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اصول حاکم سیاست جنایی تقنینی جرایم سایبری
*احسان پهلوانی فرد **ابومحمد عسگرخانی ***مریم مرادی ****ایرج گلدوزیان
تاریخ دریافت1397/09/12 :

تاریخ پذیرش1397/11/19 :

چکیده
سیاست کیفری جرایم در تمام جهان با توجه به ارزش ها ،اعتقادات و آرمان های ملی و مذهبی باا هام قار
دارد .جرایم ساییری با استفاده از تکنولوژی اینترنت و قضاای مجاازی روز باه روز در اااد دگرگاونی مرزهاا و
ارزشهای ملی سرزمینی میباشد .جرم سایبری مرزهای سرزمینی را کنار گذاشته است با مرزهاای باین المللای در
ارتباط است لکن دولت های بین الملل برای جلوگیری از این جرم میبایستی یکسری اصود و قواعد باین المللای
را اجرا نمایند در قانون جرایم رایانه ای ایران هم در ماده  52به ضرورت همکاری بین المللی توجاه شاده اسات.
این ماده مقرر می دارد که به منظور ارتقای همکاریهای بینالمللی در زمینه جرائم رایاناهای ،وزارت دادگساتری
موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و قناوری اطالعات اقدامات الزم را در زمینه تادوین لاوایو و گیریاری
امور مربوط جهت گیوستن ایران به اسناد بینالمللی و منطقهای و معاهدات راجع به همکاری و معاضدت دوجانباه
یا چندجانبه قضایی انجام دهد .مع الوصف در این مقاله درصدد تبیین جایراه دود بین الملل جهات جلاوگیری و
مجازات خاطین در قضای مجازی بر مبنای اصود و قواعد بین المللی میباشیم.
واژگان کلیدی :سیاست جنایی ،جرایم سایبری ،قراسرزمینی ،قضای مجازی.

*گروه اقو  ،دانشکده بین الملل ،وااد قشم ،دانشراه آزاد اسالمی ،قشم ،ایران.
**استاد روابط بین الملل دانشراه تهران نویسنده مسئودabouata@semnan.ac.ir :
***استادیار گروه اقو  ،دانشکده بین الملل ،وااد قشم ،دانشراه آزاد اسالمی ،قشم ،ایران.
***استاد اقو کیفری و جرم شناسی دانشراه تهران
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مقدمه
بحث جرائم رایانه ای در ایران به اوایل دهه  1380باز می گردد .جارم رایاناه ای در
آن زمان بیشتر به جعل اسناد دولتی و شخصی مربوط می شد .اولین جارم رایاناه ای در
ایران در خرداد ماه  1387به ثبت رسیده است که در آن یک دانشجوی کاام یوتر و یاک
کارگر چاگخانه در کرمان چک های تضمینی را جعل کردند .جرائمی نظیار جعال بلایط
های اتوبوس رانی ،اورا خرید و قروش خودرو و  ...در این دوره باه وقاور ارتکاا
یاقت .گس از آن برخی وبالگ نویسان به اتهامات مختلف نظیر نوشتن مطالب توهین به
مقدسات ،اقشای اسناد دولتی و  ...محاکمه شدند .دولت نیز با ایجاد قیلترینگ شدید در
صدد مقابله با چنین جرائمی برآمد .گذشته از اینها برخی اقاراد بار سار مساائلی مانناد
برندهای شرکت ها ،نام ها و  ...با هم دچار اختالف شدند .بنابراین با شروع دهه هشتاد
و قراگیر شدن استفاده از کام یوتر و رایانه میزان چنین جرائمی نیاز باه شادت اقازایش
یاقت( .ایوانز ودیرران  )1381:130،تصاویب قاوانین و مقاررات کیفاری الزماه ایجااد
امنیت و نهادن گایه های توسعه در هر جامعه ای است .یکی از ابعااد مهام توساعه نیاز
اقزایش توان در زمینه قناوری اطالعات است که رایانه رکن جدایی ناگذیر ایان موضاوع
شناخته می شود .بنابراین چنانکه گفته شد با اقزایش جرائم رایانه ای قانونرذار به مانناد
قضای واقعی اجتماعی می بایست امنیت قضای مجازی و سایبری را نیز ایمن سازد .در
این زمینه در ساد های اخیر مجلس شورای اسالمی قانون امایت از گدیدآورندگان نرم
اقزارهای رایانه ای را در ساد  1379به تصویب رسانید و آیین ناماه اجرایای آن نیاز در
هفتاد ماده به تصویب هیات وزیران رسید .بعد از آن گیش نویس قانون جرایم رایاناه ای
ایران توسط کمیته مبارزه با جرایم رایانه ای قوه قضائیه تهیه شد و الیحه آن نیز توساط
مجلس شورای اسالمی به تصویب رسید .گاس از تصاویب ایان قاانون در سااد 1382
مجلس شورای اسالمی قانون تجارت الکترونیک را به تصاویب رساانید تاا خاال هاای
موجود در تجارت الکترونیک را از بین ببرد .قاانون بسایار مهام و مارتبط باا گا وهش
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ااضر به در ساد  1388تحت عنوان قانون جرائم رایانه ای به تصویب مجلاس شاورای
اسالمی رسید .با توجه به قوانین به تصویب رسیده در دو دهه اخیر در کشورمان کاامال
مشخص است که این موضوع اهمیت خود را گیدا کرده است و قانونرذار باه ضارورت
وجود قوانین کاقی در این زمینه گی برده است.
در متون و نوشته های مربوط به اقو بین الملل و نیز در ااکام صاادره از مراجاع
بین المللی ،گیوسته از اصود اقو بین الملل یا قاعده اقو بین المللی یاد میشود .این
که کجا و چرونه میتوان تعریف و مفهوم این اصود یا قواعد و نیز به مبانی و منبع آنهاا
به طور دسته بندی شده و جامع دست یاقت ,کارآسانی نیست بلکه محتاج استقصاا در
متون و آرا مراجع بین المللی است .دشواری کار از آنجا است کاه اقاو باین الملال
قاقد مرجف قانونرذاری است .اصوال نیروهای سازنده اقو بین الملل طیاف وسایعی
را تشکیل میدهد که از معاهدات و عرف شروع و به تصمیمات مراجع بین المللی خاتم
میرردد ،از اینرو بر خالف آنکه در نظام های اقو داخلی به سهولت میتوان به اصود
و قواعد ثابت و از قبل تعریف شده هر نظام اقوقی ،به عنوان یک سیساتم یاا دساتراه
اقوقی ،مشخص گی برد .در اقو بین المللی به وی ه در اقاو باین المللای عرقای
دستیابی و تدوین مجموعه اصود وقواعد آن به نحوی که یک دستراه اقو را تشکیل
دهد ،به آسانی به آسانی ممکن نیست ،خصوصاً که در معرقی و تعیین اصاود و قواعاد
اقو بین المللی ،هنوز بین اقوقدانان بحاث و گفتراو گایاان نیاقتاه و اتای ضاابطه
روشن و قطعی بدست نیامده یا الاقل مورد تواقق قرار نررقته تا به کمک آن بتوان گفت
کدام مطلب جزو قواعد و اصود اقو بین الملل است و کدام نیست .به عبارت دیرار
هنوز در اقو بین المللی جداد و بحاث در تعیاین و تادوین قواعاد و ااکاام گایاان
نیاقته است چه رسد به تشخیص و تعیین موضوعی قضایا( .باستانی)45 :1383،
در چنین شرایطی نمیتوان قهرست قابل اعتماد و مشخصی از مجموعه آنچاه اصاود
اقو بین المللی یا قواعد اقو بین الملل نامیده شده است بدست داد ،مرر ایان کاه
به قدر متقنی موجود یا اایاناً اجماع علما و صاابنظران اقو بین الملل کفایت شود.
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در این مجموعه اصود ،دو اصل وجود دارد که در آن ها اختالقی نیست .این اصود
عبارتند از اصل عدم مداخله و اصل منع توسل به زور .این اصود در اقو باین الملال
نقش بسیار مهمی دارند .این اصود در اوزه جرایم رایانه ای هم اعماد می گردند.
 -1اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها
اصل تساوی ااکمیت دولتها یکی از اصود گنجرانه همزیستی مسالمت آمیاز اسات
که با همت کشورهای جهان سوم در کنفرانس آسیاسی آقریقاائی سااد  1955انادونزی
مطرح شد و مورد تصویب کلیه اعضا قرار گرقت .متعاقباً کشورهای عضو جنبش عادم
تعهد نیز در کنفرانس بندوك این اصل را به عنوان یکای از اصاود مسالم اقاو باین
الملل در اساسنامه سازمان و به عنوان گایاه و اسااس رواباط دولتهاا باا یکادیرر ماورد
تصویب قرار دادند.
بند اود از ماده  2منشور سازمان ملل متحد اصل تساوی ااکمیت دولت های عضاو
را تاکید نموده و وضع اقوقی تمامی دود عضو را به طور کلی در سازمان ملل متحد و
ارکان های وابسته به این سازمان متساوی و متشابه با یکدیرر تعریف کرده است.
قطعنامه های سازمان ملل نیز همواره از این اصل به عناوان یکای از اصاود اساسای
اقو بین الملل یاد کرده و دولتها را موظف نموده است تا ضمن رعایت ایان اصال از
دخالت در امور داخلی و یا اعماد زور بر علیه دیرر اعضاا خاودداری نمایناد .در ایان
خصوص منشور اقو و وظایف دولتها در بخش اود خود بر اصل تسااوی ااکمیات
دولتها به عنوان اساسی ترین اصل در روابط دولتها تاکید کارده اسات( .گاور قهرماان و
همکاران)55 :1388 ،
یکی از برایندهای اصل تساوی ااکمیت ها این است که هیچ دولتی نمای تواناد در
اموری که تحت صالایت داخلی دولت دیرر است دخالت کند .اصل عادم مداخلاه در
امور داخلی کشورها محدود به سایر کشورها نیست بلکه سازمان های بین المللای هام
تحت شمود این اصل قرار دارند.
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مبنای اقوقی اصل عدم مداخله را میتوان در سندهای بین المللی زیر یاقت :منشاور
سازمان ملل متحد  ،1945اعالمیۀ مجمع عمومی ملل متحاد سااد  1970درباارۀ اصاود
اقو بین الملل در زمینۀ روابط دوستانه و همکاری میاان دولتهاا مطاابق منشاور ملال
متحد ،اعالمیۀ اصود سند نهای هلسنکی  ،1975اعالمیۀ مجمع عمومی ملل متحاد سااد
 1982ترسایی دربارۀ ناروایی مداخله در امور داخلای دولتهاا و امایات از اساتقالد و
ااکمیت آنها.
اصل عدم مداخله دولتها را مکلف میسازد که به امور هایچ دولات دیراری مداخلاه
نکنند .یعنی ،هیچ دولت و یا گروه از دولتها اق ندارند ،به هر علتای کاه باشاد ،بطاور
مستقیم و یا غیر مستقیم ،به امور داخلی و یا خارجی یک کشور دیرر مداخلاه کناد .در
نتیجه ،مداخلۀ نظامی و هرگونه مداخلۀ دیرر ،یا تهدید برضاد شخصایت اقاوقی یاک
دولت یا بر ضد بنیادهای سیاسی ،اقتصادی و قرهنری یک دولات ،نقاح اقاو باین
الملل محسو

میشوند.

هیچ دولتی نمیتواند با به کارگیری تدبیرهای اقتصادی ،سیاسی و غیاره ،یاک دولات
دیرر را ناگزیر بسازد تا اجرای اقو ااکمیت آن را تابع خویش سازد و یا امتیازهاای
را از آن برای خویش محفوظ بدارد .همچنان ،هیچ کشوری نباید ،قعالیتهای خرابکارانه،
دهشت اقرنانه یا نظامی را که مقصد اش سرنرونی خشاونت باار اکومات در کشاور
دیرر است ،سازماندهی کند ،یاری رساند ،برانریزاند ،تمویل کند ،تحریاک نمایاد و یاا
آنرا تحمل کند؛ هیچ دولتی نباید به کشمکشهای داخلی کشور دیرر مداخله کند .توسال
به زور برای سلب مردمان از هویت ملی ایشان ،نقح اقو جداناگذیر ایشاان شامرده
میشود و تخلف از اصل عدم مداخله است .هر کشور ،بدون هرگوناه مداخلاه از ساوی
کشور دیرری ،اق جداناگاذیردارد تاا نظاام سیاسای ،اقتصاادی ،اجتمااعی و قرهنرای
خویش را برگزیند( .جاویدنیا)140 :1388 ،
باید گفت که مداخله در امر داخلی یک کشور ارتبااط راساته و مساتقیم باه مسا لۀ
صلو و امنیت بین المللی دارد .مداخله یک کشور در امور داخلی کشور همواره به زیان
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صلو و امنیت بین المللی است .بناابراین «اماور داخلای» را تنهاا باا توجاه باه ماوازین
بینالمللی میتوان سنجید .هر چه بر گیکره نظام اقوقی بینالمللی اقزوده شود ،به همان
نسبت نیز از اموری که اساساً ملی هستند کاسته خواهد شد .در اقیقت ،اسنادی کاه در
باال به آنها اشاره شد ،همری قواعد دیرری دارند که موید این نررش است .از جمله در
اعالمیه  ،2131ضمن آنکه به اهمیت افظ صلو و نفی مداخلاه تاکیاد شاده ،باا اعاالم
مقدماتی اینکه «در اعالمیه جهانی اقو بشر ،مجمع عمومی اعالم داشته کاه شناساایی
شان ذاتی و اقو برابر و تفویح ناگذیر همه اعضای خانواده بشری ،بادون هار گوناه
تمایزی ،مبنای آزادی ،عدالت و صلو در جهان است» ،در بند ششم اجرایی باه «ااتارام
مطلق برای اقو بشر و آزادیهای اساسی» تاکید کرده و دولتهاا را مکلاف دانساته در
رقع انواع تبعیح ن ادی و استعمار سهیم باشند.
در اعالمیه  2625نیز ،ضمن تاکید بر موازین اقو بشر ،تاکید شده که دولتهاا بایاد
تعهداتی را که مطابق منشور بر عهده گرقتهاند ،با اسن نیت ایفا کنناد .ایان مسااله کاه
یکی دیرر از اصود اقو بینالملل است ،در منشور ملل متحد نیز باه عناوان یکای از
اصود مصرح در ماده دو مالاظه میشود .این امر برای تشخیص ادود اماوری کاه در
صالایت داخلی دولتها قرار دارند ،با توجه به مقاررات مساوولیت باینالمللای دولتهاا
اهمیت زیادی دارد.
بر اساس نظام بینالمللی مسوولیت دولتها ،هر عمال متخلفاناه باینالمللای موجاب
مسوولیت بینالمللی دولت خواهد بود .عمل متخلفانه ،قعل یا ترك قعلای اسات کاه از
نظر اقو بینالملل قابل انتسا

به دولت بوده و متضامن نقاح تعهادی باینالمللای

باشد .واضو است که تعهد بینالمللی دولت را از منابع مختلفای مایتاوان دریاقات ،از
جمله اصود کلی اقوقی ،عرف و معاهدات .به تعبیر دیرر ،اگر دولتی باه موجاب هار
یک از این منابع تعهدی اقاوقی داشاته باشاد و آن را نقاح کناد ،عمال متخلفاناهای
مرتکب شده که میتواند مسوولیت بینالمللی آن را مطرح کند .ولی نکتهای که بایاد باه
آن توجه داشت این است که برخی از قواعد اقو بینالملل ،ماهیتی آمره دارناد و ناه
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تنها هیچ گونه تخلفی از آنها جایز نیست ،بلکه هر دولتی مایتواناد اقاداماتی باه عمال
آورد تا از استمرار نقح جلوگیری کند و جبرانی موثر برای قربانیان آن قراهم گردد .در
اقیقت ،بر اساس طرح کمیسیون اقو بینالملل درباره مسوولیت بینالمللای دولتهاا،
نقح قواعد آمره دولتها را مکلف میکند بارای خاتماه دادن باه آن نقاح باا یکادیرر
همکاری کنند و وضعیت ااصل از آن را نباید شناسایی کنند.
اگر به قواعد مندرج در اسناد بینالمللی اقو بشر توجه شود ،مالاظه میگردد که
برخی از آنها در نظام اقوقی کیفری بینالمللی نیز انعکااس یاقتاهاناد .بارای مثااد ،باا
مراجعه به ماده هفت اساسنامه دیوان کیفاری باینالمللای مالاظاه مایشاود کاه قتال،
شکنجه ،ناگدیدی اجباری ،زنای باه عناف ،اابس بار خاالف قواعاد بنیاادین اقاو
بینالملل ،آگارتاید ،آزار و اذیت گروهها که باه دالیال قاومی ،سیاسای ،ماذهبی ،ملای،
قرهنری یا جنسی صورت گیرد و سایر اعماد غیرانسانی که عمداً به منظور ایجاد درد و
رنج شدید یا صدمه جدی به سالمت روای یا جسمی انجام شوند ،همری از مصاادیق
جرایم علیه بشریت بوده و قواعدی آمره به اسا
بنابراین ،هیچ دولتی نمیتواند به ارتکا

میآیند.

چنین اعماالی مباادرت کارده و در مقابال

اعتراض دولتهای دیرر مدعی دخالت در امور داخلی خود شود .همانرونه که هیچ کس
در هیچ کشوری نمیتواند در منزد خود مرتکب قتل شود و باه اساتناد اینکاه در منازد
خود چنین عملی مرتکب شده ،آن را در زمره مسایل مربوط به اریم خصوصای خاود
بداند و از مراجع رسمی بخواهد واکنشی نشان ندهند .جامعه بینالمللی نیاز نسابت باه
نقح قواعد آمره طبیعتاً واکنش نشاان داده و خواهاان توقاف آن خواهاد شاد .چناین
واکنشی نه تنها مصدا مداخله در امور داخلی دولت خاطی نیست ،بلکه نظاام اقاوقی
بینالمللی دولتها را مکلف میداند برای توقف چناین ماواردی اقادام کارده و باا ساایر
دولتها همکاری الزم را به عمل آورند.
مداخله عبارت از اجرای تدبیرهای نظامی ،سیاسی ،اقتصادی وغیره است که هادقش
وادار کردن دولت دیرر برای اصود امتیازها از آن برای خویش باشد .مداخلاه میتواناد
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مستقیم یا غیر مستقیم باشد .مداخلۀ مستقیم آن است که بصورت مستقیم ازطارف یاک
دولت و یا ارگانهای آن اجرا می شود .مداخلۀ نظامی و یا تهدید با زور از ناوع مداخلاۀ
مستقیم اند .همچنان اتخاذ تدابیر اقتصادی مانند محاصره اقتصادی ،قطع روابط بازرگانی
بمقیاس وسیع ،انصراف از اجرای برنامه های بزرگ اقتصادی و قنی که هدف آن گرقتن
امتیاز به نفع خویش است ،مداخلۀ مساتقیم شامرده میشاوند .مداخلاۀ غیار مساتقیم آن
اقدامها نظامی ،سیاسی ،اقتصادی و غیره اند که بوسیلۀ خود دولت نه ،بلکه بوسیلۀ اقاراد
و سازمانهای زیر نظارت آن انجام میریرد .سازماندهی ،کمک و تشویق ،تمویل و اجاازه
دهی قعالیتهای نظامی و جنگ روانی که به قصد تغییر نظام سیاسای دولات دیرار باراه
انداخته میشود ،و یا برای واداشتن دولات دیرار بارای کساب منااقع صاورت میریارد،
مداخلۀ غیر مستقیم شمرده میشود( .جاللی قراهانی)59:1389 ،
مداخلۀ غیر مستقیم نیز با اصل عادم مداخلاه ناساازگار اسات .دادگااه باین المللای
دادگستری در رای خویش در گروندۀ نیکارگوا علیه ایاالت امریکا ،کاملن روشن ساخت
که امایات ایااالت متحادۀ امریکاا از قعالیتهاای نظاامی و شابه نظاامی «کنتاراس» در
نیکارگوا ،در آن وقت ،که با تمویل ،تمرین ،آماوزش و تاامین اسالحه و تهیاه اسارار و
اطالعات صورت میررقت ،تخطی آشکار از اصل عدم مداخله است.
بر اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها اساتثنائاتی چناد وارد شاده اسات کاه
مهمترین آن ها این است که مسائل اقو بشر است .بر طبق تئوری و عمل اقو بشر
بین المللی ،مسائل اقو بشر جز مسائل تحت صالایت داخلی کشورها نیست.
دقاع از انسان و انسانیت ،هدف اصلی و نهایی اقو بشر دوستانه است؛ اصلی کاه
کلی است و مورد قبود همه نظامهای اقوقی دنیاست .مداخلاه انساان دوساتانه یاا باه
صورت دقیقتر مداخله بشر دوستانه نیز در این راستا انجام میگیرد .به دنبااد تصاویب
منشور ملل متحد و ظهور اصولی مانند اصل منع توسال باه زور و اصال عادم مداخلاه
درامور داخلی دیرر دود ،مفهوم مداخله بشر دوساتانه نیاز متحاود گردیاد .عاالوه بار
دولتها ،سازمانهای بینالمللی من جمله شاورای امنیات ساازمان ملال متحاد نیاز باه
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مداخله بشر دوستانه استناد نمودند .در دوره معاصر ،عالوه بر امایت از اتبااع خاودی،
دولتها توانستند با مبنا قرار دادن نقح گسترده اقو بینادین و اساسای اتبااع دولات
دیرر ،از اتباع غیر خودی نیز امایت نمایند .در اینجا مسئله اصلی امایت از اقراد بشر
به صورت کلی مطرح اسات ،در واقاع دولاتهاا ،نمایتوانناد بصاورت دلخاواهی باا
شهروندان خود رقتار نمایند .به عبارت دیرر در چنین وضعیتی وجدان عماومی جامعاه
بشری خدشهدار میگردد و دخالت بشر دوساتانه را موجاب مایشاود( .اسان بیرای،
)232:1383
در بررسی وضعیت و جایراه مداخله بشر دوستانه در نظام اقو بینالملل بایساتی
گفت در ااد ااضر اجماع جهانی در مورد مشروعیت و یا عدم مشاروعیت آن وجاود
ندارد .عدهای با استناد به اقو توسل به زور آن را مشروع و قاانونی مایدانناد اماا در
مقابل عدهای دیرر آن را با مبنا قرار دادن اصل منع توسل به زور و اصال عادم مداخلاه
موجه نمیدانند .و تنها استثنا وارد بر دو اصل مذکور را دقاع مشروع (قردی و جمعی)
و سیستم امنیت دسته جمعی میدانند.
در ااد ااضر مداخله بشر دوستانه بیشتر توسط شورای امنیت انجاام مایشاود تاا
توسط دولتها؛ زیرا که شورای امنیت مسئولیت اولیه و اصلی افظ صالو را بار عهاده
دارد .برخالف مداخله بشر دوستانهای که توسط دولتها صورت میگیارد ،اعمااد ایان
نوع مداخله توسط شورای امنیت با استقباد و گذیرش جامعاه باینالمللای روبارو شاده
است .الزم به ذکار اسات کاه شاورای امنیات در توسال باه مداخلاه بشار دوساتانه از
صالایت نامحدودی برخوردار نیسات بلکاه بایساتی شارایطی مانناد نقاح وسایع و
گسترده اقو بشر (مانند نسلکشی و تبعیح ن ادی) ،انساان دوساتانه باودن مداخلاه،
رعایت اصل تناسب بین امالت نظاامی و نقاح گساترده اقاو بشار و ااتارام باه
استقالد و تمامیت عرضی دولت مداخله شونده محقق گردد.
در بحث از جایراه اصل عدم مداخلاه در بحاث از جارایم اینترنتای ،تنهاا بحاث از
دخالت اقراد خصوصی در اطالعات دولتی یا خصوصی اقراد نیست بلکه گاه دولت هاا
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هم به دخالت در این امور می گردازند .در این ااد ،اصل عدم مداخله مانع اعماد نفاوذ
دولت ها در امور سایبری سایر دود است بدان معنا که باا اساتفاده از تکنولاوژی هاای
جدید هم دولت ها نباید در امور داخلی یکدیرر مداخله نمایند( .خداقلی)153:1383 ،
در با

جرایم رایانه ای ارتکابی از سوی اقاراد هام دولات هاا هساتند کاه وظیفاه

گیریری این جرایم را دارند .هنرامی که دولت ها از وجود یک گروه خرابکااری رایاناه
ای در سرزمینش مطلع باشد که علیه مناقع دولت دیرر قعالیات مای کنادد ،دولات اود
موظف است که مانع اقدامات آن ها شود و آن ها را مجاازات و یاا در صاورت وجاود
شرایط ،مسترد نماید.
در با

شمود اصل عادم مداخلاه بار قضاای مجاازی ،بحاث دیرار بحاث آزادی

اطالعات است .دولت ها نمی توانند مانع آزادی اطالعاات شاده و باه دالیال واهای از
گردش آزادانه اطالعات جلوگیری نمایند .به عبارت دیرر ،هم مداخله مستقیم دولات و
هم مداخله غیر مستقیم دولت در امور داخلی کشورهای دیرر با استفاده از یا مارتبط باا
ابزارهای تکنولوژیک ممنوع است.
اصل آزادی اطالعات ،شامل آزادی اطالعات در قضاای ساایبر هام مای گاردد و از
اقو بشر تلقی می گردد .ااد در صورتی که دولتی این اق را به رسمیت نشناساد و
مانع آزادی اطالعات در قضای مجازی گردد ،سایر دولت ها مای توانناد باا توسال باه
مداخله برای اعماد اقو بشر یعنی مداخله بشر دوساتانه علیاه آن دولات وارد عمال
گردند .البته ایراد این استدالد در آن جاسات کاه کلیات اصال مداخلاه بشار دوساتانه
مشکلی ندارد اما اوزه اعماد آن محدود به خطرات جاانی اسات و دشاوار مای تاوان
آزادی اطالعات را هم مشمود اقوقی قرار داد که مداخلاه ساایر دولات هاا را توجیاه
نماید( .خرم آبادی)73:1384 ،
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 -2اصل منع توسل به زور
این اصل از اصود هفتگانه ماده  2و یکی از اصود منادرج در منشاور ملال متحاد
میباشد .اصل عدم توسل به زور به عنوان یک اصل قابال بررسای جداگاناه اسات کاه
ارزش و اعتبار خود را از یک ارزش متعالی یعنی بشریت میگیرد .منطقهای ساه گاناه
ااکم بر اقو بینالملل یعنی منطق رابطه قدرت ،همکاری و برابری ،اقو بینالملال
را تحت تاثیر خود قرار میدهد و این اصل نیز تحت تاثیر منطق رابطه قدرت و نفاوذ و
تاثیر گسترده آن بر اقو بینالملل مورد توجه واضعین منشور ملل متحاد قارار گرقتاه
است.
در صحنه بین المللی چون مطابق منشور ملل متحد و اقو بین الملل تماام دولات
ها چه بزرگ و چه کوچک باهم برابرند و ااق ااکمیات برابار دارناد و هایچ قادرتی
ماقو ااکمیت دولتی وجود ندارد .عمال یرانه قدرتی که می تواند از زور استفاده کناد
بازهم دولت است .اما دولت ها آزادی ای را که برای اجرای قاانون در داخال مملکات
دارند  ،در صحنه بین المللی نمیتوانند داشته باشاند .یعنای اینکاه هایچ دولتای هرچناد
نیرومند و توانا باشد قانونا نمی تواند در روابط بین المللی به اعماد زور توسال جویاد.
ادود و ثغور استفاده از زور در اقو باین الملال کاامال مشاخص اسات( .ذاکریاان،
)63:1383
بسیاری از اقو دانان بین المللی اتا در سده های  16و  17به قکر محدود کاردن
جنگ بودند .آنان برآن بودند که جنگ ققط در صورت دقااع از خاود و یاا در صاورت
آخرین وسیله برای ااقا اق می تواند مورد استفاده قرار گیرد .ولی دولت هاا کاه در
آن وقت در گی استعمار و تسخیر منابع سارزمین هاای بیراناه و انباشاتن درآماد هاای
هنرفت بودند این عقیده را هر گز قبود نکردند :آنان جنگ کردن را ااق طبیعای خاود
می دانستند .البته این روش به وضوح با اقو بین الملل نا سازگار است .باید گفت که
اندیشمندان و مشاهیر ما نیز در سده های گذشته جنگ را عمل شنیع ،بد توصایف و آن
را با خصایل انسانی و نیک خواهی بشر ناسازگار دانسته اند.
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گیمان گاریس ساد  1928م اولین سند رسمی است کاه درآن جناگ همچاون ابازار
اجرای سیاست ملی مردود شمرده شده است .در ماده دوم این گیمان تاکیاد شاده اسات
که طرقها رسما می گذیرند که اختالقهای خویش را ققط از طر ووسیله های مساالمت
آمیز ال و قصل کنند )107:2006,Electronic( .اصل عدم توسل به زور امروزه ورای
ارزشی که در منشور ملل متحد دارد ،اصلی اساسی در اقو بینالملال عرقای اسات و
بدین لحاظ برای همه دولتهای عضو جامعه بینالمللی الزم االجرا است .بند  4ماده  2به
جای اشاره به «عدم توسل به جنگ» از اصطالح « عدم توسال باه زور» اساتفاده نماوده
است که به دنباد گسترش این ممنوعیت به سایر وضعیتهایی که از لحااظ شارایط قنای،
االت جنگ را ندارد بوده است.
اصل عدم توسل به زور دارای ابهاماتی است؛ یک نکته این که ایان اصال ققاط باه
ممنوعیت اعماد زور در روابط بینالمللای گرداختاه اسات و توسال باه زور در صاحنه
داخلی مثل استفاده از زور از سوی یاک دولات علیاه نیروهاای شورشای در جنرهاای
داخلی را مد نظر قرار نداده است و دست دولتها را در ایان رابطاه بااز گذاشاته اسات.
شاید ،گاسخ این باشد که منشور ملل متحد در ساد  1945به دنباد رهانیادن بشاریت از
آتش دو جنگ خانمان سوز بوده است ،در االی که بشریت در صحنه داخلی نیز نماود
گیدا میکند و نکته دیرر راجع به این اصل این است که آیاا عادم توسال باه زور و یاا
کلمه «زور» بهکار رقته در بند  4ماده  2منشور ملل متحد صرقاً شاامل اعمااد مسالحانه
زور میباشد یا اشکاد دیرر استفاده از زور مثل اعماد زور اقتصادی ،سیاسای را نیاز در
بر میگیرد ،با توجه به ظاهر کالم منشور ملل متحد از آنجا که منشاور باه «ضارورت»
تضمین آنکه «زورمسلو» باید در جهت نفع مشترك بهکار رود اشاره میکناد .ایان امار
موجب شده است که کلمه زور در بناد  4مااده  2را باهمعناای «زور مسالحانه » تلقای
نمایند ،همچنین ماده  51که به دقاع مشروع میگردازد این االت را در برابار اساتفاده از
زور مسلحانه بکار برده است( .راسخی)28:1390 ،
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دولت های عضو ملل متحد نباید در روابط خویش با همدیرر از زور یاا تهدیاد باه
زور کار بریرند .کاربرد زور یا تهدید به آن  ،قبل از همه بمعنای اساتفاده از زور نظاامی
و براه انداختن جنگ تجاوزکارانه است .تجاوز علیه دولت دیرر به ذات خود عمل غیار
قانونی بوده و مطابق اقو بین الملل جنایت علیه صلو به اسا

می آید.

تجاوز طوریکه در اسناد بین المللی تعریف شده است ،عبارت اسات از توسال باه
زور یا استفاده از نیروهای مسلو از طرف یک دولات برضاد ااکمیات ملای ،تمامیات
ارضی و استقالد سیاسی دولت دیرر .البته منظور از کلمهً زور در اصال قاو نیروهاای
مسلو و استفاده از قوت های نظامی و اجرای عملیات جنری به مقیاس وسیع است کاه
ااکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور دیرر را به مخاطره می اندازد .بنا برخاورد هاای
کوچک مرزی را نمی توان املهً مسلحانه نام گذاشت .اشغاد کشور دیرر به هار ناام و
عنوا ن که باشد ناجایز است و یکی از خشن ترین اشکاد تجاوز به اسا

می آید .زیرا

دراین صورت کشور دیرر نه تنها از ااکمیت ملی و استقالد سیاسای اش محاروم مای
شود بلکه تمامیت ارضی آن نیز به زیر سواد قرار میریرد( .زیبر)97:1390 ،
 -3قواعد حاکم در بعد بین المللی
اقو داخلی مبتنی بر ضرورت های جامعه شناختی داخلی کشورها اسات .اقاو
بین الملل هم مبتنی بر ضرورت های زیست بین المللی کشورها است به عبارت دیرار،
مبنای اقو داخلی جامعه شناسی داخلی است و مبنای اقو بین الملال هام جامعاه
شناسی بین المللی .تصاویب قاانون در هار یاک از ایان نظاام هاای اقاوقی هنراامی
ضرورت گیدا می کند که نشانه های جامعه شناختی و قرهنری برای تصاویب آن قاانون
وجود داشته باشد)76:2011,Electronic( .
از این منظر ،جرم انرااری جارایم ساایبری در نظاام اقاوقی داخلای و مبتنای بار
ضرورت های زیست جمعی بشر ااساس شده قلذا کشورها در ااوزه صاالیت خاود
اقدام به تصویب قوانینی در این زمینه کردند .هماین ضارورت در عرصاه زیسات باین
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المللی هم تشخیص داده شد قلذا در اوزه اقو بین الملل هام قاوانینی در ایان بااره
روی کار آمدند که این ضرورت را گاسخرو باشند.
آن چه که خاصه در این اوزه برای جرایم بین المللی ااائز اهمیات اسات ،نحاوه
تعیین دولت صالو برای رسیدگی به این جرایم است .از سوی دیرار ،بحاث همکااری
دولت ها برای مقابله با این دسته جرایم هم شایان توجه است که ذیل عنوان معاضادت
قضایی بحث می گردد( .زینالی)89 : 1388 ،
 -4صالحیت کیفری در حقوق بین الملل
صالایت به قدرت دولت براشخاص ،امواد و امور اشاره دارد ایان قادرت ممکان
است جنبه قانون گذاری بر اقراد امواد و امور داشاته باشاد و یاا جنباه اجرایای ،مانناد
توقیف اشخاص و امواد یا رسیدگی به دعاوی توسط محاکم بایاد باین اعمااد قادرت
اجرایی و اعماد قدرت قضاایی (صاالایت محااکم) تفکیاک قایال شاد زیارا اگار در
کشوری جرمی اتفا بیفتد ،بنابر اصل سرزمینی بودن جرم ،دادگاه کشور مرباوط صاالو
برای رسیدگی به آن جرم است ولی گلیس آن کشور نمی تواند ماثال وارد خااك کشاور
همسایه شده مجرم را دستریر و برای محاکمه به کشور خود بیاورد ،بلکه در این ماورد
باید از مقامات کشور همسایه تقاضای استرداد متهم را بنماید( .ساالری)91:1389 ،
از منظر معیارهای صالایت قانونی دولت الزم به ذکار اسات کاه در اااد ااضار
معیارهای صالایت سرزمینی ،صالایت شخصی ،صالایت واقعی و صالایت جهاانی
به طور سنتی مورد گذیرش جامعه بین المللی قرار گرقته است .سایر دکترین های ناوین
مانند صالایت مبتنی بر دکترین اثرگذاری ( )Effect doctrineو دکترین اجارا نیاز باا
مواققین و مخالفینی مواجه است.
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 1-5صالحیت سرزمینی یا درون مرزی
این اصل مهمترین و قدیمی ترین اصل در تعیین صالایت کیفری است و باا اصال
ااکمیت دولتها هم همخوانی دارد .به موجب این اصل صالایت دولت برای رسایدگی
به جرم با توجه به محل ارتکا

تمام یا بخشی از آن جرم تعیین می گاردد .ایان اصال

مورد تاکید دیوان دائمی دادگستری بین المللی در دعوی لوترس قرار گرقتاه ،کاه آن را
در همه نظامهای اقوقی از اهمیت اساسی برخوردار دانسته است.
از جمله قوایدی که برای گذیرش این اصل ،که باا ظهاور دود بازرگ تحاود یاقتاه
است ،ارائه می شود آن است که با گذیرش این اصل بررسی دالیل ،امارات وقرائن موود
در مورد هر جرم با سهولت بیشتری انجام می گیرد.
بسیاری کشورها از جمله ایران نظریه سارزمینی صاالایت کیفاری را گذیرقتاه اناد.
کشور محل وقوع جرم بیش از هرکشور دیرری برای رسیدگی به جرم صاالایت دارد،
نه تنها از ایث اینکه نظم اجتماعی او مختل شاده بلکاه از ایاث جماع آوری ادلاه و
مبارزه با جرم ،اعم از اینکه جرم به وسیله اتباع داخلی یا بیرانراان سااکن یاا مقایم در
کشور ارتکا

شده باشد .به عالوه ماده مزبور طبق اصل گسترش صالایت سرزمینی یا

صالایت برون مرزی برخی جرایم مانند اقدام علیاه امنیات و تمامیات ارضای کشاور،
جعل اسکناس و اورا بهادار ،جعل قرامین و دستخط مقامات رسمی را که درخاارج از
قلمرو ااکمیت ایران توسط اتباع ایران یا اتباع بیرانه ارتکاا
شده در ایران» محسو

شاده باشاد ،جارم واقاع

دانسته است.

همچنین ماموران دولات درخاارج ،کاه دارای مصاونیت سیاسای هساتند ،چنانچاه
مرتکب جرم شوند مشمود صالایت دولت ایران خواهند بود .و نیز طبق بناد ه مااده 3
قانون راجع به مجازات اسالمی کسانی که به موجب قوانین خاص یا عهود باین المللای
هر کجا یاقت شوند قابل محاکمه می باشند ،اگر در ایران دساتریر شاوند طباق قاوانین
جمهوری اسالمی ایران ،محاکمه ومجازات می شاوند( .شااهبندرزاده و دیراران1391 ،
)130:
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نکته ای که در این با

مطرح است این است که مفهوم قضای سایبر سرزمین ندارد

که بتوان با استفاده از این اصل به تنهایی تمام جرایم این اوزه را گوشش داد .در بحاث
از مرزهای سایبری دیدیم که این قضا نه مکان دارد و ناه زماان یعنای مفااهیم ماانی و
زمانی شناخته شده ،در قضای سایبر مفهوم خود را تا اد زیادی از دسات داده اناد .باا
توجه به این مسائل اعماد اصل صالایت سرزمینی به تنهایی قاادر باه اال مشاکالت
موجود در این زمینه نیست و باید به سایر مبانی صالایت هم هم.زمان توجه نمود.
برای اعماد اصل صالایت سرزمینی بر جرایم ساایبری و رایاناه ای هام مای تاوان
مبانی خاصی گیدا کرد .در هر ااد ،برای ارتکا

یک جرم رایاناه ای ،مرتکاب بایاد در

یک کشور مستقر باشد .اگر در اعماد صالایت سرزمینی بر این جرایم بایاد باه وجاود
چنین مشکلی هم توجه کرد چه همانرونه که گفته شد ،به علت مدرن بودن ایان جارم،
گیدا کردن مرتکب کار بسیار دشواری است ولی به هر ااد این شاخص تحات قلمارو
ااکمیتی یک کشور قرار دارد لذا کشور مذکور برای رسیدگی به ایان جارم صاالایت
خواهد داشت( .شریفی)43:1379 ،
نکته ای که در این با

قابل توجه است این اسات کاه تماام ارتباطاات ساایبری از

طریق یک واسط انجام می گیرد .به عنوان مثاد ارساد یک نامه الکترونیکی ،ااتیااج باه
استفاده از سرور دارد که این سرور ممکن است در هر کجای ایان کاره خااکی مساتقر
باشد .ااد در چنین االتی باید کدام کشاور را صاالو باه رسایدگی دانسات اساتفاده
مجرمانه از واسط هایی که ماهیت مجرمانه ندارناد ،علای االصاود نبایاد باعاث مجارم
دانستن واسط گردد اما در االتی که هدف از واسط قرار گرقتن در این ارتباطات صارقا
ارتکا

جرم باشد می توان با استفاده از صالایت سرزمینی ،کشور محل استقرار سرور

را یرای رسیدگی به جرایم واسط ،و کشور محل استقرار مباشر را صالو به رسیدگی باه
جرایم مباشر دانست)69:2011 ,Convention( .
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2-5اصل صالحیت شخصی
صالایت شخصی مربوط به وجاود خصوصایت و کیفیتای اسات در شخصای کاه
موضوع صالایت قرارمی گیرد ،مانند رابطه تابعیت .بناابراین دولتای کاه تبعاه خاود را
تحت تعقیب قرارمی دهد صالایت شخصی خود را بکار برده اسات .اصال صاالایت
شخصی بر دو نوع است؛ اصل صاالایت شخصای قعااد و اصال صاالایت شخصای
منفعل .اصل نوع اود با اصلی که در اقاو اساترداد وجاود دارد ،ارتبااط دارد کاه باه
موجب آن هیچ دولتی ملزم نیست تبعه خود را برای جرمی که در خارج مرتکاب شاده
است به دولت دیرر تسلیم کند.
صالایت شخصی جنبه دیرری نیز دارد و آن موردی است که تبعه دولت در خارج
مورد صدمه و زیان قرار گرقته باشد و دولت سارزمینی از تعقیاب و مجاازات متخلاف
خودداری نماید .در این صورت هنرامی که متخلف در اختیار دولت متبوع قرد متضارر
قرارگرقت ،قابل تعقیب و مجازات می باشد .مبنای این اصل عبارت از اق هار دولات
است که از اتباع خود امایت کند و چنانچه متخلف در اختیار او قرار گرقت نسبت باه
محاکمه و مجازات او اقدام کند.
به نسبت صالایت سرزمینی ،اعماد این نوع صالایت راه کار بهتری برای مقابله با
بی کیفری مجرمان سایبری ارائه می دهد چرا که در این االت باالخره رسیدگی به جرم
در صالایت یکی از کشورها قرار خواهد گرقت .ققط تنها مشاکلی کاه ممکان اسات
گیش آید بحث تداخل صالایت ها است .اگر جرم رایاه ای علیه قاردی اتفاا بیفتاد و
همزمان هم کشور متبوع مجرم (اصل صالایت شخصی قعاد) و هم کشور متباون بازه
دیده (اصل صالایت شخصی منفعل) ادعای صالایت برای رسیدگی به جرم مذکور را
نمایند ،در واقع تعارض صالخیت ها گیش آمده است که راه کار اقوقی مشخصای هام
برای آن در بین نیست( .شیرزاد)84:1388 ،
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3-5اصل صالحیت حمایتی
هر دولتی اق دارد نسبت به جرایمی کاه علیاه امنیات و اساتقالد و منااقع ایااتی
اقتصادیش صورت می گیرد ،اعماد صالایت کند .این اصال کاه باه اصال صاالایت
امایتی معروف است درغالب قوانین جزایی کشاورها ازجملاه ایاران  ،موجاود اسات
توجیه اینرونه صالایت ،شدت مخاطره وصدمه ای است که متوجه امنیت و مناقع یاک
کشور می شود به عالوه از آن جا که متخلاف ،مرتکاب نقاح مقاررات کشاور محال
ارتکا

جرم نشده است ممکن است از مجازات برریزد یا به علال سیاسای از اساترداد

وی خودداری شود ،البته اشکاد این نوع صالایت آن است که هرکشوری ممکن اسات
خطرات و صدمات را طبق سلیقه خود تفسیر و قضاوت کند)103:2013 ,Eric( .
در تروریسم سایبری یا هنرام نقح اصل عدم مداخله با بهره گیاری از ابازار هاای
رایانه ای ،اعماد این اصل می تواند راه کار خوبی هم برای دقاع باشد و هم برای مقابله
با بی کیفری.
صالایت امایتی در واقاع یکای از اساتثناهای مجااز عادم اعمااد قارا سارزمینی
صالایت است که به موجب آن اصل بر صالایت سرزمینی است .این اصل در ااوزه
جرایم رایانه ای ااتماد بیشترین کابرد را داشته باشد چرا که طبعا این کشاور زیاندیاده
است که ابدائا در صدد تعقیب مجرمان بر خواهد آمد.
4-5اصل صالحیت جهانی
جرمی که تابع صالایت عام یا جهانی است جرمی است که تحت صاالایت هماه
دولت ها قطع نظر از محل ارتکا

آن قرار می گیرد چون اینرونه جارایم علیاه جامعاه

بین المللی تلقی می شود ،همه دولت ها اق تعقیب و مجازات متخلف را دارند هادف
صالایت عام یا جهانی آن است که اینرونه جرایم بادون مجاازات نمانناد و از جملاه
موارد مسلم جرایم جهانی دو مورد زیر است :دزدی دریائی و جرائم جنری.
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جرایم دیرری مانند خرید وقاروش ماواد مخادر ،تجاارت زناان وکودکاان وجعال
اسکناس  ،موضوع کنوانسیون های دیرر بین المللی قرارگرقته است .طبق این کنوانسیون
ها ،متخلفین یا توسط دولتی که در قلمرو آنها یاقت می شوند مجازات شاده یاا تسالیم
دولتی می گردند که صالو و عالقمند برای اعماد صالایت است یک نمونه دیرر مااده
 8کنوانسیون بین المللی علیه گروگان گیری می باشد که توسط مجماع عماومی در 17
دسامبر  1979به تصویب رسید .همین معنی درمورد جرم کشتارجمعی نیز صاد است.
()83:2015 ,Simplified
بعید به نظر می رسد که دزدی دریایی و جارایم جنرای قابلیات ارتکاا

از طریاق

رایانه را داشته باشند اما جعل و تجارت کودکان یا تجارت مواد مخدر ممکان اسات باا
استفاده از واسط های الکترونیکی صورت گیرد.
برای جرایم رایانه ای تاکنون صالایت جهانی گیش بینی نشده است بادان معناا کاه
هیچ یک از جرایم رایانه ای به سان دزدی دریایی تحت صالایت هماه کشاورها قارار
نررقته است( .عالی گور)69:1390 ،
.6آیین دادرسی و معاضدت قضایی بین المللی
آیین دادرسی ،گلی است برای رساندن مجرم به سزای اعماد مجرماناه اش .ایان گال
باید مستحکم باشد .اصود آیین دادرسی کیفری همچون محاکمه عادالنه و اق دقاع در
ااد ااضر جز اقو اساسی بشر قرار گرقته اند.
مسئله تحقیق جرایم جرایانه ای مشکالت خاص خود را دارد .این مشاکالت ناشای
از طبع خاص قضای مجازی است .برای گیریری ایان جارایم و تحقیاق در بااره آن هاا
سطو خاصی از تخصص مورد ااتیاج است همانرونه که برای ارتکاا

آن هاا هام باه

تخصص ااتیاج است.
کمیسیون اروگا راه کارهایی برای تحقق تخصص در امار تعقیاب جارایم رایاناه ای
گیش بینی کرده است که شامل آموزش هایی برای گلیس ها می گردد.
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همانرونه که در بحث صالایت مطرح شد ،هر جاا مراکاز تولیاد کنناده بساترهای
الکترونیکی قرار داشته باشند که اصطالاا به آن ها مراکز داده اینترنتی گفته می شاود از
لحاظ قنی به ارائه خادمات میزباانی و ملزوماات تبعای آن مای گردازناد ،جاز قلمارو
ااکمیت آن کشور به شمار می روند و تحت صالایت سرزمینی قرار می گیرند که این
کشور توانایی بیشتری برای تحقیق و گیررد این جرایم دارد چرا که دسترسی بیشتری به
مرتکب و ابزارهای او دارد.
هنرامی که بر مبنای یکی از معیارهای تعیین صالایت که در باال بیاان شاد ،کشاور
صالو به رسیدگی تعیین شد ،طبعا آیین دادرسی همان کشور هم برای رسیدگی باه ایان
جرایم به کار خواهد رقت اما به رغم لزوم تصمیم گیری و ال و قصل مساائل جهاانی
راجع به صالایت در اوزه جرایم سایبری ،تا کنون هیچ اقدام عملی و الزم اجرایی در
عرصه بین المللی صورت نررقته است .نمونه بارز آن کنوانسیون اروگایی جارایم ساایبر
است که به واقع بی تاثیر ترین ضوابط آن را به مقررات راجع به صاالایت کیفاری باه
خود اختصاص داده است.
به منظور تشخیص کشور صالو به رسیدگی در جرایم سایبر و اعماد یکی از اصاود
صالایت که در باال توضیو داده شد باید به طبع ایان جارایم و نحاوه ارتکاا

آن هاا

توجه نمود .در خصوص کشورهایی که مبادرت به تصویب قوانین جدید کرده اناد مای
توان تبعیت از دو رویه کلی را مالاظه نمود :اود ،محل استقرار سامانه هاای رایاناه ای
و دوم ،محل اضور بارگذار و گیاده ساز شبکه ای در بحث از محل استقرار سامانه های
رایانه ای به عنوان محل ارتکا

جرایم سایبری منظور از سامانه رایانناه ای تنهاا رایاناه

های شخصی نیستند ،هرچند نمونه بارز آن به شمار می آیند اما باید مفهوم موساع ان را
مورد توجه قرار داد)65:2013 ,peter( .
اما در اعماد رویه دوم یعنی محل اضور بارگذار و گیاده ساز شبکه ای برای اعمااد
صالایت باید دانست که به طور کلی کنش گران اصلی قضای سایبر از دو االت کلای
خارج نیستند .بدین صورت که یا داده ها را در قالب قایل های مختلف با گساوند هاای
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متفاوت در آن می گنجانند که در این صورت به آن ها بار گذار می گویند و یا ایان کاه
داده ها را از این قضا دریاقت می کنند که به آن ها گیاده ساز می گویند .در این جاا باار
گذار ،اطالعات مورد نظر خود را در قضای تخصیص یاقته از سوی ارائه کننده خدمات
میزبانی قرار می دهد تا متعاقبا گیاده ساز به آن ها دسترسی یابد .هیچ نیاازی نیسات کاه
آن ها از هویت یکدیرر آگاهی داشته باشند .بنابراین نباید آن ها را با قرستنده و گیرناده
که معموال هویت آن ها در ارتباطات الکترونیکی معلوم است ،اشتباه گرقت .زیرا در این
جا آن هدف خاص از مبادله اطالعات که در ارتباطات طرقینی وجود دارد مشاهده نمی
شود .ااد هر کشوری که قصد اعماد صالایت سرزمینی بر این نوع از جازایم را دارد
باید به این مسائل توجه خاص مبذود بدارد .هنرامی که بحث تعاارض صاالایت هاا
گیش می آید ،برای ال مساله باید صالایت غیر مبتنی به مرز یا صاالایت قارا مارزی
جانشین صالایت های مبتنی بر ایطه بندی های جغراقیایی ،سیاسای و طبیعای شاود.
گس برخی گیشنهاد می کنند که مالك تعیین مرجع قضایی صالو ،ققاط عباور از قواعاد
سنتی و در نظر گرقتن موقعیت بزه دیده است .یعنای چنانچاه بازه دیاده هاای جارایم
سایبری به دادسرای محل وقوع جرم اقامت خود شکایت کنند آن دادسرا باید با گذیرش
شکایت ،اقدام به تعقیب و رسیدگی قضایی کند .زیرا تنها محلی که می تاوان تحقیقاات
مقدماتی را از آن جا آغاز کرد و امکاان جماع آوری آثاار جارم در آن جاا وجاود دارد
محلی است که در آن اقامت داشته دست کم نمایی از ارتکا

جرم ساایبری علیاه داده

ها یا سامانه های او رویت گذیر است)34:2012 ,Susan( .
در هر ااد ،کشور صالو به رسیدگی باید اداقل موازین رسایدگی هاای کیفاری را
که در اسناد بین المللی مقرر شده رعایت نماید .در با

رسیدگی به جرایم و رسایدگی

های کیفری به طور کلای ،معیارهاای اقاو بشاری خاصای وجاود دارد کاه بایاد در
رسیدگی به جرایم رایانه ای هم مورد توجه قرار گیرد.
شروع به جرم نیز در قضای سایبر رنگ و بوی جدیدی به خود میگیرد و نمیتاوان
به طور اطال قوانین سنتی را در قضای سایبر مجرا سااخت .ماثالً شخصای باا ارسااد
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نامههای الکترونیکی به اشخاص متعدد بیان دارد که طالب قتل شاخص معینای اسات و
کسی که گیشنهاد وی را ب ذیرد با قشار دادن دکمه مخصوص ،قبود این گیشنهاد را اعالم
دارد تا مقدمتاً یک میلیون تومان به اسابش واریز شود؛ آیا میتاوان گفات ایان عمال،
شروع به جرم قتال اسات و مساتحق گیرارد و مجاازات آیاا قشاار دادن یاک دکماه
مخصوص در اکم دست دادن با شخصی است که برای قتل یک نفر گود مایگاردازد
همینطور است در مورد گیشنهاد رابطه جنسی با کودکان از طریق اینترنت و قرار مالقات
گذاشتن با آنها .آیا چنین مالقاتی قبل از مواقعه در اکم شروع به جرمی است که تحت
عنوان «ممنوعیت ارتباط جنسی با کودکان» آمده است .تماام ایان مساائل اااکی از آن
است که سیاست کیفری ،چه در زمینه جرم انراری در قضای سایبر و چه در زمینه آیین
دادرسی آن رویه های جدیدی در گیش گرقته و جامعه بین المللی به صورت صاحیو و
یکسان با آن برخورد نمایند( .قریبرزی)79:1390،
ضرورت همکاری بین المللی برای برخورد با جرایم رایانه ای مسئله ای نیسات کاه
قابل انکار باشد .مشکلی که در این قضیه گیش خواهد آمد ،تعدد بزه دیدگان و در نتیجه
تعدد مراجع قضایی صالو است .مثال انتشار ویروس های مخر

رایانه ای کاه هازاران

کاربر را در سطو یک کشور یا جهان بزه دیده می کند .بهترین و کارآمد تاری راه اال،
تقویت همکاری بین المللی یا همان تعاون و معاضدت قضایی است .بدین صورت کاه
یک نقطه تماس بین المللی که به طور  24سااعته و باه شاکل انالیان آمااده دریاقات،
گیریری و ارائه گزارش های مربوط به به همکاری کشورها در مبارزه با جرایم ساایبری
باشد .هم در کنوانسیون جرایم سایبر و هم در قانون ایاران راه کارهاایی بارای تقویات
معاضدت بین المللی گیش بینی شده است.
کنوانسیون جرایم سایبر در این زمینه یک قصال کامال را باه خاود اختصااص داده
است .در این قصل از کنوانسیون درباره اصود ااکم بر همکاری دو و چند جانبه دولت
ها و قواعد استرداد مجرمان و معاضدت قضایی بحث شده اسات .مااده  23کنوانسایون
با عنوان اصود کلی مربوط به همکاری بین المللی مقرر می دارد که اعضای کنوانسایون
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باید براساس مقررات ایان قصال و از طریاق اعمااد ابزارهاای باینالمللای مرباوط باه
همکاری بینالمللی در زمینه مسائل کیفری ،تمهیدات مورد تواقق بار گایاه قانونراذاری
یکنواخت یا متقابل و اقو داخلی ،برای رسیدن باه وسایعتارین محادوده ممکان باه
منظور گیجوییها یا رسیدگیهای قضایی راجع به جرایم مرتبط باا سیساتم رایاناهای و
دادهها یا جمعآوری دالیل الکترونیکی در جرایم با همدیرر همکاری کنند.
در قانون جرایم رایانه ای ایران هم در ماده  52به ضارورت همکااری باین المللای
توجه شده است .این ماده مقرر می دارد که به منظور ارتقای همکاریهای بینالمللی در
زمینه جرائم رایانهای ،وزارت دادگستری موظف است با همکااری وزارت ارتباطاات و
قناوری اطالعات اقدامات الزم را در زمینه تدوین لوایو و گیریری اماور مرباوط جهات
گیوستن ایران به اسناد بینالمللی و منطقهای و معاهدات راجع به همکااری و معاضادت
دوجانبه یا چندجانبه قضایی انجام دهد .جرائم رایانه ای در بردارنده طیاف گساترده ای
از جرائم هستند که با گیشرقت در زمینه به کارگیری اینترنت گسترده تر هم شاده اسات
و در واقع می توان گفت دچار تحود در محتوا شده اسات .چناین جرائمای از سارقت
اطالعات ،کالهبرداری ،توهین و اقترا و  ...گرقته تا اساتفاده غیار مجااز ار نشاان هاا و
عالئم تجاری را در بر می گیرد)56:2013 ,Association( .
از سوی تاریخچۀ جرائم رایانه ای را میتوان به سه نسل طبقه بندی نمود .نسال اود
که تا اواخر دهۀ  1980میباشد شامل سرقت و ک ی برداری از برنامههاا و جارائم علیاه
اریم خصوصی اشخاص مانند سرقت از آثار و تحقیقات اقراد بود .نسل دوم که تحات
عنوان جرائم دادهها نامیده میشود تا اواخر دهه  1990ادامه داشته اسات .در ایان دهاه
تمامی جرائم علیه تکنولوژی اطالعاتی ،ارتباطاتی ،کام یوتری ،ماهواره ای و شابکههاای
بین المللی تحت عنوان جرائم علیه دادهها اطال میشود .نسل سوم که از اواساط دهاۀ
 1990شروع می شود جرائم کام یوتری تحت عنوان جرائم ساایبر یاا جارائم در محایط
سایبر معروف گردید .گیشینۀ تاریخی جرائم کام یوتری به ساد  1985بار مایگاردد کاه
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جرائم کام یوتری در بر گیرندۀ جرائمی مانند جاسوسی کاام یوتری ،سارقت هاای آثاار
ادبی و سو استفاده غیر قانونی از سیستمهای کام یوتری بود.
در دهۀ  1980که بعنوان نسل دوم جارائم کاام یوتری محساو

مایگاردد .جارائم

کام یوتری ققط محدود به جرائم اقتصادی نبوده و سایر زمینهها را هم که جنبۀ اقتصادی
نداشته مانند دستکاری کام یوتر بیمارستانها ،جعل اسناد با اساتفاده از کاام یوتر و ورود
به اطالعات خارجی محرمانۀ آمریکا ،انرلستان و چند کشور دیرار دسات یاقتاه و ایان
اطالعات را به ك  .گ .

بفروشند .در دهۀ  1990که شبکۀ جهانی (اینترنات) قراگیار

شد جرائم کام بوتری از جنبۀ اقتصادی وسیعتر گردیده و ابعاد جدیدتری به خود گرقتاه
است( .قربان نیا)63:1382 ،
جرائم جدید مانند ورود کرم اینترنتی که بارای اولاین باار توساط یاک دانشاجوی
آمریکائی ساخته شده بود و باعث شد تا سیستم کام یوتری ادود  6200کاربر اینترنات
شامل دانشراهها ،سرویسهای نظامی و ساایتهای بیمارساتانها را مختال نمایاد و هزیناۀ
تعمیرات سیستمها ادوداً به مبلغ  98میلیون دالر باود کاه بعاد از مادتی ایان دانشاجو
دستریر و گس از محاکمه محکوم به گرداخت کلیه مبالغ قو گردید.
به طور کلی می توان گفت جرائم سایبری اغلاب دارای ابعااد باین المللای هساتند.
گست های الکترونیکی با محتوای غیر قانونی عموما از میان تعدادی کشور تا رسیدن باه
مقصود عبور می کند و چند نظام اقوقی مختلف را درگیر چناین موضاوعی مای کناد.
یکی از راه های که می توان به وسیله آن بار آن مشاکل قاائق آماد تواققاات دوجانباه
رسمی بین کشورها است .اما در این رابطه مشکالتی وجود دارد مبنی بر اینکاه گروساه
رسمی دست یابی به تواققات رسمی بین کشورها معموال زمان بر و دشاوار اسات و باا
ذات جرائم رایانه ای که یکی از وی گی های اصلی آن سارعت مای باشاد هام خاوانی
ندارد .این موضوع بدان معنی نیست که هیچ تواققی در رابطه با چناین جرائمای وجاود
ندارد ،بلکه برخی جرائم در همه کشورها جرم انراشته مای شاود .نموناه ای از چناین
موارد سرقت است که می توان ادعا کرد در همه نظام های اقوقی جارم انرااری شاده
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است.علی رغم وجود اختالف بین نظام های اقاوقی مختلاف در تعریاف و تشاخیص
جرائم ،روش های استفاده از تکنولوژی رایانه در همه جای جهان یکسان است .بنابراین
از همین رو می توان این شانس را متصور بود کاه باه دلیال متحدالشاکل باودن سابک
استفاده از رایانه کشورها با سرعت بیشتری به همااهنری برساد .باا توجاه باه مطالاب
مذکور امروزه جرائم سایبری گستره وسیعی از جرائم را در خاود جاای داده اسات کاه
همتی جدی را در جهت مقابله با آن طلب می کند .این تالش صرقا محدود به کشاورها
نمی باشد و جامعه بی المللی ناگزیر است که در جهت مقابله با چنین جرائمی از خاود
واکنشی نشان دهد .نقش جامعه بین المللی در جای گررنگ تر می شود که بر سر اماور
مهمی همچون اعماد صالایت در مورد یک جرم از سوی کشورها و چنین مسائلی می
بایست تعیین تکلیف گردد .مثال ممکن است جرمی سایبری علیه یک کشاور در خااك
کشور دیرری تحقق یابد و اتی کشورهای بیشتری درگیر ایان جارم شاوند .از ساویی
اتی ممکن است به واسطه یک جرم بین المللی امنیت و صلو بین المللی باه مخااطره
اقتد .بنابر مطالب گفته شده ،سازمان های بین المللی مختلفای داده اناد .درگیار جارائم
رایانه ای شده و قعالیت های مفیدی را انجام داده اند .در ادامه به چند نموناه از برخای
از سازمان های بین المللی که در رابطه با جرائم رایاناه ای گرداختاه اناد اشااره شاده و
مختصرا قعالیت های آنان نیز تبیین می گردد( .کرمی)136:1375،
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نتیجه گیری:
سیاست جنایی که چارهاندیشی برای معضل جارم را باهعناوان هادف و چاارچو
اصلی خود برگزیده است به مجموعه اصولی گفته میشود که هیئت اجتمااع بار مبناای
آن گاسخدهی به گدیدهی مجرمانه را ساماندهی خواهاد کارد .در ایان میاان ناوع نرااه
سیاست جنایی و تعیین اهداف آن میتواند بر عملکرد سیاست جنایی مؤثر واقع شود و
برنامه های اجرایی و عملیاتی آن را در یاک مسایر دیرار باه ارکات وا دارد .لاذا اگار
سیاست جنایی با هدف ت مین امنیت و تضمین اداکثری آن تشکیل شود الزم است کاه
بر این مبنا تمامی اصود ،شرایط ،راهکارها و سازوکارها و ابزارهای اجارای ایان هادف،
در مجموعه سیاست جنایی تعریف شده و بهکار گرقته شوند .ت مین امنیت اگر بهعناوان
هدف اولیه و واالی سیاست جنایی گذیرقته شود الزم اسات کاه قرآیناد جارم انرااری،
انتسا

مسئولیت کیفری و اعماد و تحمیل کیفرها نیز متناسب با ایان موضاوع اصاالح

شوند و در این صورت دورنمای سیاست جنایی از اصالح و تربیات و باازگروری بازه-
کاران تبدیل به سزادهی و سرکوبی مجرمین خواهد شد که بر این اساس سیستم کنتارد
اجتماعی ،چه در بُعد مداخله در وضاعیت ماا قبال جناایی باهعناوان عملکارد کنشای
گیشریری از جرم و چه در بُعد واکنش کیفری و اعماد مجازات ،بر مبنای عدم تسامو و
تساهل در قباد رقتارهاای مجرماناه و یاا بعضا ًا منحرقاناه تعریاف و تبیاین مایگاردد.
کنوانسیون جرایم سایبری درباره اصود ااکم بر همکاری دو و چند جانبه دولات هاا و
قواعد استرداد مجرمان و معاضدت قضایی بحاث شاده اسات .مااده  23کنوانسایون باا
عنوان اصود کلی مربوط به همکاری بین المللی مقرر مای دارد کاه عضاای کنوانسایون
باید براساس مقررات ایان قصال و از طریاق اعمااد ابزارهاای باینالمللای مرباوط باه
همکاری بین المللی در زمینه مسائل کیفری  ،تمهیدات مورد تواقق بار گایاه قانونراذاری
یکنواخت یا متقابل و اقو داخلی ،برای رسیدن باه وسایعتارین محادوده ممکان باه
منظور گی جوییها یا رسیدگیهای قضایی راجع به جرایم مرتبط باا سیساتم رایاناهای و
دادهها یا جمعآوری دالیل الکترونیکی در جرایم با همدیرر همکاری کنند.
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