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چکيده
محیط ساابر اا محیط مجازی مفهرم است که اخیرا از سری جرممناسان و حقرقدانان
مر دترجه قرا گرفته و هرزمان با خلق اان محیط جراار نیز د آن و با استفاد از آن به وقرع
م پیرندد .مبا ز حقرق با اان جراام مستلزم بردامتن ند گام اساس برد :نخست جرم-
انگا ی فتا های مجرمانه برد ،البته جرمانگا ی بدون ااجاد و احراز مسئرلیت کیفری عرل
تقرابا ب سرانجام تلق م مرد ،مااد بر هرین اساس برد که قانرنگذا ااران د قانرن جراام
ااانهای بر مسئرلیت کیفری امخاص حقرق تأکید زاادی نررد و مسئرلیت کیفری اان
امخاص ا برای نخستین با د حقرق ااران صراحتا مر دترجه قرا داد است ،بههرحال
مرضرع مسئرلیت کیفری و تبیین گستر آن د حقرق جراام ااانهای از اهریت بسیا زاادی
برخر دا است ،مرین است سؤاال زاادی د ابطه با گستر مسئرلیت افراد د محیط
مجازی مطرح مرد ،قانرنگذا ااران فص مشم از قانرن جراام ااانهای ا به مرضرع
مسئرلیت کیفری اختصاص داد است و تغییری که قانرن فرقالذکر ااجاد نررد مناساا و
ااجاد مسئرلیت کیفری برای امخاص حقرق د محیط مجازی است.
واژگان کليدی :فضای سایبری ،جرایم سایبری ،مسئولیت کیفری ،عوامل رافع
مسئولیت کیفری.

*
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درآمد
امروز استفاد از وساا نران الیترونیو ا تبا تغییرا گسترد ای د ترام جنبههای زندگ
انسان ااجاد نررد است ،بداه است عرصه حقرق جزاء نیز د ا تغییرا زاادی مد است،
مهمتران تأ یری که تینرلرژی بر حقرق جزا گذامته ،ااجاد فرصتهای جداد ا تیاب جرم برای
بزهیا ان و د نتیجه افقهای نران از حراات کیفری و ااجاد مسئرلیت کیفری است ،جراام
مختلف مرین است د محیط اانترنت به وقرع بپیرندند و د نتیجه مجرمین متعددی اقدام به
ا تیاب جرم د محیط اانترنت م نرااند ،عدم هراهنگ حقرق جزاء با اان پداد ها اعن عدم
جرمانگا ی جراار

که د محیط اانترنت به وقرع م پیرندند ،عدم ااجاد مسئرلیت برای

بزهیا ان که از اان محیط برای انجام فتا های بزهیا انه خراش بهر ی جراند و  ...مطرئنا ا
ا برای ا تیاب جراام بسیا زاادی د محیط اانترنت و ساابر فراهم خراهد نررد ،بر اان اساس
بااد اذعان دامت که پیشرفت فنآو ی نبااد بتراند جلری جلرگیری و مقابله با جراام ا د
حقرق جزا بگیرد ،بنابراان مهمتران مسئلهای که د پیش وی نظامهای کیفری مختل ،وجرد
دا د ااجاد و پذارش تغییرا د استای مبا ز و مقابله با جراام مختلف است که با استفاد از
اانترنت و اا د محیط مجازی به وقرع م پیرندند ،مبحث مناخت مسئرلیت کیفری برای
مجرمین که د اان محیط اقدام به ا تیاب فتا های بزهیا انه م نرااند از مهمتران مرضرعات
است که بااد پ ،از جرمانگا ی او فتا مر دترجه قرا بگیرد که د ادامه تحقیق خرد اان
مرضرع مر دبر س قرا خراهد گرفت.

 .1مفهوم محيط سايبری
ای از حقرق اساس امخاص حق بر دامتن ا العا خصرص و مراود اان قبی ا العا با
داگران است ،افراد د زندگ خرد ناگزار از دامتن او سلسله وابط خصرص  ،عررم مغل
و خانرادگ م بامند ،بعیت اان وابط نرعا بهگرنهای است که از کس پرمید نر ماند و
دانستن آن اصرال بالامیال است ،اما هر ک ،برای خرد مسائ صد د صد خصرص دا د که
مرب الزم ،سری بردن و عدم افشای آن است ،عدم افشای مسائ خصرص و ا العا مخص
د اجتراع بهصر حق متجل مد است و افراد میل ،به عاات آن م بامند ،و ود به
زندگ خصرص افراد به هر می ازنظر اخالق مذمرم و ازنظر قانرن مرجب مسئرلیت است
(هامر  ،)319 :8214 ،امروز پیشرفت فنآو ی ا العا وضعیت ا به وجرد آو د که بحث
امنیت مخص و ا العات افراد ا بیش از هر زمان داگری مر د تهداد قرا داد است ،دانش
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کامپیرتر و فنآو ی ا العا

تنها ا العا

28
اا تصاوار خانرادگ امخاص ا مر د تهداد قرا

نداد  ،بلیه از اان دانش مرین است برای نقض ساار مرضرعا مر دحراات قانرنگذا نیز
استفاد مرد ،به ر مثال دمنام و فحام از جراانهای هریشگ جرامع است و انگیز ا تیاب
آن از سری امخاص تحقیر داگران از راق خرد کردن ا زش فرهنگ آنها محسرب م مرد
) ،(Jeff 2011: 849به مرجب ماد  28قانرن مطبرعا فحام نهتنها د وابط فردی مااسته
نیست ،بلیه از راق مطبرعا و سانههای گروه نیز بیانگر او فرهنگ منحط است ،به هرین
ترتیب افشاگری و برمال کردن نقاب ضع ،داگران از مرا د داگری است که د هتو حیثیت
افراد بیا گرفته م مرد و م تران آن ا از راق ااانه و سیستمهای مبیه اانترنت مرتیب مد،
د ترام اان مرا د استفاد از دانش فنآو ی ا العا

و اانترنت منجر به آن خراهد مد که

ا زشهای مر دحراات قانرنگذا نقض مرد ،اما محیط ساابری اا مجازی یست و گرنه
ا تیاب اان قبی جراام ا تسهی م نرااد؟ تاکنرن تعا ا ،متعددی از محیط مجازی ا ائه و
ابرازمد است .برخ از اان تعا ا ،مفهرم محیط مجازی ا محدود کرد و برخ داگر آن ا
ترسعه بخشید اند ،بهمرجب ای از اان تعا ا ،محیط ساابر به ا العا الیترونیی ا الق
م مرد که از راق اانترنت جابجا م مرند ،البته تعا ا ،داگر سع نررد اند تا به بیان مرا د

افتراق محیط ساابری ) (Activities 2011: 28از مرضرعا مجازی 8و مبیه 3بپردازند و از دادگا
آنها محیط مجازی مجررعه ا العات است که د ااانه ذخیر سازی مد و از راق اانترنت به
ایداگر متص هستند ) ،(Ploug 2009: 70اان د حال است که مبیه اا نت دا ای تعرا،
مخصرص به خرد است ،اانترنت مجررعهای بسیا گسترد از ااانههای مرجرد د مبیههای
ااانهای سراسر جهان است که از راق خطرب ا تبا به ایداگر متص مد و با استفاد از
پروتی های معین به تبادل ا العا م پردازند .بسیا ی از ااانههای مرجرد د عرصه اانترنت
ا العا زاادی د خرد ذخیر کرد و د مجررع حجم عظیر از ا العا د اانترنت انبا مد
است .ا العا

مرجرد د اانترنت به وشهای مختلف ذخیر مد و د نتیجه با وشهای

گرناگرن قاب ا ائه و انتقال هستند« ،صفحا
ا العا
.)1

وب» 2ای از وشهای خاص ذخیر و ا ائه

د بین وشهای متعدد ذخیر و ا ائه ا العا

د اانترنت هستند (دااناهرلرز :8277

1

- virtual
- net
3
- Webpage
2
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برخالف وشهای قدار ذخیر و ا ائه ا العا که معررال ا العا

ا د قالب متن ذخیر

و منتق م کنند ،صفحه وب او صفحه گرافیی ذخیر ا العا است که بر اساس نظام
«فرا سانهای» 8کا م کند .فرا سانه ترکیب از «فرامتن» و « ند سانهای» 3است ،اکنرن اگر
م گرایم جراام ساابری واقع م مرند منظر اان است که بزهیا با استفاد از ااانه اا هر ابزا
داگری که دسترس به مبیه اانترنت ا برای ااشان فراهم م سازد اقدام به ااجاد اختالل د
ا العا مرجرد د محیط مجازی نررد تا منافع برای خرد کسب نرااد ،اکنرن مصداق اان
جرم م تران از جراام مختل ،بامد ،م تراند دسترس غیرمجاز بامد ،نانچه ماد او قانرن
جراام ااانهای مقر دامته« :هرک ،به ر غیرمجاز به داد ها اا سیستمهای ااانهای اا مخابرات
که بهوسیله تدابیر امنیت حفاظتمد است دسترس اابد ،به حب ،از نردواو وز تا او سال اا
جزای نقدی از پنج تا بیست میلیرن اال اا هر دو مجازا محیرم خراهد مد»؛ م تراند جع
بامد ،نانچه ماد  9قانرن فرقالذکر مقر دامته« :هرک ،به ر غیرمجاز مرتیب اعرال زار
مرد ،جاع محسرب و به حب ،از او تا پنج سال اا جزای نقدی از بیست تا ایصد میلیرن اال
اا هر دو مجازا محیرم خراهد مد:
ال )،تغییر داد ای قاب استناد اا ااجاد اا وا دکردن متقلبانه داد ها،
ب) تغییر داد ها اا عالام مرجرد د کا های حافظه اا قاب پردازش د سیستمهای ااانهای اا
مخابرات اا ترامهها اا ااجاد اا وا دکردن متقلبانه داد ها اا عالام به آنها؛ اا م تراند جرم خالف
عفت عررم بامد ،نانچه ماد  84قانرن جراام ااانهای مقر م دا د« :هرک ،بهوسیله
سیستمهای ااانهای اا مخابرات اا حام های داد محتراا مستهجن ا ترلید ،ا سال ،منتشر،
ترزاع اا معامله کند اا بهقصد ا سال اا انتشا اا تجا ترلید اا ذخیر اا نگهدا ی کند ،به حب،
از نردواو وز تا دو سال اا جزای نقدی از پنج تا ه میلیرن اال اا هر دو مجازا محیرم
خراهد مد»؛ بنابراان بااد اذعان دامت اکثر جراام م ترانند د محیط ساابری به وقرع بپیرندند و
نرع جرم د تعرا ،محیط ساابر اا جراام ساابری تأ یری ندا د.

 .2تعريف و تاريخچه جرايم رايانهای
 .-1 2تاريخچه شکلگيری جرايم رايانهای
نخستین کامپیرتر د سال  8627د آمرایا اختراع مد .با پیشرفت فنآو ی بهتد اج د ساخت
- Hyper
- Multimedia

1
2
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ااانه تغییرات به وجرد آمد ،بهانداز ای که اصطالح نس های مختل ،ااانه برای نامیدن اان
تغییرا مر داستفاد قرا گرفت ،امروز ا تباب با کامپیرتر از راق صر و تصرار نیز
مناسب برای کامپیرتر
امیانپذار خراهد برد .ا العا از هران زمان پیدااش بهصر
ذخیر مد و د هنگام لزوم ،از راق سیستمهای کامپیرتری مر داستفاد قرا خراهد گرفت.
استفاد از حافظههای نر ی حافظههاا با حجم کم و گنجااش غیرقاب تصر واژگ مهم اان
نس است .استفاد از هرش مصنرع و قد تفیر و استنتاج کامپیرتری ،از داگر واژگ های
کامپیرترهای اان نس است ،تغییرا گسترد د ساخت ااانههای مطرئنا به تغییرا
تینرلرژای ختم نخراهد مد و تغییرا
فرهنگ

فرهنگ

ا نیز به دنبال خراهد دامت ،اما تغییرا

یست و ه تأ یری بر زندگ اجتراع انسان خراهد گذامت و د نهاات تأ یر آن بر

حقرق کیفری جامعه ه خراهد برد؟
د او اظها نظر کل م تران گفت که جراام ااانه هرزاد خرد ااانه تلق م مرند و با
مروع استفاد از ااانهاان جراام نیز پا به عرصه وجرد گذامتند ،اان تعرا ،با تعا اف که
رفدا ان میتب عدالت مطلق و تعرا ،جامعهمناخت (جرم هر عرل است که نظم جامعه ا
مخت نرااد) جراام ااانهای هرخران دا د ،اما از دادگا حقرق جزاء جرم عرل است که
قانرنگذا آن ا جرم مناخته بامد ،بهعنرانمثال پ ،از مظنرن مدن پلی ،انگلستان به او جران
 32ساله که با تراس با او مرکت بز گ ااانهای پیشنهاد کرد برد که د عرض گرفتن
وجره  ،راقه گرفتن ا العا سری از ااانههای ساار مراکز ا به آنها آمرزش دهد و
دستگیری وی بهعنران باجخراه او باند سرقت بینالرلل کش ،مد ،پ ،از تحقیقا
بهعر آمد معلرم مد که اان جران با سیستر آمناست که م تراند از ااانههای حساس نظام
و تجا ی کشر ا العا کسب کند ،بعالو اان جران با ند بامگا ا العات د آلران و
مز با آنها مبادله م کرد است،
آمرایا سروکا دامته و ظرف ند سال ا العا ا بهصر
اان جران با استفاد از سیستم عق
د وزا

ااانهای کیلفر د ترانسته است از سیستمهای ا العات مرجرد

دفاع انگلستان و نیز ناسا ا العا زاادی کسب نرااد ،مسئله اساس د ابطه با او اان

برد که عر او علیرغم تأ یر قاب مالحظهای که بر بحث امنیت مل انگلستان دامته است د آن
زمان جرم بهحساب نر آمد ( اهری  )887:8273و جران مر د ذکر به احت از اعرال مجازا
گراخت ،بر اان اساس بدون ترجه به تعرا ،جامعهمناخت جرم د مبحث قصد دا ام ببینیم
پیشینه مناخت جرم ااانهای به کجا بازم گردد.
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از دادگا بینالرلل امضای کنرانسیرن جراام ااانهای که بهوسیله مر ای ا وپا د  1نرامبر
 3998صر گرفت نخستین قدم د ا مبا ز بینالرلل قانرن با پداد جراام ااانهای برد
( ،)Atul 2005: 121البته سابق قانرنگذا ی د عرصه داخل د خصرص جراام ااانهای به
مد زمان قب تر از سال  3998بازم گردد د آمرایا که ای از پیشگامان د اان عرصه
محسرب م مرد میانسالهای  8671تا  8619تعداد  41ااالت از اااال اان کشر قانرن جراام
ااانهای ا مر دپذارش قرا دادند ،متن اان قانرن با متن پیشنهادی قانرنگذا فد ال مطابقت
دامت ( .)W.Brenner 2012: 21د نهاات د ابطه باسابقه قانرنگذا ی د ااران د ابطه با جراام
ااانهای بااد گفت سابقه تدوان قانرن د کشر مان د ابطه با جراام ااانه به سالهای اخیر اعن
سال  8211بازم گردد ،کلیا الاحه قانرن جرائم ااانهای د  37آبان  8217با  879أی مرافق،
 2أی مخال ،و  3أی مرتنع به تصراب سید .پ ،از فع اارادات که مر ای نگهبان به اان
قانرن وا د کرد برد .د  7تیر  8211قانرن جرائم ااانهای به تأاید مر ای نگهبان سید
) .(www.itna.irد نهاات مسئلهای که د اان ابطه م تراند مر دترجه قرا بگیرد مرضرع تأ یر
جرم انگا ی جراام ااانه از پیشرفت علم ااانه د کشر های مختل ،است ،هران ر که
مشاهد مد جرم انگا ی جراام ااانه د اااال متحد آمرایا که مهد ظهر دانش ااانه است
بسیا زودتر از ساار منا ق جهان مروعمد و بهتد اج برخ منا ق داگر دنیا مانند ااران ا نیز
د نر داد است.
 .-2 2تعريف جرم رايانهای
د ابطه با تعرا ،جراام ااانهای بااد گفت د قانرن ااران تعراف کل از جرم ااانهای ا ائه
نشد است ،قانرنگذا ااران تنها دامنه مصداق جراام ااانهای ا مشخص نررد است ،اان د
حال است که د تعراف که پلی ،فد ال آمرایا از جراام ااانهای ا ائه نررد  ،جرم ااانهای هر
جرم است که د انجام آن از ااانه کرو گرفتهمد بامد (نام  ،)12 :8212 ،البته بااد ترجه
دامت که تعا ا ،ا ائهمد از جراام ااانهای با ترجه به تعرا ،مبتن بر سرءاستفاد از ااانه
امروز دگرگرنمد و حرز های داگری ا نیز د برگرفته است ،ترضیح اانیه د ابتدای پیدااش
تعرا ،جراام ااانهای برخ اان جراام ا نرع جرم اقهسفید تلق م نرردند که تنها بهوسیله
امخاص خاص مرتیب خراهند مد ) ،(McEwen, 1989: 1د نهاات تعرا ،مبتن بر استفاد از
ااانه جااگزان تعرا ،فرقالذکر مد و د نهاات امروز اعتقاد بر اان است که هر جرم که د
ا تیاب آن بهنرع دانش و فنآو ی ااانه بهکا فته بامد از جراام ااانهای تلق م مرد
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) ،(op.citاان تعرا ،دامنه استناد به جراام ااانهای ا گسترش داد است ،بهعنرانمثال د حال
حاضر مرین است مخص د ا تیاب جرم ااانهای مشخصا از خرد ااانه استفاد نیند .مثال
بدون استفاد از ااانه و با استفاد از امراج الیترومغنا ی ،به داد های ااانهای خسا وا د
سازد اا آنها ا پاک نرااد بدون آنیه حت نزداو به ااانه مر د تخراب مرد اا حت با استفاد
از اان امراج مرا حساب ا تغییر داد و اقدام به کالهبردا ی ااانهای نرااد ،بدون آنیه د اان
ا ااانه استفاد نررد بامد .بر اان اساس تعرا ،مبتن بر استفاد از ااانه نر تراند ندان معتبر
بامد ،ضرن اانیه د قرانین برخ کشر های داگر ،تعا اف از جراام ااانهای ا ائهمد که بنا به
مر د بسته به سیاست جناا قانرنگذا ان آن کشر ها د برابر اان جراام دامنه تعرا ،اان جرم ا
گسترش م دهد اا محدود م کند .د کد کیفری آلران بخش  393قانرنگذا جراام ااانهای ا
جراار تعرا ،م کند که با اخذ مرا مز و ود اا تغییر د برنامه و سیستم نرمافزا ی او
ااانه به وقرع بپیرندد ( ،)Section 202c,1998البته د قانرن آلران نیز بهمانند قانرن کشر مان
قانرنگذا جراام ااانهای ا د ا تباب با جراام مختل ،تعرا ،کرد است .بهعنرانمثال
بهمرجب بخش  A 392اان قانرن کالهبردا ی ااانهای تعرا،مد و اا د ماد  b 292اخالل د
نظم عررم

ااانهای تعرا،مد است .د انگلستان نیز ماد  8قانرن سرءاستفاد از ااانه مصرب

 8669تعرا ،کام و تقسیمبندی جالب از جراام ااانهای ا ائه نررد است ،بهمرجب بخش او
اان قانرن ،اعن سه ماد اولیه جراام ااانهای به سه دسته زار تقسیممد اند:
ال :،دستیاب غیرقانرن به داد های ااانهای
ب :دستیاب غیر قانرن به داد های ااانهای برای تسهی ساار جراام
 :ااجاد تغییر غیرقانرن د داد های ااانهای

8

بندهای او و دو ماد او و مقرق سهگانه آن میان جراام ااانهای دستااب غیرمجاز
به داد های ااانهای که نیاز به احراز سرءنیت د بزهیا دا ند و جراام ااانهای مطلق
تفییو قائ مد اند .د نهاات با ترجه به تعا ا ،فرقالذکر م تران جراام ااانهای ا
جراار دانست که با استفاد از دانش اا فنآو ی ااانه صر م پذارند .اان تعرا،
دانشمحر از جراام ااانهای محسرب م مرد ) .(Madhava 2011: 21بهعبا داگر بر
ضرو استفاد از دانش خاص د ا تیاب جراام ااانهای تأکید م نرااد؛ زارا هران ر
که گفتیم اان قبی جراام م ترانند بدون استفاد از ااانه واقع مرند.
- Unauthorised modification
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 .3مسئوليت کيفری در محيط سايبری
 .-1 3مفهوم مسئوليت کيفری
تعا ا ،بسیا زاادی از آن ا ائه داد اند .ای

از نراسندگان حقرق جزای کشر مان

به ر کل الزام مخص به پاسخگرا د قبال تعرض به داگران اا نقض حقرق که تحت
عنران حقرق آزادیهای غرب و گاها تحت عنران حقرق حراات جرع و بهمنظر دفاع از
جامعه ا ائه م مرد ا مسئرلیت کیفری قلرداد کرد است (مامبیات  .)33 :8211ای
داگر از نراسندگان باترجه به تعرا ،لغری مسئرلیت که به معنای مرظ ،بردن به انجام کا
معنا مد مسئرلیت ا نرع التزام دانسته و معتقد است د قلررو حقرق کیفری محترای اان
التزام تقب آ ا و عراقب افعال محرمانه است ،به عبا صحیحتر تحر مجازا که د
قرانین کیفری سزای افعال سرزنشآمیز بر نظام به مرا م آاد (ا دبیل  .)74 :8217البته
مسئرلیت کیفری ا م تران از دادگا داگری نیز معنا کرد و آن نه التزام به تقب آ ا و
عراقب افعال مجرمانه که استحقاق و سزاوا ی تحر اان عراقب است ( حران بر :8263
 .)83مسئرلیت کیفری د محیط ساابر نیز به معنای تقب آ ا نام از فع مجرمانه فرد است
که د محیط اانترنت به وقرع پیرسته بنابراان مسئرلیت د محیط ساابر مفهرم جدای از
ساار مرا د مسئرلیت ندا د.
د ابطه با مسئرلیت کیفری امخاص حقرق نظرا

مختلف ا ائهمد است ،برخ از

نراسندگان د صدد نف آن برآمد اند و برخ داگر با استناد به اانیه امخاص حقرق
وجرد واقع دا ند ،بز ا تیاب د برابر ااشان قابلیت استناد دا د و د نهاات اانیه برخ
کیفرها ا م تران د ا تباب اان امخاص مر داستفاد قرا داد معتقدند که امخاص حقرق
مسئرلیت کیفری دا ند ( وحاالمین  .)822:8217د ااران مرا د متعددی م تران ذکر نررد
که بیانگر تراا قانرن گذا ااران د پذارش مسئرلیت کیفری برای امخاص حقرق است،
ا بهعنران نخستین گام از پذارش مسئرلیت برای
مااد بتران ماد  339قانرن تجا
امخاص حقرق نام برد که بهمرجب آن مسئرلیت تضامن برای مرکتهای بتنشد و
عرل د نظر گرفتهمد است ،متن ماد واحد مربرب به ضبط امرال متعلق به احزاب که
منح م مرند نررنه داگری از پذارش مسئرلیت کیفری امخاص حقرق د نظام حقرق
ااران است (دامغان  )81 :8211و د نهاات م تران به قانرن جراام ااانهای استناد نررد که
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د اان قانرن مسئرلیت کیفری امخاص حقرق صراحتا مر دپذارش قرا گرفته است ،از
دادگا تطبیق ماد  89کنرانسیرن پالرمر که د ابطه با جراام سازماناافته فرامل به
تصراب کشر های عضر سید است ،د اان ابطه مقر دامته 8« :هر دولت عضر ،منطبق
با اصرل حقرق خرد ،تدابیر الزم جهت برقرا ی مسئرلیت امخاص حقرق مشا کتکنند
د ا تیاب جنااا مدادی که او گرو مجرم سازماناافته نیز د آنها دخالت دا د و نیز
جراام مرضرع  1 ،9 ،1و  23اان کنرانسیرن اتخاذ خراهد نررد.
مسئرلیت امخاص حقرق م تراند کیفری ،مدن اا ادا ی بامد .اان مسئرلیتها ،به
مسئرلیت کیفری امخاص حقیق که مرتیب اان جراام مد اند ،خدمهای وا د نخراهد
کرد.
د ژاپن تا سال  8623تنها مداران امخاص حقرق به نیابت از آن مسئرل قلرداد
م مدند ،از سال  8623نظام مسئرلیت دوگانه اا ارباتسرکاات مسئرلیت مشترک مخص
حقرق و مدار ا مر دپذارش قرا داد ،مهمتران مجازا قاب اعرال د نظام حقرق اان
کشر د برابر امخاص حقرق جراره است (کیرتر  .)819 :8213د حقرق جزای آمرایا،
به خا ر پیچیدگ بیشتر حیا

اجتراع  ،مرکتهای بز گ صنعت و تجا ت نررد و

اهریت فرقالعاد ای به دست آو د اند؛ به هرین خا ر مسئرلیت جزاا امخاص حقرق از
دارباز پذارفتهمد است (گلدوزاان  .)82 :8268اما مسئرلیت کیفری بهعنران او مفهرم
حقرق ه ا تبا با ساار مرا د مسئرلیت دا د؟ پاسخ اان سؤال د گرو بر س مفهرم
مسئرلیت کیفری د کنا ساار مرا د مسئرلیت است.

الف -مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی
مسئرلیت اعم از کیفری و مدن  ،مستلزم پاسخگرا مخص مسئرل است و اان پاسخگرا
ا ا به دلی تقصیر است اا به دلی وا دکردن زاان ،مخا ب پاسخ نیز اا جامعه است اا
زاانداد و هدف از آن هم اا بازدا ندگ و تنبیه مخص مسئرل است اا به حالت اول
برگرداندن وضعیت زاانداد  .البته د نظامهای حقرق قدار  ،مرا د و هدفهای
فرقالذکر از هم تفییو نشد برد و مجازا فرد مسئرل هم هدف بازدا ندگ دامت و
هم مرجب جبران خسا (بادان  )16 :8214و هرین گذمته مشترک تنها نقطه عط،
مفاهیم مسئرلیت مدن و کیفری است ،از اواخر قرن هجدهم د اکثر نظامهای حقرق
مسئرلیت کیفری و مدن هم ازلحاظ مقر ا و هم ازلحاظ هدفها و مبان از هم

21

فصلنامه پژوهش حقوق کیفری ،سال پنجم ،شماره شانزدهم ،پاییز 5931

تفییومد اند ،به ر مثال مهمتران مبنای ااجاد مسئرلیت کیفری حراات از حقرق
جرع  ،د کامنال اصطالحا گفته م مرد مسئرلیت کیفری د ا تباب میان افراد و پادما
اتفاق م افتد ) .(Wilson 2000: 173اان د حال است که هدف حقرق مسئرلیت مدن
حراات از افراد د برابر زاانهاا است که مرین است د وابط اجتراع از افعال سااران
مترجه آن ها مرد ،عالو بر اان از جرعیت منبع مسئرلیت نیز جرم نام از قانرن است و
نر تران هر کا ناپسند و زاان با ا جرم مناخت ،ضرن اانیه د امر کیفری قیاس وا
نیست و اص قانرن بردن مجازا ها ضامن حفظ حقرق فردی د برابر دولتهاست ،اما د
مسئرلیت مدن داد س نیازی ندا د که برای هر مسئرلیت مبنای قانرن و مرو
آو د (گلدوزاان  )49 :8217عالو  ،بر اان قلررو آن د مسئرلیت نیز باهم متفاو

به دست
است،

پا ای از جراام بااانیه مجازا های سنگین دا ند به دلی اانیه برای امخاص خسا
ااجاد نر کنند با مسئرلیت مدن هررا نیستند ،به هرین ترتیب وجرد و احراز مسئرلیت
مدن نیز به مفهرم وجرد و ا تیاب او جرم نیست.

ب :مسئولیت کیفری و مسئولیت بینالمللی
بهمرجب ماد  3رح ا ائهمد از جانب کریسیرن حقرق بینالرل د زمینه مسئرلیت
بینالرلل دولتها تخل ،بینالرلل او دولت زمان محرز م مرد که فع اا ترک فع
تشیی دهند اقدام مطابق حقرق بینالرل قاب انتساب به آن دولت بامد و مرجب نقض
او تعهد بینالرلل آن دولت بامد ،بنابراان مسئرلیت بینالرلل تنها با احراز دو مرب فرق
قاب ااجاد است ،بنابراان برای آنکه اقدام خاص بهعنران او تخل ،بینالرلل ترصی،
مرد ،بااد د د جه اول قاب انتساب به دولت بامد و دومین مرب آن نیز اان است که اقدام
منتسب به دولت بااد مرجب نقض او تعهد بینالرلل دولت مد بامد (حلر -29 :8269
 .)27د مقاب  ،مسئرلیت بینالرلل دا ای ند تفاو اساس با آن است.
نخست اانیه برخالف مسئرلیت کیفری که معررال برای امخاص حقیق

ااجاد

م مرند ،مسئرلیت بینالرل اساسا برای دولتها که کام تران مرجردات حقرق د
عرصه حقرق بینالرل محسرب م مرد ااجاد م مرد .از سرا داگر ،برای ااجاد
مسئرلیت بینالرل کاف است فتا اا تخل ،دولت برخالف قراعد حقرق بینالرل
محسرب مرند و الزاما معاهدا مرجرد مسئرلیت بینالرلل برای دولتها نیستند .بااد ترجه
دامت مرضرع که پیرامرن مسئرلیت بینالرلل دولت د بیست سال گذمته بیش از هر
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یز داگری مر دبحث و مناقشه قرا گرفته است ،ا تیاب برخ اعرال غیرقانرن است که
بااد د مقرله داگری غیر از اعرال ااجادکنند ااجاد کنند .مسئرلیت بینالرلل او
جایگیرند ،نین اعرال غیرقانرن

ا جنااا

بینالرلل دولت نام نهاد اند( .ما انا:8211 ،

 .)77د واقع بااد ترجه دامت که واژگ جنااا

بینالرلل بهگرنهای است که امخاص

حقرق بهواژ دولتها د انجام آنها تراناترند ،ول اساسنامه داران کیفری بینالرل
بزهیا ی ا بر اان امخاص مسدود نررد و بر پااه وایرد سنت ُ ،تنها امخاص حقیق
مسئرل قلرداد کرد است (عال پر  ،)327 :8269 ،بههرحال تفاو
بینالرلل د مخص است که د اان مراقع مسئرل قلرداد م مرد.

ا
ا

مسئرلیت کیفری و

 .4مسئوليت کيفری در قانون جرايم رايانهای ايران
قانرنگذا ااران د قانرن جراام ااانهای فص مشم از قانرن ا به مرضرع مسئرلیت کیفری
اختصاص داد است ،مااد بتران گفت مهمتران تغییری که قانرن فرقالذکر د

ابطه با

مسئرلیت کیفری ااجاد نررد  ،مناساا و ااجاد مسئرلیت کیفری برای امخاص حقرق
است ،ماد  86و  39قانرن فرقالذکر د ابطه با مسئرلیت کیفری امخاص حقرق است.
ماد  86مقر م دا د« :د مرا د زار ،نانچه جراام ااانهای به نام مخص حقرق و د
استای منافع آن ا تیاب اابد ،مخص حقرق دا ای مسئرلیت کیفری خراهد برد:
ال )،هرگا مدار مخص حقرق مرتیب جرم ااانهای مرد.
ب) هرگا مدار مخص حقرق دستر ا تیاب جرم ااانهای ا صاد کند و جرم بـه وقـرع
پیرندد.
ج) هرگا ای از کا مندان مخص حقرق باا الع مدار اا د ا ر عدم نظا وی مرتیب
جرم ااانهای مرد.
د) هرگا ترام اا قسرت از فعالیت مخص حقرق به ا تیاب جرم ااانهای اختصاصاافته
بامد.
ماد  39نیز امعا دامته« :امخاص حقرق مرضرع ماد فرق ،با ترجه به مرااط و
اوضاعواحرال جرم ا تیاب  ،میزان د آمد و نتااج حاصله از ا تیاب جرم ،عالو بر سه تا
مش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ا تیاب  ،به ترتیب ذا محیرم خراهند مد:
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ال )،نانچه حداکثر مجازا حب ،آن جرم تا پنج سال حب ،بامد ،تعطیل مرقت مخص
حقرق از او تا نُه ما و د صر
پنج سال.

تیرا جرم تعطیل مرقت مخص حقرق از او تا

ب) نانچه حداکثر مجازا حب ،آن جرم بیش از پنج سال حب ،بامد ،تعطیل مرقت
مخص حقرق از او تا سه سال و د صر تیرا جرم مخص حقرق منح خراهد
مد.
د اان ابطه مرین است اان سؤال مطرح مرد که تأکید قانرنگذا ااران بر بحث
مسئرلیت کیفری امخاص حقرق ه معناا د پ دا د؟ و آ ا آن یست؟
ای از مهم تران سؤاالت که مرین است د اان زمینه مطرح مرد د واقع بحث
مناخت مسئرلیت کیفری برای امخاص حقرق و تأ یر آن بر مسئرلیت افراد حقیق است،
آاا واه قانرن گذا ااران بر اان برد که اص ا بر مسئرلیت کیفری امخاص حقرق قرا
دهد؟ اا به دنبال نف مسئرلیت کیفری امخاص حقیق د محیط ساابر برد است؟ پاسخ
مطرئنا منف است ،با ترجه به اانیه تبصر دو ماد  86مقر م دا د« :مسئرلیت کیفری
مخص حقرق مانع مجازا مرتیب نخراهد برد» ،بنابراان اانیه قانرنگذا ماد نخست از
مبحث مشم قانرن جراام ااانهای ا به بحث مسئرلیت کیفری اختصاص داد  ،به معنای نف
مسئرلیت کیفری امخاص حقیق نیست.
مسئله داگری که بااد د اان مقرله مر دبر س قرا بگیرد بحث تناسب مسئرلیتها و
ابطه مسئرلیت کیفری امخاص حقیق و حقرق است ،هران ر که گفتیم تبصر دو ماد
 86مسئرلیت کیفری امخاص حقرق ا مانع برای مجازا امخاص حقیق ندانسته ،اما
متن ماد فرق تا انداز ای گررا کنند است ،زارا عرال صحبت از ا تباب دو مسئرلیت با
ایداگر نشد است ،بههرحال بااد اذعان دامت تا زمان که کس مسئرلیت ندامته بامد
اعرال مجازا بر ااشان امیانپذار نیست ،بنابراان متن تبصر  3فرقالذکر به معنای امیان
وجرد مسئرلیت هرزمان برای مخص حقرق و امخاص حقیق عضر آن مجررعه است.
بحث ا تباب میان مسئرلیت امخاص حقیق و مسئرلیت امخاص حقرق  ،به امیال ا تباب
میان اان دو نرع مسئرلیت م پردازد ،بااد ترجه دامت که اان دو مسئرلیت از پیشینه و
اشهی مشترک برخر دا ند ،آنها برا ر نقض جدی تعهدات که به ر کل د برابر جامعه
وجرد دا ند ااجاد م مرند ) .(Bonafe, 2009: 24البته اان دو مسئرلیت عراقب ایسان
ندا ند ،به هرحال بااد گفت که وجرد مبنای مشترک به معنای آن نیست که قراعد کل
مسئرلیت امخاص حقیق د ابطه با مسئرلیت امخاص حقرق قابلیت کا برد دا ند ،د
اانجا تنها م ترانیم به اان مسئله اما کنیم که ایسان بردن اان دو نرع مسئرلیت د قراعد
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اولیه به معنای آن است که هر دو برا ر نقض هنجا های اساس که مر دحراات جامعه است
ااجاد م مرند ،البته د قراعد انراه اان ا تباب کررنگ خراهد مد ) .(op.cit: 24د هرحال
مناخت امتراکا و ا تباب میان مسئرلیت امخاص بر س مبان مسئرلیت د اان زمینه
است.

 .5عوامل رافع مسئوليت کيفری در محيط سايبری
مسئرلیت کیفری «التزام به تقب آ ا عراقب افعال مجرمانه اا تحر مجازات است که سزای
افعال سرزنشآمیز بزهیا بهمرا م آاد؛ لین بهصرف ا تیاب جرم نر تران با مسئرلیت
ا اوبا بر دوش مقصر گذامت ،بلیه پیش از آن بااد بتران او ا سزاوا تحر اان با
سنگین دانسته ،تقصیری ا که مرتیب مد است ،نخست بهحساب او گذامت و سپ ،او ا
مؤاخذ کرد .تراناا پذارفتن با تقصیر ا د اصطالح حقرقدانان «قابلیت انتساب» م نامند
و آن ا به برخر دا ی فاع از قد اد اک و اختیا تعرا ،کرد اند؛ بنابراان اگر مجرم
مُد ِک اا مختا نبامد مسئرل اعرال خرد نیست .برای اانیه مسئرلیت جزاا به معنای
اخص کلره وجرد دامته بامد بااد مجرم مرتیب تقصیری مد مجرمیت و اان تقصیر قاب
اسناد به او بامد (حبیب زاد  ،)48-43 :8214 ،د اان قبی عل مسئرلیت جزاا برای اعرال
مجرم وجرد ندا د ،برای د ک اان مفهر م بااد ابتدا معنای مسئرلیت جزاا

ا د ک نررد،

مسئرلیت جزاا ا مسئرلیت مرتیب جرم از جراام مصرح د قانرن ا گراند و مخص
مسئرل به ای از مجازا های مقر د قانرن خراهد سید ،متضر از جرم د اان مرا د
اجتراع است (جعفری لنگرودی ،)943 :8219 ،به هر صر عل افع مسئرلیت جزاا
مرجبا سلب مسئرلیت بزهیا ا فراهم م سازند د اان مرا د علیرغم آنیه جرم به وقرع
پیرسته است اما به واسطه وجرد مرااط د خرد مخص بزهیا مجرم مسئرلیت ندامته و
د نتیجه مجازات بر وی اعرال نخراهد مد ،د ابطه با تفاو ماهری اان عل با عل
مرجهه جرم بااد گفت :عرام

افع مسئرلیت جزاا  ،جنبه خصرص و مخص و اا به

عبا ت د ون دا ند ،دا د و نام از اهلیت و خصرصیا جسر اا وان مرتیب جرم
است و دا ای مظهر و منشأ د ون است .د حال که عل مشروعیت نام از عرام و
مرااط خا ج است و قائم بر واقعهای است که باعث حذف وص ،مجرمانه از عر
مرتیب خراهد مد ،ضرن آنیه خصرصیا جسر و وان مجرم د آن نقش ندا د
(مامبیات  ،ص ، )284عرام افع مسئرلیت جزاا هرچرن او امر مخص است که قلررو
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آن محدود به مخص مرتیب جرم است اعن وجرد آن تنها باعث عدم مسئرلیت جزاا
مجرم م مرد و تأ یری د عدم مسئرلیت جزاا مرکا و معاونین جرم ندا د د حال که
عل مشروعیت نسبت به کلیه مرکتکنندگان د جرم قاب اعرال است اعن مشروعیت آن
مام مرکا و معاونین جرم نیز م مرد .از داگر تفاو های اان دو بااد گفت که د عل
افع مسئرلیت د واقع عنصر معنری جرم محقق نشد و بدان ترتیب اصرال جرم
تحققنیافته است د حال که د عل مرجهه جرم عدم جرم مناختن عر مجرمانه به علت
فع عنصر قانرن آن ترسط متن داگری از قانرن است و د نهاات از دادگا هدف مناس
بااد گفت عل

افع مسئرلیت مدن مرتیب ا فع نر نرااد زارا هدف از وضع قراعد

مربرب به عرام

افع مسئرلیت جزاا هران ر ی که از عنران آن برم آاد ،برای از بین

فتن مسئرلیت جزاا مرتیب جرم است .زارا الزمه اعرال مجازا که فرع بر ا با
مسئرلیت جزاا است ،بهمنظر حفظ نظم و دفاع اجتراع است و نر تراند مسئرلیت مدن
مرتیب جرم ا از بین ببرد .د حال که عل مشرو یت نهتنها مرجب زوال مسئرلیت جزاا
و مسئرلیت مدن مرتیب جرم خراهد مد .اعن عر مجرمانه او ا مشروع م سازد و باعث
عدم مسئرلیت جزاا و مدن مرکا و معاونین جرم نیز خراهد مد ( حران پر  ،ص-63
.)68
قانرنگذا ااران د قانرن جراام ااانهای اما ای به عرام

افع مسئرلیت کیفری

ننررد است بند ب ماد  86اما به دستر مدار و نقش اان دستر د ا تیاب جرم دا د
که د واقع اما به عل مرجه جرم دا د نه عرام افع مسئرلیت کیفری ،بههرحال بااد
اذعان دامت عرام افع مسئرلیت د محیط ساابری تابع عرام کل افع مسئرلیت کیفری
است ،م تران اان عرام ا د مرضرعات مانند کردک  ،جنرن ،اجبا معنری و ...دانست،
بنابراان بااد اذعان دامت که عرام افع مسئرلیت د محیط ساابری هران عرام کل افع
مسئرلیت جزاا

هستند که معررال د مترن حقرق کیفری عررم

مر دبر س

قرا

م گیرند.

برآمد
استفاد از ابزا ها و وساا نران ا تبا خصرصا محیط ساابر و اانترنت ،فرصتهای جداد
برای ا تیاب جرم مجرمین به وجرد آو د است ،د هرین استا نانچه حقرق کیفری د
د ون هر جامعهای نتراند متناسب با اان پیشرفتها تغییر پیدا کند ،تبعا جراام و
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بزهیا یهای زاادی به وجرد م آاد که بدون مجازا باق خراهند ماند ،مااد بتران گفت
که مهمتران ابزا هاا که برای مبا ز با جراام نران د برابر حقرق جزا وجرد دا د.
اهیا هاا مانند جرمانگا ی ،ااجاد و ترسعه مسئرلیت کیفری ،استفاد از اهیا های نران
ح اختالف و مجازا های نران و ...است ،د ابطه با مسئرلیت کیفری د جراام ساابری
قانرنگذا ااران اقدام به تر سیع و گسترش مسئرلیت کیفری د برابر امخاص حقرق نررد
است .تا قب از تصراب قانرن فرقالذکر بحث مسئرلیت کیفری امخاص حقرق د قرانین
کیفری ااران ندان مطرح نشد برد و قانرن جراام ااانهای نخستین با اان مرضرع اعن
مسئرلیت کیفری امخاص حقرق ا مر دپذارش قرا داد است ،م دانیم بسیا ی از جراام
ااانهای معررال ترسط امخاص حقرق واقع م مرند و اان اقدام قانرنگذا ااران د ابطه
با ااجاد مسئرلیت کیفری برای اان امخاص امری کامال بیع برد و د واقع استفاد از
ابزا گسترش مسئرلیت کیفری برای مبا ز با جراام جداد است ،البته بااد اذعان دامت که:
ال :،مسئرلیت کیفری امخاص حقرق به معنای نف مسئرلیتامخاص حقیق نیست.
ب :مسئرلیت کیفری مخص حقرق مانع بر سر ا اعرال مجازا بر امخاص حقیق
ااجاد نر کند.
و د نهاات بااد گفت د باب عرام افع مسئرلیت کیفری د محیط ساابر اان عل تابع
عرام کل افع مسئرلیت م بامند ،عرامل مانند کردک و جنرن از اان مرا د محسرب
م مرند.
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