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على  أتوجه بأسمى عبارات الشكر واالمتنان إلى األستاذ المشرف  

التمرين األستاذ المنصف الباروني لما حباني به من حسن رعاية و إرشاد  

 بكل رحابة صدر.

وأتقدم بالشكر كذلك إلى األستاذ المؤطر محمد السالمي وإلى    

 زمالئي وزميالتي األفـاضل. 

  ويبقى الحمد والشكر هلل العلي القدير على عونه لنا جميعا.
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 ةـددمـامل
 

أصبحت املخدرات معضلة العديد من الدول بعد أن انتشرت واستفحل خطرها الداهم 
اجلسم والعقل والنفس ولل  ا اها من ثرار مدمر  لل  ت قلقا شديدا ساد خمتلف األوساط ملفأحدث
 االقتصادية واالجتمالية للدول.احليا  
خلدر إمذالل يغش  العرب: " ا واملخدرات لغة اسم فالل من فعل خّدر وجاء لل  لسان 

ل تور يعرتي الشارب وضعف واخلدر  ثقل واليد واجلسم واخلدر من الشراب والدواء فاأللضاء: الرج
الفاتر  هو اخلدر يف العني فتورها واخلدر هو الكسل والفتور واخلادرو الرجل وامتنالها لن املشي 

 .(1)الكسالن" 
نتج لن تعاطيها فقدان جزئي أو كلي لإلدراك أما إصطالحا ، املخدرات هي كّل ماد  ي

 وحتدث فتورا يف اجلسم.

واملخدر وقع تعريفه قانوان بكونه املاد  اليت تشكل خطرا لل  صحة اإلنسان ولل  سالمة 
اجملتمع ومن مث فإّن مجيع أصناف املخدرات توضع حتت لواء ما اصطلح لل  تسميته ابلعقاقري 

 اخلطري .

اء تعريف حمدد للمخدرات واالكتفاء لقوانني الوضعية احلديثة إلطن  اوما يالحظ هو جت
 قائمة من املواد اليت يعتربها القانون مواد خمدر .لل   ابإلحالة

مارس  30رك يف يو ورد ابتفاقية األمم املتحد  املنعقد  بنيو  الدويلفعل  مستوى القانون 
ية من  املخّدر كّل ماد  طبيعية أو تركيبري)ي(كما يلي: " يقصد بتعب 1، ابملاد  األوىل الفقر 1961
 جة يف اجلدولني األول والثاين".املواد املدر 

                                                           

 .232و  230لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، بيروت، المجلد الرابع ص (1) 
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يف املخدرات واملؤثرات العقلية بفيينا أّما اتفاقية األمم املتحد  ملكافحة االجتار غري املشروع 
  " )ص( مستعملة لبار  1املخدرات يف املاد  األوىل فقر   فقد لرفت 19/12/1988املؤرخة يف 
العقلية أية ماد  طبيعية  مبقولة أنه " يقصد بتعبري املؤثرات العقلية" لوضا لن لبار  املخدرات املؤثرات 
من اتفاقية املؤثرات  4و3و2و 1اصطنالية أو أية منتجات طبيعية مدرجة ابجلدول  كانت أو

 ."1971العقلية لسنة 

لسنة   54ت حيث أن القانون لدد للمخدرا ون التونسي نفس الطريقة يف تعريفهوانتهج القان
 داول: ج 3املتعلق بتنظيم املواد السمية قسم هذه املواد إىل  1969جويلية  26املؤرخ يف 1969

 اجلدول )أ( املواد السمية -

 اجلدول )ب( املواد املخدر   -

  اجلدول )ج( املواد اخلطر   -

املتعلق  1992 ماي 18واملؤرخ يف  1992لسنة  52 ددمن القانون ل 1كما نص الفصل 
 "ب" نون مجيع املواد املدرجة ابجلدولابملخدرات لل  أنه " تعترب خمدرات وختضع لتطبيق هذا القا

ة من لشكلها ويف أي مرحمركبة ومهما كان نولها أو  وأامللحق هبذا القانون سواء كانت طبيعية 
 ."يبها الكيميائيكر منوها أو ت

شامل للمخدرات فقد ذه  أغل  فقهاء القانون تعريف جامع و وضع  إمكانيةنظرا لعدم و 
االكتفاء ابلتنصيص لل  أن املواد املخدر  أنواع كثري  و فصائل خمتلفة لينتهوا بعد ذلك  إىلوشراحه 

 ذكرها لل  سبيل احلصر. إىل

ة البلدان غنيها وفقريها لل  مما ال شك فيه أن شيوع تناول املخدرات يف العامل أصبح يهدد كافو 
مل كالقرية الصغري  املكشوف أمرها لل  اء يف وقت ازدهرت فيه وسائل االتصال وأصبح العاو سحد 

 الناس مما سهل لل  أفراد العصاابت املختصة ترويج خمتلف املواد املخدر  ومكنهم من 
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احلصول لل  لائدات ضخمة غري لابئني ابلقيم األخالقية ومستغلني ضعاف النفوس لل  حساب 
االجتار  ة لنمته وال غرابة أن تصبح لائدات املخدرات اليوم أرفع من تلك النامجصحة اجملتمع وسال
 .(2)ابألسلحة والبرتول

أن تنجو بالدان بسهولة من خماطر هذه اآلفة ال فقط حبكم موقعها اجلغرايف وإمنا أيضا  يعد صعباو 
 .تها املتفتحة لل  العامل اخلارجيحبكم سياس

درات ليس حديثا وتناول العقاقري السامة واحلشيش وغريها يعود إىل فالبعد العاملي لظاهر  املخ
وم الطبية وما بينته ثالف السنني ولكن ولي اجملتمع الدويل مبخاطر هذه اآلفة بدأ مع إزدهار العل

حاليل املخربية من ثرار مدمر  لتناول املخدرات خاصة بعد ازدايد متعاطيها يف أوائل تاألحباث وال
 عديد من البلدان األوروبية.الستينات ابل

ن يوجد إنتاج زائد لن اللزوم من املخدرات وصارت هذه الظاهر  لاملية وأضح  ففي العامل اآل
 جترميها دوليا وأصبح األمر اقتصادا ضخما يعيش ويرتلرع حتت األرض.

ن التفريق بني نولني مكما أصبح استهالك املواد املخدر  يف ازدايد ملفت للنظر هذا وجي  
 املستهلكني:

 ا  النفس،ذي له القدر  لل  كبح مجاملستهلك للرتفيه لن النفس ال -
  .املستهلك املدمن احلقيقي الذي يظل حمطما  -

بدنه ويصاب  إنه بتكرار استهالك هذه املاد  يصبح الشخص مدمنا لليها لبدا اها فيسممو 
املاد  املخدر  واحلصول لليها بشىت صبح حباجة قهرية إىل االستمرار يف تناول ابألمراض املختلفة في

الطرق مهما كانت خطري  لليه ولل  مر األايم يصبح يف حاجة ماسة إىل الزايد  يف الكمية اليت 
الرتفيع فيها فيلحق جبسمه الوهن والضعف  يتناواها واليت تصبح بعد مد  غري كافية فيسع  إىل

ك الذي قد يؤدي به إىل فقدان إدراكه تفكريه رويدا رويدا بتكرار االستهال وسرلان ما يضعف
                                                           

 . 9919ساسي بن حليمة: "المخدرات في القانون التونسي و فقه القضاء" الشركة التونسية للنشر (2) 
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إطالقا.إذ كّلما فقد الشخص املدمن املاد  املخدر  إال واندفع يف البحث لنها رغبة يف احلصول 
 لليها مهما كان الثمن ابهضا ولو كان لل  حساب كرامته والتباره ومبادئه.

امال لينتهي إىل سوال خح كومبرور املد  والتعود لل  االستهالك تنقص قدراته اجلسمانية فيصب
هبدف اإلجرام فيسرق وخيون ويضرب و االنقطاع لن العمل وابلتايل البطالة ويدخل يف لامل اجلرمية 

إن مل يرتك  تلك اجلرائم و حىت الذي ميكنه من املاد  املخدر  وإشباع غريزته احلصول لل  املال 
جيد نفسه مرتكبا قدان الرتكيز واالنضباط ه بسب  فالقصدية فإنه نتيجة لقلة انتباهه واحتياطه وتفطن
 جلرائم غري قصدية ذات ثرار ونتائج خطري  لليه.

أجل شعور ابلتولك  نواإلدمان يعود إىل أسباب متعدد  فضحاايه يتناولون املخدرات م
ة املرهفة وهم يريدون التهرب من الواقع ومواجهة هذه ابلعائلة واباهموم وحبالة املراهقالشخصي يتصل 

ومن املؤسف أن يكون لدد هؤالء يف تزايد مستمر. فاملخدرات الة النفسية وهذا الشعور ابلرل . حلا
 خرين.  نفسه وذاته مثلما يوجهه لل  اآلشكل من أشكال العنف يوجهه الشخص لل

 مبناسبة القضااي اليت نشرت مبختلف احملاكم التونسية نالحظ ارتفاع مهول يف لدد املتهمني و
 . وكمية املخدرات احملجوز لماد  املخدر  و املدمنني ل املاسكني

فبالنسبة للمخدر احملجوز الذي   والعرب  يف  ماد  املخدرات هو التحليل لل  املاد  احملجوز 
نولا من  145ترتت  لنه قيام جرمية املخدرات فيج  أن يكون مدرجا ابجلدول " ب" والذي مشل 

 أو  نتاجها أو حصادها أو مسكها أو حيازهتا أو شراءهاإ اع املخدرات احملجر استهالكها أوأنو 
التوسط أو أو لرضها أو تسليمها أو تصديرها أو االجتار فيها أو توزيعها  انقلها أو تروجيها أو إحالته

 فيها أو توريدها أو تصديرها أو تصنيعها أو استخراجها أو هتريبها.

رائم جلاألركان املادية املكونة  1992من قانون  5و 4 نيقد لدد املشرع التونسي ابلفصلو 
يف املخدرات وهو ما جنده رزها املسك واالستهالك واالجتار املخدرات واليت وقع التوسع فيها أب
 متداوال يف أغل  حماكمنا التونسية.
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النظام القانوين فكيف تعامل املشرع وفقه القضاء التونسي مع جرمية مسك ماد  خمدر ؟ وماهو 
  اهذه اجلرمية؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اديـن املـ: الركاألول  زءـاجل
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لكل جرمية ال بد من إثبات توفر الركن املادي اها أي الفعل اخلارجي الذي يظهر ويتجسد به 
 العنصر املادي.

املادي احملجر ارتكابه أال وهو  علمية مسك ماد  خمدر  يتكون من الفوالركن املادي يف جر 
 .(املبحث الثاينخدر احملجر مسكه )( ونوع املاملبحث األول"املسك" )

 ك"ـرم " املسـادي اجملـل املـالفع: ث األولـاملبح

رات الفعل املادي املتعلق ابملخد 1992ماي  18من قانون  5و 4 نيجرم املشرع صل  الفصل
ماد  خمدر  إال أنه هناك تشابه من حيث املفهوم بني جرائم املسك واحلياز  وامللكية  املتمثل يف مسك

 ذا البد من حتديد هذه املفاهيم.ل

  حتديد املفاهيمالفــرع األول: 

 إلزالة الغموض لن هذه املصطلحات سنقوم بتحليل جرمية املسك وجرمية احلياز  وجرمية امللكية.

 املسك الفدرة األوىل: مفهوم 

ا لقد رأى القانون التونسي وضع حد وحاجز قوي بني املخدرات وكل من حياول االقرتاب منه
 بتجرمي مسكها.

تعترب كلمة املسك لغة مصدر من فعل مسك ميسك فهو ماسك الشيء أي أخذه وتعلق به 
 فع إىل هذا املسك.امهما كان السب  الد

وبناء لل  خطور  املواد املخدر  فقد رأى املشرع وضع حاجز قوي بني املاد  املخدر  وبني كل 
 دون أن يكون حائزا للماد  نفسها. من حياول االقرتاب منها بتجرمي مسكها من طرفه

ملد  ا أو طارائ لرضيا أو دائما كذلك ال أمهية كان رابت  ولليه فإن هذا املسك ال يهم إذا
 املسك فيمكن أن تكون طويلة أو قصري  .

  احليازة ملادة خمدرة  الفدرة الثانية: مفهوم
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جند أن احلكومة  1992لقانون مل يعرف املشرع احلياز  ولكن ابلرجوع إىل األلمال التحضريية 
قد فسرت لبار  احلوز بقواها " إن كلمة حائز هي مشتقة من حاز حيوز حوزا وحياز  الشيء ضمه 

 .(3)إىل ملكه" 

  .أنواع اتمة ومؤقتة ومادية 3وابلعود  إىل نظرية احلياز  يف القانون املدين جندها تنقسم إىل 

لفعلية لل  الشيء ومباشر  سلطات املالك لليه مع نية ر  اطفاحلياز  التامة أو الكاملة هي السي
 االستئثار كمالك. ويف هذا النوع من احلياز  يظهر العنصران املادي واملعنوي .

 السيطر  املادية لل  الشيء والتصرف فيه بكافة أنواع التصرفات اليت يفوالعنصر املادي يظهر 
 خيواها حق امللكية.

ة االحتفاظ ابلشيء والظهور لليه مبظهر املالك ) فالسارق يعترب والعنصر املعنوي يظهر يف ني
للشيء املسروق حياز  اتمة مادامت سيطرته لل  هذا الشيء قد استقرت واقرتنت بنية الظهور  احائز 

 .(لليه مبظهر املالك

طات لل  الشيء بناء لل  واحلياز  املؤقتة أو الناقصة فهي اليت يباشر فيها احلائز بعض السل
صاح  احلياز  التامة كما يف لقد اإلجيار أو الوديعة أو الرهن أو إذا وجد الشيء بني  عاقده معت

يديه لل  سبيل األمانة لن أي طريق كان ففي هذا النوع من احلياز  يتوفر العنصر املادي أما العنصر 
 املعنوي فيبق  لصاح  الشيء.  

الشيء بني يدي الشخص دون أن يتوفر له حق أما احلياز  املادية أو العارضة فهي حالة وجود 
يباشره لل  الشيء بوصفه مالكا أو صاح  حق ليين أو شخصي لل  الشيء وإمنا وجد الشيء 

 .(4)بني يدي الشخص بصفة لارضة

                                                           

 .31ص 1992ماي  13واألربعاء  12جلسة يومي الثالثاء  31مداوالت مجلس النواب عدد  (3) 

  57ص 1987إدوارغالي الذهبي: جرائم المخدرات في التشريع المصري، طبعة  (4) 
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أما مفهوم احلياز  يف قانون املخدرات فهو " االستئثار ابملخدر لل  سبيل امللك واالختصاص 
با ئاملخدر شخصا ثخر انيعترب الشخص حائزا ولو كان حمرز ملادي لليه فدون حاجة إىل االستيالء ا

لنه" وخالصة ما سبق أنه إذا توفر العنصران املادي واملعنوي تكون الواقعة حياز  ولند توفر العنصر 
 املادي دون املعنوي أي توفر السلطة الفعلية الكافية لل  املخّدر فإّن الواقعة تصبح مسكا.

مالكه ومن مث حيق لنا يعد حائز الشيء  نإف من جملة احلقوق العينية 53وحس  الفصل 
 التساؤل إذا كانت احلياز  قرينة لل  امللكية.

  ؟من قانون املخدرات 5ّرم املشرع امللكية بصور  مستقلة صل  الفصل فلماذا ج

  ملكية مادة خمدرةالفدرة الثالثة: مفهوم 

فحق تعماله واستغالله والتفويت فيه. يء وحده اساحلق الذي خيول صاح  الش"امللكية هو 
 ."امللكية يشمل ثالثة لناصر االستعمال والتصرف واالستغالل

وحق امللكية بوجه لام هو حق االستئثار ابستعمال الشيء وابستغالله وابلتصرف فيه لل  
  (5)وجه دائم وكل ذلك يف حدود ما يسمح به القانون "

حد ذاهتا. واحلياز  ليست حبق ليين يف امللكية وال تعين امللكية فاحلياز  هي سب  من أسباب 
 أو شخصي بل هي ليست حقا أصال وإمّنا هي سب  لكس  امللكية.

إذ من املمكن االستئثار ابملخدر لل  سبيل امللك دون احلاجة إىل االستيالء املادي لليه 
 .(6)ا لنه سك له شخصا ثخر انئبافيكون الشخص مالكا للمخدر ولو كان امل

ولقد تفرد املشرع التونسي بتجرمي لقاب امللكية إذ أغفلت القوانني املقارنة التعرض اهذه اجلرمية 
كاملشرع ) ك واحلياز  فقط سن الفرنسي( وإما أن تعاق  لل  املفإما أن جترم املسك فقط ) كالقانو 

 ما سبق بيانه( .الفرنسي ولو أنه خيلط بني احلياز  وامللكية ويعتربمها مرتادفتني ك

                                                           

 .49ص 1986لقاهرة عبدالرزاق السنهوري الوسيط في شرح القانون المدني الجديد " المجلد الثامن " دار النهضة العربية ا (5) 

  47ص  1968سنة  4شرح قانون العقوبات التكميلي مطبعة دار النهضة مصر طبعة  -رؤوف عبيد (6) 
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ك املاد  املخدر  هو جمرد احلصول لليها وحيازهتا بصور  مادية والسيطر  سإذا فاملقصود مب
املخدر  بواسطة  الزرالة لليها مبعرفة ودراية اتمة بكنهها سواء بغاية أو بدوهنا ويكون املسك للماد  

 .(7)و ذلكمانة أو حنقدمت للجاين لل  وجه ااهبة أو األ هناأو الشراء أو أ

أكثر دقة  1992ماي  18املؤرخ يف  52وابلتايل يعد جترمي املسك صل  القانون لدد 
رم املسك بنية االستهالك واملسك بنية االجتار وأقر الذي ج 1969ا كان لليه يف قانون وتفصيال مم

 من نفس القانون. 101و  29اهما نفس العقاب حس  الفصلني 

 ؟ 1992رات يف قانون هي أنواع جرائم مسك املخد فما

  واع جرائم املسك ـأناين: ـرع الثـالف

 إال نولني من جرائم املسك :  1992ال جند يف قانون املخدرات لسنة 

 ،إما أن يكون املسك لغاية االستهالك -

 .وإما أن يكون لغاية االجتار  -

 .االجتار وأ ولكن ال ينص املشرع التونسي لل  املسك اجملرد أي بدون وجود قصد االستهالك
 

 املسك لغاية االستهالك الفدرة األوىل: 

نالحظ ابلفصل جنحة و  1992من قانون  4يعّد املسك بنّية االستهالك لل  معىن الفصل 
نه أن يوسع يف املسك لغاية االستهالك وذلك من شأدمج لفظي االستهالك و  1992من قانون  4

 رمي.جنطاق الت

املقابل فاملسك حيمل لل  أنه لغاية االستهالك ومن إذ ال يتصور استهالك دون مسك ويف 
 الصع  تصور لكس ذلك.

                                                           

معهد الدراسات العليا  المنجي األخضر" تطور ظاهرة المخدرات في العالم والتصدي لها على مستوى القانون التونسي والتشريع المقارن " (7) 

 13ص-للنشر



 املسك يف جرائم املخدرات                                          حماضرة ختم مترين                                                               

 

إال أن مسك ماد  خمدر  بنية استهالكها ال يكون جرميتني مستقلتني ضرور  أن مسك املاد  
من القانون  55و  54املخدر  ونية استهالكها مها جرميتان مرتابطتان لل  معىن أحكام الفصلني 

ن من الفعل الواحد لد  م ج لل  أنه " إذا تكوّ  54نص الفصل  كما(8).لتوارد"اجلنائي املتعلقان اب
 جرائم فالعقاب املقرر للجرمية اليت تستوج  أكرب لقاب هو الذي يقع احلكم به وحده."

ن " اجلرائم الواقعة ملقصد واحد واها ارتباط أمن اجمللة اجلزائية لل   55نص الفصل هذا وقد 
صري جممولها غري قابل للتجزئة تعترب جرمية واحد  توج  العقاب املنصوص  ببعضها بعضا حبيث ي
 لليه ألشد جرمية منها".

" املتهم الذي من أجل غاية واحد  ارتك  لد  جرائم أوصلته لغايته املقصود   وابلتايل فإن
 فإن جرائمه تكون متشعبة ويستحق من أجلها جمتمعة العقاب األشد لواحد  منها ال غري لمال

 (9)جل كل جرمية حبكم واحد فيه خرق للقانون يوج  النقض".ج فمحاكمته من أ م 55ابلفصل 

در  بنية استهالكها أنه خبصوص جرمييت مسك ماد  خم إىلوجتدر اإلشار  يف هذا اجملال 
ملقصد واحد وارتباطهما ببعض لمال دائما بدمج اجلرميتني لوقولهما  ن احملاكم تقضيواستهالكها فا

 26بتاريخ  5017و التربت حمكمة االستئناف بنابل قي قرارها لدد م ج. 55ام الفصل أبحك
املخدر  بنية  روفات امللف أن جل املتهمني قد أمسكوا ابملاد ظثبت من م "أنه 2010جانفي 

استهالكها كما تولوا استهالكها مما أضحت معه هاتني اجلرميتني متواردتني يف حقهم واجته التبارها  
  .كذلك"

هذا وإلثبات التهمة يف حق اجلاين وإدانته من أجل مسك املاد  املخدر  بنية االستهالك يتحتم 
لل  النيابة العمومية أو  قاضي التحقيق أو احملكمة املتعهد  ابلقضية الرجوع إىل القرائن املادية 

                                                           

 . 211ص 3لدد  2004ء والتشريع مارس القضا جملة  2003أكتوبر  10مؤرخ يف  57940 جزائي لدد قرار تعقييب (8)

 .115ص 10لدد  1984التشريع ديسمرب جملة القضاء و  و147ص 1983 شرية حمكمة التعقي / ن1983جويلية  9مؤرخ يف  9168قرار جزائي لدد  (9) 
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قيامه  جلاين ولدمالكمية املخدر  احملجوز  لدى ا التماد احملكمة لل  ضآلةاملتوفر  يف القضية ف
 .دل داللة حقيقية لل  أن اجلاين ميسك املخدر بنية االستهالكابالجتار فيها كل ذلك ي

 ار ـمسك بغاية االجت الفدرة الثانية:

حتقق جممولة من العناصر املادية لقيام تلك  يإّن جرمية مسك ماد  خمدر  بنية االجتار تقتض
ن ضرورية لالستهالك وأن يثبت أبط كمية تزيد لن احلاجة الاجلرمية من الوجهة القانونية منها أن تض

املظنون فيه لرض تلك املاد  للبيع أو حاول لرضها لذلك الغرض مع ما يتوفر يف جانبه من اجتار يف 
 تلك املاد  مع وجود حرفاء تعودوا لل  اقتنائها منه.

جتار فيها أن الكمية هذا ومما جي  التأكيد لليه يف خصوص مسك املاد  املخدر  بنية اال
الواقع حجزها لنه اها أمهية قصوى يف إثبات أن ما حجز لنه كان لغاية االجتار بناء لل  أمهيتها من 
حيث الوزن وطريقة إخفائها أو لرضها يف شكل لفافات أو قراطيس حتتوي لل  كمية هامة من 

 املاد  املخدر .

تني مستقلتني لن ميار ملاد  خمدر  مها جر وابلتايل فإن جرمييت املسك بغاية االجتار واالجت
 بعضهما وقد شرع املشرع لكل واحد  منهما لقااب مستقبال.

كما ميكن أن يكون املسك من أجل التهري ، إذ جيتمع املسك والتهري  يف ثن واحد ويقع 
ن تتبع الشخص من أجل اجلرميتني فالتهري  هو نقل األشياء املمنولة خفية من بلد إىل ثخر أو م

 مكان إىل غريه.

من جملة الديوانة الذي ينص  1-288ولقد لرف املشرع التونسي التهري  صل  الفصل 
و التصدير وكذلك كل خرق لألحكام القانونية أو الرتتيبية املتعلقة لل  أن " التهري  معناه التوريد أ

 مبسك ونقل البضائع داخل الرتاب القمرقي."
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عمل خمالف ملقتضيات التشريع بجيايب من خالل القيام ويكون التهري  إما إبتيان لمل إ
ر بضالة ما دون التصريح هبا أو كمسك ونقل بضالة مهربة أو لمل سليب يالقمرقي كتوريد وتصد

 مثل لمل التصريح ببضالة حمجر .

وهتري  املخدرات يشمل مسكها مث نقلها من مكان إىل ثخر ويف الغال  يكون التهري  غري 
 خمدر  بنية االجتار فيها . املشروع ملاد 

  ـردالفدرة الثالثة: مسك جم

ه لل  ذمة   املخدر ألي غرض من األغراض كحفظيقصد ابملسك جمرد االستيالء ماداي لل
صاحبه أو نقله جلهة معينة أو تسليمه للغري أو إخفائه لن ألني الرقباء أو السعي يف إتالفه حىت ال 

 راض اليت ال ميكن حصرها.من األغ يضبط أو االنتفاع به إىل غري ذلك

وما يالحظ هو أن القانون التونسي يهدف إىل وضع حاجز قوي بني املخدر واإلنسان ومنع 
تة كل األفعال اليت جتعل الشخص يتصل هبذه املاد  ولو بدافع ح  املعرفة واالطالع  إذ اببصفة 

ن  هذا املاسك  الوقيت للماد  مبجّرد مسك املاد  املخدر  من طرف املتهم فإن ذلك يكون يف جا
 املخدر  جرمية مسك املاد  املخدر .

االجتار يف حالة تقع هي أيضا حتت طائلة  تصور املسك دون نية االستهالك أووميكن 
الذي أوج  لل  كل  1992القانون اجلزائي وهي احلالة اليت يتعرض إليها الفصل الثالث من قانون 

ي لنوان كان أن يتوىل من تلقاء نفسه إلدام مجيع النبااتت رض أبمستغل أل وأ أو حائز مالك
ذلك أنه ميكن االحتفاظ ابملخدر بدون  ،املخدر  وميكن أن يتم املسك بدون استهالك أو ترويج

 .(10)اآلخرأو تروجيه فكل منهما ميكن أن يتم بدون تواجد  هاستهالك

ات زرالة النبااتت الطبيعية اب امن قانون املخدرات " حتجري  2لذلك حجر املشرع ابلفصل 
 أو حصادها أو مسكها أو حيازهتا أو ملكيتها." إنتاجهااملخدر  وكذلك استهالكها أو 

                                                           

 .179ص 1991نشرية مع التعقيب لسنة  9119ماي  16مؤرخ في  32317قرار جزائي عدد  (10) 
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وابلتايل فإن املشرع التونسي جّرم لمل سليب يدخل يف نطاق جرمية املسك أال وهو لدم 
 (.1992من قانون  9إلدام نبتة يعلم أبهنا خمدر  ) منصوص لليه ابلفصل 

 نوع املخدر احملجر مسكه ث الثاين:املبح
ه  أغل  فقهاء القانون ذ تعريف جامع وشامل للمخدرات فقد ة وضعنظرا لعدم إمكاني

احه إىل االكتفاء ابلتنصيص لل  أّن املواد املخدر  أنواع كثري  وفصائل خمتلفة لينتهوا بعد ذلك وشرّ 
سي الذي لّدد املواد املخدر  يف اجلدول إىل ذكرها لل  سبيل احلصر وهو ما ذه  إليه املشرع التون

 . املصاح  لقانون املخدرات " ب"

هذا وأن املاد  املخدر  تعّد لنصرا من لناصر هذا الركن مما يتعني الوقوف لندها للتعرف لل  
 ماهيتها وحقيقتها.

 حصر املادة املخدرة الفرع األول:

د  املخدر  مدرجة ابجلدول "ب" لكي يكون أن املا إثباتلتوفر الركن املادي جلرمية املسك يلزم 
ابحية ال يعاق  خاصة مبواد اجلدول "ب"وهي أسباب إأنه توجد أحكام  إال الفعل جمرما.

 لقانون املخدرات.مرتكبها لل  مقتض  األحكام العامة 
  

 "ب "مدرجة ابجلدول خمدرة مادة الفدرة األوىل: 

ظ هذه األخري  لل  خاصياهتا حتاف ر  بشرط أنتقوم جرمية املسك غري القانوين للماد  املخد
يال للتحقق من كنهه يرية  ويتم إجراء االختبارات القانونية لل  الشيء املمسوك ولو كان قلالتخد
 لل  املاد  املخدر . احتوائهومدى 

فصله األول  حتديد هذه  املاد  إذ نص لل  سبيل احلصر يف ونةمؤ لقد كفاان املشرع التونسي 
" تعترب خمدرات وختضع لتطبيق هذا القانون مجيع املواد املدرجة  ن املخدرات لل  أنه:من قانو 
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ابجلدول " ب" امللحق هبذا القانون سواء كانت طبيعية أو مركبة ومهما كان نولها أو شكلها ويف 
 .أي مرحلة من منوها أو تركيبها الكيميائي"

 "ب"من املواد املنصوص لليها ابجلدول خمدر  ملشرع التونسي ألمال املسك ملاد ّرم اجوقد 
ر مبدأ مفاده " أن القانون ال يزج 1993رس ام 17ووضعت حمكمة التعقي  يف قرار مؤرخ يف 

 بفقدان النص القانوين الشخص العادي املاسك ملاد  من املواد املصنفة ابجلدولني "أ" و "ج" وأنه
"أ" أو "ج" أمرا خارقا للقانون  درجة ابجلدولزاجر تكون مؤاخذ  املتهم مبسك ماد  من املواد املال

نشرية حمكمة  1993مارس  17مؤرخ يف  47418وابطال بطالان مطلقا". )قرار جزائي لدد 
 . (1993)القسم اجلزائي  التعقي 

مجيع املواد املخدر  املصادق لليها من طرف املركز الدويل ملراقبة  يشمل اجلدول "ب"و 
يتضمن قائمة حصرية للمخدرات وهي قائمة قابلة  وهو (11)تحد  املخدرات التابع لألمم امل

هات املختصة كلما دلت التطورات الطبية والعلمية إىل ة ابحلذف أو ابإلضافة من طرف اجلللمراجع
 ذلك.

 

 (12) :مصادر 3وميكن تقسيم مصادر املخدرات إىل 

  لل  صورهتا الطبيعية  ااستعمااهتجها النبااتت وميكن ناملخدرات الطبيعية : وهي اليت ت
  ،يتة مثل شجر  األفيون والكوكا والقن  ااهندالبح

   املخدرات املستخرجة كيميائيا من مواد طبيعية وهي خمدرات حورت صورهتا حتويرا بسيطا
واملورفني  نيري األخرى نذكر منها مثال ااهريو من مصدرها النبايت وأضيفت إليها بعض العقاق

 والكوديني.

                                                           

 .30ص 1992ماي  13و 12جلسة  31مداوالت مجلس النواب عدد  (11) 

من قانون المخدرات " مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق ،كلية الحقوق بتونس ،السنة الجامعية   5وليد قدوار: "التعليق على الفصل (12) 

  3ص  2005
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   هذا بطرق كيميائية ومن  ختليقها وصنالتها داخل املعامل واملخابر تمّ طنالية ياالصاملخدرات
 ( أو الباربيتوريك.LSD25) 25مثال ل س د  ركالنوع نذ 

ار خالفا لبعض القوانني األخرى حصر ما يعّد ماد  أن املشرع التونسي قد اختوبذلك يتضح 
فاجأ  األشخاص أبن ما يف حوزهتم من مواد مل اواع املخدرات لل  سبيل احلصر درءخمدر  وذكر أن

 يعتقدون شرلية حيازهتا أبهنا تعترب من املواد املخدر .

ولليه فإنه يتعني لل  القاضي بيان نوع املخدر الواقع حماكمة اجلاين من أجله حىت تتمكن حمكمة    
 .أم ال "ب"ابجلدولخمدر  واملدرجة  التعقي  من مراقبة ما إذا كانت املاد  من املواد املعترب 

لل  القاضي احلكم بعدم وحتتم  إالوكلما اتضح أن تلك املاد  مل تكن من ضمن تلك القائمة 
  و         يلحق الضرر بصحة من تناواها اإلدمانمساع الدلوى حىت لئن ثبت أن تعاطيها بسب  

 مستهدفا للنقض. و كل حكم غري مركز لل  هذا األساس كان فاقد التعليل

 "أ"ر الشخص املاسك أو املستهلك ملاد  من املواد املصنفة ابجلدول أن القانون ال يزجوحيث 
مها املشرع أمرا من أجل أفعال مل جيرّ  قانوين الزاجر تكون مؤاخذ  املتهموأمام فقدان النص ال "ج"و 

 .(13)خارقا للقانون وابطال بطالان مطلقا

  املخدر  ال أتثري له لل  ارتكاب اجلرمية فمهما  لل  أنه ال بد من التأكيد لل  أن مقدار املاد
شخص من خالل  إدانةتكون سببا ومرتكزا لقيام اجلرمية فمثال ميكن  فإهناكانت الكمية ضئيلة 

  ماد  خمدر .اليت وجدت لل  ثيابه واليت اتضح بعد حتليلها أهنا من  اآلرار

لند املتهم وطاملا  (14)ملاد  احملجوز العرب  يف ماد  املخدرات هو التحليل لل  ا وابلتايل فإن
ثري له اختالف الوزن ال أتهي من ماد  املخدرات ف هثبت من تقرير االختبار أّن املاد  احملجوز  لند

رية اليت ولليه فان بيان املقدار احملجوز من هذه املاد  يف احلكم ليس من األمور اجلوه لل  اجلرمية.
 .يرتت  لل  فقداهنا النقض

                                                           

 .160ص 1ـ عدد 1994مجلة القضاء والتشريع جانفي  1993مؤرخ في مارس   47418ائي عدد قرار تعقيبي جز (13) 

 .275ص 2005نشرية محكمة التعقيب لسنة  -2005سبتمبر  19صادر بتاريخ  13927قرار تعقيبي جزائي عدد  (14) 
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الدليل لل  هذه اجلرمية ضبط املاد  لقيام احلجة و  اشرتطقد ين ذلك أن املشرع فهل يع
 املخدر ؟ 

 حبوزة املتهم :خدرة املادة ضبط امل: لثانيةالفدرة ا
أنه يكفي  لثبوت اإلدانة أتكد احملكمة من إرتكاب  التبارلقد ذه  بعض فقهاء القانون إىل 
اليت مسكها أو إستهلكها أو اتجر فيها هي ماد  خمدر   اجلاين للفعل املكون للجرمية و أن املاد 

مبقتض  القانون طاملا أنه ميكن إثبات وجود املاد  املخدر  يف حوزته جبميع وسائل اإلثبات و من مث 
بل يكفي أن يقع إثبات أن املاد  فال يلزم لتوفر الركن املادي للجرمية ضبط املاد  املخدر  مع املتهم 

 .هي من املواد املخدر  اليت كانت حبوزته

يتمسك حبجز املاد  املخدر  حبجة لل  أنه هنالك من فقهاء القانون من يرى خالف ذلك و 
ا نّص لليه القانون ال يكون إال حبجزها ولرضها لل  مدى مطابقتها مل ن التعرف لليها ومعرفةأ

 صية.االختبار حبيث ال ميكن االلتماد لل  الشم أو املعاينة أو املعرفة الشخ

من قانون املخدرات  25ن املشرع أقر ابلفصل املعرفة ما إذا كان احملجوز من املواد املخدر  فو 
مجيع املواد املخدر  وحترر فيها قائمة مبحضر ذي الشبهة وحتال لينة منها لل  األقل  أبنه " حتجز

 ."تواها ولناصر تركيبهالل  خمابر التحاليل املختصة التابعة للمؤسسات العمومية دون سواها ملعرفة حم

لئن كان ألصحاب النظرية الثانية بعض املربرات فإن النظرية األوىل أصلح وأفيد للمجمولة و 
فة سريعة االنتشار   سالمة املواطن واجملتمع من مضار هذه اآلالوطنية وأحرى ابلقبول حمافظة لل

 (15) .طري  النتائجوخ

، فهل أّن ذلك ميثل لد  جرائم أم يها وقائع املسكف دكما جيدر التساؤل لن الصور  اليت تتعد
 جرمية واحد ؟ 

                                                           

  89ص 1993فيفري  13و 12ملتقى حول جرائم المخدرات ألقي بالمعهد األعلى للقضاء يوم : الطاهر المنتصر  (15)
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املسك( الصادر  من ) أي أبنه " إذا تعددت وقائع اإلحراز أجاب الفقه املصري لل  ذلك  
هذه القطع يف أماكن  ضبط قطع متعدد  من املواد املخدر  فاجلرمية واحد  ولو ضبطتنفس اجلاين ب
ومعه مواد خمدر  ويف اليوم  نيملتهم قد ضبط ابلقاهر  يف يوم معذا كان ابلدان شىت. فإ متعدد  أو يف

التايل فتش منزله ابإلسكندرية فعثر به لل  مواد خمدر  فإن ما وقع من املتهم من إحراز إمنا هو واقعة 
 اإلحراز قد وقع يف وقت واحد وإنواحد  وال يؤثر لل  ذلك أّن املخدر ضبط لل  مرحلتني ف

 .(16)الضبط بسب  اختالف املكان الذي ضبط فيه املخدر."اختلف وقت 

أن يكون إال واقعة واحد  وال يؤثر يف ذلك أن  الفقه التونسي أن ذلك ال يعدو كما الترب
 .(17)يضبط املخدر لل  مرحلتني أو أكثر فاجلرمية هي نفسها

تكبه للعقاب هو فعل جمّرم وخيضع مر  "ب"وابلتايل فإن مسك ماد  خمدر  مدرجة ابجلدول 
و ابجلدول " ب" املدرجة من اجمللة اجلزائية إال أنه توجد أحكام خاصة ابملواد  5و4 نياملقّرر ابلفصل
 املتعلق بتنظيم املواد السمية. 1969جويلية  26وارد  بقانون 

 
  "ب "أحكام خاصة ابملواد املدرجة ابجلدول: الفرع الثاين

املتعلق  1992ماي  18من قانون  5 و 4 نيلتونسي صل  الفصللقد نص املشرع ا
ر "...يف غري األحوال املسمو  هبا قانوان"  وهو يتمثل يف ابخدرات لل  سب  إابحة لرّب لنه بعابمل

لة اجلنائية لل  أنه " ال لقاب لل  من ارتك  فعال من اجمل 42ه القانون، إذ نص الفصل ب ما أيمر
 ا نظر".مبقتض  نص قانوين أو إذن من احلكومة اليت اه

ملسك املواد املخدر  بنية االستهالك أو االجتار منظمة ابلقانون األحوال املسمو  هبا قانوان و 
املتعلق ابملواد السمية وهو القانون الذي  1969جويلية  26املؤرخ يف  1969لسنة  54لدد 

                                                           

 .73إداورغالي الذهبي مرجع سابق ص (16) 

 .105حامد الشريف مرجع سابق ص (17) 
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جانبها املخدرات يف  1992ماي  18ينظم املخدرات يف جانبها املشروع ) يف حني ينظم قانون 
 جداول وهي :  3يوزع املواد السامة لل   1969جويلية  26الزجري والردلي( وقانون 

  ( جدول أA مواد سامة ) 

  ( جدول بB  مواد خمدر ) 

  ( جدول جC  مواد خطر ) 

ماهي الشروط الواج  توفرها حىت تصبح أفعال  :السؤال الذي يطر  يف هذه احلالة هو
 رج ابلتايل لن نطاق التجرمي؟ة وختاملسك ملاد  خمدر  مشرول

شروط موضولية )الفقر   وميكن تقسيمها إىل 1969هذه الشروط نص لليها قانون جويلية 
 (. الفقر  الثانية ( وشروط شكلية )األوىل

  الشروط املوضوعيةالفدرة األوىل: 

 دون أن يرتت  لن ذلك جرمية.من له احلق يف مسك املخدرات  صد هبذه الشروطقي

من القانون املذكور  يتضح أنه أجاز للصيادلة  12و 11و 10ل و ع إىل الفصابلرجو 
رها صيادلة مسؤولون ياملمارسني واملؤسسات الصيدلية وكذلك صيدليات املستشفيات اليت يد

 .ب ""ك املواد املخدر  املدرجة ابجلدول سم دون سواهم مبوخصهم لوحده

ابجلدول " ب" لليه أن يستجي   إىل ملدرجة اولكي يتمكن الصيديل من مسك املخدرات 
املتعلق بتنظيم  1973أوت  3املؤرخ يف  1973لسنة  55شروط خاصة نص لليها القانون لدد 
تعترب أنشطة الصيدلية خمصصة للمحرزين لل  ما يلي "منه  1املهن الصيدلية حيث ورد يف الفصل 

 شهاد  صيديل".

بعض املرض  الذين يرخص اهم مسكها لغرض  املواد املخدر  إىلو ميكن ابلتايل إحالة هذه 
 االستعمال العالجي والطيب أي من أجل ختفيف اآلالم وهي لبار  لن مسكنات أفيونية ومورفني. 

 الشروط الشكلية الفدرة الثانية: 
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املتعلق بتنظيم املواد السمية لل  الصيادلة  1969جويلية  26ابلنسبة للمسك أوج  قانون 
من  انة خاصة مغلقة مبفتا   حيتفظ به الصيديل لوحده وال ميكن أبي حالحفظ املخدرات يف خز 

األحوال تسليمه لغريه ولو كان ذلك الغري من ألوانه أو مسالديه إال إذا كان هذا األخري مسالد 
 صيديل حامال لشهاد  الصيدلة.

ميكن وضعها  وهذه اخلزانة ال حتتوي إال لل  األدوية واملواد املخدر  دون سواها " لل  أنه
  أن يكون هذا القسم مغلقا هو وجي "أ"بقسم خاص من اخلزانة أو احملل احملتوي لل  مواد اجلدول 

  (18)خر مبفتا ."اآل

 

 

 الدصد اجلنائي اجلزء الثاين :
 

قوم اجلاين بسلوك إجرامي معاق  لليه. بل جي  توفر ي في لقيام املسؤولية اجلزائية أنيك ال
إراد  اجملرم ارتكاب جرميته وهو ما يسم  ابلقصد اجلنائي. ففيما يتمثل هذا ركن معنوي يعرب لن 

ي يف جرمية املسك يف مرحلة أوىل لن هذا السؤال البد من حتديد القصد اجلنائ لإلجابةالقصد؟ 
 ( .)املبحث الثاين ( وإثباته يف مرحلة رانية)املبحث األول

 املسكحتديد الدصد اجلنائي يف جرمية  املبحث األول:

( وأنواله املخدرات البد من إبراز لناصره )الفرع األول لتحديد القصد اجلنائي يف جرمية مسك
 .( الفرع الثاين)

                                                           

 المتعلق بتنظيم المواد السمية  1969جويلية  26من قانون  34الفصل  (18) 
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  عناصر الدصد اجلنائي الفرع األول: 

غياب أحدها يؤدي  تشكل لناصر القصد اجلنائي يف الوقت ذاته شرطا لتوفره ، إذ أن
من توفر هذه العناصر وهي العلم )الفقر  نتفائه لذلك البد تالل توازنه وابلتايل اابلضرور  إىل اخ

 .(األوىل( واإلراد  )الفقر  الثانية

  العلــمالفدرة األوىل : 

هو اإلحاطة الفعلية ابلشيء وفهمه وإدراكه، فالبد أن يكون مرتك  إحدى جرائم املخدرات 
  . أي أن يكون لاملا ابلوقائع وابلقانونملا بكنه الشيء وأنه من املواد املخدر  املعاق  لليها  قانوانال

 العلم ابلوقائع  -أ

رض أبي لنوان كان أن يتوىل من تلقاء أو مستغل أل لك أو حائزاملشرع لل  كل ماأوج  
من قانون املخدرات واليت نبتت ولو  1نفسه إلدام مجيع النبااتت املخدر  الوارد ذكرها ابلفصل 

يسلط لل  الشخص الذي يكون  9اللتزام لقااب ابلفصل بصور  طبيعية ورت  لل  خمالفة هذا ا
 لاملا أبن النبااتت املغروسة أبرضه خمدر  ومل يقع إلدامها.

 فاملشرع هنا اشرتط للم املتهم بكنه املاد  املخدر .

ون متوفرا يف حق املتهم مبجرد هكذا فإن القصد اجلنائي يف جرائم توريد املخدرات ال يك
ملا غاية العلم أبن ماهو يف حوزته ان يكون املتهم لبصور  فعلية ، إذ جي  أ  املخدر  ه للمادمسك

 .(19)لند قدومه من خارج البالد حيتوي لل  املاد  املخدر 

 أنه قد يعسر لمليا وللميا معرفة كنه املواد املخدر  ال سيما الكيميائية إىل اإلشار وجتدر 
من قبل أهل االختصاص دون االستعانة ابلتحليل  ة اها حىتئحل اليت ال لون وال رائاو وخاصة الس
 ال يفقه شيئا يف امليدان العلمي والطيب.ي لك ابإلنسان العادي الذاباملخربي فما 

                                                           

 2006فيفري  16بتاريخ  7671قرار تعقيبي عدد  (19) 
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مادايهتا هو لنصر من لناصر القصد اجلنائي و إن العلم ابلوقائع أي اإلملام بظروف اجلرمية 
املسؤولية يف اجلرائم القصدية وال سيما جرائم حبيث أن غيابه أو الغلط فيه يؤدي مبدئيا إىل  انتفاء 

 املخدرات.

 . (20)واجلهل ابلوقائع هو لدم العلم هبا أما الغلط فهو للم هبا لل  حنو ما خيالف حقيقتها

يتحدان يف احلكم  اجلهل والغلط من حيث الداللة فهما لكن رغم هذا الفارق الذي مييز بني
ل  القصد اجلنائي. ذلك أّن القصد يتطل  للما حبقيقة وقائع إذ ال فرق بينهما من حيث أتثريمها ل

معينة فإذا انتف  هذا العلم انتف  القصد بدوره. واجلهل يعين انتفاء العلم ابلواقعة، أما الغلط فيعين 
 .انتفاء العلم حبقيقة الواقعة ابلتباره يفرتض للما هبا خيالف احلقيقة

ة مسك املخدرات لل  العلم ابلوقائع بل يتطل  أيضا ال يقتصر قيام القصد اجلنائي يف جرميو  
 العلم ابلقانون.

 العلم ابلدانون  -ب

القانون وهو يتطل  للما دقيقا وكامال ابلقانون إذ ال تنس   القصد اجلنائي هو إراد  خمالفة
 اللزامية حكام وللم بقوهتا اإراد  االلتداء لل  احلق الذي حيميه القانون إال ملن أدرك وجود هذه األ

وابلتايل ال جيوز احلديث لن القصد اجلنائي إال إذا استول  اجلاين الوقائع اجملرمة مثلما حددها 
املشرع وأن يكون لل  للم أبنه خيرق قالد  من قوالد القانون اجلنائي أي للمه ابلتجرمي الذي 

 ضبطته هذه القالد  اجلزائية.

هله فالقالد  إذن جب ميكن ألي شخص أن يدفع والعلم ابلقانون هو افرتاض وضعه املشرع وال
ن املشرع يتيح للعموم العلم به أنه ال لمل لالحتجاج جبهل القانون ويربر إفرتاض العلم ابلقانون أب

بواسطة نشره ابلرائد الرمسي للجمهورية التونسية . هكذا يكون لكل إنسان فرصة االطالع لل  

                                                           

المتعلق بالمخدرات" رسالة تخرج من المعهد األعلى للقضاء السنة  1992ماي  18ن من قانو 5نضال بن علي :" تعليق على الفصل  (20) 

 .76ص 2004-2003القضائية 
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لالم األخرى اليت يوفرها املشرع إليصال القالد  القانونية أحكام القانون هذا زايد  لل  وسائل اإل
 إىل للم الكافة مثل نشرها جبريدتني يوميتني إحدامها صادر  ابللغة العربية.

وانطالقا من ذلك فإن قرينة العلم ابلقانون هي قرينة قاطعة ال ميكن حصرها وهو واج  
جتمالي أو الثقايف وذلك بناء لل  حممول لل  كل شخص بصرف النظر لن حالته أو وضعه اال

 (21).مبدأ املساوا  أمام القانون

العلم ابلقانون تعترب معقد  خاصة ابلنسبة لألجنيب الذي أييت إىل  اضافرت  إال أن قالد  لدم
بقصد استهالكها  "ب "كا ملواد تعترب خمدرات يف بالدان ومن املواد املدرجة ابجلدول اسبالدان م

 ترب كذلك يف بالده وال جيرمها قانونه الوطين.واحلال أهنا ال تع

  لل  التبار أّن هذه القرينة غري مطابقة للواقع إذ يصع  لل  األفراد وحيث يتفق جل الشرّا 
  (22) .العلم ابلقانون وإن نشر

ومن هنا نستشف الطبيعة املشطة اهذه القرينة. ويربر هذا الشطط خاصة إذا ما فرضنا لل    
امللحق بقانون املخدرات من مواد خمدر  حمظور  وهي  "ب "ّم مبا تضمنه اجلدول كل إنسان أن يل

ماد  خمدر  لالو  لل  أن هذا اجلدول قابل للزايد  والنقصان كلما دلت  140اليت يتجاوز لددها 
مث  من املمكن أن تكون ماد  ما مشرولةاحلاجة إىل ذلك من طرف وزير الصحة العمومية مبعىن أنه 

  د مد  غري مشرولة.صبح بعت

ملا أبن ان تتحقق أن املتهم كان لاملاد  املخدر  جي  لل  احملكمة أوابلتايل يف جرمية مسك 
 الشيء الذي ميسكه هو ماد  خمدر  منصوص لليها جبدول املخدرات ويعاق  لليها القانون.

فلة منه أبحد جيوبه يف غ لل  مسكه للماد  املخدر  إذا وضعتفال ميكن مؤاخذ  شخص ما 
 أو بدون للمه فهو يف هذه احلالة ال يعلم من أمرها شيئا وينتفي يف جانبه القصد اجلنائي.

                                                           

 . 17سمي: القصد الجنائي في جرائم المخدرات. مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق والعلوم السياسية بتونس.ص سفيان القا (21) 

  2006-2005السنة الجامعية 

كمال شرف الدين: مدخل لدراسة القانون المدني محاضرات ملقاة لطلبة السنة األولى من األستاذية في الحقوق كلية الحقوق والعلوم محمد  (22) 

 2002السياسية بتونس 
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 .إن قيام القصد اجلنائي يستوج  إىل جان  العلم توفر لنصر اإلراد 

 اإلرادة ة: ـرة الثانيـالفد
 مفهوم اإلرادة -أ

اجلاين وقت إقدامه لل  ارتكاب  تعريف اإلراد  بكوهنا " لبار  لن حالة نفسية يكون لليها مت
اجلرمية وميكن تصور هذه احلالة بعزم اجلاين لل  ارتكاب اجلرمية أو اختاذه قرار تنفيذها مث بعد ذلك 

 . (23)مر إىل ألضاء جسمه للقيام ابأللمال املكونة للجرميةيصدر اإلنسان األ

لعامل اخلارجي فالفعل هي احملرك ألنواع من السلوك ذات طبيعة مادية حتدث يف ا اإلراد 
كمها قوانني بيولوجية خالصة ولكنه حركات تصدر لن لوامل ليس جمرد حركات لضوية حت اإلرادي

وهذه العوامل النفسية تصدر لن ولي وإدراك   (24)نفسية هي اليت تدفع إليها لبلوغ غرض ما
 .فتفرتض للما ابلغرض املستهدف والوسيلة اليت يستعان هبا لبلوغ هذا الغرض

إىل حتقيق غرض غري مشروع إذن فاإلراد  اإلجرامية يف مفهومها العام هي قو  نفسية هتدف 
يف جرمية مسك ماد  خمدر  تتجه اإلراد  إىل و  .وسيلة معينة وهي الفعل اإلجرامي نفسه لن طريق

 الفعل والنتيجة معا أي حنو ارتكاب الفعل وحنو حتقيق النتيجة.

ج السلوكي الذي انتهجه اجلاين والطريق الذي اختاره للوصول إىل راد  يعترب املنهفاجتاه اإل
هدفه اإلجرامي وذلك جبعل إرادته تسلك اجتاها معينا حس  معايري مضبوطة. إذ جي  أن تتجه نية 

مي والزم اهذا حتقيق السلوك اإلجرامي مع الرغبة يف إحداث النتيجة اإلجرامية كأثر حت اجلاين اىل
ور اإلراد  يف قيام اجلرمية حيث تتجه اإلراد  مباشر   و بصور  واضحة إىل السلوك وهنا يتضح د
 ي أهنا تتجه مباشر  إىل خمالفة القانون.جيرمه القانون دون شك أو أتويل أ ارتكاب الفعل الذي

 يف جرمية املسك: اإلرادةاجتاه -ب

                                                           

 36ص  2004.  1نبيه صالح: النظرية العامة للقصد الجنائي. دار الثقافة والتوزيع عمان طبعة  (23) 

 183ص 1977نظرية العامة للقصد الجنائي دراسة مقارنة للركن المعنوي في الجرائم العمدية محمود نجيب حسني: ال(24) 
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 " بصفة صرحية مل يذكر لبار  " إراد 1992املالحظ أن املشرع يف قانون املخدرات لسنة 
ورغم ذلك فهي شرط لتوفر القصد اجلنائي ففي جرمية املسك لغاية استهالك املاد  املخدر  الوارد  

من القانون املذكور تكون اإلراد  املتجهة إىل حتقيق الفعل اإلجرامي قائمة بصفة جلية  4ابلفصل 
ألحوال املسمو  هبا قانوان   غري الندما تتجه نية اجلاين إىل مسك املاد  املخدر  لغاية استهالكها يف

تتجه إراد  اجلاين إىل ارتكاب فعل املسك ومن مث حتقيق النتيجة املباشر  والغاية املنشود  وهي  فقد
 استهالك صنف من املخدرات.

من قانون املخدرات  5كما تكون اإلراد  قائمة يف جرمية املسك املنصوص لليها ابلفصل 
سك املواد املخدر  بنية االجتار فيها بصفة غري مد  اجلاين مباشر  حنو لندما تتجه إرا 1992لسنة 

 قانونية لتحقيق الربح املادي واملكاس  الالمشرولة.

فإذا توفرت هذه اإلراد  وارتبطت بركن العلم قام القصد اجلنائي لدى اجلاين وجازت مؤاخذته 
راد  يف قيام القصد اجلنائي من لل  جرمية قصدية وهكذا يتضح الدور ااهام الذي تضطلع به اإل

 لدمه .

ونتيجة لذلك،  فإن اإلراد  إذا ما كانت متجهة  حنو حتقيق غاية غري اليت استهدف املشرع 
جترميها فإن القصد اجلنائي ينتفي لدى الشخص وال تقوم املسؤولية اجلنائية يف حقه. فمثال يسمح 

واد املخدر  وهم العاملني يف ميادين الط  القانون لبعض األشخاص احملددين ابلقيام مبسك امل
والبيطر  والصيدلة والبحوث العلمية وابلتايل إذا كانت نية الشخص الذي ميسك املاد  املخدر  هي 
استعمااها يف هذه امليادين فإن القصد اجلنائي ينتفي لديه طاملا انه يقوم بذلك طبق القانون ولغاايت 

  كذلك يف سلوك إجرامي سليب كالذي ميتنع لن إلدام نبااتت مشرولة  وميكن أن تتجسم اإلراد
يث جّرم ،حب م يف قيام جرمية احملاولةإلراد  دور هادت يف أرضه مع للمه بذلك كما أن لخمدر  وج

 موجبة للعقاب". بقوله أن  احملاولة املشرع حماولة مسك ماد  خمدر  بنية استهالكها أو االجتار فيها

طيلها بناءا لل  تحقق مل يقع تعتجرمية احملاولة تكمن يف أن هذه اجلرمية اليت مل وأمهية اإلراد  يف 
بناءا لل  أمور خارجية تتجاوز إراد  فالل اجلرمية . أما إذا كان العدول لنها  وإمناإراد  مرتكبها 
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ذه اجلرمية .إذا راد  يف قيام هإراداي فإن املسؤولية ال تقوم يف حق مرتك  احملاولة وهو ما يؤكد أمهية اإل
لقيام املسؤولية اجلزائية البد أن يتوفر للم اجلاين بكنه املاد  املخدر  وأهنا من املواد احملظور  قانوان 

ابلتايل فإن القصد اجلنائي ال ميكن له أن يقوم  إضافة إىل اجتاه إرادته إىل ارتكاب الفعل اجملّرم. و
نواع القصد اليت اشرتطها حىت ولو اختلفت أ بسطهما ين تقدمبدون توفر لنصري العلم واإلراد  اللذ
 املشرع يف جرمية مسك املخدرات.

 
 

 ع الدصد اجلنائي يف جرمية املسك أنوا الفرع الثاين: 

 د خاص .صميكن تصنيف القصد اجلنائي إىل قصد لام وق 

 الدصد اجلنائي العام الفدرة األوىل: 

 مفهومه:-أ

عام رغم اشرتاط وجوب توفره كمبىن أساسي للمؤاخذ  اجلزائية  يعرف املشرع القصد اجلنائي المل
من اجمللة اجلزائية من أنه " ال يعاق  أحد إال بفعل ارتك   37من ذلك مثال ما نص لليه الفصل 

 قصدا لدا الصور املقرر  بوجه خاص ابلقانون".

د  متجهة إىل ار وإد العام أبنه "للم بعناصر اجلرمية كما لرف الفقيه حممود جني  حسين القص  
املعطيات ميكن تعريف القصد اجلنائي العام أبنه  .ولل  ضوء هذه(25)حتقيق هذه العناصر أو قبواها"

الفعل بغرض حتقيق نتيجة ما يعلم اجلاين منع القانون  تيان"  لبار  لن إراد  إجرامية تتجه إىل إ
  "(26).اها

 صورته:-ب

                                                           

 582ص 1982محمود نجيب حسني: شرح قانون العقوبات، القسم العام، درا النهضة العربية ، القاهرة  (25) 

 15ص-96-95لسنة القضائية المنصف البرهومي: القصد الجنائي،  رسالة تخرج من المعهد األعالي للقضاء،  ا (26) 
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من قانون  3  توفر القصد العام إذ ألزم الفصل متثل جرمية لدم إلدام نبااتت خمدر  صور 
غل ألرض أبي لنوان كان أن يتوىل من لل  كل مالك  أو حائز أو مست 1992لسنة  املخدرات

  .ولو بصور  طبيعية نبتت قد ونتلقاء نفسه إلدام مجيع النبااتت املخدر  اليت تك

بتة املغروسة أبرضه هي من النبااتت ولتقوم هذه اجلرمية وتسلط العقوبة يكفي للم اجلاين أبن الن
ن إلدامها وقيامه املخدر  املمنولة قانوان واملدرجة ابجلدول " ب"  وامتناله لن ولي وإراد  ل

 ا.ابحملافظة لليه

 

 : الدصد اجلنائي اخلاص الفدرة الثانية: 

 مفهومه: -أ

شريعات مل ديد مفهوم القصد اجلنائي اخلاص يطر  صعوابت لد  ذلك أن أغل  التإن حت
الصبغة اإلجرامية لل  بعض األفعال ولقد حاول الفقه  تعرفه رغم اشرتاطه كعنصر ضروري إلضفاء

وهي يف جمملها حتوم حول التبار القصد  .(27)جتاوز هذا الفراغ بوضع تعريفات للقصد اخلاص
 اخلاص لنصرا نفسيا يربز خطور  شخصية اجلاين مما حيتم التدخل لإلصال  والردع.

كن تعريف القصد اخلاص أبنه " نية دفعها إىل الفعل ابلث خاص" أو أنه " ابلث داخل ومي
يف تكوين القصد اجلنائي يضاف إىل لنصر اإلراد   والعلم  املطلوبني يف كل جرمية لمدية ويوصف 

 .(28)له لن القصد العام" االقصد اجلنائي لندئذ أبنه خاص متييز 

ن اد  اجلاين إىل نتيجة حمدد  جي  أاخلاص هو انصراف إر  إذا ميكن القول أن القصد اجلنائي
قصد العام إذ أّن العلم ليتجاوز القصد اخلاص مدى اوفقا لنص القانون اجلنائي.وبذلك تتحقق 

واإلراد  كركنني للقصد اخلاص يصالن إىل نتيجة أبعد مما لليه احلال يف القصد العام كنية اإلضرار أو 

                                                           

VR Merle Et A Vitu, traité de droit criminel , n°567, p 725 Jean claude Berveille, quelques réflexions sur  (27)

l’élément moral des infractions, RSC, 1973 p569  

 299رؤوف عبيد: مبادئ القسم العام من التشريع العقابي ص (28) 
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راد  ولكن مع إضافة بعض الوقائع واملعطيات القصد اخلاص مها العلم واإل اإلساء  ولليه فإن لناصر
املادية والنفسية اليت ليست يف ذاهتا من لناصر اجلرمية كأن يكون اجلاين قد أت  فعله إشبالا لبالث 

 غري مشروع أو حتقيق غاية حمدد  منذ األول.

القصد العام، فال ميكن احلديث  ومن هذا املنطلق فإن توفر القصد اخلاص يرتبط حتما بتوفر
 لن القصد اجلنائي اخلاص دون قيام العلم واإلراد  أي القصد العام.

  .واجلرائم اليت تنهض لل  القصد اخلاص هي جرائم تفرتض حدوث النتيجة اجملرمة فعال

إذ ال يتصور قيام املسؤولية اجلنائية يف حق الشخص الواقع تتبعه من أجل جرمية قصد خاص، 
  إذا ما حتققت النتيجة اجملرمة فعال وهو ما مييز جرائم القصد اخلاص لن جرائم القصد العام.إال

نالحظ أن املشرع قد أضف  لل  جرمية املسك  1992لسنة  وابلرجوع إىل قانون املخدرات
 ايل اشرتط فيها قيام القصد اخلاص.طابع اجلرمية اخلاصة وابلت

 :صوره -ب

نولني من جرائم املسك: فإما أن يكون املسك بنية االستهالك لل  جند يف القانون املذكور 
من قانون املخدرات وهو جنحة وإما أن يكون املسك بنية االجتار لل  معىن الفصل  4معىن الفصل 

 ة.ـمن قانون املخدرات وهو جناي 5

 ولكن ال ينص املشرع لل  املسك اجملرد أي بدون وجود قصد االستهالك أو االجتار.

الشخصي هو القصد اخلاص، إذ االستهالك  لبه املشرع يف جرمية املسك لغايةلقصد الذي تطوا
إىل القصد العام أي العلم بكنه املاد  املخدر  واجتاه إراد  اجلاين إىل مسك املخدر فإنه جي   إضافة
 .ون الغاية من مسكها هو استهالكهاأن تك

ال تكون جرميتني مستقلتني. وقد بينت ذلك  إن جرمية مسك املاد  املخدر  لغاية استهالكها
" إن مسك ماد   2003أكتوبر  10مؤرخ يف  40579حمكمة التعقي  يف القرار اجلزائي لدد 
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تني ضرور  أن مسك املاد  املخدر  ونية استهالكها استهالكها ال يكون جرميتني مستقلخمدر  بنية 
 (29)من القانون اجلنائي املتعلقان ابلتوارد." 55و 54جرميتان مرتابطتان لل  معىن أحكام الفصلني 

 2005-04-06بتاريخ  2710بقرار صادر لن حمكمة االستئناف بنابل لدد  كما ورد
ه ال يعقل مرحلة الزمة لالستهالك ضرور  أن ما يلي: "وحيث أن مسك املتهم لبقااي السيجارتني  هو

ه شرع فعال يف االستهالك ابلتبار أن أن تستهلك دون أن يكون ماسكا هذا فضال لل  أنه ثبت أن
جارتني متجهة حنو يما حجز لديه كان بقااي سيجارتني مما جيعل نية املتهم لند مسكه لبقااي الس

رمها جرمية واحد  واجته مها واحد وقد أوج  التشريع التباداالستهالك ومها فعلني متواردين مقص
 .(30)ج جرمية املسك يف جرمية االستهالك."دملذلك 

در  بنية االجتار فيها فإن املشرع اشرتط توفر القصد اجلنائي خبصوص جرمية املسك ملاد  خم أما
أي العلم واإلراد  وابلتايل ة إىل جان  القصد اجلنائي العام اخلاص لقيام الركن املعنوي اهذه اجلناي

األصل إذا صرحت جي  التأكيد يف خصوص مسك املاد  املخدر  بنية االجتار فيها انه لل  حمكمة 
إبدانة اجلاين من أجل هذه التهمة أن تقيم الدليل لل  أن احلائز للماد  املخدر   بنية االجتار لل  
م للم اتم أبن ما يف حوزته لالجتار فيه هي مواد خمدر   معاق  لليها قانوان خاصة إذا متسك املته

التهمة لل  موكله، لندها يكون من  ينفببعدم للمه بكنه هذه املاد  وركز الدفاع لل  هذا السند 
واج  احملكمة أن تبني بصور  كافية بناء لل  احلجج والرباهني القائمة يف ملف القضية أن القصد 
اجلنائي رابت يف جان  املتهم التمادا لل  أن املاد  الواقع حجزها حبوزته هي ماد  خمدر  ممنولة 

ين أبن ماهو يف حوزته هو ماد  خمدر  فإن الكمية قانوان وإذا ثبت للمحكمة حصول العلم لدى اجلا
الواقع حجزها لديه اها أمهية قصوى يف إثبات أن ما مت حجزه كان لغاية االجتار أم لغرض االستهالك 

 الشخصي بناء لل  أمهيتها من حيث الوزن وطريقة إخفائها.

                                                           

 .211ص-2003محكمة التعقيب ، القسم الجزائي نشرية  (29) 

 ) غير منشور(  2005-04-06بتاريخ  2710قرار صادر عن محكمة االستئناف بنابل عدد (30) 
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اإلشار  إىل أن املشرع  أن املشرع التونسي مل يقم بتحديد وزن أقص  وجتدر اإلشار  إىل وجتدر
قم بتحديد وزن أقص  للكمية املخدر  حىت ميكن التثبت من كون الكميات احملجوز   ي التونسي مل

 كانت لنية االستهالك الشخصي أم لنية االجتار غري املشروع فيها.

من قانون املخدرات قيام اجلاين مبسك املاد   5 و 4 نيال يكفي لتطبيق لقوبة الفصل وابلتايل
 فيها. و لغاية االجتاركون ذلك لغاية االستهالك الشخصي أملخدر  بل جي  أن يا

 إثبات الدصد اجلناحي يف جرمية املسك  املبحث الثاين:
اإلثبات اجلزائي هو إقامة الدليل لل  وقوع اجلرمية ولل  نسبتها إىل املتهم فغاية اإلثبات 

 املتهم يف ارتكابه من انحية أخرى. اجلزائي هو إبراز وجود فعل جمرم من انحية ومسامهة

ومبا أن اجلرمية ليست معطيات مادية فقط بل وكذلك نفسية كان لزاما إثبات هذه العناصر 
ية تطل  فيها املتصلة إبراد  املتهم وشخصيته وهو أمر الزم يف جرائم املخدرات ابلتبارها جرائم قصد

إىل جان  إثبات الركن املعنوي من إثبات القصد  املشرع القصد اجلنائي وابلتايل البد إلدانة املتهم
 اجلنائي.

ه وذلك درات له بعض اخلصوصيات اليت متيز إّن إثبات القصد اجلنائي يف جرمية مسك املخ
 سواء لل  مستوى ل ء اإلثبات أو الوسائل الالزمة لتحقيق ذلك 

 عبء إثبات الدصد اجلنائيالفرع األول: 

أطراف الدلوى إبقامة الدليل لل  ثبوت وصحة دلواه. ع ء اإلثبات تكليف أحد بصد يق
لل  لاتقه ألن من كلف به قد  ا ألنه محل ثقيل حيمل لل  من يلق ويسم  التكليف ابإلثبات لبئ

 للوسائل اليت يتمكن هبا من إقناع القاضي بصدق ما يدليه. اال يكون مالك

  تابابإلثاجلهة املعنية الفدرة األوىل: 
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ال يف الدلوى العمومية الناجتة لن اجلرمية إذ لليها إبراز الضرر لعمومية طرفا أصتعترب النيابة ا
نسبة اجلرمية إىل املتهم. فالنيابة العمومية تكون دائما يف موقع الطرف القائم و الذي حلق اجملتمع 
 )(31 .لليها ل ء إثبات القصد اجلنائي مية أو الشروع فيها وهي اليت يلق ابلتتبع لند حتقق اجلر 

أما ل ء االدلاء فيفيد قيام املتهم الذي يتوفر يف حقه مانع من موانع املسؤولية  أو العقاب 
و سب  من أسباب اإلابحة ابلدفع هبذه املعطيات وجتدر اإلشار  إىل أن موضوع اإلثبات هو أ

 الوقائع وليس القانون.

يف القصد  اإلثباتالواجبة  ناصر اإلجراميةولذلك لل  النيابة العمومية أن تربز للمحكمة الع
 .(32)اجلنائي وهي العلم ابلوقائع واإلراد  اإلجرامية اليت يتميز هبا املتهم 

أبن املاد  اليت ففيما يتعلق إبثبات العلم ابلوقائع فعل  النيابة العمومية أن تثبت للم اجلاين 
د  فالقالد  أن العلم بكنه املاكها هي من املواد املخدر  املمنولة قانوان واملدرجة ابجلدول " ب" سم

 باته يف مجيع األحوال.املخدر  ال يفرتض وإمنا جي  إث

وابلتايل لل  النيابة العمومية أن تربر للم املتهم خبطور  فعله ولدم مشرولية مسكه للمواد 
 املخدر .

كذلك لل  النيابة أن تثبت ركن اإلراد  وهو أمر حتمي ابلتبارها ركن أساسي يف القصد 
 قوم إال هبا.ي جلنائي الذي ال ميكن أنا

ففي جرمية مسك املاد  املخدر  جي  أن تثبت النيابة العمومية اجتاه إراد  املتهم إىل استهالك 
 هذه املاد  أو إىل االجتار يف هذه املاد .

                                                           

(31) V.Stefani et LEbasseur, procédures pénales, 2ème éditions, Dalloz 1961 p282 

 .55سفيان القا سمي: مرجع سابق، ص (32) 
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 هاالتهمة ومناقشت نيدفه جماهبة االهتام املوجه إليه وتويف صور  توجيه التهمة لل  املتهم فعلي
قدم للمحكمة أدلة وحججا تفيد لدم ارتكابه للفعلة املنسوبة يأن  والدفع بعدم صحتها، كما  جي 

 إليه.

 

 

 صعوبة اإلثبــات  الفدرة الثانية:

يرتبط لنصر القصد دائما بعوامل نفسية كامنة يف ابطن الشخص تتسم ابلضبابية والغموض  
حس  األوضاع والظروف واألحوال اليت تؤثر  إبراد  الشخص ومداركه مما جيعله خمتلفاكما يرتبط 
  لل  الفرد.

القصد هو ظاهر  نفسية ابطنية ال يدركها لل  وضعها احلقيقي سوى اجلاين نفسه ابلتبارها و 
 تتعلق بذاته وتتبلور يف ذهنه هو فقط.

ومن هذا املنطلق جند أّن أهّم ما مييز القصد هو الغموض واخلفاء، ذلك أن ما يضمره اجلاين 
أو ما ترتكز لليه إرادته يعترب من األمور الذاتية و النفسية اليت ال ميكن أن تتجل  يف الظاهر وتبق  

 غامضة ابلنسبة للباحث يف موضوع القصد وبذلك فإنه من الصع  معاينة هذا الركن وإثباته.

يعترب غموض القصد اجلنائي مسألة جديد  وهامة فهو يشكل صعوبة أمام إثبات الشروط 
االرتكاز لل  بعض املؤشرات والدالئل إلثبات  إىل  بفقه القضاء ألمر الذي أفضرمية اللج نفسيةال

 القصد اجلنائي وهو ميثل حالّ لصعوبة إثبات هذا الركن يف اجلرمية.

 كما نالحظ أن القصد اجلنائي غري رابت وخيتلف حس  الظروف من شخص إىل ثخر.

املخدرات يتشكل حس  مالبسات اجلرمية  إن ظهور القصد اجلنائي يف إحدى جرائم
 ومعطياهتا الواقعية، إذ ميكن أن يربز قبل مباشر  الفعل املادي أو يف أثنائه.
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ابلنسبة لإلمكانية األوىل قد يعلم مستهلك املخدرات مسبقا أبن املاد  اليت ميسكها وينوي 
نائي للجاين متوفرا قبل مباشر  استهالكها هي ماد  خمدر  ويقدم لل  تعاطيها، فيكون هنا القصد اجل

 الفعل.

ابلنسبة لإلمكانية الثانية قد ال يعلم املتهم مسبقا بكون السيجار  اليت سلمت له واليت 
ميسكها حتتوي لل  ماد  خمدر  ولكن أثناء استهالكها تفطن لكنه املاد  املخدر  احملشو  ابلسيجار  

هنا بتوفر القصد اجلنائي لديه لل   فهل يعتد . اواصل استهالكه اهيو  ومع ذلك مل شمع إحساسه بن
 أساس للمه بكنه املاد  املخدر  أثناء استهالكها؟ 

طبيعته وهي أنه معط  نفسانيا  إن غموض ولدم استقرار القصد اجلنائي يرجع ابألساس إىل
 ا، األمر الذي جيعله يتكيف مع أمور قد خترج لن نطاق صاحبه.حبت

 ديأن مثل هذا الدفع يبدو صعبا للعده إال كن أن يدفع اجلاين ابنتفائولية ميصي من املسؤ وللتف
 من األسباب.

لمتهم أن يدفع فالعلم الذي يقوم به القصد اجلنائي ال يفرتض وإمنا جي  إثباته لذلك جيوز ل
                 ذااء للمه بوجود املاد  املخدر . فار أو أنه قد دس لليه وابلتايل انتفابجلهل بوجود املخد

اد ات اليت مت ضبطها لنده هي من املو قد متسك يف دفاله أبنه ال يعلم أن املضبوطكان املتهم 
املخدر  ألنه يتعني لل  احملكمة إذا ما رأت إدانته أن تبني ما يربز إقتنالها بعلمه أبن املضبوطات 

 املوجود  لديه من املواد املخدر  احملظور .

علم أبن املضبوطات هي من يلديه وأنه ليس له أن يدلي أبنه ال  أما قواها أبن العلم مفروض
املواد املخدر  فهذا القول من جان  احملكمة ال سند له من القانون ألن القصد اجلنائي جي  أن 

 يكون ثبوته فعليا وال يصح افرتاضه.
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يف وابلتايل ال ميكن مؤاخذ  شخص ما لل  مسكه للماد  املخدر  إذا وضعت أبحد جيوبه 
 (33)غفلة منه وبدون للمه ويف هذه احلاالت ينتفي يف جانبه القصد اجلنائي".

املاد  املخدر ،  ملخدرات أن يكون املتهم لاملا بكنهال يكفي لقيام القصد اجلنائي يف جرائم ا
بل جي  أن يكون الفعل الذي أاته  قد مت لن ولي وإراد  حر  مبعىن أن ال يكون مكرها لليها وأال 

متمتعا بسب  من أسباب انعدام املسؤولية اجلنائية. إذ ميكن الدفع بتوفر أحد أسباب انعدام  يكون
 املسؤولية اجلنائية النتفاء اإلراد  لدى املتهم وهي اإلكراه واجلنون.

وتكمن الصعوبة يف إثبات واقعة اإلكراه من قبل املتهم الذي حياول الدفع ابنتفاء اإلراد  لديه 
معاصر  لدى اجملنون ال بد من  اإلراد رائن قوية تسالد لل  ذلك وللدفع ابنتفاء خاصة مع غياب ق

 اإلراد  الرتكاب الفعل فيج  أن يكون اجلاين لند ارتكاب اجلرمية يف حالة مرضية. فقد

. بل يف إثبات لدم جنون املتهم إىل القول أبنه مل يقم دليال ندتكمة املوضوع أن تسوال حيق حمل
تطالبه  تثبت هي من أنه مل يكن جمنوان وقت ارتكاب احلادث والتيف هذه احلالة أن  أن من واجبها

 .إبقامة الدليل لل  دلواه

وع وذلك يفصل فيه قاضي املوض وتقدير اجلنون أو العاهة يف العقل أمر يتعلق بوقائع الدلوى 
 ي يعترب سببا حامسا للدفع ابنتفاء اإلراد .خالفا لعنصر صغر السن الذ

إثبات القصد اجلنائي رغم صعوبته فهو ذو أمهية ابلغة ابلتباره حيّدد مصري قيام اجلرمية من إن 
 لدمه. وهذا اإلثبات يتم ابللجوء إىل وسائل اإلثبات اخلاصة جبرمية مسك املخدرات.

  وسائل إثبات الدصد اجلنائي الفرع الثاين:

انوان التماد وسيليت إثبات ا خلصوصيات القصد اجلنائي يبدو من األجدى منطقا وقولخض
ومها االلرتاف ابلتبار أن املتهم أدرى بنفسه من كونه كان يقصد ارتكاب الفعل املادي اجملرد  تنيهام

                                                           

 ) غير منشور(  2006فيري  16مؤرخ في  6771بي عدد قرار تعقي (33) 
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من لدمه. مث االستدالل القضائي الذي ميكن انطالقا من األفعال املادية واملالبسات اخلارجية 
 القصد اجلنائي للجرمية من الكشف لن الكوامن النفسية والباطنية أي 

 الفدرة األوىل: اإلعرتاف

هو إقرار املتهم لل  نفسه بصحة اقرتافه للجرمية أساس التهمة املنسوبة إليه. ذلك أن املتهم  
تثبت من تهو الذي سيوضح للمحكمة أطوار تكوين القصد لديه واليت ابلتمادها لل  تصرحياته 

 (34) .ي اخلاصر القصد اجلنائي العام مث القصد اجلنائصتوفر لنا

فيمكن للمتهم أن يذكر مثال أنه لند مسكه للماد  املخدر  كان ينوي استهالكها شخصيا 
تل املدارك العقلية أو مكرها لليه كأن يصدر االلرتاف من متهم خم وليس االجتار فيها كما ميكن أن

قراره صه وذلك إبحللول حمل اجلاين األصلي ملصلحة ختيعرتف بقصد التسرت لل  جمرمني ثخرين أو ا
ا احلقيقية أهنا مأبن املواد املخدر  احملجوز  مبنزله هي لل  ملكه وحيتفظ هبا الستهالكه الشخصي بين

 لل  ملك شخص ثخر ليس من مصلحته االلرتاف لليه.

و اإلدانة أي يقع ي ميكنه التماده للحكم ابلرباء  أفللقاضي كامل احلرية يف تقييم اإلقرار أ
ه أي اهتمام فيعتربه لدمي تكامل معه أو ميكنه أن ال يعري رى تقرار أبدلة وبراهني أختدليم ذلك اإل
 القيمة الثبوتية.

 3كن من أمر فإن التماد االلرتاف كوسيلة إثبات القصد اجلنائي ال بد أن تتوفر فيه ومهما ي
 شروط وهي :  

رية و أن يديل به إبرادته و يف  : جي  أن يكون االلرتاف صادرا من املتهم لل  نفسه بصفة إختياأوال
 كامل مداركه العقلية أي أن ال يتم اإلقرار نتيجة إكراه أو إغراء أو هتديد أو لنف...

فيعرتف ابجلرمية بدافع الضمري أو الهنزامه  ،ي هو الرتاف املرء لل  نفسه مبا يضرهاادر فاإلقرار اإل
 أمام األدلة القاطعة اليت توفرت ضده.

                                                           

 ) غير منشور(  12/04/2006صادر بتاريخ  13324قرارتعقيبي عدد  (34) 
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نتزع فهو اإلقرار الذي ينتزع من املتهم ابلقو  ابلتماد وسائل غري شرلية )اخلداع و أما اإلقرار امل
 احليلة و التنومي املغناطيسي...(

جي  أن يكون االلرتاف مسرتسال ال رجعة فيه أي متواصال يف كامل مراحل البحث و  اثنيا:
 كدليل قاطع لل  اإلدانة  هادالتقاضي و ابلتايل فان االلرتاف املرتاجع فيه ابجللسة ال ميكن التم

من م ج أن "إقرار ذي  69جي  أن يكون االلرتاف معززا أبدلة أخرى, حيث جاء ابلفصل  اثلثا:
 براهني أخرى" البحث لن الشبهة ال يغين حاكم التحقيق لن

كما جاء بقرار تعقييب أن : " االلرتاف اجملرد يف املاد  اجلزائية ال يعفي احلاكم من البحث لن 
لل  الرتاف مل يثبت ووقع الرتاجع  الة أخرى تدلمه, لذا فإن احلكم الذي قض  ابإلدانة التمادأد

 .(35)فيه من بعد يعد هاضما حلقوق الدفاع و ماسا مبصلحة املتهم الشرلية "

ية و أنه ادر ه أو يتمسك أبن أفعاله مل تكن إغري أن املتهم يف أغل  احلاالت ينكر ما ينس  إلي
اب اجلرمية , ففي مثل هذه احلالة يتم اللجوء إىل وسيلة إثبات أخرى و هذه الوسيلة هي مل ينو ارتك

 .(36)اإلستدالل القضائي

 الفدرة الثانية:  اإلستدالل الدضائي

من بعض املعطيات املادية و املالبسات الواقعية  اتنباط الذي يقوم به القاضي انطالقسيعين اال
بقي خفيا أو ليتوصل ملعرفة معطيات جمهولة بغية التحقق من نسبة  إلثبات أحد لناصر اجلرمية الذي
 .(37)اجلرمية إىل املتهم و مسؤوليته لنها

                                                           

 .205ص  1986نشرية حمكمة التعقي . 18/12/1985مؤرخ يف  17770قرار تعقييب لدد (35) 
 ) غري منشور(. 20/10/5200بتاريخ  2952وقرار صادر لن حمكمة االستئناف بنابل  لدد (36) 
 -2004المتعلق بالمخدرات رسائل تخرج من المعهد العلى للقضاء  1992ماي  18من قانون  5نضال بن علي: التعليق على الفصل  (37) 

 .88ص
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ألصل ابلتبارهم من مث يكون التحقق من توفر القصد اجلنائي من اختصاص قضا  او 
 انتفائهقائع الدلوى و استخالص القرائن اليت تعينهم لل  القول بتوفر القصد أو يستطيعون دراسة و 

(38) 
يستحيل إثباته بطريق مباشر  مر ابطين يضمره اجلاين يف نفسه و اهذا فإنهأفالقصد اجلنائي هو 

تظهره حبيث ستدالل لليه من املظاهر اخلارجية اليت تكشف لنه و احملكمة يف معرفته هو اال وسبيل
 اج بعد  قرائن منها أساسيف اخلار  مور الباطنية يستدل لليهاهي من األ رااالجتأن قصد الرتويج و 

حجم و قيمة القطعة املخدر  احملجوز  و تعددها و شكلها و شهاد  الشهود الذين يكونون يف 
 االستخداممبلغ كبري من النقود و ضبط كمية تفيض لن و الغال  حرفاء املتهم ووجود أرار وميزان 

 الشخصي.

الكمية  تستدل لليه من ضآلة در  فإّن احملكمةأّما قصد االستهالك الشخصي للمواد املخ
املضبوطة ومل يشاهد املتهم وهو يوزع أي خمدر لل  أحد. هذا االستدالل معقول وكاف حلمل 

 ك املخدر لتعاطيه. سإليها احلكم من أن املتهم كان مي النتيجة اليت انته 

هي  رهختلف أنواله وصو ونستنتج من ذلك أن سبيل احملكمة للتأكد من توفر القصد اجلنائي مب
األفعال املادية والظروف اخلارجية للجرمية أي أنه يقع استخالص القصد اجلنائي من الركن املادي 

 وكيفية جتسيمه وكّل ما أحاط به من معطيات واقعية.

املاد  املخدر  من ظروف الفالل كما ميكن للمحكمة أن تستخلص للم املتهم بكنه 
ا شاهده ا ملن تصرفاته مثل إلقائه للماد  املخدر  وإتالفهالبسات أفعاله وحجم الكمية احملجوز  وموم

ذلك  يقة ومكان إخفاء  املخدر إىل غرياأللوان أو ابتياله ملاد  خمدر  بثمن مرتفع وكذلك من طر 
 من األدلة اليت اها أصل رابت يف أوراق امللف واليت تؤدي إىل االقتناع بوقوع العلم بنوع املخدر.

                                                           

 .635ص -محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم العام، مرجع سابق (38) 
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لل  احملكمة إبراز القصد اجلنائي واستخالصه من ظروف القضية وابلتايل فإنه يتعني 
 ومالبساهتا وإال تعرض حكمها للنقض.

ويكاد فقه القضاء يف أغل  النظم يكون مستقرا لل  التبار أن االستدالل القضائي الذي 
 (39).ميارسه قضا  األصل للكشف لن القصد اجلنائي أهم وسيلة يف إثبات هذا األخري 

ها إجراء رقابة لل  قضا  املوضوع لند استخالصه هو أن حمكمة التعقي  ميكنوما جي  
عليل هم للقصد اجلنائي ويفهم ذلك من خالل قرارات حمكمة التعقي  حبيث اشرتطت التدديحت

رق للقانون مما ميكن معه القول أّن رقابة حمكمة السليم واملستساغ من طرف حماكم األصل دون خ
ها يف صور  انطواء قضا  حماكم املوضوع لل  مفهوم غري صحيح للقصد أن ترد التعقي  قائمة وميكن

 األمور إىل نصاهبا وتصحح اخلطأ. 
 

 

 

 

 

 
                                                           

 .95المنصف البرهومي، مرجع سابق ص (39) 
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 الـخاتـمـة
 

أيضا لل   املخدرات كما يسالد    الركن املادي دورا رايداي يف قيام جرمية املسك يف ماد يلع
سك هي جرمية قصدية فالقصد اجلنائي ميثل ركنا أن جرمية امل ابلتبارحقيقة القصد اجلنائي و تقصي 

أساسيا لقيامها و قد إشرتط فيها املشرع التونسي قيام القصد اخلاص ال لل  معىن أنه ركن من أركانه 
بل بوصفه ظرف مشدد للعقوبة حبيث أنه يتعيــن لل  احملكمــة إبـــرازه و بيانه و إستخالصه من 

 .االجتار دو قص االستهالك هتا مثل قصدظروف القضية و مالبسا

إّن إثبات توفر القصد اجلنائي هو أمر موكول إىل النيابة العمومية اليت جتد دائما صعوبة يف 
ذلك نظرا لطبيعته حبيث يكون يف غال  األحوال غري واضح ويصع  معاينته وإثباته وهو ما يتميز 

 به القصد اجلنائي.

علق ابلقصد اجلنائي فاملشرع رغم اشرتاطه اهذا األخري إىل الفراغ التشريعي املتولعل ذلك راجع 
 يف جرمية مسك املخدرات إالّ أنه مل يتكّبد لناء تعريفه.

 ومن مثة فإن لبيان هذا القصد اخلاص أمهية كربى طاملا أنه سيؤثر لل  العقاب املستوج .
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تونسي قد منع بصفة إن جل قوانني املخدرات الصادر  يف خمتلف أحناء العامل و منها القانون ال
و             منها االقرتابواضحة مسك املاد  املخدر  و ذلك بتجرمي و لقاب كل من حياول 

ألوام و خبطية من  5الشخصي ) وذلك بعقاب املتهم ابلسجن من لام إىل  االستهالكمسكها بنية 
ألوام إىل  6جن من فيها ) و ذلك بعقاب مرتكبه ابلس االجتارثالف دينار ( أو بنية  3ألف إىل 

 ألوام و خبطية من مخسة ثالف دينار إىل لشر  ثالف دينار (. 10

          التخفيف من اجمللة اجلزائية الذي تعرض إىل ظروف 53مع اإلشار  هنا إىل أن الفصل 
و املتعلقة خاصة بتأجيل تنفيذ العقاب ال ينسح  لل  جرائم املخدرات نظرا ملا تضمنه الفصل 

من اجمللة  53نون املخدرات الذي نص صراحة لل  أنه :" ال تنطبق أحكام الفصل من قا 12
 اجلزائية لل  اجلرائم املنصوص لليها هبذا القانون".

ما يالحظ هو أن املشرع التونسي سن لقاب جزائي صارم و رادع لكل ماسك للماد  املخدر   
ا لل  مستوى اخلطور  فأقر نفس كما أنه سوى بني بعض اجلرائم لل  مستوى العقاب رغم تفاوهت
هذه التسوية هي يف احلقيقة غري و  العقاب ابلنسبة للماسك و للمستهلك وهو ما يعد مبالغ فيه.

 منطقية.

ما ميكن مالحظته أيضا هو تشدد املشرع لل  مستوى العقوابت و لدم متكينه للقاضي من و 
من اجمللة  53ة تطبيق الفصل ختفيف العقاب إن رأى ما يوج  ذلك و ذلك إبقصائه إلمكاني

 اجلزائية.

 سد هذه الثغرات التشريعية لرب تنقيح قانون املخدرات؟  فهل سيتم
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 عــقـائمة المراج

I - املراجع ابللغة العربية 
 العامة: ؤلفاتامل
السنهوري لبد الرزاق:" الوسيط يف شر  قانون القانون املدين اجلديد" دار النهضة العربية ،    ---

 .1968قاهر  ال

 شرف الدين كمال: "مدخل لدراسة القانون املدين" حماضرات لطلبة السنة األوىل من األستاذية.    ---

     

 املؤلفات اخلاصة:
األخضر املنجي: "تطور ظاهر  املخدرات يف العامل والتصدي اها لل  مستوى القانون التونسي و -

 التشريع املقارن"، معهد الدراسات العليا للنشر.

 .1988مكتبة غري ، الطبعة الثانية، سنة ، ، القاهر "جرائم املخدرات" إدوار غايل: دهيبال   ---

 ، مؤسسة الثقافة اجلامعية للطبع والنشر والتوزيع."جرائم املخدرات" لبد احلميد: الشواريب   ---
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التعديالت و أحدث  ثخربن حليمة ساسي:" املخدرات يف القانون التونسي و فقه القضاء وفق    ---
 ت الصادر  لن حمكمة التعقي " الشركة التونسية للنشر.القرارا

 .1،2004صاحل نبيه: "النظرية العامة للقصد اجلنائي"،دار الثقافة و التوزيع،لمان طبعة    ---

 .1979درات" دار الفكر العريب شر  قانون العقوابت التكميلي يف جرائم املخ"لبيد رؤوف:    ---

، 1، ط "خدرات والتهري  اجلمركي والنقديجرائم امل،قانون العقوابت اخلاص " :حممدلوض    ---
 .1966سنة  ،اإلسكندرية

 املذكرات ورسائل التخرج
القصد اجلنائي"، رسالة خترج من املعهد األلل  للقضاء، السنة القضائية " املنصف: الربهومي   ---

1995/1996. 

شهاد   صول لل "السياسة التشريعية املتعلقة جبرائم املخدرات" رسالة احل اليعقويب نزار:   ---
 .2005-2004السنة الدراسية  احلقوق بتونس،كلية الدراسات املعمقة،  

 ،القصد اجلنائي يف جرائم املخدرات " مذكر  لنيل شهاد  املاجستري يف احلقوق" سفيان:القامسي    ---
 .2006-2005السنة اجلامعية 

رسالة ، "املتعلق ابملخدرات 1992ماي  18من قانون  5تعليق لل  الفصل "بن للي نضال:   ---
 .2004-2003خترج من املعهد األلل  للقضاء، السنة القضائية 

" جرائم املخدرات"، رسالة خترج من املعهد األلل  للقضاء، السنة القضائية  فتحي: بوخريص   ---
1992/1993. 

كلية احلقوق   املعمقة،"جرائم املخدرات" رسالة احلصول لل  شهاد  الدراسات  فرادي سهام: -
  2006-2005امعية السنة اجل ،بتونس

من قانون املخدرات" رسالة يف احلصول لل  شهاد   5"تعليق لل  الفصل  :قدوار وليد -
  .2004-2003السنة اجلامعية ،، كلية احلقوق بتونسالدراسات املعمقة

 احملاضرات وامللتديات
ات يف القطاع التشريع التونسي املتعلق ابألدوية الّسمية واملخدر "املواد السمية،  :راضي اجلازي   ---

 .1993 فيفري 13-12ملتق  وطين حول "املخدرات"، دراسة وإقرتاحات"،  الطيب،

 .1993 فرييف 13-12التقرير التمهيدي للملتق  الوطين حول املخدرات"،  ":سعّيد ااهادي   ---
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 52درات لل  ضوء القانون لدد خملائم ار ج ، رات"ملخدابت يف جرائم ا"العقو  :رضا زغينامل   ---
 .1993 فرييف 13-12، ملتق  وطين حول "املخدرات"، 1992ماي  18املؤرخ يف 

"، 1992ماي  18املؤرخ يف  52"جرائم املخدرات لل  ضوء القانون لدد  :نتصر الطاهرامل   ---
 .1993 فيفري 13-12ملتق  وطين حول "املخدرات"، 

ؤرخ يف امل 52درات لل  ضوء القانون لدد خملم اائجر  ،فاءصستاالاحلجز و " :يامليموين فتح   ---
 .1993 فرييف 13-12، طين حول املخدرات"تق  و لم، 1992مـاي  18

 املعاهدات الدولية والدوانني 
 .1961 مارس 30املنعقد  بنيويورك املؤرخة يف  م املتحد ـة الوحيد  لألمـاالتفاقي   ---

ا املؤرخة يف بفيين اتفاقية األمم املتحد  ملكافحة االجتار غري املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقلية   ---
 .1988ديسمرب  19

 املتعّلق بتنظيم املواد السمية. 1969جويلية  26املؤرخ يف  1969لسنة  54القانون لدد    ---

 املتعّلق ابملخدرات. 1992مـاي  18املؤرخ يف  1992لسنة  52القانون لدد    ---
 املعاجم  

 لسان العرب،دار صادر،بريوت.ابن منظور،    ---
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