
  آندهنده  ليرشوه و عناصر تشك

 عدم انجام اي مندرج در ماده در برابر انجام ي مال و سند را به صورتهااي جرم، الزم است، مرتكب، وجه ي تحقق عنصر ماديبرا

بدون وعده ...)  وي و مستخدم و كارمند و نظاميقاض( كه مأمور دولت ي در صورتيعني صورت، ني اري باشد، در غرفتهي پذيكار

 بدون رد،ي بگيا الحسنه  قرضالمثل ي فاي معاوضه كند گراني را مثل ديزي چاي كرده دوفروشي صرفا خر،ي ترك فعلايانجام كار 

  .االشعار نخواهد بود  باشد، مشمول حكم فوقگري اعمال عوض اقدام طرف دنيآنكه ا

 ي صورت خارجخواهد ي كه مييرويست و ن اراده اي ظهور خارججهي دارد كه نت"جسم جرم" به نام ي عنصر مادكيجرم، 

 صورت ريي جرم كامل است كه تغاي كه جرم انجام شد شود ي گفته ميوقت. شود ي مدهي دهد، عمل مجرمانه نامريي را تغيزيچ

. دهي با اعمال عداي و ردي عمل انجام گكي باشد و با ي جرم ممكن است فوري اجرايعني صورت، ريي تغنيا. حاصل شده باشد

 ي ارتكاب جرم كافي ابزار فكر براراي ضرورت دارد، زي عنصر مادكي شيداي كند، پداي پي وجود خارجي جرمنكهي ايبرا

 خواهد شد كه در اعماق ني كشور به صرف قصد ارتكاب جرم اشخاص را مجرم بداند، موجب ايي جزااستي و اگر سستين

  شوند   جامعه خطرناك باشند، مجازاتياشخاص بدون آنكه برا و غالبا دي اغماض به عمل آرقابليوجدان اشخاص، تجسسات غ

  .يعنصر ماد) الف

   : بزه رشوهي درخصوص عنصر مادنكيا

 مندرج ي مال و سند را به صورتهااي جرم، الزم است، مرتكب، وجه ي تحقق عنصر مادي برا  سند پرداختاي مال ايقبول وجه  

 و يقاض( كه مأمور دولت ي در صورتيعني صورت، ني اري باشد، در غرفتهي پذي عدم انجام كارايدر ماده در برابر انجام 

 معاوضه گراني را مثل ديزي چاي كرده دوفروشي صرفا خر،ي ترك فعلايبدون وعده انجام كار ...)  ويمستخدم و كارمند و نظام

االشعار نخواهد  باشد، مشمول حكم فوق گري اعمال عوض اقدام طرف دني بدون آنكه ارد،ي بگيا الحسنه  قرضالمثل ي فايكند 

   .بود

جزء .  استي خدمات عموماي ي باشد كه مربوط به سازمان دولتي ترك فعل در خصوص كاراي انجام ي براديقبول رشوه با) 2 

ط به  كه مربوي ترك كاراي به منظور انجام ياز طرف مأمور دولت... اي وجه اي است كه قبول مال ني جرم، اي عنصر مادگريد

 نداشته رندهي در نزد خود گياست باشد، هرچند ممكن است، دهنده مال كار...  نهادها و شوراها واي يي قضاي دولتيسازمانها

 . باشد



دهنده مال در درخواست خود، چه به حق باشد . ستين) رشاء( شرط تحقق عنوان رشوه زي عدم انجام كار مورد نظر نايانجام 

 نيبر ا.  اگر در اقالم مورد درخواست، محق هم باشد، مانع تحقق جرم ارتشاء نخواهد بوديعني ؛كند ي نمي بر باطل فرقاي

 مي را به طور مستقي سنداي مال ايپول ....  كارمند واي ي جرم، الزم است مستخدم دولت از قاضي تحقق عنصر مادياساس، برا

 .  ترك فعل انجام دهدايفعل  اعم از ،ي او كاري كه برارديبگ) از شخص ثالث (ميرمستقي غاي

   : بزه رشوهيعنصرمعنو) ب

 اقدام به گرفتن ت،ي و سوءني با علم و آگاهدي مال بااي وجه رندهي گذايعله.  استي عموممي جرم، از جمله جراني كه اميدان يم

 در مقام تخلف و نكهي و با علم به اكند ي خود سوءاستفاده متي كه از مقام و موقعداند ي مرندهيدر واقع، گ.  مال كندايوجه 

 پول به عنوان اي سند اي چك اي مال رندهي كه گي عنصر، در صورتنيبا توجه به ا. دينما يسوءاستفاده است، مبادرت به عمل م

 گرفتن اي سند خاص ي و بعدا مشخص شود كه مقصود دهنده مال، امضاردي بگي را از كسي صلح، مالاي هبه ايالحسنه  قرض

 كارمند دولت قصد ديدرواقع، در اخذ مال با. افتي جرم ارتشاء تحقق نخواهد يبوده، نظر به نبودن عنصر معنو...  وازين امتهما

 تحقق جرم ارتشا، اخذ مال را الزم ي اداره براني كه اشود ي مالحظه م،ي اداره حقوقهي با دقت در نظر .مجرمانه داشته باشد

دهنده   از مال رشوهيمند  مطلوب و مورد نظر متهم در بزه ارتشاء، بهرهجهي و نتتي گفت، غادي باگر،يبه عبارت د. دانسته است

 ي دسترسي مطمئن برالهي سند، وسني جهت است كه اني از اكند، ي قبول مي مالمي سند تسلاياست و اگر سند پرداخت وجه 

 است و يشتري سهولت بي وجه دارااي نسبت به اصل مال  وجه،اي مال مي در نظر او قبول سند تسلنكهيمضافا به ا. به مال است

 نشد و يبردار  قابل بهرهله،ي وسنيپس اگر ا. آورد ي فراهم مشتري وجه را به دور از چشمان مراقب باي به مال دنيامكان رس

 ارتشاء محقق  در جرمي و مطلوب وتي گفت كه غاتوان ي نكرد، چگونه ملي مختلف وجه موضوع سند را تحصليبزهكار به دال

 نكند، ارتشا هرگز داي پي وجه دسترساي كه انجام داده به مال ي اقداماتجهي در نتي كه مرتشي تا زمانن،يشده است؟ بنابرا

   محقق نشده است 

  مجازات جرم ارتشاء ●

 ش،يت و افزا شدني شده است و ادتري و شددي ارتشاء، با گذشت زمان شد همانگونه كه اشاره شد، مجازات مرتكبان جرم

 و درجه مأموران تيمجازاتها بنا به مقام و موقع.  كه جرم مذكور همواره و متأسفانه در حال گسترش بوده استدهد ينشان م

 ي بررسي شده است كه برانيي به لحاظ مبلغ و حدود تخلف تعي شدت و ضعف جرم ارتكابني و همچني و حكومتيدولت

 اخذ مال مأخوذه، ،ي نقدمهيزدن شالق، جر: اند از  شده كه عبارتينيب شيمجازات پ. ه كرد به مواد مربوطه مراجعدي باتر، قيدق



 ي و در برخي و عمومي حبس ابد، انفصال از مشاغل دولتاي سال 15مصادره اموال مذكور به نفع دولت، حبس از شش ماه تا 

 در نظر گرفته زي مجازات اعدام ني باالست، حتراي جرم بستي اهماي جامعه است يموارد كه مربوط به برهم زدن نظم اقتصاد

 به مجازات "   االرضيافساد ف" مثل يگري و با نام دافتهي ريي صورت، ممكن است عنوان جرم تغنيالبته در ا. شده است

م  در نظ،ي شبكه چندنفري رهبراي لي كه با تشكي شدت مجازات به خاطر كساننيالبته ا.  اقدام شودرندگاني گاي رندهيگ

 . اخالل كنند، اعمال خواهد شديجامعه و نظام اقتصاد


