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 الوحدة التعميمية األولى
 التطور التاريخي التفاقيات الحد من استعمال المخدرات

 الكممات المفتاحية:
 التطور التاريخي لمكافحة المخدرات، تطور التشريع السوري لمكافحة المخدرات 

 الممخص:
دأ المشرع الدولي ييتم بعقد اتفاقيات دولية لمعالجة مشكمة المخدرات عمى منذ مطمع القرن العشرين ب

الصعيد الدولي بعدما أضحت ىذه المشكمة مشكمة دولية، حيث لم يعد يقتصر أثرىا عمى بعض الدول بل 
أخذ يشمل المجتمع الدولي برمتو. فتنادت الدول لعقد مؤتمرات دولية متعددة، وتم إبرام اتفاقيات دولية 

تى في ىذا الشأن. وقد ارتأى المشرع السوري بعد مرور أكثر من ثالثين عامًا عمى تطبيق القانون رقم ش
إصدار قانون جديد وال سيما أن مشكمة المخدرات بدأت تنمو وتتفاقم، فصدر القانون  2:71لعام  293
بشكل أساسي من الذي أطمق عميو تسمية قانون المخدرات والمستوحى  4::2نيسان  23بتاريخ  3رقم 

 القانون العربي الموحد لممخدرات النموذجي. 

 األهداف التعميمية:
 في نياية ىذا الجزء يجب أن يكون الطالب قادرًا عمى: 

 التعرف عمى التطور التاريخي لمكافحة جرائم المخدرات.  .2
 التعرف عمى تطور قانون المخدرات في الجميورية العربية السورية. .3

 
 

1 



ومنذ أقدم العصور  بعرفت أغمب الشعو 
المخدرات، حيث استعممت عمى مر العصور 
النباتات الطبيعية المخدرة مثل األفيون، غير أن 
استخدام ىذه النباتات المخدرة لم يثر أي مشكمة 
جزائية باعتبار أن تناول ىذه المواد المخدرة كان 
يدخل غالبًا في إطار قواعد السموك االجتماعية 

تعاطي ىذه المواد مباحًا السائدة، ولذلك كان 
ومسموحًا بو طبقًا لمقوانين النافذة واألعراف 

 السائدة. 

 
في منتصف القرن التاسع عشر المورفين من األفيون الخام واستعمل  وقد استخمص وألول مرة

ألغراض طبية عالجية. وبسبب التأثير الشديد والقوي لمستحضر المورفين بالمقارنة مع نبات األفيون 
 ت بشكل جمي مضار وأخطار ىذا المستحضر كمادة مخدرة مسببة لإلدمان. عرف

وعمى ضوء ىذه المعمومات وضعت ألول مرة قواعد قانونية لمرقابة عمى استعمال المواد المخدرة. 
ولما انتشر التعامل باألفيون بشكل واسع أضحت ظاىرة إساءة استعمال المورفين المصنع والييروين 

بظالليا عمى السياسة االقتصادية واالجتماعية والتجارية لمدول، بحيث أصبح من  مشكمة بارزة ألقت
 .1الضروري اتخاذ إجراءات وقائية قمعية لمحيمولة دون تفشي استعمال ىذه المواد الخطرة والمضرة

قميمية ووطنية لوضع عمميات زراعة وصناعة  ومن أجل تحقيق ىذه الغاية بذلت جيود دولية وا 
 يراد وتداول المواد المخدرة تحت رقابة الدولة وحصر استعماليا في المجال الطبي. وتصدير واست

 
ولذلك سنتناول موضوع االتفاقيات الدولية المبرمة لمحد من إساءة استعمال المواد المخدرة قبل أن 

 نشرح تطور التشريعات الجزائية المتعمقة بالمخدرات في سورية. 
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 : من إساءة استعمال المواد المخدرة (الجهود الدولية لمحد1    
منذ مطمع القرن العشرين بدأ المشرع الدولي ييتم بعقد اتفاقيات دولية لمعالجة مشكمة المخدرات 
عمى الصعيد الدولي بعدما أضحت ىذه المشكمة مشكمة دولية، حيث لم يعد يقتصر أثرىا عمى بعض 

الدول لعقد مؤتمرات دولية متعددة، وتم إبرام اتفاقيات الدول بل أخذ يشمل المجتمع الدولي برمتو. فتنادت 
في  :2:1دولية شتى في ىذا الشأن، فعقد ما بين األول وحتى السادس والعشرين من شباط عام 

شنغياي مؤتمر األفيون الدولي والذي عني بتحديد التدابير ضد االستخدام غير المشروع لممخدرات في 
 الصين.
رة إساءة استعمال األفيون والمورفين والكوكائين وغيرىا في بعض البالد وبسبب تزايد انتشار ظاى 

األوربية واألمريكية من جية، وألن مؤتمر شنغياي لم يتناول إال مشكمة األفيون في الصين فقط من جية 
ثانية، بات من الضروري عقد اتفاق دولي شامل بيذا الشأن. فعقد في ىال أول مؤتمر دولي واسع 

 34، والذي أدى إلى إبرام اتفاقية ىال الدولية بشأن المخدرات في 2:22و طابع رسمي عام النطاق ول
. وقد انطوت ىذه االتفاقية عمى قواعد قانونية تتعمق بإنتاج وتصدير واستيراد 2:23كانون الثاني 

 األفيون والمورفين والكوكائين وبعض المخدرات األخرى. 
، ثم بعقد سبع 2:36ة األمم بعقد معاىدة جنيف لعام وتتابعت الجيود الدولية في ظل عصب

سواء فيما يتعمق في الحد من انتشار األفيون في عامي  2:59و  2:36اتفاقيات دولية بين عامي 
، أو فيما يتعمق بصناعة المخدرات وتجارتيا عام 2:36، واالتجار باألفيون عام 2:42و  2:36
، والرقابة عمى المخدرات المصنعة عام 2:47عام  ، والحد من التداول غير المشروع ليا2:42
2:59   . 

وبعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارىا عمل األمين العام لألمم المتحدة، التي حمت محل 
عمى تطوير مشروع اتفاقية يمخص كل االتفاقيات الدولية التي عقدت حتى  2:66عصبة األمم، في عام 

أفضى إلى إبرام  2:72لمدول األعضاء في األمم المتحدة في نيويورك عام  تاريخو. فتم انعقاد مؤتمر
والتي حمت محل االتفاقيات الدولية السابقة بشأن المواد المخدرة  2:72االتفاقية الوحيدة لممخدرات لسنة 

ي مركز المسببة لإلدمان. وقد تبوأت المخدرات التقميدية مثل األفيون ومنتجات أوراق الكوكا والقنب اليند
 الصدارة في ىذه االتفاقية. 
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دعا المجمس االقتصادي واالجتماعي المختص بشأن مراقبة المخدرات في األمم  2:82وفي عام 
المتحدة في جنيف إلى مؤتمر آخر لجميع الدول األطراف في االتفاقية. وبنتيجة المداوالت تم إعداد 

 . 2:83لموافقة عميو عام برتوكول لتعديل االتفاقية الوحيدة لممخدرات، وجرت ا
وفيما بعد تمخض عن التطور العممي اكتشاف أنواع جديدة من المواد المخدرة المسببة لإلدمان مثل 
االفغيتامينات والميموسات والبرابيوتارت والتي ليا استخدامات طبية معترف بيا. وأثار إساءة استعمال 

ب خضوع مثل ىذه المواد لمرقابة الدولية المفروضة ىذه المواد المكتشفة حديثًا موضوع فيما إذا كان يج
 عمى المخدرات أم ال.

لقد ذىب تقرير المكتب القانوني لألمم المتحدة وكذلك المجمس الدائم لممخدرات عمى أن امتداد  
رقابة االتفاقية الدولية الوحيدة لممخدرات لتشمل ىذه المواد ال يتوافق مع القصد االبتدائي ألطراف 

ية. وبنتيجة ذلك وبالنظر لالستعماالت الطبية ليذه المواد كان البد من عقد اتفاقية جديدة بشأن االتفاق
ىذه المواد وقد تم ذلك بالفعل وعقدت اتفاقية دولية بيذا الخصوص ىي اتفاقية المؤثرات العقمية التي تم 

 . 2:82توقيعيا في فيينا عام 
الصعيد الدولي في عقدي السبعينات والثمانينات من  وبعد التزايد الخطير لالتجار بالمخدرات عمى

 2:99كانون األول  :2القرن العشرين وافقت األمم المتحدة في جمستيا العامة السادسة في فيينا بتاريخ 
عمى اعتماد اتفاقية مكافحة االتجار غير المشروع بالمواد المخدرة والمؤثرات العقمية. اعتمدت ىذه 

دأ إستراتيجية عقابية بشأن السياسية الجنائية الدولية تجاه المخدرات، فنصت عمى االتفاقية من حيث المب
أولوية تبني تدابير مصادرة األرباح الناتجة عنيا ومنع غسل األموال من جية، والتعاون الجزائي الدولي 

 جية أخرى. وال سيما فيما يتعمق بتسميم مجرمي المخدرات والمساعدة القانونية في الدعوى الجزائية من 
مادة مخدرة مسببة  227وبموجب ىذه االتفاقيات المتقدمة تطال الرقابة الدولية في الوقت الحاضر 

لإلدمان من ضمنيا األفيون ومشتقاتو، باإلضافة إلى المواد المصنعة المسببة لإلدمان مثل الميتادون 
 والبولميدون. 

تفاقيات المذكورة بذذلت جيود إقميمية إلى جانب ىذه المساعي الدولية التي تمخضت عن عقد اال
كبيرة لمحيمولة دون انتشار المخدرات والحد من آثارىا. ومن األىمية بمكان ىنا اإلشارة إلى ىذه الجيود 

 عمى المستوى األوربي والعربي.
فعمى الصعيد األوربي، وفي إطار االتحاد األوربي، تم إيجاد استراتيجيات لمتعاون بين الدول 
األوربية في مجال مكافحة المخدرات وانتياج سياسات رادعة ضدىا. وتكمن ىذه االستراتيجيات في 
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خدرات. تكوين ىيئات مختمفة متعددة األطراف تكون ميمتيا تنسيق وتحسين السياسة القمعية بشأن الم
في بعض  1::2واتفاقيات تطبيقيا لعام  2:96فتضمنت اتفاقية تشنغن بين الدول األوربية لعام 

فصوليا مسائل قانون المخدرات وتطبيقو. وتم إنشاء المكتب الجنائي األوربي استنادًا إلى اتفاقية ماسترخ. 
عداد وعمى األساس نفسو أنشئت الييئة األوربية لشؤون المخدرات ومقرىا لشبو  نة لتبادل المعمومات وا 

 األبحاث حول المخدرات والرقابة عمييا. 
وعمى المستوى العربي تعمل البالد العربية مع بعضيا البعض تحت مظمة الجامعة العربية لمواجية 
مشكمة المخدرات في النطاق العربي. فقد أنشئت جامعة الدول العربية المكتب العربي لشؤون المخدرات 

أحد مكاتب المنظمة العربية لمدفاع االجتماعي ثم انتقل إلى  2:96لذي كان حتى عام ، ا2:72عام 
مجمس وزراء الداخمية العرب. والغرض من إنشاء ىذا المكتب ىو مراقبة التدابير المتخذة والتي ستتخذ 

ا داخل في كل دولة من دول الجامعة العربية لمكافحة زراعة المخدرات وصناعتيا وتعاطييا واالتجار بي
لييا. وينظم ىذا المكتب باستمرار اجتماعات دورية بين  حدودىا والعمل عمى منع تيريبيا من تمك الدول وا 
الدول األعضاء في الجامعة العربية لوضع الخطط واالستراتيجيات الالزمة لمتصدي لمشكمة المخدرات. 

واء بتبادل البحوث والدراسات ويتعاون مع المنظمات واألجيزة الدولية التي تشترك معو في الغرض س
 العممية أو االشتراك بالمؤتمرات والندوات. 

ولعل من أكبر إنجازاتو إعداد القانون العربي الموحد لممخدرات، واإلستراتيجية العربية لالستعمال 
. 2:97غير المشروع لممخدرات والمؤثرات العقمية المذين اعتمدىما مجمس وزراء الداخمية العرب عام 

عدلت أكثر البالد العربية قوانين المخدرات المطبقة لدييا أو سنت قوانين جديدة مستوحاة من القانون  وقد
 .  4::2نيسان  23الصادر بتاريخ  3المذكور ومنيا قانون المخدرات السوري رقم 

 ( التطور التشريعي لقانون المخدرات في الجمهورية العربية السورية: 2
مطمع القرن العشرين عدة قوانين تقضي بتجريم التعامل ببعض المواد أصدر المشرع السوري في 

 المخدرة المعروفة في سورية. 
آذار  7. وبتاريخ 2:33كانون الثاني  25وكان أول قانون ينظم االتجار بالمخدرات ىو قانون 

بس صدر قرار يقضي بمنع زراعة القنب اليندي ونص عمى معاقبة من يخالف ىذا القرار بالح 2:37
 2:45آب  39بتاريخ  2:4والغرامة. ونظرًا لتزايد ظاىرة انتشار المخدرات أصدر المشرع القانون رقم 

 القاضي بمعاقبة حيازة وصنع واستيراد وتصدير المواد المخدرة.  
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الذي تضمن فصاًل مستقاًل  259أصدر المشرع السوري قانون العقوبات رقم  :2:5وفي عام 
عمى تعاطي المواد  728و  727المسكرات والمخدرات فعاقب في المادتين تناول فيو موضوع تعاطي 

المخدرة و حيازتيا واالتجار بيا وزراعتيا وتسييل تعاطييا بعقوبات الحبس والغرامة، وبعد فترة وجيزة 
الذي نظم االتجار بالمواد المخدرة واستيرادىا وتصديرىا وتعاطييا  2:61لعام  91صدر القانون رقم 

أحال المشرع  91من األطباء وبيعيا في الصيدليات. وفي الفصل الثامن من القانون رقم  ووصفيا
 . 2:5:2لعام  259مخالفات أحكام ىذا القانون عمى قانون العقوبات رقم 

المتعمق بمكافحة  2:71لعام  293وفي عيد الوحدة بين سورية ومصر صدر القانون رقم 
محيطا بجميع المسائل المتعمقة باالتصال المشروع وغير المشروع المخدرات. فجاء ىذا القانون شامال و 

 293بالمخدرات. وقد ارتأى المشرع السوري بعد مرور أكثر من ثالثين عامًا عمى تطبيق القانون رقم 
 3إصدار قانون جديد وال سيما أن مشكمة المخدرات بدأت تنمو وتتفاقم، فصدر القانون رقم  2:71لعام 

الذي أطمق عميو تسمية قانون المخدرات والمستوحى بشكل أساسي من القانون  4::2ن نيسا 23بتاريخ 
العربي الموحد لممخدرات النموذجي، وقد انطوى ىذا القانون الجديد عمى تشديد متوازن لعقوبات جرائم 
المخدرات حسب خطورتيا وآثارىا، وزيادة ممحوظة لمقدار الغرامات ونص عمى مصادرة األموال التي 

عادة التأىيل.   يكون مصدرىا إحدى ىذه الجرائم، كما أتاح لمتعاطي المخدرات فرص العالج وا 
 
 ( السياسة الجنائية المتبعة لمكافحة جرائم المخدرات في الجمهورية العربية السورية: 3

يقصد بالسياسة الجنائية )مجموع المبادئ التي ترسم لمجتمع ما في مكان وزمان معينين اتجاىاتو 
 (. 3ألساسية في مكافحة ظاىرة الجريمة والوقاية منيا وعالج السموك اإلجراميا

وبناء عمى ذلك فقد ترك المشرع السوري رسم الخطة العامة التي تتعمق بمكافحة جرائم المخدرات 
 لمجنة الوطنية لشؤون المخدرات. 

ر عن رئيس مجمس عمى أن تنشأ بقرار صاد 4::2لعام  3من القانون رقم  79فقد نصت المادة 
 الوزراء لجنة تتمثل فييا الجيات المعنية تسمى المجنة الوطنية لشؤون المخدرات. 

 وتختص ىذه المجنة باألمور التالية: 

                                                 
2
 24ص  ،3994الوحاهي عبذ الوهاب بذرة، جرائن الوخذراث، هطبعت الذاودي، دهشق،  

3
 304، ص 2007ام، هنشوراث جاهعت دهشق، القسن الع ،د. عبود السراج، شرح قانوى العقوباث 
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نتاجيا وصنعيا وزراعتيا وتممكيا  -2 وضع سياسة عامة الستيراد المواد المخدرة وتصديرىا وا 
حرازىا واالتجار بيا وتسميميا. ووضع سيا سة عامة لمكافحة الجرائم وحيازتيا وا 

 المنصوص عمييا في قانون المخدرات. 

تنسيق التعاون بين مختمف الوزارات واإلدارات المختصة بشؤون المخدرات والجيات  -3
 الدولية والعربية ذات العالقة.

تحديد كمية المواد المخدرة التي يجوز استيرادىا أو تصديرىا أو نقميا أو إنتاجيا أو  -4
 تجار بيا سنويًا. زراعتيا أو اال

 وضع خطط الوقاية والعالج في مجال مكافحة االستعمال غير المشروع لممواد المخدرة.  -5

من قانون المخدرات أن المجنة الوطنية  79ويستفاد من ىذه القواعد التي أشارت إلييا المادة 
المخدرة التي تستعمل لشؤون المخدرات ىي التي تحدد مدى حاجة الجميورية العربية السورية إلى المواد 

نتاجيا إذا  ألغراض مشروعة، والطرق التي يجب سموكيا القتناء ىذه المواد ونقميا وتسميميا واستالميا، وا 
 . 4اقتضى األمر

والقرارات التي تصدرىا ىذه المجنة والخطط التي تضعيا البد أن تكون واضحة ودقيقة ال يجوز 
 رقمة السياسة الجنائية المتبعة لمكافحة جرائم المخدرات. تجاوزىا أو تخطييا ألن ذلك قد يؤدي إلى ع

نيسان  23المؤرخ في  3إن خطة البحث ليذا الكتاب تقوم عمى دراسة قانون المخدرات رقم 
حيث سنشرح موضوع جرائم المخدرات ومؤيداتيا ودراسة اإلجراءات الجزائية الخاصة بمالحقة  4::2

القواعد الموضوعية المتعمقة بجرائم المادة  هاألول من ىذ الجزءفي مرتكبي ىذه الجرائم. ولذلك سنتناول 
 الثاني. الجزء المخدرات، ومن ثم سنبين القواعد اإلجرائية الخاصة المتعمقة بيذه الجرائم في 

 القواعد الموضوعية لجرائم المخدرات  -

 القواعد اإلجرائية لجرائم المخدرات   -

                                                 
4

 82 ، ص3994الوحاهي عبذ الوهاب بذرة، جرائن الوخذراث، هطبعت الذاودي، دهشق،  
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  تمارين:

 

 : في إطار التطور التاريخي لمكافحة المخدرات: أشر الى اإلجابة الصحيحة

 
 ـ لم تعالج اتفاقية تشنغن مشكمة المخدرات  2
 2:74ـ أنشئت جامعة الدول العربية المكتب العربي لشؤون المخدرات عام  3
  :2:9ـ تم اعتماد القانون العربي الموحد لممخدرات عام  4
 المتعمق بمكافحة المخدرات 2:71لعام  293رقم  ـ في عيد الوحدة بين سورية ومصر صدر القانون 5
 

 .4اإلجابة الصحيحة رقم 
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 الوحدة التعميمية الثانية

 التعريف بالمواد المخدرة

 الكممات المفتاحية:
 معايير تصنيف المخدرات، أنواع المخدرات في القانون السوري 

 
 الممخص:

إن المخدددرات  ددي ة ددارة ةددن ن اتددات ط يعيددك أو مرة ددات ةيميانيددك لاددا تددبطير نهسددي فعددا  ت دددث  ط يعتاددا 
وترةي ادددا الةيميددداني تفيدددرات فدددي وظدددانف ابةودددا  ال يدددك، وت ددددو  دددي  التفيدددرات   دددة  خددداص   يدددك فدددي 

 تد  اليدوا اتهدا   ال واس والمزاج واإلدراك وفدي ال الدك النهسديك والسد وك   دة  ةداال فدي ال قيقدك   يو دد
دولددي مو ددد  ددو  تصددنيف  ددي  المددواد المخدددرة، إ  أن الع مددا   ال ددًا مددا يصددنهون المخدددرات وفقددًا لمعددايير 

 مخت هكل وقد  دد قانون المخدرات السوري  أنواع المواد المخدرة وفقًا ل داو  م  قك  ايا القانونل 
 

 األهداف التعميمية:
 الطالب قادرًا ة  :  في ناايك  يا ال ز  ي ب أن يةون

 التعرف ة   أنولع المخدرات وفقًا ل تصنيف العالميل   -
 التعرف ة   أنواع المخدرات وفقًا ل قانون السوريل  -
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 :القواعد الموضوعية لجرائم المخدرات

يقصد  القواةد الموووةيك م موةك 
القواةد القانونيك التي تتبلف من  اك من 

الس وك اإل رامي التة يف أي ت ديد أنواع 
ةن اط إي ا ي أو ةموقف س  ي، وأمر ابفراد 
 عدا إتياناا أو  عدا ترةاا، ومن  اك أخرى من 
ال زا  أي مؤيد القاةدة القانونيك ال زانيك اليي 
يتمط  في ةقو ك تنا  مرتةب الهع  الم را أو 

 ل  1ي توي ة   تد ير ا ترازي

 
ةاقب الم رع ال زاني السوري اب ةا  المخت هك إلسا ة استعما  المواد المخدرة وابفعا  ال رميك 
المتع قك  ا تصا  الفير م روع  اال والسؤا  اليي يرد في  يا الم ا  ما  و تعريف المواد المخدرة؟ وما 

 ؟ 2119نيسان  22 تاريخ  2 ي  رانا المخدرات المنصوص ة ياا في القانون رقا 
انطالقا من المواد القانونيك المنصوص ة ياا في  يا القانون يمةن تقسيا  رانا المخدرات إل  
تقسيمات وتصنيهات مخت هك فاناك أ ةا  متنوةك لالتصا   ير الم روع  المواد المخدرة مط  الزراةك 

ت ار و رانا تتا  قصد والصناةك والتاريب والنق  والتعاطي وال يع وال را ، و ناك  رانا تتا  قصد ا 
 ا ستعما  ال خصيل  

و نا  ة   يلك يمةن أن ن رع أوً   تعريف مهاوا المواد المخدرة ومن طا ننتق  إل  ت  ي  أرةان 
  رانا المخدرات والعقو ات والتدا ير التي تهرض ة   مرتة اا وفقًا ل تقسيا التالي: 

 أوً : التعريف  المواد المخدرة 
 ا المخدرات  طانيًا:  ران

 طالطًا: ةقو ات وتدا ير  رانا المخدرات 
 را عًا: تهريد ةقو ات  رانا المخدرات

                                                 
1
 93، ؿ 2007 ،ؾخد.ػثند اطغشاض، ؽشح داؿنؽ اطؼذنتاخ، اطذغغ اطؼاع، جاػؼح دػ 
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 التعريف بالمواد المخدرة

المخدرات مواد يؤدي تعاطياا  طريقك التدخين أو ا ستن ا  أو ال قن إل  إنااك ال سا وفقدان 
ل  وعف اإلرادة وةدا اإل ساس  المسؤوليك  و التالي إل  الةس  والخمو  وةطرة الوةي واإلدراك وا 

النسيان والخوفل و تعاطي المخدرات تتدن  القيا ابخالقيك وتن ط، ةما أن اب اسيس التي يتعايش معاا 
من يتعاط  المخدرات  ي في  قيقتاا  روب من الواقع إل  ةالا آخر يصور  الخيا  ويةون ة  أمر فيه 

 ل 2ممةن وة   ي  م اح
ت ديد تعريف  امع لما يهاا من تع ير المخدرات ي ين خصانصاا العامك  إ  أنه من الصعب

وتبطيراتاا المخت هك، يلك أن المخدرات ليست ة اا من نوع وا د و  من مصدر وا د وليس لاا تبطير 
أن وا دل فاناك أنواع ةطيرة مت اينك تخت ف ةطيرًا أو ق ياًل في مصدر ا وصهاتاا وتبطيراتاال ومن المهيد  نا 

نيةر أن منظمك الص ك العالميك ةرفت المخدرات  بناا مواد يؤدي تعاطياا إل  إ داث تفيير  وا دة أو 
أةطر من وظانف ابةوا  ال يكل أما الم رع السوري فقد ةرف المادة المخدرة في المادة ابول  من 

لمؤطرات العق يك المدر ك في قانون المخدرات  بناا )ة  مادة ط يعيك أو ترةي يك من المواد المخدرة أو ا
 الم     ايا القانون(ل  2ال دو  رقا 

و نا  ة   يلك فإننا سنعرض أوً  بنواع المواد المخدرة وفقًا ل تصنيف العالمي ومن طا وفقا لقانون 
 المخدرات السوريل

  

                                                 
2
 16، ؿ 1994، دػؾخ، اطؼذاػي ػثذ اطنكاب تذسج، جشائغ اطؼخذساخ، ػطثؼح اطذامدى 
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 لمتصنيف العالمي أنواع المخدرات وفقا  
إن المخدرات  ي ة ارة ةن ن اتات ط يعيك أو مرة ات ةيميانيك لاا تبطير نهسي فعا  ت دث 
 ط يعتاا وترةي اا الةيمياني تفيرات في وظانف ابةوا  ال يك، وت دو  ي  التفيرات   ة  خاص   يك 

 في ال واس والمزاج واإلدراك وفي ال الك النهسيك والس وك   ة  ةاال 
د  ت  اليوا اتها  دولي مو د  و  تصنيف  ي  المواد المخدرة، إ  أن الع ما  في ال قيقك   يو 

  ال ًا ما يصنهون المخدرات وفقًا لمعايير مخت هك: 
 أوال : تصنيف المخدرات بحسب تأثيرها: 

 المسةرات: مط  الة و  والة وروفورال (2
 مس  ات الن وة: مط  ابفيونل (2

 الما وسات: مط  المسةالينل  (9

 ت: مط  الة ورا ل المنوما (4

 ثانيا : تصنيف المخدرات بحسب طريقة إنتاجها: 
 ل3المخدرات الط يعيك تنتج من ن اتات ط يعيك م ا رة: مط  ال  يش وابفيون (2
المخدرات المصنعك وتستخرج من المخدر الط يعي  عد أن تتعرض لعم يات ةيميانيك ت ولاا  (2

 إل  صورة أخرى: مط  المورفينل 

  ك وتصنع من ةناصر ومرة ات ةيميانيك: مط  العقاقير المسةنك والمنومكل المخدرات المرة (9

 ثالثا : تصنيف المخدرات بحسب اإلدمان النفسي والعضوي:
 المواد التي تس ب إدمانًا نهسيًا وةوويًا: مط  ابفيونل (2
 المواد التي تس ب إدمانًا نهسيًا: مط  ال  يشل  (2

 رابعا : تصنيف المخدرات بحسب المون: 
 المخدرات ال يوا : مط  الةوةانينل (2
 ل 4المخدرات السودا : مط  ابفيون (2

 خامسا : تصنيف المخدرات بحسب التحريم القانوني:
 المخدرات الم ا ك: مط  الت غ والة و ل (2

                                                 
3

  17، ؿ 1994اطؼذاػي ػثذ اطنكاب تذسج، جشائغ اطؼخذساخ، ػطثؼح اطذامدى، دػؾخ،  

4
 ف اطؼادج ترخذًؼ شؼاسف. زاألثٌنؽ كن اطؼادج اطري ًجشصكا اطخؾخاػ، مًرغ اطذقنص ػظو ك 
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 والةوةانين وابفيونل  5المخدرات الممنوةك: مط  المورفين (2
 سادسا : تصنيف المخدرات بحسب وظيفتها: 

  ك العالميك  اةتماد تصنيف وظيهي ل مخدرات فصنهتاا إل  الم موةات التاليك: قامت منظمك الص
 ل6م موةك العقاقير المن اك: مط  النةوتين والةوةانين (2
 ل7م موةك العقاقير المادنك: مط  المورفين والايرونين (2

مط  م موةك العقاقير المطيرة لألخايي   ة  أنواةاا السمعيك وال صريك والسمعيك وال مسيك:  (9
 ل 8ال  يش

  

                                                 
5
اطؼنسثٌؾ كن ػغذنح أتٌل ػش اطؼزاح طق دذسج ػظٌؼح ػظو اطرخذًش مًؤشش ػظو اطجلاص اطؼقثي مػظو اطؼؼذج ماإلػؼاا..  

مًؼشك اطؼنسثٌؾ ػظو ؽشض ػغذنح أم عائض طظذذؾ ذذد اطجظذ. مًؼذة ذؼاهي اطؼنسثٌؾ مؼت اطؾؼنس ماإلدغاط مدنج 

 ال ًرنسع ػؾ اسذشاب أى ثؼض ثي عثٌض اطذقنص ػظٌق.  ،اإلدسار مػؾ ًرؼاهاف ًقثخ ػقثي اطؼضاض ػـذو األخالح

6
ذؼشك ػظو ؽشض طجاثاخ ػؾ اطنسح أم داخض صجاجاخ، مإرا ػا ثاشر تاألفااتغ راب  ،اطشنسائٌؾ ػادج ؿاػؼح تظنسًح اطؾشض 

تلاا اطؼؼاػاض سائٌؾ ػؾ أمساح ؽجشج اطشنسا. مفـاػح اطشنسائٌؾ ذذراض ػظو ػؼظٌح سٌؼٌائٌح ػرذـاح ذذانع نتٌـلا. مًغرخشض اطش

  ٌح. مًرؼاهو اطشنسائٌؾ ػؾ هشًخ اطؾغ أم تناعطح اطذذؾ ذذد اطجظذ.ئاطشٌؼٌا

7
ًغرخشض اطلٌشمئٌؾ ػؾ األثٌنؽ تؼؼظٌح سٌؼٌائٌح، مكان ػظاو ؽاشض ػغاذنح بٌاش تظانسى أتاٌل اطظانؽ ػاش اطؼازاح. مًؼشاؾ  

اهٌق. مطذذ ؽاع اعارؼؼاطق دذـاات ذذاد اطجظاذ أم ذؼاهٌق ػؾ هشًخ اطؾغ. مًؼرثش اطلٌشمئٌؾ ػؾ أؽذ ػؾرذاخ األثٌنؽ إًزا. طؼرؼ

ثي اطنسًذ ػثاؽشج. مدنج اطلٌشمئٌؾ ثي اطرخاذًش ذثظاع ػؾاشج أماؼاة دانج اطؼانسثٌؾ، سؼاا أؿاق أؽاذ اطؼخاذساخ عاٌطشج ػظاو 

  ذـامطق اإلؿغاؽ شالز ػشاخ ذؼشـد ػـق ػادج اإلدػاؽ. ااإلؿغاؽ تذٌس إر

8
ذذقذ ؽجٌشاخ اطذؾٌؼ خالص ؽلش أًظنص ػؾ سض ػااع، مذججات ذججٌجاات ساثٌاات شاغ ذنماغ ثاي ػشااؽ ػبظاخ مذناشب دراو  

ساخ اطؼادج اطشاذـجٌح اطجاثح اطري ذشنؽ األدنه ذخذًشات. متؼذ أؽ ذغرخظـ ذظز اطؼادج ػؾ اطؾجٌشاخ ذغذخ أمسادلاا رذـجقض 

د طضجح مذشثظ تؼشاتظ خافح مذخرغ. ماططشًذاح اطؾاائؼح طرؼااهي ػاادج شغ ذـخض مذؼثأ ثي أسٌاط ػؾ اطذؼاػ تؼذ خظطلا تؼنا

اطذؾٌؼ اطؼخذسج كي ذذخٌـاق تااطجنصج اطراي ذؾاثق اطـشجٌظاح تؼاذ خظطاق تاطرـثاار أم ذذخٌـاق تناعاطح اطغاٌشاسج تؼاذ خظطاق ػاغ 

 اطذخاؽ اطؼادى.  
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 أنواع المخدرات وفقا  لقانون المخدرات السوري
 نا  ة   تعريف المواد المخدرة المنصوص ة يه في المادة ابول  من قانون المخدرات يمةن أن 
نقسا  ي  المواد إل : مواد ط يعيك ت ور من الن ات م ا رة، مواد صناةيك تستخرج من مخدر ط يعي، 

 ومواد مرة ك تنتج  وسان  صناةيك من ةناصر أو مرة ات أخرىل 
 المخدرات أنواع المواد المخدرة وفقًا ل داو  م  قك  ايا القانونل   اإلوافك ليلك  دد قانون

، والمواد المعت رة 2192فال دو  ابو  ةدد المواد المخدرة وف  ا تهاقيك الدوليك ل مخدرات لعاا 
، ومن أمط تاا ابفيون والمورفين والةوةانين 2192مخدرة وف  ا تهاقيك الدوليك ل مؤطرات العق يك لعاا 

 ل 9والقنب الاندي
و ين ال دو  الطاني المواد التي تخوع ل عض  روط المواد المخدرة وف  ا تهاقيك الدوليك ل مخدرات 

، والمواد التي تخوع ل عض  روط المواد المخدرة وف  ا تهاقيك الدوليك ل مؤطرات العق يك لعاا 2192لعاا 
 ، ومن أمط تاا ال ار تورات والةانتينل 2192

ال دو  الطالث ال د ابقص  لةميات المواد المخدرة التي   ي وز لألط ا  ال  ريين وأط ا  وا توى 
  راال  0690ابسنان ت اوز  في وصهك وا دة فال د ابقص  لةميك ابفيون التي   ي وز ت اوز ا  ي 
 ل 10اتو دد ال دو  الرا ع الن اتات الممنوع زراةتاا واستيراد ا مط  الخ خاش والةوةا والق

وتومن ال دو  الخامس أ زا  الن اتات المستطناة من أ ةاا قانون المخدرات مط  ألياف سيقان 
 ن ات القنب الانديل 

من قانون المخدرات وزير الص ك  قرار منه تعدي  ال داو  الم  قك  ايا  99وقد خولت المادة 
يير النسب الواردة فياا  ما يته  مع القانون  ال يف أو  اإلوافك أو  النق  من  دو  إل  آخر، أو  تف

 ا تهاقيات الدوليك، أو  ما يته  مع نتانج الدراسات التي تقوا  اا وزارة الص ك ة   المواد المخدرةل    
  

                                                 
9
طؼااع  240، جـاًاح، داشاس سداغ نسىعا ؿذال)دشسخ ػذشؼاح اطاـذل اطغانسًح أؽ: اطذـاة اطؼاادى بٌاش ػذاشع ثاي اطذااؿنؽ  

   (.، ػنعنػح دؼنساتي اطذاؿنؿٌح االطشرشمؿٌح1962

10
اطذاخ ؿثاخ ًرشامح هنص ؽجٌشاذق تٌؾ اطؼرش ماطؼرشًؾ، مًشصش ثي اطؼـاهخ االعرنائٌح. ماالعرؼؼاص اطؾائغ طظذاخ كن  

 ػنع أمساح اطـثاخ مذخضًـلا ثي اطجغ. 
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 تمارين:

 المواد المخدرة:  أ ر إل  اإل ا ك الص ي ك:

 لا يتا تعريهاا وفقًا لقانون المخدرات السوري  ل2
  ددت أنواةاا وفقًا ل داو  م  قك  قانون المخدرات السوري  ل2
 لا يخو  وزير الص ك س طك تعدي  أنواع المخدرات المنصوص ة ياا في  ي  ال داو  ل9
 تصنف   سب لوناا إل   يوا  وسودا  وزرقا  ل4

 
 .2اإلجابة الصحيحة رقم 
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 لثةالوحدة التعميمية الثا
 زراعتها تهريب المواد المخدرة أوصنعها أو

 

 الكلمات المفتاحية:

 .المخدرات زراعة المخدرات، صنع المخدرات، تيريب

 :الممخص
 ىذه عاقبت حيث 39. المادة في المخدرة المواد وزراعة وصنع تيريب جرائم عمى المخدرات قانون نص
 في بالشروع يتعمق فيما خاصة قواعد عمى النص مع األفعال، ىذه أحد يرتكب من باإلعدام ادةالم

 .عقوبتيا وتقادم الجرائم ىذه ارتكاب
 

 :األهداف التعميمية
 :عمى قادرا   الطالب يكون أن يجب الجزء ىذا نياية في

 .المخدرة المواد وزراعة وصنع تيريب جرائم أركان بين التفريق -
  .الجرائم ىذه من جريمة بكل الخاصة المعاقبة خصائص ىعم التعرف -
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 يقصد بالجريمة بمفيوميا القانوني كل سموك يحرمو القانون ويرد عميو بعقوبة أو بتدبير. 
 2991نيساان  22الصادر بتااري   2إذا أردنا أن نحمل جرائم المخدرات في ظل قانون المخدرات رقم 

لمبااادئ العامااة فااي قااانون العقوبااات كمااا يمكاان تقساايميا وفقااا لممعااايير فاايمكن لنااا تقساايميا وفقااا  لمعااايير ا
 القانونية المكرسة في قانون المخدرات.

فانطالقا  من معايير قانون العقوبات يمكن أن نصنف جرائم المخادرات عماى أسااس خطاورة الجريماة 
لى جرائم مستمر  ة، وعماى أسااس نتيجاة الفعال إلى جنايات وجنح، وباالستناد لصور الفعل إلى جرائم آنية وا 

 يمكن تقسيميا إلى جرائم مادية وجرائم شكمية. 
وانطالقا  من المعايير القانونية المستمدة من نصوص قانون المخدرات يمكن تقسيم جارائم المخادرات 
إلااى أناااواع متعااددة، مةااال جريماااة تيريااب وصااانع وزراعاااة النباتااات المخااادرة، جريماااة حيااازة الماااواد المخااادرة، 

االتجاااار باااالمواد المخااادرة، جريماااة تقاااديم المخااادرات وتساااييل تعاطيياااا، جريماااة إدارة مكاااان لتعااااطي  جريماااة
 المخدرات، جريمة استيراد وتصدير المخدرات، وجريمة استعمال المخدرات بغير غرضيا. 
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 تهريب المواد المخدرة 
الةالاث مان الفقارة أ مان ينص قانون المخدرات عمى جريمة تيريب المواد المخدرة فاي البنادين األول و 

 . حيث عاقبت ىذه المادة باإلعدام من يرتكب أحد األفعال التالية: 19المادة 
 تيريب المواد المخدرة. (2
فااي أط طااور ماان أطااوار نمااوه أو تيريااب  4تيريااب نبااات ماان النباتااات الااواردة فااي الجاادول رقاام  (2

 بذوره.
 العقوبة المفروضة عمى مرتكبييا. أركان ىذه الجريمة و الجزأ وسندرس، عمى التوالي، في ىذا 

 
 : : محل الجريمةأولا 

أن التيرياب يقاع عماى كال الماواد المخادرة أو تيرياب النباتاات من قانون المخدرات  19حددت المادة 

  .ورىاذفي أط طور من أطوار نموىا أو تيريب ب 1الممحق بقانون المخدرات 4الواردة في الجدول رقم 

 
 : أركان الجريمة: ثانياا 

 ليذه الجريمة يتألف من األركان التالية: 2إن النموذج القانوني
 ( الركن المادي: 1

يتااألف الساااموك االيجاااابي لياااذه الجريماااة مااان تيرياااب المااواد المخااادرة، فالباااد فاااي البداياااة أن نحااادد ماااا 
حاادد مااا ىااي الحاااالت التااي ال يعتباار فييااا إدخااال أو إخااراج المااواد المقصااود بتيريااب المااواد المخاادرة  ةاام ن

 المخدرة تيريبا   

                                                 
1
ماُ أٗ  شادٕا ٕٜٗ : اىقْة اىْٖذٛ رمشا  ٞساػتٖا أٗ استص َْ٘عَتاخ اىاىَيحق تقاُّ٘ اىَخذساخ اىْثا 4حذد اىجذٗه سقٌ  

أّثٚ تجَٞغ ٍسَٞاتٔ ، اىخطخاش تجَٞغ أغْافٔ ٍٗسَٞاتٔ  ، جَٞغ أّ٘اع جْس اىخطخاش ، اىن٘ما تجَٞغ أغْافٔ ٍٗسَٞاتٔ 

 ، ٗاىقاخ تجَٞغ أغْافٔ ٍٗسَٞاتٔ.  

2
ٗتحذٝذ أسمااُ اىجشَٝاح ٗوشٗفٖاا  ،ا اىَْ٘رج تسَٞح اىسي٘ك اىَجشًزٝتؿَِ ٕٝؿغ اىَطشع ىنو جشَٝح َّ٘رجا قاّّ٘ٞا  ٗ 

ا اىفؼو ٗتِٞ اىَْ٘رج اىقااّّٜ٘ زٗضشٗـ اىتجشٌٝ ٗضشٗـ اىؼقاب. ٗحَْٞا ٝشتنة ضخع ٍا فؼال  ٍؼْٞا  ٝطاتق اىقاؾٜ تِٞ ٕ

ح ٗاىْفساٞح ٗاىؼ٘اٍاو ارىاشٙ ٍاغ ٕازا ا تطاتق اىفؼو تناٍو ػْاغشٓ ٗحاىح اىطخع اىزْٕٞارال إإٗال ٝحنٌ تاإلداّح ٗاىؼق٘تح 

 إال إرا ت٘افشخ فٜ اىجشَٝح جَٞغ ارسماُ ٗاىطشٗـ ٗاىظشٗف اىَثْٞح فٜ اىْع اىقاّّٜ٘.  ،أٛ تَؼْٚ آىش ،اىَْ٘رج
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  :ماهية التهريب 
أن التيرياب يقاع عماى كال الماواد المخادرة أو تيرياب النباتاات الاواردة فاي الجادول  19حددت المادة  

 الممحق بقانون المخدرات في أط طور من أطوار نموىا أو تيريب بذورىا.  4رقم 
ين المشرع السورط في صمب قانون المخدرات ماىية تيريب المواد المخادرة. فالتيرياب كماا عرفتاو وب

المااادة األولااى ماان ىااذا القااانون ىااو: جمااب المااواد المخاادرة إلااى إقماايم الدولااة أو إخراجيااا منااو بصااورة غياار 
 مشروعة، ويشمل ذلك نقل المواد المخدرة بطريق العبور بصورة غير مشروعة. 

ا  إلاااى ذلاااك فقاااد اساااتقر االجتيااااد القضاااائي عماااى أن: يضااابط الماااواد المخااادرة فاااي األراضاااي واساااتناد
(. وفااي قاارار آخاار أكاادت 3المبنانيااة قباال دخوليااا إلااى األراضااي السااورية يجعاال جاارم التيريااب غياار متااوافر

اكتشااف كمياة مان المخادر يعاد تيريباا  فاي حالاة عادم التصاريح عنياا فاي الحارم  (محكمة النقض عمى أن:
 (. 4الجمركي ومغادرة واسطة النقل الحرم الجمركي

بالمخدر سواء في دخوليا  5وبالتالي فإن فعل التيريب يعتبر تاما  متى تجاوز الفاعل الخط الجمركي
 أو خروجيا. 

ولكااان قاااد تيااارب الماااواد المخااادرة مااان بماااد مجااااور إلاااى بماااد مجااااور آخااار فيااال يعتبااار إدخالياااا تيريباااا  
خراجيا تيريبا  أيضا    وىل يعاقب الجاني عن فعل واحد أم عن فعمين   وا 

اسااتقر االجتياااد القضااائي عمااى اعتبااار أن إدخااال المخاادرات والشااروع بإخراجيااا تعتباار أفعاااال متممااة 
 .  6لبعضيا البعض وتشكل جرما  واحدا  ال عدة جرائم لذلك ال يجوز تجزئة ىذه األفعال

 
 لمواد المخدرة تهريباا:الحالت التي ل يعتبر فيها إدخال أو إخراج ا 

ماان قااانون المخاادرات عمااى الحاااالت التااي ال يعتباار فييااا إدخااال أو إخااراج المااواد  56نصاات المااادة 
 المخدرة تيريبا : 

 .إدخال أو إخراج المواد المخدرة بوصفة طبية واحدة. وفي ىذه الحالة ال تصادر المادة المخدرة 

                                                 
3
 ، )ٍ٘س٘ػح حَ٘ساتٜ اىقاّّ٘ٞح االىنتشّٗٞح(. 2002/  3/ 17تاسٝخ  518جْاٝح، قشاس سقٌ  س٘سٛ، ّقؽ 

4
 )ٍ٘س٘ػح حَ٘ساتٜ اىقاّّ٘ٞح االىنتشّٗٞح(.، 24/1/1976تاسٝخ  42سقٌ جْاٝح، قشاس  س٘سٛ، ّقؽ 

5
اىخف اىَطاتق ىيحذٗد اىسٞاسٞح اىفاغيح تِٞ اىجَٖ٘سٝح  :ٝؼشف اىخف اىجَشمٜ ٗفقا  ىيَادج ارٗىٚ ٍِ قاُّ٘ اىجَاسك تأّٔ 

 اىؼشتٞح اىس٘سٝح ٗتِٞ اىذٗه اىَتاىَح ىٖا ٗىط٘اـئ اىثحاس اىَحٞطح تٖا. 

6
 1184أدٝة استْث٘ىٜ، اىقاػذج سقٌ  اىَجَ٘ػح اىجضائٞح، ،12/2/1987جْاٝح، تاسٝخ  ،ّٛقؽ س٘س 
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 الممحاق بياذا القاانون  1ات المقاررة فاي الجادول رقام إدخال أو إخراج أدوية مخدرة ال تتجاوز الكمي
بغيااار وصااافة طبياااة لغااارض العاااالج الطباااي. وفاااي ىاااذه الحالاااة تضااابط األدوياااة وترسااال إلاااى وزارة 

 الصحة لمتصرف بيا. 
 ( الركن المعنوي:   2

ه الجريمااة تااوافر القصااد الجرمااي العااام، أط أن يتااوافر لااد  الفاعاال ذيكفااي لتحقااق الااركن المعنااوط لياا
مم بأنو يقوم بتيريب المادة المخدرة، وأن تتوافر لدياو إرادة القياام باذلك. فضابط المخادرات ضامن مخااب  الع

ساارية فااي الساايارة وسااموك الساايارة طريااق غياار مألوفااة وفاارار المااتيم دلياال عمااى تااوفر قصااد التيريااب لااد  
دليال عماى  7وح مناوالجاني، كما أن ضبط الزنار الذط كان الماتيم يضاعو عماى جساده ورائحاة الحشايش تفا

ذا ضااابطت المخااادرات فاااي حقائاااب الماااتيم وقيااادىا عماااى اسااامو ووجاااود  تاااوفر ذات القصاااد الجرماااي لدياااو. وا 
 . 8مفاتيح الحقائب معو ووضعو أجور الزيادة في وزنيا تعتبر أيضا  دليال  عمى توفر القصد

الشااايء الميااارب إلاااى اعتباااار أن قصاااد التيرياااب ال يتحقاااق معنااااه إال إذا كاااان  9وياااذىب بعاااض الفقاااو
يفيض عن حاجة الشاخص واساتعمالو الشخصاي، حياث يجاب أن تكفاي الكمياة الميرباة لمطارح فاي الساوق 

 والتداول بين الناس. 
ونحن ال نؤيد ما ذىب إليو ىذا االتجاه فيكفي لقيام القصد في جرم التيريب أن يكون الجاني عالماا  

ا كانت ىذه الكمية كبيرة أو صغيرة، بمعناى آخار ساواء بأن المادة الميربة مادة مخدرة، ويستوط في ذلك إذ
أكااااان الاااادافع تيريااااب المااااواد المخاااادرة بقصااااد التعاااااطي أو االسااااتعمال الشخصااااي أم ماااان أجاااال االتجااااار أو 

 . 10التصنيع، فكل ىذه الدوافع ال تؤةر في قيام جريمة التيريب وال تغير من ماىيتو
 : المؤيد الجزائي: لثاا ثا

من قاانون  19عمى ارتكاب الجريمة المنصوص عمييا في الفقرة أ من المادة  عاقب المشرع السورط
 . 11المخدرات بعقوبة اإلعدام. وتقضي المحكمة فضال  عن ذلك بالغرامة المقررة في قانون الجمارك

                                                 
7
 205، ٍجَ٘ػح سَٞش ػاىٞح رحناً ٍحنَح اىْقؽ، ظ 9/12/1971ّقؽ ىثْاّٜ، تاسٝخ  

8
 205، ٍجَ٘ػح سَٞش ػاىٞح رحناً ٍحنَح اىْقؽ، ظ 1971/ 15/7ّقؽ ىثْاّٜ، تاسٝخ  

9
 127اىَشجغ اىساتق، ظ  ،اىَحاٍٜ ػثذ اىٕ٘اب تذسج 

10
ال ٝنُ٘ اىذافغ ػْػشا  ٍِ ػْاغش اىتجشٌٝ إال فٜ ارح٘اه ) :ٍِ قاُّ٘ اىؼق٘تاخ 191تْع اىفقشج اىثاّٞح ٍِ اىَادج  

  اىتٜ ػْٖٞا اىقاُّ٘(.

11
تفشؼ غشاٍح جَشمٞح ػِ ٍخاىفاخ اىتٖشٝة أٗ ٍا ٕ٘ ٍؼتثش ) :ٍِ قاُّ٘ اىجَاسك ػيٚ ٕزٓ اىغشاٍح 279تْع اىَادج  

 . (مزىل ػيٚ اىْح٘ اىتاىٜ: ستح أٍثاه إىٚ ثَاّٞح أٍثاىٖا ػِ اىثؿائغ اىََْ٘ػح اىَؼْٞح
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أجااازت لممحكمااة إذا وجاادت أسااباب مخففااة أن تباادل عقوبااة اإلعاادام  19إال أن الفقاارة ب ماان المااادة 
المؤبااد أو االعتقااال المؤقاات لماادة ال تقاال عاان عشاارين ساانة وبغرامااة ماان مميااون إلااى خمسااة إلااى االعتقااال 

 ماليين ليرة سورية في كمتا العقوبتين. 
 ولكن ال يجوز منح األسباب المخففة في الحاالت التالية: 

ماان قااانون  44وفااي المااادة  19التكاارار إلحااد  الجاارائم المنصااوص عمييااا فااي المااادة  .2
ى في إةبات التكرار األحكام القضائية األجنبياة الصاادرة باإلداناة فاي المخدرات. وتراع

 جرائم مماةمة ليذه الجرائم. 
 ارتكاب الجريمة من أحد العاممين في الدولة المنوط بيم مكافحة جرائم المخدرات. .2
مااان قاااانون  19اساااتخدام قاصااار فاااي ارتكااااب الجااارائم المنصاااوص عميياااا فاااي الماااادة  .1

 المخدرات. 
اني في إحد  العصابات الدولية لتيرياب الماواد المخادرة أو عمماو لحساابيا اشتراك الج .4

 أو تعاونو معيا. 
مااان  19اسااتغالل الجااااني، فاااي ارتكاااب إحاااد  الجااارائم المنصاااوص عمييااا فاااي الماااادة  .6

قااانون المخاادرات أو فااي تسااييميا، الساامطة المخولااة لااو بمقتضااى وظيفتااو أو عممااو أو 
 ن. الحصانة المقررة لو طبقا لمقانو 

 : : خصائص المعاقبة12  
نقصااد بخصااائص المعاقبااة القواعااد القانونيااة المرتبطااة بمعاقبااة مرتكبااي جاارائم المخاادرات ماان حيااث 

 العقاب عمى الشروع في ارتكابيا أو التقادم الذط تخضع لو. 
 الشروع:  .1

ساواء أكاان  بعقوبة الجريماة التاماة 19يعاقب عمى الشروع في الجريمة المنصوص عمييا في المادة 
ن اعتبااار عقوبااة الشااروع كعقوبااة الجريمااة التامااة مسااألة 13الشااروع شااروعا  تامااا  أم شااروعا  ناقصااا   . ىااذا وا 

مسااتحدةة فااي التشااريع السااورط، اتخااذت قاعاادة فااي بعااض الجاارائم كااالجرائم المنصااوص عمييااا فااي قااانون 
 . 14العقوبات االقتصادية

                                                 
12
 81، ظ 1993ٍْط٘ساخ جاٍؼح دٍطق، اىطثؼح اىسادسح،  ،اىقسٌ اىخاظ ،د. جاك اىحنٌٞ، ضشح قاُّ٘ اىؼق٘تاخ 

13
 ٍِ قاُّ٘ اىَخذساخ 41اىَادج  

14
  76اىَحاٍٜ ػثذ اىٕ٘اب تذسج، اىَشجغ اىساتق، ظ  
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أفعااال تاادل عمااى الباادء بتنفيااذ الجريمااة، فيعتباار ماان  والبااد لمعقاااب عمااى الشااروع ماان ارتكاااب الفاعاال 
قبيل الشروع بتيريب المواد المخدرة الوصول بيا إلاى النطااق الجمركاي البارط أو البحارط ومحاولاة إخفائياا 

 عن أعين رجال الضابطة الجمركية. 
إال بعقوباة جريماة أما إذا لم يبدأ الفاعل باألفعال التنفيذية فيعتبر عممو تحضيريا  وال يعاقب الجاني  

 حيازة المخدرات مةال . 
فماااان الواجااااب تعيااااين األفعااااال المسااااندة إلااااى الجاااااني وبيااااان درجااااة انطباقيااااا عمااااى جريمااااة التيريااااب 

 من قانون المخدرات.  19المنصوص عمييا في المادة 
فإذا كان الواقع يشير إلى أن المخدر قاد صاودر مان الماتيم فاي بياو المطاار وانتيات المحكماة عماى 

عتبار ىذه الواقعاة شاروعا  بالتيرياب فاإن ماا ذىبات إلياو المحكماة غيار ساميم، ألن أعماال التنفياذ فاي جارم ا
التيريب تبدأ حينما يكون المتيم قاد أتاى دوره لمتفتايش فاي المكاان المخصاص لاذلك فاي المطاار. أماا شاراء 

ارتكااب جريماة تيرياب الماواد البطاقة واالستعداد لمسفر فإنو عمل مان أعماال التحضاير وال يعتبار شاروعا  ب
 المخدرة. 

فالشااروع بجريمااة التيريااب يباادأ ماان المحظااة التااي يحاااول فييااا الجاااني إخفاااء المخاادرات الميربااة عاان 
 أعين أعضاء الضابطة العدلية الذين يقومون بتفتيش الركاب وأمتعتيم. 

ل تفتايش أمتعتاو أم بعاده. ولذلك البد من التفريق بين ما إذا كان إلقااء القابض عماى الماتيم قاد تام قبا
ففااي الحالااة الةانيااة يعتباار الفعاال قااد دخاال حيااز الشااروع وكاال مااا ساابقو ال يعتباار سااو  أفعااال تحضاايرية وال 

 يعاقب إال عمى حيازة المادة المخدرة. 
 التقادم: -2
عمييا في القوانين  من قانون المخدرات عمى أن تضاعف مدة التقادم المنصوص 55نصت المادة  
 من قانون المخدرات.  19بالنسبة لمجرائم والعقوبات المنصوص عمييا في المادة  النافذة

والنصااوص القانونيااة النافااذة تقضااي بااأن تتقااادم الاادعو  العامااة فااي الجاارائم الجنائيااة بانقضاااء عشاار 
. أماا العقوباات فإنياا تتقاادم بخماس وعشارين 15سنوات مان تااري  وقاوع الجناياة إذا لام تجار مالحقاة بشاأنيا

نة إذا كانت العقوبة ىي اإلعدام أو عقوبة مؤبدة. وتتقادم بضعف مدة العقوبة التي حكمت بيا المحكمة س
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 ٍِ قاُّ٘ أغ٘ه اىَحامَاخ اىجضائٞح 437اىَادج  
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عمى أال تتجاوز العشرين سنة أو تنقص عن عشر سانوات إذا كانات العقوباة مؤقتاة. وتخفاض مادد التقاادم 
 .  16إلى النصف إذا كان الجاني من األحداث
 ت المدد التي أشرنا إلييا لتصبح عمى الشكل التالي: ووفقا  لقانون المخدرات فقد تضاعف

  .التقادم عمى دعو  الحق العام ىو عشرين سنة 
  .التقادم عمى عقوبة اإلعدام واالعتقال المؤبد واألشغال الشاقة المؤبدة خمسون سنة 
  تزيااد إذا كاناات العقوبااة الجنائيااة مؤقتااة فإنيااا تتقااادم بضااعف ماادة العقوبااة المحكااوم بيااا عمااى أن ال

 عن أربعين سنة وال تنقص عن عشرين سنة. 
  .تخفض إلى النصف مدة التقادم بالنسبة لألحداث 
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 ٍِ قاُّ٘ ارحذاث 55اىَادج  
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 صنع المواد المخدرة
. 19ينص قانون المخدرات عمى جريمة صنع المواد المخدرة في البند الةاني من الفقارة أ مان الماادة 

األحااوال الماارخص بيااا فااي ىااذا حيااث عاقباات ىااذه المااادة باإلعاادام كاال ماان صاانع مااواد مخاادرة فااي غياار 
 القانون.

 أركان ىذه الجريمة والعقوبة المفروضة عمى مرتكبييا.  الجزءوسندرس، عمى التوالي، في ىذا 
 : أركان الجريمة: أولا 

 إن النموذج القانوني ليذه الجريمة يتألف من األركان التالية:
 الركن المادي:  .1

عال صانع الماواد المخادرة، وىاو كماا عرفتاو الماادة األولاى يتألف النشاط اإليجابي ليذه الجريماة مان ف
من قانون المخدرات: فصل المواد المخدرة عن أصميا النباتي أو استخالصيا منو، وكذلك جميع العمميات 

والتركيااب وتحوياال المخاادرات إلااى  17التااي يااتم الحصااول بيااا عمااى مااواد مخاادرة، وتشاامل التنقيااة واالسااتخراج
 ضرات غير التي تركبيا الصيدليات بناء عمى وصفة طبية. مخدرات أخر  وصنع مستح

وتعد أبسط صورة لجريمة صنع المادة المخدرة ىي استخراج الماادة المخادرة مان النباات. ففاي خادش 
الخشااخاش واسااتخراج السااائل منيااا يتااوافر الااركن المااادط ليااذه الجريمااة، ويتااوافر أيضااا  فااي اسااتخراج مااادة 

 ي استخراجيا من مادة األفيون. مخدرة من نبات الحشيش أو ف
وقد يكون الفعل المادط مزج مواد معينة بمواد أخر  وتركيبيا كيميائيا  عمى شكل مخدر، وقد تصنع 
المادة المخدرة عمى شكل أقراص صغيرة تشابو أقاراص األدوياة. ولايس شارطا  أن يقاوم الجااني باساتخالص 

نماا ا يكفااي أن يااتم الفعاال المااادط تحاات إشاارافو أو بناااء عمااى المااادة المخاادرة أو تركيبيااا ماان قبمااو مباشاارة، وا 
 تعميماتو أو أن يتم لحسابو. 

                                                 
17
ٍْأ دُٗ أُ  َٝنِ تؼشٝف االساتخشاج تأّأ: فػاو اىَا٘اد اىَخاذسج ٍاِ اىَاادج أٗ اىَشماة اىازٛ تناُ٘ تيال اىَاادج جاض ا   

ّثاخ اىخطخاش ٗاساتخشاج اىحطاٞص ٍاِ ا اىقثٞو استخشاج ارفُٞ٘ ٍِ زتتؿَِ تيل اىؼَيٞح أٛ غْغ أٗ تح٘ٝو. ٗٝؼذ ٍِ ٕ

  .ٗفػو اىَ٘سفِٞ ػِ ارفُٞ٘ ،ّثاخ اىقْة اىْٖذٛ
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 عدم الحصول عمى ترخيص من وزير الصحة:  .2
نص قانون المخدرات عمى أنو ال يجوز صنع أط مادة مخادرة مان الماواد المدرجاة فاي الجادول رقام  

ع مستحضارات طبياة يادخل فاي تركيبياا . ولكن يجوز لمصانع صنع األدوياة صان18الممحق بيذا القانون 2
 مواد مخدرة بعد الحصول عمى ترخيص كتابي بذلك من الوزير. 

عمااى أنااو ال يجااوز لمصااانع األدويااة أن تبيااع األدويااة التااي ياادخل فااي تركيبيااا مااواد مخاادرة أو تتنااازل 
يااة أو عاان طريااق عنيااا أو تساامميا بأيااة صاافة كاناات إال لمحااالت االتجااار باألدويااة والمااواد الكيميائيااة الطب

 . 19التصدير أصوال  
 الركن المعنوي:  .3

ه الجريمااة تااوافر القصااد الجرمااي العااام. أط أن يتااوافر لااد  الفاعاال ذيكفااي لتحقااق الااركن المعنااوط لياا
 العمم بأنو يقوم بصنع المادة المخدرة، وأن تتوافر لديو إرادة القيام بذلك.

ا كااان أحااد ذالمخاادرة الممنوعااة قانونااا ، أمااا إفالبااد أن يكااون لااد  الجاااني النيااة بصاانع إحااد  المااواد 
ا ذاألشخاص يقوم بإحاد  التجاارب بقصاد تصانيع أحاد األدوياة ولكان عناد فحاص الادواء الناات  تباين أن ىا

الشاااخص قاااد أخطاااأ فاااي مااازج الكمياااات المناسااابة مااان الماااواد الكيميائياااة ماااع بعضااايا مماااا جعااال مااان المنااات  
ا الشاخص بموجاب الفقارة أ مان ذقانونا ، فال يمكن أن يعاقب ى المصنع يشكل أحد المواد المخدرة الممنوعة

من قانون المخدرات. إال أنو من الممكن أن يعاقب مةال  بجرم حيازة الماواد المخادرة بغيار قصاد  19المادة 
 ا توفر لديو قصد الحيازة. ذالتعاطي أو االستعمال الشخصي إ

 اا: المؤيد الجزائي: ثاني
جريمة صنع المواد المخدرة المنصوص عمييا في البند الةاني من الفقارة  عاقب المشرع السورط عمى

مان قاانون المخادرات بعقوباة اإلعادام. وتقضاي المحكماة فضاال  عان ذلاك بالغراماة المقاررة  19أ من المادة 
 في قانون الجمارك. 

اإلعاادام أجااازت لممحكمااة إذا وجاادت أسااباب مخففااة أن تباادل عقوبااة  19إال أن الفقاارة ب ماان المااادة 
إلااى االعتقااال المؤبااد أو االعتقااال المؤقاات لماادة ال تقاال عاان عشاارين ساانة وبغرامااة ماان مميااون إلااى خمسااة 

 ماليين ليرة سورية في كمتا العقوبتين. 

                                                 
18
 ٍِ قاُّ٘ اىَخذساخ 28اىَادج  

19
 ٍِ قاُّ٘ اىَخذساخ 14اىَادج اىفقشج ب ٍِ  
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 ولكن ال يجوز منح األسباب المخففة في الحاالت التالية: 
قاااااانون مااااان  44و الماااااادة  19التكااااارار إلحاااااد  الجااااارائم المنصاااااوص عميياااااا فاااااي الماااااادة   .2

المخدرات. وتراعى في إةبات التكرار األحكام القضائية األجنبية الصادرة باإلدانة فاي جارائم 
 مماةمة ليذه الجرائم. 

 ارتكاب الجريمة من أحد العاممين في الدولة المنوط بيم مكافحة جرائم المخدرات. .2
 من قانون المخدرات.  19استخدام قاصر في ارتكاب الجرائم المنصوص عمييا في المادة  .1
اشااتراك الجاااني فااي إحااد  العصااابات الدوليااة لتيريااب المااواد المخاادرة أو عممااو لحسااابيا أو  .4

 تعاونو معيا. 
ماان قااانون  19اسااتغالل الجاااني، فااي ارتكاااب إحااد  الجاارائم المنصااوص عمييااا فااي المااادة  .6

أو فاااي تساااييميا، السااامطة المخولاااة لاااو بمقتضاااى وظيفتاااو أو عمماااو أو الحصاااانة المخااادرات 
 المقررة لو طبقا لمقانون. 

 ثالثاا: خصائص المعاقبة: 
تشااكل مسااألة الباادء بتنفيااذ الجريمااة و إشااكالية التقااادم موضااوعات ليااا أةاار ىااام عمااى عقوبااة الجريمااة 

 لذلك البد من اإلشارة إلييما. 
 الشروع:  .1

بعقوبة الجريماة التاماة ساواء أكاان  19شروع في الجريمة المنصوص عمييا في المادة يعاقب عمى ال
 . 20 الشروع شروعا  تاما  أم شروعا  ناقصا  

ن اعتبااار الشااروع فااي الجريمااة كالجريمااة التامااة وحرمااان القاضااي ماان حااق تخفاايض عقوبااة  ىااذا وا 
قاعادة فاي بعااض الجارائم كااالجرائم  الشاروع ميماا كااان نوعاو مسااألة مساتحدةة فاي التشااريع الساورط، اتخااذت

 . 21المنصوص عمييا في قانون العقوبات االقتصادية
 التقادم: .2

من قانون المخدرات عمى أن تضاعف مدة التقادم المنصوص عمييا في القوانين  55نصت المادة  
 من قانون المخدرات.  19النافذة بالنسبة لمجرائم والعقوبات المنصوص عمييا في المادة 

 الي تصبح مدد التقادم عمى الشكل التالي: وبالت
                                                 

20
 ٍِ قاُّ٘ اىَخذساخ 41اىَادج  

21
 ٍِ قاُّ٘ اىؼق٘تاخ االقتػادٝح  31اىَادج  
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  .التقادم عمى دعو  الحق العام ىو عشرين سنة 
  .التقادم عمى عقوبة اإلعدام واالعتقال المؤبد واألشغال الشاقة المؤبدة خمسون سنة 
  إذا كانت العقوبة الجنائية مؤقتاة فإنياا تتقاادم بضاعف مادة العقوباة المحكاوم بياا عماى أن ال

 بعين سنة وال تنقص عن عشرين سنة. تزيد عن أر 
 .تخفض إلى النصف مدة التقادم بالنسبة لألحداث 
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 زراعة المواد المخدرة
ياانص قااانون المخاادرات عمااى جريمااة زراعااة المااواد المخاادرة فااي البنااد الةالااث ماان الفقاارة أ ماان المااادة 

الممحاق  4ة فاي الجادول رقام . حيث عاقبت ىاذه الماادة باإلعادام كال مان زرع نباتاا  مان النباتاات الاوارد19
 بقانون المخدرات وذلك في غير األحوال المرخص بيا في ىذا القانون. 

 ىذه الجريمة والعقوبة المفروضة عمى مرتكبييا. الجزء وسندرس، عمى التوالي، في ىذا المبحث 
 أولا: محل الجريمة:

الممحااق  4أن يااتم فعاال الزراعااة عمااى أحااد النباتااات المعااددة فااي الجاادول رقاام  19ممااادة يشااترط وفقااا  ل

من قانون المخدرات : ي يحظر عمى أط شخص  14لك أكدت أيضا  المادة ذ.  وعمى 22 راتدبقانون المخ

م أو أن يزرع أو يستورد أو يصدر أو ينقل أو يممك أو يحرز أو يشترط أو يبيع أو يتبادل أو يسمم أو يتسم

ورىا، ذا القانون في جميع أطاوار نموىاا وكاذلك باذالممحق بي 4يتنازل عن النباتات المبينة في الجدول رقم 

 (. 23ا القانونذالممحق بي 6وتستةنى من ذلك أجزاء النباتات المبينة بالجدول رقم 

 
 : أركان الجريمة: ثانياا 

 إن النموذج القانوني ليذه الجريمة يتألف من األركان التالية:
 الركن المادي:  .1

تعتبر زراعة النباتات التي تستخمص منيا المواد المخدرة أىم مرحمة من مراحل إنتاج المخدرات ألن 
عمميااة صااناعة تمااك المااواد أو تركيبيااا إنمااا يتوقااف عمااى زراعتيااا. ووفقااا  لااذلك فااإن قااانون المخاادرات يجاارم 

 و. صنع المواد المخدرة مستقال  عن زرع النبات الذط تستخرج من

                                                 
22
ّا٘اع ماُ أٗ أّثٚ تجَٞغ ٍسَٞاتٔ  ٗاىخطخاش تجَٞغ أغاْافٔ ٍٗساَٞاتٔ ٗجَٞاغ أ اىْثاتاخ ٕٜ : اىقْة اىْٖذٛ رمشا   ٕٗزٓ 

 ٍسَٞاتٔ. ٗجْس اىخطخاش  ٗاىن٘ما  تجَٞغ أغْافٔ ٍٗسَٞاتٔ ٗاىقاخ تجَٞغ أغْافٔ 

23
ٗس زٗس اىقْااة اىْٖااذٛ اىَحَ٘سااح حَسااا  ٝنفااو ػااذً إّثاتٖااا ٗتاازٓ ارجااضا  ٕااٜ: أىٞاااف سااٞقاُ ّثاااخ اىقْااة اىْٖااذٛ، تاازٕٗا 

  اىخطخاش اىَحَ٘سح حَسا  تنفو ػذً إّثاتٖا.
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وأمااا مفيااوم الاازرع فقااد تاارك المشاارع أماار تحديااده لمفقااو والقضاااء. وقااد دأب الفقااو فااي إعطاااء تعريااف 
واسااع ليااذا الفعاال. فالزراعااة تتناااول كاال العمميااات التااي تسااتيدف إنبااات المخاادرات باادءا  ماان وضااع البااذور 

ن فعااال وغااارس الشاااتالت فاااي األرض مااارورا  بأفعاااال الااارط والتساااميد وصاااوال  إلاااى قماااع النباااات و  حصااااده. وا 
الزراعااة فااي حااد ذاتااو جريمااة و بااو تقااع الجريمااة كاممااة سااواء نباات الاازرع أو جفاات شااجيراتو، وسااواء تحقااق 

 . 24إنتاج المواد المخدرة أو لم يتحقق ألط سبب كان
فزراعة النباتات المخدرة ال تشمل إلقاء البذور في جوف األرض أو غرس شتالت النبات فاي تربتياا 

يضاا  لتشامل كال أفعاال التعياد الالزماة لمازرع، ساواء انصابت ىاذه األفعاال عميياا مباشارة فحسب، بل تمتاد أ
 كأفعال التسميد والتقميم، أو وقعت عمى األرض ذاتيا كأعمال الرط واستئصال النباتات الطفيمية. 

فقد يتناوب عمى زراعة النباتات المخدرة عدة أشخاص يتولى أحدىم وضع البذور في التربة ويتاولى 
الةاااني تنظيااف التربااة ماان األعشاااب الطفيميااة والةالااث سااقاية النبااات والرابااع قمااع الغااراس وتجفيفيااا. فيااؤالء 

 جميعا  يعتبرون شركاء في زراعة النباتات المخدرة.  
ا التوساااع فاااي مفياااوم الزراعااة ألن القاعااادة فاااي تفساااير نصاااوص التجاااريم ىاااي ذوقااد يتعتااارض عماااى ىااا

ور أو الشتالت في األرض، ولكن يارد ذقتضي قصر الزراعة عمى وضع البااللتزام بالتفسير الضيق وىو ي
لااك أنااو لااو أراد المشاارع أن يقتصاار التجااريم عمااى عمميااة وضااع بااذور النبااات أو شااتالتو فااي األرض ذعمااى 

ور ألن ىااذا الفعاال ياادخل فااي معنااى الحيااازة أو ذالكتفااى بااالنص الااذط يجاارم حيااازة أو إحااراز النبااات أو الباا
فاإن حارص المشارع فاي الانص عماى تجاريم الزراعاة اساتقالال  عان الحياازة ال يمكان أن يفسار  لكذاإلحراز لا

ر الباذور فاي ذإال رغبة المشرع في تجريم كل فعل يدخل في نطاق الزراعة في المعنى الواسع ابتداء  مان با
 .    25األرض ومرورا  بتعيد النبات بالرط والتسميد والرعاية حتى تمام نضجو وقمعو

. وعماى 4أن يتم فعل الزراعة عماى أحاد النباتاات المعاددة فاي الجادول رقام  19رط وفقا  لممادة ويشت 
من قانون المخدرات: ييحظر عمى أط شخص أن يازرع أو يساتورد أو يصادر  14ذلك أكدت أيضا المادة 

اتاات المبيناة أو ينقل أو يمماك أو يحارز أو يشاترط أو يبياع أو يتباادل أو يسامم أو يتسامم أو يتناازل عان النب

                                                 
24
 114، ظ 1994ىَخذساخ، ٍطثؼح اىذاٗدٛ، دٍطق، اىَحاٍٜ ػثذ اىٕ٘اب تذسج، جشائٌ ا 
25
 32، ظ 1990 ،د. ف٘صٝح ػثذ اىستاس، ضشح قاُّ٘ ٍنافحح اىَخذساخ، اىقإشج 
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في جميع أطاوار نموىاا، وكاذلك باذورىا وتساتةنى مان ذلاك أجازاء  26الممحق بيذا القانون 4في الجدول رقم 
 (. 27الممحق بيذا القانون 6النباتات المبينة بالجدول رقم 

ويمكن لوزير الصحة الترخيص لمؤسساات الدولاة والمعاىاد العممياة ومراكاز البحاث العمماي المعتارف 
أط نبااات ماان النباتااات الممنااوع زراعتيااا، وذلااك لألغااراض الطبيااة أو العمميااة وبالشااروط التااي  بيااا بزراعااة
 . 28يضعيا لذلك

                                                 
26
ٗاىخطاخاش تجَٞاغ أغاْافٔ ٍٗساَٞاتٔ ٗجَٞاغ أّا٘اع  ماُ أٗ أّثٚ تجَٞاغ ٍساَٞاتٔ اىقْة اىْٖذٛ رمشا   :اىْثاتاخ ٕٜ ٕٗزٓ 

 ٍسَٞاتٔ. َٗٞاتٔ ٗاىقاخ تجَٞغ أغْافٔ تجَٞغ أغْافٔ ٍٗس ٗاىن٘ما جْس اىخطخاش

27
ٗس زٗس اىقْااة اىْٖااذٛ اىَحَ٘سااح حَسااا  ٝنفااو ػااذً إّثاتٖااا ٗتاازٓ ارجااضا  ٕااٜ: أىٞاااف سااٞقاُ ّثاااخ اىقْااة اىْٖااذٛ، تاازٕٗا 

  اىخطخاش اىَحَ٘سح حَسا  تنفو ػذً إّثاتٖا.

28
 ٍِ قاُّ٘ اىَخذساخ 31اىَادج  
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 الركن المعنوي:    .2
ه الجريمااة تااوافر القصااد الجرمااي العااام. أط أن يتااوافر لااد  الفاعاال ذيكفااي لتحقااق الااركن المعنااوط لياا

 رة، وأن تتوافر لديو إرادة القيام بذلك. العمم بأنو يقوم باالتصال غير المشروع مع المادة المخد
فال يكفي مةال  إلدانة مالك األرض الزراعية وجود النبات مزروعا  في أرضو، إنما يتعين عمى الحكم 

ه ذأن يااورد الاادليل عمااى أنااو زرع تمااك النباتااات بنفسااو أو بواسااطة غيااره، وأن يعااين بجااالء عممااو بماىيااة ىاا
. فإذا وجاد النباات المخادر فاي أرض زراعياة يممكياا الماتيم وقاد ةبات مان المزروعات أو مباشرة العناية بيا

ين يقوماون بزراعتياا و أنيام لام يشااىدوا الماتيم بأرضاو إطالقاا ، ذأقوال جيرانو بأنو مريض وأن أوالده ىم الا
كما أكد المسؤول عن حصر األراضي في الدولة أن أرض المتيم تقاع ضامن األراضاي الخاضاعة إلشارافو 

ين يقومون بزراعتيا وبالتالي يكون من المستحيل إسناد زراعة األرض إلاى الماتيم. ذالد المتيم ىم الوأن أو 
ا دليل كاف عمى توافر ذا ضبط المتيم يروط األرض ويعتني بيا وةبت سبق جنيو لةمارىا فيذفي المقابل إ

دس نباات الخشاخاش فاي  عممو بزراعة النبات المخدر المضابوط فاي أرضاو وال عبارة الدعائاو  بأناو قاد تام
. كمااا ال يؤخااذ بادعاااء المااتيم الماازارع الخبياار بااأمور الزراعااة بأنااو قااد طمااب منااو زراعااة الخشااخاش 29أرضااو

لاك ألن ىنااك اختالفاا  كبيارا  باين ذعمى أنو نبات من فصيمة الزىور وأنو ال يستطيع التمييز بين النباتين، و 
روع ىااو نبااات الخشااخاش وخاصااة أنااو قااام بزراعتااو وسااط النااوعين ممااا يقطااع بعماام المااتيم بااأن النبااات المااز 

األرض الممموكة لو والواضع يده عمييا وأحاطيا من الخارج بزراعة الفول. كما ال عبرة الدعاء المتيم بأن 
النبات المخدر قد نما عفويا  ودون قصدا  فقد ةبت أن أرض المتيم لم تترك ليمتد بيا ماا شااء مان النباتاات 

لاام يةباات بيااا سااو  النباتااات النافعااة والمةماارة عااالوة عمااى النباتااات المخاادرة، ولاايس بيااا أط المختمفااة ألنااو 
نباتات مجيولة أخر . فمذلك ال يمكن القول بأن النباتات النافعة قد زرعت قصدا  أما النباتات المخدرة فقاد 

ن حيااث تعمااد نبتاات بشااكل عفااوط وعرضااي بفعاال الطبيعااة إذ مااا يساارط عمااى األولااى يساارط عمااى الةانيااة ماا
نباتياااا ورعايتيااا حتاااى تمااام النضااا . فااالمعروف أن األرض ال ينماااو فييااا إال ماااا يقااوم صااااحبيا  زراعتيااا وا 
بزراعتااو ويعماام مااد  نفعيااا لااو وبالتااالي مااا نمااا فييااا عمااى غياار رغبتااو مصاايره اإلزالااة فنماااء نبااات الحشاايش 

 .   30ة الحشيشوبقائو بيا حتى نضجو دليل قاطع عمى أن المتيم عالم وقاصد زراع

                                                 
29
  29سقٌ اىقاػذج  ،27يح اىَحاٍاج اىَػشٝح، اىسْح ٍج ،4/2/1949ّقؽ ٍػشٛ، قشاس غادس تتاسٝخ  

30
 116، ظ 1994اىَحاٍٜ ػثذ اىٕ٘اب تذسج، جشائٌ اىَخذساخ، ٍطثؼح اىذاٗدٛ، دٍطق،  
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 اا: المؤيد الجزائي: لثثا
مان قاانون المخادرات  19عاقب المشرع السورط عمى ارتكاب الجريمة المنصاوص عميياا فاي الماادة 

 بعقوبة اإلعدام. وتقضي المحكمة فضال  عن ذلك بالغرامة المقررة في قانون الجمارك. 
باب مخففااة أن تباادل عقوبااة اإلعاادام أجااازت لممحكمااة إذا وجاادت أساا 19إال أن الفقاارة ب ماان المااادة 

إلااى االعتقااال المؤبااد أو االعتقااال المؤقاات لماادة ال تقاال عاان عشاارين ساانة وبغرامااة ماان مميااون إلااى خمسااة 
 ماليين ليرة سورية في كمتا العقوبتين. 

 ولكن ال يجوز منح األسباب المخففة في الحاالت التالية: 
مان قاانون المخادرات.  44والماادة  19ادة التكرار إلحد  الجارائم المنصاوص عميياا فاي الما .2

وتراعى في إةبات التكرار األحكام القضائية األجنبية الصادرة باإلدانة في جرائم مماةمة ليذه 
 الجرائم. 

 ارتكاب الجريمة من أحد العاممين في الدولة المنوط بيم مكافحة جرائم المخدرات. .2
 من قانون المخدرات.  19ي المادة استخدام قاصر في ارتكاب الجرائم المنصوص عمييا ف .1
اشااتراك الجاااني فااي إحااد  العصااابات الدوليااة لتيريااب المااواد المخاادرة أو عممااو لحسااابيا أو  .4

 تعاونو معيا. 
ماان قااانون  19اسااتغالل الجاااني، فااي ارتكاااب إحااد  الجاارائم المنصااوص عمييااا فااي المااادة  .6

أو عمماااو أو الحصاااانة  المخااادرات أو فاااي تساااييميا، السااامطة المخولاااة لاااو بمقتضاااى وظيفتاااو
 المقررة لو طبقا لمقانون. 
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 : خصائص المعاقبة: رابعاا 
نقصااد بخصااائص المعاقبااة القواعااد القانونيااة المرتبطااة بمعاقبااة مرتكبااي جاارائم المخاادرات ماان حيااث 

 العقاب عمى الشروع في ارتكابيا أو التقادم الذط تخضع لو. 
 الشروع:  .1

بعقوبة الجريماة التاماة ساواء أكاان  19ص عمييا في المادة يعاقب عمى الشروع في الجريمة المنصو 
 . 31 الشروع شروعا  تاما  أم شروعا  ناقصا  

والبد لمعقاب عمى الشروع من ارتكاب الفاعل أفعال تدل عمى البدء بتنفيذ الجريمة. فإذا كان وضع  
وضاعيا تتبقاي الفعال فاي حياز البذور في التربة من أجل إنباتيا يعتبر جريمة تامة فإن األفعال التاي تسابق 

 الشروع. 
وبالتااااالي فتييئااااة األرض لمزراعااااة بفالحتيااااا وتسااااميدىا وتحديااااد خطااااوط الزراعااااة فييااااا ىااااي أفعااااال 
تحضااايرية لمزراعاااة وال يااادخل الفعااال حياااز الشاااروع إال إذا تااام البااادء بنقااال الباااذور إلاااى األرض لغرسااايا فاااي 

 التراب. 
 التقادم: .2
ت عمى أن تضاعف مدة التقادم المنصوص عمييا في القوانين من قانون المخدرا 55نصت المادة  

 من قانون المخدرات.  19النافذة بالنسبة لمجرائم والعقوبات المنصوص عمييا في المادة 
 وبالتالي تصبح مدد التقادم عمى الشكل التالي: 

  .التقادم عمى دعو  الحق العام ىو عشرين سنة 
 ل المؤبد واألشغال الشاقة المؤبدة خمسون سنة. التقادم عمى عقوبة اإلعدام واالعتقا 
  إذا كانت العقوبة الجنائية مؤقتاة فإنياا تتقاادم بضاعف مادة العقوباة المحكاوم بياا عماى أن ال

 تزيد عن أربعين سنة وال تنقص عن عشرين سنة. 
  .تخفض إلى النصف مدة التقادم بالنسبة لألحداث 

                                                 
31
 ٍِ قاُّ٘ اىَخذساخ 41اىَادج  
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 تمارين:
 :المخدرة المواد زراعة يمةجر  في: أشر إلى اإلجابة الصحيحة

 .المخدرة المواد زراعة مفيوم المخدرات قانون عرف .2

 .فقط األرض جوف في البذور إلقاء عمى المخدرة النباتات زراعة تقتصر .2

 .الخاص الجرمي القصد توفر من البد .1

 .اإلعدام ىي العقوبة .4
 

 4.  مرق ىو الصحيح الجواب
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 الوحدة التعميمية الرابعة
 حيازة المواد المخدرة

 الكممات المفتاحية:
 حيازة  المخدرات

 
 الممخص:

 المواد حيازة جريمة 40 المادة فتورد مواد، عدة في المخدرات حيازة جريمة عمى المخدرات قانون نص
 المادة وتجرم التعاطي، بقصد المواد ىذه حيازة جريمة عمى 43 المادة تنص بينما االتجار، بقصد المخدرة

 .التعاطي أو االتجار قصد بغير الحيازة  45

 
 األهداف التعميمية:

 في نياية ىذا الجزء يجب أن يكون الطالب قادرًا عمى: 
 التعرف عمى أركان جرائم حيازة المواد المخدرة  -
 ىذه الجرائم التعرف عمى خصائص المعاقبة الخاصة بكل جريمة من -
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جريمة حيازة  04نص قانون المخدرات عمى جريمة حيازة المخدرات في عدة مواد، فتورد المادة 
عمى جريمة حيازة ىذه المواد بقصد التعاطي، وتجرم  04المواد المخدرة بقصد االتجار، بينما تنص المادة 

 الحيازة بغير قصد االتجار أو التعاطي.  04المادة 
 المواد المخدرة بقصد االتجار:  أواًل: حيازة 

من قانون المخدرات: يعاقب باالعتقال المؤبد وبغرامة  04ينص البند األول من الفقرة أ من المادة 
من مميون إلى خمسة ماليين ليرة كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سمم أو تسمم مواد مخدرة أو 

توسط فييا أو قدميا  أو تنازل عنيا أو تبادل عمييا أو 0نبات من النباتات المبينة في الجدول رقم 
 لمتعاطي، وكان ذلك بقصد االتجار، وذلك في غير األحوال المرخص بيا في ىذا القانون. 

 أركان ىذه الجريمة والعقوبة المفروضة عمى مرتكبييا.  الجزءوسندرس، عمى التوالي، في ىذا 
 :محل الجريمةـ  1

الممحي   0باتات المبينة فيي الجيدول رقيم يتمثل محل ىذه الجريمة في المواد المخدرة أو نبات من الن
 . 1بقانون المخدرات

 أركان الجريمة: .2
 إن النموذج القانوني ليذه الجريمة يتألف من األركان التالية:

 : 2الركن المادي ( أ
عمى عدد من أفعال االتصال غير المشروع مع المواد المخدرة والتي  04يحتوي نص المادة 

يؤلف أي منيا السموك المكون لمركن المادي لمجريمة المنصوص عمييا في ىذه المادة: 
 الحيازة، اإلحراز، الشراء، البيع، التسميم، االستالم، التنازل، التبادل، التوسط والتقديم. 

 

                                                 
1
وبْ أٚ أٔثٝ ثج١ّع ِعم١ّبرٗ  ٚاٌشخمشبغ ثج١ّمع أفمٕبمٗ ِٚعم١ّبرٗ ٚأ١ّمع أٔمٛا   إٌجبربد ٟ٘ : اٌمٕت إٌٙدٞ ذوسا   ٚ٘رٖ 

 ِع١ّبرٗ. ٚإٔط اٌشخشبغ  ٚاٌىٛوب  ثج١ّع أفٕبمٗ ِٚع١ّبرٗ ٚاٌمبد ثج١ّع أفٕبمٗ 

2
ا اٌى١بْ ال ٠ظٙس مٟ اٌعبٌُ اٌشبزأٟ ٚال ٠ىْٛ ٌمٗ ٚأمٛد ر٠عجس عٓ دم١مزٙب اٌّبد٠خ. ٚ٘ ال ثد مٟ وً أس٠ّخ ِٓ و١بْ ِبدٞ 

ٚعٍمٝ ٘مرا ااظمبض ممئْ اٌمسوٓ  .أٚ عمدَ ل١بِمٗ، ثعمعمبي ِبد٠مخ ِذعٛظمخ ٔمص اٌممبْٔٛ عٍمٝ رجس٠ّٙمب ،م١ٗ إال ثم١بَ اٌخشص

سثػ اٌعمٍٛن رما اٌعمٍٛن، ٚعاللمخ ظمجج١خ رب ٘ٚٔز١جخ ٠ذممٙ ،اٌّبدٞ ٌٍجس٠ّخ ٠زعٌف ِٓ ثالثخ عٕبفس: ظٍٛن إ٠جبثٟ أٚ ظٍجٟ

   ثبٌٕز١جخ.
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معناىا وضع اليد عمى المواد المخدرة عمى سبيل الممك وال يشترط فييا االستيالء المادي  إن الحيازة
بل يعتبر الشخص حائزًا ولو كان المحرز لممواد المخدرة شخصًا نائبًا عنو كالوكيل والنائب والصانع 

 . 3واألجير
س، وثانييما توفر نية وبمعنى آخر تتألف الحيازة من عنصرين أوليما إحراز المادة بكيانيا المحسو 

، وليس ثمة ما يمنع أن يفتر  ىذان العنصران، فيكون أحدىما عند شخص والثاني لدى شخص 4اإلحراز 
آخر. فإذا ضبط المخدر مع الزوجة وتحققت المحكمة أن الزوج ىو المالك ليذا المخدر، كان ليا أن 

 .5رىا محرزة ليذا المخدرتقضي بالعقوبة عمى الزوج لحيازتو المخدر وعمى الزوجة باعتبا
وعميو يكفي ألن يكون المتيم حائزًا أن يكون سمطانو مبسوطًا عمى المخدر ولو لم يكن في حيازتو  

المادية. فإذا وضع شخص بين يدي شخص آخر مادة مخدرة من أجل أن يطمع عمييا أو يتذوقيا، فإن 
 حرزًا ليا خالل فترة االختبار أو التذو . من وضع المادة بين يدي اآلخر ىو الحائز ليا ويعتبر اآلخر م

فتعتبر إذًا الحيازة قائمة ميما ابتعد الجاني عن المادة المخدرة، إذ يكفي أن يكون باستطاعتو 
 التصرف فييا بأية طريقة كانت. 

وليس شرطًا أن تكون حيازة المواد المخدرة في مكان واحد فقد يخفي الجاني تمك المواد في عدد من 
 ة وفي ىذه الحالة يعتبر الفعل واحدًا ولو تعددت األماكن وال يؤثر ضبط المخدر عمى مرحمتين. األمكن

أما اإلحراز فمعناه االستيالء ماديًا عمى المواد المخدرة بوضع اليد عمييا بصورة مباشرة. وال عبرة 
. 6استالمو ليا محرزًا ليالفترة اإلحراز طالت أم قصرت، فمن يقوم بتسميم المادة المخدرة آلخر فُيعد فور 

إال أنو البد وأن يدلل الحكم بجريمة إحراز المادة المخدرة عمى توفر الركن المادي لجريمة اإلحراز بصورة 
تحمل اليقين. فإذا كان الحكم لم يدلل عمى توافر ىذا الركن إال بقولو أن المواد المخدرة كانت تحت مقعد 

 . 7أن الراكب الذي يجمس بجواره ىو المحرز ليذه المواد المخدرة المتيم فيو تدليل قاصر وغير مانع من
أما التوسط في تداول المواد المخدرة فيو تقريب وجيات النظر بين طرفي أي عقد من العقود التي 
يكون موضوعيا مادة مخدرة أو نباتاتيا أو بذورىا كعقد البيع أو الشراء، وعقد التبادل أو التنازل عنيا، 

                                                 
3
 575، ص 1952اٌجسمعٛز ا١ّ٠ً غبزظْٛ، شسح لبْٔٛ اٌعمٛثبد، اٌجصء اٌثبٟٔ، ثبز٠ط  

4
 678، ص 1964اٌمعُ اٌشبص، اٌطجعخ اٌعبدظخ،  ،د. ِذّٛد ِذّٛد ِصطفٝ، شسح لبْٔٛ اٌعمٛثبد 

5
 ، )ِٛظٛعخ دّٛزاثٟ اٌمب١ٔٛٔخ االٌىزس١ٔٚخ(. 28/1/1935، إٔب٠خ، ربز٠خ ظٛزٞ ٔمط 

6
 40، ص 1966د. عٛض ِذّد، أسائُ اٌّشدزاد ٚاٌزٙس٠ت اٌجّسوٟ، اٌمب٘سح  

7
 2174ِجّٛعخ ظ١ّس اثٛ شبدٞ اٌجصائ١خ، اٌجصء اٌساثع، ص  ،8/4/1963ربز٠خ  ٔمط ِصسٞ، إٔب٠خ، 
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التوسط من أجل نقميا. وسواء تمت الجريمة التي توسط من أجميا أم لم تتم فالوسيط يعتبر كما يمكن 
 مسؤواًل جزائيًا عن فعمو ألن التوسط يعتبر جريمة مستقمة ليا أركانيا الخاصة.

ففعل الوسيط ينحصر في تييئة الظرف المالئم لمجمع بين المتعاقدين وتسييل إنجاز الصفقة 
 بينيما.  

بيع المواد المخدرة أن ينقل البائع لممشتري ممكية المادة المخدرة نظير مقابل نقدي، وشراء وُيقصد ب
المواد المخدرة ىو الصورة المقابمة لمبيع حيث يمتزم المشتري بدفع المقابل النقدي ليتمكن البائع من نقل 

 .  8ممكية المخدر إليو
لمتقابالن لفعل األخذ أو فعل اإلعطاء، إذ ال أما تسميم المادة المخدرة واستالميا فيما الوجيان ا

يمكن تصور إحداىما دون اآلخر. فالتسميم واالستالم إنما يعنيان إعطاء المادة المخدرة إلى من يتسمميا 
 أو أخد المادة المخدرة ممن يسمميا. 

يكون مااًل  أما التبادل عمى المادة المخدرة فيو في حقيقتو تنازل عن المخدرات بمقابل، والمقابل قد
 منقواًل أو مااًل غير منقول، كمن يبادل كمية من المخدرات بآلة زراعية أو قطعة أرض. 

ويعني التنازل عن المادة المخدرة وضعيا تحت تصرف المتنازل لو بال مقابل، ألنو إذا كان بمقابل 
 فالفعل في ىذه الحالة يعتبر تباداًل أو بيعًا. 

ن ويشكل أيضًا تقديم المادة ال مخدرة لمتعاطي بمقابل أحد األشكال المكونة لمركن المادي لمجريمة. وا 
تقديم المخدر بيذه الصورة ىو بحد ذاتو تقديم بقصد االتجار، إذ ال يقدم المادة المخدرة إلى من يتعاطيا 

 لقاء ثمن معين، إال من يتخذ من ذلك مادة لمكسب. 
 : 9ب(الركن المعنوي

القصد الجرمي إن الركن المعنوي ليذه الجريمة يتطمب قصدًا جرميًا عامًا إضافة لضرورة إثبات 
 .الخاص لدى الجاني

 
                                                 

8
د. ، 197، اٌمب٘سح، ص 1961اٌعسثٟ اٌّٛدد  لبْٔٛ اٌّشدزادااظزبذ ظ١د دعٓ اٌجغبي ٚ ااظزبذ مؤاد ِذّد عٍٟ،  

 52، ص 1966عٛض ِذّد، أسائُ اٌّشدزاد ٚاٌزٙس٠ت اٌجّسوٟ، اٌمب٘سح 

9
٠زىْٛ اٌسوٓ اٌّعٕٛٞ ِٓ إٌخبغ اإلأساِٟ اٌرٕٟ٘ ٚإٌفعٟ ٌٍجبٟٔ ٚأٛ٘س ٘را إٌخبغ ٘ٛ اإلزادح اإلأسا١ِخ اٌزمٟ رمسثػ  
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 القصد الجرمي العام: 
إذا عمم الفاعل بأنو يقوم  04يتوفر القصد الجرمي العام لمجريمة المنصوص عمييا في المادة 

واتجيت إرادتو إلى القيام بذلك. والعمم بالمخدرات ال يفترض باالتصال غير المشروع مع المادة المخدرة، 
ذ يشترط لمعقاب عمى جريمة حيازة المخدرات أن يثبت فعميًا عمم المتيم بأن المادة التي يحرزىا  افتراضًا وا 
من المواد المخدرة. إال أن العمم بأن المادة التي يدور حوليا موضوع الدعوى ىي مادة مخدرة مسألة 

ال يمكن الكشف عنيا إال من خالل ظروف الواقعة، كأن تستدل المحكمة عمى العمم من خالل باطنية 
أقوال شاىد رأى المتيم ينبش في األرض حتى ظيرت لو الصرة المحتوية عمى المخدر فأخذىا ووضعيا 

ن بحثو في مكان آخر. فاستنتاج المحكمة من ىذه الشيادة أن المتيم كان يعمم حقيقة محتويات الصرة، وأ
 . 10عنيا وعثوره عمييا ونقميا من مكانيا إلى مكان آخر ىو استنتاج في محمو

. فإذا ذىب رجال الشرطة 11فإثبات العمم بأن المادة ىي مادة مخدرة شرط لإلدانة بجريمة الحيازة
لتفتيش شخص متيم باالتجار بالذىب المسرو  فضبط أحدىم زوجة المتيم خارجة من المنزل وبيدىا 

تبين أن فييا حشيش، وعند المحاكمة تمسكت الزوجة في دفاعيا بأنيا لم تكن تعمم ما بداخل العمبة عمبة 
المنسوب إلييا محاولة إخفائيا. ومع ذلك فإن المحكمة أدانتيا بجريمة حيازة المخدر ولم تبرر المحكمة 

مضبوطة. فيذا يعد قصورًا حكميا إال بالقول أن الزوجة اعترفت أمام الشرطة بأن زوجيا سمميا المادة ال
ألنو كان يجب عمى المحكمة أن ترد عمى دفع المتيمة وأن تبين الدالئل التي استدلت منيا عمم المتيمة 
بأن المادة الموجودة داخل العمبة ىي مادة مخدرة وذلك الحتمال أن المتيمة لم تتسمم العمبة من الزوج إال 

بة لم يكن بيا غير ما يجري البحث عنو. وبالتالي فإن القول في وقت التفتيش وأنيا كانت تعتقد أن العم
بأن مجرد وجود المخدر في حيازة الزوجة دليل عمى أنيا عالمة بأمر المخدرات ىو قول ال سند لو في 
القانون، فالقول بذلك فيو إنشاء لقرينة قانونية مبناىا افتراض العمم بالمادة المخدرة من واقع حيازتيا وىو 

 . 12مكن إقراره قانونًا فالعمم بوجود المادة المخدرة يجب أن يكون ثبوتو فعميًا ال افتراضاً ما ال ي
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 القصد الجرمي الخاص: 
إضافة لمقصد الجرمي العام المطموب توفره لمحكم عمى الفاعل فإن البند األول من الفقرة أ من 

صد االتجار. وقد أكدت عمى ذلك وىو ق 13من قانون المخدرات يتطمب قصدًا جرميًا خاصاً  04المادة 
محكمة النقض: )إن قصد االتجار قصد خاص يتوجب عمى المحكمة أن تقيم الدليل عميو بشكل مستقل 

(. ونتيجة لذلك فقد أكدت محكمة النقض عمى أن محكمة الموضوع لم تقم 14وال يجوز استنتاجو استنتاجاً 
رات ألن الكمية المصادرة تبمغ حوالي ستة غرامات الدليل القاطع عمى إقدام المتيم عمى االتجار بالمخد

 من الييروئين فقط وىذا ال يعني أن المتيم يقوم  ببيع ىذه المادة طالما أنيما اعترفا بالتعاطي.
ذا كان من الصحيح أنو البد من إقامة الدليل عمى قصد االتجار إال إنو ال يخضع في إثباتو  وا 

بكل الطر . وتستطيع المحكمة أن تستنبط ىذا القصد من وقائع لطري  معين من طر  اإلثبات فيجوز 
الدعوى ومن سائر العناصر والظروف األخرى التي تؤدي إليو. وقد أكدت محكمة النقض السورية أن 

. فتقطيع المواد المخدرة إلى قطع صغيرة ولفيا بالور  15قصد االتجار يتطمب أدلة بالغة حد اليقين إلثباتو
قصد االتجار، كما أن ارتفاع ثمن المخدرات في البالد الميربة إلييا المواد المخدرة دليل عمى توافر 

 وضخامة الكمية دليل عمى توافر ىذا القصد. 
كما قررت محكمة النقض أن: )حيازة المادة المخدرة بقصد االتجار ىي من الوقائع المادية التي 

(. وقد وجدت المحكمة مصدرة الحكم في 16تستقل بتقديرىا محاكم الموضوع من خالل ظروف القضية
أدلة الدعوى من خالل االعتراف األولي لممتيم ومن خالل أن الكمية المضبوطة من مادة الييروئين 
 المخدر وطريقة توزيعيا ما يكفي لتكوين قناعتيا في تجريم المتيم بجريمة حيازة المخدرات بقصد االتجار. 

عمى توفر قصد االتجار وىذا ما انتيجتو محكمة الجنايات  وعمى الرغم من أن ضخامة الكمية دليل
في دمش  عندما أدانت المتيم بجريمة حيازة المخدرات بقصد االتجار إال أن محكمة النقض لم تأخذ 

                                                 
13
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 ٖ اٌجسائُ. رٌىً أس٠ّخ ِٓ ٠٘ىٛٔب ِزج١ٙٓ إٌٝ إٌز١جخ اٌجس١ِخ اٌزٟ رخىً اٌغسض اٌجع١د  ٌْه أذمٛق 

14
، ص 127ُ ، اٌمبعدح زل2004، ِجٍخ اٌّذبِْٛ اٌعٛز٠خ ٌعبَ 17/3/2002، ربز٠خ، 439إٔب٠خ، لساز  ظٛزٞ، ٔمط 

487 

15
 ، )ِٛظٛعخ دّٛزاثٟ اٌمب١ٔٛٔخ االٌىزس١ٔٚخ(. 31/3/2008، ربز٠خ 961إٔب٠خ، لساز  ظٛزٞ، ٔمط 

16
، ص 190، لبعدح زلُ 2008، ِجٍخ اٌّذبِْٛ اٌعٛز٠خ ٌعبَ 1/10/2007ربز٠خ  ،١٘427ئخ عبِخ، لساز  ظٛزٞ، ٔمط 

691  

40 



اعتبارًا ليذا الدليل وقامت بنقض ىذا الحكم وقررت إعالن عدم مسؤولية المتيم عن جرم حيازة المخدرات 
 . 17و بجرم حيازة المخدر بقصد التعاطيبقصد االتجار وتجريم

وألىمية ىذا القرار وخاصة أن محكمة الجنايات في دمش  لم تتبع، وىي برأينا عمى ح ، قرار 
محكمة النقض بعد أن تم نقض الحكم ألول مرة فنعتقد أن ىناك أىمية لشرح ىذه القضية بشيء من 

رات بدمش  قد نظم ضبط بإلقاء القبض عمى اإليجاز. تتمخص وقائع الدعوى في أن فرع مكافحة المخد
المتيم داخل سيارة بناء عمى إخبار وتم تحري منزلو المستأجر فعثر فيو عمى ألفين وسبعمائة وخمس 
وثمانون حبة كبتاغون وعثر في منزل آخر يعود لو عمى عشرين حبة كبتاغون، وبالتحقي  األمني معو 

آخر سعودي الجنسية وأنو ال يعرف األشخاص الذين  أفاد أن ىذه الحبوب عائدة في األساس لشخص
يرسمون ىذه الحبوب وال األشخاص الذين سيشترونيا وأنو قد أخذ ىذه الحبوب من الشخص السعودي 

 وتناوليا عمى أنيا حبوب لوجع الرأس. 
وقد اعتمدت محكمة النقض في نقض حكم محكمة الجنايات القاضي بإدانة المتيم بجريمة حيازة 

 رات بقصد االتجار عمى األدلة التالية: المخد
 .إنكار المتيم قيامو باالتجار بالحبوب المخدرة ال شراء وال بيعًا 
  .عدم وجود أية أقوال ألشخاص آخرين باعوا المتيم الحبوب المخدرة أو أنيم اشتروا منو 
 عدم توافر عناصر االتجار بالمخدرات أال وىي البيع والشراء بقصد تحقي  المنفعة 

 . 18والربح
يمكن لنا أن نبدي بعض المالحظات عمى ىذا القرار لمحكمة النقض، فمن جية أولى لم تتطر  
محكمة النقض لموضوع الكمية الكبيرة من المادة المخدرة التي ضبطت لدى المتيم، فيل يمكن أن تكون 

مة كل ىذه الكمية لمتعاطي؟ ومن جية ثانية خمطت محكمة النقض بين جريمتين مستقمتين وىما جري
االتجار بالمخدرات وجريمة حيازة المخدرات بقصد االتجار. فيذه األخيرة ال تتطمب قيام عمميات البيع 
والشراء أي االتجار الفعمي بالمخدرات بل تتطمب وجود نية االتجار بالمخدرات. وىذه النية يمكن إثباتيا 

 من الكمية الكبيرة لممخدرات التي وجدت في منزلين عائدين لممتيم. 
 ولذلك ال يسعنا إال أن نستغرب ىذا القرار من محكمة النقض الذي ال نرى لو أي سند قانوني. 

                                                 
17
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وال بد من اإلشارة إلى توافر قصد االتجار كمما اتجيت إرادة الفاعل إلى التصرف بالمواد المخدرة 
ن جنس المنفعة كما بمقابل وىذا المقابل قد يكون نقديًا وقد يكون عينيًا كما في المقايضة، وقد يكون م

في نية تقديم المخدر لمموظف العام عمى سبيل الرشوة لقاء إخاللو بواجبات وظيفتو. وال يشترط أن يكون 
قد قصد الحصول عمى المقابل لنفسو فيصح القول بتوافر قصد االتجار في ح  من ينوي أن يبيع 

ناحية أخرى أن يستيدف الجاني  المخدر لحساب الغير، سواء ليتم بأجر أو لمدعاية. وال يشترط من
تحقي  ربح مادي، فمن ينوي بيع مخدر في حيازتو بخسارة لظروف العرض والطمب أو خشية افتضاح 

. ويصح توافر قصد االتجار مع ضآلة الكمية 19أمره لدى السمطات ال ينتفي عنو قصد االتجار
جر من بضاعتو غير ما ضبط. وىذا المضبوطة من المادة المخدرة حيث من الممكن أنو لم يتب  مع التا

ما أكدتو محكمة النقض السورية:)إن ضآلة الكمية المباعة وعدم الربح ال يكفي النتفاء فكرة االتجار 
 (. 20بالحشيش ألن االتجار واقعة مادية يستقل قضاة األساس بتقديرىا واالقتناع بوجودىا

. فالمشرع 21واحدة وال يمزم تعدد العمميات ويكتفى لمحكم بتوفر قصد االتجار ارتكاب الفاعل لعممية 
لم ينص صراحة عمى وجوب احتراف الفاعل ىذه األفعال كي يقع فعمو تحت طائمة العقاب المشدد الناجم 

 عن قصد االتجار.  
ولكن يمكن تصور تقديم المادة المخدرة إلى متعاطييا بغير قصد االتجار ولكن بمقابل، فعمى سبيل 

األشخاص في التخمص من المخدرات إذا كان مدمنًا ثم أقمع عن تعاطييا بعد أن  المثال قد يرغب أحد
 شفي من إدمانيا فقام ببيعيا لمتخمص منيا. ففي ىذه الحالة ما ىو النص القانوني الذي سيطب ؟ 

 04إن قصد االتجار ينتفي في ىذه الحالة بالنسبة لمن يقدم المخدرات، لذلك يستبعد تطبي  المادة 
من نفس القانون فإنيا تنطب  عمى من يشتري مادة مخدرة  04ون المخدرات. أما بالنسبة لممادة من قان

بقصد التعاطي وال تنطب  عمى من يبيع. فقد تضمنت ىذه المادة أشكال مختمفة يتكون منيا الركن المادي 
واالستالم والتسميم  لجريمة حيازة المادة المخدرة بقصد التعاطي وىي الحيازة واإلحراز والنقل والشراء
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من قانون المخدرات فال تنطب  إال  04وبالتالي لم تنص ىذه المادة عمى فعل التقديم. وبالنسبة لممادة 
 عمى من يقدم المادة المخدرة لمتعاطي بال مقابل. 

يبدو أن المشرع السوري قد سيا عن النص عمى ىذه الحالة، وبالتالي ال بد من تدارك ىذا   
من قانون المخدرات وبالتالي يصبح بيع  04بإضافة مصطمح تقديم المخدر في متن المادة  القصور وذلك

 المخدر بغير قصد االتجار معاقبًا عميو. 
 المؤيد الجزائي:  .3

عاقب المشرع السوري عمى ارتكاب الجريمة المنصوص عمييا في البند األول من الفقرة أ من المادة 
 عتقال المؤبد وبغرامة من مميون إلى خمسة ماليين ليرة. من قانون المخدرات بعقوبة اال 04

 وتصبح العقوبة اإلعدام إذا ترافقت الجريمة بإحدى الظروف المشددة التالية: 
من قانون المخدرات.  04والمادة  43التكرار إلحدى الجرائم المنصوص عمييا في المادة  .1

وتراعى في إثبات التكرار األحكام القضائية األجنبية الصادرة باإلدانة في جرائم مماثمة 
 ليذه الجرائم. 

 ارتكاب الجريمة من أحد العاممين في الدولة المنوط بيم مكافحة جرائم المخدرات. .4
من قانون  04دام قاصر في ارتكاب الجرائم المنصوص عمييا في المادة استخ .4

 المخدرات. 
اشتراك الجاني في إحدى العصابات الدولية لتيريب المواد المخدرة أو عممو لحسابيا أو  .0

 تعاونو معيا. 
من قانون  04استغالل الجاني، في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عمييا في المادة  .4

المخدرات أو في تسييميا، السمطة المخولة لو بمقتضى وظيفتو أو عممو أو الحصانة 
 المقررة لو طبقا لمقانون. 

 ارتكاب الجريمة في دور التعميم أو مرافقيا الخدمية أو في مؤسسة ثقافية أو رياضية أو .6
إصالحية، أو في دور العبادة أو المعسكرات أو السجون أو دور التوقيف، أو في 

 الجوار المباشر لدور التعميم والمعسكرات. 
ذا وجدت في القضي  ْبِدل: ة أسباب مخففة جاز لممحكمة أن تُ وا 

مة من عقوبة اإلعدام إلى االعتقال المؤبد أو االعتقال المؤقت لمدة ال تقل عن عشرين سنة وبالغرا
 مميون إلى خمسة ماليين ليرة سورية في كمتا العقوبتين. 
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عقوبة االعتقال المؤبد إلى االعتقال المؤقت لمدة عشر سنوات وبالغرامة من خمسمائة ألف ليرة 
 . 22إلى مميوني ليرة سورية

 ـ خصائص المعاقبة:  4
يعد الشروع والتقادم من المواضيع المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بتقرير العقوبة، وحيث أن ليما خصائص 

 مميزة في جرائم المخدرات لذلك البد من اإلشارة إلييما. 
 الشروع:  -أ

مين  04ذكرنا أن اليركن الميادي  لمجريمية المنصيوص عميييا فيي البنيد األول مين الفقيرة أ مين الميادة 
درات يتمثيييل فيييي العدييييد مييين األفعيييال: الحييييازة ، اإلحيييراز، الشيييراء، البييييع، التسيييميم، االسيييتالم، قيييانون المخييي

التنازل، التبادل، التوسط والتقديم . ومن الواضح أن أيًا من فعمي الحيازة أو اإلحراز يجعالن ىذه الجريمية 
وع فييي الجييرائم الشييكمية ألن مين الجييرائم الشييكمية. وقييد اسييتقر الفقيو الجزائييي عمييى أنييو ال يمكيين نصيور الشيير 

الشييروع يتطمييب أن يكييون لمفعييل نتيجيية لكييي نقييول أن عييدم تحقيي  النتيجيية بسييبب ظييروف خارجيية عيين إرادة 
ما أن ال تقع أبدًا .   الفاعل فالجرائم الشكمية إما أن تقع بوقوع الفعل فتعد جريمة تامة وا 

خرى من الممكن أن يتحق  بموجبيا تضمن أفعال أ 04إال أن البند األول من الفقرة أ من المادة 
الركن المادي كالشراء، البيع، التسميم، االستالم، التنازل، التبادل، التوسط والتقديم. وىذه األفعال من 

يعاقب عمى الشروع في الممكن تصور الشروع فييا . وتبعًا لذلك فقد نص قانون المخدرات عمى أنو 
وبة الجريمة التامة سواء أكان الشروع شروعًا تامًا أم شروعًا بعق 04الجريمة المنصوص عمييا في المادة 

 . 23 ناقصاً 
ن اعتبار الشروع في الجريمة كالجريمة التامة وحرمان القاضي من ح  تخفيض عقوبة  ىذا وا 
الشروع ميما كان نوعو مسألة مستحدثة في التشريع السوري، اتخذت قاعدة في بعض الجرائم كالجرائم 

 . 24ي قانون العقوبات االقتصاديةالمنصوص عمييا ف
 
 
 

                                                 
22
 ِٓ لبْٔٛ اٌّشدزاد 40اٌفمسح ج ِٓ اٌّبدح  

23
 ِٓ لبْٔٛ اٌّشدزاد 41اٌّبدح  

24
 ِٓ لبْٔٛ اٌعمٛثبد االلزصبد٠خ  31اٌّبدح  
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 التقادم:  -ب
من قانون المخدرات عمى أن تضاعف مدة التقادم المنصوص عمييا في القوانين  66نصت المادة 

من قانون المخدرات. وبالتالي تصبح  04النافذة بالنسبة لمجرائم والعقوبات المنصوص عمييا في المادة 
 مدد التقادم عمى الشكل التالي: 

  .التقادم عمى دعوى الح  العام ىو عشرين سنة 
  .التقادم عمى عقوبة اإلعدام واالعتقال المؤبد واألشغال الشاقة المؤبدة خمسون سنة 
  إذا كانت العقوبة الجنائية مؤقتة فإنيا تتقادم بضعف مدة العقوبة المحكوم بيا عمى أن ال

 تزيد عن أربعين سنة وال تنقص عن عشرين سنة. 
 ى النصف مدة التقادم بالنسبة لألحداث. تخفض إل 

ٚالثد ِٓ اإلشبزح إٌٝ إٔٗ إذا رّثً اٌسوٓ اٌّبدٞ ٌٍجس٠ّخ إٌّصمٛص ع١ٍٙمب ممٟ 

ثفعٍممٟ اٌذ١ممبشح أٚ اإلدممساش  مئٔٙممب رعممد ِممٓ  40اٌجٕممد ااٚي ِممٓ اٌفمممسح أ ِممٓ اٌّممبدح 

رممبز٠خ اٌجممسائُ اٌّعممزّسح،  ٚثبٌزممبٌٟ ال ٠جممدأ اٌزمممبدَ عٍممٝ ازرىممبة اٌجس٠ّممخ إال ِممٓ 

ٖ االظزّساز٠خ، أٞ ِٓ ا١ٌَٛ اٌزبٌٟ ٌشسٚج اٌّشدز ِٓ د١بشح اٌجبٟٔ. مّمب رأمطب  ٘

داِذ ٘رٖ اٌذ١بشح لبئّخ مئْ ازرىبة اٌجس٠ّخ ٠زجدد ثبظمزّساز. أِمب إذا رجٍمٝ اٌمسوٓ 

اٌّبدٞ ٌٙرٖ اٌجس٠ّخ ثبامعبي ااخسٜ إٌّصٛص ع١ٍٙب مٟ اٌجٕد ااٚي ِمٓ اٌفممسح أ 

رعممد ِممٓ اٌجممسائُ ا١ٔ٢ممخ اٌزممٟ ٠جممدأ اٌزمممبدَ م١ٙممب ِممٓ ا١ٌممَٛ اٌزممبٌٟ مئٔٙممب  40ِممٓ اٌّممبدح 

 ٌٛلٛعٙب.  
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 ثانيًا: حيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي أو االستعمال الشخصي:
من قانون المخدرات: )يعاقب باالعتقال المؤقت وبالغرامة من مائة  04تنص الفقرة أ من المادة 

حاز أو أحرز أو اشترى أو نقل أو سمم أو تسمم مواد مخدرة، وكان ألف إلى خمسمائة ألف ليرة، كل من 
 ذلك بقصد التعاطي أو االستعمال الشخصي في غير األحوال المصرح بيا قانونًا(.

 أركان ىذه الجريمة والعقوبة المفروضة عمى مرتكبييا.  الجزءوسندرس، عمى التوالي، في ىذا 
 أركان الجريمة: .1

 ليذه الجريمة يتألف من األركان التالية:إن النموذج القانوني 
 أ( الركن المادي: 

عمى عدد من أفعال االتصال غير المشروع مع المواد المخدرة والتي يؤلف  04يحتوي نص المادة 
أي منيا السموك المكون لمركن المادي لمجريمة المنصوص عمييا في ىذه المادة: الحيازة، اإلحراز، 

 االستالم. الشراء، النقل، التسميم، 
وتثير االجتيادات القضائية المتعمقة بموضوع إحراز المادة المخدرة بقصد التعاطي، أحيانًا، بعض 
التعميقات الفقيية. فقد أصدرت محكمة النقض السورية الحكم التالي:)إن المخدر جسم قابل لإلحراز 

ميا لمتحري عن وجوده فإن ووضع اليد والتصرف فيو، وليذا فإذا وجد المخدر في معدة الشخص بعد غس
ىذا ال يعتبر إحرازًا، ألن السائل المعدي ال يكون محال لإلحراز وال لوضع اليد، وال يعتبر ما يوجد فيو 

(. وفي نفس االتجاه حكمت بأن: )وجود نسبة من المخدر 25محرزًا من قبل صاحبو وال يعد حائزًا عميو
در، فاإلدانة بيذا الجرم يجب أن تقترن بضبط المادة في دم الطاعن ال يكفي لإلدانة بجرم تعاطي المخ

 (.27(. ونحت بنفس االتجاه عندما حكمت بأن: )تحميل البول ال يكفي إلثبات تعاطي المخدرات26المخدرة
وقررت في حكم آخر: )من شروط اإلدانة في جرم تعاطي المخدر ضبط ىذه المادة في حيازة المتيم، 

                                                 
25
 ، )ِٛظٛعخ دّٛزاثٟ اٌمب١ٔٛٔخ االٌىزس١ٔٚخ(. 5/12/1971ربز٠خ  492إٔب٠خ، لساز زلُ  ظٛزٞ، ٔمط 

26
 )ِٛظٛعخ دّٛزاثٟ اٌمب١ٔٛٔخ االٌىزس١ٔٚخ(.  20/1/2002ربز٠خ  43إٔب٠خ، لساز زلُ  ظٛزٞ،ٔمط  

، ص 152، اٌمبعدح زلُ 2006، ِجٍخ اٌّذبِْٛ اٌعٛز٠خ ٌعبَ 5/6/2005، ربز٠خ 983، إٔب٠خ، لساز زلُ ظٛزٞ، ٔمط 

 اٌمب١ٔٛٔخ االٌىزس١ٔٚخ(. )ِٛظٛعخ دّٛزاثٟ  21/8/2006، ربز٠خ 1235، إٔب٠خ، لساز زلُ ظٛزٞ، ٔمط 131

27
 )ِٛظٛعخ دّٛزاثٟ اٌمب١ٔٛٔخ االٌىزس١ٔٚخ(. 30/10/1995، ربز٠خ 471لساز زلُ  ،، إٔب٠خظٛزٞ ٔمط 
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أخرى أن:)االتيام بجرائم المخدرات يستوجب حيازة المادة المخدرة (، وحكمت في قضية 28ومصادرتيا
 (. 29وثبوت أنيا من المواد المخدرة بالخبرة الفنية

وبذلك تكون محكمة النقض قد دأبت عمى التذكير عمى أن الحيازة ىي األصل في جناية تعاطي 
 . 30المخدرات

حكمة النقض غير صحيح ألن جرم أن المبدأ القانوني الذي استندت إليو م 31ويرى بعض الفقو
إحراز المادة المخدرة بقصد التعاطي متوفر برغم إتالف ىذه المادة باستيالكيا عن طري  الفم. وليس ىذا 
االستيالك سوى صورة لمباشرة السمطات المادية عمى الشيء التي تنطوي عمييا الحيازة، ويعد بحد ذاتو 

حالل حيازة من ل ون جديد أو صورة أخرى تحتم معاقبة الفاعل. وليذا ال يمكن إنياء لمحيازة السابقة وا 
القول بانتفاء جرم حيازة المخدرات بقصد التعاطي إذا تم استيالك المادة المخدرة بابتالعيا، إذ أن محل 
الحيازة ىو المادة المخدرة بحد ذاتيا بعد أن تبدلت صورتيا بنتيجة ذوبانيا في السائل المعدي واختالطيا 

 التياميا. بو بعد
  

                                                 
28
، ص 100، اٌمبعدح زلُ 2010، ِجٍخ اٌّذبِْٛ اٌعٛز٠خ ٌعبَ 29/6/2008ربز٠خ  1661، إدبٌخ، لساز ظٛزٞ ٔمط 

)ِٛظٛعخ دّٛزاثٟ اٌمب١ٔٛٔخ االٌىزس١ٔٚخ(، ٔمط ظٛزٞ، 7/4/2008ربز٠خ  1058، إٔب٠خ، لساز زلُ ظٛزٞ ٔمط، 167

 )ِٛظٛعخ دّٛزاثٟ اٌمب١ٔٛٔخ االٌىزس١ٔٚخ(. 6/6/2005ربز٠خ  747إدبٌخ،لساز 

29
، ص 433، اٌمبعدح زلُ 2008، ِجٍخ اٌّذبِْٛ اٌعٛز٠خ ٌعبَ 21/8/2006ربز٠خ  1235، إدبٌخ، لساز ظٛزٞ ٔمط 

، ص 462، اٌمبعدح زلُ 2008ِجٍخ اٌّذبِْٛ اٌعٛز٠خ ٌعبَ  30/3/2005ربز٠خ  292، ٔمط ظٛزٞ، إدبٌخ،لساز 1134

، 314، اٌمبعدح زلُ 2009، ِجٍخ اٌّذبِْٛ اٌعٛز٠خ ٌعبَ 24/8/2005ربز٠خ  1070، ٔمط ظٛزٞ، إدبٌخ،لساز 1152

  850ص 

30
 )ِٛظٛعخ دّٛزاثٟ اٌمب١ٔٛٔخ االٌىزس١ٔٚخ(.  9/3/1998ربز٠خ  325، إٔب٠خ، لساز زلُ ظٛزٞ ٔمط 

31
د. ِذّٛد ِذّٛد ِصطفٝ، شسح لبْٔٛ ، 105، ص 1979اٌّذبِٟ فالح ٠ٛظف آغب، شسح لبْٔٛ اٌّشدزاد، دِخك  

  414، ص 1964اٌعمٛثبد، اٌمعُ اٌشبص، اٌطجعخ اٌعبدظخ، 
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 ب( الركن المعنوي: 
إذا عمم الفاعل بأنو يقوم  04يتوفر القصد الجرمي العام لمجريمة المنصوص عمييا في المادة 
 باالتصال غير المشروع مع المادة المخدرة، واتجيت إرادتو إلى القيام بذلك. 

ىا ألن من فإذا وجدت مادة مخدرة في مسكن أحد األشخاص فميس شرطًا أن يكون ىو حائز 
المحتمل أن تكون قد دست في البيت لإليقاع بو، ومن المحتمل أن يكون أحد أفراد أسرتو قد وضعيا 
لتعاطييا. فإذا أنكر المتيم عممو بالمادة المخدرة فإن عمى المحكمة أن تستخمص من ظروف الواقعة 

دة المخدرة مع المتيم، أو أن عممو بوجود المادة المخدرة. كأن يكون مفتاح المكان الذي وجدت فيو الما
 ىذا المكان ال يدخمو غيره ولم يثبت أن دخل إليو غيره. 

في المقابل يمكن لممحكمة أن تبرأ المخبر الخاص لرجال األمن الذي اشترى الحشيش ليتمكن رجال 
ىرًا الشرطة من ضبط المتيم بالجرم المشيود، وكون المخبر دخن أنفاسًا من الكمية التي اشتراىا متظا

بأنو يجربيا فميس في ذلك ما يدعو لعقابو، ألن من شروط الشراء أن يجرب المشتري المادة التي يريد أن 
يشترييا، وقد فعل المخبر ذلك كي يزيل أي اشتباه بأنو جاد في صفقتو وبالتالي فقد انتفى لديو القصد 

 الجرمي. 
من قانون  04لفاعل فإن المادة باإلضافة لمقصد الجرمي العام المطموب توفره لمحكم عمى ا

وىو قصد التعاطي أو االستعمال الشخصي في غير األحوال  32المخدرات تتطمب قصدًا جرميًا خاصاً 
لألفراد حيازة أدوية مخدرة الستعماليم  11المصرح بيا قانونًا. فقد أجاز قانون المخدرات في المادة 
صفيا ليم األطباء المرخص ليم بمزاولة مينة الخاص وألسباب صحية، وذلك في حدود الكميات التي ي

 الطب، وال يجوز ليم التنازل عن ىذه المواد ألي شخص آخر ميما كانت األسباب. 
ويقصد بالتعاطي كل فعل مادي الغاية منو إدخال المادة المخدرة في جسم اإلنسان كي تحدث 

 مكن وكل شيء فيو مباح. مفعوليا فتنقل المتعاطي إلى عالم يصوره لو خيالو، كل شيء فيو م
ن كان ينسحب معناه إلى تعاطي المخدرات إال أن  أما االستعمال الشخصي لممادة المخدرة وا 
المشرع قصد منو فعاًل غير التعاطي. إذ قد تكون الغاية من حيازة المادة المخدرة استعماليا في أغراض 

                                                 
32
، د. عجد اٌٛ٘بة دِٛد، 140ص  ،ٛشا، اٌّطٛي إٌظسٞ ٚاٌعٍّٟ مٟ اٌذمٛق اٌجصائ١خ اٌعبِخ، ثبز٠طاٌجسمعٛز ث١١س ث 

 214، ص 1963 ،اٌذمٛق اٌجصائ١خ اٌعبِخ، دِخك
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قد تكون الغاية من حيازتيا استعماليا في كيميائية كي تستخمص منيا مواد معينة أو تخمط بمواد معينة و 
 . 33تجارب تيدف لمعرفة تأثيرىا عمى النبات أو الحيوان

فالفعل يعتبر جريمة سواء أكان القصد من الحيازة التعاطي أم كان االستعمال الشخصي. وقد 
شيش قد قررت محكمة النقض السورية أنو: )ال يغير من جرم اإلحراز بقصد التعاطي أن يكون محرز الح

 (. 34دخن منو، ويجب محاسبتيما عمى جريمة إحراز المخدر بقصد التعاطي قدم منو قطعة لشخص آخر
ويرجع تقدير ىذا القصد الخاص إلى قاضي الموضوع، وغالبًا ما يستدل عميو من ضآلة الكمية 
ومن حالة المدمن المرضية، ومن غير ذلك من ظروف القضية، فمثاًل يمكن لممحكمة أن ترجح قصد 

لضبط التعاطي عمى االتجار وتبرر ذلك بأنو لو كان المتيم يتجر ألعد لفافات صغيرة لتوزيع المخدر، و 
 معو آلة تقطيع وميزان. 

 المؤيد الجزائي:  .4
من  04عاقب المشرع السوري عمى ارتكاب الجريمة المنصوص عمييا في الفقرة أ من المادة  

 قانون المخدرات بعقوبة االعتقال المؤقت وبغرامة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف ليرة. 
 خصائص المعاقبة:  .3

شكالية التقادم من المواضيع التي ليا أثر ىام عمى عقوبة الجريمة  تعد مسألة البدء بتنفيذ الجريمة وا 
 لذلك البد من اإلشارة إلييما لتمتعيما بخصائص مميزة في بعض جرائم المخدرات. 

 الشروع:  -أ
من قيانون المخيدرات  04ذكرنا أن الركن المادي  لمجريمة المنصوص عمييا في الفقرة أ من  المادة 

يتمثل في العديد من األفعال: الحييازة ، اإلحيراز، الشيراء، النقيل، التسيميم و االسيتالم. ومين الواضيح أن أييًا 
وقيد اسيتقر الفقيو الجزائيي عميى أنيو من فعمي الحيازة أو اإلحراز يجعالن ىذه الجريمة من الجرائم الشيكمية. 

ال يمكيين نصييور الشييروع فييي الجييرائم الشييكمية ألن الشييروع يتطمييب أن يكييون لمفعييل نتيجيية لكييي نقييول بخيبيية 
 النتيجة فالجرائم الشكمية ال يمكن أن تكون موقوفة أو خائبة. 

لييركن المييادي تضييمنت أفعييال أخييرى ميين الممكيين أن يتحقيي  بموجبيييا ا 04إال أن الفقييرة أ ميين المييادة 
 كالشراء، النقل، التسميم و االستالم. وىذه األفعال من الممكن تصور الشروع فييا . 
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من قانون المخدرات جنائية الوصف، وبالتالي  04 المادة في الفقرة أإن الجريمة المنصوص عمييا 
قانون العقوبات العام، يعاقب عمى الشروع في ارتكابيا وفقًا لمقواعد القانونية العامة المنصوص عمييا في 

حيث يجوز لمقاضي تخفيض العقوبة المعينة في القانون، مع اإلشارة إلى أن عقوبة الشروع الناقص أخف 
 . 35من عقوبة الشروع التام

 التقادم: -ب 
من قانون المخدرات تبقى  04إن مدد التقادم فيما يتعم  بالجريمة المنصوص عمييا في المادة  

 النصوص القانونية النافذة وال تضاعف ىذه المدد. عمى ما ىي عميو في 
والنصوص القانونية النافذة تقضي بأن تتقادم الدعوى العامة في الجرائم الجنائية بانقضاء عشر 

. أما العقوبات فإنيا تتقادم بضعف مدة 36سنوات من تاريخ وقوع الجناية إذا لم تجر مالحقة بشأنيا
مى أال تتجاوز العشرين سنة أو تنقض عن عشر سنوات إذا العقوبة التي حكمت بيا المحكمة ع

 . 37كانت العقوبة مؤقتة. وتخفض مدد التقادم إلى النصف إذا كان الجاني من األحداث
والبد مين اإلشيارة إليى إنيو إذا تمثيل اليركن الميادي لمجريمية المنصيوص عميييا فيي الفقيرة أ مين الميادة 

بفعميييي الحييييازة أو اإلحيييراز  فإنييييا تعيييد مييين الجيييرائم المسيييتمرة،  وبالتيييالي ال يبيييدأ التقيييادم عميييى ارتكييياب  04
ج المخدر من حييازة الجياني. فميا الجريمة إال من تاريخ انقطاع ىذه االستمرارية، أي من اليوم التالي لخرو 

دامت ىذه الحييازة قائمية فيإن ارتكياب الجريمية يتجيدد باسيتمرار. أميا إذا تجميى اليركن الميادي لييذه الجريمية 
فإنيا تعد من الجرائم اآلنية التي يبدأ التقادم  04باألفعال األخرى المنصوص عمييا في الفقرة أ من المادة 

 .  فييا من اليوم التالي لوقوعيا
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 : ثالثًا: حيازة المواد المخدرة بغير قصد االتجار أو التعاطي 
من قانون المخدرات: )مع مراعاة عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عمييا  04تنص المادة 

القانون، ُيعاقب بالعقوبة المنصوص عمييا في المادة السابقة " الحبس سنة عمى األكثر وبغرامة ال تزيد 
االتجار أو  عمى خمسة آالف ليرة" كل من حاز أو نقل أو سمم أو تسمم مواد مخدرة وكان ذلك بغير قصد

 التعاطي أو االستعمال الشخصي وفي غير األحوال المصرح بيا قانونًا(. 
 أركان ىذه الجريمة والعقوبة المفروضة عمى مرتكبييا.  الجزءوسندرس، عمى التوالي، في ىذا 

 ( أركان الجريمة:1
 إن النموذج القانوني ليذه الجريمة يتألف من األركان التالية:

 الركن المادي:  ( أ
عمى عدد من أفعال االتصال غير المشروع مع المواد المخدرة لسبب ال  04يحتوي نص المادة 

ن أي فعل من األفعال المنصوص عمييا في ىذه المادة  صمة لو باالتجار بالمادة المخدرة أو تعاطييا. وا 
 :38الستالميمكن أن يؤلف منيا السموك المكون لمركن المادي لمجريمة: الحيازة، النقل، التسميم، ا

والحيازة تعني بسط سيطرة الجاني عمى المادة المخدرة، وليس شرطًا أن تكون حيازة المواد المخدرة 
في مكان واحد، فقد يخفي الجاني تمك المواد في عدد من األمكنة، وفي ىده الحالة يعتبر الفعل واحدًا 

مواد مخدرة، وفي اليوم التالي فتش ولو تعددت األماكن. فإذا كان المتيم قد ضبط في إحدى المدن ومعو 
منزلو في مدينة ثانية وعثر بو عمى مواد مخدرة فإن ما وقع منو من حيازة المخدرات سواء ما ضبط معو 
في المكان األول أم في منزلو إنما ىو واقعة واحدة وال يؤثر في ذلك أن المخدرات ضبطت عمى 

مكان األول وما ضبط في منزلو في اليوم التالي قد وقعا مرحمتين، إذ أن حيازة المتيم لما ضبط منو في ال
ن افترقا في وقت الضبط بسبب اختالف المكان الذي ضبطت فيو المخدرات  . 39في وقت واحد وا 

ويقصد بالنقل القيام بتوصيل المواد المخدرة إلى أحد األماكن، وال عبرة لموسيمة أو الطريقة التي 
النقل برًا أو بحرًا أو جوًا، كما يستوي أن ينقل الجاني المواد المخدرة  تنقل بيا المواد المخدرة فقد يتم

 بوسيمة نقمو الخاصة أو أن يستأجر وسيمة نقل لنقميا أو أن يستخدم وسائل النقل العامة لمقيام بذلك. 
أما بالنسبة لمتسميم واالستالم فيما صورتان متقابمتان لفعمي األخذ واإلعطاء، تنتقل بيما حيازة 

 المادة المخدرة من المسمم إلى المستمم. 
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 ب( الركن المعنوي: 
ال يتطمب القانون في األفعال المبينة في ىذه المادة توفر قصد خاص، كقصد االتجار بالمخدرات  

نما يكتفي بالقصد الجرمي العام، وىو عمم الفاعل بأن ما يأتيو من ىذه األفعال يتصل بمادة  أو تعاطيو، وا 
رادتو القيام بذلك.  مخدرة ممنوعة  قانونًا وا 

وال يجوز افتراض عمم المتيم بأن المادة التي يحرزىا ىي من المواد المخدرة، بل يجب أن يثبت 
عممو ثبوتًا فعميًا. وىذا ما أكدتو محكمة النقض السورية: )ال مسؤولية عمى من وجد المخدر معو وىو ال 

نما ن القول 40وضع في جيبو في غفمة منو وبدون عممو يعمم أنو مخدر أو ال عالقة لو بإحرازه وا  (. وا 
بغير ذلك فيو إنشاء قرينة قانونية أساسيا افتراض العمم بالمواد المخدرة من واقع الحيازة، وىو ما ال يمكن 

 إقراره قانونًا ما دام القصد الجزائي من أركان الجريمة ويجب إثباتو. 
المخدرة: توجو الجاني فور وصولو إلى إحدى الدول إلى  ويعد من األمثمة عمى العمم بحيازة المادة

األمكنة التي توجد فييا المخدرات، ومحاولتو العودة سريعًا إلى بالده. وكذلك إذا كان المتيم ينقل المادة 
المخدرة ضمن حوائجو مع تأمين تذكرة السفر لو ومصاريف الرحمة واإلقامة باإلضافة إلى مبمغ معين لقاء 

 تسميميا. 
إن حيازة المخدر وفقًا ليذه المادة موجب لمعقاب ميما كان سببو أو الغرض منو وسواء طال أمده  

أم قصر. وىذا ما أكدتو محكمة النقض السورية: )إن القانون فرض العقوبة عمى اإلحراز بصورة مطمقة 
ت العوامل الباعثة غير مقيدة بقيد، وذكر أن مجرد اإلحراز واالستيالء المادي موجب لمعقوبة ميما كان

 (. 41عميو، سواء أكان الغرض منو معاينة المواد المخدرة أو أي شيء آخر
وبناء عميو فال يصح تبرئة الزوجة التي تضبط وىي تحاول إخفاء المادة المخدرة التي يحرزىا 

عقاب عمى زوجيا بمقولة أن إخفاء أو محاولة إخفائيا لتمك المادة إنما كان لدفع التيمة عنو كما يح  ال
الشخص الذي يخفي المخدرات في مزرعتو ليتستر عمى قريب لو أو صدي  عزيز. كما أنو إذا تقدم 
شخص بنفسو إلى الشرطة و معو مادة مخدرة قاصدًا دخول السجن لخالف شخصي بينو وبين والديو أو 

تو بزعم أنو لم يتوفر ىربًا من أزمة يعانييا أو مشكمة ال يستطيع حميا فيح  عميو العقاب وال تصح تبرئ
العقاب عمى اإلحراز ميما كانت وسيمتو أو  04لديو القصد الجرمي ألن القانون إنما أراد من نص المادة 

 سببو أو الغاية منو.  
                                                 

40
 )ِٛظٛعخ دّٛزاثٟ اٌمب١ٔٛٔخ االٌىزس١ٔٚخ(.،29/1/1967ربز٠خ  52، إٔب٠خ، لساز زلُ ظٛزٞ ٔمط 

41
 دّٛزاثٟ اٌمب١ٔٛٔخ االٌىزس١ٔٚخ(.)ِٛظٛعخ ،4/3/1965ربز٠خ  106، إٔب٠خ، لساز زلُ ظٛزٞ ٔمط 

52 



 المؤيد الجزائي:  (2
من قانون المخدرات بعقوبة  04عاقب المشرع السوري عمى ارتكاب الجريمة المنصوص عمييا في 

 األكثر وبغرامة ال تزيد عمى خمسة آالف ليرة.الحبس سنة عمى 
 
 خصائص المعاقبة:  (3

إن دراسة المسائل التي تشكل خصائص المعاقبة ليا أىمية خاصة لتعمقيا بالعقوبة التي من 
 الممكن أن تفرض عمى الجاني. 

 الشروع:  -أ
من قانون المخدرات ألنيا  04ال يعاقب عمى الشروع في الجريمة المنصوص عمييا في المادة 

من قانون  441جنحة، فال يعاقب عمى الشروع في الجنح إال بنص خاص وفقًا لما نصت عميو المادة 
 العقوبات.  

 التقادم: -ب
ن قانون المخدرات تبقى عمى م 04إن مدد التقادم فيما يتعم  بالجريمة المنصوص عمييا في المادة 
 ما ىي عميو في النصوص القانونية النافذة وال تضاعف ىذه المدد. 

وتقضي النصوص القانونية النافذة بأن تتقادم الدعوى العامة في الجرائم الجنحية بانقضاء ثالث 
ضعف مدة . أما العقوبات فإنيا تتقادم ب42سنوات من تاريخ وقوع الجنحة إذا لم تجر مالحقة بشأنيا

العقوبة التي حكمت بيا المحكمة عمى أال تتجاوز العشر سنوات أو تنقص عن خمس سنوات. وتخفض 
 .43مدد التقادم إلى النصف إذا كان الجاني من األحداث

بفعييل  04والبييد ميين اإلشييارة إلييى إنييو إذا تمثييل الييركن المييادي لمجريميية المنصييوص عمييييا فييي المييادة 
ئم المستمرة،  وبالتالي ال يبدأ التقادم عمى ارتكاب الجريمة إال من تاريخ انقطاع الحيازة فإنيا تعد من الجرا

ىذه االستمرارية، أي من اليوم التالي لخروج المخدر مين حييازة الجياني. فميا داميت ىيذه الحييازة قائمية فيإن 
خيرى المنصيوص ارتكاب الجريمة يتجيدد باسيتمرار. أميا إذا تجميى اليركن الميادي لييذه الجريمية باألفعيال األ

 فإنيا تعد من الجرائم اآلنية التي يبدأ التقادم فييا من اليوم التالي لوقوعيا.   04عمييا في المادة 
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 تمارين:
 :اختر اإلجابة الصحيحة: في جريمة حيازة المواد المخدرة بقصد االتجار

  .يتألف الركن المادي من فعل الحيازة فقط .1
  .الخاصالبد من توافر القصد الجرمي  .4
 .يعاقب الفاعل باألشغال الشاقة المؤبدة .4
 .تعد من الجرائم اآلنية .0

 .4الجواب الصحيح ىو رقم: 
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 الوحدة التعميمية الخامسة

 أو نقمها االتجار بالمواد المخدرة
 :الكممات المفتاحية

 .االتجار بالمخدرات، نقل المخدرات

 

 :الممخص

كما اعتبر . ميز المشرع السوري بين جريمة حيازة المخدرات بقصد االتجار وجريمة االتجار بالمخدرات
 .وأفرد لو نصًا خاصاً المشرع السوري نقل المخدرات جرمًا مستقاًل 

 :األهداف التعميمية

 :في نياية ىذا الجزء يجب أن يكون الطالب قادرًا عمى
 التعرف عمى أركان جرائم االتجار بالمواد المخدرة أو نقميا. 
 التعرف عمى خصائص المعاقبة الخاصة بكل جريمة من ىذه الجرائم. 
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قاااد أفااارد الثصاال ال الاااث مناااو احكاااام االتجاااار باااالمواد المخااادرة  3991لعاااام  2إذا كااان القاااانون رقااام 
بترخيص من وزارة الصحة، وبالتالي فإن االتجاار بياذه الماواد دون الحصاول عماى التارخيص يعتبار اتجاارًا 

 . غير مشروع بالمواد المخدرة
كال مان : مان قاانون المخادرات عماى ىاذه الجريماة  04وقد ناص البناد ااول مان الثقارة أ مان الماادة 

الممحا  بقاانون المخادرات وذلا  فاي  0اتجر بالمواد المخدرة أو نبات من النباتات المبيناة فاي الجادول رقام 
 .   إلى خمسة ماليين ليرةغير ااحوال المرخص بيا في القانون يعاقب باالعتقال المؤبد وبغرامة من مميون 

 
وسااندرس ، عمااى التااوالي، فااي ىااذا المبحااث محاال ىااذه الجريمااة وأركانيااا  والعقوبااة المثرو ااة عمااى 

 . مرتكبييا
 

 : محل الجريمة: أوالا 
 0إن محاال ىااذه الجريمااة يتم اال فااي المااواد المخاادرة أو نبااات ماان النباتااات المبينااة فااي الجاادول رقاام 

 . الممح  بقانون المخدرات
 

 :أركان الجريمة: ثانياا 
 :إن النموذج القانوني ليذه الجريمة يتألف من ااركان التالية

 : الركن المادي( 1
وال يشاترط أن ياتم تنثياذ العقاد . إن أبرز صور االتجار بالمادة المخدرة أو نباتاتيا ىو بيعيا وشاراؤىا

اء أن يقاابا البااائر الاا من عمااى أن يااتم عمااى بياار وشااراء المااادة المخاادرة مباشاارة باال يكثااي لقيااام البياار والشاار 
تسميم المادة المخدرة فيما بعد، فقد تعقد صثقة عمى شراء مزروعات المواد المخدرة قبل أن تصاب  صاالحة 

كما يكثي لقيام البيار والشاراء أن يسامم . لإلنتاج، وقد تعقد عمى كمية من المخدرات في طريقيا إلى الحدود
وسواء تمكن الثاعل من الحصول عمى المقابال أو . المشتري ال من مستقبالً البائر المخدرات عمى أن يدفر 

 .1لم يتمكن فيبقى الثعل معاقبًا عميو كمن يبير مخدرًا فيراوغو المشتري وييرب بالمخدر دون دفر  منو
 

                                                 
1
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يشااترط لإلدانااة بجريمااة االتجااار بالمخاادرات وجااود : ) وقااد أكاادت محكمااة الاانقا السااورية عمااى أنااو
فاإذا تباين مان مماف الادعوه بأناو لام ي بات بالادليل القااطر وجاود مشاترين لمماادة المخادرة فاذل    (.2مشترين

 . يثقد جرم االتجار بالمخدرات أحد أركانو ااساسية لعدم تحق  عممية البير والشراء
إل بااات ( 3تااوفر أدلااة بالغااة حااد اليقااين) فااي الواقاار، لقااد أكاادت محكمااة الاانقا السااورية عمااى  اارورة

التجاار بالمخادرات، فاال تكثاي االعترافاات ااولياة أو  ابط كمياة صاغيرة جادًا لإلداناة بجارم االتجااار جارم ا
 .      بالمخدرات ما لم تكن مقترنة بأدلة أخره تؤكد وقوع الجرم

وال بااد ماان اإلشااارة إلااى أن جريمااة االتجااار بالمخاادرات تختمااف عاان جريمااة حيااازة المخاادرات بقصااد 
رط ماان أجاال اإلدانااة بجريمااة الحيااازة بقصااد االتجااار  اابط المااواد المخاادرة فإنااو ال فااإذا كااان يشاات. االتجااار

يشترط لإلدانة في جريمة االتجار بالمخدرات أن ي بط المخدر مر المتيم بل يكثي أن ي بت الحكم واقعاة 
 . االتجار بأدلة تؤدي إلى  بوتيا

فااي مالبااس شااخص أو فااي وقااد حكماات محكمااة الاانقا السااورية بااأن عاادم الع ااور عمااى المخاادرات 
، إال أن ىااذه 4منزلااو ال ينثااي واقعااة االتجااار بيااا مااا دام  ابتااًا ماان أدلااة أخااره أنااو قااد باااع ىااذه المخاادرات

لإلداناة بجارم االتجاار باالمواد المخادرة : ) المحكمة قد عدلت عن رأييا فاي وقات الحا  عنادما حكمات بأناو
وتحميميااا و بااوت احتوائيااا عمااى الجااواىر المخاادرة  البااد ماان مصااادرة المااادة المخاادرة بحيااازة الماادعى عميااو

 (. 5الواردة في الجدول المرف  لقانون المخدرات
ننا نره أن ىذا المنحى الجديد لمحكمة النقا غير سميم فوفقاًا لالجتيااد الجدياد لمحكماة الانقا . وا 

ننااا نااره أن محكمااة الاانقا قااد أ ااافت عمااى جريمااة  فإنااو البااد ماان  اابط المااواد المخاادرة لااده التاااجر وا 
ة المطماااوب أال وىاااو حياااازة الماااواد المخااادر  04االتجاااار بالمخااادرات ركناااًا غيااار منصاااوص عمياااو فاااي الماااادة 

إن جريمااة االتجااار بالمخاادرات لاام تشااترط حيااازة التاااجر . لإلدانااة بجريمااة حيااازة المخاادرات بقصااد االتجااار

                                                 
2

، ص  650، القاعذة رقن 2009، هجلت الوحاهىى السىرٌت لعام 12/5/2008تارٌخ  1403، جٌاٌت، قرار سىري ًقض 

، 535، القاعذة رقن 2009، هجلت الوحاهىى السىرٌت لعام  18/2/2008تارٌخ  442، جٌاٌت، قرار سىري ، ًقض 1336
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3
 ( .هىسىعت حوىرابً القاًىًٍت االلكتروًٍت) ، 31/1/2008تارٌخ  961، جٌاٌت، قرار سىري  ًقض 

 
4
 3337، الوىسىعت القاًىًٍت، أًس كٍالًً، القاعذة رقن  30/1/1967ًقض، قرار  تارٌخ  

5
 (.حوىرابً القاًىًٍت االلكتروًٍت هىسىعت ) ،9/10/2006تارٌخ  1448ًقض، إحالت ، قرار رقن  
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لممخدرات فيمكن أن يمقى القبا عمى المشتري بعد مدة من شراء المخدرات وتقودنا التحقيقات إلى معرفاة 
ماة الانقا إذا كاان مماف التحقيا  خالياًا مان التاجر الذي قام ببير المخدرات ، فوفقًا لالجتيااد الجدياد لمحك

 .  أي دليل عمى مصادرة أي مادة مخدرة من التاجر فيكون االتيام مخالثًا لمقانون
وىذا الرأي الذي استقرت عميو محكمة النقا  إنما يحتوي عمى خمط وا   بين جريمتين مستقمتين 

 . ىما حيازة المخدرات بقصد االتجار بيا وبين جريمة االتجار بالمواد المخدرة
 
 : عدم الحصول عمى ترخيص لالتجار بالمخدرات: الركن المفترض ( 2

بالمواد المخدرة ال يشكل جريمة إال إذا تم دون الحصول عمى  البد من اإلشارة،  بداية ، أن االتجار
تاارخيص لالتجااار بيااا، ولااذل  فااإن عاادم الحصااول عمااى التاارخيص يعااد ركنااًا مثتر ااًا فااي جريمااة االتجااار 

 .  بالمخدرات
 

لما كانت المواد المخدرة من المواد ال اارة صاحيًا فقاد أحااط المشارع االتجاار بياا بقياود شاديدة حتاى 
. فقد نظم قانون المخدرات ااحوال المرخص بياا بحياازة الماواد المخادرة بقصاد االتجاار. استعماليا ال يساء

فعدد ااشخاص والييئات الذين يجوز منحيم ىذا الترخيص، واإلجراءات الالزمة لمحصاول عمياو ، والقياود 
 . المثرو ة بعد الحصول عمى الترخيص،  وكيثية إلغاء الترخيص

 
 الهيئات واألشخاص الذين يجوز منحهم ترخيصاا لالتجار في المواد المخدرة : 

يخ ااار االتجاااار فاااي الماااواد المخااادرة لتااارخيص كتاااابي مااان وزيااار الصاااحة، ويجاااوز منحاااو لمجياااات 
 : وااشخاص التالية

مؤسسااات الدولااة التااي ياادخل فااي اختصاصاايا اسااتيراد أو تصاادير المااواد المخاادرة، مااديرو المصااانر 
 . 6ليا بتصنير اادوية، و مديرو محالت االتجار في اادوية والمواد الكيميائية الطبيةالمرخص 

 :وال يجوز من  الترخيص لالتجار بالمواد المخدرة أو حتى استيرادىا أو تصديرىا إلى 
اارف  ماان الخدمااة مااا لاام  المحكااوم عمااييم بجنايااة أو جنحااة شااائنة، و ماان سااب  فصاامو تأديبيااًا أو صل

 . 7وات عمى تاريخ الثصل أو الصرف من الخدمةتنقا خمس سن
                                                 

6
 هي قاًىى الوخذراث  8الوادة  

7
 هي قاًىى الوخذراث 9الوادة  
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 إجراءات الترخيص : 

ويعاين لممحال المعاد لالتجاار . يقدم طالب الترخيص باالتجار بالمواد المخدرة طمبًا إلى وزارة الصحة
في الماواد المخادرة صايدلي يكاون مساؤواًل عان إدارتاو، وال يجاوز تعياين الصايدلي المحكاوم عمياو بجناياة أو 

ويلنحاى . ة أو فصل تأديبيًا أو صرف من الخدمة مديرًا لممحل المعد لالتجار في المواد المخدرةجنحة شائن
الصاايدلي عااان إدارة المحاال الماااذكور حكماااًا وبقاارار مااان وزيااار الصااحة إذا صااادر  اااده حكاام مبااارم بإحاااده 

 . 8الجرائم أو العقوبات المذكورة
 

 القيود المفروضة بعد الحصول عمى الترخيص : 
لو باالتجار في المواد المخدرة ال يمم  الح  في أن يتصرف بياا وفا  إرادتاو ومشايئتو  إن المرخص

نما يتعين عميو أن يمتازم الحادود المقاررة فاي قاانون المخادرات  30فقاد نصات الماادة . واي شخص كان، وا 
 :من ىذا القانون عمى أنو

ة أن يبيعوا ىذه المواد أو أن ال يجوز لمجيات وااشخاص المرخص ليم في االتجار بالمواد المخدر  
يتناااازلوا عنياااا أو يسااامموىا إال لمؤسساااات الدولاااة التاااي يااادخل فاااي اختصاصااايا اساااتيراد أو تصااادير الماااواد 
المخااادرة، أو لمؤسساااات الدولاااة والمعاىاااد العممياااة ومراكاااز البحاااوث العممياااة المعتااارف بياااا والتاااي يساااتدعي 

بر التحاليل الكيميائياة أو الجر ومياة وماديري المعامال اختصاصيا استعمال المواد المخدرة، أو لمديري مخا
الصااااناعية أو الغذائيااااة أو غيرىااااا التااااي يسااااتدعي عمميااااا اسااااتعمال المااااواد المخاااادرة،أو لمااااديري المصااااانر 
المرخص ليا بصنر اادوية التي يادخل فاي تركيبياا ماواد مخادرة، أو لماديري محاالت االتجاار فاي اادوياة 

 . ة، أو لمصيدلياتوالمواد الكيميائية الطبي
 

 إلغاء الترخيص : 
يمغى الترخيص حكمًا وبقرار من وزير الصحة إذا صدر حكم مبرم عمى صااحبو بارتكااب جناياة أو 

 . جنحة شائنة أو فصل تأديبيًا أو صرف من الخدمة

                                                 
8
 هي قاًىى الوخذراث  13الوادة  
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وكل من رلخص لو في االتجار بالمواد المخدرة وأللغي ترخيصو تصثى موجوداتو مان الماواد المخادرة 
 . 9إشراف وزارة الصحة تحت

 
 : الركن المعنوي(3

أي أن يتوافر لده الثاعل . ه الجريمة من توافر القصد الجرمي العامذيكثي لتحق  الركن المعنوي لي
فايمكن اساتنتاج ىاذا القصاد . 10العمم بأنو يقوم باالتجاار بالماادة المخادرة، وأن تتاوافر لدياو إرادة القياام باذل 

وقااد . ماان حجاام الكميااة التااي تاام بيعيااا ماارة واحاادة دون وجااود عمميااات بياار سااابقةماان تكاارار فعاال البياار أو 
عاادم وجااود أساابقيات بحاا  الطاااعن ال ينثااي قيااام الطاااعن بارتكاااب جاارم : ) حكماات محكمااة الاانقا بااأن 

 (. 11االتجار بالمخدرات وتوفر القصد الجرمي لديو
 

 : المؤيد الجزائي: ثالثاا 
الجريمة المنصوص عمييا في البند ااول من الثقرة أ من المادة عاقب المشرع السوري عمى ارتكاب 

 . من قانون المخدرات بعقوبة االعتقال المؤبد وبغرامة من مميون إلى خمسة ماليين ليرة 04
 : وتصب  العقوبة اإلعدام إذا ترافقت الجريمة بإحده الظروف المشددة التالية

. من قانون المخدرات 04والمادة  19المادة التكرار إلحده الجرائم المنصوص عمييا في (3
وتراعى في إ بات التكرار ااحكام الق ائية ااجنبية الصادرة باإلدانة في جرائم مما مة لياذه 

 . الجرائم
 .ارتكاب الجريمة من أحد العاممين في الدولة المنوط بيم مكافحة جرائم المخدرات(2
مااااان قاااااانون  04عميياااااا فاااااي الماااااادة اساااااتخدام قاصااااار فاااااي ارتكااااااب الجااااارائم المنصاااااوص (1

 . المخدرات
اشترا  الجاني في إحده العصاابات الدولياة لتيرياب الماواد المخادرة أو عمماو لحساابيا أو (0

 . تعاونو معيا

                                                 
9
 هي قاًىى الوخذراث 11الوادة  
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 51، ص 1951الطبعت األولى ، دار الٌهضت العربٍت، هحوىد ًجٍب حسًٌ، الٌظرٌت العاهت للقصذ الجٌائً، . د 

11
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مان قاانون  04استغالل الجاني، فاي ارتكااب إحاده الجارائم المنصاوص عميياا فاي الماادة (5
المخااادرات أو فااااي تسااااييميا، الساااامطة المخولااااة لااااو بمقت ااااى وظيثتااااو أو عممااااو أو الحصااااانة 

 . المقررة لو طبقا لمقانون
ة أو ارتكاب الجريمة فاي دور التعمايم أو مرافقياا الخدمياة أو فاي مؤسساة  قافياة أو ريا اي(6

إصااالحية، أو فااي دور العبااادة أو المعسااكرات أو السااجون أو دور التوقيااف ، أو فااي الجااوار 
 . المباشر لدور التعميم والمعسكرات

 
ْبِدل ْْ ذا وجدت في الق ية أسباب مخثثة جاز لممحكمة أن تل  :  وا 

ة وبالغرامة من عقوبة اإلعدام  إلى االعتقال المؤبد أو االعتقال المؤقت لمدة ال تقل عن عشرين سن
 . مميون إلى خمسة ماليين ليرة سورية في كمتا العقوبتين

عقوبااة االعتقااال المؤبااد إلااى االعتقااال المؤقاات لماادة عشاار ساانوات وبالغرامااة ماان خمساامائة ألااف لياارة 
 . إلى مميوني ليرة سورية

 
 : خصائص المعاقبة: رابعاا 

ليااا أ اار ىااام عمااى العقوبااة لااذل  البااد ماان  يعااد الباادء بتنثيااذ الجريمااة و التقااادم ماان الموا ااير التااي
 .  اإلشارة إلييما لتمتعيما بخصائص مميزة في بعا جرائم المخدرات

 
 :  الشروع -1

بعقوبة الجريماة التاماة ساواء أكاان  04يعاقب عمى الشروع في الجريمة المنصوص عمييا في المادة 
 .  12 الشروع شروعًا تامًا أم شروعًا ناقصاً 

ن  اعتبااار الشااروع  فااي الجريمااة كالجريمااة التامااة وحرمااان القا ااي ماان حاا  تخثاايا عقوبااة ىااذا وا 
الشروع ميما كان نوعو مساألة مساتحد ة فاي التشارير الساوري ، اتخاذت قاعادة فاي بعاا الجارائم كاالجرائم 

 . 13المنصوص عمييا في قانون العقوبات االقتصادية
 

                                                 
12
 هي قاًىى الوخذراث 41الوادة  

13
  هي قاًىى العقىباث االقتصادٌت  31الوادة  
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 : التقادم -2
عمى أن ت اعف مدة التقاادم المنصاوص عميياا فاي القاوانين  من قانون المخدرات 66نصت المادة 

وبالتاالي تصااب  . مان قاانون المخادرات 04النافاذة بالنسابة لمجارائم والعقوباات المنصاوص عميياا فاي الماادة 
 : مدد التقادم عمى الشكل التالي

 التقادم عمى دعوه الح  العام ىو عشرين سنة . 
 التقادم عمى عقوبة اإلعدام واالعتقال المؤبد وااشغال الشاقة المؤبدة خمسون سنة . 
  إذا كانت العقوبة الجنائية مؤقتاة فإنياا تتقاادم ب اعف مادة العقوباة المحكاوم بياا عماى أن ال

 . تزيد عن أربعين سنة وال تنقص عن عشرين سنة
 تخثا إلى النصف مدة التقادم بالنسبة لألحداث . 
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 نقل المواد المخدرة 
يعاقاااب باالعتقاااال المؤباااد : ) مااان قاااانون المخااادرات 04يااانص البناااد ال ااااني مااان الثقااارة أ مااان الماااادة  

وبغرامة من مميون إلى خمسة مالياين ليارة كال مان نقال ماواد مخادرة أو نباتاًا أو باذوره مان النباتاات المبيناة 
ماو ماواد مخادرة منقولاة بقصاد االتجاار وذلا  فاي غيار ااحاوال إذا كان عالمًا باأن ماا ينق 0في الجدول رقم 

 (. المرخص بيا قانوناً 
 

وسااندرس ، عمااى التااوالي، فااي ىااذا المبحااث محاال ىااذه الجريمااة وأركانيااا والعقوبااة المثرو ااة عمااى 
 . مرتكبييا
 

 : محل الجريمة: أوالا 
 0يتم ل محل ىذه الجريمة في المواد المخدرة أو نباتًا أو بذوره من النباتات المبينة فاي الجادول رقام 

 . الممح  بقانون المخدرات
 

 :أركان الجريمة: ثانياا 
 :إن النموذج القانوني ليذه الجريمة يتألف من ااركان التالية

 
 : الركن المادي (1

إن الثعل المادي فاي جريماة نقال الماواد المخادرة ىاو القياام بإيصاال الماادة المخادرة أو نباتاًا أو باذوره 
 .  إلى مكان معين في غير ااحوال المرخص بيا في القانون 0من النباتات المبينة في الجدول رقم 

حتى وال عبارة لكمياة الماادة  وال عبرة لمواسطة التي تنقل بيا المادة المخدرة وال لمطريقة التي تنقل بيا
وال فر  بين أن يتم النقل من قبل الناقال مباشارة أو يكماف شخصاًا يعمال . التي تنقل صغيرة كانت أم كبيرة

 . لديو بنقميا
وىذه الجريمة تثتارا وجاود شاخص يحاوز المخادرات لقصاد االتجاار ويطماب مان شاخص  خار نقال 
ىذه الماواد المخادرة ، فنقال الماواد المخادرة ىاو ذلا  العمال الماادي الاذي يقاوم باو الناقال لحسااب مان يحاوز 

 . المخدرات
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عقوباة حياازة وبناء عمى ذل  فال يجوز معاقباة مان ينقال الماواد المخادرة لحسااب شاخص يتااجر بياا ب
فااإذا اعتاارف أحااد ااشااخاص بأنااو قااد تساامم ماان أحااد . المخاادرات بقصااد االتجااار باال بعقوبااة نقاال المخاادرات

تجاار المخادرات كمياة ماان الماواد المخادرة لنقمياا لحساااب التااجر بمقابال إلاى أحااد اامااكن فاال يجاوز اتيااام 
مقتصارًا عماى مجارد القياام بثعال النقال  الناقل بجريمة حيازة المخدرات بقصاد االتجاار ان دور الماتيم كاان

 . 14لحساب شخص  خر
ولكان ماا الحاال لاو طمااب شاخص يحااوز المخادرات بقصاد تعاطييااا مان شااخص  خار نقاال ىاذه المااواد 

 المخدرة إلى بيتو فما ىي المادة القانونية التي ستطب  عميو؟ 
ت عماى الانص عماى حالاة في الواقر لم يعالج المشرع السوري ىذه الحالاة فقاد اقتصار قاانون المخادرا

نقل المخدرات لحساب شخص يتاجر بيا ولم يعالج حالة من ينقل المواد المخدرة لحساب شخص يتعاطى 
ماان قااانون  01فثااي ىااذه الحالااة ااخياارة يتوجااب تطبياا  المااادة . المخاادرات أو يسااتعمميا اسااتعمااًل شخصااياً 

لشخص الذي طمب نقال المخادرات بينماا المخدرات التي تنص عمى حيازة المخدرات بقصد التعاطي عمى ا
مااان قاااانون المخااادرات عماااى ناقااال ىاااذه  الماااواد و التاااي عاقبااات مااان ينقااال الماااواد  05يتعاااين تطبيااا  الماااادة 

 . المخدرة وكان ذل  بغير قصد االتجار أو التعاطي أو االستعمال الشخصي 
 

إجاراءات الحصاول عماى نقال  وال بد من اإلشارة إلى أن قانون المخدرات حادد فاي الماادة الرابعاة مناو
المواد المخدرة بموجب ترخيص كتابي صادر عن وزير الصحة ؛ فيتوجب عمى المرخص لو كمما أراد نقل 
المااواد المخاادرة أن يحصاال عمااى الرخصااة بموجااب طمااب مقاادم إلااى وزارة الصااحة يبااين فيااو االساام والعنااوان 

يااار البياناااات التاااي يصااادر بياااا قااارار مااان وزيااار والعمااال وأساااماء الماااواد المخااادرة الماااراد نقمياااا وكميتياااا، وجم
 .   الصحة
 
 : الركن المعنوي( 2

أي أن يتوافر لده الثاعل . ه الجريمة من توافر القصد الجرمي العامذيكثي لتحق  الركن المعنوي لي
م العمم بأن ما يقوم بنقمو ىو مواد مخدرة بقصد االتجار أي يعمم أنو ينقل الماادة المخادرة لمصامحة مان يقاو 

أما إذا لم يكن الشخص عالمًا بأنو ينقل مواد مخدرة .  15ببيعيا لآلخرين، وأن تتوافر لديو إرادة القيام بذل 
                                                 

14
 352، رقن  101، ص  1968، هجلت الوحاهاة الوصرٌت لعام  12/6/1967ًقض هصري، جٌاٌت،  

15
 51، ص 1951القاهرة، الطبعت األولى ،  دار الٌهضت العربٍت، هحوىد ًجٍب حسًٌ، الٌظرٌت العاهت للقصذ الجٌائً،. د 
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فاي المقابال إذا كاان الجااني عالماًا بنقال ماواد مخادرة بينماا لايس . فال يمكن أن يتوفر لديو القصد الجرماي 
ماان قااانون  04ابااو بموجااب الثقاارة أ ماان المااادة لديااو العماام بااأن ىااذه المااواد ساايتم المتاااجرة بيااا فااال يمكاان عق

من قانون المخدرات و التي عاقبت من ينقل المواد المخدرة وكان   05المخدرات بل يتوجب تطبي  المادة 
 . ذل  بغير قصد االتجار أو التعاطي أو االستعمال الشخصي

 
 : المؤيد الجزائي: ثالثاا 

نصااوص عمييااا فااي البنااد ال اااني ماان الثقاارة أ ماان عاقااب المشاارع السااوري عمااى ارتكاااب الجريمااة الم
 . من قانون المخدرات بعقوبة االعتقال المؤبد وبغرامة من مميون إلى خمسة ماليين ليرة 04المادة 

 : وتصب  العقوبة اإلعدام إذا ترافقت الجريمة بإحده الظروف المشددة التالية
مااااان قاااااانون  04والماااااادة  19التكااااارار إلحاااااده الجااااارائم المنصاااااوص عميياااااا فاااااي الماااااادة ( 3

وتراعى في إ بات التكرار ااحكام الق ائية ااجنبية الصادرة باإلدانة فاي جارائم . المخدرات
 . مما مة ليذه الجرائم

 .ارتكاب الجريمة من أحد العاممين في الدولة المنوط بيم مكافحة جرائم المخدرات (2
ماااان قااااانون  04اسااااتخدام قاصاااار فااااي ارتكاااااب الجاااارائم المنصااااوص عمييااااا فااااي المااااادة  (1

 . المخدرات
اشترا  الجاني في إحده العصابات الدولية لتيريب المواد المخدرة أو عممو لحساابيا أو  (0

 . تعاونو معيا
مان قاانون  04استغالل الجاني، في ارتكاب إحده الجرائم المنصوص عمييا في الماادة  (5

أو فااي تسااييميا، الساامطة المخولااة لااو بمقت ااى وظيثتااو أو عممااو أو الحصااانة المخاادرات 
 . المقررة لو طبقا لمقانون

ارتكاب الجريمة في دور التعميم أو مرافقيا الخدمية أو في مؤسسة  قافية أو ريا اية أو  (6
إصااااالحية، أو فااااي دور العبااااادة أو المعسااااكرات أو السااااجون أو دور التوقيااااف ، أو فااااي 

 . باشر لدور التعميم والمعسكراتالجوار الم
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ذا وجدت في الق ية أسباب مخثثة جاز لممحكمة أن تل   :  ْبِدلوا 
عقوبة اإلعدام  إلى االعتقال المؤبد أو االعتقال المؤقت لمدة ال تقل عن عشرين سنة وبالغرامة من 

 . مميون إلى خمسة ماليين ليرة سورية في كمتا العقوبتين
عقوبااة االعتقااال المؤبااد إلااى االعتقااال المؤقاات لماادة عشاار ساانوات وبالغرامااة ماان خمساامائة ألااف لياارة 

 . إلى مميوني ليرة سورية
 

 : خصائص المعاقبة: رابعاا 
لذل  البد من اإلشارة . يعد الشروع والتقادم من الموا ير التي يترتب عمييا تأ ير كبير عمى العقوبة

 . ة في إطار جرائم المخدراتإلييا لتثردىا بخصائص مميز 
 
 :  الشروع -1

بعقوبة  04يعاقب عمى الشروع في الجريمة المنصوص عمييا في البند ال اني من الثقرة أ من المادة 
 .  16 الجريمة التامة سواء أكان الشروع شروعًا تامًا أم شروعًا ناقصاً 

ن اعتبااار الشااروع  فااي الجريمااة كالجريمااة التامااة وحرمااان ا لقا ااي ماان حاا  تخثاايا عقوبااة ىااذا وا 
الشروع ميما كان نوعو مساألة مساتحد ة فاي التشارير الساوري ، اتخاذت قاعادة فاي بعاا الجارائم كاالجرائم 

 . 17المنصوص عمييا في قانون العقوبات االقتصادية
فماا اًل إذا وصاامت المااادة المخاادرة إلااى المكااان المتثاا  عميااو كاناات جريمااة نقاال المااواد المخاادرة تامااة ، 

ذا وفاي كمتاا الحاالتين .  بطت بعد و عيا في واسطة النقال كاان الثعال شاروعًا فاي نقال الماواد المخادرة وا 
 . تكون العقوبة واحدة

 
 : التقادم -2

من قانون المخدرات عمى أن ت اعف مدة التقاادم المنصاوص عميياا فاي القاوانين  66نصت المادة 
وبالتاالي تصااب  . مان قاانون المخادرات 04ي الماادة النافاذة بالنسابة لمجارائم والعقوباات المنصاوص عميياا فا

 : مدد التقادم عمى الشكل التالي
                                                 

16
 هي قاًىى الوخذراث 41الوادة  

17
   هي قاًىى العقىباث االقتصادٌت 31الوادة  
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 التقادم عمى دعوه الح  العام ىو عشرين سنة . 
 التقادم عمى عقوبة اإلعدام واالعتقال المؤبد وااشغال الشاقة المؤبدة خمسون سنة . 
  إذا كانت العقوبة الجنائية مؤقتاة فإنياا تتقاادم ب اعف مادة العقوباة المحكاوم بياا عماى أن ال

 . تزيد عن أربعين سنة وال تنقص عن عشرين سنة
 تخثا إلى النصف مدة التقادم بالنسبة لألحداث . 
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 :تمارين
 :في جريمة االتجار بالمواد المخدرة: اختر اإلجابة الصحيحة

 .يكثي لقيام البير والشراء أن يسمم البائر المخدرات عمى أن يدفر المشتري ال من مستقبالً  .3
 .ال تختمف جريمة االتجار بالمخدرات عن جريمة الحيازة بقصد االتجار .2
 .يخ ر االتجار في المواد المخدرة لترخيص كتابي من وزير الصحة ووزير الداخمية .1
 .ال تشدد العقوبة إذا ارتكبت الجريمة في الجوار المباشر لدور التعميم .0

 
 .1: الجواب الصحيح هو رقم
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 الوحدة التعميمية السادسة
 جريمة تقديم المخدرات وتسهيل تعاطيها

 

 :الكممات المفتاحية

تقديم المخدرات، تسييل تعاطي المخدرات، إدارة مكان لتعاطي المخدرات، التواجد في مكان 
 .لتعاطي المخدرات

 :الممخص

عاقب المشرع السوري كل من قدم لمتعاطي مواد مخدرة أو سيل تعاطييا بدون مقابل في غير 
كما عاقب كل من أدار أو أعد أو ىيأ مكانًا لتعاطي . األحوال المرخص بيا في قانون المخدرات

إضافة لذلك فقد أفرد المشرع السوري نصًا خاصًا لمعاقبة كل من ضبط في . المخدرات بمقابل
 .ن أعد أو ىيأ لتعاطي المواد المخدرة، وكان يجري تعاطييا فيو مع عممو بذلكأي مكا

 :األهداف التعميمية

 :في نياية ىذا الجزء يجب أن يكون الطالب قادرًا عمى
  التعرف عمى أركان جرائم تقديم المخدرات أو تسييل تعاطييا أو إدارة مكان تعاطييا أو التواجد

 .فيو
  المعاقبة الخاصة بكل جريمة من ىذه الجرائمالتعرف عمى خصائص. 
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يعاقننب باتعتقننال لمنندة ت تقننل عننن عشننر سنننوات : ) مننن قننانون المخنندرات 24تنننص المننادة 
وبالغرامة من خمسمائة ألف إلنى ممينوني لينرة كنل منن قندم لمتعناطي منواد مخندرة أو سنيل تعاطيينا 

 (. نبدون مقابل في غير األحوال المرخص بيا في ىذا القانو 
 

أركنننان ىنننذه الجريمنننة والعقوبنننة الم روضنننة عمنننى الجنننزء وسنننندرس ، عمنننى التنننوالي، فننني ىنننذا 
 . مرتكبييا
 

 :أركان الجريمة: أولا 
 :إن النموذج القانوني ليذه الجريمة يتألف من األركان التالية

 
 : الركن المادي (1

 : يتحقق ال عل المادي ليذه الجريمة بإحدى الصورتين التاليتين
الصنورة األولنى تتم نل فنني تقنديم المنواد المخنندرة لمتعناطي ، ويقصند بننذلك إعطناء ىنذه المننواد 

 . لمغير لكي يتعاطييا بدون مقابل
الصورة ال انية تتألف من تسييل تعاطي المواد المخدرة، ويتحقق ىذا التسييل من خالل أي 

فيشنترط . تعناطي بندون مقابنلفعل من شنأنو أن يتنيا ال رصنة لمغينر لتنناول المخندر أو ييسنر لنو ال
أن يقوم الجاني بالتدابير الالزمة لتسييل تعاطي الغينر لممخندرات ، أو تقنديم المسناعدة المادينة أو 

وم نننال ذلننننك أن يسنننما أحننند األشننننخاص . المعنوينننة إلنننى شننننخص لتمكيننننو منننن تعنننناطي المخننندرات
فنني حضننوره لشننخص رخننر بتنندخين الحشننيش فنني داخننل المعسننل مننن شيشننة بننالمقيى الننذي يننديره 

وكننذلك الطبيننب الننذي يسننيء اسننتعمال حقننو فنني وصننف المخنندرات فننال يرمنني مننن . وتحننت بصننره
فيطبننق قننانون المخنندرات . 1وصنن يا العننالج الطبنني، بننل يقصنند أن يسننيل لممنندمنين تعنناطي المخنندر

عمننى الطبيننب أسننوة بغيننره مننن األفننراد وت يجديننو أن لؤلطبنناء قانونننًا خاصننًا ىننو قننانون مزاولننة مينننة 
ب ، فنال يوجند منانع يمننع منن م اخنذة الطبينب إدارينًا أمنام جيتنو الرئيسنية متنى أسناء اسنتعمال الط

حقننو فنني وصننف المننواد المخنندرة كعننالج مننع بقائننو خاضننعًا عمننى النندوام وفنني كننل األحننوال لتطبيننق 
                                                 

1
انثرفسىر يارسٍم روسٍهٍه وانثرفسىر يىرٌس تاتاٌ، انىجٍز فً شرح قاَىٌ انعقىتاخ انخاص، تارٌس ،  

 241، ص 1950
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نصننوص قننانون المخنندرات بصنن تو قانونننًا عامننًا يطبننق عمننى كافننة مرتكبنني جننرائم المخنندرات سننواء 
 .    2اء أم غير ذلكأكانوا أطب

فتسننييل تعنناطي المخنندرات إنمننا يعننني تننأمين الوسننائل الالزمننة لتعاطييننا  ولكننن إذا اجتمننع  
عنندة أشننخاص فنني مكننان مننا يعننود ألحنندىم وفيننو كننل األدوات الالزمننة لتعنناطي المخنندرات فأقنندموا 

لمكنان قند فينل يعتبنر صناحب ا. جميعًا عمنى تعناطي المخندرات التني جمبوىنا معنًا أو جمبينا أحندىم
 سيل تعاطي المخدرات لآلخرين؟ 

ممننا ت شننك فيننو أن صنناحب المكننان الننذي تننم فيننو تعنناطي المننادة المخنندرة يعتبننر مننن جممننة 
منننن قنننانون  24المتعنناطين ويعاقنننب بعقوبننة تعننناطي المننادة المخننندرة المنصنننوص عمييننا فننني المننادة 

تنننم فينننو التعننناطي وأننننو  وت يمكنننن اعتبننناره ،عمنننى النننرغم منننن أننننو صننناحب المكنننان النننذي. المخننندرات
 .  صاحب األدوات التي استعممت لمتعاطي، مسياًل ليذه الجريمة طالما أنو شريك فييا

تسنييل المخندر ت ينتم بمجنرد تقنديم المخندر : ) وقد أكدت محكمة النقض السورية عمى أن 
نمننا يجننب أن يقننوم النندليل عمننى أن مقنندم المخنندر قنند قننام بعمننل ترغيبنني تجنناه  مننن إنسننان ،خننر ، واج

ن ىننذا الغيننر قنند أنننس مننن ىننذا العمننل ممننا أدى إلننى  ا،خننرين مننن شننأنو أن يسننيل لننو التعنناطي ، واج
ذا انعننندم م نننل ىنننذا العمنننل فنننال يسنننأل المقننندم إت عنننن إحنننراز  تنننوفر رغبتنننو فننني تعننناطي المخننندر ، واج

 (.  3المخدر
منع  فعمى سبيل الم ال، إن تجييز أحد األشخاص لن سنو سنيكارة وضنع فيينا المخندر ودخنن

رفيقو قسمًا منيا، فميس في ذلك ما يكشف عن نشاط خاص من قبل ىذا الشخص يجد فينو رفيقنو 
سنننبياًل لتحقينننق رغبتنننو فننني تعننناطي المخننندرات ، وت يسنننما باعتبنننار عممنننو تسنننيياًل لتعننناطي الغينننر 

ر ، لممخدرات، إذ أن كالىما كانا يتبادتن اتستعمال معًا فيكون دور كل منيما مما اًل لدور ا،خ
 .  4ويكونا مس ولين عن الحيازة بقصد التعاطي

فمنن . وفي الواقع ت يتناقض ىذا اتجتياد القضائي مع القواعند العامنة فني قنانون العقوبنات
نمنا يعتبنر  يييئ أدوات أية جريمة ويشارك في ارتكابيا ال عمي ت يعاقب بعقوبة التدخل بالجريمة واج

 . شريكاً 

                                                 
2
 683، ص 1964يصطفى، شرح قاَىٌ انعقىتاخ ، انقسى انخاص ، انطثعح انسادسح، انقاهرج  يحًىد يحًىد. د 

3
 (.يىسىعح حًىراتً انقاَىٍَح االنكتروٍَح ) ،30/12/1968تارٌخ  896، جُاٌح، قرار رقى سىري َقض 

4
 ( .يىسىعح حًىراتً انقاَىٍَح االنكتروٍَح ) ،4/8/1965تارٌخ  526، جُاٌح، قرار رقى سىري َقض 
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 : الركن المعنوي( 2

إذا عمنم ال اعنل بأنننو  24القصند الجرمني العنام لمجريمنة المنصنوص عميينا فني المنادة يتنوفر 
يقوم بتقديم المادة المخدرة لمغير بقصد التعاطي أو سنيل لنو ذلنك دون مقابنل، واتجينت إرادتنو إلنى 

 . بيا في قانون المخدرات في غير األحوال المرخص القيام بذلك
التعاطي قد يكون سببو الصداقة التي تربط بين منن يقندم وتقديم المادة المخدرة لمغير بقصد 

الغاينة منن ) وقد تكون الغاية تذوق تمك المادة، ويرى بعض القانونيين أن. المادة وبين من يأخذىا
ولكن ت يمكن أن نتصور (. 5تقديم المادة المخدرة بال مقابل قد تكون لترويج المخدرات بين الناس

لنذلك ننرى أن منن ينوزع . ىي ن س عقوبة بين يقدميا بقصد التنذوق أن عقوبة من يروج المخدرات
بالمجان عينة من المادة المخدرة عمى بعض النناس عمنى سنبيل الدعاينة حتنى يقبمنون عمنى الشنراء 

منن قنانون المخندرات ولنيس المنادة  24يتوافر في حقو قصد اتتجار ويجب أن نطبق بحقو المادة 
 . منو 24

 
 : ئيالمؤيد الجزا: ثانياا 

مننن قننانون  24عاقننب المشننرع السننوري عمننى ارتكنناب الجريمننة المنصننوص عمييننا فنني المننادة 
المخدرات بعقوبة اتعتقال الم قت لمدة ت تقل عن عشر سنوات وبالغرامة من خمسمائة ألف إلى 

 . مميوني ليرة
 

وني وقنند شنندد المشننرع العقوبننة لتصننبا اتعتقننال الم بنند والغرامننة مننن خمسننمائة ألننف إلننى ممينن
إذا قنندم الجنناني المننواد المخنندرة إلننى قاصننر، أو دفعننو إلننى تعاطييننا بننأي وسننيمة مننن وسننائل :  ليننرة

 . اإلكراه أو الغش أو الترغيب أو اإلغراء
فاإلكراه ىو أن يمجأ الجاني إلى أساليب الضغط عمى القاصر بالقول أو ال عل ليكرىو عمى 

درة لمقاصننر بنندون عمننم منننو أو إدراك بطبيعننة والغننش ىننو أن يقنندم المننادة المخنن. تعنناطي المخنندرات
والترغيننب ىننو تصنندير . المننادة المقدمننة ، كننأن تننذاب المننادة فنني كننأس شننراب أو فنني صننحن طعننام
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تعنناطي المخنندرات عمننى أنيننا تمنننا الشننجاعة واإلقنندام أو ال ننرح والسننرور، أمننا اإلغننراء فيننو تشننجيع 
 .من المال أو ىدية قيمةالقاصر عمى تعاطي المواد المخدرة لقاء إعطائو مبمغًا 

  
 : خصائص المعاقبة: ثالثاا 

بعد البحث باركان الجريمة وبم يدىا الجزائي ت بد من اإلشارة إلى مسألتين ىامتين تتعمقان  
 . بالبدء بتن يذ الجريمة و بالتقادم

 
 :  الشروع -1

الشنروع  جنائية الوصف، وبالتالي يعاقب عمنى 24إن الجريمة المنصوص عمييا في المادة 
في ارتكابيا وفقًا لمقواعد القانونية العامة المنصوص عمييا في قانون العقوبات العام، حينث يجنوز 
لمقاضي تخ نيض العقوبنة المعيننة فني القنانون ، منع اإلشنارة إلنى أن عقوبنة الشنروع النناقص أخنف 

 . 6من عقوبة الشروع التام
 

 : التقادم -2
ى أن تضاعف مدة التقنادم المنصنوص عميينا فني من قانون المخدرات عم 66نصت المادة 

. منن قنانون المخندرات 24القوانين النافذة بالنسبة لمجنرائم والعقوبنات المنصنوص عميينا فني المنادة 
 : وبالتالي تصبا مدد التقادم عمى الشكل التالي

 التقادم عمى دعوى الحق العام ىو عشرين سنة . 
 سنة التقادم عمى عقوبة اتعتقال الم بد خمسون . 
  إذا كانت العقوبة الجنائية م قتة فإنيا تتقادم بضعف مدة العقوبة المحكوم بيا عمى

 . أن ت تزيد عن أربعين سنة وت تنقص عن عشرين سنة
 تخ ض إلى النصف مدة التقادم بالنسبة لؤلحداث . 
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 إدارة مكان لتعاطي المخدرات
يعاقنننب باتعتقنننال : ) منننن قنننانون المخننندرات 24يننننص البنننند الرابنننع منننن ال قنننرة أ منننن المنننادة 

الم بنند وبغرامنننة منننن ممينننون إلنننى خمسنننة مالينننين ليننرة كنننل منننن أدار أو أعننند أو ىينننأ مكاننننًا لتعننناطي 
 (.  المخدرات بمقابل

 
أركنننان ىنننذه الجريمنننة والعقوبنننة الم روضنننة عمنننى  الجنننزء وسنننندرس، عمنننى التنننوالي، فننني ىنننذا 

 . مرتكبييا
 

 :أركان الجريمة: أولا 
 :إن النموذج القانوني ليذه الجريمة يتألف من األركان التالية

 
 : الركن المادي( 1

إدارة أو إعننداد أو تييئننة مكننان : يتحقننق الننركن المننادي ليننذه الجريمننة بإحنندى الصننور التاليننة
 . للتعاطي المخدرات بمقاب

والمقصننود بإعننداد المكننان تخصيصننو لتعنناطي المخنندرات سننواء كننان ىننذا التخصننص معمومننًا 
لمكافننة أو مقصننورًا عمننى طائ ننة محننددة مننن الننناس، وسننواء خصننص المكننان ليننذا الغننرض وحننده أو 
ُأخ ي الغرض منو فأضي ت عمى المكان أغراض أخرى حقيقية أو وىمينة، وت عبنرة بشنكل المكنان 

فقد يخصص شنخص فني منزلنو غرفنة لتعناطي المخندرات مقابنل أجنر يسنتعمميا .  أو كي ية إعداده
وقنند يتخننذ شخصننًا . كممننا دعننت الحاجننة إلييننا وحننين يننن ض الزبننائن يسننتعمميا فنني شنن ونو الخاصننة

مكانننًا لمتمننريض يننداوي فيننو الجننروح البسننطة ويعطنني فيننو المرضننى الحقننن التنني يصنن يا األطبنناء ، 
 .7المورفين لممدمنين عمى تعاطيياوفي ن س الوقت يعطي فيو حقن 
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عننداد المكننان لمتعنناطي العننابر ت يك نني لتننوفر الجريمننة، فمننن يعنند مكانننًا فنني بيتننو تسننتقبال  واج
ت يكننون مرتكبننًا لجريمننة . أصنندقائو لتعنناطي المخنندر معننًا لالحت ننال فنني مناسننبة معينننة دون مقابننل

 . 8تييئة المكان لتعاطي المخدر
إذ أننو يتوجنب الت ريننق بنين أن يتعنناطى شنخص المخنندر منع صننديق لنو فنني منزلنو أو متجننره 

ولينذا التكيينف أىميتنو  إذ يعاقنب المنتيم فني الحالنة . دون مقابل،  وبنين أن يعنده لمتعناطي بمقابنل
منننن قنننانون المخننندرات أي بجريمنننة الحينننازة بقصننند التعننناطي وعقوبتينننا  24األولنننى بموجنننب المنننادة 

 24م قت، أما عقاب الصورة ال انية فيكون بموجب البنند الرابنع منن ال قنرة أ منن المنادة اتعتقال ال
 . من قانون المخدرات أي بجريمة إعداد مكان لتعاطي المخدرات بمقابل وعقوبتيا اتعتقال الم بد

أمننا إدارة المكننان فتقتضنني أن يقننوم مرتكننب الجننرم باإلشننراف عمننى النشنناط ا، ننم سننواء أكننان 
 . ىو صاحب المكان بذاتو أو شخصًا رخرالمدير 

 
 :الركن المعنوي( 2

يتوفر القصد الجرمي العام لمجريمة المنصوص عمييا في البند الرابع من ال قرة أ من المنادة 
مننن قننانون المخنندرات إذا عمننم ال اعننل بأنننو ينندير أو يعنند أو يييننئ مكانننًا لتعنناطي المخنندرات ،  24

ولكننن ىننذا البننند تطمننب قصنندًا جرميننًا خاصننًا وىننو أن تكننون ىننذه . 9واتجيننت إرادتننو إلننى القيننام بننذلك
ذا لنم يتنوفر ىنذا القصند فنال يمكنن عقناب الجناني وفقنًا . األفعال بمقابل ، أي بقصد تحقيق الربا واج

منن قنانون المخندرات ، فمنو افترضننا أن شخصنًا أعند مكاننًا  24لمبند الرابع من ال قنرة أ منن المنادة 
مقابننل وسننما ألصنندقائو بتننناول المخنندرات التنني قنندميا ليننم مجانننًا فيننو ولننم لتعناطي المخنندرات دون 

 . من قانون المخدرات 24يشاركيم ىذا التعاطي فيمكن عندئٍذ أن يعاقب وفقًا لممادة 
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  :المؤيد الجزائي: ثانياا 
عاقب المشرع السوري عمى ارتكناب الجريمنة المنصنوص عميينا فني البنند الرابنع منن ال قنرة أ 

من قانون المخدرات بعقوبة اتعتقال الم بد وبغرامة من مميون إلنى خمسنة مالينين  24لمادة من ا
 . ليرة

 
 : وتصبا العقوبة اإلعدام إذا ترافقت الجريمة بإحدى الظروف المشددة التالية

منننن  24والمنننادة  43التكنننرار إلحننندى الجنننرائم المنصنننوص عميينننا فننني المنننادة  (1
وتراعننى فنني إ بننات التكننرار األحكننام القضننائية األجنبيننة الصننادرة . قننانون المخنندرات

 . باإلدانة في جرائم مما مة ليذه الجرائم
ارتكننناب الجريمنننة منننن أحننند العننناممين فننني الدولنننة المننننوط بينننم مكافحنننة جنننرائم  (4

 .المخدرات
منن قنانون  24استخدام قاصر في ارتكاب الجرائم المنصوص عمييا فني المنادة  (4

 . المخدرات
اشننتراك الجنناني فنني إحنندى العصننابات الدوليننة لتيريننب المننواد المخنندرة أو عممننو  (2

 . لحسابيا أو تعاونو معيا
 24اسننتغالل الجنناني، فنني ارتكنناب إحنندى الجننرائم المنصننوص عمييننا فنني المننادة  (5

أو فنني تسننييميا، السننمطة المخولننة لننو بمقتضننى وظي تننو أو مننن قننانون المخنندرات 
 . عممو أو الحصانة المقررة لو طبقا لمقانون

ارتكنناب الجريمننة فنني دور التعمننيم أو مرافقيننا الخدميننة أو فنني م سسننة  قافيننة أو  (6
رياضنننية أو إصنننالحية، أو فننني دور العبنننادة أو المعسنننكرات أو السنننجون أو دور 

 . باشر لدور التعميم والمعسكراتالتوقيف ، أو في الجوار الم
 

ْبِدل ْْ ذا وجدت في القضية أسباب مخ  ة جاز لممحكمة أن ُت  :  واج
عقوبننة اإلعنندام  إلننى اتعتقننال الم بنند أو اتعتقننال الم قننت لمنندة ت تقننل عننن عشننرين سنننة 

 . وبالغرامة من مميون إلى خمسة ماليين ليرة سورية في كمتا العقوبتين
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د إلى اتعتقال الم قت لمدة عشر سنوات وبالغرامة من خمسمائة ألف عقوبة اتعتقال الم ب
 .ليرة إلى مميوني ليرة سورية

 
 : خصائص المعاقبة: ثالثاا 

لنذلك . إن الشروع والتقادم يعدان من المواضنيع التني يترتنب عميينا تنأ ير كبينر عمنى العقوبنة
 . تبد من اإلشارة إلييا لت ردىا بخصائص مميزة في إطار جرائم المخدرات

 
 :  الشروع -1

ذكرنا أن الركن المادي  لمجريمة المنصنوص عميينا فني البنند الرابنع منن ال قنرة أ منن  المنادة 
ومنن الواضنا . اإلدارة ، اإلعنداد والتييئنة: انون المخندرات يتم نل فني العديند منن األفعنالمن ق 24

وقنند اسننتقر ال قننو الجزائنني عمننى أننننو ت . أن فعننل اإلدارة يجعننل ىننذه الجريمننة مننن الجننرائم الشنننكمية
يمكننن تصننور الشننروع فنني الجننرائم الشننكمية ألن الشننروع يتطمننب أن يكننون لم عننل نتيجننة لكنني نقننول 

 . النتيجة فالجرائم الشكمية ت يمكن أن مشروعًا فييابخيبة 
تضنمن أفعننال أخننرى مننن الممكننن أن يتحقننق  24إت أن البنند الرابننع مننن ال قننرة أ مننن  المننادة 

وتبعننًا لننذلك فقنند نننص . بموجبيننا الننركن المننادي كاإلعننداد والتييئننة حيننث يمكننن تصننور الشننروع فييننا
 24فننني الجريمنننة المنصنننوص عميينننا فننني المنننادة  قنننانون المخننندرات عمنننى أننننو يعاقنننب عمنننى الشنننروع

 . 10بعقوبة الجريمة التامة
ن اعتبار الشروع  فني الجريمنة كالجريمنة التامنة وحرمنان القاضني منن حنق تخ نيض   ىذا واج

عقوبننة الشننروع ميمننا كننان نوعننو مسننألة مسننتحد ة فنني التشننريع السننوري ، اتخننذت قاعنندة فنني بعننض 
 . 11انون العقوبات اتقتصاديةالجرائم كالجرائم المنصوص عمييا في ق
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 : التقادم -2
من قانون المخدرات عمى أن تضاعف مدة التقنادم المنصنوص عميينا فني  66نصت المادة 

. منن قنانون المخندرات 24القوانين النافذة بالنسبة لمجنرائم والعقوبنات المنصنوص عميينا فني المنادة 
 : وبالتالي تصبا مدد التقادم عمى الشكل التالي

 التقادم عمى دعوى الحق العام ىو عشرين سنة . 
 التقادم عمى عقوبة اإلعدام واتعتقال الم بد واألشغال الشاقة الم بدة خمسون سنة . 
  إذا كانت العقوبة الجنائية م قتة فإنيا تتقادم بضعف مدة العقوبة المحكوم بيا عمى

 . أن ت تزيد عن أربعين سنة وت تنقص عن عشرين سنة
 ى النصف مدة التقادم بالنسبة لؤلحداثتخ ض إل. 

وتبند منن اإلشنارة إلننى أننو إذا تجمنى النركن المننادي  لمجريمنة المنصنوص عميينا فنني 
ب عل اإلدارة فإنينا تعند منن الجنرائم المسنتمرة،   24البند الرابع من ال قرة أ من المادة 

ىننننننذه  وبالتننننننالي ت يبنننننندأ التقننننننادم عمننننننى ارتكنننننناب الجريمننننننة إت مننننننن تنننننناري  انقطنننننناع
أما إذا تجمى الركن المادي ليذه الجريمة باألفعال األخرى المنصنوص . اتستمرارية

فإنينا تعند منن الجنرائم ا،نينة التني  24عمييا في البند الرابنع منن ال قنرة أ منن المنادة 
 .  يبدأ التقادم فييا من اليوم التالي لوقوعيا
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 جريمة التواجد في مكان لتعاطي المخدرات
يعاقب بالحبس من ستة أشير إلى سنة وبغرامة : ) من قانون المخدرات  26تنص المادة 

من ألف إلى خمسة رتف ليرة كل من ضبط في أي مكان أعد أو ىيأ لتعاطي المواد المخدرة، 
وت ينطبق ُحكم ىذه المادة عمى الزوج أو الزوجة أو . وكان يجري تعاطييا فيو مع عممو بذلك

 (. من أعد أو ىيأ المكان المذكور أو من يساكنوأصول أو فروع 
وسندرس ، عمى التوالي، في ىذا المبحث أركان ىذه الجريمة والعقوبة الم روضة عمى 

 . مرتكبييا
 

 :أركان الجريمة: أولا 
 :إن النموذج القانوني ليذه الجريمة يتألف من األركان التالية

 
 : الركن المادي(1

الجريمة يتم ل في التواجد في مكان أعد أو ىيأ لتعاطي المواد إن ال عل المادي في ىذه 
ويعني . يشترط أن يضبط ال اعل في المكان المعد لتعاطي المخدرات 26المخدرة، فنص المادة 

فال . ذلك أن يتم إلقاء القبض عمى ال اعل وىو متمبس بجريمتو من قبل رجال الضابطة العدلية
ما قد تواجد في مكان معد لتعاطي المخدرات في وقت من يك ي أن يشيد أحد عمى أن شخصًا 

 .  12ت يطبق إت عمى من ضبط في ذلك المكان 26األوقات ، ألن نص المادة 
 

لتوقيع العقوبة عمى ال اعل الذي يضبط في مكان أعد أو  26باإلضافة لذلك تشترط المادة 
إذ ت يك ي تواجده في ذلك  .ىيأ لتعاطي المخدرات أن يكون التعاطي جاريًا وقت ضبطو فيو

نما يشترط أن يكون التعاطي جاريًا فيو  . المكان ، واج
ويشترط أيضًا أن يكون المتواجد في مكان التعاطي غير قائم عمى خدمة ا،خرين الذين 
يتعاطون المخدرات أو أنو يتعاطى المخدرات معيم ألن مجرد التواجد في المكان يعتبر جريمة 

                                                 
12
 202، ص 1994انًحايً عثذ انىهاب تذرج، جرائى انًخذراخ، يطثعح انذاودي، ديشق،  
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القيام عمى خدمة ا،خرين فيمكن أن يشكل جرمًا رخرًا كتقديم المخدرات يعاقب عمييا ، أما 
 . لمتعاطي
 
 :الركن المعنوي (2

يتوافر القصد الجرمي بتواجد ال اعل بإرادتو في مكان لتعاطي المخدرات أو مييأ لتعاطييا 
فال يك ي أن يتواجد شخص بالصدفة في . 13، شريطة أن يكون عالمًا بما يجري في ذلك المكان

مكان التعاطي ، كمن ينتظر دوره في غرفة اتنتظار في عيادة طبيب لمعالجتو فيتصادف وجود 
شخص يتعاطى المورفين داخل العيادة عن طريق حقنو من قبل الطبيب، أو يذىب إلى مقيى 

 . ليشرب القيوة فيتصادف وجود شخص يدخن الحشيش في ذات المقيى
 بوت العمم بأن المكان معد أو مييأ لتعاطي المخدرات مسألة موضوعية تستنتجيا و 

المحكمة من ظروف الدعوى ووقائعيا وذلك من خالل الطريقة التي يتم فييا التعاطي والمكان 
الذي يتم فيو، وعما إذا كان ظاىرًا لكل من يرتاده بما فيو من أدوات ومعدات مخصصة لتعاطي 

 .      المخدرات
 

 : المؤيد الجزائي:ثانياا 
إن العقوبة المقررة لمن يضبط في مكان تعاطي المخدرات ىي الحبس من ستة أشير إلى 

 .سنة وبغرامة من ألف إلى خمسة رتف ليرة
وت يطبق حكم ىذه المادة عمى زوج أو زوجة أو أصول أو فروع من أعد أو ىيأ المكان 

يتواجد في ىذا المكان يع ى من العقاب إذا كان ويعني ذلك أن من . المذكور أو من يساكنو
 . زوجًا أو زوجة أو فرعًا أو أصاًل لمن أعد المكان أو ىيأه أو كان ساكنًا معو

 : وترد عمى قاعدة اإلع اء ىذه المالحظات التالية
لقد اقتصر أمر اإلع اء عمى أقارب من أعد المكان أو ىيأه ولم يشمل أقارب من يدير  -1

فقد يعد المكان ويييئوه لتعاطي العقار مالك العقار الذي يجري فيو . رف عميوالمكان ويش

                                                 
13

، ص 1964يحًىد يحًىد يصطفى، شرح قاَىٌ انعقىتاخ ، انقسى انخاص ، انطثعح انسادسح، انقاهرج . د 
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فمماذا يع ى في ىذه . التعاطي  م يسممو لشخص رخر يديره ويشرف عميو أ ناء تعاطي المخدرات
 الحالة زوج مالك العقار وأصولو وفروعو وت يع ى زوج من يدير المكان وأصولو وفروعو؟ 

 
ن صائبًا في تقرير ىذا اإلع اء، ذلك أن وجود من أع اه المشرع من إن المشرع لم يك -4

العقاب قد يكون لم ازرة ومساعدة من أعد المكان أو ىيأه، وكان من األفضل أن يع ى الزوج أو 
الزوجة أو ال رع أو األصل إذا  بت أن وجود ى تء إنما كان إلنقاذ ىذا الشخص وانتشالو من 

 . 14ياىذه الب رة التي يعمل في
 
قد يعد أو يييأ شخص مكانًا لتعاطي المخدرات في منزلو وعندئٍذ يمكن أن يعتبر  -4

أما إذا أعد أو ىيأ شخص . إع اء الزوج أو الزوجة أو األصول أو ال روع من العقاب أمرًا مقبوتً 
 مكانًا لتعاطي المخدرات بعيدًا عن مسكنو فما ىو مبرر إع اء أولئك من العقاب وحضورىم ت

 ؟ 15يكون في العادة إت من أجل المساعدة في تقديم المخدرات
 

 : خصائص المعاقبة: ثالثاا 
لذلك . إن الشروع والتقادم يعدان من المواضيع التي يترتب عمييا تأ ير كبير عمى العقوبة

 . تبد من اإلشارة إلييا في إطار جرائم المخدرات
 
 :  الشروع -1

ألنيا من الجرائم  26ة المنصوص عمييا في المادة ت يعاقب عمى الشروع في الجريم
الشكمية التي ت يمكن تصور الشروع فييا فيذه الجرائم ليس لنتيجتيا وجود مادي فال تحدث 

 .نتيجة مادية ضارة
   
 
 

                                                 
14

 204 ، ص1994انًحايً عثذ انىهاب تذرج، جرائى انًخذراخ، يطثعح انذاودي، ديشق،  

15
 205 ، ص1994انًحايً عثذ انىهاب تذرج، جرائى انًخذراخ، يطثعح انذاودي، ديشق،  
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 :التقادم -2
من قانون المخدرات  26إن مدد التقادم فيما يتعمق بالجريمة المنصوص عمييا في المادة 

 .  تبقى عمى ما ىي عميو في النصوص القانونية النافذة وت تضاعف ىذه المدد
وتقضي النصوص القانونية النافذة بأن تتقادم الدعوى العامة في الجرائم الجنحية بانقضاء 

أما العقوبات فإنيا تتقادم . 16وع الجنحة إذا لم تجر مالحقة بشأنيا الث سنوات من تاري  وق
بضعف مدة العقوبة التي حكمت بيا المحكمة عمى أت تتجاوز العشر سنوات أو تنقص عن 

 .   17وتخ ض مدد التقادم إلى النصف إذا كان الجاني من األحداث. خمس سنوات
  

                                                 
16
 يٍ قاَىٌ أصىل انًحاكًاخ انجزائٍح 438انًادج  

17
 يٍ قاَىٌ األحذاث 55انًادج  
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  :تمارين
   

 :إدارة مكان لتعاطي المخدراتفي جريمة : اختر اإلجابة الصحيحة
 .ت عبرة بشكل المكان أو كي ية إعداده .1
   .إعداد المكان لمتعاطي العابر يك ي لتوفر الجريمة .4
   .ت تطمب قصدًا جرميًا خاصاً  .4
 .العقوبة ىي اتعتقال دون الغرامة .2

 .1: الجواب الصحيح هو رقم
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 ةعباسلا ةيميمعتلا ةدحو لا 

 استيراد وتصدير المخدرات
 

 :الكممات المفتاحية

 استيراد المخدرات، تصدير المخدرات

 
 :الممخص

وقصد . عاقب قانون المخدرات السوري عمى استيراد أو تصدير المواد المخدرة بشكل مخالف لمقانون

المشرع السوري من استيراد المواد المخدرة جمبيا إلى داخل الحدود السورية ممحوظًا في ذلك طرحيا في 

السورية إلى خارجيا أما تصدير المخدرات فيعني إخراجيا من داخل الحدود . السوق وتداوليا بين الناس

 .   بأية وسيمة وال تتم جريمة التصدير إال إذا غادر المخدر إقميم الدولة السورية

 

 :األهداف التعميمية

 : في نياية ىذا الجزء يجب أن يكون الطالب قادرًا عمى

 استيراد أو تصدير المخدرات التعرف عمى أركان جرائم 

 التعرف عمى خصائص المعاقبة الخاصة بكل جريمة من ىذه الجرائم  . 
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يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى السنة وبغرامة ال تجاوز خمسة : )من قانون المخدرات 42تنص المادة  

آالف ليرة أو بإحدى ىاتين العقوبتين كل من استورد أو صدر أو صنع إحدى المواد المبينة في الجدول 

 (. لفًا بذلك أحكام الفصمين الثاني والثالث من ىذا القانون، ويحكم بمصادرة المواد المضبوطةمخا 2رقم 

 . أركان ىذه الجريمة والعقوبة المفروضة عمى مرتكبييا الجزءوسندرس، عمى التوالي، في ىذا  

 :محل الجريمة: أولا 

 . الممحق بقانون المخدرات 2ه الجريمة في المواد المخدرة المبينة في الجدول رقم ذيتمثل محل ى

 :أركان الجريمة: ثانياا 

 :إن النموذج القانوني ليذه الجريمة يتألف من األركان التالية

 :عدم الحصول عمى ترخيص: الركن المفترض(  1
ال يشكل  2البد من اإلشارة،  بداية ، أن استيراد وتصدير المواد المخدرة المبينة في الجدول رقم 

جريمة إال إذا تم دون الحصول عمى ترخيص لالتجار بيا، ولذلك فإن عدم الحصول عمى الترخيص يعد 
 .  ركنًا مفترضًا في جريمة استيراد وتصدير ليذه المواد

فعدد . ات األحوال المرخص بيا باستيراد وتصدير المواد المخدرةىذا وقد نظم قانون المخدر 
األشخاص والييئات الذين يجوز منحيم ىذا الترخيص، واإلجراءات الالزمة لمحصول عميو ، وكيفية إلغاء 

 . الترخيص
 

 الهيئات واألشخاص الذين يجوز منحهم ترخيصاا لستيراد وتصدير المواد المخدرة : 
ر المواد المخدرة لترخيص كتابي من وزير الصحة، ويجوز منحو لمجيات يخضع استيراد وتصدي

 : واألشخاص التالية
مؤسسات الدولة التي يدخل في اختصاصيا استيراد أو تصدير المواد المخدرة، أو مؤسسات الدولة 

اختصاصيا استعمال المواد والمعاىد العممية ومراكز البحوث العممية المعترف بيا والتي يستدعي 
، أو مديرو مخابر التحاليل الكيميائية أو الجرثومية ومديرو المعامل الصناعية أو الغذائية أو المخدرة
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غيرىا التي يستدعي عمميا استعمال المواد المخدرة، أو مديرو المصانع المرخص ليا بصنع األدوية التي 
 . 1واد الكيميائية الطبيةيدخل في تركيبيا مواد مخدرة، أو مديرو محالت االتجار في األدوية والم

 
 اإلجراءات القانونية لستيراد وتصدير المواد المخدرة: 

يتوجب عمى المرخص لو بمزاولة عمميات استيراد وتصدير المواد المخدرة كمما أراد القيام باستيراد 
ن وعميو أن يبي. أو تصدير المواد المخدرة أن يحصل عمى الرخصة بموجب طمب مقدم إلى وزارة الصحة

في ىذا الطمب االسم والعنوان والعمل وأسماء المواد المخدرة المراد استيرادىا أو تصديرىا وكميتيا وجميع 
وليذا األخير الحق في قبول الطمب أو رفضو أو خفض . البيانات التي َيصُدر بيا قرار من وزير الصحة

المخدرة المقررة من المجنة الوطنية  وتمنح الرخص في حدود خطة استيراد ونقل المواد. الكمية المبينة فيو
 . 2لشؤون المخدرات ولمدة حدىا األقصى سنة واحدة

 
وعمى مديرية الجمارك في حالتي االستيراد والتصدير استالم إذن السحب أو التصدير، الصادر عن 

عادتو إلى وزارة الصحة ة وتحفظ نسخة من ىذا األذن لدى مديري. وزير الصحة، من أصحاب العالقة وا 
 .  الجمارك وصاحب العالقة

ويعتبر األذن ممغى إذا لم تسحب المواد المخدرة من الجمارك خالل أربعة أشير من تاريخ صدوره، 
وتؤول ىذه المواد إلى الدولة دون مقابل، وتسمم إلى وزارة الصحة لمتصرف بيا وفق القواعد التي يحددىا 

 . وزير الصحة
 

الجمارك إال إذا ثبت مطابقتيا لممواصفات والبيانات الواردة وال يجوز سحب المواد المخدرة من 
كما أنو ال يجوز استيراد المواد المخدرة أو تصديرىا داخل طرود محتوية عمى مواد . 3بترخيص االستيراد

أخرى ، ويجب أن يكون إرساليا ، ولو كانت بصفة عينة، داخل طرود مؤمن عمييا، وأن يبين عمييا اسم 
 .    4ة بالكامل وطبيعتيا وكميتيا ونسبتياالمادة المخدر 

                                                 
1
 مه قاوون المخذراث 3المادة  

2
 مه قاوون المخذراث 4المادة  

3
 مه قاوون المخذراث 6المادة  

4
 مه قاوون المخذراث 7المادة  
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 إلغاء الترخيص : 
يمغى الترخيص حكمًا وبقرار من وزير الصحة إذا صدر حكم مبرم عمى صاحبو بارتكاب جناية أو 

 . 5جنحة شائنة أو فصل تأديبيًا أو صرف من الخدمة
 
 : الركن المادي( 2

استيراد أو تصدير أو صنع إحدى المواد : يتحقق الركن المادي ليذه الجريمة بإحدى الصور التالية

مع مخالفة أحكام الفصمين الثاني والثالث من قانون المخدرات المتعمقين  2المبينة في الجدول رقم 

ساب الجاني نفسو أو وسواء تمت تمك األفعال لح. 6باستيراد وتصدير ونقل المواد المخدرة والمتاجرة بيا

 . لحساب غيره

ويقصد باستيراد المواد المخدرة جمبيا إلى داخل الحدود السورية ممحوظًا في ذلك طرحيا في السوق 

أما تصدير المخدرات فيعني إخراجيا من داخل الحدود السورية إلى خارجيا بأية . وتداوليا بين الناس

 .  لمخدر إقميم الدولة السوريةوسيمة وال تتم جريمة التصدير إال إذا غادر ا

مع مالحظة أن االستيراد أو التصدير ال يتحقق إال إذا كانت المواد المخدرة المجموبة تفيض عن 

و من الممكن أن تتجو بعض اآلراء إلى القول بأنو ال فارق بين . 7حاجة الشخص واستعمالو الشخصي

من ناحية أخرى إال أن االستيراد أو التصدير يقعان االستيراد أو التصدير من ناحية والحيازة أو اإلحراز 

ا الرأي نتيجة ىي أن ذفي مكان معين ىو خط الحدود أما فيما عدا ذلك فيما متماثالن، ويرتب عمى ى

استيراد المخدر أو تصديره يقع ميما كانت كمية المخدر ضئيمة وال شك في أن استيراد المخدر أو 

ولكن . لقانوني الدقيق عمى الحيازة إلى جانب داللتو الظاىرة عميياتصديره ينطوي ضمنًا في مدلولو ا

يمكن الرد عمى ىذا الرأي بأنو ال يتصور أن يكون فرض المشرع عقوبة لالستيراد والتصدير اشد من 
                                                 

5
 مه قاوون المخذراث 9المادة  

6
 676، ص 1964القسم الخاص، الطبعت السادست،  ،مصطفى، شرح قاوون العقوباث محمود محمود. د 

7
 96، ص 1966األستار حسه عكوش، الموسوعت القضائيت في شرح قاوون المخذراث، القاهرة،  
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لك ذول. عقوبة الحيازة واإلحراز راجعًا إلى مجرد تخطي المخدر المستورد أو المصدر الحدود الجمركية

 .   8الستيراد والتصدير ال تتحقق إال إذا كان المخدر المجموب يفيض عن الحاجة الشخصيةفإن جريمة ا

والبد من التفريق بين الصنع المنصوص عميو في ىذه المادة والذي يتم عمى إحدى المواد المبينة 

 .الذي يقع عمى باقي المواد المخدرة 93وبين الصنع المنصوص عميو في المادة  2في الجدول رقم 

ويترتب عمى  93من قانون المخدرات مختمف عن محل الجريمة في المادة  44فمحل الجريمة في المادة 

ذلك نتيجة ميمة أال وىي اختالف العقوبة بشكل كبير حيث تكون عقوبة صنع أحد المواد المنصوص 

تصل عقوبة الممحق بقانون المخدرات الحبس مدة ال تزيد عمى السنة، بينما  2عمييا في الجدول رقم 

 . صنع أحد المواد المخدرة األخرى إلى اإلعدام

فعدد . ىذا وقد نظم قانون المخدرات األحوال المرخص بيا باستيراد وتصدير المواد المخدرة

األشخاص والييئات الذين يجوز منحيم ىذا الترخيص، واإلجراءات الالزمة لمحصول عميو، وكيفية إلغاء 

 . الترخيص

  الذين يجوز منحهم ترخيصاا لستيراد وتصدير المواد المخدرةالهيئات واألشخاص : 

يخضع استيراد وتصدير المواد المخدرة لترخيص كتابي من وزير الصحة، ويجوز منحو لمجيات 

 : واألشخاص التالية

مؤسسات الدولة التي يدخل في اختصاصيا استيراد أو تصدير المواد المخدرة، أو مؤسسات الدولة 

ممية ومراكز البحوث العممية المعترف بيا والتي يستدعي اختصاصيا استعمال المواد والمعاىد الع

المخدرة، أو مديرو مخابر التحاليل الكيميائية أو الجرثومية ومديرو المعامل الصناعية أو الغذائية أو 

                                                 
8
 26، القاهرة، ص 1991فوزيت عبذ الستار، شرح قاوون مكافحت المخذراث، . د 
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دوية التي غيرىا التي يستدعي عمميا استعمال المواد المخدرة، أو مديرو المصانع المرخص ليا بصنع األ

 . 9يدخل في تركيبيا مواد مخدرة، أو مديرو محالت االتجار في األدوية والمواد الكيميائية الطبية

 اإلجراءات القانونية لستيراد وتصدير المواد المخدرة: 

يتوجب عمى المرخص لو بمزاولة عمميات استيراد وتصدير المواد المخدرة كمما أراد القيام باستيراد 

وعميو أن يبين . واد المخدرة أن يحصل عمى الرخصة بموجب طمب مقدم إلى وزارة الصحةأو تصدير الم

في ىذا الطمب االسم والعنوان والعمل وأسماء المواد المخدرة المراد استيرادىا أو تصديرىا وكميتيا وجميع 

رفضو أو خفض وليذا األخير الحق في قبول الطمب أو . البيانات التي َيصُدر بيا قرار من وزير الصحة

وتمنح الرخص في حدود خطة استيراد ونقل المواد المخدرة المقررة من المجنة الوطنية . الكمية المبينة فيو

 . 10لشؤون المخدرات ولمدة حدىا األقصى سنة واحدة

وعمى مديرية الجمارك في حالتي االستيراد والتصدير استالم إذن السحب أو التصدير، الصادر عن 

عادتو إلى وزارة الصحةوزير الصحة، م وتحفظ نسخة من ىذا األذن لدى مديرية . ن أصحاب العالقة وا 

 . الجمارك وصاحب العالقة

ويعتبر األذن ممغى إذا لم تسحب المواد المخدرة من الجمارك خالل أربعة أشير من تاريخ صدوره، 

بيا وفق القواعد التي يحددىا وتؤول ىذه المواد إلى الدولة دون مقابل، وتسمم إلى وزارة الصحة لمتصرف 

 . وزير الصحة

وال يجوز سحب المواد المخدرة من الجمارك إال إذا ثبت مطابقتيا لممواصفات والبيانات الواردة 

كما أنو ال يجوز استيراد المواد المخدرة أو تصديرىا داخل طرود محتوية عمى مواد . 11بترخيص االستيراد
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10
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كانت بصفة عينة، داخل طرود مؤمن عمييا، وأن يبين عمييا اسم أخرى، ويجب أن يكون إرساليا، ولو 

 .  12المادة المخدرة بالكامل وطبيعتيا وكميتيا ونسبتيا

 إلغاء الترخيص : 

يمغى الترخيص حكمًا وبقرار من وزير الصحة إذا صدر حكم مبرم عمى صاحبو بارتكاب جناية أو 

 . 13جنحة شائنة أو فصل تأديبيًا أو صرف من الخدمة

 : الركن المعنوي( 3

إذا عمم الفاعل بأنو يقوم  44يتوفر القصد الجرمي العام لمجريمة المنصوص عمييا في المادة 

، واتجيت إرادتو 2باستيراد أو تصدير أو صنع إحدى المواد المخدرة المنصوص عمييا في الجدول رقم 

 . 14إلى القيام بذلك

أو تصدير المواد المخدرة، أما إذا تواجد المتيم مثاًل  فالبد أن يكون الجاني عمى عمم بعممية استيراد

ا التواجد معاصرًا لعممية نقل المخدرات المضبوطة إلى داخل الحدود ذعمى الحدود الجمركية وكان ى

رادتو استيراد المخدرات فكما ذالسورية وكان المتيم تربطو قرابة مع المستورد، فكل  لك ال يفيد عممو وا 

سرح الجريمة ىذا المعنى يحمل عمى غيره كالمصادفة أو رغبة في استشفاف ما يحمل تواجده عمى م

يستورد قريبو، كما أن صمة القربى ال تيدي لزومًا إلى معنى مساىمتو في الجريمة وتوفر القصد الجرمي 

 . لديو

الممحق بقانون المخدرات  2وبالنسبة لجريمة صنع إحدى المواد المنصوص عمييا في الجدول رقم 

ا كان أحد األشخاص يقوم بإحدى ذه المواد، أما إذفالبد أن يكون لدى الجاني النية بصنع إحدى ى

                                                 
12
 مه قاوون المخذراث 7المادة  

13
 مه قاوون المخذراث 9المادة  

14
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ا الشخص ذالتجارب الكيميائية بقصد تصنيع أحد المقاحات، ولكن عند فحص المقاح المصنع تبين أن ى

نصوص عمييا قد أخطأ في وضع المواد الكيميائية مع بعضيا مما جعل من الناتج يشكل أحد المواد الم

 .  من قانون المخدرات 44ا الشخص بموجب المادة ذفال يمكن أن يعاقب ى 2في الجدول رقم 

  :المؤيد الجزائي: 

من قانون المخدرات  44عاقب المشرع السوري عمى ارتكاب الجريمة المنصوص عمييا في المادة 

ليرة أو بإحدى ىاتين العقوبتين ويحكم  بالحبس مدة ال تزيد عمى السنة وبغرامة ال تتجاوز خمسة آالف

 .أيضًا بمصادرة المواد المضبوطة

 : خصائص المعاقبة: 

نقصد بخصائص المعاقبة القواعد القانونية المرتبطة بمعاقبة مرتكبي جرائم المخدرات من حيث 

 . العقاب عمى الشروع في ارتكابيا أو التقادم الذي تخضع لو

 : الشروع -1

ألنيا جنحة، وال عقوبة عمى  44ال يعاقب عمى الشروع في الجريمة المنصوص عمييا في المادة 

 . من قانون العقوبات 202الشروع في الجنح إال بنص خاص وفقًا لممادة 

 :التقادم -2

من قانون المخدرات تبقى عمى  44إن مدد التقادم فيما يتعمق بالجريمة المنصوص عمييا في المادة 

 . عميو في النصوص القانونية النافذة وال تضاعف ىذه المددما ىي 

وتقضي النصوص القانونية النافذة بأن تتقادم الدعوى العامة في الجرائم الجنحية بانقضاء ثالث 

أما العقوبات فإنيا تتقادم بضعف مدة . 15سنوات من تاريخ وقوع الجنحة إذا لم تجر مالحقة بشأنيا
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وتخفض . محكمة عمى أال تتجاوز العشر سنوات أو تنقص عن خمس سنواتالعقوبة التي حكمت بيا ال

 .  16مدد التقادم إلى النصف إذا كان الجاني من األحداث
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 :تمارين

 : في جريمة استيراد أو تصدير المخدرات: أشر الى اإلجابة الصحيحة

 ـ جريمة جنائية الوصف  2

 المستوردة أو المصدرة تفيض عن حاجة الشخصـ ال تتحقق إال إذا كانت المواد المخدرة  2

 ـ يمكن أن يمغى الترخيص بقرار من وزير الداخمية 9

 ـ يعاقب عمى الشروع في ارتكابيا 4

 
 2الجواب الصحيح رقم 
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 الثامنةالوحدة التعميمية  
 جريمة اختالق أدلة مادية إليقاع الغير في جناية المخدرات

 

 :الكممات المفتاحية

 .اختالق أدلة، أدلة مادية، جناية المخدرات

 :الممخص

عاقب قانون المخدرات السوري كل من اختمق أدلة مادية إليقاع الغير بإحدى الجنايات المنصوص 
 .القانونعميها في هذا 

فقد ارتأى المشرع السوري ضرورة إيقاع العقاب عمى من يريد توريط اآلخرين بجناية من الجنايات 
 .المنصوص عميها في قانون المخدرات رغبة في إلحاق الضرر بالشخص المورط

 

 :األهداف التعميمية

 :في نهاية هذا الجزء يجب أن يكون الطالب قادرا عمى
  اختالق أدلة مادية إليقاع الغير في جناية المخدراتالتعرف عمى أركان جريمة. 
 التعرف عمى خصائص المعاقبة الخاصة بهذه الجريمة. 
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يعالثمح يمٍ ٚلرهمك  1993نعماو  2يٍ األدكاو انجدٚدج انرٙ َص عهٛٓا انمإٌَ رلمى 

 . أدنح يادٚح إلٚماع انغٛز فٙ جزًٚح جُائٛح انٕصف يٍ جزائى انًلدراخ

ٚعالة تاالعرمال انًؤلمد : ) يٍ لإٌَ انًلدراخ عهٗ يا ٚهٙ 54فمد َصد انًادج 

ا ذكممم يممٍ ا رهممك أدنممح يادٚممح إلٚممماع انغٛممز تادممدٖ انجُاٚمماخ انًُصممٕ  عهٛٓمما فممٙ ْمم

ٔذكمٌٕ انعمٕتمح االعرممال انًؤتمد كاا كاَمد عمٕتمح انجزًٚمح انًلرهممح اإلعمداو أٔ . انمإٌَ

 (.  ا رالق األدنح كنٗ ذُفٛذ دكى اإلعداؤذكٌٕ انعمٕتح اإلعداو كاا أدٖ . االعرمال انًؤتد

ِ انجزًٚمممح ٔانعمٕتمممح ذا انًثذمممس أركممماٌ ْمممذل فمممٙ ْمممٙٔطمممُدرص ل عهمممٗ انرمممٕان

 . انًفزٔظح عهٗ يزذكثٛٓا

 

ً:أركانًالجريمة:ًأولاً

 :ِ انجزًٚح ٚرأنف يٍ األركاٌ انرانٛحذكٌ انًُٕاض انمإََٙ نٓ

 

 :الجريمةاختالقًأدلةًماديةًإلثباتً :الركهًالمادي (1

نركممٌٕ ٔطممٛهح كشثمماخ عهممٗ ٔلممٕع انجزًٚممح يممٍ لثممم  ٚمصممد تمما رالق األدنممح صممُعٓا

 . شلص يعٍٛ

ِ األدنح أٌ ذكٌٕ ااخ غثٛعمح يادٚمح يهًٕطمحل كٕظمد يمادج يلمدرج ذٔٚشرزغ فٙ ْ

فممٙ يُممشل أٔ يرجممز يممٍ أراد انجمماَٙ كٚماعممّ فممٙ انجزًٚممحل أٔ ٔظممعٓا فممٙ يكمماٌ  فممٙ 

ٔر َثاذماخ ذا انذمدٔد كنمٗ دٔنمح يجمأرجل أٔ سرع تمظًٍ طٛارج شلص ٚزٚد انعثٕر تٓم

يلدرج فٙ دمم أٔ يشرعح رجم يعٍٛ
1
  .  

ألٌ يمٍ  54أيا ا رالق األدنح غٛز انًادٚح كانثُٛح انشلصٛح فال ٚطانٓا َص انًادج 

ٚلرهك شٓادج كااتح ٚعالة تعمٕتح شاْد انمشٔرل ٔذطثمك عهمٗ فعهمّ األدكماو انًممزرج فمٙ 

 . يٍ لإٌَ انعمٕتاخ 401درٗ  397انًٕاد يٍ 
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يممٍ لممإٌَ انًلممدراخ صممزٚخ فممٙ أٌ ذكممٌٕ  54فمماٌ َممص انًممادج نك ذتاإلظممافح نمم

أيما كاا . انجزًٚح انرٙ ا رهمد األدنح يٍ أجهٓا جُاٚح يٍ انجُاٚاخ انًُصٕ  عهٛٓما فٛمّ

فماٌ  1993نعماو  2كاَد األدنح انًلرهمح ذرعهك تجُذح يُصٕ  عهٛٓا فمٙ انممإٌَ رلمى 

يممٍ لممإٌَ انعمٕتمماخل ٔانرممٙ ذمعممٙ تًعالثممح يممٍ  393عهممٗ أدكمماو انًممادج انفعممم ُٚطثممك 

ٚلرهك أدنح يادٚح عهٗ جزًٚح ٚعالة تانذثض يٍ شٓز كنٗ شالز طُٕاخ
2
 . 

 

ً:ًالركهًالمعىوي (2

يمٍ لمإٌَ انًلمدراخ يمٍ انجممزائى  54ذعمد انجزًٚمح انًُصمٕ  عهٛٓما فمٙ انًممادج 

هك أدنح يادٚح نجزًٚح يلدراخ  نإلٚماع انًمصٕدج انرٙ ٚرعٍٛ فٛٓا كشثاخ لصد انفاعم تل

 . تشلص يعٍٛ

فٓذِ انجزًٚح ذرطهة لصداً جزيٛاً عاياً ٚرًصم فٙ عهى انجاَٙ تأَّ ٚلهك أدنح يادٚمح 

تاإلظمافح نمذنك . نجُاٚح يُصٕ  عهٛٓا فٙ لمإٌَ انًلمدراخل ٔفمٙ كرادذمّ انمٛماو تمذنك

نعماو ٚرًصمم فمٙ لصمد انجماَٙ فاٌ انًشزع ٚرطهة لصداً جزيٛاً  اصاً كنٗ جاَة انمصد ا

فالتممد يممٍ كشثمماخ أٌ ا ممرالق األدنممح انًادٚممح كًَمما كمماٌ تمصممد . اإلظممزار تشمملص يعممٍٛ

 . اإلظزار تأدد األشلا 

 

ً:ًالمؤيدًالجزائي:ًثاويااً

كٌ عمٕتاخ انجزائى انجُائٛح فٙ لإٌَ انًلدراخ ذردرض يٍ االعرممال انًؤلمد كنمٗ 

 . االعرمال انًؤتد كنٗ اإلعداو

نك ذردرض انعمٕتح فٙ جزًٚح ا رالق األدنح انًادٚح إلٚمماع انغٛمز فمٙ جُاٚمح ذن ٔذثعاً 

 : يٍ جُاٚاخ انًلدراخ عهٗ انشكم انرانٙ
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ا كاَد انعمٕتح فٙ انجُاٚح انرٙ ا رهمد أدنرٓا ْٙ االعرمال انًؤلمدل فانعمٕتمح اك -1

طمُٕاخ كنمٗ  انرٙ ذفزض عهٗ انًجزو انذ٘ ا رهك األدنح ْٙ االعرمال انًؤلد يٍ شالز

 .   ًض عشزج طُح

ا كاَد انعمٕتح فٙ انجُاٚح انرٙ ا رهمد أدنرٓا ْٙ االعرمال انًؤتمد أٔ اإلعمداو اك -2

 . فانعمٕتح انرٙ ذفزض عهٗ انًجزو انذ٘ ا رهك األدنح ْٙ االعرمال انًؤتد

دكى اإلعداو تانًفرزٖ عهّٛ فانعمٕتح فٙ ا رالق األدنح ْٙ اإلعداو ذا َفاأيا ك -3
3
 . 

 

ً:ًخصائصًالمعاقبة:ًثالثااً

كٌ  صممائص انًعالثممح تًمما ذرعممًُّ يممٍ انثذممس فممٙ انشممزٔع ٔانرمممادو ذعممد يممٍ 

 .انًٕظٕعاخ انرٙ التد يٍ اإلشارج كنٛٓا نرعهك عمٕتح انجزًٚح تٓا

 

ً:ًًالشروعً-1

عهمٗ جُائٛح انٕصفل ٔتانرانٙ ٚعالمة  54كٌ انجزًٚح انًُصٕ  عهٛٓا فٙ انًادج 

ٔفماً نهمٕاعد انمإََٛح انعايح انًُصٕ  عهٛٓا فٙ لمإٌَ انعمٕتماخ  ارذكاتٓاانشزٔع فٙ 

انعاول دٛمس ٚجمٕس نهماظمٙ ذلفمٛط انعمٕتمح انًعُٛمح فمٙ انممإٌَ ل يمد اإلشمارج كنمٗ أٌ 

عمٕتح انشزٔع انُالص أ ف يٍ عمٕتح انشزٔع انراو
4
 . 

 

ً:ًالتقادمً-2

ادو انًُصمٕ  يمٍ لمإٌَ انًلمدراخ عهمٗ أٌ ذعماعف يمدج انرمم 66َصد انًادج 

يمٍ  54عهٛٓا فٙ انمٕاٍَٛ انُافذج تانُظثح نهجزائى ٔانعمٕتاخ انًُصٕ  عهٛٓا فٙ انًادج 

 : ٔتانرانٙ ذصثخ يدد انرمادو عهٗ انشكم انرانٙ. لإٌَ انًلدراخ

 انرمادو عهٗ دعٕٖ انذك انعاو ْٕ عشزٍٚ طُح . 
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 انًؤتممدج  انرمممادو عهممٗ عمٕتممح اإلعممداو ٔاالعرمممال انًؤتممد ٔاألشممغال انشممالح

 .  ًظٌٕ طُح

 ا كاَد انعمٕتح انجُائٛح يؤلرح فآَما ذرممادو تعمعف يمدج انعمٕتمح انًذكمٕو اك

 . تٓا عهٗ أٌ ال ذشٚد عٍ أرتعٍٛ طُح ٔال ذُمص عٍ عشزٍٚ طُح

 ذلفط كنٗ انُصف يدج انرمادو تانُظثح نألدداز . 
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 :تمارين

 :الغير في جناية المخدرات في جريمة اختالق أدلة إليقاع: اختر اإلجابة الصحيحة
  .ال يتطمب قصدًا جرميًا خاصاً  .1
 .يمكن أن تصل العقوبة إلى اإلعدام .2
  .ساوى المشرع بين األدلة المادية وغير المادية .3
 .ال يعاقب عمى الشروع في ارتكابها .4

 .2الجواب الصحيح هو رقم 
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 ةعساتلا ةيميمعتلا ةدحو لا

 نأو الوز جريمة التصرف بالمخدرات خالفًا لمترخيص
 :ةيحاتفملا تاممكلا

 .ترخيص، استعمال المخدرات في غرض معين، مخالفة الوزن
 :صخمملا

عاقب قانون المخدرات السوري كل من رخص لو في حيازة مواد مخدرة الستعماليا في غرض معين وتصرف 
 .فييا بأي صورة في غير ىذا الغرض

إضافة لذلك، إذا كانت القاعدة العامة التي تبناىا المشرع السوري تقول بأن كمية المخدر ال تؤثر عمى التجريم   
والعقاب، فإنو خرج عمى ىذه القاعدة في بعض الحاالت المحددة في نص قانون المخدرات حيث عاقب عمى 

 .مخالفة الوزن في المواد المخدرة
 
 :ةيميمعتلا فادهألا

 :ن الطالب قادرًا عمىفي نياية ىذا الجزء يجب أن يكو 
 .التعرف عمى أركان جريمة التصرف بالمخدرات خالفًا لمترخيص أو مخالفة الوزن في المواد المخدرة .1
 .التعرف عمى خصائص المعاقبة الخاصة ليذه الجرائم .2
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يعاقب باالعتقال : )ه الجريمة ذمن قانون المخدرات عمى ى 44من المادة أ  ينص البند الثالث من الفقرة
ة كل من رخص لو في حيازة مواد مخدرة الستعماليا في غرض المؤبد وبغرامة من مميون إلى خمسة ماليين لير 

 (. ا الغرضذمعين وتصرف فييا بأي صورة في غير ى
 . ه الجريمة والعقوبة المفروضة عمى مرتكبيياذأركان ى الجزءا ذ، في ىي، عمى التوالوسندرس

 
 :أركان الجريمة: أولً 

 :ان التاليةه الجريمة يتألف من األركذإن النموذج القانوني لي
 : الركن المادي -1

ه الجريمة يتمثل في التصرف في المواد المخدرة المرخص ذإن السموك الذي يتألف منو الركن المادي لي
 .  حيازتيا بأي صورة خالفًا لمغرض الذي تم إعطاء الترخيص من أجمو

الستعماليا في أغراض معينة فاألطباء والصيادلة وسائر األفراد المرخص ليم قانونًا بحيازة مواد مخدرة 
الثالث من الفقرة  أ  من  في غير تمك األغراض يرتكبون الجريمة المنصوص عمييا في البندبيا فيتصرفون 

 .  من قانون المخدرات 44المادة 
ه اإلجازة مرجعيا سبب التبرير المبني ذوى ،لك الزماً ذا كان ذلعالج المريض إأن يستعمل المخدر  فممطبيب

عطاء المريض الدواء ميما كان نوعو  شريطة أن يكون  عمى حق لك ذالطبيب في مزاولة مينتو بالتطبيب وا 
فالطبيب الذي يسيء استعمال  . ا الحق يزول وينعدم قانونًا بزوال عمتو وانعدام أساسوذبقصد العالج، لكن ى

بل يكون قصده منصبًا  اً صحيح اً طبي اً لك عالجذحقو في التصرف بالمواد المخدرة كعالج فال يرمي من وراء 
من قانون  44البند الثالث من الفقرة  أ  من المادة  نص إلى غايات أخرى غير مشروعة فينطبق عميو

 .المخدرات
 

 : ـ الركن المعنوي 2
من قانون المخدرات من  44الفقرة  أ  من المادة  البند الثالث من تعد الجريمة المنصوص عمييا في

، وأنو بالمخدرات خالفًا لمترخيص الممنوح لوبأنو يتصرف الفاعل عمم لتي يتعين فييا إثبات الجرائم المقصودة ا
 ،لمترخيص الممنوح لو قانوناً يستعمميا وفقًا أما إذا أخطأ الجاني فتصرف بالمواد المخدرة معتقدًا أنو  . يريد ذلك

من ص عمييا في البند الثالث من الفقرة  أ  ففي ىذه الحالة ال يمكن أن يعد مسؤواًل عن ارتكاب الجريمة المنصو 
 . من قانون المخدرات لعدم توفر القصد الجرمي لديو 44المادة 
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 : المؤيد الجزائي :ثانياً 
 44من الفقرة أ من المادة  يمة المنصوص عمييا في البند الثالثعاقب المشرع السوري عمى ارتكاب الجر 

 . ؤبد وبغرامة من مميون إلى خمسة ماليين ليرةمن قانون المخدرات بعقوبة االعتقال الم
 : ا ترافقت الجريمة بإحدى الظروف المشددة التاليةذوتصبح العقوبة اإلعدام إ

. من قانون المخدرات 44والمادة  33التكرار إلحدى الجرائم المنصوص عمييا في المادة  (1
دانة في جرائم مماثمة وتراعى في إثبات التكرار األحكام القضائية األجنبية الصادرة باإل

 . ه الجرائمذلي
 .ارتكاب الجريمة من أحد العاممين في الدولة المنوط بيم مكافحة جرائم المخدرات (2
 . من قانون المخدرات 44استخدام قاصر في ارتكاب الجرائم المنصوص عمييا في المادة  (3
مو لحسابيا أو اشتراك الجاني في إحدى العصابات الدولية لتيريب المواد المخدرة أو عم (4

 . تعاونو معيا
من قانون  44استغالل الجاني، في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عمييا في المادة  (5

المخدرات أو في تسييميا، السمطة المخولة لو بمقتضى وظيفتو أو عممو أو الحصانة 
 . المقررة لو طبقا لمقانون

في مؤسسة ثقافية أو رياضية أو ارتكاب الجريمة في دور التعميم أو مرافقيا الخدمية أو  (6
أو في الجوار  ،إصالحية، أو في دور العبادة أو المعسكرات أو السجون أو دور التوقيف

 . المباشر لدور التعميم والمعسكرات
 

ْبِدل ْْ ذا وجدت في القضية أسباب مخففة جاز لممحكمة أن ُت  :  وا 
لمدة ال تقل عن عشرين سنة وبالغرامة من مميون  عقوبة اإلعدام  إلى االعتقال المؤبد أو االعتقال المؤقت

 . إلى خمسة ماليين ليرة سورية في كمتا العقوبتين
عقوبة االعتقال المؤبد إلى االعتقال المؤقت لمدة عشر سنوات وبالغرامة من خمسمائة ألف ليرة إلى 

 . مميوني ليرة سورية
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 : خصائص المعاقبة: ثالثاً 
و التقادم موضوعان ليما أثر ىام عمى عقوبة الجريمة لذلك البد من  ةعد الشروع في ارتكاب الجريمي

 . اإلشارة إلييما
 
 :  الشروع -1

 .  1بعقوبة الجريمة التامة 44يعاقب عمى الشروع في الجريمة المنصوص عمييا في المادة 
ن اعتبار الشروع  في الجريمة كالجريمة التامة وحرمان القاضي من حق تخفيض عقوب ة الشروع ىذا وا 

اتخذت قاعدة في بعض الجرائم كالجرائم المنصوص عمييا  ،ميما كان نوعو مسألة مستحدثة في التشريع السوري
 . 2في قانون العقوبات االقتصادية

 
 : التقادم -2

ة ذفي القوانين النافعمييا من قانون المخدرات عمى أن تضاعف مدة التقادم المنصوص  66نصت المادة 
وبالتالي تصبح مدد التقادم عمى . من قانون المخدرات 44ائم والعقوبات المنصوص عمييا في المادة بالنسبة لمجر 
 : الشكل التالي
 التقادم عمى دعوى الحق العام ىو عشرين سنة . 
 التقادم عمى عقوبة اإلعدام واالعتقال المؤبد واألشغال الشاقة المؤبدة خمسون سنة . 
 تة فإنيا تتقادم بضعف مدة العقوبة المحكوم بيا عمى أن ال تزيد عن ا كانت العقوبة الجنائية مؤقذإ

 . أربعين سنة وال تنقص عن عشرين سنة
 تخفض إلى النصف مدة التقادم بالنسبة لألحداث . 
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 ون المخذراثمه قاو 41المادة  

2
  مه قاوون العقوباث االقتظادٌت  31المادة  
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 جريمة مخالفة الوزن في المواد المخدرة

التمييز  بين المخدرات عمى أساس معيار  ت بمبدأذا كانت بعض التشريعات الجزائية األوروبية قد أخذإ
بحيث تتدرج العقوبة بحسب تدرج كمية المدة المخدرة المضبوطة فإن قانون المخدرات السوري  3التصنيف الكمي

ا التصنيف ذالمشرع السوري أن ى رأىلقد . لم يتبن من حيث المبدأ التمييز بين المخدرات عمى أساس كميتيا
مى المصمحة الواجبة الحماية والمتمثمة في الحفاظ عمى الصحة العامة وسالمة الكمي غير مفيد لمحفاظ ع

 . ثارىا الضارة بمعزل عن كميتياآالمجتمع ووقايتو من المخدرات و 

فالمخدرات تعامل من حيث المبدأ بشكل متماثل وبصرف النظر عن مقاديرىا وكمياتيا، فال يشترط 
فيترتب العقاب عمى كل اتصال غير مشروع بالمواد المخدرة بمعزل عن  .من المواد المخدرة لممعاقبة كمية محددة

 . وزنيا أو حجميا أو مقدار المادة المخدرة الفعالة التي تحتوييا
ذا كانت القاعدة العامة التي تبناىا المشرع السوري تقول بأن كمية المخدر ال تؤثر عمى التجريم  وا 

 . ض الحاالت المحددة في نص قانون المخدراتفي بعه القاعدة ذوالعقاب، فإنو خرج عمى ى
فمن جية، جعل المشرع من كمية المادة الفعالة المعيار الحاسم إليقاع العقاب، فقد ورد في الجدول األول 
الممحق بقانون المخدرات طائفة من المواد المخدرة التي ال يعتبر التعامل بيا معاقبًا عميو ما لم تحتو عمى نسبة 

مثال ذلك مركبات األفيون أو مركز قش الخشخاش أو المورفين والتي ال تتجاوز فييا  . ادة الفعالةمعينة من الم
اعتبر ومن جية أخرى . نسبة المورفين أكثر من اثنين باأللف ال تعتبر بنظر القانون مواد مخدرة محظورة

كما ىو  ت التي حددىا حصراً المشرع السوري كمية المخدر أحيانًا عنصرًا من عناصر التجريم في بعض الحاال
: ) من قانون المخدرات والتي تنص عمى جريمة مخالفة الوزن في المواد المخدرة  44المادة منصوص عميو في 

مع عدم اإلخالل بالمواد السابقة يعاقب بغرامة ال تزيد عمى خمسة آالف ليرة كل من رخص لو باالتجار في 
و أحرزىا نتيجة تعدد عمميات الوزن بكميات تزيد أو تقل عن الكميات ا حاز مواد مخدرة أذإ ،المواد المخدرة

 : الحقيقية بشرط أال تزيد الفروق عمى ما يمي
 . بالمائة في الكميات التي ال تزيد عمى غرام واحد 14أ ـ 

 54غرام، بشرط أال يزيد مقدار التسامح عمى  25بالمائة في الكميات التي تزيد عمى غرام وحتى  5ب ـ 
 . تغرامسن

 . غرام 25في الكميات التي تزيد عمى بالمائة  2ج ـ 
 (. بالمائة في المواد المخدرة السائمة أيًا كان مقدارىا 5د ـ 
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 . ه الجريمة والعقوبة المفروضة عمى مرتكبيياذأركان ى ءز جلاا ذ، في ىيعمى التوال ،وسندرس

 
 :أركان الجريمة: أولً 

 :ريمة يتألف من األركان التاليةه الجذإن النموذج القانوني لي
 
 : الركن المادي -1

 حيازة أو إحرازه الجريمة يتألف من ذمن قانون المخدرات أن الركن المادي لي 44يستفاد من نص المادة 
بشرط أال تزيد الفروق عمى  بكميات تزيد أو تقل عن الكميات الحقيقية نتيجة تعدد عمميات الوزن المواد المخدرة

ا كانت الكميات التي توجد ذيعاقب من يرخص لو بتجارة المواد المخدرة إ وبعبارة أخرى. 44المادة ما حددتو 
 . ت الوزن في تصريف تمك الموادميامن المواد المخدرة تزيد أو تنقص نتيجة تعدد عم تحت يده

 عقاب عمى من قانون المخدرات فال 44في الوزن ضمن حدود النسب المذكورة في المادة فإذا وجد الفرق 
 . 4الحائز، أما إذا كانت الفروق تزيد عن تمك النسب التي حددىا القانون وجب إيقاع العقاب عمى المرخص لو

ا كان الفرق قد ظير ذأما إ ،الفرق المعاقب عميو نتيجة فروق في الوزنويشترط إليقاع العقاب أن يكون 
من قانون المخدرات بل من  44فال نطبق المادة كالتصرف في المواد المخدرة بغير وجو قانوني لسبب آخر 

 . ا قام بتعاطييا مثالً ذإ 43الممكن أن نطبق المادة 
 
   :  ـ الركن المعنوي2
الجرائم المقصودة الممكن تعد من من قانون المخدرات من  44الجريمة المنصوص عمييا في المادة  إن

رة أو أحرزىا نتيجة تعدد عمميات الوزن بكميات تزيد أو الفاعل بأنو حاز مواد مخد عممالتي يتعين فييا إثبات 
  . ، وأنو يريد ذلكتقل عن الكميات الحقيقية بالنسب المحددة في القانون
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 : مؤيد الجزائيال: ثانياً 
ىي الغرامة التي ال تزيد عمى خمسة آالف  44إن العقوبة المقررة لمجريمة المنصوص عمييا في المادة 

 . 5من قانون العقوبات 53وىذه العقوبة ىي عقوبة جنحية أصمية وفقًا لما نصت عميو المادة  .ليرة
العقوبة في حالة التكرار حيث تضاعف الغرامة  من قانون المخدرات 44 شددت الفقرة الثانية من المادة و

   .  ويحكم بإلغاء الترخيص
 

 : خصائص المعاقبة: ثالثاً 
شكالية البدء بتنفيذ الجريمة و مسألة  تعد أثر ىام عمى عقوبة الجريمة ت التي  ليا موضوعامن الالتقادم ا 

 . اإلشارة إلييمالذلك البد من 
 
 :  الشروع -1
فال يمكن  .جنحية الوصفألنيا  44عمييا في المادة يعاقب عمى الشروع في الجريمة المنصوص ال 

 .عقاب الشروع في ارتكاب الجرائم جنحية الوصف إال بنص خاص
   
 :التقادم -2

ون المخدرات تبقى عمى ما من قان 44إن مدد التقادم فيما يتعمق بالجريمة المنصوص عمييا في المادة 
 .  ه المددذة وال تضاعف ىذىي عميو في النصوص القانونية الناف

ة بأن تتقادم الدعوى العامة في الجرائم الجنحية بانقضاء ثالث سنوات ذوتقضي النصوص القانونية الناف
مدة العقوبة التي حكمت أما العقوبات فإنيا تتقادم بضعف . 6ا لم تجر مالحقة بشأنياذمن تاريخ وقوع الجنحة إ

ا ذوتخفض مدد التقادم إلى النصف إ. عن خمس سنوات صبيا المحكمة عمى أال تتجاوز العشر سنوات أو تنق
 .   7كان الجاني من األحداث

 
 

                                                
5

تراوح الغرامت فً الجىخ بٍه مائت وألف لٍرة إال إرا وض القاوون على غٍر ت: ) مه قاوون العقوباث على أن  53تىض المادة  

 (. رلك

6
 مه قاوون أطول المذاكماث الجزائٍت 438المادة  

7
 مه قاوون األدذاث 55المادة  
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 :نير امت
 :المخدرات في جريمة إدارة مكان لتعاطي: اختر اإلجابة الصحيحة

 .ال عبرة بشكل المكان أو كيفية إعداده .1
 .إعداد المكان لمتعاطي العابر يكفي لتوفر الجريمة .2
  .ال تطمب قصدًا جرميًا خاصاً  .3
 .العقوبة ىي االعتقال دون الغرامة .4

 .1صحيح ىو رقم الجواب ال
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 الوحدة التعميمية العاشرة

 الجرائم المتعمقة بمخالفة أحكام االتجار بالمخدرات

 

 :الكممات المفتاحية

 .مسك دفاتر، األطباء والصيادلة، عدم االلتزام

 :الممخص

من قانون المخدرات عمى مجموعة من الجرائم المتعمقة بمخالفة  8:و  7:و  6:تنص المواد 
عمى جريمة عدم مسك الدفاتر والسجالت  6:حيث نصت المادة . أحكام االتجار بالمخدرات

العقوبة المفروضة عمى األطباء والصيادلة  7:المخصصة لقيد المواد المخدرة، وحددت المادة 
بالتجريم  8:، وتناولت المادة 51و 59الذين يخالفون الموجبات المفروضة عمييم بموجب المواد 

 .راتأي مخالفة أخرى ألحكام قانون المخد

 :األهداف التعميمية

 :في نياية ىذا الجزء يجب أن يكون الطالب قادرًا عمى
 التعرف عمى أركان الجرائم المتعمقة بمخالفة أحكام االتجار بالمخدرات. 
 التعرف عمى خصائص المعاقبة الخاصة ليذه الجرائم. 
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مننننن قننننانون المخنننندرات عمننننى مجموعننننة مننننن الجننننرائم المتعمقننننة  8:و  7:و  6:تنننننص المننننواد 
عمننننى جريمننننة عنننندم مسننننك النننندفاتر  6:حيننننث نصننننت المننننادة . بمخالفننننة أحكننننام االتجننننار بالمخنننندرات

العقوبنننة المفروضننة عمنننى األطبننناء  7:والسننجالت المخصصنننة لقينند المنننواد المخنندرة، وحنننددت المننادة 
 8:، وتناولنت المنادة 51و 59الموجبات المفروضة عمييم بموجب المنواد  والصيادلة الذين يخالفون

 . بالتجريم أي مخالفة أخرى ألحكام قانون المخدرات
 

 الت المخصصة لقيد المواد المخدرةجريمة عدم مسك الدفاتر والسج
 مع عدم اإلخالل بالمواد السابقة يعاقب بغرامة ال تزيد: ) عمى ىذه الجريمة 6:نصت المادة 

عمننى خمسننة لالف ليننرة كننل مننن رخننص لننو فنني االتجننار بننالمواد المخنندرة أو فنني حيازتيننا ولننم يمسننك 
ولم يقم بالقيد فييا  ،من ىذا القانون 78و  77و 76الدفاتر والسجالت المنصوص عمييا في المواد 

 (. أو تقديميا لمجيات المختصة
 

 . لعقوبة المفروضة عمى مرتكبيياأركان ىذه الجريمة وا الجزءوسندرس، عمى التوالي، في ىذا 
 
 :ـ أركان الجريمة1

 :إن النموذج القانوني ليذه الجريمة يتألف من األركان التالية
 
 : الركن المادي -أ

تعد ىذه الجريمة من جرائم االمتناع، فيتألف الموقف السمبي لمجاني فييا من أحد األشكال 
 : التالية

  من قانون  78و 77و 76عدم مسك الدفاتر والسجالت المنصوص عمييا في المواد
 . المخدرات

 عدم تسجيل المواد المخدرة في ىذه الدفاتر والسجالت . 
 عدم تقديم ىذه الدفاتر والسجالت إلى الجيات المختصة . 
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لننى الصننيدلية مننن قننانون المخنندرات قينند جميننع األدويننة المخنندرة الننواردة إ 76فقنند أوجبننت المننادة 
والمصنروفة منيننا فني ذات يننوم ورودىنا وصننرفيا، وذلنك فنني دفتنر خنناص لمنوارد والمصننروف مرقومننة 

ويدون فني ىنذا الندفتر جمينع البياننات التني يصندر بينا قنرار . صحائفو ومختومة بخاتم وزارة الصحة
 .  1من وزير الصحة

أو جينة منرخص لنو من ذات القانون عمى ضرورة أن يقوم كل شنخص  77كما نصت المادة 
منن قننانون  66والفقنرتين أ و ب منن المنادة  1و 7التعامنل بنالمواد المخندرة ممنن ذكنروا فنني المنادتين 

المخننندرات بقيننند النننوارد والمصنننروف منننن المنننواد المخننندرة فننني الينننوم ذاتنننو، وفننني دفتنننر خننناص مرقومنننة 
ان كناماًل ولقبنو صحائفو ومختومة بخاتم وزارة الصحة، مع ذكر اسم المريض أو اسنم صناحب الحينو 

وسنننو وعنوانننو، ومننا إذا كننان الصننرف فنني المستشننفيات أو المصننحات أو المستوصننفات أو المراكننز 
الصحية أو العينادات، أمنا إذا كنان الصنرف أل نراض أخنرى فيبنين الغنرض النذي اسنتعممت فينو ىنذه 

 . األدوية
جميننع المننواد  مننن قننانون المخنندرات عمننى وجننوب تسننجيل 78باإلضننافة لننذلك فقنند أكنندت المننادة 

المخدرة أو التي يدخل في تركيبيا مواد مخدرة التني يجنري تصننعيا فني الينوم ذاتنو فني سنجل خناص 
مرقومننة صننحائفو ومختومننة بخنناتم وزارة الصننحة، كمننا يجننب تسننجيل جميننع األدويننة المخنندرة أو التنني 

سننجل خنناص ينندخل فنني تركيبيننا مننواد مخنندرة التنني يجننري بيعيننا أو التصننرف بيننا فنني اليننوم ذاتننو فنني 
 . مرقومة صحائفو ومختومة بخاتم وزارة الصحة

   
 : ب ـ الركن المعنوي

من قانون المخدرات من الممكن تعد من الجنرائم  6:إن الجريمة المنصوص عمييا في المادة 
المقصودة التي يتعين فييا إثبات قصد الفاعل بأنو يعمم ويريد خرق االلتزام المفروض عمينو بموجنب 

 . قانون المخدرات بضرورة مسك الدفاتر والسجالت المخصصة لقيد المواد المخدرة من 6:المادة 
 
 
 

                                                 
1
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 : المؤيد الجزائي ن6
ىنني الغرامننة التنني ال تزينند عمننى  6:إن العقوبننة المقننررة لمجريمننة المنصننوص عمييننا فنني المننادة 

من قانون  97أصمية وفقًا لما نصت عميو المادة  وىذه العقوبة ىي عقوبة جنحية. خمسة لالف ليرة
 . العقوبات

 
 : ـ  خصائص المعاقبة3

نقصنند بخصننائص المعاقبننة القواعنند القانونيننة المرتبطننة بمعاقبننة مرتكبنني جننرائم المخنندرات مننن 
 . حيث العقاب عمى الشروع في ارتكابيا أو التقادم الذي تخضع لو

 
 :  أـ الشروع

ألنيا من الجنرائم السنمبية  6:المنصوص عمييا في المادة الجريمة ال يعاقب عمى الشروع في 
حيث أن الشروع ال يتحقق إال في الجنرائم اإليجابينة ف فالشنروع فني جنوىره يقنوم عمنى البندء بالتنفينذ، 

   .وال يمكن أن يتحقق ذلك إال إذا قام الفاعل بنشاط إيجابي
 

 :التقادم -ب
مننن قننانون المخنندرات  6:المنصننوص عمييننا فنني المننادة  إن منندد التقننادم فيمننا يتعمننق بالجريمننة

 .  تبقى عمى ما ىي عميو في النصوص القانونية النافذة وال تضاعف ىذه المدد
وتقضنني النصننوص القانونيننة النافننذة بننأن تتقننادم النندعوى العامننة فنني الجننرائم الجنحيننة بانقضنناء 

أما العقوبات فإنيا تتقادم بضعف . 2ثالث سنوات من تاريخ وقوع الجنحة إذا لم تجر مالحقة بشأنيا
. مدة العقوبة التي حكمت بيا المحكمة عمى أال تتجاوز العشر سنوات أو تنقص عنن خمنس سننوات

 .        3وتخفض مدد التقادم إلى النصف إذا كان الجاني من األحداث
   

                                                 
2
 يٍ قإٌَ أطٕل انًذاكًاخ انجؼائٛح 438انًاصج  

3
 يٍ قإٌَ األدضاز 55انًاصج  
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من  11و  11دتين جريمة مخالفة األطباء والصيادلة لمواجبات المفروضة عميهم وفقًا لمما
 قانون المخدرات

يعاقننب كننل مننن يخننالف أحكننام : ) مننن قننانون المخنندرات عمننى ىننذه الجريمننة 7:تنننص المننادة 
 (. من ىذا القانون بالحبس وبغرامة مائة ألف ليرة 51و  59المادتين 
 

 . أركان ىذه الجريمة والعقوبة المفروضة عمى مرتكبيياى التوالي، عم ،وسندرس
 
 :ـ أركان الجريمة1

 :إن النموذج القانوني ليذه الجريمة يتألف من األركان التالية
 
 : الركن المادي -أ

إن الركن المادي ليذه الجريمة يتمثل فني خنرق أحند الواجبنات المنصنوص عميينا فني المنادتين 
 : من قانون المخدرات 51و  59

  ال يجننوز لبطبنناء المننرخص ليننم بمزاولننة مينننة أن يصننفوا المننواد المخنندرة ألي مننريض
 . إال بقصد العالج الطبي

 واد المخندرة السنتعمالو يحظر عمى الطبيب أن يحرر لنفسنو وصنفة بنأي كمينة منن المن
 . الشخصي

  ال يجننوز لمصننيادلة أن يصننرفوا أدويننة مخنندرة إال بوصننفة طبيننة مننن طبيننب بشننري أو
 . طبيب أسنان أو طبيب بيطري مرخص لو بمزاولة المينة

  يحظر عمى الصيادلة صرف أدوية مخدرة بموجنب الوصنفات الطبينة إذا زادت الكمينة
ذا  7الجنندول رقننم المدونننة فييننا عمننى الكميننات المقننررة ب الممحننق بقننانون المخنندرات، وا 

اسنننتدعت حالنننة المنننريض زينننادة تمنننك الكمينننة فعمنننى الطبينننب المعنننال  أن يطمنننب بطاقنننة 
 .   رخصة بالكمية الالزمة ليذا الغرض
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 لبشننخاص  4ال يجننوز لمصننيادلة أن يصننرفوا أدويننة مخنندرة إال بموجننب بطاقننة رخصننة
سنننان أو األطبنناء البيطننريين المننرخص ليننم األطبنناء البشننريين أو أطبنناء األ:  التنناليين

بمزاولة المينة، أو األطباء الذين تكمفيم بذلك المستشفيات والمصحات والمستوصفات 
 . 5والمراكز الصحية، أو المرضى الذين يستدعي عالجيم أدوية مخدرة

 وتنناريخ  ،يجننب عمننى الصننيادلة أن يبينننوا عمننى بطاقننة الرخصننة الكميننات التنني صننرفوىا
وال يجنوز تسنميم المنواد المخندرة بموجنب بطاقنة . أن يوقعوا عمى ىذه البيانناتصرفيا و 

الرخصننة إال بإيصنننال منننن صنناحب البطاقنننة موضنننم بنننو التنناريخ واسنننم الننندواء المخننندر 
وعمى صاحب بطاقنة  ،كاماًل وكميتو باألرقام والحروف ورقم بطاقة الرخصة وتاريخيا

 .    6صحة خالل شير من انتياء مفعولياالرخصة ردىا إلى الجية التي تحددىا وزارة ال
 
 

 :    ـ الركن المعنوي2
منن قنانون المخندرات تعند منن الجنرائم المقصنودة  7:إن الجريمة المنصوص عمييا في المنادة 

 59التي يتعين فييا إثبات قصد الفاعل بأنو يعمم ويريد خرق أحد الموجبات المفروضة في المادتين 
 . من قانون المخدرات 51و 
 
 
 

                                                 
4
أسًاء األصٔٚح انًشضعج كايهح ٔطثٛعح كم : ذًُخ تطاقاخ انغسض يٍ ٔػاعج انظذح تعض ذقضٚى طهة ٚثٍٛ فّٛ يا ٚهٙ 

ح انغسظضح ٔنهٕػاعج عفض  ععطضاء تطاقض .يُٓا ٔانكًٛح انالػيح نهطانة ٔجًٛع انثٛاَاخ األسغٖ انرٙ ذطهثٓا انٕػاعج

 (. يٍ قإٌَ انًشضعاخ 23انًاصج ) أٔ سف  انكًٛح انًطهٕتح 

غح اسى طادة انثطاقح ٔسُّ ٔعُٕاَّ ٔكًٛضح األصٔٚضح انًشضضعج انرضٙ ٚ ظض: ٔٚجة أٌ ٚثٍٛ فٙ تطاقح انغسظح يا ٚهٙ

ٔكضضظنأ أقظضضٗ كًٛضضح ًٚكضضٍ طضضغفٓا فضضٙ انضفعضضح انٕادضضضج، ٔذضضاعٚز اَرٓضضاء يفعضضٕل تطاقضضح  ،تظضضغفٓا تًٕجضضة انثطاقضضح

  (. يٍ قإٌَ انًشضعاخ 24انًاصج ) انغسظح 

5
 يٍ قإٌَ انًشضعاخ 22انًاصج  

6
 يٍ قإٌَ انًشضعاخ 25انًاصج  
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 : المؤيد الجزائي ن6
ىنني الحنبس والغرامننة مائننة ألننف  7:المننادة  إن العقوبنة المقننررة لمجريمننة المنصننوص عميينا فنني

 . ليرة
وىنا يثنور التسنا ل عنن طبيعنة العقوبنة السنالبة لمحرينة المنصنوص عميينا فني ىنذه المنادة فينل 

 يقصد بيا الحبس الجنحي أم الحبس التكديري؟
 . إن لمعرفة ىذه الطبيعة أىمية كبيرة في تحديد الحد األدنى واألعمى لمعقوبة

جابننة ليننذا التسننا ل تكمننن فنني تحدينند طبيعننة الغرامننة التنني حننددىا المشننرع ليننذه يبنندو لنننا أن اإل
 . الجريمة وىي مائة ألف ليرة سورية

فيننني أصننمية ألنينننا عقوبننة أساسنننية قررىننا قنننانون . إن ىننذه الغرامننة ىننني عقوبننة أصنننمية جنحيننة
مننو لجريمنة مخالفنة األطبناء والصنيادلة لمواجبنات المفروضنة عمنييم  7:المخدرات في صنمب المنادة 

منننن قنننانون المخننندرات، فنننال يمكنننن أن تكنننون عقوبنننة إضنننافية تضننناف إلنننى  51و  59وفقنننًا لممنننادتين 
 7:ن عقوبة الغرامة المنصنوص عميينا فني المنادة العقوبة األصمية إذا رأت المحكمة موجبًا لذلك كو 

و مننن جيننة ثانيننة ىنني .  عقوبننة البنند مننن فرضننيا إلننى جانننب الحننبس وال يعننود ذلننك لتقنندير القاضنني
وال يمكنن أن تكنون عقوبنة جنائينة كنون  7من قنانون العقوبنات 97عقوبة جنحية استنادًا لنص المادة 

إذًا ىنننذه .  د ذكرننننا أن ىنننذه الغرامنننة عقوبنننة اصنننميةالغرامنننة كعقوبنننة جنائينننة ال تكنننون إال إضنننافية وقننن
الغرامننة ىنني  رامننة جنحيننة وبالتننالي فننإن الحننبس المنصننوص عميننو معيننا سننيكون مننن طبيعتيننا أي 

 .    الحبس البسيط الجنحي
 
 
 
 
 
 

                                                 
7
ا َض طانغغايح فٙ انجُخ تٍٛ يائح نٛغج ٔأنف نٛغج عال ع ذرغٔاح) يٍ قإٌَ انعقٕتاخ عهٗ أٌ  53ذُض انًاصج  

 (. نأطانقإٌَ عهٗ غٛغ 

114 



 : ـ  خصائص المعاقبة3
إن القواعنند القانونيننة المرتبطننة بمعاقبننة مرتكبنني جننرائم المخنندرات سننواء مننن حيننث الشننروع فنني 

 .  رتكابيا أو التقادم الذي تخضع لو ليا أىمية خاصة ألثرىا الكبير عمى العقوبةا
 

 :  أـ الشروع
ألنينا جنحنة، فنال عقناب  7:ال يعاقب عمى الشروع في الجريمة المنصوص عميينا فني المنادة 

 .  من قانون العقوبات 605عمى الشروع في الجنم إال بنص خاص وفقًا لممادة 
  

 :التقادم -ب
مننن قننانون المخنندرات  7: إن منندد التقننادم فيمننا يتعمننق بالجريمننة المنصننوص عمييننا فنني المننادة

 .  تبقى عمى ما ىي عميو في النصوص القانونية النافذة وال تضاعف ىذه المدد
وتقضنني النصننوص القانونيننة النافننذة بننأن تتقننادم النندعوى العامننة فنني الجننرائم الجنحيننة بانقضنناء 

أما العقوبات فإنيا تتقادم بضعف . 8ع الجنحة إذا لم تجر مالحقة بشأنياثالث سنوات من تاريخ وقو 
. مدة العقوبة التي حكمت بيا المحكمة عمى أال تتجاوز العشر سنوات أو تنقص عنن خمنس سننوات

 .         9وتخفض مدد التقادم إلى النصف إذا كان الجاني من األحداث
 

  

                                                 
8
 يٍ قإٌَ أطٕل انًذاكًاخ انجؼائٛح 438انًاصج  

9
 يٍ قإٌَ األدضاز 55انًاصج  
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 لتزام بأحكام قانون المخدراتالجرائم األخرى المتعمقة بعدم اال 
يعاقب بالحبس مدة ال تزيند عمنى عشنرة أينام وبغرامنة : ) عمى ىذه المخالفات 8:تنص المادة 
أو بإحنندى ىنناتين العقننوبتين كننل مننن ارتكننب أي مخالفننة أخننرى ألحكننام ىننذا  10ال تتجنناوز ألفنني ليننرة

 (. القانون أو القرارات المنفذة لو
 

 . أركان ىذه الجريمة والعقوبة المفروضة عمى مرتكبييا ءز جلاذا عمى التوالي، في ى ،وسندرس
 
 :ـ أركان الجريمة1

 :إن النموذج القانوني ليذه الجريمة يتألف من األركان التالية
 
 : الركن المادي -أ

إن الركن المادي ليذه الجريمة يتمثل في خرق أحد الواجبات المنصوص عمييا في قانون 
 . المخدرات أو في القرارات المنفذة لو

 : ويمكن أن نعدد بعض ىذه الواجبات عمى سبيل المثال ال عمى سبيل الحصر
 ال يجوز لمصيدلي أن يرد الوصنفات الطبينة المحتوينة عمنى أدوينة مخندرة لحاممينا بعند 

ويجب حفظيا بالصيدلية مبينًا عمييا تناريخ . ويحظر استعماليا أكثر من مرة. صرفيا
ولحامميننا أن يطمننب مننن . ورقننم قينندىا فنني دفتننر قينند الوصننفات الطبيننة ،صننرف النندواء

وال يجنننوز اسنننتخدام . الصنننيدلية تسنننميمو صنننورة عنننن ىنننذه الوصنننفات مختومنننة بخاتمينننا
 . 11الصورة في الحصول عمى أدوية مخدرة

  يجوز لمصيادلة صرف وصفات طبية تحتنوي عمنى أدوينة مخندرة بعند مضني سنبعة ال
 . 12أيام من كتابتيا

                                                 
10
  .دٛس كاَد ْظِ انغغايح قثم انرعضٚم سًسًائح نٛغج سٕعٚح 3/1/2011انًؤعر فٙ  1ٔفقاً نهًغسٕو انرشغٚعٙ عقى  
11
 يٍ قإٌَ انًشضعاخ 21انًاصج  
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 . يٍ قإٌَ انًشضعاخ 20انًاصج  
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  يجب عمى جميع المرخصين بحيازة المواد المخدرة المكمفين بمسك السجالت المتعمقنة
 . 13بقيد المواد المخدرة تقديم ىذه السجالت لمندوبي وزارة الصحة عند كل طمب

 ينننا فننني االتجنننار بنننالمواد المخننندرة أو اسنننتعماليا أن عمنننى منننديري المحنننالت المنننرخص ل
يرسموا بكتاب مسجل إلى الوزارة في األسبوع األول من كل شير كشفًا تفصيميًا موقعًا 
عمينو مننيم مبيننًا فينو النوارد والمصنروف والبنناقي منن تمنك المنواد خنالل الشنير السننابق 

نفنننس االلتنننزام عمنننى  ويفنننرض. طبقنننًا لمنمننناذج التننني تعننندىا وزارة الصنننحة لينننذا الغنننرض
مننننديري المستشننننفيات والمستوصننننفات والمراكننننز الصننننحية العامننننة والخاصننننة وعيننننادات 
األطباء المرخص ليم بمزاولة مينة الطب وذلك بالنسبة لبدوية المخدرة خالل شيري 

 .   14كانون الثاني وتموز من كل سنة عن الستة أشير السابقة
 مننننن قننننانون  78و 77و  76د يجننننب حفننننظ السننننجالت المنصننننوص عمييننننا فنننني المننننوا

المخدرات والتي تقيد فييا حركة المواد المخدرة لمدة خمس سنوات من تاريخ لخنر قيند 
 51كما تحفظ اإليصاالت والوصفات الطبية المنصوص عمييا في المنادتين . تم فييا

 . 15من قانون المخدرات لممدة ذاتيا من التاريخ المبين عمييا 69و
 طبننناء المنننرخص لينننم بمزاولنننة ميننننة الطنننب أن يحنننوزوا فننني أجننناز قنننانون المخننندرات لب

عينناداتيم الخاصننة بعننض األدويننة المخنندرة السننتعماليا فنني حنناالت الضننرورة الماسننة، 
بشرط أن يتم االحتفاظ بيذه المواد فني شنكميا النذي يتفنق منع اسنتعماليا الطبني المعند 

ألدوينننة خنننارج لنننو دون تغيينننر، ويجنننوز لبطبننناء المشنننار إلنننييم عنننالج المرضنننى بينننذه ا
عياداتيم في الحاالت الطارئة، ويحظر عمى الطبيب أن يصرف أينًا منن ىنذه األدوينة 

 . 16لمرضاه قصد استعماليا بأنفسيم
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14
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  يٍ قإٌَ انًشضعاخ  16انًاصج  

117 



 :  ب ـ الركن المعنوي
من قانون المخدرات منن الجنرائم المقصنودة التني  8:إن الجريمة المنصوص عمييا في المادة 

منن  8:مم ويريد خرق االلتزام المفنروض عمينو بموجنب المنادة يتعين فييا إثبات قصد الفاعل بأنو يع
 . قانون المخدرات والمتعمق بعدم مراعاة أحكام قانون المخدرات

 
 : ـ المؤيد الجزائي 2
ىنني الحننبس منندة ال تزينند عمننى  8:إن العقوبننة المقننررة لمجريمننة المنصننوص عمييننا فنني المننادة  

 . عشرة أيام والغرامة التي ال تتجاوز خمسمائة ليرة أو بإحدى ىاتين العقوبتين
دة نالحنننظ أن طبيعنننة العقوبنننة المقنننررة لينننذه الجريمنننة مختمطنننة فيننني عقوبنننة تكديرينننة اسنننتنادًا لمننن

فمنا ىني طبيعنة ىنذه الجريمنة ىنل ىني جنحنة أم . وىني عقوبنة جنحينة اسنتنادًا لقيمنة الغرامنة ،الحبس
 مخالفة ؟ 

بالعودة لمقواعند العامنة فني قنانون العقوبنات نالحنظ أننو عنندما يحندد القنانون لمجريمنة عقنوبتين 
منة الجنحينة ؟ لنم يجنب ولكن من أشد الحبس التكنديري أم الغرا. فالعبرة بالحد األعمى ألشد العقوبات

قانون العقوبات عمى ىذا الس ال ولكن الفقو بنين متنى تكنون العقوبنة أشند واسنتخمص منن النصنوص 
وبالتنالي . 17تميينا عقوبنات الجننم ثنم المخالفنات ،التشريعية أن عقوبات الجنايات أشد العقوبات كافة

دًا لذلك فإن الجريمة المنصوص واستنا ،فإن عقوبة الغرامة الجنحية أشد من عقوبة الحبس التكديري
 . ىي جنحية الوصف 8:عمييا في المادة 

 
 : ـ  خصائص المعاقبة3

لننذلك . إن الشننروع والتقننادم يعنندان مننن المواضننيع التنني  يترتننب عمييننا تننأثير كبيننر عمننى العقوبننة
 . البد من اإلشارة إلييا في إطار جرائم المخدرات

 
 

                                                 
17
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 :  أـ الشروع
ألنينا جنحنة، فنال عقناب  8:ال يعاقب عمى الشروع في الجريمة المنصوص عميينا فني المنادة 

 .   من قانون العقوبات 605عمى الشروع في الجنم إال بنص خاص وقفًا لممادة 
 

 :التقادم -ب
من قانون المخدرات تبقى  8:إن مدد التقادم فيما يتعمق بالجريمة المنصوص عمييا في المادة

 .  عميو في النصوص القانونية النافذة وال تضاعف ىذه المدد عمى ما ىي
وتقضنني النصننوص القانونيننة النافننذة بننأن تتقننادم النندعوى العامننة فنني الجننرائم الجنحيننة بانقضنناء 

أمنننا العقوبنننات فإنينننا تتقنننادم . 18ثنننالث سننننوات منننن تننناريخ وقنننوع الجنحنننة إذا لنننم تجنننر مالحقنننة بشنننأنيا
المحكمة عمى أال تتجاوز العشر سننوات أو تننقص عنن خمنس  بضعف مدة العقوبة التي حكمت بيا

 .        19وتخفض مدد التقادم إلى النصف إذا كان الجاني من األحداث. سنوات
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 :نير امت
 :في جريمة عدم مسك الدفاتر والسجالت المخصصة لقيد المواد المخدرة: ختر اإلجابة الصحيحةا

 .يمكن أن تكون مقصودة أو  ير مقصودة .5
 .جنائية الوصف .6
 . يتكون سموكيا من نشاط إيجابي .7
 .البد أن يكون الدفتر مختومًا من وزارة الداخمية .8

 .1الجواب الصحيح هو رقم 
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 الوحدة التعميمية الحادية عشرة
 جرائم المخدرات تدابيرعقوبات و 

 

 :الكممات المفتاحية

 .عقوبة، تدبير، االعتقال، الغرامة، المصادرة
 :الممخص

فنص . نص قانون المخدرات عمى العقوبات والتدابير التي تفرض عمى مرتكبي جرائم المخدرات
ة الوحيدة في القانون السوري، كما رتب عقوبات سالبة عمى عقوبة اإلعدام وىي العقوبة الجسدي

باإلضافة لذلك نص عمى بعض التدابير . لمحرية وتضمن أيضًا عقوبات مالية وعقوبات نفسية
 .اإلضافية التي تترتب عمى االستعمال غير المشروع لممواد المخدرة

 

 :األهداف التعميمية

 :في نياية ىذا الجزء يجب أن يكون الطالب قادرًا عمى
  تفصيمي عمى العقوبات المفروضة عمى مرتكبي جرائم المخدراتالتعرف بشكل. 
 التعرف عمى التدابير التي يمكن أن تفرض عمى مرتكبي جرائم المخدرات. 
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تفرض باسم المجتمع عمى شخص مسؤول جزائيًا عن جريمة بناء عمى  وعالج العقوبة جزاء
 . حكم قضائي صادر عن محكمة جزائية مختصة

جود تناسب بين الجريمة وبين اإليالم إن فكرة توقيع العقوبة كجزاء عن جريمة معينة تفرض و 
بالمقابل  ،حق المجتمع في األمن والسالمةفجريمة المخدرات ىي عدوان عمى . الذي تحدثو العقوبة

ه الجريمة تكون رد فعل صادر عن المجتمع الممثل بالدولة ضد ذفإن العقوبة التي تفرض عمى ى
مكانو إلى عي الذي أخمت بو جريمة المخدرات ا العدوان بغية إعادة التوازن القانوني واالجتماذى

 . السابق في المجتمع
ت أغمب التشريعات الوضعية بالتدبير ذليست العقوبة ىي الوسيمة الوحيدة لإلصالح فقد أخ

القضاء عمى ظاىرة التكرار، وحماية المجتمع > لك لتحقيق أغراض ثالثةذإلى جانب العقوبة و 
 . وعالج المجرم

 
. ات عمى العقوبات والتدابير التي تفرض عمى مرتكبي جرائم المخدراتنص قانون المخدر 

فنص عمى عقوبة اإلعدام وىي العقوبة الجسدية الوحيدة في القانون السوري، كما رتب عقوبات 
باإلضافة لذلك فقد نص عمى بعض . سالبة لمحرية وتضمن أيضًا عقوبات مالية وعقوبات نفسية

 .ل غير المشروع لممواد المخدرةب عمى االستعماالتدابير اإلضافية التي تترت
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 العقوبات البدنية
واإلعدام عقوبة . 1في قانون العقوبات السوري ةإن اإلعدام ىو العقوبة البدنية الوحيدة الموجود

زىاق روحو وتخميص المجتمع منو نيائيًا نظرًا  جنائية تيدف إلى القضاء عمى حياة الجاني وا 
 .  2في النفوس السيئارتكبو وأثره  الذيجرم لخطورة ال
وينص عمييا كعقاب عمى بعض الجرائم  ،ما يزال التشريع السوري يحتفظ بعقوبة اإلعدامو 
وعمى اعتبار أن جرائم المخدرات من الجرائم الخطيرة التي يقتضي ردعيا إيقاع أقسى . الجسيمة

مى عقوبة اإلعدام عمى عمثاًل ن المخدرات قانو  من ;5ت المادة العقوبات عمى مرتكبييا فقد نص
وشددت عقوبة االعتقال المؤبد إلى اإلعدام  .جريمة تيريب وصنع وزرع المواد المخدرةمن يرتكب 
إذا كان الناقل عالمًا بأن ما ينقمو أو نقميا  عمى حيازة المخدرات بقصد االتجار بيا 64وفقًا لممادة 
تعماليا في غير الغرض المرخص بو  أو إدارة مكان لتعاطييا تجار بيا أو اسقصد االمواد مخدرة ي  

ه الجرائم في إحدى الحاالت المنصوص عمييا في الفقرة ب من المادة ذا ارتكبت إحدى ىذبمقابل إ
عمى جريمة القتل قصدًا ألحد العاممين في الدولة  74باإلعدام وفقًا لممادة ويعاقب أيضًا . 64

 .دراتالمكمفين بتنفيذ قانون المخ
 

  

                                                 
1

يشسٕو قثم أٌ ٚصذس ٔ. إال تُاء عهٗ يشسٕو صادس عٍ سئٛس انجًٕٓسٚح زإٌ عقٕتح اإلعذاو فٙ سٕسٚح ال تُف 

ِ انهجُح تثٍٛ سأٚٓا فٙ انحكى ثى تشفعّ إنٗ زْٔ. اإلعذاو ٚجة أٌ ٚعشض حكى اإلعذاو عهٗ نجُح تسًٗ نجُح انعفٕ

شسٕو ٚصذسِ عذاو ٔاستثذانٓا تعقٕتح أخشٖ سانثح نهحشٚح تًإلٚستطٛع إنغاء عقٕتح ا حٔسئٛس انذٔن. سئٛس انذٔنح

 . نكزعذاو انصادس عٍ انقضاء فعهّٛ أٌ ٚصذس يشسٕياً تإلا سأٖ انًصادقح عهٗ حكى ارأيا إ. ا انغشضزنٓ

2
تٛشٔخ  ،انًؤسسح انجايعٛح نهذساساخ ٔانُششسهًٛاٌ عثذ انًُعى، أصٕل عهى اإلجشاو ٔانجزاء، انطثعح األٔنٗ،. د 

 404، ص 6996انعقاب، انطثعح األٔنٗ  عثٕد انسشاج، عهى اإلجشاو ٔعهى. ، د444، ص 6991
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 العقوبات السالبة لمحرية
مع . 3نص قانون المخدرات عمى نوعين من العقوبات السالبة لمحرية ىما االعتقال والحبس

مالحظة أن المشرع السوري استثنى من قانون المخدرات عقوبتي األشغال الشاقة والحبس مع 
 . التشغيل

خطة تيدف إلى التدرج في  وضعالمشرع ومن استقراء مواد قانون المخدرات يتضح أن 
عمى االعتقال المؤبد لجريمة  64في المادة فنص مثاًل . العقوبات السالبة لمحرية تبعًا لخطورتيا

 ل بالعقوبة إلى االعتقال المؤقت لمدة الو وأعقب ذلك نز حيازة المواد المخدرة بقصد االتجار بيا، 
يم المواد المخدرة لمتعاطي بدون مقابل تقل عن عشر سنوات لجريمة أقل خطورة وىي تقد

لحالة حيازة المواد المخدرة بقصد  65، وبعد ذلك عرضت المادة 64المنصوص عمييا في المادة 
ذلك تخفيض واضح لمعقوبة  مييو . التعاطي وقررت ليا عقوبة أخف نوعًا ما وىي االعتقال المؤقت

 .   درة وقررت ليا عقوبة الحبسعمى من يعد مكانًا لتعاطي المواد المخ 68في المادة 
  

                                                 
3
 629، ص 6940يحًٕد يحًٕد يصطفٗ، اصٕل قإٌَ انعقٕتاخ فٙ انذٔل انعشتٛح، انطثعح األٔنٗ، انقاْشج، . د 
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 العقوبات المالية
فنظرًا لآلثار الخطيرة التي تترتب  .تحتل العقوبات المالية مكانًا بارزًا في قانون المخدرات

ا القانون فقد اتجو المشرع السوري إلى األخذ بالعقوبات ذعمى الجرائم المنصوص عمييا في ى
والعقوبات المالية . ناسب وعممي عمى مخالفي أحكام قانون المخدراتالمالية المرتفعة كرد م

ه األنواع ذوسندرس ى. واإلتالفالغرامة، المصادرة > المخدرات ىيالمنصوص عمييا في قانون 
 . عمى التوالي ثالثةال

 
 : الغرامة: أولا 

فع مبمغ نص قانون المخدرات عمى الغرامة وىي عبارة عن عقوبة توجب عمى المحكوم بيا د
وفقًا  إليو جرمي أسندعل ثر فأبحقو عمى  صادر من المال إلى خزينة الدولة نتيجة حكم قضائي

  . 4لقانون المخدرات
القائم عمى تحديد  امةغر مشرع السوري يعتنق األسموب التقميدي في تحديد قيمة الوما يزال ال
م القاضي بتعيين مبمغ الغرامة وبموجب ىذا األسموب يقو . دين ثابتينوح بين حمبمغ إجمالي يترا

أن قانون المخدرات نص عمى ومن الممفت لمنظر . بحكم القانونبحيث يتقيد بالحدين المعينين 
حدود مختمفة عن الحدود المبينة في قانون العقوبات سواء منيا ما يتعمق بالحد األدنى أو ما يتعمق 

فعمى . انون المخدرات ىو أن مبالغيا مرتفعةوأىم ما يتميز فيو تحديد الغرامات في ق. بالحد األعمى
الغرامة بمبمغ يتراوح ما بين مميون إلى خمسة ماليين  ;5سبيل المثال، حددت الفقرة ب من المادة 

 . ليرة سورية
ي من شأنو ذوىنا يثور التساؤل عن مبرر ارتفاع قيمة مبمغ الغرامات في قانون المخدرات وال

عقوبات بوصفو األصل العام وقانون المخدرات بوصفو أحد القوانين أن يفقد التوافق بين قانون ال
  .الجزائية الخاصة
نظرًا ألن بعض أىداف )  >ما يمي 5;;3لعام  4كرة اإليضاحية لمقانون رقم ذورد في الم

لك فقد زاد المشرع بشكل ممحوظ مقادير ذجرائم المخدرات ىو تحقيق أرباح خيالية غير مشروعة، ل
 (. ي تفرض عمى مرتكبي جرائم المخدراتالغرامات الت

                                                 
4

 264 ، ص6994انًحايٙ عثذ انْٕاب تذسج، جشائى انًخذساخ، يطثعح انذأد٘، ديشق،  
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األول اقتصادي يكمن قي التضخم النقدي اليائل الذي . لكذيبدو أن ىناك سببين رئيسيين لف 
بحيث أن المبالغ التي  ،حدث في الفترة ما بين صدور قانون العقوبات وصدور قانون المخدرات

 تت في قانون العقوبات، رغم التعديالدود عميا لمبالغ الغراماحنص عمييا المشرع كحدود دنيا و 
المتالحقة، تعتبر في الوقت الراىن مبالغ زىيدة لمغاية وال تستجيب لموضع االقتصادي الذي تشيده 

وأما السبب اآلخر فيكمن في الوظيفة الخاصة لمغرامة في نطاق جرائم المخدرات، والذي . البالد
المشروعة التي حصموا كعوائد لجرائم  يتجمى في حرمان مجرمي المخدرات من األموال غير

 . المخدرات
 

عمى الرغم من إيجابية رفع حدي عقوبة الغرامة المفروضة عمى مرتكبي جرائم المخدرات إال 
 > ه العقوبةذأنو ترد مالحظتين عمى ى

كعقوبة تضاف في حال الحكم  5;;3لعام  4لقد فرضت الغرامة في القانون رقم  -3
حيث يعاقب باإلعدام في حال تيريب المواد المخدرة أو صنعيا  ;5ة أ من المادة باإلعدام وفقًا لمفقر 

عمى أن تقضي المحكمة فضاًل عن العقوبة ه المادة ذنصت الفقرة ج من ى حيث. أو زراعتيا
 . يب بالغرامة المقررة في قانون الجماركر المقررة لجريمة التي

فما ىي طبيعة الغرامة التي  ،ه الفقرةذمعنى ىفي الواقع أسئمة كثيرة تحتاج إلى جواب لتفسير 
منصوص عمى يقضى بيا في حال تيريب المواد المخدرة ؟ ىل ىي غرامة جزائية أم أنيا غرامة 

قانون الجمارك؟ وكيف يمكن أن ينسجم الحكم بالغرامة مع عقوبة اإلعدام؟ فإذا امتنع طبيعتيا في  
 حبس عنيا قبل إعدامو؟ من حكم عميو باإلعدام عن دفع الغرامة ىل ي

طابع ليا التي يقضى بيا في حال تيريب المواد المخدرة الجمركية إن الغرامة من جية أولى 
تعتبر الغرامات > ) من قانون الجمارك  ;46وفقًا لما نصت عميو المادة  لمجمارك المدني التعويض

  (.  جماركالجمركية المنصوص عمييا في ىذا القانون تعويضًا مدنيًا إلدارة ال
ه الغرامة تخضع في تنفيذىا لقانون الجمارك كونو القانون الذي ينص ذفإن ى ،ومن جية ثانية

عمييا ويحكميا بنصوص خاصة، وبالتالي فعمى القاضي الجزائي أن يتقيد باألحكام المنصوص 
صيل من قانون الجمارك عمى تح 467وقد نصت المادة . لغرامة في قانون الجماركه اذعمييا لي

المبالغ المقررة أو المحكوم بيا لصالح إدارة الجمارك من أموال المغرمين المنقولة وغير المنقولة 
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لك بنسبة يوم واحد عن كل مائتي ذوعند تعذر ذلك يمكن المجوء إلى الحبس لتحصيل تمك المبالغ و 
ل سنة واحدة وال يجوز أن تتجاوز مدة ىذا الحبس في أي حال من األحوا ،ليرة سورية لم تحصل

 . بالنسبة لكل حكم أو قرار عمى حدة
لك لم يجعل ذمع الحكم بالغرامة ولومن جية ثالثة، ال يمكن أن ينسجم الحكم بعقوبة اإلعدام 

بل جعل منيا عقوبة إضافية يتم في الجنايات المشرع السوري من عقوبة الغرامة عقوبة أصمية 
 .  ةالحكم عمييا عندما تنسجم مع العقوبة األصمي

من قانون المخدرات  ;5وفي كل األحوال فإننا ال نرى أي دافع لنص الفقرة ج من المادة  
طالما أن من ي قدم عمى تيريب المواد المخدرة البد وأن يالحق أمام المحكمة الجمركية ليقضى عميو 

 .بالغرامة المقررة في قانون الجمارك
 
قت وبالغرامة ؤ بأن يعاقب باالعتقال الم 5;;3لعام  4من القانون رقم  65تقضي المادة  -4

 . بقصد التعاطي المخدرات حيازةمن مائة ألف إلى خمسمائة ألف ليرة بجريمة 
ال يمكن، في الكثير من األحيان، أن  65في الحقيقة، إن الغرامة المقررة في نص المادة 

يعجزون عن تأمين قوت  نالذي ةلب من الطبقة الفقير ايتحمميا من يتعاطى المخدرات، ألنيم في الغ
 سالبةوليس من ىؤالء من خيار سوى إبدال عقوبة الغرامة التي يحكمون بيا بعقوبة . عياليم
 . لمحرية

          : المصادرة: ثانياا  
 إضافية يميز المشرع السوري بين نوعين من المصادرة ىما المصادرة كعقوبة جزائية

عندما ترتكب جناية أو كعقوبة لقاضي أن يحكم بالمصادرة فيستطيع ا. والمصادرة كتدبير احترازي
كثمن المخدرات التي حصل عمييا التاجر  جنحة، فيحكم بمصادرة األشياء التي تنتج عن الجريمة

، أو المحراث في كالسيارة المستخدمة في تيريب المخدرات أو تستعمل في ارتكابيابعد بيعيا، 
وأما بالنسبة لممصادرة . 5يستخدمو بائع المخدرات الذييزان جريمة زراعة النباتات المخدرة، والم

زي اكتدبير احترازي فيي نوع من أنواع التدابير الذي يستيدف حماية المجتمع، فيي تدبير احتر 
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 أو بيعيا أو استعماليا غير مشروع اعيني ييدف لمصادرة األشياء سواء ما كان صنعيا أو اقتناؤى
ن لم تكن ممكاً كالمخدرات  . حقة إلى حكمالالم لم تفض لممدعى عميو أو المحكوم عميو أو ، وا 

حيث يحكم بمصادرة المواد المخدرة  ;7وقد نص قانون المخدرات عمى المصادرة في المادة 
أو النباتات والبذور التي ينتج عنيا مواد مخدرة وكذلك األموال واألدوات واألجيزة واآلالت واألوعية 

المضبوطة التي قد تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة، وذلك دون  المستعممة ووسائل النقل
ي ال يتوفر اإلخالل بحقوق الغير حسن النية، أي الغير الذي لم يرتكب الفعل أو ساىم فيو وبالتال

وال يشترط أن يكون  ،لك ألن المصادرة كعقوبة ال يجوز أن يمتد أثرىا لمغيرذعنده العمم واإلرادة، 
نما يشترط فقط أن يكون حقو قد نشأ بحسن نية حق الغير قد    . 6نشأ قبل ارتكاب الجرم أم بعده، وا 

بين المصادرة التي تنصرف إلى أشياء يجمع من قانون المخدرات  ;7نص المادة نالحظ أن 
ىا ؤ يعد اقتناؤىا غير مشروع كالمواد المخدرة وبين المصادرة التي تنصرف إلى أشياء يعد اقتنا

 . عنى آخر إن النص يجمع بين المصادرة كعقوبة والمصادرة كتدبير احترازيوبم. مشروع
 

األموال التي مصادرة من قانون المخدرات عمى حكم خاص بشأن  :7المادة  أيضاً نصت و
حيث  من قانون المخدرات، 64و ;5يكون مصدرىا إحدى الجرائم المنصوص عمييا في المادتين 

صة التي باشرت الدعوى العامة في إحدى الجرائم المنصوص المخت يتوجب عمى الجية القضائية
عمييا في المادتين المذكورتين أن تمقي الحجز عمى األموال المنقولة وغير المنقولة لكل من أقيمت 

وعمى المحكمة أن تحقق في المصادر الحقيقية ألموال المتيم أيًا . عميو الدعوى بإحدى ىذه الجرائم
حدى الجرائم إه األموال كميًا أو جزئيًا ىو ذا ثبت ليا أن مصدر ىذو إ ،كان حائزىا أو مالكيا

ه الدعوى بمصادرة ذقضت ضمن الحكم الصادر في ى المذكورتينالمنصوص عمييا في المادتين 
حق إثبات مشروعية أمواليم أثناء وي العالقة ذول. التي يكون مصدرىا إحدى ىذه الجرائم األموال

 . سير الدعوى
 > ا النص ما يميذن ىويستفاد م

في إحدى الجرائم المنصوص  جية القضائية المختصة التي باشرت الدعوى العامةلم -3
من قانون المخدرات وىي جرائم تيريب المواد المخدرة أو صنعيا أو  64و ;5عمييا في المادتين 
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االتجار  ب من يريدلحسا مع عمم الناقل بأنو ينقميا تجار بيا أو نقميازراعتيا أو حيازتيا بقصد اال
بيا أو استعماليا في غير الغرض المخصص ليا أو إدارة مكان لتعاطييا بمقابل أن تمقي الحجز 
االحتياطي عمى أموال المدعى عميو المنقولة وغير المنقولة بقرار يبمغ إلى الدوائر المختصة وعمى 

أن تقوم بجرد محتويات مسكنو األخص دائرة السجل العقاري والدوائر المالية والمصارف والبنوك، و 
 . ومتجره ومزرعتو وكل مكان يمكن أن يضع فيو أموالو المنقولة

من يدعي حقًا عمى األموال المحجوزة أن يتقدم أثناء سير الدعوى بالوثائق واألدلة  للك -4
وأن مصدره الحقيقي ليس  مشروعة،عميو قد تمت حيازتو بصورة  زالتي تثبت أن المال المحجو 

 . مل بالمخدراتالتعا
تقرر المحكمة بنتيجة الدعوى مصادرة كافة األموال المحجوزة، إال ما يثبت مشروعية  -5

   . ا المال في حيازة المتيم أو حيازة أحد أفراد أسرتو أو الغيرذامتالكو أو حيازتو، سواء أكان ى
 

 : إتالف المخدرات: ثالثاا 
يتفق مع تدبير  إذوىو  ،يقتو تدبير احترازيإن إتالف المواد المخدرة ونباتاتيا ىو في حق

يتفق مع المصادرة في  فاإلتالف. أنو يختمف معيا في أوجو أخرى الإالمصادرة في بعض الوجو 
ن كاًل منيما ينال الشخص إأن كاًل منيما يتضمن نزع ممكية المواد المخدرة من مالكيا وبالتالي ف

 أشياءبعضيما البعض في أن المصادرة قد تقع عمى ين التدبيرين يختمفان عن ذفي ثروتو، لكن ى
يمكن االستفادة منيا كمصادرة المواد المخدرة التي يجوز تسميميا إلى أية جية حكومية لالنتفاع بيا 

 .7في األغراض الصناعية أو العممية أو غيرىا
التي من قانون المخدرات وزارة الصحة أن تقوم بإتالف المواد المخدرة  79خولت المادة و 

 . يثبت الفحص المخبري عدم صالحيتيا أو التي تنتيي مدة صالحيتيا
 84ور المحكوم بمصادرتيا فيتم إتالفيا، وفقًا لممادة ذأما بالنسبة لممواد المخدرة والنباتات والب

نيابة رئيسًا وممثل عن وزارة الداخمية  قاض> رفة لجنة أو أكثر تتألف من من قانون المخدرات، بمع
 . و ممثل عن وزارة الصحة عضواً عضوًا 
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لى أية جية إويجوز لوزير العدل بناء عمى اقتراح وزير الصحة أن يأذن بتسميم تمك المواد 
   .  حكومية لالنتفاع بيا في األغراض الصناعية أو العممية أو غيرىا

 
 
 
 
 
 

  

130 



 العقوبات النفسية
ومن ىذه العقوبات . المحكوم عميو في اعتبارهيقصد بالعقوبات النفسية العقوبات التي تمس 

 . 8نشر الحكم
في  ةفنشر الحكم عبارة عن عقوبة تأمر بمقتضاىا المحكمة بنشر الحكم الصادر باإلدان

وقد نص المشرع السوري في قانون المخدرات عمى ىذه . إحدى الصحف ليعمم العامة منطوق الحكم
ن تأمر بنشر ممخص الحكم المبرم من نفقة الجرائم يجوز لممحكمة أ> )  74العقوبة في المادة 

 (. العامة في ثالث صحف محمية
ا النص يجوز لمقاضي أن ينشر ممخص الحكم الذي أصدره في الصحف المحمية ذوبموجب ى

النشر يتم إعالم العامة عن خمفيات بعض األشخاص  ومن خالل. لك عقوبة جزائية إضافيةذمرتبًا ب
مشروعة متصمة بالمخدرات مما قد يؤدي بالنتيجة إلى كشف حقيقة مصدر  المتورطين بأفعال غير

ا ذومن ى. أمواليم وبالتالي اإلقالل من ثقة العامة بيم مما يؤدي إلى تحاشي التعامل المالي معيم
المنطمق تقوم عقوبة نشر الحكم بأداء نفس وظيفة العقوبات المالية والتي تستيدف الجانب المالي 

 . ملممحكوم عميي
 

من قانون المخدرات عن نشر الحكم المنصوص عميو في  74ويختمف نشر الحكم في المادة 
 > من قانون العقوبات في النواحي التالية :8المادة 
ن النشر في جرائم المخدرات جاء مطمقًا دون التمييز بين الحكم الصادر في جناية إ> أواًل  

يمكن لحكم المنصوص عميو في قانون العقوبات في جنحة، في حين أن نشر ا الصادرأو الحكم 
 . أن يحكم بو في جميع الجنايات و فقط في الجنح التي خصيا المشرع بنص يمكن معو نشر الحكم

إن النشر في جرائم المخدرات إنما يكون من نفقات الجرائم العامة، في حين أن نشر > ثانياً 
 . ات إنما يكون عمى نفقة المحكوم عميوالحكم في الجرائم المنصوص عمييا في قانون العقوب

ثالثًا النشر في جرائم المخدرات يكون في ثالث صحف محمية، أما في الجرائم الواردة في 
 . 9قانون العقوبات فيكون في صحيفتين
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 التدابير الحترازية
ر االحترازية ىي ورد في المذكرة اإليضاحية لقانون العقوبات السوري أن الغاية من التدابي

وي الميول ذالدفاع عن الييئة االجتماعية ضد المجرمين المعتادين أو المصابين بأمراض عقمية أو 
 . ين يؤلفون خطرًا عمى المجتمعذالشاذة أو ال

 .والمصادرة المعروف في جرائم المخدرات ىو إغالق المحل يإن التدبير االحتراز 
 

 : المصادرة:أولا 
ن المصادرة كعقوبة إال أن المشرع نص عمى نوع آخر من المصادرة سبق وأن تكممنا ع

 .أو بيعو أو استعمالو غير مشروع هاقتناؤ كان صنعو أو  تنصب عمى ما
أحكاميا منصوص عمييا في المواد التالية من قانون و ه المصادرة تعتبر تدبيرًا احترازيًا ذوى 

 > المخدرات
ور التي ينتج عنيا مواد ذمواد المخدرة والنباتات والبعمى مصادرة ال  ;7نصت المادة > أواًل 

ساحة المدعى  برأته المصادرة وجوبية ال يممك القاضي إال أن يحكم بيا حتى ولو ذوى. مخدرة
مصادرة المواد المخدرة بغض النظر عن مالكيا سواء أكان المدعى عميو أم كما يحكم ب. 10عميو

في حين أن الحكم بالمصادرة كعقوبة ال . طالبة بشيءغيره ولو كان حسن النية فال يستطيع الم
 . يمنع المالك حسن النية من المطالبة بحقوقو

 
عمى أن يقوم رجال الضابطة العدلية بقطع كل نبات ممنوعة زراعتو  78نصت المادة > ثانياً 

ي ه األشياء أثناء المحاكمة فذبمقتضى أحكام قانون المخدرات وتجمع أوراقو وجذوره وتحفظ ى
تقضي  أن البد عندئٍذ منو . مخازن وزارة الصحة عمى أن يفصل نيائيًا في الدعوى الجزائية

 . المحكمة بمصادرة النباتات التي قطعت
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 :محلالإغالق :ثانياا 
ا اقترفت في ذويمكن الحكم بو إ ،ا التدبير منصوص عميو في قانون العقوبات السوريذى

من قانون  345من المادة  3قد ورد ىذا التدبير في الفقرة و . المحل جريمة بفعل صاحبو أو برضاه
 . العقوبات

 346حسب ما نصت عميو المادة  الذي ارتكبت فيو أفعال جرمية والمقصود بإقفال المحل
تممك المحل أو من قانون العقوبات منع المحكوم عميو أو أحد أفراد أسرتو أو أي شخص آخر 

 . 11يزاول فيو العمل نفسوأستأجره وىو عمى عمم بأمره من أن 
يحكم بإغالق كل محل مرخص )  83ا التدبير في المادة ذوقد نص قانون المخدرات عمى ى

لو في االتجار بالمواد المخدرة أو في حيازتيا أو أي محل آخر غير معد لمسكن أو غير مسكون 
وفي حال . نونمن ىذا القا 64و ;5ا وقعت فيو إحدى الجرائم المنصوص عمييا في المادتين ذإ

 (. التكرار يحكم بإغالقيا نيائياً 
 من قانون العقوبات 345وبالتالي قد تكون مدة اإلغالق بين شير وسنتين وفقًا لنص المادة 

 . يكون اإلغالق دائماً  ا وقعت الجريمة ألول مرة، وفي حال التكرارذإ
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 :نير امت
 :السؤال األول

 :من العقوبات التي تفرض عمى مرتكب جريمة المخدرات> اختر اإلجابة الصحيحة
 

 .االعتقال .3
 .األشغال الشاقة المؤبدة .4
 .األشغال الشاقة المؤقتة .5
 .الحبس مع التشغيل .6

 
 .3الجواب الصحيح ىو رقم 

   
 :السؤال الثاني

 :في العقوبات المالية لجرائم المخدرات> اختر اإلجابة الصحيحة  
 

 .لم ينص قانون المخدرات عمى حدود مختمفة لمغرامة عن الحدود المبينة في قانون العقوبات .3
 .إن مصادرة المخدرات ىي عقوبة جزائية وليست تدبير احترازي .4
القضائية المختصة التي تقيم الدعوى العامة في جرائم مخدرات معينة أن تمقي الحجز  لمجية .5

  .االحتياطي عمى أموال المدعى عميو
 .لم يخول قانون المخدرات وزارة الصحة أن تقوم بإتالف المواد المخدرة .6

 
 .3الجواب الصحيح هو رقم 
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 :السؤال الثالث
 :شر الحكم في جرائم المخدراتعقوبة ن> اختر اإلجابة الصحيحة

 
 .تعد من العقوبات الماسة بالحقوق .3
 .تكون عمى نفقة المحكوم عميو .4
 .تكون في ثالث صحف محمية .5
 .تكون في األحكام الصادرة في الجنايات فقط .6

 
 .3الجواب الصحيح هو رقم 
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 شرةعالوحدة التعميمية الثانية 
 تفريد العقوبة

 :الكممات المفتاحية
 .تشديد العقوبة، تخفيؼ العقوبة، األعذار المحمة 

 :الممخص
عد العقوبات محددة في قانوف المخدرات بنوعها ومقدارها بنصوص قانونية يمتـز القاضي، 

ولكف هذا القانوف، متأثرًا بنظرية تفريد العقوبة، وضع . مف حيث المبدأ، بتطبيقها كما وردت عميه
ا لهذا المبدأ استثناءات عديدة تتضمف مجموعة مف القواعد ُترؾ لمقاضي سمطة تطبيقها تتعمؽ إم

 .بتشديد العقوبة أو بتخفيفها أو باإلعفاء منها
 :األهداف التعميمية

 :في نهاية هذا الجزء يجب أف يكوف الطالب قادرًا عمى
 التعرؼ عمى حاالت تشديد وتخفيؼ العقوبة عمى مرتكبي جرائـ المخدرات. 
 التعرؼ عمى حاالت اإلعفاء مف العقوبة. 
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تعػد العقوبػػات محػػددة فػػي قػانوف المخػػدرات بنوعهػػا ومقػػدارها بنصػوص قانونيػػة يمتػػـز القاضػػي، 
متػأثرًا بنظريػة تفريػد العقوبػة، وضػع  ،ا القػانوفذولكػف هػ. مف حيث المبػدأ، بتطبيقهػا كمػا وردت عميػه

تتعمػػؽ إمػػا  قواعػػد تُػػرؾ لمقاضػػي سػػمطة تطبيقهػػاأ اسػػتثناءات عديػػدة تتضػػمف مجموعػػة مػػف الا المبػػدذلهػ
 .ها أو باإلعفاء منهابتخفيفالعقوبة أو  بتشديد

 : ما يميوسندرس أحكاـ تفريد العقاب في 
 تشديد العقوبة

ولػـ يخػرج . ر ظػروؼ معينػةيد العقوبػة فػي حػاؿ تػوفدتشػتتجه قوانيف المخدرات في العالـ إلػى 
ة الظػػػػروؼ ذويمكػػػػف تقسػػػػيـ هػػػػ .عػػػػف هػػػػذة القاعػػػػدة 3991لعػػػػاـ  2رقػػػػـ قػػػػانوف المخػػػػدرات السػػػػوري 

التػػي تتصػػؿ بالفاعػػؿ كاشػػتراكه فػػي  األسػػباب: المنصػػوص عميهػػا فػػي قػػانوف المخػػدرات وفقػػًا لمػػا يمػػي
ات، أو اسػػتللله عصػػابة لتهريػػب المخػػدرات، أو كونػػه عػػامًل فػػي الدولػػة المنػػوط بػػه مكافحػػة المخػػدر 

 ـكاسػػتخدالوظيفتػػه أو حصػػانته فػػي ارتكػػاب الجريمػػة، واألسػػباب التػػي تتصػػؿ بالشػػريؾ فػػي الجريمػػة 
سػػباب التػػي كػػالتكرار، وأخيػػرًا األ ذاتػػهالقاصػػر فػػي ارتكػػاب الجريمػػة، واألسػػباب التػػي تتصػػؿ بالفعػػؿ 

ت الثقافيػة أو الرياضػػية تتصػؿ بمكػاف الجريمػة كارتكابهػا فػي دور التعمػػيـ أو مرافقهػا أو فػي الم سسػا
وسنشػػػرح فيمػػػا يمػػػي ظػػػروؼ تشػػػديد العقوبػػػة وفقػػػًا لهػػػذا  . أو دور العبػػػادة أو السػػػجوف أو المعسػػػكرات

 : القانوف
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 : تشديد العقوبة تبعاا لفاعل الجريمة :  أولا 
مػػف قػػانوف المخػػدرات التػػي تتصػػؿ بالفاعػػؿ هػػي أحػػد  04إف أسػػباب تشػػديد العقوبػػة فػػي المػػادة 

 : اليةاألسباب الت
 : عامالا في مكافحة المخدراتالجاني أن يكون  -1

ا ذمف االعتقاؿ الم بد إلى اإلعداـ إ 04تشدد العقوبة في الجرائـ المنصوص عميها في المادة 
لؾ بصورة دائمة أـ ذكاف الجاني عامًل في الدولة المنوط به مكافحة جرائـ المخدرات سواء أكاف 

همة واحدة محددة شريطة أف يصدر التكميؼ عمف يممؾ حؽ لم ولو كاف مكمفاً  بشكؿ م قت
إصدارة، كأف يكمؼ أحد أفراد مكافحة التبغ والتنباؾ بمهمة االشتراؾ مع أفراد مكافحة المخدرات 

 . 1بقمع عممية تهريب مخدرات واحدة أو يفرز لمدة محددة في م ازرة أفراد مكافحة المخدرات
لػػـ يكػػف  04ى الجػػرائـ المنصػػوص عميهػػا فػػي المػػادة أمػػا إذا كػػاف الموظػػؼ الػػذي ارتكػػب إحػػد

ا كػػػاف قػػػد ذمكمفػػػًا رسػػػميًا بمكافحػػػة جػػػرائـ المخػػػدرات فػػػقف قاعػػػدة تشػػػديد العقوبػػػة ال تنطبػػػؽ عميػػػه إال إ
  .استلؿ السمطة الممنوحة له بموجب وظيفته

 : أن يستغل الجاني وظيفته أو حصانته -2
مػف جػرائـ المخػدرات المنصػوص عميهػا فػي  قد يستلؿ الجاني وظيفته فيرتكب أو يسػهؿ جرمػاً 

وقد يستلؿ الجاني حصانته الدبموماسػية أو   . فينقؿ مثًل موادًا مخدرة بقصد االتجار بها 04المادة 
فتشػػدد العقوبػػة مػػف االعتقػػاؿ يسػػتلؿ حصػػانة الوظيفػػة المكمػػؼ بهػػا فيرتكػػب جريمػػة مػػف تمػػؾ الجػػرائـ 

 . الم بد إلى اإلعداـ
    
 : ي مشتركاا في عصابة دولية لتهريب المخدراتأن يكون الجان -3

إذا اشػػترؾ الجػػاني فػػي إحػػدى العصػػابات الدوليػػة لتهريػػب المػػواد المخػػدرة أو عمػػؿ لحسػػابها أو 
 . لتصبح اإلعداـ 04فتشدد العقوبة المنصوص عميها في المادة  تعاوف معها

درات بػيف دولتػيف ويقصد بالعصابة أي جماعة يزيد عػددها عمػى اثنػيف تعمػؿ فػي تهريػب المخػ
  . أو أكثر
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 : تشديد العقوبة تبعاا لمشريك في الجريمة:  ثانياا 
إف أسػػػباب التشػػػديد التػػػي تتصػػػؿ بالشػػػريؾ فػػػي جريمػػػة المخػػػدرات هػػػي أف يكػػػوف الشػػػريؾ فػػػي 

 . 2الجريمة قاصرًا لـ يتـ الثامنة عشرة مف عمرة
لمخدرات فقد شػدد عقوبػة ويبدو أنه حرصًا مف المشرع عمى حماية الجيؿ الناشئ مف أخطار ا

 : في ارتكاب إحدى جرائـ المخدرات التاليةالجاني الذي يستخدـ قاصرًا 
  اسػتخداـ القاصػر فػي جػرائـ حيػازة  المشرع عتبرا ،مف قانوف المخدرات 04في المادة

 . المخدرات بقصد االتجار سببًا مشددًا لعقوبة االعتقاؿ الم بد ورفعها إلى اإلعداـ
  مػػػف تقػػػديـ المػػػواد المخػػػدرة إلػػػى  المشػػػرع عػػػؿج ،مػػػف قػػػانوف المخػػػدرات 02فػػػي المػػػادة

 . قاصر سببًا مشددًا لعقوبة االعتقاؿ الم قت ورفعها إلى االعتقاؿ الم بد
وفي كؿ األحواؿ فقف استخداـ القاصػر فػي جريمػة مػف جػرائـ المخػدرات ال يعفػي القاصػر مػف 

نما تخفض عقوبته وفقًا لمػا نػص عميػه قػانو  ا كػاف ذإال إ 3990لعػاـ  31ف األحػداث رقػـ العقاب، وا 
ذا. ة الحالػػةذلػػـ يػػتـ العاشػػرة مػػف عمػػرة حػػيف ارتكػػاب الفعػػؿ ألنػػه ال يعػػد مسػػ واًل جزائيػػًا فػػي هػػ كػػاف  وا 

بير اإلصػلحية االحدث قد أتـ العاشرة ولـ يػتـ الخامسػة عشػرة مػف عمػرة فػل تفػرض عميػه سػوى التػد
ذا كاف الحػدث قػد أتػـ الخامسػة عشػرة مػف عمػرة ولػـ . حداثالمقررة في المادة الرابعة مف قانوف األ وا 

 . 3ا ارتكب جنايةذإ مف قانوف األحداث 29يتـ الثامنة عشرة تفرض عميه عقوبات مخففة وفقًا لممادة 
 : التكرارتشديد العقوبة بسبب : ثالثاا 

ؿ مدة زمنية جريمة أو أكثر خل ؼيقصد بالتكرار عودة المحكوـ عميه بعقوبة جزائية إلى اقترا
 . محددة

فػػػي حالػػػة التكػػػرار  04هػػػا فػػػي المػػػادة ووفقػػػًا لقػػػانوف المخػػػدرات تشػػػدد العقوبػػػة المنصػػػوص عمي
ويراعػػػى فػػػي إثبػػػات التكػػػرار األحكػػػاـ القضػػػائية . ة المػػػادةذإلحػػػدى الجػػػرائـ المنصػػػوص عميهػػػا فػػػي هػػػ

 . األجنبية الصادرة باإلدانة في جرائـ مماثمة لهذة الجرائـ
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 .   ارحاب ا حسخحق عقوبت األش اا الشالت الم لخت تو ا عخقاا الم لج
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فػي حػاؿ ارتكػاب جػـر غخػر ريػر جػـر المخػػدرات : ) الػنقض السػورية بأنػهوقػد حكمػت محكمػة 
فػػقف التكػػػرار الػػذي يعتمػػػد فػػي الحكػػػـ هػػو التكػػػرار المنصػػوص عميػػػه فػػي القػػػانوف العػػاـ ال فػػػي قػػػانوف 

 (. 4المخدرات
 : لؾ أنه في جرائـ المخدرات تطبؽ قواعد التكرار العاـ وقواعد التكرار الخاصذيتبيف مف 

 : جرائم المخدرات المطبقة عمىرار العام قواعد التك -1
ا ارتكػػب الفاعػػؿ جرمػػًا غخػػر ريػػر جػػـر المخػػدرات وقضػػي عميػػه بحكػػـ اكتسػػب قػػوة القضػػية ذإ

 . لمتكرار في جريمة المخدرات ا الحكـ يتخذ أساساً ذالمقضية فقف ه
وحكػػػـ عميػػػه بحكػػػـ مبػػػـر ثػػػـ ارتكػػػب إحػػػدى  جنايػػػةقػػػد ارتكػػػب  الجػػػانيكػػػاف  إذافيعتبػػػر مكػػػررًا 

أو العقوبػة معاقب عميها في قانوف المخدرات قبؿ مرور خمسة عشر عامػًا عمػى انقضػاء ال لجناياتا
 .سقوطها بالتقادـ

حػدى إه بحكـ مبـر ثػـ ارتكػب عميقد ارتكب جناية وحكـ الجاني ا كاف إذويعتبر مكررًا أيضًا  
العقوبػػػة أو الجػػػنح المنصػػػوص عميهػػػا فػػػي قػػػانوف المخػػػدرات قبػػػؿ مضػػػي سػػػبع سػػػنوات عمػػػى انقضػػػاء 

 . سقوطها بالتقادـ
مف  209و  201وتشدد العقوبة في هاتيف الحالتيف وفقًا لما هو منصوص عميه في المادتيف 

 . 5قانوف العقوبات
 :  قواعد التكرار الخاص في قانون المخدرات -2
ا ارتكػػب الجػػاني إحػػػدى الجػػرائـ المنصػػػوص عميهػػا فػػي قػػػانوف المخػػدرات ثػػػـ ارتكػػب جريمػػػة ذإ
أخػػرى بعػػد أف حكػػـ فػػي الجريمػػة األولػػى بحكػػـ اكتسػػب الدرجػػة القطعيػػة فكيػػؼ يمكػػف أف   مخػػدرات
 يعامؿ؟

 : إف قواعد التكرار المنصوص عميها في قانوف المخدرات هي التالية
 ا تػػوافر التكػػرار فػػي جػػرائـ تهريػػب وصػػنع ذال يجػػوز مػػنح األسػػباب المخففػػة التقديريػػة إ

  . 19وفقًا لممادة  اإلعداـ وزراعة المواد المخدرة وتبقى عقوبتها
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  امػػة مػف مميػػوف إلػى خمسػػة مليػيف ليػػرة إلػى عقوبػػة لر لم بػد والاتشػدد عقوبػة االعتقػػاؿ
وهػػي حيػػازة المخػػدرات بقصػػد  04المنصػػوص عميهػػا فػػي المػػادة اإلعػػداـ فػػي الجػػرائـ 

إذا كاف الناقؿ عالمًا بأنه ينقؿ المخدرات لمصػمحة مػف يريػد االتجػار  نقمها وأاالتجار 
رة مكػػػاف لتعػػػاطي المخػػػدرات إدا وأاسػػػتعمالها فػػػي ريػػػر اللػػػرض المعػػػيف لهػػػا  وأ هػػػاب

  .بمقابؿ
 

 : تشديد العقوبة تبعاا لمكان الجريمة: رابعاا 
مػف قػانوف المخػدرات،  04ا ارتكبت إحدى الجرائـ المنصوص عميهػا فػي الفقػرة أ مػف المػادة ذإ

إذا كػاف الناقػػؿ عالمػًا بأنػه ينقػػؿ  واد مخػدرةكجريمػة حيػازة المخػدرات بقصػػد االتجػار أو جريمػة نقػػؿ مػ
أو جريمػة التصػػرؼ بالمخػػدرات بليػر اللػػرض المخصػػص  المخػدرات لمصػػمحة مػػف يريػد االتجػػار بهػػا

أو مرافقهػا الخدميػة أو لتعمػيـ الستعمالها أو جريمة تهيئة مكاف لتعاطي المخػدرات بمقابػؿ، فػي دور ا
العبػادة أو المعسػكرات أو السػػجوف أو دور فػي دور أو  ،إصػلحيةفػي م سسػة ثقافيػة أو رياضػية أو 

 . 6أو في الجوار المباشر لدور التعميـ والمعسكرات فتكوف العقوبة اإلعداـ ،التوقيؼ
 : دور التعميم ومرافقها الخدمية والجوار المباشر لها -1

هد إف اللرض مف تشديد العقوبة في هذة األماكف هو حماية المدارس والجامعات أو المعا
 . العممية مف خطر ترويج المواد المخدرة بيف الطلب

إذا ارتكبت الجريمة في ملعب تمؾ األماكف أو في أحد مطاعمها وال يختمؼ األمر في شيء 
أو نواديها أو استراحاتها أو الحػدائؽ الممحقػة بهػا أو أي مكػاف غخػر ممحػؽ بهػا إذ تشػدد العقوبػة إلػى 

 . اإلعداـ
ذا ارتكبػػػػت الجريمػػػػة فػػػػي الجػػػػوار المباشػػػػر لػػػػدور التعمػػػػيـ أي الجػػػػوار وتشػػػػدد العقوبػػػػة أيضػػػػًا إ

السػكف الملصػقة لهػا أو الممعػب أو  ورالملصؽ لها، كالطريؽ العػاـ المػار مػف أمامهػا مباشػرة أو د
 . شريطة أف ال يتوسط بينه وبيف دور التعميـ أي مرفؽ غخر ،المصنع أو المعمؿ المجاور لها
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 : الرياضية واإلصالحيةالمؤسسات الثقافية و  -2
هػػػو الحيمولػػػة دوف اتخػػػاذ الم سسػػػات الثقافيػػػة  فػػػي هػػػذة الحالػػػة اللػػػرض مػػػف تشػػػديد العقوبػػػةإف 

 . والنوادي الرياضية مكانًا لتعاطي المواد المخدرة أو االتجار بها
فػي م سسػة ثقافيػة كػدار لمكتػب أو  04قذا ارتكبت أحد األفعاؿ المنصوص عميهػا فػي المػادة ف

ونػرى أنػه . رياضي أو ممجأ لألحداث أو دار لإلصلح فالعقوبة تشػدد لإلعػداـي أو نادي مركز ثقاف
ليس شرطًا أف تكوف الم سسة الثقافية م سسة رسمية تشرؼ عميها الدولة فيمكف أف تكوف الم سسػة 

 . خاصة بجمعية أو نادي كما يمكف أف تكوف م سسة تابعة لألفراد كالمكتبات ودور النشر
 : عبادةدور ال -3
. تشػػدد العقوبػػة لإلعػػداـ دار مػػف دور العبػػادة أيػػةا ارتكبػػت الجريمػػة فػػي مسػػجد أو كنيسػػة أو ذإ
قامة الشعائر الدينية ةالعبادودار   . هي كؿ مكاف خصص لمعبادة وا 

 : المباشر لها المعسكرات والجوار  -4
. قوبػػة إلػػى اإلعػػداـا ارتكبػػت الجريمػػة فػػي أحػػد المعسػػكرات أو الجػػوار المباشػػر لهػػا تشػػدد العذإ

 . ا كاف عبارة عف مخيـ لمجنودذنما يعتبر معسكرًا إا  وليس شرطًا أف يكوف المعسكر ثكنة أو مبنى، و 
 
 
 :  السجون ودور التوقيف -5

رأى المشرع أف مف الخطورة بمكاف أف تصبح السجوف ودور التوقيػؼ االحتيػاطي مقػرات لبيػع 
لتصػػبح  04عقوبػػة الجػػرائـ المنصػػوص عميهػػا فػػي المػػادة لؾ شػػدد ذوشػػراء المػػواد المخػػدرة وتعاطيهػػا لػػ

 . ة األماكفذا ارتكبت في أحد هذاإلعداـ إ
ا التشػػديد عمػػى نظػػارة المخفػػر التػػي يجػػري فيهػػا وضػػع المشػػتبه بهػػـ أثنػػاء التحقيػػؽ ذويطبػػؽ هػػ

 . معهـ في الجرائـ التي يرتكبونها
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 تخفيف العقوبة
عنصر أساسي مف عناصر تفريد العقوبة وخطوة لألماـ في مكافحة يعد نظاـ تخفيؼ العقوبة 
ومظاهر تخفيؼ العقوبة في جرائـ المخدرات تتمثؿ في األعذار . 7الجريمة وعلج السموؾ اإلجرامي

  .التقديرية القانونية واألسباب المخففة
صػػورة حػػرة سػػباب المخففػػة بأنهػػا  أعػػذار قضػػائية يمنحهػػا القاضػػي بيعػػرؼ الفقيػػه رارسػػوف األ 

القانونيػة متروكػة لحريػة المخففة فهي إذاً  عمى خلؼ األعذار . ليخفؼ العقوبة المحددة في القانوف
وليس مف شؾ بأف األخذ بها أحيانًا ضػرورة حتػى يسػتطيع القاضػي جعػؿ العقوبػة تتناسػب . القاضي

 . مع ظروؼ الجريمة والمجـر
سػػباب، فػػقذا وجػػدت فػػي عمػػى هػػذة األ 04وقػػد نػػص قػػانوف المخػػدرات فػػي الفقػػرة ج مػػف المػػادة 

إذا كاف الناقؿ عالمًا بأنػه ينقػؿ  المتعمقة بجريمة حيازة المواد المخدرة بقصد االتجار أو نقمها القضية
 أو استعمالها بلير ررضها أو إدارة مكػاف لتعاطيهػا بمقابػؿ المخدرات لمصمحة مف يريد االتجار بها

 : أسباب مخففة جاز لممحكمة أف تبدؿ
وبػػػػة اإلعػػػػداـ إلػػػػى االعتقػػػػاؿ الم بػػػػد أو االعتقػػػػاؿ الم قػػػػت لمػػػػدة ال تقػػػػؿ عػػػػف عشػػػػريف سػػػػنة عق

 . وباللرامة مف مميوف إلى خمسة ملييف ليرة سورية في كمتا العقوبتيف
عقوبة االعتقاؿ الم بد إلى االعتقػاؿ الم قػت لمػدة عشػر سػنوات وباللرامػة مػف خمسػمائة ألػؼ 

 . ليرة إلى مميوني ليرة سورية
ا وجػػدت أسػػباب مخففػػة فػػي القضػػية المتعمقػػة ذعمػػى أنػػه إ 19نصػػت الفقػػرة ب مػػف المػػادة  كمػػا

بجريمة تهريب أو صنع أو زراعة المواد المخػدرة جػاز لممحكمػة أف تبػدؿ عقوبػة اإلعػداـ إلػى عقوبػة 
أو االعتقػػاؿ الم قػػت لمػػدة ال تقػػؿ عػػف عشػػريف سػػنة وبلرامػػة مػػف مميػػوف إلػػى خمسػػة االعتقػػاؿ الم بػػد 

   . ليرة في كمتا العقوبتيفملييف 
نلحػػػظ أف المشػػػرع خػػػرج فػػػي قػػػانوف المخػػػدرات فيمػػػا يتعمػػػؽ بتخفيػػػؼ العقوبػػػة ألسػػػباب مخففػػػة 

مػػف قػػانوف العقوبػػات تقضػػي بقبػػداؿ  201فالمػػادة . تقديريػػة عػػف الحػػدود المقػػررة فػػي قػػانوف العقوبػػات
لػى عشػريف إف اثنػي عشػرة سػنة شلاؿ الشاقة الم قتة مشلاؿ الشاقة الم بدة أو األعقوبة اإلعداـ باأل

                                                 
7
  780، ص 1924ً، الرزء الثاوً، بارٌ ، شرح لاوون العقوباث الفروس ،البروفسور روجٍه غارو 

143 



مف قانوف المخدرات تقضي بقبداؿ عقوبة اإلعػداـ باالعتقػاؿ الم بػد أو  19في حيف أف المادة  ،سنة
والبد مف اإلشػارة إلػى أنػه فيمػا يتعمػؽ بجريمػة حيػازة . عف عشريف سنةتقؿ االعتقاؿ الم قت لمدة ال 

ال يجػػػوز تخفػػيض العقوبػػة لألسػػػباب : )المخػػدرات بقصػػد التعػػػاطي فقػػد حكمػػت محكمػػػة الػػنقض بأنػػه
   (. 8المخففة التقديرية إلى أقؿ مف ستة أشهر

و  19كما أف المشرع السوري قد حـر مرتكب جرائـ المخدرات المنصوص عميها في المادتيف 
كمػا حجػب . مف قانوف المخدرات مف االستفادة مف األسػباب المخففػة التقديريػة فػي حػاؿ التكػرار 04

 : في الحاالت التالية 19عف مرتكبي الجرائـ المنصوص عميها في المادة  ة األسبابذمنح ه
 .ارتكاب الجريمة مف أحد العامميف في الدولة المنوط بهـ مكافحة جرائـ المخدرات(3
 . مف قانوف المخدرات 19استخداـ قاصر في ارتكاب الجرائـ المنصوص عميها في المادة (2
عممػػه لحسػػابها أو  أوالدوليػػة لتهريػػب المػػواد المخػػدرة  اشػػتراؾ الجػػاني فػػي إحػػدى العصػػابات(1

 . تعاونه معها
مػػف قػػانوف  19اسػػتللؿ الجػػاني، فػػي ارتكػػاب إحػػدى الجػػرائـ المنصػػوص عميهػػا فػػي المػػادة (0

المخدرات أو في تسهيمها، السمطة المخولة له بمقتضػى وظيفتػه أو عممػه أو الحصػانة المقػررة 
 . له طبقا لمقانوف

 
فأعطى  ،لحد مف قسوة نصوص قانوف المخدراتا ه البد مفأن المشرع السوري الحظوبالتالي 

مف جمودها وقسوتها إذا وجدت في القضية قانوف المخدرات الحؽ لممحكمة أف تحرر نصوص 
 . المطروحة أمامها ما يستوجب تخفيؼ العقوبة
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 األعذار المحمة 
ا تػوافرت شػروطها دوف أف يػ ثر ذلػؾ عمػى ذعقػاب إتعفي الجاني مػف كػؿ  إف األعذار المحمة

وهػػي فػػي كػػؿ األحػػواؿ ال تػػ ثر فػػي الجريمػػة وال تنفػػي . تطبيػػؽ قواعػػد تػػدابير االحتػػراز مػػا عػػدا العزلػػة
 . المس ولية الجزائية

ولقػػد رأى المشػػرع السػػوري أف المصػػمحة العامػػة تػػدعو أف يعفػػى بعػػض المجػػرميف مػػف العقوبػػة 
والقبض عمى فاعميها، أو تشجيعًا لهـ عمػى  قبؿ استفحالها ـ الخطيرةتوصًل إلى كشؼ بعض الجرائ

عانة عمى الخروج مما تورطوا فيه  .  التوبة وا 
كػؿ مػف  04و 19مػف العقوبػات المقػررة فػي المػواد  مف قانوف المخدرات 31عفت المادة وقد أ

صػؿ اإلبػلغ بعػد عمػـ فػقذا ح ،إلبلغ السػمطات العامػة عػف الجريمػة قبػؿ عممهػا بهػا مف الجناةبادر 
 . 9السمطات العامة بالجريمة تعيف أف يوصؿ اإلبلغ فعًل إلى ضبط باقي الجناة

 : يتبيف مف هذا النص أف المشرع اشترط لإلعفاء مف العقوبة ما يمي
  أف تكػوف الجريمػػة المخبػر عنهػػا مػػف جػرائـ المخػػدرات المنصػػوص عميهػا فػػي المػػادتيف

 .04و  19
  ًأو شريكًا أو متدخلً أف يكوف المخبر فاعل  . 
  مػػف جػػرائـ المخػػػدرات، وال يخضػػع اإلخبػػار أليػػػة  جريمػػةأف يكػػوف ثمػػة إخبػػار بوجػػػود

 . شروط في الشكؿ أو في الصيلة فقد يكوف خطيًا أو شفهياً 
  يجب أف يدلي المجـر بقخبارة إلػى السػمطة، فػقذا أفضػى إلػى أحػد األفػراد العػادييف فػل

 . يعفيه ذلؾ مف العقاب
 ف يبمغ المجػـر المخبػر عػف الجريمػة قبػؿ عمػـ السػمطة بهػا، أمػا إذا حصػؿ بعػد يجب أ

 . لى إلقاء القبض عمى باقي الجناةإذلؾ فلبد أف يقود اإلبلغ 
ة القواعػػػد المقػػػررة لإلعفػػػاء مػػػف العقوبػػػة أنهػػػا ال تسػػػري عمػػػى كافػػػة جػػػرائـ ذومػػػا ي خػػػذ عمػػػى هػػػ

ا أعمػػـ السػػمطات عػػف المصػػدر ذف المنػػتج إمػػع أف متعػػاطي المخػػدرات أحػػؽ باإلعفػػاء مػػ ،المخػػدرات
وناقؿ المواد المخدرة بقصػد التعػاطي أحػؽ باإلعفػاء  ،الذي يحصؿ منه عمى المواد المخدرة لتعاطيها
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 المحمػػة األعػػذارؾ ال بػػد مػػف توسػػيع الحػػاالت التػػي يجػػوز فيهػػا مػػنح لذولػػ. مػػف ناقمهػػا بقصػػد االتجػػار
 .    ا لـ يبمغ مرتكبوها عنهاذلتشمؿ كؿ جرائـ المخدرات التي يصعب كشفها إ
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 :تمارين
 :الس اؿ األوؿ

 :تشديد العقوبة في جرائـ المخدرات: اختر اإلجابة الصحيحة
يراعى في إثبات التكرار كسبب مشدد األحكاـ القضائية األجنبية الصادرة باإلدانة في جرائـ  .3

 .مف قانوف المخدرات 04لجرائـ المخدرات المنصوص عميها في المادة  مماثمة
مف قانوف المخدرات إذا  04يها في المادة المنصوص عم  ال تشدد عقوبة بعض جرائـ المخدرات .2

 .ارتكبت في م سسة إصلحية
الذي  مف قانوف المخدرات 04ال تشدد العقوبة عمى مرتكب الجريمة المنصوص عميها في المادة  .1

   .يستلؿ حصانته الدبموماسية
التكرار في حاؿ ارتكاب جـر غخر رير جـر المخدرات فقف التكرار الذي يعتمد في الحكـ هو  .0

 .المنصوص عميه في قانوف المخدرات
 .1الجواب الصحيح هو رقم 
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  :الس اؿ الثاني
 :تخفيؼ العقوبة في جرائـ المخدرات: اختر اإلجابة الصحيحة

لـ يخرج قانوف المخدرات فيما يتعمؽ بتخفيؼ العقوبة ألسباب مخففة تقديرية عف الحدود المقررة في  .3
 .قانوف العقوبات

مف  19ب تخفيؼ العقوبة إذا استخدـ قاصر في ارتكاب الجريمة المنصوص عميها في المادة يحج .2
 .قانوف المخدرات

يجوز تخفيؼ العقوبة في جـر حيازة المخدرات بقصد التعاطي ألسباب مخففة تقديرية إلى اقؿ مف  .1
 .ستة أشهر وفقًا لمحكمة النقض السورية

مف قانوف المخدرات كؿ مف بادر مف  19يستفيد مف تخفيؼ العقوبة المنصوص عميها في المادة  .0
 .الفاعميف إلبلغ السمطات العامة عف الجريمة المنصوص عميها في هذة المادة قبؿ عممها بها

 .2الجواب الصحيح هو رقم 
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 الوحدة التعميمية الثالثة عشرة

 القواعد اإلجرائية لجرائم المخدرات
 :الكممات المفتاحية

 .ضابطة عدلية، جريمة مشيودة، إثارة الجريمة، األدلة

 :الممخص

إن الحصول عمى أدلة . أخذ المشرع السوري بنظام اإلثبات الحر عند البحث عن جرائم المخدرات
ومن ىنا . بد أن يتم بطرق قانونية ومن األشخاص الذين حددىم القانونإلثبات جرائم المخدرات ال 

تتأتى ضرورة التعرف عمى ىذه السمطات المختصة بإثبات جرائم المخدرات ومن ثم التعرف عمى 
 .وسائل إثباتيا

 :األهداف التعميمية

 :في نياية ىذا الجزء يجب أن يكون الطالب قادرًا عمى

  العدلية المختصين بكشف جرائم المخدراتالتعرف عمى أعضاء الضابطة. 
  التعرف عمى السمطات الممنوحة ألعضاء الضابطة العمية في الكشف عن جرائم

 .المخدرات
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يقصد بالقواعد اإلجرائية مجموعة القواعد القانونية التي تطبقيا أجيزة العدالة الجنائية في 
 . أعمال استقصاء الجرائم والمالحقة والتحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقاب والتدبير

تبدأ اإلجراءات الجزائية عادة سيرىا بأعمال الضابطة القضائية، في البحث عن الجريمة 
االستدالالت والقيام بأعمال المعاينة وأخذ العينات والبصمات وكل ما لو عالقة باآلثار وجمع 

 ،وال سيما في الجريمة المشيودة ،وقد يتعدى األمر في بعض الحاالت. المادية لجريمة المخدرات
 .   إلى القبض عمى األشخاص المشتبو بيم، وتفتيشيم وتفتيش منازليم

 
 : القواعد الشكمية المتعمقة بجرائم المخدرات من خاللتعميمية ه الوحدة الوسندرس في ىذ

 
 إثبات جرائم المخدرات  -
 
 األحكام القانونية المتعمقة بمعاممة المدمنين عمى المخدرات -
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 إثبات جرائم المخدرات
فممقاضي مطمق . أخذ المشرع السوري بنظام اإلثبات الحر عند البحث عن جرائم المخدرات

إن القانون أمد القاضي في ) الحرية في استقصاء أدلة اإلثبات،  وتقول في ذلك محكمة النقض 
المسائل الجنائية بسمطة وحرية كاممة في سبيل تقصي ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتيا والوقوف عمى 

عالقة المتيمين بيا ففتح لو باب اإلثبات عمى مصراعيو يختار من كل طرقو ما يراه موصاًل  حقيقة
 (.    1لمكشف عن الحقيقة

ولكن إذا كان القاضي حرًا في االقتناع بأي دليل إال أن حريتو مقيدة بضرورة تسبيب حكمو 
ال كان عرضة لمرقابة من محكمة النقض التي اقتنعت بيا واعتمدت  فإذا لم تبين المحكمة األدلة. وا 

 .  عمييا فإن ذلك يعتبر قصورًا في التعميل موجبًا لمنقض
ن الحصول عمى ىذه األدلة إلثبات جرائم المخدرات ال بد أن يتم بطرق قانونية ومن  وا 

ومن ىنا تتأتى ضرورة التعرف عمى ىذه السمطات المختصة . األشخاص الذين حددىم القانون
 . بإثبات جرائم المخدرات ومن ثم التعرف عمى وسائل إثباتيا

 
  

                                                 
1
 (. ِٛظٛعح حّٛزاتٟ اٌما١ٔٛٔح االٌىرس١ٔٚح)  ،30/10/1968جصائ١ح،  ،ظٛزٞ ٔمض  
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 ئم المخدراتأعضاء الضابطة العدلية في جرا
يتولى الضبط القضائي بصورة عامة أفراد الضابطة العدلية المخصصون ليذه الميمة، 

ولكن االتجاه سائر نحو . والمكمفون عادة بالبحث والتحري وجمع االستدالالت في الجرائم العادية
 ضرورة وجود ضابطة عدلية لجرائم المخدرات، وخاصة في الدول التي يتسع فييا نطاق جرائم

 .  المخدرات
ولعل السبب الرئيسي الذي يدفع إلى ضرورة تعيين جياز خاص لمقيام بعممية جمع 

فطبيعة جرائم المخدرات تتطمب أن يقوم بعممية . االستدالالت في جرائم المخدرات ىو التخصص
فيمكن . البحث والتحري عنيا وضبطيا موظفون متخصصون لدييم الخبرة الكافية بالمواد المخدرة

وال سيما في بعض  ،قول أن الخبرة العامة لم تعد كافية لضبط جرائم المخدرات في الوقت الحاضرال
الدول التي يتسع فييا نطاق جرائم المخدرات، ليذا صار من الضروري المجوء إلى التخصص 

 . الدقيق، ونقصد بذلك أن يكون ىنالك ضابطة عدلية خاصة بجرائم المخدرات
 

 :العدلية أصحاب الختصاص العامأعضاء الضابطة :أولا 
 6يقصد بأعضاء الضابطة العدلية ذوو االختصاص العام الموظفين الذين عددتيم المواد 

من قانون أصول المحاكمات الجزائية وأوكل إلييم القانون البحث والتحري عن الجرائم  9حتى 
 . جميعًا بما فييا جرائم المخدرات

محددين في قانون أصول المحاكمات الجزائية ىم أصحاب إال أن موظفي الضابطة العدلية ال
وقد جرى العمل عمى أن أعضاء الضابطة العدلية من ذوي االختصاص العام ال . 2اختصاص عام

يمارسون وظيفة الضابطة العدلية فيما ىو من وظيفة االختصاص الخاص لكن ذلك ال يعني زوال 
                                                 

2
٠ٚموَٛ تٙوا ض٠ضواض لضواج اٌفوٍ   وٟ . ٠مَٛ تٛظائف اٌضاتطح اٌعد١ٌح إٌائة اٌعاَ ٚٚوالؤٖ ِٚعاٖٚٔٛ ٚلضاج اٌرحم١ك 

اٌّحووا نْٛ : ٠ٚعوواعد إٌائووة اٌعوواَ  ووٟ اجووساض ٚظووائف اٌضوواتطح اٌعد١ٌووح . اٌّساوووص اٌرووٟ ال ٠ٛجوود  ١ٙووا ١ٔاتووح عاِووح

٠سٚ اٌ ووس ح ٚ ِود٠س ا ِووٓ اٌعوواَ ٚزئو١ط اٌمعووُ اٌعوودٌٟ ٚاٌمائّمواِْٛ ِٚوود٠سٚ إٌوٛاحٟ ٚاٌّوود٠س اٌعوواَ ٌٍ وس ح ِٚوود

تسئاظوح اٌّاوا س  ىٍفْٛ زظو١ّاض ّٚزئ١ط دائسج ا دٌح اٌمضائ١ح ٚضثا  اٌ س ح ٚا ِٓ اٌعاَ ٚٔمثاض ٚزذثاض اٌ س ح اٌ

ضٚ اٌ عة، ٚزؤظواض اٌودٚائس  وٟ ا ِوٓ اٌعواَ ِٚسالثوٛ ا ِوٓ اٌّىٍفوْٛ زظو١ّاض تسئاظوح اٌّاوا س ضٚ اٌ وعة ٚ ضوثا  

اٌدزن عٍٝ اخرالف زذثُٙ ٚزؤظاض ِاا س اٌودزن ِوٓ ض٠وح زذثوح ووأٛا ِٚاروازٚ اٌموسٜ ٚضعضواض ِراٌعوٙا ٚزؤظواض 

 (.   ِٓ لأْٛ ضصٛي اٌّحاوّاخ اٌرصائ١ح 8ج ٚ اٌّاد 7اٌّادج . ) اٌّساوة اٌثحس٠ح ٚاٌر٠ٛح
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إن موظفي الضابطة العدلية : ) محكمة النقضصفتيم بالنسبة لجرائم المخدرات وعمى ذلك قضت 
مكمفون باستقصاء الجرائم وجمع أدلتيا والقبض عمى فاعمييا وفقًا لممادة السادسة من قانون 
األصول الجزائية، وقد أضاف إلييم  قانون المخدرات رجال مكافحة المخدرات ولم يقصد بذلك 

نما أضاف إلى الضابطة ا لعدلية عنصرًا جديدًا ليشترك في العمل حصر العمل بفئة دون أخرى وا 
 (.  3ويتعاونوا عمى أداء الواجب

 
 : أعضاء الضابطة العدلية أصحاب الختصاص الخاص:ثانياا 

أشارت المادة الثامنة من قانون أصول المحاكمات الجزائية إلى الموظفين الذين خولوا 
عضاء الضابطة العدلية ذوو صالحيات الضابطة العدلية بموجب قوانين خاصة، ويطمق عمييم أ

االختصاص الخاص وىم من خصيم القانون بصفة الضابطة العدلية بالنسبة لبعض الجرائم دون 
 . غيرىا ومثاليم موظفي مكافحة المخدرات

من قانون المخدرات نصت عمى أنو يتمتع بصفة الضابطة  55كما أن الفقرة أ من المادة 
عمييا في قانون المخدرات رجال الضابطة العدلية الذين  العدلية فيما يختص بالجرائم المنصوص

فمثاًل خول قانون المخدرات مفتشي مجموعة الصحة في الييئة . منحوا ىذه الصفة بمقتضى القانون
لمتحقق من   55المركزية لمرقابة والتفتيش دخول بعض األماكن المحددة في الفقرة ب من المادة 

 . تنفيذ أحكام قانون المخدرات
 

ومن المستحسن أن نتطرق إلى اإلجراءات اليامة التي يقوم بيا موظفو الضابطة العدلية 
 .أثناء التحقيق في جرائم المخدرات واستقصائيا

 
  

                                                 
3
 (.ِٛظٛعح حّٛزاتٟ اٌما١ٔٛٔح االٌىرس١ٔٚح) ، 14/11/1963، جصائ١ح، ظٛزٞ ٔمض 
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 سمطات أعضاء الضابطة العدلية في جرائم المخدرات
من حيث المبدأ، نفس  ،إن سمطات أعضاء الضابطة العدلية في جرائم المخدرات ىي

ولكن طبيعة جرائم المخدرات دفعت تشريعات . سمطات أعضاء الضابطة العدلية في الجرائم العادية
المخدرات في مختمف دول العالم إلى إعطاء أعضاء الضابطة العدلية في جرائم المخدرات سمطات 
أوسع من السمطات التي يعطييا المشرع ليم عادة في الجرائم العادية، وأىم ىذه السمطات ىي 
سمطة البحث عن جرائم المخدرات وسمطة االطالع عمى الدفاتر المتعمقة  بالمواد المخدرة وسمطة 

 . قطع النباتات المخدرة  الممنوع زراعتيا بمقتضى قانون المخدرات
 

 :سمطة البحث عن جرائم المخدرات :أولا 
قي إخبار أو من حيث المبدأ، بناء عمى تم ،يتم البحث عن الجرائم والكشف عن المشتبو بيم

وقد تطورت وسائل الضابطة العدلية في استقصاء الجرائم مع تطور العمم، فأصبحت . شكوى
تستخدم وسائمو وتعتمد عمى أىل الفن والخبرة واستعمال الكالب البوليسية المدربة لمبحث عن 

 وفي سبيل ذلك تأسست إدارة مكافحة المخدرات لمبحث عن جرائم المخدرات. مقترفي الجرائم
 .  ومقترفييا في كل مكان

باإلضافة لذلك، خول قانون المخدرات أعضاء الضابطة العدلية في جرائم المخدرات سمطة 
البحث عن ىذه الجرائم حتى بدون وجود إخبار أو بالغ أو شكوى بل لمجرد التأكد من التزام 

روضة عمييم وفقًا األشخاص والمؤسسات المرخص ليم بالتعامل مع المواد المخدرة بالقواعد المف
لمفتشي مجموعة : )في فقرتيا ب عمى أنو 55وبناء عمى ذلك نصت المادة . لقانون المخدرات

الصحة في الييئة المركزية لمرقابة والتفتيش دخول المخازن ومستودعات االتجار بالمواد المخدرة 
لطبية والمعامل والمستشفيات والمصحات والمستوصفات  والمراكز الصحية ومصانع المستحضرات ا

الصناعية والغذائية والصيدليات والعيادات وغيرىا، والمعاىد ومراكز البحوث المرخص ليا بزراعة 
 (. النباتات الممنوع زراعتيا لمتحقق من تنفيذ أحكام ىذا القانون
من قانون المخدرات عمى تشجيع  77وتسيياًل لمبحث عن المواد المخدرة فقد نصت المادة 

مساعدة أعضاء الضابطة العدلية في ضبط المواد المخدرة وذلك عن طريق منح الجميع عمى 
 . مكافآت لكل من وجد أو أرشد أو أخبر أو ساىم أو سيل أو اشترك في ضبط مواد مخدرة
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 :سمطة التحقيق :ثانياا 
تتمثل وظائف الضابطة العدلية عقب اكتشاف جريمة المخدرات بالقيام بالتحري األولي 
كالبحث عن فاعل الجريمة وجمع األدلة التي تثبت وقوع الجريمة ونسبتيا إلى الفاعل وتنظيم 

 .  المحاضر الالزمة
طة ويتضمن جمع األدلة إجراء المعاينات الالزمة في مكان جريمة المخدرات ولعضو الضاب

ويجب عمى الضابطة العدلية اتخاذ  ،العدلية االستماع إلى أقوال المشتبو بيم وشيادة الشيود
الوسائل الكفيمة لممحافظة عمى أدلة جريمة المخدرات كإقامة حراسة عمى مكان وقوع الجريمة لحفظ 

  .آثارىا وليا رفع البصمات وتصوير المكان وغير ذلك من اإلجراءات
يجوز لموظفي الضابطة العدلية سوى القيام بأعمال البحث األولي عن الجرائم فاألصل أنو ال 

إال أن قانون المخدرات أعطى لرجال الضابطة العدلية صالحية  4وىو ال يرقى إلى مرتبة التحقيق
التحقيق بالجرائم التي تقع في المخازن ومستودعات االتجار بالمواد المخدرة والمستشفيات 

صفات  والمراكز الصحية ومصانع المستحضرات الطبية والمعامل الصناعية والمصحات والمستو 
والغذائية والصيدليات والعيادات وغيرىا، والمعاىد ومراكز البحوث المرخص ليا بزراعة النباتات 

دعوة ممثل عن وزارة الصحة  ،فيما عدا الجريمة المشيودة ،ولكن يتوجب عمييم ،الممنوع زراعتيا
 .5ة المينية ذات العالقةوممثل عن النقاب

 
 :سمطة الطالع عمى المستندات والدفاتر واألوراق: ثالثاا 

تعد ىذه الصالحية من الصالحيات الرئيسية في جرائم المخدرات لتمكين أعضاء الضابطة 
العدلية من التحقق من التزام األشخاص والمؤسسات المرخص ليا التعامل بالمواد المخدرة بأحكام 

حيث  55ونص قانون المخدرات عمى ىذه الصالحية في الفقرة ب من المادة . راتقانون المخد
يحق لمفتشي مجموعة الصحة في الييئة المركزية لمرقابة والتفتيش اإلطالع عمى الدفاتر والسجالت 

 .  واألوراق المتعمقة بالمواد المخدرة

                                                 
4
 18، ص 2004جاِعح دِ ك، ِٕ ٛزاخ اٌرصض اٌصأٟ،  ،حعٓ جٛخداز، لأْٛ ضصٛي اٌّحاوّاخ اٌرصائ١ح.د 

 
5
 . ِٓ لأْٛ اٌّادزاخ 55اٌثٕد ا ٚي ِٓ اٌفمسج ض ِٓ اٌّادج  
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 :سمطة قطع النباتات الممنوع زراعتها :رابعاا 
أعضاء الضابطة العدلية سمطة قطع كل نبات ممنوعة  56ت في المادة خول قانون المخدرا

زراعتو بمقتضى أحكام ىذا القانون وجمع أوراقو وجذوره عمى نفقة مرتكبي الجريمة، وتحفظ ىذه 
األشياء أثناء المحاكمة الجزائية في مخازن وزارة الصحة عمى أن يفصل نيائيًا في الدعوى 

 .  الجزائية
ني الذي اعتمده االجتياد القضائي في معرض بيان ماىية المادة إذا كانت من والمبدأ القانو 

المواد المخدرة ىو المجوء إلى الخبرة الفنية عن طريق إجراء التحميل لمتعرف عمى حقيقتيا، حيث ال 
نما البد من التحقق من ماىيتيا  ،يكتَف بانتشار رائحتيا أو معرفتيا عن طريق الشم أو الممس وا 

وبذلك حكمت . الخبرة الفنية ولو لم يدع أحد من المدعى عمييم بأنيا ليست موادًا مخدرةبموجب 
ال يغني اعتراف األظناء والشم عن الخبرة لمتثبت من أن المادة : ) محكمة النقض السورية

ال ) ، وأكدت عمى ذلك في قرار آخر (6المصادرة ىي الحشيش المخدر أو سواه من المخدرات
لحشيش إال بعد تحميمو فنيًا وال يغني عن تحميمو انتشار رائحتو أو معرفتو عن طريق تكتشف حقيقة ا

 (. 7الفم
 

 :سمطة التفتيش :خامساا 
مما يقتضي المساس بحق الشخص في  ،يقصد بالتفتيش البحث عن أدلة جريمة وقعت

 . 8الحفاظ عمى أسراره عن طريق تحري شخصو أو مكانو الخاص
. السمطات التي منحيا قانون المخدرات لرجال الضابطة العدلية تعد سمطة التفتيش من أىم

فيحق ليؤالء تفتيش العيادات والصيدليات ومخابر التحاليل الكيميائية أو الجرثومية ولكن يتوجب 

                                                 
6
ِٛظٛعح حّٛزاتٟ اٌما١ٔٛٔح االٌىرس١ٔٚح ) ،24/6/1970ذاز٠خ  ،1551، اٌدائسج اٌرصائ١ح، لساز زلُ ظٛزٞ ٔمض 

).  

7
 .(١ٔح ِٛظٛعح حّٛزاتٟ اٌما١ٔٛٔح االٌىرسٚ) ،31/3/1962ذاز٠خ  ،240، اٌدائسج اٌرصائ١ح، لساز زلُ ظٛزٞ ٔمض 

8
  154، ص 2004جاِعح دِ ك، ِٕ ٛزاخ ضصٛي اٌّحاوّاخ اٌرصائ١ح، اٌرصض اٌصأٟ،  ،حعٓ جٛخداز. د 
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فيما عدا الجريمة المشيودة، الحصول عمى أذن من النيابة وبحضور ممثل عن وزارة  ،عمييم
 .    9ذات العالقةالصحة وممثل النقابة المينية 

 
 :سمطة الستجواب و الحجز :سادساا 

االستجواب إجراء يتوجو بموجبو المحقق إلى المدعى عميو ذاتو لموقوف عمى الحقيقة 
 . 10والوصول إلى اعتراف منو يثبت التيمة المنسوبة إليو أو إلى دليل يدحضيا

فمالستجواب طبيعة مزدوجة فيو وسيمة تحقيق مع المدعى عميو يتخذىا المحقق بغية 
وىو من جية ثانية . الحصول عمى دليل إثبات ينير لو مجريات اتيامو بجريمة من جرائم المخدرات

وسيمة دفاع تتيح لممدعى عميو فرصة إثبات براءتو ونفي التيمة المنسوبة إليو إن كان بريئًا أو 
 .  11مسؤوليتو عن طريق توضيح ظروف اقترافو جريمة المخدرات إن كان مذنباً تخفيف 

يعطي قانون المخدرات ألعضاء الضابطة العدلية حق استجواب الطبيب أو الصيدلي وحجزه 
وقد قيدت ىذه السمطة بإذن مسبق من النيابة العامة وبحضور . إذا ضبط وىو في الجرم المشيود

 . ل عن النقابة المينية ذات العالقة في حالة الجرم غير المشيودممثل عن وزارة الصحة وممث
 

 :سمطة مراقبة ارتكاب الجريمة: سابعاا 
في بعض األحيان ترتكب جريمة من جرائم المخدرات وال يستطيع أعضاء الضابطة العدلية 

حالة في ىذه ال. الحصول عمى األدلة الالزمة لمعرفة جميع المساىمين في ارتكاب ىذه الجريمة
يمجأ أعضاء الضابطة العدلية إلى مراقبة ارتكاب الجريمة لكشف األشخاص المساىمين في ارتكاب 

 . الجريمة
حيث يجوز لوزير الداخمية بناء  69وقد نص قانون المخدرات عمى ىذه الصالحية في المادة 

يسمح خطيًا  عمى عرض إدارة مكافحة المخدرات وبعد إعالم وزير العدل ومدير الجمارك العام أن
بمرور شحنة من المواد المخدرة عبر أراضي الدولة إلى أراضي دولة أخرى تطبيقًا لنظام التسميم 

                                                 
9
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10
 166حعٓ جٛخداز، اٌّسجع اٌعاتك، ص . د 

11
  60 ص، 1968اظررٛاب اٌّرُٙ، زظاٌح دورٛزاٖ، جاِعح اٌما٘سج  ،ِحّد ظاِٟ إٌثساٚٞ. د 
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المراقب إذا رأى أن ىذا التصرف سيساىم في الكشف عن األشخاص الذين يتعاونون عمى نقل 
ة من المواد فقد تصل معمومات إلى وزارة الداخمية بأن ىناك شحن. الشحنة والجية المرسمة إلييا

أو مخبأة بين مواد مسموح بمرورىا  ،المخدرة مخبأة في مكان سري ضمن آلية نقل عام أو خاص
ففي ىذه الحالة يجوز لوزير الداخمية باالتفاق مع مدير إدارة مكافحة . عبر األراضي السورية

السورية المخدرات ووزير العدل ومدير الجمارك العامة أن يسمح بمرور الشحنة عبر األراضي 
 . تحت رقابة السمطات المختصة لمكشف عن الجناة

 
 :إثارة الدليل: ثامناا 

يتوجب عمى أعضاء الضابطة العدلية القيام بأعباء وظيفتيم وفقًا لمقواعد المحددة في 
وتأسيسًا عمى ذلك يجب أن تكون وسائميم في البحث والتحري عن األدلة وسائل قانونية . القانون

ال تعرضوا لممسوؤلية بأنواعيا الجزائية والمدنية والتأديبيةومشروعة وأخالقي وفي ذلك تقول . ة وا 
نصاف تقوم عمى الحق وتحكم بالقسط وىي تعتمد : ) محكمة النقض إن القضاء مؤسسة عدل وا 

عمى إظيار الحقيقة واضحة وتطرح كل شبية أو شك وال يسوغ أن يستند إلى دليل أخذ بالضغط 
 (. 12ة واالحتيالواإلكراه أو بالخديع

ثارة الدليل  . وفي ىذا الصدد، نرى انو البد من التمييز بين إثارة الجريمة وا 
فبالنسبة إلثارة الجريمة أي إثارة ارتكاب الجريمة فال يمكن القبول بمشروعيتيا، فإذا شك 
ز رجال الضابطة العدلية في مجموعة من األشخاص يعتقد أنيم يتعاطون المواد المخدرة فال يجو 

 .  إثارتيم الرتكاب ىذه الجريمة وذلك من خالل قيام رجال الضابطة العدلية بتأمين المخدرات ليم
أما بالنسبة إلثارة الدليل،  ففي الواقع، قد ترتكب العديد من جرائم المخدرات وال نستطيع إدانة 

يمجأ أعضاء الضابطة في ىذه الحالة . المشتبو بو لعدم توفر األدلة الالزمة إلثبات الجريمة في حقو
 . العدلية إلثارة األدلة الضرورية إلثبات ارتكاب المشتبو بو لمجريمة

لم يعالج قانون المخدرات أو قانون أصول المحاكمات الجزائية موضوع إثارة الدليل إلثبات 
 يرى جانب من الفقو أن تدخل أعضاء الضابطة العدلية من أجل إثارة دليل عمى.  الجريمة المقترفة
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ارتكاب جريمة من جرائم المخدرات ال يؤثر في شيء في ثبوتيا ما دامت الغاية منو كشف الجريمة 
 . 13التي ارتكبت

فإذا كان المتيم حائزًا لممخدرات التي اتيم باالتجار فييا من قبل أن يتحدث معو في شأنيا 
العضو ىو الذي  عضو الضابطة العدلية، فإنو ال يكون ثمة وجو لما يدعيو المتيم من أن ىذا

حرضو عمى ارتكاب الجريمة وتظاىر بأنو يريد شراء المخدرات من المتيم، وتوصمو بيذه الطريقة 
عمى كشف الجريمة ال يمكن عده تحريضًا عمى ارتكابيا ما دام المتيم كان ضالعًا في إحرازىا 

أن عرض الشراء  بقصد بيعيا قبل أن يعرض رجل الضابطة العدلية شرائيا وكان سيقوم ببيعيا لو
وبالتالي فإن فعل عضو الضابطة العدلية ال يكون إال . كان من غير عضو الضابطة العدلية

 . لمحصول عمى دليل ارتكاب جريمة حيازة المخدرات بقصد االتجار بيا
في المقابل، ال يعد إثارة الدليل الكتشاف جرائم المخدرات استثناء يتيح ألعضاء الضابطة 

ولذلك يتوجب عمى ىؤالء األشخاص عند قياميم بإثارة الدليل . القواعد القانونية العدلية مخالفة
ويجب أن يترتب عمى مخالفة ىذه القواعد بطالن أعماليم قانونًا  ،مراعاة قواعد القانون واألخالق

 . 14واستبعاد كل دليل تولد عنيا
ترى أنو إذا تجاوز رجال فيي  ،بيَد أن لمحكمة النقض موقفًا مخالفًا ليذا األصل القانوني

الضابطة العدلية حدود وظيفتيم فإنيم يعرضون أنفسيم لمعقوبة أما الدليل المستمد من أعماليم غير 
القانونية فإنو ال يمكن التغاضي عنو وال إلغائو ألنو أمر واقع وال سبيل إلنكاره ويصح أن يكون 

ما بني عمى الباطل ) ادئ القانونية من أن وىذا اجتياد منتقد لمخالفتو أبسط المب. 15مستندًا لمحكم
فيو باطل، ومن لزوم احترام الحريات والحقوق التي جاءت عمى ذكرىا وحمايتيا الدساتير المعاقبة 

 (.    16والقوانين النافدة
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 سمطات الضابطة العدلية في جرائم المخدرات المشهودة
. أثناء وقوعو أو تشاىد آثاره بعد وقوعو بفترة قصيرةإن الجرم المشيود ىو الجرم الذي يشاىد 

فاعتبار الجرم مشيودًا أو غير مشيود ال عالقة لو بأحكام قانون العقوبات فيي واحدة في الحالين 
، وكل 17والجرم مشيودًا كان أو غير مشيود ال يختمف من حيث تكوينو وأركانو أو العقاب عميو

) فالجرم المشيود : ومن حيث تطبيق القواعد اإلجرائية ،يمةالفرق يكمن من حيث كيفية ضبط الجر 
حالة أو وصف يمحق الفعل الجرمي من حيث طريقة اكتشافو أثناء وقوعو أو بعد وقوعو بفترة 
قصيرة، ويؤدي ذلك إلى تخويل أعضاء الضابطة العدلية سمطة القيام ببعض أعمال التحقيق 

أما إذا كان الجرم . البحث األولي عن الجرائم ومقترفييا االبتدائي إضافة إلى وظيفتيم األساسية في
 (. 18غير مشيود فميس ليم مثل ىذه السمطات

منح قانون أصول المحاكمات الجزائية سمطات واسعة ألعضاء الضابطة العدلية عند وقوع 
فعمى سبيل المثال يحق لعضو الضابطة العدلية االنتقال مباشرة إلى مكان  19الجريمة المشيودة

الجريمة، ومنع أي شخص موجود في مكان ارتكاب الجريمة من االبتعاد  وضبط األدلة وتفتيش 
لقاء القبض عمى أي شخص يستدل بالقرائن القوية عمى أنو فاعل الجريمة،  مسكن المدعى عميو وا 

ذا لم يكن الشخص حاضرًا فيمكن لو أن يصدر مذكرة إحضار ليتمكن من استجوابو كما يمكن . وا 
لضابطة العدلية إذا توقف تمييز ماىية الجرم، وخاصة في جرائم المخدرات، عمى معرفة لعضو ا

 . بعض الفنون والصنائع أن يصطحب واحد أو أكثر من الخبراء
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كما أن قانون المخدرات وسع من صالحيات الضابطة العدلية في جرائم المخدرات المشيودة 
حجزه إذا ضبط وىو في الجرم المشيود، كما حيث سمح ليم بحق استجواب الطبيب أو الصيدلي و 

سمح ليؤالء تفتيش العيادات والصيدليات ومخابر التحاليل الكيميائية أو الجرثومية عند حدوث 
الجريمة المشيودة دون إذن مسبق من النيابة العامة ودون حضور ممثل عن وزارة الصحة وممثل 

 . عن النقابة المينية ذات العالقة
و واالجتياد القضائي عمى أنو ينبغي لكي تتوافر حالة التمبس أن تكون سابقة وقد استقر الفق

لإلجراءات المتخذة بشأنيا وليست الحقة ليا، وال يجوز خمقيا وابتداعيا بإنجاز إجراءات غير 
من قانون أصول  88فقد حدد المشرع السوري أحوال الجريمة المشيودة في المادة . قانونية

فالجرم المشيود ىو الجرم الذي يشاىد حال ارتكابو أو عند االنتياء من : المحاكمات الجزائية
ويمحق بو أيضًا الجرائم التي يقبض عمى مرتكبيا بناء عمى صراخ الناس أو يضبط معيم . ارتكابو

أشياء أو أسمحة أو أوراق يستدل منيا أنيم فاعموا الجرم وذلك في األربع والعشرين ساعة من وقوع 
لتمبس صفة تتصل بالجريمة ذاتيا وتالزميا بصرف النظر عن فاعمييا أو المشتركين فا.  20الجرم
ذا توافرت حالة التمبس فيتمتع موظفو الضابطة العدلية بصالحيات واسعة. فييا  . وا 

 
وتقرير حالة الجرم المشيود أمر دقيق عالجو الفقو الجزائي المقارن واتحدت اآلراء إلى 

مى ارتكاب الجريمة أو وجود مظاىر خارجية تنبئ بحد ذاتيا عمى ضرورة توفر دالئل كافية ع
ارتكاب الفعل الذي تتكون منو الجريمة لتكون اإلجراءات التي يقوم بيا موظفو الضابطة العدلية 

 . صحيحة
فال يشترط مثاًل في التمبس بإحراز المخدر أن يكون من شيد ىذه المظاىر الخارجية قد تبين 

شاىدىا بل يكفي في ذلك تحقق تمك المظاىر الخارجية بأي حاسة من الحواس ماىية المادة التي 
فإذا كان الضابط قد شاىد .  يستوي في ذلك أن تكون تمك الحاسة ىي حاسة الشم أو حاسة النظر
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مثاًل جريمة إحراز المخدر عندما اشتم رائحة الحشيش تتصاعد من المقيى، فإنو يكون من حقو أن 
 .  عمى كل متيم يرى لو اتصااًل بالجريمة يفتش المقيى ويقبض

كما أن ما يقوم بو عضو الضابطة العدلية من إجراءات لغسل معدة المتيمة بمعرفة طبيب 
المستشفى ال يعدو أن يكون تعرضًا ليا بالقدر الذي يبيحو تنفيذ التفتيش وتوافر حالة التمبس في 

 .  ث رائحة المخدر من فمياحقيا بمشاىدة الضابط ليا وىي تبتمع المخدر وانبعا
   

كما اتفقت اآلراء الفقيية عمى ضرورة بطالن ىذه اإلجراءات والدليل المستمد منيا عندما 
فعمى سبيل المثال إذا وصل إلى . تكون حالة الجرم المشيود قائمة عمى الحدس واالستنتاج والرواية

عمم رجل الضابطة العدلية أن أحد األشخاص يتجر بالمخدرات فذىب الضابط إلى مكان تواجد 
فمما رأى الضابط قام وجرى فتبعو وامسكو وفتشو الضابط وضبط المخدر معو، فيذه  ،شتبو بوالم

الواقعة ال تدل عمى قيام حالة الجرم المشيود إال إذا كان انتقال الضابط إلى مكان وجود المشتبو بو 
قال قد حصل أما إذا كان االنت. قد حصل بناء عمى أن أحدًا شاىد حقيقًة المشتبو بو يبيع المخدرات

بناء عمى مجرد شبيات وظنون لدى الضابط، فإن رؤية المتيم يجري ال يكفي إلثبات قيام التمبس 
 .     قانوناً 

ذا شاىد عضو الضابطة العدلية أحد األشخاص وىو من المعروفين لديو باالتجار  وا 
حدى يديو قابضة عمى شيء فأمسك ىو بيا وفتحيا فوجد الييروئ ين فيذه بالمخدرات يمشي وا 

 .  الواقعة ال تفيد أن المتيم كان في حالة من أحوال الجرم المشيود التي تجيز التفتيش
إال أن االجتياد القضائي السوري خالف ىذه اآلراء الفقيية حين حكمت محكمة النقض 

تفتيش أي شخص في غير حالة التمبس ولو كان ممنوعًا إال أن العثور مع الشخص :) السورية أن 
 (. 21شيش يوجب الحكم عميو، وال سبيل لمتغاضي عن الجرم المكتشف لبطالن اإلجراءعمى ح

فبعد أن برأت محكمة الجنايات المتيم ألن التفتيش لم يكن في حالة التمبس لمجرم المشيود، 
إذا تجاوز رجال الشرطة : ) إال أن محكمة النقض السورية نقضت الحكم وعممت حكميا بما يمي
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ولكن ما ظير من عمميم وىو العثور عمى . د أخطأوا وعرضوا أنفسيم لمعقوبةحدود وظيفتيم فق
الحشيش ومصادرتو ال يمكن التغاضي عنو أو إلغاؤه ألنو أمر واقع ال سبيل إلنكاره ويصح أن 

 (. يكون مستندًا لمحكم
في الواقع، إن محكمة النقض السورية نيجت في ىذا القرار نيجًا مغايرًا لمنيج الذي سار 

، إذ أن الفقو قد استقر عمى أن بطالن العمل اإلجرائي يؤول إلى زوال اآلثار 22عميو الفقو الجزائي
ومن تطبيقات ىذه القاعدة أن القبض أو التفتيش الباطل ال . القانونية التي تترتب عميو مباشرة

 .  23يترتب عميو نسبة األشياء المضبوطة إلى المتيم
ببية بين اإلجراء الباطل واإلجراءات التي تعقبو عندما يكون ويستند ىذا الحل إلى معيار الس

اإلجراء الباطل بمثابة مقدمة قانونية الزمة لإلجراءات الالحقة بو، إذ أن اإلجراء األول الواقع في 
غير حالة التمبس القانوني يعد في الحقيقة بمثابة السبب الوحيد لإلجراء الذي تاله وىو ضبط المادة 

يمكن مباشرة ىذا اإلجراء األخير بدون القيام باإلجراء الذي سبقو، وصحة اإلجراء  وال ،المخدرة
فإذا كان األول باطاًل ترتب عميو بالضرورة بطالن  ،األول يعتبر شرطًا لصحة اإلجراء الثاني

ومن نتائج ىذه القاعدة أيضًا أن بطالن القبض أو التفتيش الناشئ عنو، النتفاء حالة . الثاني
التمبس، يترتب عميو بطالن سماع أقوال المدعى عميو أو اعترافو الذي يقع تحت تأثير القبض 

 .    24رةوالتفتيش الباطمين والمنبثق عنيما مباش
 

  

                                                 
22
 44، ص 1966ا ظراذ ظ١د حعٓ اٌثغاي، لٛاعد اٌضث  ٚاٌرفر١ش ٚاٌرحم١ك، اٌما٘سج،  

23
اٌما٘سج،  زظاٌح دورٛزاٖ، و١ٍح اٌحمٛق،،ضحّد  رحٟ ظسٚز، ٔنس٠ح اٌثطالْ  ٟ لأْٛ اإلجساضاخ اٌرٕائ١ح. د 

 367، ص 1959

24
 262ص  ،1963اٌّ ىالخ اٌع١ٍّح اٌٙاِح  ٟ اإلجساضاخ اٌرٕائ١ح، اٌرصض ا ٚي، اٌما٘سج،  ،ؤٚف عث١دز. د 
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 حماية رجال الضابطة العدلية
عمى رجال الضابطة العدلية المكمفين بمكافحة الجرائم  3991لعام  8أضفى القانون رقم 

 . المنصوص عمييا في ىذا القانون ومن في حكميم حماية خاصة ليقوموا بواجبيم عمى أكمل وجو
األول عدم جواز مالحقتيم عن الجرائم : مينوالحماية التي أضفاىا القانون عمييم تأخذ شك

التي قد يرتكبونيا أثناء قياميم بمياميم إال بعد موافقة لجنة تشكل ليذه الغاية، والثاني تشديد 
 . العقوبة عمى من يعتدي عمييم أثناء عمميم

 
 حصانة رجال الضابطة العدلية

مخدرات قد يرتكبوا أثناء تنفيذ ميماتيم إن رجال الضابطة العدلية المكمفون بمالحقة جرائم ال
التي يكمفون بيا أفعااًل تستوجب مسؤوليتيم الجزائية إال أن مالحقتيم عن ىذه األفعال ال تجري إال 

 : بعد موافقة لجنة تشكل بقرار من وزير العدل عمى النحو التالي
  .قاضي نيابة ال تقل مرتبتو عن محامي عام أول، رئيساً  -3
 . كم ال تقل مرتبة كل منيما عن رتبة مستشار، عضوينقاضيا ح -8
 . ممثل عن وزارة الداخمية ال تقل رتبتو عن عميد يسميو وزير الداخمية، عضواً  -1
 . 25ممثل عن المدير العام لمجمارك برتبة مدير يسميو وزير المالية، عضواً  -4

ولة بتطبيق القوانين واألنظمة ويتخذ القرار بعدم المالحقة بعد التثبت من قيام العامل في الد
ويبنى عمى ذلك أن من حق . النافذة حين تصديو لمجرائم المنصوص عمييا في قانون المخدرات

وىي إذ تتخذ  ،ىذه المجنة أن توافق أو ال توافق عمى مالحقة المكمف بمكافحة جرائم المخدرات
لواقعة والتحقيقات األولية التي قرارىا بالموافقة أو عدميا إنما تتخذه بعد أن تطمع عمى ظروف ا

 . قامت بيا السمطة المختصة
فإذا ثبت ليا أن العامل في الدولة المكمف بمكافحة جرائم المخدرات قد طبق أحكام القانون 

تقرر عدم  3991لعام  8واألنظمة النافذة حين تصديو لمجرائم المنصوص عمييا في القانون رقم 
  .مالحقتو بالفعل الذي اسند إليو

                                                 
25
 . ِٓ لأْٛ اٌّادزاخ 67اٌّادج  
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 عتداء عمى رجال الضابطة العدليةال
قبل البدء بشرح حماية رجال الضابطة العدلية القائمين عمى تنفيذ قانون المخدرات من 
االعتداءات التي قد يتعرضون ليا، البد من توضيح أن قانون المخدرات أضفى عمى المكمفين 

قانون العقوبات عمى الموظف العام أثناء  بمكافحة المخدرات حماية أكبر من الحماية التي أضفاىا
وذلك ألن عقوبة ىذا االعتداء المنصوص عمييا في المادة  ،قيامو بوظيفتو أو في معرض قيامو بيا

من قانون العقوبات  173من قانون المخدرات أقسى من العقوبة المنصوص عمييا في المادة  49
 . 26التي تعاقب عمى االعتداء عمى الموظف العام

 
 : ـ التعدي عمى أحد العاممين في مكافحة المخدرات1

يعاقب باالعتقال المؤقت وبغرامة من خمسة : ) من قانون المخدرات بأنو 49تقضي المادة 
آالف إلى ثالثين ألف ليرة كل من تعدى عمى أحد العاممين في الدولة القائمين عمى تنفيذ ىذا 

 (. القانون أو قاومو بالقوة أو بالعنف أثناء تأديتو وظيفتو أو بسببيا
 : البد من أن تتوافر في الفعل األركان التاليةولكي يقضى بيذه العقوبة 

 
 : الركن المادي -أ

 . التعدي والمقاومة بالقوة والمقاومة بالعنف: يستفاد من ىذا النص أنو يعاقب عمى ثالثة أفعال
 

 التعدي : 
يرى بعض الفقو أن جميع صور التعدي عمى أحد العاممين في الدولة القائمين عمى تنفيذ 

 . 27تكون مجرمة حتى أنيا يجب أن تشمل اإليذاء بالقول قانون العقوبات

                                                 
26
ِٓ لأْٛ اٌعمٛتاخ تأْ ِٓ ضسب ِٛظفاض ضٚ عاٍِٗ تاٌعٕف ضٚ اٌ دج  ٟ ضشٕاض ِّازظرٗ اٌٛظ١فوح  371 ذٕص اٌّادج 

ضٚ  ٟ ِعسض ِّازظرٗ ا٠ا٘ا ٠عالة تاٌحثط ِٓ ظرح ضلٙس اٌٝ ظٕر١ٓ ٚاذا ٚلع اٌفعً عٍوٝ لواض وأود اٌعمٛتوح ِوٓ 

 .  ظٕح اٌٝ شالز ظٕٛاخ

27
  273، ص 1961 ،اٌرد٠د، اٌما٘سجحعٓ اٌثغاي، لأْٛ اٌّادزاخ اٌعستٟ ا ظراذ ظ١د  
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في الواقع لسنا مع ىذا الرأي بصورة مطمقة ألنو ال يجوز أن يعاقب عمى االعتداء بالقول كما 
فعندئٍذ يكفي أن يدعي أحد رجال الضابطة العدلية أن . يعاقب عمى االعتداء بالقوة أو العنف
كرامتو ليعاقب باالعتقال المؤقت حتى ولو كان بريئًا من المشتبو بو قد وجو إليو عبارات تمس 

 .  جريمة المخدرات
فميس ما يمنع من تشديد العقوبة عمى من يعتدي عمى رجال الضابطة الذين يالحقون جرائم 
المخدرات ولكن بالشكل الذي يتفق مع طبيعة االعتداء وىدفو حتى ال يساء استعمال النص 

 . 28في أو االنتقامالقانوني ويصبح وسيمة لمتش
ونعتقد أن المقصود من كممة التعدي أن يكون االعتداء ماديًا بأحد أعمال الشدة وال يشمل 

ويبنى عمى ذلك أن توجيو التحقير أو القدح أو الذم إلى رجال الضابطة العدلية . االعتداء بالقول
التي  171قًا ألحكام المادة المكمفين بتنفيذ قانون المخدرات ينطبق عميو أحكام قانون العقوبات وف

 .   29نصت عمى معاقبة من يوجو التحقير أو القدح أو الذم إلى موظف أثناء ممارستو وظيفتو
 المقاومة بالقوة:  

ىي محاولة رد العاممين عن أداء واجبيم، ومباشرة سمطاتيم في تنفيذ القانون بوضع العراقيل 
ر من قبيل المقاومة بالقوة سد الطريق أمام ويعتب. في طريقيم دون المساس بيم بصورة مادية

غالق األبواب في وجوىيم وخطف المواد المخدرة من أيدىم  . آلياتيم وا 
 

 المقاومة بالعنف : 
. 30يقصد بيا كل عمل يؤثر في مقاومة المعتدى عميو ويعطميا ولو لم يترك أثرًا ظاىراً 

بط مقاومة المجني عميو ويدفعو إلى والعنف عمل من أعمال الضغط والقسر يمجأ إليو الجاني ليح
                                                 

28
  48اٌّحاِٟ عثد اٌٛ٘اب تدزج، اٌّسجع اٌعاتك، ص  

29
 :ِٓ لأْٛ اٌعمٛتاخ  373ذٕص اٌّادج  

 ـ اٌرحم١س تاٌىالَ ٚاٌحسواخ ضٚ اٌرٙد٠د اٌرٞ ٠ٛجٗ اٌٝ ِٛظف  ٟ ضشٕاض ل١اِٗ تاٌٛظ١فح ضٚ  ٟ ِعسض ل١اِٗ تٙا 1)  

ا ٚجٗ اٌٝ ِٛظف ضشٕاض ذٚاٌرحم١س تىراتح ضٚ زظُ ٌُ ٠رعال ع١١ٍٕٓ ضٚ ِااتسج تسل١ح ضٚ ذٍف١ٔٛح ا. ضٚ ٠ثٍغٗ تإزادج اٌفاعً

ـ  اذا واْ اٌّٛظف  2. ل١اِٗ تٛظ١فرٗ ضٚ  ٟ ِعسض ل١اِٗ تٙا ٠عالة ع١ٍٗ تاٌحثط ِدج ال ذص٠د عٍٝ ظرح الٙس

 (. تح ِٓ لٙس٠ٓ اٌٝ ظٕحاٌّحمس ِّٓ ٠ّازظْٛ اٌعٍطح اٌعاِح وأد اٌعمٛ

30
 876اٌّىرة اٌفٕٟ ٌّحىّح إٌمض، ص  ،ِرّٛعح اٌمٛاعد اٌما١ٔٛٔح ،8/8/1964ٔمض ِفسٞ، ذاز٠خ  
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رادتو وأمثمة العنف عديدة منيا دفع المجني عميو باليدين، أو كم . االستسالم والخضوع لمشيئتو وا 
فمو كي ال يستغيث، أو وضع مادة حارقة في عينو حتى ينشغل بآالمو عن المقاومة، أو اإلمساك 

 .   31بذراعو والضغط عمييا لتعطيل مقاومتو
 

 : قع العتداء أثناء الوظيفة أو بسببهاأن ي -ب
في الواقع إن الحكمة من العقوبة مردىا إلى ضرورة تأمين حرمة الوظيفة التي يتقمدىا 

ولذلك يجب أن يتم االعتداء في الوقت الذي كان . الموظفون وتوطيد ىيبتيا وسمطتيا في النفوس
يكون الدافع إلى االعتداء ناجمًا عن يمارس فيو المجني عميو وظيفتو أو في زمن الحق شريطة أن 

 . عمل من أعمال الوظيفة التي قام بيا المجني عميو
فالفعل المادي الذي يقع أثناء القيام بالوظيفة ىو االعتداء الذي يقع أثناء التحري عن المادة 
 المخدرة أو أثناء البحث عن المزروعات المحظور زراعتيا أو حين إلقاء القبض عمى الجاني أو

 . تفتيش مسكنو أو متجره
أما الفعل المادي الذي يقع بسبب الوظيفة فيو الذي يقع خارج أوقات القيام بالميمة 

ومثال ذلك أن يقع االعتداء من أجل . الوظيفية، إال أنو يكون مرتبطًا بيا أو بسبب يتصل بيا
 .   االنتقام من المعتدى عميو لمصادرتو المخدرات

العتداء خارج أوقات الوظيفة ولسبب ال يتعمق بيا فإنو يصبح اعتداء في المقابل، إذا وقع ا
 . من قانون المخدرات 49عادي وال مجال لتطبيق المادة 

كما أن التعدي يصبح عاديًا إذا لم يراع المكمف بتنفيذ القانون حرمة وظيفتو فتجاوز حدودىا 
بعده عن االستفادة من امتيازاتيا ألن ذلك يخرجو من االحترام الواجب لوظيفتو وي ،المرسومة لو

ويصبح التعدي خارجًا عنيا وغير داخل في معرض أدائيا، ومثال ذلك أن يقتحم المكمف بتنفيذ 
 .      القانون المنزل دون مراعاة لمشروط القانونية المنصوص عمييا لدخول المنازل

  
 
 

                                                 
31
 115، ص 1975ِحّٛد ٔر١ة حعٕٟ، جسائُ االعرداض عٍٝ ا ِٛاي، اٌما٘سج، . د 
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 : الركن المعنوي -ج
إن التعدي عمى رجال الضابطة العدلية المكمفين بمكافحة جرائم المخدرات ىي جريمة 

 . مقصودة ال تكتمل عناصرىا إال بتوفر القصد الجرمي العام
فالبد أن يعمم الجاني بأنو يعتدي عمى أحد العاممين في الدولة القائمين عمى تنفيذ قانون 

فإن االعتداء يصبح عاديًا،  ،ىاًل لصفة المعتدى عميوأما إذا المعتدي جا. المخدرات وأن يريد ذلك
 . 32من قانون المخدرات 49وال مجال لتطبيق المادة 

 
 :ـ عقوبة التعدي عمى أحد العاممين في مكافحة المخدرات2

يعاقب عمى التعدي عمى أحد العاممين في مكافحة المخدرات باالعتقال المؤقت وبغرامة من 
 . ليرة خمسة آالف إلى ثالثين الف

فتكون العقوبة االعتقال المؤقت لمدة ال  ،من قانون المخدرات 49وتشدد العقوبة وفقًا لممادة 
 : تقل عن عشر سنوات والغرامة من ثالثين ألف ليرة إلى مائة ألف ليرة في الحاالت التالية

 
 : التعدي مع إحداث عاهة دائمة -أ

حد أعضائو أو أطرافو بالقطع أو البتر أو وتعتبر العاىة متوافرة حين يفقد المجني عميو أ
ذلك أن فقدان الذراع ال يختمف  ،ويستوي أن يكون العضو المفقود داخميًا أو خارجياً . 33باالستئصال

 .  34عن فقدان الطحال أو الكمية
 

 : التعدي مع حمل السالح -ب
لمقدرة عمى اإليذاء يمكن تحديد الفكرة الجوىرية من السالح بأنو كل أداة تستعمل لمزيادة في ا

ويتحقق الظرف المشدد . البدني، أو ىو كل أداة من شأنيا لو استعممت أن تمس سالمة البدن

                                                 
32
  484اٌّٛظٛعح اٌما١ٔٛٔح  ٔط و١الٟٔ، اٌرصض ا ٚي، ص  ،25/11/1963ٔمض ظٛزٞ، جصائ١ح، ذاز٠خ  

33
 530، ص 1952فاضً، اٌرسائُ اٌٛالعح عٍٝ ا لااص، دِ ك، اٌِحّد . د 

34
 49 ، ص1994، دِ ك، اٌّحاِٟ عثد اٌٛ٘اب تدزج، جسائُ اٌّادزاخ، ِطثعح اٌداٚدٞ 
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وال فرق بين أن يشير . بمجرد حمل السالح من قبل الجاني أو من قبل أحدىم إذا كانوا متعددين
 . السالح في وجو المجني عميو أم ال طالما أن مجرد حممو يعتبر ظرفًا مشدداً 

 
 : التعدي من قبل رجال السمطة المنوط بهم المحافظة عمى األمن -ج

إن العبرة من تشديد العقوبة في ىذه الحالة أنو بداًل من يقوم الموظف بواجبو بضبط 
المجرمين يقوم باالعتداء عمى زمالئو فخان بذلك الثقة التي منحتو إياىا الدولة لمكافحة جرائم 

 . المخدرات
 
باإلضافة لذلك تكون العقوبة االعتقال المؤبد والغرامة من ثالثين ألف ليرة إلى مائة ألف ليرة  

إذا أفضت أعمال العنف التي تعرض ليا أحد العاممين عمى مكافحة المخدرات  إلى الموت، أي إذا 
فقد يصاب العامل عمى مكافحة . تفاقمت اإلصابة وتفاقمت نتائجيا وأدت إلى موت المصاب

المخدرات بجرح بسيط ومع مرور الزمن تظير مضاعفات جديدة قد تسفر إلى وفاتو فتشدد العقوبة 
 . 35من قانون المخدرات 49وفقًا لمفقرة ج من المادة 

 
من قانون المخدرات لكل من يقتل قصدًا أحد  57وقد شددت العقوبة إلى اإلعدام وفقًا لممادة 

 . ذ ىذا القانون أثناء تأديتو وظيفتو أو بسببياالعاممين في الدولة القائمين عمى تنفي
 

 : ـ  خصائص المعاقبة3
نقصد بخصائص المعاقبة القواعد القانونية المرتبطة بمعاقبة مرتكبي جرائم المخدرات من 

 . حيث العقاب عمى الشروع في ارتكابيا أو التقادم الذي تخضع لو
    
 
 

                                                 
35
 52، ص 1994 اٌّحاِٟ عثد اٌٛ٘اب تدزج، جسائُ اٌّادزاخ، ِطثعح اٌداٚدٞ، دِ ك، 
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 :  الشروع -أ
كونيا جنائية  57و 49المنصوص عمييا في المواد يعاقب عمى الشروع في الجريمة 

وبالتالي يعاقب عمى الشروع في ارتكابيا وفقًا لمقواعد القانونية العامة المنصوص عمييا . الوصف
مع اإلشارة إلى  ،في قانون العقوبات العام، حيث يجوز لمقاضي تخفيض العقوبة المعينة في القانون

 .36وبة الشروع التامأن عقوبة الشروع الناقص أخف من عق
 

 : التقادم -ب
من قانون المخدرات عمى أن تضاعف مدة التقادم المنصوص في القوانين  66نصت المادة 

. من قانون المخدرات 57و 49النافذة بالنسبة لمجرائم والعقوبات المنصوص عمييا في المواد 
 : وبالتالي تصبح مدد التقادم عمى الشكل التالي

  الحق العام ىو عشرين سنةالتقادم عمى دعوى . 
 التقادم عمى عقوبة اإلعدام و االعتقال المؤبد خمسون سنة . 
  إذا كانت العقوبة الجنائية مؤقتة فإنيا تتقادم بضعف مدة العقوبة المحكوم بيا عمى

 . أن ال تزيد عن أربعين سنة وال تنقص عن عشرين سنة
 تخفض إلى النصف مدة التقادم بالنسبة لألحداث . 

 
 
 

  

                                                 
36
 321، ص 2007عثٛد اٌعساض، لسح لأْٛ اٌعمٛتاخ، اٌمعُ اٌعاَ، ِٕ ٛزاخ جاِعح دِ ك، . د 
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 :نير امت
 :أعضاء الضابطة العدلية في جرائم المخدرات: اختر اإلجابة الصحيحة

 .ال يحق ليم البحث عن ىذه الجرائم دون وجود إخبار أو بالغ أو شكوى .3
  .ال يحق ليم قطع أي نبات من النباتات المخدرة الممنوع زراعتيا .8
 .يحق ليم تفتيش العيادات والصيدليات دون إذن النيابة العامة في حالة الجرائم المشيودة .1
 .ال يحق ليم استجواب الطبيب أو الصيدلي وحجزه في حالة الجرم المشيود .4

 .3الجواب الصحيح هو رقم 
   

  :الثاني السؤال
 :افحة جرائم المخدراتفي حال االعتداء عمى العاممين عمى مك: اختر اإلجابة الصحيحة  

من قانون المخدرات وال يشترط أن يتم االعتداء أثناء الوظيفة أو  49يعاقب الفاعل وفقًا لممادة  .3
 .بسببيا

 .البد من توفر القصد الجرمي الخاص .8
 .ال تشدد العقوبة إذا وقع التعدي مع حمل السالح .1
 .يعاقب عمى الشروع في ىذه الجريمة .4

 .4رقم  الجواب الصحيح هو
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 الوحدة التعميمية الرابعة عشرة

 األحكام القانونية المتعمقة بمعاممة المدمنين عمى المخدرات
 

 :الكممات المفتاحية
 .إيداع في المصحة، اإلدمان، الرعاية الالحقة

 

 :الممخص
أتاح المشرع السوري في قانون المخدرات سباًل لمتعامل مع المدمنين وتقديم المعالجة لهم 

الطريقة العقابية التقميدية، ففتح المشرع باب إمكانية العالج عمى مصراعيه متبنيًا بعيدًا عن 
 .مبدأ العالج خير من العقاب

 

 :األهداف التعميمية
 

 :في نهاية هذا الجزء يجب أن يكون الطالب قادرًا عمى
 التعرف عمى شروط وقف الدعوى ووقف تنفيذ العقوبة بالنسبة لمتعاطي ومدمني المخدرات. 
 التعرف عمى كيفية اإليداع في المصحة والرعاية الالحقة لمدمني المخدرات. 
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وتزايعععد المعععدمنين عمعععى هعععذس المعععادة المسعععببة ل دمعععان فعععي بدايعععة  معععع تزايعععد تععععاطي الهيعععرو ين
فنشععست فععي . السععبعينات طرحععت مسععسلة ااسععموب ااممععل لمتعامععل مععع المععدمنين عمععى المععواد المخععدرة

السبعينات من القرن العشرين اول مرة حركعة تطالعب بمسعاعدة المعدمنين عمعى المخعدرات لمععالجتهم 
 . من اإلدمان بدل معاقبتهم

بععذلس سععاد ااعتقععاد بععسن مشععكمة المخععدرات ا يجععب النظععر إليهععا فععي المقععام ااول عمععى أنهععا و 
وبالتععالي يجععب النظععر إلععى  ،مشععكمة جزا يععة، بععل يجععب تناولهععا عمععى أنهععا مشععكمة مر ععية اجتماعيععة

الفاعععل المععدمن عمععى أنععه مععريض يحتععاج إلععى العععالج، ويفتععرض أن يتمقععاس فععي المصععحات التععي تنشععس 
ض تحععت إشععراف ومتابعععة أجهععزة العدالععة الجنا يععة إلععى جانععب الفريععي الطبععي والفنععي الععذي لهععذا ال ععر 

 .  يتولى العالج
 

ليس مالحقة الجرا م ومعاقبة مرتكبيها  ،لقد غدا من أخص وظا ف الدولة في العصر الحديث
سعمبية وفعي مقعدمتها مشعكمة المخعدرات والتصعدي امارهعا ال ،فحسب، بل معالجة المشاكل ااجتماعيعة

ععععادة تعععسهيمهم  وذلعععس ب يعععر الطعععري العقابيعععة التقميديعععة المعروفعععة وبشعععكل خعععاص معالجعععة المعععدمنين وا 
 . اجتماعياً 
 

تجععاس هععذس المشععكمة دأب المشععرعون فععي العععالم عمععى إيجععاد التععدابير المال مععة لمعالجععة اإلدمععان 
سعععوري فعععي قعععانون ففعععي مجعععال التشعععريع الجزا عععي أتعععاح المشعععرع ال. والمعععدمنين عمعععى مختمعععف ااصععععدة

ففعتح . المخدرات سباًل لمتعامل مع المدمنين وتقديم المعالجة لهم بعيدًا عن الطريقعة العقابيعة التقميديعة
  .المشرع باب إمكانية العالج عمى مصراعيه متبنيًا مبدأ العالج خير من العقاب
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 االمتناع عن رفع الدعوى
وجد المشرع السوري أن مجرد صدور بعض دا ل ااستعداد من المتعاطي أو حتى من ذويه 
المقربين لمتراجع عن سموس طريعي تععاطي المخعدرات والخ عوع لمععالج يععد سعببًا لالمتنعاع ععن رفعع 

 . الدعوى العامة بحقه
م العدعوى معن قعانون المخعدرات عمعى أن ا تقعا 43وبناء عمى ذلعس نصعت الفقعرة و معن المعادة 

العامة عمى من تقعدم معن متععاطي المعواد المخعدرة إلعى سعمطة رسعمية لمععالج فعي المصعحة معن تمقعاء 
 . نفسه أو بطمب من زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة المانية

قععد منحععت متعععاطي المخععدرات ومععدمنيها فرصععة لمععتخمص مععن اإلدمععان  43وبهععذا تكععون المععادة 
 .  وفتحت مجاًا واسعًا لمبدأ العالج بدل العقاب والتخمص من العقاب في آن واحد،

وا يخفععى مععا فععي هععذا الحكععم مععن رغبععة مخمصععة لععدى المشععرع فععي التعامععل مععع مشععكمة تعععاطي 
المخعععدرات تععععاماًل إنسعععانيًا مسعععتندًا إلعععى أن متععععاطي المخعععدرات ومعععدمنيها غالبعععًا معععا يكونعععون  عععحية 

معم إن المشعرع بعالنص عمعى  ،لمعالج ا لمعقابل يرهم، وهم في كل ااحوال مر ى وبسمس الحاجة 
هععذا الحكععم قععد أراد أن يحععث المتعععاطي عمععى السععير فععي الطريععي الصععحيح والتوقععف عععن التمععادي فععي 

 . السموس الخاطئ أا وهو طريي التعاطي الذي سيجمب له ولعا مته أفدح اا رار
سوري لمجوانعب ااجتماعيعة ولعل ما يستحي التقدير بالفعل في هذا النص هو تقدير المشرع ال

 . لمشكمة اإلدمان عمى المخدرات وأهميتها في المساعدة في حل هذس المشكمة
من هنا لم يكتف المشرع السوري بدعوة المتعاطي فقط اختيار طريي العالج، بعل دععا زوجعه 

م فاعتبر وأهمه المقربين أن يساهموا في اختيار هذا الطريي ا بل حمهم عمى ذلس حفاظًا عمى قريبه
مجععععرد تقععععدمهم إلععععى  المصععععحة لطمععععب العععععالج لقععععريبهم المتعععععاطي كافيععععًا لمنععععع رفععععع الععععدعوى عمععععى 

وكسن الطمب صادر عن المتعاطي نفسه، كيعف ا وهعم سعيكونون ال عحايا الحقيقيعين لعو  ،المتعاطي
 . استمر قريبهم في تعاطي المخدرات، اامر الذي يخمف لهم أ رارًا كبيرة

ن المشعرع السعوري قعد اسعتخدم التهديعد بالعقوبعة وسعيمة لم ع ط عمعى متععاطي مما تقدم يتبين أ
إذًا، معن  ،فهعدف المشعرع. المخدرات وذويه وشحذ همتهم وتنمية الدوافع لديهم اختيار طريي العالج

العععنص عمعععى هعععذس ااحكعععام حعععث متععععاطي المخعععدرات ودفعهعععم لمخ عععوع لمععععالج العععالزم العععذي تتطمبعععه 
وهعذا سعيكون لعه اامعر ااكبعر فعي الحعد معن آمعار هعذس المشعكمة . معن اإلدمعانحعالتهم ب يعة تخميصعهم 
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بحيث يكون التهديد بالعقوبة مجعرد وسعيمة إلخ عاع متععاطي و معدمني المخعدرات  ،بمختمف أبعادها
 . لمعالج

 : وقد اشترط المشرع السوري جممة من الشروط امتناع النيابة العامة عن رفع الدعوى العامة
فاعل من متعاطي المخعدرات وا يشعترط أن يكعون الفاععل معدمنًا أن يكون ال -1

بالفعععل عمععى المخععدرات وفقععًا لمعععايير اإلدمععان العمميععة، بععل يكفععي أن يكععون 
معععن قعععانون  43متعاطيععًا وذلعععس وفقعععًا لمعععا نصعععت عميععه الفقعععرة  و معععن المعععادة 

ا تقعععام العععدعوى العامعععة عمعععى معععن تقعععدم معععن متععععاطي المعععادة : ) المخعععدرات
 ......(.رةالمخد

أن يتقدم متعاطي المخدرات معن تمقعاء نفسعه إلعى المصعحة الرسعمية المنشعسة  -2
ويكفعي أي عًا أن يكعون  ،لهذا ال رض، وأن يعمعن اسعتعدادس لمخ عوع لمععالج

 . التقدم لمعالج بناء عمى طمب زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة المانية
 . 1مشهودأا يكون المتعاطي قد  بط بجرم تعاطي المخدرات ال -3
 . أا تكون قد حركت عمى متعاطي المخدرات الدعوى العامة بجرم تعاطيها -4

 
  

                                                 
1
الجوشام  ال و   الجشم المشويد هوي الجوشم الوزش هشوحهذ اوحك اس أح ون  ى نىوذ امو ووحك بوه اس أح ون  ىها و   ون  ه وح   

هقوض  ناوم بش أضاووح  ىوحك ناوم طوشاس الىوحط  ى ه ووضي ب وو   لواحك  ى  اوا س  ى  ىسا  ههو ذك بىووح  ووو   ووحنايا 

  (.به قحوين  طيك الم حكمحت الجضاماس 28محدة ال. ) لك    األس ع ىال ششهه احنس به ىقيع الجشهمسرالجشم ى
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 وقف تنفيذ العقوبة
أجععاز المشععرع السععوري لممحكمععة عنععد النطععي بالعقوبععة بحععي المععتهم الععذي ارتكععب إحععدى أفعععال 
ااتصال ال ير مشروع بالمخدرات بقصد التعاطي أن تقرر الحكم بوقف تنفيذ العقوبة إذا مبعت لعديها 
أن المععتهم الععذي حكمتععه مععدمن عمععى تعععاطي المخععدرات وأن تععسمر بو ععع المحكععوم عميععه فععي مصععحة 

 . معالج ليتمكن من الشفاء من حالة اإلدمانرسمية ل
 

 :اإلدمان عمى المخدرات :أوالا 
ولقعد أجمععت التشعريعات عمعى أن  ،اإلدمان عمى تعاطي المخدرات هو المداومة عمى تعاطيها

 . وأن معالجة المدمن لكي يتخمص من إدمانه أجدى من حجز حريته ،اإلدمان مرض يجب عالجه
عمى أنعه يجعوز لممحكمعة أن تعسمر  43ولقد أخد المشرع السوري بهذس القاعدة فنص في المادة 

يداع من يمبت إدمانه عمى تعاطي المواد المخدرة أحد المصحات ليعالج فيها  .  بوقف تنفيذ العقوبة وا 
فعمعى المحكمعة أن تتحقعي معن . إذًا ابد من أن يمبت أن المتهم مدمن عمعى تععاطي المخعدرات

. أنهعععا بصعععدد حالعععة يعععداوم فيهعععا الجعععاني عمعععى تععععاطي المعععواد المخعععدرة لكعععي تعععسمر ب يداععععه المصعععحة
 . ولمتحقي من اإلدمان فال سبيل لممحكمة إا طمب الخبرة الطبية

وينب ي بوجه ععام تعوخي الدقعة فعي اسعتمبات حالعة اإلدمعان لكعي يجعوز الحكعم ب يعداع المعدمنين 
وحدهم هم الذين اعتبرهم القانون مر ى يحتاجون لمعالج أكمر  في المصحة لممعالجة، إذ أن هؤاء

 .  من أن يكونوا مجرمين
 

 :اإليداع في المصحة بقرار من المحكمة :ثانياا 
بعد أن تتسكد المحكمة من أن المتهم مدمن عمى تعاطي المخدرات يجوز لها أن تسمر ب يداعه 

 . 2أحد المصحات التي تنشس لهذا ال رض
وبنععاء عمععى ذلععس فعمععى المحكمععة . إن إيععداع المععدمن عمععى المخععدرات يكععون بقععرار مععن المحكمععة

أوًا أن تصدر حكمًا قطعيًا بحي المتهم المدمن بجريمة حيازة المخدرات بقصد التعاطي،  وأن تحكم 
                                                 

2
كمح هجيص . المخذسة ىشئ اليصاسة بظ حت لم حلجس المذبىاه نام المياد : ) به قحوين المخذسات  71 ىض المحدة  

 (. إوشحك بظ حت خحطس لم حلجس المذبىاه نام المياد المخذسة
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مععم بعععد ذلععس  ،مععن قععانون المخععدرات 43عميععه بالعقوبععة المنصععوص عميهععا فععي الفقععرة  أ  مععن المععادة 
يداع المدمن أحد المصحاتو   . 3بدًا من تنفيذ العقوبة تسمر بوقف تنفيذها وا 

 : وابد إليداع المدمن المصحة من توافر الشروط التالية
فععال يكفععي أن  ،أن يمبعت إدمععان الفاععل أي أن يكععون المحكعوم عميععه معدمناً  -1

يكعععون المحكعععوم عميعععه متعاطيعععًا كمعععا هعععو الحعععال عنعععد ععععدم إقامعععة العععدعوى 
  .العامة

أن يكععون الفاعععل قععد ارتكععب فعععل اتصععال غيععر مشععروع بالمخععدرات سععواء  -2
بالحيعععازة أو اإلحعععراز أو النقعععل أو ااسعععتالم أو التسعععميم بقصعععد التععععاطي أو 

 . ااستعمال الشخصي
 . أن ا يكون المدمن قد ُأودع  في المصحة مرتين تنفيذًا لحكم سابي -3
 

يق عيها المعدمن فعي المصعحة تتعراوح بعين مالمعة وا بد من اإلشارة إلى أن المدة التي يجب أن 
وا نعععدري معععا الحكمعععة معععن تحديعععد هعععذس المعععدة عمعععى العععنمط العععذي تحعععدد فيعععه العقوبعععة  . 4أشعععهر وسعععنة

ونتسععاءل ألععم يكععن مععن ااف ععل أن يتععرس تحديععد المععدة اهععل ااختصععاص اادرى باختصاصععهم بععدًا 
مسعععتمزمات الععععالج ولعععيس وفعععي  فمعععدة الععععالج يجعععب أن تحعععدد عمعععى  عععوء. معععن و عععع هعععذس المعععدد

 . تحديدات تشريعية قد تتجافى مع معطيات العمم وآفاي تطورس
مععن قععانون المخععدرات أن خععروج المععدمن مععن المصععحة  43وقععد نصععت الفقععرة  ب  مععن المععادة 

يكععون بقععرار مععن المحكمععة المختصععة بنععاء عمععى اقتععراح المجنععة المختصععة باإلشععراف عمععى العععالج فععي 
 . المصحة
 

نه يتوجب عمى المدمن  أن يمتزم بالخ وع لمعالج بالشعروط والكيفيعات التعي تو عع لعه، كما أ
فعع ذا لععم يقععم بععذلس،  فيحععي لممحكمععة بنععاء . والتععي يمميهععا و عععه وحالتععه الصععحية وااعتبععارات الطبيععة

                                                 
3
 به قحوين المخذسات 43الفقشة ب به المحدة  

4
 36  ص 1994الم حب  نضذ اليهحب  ذسة  جشام  المخذسات  بطض س الذاىدش  دبش    
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عمععى تقريععر المجنععة المختصععة باإلشععراف عمععى المععودعين بالمصععحة أن تتراجععع عععن قععرار وقععف تنفيععذ 
 . العقوبة

وتتشععكل هععذس المجنععة بقععرار مععن وزيععر الصععحة مععن معععاون الععوزير أو مععدير الصععحة بالمحافظععة 
ر يسععًا، قا ععي نيابععة يسععميه وزيععر العععدل ع ععوًا، مععدير إدارة مكافحععة المخععدرات أو مععن ينععوب عنععه 

 . 5ع وًا وطبيب مختص تسميه نقابة ااطباء ع واً 
أسعباب التراجعع ععن الحكعم بوقعف تنفيعذ فالمحكمة هي صاحبة ااختصاص بالقول بتعوفر أحعد 
فالبععد أن تؤسععس حكمهععا ب ل ععاء قععرار  ،العقوبععة، ولكععن المحكمععة ا تسععتطيع أن تقععرر ذلععس مععن لععدنها

وقععف تنفيععذ العقوبععة عمععى تقريععر لجنععة اإلشععراف عمععى المععدمنين فععي المصععحة والععذي يرفععع إليهععا عععن 
 . طريي النيابة العامة

يذ العقوبة ليس نها يًا فمها في ظل شروط معينة أن تعود عنعه إذًا، إن قرار المحكمة بوقف تنف
معن قعانون  43إذا توفرت أحد أسباب إل اء وقف التنفيذ المنصوص عميها في الفقرة  ه  من المعادة 

 :   المخدرات
إذا تبععععين عععععدم جععععدوى اإليععععداع، ويمكععععن معرفععععة ذلععععس مععععن خععععالل سععععموس الجععععاني  -1

 .  وتصرفاته وما إذا كان ا يزال يحاول الحصول عمى المادة المخدرة
إذا انتهت المدة القصوى المقررة قانونًا بين مالمة أشهر وسنة قبعل شعفاء المحكعوم  -2

 . عميه
  .إذا خالف المودع الواجبات المفرو ة عميه لعالجه -3
 . إذا ارتكب أمناء إيداعه أيًا من الجرا م المنصوص عميها في قانون المخدرات -4

ويبدو من خالل هذس ااسباب أن المشرع قد قصد أن يبقعي المعدمن العذي و عع فعي المصعحة 
 . مهددًا بالعقوبة المفرو ة عميه، وأن عميه أن يتمها إذا لم يشف من إدمانه

فيعذ العقوبعة فيجعب أن تفعرض عمعى المحكعوم عميعه دفعع وفي حال أل عت المحكمعة قعرار وقعف تن
كامل ال رامة وتمزمه بق اء الفترة المتبقية من العقوبة المانعة لمحريعة بععد خصعم المعدة التعي ق عاها 

 .  الفاعل في العالج
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عمى أن المشرع السوري ورغبة منه فعي إتاحعة الععالج لممعدمن فعي كعل ااحعوال ومنحعه فرصعة 
فعي الخ عوع لمععالج لعم يشعس أن يسعد بعاب الععالج إلعى اابعد أمعام المعدمن العذي لمتراجع ععن تقصعيرس 

لكعن . قصر في الخ وع لمعالج فسجاز لممحكمة أن تسمح لممحكوم عميه الخ وع لمعالج معرة مانيعة
المشرع لم يشس بالمقابل أن يترس الباب مفتوحًا بال قيود فمم يجز لممحكمة وقف تنفيذ العقوبة وو ع 

 .      6ميه في المصحة لمعالج إذا سبي اامر ب يداعه فيها مرتين تنفيذًا لحكم سابيالمحكوم ع
 

وبهععذا تكعععون المحكمعععة هععي صعععاحبة الصعععالحية فععي الحكعععم لعععيس بوقععف تنفيعععذ العقوبعععة وو عععع 
المحكععععوم عميععععه بالمصععععحة لمعععععالج فحسععععب بععععل أي ععععًا صععععاحبة الصععععالحية فععععي تقريععععر خروجععععه مععععن 

 . المصحة
  

 :السرية داخل المصحةمراعاة  :ثالثاا 
أوجب قانون المخدرات أن تراعى السرية حيال ااشعخاص العذين يععالجون معن اإلدمعان عمعى  

المخدرات أو الذين يتقدمون إلى المصحة معن تمقعاء أنفسعهم أو بطمعب معن ذويهعم المنصعوص عمعيهم 
 .  من قانون المخدرات 43في الفقرة  و من المادة 

قععانون المخععدرات كععل مععن يفشععي سععرًا اطمععع عميععه بحكععم عممععه أو مععن  44ويعاقععب وفقععًا لممععادة 
اسععتعممه لمنفعتععه الخاصععة أو لمنفعععة شععخص آخععر بععالحبس سععنة عمععى ااكمععر وب رامععة ا تزيععد عمععى 

 .   خمسة آاف ليرة
وهعذس القاععدة مسعتحدمة فععي قعانون المخعدرات وهععي لعم تكعن موجعود فععي قعانون المخعدرات القععديم 

ال اية منها عدم الكشف عن أسماء ااشخاص الذين يودععون فعي المصعحة و  1961لعام  182رقم 
لمعععالج مععن قبععل مععن يعممععون فيععه كااطبععاء والمععوظفين والمسععتخدمين، وعععدم الكشععف عععن تصععرفاتهم 

وبععذلس يكععون الشععخص الععذي يعععالج داخععل المصععحة عمععى مقععة بععسن سععمعته وكرامتععه . داخععل المصععحة
ية تامة ا يعمم بها أحد مما يشجع المدمنين عمى التقعدم إلعى وأن عالجه سيتم بسر  ،ستبقى محفوظة
 .    7المصحة لمعالج
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لكععن مععن المؤسععف أن المشععرع لععم يسخععذ بعععين ااعتبععار أن المععريض فععي المصععحة قععد يتععرس   
عا متععه بععدون مععورد مععالي أو معيععل، ممععا يقت ععي صععرف معونععة شععهرية لعا متععه لتمكينهععا مععن العععيش 

من قانون المخدرات العربي الموحعد  45مع العمم أن المادة . المصحة لمعالج أمناء وجود معيمها في
النموذجي قد راعت هعذا الو عع ب قرارهعا صعرف معونعة شعهرية اسعرة المعدمن التعي تعؤدي إقامتعه فعي 

وا يخفى مدى مساهمة هذس المساعدة الماليعة فعي إنجعاح . المصحة إلى ترس أسرته دون موارد مالية
 . وحبذا لو تبناها المشرع السوري عممية العالج،
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 الرعاية الالحقة
إن خروج المدمن من المصحة ا ينهي مشكمة اإلدمان عندس، حيث ا يعزال الخطعر قا معًا فعي 

 . المعاودة إلى تعاطي المواد المخدرة واإلدمان عميها
أن ومرجعع هعذس الظعروف . فهذا الشخص سيصادف ظروف الحياة التي قد يعجعز ععن تحممهعا

إذ يتمممون ما عيه فينفعرون معن حا عرس ويخشعون مسعتقبمه،  ،أفراد المجتمع ا يرحبون بوجودس بينهم
وهذا الو ع كميرًا ما يقعودس لمعزلعة والمزيعد معن ااغتعراب  ،فال يمقى منهم معونة عمى االتحاي بعمل

 . 8طي المخدراتعن المجتمع وبذلس تصبح جهود إنهاء مشكمة اإلدمان لديه دون فا دة ويعود لتعا
مععن هنععا نشععست الحاجععة إلععى مؤسسععة الرعايععة الالحقععة التععي جسععدها المشععرع السععوري فععي المععادة 

من قانون المخدرات التي تنص عمى أن تنشئ وزارة الشؤون ااجتماعية والعمل مؤسسة لرعايعة  72
المؤسسعة ويتوجعب عمعى هعذس . ااشخاص الذين يتقرر اإلفراج عنهم من المصحة عند حاجتهم لعذلس

كمععا يجععب تنظععيم  ،رعايععة هععؤاء ااشععخاص وتععسمين العمععل لهععم وتقععديم الن ععج والمشععورة والمسععاعدة
 .        لقاءات دورية لتسهيل إعادة تكيفهم مع المجتمع
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 :تمارين
ليحي لمنيابة العامة اامتناع عن رفع الدعوى العامة في جريمة : اختر اإلجابة الصحيحة

 :المخدرات
 .أن يكون الفاعل من مدمني المخدرات يشترط .1
 .ا يكفي أن يكون التقدم لمعالج بناء عمى طمب الزوج أو أحد ااقارب حتى الدرجة المانية .2
 .يجب أن يكون المتعاطي قد  بط بجرم تعاطي المخدرات المشهود .3
 .أا تكون قد حركت عمى متعاطي المخدرات الدعوى العامة بجرم تعاطيها .4

 .4و رقم الجواب الصحيح ه
    

يحي لممحكمة أن تقرر وقف تنفيذ العقوبة بحي المحكوم عميه بجرم : اختر اإلجابة الصحيحة
 :المخدرات

 .إذا مبت أن المحكوم عميه متعاطي لممخدرات أو مدمن عميها .1
 .حتى ولو كان المدمن قد أودع في المصحة مالث مرات تنفيذًا لحكم سابي .2
  .انه قرار غير نها يلممحكمة أن تعود عن هذا القرار  .3
 .مهما كان نوع جرم المخدرات الذي اقترفه .4

 3الجواب الصحيح هو رقم 
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