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 تضُ هللا اٌشحّٓ اٌشحيُ         

 

 

َي ) ْٛ اْجرَِٕثُٛا لَ َٚ  ِْ ثَا ْٚ َٓ اْْلَ ِِ ْجَش  فَاْجرَِٕثُٛا اٌشِّ

ٚسِ  ْٓ يُْشِشْن * اٌزُّ َِ َٚ  ِٗ َٓ تِ ْشِشِوي ُِ ِ َغْيَش  ُحَٕفَاَء ّلِِله

 ْٚ اِء فَرَْخطَفُُٗ اٌطهْيُش أَ َّ َٓ اٌضه ِِ ا َخشه  َّ ِ فََىأَٔه تِاّلِله

 ِٗ ِٛي تِ ْٙ ٍْ َصِحيٍك ﴾ذَ َىا َِ يُح فِي   اٌشِّ

 

 

 صدق اهلل العظيم
 

 

 (03-03):صٛسج اٌحج اآليح
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 االهداء                           

 

 الى...

 معلم البشرٌة ومنبع العلم نبٌنا محمد ) صلى هللا علٌه وسلم (
  
 

لو كنت أممك أن أىديك قمبي لنزعتو من صدري وقدمتو إليك ولو كنت أممك 
أن أىديك عمري لسجمت أيامي باسمك ولكن ال أممك سوى الكممات الكثيرة من 

 .صادق التعبيرات فمتكن ىي ىديتي لك) والدي رحمو اهلل(

 

 
 

بين يديك كبرت وفي دفء قمبك احتميت بين ضموعك اختبأت, ومن عطائك 
 ارتويت.)والدتي العزيزة(

 

 )اخي( من كان مالذي وممجئي ... من أظير لي ما ىو أجمل من الحياة

 

من أرى التفاؤل بعينين .. والسعادة في ضحكتين إلى الوجو المفعم بالبراءة 
 ولمحبتين ألزىرت أيامي وتفتحت براعم لمغد.)اخواتي(
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 شكر وامتنان

 

والسٌد / السٌد عمٌد كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة المحترمبداٌة شكر وتقدٌر الى     

 رئٌس قسم القانون المحترم 

 

لتفضمو )أ.م عبد الرزاق طالل جاسم(  آيات الشكر واالمتنان الىاتقدم بأسمى     
 باإلشراف عمى ىذا   البحث وما يبذلو من جيد في االرشاد والتوجيو إلنجاز ىذا البحث 

    

بالشااااااااكر واىمتااااااااان الااااااااى كاااااااال ماااااااان ساااااااااهم كمااااااااا اتقاااااااادم  

 وساعدنً فً إعداد هذا البحث المتواضع

 

 

 فجزاهم هللا عنً خٌر الجزاء
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 الفهرسة                                        

 

 المقدمة 
الحمد هلل الذي خلق اىنسان, علمة البٌان وانزل الكتاب بالحق والمٌزان ى ٌأتٌه  الباطل من بٌن ٌدٌة  

       وى من خلفه هدى ورحمه للعالمٌن والصالة والسالم ؼلى خاتم اىنبٌاء والمرسلٌن سٌدنا محمد   

 والتابعٌن) صلى هللا علٌه وسلم( النبً اىمٌن وعلى اله وصحبة 

 اما بعد.

لقد خصصت هذه الدراسة لجرائم تزوٌر المحررات ألهمٌة المحل التً تقع علٌه الجرٌمة وهً     

المحررات الرسمٌة والعرفٌة ونظراً ألنه من اهداؾ قانون العقوبات هو المحافظة على مصالح 

قدم او التطور لذلك فأن المجتمع والعمل على تقدمه وتطوره بتجرٌم اي عمل ٌقؾ عقبه امام هذا الت

 رقم الصفحة الموضوع ت

 1 المقدمة 1
 13-2 المبحث االول) مفيوم جريمة التزوير( 7
 7-2 المطمب االول) تعريف جريمة التزوير( 4
 13-7 المطمب الثاني) متطمبات جريمة التزوير( 3
 22-14 المبحث الثاني) طرق تزوير( 5
 18-15 المطمب االول)طرق التزوير المادي( 6
 22-19 الثاني) طرق التزوير المعنوي(المطب  2
 27-21 المبحث الثالث) عقوبة جريمة التزوير( 1
 22-21 المطمب االول) عقوبة تزوير المحررات الرسمية( 9

 27-23 المطمب الثاني) عقوبة تزوير المحررات العادية( 11
 29-28 الخاتمة 11
 31-32 المصادر 17
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التشرٌعات فً الدول المختلفة تدخلت لحماٌة الثقة فً هذه المحررات بالتجرٌم والعقاب على اىفعال 

( الى 716التً تؽٌر فً حقٌقة هذه المحررات وهو ما اقره المشرع العراقً بموجب المواد من)

ؽب دوراً  كبٌراً فً سٌر الحٌاة فً ومما ى شك فٌه ان المحررات الرسمٌة منها والعرفٌة تل (799)

المجتمعات حٌث ان هذه المحررات ٌتم التعامل من خاللها فهً تعد وسٌلة الدولة فً مباشرة دورها 

فً المجتمعات وبها ٌتمكن اىفراد من اثبات عالقاتهم فً التعامل فً حالة انكار احدهم هذه العالقة 

عضهم البعض لقوله تعالى )ٌا أٌها الذٌن امنوا اذا تداٌنتم وبالتالً ٌمكن المحافظة على حقوقهم تجاه ب

بدٌن الى اجل مسمى فاكتبوه ولٌكتب بٌنكم كاتب بالعدل( ولكً تؤدي المحررات دورها فً 

لدى الناس باعتبارها معبرة عن الحقٌقة لذلك  وطمأنٌنةالمجتمعات فانه ٌجب ان تكون محل ثقه 

لحماٌة الثقة المنبعثة من هذه المحررات بتجرٌم كل فعل تدخلت التشرٌعات فً الدول المختلفة 

 ٌترتب علٌه تؽٌر الحقٌقة الثابتة, ولقد نهجت فً هذا البحث الى تقسٌمه لثالث مباحث رئٌسٌه:

 المبحث اىول: مفهوم جرٌمة التزوٌر 

 المبحث الثانً: طرق التزوٌر 

 المبحث الثالث: عقوبة جرٌمة التزوٌر 

  

 المبحث االول                                

 مفهوم جريمة التزوير                            

جرى تعرٌؾ  716, فً المادة 799-716نظم المشرع العراقً جرٌمة التزوٌر فً المواد     

اقً تكلم المشرع العر 791-711بٌن المشرع طرق التزوٌر, وفً المواد  712التزوٌر, وفً المادة 

فقد خصصها المشرع  792-795عن صور خاصة من التزوٌر فً المحررات الرسمٌة, اما المواد 

استعمال المحررات الصحٌحة  791للكالم عن التزوٌر فً المحررات العادٌة وعاقب فً المادة 

اتالؾ المحررات , رسم  411-411الصادرة بدون حق , وعلى حٌن عاقب المشرع فً المادتٌن 

احكام مشتركة 414,417ٌن فً المادت
(1.)
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 المطمب االول                                    

  تعريف جريمة التزوير                                 

 اواًل: تعريف التزوير
التزوٌر لؽة: كلمة مشتقه من الزور, والزور من ابرز معانٌه واهمها الكذب فالتزوٌر ٌعنً الكذب     

المقصود من ذلك كل كذب , بل الكذب المجرم فقط فالكذب الذي ٌعد تزوٌراً ىبد ان ٌكون ولكن لٌس 

واقعاً بشكل تحرٌري اي بالكتابة فضالً عن كونه مجرماً لكً ٌعد تزوٌراً ٌعاقب علٌه القانون
(7)

. 

الطرق التً اما التزوٌر فً الفقه: فقد عرؾ بأنه تؽٌر الحقٌقة فً محرر بقصد الؽش وبإحدى        

تؽٌراً من شأنه ان ٌسبب ضرر حددها القانون
(4)

. 

وعرؾ اٌضا بانه تؽٌر الحقٌقة بقد الؽش فً محرر تؽٌر واقعاً على شًء مما اعد المحرر ى ثباته      

ومن شأنه ان ٌسبب ضرر
(3)

.  

 .75,ص7112, 7فخري عبد الرزاق صلبً الحدٌثً: شرح قانون العقوبات القسم الخاص, العاتك , ط (1
  .74,ص7113القاضً عمار احمد عبد محمد الكاتب, جرٌمة التزوٌر اىختام, المعهد القضائً,  (7
 .43, ص714جمال ابراهٌم الحٌدري: القسم الخاص من قانون العقوبات, دار السنهوري,  (4

 .71,ص1911ماهر عبد شوٌش الدرة: شرح قانون العقوبات القسم الخاص, مدٌرٌة دار الكتب للطباعة والنشر,  (4
اما الدكتور احمد فتحً سرور فقد عرؾ التزوٌر بأنه تؽٌر الحقٌقة بقصد الؽش بإحدى المقررة     

بالقانون فً المحرر ٌحمٌه القانون
(1)

. 

( من 716اما التزوٌر فً التشرٌع: فقد اورد قانون العقوبات العراقً تعرٌفه للتزوٌر فً المادة)    

اذ نصت ) التزوٌر هو تؽٌر الحقٌقة بقصد الؽش فً  1969( لسنة 111قانون العقوبات العراقً رقم)

سند او وثٌقه او اي محرر بإحدى الطرق المادٌة او المعنوٌة الت بٌنها القانون وتؽٌراً من شأنه 

احداث ضرر بالمصلحة العامة او بشخص من اىشخاص(
(7)

. 

 انواع المحررات :ثانٌا  

 ان المشرع العراقً قد نظم احكام التزوٌر بالنسبة لنوعٌن من المحررات                           
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 المحررات الرسمٌة والمحررات العرفٌة )العادٌة(

 التزوٌر فً المحررات الرسمٌة (1

وظؾ او ( من قانون العقوبات العراقً المحرر الرسمً هو الذي ٌثبت فٌه م711عرفت المادة)    

دمه عامه ما تم على ٌده او تلقاه من ذوي الشأن طبقاً ألوضاع القانونٌة وفً حدود سلطة مكلؾ بخ

واختصاصه او تدخل فً تحرٌره على اٌه صوره او تدخل بإعطائه الصفة الرسمً وكذلك عرفت المادة 

امه / اوىً من قانون اىثبات السندات الرسمٌة ) هً التً ٌثبت فٌها موظؾ عام او مكلؾ بخدمة ع71

فً حضوره  الشأنطبقاً ألوضاع القانونٌة وفً حدود اختصاصه ما تم عل ٌده او ما ادلى به ذوي 

وٌالحظ ان التعرٌؾ الذي جاء به قانون العقوبات اوسع من التعرٌؾ الذي جاء به قانون اىثبات وذلك 

ابإضافة المحررات التً تدخل الموظؾ او المكلؾ بخدمة عامة فً تحرٌرها او اعطائه
(4)

الصفة  .

الرسمٌة فرسمٌة الورقة تتحقق فً حالة تحرٌرها من قبل شخص مكلؾ بخدمة عامة وان ٌكون مكلؾ 

بتحرٌر الورق بحكم وظٌفته وبموجب ما  تقتِض به القوانٌن واألنظمة وان التزوٌر فً المحررات 

اتالرسمٌة هو اكثر خطورة من بقٌة انواع التزوٌر لكونه ٌزعزع ثقة الناس بهذه المحرر
(3)

.  

 .31,ص1919-1911واثبه داود السعدي, قانون العقوبات الخاص,  (1
 .1969السنة  111قانون العقوبات العراقً رقم (7
 .49, ص1916عبد هللا : جرٌمة التزوٌر المحررات, المعهد القضائً,  القاضً نعٌم (4
 .31نفس المصدر, ص (3

, فتزوٌر هذه علٌه اشد العقوباتلهذا السبب نالحظ ان معظم التشرٌعات فً العالم قد فرضت     

المحررات ٌترتب علٌه ضرر بالمصلحة العامة وان هذا النوع من التزوٌر من الممكن ان ٌرتكب 

الموظؾ الذي قام بتحرٌر المحرر كما قد ٌرتكبه اي شخص من الناس, اما ان ٌقع من الموظؾ الرسمً 

هم الموظؾ خارج نطاق وظٌفته وفً كلتا اثناء تأدٌة وظٌفته واما ان ٌقع من احد اىفراد ومن ضمن

الحالتٌن ٌجب ان ٌقع التزوٌر فً محرر رسمً
(1)

 . 

فالتزوٌر فً المحررات الرسمٌة ٌقع فً حالتٌن
(7)

. 

: ان ٌكون المحرر الذي ؼٌرت فٌه الحقٌقة محرراً رسمٌاً وان الفاعل شخص ؼٌر الحالة االولى    

ت فٌها الحقٌقة وٌعنً ذلك ان الجانً ى تكون له اي صفه الموظؾ المختص بأثبات البٌانات التً ؼٌر
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وظٌفٌه او قد ٌكون موظفاً ولكنه ؼٌر مختص بأثبات البٌانات والتً تعرضت لتزوٌر مثال ذلك عقد    

 اىٌجار الذي ٌصدقه من قبل كاتب العدل. 

بتدوٌن المحرر وان ٌكون المحرر : لهذا النوع من التزوٌر ٌكون الفاعل موظفاً مختصاً الحالة الثانٌة    

الذي ؼٌرت فٌه الحقٌقة محرراً رسمٌاً فهذه الجرٌمة ى ترتكب اى من قبل الموظؾ المختص بتدوٌن 

المحرر فٌقوم بتدوٌن بٌانات تختلؾ عن البٌانات التً ٌجب علٌه تدوٌنها وٌعتبر هذا النوع من التزوٌر 

سمٌة التً ٌحصل فٌها التزوٌر ان تصدر فعل من الموظؾ تزوٌراً معنونا. وى ٌشترط فً المحررات الر

 ,المختص بتحرٌر تلك المحررات

شكل اىوراق الرسمٌة ولو نسب صدورها كذبا الى المصطنعة  ٌكفً ان تعطً هذه المحررات    

الموظؾ لإلٌهام برسٌمتها  ولو انها لم تصدر فً الحقٌقة منه وعلى هذا اىساس ٌعتبر تزوٌر فً محرر 

وتوثٌقة بتوقٌع مزور للموظؾ المختص بتحرٌره ىن تؽٌر الحقٌقة رسمً مجرد اصطناع سند رسمً 

هنا ٌتحقق فً حاله ما اذا كان قد نسب السند زوراً  الى الموظؾ الذي تم تقلٌد توقٌعه وكذلك ى ٌشترط 

اىمر حٌث قد  ىعتبار التزوٌر واقعاً فً محرر  رسمً ان ٌكون المحرر قد صدر من موظؾ فً بداٌة

 ٌكون المحرر عادٌاً فً بداٌته ثم ٌنقلب الى محرر رسمً اذا تدخل فٌه موظؾ عمومً فً حدود وظٌفته 

 .31( نعٌم عبد هللا حسن: مصدر سابق, ص1 

 .31المصدر نفسه ,ص ( 7 

 ومن امثله هذا المحررات اؼلب المحررات المدنٌة التً ٌتدخل الكاتب العدل فًبتدخل الموظؾ     

توقٌعها كعقود الرهن والبٌع... فأي تؽٌر للحقٌقة فً مثل هذه المحررات ٌعتبر تزوٌر فً محرر رسمً 

سواء تم التؽٌر فٌه اكتساب المحرر الصفة الرسمٌة ام بعد اكتسابه لها ىن اىصل بما ٌؤول الٌه 

المحرر اخٌراً 
(1)

( من 791المادة) ومن خالل الكالم عن هذا الموضوع فقد فضلنا اىشارة الى نص .

ٌعاقب بالحبس مده ى تزٌد عن خمس عشرة سنة كل من حمل موظؾ او قانون العقوبات العراقً))

مكلؾ بخدمة عامة اثناء تدوٌنه محرراً من اختصاص وظٌفته اما انتحال اسم شخص اخر او اىلتحاق 

ثبات واقعه ؼٌر صحٌحة بصفه لست له او بتقرٌر وقائع كاذبه او بؽٌر ذلك من الطرق على تدوٌن او ا

من شان المستند اثباته(( بخصوص احد
(7)

 .  
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محرراً ن محله ان المشرع بموجب هذه المادة عالج حالة من حاىت التزوٌر المعنوي الذي ٌكو    

رسمٌاً وذلك اثناء قٌام المكلؾ بخدمة عامه وهنا نالحظ ان المكلؾ بخدمة عامة هو المختص بتدوٌن 

اى انه ٌعفى من المسؤولٌة والعقاب لكونه حسن النٌة ولٌس له علم كون ما دون فً المحرر الرسمً  

المحرر مخالؾ للحقٌقة وان الذي ٌتحمل المسؤولٌة هو من حمل الموظؾ على تدوٌن الوقائع الكاذبة 

وعلى هذا اىساس ٌجب مسائلة من ٌحمل الموظؾ على اثبات امور كاذبه فً محرر من اختصاص 

تباره مرتكب لجرٌمة التزوٌر فً محرر رسمً, وان قانون العقوبات العراقً قد اخذ وظٌفته باع

من دفع )ٌعد فاعال للجرٌمة ( من 32)بنظرٌة الفاعل المعنوي لجرٌمة فقد نصت الفقرة الثالثة من المادة

ا ألي الفعل المكون للجرٌمة اذا كان هذا الشخص ؼٌر مسؤول جزائٌا عنه على تنفٌذ اً وسٌلة شخص بأٌة

سبب( وعلى ضوء هذا النص ٌعد مرتكب لجرٌمة التزوٌر فً محرر رسمً من ٌحضر امام الكاتب 

العدال منتحالً اسم شخص اخر وٌقوم ببٌع مضخة زراعٌة عائده للشخص الذي انتحل اسمه وٌقوم 

الكاتب العدال بناءاً على ذلك بتصدٌق عقد البٌع
(4)

. 

 

 
 . 41القاضي نعيم عبداهلل حسن: مصدر سابق, ص (1
 .1969لسنة  111قانون العقوبات العراقي رقم  (2
 .42القاضي نعيم عبداهلل حسن: مصدر سابق, ص (3

حررات ى تقل اهمٌتها عن المحررات الرسمٌة ان الم: (وٌر فً المحررات العادٌة) العرفٌةالتز    

واستحوذ المحرر العادي على اهتمام المشرع الجنائً فقد نصت ألنها تعتبر من األدلة الكتابٌة المهمة 

( من قانون العقوبات العراقً على ان المحررات العادٌة هً المحررات المنشأة من 711المادة)

المحررات الرسمٌة التً ورد وصفها فً الشق اىول من المادة المذكورة
(1)

. 

الى السند المادي هو الذي  1929لسنة  112( من قانون اىثبات رقم 75وقد اشارت المادة)    

السندات العادٌة  حجٌهٌصدر ممن ٌوقعه وقد اعطى القانون المذكور الرسائل الشخصٌة والبرقٌات 

والمحررات العادٌة كالمحررات الرسمٌة كثٌرة ومتنوعة كعقود البٌع والدهن واىجازة وسندات الدٌن 

توافر  سوى ر من ابسط انواع التزوٌر وى ٌشترط فٌها... وجرٌمة التزوٌر فً هذه المحررات تعتب
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ضرر وركن اىركان الثالثة العامة لجرٌمة التزوٌر وهً تؽٌر الحقٌقة فً محرر عادي وركن ال

الثالث هو القصد الجرمً. ومن المتفق علٌه ان جرمٌة التزوٌر فً المحررات المادٌة ى ٌعاقب علٌها 

تخذ دلٌالً ألقامه الدعوى او المطالبة بحق وان المشرع العراقً القانون اى اذا كانت صالحة ان ت

عاقب على التزوٌر الذي ٌقع فً المحررات الرسمٌة مدة ى تزٌد على خمس عشرة سنة
(7)

. 

( من قانون العقوبات العراقً على ما ٌل795ًاما بالنسبة للمحررات العادٌة فقد نصت المادة)
(4)

:  

على سبع سنوات او بالحبس كل من ارتكب تزوٌرا فً محرر عادي  ))ٌعاقب بالسجن مدة ى تزٌد (1

او محرر عادي ٌمكن استعماله ى ثبات ٌن او تصرؾ فً مال او ابراء مخالصه موجب او مثبت لد

 حقوق الملكٌة

 وتكون العقوبة الحبس اذا اتركب التزوٌر فً اي محرر عادي اخر((  (7

حٌث فرق المشرع بٌن التزوٌر العادٌة ان هذه المادة تعالج التزوٌر الً ٌحصل فً المحررات     

ٌقع فً المحررات المادٌة من حٌث العقوبة فجعل العقاب فً المحررات الرسمٌة     ان التزوٌر الذي 

نه ٌقع فً المحررات العادٌة شأنه شأن التزوٌر فً المحررات الرسمٌة من حٌث تصور وقوعه فا

 بنفس طرق التزوٌر او المعنوي باإلضافة الى تحقق ركن الضرر فٌه وان الضرر

 7القاضي ماىر داود سمومي: جريمة استعمال المحررات العادية , المعيد القضائي , ص (1
 .8القاضي نعيم عبد اهلل حسن: مصدر سابق, ص (2
 .1969لسنة  111قانون العقوبات العراقي رقم   (3

اذا كان المحرر العادي صالحا ان ٌتخذ اساس لرفع دعوى او المطالبة بحق واذا انتفى ى ٌتحقق اى     

ركن الضرر فال وجود للجرٌمة وٌجب ان تكون الورقة العادٌة موقعه حٌث تفقد قٌمتها اذا لم تكن موقعه 

ى معرفة فال ٌؤخذ بمحرر مجهول كاتبه اى انه ٌجوز اىستناد على ورقه ؼٌر موقعه اذا تم التوصل ال

محررها من ظاهر الخط ففً هذه الحالة ٌمكن ان تكون صالحه ىرتكاب جرٌمة التزوٌر فٌها
(1)

. 

ى ٌحررها موظؾ مختص بتحرٌرها( ورقة نستنتج من ذلك ان المحرر العادي ٌعرؾ بانه) كل     

اىفراد  ٌنظمهوبلك ٌعد المحرر عادٌاً اذا صدر من موظؾ ؼٌر مختص بتحرٌره وكذلك المحرر الذي 

والكمبٌاىت -العرائض -فٌما بٌنهم مثال ذلك: الدفاتر
(7)

.  
 المطمب الثاني                                        

 متطمبات جريمة التزوير                                    
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من خالل نشاط الجاني الذي ( من قانون العقوبات العراقي يتضح ان جريمة التزوير تتحقق 286من خالل نص المادة) 
  يرًا من شأنو احداث ضرر.غيتمثل بتغير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق التي حددىا ت

 الفرع االول                                          

 الركن المادي                                          

( عقوبات عراقً ٌتضح ان جرٌمة التزوٌر تتحقق من خالل نشاط 716من خالل نص المادة )    

 الجانً الممثل بتؽٌر للحقٌقة فً محرر بإحدى الطرق التً حددها القانون تؽٌراً من شأنه احداث ضرر

 اوال : نشاط الجانً 

الحقٌقة وبمحل التؽٌر وهو المحرر, ٌتمثل نشاط الجانً فً جرٌمة تزوٌر المحررات بفعل تؽٌر     

 واخٌراً طرق التؽٌر المتمثلة بالطرق القانونٌة

الحقٌقة بما  بأبدال التزوٌر هو نوع من انواع الكذب ٌتمثل بالتموٌه وى ٌمكن تصوره اى: تغٌر الحقٌقة 

باسم  إمضائهٌؽاٌرها فاذا لم ٌكن هناك تؽٌر للحقٌقة فال جرٌمة وى عقاب, فتحرٌر سنداد ختمة او 

بعلم او بتعوٌض من هذا الؽٌرالؽٌر ى ٌعد تزوٌر اذا وقع 
(4)

. 

 .39القاضً نعٌم عبدهللا حسن: مصدر سابق, ص( 1

 .49د. جمال ابراهٌم الحٌدري: مصدر سابق, ص( 7

 .43المصدر نفسه, ص( 4 

التزوٌر ولو كان من  وعلٌه اذا كانت جمٌع البٌانات المدونة فٌه مطابقة للحقٌقة فال وجود لجرٌمة    

مثال ذلك: ان ٌمسك شخص بٌد شخص مرٌض وٌساعده على كتابه  شأنه هذه البٌانات اىضرار بالؽٌر.

وصٌه او الرجوع عن وصٌته اذا كان ذلك بناءاً على رؼبة المرٌض كذلك من ٌقوم بأدىء بٌانات على 

مطابقة للحقٌقة ومع ذلك ى  موظؾ على انها معلومات مزورة وقام الموظؾ بتدوٌنها وتبٌن انها

ٌشترط
(1)

. 

ان تكون جمٌع البٌانات مؽاٌرة للحقٌقة فٌكفً لتحقٌق التزوٌر ان تكون بعض البٌانات من اصدارها     

مؽاٌر للحقٌقة ولو كان بعض اىخر صحٌحاً كما ى ٌشترط ان ٌكون تؽٌر الحقٌقة بحٌث ى ٌمكن 
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ٌستلزم جهداً لكشفه او كان مخفٌاً ى تقان المزور لعملٌة تؽٌر اكتشافه بل ٌستوي ان ٌكون واضحاً ى 

الحقٌقة
(7)

. 

الفاعل الكتابة  وٌترتب على ما تقدم نتٌجة مفادها ان اعدام ذاتٌه المحرر ى ٌعد تزوٌراً كأن ٌمحو    

 التً كانت بصوره كامله فً المحرر او شطبها كلها او وضع مادة علٌها بحٌث تصبح ؼٌر مقروءة او

ؼٌر صالحه لالحتجاج بها, ومن احكام التزوٌر ان جرٌمة التزوٌر ى تتحقق اذا حصل التؽٌر فً 

المحرر بعلم او بتعوٌض من قبل صاحب المحرر, كما لو قام شخص بتحرٌر سند او ختمه او 

امضائه باسم الؽٌر وبعلم او تفوٌض هذا الؽٌر
(4)

.  

كل تؽٌر للحقٌقة ٌقع فً سند او وثٌقة او اي محرر ٌعد تزوٌراً  محل تغٌر الحقٌقة)المحرر(:(2

( من قانون العقوبات العراقً, اما اذا كان تؽٌر الحقٌقة قد حصل 716اخر, بهذا صرحت المادة)

بقول او فعل  بؽٌر كتابة فلٌس ثمة تزوٌر, وقد تقع بذلك جرٌمة اخر كشهادة الزور او الٌمٌن الكاذبة 

او  ( من قانون العقوبات العراق356ًالعراقً او اىحتٌال م)(من قانون العقوبات 759-751م) 

( من قانون العقوبات العراق711ًالؽش فً المعامالت او تزوٌر العملة م)
(3)

. 

 

 .37د. واثبة داود السعدي: مصدر سابق, ص (1

 .45جمال ابراهٌم الحٌدري: مصدر سابق, ص  (7

 وما بعدها. 45نفس المصدر,ص (4

 .79الحدٌثً: مصدر سابق, فخري عبد الرزاق صلبً  (4

كل ورقة  ( من قانون العقوبات العراقً والمرد بالسند او الوثٌقة او المحرر,723او تقلٌد اىختام م) 

 ان ٌكون وى ٌتطلب القانون فً المحرر قصد او ٌجوز استعملها لما هو مكتوب فٌها,بمكتوبه 

باللؽة الوطنٌة ام بلؽة اجنبٌة مكتوباً  بلؽه معٌنه, فسواء من حٌث اللؽة ان ٌكون المحرر مكتوباً 

كما ٌصح ان تكون مكونه من عالمات اصطالحٌة مثال  وٌصح ان تكون الكتابة مؤلفة من حروؾ,

ذلك التزوٌر بالكتابة, فكما تكون ورقة قد تكون خشباً او صفٌحا او قماشاً, وكما ٌصح ان تكون 

الكتابة
(1)
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ٌرتكب فً محرر رسمً من ٌؽٌر التارٌخ المطبوع فً تذكرة بخط الٌد قد تكون مطبوعة, وعلٌه      

للسفر بالقطار وى ٌهم نوع المحرر الذي ٌقع فٌه التزوٌر, فكما ٌصح ان ٌكون عقداً قد ٌكون سند دٌن 

مخالصه منه او حكما او شهادة طبٌة او شكوى فالمحرر شرط ى بد منه فً جرٌمة التزوٌر, وسواء 

ثم ٌحصل تؽٌر الحقٌقة فٌه, ام ٌكون قد انشئ بقصد تؽٌٌر الحقٌقة به,  أكان موجوداً من قبل ومن

ومعنى ذلك ان ٌكون تؽٌر الحقٌقة قد وقع فً كتابه المحرر وحٌث ٌقع تؽٌٌر الحقٌقة فً محرر فلٌس 

على المزور ألنه متى تقوم األدلة على التزوٌر تعٌنت العقوبة ولو كان  ثمة ما ٌمنع من توقٌع العقاب

قد اتلؾ او فقد وٌصح اىثبات بجمٌع الطرق ومنها البٌنة المحرر
(7)

.   

 

ى ٌكفً ىعتبار السند مزور ان تكون الحقٌقة قد تؽٌرت فٌه بطرٌقة ما, وانما  طرق تغٌر الحقٌقة:(4

ٌجب ان ٌكون التؽٌر قد حصل بطرٌقة من الطرق المبٌنة بالقانون وقد اراد المشرع ان ٌحصر 

( على طرق 712الدائرة التً ٌعتبر فٌها تؽٌر الحقٌقة تزوٌر معاقب علٌه حٌث نص فً المادة)

والمعنوٌة التزوٌر المادٌة
(4)

. 

 

 

  

 .79فخري عبد الرزاق صلبً الحدٌثً: مصدر سابق, ص (1
 .79نفس المصدر, ص (7
 .34د. واثبة داود السعدي, مصدر سابق, ص (4

        والتً سنتناولها فً المبحث الثانً بالتفصٌل اما هنا فأكتفً باإلشارة الٌها فقط على النحو اىتً: 

( طرق التزوٌر المادي تتمثلأ
(1)

. 

 وضع او تؽٌٌر امضاء او بصمه او ختم مزور او صحٌح. (1

الحصول بالؽش او المباؼتة على امضاء, او بصمه ابهام او ختم لشخص ى ٌعلم مضمون  (7

 المحرر على حقٌقته.
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امالء ورقة ممضاة او مبصومه او مختومه على بٌاض بؽٌر اقرار صاحب اىمضاء او  (4

 البصمه او الختم.

او الحذؾ او التعدٌل او بؽٌر ذلك فً كتابه المحرر او اىرقام او  اصدار اي تؽٌٌر باإلضافة (3

 الصور او العالمات او اي امر اخر مثبت فٌه.

 (اصطناع المحرر او تقلٌده. 5

 

ب( طرق التزوٌر المعنوي
(2)

 تتمثل: 

 اولً الشأن. قرارتؽٌٌر ا( 1

 (جعل واقعه مزوره فً صورة واقعه صحٌحه مع العلم بتزوٌرها.7

 جعل واقعه ؼٌر معترؾ بها بصورة واقعه معترؾ بها.( 4

( انتحال شخصٌة الؽٌر او استبدالها او اىتصاؾ بصفه ؼٌر صحٌحة او اؼفال ذكر بٌان فٌه حال 3

 تحرٌره فٌها اعد ى ثباته.

 

 وما بعدها. 74د. ماهر عبد شوٌش الدرة: مصدر سابق , ص ( 1

 .33( د. واثبة داود السعدي: مصدر سابق, ص7 

 

 
 ثانٌا  الضرر

لقد اختلؾ الفقهاء فً اهمٌة الضرر كما تعددت صوره فمنهم من ٌرى ان الضرر ركن مهم فً      

جرمٌة تزوٌر المحررات فهذه الجرمٌة تتحقق وجوده وتنعدم بانعدامه ,اما البعض اىخر من الفقهاء, 

ش ان الضرر لٌس ركن اساسً فً جرٌمة التزوٌر فاذا كانت اي جرٌمة ٌلزم ومن بٌنهم الفقٌه بالن

لتحقٌقها وجود عنصر مادي ومعنوي فان جرٌمة تزوٌر المحررات ى تختلؾ عن هذه الجرائم وان 
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الفرق بٌن هذه الجرٌمة والجرائم اىخرى هو ان الضرر فً بقٌة الجرائم ٌكون نتٌجة ىزمة للفعل 

ت جرٌمة قتل او هتك عرض او سرقة او حرٌق او ضرب ترتب على ارتكاب اىجرامً فمتى وقع

الفعل المادي حصول الضرر بالمجنً علٌه ومتى ثبات وقوع الفعل المادي لم ٌبقى محل للبحث عن 

الضرر, اما فً جرٌمة التزوٌر فوقوع الفعل المادي ى ٌترتب علٌه دائما حدوث ضرر فقد ٌقع الضرر 

زوٌر ى ٌكون معاقب علٌه اى اذا ترتب وامكن ان ٌترتب علٌه ضرر وعلى هذا وقد ٌتخلؾ ولكن الت

جرٌمة وان ى ٌكون مستقل  ألياىساس ترى هذه المجموعة من الفقهاء ادماج الضرر فً الركن المادي 

 بذاته ونحن نمٌل الى تاٌد الراي الذي ذهب الٌه ؼالبٌه الفقهاء من ان الضرر عنصراً اساسٌاً من عناصر

جرٌمة التزوٌر له مٌزات خاصه وانه ٌثٌر مشاكل صعبه ودقٌقة
(1)

.وٌقصد بالضرر اهدار حق او 

مصلحه مشروعه ٌكفل القانون لها الحماٌة الكافٌة وٌعد الضرر من متطلبات جرٌمة التزوٌر فال بد من 

ٌكون له وجوده بؽض النظر عن نوعه. فالضرر العقلً هو الضرر المتحقق اي الواقع فعالً وهو ى 

وجود اى باستعمال المحرر فٌما زور من اجله كما فً حال تقدٌم عقد بٌع العقار المزور الى  دائرة 

العقاري لتوثٌقه, اما الضرر المحتمل فٌراد به الضرر الذي ٌكون تحققه فً المستقبل امر منتظر  تسجٌل

و معنونا والضرر المادي الضرر ومن جانب اخر قد ٌكون الضرر عادٌاً ا لألموروفقاَ للمجرى العادي 

ذمه المدٌن من  بإٌرادكالتزوٌر السند  اإلٌجابٌةاما باىنتقاص من عناصرها  المالٌة الذمةالذي ٌصٌب 

كتزوٌر سند دٌن على شخص لٌس مدٌن للجانً اما الضرر  السلبٌةمبلػ دٌن او زٌادة فً عناصرها 

تضرر فً شرفه او اعتباره او سمعته كما فً حال دمً( فٌراد به الضرر الذي ٌلحق الماى)  المعنوي

تزوٌر شكوى فً حق شخص ووضع امضاء او بصمه ابهام مزور علٌها
(4)

 . 

 .11القاضً موسى  عمران كاظم الجشعً: جرٌمة تزوٌر المحررات, المعهد القضائً, ص (1
 .54جمال ابراهٌم الحٌدري: مصدر سابق, ص (7

 .54نفس المصدر: ص (3

وّا اْ اٌضشس يّىٓ اْ يىْٛ ػاِا ارا اصاب ِصٍحح اٌّجرّغ ٌٚٛ ٌُ يصة فشداً تؼيٕٗ, ٚلذ يىْٛ      

ذاد سصَٛ اٚ ضشائة صخاص ارا ٌحك تفشد ِؼيٓ تاٌزاخ ِٚثاي رٌه اٌضشس اٌّادي اٌؼاَ ذزٚيش ٚصً 

ٖ االٚساق ِضرحمٗ ٌذٌٚح, ٚاٌضشس اٌؼاَ اٌّؼٕٛي ٘ٛ وً ػثث تٛسلح سصّيٗ ال ٔٗ يضش تاٌثمح اٌري ٌٙز

في ٔظش إٌاس ٚاٌؼثشج تمياَ اٌضشس اٚ احرّاي ٚلٛػٗ ٘ٛ ٚلد اسذىاب اٌرزٚيش فارا ٚجذ اْ اٌضشس 

واْ ٚلذ اسذىاب اٌرزٚيش ِحرًّ اٌٛلٛع ٌُٚ يىٓ ِضرحيالً ٚوأد اسواْ اٌرزٚيش االخشٜ ِرٛافشج في 
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ِٓ ظشٚف اٌري يّىٓ اْ ذحٛي رٌه اٌٛلد واْ اٌرزٚيش لائُ. ٚيضرحك اٌفاػً اٌؼماب ِّٙا طشأ تؼذ رٌه 

دْٚ ذحمك اٌضشس اٚ ذّٕغ احرّاي ٚلٛػٗ
(1)

. 

 الفرع الثانً                                           

 الركن المعنوي                                         

بقصد جرٌمً, التزوٌر جرٌمة ى تقع اى عمدٌه, بحٌث اى ٌعاقب على التزوٌر ما لم ٌرتكب      

 على انه ى ٌكفً مجرد توافر القصد الجرمً العام وانما ٌلزم ان ٌقوم فضال عنه قصد خاص.

 اوال : القصد العام

ٌتوافر القصد الجرمً العام اذا ثبت على وجه الٌقٌن, ان الجانً كان على علم بانه ٌؽٌر الحقٌقة فً     

قانون العقوبات العراقً ,وان ٌتوقع حصول ضرر  ( من712محرر بإحدى الطرق المبٌنة فً المادة )

للمصلحة العامة ولشخص من اىشخاص, اما اذا ثبت ان المتهم كان ٌجهل انه ٌحرر ما ٌخالفه الواقع, 

فان قصده فً ارتكاب جرٌمة التزوٌر ٌنتفً, فالموظؾ فً دائرة التسجٌل العقاري الذي ٌثبت ما ٌملٌه 

من وقائع ؼٌر صحٌحة وهو ٌجهل حقٌقتها ى بال عن جرٌمة تزوٌر وٌكون القصد  الشأنعلٌه صاحب 

جسٌما. واٌضا ٌعد منتفً ولو كان جهل الموظؾ بالحقٌقة راجعا الى اهماله فً تؽٌرها ولوكان اىهمال 

ن المتهم راجعا الى جهلة بقاعدة من قانون سواء قانوعلم القصد الجنائً منتقٌا فً حاله ان ٌكون عدم 

العقوبات, كالقانون المدنً وقانون اىحوال الشخصٌة, ىن قاعدة عدم قبول الدفع بالجهل احكام القانون 

مجالها احكام قانون العقوبات والقوانٌن العقابٌة الخاصة
(7)

. 

 .33د. ماىر عبد شويش الدرة: مصدر سابق, ص (1
 .42ص,سابق مصدر: الحديثي صمبي الرزاق عبد فخري (2

تقع جرٌمة التزوٌر بإقرار رجل وامرأة راؼبٌن فً الزواج بخلوها من موانع النكاح اذا وعلٌه فال      

اثبت جهلها بوجود المانع, والؽرض فً جرٌمة التزوٌر ان الجانً ٌحٌط علما بأن ما ٌحصل تؽٌر 

الحقٌقة فٌه هو محرر فً نظر القانون وان تؽٌر الحقٌقة جرى بإحدى الطرق المصرح بها بمقتضى 

من قانون العقوبات (712)دةالما
(1)

 . 

 : ثانٌا : القصد الخاص
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ى ٌكفً لقٌام الركن المعنوي فً التزوٌر ان ٌتوافر القصد الجرمً العام, انما ٌتعٌن ان ٌتوافر     

 دٌاتالى ذلك القصد الخاص والذي ٌقصد به انصراؾ العلم واىرادة الى عنصر خارج ما باإلضافة

الجرٌمة ولكن هذا القصد ى ٌقوم على اساس القصد العام وقد عبر المشرع العراقً عن القصد الخاص 

وٌعنً اتجاه فٌه الجانً الى استعمال المحرر المزور فٌما زور من  فً جرٌمة التزوٌر ب)قصد الؽش(

محرر صحٌح, وهذا اجله اي انصراؾ ارادة الجانً الى استعمال المحرر المزور واىحتجاج به على انه 

فً مشروع  ٌمثل العالقة الوثٌقة بٌن جرٌمة التزوٌر استعمال المحرر المزور فالجرٌمتان تعدان مرحلتان

اجرامً واحد, فجرٌمة التزوٌر بحد ذاتها ى تخرج عن ان تكون عمالً تحضٌرٌا لجرٌمة اىستعمال لكن 

الجرٌمة المعاقب علٌها  مصاؾ ا الىالمشرع جعل كل منهما تشكل خطراً فً حد ذاتها ٌتوجب رفعه

وٌكمن السبب فً تطلب العنصر الخاص فً جرٌمة التزوٌر فً ان التزوٌر وان كان معاقب لوحده 

منفصالً عن اىستعمال اى انه ى خطر منه لو انتفت نٌه اىستعمال, فهذه النٌة هً التً تكسب التزوٌر 

وانما ٌكفً  نً ان ٌستعمال الجانً المحرر المزور فعالً خطورة وتبرر العقاب ولكن فٌه اىستعمال ى تع

توافر فٌه اىستعمال لكً ٌتحقق القصد الخاص وبؽض النظر عن البواعث والؽاٌات التً ٌسعى الٌها, 

ى ٌقعان  والؽاٌةكأن ٌكون الحصول على مؽنم له او دفع ضرر عنه او اٌقاع اذى بؽٌره, ىن الباعث  

ومن ثم ى ٌتوقؾ وجوده وعدمه علٌها نضؾ الى ذلك انه ى ٌشترط اتجاه فٌه  القصد الجرمً دائرة صفى

من قبل شخص اخر ؼٌر  الجانً الى استعمال المحرر نفسه, اذ ٌصبح ان تتحه النٌة الى استعمال المحرر

الذي زوره وقد ٌستعمل اىخٌر بالفعل وبذلك ٌسأل اىول عن جرٌمة التزوٌر بٌنما ٌسأل الثانً عن 

ة استعمال المحرر المزورجرٌم
(7)

. 

 .31فخري عبد الرزاق صلبً الحدٌثً: مصدر سابق,ص (1
 .52جمال ابراهٌم الحٌدري, مصدر سابق, ص (7

 المبحث الثاني                                   

 طرق التزوير                                    

وتطلب ان ٌقع التزوٌر بطرقة من الطرق التً لقد حدد المشرع الطرق التً ٌقع فٌه التزوٌر     

نص علٌها حتى ٌكون معاقباً علٌه اي ان المشرع قد اورد هذه الطرق على سبٌل الحصر وقد ذكر 
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اما التزوٌر المادي: فهو كل تؽٌر عنوي , المشرع نوعٌٌن لتزوٌر هما :التزوٌر المادي و التزوٌر الم

للحقٌقة فً محرر ٌقع بطرٌقة مادٌة تترك اثر واضح شاهداً وؼالب حصوله بعد الفراغ من تحرٌر 

اما التزوٌر المعنوي فهو  المحرر ٌصح كذلك ان ٌقع من ؼٌره.المحرر وكما ٌصح ان ٌقع من كاتب 

ٌتعلق بمضمون المحرر او فٌما ٌتعلق به الذي ٌحصل بتؽٌر الحقٌقة عند كتابة المحرر سواء فٌما 

لك عندما ٌقوم الكاتب بتدوٌن البٌانات ذمن طرق اي انه ى ٌقع اى من كاتب المحرر عند تحرٌره و

 مخالفة للحقٌقة.

مثال التزوٌر المادي ان ٌقوم شخص بتوقٌع محرر صادر من شخص اخر او ان ٌقع علٌه بصمة 

 ر وقد ٌجتمع التزوٌر المادي والمعنوي فً محرر واحد ابهامه على انها بصمة ابهام شخص اخ

مثال ذلك, ان ٌثبت المحقق فً محضر التحقٌق ان المتهم حضر امامه واستجوبه وقع على المحضر 

بنفسه والصحٌح ان المتهم لم ٌحضر امام المحقق وان التوقٌع لٌس توقٌعه بل هو توقٌع مزور فٌكون 

خالؾ الحقٌقة تزوٌر معنوي, اما وضع التوقٌع على محضر  اثبات حضور المتهم واستجوابه على

وهو لٌس توقٌع المتهم فهو تزوٌر مادي
(1)

. 

 

 

 

 

 .23د. ماىر عبد شويش الدرة , مصدر سابق, ص (1

 المطمب االول                                          

 طرق التزوير المادي                                 

 ( خمسة طرق لتزوٌر المادي وهً:712/1لقد ذكر المشرع العراقً فً المادة)    
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وضع امضاء او بصمة او ختم مزور او تؽٌر امضاء او بصمة ابها او ختم صحٌح: ٌقع  اوال :    

التزوٌر بهذه الطرٌقة حٌث ٌوقع الجانً على محرر بإمضاء ؼٌر امضاءه او بصمة ابهام ؼٌر 

بصمته او اذا ختم المحرر بختم ؼٌر ختمة , ٌستوفً فً حكم القانون ان ٌكون اىمضاء او الختم 

معلوم ام لشخص وهمً ى وجود له, واذا نسب اىمضاء لشخص موجود فال لشخص موجود و

ٌشترط اىتفاق لم ٌقع التزوٌر ولو لم ٌكن المزور قد احسن التقلٌد, وٌقع التزوٌر حتى ولم ٌتعمد 

      ( عقوبات جاءت مطلقة وٌكفً بوضع امضاء او712المزور تقلٌد اىمضاء, وذلك ألنه المادة)

تم مزور, فحٌن ٌوقع الشخص على محرر بإمضاء ؼٌر امضاءه صار المحرر صمة ابهام او خب

مزوراً بؽض النظر عن التقلٌد, بعباره اخرى ان المحرر ٌعد مزوراً بمجرد وقع المزور ولو كان 

بطرٌقة عادٌه ى وجود لتقلٌد فٌها
(1)

. 

شخص ى ٌعلم مضمون على امضاء او بصمة ابهام او ختم ل المباؼتةالحصول بالؽش ام  ثانٌا :    

: ٌتحقق التزوٌر وفق هذه الطرٌقة اما عن طرٌق المفاجأة السرٌعة التً ى تترك المحرر على حقٌقته

لشخص الموقع الفرصة فً التفكٌر لٌطلع على مضمون المحرر
(7)

. 

 

 

 

 .31فخري عبد الرزاق الصمبي الحديثي, مصدر سابق, ص  (1

 .41جمال ابراىيم الحيدري: مصدر سابق, ص (2

والحصول على  او ان ٌفهمه كما لو قام الجانً بمباؼته لمجنً علٌه وهو منشؽل فً مشكلة عائلٌه    

توقٌعه على سند ٌفٌد تنازله عن حصته فً عقار لمصلحة الجانً او ٌقع عن طرٌق استعمال الجانً 

ث ٌقوم الطرق اىحتٌالٌة والخداع اي استعمال اسالٌب ٌؽش فٌها صاحب اىمضاء او الختم بحٌ

باإلمضاء ولو وضع الختم وهو ٌجهل حقٌقه المحرر والتزوٌر وفق هذه الطرٌقة قد ٌقع على ظرؾ 
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ً علٌه توقٌع عقد بٌع ارض من ظروؾ المحرر او احد بٌاناته مثال ذلك: ان ٌطلب الجانً من المجن

7 711ل)
م

7 311( ثم اتضح ان عقد البٌع ل)
م

, قٌام مثال .ٌقع التزوٌر على موضوع المحرر ( او

. الجانً بتقدٌم عقد بٌع الدار فأمضاه بذمه المجنً علٌه ودسها بٌن اوراق اخرى وقعها المجنً علٌه

ان ٌضع الجانً محرر علٌه ورقة كاربون تحت المحرر الذي ٌوقعه صاحب الشأن فٌحصل مثال, 

على توقٌع هذا الشخص
(1)

. 

بٌاض بؽٌر اقرار صاحب اىمضاء او البصم  او مختومة على امالء ورقة ممضاة او مبصومة ثالثا :

او الختم : تتحقق هذه الصور فً حاله ان ٌسلم شخص ألخر ورقة ممضاة على بٌاض اما على سبٌل 

الودٌعة لكً ٌحافظ علٌها ثم ٌردها لدى الطلب لكً ٌمال فراؼها على حسب ارادة صاحب اىمضاء 

ان جوهر هذه الطرٌقة هو  الشأن وواضحصاحب  إلرادةحٌنما ٌطلب منه ذلك فٌمال الفراغ  خالفا 

جعل واقعه مزورة فً صورة واقعه حقٌقه مستؽالً بذلك وجود بصمة اىبهام او الختم او اىمضاء 

سواء كانت بيضاء ال يوجد فييا غير التوقيع او كان بيا جزء الحقٌقً لشخص على الورقة البٌضاء 

لمحرر كما يمكن ان تتحقق ىذه الصورة من التزوير في مكتوبًا او مطبوعًا يحتاج الى اكمال ليتم ا

 .(2)استعمال االمضاء او البصمة او الختمحالة اساءة 

 

 

 .37-31جمال ابراهٌم الحٌدري, مصدر سابق, ص (1

 .36السعدي: مصدر سابق, ص  دواثبة داو (2

     

او الحذف او التعديل او بغير ذلك في كتابة المحرر او االرقام او  باإلضافةاجراءاي تغير  رابعًا:    

الصور او العالمات او اي امر اخر مثبت فيو: وىذا يتمثل في كل تغير مادي يمكن تصوره في 

محرر معين, اي انو ىذه الصورة المعتبرة كطريقة من طرق التزوير المادي ىي التي تقع بعد اتمام 
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و المحو او الحذف او لتغير ان يحصل بالطريقة معينة فقد يحصل بالقطع االمحرر وال يشترط في ا

ذلك وليذا ذىب محكمة التميز الى  رالتعديل, وقد يكون ذلك بالة او باستخدام مواد كيميائية او غي

( من قانون العقوبات البغدادي) الممغي( 172تجريم المتيمين) ش( و)ع( وفق الفقرة الثانية من المادة )

الشتراكيما بتزوير سجل طابو االعظمية بقياميا بتدوين واثبات واقعو غير صحيحة وذلك بتزوير  وذلك

قضاء االعظمية الخاص بقطعو ارض بحذف اسم صاحبيا االصمي)ح( وجعمو)ج( ثم  قائمقاميةكتاب 

ت ارقام عمى ما موجود في المحرر او حذف بعض االرقام المثب بإضافةيحصل في تغير االرقام وذلك 

سفر ووضع صورة شخص اخر غير صاحبو فيو او التاريخ او تغير الصورة الموجودة مثال في جواز ال

الشرعي او تغير العالمة التي يحمميا المحرر وىي عالمة بعض الشركاء ووضع عالمو اخرى بدال 

ر كما عنيا في حين يذىب اتجاه في الفقو الى ان التغير في عالمة او ماركة ال يعد تزوير في محر 

تتحقق ىذه الطريقة اذا قام الجاني بحذف كممو او عبارة في المحرر او اضافة شرط او كممة عمى ما 

 .(1)موجود في المحرر

 

 

 .76ماهر عبد شوٌش الدرة: مصدر سابق, ص (1

( من قانون العقوبات العراقي 291اصطناع المحرر او تقميده, عمى حسب المادة) :خامساً     

انشاء محرر لم يكن لو وجود من قبل ونسبتو الى غير محرره دون ما ضرورة لتعمد  صطناعواال

تقميد محرر بالذات وخط انسان معين والتزوير باالصطناع غالبًا ما يكون مصحوبًا بطريقة اخرى من 

او ختم مزور عمى انو قد يقع التزوير  بإمضاءطرق التزوير, وىو ما يحصل في صورة التوقيع 
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باالصطناع من غير ان يشتمل عمى توقيع لشخص ما وىذا امر متصور في المحررات الرسمية كمن 

يصطنع حكمًا ينسب صدوره الى محكمة معينة ويضع ختمًا عمييا واصطناع شيادة عمميو وادعاء 

صب تصور التزوير باالصطناع فييا بغير من معيد اكاديمي معين اما المحررات العادية) العرفية( في

العادية الخالية من التوقيع عديمة القيمة وال يترتب عمييا ضرر, اما التقميد,  ورقةالتوقيع مزور ان 

( عقوبات حيث تقول )) التقميد صنع شيء كاذب يشبو شيء صحيحًا( ويعد 274فقد عرفت المادة)

رقة ممضاة من ىذا الغير عمى بياض, كمن يثبت في تزويرًا بيذه الطريقة , تقميد خط الغير في و 

دفاتر التاجر امور تعتبر عمى التاجر وبصورة عامة التقميد ال يخرج عن كونو صورًا من االصطناع, 

وىو من طرق التزوير المادي يستوي فيو توخي االتقان وعدمو, وقد يكون التقميد مصحوبًا بوضع او 

 .(1)ختم مزور

 

 

 

 .35اق صمبي الحديثي: مصدر سابق, ص(فخري عبد الرز 1

 المطمب الثاني                                    

 طرق التزوير المعنوي                                

ٌقصد بالتزوٌر المعنوي تؽٌر الحقٌقة فً المحرر ٌقع بطرٌقة ؼٌر مادٌة بحٌث ى ٌترك اثر واضح     

او بظروفه او بٌاناته  الحقٌقة عند كتابه المحرر سواء تعلق بمضمون المحرروٌتم هذا التزوٌر بتؽٌر 

ومثال ذلك ان ٌثبت المحقق اعتراؾ  وهذا النوع من التزوٌر ى ٌقع اى من كتاب المحرر عنده تحرٌره
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المتهم رؼم عدم صحته وهذا وٌتحقق التزوٌر المعنوي بإحدى الطرق المعنوٌة المنصوص علٌها فً 

( فً قانون العقوبات العراقً وه712ً( من المادة)7الفقرة)
(1)

. 

تؽٌر اقرار اولً الشأن الذي كان الؽرض من تحرٌر المحرر ادراجه فٌه ٌقع التزوٌر بهذه الطرٌقة  اوال :

اثباتها فً المحرر اي ان ٌبدل الكاتب  الشأنبأن ٌقوم كاتب المحرر بتؽٌر البٌانات التً طلب صاحب 

رار بجملته او على بعض البٌانات اثباته بالكتابة وقد ٌقع التؽٌر على اىق الشأنحقٌقه ما طلب صاحب 

فقط
(7)

ونلفت النظر الى انه التزوٌر بهذه الطرٌقة ٌقع فً محرر رسمً فال ٌتصور وقوعه من ؼٌر  .

ى ان ٌطلب شخص قتضؼٌر الموظؾ وقد ٌقع التزوٌر بم ىموظؾ ألنه ى ٌعهد تحرٌر محرر رسمً ال

من اخر ان ٌحرر له رسالة خاصة فٌحرر سند دٌن وسٌله له فٌرفع علٌه بإمضائه او بختمه ومثال ذلك 

ان ٌطلب متعاقدان من شخص ثالث ان ٌحرر لهما عقد اجازة فحرر لها لهما عقد بٌع واذا طلب منه 

اثبات شروط معٌنة فأثبت سواها
(4)

 . 

جعل واقعه مزورة فً صورة واقعه صحٌحة مع العلم بتزوٌرها وتشمل هذه الطرٌقة كل  :ثانياً     

تصوٌر لواقعه فً محرر على ؼٌر حقٌقتها كان ٌذكر المحقق فً اىوراق التحقٌقٌة انه وجد اثناء 

التفتٌش سالحاً او اي حواد اخرى ممنوعه وهو لم ٌجد شٌئا من ذلك اركان بذكر الكاتب العدل حضور 

هدي وهما لم ٌحضروا او ٌضع كاتب المحرر تارٌخاً ٌعلم بعدم صحته او ٌثبت مكانا لتحرٌر المحرر شا

على ؼٌر حقٌقته
(3)

. 

 

 .36جمال ابراهٌم الحٌدري: مصدر سابق, ص (1

 .71ماهر عبد شوٌش الدرة: مصدر سابق, ص (7

 .46فخري عبد الرزاق صلبً الحدٌثً: مصدر سابق, ص (4

 .39ص, سابق مصدر: السعدي داود واثبة (3

جعل واقعه ؼٌر معترؾ بها فً صورة واقعه معترؾ بها. الواقع ان هذه الطرٌقة من  ثالثا :     

طرٌق التزوٌر المعنوي ى تخرج عن كونها من صور جعل واقعه مزورة فً صورة واقعه صحٌحة 

ان البائع تسلم  موثق فً عقد بٌع على خالؾ الحقٌقةمع العلم بتزوٌرها وصور هذه الطرٌقة ان ٌثبت ال

كامالً, ومثالها ان ٌثبت المحقق فً اىوراق التحقٌقٌة ان المتهم اعترؾ لدٌه بارتكابه  مهالثمن اما

الجرٌمة على حٌن انه لم ٌعترؾ
(1)

. 
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بصفة ؼٌر صحٌحة او اؼفال ذكرٌات فٌه حال  اىنتصابانتحال شخصٌة الؽٌر استبدالها او  رابعا :    

األثباته: ٌعد الطرٌق من طرق تحرٌره بصفه ؼٌر صحٌحة او اؼفال ذكرٌات فٌه حال تحرٌره فٌما اعد 

التزوٌر التً ٌقع بجعل واقعه مزورة فً صورة واقعه صحٌحة و تتضمن صورتٌن هما
(7)

. 

تجسد فً عدة حاىت منها انتحال شخصٌه تتمثل بنشاط اٌجابً من قبل الجانً ب الصورة االولى:

الؽٌر او استبدالها او اىنصاؾ بصفه ؼٌر صحٌحة علماً ان التزوٌر ى ٌقع فً حاله اىنتحال او 

اىستبدال اذا تم شفاها دون ان ٌدون فً محرر اذ ان الكذب الشفوي ى ٌصلح اساسا لجرٌمة التزوٌر 

ؼٌر اسمه وٌستوي  ه الؽٌر تعنً: ادعاء الجانً رسمٌاً فً فالمحررات فالنسبة ىنتحال الجانً شخصٌ

ام كاتب العدل وٌجري ان ٌكون اىسم المنتحل لشخص حقٌقً او خٌالً مثال ذلك: حضور)س( ام

 .)ص( الذي انتحل اسمه او حل) محله( او انتحل صفتهعقد باعتباره

تتمثل بنشاط سلبً من قبل الجانً بموجبه ٌتحقق التزوٌر بالترك ومفاده اؼفال  الصورة الثانٌة:

ٌؽٌر الحقٌقة  الجانً ما ٌجب علٌه اثباته فً محرر من بٌانات او وقائع توصل للحقٌقة وبأؼفالها لها

ٌت المراد اثباتها وٌقع هذا النوع من التزوٌر فً المحررات الرسمٌة ومثاله ان ٌؽفل الصٌرفً عن تثب

 المبالػ التً حمل علٌها فً سجالته ىختالسها.

 

 

 .38فخري عبد الرزاق صمبي الحديثي: مصدر سابق, ص  (1
 .52جمال ابراىيم الحيدري: مصدر سابق, ص (2

 المبحث الثالث                                 

 عقوبة جريمة التزوير                             
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بٌن جرٌمة تزوٌر المحررات الرسمٌة وجرٌمة تزوٌر المحررات العادٌة  ان المشرع العراقً فرق    

من حٌث العقوبة, حٌث قرر عقوبة لجرٌمة اىولى اشد من عقوبة الجرٌمة الثانٌة ألهمٌة المحررات 

 الرسمٌة وخطورة المساس بها.

 المطمب االول                                      

 عقوبة تزوير المحررات الرسمية                              

 التزوٌر وجنحمٌز المشرع بٌن جناٌات التزوٌر     

 اوىً: عقوبة جناٌات التزوٌر: نص المشرع على عقوبات خاصة لحاىت معٌنة من التزوٌر وهً:    

قانون  (719( سنة كل من ارتكب تزوٌراً فً محرر رسمً م)15ٌعاقب بالسجن مدة ى تزٌد على) (1

العقوبات العراقً وهذا النص ٌشمل التزوٌر الواقع من الموظؾ وؼٌر الموظؾ
(1)

. 

( سنة كل من حمل موظفاً او مكلفاً بخدمة عامة اثناء تدوٌنه 15ٌعاقب بالسجن مدة ى تزٌد على ) (7

محرراً من اختصاص وظٌفته, اما بانتحال اسم شخص اخر او باىتصاؾ بصفه لٌست له او بتؽٌر 

ع كاذبه او ٌؽٌر ذلك من الطرق, على تدوٌن او اثبات واقعه ؼٌر صحٌحة بخصوص امر من وقائ

( قانون العقوبات العراق791ًشان المستند اثباته م)
(7)

. 

( سنوات من صنع او حاز 4( سنوات او الحبس مدة ى تقل عن)2ٌعاقب بالسجن لمدة ى تزٌد عن) (4

ألؼراض التزوٌر  لمحررات بقصد استعمالهاادوات او اشٌاء اخرى مما ٌستعمل فً تزوٌر ا

( قانون العقوبات العراقً ٌتضح من الحاىت المتقدمة ان جرٌمة التزوٌر من وصؾ 417/1م)

الجناٌات استناداً الى نوع العقوبة المقررة وهً السجن
(4)

. 

 

 

 .42د. فخري عبد الرزاق الحديثي: مصدر سابق, ص (1
 .43المصدر نفسو, ص (2
 .66, ص1975قانون العقوبات, مكتبة نشر القوانين واالنظمة, اكرم الوتري:  (3
من التزوٌر فً  عقوبة جنح التزوٌر: نص المشرع على عقوبات معٌنة لصور خاصة ثانٌا :    

المحررات الرسمٌة وهً
(1)
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( دٌنار او بإحدى هاتٌن العقوبتٌن من توصل 411ٌعاقب بالحبس وبالؽرامة التً ى تزٌد على ) (1

اسم كاذب او شخصٌة كاذبه الى حصول على اٌه رخصة رسمٌة او تذكرة هوٌة انتحال عام بانتحال 

 او تصرٌح نقل او انتقال او مرور داخل البالد.

 ( قانون العقوبات العراقً.797او اصطنع من هذا القبٌل م)زور  ٌعاقب بالعقوبة ذاتها من  (7

وراق المذكورة انفاً مع علمه بأن ٌعاقب بالسجن كل موظؾ او مكلؾ بخدمة عامة اصدر احدى اى (4

 ( قانون العقوبات العراقً.794من صدرت له قد انتحل اسماً كاذباً او شخصٌة كاذبه م)

ٌعاقب بالحبس وبالؽرامة او بإحدى هاتٌن العقوبتٌن كل من قرر اما سلطات المختصة فً اجراءات  (3

 ع المراد اثباتها متى صدرت الوثٌقة علىاقواىً ؼٌر صحٌحة عن الوقائالورثة  تتعلق بأحداث الوفاة او

اساس هذه اىقوال, وكل من ابدى امام سلطة المختصة او القائم بعقد الزواج بقصد اثبات بلوغ احدى 

الزوجٌن السن المحدد قانوناً لتوثٌق عقد الزواج او بقصد اتمام عقد الزواج مع وجود مانع شرعً او 

قدم  ىحد ممن ذكر اوراقاً تتضمن معلومات ؼٌر صحٌحة  قانونً اقواىً ؼٌر صحٌحة, او حرر او

 متى وثق عقد الزواج على اساس هذه اىقوال او اىوراق.

او  وثٌقة المتعلقة بالوفاة او الورثةٌعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظؾ او مكلؾ بخدمة عامة اصدر ال  (5

علٌها الوثٌقة او عقد الزواج  وثق عقد الزواج مع علمه بعدم صحه البٌانات او اىوراق التً بنٌت

  ( قانون العقوبات العراق793ًم)

يتضح مما تقدم ان جريمة التزوير في الحاالت المذكورة انفًا ىي من وصف اجنحو بداللو العقوبة     

 المقررة في النص وىي الحبس.

                                     

 
 .64( اكرم الوتري: مصدر سابق, ص1

 

 المطمب الثاني                                     
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 عقوبة تزوير المحررات العادية                              

 مٌز المشرع بٌن جناٌات التزوٌر وجنح التزوٌر من حٌث العقوبة    

او اوىً: عقوبة جناٌات التزوٌر: نص المشرع على عقوبة السجن مدة ى تزٌد على سبع سنوات     

بالحبس كل من ارتكب تزوٌراً فً محرر عادي موجود او مثبت لدٌن او تصرؾ فً مال او ابراء او 

( قانون العقوبات العراق795/1ًمخالصه او محرر عادي ٌمكن استعماله ألثبات حقوق الملكٌة م)
(1)

. 

من وصؾ الجناٌة من خالل هذا النص ٌتبٌن ان جرٌمة تزوٌر المحررات العادٌة المذكورة انفاً هً     

بدىله العقوبة المنصوص علٌها
(7)

. 

ثانٌاً: عقوبة جنح التزوٌر:ـــ نص المشرع على عقوبات معٌنة لحاىت خاصة من تزوٌر المحررات 

العادٌة وهً
(4)

. 

( من 1تكون العقوبة الحبس اذا ارتكب التزوٌر فً اي محرر عادي ؼٌر ما ورد فً فقرة) (1

 ( قانون العقوبات العراقً.795/7قً المذكورة انفاً م)( قانون العقوبات العرا795م)

ٌعاقب بالحبس مدة ى تزٌد على سنة وبؽرامه ى تزٌد على مائه دٌنار او بإحدى هاتٌن العقوبتٌن  (7

من كان مكلفاً قانوناً بان ٌسمك دفاتر او اوراق خاضعه لوقاٌة السلطات العامة فدون فٌها امور 

ر صحٌحه فٌها كان من شأن ذلك خدع السلطات المذكورة ؼٌر صحٌحه او اؼفل تدوٌن امو

 ( فً قانون العقوبات العراقً.796عها فً الؽلط م)واٌقا

 

 .115كامل السامرائي: قانون العقوبات الجديد,ص (1
وفي ىذا السياق قضت محكمة التميز بأنو )اذا كانت جريمة المتيم ىي تزوير في محرر عادي فأنيا مشمولة بحكم  (2

عقوبات التي يكون النظر  456( عقوبات التي يكون النظر فييا من اختصاص محكمو الجنايات وليس المادة 295/1المادة)
 .13/2/1985في 85-84موسعو ثابتو/ 82فييا من اختصاص محكمة الجنح( قرار رقم 

 وما بعدىا. 48د. فخري عبد الرزاق صمبي الحديثي: مصدر سابق,ص (3
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 ى مائتٌن دٌنار كل طبٌب او قابلةتزٌد على سنتٌن او بؽرامه ى تزٌد علٌعاقب بالسجن مدة ى  (3

ٌعلم بأنها ؼٌر صحٌحه فً احد محتوٌتها بشأن حمل او وىدة  .اعطى على سبٌل المجاملة شهادة

, فاذا كانت الشهادة قد اعدت لتقدٌم الى  اة او ؼٌر ذلك مما تصل بمهنتهاو وف عاهةاو مرض او 

دٌنار  411القضاء او لتبرٌر اىعفاء من خدمة عامه تكون العقوبة الحبس التً ى تزٌد على 

قد طلب او قبل او اخذ عطٌه او  ( قانون العقوبات العراقً واذا كان الطبٌب او القابلة792/1م)

وصٌه او وساطة ٌعاقب هو ومن قدم او اعطى وعد إلعطاء الشهادة اذ كان قد اعطاها نتٌجة لت

( 792/7وعداً او تقدم بالتوصٌة او تدخل بالوساطة بالحبس وبالؽرامة او بإحدى هاتٌن العقوبتٌن م)

قانون العقوبات العراقً. وٌعاقب بالعقوبات ذاتها حسب اىحوال كل من زور او اصطنع بنفسه او 

( قانون العقوبات العراقً وٌتضح 792( من م)1ة)بوساطة ؼٌره شهادة من قبٌل ما ذكر فً فقر

من الحاىت المذكورة انفاً ان جرٌمة تزوٌر المحررات العادٌة هً من وصؾ الجنح بدىله العقوبة 

المنصوص علٌها وهً الحبس
(1)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .52-48د. فخري عبد الرزاق صمبي الحديثي: مصدر سابق,ص (1
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 المطمب الثالث                                  

 االعفاء من العقوبة                               

( قانون العقوبات العراقً على اىعفاء من عقوبة جرٌمة 414نص المشرع العراقً فً م)    

التزوٌر فً حاىت معٌنة وهً
(1)

. 

واىستقصاء اذا اخبر الجانً السلطات العلمة بالجرٌمة قبل اتمامها وقبل قٌام السلطات بالبحث  (1

 .عن مرتكبها وعرفها بفاعلٌه اىخرٌن

اذا حصل اىخبار عن الجرٌمة بعد قٌام السلطات العامة بالبحث واىستقصاء وكان اىخبار قد  (7

 سهل القبض على الجناة.

وقبل المشرع بالبحث عن  اذا اتلؾ الجانً مادة الجرٌمة) المحرر المزور( قبل استعماله (4

مرتكبها. وعلى اساس ما تقدم ٌتضح ان المشرع العراقً قد علق اعفاء الجانً من عقوبة 

التزوٌر على توافر شروط معٌنة سواء فً حاله اىخبار او اىتالؾ. وعلٌه اذا لم تتحقق 

و اخبر الجانً الشروط المذكورة انفاً, او تخلؾ احدها حٌنئذ ى ٌستحق الجانً اىعفاء, كما ل

السلطات العامة بعد تمام الجرٌمة, او ان اىخبار وقع بعد قٌام السلطات العامة بالبحث ولكنه لم 

ٌسهل القبض على المساهمٌن, او قام الجانً بإتالؾ المحرر المزور بعد استعماله. ولكن ٌمكن 

 للمحكمة ان تأخذ بنظر اىعتبار موقؾ الجانً هذا لؽرض تخفٌؾ العقوبة.

 

 

 

 

 

 .62د. جمال ابراىيم الحيدري: مصدر سابق, ص (1
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فً هذا الصدر نشٌر الى قرار محكمة التمٌز اىتحادٌة
(1)

. 

 تزوٌر محرر رسمً

عقوبات تعنً وقوع التزوٌر فً المحرر  719جرٌمة تزوٌر المحرر الرسمً الواردة فً المادة

 ات العراقًقانون العقوب( من 711الذي صدر بصورة صحٌحة طبقا لما نصت علٌه المادة )

   

 7111/الهٌأة الموسعة الجزائٌة/716                                                             

 7111/ 71/17التارٌخ                                                                 

ه/ الموافق 1347/ محرم/ 13دٌة بتارٌخ تشكلت الهٌأة الموسعة الجزائٌة فً محكمة التمٌز اىتحا

م برئاسة نائب الرئٌس السٌد ... وعضوٌه القضاة السادة.... المأذونٌن بالقضاء 71/17/7111

 باسم الشعب واصدرت القرار اىتً:ــــ

الممٌز/ المدٌر العام لشركة العامة لسكك الحدٌد/ اضافة لوظٌفته وكٌله الموظؾ الحقوقً رافد 

 رسول عبد

 هم/ )ش. ع. ؾ(المت

ادانه  7/7111/ج531وبعد 11/3/7111قررت محكمة جناٌات الرصافة بتارٌخ    

( عقوبات وذلك عن جرٌمة تزوٌره وثٌقه 797المتهم)ش.ع.ؾ( عن تهمتٌن اىولى وفق المادة)

مدرسٌة وحكمت علٌه بالحبس الشدٌد لمدة ثالثة سنوات ولم تحتسب له موقوفٌته لكونه هاربا 

( عقوبات عن جرٌمة استعمال الوثٌقة المذكورة اعاله حكمت علٌه 791/797فق المادة)والثانٌة و

( عقوبات واعطت 137)بأحكاماىشد عماىً  العقوبةؼٌابٌاً بالحبس الشدٌد لمدة سنتٌن على ان تنفذ 

الحق الى الشركة العامة لسكك الحدٌد للمطالبة بالتعوٌض مع تحمٌل خزٌنة الدولة اتعاب المحامً 

 نقضه 11/2/7111له وبالئحته المؤرخهالمنتدب لعدم قناعه الممٌز بقرار المذكور وطلب وكٌ

وجد ان  اىتحادٌةلمحكمة التمٌز  الجزائٌة الموسعةالقرار/ لدى التدقٌق والمداولة من قبل الهٌأة 

ٌقضً بتجرٌم  11/3/7111فً  7/7111/ج531محكمة جناٌات الرصافة اصدرت حكم ؼٌابٌا 

( من قانون العقوبات والحكم علٌه بالحبس الشدٌد 797المجرم الهارب )ش. ع. ؾ( وفق المادة )

والحكم  73/17/7117( فً 774/ط/3لمدة ثالث سنوات وعن جرٌمة تزوٌره الوثٌقة المدرسٌة)

(من قانون العقوبات ىستعماله 797/ 791المادة) ألحكامحبس الشدٌد لمدة سنتٌن استناداً علٌه بال
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( من قانون 137من الحكم عمالً المادة ) 1الدراسٌة على ان تنفذ العقوبة اىشد فً الفقرة/ الوثٌقة

ٌق العقوبات ولدى امعان النظر بوقائع الدعوى لوحظ ان اخبارا ورد الى هٌأة النزاهة وعن طر

المفتش العام لوزارة النقل ومن خالل التحقٌق اىداري تقدم بعض الموظفٌن وثائق تخرج مزوره 

ومنهم المتهم الهارب)ش. ع. ؾ( وعند تدوٌن اقوال الممثل القانونً لشركة العامة للسكك الحدٌدٌة 

وره )ش. ع. ؾ( مزباسم 73/17/7117( فً 774/ط/3والتً ورد فٌها... وثٌقة التخرج بالعدد)

ان جرٌمة التزوٌر  4/9/7111( فً 516عمادة معهد التكنولوجٌا/ بؽداد/بالرقم)س/بموجب كتاب 

وتعدٌالته تعنً  1969( لسنة 111( من قانون العقوبات رقم )719المنصوص علٌها وفق المادة )

( 711حصول التزوٌر فً المحرر الذي صدر بصورة صحٌحة طلقا لما نصت علٌه احكام المادة)

ؾ او التعدٌل او بؽٌر ذلك ذاو الح باإلضافةلقانون المذكرة وٌكون التزوٌر اي تؽٌر ٌقع علٌه من ا

اخر مثبت فٌه اما اىصطناع فهو انشاء محرر ى وجود له  فً كتابه المحرر او اىرقام او اي امر

راراتها اصال, وعلٌه تكون محكمه الجناٌات قد طبقت احكام القانون تطبٌقاً سلٌماً عند اصدار ق

اذا قرر تصدٌقها ورد الطعن التمٌٌزي وصدر القرار  11/3/7111فً  7/7111/ج531بالدعوى 

/ 13( من قانون اصول المحاكمات الجزائٌة فً 759/1/1باىتفاق استناداً اىحكام المادة )

 م.71/17/7111الموافق  1347محرم/

 

 

 

 

 

وما  43, ص 2212, بغداد, 7قضاء محكمة التميز االتحادية, جالقاضي سممان عبيد عبد اهلل الزبيدي: المختار من  (1

 بعدىا.



44 
 

 الخاتمة                                  

واخيرًا نحمد الباري سبحان وتعالى الذي وفقنا لما قد مناه بعد المشوار الذي خضنا بين تفكر وتفعل في 

الجرائم ألنيا تؤدي الى زعزعة ثقو  جريمة تزوير المحررات في القانون العراقي التي تعد من اخطر

االفراد في المحررات سواء كانت ىذه المحررات رسمية او عرفيو حيث تناولت في المبحث تعريف 

جريمة التزوير ومتطمباتيا الموضوعية والمعنوية والطرق التي تحدث بيا جريمة التزوير وتناولت كذلك 

                        الل بحثنا توصمنا الى عدة استنتاجات وتوصيات.عقوبة جريمة التزوير في القانون العراقي ومن خ

 االستنتاجاتاواًل: 

تزعزع ثقة االفراد في المحررات التي تمعب دورًا كبيرًا  اواًل: تعد جريمة التزوير من الجرائم الخطيرة التي

 في سير الحياة في المجتمعات.

التزوير الذي يحصل في المحررات العادية والتزوير في المحررات ثانيًا: ان المشرع العراقي قد فرق بين 

 الرسمية فجعل العقاب في المحررات االخيرة اشد من عقاب التزوير في المحررات العادية.

 ثالثًا: ان التزوير جريمة ال تحصل اال بطرقة من الطرق التي حددىا القانون.

ي يجب ان يتوافر فييا القصد الخاص باإلضافة الى القصد رابعًا: جريمة التزوير من الجرائم العمدية الت

 العام.
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 ثانيًا: التوصيات                       

اواًل: نتممس من المؤسسات الحكومية تخصص ندوات توعية الموظفين بشكل دوري فيما يتعمق بجريمة 

 التزوير لخطورتيا.

التزوير في المحررات الرسمية العادية من حيث ثانيًا يتوجب عمى المشرع العراقي عدم التفرقة بين 

 العقاب ألىمية كل منيما

 املصادر

 القرَان الكريم:

 : الكتباوالً 

 .1975, مكتبةنشرالقوانينواالنظمة, قانونالعقوبات: اكرمالوتري (1
 .213, دارالسنيوري, القسمالخاصمنقانونالعقوبات: جماالبراىيمالحيدري (2
, 2ط,  العتاك,شرحقانونالعقوباتالقسمالخاص: فخريعبدالرزاقصمبيالحديثي (3

2227. 
, المختار من قضاء محكمة التميز االتحاديةالقاضي سممان عبيد عبد اهلل الزبيدي:  (4

 .2212, بغداد, 7ج
, االختام التزوير جريمة, الكاتب محمد عبد احمد عمار القاضي (5

 .2214, المعيدالقضائي
 .المعيدالقضائي, جريمةتزويرالمحررات: الجشعيانكاظم عمر موسى القاضي (6
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 .1986, القضائي المعيد, المحررات التزوير جريمة:  عبداهلل نعيم القاضي (7
 .الجديد العقوبات قانون: السامرائي كامل (8
 دار مديرية, الخاص القسم العقوبات قانون شرح: الدرة شويش عبد ماىر (9

 .1988, والنشر لمطباعة الكتب
 .1989-1988, الخاص العقوبات قانون ,السعدي داود واثبو (12

 ثالثًا: القوانين
 .1969السنة  111قانون العقوبات العراقي رقم (5

 

 رابعًا: القرارات

وفي ىذا السياق قضت محكمة التميز بأنو )اذا كانت جريمة المتيم ىي تزوير في محرر عادي 
( عقوبات التي يكون النظر فييا من اختصاص محكمو الجنايات 295/1فأنيا مشمولة بحكم المادة)

 82الجنح( قرار رقم  عقوبات التي يكون النظر فييا من اختصاص محكمة 456وليس المادة 
 .13/2/1985في 85-84موسعو ثابتو/

 

 

 


