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 وزارة التعميم العالي والبحث العممي 

 جامعة ديالى          

 العموم السياسية  كمية القانون و 

 قسم القانون           

 

 

 في القانون العراقي جريمة تزييف العممة

( إلى كمية القانون وىو جزء من  مصطفى يونس مجيد)بحث تقدم بو الطالب ) 
 متطمبات نيل شيادة البكالوريوس في القانون (

 

 إشراف

 د. ميدي صالح دوايأ.

 

 

 م7182ىـ8341
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

نَّ ِمْنُيْم َلَفِريقًا َيْمُووَن َأْلِسَنَتُيْم ِبالِكَتاِب ِلَتْحَسُبوُه ِمَن الِكَتاِب َوَما ُىَو ِمَن الِكَتاِب  ﴿ َواِ 
َوَيُقوُلوَن ُىَو ِمْن ِعْنِد المَِّو َوَما ُىَو ِمْن ِعْنِد المَِّو َوَيُقوُلوَن َعَمى المَِّو الَكِذَب َوُىْم 

 ﴾َيْعَمُموَن 

 

 
 

صدق اهلل العظيم                                                                                       

 ﴾78 ﴿يةاآل سورة آل عمران                                                                                         
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 قرار المشرف إ

( قد جرى تحت إشرافي في  في القانون العراقي  جريمة تزييف العممةأعداد ىذا البحث الموسوم )اشيد أن       
 .وىو جزء من متطمبات نيل شيادة البكالوريوس في القانون  كمية القانون والعموم السياسية /جامعة ديالى ,

 

 

               

 المشرف :              

 توقيع :ال                            

 7107/ /    التاريخ :                                            
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  اإلىداء

 أىدي ىذا العمل المتواضع إلى أبي الذي لم يبخل عمي يومًا بشيء

لى أمي التي ذودتني بالحنان والمحبة  وا 

 أقول ليم: أنتم وىبتموني الحياة واألمل والنشأة عمى شغف االطالع والمعرفة

لى إخوتي وأسرتي جميعاً   وا 

 ثم إلى كل من عممني حرفًا أصبح سنا برقو يضيء الطريق أمامي

 

 

 

 

 الباحث
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 شكر وتقدير 

الحِمد  رب العالمين والصالة والسالم عمى معمم البشرية وىادي اإلنسانية وعمى آلو 

 وصحبة ومن تبعيم بإحسان إلى يوم الدين.

بالشكر الجزيل لكل من ساىم في إخراج ىذا البحث إلى حيز التنفيذ, إلى كل من  أتوجو

 الدكتور ميدي صالح دواي  كان سببا في تعميمي وتوجييي و مساعدتي. إلى 

 حيث لم يأل جيدا في إرشادي وتوجييي أثناء عممي في البحث .

 

 

 

 الباحث
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 المقدمة

تعد جريمة تزييف العممة من الجرائم التي ليا اثار مادية ومعنوية مما يتطمب تقصي انواعيا ووسائميا ومحاسبة 
 مسببييا وىذا كمو يتطمب المزيد من التكيفات القانونية ومواكبة تمك التكيفات ألشكال ىذا التزييف .

تخل بثقة الجميور في العممة المتداولة , اما من الجانب  اذ نجد من االثار المعنوية فأن جرائم التزييف عادة ما
 المادي فأنيا تؤدي الى حرمان الحكومة من مزايا احتكار ضرب العممة .

ولقد تعددت مظاىر اىتمام المشرع في جميع العصور بمكافحتيا من خالل ظيور تقنيات حديثة يمكن 
 استخداميا في التزييف .

 اواًل : فرضية البحث : 

فرضية البحث عمى اساس وجود مشكمة مستترة يحاول الفقو القانوني كشفيا والحد منيا وبالتالي القضاء  تقوم
 عمييا عن طريق المزيد من التشريعات التي تواكب فنون التزييف .

 ثانيًا: مشكمة البحث :

تمع وسمطاتو التشريعية ىنالك خطورة معنوية ومادية تنتج عن عمميات تزييف العممة مما يعتبر تحديًا امام المج
 والتنفيذية والقضائية كي تتظافر جميعًا الستعمال ىذه الجريمة .

 ثالثًا: اىمية البحث :

تأتى اىمية البحث من خطورة ىذه الجريمة عمى المجتمع ومضارىا المباشرة عمى االقتصاد الوطني , لذا فأن 
 ول ليا .البحث يحاول ان يكشف حيثيات ىذه الظاىرة ليتسنى وضع الحم

 رابعًا: ىدف البحث :

 ييدف البحث بمحاوره ان يعرف الجريمة من خالل التطرق الى انواعيا واليتيا والتقنيات المعالجة ليا .

 خامسًا: منيجية البحث :

اعتمد البحث الطريقة الوصفية التحميمية من خالل الرجوع الى النصوص واالحكام ذات العالقة بجريمة تزييف 
 العممة
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 ًا: ىيكمية البحث:سادس

تناولنا في البحث جريمة تزييف العممة في القانون العراقي اذ تناول المبحث االول اإلطار ألمفاىيمي لظاىرة 
تزييف العممة حيث تناول المطمب االول تعريف تزييف العممة وفي المطمب الثاني أساليب التزييف اما في 

ف في مطمبين االول تناول الركن المادي لجريمة التزييف والمطمب المبحث الثاني فقد تناول أركان جريمة التزيي
الثاني الركن المعنوي لجريمة التزييف ,والمبحث الثالث تمحور حول عقوبة التزييف  في المطمب االول عقوبة 

 التزييف من حيث التشديد والتخفيف وفي المطمب الثاني اسقاط العقوبة واالعفاء عنيا.
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 المبحث األول

 اإلطار ألمفاىيمي لظاىرة تزييف العممة 

 تمييد :

التزييف ىو ان تصدر من مصدر غير شرعي صورة طبق األصل لشي ما خاصة النقود , وذلك بيدف الغش , 
فسك النقود وطبعيا ىو مسؤولية الدولة والحكومات الوطنية , وقد عقدت االتفاقيات بين األقطار المختمفة 

 المزيفين لعممة دولة منيا .لمعاقبة 

حيث تتخذ منظمة البوليس الدولي )االنتربول ( جانبًا كبيرا من االىتمام في التحقيق حول المزيفين العالمين , 
وسوف نتناول في ىذا المبحث تعريف التزييف لغة و اصطالحًا في المطمب األول , وفي المطمب الثاني سوف 

 نتناول أساليب التزييف .
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 المطمب األول

 تعريف تزييف العممة 

الزيف في وصف الدراىم , يقال زافت عميو دراىمو اي صارت مردودة لغش فييا  -اوال : تعريف التزييف لغًة : 
. وزاف (7), وفيو ايضا زاف يزيف زيوفًا , وزيوفو : ردؤ , فيو زائف والجمع زيوف (0), وقد زيفت اذا أردت 

الدراىم وزيفيا جعميا زيوفًا , ودرىم زيف وزائف , وقد زافت عميو الدراىم وزيفتيا انا, وزيفت الرجل : صغر بو 
وحقر مأخوذ , و زافت النقود زيفًا , وزيوفًا , وزيوفو : ظير فييا غش ورداءة , وزيف النقود وغيرىا : جعميا 

من النقود وحجية زائفة : فييا زيف النقود , وزيف النقود وغيرىا زيوفًا , فيو زائف , وىي زائفة , ويقال قطعة 
 .(3)اعمميا مغشوشة 

ىو اصطناع او تقميد عممة او اجزاء تغيير فييا بحالة تكون شبيية بعممة  -ثانيًا: تعريف التزييف اصطالحًا:
ء , والتغيير بصيغة ابتدا ء, ويقصد باالصطناع إنشاء شي(4)صحيحة متداولة نظاما في الدولة او خارجيا 

االفتعال مصدر الفعل اصطنع بوزن افتعل يدل عمى المبالغة في الصنع , فالجاني يحاول جاىدًا ان تكون 
العممة التي يقوم باصطناعيا مشابية لمعممة الصحيحة او ممارسة تقميدىا بحيث تصبح مشابية الى حد كبير 

ير شرعي صورة طبق األصل لشي ما خاصة النقود , والتزييف ان تصدر من مصدر غ (5)العممة الصحيحة 
وذلك بيدف الغش , فسك النقود وطبعيا ىو مسؤوليات الحكومات الوطنية , والتزييف في األصل الصحيح , 
سواء باإلضافة او التعديل او التبديل او التقميد بيدف الحصول عمى مكتسبات بطريقة غير مشروعة وايضا ىو 

ترف بو قانونًا واستبدالو بشي اخر مطابق لو بالشكل والقانون ولكنو غير شرعي . تبديل محتويات الشي المع
____________________________ 

 .3375, ص 0995,دار بيروت لمطباعة , بيروت ,  5ظور , لسان العرب ,جـن( ابو الفضل جمال الدين ابن اسماعيل ابن م0)

 .790, ص 0997( مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز ابادي ,القاموس المحيط , دار الجيل , بيروت , 7)

, 7( عمي عبدالقادر ,قانون العقوبات القسم الخاص , جرائم االعتداء عمى المصمحة العامة وعمى االنسان والمال , منشورات الحمبي , ط3)
 .99, ص 7113بيروت 

 .9, ص0984والتزوير , مطبعة االستقالل الكبرى , القاىرة ,  فم التزيي( رؤوف عبيد , جرائ4)

 .9( المصدر نفسو , ص 5)
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تعد العممة اداة رئيسية لمتعامل مما يستدعي توافر الثقة الكاممة بيا وتامين الثقة بيا وىذا  -ثالثا: تعريف العممة :
تعتبر جريمة تزييف العممة من الجرائم ما دعى السمطة العامة الى ان تحتكر إصدار او صك عممتيا , و 

الخطيرة الماسة بالسمعة المالية لمدولة منذ العصور األولى ونظرا لخطورة ىذه الجريمة فقد اعتبرت من الجنايات 
وعمى الرغم من ان معظم تشريعات دول العالم قد حاربتيا في نصوصيا  (0)وىذا ما سار عميو المشرع العراقي 

الغش في ))بانو  فلم تضع ليا تعريفا محددا , لكن الفقو والقضاء استقر عمى تعريف التزيي القانونية اال انيا
او ان تصدر صورة طبق االصل لمنقود من مصدر غير  ((العممة المتداولة قانونا سواء كانت ورقية ام معدنية 

 .(7)شرعي قصك النقود وطبعيا من مسؤولية حكومات الدول دون غيرىا 

فتقميد العممة : ىو صناعة عممة عل غرار العممة الصحيحة اي اصطناع عممة مزيفة تقميدا لعممة صحيحة 
مشابية ليا في شكميا ووزنيا وحجميا , كصناعة قطعة معدنية تحمل نفس النقوش والعبارات والرسوم ذاتيا 

مماثمة ليا تحممو الورقية الصحيحة, تحمميا القطع النقدية الصحيحة الرسمية المتداولة او طباعتيا عمى اوراق 
وذلك بصرف النظر عما اذا كانت العممة المقمدة تماثل او ال تماثل تماما العممة الصحيحة من حيث نوع المعدن 

 . (3)او الورق او الوزن او الحجم او القيمة 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

, ص 0984مايتيا , سمسمة المنظمة العربية لمدفاع االجتماعي , العدد الثامن , الرباط , ( محمد النقي , تزيف العممة الورقية وطرق ح0)
790. 

 .790( المصدر نفسو , ص 7)

 .797( المصدر نفسو , ص 3)
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 المطمب الثاني 

  فأساليب التزيي

وذلك الستخدام التقنيات الحديثة  أسيل في العصر الحالي عن العصور الماضية , فأضحت أساليب التزيي
(عن قوالب الصب والتيوية والمكابس اليدوية  فوالتكنولوجيا , فقد استغنى المزيفون )مرتكبو الجرائم التزيي

 .(0)والكيربائية لصير المعدن

 -:(7)لمعممة الورقية فمنيا فوتتعدد أساليب التزيي

بالرسم اليدوي : وىو محاولة المزيف تقميد النقوش والرسوم والزخارف الموجودة عمى الورقة النقدية  فالتزيي -0
الصحيحة , وذلك بألوان مائمة لمورقة األصمية لمعممة المعدنية وىذه الطريقة ىي الطريقة البدائية ويستخدم فييا 

قة األصمية لمعممة النقدية , وىي بطيئة فال المزور او أنواعا من الورق السميك تختمف عن سماكة ومممس الور 
 يستطيع المزيف تزيف إعداد كبيرة من العممة لصعوبتيا .

التزيف بالطباعة : وىذه األكثر انتشارًا وخطورة من سابقتيا إلمكانية إنتاج اعداد وكميات كبيرة من الورق -7
 المزيف وعمى مستوى أعمى وأدق من السابقة .

لتصوير الممونة : وىو تصوير العمالت بالمكائن الممونة وال تتطمب خبرة في عممية التزوير التزوير بمكائن ا -3
 وتكون بكميات كبيرة وانتشرت في اآلونة األخيرة .

الطباعة عن طريق أجيزة الحاسب اآللي : وفييا تستخدم الطابعة الميزر , ويعد ذلك من اخطر أساليب  -4
ومطابقتو بشكل كبير لألوراق النقدية األصمية وكشفت اإلحصائيات ان التقنيات التزوير لتقنية العالمية وجودتو 

 .(3)الحديثة ىي التي تستخدم في تقميد وتزيف العمالت , وانيا أصبحت األسموب السائد في كل دول العالم 

______________________________ 

 .065, ص 0978النيضة ,القاىرة ,  القسم الخاص, دار-( محمد نجيب حسني , شرح قانون العقوبات0)

 .7103( اسراء محمد عمي , جريمة تزيف العممة , محاضرة ألقيت في كمية القانون , جامعة بابل , 7)

 ( المصدر نفسو .3)
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 -: (0)وتكمن خطورة ىذه الجريمة في عدة نواحي

 تزعزع الثقة بعممة الدولة .تمثل ىذه الجريمة اعتداءات عمى سيادة الدولة وعمى حقيا في سك العممة في  -0

 اتساع دائرة الجريمة لتشمل فئة اكبر من اإلفراد اذ تشمل كل من تقع بأيدييم العممة المزيفة . -7

صدار العممة . -3  تحرم السمطة العامة من الفائدة التي تعود عن سك وا 

 في الداخل والخارج . تؤدي الجريمة الى زعزعة الثقة بالعممة الوطنية المتداولة عرفا او قانونا -4

ونظرا ألىمية الجريمة تنص القوانين الجنائية عمى استثناء ىذه الجرائم من مبدأ اإلقميمية لذلك ينعقد االختصاص 
لمقانون الوطني لمدولة التي زيفت عممتيا النقدية بغض النظر عن مكان ارتكاب الجريمة او جنسية مرتكبيا ألنيا 

والن الدولة ال تثق باىتمام الدول األخرى بيذه الجريمة وىذا ما سار عميو  تمس مصالح السياسية لمدولة ,
المشرع العراقي بنصو عمى ان يطبق القانون العراقي وعمى اختصاص المحاكم العراقية بالنظر في ىذه الجرائم 

 .(7)بغض النظر عن مكان ارتكاب الجريمة او جنسية مرتكبيا 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

 .مصدر سبق ذكره( اسراء محمد عمي , 0)

 ( المصدر نفسو .7)
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 المبحث الثاني 

 أركان جريمة التزييف 

 تمييد :

يعاقب بالسجن ))( منو 781نظم المشرع العراقي ىذه الجريمة في القانون العقوبات العراقي حيث نصت المادة )
من قمد او زيف سواء بنفسو او بواسطة غيره عممة ذىبية او فضية متداولة قانونا او عرفا في العراق او في دولة 
أخرى او اصدر العممة المقمدة او المزيفة او روجيا او ادخميا العراق او دولة أخرى او تعامل بيا او حازىا 

, ويعتبر تزييفًا لمعممة المعدنية إنقاص (0) ((ك عمى بينة من أمرىا بقصد ترويجيا او التعامل بيا وىو في كل ذل
وزنيا او طالؤىا بطالء يجعميا تشبو مسكوكات أكثر منيا قيمة , وتكون العقوبة السجن مدة ال تزيد عمى عشر 

 .(7)سنين اذا كان التقميد او التزييف لعممة معدنية غير الذىب او الفضة 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ _____________ 

 المعدل . 0969لسنة 000( من قانون العقوبات عراقي رقم 781( ينظر: المادة )0)

 المعدل . 0969لسنة 000( من قانون العقوبات عراقي رقم 780( ينظر: المادة )7)
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 المطمب األول 

 الركن المادي لجريمة التزييف 

 -:(0)من خالل دراسة نصوص مواد ىذه الجريمة يتبين لنا ان عناصر الركن المادي قد حددىا المشرع باالتي 

. ويعرف التقميد بانو صنع ((صحيح  ءكاذب يشبو شي ءوضع شي ))( بأنو 774أوال: التقميد : عرفتو المادة )
د بسمات معينة منيا من ناحية انو ينصب عمى عممة نقدية تشبو العممة المتداولة باي وسيمة كانت , ويتسم التقمي

العممة الورقية والمعدنية عمى حد سواء ومن ناحية أخرى انو يعني إنشاء عممة غير صحيحة لم يكن ليا وجود 
 من قبل .

ال يشترط لقيام الجريمة ان يكون التقميد متقن بحيث تكون العممة متطابقة تماما من حيث العممة الحقيقية من  -أ
العيار والوزن بل يكفي قيام قدر من التشابو بينيما وىو امر متروك لتقدير محكمة الموضوع , اما اذا كان حيث 

التقميد واضح لمعيان بحيث ال ينخدع بو احد اي ان العممة ال تقبل من اي مواطن وكذلك اذا انعدم التشابو بين 
 العمميتين.

قد أوقف او خاب أثره بسبب ال دخل إلرادة الجاني فيو وىو  ففي ىذه الحالة يعد الفعل مشروع الن فعل الجاني
 .(7)عدم اتقان التقميد , وقد حدد المشرع لقيام الجريمة نوع المعدن المستخدم حيث ذكر )عممة ذىبية او فضية (

 ان يرد عمى عممة ورقية او معدنية . -ب

 ان تكون العممة قابمة لمتعامل . -ج

 ليا وجود من قبل .إنشاء عممة جديدة لم يكن  -د

من معدن العممة او طالئيا بطالء يجعميا شبيو بعممة اخرى اكثر  ءانتقاص شي))ثانيا: التزييف : ويقصد بو 
. فيتبين لنا ان الجريمة تقع عمى عممة صحيحة , ويقع عمى عممة نقدية , ويقع اما باالنتقاص او ((منيا قيمة 

معدن بأية وسيمة سواء باستعمال مبرد او مادة كيماوية , اما التمويو التمويو , ويقصد باالنتقاص اخذ جزء من ال
_____________________________ 

 .373, ص 0987( فوزية عبد الستار , شرح قانون العقوبات الخاص , دار النيضة العربية , القاىرة ,0)
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فانو يتم عن طريق إعطاء العممة لونا يجعميا شبيية بعممة أكثر منيا قيمة ويكون ذلك بطالء العممة بطبقة رقيقة 
, وبطبقة رقيقة من الذىب او استعمال مادة كيميائية تغير لون العممة (0)من معدن اكبر قيمة كطالء الفضة 

ان يغير الجاني في الرسوم والعالمات واألرقام  ال يتطمب فوتجعميا شبيية بعممة اكبر منيا قيمة , والتزيي
 . (7) المنقوشة عمى العممة

ثالثا: التزوير : ويقصد بو تغيير الحقيقة في عممة كانت صحيحة والتزوير يتحقق بالتغير في الرسوم والعالمات 
 او األرقام المنقوشة عمى العممة بحيث تظير بصورة اكبر من قيمة العممة الصحيحة .

إدخال العممة المزيفة او المقمدة الى العراق او خراجيا منو : تعد الجريمة متحققة اذا قام الجاني بإدخال  رابعا:
عممة مقمدة او مزيفة الى العراق او الى اي دولة أخرى او اذا أخرجيا من العراق فالفعل ىنا يقف عند عممية 

 خرى .إدخال العممة الى العراق او إخراجيا منو او الى اي دولة ا

خامسا: الترويج : يراد بو وضع او طرح العممة المقمدة او المزيفة او المزورة في التداول فيطرح العممة في 
التداول بين الناس تعد الجريمة قد نفذت حتى ولو طرحيا الجاني عن طريق التصدق واإلحسان فالميم ىو رواج 

 .(3)العممة والتعامل بيا 

او التعامل : اعتبر المشرع ان مجرد حيازة العممة المقمدة او المزيفة او المزورة  سادسا: الحيازة بقصد الترويج
كافيًا لتحقق جريمة التزييف ومن ثم خضوع الحائز لمنص القانوني وذلك اذا كانت الحيازة يقصد الترويج او 

 . (4)التعامل بتمك العممة

يمة ايضا في حالة ما اذا قام الفاعل بإعادة عممة سابعا: أعادة التعامل بعممة بطل التعامل بيا : تتحقق الجر 
معدنية او ورقية نقدية بطل التعامل بيا وذلك بان يقوم بطرح ىذه العممة في التداول وانتقاليا الى يد احد اإلفراد. 

____________________________ 

 .373( فوزية عبدالستار , مصدر سبق ذكره , ص 0)

 .713, ص  0990شرح قانون العقوبات الخاص ,المطبعة العالمية القاىرة ,( عبدالمييمن بكر سالم , 7)

, ص 0997( احمد بسيوني ابو الروس, جرائم التزوير والتزييف والرشوة من الوجية القانونية , مكتب الجامعي الحديث , االسكندرية , 3)
410 . 

 .733( رؤوف عبيد , مصدر سبق ذكره , ص 4)
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 المطمب الثاني

 الركن المعنوي لجريمة التزييف 

ىو ركن ميم البد من توفره عند الحديث عن ىذه الجريمة وبدون توفر ىذا الركن ال تعتبر ىذه الجريمة وتقع 
شبية في توقيع العقوبة عمييا , فيذه الجريمة من الجرائم العمدية التي يتعين ان تتوفر لدى مرتكبيا القصد 

الجريمة بحيث تكون العممة متداولة في البمد او خارجو وبما ىية األفعال التي  الجنائي بان يحيط عممو بموضوع
تقوم بيا وان تتجو إرادتو الى تحقيق النتيجة اإلجرامية وىي صناعة عممة غير صحيحة وتقميدىا وتيريبيا 

 .(0) وترويجيا

قع منو تقميد لعممو او تصوير فالركن المعنوي : ىو توفر القصد الجنائي لدى الفاعل بمعنى انو ليس كل احد ي
ليا باستعمال ريشتو الفنية او ميارتو في تقميد ليس كل احد بيذا الوصف يعد جانبا يستحق التجريم والعقوبة اذا 

 . (7)لم يكن ذلك مخالفا لمنظام 

و اتجاه والمقصود بالقصد الجنائي ىو أدارة الفعل ثم العمم بالنتيجة اإلجرامية ولذا عرف القصد الجنائي : ى
, ويمزم في تجريم ىذا الفعل وتوقيع عقوبة عميو توافر (3)االرادة الواعية الى الجريمة في كل اركانيا وعناصرىا 

 قصد جنائي في ذات الفعل انو يقوم بتقميد عممة ثم ينوي بعد ذلك ترويجيا ونشرىا وتداوليا .

والتيريب والترويج فيتخذ الركن المعنوي فييا صور كما يمحق بالركن المعنوي لجريمة التزييف جرائم التقميد 
 -القصد سواء كان قصدًا عامًا او خاصًا, كما سنبينو كاآلتي :

 أوال: القصد الجنائي العام :

يتطمب القصد العام العمم واإلرادة , فيتعين ان يعمم المتيم بالموضوع الذي انصب عميو فعمو وماىية ىذا الفعل , 
طمب بالضرورة توافر عمم المتيم بان العممة التي يزيفيا او يقمدىا او يزورىا او يدخميا او الن ىذه الجرائم تت

____________________________ 

 .371, ص 0984( عادل حافظ غانم , جرائم تزييف العممة ,المطبعة العالمية , القاىرة , 0)

 .370( المصدر نفسو , ص 7)

 .073, ص  ذكره مصدر سبق ( محمود نجيب الحسني , 3)
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وىو يجيل انيا  (0)يخرجيا من البالد مزيفة فقد يدفع شخص ما عممة مزيفة في التداول او يدخميا معو لمبالد 
مزيفة بان ضبطت معو ىذه العممة المزيفة بعد ان دست في جيبو او بين أمتعتو او وضعت بغير عممو في 

افر لديو ,لذلك يجب عمى االتيام في مثل ىذه االحوال حقائبو التي اجتاز بيا الحدود فان القصد ال يعد متو 
اثبات عمم المتيم بالتزييف ,فاذا تمسك المتيم بانو وقت تسممو العممة كان يجيل انيا مزورة ولم يتعرض االتيام 

 .(7)لنفي الجيل كان ىذا الحكم قاصرا متعينًا نقضو 

 -ثانيا: القصد الجنائي الخاص :

دراك قصدا جنائيا خاصا بحيث ان جريمة التزييف تتطمب  عالوة عمى القصد الجنائي العام وما تطمبو من عمم وا 
يكون لدى الجاني غاية ىي ترويج العممة غير صحيحة سواء بنفسو او بواسطة غيره , والقصد الجنائي بيذا 

 المعنى يتطمب عنصرين :

مقترفة بالعمم بتجريميا الن من يقمد عممة يعمم العمم بأفعال التقميد والتزوير والتزييف الن ىذه األفعال تكون  -أ
ما يفعل , وأفعالو تكشف قصده الجنائي وعمى ىذا فان من يدفع آلخر قطعة نقود مزيفة وىو غير عالم بتزييفيا 

 . (3) فال جريمة اذ ينتفي القصد العام لعدم توفر العمم

ارادة الجاني وضع ىذه العممة المقمدة في التداول عمى انيا صحيحة بما يترتب عمى ذلك من نتيجة ,  -ب
فالجاني ال يقف نشاطو فقط عمى ارتكاب الفعل المادي لمجريمة وىو التزييف او التقميد بل يدفع العممة لمتداول 

ائي الخاص ىو توافر نية الجاني كي يحقق ىدفو اإلجرامي الذي كان في األصل ينشده , والقصد الجن
 .(4)مخصوصة في فعمو الجنائي 

 

 

____________________________ 

 .795محمد النقي, مصدر سبق ذكره , ص   (0)

 .740عادل حافظ غانم , مصدر سبق ذكره , ص  ( 7)

 .445محمد النقي, مصدر سبق ذكره , ص  ( 3)

 .614محمود نجيب حسني , مصدر سبق ذكره , ص  ( 4)
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 المبحث الثالث 

 عقوبة التزييف 

 تمييد :     

يجب عمى المحكمة الموضوع بيان الواقعة في الحكم اي ان تبين في حكميا جميع االركان المكونة       
لجريمة تزيف العممة وان تذكر في حكميا الفعل المادي المكون لمجريمة ونوع النقود الزائفة وانيا متداولة قانونا 

حكم ان المتيم قمد العممة , نقص قيمتيا او روجيا او عرفا في البالد ويكفي في بيان الفعل المادي ان يرد في ال
 المختمفة : ففي البالد او اشتغل بالتعامل بيا , وكذلك بيان القصد الجنائي لجريمة التزيي

ففي جرائم التقميد والتزوير والتمويو يفترض وجود ىذا العمم دائما وال يمزم ان يكون موضوع بيان خاص في الحكم 
ترويج واإلدخال في البالد واالشتغال بالمسكوكات المزيفة فال يعاقب عمى الفعل إال اذا ثبت . اما في جرائم ال(0)

 .(7)النقود المروجة , وعميو يجب ان يذكر ىذا العمم في الحكم بعبارة صريحة  فضد المتيم انو كان عالمًا بتزيي

 

  
 

 

 

 

______________________  
 .05( رؤوف عبيد , مصدر سبق ذكره , ص 0)

 .075( محمود نجيب حسني , مصدر سبق ذكره , ص 7)
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 المطمب األول 

 عقوبة التزييف من حيث التشديد والتخفيف 

 -أوال: العقوبات األصمية :

( ق .ع عمى عقوبة السجن لجريمة التزييف في حاالت التقميد والتزوير 781نص المشرع العراقي في المادة )
وصف الجناية , كما قرر بشأنيا عقوبة تبعية اال وىي عقوبة مراقبة والتزييف , وبذلك عدت الجريمة من 

( ق .ع, اضافة الى ذلك قرر تدبير احترازي بمصادرة اآلالت واألدوات التي استخدمت في 99الشرطة المادة )
مة من ( ق .ع , باإلضافة الى تمك العقوبات فانو يجوز لممحك007عممية التزوير او التقميد او التزييف المادة )

تمقاء نفسيا او بناء عمى طمب االدعاء العام ان تامر بنشر الحكم النيائي الصادر باإلدانة في جنايات تزييف 
 (  ق .ع.017العممة كعقوبة تكميمية استنادًا الى المادة )

, وتكون (0)ويعتبر تزييفا لمعممة المعدنية انقاص وزنيا او طالئيا بطالء يجعميا تشبو مسكوكات أكثر منيا قيمة 
العقوبة السجن مدة ال تزيد عمى عشر سنين اذا كان التقميد او التزييف لعممة معدنية غير الذىب او الفضة , 

( ق .ع نصت عمى عقوبة مدة ال تقل عن عشر سنوات لكل من يزور او يقمد بنفسو او 781عممًا ان المادة )
صرفية معترف بيا قانونا عراقية كانت ام اجنبية بقصد بواسطة غيره سندات مالية او اوراق نقد او اوراق عممة م

ترويجيا او اصدار ىذه االوراق المزورة او المقمدة او دخميا العراق او دولة اخرى او تعامل بيا او حازىا بقصد 
 .(7)ترويجيا او تعامل بيا وىو في كل ذلك عمى بينة من امرىا 

ويالحظ ان المشرع العراقي قد اعطى اىمية اكبر لمعممة المسكوكة من الذىب والفضة لذلك قرر لتزييفيا عقوبة 
اشد وىي )السجن ( من عقوبة تزييف العممة المدنية المسكوكة من معادن اخرى وىي السجن لمدة ال تزيد عمى 

 . (3)( ق .ع 781( عشر سنوات ,المادة )01)

____________________________ 

 .89, ص 7118,المكتبة القانونية , بغداد , -القسم الخاص-ماىر عبدالشويش , قانون العقوبات   (0)

 .0960لسنة 000( قانون العقوبات عراقي رقم 780ينظر: نص المادة )  (7)

 .0969لسنة 000( قانون عقوبات عراقي رقم 781ينظر: المادة ) ( 3)
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بة الحبس والغرامة او بإحداىما لكل من روج او أعاد الى التعامل عممة معدنية وفي حالة أخرى قرر المشرع عقو 
( ق .ع, وبذلك تعد ىذه الجريمة من وصف الجنحة كما 783او اوراقًا قانونية نقدية بطل التعامل بيا المادة )

رة ثم تعامل بيا قرر عقوبة الحبس ايضا لكل من قبض بحسن نية عممة معدنية او ورقية مقمدة او مزيفة او مزو 
 .(0)( ق .ع, وعميو تعد الجريمة من وصف جريمة الجنحة 784بعد ان عرف حقيقتيا المادة )

( سبع سنوات لكل من صنع او جاز مسكو 7وفي حالة اخرى قرر المشرع عقوبة السجن لمدة ال تزيد عمى )
و تزيف او تزوير العممة او اوراق نقود او مقراضًا او آالت او أدوات او أشياء اخرى مما يستعمل في تقميد ا

( ق .ع, وعمى ضوء ذلك فان ىذه الجريمة تعد من وصف الجنايات 317/7النقد او سندات المالية المادة )
ومن الجدير بالذكر ان المشرع قد اعتبر في حكم العممة الورقية االوراق المصرفية االجنبية المأذون بإصدارىا 

 .(7)( ق .ع785المادة )قانونا وذلك ألغراض تطبيق حكم 

 -ثانيا: حاالت تشديد وتخفيف العقوبة :

( ق .ع, 787ان المشرع العراقي شدد عقوبة الجريمة وجعل اإلعدام في حالة توافر الحاالت الواردة في المادة )
 ,غير ان حاالت تشديد العقوبة التي وردت0993( لسنة 9عممًا ان ىذه المادة قد عدلت بموجب القانون رقم )

 :(3)( المذكورة ىي787في المادة )

 اذا ترتب عمى الجريمة ىبوط في سعر العممة الوطنية او سندات الدولة . -أ

 اذا ترتب عمى الجريمة زعزعة االنتماء في األسواق الداخمية او الخارجية . -ب

ون توافر احد اذا ارتكب الجريمة من عصبة يزيد عدد إفرادىا عمى ثالثة أشخاص عممًا انو ال يحول د -ج
الظروف المشددة كون الجاني لم يقصد ىبوط سعر العممة او زعزعة االنتماء وذلك ان سبب التشديد ىو تحقيق 

 نتيجة احتمالية ترتب عمى سموك الفاعل ولذلك يسال سواء قصدىا او لم يقدىا .

____________________________ 

 .65, ص 7103جمال ابراىيم , قانون العقوبات الخاص , مكتبة السنيوري , بغداد , ( 0)

 .35,ص 0969القسم الخاص, مطبعة الزمان , بغداد ,-فخري عبد الرزاق حممي ,قانون العقوبات   (7)

 وتعديالتو. 0969لسنة 000( قانون عقوبات عراقي رقم 787ينظر: المادة )  (3)
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ون العقوبات العراقي فقد  جاءت لتنص عمى  معاقبة كل من يرتكب احدى الجرائم ( من قان785اما المادة)
( من نقس المادة بالحبس مدة ال تزيد عمى ستة اشير او بغرامة ال 7( و ) 0في الفقرتين )المنصوص عمييا 

ا في المواد تزيد عمى مائة دينار وىكذا يتبين بوضوح ان المشرع العراقي قد عد كل من الجرائم المنصوص عميي
( من الجنح , اذ اخضع مرتكبيا لعقوبتي الحبس والغرامة او أحداىما فقط , مخففا بذلك 785, 784,  783)

( وكذلك الن ىذه األفعال ال تمثل 780,  781العقوبة عن مرتكبي ىذه الجرائم المنصوص عمييا في المادتين )
تداوليا عمى االقتصاد كالطر الذي تمثمو الجرائم األخرى خطرا جسيما او فادحا عمى الثقة العامة بالعممة ونظام 

 . ( 0)من تزيف وتزوير او ترويج او تعامل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

  95( ماىر عبد الشويش ,مصدر سبق ذكره  , ص .0)
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 المطمب الثاني
 إسقاط العقوبة واإلعفاء عنيا

ق .ع. عقوبات , يعفون (  785الى  781ي المواد)فان األشخاص المرتكبون لمجرائم المنسوبة الييم المذكورة 
من العقوبة اذا اخبروا السمطات المختصة بتمك الجرائم قبل تماميا وقبل شروع السمطات في البحث و التحري 

المذكور . لقد نظم المشرع العراقي إحكام عنيم او سيموا القبض عمى بقية الجناة ولو بعد الشروع في البحث 
( عقوبات وقرر اعفاء الجاني من عقوبة جريمة تزيف العممة بشكل وجزبي 313االعفاء من العقاب في المادة )

  -. وسوف نتطرق الى ىذه الحالتين كما يمي: (0)في حالتين ىما : األخبار عن الجريمة , إتالف العممة المزورة 

 الجريمة:  اوال : اإلخبار عن

وتتمثل في ان الجاني الذي ارتكب فعل التقميد او التزييف او التزوير يعفى من العقاب اذا بادر الى إخبار 
السمطات المختصة عن الجريمة بشرط ان يقع اإلخبار قبل إتمام الجريمة وقبل ان تشرع السمطات المختصة 

يدل الجاني تمك السمطات عمى بقية المساىمين في  . كما يجب ان (7)بالبحث و االستقصاء عن مرتكب الجريمة 
الجريمة , اما اذا حصل االخبار بعد بدا السمطات بالتحقيق ففي ىذه الحالة ال يعفى الجاني من العقاب اال اذا 
أدى اإلخبار الى تسييل ميمة القبض عمى بقية المساىمين , ويرى بعض الشراح ان التمام المقصود ىنا ىو 

وترويجيا وان الجاني يعفى اذا اخبر السمطات ولو بعد تمام حصول مادامت النقود المزيفة لو  اصدار النقود
تروج , وتطبيقا لمقواعد العامة التي تقضي بانو ال عقاب عمى من يأخذ نقودا مزيفة ويتعامل بيا وىو يجيل انيا 

ف المسكوكات وان ىذا القصد ينعدم اذا مزيفة وكما قمنا بان القصد الجنائي ىو من األركان الجوىرية لجريمة تزي
كان الجاني غير عالم بتزييف النقود , وذلك الن ىذه الجريمة تتطمب قصدا جنائيا خاصا وىو وضع النقود 
المزيفة في التعامل بصفة انيا صحيحة والحصول عمى نفع غير مشروع لنفس الجاني , او لغيره  وىذا الحكم 

عقاب اال اذا توفر القصد الجنائي , اي العمم بان النقود مزيفة والتعامل بيا بنية يقرر القاعدة التي تقول ان ال 
 . ( 3)الغش و اإلضرار 

_______________________ 

 .  83, ص 7105, المكتبة القانونية , بغداد ,0( لطيف شيخ طو شيخ محمود , الجرائم المخمة بالثقة والمصمحة العامة , ط0)

 . 83ص  المصدر نفسو , (7)

 .  69, ص  0999,مكتبة النيضة العربية , بيروت, 3القسم الخاص ,ط-شرح قانون العقوبات احمد امين ,  (3)
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 ثانيا : إتالف العممة المزورة :

يعفى الجاني من العقاب اذا قام بإتالف العممة المزورة او المزيفة او المقمدة قبل استعماليا بشرط اال تكون   
بالتحقيق والبحث عن مرتكب الجريمة , وتمكن الحكمة من اإلعفاء في تسييل ضبط السمطات قد شرعت 

وكشف جرائم تزيف العممة عمى أساس انيا من قبيل اإلجرام الخفي او المستترة ىذا من جية ومن جية أخرى 
ب إضرار تشجيع مرتكبي ىذه الجرائم ألول مرة عمى التراجع عن إتماميا وابال غامرىا الى السمطات مما تجن

 .  (0) اكبر من توقيع العقوبة أبرزىا إضرار بالثقة في العممة النقدية المتداولة في األسواق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

 .  31, ص  0995 –( سممان بيان , القضاء الجنائي العراقي الجزء االول , دار دجمة لمطباعة والنشر , بغداد 0) 



25 
 

 الخاتمة 

 :النتائج اواًل 

 -يمي : من خالل دراسة البحث خرجت ببعض النتائج ومن جاممتيا ما

 موال الناس واعتداء عمى مصالح المجتمع االقتصادية .بأ ىو إال لون من ألوان الغش واألضرار التزييف ما -0

قيمة وأوسع انتشارًا العممة الورقية ىي األكثر عرضة لمتزييف من عممة العدنية وذلك الن العممة الورقية أكثر -7
 من العممة المعدنية .

 استواء الحماية الجنائية بين العممة الوطنية والعممة األجنبية اعمااًل باالتفاقيات الدولية . -3

 ان درجة تقميد العممة او تزييفيا أنما تحدد بمعيار الشخص العادي . -4

لغش لمعامة او لمسمطة العامة طمعًا بالحصول عمى القصد الجنائي في الجريمة التزييف او التقميد ىو نية ا -5
 ربح غير مشروع .

عقوبة التزييف عقوبة تعزيرية يرجع أمرىا واختيار لولي األمر بما يراه مناسبا لمحفاظ عمى مصالح المجتمع  -6
 والجريمة وظروفيا .

  التوصياتثانيًا: 
صي ببعض االقتراحات والتوصيات والتي نأمل ان من خالل البحث والمتابعة فيما يخص جريمة التزييف فأننا نو 

 تأخذ بعين االعتبار ومن ىذه التوصيات ىي :

 اعتماد أكثر من وسيمة امان في األوراق النقدية لتصعيب تقميدىا او تزييفيا . -0

 توعية المجتمع بخطورة وضرر جريمة التزييف وتسييل وسائل الكشف عن األوراق النقدية المزيفة بالنسبة -7
 لألشخاص العاديين .

 عمل دراسات تقويمية لمعمالت العربية وذلك بيدف تطويرىا وخفض كمفة انتاجيا وزيادة نسبة األمان فييا . -3



26 
 

وضع رقابة وضوابط عمى استيراد واستخدام اآلالت والمواد ذات االستخدام المزدوج والتي يمكن ان يستعمميا  -4
 والتقميد لمعممة .ضعاف النفوس في عمميات التزييف 
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 المصادر والمراجع

 .القران الكريم -

 اوال: الكتب

,دار بيروت لمطباعة , بيروت ,  5ابو الفضل جمال الدين ابن اسماعيل ابن ممظور , لسان العرب ,جـ-0
0995. 

مكتب الجامعي الحديث , احمد بسيوني ابو الروس, جرائم التزوير والتزييف والرشوة من الوجية القانونية ,  -7 
 .0997االسكندرية , 

  .,مكتبة النيضة العربية , بيروت3القسم الخاص ,ط-احمد امين , شرح قانون العقوبات  -3

 .7103جمال ابراىيم ,قانون العقوبات الخاص ,مكتبة السنيوري , بغداد,  -4

 .0995 –لمطباعة والنشر , بغداد سممان بيان , القضاء الجنائي العراقي الجزء االول , دار دجمة  -5

 .0984عادل حافظ غانم , جرائم تزييف العممة ,المطبعة العالمية , القاىرة ,  -6

 .0990عبدالمييمن بكر سالم , شرح قانون العقوبات الخاص ,المطبعة العالمية القاىرة , -7

لمصمحة العامة وعمى االنسان والمال عمي عبدالقادر ,قانون العقوبات القسم الخاص , جرائم االعتداء عمى ا -8
 .7113, بيروت 7, منشورات الحمبي , ط

 .0969القسم الخاص, مطبعة الزمان , بغداد,-فخري عبد الرزاق حممي ,قانون العقوبات  -9

 .0987فوزية عبد الستار , شرح قانون العقوبات الخاص , دار النيضة العربية , القاىرة , -01

, المكتبة القانونية , بغداد 0محمود , الجرائم المخمة بالثقة والمصمحة العامة , طلطيف شيخ طو شيخ  -00
,7105. 

 .7118,المكتبة القانونية , بغداد , -القسم الخاص-ماىر عبدالشويش , قانون العقوبات  -07
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اعي , العدد محمد النقي , تزيف العممة الورقية وطرق حمايتيا , سمسمة المنظمة العربية لمدفاع االجتم -03
 .0984الثامن , الرباط , 

 .0978محمود نجيب الحسني , شرح قانون العقوبات الخاص ,دار النيضة ,القاىرة ,  -04

 .0997مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز ابادي ,القاموس المحيط , دار الجيل , بيروت ,  -05

 .0984الكبرى , القاىرة ,  ف والتزوير , مطبعة االستقالليرؤوف عبيد , جرائم التزي -06

 :المحاضرات  ثانياً 

 .7103اسراء محمد عمي , جريمة تزيف العممة , محاضرة ألقيت في كمية القانون , جامعة بابل ,  -0

 :القوانين  ثالثاً 

 .0960لسنة 000القانون العقوبات عراقي رقم -0

 .المعدل 0969لسنة 000القانون العقوبات عراقي رقم -7
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