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ىو الرحيم المغيث يوم التناد جل  وصحبو الغر الميامين ,,, الحمد هلل منجي العباد  

جاللو رافع السماء بغير عماد الحمد هلل الذي ىدانا لنوره وشرفنا واكرمنا باتباع  
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 الباحثة

 

 

 

 

 



 
5 

 قائمة المحتويات

 

 الصفحة الموضوعات ت

 1 المقدمة 1

 5-2 مفهوم التزوٌر االول/المبحث  2

 3-2 تعرٌؾ التزوٌر -المطلب االول : 3

تعرٌؾ  -المطلب الثانً : 4

 المحررات وانواعها

4-5 

المبحث الثانً/ اركان جرٌمة  5

 التزوٌر

6-13 

 11-6 الركن المادي -المطلب االول : 6

 13-12 الركن المعنوي -المطلب الثانً : 7

المبحث الثالث/ االثار الجنائٌة  8

 المترتبة على جرٌمة التزوٌر

13-21 

 19-13 وٌة الجرٌمةعق -المطلب االول : 9

حاالت االعفاء  -المطلب الثانً : 11

 من الجرٌمة

19-21 

 22 الخاتمة 11

 22 االستنتاجات 12

 23 التوصٌات 13

 25-24 المصادر 14

 

 



 
6 

 

 

 

 

 

 

 

 المقدمة 

التزوٌر فً حقٌقته هو ألباس الباطل ثوب الحق مما ٌؤدي الى تؽٌٌر 

الحقٌقة واضطراب الثقة فً التعامل لدى االفراد فً المجتمع ولذا فجرائم 

التزوٌر من الجرائم الخطرة لما فٌها من مساس وعدوان على سلطات 

بمصالح االفراد والثقة  داء على مصالحها المادٌة واالضرارالدولة واعت

العامة وفٌه اعتداء على سلطات المحكمة واٌهامها بسندات ؼٌر سلٌمة 

صحة السند , وبعد التزوٌر تجري من شأنها الى اعطاء احكام ال تتفق مع 

فً المحررات الرسمٌة والعرفٌة من الجرائم الشائعة فً المجتمع الذي 

ٌجة القت رواجاً هائالً فً اآلونة االخٌرة وخلفت وراءها اثار سلبٌة نت

لتطور وتنوع اسالٌبها واتساع مجالها وقد ساعدت التقنٌة الحدٌثة على فً 

العدٌد من دول العالم فً تنمٌة وتطوٌر اسالٌب وقدرات مرتكبً جرائم 

 التزوٌر نحو اخفاء ما ٌرتكبونه من جرائم فً هذا الخصوص .

 -لذلك سنقسم البحث الى ثالث مباحث حٌث سنخصص المبحث االول :

لتزوٌر وسنقسمه الى المطلب االول تعرٌؾ التزوٌر والمطلب مفهوم ا

اركان جرٌمة  -الثانً تعرٌؾ المحررات وانواعها , والمبحث الثانً :

التزوٌر وسنقسمه الى المطلب االول الركن المادي والمطلب الثانً الركن 

االثار الجنائٌة المترتبة على جرٌمة التزوٌر  -المعنوي , والمبحث الثالث :

الذي سنقسمه الى المطلب االول عقوبة الجرٌمة والمطلب الثانً حاالت و

 االعفاء من الجرٌمة .
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 املبحث االول 

 مفهىم التزوٌر
التزوٌر كل ما من شأنه احداث تؽٌر فً حقٌقة احد االشٌاء التً تصلح محالً لهذه 

. (1)الجمهور بهؼٌر متقن ٌكفً انخداع الجرٌمة وٌستوي ان ٌكون التزوٌر متقن او 

 -وبصدد ذلك سنتناول فً هذا المبحث مفهوم التزوٌر على النحو االتً :

 املطلب االول

  تعرٌف التزوٌر

ٌقصد بالتزوٌر فً معناه الواسع هو كل تؽٌٌر للحقٌقة بتقرٌر امر فً خالؾ 

 .(2)او بالكتابة ٌعاقب علٌه القانون الواقع فهو فً جوهره كذب بالقول او بالفعل

التزوٌر لؽًة فهو االصالح والتقوٌم واالتقان زور الشًء حسنه وزٌنه , زور  اما

لٌه نسب الٌه الشًء كذباً ه , زور التوقٌع وقلده وزور عالكالم زخرفه وموهب

. اما التزوٌر فً االصطالح تحسٌن الشًء ووضعه بخالؾ صفته حتى (3)وزوراً 

                                                           
1

جرائم التزٌٌؾ والتزوٌر والرشوة واختالس المال العام من الوجهة القانونٌة , المكتب  د. احمد ابو الروس . ( 
 . 47الجامعً الحدٌث , االسكندرٌة , ص 

2
شرح قانون العقوبات الخاص دراسته مقارنة الجرائم الضارة بالمصلحة العامة , ط  د. نبٌل مدحت سالم .(  
 . 265, دار النهضة العربٌة , القاهرة , ص2
 . 265المصدر نفسه , ص(  3
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هو تموٌه الباطل بما ً الحقٌقة فٌخٌل الى من سمعه او رآه انه بخالؾ ما هو علٌه ف

 . (1)ٌوهم انه حق

اما التزوٌر بمعناه المقصود فً التشرٌع الجزائً فهو تقلٌد الحقٌقة او اختالقها او 

 .(2)تحرٌفها بقصد ؼش االخرٌن

اما الفقه فقد عرؾ التزوٌر انه تؽٌٌر الحقٌقة فً محرر بإحدى الطرق التً حددها 

 .(3)ٌرتب علٌه ضرراً للؽٌرن شأنه ان القانون تؽٌٌر م

 وقد عرؾ التزوٌر الفقهاء مثل بالنش بأنه تؽٌٌر الحقٌقة فً محرر اذا كان من شانه

 .(1)ان ٌرتب ضرراً للؽٌر ووقع عمداً 

وعرفه جارسون بأنه تؽٌٌر الحقٌقة فً محرر بإحدى الطرق التً بٌنها القانون اذا 

 .(2)شأنه ان ٌسبب ضرر ووقع بقصد الؽشكان من 

شأنه ان ٌسبب ضرر وتم وعرفه جارو بأنه تؽٌٌر الحقٌقة فً محرر وكان من 

ات وعرفه دوند ٌودي فابر بأنه تؽٌٌر الحقٌقة فً محرر معد إلثب. (3)بقصد القصد

 .(4)حق او واقعه ذات اثار قانونٌة

عقوبات عرؾ التزوٌر بأنه ) تؽٌٌر  286اما قانون العقوبات العراقً فً المادة 

قصد الؽش فً سند او وثٌقة او اي محرر اخر بإحدى الطرق المادٌة الحقٌقة ب

                                                           

 265المصدر نفسه , ص1)

2
 .9التزوٌر بالقول والتزوٌر بالفعل , صوجرائم التزوٌر بالكتابة  المحامً عبد الوهاب بدره .(  

د. حمدي رجب عطٌة , جرائم التزوٌر والتقلٌد والتزٌٌؾ للعمالت واالختام , مطابع جامعة المنوفٌة , (  3

 .39, ص  2118

 . 268مصدر سابق , ص  ٌل مدحت سالم .د. نب( 1

 268المصدر نفسه , ص  (2

 268( المصدر نفسه , ص 3

 268المصدر نفسه , ص ( 4

 . 1969لسنة  111( ٌنظر الى قانون العقوبات العراقً رقم 5
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لحة العامة او والمعنوٌة التً بٌنها القانون تؽٌٌر من شأنه احداث ضرر بالمص

 .(5)بشخص من االشخاص (

 

 

 

 

 

 الثانًاملطلب 

 تعرٌف احملررات وانىاعها 

المحررات ان البحث فً جرٌمة التزوٌر المحررات ٌستلزم بٌان تعرٌؾ 

 -وانواعها وبصدد ذلك سنتناول فً هذا المطلب على النحو االتً :

 الفرع االول تعرٌؾ المحررات 

 الفرع الثانً انواع المحررات

 

 الفرع االول

 تعرٌف احملررات 
المحرر مجموعة من العالمات والرموز تعبر اصطالحاً عن مجموعة 

. وقٌمة (1)او اشخاص معٌنٌنمترابطة من االفكار والمعانً الصادرة عن شخص 

المحرر لٌست فً مادته وما تحتوٌه من رموز فهذه الرموز مجردة من القٌمة 

الذاتٌة وانما تكمن قٌمته فٌما تعبر عنه رموزه وتطبٌقاً لذلك تنتقً صفة المحرر 

                                                           
1
 .246, ص 1987د. محمود نجٌب حسنً . شرح قانون العقوبات القسم الخاص ,  ( 
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عن الرموز التً ال تتضمن تعبٌراً عن فكره وال ٌكون لها قوة فً االثبات وانما 

ٌعنً وجودها فً ذاته داللة اصطالحٌة على امر معٌن فالعداد الحاسب 

 .(1)الؽاز ال ٌعد محرراً بهذا المعنىباستهالك الكهرباء او 

وال  وال عبرة بالمادة المكتوب علٌها المحرر فسواء كانت من ورق او خشب

عبرة بشكل تلك المادة او حجمها او طرٌقة صنعها لكن المهم اتصاؾ بٌانات 

ما لم تتعرض لعبث نها ال تزول تلقائٌاً وانما تبقى المحرر بثبات نسبً اي ا

بمحو او اتالؾ ومن ثم تنتقً صفة المحرر عن الكتابة على الرمل او الجلد 

او بقلم رصاص ما دامت الكتابة  وٌستوي ان تكون الكتابة بالحبر سائالً او جافاً 

  .(2)تختفً تلقائٌاً ثابتة وال 

 

 الفرع الثانً

 انىاع احملررات 
 محررات رسمٌة ومحررات عادٌة )عرفٌة(تقسم المحررات الى        

لموظؾ او ٌتدخل فً تحرٌرها ها االمحرر الرسمً بأنه كل ورقة ٌحرر -اوالً :

. وقد عرؾ المشرع العراقً (3)علٌهاعلٌها او ختمها او التصدٌق ٌر بالتأش

( )بأنه المحرر الذي ٌثبت فٌه الموظؾ او 288المحرر الرسمً فً المادة )

مكلؾ بخدمة عامة ما تم على ٌدٌه او تلقاه من ذوي الشأن طبقاً لألوضاع 

القانونٌة وفً حدود سلطته واختصاصه او تدخل فً تحرٌره على اي صورة او 

ك من المحررات فهً محررات سمٌة اما عدا ذلتدخل بإعطائه الصفة الر

. وال ٌشترط حتى تستمد الورقة صفة الرسمٌة ان تكون محررة على (4)عادٌة(

نموذج خاص بل العبرة بصدورها من موظؾ عام مختص فالرسمٌة تتحقق 

بتحرٌرها سواء كان اساس االختصاص قانوناً ام مرسوماً او الئحة ام تعلٌمات 

المحرر الرسمً على المحرر  العمل وٌنصرؾ وصؾ ام طبقاً لمقتضٌات

                                                           
1
 .296مصدر سابق , ص د. نبٌل مدحت سالم . ( 
2
 . 296( المصدر نفسه , ص 
وري , بؽداد ص من قانون العقوبات , مكتبة المسنهد. جمال ابراهٌم الحٌدري . شرح احكام القسم الخا(  3

 . 38, ص  2114

4
 . 1969لسنة  111ٌنظر الى قانون العقوبات العراقً رقم (  
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. وال ٌشترط لتوافر (1)صورة منه توصؾ بأنها مطابقة ألصلاالصلً وعلى اٌة 

صفة الرسمٌة فً جرٌمة التزوٌر فً االوراق الرسمٌة ان ٌصدر هذا المحرر 

فعال من الموظؾ المختص بتحرٌره بل ٌكفً ان ٌعطى هذا المحرر المصطنع 

الرسمٌة ومظهرها وان ٌنسب صدورها كذباً الى الموظؾ عام  شكل المحررات

لإلٌهام برسمٌتها ولو انها لم تصدر فً الحقٌقة عنه وٌستوي ان ٌكون  مختص

االسم المنسوب لهذا الموظؾ صحٌحاً او منتحالً وٌكفً فً هذا المقام ان ٌحتوي 

الذي باشر  المحرر على ما ٌفٌد تدخل الموظؾ فً تحرٌره بما ٌوهم انه هو ذلك

لشكل ما ٌكفً ألن بحٌث ٌتوافر له من المظهر وااجراءاته فً حدود اختصاصه 

. تتطلب هذه الجرٌمة باإلضافة الى وقوع التزوٌر فً محرر (2)ٌنخدع به الناس

رسمً ان ٌقع التزوٌر فً محرر رسمً من موظؾ عام وٌقصد بالموظؾ العام 

او ؼٌر مباشرة كل او بعض  هو كل شخص عهد الٌه القانون بطرٌقة مباشرة

وٌدخل فً عداد الموظفٌن العمومٌن  البٌانات التً ٌتضمنها محرر رسمً

نوا قضائً ام ادارٌٌن ام موظفوا الوزارات والمصالح المختلفة سواء كا

. وبشرط كذلك ان ٌقع التزوٌر اثناء تأدٌة الموظؾ ألعمال وظٌفة هً (3)كتابٌٌن

ورقة الرسمٌة التً ارتكب التزوٌر فٌها ٌعنً ان الموظؾ مختص بتحرٌر ال

ٌدخل فً ومن ثم ال تقوم هذه الجرٌمة اذا ارتكب الموظؾ تزوٌر فً محرر 

اختصاص موظؾ اخر وال عالقة له بأعمال وظٌفته وانا ٌسأل فً هذه الحالة 

ك عن تزوٌر ارتكبه فرد عادي فً محرر رسمً وكذلك الحال اذا ارتكب تل

 .(4)وظٌفته الجرٌمة قبل تسلم اعمال

المحررات العادٌة )العرفٌة( هو كل محرر ال ٌعد رسمٌاً اي المحررات  ثانياً /

الخاصة فالمحرر العرفً اذن هو كل ورقة ال ٌحررها موظؾ مختص قانوناً 

بتحرٌره وٌعتبر المحرر عرفٌاً حتى وان صدر عن موظؾ عام اذا كان ؼٌر 

التجارٌة , العرائض والكمبٌاالت مختص بتحرٌره ومثال المحرر العادي الدفاتر 

وسندات الدٌن او اوراق الشركات الخاصة وٌعتبر تزوٌر كل تؽٌٌر للحقٌقة ٌقع 

فً اوراق شركة خاصة او فً الدفاتر التجارٌة او السجالت التً تلزم الشركة 

بمسكها وٌعاقب على هذا التزوٌر كلما امكن اتخاذها امام القضاء كحجة او سند 

 .(5)قانون المدنًاً ألحكام الاو قرٌنه طبق

                                                           
1
 81د. احمد ابو الروس . مصدر سابق , ص(  
2
 . 81المصدر نفسه , ص(  
3
 . 84( المصدر نفسه , ص 
4
 . 85( المصدر نفسه , ص 
,  1988, المكتبة القانونٌة , بؽداد ,  2قانون العقوبات القسم الخاص , ط  د. ماهر عبد الشوٌش الدره .(  5

 .  42ص
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 املبحث الثانً 

 اركان جرمية التزوٌر
تقوم جرٌمة التزوٌر المحررات على ركن مادي قوامه تؽٌٌر الحقٌقة بإحدى 

 111, من قانون العقوبات العراقً رقم  87الطرق المنصوص علٌها فً المادة 

صوره القصد , كما تقوم جرٌمة التزوٌر على ركن معنوي ٌتخذ  1969لسنة 

الجنائً العام , وكذلك القصد الخاص وبصدد ذلك ستناول فً هذا المبحث 

 -اركان جرٌمة التزوٌر على النحو االتً :

 

 

 املطلب االول 

 الركن املادي
ٌتمثل الركن المادي فً جرٌمة التزوٌر بتؽٌٌر الحقٌقة فً سند او وثٌقة او 

 بٌنها القانون ,محرر بإحدى الطرق المادٌة او المعنوٌة التً 

 الفرع االول 

 تغيير الحقيقة

التزوٌر هو عبارة عن تؽٌٌر الحقٌقة فإذا كان المحرر ال ٌشتمل على شًء من 

الكذب بل ٌتضمن امور حقٌقٌة فال تزوٌر وال عقاب ولو كان الذي حرره قد 

قصد تؽٌٌر الحقٌقة واالضرار بالؽٌر فإن ركن الضرر ال ٌتحقق فً هذه الحالة 

سك بٌد مرٌض وسطر بها وصٌته او ما ٌفٌد الؽاء وصٌته ال ٌعد مزوراً فمن م

متى ثبت انه فعل ذلك وفقاً لإلرادة المرٌض الموصً وكذلك الشخص الذي ٌقر 

امام موظؾ عمومً مختص بٌانات اعتقد انها كاذبة واذا بها مطابقة للحقٌقة 

 .(1)مزوراً مهما قصده سٌئاً فهذا الشخص ال ٌعد 

                                                           
1
 .317ؤسسات , صد. احمد امٌن . شرح قانون العقوبات االهلً , المجلد الثانً , الدار العربٌة للم(  
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ٌشترط ان ٌكون تؽٌٌر الحقٌقة متقناً بحٌث ال ٌمكن اكتشافه بل ٌستوي ان كما ال 

قان المزور لعملٌة تؽٌٌر ٌكون واضحاً ال ٌستلزم جهداً لكشفه او كان مخفٌاً إلت

ٌترتب على ذلك ان اعدام ذاتٌة المحرر ال ٌعد تزوٌر كأن ٌمحو  (.1)الحقٌقة

حرر او شطبها كلها او وضع مادة الفاعل للكتابة التً كانت بصورة كاملة فً الم

علٌها بحٌث تصبح ؼٌر مقروءة او ؼٌر صالحة لالجتماع بها ومن احكام 

التزوٌر ان جرٌمة التزوٌر ال تتحقق اذا حصل التؽٌٌر فً المحرر بعلم او 

بتحرٌر سند او ختمه او  صاحب المحرر كما لو قام شخصبتفوٌض من قبل 

 .(2)ض من هذا الؽٌرسم الؽٌر وبعلم او بتفوٌامضائه بإ

 

 

 

 الفرع الثاني 

 محل الجريمة )المحرر(

ال بد لتحقق الركن المادي للتزوٌر ان ٌكون تؽٌٌر الحقٌقة حاصالً فً سند 

سواء كان ذلك موجود فً االصل وادخل علٌه تحرٌؾ ٌؽٌر الحقٌقة الثابتة فٌه 

ام كان السند قد انشئ مجدد بقصد تؽٌٌر الحقٌقة فوجود السند شرط اساسً 

دى طرق التزوٌر لتحقٌق جرٌمة التزوٌر فكل تؽٌٌر للحقٌقة وان حصل بإح

المنصوص علٌها قانوناً ال ٌعد تزوٌراً اذا لم ٌكن هناك سند فانتحال شخصٌة 

الؽٌر طرٌقة من طرق التزوٌر المنصوص علٌها فً القانون اذا حصل اثناء 

تحرٌر السند لكن انتحال شخصٌة الؽٌر للحصول على بضائع او نقود دون ان 

وانما ٌمكن ان ٌعد جرٌمة  وٌرال ٌعتبر تزٌكون ذلك من اجل تحرٌر سند 

 .(3)احتٌال

 الفرع الثالث

 طرق التزوير 

ان طرق تؽٌٌر الحقٌقة هً طرق مادٌة ومعنوٌة بناء على ذلك ٌكون 

التزوٌر مادٌاً اذا استخدمت احدى الطرق المادٌة وٌكون التزوٌر معنوٌاً فً حالة 

                                                           
1
 .35مصدر سابق , صشرح احكام القسم الخاص من قانون العقوبات, د. جمال ابراهٌم الحٌدري . (  
2
 35( المصدر نفسه , ص 
3
 .42, ص 1989-1988واثبه داود السعدي . قانون العقوبات القسم الخاص , بؽداد , (  
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استخدام احدى الطرق المعنوٌة ٌعنً ان جرٌمة التزوٌر ال تقع اذا تم تؽٌر 

 .(1)بطرٌقة ؼٌر التً ذكرت فً القانونالحقٌقة 

 طرق التزوٌر المادي  -1

ٌقصد بالتزوٌر المادي تؽٌٌر الحقٌقة فً محرر ٌقع بطرٌقة مادٌة بحٌث 

ٌر المحرر ٌترك اثراً واضحاً وشاهد والؽالب حصوله بعد الفراغ من تحر

وٌمكن ان ٌقع من كاتب المحرر او ؼٌره وبهذا ٌتحقق التزوٌر بإحدى الطرق 

 .(2)( عقوبات عراق287ًالمادٌة المنصوص علٌها فً المادة )

وضع امضاء او بصمة ابهام او ختم مزوره او تؽٌٌر امضاء او بصمة  -أ

على محرر  ابهام او ختم صحٌح , ٌقع التزوٌر بهذه الطرٌقة حٌث ٌوقع الجانً

بإمضاء ؼٌر امضائه او بصمة ابهام ؼٌر بصمة او ختم المحرر ؼٌر ختمه 

ٌستوي فً حكم القانون ان ٌكون االمضاء او الختم لشخص موجود ومعلوم ام 

ٌشترط االتقان لشخص وهً ال وجود له واذا نسب االمضاء لشخص موجود فال 

التزوٌر ولو لم ٌتعمد  ٌقع التزوٌر ولو لم ٌكن المزور قد احسن التقلٌد ٌقع

ث ( عقوبات جاءت مطلقة ح287ٌالمزور التقلٌد االمضاء وذلك ألن المادة )

 .(3)ٌكفً بوضع امضاء او بصمة مزورة

كذلك ال ٌعد تزوٌراً معاقباً علٌه دائماً توقٌع شخص بأسم مشهور به ولو كان 

الن  ؼٌر اسمه الحقٌقً ما لم ٌحصل ذلك بسوء نٌة وٌترتب علٌه ضرر وذلك

اسم الشهرة ٌأخذ الحكم االسم الحقٌقً لكن الشخص الذي ٌوقع بأسم مشهورة 

وكذلك من ٌوقع باسمه الحقٌقً قد ٌعد مرتكب لجرٌمة التزوٌر اذا انتحل بهذا 

المشهور به ولو لم ٌتعمد التوقٌع شخصٌة اخرى تشاركه بهذا االسم الحقٌقً او 

 .(4)التقلٌد

الؽش او على امضاء او بصمة او ختم  الحصول بطرٌقة المباؼتة او -ب

لشخص ال ٌعلم مضمون المحرر على حقٌقته , ٌتحقق التزوٌر وفق هذه الطرٌقة 

اما عن طرٌق المفاجأة السرٌعة التً ال تترك للشخص الموقع الفرصة فً 

التفكٌر لٌطلع على مضمون المحرر او ان ٌتفهمه لو قام الجانً بمباؼتة المجنً 

فً مشكلة عائلٌة والحصول على توقٌعه على سند ٌعٌد تنازله  علٌه وهو منشؽالً 

عن صحته فً عقار لمصلحة الجانً او ٌقع عن طرٌق استعمال الجانً الطرق 

                                                           
1
 . 41مصدر سابق , صقانون العقوبات,  شرح احكام القسم الخاص مند. جمال ابراهٌم الحٌدري . (  
2
 . 41المصدر نفسه , ص(  
3
 33, ص 1949استاذ جبرائٌل البناء . شرح قانون العقوبات القسم الخاص , مطبعة الرشٌد , بؽداد , (  
4
 . 41د. جمال ابراهٌم الحٌدري . مصدر سابق , ص(  
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احب االمضاء الختم بحٌث االحتٌالٌة والخدع اي استعمال اسالٌب ٌؽش فٌها ص

 .(1)صل حقٌقة المحورمضاء او وضع ختم وهو ٌحٌقوم باإل

ملئ ورقة ممضاة او مبصومة او مختومة على بٌاض بؽٌر اقرار صاحب  -ج

االمضاء او البصمة او الختم وكذلك اساءة استعمال االمضاء او البصمة او 

 الختم .

قد ٌحصل فً واقع الحٌاة الٌومٌة ان ٌتسلم شخص من اخر ورقة بعد ان ٌوقعها 

صد ان ٌحرر على الفراغ على بٌاض اما ودٌعه ٌتعٌن ردها عند الطلب واما ٌق

فٌها على الوجه الذي اتفقا علٌه لكنه ٌملئ الفراغ الموجود فٌها على خالؾ ارادة 

صاحب التوقٌع االمر الذي ٌتضح منه ان هذه الطرٌقة فً التزوٌر المادي 

مقتضاه جعل واقعه ؼٌر صحٌحة فً صورة واقعه الصحٌحة فالجانً بفعله انما 

ى الورقة لتكٌٌفها وفق معنى مة االبهام او الختم علٌؽتنم وجود االمضاء او بص

 .(2)ٌخصه

اجراء اي تؽٌٌر باإلضافة او الحذؾ او التعدٌل او بؽٌر ذلك فً كتابة  -د

 المحرر او االرقام او الصور او العالمات او اي امر اخر مثبت فٌه .

ٌه تتم هذه الطرٌقة فً المحرر الرسمً بعد تمام تحرٌره وذلك بتؽٌر مادي ف

ولهذه الطرٌقة ثالث صور تتمثل الصورة االولى التؽٌٌر باإلضافة اي بزٌادة 

كلمات او ارقام على خالؾ ما تم تسطٌره بالمحرر وٌدخل فً ذلك زٌادة حرؾ 

او رقم كما لو اضٌفت اداة تعنً الى تؽٌٌر مثبت او زٌادة رقم فً المبلػ الثابت 

ٌلتها فقد تكون بالطمس او المحو اما الصورة الثانٌة هً الحذؾ وال عبره بوس

باالستفادة باله وقد ٌتم ذلك بالقطع والتزٌٌؾ اذا كان المبتؽى من المحرر ٌسمح 

ر واحالل ك بحذؾ بٌان بالمحرمنه اما الصورة الثالثة هً التعبٌر بالتعدٌل وذل

 .(3)ؼٌره

 

 

 

                                                           
1
 . 29استاذ جبرائٌل البناء . مصدر سابق , ص(  
2
 . 43مصدر سابق ,ص شرح احكام القسم الخاص من قانون العقوبات , جمال ابراهٌم الحٌدري .د. (  
,  2117المستشار احمد عبد السالم . التعلٌق على جرائم التزوٌر والتزٌٌؾ , دار الكتب القانونٌة , مصر , (  3

 . 121ص
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 اصطناع المحرر او تقلٌده . -هـ

ٌكن له وجود من قبل ونسبته الى ؼٌر اصطناع المحرر بأنه انشاء محرر لم 

محرره دون ما ضرورة لتعمد تقلٌد محرر بالذات وخط انسان معٌن مثل انشاء 

 .(1)ونسبته الى شخص ذمته ؼٌر مشؽولة سند دٌن

اخرى اما تقلٌد المحرر ٌقصد به صنع شًء كاذب ٌشبه شٌئاً صحٌحاً بعبارة 

ت كلمة او عباره او اكثر الى صنع كتابة شبٌه بكتابة المحرر وهذا ٌعنً اثبا

محرر موجود على ان تكون بخط شبٌه بالخط الذي كتب فٌه المحرر من قبل 

فاتره اموراً تعد حجة على الكاتب الحقٌقً كمن ٌقلد خط تاجر وٌثبت فً د

  .(2)التاجر

 طرق التزوٌر المعنوي  -2

ٌقصد بالتزوٌر المعنوي تؽٌٌر الحقٌقة فً محرر ٌقع بطرٌقة ؼٌر مادٌة بحٌث 

اثراً واضحاً وٌتم هذا التزوٌر بتؽٌٌر الحقٌقة عند كتابة المحرر سواء ال ٌترك 

تعلق بمضمون المحرر او بظروفه او ببٌاناته هذا النوع من التزوٌر ال ٌقع اال 

قق اعتراؾ المتهم رؼم ٌثبت المحمن كاتب المحرر عند تحرٌره مثال ذلك ان 

 .(3)عدم صحته

 -ٌتحقق التزوٌر المعنوي بإحدى الطرق التالٌة :

 تؽٌر اقرار اولً الشأن الذي كان الؽرض من تحرٌر المحرر ادراجه فٌه . -أ

ٌقع التزوٌر بهذه الطرٌقة عندما ٌؽٌر القائم بتحرٌر المحرر البٌانات التً طلب 

المحرر فإذا طلب متعاقدات مثالً من كاتب العدل تثبٌت  منه اولو الشأن تبٌتها فً

عن طرٌق  شروط معٌنة فً العقد فأؼفلها او ثبت ما ٌخالفها عدا ذلك تزوٌر

 .(4)تؽٌٌر اقرار اولً الشأن

جعل واقعه مزوره فً صورة واقعه صحٌحة مع العلم بتزوٌرها , تشمل  -ب

قٌقتها كأن ٌذكر المحقق حهذه الطرٌقة كل تصوٌر لواقعه فً محرر على ؼٌر 

                                                           
1
 . 45مصدر سابق , ص عقوبات,شرح احكام القسم الخاص من قانون ال د. جمال ابراهٌم الحٌدري .(  
2
 . 45د. جمال ابراهٌم الحٌدري . شرح احكام القسم الخاص من قانون العقوبات , مصدر سابق, ص(  
3
 .المصدر نفسه(  
4
 . 48د. واثبة داود السعدي . مصدر سابق , ص(  
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ممنوعة مواد اخرى التحقٌقٌة انه وجد اثناء التفتٌش سالحاً او اي  فً االوراق

 .(1)وهو لم ٌجد شٌئاً  من ذلك

  رؾ بها فً صورة واقعه معترؾ بها جعل واقعه ؼٌر معت -ج

ٌتحقق التزوٌر على وفق هذا الطرٌق بتؽٌٌر الحقٌقة من خالل جعل واقعه ؼٌر 

ا فً صوره واقعه معترؾ بها بمعنى تثبٌت واقعه فً محرر خالؾ معترؾ به

الحقٌقة او خالؾ الواقع وقد ٌتحقق هذا التزوٌر فً المحررات الرسمٌة مثل ان 

ٌثبت المحقق اعتراؾ المتهم بجرٌمة القتل فً حٌن انه لم ٌعترؾ بذلك وقد ٌقع 

المدٌونٌة ان الدائن التزوٌر فً المحررات العادٌة مثل ان ٌثبت المدٌن فً ورقة 

 .(2)ع اي ان الدائن لم ٌستلم اي مبلػاستلم مبلػ الدٌن وهو خالؾ الواق

 انتحال شخصٌة الؽٌر او استبدالها او االتصاؾ بصفة ؼٌر صحٌحة  -د

فً محرر او اؼفال ذكر بٌان فٌه حال وعلى وجه العموم تحرٌؾ الحقٌقة 

تحرٌره فٌما اعد إلثباته , بعد هذا الطرٌق من طرق التزوٌر التً تقع بجعل 

واقعه مزورة فً صورة واقعه صحٌحة وتتضمن صورتٌن الصورة االولى 

تتمثل بنشاط اٌجابً من قبل الجانً ٌتجسد فً عدة حاالت منها انتحال شخصٌة 

االتصاؾ بصفة ؼٌر صحٌحة مثل ان ٌتسمى طالب بأسم الؽٌر او استبدالها او 

وٌؤدي االمتحان بدالً عنه اما الصورة الثانٌة تتمثل بنشاط سلبً من طالب اخر 

قبل الجانً بموجبه ٌتحقق التزوٌر بالترك ومفاده اؼفال الجانً ما ٌجب علٌه 

 .(3)الها ٌؽٌر الحقٌقة المراد اثباتهاثباته فً المحرر من بٌانات وبإؼفاله 

 املطلب الثانً

 الركن املعنىي
التزوٌر من الجرائم العمدٌة اذ ال ٌكفً لتحقٌقها والعقاب علٌها ان ٌكون 

المزور قد ؼٌر الحقٌقة فً السند بإحدى الطرق المنصوص علٌها وان ٌكون هذا 

                                                           
1
 . 49ص المصدر نفسه, ( 
2
 . 49مصدر سابق , ص شرح احكام القسم الخاص من قانون العقوبات, د. جمال ابراهٌم الحٌدري .(  
3
 . 39استاذ جبرائٌل البناء . مصدر سابق , ص(  
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بل ٌجب فوق ذلك ان ٌكون التؽٌٌر قد سبب او من شأنه ان ٌسبب ضرر للؽٌر 

 .(1)ارتكاب الفعل المكون للجرٌمةاصد الفاعل ق

والقصد العام ٌقوم القصد العام فً جرٌمة التزوٌر على علم المدعى علٌه 

ؾ للحقٌقة فال ٌقوم جرم التزوٌر بتحرٌؾ للحقٌقة فإذا لم ٌكن ٌعلم ان فعله مخال

لكن ٌمكن ان ٌسأل عن اهمال فً تحري الحقٌقة فال تتحقق الجرٌمة بالنسبة و

خاً او رقماً معتمداً على ذاكرته اذ كان ٌجعل انه ٌخالؾ حقٌقة لشخص دون تارٌ

االمر فٌما دونه كذلك ال تتحقق هذه الجرٌمة بالنسبة لكاتب العدل الذي ٌثبت 

 .(2)اص وهو ٌجعل انها مخالفة للحقٌقةاقوال اشخ

كما ٌجب ان ٌقترن تحرٌؾ الحقٌقة بعلم المدعً علٌه بأن من شأن فعله احداث 

سواء كان حاالً او محتمل الوقوع وبذلك تنفً جرٌمة التزوٌر اذ  ضرر للؽٌر

ر حتى ولو كان بصورته كان المدعى علٌه ٌجعل ان من شأن فعله احداث ضر

اما القصد ال ٌكفً لقٌام التزوٌر توافر القصد العام بل ٌجب توافر  .(3)االحتمالٌة

ٌمة التزوٌر بـ فً جر القصد  الخاص لدى المدعً علٌه وقد عبر المشرع عنه

)قصد الؽش( اي توفر نٌة استعمال المحرر المزور لدى المدعى علٌه فً 

 .(4)هذه النٌة فال قٌام لجرم التزوٌرالؽرض الذي اعد له فإذا انتفت 

هذا ٌمثل العالقة الوثٌقة بٌن جرٌمة التزوٌر وجرٌمة استعمال المحرر المزور 

واحد فجرٌمة التزوٌر بحد ذاتها  فالجرٌمتان تعدان مرحلتان فً مشروع اجرامً

عمالً تحقٌرٌاً لجرٌمة االستعمال لكن المشرع جعل كالً  ال تخرج عن ان تكون

منهما تشكل خطراً فً حد ذاتها ٌتوجب رفعها الى مصاؾ الجرٌمة والمعاقبة 

علٌها وٌكمن السبب فً تطلب القصد الخاص فً جرٌمة التزوٌر فً ان التزوٌر 

                                                           
 53د. واثبة داود السعدي . مصدر سابق , ص(  1

2
 الوظٌفة وبالثقة العامة والواقعة علىلة بواجبات عقوبات القسم الخاص الجرائم المخد. علً محمد جعفر . قانون ال(  

 114االشخاص واالموال , الجامعة اللبنانٌة , ص
3
 . 114المصدر نفسه , ص(  
4
ة واالعتداء على واالخالل بالثقة العام د. علً محمد جعفر . قانون العقوبات جرائم الرشوة واالختالس(  

 . 89االشخاص واالموال , الجامعة اللبنانٌة , ص
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لٌه لوحده منفصالً عن االستعمال اال انه ال خطر منه لو وان كان معاقباً ع

التزوٌر خطورة انتفٌت نٌة استعمال المحرر فهذه النٌة هً النٌة التً تكسب 

 .(1)وتبرر العقاب علٌه

 

 

 املبحث الثالث

 االثار اجلنائٍة املرتتبة على جرمية التزوٌر 

الرسمٌة وجرٌمة ان المشرع العراقً فرق بٌن جرٌمة تزوٌر المحررات 

تزوٌر المحررات العادٌة من حٌث العفوٌة حٌث قرر عقوبة للجرٌمة االولى اشد 

من عقوبة الجرٌمة الثانٌة ألهمٌة المحررات الرسمٌة وخطورة المساس بها , اال 

, وبصدد ذلك نتناول فً هذا المبحث (2)ناك حاالت ٌعفى الجانً من العقابان ه

 -ما ٌلً :

 املطلب االول 

 ىبة اجلرميةعق

تختلؾ عقوبة التزوٌر باختالؾ نوع المحرر المزور فعقوبة التزوٌر فً 

المحررات الرسمٌة هً السجن مدة ال تزٌد على خمس عشرة سنة هذه الحاالت 

                                                           
1
 . 57مصدر سابق , ص شرح احكام القسم الخاص من قانون العقوبات, د. جمال ابراهٌم الحٌدري . ( 
2
 . 58شرح احكام القسم الخاص من قانون العقوبات, مصدر سابق , ص .( د. جمال ابراهٌم الحٌدري  
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التً ٌنص فٌها القانون على حكم خاص اما عقوبة التزوٌر فً المحررات 

 .(1)هاتٌن العقوبتٌنلؽرامة او بإحدى العادٌة فهً فً الؽالب الحبس وا

 

 

 

 

 

 الفرع االول

 عقوبة تزوير المحررات الرسمية

بانه )هو الذي ٌثبت فٌه موظؾ او  288المحرر الرسمً حسب نص المادة 

مكلؾ بخدمة عامة ما تم على ٌدٌه او تلقاه من ذوي الشأن طبقاً لألوضاع 

و صورة االقانونٌة وفً حدود سلطته واختصاصه او تدخل فً تحرٌر على اي 

 .(2)تدخل فً اعطائه الصفة الرسمٌة(

 اوالً عقوبة التزوٌر الذي ٌقع من الموظؾ المختص 

ل من ( )ٌعاقب بالسجن مدة ال تزٌد على خمس عشرة سنة ك289تنص المادة )

التزوٌر فً المحررات الرسمٌة كما ٌكون  .(3)ارتكب تزوٌر فً محرر رسمً (

نوي حٌث ٌقع من الموظؾ وقت تحرٌره مادٌاً وقد ٌكون معنوٌاً , ٌكون مع

البٌانات وٌكون مادٌاً حٌث ٌقع من الموظؾ المختص بعد الفراغ من تحرٌر 

المحرر والؽرض فً التزوٌر المعنوي ان ٌقع من الموظؾ او المكلؾ بخدمه 

ان الموظؾ مختص بتحرٌر المحرر فٌؽٌر عامة اثناء تأدٌة وظٌفته باعتبار 
                                                           

1
 . 55د. واثبة داود السعدي . مرجع سابق , ص(  
2
 . 1969لسنة  111ٌنظر الى قانون العقوبات العراقً رقم (  
3
 . 1969لسنة  111ظر الى قانون العقوبات العراقً رقم ( ٌن 
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ه على ان االمر ٌختلؾ حٌث ٌكون التزوٌر مادٌاً لسبب الحقٌقة فٌه اثناء تحرٌر

ان هذا النوع من التزوٌر كما ٌقع من الموظؾ المختص قد ٌقع من شخص لٌس 

موظفاً وفً الؽالب وقوعه بعد تحرٌر المحرر بناء على ذلك ٌعد مرتكباً التزوٌر 

تهم لممادي فً محرر رسمً القائم بالتحقٌق الذي ٌثبت على خالؾ الحقٌقة ان ا

 .(1)اعترؾ بالجرٌمة المسندة الٌه

 

 عقوبة التزوٌر الذي ٌقع من ؼٌر الموظؾ المختص  -2

( كل من 15( عقوبات ) ٌعاقب بالسجن مدة ال تزٌد على )291تنص المادة )

حمل موظفاً او مكلفاً بخدمة عامة اثناء تدوٌنه محرر من اختصاص وظٌفته اما 

بصفة لٌست له او بتحرٌر وقائع كاذبة  بانتحال اسم شخص اخر او باالختصاص

خصوص او بؽٌر ذلك من الطرق على تدوٌن او اثبات واقعه ؼٌر صحٌحة ب

ٌعٌد ظاهر النص انه خاص بشخص ؼٌر  .(2)امر من شأن المستند اثباته(

الموظؾ المختص وبذلك ٌدخل فً حكم هذه المادة التزوٌر الذي ٌقع فً محرر 

المختص بتحرٌره والؽرض فً هذه الحالة ان رسمً من شخص ؼٌر الموظؾ 

عقوبات انما هو من ٌحمل الموظؾ  291الشخص الذي ٌسأل طبقاً للمادة 

 .(3)ه على اثبات بٌان او واقعه كاذبةالمختص بتحرٌر المحرر اثناء تحرٌر

( على صورة خاصة من التزوٌر فً 292نص المشرع فً المادة )

المحررات الرسمٌة التً تؽٌر من الجنح المتوصل بانتحال اسم كاذب او 

                                                           
د. فخري عبد الرزاق صلبً الحدٌثٌن . شرح قانون العقوبات القسم الخاص , مكتبة القانونٌة , بؽداد , (  1

 . 43ص

 
2
 . 1969لسنة  111ٌنظر الى قانون العقوبات العراقً رقم (  
3
 . 44سابق , صد. فخري عبد الرزاق صلبً الحدٌثً . مصدر (  
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شخصٌة كاذبة الى الحصول على اي رخصة رسمٌة او تذكره هوٌة او تصرٌح 

 .(1)زور او اصطنع محرر من هذا القبٌلنقل او من 

بس كل من موظؾ او مكلؾ بخدمة عامة ( )ٌعاقب بالح293ونص المادة )

تحل اسم ( مع علمه بأن من صدرت له قد ان292اصدر احد االوراق فً المادة )

 .(2)كاذباً او شخصٌة كاذبة (

حدى هاتٌن ( اٌضاً )ٌعاقب بالحبس وبالؽرامة او بإ293ونصت المادة )

الوفاة  ام السلطة المختصة فً اجراءات تتعلق بتحقٌقالعقوبتٌن كل من قرر ام

او الورثة اقواالً ؼٌر صحٌحة من الوقائع المراد اثباتها من صدرت الوثٌقة على 

اساس هذه االقوال وكل من ابدى امام السلطة المختصة او القائم بعقد الزواج 

بقصد اثبات بلوغ احد الزوجٌن السن المحدد قانوناً لتوثٌق عقد الزواج او بقصد 

شرعً او قانونً اقواالً ؼٌر صحٌحة او حرر  اتمام عقد الزواج مع وجود مانع

او قدم ألحد ممن ذكر اوراقاً تتضمن معلومات ؼٌر صحٌحة متى وثق عقد 

 .(3)(الزواج على اساس هذه االوراق

( )ٌعاقب بالعقوبة ذاتها كل من موظؾ او مكلؾ بخدمة 294ونصت المادة )

عقد الزواج مع علمه بعدم اثة او وثق عامة اصدر الوثٌقة المتعلقة بالوفاة او الور

 .(4)تت علٌها الوثٌقة او عقد الزواج(صحة البٌانات او االوراق التً ثب

تعاقب هذه المادة اي شخص ٌقرر امام السلطة المختصة فً اجراءات تتعلق 

بتحقٌق الوفاة او الوراثة اقواالً ؼٌر صحٌحة عن الوقائع المراد اثباتها متى 

                                                           
( )ٌعاقب بالحبس وبالؽرامة التً ال تزٌد على ثالث مائة دٌنار او بإحدى هاتٌن 292نص المادة ) -(  1

العقوبتٌن من توصل بانتحال اسم كاذب او شخصٌة كاذبة الى الحصول على اٌة رخصة رسمٌة او تذكرة هوٌة 

 او تذكرة انتخاب عام او تصرٌح نقل (

 
2
 . 1969لسنة  111العقوبات العراقً رقم ٌنظر الى قانون (  
3
 . 1969لسنة  111ٌنظر الى قانون العقوبات العراقً رقم (  
4
 . 1969لسنة  111( ٌنظر الى قانون العقوبات العراقً رقم  
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وتطبٌقات تحقٌق الوفاة ٌكون عند  .(1)االقوالرت الوثٌقة على اساس هذه صد

تقدٌم طلب الى محكمة االحوال الشخصٌة او المواد الشخصٌة للحصول على 

شهادة الوفاة كذكر تارٌخ ؼٌر تارٌخ الوفاة او ؼٌر محل الوفاة فإذا كان قد توفً 

حٌن او انه توفً فً مدٌنة بؽداد على  1991وذكر انه توفً عام  1989عام 

 .(2)د توفً فً مدٌنة بعقوبةكان ق

 

 

 

 الفرع الثانً

 عقىبة تزوٌر احملررات العادٌة

 مٌز المشرع بٌن جناٌات التزوٌر وجنح التزوٌر من حٌث العقوبة .

 عقوبة جنايات التزوير  -1

( )ٌعاقب بالسجن مدة ال تزٌد على سبع سنوات او 295نصت المادة )

بالحبس كل من ارتكب تزوٌر فً محرر عادي موجود او مثبت لدٌن او 

تصرؾ فً مال او ابراء او مخالصة او محرر عادي ٌمكن استعمال ألثبات 

ٌد ظاهر النص ان المشرع عاقب على جرٌمة التزوٌر ٌف. (3)حقوق الملكٌة

عقوبات  23سبع سنوات او بالحبس خمس سنوات وطبقاً للمادة بالسجن 

                                                           
1
 . 46مصدر سابق , ص د. فخري عبد الرزاق صلبً الحدٌثً .(  
2
 . 46, ص ( مصدر نفسه 
3
 1969لسنة  111لعراقً رقم ٌنظر الى قانون العقوبات ا(  
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تعتبر الجرٌمة جناٌة باعتبار العقوبة االشد المقررة لها فً القانون وهً 

 .(1)المحكمة المختصة قد تحكم بالحبس السجن على الرؼم من ان

 عقوبة جنح التزوير  -2

نص المشرع على عقوبات معٌنة لحاالت خاصة من تزوٌر 

  -المحررات العادٌة هً :

تكون العقوبة الحبس اذا ارتكب التزوٌر فً اي محرر عادي ؼٌر ما 

( عقوبات 296. ونصت المادة )(2)(295ً الفقرة االولى من المادة )ورد ف

)ٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على سنة وبؽرامة ال تزٌد على مائة دٌنار او 

بإحدى هاتٌن العقوبتٌن من كان مكلؾ قانوناً بأن ٌمسك دفاتر او اوراق 

خاضعة لرقابة السلطات العامة فدون فٌها اموراً ؼٌر صحٌحة او اؼفل 

خدع السلطات واٌقاعها فً ن ذلك تدوٌن امور صحٌحة فٌها وكان من شأ

. الجرٌمة بمقتضى هذا النص جنحه نظراً لعقوبة الحبس المقررة (3)الؽلط (

عقوبات التً تحدد نوع الجرٌمة  33لها وذلك اخذ بالقاعدة العامة فً المادة 

بالنظر لعقوبة الحبس فً حالة اجتماعه مع الؽرامة اما اركان هذه الجرٌمة 

ً صورة تدوٌن امور ؼٌر صحٌحة او فً صورة اؼفال هً تؽٌٌر الحقٌقة ف

تدوٌن امور صحٌحة فً دفاتر او اوراق خاضعة لرقابة السلطات العامة وان 

ٌقع تؽٌٌر الحقٌقة فً دفاتر او اوراق خاضعة لرقابة السلطة العامة وان 

ن ٌكون الجانً مكلؾ بمسك ٌكون من شأن التؽٌٌر خدع السلطات العامة وا

  .( 4)الدفاتر

                                                           
,  2112د. جمال ابراهٌم الحٌدري . الوافً فً قانون العقوبات القسم الخاص , مكتبة السنهوري , بؽداد (  1

 .  74ص

 . 74د. جمال ابراهٌم الحٌدري , الوافً فً قانون العقوبات القسم الخاص , مصدر سابق , ص(  2

3
 . 1969لسنة  111رقم ٌنظر الى قانون العقوبات العراقً  ( 
4
 . 49د. فخري عبد الرزاق صلبً الحدٌثً . مصدر سابق , ص(  
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( عقوبات )ٌعاقب بالحبس مدة ال 297( من المادة )1ونصت الفقرة )

تزٌد على سنتٌن او بؽرامة ال تزٌد على مائتٌن دٌنار كل من طبٌب او قابلة 

اعطى على سبٌل المجاملة شهادة ٌعلم انها ؼٌر صحٌحة فً احد محتوٌاتها 

نته فإذا او والدة او مرض او عاهة او وفاة وؼٌر ذلك مما ٌتصل بمهبشأن 

كانت الشهادة قد اعدت لتقدم الى القضاء او لتبرر االعفاء من خدمة عامة 

 .(1)لتً ال تزٌد على ثالثمائة دٌنار(تكون العقوبة الحبس او الؽرامة ا

الجرٌمة فً هذه الفقرة جنحه بالنظر لعقوبة الحبس المقررة لها اما 

و قابلة على سبٌل اركانها اصطناع شهادة طبٌة ؼٌر صحٌحة من قبل طبٌب ا

المجاملة وان تكون الشهادة بشأن حمل او والدة او مرض او عاهة او وفاة 

او ؼٌر ذلك مما ٌتصل بمهنة الطبٌب او القابلة او تكون اعدت بقصد تقدٌمها 

الى القضاء او لتبرر االعفاء من خدمة عامة واتجاه ارادة الجانً الى اعداد 

هو الركن المعنوي فً هذه وهذا  الشهادة مع علمه بأنها ؼٌر صحٌحة

( عقوبات )اذا كان الطبٌب 297( من المادة )2. ونصت الفقرة )(2)الجرٌمة

او القابلة قد طلب او قبل او اخذ عطٌة او وعداً إلعطاء شهادة او كان قد 

اعطاها نتٌجة لتوصٌة او وساطة ٌعاقب هو ومن قدم او اعطى او وعد او 

ؽرامة او بإحدى هاتٌن ساطة بالحبس وبالتقدم بالتوصٌة او تدخل بالو

 .(3)العقوبتٌن(

ان تشدٌد العقوبة بمقتضى الفقرة الثانٌة انما هو فً مقابل رشوة فً 

دة قد اعطٌت صورة الطلب او االخذ او قبول الوعد بها او اذا كانت الشها

 .(4)لسبب توصٌة او وساطة

                                                           
 . 1969لسنة  111ٌنظر الى قانون العقوبات العراقً رقم (  1

2
 . 51د. فخري عبد الرزاق صلبً الحدٌثً . مصدر سابق , ص(  
3
 . 1969لسنة  111ٌنظر الى قانون العقوبات العراقً رقم (  
 . 51عبد الرزاق صلبً الحدٌثً . مصدر سابق , صد. فخري (  4
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وبات ذاتها ( عقوبات )ٌعاقب بالعق297من المادة ) 3ونصت الفقرة 

حسب االحوال كل من زور او اصطنع بنفسه او بواسطة ؼٌره شهادة من 

 .(1)( 1ً الفقرة قبٌل ما ذكر ف

( 1تحدث المشرع عن اصطناع الشهادة من قبٌل ما ذكر فً الفقرة )

وسواء بعد ذلك ان تنسب الى طبٌب معلوم ام الى طبٌب خٌالً ال وجود له 

ؼٌره فهو فاعل  شهادة بنفسه ام بواسطةوسواء اكان الجانً قد اصطنع ال

 .(2)اصلً فً الحالتٌن

 

 

 ب الثانً املطل

 االعفاء من العقىبة 

( عقوبات ) ٌعفى من العقوبة من ارتكب جرٌمة 313نصت المادة )

من جرائم تقلٌد او تزوٌر االختام او السندات او الطوابع او تزٌٌؾ العملة او 

تزوٌر اوراق النقد والسندات المالٌة وتزوٌر المحررات الرسمٌة اذا اخبر بها 

ث واالستقصاء عن السلطات العامة قبل اتمامها وقبل قٌام تلك السلطات بالبح

مرتكبها وعرفها بفاعلٌها االخرٌن . اما اذا حصل االخبار بعد قٌام تلك 

السلطات بذلك فال ٌعفى من العقوبة اال اذا كان االخبار قد سهل القبض على 

اولئك الجناة . ٌعفى من العقوبة اٌضاً كل من ارتكب جرٌمة من جرائم التقلٌد 

                                                           
 . 1969لسنة  111ٌنظر الى قانون العقوبات العراقً رقم (  1

 .  61د. جمال ابراهٌم الحٌدري . شرح احكام القسم الخاص من قانون العقوبات , مصدر سابق , ص(  2
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بل الشروع مادة الجرٌمة قبل استعمالها وقاو التزٌٌؾ او التزوٌر اذا اتلؾ 

 .(1)فً البحث عن مرتكبٌها(

 -هذه المادة تقرر االعفاء فً ثالث حاالت هً :

حٌث ٌكون الجانً قد اخبر السلطات العامة بالجرٌمة قبل  -الحالة االولى :

اتمامها وقبل قٌام تلك السلطات بالبحث واالستقصاء عن مرتكبٌها االخرٌن 

ٌعرؾ منهم والؽرض فً االخبار الذي تتحدث عنه هذه المادة  وعرفها بمن

ان ٌكون تلقائٌاً اي حاصل بمحض ارادة الجانً المخبر وان تكون الجرٌمة 

فً مرحلة الشروع ثم ان االخبار وفقاً لهذه الحالة ٌفترض حصوله فً وقت 

ٌن وال ٌستفٌد المخبر من سابق على الشروع فً البحث عن الجناة االخر

اال اذا ادى خدمة السلطات العامة بأن عرفها بمن ساهم معه فً عفاء اال

الجرٌمة على ان المقصود بالجناة االخرٌن هم الذٌن ٌعرفهم الجانً المخبر 

الى القبض على الجناة الذي وال ٌلزم فً هذه الحالة ان ٌؤدي االخبار 

 .(2)شملهم

شرعت فً البحث عن تفترض ان السلطات العامة قد  -اما الحالة الثانٌة :

خبار وٌقر على نفسه بالمساهمة فً االخرٌن قبل ان ٌتقدم المخبر باألالجناة 

الجرٌمة اال ان المشرع ال ٌشترط فً االخبار بمقتضى هذه الحالة ان ٌقع 

قبل اتمام الجرٌمة كما انه ال ٌشترط حصوله فً مرحلة من مراحل الدعوى 

الستدالالت وٌصح ان ٌكون وبالتالً ٌصح ان ٌحصل فً مرحلة جمع ا

اعترافاً امام سلطات التحقٌق وكل ما ٌتطلب القانون فً هذه الحالة ان ٌؤدي 

 .(3)تسهٌل القبض على الجناة االخرٌن االقرار او االعتراؾ الى

                                                           
1
 . 1969لسنة  111ٌنظر الى قانون العقوبات العراقً رقم (  
 . 63فخري عبد الرزاق صلبً الحدٌثً . مصدر سابق , صد. (  2

 
 . 63د. فخري عبد الرزاق صلبً الحدٌثً . مصدر سابق , ص(  3
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ٌقرر المشرع االعفاء من العقوبة لمن ٌرتكب جرٌمة من  -اما الحالة الثالثة :

تزوٌر اذا اتلؾ مادة الجرٌمة قبل استعمالها جرائم التقلٌد او التروٌج او ال

 .(1)قبل الشروع فً البحث عن مرتكبٌهاو

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة

جرٌمة التزوٌر من الجرائم الخطرة والعامة وقد انتشرت فً معظم دول 

العالم ولكن بنسب متفاوتة فهذه الجرٌمة تهدد وتزعزع الثقة العامة فً 

المحررات الرسمٌة والعرفٌة وتخل تبعاً لذلك باالستقرار فً المعامالت 

االوراق وسائر مظاهر الحٌاة القانونٌة فً المجتمع . فالناس ٌعتمدون على 

المكتوبة والمصادقات والوثائق الرسمٌة والعرفٌة ألثبات عالقاتهم 

ومراكزهم القانونٌة وحقوقهم المادٌة حٌث تقدم بها االدلة الكتابٌة التً تعتبر 

اهم وسائل وطرق االثبات القانونٌة . ولم ٌجعل المشرع من جرٌمة تزوٌر 

وتت عقوباتها طبقاً المحررات جرٌمة واحدة انما عدد من الجرائم وتفا

لطبٌعة المحرر هل هو محرر رسمً ام عرفً وعاقب على التزوٌر فً 

 المحررات الرسمٌة بعقوبة اشد من المحررات العرفٌة .

                                                           
 .  62د. جمال ابراهٌم الحٌدري . شرح احكام القسم الخاص من قانون العقوبات , مصدر سابق , ص(  1
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بعد االنتهاء من البحث فً جرٌمة تزوٌر المحررات توصلنا الى عدة نتائج 

 ومن جراء تلك النتائج افترضنا بعرض االستنتاجات والتوصٌات .

 االستنتاجات  -: اوالً 

( )ٌعاقب بالسجن مدة ال تزٌد على خمسة عشر 289نصت المادة ) .1

 سنة كل من ارتكب تزوٌر فً محرر رسمً (

ال ٌكفً العتبار السند مزوراً ان تكون الحقٌقة قد تؽٌرت بطرٌقة ما  .2

وانما ٌجب ان ٌكون التؽٌٌر قد حصل بطرٌقة من الطرؾ المبٌن فً 

 (287)القانون وفقاً للمادة 

ان جرٌمة التزوٌر من الجرائم الخطرة على سلطات الدولة بما فٌها  .3

من اعتداء على مصالحها المادٌة وكذلك االضرار بمصالح االفراد 

 والثقة العامة .

 

 التوصيات  -: ثانياً 

نقترح على المشرع العراقً ان ٌشدد العقوبة اكثر من ذلك حٌث ٌجعل  .1

سنة مع االعمال الشاقة اذ انها جرٌمة  العقوبة مدة ال تزٌد عن خمسة عشر

 تمس بأمن وسالمة الدولة وتزعزع الثقة فٌما بٌن االفراد .

نقترح على المشرع العراقً ان ال ٌحصر الطرق التً ٌعتبر فٌها الفعل  .2

تزوٌر فقد تقع حاالت تزوٌر بؽٌر الطرق المبٌنة فما هو الحكم فً هذه 

 الحالة ؟

ت الدول المتقدمة من اجل مكافحة هذه الجرٌمة ال بد من االستفادة من خبرا .3

والكشؾ عنها واالستفادة من مستوى كفاءتهم وقدراتهم العلمٌة والعملٌة 

بشكل ٌمكننا من اعداد تقارٌر بأكثر كفاءة وفعالٌة واالستمرار باالستفادة 

 بكل ما هو جدٌد فً مجال كشؾ التزوٌر ومكافحته .
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