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 تزويـر احملـررات يف قانـون العقوبات العراقـي
      () د. خالد حممد عجاج

 ملخص

لذلك انتشرت في دول العالم، التي  جريمة التزوير من الجرائم الخطرةإن 
الثقة العامة في المحررات الرسمية والعرفية وتخل في استقرار  فهي تهدد

يعتمدون على  , إذ إن الناسجتمعالمعامالت وسائر مظاهر الحياة القانونية في الم
عالقاتهم ومراكزهم القانونية  إلثباتالعرفية و األوراق المكتوبة والوثائق الرسمية 

ثبات أهم وسائل وطرق اإل تعداألدلة الكتابية التي  عن طريق وحقوقهم المادية
نتناول في المبحث األول ماهية ، , وسنقسم هذا البحث إلى مبحثينالقانونية
 ، ونوضح في المبحث الثاني أركان التزوير وعقوبته. التزوير

 مقدمة

هو إلباس الباطل ثوب الحق مما يؤدي إلى تغيير  :التزوير في حقيقته
فراد في المجتمع، وجرائم التزوير من الحقيقة واضطراب الثقة في التعامل لدى األ

مصالحها الجرائم الخطرة لما فيها من عدوان على سلطان الدولة، واعتداء على 
فراد والثقة العامة ويعد التزوير في المحررات المادية، واإلضرار بمصالح األ

والحكمة التي يرمي إليها  ,الرسمية والعرفية من الجرائم الشائعة في المجتمع
المشرع من خالل تجريم التزوير ليست التصدي للكذب و تغيير الحقيقة كفكرة 

لكن قصده حماية أدلة اإلثبات التي ُيعّدها مجردة ألن ذلك دور الدين واألخالق، و 
                                                 

() العراق. -السليمانية-مدرس في جامعة جيهان 
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لح وينشئها الناس بمناسبة معامالتهم تحسبا الستعمالها عند الحاجة أمام المصا
قوبات ن باب التزوير في قانون العإما يؤكد ذلك العامة وخصوصا أمام القضاء، و 

الكاذبة  ُيجرم شهادة الزور واليمينختام والعالمات و األيشمل حماية أختام الدولة و 
كلها وسائل إثبات، ومن خالل إدراك هذه الغاية التي يهدف إليها المشرع  وهي

 . أحكام  تزوير المحررات في قانون العقوبات يسهل فهم

إن التطور الذي لحق المجتمع وازدياد نشاطات الدولة في  مشكلة الدراسة:
استعمال  جميع نواحي الحياة ومنها النواحي االقتصادية، دعت الحاجة إلى

المحررات بصورة كبيرة لتثبيت الحقوق وااللتزامات التي تلحق باألفراد والمجتمع, 
وقد أدى ذلك إلى كثرة التزوير في هذه المحررات سواء كانت رسمية أو عرفية 
وتثور المشكلة هنا فهل تعاقب التشريعات على هذا الفعل وإذا عاقبت فهل هذه 

مة أم أنها تحتاج إلى فرض عقوبات صارمة العقوبات تتناسب مع مستوى الجري
 من اجل الحفاظ على استقرار التعامالت وعدم العبث بهذه المحررات.

يعد التزوير من الجرائم الخطرة التي انتشرت في المجتمع، أهمية الدراسة: 
بل وتصدرت على الكثير من الجرائم, إذ أصبح األفراد يمارسون هذا الفعل لترويج 

ت من غير مباالت  بحصول الضرر حتى وان كان اضر بالغير، كافة المعامال
المهم هو حصول المنفعة  له أو لغيره, وعلى أساس ذلك فقد حظي هذا الموضوع 

 بأهمية كبيرة في التشريعات القانونية ومنها التشريع العراقي.

: تهدف الدراسة إلى بيان مفهوم التزوير وتحديد أركانه، الدراسة أهداف
ضرر وصوره في هذه الجريمة، كما تهدف الدراسة إلى بيان عقوبة وبيان ال
 التزوير. 
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تم االعتماد على المنهج التحليلي في معالجة موضوع  منهج الدراسة:
الدراسة، إذ يقوم هذا المنهج بمساعدة الباحث بتشخيص واقع الظاهرة موضوع 

 البحث والوقوف على جوانبها المختلفة. 

 التزويرالمبحث األول: ماهية 

 المطلب األول: تعريف التزوير

 المطلب الثاني: أركان جريمة التزوير

 المبحث الثاني: أنواع المحررات والعقوبة المقررة لتزويرها

 المطلب األول: المحررات الرسمية

 المطلب الثاني: المحررات العرفية

 

 ولاملبحث األ
 رـزويـة التـماهي

لثقةةةة العامةةةة وإخاللةةةه ا ن فةةةي إهةةةدارةررات تكمةةةةن علةةةة التجةةةريم فةةةي المحةةةإ    
 رالت وسةةةائةرار الةةةذي ينبغةةةي أن يحةةةي  بالمعامةةةةان واليقةةةين واالستقةةةةبالتةةةالي بالضمةةة

ة فةةةي المجتمةةةةع، فالنةةةاس يعتمةةةدون علةةةى األوراق المكتوبةةةةة ةر الحيةةةاة القانونيةةةةمظاهةةة
 .(1)قضائيا المنازعات مةلحس مهمةلإلثبات وهي في النهاية وسيلة 

                                                 

محامةاة  -بحث متعمةق عةن جريمةة التزويةر ، فلسطين –األردن  -بحث عن جريمة التزوير  (1(
، مننننننننننال كتروننننننننننن  ك ت     نننننننننن  نةةةةةةةةةةابل  منتصةةةةةةةةةةر عةةةةةةةةةةدنان رواجبةةةةةةةةةةه : , نةةةةةةةةةةت المحةةةةةةةةةةامي

hamah.net/answer/7521http://www.mo 1/10/2015، تاريخ ك طالع. 

http://www.mohamah.net/answer/7521
http://www.mohamah.net/answer/7521
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ثبةةات القانونيةةة تلةةك علةةة دلةةة الكتابيةةة التةةي تعةةد أهةةم وسةةائل اإلإذ تقةةوم بهةةا األ
التجةةريم مةةع التسةةليم بةةأن مةةن شةةأن التزويةةر أحيانةةاد إحةةداع أضةةرار ماديةةة أو معنويةةة 

 بالمال والشرف.

ة فةةةةي المحةةةةررات ةة ال يضةةةةر فحسةةةةب بالثقةةةةة العامةةةةةفمةةةةن يةةةةزور شةةةةهادة علميةةةة
ن تقتصةةر مزاولةةة العمةةل وهةةي إ ,دد بالضةةرر كةةذلك مصةةلحة أخةةرى ةالرسةةمية لكنةةه يهةة

زور ةروط حملهةةةا ومةةةن يةةةةرت فيةةةه شةةةةى مةةةن توفةةةةادة علةةةةالةةةذي تةةةرخص بةةةه هةةةذه الشهةةة
ة مةةن ديةةن أو سةةند ديةةن أو شةةيكاد علةةى غيةةره ال يضةةر فحسةةب الثقةةة العامةةة ةمخالصةة

 التي وضعه في المحررات العرفية وإنما يهدد بالضرر حقاد حالياد للغير .
 

 ولاملطلب األ
 رـف التزويـتعري 

والزور هو  ,صل )زور(أهو كلمة مشتقة من  وال: تعريف التزوير لغة:أ
 التزوير ماأأزور عن الشيء أزوراد أي عدل عنه وانحرف،  الكذب والباطل، ويقال

ويقال زور تزويرا أي  ,(2)نه وقومهالكذب وزور الشيء تزويراد أي حس فهو تزيين
والتزوير هو  ,(3)زين الكذب، زين الكالم وكذب فيه، حكم على الشهادة بأنها زورا

 .(4)الكذب المزين والمتقن

                                                 

والنشةةةر والتوزيةةةع،  بةةةي بكةةةر بةةةن عبةةةد القةةةادر الةةةرازي، دار الفكةةةر للطباعةةةةأالشةةةيح محمةةةد بةةةن  (2)
سةةلوم، كتةةاب  داود سةةلوم، وداود وإنعةةام، داود سةةلوم سةةلمان العنبكةةي (278)، صم(1981سةةنة)

، مكتبةةة لبنةةان، لبنةةان، األولةةى الطبعةةة ،راثةةيحمةةد الفراهيةةدي(، معجةةم لغةةوي تالعةةين )الخليةةل بةةن ا
 .(342)، صم(2004سنة)
 .(471)، صم(2003سنة) جبران مسعود، الرائد، دار العلم للماليين، بيروت، (3)
( مجمةةةةع اللغةةةةة العربيةةةةة، المعجةةةةم الوسةةةةي ، الجةةةةزء األول، الطبعةةةةة الثالثةةةةة، دار أحيةةةةاء التةةةةراع 4)

 (.421)، ص(م1985سنة)العربي، القاهرة، 

http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=12277
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=12277
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تعاريف حاولوا فيها  أورد الفقهاء، عدةتعريف التزوير فقها وقانونا:  ثانيا:
تمنع دخول ما  ه بحدودتحديد معنى التزوير المعاقب عليه وبيان ماهيته وإحاطت

 لي  منه أو خروج ما هو منه، وأشهر هذه التعاريف هو التعريف الذي وضعه
"التزوير في المحررات هو تغيير الحقيقة في محرر  بقوله:  :جارسون   :األستاذ
 ,(5)الغش بإحدى الطرق التي عينها القانون تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا بقصد

كانت وسيلته سوء بالقول  "محاولة لطم  الحقيقة أيا :هكما عرف التزوير أيضا أن
التي نص عليها  أو بالكتابة بغية تغيير الحقيقة والغش في محرر بإحدى الطرق 

المزور فيما  القانون والتي من شانها أن تسبب ضررا مقترنا بنية استعمال المحرر
أو وثيقة أو أي تغيير الحقيقة بقصد الغش في سند  :ويعرف كذلك بأنه ,(6)أعد له

المادية أو المعنوية التي يبينها القانون، تغييراد من شانه  الطرق  بإحدىمحرر آخر 
 ويعرف ,(7)شخاصالعامة أو مصلحة شخص من األ حداع ضرراد بالمصلحةإ

الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو  في تحريف مفتعل للحقيقة :كذلك بأنه
 ,(8)ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي ن ينجم عنهمخطوط ُيحتّج بهما يمكن أ

للتعريف الذي قدمه العالمة  مقارباد  ما المشرع العراقي عرف التزوير تعريفاد أ
                                                 

 الحميةةد الشةةواربي، التزويةةر والتزييةةف مةةدنيا وجنائيةةا فةةي ضةةوء الفقةةه والقضةةاء، منشةةأة عبةةد (5)

 .(12)ص اإلسكندرية، المعارف،
 رعلةةةواني هليةةةل، جةةةرائم التزويةةةر والتزييةةف والتزويةةةر والطعةةةن بةةةالتزوير وإجراءاتةةةه، دا فةةرج (6)

 .(177)ص ،م(2006سنة)المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، 
المةزور، منشةورات الحلبةي الحقو،يةة،  واسةتعمال المحةررات التزويةر نعةيم شةالل، دعةاوي تربةة  (7)

 .(50)، صم(2007سنة)لبنان،  –بيروت 
، جريمةةةةة تزويةةةةر المحةةةةررات علةةةةى ضةةةةوء االجتهةةةةاد الفقهةةةةي ، الموقةةةةع صةةةةنادله عبةةةةد المالةةةةك ( 8(

 .1/10/2015: تاريح االطالع http://www.startimes.com/?t=18188211االلكتروني 

http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=12277
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=12277
http://www.startimes.com/f.aspx?mode=f&member=2147669
http://www.startimes.com/f.aspx?mode=f&member=2147669
http://www.startimes.com/?t=18188211
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من قانون العقوبات  (286المادة )حيث نص في  ,كارسون وجمهور الفقهاء
هو تغيير الحقيقة بقصد الغش في سند أو وثيقة أو أي  :العراقي بان التزوير

آخر بإحدى الطرق المادية أو المعنوية التي بينها القانون تغييرا من شأنه محرر 
 .إحداع ضرر بالمصلحة العامة أو بشخص من األشخاص

 املطلب الثاني
 ركان جرمية التزويرأ

 ،والضرر ،الركن الماديوهي  أركانتتكون جريمة التزوير من ثالثة   
 :والركن المعنوي وسنتناولها تباعا

جرامي، وتغيير وهي السلوك اإل اآلتية عناصربال ويتمثل ن المادي:الرك والا أ
 ن يكون بإحدى طرق التزوير المحددة قانونا:أالحقيقة، في محرر، و 

 تغيير الحقيقة: -1

 ,إنشاء حقيقة مخالفة أو تحريف حقيقة دائمة :ويقصد بتغيير الحقيقة   
 ويعد ,(9)بما يغايرهاوتزوير الحقيقة هو جوهر التزوير أي استبدال الحقيقة 
حالل أمر غير صحيح إالتزوير صورة من صور الكذب لتغيير الحقيقة من خالل 

محل األمر الحقيقي الصحيح، وهذا التغيير هو جوهر التزوير الذي يتناوله 
ن تكون البيانات المكتوبة في المحرر مغايرة للحقيقة،  أإذ يجب  ,المشرع بالتجريم

ريمة التزوير حتى وان كان الفاعل سيء النية إذا كانت ساس ذلك ال تقع جأوعلى 

                                                 

، دار شةةةادي (1)رات الرسةةةمية والعرفيةةةة ، طعبةةةد الخةةةالق ، جةةةرائم التزويةةةر فةةةي المحةةةر  إبةةةراهيم( 9(
 .(13)، صم(2014سنة)للموسوعات الجنائية ، القاهرة ، 
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ن يقوم المتهم باإلدالء أالبيانات المدونة في المحرر مطابقة للحقيقة مثال ذلك 
نها مطابقة للحقيقة، وال يعتبر مزورا من إمام المحقق معتقدا زيفها ويتبين أبإفادة 

 . (10)وضع إمضاء شخص آخر في محرر إذا تم برضا

 في التزوير:الصورية 

ويقصد به تغيير الحقيقة باتفاق شخصين لإليهام بوجود عقد ال وجود له 
، والذي يهمنا هل أن (11)باألصل، أو إخفاء طبيعة العقد أو الشروط المتفق عليها

الصورية تعد تزويرا يعاقب عليه، في الحقيقة إن الرأي الراجح يذهب إلى إن 
تحويه من تغيير للحقيقة أو ما ترتبه من  الصورية ال تعد تزويرا على الرغم مما

 . (12)ضرر، بشرط أن ال يتعدى هذا التغيير والضرر مصالح المتعاقدين

كمن يقوم بتغيير الحقيقة  في عقد أثناء تحريره  بزيادة ثمن  شراء ارض 
, إال أن الصورية تعد (13)من اجل تعجيز الشفيع عن اخذ األرض المبيعه بالشفعة

مصالح الغير أو حقوقه ، كأن يقوم أطراف العقد  بتغيير كمية تزويرا إذا مست 
األرض المبيعة وحدودها لمحو الجوار في عقد بيع، بعد تحرير العقد واثبات 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    تاريخه، بقصد حرمان الشفيع من حقه في الشفعة.    
                                                 

 .(365ص)( د.سليمان عبد المنعم ، القسم الخاص من قانون العقوبات ، مرجع سابق، 10 (
لهيئةة المصةرية ( د. أمال عبد الرحيم عثمان، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، مطةابع ا 11(

 (. 434م(، ص)1989سنة)ة، القاهرة، العام

(، المكتبةةةةة 2د.فخةةةري عبةةةد الةةةرزاق الحةةةديثي، شةةةرح قةةةانون العقوبةةةات، القسةةةم الخةةةاص، ط) ( 12(
 (.28م(، ص)2007القانونية، بغداد،  سنة)

، مطبعة جامعة القاهرة، (8د.محمود مصطفى،  شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، ط) ( 13(
 وما بعدها(. 138م(، ص)1984سنة)القاهرة، 
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 يير في محرر أو وثيقة أو سند:ن يحصل التغأ -2
يعرف الدكتور فتوح الشاذلي المحرر بأنه كل مكتوب يتضمن عالمات 

خر. وتعرفه الدكتورة واثبة آن ينتقل بها معنى أو فكرة من شخص إلى أيمكن 
ثباتا لما هو إأو يجوز استعمالها  استعمالها  كل ورقة مكتوبة بقصد)السعدي بأنه 
الفقه بأنه مجموعة من الحروف واإلشارات التي تعبر عن وقد عرفه (, مكتوب فيها

, ويتبين من هذا التعريف انه يجب أن (14)أفكار أو معان معينة عند النظر إليها
 , وهي:(15)يحتوي على عناصر معينة

 أن يكون داال على أفكار ومعان معينة مترابطة فيما بينها.  -1
 أن يستدل على معناه بحاسة النظر.  -2
 ه بالثبات والتماسك .أن تتصف مادت -3
أن ترتب  العبارات الموجودة في المحرر بشخص أو أشخاص   -4

 معينين، فقد يكن بتو،يعه أو ببصمته.   
ن يكون المحرر موجودا ثم ادخل علية تحريف بغير الحقيقة  أويشترط    

حتى تقوم جريمة التزوير، وال يشترط في المحرر أو السند لغة معينة إال ذا تطلبها 
ن تكون الكتابة على مادة معينة فقد يكون مكتوبا على أشرع، كما ال يشترط الم

ن يكون مكتوبا مباشرة من أكما ال يشترط في السند  ,حجارأورق أو معادن أو 
 .اإليميلالجاني، فقد يقع بطلب منه من خالل مكالمة هاتف أو عبر 

                                                 

هضةة (، دار الن1د.أسمة حسةنين عبيةد ، دروس فةي الجةرائم المضةرة بالمصةلحة العامةة، ط) (14(
 ومابعدها(.190م(، ص)2006سنة) العربية ، القاهرة،

د. أمةةال عبةةد الةةرحيم عثمةةان، شةةرح قةةانون العقوبةةات، القسةةم الخةةاص، مطةةابع الهيئةةة العامةةة  (15(
 ومابعدها(.413)م(، ص1989سنة)، المصرية، القاهرة



 د. خالـد محمـد عجـاج                                                  تزويـر المحـررات في قانـون العقوبات العراقـي

 م2016مجلة وادى النيل للدراسات والبحوث ـ العدد الحادي عشر ـ يوليو 

 

41 

ية( حتى )المادية والمعنو يحصل التزوير بإحدى الطرق التزوير:  أن -3
ن تحصل الجريمة بإحدى الطرق أيسال الجاني عن جريمة التزوير يجب 

بالتزوير ويقصد   ,ما طرق مادية أو معنويةأالمنصوص عليها في القانون  وهي 
ثرا أ: هو الذي تتغير فيه الحقيقة بصورة مادية أي بصورة تترك في السند المادي

 يدركه الح  وتقع عليه العين.

يدركه الح  وتقع عليه العين  ثراد أفهو تزويرا ال يترك  :معنوي التزوير الما أ
ولهذا كان التزوير المعنوي  ,ألنه يتناول معنى السند ومضمونه وظروفه ومالبساته

ثبات من التزوير المعنوي، ولكن ال يوجد فرق من حيث العقاب بين صعب في اإلأ
مية والعرفية على حد ن التزوير بنوعية يقع في المحررات الرسأالنوعين، كما 

 .(16)سواء

, (287المادة )حددها المشرع العراقي حسب  وال: طرق التزوير المادية:أ
  :من قانون العقوبات العراقي بخم  طرق  (1رة )فقال

 : تيةاآل الطرق  بإحدى المادي التزوير يقع  -1

مزورة أو تغيير إمضاء أو بصمة  وضع إمضاء أو بصمة إبهام أو ختم - أ
 .صحيحة – ختم إبهام أو

 على إمضاء أو بصمة أو ختم المباغتة أو الغش بطريقة الحصول- ب
 .حقيقته على المحرر مضمون – يعلم ال لشخص

                                                 

، مطبعةة جامعةة (8)( د.محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبةات، القسةم الخةاص، ط16  (
 .(144)، صم(1984سنة)القاهرة،  القاهرة،
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 قرار بغير بياض على ممضاة أو مبصومة أو مختومة ورقة ملء -ج
استعمال اإلمضاء أو  ساءةإ وكذلك .البصمة أو الختم وأ –صاحب اإلمضاء 
 .البصمة أو الختم

 كتابة في ذلك باإلضافة أو الحذف أو التعديل أو بغير أي تغييرإجراء   -د
 .فيه رقام أو الصور أو العالمات أو أي أمر آخر مثبتاأل –المحرر أو 

  ه.محرر أو تقليد اصطناع -ه

إبهام أو ختم مزورا أو تغير إمضاء أو بصمة  بصمةوضع إمضاء أو  -1
 إبهام أو ختم صحيح.

ن يقوم الجاني بالتو،يع أو بوضع بصمة إبهام أو ختم أقيقة هذه الحالة حو 
وال فرق من الناحية  ,بهامه أو ختمهإمضائه أو بصمة إمزور على محرر، غير 

تقان في التزوير يشترط اإل موجود، وال ن يكون الشخص موجودا أو غيرأالقانونية 
 (1)من الفقرة ويالحظ  ,(17)تقن فعلهأإذ تعد الجريمة قائمة ولو لم يكن الجاني قد 

نها ساوت بين الحاالت سالفة الذكر وبين إفي قانون العقوبات  (287)المادة من 
التزوير المتمثل في تغيير إمضاء أو بصمة إبهام أو ختم صحيح ، حيث يمكن 

ن يقوم أ :مثال ذلك ,ن يرتكب جريمة التزوير بطريقة تغيير المحررأللجاني 
حرر ولصقه بمحرر مزور، أو يقوم بطم  الجاني بانتزاع الختم الصحيح من م

 اإلمضاء الموجود على المحرر ووضع إمضاء جديد مكانه.

                                                 

فخةةةةةري عبةةةةةد الةةةةةرزاق الحةةةةةديثي، شةةةةةرح قةةةةةانون العقوبةةةةةات القسةةةةةم الخةةةةةاص، مرجةةةةةع سةةةةةابق، د.( 17(
 .  (31ص)
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الحصول بطريقة المباغتة أو الغش على إمضاء أو بصمة أو ختم  -2
ن اإلمضاء إلشخص ال يعلم مضمون المحرر على حقيقته. وهذه الطريقة تعني 

ورا وذلك ألنه ال يعلم الختم صدر من صاحبه إال انه يعتبر مز أو  أو البصمة
ن يستأجر أإذا اتفق شخص مع شخص آخر على  :مثال ذلك ,مضمون المحرر

 ثم يتضح انه عقد بيع تلك الدار., منه دارا وقدم إليه عقدا ليمضيه  فأمضاه

ملء وورقة ممضاة أو مبصومة أو مختومة بغير إقرار صاحب  -3
دما يقوم  الجاني اإلمضاء أو البصمة أو الختم: وتتحقق هذه الطريقة عن

بالحصول على ورقة على بياض ممضاة أو فيها بصمة إبهام أو ختم لشخص، 
ن يحصل شخص أ :مثال ذلكثم يقوم بإمالئها دون معرفة صاحبها بما فيها، 
ن يكتب فيها أي شيء فيقوم أعلى ورقة ممضاة أو مختومة بختم شخص دون 

 هستالماللجاني بملغ لقاء  ن صاحبها مدينأالجاني بملئها بمعلومات تدل على 
منه بضاعة معينة وهو في الحقيقة ال وجود أي عالقة بينهما، وكذلك اإلخالل 

ن صاحبه أبالثقة التي أعطاها صاحب الختم لشريكه فيقوم باستخدام الختم ليقول 
تنازل عن حصته أو الشركة له، وغالبا ما يحصل هذا التزوير في األوراق 

محررات الرسمية ال تسمح  بتو،يعها  وتسليمها على هذا العرفية، الن طبيعة ال
 .(18)ن يقوم الموظف المختص بتحريرهاأالنحو  بل يجب 

جراء أي تغيير باإلضافة أو الحذف أو التعديل أو بغير ذلك في كتابة إ -4
أو أي أمر آخر مثبت فيه، وتتمثل ر رقام أو المعامالت أو الصو المحرر أو األ

غيير مادي على المحرر، و تكون عادة بعد تحرير السند أو هذه الطريقة بإجراء ت
                                                 

 .(25)وبات، القسم الخاص، صشويش الدرة، شرح قانون العق (  د.ماهر عبد18(
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التو،يع علية من المزور أو من شخص آخر، وقد يحصل التزوير بالقطع أو 
كما تتحقق  ,(19)الحذف أو التعديل وقد يكون ذلك بإله أو باستخدام مواد كيماوية

شرط أو  الطريقة إذا قام الجاني بحذف كلمة أو عبارة من المحرر أو إضافة هذه
 .(20)كلمة على ما موجود في المحرر

 اصطناع المحرر أو تقليده . -5

 :من قانون العقوبات االصطناع بأنه (291)المادة: عرفت االصطناع
غير محرره  دون ما  )إنشاء محرر لم يكن له وجود من قبل ونسبته إلى شخص

طناع  نسان معين( وقد يصاحب االصإضرورة لتعمد تقليد محرر بالذات وخ  
ن ينشئ أ :مثال ذلك ,وقد تكون دون إمضاء ,التو،يع بإمضاء أو ختم مزور

الجاني سند دين ونسبته إلى شخص آخر أو يصطنع شهادة علميه ويقلد إمضاء 
   ,وهذا األمر متصور في السندات الرسمية ,المختصين بإصدارها ويدعيها لنفسه

ا دون إمضاء، إذ تعتبر هذه الورقة السندات العرفية فال يمكن وقوع التزوير فيه أما
ولكن  ,عديمة القيمة وال ترتب أي ضرر وال يعتد بها إذا كانت خالية من التو،يع

قد تتحقق فيها شروط التزوير في حاالت نادرة على وجه يصح اعتبارها مبدأ 
ينجم عنها ضرر وان لم تصلح إلثبات حق أو  تنها كانإثبوت بالكتابة، أو 

                                                 

 .(34)( د.فحري عبد الرزاق ، شرح قانون العقوبات ت، القسم الخاص، مرجع سابق، ص19(
 المرجةةةةع السةةةةابق, (  د.مةةةةاهر عبةةةةد شةةةةويش الةةةةدرة، شةةةةرح قةةةةانون العقوبةةةةات، القسةةةةم الخةةةةاص،20(
 .(26)ص
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شارة تلفونية وينسبها إلى شخص إ، كمن يقوم باصطناع تخلص من التزام
 .(21)خرآ

)صنع  :من قانون العقوبات العراقي بأنه (274)المادة عرفته  التقليد:
ن التقليد صنع محرر أويفهم من هذا النص ب ,شيء كاذب يشبه شيئا صحيحا(
في ورقة ويعتبر تزويرا بالتقليد تقليد خ  الغير  ,بالكامل مشابه للمحرر الحقيقي

تعتبر حجة  موراد أممضاة من هذا الغير على بياض كتقليد خ  تاجر ويثبت فيه 
ن يكون التقليد متقنا ينطلي على من يراد خداعة بالمحرر، أيشترط  وال ,عليه

ن أفي الحقيقة  ,ن يكون على صورة تحمل على االعتقاد بصحة صدورهأويكفي 
وقد يكون التقليد  ,االصطناعن يكون إال صورة من صور أالتقليد ال يعدو 

    .(22)ا بتو،يع أو ختم مزورمصحوبد 

 :طرق التزوير المعنوي 

من قانون العقوبات  (2\278المادة )وقد حددها المشرع العراقي في 
 العراقي باالتي:

 – :التالية الطرق  بإحدى المعنوي  التزوير ويقع -2

  دراجهإ المحرر تحرير من الغرض كان الذي الشأن وليأتغيير إقرار  -أ
 فيه.

 – .بتزويرها العلم مع صحية واقعة صورة في مزورة واقعة جعل -ب

                                                 

 .(150)( د.محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، مرجع سابق، ص21 (
 .(255)نبيل مدحت سالم، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، ص.د (22 )
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 – .بها معترف واقعة صورة في بها معترف غير واقعة جعل -ج

 صحية غير بصفة الغير أو استبدالها أو االتصاف شخصية انتحال  -د
 تحريره الح فيه بيان ذكر غفالإ محرر أو  في الحقيقة تحريف العموم  وجه وعلى
 .إلثباته اعد فيما

ولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير المحرر إدراجه أتغيير إقرار  -1
فيه، ويعني ذلك ،يام كاتب المحرر بتغيير البيانات التي طلب صاحب الشأن 

 ثباتها في المحرر.إ

ن يحرر له عقد رهن فيقوم بتغيير أطلب شخص من موظف  مثال ذلك:
 نا الثمن زيادة أو نقصا

جنبية إلى يطلب شخص من شخص آخر بترجمة عقد من اللغة األ نأو أ
وهذه الطريقة من طرق التزوير المعنوي التي  ,قراراتالعربية فيغير بعض اإل

ثباتها، وقد يقع التزوير بهذه الطريقة من أي شخص يقوم بتحرير المحرر إيصعب 
صدقاء المجني أسواء كان موظفا عموميا أو خاصا أو حتى شخصا عاديا من 

 .(23)عليه

جعل واقعة مزورة بصورة واقعة صحيحة مع العلم بتزويرها وهي من  -2
ثبات واقعة في محرر إهم طرق التزوير المعنوي. إذ يقع التزوير بها عن طريق أ 

                                                 

( د.فخةةةةةري عبةةةةةد الةةةةةرزاق الحيثةةةةةي، شةةةةةرح قةةةةةانون العقوبةةةةةات، القسةةةةةم الخةةةةةاص، مرجةةةةةع سةةةةةابق، 23(
 .(38)ص
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ويقع التزوير بهذه الطريقة في المحررات الرسمية والعرفية  ,على غير حقيقتها
 .(24)على حد سواء

ن يقوم أ ,ى وقوع التزوير في المحررات الرسمية كثيرة منهامثلة علواأل
غير تاريخها الحقيقي،  ريخاد االموظف المختص بتدوين بيانات العقد ويضع لها ت

ن أن تحرير المحرر تم بحضور الشهود لكن الشهود لم يحضروا أو إأو يذكر 
, ي للوالدةن طفال ولد في تاريح معين غير انه لي  التاريح الحقيقأيثبت موظف 

حد وقد يحدع التزوير على المحررات العرفية كأن يقوم الطبيب بإصدار شهادة أل
 األشخاص تفيد بعدم قدرته على أداء الخدمة العسكرية . 

جعل صورة واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها وهذي  -3
واقعة  الطريقة ال تخرج عن كونها صورة من صور جعل واقعة مزورة في صورة

كان يثبت كاتب المحرر اعتراف شخص ما بواقعة  ,(25)صحيحة مع العلم بتزويرها
ن إن يثبت المحقق خالفا للحقيقة أ :مثال ذلك ,معينة في حين انه لم يعترف بها

ويثبت الموظف المختص بان البائع  ,مامه بالتهمة المنسوبة إليهأالمتهم اعترف 
 ة انه لم يقر بذلك.مامه بأنه تسلم الثمن والحقيقأاقر 

ستبدالها أو االتصاف بصفة غير صحيحة. اانتحال شخصية الغير أو  -4
ن تكون صورة من صور جعل واقعة مزورة في صورة واقعة أوهي كذلك ال تعدو 

 ,وهي انتحال الشخص شخصية الغير أو اسمه ,صحيحة مع العلم بتزويرها
قيقية ذات وجود فعلي في ن ينتحل الجاني شخصية حأويستوي في هذه الطريقة 

                                                 

 . (211)حسنين عبيد، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، مرجع سابق، ص أسامة (  د.24 (
 (.48)عقوبات، مرجع سابق، ص(  د.واثبة السعدي، قانون ال25 (
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يدعي الشاهد الذي  أن :مثال ذلك, (26)بيئته أو شخصية وهمية غير موجودة
مام أأو انتحال اسم الزوج  ,يحضر المحكمة ويدعي اسما غير اسمه الحقيقي

انتحال صفة غير  وقد جعل المشرع العراقي ,القاضي إليقاع الطالق  على زوجته
ن يقوم الجاني بتفتيش عدد من أ مثال ذلك: ,صحيحة من طرق التزوير المعنوي 

المواطنين مدعيا انه احد ضباط الشرطة  ومخول بالتفتيش بحثا عن شخص 
شياء ممنوعة في حين انه لي  من ضباط الشرطة ولي  أمعني يحمل معه 
ثناء التحقيق فان فعله هذا وان أما إذا انتحل شخصية خيالية أ ,مخوال بالتفتيش

ن المتفق أضعاف الثقة باألوراق الرسمية إال إرر عام وهو كان يترتب عليه ض
ن الفعل ال يعتبر تزويرا فقد يقصد المتهم من هذا الفعل الخالص من أعليه 
 العقاب.

 التزوير بالترك:

ثباتها إثبات بيانات كان عليه إيقع التزوير بالترك عند امتناع الجاني عن 
رك ال يتصور وقوعه في التزوير المادي التزوير بطريق الت نإالواقع و  ,في المحرر

ن جميع الطرق التي نص عليها المشرع تشير إلى ضرورة وجود تصرف إإذ 
ن التزوير بطريق الترك يتصور إإال  ,(27)ايجابي يؤدي إلى تغيير مادي ملموس

ثباتها في إثبات بيانات يجب عليه إوقوعه بالتزوير المعنوي إذا تعمد المتهم عدم 

                                                 

سةةةةليمان عبةةةةد المةةةةنعم ، قةةةةانون العقوبةةةةات الخةةةةاص، الجةةةةرائم الماسةةةةة بالمصةةةةلحة العامةةةةة،  ( د.26(
 .(392)، صم(1993) سنة، اإلسكندريةالجامعة الجديدة للنشر، 

نبيةةل مةةدحت سةةالم، شةةرح قةةانون العقوبةةات، القسةةم الخةةاص، الجةةرائم المضةةرة بالمصةةلحة  (  د.27(
 .(263)، صم(1986) سنة، دار النهضة العربية، القاهرة، (5)العامة، ط
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امتناع  :مثال ذلك ,(28)ثباتها يؤدي إلى تغيير الحقيقة في المحررإ المحرر وعدم
قوال المتهم مما يؤدي إلى تغيير الحقيقة، أثبات بعض إمحرر المحضر عن 

بإثبات مبالغ اقل من التي حصل عليها من ،يمة  وكذلك الموظف الذي يقوم
راج الشرط وان يمتنع المدين وهو يحرر السند بإد ,الطوابع تمهيدا الختالسها

ن ينصب أوال يلزم لقيام هذه الجريمة  ,الخاص بالفوائد والذي كلفه الدائن بإدراجه
ن ينصب على حرف أو لفظ يؤدي تركه إلى تغيير أالترك على بيان بل يكفي 

 .(29)دراجه في المحررإالمعنى المقصود 

خالل بثقة أو مصلحة مشروعة إهدار لحق أو إ يقصد به  ثانيا: الضرر:
وال يكفي لتحقق جريمة التزوير  ,(30)بها القانون ويضفي حمايته عليها يعترف

حداع ضرر سواء إن يترتب على هذا التغيير أتغيير الحقيقة في محرر بل يجب 
 .(31)شخاصبالمصلحة العامة أم بشخص من األ

جرامي ثر المباشر من السلوك اإلساس ذلك يعتبر الضرر األأوعلى 
رار الحكم الصادر من المحكمة بإيضاحه في ن يتضمن قأونتيجته، ويجب 

وتعتبر جريمة التزوير قائمة حتى وان كان وقوع الضرر محتمال فمن يقوم  ,حكمها
نها صادرة من الغير يعتبر إعلى  هبتزوير تو،يع الغير أو يقوم بصنع وكالة لنفس

من  أن العقاب على فعل التزوير يبدإوينبغي معرفة  ,مزورا الحتمال وقوع الضرر
                                                 

هللا الشةةةةاذلي، قةةةةانون العقوبةةةةات، القسةةةةم الخةةةةاص، الجةةةةرائم المضةةةةرة بالمصةةةةلحة  د.فتةةةةوح عبةةةةد (28(
 .(380)، صم(2009سنة)العامة، 

  (.394)( د.سليمان عبد المنعم، قانون العقوبات الخاص، مرجع سابق ،  ص29 (
شةةةرح قةةةانون العقوبةةةات، القسةةةم الخةةةاص، دار النهضةةةة العربيةةةة، ( د.محمةةةود نجيةةةب حسةةةني،  30(

 .(251)، صم(1986سنة)القاهرة، 
 .(62)( المستشار معوض عبد التواب، الوسي  في شرح  جرائم التزوير، مرجع سابق، ص31(
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وقت تغيير الحقيقة حتى لو طرأت ظروف بعد ذلك حالت دون وقوع الضرر 
ن ذلك ال يمحو المسؤولية عن إال دخل إلرادة الجاني فيها إذ  ألسباب
 .(32)الجريمة

 صور الضرر:

للضرر صور متعددة منها الضرر المادي والضرر المعنوي والضرر 
ون ال فرق بينها من حيث مام القانأوهي  تستوي  ,الفعلي والضرر االجتماعي
 :تيالعقاب وسنتناولها كاأل

 

 المعنوي: أوالا: الضرر المادي  والضرر

هو الضةرر الةذي يصةيب المجنةي عليةه فةي ذمتةه الماليةة بإسةقاط حةق لةه أو 
نقةةاص ، إذ أن كةةل مةةا يمةة  عناصةةر الذمةةة الماليةةة ويةةؤدي إلةةى اإل(33)بتحملةةه التةةزام

ي عناصةةةرها السةةةلبية أي المديونيةةةة،  يعتبةةةر مةةةن عناصةةةرها  االيجابيةةةة أو الزيةةةادة فةةة
مثلةةة التطبيقيةةة ومةةن األ ,ضةةرراد ماديةةاد وهةةذا الضةةرر كثيةةر الوقةةوع فةةي الحيةةاة العمليةةة

يجار أو اصطناع سند دين أو مخالصة ينسةبها إللضرر المادي تزوير عقد بيع أو 
عةةض نقةةاص ثمةةن المبيةةع فةةي العقةةد لحرمةةان الخزانةةة مةةن بإمةةدين إلةةى دائنةةة زوراد أو 

 رسوم التسجيل.

هةةو الضةةرر الةةذي يمةة  سةةمعة الغيةةر أو اعتبةةاره أو  مااا الضاارر المعنااوي:أ
ن يصةةنع شةةخص محةةرراد أمكانتةةه االجتماعيةةة فتهةةب  بهةةا، ومةةن أمثلةةة هةةذا التزويةةر 

                                                 

فخةةةةري عبةةةةد الةةةةرزاق، شةةةةرح قةةةةانون العقوبةةةةات القسةةةةم الخةةةةاص، المكتبةةةةة القانونيةةةةة، بغةةةةداد، .د (32)
 .(40)، صم(2007سنة)
، م(1953سةةنة)جةةرائم التزويةةر فةةي القةةانون المصةةري، القةةاهرة،  د.السةةعيد مصةةطفى السةةعيد، (33)
 .(113)ص



 د. خالـد محمـد عجـاج                                                  تزويـر المحـررات في قانـون العقوبات العراقـي

 م2016مجلة وادى النيل للدراسات والبحوث ـ العدد الحادي عشر ـ يوليو 

 

51 

وينسبه إلى شخص ويضمنه اعترافاد بارتكاب جريمة أو اقتراف فعل مخل باألخالق 
بتزويةةةر عقةةةد زواج عرفةةةي علةةةى سةةةيدة  ن يقةةةوم شةةةخصأأو الشةةةرف أو الكرامةةةة، أو 

بأنهةةةا قبلةةةت زواجةةةه وتو،يعةةةه علةةةى العقةةةد بإمضةةةاء مةةةزور باسةةةمها، والممرضةةةة التةةةي 
تسةةةجل طفةةةالد تحةةةت اسةةةم غيةةةر والدتةةةه، ومةةةن يسةةةمي نفسةةةه باسةةةم الغيةةةر فةةةي تحقيةةةق 

 .(34)جنائي

 ثانيا: الضرر الفعلي والضرر االحتمالي:

 وهةو ال يكةون لةه محةل هةو الضةرر المحقةق أي الواقةع فعةالد  :الضرر الفعلاي
ن القةةانون أإال باسةةتعمال المحةةرر فيمةةا زور مةةن أجلةةه أو تحقيقةةاد لغةةرض آخةةر وبمةةا 

يعاقةةب علةةى التزويةةر بغةةض النظةةر عةةن اسةةتعمال المحةةرر المةةزور جةةاعالد مةةن هةةذا 
ن الضةةةرر ال يعتبةةةر حةةةاالد إال إذا إخةةةرى قائمةةةة بةةةذاتها ونالحةةةظ أاالسةةةتعمال جريمةةةة 

 .(35)مجني عليهثارة الضارة بالإنتج أ

فهو الضرر الذي يتحقق عند ارتكاب التزوير ويسةتدل  :الضرر المحتمل أما
والعبةةةرة فةةةي تقةةةدير  ,علةةةى احتماليةةةة وقوعةةةه مةةةن االسةةةتعمال الضةةةار للمحةةةرر المةةةزور

نما تكون بالوقت الذي وقةع فيةه تغييةر الحقيقةة فةي المحةرر بحيةث إاحتمال الضرر 
وينتفةي ،يةام الجريمةة إذا  ,(36)قامت الجريمة إذا كان الضرر محتمالد في هذا الوقت

                                                 

د.محمةةةةد السةةةةعيد عبةةةةد الفتةةةةاح، شةةةةرح قةةةةانون العقوبةةةةات، القسةةةةم الخةةةةاص، الجةةةةرائم المضةةةةرة  (34)
 .(344)بالمصلحة العامة، دار النهضة العربية، القاهرة، ص

العقوبةةةات، القسةةةم الخةةةاص، الجةةةرائم المضةةةرة بالمصةةةلحة  د.نبيةةةل مةةةدحت سةةةالم، شةةةرح قةةةانون  (35)
 .(274)، صم(1986سنة)، دار النهضة العربية، القاهرة، (5)العامة، ط

، دار (1)عبةد الخةالق، جةرائم التزويةر فةي المحةررات الرسةمية والعرفيةة، ط إبةراهيمالمستشار  (36)
 .(32)، صم(2014سنة)شادي للموسوعات القانونية، القاهرة، 
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جرامةي كان الضرر مستحيل الوقوع أو انةه غيةر متصةور الوقةوع النتهةاء النشةاط اإل
 .  (37)وانعدام احتمال الضرر مثال ذلك التزوير المفضوح الذي ال ينطلي على احد

 ثالثا: الضرر الفردي والضرر االجتماعي:

فةةةراد أو الهيئةةةات ر الةةةذي يصةةةيب األالضةةةر  :ويقصاااد بالضااارر الفاااردي ب نااا 
ن يكةون ضةررا أن يلحق الضرر شخص طبيعي أو معنةوي، أو أالخاصة، ويستوي 

 .(38)كتزوير الكمبياالت أو عقد بيع على فرد أو شركة أو معنوياد  مادياد 

الضةةةرر الةةةذي يصةةةيب المصةةةلحة  :الضااارر االجتمااااعي فيقصاااد بااا  أماااا   
 ,(39)صيب المجتمةع مباشةرة متمةثال بالدولةةخرى هو ضرر يأالعامة للدولة، وبعبارة 

وقةةد يكةةةون هةةةذا الضةةةرر ماديةةةا كةةةالموظف الةةةذي يقةةةوم بتزويةةةر المبلةةةغ المسةةةتحق فةةةي 
بةالفرق فةي  هالسندات بزيادة هذا المبلغ عن ،يمته الحقيقية من اجةل االحتفةاظ لنفسة

وقةةةد يكةةةون الضةةةرر   ,الخاصةةةة بالدولةةةة األراضةةةيالمبلةةةغ، أو تزويةةةر عقةةةود وسةةةندات 
ا كمن يقوم بتزوير شهادة طبيةة لنقةل المحكةوم عليةه إلةى المستشةفى مةن اجةل معنوي
انتحال شخص صفة ضةاب  شةرطة و،يامةة بتفتةيش  ، أو(40)ن يتخلص من العقوبةأ

  منازل المواطنين.

                                                 

 .(275ص)مرجع سابق،  نبيل مدحت سالم، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، د. (37)
د.محمةةةةةد السةةةةةعيد عبةةةةةد الفتةةةةةاح، شةةةةةرح قةةةةةانون العقوبةةةةةات، القسةةةةةم الخةةةةةاص، مرجةةةةةع سةةةةةابق،  (38)
 .(346)ص
عبد الخالق، جرائم التزوير في المحررات الرسمية والعرفية، مرجةع سةابق،  إبراهيمالمستشار  (39)
 (.33)ص
حمةةةةةد السةةةةةعيد عبةةةةةد الفتةةةةةاح، شةةةةةرح قةةةةةانون العقوبةةةةةات، القسةةةةةم الخةةةةةاص، مرجةةةةةع سةةةةةابق، د. م (40)
 (.346)ص
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 ثالثا: الركن المعنوي: 

جريمةة التزويةر مةن الجةرائم العمديةة التةي تتطلةب  تةوافر القصةد الجنةائي  دتع
الخاص، إذ البد من تةوافر القصةد الجنةائي حتةى يسةأل الشةخص عةن العام والقصد 
إذ تتطلةةب  ,رادةن يتةةوافر بعنصةةريه العلةةم واإلأوالقصةةد العةةام يجةةب  ,جريمةةة التزويةةر

جريمةةة التزويةةر علةةم الجةةاني بةةان فعلةةه مخةةالف للقةةانون ويترتةةب عليةةه ضةةررا بةةالغير 
ن أإذ يتعةةةين فةةةي جريمةةةة التزويةةةر  ,حةةةداع النتيجةةةة الجرميةةةةإرادتةةةه إلةةةى إمةةةع اتجةةةاه 
رادة الجاني إلى تغيير الحقيقة في محرر بطريقة من الطةرق التةي حةددها إتنصرف 

 .(41)ن ذلك يؤدي إلى تحقيق ضرر بالغيرأالقانون مع علمه 

وقةةد  ,نيةةة الجةاني اسةةتعمال المحةرر المةةزور :ماا القصااد ال اااص فيقصااد با أ
رغةم اتفةاقهم علةى انةه  جريمةة التزويةر اختلف الفقهاء في تحديد القصةد الخةاص فةي

نهةةا نيةةة أفمةةنهم مةةن يةةرى  ن االخةةتالف وقةةع علةةى هةةذه النيةةة،إإال  ,يقةةوم علةةى النيةةة
ي الةةراجح فةةي تحديةةد القصةةد أضةةرار بةةالغير والةةر نهةةا نيةةة اإلأالغةةش، ومةةنهم مةةن يةةرى 

وهةةذا مةةا  ,(42)الخةةاص بنيةةة الجةةاني مةةن التزويةةر وهةةي اسةةتعمال المحةةررات المةةزورة
وال يعتةةةد فةةةي الباعةةةث فةةةي  ,قةةةانون العقوبةةةات العراقةةةي  (286الماااادة ) يةةةهنصةةةت عل

فةةادة المةةتهم إجريمةةة التزويةةر سةةواء كةةان دنيئةةا أم شةةريفا، فةةالمحقق الةةذي يقةةوم بتغييةةر 
ومةن يقةوم بتغييةر الحقيقةة فةي ، ضرار به يعتبةر مرتكبةا لجريمةة التزويةرمن اجل اإل

 التزوير كذلك.   محرر من اجل مساعدة شخص يعتبر مرتكبا لجريمة

                                                 

حسةةةةنين عبيةةةةد ، دروس فةةةي الجةةةةرائم المضةةةةرة بالمصةةةلحة العامةةةةة، مرجةةةةع سةةةةابق،  أسةةةامة ( د.41)
 (.223ص)

 .(409)هللا الشاذلي، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص ( د.فتوح عبد42(
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 املبحث الثاني
 أنـواع احملـررات

سنقوم بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين, سنتناول في المطلب األول 
 المحررات الرسمية، وفي المطلب الثاني المحررات العرفية وكاألتي:

 املطلب األول
 ةـررات الرمسيـاحمل

سمي بأنه هو من قانون العقوبات العراقي المحرر الر  (288المادة ) عرفت
الذي يثبت فيه موظف أو مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو تلقاه من ذوي 
الشأن طبقا لألوضاع القانونية وفي حدود سلطته أو اختصاصه، أو تدخل في 

ويعد من قبيل المحررات  ,ية صورة أو تدخل بإعطائه الصفة الرسميةآتحريره على 
, ى تدخل الموظف العام  في تحريرهاصل متالرسمية كل ورقة عرفية بحسب األ

ويتضح من هذه التعريف انه يجب أن  ,ثبت فيها بيانات معينة وأفاشر عليها 
 :(43)يتضمن المحرر ثالثة شروط لكي نكون بصدد محرر رسمي وهي كاآلتي

فيقتضي العنصر األول للمحرر الرسمي أن يتولى موظف عام  الصفة: -أ
خل عملية التدخل في تحريره أو  ين واللوائح منالقيام بتدوين المحرر وفقا للقوان

التأشير عليه سواء كان ذلك من حيث الموضوع أو المكان، وبمفهوم المخالفة فان 
المحررات التي تصدر من غير الموظف العام فإنها ال تعد محررات رسمية ومثل 

                                                 
لمسئولية الجنائية عن جرائم التزويةر فةي المحةررات فقهةا وقضةاء، د.إبراهيم حامد طنطاوي، ا (43(

 (.154م(، ص)1995الطبعة األولى، المكتبة القانونية القاهرة، سنة)
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ذلك المحررات التي تصدر عن الشركات أو البنوك بمختلف أنواعها ال تعد 
 رات رسمية وإنما تعد محررات عرفية .محر 

أن يصدر المحرر عن الدولة أو احد األش اص المعنوية  -ب
تستعين في أداء مهامها بمجموعة من  فالدولة كشخص معنوي عام العامة:

األشخاص يعبرون عن إرادتها، ولهم الصفة في تمثيلها وهؤالء األشخاص هم 
صدر عنهم الصفة الرسمية, وعلى الموظفون العموميون، وتكون للمحررات التي ت

ذلك البد إن يصدر المحرر من موظف عام ويكون مختصا بإصدار المحرر من 
حيث الموضوع والمكان، وان يلتزم بمراعاة الشكل أو األوضاع واإلجراءات المقررة 
قانونا إلصدار المحرر أن يتم تدوين المحرر وفقا لألوضاع القانونية: وبمقتضى 

رسميا إذا كان الموظف العام مكلفا بتدوينه واثبات جميع البيانات  ذلك يعد المحرر
فيه، أو قد يقتصر دور الموظف العام بإثبات ما يملئ عليه أو التدخل من خالل 
المراجعة أو التأشير على المحرر دون أن يقوم بتحريره في األصل أي أن يقتصر 

أن اختصاص الموظف  دوره على مراجعة المحرر فق , ومن خالل ذلك يتضح لنا
العام بتحرير المحرر الرسمي ال يقتصر فق  على القوانين و اللوائح المنظمة 
لذلك، بل انه والي جانب ذلك يستمد الموظف العام اختصاصه من أوامر رؤسائه 
فيما لهم أن يكلفوه به في حدود القانون، كما أن المحرر قد يستمد رسمتيه من 

ره أو بالنظر إلي البيانات التي يتضمناه وتلتزم ظروف إنشائه أو من جهة مصد
ساس ذلك ال يدخل ضمن المحررات أوعلى  لموظف بالتدخل إلثباتها وإقرارها,

 .(44)اآلالت الحاسبة أو عدادات الماء أو الكهرباء

                                                 

( د.محمود حلمي، موجز مبادئ القانون اإلداري، الطبعة األولى، دار الفكر العربي، القةاهرة، 44(
  (.24م(، ص)1978 -1977سنة)
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 :(45)نواع المحررات الرسميةأ

: وهي التي تصدر عن السلطة الدستورية، المحررات السياسية -1
 المراسيم الجمهورية واالتفا،يات والمعاهدات.كالقوانين و 

: وهي التي تصدر عن السلطة القضائية، كاألحكام المحررات القضائية -2
وامر أالصادرة من المحاكم المختصة ومحاضر الجلسات ومحاضر التحقيق و 

 خالء السبيل.إوالتو،يف والقبض و 

ارية وفروعها د: وهي جميع ما يصدر من السلطة اإلداريةالمحررات اإل -3
  ,ريةادوامر اإلدارية وسجالت الوالدة وحواالت البريد واألمثل اللوائح والقرارات اإل

 كالتعيين أو العقوبة أو الفصل أو العزل أو النقل وغيرها. 

عقد البيع أو الرهن أو  :: كالعقود الرسمية مثلالمحررات المدنية -4
 يجار التي تتطلب تصديق موظف مختص. اإل

  :المحررات الرسمية في قانون العقوبات العراقيجريمة  عقوبة

عد جريمة التزوير في المحررات الرسمية جناية عقوبتها السجن المؤقت تُ 
وهذا سنبينه في  إال إذا نص القانون خالف ذلك ة(سن15)الذي ال تزيد على 
 المواد القانونية اآلتية:

 ن : من قانون العقوبات ب (289نصت المادة )  

                                                 

د.محمةةد   (,41)لق، جةةرائم التزويةةر فةةي المحةةررات الرسةةمية والعرفيةةة، صعبةد الخةةا إبةةراهيم )45 (
السةةعيد عبةةد الفتةةاح، شةةرح قةةانون العقوبةةات، القسةةم الخةةاص، الجةةرائم المضةةرة بالمصةةلحة العامةةة، 

د.عبةد المهةيمن بكةر، القسةم الخةاص فةي قةانون العقوبةات،  (,358)القاهرة، بةدون سةنة طبةع، ص
 .(491)، صم(1970سنة)مة، دار النهضة العربية، القاهرة، الجرائم المضرة بالمصلحة العا
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 بالسجن يعاقب خاص حكم على فيها القانون  ينص التي الحاالت غير يف"
 ."رسمي محرر في تزويرا ارتكب من كل سنة عشرة خمسة على تزيد ال مدة

 :ن أمن قانون العقوبات على  ( 290) ةنصت الماد 

موظفا أو  حمل من كل سنة عشرة خم  على دةتزي ال مدة نةبالسج يعاقب"
 اسم بانتحال ماأ وظيفته اختصاص من محررا تدوينه اءثنأ عامة ةةبخدم مكلفا

 ذلك كاذبة أو بغير وقائع أو بتقرير ,له ليست بصفة شخص آخر أو باالتصاف
 شأن بخصوص أمر من صحيحة ريغ واقعة ثباتإتدوين أو  على الطرق  من

 ."ثباتهإ المستند

 :ن أ( من قانون العقوبات على 292 (نصت المادة

 نياته دينار أو بإحدى ثالثمائة عن تزيد ال التي لغرامةوبا بالحب  يعاقب"
 يةآ على كاذبة إلى الحصول كاذب أو شخصيه اسم بانتحال توصل من العقوبتين
نقل أو انتقال أو  عام أو تصريح انتخاب تذكرة أو هوية رسمية أو تذكرة رخصة
 ذاھ نم محررا زور أو اصطنع من ذاتها بالعقوبة ويعاقب .البالد داخل مرور
 ."القبيل

 :ن أ( من قانون العقوبات على 293 (نصت المادة

حدى األوراق إ اصدر عامة بخدمة موظف أو مكلف كل بالحب  يعاقب"
كاذبا أو  اسما انتحل قد له صدرت من بان علمه مع السابقة المادة في المذكورة
 ."كاذبة شخصية

 الشروع  في  جرائم التزوير:

 ائي في تصور الشروع في جرائم التزوير، إذلقد اختلف الفقه الجن    
إلى عدم تصور الشروع في جرائم التزوير، الن جريمة التزوير تعد من يذهب رأي 
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جرائم الخطر، فمجرد صدور سلوك من الجاني يحتمل معه وقوع ضرر نكون أما 
 . (46)جريمة تامة ولي  ناقصة

ور الشروع في وهو الراجح من الفقه, فيذهب إلى تص أما الرأي اآلخر,
جرائم التزوير ألن سلوك الجاني يحمل في حد ذاته خطر إحداع النتيجة, مثال 
ذلك: ضب  موظف وهو يريد تغيير الحقيقة في محرر قبل إتمامه ووضع 
اإلمضاء عليه، أو أن يقوم الجاني باإلدالء ببيانات كاذبة ثم اكتشف أمره قبل 

 .   (47)تدوينها

 املطلب الثاني
 العرفية)العادية(ررات احملتزوير 

وتعةةرف المحةةررات العرفيةةة: بأنهةةا األوراق التةةي تصةةدر مةةن األفةةراد والتةةي     
, وعلةى أسةاس ذلةك فةان المحةررات  العرفيةة  (48)ال يتدخل موظةف عةام فةي تحريرهةا

يقوم بتحريرهةا أصةحاب الشةأن مةن ذات أنفسةهم دون أن يتةدخل الموظةف العةام فةي 
المحةررات الرسةمية التةي يتةولى تحريرهةا الموظةف  تحريرها، وهي بذلك تكون عكة 

 العام، فان المحرر العرفي هو كل محرر ال تنعقد له صفات المحرر الرسمي.

                                                 

عبةةةةةد الةةةةةرحيم عثمةةةةةان، شةةةةةرح قةةةةةانون العقوبةةةةةات ، القسةةةةةم الخةةةةةاص، مرجةةةةةع سةةةةةابق،  أمةةةةةال د. (46(
 (.436ص)

د.محمةةةةةد السةةةةةعيد عبةةةةةد الفتةةةةةاح، شةةةةةرح قةةةةةانون العقوبةةةةةات، القسةةةةةم الخةةةةةاص، مرجةةةةةع سةةةةةابق،  ( 47(
لعقوبةةةةةةةات الخةةةةةةةاص،  القةةةةةةةاهرة، د. احمةةةةةةةد فتحةةةةةةةي سةةةةةةةرور،  الوسةةةةةةةي  فةةةةةةةي قةةةةةةةانون ا(, 362)ص
 (.494م(، ص)1972سنة)

( د.عبد الودود يحيى، دروس في قانون اإلثبات، دار النهضةة العربيةة، القةاهرة، بةدون تةاريح 48 (
 (.44نشر، ص)
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ومةن ، حتى وان صدر من موظف غير مختص بتحريره المحرر عرفياد  ويعد
وال يعةةد  ,المحةةررات العاديةةة الةةدفاتر التجاريةةة العةةرائض والكمبيةةاالت وسةةندات الةةدين

للمطالبةة بحةق  ساسةاد أللمحرر العادي إال إذا كان المحرر صةالحا الن يكةون تزويرا 
 ن يكون هناك ضرر أو احتمال الضرر القائم.أأو لرفع الدعوى أي 

 أنواع المحررات العرفية:

 أوالا: المحررات العرفية المعدة لإلثبات:

 المحررات العرفية المعدة لإلثبات: هي تلك المحةررات التةي تصةدر مةن ذوي 
، ومثالهةةا: العقةةود التةةي يحررهةةا األفةةراد، وهنةةاك (49)الشةةأن وتكةةون موقعةةه مةةن قةةبلهم

 شرطان ينبغي توافرهما في المحرر العرفي المعد لإلثبات هما:

أن يكون المحرر العرفي مكتوبا ومثبتا لواقعة معينة بالذات، فال بةد مةن  -1
الكتابةةةة  ال  وجةةةود كتابةةةة تةةةدل عةةةل الغةةةرض المقصةةةود مةةةن المحةةةرر العرفةةةي، وهةةةذه

يشةةترط القةةانون فيهةةا أي شةةرط خةةاص ال مةةن حيةةث الصةةيغة وال مةةن حيةةث الكتابةةة، 
فكل عبارة تةدل علةى المعنةى المقصةود تصةلح أن تكةون كتابةة أيةا كةان لغةة التعبيةر 

 .(50)أو لغة التدوين

أن يكون المحرر العرفي موقعا عليه ممن يحتج بةه عليةه، والحكمةة مةن  -2
ع المحةةرر العرفةةي يتضةةمن قبةةول الموقةةع لمةةا ورد فيةةه مةةن هةةذا الشةةرط هةةو أن تو،يةة

                                                 

 (.  44( د.عبد الودود يحيى، دروس في قانون اإلثبات، مرجع سابق، ص)49 )
نيةة والتجاريةة، الةدار الجامعيةة للطباعةة والنشةر، حمةد أبةو الوفةا، اإلثبةات فةي المةواد المدأ( د.50 )

(, وانظةةةةةر أيضةةةةةاد: د. عبةةةةةد الةةةةةودود يحيةةةةةى، دروس فةةةةةي قةةةةةانون 89م(، ص)1983القةةةةةاهرة، سةةةةةنة)
 (.45اإلثبات، مرجع سابق، ص)
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بيانات، األمر الذي يترتب عليه أن يعتبر المحرر العرفي حجةة بمةا دون فيةه علةى 
 .(51)صاحب التو،يع

 ثانياا: المحررات العرفية غير المعدة لإلثبات:

ونسةةتخلص مةةن ذلةةك أن المحةةررات العرفيةةة متةةى كةةان موقعةةا عليهةةا مةةن قبةةل 
تكون لها قوة إثباتيه، بغض النظر عن نوعية التو،يع عليها، سواء كان ذوي الشأن 

باإلمضاء أو بالختم أو عةن طريةق البصةمة, بعكة  المحةررات العرفيةة الغيةر موقةع 
عليهةةا فإنهةةا ال تتمتةةع بةةنف  قةةوة المحةةررات العرفيةةة الموقةةع عليهةةا وبالتةةالي تضةةعف 

 عملية.قوتها اإلثباتية أثناء التعامل بها في الحياة ال

 عقوبة المحررات العرفية:

فةةان المحةةررات تعتبةةر عاديةةة ويعاقةةةب  (288الماااادة )عةةدا مةةا نصةةت عليةةه 
مةةةةن قةةةةانون العقوبةةةةات العراقةةةةي والتةةةةي  (297، 296 ،295(المااااوادعليهةةةةا حسةةةةب 

 نصت على ما يأتي:

 :نهأمن قانون العقوبات على  (295 (المادةنصت 

 ارتكب من كل ت أو بالحب سنوا سبع عن تزيد ال مدة بالحب  يعاقب -1
 محرر في تزويرا

بةراء أو مخالصةة أو إمةال أو  فةي لةدين أو تصةرف موجةد أو مثبةت عةادي
 .الملكية حقوق  ثباتإل استعماله يمكن عادي محرر

                                                 

سحر عبد الستار إمام يوسف، دور القاضي في اإلثبات، رسالة دكتوراه، دراسة مقارنة كليةة  (51)
 (.133م(، ص)2001سنة) الحقوق، جامعة عين شم ،
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 .آخر عادي في أي محرر التزوير الحب  إذا ارتكب العقوبة وتكون  -2

 :نهأمن قانون العقوبات على  (296 (المادةنصت 

دينةار أو  مائةة عةن تزيةد ال وبغرامةة سةنة علةى تزيةد ال مةدة بةالحب  يعاقةب"
 خاضةعة وراقةاأدفةاتر أو  يمسةك بةان قانونةا مكلفةا كةان مةن العقوبتين نيتها بإحدى
 مةورأ تةدوين صةحيحة أو اغفةل ريةغ مةوراد أ فيهةا فةدون  العامةة، السةلطات لرقابةة
 ."الغل  في عهاوإيقا المذكورة السلطات خدع ذلك شأن من وكان فيها صحيحة

 :نهأمن قانون العقوبات على  (297 (المادةنصت 

 مةائتي علةى تزيةد ال سنتين أو بغرامة على تزيد ال مدة بالحب  يعاقب -1"
 أو طبيب كل دينار

 احةد فةي صةحيحة ريةغ نهةاأب يعلةم شةهادة المجاملةة سةبيل علةى عطىأ  قابلة
 يتصل مما ذلك أو غير حمل أو والدة أو مرض أو عاهة أو وفاة بشأن محتوياتها
 خدمةة مةن عفاءاإل لتقدم إلى القضاء أو لتبرر عدتأ  قد الشهادة كانت ذاإف بمهنته
 .دينار ثالثمائة على تزيد ال التي الحب  أو الغرامة العقوبة تكون  عامة

 عطيةة أو وعةدا طلةب أو قبةل أو اخةذ قةد الطبيةب أو القابلةة كانةا ذاإ -2
قةدم  ومةن هةو يعاقةب لتوصية أو وسةاطة نتيجة اهاأعط قد الشهادة أو كان إلعطاء
 نيتةاھ بةالحب  أو بإحةدى بالوسةاطة تدخل أو بالتوصية عطى أو وعد أو تقدمأ أو 

 .العقوبتين

 زور أو اصةطنع مةن كةل – حةوالاأل حسةب – ذاتهةا بالعقوبةات يعاقةب -3
 ".دةولى من هذه المااأل الفقرة في ذكر ما قبيل من شهادة  رهيغ ةبنفسه أو بواسط



 د. خالـد محمـد عجـاج                                                  تزويـر المحـررات في قانـون العقوبات العراقـي

 م2016مجلة وادى النيل للدراسات والبحوث ـ العدد الحادي عشر ـ يوليو 

 

62 

 :ةااء من العقوباعفاإل

تمةةةةام تزويةةةةر إيعفةةةةى المةةةةزور مةةةةن العقوبةةةةة إذا اخبةةةةر السةةةةلطات العامةةةةة قبةةةةل 
كمةةةا  المحةةررات الرسةةمية وقبةةل ،يةةام السةةةلطات بالبحةةث واالستقصةةاء عةةن مرتكبيهةةا,

قبةل اسةتعمالها وقبةل الشةروع فةي البحةث عةن  ةيعفى فةي حالةة إتالفةه للمةادة الجرمية
 العامة. مرتكبيها من قبل السلطات

خبار بعد ،يام السلطات بذلك فةال يعفةى مةن العقوبةة إال إذا إذا حصل اإل أما
مةةن  (303المااادة )ولئةةك الجنةةاة حسةةب نةةص أخبةةار قةةد سةةهل القةةبض علةةى كةةان اإل

 .قانون العقوبات
 اخلامتــة

 ج:ــالنتائ
على غيره من  كثر حسما لجريمة التزويرأكان  ن المشرع العراقيإ -1

ية إذ وضع تعريفا للتزوير  وبين طرق التزوير و أنواع التشريعات  العرب
وهي التي يثبت فيها موظف عام أو  ، وهي المحررات الرسميةتالمحررا

ذوي الشأن  أو ما تلقاه من ,شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه
, اختصاصه وذلك طبقا لألوضاع القانونية وفي حدود سلطته و

يتدخل موظف  ة من أحد األفراد دون أنوهي الصادر  والمحررات العرفية
 .عام في تحريرها

قد يكون  ن  الضرر هو عبارة عن األثر المترتب عن السلوك و الذيإ  -2
وهو في جميع  ,فرديا أو اجتماعيا ،ماديا أو أدبيا محققا أو محتمال

بحق أو مصلحة يحميها القانون، ويعد الضرر من الشروط  األحوال يم 
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وير إذ أن أي تغيير للحقيقة ال ينشأ عنه ضرر ال يعد لوجود التز  الالزمة
المعاقب عليه في القانون هو الذي يجتمع فيه تغيير  تزويرا ألن التزوير
 الحقيقة مع الضرر.

 التوصيــات:

في قانون ضرورة تشديد النصوص التي تتناول جرائم التزوير   -1
 العقوبات العراقي مع ما يتالءم وخطر هذه الجريمة.

إلى معرفة أهم األنماط واألساليب المستخدمة في ارتكاب  السعي  -2
جريمة التزوير في المحررات الرسمية والعرفية خاصة من جانب 
المجرم ذو المهارات التقنية المتميزة عن المجرم التقليدي، والذي 
يستخدم الوسائل ذات التقنية المتطورة في عمليات التزوير نتيجة 

 الحديث.لطبيعة التطور التكنولوجي 

 قائمـة املراجــع
 كتب الفق  واللغة:
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 م(.1981سنة)والنشر والتوزيع، 

المعجةةم الوسةةي ، الجةةزء األول، الطبعةةة الثالثةةة، دار أحيةةاء التةةراع العربةةي،  -2
 (.م1985سنة)القاهرة، 

 

 :المراجع العامة
طنطةةةةاوي، المسةةةةئولية الجنائيةةةةة عةةةةن جةةةةرائم التزويةةةةر فةةةةي  إبةةةةراهيم حامةةةةد د. -1

المحةةةةةةررات فقهةةةةةةا وقضةةةةةةاء، الطبعةةةةةةة األولةةةةةةى، المكتبةةةةةةة القانونيةةةةةةة القةةةةةةاهرة، 
 م(.1995سنة)
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 م(.1972سنة)

 .حسنين عبيد، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة أسامةد. -5
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 م(.1953سنة)
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 م(.1970سنة)بالمصلحة العامة، دار النهضة العربية، القاهرة، 
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 القاهرة، بدون تاريح نشر.

 

القسةم الخةاص، الجةرائم  ت,هللا الشةاذلي، شةرح قةانون العقوبةا فتوح عبةدد. -17
 م(.2009سنة)المضرة بالمصلحة العامة، 

 

د.فخةةري عبةةةد الةةةرزاق الحةةةديثي، شةةرح قةةةانون العقوبةةةات، القسةةةم الخةةةاص،  -18
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جةرائم التزويةر والتزييةف والتزويةر والطعةن بةالتزوير  علواني هليل، فرجد. -19
 م(.2006سنة)الجامعية، اإلسكندرية،  المطبوعات وإجراءاته، دار

 

 .شرح قانون العقوبات، القسم الخاص ماهر عبد شويش الدرة،د. -20
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