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و	� ��ن ��� م �� �� � �ا �� ز��ن �� �� � �� ��� 
و تعريف : مقدمه

و اجرايي كشور اسـت و ساختار اداري و ارتشاء از جرايم عليه آسايش عمومي رشاء

و مستخدمان دستگاه  از. هاي حكـومتي قـرارداردو در تضاد با سالمت مأموران ايـن بـزه

و  و حكـومتي دورترين ادوار زندگي اجتماعي بشر  در جوامعي كـه داراي سـاختار اداري

و البته همه بوده و متـون تـاريخي، بنـابر اند وجود داشته ي حكومتها بـه حكايـت اسـناد

و مصالح خود با آن به مبارزه پرداخته ترين اثر ايـن دو جـرم سـلب مخرب. اند مقتضيات

ص  و اختالل در مناسبات و اطمينان مردم، از نظام اداري و در نتيجـه اعتماد و قانوني حيح

و زايل شدن زمينه  و تضعيف حكومت در فاسد شدن مأموران دولت هـاي رقابـتِ سـالم

. جامعه است

و مـستوجب در مكتب حيات و ارتشاء به عنوان اعمال مـذموم بخش اسالم نيز رشاء

شـي الرا": انـد اند چنان كه در اين باره شارع مقدس مقرر فرموده عذاب الهي معرفي شده 

."النارفي والمرتشي كالهما 
و اجتمـاعي و دريافت رشـوه در نظـام سياسـي و كيفري پرداخت  وجه غيراخالقي

و پس از اسالم در ايران نيز و چگـونگي مجـازات(پيش و) صـرفنظر از ميـزان در متـون

.اسناد تاريخي فراوان نقل گرديده است

رشْوه كه در زبان فارسي به رِشْوه يا بلْكَفْتِه» پاره« ُرشْوه يا از آن يـاد»بلْكَفْـد«يا»،

ي خـود كـاري انجـام شده به معني آن چيزي است كه به كسي دهند تا بـرخالف وظيفـه 

و عـدالت بدهـد دهد يا حق كسي را ضايع يا باطل نمايد )1(.يـا حكمـي بـرخالف حـق

 بـراي قـضاوت مطابق متون فقهي رشوه مالي است كه از سوي متداعيين يا يكي از آنـان

و احقاق باطل به قاضـي داده مـي و يا ابطال حق شـود امـا براسـاس متـون حق يا ناحق

حقوق كيفري، اخذ رشوه منحصر به قـضات نيـست بلكـه تمـامي كـارگزاران حكومـت 

.ممكن است در معرض اخذ رشوه قرار گيرند
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و از امام باقر عليـه حرمت رشوه مورد اجماع همه الـسالم روايـتي مسلمانان است

و پيامبر است  چنانكه بر رشـوه گيرنـده حـرام رشوه. شده است كه رشوه كفر به خداوند

ك است، و عـدوان كمـك كـرده بر رشوه دهنده نيز حرام است زيرا وي با اين ار به گنـاه

، مگر اين كه راه رسيدن به حقش فقط رشوه دادن باشد كه در اين صورت فقط بـر است

)2(. است رشوه گيرنده حرام

 لعـن": همچنين از نبي مكرّم اسالم صلي اهللا عليه وآله نقل شده است كه فرمودنـد

و من بينهما يمشي و المرتشي )3(."اهللا الراشي

و ارتشاء از جهت ثبوت با يكديگر مالزمه و منطقي دارند، بدين جرم رشاء ي عقلي

و پرداخـت رشـو .ه نيزمالزمـه بـا اخـذ آن دارد معنا كه اخذ رشوه مالزمه با پرداخت آن

و ارتــشاء در مرحلــه و تحقــق واقعــي لزومــاً داراي دو طــرف بنــابراين رشــاء ي وقــوع

و دريافت پرداخت اهميت اين مالزمه خصوصاً در مبحث عنصر روانـي. كننده است كننده

و ارتشا ميو نيز ادلهءرشاء . شودي اثباتي آنها بيشتر نمايان

و ارتشاء و جملهاز رشاء ي جرايمي هـستند كـه اهـداف سـازماني نيروهـاي مـسلح

و سالمت اداري نظاميان در ارتباط با وظايف محوله به آنان را به شدت تهديـد مـي كننـد

و حساس ناگفته پيداست كه سازمان  ار اداري ترين اجزاء سـاخت هاي نظامي كه از مهمترين

در معرض ابـتال بـه ايـن آسـيب شوند به اشكال گوناگونو اجرايي كشور محسوب مي 


	� �����()4(.كيفري قرار دارند �� �  از اين رو مطلوب است تـا از رهگـذر بررسـي)�

و با بررسـي و ارتشاء مختصات اين جرم در ارتباط با اعضاء نيروهاي مسلح "جرم رشاء

روي، بررسـي جـرم نوشتار پـيش. كاويده شود"قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح

و ارتشاء درحقوق كيفري جمهوري اسالمي ايـران بـا تأكيـر د بـر دو رويكـرد ويـژه شاء

دقيق تر به قانون مجازات جـرايم نيروهـاي مـسلح مـصوب سـال نخست، توجه: است

و عملي بيش از وجه 1382 و دوم، تأكيد بر وجوه كاربردي و ارتشاء  راجع به جرم رشاء

. نظري آن
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 بخش اول
آن)هدريافت رشو(ارتشاء و اركان تشكيل دهنده

و شـرايطي اسـت كـه و ارتشاء مانند سايرجرايم، مستلزم وجود عناصر تحقق جرم رشاء

و جرايم ديگـر مـشترك  و برخي، ميان اين دو جرم بعضي از آنها مختص جرايم مذكور

و شـرايط مربـوط بـه هريـك امكـان تميـز. است و تحليـل عناصـر از ايـن رو بررسـي

و  ميوتشخيص رشاء . نمايند ارتشاء از ديگر جرايم مشابه را فراهم

	
� �� 
 عنصر قانوني

و ارتـشاء در و استقرار نظام جمهوري اسالمي ايران جـرم رشـاء پس از پيروزي انقالب

:پنج مرحله به شرح ذيل مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است 

 مصوب مجلـس شـوراي"ي قانون راجع به مجازات اسالم" با عنوان 1362 در سال-1

 اسالمي

و" بـا عنـوان 1367 در سال-2 و اخـتالس  قـانون تـشديد مجـازات مـرتكبين ارتـشاء

 مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام"كالهبرداري

 مـصوب مجلـس" قانون مجازات جرايم نيروهـاي مـسلح" با عنوان 1371 در سال-3

 شوراي اسالمي

 مـصوب مجلـس") تعزيـرات( مجـازات اسـالمي قـانون" با عنـوان 1375 در سال-4

 شوراي اسالمي
" قـانون مجـازات جـرايم نيروهـاي مـسلح" ديگربار تحـت عنـوان 1382 در سال-5

مصوب مجلس شوراي اسالمي كه البته اين قانون به دنبال انقضاء مهلت آزمايـشي آن در

و اصالحات اندكي به تصويب رسيده است 1381سال  ي ميان پنج مرحلهاز. با تغييرات
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و كالهبـرداري و اخـتالس يادشده، مهمترين آن قانون تشديد مجازات مـرتكبين ارتـشاء

و قـاطع بـا مبتني بر مبارزه مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام با رويكردي  ي جـدي

و سـاير و ارتشاء بوده است كه اين اهميت همچنان به قوت خـود بـاقي اسـت بزه رشاء

و مقررات مر  و شـكلي متـأثر از آن قوانين بوط به جرايم مـورد بحـث از جهـت مـاهوي

و هستند به گونه  و مأمورين دولت اي كه عنصر قانوني جرم ارتشاء براي تمامي كارمندان

از قانون مزبور اسـت كـه مقـرر)3(ي حاكميت به استثناي نيروهاي مسلح هم اينك ماده 

: دارد مي

اع« و اداري يا شوراها يا شـهرداري يـا هريك از مستخدمين ومأمورين دولتي م از قضايي

و به طوركلي قواي سه هـاي دولتـي گانه همچنين نيروهاي مسلح يا شركت نهادي انقالبي

و يا مأمورين به خدمات عمومي خواه رسـمي يـا  يا سازمانهاي دولتي يا وابسته به دولت

س  باشـد ازمانهاي مزبور مـي غيررسمي، براي انجام دادن يا انجام ندادن امري كه مربوط به

وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيماً يا غيرمستقيم قبـول نمايـد در 

حكم مرتشي است اعم از اينكه امر مذكور مربوط به وظايف آنها بوده يا آنكه مربوط بـه 

و انجـا. مأمور ديگري در آن سازمان باشد  م آن برطبـق خواه آن كار را انجام داده يا نداده

و يا آنكه در انجام يا عدم انجام آن مؤثر بوده يا نبوده باشد به حقانيت بوده يا نبوده باشد

»...شود ترتيب زير مجازات مي

مي» اعضاي نيروهاي مسلح«ي فوق هرچند ماده شـد امـا بـا تـصويب قـانون را نيز شامل

، مصوب.ن.ج.م قـ)18/5/71(م انوني جـرم ارتـشاء در از آن تـاريخ بـه بعـد عنـصر

و لذا، از شمول ماده از قانون مذكور پيش)93(ي نيروهاي مسلح در ماده  )3(ي بيني شده

و ديگر بار با گذشت بيش از ده سال عيناً با همان عبـارات از قانون تشديد خارج گرديد

و مجـازاتو البته با اصالحاتي در نـصاب  .م.ن.ج.م.ق) 118(ي هـاي پيـشين در مـاده هـا

.بيني شده است كه هم اينك نيز مالك عمل است پيش) 1382مصوب سال(
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هرنظامي براي انجام يا خودداري از انجام امري كـه از وظـايف«: دارد اين ماده مقرر مي

او يا يكي ديگر از كاركنان نيروهاي مسلح است وجه يا مال يـا سـند پرداخـت وجـه يـا 

ت معمول به هر عنوان قبول نمايد، اگر چـه انجـام تسليم مالي را بالعوض يا كمتر از قيم 

و بـه ترتيـب ذيـل يا خودداري از انجام امر برخالف قانون نباشد در حكم مرتشي است

: شود محكوم مي

از) 000/1000(هر گاه قيمت مال يا وجه ماخوذ تا يك ميليون) الف ريال باشد به حـبس

و جزاي نقدي معادل وجه يا قيمت  مال مـاخوذ وتنزيـل يـك درجـه يـا يك تا پنج سال

.رتبه

از)ب تا000/000/1هرگاه قيمت مال يا وجه مأخوذ  ريال باشـد بـه000/000/10 ريال

و تنزيـل دو درجـه و جزاي نقدي معادل وجه يا قيمت مال مأخوذ حبس از دوتا ده سال

.يا رتبه

حـ)ج 15 تـا3بس از هرگاه قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از ده ميليون ريال باشـد بـه

و اخراج از نيروهاي مسلح و جزاي نقدي معادل وجه يا قيمت مال مأخوذ ».سال

و مــاده3ي مــاده(عــالوه بــر مــواد يادشــده )م.ن.ج.م. از قــانون118ي از قــانون تــشديد

م) 590(ي ادهمـــ در.از قانون ا نيز عنصر قانوني براي طريق ديگري از ارتشاء است كـه

نقد نيست، كه با توجه به تاريخ تـصويب قـانون مجـازات رشوه وجه آن طريق، موضوع

از قـانون تـشديد)3(يي مذكور را بايـد مكمـل مـاده ماده) 1375–تعزيرات(اسالمي

دانست با اين توضيح كه در قانون يادشده از بيان يكـي از طـرق اخـذ رشـوه در قالـب 

و مخفي نمـودن نيـت مجرمانـه معامالت غيرواقعي يا معامالت نابرابر براي پوشش   دادن

و از اين رو قانونگذار به اين مهم توجه نموده اسـت ي بـه عـالوه مـاده. غفلت شده بود

درم را نيز برطرف مـي.ن.ج.م.ق) 118(ي مذكور نقص موجود در مـــاده نمايـد، چـون

ه شده اما اين ماده اگرچه از تسليم مال به شكل بالعوض يا كمتر از قيمت معمول نام برد 
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) 590(ي مـاده. از انتقالِ مالِ مأمور به راشي با قيمت گرانتر سخني به ميـان نيامـده اسـت

: دارد قانون مجازات اسالمي چنين مقرر مي

از اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلكه مالي بالعوض يا به مقدار فـاحش ارزان« تـر

و واقعـاً   بـه مقدارفاحـشي كمتـراز قيمـت بـه قيمت معمولي يا ظاهراً به قيمت معمـولي

و اداري بطور مستقيم يا غير مستقيم منتقل شود يا بـراي مستخدمين دولتي اعم از قضايي

يامس، همان مقاصد مالي به مقدار فاحشي گرانتر از قيمت از مستخدمين يا مأمورين  تقيم

و طـرف معا غير مستقيم خريداري گردد  و مأمورين مزبورمرتشي ملـه راشـي، مستخدمين

».شود محسوب مي
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 عنصر مادي

 مبحث اول
 رفتار مادي

و اين جرم در هيچ صورتي با تـرك عنصر مادي جرم ارتشاء ارتكاب فعل مثبت است

بنابراين الزم است مرتكب، عمل يا اعمال مثبتي به منظور قبـول. فعل امكان تحقق ندارد 

مثـل اينكـه مـأمور. ليم مالي را از خـود بـروز دهـد وجه، مال يا سند پرداخت وجه ياتس 

پليس براي خودداري از جريمه كردن شخصي كه به چراغ قرمـز اعتنـا ننمـوده مبلغـي از 

از وي اخذ نمايد، يا مأموري كه ترسيم كروكي در يك صحنه  ي تصادف را به اخذ مبلغي

و تحويـلي ذينفع موكول نموده وپس از دريافت يك فقره چك كروكي راننده را ترسيم

. دهد

اخذ مال يا وجه يا سند پرداخت وجه يا تسليم مال الزم نيست مستقيماً توسط مأمور

و يـا از طريـق  و اگر به طور غيرمستقيم هم باشد، مثالً به بستگان مـأمور داده انجام شود

اشخاص ديگري هم اخذ شود براي تحقق عنصر مادي جرم كافي است چـون در حالـت 

بنـابراين. رمستقيم نيز قبول وجه يا مال يا سند پرداخت وجه منتسب بـه مـأمور اسـت غي

ي مـأمور آنچه كه در احراز عنصر مادي ارتشاء اهميت دارد انتساب اخـذ وجـه بـه اراده 

و از سوي خود مأمور باشد مثل اينكه شخصي دولت است خواه اين امر به شكل مستقيم

و مـأمور نيـز بـا قـصد مالي را به قصد پرداخت رشوه  در درون خودروي مأمور بگـذارد

و خواه مأمور شخص يا اشخاصي را وسيله  از ارتشاء آن را بپذيرد، ي اخذ وجـه يـا مـال

ي وجه يا مال در زمان دريافت، مطلـع كننده راشي قراردهد، اعم از اينكه شخصِ دريافت

و يا اينكه دريافت  يا مال از بستگان دور يا نزديكي وجه كننده از موضوع باشد يا نباشد

.مأمور بوده يا فاقد هرگونه نسبت خويشاوندي با وي باشد
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و مفهوم در باره ذكر اين نكته ضروري اسـت كـه ايـن واژه بـه» قبول نمايد«ي معني

مفهوم صرف پيشنهاد نيست، بلكه به معني پذيرش وجه يا مال يا سند پرداخت وجـه يـا 

ع  و يا به و اعمال اراده براي گرفتن وجه يا مال يا سند اسـت تسليم مال . بارت ديگر ابراز

مي اين معني وقتي روشن و مفهـوم رشـاء بهـره تر شود كه در تعريف ارتـشاء از تعريـف

چنانكه خواهد آمد در جرم رشاء مال يا وجه يا سند پرداخت وجه يا تسليم مال. جوييم 

و يا به گونه يا به عبارت ديگر به مرت. بايد داده شود  ي كـه مفيـد انتقـالا شي تحويل شده

توانـد با پذيرش اين معني قبول نمودن از سوي مرتشي نمـي. آن از راشي به مرتشي باشد

و گرفتن بكار رفتـه اسـت  صرفاً به مفهوم پذيرش پيشنهاد باشد بلكه در معني اخذ كردن

:ا آمده است.م.ق)592(ي چنانكه در ماده

وجه يا مالي يـا ......و عامداً براي اقدام به امري يا امتناع از انجام امري هركس عالماً«

سند پرداخت وجـه يـا تـسليم مـالي را مـستقيم يـا غيرمـستقيم بدهـد در حكـم راشـي 

يي حقـوقي قـوه اداره. مؤيد اين معني از قبول كردن است» بدهد«كه عبارت» .......است

 عبـارت قبـول نمـودن را همـان19/5/72–2657/7ي شـمارهي به شرح نظريـه قضاييه

)5(.دريافت كردن معني كرده است

، انتقالِ مالِ به مأمور دولت بـه بهـاي از اشكال ديگر فعل مثبت مادي در تحقق ارتشاء

همچنين انتقال مال از مأمور دولت به راشـي بـه بهـاي گرانتـر از بهـاي. واقعي است غير

م  و. ثبت مادي براي تحقق ارتشاء استواقعي نيز از جمله افعال انتقال در مفهوم حقـوقي

شود بنابراين چنانچه انتقال صـريحاً بـه شـكل اعم خود تمامي عقود تمليكي را شامل مي 

و در عقود يادشده بهاي واقعي از سوي مأمور به منظـور  عقد بيع يا صلح يا هبه هم باشد

.شاء خواهد بوداخذ رشوه پرداخت نشود، اين عمل از مصاديق ارت

اسالمي در انتقـال مـال از مرتـشي بـه.م.ق) 590(ي اگرچه قانونگذار در ذيل ماده

اشاره كرده است اما ايـن امرموجـب» خريد«راشي مسامحتاً به يكي از اشكال انتقال يعني 
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هاي ممكن مال خود را به بهاي گرانتـر بـه نخواهد شد كه چنانچه مرتشي به انواع روش

. منتقل نمايد بزه منظوربه علت خروج از قالب بيع از عنوان ارتشاء خارج گرددراشي

در اين مبحث ممكن است پرسش شود آيا انتقال مالكيت در چنين مواردي بـراي تحقـق

 ارتشاء شرط است يا خير؟ 

اسـالمي، نـه بـه معنـي دقيـق.م.ق) 590(ي پاسخ اين است كه انتقال مورد نظـر درمـاده

 انتقال مالكيت است، بلكه به مفهوم صرف در اختيـار مرتـشي قـرار گـرفتن حقوقي يعني 

)6(.مال است، به طوري كه حصول ظاهري توافق براي محقـق شـدن جـرم كـافي اسـت

و بـه تبـع آن رعايـت اگرچه در مقابل اين نظريه عده اي معتقدند انتقـال عملـي مالكيـت

و  ي چنانچـه معاملـه بـه واسـطه شرط صحت معامالت براي تحقق ارتشاء ضرورت دارد

و ارتشاء محقق نمي  امـا بـه نظـر)7(شـود يكي از موانع صحت صحيح نباشد جرم رشاء

رسد، اين ديدگاه با منظور قانونگذار مطابقت نـدارد چـون قانونگـذار درصـدد نبـوده مي

و شـرعيِ  و ضـوابط حقـوقي است تحقق رشوه در شكل انتقال مال را دقيقاً بـا مقـررات

.و ايقاعات منطبق كندعقود

و اهميت تأكيد دارد آن است كه در اخذ رشوه نيـازي اي كه پيش نكته تربه آن اشاره شده

نيست كه لزوماً مال يا وجه يا سند تسليم مال يا اخـذ وجـه منحـصراً از سـوي شـخص 

و  و گرفتن رشوه در ظاهر متوجه اعمال و گرفته شود، چه بسا دادن و مرتشي داده راشي

و به تعبير رايج بده رف و مرتشي نبوده  بستان از سوي افرادي اسـت كـه–تار مادي راشي

و مرتـشي و دريافت در واقـع متوجـه راشـي آنها نمايندگان دوطرف هستند اما پرداخت

و همين كه مال يا وجه. است و اقباض فيزيكي مال شرط ضروري نيست به عالوه قبض

ر يا كارمند قرار داده شود براي تحقـق عنـصر مـاديي مأمو در اختيار يا تصرف يا سلطه 

مثل اينكه ملك، در دفترخانه به نام مأمور دولت صـلح شـود، وجـه بـا. جرم كافي است

و يا به حساب بانكي  اش واريز گـردد يـا اينكـه چنـد رضايت مأمور به همسرش تحويل

. فقره از اقساط وام مأمور توسط راشي پرداخت شود
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 مبحث دوم

و احوال الزم براي تحقق جرم ارتشاءش و اوضاع  رايط

و احوالي اسـت كـه و اوضاع جرم ارتشاء عالوه بر عناصر الزم مشروط به وجود شرايط

و به عالوه اين شرايط متمـايز كننـده  ي ايـن جـرم از ديگـر موجب تحقق اين جرم شده

و احوال بـه شـرح. جرايم است و اوضاع رار خواهنـد آتـي مـورد كـاوش قـ اين شرايط

.گرفت

:سمت مرتكب) الف

رو. موضوع جرم ارتشاء از حيث مـرتكبين آن منحـصربه كاركنـان دولـت اسـت از ايـن

بـه. نيـستند منتفـي اسـت)8( ارتكاب ارتشاء از سوي اشخاصي كه جزء كاركنـان دولـت 

عالوه گفتني است كه وصف وابستگي به دولت بايد در زمان ارتكاب وجود داشته باشـد 

و متعاقبـاً بـه به  اين معني كه اگر شخصي در زمان اخذ وجه يا مال كارمند دولت نباشد

و در قبال وجه يا مالِ  مأخوذ در زماني كه كارمنـد نبـوده بخواهـد استخدام دولت در آيد

تـوان ايـن اي را تـرك نمايـد نمـيي وجه كاري انجام داده يا وظيفه براي پرداخت كننده

. تشاء تلقي كردمورد را از مصاديق ار

و سـازمانهاي دولتـي كـه مرتكـب)3(ي در ماده از قانون تـشديد بـه تفكيـك از ادارات

و اداري داشته باشد نام برده شده است ضـمن ايـن ارتشاء بايد با آنها رابطه  اي استخدامي

از قانون مذكور شمول قانون به تمامي دسـتگاههايي كـه مـستلزم)8(يي ماده كه درباره 

) 118(ي درخـصوص نيروهـاي مـسلح مـاده. ام آنها بـوده تـسّري داده شـده اسـت ذكرن

تمامي نظاميان را مشمول مقـررات ايـن بـزه دانـسته» هرنظامي«با عبارت.م.ن.ج.م.قانون

و ماده )9(.از قانون مذكور نظاميان را احصا كرده است)1(ي است
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كه آيا انجام يـا تـرك وظيفـه بـه رسد اين است سوالي كه در اين مبحث به ذهن مي

و مـاده)3(ي شرحي كه در ماده  م) 118(ي ازقانون تشديد آمـده اسـت،.م.ن.ج.از قـانون

منحصراً بايد مربوط به سازماني باشد كه مأمور آن سازمان مبادرت به اخذ وجه يا مال يـا 

يـ سند پرداخت وجه يا تسليم مال مي  ك مـأمور نمايد يا خير؟ به عبارت ديگـر چنانچـه

ي مأمور ديگري در سازمان ديگر باشـدي او نبوده بلكه وظيفه براي انجام كاري كه وظيفه

مبادرت به اخذ وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مـال نمايـد آيـا عمـل مـأمور

مي ارتشاء محسوب مي  رسد دو قانون تـشديد شود يا خير؟ درپاسخ به اين پرسش به نظر

ق : تفكيك بايد مورد بررسي قرارگيرندبه.م.ن.ج.م.و

از«: از قانون تشديد آمـده اسـت)3(ي درصدر ماده:مطابق قانون تشديد) الف هريـك

و مأموريـــن دولتي  براي انجام دادن يا انجام ندادن امري كـه مربـوط بـه .... مستخدمين

را   مـستقيم يـا سازمانهاي مزبور باشد وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يـا تـسليم مـالي

و در عـين حـال در ذيـل همـان مـاده» ...در حكم مرتشي اسـت .... غيرمستقيم قبول كند

اعم از اينكه امر مذكور مربـوط بـه وظـايف آنهـا بـوده يـا اينكـه ....«: اضافه شده است

» ...مربوط به مأمور ديگري در آن سازمان باشد

درصـدر مـاده معطـوف» زمانهايسـا«در ذيل ماده را به عبـارت» سازمان«چنانچه عبارت

ي مذكورمنحصراً مربوط بـه مـأمور دريافـتي مقرر در ماده رسد وظيفه بدانيم به نظر مي 

توانـد بـهي وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مال نخواهد بـود بلكـه مـي كننده

با وظيفه شـدي هر مأموري كه در هريك از سازمانهاي مقـرر در آن مـاده اشـتغال داشـته

به عنوان مثال چنانچه كارمندي از وزارت كشور در قبال انجام وظيفه يا ترك. تسّري يابد 

و ارشاد اسالمي است وجهي اخذ نمايد با تلقـي  ط به كارمند وزارت فرهنگ آن كه مربو

و از اين فراتر چنانچه يـك شـخص انتظـامي در قبـال مذكور مرتشي محسوب مي  گردد

ك  ه مربوط به كارمند يك كارمند شـهرداري باشـد وجـه يـا مـالي انجام وظيفه يا ترك آن

شــود امــا در صــورتي كــه گفتــه مرتــشي محــسوب مــي دريافــت نمايــد بــا تلقــي پــيش
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از قـانون)3(ي مزبور درصدر ماده را در توصيف كلي ارتشاء در ماده» سازمانهاي«عبارت

و عبارت  بـ«تشديد تلقي نماييم ه وظـايف آنهـا بـوده يـا اعم از اينكه امر مذكور مربوط

در» مربوط به مأمور ديگري در آن سازمان را ناظر به وظايف سازماني يا ترك آنها بـدانيم

آن صورت لزوماً بايد قايل باشيم كه چنانچه يك مأمور جهت انجام وظيفه يا ترك آن كه 

ـ  د مربوط به مأمور ديگري در سازمان ديگر بوده، مبادرت به دريافـت وجـه يـا مـال نماي

بـه. تواند تحت عناوين ديگرِ جزايـي قابـل انطبـاق باشـد عمل وي ارتشاء نبوده بلكه مي

عنوان مثال در صـورتي كـه كارمنـد وزارت خارجـه از بابـت تـسهيل در رونـد صـدور 

توانـد از مـصاديق ارتـشاءي ساختمان، از شخصي مبالغي اخذ نمايد عمل وي نمي پروانه

مي. باشد م به نظر از قانون تـشديد، تلقـي اخيـر)3(ي وضوع، مطابق ماده رسد در تحليل

و ثانياً، با رعايـت اوالً، با فسلفه  ي جرم بودن ارتشاء بر مبناي تفكيك شرح وظايف اداري

. اصل تفسير مضيق در حقوق جزا سازگارتر باشد

م)ب هرنظـامي بـراي«: آمده است.م.ن.ج.م.ق) 118(ي در ماده:م.ن.ج.مطابق قانون

م يا خودداري از انجام امري كه از وظـايف او يـا يكـي ديگـر از كاركنـان نيروهـاي انجا

گرچه در قوانين استخدامي مربـوط بـه نيروهـاي».در حكم مرتشي است ..... مسلح است

و(مسلح هريك از نيروها  و دجا ، ، ناجا ، آجا و ...) سپاه شرح وظايف مشخصي دارنـد

و مجموعه وظايف قرار مي بر اساس آن، هرنظامي داخل در يكي  گيـرد، امـا از آن نيروها

ق به نظر مي  براي مقابله با جرم ارتشاء به وحـدت سـازماني.م.ن.ج.م.رسد قانونگذار در

ي اعضاء نيروهاي مسلح نظر داشته وارگان هاي مختلف نيروهاي مسلح را جداگانـه همه

كه ارتش در قبال انجام اساس چنانچه يك افسر بر اين. است مورد حكم قرار نداده كاري

و يا يك درجه وظيفه دار شاغل در سپاه براي انجـام كـاري كـهي يك افسر انتظامي است

دار ارتش موظف به آن است، وجهي دريافت نمايد مرتشي محـسوب خواهـد يك درجه 

مي. شد م همچنين حـد.م.ن.ج.توان گفـت براسـاس تحليـل فـوق قانونگـذار در قـانون

و(گفته دو تلقي پيش متعادلي از  را مـالك عمـل) ازقانون تشديد3ي ماده ذيل درمورد صدر
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قرار داده است به اين معني كه اگر يك نظامي در قبال انجام كـاري كـه از وظـايف يـك

كارمند شهرداري است وجهي دريافت نمايد مرتشي نخواهد بود اما اگر همان شخص بـا 

يا انجـام نـدادن كـاري كـه از وظـايف مـأمور عضويت در وزارت دفاع براي انجام دادن 

باشد وجه يـا مـالي دريافـت نمايـد مرتـشي ديگري در ستاد فرماندهي سپاه يا ارتش مي 

.محسوب خواهد شد

: مسئله
و با وانمود كردن انجام يا ترك يـك وظيفـه  چنانچه شخصي با غصب عنوان دولتي

و پرداخت كننده وجه و از از ديگري وجهي اخذ نمايد  را به منظور رشوه پرداخت نمايد

ي وجه رشـاء اسـت يـا خبر باشد، آيا عمل پرداخت كننده كارمند نبودن غاصبِ عنوان بي

 خير؟

و ضروري براي تحقق ارتشاء كه همان كارمنـد در اين حالت باتوجه به فقدان شرط الزم

و  و اخـذ بودن شخصي است كه بايد وجه يا مال را در قبال انجام يا ترك يك ظيفه قبول

و از آنجايي كه قبول وجه از سوي غاصـبِ عنـوانِ  نمايد، جرم ارتشاء محقق نخواهد شد

و تصور به پرداخت  دولتي ارتشاء نيست، بنابراين عمل پرداخت كننده نيز اگرچه با تلقي

و با اجتماع شرايط مـي  و حسب مورد توانـد از مـصاديق رشوه است، رشاء نخواهد بود

ري يا تحصيل مال به طريق فاقد مشروعيت قانوني ويا اعمال نفوذ برخالف حق كالهبردا

)10(.باشد

 موضوع جرم ارتشاء)ب

و مـاده)3(ي به تصريح ماده ق) 118(ي از قانون تشديد موضـوع جـرم.م.ن.ج.م.از

مطـابق مـواد.»سند پرداخت وجه يـا تـسليم مـال«و» مال«،»وجه«ارتشاء عبارت است از 

و سند پرداخت وجه يـا تـسليم مـال فراتـر  مذكور موضوع جرم ارتشاء از حد مال، وجه
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و مزايايي و حتي شامل منافع و مزاياي غيرمادي و شامل منافع غيرمالي كه اگـر چـه نرفته

توان به آن مال يا وجـه يـا سـند پرداخـت وجـه يـا به نوعي قابليت تقويم دارند اما نمي 

ش  د بـه عنـوان مثـال چنانچـه مـأمور در قبـال انجـام يـا تـرك تسليم مال گفت، نخواهد

و بـه اي از مدير عامل يك شركت خصوصي وعده وظيفه ي استخدام فرزنـدش را گرفتـه

و يا چنانچه يك شخص نظامي در ازاي انجام يا تـرك وظيفـه، اين منفعت نيز نايل شود

 بـا ارتـشاء انطبـاق تسهيالت وام اخذ نمايد در هيچيك از موارد يادشـده عمـل ارتكـابي 

، بـا موضـوع. نخواهد داشت چون استخدام يك شخص يا اخذ تسهيالت مالي مثـل وام

.رشوه يعني مال يا وجه منطبق نيستند

: پردازيم حال به بررسي موضوعات جرم ارتشاء مي

. پول نقد ممكن است مسكوك باشد يا اسكناس. منظور از وجه پول نقد است: وجه-1

د بايد رايج باشد اما تفاوتي ندارد كه اسكناس يا مسكوك رايج داخلـي باشـد البته پول نق

مي. يا خارجي تواند موضوع جـرم رشـاء چنانچه سكه يا اسكناس رايج نباشد در صورتي

و در اين صورت به عنوان مال، موضـوع رشـاء  و ارتشاء قرار گيرد كه ماليت داشته باشد

.و ارتشاء خواهد بود

و: تعريف مال گفته شده است در: مال-2 مال هر آن چيزي اسـت كـه قابليـت تبـديل

و قابل مبادلـه باشـد  و به طور كلي داراي ارزش اقتصادي بوده )11(.تقويم به پول را داشته

ي بنــابرتعريف مــذكور چنانچــه كارمنــدي در قبــال درج آگهــي خــود در يــك روزنامــه

فر كثيراالنتشار يا نمره ميي قبولي كه به او يا شود يا رأيـي كـه زندش در يك امتحان داده

و يـا صـرف به نفع او در يك دادگاه صادر مي  شود ويا در ازاي پيشنهاد يك شـغل مهـم

و درخواست كسي كاري را مطابق وظيفه يا بـرخالف آن انجـام دهـد، مرتـشي  خواهش

آن اگرچه تفكيك بين آنچه كه جنبه. شود محسوب نمي  ، بـا و مـالي دارد چـه كـهي مادي

و چه بسا در پـاره  اي از مـوارد امتيـازاتي وجـود فاقد اين جنبه است همواره آسان نيست

و ممكن است قابل مبادله نيز باشد امـا بـا توجـه بـه  دارد كه داراي ارزش اقتصادي بوده
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و بنابراصـل تفـسير مـضيق از قـوانين جزايـي چنـين و مفهـوم متعـارف آن تعريف مال

ا شدامتيازاتي موضوع جرم .رتشاء محسوب نخواهند

كه حال پرسشي كه در اين بحث به ميان مي آيا مال لزوماً بايد در مالكيت آيد اين است

به عبارت ديگر آيا لزوماً مال بايد متعلق به راشي باشد يا خير؟ به راشي بوده باشد؟ 

عنوان مثال اگر شخصي مال مسروقه يا اختالس شده را به عنوان رشـوه بـه مـأمور 

 دهد آيا عدم تعلق آن به راشي مانع از تحقق جرم ارتشاء است يا خير؟ب

و مـاده از قان)3(ي با توجه به اطالق ماده:پاسخ اين است كه ) 118(ي ون تـشديد

تعلق يـا عـدم تعلـق» سندپرداخت وجه يا تسليم مال«يا» مال«در عبارات.م.ن.ج.م.قاز

و رشـاء تـأثيري نـدارد بنـابراين چنانچـه راشـي مـال مال به راشي در تحقق بزه ارتشاء 

و يا حتي مال موضوع امانت يا عاريه يا وثيقـه يـا هريـك از مسروقه يا موضوع اختالس

. عقـود مـشابه ديگــر را بـه عنـوان رشــوه بـه مرتــشي بدهـد بـزه ارتــشاء محقـق اســت 

مانـت، درخصوص مال موضوع امانت با اجتماع ديگر عناصر وشرايطِ جـرم خيانـت درا(

 .) موضوع از باب تعدد معنوي نيز قابل طرح است

دري حقوقي قوه در تأييد الزم نبودن مالكيت راشي بر مال موضوع رشوه، اداره ي قضاييه

بـراي تحقـق«: چنين اظهار عقيده كرده اسـت18/4/73 مورخ1564/7يي شماره نظريه

و ارتشاء مالكيت راشي نسبت به مالي كه بـه  دهـد شـرط عنـوان رشـوه مـي جرم رشاء

».باشد نيست واگر راشي مال مسروقه را هم به عنوان رشوه بدهد از مصاديق رشاء مي

 پرسش ديگري كه در اين مبحث قابل طرح است اينكه آيا بخشودن بدهي به نفع مـأمور

در در قبال ترك انجام وظيفه يا انجام آن مـي و ارتـشاء باشـد؟ توانـد از مـصاديق رشـاء

كه اره بايد بگوييم اگر چه نميب اين توان بخشودن بدهي را از مصاديق دادن مال به نحوي

معمول ومتعارف است تلقي كرد اما از آنجايي كه انتقال مال به مأمور با استفاده از هريك 

ــاده  و ايقاعــات مطــابق م ــود ــانون) 590(ي از عق ــورد نظــر.م.ازق ــوان رشــوه م ــه عن ا ب
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، و مالكيت مافي الذمه از قانونگذارقرارگرفته است  لذا بخشودن بدهي از سوي طلب كار

و دريافـت رشـوه باشـد سوي مأمور بدهكار مي بـه عـالوه. تواند از مـصاديق پرداخـت

و در نتيجه بري شدن بدهكار مستلزم اعالم اراده از سوي طلب كار اسـت  بخشودن طلب

كهو قبول بدهكار نيز اعمال اراده بر اخذ يا همان قبول مورد   نظر در ارتشاء است وچنان

و بروز در خارج، كافي براي تحقق عنـصر مـاديِ ارتـشاء بيان گرديد اين توافق با ظهور

، به بيان ديگر اظهار اراده  و پـذيرش هبـه است ي هبه، به عنوان عنصر مادي جرم رشـاء

.وقبول آن به عنوان عنصر مادي جرم ارتشاء خواهد بود

يا-3 :تسليم مال سند پرداخت وجه

اي كه در مقـام دعـوي يـا دفـاع قابـل قانون مدني سند را هر نوشته 1284ي هرچند ماده

استناد باشد تعريف نموده اما سند پرداخت وجه يا تسليم مال در مبحث ارتـشاء اسـنادي 

و يا امكان اخذ وجهي را براي دارنـده  ي آن فـراهم هستند كه قابليت تقويم به پول داشته

و تصرف در مال يا امـوالي قـرار مـي دارندهنموده يا از. دهنـدي آن را در موقعيت دخل

و بازرترين مصاديق اين اسناد انواع چـك، سـفته، بـرات، حوالجـات، كارتهـاي اعتبـاري

قـانون مجـازات اسـالمي انـواع) 590(ي هاي خريد هستند همچنين با توجه به مـاده بن

ه نامه صلح ها نظير بيع عقدنامه و انواع اسناد حاوي توافقات مربوط به تعهداتبهنامه، نامه

و انتقال اموال در شمول اسناد پرداخت وجه يا تسليم مال قرار مي . گيرند مالي

تـرين اسـناد موضـوع ارتـشاء اسـت الزم با توجه به اينكه در ميان اسناد، چـك از شـايع

:دنمايد درباره اين نوع سند چند فرض مورد بررسي قرار گير مي

و راشـي آن را بـه فرض اول  اينكه چنانچه چك مسروقه يا امانتي در اختيار راشي باشد

 عنوان رشوه به مرتشي بدهد آيا چنين چكي مي تواند موضوع رشوه قرار باشد يا خير؟

در اين فرض چنانكه گفته شد عدم تعلق مال يا وجه يا سند به راشي، تـأثيري در تحقـق

اي  جـرم ارتـشاء توانـد موضـوعن رو چك مسروقه يا امانتي نيز مي بزه نخواهد داشت از

. باشد



و ارتشاء  رشا
============================================ 

س و پژوهش م.ن.ق.دفتر آموزش

19

 اين است كه اگر چك صادرشده از سوي راشـي بالمحـل باشـد آيـا مـانع از فرض دوم

ي چـك بالمحـل تحقق جرم ارتشاء است؟ در اين فرض نيز بايد قابل باشيم چون ارائه

و حمايت  و بالمحـل ندههاي قانوني نيز براي دار به بانك منعي ندارد ي آن مقرر گرديـده

توانـد سازد لذا چنـين چكـي نيـز مـي اي وارد نمي بودن چك به اصل سنديت آن خدشه

ممكن است گفته شود چنانچه چك بالمحل باشـد جـرم تـام. موضوع جرم ارتشاء، باشد 

ارتشاء محقق نبوده تنها در حد شروع به ارتشاء خواهد بود اما بنابر آنچـه كـه بيـان شـد 

و اقباض آن به انجـام رسـيد مطـابق اطـالق چو و دريافت سند يا قبض ن عمل پرداخت

و ماده)3(ي ماده م) 118(ي از قانون تشديد جـرم ارتـشاء بـه نحـو تـام.م.ن.ج.از قـانون

 ديـوان عـالي كـشور در رأي شـماره20ي تحقق خواهد يافـت درايـن خـصوص شـعبه 

چك«: است مقرر داشته865/28/1/71  به مرتـشي حتـي اگـر وصـول نـشده صرف دادن

همچنـين قـضات دادگـستري تهـران در نشـست».باشد جرم تام ارتشاء محسوب اسـت

: اند نظر كرده خصوص چنين اعالم دراين3/6/79قضايي خود در تاريخ 

، قبول سند پرداخت نيز موجب تحقق جـرم اسـت)3(ي مطابق ماده« از قانون تشديد

ك  ي پرداخت وجه است دريافت كننده را در حكم مرتـشيه وسيله بنابراين دريافت چك

تـوان مرتكـب را بـه پرداخـت النهايه چون وجهي وصول يا اخذ نشده نمي. دهد قرار مي

 نظريات فوق عيناً درمورد چك بالمحل نيز قابليت تسّري)12(» جزاي نقدي محكوم نمود 

يا همچنين است درصورتي كه چك وعده. دارند چون درايـن. سفيد امضاء باشد دار بوده

و موارد نيز امكان قانوني براي وصول چك  هايي كه راشـي بـه مرتـشي داده وجـود دارد

تواند با فرارسيدن سررسيد، با درج مبلـغ دلخـواه مقـدمات وصـول درهرحال مرتشي مي 

ي چك سفيد امضاء آنچه كه ممكن است درباره. وجه از بانك محالٌ عليه را فراهم نمايد 

ا چك بال محل از جهت موضوعيت آن براي رشوه ايجاد ترديد نمايد اين اسـت كـه بـاي

و عليرغم اينكه وجهي از طريق آنها تحصيل نـشده تلقي آنها به عنوان سندِ پرداختِ وجه
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نامعلوم است چگونه حكم به جزاي نقدي معـادل) درچك سفيد امضاء(و يا اساساً وجه

و ارتـشاء وجه مندرج درچك صادر كنيم؟ تح  ليل مساله اين است كه تحقق جـرم رشـاء

و اعمال مجازات با نصاب  و شرايط قانوني هاي مقرر در قـانون كـه در واقـع بنابر عناصر

ي مستقل از يكديگرند به اين معني كـه گيرد دو مقوله پس از احراز جرم موردنظر قرارمي 

 به كارمنـد بدهـد تحقـق اگر راشي چك بالمحل يا چك سفيد امضايي را به عنوان رشوه

و جرم ارتشا موكول به وصول چك نخواهد بود بلكه با جمـع سـاير شـرايط جـرم رشـا

ارتشا محقق است حال اگر چك منظور قبـل از درج مبلـغ يـا پـيش از وصـول از بانـك 

و ضبط گردد موضوع جزاي نقدي كه معادل وجه مندرج در چكِ بي  محـل باشـد كشف

و در انط  باق موضوع با حد نصاب مقرر در قانون نيز حـداقلِ مجـازاتِ منتفي خواهد بود

ي ممنوعيت جزايي ارتشاء نيز سـازگارتر مقرر اعمال خواهد شد، كه اين تحليل با فلسفه 

.است

هاي هاي تقلبي يا اسكناس سوالي كه در اين مبحث قابل طرح است اينكه آيا سكه

ا  و ساير و اوراق بهادار جعلي و يا اسناد و تزويرواقـع جعلي سنادي كه مورد جعـل

مي شده  در پاسخ بـه ايـن مـسئله بايـد قائـل تواند موضوع رشوه قرارگيرد يا خير؟ اند

و اسكناس باشيم به اينكه سكه و ساير اسنادي كه مورد جعل واقـع هاي تقلبي هاي جعلي

اق شده و داراي ارزش تـصادي اند اساساً به عنوان سكه، اسـكناس يـا اسـناد قابـل مبادلـه

و يا سند پرداخت وجـه يـا تـسليم نمي و بنابراين در شمول عناوين وجه نقد رايج باشند

از مال قرار نمي  و از اين رو تفاوتي ندارد كه مأمور دولت از تقلبي يا جعلـي بـودن گيرند

در فرضي كه مأمور جاهل به تقلبي بـودن سـكه يـا جعلـي بـودن. آن غافل باشد يا خير 

و متعاقباً اين امر معلوم شـود كاشـف از اسكناس يا اسناد  و حوالجات باشد ي نظير چك

اسـت البتـه تطبيـقِ اين خواهد بود كه اساساً وجه يا سندي به مأمور پرداخـت نگرديـده
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ي تقلبي به عنوان رشوه بـه مـأمور دولـت داده هاي جعلي يا سكه عمل كسي كه اسكناس

و مفهـوم اي، است با ديگر عناوين جزايي امر جداگانه اما در هرحال آنچـه كـه از معنـي

و با تفسير مـضيق قـوانين جزايـي وجه، مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مال برمي  آيد

و سكه نيز سازگار است، خروج اسكناس  و اسناد جعلي هاي تقلبي از شـمولِ موضـوع ها

د جعلـي يـا توان گفت درمواردي كه مأمور، اسـكناس يـا اسـنا ارتشاء است، به عالوه مي 

و جعل قبول واخـذ مـي نمايـد ايـن قبـول ناشـي از سكه تقلبي را در اثر جهل به تقلب

فريب خوردن مأمور، از سوي پرداخت كننده است كه مشابه اين مبحث در متـون فقهـي 

است مثل اينكه كسي به قصد نافرماني از اوامرالهـي تحت عنوان تجّري نيز مطرح گرديده 

و بعداً معلوم گردد كه اساساً مسكري مايع حاللي را با تصو  ر به اينكه مسكر است بنوشد

است كه در اين حالت مشمول حد مسكر نخواهد شـد اگرچـه قـصد وي داراي نخورده

.عقوبت اخروي است

 ارتباط اخذ وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مال با وظايف مأمور)ج

داخت وجه يا تسليم مال با وظايف اداري مرتشي لزوم ارتباط اخذ وجه يا مال يا سند پر

يا همكاران سازماني وي به حدي است كه درصورت فقدان اين ارتباط مال يا وجه اخـذ 

و يا درصورت جـرم بـودن بـا شده  از سوي مأمور چه بسا ممكن است اساساً جرم نبوده

مشروعيت قـانوني ديگر عناوين ديگر جزايي از قبيل اخاذي يا تحصيل مال به طريق فاقد

و غير آن منطبق باشد  به عنوان مثال چنانچه مأمور انتظامي درقبال تهديد. يا كالهبرداري

شخص ثالث وجهي دريافت نمايد عمـل وي ارتـشاء نخواهـد بـود چـون تهديـد هـيچ 

يـا درمثـال ديگـر چنانچـه.ي او يا ديگر همكـاران انتظـامي وي نـدارد ارتباطي با وظيفه 

م  و چشم شخصي تبرعاً داشتي نيز ازجهت رعايت يـا بلغ قابل توجهي به يك مأمور بدهد

 باشد در چنين حالتي اخـذ عدم مقررات مربوط به وظايف آن مأمور يا همكار وي نداشته 

و در نتيجـه و قـانوني او بـوده وجه منظور از سوي مأمور فاقد ارتباط بـا وظـايف اداري

و چنين عملي از سوي پرداخت  . ازسوي دريافت كننـده ارتـشاء نخواهـد بـود كننده رشاء
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براي ....«: از قانون تشديد اين عبارات است)3(ي متن قانوني در لزوم اين شرط در ماده

اعـم از ....«و» ...انجام دادن يا انجام ندادن امري كه مربوط بـه سـازمانهاي مزبـور باشـد 

ـ  وط بـه مـأمور ديگـري در آن اينكه امر مذكور مربوط به وظايف آنها بـوده يـا آنكـه مرب

كه صريحاً داللت برارتباط وجه يا مال يا سند پرداخـت وجـه يـا تـسليم» ...سازمان باشد 

و سازماني مأمور دريافت كننده .دارد مال با وظايف اداري

م) 118(ي همچنين درماده از«: است آمده.م.ن.ج.قانون هرنظامي براي انجام يا خـودداري

وظايف او يا يكي ديگر از كاركنان نيروهاي مسلح است وجه يا مـال يـا انجام امري كه از 

كه عبارت مذكور نيز به صراحت بر ارتبـاط دريافـت» ...سند پرداخت وجه يا تسليم مال 

و سازماني مأمورين نيروهاي مسلح داللت دارد  ي كـالم خالصـه. رشوه با وظايف اداري

و ارتشاء ناظ ر به ارتباطي است كه ميان دريافت وجـه يـا اينكه مبناي جرم شناختن رشاء

و مستخدمين دولـت ازجملـه نيروهـاي مـسلح و اداري مأمورين مال با وظايف سازماني

و ايجاد امنيت در نظام اداري مـستلزم انجـام  وجود دارد چرا كه جلوگيري از فساد اداري

از شعبه. داشت مادي است به موقع وظايف قانوني از سوي مأمورين بدون چشم  ي پـنجم

: است مورخه چنين رأي داده2170ي عالي كشور درحكم شماره ديوان

اگر كسي مبلغي را به كارمند دولت به رسم انعام بدهد درحالي كه كارمنـد مزبـور هـيچ«

اي در كار نداشته يعني بدون تقاضاي انجام امري يا امتناع از انجام امـري كـه نوع مداخله 

)13(» ...د باشد عملش رشوه محسوب نشدهآي ازوظايف او به شمارمي
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 مبحث سوم
 نتايج حاصله

و تحقـق آن بـه حـصول نتيجـه ي خاصـي موكـول جرم ارتشاء از جـرايم مطلـق اسـت

طـور است، بنابراين در تحقق اين جرم شرط نيست كه مأمور يا مستخدم دولـت بـه نشده

و يا اينكه راشي بـه واقعي وظيفه  مقاصـد مـوردنظر خـود دسـت اي را ترك كند يا خير؟

و پـيش از  يافته باشد يا خير؟ همچنين الزم نيست كه مرتشي پس از قبول مال يـا وجـه

و تعقيب  و وجه يا مال موضوع رشوه ضـبط آنكه بتواند در آن تصرفي بنمايد توقيف شده

و يا اينكه مرتشي مال يا وجه را تصاحب كـرده  و بـاالخره گردد يا خير؟ باشـد يـا خيـر

آن مي ندارد كه مرتشي پس از قبول چك موفق به لزو و يا پس از اخذ وجـه وصول گردد

هـاي يادشـده جـرم ارتـشاءي حالت در همه. را مسترد نموده يا نزد خود نگه داشته باشد 

و موكول به هيچ شروطي نيست  به بيان ديگر همين كه مـأمور يـا مـستخدم. محقق است

انجام يا عدم انجام كاري كه از وظايف او يا ديگر دولت يا عضو نيروهاي مسلح در قبال 

همكار سازماني او باشد وجه، مال يا سند پرداخت وجه يا تـسليم مـالي را قبـول نمايـد 

: دارد از قـانون تـشديد مقررمـي)3(ي خصوص ذيل ماده دراين. شود مرتشي محسوب مي 

 آنهـا بـوده يـا آنكـه درحكم مرتشي است اعم از اينكه امر مذكور مربوط به وظـايف ....«

و انجام آن برطبق مربوط به مأمور ديگري در آن سازمان باشد، خواه آن كار را انجام داده

و يا آن كه در انجام يا عدم انجـام آن مـؤثر بـوده يـا  و وظيفه بوده يا نبوده باشد حقانيت

»....شود نبوده باشد به ترتيب زير مجازات مي

اسـت امـا باتوجـه بـه بكارگرفته نشده.م.ن.ج.م.قانون) 118(ي اين تصريح اگرچه درماده

نسبت بـه سـاير مقـررات ونيـز بـه) به ويژه در موارد سكوت(حاكم بودن قانون تشديد 

و در نهايت با توجـه بـه  و مراتب قانونگذاري لحاظ اهميت قانون تشديد در سير مراحل
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بـديهي تلقـي.م.ن.ج.م.انونگذار درقـ رسد اين امر از سوي قانون رويه قضايي، به نظر مي

و لزومي به ذكر آن ديده  .نشده است شده

 مبحث چهارم
 شروع به ارتشاء

 تابع اهميتي است كـه قانونگـذار بـراي اصـل آن جـرم، شناختن شروع به يك جرم جرم

و مجازات است كه قانونگذار و لذا شروع به يك جرم درصورتي قابل تعقيب قايل است

آن به آن تصريح كرده  ، آن چنان كه با توجه به اهميت بزه ارتشاء شروع به ارتكاب باشد

و ماده)3(ي از ماده3ي مطابق تبصره  م) 594(ي از قانون تشديد و نيـز مـاده.از قانون يا

.م به تصريح جرم محسوب شده اند.ن.ج.م.ازقانون) 128(

بـ«:از قانون تـشديد)3(ي از ماده3ي تبصره ه ارتـشاء حـسب مـورد مجـازات شـروع

»....حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود

در«:ا.م.قانون) 594(ي ماده مجازات شروع به ارتشاء درهرمورد حداقل مجـازات مقـرر

».آن مورد است

شروع به جرايم تعزيري جعل وتزوير، سـرقت، تخريـب«:م.ن.ج.م.قانون) 128(ي ماده

و امكانات نيروهاي مـسلح، يا آتش زدن يا اتالف تأسيس  و مهمات يا وسايل ات يا اسلحه

و دسيسه در امور نظام وظيفه، فـروش غيرمجـاز امـوال نيروهـاي مـسلح، ارتـشاء،  تقلب

و مرتكـب حـسب  و خـارجي جـرم اسـت اختالس، اخاذي يا جرايم عليه امنيت داخلي

»....شود مورد به حداقل مجازات جرايم مذكور محكوم مي

تشاء، تابع اصول كلي مربوط به شروع به جرم است با ايـن توضـيح كـه اگـر شروع به ار

شخصي براي انجام يا عدم انجام كاري كه از وظايف مأمور دولـت يـا از وظـايف ديگـر 

و  همكار اداري آن مأمور است وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مـالي را بدهـد

ي او باشد موفق به اخذ آن وجه يا مـال نـشود مأمور مورد نظر به عللي كه خارج از اراده 
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 وقوع نپيونـدد اقـدام مـأمور شـروع بـه ارتـشاء تلقـيو از اين جهت جرم تام ارتشاء به

ي تشخيص شروع به ارتشاء از جـرم تـام ايـن اسـت كـه در شـروع بـه ضابطه. شود مي

و يـا پيـشنها) مأمور يا مستخدم دولت( مرتكب،ارتشاء د آن را درخواست رشـوه نمـوده

و پرداخت ي ديگري درحال دادن وجه يا سـند كننده يا راشي شخصاً يا به واسطه پذيرفته

پرداخت وجه يا تسليم مال، يا درحال انتقال مال به بهاي غيرواقعي به مرتشي باشـد، امـا

.ي مرتشي اين امر واقـع نگـردد قبل از تحويل وجه يا سند يا مال به عللي خارج از اراده 

و شروع به آن، به عبار قبـول وجـه يـا مـال يـا سـند(ت ديگر مرز بين جرم تامِ ارتشاء

:ي مرتشي است به علل خارج از اراده) عدم قبول(و) پرداخت وجه يا تسليم مال

و،به عنوان مثال چنانچه شخصي با توافق قبلي با مأمور  وجهي را براي وي پست نمايـد

ي ، آن محمولـه پيش از آنكه مأمور بتوانـد محمولـه  از سـوي پـستي را دريافـت نمايـد

عـاملي، مقامات قضايي يا پليسي كشف گردد از آنجايي كـه علـت عـدم وصـول وجـه

و بـه آدرس مرتـشي خارج از اراده  و راشي نيز وجه را با تحويـل بـه پـست ي وي بوده

و تحويل وجـه بـه پـست و مأمور و براي وي ارسال نموده مجموع توافق فيمابين راشي

و ناكامي مأمور به علت غيرارادي از مصاديق شـروع بـه ارتـشاء كشف از سوي مأمورين

مثال ديگر كارمند دولت با توافق قبلـي بـراي انجـام دادن يـا انجـام يا در)14(خواهد بود 

اي را بـا شـود تـا معاملـه ندادن يكي از وظايف خود به نفع راشي در دفترخانه حاضر مي 

و اجـراي تـشريفات مقـرر در بهاي غيرواقعي امـضاء  نمايـد امـا قبـل از امـضاء معاملـه

و از انجـام مراحـل نهـايي معاملـه جلـوگيري  دفترخانه موضوع از سوي مأمورين كشف

و اقداماتي كه طـرفين تـا حـضور در دفتـر خانـه. شود مي در اين فرض مجموع عمليات

اي مـأمور خـارج از اراده اند به لحاظ اينكـه اوالً جهت اجراي تشريفات معامله انجام داده 

و ثانياً اين ناكامي درحين انتقال مال به بهاي غيرواقعـي بـوده شـروع  و ناكام مانده ناتمام

.به ارتشاء خواهد بود



و ارتشاء  رشا
============================================ 

س و پژوهش م.ن.ق.دفتر آموزش

26

 مبحث پنجم
 ارتشاء باندي

ي چنـد كساني كه با تـشكيل يـا رهبـري شـبكه«: دارد از قانون تشديد مقررمي)4(ي ماده

و و كالهبرداري مبادرت ورزند عالوه بر ضبط كليه نفري به امر ارتشاء ي امـوال اختالس

و غيرمنقول كه از طريق رشوه كسب كرده و استرداد اموال مـذكور منقول اند به نفع دولت

و كالهبرداري حسب مورد به دولت يا افـراد بـه جـزاي نقـدي معـادل  درمورد اختالس

و  و انفصال دايم از خدمات دولتي  حبس از پانزده سال تـا ابـد محكـوم مجموع آن اموال

في مي و درصورتي كه مصداق مفسد االرض باشند مجـازات آنهـا مجـازات مفـسد شوند

".االرض خواهد بود في

بـه. عناصر تحقق ارتشا به نحو مقرر در اين ماده اساساً تفاوتي با ارتشاء غيرباندي نـدارد

و احوال الزم  و اوضاع و شرايط و نيز عنـصر بيان ديگر عنصرمادي براي تحقق اين جرم

و تنهـا تفـاوت جـرم  رواني آن عيناً همان است كه براي ارتشاء غيرباندي مقـرر گرديـده

 موضوع جرم لزوماً بايد با اوالًموضوع اين ماده با ارتشاء عادي يا غير باندي آن است كه 

و مستخدمين دولـت ثانياًتشكيل يا رهبري شبكه بوده  در آن شـبكه چند نفر از مأمورين

و  شبكه با هدف اخذ رشوه تشكيل يا رهبـري ثالثاًعضويت داشته يا آن را رهبري نمايند

بنابراين درصورتي كه تعدادي از مأمورين يا مستخدمين دولتي به نحـو غيرمنـسجم. شود

 ايـن نحـوه از ارتـشاء اگـر چـه بـا حـضور،و غيرمتشكل مبادرت به اخذ رشوه بنمايند 

رين يا مستخدمين يا مأمورين دولتي يا از افراد نظامي ارتكـاب مـي يابـد تعدادي از مأمو

و يا چنانچه يـك شـخص از مـستخدمين يـا مـأمورين  ارتشا باندي محسوب نمي گردد

دولتي يا از افراد نظامي تعدادي از غيرنظاميان را متشكل نموده باشـد تـا تـسهيالت اخـذ 

.هم ارتشاء باندي محقق نيستدراين مورد. رشوه را براي او فراهم نمايند



و ارتشاء  رشا
============================================ 

س و پژوهش م.ن.ق.دفتر آموزش

27

و همچنين است درصورتي كه شبكه اي با اهداف ديگري غيراز اخذ رشوه تشكيل شـده

و مـستخدمين دولتـي يـا اعـضاء نيروهـاي مـسلح كـه در آن شـبكه  افرادي از مـأمورين

هاي خود در آن شبكه ضمناً به اخذ رشـوه نيـز مبـادرت عضويت دارند در خالل فعاليت 

و عضويت در شبكه يا رهبري آن نيز داخل در ارتشاي بانـدي نمايند اين   نحوه از ارتشاء

.گيرد قرار نمي

رسـد كـه حـداقل اعـضاء بـراي درخصوص تعداد اعضاء براي تشكيل شبكه به نظر مـي

گيـري شـبكه البته اگرچه تشخيص عرفي شكل. تشكيل شبكه نبايد كمتر از سه نفر باشند 

 از آنجـايي كـه تـشكيل يـا رهبـري شـبكه مـستلزم وجـود تواند مورد توجه باشد اما مي

و بـه عبـارتي تقـسيم وظـايف تشكيالت، سلسله مراتب وتعيين نحـوه ي فعاليـت اعـضا

.توان عنوان شبكه اطالق كرد باشد به تعداد كمتر از سه نفر نمي مي

در اين مبحث جاي طرح اين پرسش باقي است كه در ارتشاي موضوع اين ماده آيا

و مشمول شرايط الزم در تحقـق اعضاء شبكهي همه لزوماً بايد مستخدم دولت بوده

و و شرايط و احوال مربوط به آن باشند يا خير؟ عنصر مادي جرم ارتشاء  اوضاع

شد در ارتشاء باندي لزوماً بايد چند مأمور يا مستخدم دولت يا چنـد تر گفته چنانكه پيش

ي مهمتـرين قرينـه. نباشند دخالـت داشـته باشـند فرد نظامي كه تعداد آن كمتر از سه نفر 

ي چند نفري بـه امـر كساني كه با تشكيل شبكه يا رهبري شبكه ...«: براين عقيده عبارت

و كالهبرداري مبادرت ورزند و اختالس ي جمـع مـوردنظر است كه به صـيغه» ....ارتشاء

و داللت بر تعدد افراد مأمور يا مستخد م دولت دارد اما ايـن سـخن قانونگذار قرار گرفته

بدين معني نيست كه در تشكيالت ارتشاء بانـدي تمـامي اعـضاء لزومـاً بايـد مـأمور يـا

و بـا جمـع  مستخدم دولت باشند بلكه با وجود تعدادي از مأمورين يا مستخدمين دولتـي

و لوازم برشمرده جرم ارتشاء  و مـستخدمين دولتـي شرايط ي باندي نسبت بـه مـأمورين

از.تمحقق اس و سـه نفـر مثالً اگر تشكيالتي متشكل از ده يا پانزده نفر بـه وجـود آيـد

و بــا هــدف ارتــشاء  اعــضاء آن از مــأمورين دولتــي يــا اعــضاء نيروهــاي مــسلح باشــند
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و صـرفاً درخـدمت فعاليت و ديگر اعضاء غيركارمند بوده هاي آن شبكه را هدايت نمايند

و درايـن فـرض باشند در تحقق بزه ارتشاي اهداف شبكه   باندي خللي وارد نخواهد شد

و ساير اعضاء تحت عنـوان معاونـت در و يا افراد نظامي به عنوان ارتشاء باندي مأمورين

و مجازات خواهند شد شايان ذكر اينكه چنانچه منظـور از پرسـش  ارتشاي باندي تعقيب

ت)4( اين باشد كه ايا مجازات ارتـشاي بانـدي مقـرردر مـاده  ك بـراي.ا.م.م.قـانون و ا

و يا غيرنظامي قابل اعمال است يا خير؟ پاسخ روشن است كه اشخاص غيركارمند دولت

و پـس از احـراز بـزه  جرم موضوع اين ماده صرفاً براي كارمندان يـا مـستخدمين دولـت

)15(.ر در باند ارتشاء قابل ارتكاب استارتشاء به شكل حضو

درخصوص ارتشاء بانـدي اسـت كـه.م.ن.ج.مي ديگر در اين مبحث سكوت قانون نكته

شـد باتوجـه بـه گفتـه» نتـايج حاصـله«تر در مبحـث در تحليل اين موضوع چنانكه پيش 

و باتوجـه بـه لـزوم  و حاكميت آن نسبت به ساير مقـررات مربـوط اهميت قانون تشديد

و اجمال، اين جرم درباره  يي اعـضاي نيروهـا مراجعه به قانون تشديد در موارد سكوت

.مسلح نيز قابل ارتكاب است
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 عنصر رواني

و براي تحقق آن وجود قصد مجرمانه يا سوء ارتشاء از جمله نيـتي جرايم عمدي است

توان هرگونه پرداخت وجه يا هر تسليم مالي بـه مـأمور را بـا الزامي است از اين رو نمي 

و اخذ آن ازسوي مأمور يا كارمند دولت ارت  و از اين فراتر چـه فرض قبول شاء تلقي كرد

كن  ده يا تـسليمنبسا پرداخت وجه يا تسليم مال با وجود قصد مجرمانه از طرف پرداخت

كننده، رشاء باشد اما به علت فقدان قصد دريافت رشوه از سوي مأمور، آن عمـل ارتـشاء 

ن به اين ترتيب چنانچه دريافت وجه از سـوي مـأمور يـا مـستخدم دولـت درحـي. نباشد

و درنتيجـه خواب يا مستي يا هرگونه بي اختيـاري باشـد موجـب تحقـق جـرم ارتـشاء

بـه عـالوه درتحقـق ارتـشاء الزم اسـت. موجب مسؤوليت كيفري مرتكب نخواهد شـد 

و آگاه باشد كه قبول وجه يا مال در قبال انجام دادن يا انجام ندادن  كارمند يا مأمور مطلع

دي  و اال چنانچه مـأمور بـه تـصور امري است كه از وظايف او يا گر همكار اداري اوست

ي جشن تولد يا ازدواج خود الحسنه يا هديه ديگري مثل قبول بازپرداخت بدهي يا قرض 

. عمل وي مصداق ارتشاء نخواهد بود،وجه يا مالي را قبول نمايد

 تـرك ديگر اينكه قصد دريافت وجه از سوي مأمور بايد در زمان دريافت براي انجـام يـا

و معنوي جرم لزوماً بايد يك وظيفه وجود داشته باشد به عبارت ديگر ميان عنصر مادي

در داشته تقارن زماني وجود  باشد به عنوان مثال چنانچـه يـك مـأمور نظـامي وجهـي را

زمان دريافت به اعتقاد استحقاقي خود از نظامي ديگري قبـول نمايـد امـا متعاقبـاً متوجـه 

و براي ترك وظيفـهدهشود كه تحويل دهن  ويي وجه آن را از سوي خود ي خاصـي بـه

و يا مراتب را گـزارش ندهـد عمـل مرتكـب داده اما بي اعتنا به اين امر آن را باز نگرداند

اسـت قصد دريافت رشوه نداشـته،اخذ رشوه نيست چون مرتكب در زمان دريافت وجه 

.باشد اگرچه متعاقباً متوجه قصد راشي شده 
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 درباب عنصر رواني ارتشاء چنين23/10/29- 1854ي عالي كشور در رأي شماره ديوان

: است اظهارنظر كرده

 دليل بر بزهكـاري او نيـست بلكـه، صرف كشف وجه مورد ادعا از متهم به اخذ رشوه«

و تباني او با راشي از اركان تشكيل دهنده ي بزه اخذ رشـوه رضايت مرتشي به اخذ وجه

و بدون اطالع پـول را در جيـب او بنابراي:است ن اگر متهم مدعي شود كه شاكي به حيله

و موجب نقض دادنامه است گذاشته ».است عدم توجه به اين امر نقص در تحقيق

و درباب عنصر رواني از آگاهي قبول كننده، همچنين درتحقق بزه ارتشاء ي وجه يا مـال

ن چنانچه شخـصي كـه در اسـتخدام دولـت كارمند يا نظامي بودن خود الزم است بنابراي

و ماده)3(از مأمورين مشمول ماده(نباشد م) 118(ي قانون تشديد و.)م نباشد.ن.ج.قانون

و در زمان غفلت از اين امر وجـه يـا مـالي از از ابالغ يا استخدام بعدي خود غافل باشد

.توان اخذ رشوه دانست عمل وي را نمي،كسي قبول نمايد

و انتظامي درخصوص عنصر معنوي رشاء يكي از مس )16(ايل مورد ابتالء درمراجع قضايي

و ايـصال وجـه يـا و وصول و اقباض و مرتشي براي قبض اين است كه آيا توافق راشي

و حتي واهي  و حقيقي باشد يا توافق ظاهري ) ازسوي راشـي(مال بايد يك توافق واقعي

و ارتشاء كافي است به اين ي وجـه لزومـاً معني كه آيا پرداخت كننـده براي تحقق رشاء

را از مـأمور بنمايـد يـا اينكـهاي بايد درخواست واقعي براي انجام يا ترك انجام وظيفـه

و صرفاً به جهت تحريك مأمور به اخـذ رشـوه  درصورت درخواست غيرواقعي وصوري

بـه. خواهد بودو به عبارتي دام گستردن براي مأمور نيز كافي براي ايجاد يك توافق اوليه 

قصد واقعي براي انجام يك كـار بلكـه صـرفاً بـراي بـه دام با عنوان مثال اگر شخصي نه 

و مأمور با واقعي تلقـي كـردن مراجعـه  ،ي شـخص انداختن مأمور به وي مراجعه نمايد

و يا درقبال پيشنهاد پرداخت وجه يـا مـال آن پيـشنهاد را تقاضاي اخذ وجه يا مال نمايد

و   وجه يا مالي اخذ نمايد آيا جرم ارتشاء درچنين حـالتي امكـان تحقـق دارد يـا پذيرفته

و مـسؤولين بـا هـدف محـك زدن خير؟ شكل ديگري از موضوع اين است كـه مقامـات
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و بـراي مأمورين خود مقدمات مراجعه و غير واقعي به آنـان را فـراهم نمـوده ي صوري

و درصورتي كه مـأمور يـات وجه مي انجام يا امتناع از انجام وظيفه پيشنهاد پرداخ نمايند

كارمند وجه يا مال را براي انجام يا ترك وظيفه خود قبول نمايد به اتهام اخذ رشوه آنـان 

عكس اين فرض يعني دريافت وجـه از سـوي مـأمور بـا. دهند را تحت تعقيب قرار مي 

و مـشمول همـين اهميـت اسـت  .قصد گزارش پرداخت رشوه نيز موضـوع ايـن بحـث

و از جمله اشكاالت مربـوط بـه وجـه شـر دراين عي خصوص صرفنظر از انتقادات نظري

و واخالقي قضيه، رويه  و نـاگزيري اداره حقوقي قوهي قضايي ي قضاييه مبني بر ناچاري

و ايجاد نا امني روانـي بـراي از توسل به شيوه و اثبات جرم ارتشاء هاي مذكور در كشف

باشند، باتوجه بـه اطـالق مـواد قـانوني مربـوط يعنـي مي مأموريني كه مستعد اخذ رشوه 

و ماده)3(ي ماده« و خصوصاً با ايـن اسـتدالل».م.ن.ج.م. ازقانون118ي از قانون تشديد

و ارتشاء هريك ، كه رشاء  اقـدام مـأمورين را در به عنوان جرم مستقل قابل تحقق اسـت

خصوص همچنين استدالل در اين.تاس فروض ياد شده نيز از مصاديق ارتشاء تلقي كرده

و مرتشي ضروري نيست وبـه هرنحـوي كـه شده است كه اساساً وحدت قصد بين راشي

مأمور يا كارمند دولت يا شخص نظامي براي انجام يا امتناع از انجام وظيفه وجه يا مـالي 

و اساساً تفاوتي هم ندارد به اينكـه قـصد راشـي دريافت نمايد مرتشي محسوب مي   گردد

و حقيقي بوده يا خير يا پيشنهاد پرداخت رشوه جهت محك زدن مـأمور بـوده يـا واقعي

و عادي براساس يك مراجعه .ي طبيعي

: استهي قضاييه درچندين مورد از استعالمات به شرح ذيل پاسخ دادي حقوقي قوه اداره

ليني ضابطين مراجع قضايي چنانچه با همـاهنگي مـسؤو پرداخت وجه از ناحيه«-1

و به منظور كشف جرم باشد گيرنده  رسـدي وجه به مجازات قـانوني مـي مربوط

)17(".ولي ضابط مذكور از مجازات معاف است
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و عمل وي بـه قـصد ارزيـابي كـار مـأمورين«-2 با فرض اينكه راشي از مأمورين

از)3(ي پست بازرسي باشد اخذ وجه از جانب مـأمور درهرحـال مـشمول مـاده 

مي.ا.م.مقانون تشديد و مرتشي محسـوب )18(.»گرددا وك است

ت)3(ي ماده«-3 و صريح تعيين كرده كـه مرتـشي.ا.م.م.از قانون ا وك بطور روشن

چه كسي است لذا به هرنحوي كه وجهي براي انجام امري به كاركنان دولت اعـم

و اداري پرداخت گردد گيرنده )19( " ...ي وجه مرتشي است از قضايي

شي مبني بر صوري بودن عملش خللي بر اركان ارتـشا وارد نمـي كنـد نقش را"-4

بنا بر اين اگر چه بزه رشا به لحاظ صوري بودن ونداشتن قصد رشاء منتفـي مـي 

، لـذا بـزه ارتـشاء باشد ولي  و دريافـت كـرده اسـت چون مرتشي رشوه را قبول

)20(". محقق شده است

ييه در مخالفت با اتفـاق آراي قـضات همچنين گروه تخصصي معاونت آموزشي قوه قضا

دادگستري آزادشهر درموردي كه قضات مذكور به علت فقدان قصد مرتـشي از دريافـت 

و اخذ نموده  و با قصد گزارش دادن موضوع رشوه وجهي را قبول اسـت، بـه عـدم رشوه

و ارتشاء نظرداده  ت اند، موضوع را از مصاديق جرم تام رشاء براي پرداخـ تحقق بزه رشاء

و اينگونه استدالل نموده كننده و مرتـشي«: اندي وجه دانسته ميان مسؤوليت كيفري راشي

و باتوجه به تبصره  از قـانون تـشديد مجـازات)3(ي از ذيـل مـاده2مالزمه وجود ندارد

و كالهبرداري مـصوب سـال  ) 592(يو مـوارد مـذكور درمـاده 1367ارتشاء،و اختالس

و به عنوان مرتكب جرم تام 1375 خرداد قانون مجازات اسالمي مصوب  راشي به تنهايي

و مجازات است ».....قابل تعقيب

اسـت كـه بـا فـروض در تاييد اين نظريه آراء متعددي از ديوان عالي كشور صـادر شـده

) با راشي واقعي(هاي صادره شده را چه با مقاصد واقعي مختلفي كه بيان شد محكوميت 

)21(.است مورد تأييد قرارداده)راشي غيرواقعيبا(و چه با مقاصد صوري
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و تخفيف مجازات ، تعدد جرم ، شروع به جرم ارتشاء  مجازات ارتشاء

بـه بيـان مباحـث مربـوط بـه تخفيـف در اين فصل ضمن تشريح مجازات قانوني ارتشاء

م و مجازات شروع به جرم ارتشاء : پردازيميمجازات ارتشاء تعدد در جرم ارتشاء

 مجازات قانوني ارتشاء:مبحث اول

و ماده)3(ي قانونگذار در ماده مجازات ارتـشاء.م.ن.ج.م.ازقانون) 118(ي از قانون تشديد

:است را براساس وجه يا قيمت مال ماخوذ تعيين نموده 

:از قانون تشديد)3(ي مطابق ماده)1

ر از بيست هزار ريال نباشد به انفـصال در صورتي كه قيمت مال يا وجه ماخوذ بيشت)الف

ي مديركل يا همطراز مـدير كـل موقت از شش ماه تا سه سال وچنانچه مرتكب در مرتبه

 يا باالتر باشد به انفصال دايم از مشاغل دولتي محكوم خوا هد شد

بيش از بيست هزار ريال تا دويست هزار ريال از يك سال تا سه سال حبس وجزاي)ب

 قيمت مال يا وجه ماخوذ وانفصال موقت از شش ماه تـا سـه سـال محكـوم نقدي معادل 

ي مدير كل يا همطراز مدير كل يا باالتر باشد بـه و چنانچه مرتكب در مرتبه خواهد شد

.جاي انفصال موقت به انفصال دايم از مشاغل دولتي محكوم خواهد شد

از)ج ـ 000/200درصورتي كه قيمت مال يا وجه ماخوذ بيش  ريـال 000/1000ال تـا ري

باشد مجازات مرتكب دو تا پنج سال حبس به عالوه جزاي نقدي معادل قيمـت مـال يـا

و تـا  و انفصال دايم از خـدمات دولتـي و چنانچـه74وجه ماخوذ  ضـربه شـالق اسـت
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تر از مديركل يا همطـراز آن باشـد بـه جـاي انفـصال دايـم بـهي پايين مرتكب در مرتبه

تا6انفصال موقت از  شد3ماه . سال محكوم خواهد

از)د  ريـال باشـد مجـازات 000/1000درصورتي كه قيمت مال يـا وجـه مـاخوذ بـيش

و10تا5مرتكب  سال حبس به عالوه جزاي نقدي معادل قيمـت مـال يـا وجـه مـاخوذ

و تـا و چنانچـه مرتكـب74انفصال دايم از خدمات دولتـي  ضـربه شـالق خواهـد بـود

 ماه تـا6كل يا همطراز آن باشد به جاي انفصال دايم به انفصال موقت از تر از مدير پايين

. سال محكوم مي شود3

ي)2 :م.ن.ج.م.ق118مطابق ماده

و جـزاي نقـدي) الف هرگاه قيمت مال يا وجه ماخوذ تا يك ميليون ريال باشد به حبس از يك تا پـنج سـال

 رتبه معادل وجه يا قيمت مال ماخوذ وتنزيل يك درجه يا

ده)ب هر گاه قيمت مال يا وجه ماخوذ بيش از يك ميليون ريال تا ده ميليون ريال باشد بـه حـبس از دو تـا

و تنزيل دو درجه يا رتبه   سال وجزاي نقدي معادل وجه يا قيمت مال ماخوذ

سا)ج و جـزاي نقـدي هر گاه قيمت مال يا وجه ماخوذ بيش از ده ميليون ريال باشد به حبس از سه تا پانزده ل

و اخراج از نيرو هاي مسلح  معادل وجه يا مال ماخوذ

ي ق120و مطابق ماده .م چنانچه مرتشي از نيروهاي وظيفه باشد مجازات اخراج منتفي خواهد بود.ن.ج.م. از
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 مبحث دوم
 تخفيف مجازات ارتشاء

و نيز قانون ا.ن.ج.م.درقانون تشديد و تعليق مجازات  آنچنـان كـه، رتشاءم از تخفيف

و اختالس مورد توجه قانون درباره گذارقرار گرفتـه، حكـم خاصـيي جرايم كالهبرداري

آن بيان نشده  و قواعـد عـام است بنابراين تخفيف مجازات ارتشاء به اصول كلي تخفيـف

و مطـابق مـاده  و)22(ي درحقوق جزاي عمومي معطوف است قـانون مجـازات اسـالمي

و بـا رعايـت مـواد يـاد شـده محـدوديت.قابل اعمال اسـت.م.ن.ج.م.ق)9(تا)3(مواد

در. ديگري براي تخفيف مجـازات ارتـشاء وجـود نـدارد از جملـه اينكـه احكـام مقـرر

 قانون تشديد راجع به جرم ارتشاء مقـرر5ي از ماده6يو تبصره1ي از ماده1ي تبصره

ــده اســت ــوان31يه شــعب13/8/1380 مــورخ 767ي داددنامــه( نگردي عــالي كــشور دي

 بـه1كنيد به منتخب آراء ديوان عالي كشور در مورد احكام دادگاههاي نظامي جلد رجوع

و حقوقي سازمان  اما درعين حال طـرح ايـن مـسئله ضـروري) كوشش معاونت قضايي

و حـداكثر اسـت آيـا مي نمايد كه در مجازات ارتشاء كه جزاي نقـدي آن فاقـد حـداقل

ا مي آن.م.ن.ج.م.ق)7(ي از ماده"د"ستناد بند توان به جزاي نقـدي را تـا نـصف ميـزان

 تخفيف داد يا خير؟ 

درمواردي قابل اعمال اسـت)7(ي از ماده1اي معتقدند كه بند اين مسئله عده پاسخ به در

و از آنجايي كه درمجازات ارتشاء همچون  و حداكثر است كه جزاي نقدي داراي حداقل

و اكثر مي مجازات اختال  درس جزاي نقدي فاقد اقل و باشد اين ضابطه قابل اعمال نبوده

را. نتيجه تخفيف مجازات جزاي نقـدي ممكـن نيـست  امـا بـه داليـل ذيـل ايـن نظريـه

ي آن جـزايو تبـصره)79(ي توان پذيرفت چون اوالً در قانون مذكور صرفاً در مـاده نمي

و بعيد به و حداكثر است آيـد كـه نظـر مقـنن صـرفاً تعيـين نظر مي نقدي داراي حداقل
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و ثانياً الزمـه تكليف راجع به جزاي نقدي مقرر درماده ي چنـين تفـسيريي مذكور باشد

ــاده ــرر در م ــف مق ــه ضــوابط تخفي ــن اســت ك ق)7(و)5(،)4(،)3(ي اي .م.ن.ج.م.از

و حداكثر است ماننـد مجـازات شـر وع درمواردي كه مجازات قانوني جرمي فاقد حداقل

و غيرآن  قابل اعمال نباشد كه اين موضـوع نيـز عادالنـه نخواهـد) 128ي ماده( به ارتشاء

بينـي خصوصاً درمورد شروع به جرم كـه چـون مجـازات آن درهمـين قـانون پـيش. بود

و تبديل نيز به موجـب همـين)2(ي است مطابق ماده شده از قانون مذكور اعمال تخفيف

و در نتيجه  و اختالس تـا قانون خواهد بود  درشرايطي كه به عنوان مثال در جرايم سرقت

يك سوم حداقل مجازات قانوني قابل تخفيف است مجازات حبس در شروع بـه جـرايم

مذكور قابل تخفيف نباشد بنابراين لزوما بايد معتقد باشـيم كـه جـزاي نقـدي در ارتـشاء 

م  جـازات حـبس در همچون اختالس تا نصف ميزان آن قابل تخفيف است همچنـان كـه

نيز تا يك سـوم حـداقل مجـازات قـانوني اصـل) 128(ي شروع به جرايم مذكور در ماده 

)22(.جرم قابل تخفيف است

: مسئله
و قبـل از كـشف آن وجـه الرشـاء را بـه  در صورتي كه مرتشي پس از اخـذ رشـوه

و يا مراتب را با تحويل وجه به مأمو پرداخت كننده رين يـا مقـام قـانونيي آن بازگرداند

 گزارش نمايد چه حكمي دارد؟

 معني كه اگر مأمور بتوانـد ثابـت پاسخ به اين مسئله بيشتر ناظر به وجه اثباتي است بدين

نمايد كه اساساً دريافت وجه از راشي تنها به قصد اعالم جرم به مقام قـانوني يـا قـضايي

بي بوده  مي از سوي وي محقق نخواهد بـودجر، ترديد به لحاظ فقدان عنصررواني است

و قرينه  اي هم بر صحت ادعاي مأمور نباشد اخـذ اما اگر نتواند چنين امري را ثابت نمايد
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و ، دريافت كننده را به عنـوان مرتـشي در معـرض تعقيـب وجه از راشي به عنوان رشوه

و بازگرداندن وجه  و يا گزارش مجازات قرار خواهد داد بعـدي بـه الرشاء پس از اخذ آن

.مأمورين يا مقامات قانوني به تنهايي موجب زايل شدن عناصرجرم ارتشاء نخواهد شد

 مبحث سوم
 تعدد جرم در ارتشاء

 اگر جرايم ارتكـابي مختلـف،درمورد تعدد جرم.ا.م.ق)47(ي مطابق قسمت دوم از ماده

و در اين قسمت تعـدد جـرم مـي نباشد فقط يك مجازات تعيين مي د از علـل توانـ گردد

از قـانون تـشديد در ايـن مقولـه حكـم)3(ي از مـاده1يي كيفر باشد اما تبصره مشدده

مي بيني كرده خاصي را پيش  و مقرر و«: دارد است مبالغ مذكور از حيـث تعيـين مجـازات

و جمـع  يا صالحيت محاكم اعم از اين است كه جرم دفعتاً واحده يا به دفعات واقع شده

».اب مذكور باشدمبلغ بالغ برنص

م) 121(ي ماده را.م.ن.ج.از قانون و ارتـشاء عينـاً همـين مطلـب نيزدرخصوص اختالس

و درهـر مرحلـه. است مورد حكم قرارداده  بنابراين چنانچـه يـك نظـامي در سـه مرحلـه

چهارميليون ريال به عنوان رشوه دريافت نمايد چون مبالغ مذكور بيش از ده ميليون ريال 

ب از مادهاست به استن  و رسـيدگي بـه.م.ن.ج.م.ق) 118(ي اد بند مجـازات خواهـد شـد

ي پـنجم ديـوان باره شعبه در اين. اتهام وي نيز درصالحيت دادگاه نظامي يك خواهد بود 

هرگـاه«: اسـت چنين اظهار عقيده كـرده 26/2/1319– 469ي عالي كشور دررأي شماره

ت از كسي به عنوان رشوه جهت انجام يـا مستخدم يا مأمور دولت مبلغي ولي درچند نوب 

و در واقع يـك عمـل عدم انجام امري اخذ نمايد مورد از مصاديق تعدد مادي جرم نبوده

و نصاب آن مبنـاي،شود اما از نظر تعيين ميزان مجازات تلقي مي   مبالغ اخذ شده محاسبه

».مجازات وي خواهد بود
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تكاب فعل يا تـرك فعـل كـه از وظـايف باتوجه به خصوصيت جرم ارتشاء كه درقبال ار

 موضوع تعـدد در ايـن جـرم قابـل تأمـل بيـشتري،شود مأمور يا مستخدم است واقع مي 

مي. است دانيم مأمورين دولت ممكـن اسـت درقبـال انجـام كـاري كـه در واقـع چنانكه

و يا درقبال امتناع از انجام كاري كـه وظيفـه وظيفه آني آنـان انجـامي آنها ترك آن بوده

و مجـازات) فعل يا ترك فعل(كار بوده است به جهت جرم بودن آن در موقعيت تعقيب

به. قرار گيرند در حالي كه براي ارتكاب اعمال مجرمانه وجه يا مالي نيز اخذ كرده باشند 

بيان ديگر چه بسا دريافت رشوه از سوي مأمورين دولتي يا افـراد نظـامي يـا انتظـامي بـا

مي مقوله ارتكاب يك جرم از  ازي فعل يا ترك فعل قرين شود كه طبيعتا بايد ايـن شـكل

و خطرناك ترين شكل آن به شمار آورد  يـك مـأمور انتظـامي مـثالً. ارتشا را زشت ترين

و يـا درقبـال) فعل(نمايد درقبال بازداشت نمودن مشتكي عنه از شاكي مبلغي دريافت مي 

تـرك(.كنـد يا مالي دريافت مي جلب نكردن شخصي كه موضوع حكم جلب است وجه

و تطبيق ان با تعدد جرم معتقديم كـه) فعل درتحليل اين موضوع كه مثالهاي آن ذكر شد

چنانچه مأمور دولت يا افراد نظامي در قبال دريافت وجه يا مال مرتكـب فعـل يـا تـرك 

ـ  ه عنـوان فعلي شوند كه هركدام از آنها مستقالً جرم باشند عمل آنان از باب تعدد مادي ب

و مجازات است و ارتكاب جرم ديگر قابل تعقيب .اخذ رشوه

و در قـانون ذكـري از آن بـه.م.ن.ج.م.در اين باره اگرچه قانونگذار در ذيل قانون تشديد

م)79(ي ميان نياورده اما در ماده   از آن مـاده بـه ايـن مهـم2يو تبـصره.م.ن.ج.از قانون

هرنظـامي كـه موجبـات«:دارد مقـرر مـي.م.ن.ج.م.قـانون)79(ي ماده. است شده توجه

و يـا  معافيت يا اعزام مشمولي را به خدمت وظيفه عمومي برخالف مقررات فراهم سازد

ي عمـومي اسـت درفهرسـت سبب شود نام كـسي كـه مـشمول قـانون خـدمت وظيفـه 

و يا شخصاً يا به واسطه تـ مشموالن ذكر نگردد صديقي ديگري اقدام به صدور گواهي يا

نامه خالف واقع درامورنظام وظيفه يا غيرآن نمايـد چنانچـه اعمـال مـذكور بـه موجـب 
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و يـا شـش قوانين ديگر مستلزم مجازات شديدتري نباشد به حبس از يك تـا پـنج سـال

». شود مي ميليون ريال تا سي ميليون ريال جزاي نقدي محكوم

  ...........................-1ي تبصره

 مرتكبان جرايم مذكور چنانچه براي انجام اعمال فوق مرتكب جـرم ارتـشاء-2ي تبصره

مي نيز شده .گردند باشند به مجازات آن جرم نيز محكوم

شايان ذكر اينكه در اين باره تعدادي از شعب ديوان عالي كشور، ارتكـاب جـرم در قبـال

ي از جمله راجع به جرم(اخذ رشوه را حمل بر تعدد معنوي نموده اند   از قـانون16ماده

چـون اخـذ. قابـل انتقـاد اسـت) تعدد معنوي(كه اين برداشت) مجازات مرتكبين قاچاق

، اخذ رشـوه پـيش رشوه در قبال ارتكاب جرم در هر   از ارتكـاب سه حالت ممكن يعني

، بـر اسـاس و اخذ رشوه پس از ارتكـاب جـرم ، اخذ رشوه در حين ارتكاب جرم جرم

، از مصاديق تعدد مادي خواهد بود قواعد مربوط به تعدد )23(. جرم

: مسئله
به عنوان رشـوه بـه مـأمور دولـت بدهـد آيـا چنانچه شخصي مال موضوع امانت را

است يا خير؟ به عنوان مثال درصـورتي كـه شخـصي فـرش دسـت مرتكب دو جرم شده 

و آن را براي انجام يك   كار اداري به مـأمور بافت نفيسي را از كسي به امانت گرفته باشد

 آيا جرم ارتكابي از سـوي وي مـشول تعـدد مـادي اسـت يـا تعـدد، دولت رشوه بدهد

 معنوي؟

پاسخ اين است كه چون تسليم مال به عنوان رشوه درواقع همـان تحويـل مـال موضـوع

و به ضرر مالك آن است يا به عبارت ديگر چـون عمـل مرتكـب يـك  امانت به ديگري

و آن  م، فعل و متعدد نيـست دادن ال موضوع امانت به مأمور دولت به عنوان رشوه است
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و انطبـاق و ارتكـاب فعـل واحـد بنابراين فاقد عناصرالزم براي تعدد مادي جـرم اسـت

.باعناوين متعدد تحت ضوابط تعدد معنوي جرم قرار خواهد گرفت

م26/1/77–264/7ي شمارهيه اداره حقوقي قوه قضاييه درنظر ال غير بـه مـأمور انتقال

دولت به عنـوان رشـوه را مـشمول تعـدد معنـوي دانـسته كـه بـا وحـدت مـالك مؤيـد 

.نظراست همين

 مبحث چهارم
 مجازات شروع به ارتشاء

مي)3(ي از ماده3 تبصره :دارد از قانون تشديد مقرر

ــورد« ــرر درآن م ــازات مق ــداقل مج ــورد ح ــسب م ــشاء ح ــه ارت ــروع ب ــازات ش مج

اسـت در شـروع بـه بيني شـده رموردي كه دراصل ارتشاء انفصال دايم پيشد.(خواهدبود

و درصورتي كه نفس عمل انجام شده) شود ارتشاء به جاي آن سه سال انفصال تعيين مي 

».جرم باشد به مجازات اين جرم نيز محكوم خواهد شد

مي1382مصوب سال.م.ن.ج.م.ق) 128(ي همچنين ماده : دارد مقرر

به« و تزوير، سرقت شروع ارتشاء، اختالس، اخـاذي يـا جـرايم ... جرايم تعزيري جعل

و مرتكـب حـسب مـورد بـه حـداقل مجـازات  و خارجي جرم است عليه امنيت داخلي

.شود جرايم مذكور محكوم مي

 درصورتي كه عمليات واقداماتي كه شروع به اجراي آن كرده خـود مـستقالً-1ي تبصره

ميجرم باشد مرتكب به مجا .گردد زات همان جرم محكوم

باشـد هرگاه براي جرايم مذكور در اين ماده مجـازات محـارب مقـرر شـده-2ي تبصره

شود درصورتي كه دراين قـانون بـراي آنهـا مجـازاتي اقداماتي كه شروع به جرم تلقي مي 

»شود تعيين نگرديده باشد مرتكب آن اقدامات به حبس از دو تا ده سال محكوم مي
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1ي مواد مذكور بايد ذكر گردد آن است كه مطـابق تبـصرهي اي كه در مقايسهن نكته اولي

و اقدامات شخص كه شروع به اجـراي.ن.ج.م.ق) 128(ي از ماده م درصورتي كه عمليات

شود امـا آن كرده خود مستقالً جرم باشد مرتكب صرفاً به مجازات همان جرم محكوم مي

بـه مجـازات ايـن« از قانون تشديد باتوجه به عبـارت)3(ي از ماده3يق تبصره ـــمطاب

مي» شود جرم نيز محكوم مي  شـود هم مجازات نفس عمل انجام شده درمورد متهم اعمال

.گرددو هم به عنوان شروع به ارتشاء به حداقل مجازات مقرر محكوم مي

عبـارت يـا بـه بنابراين اگر كارمندي كه قصد ارتشاء دارد مرتكب جرم ديگري نيز بـشود

 هـم، شود مستقالً جرم باشد ديگر ترك فعل يا انجام فعل وي كه براي راشي مرتكب مي 

و هم بايد به مجازات جرمي كه در حداقل مجازات ارتشاء، درمورد وي اجرا خواهد شد

) 128(يي يـك از مـاده اما مطابق تبصره. قبال آن قصد دريافت رشوه داشته محكوم شود 

 مرتكب، شود اقدامات مرتكب مستقالً تحت عنوان ديگر جرم تلقي مي چون.م.ن.ج.م.ق

.شود صرفاً به مجازات آن جرم محكوم مي

از)3(ي از مـاده3يي دوم اين است كه منظور از حداقل مجازات مذكور در تبـصره نكته

و ماده م) 128(ي قانون تشديد البته درمـورد.م حداقل مجازات حبس است.ن.ج.از قانون

مجـازات انفـصال)3(ي از مـاده3ي افراد مشمول قانون تشديد باتوجه بـه ذيـل تبـصره 

مي موقت يا دايم نيز حسب مورد درباره  ي نظاميان صرفاً اما درباره. شودي مرتكب اعمال

بديهي است كه مجازات جزاي نقـدي درمـورد. حداقل مجازات حبس قابل اعمال است

و علت اين امر آن است كـه در شـروع اجرا نخواهد بود، قابل مرتكبين شروع به ارتشاء 

به ارتشاء چون هنوز مالي از سوي مأمور دريافت نگرديده جزاي نقدي كه مطـابق قـانون

و به عالوه چون ميـزان جـزاي  دو برابر وجه مال موضوع ارتشاء است منتفي خواهد شد

يـي ثابت است فاقد حداقل خواهد بود نقد و اخـراج نيـز ودرمورد تنزيـل درجـه ا رتبـه

)24(.توان حداقلي را قابل تصور دانست نمي
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و مساعدت در ارتشاء  همكاري

و مساعدت در ارتشاء به مي همكاري شـركت يـا. گردد صورت شركت يا معاونت محقق

معاونت در ارتشاء تابع قواعد كلي مربـوط بـه شـركت يـا معاونـت در جـرم اسـت كـه 

، از قانون مجازات اسالمي بيان گرديده كه به جهت رعايـت اختـصار)43(و)42(درمواد

.نيازي به ذكر آن نيست

نخستين مطلب در بحث مشاركت در ارتشاء اين است كه چنانچه اشخاص غيرمـستخدم

و يا  كارمندي كه انجام فعل يـا تـرك اگر دولت درعمليات اجرايي ارتشاء همكاري كنند

ب فعلي بر عهده  ، داشـتها كارمند ديگري كه فعلي را به عنـوان وظيفـه برعهـدهي او نبوده

و اجرايـي ارتـشاء همراهـي نمايـد و در عمليات مـادي وي،همكاري نموده  آيـا عمـل

مشاركت در ارتشاء خواهدبود يا خير؟ به عنوان مثال چنانچه يك مأمور انتظامي به اتفـاق

و يا بـه اتفـاق  و غير كارمند خود و يـك كارمنـد ديگـر از اداره دوست غير نظامي ي راه

و از يـك شـخص و مـادي جـرم ارتـشاء مـشاركت نمـوده ترابري در عمليات اجرايـي

درخصوص امري كه از وظايف مأمور انتظامي است وجـه يـا مـالي دريافـت نماينـد آيـا 

 توان به هردوشخص عنوان مشاركت در ارتشاء را نسبت داد يا خير؟ مي

و اوضـاع رسد تحقق بزه به نظر مي ارتشاء براي هرشخصي مستلزم وجود تمامي شـرايط

اسـت ودرصـورت فقـدان است كه درقانون مورد حكم قانونگذار قـرار گرفتـهو احوالي 

و احـوال، اركـان ارتـشاء  و اوضاع ووكامـل نبـ هريك از آن شرايط  جـرم منظـور بـه ده

ف.ي تحقق نخواهد رسيد مرحله رع برشرايط قانوني به عالوه اينكه مشاركت در يك جرم

و احوال الزمه براي آن جرم است  به عبارت ديگـر تحقـق مـشاركت در جـرم.و اوضاع

مستلزم آن است كه هر شريكي واجد تمـامي شـرايط قـانوني بـري آن جـرم باشـد ودر 

باشند يعني دوست مـأمور موضوع پرسش چون افراد همكاري كننده فاقد شرايط الزم مي 
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و ترابري اقتضاي همكـاري نظامي فاقد سمت دولتي و وظايف كارمند راه يا نظامي است

با مأمور انتظامي را ندارد بنابراين شركت اين اشخاص درجرم ارتشاء منتفي خواهـد بـود 

به بيـان ديگـر شـركت در جـرم. تواند از مصاديق معاونت درارتشاء باشدو عمل آنان مي 

 از شريك ديگـر در تحقـق عناصـر شود كه اگر هريك از شركا را مستقل وقتي محقق مي 

و شرايط قانوني بـر سه گانه و احوال الزم دخيل بدانيم عناصر و اوضاع و شرايط ي جرم

ب آن و طـوري كـه بـه،توانيم آن شـخص را فاعـل آن جـرم بـدانيم شريك منطبق شده

و دخالت آنان به اجتماع  و شرايط مشتركو همكاري  شركت در جـرم تلقـي، با عناصر

.گردد

و بـه صـراحت مـاده ) 118(ي مطابق آنچه كـه در مبحـث سـمت مرتكـب بيـان گرديـد

و مـساعدت هريـك از اعـضاء نيروهـاي.م.ن.ج.م.قانون چنانكه اخذ رشوه بـا همكـاري

واقع شود الجرم تحت عنوان مشاركت در ارتشاء قابل تعقيـب) درعمليات اجرايي(مسلح

و وابستگي به هريك از نيروهاي  ارتش، سـپاه، نيـروي انتظـامي( مسلحو مجازات است

.كافي براي تحقق مشاركت در جرم است...)و

: مسئله
 چنانچه ارتشاء به مشاركت واقع شود آيا جـزاي نقـدي در مجـازات ارتـشاء معـادل

عنـوان مثـال انـد؟ بـه سهم هريك از شركا است يا معادل مجموع مبلغي كـه اخـذ نمـوده

و20كت در جرم جمعاً مبلغ درصورتي كه سه نفر با مشار   ميليون ريال رشوه اخذ نمايند

و يا بـه هرعلـت ديگـر باتوجه به ميزان مداخله ميليـون15 سـهم اولـي،ي هريك از آنان

و سهم سومي4ريال، سهم دومي  از،ريال باشـد يك ميليون ميليون ريال  آيـا دادگـاه پـس

را ميليـون20احراز مشاركت در جرم بايد مبلغ  بـه عنـوان مجـازات نقـدي بـراي ريـال

هريك از شركاء تعيين نمايد يا اينكه جزاي نقدي براي هريك از شركاء به ميزان سـهمي

در(است كه از رشوه نـصيب هـر يـك از انـان شـده اسـت؟  باتوجـه بـه نـصاب مقـرر
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 آيـا مجمـوع مبـالغ،و از اين مهمتـر) از قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح 118ي ماده

ش  جرم هريك از شركا با نصابهاي مقـرر در قـانون اسـت يـا سـهمِ ده مالك انطباقِ اخذ

اختصاص يافته به هريك از شركا؟ به عنوان مثال آيا شريك سوم كه سـهم وي از رشـوه

است يا بنـد.م.ن.ج.م.ق) 118(ي است مشمول بند الف از ماده تنها يك ميليون ريال شده 

د ب از مادهج از آن ماده؟ همچنين آيا شريك ؟ وم مشمول بند ج ي مذكور است يا بند

و عامـداً يـا شـخص يـا«:از قانون مجازات اسالمي)42(ي مطابق ماده هـركس عالمـاً

و اشخاص ديگر در يكي از جرايم قابل تعزير يا مجازات  هاي بازدارنده مـشاركت نمايـد

ي وقوع جـرم كـافيي آنها باشد خواه عمل هريك به تنهايي برا جرم مستند به عمل همه 

و خواه اثر كار آنهـا مـساوي باشـد خـواه متفـاوت شـريك در جـرم و خواه نباشد باشد

و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود »....محسوب

 شركت در جرم مجازات فاعـل مـستقل را در پـي،بنابرآنچه كه در اين ماده مقرر گرديده

و چنانچه هريك از شركا  منافع متفاوت از ديگري تحصيل كند تـأثيري در خواهد داشت

و مباشـرت. اعمال مجازات فاعل مستقل نخواهد داشت اگرچه ممكن است تاثير مداخله

و در نتيجـه مبنـاي تر يا قوي يك شريك از شركاي ديگر در حصول جرم ضعيف  تر باشد

"كـه اصـل اما اين امر موجـب نخواهـد شـد،تر يا شديدتر گردد تعيين مجازات خفيف 

هر فاعلِ مجازاتِ اعمالِ بنا بر اين وقتي سه كارمنـد. مخدوش شود"شريك مستقل براي

مي20يا نظامي به مشاركت مبلغ  از قـانون)42(ي مطـابق مـاده،نمايند ميليون رشوه اخذ

ا  و مستند مشاركت در جرم ست با احـراز شـرايط مـشاركت در مجازات اسالمي كه مبنا

م جرم، ج از مـاده هر سه شريك و مـي.م.ن.ج.م.ق) 118(ي ستوجب مجازات بنـد باشـند

و تأثيرگـذاري آنـان درحـصول  و نيز تفاوت مداخلـه تفاوت سهم دريافتي از سوي آنان

.شديدتر باشدوتر تواند موجب تعيين مجازات خفيف جرم تنها مي
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ا.م.قـانون)42(يي مقرر در مادهه توجه به ضابط آراي صادر شده از بعضي محاكم كه بي

ازي شركاي در جرم ارتشاء يـا اخـتالس مبـادرت نمـوده به تعيين مجازات درباره و انـد

و همچنين آراي پاره قضاء مورد تاييد ديوان عالي كشور نيز قرار گرفته  اي از شـعب است

،اسـت هاي منطبق با استدالل فوق نقض شده ديوان عالي كشور كه براساس آن محكوميت 

ي ديگري درخصوص شركت در جرم غير از آنچه كـه ضابطه، است زيرا اوالً قابل انتقاد

و براي شيوه مقرر گرديدها.م.قانون)42(ي در ماده ي تعيين مجازات شركا وجـود نـدارد

ي مذكور كـه در واقـع از قواعـد مـشاركت در جـرم در حقـوق توجهي به ضابطه ثانياً بي

 مفهـوم مـشاركت،حقوق جزاي اختصاصي استجزاي عمومي ايران وحاكم بر مقررات

االرتـشاء را تحـصيل از وجـه در جرم ارتشاء را در مـواردي كـه شـركاء سـهام متفـاوتي

مي كرده .نمايد اند، مختل

جـزاي نقـدي معـادل وجـه يـا« از آنجايي كه قانونگذار عبـارت،ي جزاي نقدي درباره

مي» مأخوذ«است اگرچه عبارت را بكار برده»ذقيمت مال مأخو  تواند شـامل به يك معني

را است، باشد اما بـه دو دليـل نمـي تمامي وجه يا مالي كه به مشاركت اخذ شده  تـوان آن

پذيرفت اول اينكه اقتضاي تفسير مضيق به نفع مـتهم آن اسـت كـه درخـصوص جـزاي 

و نقدي برخالف حبس سهم دريافتي از هريك مـالك   ثانيـاً تعيـين جـزاي نقـدي باشـد

كه،هاينك  در جـرمِ شـركايِ باشد كه دادگاه به تعدادِ اين بوده قانونگذار منظور بعيد است

و به ميزانِ  براي هر شـريك جـزاي نقـدي تعيـين،االرتشاي دريافتي وجه مجموعِ ارتشاء

است كه چنانچه ده نفر به مـشاركت پنجـاه به بيان ديگر منظور قانونگذار اين نبوده. نمايد

و سهم آنان متفاوت باشد، پانصد ميليون ريال جزاي نقدي ميليون ريال رشو  ه اخذ نمايند

و به همين جهت معادل وجه يا قيمـت مـال) هريك پنجاه ميليون ريال(از آنان اخذ شود

.است مأخوذ را بكار برده
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معنيي تعيين صالحيت دادگاه نيز قابل تسري است بدين استدالل فوق درخصوص نحوه

اركت واقع شود مبناي صالحيت دادگاه مجموع مبالغي است كـه اخـذ كه اگر جرم به مش 

اسـت نـه مال يا اموالي است كه ازسوي شركا به رشوه گرفتـه شـده شده يا تمامي قيمت 

بنابراين درصورتي كه سهم هريك از شركا مقتـضي مجـازات بنـد. سهم هريك از شركا 

ب از آن مـاده باشد امـا مجمـوع دريـا.م.ن.ج.م.ق) 118(ي الف از ماده  فتي مقتـضي بنـد

، صالحيت دادگاه نظامي يك احراز خواهد شد درحالي كه بنابر سـهم هـر شـريك،باشد

و ايـن امـر آنچنانكـه اسـتدالل2لزوما بايد صالحيت دادگاه نظـامي  احـراز مـي گرديـد

.مطابقت نداردا.م.ق)42(يي مقرر در ماده است با قاعده شده

: مسئله
ي كه شخص ثالثي پس از تحويل چك از سوي راشي به مرتشي در جهـت درصورت

آيـا عمـل وي معاونـت) باعلم به اينكه چك موضوع رشوه است(وصول چك اقدام كند

 باشد؟ در رشوه مي

 جـرم تـام،در فرض مسئله از آنجايي كه پس از تحويل چك از سوي راشي بـه مرتـشي

وص،است رشوه محقق شده ول وجه چـك از بانـك عملـي اسـت اقدام شخص ثالث در

و چون معاونت يا وساطت در ارتشاء بايد با اصل جرم تقارن زماني  پس از ارتكاب جرم

داشته يا مقدم برآن باشد بنـابراين عمـل مزبـور صـرفنظر از اينكـه داراي عنـوان جزايـي 

د باشد يا خير، در هر حال باعنوان معاونت يا وساطت در ارتـشاء منطبـق نخواهـ ديگري 

.بود
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 بخش دوم

)پرداخت رشوه(رشاء
	
� �� 

 تعريف رشاء

و بـه معنـي و راشي اسـم فاعـل رشـاء و به معني رشوه دادن است رشاء مشتق از رشوه

از. است رشوه دهنده  و آن عبـارت اسـت رشاء دراصطالح نيز به معني رشوه دادن است

و غيـره يـا اينكه كسي به مأمور دولت به منظور انجام كاري از كار  هاي اداري يا قـضايي

.ترك آن وجه يا مالي بدهد

و صـريحي از رشـاء بدسـت نـداده گذار ايران در سير قانون قانون و گذاري تعريف دقيق

ي وجه، مـال يـا سـند پرداخـت وجـه يـا صرفاً در پي تبيين جرم ارتشاء، پرداخت كننده

چنانكـه در مبحـث. سـتا تسليم مال به مأمور دولت را درحكم راشـي محـسوب كـرده

را است قانون گذار ايران در پنج مرحله از قانون ارتشاء اشاره شده  گـذاري جـرم رشـاء

و با اهميتي كمتر از ارتشاء مورد حكم قرارداده : است در پي جرم ارتشاء

 1304از قانون مجازات عمومي مصوب سال) 142(ي ماده-1

و كيفرارت) 398(ي ماده-2  1318ش مصوب از قانون دادرسي

 1362از قانون تعزيرات اسالمي مصوب سال)70(و)67(ي ماده-3

 مصوب مجلس شـوراي اسـالمي در تـاريخ،از قانون تشديد)3(ي از ماده2ي تبصره-4

 15/9/1367و تاييد مجمع تشخيص مصحت نظام در تاريخ 28/6/1364

 1375از قانون مجازات اسالمي مصوب سال) 592(ي ماده-5

 جـرم،گذار جمهوري اسالمي ايران به صـراحتي قانون رشاء در آخرين اراده در هرحال

و مجازات شناخته است كه ذيالً عناصـر آن مـورد بررسـي قـرار شدهو مستوجب تعقيب

: خواهند گرفت



و ارتشاء  رشا
============================================ 

س و پژوهش م.ن.ق.دفتر آموزش

48

���
� 
ي جرم رشاء عناصر تشكيل دهنده

 مبحث اول
 عنصر قانوني

از قانون مجازات اسـالمي مـصوب) 592(ي عنصر قانوني جرم رشاء درحال حاضر ماده

مي)3(ي از ماده2يو ذيل تبصره1375 : دارند قانون تشديد است كه مقرر

: 592(ي ماده از«) و عامداً براي اقدام به امري يا امتنـاع از انجـام امـري كـه هركس عالماً

و اخـتالس قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتـشاء)3(ي وظايف اشخاص مذكور درماده 

 مجمع تشخيص مصلحت نظام باشد وجه يـا مـالي يـا 5/9/1367و كالهبرداري مصوب

و سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيم يا غير مستقيم بدهد در حكم راشـي اسـت

و يا  به عنوان مجازات عالوه برضبط مال ناشي از ارتشاء به حبس از شش ماه تا سه سال

م74تا  .شودي ضربه شالق محكوم

و يـا پرداخـت آن را گـزارش دهـد يـا: تبصره درصورتي كه رشوه دهنده مـضطر بـوده

و مال به وي مسترد مي » گردد شكايت نمايد از مجازات حبس مذبور معاف خواهد بود

:» از قانون تشديد)3(ي از ماده2ي تبصره

ده به نفع دولـت ضـبط درتمام موارد فوق مال ناشي از ارتشاء به عنوان تعزير رشوه دهن«

و چنانچه راشي به   باشـد ايـن امتيـاز لغـوي رشوه امتياز تحصيل كرده وسيله خواهد شد

».خواهد شد
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 مبحث دوم
 عنصر مادي

و اين جرم با تـرك فعـل امكـان تحقـق عنصر مادي جرم رشاء ارتكاب فعل مثبت است

ب. ندارد ه منظور پرداخت وجه يا مـال يـا بنابراين الزم است مرتكب عمل يا اعمال مثبتي

مثل اينكـه شـخص بـراي.سند پرداخت وجه يا مالي را به مأمور دولت از خود بروز دهد

جريمه نشدن از سوي پليس درقبال تخلف رانندگي خود وجهي به مأمور بدهد يا اينكـه 

دري تصادف چند سكه شخصي براي برهم زدن صحنه  و ي طال به مأمور پلـيس بدهـد

و انتظـامي كـه بـراي اجـراي مثالي  ديگر، مالك بنا چند فقره چك به مأمورين شهرداري

اند بدهد تا آنان ضمن خودداري از اجـراي رأي مراجعه كرده) 100(ي رأي كميسيون ماده

يا اينكه كـسي ماشـين خـود را بـه بهـاي. به بانك مراجعه ودرصدد وصول وجه بر آيند 

ب  فروشد تا آن مأمور وجود مـواد مخـدر در داخـل ماشـين بسيار ارزانتر به مأمور انتظامي

وي را گزارش ننمايد يا شخص ممنوع الخروجي كـه ملـك يـك مـأمور شـاغل در اداره 

و تحـت(خـرد گذرنامه را به چند برابر ارزش واقعي آن مي  تـا بـا ايـن شـيوه از ارتـشاء

ي به ظاهر صحيح   مقدمات،گذرنامهي شاغل در اداره انتظاميِ مأمورِ) پوشش يك معامله

. را فراهم نمايداشصدور گذرنامه

 پرداخت رشوه الزم نيست كه به شـخص مرتـشي باشـد،ه در ارتشاء نيز گفته شد چنانك

بلكه ممكن است وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مال با واسطه صورت پـذيرد

و يا به شخصي تحويل شود تا به   مرتشي بدهد يـا مثـلو يا اساساً در حسابي واريز شده

و يـا بـا و يا اقساط مرتشي از طريق خود راشي اينكه وجه به حساب مرتشي واريز شود

.واسطه پرداخت گردد
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:مسئله
 اگر شخصي به ديگري وكالت بدهد كه به كارمندي رشوه پرداخت نمايد كـداميك از

 وكيل يا موكل راشي خواهد بود؟

يم كه اساساً وكالـت در ارتكـاب جـرم بـه لحـاظ بطـالن درپاسخ به اين مسئله بايد بگوي

و از اين رو شخصي كـه مـسامحتاً در  چنين عقدي آثار حقوقي وكالت را نخواهد داشت

) موضـوع وكالـت(گيرد نه تنها تعهـدي بـر پرداخـت رشـوه چنين وضعيتي وكيل نام مي 

د بـود بنـابراين گردد بلكه از جهت قانوني ممنوع از چنين عملي خواهـ برايش ايجاد نمي

شخصي از طرف ديگري وجه يا مال خود را به عنوان رشوه بـه مـأمور دولـت بدهـد اگر

خود او به عنوان راشي محسوب خواهد شد اگرچـه مـدعي باشـد كـه ازطـرف ديگـري 

 اما درصورتي كه وجه يـا مـال.و بنابراين بوده كه بعداً عوض آن را بگيرد پرداخت كرده 

و از طرف وي به مأمور بدهد درايـن ديگري را به خواسته صـورت بـه عنـواني ديگري

و يــا وسـاطت در آن  و مجــازات) حــسب مـورد(معاونـت درجــرم رشـاء قابــل تعقيـب

دهـد به بيان ديگر وقتي كه شخصي به ديگري سـفارش پرداخـت رشـوه مـي. خواهدبود

 معيني را جهت پرداخت يا تحويل نمودن به مأمور بـه وي بدهـد بدون اينكه مال يا وجه 

و ساير عناصر معاونت در جرم صرفاً درحد معـاون چنين شخصي باوجود وحدت قصد

، راشي كسي است كه مال، وجه، سـند پرداخـت  و مطابق تعريفِ رشاء جرم خواهد بود

.وجه يا تسليم مال را به مأمور بدهد
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 مبحث سوم
ر  شاءموضوع جرم

قانون مجازات اسـالمي) 592(ي ماده. موضوع جرم رشاء همان موضوع جرم ارتشاء است

از«: دارد مقرر مي  و عامداً براي اقدام به امري يا امتنـاع از انجـام امـري كـه هركس عالماً

و)3(ي وظايف اشخاص مـذكور در مـاده  از قـانون تـشديد مجـازات مـرتكبين ارتـشاء

م  و كالهبرداري باشـد مجمع تـشخيص مـصلحت نظـام مـي 15/9/1367صوب اختالس

وجه يا مالي يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيم يا غيرمستقيم بدهـد درحكـم 

و به عنوان مجازات  » ..... راشي است

و ارتشاء موضوع اين دوجرم متفاوت از هـم نبـوده باتوجه به مالزمه ي ثبوتي جرم رشاء

و اين ام و ماده)3(ير از مفاد ماده بلكه واحدند م) 118( قانون تشديد م نيـز.ن.ج.قـانون

 وجه، مال، سند پرداخت وجه يا تسليم مـال بنابراين درباره. شود به صراحت برداشت مي

و تمـامي آنچـه كـه، در بررسي جرم رشاء  نيازي به طرح مباحث گذشـته نخواهـد بـود

ر .شاء نيز تسّري خواهد يافتدرموضوع جرم ارتشاء گفته شد به موضوع جرم

 مبحث چهارم
 عنصر رواني

و تحقق آن منوط به ايـن اسـت كـه رشاء يا پرداخت رشوه از جمله جرايم عمدي است

و سوء نيت فعل مادي جرم را انجام دهد  به عـالوه الزم اسـت. مرتكب با قصد مجرمانه

در راشي بداند كه دريافت كننده  و يا ازي وجه كارمند دولت است  نهايت وجـه يـا مـال

همچنين راشي بايد وجـه يـا مـال يـا سـند. طريق واسطه دراختيار كارمند قرار مي گيرد

پرداخت وجه تسليم مال را به منظور انجام يا ترك يك وظيفه به مأمور بدهد بنا بر ايـن 
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و يا هر منظـور ديگـري غيـراز منظـور مـذكور چنانچه پرداخت وجه به منظور اداي دين

. اگرچه مرتشي آن را به قصد دريافت رشوه بپذيرد جرم رشاء محقـق نخواهـد شـد باشد

و همانگونه كه در مبحث عنصر رواني ارتشاء گفته شد چه بـسا قبـول يـك به بيان ديگر

مال يا مبالغي وجه نقد از سوي مأمور دولت يا يك شخص نظامي به قصد فعل يـا تـرك 

آن فعلي است كه به حوزه  ميي انجام وظايف كننـده شود اما از طـرف پرداخـت ان مربوط

بنابراين چنين شكلي از پرداخـت جـرم رشـاء نخواهـد. اساساً چنين قصدي وجود ندارد 

ي دوم شـعبه. بود هرچند با اجتماع شرايط مقرر ممكن است از مـصاديق ارتـشاء باشـد 

: است آورده1/6/1323-100ي ديوان عالي كشور در رأي شماره

ع« بارت است از اين است كه كارمند دولتي يا مملكتي يا بلدي وجـه يـا مـالي را ارتشاء

و به منظور انجام دادن يا انجام ندادن امري كه مربوط به وظيفه  ي دولـت از كـسي بگيـرد

باشد تـأثيري در رفـعي وجه در حقيقت قصد دادن رشوه را به مشاراليه نداشته اگر دهنده

چن  و انچه بالعكس اگر كسي به منظور انجـام وظيفـه يـا عـدم مسؤوليت كيفري او ندارد

و محقق شود كـه گيرنـده  و بلدي بدهد و مملكتي ي انجام وظيفه چيزي به كارمند دولتي

و اعـالم و به اغراض ديگري از قبيل اطالع دادن به مقامات مربـوط آن بدون قصد انجام

و به هيچ جرم به دهنده   است در اين صـورت دهنـده وجه قصد ارتشا نداشتهي آن گرفته

و بـهي آن مرتـشي شـناختهي وجه راشي محسوب مي شود بـدون اينكـه گيرنـده شـود

و مرتشي مالزمه »...ي دايمي نيست عبارت اخري بين راشي

ي همچنين شايان ذكر است كه انجام فعل يا ترك فعل مورد نظر از سوي مرتـشي الزمـه

و همين كه و ارتشاء نيست  راشي به قصد پرداخت رشوه وجه يـا مـال تحقق جرم رشاء

.يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را بدهد جرم رشاء تحقق خواهد يافت
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و موارد معافيت از مجازات  مجازات قانوني رشاء

:مبحث اول
 مجازات قانوني رشاء

جازات پرداخت رشـوه تنهـا ضـبط مـالم1375پيش از تصويب قانون تعزيرات در سال

و به عـالوه لغـو امتيـازي كـه ممكـن بـود را شـي در پـي  ناشي از ارتشاء به نفع دولت

از قانون تـشديد)3(ي از ماده2ي تبصره. پرداخت رشوه تحصيل نموده باشد، بوده است 

ــرد  ــرر ك ــين مق ــود چن ــوان«:ه ب ــه عن ــشاء ب ــي از ارت ــال ناش ــوق م ــوارد ف ــامي م درتم

و چنانچـه راشـي بـه وسـيله رشوهتعزير ي رشـوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهـد شـد

شد امتيازي تحصيل كرده ».باشد اين امتياز لغو خواهد

و قبل از تصويب قانون تعزيـرات در سـال  1375در سالهاي پس از اجراي قانون تشديد

مكمل ارتشاء اسـتي است كه جرم رشاء كه در واقع نيمه قانونگذار به اين نتيجه رسيده

در عمل فاقد هرگونه مجازات است چراكه ضبط مال ناشي از ارتشاء عقوبتي براي راشي 

و بـرخالف جريـان  و بـراي تخلـف از قـانون و رغبت و شخصي كه با ميل نخواهد بود

دهـد ضـبط همـان سالم اداري مال وجه يا سند پرداخت وجه يا تسليم مال به مأمور مـي 

و صدور حكمهمال يا وجه در نتيج  و بازدارنده،ي رسيدگي و واكنش مناسب اي نيـست

و مجازاتي نشده است) راشي(مجرم   از اين رو قانونگذار، در واقع چيزي از دست نداده

 خصوصاً از باب اينكه در بـسياري از مـوارد، با نگاهي تازه به جرم رشاء 1375در سال

و مأمورين را به دريافت آن وسوسـه مـي افراد راشي ابتدائاً پيشنهاد پرداخت رشوه نموده

: قانون مجازات اسالمي چنين مقرر كرده است) 592(ي نمايند در ماده
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و عامداً براي اقدام به امري يا امتناع از انجام امري كه از وظايف اشخاص« هركس عالماً

و كاله)3(ي مذكور در ماده  و اخـتالس بـرداري قانون تشديد مجازات مـرتكبين ارتـشاء

باشـد وجـه يـا مـالي يـا سـند مجمع تشخيص مـصلحت نظـام مـي 15/9/1367مصوب 

و بـه  پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيم يا غيرمستقيم بدهد در حكـم راشـي اسـت

تا6عنوان مجازات عالوه بر ضبط مال ناشي از ارتشاء به حبس از  و يا تـا3 ماه 74 سال

».شود ضربه شالق محكوم مي

و ي مـذكور عـالوه بـر ضـبط با صف فوق هم اينك مجازات پرداخت رشوه مطابق ماده

. ضربه است74مال ناشي از ارتشا حبس از شش ماه تا سه سال ويا شالق تا 

:مسئله
: درموارد ذيل تكليف مال ناشي از ارتشاء چه خواهد بود

و بهمين جهت تحت تعقيب قرار) الف . نگيرددرصورتي كه راشي شناسايي نشده

و راشي با اقرار خود محكوم گردد)ب .درصورتي كه مرتشي تبرئه شود

و عين متعلق بـه ثالـث)ج درصورتي كه وجه يا مال موضوع رشوه متعلق به راشي نبوده

.باشد

گردد بند الف ناظر به حالتي است كه مرتشي به اقرار خود يا به داليل ديگري محكوم مي

ت  ازو قاعدتاً دادگاه بايد و كليف وجه يا مـال تحـصيل شـده از ارتـشاء را معـين نمايـد

و بـه تبـع آن تحـت تعقيـب واقـع نـشده  ي زمينـه، آنجايي كه راشي شناسايي نگرديده

و به دنبال آن صدور حكم به ضبط مال الرشاء به عنـوان تعزيـر راشـي محكوميت راشي

و در اين حالت ممكن است تصور شود كه دادگاه مـ  را توانـد مـاليوجود ندارد الرشـاء

باتوجه به محكوميت مرتشي به نفع دولت ضبط نمايـد امـا ايـن تـصور مطـابق مـوازين 

و  و تحـت تعقيـب قـرار گيـرد قانوني نخواهد بود زيـرا ممكـن اسـت راشـي شناسـايي
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درجريان محاكمه ضمن دفاع موجه به علت اضطرار يا غيـر آن اسـتحقاق برائـت داشـته

م باشد كه دراين  ي فـوق دد درحـالي كـه بـا عقيـده ال الرشاء بايد به وي مسترد گر حالت

الرشـاء از سـوي مرجـع نظر ديگر اين است كـه مـال. الرشاء قبالً ضبط گرديده است مال

نگهداري شود كه اين امـر نيـز) درصندوق يا انبار دادگستري يا سازمان قضايي(قضايي 

و منطق  رسـد چـون اساسـاًي نيز بـه نظـر نمـي نه تنها مستند به قانون نيست بلكه معقول

معلوم نيست كه تا چه زماني بايد مال الرشاء نگهـداري شـود ودرصـورتي كـه موضـوع 

و  و عوارض نگهداري آن چگونه خواهد بـود رشوه مال منقول يا غيرمنقول باشد عواقب

و اجـرا بـود نظريهباالخره  و جـاريهي سوم كه قابـل دفـاع و بـا سـازوكارهاي قـانوني

ابقت دارد اين است كه وجه يا مـال موضـوع رشـوه مطـابق ضـوابط مقـرر در قـانون مط

و  و اساس نامه تاسيس سازمان جمع آوري ي ستاد اجرايـي فرمـان فروش اموال تمليكي

ي اموال در اختيار ولي فقيه(حضرت امام آن) ستاد اداره و بـه حكـم دادگـاه در اختيـار

م و يا به فروش برسدستاد قرار گيرد تا مطابق مقررات .ربوط نگهداري شده

پرسش ديگر ناظر به حالتي است كه مرتشي به لحاظ فقد دليل يا عدم كفايت دليل تبرئـه

گردد اما راشي مقر به پرداخت رشوه باشد كه در اين حالت از آن جايي كه راشي مـدعي 

و امكان بازگرداندن وجه يا مال  ي است كه وجه يا مال را به مرتشي داده به علـت تبرئـه

و بالتبع امكان محكوم كردن راشي به ضبط مـال الرشـاء بـه نفـع  مرتشي نيز وجود ندارد

و به فرض اينكه محكوم كردن راشي هم در متن رأي ممكن باشد  دولت نيز وجود ندارد

پذير نخواهد بود چون وجه يا مال مورد اقرار راشي به مرتشي داده شـده اجراي آن امكان 

خصوص دو نظروجود دارد، يك نظر ايـن اسـت كـه اساسـاً محكـوم كـردن ايندر. است 

و راشي با وجود تبرئه  ي مرتشي به علل غيرشخصي نظير عوامل موجهـه صـحيح نيـست

عبـارت ديگـر درصـورتي كـه بـه. بنابراين چنين فرضي امكان وقوع پيدا نخواهـد كـرد
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در ايـن ديـدگاه بـه.ه گـردد مرتشي به علل غيرشخصي تبرئه گردد راشي نيز بايـد تبرئـ

 نيـز مـستند29/1/74–8711/7يي حقوقي قوه قضاييه به شمارهي مشورتي اداره نظريه

.شده است

اما همان گونه كه در مبحث مربوط بيان گرديد محكوميت راشـي بـا اقـرار بـه پرداخـت

و مـستند رشوه به فرض اينكه براي اثبات ارتشاء دالئل كافي موجود نباشد، ممكن بوده 

و تأييد آن در ديوان عالي كشور است از اين رو فرض مسئله بـه به آراء متعدد از محاكم

شرح بند دوم امكان وقوع دارد لذا در پاسخ بايد قايل باشيم كه در چنين حـالتي باتوجـه 

در به تبرئه  و يـا دسـت كـم ي مرتشي موضوع ضبط مال ناشي از رشـوه در صـدور رأي

ا و اين امر هيچ خللي به محكوميت راشـي بـه مجـازات حـبس يـا اجراي آن منتفي ست

و تبرئه .سازدي مرتشي وارد نمي جزاي نقدي

آيـد كـه چـون در پاسخ به بند سوم از مسئله اگرچه با اطالق قانون اين تصور پـيش مـي

و  وجه يا مال ناشي از ارتشاء الجرم بايد به عنوان تعزير راشي به نفع دولت ضـبط شـود

 عـينِ مال متعلق به راشي باشد يا شخص ثالث تفاوتي ندارد، اما از آنجايي كه ضبطِ اينكه

و بـه ويـژه نـسبت بـه مالِ و مالكيت خود را به اثبـات رسـانده  متعلق به ديگري كه حق

، بـه عنـوان و تعقيـب اسـت مايملك خود به عنوان يك حـق عينـي داراي حـق تقـدم

ـ  و مجازات راشي كه به ناحق مال او را ب و حـق ه رشـوه داده اسـت بـا مـوازين شـرعي

و از آنجايي كه نبايد عواقب كيفري جـرم را بـه اسـتناد و انصاف سازگاري ندارد عدالت

و زمينه  ي سوء استفاده از قـانون را بـراي مجرمـان فـراهم قانون به غيرمجرم تحميل كرد

ض، نمود لذا بايد قائل باشيم كه درصورت حدوث چنين وضعيتي بط مال ناشـي موضوع

و دليل اين امر چنانكه گفته شد ايـن اسـت كـه از ارتشاء يا وجه  الرشاء منتفي خواهد بود

.مال الرشاء به لحاظ تعلق آن به ديگري قابليت ضبط به عنوان مجازات راشي را ندارد
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ي معتقدند كه درصورت حدوث چنين وضعيتي الزم اسـت مثـل يـا خصوص عده دراين

دو غيراز مال راشي به عنوان وجه قيمت مال متعلق به الرشاء ضبط گردد اما اين عقيده بـه

:دليل صحيح نيست 

الرشاء به عنـوان مجـازات مـوردنظر قانونگـذار قرارگرفتـه اوالً اينكه چون ضبط عين مال

بنابراين ضبط مثل يا قيمت مال متعلـق بـه غيـر از مـال راشـي بـه عنـوان مجـازات وي 

و  و ثانيـاً بيني نـشده مستند ديگري نيز براي اين امر پيش برخالف نص قانون است اسـت

البته اين موضـوع. اينكه اساساً مثل يا قيمت مال متعلق به غير وصف مال الرشاء را ندارد 

و اقتضاء دارد قانون  گـذار تـصريح به عنوان يك نقض در قوانين موجود قابل توجه بوده

 را به عنوان رشوه به مأمور دولت بدهد مثـل نمايد كه چنانچه راشي مال متعلق به ديگري 

بـديهي اسـت مـادامي كـه چنـين. يا قيمت آن از مال وي به عنوان مجازات ضبط گـردد

و مهمتـر  حكمي در قانون مقرر نگرديده الزام راشي به پرداخت مثل يا قيمت موجه نبوده

و امتناع راشي،اين كه  وي ضـمانتي بـراي، درصورت صدور حكم ازسوي دادگاه  الـزام

.وجود ندارد

: مسئله
و  اگر شخص مبلغي به واسطه بدهد تا به عنوان رشوه به مأمور دولت پرداخت كنـد

و بخشي را خود تصاحب نمايد آيا راشي به نـسبت واسطه بخشي از آن را به مأمور داده

مجموع مرتكب پرداخت رشـوه شـده اسـت يـا بـه نـسبت مبلغـي كـه مـأمور تحويـل 

الرشاء قابـل است؟ درهرحال آيا مبلغ تصاحب شده از سوي واسطه نيز به عنوان وجه شده

 ضبط است يا خير؟
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دراين خصوص الزم است ابتدا توافق يا عدم توافق راشي يا مرتشي را مورد توجـه قـرار

و در  و دريافت مبلغي توافق نمايند و مرتشي به پرداخت دهيم به اين معني كه اگر راشي

و آنچـه كـه از راشـي زمان اجرا  يي شدن اين توافق شخص واسطه از مبلغ مـورد توافـق

و مابقي را به مرتشي بدهد كل  دريافت كرده مبلغي را با آگاهي مرتشي براي خود بردارد

مبلغ مورد توافق مالك عمل خواهد بود به عبارت ديگر ميزان رشوه همان است كه مورد 

و مرتشي واقع شده  ي پرداخت آن بودهو واسط توافق راشي ، وسيله راه و بايـد ان است

از پرداخت مي  نمود بنابراين مبلغ تصاحب شده ازسوي واسطه نيز در اين حالـت جزئـي

.مال موضوع ارتشاء محسوب خواهد شد

و مرتـشي واقـع و مبلغ مـال يـا وجـه از سـوي راشـي اما درصورتي كه توافقي برميزان

از نگرديده  و واسطه بخشي بـدون تعيـين مقـداري( وجه يا مال متعلق به راشي را باشد

و تحويل وي شده  و مابقي را به مرتشي بدهد) كه بايد به مرتشي بدهد براي خود بردارد

و مبلغي كه به مرتشي داده شده داراي عنوان وجه  و مبلغـي كـه بـراي خـود ميزان الرشاء

توانـدو با جمع شرايط مـي الرشاء است وحسب مورد برداشته است خارج از عنوان وجه 

 بـراين اسـاس، از مصاديق تحصيل وجه يا مال به طريق فاقد مـشروعيت قـانوني باشـد 

و آن اينكه در هرحال آنچه كـه بـه عنـوان ضـبط پاسخ ذيل مسئله نيز روشن خواهد شد

 موضـوعِ،گيرد وابـسته اسـت بـه اينكـه مال ناشي از رشوه موضوع حكم دادگاه قرار مي 

و دريافت بوده است يا خير؟رفين برايطتوافقِ  پرداخت

شود كه حتي اگر واسطه مبلغي زايد بر مبلغ مورد توافـق راشـي با اين استدالل روشن مي

 شخصاً به عنـوان راشـي،و مرتشي به مرتشي بدهد نسبت به مبلغ زايد برموضوع توافق 

)25(.گردد محسوب مي



و ارتشاء  رشا
============================================ 

س و پژوهش م.ن.ق.دفتر آموزش

59

:مبحث دوم
 موارد معافيت راشي از مجازات

و تهديد آسيب و ارتشاء متوجه دسـتگاه اداري كـشور ها هايي كه از شيوع جرم رشاء

و مشكالت مربوط به نحـوه مي و نيـز شود از يك سو و اثبـات ايـن دو جـرم ي كـشف

و ارتشاء در پي توسعه ازي نـاگزيرِ پيچيده شدن سازوكارهاي ارتكاب رشاء  بوروكراسـي

بر، سوي ديگر ي جرم رشـاء بـا احـراز شـرايطي كـه آن داشت تا در مقوله قانونگذار را

و براساس قاعده مقرر كرده است، جرم و كيفرزدايي نمايد تا از اين رهگذر ي اهـم زدايي

و به عالوه زمينهي قاطعو مهم با جرم ارتشاء مبارزه را تري نموده و اثبـات آن ي كـشف

ر تسهيل نمايد بديهي است كه اگر پرداخت شوه تحـت هـر شـرايطي مـستوجب كنندگان

و مستخدمين  و مجازات باشند با مأمورين و توافـق مبـادرت مستعد جرم تعقيب به تباني

و به جهت دشواري هاي مربوط به نحوه  ، موانع ورزيده و ارتشاء و اثبات رشاء ي كشف

و تحصيل دليـل بـا مـشكالت و اداري اين جرايم ناكارآمد خواهند شد ، انتظامي قضايي

ميف اي از مـوارد رو اقتضاء داشته اسـت كـه قانونگـذار در پـاره گردد از اين راواني روبرو

و يا تقـديم گـزارش تـشويق نمايـد پرداخت و يا اعالم جرم . كنندگان را به طرح شكايت

: از قانون تشديد مقرر گرديده است)3(ي از ماده5ي گيري فوق در تبصره مطابق جهت

از«  موارد ارتشاء هرگاه راشي قبل از كشف جـرم مـأمورين را از وقـوع در هر مورد

و در مـورد امتيـاز طبـق مقـررات عمـل بزه آگاه سازد از تعزير مالي معاف خواهـد شـد

را مي و چنانچه راشي در ضمن تعقيب با اقرار خود موجبات تسهيل تعقيب مرتـشي شود

و است به وي بازگردانده مـي فراهم نمايد تا نصف مالي كه به عنوان رشوه پرداخته  شـود

».گردد امتياز نيز لغو مي

شود قانونگذار در قـانون تـشديد راشـي را در صـورت آگـاه نمـودن چنانكه مالحظه مي

و در  مأموران از وقـوع جـرم ارتـشاء از مجـازات مقـرر در همـان قـانون معـاف نمـوده



و ارتشاء  رشا
============================================ 

س و پژوهش م.ن.ق.دفتر آموزش

60

و صورتيكه اين اقدام پيش از كشف جرم واقع نگردد بلكه در ضمن  تعقيـب واقـع شـود

و اثبات جـرم ارتـشاءه در واقع شامل مراحل كشفك(راشي تعقيب مرتشي را شناسايي

در. تسهيل نمايد تا نصف تعزير مالي مستحق تخفيف خواهد بود) خواهد بود  قانونگـذار

و در چهـار 1375قانون تعزيرات مصوب  و تكميل اين شـيوه همـت گماشـته  به تقويت

: را از مجازات مقرر براي پرداخت رشوه معاف نموده استحالت اساساً راشي

. كه ثابت شود راشي براي پرداخت رشوه مضطر بوده است هنگامي-1

ي خود ناچـار از دادن وجـه هنگامي كه ثابت گردد راشي براي حفظ حقوق حقه-2

.يا مالي بوده است

و پيش از كشف آن-3 ) وريناز سوي مأم( هنگامي كه راشي پس از پرداخت رشوه

. موضوع پرداخت رشوه را گزارش نمايد

و قبـل از كـشف آن عليـه مـأمور-4 هنگامي كـه راشـي عليـرغم پرداخـت رشـوه

.ي رشوه طرح شكايت نمايد كننده دريافت

و دوم در واقع به گونه اي حمايت قـانوني از ذكر اين نكته ضروري است كه حاالت اول

و ناگزيري  وو يا براي حفظ حقـوق حقـه اشخاصي است كه در شرايط اضطرار ي خـود

 قـانون55ي حالت اول در مطابقـت بـا مـاده. شوند اگر چه با قصد قبلي مرتكب رشاء مي

و عوامل موجه و به عنوان يكي از علل و حالت دوم در حمايت مجازات اسالمي ي جرم

. شوند از اشخاصي كه براي حفظ حقوق مسلم خود ناچار از ارتكاب رشاء مي

مي درباره توان شخصي را مثال زد كه براي پذيرش فرزند روبه مرگ خـود بـهي اضطرار

و يا شخصي كه براي تعقيب يـك آدم مأمورين بيمارستان رشوه پرداخت مي  ربـا كـه كند

و در مـورد حفـظ حقـوق  كودكش را ربوده است به مأمور انتظامي رشوه پرداخت نمايد

قبمي حقه ال ممانعت از جلب غيرقـانوني خـود وجـه يـا توان شخصي را مثال زد كه در

و يا براي اينكه مـأمور شـهرداري مـانع از  مالي به مأمور نظامي يا انتظامي پرداخت نمايد

. عمليات ساختماني وي كه داراي جواز قانوني است نگردد وجه يا مالي پرداخت نمايد
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و موارد تخفيف يا معافي ت از مجازات بـه در اينجا الزم است درخصوص مجازات راشي

: چند مطلب توجه شود

اعم است از حقوقي كه مـأمور) 591(يي مندرج در ماده حفظ حقوق حقه: نخست اينكه

و يا وي را موظـف بـه تـرك عملـي را موظف به انجام اعمالي در حق شخص مي  نمايد

.كند مي

 حـق او روا به اين معني كه اگر شخصي براي واداشتن مأمور دولت به آنچه كه قـانون در

و يا براي بازداشتن مأمور يا كارمنـد دولـت داشته است مبادرت به پرداخت وجهي نمايد

از، ازاقدامي كه ارتكاب آن داراي ممنوعيت است رشوه پرداخـت نمايـد   هـر دو حالـت

 بـه عنـوان مثـال در صـورتي كـه.حقـه اسـت مصاديق پرداخت رشوه براي حفظ حقوق

و نداشتن مانع قانوني بـا شخصي براي خروج قانوني از و عليرغم داشتن گذرنامه كشور

و به وي رشـوه پرداخـت نمايـد تـا بـه وي  ممانعت مأمور مستقردر فرودگاه مواجه شده

ي خروج از كشور بدهد يا شخصي براي بازداشتن مأمور انتظامي از متوقف كـردن اجازه

و(و اعزام خودروي وي به پاركينگ مبلغـي)ي سـرزده باشـد بـدون اينكـه تخلفـي از

و در هـر دو مثـال  پرداخت نمايد اين امر براي حفـظ حقـوق حقـه تلقـي خواهـد شـد

)26(.شد خواهد تلقيپرداخت رشوه براي حفظ حقوق حقه

 آشـكار 592ي مـادهو تبصره591ي هماهنگونه كه از تفكيك موضوع در ماده: دوم اينكه

و ناگزيري موضوع ماد مي شود ي را با اضـطرار موضـوع تبـصره)591(يهنبايد ناچاري

از)55(ي يكي دانست زيرا اضطرار چنانكه گفته شـد در چهـارچوب مـاده)592(ي ماده

و در مقولـه و عوامـل موجهـه قانون مجازات اسالمي ي جـرم درحقـوق جـزايي علـل

از) 591(ي عمومي قابـل بررسـي اسـت امـا مـاده و قـضايي در واقـع حمايـت قـانوني

، است كه براي حفظ حقوق مسلم خود مبادرت به پرداخت رشـوه مـي اشخاصي نماينـد

مثـل اينكـه شخـصي بـه منظـور ورود بـه. درعين حالي كه ممكن است مـضطر نباشـند 

دادسراي محل براي تقديم شكايت خود با ممانعت غيرقـانوني مـأمور انتظامـات مواجـه 
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و براي اين امر به وي وجه يا مالي بدهـد در ايـن مثـال شـخص راشـي مـضطر از شده

و طـرح پرداخت رشوه نيست اما در اجراي حق قـانوني خـود كـه همـان تظلـم  خـواهي

و اخذ دستور قضايي است مبادرت به پرداخت رشوه نموده است  . شكايت

اي براين اعتقادند كه پرداخـت رشـوه عده) 592(يي ماده درخصوص تبصره: سوم اينكه

و يا در صور  ت گـزارش يـا طـرح شـكايت تنهـا موجـب معافيـت از در حالت اضطرار

و اجراي شالق درحق چنين رشوه دهنـده اي بـه قـوت خـود مجازات حبس خواهد بود

اوالً مجـازات: اما به نظر ما اين نظريه استدالل استواري ندارد زيـرا)27(. باقي خواهد ماند 

و اشد تعيين گرديده) 592(ي حبس در ماده  و هنگامي كه اعمـال به عنوان مجازات اصلي

و اشد منتفي شده است موجبي براي تعيـين مجـازات شـالق بـاقي نمـي مجازات اصلي

هـاي كـشف شـيوه بنا بر آنچه كه درخصوص اهداف قانونگذار براي تـسهيلِ، ثانياً. ماند

و شناساييِ  و منطقي نيـست كـه قانونگـذار شـخص جرم  مرتشي ذكر شده است، معقول

و يا گزارش كنند و يا حتي شاكي را از مجازات حبس معـاف نمايـد امـاهمضطر ي جرم

.مجازات شالق را براي آنان قابل اعمال بداند

شـود بـه درچهارچوب بحث اضطرار، شخصي كه در اثر اضطرار مرتكب جـرم مـي: ثالثاً

در. طوركلي از مجازات معاف خواهد شد  بنا بـر ايـن معقـول نخواهـد بـود كـه راشـي

تن  ها از مجازات حبس معاف باشد اما در صورتي كه براي حفـظ حقـوق صورت اضطرار

، اساساً از تعقيب هم معاف باشد و بدون وجود اضطرار رشوه پرداخت نمايد )28(.حقه
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: مسئله
از قـانون تـشديد)3(ي از مـاده5يي آن، تبـصرهو تبـصره) 592(ي آيا با تصويب مـاده

 است؟ خود باقيمنسوخ است يا همچنان به قوت 

از5ي قبل از اينكه بـه سـؤال فـوق پاسـخ دهـيم الزم اسـت متـذكر شـويم كـه تبـصره

: از قانون تشديد حاوي سه مطلب است)3(ي ماده

از درصورتي كه راشي قبل از كشف جرم مـأمورين را از وقـوع بـزه آگـاه)1 سـازد

.تعزير مالي معاف خواهد شد

بـه بيـان. شـوده مطابق مقررات عمـل مـي درمورد امتياز حاصل از پرداخت رشو)2

ديگر آگاه ساختن مأمورين توسط راشي از وقوع بزه موجب نخواهد شد تا امتياز 

.كسب شده به نفع راشي يا شخص ثالث به قوت خود باقي بماند

و بـه ايـن طريـق)3 چنانچه راشي درضمن تعقيب اقرار بـه ارتكـاب رشـاء نمايـد

بـه عنـوان(نمايد از جهت ضبط مـال الرشـاء موجبات تعقيب مرتشي را فراهم 

.مستحقق تخفيف خواهد بود) مجازات راشي

و تبـصره آن كـه مـوخر) 592(ي گانه حال بايد بررسي نماييم كه در ماده بنا به مراتب سه

آنو تبـصره) 592(ي در مـاده. اسـت برقانون تشديد است چه احكـامي مقـرر گرديـده ي

: است احكام ذيل مقرر گرديده

و مجازات حـبس يـا جـزايپ)1 رداخت رشوه مستوجب ضبط مال ناشي از ارتشاء

.نقدي است

درصورتي كه راشي براي پرداخت رشوه مـضطربوده يـا پرداخـت آن را گـزارش)2

.دهد يا شكايت نمايد مجازات نخواهد شد
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و اضطرار وجه يـا مـال بـه)3 و يا گزارش پرداخت رشوه درصورت شكايت شاكي

ميپرداخت كننده بازگر .شود دانده

ميمستبنابراحكام مقرر در دو : شود ند مذكور نتايج ذيل حاصل

از قـانون)3(ي مـاده5ي حكم مقرر در قسمت اول از تبصره) 592(يي ماده تبصره) الف

و تنها تفاوت آن با تبصره تشديد را با بيان ديگر تكرار كرده  دو)5(ي است اين است كـه

.است اضافه گرديده"ي قبل از كشف جرمگزارش راش"وضعيت ديگر به 

و پرداخت رشوه در شرايط اضطرار .و آن دو وضعيت عبارتند از شكايت راشي

و ديگر مواد مربوط هـيچ ذكـري) 592(يي ماده در تبصره)ب از قانون مجازات اسالمي

قـانون)3(ي مـاده5ي خصوص تبصره است بنابراين در اين از لغو امتياز يا ابقاء آن نشده 

و همچنان به قوت خود باقي است .تشديد معارضي ندارد

به هر علت متعرض اقرار يـا انكـار راشـي درضـمن) 592(يي ماده همچنين تبصره)ج

و صرفاً به موارد معافيت راشي از مجازات نظر داشته تعقيب نشد   از ايـن، اسـته است

درقا)3(ي از ماده)5(ي جهت حكم مقرردر ذيل تبصره نون تشديد نيـز حكـم معارضـي

.ندارد) 592(يي ماده قانون مجازات اسالمي ازجمله در تبصره

و باتوجه به اينكه در ماده مقايسهبنابر از قانون مجازات اسالمي مجـازات) 592(يي فوق

اضـافه گرديـده،) ضـبط مـال الرشـاء(حبس يا جزاي نقدي نيز به تنها مجازات راشـي 

و به عبارتي در تكميـل)3( از ماده5در راستاي تبصره) 592(ي ماده تبصره قانون تشديد

و دو حكم ديگرِ  ي يـاد شـده اساسـاً معارضـي مقرر در تبـصره منظور قانون تشديد بوده

و همچنان به قوت خود باقي خواهند بود .ندارند

و يـا آگـاه سـازد بنابراين درصورتي كه راشي قبل از كشف جرم مأمورين را از وقوع بزه

آمـده اسـت از مجـازات معـاف) 592(ي ماده طرح شكايت نمايد همانگونه كه در تبصره
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و مال مي خواهد بود گردد اما چنانچه امتيـازي در قبـال پرداخـت الرشاء نيز به وي مسترد

ميه رشوه كسب كرد  آنو تبـصره) 592( بنـابراين مـاده. شود باشد مطابق مقررات عمل ي

د و اساسـاً مبنـاي نـسخ)3(ي از ماده5ير تبصره ناسخ احكام مقرر قانون تشديد نبـوده

.ميان دو مستند يادشده وجود ندارد

قانون)3(ي از ماده5ي الزم است در اين جا يادآور شويم كه به موجب ذيل تبصره

تشديد چنانچه راشي درضمن تعقيب با اقرار خود موجبات تسهيل تعقيب مرتشي را 

نصف مالي كه به عنوان رشوه پرداخت كرده بايد به وي بازگردانـده فراهم نمايد تا 

از آنجايي كه عدم توجه به اين امر در بعضي از احكام صـادر شـده مـشاهده. شود

 ، .در حين صدور رأي مورد توجه قرار گيردمهم الزم است اين شده

: مسئله
در درصورتي كه شخصي پس از پرداخت رشوه از مأمور مرتشي شكايت نمايد آيـا

و دادگاه داراي همان حقـوقي اسـت كـه بـراي شـاكي مقـرر  مراحل رسيدگي در دادسرا

و يـا در  گرديده يا خير؟ به عنوان مثال چنانچه براي مرتشي در دادسرا قـرار منـع پيگـرد

و حـق   دادگاه حكـم برائـت صـادر گـردد آيـا شـكايت كننـده حـق اعتـراض بـه قـرار

توانـد در پـي شـكايتي برائت را دارد يا خير؟ به عالوه آيـا مـي تجديدنظرخواهي از رأ

و موجبات تخفيف مجازات مرتشي را فراهم نمايد يا خير؟  خود اعالم گذشت كرده

خصوص اگر بخواهيم بنابر وضعيت مطلوب سخن بگـوييم جـاي آن دارد كـه بـه در اين

يي بـا منظـور تبـصره نقص قانون اذعان نماييم چراكه شكايت كننده يا در هرحال شـاك 

مي،)592(ي ماده  بـه.شود متفاوت از شاكي در حالتي است كه به عنوان مجني عليه واقع

و بدون اينكـه) 592(يي ماده بيان ديگر شكايت كننده مطابق تبصره پس از ارتكاب جرم
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نمايد اما شـاكي در مفهـوم به مفهوم واقعي مجني عليه باشد مبادرت به طرح شكايت مي

وآ يين دادرسي كيفري كسي است كه نه تنها مرتكب جرم نـشده بلكـه متـضرر از جـرم

مجني عليه است اما اين توجيه چنانكه گفته شد ناظر به وضعيت مطلوب است كـه بايـد 

 الفـاظ مقـرر در قـانونيمورد تجديدنظر قانونگذار قرار گيرد اما مطـابق مـوازين حقـوق 

ق و و مفاهيم حقوقي و به اين اعتبار وقتـي قـانون محمول بر معاني از ضايي هستند گـذار

گيرد طبق قاعده مفروض است كه حقـوق شـاكي بـرايمي بهره" شكايت نمايد"عبارت

و همانگونه كه شخصي پس از طرح شكايت داراي حـق  شكايت كننده مقرر خواهد شد

و حق تجديدنظر خواهي مي  تـوان بـدون وجـود نـص شـود نمـي گذشت، حق اعتراض

بـا شـاكي) 592(يي مـادهي حاليه مبني بر تمـايز شـاكي در تبـصره وني يا حتي قرينه قان

مهمتـر اينكـه. نظر به فقدان حقوق مقرر شده براي شاكي مـورد نظـر داد، درساير موارد 

و يا حكم برائت از دريافت وجهـي كـه بـه  چنانچه شكايت كننده در پي قرار منع پيگرد

ي محــروم بمانــد باتوجــه بــه حقــي كــه در تبــصرهاســت عنــوان رشــوه پرداخــت كــرده

و گذار براي وي ايجاد شـده از سوي قانون) 592(ي ماده اسـت، شناسـايي حـق اعتـراض

)29(.تجديدنظر خواهي در اين مبحث نمود بيشتري دارد
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 بخش سوم

و ارتشاء در قلمرو آيين دادرسي كيفري رشاء

	
� �� 

):مرجع صالح به رسيدگي(و ارتشاء صالحيت رسيدگي به جرايم رشاء

مي رشاء : نماييمو ارتشاء در قلمرو آيين دادرسي را در سه محور بررسي

و منطقاً مـستلزم وجـود دو طـرف و ارتشاء از حيث وقوع عقالً از آنجايي كه جرم رشاء

و مي باشد چه بسا ممكن است بـه علـت وجـود مراجـع خاصـي قـضايي نظيـر دادسـرا

و دادگاه هاي دادگاه و يا دادسرا و يا با وجود صالحيت هاي ويژه نظامي هـايي روحانيت

و يا به اعتبار صالحيت شخصي، پرسش اضافي براي پاره  در اي از مراجع قضايي هـايي را

و اقتـضاء نمايـد از ايـن رو ذيـالً بـه  باب مرجع يا مراجع رسيدگي به اين جرم ايجـاب

و قابل توجه در اين موض ميمطالب مهم .پردازيم وع

و ارتشاء از جهت مرتكبين آنها به عنوان جرايم متعدد قابل بررسي اسـت امـا-1 رشاء

و بنابر مالزمه  ي ثبوتي درحكم جرم واحد هستند به عبارت ديگر از منظر نوع جرم

و مجزاي از يكديگر قابل و ارتشاء مستقل اگرچه از حيث اثباتي ممكن است رشاء

و ارتشاء بدون رشاء امكـان رد يا اثبات باشند اما   از حيث وقوع رشاء بدون ارتشاء

در. وقوع ندارند و مـستلزم رسـيدگي و ارتشاء درحكم جرم واحد از اين رو رشاء

-549يي شـماره اين امر بـا موضـوع رأي وحـدت رويـه. يك مرجع خواهد بود 

رأي مـذكور. از هيئت عمومي ديوان عـالي كـشور وحـدت مـالك دارد21/12/69

و زناي غيرمحصن است كه بـه لحـاظ مالزمـه  ي ثبـوتي ناظر به جرم زناي محصن

و صالحيت رسيدگي به جـرم و زانيه جرم در حكم واحد محسوب شده فعل زاني

يي مـشورتي اداره به عـالوه نظريـه. آنان به مرجع واحد تشخيص داده شده است 
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م21/11/71 مورخ10970/7ي حقوقي به شماره ؤيـد همـين نظـر نيز به صـراحت

.است

و ارتشاء مـورد اسـتناد-2 هرچند ممكن است از جهت نوع داليلي كه در اثبات رشاء

قرار خواهند گرفت همواره داليل واحدي براي اثبات اين دوجرم مد نظر نباشد اما 

در اغلب موارد اثبات اين دوجرم از حيث داليل اثباتي وابسته به يكديگرنـد وايـن 

مس مالزمه و ارتشاء دريك مرجع استي اثباتي . تلزم رسيدگي به رشاء

و. ارتشاء اهم از رشاء است-3 و هم از حيـث آثـار سـوء اداري هم از حيث مجازات

بر اي كه قانونگذار در طول دوره اجتماعي به گونه  هاي قانونگذاري همواره با تكيه

و نه بالعكس ولذا بـا توجـه بـه مـالك  م ارتشاء نظر به رشاء نموده ربـوط بـه هـاي

و نيز ضـوابط مربـوط بـه جـرم اهـم ومهـم موضـوع  و معاونت در جرم مشاركت

و ارتشاء بايد تـابع جـرم ارتـشا صالحيت  مرجع صالح براي رسيدگي به جرم رشا

.باشد كه اهم است

و هم در تعيـين تفكيك پرونده-4 و مرتشي هم در اثبات اين جرايم هاي اتهامي راشي

ا مجازات بي  ي آنهـا صـدور آراء يجـاد خواهـد كـرد كـه از جملـه ترديد مشكالتي

و ناهماهنگ است و تعيين مجازاتهاي نامتناسب .متعارض

هرچند جرم ارتشاء همواره در ارتباط با وظايف مأمور يا مستخدم دولت واقع شده-5

از يا در شرف وقوع قرار مي  گيرد اما از حيث صالحيت مرجع صـالح ايـن امرمـانع

امي يا انتظامي يا ديگر مـأمورين دولتـي كـه در مقـام ضـابط آن نيست كه مأمور نظ 

 مأمور بنابراين چنانچه ارتشاءِ. باشند در معرض اين اتهام قرار گيرند دادگستري مي 

و انتظامي در موقعيت ضابط دادگستري واقع گردد  صالحيت رسـيدگي بـا، نظامي

و دادگاه و 172مـستند بـه اصـل«. هاي عمومي خواهد بـود دادسرا قـانون اساسـي

)30(.»قانون دادرسي نيروهـــاي مسلح)1(ي از ماده2تبصره 
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: مسئله
 درصورتي كه راشي موضوع پرداخت رشوه را گزارش نمايد يـا بـه عنـوان شـاكي

و اين امر از سوي قاضـي دادسـرا احـراز و يا مضطر از پرداخت رشوه باشد شكايت كند

م  نع پيگرد وجود دارد يا اينكه در هرحال پرونده بايـد پـس از شود آيا امكان صدور قرار

و تشريفات قانوني به دادگاه ارسال تـا دادگـاه درصـورت احـراز   حكـم بـه، سيرمراحل

 معافيت از مجازات صادر نمايد؟

و تدوين قوانين قوه ي ايـني قضاييه دربـاره در كميسيون قوانين جزايي اداره كل حقوق

و اقليت ابراز شدهپرسش دو نظريه به عن مي وان اكثريت )31(.گردد است كه عيناً نقل

هرگاه در دادسرا محرز شود كه راشي بـراي پرداخـت رشـوه مـضطر«:ي اكثريت نظريه

بوده يا پرداخت آن را گزارش دهد يا شكايت نمايـد باتوجـه بـه معـاف بـودن راشـي از 

و لزوم رد مال به او صادر كردن قرار مجرميت  توانـدو كيفرخواست عليه او نميمجازات

و لذا بازپرس مي  توانـد بـه لحـاظ معافيـت او ازمجـازات قـرار منـع محملي داشته باشد

صورت بايد تجويز كنيم كه بازپرس نسبت بـه كـسي تعقيب او را صادر نمايد در غير اين 

او(كه قانوناً معاف از مجازات است قرار تأمين  ) شـود كه ممكن است منتهي به بازداشت

و عـدالت و دادستان نيز كيفرخواست صادركند كه نـه بـا انـصاف و سپس قرار مجرميت

و نه قانون چنين الزامي كرده و مضافاً موافق است اينكـه موجـب طـوالني شـدن به است

».بدون جهت رسيدگي نيز خواهد شد

اسـت تشخيص مضطر بودن يا نبودن راشي در دادن رشـوه بـا دادگـاه«:ي اقليت نظريه

 قانوناً در شأن مرجعي است كه حق تعيين مجازات، ضمناً معاف كردن مجرم از مجازات 
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اش صدورقرار منع تعقيـب معاف بودن از مجازات با معاف بودن از تعقيب كه نتيجه.دارد

».تعقيب صادر نمايد مورد قرار منع تواند در اين است متفاوت است نتيجتاً دادسرا نمي

بهي حقوقي قوهي اكثريت كميسيون قوانين جزايي اداره به نظر ما نظريه ي قضاييه نه تنها

و منطق نيز سازگارتر است چون بسيار بعيد منظور قانونگذار نزديك تر است بلكه با عقل

تعقيب كسي داشته باشد اما در عين حال از وي در متن قـانون به است كه قانونگذار نظر 

و يا  از نظربه عنوان شاكي نام ببرد به محدود كردن آزادي فـردي داشـته باشـد كـه پـس

اي كه اساساً هيچگاه ارتـشاي توانست موضوع را كتمان نمايد به گونه پرداخت رشوه مي 

گـزارش،ي تحقيقـات در دادسـرا در حال حاضـردر مرحلـه. مأمور دولت كشف نگردد 

و يا آناني كه مبادرت به طرح شكايت نمود  و اخـذهدهندگان پرداخت رشوه اند احـضار

و دريافت رشوه را برنمي  ند تا چه رسد به اينكه تحتابت توضيح براي چگونگي پرداخت

و يـا موضـوع قـرار  و احتماالً در معـرض بازداشـت قـرار گيرنـد قرار تأمين قرار گرفته

و يا بخواهند براي حـضور در جلـسه محاكمـه بـا طيـب  و كيفرخواست باشند مجرميت

) 592(يي مـاده رسـد مـوارد مقـرر در تبـصره به عالوه به نظـر مـي.خاطر حاضر شوند 

(591(ي در مقايسه با موضوع ماده) اضطرار– شكايت–گزارش( بـراي حفـظ حقـوق)

خصوصيتي ندارند تا الزم آيد كه درخصوص سه مورد مـذكور پرونـده بـه دادگـاه) حقه

بـه همـين. منتفـي گـردد موضوع تعقيب اساسـاً) 591(ي ارسال شود اما در موضوع ماده 

و تــصويب تبــصره جهــت مــسامحه ــدوين ــادهي قانونگــذار در شــكل ت و) 592(يي م

كه تعقيـب كيفـري) 591(ي به شكل متمايز از ماده» معاف از مجازات«بكارگيري عبارت

در) 591(ي به بيان آخر همانگونه كه قانونگـذار در مـاده. شود را منتفي دانسته، آشكار مي 

ك ي خود رشـوه پرداخـت نمـوده، موضـوع تعقيـبه براي حفظ حقوق حقه مورد كسي

نيـز چنـين منظـوري را تعقيـب) 592(يي مـاده كيفري را منتفي دانسته است در تبـصره
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، ي در بكارگيري عبارات مناسب يا به بيان دقيق تـر، تفكيـك نابجـاي اما مسامحه نموده

ي اقليـت بـدان كـه در نظريـه موضوعات مقرر در مادتين مذكور موجب برداشـتي شـده

.شده است پرداخته

و گـزارش دهنـده از همچنين در صورتي كـه شـكايت كننـده و حتـي شـخص مـضطر

كه(پرداخت رشوه را  نـاظر بـه معـاذير 592يي ماده سياق تبصره: اگرچه با اين استدالل

و در نتيجه در شأن دادگاه است ا) معاف كننده و ايـن مـر شـايع تحت تعقيب قرار دهـيم

و رويه گردد از آن پس كسي حاضـر نخواهـد بـود در راسـتاي سياسـت همكـاري  شده

و يا طرح شكايت نمايد .جهت كشف ارتشاء پس از پرداخت رشوه آن را گزارش نموده

آن گفته شـده) 592(يي مادهي ديگري كه در توجيه كيفيت مقرر در تبصره نكته و اسـت

ي قـضاييهت كميسيون قوانين جزايي اداره حقـوقي قـوهي اكثري هم در نتيجه مؤيد نظريه 

 مقارن است بـا حاكميـت 1375است اينكه تصويب قانون مجازات اسالمي مصوب سال

و و بنابراين لزوم تعقيب شاكي يـا گـزارش دهنـده و حذف دادسراها دادگاههاي عمومي

.است نگذار نبودهي قانو هاي قانوني ناشي از تعقيب در دادسرا اساساً دغدغه محدوديت
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 صدور قرار تأمين
 قـرار تـأمين شـدتِ از موضـوعِ، قانونگذار در پي تشديد مجازات مرتكبين ارتـشاء

و ضـوابط درخصوص اين جرم غفلت نكرده اسـت بـه گونـه اي كـه فراتـر از مقـررات

قـت در ارتـشاي مربوط به قرار تأمين در آيين دادرسي كيفري صدور قـرار بازداشـت مو 

و حتـي تأكيـد كـرده اسـت كـه 1367هزار ريال را در سال زايد بر دويست   الزامي نموده

. قرارمزبور در هيچيك از مراحل رسيدگي قابل تبديل نخواهد بود

مي) 592(ي از ماده4ي تبصره :دارد قانون تشديد مقرر

در«  صـورت وجـود داليـل هرگاه ميزان رشوه بيش از مبلغ دويست هزار ريال باشـد

و اين قرار در هيچ از كافي صدور قرار بازداشت موقت به مدت يك ماه الزامي است يـك

» ....مراحل رسيدگي قابل تبديل نخواهد بود

و حكم اين تبصره با توجه به حاكم بودن مقررات قانون تشديد بر ساير قوانين بـه رشـاء

و دادگاه نظامي  نيز تسري يافته به نحـوي كـه در تمـام ارتشاي موضوع صالحيت دادسرا

و دادگـاه  و اجراي قانون تشديد در دادسـرا هـاي نظـامي كـشور سالهاي پس از تصويب

چنانچه مبلغ ارتشاء زايد بر دويست هزار ريال بوده وداليل كافي بر توجه اتهـام موجـود 

ويب قـانون امـا پـس از تـص)32(.دگرديـ بوده باشد الزاماً قرار بازداشت موقت صادر مي 

و تغييـر نـصاب مربـوط بـه ميـزان 1382جديد مجازات جرايم نيروهاي مسلح در سال 

و وضع حكم خاص در مورد قـرار تـأمين آن اختالس براي صدور قرار بازداشت موقت

و سـكوت در موضـوع قـرار تـأمين بـراي جـرم) 123(ي به شرح ماده  از قانون مـذكور

به دو استنباط از الزامي بود، ارتشاء ش مرتشين قرار بازداشت موقت راجع ده ـــــ ايجـاد

: است 
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 با توجه به تعيين حكم خاص از سـوي قانونگـذار راجـع بـه استنباط اول اين است كه

و ناظر به تغييـر قرار تأمين جرم اختالس كه در واقع فراتر از حكم مقرر در قانون تشديد

و بـا   توجـه بـه سـكوت قانونگـذار در نصاب ميزان اختالس براي بازداشت الزامي است

ج قانونگـذار) علي رغم يكسان بودن اهميت آن با جرم اخـتالس( رم ارتشاء ــــــمورد

 الـزام بـه صـدور قـرار 1382در قانون مجازات جـرايم نيروهـاي مـسلح مـصوب سـال 

و جرم ارتشاء را از حيث ضوابط مربوط به صـدور قـرار بازداشت موقت را منتفي نموده

و ضـوابط)ي جرايم مربوط به وظايف نيروهاي مسلح محدودهدر( تأمين به اصول كلـي

و الّ  ا هـيچ تـوجيهي نـدارد كـه قـانون عمومي مربوط به قرارهاي تأمين ارجاع داده است

، نـصاب اخـتالس را بـراي صـدور قـرار گذار علي رغم توجه به اهمييت هـردو جـرم

ب داده بازداشت موقت تغيير  ازداشت موقت نمايـد امـا در خـصوصو حكم به الزام قرار

. ارتشاء سكوت كند

ي تأييد مطلب اين كه در پيش نويس قانون جديد مجازات جرايم نيروهـاي مـسلح قرينه

كه از سوي سازمان قضايي نيروهاي مسلح تدوين گرديـده در زمـان تقـديم بـه مجلـس

درب تغيير نصاب ميزان ارتشاء والزام به صدور قرار بازداشت موقت پيش  يني شده بود امـا

. در متن قانون نيامده است) به هرعلت(مراحل نهايي

 راجع به الزامي بـودن بازداشـت 1382 سكوت قانون در سال اين است كه استنباط دوم

موقت به معني منتفي شدن الزام به صدور قرار بازداشت موقت در جرم ارتشاي زايـد بـر

م) 123(ي دويست هزار ريال نيست، چون حكم ماده  صرفاً ناظر بـه تغييـر.م.ن.ج.قانون

و بيان ديگري ندارد  به عالوه اينكه قانون تشديد حـاكم. حد نصاب ميزان اختالس است

م  و سـكوت قـانون هرچنـد در مقـام بيـان باشـد.م.ن.ج.بر ساير مقررات مربوطه اسـت

ر مبلـغ همچنـين از نظـر قانونگـذا. حكم مقرر در قـانون تـشديد باشـد تواند ناقض نمي

دويست هزار ريال مندرج در قانون تشديد به عنوان نصاب قرار بازداشت موقـت الزامـي

و اصالح نداشـته  و نيازي به بازنگري بنـابراين صـدور قـرار. اسـت نصاب مناسبي بوده
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)3(ي از مـاده4ي بازداشت موقت براي ارتشاء زايد بر دويست هزار ريال مطابق تبـصره

. نان الزامي استاز قانون تشديد، همچ

ي الزامي بودن قرار بازداشت موقت براي جرم ارتشاء مقرر گرديـده حكم ديگري كه باره

و انقالب در امور كيفري است كـه از قانون آيين دادرسي دادگاه)35(ي ماده هاي عمومي

، كالهبرداري، اخـتالس،:ي مذكور مقرر نموده از ماده»ج«در بند  در مورد جرايم سرقت

و استفاده از سند مجعول در صورتي كه متهم حداقل يـكا رتشاء، خيانت درامانت، جعل

ي محكوميت غيرقطعي به علـتي محكوميت قطعي يا دو فقره يا بيشتر سابقه فقره سابقه 

و تـا ارتكاب هريك از جرايم مذكور را داشته باشد صدور قرار بازداشت موقـت الزامـي

فت كه البتـه حكـم مقـرر در ايـن مـاده بـا توجـه بـه صدور حكم بدوي ادامه خواهد يا 

و با توجـه بـه اينكـه در تبـصره)3(ي از ماده2ي تبصره ي از قانون آيين دادرسي مذكور

و 1290از قانون آيين دادرسي كيفري مـصوب) 130(ي ماده  ذكـري از جـرايم اخـتالس

و خيانت درامانت به ميان نيامده در مورد متهمـين دادسـرا هـاي نظـاميو دادگـاه ارتشاء

. قابليت اعمال دارد
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و تعليق تعقيب تعليق از شغ )33(ل

مي)5(ي از ماده5ي قسمت اخير تبصره : دارد قانون تشديد مقرر

تواند پس از پايان مدت بازداشت موقت كارمنـد را تـا همچنين وزير دستگاه مي ....«

و به ايام تعليق مـذكور در پايان رسيدگي  و تعيين تكليف نهايي وي از خدمت تعليق كند

و مزايايي تعلق نخواهد گرفت ».هيچ حالت هيچگونه حقوق

مي)7(ي ماده : دارد قانون مذكور مقرر

در در هر مورد از بزه« هاي مندرج در اين قانون كه مجازات حبس براي آن مقرر شده

مأمورين مذكور در اين قانون باشد از تاريخ صـدور كيفرخواسـت صورتي كه مرتكب از 

دادسرا مكلف است صـدور كيفرخواسـت را بـه اداره يـا. از شغل خود معلق خواهد شد 

در صورتي كه متهم به موجب رأي قطعي برائت حاصـل كنـد. سازمان ذيربط اعالم دارد 

و مزاياي مدتي را  و حقوق كه به علت تعليق نگرفتـه ايام تعليق جزء خدمت او محسوب

».دريافت خواهد كرد

قانون مجازات جرايم نيروهاي مـسلح نيـز در ايـن خـصوص مقـرر) 124(ي ماده

:دارد مي

 ايـن قـانون كـه مجـازات حـبس 119و 118هاي مندرج در مواد در هر مورد از بزه«

 معلـق براي آن مقرر شده نظامي مرتكب از تـاريخ صـدور كيفرخواسـت از شـغل خـود

در. دادسرا مكلف است صدور كيفرخواست را به سازمان ذيـربط اعـالم دارد.خواهد شد

صورتيكه متهم بـه موجـب رأي قطعـي برائـت حاصـل كنـد ايـام تعليـق جـزء خـدمت

و مزاياي مدتي را كه به علت تعليقش نگرفته دريافت خواهد كرد و حقوق . اومحسوب
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و مقامـات بـاالتر نظـامي فرمانده نيرو يا رئيس سازمان: تبصره مربوط در نيروهاي مسلح

 مـذكور در قـوانين-توانند پس از پايان بازداشت موقت يك ماهه وضعيت بدونكاري مي

و دادرسي اعمال نمايند–استخدامي نيروهاي مسلح ». را تا پايان رسيدگي

: درخصوص اين موضوع توجه به چند نكته ضروري است

م)1 نظور تعليق از شغل اين است كه متهم از شـغلي كـه ممكن است تصور شود كه

و به شغل ديگري گمارده مي  اما ايـن تـصور. شود به آن اشتغال داشته معلق شده

و مزايايي بـه  صحيح نيست چون منظور قانون از تعليق به نحوي است كه حقوق

از. شود شخص پرداخت نمي  به تعبير ديگر منظور تعليق از شغل در واقـع تعليـق

. مت استخد

قـانون اسـتخدامي نيروهـاي انتظـامي جمهـوري)3(ي مطابق بنـد الـف از مـاده)2

 كساني كـه بـه موجـب قرارهـاي صـادره از مراجـع 1374اسالمي ايران مصوب 

و يا تعليق از شغل شوند بدونكار محسوب مي و ذيصالح قضايي بازداشت شوند

نـ) 156(ي مطابق ماده  صف حقـوق درجـه يـا از قانون مذكور استحقاق دريافت

از) 124(ي الزم به ذكر است كه بـا تـصويب مـاده.ي خود را خواهند داشت رتبه

ي نيروهايي مذكور در مورد كليه حكم مقرر در ماده 1382مصوب.م.ن.ج.م.ق

ي مسلح الزم ي99االجراست به عالوه با توجه به مـاده  از قـانون ارتـش ومـاده

ي قانون استخدامي سپاه وتبصر 108 ي ماده م124ه م چون منعـي.ن.ج. از قانون

بر قرار دادن مستخدم در وضعيت بدون كاري وجود ندارد لذا امكـان بـدون كـار

)34(.نمودن كاركنان ارتش وسپاه نيز در موارد تعليق از شغل وجود دارد

قـانون)5(ي از مـاده5ي چنانچه وزير دستگاه در اجراي قسمت اخيـر از تبـصره)3

پ  س از پايان مدت بازداشت موقت يك ماهه كارمند را از خـدمت تعليـق تشديد

هيچگونـه) در صورت صدور حكم برائت(كند به ايام مذكور در هيچ حالت حتي

و مزايايي تعلق نخواهد گرفت امـا درخـصوص نيروهـاي مـسلح مطـابق  حقوق
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ع وضعيت بدونكاري را كه با بازداشـت شـرو.م.ن.ج.م.ق) 124(يي ماده تبصره

و دادرسـي ادامـه مـي و مطـابق مقـررات اسـتخدامي شده تا پايان رسيدگي يابـد

و مهـم نيروهاي مسلح در تمام اين مدت حقوق بدونكاري پرداخت مي  تـر شـود

اينكه در صورت صدور قرار منع تعقيب يـا حكـم برائـت مـدت بـدونكاري بـه 

. گردد انتساب تبديل مي

خ)4 و در صـورت صـدور متهمي كه با صدور كيفرخواست از شغل ود معلق شـده

و مـدت  و مزاياي مدت تعليق را دريافت خواهد كرد حكم برائت قطعي، حقوق

سـؤالي كـه در ايـن خـصوص شود، مذكور نيز جزء خدمت وي محسوب مي 

شود اين است كه اگر فرضاً متهمي كه به اتهام اخذ رشوه در مورد مطرح مي 

د  و از خدمت معلق شده ادگاه عنوان اتهام او را تغيير وي كيفرخواست صادر

، آيا در اين  و به اين اتهام محكوم شود و مثالً فعل وي را اخاذي دانسته داده

و اين خدمت جزء خدمت وي  مورد متهم استحقاق حقوق ايام تعليق را دارد

 شود يا خير؟ محسوب مي

ح تا هرچند ممكن است گفته شود متهم برائت حاصل نكرده و اسـتحقاق دريافـت قـوق

و اين مـدت جـزء خـدمت او محـسوب شـود   امـا بـه نظـر،مزاياي ايام تعليق را داشته

از مي رسد كه تغيير عنوان اتهامي از اخذ رشوه به عناوين ديگر در واقع به معنـاي برائـت

و محكوميت به خاطر جرايم ديگر در واقع كاشف از اين اسـت  اتهامات اخذ رشوه است

ن  و تعليـق وي صـحيح نبـوده اسـت بنـابراين اسـتحقاق كه متهم مرتكب ارتشاء گرديده

و مـدت مـذكور بايـد جـزء خـدمت وي  و مزاياي مـدت تعليـق را دارد دريافت حقوق

.محسوب شود 

بايد توجه داشت كه اين موضوع اهميـت. تفسير به نفع متهم نيز مؤيد اين استدالل است

. سازد دقت در تفهيم اتهام را بدرستي آشكار مي



و ارتشاء  رشا
============================================ 

س و پژوهش م.ن.ق.دفتر آموزش

78

: مسئله
 تواند تعقيب جرم رشاء يا ارتشاء را معلق نمايد يا خير؟ آيا دادستان مي

 مكرر از قانون آيـين دادرسـي كيفـري40ي از آنجايي كه مستند تعليق تعقيب ماده

از قانون اصالح پـاره22يو ماده 1290مصوب و اي از قـوانين دادگـستري اسـت

تعقيب آن است كه جرم از جرايم موضوع باب دوم جمله شرايط صدور قرار تعليق 

از) جنحه مضر به مصالح عمومي(از قانون كيفر عمومي  نباشـد بنـابراين صـرفنظر

و مجازات ارتشاء تا دويست هزار ريال  ) مطابق(اينكه مجازات مقرر شده براي رشاء

ميي جنحه از درجه) قانون تشديد و با اي است شد اما توانست مشمول تعليق تعقيب

 مكـرر40ي شرط مقرر در قانون به شرح بند يك از ماده نمي توان با توجه به اينكه 

را در خصوص تعليق تعقيب ناديده گرفت لـذا، امكـان قـانوني بـراي.ك.د.آ.ق

و ارتشاء جرمي مطلقِ صدور قرار تعليق تعقيب درباره . منتفي است،رشاء

ب و بـا درخصوص ارتشاء اعضاء نيروهاي مسلح ه علت اينكه در تمامي اشـكال آن

از( است جناييي هرمبلغي داراي مجازات از درجه از5تا1حبس 10 تـا2 سـال،

و از تعليق تعقيب ارتشاء مانع مضاعف دارد به ايـن معنـي كـه) سال15تا3سال

ارتشاء اعضاء نيروهاي مسلح نه تنها از جرايم مضر به مصالح عمومي كـشور اسـت 

د  و تحت هيچ شرايطي در شمول تعليـق اراي مجازات از درجه بلكه ي جنايي است

. گيرد تعقيب قرار نمي

 نيز بـر9/9/73 مورخ 6265ي قضاييه به شمارهي حقوقي قوهي مشورتي اداره نظريه

و ارتشاء ابراز گرديده است . عدم امكان تعليق تعقيب در جرم رشاء
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 بخش چهارم

 جرايم مشابه ارتشاء

ي آن بـا جـرم تعدادي از جرايم مقرر در قانون به علت مشابهت اركان تشكيل دهنـده

و تحليـل قـرار مـي و ارتشاء مورد بررسـي گيرنـد تـا ارتشاء معموالً در ذيل عنوان رشاء

و تفاوت آنها شناسايي شده درنتيجـه  ي انطبـاق هـر يـك از انهـا بـا عناصـر وجوه تشابه

، از تحقيقات و اتخاذ تصميمات نامناسب وصدور آراء متفـاوت قانوني مربوط بي ارتباط

.ومتعارض پيش گيري شود

و احوال خاص ناظر به و اوضاع  تفاوت اين جرايم با جرم ارتشاء غالباً مربوط به شرايط

و. وقوع هريك از آنهاست به عنوان مثال در جرم اخذ وجه يا مـال از سـوي كارشناسـان

و مميزان، وجه تماي  ز اين جرم با ارتـشاء غيركارمنـد بـودن اشخاصـي اسـت كـه داوران

و در مقابل، لزوم كارمند بودن مرتكب در جرم ارتـشاء اسـت مرتكب اين جرم مي . شوند

و اركان تشكيل دهنده، گذشته از اين از.ي اين جرم با ارتشاء يكسان اسـت ساير عناصر

اي است كه سبب شـده اسـت طرف ديگر مشابهت بعضي از اين جرايم با ارتشاء به گونه

 اخذ وجـه يـا مـال از سـوي اشـخاص-كه به نظر تسامحي است-قانونگذار در مواردي 

 قانون مجازات اسـالمي، 539ي ماده{ غيركارمند دولت را نيز به عنوان رشوه تلقي نمايد

و مـاده)14(ي ماده ي مترجمـان آيـين نامـه)28(ي قانون راجـع بـه كارشناسـان رسـمي

درو يا پاره} رسمي اي از مؤلفان حقوق كيفري نيز اين جـرايم را تحـت عنـوان ارتـشاء

و تحليل نمايند  قـضاييهي حقوقي قـوه اداره شايان ذكر است كه)35(.موارد خاص بررسي

 جرم ارتشاء را مختص بـه كارمنـدان20/10/73–7321/7يي مشورتي شماره در نظريه 

. است دولت دانسته
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يم مورد بحث در اين فـصل صـرفنظر از اينكـه تحـت عنـوان ارتـشاء در در هرحال جرا

و يا به جرايم مشابه ارتشاء موسوم باشند بـه اعتبـار مـشابهت بـا  موارد خاص نام بگيرند

و تشابه به اختصار مورد بررسي قرار مي و با هدف تشخيص وجوه تمايز .گيرند ارتشاء

��	
� 

 اخذ پورسانت يا درصدانه

هـايي اسـت كـه اخذ پورسانت كه همان، كميسيون يا درصدانه است از جملـه بـزه

ي ممنوعيت اخذ پورسـانت در معـامالت واحده ماده. شباهت زيادي با جرم ارتشاء دارد 

مي1372 تيرماه27خارجي مصوب : دارد مقرر

يم مـال تحـت قبول هرگونه پورسانت از قبيل وجه، مال، سند پرداخت وجه يا تسل«

گانـه، هرعنوان به طور مستقيم يا غيرمستقيم در رابطـه بـا معـامالت خـارجي قـواي سـه 

و مؤسسات دولتي، نيروهاي مسلح، نهادهاي انقالبي، شـهرداري سازمانها، شركت  و ها هـا

آن.ي تشكيالت وابسته به آنها ممنوع است كليه مرتكب عالوه بر رد پورسانت يا معـادل

حب  و جـزاي نقـدي برابـر پورسـانت محكـوم به دولت به س تعزيري از دو تا پنج سـال

.گردد مي

و-1ي تبصره ي مذكور است  مجازات شروع به اين جرم حداقل مجازات مقرر در ماده

درصورتي كه نفس عمل انجام شده نيز جـرم باشـد مرتكـب بـه مجـازات آن جـرم نيـز

.محكوم خواهد شد

-2ي تبصره

 كه شخص حقيقي يا حقوقي خـارجي طـرف معاملـه پورسـانت درصورتي-3ي تبصره

مي مي و وجه مزبور دريافت پردازند موضوع به اطالع مسؤول دستگاه ذيربط رسانده شود



و ارتشاء  رشا
============================================ 

س و پژوهش م.ن.ق.دفتر آموزش

81

ي فـوق گردد، در اين صورت اقدام كننده مشمول مـادهو تماماً به حساب خزانه واريز مي

».نخواهد بود

مياز قانون مجازات جرا) 109(ي همچنين ماده : دارد يم نيروهاي مسلح مقرر

قبول هرگونه هديه يا امتياز يا درصدانه از قبيل وجه، مال، سـند پرداخـت وجـه يـا«

و  تسليم مال تحـت هرعنـوان بـه طـور مـستقيم يـا غيرمـستقيم در رابطـه بـا معـامالت

و داخلي توسط نظاميان ممنوع است  رد. قراردادهاي خارجي مرتكب مـذكور عـالوه بـر

وه ديه يا امتياز يا درصدانه يا معادل آن به دولـت بـه حـبس تعزيـري از دو تـا ده سـال

.گردد جزاي نقدي برابر هديه يا امتياز يا درصدانه محكوم مي

.است مجازات شروع به اين جرم حداقل مجازات حبس مقرر در اين ماده-1ي تبصره

طـرف معاملـه درصـدانه درصورتي كه شخصي حقيقي يا حقوقي خـارجي-2ي تبصره

مي مي و وجوه مزبـور دريافـت پردازد موضوع قبالً به اطالع مسؤول مربوط رسانيده شود

در اين صورت اقـدام كننـده مـشمول ايـن مـاده. گرددو تماماً به حساب خزانه واريز مي 

».نخواهد بود

و نيز باتوجه به مفاد مادتين از دو قـانون) 118(و)30(حال باتوجه به مفاد مادتين يادشده

و عبـارتي مـواد  تشديد ومجازات جرايم نيروهاي مسلح عالوه برآنچه كه تشابه ظـاهري

پو،يــاد شــده اســت و اخــذ و تمــايز ارتــشاء رســانت را بــه شــرح ذيــل وجــوه تــشابه

: شماريم برمي

: وجوه تشابه) الف

هر)1 و اخذ پورسانتدو جرمِ مرتكب با، ارتشاء .شند لزوماً بايد كارمند دولت

.موضوع هردوجرم وجه، مال، سند پرداخت وجه يا تسليم مال است)2

و دريافت پرداختدر هردو جرم وجود دو طرفِ)3 .كننده الزم است كننده

و اثبات با يكـديگر مالزمـه دادرسي در مرحله هردو جرم از لحاظ آيين)4 ي ثبوت

و به همين جهت اقتضاي رسيدگي در يك مرجع را دارند .داشته
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و مـستوجب حـداقل مجـازات جـرم تـام شروع)5  به هردو جـرم جـرم محـسوب

.آنهاست

: وجوه تمايز يا تفاوت)ب

و)1 و قراردادهـاي خـارجي و محدود است به موضوع معامالت اخذ پورسانت منحصر

و ديگر ارگان هاي دولتي يـا حـاكميتي امـا موضـوع اخـذ رشـوه  داخلي نيروهاي مسلح

و ممك  اي از وظـايف مـأمور دولـت مربـوطن است به هروظيفه چنين محدوده اي ندارد

.باشد

و كننده درجرم ارتشاء پرداخت)2 ي وجه يا مال تحت عنـوان راشـي مـستوجب تعقيـب

ي پورسانت وصف كيفـري مجازات است اما در جرم اخذ پورسانت عمل پرداخت كننده

.ندارد

ا)3 و مكان مربوط به و بـه طـور درجرم ارتشاء چنانچه مأمور در زمان نجام وظيفه خود

و بدون هيچ چشم  ي قانوني خـود را انجـام دهـد امـا پـس از انجـام داشتي وظيفه طبيعي

و بدون هيچ توافق قبلي و مأمور قبـول، وظيفه  ارباب رجوع وجه يا مالي به مأمور بدهد

،ي خارجي يا داخلـي نمايد اين عمل ارتشاء نخواهد بود اما درصورتي كه در يك معامله

و بدون هيچگونه توقع يا تقاضايي وجه يا مالي در ارتباط بـا فروشنده در پي انجام معامله

.معامله به مأمور بدهد اين اقدام با جرم پورسانت منطبق خواهد بود

و)4 و فقهي نيست بلكه از جـرايم مـستحدثه بزه اخذ پورسانت برگرفته از متون شرعي

ي جـرايم بـاو برهمين اساس جرم مزبـور در زمـره به عبارتي از منهيات حكومتي است 

و ممنوعيـت و ارتشاء از محرمـات شـرعي اسـت مجازات بازدارنده است اما جرم رشاء

و به همين جهـت از جـرايم بـا مجـازات ارتكاب آن ريشه  و شرعي دارد  در متون فقهي

و برخالف جرم قبلي در شمول مقررات مربوط بـه مـرور زمـان قـر ار تعزيري محسوب

)677/14/4/84.راي وحدت رويه از هيئت عمومي ديوان عالي كشور(.گيرد نمي
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و كارشناسان  اخذ وجه يا مال از سوي داوران، مميزان

مي) 588(ي ماده : دارد قانون مجازات اسالمي مقرر

و كارشناسان اعم از اين كه توسط دادگاه معين شده« و مميزان باشـد هريك از داوران

يا توسط طرفين، چنانچه در مقابل اخذ وجه يا مال به نفع يكـي از طـرفين اظهـارنظر يـا 

اتخاذ تصميم نمايد به حبس از شش ماه تا دوسال يـا مجـازات نقـدي از سـه تـا دوازده 

و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مـؤدي بـه نفـع دولـت ضـبط  ميليون ريال محكوم

».خواهد شد

ج به عبارت. رم مشمول مباحث مربوط به عنصر مادي جرم ارتشاء است عنصر مادي اين

و اظهـارنظر يـا اتخـاذ تـصميم در ازاي آن  ديگر عنصرمادي اين جرم گرفتن وجه يا مال

و. است و كارشناساني است كه كارمنـد دولـت نيـستند اين جرم مختص داوران، مميزان

 آنها به يكي از ارگانهاي دولتـي چنانچه اين افراد مستخدم دولت باشند حسب وابستگي 

، مشمول مقررات ارتـشاء خواهنـد شـدو با اجتماع ديگر شرايطِ عطـف بـه. بزه ارتشاء

ي اداره حقـوقي از جملـه نظريـه(ها بيان گرديد آنچه كه در رشوه نبودن اينگونه دريافت 

بـه جـرم قانون مجازات اسالمي يعني شـروع) 594(ي اين جرم مشمول ماده) قضاييه قوه

دري مذكور به عمل ارتشاء تـصريح شـده درحـالي چون درماده. ارتشاء نخواهد بود  كـه

 هيچ ذكري از اينكه عمل اشخاص مورد نظر ارتـشاء باشـد بـه ميـان نيامـده) 588(ي ماده

.است

مطلب ديگر درخصوص اين جرم اينكه باتوجه به ضوابط بيان شده درمـورد جـرم رشـاء

ي وجـه كننـدهت وجه به كارمند دولت است در اين جرم پرداخـت كه از آن جمله پرداخ 

و به تبـع آن بـه عنـوان، كننده دريافت شخصِ به اعتبار كارمند نبودنِ  تحت عنوان راشي
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اي كه در اين خصوص قابـل ذكـر اسـت اينكـه قرينه. متهم يا مجرم قرار نخواهد گرفت

يا قانونگذار در اين ماده از پرداخت كننده  اسـت نـه مال به عنوان مؤدي ياد كردهي وجه

.به عنوان راشي

و خـصوصاً موضـوع به نظر مي و يكساني عنصر مادي اين جرم رسد با توجه به مشابهت

ي  يعني انتقـال مـال يـا فـروش بـه(قانون مجازات اسالمي) 590(آن با جرم ارتشاء ماده

به عنـوان مثـال.ل تسري است به اين جرم نيز قاب) قيمت ارزانتر يا خريد به قيمت گرانتر 

و يا يك داور غيركارمند براي انجام رأي كارشناسي يـا  چنانچه يك كارشناس غيركارمند

از خودروي خود را به قيمت گران،داوري و يا منـزل يكـي تر به يكي از طرفين بفروشد

و در ازاي آن به نفـع فروشـنده يـا خريـدار كارشناسـي   يـا آنها را به قيمت ارزانتر بخرد

شد) 588(ي داوري نمايد اين عمل از مصاديق جرم موضوع ماده .تلقي خواهد

 اين جرم از لحاظ عنـصر مـادي مقيـد اسـت بـه ايـن معنـي كـه، برخالف جرم ارتشاء

كارشناس يا داور يا مميز درصورتي كه مال يا وجهي اخذ نمايد اما اظهـارنظري بـه نفـع

 همچنين در صـورتي كـه.ه محقق نخواهد شد كننده ننمايد جرم موضوع اين ماد پرداخت

و وجهي بگيرد جرم اين ماده محقق نخواهد شد . كارشناس به حق اظهارنظر نمايد
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و صدور تصديق نامه )539(ي موضوع ماده«ي خالف واقع اخذ وجه يا مال از سوي پزشك

» قانون مجازات اسالمي

ميقانون مجاز) 539(ي ماده : دارد ات اسالمي مقرر

ي شخصي بـراي معافيـت از خـدمت نامه برخالف واقع درباره هرگاه طبيب تصديق«

وظيفه يا براي تقديم به مراجع قضايي بدهد بـه حـبس از شـش در ادارات رسمي يا نظام

و هرگـاه  ماه تا دوسال يا به سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكـوم خواهـد شـد

و ضـبطي مزبور به واسطهق نامه تصدي ي اخذ مال يا وجه انجام گرفته عالوه بر اسـترداد

».گردد آن به عنوان جريمه به مجازات مقرر براي رشوه گيرنده محكوم مي

ي خالف واقع مجازات ارتشاء معين گرديـده در اين ماده اگرچه براي صدور تصديق نامه

ت دريافت وجـه در قبـال تخلـف از وظـايف وهرچند جرم مقرر در ذيل اين ماده از جه

و قلب حقيقت به جرم ارتشاء شباهت دارد اما از آنجايي كه پزشـكان موضـوع حرفه اي

و تنها مجازات  اين ماده مستخدم دولت نيستند بنابراين جرم موردنظر ارتشاء نخواهد بود

د  ر عـين حـال جرم ارتشاء براي مرتكب آن مقرر گرديده است به عالوه چنانچه پزشكي

و در ارتبـاط بـا انجـام وظـايف مستخدم دولت باشد به عنوان مثال پزشك نظامي باشـد

در صادر) 539(يي خالف واقع به نحو مقرر در ماده سازماني خود تصديق نامه  و نمايـد

قبال آن وجه يا مالي اخذ نمايد مرتكب با رعايت مقررات تعدد مادي مجـازات خواهـد 

. شد

االصول پزشـكان، مـستخدم توان گفت از آنجايي كه علي ذيل اين ماده مي در توجيه جرم

 قانونگذار با توجـه خـاص بـه، دولت نيستند تا مشمول مقررات مربوط به ارتشاء باشند 

شـوند، اينكه، پزشكاني كه استثنائاً مستخدم دولت هـستند مـشمول مقـررات ارتـشاء مـي
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تا عمل آنهـا را كـه در وضـعيت مـشابهي اغلب پزشكان چنين حكمي وضع كرده درباره

. ارتشاء است تحت كنترل كيفري در حد مجازات ارتشاء قرار دهد

» بدهد«و» براي تقديم به مراجع قضايي«جرايم مقرر در ذيل اين ماده با توجه به عبارات

در» انجام گرفته«و در مقيد به معافيت از خدمت ادارات يا نظـام وظيفـه يـا تأثيرگـذاري

هاي موجود در مرجع قضايي نيست بلكه صرف صدور گواهي يا تصديق خـالف ندهپرو

و ارائـه  ي آن بـه شـخص بـراي اسـتناد بـه آن در ادارات يـا واقع با اخذ وجـه يـا مـال

بـه عبـارت. وظيفه يا مرجع قضايي كافي براي تحقق جرايم مقرر در اين ماده اسـت نظام

. صر مادي مطلق بوده ومقيد نيستندديگر جرايم مقرر در اين ماده از لحاظ عن

ي وجه به عنوان كننده موضوع ذيل اين ماده عدم ذكر پرداخت رشوه نبودنِ از ديگر قرائنِ

كننده معنـي كنـيم تنهـا بـه به عالوه اگر عبارت استرداد را درحق پرداخت، راشي است

و ي خالف واقع مي توان به مجرميت .ي نظر دادعنوان معاونت در صدور تصديق نامه
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و مسلط شدن برمال يا حق ديگري ماده  از قانون مجازات اسالمي مقرر 581ي سوء استفاده از موقعيت شغلي

:دارد مي

و مأمورين دولتي كه با سوء استفاده از شـغل هريك از صاحب« و مستخدمين منصبان

ح  و قهر مال يا حق كسي را بخرد يا بدون ق برآن مسلط شـود يـا مالـك را خود به جبر

اكراه به فروش به ديگري كند عالوه بررد عين يا معادل نقـدي قيمـت مـال يـا حـق، بـه

سه مجازات حبس از يك  سال يا جـزاي نقـدي از شـش تـا هجـده ميليـون ريـال سال تا

».گردد محكوم مي

و بـا عنـوان تقـص يرات با اينكه جرم موضوع اين ماده در فـصل دهـم از قـانون مـذكور

و ناظر به نوعي از اخاذي مأمورين دولتي اسـت  و مأمورين دولتي مقرر گرديده ، مقامات

ص و مستخدمان دولتي باش اما از آنجايي كه مرتكب اين جرم لزوماً بايد از د احب منصبان

و به عالوه از آنجايي كـه و همچنين باتوجه به موضوع جرم كه مال يا حق ديگري است

و غيرآن اسـت در ايـن جـرم نيـز بـه در ظاهرامرتحويل و تحول مال كه اعم از وجه نقد

و علني نباشـد وقوع مي و قهر موضوع اين ماده همواره آشكار و ممكن است جبر پيوندد

و يا اينكه مأمور بدون آنكه قصد اقرار به دريافت رشوه داشته باشد مـدعي اخـذ مـال بـا 

و ارتشاء مـشابهت رضايت صاحب مال باشد لذا ممكن است ميان اين هـايي ايجـاد جرم

و كم در مرحله ها دست گردد كه توجه به اين مشابهت  و بررسي عنـصرمادي ي تحقيقات

و ضـروري باشـد، بـه و احـوال خـاص آن الزم و اوضـاع و احراز شـرايط معنوي جرم

و ارتشاء است گونه اي كه به علت عدم توجه به اين مشابهت ها عملي كه منطبق با رشاء

و بالعكس.ا.م.قانون) 581(ي، موضوع جرم ماده  ي عملي كه منطبـق بـا مـاده، تلقي شود

مذكور است در اثرتسامح در حين تحقيقات مقدماتي يا عدم توجه دقيق به ضوابط احراز

و ارتشاء  بنا به مراتب فوق مهمترين عنـصر تمييـزاين جـرم بـا. محسوب گردد آن، رشاء
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ا ارتشاء و قهر  بـهز سوي مأمور با سوء استفاده از موقعيت شـغلي اسـت اعمال جبر

و در مقايسه با جـرم ارتـشاء نقـش اساسـي دارد اعمـال عبارت ديگر آنچه در اين جرم

حق اراده و بر خالف ميل ورضاي صاحب يا مالك مال يا ي مأمور به طور يك جانبه

و با ميل است و رضاي خود مـال در حالي كه در ارتشاء راشي براساس توافق با مرتشي

اهميت آنچـه كـه بيـان شـد وقتـي . دهد يا وجه يا سند پرداخت وجه را به مأمور مي

از آشكارتر مي  و قهـر و مجازات به اعمال جبر شود كه راشي براي رهايي از تعقيب

شود كه اين ادعا اگرچه به علت نقص موجود در جرم انگـاري متوسل سوي مأمور 

بو(اخاذي به نوعي به نفـع مرتـشي)ءدن مجازات اخاذي از ارتشا به علت خفيف تر

 محروم" كشف واقع"نيز خواهد بود اما درهرحال ممكن است دادرسي را ازمزيت 

.نمايد
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:بخش پنجم
و ارتشاء در موارد خاص  رشاء

و تبيين يك جرم و به رغم اينكه تعريف  گاهي قانونگذار متناسب با اهميت موضوع

و درپاره،ون عام به انجام رساندهرا در يك قان اي از قوانين نيز برجرم بـودن آن موضـوع

و يا تأكيد مي يا به اشكال خاصِ  در اين شيوه اگر قـانون. كند ارتكاب آنها تصريح نموده

و مؤخر با توجهِ  و پاي خاص ، بندي كامل بـه ضـوابط مقـرر شـده در قـانون عـام دقيق

و و تصويب گردد به تكميل و اهـداف مـوردنظر تدوين  تقويت شقوق مختلف آن جـرم

صورت چه بسا موجب پراكندگي قـوانين نـاظر بـه قانونگذار منتهي خواهد شد درغيراين

و تكرار مواد قانوني مربوط به آن جرم خواهد شد  به عبارت ديگـر درصـورتي. يك جرم

 عام باشد كه شرايط تحقق جرم تعريف شده در قانون خاص همان شرايط مقرر در قانون 

و يا صرفاً به مجازات خاصـي اشـاره جز اينكه تأكيدي از سوي قانونگذار محسوب شود

آن. نمايد ارزش حقوقي چنداني ندارد  و نبـود بـاوجود يـك قـانون عـام كـه( چون بود

درهرحـال وصـرفنظر از معايـب. يكسان است) ضوابط تحقق جرم منظور را معين نموده 

نا شيوه بهي يادشده موارد ذيل و ارتـشاء اسـت كـه چند شكل از ظر  اشكال خاص رشاء

و شرايط تحقق معطوف به و اركان قـانون مجـازات) 118(ي مـاده طبعاً از جهت ضوابط

و مـاده  ن تـشديد بـراي از قـانو)3(ي جرايم نيروهاي مسلح براي اعضاء نيروهاي مـسلح

.ساير مستخدمان دولت خواهد بود

اس) 589(ي ماده : الميقانون مجازات

ي ارتشاء حكم بـه مجـازات اشـد از مجـازات درصورتي كه حكام محاكم به واسطه«

باشند عالوه برمجازات ارتشاء حسب مورد به مجازات مقدار زايـدي مقرر در قانون داده

».كه مورد حكم واقع شده محكوم خواهند شد
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ي سـال اصـالح(1363از قانون خدمت وظيفه عمـومي مـصوب سـال)60(ي ماده

1368: (

كساني كه با ارتكاب اعمالي چون جعل شناسنامه، مهر، امضاء، كارت پايان خـدمت،«

ي ديگران، اعمال نفوذ، شهادت كذب، گواهي خـالف كارت معافيت، استفاده از شناسنامه 

دادن مشمول، موجبـات معافيـت خـود يـا واقع، مكتوم داشتن حقيقت، اخذ رشوه، فريب

خ  ي عمـومي فـراهم سـازند بـه اتهـام آنـان در دادگـاه صـالح دمت وظيفـه ديگران را از

و مراتـب و مراتـب جـرم و دفعـات و امكانات خاطي و با رعايت شرايط رسيدگي شده

و تهديد بـه حـبس تعزيـري از يـك  و توبيخ سـال محكـوم سـال تـا پـنج تأديب از وعظ

.شوند مي

و يـا اخـذ رشـوه تـأثيري در چنانچه تقلب يـا جعـل:)8/9/68اصالحي(-1ي تبصره

سـال تـاده به حبس تعزيـري از يـك .... باشد مرتكبين با شرايط وضعيت مشمول نداشته

و شـش مـاه تـا سـه سـال  و ضبط رشوه به عنوان جريمه سال انفصال از خدمات دولتي

.حبس محكوم خواهند شد

:)8/9/68الحاقي(-2ي تبصره

و هرگـاه ثابـت شـود كـه ان جريمه ضبط مي شده به عنو اموالي كه رشوه داده گـردد

راشي براي حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن رشوه بوده وجه يا مـالي كـه بـه رشـوه 

مي داده .گــردد شده به او مسترد

:)8/9/68اصالحي(ي عمومي از قانون خدمت وظيفه)61(ي ماده

اني وظيفه پرسنل اداره« و و نيروهاي نظـامي وي عمومي و ارگانهـا و نهادهـا تظـامي

و انجمن  و نمايندگان شوراها هاي اسالمي درصـورت مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت

عالوه بر انفصال دايم از خدمات دولتي بـا رعايـت)60(ي ارتكاب جرايم مذكور در ماده 

شد7تا3به حبس تعزيري از .... شرايط  . سال محكوم خواهند
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:)8/9/68مصوب(- تبصره

عنـاوين)61(و)60(ي موجب قوانين جاري اعمال ارتكابي مذكور در دوماده هرگاه به

مي باشد دراين ديگري داشته ».شوند صورت به كيفراشد همان عناوين محكوم
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شـوند به بيمارستان نظامي معرفي مـي، دو سرباز با ادعاي بيماري مانع از خدمت)1

ع  ،و با هـاي اعـزام خـود را بـه يكـي از كارمنـدان برگـه لم به عـدم اسـتحقاق معافيـت

 ون صوري براي آنان را فـراهم نمـوده دهند تا مقدمات كميسي بيمارستان نظامي مربوط مي 

ازو تصديق مبني و در قبـال ايـن كـار بر بيماري مانع از خدمت براي آنـان صـادر شـود

كارمنـد. كننـد ريال به كارمند مزبور پرداخـت مـي ميليون طريق واسطه هريك مبلغ پنجاه 

و پرداخـت مبلـغ چهـل  ميليـون مزبور نيز با دريافت مبلغ شصت ميليون ريال براي خـود

و جلـب نظـر بعـضي از اعـضاي شـوراي پزشـكي  ،ريال به ديگر كارمندان متصدي امر

پ نظريـه. نمايـد بر بيماري مانع از خدمت براي آنان اخذ مـي تصديق مبني زشـكي ابـرازي

و به شده به سربازا  و مقدمات معافيت از خدمتـشان فـراهمن تحويل  يگان خدمتي ارسال

و واسطه مي و مرتشي ها را معين نماييـد گردد حال با توجه به صورت مسئله، افراد راشي

و پزشكان دخيـل در موضـوع را بيـان  و سربازان و جرايم انتسابي به هريك از كارمندان

. كنيد

و در قبـال چـشم-2 از مأمور انتظامي رانندگان متخلف را در خيابان توقيـف پوشـي

و به رانندگان تكليف مي تخلف آنان تقاضاي رشوه   وجـه مـورد توافـق را بـه كرد نموده

ي او فروش روزنامه و سـپس بـراي بـاز پـس گيـري مـدارك نـ بدهمحل انجام وظيفه د

، پنج مورد رشوه بديننمراجعه نماي فـروش يب از سوي رانندگان متخلف به روزنامه ترتد

مورد نظر تحويل شد امـا قبـل از آنكـه مـأمور موفـق بـه اخـذ وجـوه حاصـل شـده از 

را روزنامه فروش شود مسؤولين بازرسي راهور با كـشف موضـوع وجـوه حاصـل شـده

و ضبط مي  م فروش با مأمور تحليل نماييد، آيا جرم تـا با فرض توافق روزنامه.كنند كشف

 ارتشاء محقق شده است يا خير؟
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ي قطعات خودروهاي سـنگين دويـست ميليـون ريـال بـه افـسر خريـد فروشنده-3

گـردد قطعـات نمايـد متعاقبـاً معلـوم مـي نيروهاي مسلح به عنوان پورسانت پرداخت مي

ي مـورد نظـر نبـوده اسـت خريداري شده از  خريد تبـاني فروشـنده بـا افـسر. كارخانـه

ت مي و افـسر خريـد السكوتِا نيمي از پورسانت پرداخت شده به عنوان حق نمايند  باشـد

و يگان مربوط پـي بـه موضـوع نمايند در صورتي توافق مي ، كه موضوع فاش نشود نبـرد

، وقـوع يـا. صدميليونِ ديگر نيز به افسر خريد پرداخت گردد  با توجه به صورت مـسئله

و رشاء را تحليل نمايي .دعدم وقوع ارتشاء
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:ها نوشت پي
و رشوهه واژبه رجوع كنيد– فرهنگ عميدوفرهنگ دهخدا-1  هاي بلكفد

في-فقه استداللي-2 –ي سيدمحمد دادمـرزي ترجمه–شرح اللمعه تحريرالروضه

ص  199مؤسسه فرهنگي طه

و رفتـار قـضايي برپايـه-3 وي تعـاليم پيـامبر اعظـم صـلَي منشور اخـالق اهللا عليـه

 17/355با استناد به مستدرك الوسايل)ش قوه قضاييهمعاونت اموز(آله

و حقوقي-4 –بررسي علل ارتكاب جرم ارتشاء در نيروهاي مسلح معاونت قضايي

و پيشگيري اداره  كل عفو

– قـادر سـيروس– رضا شـكري–قانون مجازات اسالمي درنظم حقوق كنوني-5

 612ص–چاپ چهارم

 385ص-ايرج دكتر-گلدوزيان–حقوق جزاي اختصاصي-6

و آسايش عمومي-7 ص2ج– دكتر حـسين-ميرمحمدصادقي–جرايم عليه امنيت

379 

.دولت در اينجا به معني حاكميت به كار رفته است-8

و انتظـامي دادگاه-1ماده«-9 هاي نظامي به جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي

شـوند رسـيدگي خوانـده مـي» نظامي«كلية افراد زير كه در اين قانون به اختصار 

:كنند مي

و سازمان-الف  هاي وابسته كاركنان ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران

و سازمان-ب .هاي وابسته كاركنان ارتش جمهوري اسالمي ايران

و سازمان-ج و اعـضاي بـسيج سـپاه كاركنان سپاه پاسداران انقالب اسالمي هاي وابـسته

.پاسداران انقالب اسالمي

و سازمان-د و پشتيباني نيروهاي مسلح .هاي وابسته كاركنان وزارت دفاع

. كاركنان مشمول قانون نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران-هـ
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آن-و . كاركنان وظيفه از تاريخ شروع خدمت تا پايان

و–ي مـسلح موضوع قوانين اسـتخدامي نيروهـا– محصالن-ز  مراكـز آمـوزش نظـامي

و پشتيباني نيروها انتظامي در و نيز مراكز آموزش وزارت دفاع و خارج از كشور ي داخل

.مسلح

 كساني كه به طور موقت در خدمت نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران هـستند–ح

و طبق قوانين اسـتخدامي نيروهـاي مـسلح در مـدت مزبـور از اعـضاء نيروهـاي مـسلح

. شوند محسوب مي

هـاي ديگـر خـدمتو انتظامي كاركنـان مـذكور كـه در سـازمان جرايم نظامي:1تبصرة

مي كنند در دادگاه مي . شود هاي نظامي رسيدگي

».شود رهايي از خدمت مانع رسيدگي به جرايم زمان اشتغال نمي:2تبصرة

و آسـايش عمـومي-10 ميرمحمـد–حقوق كيفري اختـصاصي جـرايم عليـه امنيـت

 383و375– 374صص- چاپ سوم– دكتر حسين-صادقي

و مالكيت(ي مقدماتي حقوق مدني دوره-11  صـص- دكتـر ناصـر-كاتوزيان) اموال

11و10

– انتـشارات دانـشگاه تهـران– دكتر ايرج-گلدوزيان–حقوق جزاي اختصاصي-12

 382ص

 قـادر– رضـا شـكري-» قانون مجازات اسالمي در نظم حقـوق كنـوني«نقل از-13

 606ص- چاپ چهارم–سيروس

معاونت قضايي وحقـوقي)حقوق جزاي اختصاصي(هاي قضايي مجموعه نشست-14

ي مـشورتي اداره همچنـين نظريـه(99و98 جلـد دوم صـص–سازمان قضايي 

)19/5/72 مورخ2657/7يي قضاييه به شماره حقوقي قوه
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و نيـز19/8/87 قـضايي اتفاق آراي قضات دادسـراي نظـامي تهـران در نشـست-15

 مؤيـد18/8/87 قـضايي نظامي تهـران در نشـستي اكثريت قضات دادگاه نظريه

. همين ديدگاه است

هرچند عنصر رواني رشاء مستقالً مورد بررسي قرار گرفتـه اسـت امـا بـه لحـاظ-16

و مالزمه  ي اين بحث با ارتشاء اين مسئله در اين فصل مطـرح گرديـده پيوستگي

. است

–ي قـضاييهي حقـوقي قـوه استعالمات قضايي قضات سـازمان قـضايي از اداره-17

و حقوقي ص-1387كل حقوقي اداره–معاونت قضايي 1 جلد اول

ص-18  242همان منبع

ص-19  242همان منبع

و نظريـات مـشورتي استعالمات قضايي-20 قضات سازمان قضايي نيروهـاي مـسلح

و حقـوقي سـازمان-ي قضاييه اداره حقوقي قوه  2 جلـد 1384 معاونت قـضايي

 201ص

 ديوان عالي كشور31ي شعبه24/10/79-1173: هاي دادنامه-21

 ديوان عالي كشور32ي شعبه295/32-5/4/79

 ديوان عالي كشور34ي شعبه29/9/79–908/79

ي حقوقي سازمان قـضايي( ديوان عالي كشور31ي شعبه948-29/8/79 آرشيو اداره

)م.ن

و امور اداره-4ي شماره جزوه– دكترحميد-دلير–بررسي جرم اختالس-22 كل آموزش

ص  14فرهنگي

 معاونـت-هـاي نظـامي منتخب آراء ديوان عالي كشور در مـورد احكـام دادگـاه-23

و حقوقي سازمان  124و 123 جلد اول صص 1382قضايي



و ارتشاء  رشا
============================================ 

س و پژوهش م.ن.ق.دفتر آموزش

97

و امـور اداره-4ي شماره جزوه– دكتر حميد-دلير–بررسي جرم اختالس-24 كـل آمـوزش

 20ص-فرهنگي
و حقـوقي) حقوق جزاي اختصاصي(يي هاي قضا مجموعه نشست-25 معاونـت قـضايي

 101و 100 صص 1387سازمان 
و آسايش عمومي–حقوق كيفري اختصاصي-26 -ميرمحمدصـادقي– جرايم عليه امنيت

 401و 400 چاپ سوم صص–دكتر حسين

ص-27  400همان منبع

26ص– دكتر عباس-زراعت–2 شرح قانون مجازات اسالمي بخش تعزيرات-28

و مجازاتها مجموعه: ين همچن و– رياست جمهوري–ي جرايم و تـدوين  معاونت پـژوهش

ص و مقررات  298تنفيح قوانين

و– بابك ارباطي– 1342– 1383-مجموعه نظرهاي مشورتي جزايي-29  مجمع علمي

 295ص–فرهنگي مجد

هـاياه از قانون آيـين دادرسـي دادگـ15ي با توجه به ماده دادگسترياز ضابط نظورم-30

و انقالب در امور كيفـري  نظـر مقـام قـضايي مـأموريني هـستند كـه تحـت، عمومي

.ي مذكور را به عهده دارند وظايف مقرر در ماده،و به موجب قانوندادگستري 

و مجازاتها-31 و تنقيح– رياست جمهوري–مجموعه جرايم و تدوين  معاونت پژوهشي

و مقررات سال  298و 297 ذيل صص–81قوانين

معاونـت-حقـوقي قـوه قـضاييه استعالمات قضايي قضات سـازمان قـضايي از اداره-32

و حقوقي سازمان ص– قضايي  239 جلد اول

و از آنجـايي كـه در-33 و ارتـشاء با توجه به وحدت موضوع اين بحث در جرم اختالس

در حد مـستوفا از سـوي مؤلـف) دكتر حميد- دلير–بررسي جرم اختالس(ي جزوه

طرح مطلب شده است لذا مطالب اين مبحث با تغيير انـدك عينـاً از آن جـزوه محترم 

. نقل شده است
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و حقوقي سازمان-34 2جلـد) آيين دادرسي كيفـري(نظريات مشورتي كميسيون قضايي

 250ص

و آسايش عمومي–حقوق جزاي اختصاصي-35 -ميرمحمد صـادقي– جرايم عليه امنيت

ص–دكتر حسين  403 چاپ سوم
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ي يك جدول دستهپيوست و تفكيك فرضيه شماره  هاي نهايي جرم ارتشاء بندي

و عوامل ) زمينه– انگيزه– عامل–علت(ها فرضيه رديف علل

و همه جانبه مسؤولين به مشكالت اقتصادي كاركنان كادر1 .عدم توجه دقيق

و مسؤوليتها2 و توانايي كاركناناعطاي اختيارات .ي فراتر از ظرفيت، قابليت

و تغافل غيرضروري3 و انجام تساهل  تخلف آشكار مقام مافوق در برابر ديدگان مقام مادون،

.جايي كاركنان، بويژه در مشاغلي كه بيشتر در معرض رشوه هستند عدم جابه4

و انتقال نظاميان بدون توجه به مشكالت خانوادگي5 .آنهانقل

 هاي افراد در انتصابات عدم رعايت دقيق صالحيت6

و برخوردهاي غيرمنطقي7 . عدم ارتباط صحيح فرماندهان با كاركنان تحت امر

و تقسيم نيروها8 و انتقاالت و وجود تبعيض در نقل .دوري كاركنان از خانواده،

ا9 و درجهسختگيري فرماندهان در تشويقات شفاهي، كتبي، اعطاي .رشديت

.تبعيد كاركنان متخلف به مناطق حساسي كه زمينه رشوه وجود دارد 10

بي 11 و تبعيض بين كاركنان توسط فرماندهان عدالتي وجود .ها

از اند درصورتجلسه كشفيات، به منظور بهره ذكر نام افرادي كه نقشي در كشفيات نداشته 12 مند شـدن

.تشويقات وحق الكشف مربوطه

و مؤمن در اين امور 13 و عدم به كارگيري كاركنان متعهد .عدم كنترل دقيق فرماندهان در امور مالي،

و ناعادالنه توسط فرماندهان 14 .تشويق غيراصولي

به 15 و توجه بعضي از فرماندهان نسبت  عدم هماهنگي

بي 16 .رويه مسؤولين از امكانات زير مجموعه استفاده

و عدم استفاده از ناظرين صالح امگيخودك 17 و مسؤولين .هاي بعضي از فرماندهان

بي 18 و و فقدان روش حاكميت روابط .هاي قانونمند عدالتي در امتيازات

و واحدهاي تحت امر 19 و فرماندهان نسبت به كاركنان و كنترل دقيق مسؤولين .عدم نظارت

 مديريتي

1-1كد

و سوء استفاد 20 .ه آنان توسط كاركنان متخلفجلب اعتماد فرماندهان
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و تفكيك فرضيه جدول دسته  هاي نهايي جرم ارتشاء بندي

و عوامل ) زمينه– انگيزه– عامل–علت(ها فرضيه رديف علل

و بازرسيهاي نوبه1 و غيرمترقبه ضعف سيستم نظارت .اي، سيستماتيك

و بها ندادن به آنهاعدم تشوي2 و درستكار .ق به موقع مأمورين سالم

و ميزان مجازات3 ) جهل حكمي(ها عدم آشنايي كامل كاركنان به قوانين كيفري مربوط

خم4 و و پيچ و سيكل گردش نامناسب كار در برخـي علل ساختاري، سازماني، مقررات هاي غيرضرور

و مرتشي را در ميادارات كه عمالً راشي .دهد معرض ارتكاب قرار

 نبود بودجه الزم در اختيار فرماندهان جهت رفع مشكل كاركنان در مواقع ضروري5

 عدم ابالغ استحقاق فرد براي ترفيع يا اضافه حقوق6

حق7  الكشف عدم پرداخت بموقع

و امكانات رفاهي فقدان خانه8 ) به ميزان كافي( هاي سازماني

. دارا شدن غيرعادالنه از طريق رشوه ام بعضي افراد ناباب، با انگيزهاستخد9

.عدم برقراري حقوق افراد جديداالستخدام به مدت طوالني 10

و جنوبي كشور 11 .حضور بيش از اندازه كاركنان در مناطق مرزي

.عدم آموزش كاركنان نسبت به شگردهاي پرداخت رشوه 12

مز 13 و و درجه ايا در نيروهاي انتظامي، بويژه در مورد اضافهتبعيض حقوق .داران كاري افسران

و اتالف وقت براي گزارش 14 وي ايجاد مشكل و ارتشاء عدم حمايت از .دهنده جرم رشاء

.عدم تخصيص بودجه مربوط به امور فرهنگي در نيروهاي مسلح 15

و پارتي 16 م ترويج فرهنگ عملي توصيه و فرماندهان باالتر در سطح يگانبازي توسط .سؤولين

و در نهايت، جري شدن مجرمين 17 و نا آشنا بودن مسؤولين كشف جرم  نداشتن تخصص كافي

و گزينش نيروهاي جديداالستخدام 18 .عدم دقت در جذب

.بناچار استفاده از كاركنان وظيفه در مشاغل حساس. كمبود كاركنان كادر، 19

 ساختاري

درون(

) سازماني

1-2كد

و مجرمينعدم ار 20 از متخلفين از مديران و دفاع بيجاي بعضي .ائه گزارش بموقع جرايم به مراجع قضائي،
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و تفكيك فرضيه جدول دسته  هاي نهايي جرم ارتشاء بندي

و عوامل ) زمينه– انگيزه– عامل–علت(ها فرضيه رديف علل

دق 21 . يق نسبت به شرايط انتصاب مسؤولين خريدهاعدم توجه

و 22 و دفـاع بيجـاي بعـضي از مـديران از متخلفـين عدم انعكاس تخلفات از نيروها به مراجع قضائي

. مجرمين

و مهم در نيروهاي مسلح 23 .عدم تربيت كاركنان مناسب، جهت مشاغل حساس

مي كه در نهايت افراد ضعيفعدم استقبال وسيع از استخدام در نيروهاي مسلح 24 .شوند تر، جذب

.نابرابري دستمزد وحقوق دريافتي با شغل مربوطه 25

و بيان ضعف 26 و غيرت سازماني، و تعصب .هاي زير مجموعه براي ديگران از بين رفتن حيثيت

و 27 و عدم تبليغات و ديني برخي كاركنان، و ضعف باور اعتقادي تربيت صـحيح نداشتن تعهد اخالقي

.و اصولي در برخي از يگانها

.عدم حل مشكالت از طريق مجاري قانوني 28

).مثل قبول هديه(عدم برخورد مناسب با تخلفات جزئي كاركنان 29

و متعهد 30 .كمبود كاركنان كارآمد

.عدم آشنايي كاركنان با مصاديق رشوه 31

ر 32 و امكانات ارباب و كاهش قبح اينگونه اقداماتاستفاده از وسايل .جوع

.عدم تبليغات هشدار دهنده 33

و رشوه بگير گرفتن پست 34 و يا ترفيع افراد متخلف .هاي باالتر

و آگاه سازي نسبت به موضوع مربوطه 35 .محول كردن مأموريتهاي فوري بدون توجيه

و كاركنان مادون به لحـاظ 36 و تبعـيض بـين نيروهـا در توزيـع ايجاد فاصله بين فرماندهان رفـاهي،

 امكانات رفاهي 

و همچنين، عدم حضور تمامي كاركنان در اين جلسات عدم برگزاري كامل جلسات آگاه 37 .سازي

 ساختاري

درون(

) سازماني

1-2كد

و فشارهاي مفرط كاري كه زمينه توجيه نمودن اخذ رشوه را فراهم مي 38 و امكانات در حد نياز  سازد عدم وجود نيرو
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و تفكيك فرضيهبن جدول دسته  هاي نهايي جرم ارتشاء دي

و عوامل ) زمينه– انگيزه– عامل–علت(ها فرضيه رديف علل

و جرايم 39 . عدم وجود نيروهاي كافي در مكانيزمهاي كنترل به تناسب تخلفات

و نيازمندي دستگاه 40  تجهيزات كه خود به خود زمينـه دسـت دراز كـردن هاي متخلف دولتي به ابزار

.كند غيراصولي به سوي مردم را فراهم مي

. هاي معتبر دسترسي سربازان وظيفه به گواهي 41

و پرداختن نيروها به امور غيرمربوطه با مـسؤوليت 42 هـاي وارد شدن نيروهاي مسلح در امور اقتصادي

. محوله

. مسلح از تأمين زندگي آينده خود در هنگام بازنشستگينگراني كاركنان نيروهاي 43

و مرتشي 44 و فضاسازي، درخصوص سهولت ارتباط راشي . مفتوح بودن راههاي نفوذ به سيستم اداري

 ساختاري

درون(

) سازماني

1-2كد

و سهل 45 آن سهولت عنصر مادي جرم و راهگشايي .الوصول بودن
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و تفكيك فرضيه جدول دسته  هاي نهايي جرم ارتشاء بندي

) زمينه– انگيزه– عامل–علت(ها فرضيه رديفو عوامل علل

.عدم قائل شدن تفاوت بين مرتكبين اخذ رشوه نسبت به تفاوت ميزان وجه دريافتي1

. هاي نظامي نبود اضافه كاري در محيط2

و ايجاد زمينه قانونمند نبودن دريافت كمك3 .سوء استفاده براي كاركنان دست اندركارهاي مردمي

بالتكليف بودن مأمورين در چگونگي برخورد بـا جرايمـي نظيـر مقـدار مجـاز حمـل كـاال، توسـط4

.مسافرين

و غيرقاچاق5 و مقررات مربوط به كاالهاي قاچاق .عدم ثبات در قوانين

ن عدم اجراي صحيح آئين نامه6 .يروهاي مسلحهاي انضباطي به صورت دقيق در

. هاي انتظامي هاي انضباطي با نوع مأموريت عدم انطباق آئين نامه7

و سازمان8 .هاي متخلف تفاوت در تعريف رشوه نزد اشخاص

و تقنيني

 مقرراتي 

1-3كد

و عقيـدتي9 و–روشن نبودن وظايف نهادهاي حفاظت، بازرسي، قضائي  سياسـي در امـر پيـشگيري

.عدم تفكيك در اين خصوص
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و تفكيك فرضيهبند جدول دسته  هاي نهايي جرم ارتشاءي

و عوامل ) زمينه– انگيزه– عامل–علت(ها فرضيه رديف علل

و جو آلوده رشوه خواري1 . آلودگي محيط كار،

و گسترش نيروها در سراسر منطقه قرار گرفتن بعضي از استان2 .ها در منطقه مرزي

و خروج كاالهاي قاچاق( هاي مختلف جرم وجود زمينه3 ).ورود

و ارتباط نزديك با افراد مجرم: اختالفات طبقاتي موجود از قبيل4 . پردرآمد بودن مشاغل كاذب

و وساطت آنان براي5 و ارتباط آنان با افراد مختلف و خروج متعدد آنان از پادگان وجود سربازان بومي

.ن متخلفكاركنا

و قضايي، يكـي از علـل مهـم درخـصوص كليـه وجود واسطه6 و بازرسي هاي اداري بين فرماندهي

.جرايم از جمله رشوه است

و پيشنهاد رشوه از سوي بازاريان براي عوامل خريد نيروهاي مسلح7 .آلودگي بازار

و شرح وظايف درزمينه ابتال به جـرايم خـاص نوع مأموريت8 ب ها عـضي از نيروهـاي مـسلح ماننـددر

مي» ناجا« و ارتشا در آن محيط را مساعدتر از ساير نيروها .نمايد به طور طبيعي زمينه رشا

و عدم برخورد شديد با آنان9 .وجود افراد دالل در يگانهاي مختلف

و عدم برخورد شديد با آنان 10 .وجود افراد دالل در يگانهاي مختلف

و جمع وجود 11 و تباني با مأمورين نظامي ضايعات جنگي در نوار مرزي آوري آنها توسط عشاير منطقه

.و انتظامي

.آسيب پذيري بعضي مشاغل به خاطر ارتباط با ارباب رجوع 12

 محيطي

و( يگاني

)خدمتي

1-4كد

.نامطلوب بودن تغذيه نيروها 13
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و مĤخذ  فهرست منابع

و آسايش(حقوق جزاي اختصاصي-1 ، دكترحـسين) عمومي جرايم عليه امنيت -ميرمحمد صـادقي

 نشرميزان

 انتشارات دانشگاه تهران– دكتر ايرج، گلدوزيان–حقوق جزاي اختصاصي-2

، ســيروس– شــكري ،رضــا–قــانون مجــازات اســالمي در نظــم حقــوق كنــوني-3 - قــادر

 نشرمهاجر

م منتخب آراء ديوان عالي كشور در مورد احكام دادگاه-4 عاونت قـضايي هاي نظامي به كوشش

 1383–و حقوقي سازمان قضايي نيروهاي مسلح جلد اول 

و اسالم-5  نشرآريا– نورزاد، عوض–رشوه درحقوق كيفري ايران

و حقـوقي سـازمان قـضايي–2و1هاي قضايي جلـد مجموعه نشست-6 - معاونـت قـضايي

 كل حقوقي اداره

و حقوقي سازمان قضايي نيروهـ-7 -2و1اي مـسلح جلـد نظريات مشورتي كميسيون قضايي

و حقوقي سازمان  معاونت قضايي

، بابـك– 1383 تـا 1342 مجموعه نظرهاي مشورتي جزايي-8  انتـشارات– ايرانـي اربـاطي

و فرهنگي مجد  مجمع علمي

و نظريات مـشورتي-9 حقـوقي قـوه قـضاييه اداره-استعالمات قضات سازمان نيروهاي مسلح

و دوم  و حقوق-جلد اول ي سازمان نيروهاي مسلح معاونت قضايي

 انتـشارات- دكتـر عبـاس، زراعـت–2 بخـش تعزيـرات– شرح قانون مجازات اسالمي-10

 ققنوس

و مجازاتها مجموعه-11 و تنقـيح– رياست جمهـوري–ي جرايم و تـدوين  معاونـت پـژوهش

و مقررات . قوانين

و حقـوقي سـازمان– بررسي جرم اختالس–4يي شماره جزوه-12 قـضايي معاونت قـضايي

و امور فرهنگي اداره–نيروهاي مسلح  . كل آموزش


