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 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 

 

اِدقٌَِن ِصْدقُُهْم لَُهْم }  ْنَفُع الصه ٌَ ْوُم  ٌَ ُ َهَذا  َقاَل َّللاه
اٌت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْْلَْنَهاُر َخالِِدٌَن فٌَِها أََبًدا  َجنه

ُ َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنُه َذلَِك ا ًَ َّللاه ْلَفْوُز اْلَعِظٌم{َرِض  
                                       

صدق هللا العلً                                                                           

 العظٌم

                                         

 [ 119 :  المائدة ]                                                                  
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 اإلهداء

 

 

 إلى من جرع الكأس فارغاً لٌسقٌنً قطرة حب 

 من كلّت أنامله لٌقدم لنا لحظة سعادة  ـ

 من حصد األشواك عن دربً لٌمهد لً طرٌق العلم ـ 

 (والدي العزٌز)القلب الكبٌر  ـ

 

 من أرضعتنً الحب والحنان  ـ

 رمز الحب وبلسم الشفاء ـ 

 (والدتً الحبٌبة)القلب الناصع بالبٌاض  ـ

 

 (إخوتً)وب الطاهرة الرقٌقة والنفوس البرٌئة إلى رٌاحٌن حٌاتًالقل ـ

 

             

 

 

 

 الباحثة
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 الشكر والتقدٌر

 

  

البد لنا ونحن نخطو خطواتنا األخٌرة فً الحٌاة الجامعٌة من وقفة نعود 
لنا إلى أعوام قضٌناها فً رحاب الجامعة مع أساتذتنا الكرام الذٌن قدموا 

 الكثٌر باذلٌن بذلك جهودا كبٌرة فً بناء جٌل الغد لتبعث األمة من جدٌد
... 

أسمى آٌات الشكر واالمتنان والتقدٌر والمحبة إلى  أقدم وقبل أن نمضً
 ... الذٌن حملوا أقدس رسالة فً الحٌاة

 ... إلى الذٌن مهدوا لنا طرٌق العلم والمعرفة
 .......إلى جمٌع أساتذتنا األفاضل

 

 

" ، فإن لم تستطع فأحب العلماء  كن عالماً .. فإن لم تستطع فكن متعلماً 
"،فإن لم تستطع فال تبغضهم  

 

 
( الذي بذل الكثٌر من  صفاء حسن نصٌف م..م... وخصوصاً الى مشرف البحث )

 اجل اتمام بحثً.

 

 

 

 

 

 الباحثة
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 إقرار المشرف

 

 

المحررات فً القانون جرٌمة تزوٌر اشهد ان البحث الموسوم )      

( قد تم تحت اشرافً فً كلٌة تارا اكبر علً جان عرب( للطالبة )العراقً

 القانون والعلوم  السٌاسٌة .

 

 

 

 

 

 

 

  صفاء حسن صٌف. مم.  

   /    /2017 
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 المقدمة

التزوير يف حقيقتو ىو الباس الباطل ثوب اغبق فبا يؤدي اذل تغيري اغبقيقة واضطراب الثقة يف التعامل 
لدى االفراد يف اجملتمع ولذا فجرائم التزوير من اعبرائم اػبطرة ؼبا فيها من عدوان على سلطان الدولة 

والثقة العامة, ويعد التزوير يف احملررات الرظبية واعتداء على مصاغبها اؼبادية, واالضرار دبصلحة االفراد 
والعرفية من اعبرائم الشائعة يف اجملتمع. وقد حاولت جاىدًا ان يشمل ىذا البحث ولو جزء بسيط من 

 اىم موضوعات التزوير.

طرية الي وتعترب جردية تزوير احملررات الرظبية من اعبرائم الكثرية الوقوع يف حياة اجملتمع ومن اعبرائم اػب    
سبس دبصاحل االفراد الن ىذه اعبردية هتدف اذل تغيري اغبقيقة اؼبوجودة يف السند وتؤدي اذل اضطراب 
اجملتمع وهتديد امنو وسالمتو وعلى السلطات مكافحة ىذه اعبردية والقضاء عليها وذلك باستخدام 

ة الن احملررات الرظبية تعد من اىم الطريق القانونية وكذلك على السلطات اؼبختصة ضباية احملررات الرظبي
احملررات بوصفها ؿبررات زبص مصاحل االفراد ومصاحل الدولة وؽبا امهية كبرية من الناحية القانونية والعملية 
وعلى ىذا االساس وضع اؼبشرع العراقي عبردية تزوير احملررات الرظبية العقوبة اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 

 ن نوع اعبنايات.باعتبارىا ىذه اعبردية م

 اهمية البحث

تظهر امهية البحث من خالل اؼبصاحل الي يتوجب ضبياهتا من قبل اؼبشرع وبشكل خاص الثقة العامة     
الي تأيت من احملررات الي يتم التعامل هبا يف اي ؾبتمع سواء كان التعامل بني االفراد اي بني االفراد 

ية الي يفضرض ان تتوفر الثقة فيها واالطمننان اليها من قبل ومؤسسات الدولة يف صورة احملررات الرظب
اؼبتعاملني دون اػبشية من ان تظهر ىذه احملررات مزورة الحقا االمر اذي يضرتب عليو اغباق االضرار 
البالغة على مستوى مصاحل الدولة من خالل مؤسساهتا او على مستوى االفراد ناىيك عن الرأي العام 

 عدام الثقة باحملررات والعزوف عن التساؤل هبا.الذي يتمثل بان
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 هدف البحث

يهدف البحث اذل بيان مدى اغبماية القانونية الي كفلها اؼبشرع ؽبذه احملررات والثقة بشكل عام     
الواقعة يف احملررات الواقعة فعاًل او اؼبتصور ومدى مشولية النصوص القانونية اعبنائية عبميع صور التزوير 

 ها مستقبالً وبيان مدى بالغة العقوبات الي اوردىا اؼبشرع ؼبواجهة ىذا النوع من اعبرائم. وقوع

 تقسيم البحث 

 من خالل تناولنا للبحث مت تقسيم البحث اذل ثالث مباحث وىي 

 اؼببحث االول : ماىية التزوير .

 اؼببحث الثاين : اركان جردية التزوير .

 اعبنائية عن جردية التزوير .اؼببحث الثالث : اؼبسؤولية 
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 المبحث االول

 رـــزويــماهية الت

من اجل اعطاء فكرة واضحة عن ماىية التزوير نرى ابتداءا ضرورة تعريف التزوير ومن مث نبني احملل الذي 
 اؼبزورة  اتيرد على ىذا التزوير مث نتطرق بعدىا بتمييز جردية التزوير عن جردية استخدام احملرر 

من قانون العقوبات كما حرم اؼبشرع  697ـ  686حيث نظم اؼبشرع احكام التزوير يف احملررات يف اؼبواد 
 من القانون . 698استعمال احملررات اؼبزورة وذلك يف اؼبادة 

 

 المطلب االول

 تعريف التزوير

لكالم زخرفة وموىو , اوال : التزوير لغة :االصالح والتقومي واالتقان , وزور الشيء حسنو وزينة , وزر ا
وزور التوقيع قلده , وزور عليو نسب اليو شينا كذبا وزورا . وقال الثعليب : التزوير ربسني الشيء ووصفو 

 خبالف حقو , حىت خييل ان رآه او ظبعو, انو خبالف ما ىو بو , فهو سبويو الباطل دبا يوىم بأنو حق . 

يقة بأية وسيلة كانت , وىو يف جوىره الكذب , ويف مرماه والتزوير دبدلولو العام : ىو ربريف اغبق     
 اغتيال لعقيدة الغري .

او ربريفها بقصد غش واما التزوير دبعناه اؼبقصود : يف التشريع اعبزائري : فهو تقليد اغبقيقة او اختالفها 
 1االخرين . 

حىت خييل اذل من ظبعو او ثانيا : تعريف التزوير يف االصطالح : ربسني الشيء ووصفو خبالف صفتو , 
 6رآه انو خبالف ما ىو عليو يف اغبقيقة , فهو سبويو الباطل دبا يوىم انو اغبق .

                                                           
 . 9المحامً عبد الوهاب بدره , جرائم التزوٌر , دار التراث , )د. ت ( , ص  1
 ://httpسعود بن عبد العالً بن البارودي , كتاب الموسوعة الجنائٌة االسالمٌة المقارنة ,  2

.com www.al_eman  

http://www.al_eman/


10 
 

ثالثا : على مستوى الفقهاء : يورد الفقو تعاريف متعددة لتزوير منها التعريف الذي يعترب ادق التعاريف 
باحدى الطرق الي بينها القانون تغيرياً ) التزوير ىي احملررات وىو تغيري اغبقيقة بقصد جنائي يف ؿبرر 

 1الذي من شأنو ان يسبب ضرراً(.

( تعريفا مقارباً ؼبا ذىب اليو 686رابعاً : اما على مستوى التشريعات فقد عرفو اؼبشرع العراقي يف اؼبادة )
 سند العالمة كارسن وما انتجو صبهور الفقهاء حيث نص على )التزوير ىو تغيري اغبقيقة بقصد الغش يف

او وثيقة او اي ؿبرر اخر باحدى الطرق اؼبادية و اؼبعنوية الي بينها القانون او وثيقة او اي ؿبرر اخر 
باحدى الطرق اؼبادية واؼبعنوية الي بينها  القانون تغيريًا من شأنو احداث ضرر باؼبصلحة العامة او 

 6بشخص من االشخاص ( . 

 المطلب الثاني

 ةانواع المحررات المزور 

تعريف احملرر: لقد تعددت التعريفات الي قال هبا الفقو بشأن احملرر فمن قال بأن كل ما يتضمن عبارات 
خطية مدونة بلغة ديكن ان يفهمها الناس , او انو كل مسطور يتضمن عالمات ينتقل هبا الفكر لدى 

وشبة تعريفات اخرى اكثر تفصياًل فاحملرر ىو كل مكتوب يفصح عن  النظر اليها من شخص الخر
شخص منو ويتضمن ذكرًا لواقعة او تعبريًا عن ارادة من شأنو مركز قانوين او تعديلو او اهناءه او اثباتو, 

  3سواء اعد احملرر لذلك اساساً او ترتب عليو ىذا االثر. 

 أيت:تنقسم احملررات اذل عدة انواع نلخصها فيما ي

اواًل : احملررات الرظبية : احملرر الرظبي ىو احملرر الذي حيرره موظف عام او مكلف خبدمة عامة او ينسب 
صدوره اذل موظف عام ـبتص بتحريره. وقد عرف احملرر الرظبي بأنو احملرر الذي تصدره سلطة ـبتصة او 

ري عليو دبقتضى اعمال وظيفتو طبقاً يتدخل يف ربرير او تأثحيرره موظف عام ـبتص عهد اليو بكتابتو او 
, عقوبات احملرر الرظبي بأنو)ىو الذي يثبت 688للقوانني او اللوائح ولقد عرف اؼبشرع العراقي يف اؼبادة 

                                                           
, 1989ـ1988د. واثبة داوود السعدي , قانون العقوبات القسم الخاص, جامعة بغداد ـ كلٌة القانون , بغداد,  1

 .39ص
 .41واثبة السعدي , المصدر السابق , ص 2
 .300منشأ المعارف , االسكندرٌة , ص د. سلٌمان عبد المنعم, القسم الخاص من قانون العقوبات, الناشر 3
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فيو موظف او مكلف خبدمة ما مت على يده او تلقاُه من ذوي الشأن طبقاً لالوضاع القانونية ويف حدود 
 1ه على اية صورة او تدخل بإعطاه الصفة الرظبية(. سلطتو واختصاصو او تدخل يف ربرير 

فاحملرر الرظبي اذًا ىو كل ؿبرر يقوم بأنشائو موظف عام او مكلف خبدمة عامة يف حدود سلطتو و    
اختصاصو الذي حدده القانون, كما يعترب ؿبرراً رظبيًا احملرر الذي حيرره ذو الشأن ويقوم موظف عام او 

ئو الصفة الرظبية كالتصديق او اػبتم او التأشري, مثال ذلك عقد االجيار الذي مكلف خبدمة عامة باعطا
 يقوم طرف بتحريره ويقوم موظف دائرة ضريبة العقار بتصديقو.

واؼبوظف العام ىو كل شخص يعمل بصفة دائمة يف خدمة مرفق عام او مصلحة عامة , اي ان     
ة او احد اشخاص القانون العام, سواء كان اؼبرفق من يسهم ىذا اؼبوظف يف خدمة مرفق عام تديره الدول

اؼبرافق االدارية او االقتصادية, ولقد عرفو ؾبلس الدولة الفرنسي بأنو الشخص الذي يعهد اليو بوظيفة 
 6دائمة داخلة ضمن كادر الوظائف اػباصة دبرفق عام .

رر الرظبي على اؼبوظف العام ويالحظ ان قانون العقوبات اؼبصري اقتصرت احكامو فيما خيص احمل     
ولك يعترب ؿبررًا رظبيًا ولو صدر عن مكلف خبدمة عامة يف حني اعتربه اؼبشرع العراقي ؿبررًا رظبيًا  ولو 
صدر عن ىذا االخري. وال فرق يف اعتبار احملرر رظبيًا ما دام قد صدر عن الدولة سواء باعتبارىا سلطة 

الحكام القانون اػباص, ومثال ذلك العقود الي تؤجر دبقتضاىا خاضع  عامة او بصفتها مستقلة ؼبشروع
الدولة االراضي او الدور الي تعود اليها, او االيصاالت الي تعطيها اذل ىؤالء اؼبستأجرين اثباتاً 
لسدادىم االجرة اؼبستحقة عليهم وان التغيري الذي حيصل يف ىذه احملررات يعترب تزويرًا يف ؿبرر رظبي 

برظبية الورقة يف ان يكون ؿبررىا موظف عام او مكلف خبدمة عامة ـبتصاً قانونًا دبقتضى وظيفتو والعربة 
بتحريرىا واعطائها الصفة الرظبية , او يتدخل يف ربريرىا او التأثري عليها او تصديقها وفقًا ال تنص عليو 

رفية حبسب االصل مىت تدخل القوانني او االنظمة والتعليمات ويعد من قبيل احملرر الرظبي كل ورقة ع
 3اؼبوظف العام يف ربريرىا, فأشر عليها او ثبت فيها بيانات معينة.

 وديكن تصنيف احملررات الرظبية اذل اربع انواع : 

                                                           
, 2007د. ماهر عبد الشوٌش درة , شرح قانون العقوبات , القسم الخاص , جامعة بغداد , كلٌة القانون ,  1

 .35ص
 .36المصدر نفسه , ص 2
 .38ماهر عبد الشوٌش الدرة , المصدر السابق , ص 3



12 
 

 ـ ؿبررات سياسية : وىي الي تصدر عن السلطة الدستورية كالقوانني واؼبراسيم واالتفاقيات واؼبعاىدات.1

اؼبختصة ـ ؿبررات قضائية: وىي الي تصدر عن السلطة القضائية, كاالحكام الي تصدر عن احملاكم 6
 وؿباضر اعبلسات وؿباضر التحقيق و اوامر التوقيف والقبض واخالء السبيل .

ـ ؿبررات ادارية : وىي صبيع ما يصدر عن السلطات األدارية اؼبختلفة فروعها مثالو اللوائح والقرارات 3
ألدارية وسجالت الوالدات وحواالت الربيد , واالوامر االدارية كأوامر التعيني او العقوبة او الفصل او ا

 العزل او النقل ... اخل .

تصديق موظف  او الرىن او األجيار والي تتطلبةـ احملررات اؼبدنية : كالعقود الرظبية مثل عقود البيع  4
 ـبتص .

( من قانون العقوبات العراقي جردية تزوير 697ـ  695فية( : عاعبت اؼبادة )ثانيا: احملررات العادية )العر 
احملررات العادية , ويعرف احملرر العادي بأنو )كل ورقة ال حيررىا موظف ـبتص بتحريرىا( وبذلك يعد 
 احملرر عاديا اذا صدر من موظف غري ـبتص بتحريره وكذلك احملرر الذي ينظمو االفراد فيما بينهم مثال

ذلك : الدفاتر ـ العرائض ـ والكمبياالت . علما ان اؼبشرع العراقي دل حيدد معىن احملرر العادي بشكل 
( من قانون 688من خالل معرفة معىن احملرر الرظبي اؼبنصوص يف اؼبادة )مباشر وامنا يفهم معناه 

, من احكام  دة اؼبذكورةع صراحة يف اؼباالعقوبات العراقي يعد ؿبررا عاديا , وىذا ما نص عليو اؼبشر 
تزوير احملررات انو جيب ان يكون احملرر صاغبا الن يتخذ اساسا للمطالبة حبق او رفع دعوى االحتجاج 

 1بو , اي وجود اي احتمال الضرر القائم بسبب تزويره

القة العقدية ىي ثالثا : احملررات االلكضرونية : احملرر االلكضروين تعترب رسالة البيانات الي يتباؽبا طريف الع
الي يعول عليها يف اثبات التصرف القانوين الذي ابرم الكضرونيا . لذلك سنقوم بتعريف احملرر االلكضروين 
من خالل ما اورده قانون االونسضرال النموذجي وقوانني اؼبعامالت االلكضرونية العربية واراء الفقو وذلك 

ذا النوع من احملررات . فنصت اؼبادة االوذل من قانون للوصول اذل بيان الشروط الواجبة توافرىا يف ى
 6االونسضرال النموذجي بشأن التجارة االلكضرونية على تعريف رسالة 

                                                           
 2015د جمال ابراهٌم الحٌدري , شرح احكام القسم الخاص من قانون العقوبات , دار السنهوري , بٌروت :  1

 .  39, ص 
 .  6. ص  2016الحقوقً حٌدر مطرود فخري , حجٌة المحررات االلكترونٌة فً اثبات ,  2
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رسالة لبيانات بأهنا : اؼبعلومات الي انشاؤىا او ارساىا او استالمها او زبزينها بالوسائل االلكضرونية او 
الربيد االلكضروين او الربق او الربق او التلكس او النسخ وقبد ان قانون االونسضرال عرف احملرر االلكضروين 

االلكضروين اؼبصري عرف احملرر االلكضروين بأنو: من خالل تعريفو لرسالة البيانات كما ان قانون التوقيع 
رسالة البيانات الي تتضمن معلومات تنشأ كليًا او جزئيًا بوسيلة الكضرونية او رقمية او ضوئية او اي 
وسيلة اخرى مشاهبة اما بعض الفقو فنجد انو عرف احملرر من خالل رسالة البيانات االلكضرونية بأهنا 

ل او تستلم بوسائل الكضرونية اي كانت وسيلة استخدامها يف اؼبكان اؼبستلمة معلومات الكضرونية ترس
فيو وىذا التعريف ايضًا اعطى احملرر االلكضروين ؾبااًل واسعًا حبيث دل يقتصر على شبكة االنضرنت بل 
اجاز ذلك بوسائل الكضرونية اخرى كأن تكون رسالة بيانات مرسلة عن طريق فاكس او التلكس او اي 

 1يلة تعقبو متاحة يف اؼبستقبل .وس

 المطلب الثالث

 تمييز جريمة التزوير عن جريمة استعمال المحررات الزورة

من قانون العقوبات العراقي وىي جردية مستقلة عن  698عاجل اؼبشرع العراقي ىذه اعبردية يف اؼبادة   
جردية التزوير وبذلك يعاقب مستعمل احملرر اؼبزور ودل يسهم بالتزوير, بل حىت اذا كان اؼبزور ؾبهواًل او 

زوير فيكون مسؤواًل عن جرديتني تال احملرر يف اسهم مستعمل ذانقضت الدعوى اعبزائية حبقو... ولكن ا
من قانون  146ومها جردية التزوير وجردية استعمال احملررات اؼبزورة ويعاقب بالعقوبة اؼبقررة وفق اؼبادة 

العقوبات العراقي وذلك لوحدة الغرض وارتباط اعبرديتني ارتباطًا ال يقبل التجزئة , اي يعاقب بعقوبة 
ؿبكمة التمييز بأنو )اذا زور اؼبتهم ىوية االحوال اؼبدنية واجازة  اعبردية االشد. وتطبيقًا لذلك قضت

 6السوق وقام باستعماؽبا فيعد مرتكباً عبرديتني, تزوير, واستعمال لوثيقتني مزورتني(

 وعليو ديكن استخالص اركان اعبردية استعمال احملرر اؼبزور يف ركن مادي وركن معنوي.   

 يتمثل يف فعل استعمال احملرر اؼبزور على النحو التارل : اواًل: الركن المادي:

                                                           
 .7حٌدر مطرود فخري , المصدر السابق , ص 1
 .62المصدر السابق , صد. جمال ابراهٌم الحٌدري ,  2
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ـ فعل االستعمال: يقصد باالستعمال كل فعل اجيايب يستخدم بو احملرر اؼبزور, واالستناد اذل ما دون 1
فيو, يستوي يف ذلك ان يكون ىذا االستعمال قد يؤشر مع جهة رظبية او مع موظف عام او كان 

 د.حاصاًل يف معامالت االفرا

ومن ىذا اؼبعىن الذي قالت بو ؿبكمة النقض فأنو يفضرض لتحقيقو ان يقدم احملرر اؼبزور فعاًل ال ؾبرد     
القول بوجود ؿبرر دون تقدديو باالضافة اذل االستناد اذل ما ورد باحملرر واالحتجاج بو, ولو كان احملرر 

ة استعمال ؿبرر مزور مع علمًو انو مقدم من شخص اخر واحتج بو غريه فأن الغري يعد مرتكبًا جردي
مزور, واذبو الرأي يف الفقو انو ال يشضرط ان يكون استعمال احملرر يف نفس الغرض الذي زور من اجلو 

 فقد يستعمل احملرر بعد تزويره يف غرض اخر.

 1على ؿبرر مزور باؼبعىن السابق ذكره عند الكالم عن التزوير.ـ ان ينصب االستعمال 6

يتمثل يف القصد اعبنائي حيث ان جردية استعمال احملرر اؼبزور ىي من اعبرائم  ركن المعنوي:ثانياً: ال
العمدية اذ يلزم لوقوعها توافر القصد اعبنائي بأن يكون اعباين عاؼبًا بأن احملرر الذي يستعملو مزورًا وان 

تقع اعبردية ولو كان  تتجو ارادتو اذل استعمالو رغم ذلك والتمسك بو بصرف النظر عن الباعث, حيث
الباعث على التمسك باحملرر اؼبزور للوصول اذل حق شرعي, و وفقًا الحكام ؿبكمة النقض فأن جردية 
استعمال احملرر اؼبزور قد تستمر فضرة زمنية وبالتارل ديكن ان تكون جردية مستمرة اذل ان تنتهي حالة 

 6كم يف الدعوى اؼبقدم بعد الورقة اؼبزورة .التمسك باحملرر اؼبزور وتنتهي حالة االستمرار بصدر ح

, من 698اما عن عقوبة اعبردية نص اؼبشرع على عقوبة جردية استعمال احملررات اؼبزورة يف اؼبادة    
قانون العقوبات العراقي تشمل يف ان اؼبشرع قد عاقب بالعقوبة اؼبقررة عبردية التزوير حسب االحوال ـ كل 

مع علمو بالتزوير, ومفاد ذلك ان عقوبة مستعمل احملرر اؼبزور ىي نفس عقوبة  رر اؼبزورمن استعمل احمل
 3اؼبزور وحسب اغباالت الواردة يف نصوص جردية التزوير اؼبذكورة انفاً.

زبتلف جردية التزوير عن جردية استعمال احملرر اؼبزور من حيث العقوبة ويف ىذا ذىبت ؿبكمة      
النقض اذل ان جردية استعمال احملرر اؼبزور جردية قائمة بذاهتا مستقلة عن جردية التزوير افرد ؽبا القانون 

                                                           
د. حمدي رجب عطٌة , جرائم التزوٌر والتقلٌد والتزٌٌف للعمالت واالختام والمحررات , مطابع جامعة  1

 .52, ص2007/ 22728المنوفٌة , رقم االٌداع 
 .52د. حمدي رجب عطٌة , المصدر السابق, ص 2
 .65جمال ابراهٌم الحٌدري , المصدر السابق , ص 3
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ستعمال احملرر اؼبزور على عقاب نصاً خاصاً وقرر ؽبا عقوبة خاصة وعليو ال يتوقف العقاب بشأن جردية ا
اؼبزور ويف ىذا ذىبت ؿبكمة النقض اذل ان استعمال التزوير ىو جردية منفصلة عن نفس التزوير, ولذلك 
ديكن ؿباكمة شخص على استعمال التزوير ولو كان اغبق يف رقع الدعوى العمومية عن التزوير قد 

 1سقطت دبضي اؼبدة او بوفاة اؼبتهم.

اؼبتهم يف جردية استعمال احملرر اؼبزور ىو اؼبزور نفسو فتوقع عليو العقوبتني لتعدد اعبرائم اال واذا كان     
اذا كانت اعبرديتني ارتكبتا بفعل واحد فنكون بتعدد معنوي فأنو يوقع على اعباين عقوبة اعبردية االشد 

ل, وىو اؼبقرر ايضًا يف حالة ما وىي عقوبة التزوير كتوقيع اؼبتهم على حوالة بريدية وحرق قيمتها يف اغبا
اذا كانت اعبرديتني مستقلتني ولكن كان غرضهما االجرامي واحد واصبح بينهما ارتباطًا ال يقبل التجزئة 
فتطبق عقوبة اعبردية االشد كمن يصطنع ؿبرر لالحتجاج بو يف دعوى وقدمو اذل القضاء واحتج بو 

 6فعاًل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .53عطٌة , المصدر السابق, صد حمدي رجب  1
 .54د. حمدي رجب عطٌة , المصدر السابق , ص 2
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 المبحث الثاني

 التزوير اركان جريمة

يتفق الفقو على ان للتزوير يف احملررات ركن مادي يتمثل يف تغيري اغبقيقة للتغيري يف ؿبرر باحدى    
 1الطرق الي نص عليها القانون تغيرياً من شأنو احداث ضرر ركن معنوي يتمثل يف القصد اعبنائي.

 المطلب االول

 الركن المادي للتزوير في المحررات

الركن اؼبادي يف جردية تزوير احملررات يتمثل يف تغيري اغبقيقة باحدى الطرق الي نص عليها القانون    
 تغيرياً من شأنو ان يسبب ضرراً وسيتم تناول الركن اؼبادي لتزير يف احملررات على النحو التارل:

 ــ ؿبل اعبردية وىو احملرر.

 ــ تغيري اغبقيقة .

 ــ طرق التزوير.

 6رر.ــ الض

سند او وثيقة او ؿبرر وديكن تعريفو )ىو اي ورقة مكتوبة بقصد او جيوز  اواًل: محل جريمة المحرر:
استعماؽبا اثباتًا ؼبا ىو مكتوب فيها( والبد للتحقيق الركن اؼبادي للتزوير ان يكون تغيري اغبقيقة حاصاًل 

ند يف سند سواء أكان ذلك موجودًا يف االصل وادخل عليو ربريف يغري اغبقيقة الثابتة, ام كانت الس
انشأ ؾبدداً بقصد تغيري للحقيقة وان حصل بإحدى طرق التزوير اؼبنصوص عليها قانوناً ال يعد تزوير اذا 

يف القانون اذا  تزوير اؼبنصوص عليها من طرق ال فانتحال شخصية الغري طريقة  دل يكن ىنالك سند,
قود دون ان يكون ذلك حصل اثناء ربرير السند ولكن انتحال شخصية الغري للحصول على بضائع او ن

                                                           
احمد ابو الروس, الموسوعة الجنائٌة الحدٌثة / الكتاب الخامس/ جرائم التزٌٌف والتزوٌر والرشوة واختالس  1

 .60المال العام من الوجهة القانونٌة, المكتب الجامعً الحدٌث , االزاربطة, االسكندرٌة , ص
 .61المصدر نفسه, ص 2
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السند ال يعترب تزويرًا وامنا ديكن ان  1من اجل ربرير سند او االدالء دبعلومات غري صحيحة لتدون يف 
يعد جردية احتيال ان توفرت شروطها واالصل ان يكون السند مكتوب ويشطرط العالمة كاروان ان 

انو يصح ان تكون الكتابة مركبة من  تكون الكتابة مركبة من حروف معرفة, اما العالمة كارسن فريى
عالمات اصالحية متفق عليها وان دل تكن ىذا النوع اؼبعروف اي ان جيوز ان يقع التزوير يف الكتابة 
اؼبختزلة ومن اؼبتفق عليو ان ال يهم نوع اغبروف اؼبستعملة يف السند  وال طريقو ربريره وال اؼبادة الي  

ق او حجر او خشب او قماش وجلد او غري ذلك ويغلب ان يكون كتب عليها فقد تكون اؼبادة من ور 
السند مطبوع كلو او بعضو وحىت قد يقع التزوير يف سند ليس فيو كتاب خبط اليد وليس فيو أمضاء او 
ختم , وال يقع بطلب منو وحىت ان االشارات الربقية واؼبكاؼبات التليفونية قد تكون ؿبال للتزوير مىت كان 

ئذ تعترب سندا ولو دل يطلب مرسلها . ىذا وال يشضرط ابراز دوينها حبروف على ورق فمنذمن اؼبقتضى ت
السند اؼبزور اذل احملكمة وامنا يسأل اؼبزور مىت ثبت بالطرق االعتيادية ان ىناك سند وان ىذا السند كان 

 6مزورا 

رر , فأذا انتفى تغيري اغبقيقة ىو الفعل االجرامي الذي يقوم بو التزوير يف احمل ثانيا : تغيير الحقيقة :
انتفى التزوير , فال جردية بغري فعل اجرامي , فال يسأل عن تزوير من ديسك بيد مريض فيحركها ويعينو 
على اثبات بيانات تعرب عن ارادتو كأنشاء وصية او الرجوع عنها اذ البيانات الي ساعد على اثباهتا يف 

ليو ارادة من ينسب اليو احملرر والداللة القانونية تغيري اغبقيقة احملرر تطابق اغبقيقة وىي ما اذبهت ا
مستمدة من علة ذبرمي التزوير , ووفقا ؽبذه الداللة , فأنو يكفي ان يكون تغيري اغبقيقة جزئيا و نسبيا , 

 3ولكن يتعني من ناحية اخرى ـ ان ديس تغيري اغبقيقة اؼبركز القانوين للغري دون رضاه 

قدر من تغيري اغبقيقة ألن من شأن ذلك اىدار كل . وتغيري اغبقيقة اعبزئي مؤداه ان قانون يكتفي بأقل 
ثقة الي جيب ان سبثلها , فأذا دل يكن يف احملرر غري بيان واحد ـبالف للحقيقة وكانت سائر البيانات 

ميالد او شهادة دراسية او صحيحة , كان ذلك كافيا لقيام التزوير , وتطبيقا لذلك : من حرر شهادة 
وثيقة زواج وضمنها بيانات مطابقة للحقيقة , ولكنو نسبها زورا اذل اؼبوظف اؼبختص او اعبهة الصادرة 

سباما اؼبختصة فأن ذلك فبا تقوم بو جردية التزوير  وظف ووضع اختام اعبهةعنها احملرر , فقلد امضاء اؼب
                                                           

 .42واثبة داوود السعدي , المصدر السابق ,ص 1
 . 43د المصدر نفسة ,  2
د احمد عبد السالم علً , التعلٌق على جرائم التزٌٌف والتزوٌر , دار الكتب القانونٌة , مصر , المحله  3

 . 112, ص  2007الكبرى , 
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ن يتعني اثباتو يف احملرر وفقا للقانون اي اغبقيقة القانونية النسبية , للواقع , ولكن اؼبراد هبا اؼبطابقة ؼبا كا
ويكون ذلك دبا جيب اثباتو وفقا ألرادة صاحب الشأن , وما يتعني ألثباتو وفقا لقرينة يقررىا القانون . 

التزوير  فأذا اثبت يف احملرر ما خيالف أرادة صاحب الشأن , او خيالف القرينة الي قررىا القانون , ربقق
بذلك ولو كان ما اثبت فيو مطابقا للواقع . وتطبيقا لذلك فأنو يرتكب تزويرا من يثبت يف ؿبرر بيانات 

حددهتا قرينو قانونية ومثال ذلك : ان القانون يتبىن قرينة )الولد للفراش( فيقرر بناءا زبالف اغبقيقة كما 
وجية فأذا اثبت شخص يف شهادة اؼبيالد اؼبولود لغري عليو ان ينسب الولد لزوج اؼبرأة الي وضعتو اثناء الز 

والده ؿبددا وفقا ؼبدة القرينة ـ فأنو يرتكب تزويرا ولو كانت نسبتو اذل الشخص االخر مطابقا للواقع , 
 1ذلك اهنا ـبالفة للحقيقة القانونية النسبية . 

ا على سبيل اغبصر وىذه الطرق اما :اشضرط اؼبشرع ان يقع التزوير بطرق معينة ذكرى ثالثا : طرق التزوير
 مادية واما معنوية :

 6ـ طرق التزوير اؼبادي: نص الشارع على طرق طبسو للتزوير اؼبادي ىي 1

ـ وضع امضاءات او أختام او بصمات مزورة : يقع التزوير لو وقع الشخص على ؿبرر وامضاء او  1
اذل شخص امرا دل يصدر عنو ويستوي ان  ختم او بصمة غري امضائو او بصمتو ألن يكون ىنا قد أسند

ا مع اغبقيقة ام غري متطابق ويتحقق التزوير بطريقة وضع االمضاءات اذا يكون مضمون احملرر متطابق
وضع اعباين امضاء ليست لو يف احملرر ويستوي ان يكون االمضاء لشخص معلوم ام ؾبهور ؾبود او ال 

اء أكانت تقليد متقن ام غري متقن, وقد قضى بأن التزوير وجود لو وساء كانت مقلدة او تقلد فيها وسو 
يقع ولو كان التزوير غري مقروء ما دام يوىم بصدوره من شخص بالذات بل يقع التزوير لو كان االمضاء 
منسوبًا اذل شخص ال يقرأ ودل يسبق لو ان يوقع وال يقوم التزوير اذا كان الشخص من حقو ان يوقع 

 اظبو االظبى الذي حيملو كإسم الشهرة او االسم الضم ي ويتحقق التزوير ولو  بأسم غريه او بأسم غري
كان االمضاء صحيحاً يف ذاتو وصادراً فبكن ينسب اليو اذا كان اعباين قد حصل عليو بطريقة االكراه او 

ني اؼبباغتة حيث ان ارادة صاحب الشأن ىنا دل يتجو اذل وضع االمضاء على ؿبرر. والقانون قد ساوى ب
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وضع االمضاء على احملرر. والقانون قد ساوى بني وضع االمضاء ووضع االختام وكذا تنطبق ذات 
 1االحكام على البصمة اؼبزورة. 

ـ اغبصول بطريقة مباغتة او الغش على امضاء او بصمة اهبام او ختم لشخص ال يعلم مضمون احملرر 6
باستعمال طرق احتيالية واساليب اػبداع للحصول على حقيقتو: وتتحقق ىذه اغبلة عندما يقوم اعباين 

اي ان اعباين  رراحمل على امضاء او بصمة او ختم لشخص حبيث جيعلو غري عادل دبضمون اغبقيقي اذل
ىنا يستخدم اساليب معينة يغش فيها صاحب االمضاء او اػبتم حبيث يقوم بامضاء احملرر او وضع 

يري ىنا يقع على موضوع احملرر, مثال ذلك اذا اتفق شخص مع ختمو عليو وىو جيهل حقيقة احملرر والتغ
اخر على ان يستأجر منو داراً وقدم اليو عقداً ديضيو فأمضاه مث يتضح انو عقد بيع تلك الدار. ولكن اذا  
كان اؼبوقع على علم بطبيعة احملرر وما حيتويو وقد وقع عليو  امهال دون ان يقرأه , مث اتضح بعد ذلك لو 

فال يعترب تزويراً  6ضمن تفاصيل دل يتفق عليها كلها ولكنها تدخل يف ؾبمل ما مت االتفاق عليو .انو يت
على التقسيط الثمن, مث قام البائع وامنا تكون واقعة غشًا مدنيًا كما لو اتفق الطرفان يف عقد البيع 

حيصل اتفاق على ىذه بإضافة استحقاقو لفوائد معينة على االقساط اؼبتأخرة عندما حيرر العقد ودل 
الفوائد ولكن اؼبشضري دل ينتبو اذل ذلك ووقع على العقد كما ان التغيري قد يقع على ظرف من ظروف 
احملرر مع ان اؼبوضوع ىو ذاتو مثال ذلك ان يطلب اعباين من شخص ان يوقع على عقد البيع عشرة 

انتهز اؼبتهم حالة كون اجملىن عليو فاقد افدنة فأمضاه. مث اتضح انو عقد بيع طبسني فدانًا كما انو اذا 
البصر وكون الشهود جيهلون القراءة والكتابة, وحصل على توقيع اجمل ي عليو خبتمو مباغتة على عقد بيع 

 3فيعترب ىذا تزويراً.

ـ ملئ ورقة فبضاة او مبصومة او ـبتومة على بياض بغري اقرار صاحب االمضاء وىذه اغبالة تتحقق 3
دون علم صاحبها ويقوم عباين على الورقة اؼبمضاة او اؼببصومة او اؼبختومة على بياض عندما حيصل ا

بأمالئها دبا يشاء مث تصبح كأهنا صادرة من اؼبزور عليو كما تتحقق ىذه الصورة على االخالل بالثقة الي 
ون غريىا, اذ ليس منحها صاحب اػبتم, والتزوير هبذه الطريقة يتصور حدوثو غالبًا يف االوراق العرفية د
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بطبيعة احملررات الرظبية ما يسمح بتوقيعها على بياض وتسليمها على ىذا النحو الخر بل جيب ان حيرر 
 اؼبختص بتحرريها.

او التعديل او بغري ذلك يف كتابة احملرر او االرقام او الصور او  ـ اجراء اي تغيري باغبذف او باالضافة4
العالمات او اي امر اخر مثبت فيو: وىذا يتمثل يف كل تغيري مادي ديكن تصوره يف ؿبرر معينًا اي ان 
ىذه الصورة اؼبعتربة كطريقة من طرق التزوير اؼبادي ىي الي تقع بعد اهتام احملرر وال يشضرط بالتغيري ان 
حيصل بطريقة معينة فقد حيصل بالقطع او اغبدث او احملو او التعديل وقد يكون ذلك بأنو او 

 1باستخدامات كيميائية او غري ذلك .

ـ اصطناع احملرر او تقليده: االصطناع ىو انشاء احملرر باكملو, ونسبو اذل شخص اخر دل يكتبو ومثاؽبا 5
غري مشغولة بشيء او ان يصطنع شهادة علمية ان ينشأ اعباين سند دين وينسب اذل شخص ذمتو 

ويقلد امضاء اؼبختصني باصدارىا او يدعيها لنفسو. ويف الغالب فأن التزوير باالصطناع مقضرن بامضاء 
اؼبزور سواء كانت الورقة اؼبصطنعة رظبية او عرفية, اال ان وجود االمضاء على احملرر ليس شرط لقيام 

 6اً او مبصوماً او جيعل االمضاء معيناً.االصطناع احملرر اؼبصطنع ـبتوم

 : طرق التزوير المعنوي: رابعا

أ ـ تغيري اقرار اورل الشأن الذي كان الغرض من ربرير احملرر ادراجو فيو: يقوم التزوير ىنا بتغيري كاتب 
رر احملرر يف ربقيقو الي ادل هبا صاحب الشأن اليو الثبات احملرر وقد يقع ذلك من موظف عام يف ؿب

رظبي كأن يثبت يف اشهار الطالق انو بانت يف حني ان الزوج طلب منو ربرير اشهار طالق رجعي. وقد 
يقع ذلك من قرار احادي الناس يف ؿبرر عريف كأن يطلب شخص من اخر ان حيرر رسالة فيكتب على 

 3لسانو سنداً يدين عليو او ان يطلب شخص منو اخر ترصبة ؿبرر فيغري من فحواه .

جعل واقعة مزورة يف حوزة واقعة صحيحة مع العلم بتزويرىا: تعترب ىذه الطريقة من اىم الطرق ب ـ 
التزوير اؼبعنوي واكثرىا وقوعاً, اذ يدخل فيها كل اغباالت االثبات الواقعة يف ؿبرر خالف حقيقتها, 

 وكما يقع التزوير يف ىذه اغبالة يف ؿبرر رظبي وقد يقع ايضاً يف ؿبرر عريف.
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جعل واقعة غري معضرف هبا يف صورة واقعة معضرف هبا: وىذه الطريقة تع ي ان يثبت كاتب احملرر ج ـ 
اعضراف شخص ما بواقعة معينة يف حني انو دل يعضرف هبا, وكاد جيمع الفقو على ان ىذه الصور ال تعدو 

عل اغبقيقة يعترب ان تكون صورة خاصة من الطريقة السابقة, وذلك الن االعضراف او االقرار الذي دل جي
واقعة مزورة, واثبات حدوث ذلك االعضراف او االقرار خالف الواقع معناه اعطاء ىذه الواقعة اؼبزورة 

 1صورة الواقعة الصحيحة.

د ـ انتحال شخصية الغري: وتع ي التعامل بشخصية الغري او باظبو والواقعة الي تكون ؿباًل للتغري ىي 
اين او استبدؽبا بشخصية اخرى ويستوي ان تكون الشخصية اؼبنتحلة شخصية الغري الذي انتحلها اعب

حقيقة او ومهية والتزوير الواقع حيدده الطريقة ىو اىم تطبيقات التزوير اؼبعنوي وغالبًا ما يقع يف احملررات 
الرظبية كأن يتسمى مسيحي باسم مسلم ويوثق زواجو مع مسلمة او ان يتقدم شخص اذل احملكمة 

دًا ويتسمى باسم الشاىد اغبقيقي ويدرل بشهادتو يف ؿبضر اعبلسة باعتباره ىذا الشاىد او بصفتو شاى
يتسمى شخص باسم الزوج ويشهد امام اؼبأذون بطالقو من زوجتو او ان يتسمى باسم طالب ويتقدم 

كما قد   لالمتحان بداًل منو او باسم ؿبكوم عليو بعقوبة سالبة للحرية ويتقدم الدارة التجنيد لتجنيده,
يقع ىذا التزوير يف احملررات العرفية كأن ينتحل الشخص شخصية مالك العقار وديلي على اخر عداً 

 6ـبالصة دين .ببيعو او تأجريه او شخصية دائن وديلي 

 المطلب الثاني

 الركن المعنوي للتزوير في المحررات

 

اؼبعنوي فيها القصد اعبنائي. و ويلزم توافر ىذا جرائم التزوير يف احملررات جرائم قصدية قوام الركن      
القصد اعبنائي يف صورتو العامة واػباصة: فالقصد اعبنائي العام يتطلب علم اعباين بكافة االركان 
والعناصر القانونية الداخلة يف منوذج جردية التزوير, وباذباه ارادتو اذل الفعل اؼبكون للتزوير. اما القصد 

 ضرض نية خاصة يشضرط توافرىا لدى اعباين حىت ديكن مسائلتو عن جردية التزوير.اعبنائي اػباص فيف
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يتطلب ىذا القصد توافر اعادة السلوك اؼبكون للركن اؼبادي للجردية  اواًل: القصد الجنائي العام:
  1باالضافة اذل العلم بكافة العناصر الداخلة يف تشكيل ىذا الركن.

فالبد اواًل : من اذباه ارادة الفاعل اذل تغيري اغبقيقة وكذلك اذل اثره اؼبتمثل يف اشتمال احملرر على    
بيانات ـبالفة للحقيقة وبالتارل ال يعد مرتكباً عبردية التزوير النتفاء قصده اعبنائي من تدس عليو ورقة يف 

عليها دون ان يقرأىا , معتقدًا اهنا ورقة طري ملف يتضمن بيانات يعلم اهنا ـبالفة للحقيقة, فيوقع 
 اخرى.

كما يلزم ثانياً : علم الفاعل بكافة العناصر اؼبكونة لسلوك التزوير وقد سبق ان اوضحنا ان ىذه العناصر 
تغيري اغبقيقة يف ؿبرر باحدى الطرق اؼبنصوص عليها قانوناً, وان يضرتب على ذلك ضررًا اي  ثالثة : 

على ذلك يتعني انصراف علم الفاعل اذل انو يغري اغبقيقة بسلوكو. فأن ثبت  كانت صورتو, وتطبيقاً 
جهلو بذلك انتفى قصد اعبنائي لديو, وىكذا فاؼبوظف العام الذي يثبت يف ؿبرر ما يعقبو عليو 
اصحاب الشأن وىو جاىل ما تتضمنو اقواؽبم من ـبالفة اغبقيقة ال يعد القصد متوافراً لديو, ومثال ذلك 

ون الذي يثبت انتفاء موانع الزواج يف حني انو توافر احدىا, او يثبت للزوج شخصية غري شخصيتو اؼبأذ
اغبقيقة غري عادل بذلك. كما يتطلب القصد اعبنائي علم اؼبتهم بأن تغيري اغبقيقة ان ينصب على ؿبرر 

يري اغبقيقة ثابتة بالفعل ويتم بإحدى الطرق الي نص عليها القانون. وبالتارل فإذا دل يكن علم اعباين بتغ
فأن ؾبرد امهالو يف ربريرىا مهما كانت درجتو , ال يتحقق فيها ىذا الشرط وتطبيقًا لذلك قضي بأنو اذا  
كان ما قالتو احملكمة ال يفيد بثبوت علم اؼبتهم على وجو اليقني النو يغري اغبقيقة فأن حكمو يكون 

 6معيباً.

صراف نية الفاعل اذل ربقيق غاية معينة خارجة عن عناصر اعبردية يتمثل يف ان ثانيًا : القصد الخاص:
اال وىي ترويج العملة اؼبزيفة , اي ان تنصرف ارادتو اذل ان يضع يف التداول عملة مزيفة على اعتبار اهنا 
صحيحة اما يف اغبالة الضرويج يتعني علم الفاعل بأن العملة الي يستلمها غري صحيحة كوهنا مقلدة او 

فة او مزورة, وقام بالتعامل هبا على ىذا االساس, اي اذبهت ارادتو ال طرح العملة بالتداول وىو مزي
يعلم بأهنا مزورة او مقلدة او مزيفة وبناءًا على ذلك من يقبل عملة مقلدة او مزيفة مث يتعامل هبا على 

                                                           
1
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حيحة ففي ىذه اغبالة ينفي و للعملة انو يتعامل بعملة صالرغم من اما اذا كان الفاعل يعتقد وقت تسلم
لديو القصد اعبرمي ومن مث تنتهي مسؤوليتو يف ارتكاب الفعل لكونو ال يدخل ضمن عناصر القصد 

  1اعبرمي وبذلك ال يشضرط ان يقوم اعباين بالفعل بقصد اغبصول على الربح غري اؼبشروع لنفسو او لغريه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .30جمال ابراهٌم الحٌدري, المصدر السابق, ص 1



24 
 

 المبحث الثالث

 عن جريمة التزويرالمسؤولية الجنائية 

(, من قانون العقوبات, فيجب على 697ـ  686لقد نظم اؼبشرع احكام التزوير يف احملررات يف اؼبواد )  
ؿبكمة اؼبوضوع بيان الواقعة يف اغبكم اي ان تبني يف حكمها صبيع االركان اؼبكونة عبردية التزوير, وان 

حملرر اؼبزور وكذلك بيان ركن القصد اعبنائي عبردية تذكر يف حكمها الفعل اؼبادي اؼبكون للجردية ونوع ا
التزوير, فيما يتعلق بعلم اؼبتهم بتزوير احملرر, ففي جرائم التزوير يفضرض وجود ىذا العلم دائما وال يلزم ان 

 يكون موضوع بيان خاص يف اغبكم. وسوف نتناول يف ىذا اؼببحث ثالث مطالب :

 المطلب االول

 يرو عقوبة جريمة التز 

العقوبة االصلية ىي اعبزاء االساسي للجردية الي يقررىا القانون وتكفي بذاهتا يف اغلب اغباالت    
لتحقيق االغراض اؼبتوخاة من العقاب , يوقعها القاضي على مرتكب اعبردية ؿبددًا نوعها ومقدارىا يف 

قتضاء, او مع عقوبة نطاق ما ىو منصوص عليو , وينطلق هبا لوحدىا او مع عقوبة تكميلية عند اال
 1تبعية تلحق حبكم القانون او مع العقوبتني التكميلية والتبعية معاً.

ولذلك عرفت ؿبكمة النقض اؼبصرية العقوبة االصلية بأهنا )تستمد وصفها من اهنا تكون العقاب     
على اغبكم  االصلي او االساسي اؼبباشر للجردية والي توقع منفردة بغري ان يكون القضاء هبا معلقاً 

بعقوبة اخرى (. فطال جردية تزوير احملرر الرظبي كل الصالحيات الي منحت قانونًا للموظف العام او 
اؼبكلف خبدمة عامة وؽبذا  ذىب اؼبشرع اذل وضع حدود عقابية قاسية يف حالة انتهاك ىذه الصالحيات 

 6دولة وحقوق االفراد.غبمايتها من التعدي وضباية احملررات الرظبية الي تثبت حقوق ال

( من قانون العقوبات العراقي " يف غري اغباالت الي ينص القانون فيها على 689فجاء يف اؼبادة )    
حكم اص يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على طبسة عشر سنة كل من ارتكب تزويرًا يف ؿبرر رظبي" 
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وعاقب من يستعمل احملرر اؼبزور مع علمو بتزويره بنفس العقوبة اؼبقررة لعقوبة التزوير, حيث جاء يف 
( من القانون ما يأيت " يعاقب بالعقوبة اؼبقررة عبردية التزوير حبسب االحوال من استعمل من 698اؼبادة )

لرظبي ومن استعملو باغببس مدة ال استعمل احملرر اؼبزور مع علمو بتزويره, فكانت عقوبة تزوير احملرر ا
تزيد على طبسة عشر سنة " ويوصف ىذا الفعل باعبناية وعقوبتو السجن من اكثر من طبس سنوات اذل 

 1طبسة عشر سنة. 

( من قانون العقوبات العراقي الن العقوبة ىي اعبزاء الذي يفرضو القانون 65كما جاء يف اؼبادة )     
واؽبينة االجتماعية واؼبقصود منها ضبايتها من خطر اعبردية جيب ان يكون على اعباين ؼبصلحة اجملتمع 

 6رادعة ؼبنع اعباين من العودة اذل ارتكاهبا وارىا بقية افراد اجملتمع حىت ال يسلكوا طريق االجرام.

وجيب ان تأخذ العقوبة دببدأ اؼبساواة اي ان تكون مقررة للكافة دون تفريق بينهم من الوجهة     
ياسية او االجتماعية او الطائفية او اغبزبية او غريىا من االسباب, والن اعبناية من اعبرائم اػبطرية الس

هتدد كيان اجملتمع وامنو وسالمتو فقد حدد القانون على مرتكبها عقوبات تبعية تلحق باحملكوم حبكم 
( من القانون وىذه العقوبات 95القانون دون اغباجة اذل النص عليها يف قرار اغبكم وذلك حبكم اؼبادة )

 3( من قانون العقوبات حىت اخالء سبيلو.96التبعية الي ربرم احملكوم وفقاً للمادة )

 اواًل: عقوبة تزوير المحررات الرسمية 

ـ عقوبة جنايات التزوير: نص اؼبشرع العراقي على عقوبات خاصة غباالت معينة من التزوير وعاقب 1
( طبسة عشر سنة , كل من ارتكب تزويرًا يف ؿبرر رظبي وفق اؼبادة 15)بالسجن مدة ال تزيد على 

 4( من قانون العقوبات.689)

وىذا النص يشمل التزوير الواقع من اؼبوظف وغري اؼبوظف وعاقب بالسجن مدة ال تزيد على طبسة      
ظيفتو اما بانتحال عشر سنة كل من ضبل موظفاً او مكلفاً خبدمة عامة اثناء تدوينو ؿبرر من اختصاص و 

اسم شخص اخر او باالتصاف بصفة ليست لو او بتقرير وقائع كاذبة او بغري ذلك من الطرق على 

                                                           
 .33, ص1995غداد , , دار دجلة للطباعة والنشر , ب  1سلمان بٌات , القضاء الجنائً العراقً , ج 1
 , وتعدٌالته.1969,  111( من قانون العقوبات العراقً رقم 25ٌنظر المادة ) 2
, المكتبة القانونٌة , بغداد , 1لطٌف شٌخ طه شٌخ محمود , الجرائم المخلة بالثقة والمصلحة العامة , ط 3

 .98, ص2015
 .204, ص1984بً , , دار الفكر العر4رؤوف عبٌد , جرائم التزٌٌف والتزوٌر , ط 4
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( من 692تدوين او اثبات واقعة غري صحيحة خبصوص امر من شان اؼبستند اثباتو وذلك يف اؼبادة )
 1قانون العقوبات العراقي.

( ثالث سنوات 3سنوات او اغببس مدة ال تقل عن )( سبع 7وعاقب بالسجن مدة ال تزيد على )     
يف اؼبادة او حاز ادوات او اشياء اخرى فبا يستعمل يف تزوير احملررات بقصد استعماؽبا الغراض التزوير 

 6( من قانون العقوبات العراقي.326)

العقوبة اؼبقررة ويتضح من اغباالت اؼبذكورة ان جردية التزوير ىي من وصف اعبناية استنادًا اذل نوع     
وىي السجن, وكما ويعاقب بعقوبة السجن اؼبقررة عبردية التزوير حبسب االحوال من استعمل احملرر اؼبزور 

( من قانون العقوبات العراقي وكذلك يف حالة اتالف احملررات 698مع علمو بتزويره وذلك يف اؼبادة )
 3( ق.ع . 322/1الرظبية وفق اؼبادة )

وير : نص اؼبشرع على عقوبات معينة لصور خاصة من التزوير يف احملررات الرظبية ـ عقوبة جنح التز 6
( من ق.ع الي نصت على عقوبة اغببس اذا ارتكب الفعل يف ؿبرر اخر 322/6ايضًا كما يف اؼبادة )

ق.ع , او بعقوبة اغببس او الغرامة الي ال تزيد على  (322غري ما ذكر يف الفقرة االوذل من اؼبادة )
  4ثالث مائة دينار .

او باحدى ىاتني العقوبتني من توصل بانتحال اسم كاذب او شخصية كاذبة اذل حصول على اي      
رخصة رظبية او تذكرة ىوية او تذكرة انتخاب عام او تصريح نقل او انتقال مرور داخل البالد, ويعاقب 

 5( ق.ع .696دة )بالعقوبة ذاهتا من زور واصطنع ؿبرراً من ىذا القبيل يف اؼبا

وكذلك يعاقب باغببس كل موظف او مكلف خبدمة عامة اصدر احدى االوراق اؼبذكورة يف اؼبادة      
( ق. ع 693السابقة مع علمو بأن من صدرت لو قد انتحل اظبًا كاذبًا او شخصية كاذبة اؼبادة )

طة ـبتصة باقوال غري ( ق.ع كل من قرر امام سل694وكذلك يعاقب باغببس والغرامة وفق اؼبادة )

                                                           
, 1951, دار النهضة العربٌة , القاهرة , 1السعٌد مصطفى السعٌد, جرائم التزوٌر فً القانون المصري, ط 1

 .77ص
 المعدل . 1969لسنة  111ق.ع  العراقً رقم  302ٌنظر المادة  2
, 1968القاهرة , ,  دار النهضة العربٌة , 1احمد فتحً سرور , شرح قانون العقوبات )القسم الخاص(,ط 3

 .65ص
 .55, ص1975, دار الحرٌة , بغداد, 1حسٌن المؤمن, المحررات او االدلة الكتابٌة , ط 4
 المعدل. 1969لسنة  111( ق.ع العراقً رقم 292ٌنظر المادة ) 5
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صحيحة بشان الوفاة والوراثة او عقد الزواج مع علمو بعدم صحة البيانات واالوراق الي بنيت عليها 
الوثيقة او عقد الزواج, ويتضح فبا تقدم ان جردية التزوير يف اغباالت انفة الذكر ىي من وصف اعبنحة 

 1بداللة العقوبة اؼبقررة يف النص ىي اغببس.

 الثانيالمطلب 

 حكم استخدام المحررات المزورة

( قانون العقوبات العراقي وىي جردية مستقلو عن 698عاجل اؼبشرع العراقي ىذه اعبردية يف اؼبادة )   
جردية التزوير وبذلك يعاقب مستعمل احملرر اؼبزور ولو دل يسهم بالتزوير بل حىت اذا كان اؼبزور ؾبهوال او 

 :  انقضت الدعوى اعبزائية حبقو

ولكن اذا اسهم مستعمل احملرر يف التزوير فيكون مسؤوال عن جرديتني ومها جردية التزوير وجردية     
( من قانون العقوبات العراقي وذلك 146استعمال احملررات اؼبزورة ويعاقب بالعقوبة اؼبقررة وفق اؼبادة )

بعقوبة )اذا زور اؼبتهم ىوية االحوال لوحدة الغرض وارتباط اعبرديتني ارتباط ال يقبل التجزئة اي يعاقب 
 6اؼبدنية واجازة السوق وقام باستعماؽبا فيعد مرتكباً عبرديتني تزوير واستعمال لوثيقتني مزورتني(.

تتحقق ىذه اعبردية باستعمال احملرر اؼبزور اي استعمال احملرر  اواًل: فعل االستعمال اي الركن المادي:
يو دبعىن التمسك واالحتجاج للمحرر لدى جهة معينة كما لو كان اؼبزور فيما يصلح الن يستعمل ف

صحيحاً, واذا استعمال التزوير ينحصر يف االنتفاع بالورقة اؼبزورة  بتقدديها او باالحتجاج على الغري 
 3سعياً وراء منفعة او اجياداً غبق .

مبيالة مزورة اذل قاضي كما لو تقدمي عقد بيع مزور اذل كاتب العدل لتصديقو وحالة تقدمي ك      
التحقيق والعربة ىنا باالحتجاج اؼبزور وليس بتقدديو الن ؾبرد االحتجاج باحملرر اؼبزور دون تقدديو ال يعد 

                                                           
 .60,ص2008, المكتبة القانونٌة , بغداد , 1ماهر عبد الشوٌش , قانون العقوبات )القسم الخاص ( , ط 1
 .62جمال ابراهٌم الحٌدري, المصدر السابق , ص 2
 .205رؤوف عبٌد, المصدر السابق , ص 3
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استعمااًل للمحرر اؼبزور وان ؾبرد تقدديو ال يعد استعمااًل لو ما دل يقضرن ذلك التمسك باحملرر 
 1واالحتجاج بو على الغري.

التزوير ثابتًا بالنسبة اذل احملرر اؼبستعمل واركانو متوفرة وىو الركن الثاين يف جردية البد ان يكون     
استعمال لذلك جيب على القاضي قبل اغبكم يف جردية االستعمال ان يثبت من حصول تزوير احملرر 

ن حيدث اؼبستعمل وان ىذا التزوير قد وقع بطريقة من الطرق الي يعاقب عليها القانون وان من شأنو ا
 ضرراً, ولكن ىذا ال يصدق اال على االركان اؼبادية عبردية التزوير.

ان ربقق ماديات اعبردية ال يكفي لقيام اؼبسؤولية اعبزائية وامنا يتطلب ذلك توافر  ثانياً: الركن المعنوي :
القصد اعبرمي وىذا القصد اعبري متمثل بعلم اعباين بأنو يستعمل ؿبرر اؼبزور واذباه ارادتو اذل التمسك 

يف ىذه اغبالة  واالحتجاج باحملرر اؼبزور على انو حيث يف حال جهل اؼبتمسك باحملرر حقيقة احملرر فأن
 6ينتفي القصد اعبرمي النو ال يعلم بأن احملرر اؼبزور .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .63د. جمال ابراهٌم الحٌدري, المصدر السابق, ص 1
 .64المصدر نفسه , ص 2
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 الخاتمة

جردية التزوير من اعبرائم اػبطرة واؽبامة وقد انتشرت يف معظم دول العادل ولكن بنسب متفاوتة,     
فهذه اعبردية هتدد وتزعزع الثقة العامة يف احملررات الرظبية والعرفية وربل تبعًا لذلك بالضمان اليقني 

الناس يعتمدون على االوراق اؼبكتوبة واالستقرار يف اؼبعامالت وسائد مظاىر اغبياة القانونية يف اجملتمع ف
واؼبصدقات والوثائق الرظبية العرفية الثبات عالقاهتم ومراكزىم القانونية وحقوقهم اؼبادية حيث تقدم هبا 
االدلة الكتابية الي تعترب اىم وسائل وطرق االثبات القانونية وقد حصد اؼبشرع طرق التزوير يف طريقتني 

عالوة دل ذبعل من التزوير يف احملررات جردية واحدة عندما حدد جرائمو مها)تزوير معنوي ومادي( و 
وتفاوتت عقوبتها طبقًا لطبيعة احملرر ىل ىو ؿبرر رظبي ام عريف وعاقب يف التزوير يف احملررات الرظبية 

س بعقوبة اشد من العرفية مث عاجل اؼبشرع جردية استعمال احملررات اؼبزورة كجردية مستقلة وجعل ؽبا نف
 عقوبة التزوير .

 النتائج

 من خالل اعداد ىذا البحث مت التوصل اذل النتائج االتية:

ان التزوير ىو تغيري اغبقيقة بقصد الغش يف سند او وثيقة باحدى الطرق اؼبادية او اؼبعنوية وىذا ـ 1
 التغيري يؤدي اذل االضرار باؼبلحة العامة او باحد االشخاص.

ا نص اؼبشرع العراقي توحيد ؿبررات رظبية وىذه احملررات ارل تتم ربت ـ بالنسبة للمحررات حسب م6
ويشري فيها ما مت على يديو يف حدود اختصاصو وتوجد ؿبررات اشراف اؼبوظف او اؼبكلف خبدمة عامة 

عادية وتسمى ايضًا بالعرفية وىذه احملررات ال يقوم اؼبوظف بتحريرىا كاحملررات الي ينفي االفراد فيما 
 م مثل الدفاتر والعرائض .بينه

ـ عبردية التزوير احملررات ركن مادي يتمثل بنشاط اعباين او الفاعل بتغيري امضاء او لصحة اهبام او ختم 3
 صحيح ويتم ىذ الفعل باغبل او الشطب او الطمس .



30 
 

اذل الركن اؼبادي ويتمثل الركن اؼبعنوي باإلدراك واالرادة  ـ عبردية تزوير احملررات ركنًا معنويًا باالضافة4
وجيب توافر القصد العام يف ىذه اعبردية اذل جانب القصد اػباص والقصد العام يقوم على ؼبتضررين 

 العلم دبعىن علم اؼبزور بأنو يغري حقيقة وارادة اؼبزور اذل القيام هبذا الفعل وتغيري اغبقيقة.

ميز يف جردية تزوير ؿبررات وبني جنايات التزوير وجنح التزوير حيث يف جنايات التزوير ـ اؼبشرع العراقي 5
سنة سواء وقع التزوير من اؼبوظف او غري اؼبوظف اما يف  15يعاقب الفاعل بالسجن مدة ال تزيد عن 

ني العقوبتني )ثالث مائة ( دينار او باحدى ىاتجنح التزوير يعاقب يف اغببس وبالغرامة الي ال تزيد على 
من توصل بانتحال اسم كاذب او شخصية كاذبة اذل اغبصول على اي رخصة رظبية او تذكرة ىوية 
انتخاب ويعاقب بالسجن كل موظف او مكلف خبدمة عامة صدرت منو ورقة صدرت منو ورقة فيها 

 انتحال اسم كاذباً او شخصية كاذبة.

 

 التوصيات

الدوائر الرظبية وتدقيق االوراق الضرورية والي سبس اؼبصاحل  ـ نقضرح تشكيل عبان تراقب وتشرف على1
 العامة للمحافظة على امن وسالمة اجملتمع.

ـ التأكد من نزاىة اؼبوظف ونقضرح العمل على تشكيل ىينة خاصة بالنسبة لالفراد الذين يشغلون 6
 و.مناصب يف دوائر الدولة الرظبية وذلك حفاظاً على امن اجملتمع وعدم اضطراب
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