات ايعكً ١ٝأ ٚاإلدَإ عًٗٝاٚ ،يًُشهُ ١إٔ تتبني ساي ١ايتعاط ٞأ ٚاإلدَإ َٔ
ٚقا٥ع ايدع ٣ٛاملطسٚس ١أَاَٗا ،نُا شلا إٕ تطتعني بآزا ٤اـدلا ٤يف ٖرا ايصددٚ ،سطٓا
ؾعٌ املػسع إذ مل ٜكٝد احملهُ ١بتعسٜـ قدد يًتعاط ٞأ ٚاإلدَإ٫ ،ضُٝا ٚإ َؿّٗٛ
اإلدَإ ىتًـ باخت٬ف املاد ٠املددز ٠اييت ٜتِ تعاطٗٝا ،ؾإ مل ٜجبت ايتعاط ٞأ ٚاإلدَإ
ؾ ٬هٛش اؿهِ بايتدبرل.
ثاْٝا :عدّ دٛاش ؼسٜو ايدع ٣ٛاؾصا ١ٝ٥ضد املتعاط ٞايرٜ ٟتكدّ َٔ تًكاْ ٤ؿط٘ طًبا
يًع٬ز
إٕ اقتٓاع َتعاط ٞاملٛاد املددز ٠باـطٛع إىل ايع٬ز ٚٚدٛد ايسغبٚ ١اإلزاد ٠يدٜ٘
يًتدًص َٔ غسٚزٖا ٚا٭ضساز اييت تطببٗا تٛدب عًٜ َٔ ٢تٛىل ٚضع ايطٝاض ١ايعكاب١ٝ
إٔ ٜأخر ذيو بٓعس ا٫عتباز عٓد تكسٜس ٙي٬ضذلاتٝذٝات اـاص ١مبهاؾش ١ظاٖس ٠تعاطٞ
املٛاد املددز ٠أ ٚاإلدَإ عًٗٝآٖ َٔٚ ،ا ؾكد قسز املػسع يف املاد /40( ٠أ )٫ٚعدّ دٛاش
ؼسٜو ايدع ٣ٛاؾصا ١ٝ٥عًٜ َٔ ٢تكدّ َٔ َتعاط ٞاملٛاد املددز ٠أ ٚامل٪ثسات ايعكًَٔ ١ٝ
.

تًكاْ ٤ؿط٘ إىل إسد ٣املطتػؿٝات اـاص ١بع٬ز املدَٓني طايبا إخطاع٘ يًع٬ز
نُا ٚأيصّ املػسع مبٛدب ايؿكس( ٠ثاْٝا  /أ ،ب ،ز) َٔ املاد ٠ذاتٗا امل٪ضط١
ايصش ١ٝاييت ٜتكدّ إيٗٝا املتعاط ٞطايبا ايع٬ز إبكا ٘٥ؼت امل٬سع ١ملد ٫ ٠تصٜد عً٢
(َٜٛ )30ا ،ؾإذا ثبت شلا اْ٘ ممٔ أدَٔ عً ٢تعاط ٞاملٛاد املددزٚ ٠اْ٘ وتاز إىل ؾذل٠
أط ٍٛ٭غساض ايع٬ز ؾًٗا إبكا ٘٥يف امل٪ضط ١ملد ٫ ٠تصٜد عًَٜٛ )90( ٢اٚ ،يف نٌ
.
ا٭سٛاٍ شلا إٔ متدد َد ٠بكا ٘٥ملدَٜٛ )180( ٠ا إذا زأت إٔ سادت٘ يًع٬ز تكتط ٞذيو
ٚيف ساٍ غؿا ٤املسٜض ؾكد أداش املػسع يف ايؿكس( ٠ثايجا) َٔ املاد ٠ذاتٗا يًذٓ١
ايطب ١ٝاملدتص ١إيصاّ َٔ تكسز إخساد٘ َٔ امل٪ضط ١ايصش ١ٝمبسادع ١إسد ٣ايعٝادات
ايٓؿطٚ ١ٝا٫دتُاع ١ٝملتابع ١سايت٘ ٚإخطاع٘ يدلْاَر ع٬دْ ٞؿطٚ ٞادتُاعٚ ،ٞباملكابٌ
أٚدب عً ٢ايطبٝب املعاجل يف ٖر ٙايعٝادات زؾع تكسٜس ٙعٔ ساي َٔ ١تكسز إخساد٘ َٔ
امل٪ضط ١ايصش ١ٝإىل ايًذٓ ١اييت قسزت ذيو ٚاييت ٜه ٕٛشلا عً ٢ضٖ ٤ٛرا ايتكسٜس إٔ تكسز
.

إَا ٚقـ َسادع ١املسٜض يًعٝادٚ ٠أَا ا٫ضتُساز ؿني انتطاب ايػؿا ٤ايتاّ.
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ٚيف ساٍ زؾض املتكدّ يدلْاَر ايع٬ز املكسز ،ؾكد أيصّ املػسع مبٛدب ايؿكس٠
(زابعا) َٔ املاد ٠ذاتٗا امل٪ضط ١ايصش ١ٝاييت تكدّ إيٗٝا َتعاط ٞاملٛاد املددز ٠يًع٬ز
إٔ تك ّٛبإغعاز احملهُ ١املدتص ١بريو يػسض اؽاذ اإلدسا٤ات ايكاْ ١ْٝٛعك٘ ٚؾكا
٭سهاّ املاد َٔ )33( ٠ايكاْ.ٕٛ
ٚامل٬سغ مما تكدّ إٕ املػسع قد قسز ملٔ تكدّ تًكاٝ٥ا َٔ َتعاط ٞاملٛاد
املددز ٠أ ٚامل٪ثسات ايعكً ١ٝعرزا قاْْٝٛا َعؿٝا أَ ٚاْعا َٔ ايعكاب َ ٖٛٚا عدل عٓ٘ بايٓص
عً ٢اْ٘ ( ٫تكاّ ايدع ٣ٛاؾصاٚ ،)....١ٝ٥اْ٘ قد زاع ٢يف ذيو زغب ١املتكدّ يًدطٛع إىل
بسْاَر ع٬د ٞيًتدًص َٔ اٯثاز ايطًب ١ٝيتعاط ٞاملددزات أ ٚاإلدَإ عًٗٝا ،ا٭َس ايرٟ
َٔ غاْ٘ تػذٝع املتعاطٚ ٞغرل ٙممٔ تعاطٖ ٢ر ٙاملٛاد أ ٚأدَٔ عًٗٝا عً ٢ضًٛى طسٜل
ايع٬ز بد َٔ ٫ايتعسض يًعكٛب ١اؾصا.١ٝ٥
ٚإ ٖرا ايعرز ٜ ٫طتؿٝد َٓ٘ إ َٔ ٫تٛاؾست يف سك٘ غسٚط ايعرز املعؿَٔ ٞ
ايعكاب د ٕٚبك ١ٝاملطاُٖني َع٘ يف ازتهاب اؾسمي ١ضٛا ٤أناْٛا ؾاعًني أّ غسنا ٕ٫ ،٤اثس
ايعرز غدص ٞعت ٕ٫ٚ ،عً ١تكسٜس ٫ ٙتتشكل إ ٫ؾ ُٔٝتٛاؾست ؾ ٘ٝغسٚط٘ ،أَا بك١ٝ
املطاُٖني ؾ ٬تتشكل ؾ ِٗٝتًو ايػسٚط َٔٚ ،ثِ مل تتشكل ايعً ١اييت أزاد املػسع ؼكٝكٗا
َٔ ٚزا ٤ايٓص عً ٢اإلعؿا.٤
َٚع ذيو لد إٕ املػسع قد أٚدب عً ٢امل٪ضط ١ايصش ١ٝيف ساٍ زؾض املتكدّ
اـطٛع ٚا٫يتصاّ بدلْاَر ايع٬ز املكسز ي٘ إٔ تك ّٛبإغعاز احملهُ ١املدتص ١بريو يػسض
اؽاذ اإلدسا٤ات ايكاْ ١ْٝٛعك٘ ٚؾكا ٭سهاّ املاد َٔ )33( ٠ايكاْٚ ،ٕٛايتطا ٍ٩اير ٟميهٔ
طسس٘ يف ٖرا ايصدد ٌٖ تٓطبل أسهاّ املاد ٠أع ٙ٬عًٜ َٔ ٢تكدّ َٔ املتعاطني أٚ
املدَٓني يًُٛاد املددز ٠أ ٚامل٪ثسات ايعكً ١ٝإىل إسد ٣امل٪ضطات ايصش ١ٝتًكاٝ٥ا يطًب
ايع٬ز أّ  ٫تٓطبل إلَهاْ ١ٝتطبٝكٗا عل املتعاط ٞأ ٚاملدَٔ يف ساٍ عدّ ايتصاَ٘
بايع٬ز ٌٖٚ ،إٕ اإلٜداع يف ٖر ٙاؿايٜ ١عد دصا ً٤دٓاٝ٥ا َٔٚ ،ثِ ميهٔ ا٫ضتعاض ١عٓ٘
بايعكٛب ١املكسز ٠يف املاد ٠أع ٙ٬يف ساٍ عدّ ا٫يتصاّ بايع٬ز.
ٚقبٌ اإلداب ١عً ٢ايتطا ٍ٩أع٫ ٙ٬بد َٔ اإلغاز ٠إىل إٔ ضٝاض ١املػسع يف
ايعكاب عً ٢تعاط ٞاملٛاد املددز ٠تك ّٛعً ٢ايٓعس إىل املتعاط ٞنُسٜض وتاز إىل ايع٬ز
أنجس َٔ سادت٘ إىل ايعكاب َٔٚ ،ثِ ؾاْ٘ مل ٜؿسد ْصا خاصا ٜعاقب عً ٢ايتعاط ٞنذسمي١
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َطتكً ٖٞٚ ،١ذات ايطٝاض ١اييت نإ ٜتبعٗا املػسع يف قاْ ٕٛاملددزات زقِ  68يطٓ١
 1965املًػ.ٞ
ٚبايسدٛع إىل اؾسا ِ٥ايٛازد ٠يف املاد٬ٜ )33( ٠سغ أْٗا تػٌُ دسمي ١ايطُاح
يًػرل بتعاط ٞاملددزات يف إسد ٣ا٭َانٔ ايعا٥د ٠يًذاْٚ ٞي ٛبػرل َكابٌٚ ،نريو دسمي١
ايطبط يف َهإ اعد أٖٝ ٚأ يًتعاطٚ ،ٞإ أزنإ ن ٬اؾسميتني  ٫ميهٔ إٔ تتشكل يف ساٍ
تكدّ املتعاط ٞأ ٚاملدَٔ تًكاٝ٥ا إىل إسد ٣امل٪ضطات ايصش ١ٝيطًب ايع٬ز َٔٚ ،ثِ ٫
ميهٔ إْصاٍ سهُٗا عً ٢املتعاط ٞأ ٚاملدَٔ ايرٜ ٟتكدّ تًكاٝ٥ا إىل إسد ٣امل٪ضطات
ايصش ١ٝيطًب ايع٬ز يف ساٍ عدّ ايتصاَ٘ بايع٬ز ،إذ إٕ اؾسمي ١ا٭ٚىل دسميَ ١طتكً١
تتشكل أزناْٗا مبذسد زلاح َستهب اؾسمي ١يًػرل بتعاط ٞاملٛاد املددز ٠يف َهإ عا٥د ي٘،
ضٛا ٤أنإ ذيو مبكابٌ أّ بدَ ٕٚكابٌ ،أَا ايجاْ ١ٝؾًٝصّ يتشككٗا فسد تٛادد ايػدص
ٚايكبض عً ٘ٝيف َهإ اعد أٖٝ ٚأ يتعاط ٞاملٛاد املددزٚ ٠عًُ٘ بإ ايتعاط ٞهس ٟيف ٖرا
املهإ بايؿعٌ ،نُا إٕ تعاط ٞاملٛاد املددز ٠يٝظ بػسط يكٝاّ اؾسمي ١يف ن ٬اؿايتني(.)1
أَا بايٓطب ١يًتطا ٍ٩ايجاْ ٞؾايٛاضح إٕ اإلٜداع يف ٖر ٙاؿايٚ ١إ نإ ٜٓتكص
َٔ سكٛم املٛدع ٚذيو بتكٝٝد سسٜت٘ إ ٫اْ٘ ٜ ٫عد تدبرلا دصاٝ٥اٚ ،ذيو  ٕ٫ايتدبرل اؾصاٞ٥
ٜ ٫تكسز إ ٫مبٛدب سهِ قطاٜ ٫ٚ ٞ٥طبل إ ٫عً ٢غدص ثبت ازتهاب٘ يًذسميٚ ،١إمنا ٖٛ
ٚادب عً ٢ايدٚي ١ايتصَت ب٘ ػا ٙاملتعاط ٞأ ٚاملدَٔ ايرٜ ٟتكدّ َٔ تًكاْ ٤ؿط٘ يًع٬ز
ستٜ ٢تِ إخطاع٘ يدلْاَر ع٬د – ٞصشْٚ ٞؿطٚ ٞادتُاعَ - ٞتهاٌَ يػسض غؿا٘٥
ٚؽًٝص٘ َٔ دا ٤ايتعاطٚ ٞاإلدَإ ،ؾط ٬عٔ تػذٝع غرل َٔ ٙاملتعاطني أ ٚاملدَٓني
عً ٢اإلقباٍ يًتكدّ طًبا ايع٬زٚ ،إ نٌ َا يف ا٭َس إٕ املػسع قسز عرزا قاْْٝٛا غدصٝا
ذا طبٝع ١خاص ١ملٔ تكدّ َٔ تًكاْ ٤ؿط٘ َٔ املتعاطني أ ٚاملدَٓني عً ٢املٛاد املددز٠
يػسض ايع٬زٚ ،إ أثسٜ ٙكتصس عً ٢عدّ دٛاش ؼسٜو ايدع ٣ٛاؾصا ١ٝ٥ضد ،ٙؾإذا َا مت

ؼسٜهٗا ؾٜ ٬كبٌ ذيو(.)2

( )0لمتفصيل حول أركان الجريمتين ينظر  :صباح كرم شعبان –جرائم المخدرات في العراق/

دراسة مقارنة – رسالة ماجستير مقدمة إلى كمية القانون والسياسة – جامعة بغداد –

 – 0922ص ص .770 -702
( ) 7اختمف الفقو حول الطبيعة القانونية لتقدم المتعاطي أو المدمن من تمقاء نفسو لمعالج،
فيرى البعض بأنو يعد عذ ار قانونيا وىو من األعذار المعفية من العقاب ،بينما يرى=
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ٚبٓا ً٤عًَ ٢ا تكدّ ْس ٣إٔ َا ٚزد يف ايؿكس( ٠زابعا) َٔ املادٜ )40( ٠تعازض َع
َٛقـ املػسع ايعساق ٞاير ٟمل ٜؿسد ْصا خاصا يف قاْ ٕٛاملددزات ٚامل٪ثسات ايعكً١ٝ
ايٓاؾر ٜعاقب عً ٢دسمي ١تعاط ٞاملٛاد املددز ،٠نُا اْ٘ ٜتعازض َع اشلدف اير ٟمت َٔ
ادً٘ ايٓص عً ٢عدّ دٛاش ؼسٜو ايدع ٣ٛاؾصا ١ٝ٥ػاٜ َٔ ٙتكدّ تًكاٝ٥ا َٔ املتعاطني
أ ٚاملدَٓني عً ٢املٛاد املددز ٠يطًب ايع٬ز ،عًْ ٘ٝكذلح عً ٢املػسع إيػاْ ٤ص ايؿكس٠
أعٚ ٙ٬ا٫ضتعاض ١بد ٫عٓٗا بايٓص عً ٢إدسا ٤إدازًٜ ٟصّ مبٛدب٘ امل٪ضط ١ايصش١ٝ
اييت تكدّ إيٗٝا املتعاط ٞطًبا يًع٬ز بايتشؿغ عً ٘ٝؿني انتطاب٘ ايػؿا ٤ايتاّ.
 َٔٚدٗ ١أخسْ ٣س ٣إٕ ايعً ١اييت َٔ ادًٗا قسز املػسع عدّ دٛاش ؼسٜو ايدع٣ٛ
اؾصا ١ٝ٥ضد املتعاط ٞايرٜ ٟتكدّ َٔ تًكاْ ٤ؿط٘ إىل امل٪ضط ١ايصش ١ٝطًبا يًع٬ز
تتشكل ذاتٗا يف ساٍ قٝاّ اسد َٔ أؾساد عا ١ً٥املتعاط - ٞأصٛي٘ أ ٚؾسٚع٘  -أ ٚشٚدت٘
بكد ِٜطًب إىل امل٪ضط ١ايصش ١ٝيع٬ز املتعاط ،ٞعًْ ٘ٝكذلح عً ٢املػسع تعدْ ٌٜص
ايؿكس( ٠أ َٔ )٫ٚاملاد )40( ٠يتػٌُ نريو ساي ١تكد ِٜطًب يع٬ز املتعاط ٞيًُٛاد املددز٠
أ ٚامل٪ثسات ايعكً َٔ ١ٝقبٌ أسد أصٛي٘ أ ٚؾسٚع٘ أ ٚشٚدتْ٘ٚ ،كذلح يريو ايٓص ايتاي:ٞ
"أ ٫ :٫ٚتكاّ ايدع ٣ٛاؾصا ١ٝ٥عًٜ َٔ ٢تكدّ َٔ َتعاط ٞاملٛاد املددز ٠أ ٚامل٪ثسات
ايعكً َٔ ١ٝتًكاْ ٤ؿط٘ يًع٬ز يف املطتػؿ ٢املدتص ١بع٬ز املدَٓني ٫ٚ ،عًٜ َٔ ٢جبت
تعاط ٘ٝأ ٚإدَاْ٘ يًُٛاد املددز ٠أ ٚامل٪ثسات ايعكً ١ٝإذا طًب ع٬د٘ أسد أصٛي٘ أ ٚؾسٚع٘
أ ٚشٚدت٘".

=البعض اآلخر بأنو مانع إجرائي يحول دون إمكانية تحريك الدعوى الجزائية ،فيما يرى
جانب أخر انو يعد عذ ار قانونيا شخصيا فريدا من نوعو .لمتفصيل ينظر :د .محمد

فتحي عيد – جريمة تعاطي المخدرات في القانون المقارن – ج – 7المركز العربي
لمدراسات األمنية والتدريب – الرياض – المممكة العربية السعودية –  –0988ص ص
.027 -020
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اخلامتـة
بعد إٔ اْتٗٓٝا َٔ نتاب ١عجٓا املٛض ّٛايطٝاض ١اؾٓا ١ٝ٥ايعكاب ١ٝيف قاْ ٕٛاملددزات
ٚامل٪ثسات ايعكً ١ٝايعساق ٞزقِ  50يطٓ ،2017 ١ؾأْٓا قد خسدٓا مبذُٛع َٔ ١ايٓتا٥ر
ٚايتٛصٝات ْدزدٗا ناٯت-:ٞ
أ :٫ٚايٓتا٥ر
 -1اعتُدت ضٝاض ١املػسع اؾٓا ١ٝ٥عً ٢ايتػدٜد يف ايعكابٚ ،ذيو َٔ خ ٍ٬ؾسض٘ يعكٛب١
اإلعداّ أ ٚايطذٔ امل٪بد عًَ ٢ستهيب اؾسا ِ٥ايٛازد ٠يف املادٚ ،)27( ٠أٜطا ؾسض٘
عكٛب ١ايطذٔ امل٪بد أ ٚامل٪قت عًَ ٢ستهيب اؾسا ِ٥ايٛازد ٠يف املادٚ ،)28( ٠اييت
ٖ ٞيف غايب صٛزٖا تستبط بكصد املتادس ٠باملٛاد املددز ٠أ ٚامل٪ثسات ايعكً ١ٝأٚ
ايط٥٬ـ ايهُٝٝا ١ٝ٥يف غرل ا٭سٛاٍ اييت هٝصٖا ايكاْ ،ٕٛؾط ٬عٔ ايٓص عً٢
ايعسٚف املػدد ٠يًعكٛب ١بايٓطب ١يًذسا ِ٥ايٛازد ٠يف املادتني أعٚ ،ٙ٬نريو املطاٚا٠
يف ايعكٛب ١بني اؾسمي ١يف صٛزتٗا ايتاَٚ ١ايػسٚع ؾٗٝا بايٓطب ١ؾُٝع اؾسا ِ٥ايٛازد٠
يف ايكاْ.ٕٛ
 -2اعتُدت ضٝاض ١املػسع ايعساق ٞعً ٢ايتدزز يف ايعكاب تبعا ؾطاَ ١ايطًٛى اإلدساَٞ
ٚخطٛز ٠اٯثاز املذلتب ١عً ،٘ٝؾط ٬عٔ َد ٣تسد ٟاؾاْ ٞيف ٖ ٠ٛاإلدساّ ،ؾط ٬عٔ
قٝاَ٘ باملٛاشْ ١بني نٌ قصد َٔ املكاصد اييت ٜتطًبٗا ايكاْ ٕٛيف ايصٛز املدتًؿ١
ؾسا ِ٥ايتعاٌَ غرل املػسٚع يف املٛاد املددزٚ ،٠تكدٜس ٙتبعا يريو يهٌ َٓٗا ايعكٛب١
اييت تٓاضبٗا.
 -3إٕ ضٝاض ١املػسع ايعكاب ١ٝقد اعتُدت أٜطا عً ٢اؾُع بني ْٛعني َٔ ايعكٛبات،
ايعكٛبات ايطايب ١يًشس( ١ٜايطذٔ أ ٚاؿبظ) ٚايعكٛبات املاي( ١ٝايػساَ )١يػايب ١ٝصٛز
ايتعاٌَ غرل املػسٚع باملٛاد املددز ٖٞٚ ،٠ضٝاض ١عكابٜ ١ٝتبعٗا املػسع يػسض
ايتػدٜد يف َطٚ٪يَ ١ٝستهب اؾسميٚ ١ملهاؾش ١ظاٖس ٠ايتعاٌَ غرل املػسٚع باملٛاد
املددز ٠أ ٚامل٪ثسات ايعكًٚ ١ٝاؿد َٔ اْتػازٖا يف اجملتُعٚ ،نريو اعتُد املػسع يف
ضٝاضت٘ ايعكابَ ١ٝبدأ ايتؿسٜد ايعكاب ٞايرٜ ٟعد اسد أِٖ املباد ٨اييت ٜك ّٛعًٗٝا
ايكاْ ٕٛاؾٓا ٞ٥اؿدٜح ٚاير َٔ ٟخ٬ي٘ ميهٔ يًكاض ٞاختٝاز ايعكٛب ١املٓاضبَٔ – ١
سٝح ايٓٛع ٚاملكداز  -اييت تتَ ّ٤٬ع دطاَ ١اؾسميٚ ١خطٛز ٠اؾاْ.ٞ
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 -4اعتُد املػسع ضُٔ ضٝاضت٘ أٜطا ايطٝاض ١ايعكاب ١ٝايٛقاٚ ١ٝ٥ذيو َٔ خ ٍ٬إقسازٙ
جملُٛع َٔ ١ايتدابرل ايٛقا ١ٝ٥اشلادؾ ١إىل َهاؾش ١اؾسمي ،١ضٛا ٤أنإ ذيو قبٌ ايبد٤
بازتهابٗا أّ يًهػـ عٔ َستهبٗٝا ٚايكبض عًٚ ،ِٗٝاملتُجً ١با٭عراز املعؿَٔ ١ٝ
ايعكٛبٚ ١نريو املدؿؿَٗٓ ١ا.
 -5تبٓ ٢املػسع ايعساق ٞنذص َٔ ٤ضٝاضت٘ ايعكاب ١ٝايؿهس ٠اييت تٓعس إىل اإلدَإ
ٚايتعاط ٞنشايَ ١سضٜ ١ٝكع املدَٔ أ ٚاملتعاط ٞؾسٜط ١شلا ٭ضباب ٚعٛاٌَ َتعدد،٠
ٚإٔ ايعكاب عًٗٝا يٝظ ٖ ٛاؿٌ ا٭َجٌ ملهاؾشتٗا َٔٚ ،ثِ ٜٓبػ ٞمتهَٔ ٘ٓٝ
ايتدًص َٔ ٖرا املسض عٔ طسٜل إخطاع٘ يًع٬ز ٚا٭غساف ايطيبٚ ،ذيو بتكسٜسٙ
إٜداع املدَٔ يف إسد ٣امل٪ضطات ايصش ١ٝاييت تٓػأ يػسض ع٬ز اإلدَإ ٚايتعاط،ٞ
ٚنريو عدّ دٛاش ؼسٜو ايدع ٣ٛاؾصا ١ٝ٥ضد املتعاط ٞايرٜ ٟتكدّ َٔ تًكاْ ٤ؿط٘
إىل أسد ٣امل٪ضطات ايصش ١ٝطايبا ايع٬ز.
ثاْٝا :ايتٛصٝات
ْكذلح عً ٢املػسع ايعساقٚ ٞبكدز تعًل ا٭َس بايطٝاض ١اؾٓا ١ٝ٥ايعكاب ١ٝاييت اْتٗذٗا
يف قاْ ٕٛاملددزات ٚامل٪ثسات ايعكً ١ٝزقِ  50يطَٓ 2017 ١ا ٜأت:ٞ
 -1تعدْ ٌٜص املاد َٔ )27( ٠ايكاْٚ ٕٛذيو عرف عكٛب( ١ايطذٔ امل٪بد) َٔ ْص
املادٚ ٠دعٌ عكٛب ١اإلعداّ ٖ ٞايعكٛب ١ايٛسٝد ٠شلر ٙاؾساٚ ،ِ٥ذيو يه ٕٛا٭ؾعاٍ اييت
دسَٗا املػسع يف املاد ٠أع ٙ٬متجٌ ا٭ؾعاٍ ا٭نجس خطٛز ٠يف فاٍ ايتعاٌَ غرل
املػسٚع يف املٛاد املددز ٠مما ٜتطًب إْصاٍ اغد ايعكٛبات عًَ ٢ستهبٗٝا ،ؾط ٬عُا
شلا َٔ أثاز ضًب ١ٝخطرل ٠عً ٢أَ ٚض ١َ٬اجملتُعٚ ،اْتػاز ظاٖس ٠تعاطٞ
املددزات ٚاإلدَإ عًٗٝا.
 -2تصشٝح اـطأ ايرٚ ٟقع ؾ ٘ٝاملػسع أثٓا ٤صٝاغ ١املادٚ ،)31( ٠ذيو إَا با٫نتؿا٤
برنس ا٭دا( ٠أٚ )ٚعدّ ذنس عباز( ٠أ ٚبإسدٖ ٣اتني ايعكٛبتني) ٭ْٗا تصبح تصٜدا ٫
َدلز ي٘ ،أ ٚإٔ هعٌ َٔ عكٛب ١ايػساَ ١عكٛب ١تهُ ١ًٝٝتؿسض َع ايعكٛب ١ا٭صً١ٝ
ًٜٚصّ يريو تبد ٌٜا٭دا( ٠أ )ٚباؿسف( )ٚايرٜ ٟؿٝد اؾُع بني ايعكٛبتنيٚ ،بايتايٞ
إبكا ٤ا٫ختٝاز بني اسدُٖا يًكاضٚ ٞذيو باإلبكا ٤عً ٢عباز( ٠أ ٚبإسدٖ ٣اتني
ايعكٛبتني).
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 -3تصشٝح اـطأ املطبع ٞايرٚ ٟزد يف ْص املاد )29( ٠اـاص ١بتشدٜد ايعسٚف
املػدد ،٠إذ ذنس إٔ ٖر ٙايعسٚف تػدد ايعكاب بايٓطب ١ملستهيب اؾسا ِ٥ايٛازد ٠يف
املادتني (ٚ )29 ،28ايصشٝح ٖ ٞاملٛاد ( ٕ٫ ،)28 ،27املاد ٖٞ )29( ٠اييت أٚزدت
ايعسٚف املػدد ٠يًعكٛب.١
 -4تػدٜد ايعكٛب ١ايٛازد ٠يف املادٚ ،)31( ٠بايػهٌ ايرٜ ٟتٓاضب َع خطٛز ٠اؾسمي١
ٚصؿ ١ايكا ِ٥بٗا ،إذ إٕ ايعكٛب ١املكسز ٠شلا  ٫تتٓاضب َع خطٛز ٠اؾسمي ،١ؾط ٬عٔ
بطاطتٗا اييت تػذع ا٭طبا ٤عً ٢ا٫ضتدؿاف بايكاْ ،ٕٛنُا أْٗا َٔ اؾسا ِ٥ايعُد١ٜ
اييت  ٫ىسز ايؿعٌ امله ٕٛشلا عٔ ا٭ؾعاٍ احملكك ١يًُطاُٖ ١اؾٓا ١ٝ٥اييت غدد
املػسع ايعكاب عًٗٝا يف ايكاْ.ٕٛ
 -5تعدْ ٌٜص ايؿكس( ٠خاَطا) َٔ املادٚ )35( ٠ذيو َٔ ْاسٝتني ا٭ٚىل :دعٌ عكٛب١
ْػس اؿهِ ٚدٛبٚ ٘ٝعدّ تسى ذيو يًطًط ١ايتكدٜس ١ٜيًُشهُٚ ،١ايجاْ :١ٝسلٍٛ
ا٭سهاّ ايصادز ٠باإلعداّ بٗر ٙايعكٛب ،١إذ إٕ َا ؼكك٘ عكٛبْ ١ػس اؿهِ َٔ ايسدع
بٓٛع ٘ٝاـاص ٚايعاّ ضٛا ٤بايٓطب ١يًُشه ّٛعً ِٗٝبايطذٔ أ ٚاؿبظ أّ بايٓطب١
ؾُٗٛز أؾساد اجملتُع ميهٔ إٔ ٜتشكل يف غك٘ ايجاْ ٞإذا مت ْػس اؿهِ ايصادز بعكٛب١
اإلعداّ ٚذيو ستٜ ٢عًِ ايرٜ ٜٔتادس ٕٚبأزٚاح أؾساد اجملتُع ٚصشتِٗ َٚطتكبًِٗ
املصرل ايرٜٓ ٟتعسِٖ.
 -6تعدْ ٌٜص ايؿكس( ٠ثايجا) َٔ املادٚ )35( ٠ذيو بايٓص عً ٢سل ٍٛاحمل٬ت اييت تداز
أ ٚتعد أ ٚتٗٝأ يتعاط ٞاملددزات ناملكاٖٚ ٞايهاؾٝذلٜات ....اخل ،بعكٛب ١ايػًلٚ ،عدّ
قصس ايعكٛب ١عً ٢احمل٬ت اجملاش ٠مبٛدب املاد َٔ )8( ٠ايكاَْ ،ٕٛع اإلبكا ٤عً٢
ٚدٛب ١ٝايعكٛب ،١إذ إٕ َجٌ ٖر ٙايعكٛب ١متجٌ ٚض ١َُٗ ١ًٝيًشد َٔ اْتػاز ظاٖس٠
تعاط ٞاملددزات ٚاإلدَإ عًٗٝا.
 -7إيػاْ ٤ص ايؿكس( ٠زابعا) َٔ املاد )40( ٠يهْٗٛا تتعازض َع َٛقـ املػسع ايعساقٞ
اير ٟمل ٜؿسد ْصا خاصا ٜعاقب ؾ ٘ٝعً ٢دسمي ١تعاط ٞاملٛاد املددز ٠أ ٚامل٪ثسات
ايعكً ،١ٝنُا اْ٘ ٜتعازض َع اشلدف اير ٟمت َٔ ادً٘ ايٓص عً ٢عدّ دٛاش ؼسٜو
ايدع ٣ٛاؾصا ١ٝ٥ػاٜ َٔ ٙتكدّ تًكاٝ٥ا َٔ املتعاطني أ ٚاملدَٓني عً ٢املٛاد
املددز ٠يطًب ايع٬زٚ ،ا٫ضتعاض ١بد ٫عٓٗا بايٓص عً ٢إدسا ٤إدازًٜ ٟصّ مبٛدب٘
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امل٪ضط ١ايصش ١ٝاييت تكدّ إيٗٝا املتعاط ٞطًبا يًع٬ز بايتشؿغ عً ٘ٝؿني انتطاب٘
ايػؿا ٤ايتاّ.
 -8تعدْ ٌٜص ايؿكس( ٠أ َٔ )٫ٚاملاد )40( ٠يتػٌُ نريو ساي ١تكد ِٜطًب ايع٬ز َٔ قبٌ
أسد أص ٍٛاملتعاط ٞأ ٚؾسٚع٘ أ ٚشٚدتْ٘ٚ ،كذلح يريو ايٓص ايتاي" :ٞأ ٫ :٫ٚتكاّ
ايدع ٣ٛاؾصا ١ٝ٥عًٜ َٔ ٢تكدّ َٔ َتعاط ٞاملٛاد املددز ٠أ ٚامل٪ثسات ايعكًَٔ ١ٝ
تًكاْ ٤ؿط٘ يًع٬ز يف املطتػؿ ٢املدتص ١بع٬ز املدَٓني ٫ٚ ،عًٜ َٔ ٢جبت تعاط٘ٝ
أ ٚإدَاْ٘ يًُٛاد املددز ٠أ ٚامل٪ثسات ايعكً ١ٝإذا طًب ع٬د٘ أسد أصٛي٘ أ ٚؾسٚع٘ أٚ
شٚدت٘" ،٭ٕ ايعً ١اييت َٔ ادًٗا قسز املػسع عدّ دٛاش ؼسٜو ايدع ٣ٛاؾصا ١ٝ٥ضد
املتعاط ٞايرٜ ٟتكدّ َٔ تًكاْ ٤ؿط٘ إىل امل٪ضط ١ايصش ١ٝطًبا يًع٬ز تتشكل ذاتٗا
يف ساٍ قٝاّ اسد َٔ أؾساد عا ١ً٥املتعاط - ٞأصٛي٘ أ ٚؾسٚع٘  -أ ٚشٚدت٘ بتكدِٜ
طًب إىل امل٪ضط ١ايصش ١ٝيع٬ز املتعاط.ٞ
ادلصـادر
أ :ً٫ٚايهتب ايكاْ١ْٝٛ
 .1د .امحد ؾتش ٞضسٚز – أص ٍٛايطٝاض ١اؾٓا – ١ٝ٥داز ايٓٗط ١ايعسب – ١ٝايكاٖس– ٠
. 1972
 .2د .ضاَ ٞعبد ايهس ِٜقُٛد – اؾصا ٤اؾٓا – ٞ٥طَٓ – 1ػٛزات اؿًيب اؿكٛق– ١ٝ
برلٚت – يبٓإ . 2010 -
 .3د .عبد ايعصٜص قُد قطٔ – ا٭عراز ايكاْ ١ْٝٛاملدؿؿ َٔ ١ايعكاب يف ايؿك٘ اإلضَٞ٬
ٚايكاْ ٕٛايٛضع / ٞدزاضَ ١كازْ - ١داز اؾاَع ١اؾدٜد - ٠اإلضهٓدز. 2013 - ١ٜ
 .4د .عً ٞسطني اـًـ  ،د .ضًطإ عبد ايكادز ايػا – ٟٚاملباد ٨ايعاَ ١يف قإْٛ
ايعكٛبات – َطبعٚ ١شاز ٠ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبشح ايعًُ – ٞداَع ١بػداد – . 1982
 .5د .عً ٞعبد ايكادز ايكٗٛد – ٞغسح قاْ ٕٛايعكٛبات  -ايكطِ ايعاّ  -املطٚ٪ي١ٝ
اؾٓاٚ ١ٝ٥اؾصا ٤اؾٓا -ٞ٥ط َٓ – 1ػٛزات اؿًيب اؿكٛق – ١ٝبرلٚت – يبٓإ –
. 2009
 .6دَ .اٖس عبد غٜٛؼ – قاْ ٕٛايعكٛبات – ايكطِ ايعاّ – َطبع ١داز اؿهُ – ١داَع١
املٛصٌ – . 1990
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 .7د .قُد شن ٞأب ٛعاَس  -قاْ ٕٛايعكٛبات – ايكطِ ايعاّ – داز اؾاَع ١اؾدٜد– ٠
اإلضهٓدز2012 – ١ٜ
 .8د .قُد ؾتش ٞعٝد – دسمي ١تعاط ٞاملددزات يف ايكاْ ٕٛاملكازٕ – ز – 2املسنص
ايعسب ٞيًدزاضات ا٭َٓٚ ١ٝايتدزٜب – ايسٜاض – املًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛد.1988 – ١ٜ
 .9د .قُٛد لٝب سطين – غسح قاْ ٕٛايعكٛبات – ايكطِ ايعاّ – ط – 5داز ايٓٗط١
ايعسب – ١ٝايكاٖس. 1982 – ٠
 .10د .قُٛد قُٛد َصطؿ – ٢غسح قاْ ٕٛايعكٛبات – ايكطِ ايعاّ – ط َ – 10طبع١
داَع ١ايكاٖس – ٠ايكاٖس. 1983 – ٠
ثاْٝاً :ايبشٛخ ٚايدٚزٜات
 .11د .صباح َصباح قُٛد اؿُداْْ ، ٞاد ١ٜعبد اهلل ايطٝـ امحد – َاٖ ١ٝايطٝاض١
ايٛقا ١ٝ٥اؾصا – ١ٝ٥عح َٓػٛز يف فً ١داَع ١تهسٜت يًشكٛم – ايعدد  -1اؾص-1 ٤
اجملًد  -2ايطٓ –2 ١نً ١ٝايكاْٚ ٕٛايطٝاض – ١تهسٜت – . 2017
 .12د .ممدٚح عبد اؿُٝد عبد املطًب – دسا ِ٥تعاط ٞاملددزات ٚامل٪ثسات ايعكً/ ١ٝ
دزاضَ ١كازْ – ١عح َٓػٛز يف فً ١اؿكٛم – ايعدد  – 1ايطٓ - 29 ١فًظ ايٓػس
ايعًُ – ٞايهٜٛت – . 2005
ثايجاً :ايسضا ٌ٥اؾاَع١ٝ
 .13صباح نسّ غعبإ – دسا ِ٥املددزات يف ايعسام  /دزاضَ ١كازْ – ١زضايَ ١ادطترل
َكدَ ١إىل نً ١ٝايكاْٚ ٕٛايطٝاض – ١داَع ١بػداد – .1977
زابعاً :ايكٛاْني
 .14قاْ ٕٛاملددزات ايعساق ٞزقِ  68يطٓ. 1965 ١
 .15قاْ ٕٛايعكٛبات ايعساق ٞزقِ  111يطٓٚ 1969 ١تعد٬ٜت٘ .
 .16قاْ ٕٛاملددزات ٚامل٪ثسات ايعكً ١ٝايعساق ٞزقِ  50يطٓ. 2017 ١
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