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 مةالمقد

 سواء تعلكطال جمٌع جوانب الحٌاة البشرٌة,  لما كان التطوروالتمدم من سنن الحٌاة فمد      

 الثمافٌة اوؼٌرها.....ووالسٌاسٌة  جتماعٌةلتصادٌة واإلاألمر بالجوانب اإل

ن إد فبعوالتمدم, ا التطور بمنأى عن هذ لجنابً بنظمه ومفاهٌمه المختلفة,ولم ٌكن المانون ا     

ات المختلفة فً المانون جرام والنظرٌهتمام علماء اإلإمحل كان السلون المكون للجرٌمة 

ومن ثم النظر من زاوٌة من الجرٌمة  هتمام بدلا ا اإلل هذاصبح شخص الفاعل مح,الجنابً

والتركٌز على ولاٌة كرٌات الماضً, بما أصبح ذكرى من ذمن العناٌة العناٌة بالمستمبل بدلا 

لن لظهور معٌار جدٌد فً جتماعً, وبذا فمد مهد ذمفهوم الوالعً للدفاع اإلرساء الإوالمجتمع 

 جرامٌة .المانون الجنابً وهو نظرٌة الخطورة اإل

 

     أوالً : أهمٌةالبحث  

شخاص المجرمٌن ألى العناٌة بإ السٌاسة الجنابٌة الحدٌثة وتأتً اهمٌة الدراسة من دعوة     

ن فإشخاص الخطرٌن,لمجتمع, ولمواجهة هؤلء األتهدد سالمة وامن اٌن ٌظهرون خطورة الذ

من اجل معالجتها والحد من جرام سباب التً دفعتهم لإلاسات تتركز على محاولة معرفة األالدر

 لمرتكبً الجرٌمة. الخطورة األجرامٌة

الثمة توفرة الربٌسٌة للتعامل مما ٌستدعً دااألعتبارها إهمٌة كبٌرة بلها املة عال نإولشن      

صدار إسها الحك فً فلن ةلى أن تحتكر الدولإعا تأمٌن الثمة بالعملة د لدو، الدولةالكاملة بعملة 

 اوسن عملتها .

ولى التً عرفت فٌها النمود من ولذلن كانت ومازالت جرابم تزٌٌؾ العملة ومنذ العصور األ     

ض علٌها اشد رفسمعة المالٌة للدولة، لذلن كانت التشرٌعات المدٌمة تلباٌرة الماسة الجرابم الخط

ا  –المسكوكات مثالا عتبر تزٌٌؾ أنكلترا إالعموبات، ففً   .من الخٌانة العظمى  نوعا

عتبرتها ن جمٌع التشرٌعات العمابٌة تعتبر هذه الجرٌمة من الجرابم الخطٌرة ولذلن اإ نجدو     

فهً  : حً، وتكتسب هذه الجرٌمة خطورتها من عدة نواشرع العرالً من الجناٌات كما فعل الم

ة تزعزع الثمة بالعملة الرسمٌ لكونهاد اعتداء على سٌادة الدولة وعلى حمها فً سن العملة، عت

فاض لٌمة العملة الرسمٌة المتداولة مما ٌنعكس بالضرورة على نخإلى إوهذا ٌؤدي حتما 

 تصدرها الدولة. و الوراق المالٌة التًالسندات 

العملة المزٌفة مما  بأٌدٌهمفراد البرٌاء الذٌن تمع هذه الجرٌمة ٌمتد لٌشمل األ خطرن إكما      

ٌمة لتشمل فبة اكبر عامل بها مما تتسع معه دابرة الجرلى التخلص منها عن طرٌك التإٌدفعهم 

 فراد.من األ
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عود علٌها من سن واصدار العملة النمدٌة كما الجرٌمة تحرم الدولة من الفابدة التً ت هذه أن      

و لانونا مما أالوطنٌة المتداولة عرفا لى زعزعة الثمة فً الداخل و الخارج بالعملة إ يتؤد

لعتبارات اعتبرت هذه الجرٌمة من الجرابم إ عامل الدولً مع تلن الدولة، ولهذهعؾ من التضٌ

همٌة التً سمعتها المالٌة، وبسبب هذه األ ساسٌة للدولة، وهًاأل مصلحةالبالخطٌرة الماسة 

ستثناء هذه الجرابم إعلى  صان التشرٌعات العمابٌة فً الدولة جمٌعها تن نجد تعطً لهذه الجرابم

، اي لانون ر فً هذه الجرابم للنظللمانون الوطنً  ختصاصلٌمٌة، ولذلن ٌعمد اإللإلامن مبدأ 

ض النظر عن مكان ارتكاب الجرٌمة وجنسٌة مرتكبها بؽالدولة التً زورت عملتها النمدٌة 

 .هذه الجرٌمة بمصلحة اساسٌة للدولةساس لموذلن 

 

 ثانٌاً : سبب اختٌار البحث 

إهتمام الفرد و  محلجرٌمة تزٌٌؾ العملة ان ن متكا ذان سبب اختٌارنا لموضوع بحثنا ه    

العالم ولكن بنسب متفاوتة فهذه الجرابم الخطٌرة ولد إنتشرت فً معظم دول من  لكونهالدولة، 

 عملتها.  ملة الوطنٌة لتلن الدول التً زٌؾلعوتزعزع الثمة العامة باالجرٌمة تهدد 

 

 ث حثالثاً : هٌكلٌة الب

خصص البحث إلى ثالثة مباحث ن أرتأٌنا أن نمسم جرٌمة التزٌٌؾخطورة ألجل تناول     

تزٌٌؾ والتملٌد والتزوٌر الماهٌة العملة و تعرٌؾ  فهوم الخطورة اإلجرامٌة ولمالمبحث األول 

فً  ٌؾبحث الثانً لبٌان اإلطار المانونً لعموبة جرٌمة التزٌمال أماتزٌٌؾ، الوأركان جرٌمة 

 اء الجانً من العموبات، فٌمافالمشددة وأعوالمخففة العرالً والظروؾ لانون العموبات 

 وكٌفٌة مكافحتها جرٌمة التزٌٌؾ على الدولة خصصنا المبحث الثالث واألخٌر لتناول أثار

 وتطبٌماتها المضابٌة.

إلٌها مع اإلشارة إلى أهم المصادر  التً توصلت ممترحاتوختم البحث بذكر أهم النتابج و ال   

د فإن وفمنا فً ذلن جه منالبحث مانستطٌع  منا فً هذالد لد بمدر استطاعتً نت بها،عاستالتً 

به لوله تعالى ) ربنا ل أستجٌر مامن عند هللا سبحانه وتعالى وإن كانت األخرى فخٌرفهو

 .ٌكهداٌة والتوفوهللا ولً ال (826األٌة ) –نا( سورة البمرة نا أو أخطأٌخذنا إن نساتؤ
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 المبحث األول

 وأركانهاوتعرٌف التزٌٌف مفهوم الخطورة اإلجرامٌة وماهٌة العملة 

 

 المطلب األول

 الخطورة اإلجرامٌة مفهوم

 

، ٌدخل فً تكوٌنها عوامل شخصٌة        للفرد ٌعرؾ الخطورة اإلجرامٌة، على أنها حالة نفسٌة     

 ، عن إحتمال ارتكابه للجرٌمة مستمبالا.موضوعٌة، تجعله فً وضع ٌنبا بوضوحو

ة، التً ٌتم الكشؾ عنها من النفسٌة الكامنً وصؾ لحالة الشخص فالخطورة اإلجرامٌة ه     

 خالل سلوكه و تصرفاته و احتمال ارتكابه للجرٌمة .

جتماعً السابد فً مجتمع من المجتمعات ذلن جرامٌة, تهدٌد للنظام اإلل الخطورة اإلوٌشك    

 رتكاب افعال ٌجرمها المانون,لذا فان الخطورة تتولؾ على الحالةإانها تتضمن لٌام الفرد ب

شخاص, وما عتمادا على العاللات الفردٌة بٌن األإفكارالسابدة لحظة توافرها جتماعٌة واألاإل

 تتخذه الدولة من تدابٌر .

ختالؾ فً على اإل جرامٌة تتفاوت من مجتمع ألخر,بناءا ن الخطورة اإلإوٌنبنً على ذلن      

لد لٌحمل على نفس الوزن من جتماعً المابم فٌه, فما لد ٌعد خطرا فً مجتمع معٌن, النظام اإل

 الخطورة فً مجتمع اخر.

ن إ 0591جرام الذي عمد فً بارٌس عام تمرالدولً الثانً لعلم اإلؤوفً هذا الصدد لرر الم    

جتماعٌة جتماعً وتمدر وفما للحالة اإلساسا فكرة نسبٌة للنظام اإلأ جرامٌة تعدالخطورة اإل

 شخاص .السابدة والعاللات بٌن األ

نفسهم, فمد ٌكون للعوامل والظروؾ أشخاص جرامٌة لألوتمتد هذه السمة للخطورة اإل    

جرامٌة لدٌه فً حٌن لد ثٌر ما ٌدعو للمول بتوافر الخطورة اإلأالمحٌطة بشخص ما من الت

 ن كذلن بالنسبة لشخص اخر.ٌلتكو

ا  تلعب دورا ،العوامل المنشبة لها فً شخصٌة الفردو جرامٌةإلان مصادر الخطورة إو     هاما

 فً تكون الخطورة اإلجرامٌة، ودفع الفرد نحو الجرٌمة.



 
4 

ا للبحث، هو دور هذه العوامل فً تكوٌن الخطورة  ن ماومن هنا فإ     ٌمكن أن ٌكون مدارا

اإلجرامٌة، التً تدفع الفرد نحو إرتكاب الجرٌمة، تلن الوالعة المادٌة التً تتكون نتٌجة لتفاعل 

 مختلؾ العوامل.

التفاعل لٌخلك الجرٌمة بشكل مباشر، إنما ٌعمل على خلك الحالة النفسٌة للفرد،  ؼٌر إن هذا   

ر اسباب الجرٌمة وٌتولؾ ذلن بداٌة على تواف اكثر استعداداا لإلجرام فً المستمبل، همما ٌجعل

لتكٌؾ وعممها، ومدى تأثٌر شخصٌة الفرد بهذه األسباب والعوامل، مما لد ٌمود الفرد إلى عدم ا

 واإلنسجام مع المجتمع الذي ٌتفٌأ ظالله، فٌتشكل لدٌه ماٌمكن أن ٌسمى بالخطورة اإلجرامٌة.

ن مصدر الخطورة اإلجرامٌة، مستمد من عوامل خارج شخصٌة الفرد، تتجلى فً إوعلٌه ف     

جتماعً، وعوامل من داخل شخصٌة الفرد تظهر فً التكوٌن العضوي المحٌطٌن الطبٌعً واإل

ملً و النفسً، وفً هذا ٌمول الفمه إن كال منها له نصٌب فً كل تفاعل منتج للجرٌمة، وإن والع

  .(0)كانت نسبة نصٌبه فً هذا التفاعل لٌست ثابتة، وإنما متؽٌرة بتؽٌر األشخاص و الجرابم 

ن ٌكون الشخص مصدرا حتمال ألوتبٌن مما سبك ان الخطورة الجرامٌة تموم على اإل    

فتراض ن تكون فعلٌة وؼٌر مبنٌة على اإلأن هذه الخطورة لبد لها أل إالمستمبل, لجرٌمة فً

علٌه ستعمال سلطته التمدٌرٌة فً تحدٌد الجزاء المناسب لمن ثبتت إحتى تمكن الماضً من 

جرامٌة رتكاب الجرٌمة,وعلٌه فان المجرمٌن ٌتفاوتون فً درجة الخطورة اإلإمسؤولٌة عن 

وتظهر بولوعها ولد أوخاصة ولد تكون سابمة لولوع الجرٌمة أتكون عامة مد فنوع الخطورة ,وت

 تكون بسٌطة اوموصوفة.

نها بذلن إجرامٌة, هً نتٌجة للتفاعل بٌن العوامل الداخلٌة والخارجٌة ووان الخطورة اإل    

رتكاب الجرابم مستمبال إنحراؾ فً السلون وحتمال اإلإلى إلصٌمة بشخص الفرد,ولد تؤدي 

 هر النفسٌة المختلفة.اثبات شأنها فً ذلن شأن الظوتثٌر صعوبة فً اإلفهً 

طالع والمعرفة الشاملة فً علوم مختلفة جرامٌة, ٌمتضً سعة اإلفتمدٌر توافر الخطورة اإل    

طالع والمعرفة الشاملة, لد جتماعٌة ومثل هذا التخصص واإلوالنفسٌة او اإلأسواءالطبٌة 

طالع ند المضاة بمعنى ان ٌكون الماضً شمولً التخصص واسع اإللٌكون من الٌسٌر بمكان ع

 والتعمٌد.   جرامٌة ؼاٌة فً الصعوبةمرالذي ٌجعل تمدٌر توافرالخطورة اإلان جاز التعبٌر,األ

 

 

_____________________ 

 .2،ص 8112جرامٌة، جامعة عمان ، سة فً الخطورة اإلا، دربةعلً حسن الطوال -0
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 الثانًالمطلب 

 ً  تعرٌف العملة لغةً وقانونا

ذ ٌمال ماعمل و العملة هً اجرة العمل وتستعملها إ، العملة مؤنث العمل -العملة لؽةا :     

 عضٌمال فالن رديء العملة ، وفً موصبح ا، حتى نها تعطً اجرة للعملالعامة بمعنى النمود أل

وعلى ذلن فإن كلمة عملة هً كلمة ،(0) ن دٌناخراي المعاملة فً حالة عدم الوفاء بما علٌه م

 إصطالحٌة للنمود، وما تموم ممامها، وعلى ذلن إذا للنا نمود فإننا نعنً كلمة عملة . 

الؽنم   منرالصؽٌ لى كلمة )نمد( وهًإة بٌعرمفردها )نمد( ترجع فً ال دن كلمة نموإو     

 الذكروالنثى .

ا، داما بص      ن اؼلب التشرٌعات الجنابٌة جاءت خالٌة من وضع إنجدد تعرٌؾ العملة لانونا

ا عرفت صلى ذلن فأوردت نصوإالبعض منها تنبهت ن إل إدلول العملة لمتعرٌؾ محدد  ا

 الممصود منها . توحدد ،والعملة الورلٌة ،المسكوكات

التً نصت على  (849)فً المادة  0561لسنة  06ردنً المرلم ففً لانون العموبات األ     

عها وفباتها المصنوعة انوأختالؾ إمل لفظة المسكوكات (على شأتً : ) تتعرٌؾ العملة بما ٌ

بصورة مشروعة فً المملكة اوفً  رابجة، وال مخلوطةي صنؾ من المعادن او المعادن الأمن 

 خرى .أاٌة بالد 

نٌسان  81 بتأرٌخٌؾ العملة المولعة فً جنٌؾ ٌكذلن فمد حددت التفالٌة الدولٌة لمنع تز     

مدلول العملة فً المادة الثانٌة، حٌث نصت ) ٌمصد فً هذه التفالٌة بكلمة عملة (  0585

راد بالتعرٌؾ المانونً للعملة والمٌة أوراق البنكنوت فً النمود المعدن الوراق النمدٌة بما فٌها

ن تكون سارٌة فً حك الدولة أي ألوانٌن الدولة ن ٌكون لها تداول لانونً بموجب أٌجب  بأنه

وسواء كان ذلن  (8)هكوسٌلة سداد ملزمة فً تعامالت الدولة و الفراد داخل المجتمع و خارج

بكمٌة محدودة او ؼٌر محدودة. وٌفترض هذا التداول المانونً ان العملة لد صدرت من الحكومة 

. (2)ملة دها التً تملن سلطة إصدار العباعتبار انها وح
 

 

 

____________________ 

 0596 ،بٌروت المطبعة الكاثولٌكٌة ،  ,( لوٌس معلوؾ ، المنجد فً اللؽة و الداب و العلوم ، الطبعة الجدٌد 0

 .920، ص 

 0554مكتبة النهضة المصرٌة ، الماهرة، ،( د.عبدالرحٌم صدلً ، التزوٌر والتزٌٌؾ ، دراسة تحلٌلة انتمادٌة8
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 . 02، ص0599،( د. أدوار ؼالً الدهبً ، الجرابم المخلة بالثمة العامة فً المانون اللٌبً، المكتبة الوطنٌة 2
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 من لانون الشك الول (216هذه العملة ٌعالب بموجب المادة )ومن ٌمتنع عن لبول       

لتزٌد على سنة او بؽرامة لتزٌد العرالً التً تنص على ان ) ٌعالب بالحبس مدة  العموبات

ا بمٌمتها السمٌة معدنٌة دٌنار كل من لم ٌمبل اٌة عملة و مابتً على  طنٌة صحٌحة متداولة لانونا

 .( ..... كانت أو ورلٌة

 

 الثالمطلب الث

 التقلٌد و التزوٌر و تزٌٌفالتعرٌف 

 

لٌمة ة او تؽٌٌرها وهو ٌطلك على اي فعل من شأنه تؽٌٌر ل الحمٌمٌالتزٌٌؾ لؽة هو تبد     

 نفسولد عرؾ المشرع العرالً التزٌٌؾ فً  (0)نمصان البالزٌادة أو  العملة الصحٌحة سواءا 

( من لانون العموبات المرلم 821المواد العمابٌة المتعلمة بالعملة وتزٌٌفها وذلن فً المادة )

ا للعملة المعدنٌة إنماص وزنها أو طألوها  برتبأنه ) ٌع هحٌث عرف 0565( لسنة 000) تزٌٌفا

لٌمة .... ( لذلن فإن التزٌٌؾ ٌمثل خطورة على سالمة منها اكثر بطالء ٌجعلها تشبه مسكوكات 

ً ى بٌنهم ف، وسو  ن التزٌٌؾ وؼٌره من الصور الخرىلذلن لم ٌمٌز المشرع العرالً بٌ ،العملة

ٌن ٌفوتهم التأمل فً العملة وٌنمصهم التبصر ومن خالل هذا اد الذالعموبة حماٌة لبعض األفر

 .(8)لنا أن التزٌٌؾ صورة لاصرة على العمالت النمدٌة المعدنٌة دون الورلٌة  تضحالتعرٌؾ ٌ

( ) التزوٌر هو تؽٌر 826ه لانون العموبات العرالً فً المادة )اما تعرٌؾ التزوٌر فمد عرف     

حدى الطرق المادٌة و المعنوٌة التً إسند او وثٌمة او اي محرر اخر بالؽش فً الحمٌمة بمصد 

 شخاص (.مصلحة العامة او بشخص من األالشأنه احداث ضرر ب اا منٌرالمانون، تؽ بٌنهاٌ

فهو فً خالؾ الوالع ٌر امر الواسع هو كل تؽٌٌر للحمٌمة بتمر اهوٌمصد بالتزوٌر فً معن     

اما التزوٌر بمعناه الممصود فً (2)ٌعالب علٌه المانون او بالكتابةبالمول او بالفعل كذب  هجوهر

ختاللها او تحرٌفها بمصد ؼش الخرٌن، اما الفمه فمد إً فهو تملٌد الحمٌمة او بالتشرٌع الجزا

 ,كان من شأنه ان ٌرتب ضرراا للؽٌر وولع عمداا  انه تؽٌٌر الحمٌمة فً محرر اذابعرؾ التزوٌر 

ذا كان إحدى الطرق التً بٌنها المانون إنه تؽٌٌر الحمٌمة فً محرر بإب (جارسونالفمه )وعرفه 

 من شأنه ان ٌسبب ضرر وولع بمصد الؽش.

______________________ 
 .819،ص0524الماهرة المطبعة العالمٌة ، دل حافظ ؼانم جرابم تزٌٌؾ العملة،(عا0
الماهرة ، دار الكتب والوثابك الوطنٌة ،الخاص، المسم شرح لانون العموبات  –( د. محمود محمود مصطفى 8

 .015، ص  0524
 0525بؽداد /  –العرالً العموبات المانون  فًالها م( الستاذ حسن سعٌد عداي ) جرابم تزٌٌؾ العملة و استع2

 .54، ص
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التملٌد ، فمد ٌمع عملة شبٌهة بالعملة المتداولة نعص هما بخصوص تعرٌؾ التملٌد ٌراد بإ     

مة والعٌار، او ٌصطناع عملة معدنٌة على شكل المسكوكات الصحٌحة، لو كان لها نفس المإب

رط فً التملٌد أن لى ذلن، ول ٌشتإد الجدٌدة وما عملة لدٌمة زالت نموشها بطابع النموبطبع 

ا، بحٌث ٌنخدع به حتى المدلك، بل ٌكفً أن ٌكون بٌن العملة الصحٌحة و العمل ة ٌكون متمنا

ؼٌر المدربة و عٌن ألاالمملدة من التشابه ماتكون به ممبولة فً التعامل أو بحٌث تنخدع به 

 . (0)ٌر محكمة الموضوع لتمد خاضع المرجع فً هذا

 على فً الباب الخامس نصفمد  0565( لسنة 000وفً لانون العموبات العرالً المرلم )     

كاذب ٌشبه  ءًش نعص وذكر بانه ( بان التملٌد :894فً المادة ) ةالعام ةخلة بالثمالجرابم الم

ا.  ا صحٌحا  شٌبا

وٌعّد من لبٌل التملٌد كذلن لٌام الجانً بوضع النموش واأللفاظ على عملة لدٌمة زالت عنهاا      

ا مان لباال الؽٌاار لجعلهاا أكثاار تماااثالا  نموشاها وألفاظهااا أو لٌاماه بإعااادة معالجااة عملاة مملاادة سااابما

 للعملة الصحٌحة.

وٌكفً لتحمٌك فعل التملٌد ، أن ٌكون على درجة معٌنة من التملٌد تكفً للخداع ، أما لو       

ا بحٌث ٌكون ظاهراا ول ٌنخدع به أحد ، فٌرى جانب من الفمه أنه ٌعّد  كان التملٌد مفضوحا

ا على أساس أن الجانً لد استنفذ نشاطه اإلجرامً وخابت جرٌم ا خاببا ته لسبب ل دخل شروعا

 ولهذا فال نكون أمام تملٌد تام . إلرادته فٌه ، وهو ضبطه حال تلبسه بالتملٌد للعمالت

وٌتحمك التملٌد لو كانت العملة المملدة مثالا تحوي من عٌار الذهب أو الفضة ما تحوجه       

عن العملة العملة الصحٌحة ذلن ألن سبب التجرٌم ل ٌعود إلى كون العملة المملدة تختلؾ 

الحمٌمٌة فً العٌار والوزن ، بل ألن فً التزٌٌؾ اعتداء على سلطة الدولة المتمثلة فً إصدار 

النمود فاؼتصبه واعتدى على مصلحة الدولة المالٌة المتمثلة فً الفرق بٌن المٌمة األسمٌة للعملة 

ثم ى هذه العملة ة لمادتها ، فضالا عن الضرر الذي ٌحتمل أن ٌصٌب من ٌتلمٌوالمٌمة الحمٌم

 . ٌثبت بعد ذلن صحتها

 

 

 

___________________ 

 .015السابك ، ص رجع، الممصطفى( د . محمود محمود 0
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 رابعال المطلب

 تزٌٌفالجرٌمة  اركان

 
ن هذه بألنا  ٌٌؾ العملة والوراق النمدٌة ٌتضحبجرٌمة تز من دراسة النصوص المتعلمة     

  -:ركان لمٌامها وهًأالجرٌمة تتطلب توافر ثالثة 

 ( من لانون821من الفعال التً ذكرتها المادة )ع فعل ووٌتحمك بول :الركن المادي :والً أ

 العموبات . 

 ً ا فً العراق او فً الخارج . :ثانٌا ا على عملة متداولة عرفا او لانونا  ان ٌكون الفعل منصبا

 نوي الركن المع :ثالثاً 

 ولالفرع األ

 الركن المادي

 821من الفعال التً ذكرها المشرع فً المواد )  اي فعل ٌتحمك الركن المادي عند ولوع     

او دولة  لى العراقإخال د( عموبات وهً التملٌد والتزٌٌؾ و التزوٌر واإل 820 –

او اوراق نمدٌة  عادة التعامل بعملة معدنٌةإالتروٌج او التعامل او ة بمصدالتروٌج ، الحٌاز،اخرى

 ، وسوؾ نبٌن ذلن بالتفصٌل .بطل التعامل بها

 

 التقلٌدأوالً : 

ق المانون بٌن التملٌد رتداولة بأٌة وسٌلة كانت، ول ٌفتشبه العملة المهو صنع عملة معدنٌة       

ا أنه لٌشترط لمٌام التملٌد إي أالمتمن و التملٌد ؼٌرالمتمن،  للعملة ن تكون العملة مطابمة تماما

 العملة مطابمة من حٌث العٌار و الوزن للعملة الصحٌحة.ن تكون أفلٌس بشرط  الصحٌحة

، بحٌث ٌمكن أن به مما ٌجعلها ممبولة فً التعاملفٌكفً  أن ٌكون بٌن العملتٌن لدر من التشا     

التملٌد ٌكون  المسالة مترون تمدٌرها لمحكمة الموضوع وعندما هوهذ من األفراد عددٌنخدع بها 

 لم ٌكنا ذإوكذلن  ي ان العملة لتمبل من اي مواطن,ابحٌث لٌنخدع به احد, ’اضحا للعٌانو

ن لن ألففً هذه الحالة ٌعد الفعل شروعا و ذوالعملة الصحٌحة  التشابه تماما بٌن العملة الزابفة

 . (0) حكام التملٌدفعل الجانً خاب اثره بسبب لدخل لرادته فٌه وهو عدم ا

 

_______________ 

 .88،ص0522بؽداد ،  مطبعة المانونٌة ،ال( ماهر عبد شوٌش الدرة ، شرح لانون العموبات ، المسم الخاص,0
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كره له اثرعلى لٌام الجرٌمة لن ما ذ ن انواع المعدن المستخدم فً عملٌة التملٌد لٌسإكما      

ن لتهم المعدن اذهبٌةاو فضٌة مادامت مشابهة للعملة الصحٌحة فنوعٌة ذالمشرع هوتملٌد عملة 

 فً عملٌة التملٌد ولتتاثر بها فً اركان الجرٌمة ولمسوؼات العماب علٌها.

ً ثانٌ  لتزٌٌفا:ا

كثر منها أماص شا من معدن العملة أو طالبها بطالء ٌجعلها شبٌهة بعملة أخرى هو ان     

صحٌحة فً األصل وٌمع التزٌٌؾ إما  لٌكون إل على عملة معدنٌةؾ إذن لٌمة، فالتزٌٌ

باإلنتماص أوالتموٌه، وٌحصل اإلنتماص بأخذ جزء من معدن العملة بإٌة وسٌلة كانت سواء 

ٌجعلها شبٌهة فٌتم عن طرٌك إعطاء العملة لونا  هو مادة كٌمٌاوٌة، أما التموٌأبإستعمال مبرد 

ة أو بإستعمال مادة رلٌمة من المعدن أكبر لٌمبن بطالء العملة ، وٌكون ذلبمسكوكات اكثر لٌمة

ألل  منها لٌمة، وٌبدو إن التموٌهر لون العملة و تجعلها شبٌهة بمسكوكات أكبركٌمٌابٌة تؽٌ

فً العملة التً ٌطرأ علٌها التموٌه  خطورة من فعل التملٌد و فعل التزوٌر ألن إحتمال لبول

 (0).العملة المملدة أوالمزورةالتعامل ألل من إحتمال لبول 

التً موبات من لانون الع (024)المشرع الفرنسً نصا خاصا للتموٌه هو المادة  لن افردلذ      

على هذا  اً والمشرع المصري فلم ٌسٌرالعرال تشرٌعاما ال عموبته اخؾ وهً الحبس, تجعل

 مما ٌجعل العماب واحدا. ه الفعال فً نفس الموادا النص على جمٌع هذمبل ورد فٌه المنهج,

 

 لتزوٌرا ثالثاً :

ر الحمٌمة فً عملة كانت صحٌحة أي تؽٌٌر جوهر العملة الصحٌحة والتزوٌرعلى ٌهوتؽٌ     

دابما عملة ك التزوٌر مع التزٌٌؾ فً إن محله وٌتف ،فمط خالؾ التزٌٌؾ ٌمع على العملة الورلٌة

إنتماص جزء من معدن العملة أو تؽٌٌر لونها بٌنما ٌتم التزٌٌؾ عن طرٌك صحٌحة فً الصل , 

 لٌمة او باستخدام مواد كٌمٌابٌة. منهابطالبها بمعدن اكبر

ث ٌرلام المنموشة على العملة بحواألبالتؽٌٌر فً الرسوم أوالعالمات أفان التزوٌر ٌتحمك     

المعدن او تؽٌٌر نتماص من لٌمة من العملة الصحٌحة ولو لم ٌمم الجانً باإل منهاكبرأتظهر 

 . اللون

 طرق التزوٌراي انه لم ٌحصرحصل تؽٌٌر الحمٌمة بطرٌمة معٌنة, ولم ٌوجب المانون ان ٌ    

فمد ٌمع التزوٌر بطرٌمة مادٌة من الطرق الواردة فً المانون بالنسبة لتزوٌر المحررات او 

 بؽٌرها من الطرق .

 

___________________ 
 .001د . محمود محمود مصطفى، المرجع السابك، ص (0
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 خراجهاإدخال العملة المقلدة او المزٌفة وإ رابعاً :

أو إلى  اقعرإذا لام الجانً بإدخال عملة مملدة أو مزٌفة إلى الوالعة كما أن الجرٌمة تعتبر     

وهنا نجد ان الفعل ٌمؾ عند عملٌة الدخال او  جها من العراقخرأو أذا أاخرى اٌة دولة 

ٌمم الجانً بالتملٌد او التروٌج لم  و،فالجرٌمة تتم وللى اٌة دولة اخرىإالخراج من العراق او 

 الى اٌة دولة اخرى . ما ٌدخل الجانً العملة او ٌخرجهاوانما تتحمك فمط عند

 

 التروٌج خامساً : 

فوضع هذه العملة فً التعامل أو المزٌفة فً التداول  رةوالمزوٌمصد به وضع العملة المملدة     

ولو طرحها عن  تهي طرحها للتعامل بها بٌن الناس ٌعتبر الجانً فً هذه الحالة لد نفذ جرٌمأ

 .(0)ذ ان المهم هو رواج العملة و التعامل بها وهذا مابلؽه الجانً إحسان طرٌك التصدق او اإل

لى عدد إوالتروٌج ٌموم دون النظر لى ؼاٌته, إمها الجانً للوصول تخدولتهم الطرٌمة التً اس

 ن حصل بمطعة واحدة .إفالعبرة بحصول التروٌج نفسه حتى و المطع المزٌفة,

وجرٌمة  او المزورة ومادام ٌعلم بحمٌمتها,وٌسال كل من تداولت على ٌده العملة المزٌفة     

ه الجرٌمة بمجرد علم اوالتملٌداوالتزوٌر,حٌث تموم هذ التروٌج جرٌمة مستملة عن التزٌٌؾ

 لى شخص اخر.إلى نملها إلن ٌسعى ذ التً حصل علٌها ؼٌرصحٌحة ومعن العملة إالجانً ب

ل أٌس ا ضبط الجانً لبل ان ٌروج العملة فهناوٌج متى لبلت العملة فً التعامل فاذوٌتم التر     

التروٌج او  ة المملدةاوالمزورة او المزٌفة بمصدعن جرٌمة تامة وهً حٌازته للعملالجانً 

التعامل وٌعد شروعا فً التروٌج مجرد عرض النمود او العملة المزٌفة على المجنى علٌه 

 ورفضه لها لتنبهه لزٌفها.

 

 الحٌازة بقصد التروٌج اوالتعامل سادساً :

نطباق النص الخاص ن مجرد حٌازة العملة المملدة او المزٌفة او المزورة ٌكفً إلإو    

 .بمصد التروٌج او التعامل بتلن العملةى الحابز وذلن اذا كانت الحٌازة بالتزٌٌؾ عل

لة مزٌفة ٌكون لد ان من ٌروج عم إذالصورة تؽنً عن الصورة السابمة, هولد ٌبدو ان هذ    

ولكن من الواضح ان المشرع لٌستلزم فً التروٌج ان ٌكون الفاعل حابزا حاز علٌها لبل ذلن, 

حٌث ان الوسٌط فً ٌد المروج, ٌمكن التعامل بعملة لم تصل الى  للعملة عندما لام بتروٌجها اذ

 عملٌة تروٌج العملة المزٌفة ٌعد مروجا ولو كانت حٌازة العملة لؽٌره .

________________ 

 . 82درة ، المرجع السابك ، ص( ماهر عبد شوٌش ال0
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 عادة التعامل بعملة بطل التعامل بهاإ سابعاً :

 لى التعامل اٌة عملة سواء كانت معدنٌة اوإي ٌروج او ٌعٌد لمد عالب المشرع الفاعل الذ     

ً بطل فٌها التعامل فً ه العملة التبطرح هذلن بان ٌموم الجانً اورالا نمدٌة بطل التعامل بها وذ

ه الجرٌمة وانطباق نص المادة احد الفراد فهذا ٌكفً لمٌام هذ لى ٌدإنتمالها إلن بالتداول وذ

 عموبات على فعله . (822)

 

 الفرع الثانً

 التداول القانونً او العرفً للعملة

 

ا على  عٌشترط المشر      لمٌام جرٌمة تملٌد او تزٌٌؾ او تزوٌر العملة ان ٌكون الفعل منصبا

ا عملة متداولة لانونا او عر فً العراق او فً دولة اخرى، والمصد بالتداول المانونً تكون  فا

وبعبارة اخرى ان التداول ,فراد ملزمٌن بمبولها فً التعاملالعملة متداولة لانونا عندما ٌكون األ

فراد بمبول عملة الدولة فً معامالتهم اي ان تداول العملة اصبح هو الزام المانون األالمانونً 

 ن شاء لبلها وله حك رفض التعامل بها .إكا لخٌار الفرد وجبارٌا لٌس مترإ

وٌستوي ان تكون العملة المعدنٌة ) ذهبٌة او فضٌة او ؼٌر ذلن ( او ان تكون اورالا نمدٌة    

 (0)ها المانون باصدارها كالبنن المركزي.لن جهة اذن صادرة عن الدولة او ع

 اوفا اي التً تعارؾ الناس او اعتادرفً وٌعنً العملة المتداولة عرعاما لصد بالتداول ال    

تكون عملة وطنٌة او عملة  وهذه العملة اما ان ملزمٌن بمبولها,ؼٌرا على التعامل بها وان كانو

 .اجنبٌة

الوطنٌة المتداولة عرفا لوجود لها الن فً العراق كما انه لٌوجد تداول فبالنسبة للعملة     

حصل فً حالت لبول بعض العمالت ٌة عملة اجنبٌة بشكل واضح عدا ما لد ٌعرفً بالنسبة أل

 ا ماعرضت للتداول وفً حالت للٌلة جدا.ذإ

 

 

 

____________ 

 .05ص 0529، الماهرة ،، مطبعة النهضة الجدٌدة جرابم التزٌٌؾ والتزوٌر  –روؤؾ عبٌد ( 0
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 الفرع الثالث

 نوي ) القصد الجنائً (عالركن الم

ر المصد الجنابً، المصد فجرٌمة تزٌٌؾ او تزوٌر العملة جرٌمة عمدٌة لبد لمٌامها من توا    

فعل التزٌٌؾ او التزوٌر او  لىإة الجانً دراإن تنصرؾ أذ لٌكفً إالمتطلب هنا لصد خاص، 

 ن تنصرؾألى ذلن إضافة إنما ٌتطلب إعرفا، وأو ن محله عملة متداولة لانوناأ هلمالتملٌد مع ع

إي ٌنة خارجة عن عناصر الجرٌمة وهً تروٌج العملة المزٌفة، لى تحمٌك ؼاٌة معإنٌة الفاعل 

نها صحٌحة، وبذلن إر عتباإفً التداول عملة مزٌفة على  عن ٌضإلى إرادته إن تنصرؾ أ

 .(0)او لؽرض فنً بث او لجراء تجربةعٌؾ فمط للهو او الذا كان التزٌالٌموم المصد الجنابً 

رادة إانصراؾ أولا ما : همرٌن أن المصد الجنابً فً هذه الجرٌمة ٌتطلب إ ومن هذا ٌتضح     

ذا ثبت هذا إالمانون، وهذا هو المصد بمعناه العام، ف بأن فعله ٌجرمه ى الفعل مع علمهالجانً ال

ستعمال العملة المزٌفة وطرحها للتداول على إلى إرادته إنصرفت إن الجانً لد إٌجب ان ٌثبت 

ى المصد الجنابً كما فنتإستخدام العملة المزٌفة او المملدة إنتفت نٌة إذا إنها عملة صحٌحة، فإ

 .تالفها بعد ان ٌبلػ مرامهإتمان هذه العملٌة وهو ٌنوي إر فً لوكان ٌرٌد ان ٌظهر مهارته للؽٌ

ن العملة التً ٌستلمها ؼٌر إن الفاعل كان عالما بإوفً جرٌمة التروٌج ٌجب ان ٌثبت     

فال تموم  ،ا الساسو مزورة ولام بالتعامل بها على هذمملدة او مزٌفة ا كأن تكونصحٌحة 

ا من ٌمبل عملة الجرٌمة إذا كان الفاعل ٌعتمد ولت  التسلم بإنه ٌتعامل بعملة صحٌحة اما ثانٌا

مملدة او مزٌفة او مزورة ثم ٌتعامل بها على الرؼم من علمه بعٌبها فٌعالب بالحبس حسب نص 

 ( عموبات . 824المادة ) 

العملة ن إلن فٌجب ان ٌكون الفاعل عالما ولت ذ لى العراقإدخال العملة إلى إلن بالنسبة وكذ   

 نها عملة صحٌحة.إلن تمهٌدا للتعامل بها على نه لام بذإة او مزٌفة او مزورة ودممل

لربح ؼٌر لن بمصد الحصول على الفعل فال ٌشترط ان ٌموم الجانً بذلباعث على اإد بولٌعت   

لثمة العامة فً إب ضراراا إفالجرٌمة تموم حتى وان لصد الجانً منها المشروع لنفسه اولؽٌره,

 المساس بمصلحة ما للدولة او دفعت العملة لجهة خٌرٌة مثال.العملة او 

وٌجب بٌان اركان الجرٌمة فً حكم الدانة و على الخص بٌان المصد الجنابً ، وهذا المصد    

ن نٌة تروٌج العملة ٌفترض وجودها إمفترض فً جرابم التملٌد و التزوٌر و التزٌٌؾ، كما 

ثبات حسن النٌة ٌمع على عاتك المتهم إن عبء أاي ، (8)س بتداء او على المتهم ان ٌثبت العكإ

 يءنه برإذا ادعى إرتكابه للفعل لرٌنة على سوء نٌته ، وإل فً فعلته هو التجرٌم ، وصلن األ

 ثبات براءته .إفٌمع علٌه عبء 

_______________ 
 .89صالمرجع السابك ، ( ماهر عبد شوٌش الدرة ، 0
 .89ص  ,السابكالمرجع ,( روؤؾ عبٌد 8
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 المبحث الثانً

 طار القانونً لعقوبة التزٌٌف فً قانون العقوبات العراقًإلا

 

حكم لضابً لالمجتمع تنفٌذاا  لمصلحةن العموبة هً الجزاء الذي ٌمرره المانون العمابً إ     

على من تثبت مسؤولٌته عن الجرٌمة لمنع ارتكاب الجرٌمة مرة اخرى من لبل المجرم نفسه أو 

 .(0)ٌن نمن لبل بمٌة المواط

عتداء على الثمة العامة ، الالعملة تتضمن كل مظاهر  ن جرابم تزٌٌؾإومما لشن فٌه     

 .(8)ٌنال باعتداء الجماعة فً مجموعهاٌن، إنما عفضرر هذه الجرابم لٌمؾ عند فرد م

 على هذهلذلن كانت الشرابع المدٌمة تعالب مرتكبً هذه الجرابم بأشد العموبات كلما ترتب     

ا مع الموانٌن الجنابٌة العالمٌة و ,(2) بج خطٌرة او ضرر بلٌػالجرابم نتا مواجهة لوتماشٌا

د شد ( فً لانون العموبات 820،  821مشرع العرالً فً المواد ) فالخطرجرابم التزٌٌؾ، 

جرٌمة تزٌٌؾ أو تملٌد أو تزوٌر العملة من اعتبر حٌث انه ،على جرابم التزٌٌؾالعموبة 

صدار العملة إلى إالحال بالنسبة  وكذلن التبعٌة الجناٌات و بالتالً فرض على مرتكبٌها عموبات

لى العراق او دولة اخرى او التعامل بها إدخالها إمملدة او المزٌٌفة او المزورة او تروٌجها او ال

لى جمٌع هذه المشرع العرالً العموبة ع ددحتعامل بها ، ولد الٌازتها بمصد تروٌجها او او ح

نه نص إ، ؼٌر عفاء من العموبةٌث التشدٌد و اإلالمواعد والحكام من ح الجرابم وصورها بنفس

( من لانون 824،829،  822)  رابم المنصوص علٌها فً الموادعلى عموبات مخففة للج

ا ولٌست العموبات حٌث  فرض عموبة الحبس على مرتكبً هذه الجرابم وذلن لكونها جنحا

 جناٌات .

األول  مطلب ، حٌث سنتناول فً ال مطالب ثالثةإلى  مبحثولهذا سوؾ نموم بتمسٌم هذا ال      

الظروؾ المشددة وسوؾ و الثانً الظروؾ المخففة  طلبأنواع العموبات وسنعالج فً الم

 اإلعفاء من العماب .الى موضوع المطلب الثالث نتطرق فً 

___________________ 

، مطبعة دار النهضة فً لانون العموباتالعامة  ئ( د . علً حسٌن الخلؾ و د . سلطان الشاوي ، المباد0

 .419، ص0528بؽداد,,العربٌة

 ,0522,لاهرةالعربً للنشر,مطبعة دار ,العمالت وتزٌٌؾ المستندات  رزوٌت( د . دمحم صالح عثمان ، 8

 .86ص

 .069، ص المرجع السابكجرابم تزٌٌؾ العملة،  ,عادل حافظ ؼانم  ( د .2
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 األولطلب امل

 أنواع العقوبات

يشص القانهن العقابي بهجو عام عمى ثالثة أنهاع من العقهبات وىي العقهبات األصمية  

وكحلك سهف نتظخق إلى عقهبة الذخوع  . والتبعية والتكسيمية فزاًل عن التجابيخ االحتخازية 

وتختمف جسيع أنهاع العقهبات في أحكاميا القانهنية ولحلك سهف نتشاوليا بقجر تعمق سخيانيا عمى 

 الجخائم محل الجراسة وكسا يأتي .
 

األول فرعال  

 العموبات األصلٌة

وتكفً بذاتها فً العموبة األصلٌة هً الجزاء األساسً للجرٌمة التً ٌمررها المانون ،  

اؼلب الحالت لتحمٌك األؼراض المتوخاة من العماب ، ٌولعها الماضً على مرتكب الجرٌمة 

بها لوحدها أو مع عموبة  تطبكمحدداا نوعها وممدارها فً نطاق ما هو منصوص علٌه ، و

تكمٌلٌة تكمٌلٌة عند اللتضاء ، أو مع عموبة تبعٌة تلحك بها بحكم المانون أو مع العموبتٌن ال

ا  ،والعموبات األصلٌة بالنسبة إلى جرابم تزٌٌؾ العملة أو إدخالها أو إخراجها أو ( 0) والتبعٌة معا

حٌازتها بمصد التعامل بها هً عموبة سالبة للحرٌة أو ممٌدة لها أو عموبة مالٌة ، وٌمكن المول 

المانون ألفعال التملٌد بان العموبة األساسٌة فً جناٌات التزٌٌؾ هً السجن ، وهً التً ٌمررها 

( من 820-821والتزٌٌؾ والتروٌج واإلدخال واإلخراج والحٌازة بمصد التروٌج والتعامل )م 

لانون العموبات العرالً ، حٌث تمضٌان بمعالبة كل من ٌرتكب إحدى جرابم التزٌٌؾ بصورها 

تزٌٌؾ العملة المعدنٌة )ذهبٌة أم فضٌة( ( التشرٌع العرالً ٌعالب على)أما  المختلفة بالسجن .

ا )نمدٌة أو مصرفٌة( بالسجن فً حٌن جعل عموبة تزٌٌؾ العملة المعدنٌة )من  أو إذا كانت أورالا

ا للمادة ) ( من هذا ٌتضح 821ؼٌر الذهب أو الفضة( السجن مدة ل تزٌد على عشر سنوات وفما

كة من الذهب والفضة ، ولذلن جعل عموبة ان المشرع العرالً أعطى أهمٌة اكبر للعملة المسكو

 .تزٌٌفها اشد من عموبة تزٌٌؾ العملة المعدنٌة المسكوكة من معادن أخرى أخؾ 

___________________ 

المكتبة (  د. اكرم نشات ابراهٌم ، المواعد العامة فً لانون العموبات الممارن ، الطبعة الولى ،0)
 . 22، ص 0552 المانونٌة،
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لام المشرع العرالً بفرض عموبة السجن مدة ل تزٌد على سبع سنوات على كل من  وكذلن    

ا أ ٌستعمل فً تملٌد أو  ماو آلت أو أدوات أو أشٌاء أخرى مصنع أو حاز مسكة نمود أو ممراضا

وذلن فً  تزٌٌؾ أو تزوٌر العملة )ورلٌة كانت أم معدنٌة( أو أوراق النمد أو السندات المالٌة

  .( من لانون العموبات218من المادة ) (8الفمرة )

( من لانون العموبات العرالً بعموبات مخففة إذ 829، 824، 822ولمد جاءت المواد ) 

( لررت الحكم بالحبس والؽرامة ، أو بإحدى هاتٌن العموبتٌن على كل من روج 822أن المادة )

(  824أمرها وعالبت المادة )  أو أعاد إلى التعامل عملة بطل التعامل بها ، وهو على بٌنة من

بالحبس كل من لبض بحسن نٌة عملة معدنٌة أو ورلٌة ؼٌر صحٌحة ) مزٌفة أو مزورة أو 

مملدة ( ثم تعامل بها بعد أن علم بحمٌمتها واألصل فً المساءلة الجنابٌة فً هاتٌن المادتٌن هو 

لعملة لتملٌدها او تزٌٌفها أو صحة ابالعلم باإلبطال )فً المادة الولى( وعدم الصحة ، أي علم 

تزوٌرها ، فً المادة الثانٌة ، إذ إن المشرع لد عالب مرتكبً هاتٌن الجرٌمتٌن لتوافر العلم 

لدٌهم بان العملة مبطلة أو ؼٌر صحٌحة ورؼم ذلن لاموا بارتكاب األفعال المكونة لهاتٌن 

   الجرٌمتٌن . 

 الثانً فرعال

 العموبات التبعٌة

التبعٌة بأنها )هً التً تلحك المحكوم العرالً العموبات  من لانون( 59لمد عرفت المادة )      

علٌه بحكم المانون دون الحاجة إلى النص علٌها فً الحكم( ، والعموبات التبعٌة هً تلن 

الماضً فً  ٌذكرهاالعموبات )التً تتبع العموبة األصلٌة من تلماء نفسها دون الحاجة إلى ان 

أي إنها تلحك المحكوم علٌه بموة المانون لمجرد الحكم بالعموبة األصلٌة فٌنتج أثرها أو  حكمه ،

ا أن ٌصدر  تنفٌذها سلطة التنفٌذ ان كانت تحتاج إلى تنفٌذ من نفسها، وعلٌه ل ٌتصور مطلما

 .(0) الحكم بعموبة تبعٌة منفردة

التزٌٌؾ فضالا عن عموبتها  ولد فرض المشرع العرالً عموبة تبعٌة على مرتكبً جرٌمة     

األصلٌة وذلن لؽرض تضٌٌك الخناق على مرتكبً هذه الجرٌمة وتشدٌد عموبتهم وزٌادتها 

 فً نفس وللمنع من معاودة ارتكاب مثل هذه الجرٌمة لخطورتها على المصالح العامة والخاصة

 فمرالبة  شرطةـة الـبـجرٌمة هً مرالـبً هذه الـٌة المفروضة على مرتكـات التبعـالولت والعموب

___________________ 
 .409،  404(  د. علً حسٌن الخلؾ و د. سلطان الشاوي ، المصدر السابك ، ص0)
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محكوم علٌه  لٌخضع لها ك ( من لانون العموبات55الشرطة كعموبة تبعٌة بموجب المادة )     

نمود أو تزوٌرها أو تملٌدها أو بالسجن لجناٌة ماسة بأمن الدولة الخارجً أو الداخلً أو تزٌٌؾ ال

تزوٌر طوابع أو سندات مالٌة حكومٌة أو محررات رسمٌة أو عن رشوة أو اختالس أو سرلة أو 

لتل عمدي ممترن بظرؾ مشدد ٌوضع بحكم المانون بعد انمضاء مدة عموبته تحت مرالبة 

مساوٌة لمدة  ( من هذا المانون ومدة مرالبة الشرطة تكون012الشرطة وفك أحكام المادة )

عموبة السجن المحكوم بها على أن ل تزٌد على خمس سنوات ، وتفرض هذه العموبة على 

ا للحكم الصادر علٌه بعموبة السجن عن إحدى الجرابم  المحكوم علٌه بحكم المانون ، تبعا

 المذكورة ، دون الحاجة إلى النص علٌه فً الحكم . 

تخفؾ مدة المرالبة أو أن تأمر بإعفاء المحكوم علٌه مع ذلن ٌجوز للمحكمة فً حكمها أن      

   منها أو أن تخفؾ لٌودها .

 الثالث فرع ال

 العموبة التكمٌلٌة

العقهبة التكسيمية تختمف عن العقهبات التبعية فيي ال تمحق السحكهم عميو في الحكم ، وقج       
 تكهن وجهبية يجب الحكم بيا ، أو جهازية يجهز الحكم بيا.

( من قانهن العقهبات العخاقي عمى انو )فيسا عجا األحهال التي يهجب 101وتشص السادة )      
القانهن فييا الحكم بالسرادرة  يجهز لمسحكسة عشج الحكم باإلدانة في جشاية أو جشحة  ان تحكم 

التي  وأكابيا بسرادرة األشياء السزبهطة التي تحرمت من الجخيسة أو التي استعسمت في ارت
 وىحا كمو بجون إخالل بحقهق الغيخ الحدشي الشية .ت معجة الستعساليا فييا كان
 انو يجهز لمسحكسة أن تحكم بالسرادرة عشج تهافخ الذخوط اآلتية :  حه السادةويدتخمص من ى   

 آ.  ثبهت إدانة الستيم بالجخيسة السختكبة ، عمى ان تكهن جشاية أو جشحة . 
قج تحرمت من الجخيسة أو استعسمت في ارتكابيا أو كانت ب. أن تكهن األشياء السزبهطة 

 .(1)معجة الستعساليا فييا
ويأتي ىحا الحكم تظبيقًا لمقهاعج العامة عمى الخغم من عجم الشص عمى عقهبة السرادرة    

 ضسن نرهص التدييف . 
_____________________ 

ص  0521 –بؽداد  جامعة مطبعة عموبات ، الجرابم اللتصادٌة، لانون ال –د . فخري عبدالرزاق الحدٌثً ( 0)
5. 



 
17 

وفي العخاق فانو يجهز لمسحكسة من تمقاء نفديا او بشاًء عمى طمب االدعاء العام أن تأمخ       
بشذخ الحكم الشيائي الرادر باإلدانة في جشايات تدييف العسمة ، كعقهبة تكسيمية استشادًا إلى 

 ات.ع( عقهب 102السادة )
 

 الرابع فرعال

 التدابٌر الحترازٌة
  

السبجأ العام ىه عجم جهاز تهقيع تجبيخ من التجابيخ االحتخازية التي نص عمييا القانهن في       
حق شخص ، إذا لم يثبت ارتكابو فعاًل يعجه القانهن جخيسة وان حالتو تعتبخ خظخة عمى سالمة 

صاحبيا ان يكهن مرجرًا لجخيسة مدتقبمية ، أو السجتسع أي عن حالة نفدية  يحتسل من جانب 
  ، تسثل االستعجاد لالجخام .ىي الحالة التي عبخت عشيا

( من أصهل السحاكسات الجدائية بان لالدعاء العام أو 321/2وفي العخاق نرت السادة )       
 قاضي التحقيق أن يبمغ قاضي الجشح عن األشخاص الحين يحكم عمييم مختين أو أكثخ في
جخيسة من جخائم تدييف العسمة الهرقية والسعجنية الستجاولة قانهنًا )أو عخفًا( إذا كان يخذى من 

 ارتكابيم فعاًل )مخاًل باألمن( ، ويخفق ببالغو التحخيات أو الجالئل التي تعدزه. 
ة ويسكن أيزًا إيقاع عقهبة مخاقبة الذخطة كتجبيخ احتخازي مقيج ، فزاًل عن كهنيا عقهب       

، وكتجبيخ االحتخازي يجب الحكم بسرادرة االالت واالدوات التي استخجمت في عسمية تبعية
 .(1)التدييف

 

 المطلب الثانً

 ظروف المخففة والمشددة لجرٌمة التزٌٌفاألعذار القانونٌة و ال

األعحار السخففة لمعقهبة ىي األسباب السشرهص عمييا في القانهن عمى سبيل الحرخ التي 
تخفيف العقهبة ، وىي تختمف عن الظخوف القزائية السخففة من حيث أن القانهن يمدم تدتهجب 

القاضي بتخفيف العقهبة عشج تهافخ األعحار السخففة ، في حين ال يمدمو بالتخفيف عشج تهافخ 
  .(2)الظخوف السخففة ، وإنسا يجيد لو ذلك

_______________________________ 

 .405الدابق ، ص خجع، ود. سمظان الذاوي ، الس(  د. عمي حدين الخمف 1)

 012المرجع السابك .ص  –د . فخري عبدالرزاق الحدٌثً ( 8)
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 األول فرعال

 األعذار المانونٌة

  

نص القانهن عمى عحر مخفف لعقهبة تخويج العسمة السقمجة أو السديفة أو السدورة فقج         
بحدن نية عسمة معجنية أو ورقية نقجية ( )يعاقب بالحبذ كل من قبض 284نرت السادة )

مقمجة أو مديفة أو مدورة ثم تعامل بيا بعج ان تبيشت لو حكيقتيا( ، والفخض أن الجاني قج ارتكب 
جخيسة تخويج كاممة األركان لعسمة مقمجة أو مديفة أو مدورة ، ويتسثل العحر السشرهص عميو في 

 مة السديفة كان قج )قبميا بحدن نية( .ىحه السادة في كهن من ارتكب جخيسة تخويج العس
فالتخفيف يتحقق إذا كان الجاني وقت اكتداب حيازة ىحه العسمة غيخ عالم بتقميجىا ثم تبين      

لو بعج ذلك أنيا مديفة فتعامل بيا ، ويتختب عمى ذلك ان جخيسة التخويج في صهرتيا العادية 
ن يكهن الجاني عالسًا بالتدييف لمعسمة وقت قبهليا التي تعتبخ وفقًا ليا جشاية ، يذتخط لتحكيقيا ا

ووقت التعامل بيا ، فالفيرل في اعتبار التخويج جشاية أو جشحة ىه في تهافخ أو عجم تهافخ 
و في ىحه الحالة ييجف السذخع إلى تخفيف العقهبة بجرجة كبيخة وانو ييجف إلى  (1)العمم بتقميج

العقهبة السفخوضة( الن الجاني في ىحه الحالة أقل خظهرة  تحهيل الجشاية إلى جشحة وفقًا )لسقجار
من مختكب فعل التخويج األصمي ، وإذا كان السذخع قج خص بالتخفيف ، جخيسة تخويج العسمة 
فان العحر السخفف يجب أن يستج عن طخيق الكياس ، وىه جائد في مجال اإلباحة والتخفيف 

 .ال إلى البالد واإلخخاج مشياإلى كل من جخيستي العسمة السديفة أو اإلدخ
 الفرع الثانً 

 ظروف المخففةال

 

و أالشخصٌة التً تؤثر أوال الموضوعٌة فعالؾ المضابٌة المخففة هً الحالت والظرو    

و ٌترن تحدٌدها للماضً أها المشرع ، ٌحددالعموبة للجرٌمة المرتكبة ن تؤثر على تخفٌؾأٌمكن 

حالل عموبة إو أر للجرٌمة الممردون حدها األدنى  مالى إعند توافرها النزول بالعموبة له وٌجٌز

 . (8)أخؾ محلهااخرى من نوع 

_____________________ 

 .246السابك ، ص رجعد. اكرم نشأت إبراهٌم ، الم (0)

 09المرجع السابك ،ص(  د. ماهر عبد شوٌش ،8)
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ظروؾ  لضابٌة من شانها  منوإن خلو نصوص التزٌٌؾ فً المانون الممارن بوجه عام      

تخفٌؾ العموبة حدا بالمضاء الممارن أن ٌطبك لهذا الصنؾ من الجرابم الظروؾ المخففة العامة 

الموضوع أذا رأت فً  محكمةمن أختصاص ذلن المنصوص علٌها فً المواعد العامة وإن 

ز ٌجوف ،المجرم تستدعً الرأفة بموجب سلطاتها التمدٌرٌةوأة أن ظروؾ الجرٌمة حجناٌة أو جن

 .لتضى التخفٌؾ أسباب الحكم الظرؾ الذي أفً  أن تبٌنوعلٌها ن تخفؾ العموبة إلها 

المخففة العامة المنصوص علٌها فً ستطاعته تطبٌك الظروؾ إولذلن فإن المضاء العرالً ب   

ا مع مولؾ المضاء إ، لى جرابم تزٌٌؾ العملةإلنسبة إب العموبات(  022،  028المادتٌن )  نسجاما

 .الممارن 

سامة الفعل ذاته أو مالد هذه الظروؾ المخففة من عدم ج مدن تستأوفً هذا ٌعتبر البعض     

، كما لوكانت كمٌة العملة المزٌفة التً انتجها الجانً ضبٌلة أو كانت من الضرر هتخلؾ عن

فً فبة صؽٌرة او كانت وسٌلة التزٌٌؾ التً استخدمت بدابٌة أو لتدل على  العملة المزٌفة

 .خطورة الجانً

النظر عن فبتها  ؽضن نصوص التزٌٌؾ، تسري حماٌتها على جمٌع العمالت بولهذا فإ     

 .لٌها بمجرد المٌام بفعل التزٌٌؾها نتٌجة الخطر الذي ٌترتب عنمأوكمٌة العملة التً زٌفت 

ظروؾ التً تستدعً ل عن الباعث الشرٌؾ او استفزاز المجنً علٌه أو الٌكل مالولذلن فان 

 . حل الدراستنامالجرابم مثل هذا فً  ها، لٌمكن تطبٌمالرأفة بالمتهم

 الفرع الثالث

 الظروف المشددة

ددة فً المانون التً ٌترتب على حدوثها حٌمصد بالظروؾ المشددة هً تلن الظروؾ الم     

ن لتصال تلن وذل ،المانون هعلى الذي لررالحد األإلى أكثرمن تشدٌد العموبة الممررة للجرٌمة 

 .(0)تكبهابمرالظروؾ بالجرٌمة أو

ولذلن كان  ،لى الخطرإ لةلتصادٌة للدوولذلن فإن جرابم تزٌٌؾ العملة تعرض المصالح اإل     

السٌبة الماسة باللتصاد  من الطبٌعً أن ٌصعد المشرع بالعموبة إذا ما تحممت احدى النتابج

فً  طته فً جرابم الخطر بإعتبارأن الخطر ٌشكل عنصراا خن أكأسباب للتشدٌد شالوطنً،

معه  عٌنالجرٌمة مما ٌت لى ضرر فعلً زادت جسامةإا الخطر جرامً فإذا تحول هذالسلون اإل

 .(8)شدٌد العماب علٌهات

____________________ 

 . 268، ص  0552( اكرم نشأت ابراهٌم ، المواعد العامةفً لانون العموبات الممارن، 0

 .264المرجع السابك . صجرابم تزٌٌؾ العملة، , ( د . عادل حافظ ؼانم8
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من الناحٌة ن كانت واضحة أن حكمة هذا التشدٌد العمابً وإ وٌرى جانب من الفمه      

الجرٌمة وهبوط العملة والسندات رتكاب إالسببٌة بٌن عاللة ال ثباتإ،إل انه ٌصعب النظرٌة

ن هنان إعتبارات متنوعة إتمان فً األسواق الداخلٌة والخارجٌة على اساس اإلبعزعة وز

 أوالسٌاسٌةلتصادٌة وضاع األخاصة بالمٌزان الحسابً للدولة أو بالثمة أوعدم الثمة فً شتى األ

المؤثر فً حدوث هبوط سعر أوالفعال ارجٌة ولد تكون هً السبب الحمٌمً أوالخأو الداخلٌةأو

تملٌد أو تزوٌر العملة رتكاب جرٌمة التزٌٌؾ أو إبتمان فً السواق ولٌس عزعة اإلز وأالعملة 

( عموبات  828 مسألة إثبات رابطة السببٌة فً نص المادة )ن إ، وٌرى هذا التجاه الفمً النمدٌة

هذه السببٌة ضوع على أن ٌراعً اي شن فً تفسٌرالمومحكمة  لرلابةتخضح مسألة موضوعٌة 

 .(0)المتهم ٌجب أن ٌفسر لمصلحة

ناحٌتٌن المن فة العموبة بالتشدٌد دون أن تؤثر فً وصؾ الجرٌمؽٌراول الظروؾ التً تنونت     

( لانون العموبات العرالً  828من ناحٌة الموضوعٌة نصت المادة ) ف، الموضوعٌة والشخصٌة

ؾ المشددة الظروام إذا ألترنت هذه الجرٌمة باحدى عدلى اإلإعلى تشدٌد العموبات ولد تصل 

، هبوط فً سعر العملة المنصوص علٌها فً المادة السابمةعلى الجرابم إذا ترتب كما  التٌة،

أوارتكبت من خارجٌة الالداخلٌة أو زعزعة اإلبتمان فً السواقأو الوطنٌة أو سندات الدولة 

 .(8)عدامأشخاص تكون العموبة اإلعصبة ٌزٌد عدد افرادها على ثالثة 

ا ٌتعلمان بجسامة منهإإذ ، ٌن المشددٌن األول و الثانً لهما طبٌعة موضوعٌةلذلن فإن الظرف     

وهما ، اثرها إلى المساهمٌن فً الجرٌمة الخطأ الذي ٌنتج عن نشاط الفاعل وٌمتدالضرر أو

لن المانون لد نظر الى هذه  ،ا ام لمانصرفت نٌة الفاعلٌن إلٌها سواء اتجهت أومٌحدثان اثره

تجاه إعتبارها من الجرابم المتعدٌة المصد اي تلن الجرابم التً لٌشترط لتوافرها إالجرابم ب

ن إت المحكمة من ر المصد هذا لٌحول دون تثبافإن عدم تو إذ ،(2)لى النتٌجة المحتملةإالمصد 

الجانً كان ٌتولع حصول النتٌجة لكنه الدم على ارتكاب الجرٌمة لابالا المخاطرة بحدوث هذه 

الظرفٌن  وفضالا عن ذلن لبد للمحكمة من التثبت من توافر العاللة السببٌة، بٌن هذٌن،النتٌجة

ل (وهً تستعٌن بذلن بأه 820 – 821لمادتٌن ) وبٌن الفعال الجرمٌة المنصوص علٌها فً ا

ن للتحمٌك من توافر تلن العاللة السببٌة وتحمٌك تلن ٌلتصاد الرسمٌخبرة ورجال المالٌة واإلال

 .النتابج والتً تؤدي لتحمٌك هذٌن الظرفٌن المشددٌن أوأحداهما

 

______________________ 

 .86( د . رؤوؾ عبٌد،المرجع السابك،ص1

 .92عبدالرحٌم صدلً,المرجع السابك ،ص( د . 2

 .429( د . محمود محمود مصطفى،المرجع السابك ص3
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زدٌاد خطورة الشخصٌة إزدٌاد خطورة اإلثم أو إأما الظروؾ المشددة الشخصٌة ، فتعنً        

، هذه الظروؾ التً ٌنص علٌها لانون العموبات لجمٌع الجرابم لد ٌصاحب تنفٌذ جرامٌةاإل

عن إحتمال ولوع أضرار  ء، توفر ظروؾ لصٌمة بشخص ما، تنبنًبعض األحٌان الجرٌمة فً

تؤكد فً الولت نفسه على خطورة أوخسابر أشد جسامة فً حالة إرتكابها من لبل شخص أخر،

وإن لم ٌنص المشرع على ظروؾ شخصٌة مشددة للعموبة فً جرابم تزٌٌؾ العملة  الجانً

حتراؾ او الممارن منها صفة الجانً أو الموظفٌن أو اإل وإنما نجد امثلة على ذلن فً المانون

 العود .

 طلب الثالثامل

 اإلعفاء من العقاب

األعذار المعفٌة من العماب )وهً الظروؾ التً ٌنص علٌها المانون والتً من شأنها رفع       

ا)موانع العماب( ألنها تحول  (0)العموبة عن الفاعل مع لٌام المسؤولٌة( دون العموبة ، وتسمى أٌضا

رؼم ثبوت الجرٌمة بكل أركانها ، وهً بذلن تختلؾ عن أسباب اإلباحة التً ل تتحمك إلّ 

 لٌة الجنابٌة التً ل تتحمك إلّ بانتفاء الركن الشرعً للجرٌمة ، وتختلؾ عن موانع المسؤو

ألعذار المعفٌة . ولذلن فان ا(8)بفمدان العنصر األول الركن المعنوي فٌها وهً األهلٌة الجنابٌة

 هً وسٌلة من وسابل التملٌل من حالت ارتكاب جرٌمة التزٌٌؾ والستمرار فٌها . 

تسهٌل ضبط وكشؾ هذه الجرابم  هً من جهة ولهذا فان الحكمة من اإلعفاء من العموبة     

ع مرتكبً هذه تشجٌ أخرى ومن جهة (2)على أساس أنها من لبٌل )األجرام الخفً أو المستتر(

دون احتراؾ إجرامً على التراجع عن إتمامها وإبالغ أمرها إلى السلطات برابم ألول مرة والج

فستجنب إضراراا اكبر من تولٌع العموبة أبرزها : إضرار بالثمة فً العملة النمدٌة المتداولة فً 

 . األسواق

ٌتم إعفاء  أما بالنسبة إلى حالت اإلعفاء فمد نص المشرع العرالً على تلن الحالت التً  

الجناة من العماب وذلن لؽرض تشجٌع بعض المجرمٌن أو الجناة إلى العودة إلى الطرٌك السلٌم 

( من لانون  العموبات )ٌعفى 212وعدم الستمرار فً الجرٌمة إلى نهاٌتها ، فمد نصت المادة )

 أو الطوابع أو تزٌٌؾ أو السندات  الختامتزوٌر وأمن العموبة من ارتكب جرٌمة من جرابم تملٌد 

___________________ 

 .36الدابق ، ص خجع(  د. رؤوف عبيج ، جخائم التدييف والتدويخ ، الس1)
 .99السابك ، ص رجع(  د. عبد الرحٌم صدلً ، الم8)
 .246السابك ، ص رجع(  د. اكرم نشأت إبراهٌم ، الم2)
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المحررات الرسمٌة إذا اخبر بها السلطات  المالٌة وتزوٌرالعملة وتزوٌر اوراق النمد والسندات 

العامة لبل إتمامها ولبل لٌام السلطات بالبحث والستمصاء عن مرتكبٌها وعرفها بفاعلٌها 

أما إذا حصل اإلخبار بعد لٌام تلن السلطات بذلن فال ٌعفى من العموبة إلّ إذا كان  اآلخرٌن

ا كل من ارتكب جرٌمة من اإلخبار لد سهل المبض على أولبن الجناة وٌعفى من  العموبة أٌضا

جرابم التملٌد أو التزٌٌؾ أو التزوٌر المذكورة فً هذا الباب إذا اتلؾ مادة الجرٌمة لبل استعمالها 

    . ولبل الشروع فً البحث عن مرتكبٌها

 -حاالت االعفاء التي وردت في القانون العقوبات العراقي كما يأتي :ف    

ًالجريمتًاإلخبارًعنًًً-:أولاً

وٌعنً هذا الشرط أن ٌموم الجانً أو الجناة ، بناء على توبة إٌجابٌة بالتوجه إلى ألرب  

جهة حكومٌة لإلبالغ بما الترفته أٌدٌهم ، وهذا المول ٌعنً أن إبالغ أٌة جهة حكومٌة ٌكفً 

عٌنة فأي ول ٌشترط لإلبالغ أن ٌكون له شكل معٌن أو صٌؽة م (0)لالستفادة من اإلعفاء العمابً

شكل )شفوي أو كتابً( أو أٌة صٌؽة )بٌان مطبوع أو بٌان محرر بخط الٌد ٌكتبه الجانً( تكفً 

 لتبربة الجانً أو الجناة .

جرٌمة لبل استعمال العملة المملدة أو المزٌفة أو المزورة عن الوٌشترط أن ٌكون اإلبالغ      

فً فروض اإلدخال واإلخراج والحٌازة وٌتحمك هذا فً فروض التملٌد والتزٌٌؾ والتزوٌر و 

ا . أما فً فروض التروٌج باإلنفاق أو بالتعامل فال مجال لهذا السبب من أسباب اإلعفاء  .(8)أٌضا

ا:ثاني ًتسهيلًالقبضًعلىًالجناةًً-ا

فً هذه الحالة ٌتسع مجال اإلعفاء ، فمد رأى الشارع أن ٌتؽاضى عن العماب ولو بعد       

 د الشروع فً التحمٌك ، رؼبة منه فً الوصول إلى معالبة بالً الجناة،حصول التروٌج وبع

وٌشترط لذلن أن ٌمدم الجانً فً أثناء التحمٌك ، أو أمام محكمة الموضوع من المعلومات التً 

ٌمر وٌعترؾ بها ما ٌؤدي إلى المبض على ؼٌره من مرتكبً الجرٌمة. أو مرتكبً جرٌمة أخرى 

 و ـلى النحـلى الجناة عـبض عـإذا كان ما أدلى به لد أدى إلى المـورة ، فخطـة فً النوع والـثلامم

 

__________________ 

 .99السابك ، ص رجع(  د. عبد الرحٌم صدلً ، الم0)
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زمالبه لد انكشؾ أو تم لمحكمة ان تعفٌه من العماب ، أما إذا كان أمر ا علىالمذكور ، فانه 

لذلن لضى بأنه إذا كان الجانً لد أدلى بإلراره عمب  المبض علٌهم دون إلراره فال ٌصح إعفابه

المبض علٌه وتفتٌش مسكنه ، وكان أمر زمٌله لد انكشؾ للبولٌس لبل إدلبه باإللرار فال ٌصح 

   . اإلعفاء

اًثالثً ًحالتًإتالفًمادةًالجريمتًقبلًاستعمالهاًً-:ًا

ا كل من ارتكب جرٌمة من جرابم التزٌٌؾ أو 212إن المادة )      ( لد أعفت من العماب أٌضا

التملٌد أو التزوٌر ، إذا ما أتلؾ مادة الجرٌمة أو محلها لبل استعمالها أو تروٌجها ولبل لٌام 

الل استعراض هذه المادة ٌتبٌن السلطات العامة بالبحث أو الستمصاء عن مرتكبٌها، ومن خ

 شرطً اإلعفاء من العماب ، بسبب حالة إتالؾ مادة الجرٌمة لبل استعمالها هما : 

 أ.   أن ٌتم إتالؾ مادة الجرٌمة لبل استعمالها أو تروٌجها 

ب. أن ٌتم اإلتالؾ لبل شروع السلطات بالبحث أو الستمصاء عن مرتكبً الجرٌمة ، فإتالؾ 

ة وأوراق النمد والسندات المالٌة المملدة أو المزٌفة أو مادة الجرٌمة )أي العملة المعدنٌة أو الورلٌ

المزورة( لبل بدء السلطات العامة بالبحث والتحري عن مرتكبً هذه الجرابم ، ٌوجب على 

المضاء إعفاء الجناة الذٌن لاموا بإتالؾ مادة الجرٌمة أو الجانً الذي لام بهذا الفعل إذ إن 

اإلخبار وحالة إتالؾ مادة الجرٌمة لبل استعمالها( إعفاء  اإلعفاء فً هاتٌن الحالتٌن )أي حالة

 .(1)وجوبً أي أن المانون أوجب اإلعفاء بالنص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

 .05ص ،السابك رجع( د . ماهر عبد شوٌش الدرة ، الم0
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 المبحث الثالث

 أثار جرٌمة التزٌٌف على الدولة وكٌفٌة مكافحتها 

 

 األولالمطلب 

 قتصادٌة والقانونٌةناحٌتٌن اإلالعلى الدولة من التزٌٌف ثار جرٌمة أ

جرابم تزٌٌؾ رة وتلفة على خطخجماع فً التشرٌعات الجنابٌة فً الدول المٌكاد ٌنعمد اإل     

عتداء إٌر الحماٌة المانونٌة ضد كل فالتشرٌعات على ضرورة توهذه  وتتفك ،العملة وأهمٌتها

اولها مثل هذه نتنح التً نظر حول طبٌعة المصالالؾ فً وجهات ختالإن هنان أل إ،(0)علٌها

عتداء على إل إالعملة فً حمٌمتها لٌست ن جرابم تزٌٌؾ أٌرى بهم من من، وعتداءالجرابم باإل

 عتداء على الملكٌة إبان هذه الجرابم لٌست إل أخرون ٌرى، ولدولة نوع من المصالح المالٌة

، إكتشاؾ حمٌمتها، ولم ٌستطع من تسلم العملة المزٌفة بحسن نٌةبالضررلتصٌب الخاصة كونها 

، فالمصلحة المصلحتٌن العامة والخاصة اعتداءعلى ٌرى بأن تزٌٌؾ العملة خراألبعض وال

لتصادي و إطراب ضإ الىة كما لد ٌؤدي تزٌٌؾ العملة لتصادٌلى مصلحة الدولة اإلإالعامة تمتد 

 .(8)لثمة العامةإخالل بإ

رورٌة ضالعامة تلن الثمة التً ٌضعها المجتمع فً مختلؾ المظاهر ال ثمةالد بمصوٌ     

حة صهذه الثمة العامة لزمة لضمان وسالمة وو جتماعٌة،رار العاللة والروابط اإلستمإل

نظرالمانون مصلحة الثمة العامة فً تعتبر لهذا ،من اعمالالمظاهر والشٌاء وصدق ماتحوي 

 . ومن بٌنها العملة ،(2) ٌعالب من ٌنتهكهالحماٌة إب رةٌجد

 تها،لذاً الشٌاء معتبار ان المانون لٌحإبذلن حماٌة الثمة العامة بالمشرع دؾ هولد است     

ث بالعو سالمة العملة وصحتهاوتشكل جرابم التزٌٌؾ بالنهاٌة ضرب وإنما فً عاللتها بالنسان،

زعزعة الثمة المالٌة العامة بها،المبنٌةعلى  ٌؤدي الىمما فً فمدان دورها، لخطرها ضتعرٌو بها

ضطراب فً المعامالت اإلو والجماعات وإلى نشرالتدهورفراد الحالة النفسٌة الشعورٌة لدى األ

 ختالطإ رتبان نتٌجةوإلى لٌام فوضى وإ ،التجارٌة والمؤسسات المصرفٌةسواق األالمادٌة و

ع فً صحة ٌٌزعزع ثمة الجمفان تزٌٌؾ العملة ومن ثم العملة المزورة بالعملة الصحٌحة،

وٌالحظ ان بعض كأداة للتبادل،وهذه الثمة العامة لزمة حتى تباشر العملة وظٌفتها العملة،

 .ضرة بالثمة العامةمتبرت جرابم تزٌٌؾ العملة من الجرابم العإالتشرٌعات لد 

____________________ 

 .91( د . عادل حافظ ،المرجع السابك، ص0

 .84،المرجع السابك، ص( الستاذ حسن سعٌد عدى8

 .5ص  ،المرجع السابك،( د . فخري عبدالرزاق الحدٌثً 2
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ة اء التصادٌفً جرابم تزٌٌؾ العملة ان لها اصدرى ٌولذلن فان الفمه الجنابً واللتصادي      

فً  بتماناإللتصاد كهبوط سعر العملة او زعزعة اإل من حٌث تأثٌرها بشكل مباشر على

، لتصادي للدولة باكملهتزٌٌؾ العملة ٌهدد النظام اإل جرٌمة كما إن سواق،اوحصول التضخماأل

على امن التداول النمدي إذا كان تزٌٌؾ العملة ٌحرم لتامٌن الثمة العامة، حتى  هحٌث ٌتولؾ نمو

 .(0)تؤدي وظابفها ألن النظام النمدي بوجه عام وفً اٌة دولة إنما ٌموم على الثمة 

من  ٌادة النمدٌة فً كل دولة ، هً جزءسالن العملة تشكل أومن الناحٌة المانونٌة حٌث       

ا،إذ أن حك اصدار  الرسمٌة ٌندرج فً طابفةلسلطة امحصورة ب العملةالسٌادة الوطنٌة نفسها اٌضا

 المصارؾان اصبح نظام دستوروللمانون بعد لل اا لها الدولة تنفٌذوة التً تزاٌعمال الحكوماأل

وتكتسب العملة ،فً مختلؾ أنحاء العالم مولا بهعمباشرة بالدولة م المركزٌة المرتبطة

تشارها وإجراء نجها وإوامكانتها و متانتها فً مختلؾ البلدان التً تمبل ر ساسهأالوطنٌةعلى 

 الصفمات بوساطتها.

فً حٌاة  ور الذي تؤدٌهالعملة نفسها ومن الدمن اهمٌة ا ٌستمد تزٌٌؾ العملة خطورتهذلن ل    

التً تؤدٌها بؾ ظاذلن الدور الذي ٌكمن فً الوجتماعٌة،إللتصادٌة والمانونٌة و االناس اإل

.(8) للمجتمعات النسانٌة
 

 نًثاالمطلب ال

 واجبات الدولة لمكافحة الجرٌمة

 

كانت ل حماٌة العملة من التزٌٌؾ سواء جى عدد من الوسابل والطرق من اعلد الدول تعتم     

هذه العملة معدنٌة أم ورلٌة،وتهدؾ من إتباع هذه الوسابل إلى وضع العمبات فً طرٌك 

 .لدام علٌها عملٌة محفوفة بالمخاطرالمزٌفٌن وجعل عملٌة التزٌٌؾ لمن تسول له نفسه اإل

وكذلن تهدؾ هذه الوسابل إلى مالحمة مرتكبً هذه الجرابم أٌنما ذهبوا وتسهٌل كشؾ     

والمبض علٌهم وسرعة تمدٌمهم إلى العدالة،وهذه الوسابل التً تلجأ إلٌها الدولة جرابمهم 

 -تً:كاأل

 

 

______________________ 

السكندرٌة مطبعة جامعة  ،المعارؾ منشاءة ٌاا،بؾ مدنٌاا وجزاً ، التزوٌر و التزوٌٌب( عبدالحمٌد الشوار0

 .08ص،

 .089ص ،0559بٌروت،  الصادر،دار ،الموسوعة الجزابٌة ، ( فرٌد الزؼب8ً
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 ولالفرع األ

 مكافحة الجرٌمة لوسائل داخلٌة 

 

داري و النصوص التشرٌعٌة و الجانب اإلتتضمن) لمكافحة الجرٌمة داخلٌةالوسابل ال     

 التشرٌعٌةالنصوص وتهدؾ  ،(عن خصابص العملة المزٌفةالجوانب الفنٌة وإعالم الجمهور

العموبات علٌهم حٌث وتشدٌد مرتكبً جرابم التزٌٌؾ الجنابٌة المختلفة الى تضٌٌك الخناق على 

(  828المادة ) فً التشرٌع العرالً عتبرت التشرٌعات هذه الجرٌمة من الجناٌات ونص علٌها إ

ستعمال ، وكذلن نجد تتبع المشرع مرتكبً هذه جناٌات التزٌٌؾ واإل ك فمط علىوالتً تطب

الدولة لمعالبة  ذ امتد سلطاتمرتكبوها،إابم بالعموبات خارج حدود الدولة ومهما كان الجر

ختصاص إللمبدأ الللٌمً المرتكبً هذه الجرابم ولو ولعت خارج البالد وذلن استثناء من 

 .ساسٌة للدولةلتً تمس المصالح األعتبارها من الجرابم اإالعٌنً ب

مكافحة جرابم الشرطٌة التً أوصت بها اتفالٌة  التنظمٌاتداري من اهم الجانب اإل فإن    

مكافحة التزٌٌؾ ومتخصص، تزٌٌؾ العملة والتً اتبعتها كثٌرمن الدول انشاء مكتب مركزي 

لٌة وفً كل دولة ٌتابع عملٌات التزٌٌؾ وٌالحك مرتكبٌها وٌكشؾ جرابمهم ، كما تمع على مسؤ

والتعاون مع لمركزٌة للتزٌٌؾ فً الدول الخرى،اهذه المكاتب تبادل المعلومات مع المكاتب 

 علٌة المكافحة على نطاق الدولًالشرطة الجنابٌة الدولٌة و ذلن بهدؾ زٌادة فا هٌبة
(0)

. 

ا بوسابل حماٌةإهتمت الدول إومن الجانب الفنً       ا بالؽا  ذالنو من الناحٌة الفنٌة العملة هتماما

سحب  –من اجل صعوبة تزٌٌؾ العملة ومن هذه الوسابل تصعٌب صنع العملة الصحٌحة 

 العملة البالٌة . 

من اهم  ، ون خصابص العملة المزٌفة والصحٌحةخٌر هو إعالم الجمهور عوالجانب األ    

رات الدولٌة لمكافحة التزٌٌؾ والتً معلى بساط البحث فً المؤت تحطرالموضوعات التً 

بخصابص موضوع إعالم الجمهور فتجاهات متنالضة،إالشات وظهرت فٌه كثٌر من المنأثارت 

 من وسابل مكافحة تزٌٌؾ العملة. ٌلهوسالعملة المزٌفة والصحٌحة ك

حتى لٌضار  عدم الخذ به على إطالله نبؽًعامة ٌ ةففموضوع اإلعالم عن الجرابم بص     

منه الجمهور واجهزة المن  ستفٌدذوحدٌن لد ٌ والتحمٌك ، فاإلعالم عن الجرابم سالحالبحث 

 انفسهم جرمونمنه الم ٌستفٌدومن جهة اخرى لد  ةٌنعفً تحمٌك اهداؾ م
(8)

 . 

____________________ 

 .22، المرجع السابك،ص ( الستاذ حسن سعٌد عدى0

الندوة العربٌة حول تزٌٌؾ  ,بحث منشور فً(د. عادل حافظ ؼانم ، التفالٌات الدولٌة لمكافحة تزٌٌؾ العملة8

 .021، ص 0591العملة الورلٌةوالمعدنٌة، الماهرة ، 
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 الفرع الثانً

 الوسائل الدولٌة ) التعاون الدولً (

 

األخرى هو طابعها لعل من أهم ماٌمٌز جرابم تزٌٌؾ العملة عن ؼٌرها من الجرابم      

عة مساسها بمصالح أكثر زاوٌة طبٌومن مكونة لها،لا لن لها من زاوٌة طبٌعة الفعاأ ، إذالدولً

لٌها السلطات المسؤولة فً كل دولة إ، ومن الخصابص العالمٌة ما ٌستوجب أن تنظر من الدولة

ل سبإنتشارومع والعماب علٌها ومالحمة مرتكبٌها. نظرة ذات اهمٌة خاصة فً سبٌل مكافحتها

ا ولتصادإبعضها ببعض المواصالت وسرعتها بشكل ربط دول العالم  ا إٌا  .جتماعٌا

أسعار  لة دولٌة ولهابادسٌلة ماصبحت نتٌجة لذلن فً العصر الحدٌث وعملة كل دولة  نإف    

أثٌره على لٌمتها عتداء علٌها له تل اإلعمحددة فً أسواق العالم ولدى الصٌارؾ و البنون بما ٌج

دي مبادلة بٌن المم تتعكونها وسٌلة ، والوظٌفة اللتصادٌة للعملة من حٌث فً تلن السواق

ن كل دولة فً سبٌل المحافظة على إحدود الدولة نفسها و توالً تأثٌرها خارج الحدود لذلن ف

لى توفٌر الثمة فً نمدها فً الخارج وجعله إى جاهدة عستمرارها تسإصحة تلن المبادلت و 

المبرمة عام والعملة  زٌٌؾتفالٌة الدولٌة حول تاإل ةفً سبٌل ذلن عمد ,ٌتمتع بالتمدٌر الدولً

(0)للتعاون الدولً  سسأته من عما وض دٌدلتح 0585
. 

ختلفت التشرٌعات الجنابٌة فً مكافحة تزٌٌؾ العملة فبعضها ٌكفل حماٌة جنابٌة للعملة إ    

عملة للعملة الوطنٌة اشد مما توفره للأخرى تضمن حماٌة األجنبٌة و ول ٌمرها للعملةالوطنٌة 

على حد سواء، ولشن  جنبٌةللعملتٌن الوطنٌة و األالحماٌة  تشرٌعات تعترؾ بنفساألجنبٌة و 

منع جرابم تزٌٌؾ العملة، والحمٌمة أن فً أن من شأن ذلن أن ٌضعؾ من التعاون الدولً فً 

الحرب العالمٌة األولى،  نهاٌةخطورة هذه الجرابم إل بعد وٌة لم تنتبه إلى جسامة الدول األورب

ت األجنبٌة، المضد العوذلن  عمب سلسلة منظمة من حوادث التزٌٌؾ التً ولعت فً هنؽارٌا 

ثم العملٌة المماثلة فً الكورونات التشكو سالفاكٌة عام  0581الٌوؼسالفٌة  نٌرأولها والعة الدنا

ا لرار  0588 بأن لوجه المختصة ة المحلٌالمحاكم من وٌستؽرب أن ٌصدر فً المضٌتٌن معا

 الت دون عماب .فإللامة الدعوى و إجراء المحاكمة، مما أمكن المجرمٌن من اإللانونً 

كما تولت التفالٌة الدولٌة صٌاؼة المواعد و األحكام الربٌسٌة العامة التً ٌجب أن تسود     

مة و المعالبة، تاركة العاللات الجنابٌة بٌن البلدان العضاء لجهة التعمب و المالحمة و المحاك

 دئلٌة شرط عدم التعارض مع المباٌللتشرٌعات الجنابٌة الوطنٌة وضع النصوص الخاصة التفص

المذكورة فً التفالٌة أو إنشاء التنازع اإلٌجابً والسلبً على الختصاص و الصالحٌة، ولمد 

ا هامة للتعاون الدولً لمكافحشملت التفالٌة   (0)ة هذه الجرابم .أسسا

 

___________________ 

 .021ص( د . عادل حافظ ؼانم،المرجع،السابك،0
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 مةتاالخ

لعملة فً بعد ان انتهٌنا من هذا البحث الموسوم ) الخطورة اإلجرامٌة لتزٌٌف ا

 التالٌة . والمقترحات قانون العقوبات العراقً( توصلنا الى استنتاجات

 ستنتاجات اإل -أوالً:

التزوٌر المادي اولا ثم التروٌج مرحلتٌن متتالٌتٌن،  رتزٌٌؾ العملة تمنا أن جرابم تبٌن ل -0

ا ، و  الولى . للمرحلةطبٌعً المول ان المرحلة الثانٌة هً النتٌجة الحتمٌة من النمدي ثانٌا

ا استخدام جرابم تزٌٌؾ العملة كسالح من اسلحة -8 الحرب اللتصادٌة بٌن الدول  ثبت تارٌخٌا

فً العملة مما ٌؤدي الى حصول نعدام الثمة وزعزعة البتمان ، وا اللتصادتخرٌب بهدؾ 

 م داخل الدولة التً زٌفت عملتها . التضخ

تبٌن لنا ان الوسابل الولابٌة التً تتخذها الدول للحماٌة من التزٌٌؾ لتحول دون ولوعه  -2

، كما أن وضع  تملٌدها رٌنالعملة لٌجعل من المستعصً على المزو ٌب صنعدلٌل تصعب

 بٌنهما . فرٌكعالمات سرٌة فً الوراق لٌمكن للجمهور من معرفتها و الت

ز بٌن العمالت الوطنٌة و ٌتبٌن لنا بان خطورة جرابم التزٌٌؾ حملت على عدم التمٌ -4

 العمالت الجنبٌة .

بمختلؾ وسابل  لم ٌثبت ٌتوافر المصد الجنابً العام عند الجانً بمجرد ارتكاب الفعل ذاته ما -9

رادة الجانً إن تنصرؾ أأن المصد الخاص فً الجرٌمة لٌتحمك ال ب لدٌهثبات انتفاء المصد اإل

 المزٌفة فً التداول و التعامل . وأالمزورة أو المملدة لى وضع العملة إ

 

 المقترحات  -ثانٌاً:

المشرع العرالً إلى تجرٌم أفعال العتداء على العملة المعدنٌة عن طرٌك  نمترح على -0

 صهرها أو تحلٌلها أو إذابتها أو إتالفها .. الخ .

وفً مجال العموبات فمد عالب لانون العموبات العرالً على تزٌٌؾ المسكوكات المصنوعة  -8

ة المصنوعة من الذهب أو من ؼٌر الذهب أو الفضة، بعموبة أخؾ من تزٌٌؾ العملة المعدنٌ

( وتعدٌلها، وذلن عن طرٌك النص على تجرٌم 821الفضة، ونمترح بان ٌنص فً المادة )
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العملة المعدنٌة والورلٌة أو ما ٌموم ممامها والعماب علٌها بعموبة واحدة بؽض النظر عن المادة 

 المصنوعة منها.

المعادن من ؼٌر الذهب والفضة  فً اؼلب الدول على استخدام رٌضاؾ إلى هذا بان العمل جا

 فً صناعة العمالت المعدنٌة فً الولت الحاضر.

( بشأن جرٌمة التعامل بالعملة المزٌفة بعد 824فً المادة ) خفٌؾ العموبة الواردةت نمترح  -2

العلم بتزٌٌفها، حٌث أن لانون العموبات العرالً لد عالب علٌها بعموبة الحبس الذي لد ٌصل إلى 

ت ولذلن نمترح بان تخفؾ العموبة إلى الحبس الذي ل ٌزٌد على ستة اشهر أو خمس سنوا

 الؽرامة التً توازي لٌمة ستة إضعاؾ لٌمة العملة المزٌفة فً التداول.

( من لانون العموبات العرالً بان ٌتم اإلعفاء من الجرٌمة 212تعدٌل أحكام المادة ) نمترح -4

َ على درءالخطر لبل ولوعه من إذ ٌتم األخبار عنها لبل استعمال ا لعملة ألن فً ذلن تشجٌعا

 الناحٌة العملٌة .

المشرع العرالً أن ٌلؽً عبارة التداول العرفً المنصوص علٌة فً المادة  نمترح على -9

َ داخل 821) ( من لانون العموبات، ألنه ل ٌوجد فً الولت الحاضر أٌة عملة متداولة عرفا

 العراق.

عملٌات التنسٌك فً تبادل المعلومات مع األجهٌزة  نشٌطالفنً والتمنً وتإرساء التعاون  -6

األمنٌة األخرى المعنٌة لدى الدول الشمٌمة والصدٌمة للنهل من المعارؾ األمنٌة وتبادل الخبرات 

تحمٌك المواكبة الحمٌمٌة لمستوٌات الكفاءة الموجودة فً مجالت الولاٌة والمكافحة فً  بؽٌة

 عملة .مجال تزٌٌؾ ال
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 المصادر 

 القران الكرٌم   *

 / الكتب  أوالً 

الطبعة الولى ، المكتبة  ( اكرم نشأت ابراهٌم ، المواعد العامة فً لانون العموبات الممارن ،0

 .  0552 المانونٌة ،بؽداد،

المكتبة الوطنٌة بن  –د.ادوار ؼالً الدهبً ، الجرابم المخلة بالثمة العامة فً المانون اللٌبً ( 8

 . 0599ؼازى ،لٌبٌا، 

لانون العموبات العرالً ، فً األستاذ حسن سعٌد عداى)جرابم تزٌٌؾ العملة واستعمالها (2

 .0525بؽداد المكتبة المانونٌة ، 

 .0529الماهرة، د. رؤوؾ عبٌد ، جرابم التزٌٌؾ والتزوٌر ، مطبعة النهضة الجدٌدة  (4

التزوٌر و التزٌٌؾ ، دراسة تحلٌلٌة انتمادٌة، مكتبة النهضة المصرٌة د. عبدالرحٌم صدلً ،  (9

 .0554، الماهرة 

ا ،منشأة المعارؾ جامعة  6 ا و جزابٌا (عبدالحمٌد الشواربً ، التزوٌر والتزٌٌؾ ، مدنٌا

 .8111السكندرٌة ،

جامعة د. علً حسن الطوالبة ، دراسة فً الخطورة الجرامٌة ، جامعة عمان ،مطبعة ( 9

 . 8112العلوم التطبٌمٌة، 

العامة فً لانون العموبات، دار النهضة  ن الشاوي ، المبادئد.علً حسٌن الخلؾ و د.سلطا( 2

 .0528العربٌة بؽداد،

 .0524لاهرة مطبعة العالمٌة ،افظ ؼانم ، جرابم تزٌٌؾ العملة ، ( د . عادل ح5

حة تزٌٌؾ العملة بحث منشور فً الندوة د. عادل حافظ ؼانم ، التفالٌات الدولٌة لمكاف( 01

 .0591العربٌة حول تزٌٌؾ العملة الورلٌة المعدنٌة ، لاهرة ، 

 ،بؽداد  مطبعة جامعةلانون العموبات،الجرابم اللتصادٌة ، ،( د.فخري عبدالرزاق الحدٌثً 00

0521. 

 . 0559الماضً فرٌد الزؼبً ، الموسوعة الجزابٌة ،دار الصادر، بٌروت ، ( 08

ٌة ، ٌكالطبعة الجدٌدة مطبعة الكاثول –( لوٌس معلوؾ ، المنجد فً اللؽة و الداب و العلوم 02

 .0596بٌروت 
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 .0522،مطبعة بؽداد ، ( د. ماهر عبد شوٌش الدرة ، شرح لانون العموبات المسم الخاص04

والوثابك دار الكتب شرح لانون العموبات ، المسم الخاص ،  –د. محمود محمود مصطفى ( 09

 . 0524الوطنٌة ،

لاهرة  ،دار العربً للنشر،( د. دمحم صالح عثمان ، تزوٌر المستندات و تزٌٌؾ العمالت 06

0522. 

 

ً ثا  // التشرٌعات  نٌا

 المعدل . 0565لسنة  000العموبات العرالً رلم ( لانون 0

 . المعدل0590لسنة  82ات الجزابٌة العرالً رلم كما( لانون اصول المح8

 . 0561لسنة  06لعموبات األردنً رلم لانون ا (2

 

 


