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Abstract
All world legislations, including the English Law,
consider any action that changes the truth contained by a
document as a forgery. These legislations incriminated and
fought all actions constituting the forgery, though they
differed in the methods of treatment and the amount of
punishments.
The English legislation dealt with forgery in a way that
was mostly different to some extent. The English legislator
introduced a wide concept of the subject matter of the forgery
crime. Furthermore, this legislation combated all acts that
may constitute the forgery crime through a special law for
each act may contribute to such crime. These criminal acts
would be punished if they were intentional and leading to
induce a person to do or not to do an act. Whether they
created benefits for the interest of perpetrator or caused harm
to a victim.
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ملخص البحث
لقد عدت جميع تشريعات العالم بما فيها القانون االنكليزي من قبيل التزوير أي فعل
يؤدي إلى تغيير الحقيقة الواردة في محرر .وقد جرمت ىذه التشريعات كل االفعال التي تؤدي
إلى تحقيق التزوير ،بالرغم من أن ىذه التشريعات قد اختلفت في طرق المعالجة ومقدار
العقوبات.
لقد عالج القانون االنكليزي التزوير بصورة كانت على األكثر مختلفة إلى حد معين،
وقد قدم ىذا القانون مفهوم واسع لموضوع جريمة التزوير .عالوة على ذلك ،كافح ىذا
القانون ومن خالل قانون متخصص جميع االفعال التي قد تشكل جريمة تزوير وتكون ىذه

األفعال اإلجرامية معاقب عليها متى ما كانت أفعال عمدية وأدت إلى حمل شخص معين
للقيام بفعل ما أو االمتناع عن القيام بذلك الفعل ،وسواء حققت ىذه األفعال منافع أو فوائد
لمصلحة الجاني أو الحقت اضرار بالمجنى عليو.
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