
  جريمة تهريب النفط في القانون العراقي..  

 الزيديجاسم عبد كاظم لقاضي ا

للقاضي   كتاب  والقضاء  القانون  مكتبة  يحمل عنوان (جريمة  كاظم عبد جاسم  صدر عن 
 تهريب النفط في القانون العراقي).

ويتناول الكاتب تهريب النفط ومشتقاته باعتبارها من الجرائم الخطرة والتي تمس االقتصاد 
 الوطني  باحثا فيه عن النتائج والتوصيات المعالجة.

المشرع سعى دائما إلى سن القوانين التي تتماشى والظروف االقتصادية  ويرى الكاتب أن "
واالجتماعية للبلد وحيث ان النفط يعد العمود الفقري لالقتصاد العراقي ولما كان التهريب  
عمليات   منع  وألجل  البلد  واقتصاد  امن  تخريب  في  تسهم  التي  االقتصادية  الجرائم  من 

بهة لهذه الجريمة وحماية للثروة النفطية ووضع حد التهريب ونهب النفط ومشتقاته ومجا
 لالزمات المستمرة في شحه الوقود".

القانونية   التشريعات  النفط من خالل  العراقي اهتم بحماية  ويتابع في كتابه أن "المشرع 
وتشريع القوانين التي تسهم بالحفاظ على    ٢٠٠٥بحيث نص عليها في الدستور الدائم لعام  

وقانون استيراد   ٢٠٠٨لسنة    ٤١ومنها قانون تهريب النفط ومشتقاته رقم  الثروة النفطية  
المشتقات النفطية وقانون ضبط األموال المهربة والممنوع تداولها وقانون مكافحة اإلرهاب  
وقانون الكمارك والزدياد جرائم تهريب وسرقة النفط وعمليا استهداف المنشآت النفطية  

لسنة    ٤١اسة قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته  رقم  في السنوات األخيرة وألهمية در
العراقي   ٢٠٠٨ التشريع  في  النفط  تهريب  جريمة  عالجت  التي  بالقوانين  والتعريف 

وخصوصا في الواقع العلمي وقف القرارات الصادرة من المحاكم العراقية والقضاء العراقي 
 فقد اخترت هذا الموضوع كموضوع للدراسة والمناقشة". 

الكتاب في ثالثة فصول، األول يتناول مفهوم النفط وحماية الثروة النفطية وهو في    يقع
ثالثة مباحث؛ المبحث األول تعريف النفط لغة واصطالحا والمبحث الثاني لدراسة التطور  
التاريخي للثروة النفطية وفي المبحث الثالث نتناول التشريعات القانونية التي تعالج الحماية  

 ثروة النفطية في القوانين العراقبة النافذة. الجنائية لل

والفصل الثاني كان عن جريمة تهريب النفط ومشتقاته وتعريف تهريب النفط وأركان هذه  
الجريمة وصور ارتكابها وفق قانون مكافحة تهريب النقط ومشتقاته والمحكمة المختصة  

بر دعوى تهريب النفط  بنظر دعاوى تهريب النفط في مرحلة التحقيق والمحاكمة وهل تعت
 من الدعاوى الكمركية. 

والفصل االخير تناول عقوبة جريمة تهريب النفط ومشتقاته وهو من ثالثة مباحث نتناول  
العقوبة التبعية التكميلية والتدابير االحترازية والظروف المشددة في جريمة تهريب النفط  

التعليمات الصادرة م البحث  نتناول في هذا  تنفيذ  ومشتقاته كما  المالية لتسهيل  ن وزارة 



الدراسة قرارات  الجانب النظري بل تناول من خالل  الدراسة على  القانون ، ولم تقتصر 
القضاء العراقي متمثلة بقرارات محكمة التمييز فتطرق إلى القرارات التمييزية في القضاء  

 العراقي وقرارات المحاكم الكمركية. 


