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چکیده
با رشد روز افزون فنآوری اطالعات و خدمات اینترنت ،فعالیتهای مجرمانه نیز در فضای مجازی
افزایش مییابند .چالشی که سازمان قضایی با آن مواجه است ،تعیین مجازات و کیفر برای مجرمان می-
باشد؛ زیرا قوانین جرایم رایانهای متناسب با رشد فنآوری اطالعات بهروزرسانی نمیشوند و در نتیجه
پس از وقوع جرم جدید ،تعیین کیفر برای آن جرم توسط قانونگذار ،کاری زمانبر و دشوار است .قوانین
جرایم رایانهای باید طوری تدوین شوند که همه شمول بوده و خأل و حفرههای قوانین را پوشش دهد.
راستا در سال  1388قانون جرائم رایانهای به تصویب و اجرا درآمد و مشکل خأل تقنینی در مورد عنصر
قانونی جرائم مذکور را در نظام حقوق کیفری مرتفع ساخت .جرایم رایانهای حوزه بسیار گستردهای
دارند و به فعالیتی گفته میشود که در آن کامپیوترها یا شبکههای ارتباطی ابزار ،مقصد یا محل اجرای
یک فعالیت مجرمانه و غیر قانونی میباشند .در هر عصر که علم جدیدی کشف می شود ،مجرمین نیز
از جلوه های نوین آن علم جهت ارتکاب جرم بهره برداری می کنند .تسهیل و تسریع در پیدا کردن
کیفر برای جرایم جدید ،پیدا کردن سابقهی جرم ،ردپای جرایم مرتبط و زنجیرهی بازداشت ،آموزش از
اهداف اصلی هستیشناسی جرایم رایانهای میباشد .این هستیشناسی میتواند در سازمانهای قضایی و
انتظامی مورد استفاده قرار بگیرد.
واژگان کلیدی :هستیشناسی ،جرایم رایانهای ،حقوق ،قوانین کیفری.

* دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی ،واحد کرج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرج ،ایران.
** استادیار گروه حقوق واحد تاکستان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تاکستان ،ایران.
(نویسنده مسئول) ansari@gmail.com
*** استادیار گروه حقوق واحد زنجان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،زنجان ،ایران.
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مقدمه
به دلیل ماهیت جرم رایانهای و تفاوت استفاده از فنآوری اطالعاات توساط کااربران و
تفاوت دیدگاه حقوقدانان و نظام حقاوق کیفاری کشاورها ،تعااریف متعاددی از جارم
رایانهای ارائه شده است ولی تاکنون در سطح بینالمللی ،توافق بر سر تعریف جامعی از
جرم رایانهای صورت نگرفته است؛ دلیل این امر ،آن است کاه روزافازون باه گساترهی
جرایم رایانهای افزوده میشود و محدودهی جرایم مشخص نمیباشد.
در جرم شناسی ،چهار پدیده وجود دارد که در بررسی های جارم شناسای ،هماواره
تکیه گاه این علم محسوب شده ،اصول جرم شناسی نامیده می شود .زیرا به طاور ماداوم
و در همه مباحث ،وسیله و واسطه بحث ها و تجزیه و تحلیل های تحقیقاات مای باشاد.
علت ،عامل ،انگیزه و شرط پدیده هایی هستند که هریاک دارای معناا و مفهاومی دقیاق
منطقی و فلسفی هستند .گاه در اثر عدم توجه به مفاهیم مذکور ،یکی از این پدیده ها در
معنای دیگری به کار می رود و گاه مفهوم اصلی خود را از دست داده و مسیر تحقیاق را
نیز تغییر می دهد .شناخت این اصول ،جرم شناس را در نیل به اهاداف تحقیقااتی خاود
موفق مینماید (کینیا.)54:1370 ،
ظهور و گسترش ابزار های اطالعاتی که طی چندین سال اخیار روناد رو باه رشاد
فوق العاده ای داشته است ،تمامی شؤن و جنبه های زندگی انسانی را باه شادت تحات
تاثیر قرار داده است .این تاثیر آنچنان عمیق و شاگرف باوده کاه باه اعتقااد بسایاری از
اندیشمندان دوران نوینی از زندگی بشری را که از آن باه عناوان جامعاه اطالعااتی یااد
میشود موجب گشته است .جامعه کنونی جهان ،جامعه ای است که به سرعت به ساوی
این جامعه ارتباطی و اطالعاتی درحال حرکت است؛ جامعه ای که باه اعتقااد برخای از
اندیشمندان نظیر آلوین تافلر ،آنقدر پراهمیت است که سومین جریاان و رویکارد کلای
زندگی بشری را از ابتدا تا کنون و پس از گذر از جوامع کشاورزی و صانعتی رقام زده
است .نمادین ترین محصول سیر تحول جوامع انسانی از صنعتی به اطالعاتی در هازاره
سوم شبکه های رایانه ای و خصوصا اینترنت است که از فضاای بوجودآماده از ارتبااط
آنها به عنوان سایبر یاد میشود .واژه رایانه ای از نظار لغاوی باه معناای مجاازی و غیار
ملموس و مترادف لغت انگلیسی  Virtualمیباشد .سایبر از لغت یونانی Kybernetes
به معنای سکاندار یا راهنما مشتق شده است .به عباارتی ،رایاناه ای باه مطالعاه سااز و
کارهای مورد استفاده در کنترل و تنظیم سیستمهاای پیچیاده اعام از انساان یاا ماشاین
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اطالق میشود .اصطالح فضای رایانهای یا دنیای مجاازی آنالیان نخساتین باار توساط
ویلیام گیبسون در رمانی با عنوان نیو رومانسر در سال  1984مورد استفاده قارار گرفات
(اسالمی.)12:1395 ،
جرم به فعل یا ترک فعلی گفته می شود که قانون گاذار بارای آن مجاازاتی در نظار
گرفته است و برای آنکه جرم تلقی شود باید عنصر قانونی ،عنصر مادی و عنصر روانای
یا معنوی جرم فراهم باشاد .کالهبارداری رایاناه ای باه لحاای خالقیات مرتکاب آن و
سهولت و کثرت ارتکابش مهمترین و شایع ترین جرم اقتصادی فضای مجازی رایاناه و
اینترنت محسوب می شود هر چند به ظاهر در ارتکاب این جرم رایاناه در حاد وسایله
جرم ظاهر می شود اما رایانه و اینترنت کالهبرداری را تاوام باا کیفیاات و شارایط غیار
قابل انکاری می کنند که قانون گذاران ناگزیر به شناسایی جدیاد در کناار کالهبارداری
سنتی هستند .کالهبرداری رایانه ای چون در دنیای جدید به نام دنیای مجاازی رایاناه و
اینترنت با امکانات بیشماری تحقق می یابد فقط علیه انسان نیست و بلکه غالبا سیساتم
رایانه ای و نرم افزارهای آن است و بنابراین شرط فریب قرباانی در آن تاا مارز حاذف
شدن تضعیف می شود .موضوع جرم کالهبرداری رایانهای نیز فراتار از ماال یاا وسایله
تحصیل مال است و شامل خدمات و امتیازات مالی و حتی داده های رایاناه ای و دارای
ارزش مالی نیز می شود (انصاری دوست.)142:1396،
قوانین جرایم رایانهای باید با رشد جرایم رایانه ای به روز شوند .تعیین کیفر مناسب
برای جرایم رایانهای جدید یک روند قانونی است که نیاز به بررسی جارم و آنچاه در
ایجاد جرم نقش داشتهاند ،دارد .هدف این مقاله ارائهی روشی است تا باعث تسهیل کار
قانونگذار در روند تعیین کیفر شود و به دنبال وقوع جرم ،جرایم احتمالی که پایش از
آن صورت گرفته شدهاند را جستجو کرد و منشأ اصلی جرم را شناسایی کارد .در روش
پیشنهادی میخواهیم فعالیتهایی که در فضای مجازی صورت میگیرد و منجار باه نقا
حقوق افراد میشود را شناسایی کرده و به تعریف جرایم رایانهای بپردازیم.
با ایجاد هستشناسی متکی بر جرایم رایانهای و حقوق میتوان جارایم رایاناهای کاه
در قانون جرایم رایانهای ایران به صراحت ذکر نشده است را تعریف کرده و باه هساتی
شناسی جرایم افزود .اگر فعالیتی در فضای مجازی منجر به پایمال شدن حقای از افاراد
شود ،میتوان در صورت عدم وجود جرم متناظر ،جرم جدیدی را متنااظر باا ایان عمال
نافی حقوق تعریف نمود .همچنین هنگامیکه جرمی صاورت گیارد باه بررسای حقاوق
نق شده پرداخته میشود .در صورتیکه حقی وجود داشته باشاد و آن حاق در هساتی
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شناسی حقوق یافت نشود ،حق جدید در صورت صاحت باه هساتی شناسای حقاوق
افزوده میشود .با افزودن حق جدید میتوان با استفاده از حقوق مشابه به آن حق ،جارایم
جدیدی را تعریف نمود.
 .1تاریخچه و چارچوب نظری در پیدایش جرم رایانه ای
با پیشرفت فناوری اطالعات و ارتباطات ،تحوالتی اساسی در زیسات انساانی صاورت
گرفته است .آن دسته از رفتارهای انسانی که به شکل سنتی جرم تلقی میشد ،اماروز باه
شکل ترجمۀ ایده های مجرمانه به زبان خاص رایانه و یا از طریق فضای مجازی تحقاق
می یابد (افتخار جهرمی.)38:1393 ،
تاریخچه مشخصی از پیدایش جرم رایانه ای وجود ندارد ولی به هر حال این دساته
از جرایم نتیجه فناوری اطالعات دانست .کارشناسان رایاناه بار ایان باورناد کاه منشاأ
پیدایش جرم رایانه ای و اینترنتی به قضیه رویس 1باز می گردد.این شخص کاه بعاد از
بی مهری مسئوالن یک شرکت فروش عماده میاوه و سابزی باه عناوان حساابدار آنهاا
انتخاب شده بود از طریق رایانه اقدام به حسابرسی کرد و با تغییار قیمات هاا و تنظایم
درآمد جنس ،مبلغی از مرجع آن را کااهش مای داد و باه حسااب دیگاری واریاز مای
کرد.رویس با ظرافت خاصی قیمت ها را تغییر می داد ،بعد از آن با ناام هفاده شارکت
محل قرار داد ،چک های حعلی صادر و از ان حساب برداشت می کرد به طوری که در
کمتر از شش سال به بیش از یک میلیون دالر رسید ،اما به علت نداشتن مکانیزمی بارای
توقف این روند ،رویس خودش را به محاکم قضایی معرفی کارد و باه ده ساال زنادان
محکوم شد .به این ترتیب کارشناسان رایانه می گویند بر اساس مطالعات صورت گرفته
زمینه پیدایش جرم رایانه ای این گونه به وجود آمده است.
بر اساس اطالعات موجود اولین جرم اینترنتی در ایران در تااری  26خارداد 1378
به وقوع پیوست .یک کارگر چاب خانه و یک دانشجوی رایانه اقدام به جعل چک های
تضمینی مسافرتی کردند و بعد از این بود کاه گروههاای هکار جارم هاای دیگاری را
مرتکب شدند ،مواردی چون جعل اسکناس ،اسناد و بلیت هاای شارکت اتوبوسارانی ،
جعل اسناد دولتی از قبیل گواهی نامه ،کاارت پایاان خدمت،مادرک تحصایلی و جعال
3
چک های مسافرتی و عادی بخشای از ایان جارایم رایاناه ای هساتند .ماون 2و ماک
-Theorem Roiis
- Moon
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کلوسکی بیان می کند که جرایم رایانه ای به یک مسائله جهاانی تبادیل شاده اسات و
همچنان به سرعت در حال رشد است .با این حال مطالعات کمی در مورد نظریه جرم و
جنایت صورت گرفته است با استفاده از این مطالعه که از  2751جوان کره ایی صاورت
گرفت بررسی کردند که آیا خودکنترلی می تواند به عنوان یک چاارچوب نظاری بارای
کاهش جنایات رایانه ایی مؤثر واقع شود یا خیر؟ نتایج مطالعات نشان داد که دانلود غیر
قانونی نرم افزارها و استفاده غیر قانونی از هویت شخصصی دیگران تا حدودی به خود
کنترلی مربوط می شود .مطابق پیش بینی این نظریه ها متغیر های فرصتی چون سااعات
استفاده از رایانه به این پیش بینی کمک کرده است .هیگینس 4و فل باا اساتفاده از یاک
نمونه مورد مطالعه از  316دانشجوی کالج نشان داد که بین خاود کنترلای کام و دزدی
نرم افزار یک رابطه مثبت وجود دارد .بر اساس گفتاه آدل 5و روماان 6رایاناه و فنااوری
های مربوط با آن ابزاری ضروری هستند که جنبه های مختلف قابل تاوجهی از زنادگی
اجتماعی و شخصی از قبیل آموزش ،کسب و کار ،فرهنگ و فعالیت های اوقات فراغت
را تحت تأثیر قرار می دهد .با استفاده گساترده از رایاناه هاای شخصای و اینترنات باا
سرعت باال انحرافات مربوط به رایانه و رفتارهای جنایی از قبیل هک کردن ،بارگاذاری
موسیقی به صورت غیر قانونی و برنامه های نرم افزاری ،سرقت رمز عباور دیگاران و...
به صورت قابل توجهی افزایش پیدا کرده اسات .باا توجاه باه اهمیات موضاوع تعاداد
فزاینده ای از مطالعات در سالهای اخیر به بررسی جنایات رایانه ای پرداخته اناد .یاار،7
هیگنس و فوستر 8با تمرکز بر علت انحرافاات رایاناه ای و نظریاه هاای جارم شناسای
سنتی ،از قبیل خودکنترلی ،نظریه یادگیری اجتماعی– عقالنی و نظریه انتخاب توانساتند
انحرافات رایانه ای را مورد مطالعه و بررسی قرار دهند.
به طور کلی یافته های تجربی شواهدی را در ارتباط باا تواناایی نظریاه هاای جارم
شناسی سنتی در توضیح انواع مختلفی از جرایم مربوط به رایانه فاراهم مای کناد .ماک
کواد 9بیان می کند که اگر چه مطالعات تجربی به بهبود درک درستی از جرایم رایانه ای
3
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کمک کند ،اما محدودیت هایی نیز دارند.از جملاه اینکاه تعاداد محادودی از مطالعاات
تجربی نظریه عمومی جرم را انحرافات رایانه ای را مورد بررسی قرار داده اند .با وجاود
ادعای این نظریاات عادم خاود کنترلای علات اصالی بسایاری از رفتارهاای مجرماناه
است.یک نظرسنجی که ویاسون و پاترسون در ساازمان کساب وکاار در ایالات متحاده
انجام داده اند متوجه شدند که  64درصد از کسب وکارهای منتشر شده حاداقل از یاک
حادثه امنیتی رایانه زیان مالی دیده اند .باتوجه به اهمیت موضوع تعاداد فزایناده ایای از
مطالعات انجام شده در سال های اخیر به بررسی انحرافات رایانه ای با تمرکز بار علات
این انحرافات پرداخته اند.
 .1.1دیدگاههای نظری در تقسیم بندی جرایم رایانه ایی
سه دیدگاه کلی در مورد تقسیم بندی جرایم رایانه ای و جرایم الکترونیکی وجاود دارد.
دیدگاه اول در نظر گرفتن طبقه بندی خاص و متمایز از جرایم سنتی است .دیدگاه دوم
در نظر گرفتن طبقه بندی کلی جرایم سنتی این جرایم است؛ به این معنا گه این جارایم
را به جرایم علیه اشخاص ،جرایم علیه اموال ،جارایم علیاه امنیات و آساایش عماومی
تقسیم نموده و در یک قانون خاص با ذیل عناوین قوانین سنتی ،هر جرم را ذیال یکای
از عناوین جای می دهیم .دیدگاه سوم هم قائل به ظهور منافع جدیاد نیازمناد حمایات
(سخت افزار  ،نرم افزار ،داده ها ،حقوق خصوصی و فردی) در کنار منافع سنتی حمایت
شده در حقوق جزا (اشخاص ،اموال ،امنیت و آساایش عماومی) مای باشاد .برخای از
منتقدان به شدت با دیدگاه اول مخالف بوده و در نظر گرفتن یاک طبقاه بنادی خااص
برای جرایم رایانه ای را ناشی از آن می دانند که غالباا متخصصاان رایاان و ناه حقاوق
دانان به تدوین مقررات مربوط پرداخته اند و حقوق دانان ،که آشنایی کافی به این مقوله
جدید نداشتند به حاشیه رانده شده اند .این عده معتقدناد مای بایسات جایگااه جارایم
رایانه ای نسبت به جرایم کامال شفاف باشد ،تا از حیث سیاست جنایی بتاوان در ماورد
جرایمی که منافع معینی را هدف خود قرار می دهند ،واکنش یکسان نشان داد .به عنوان
مثال جاسوس رایانه ای که امنیت عمومی کشور را خدشه دار می کناد ،مای بایسات از
سیاست جنایی سایر جرایم علیه امنیت پیروی کند؛ در حالی اگر جرایم رایاناه ای یاک
طبقه خاص در کنار طبقه بندی سنتی جرایم فرض کنیم که لزوما از یک سیاست خاص
جنایی تبعیت خواهندکرد ،این امر محقق نخواهد شد .از سوی دیگر در نظر گرفتن یک
طبقه خاص برای پاره ای از جرایم فقط به لحای اینکه از حیاث وسایله ارتکااب جارم
مشترکند ،بدعتی جدید محسوب می شود و مستلزم آن است کاه قانونگاذار کاال طبقاه
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بندی قبلی جرایم سنتی را که به کناری نهاده و یک طبقه بندی جدیدی مبنی بار وسایله
ارتکاب جرم برای کلیه جرایم ارائه دهد .یکی از این منتقدین می نویسد« :هرچند عاده
ای جرایم مذبور را در تقسیمات مجزا جای داده و مرز تفکیک آنهاا را مشاخص کارده
اند ،لیکن باید جایگاه هر یک از آنان را در حقوق جزا مشخص نماییم .این کاار بادون
شک از عهده متخصصین حقوق جزایی بر خواهد آمد که با علوم رایانه نیز تا حد کاافی
آشنا هستند (جاویدنیا .)141:1387 ،برای این کار می توان از دو روش استفاده کارد .در
روش اول می توان جرایم مذکور را همانند جرایم علیه اموال یا جرایم علیاه اشاخاص،
به عنوان یک سرفصل جدید قرار داد .عناوین مجرمانه ای که ممکن است از آنهاا واقاع
شود را در دورن این سرفصل ها قرار داد .در روش دوم می توان با توجه بیشاتر ،ابتادا
جرایم داخل در هر عنوان را شناسایی و سپس هر یاک را در سرفصال هاایی کاه هام
اکنون نیز وجود دارد ،تزریق کرد .برای مثال در این روش شااید بتاوان عمال هکارا در
زمره اعماالی دانست که باعث تخریب اموال غیر یا اموال عمومی می گردد .به تباع ایان
تقسیم بندی مرسوم در حقوق جزا ،جرایم کامپیوتری نیز در طول دهاه هاای اخیار بار
حسب زمینه های اصلی جرم مورد مطالعه قرار گرفته اند و به همین لحای در مجموعاه
های قوانین کیفری کشورها عناوینی همچون جرایم اقتصادی کامپیوتری یا جرایم علیاه
حقوق خصوصی و فردی به چشم می خورد ...آنچه مسلم است ،در کنار منافع قضاایی
حمایت شده مرسوم در حقوق جزا ،انواع جدیدی از روشها به وجاود آماده اسات کاه
نیازمند حمایت حقوقی اند و به همین جهت عالوه بر اشخاص اموال امنیات و آساایش
عمومی بایستی داده ها،اطالعات برنامه هاای کاامپیوتری و باه طاور کلای سیساتمهای
کامپیوتری از لحای صحت و درستی ،قابلیت دسترسی و قابلیات اطمیناان یاا محرماناه
بودن  ،از سوی مقررات کیفری مورد ضمانت واقع شوند؛ بر همین مبنا می تاوان چناین
نتیجه ای گرفت که دسته بندی جرایم از یک سو شامل جرایم علیاه اشاخاص ،جارایم
علیه اموال و جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی و از سوی دیگر ،شاامل جارایم علیاه
سخت افزار ،جرایم علیه نرم افزار ،جرایم علیه داده ها و جرایم علیه حقاوق خصوصای
و فردی می باشد .در جمع بندی و مقایسه این سه دیدگاه می توان گفت ،شیوه مطلوب
در جرم انگاری ،همان است که کشورهای توسعه یافته از جمله فرانسه ،آلمان و ...پیش
گرفته اند و از جرم انگاری های پراکنده خودداری می کنناد و باا در نظار گارفتن یاک
مجموعه قوانین جزایی واحد با شماره بندی خاص مواد ،که افزودن ماواد جدیاد را در
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آن جای می دهند و به صورت هماهنگ با پیشرفت و تحول جامعه ،آن ماواد را الحااق
یا اصالح می کنند.
 .1.2اقسام طبقه بندی نظری جرایم رایانه ای
محققان طبقه بندی های مختلفی را برای جرایم رایانه ای در نظر گرفته اند که هر کادام
در جای خود مفید و قابل استفاده است در ادامه به برخی از این طبقه بنادی هاا اشااره
می کنیم.
الف .بر اساس منافع مورد حمله
پروفسور اولریش زیبر ،بر اساس منافع مورد حمایت قوانین سنتی یک تقسیم بنادی
به شرح ذیل ارائه داده است
الف -جرائم رایانه ای علیه اموال و مالکیت (جرائم اقتصادی):
الف -1-کالهبرداری رایانه ای از طریق دستکاری رایانه ای و سیساتمهای پاردازش
شده
الف -2-جاسوسی رایانه ای و سرقت نرم افزار
الف -3-خرابکاری رایانه ای
الف -4-سرقت خدمات
الف -5-دسترسی غیر مجاز به سیستمهای پردازش داده ها
الف -6-جرایم اقتصادی سنتی به کمک پردازش داده ها (تغییر صاورت درآمادها و
داراییهای که در رایانه نگهداری می شوندبرای فرار مالیاتی)
ب :جرایم رایانه ای علیه حقوق فردی و خصوصا حریم خصوصی
ب -1-دستکاری و حذف داده های شخصی توسط اشخاص غیر مجاز
ب -2-جمع آوری ،پردازش و انتشار داده های شخصی کاذب توسط دارنده قانونی
آنها
ب -3-جمع آوری و ذخیره غیر قانونی داده های صحیح
ب -4-افشای غیر قانونی و سوءاستفاده از داده ها
ب -5 -نق تشریفات قانونی حمایت از داده های شخصی
ج -جرایم رایانه ای علیه منافع جمعی:
ج -1 -جرایم علیه امنیت ملی
ج -2 -جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص
ج -3 -جرایم علیه کنترل فرامرزی داده ها
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ج -4 -جرایم علیه تمامیت رویه های رایانه ای و شبکه های داده ای ارتباطی
ج -5 -جرایم علیه مشروعیت دموکراتیک مصوبات پارلمان در مورد رایانه (ناوری،
.)20:138
ب .بر اساس جایگاه رایانه در ارتکاب جرم
بر این اساس جرایم رایانه ای به سه دسته تقسیم می شوند:
الف :جرایم رایانه ای که در آنها رایانه هدف و موضوع جرم واقع شوند:
 نفوذگری خرابکاری رایانه ای سرقت اطالعات یا خدمات رایانه ایب :جرایم رایانه ای که در آنها رایانه وسیله جرم واقع می شود:
ب -1 -جرایمی که رایانه تنها وسیله ارتکاب و جزء عنصر مادی آنها است:
 کالهبرداری رایانه ای جعل رایانه ایب – 2 -جرایمی که رایانه وسیله منحصر به فرد ارتکاب و جزء عنصار ماادی
آنها نیست:
 هرزه نگاری کودکان توهینج :جرایم رایانه ای که در آنها رایانه مستقیم هدف یا وسیله جرم واقع نشاده اسات؛
بلکه اطالعات غیر مجاز حاصل از جرم در رایانه ذخیره یا پردازش یا منتقل شده اسات.
مانند ذخیره سازی تصاویر هرزه نگاری کودکان در یک رایانه.
ج .بر اساس فلسفه نیاز به قانونگذاری
بر این اساس جرایم رایانه ای بر دو دسته اند:
الف :جرایم رایانه ای سنتی؛ جرایم رایانه ای قابال مجاازات باا قاوانین مرباوط باه
جرایم کالسیک:
الف  -1-جرایم رایانه ای علیه اشخاص؛ مانند قتل نفس ( از طریق دستکاری رایانه
بیمارستان) ،ایراد ضرب و جرح عمدی از طریق ( طراحی ناقص یاک محصاول رایاناه
ای به صورت عمدی) ،توهین و نشر اکاذیب
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الف –  -2جرایم رایانه ای علیه اموال؛ مانند کالهبرداری سانتی (از طریاق تبلیغاات
موهوم در اینترنت) ،و تخریب (با اختالل در برنامه زمان بندی و مسیر حرکات هواپیماا
و یا قطار)،
الف –  -3جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی
الف –  -4جرایم علیه عصمت و عفت و اخالق حسنه
الف –  -5جرایم علیه خامواده(مانند فریب در ازدواج از طریق اینترنت)
ب :جرایم رایانه ای مدرن؛ جرایم رایانه ای غیر قابال مجاازات باا قاوانین سانتی و
نیازمند قانون گذاری جدید:
ب –  -1جرایمی که قبل از پیدایش فناوری اطالعات ارتکااب آنهاا متصاور نباوده
است؛ مانند جرایم علیه محرمانگی ،تمامیت و قابلیات دسترسای داده هاا و سیساتمهای
رایانه ای یا نقص حقوق پدیدآورندگان نرم افزار های رایانه ای
ب  -2-جرایمی که تفاوت ماهیتی با نوع کالسیک شان موجب جارم انگااری ناوع
رایانه ای آنها شده است ،هرچند نام و نتیجه شان با نوع کالسایک آنهاا یکساان اسات؛
مانند جعل و کالهبرداری رایانه ای جرایمی که صرفا خطرناکتر شدن آنها نسبت به ناوع
کالسیک شان موجب جرم انگاری نوع رایانه ای ،آنها شاده اسات و در ماهیات ،ناام و
نتیجه هیچ تفاوتی با نوع کالسیک ندارند؛ مانند هارزه نگااری کودکاان و اعماال دارای
ماهیت نژاد پرستانه.
 .2علل محیطی بزهکاری رایانهای
خاستگاه توجه جرمشناسان و دانشمندان علوم جنایی به محیط و عوامل جامعه شاناختی
جرم ،به قرن هجدهم بازمیگردد .با پیدایش گرایشهاای جامعاهشناساانه ،کاانون توجاه
مطالعات جرمشناسی از بزهکار به محیط جغرافیایی و فیزیکی پیرامون وی معطوف شاد.
نخستین مکتب در زمینۀ جامعهشناسی جنایی و توجه به عوامل محیطی مؤثر در ارتکااب
جرم ،مکتب جغرافیای جنایی است که با نظریات گِری و کِتله بر اساس مطالعات آماری
مطرح شد .آنها بر این باور بودند که بزهکاری تابعی از نحوۀ اساتقرار شاهرها ،فصاول و
شرایط اقلیمی و آبوهوا است و با توجه به همین مطالعات قانون حرارتای بزهکااری را
بنیان نهادند و به بررسی نقش آب و هوا و شرایط جاو ی و تاأثیر آن بار روی جارم و
کیفیت ارتکاب جرم پرداختند .در همان دوره ،به رابطۀ بین بحران اقتصادی و بزهکااری
نیز توجه ویژهای شد .فقر به عنوان یکی از جلوههای بارز بحران اقتصادی ،به مثابه یکی
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از عوامل محیطی مؤثر در افزایش ارتکاب جرم و انحراف مطرح شد .صرفنظر از ماردود
انگاشته شدن این نظریهها و استداللهای مربوط به آن ،از آنجا که این نظریهها نخساتین
گام در آغاز دوران جرمشناسی علمی و مبنایی برای شکلگیری مطالعات محیطی بودند،
از اهمیت قابل توجهی برخوردارند (نجفی ابرندآبادی.)334:1375 ،
توجه به عوامل محیطی در آموزههای مکتب تحققی باه اوج خاود رساید و اگار تاا
پیش از این مطالعات محیطی برپایۀ اصول فلسفی و اخالقی صورت میگرفات ،در ایان
دوره رنگ علمی به خود گرفت .به باور آنریکوفری ،بنیانگذار جرمشناسای کااربردی و
جامعهشناسی جنایی ،در شناخت علل وقوع جرم از تأثیر محیط نباید غافل شد .به بااور
وی ،محیط اجتماعی گاهی آنچنان وضع آسانکنندهای پدید میآورد که افراد ساالم نیاز
دچار وسوسه میشوند و به ارتکاب جرم تن در میدهند (اردبیلی.)96:1383 ،
 .3دالیل ماهیت فرامرزی جرایم رایانهای و ادلۀ اینترنتی
امروزه مجرمین رایانه ای میتوانند فارغ از مرزهای ملی باه ارتکااب جارم بپردازناد .از
اینرو جرایم رایانه ای به راحتی در مقیاسی بینالمللی ارتکاب مییابند .از طرفی اماروزه
ادلۀ دیگر جرایم نیز در بسیاری از موارد از نوع ادلۀ اینترنتی هساتند کاه در سِارورهای
خارجی ذخیره می شوند .در نتیجه تعقیب این جرایم و انجام تحقیقات کیفاری پیراماون
آن ها مستلزم دسترسی به داده های فرامرزیست .فرامرزی بودن ادلۀ جرم موضوع اِعماال
فرامرزی قوانین داخلی را مطرح مینماید .با اینحال امور کیفری از جملاه اماور داخلای
دولتها هستند و اِعمال فرامرزی قوانین کیفری داخلی در مغاایرت باا اصال حاکمیات
سرزمینی دولتها قرار دارد .از اینرو دولتها برای دسترسی به دادههای فرامرزی ناگزیر
از همکاری با یکدیگر از طریاق معاضادت قضاایی مقابال هساتند .اساتفادۀ فزایناده از
رمزنگاری ارتباطات آنالین موجب شده تا دسترسی دولتها به دادههای فرامرزی بایش
از پیش اهمیت یابد .دسترسی به محتوای ارتباطات اینترنتی رمزنگاری شاده باه راحتای
امکان پذیر نیست و مستلزم دسترسی به دادههای ابرهای رایاناهای مایباشاد .اطالعاات
ابرهای رایانه ای نیز اغلب در سِرورهای خارجی ذخیره میشوند و دسترسی به آنهاا از
طریق معاضدت قضایی ممکن میباشد (.)Swire, 2012, 200
برای دههها تلفن فناوری ارتباطی اصلی به شمار میرفت و دولتها میتوانساتند از
شنود مکالمات تلفنی برای انجام تحقیقات کیفری استفاده نمایند .حتای پاس از فراگیار
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شدن ارتباطات اینترنتی ،دولتها همچنان میتوانستتند از طریق شرکتهای محلی ارائاۀ
خدمات اینترنتی به محتوای ارتباطاات دسترسای یابناد .باا اینحاال تهدیادات امنیتای و
مقتضیات مربوط به حفظ حریم خصوصی در یک دهۀ اخیر شرکتهای ارائاۀ خادمات
اینترنتی را به رمزنگاری ارتباطات ایترنتی واداشته است .امروزه تجاارت الکترونیاک بار
رمزنگاری دادهها متکی میباشد .در چنین شرایطی دولتها نمیتوانند به سیاق سابق باه
محتوای ارتباطات اینترنتی دسترسای پیادا کنناد .از اینارو دولاتهاا مایبایاد پایش از
رمزنگاری شدن دادهها توسط شرکتهای ارائۀ خدمات اینترنتی به آنها دسترسی یابناد.
در اینجاست که معاضدت قضایی متقابل اهمیت مییابد.
دشااواریهااای موجااود در تعقیااب جاارایم رایانااه ای و ناکارآماادی همکاااریهااای
بینالمللی در این زمینه دولتها را بر آن داشته تا دادههاای کااربران داخلای را پایش از
انتقال آن ها به سرورهای خارجی در داخل ذخیره نمایند تا در صاورت لازوم باه آنهاا
دسترسی مستقیم داشته باشند .به این منظور دولتها شرکتهای ارائاه دهنادۀ خادمات
اینترنتی را ملزم می نمایند تا از سِرورهای داخلی برای ارائۀ خدمات اینترنتی در قلمروی
آنها استفاده نمایند .داخلی سازی دادهها پیامدهای اقتصادی ناامطلوبی خواهاد داشات.
امروزه تجارت اینترنتی بر ارتباط آسان با مشتریان بینالمللی مبتنی است .شابکۀ جهاانی
اینترنت یاافتن بازارهاای باینالمللای را ممکان سااخته اسات (.)Swire, 2017, 713
داخلیسازی داده ها هزینۀ هنگفتی را بر تجارت اینترنتای تحمیال ماینمایاد .همچناین
مشکالت فنی بسیاری را برای شرکتهای ارائه دهندۀ خدمات اینترنتی به وجود خواهد
آورد و هزینۀ خادمات اینترنتای را افازایش خواهاد داد .ذخیارهساازی داخلای دادههاا
همچنین خطر نق حریم خصوصی و حاق آزادی بیاان کااربران توساط دولاتهاا را
افزایش میدهد .ناکارآمادی و کنادی فرآینادهای معاضادت قضاایی متقابال همچناین
موجب گشته تا برخی از دولتها درصدد اِعمال فراسرزمینی قوانین خود برآیند .روشن
است که تالش دولتها برای اجرای قوانین خود در ورای مرزهایشان سابب باه وجاود
آمدن اختالفات جدی بینالمللی خواهد شد .به عالوه در چناین شارایطی شارکتهاای
ارائۀ خدمات اینترنتی ناگزیر از رعایت قوانین کشاورهای مختلاف خواهناد باود و کاه
فعالیتهای تجاری آنان را به شدت تحت تأثیر قرار خواهد داد .داخلی سازی دادههاا و
اِعمال فراسرزمینی قوانین داخلی بزرگترین خطراتی هستند کاه اماروزه اینترنات آزاد و
ساختار جهانی آن را را تهدید مینمایند و ناکارآمدی رژیم معاضدت قضاایی بار دامناۀ
این تهدیدات افزوده است.
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چنانچه دولتها بتوانند از طریق معاضدت قضاایی باه نحاو ماؤثری بارای تعقیاب
جرایم رایانه ای با یکدیگر همکاری نمایند انگیزۀ آنهاا بارای داخلایساازی دادههاا و
اِعمال فرامرزی قوانین داخلی کاهش خواهد یافت(.)Swire, 2017, 714
 .3.1اشکال معاضدت قضایی متقابل در زمینۀ جرایم رایانهای
بین  30تا  70درصد جرایم رایانه ای دارای ابعاد فرامارزی هساتند ( UNODC, 2013,
 .)24دادههای رایانهای میتوانند فارغ از مرزهاای ملای بار روی هار سیساتم رایاناهایِ
متصل به شبکۀ جهانی اینترنت ذخیره شوند .در نتیجه ممکن است دادههای مرباوط باه
یک جرم رایانه ای که در واقع ادلاۀ الکترونیکای آن جارم هساتند در جاایی خاارج از
قلمروی دولت تعقیب کنندۀ جرم ذخیره شده باشند .بنابراین تعقیب مؤثر جارم مساتلزم
دسترسی فرامرزی دولت تعقیب کننده به ادلۀ مذبور خواهد بود .با این حال امور کیفری
در انحصار مطلق دولتها قرار دارد و مطابق اصول عدم مداخله و تساوی حاکمیاتهاا
هیچ دولتی نمیتوانند در قلمروی دولت دیگری به انجام تحقیقات کیفری بپاردازد مگار
به موجب معاهده یا شکل دیگری از اعالم رضایت آن دولت .مطابق حقاوق باینالملال
مأموران تحقیق بایستی در تحقیقات خود حاکمیت ملی سایر دولتها را محتارم بدارناد
( .)Roth, 2005, 1در نتیجه همکاری دولتهاا بارای تعقیاب ماؤثر جارایم رایاناه ای
ضروری و اجتنابناپذیر میباشاد .معاضادت قضاایی متقابال سازکاریسات کاه در آن
دولتها از اختیارات شکلی خود برای کمک باه تعقیاب جارم توساط دولتای دیگار و
دسترسی آن دولات باه ادلاۀ فرامارزی اساتفاده ماینمایناد 70 .درصاد همکااریهاای
بینالمللی در زمینۀ جرایم رایانه ای در چارچوب معاضدت متقابال صاورت مایگیارد
( .)UNODC, 2013, 201اجرای درخواستهای معاضدت برای تعقیب جارایم رایاناه
ای تنها در صورتی ممکن خواهد بود که قوانین داخلای باه نحاو همااهنگی ابزارهاای
شکلی مناسب برای تعقیب این نوع جرایم را پیشبینی نموده باشند .ازاینارو معاضادت
متقابل مؤثر منوط به هماهنگی قوانین شکلی دولتهای طرف همکاریست .به طور مثال
چنانچه دولتی از اختیار قانونی بارای حفاظات فاوری از دادههاای رایاناهای برخاوردار
نباشد دیگر دولتها نمیتوانند انجام آن را از دولت مذبور درخواست نمایند .به عبارت
دیگر اقداماتی که در چارچوب معاضدت متقابل قابال انجامناد قانوناا هماان اقاداماتی
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هستند که دولت ها در تحقیقات کیفری داخلی مجاز به انجاام آنهاا مایباشاند 10.ادلاۀ
الکترونیکی میتوانند به صورت از راه دور در سِارور و یاا رایاناهای در آن ساوی کارۀ
زمین ذخیره شوند.
این امکانیست کاه از سااختار جهاانی شابکۀ اینترنات ناشای مایگاردد .برخای از
شرکتهای تجاری دادههای مربوط به شعبات و نمایندگیهای خارجی را در مقر اصلی
شرکت ذخیره می نمایند .به عنوان مثال با اینکاه شارکت اینترنتای آمریکاا آنالیان 11در
ایاالت متحده ،اروپا و آسیا به ارائۀ خدمات اینترنتی میپردازد اما تمام دادههای کااربران
خود را در مقر خود در رِستونِ ویرجینیا 12ذخیره مینمایاد (.)Sussmann, 1998, 471
بنابراین چنانچه دو فرد در ژاپن از خدمات این شرکت برای نامهنگاری اینترنتی استفاده
کنند تمام دادههای مربوط به ارتباط اینترنتی آنان در ایاالت متحده ذخیره مایگاردد .در
نتیجه چنانچه مقامات ژاپنی به منظور تعقیب یک جرم رایانه ای در صدد کنتارل ارتبااط
اینترنتی میان آن دو برآیند برای دسترسی به دادهها نااگزیر از جلاب همکااری مقاماات
آمریکایی خواهند بود .گذشته از این ممکن است دادهها تعمدا در کشور دیگری ذخیاره
گردند تا دسترسی مقامات داخلی به آنها میسر نباشاد .باا عمومیات یاافتن اساتفاده از
ابرهای رایانهای 13مجرمان رایانه ای میتوانناد دادههاای خاود را بار روی یاک سارور
اینترنتی خارجی ذخیره نمایند .ازاینرو دولتها برای دسترسی باه دادههاای فرامارزی و
بررسی آنها بایستی تفتیش و توقیف دادههای مذبور را از دولات محال ذخیارۀ دادههاا

10

 .در برخی موارد دولتها انجام اقداماتی را از یکدیگر درخواست مینمایند که در قانون دولت مورد درخواست پیشبینی

نشدهاند .اسناد حاکم بر معاضدت قضایی متقابل به طور معمول صراحتاً دولتها را ملزم به انجام چنین اقداماتی نمینمایند .با اینحال
مطابق بند  1مادۀ  10مقررات اروپایی تحقیقات ( )European Investigation Orderدر صورتی که اقدام درخواست شده در
قانون دولت مورد درخواست پیشبینی نشده باشد بایستی از اقدامات جایگزین استفاده گردد.
11

. America Online
. Reston, Virginia

12

13

 .ابر رایانهای به سیستمی متشکل از یک رایانۀ مرکزی اطالق میشود که کاربران مختلف از سراسر جهان میتوانند

دادههای خود را به وسیلۀ شبکۀ اینترنت بر روی آن ذخیره کنند .این سیستم کاربران را قادر میسازد تا بدون نیاز به
ذخیرهسازی دادهها در رایانه های شخصی یا سازمانی ،در هر زمان و هر مکان از طریق شبکۀ اینترنت به دادههای
مذبور دسترسی یابند.
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تقاضا نمایند14.چنانچه داده های مورد نظر در معرض حذف یاا دساتکاری قارار داشاته
باشند تسریع در اجرای تقاضای توقیف دادهها حیاتی خواهاد باود .معاضادت قضاایی
برای تفتیش و توقیف دادهها بیش از اقسام دیگر معاضدت قضایی برای تعقیاب جارایم
رایانه ای مورد استفادۀ دولتها قرار میگیرد چرا که این نوع معاضدت دسترسای کامال
به دادههای فرامرزی و بررسی دقیق آنها را میسر مایساازد ( Westmoreland, 2015,
.)230

قسمت عمدۀ زیرساختهای اینترنتی در کنترل شارکتهاای ارائاه دهنادۀ خادمات
اینترنتی قرار دارد .از اینرو بخش اعظم دادههای مربوط به ارتباطات اینترنتای در اختیاار
بخش خصوصی می باشد .استفادۀ ماأموران تحقیاق از اقادامات قهاری نظیار تفتایش و
توقیف در بیشتر موارد به دلیل حجام بااالی پرونادههاا ،پیچیادگیهاای سیساتمهاای
رایانهای ،حجم باالی دادههای ذخیره شده ،عمومیت یافتن اقدامات امنیتای بارای حفاظ
حریم خصوصی و نیز به دلیل ایجاد اخالل در فعالیتهای رایانه ای قانونی غیار ممکان
میباشد ( .)Angers, 2004, 46از اینرو ممکن است مأموران تحقیق نتوانند به دادههاای
مورد نظر دست یابند .در این موارد دولت محل ذخیرۀ دادهها بایستی بنا به درخواسات
دولت تعقیب کنندۀ جرم حکمی موسوم به حکم ارائۀ دادهها15را صادر نماید .به موجب
حکم مذبور ارائهدهندگان خدمات اینترنتی و یا سایر اشخاصی که کنترل دادههای رایاناه
ای مورد نظر را در اختیار دارند ،با دستور مقامات ذیصالح ملزم به جستجو ،شناساایی
و ارائۀ دادهها به مقامات میباشند ،به صورتی که مقامات بتوانند از دادههای ارائاه شاده
به عنوان ادله استفاده نمایند .یکی از ویژگیهاای ادلاۀ الکترونیکای قابلیات دساتکاری،
انتقال و یا حذف فوری و آسان آنها از راه دور است16.ممکن است این تغییرات نتیجاۀ
اقدامات مرتکبین برای از بین بردن آثار و ادلۀ جرم باشد و یا در نتیجۀ اقدامات معماول

14

 .معاضدت متقابل برای تفتیش و توقیف دادههای رایانهای در مادۀ  31کنوانسیون بوداپست و مادۀ  39کنوانسیون

اتحادیۀ عرب پیشبینی شده است.

15

. Production Order
.Kettle, M. & Bowcott, O., Computer Crime: The Age of Digital Sleuth, The
Guardian, 12 December 1997.
16
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شرکتهای ارائه دهندۀ خدمات اینترنتی از جمله حذف دادههای ترافیکای 17باه وجاود
آید .در هر صورت ممکان اسات ادلاۀ الکترونیکای حتای پایش از ارساال درخواسات
معاضدت از بین بروند .روشهای سنتی جمعآوری ادلۀ فرامرزی بسیار کند هستند چارا
که طی شدن روندهای قانونی توسط دولتهای خارجی و تکمیل فرآیندهای دیپلماتیک
معمول بسیار زمانبر است .به عالوه ممکان اسات ماأمورین تحقیاق بالفاصاله پاس از
ارتکاب یک جرم رایانه ای منشأ آن را شناسایی نمایند اما قاادر باه جماعآوری و ارائاۀ
فوری اطالعاتی به دولت محل ذخیرۀ دادهها نباشند .هر چه زمان بیشتری برای ارائۀ این
اطالعات مورد نیاز باشد احتمال از بین رفتن یا دستکاری ادلۀ الکترونیکی بیشتر خواهد
شد ( .)Clifford & Connolly, 1990, 75اساتفاده از روشهاای سانتی در رابطاه باا
فناوریهای نوین همیشه مؤثر و نتیجهبخش نیست .صدور حکم تفتیش و توقیاف و یاا
صدور دستور ارائۀ دادهها فرآیند زمانبریست و ممکن است دادهها در خاالل آن حاذف
یا دستکاری گردند .از اینرو مقامات دولت محل ذخیرۀ دادهها بایستی بنا به درخواسات
دولت تعقیب کنندۀ جرم ،ارائهدهندگان خدمات اینترنتی را با صادور حکمای ملازم باه
ذخیره نمودن دادهها نمایند تا مانع از حذف یاا دساتکاری دادههاا شاوند .در غیار ایان
صورت حذف و دستکاری دادهها ممکن است انجام تحقیقات کیفری را با ماانع جادی
مواجه سازد .حفاظت سریع از دادههای رایانهای ذخیره شده 18به مقامات امکان میدهاد
19
تا انتقال دادههای مورد نظر توسط ارائهدهندگان خدمات اینترنتای را ردیاابی نمایناد.
طبیعتآ دستور قضایی برای حفاظت سریع از دادههای ذخیره شده دستوری موقتیسات و
تنها تا زمانی اجرا خواهد شد که دولت محل ذخیرۀ دادهها در مورد درخواسات تفتایش
و توقیف دادهها تصمیمگیری نماید .به طور کلی استفاده از این اختیار شکلی یک اقادام
موقتی برای تضمین حفظ داده ها تا زمان صدور حکم قضایی مناسب است .حفاظات از
دادهها را نباید با الزام باه حابس دادههاا 20یکساان دانسات .حابس دادههاا یاک الازام
17

 .دادههای ترافیکی دادههایی هستند که اینترنت و دیگر سیستمهای ارتباط از راه دور از آنها برای شناسایی و تعیین موقعیت مبداء

و مقصد یک ارتباط استفاده میکنند و برقراری ارتباط و جابجایی داده های محتوایی را در مسیر میان مبداء و مقصد ارتباط میسر
میسازند .مأموران تعقیب جرم از دادههای ترافیکی برای ردیابی ارتباطات از راه دور و مدت و حجم آن استفاده میکنند.

Expedited Preservation of Stored Computer Data

18

 .19معاضدت متقابل در زمینۀ حفاظت سریع از دادههای رایانهای درمادۀ  17کنوانسیون بوداپست و مادۀ  24کنوانسیون اتحادیۀ عرب
پیشبینی شده است.
20

. Data Retention
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قانونیست که به موجب آن ارائه دهندگان خادمات اینترنتای ملازم هساتند تاا دادههاای
مربوط به همۀ کاربران را برای یک دورۀ زمانی مشاخص جماع آوری و حفاظ نمایناد.
هدف از حبس دادهها آنست که دسترسی به دادهها برای انجام تحقیقات کیفاری امکاان
پذیر باشاد ( .)Council of Europe, 2001, 25اماروزه تعقیاب جارم در بسایاری از
موارد مستلزم ردیابی ارتباطات اینترنتای مظناونین اسات و تاأخیر در آن موجاب عادم
موفقیت در تعقیب جرم خواهد شد .ردیابی ارتباطات اینترنتی نیز مستلزم دسترسای باه
دادههای ترافیکیست .با اینحال ممکن است دادههای ترافیکی هرگز ذخیره نشاوند و در
طی ارتباطات موقتی ایجاد شده و بالفاصله از بین بروند .دادههای ترافیکی اغلاب پاس
از مدت کوتاهی به صورت خودکار حذف میشوند چرا که ایان دادههاا پاس از اتماام
فرآیند برقراری ارتباط اینترنتی دیگر مورد نیاز نیستند و شرکتهای ارائهدهندۀ خادمات
اینترنتی به دالیل اقتصادی آنها را حذف میکنند .در نتیجه ردگیری ارتباطاات اینترنتای
مستلزم جلوگیری از حذف دادههای ترافیکی مورد نظر مایباشاد .از اینارو چنانچاه از
خدمات یک شرکت خارجی برای برقراری ارتباط اینترنتی مورد نظر استفاده شده باشاد
دولت تعقیب کنندۀ جرم بایستی از دولت متبوع آن شرکت درخواست نماید تاا ماانع از
21
حذف دادههای ترافیکی مورد نظر شود و آنها را ذخیره نماید.
از آنجا که ممکن است دادهها در مسیر انتقالشان از مباداء باه مقصاد از کشاورهای
متعددی عبور نمایند حفاظت از دادههای ترافیکی باید در تمامی کشورهایی که در مسیر
انتقال دادهها قرار دارند صورت پذیرد .از اینارو تقاضاا از دولات محال ذخیارۀ دادههاا
برای افشای سریع دادههای ترافیکیِ ذخیره شده 22جهت شناسایی مسایر انتقاال دادههاا
ضروری میباشد ( 23.)Council of Europe, 2009, 8افشای دادههای ترافیکی تنها تاا
حدی ضروریست که برای ردیابی ارتباطات اینترنتی کافی باشاد 24.ایان اقادام یکای از
ابزارهای مهم همکاریست چرا که امروزه شرکتهای ارائهدهنادۀ خادمات اینترنتای در
حوزههای قضایی مختلف پراکندهاند و ردیابی موفقیتآمیز یک ارتباط اینترنتای معماوال
21

 .معاضدت متقابل در زمینۀ جمعآوری آنی دادههای ترافیکی در مادۀ  33کنوانسیون بوداپست و مادۀ  41کنوانسیون اتحادیۀ

عرب پیشبینی شده است.

22

. Expedited Disclosure of Preserved Traffic Data
23

 .معاضدت متقابل در زمینۀ افشای دادههای ترافیکی در بند  1مادۀ  30کنوانسیون بوداپست و مادۀ  38کنوانسیون اتحادیۀ عرب

پیشبینی شده است.
24

 .بند  1مادۀ  30کنوانسیون بوداپست

....184تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بینالملل ،سال سیزدهم ،شماره چهل و هفتم ،بهار 1399

مستلزم همکاری تمامی ارائهدهندگان خدمات اینترنتی در زنجیرۀ انتقال دادههاسات .در
مواردی که مأموران تحقیاق از اطالعاات مبادلاه شاده در ارتباطاات اینترنتای مظناونین
اطالعی در دست ندارند کنترل دادههای محتوایی 25ابزار مهمی برای تعقیب جرم اسات.
ازینرو دولتها بایستی دادههای محتوایی ارتباطات مذبور را بناا باه درخواسات دولات
تعقیب کنندۀ جرم کنترل نماید 26.کنتارل دادههاای محتاوایی 27اغلاب در ماورد جارایم
مهمی ممکن است که در حقوق داخلی تعریف شدهاند 28.بدیهیست که کنترل دادههاای
محتااوایی بیشااتر از کنتاارل دادههااای ترافیکاای و کنتاارل دادههااای مربااوط بااه اشااتراک
اینترنتی29،حریم خصوصی و حقوق فردی اشاخاص را تهدیاد ماینمایناد .بناابراین در
برخی از کشورها صدور حکم کنترل دادههای محتوایی قانونا تنهاا در رابطاه باا جارایم
خاصی که در قوانین فهرست شدهاند و یا حد معینی از مجازات را در پی دارناد ممکان
میباشد ( .)Angers, 2004, 47این کشورها بایستی رویکرد خود را مورد بازبینی قارار
دهند چرا که کنترل دادههای محتوایی اغلب باید باه سارعت و پایش از آنکاه ماأموران
تحقیق به قابل کنترل بودن ارتباط مورد نظر پیبرند انجام گیرد و ممکن است در خاالل
مدتی که برای بررسی این موضوع الزم است فرصت کنترل دادهها از بین برود .یکای از
مشکالتی که مأموران تحقیق در کنترل دادههای محتوایی باا آن مواجاه هساتند اساتفادۀ
مجرمان رایانه ای از فناوری رمزنگاریست .مرتکبان میتوانند دسترسی مأمورین تحقیاق
به دادههای محتوایی را با استفاده از این فناوری دشاوار ساازند چارا کاه رمزگشاایی از
دادهها بدون دسترسی به کلید رمز بسیار زمانبر خواهد بود .معاهدات معاضدت قضاایی
در زمینۀ جرایم رایانه ای بایستی ارائۀ خادمات رمزگشاایی را نیاز پایشبینای نمایناد و
دولتها بایستی متعهد به ارائۀ این نوع خدمات به یکدیگر باشند .ممکن است دادههایی
که در چارچوب معاضدت قضایی در دسترس مقامات یک دولت خارجی قرار میگیرد
25

 .دادههای محتوایی دادههایی هستند که محتوای یک ارتباط اینترنتی را تشکیل میدهند.

26

 .معاضدت متقابل در زمینۀ کنترل دادههای محتوایی در مادۀ  34کنوانسیون بوداپست و مادۀ  42کنوانسیون اتحادیۀ عرب پیشبینی

شده است.

27

. Interception of Content Data
28

 .بند  1مادۀ  21کنوانسیون بوداپست

29

 .دادههای مربوط به اشتراک اینترنتی دادههایی هستند که نشانیهای اینترنتی را به اشخاصی که از آنها استفاده میکنند مربوط

میسازند .به وسیلۀ این دادهها میتوان به هویت کاربر خدمات اینترنتی ،موقعیت جغرافیایی یا آدرس پستی وی ،نوع خدمات و
امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن پی برد.
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داده های رمزنگاری شده باشند .در این صورت دادههای ماذبور کاارایی چنادانی بارای
مقامات تحقیق خارجی نخواهند داشات و از آنجاا کاه دولات محال ذخیارۀ دادههاا از
موقعیت بهتری برای دستیابی به کلید رمز برخوردار است بایستی در زمیناۀ رمزگشاایی
دادهها با مقامات خارجی همکاری نماید.
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نتیجهگیری
با رشد روزافزون فناوری اطالعات و خدمات اینترنت ،فعالیات هاای مجرماناه نیاز در
فضای مجازی افزایش می یابند .چالشی که سازمان قضایی باا آن مواجاه اسات ،تعیاین
مجازات و کیفر برای مجرمان می باشد؛ زیرا قوانین جرایم رایاناه ای متناساب باا رشاد
فناوری اطالعات به روزرسانی نمی شوند و در نتیجه پس از وقوع جرم جدیاد ،تعیاین
کیفر برای آن جرم توسط قانون گذار ،کاری زمان بر و دشوار است .قوانین جرایم رایانه
ای باید طوری تدوین شوند که همه شمول بوده و خأل و حفره های قاوانین را پوشاش
دهد.
هدف از ایجاد هستیشناسی جرایم رایانهای این است که زبانی مشاترک بارای بیاان
جرم بوجود آید و آنچه که در قانون جرایم رایانهای مسکوت مانده است ،نشان دهاد و
به کمک این هستیشناسی بتوان جرایم رایانهای که جدیاد هساتند و در قاانون جارایم
رایانهای به صراحت بیان نشدهاند را پوشش دهد.
حقوق افراد هنگامی ضایع میشود که جرمی صورت گرفته باشد و در صورت وقوع
جرم از سوی مجرم ،آسیبی به قربانی وارد میشود .قربانی متشکل از یک فرد و یاا افاراد
جامعه است و با صدمهای که از وقوع جرم میبیند ،حقی از او ضایع میشود .اگر حقاوق
نق شده مصداق جرمی باشد که در قانون جرایم رایانهای ذکر شده و برای آن کیفری
در نظر گرفته شده باشد ،مجازات قانونی مجرم مشخص است .در صورتیکه جرمای رخ
دهد و برای آن جرم کیفری تعیین نشده باشد ،در هستی شناسی باه جساتجوی جارایم
مشابه قبلی پرداخته میشود که حق مزبور را نق کرده باشد .سپس کیفر جارایم مشاابه
قبلی که از قبل مشخص شده است به عنوان کیفر پیشنهادی برای جرم جدیاد برگزیاده
میشود.
مجازات جرائم رایانه ای ،علیرغم این که ارتکااب آن هاا آساان تار و دارای ضارر
اقتصادی بیشتری نسبت به جامعه و افراد هستند  ،سبکتر در نظر گرفته شده است که به
نظر می رسد برای پیشگیری از این جرائم کافی نباشد .همان طور که جواماع باا وقاوع
جرم در دنیای فیزیکی مقابله می کنند  ،ارائاه راهکارهاای مناساب در جهات مقابلاه و
جلوگیری از وقوع جرم در محیط مجازی که از اوصاف و ویژگی های متفااوتی نسابت
به محیط واقعی برخوردار است  ،امری ضروری است .علی رغام جارم انگااری شادن
جرایم رایانهای در حقوق داخلی ایران و همچنین وجود اساناد باین المللای مختلاف از
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جمله کنوانسیون بوداپست در این زمینه ،اما ارائه راهکارهای مقابله با جارایم رایاناه ای
باالخص جرم کالهبرداری رایانه ای دراین قوانین و اسناد به چشم نمی خورد.
باا ظهااور رایاناه و بااه تبااع آن شابکههااای اطالعاااتی و ارتبااطی جهااانی ،یکاای از
تأثیرگذارترین عناصر بشر بوده است .در کنار این فناوری ناوین سوءاساتفاده هاایی رخ
داد که منجر به آسیب های اجتماعی شده است .از آن جاا کاه قاانون جارائم رایاناهای،
اصلیترین قانون مربوط به جرائم رایانهای است ،ایجاب میکند حتیاالمکان جامع اشکال
مهم و پرخطر جرائم رایانهای باشد؛ به گونهای که برای مقابله با بعضی از جرائم رایانه-
ای با خأل مواجه نباشیم ،درحالیکه قانون مذکور جرائمی نظیر؛ ارتشا ،اختالس ،خیانات
در امانت ،اخاذی ،پول شویی رایانهای و مواردی از جرائم علیاه مالکیات فکاری نظیار؛
نق اسرار و عالئم تجاری و نیز جرائمی نظیر تبلیغات علیه نظام ،تحریک به جناگ و
کشتار ،توهین به مقدسات و غیره را به طور کامل پوشش نمیدهاد .از ساوی دیگار ،در
قوانین جرائم رایانهای تنها دو شکل از انواع ضمانت اجراها یاا هماان مجاازات وجاود
دارد که جریمه نقدی و زندان میباشد .این مسائله نشاان میدهاد قانوگاذار منطاق قابال
دفاعی در توجیه وضع ضمانت های اجرایی ندارد .از سوی دیگر ،مرجاع رسایدگی باه
برخی جرائم اینترنتی باید در زمینه فعالیت ساایت خباری اینترنتای ،مجاازات و نحاوه
برخورد با آنها را در قلمرو قانون مطبوعات جستجو کند؛ زیرا قانونگاذاران شابکههاای
اینترنتی خبری نوعی نشریه محسوب میکنند .لاذا هماه ایان ماوارد نیااز باه اصاالح و
بررسی مجدد دارد .از همین رو به موازات ایجاد اختیارات شاکلی ناوین بارای تعقیاب
داخلی جرایم رایانه ای ،اشکال نوینی از معاضدت قضایی نیز برای تعقیاب باینالمللای
این جرایم به وجود آمده است .تفتیش و توقیف دادههای رایاناهای ،حفاظات ساریع از
دادههای رایانهای ذخیره شده ،افشاء سریع دادههای ترافیکی ذخیاره شاده ،جماعآوری
آنی دادههای ترافیکی و کنترل دادههاای محتاوایی اقاداماتی هساتند کاه در چاارچوب
معاضدت متقابل قابل ارائه میباشند .ارائۀ این نوع معاضدتهاا مساتلزم وضاع قاوانین
شکلی هماهنگ در سطح داخلیست .همچنین هماهنگی قوانین کیفری ماهوی نیز بارای
تحقق شرط مجرمیت متقابل از اهمیت برخوردار است .همکاری باینالمللای دولاتهاا
کلید غلبه بر این مشکل است .این همکاری در زمره همکاریهای بین المللای در اماور
کیفری قرار دارد و معاضدت قضایی متقابل مهمترین شکل آنست .بااینحال ویژگیهاای
منحصر به فرد محیط رایانه ای ابعاد خاصی به ایان ناوع همکااری بخشایده و آن را از
سایر معاضدتهای قضایی متقابل در امور کیفری متمایز سااخته اسات .در واقاع هایچ
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جرمی به اندازۀ جرایم رایانه ای موجب تحول حقوق کیفری بین المللای نشاده اسات.
اشکال خاص زمینۀ جرایم رایانه ای ،مقتضیات قانونی و مشکالت آن موضوعیسات کاه
در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.
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