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افشین آذری متین1 

چكیده 

با توجه به گسترش مبادالت اقتصادی و نیاز دستگاه های دولتی به خرید كاالها و اقالم داخلی 
و خارجی مورد نیاز خود بدین ترتیب مأمورانی برای خرید وارد عرصه بازار تجاری می ش��وند و 
بالتبع فروشندگان در بازار رقابت برای فروش بیش تر ناگزیر برای تطمیع كارپردازان و پرداخت 
درص��دی از مبلغ معامله قص��د دارند اقدام به فروش بیش تر كاالی خود كنند. چنانچه كارگزار 
دولت��ی با دریافت این مبلغ كه اغلب باعث خریدهای نامرغوب و یا اجناس با قیمت بیش تری 
می گردد اغوا ش��وند، زمینه ارتكاب جرمی به نام پورس��انت را فراهم خواهد آورد كه توس��ط 

قانون گذار ایران جرم انگاری شده و مجازات هایی برای آن پیش بینی شده است.
مقال��ه حاض��ر ضم��ن تحلیل مباح��ث مربوط به ای��ن ج��رم از قبیل ش��رایط تحقق آن و 

ضمانت اجراهای موجود پیش گیری های پیش بینی شده را نیز بیان می كند.
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مقدمه 

یكی از عمده ترین و اصلی ترین شیوه هایی كه فروشندگان خارجی یا داخلی كاال 
و خدمات از آن برای جلب هر چه بیش تر مشتری بهره می برند، پرداخت پورسانت 
است. این جرم در روزگار كنونی با گسترده شدن سامانه های اداری و بروكراسی 
و پیچیده تر شدن روابط و مناسبات فردی و اجتماعی و وسعت خواست ها و دامنة 

توقعات انسان ها گسترده تر، وسیع تر و پیچیده تر شده است. 
2 به معنای برقراری صدی چند یا 

واژة پورس��انت برگرفته از فرهنگ فرانس��ه1
دریاف��ت صد چند آورده ش��ده و فرهنگ جامع فرانس��ه آن را به درصد، دریافت 
ص��دی چند ... معنا كرده اس��ت. این واژه در فرهنگ عامیان��ة تجاری و روزمره 
مردم با همان تلفظ فرانسوی در دو معنای حق كمیسیون_ یعنی پرداخت میزان 
مش��خصی از مبلغ معامله به فردی كه وظیفة هدایت و تس��ریع در معامله را بر 
عه��ده دارد _  و مبالغی كه مأموران دولتی به ش��كل پنهانی و غیرقانونی در راه 

انجام معامالت دولتی به نفع خود می گیرند به كار می رود. 
در مناب��ع حقوقی و اقتصادی اصطالح پورس��انت تعریف نش��ده اس��ت، اما با 
استفاده از متون قانونی مرتبط با موضوع و عرف و رویة موجود می توان گفت كه 
پورسانت عبارت است از درصدی از قیمت كاالی مورد معامله یا درصدی از سود 
معامله یا مبلغ معین كاال یا س��ند پرداخت وجه یا امتیاز كه به شكل های مختلف 
زیر عناوینی مانند حق كمیس��یون، هدیه و پاداش توس��ط فروش��نده به خریدار 
واقعی یا نمایندة او و برای تشویق و جلب مشتری و رقابت با سایر تولید كنندگان 

پرداخت می شود. 
از نظر پیش��ینة قانون گ��ذاری، رفتار مأم��وران دولتی ك��ه در معامالت تحت 

1. pourcentage = percentage 
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   1
مدیریت آنان ب��رای دولت نفعی برای خود منظور می كنند در مادة 157 ق.م.ع.3

جرم انگاری شده بود كه همین ماده در ق.م.ع.ا. نیز تكرار شد؛ هرچند قانون گذار 
در این ماده ها به صراحت به  واژة پورس��انت اش��اره نكرده بود. ماده واحدة قانون 
مجازات تبانی در معامالت دولتی مصوب 1348 نیز به نوعی به این مسأله مربوط 
است. برپایة این ماده، »مادة 157 ق.م.ع. با تصویب مادة 81 ق.ر.م.ا. و این ماده 

نیز با مادة 603 ق.م.ا.4 نسخ شده است.2
در سال 1372، با وجوِد در حاِل تصویب بودن الیحة مجازات اسالمی  و به ویژه 
مادة 93 آن كه به طور مس��تدل و مستوفی با برشمردن كلیة موارد و لحاظ كلیة 
جوانب در همین خصوص تنظیم ش��ده بود، عده ای از نمایندگان طرح ممنوعیت 
گرفتن پورس��انت را با این اس��تدالل كه اكنون كارگ��زاران دولتی مبالغ كالنی 
در معامالت خارجی می گیرند ولی س��امانة قضائ��ی به دلیل نبود قانون نمی تواند 
موضوع را مورد پی گرد قرار دهد و این نوع پرونده ها سرگردان رها شده اند و نیز 
مصوبه به گونه ای باشد كه قانون به گذشته تسری یافته و پورسانت های گذشته 

نیز به خزانة دولت مسترد شود مطرح كردند.
س��رانجام، قان��ون ممنوعیت اخ��ذ پورس��انت در معامالت خارج��ی در تاریخ 
1372/7/24 به تصویب رس��ید. برپایة این ماده واحده، »قبول هرگونه پورسانت 
به ش��كل وجه نقد یا مال یا س��ند پرداخت تحت هر عنوان در رابطه با معامالت 
خارجی كاركنان قوای س��ه گانه، نیروهای مسلح، نهادهای انقالبی، شهرداری ها 

1. »هر یك از مأمورین دولتی كه در معامالت و مزایده ها و مناقصه ها یا هنگام پرداخت وجوه برای خود نفعی 
منظور دارد عالوه بر انفصال از خدمت دولت محكوم به تأدیه ضعف انتفاعی كه منظور داشته خواهد شد.

2. هر یك از كاركنان قوای سه گانه، نیروهای مسلح و مؤسسات زیر نظر ولی فقیه در معامالت و مزایده ها و 
مناقصه ها مربوط به دستگاه متبوع تحت هر عنوان از قبیل كمیسیون یا حق الزحمه و حق العمل یا پاداش 
برای خود یا دیگری نفعی منظور دارد به تأدیه دو برابر وجوه و منافع حاصله از این طریق محكوم می شود و 
چنانچه عمل وی موجب تغییر در مقدار یا كیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام شده شود مجازات حبس 

یا جزای نقدی هم به آن اضافه می گردد«.

جرم پورسانت در حقوق كیفری ایران
افشین آذری متین
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ممن��وع و مرتكب عالوه بر رد پورس��انت به حبس تعزی��ری و جزای نقدی برابر 
پورس��انت اخذ شده محكوم می شود«. این قانون س��ه تبصره دارد كه در تبصرة 
نخست جرم انگاری شروع به پورسانت و در تبصرة دوم تسری این قانون به گذشته 
تا تاریخ 1358/5/1 و در تبصرة سوم به معاذیر قانونی معاف كنندة مجازات اشاره 
دارد كه چنانچه پورس��انت با  اطالع مسؤول س��ازمان به خزانة دولت واریز شود، 
مجازات قانونی اِعمال نخواهد ش��د.« همچنی��ن، به موجب مادة 109 ق.م.ن.م.، 
به دس��ت آوردن هرگونه پورس��انت یا هدیه یا امتیاز در م��ورد انجام قراردادها یا 
معامالت نظامی  باید اعالم و مس��ترد شود. در صورت عدم اعالم و استرداد، این 

رفتار جرم محسوب و مرتكب به مجازات مقرر محكوم می شود.

الف. ركن قانونی جرم پورسانت 

ای��ن جرم ب��ه لحاظ نوع معامالت صورت پذیرفته به پورس��انت ع��ام )مادة 603 
ق.م.ا. و مادة 109 ق.م.ن.م.( و پورس��انت خاص )قانون ممنوعیت اخذ پورسانت 

در معامالت خارجی مصوب 1372( تقسیم می شود.  
بنا بر این، با توجه به تنوع قانون گذاری و اس��تفاده از قاعدة جمع در این زمینه 
می توان گفت كه اطالق و عموم قانون ممنوعیت اخذ پورسـانت را كه مقصود 
اصلی آن معامالت خارجی اس��ت نسبت به این گونه معامالت قلمداد كنیم و در 
معامالت داخلی و سایر شقوق آن چه در داخل یا خارج از كشور مادة 603 ق.م.ا. 
را حاك��م بدانیم و در مورد معامالت داخلی و خارجی نیروهای مس��لح نیز قانون 

خاص خود را اعمال كنیم. در نتیجه، 
1. اگر كارگزار دولتی در معامالت خارجی اقدام به قبول پورسانت كند، مشمول 

ماده واحدة قانون ممنوعیت اخذ پورسانت است؛ 
2. قبول پورس��انت از سوی كاركنان دولت در معامالت داخل كشور یا در سایر 
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موارد یادش��ده در مادة 603 ق.م.ا. از قبیل مزایده ها، مناقصه ها، تشخیصات و 
امتیازات داخلی یا خارجی مشمول مادة 603 ق.م.ا. است؛

3. ب��ا توجه به خاص بودن ق.م.ن.م. و اینكه ه��دف از وضع این قانون خارج 
كردن افراد نظامی از دیگران بوده، در خصوص معامالت و قراردادهای داخلی یا 
خارجی، دریافت پورسانت از سوی كارگزار نظامی  مشمول مادة 109 ق.م.ن.م. 
5 مجازاتی برای آن 

اس��ت؛ مگر در مواردی كه حسب تبصرة ماده 2 این قانون1
ذكر نشده باشد كه مطابق عمومات مادة 603 ق.م.ا. عمل می شود. 

ب. ركن مادی

1. موضوع جرم 

1�1. در مادة 603 ق.م.ا.،  صحبت از منظور كردن نفع برای خود دیگری زیر هر 
عنوان از قبیل كمیس��یون، حق الزحمه، حق العمل یا پاداش شده است. واژة نفع 
در معنای خاص آن به كار نرفته و به معنای كس��ب سود است كه در حقیقت هم 
مصداق ه��ای م��ادی و هم مصداق های غیرمادی، مانند امتی��از و نیز آنچه را كه 
به نوع��ی برای مرتكب ارزش اقتصادی دارد دربرمی گیرد. همان گونه كه مالحظه 
می ش��ود، عنوان هایی كه دریافت در قالب آنها ص��ورت می پذیرد به نوعی حالت 
متقاب��ل برای انج��ام كاری دارند و بیان كنندة ممنوعی��ت مداخلة كاركنان دولت 
در معامالت  دولتی زیر هر عنوانی اس��ت. ایراد وارد به این ماده آن اس��ت كه از 
واژة پورسانت یا معادل آن استفاده نشده و واژه های استفاده شده كه جنبة تمثیلی 
نیز دارند س��نخیتی با عبارت پورس��انت ندارد؛ هر چند كمیسیون به نوعی درآمد 

مشخصی از مبلغ یك معامله است. 

1. » دادگاه نظامی  مكلف اس��ت در مواردی كه مجازات جرمی  در این قانون ذكر نش��ده است طبق قانون مربوط 
به آن جرم تعیین كیفر نماید «.

جرم پورسانت در حقوق كیفری ایران
افشین آذری متین
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1�2. در مادة 109 ق.م.ن.م.، قبول وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تقسیم مال 
و غیره زیر عنوان هایی از قبیل هدیه یا امتیاز یا درصدانه مقرر شده است.

 ،6

بنا بر این، موضوع جرم می تواند وجه نقد اعم از ریال یا سایر ارزهای خارجی1
مال منقول یا غیرمنقول، س��ند پرداخت وجه مثل چك، س��فته و یا برات و سند 

تسلیم مال مثل اموالی كه دارای سند انتقال اند مانند ماشین یا ملك باشد .
وج��ه تمایز ای��ن ماده با مادة قبل ای��ن ماده عنوان های كامل ت��ر و بهتری را 
پوشش می دهد. موارد یادشده در قالب هدیه، امتیاز یا درصدانه به نوعی دارا شدن 
بالجهت  است كه فرد به خاطر انجام معامله و سمت خود دریافت می كند. حال 
اینكه، موارد ذكر شده در مادة 603 ق.م.ا. بیان گر نوعی حق الزحمه در قبال انجام 

كار است كه در واقع از مصداق های رشوه است. 
1�3. در ماده واح��دة قان��ون ممنوعیت اخذ پورس��انت، قبول وجه، مال ، س��ند 
پرداخت وجه یا تس��لیم مال زیر عنوان پورس��انت نام برده شده است. در مقایسه 
با بند قبلی، مش��اهده می شود كه از واژه های پورسانت و درصدانه كه مترادف اند 
دو استفاده شده و به نظر می رسد كه نسبت به ماده واحده عبارت های به كار رفته 

مناسب تر است. 
با توجه به اینكه درصدانه یا پورس��انت مش��خص كنندة می��زان مبلغ پرداختی 
است، استفاده از این كلمات در كنار هدیه یا امتیاز كه عنوان های پرداختی بوده و 
دریافت كننده با اس��تفاده از آنها می خواهد عمل خود را مشروع جلوه دهد مناسب 

نیست .
نكتة مهم این است كه دریافت موضوع جرم در قالب مواردی مانند كمیسیون، 

2. مطابق بند ج مادة 2 قانون پولی و بانكی كش��ور، تعهدات مالی بر اس��اس وجه رایج كش��ور اس��ت مگر اینكه 
طرف ها قرار دیگری گذاشته باشند .
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1 و امتیاز بیان شده و قانون گذار در 
حق الزحمه،  حق العمل، درصدانه، پاداش، هدیه7

موضوع جرم در هر س��ه ماده قانونی مرتبط از وجه حصری و نه تمثیلی اس��تفاده 
كرده اس��ت. بنا بر این، قبول پورس��انت و تحصیل منعفت در هر قالب و عنوان 

جرم است.

2. وسیلۀ ارتكاب جرم 

8 اس��ت. قراردادهای 

ه��ر دولتی دارای اعم��ال حاكمیتی و اعم��ال تصدی گری2
حاكمیتی معمواًل به شكل الحاقی مانند پیمان های استفاده از خدمات آب و برق 
و گاز یا به ش��كل ارشادی و اس��تاندارد مانند قراردادهای بیمه،  قراردادهای بانكی 
و غیره تنظیم می ش��وند. اعم��ال تصدی گری در جهت اج��رای وظایف ذاتی یا 
اعمال حاكمیت برای رفع نیازمندی های دولت انجام می ش��ود. برای مثال، دولت 
در اعم��ال حاكمیت ملزم به آم��وزش و پرورش، ارائة خدمات عمومی  مانند برق،  
گاز، تلفن و غیره با صالحیت عام و در حدود قانون اساس��ی است. اما، در همین 
زمینه نیازهایی دارد كه باید از رهگذر انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی 

رفع كند.
ب��رای مثال، برای چاپ فرم های قبض آب و ب��رق و گاز با چاپخانه ها قرارداد 
می بندد ی��ا برای جمع آوری اطالعات و درآمدگیری نیاز به رایانه و ابزار كار دارد 
و با شركت های داخلی یا خارجی قرارداد خرید منعقد كرده یا برای تأمین نیروی 

1 . به موجب مادة 71 قانون محاسبات عمومی  و مادة 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1381، 
دریافت هر گونه هدیه  نقدی و غیر نقدی از سوی مؤسسه های دولتی جز به موجب ضوابط خاص و در موارد 
قانونی مثل آیین نامة اجرائی نحوه استفاده از كمك ها و هدایای اعطایی اشخاص حقوقی و حقیقی به سازمان 
انتقال خون ایران یا آیین نامة نحوه هزینه كردن هدایا و كمكهای مردمی  موضوع مادة ) 5 ( قانون نحوه انجام 

امور مالی و معامالتی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی ممنوع است. 
2 . اعمال تصدی گری در مادة 136 ق.ب.چ.ت. بیان ش��ده اند. اینها  اعمالی اند كه دولت  ازنقطه نظر حقوق مشابه 

افراد انجام می دهد؛ مانند خرید و فروش امالك و اجاره و مانند آن.

جرم پورسانت در حقوق كیفری ایران
افشین آذری متین
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انس��انی و م��كان فیزیكی مبادرت به ج��ذب نیرو یا عقد ق��رارداد پیمان كاری و 
ساخت و ساز برای ساخت ساختمان می كند.

این گون��ه قرارداده��ا كه معمواًل جنبة كمكی و پش��تیبانی دارن��د تابع قواعد و 
مق��ررات قرارداده��ای خصوصی و تحت حاكمیت قوانی��ن مدنی، تجاری، و ... و 

الزامات و ممنوعیت های سایر قوانین و مقررات خاص و عام اند.
در واقع، جرم پورسانت به چنین قراردادهایی مربوط می شود كه قرارداد دولتی 
نام دارند و ویژگی آنها این اس��ت كه حداقل یك طرف آن دولت یا دستگاه های 

عمومی  است. 
قراردادهای دولتی را می توان به دو نوع قراردادهای اس��تخدامی  یا هم كاری و 
قراردادهای معامالتی تقس��یم كرد كه قراردادهای گروه نخس��ت ارتباطی با این 

بحث ندارند.
قراردادهای معامالتی ك��ه در حقیقیت چهره و رنگ اقتصادی دارد معمواًل در 
قالب های مقاطعه  یا پیم��ان كاری، امتیاز، عاملیت، قراردادهای فرهنگی �  هنری، 

مشاوره و خدمات، پژوهش، اعطای لیسانس یا امتیاز و ... بسته می شوند.
9 كه به مرحلة 

این نكته درخور ذكر اس��ت كه قراردادهای مربوط به تشخیص1
قبل از انعقاد قرارداد برای بررس��ی نیازس��نجی مؤسس��ه های دولتی مربوط اند و 
مزایده و مناقصه كه روش تعیین و مش��خص كردن طرف قرارداد دولتی اس��ت 

ارتباطی به قرارداد نداشته و فقط در قلمرو مادة 603 ق.م.ا.  قرار می گیرند.

3. سمت مرتکب

به موجب مادة 25 قانون محاسبات عمومی،  فردی كه در دستگاه های دولتی اقدام 
به خرید و تدارك كاال و خدمات مورد نیاز می كند كارپرداز نامیده می ش��ود. این 
1 . به موجب مادة 17 قانون محاسبات عمومی، »تشخیص« عبارت است از تعیین و انتخاب كاال و خدمات و سایر 

پرداخت هایی كه تحصیل یا انجام آنها برای تحقق اجرای برنامه های دستگاه های اجرایی ضروری است.
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شخص از كاركنان دولت محسوب می شود. 
مؤسس��ه های زیر نظر قوه مقننه )دیوان محاسبات عمومی  كشور(، قوة قضائیه 
)بازرس��ی كل كش��ور، دیوان عدالت اداری، س��ازمان زندانها و اقدامات تأمینی و 
تربیتی كش��ور،  سازمان ثبت اس��ناد و امالك كش��وری، اداره كل تصفیه و امور 
ورشكس��تگی ... (، قوة مجریه )نهاد ریاس��ت جمهوری، سازمان اسناد ملی ایران، 
سازمان بازنشستگی كشوری، سازمان انرژی اتمی ایران، مركز آمار ایران، سازمان 
تربیت بدنی، س��ازمان حفاظت محیط زیست ...( و كلیة وزارت خانه ها و نیز سایر 
نهادهایی كه طبق اصل 110 قانون اساسی زیر نظر مقام رهبری اداره می شوند _ 
 مانند نیروهای مسلح110،صدا و س��یما، ش��ورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت 

نظام_ تشكیل دهندة شخصیت  حقوقی دولت اند. 
در مورد مرتكبان جرم پورسانت باید گفت كه: 

1. در ماده واح��دة قانون ممنوعیت اخذ پورس��انت، برخ��الف مادة 603 ق.م.ا. 
و مادة 109 ق.م.ن.م. ذكری از س��مت مرتكب نش��ده و این ابهام وجود دارد 
كه آیا ش��خصی را كه جزء كاركنان دولت نیس��ت و ب��رای مثال جهت خرید 
فرستاده شده نیز دربرمی گیرد یا خیر. از ظاهر عبارت قانون حتمی  بودن سمت 
مرتكب كه از مستخدمان لشكری یا كشوری باشد استنتاج نمی  شود. ولی، اگر 
به مش��روح مذاكرات مجلس در زمان تصویب قانون مراجعه ش��ود، مشخص 
می ش��ود كه موضوع بحث و سمت مرتكب كه از كاركنان دستگاه های دولتی 
یادش��ده در ماده واحده باشد محوریت مذاكرات را تش��كیل داده و شامل كلیة 

مستخدمان دولتی اعم از رسمی  و غیررسمی  می شود؛

1.كاركن��ان نیروهای مس��لح كاركنانی اند كه جزء یكی از بندهای هش��تگانه ذیل م��اده )1( ق.م.ن.م. بوده و به 
موجب قانون استخدام مربوط به هر یك از نیروهای مسلح به استخدام این نیروها درآمده باشند و یا به موجب 
قانون خدمت وظیفه عمومی در یكی از دوره های ضرورت ، احتیاط یا ذخیره مش��غول خدمت باش��ند )این افراد 
عبارت اند از كاركنان س��تاد كل نیروهای مس��لح ، ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، وزارت دفاع ، كاركنان  وظیفه ، 

محصالن مراكز آموزشی و كاركنان قراردادی(.

جرم پورسانت در حقوق كیفری ایران
افشین آذری متین
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2. در مادة 603 ق.م.ا. عالوه بر كاركنان اداره ها و س��ازمان های ذكر ش��ده در 
ماده واحده، كاركنان شوراها و مأموران عمومی  نیز اضافه شده است؛
3. مادة 109 ق.م.ن.م. فقط ناظر به كاركنان نیروهای مسلح است.

4.  نتیجۀ جرم  

این جرم در زمرة جرم های مقید بوده و تحقق آن موكول به كسب سود و منفعت 
از ناحیة مرتكب اس��ت. در ماده واحدة قانون ممنوعیت اخذ پورسانت و مادة 109 
ق.م.ن.م. كلیه شیوه های مستقیم و غیر مستقیم گرفتن پورسانت پیش بینی شده 

است. 
بنا بر این، فرقی ندارد كه پول به طور مس��تقیم به حساب مرتكب واریز یا سند 
انتقال مال به  نام مرتكب واریز ش��ود یا به حس��اب شخصی دیگری كه آن را به 

مرتكب تحویل دهد یا انتقال مال با یك واسطه انجام شود. 
ام��ا، در مادة 603 ق.م.ا. از مصداق ها و توضیحات كامل تری اس��تفاده ش��ده 

است: 
1. عمل می تواند بالمباش��ره یا به واس��طه باش��د كه در واقع همان شیوه های 
مس��تقیم و غیرمستقیم گرفتن پورسانت اس��ت. به عبارت دیگر، می توان نتیجه 
گرفت كه دادوستدهایی را كه كارمند در آنها دخالت مستقیم ندارد شامل می شود؛ 
مثل اینكه كارمندی كه در بخش كارگزینی یك سازمان یا اداره كار می كند رابط 

بین فروشنده كاال یا كارپرداز اداره واقع گردیده و پورسانت اخذ نماید. 
1 یا ترتیبات خاص یا سایر اشخاص 

2. عمل می تواند از رهگذر توافق یا تفاهم11
1 . در فرهنگ لغات معین، توافق به معنای باهم متحد شدن ، با یكدیگر موافق و متحد شدن ، موافقت و سازگاری 
و تفاهم به معنای س��خن یا مطالب و مقصود یكدیگر را فهمیدن ، درك كردن چیزی از هم آمده اس��ت. بنا بر 
این، بین دو واژه توافق و تفاهم عموم و خصوص مطابق برقرار است، یعنی ، در مورد توافق، هر دو رضایت به 
موافقت انجام شده دارند و یك طرف از روی ناچاری مجبور به موافقت نشده است، ولی در مورد تفاهم یك 

طرف بدون میل و رغبت كامل قبول كرده است.
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ی��ا نمایندگان و ش��عبه های آنها تحقق یابد. بنا بر ای��ن، فرقی ندارد كه طرف ها 
به  ش��كل قطعی در مورد نوع پورس��انت دریافتی به توافق رسیده باشند یا به طور 
ضمنی گیرندة پورس��انت مقصود خود را در مورد نوع پورسانت خواسته شده بیان 
كند و به مرحلة رضایت كامل  نرسیده باشد. بنا بر این پورسانت گیرنده نمی تواند 
ب��ه این بهانه ك��ه راجع به موضوع جرم توافق قطعی حاصل نش��ده بوده خود را 
مس��ؤول نداند و به این بهانه ادعا كند وجه واریز ش��ده به حس��اب بانكی وی به 

صورت قطعی توافق نشده است.
پیش بینی هر ترتیب خاص دیگری در زمینة گرفتن پورسانت در صورت مسأله 
و مس��ؤولیت كیفری مرتكب تأثیری ندارد و مسؤولیت فقط از راه های عنوان شده 
مس��تقر نمی شود؛ مثل اینكه ترتیب خرید اتومبیل معامله كننده از رهگذر شخص 
ثالثی با قیمتی بیش تر داده شود یا ملكی به قیمت كم تر به همسر كارمند مرتكب 
فروخته ش��ود. این ف��روش یا خرید از ناحیة هر ش��خصی باش��د _ چه نمایندة 
فروش��نده یا شعبه های آن یا شخص ثالث _ تأثیری در مسؤولیت مرتكب ندارد. 
همان گونه كه از مثال های ذكرشده مشخص بوده و در مادة 603 ق.م.ا. نیز آمده 
اس��ت، پورسانت اخذ ش��ده چه به نفع خود مرتكب یا دیگری باشد نیز مسؤولیت 

كیفری را مستقر می نماید. 

5. ضامنت اجرای جرم پورسانت

5ـ1. ضمانت اجرای كیفری 

برپایة مادة 109 ق.م.ن.م.، مجازات مرتكب دو تا ده س��ال حبس و جزای نقدی 
براب��ر هدیه ی��ا امتیاز یا درصدانه اس��ت. و به موجب م��ادة 603 ق.م.ا.،  مجازات 
مرتك��ب تأدیة دو برابر وجوه و منافع به دس��ت آمده ب��وده و در صورتی كه عمل 
كارگزار موجب تغییر در تعداد یا كیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام ش��دة 

جرم پورسانت در حقوق كیفری ایران
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آن ش��ود مجازات مرتكب حبس از 6 ماه تا 5 س��ال یا مجازات نقدی از 3 تا سی 
میلیون ریال است1.

بر اس��اس ماده واح��ده قانون ممنوعیت اخذ پورس��انت، مرتك��ب عالوه بر رد 
پورسانت یا معادل آن به دولت، به حبس تعزیری از دو تا ده سال و جزای نقدی 
برابر پورسانت محكوم می شود. مطابق تبصرة 2 و تبصرة 3 ماده 109 ق.م.ن.م.، 
و ماده واحدة قانون ممنوعیت اخذ پورس��انت، چنانچه پورس��انت گیرنده با اطالع 
مقام مسؤول مربوط وجه دریافتی را به حساب خزانه واریز كند، از مجازات معاف 

می شود. 
تف��اوت ماده  واح��ده و ق.م.ن.م. در این زمینه آن اس��ت ك��ه برپایة مادة 109 
ق.م.ن.م. ش��رط معافیت از مجازات در صورتی اس��ت كه مراتب قبل از گرفتن 
پورسانت به اطالع مقام باالتر رسانیده شود، ولی در ماده واحده شرط اطالع قبلی 
وجود ندارد و فرقی ندارد كه اطالع به مقام باالتر كه در چهارچوب سلسله مراتب 
اداری باید انجام ش��ود. قبل از انعقاد قرارداد و در مرحلة پیش��نهاد باش��د یا پس 
از انجام معامله. به هرحال، واریز به حس��اب خزانه نباید خودسرانه و بدون اطالع 

باشد. 
نكته ای ك��ه در ق.م.ن.م. اهمیت دارد عنوان های هدیه و امتیاز اس��ت كه در 
مواد قانونی مرتبط دیگر اس��تفاده نش��ده اس��ت. بنا بر این، به نظر می رس��د كه 
ش��رط معافیت از مجازات مقرر در این خصوص اس��ترداد هدیه و امتیاز است كه 

1 . ب��ا توج��ه به اینكه مرتكبان جرم پورس��انت با هدف های صرفًا انتفاعی اقدام ب��ه این عمل می كنند، بهتر بود 
كه مجازات مالی قس��مت دوم ماده 603 ق.م.ا. متناس��ب با ضرر و زیان وارده به دولت تعیین می شد. الزم به 
ذكر اس��ت كه به موجب مادة 11- 432 قانون مجازات فرانس��ه، اقدام هر ش��خص امانت دار قدرت عمومی به 
درخواست یا پذیرش حق مستقیم یا غیرمستقیم هدایا، وعده ها، عطایا، چشم روشنی ها، یا منافعی در هر زمان 
به منظور انجام یا خودداری از انجام امری نسبت به وظیفه مأموریت مستوجب ده سال حبس و 150 هزار یورو 
جزای نقدی اس��ت. در مقایسه با قانون ایران، به دلیل عدم پیش بینی رد پورسانت و جزای نقدی نسبی معادل 

انتفاع حاصل با توجه به مالی بودن این جرم، قانون ایران از قوت بیش تری بهره مند است.
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در مورد امتیاز اس��ترداد ابه��ام دارد. به عالوه، به حقوق و آزادی های فردی لطمه 
وارد كرده و با اصل 22 ق.ا. مغایر است. برای مثال، در جایی كه شركت خارجی 
ویزای اقامت كارگزار را از ناحیة دولت متبوع خود تمدید می كند یا فرزند كارمند 
به هزینه ش��ركت پورسانت دهنده در كش��ور متبوع در دانشگاه به ادامه تحصیل 
مش��غول می ش��ود یا نمایندگی فروش محصوالت خود را در ای��ران به او واگذار 
می كند، ش��رط استفاده از معافیت مجازات به دلیل اینكه وجهی وجود ندارد كه به 

حساب خزانه واریز شود دچار ابهام می شود.
به نظر می رس��د كه پیش بینی ش��رط معافیت از مجازات در صورت واریز وجه 

پورسانت به حساب خزانه در مادة 603 ق.م.ا. مانند دو قانون دیگر الزم است. 
گفتنی است كه عالوه بر ضمانت اجراهای كیفری پیش بینی شده در این زمینه، 
قانون گ��ذار در جه��ت تقویت تأثیر پیش گیری كیفری انتش��ار حكم را نیز به آن 
افزوده كه به نوعی همان تش��هیر فقهی اس��ت. به موج��ب قانون اصالح تبصرة 
)1( م��ادة 188 ق.آ.د.ا.ك. و الح��اق 2 تبصره به آن مصوب خرداد ماه 1385، در 
م��وارد محكومیت به جرم گرفتن پورس��انت، در صورتی كه ارزش عواید حاصل 
از ج��رم ارتكابی یكص��د میلیون ریال یا بیش تر از آن باش��د، به دس��تور دادگاه 
صادر كنندة رأی قطعی خالصة متن حكم شامل مشخصات فرد، سمت یا عنوان 
و میزان محكومیت در روزنامه های كثیراالنتشار و محلی منتشر و در اختیار سایر 

رسانه های عمومی  گذاشته می شود. 
در مورد ضمانت اجرای كیفری تعیین ش��ده برای جرم پورس��انت نكات زیر در 

خور توجه است:
1. كاه��ش مجازات حب��س و زندان و افزایش جزای نق��دی نه تنها معادالت 
حسابگری مجرمانه را برهم می زند بلكه موجب كاهش هزینه های دولت شده 
و، عالوه بر دس��ت یابی دولت به اموال خود، از نفوذ و حمایت های اش��خاص 
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ذی نفوذ نیز می كاهد؛ 
2. پیش بین��ی مجازات انفصال دائم از خدم��ات دولتی برای مرتكبان این جرم 

مشابه آنچه در ق.ت.م. مقرر شده است؛ 
3. اختصاص درصدی از مبلغ پورس��انت تحت عنوان حق كشف مشابه مادة 7 
قان��ون نحوة اعمال تعزیرات حكومتی راجع به قاچاق كاال و ارز مصوب مجمع 

تشخیص مصلحت نظام برای كسانی كه افشاء این مفاسد را برعهده دارند.
5ـ2. پاسخ اداری 

به موجب بند 17 مادة 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372، گرفتن 
وجوهی جز آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا گرفتن هر گونه مالی كه در 
عرف رش��وه خواری تلقی می شود جزو تخلفات اداری كاركنان دولت قلمداد شده 
و به موجب مادة 9 ضمانت اجراهایی ش��امل اخط��ار كتبی بدون درج و با درج در 
پروندة اس��تخدامی، توبیخ كتبی، كس��ر حقوق و فوق العاده ش��غل، انتقال موقت، 
تغییر محل جغرافیایی خدمت، تنزل مقام یا محرومیت از انتصاب به پس��ت های 
حس��اس و مدیریتی، تنزل گروه، بازخرید خدمت، بازنشس��تگی، اخراج و انفصال 

دائم از خدمات دولتی برای آن پیش بینی شده است. 
به موجب آیین نامة، پیش گیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی مندرج 
12، كه ب��ه منظور پیش گیری و 

در روزنامه رس��می  ش��ماره 17493 – 83/12/24 1
مب��ارزه با فس��اد در نظام اداری و تكمی��ل آیین نامه اجرایی قانون رس��یدگی به 
تخلفات اداری تصویب ش��ده است، گرفتن وجوهی جز آنچه در قوانین و مقررات 
تعیین ش��ده است از موارد تخلفات اداری مس��توجب مجازات مناسب است )بند 
الف مادة یك( و براس��اس مادة 5 این آیین نامه، در مرتبة نخست اخطار كتبی با 
درج و ب��دون درج در پرون��ده یا توبیخ كتبی مق��رر و در صورت تكرار هر یك از 

1. این آیین نامه در تاریخ1384/5/1اصالح شد)مندرج در روزنامه رسمی شماره 17823-85/2/28(.
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مجازات های مقرر در مادة 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری قابل اعمال است و 
چنانچه با تكرار تخلف درخواست اعمال مجازات شده باشد، یكی از مجازات های 
بازخرید، اخراج یا انفصال دائم از خدمات دولتی برای كارمند متخلف قابل اعمال 
اس��ت. مطابق تبصرة 1 مادة 5 این آیین نامه، هیأت های رسیدگی به تخلف های 

اداری می توانند ترتیب و توالی یادشده را رعایت نكنند. 

6. رشوع به جرم

ش��روع به رفتار موضوع مادة 603 ق.م.ا. برپایة مادة 41 ق.م.ا. جرم نیست. ولی، 
تبص��رة یك مادة 109 ق.م.ن.م. مجازات ش��روع به این جرم را حداقل مجازات 
حبس مقرر در این ماده یعنی دوسال مقرر كرده است. مطابق تبصرة یك قانون 
ممنوعیت اخذ پورس��انت در معامالت خارجی، مجازات شروع به این جرم حداقل 
1 اس��ت و چنانچه عمل انجام شده نیز جرم باشد، مرتكب 

مجازات مقرر در قانون13
به مجازات آن جرم نیز محكوم می شود.

 همان گون��ه كه مالحظه می ش��ود، در این تبصره قانون گ��ذار به نوعی قائل به 
تش��دید شده و شروع كننده به ارتكاب جرم پورسانت را عالوه بر اینكه به حداقل 
مج��ازات مقرر در ماده محكوم می كند، چنانچ��ه اقدام های وی در قالب یكی از 
عنوان ه��ای مجرمانه نیز جای گیرد وی را مس��تحق اعمال مجازات آن جرم نیز 
می دان��د.  در واقع، می توان گفت كه این ش��یوة برخورد برخالف اصل كلی مادة 

1. به موجب نظریة ش��مارة 7/316- 1378/5/5 اداره كل امور حقوقی قوه قضائیه، رد پورس��انت یا معادل آن به 
دولت كه در ماده واحده قانون ممنوعیت پورسانت مصوب سال 1372 آمده است مجازات محسوب نمی شود تا 
با فوت محكوم علیه اجرای حكم در این خصوص موقوف شود. رد پورسانت یا مال ناشی از جرم حكم قانونی 
خاص اس��ت كه در مادة 10 ق.م.ا. به آن تصریح ش��ده است. بنا براین، در این تبصره - برخالف تبصره یك 
مادة 109 ق.م.ن.م. - ذكری از حداقل مجازات حبس مقرر به منزله مجازات شروع كننده به این جرم پیش بینی 
نش��ده، به دلیل اینكه رد پورسانت مجازات نمی باش��د و در این مرحله قبول آن تحقق نیافته، از مجازات های 
مقرر خارج می ش��ود. الزم به ذكر اس��ت كه با توجه به اینكه در مرحله شروع به این جرم هنوز مرتكب منتفع 

نشده است، اِعمال مجازات حداقل جزای نقدی اِعمال شدنی نیست.

جرم پورسانت در حقوق كیفری ایران
افشین آذری متین
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14 زیرا، فعل واحد باعث تحمیل دو نوع مجازات متفاوت می شود 

46 ق.م.ا. اس��ت1
كه خالف تعدد اعتباری است. 

از این رو، مصداق های شروع به این جرم را می توان به شرح زیر بیان كرد:
1. كارگزار برای قبول یا گرفتن پورسانت اقدام به انعقاد قرارداد كند؛ بدین معنا 
كه، تحقق پورسانت منوط به اجرای مفاد قرارداد متضمن انتقال مالكیت یا حق 
انتفاع یا رهن یا هر نوع نفع دیگری باش��د. در نتیجه، تا زمانی كه نفعی تحت 
مالكیت پورس��انت گیرنده قرار نگیرد، در مرحلة ش��روع بوده و جرم تام محقق 

نشده است؛ 
2. اگر پورسانت در قالب سند پرداخت وجه باشد، توجه به اینكه این امر قبول 
قطعی تلقی نمی ش��ود تا زمانی كه این س��ند به وجه تبدیل نش��ده، در مرحلة 
ش��روع به جرم قرار داریم. زیرا، امكان اینكه ب��رای مثال چك فاقد موجودی 
باشد وجود دارد یا فرد قبض مربوط به انبار عمومی  را تحویل بگیرد كه كاالی 

15؛

آن قبال ترخیص شده است2
3. هنگامی كه قرار بخشودگی بدهی پورسانت گیرنده به فروشنده گذاشته شود، 
در مرحله ش��روع به جرم قرار داریم. بنا بر این، تا زمانی كه تهاتر انجام نشود، 

در مرحلة شروع ایم و جرم به طور كامل محقق نشده است؛
 4. اگر بابت پورس��انت قرارداد اعطای بورس تحصیلی به فرزند كارگزار بسته 
ش��ود، تا زمانی ك��ه این امر عملی نش��ده، جرم به طور تام ص��ورت نپذیرفته 
و مص��داق ش��روع به جرم اس��ت. همچنین، اگر ق��رار واریز وجه به حس��اب 

1. ش��اید منظ��ور قانون گذار این بوده كه ب��رای مثال چنانچه مرتك��ب در قالب قرار قبول پورس��انت اطالعات 
طبقه بندی شده را در اختیار بیگانگان قرار دهد، به منزله جاسوس به مجازات جرم مقرر نیز محكوم می  شود.

2. به موجب تبصره ماده 70 ق.ث.ا. و مادة 1277 ق.م. چنانچه ش��خص به موجب س��ند رس��می اقرار به گرفتن 
وجه یا مالی كند ولی ثابت شود كه این اقرار در مقابل دریافت چك، برات یا حواله ای بوده كه پرداخت نشده 

از اعتبار انداختن این قسمت از سند رسمی  بدون ادعای جعل امكان پذیر است.
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پورس��انت گیرنده گذاش��ته ش��ود، تا زمانی كه وجه به طور قطعی منتقل نشده 
است، در مرحله، شروع و مقدمه عملیات اجرایی قرار داریم.

ممكن اس��ت برخالف شروع به جرم كه رفتار فرد در نیمة راه متوقف می شود، 
مرتكب رفتار را به پایان برس��اند ولی جرم منظور واقع نش��ود )جرم عقیم و جرم 

محال(. 
در حالت نخست، جرِم منظور به واسطة عدم مهارت مرتكب یا یك علت اتفاقی 

پیش بینی ناپذیر تمام نمی شود كه به آن جرم عقیم می گویند.
برای مثال، ش��خص با انعقاد قرارداد بیع یا صلح پورسانت را قبول می كند، اما 
به دلیل عدم اطالع از ش��رط های باطل كنندة عقد كه پورسانت دهنده در قرارداد 
می گنجاند عقد باطل می ش��ود یا قرارداد پس از انعقاد به واسطة عوامل خارجی از 
بین می رود و پورس��انت گیرنده با توجه به انكار پورسانت دهنده و نداشتن مدرك 

نمی تواند پورسانت را مطالبه كند.
در حالت دوم، مرتكب از نبوِد موضوع جرم یا از عدم تحقق جرم به علت بی اثر 
بودن وسایل مورد استفادة او برای ارتكاب جرم آگاهی ندارد كه به آن جرم محال 
می گویند. برای مثال، چنانچه شخص به منزلة دریافت درصدی از معامله در قالب 
پورس��انت به طور نقدی ارز یا ریال دریافت كند و پس از انجام كلیة تش��ریفات و 
قطعیت معامله، پورس��انت گیرنده متوجه می شود كه پول ها جعلی و تقلبی است، 
رفتار واقع ش��ده جرم محال اس��ت. یا می توان حالتی را در نظر گرفت كه س��ند 
پرداخت جعلی صادر و تحویل ش��خص می  ش��ود. یا )ش��خص به منزلة پورسانت 
مق��داری طال ی��ا هر فلز گران قیمت دیگر دریافت می كند، ولی پس از بررس��ی 
اصالت آن مش��خص می ش��ود كه قلب حقیقت صورت پذیرفته و فلز داده ش��ده 
بی ارزش اس��ت. یا قرارداد تسلیم مالی بسته ش��ده كه متعلق به دیگری است یا 

جزء اموال دولتی یا وقفی است. 

جرم پورسانت در حقوق كیفری ایران
افشین آذری متین
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پ. ركن روانی

این جرم جزء جرم های عمدی است. 
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