
 

 

 ملخص باللغة العربية

المصدقات الكاذبة في التشريع الجزائي األردنيفي تزوير ال  

)دراسة مقارنة (   
   لقد احتلت جريمة التزوير بشكل عام أهميه بالغة في التشريعات القانونية على مختلف العصور 

العقوبات ، وال سيما التشريعات الجزائية الحديثة التي حددت أركان وصور جريمة التزوير و

  . الواجب إنزالها عليها 

 جريمة تزوير المحررات في المواد  أحكاموتماشياً مع ما تقدم قام المشرع األردني بتنظيم  

 تحت عنوان الجرائم المخلة 1960لسنة ) 16(من قانون العقوبات األردني رقم ) 260-272(

 وتيرٍة واحده بخصوص تعريف بالثقة العامة، ولكن التشريعات الجزائية المختلفة لم تجر على

التزوير فقد اقتصر بعضها كالتشريع المصري على بيان الطرق التي يقع بها التزوير تاركاً للفقه 

تحريف : ( بأنه ) 260(والقضاء سد هذا النقص ، بينما عرفه قانون العقوبات األردني في المادة 

أو يمكن أن نجم بصك أو مخطوط يحتج بهما مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها 

  ).ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي 

وتجسدت نقطة  البدء في بحث هذا الموضوع في أن بعض جزئيات جريمة التزوير لم تحظ 

بدراسات فقهيه معمقه من قبل فقهاء القانون الجزائي ، وال سيما جزئية التفرقة الدقيقة بين تزوير 

 – منهما الكاذبة والتزوير الجنائي، حيث ال توجد قواعد عامه فاصله تحدد ماهية كٍلالمصدقات 

عتمد عليها ا ثابتة  توجد هنالك أسس واليسيرال باألمر ن التفرقة بينهما ليسإويمهد ذلك للقول 

القضاء للتفرقة بينهما، من هنا جاءت هذه الدراسة لتحاول اإلجابة عن العديد من األسئلة لعل 



 ما هو معيار التفرقة بين جريمتي التزوير الجنائي والتزوير الجنحوي في المصادقات –مها أه

  ؟.الكاذبة عندما يتقاطعان في محل الجريمة وهو المحور الرسمي 

وما هو الوصف الجنائي الدقيق للتزوير الواقع في محاضر الضبوطات الرسمية التي يتم تحريرها 

  ؟.زوير جنائي أم جنحوي في مصدقه كاذبة من قبل الضابطة العدلية أهو ت

 الفصل األول لمقدمة هذا تم تخصيص تقسيم هذه الدراسة إلى ستة فصول استدعىكل ما تقدم 

الموضوع إنسجاما مع تعليمات كلية الدراسات العليا في جامعة عمان العربية، وتناولنا في الفصل 

  .الثاني أركان جريمة التزوير بشكل عام 

 صنا الفصل الثالث لماهية جريمة إعطاء المصدقة الكاذبة واستعمالها،  وتطرقنا فيوخص       

الرابع إلى صور المصدقات الكاذبة في التشريعات الجزائية المقارنة ، وفي الفصل  الفصل

موضوع التمييز ما بين جريمتي التزوير الجنائي والمصدقة الكاذبة، إلى أن عالج الباحث الخامس 

الفصل السادس إلى خاتمة هذه الدراسة التي تضمنت النتائج والتوصيات على حد سواء انتهينا في 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ABSTRACT 
Forging  Falsely certified Documents in Jordanian Criminal  Legislation 

A Comparative Study 
The crime of forgery has occupied an important place in the legal 
legislations long time a go, especially in the modern legislations that decided 
the components and shapes of forgery crime and the punishments thereof.  
In congruency with the above, the Jordanian legislator has organized the 
crime of forgery of the documents (in articles 260-272) of the Jordanian 
Penal Code No. (16) of 1960 under the title of the crimes that violate public 
trust. However, the various penal legislations have not stepped on one track 
in terms of defining the forgery crime, but some of them – such as the 
Egyptian legislation – attempted to show the methods of forgery, allowing 
Fiqh and jurisdiction to bridge this shortage. The Jordanian Penal Code 
defined it in article (260) stating: (a falsified deviation in the facts and data 
that need to be proved in a document or a script as an evidence leading a 
physical, moral or social damage).  
The starting point in this paper shows that some parts of the forgery crime 
did not take good share in the deep Fiqh studies by the scholars of the penal 
code, especially the part of accurate differentiation between the false 
documents and the criminal forgery. In this regards, there are no public clear 
rules that define each of them. This can be justified as it is not easy to 
differentiate between them, nor we know about the principles on which 
jurisdiction relies to make such differentiation. Accordingly, this study in an 
attempt to answer a set of questions such as:   

- What are the criteria that differentiate between the crimes of criminal 
forgery and the misdemeanor in the false documents when they 
intersect in the place of the crime? (this is the main theme).   

- What is the accurate criminal description of forgery that takes place in 
the official documents, prepared by the justice police; is it a criminal 
forgery or a misdemeanor in a false document?  

All of the above caused us to divide this study into six chapters; the first 
chapter contained an introduction of this subject in accordance with the 
instructions of the Faculty of Graduate Studies – Amman Arab University. 
The second chapter discussed the parts of forgery crime, in general. The 
third chapter handled the crime of issuing and using a false document; the 
forth chapter presented types of the false documents in the comparative 



criminal legislations, while the fifth chapter handled the issue of 
distinguishing between the criminal forgery crime and the false document, 
whereas chapter six contained a conclusion of the study, with the results and 
recommendations.  
 
 


