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  یا انھیرا یکالھبردار
  

  جرم  فیاول تعر فصل
كھ بھ  یجرم بھ آن دستھ از اعمال انحراف یاز نظر اجتماع.كرده اند میتقس یمختلف یجرم را بھ صورتھا: مجرمانھ دهیپد 

انحراف از  یاست كھ در ھر گروه اجتماع یھیبد.گردد یشود اطالق م یم یحاكم خطر ناك تلق یگروھا ایاعتقاد گروه 
از نظر . آن جامعھ است یو تعال شرفتیانحرافھا الزمھ تحول جامعھ و پ نیرد و ایگ یضوابط و ارزشھا صورت م

شود كھ  یگفتھ م یترك فعل ایلحاظ جرم بھ فعل  نیجرم مالك اعتبار است و از ا یو قانون یرسم فیحقوق جزا تعر
كامال منطبق بر  فیتعر نیكھ ا.ابدیدر نظر گرفتھ باشد و از طرف شخص مسؤل ارتكاب  یان مجازات یقانون گذار برا

شده  نییآن مجازات تع یكھ در قانون برا یترك فعل ایھر فعل "\ا.م.ق٢ماده .باشد یم یقانون مجازات اسالم ٢ماده 
  ".\باشد یباشد جرم م

چند ضرورت  یبھ عنوان جرم قابل مجازات باشد جمع آمدن عناصر یآن كھ عمل یبرا: دھنده جرم لیعناصر تشك 
 ایفعل :ایثان). جرم یعنصر قانون(آن مقرر شده باشد یو مجازات برا ینیب شیقانون بعنوان جرم پ فاز طر:اوال: دارد

با :ثالثا). جرم یعنصر ماد(نكرده است دایپ تیكھ فعل یخاص باشد نھ تصور و اراده ا طیترك فعل بصورت و در شرا
  ) جرم یروان ای یعنصر معنو(صورت گرفتھ  باشد ییجزا ریتقص ایقصد مجرمانھ 

  
  اتیکل: دوم فصل

اطالعات و ورود بھ عصر اطالعات  یاز توسعھ روز افزون فناور  یناش یا انھیجرائم را  تیماھ:  یا انھیجرائم را
  یشوند دستھ اول دارا یم كیباشد، وغالبا بھ دودستھ تفك  جرم  ارتكاب  و موضوع  تواند ابزار، ھدف یم انھیكھ را  است
كھ در  یا انھیرا یوجاسوس یا انھیرا ی،كالھبردار یا انھیجعل را ریھستند نظ  كیكالس  ییجزا  یھا فیو توص  نیعناو

جرائم  نیا دندیجد یا انھیرا میدستھ دوم جرا. رودیرفتار مجرمانھ بھ كار م یبرا یبھ عنوان ابزار انھیجرائم را نیا
 ستمیمجاز، اختالل در داده ھا وس ریغ یدسترس رینظ یاطالعات ھستند جرائم یفناور یریبھ كارگ یاز چگونگ یناش
 یدر ھردو دستھ موضوع جرم با فرض مال بودن و دارا. ھستند  دینوع جرائم جد نیا یھرزه نگار یا انھیرا یھا

افراد  تیثیو ح یاخالق عموم ،یعموم شیآسا ،یفرد شیآسا ت،یامن گران،یمال د: ارزش بودن داده ھا و اطالعات
جرم  كیشروع  یاقدام برا نیاول قتیاطالعات ھك است در حق یدر حوزه فناور رمانھعنوان مج نیتر یعموم. است

 ی، شبكھ بھ طور كل انھیمجاز بھ داده ،را ریغ یدسترس بریسا یرفتار قابل سرزنش در فضا مییبھتر بگو ای یا انھیرا
ھا،  ، داده اطالعات یبرا تواندیمجاز م ریورود غ نیباشد است ا یگریاست كھ مربوط بھ شخص د یا انھیرا ستمیھر س
،  یگرینشان دادن مھارت شخص، كسب مال مربوط بھ د: مرتکب یمجاز برا ریغ یا انھیرا  یھا ستمیس ایھا  برنامھ

. رفتار قابل سرزنش وناپسند است  كیمرتكب كامًال  تیعمل فارغ از ن نیا.باشد ... و ی، جاسوس یاختالل وخرابكار
نبود قانون در عرصھ . در... و   ی، حذف، اختالل ، دستكار لیاز، ورود، تحص  عبارت است  جرائم نیونحوه ارتكاب ا

 ینامھ رانندگ نییبھ آ ھیانجامد درست شب یبھ ھرج و مرج م یبشر شرفتیعرصھ ھا و مظاھر پ گریھمچون د بریسا
لزوم مقررات  یناف یكس رامروزه كمت یكرد و ل یبھ مقررات آن توجھ نم یساختھ شد كس لیكھ اتو مب یروز اول

اطالعات ھم  یعرصھ فناور نیقوان دھدیم یشود چھ رو یتلق كنیكان لم  یرانندگاست اگر امروز مقررات  یرانندگ
از  كیوكدام  ردیعرصھ را بپذ نیدر ا یگذار ھیتواند خطر سرما یم ینباشد كدام آدم عاقل یطور ھستند اگر قانون نیھم

 یبرا یقانون چیو ھ شوندیافراد م تیثیمال وح نیمورد تاخت و تاز ناقض وستھیكھ پ دیكنیم یگذار ھیسرما  ییشما در جا
  .د؟یریپذ یرا م یو رانندگ ابانیرفتن بھ خ سكیشما ر ایآ. آنھا وجود ندارد خیو توب یریجلوگ

مجرمانھ ھر دو  نیمجلس شد و اكثر عناو میتوسط دولت تقد یا انھیكھ تحت عنوان جرائم را یا حھیاساس در ال نیبر ا 
جرائم مذكور است  یمربوط بھ جرم انگار حھیكھ در ال یبخش ریشده است البتھ غ یجرم انگار حھیدستھ مذكور در ال

از توسعھ  یكھ ناش یجرائم گریود یا انھیبھ جرائم را یدگیونحوه رس یدادرس نییكھ مشتمل بر آ زین یگریبخش د
 یاسالم یآن در مجلس شورا اتیكل بیپس از تصو حھیال. شده است دهید حھیال نیاطالعات است در ا یفناور یكاربر

را  یمجلس گزارش یو اشكاالت مركز پژوھشھا صینقا یاصالح برخ یدر شور دوم آن است كھ برا یدر حال بررس
ھرچھ زودتر  حھیال نیپس از رفع مشكالت ا میدواریگزارش مورد توجھ مجلس قرار گرفت و ام نینمود كھ ا ھیتھ

را مستوجب  بریسا طیمسئوالنھ افراد در مح ریكھ رفتار غ ونددیبپ ییھا بھ جرگھ كشور زیشده و و كشور ما ن بیتصو
مال  نیب یتفاوت رایز مینباش یھكر یو آموزشھا یھكر یناظر فروش نرم افزار ھا نیوپس از ا. سرزنش دانستھ است

ناپستد است آموزش ھك ھم  یھمانطور كھ آموزش دزد ردوجود ندا بریو سا یسنت طی، آبرو در مح تیثی،اخالق، ح
  .قابل سرزنش است یعمل

اگر چھ از نظر  میھست یشمار یب یھا تی، ھم چنان شاھد جرم و جنا یالدیھم زمان با ورود انسان بھ ھزاره دوم م 
انسان . است دهیبھ خود د یشگرف راتییگوناگون تغ لینگشتھ اما از نظر استفاده از ابزارھا و وسا رییدچار تغ یماھو

 کیداس  کیدر گذشتھ فرد با . کند  یتجاوز م گرانید میکشد و بھ مال و حر یکند ، آدم م یم یھم چنان دزد یامروز
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اما امروزه با فشار . بود  گرانیاز اموال د یو باج خواھ یبعد با اسلحھ ابزار تجاوز و دزد یخنجر و کم کی ایچوب و 
حوزه جرائم در .نمود  یبھ مال او دست انداز ایتجاوز و  گرانید میشود بھ حر یم چند عدد نو وارد کرد دیکل کیدادن 
نظر داشتھ  ریشده کھ قانون گذاران مجبورند تحوالت جرم را بھ صورت مداوم ز دهیچیامروز بشر آن قدر پ یزندگ
 یامروز بشر تحوالت یاجتماع یاما ھمانطور کھ مشخص شد در زندگ. گام بردارند  حیصح نیقوان نیبھ تدو. باشند

تحوالت در  نیمصداق بارز ا ینترنتیجرائم ا. گرفتھ است یاشکال متفاوت زیآن جرائم ن رازیصورت گرفتھ کھ بھ تاث
  .باشد یانسانھا م یاجتماع یزندگ

  
نـوع  ـنیکھ سازمان ملل متحــد از ا یفــیطبق تعر.مطرح شده است  یادیز فیتعار یا انھیدر مورد جرائم را:فیتعر

ابزار  قیدارند اما از طر یسنتـ یتیباشد کھ ماھ یمجرمانھ ا یھا تیتواند شامل فعال یم یا انھیجـرائـم نمــوده جرم را
از آنچھ  یمتفاوت فیتعر OECDمتخصصان سازمان گریطرف د از. ردیگ یصورت م نترنتیو ا انھیمثل را یمدرن

مجاز مربوط  ریو غ یاخالق ری، غ یقانون ری، ھر نوع رفتار غ انھیگفتھ شد ارائھ داده اند آنھا معتقدند سوء استـفاده از را
 دیرس جھینت نیتوان بھ ا یارائھ شده م فیاز تعار.  شودیمحسوب م ینترنتیبھ پردازش خـودکار و انتـقال داده ھـا جــرم ا

از  شیاما پ.  دینما یرا فراھم م دیجد یابزار است کھ وقوع جرم در بستر نیندارد و ا یم تفاوتجر تیماھ" \قتایکھ حق
 ای بریسا یجرائم در فضا. میشو بریوارد حوزه جرائم سا دیبا میبھ بحث بپرداز یا انھیدر مورد جرائم را میآنکھ بخواھ

 یو مخابرات امکان وقوع م یا انھیرا یھا ستمیاطالعات در قلمرو س یفناور عیسر راتییتغ واسطھبھ  یبریسا یفضا
کھ بھ آن  ردیگ یاست کھ ابزار وقوع جرم قرار م یا لھیوس انھیبلکھ را ستین انھیبر را دیگونھ جرائم تاک نیدر ا ابندی

  . ندیگو یم زین یا انھینسل سوم جرائم را
  

  یا انھیو را ینترنتیا یکالھبردار:یا انھیجرائم را یبند میتقس
  یا انھیو را ینترنتیجعل ا -
  داد ھا رییتغ ایخسارت  جادیا -
  یا انھیھا و خدمات را ستمیمجاز بھ س ریغ یابیدست - 
  یا انھیرا یمجاز برنامھ ھا ریغ ریتکث - 
تواند  یم یھمانطور کھ مشخص شد جرائم مختلف. شوند یمحسوب م نترنتیو ا انھیشناختھ شده در حوزه را میجزء جرا 

 گرید یبند میتقس کیتوان استفاده نمود در  یم زیارائھ شده ن یھا یبند میتقس گریرخ دھد از د نترنتیا انھیدر حوزه را
مجاز بھ  ریغ یدسترس:ارائھ شده است  نھیزم نیجرائم و مجازات در ا رب یشده است کھ مبتن یگونھ طبقھ بند نیجرائم ا
 یمخابرات ای یا انھیرا ستمیس لھیبوس یمجاز ارتباط خصوص ریغ افتیشنود و در یمخابرات ای یا انھیرا ستمیس ایدادھا 

  . یسیامواج الکترومغناط ای
  یمخابرات ای یا انھیرا یھا ستمیس تیامن ھیجرائم عل -
  یو مخابرات یا انھیرا یھا ستمیداده ھا و س تیصحت و تمام ھیجرائم عل - 
  ینترنتیجعل ا - 
  اختالل در داده ھا جادیو ا بیتخر - 
  یا انھیرا یھا ستمیاختالل در س - 
  ینترنتیا یکالھبردار 
 نیشود جرائم در ا یمحسوب م ینترنتیجرائم ا نھیکامل در زم یھا یبند میاز تقس یکیکھ  یبنــد میتقس نیمطابـــق ا 

ھا ھمواره با  یبند میتقس" \معموال میدان یبھ ھر حال ھمانطور کھ م. است افـــتھی میتقس یگوناگون یحوزه بھ بخش ھا
از  میبپرداز نھیزم نیارائھ شده در ا یھا یبند میتقس لیبھ تحل نکھیو ا باحثم نیمواجھ ھستند اما پرداختن بھ ا یاشکاالت

مجبور  ستیموجود ن نھیزم نیدر ا زین یادیسابقھ چندان و تجربھ ز نکھیخارج است البتھ با توجھ بھ ا قیتحق نیحوصلھ ا
سازمان ملل متحد در مجموع انواع جرائم در  فیمطابق تعر میاکتفا کن نھیزم نیارائھ شده در ا یھا یبند میبھ تقس میھست

  شده میبھ چند نوع تقس انھیاقسام جرائم را گرید ریو بھ تعب نترنتیو ا انھیحوزه را
  
  فیتعر:فصل سوم 
کھ بر اساس ماده . «آمده است یلنگرود یدکتر محمد جعفر جعفر فیحقوق ، تال ینولوژیدر کتاب ترم فیتعر نیا 

ھر کس بھ :شده  فیتعر نیچن نیا یماده جرم کالھبردار نیمطابق ا. برداشت شده است  یقانون مجازات عموم ٢٣٨
 ایو تقلب مردم را بھ وجود شرکتھا  لھیاز راه ح ایرا ببرد  یگرید مالاز  یمقدار نکھیا یمتوسل شود برا یتقلب لیوسا

سمت مجعول  ایعنوان  ایاسم و  ایواقع بترساند و  ریبھ امور غ ایموھومھ مغرور کند  یکارخانھ ھا ایتجارتخانھ ھا و 
آن بھ دست آورد و  اشکالھا و قبوض و مفاصا حساب و  طیاسناد و بل ایاز طرق مزبوره وجوه  یکیو بھ  دینما اریاخت
...  یغرامت از پنجاه ال ھیبا تاد ایسال و  ٢ماه تا  ۶از  یبیرا بخورد بھ حبس تاد یگریاز اموال د یه مقداررا نیاز ا
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 دیبا یتحقق جرم کالھبردار یکھ برا دیآ یبر م نیماده چن نیاز ا. »... بھر دو مجازات محکوم خواھد شد  ایتومان و 
ھا و قبوض و  طیاسناد و بل ایبدست آوردن وجوه :یتقلب لیتوسل بھ وسا - ردیصورت گ وتسھ نوع عمل متفا

نوع سھ عمل جمع  نیا یاست تا وقت یھیبد.  یگریاز اموال د یمقدار» خوردن « و باالخره  -مفاصاحساب و امثال آن
باشد جرم  افتھیبود تحقق ن یگریمال د» خوردن « قانون گذار سابق ما واژه  ریمجرمانھ کھ بھ تعب جھینشده و نت
بر  یمجرمانھ ا جھیبھ آنست کھ نت دیتحقق جرم مشروط و مق گرید یرینخواھد کرد و بھ تعب دایمصداق پ یکالھبردار

و بوجود آمدن تحوالت مختلف  یبا وقوع انقالب اسالم. است  دینظر جزء جرائم مق نیفعل مرتکب شده باشد و از ا
 یارتشاءاختالس و کالھبردار نیمجازات مرتکب دیقانون تشد بیباتصو .متحول شد زین ییاجز نیقوان یو اجتماع یاسیس

توسط  ١۵/٩/١٣۶٧مورخ " \تایفراوان نھا یکش و قوس ھا یو ط یاسالم یتوسط مجلس شورا ٢٨/۶/١٣۶۴مورخ 
و الزم االجرا شدن  دییاز آنکھ تا میالبتھ بگذر. الزم االجرا شد خیتار نیشد و پس از ا دییمصلحت نظام تا صیمجمع تشخ

 ینداشتھ وحت یوجود حقوق" \بوده است کھ اصال  یزمان رایتوسط مجمع خالف است ز یقانون از نظر قانون اساس نیا
در فصل  یدر قانون مجازات اسالم نیھمچن. را ندارد  یحق قانون گذار ینھاد حقوق نیبر فرض وجود ا" \اصوال

وجود ندارد  نھیزم نیدر ا یفصل ماده ا نیدر ا" \عمال  ینام برده ول یھبردارو کال اآن از عبارات ارتشاء و رب ازدھمی
  . بر شمرد یتوان از اشکاالت و نواقص قانون مجازات اسالم یکھ م

و تقلب مردم را بوجود  لھیھر کس از راه ح«  یارتشاء و اختالس و كالھبردار نیقانون مجازات مرتكب) ١(مطابق ماده 
بھ امور  ایدھد  بیفر یواھ اراتیبھ داشتن اموال و اخت ایموسسات موھوم  ایکارخانھ ھا  ایھا  جارتخانھت ایشرکت ھا 

از  یکیو بھ  اریعنوان مجحول اخت ایاسم  ایواقع بترساند  ریغ یآمدھا شیاز حوادث و پ ای دینما دواریواقع ام ریغ
 لیمفاصا حساب و امثال آنھا تحص ایقبوض  ایحوالجات  ایاسناد  ایاموال  ایوجوه  گرید یتقلب لیوسا ایمذکور  لیوسا

تا ھفت سال و  کیرا ببرد کالھبردا محسوب و عالوه بر رد مال بھ صاحبش بھ حبس از  یگریراه مال د نیکرده و از ا
جرم  قتحق یاکھ بر دیآ یبر م نیماده چن نیاز ا» ...شود یکھ اخذ کرده است محکوم م یمعادل مال ینقد یپرداخت جزا

ماده توسل  نیمطابق ا.  ردیصورت گ دیجرم است با جھیکھ ھمان نت ریو بردن مال غ یتقلب لیتوسل بھ وسا یکالھبردار
 لیتواند توسل بھ وسا یالمثل ترک فعل نم یربوده شود ف یموجب اغفال فرد شود و سپس مال دیبا یتقلب لیبھ وسا

اغفال  طیشود از شرا یرا موجب م تیبرداشت نادرست و غلط از واقع) بیفر( گرید ریبھ تعب ایاغفال و . متقلبانھ باشد
 ایفرد  کی دیموضوع اغفال با نیمتقلبانھ نداشتھ باشد و ھم چن لھیبودن وس یعلم بھ تقلب ھیعل یاست کھ فرد مجن نیا

 نیا رایندارد ز مکانکھ محجور ھستند اغفال در مورد آنھا ا یافراد" \مثال ردیباشد تا غفلت صورت پذ یافراد انسان
متعارف در  یافراد انسان صیتشخ اریالبتھ مالک و مع. انجام امور ھستند  یاراده و گاه تفکر الزم برا" \افراد فاقد بعضا

قرار داده  رشیرا مورد پذ یشخص اریمع گرید یو بعض ینوع اریمعتقد بر مع یمتفاوت است کھ عده ا زیجامعھ ھم ن
است  ھیعل یورود ضرر بھ شخص مجن" \ تایو نھا ریبردن مال غ یجرم کالھبردار جھینت دھمانطور کھ گفتھ ش. اند 

 تیمعنا کھ سوء ن نیخواھد بد یخاص م تیعام و ھم سوء ن تیھم سوء ن دیبعنــوان جرم مق یکالھبــردار گریبعبارت د
علم بھ تعلق مال بھ  تیسوء ن نیا ھکھ الزم ریخاص بردن مال غ تیو سوء ن یتقلب لھیبودن وس یعام ھمان علم بھ تقلب

گفتھ  یجرم مرکب بھ اعمال. جرائم بھ ساده و مرکب جزء جرائم مرکب است  یدر طبقھ بند یکالھبردار. باشد یم ریغ
 یردارجرم کالھب.: آورد  یرا بوجود م یجرم" \مجموعا یول ستیقابل مجازات ن ییشود کھ بھ تنھا یم
)Escroquerie: ( ساتیبھ منظور متقاعد ساختن طرف بتاس یساختگ عنوان ایاستعمال اسم entrepriss  مجعول و

 ایسند  ایمال  بیترت نیدادن از امور موھوم تا بھ ا میب ایموھوم  عیکردن بوقا دواریاقتدارات و اعتبارات موھوم و ام
 یصحنھ ساز نیب. نامند  دارجرم را کالھبر نیو ضرر بھ او برسانند مجرم ا رندیاوراق بھادار و قولنامھ از طرف بگ

  ))باشد  تیعل یرابطھ  دیبا) شود  یم رهیغ ایسند  ایمال  میکھ موجب تسل(  ھیعل یکالھبردار و اشتباه مجن
  
   یا انھیرا یکالھبردار: بخش دوم  

  
  مقدمھ

 زیچ کیسوال  نیدرپاسخ بھ ا: تایشد مشخص شد ماھ یو کالھبردار یا انھیجرائم را نھیکھ در زم یبا ارائھ مباحث 
 یدگیچیگرفتھ و چنان روز بھ روز بر پ یشیپ یسنت یھا یاز کالھبردار ینترنتیا یمسلم است کھ امروزه کالھبردار

با توجھ بھ  یاگر چھ قانون گذار در ھر کشور و منطقھ ا یحت سدر یشود کھ بھ نظر م ینوع جرائم افزوده م نیا یھ
ھا  نھیزم نیدر ا نیبزند باز ھم جوابگو نخواھد بود و قوان نیقوان نیتر دیجد بیو تصو نیتحوالت الزمھ دست بھ تدو

 دایپ عیسررا  نیفرار از قوان یراه کارھا و راه حل ھا نیرا نخواھند داشت و ھمواره مجرم یالزم و کاف تیجامع
آن  ی وهیش یو ابزار و تا حد لیندارد و تنھا وسا یکالھبردار یبا جرم سنت یجرم چندان تفاوت نیا" \خواھند نمود 

کھ بصورت شبھ و ناشناختھ  یبرخورد با مجرمان یجوابگو یسنت نیتوان با قوان یم نکھیا ایاما آ. متفاوت تر شده است 
  .نھ ؟ ایبرد  میکنند خواھ یم یاقدام بھ کالھبردار
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الزم را نخواھند داشت  یکار آمد نھیزم نیما در ا یسنت نیخواھد بود کھ نھ تنھا قوان مباحث آشکار نیلذا با توجھ بھ ا 

با . اجرا را نخواھد داشت  یالزم برا طیشرا زیرسد ن یم بیاراده قانون گذار بھ تصو نیکھ طبق آخر ینیبلکھ قوان
شود تا کالھبرداران  یموجود باعث م نیو خالء قوان یاطالعات یداده ھا یاورگسترش روز افزون اطالعات و فن

 یو جرم ھا یمرتکب کاله بردار شتریب تیوضع نیو با سوء استفاده از ا نندیخود باز تر بب یعرصھ را برا ینترنتیا
 ریخ ایرا دارد  ینترنتیا یدارتوان پوشش دادن کالھبر یسنت یراجع بھ کالھبردار نیقوان ایآ نکھیاما ا. شوند  ینترنتیا

  .سوال جواب داد  نیتوان بھ ا یدو م نیا اسیدارد با ق نھیزم نیموجھ و الزم در ا لیبھ ارائھ دال ازیاست کھ ن یبحث
  

کھ در حال حاضر  یارتشاء و اختالس و کالھبردار نیمجازات مرتکب دیقانون تشد ١ماده : یسنت یکالھبردار فیتعر
و تقلب ، مردم را بھ وجود  لھیھر کس از راه ح«  داردیم انیشود ، ب یمحسوب م یجرم کالھبردار یعنصر قانون
واقع  ریبھ امور غ ایدھد  بیفر یواھ اراتیو اخت البھ داشتن امو ایموسسات موھوم  ایتجارت خانھ ھا  ایشرکت ھا 

 لیسااز و یکیکند و بھ  اریاسم و عنوان مجعول اخت ایواقع بترساند  ریغ یآمدھھا شیاز حوادث و پ ای دینما دواریام
و  کرده لیمفاصا حساب و امثال آنھا تحص ایقبوض  ایاموال و اسناد و حوالجات  ایوجوه و  گرید یتقلب لیوسا ایمذکور 

نشده است و  فیتعر یماده ، جرم کالھبردار نیدر ا نیبنابرا» ......را ببرد و کالھبردار محسوب  یگریراه مال د نیا
، جرم  فیاصل جامع و مانع بودن تعر تیذکر شده و رعا قیبا توجھ بھ مصاد یبسنده شده است ول قیفقط بھ ذکر مصاد

 نترنتیا فیتعر.متقلبانھ اتیعمل ای لیبھ وسا تیتوسل توام با سوء ن قی، از طر ریعبارتست از بردن مال غ یکالھبردار
توسط سخت افزار و نرم  یا انھیمختلف را یآن شبکھ ھا  قیو از طر ندیاز شبکھ ھا گو یرا مجموعھ ا نترنتیا:

 یکیکترونال یمتصل شده و با اختصاص آدرس ھا گریکدیبھ  کسانی یارتباط یمربوط و با قرار دادھا یافزارھا
 نترنتیا نیبنابرا.تبادل اطالعات کنند  لمیف یو حت ریتوانند بھ صورت متن ، صدا ، تصو یاز آنھا م کیخاص ھر 

و ھر روز در حال  دهیزمان ممکن گرد نیاز اطالعات در کوتاه تر یمیبھ حجم عظ عیآسان و سر یموجب دسترس
 یزیشگفت انگ یایخود را بر پنچ قاره جھان افکنده و دن نور یامروز مانند اشعھ ا کھیباشد بطور یگسترش و توسعھ م

توان  یوه بر آن مآموختھ و عال گاهیشبکھ ھا و پا تیدر ماھ یتوان مطالب فراوان یرا بوجود آورده کھ با ورود در آن م
دانند  یم ١٩٨٣را سال  نترنتیا شیدایپ یسال واقع. افتیدر جھان دست  یموضوعات موجود و قابل بررس یبھ تمام

اروپا و ژاپن  یاز شبکھ ھا از شبکھ ھا یاریدر کنترل شبکھ ھا صورت گرفت و بس یمھم راتییسال تغ نیچرا کھ در ا
بنام  یآرپانت منحل شد و وظائف آن بھ ساختار گسترده تر ١٩٩٠در سال . بھ آرپانت وصل شدند  یی، توسط دروازه ھا

 کسیونیعامل  ستمیس لیبرداشتھ شد و با تبد زین یتجار یھا امیپ ییجاجاب تیمحول شد و بھ دنبال آن ممنوع نترنتیا
 یکنون نترنتیعموم راحت شد و ا یبرا ترنتنیاستفاده از ا ندوزیتحت و یبھ واسطھ ھا یعلم یکاربرد یبرنامھ  گرید

 یکالھبردار فیررفوگرتع یمھد دیس -  ١٣٨۵آذر،  ٢١سھ شنبھ،  link) شده  یگانیبا(  گرانید یھا امیپ.بوجود آمد 
 یکالھبردار:پرداخت  ینترنتیا یکالھبردار فیتوان بھ تعر یم نھیزم نیدرا یو مقدمات فیتعار انیحال با ب ینترنتیا
. است  افتھیو ارتباطات گسترش  نترنتیاست کھ با توسعھ ا<>» ھا  دیسف قھیجرائم « از جرائم موسوم بھ  یکی ینترنتیا

 یاسیس ایو  ی، اقتصاد یاجتماع تیکھ بھ واسطھ موقع یتوان گفت کسان یھا م دیقھ سفیساده از جرائم  فیتعر کیدر 
ھر  ینترنتیا یمنظور از کالھبردار.  رندیگ یجرائم قرار م نیکنند در شمار ا یخود بھ حقوق اعضاء جامعھ تجاوز م

 ردیگ یصورت م ینترنتیا شبکھارتباطات  ای یا انھیو را یوتریکامپ یبرنامھ ھا لھیاست کھ بوس یگونھ کالھبردار
 یدر واقع کالھبردا)chat rooms(گفتگو  یاتاق ھا ای) e-mail( کیپست الکترون) webھا  تیسا قیاز طر" \مثال

و تا در خواست  ردیگ یرا بھ کار م نترنتیچند بخش از ا ای کیشود کھ  یگفتھ م یبھ ھر نوع طرح متقلبانھ ا ینترنتیا
 نیبنابرا. مطرح سازد  یاحتمال انیبا قربان یانجام معامالت جعل" \بردن اموال و احتماال  نظوررا بھ م یمتقلبانھ ا یھا

پا بھ عرصھ  نترنتیا طیمثل مح یمجاز طیکرد کھ مح دایرواج پ یاز زمان ینترنتیا یشود کھ کالھبردار یمشخص م
 ینترنتیکھ در رابطھ با جرائم ا یقانون نیلاو. گذرد یجرم م نیحدود ده دھھ است کھ از عمر ا" \بایوجود گذاشت و تقر

 دیقانون اصالح گرد نیا ١٩٩۶و  ١٩٩۴ یبود کھ بعد ھا در سال ھا کایدر کشور آمر ١٩٨۴در سال  دیرس بیبھ تصو
 ایمتفاوت است  ینترنتیا یبا کالھبردار یوتریکامپ ای یا انھیرا یکالھبردار ایسوال مطرح شود کھ آ نیممکن است ا. 
  ؟  ریخ

. تر دارد  یمیقد یمفھوم وتریوجود داشتھ و کامپ وتریکامپ نترنتیگفت کھ قبل از وجود ا دیسوال با نیدر پاسخ بھ ا
بوجود آمد و  نترنتیا نکھیبعد از ا یوجود داشتھ ول نترنتیقبل از بوجود آمدن ا یوتریکامپ ای یا انھیرا یکالھبردار

 داینام پ رییتغ ینترنتیا یبھ کالھبردار یوتریکامپ یکالھبردار حبوجود آمد کم کم اصطال) yberspace( یمجاز طیمح
ھم  یدو اصطالح را بھ جا نیباشد و ا یم ینترنتیا یھمان کالھبردار یا انھیرا یمعتقدند کالھبردار یکھ بعض یبنحو

 یکالھبردار دیبا کھیدو اصطالح تفاوت قائل شد و بطور نیا نیب دیمعتقدند با گرید یاما بعض. برند یبھ کار م گرید
عام  یمفھوم یا انھیرا یکالھبردار ثیح نیپس از ا میینما یتلق ینترنتیا یرا اعم از کالھبردار یوتریکامپ ای یا انھیرا

. دینما یم دییاول را تا ھینظر نھیزم نیمصــوب در ا نیرسد قوان یبھ نظر م یول. دارد  ینترنتیا ینسبت بھ کالھبردار
 ١ماده  نیبنابرا. تفاوت قائل شد ینترنتیو ا یسنت یکالھبردار انیم دیکھ با دیرس جھینت نیتوان بھ ا یمطالب م نیا انیبا ب
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توسط قانون گذار  ھینظر نیا رشیرو با پذ نیاز ا.  ردیما قرار گ یتواند مستند قانون ینم یطیشرا چیدر ھ دیقانون تشد
و تجارت  نھیزم نیدر ا نیبردن خالء موجود در قوان نیاز ب یبرا کیقانون تجارت الکترون ١٧/١٠/١٣٨٢ خیما در تار
و فصول  یماده است کھ در ابواب و مباحث ٨٢مشتمل بھ  کیقانون تجارت الکترون.  دیرس بیبھ تصو کیالکترون

ارزش  رشی،پذ یخصوص یقانون ، اعتبار قرار داد ھا ریو تفس فیو تعار اتیکل یھا نھیدر زم یمختلف بھ مباحث
 یھا امیاز داده پ تی، حما یکیدر بستر مبادالت الکترون یانحصار تی، حما امی،مبادلھ داده پ یكیالکترون ضاءام یاثبات

جرائم و مجازات ھا و  یاز عالئم تجار تی، حما یکیدر بستر مبادالت الکترون امیحفاظت از داده و پ ،یشخص
 گریجبران خسارت و د ک،یمبادالت الکترون تردر بس ینقص حقوق انحصار یوتریجعل کامپ ،یوتریکامپ یکالھبردار

در باب . توان بر شمرد کھ بھ آن پرداختھ است  یون مقان نیابواب و مباحث و فصول ا نیمسائل متفرقھ از جملھ مھم تر
و درجھ  تیاھم زانیکھ نشانگر م. است  یوتریکامپ یباب کالھبردار نیمبحث قرار گرفتھ در ا نیقانون اول نیچھارم ا

افتد  یاتفاق م یا انھیکھ در حوزه جرائم را یجرائم شتریھمانطور کھ مشخص شد ب راینظر قانون گذار است ز درآن 
در باب چھارم از  کیتبصره آن در قانون تجارت الکترون نیو ھم چن ۶٧ماده . است  یوتریکامپ یکالھبردار نیھم

 یتنھا عنصر قانون گریاست بعبارت د نھیزم نیدر ا ادهتنھا م یوتریکامپ یجرائم و مجازات ھا و مبحث اول کالھبردار
  . شود  یمحسوب م نھیزم نیما در ا

 ای، با سوء استفاده و  یکیھر کس در بستر مبادالت الکترون:مقرر داشتھ است  کیقانون تجارت الکترون ۶٧ماده 
 رینظ یارتباط از راه دور و ارتکاب افعال لیو وسا یا انھیرا یھا ستمیھا ، برنامھ ھا و س امیمجاز از داده پ ریاستفاده غ

سبب  ایو  بدیرا بفر گرانید رهیو غ یا انھیرا ستمیس اینامھ ، مداخلھ در عملکرد بر امیورود ، محو ، توقف داده پ
 ازاتیامت ایوجوه ، اموال  یگرید ایخود  یبرا قیطر نیآن شود و از ا ریپردازش خودکار و نظا یھا ستمیس یگمراھ

تا سھ  کیرا ببرد مجرم محسوب و عالوه بر رد مال بھ صاحبان اموال بھ حبس از  گرانیکند ، اموال د لیصتح یمال
شروع بھ :دارد  یماده مقرر م نیا یتبصره  نیھم چن»شود  یمعادل مال ماخوذه محکوم م ینقد یسال و پرداخت جزا

بھ  ازیماده ن نیبا دقت در ا» . باشد  یم ادهم نیجرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در ا زیجرم ن نیا
واژه ھا در مواد مختلف  نیاز ا یبعض کیقانون تجارت الکترون یداشت در ابتدا میواژه ھا خواھ نیاز ا یبرخ حیتوض

  شده است انیب
،  ھاز واقع یھر نماد) Data Mmessage(»  امیداده پ«  -الف : دارد  یقانون مقرر م نیا ٢المثل ماده  یف. « 

،  افتی، ارسال ، در دیاطالعات تول دیجد یھا یفناور ایو  ی، نور یکیالکترون لیمفھوم است کھ با وسا ایاطالعات 
)  Computer System(  فیدر تعر)و(یا انھیرا یھا ستمیدر ھمان ماده در قسمت س» . شود  یپردازش م ای،  رهیذخ
برنامھ  یاجرا قیکھ از طر ینرم افزار ـیمتصل سخت افزار یھااز دستگاھ یمجموعھ ا ایھر نوع دستگاه «. آورد یم
  .ماده آورده است نیھم) ف(در قسمت  ای» کند یعمل م)) امیداده پ( (پردازش خودکار یھا
است کھ  یا لھیعبارت از ھر نوع وس) : Means of Distance Communication:  (ارتباط از راه دور لیوسا 

در  نیو ھمچن. شود  یکننده و مصرف کننده جھت فروش کاال و خدمات استفاده م نیھمزمان تام یکیزیبدون حضور ف
»  امیداده پ«  یعنی« پرداختھ است ) Private Data( فیبھ تعر نیچن نیماده ا نیا) ر( یشخص یھا امیقسمت داده پ

از  یبرخ فیحال با تعر»  نیمشخص و مع)  Data Sabject( »داده « موضوع (  یقیشخص حق کیمربوط بھ  یھا
.  میبپرداز رامونیپ نیدر ا یو بحث بررس ریتفس" \ تاینھا یبرا یشناخت بھتر میکلمات البتھ با استفاده از قانون توانست

 یارائھ شده را عده ا فیبلکھ تعار ستیحقوق دان ن کی یتخصص طھیفوق الذکر در ح فیتعار کھمشخص شد 
با . نخواھد بود  انھیجز ارتباط علم حقوق و علوم را یزیآن چ جھیارائھ کرده اند کھ نت انھیعلوم را نھیمتخصص در زم

 ھیاطالعات بھ تجز نیحقوق دان بر ا کیتوان احاطھ  یم حیگذاشتن اطالعات صح اریو در اخت حیصح فیتعار یارائھ 
  .نمود دایقانون مزبور دست پ ۶٧و باالخص ماده  یمواد قانون نیا لیو تحل

  
 دیقانون شد ١یا انھیرا یبا كالھبردار یسنت یكالھبردار سھیمقا:  یا انھیرا یبا كالھبردار یسنت یكالھبردار سھیمقا 

قانون تجارت  ۶٧قانون گذار در صدر ماده . پرداخت  میتفاوت ھا و شباھت آن خواھ انیکرد و بھ ب میخواھ سھیمقا
انجام جرم و  طھیح. پرداختھ است  ردیپذ یانجام م طھیکدام ح درجرم  نیا نکھیو ا زیابتدا بھ وجھ تما کیالکترون

 نیدوم.  ستین یزیچ نیچن دیتشد. ق  ١در ماده  کھیداند در حال یم یکیجام جرم بستر مبادالت الکترونموضوع ان
. ق ١ماده  بامتفاوت است " \را ببرد کامال یو مال بدیرا بفر یکس" \تایشود نھا یکھ موجب م یاست کھ اعمال نیتفاوت ا

( مجاز  ریاستفاده غ ایکند ھر کس با سوء استفاده  یاشاره م کیقانون تجارت الکترون ۶٧قانون گذار در ماده .  دیتشد
مداخلھ در عملکرد برنامھ  امیورود ، محو ، توقف داده پ رینظ یاز راه دور ارتکاب افعال) جرم  یروان ای یعنصر معنو

و بردن مال  بیموجب فر تیکھ در نھا یزیآن چ دیتشد. ق١در ماده  کھیدر حال. بشود) جرم  یعنصر ماد(  ستمیس ای
 ۶٧کھ در ماده  یزیآن چ. باشد  یشده است م انیب کیالکترون. ت. ق  ۶٧شود متفاوت از آنچھ در ماده  یم یگرید

متفاوت تر شده است  ھاز گذشت یتا قدر یجرم کالھبردار تیقانون گذار در خصوص ماھ دیرسد د یآمده و بھ نظر م
وضع  نیا ۶٧دانست اما در ماده  یم ریبردن مال غ" \جرم را صرفا جھیقانون گذار نت دیتشد. ق.١است کھ در ماده  نیا
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بلکھ . داند ینم ریرا بردن مال غ یکالھبردار جھینت" \نحو کھ قانون گذار صرفا نیبا گذشتھ فرق دارد بھ ا یتا قدر
 یتلق یجرم کالھبردار جیاز نتا یگریرا عالوه بر بردن مال د یمال ازاتیامت ای، اموال ،  هوجو لیتحص لیاز قب یاعمال

خود  یرا برا ریو بردن مال غ یمال ازاتیوجوه و اموال امت لیقانون گذار نھ تنھا تحص زین نیعالوه بر ا. کرده است 
باشد  زیخود شخص مجرم ن از ریشخص غ یو بردن اگر برا لیتحص یکرده بلکھ حت یشخص مجرم ، جرم تلق

در جرم  کیشر یکھ در جرم دخالت دارد بنحو گریشخص د ایالبتھ مشخص ننموده کھ آ. نموده است  یتلق یکالھبردار
 ایقابل اعمال است  یدر خصوص و یمجازات اصل ایجرم است آ نیدر ا کیشر نکھی؟اگر بر فرض ا ریخ ایخواھد بود 

 گریاز د. مشخص ننموده است  یفیل، متاسفانھ تک دیبوجود آ نھیزم نیدر ا استکھ ممکن  یآثار حقوق گریو د ریخ
ق .١ماده . دو جرم است  نیمجازات ا زانیدو ماده بر شمرده در م نیا زیوجوه تما انیتوان در ب یکھ م ییتفاوت ھا

معادل  ینقد یجزا اختسال و پرد ٧تا  کیمجازات فرد مجرم را عالوه بر رد اصل مال بھ صاحبش بھ حبس از  دیتشد
 کیعالوه بر رد مال بھ صاحبان اموال بھ حبس از ( دارد  یم انیب ۶٧بھ  کھیداند در حال یکھ اخذ کرده است م یمالـــ

حداکثر  زانیآنچھ کھ مشخص است در م) شود  یمعادل مال ماخوذه محکوم م ینقد یتا سھ سال و پرداخت جزا
ماده  کھیداند در حال یسال م ٧ثر مجازات حبس را حداک دیق تشد.١ماده . شود  یم دهیمجازات جرم در دو ماده تفاوت د

ھستند  ھیشب" \مجازاتھا کامال گریکند و در خصوص د یم نییسال تع ٣حداکثر مجازات حبس را  کیت الکترون.ق ۶٧
پرداخت  خصوصسال و در  کیھر دو ماده اتفاق نظر بر رد اصل مال بھ صاحبش و در حداقل مجازات حبس  یعنی

 یھر چند رد اصل مال بھ صاحبش چندان جنبھ جزائ. ھستند کسانیبا ھم " \معادل مال ماخوذه کامال زین ینقد یجزا
 تیآنرا در زمره مسئول دیبھتر با انیاست پس در ب یکار غلط میآنرا در زمره مجازات بر شمار میبخواھ نکھیندارد و ا

فصل . نشده است لیقا یدو تفاوت نیا نیب کیونالکتر. ت.ق ۶٧وم  دیتشد. ق.١: مجرم دانست اگر چھ در مواد  یمدن
 نیعالوه بر ا دیتشد. ق.١ماده :  یا انھیرا یشروع بھ كالھبردار: فصل دوم.  یا انھیرا یشروع بھ كالھبردار: دوم

 یمحکوم م زیجرم ن نجرم باشد شروع کننده بھ مجازات آ زیکھ نفس عمل انجام شده ن یدارد در صورت یمسئلھ مقدر م
 انیدر مقام ب نکھیو با توجھ بھ ا. ننموده است  انیرا ب یمسئلھ حکم نیاز ا کیت الکترون.ق.۶٧شود کھ در تبصره ماده 

آن را بھ  توانیمقدار عمل انجام شده جرم باشدنم نکھیاگر بر فرض ا ینکرده پس حت انیرا ب یباب حکم نیبوده در ا
قانون  نیا گریبتوان بھ استناد مواد د دیداشتھ باشد شا یگر عنوان جداگانھ االبتھ ا. نمود  زاتمجا ۶٧استناد تبصره ماده 

را  یمال تیو در نھا بدیرا بفر یبتواند کس نکھیا یکالھبردار برا کیالمثل گاه  ینمود ف یدگیبھ جرم صورت گرفتھ رس
دارد  یکھ قصد ارتکاب جرم کالھبردار یاگر کس الکند ح یمتقلبانھ جرم را فراھم م لیجعل نمودن وسا قیببرد از طر

توان بھ استناد  یشود و جرم او را م ریدستگ دیانجام جرم بنما ایشروع بھ جرم  نکھیمرتکب جعل شود و قبل از ا
 یکیھر کس در بستر مبادالت الکترون(( دارد  یقانون مذکور مقرر م۶٨ماده . نمود  یریگیپ کیت الکترون.ق.۶٨ماده

استفاده از  ای، و  یا انھیرا یھا ستمیو س امیو مداخلھ در پردازش داده پ امیمحو و توقف داده پ ر،ییورود ، تغ قیر، از ط
 دیتول ایبدون مجوز امضاء کننده و  یاختصاص دیامضاء مثل کل دیتول یرمز نگار یھا ستمیو س یکاربرد لیوسا

با نام دارنده در فھرست مزبور و  لیعدم انطباق آن وسا ایو  یکیفاقد سابقھ ثبت در فھرست دفاتر اسناد الکترون یامضا
تا با ارائھ آن بھ مراجع  دینما یو اثبات یارزش مال یدارا یھا امیآن اقدام بھ جعل داده پ ریمجعول و نظا یاخذ گواھ

تا سھ  کیحبس از  تجاعل محسوب و بھ مجازا دیمعتبر استفاده نما امیبھ عنوان داده پ رهیو غ ی، مال یی، قضا یادار
جرم  کیت الکترون.ق.۶۴.) شود یمحکوم م الیر) ٠٠٠/٠٠٠/۵٠( ونیلیپنجاه م زانیبھ م ینقد یسال و پرداخت جزا

مجازات مقرر  زانیھمان قانون محکوم خواھد شد م ٧۵مجازات مقرر در ماده  زانیرا انجام داده است بھ م یجداگانھ ا
کھ قصد  یاگر کس ای. خواھد بود الیر ونیلیمعادل پنجاه م ینقد یجزا و میشده حبس از شش ماه تا دو سال و ن

 Domain(بھ صورت نام دامنھ  یبا استفاده از عالئم تجار یکیدارد در بستر مبادالت الکترون ینترنتیا یکالھبردار
Name ( بر خط  شیھر نوع نما ایو)On Line (کاال و  التمشتبھ شدن طرف بھ اص ای بیکھ موجب فر یعالئم تجار

شده است کھ  یمرتکب جرم خاص کیت الکترون.ق.۶۶شود بھ استناد ماده  ریخدمات شود و قبل از ارتکاب جرم دستگ
 ونیمل ستیاز ب ینقد یتا سھ سال حبس و جزا کیاز  کیقانون تجارت الترون ٧۶مجازات ان در ماده  زانیم
) Supplier(کننده  نیاگر تام ایو .. خواھد شد حکومم الیر) ٠٠٠/٠٠٠/١٠٠( ونیمل کصدیتا  الیر) ٠٠٠/٠٠٠/٢٠(

ترک  ایکاال و خدمات خود مرتکب فعل  غیکند در تبل یم تیفعال یحرفھ ا ای ی، صنف یتجار تیکھ بنا بھ اھل یشخص
در ماده .شده است  یشود مرتکب جرم خاص تیفیو ک تیکم ثیمخاطب از ح بیفر ایشود کھ سبب مشتبھ شدن و  یفعل
پرداخت ( شده است نیقانون مذکور مع ٧٠جرم در ماده  نیمجازات ا زانیبھ آن اشاره شده كھ م کیالکترون. ت .ق ۵٠
 ۵٠و  ۶۶)خواھد بود الیر) ٠٠٠/٠٠٠/١٠٠( ونیلیم کصدیتا ) ٠٠٠/٠٠٠/٢٠( الیر ونیلیم ستیاز ب ینقد یجزا
اعمال را بھ استناد  نیتوان ا یشدند پس م یطرف معاملھ م بیشتباه و فركھ موجب ا یکنندگان نیتام کیالکترون. ت .ق

در پاسخ . آنھا را مجازات مقرر محکوم نمود  قیطر نیو از ا دینام ینترنتیا یکالھبردار کیالکترون. ت.ق.۶٧ماده 
مال  ایوجھ  تیشد اما در نھا یطرف معاملھ م بیکنندگان موجب اشتباه و فر نیگفتھ شود درست است کھ اعمال تام دیبا
ھمچون  یآنکھ از وقوع جرائم اجتماع یپس قانون گذار برا. شد ینم لیتحص ایاز آنھا برده و  یمال ازاتیامت ای

را نبرد مجرم  یمال ازاتیامت ایاگر فرد بھ موجب اعمال انجام شده وجھ ، مال و  یکند حت یریجلوگ ینترنتیا یکالھبرار
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بھ  ۶۶و  ۵٠است کھ قانون گذار در مواد  یجرم خاص مبلکھ مجر یتھ نھ مجرم جرم کالھبردارمحسوب خواھد شد الب
است کھ حداقل  یمجازات شروع بھ کالھبردار زانیدو ماده در م نیا یاز شباھتھا گرید یکی. آن اشاره کرده است 

، دست بھ  یاگر مجرم جرم کالھبردار ایتفاوت کھ تبصره  نیدر نظر گرفتھ شده است البتھ با ا یمجازات جرم اصل
اشخاص  یآن برا یافشا ایخود و  یبنگاھھا و موسسات برا یو اقتصاد یاسرار تجار یقانون ریمجاز و غ ریغ لیتحص

با  سھیآن با مقا ینقد یحداکثر جزا زانیشود بھ استناد م کھ م ریدستگ یثالث بزند و قبل از شروع بھ جرم کالھبرار
جرائم مذکور در مواد سمت مرتکب  ایکھ آ دیسوال بوجود آ نیحال ممکن است ا. تر است دیشدجرائم فوق  ریسا

ھر چند از نظر اصول . کرده است  انیمشدده جرم ب تیفیسمت مرتکب را بعنوان ک دیتشد. ق .١ماده .  یکالھبردار 
 یقانون( یعموم یبموجب قانون جزا" \مثال. مجازات داشتھ باشد  زانیدر م یریسمت مرتکب تاث دیحقوق جزا نبا یکل

موثر بود کھ  ینداشت و زمان یریمجازات تاث دیتشد زانیسمت کالھبردار در م) شد یاجرا م یکھ قبل از انقالب اسالم
د و خواه فرد وجود ندار نیب نیدر ا یتفاوت دیق تشد.١بموجب ماده  کھیشد در حال یاز عنوان مربوطھ سوء استفاده م

تا ده سال و ٢مشدد حبس  یمحسوب و بھ جزا یالھبردارعنوان استفاده کند خواه نکند مجرم جرم ک نیمرتکب جرم از ا
 نیقانون گذار در ا دیاما د. شود  یکھ اخذ کرده است محکوم م یمال ینقد یو پرداخت جزا یانفصال ابد از خدمات دولت

عنوان فرد مرتکب در  ایسمت  گریکھ د یبا گذشتھ متفاوت شده بنحو کیالکترون. ت .ق بیدر تصو زیخصوص ن
را انجام دھد صرف نظر از  ۶٧کھ اعمال مجرمانھ ماده  یندارد و در نظر قانون گذار ھر کس یریتاث جازاتم دیتشد

شد جرم  انیب زیتر ن شیھمانطور کھ پ.ماده محکوم خواھد شد نیبھ مجازات مقرر در ا ی؛ عنوان و سمت و تیموقع
ت و چھ در .ق.١چھ در ماده  یکالھبردار جرم جھینت. است جھیشرط وقوع آن نت یعنیاست  دیجرم مق کی یکالھبردار

 ھیعل یبھ ضرر مجن" \تایکھ البتھ نھا. شده است  انیب... و وجوه و ریو بردن مال غ لیتحص کیالکترون. ت.ق ۶٧ماده 
  .شود  یم یمنتھ

است کھ در پاسخ آن قانون گذار در  ی؟ سئوال ستیبا بردن مال چ لیتفاوت تحص نکھیاما ا: با بردن مال لیتحص تفاوت
 یدانستھ در حال یمال ازاتیامت ایوجوه ، اموال  ی ژهیرا و لیقانون گذار تحص یعنی. آن پرداختھ است  انیبھ ب ۶٧ماده

عام  ریاست کھ بھ تعب یمال ازاتیبھتر موضوع جرم مال و وجوه امت ارتبعب. داند  یمال م ی ژهیو" \کھ بردن را صرفا
دکتر محمد  فیحقوق تال ینولوژیشود ؟ در کتاب ترم یمال گفتھ م یزی؟ و بھ چھ چ ستیاما مال چ. کلمھ مال است

 یفارسدر . خواستن  یاست بمعن لیم یدر اصل از فعل ماض« شده  فیاز مال تعر نیچن نیا یلنگرود یجعفر جعفر
 نیبھ پول باشد بنابرا میداشتھ و قابل تقو یاست کھ ارزش اقتصاد یزیدر اصطالح چ.  ندیگو یھم بھ مال خواستھ م

 فیدر قانون مال تعر. ھم مال محسوب است  یو حق شفعھ و حق صاحب عالمت تجار ریمانند حق تحج یحقوق مال
مانند  نیحقوق مع ایاختصاص شخص بھ داشتن حق « : شده انیب نیچن نیا ازیامت فیدر تعر نیو ھم چن. ) نشده است 

تواند  یم یزیشود آنچ یمذکور مشخص م فیبا تعار»  نھایخط آھن و مانند ا دنیکش ازیامت ایاستخراج نفت  ازیامت
ارزش داشتھ و  یو شرع ییکھ از نظر عقال ردیاموال صورت گ ھیو بطور کل جرائم عل یموضوع جرم کالھبردا

قابل  یزیقابل تملک باشد اگر چ دیبا یو از نظر شرع یشود خواه معنو یداشتھ خواه از آن استفاده ماد میتقو تیقابل
 ریو بردن مال غ یمال ازاتیوجوه و اموال و امت لیتحص نیبنابرا.قابل تملک نخواھد بود  زیتملک نباشد منافع آن ن

المثل  یاگر فرد بواسطھ اعمال متقلبانھ ف یپس حت باشد یارزش اقتصاد یدارا یکند کھ بطور کل یم دایمصداق پ یزمان
دھد  رییرمز را تغ" \آن شخص بعدا" \بدھد و فرضا یو رمز عبورآن را بھ کس لیمیبخورد و ا بیفر نترنتیا یدر فضا

 ردهرا نب یمال قیطر نیالواقع از ا یف راینشده است ز ینترنتیا یرا بھ شخص پس ندھد مرتکب جرم کالھبردار لیمیو ا
است البتھ اگر از  یقابل دسترس گانیاالصول بصورت را یعل کیو پست الکترون لیمیا میدان یاست و ھمان طور کھ م

 ایمال  قیخورده باشد و از آن طر بیفرد فر یشخص لیمیکھ ممکن است در ا یبدست اوردن اطالعات خاص قیطر
اطالعات  چیبود کھ ھ یلیمیا" \موضوع بحث ما فرضا یلکند مجرم خواھد بود و و لیتحص ایرا ببرد و  یمال ازاتیامت
بحث نخواھد  نیصورت شامل ا نیا ریپرداخت نشده باشد مسلم است در غ یثبت نام آن وجھ یندارد و حداقل برا یدیمف

 کی، قانون تجارت الکترون یمواد قانون گریو افشاء آن مطابق د یبھ اطالعات شخص یدسترس نکھیدر ضمن ا. بود 
 اریدر اخت ینترنتیا نیمجرم ییشناسا لیامکان وجود ندارد و تنھا وسا نیا" \ھر چند عمال( خواھد بود  گردیپ قابل

را بھ برداشت  ھیعل یاست کھ فرد مجن یزیچ) یسبب گمراھ ای بیفر( اغفال. ) قرار دارد  یخاص دولت ینھادھا
شود  یرا باعث م یسبب گمراھ ای بیا فر.ت.ق ۶٧قانون گذار در ماده  ریکند و بھ تعب یم تینادرست و اشتباه از واقع

 -.متقلبانھ نداشتھ باشد  لھیبودن وس یعلم بھ تقلب ھیعل یمجن - :الزم است  یطیشرا فتنیتحقق عمل فر یپس برا. 
او را  یاسباب گمراھ ایداد  بیتوان فر یرا م یعمال کس نیبنابرا.شد یاراده انسان کیفرد و  کی دیموضوع اغفال با

ھر « کند  یرا عنوان م نیاز ا ریغ یزیچ ۶٧ماده  کھیدر حال. باشد  اریاراده و اخت یفراھم کرد کھ انسان بوده و دارا
و  بدیرا بفر گرانید رهیو غ یا انھیرا ستمیس ایورود ، محو و مداخلھ در عملکرد و برنامھ  رینظ یارتکاب افعال.... کس

قانون گذار معتقد است نھ تنھا  میدیھمانطور کھ د».......ان شود ریو نظا رپردازش خودکا یھا ستمیس یسبب گمراھ ای
 گریپردازش خودکار و د یھا ستمیس یتوان اسباب گمراھ یرا برد بلکھ م یتوان اغفال کرد و مال یرا م یانسان نوع

 ایمال " \نمود و احتماال راھمرا ف) بوده است  نیھم زیآن ن ریمنظور قانون گذار نظا" \کھ احتماال یا انھیرا یھا ستمیس
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و "\عقال رایرسد ز یباره قابل انتقاد بنظر م نیقانونگذار در ا دگاهیھر چند د. را برد  یمال ازاتیگرامتیوجوه و د
توان بھ  یآن م ھیدر توج یرا ببرد ول یمال" \تایدھد و نھا بینخواھد بود کھ انسان دستگاه را فر رشیقابل پذ" \منطقا

 نیکند و در ا یم تیدستگاه مطابق اراده انسان ساختھ شده و مطابق اراده انسانھا فعال:( دیگو یکھ م فیاستدالل ضع نیا
مسائل و  یکھ با توجھ تازگ رفتیپذ دیبا نکھینمود عالوه بر ا ھیقانون گذار را توج دگاهیبتوان د دیشا) چارچوب است 

کھ  یفیبا تعر:یریگ جھیآشکار باشد نت نینقص در قوان یزمان یالزم توسط قانون گذار در آن برحھ  یھا ینیب شیعدم پ
 یآن مجازات یشود کھ قانون گذار برا یگفتھ م یترک فعل ایاز جرم در حقوق جزا ارائھ شد مشخص شد جرم بھ فعل 

 راھمجرم ف یمعنو ای یو عنصر روان یماد ، عنصر یعنصر قانون دیشود با یآنکھ جرم تلق یدر نظر گرفتھ است و برا
 یسنت یتیشد کھ ماھ یگفتھ م یمجرمانھ ا یبھ آن دستھ از اعمال میدار یا انھیکھ از جرم را یفیبا تعر حالیا یعل. باشد

بھ  یا انھیجرائم را یھا یبند میکھ با ارائھ تقس ردیگ یصورت م نترنتیو ا انھیمانند را یابزار مدرن قیدارند اما از طر
کھ از  یفیبا تعار نیھم چن. گونھ جرائم قرار دارد  نیجزءا زین ینترنتیا ای یا انھیرا یارکھ کالھبرد میبرد یمسئلھ پ نیا

: ردیسھ نوع عمل متفاوت صورت گ دیبا یتحقق جرم کالھبردار یکھ برا میدیرس جھینت نیشد بھ ا یجرم کالھبردار
) خوردن( و امثال آن و باالخره سابھا و قبوض و مفاص ح طیاسناد و بل ایبدست آوردن وجوه : یتقلب لیتوسل بھ وسا

پس از  نیپس از آن بھ وقوع تحوالت در قوان یقانون گذر فعل ریبنا بر تعب) بردن ( و  یقانون گذار قبل ریبنا بھ تعب
.  میپرداخت نھیزم نیادر  یو مباحث اصل یو مبان یوقوع جرم کالھبردار یانقالب پرداخت شد و بحث در مورد چگونگ

ابتدا با . بخش آورده شد نیدر ا قیتحق یبود و عمده مطالب و مباحث کاربرد قیتحق تیق راجع بھ ماھیبخش دوم تحق
 نیب اسیالزم بھ ق جھینت یبحث فراھم و سپس با فراھم کردن بستر الزم برا نھیالزم زم یفرضھا شیطرح سئواالت و پ

نمود و  ریو تفس نییجرم را بھتر تب نیا میمفاھ بتوانرو  نیپرداختھ شد تا از ا یا انھیرا یکالھبردار یسنت یکالھبردار
 یقیاصطالحات الزم بھ مطالعھ تطب فیو تعر یا انھیرا یکالھبردار یقانون گذار از کاله بردار فیسپس با ارائھ تعر

 نیدو جرم ھم چن یو عنصر قانون یتفاوت در عنصر ماد انیتفاوت ھا و شباھت آن پرداختھ شد از جملھ ب انیآن و ب
بھ موضوع جرم " \تایآن در قانون نھا قیمصاد انیاز شروع بھ جرم و ب یفیمجازات مقرر در جرم سپس با تعر زانیم

و  نینقوا تیبا محدود نھیزم نیدر ا نکھیگفتھ شد با توجھ بھ ا زین" \ھمانطور کھ قبال. اشاره شد  ینترنتیا یکالھبردار
 یرا نم یمرز گریکھ امروز د یما با توجھ بھ توسعھ تکنولوژ یاست قانون گذار فعل دیام میمنابع الزم روبرو ھست

جامع کھ ھمگام با  نیقوان بیو تصو نیالزم را از خود نشان دھند بھ تدو ییتوانند کارا ینم گرید یمل نیشناسد و قوان
بتوان  قیطر نیتا از ا.باشد  یخاص م یطیشرا تیمستلزم رعا زیامر ن نیباشد بزند کھ خود ا یالملل نیاصول ب

  : عبارتند از طیشرا نیا. پرداخت  یا انھیومقابلھ مؤثر با جرائم را یریشگیپ
  . متناسب است  ینظارت طیکار مستلزم مح نیبازدارنده کھ ا یھایبھ فن آور یدسترس –الف
  . و روش مقابلھ با آن ھا  یتیاز خطرات بالقوه امن یآگاھ- ب
  .یالملل نیو ب یداخل یفریک یھا تیبا مالحظھ فعال یو شکل یماھــو یقانــون گــذار یبرا ینیوجــود مــواز -ج
و  ی، شامل کاربران و مصرف کنندگان بخش صنعت ، مراکز انتظام لیتمام عوامل دخ انیمناسب م یھمکار –ه  

  .حفاظت اطالعات 
کاربران و ( مختلف  یبخش ھا نیبنابرا. است  یضرور یعموم تیو حفظ امن ینترنتیجرائم ا ییجو یپ یکار برا نیا 

بدانند کھ  دیدولت ھا با. و ضوابط مشخص عمل کند  فیدر چارچوب وظا دیبا...) مصرف کنندگان و بخش صنعت و 
در بھ  یبا اقدامات مناسب سع دیبابوجود آورد لذا  رویدر بخش صنعت و غ یقانون ممکن است موانع انیمجر یازھاین

  .موجود است ینترنتیا گاهیپا نیدر ا قیكامل تحق متندر ضمن .موانع کنند نیحداقل رساندن ا
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