
 (جريمة النصب)

 م قانون الجزاء على انه :  132ــ تنص المادة 

 أوال :

الغليط  الي   فيي   ابقائه أو   الغلط  فاعله  ايقاع شخص  في) يعد نصب كل تدليس قصد به 

الميال   للااعيل   كان   واقعآ  فيه  لحمله  على تسليم  ميال  فيي حياهتيه  وت تيب علييي تسيليم 

ويعيد   تيدليس اسيتعمال     باالشيا   أو  ي  بالكتابيأو   أو  لغي ه   سواء كان  التدليس  بيالقول

واقعيه  أو اخاياء ط ق  احتياليي   مين شيؤن ا   اي يام النياس  بو يود  واقعيه   جيي  مو يوده  

مل  بحصول   ب   مو وده  او تشويي حقيقي ه ا المش وع  او  اخااء  و وده  او  احداث اال

او اي اد  سند دين  ال حقيقيي ليه   او اخاياء  سيند ديين   مو يود  ل او التصي    فيي  وهمى 

او اتخيا   اسيم  كيا ب  او  اتخيا  صياي جييي   ال يملي   المتصي    حيق التصي    فيييه ميال 

  .صحيحه

 اركان جريمة النصب  ثانيآ : 

 .ـ استعمال ط ق احتياليي  1

 او صاي جي  صحيحيه . ـ  اتخا  اسم كا ب  2

 ـ  التص   في مال  ليس له حق التص   فيه .3

 -ــ استعمال طرق احتيالية  : 

  يمكيين   تع ييي   الطيي ق  االحتياليييه   بؤن ييا  كييل كيي ب  تدعمييه م يياه     خا  يييي  

او افعال   ماديي  يكون من شيؤن ا  اي يام  الم نيى علييه   بيؤم    مين االميو   التيى 

صحي  ه  الكي ب  وحمليه  عليى تسيليم   ن  بما يولد  لديه  االعتقاد  فىحددها  القانو

 طواعيي  واختيا  .ماله  لل انى 

ب  الي   الكي نطاق يا  اال الط ق  اال حتياليي  فإنه  الييدخل فيي  ــ فمن حيث ما هيي

م اه    خا  يي  او اعمال  مادييي  تلبسيه  بيوب  الحقيقيه  وتيدعو  الغيي    تدعمه  

 وتصديقه .الى االنخداع به  



 ـييـ والمشيي ع  يتطلييب فييي الطيي ق االحتياليييي  ان يكييون  )  ميين شييؤن ا  اي ييام النيياس 

 وهى ال تكون  ك ل   اال  ا ا جلات بغال   يضغى علي ا م اه  الحقيقي (

النصيب وفقيآ لوصي   الشياين   نوعيان  مين االخي ار  المسي حى  الي   ي يد   ــ و

حتى يقين  ضيحيي فيي   من و ائه  ال انى الى كسب بقي  الم نى عليه  واستد ا ه 

 شباكي  .

ـيي  وي ييب ان تكييون  الغايييي  ميين الطيي ق  االحتياليييي  هييى اي ييام  النيياس  بييؤم   ميين 

 يييهاء  وي يييب ان تكيييون   231مييين المييياد  االميييو   التيييى حيييددها  الاقييي    البانييييي  

الط ق االحتياليي   من شؤن ا  اي ام الناس  بو ود  واقعه  جي  مو يوده  او اخطياء  

 مو وده   او تشويي  حقيقي  الواقن .واقعه 

     -:: االستيالء على مال الغير  ثانيآ

النتي ييي التييى    العنصيي  البييانى  ميين عناصيي   اليي كن الميياد   ل  يمييي النصييب  هيي 

ال ييانى  علييى مييال الم نييى عليييه  بييالغل والخييداع  هليي ل    تتمبييل  فييي اسييتيالء    

يشت ط  لو ود ال  يمه  ان يستخدم  ال يانى  احيد وسيائل  التيدليس  للتوصيل  اليى 

 االستيالء  على  مال مملو  للغي  .

 ــ  ويشترط في المال  موضوع النصب :

 ـ ان  يكون منقوال  . 1

ـ ي ييب ان يكييون  المييال  المنقييول  ماديييآ  أ  يقبييل  الحييياهه  واالنتقييال  2

 الاعلى 

 -:السببية ثالثآ : رابطة 

ي ييييييب ان  تيييييي تبط بالنتي ييييييي  وهييييييى االسييييييتيالء علييييييى المييييييال   

سيييلب بييي وه  الم نيييى علييييه   بالسيييلو   اال  اميييى  فليييواله ماحيييدث 

 او بعض ا بمعنى ان يكون التسليم  ال حقآ  للتدليس.



  : القصد الجنائىرابعآ 

اليييالهم     يميالنصيييب   يميييي  عمدييييي تتطليييب  القصيييد ال نيييائى 

القصييييد ال نييييائى  الخيييياص فييييال يكاييييى ان تتصيييي    من ييييا  وهييييو 

ا اد  ال يييانى  اليييى ادخيييال  التيييدليس  وهيييو عيييالم  انيييه يحتيييال عليييى 

الم نيييى علييييي   وانميييا  فضيييال  عييين  لييي   ان يكيييون  قصيييده  مييين 

                                          ى ميييال  ممليييو   للم نيييى علييييي  االستسيييالء عليييهييي ه االفعيييال   هيييو 

 بقصد تملكه .( الغي  )

  د  اواال وه  القصد الخاص  يقوم على العلم:- 

( ي يييب  لقييييام القصيييد ال نيييائى ان يكيييون ال يييانى  قيييد باشييي  العلمممم)

ومصيييطنعه    ءاتيييه  وهيييو يعليييم ان يييا كا بييييافععاليييه  االحتيالييييي  وادعا

عليييييي  وحملييييه وان ميييين  شييييؤن  هيييي ه  االكا يييييب  تضييييليل الم نييييى 

 على تسليم  ماله .

وي يييييييب لتيييييييواف   القصيييييييد ال نيييييييائى  ان تت يييييييه   ا اد    (االرادة)

ال ييييانى  الييييى  ا تكيييياب  ال  يمييييي  والييييى  االسييييتيالء علييييي  مييييال 

الم نيييى علييييه  بنييييي تملكيييي   وي يييب ان يكيييون ال يييانى عالميييآ بيييؤن 

   ينيييو   االسيييتيالء علييييي عييين ط ييييق التيييدليس  ممليييو  الميييال  الييي

 للغي  .


