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Cyberspace or cyberspace is a term that has been considered by criminologists and 

jurists in recent years, and at the same time with the creation of this space, crimes 

occur in it and using it. The legal fight against these crimes required the elimination 

of several important steps: First, the criminalization of criminal behavior, of course, 

criminalization without the invention and achievement of criminal responsibility is 

considered more or less incomplete, which is why the Iranian legislature in the 

Computer Crime Law on criminal responsibility Legal entities have emphasized and 

criminalized these individuals for the first time in Iranian law, so the issue of 

criminal liability and its scope in cybercrime law is of paramount importance, there 

are likely to be many questions related to the scope of liability. Individuals to be 

expressed in cyberspace, the Iranian legislature has dedicated the sixth chapter of 

the Cybercrime Law to the issue of criminal liability, and the change in the said law 

has led to the discovery and invention of criminal liability for legal entities in 

cyberspace. 
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 چکیده

جرمشناسان و حقوقدانان  طرفاز  در چند سال اخیراست که  اصطالحیمجازی  فضایسایبر یا  فضای

مبارزه . رخ میدهدجرایمی نیز در آن و با استفاده از آن  فضااین  ایجادرارگرفته و همزمان با عنایت قمورد

 انگاری رفتارهای مجرمانه بود، البته جرم بود: نخست جرم مهمچند گام  حذفحقوقی با این جرایم مستلزم 

بوده که  به همین علتتلقی میشود،  ناتمام کم وبیشمسئولیت کیفری عملی  دستیابیو ابداع انگاری بدون 

و مسئولیت کیفری  ورزیدهای بر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تأکید  قانونگذار ایران در قانون جرایم رایانه

 تخلیلمسئولیت کیفری و موضوع  پساست،  به صراحت آوردهبار در حقوق ایران  اولیناین اشخاص را برای 

سؤاالت زیادی  به احتمال زیادرخوردار است، فوق العادی ای از اهمیت  گستره آن در حقوق جرایم رایانه

 شود، قانونگذار ایران فصل ششم از قانون جرایم رایانه بیانمجازی  فضایگستره مسئولیت افراد در  با مرتبط

مسئولیت  و ابداع سبب کشف بیان شدهو تغییری که قانون  مختص نموده را به موضوع مسئولیت کیفری ای

  .مجازی است فضایدر  کیفری برای اشخاص حقوقی

 مسئولیت فضای سایبری، جرایم سایبری، مسئولیت کیفری، واژگان کلیدی:
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 مقدمه

زندگی انسان  قسمتهای همهدر  زیادی تحوالتالکترونیک ارتباطی  جدیداز وسایل  در حال حاضر بهرگیری

که  تاثیر مهمیشده است،  بیشماری تحوالتاست عرصه حقوق جزاء نیز دچار  روشناست،  شده سبب

 دورودرازیجرم برای بزهکاران و درنتیجه افقهای  وقوع نوینفرصتهای  تشکیلبر حقوق جزا گذاشته،  فناوری

ایجاد اینترنت  احتمال دارد در فضای گوناگونیمسئولیت کیفری است، جرایم  شکل گیریاز حمایت کیفری و 

حقوق جزاء با  تعادل نبوداینترنت مینمایند،  فضایجرم در  وقوعاقدام به  گوناگونیو درنتیجه مجرمین  شود

مسئولیت برای  نبود وقوع، شکل میگیرنداینترنت  فضایانگاری جرایمی که در  جرم نبوداین پدیدهها یعنی 

جرایم  وقوعو مطمئنا راه را برای  ببرند سودیرفتارهای بزهکارانه خویش  وقوعبرای  فضابزهکارانی که از این 

 در تقابلو  مانعنباید  تکنولوژی توسعهکه  پس باید گفتخواهد نمود،  مهیااینترنت و سایبر  فضایدر  فراوانی

 گوناگون می باشدروی نظامهای کیفری  فرا، بنابراین مهمترین مسئلهای که در باشدرا در حقوق جزا  با جرایم

از اینترنت و یا در  بهره گیریاست که با  گوناگونیمبارزه و مقابله با جرایم  همگام باتغییرات  قبولو  احداث

 وقوعاقدام به  فضامسئولیت کیفری برای مجرمینی که در این  آگاهی، مبحث ایجاد شودمحیط مجازی 

مورد عنایت که باید پس از جرمانگاری یک رفتار  می باشداز مهمترین موضوعاتی  رفتارهای بزهکارانه مینمایند

  .که در ادامه تحقیق خود این موضوع موردبررسی قرار خواهد گرفت قرار داد

  :سایبرمحیطماهیت 

شده است. سایبر پیشوندی است برای  گرفتهسکاندار یا راهنما  معنایسایبر از لغت یونانی سایبرنتیس  کلمه

توصیف شخص، شی، فکر و یا فضایی که به دنیای کامپیوتر و اطالعات مربوط است. فضای مجازی در واقع 

ه اطالعات با یکدیگر میپردازند. فضای محیطی است، شامل شبکههای آنالین کامپیوتری که در لحظه به مبادل

سایبر به وسیله ابزارهای آن قابل درک و شناخت است ابزارهای فضای سایبر را میتوان به وسیلهی دو بعد 

 بودهدر زبان انگلیسی پیشوند و در زبان فارسی پسوندی Cyber)) سایبر  .ویژگی و گونه شناسی بررسی کرد

با فضای  در ارتباطای که  ، به گونهمفههوم جدیدی دهدتا به آنها  میخوردپیوند و امروزی  نوکه به کلمات 

باشد. در ترجمه فارسی این لغت معموال سه اصطالح رایانهای، سایبری و آنالین به  (Online) رایانه یا برخط

یا پول  Cyber crime) (بزههای سایبریCyberspace)، (کار برده میشود؛ مثل دنیای مجازی آنالین

دقیق نیست هرچند گاهی لفظ  Cyber)) های صورت گرفته از لفظ ترجمهCyber Cash) .)رایانهای

مجازی به عنوان معادل آن گرفته میشود. اما چون سایبر بیانی از موضوعات واقعی و قابل مشاهده 

اللی فراهانی )جاطالق میشوداشاره دارد،  تخیلینمیتواند بر لفظ مجاز که به موضوعات  ملموس نیست،  ولیکن

مشتق شده است؛ که مطالعه مکانیزمهای مورد  (Cybernetics) سایبر از کلمه سایبرنتیک( ۱۳9۰-9۷-

میشود و اصطالح فضای سایبر یا  قلمداد انسان یا ماشین همچون درهموتنظیم سیستمهای  استفاده در کنترل

مورد استفاده  ۱98۴یبسوندررمانی در سالگ توسط ویلیام برای بار اولاست که  واژه ایدنیای مجازی آنالین 

اشخاص  قرار گرفت. از حیث اصطالحی فضای سایبر به مجموعه محیط هایی همچون اینترنت گفته میشود که

با این حال، وقتی بزرگی فضای سایبر به  وصل میشوندبه هم، با یکدیگر  مرتبطهای  رایانه به وسیلهدر آنها 
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برابری میکند و بهعنوان دنیای جدید معرفی میشود، دارای ماهیت و بحثهای گونهای است که با جهان کنونی 

هریک از منظرخاص  گرفته که پیرامونی فراوانی است. در مورد ماهیت فضای سایبر معیارهای مختلفی صورت

به این اصطالح نگریسته است. در مجموع میتوان گفت که تعاریف ارائه شده یا متضمن این هستند که نشان 

هندهی فضای سایبر در اصل جهان سایبر است که در عرض جهان فیزیکی مطرح شده است یا آنرا همچون د

منبعی برای تبادل اطالعات دانستهاند ویا اینکه فضای سایبر را با دید سخت افزارانه نگریسته و آن را تشکیل 

  :ه این سه معیار اشاره میگرددیافته از اتصال بیشماری از رایانهها و سامانهها میدانند که در ادامه ب

الف: فضای سایبر به مثابه جهانی دیگرفضای سایبر واژهای افسانهای در داستانها اما واقعی در دنیای رایانه و 

 انتقالسایبر برای محیط  محیط بکارگیریاینترنت است اما این واقعیت داشتن، خود مجازی است وازاینرو، 

وس بودن بی شباهت به استعمال این واژه در داستانهای تخیلی و افسانهای اطالعات دیجیتالی از حیث ناملم

نیست. برگرفتن عنوان فضای سایبر از داستانهای تخیلی خود شاید گواه بر این باشد که در تعریف فضای سایبر 

ست. با به جهانی دیگر اغراق شده و آنچنانکه شایسته بزرگنمایی و بلکه جهان نمایی بوده، درواقع نبوده ا

اینحال برخی از تعاریف گرایش به بهره گیری از این عنوان برای شناساندن یک دنیای جدید است. در یک 

تعریف گفته شده که محیط سایبر عبارت است از دنیایی جدید و خلق شده به وسیله شبکههای رایانهای و در 

نی، تصنعی و مجازی یا فضای تعریف دیگر آمده که فضای سایبر عبارت است از محیط ساخته شدهی ذه

فضای سایبر اگر با فضای اذهان مقایسه شود، ( ۱۳9۳-مفهومی که با کاربرد رایانه توسعه یافته است. )جاوید نیا 

بزرگیهایش حتی از دنیای ما نیز برجستهتر و بیشتر است؛ زیرا همه آنچه را که نمیتوان دید و نمیتوان انجام داد 

  .رد، درفضای سایبر نمود مییابدولی میتوان در ذهن تصورک

پس گزاف نیست تا فضای سایبر را یک دنیای جدید یا دنیایی دیگر نامید. تعبیر فضای سایبر به دنیایی دیگر، 

صرفا با ظهور اینترنت تبلور و شهرت یافته وگرنه فضای سایبر پیش از اینها نیز وجود داشته و درواقع رادیو و 

اینها تلفن، جلوه هایی از ظهور دنیایی دیگر را به نمایش گذارده بودند. از اینروست تلویزیون و پیشتر از همه 

که بروس استرلینگ معتقد است، فضای سایبر مکانی است که مکالمات تلفنی در آن اتفاق میافتد؛ نه در هیات 

در شهر دیگر آنرا به  تلفن و در ابزار پالستیکیای که بر روی میز نهاده شده است، و نه در تلفن طرف دیگر که

دست گرفته است. فضای سایبر مکانی بین تلفن هاست. مکانی مبهم که انسانهای زنده در آن همدیگر را 

مالقات میکنند و باهم ارتباط برقرار میکنند اما خارج از آن قرار دارند. تعریف فضای سایبر به جهان جدید یا 

موارد جنبه جرمشناختی داشته باشد تا با بیان بایستهها و  جهان دیگر صرفا میتواند جنبه ادبی و در برخی

مقتضیات چنین فضای عنان گسیخته و پهناوری، بتوان درک صحیحی از علت وقوع جرم و شناخت مجرمین 

داشت وگرنه این تعریف از جهت حقوقی کمتر میتواند مورد توجه باشد و به راستی نیز ویژگیهای عینی و 

هرچند در برخی از موضوعات مانند صالحیت سایبری، ( 6۰-۱۳89سازد )حسن بیگی ملموس آنرا هویدا نمی

ارزش حقوقی تعریف فضای سایبر نیز آشکار میشود؛ ازاینرو، باید در جستجوی تعریفی دیگر بود سایبر، منابع 

اطالعاتی  اطالعاتی است و بعید نیست که بتوان فضای سایبر را منبع اطالعاتی دانست. درواقع اصطالح جامعه

توسعه اقتصادی، اجتماعی  ششم قانون برنامه چهارم و  بیشتر ناظر به این جنبه مهم از فضای سایبر است. که در

از قوانین مذکور ۴6و ۴۴مدنظر بوده است؛ به نحویکه به ترتیب در ماده  مهوری اسالمی ایرانج و فرهنگی
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بینی نموده است. تعریف فضای سایبر به منبع برای استقرار جامعه اطالعاتی وظایفی را برای دولت پیش

اطالعاتی هرچند این مزیت را دارد که بر رکن اساسی این فضا یعنی اطالعات انگشت میگذارد و اهمیت 

محتوای آن را نشان میدهد ولی بااین حال منبع اطالعاتی شمردن فضای سایبر بیشتر تأکید بر ایستایی آن است 

وان آن؛ زیرا این معیار برای فضای سایبر، نشانگر آن است که این فضا بیشتر در مقام تا پویایی و قابلیتهای فرا

ذخیرهسازی و نگهداری اطالعات است؛ درحالیکه این قابلیت را یک سامانه رایانهای به تنهایی نیز دارد؛ به 

  .عدیده است، اندیشید همین دلیل باید به قابلیت اصلی فضای سایبر که همانا تبادل اطالعات در پرتو اتصاالت

پ: فضای سایبر به مثابه پیوندگاه سامانههای فضای سایبر چندان هم بی ارتباط با فضای بیرونی نیست و به 

اعتبار قرار داشتن سامانهای رایانهای در مکان هایمختلف است که فضای سایبر چهره جهانی پیدا کرده است. 

ههای رایانهای و مخابراتی در همه کشورها و همه نقاط جهان درواقع خشت اول فضای سایبر پراکندگی سامان

است تا با اتصال آنها باهمدیگر، فضای سایبر نمود یاید. پس فضای سایبر از جهت ماهیت از پیوند چندین 

رایانه یا سامانه ارتباطی بنیاد گرفته است و بسیاری کوشیدهاند از همین منظر به فضای سایبر بنگرند. بر این 

در تعریف فضای سایبر گفته شده که همان محیط اینترنت است که رایانهها و جامعه را به هم پیوند  اساس

 .تعبیرمیشودبه فضای سایبر   میدهد و محل پیوند همین فضا،

وسیله اطالعاتی یا همان اینترنت نامگذاری شده است. همچنین این دیدگاه  با توجه به ارزشفضای سایبر  پس

ضای سایبر اشاره به مکان مجازی دارد که با خاصیت الکترونیکی، مجموعهای از اطالعات را از وجود دارد که ف

طریق اینترنت ارائه میدهد همچنین گفته شده که فضای سایبر، شبکه جهانی است که محل پیوند رایانهها و 

تعریف فضای سایبر  با توجه به بررسی معیارهای مختلف از( ۳۴-۱۳9۱سیستمهای ارتباطی میباشد )باستانی 

میتوان گفت که فضای سایبر، محیطی تشکیل یافته از سامانهها و شبکههای ارتباطی متصل به هم است که 

قابلیت هر نوع رفتار متناسب با محیط مبادله داده، ذخیره و انتشار اطالعات را دارد: ماهیت فنی بزههای سایبری 

روی مینهد و آن اینکه هر فن یا صنعت جدید کارگشای پیشرفتهای فنی و صنعتی، یک قاعده عام را پیش

بسیاری از مشکالت بشر است ولی در همان حال چالش هایی نیز به همراه دارد که برخی از این چالشها جنبه 

انسانی داشته و از سوی ناقضان هنجارهای آن فن یا صنعت رخ میدهد. فضای سایبر نیز یک ابر نمونه فنی 

مختلف بوده و هریک یا تمام این اجزا میتواند زمینه سوءاستفادههای بزهکاران سایبری  است که دارای اجزای

گردد. فناوری اطالعات خصوصا اینترنت ابزاری قدرتمند برای بزهکاران است. آنچه ابتدا توسط وزارت دفاع 

ان مقاصد توسط آمریکا برای تقویت ارتش و باال بردن قابلیتهای تهاجمی ایجاد شده بود، اکنون برای هم

بزهکاران استفاده میشود. تولیدات پیشرفته فناوری، قابلیت دستیابی گسترده و هزینههای کم، اینترنت را تبدیل 

به ابزاری کرده است که برای هر فردی قابل دسترسی است. این قابلیت دسترسی فزاینده به ارتباطات پیشرفته 

ا منابع، دیگر نیازی به حمایت دولتها نداشته باشند. )دزیانی موجب شده است تا بزهکاران سایبری در رابطه ب

اینترنت در تمام نقاط جهان با یک مودم و یک رایانه قابل دسترسی است، اگرچه قابلیت دستیابی ( ۱۳9۰-۷۳

جهانی در بعضی مناطقی که تقریبا هیچ زیر ساختار ارتباطی ندارند، به نحو قابل توجهی متفاوت است. اینترنت 

هیتا قلمرویی ایدهآل برای فعالیتهای مجرمانهی سایبری است و مزیتهای برجستهای را ارائه میکند ازجمله: ما

دسترسی آسان، نبودن یا حداقل بودن مقررات سانسور یا دیگر کنترلهای حاکم، خیل عظیم و بالقوهای از 
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، ارتباطات تعاملی، کم هزینه بودن مخاطبین در سرتاسر جهان، ابهام هویت در ارتباطات، جریان سریع اطالعات

ایجاد و نگهداری حضور شبکهای و محیط چند رسانهای امکان ترکیب متن، تصویر، صوت و فیلم و امکان 

دانلود کردن فیلم، موسیقی، کتاب، پوستر و غیره توسط کاربران. فضای سایبر عالوه بر مطلوبیت هایی که برای 

ی را نیز برای اقدامات مجرمانه دارد که این امر بر تصمیم گیری برای مجرمین دارد، مخاطرات و محدودیتهای

حضور بیشتر در فضای سایبر تأثیرگذار بوده است. پس بخشی از تحقق اقدامات مجرمان سایبری، در گرو 

موقعیت فنی است؛ یعنی ارتکاب بزه سایبر، از طریق یا علیه امکانات فنی و پیچیده فضای سایبر، رخ میدهد. 

ن پیچیدگیهای فنی فضای سایبر خود گواه آن است که میتواند بستر ایجاد بزههای سایبری را فراهم سازد. ای

گاهی واقعیت فنی بزههای سایبری مبتنی بر وسیله است که بر اساس آن رایانه و مخابرات دو سامانهای هستند 

و گاهی واقعیت فنی این پدیده مبتنی بر که میتوانند در خدمت هر اقدامی باشند و ازجمله اقدامات بزهکارانه 

موضوع که همان اطالعات و دادها، میباشد که بر اساس آن، اطالعات، هسته و بنمایه رفتارهای بزهکارانه در 

فضای سایبر و از یک دید، هدف و سیبل آن خواهد بود. گاهی نیز واقعیت فنی بزههای سایبری بر پایه 

  .تر است ین میان هک و کرک از همه برجستهرفتارهای فنی و خاص است که در ا

  مفهوم سایبر

سایبرنتیک به مجموعهای  "در فرهنگ علوم اجتماعی گولدوکولب نیز سایبرنیتک بدین گونه تعریف شده است:

از نظریهها و پژوهشها اشاره میکند که توجه خود را به انسانها، ارگانیسمهای دیگر ماشینها معطوف کردهاند. 

خود نگه دار و خود کنترلی بودن  -توجه نظریهها و پژوهشهای یاد شده عبارت است: از: الفکانون 

 . دستگاههای مکانیکی و ارگانیک از راه دستگاههای فرآیند باز خورد

پیام رسانی و تبادل اطالعات در دستگاههای مکانیکی و اندامی. در مجموع میتوان گفت که سایبرنتیک  -ب

ن رشتهای است و از آن در علوم بسیار متعددی مثل ریاضیات، الکترونیک، زیست شناسی، امروزه موضوعی میا

جامعه شناسی، روان شناسی، ارتباطات و غیره در جهت شناخت و مطالعه رفتارها، بازخوردها و پاسخ در هر 

خته شده که سیستمی استفاده میشود. تا کنون نیز ترکیب هایی بی شمار و مشتقات متعددی از این کلمه سا

همگی پیوند سایبر را با خود به همراه دارند. یکی از این ترکیبات فضای مجازی یا همان فضای سایبرنتیک 

در -تخیلی -نویسنده کانادایی رمانهای علمی -است. فضای مجازی برای نخستین بار توسط ویلیام گیمسبون

در حقیقت فضایی تخیلی است که از اتصال مورد استفاده قرار گرفت. فضای مجازی برای گیبسون  ۱98۲سال 

رایانه ایی پدید آمده است که تمامی انسانها، ماشینها و منابع اطالعاتی در جهان را به هم متصل کردهاند. این 

معنا به صورت تقریبی مشابه معنایی است که ما امروزه از کاربرد لفظ فضای مجازی در نظر داریم. کینزا فضای 

 -اطالعاتی که میتواند اشکال مختلفی به خود بگیرد-ال محیطی بر ساخته از اطالعات نامرئی مجازی را برای مث

تعریف میکند. وی برای کمک به فهم این مفهوم سازی و ارائه یک تصویر خوب و مناسب از فضای مجازی به 

  .تعریف اجزای فضا از طریق اینترنت میپردازد

انواع منابع اطالعاتی موجودشده از طریق شبکههای رایانهای به کار  فضای مجازی را میتوان برای توصیف تمام

برد، در حقیقت فضای مجازی نوع متفاوتی از واقعیت مجازی و دیجیتالی است که توسط شبکههای رایانهای 

هم پیوند تامین میشود که با اندکی مسامحه میتوان آن را مترادف با شبکه جهانی اینترنت دانست. اندرسون 
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عیت مجازی را واقعیت خلق شده توسط رایانه میداند، واقعیتی که از آن رو مجازی یا مصنوعی است که در واق

دنیای واقعی محیط مادی، مکانی را اشغال نکرده ودر اذهان کاربران در نتیجه تعامل با واسط الکترونیکی وجود 

افزار تولید میشود. فضای سایبر یا  دارد. واقعیت مجازی واقعیتی است که وجود فیزیکی نداشته توسط نرم

مجازی ترکیبی از دو مفهوم، مجزا است که در کنار هم مفهوم واحدی را خلق کردهاند، بنابراین بهتر است برای 

درک این مفهوم نخست این مفهوم واحد را شکسته و جزء به جزء بررسی کرده و سپس مجددا آنها را در هم 

  .ادغام کنیم

 معنای محیط سایبر

شخاص حق  مهمیکی از حقوق  ستیابیا صی و  د صو ست،  افراد دیگراین قبیل اطالعات با  ارتباطاطالعات خ ا

شغلی و خانوادگی  بهره گیریاز  ناچارافراد در زندگی خود  صی، عمومی  صو سله روابط خ سل ، بوده اندیک 

، اما هر کس مشکلی نداردصوال و دانستن آن ا پنهان نیستکه از کسی  به گونه ای می باشد تعامالتاین  ماهیت

سائل صی  برای خود م صو صد خ شتهصددر شرط  دا ست، عدم  الزم آن محرمانهکه  شای آن ا بودن و عدم اف

صی در اجتماعی  شخ صی و اطالعات  صو سائل خ شای م شکلاف ست و افراد  ظاهرحق  به  به  موظفشده ا

و ازنظر قانون موجب  زشننتازنظر اخالقی  نوعیرعایت آن میباشننند، ورود به زندگی خصننوصننی افراد به هر 

شد مجازات شرفت می با ضعیتی را  تکنولوژی  امروزه پی شدهاطالعات و صی و  موجب  شخ که بحث امنیت 

ست، دانش کامپیوتر و  برههاطالعاتی افراد را بیش از هر   اطالعات تنها  تکنولوژیدیگری مورد تهدید قرارداده ا

سایر  اشکالبرای  احتمال دارد، بلکه از این دانش نمیشودوادگی اشخاص اطالعات یا تصاویر خانسبب تهدید 

قانونگذار نیز استفاده شود، به طور مثال دشنام و فحاشی از جریانهای همیشگی جوامع  مورد عنایتموضوعات 

 به حسابارزش فرهنگی آنها  بی ارزش نمودنآن از سوی اشخاص تحقیر دیگران از طریق  وقوعو انگیزه  بوده

سن بیگی  می آید شی نه تنها در  ۳۲به موجب ماده ( 9۲-۱۳89)ح سبفردی  تعامالتقانون مطبوعات فحا  منا

ست، بلکه از  سانه راهنی شانگرهای گروهی نیز  مطبوعات و ر ست، به همین ترتیب  روبه نابودییک فرهنگ  ن ا

شکالافشاگری و برمال کردن نقاط  شد دیگران از موارد دیگری ا ستفادهکه در هتک حیثیت افراد  می با شود  ا می

از دانش  بهره گیریاین موارد  همهرایانه و سننیسننتمهای شننبکه اینترنت مرتکب شنند، در  راهو میتوان آن را از 

 فضننایقانونگذار نقض شننود، اما  که ارزشننهای موردحمایت میشننود سننبب آناطالعات و اینترنت  تکنولوژی

از  گوناگونی؟ تاکنون تعاریف آسننان میکندجرایم را  گونهکاب این سننایبری یا مجازی چیسننت و چگونه ارت

شننده اسننت. برخی از این تعاریف مفهوم محیط مجازی را محدود کرده و برخی دیگر آن را  بیانمحیط مجازی 

سایبر به اطالعات الکترونیکی  با توجه به، داده اندتوسعه  شود که از طریق  قلمدادیکی از این تعاریف محیط  می

: ۲8محیط سننایبری ) جداییتا به بیان موارد  در پی آن هسننتند، البته تعاریف دیگر انتقال داده میشننودینترنت ا

۲۰۰۳ (Gilbert  و از دیدگاه آنها محیط مجازی مجموعه اطالعاتی  پرداخته شوداز موضوعات مجازی و شبکه

، این در حالی Wise) ۲۰۰۲: ۷۰سننتند )ه مرتبطکه در رایانه ذخیره شننده و از طریق اینترنت به یکدیگر  بوده

شبکه یا نت دارای تعریف  ست که  صیا ست، اینترنت مجموعهای  خا سیعا شبکه از رایانه و  های موجود در 

شننده و با اسننتفاده از پروتکلهای مرتبط خطوط ارتباطی به یکدیگر  راهجهان اسننت که از  تمامای  های رایانه
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های موجود در عرصنننه اینترنت اطالعات زیادی در خود ذخیره  رایانه همهاطالعات میپردازند.  انتقالمعینی به 

است. اطالعات موجود در اینترنت به  انباشته شدهاز اطالعات در اینترنت  گسترده ایو درمجموع حجم  نموده

از قابل ارائه و انتقال هستند، صفحات وب یکی  مختلفیشده و درنتیجه با روشهای انباشته  گوناگونیروشهای 

و ارائه اطالعات در اینترنت هستند  انباشتهاطالعات در بین روشهای متعدد  بیانذخیره و  به خصوصروشهای 

شته شدنبرخالف روشهای قدیمی ( ۱۳9۲:5)پرت  شتهاطالعات را در متن  اغلبو ارائه اطالعات که  انبا و  انبا

صفحه گرافیکی  انتقال صفحه وب یک  شدهمیکنند،  شته  سانهای کار اطالعات  انبا ساس نظام فرار ست که بر ا ا

به این میشننوند  ایجادجرایم سننایبری  بگوییممیکند. فرارسننانه ترکیبی از فرامتن و چندرسننانه اسننت، اکنون اگر 

ست سیلهاز رایانه یا هر  بهره گیریکه بزهکار با  معنی ا شان  و شبکه اینترنت را برای ای سی به  ستر دیگری که د

نماید،  ایجادبرای خود  سودیتا  شدهدراطالعات موجود در محیط مجازی  اشکالمیسازد اقدام به ایجاد  مقدور

باشنند، چنانچه ماده یک  غیرقانونیباشنند، میتواند دسننترسننی  گوناگوناین جرم میتوان از جرایم  مفهوماکنون 

به مهای رایانهای یا مخابراتی که یا سنننیسنننت اطالعاتبه  قانونی: هرکس بهطور غیرآوردهجرایم رایانهای  قانون

سیله ست  راهکار و شده ا ستیابیامنیتی حفاظت  سال یا جزای یابد، به حبس د نقدی از  از نودویک روز تا یک 

شود.پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات  شد، چنانچه ماده  محکوم  قانون فوق الذکر  6؛ میتواند جعل با

و به حبس از یک تا پنج سننال یا جزای بوده مرتکب اعمال شننود، جائل  انونیغیرقبه طور  داشننته: هرکسبیان 

صد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم  ست تا یک شودنقدی از بی سیقابل  تحول اطالعات : الفمی ستر یا  د

شانه هاییا  اطالعاتب )تغییر  یا واردکردن متقلبانه دادهها، شکل گیری سترس ن در کارتهای حافظه یا  قابل د

ستمهای رایانهای یا مخابراتی یا  تحلیلقابل  سی سازیدر  یا  اطالعاتیا واردکردن متقلبانه  شکل گیرییا  خیره 

نموده ای مقرر  رایانهجرایم قانون  ۱5عفت عمومی باشنند، چنانچه ماده  خالفواند جرم یتبه آنها؛ یا م نشننانه ها

را تولید، ارسننال،  زشننتانهای یا مخابراتی یا حاملهای داده محتویات سننیسننتمهای رای باتوجه به: هرکس اسننت

شر، توزیع یا معامله کند یا  شار یا تجارت تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از  به هدفمنت سال یا انت ار

بنابراین ؛ میشننودروز تا دو سننال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم  نودو دو

و نوع جرم در تعریف محیط سایبر یا جرایم سایبری  ایجاد شدهاکثر جرایم میتوانند در محیط سایبری  گفتباید 

  موثر نبوده است.

  شکل گیری جرایم سایبری تاریخچه

 به تحوالتیرایانه  ایجاددر  مروربه  تکنولوژیدر آمریکا اختراع شنند. با پیشننرفت ۱۳98امپیوتر در سننالاولین ک

ندازه به ا نامیدن این  گوناگوننسنننلهای  مفهومای که  وجود آمد،  نه برای  یا قرار  بهره گیریمورد  تحوالترا

ضرگرفت،  صویر نیز  در حال حا صوت و ت شدارتباط با کامپیوتر از طریق  سر می با اطالعات از همان زمان  می

شده و در هنگام  صحیحبه صورت  شکل گیری ضطراربرای کامپیوتر ذخیره  ستمهای کامپیوتری ا سی ، از طریق 

غیرقابل  کم و  نوری حافظه هایی با گنجایش خیره سنننازی هایاز  بهره گیری. بهره گیری قرار میگیردمورد 

صور ویژگی  سیت سا سل  ا شود این ن سوب می صنوعی و قدرت تفکر و  بهره گیری. مح  بهره برداریاز هوش م

به تغییرات  مسلماها  رایانه ایجاددر  فراوانینسل است، تغییرات  کامپیوتری، از دیگر ویژگیهای کامپیوترهای این

، اما تغییرات فرهنگی چیسنننت و چه تأثیری بر زندگی اجتماعی را نیز داردو تغییرات فرهنگی  فناوری نشنننده
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تأثیر آن بر حقوق کیفری جامعه چه خواهد بود؟ در یک اظهارنظر کلی میتوان گفت که  آخرو در  داردانسنننان 

، این ایجاد شنندهاز رایانه این جرایم نیز  بهره گیریمیشننوند و با شننروع  نامیدهخود رایانه  همراهیم رایانه جرا

تعریف با تعاریفی که طرفداران مکتب عدالت مطلق و تعریف جامعه شنننناختی جرم هر عملی اسنننت که نظم 

اسنننت که  کاریاه حقوق جزا جرم )جرایم رایانهای همخوانی دارد، اما از دیدگ دچار اشنننکال میکندجامعه را 

ساله که  ۳۳قانونگذار آن را جرم شناخته باشد، به عنوان مثال پس از مظنون شدن پلیس انگلستان به یک جوان 

شنهاد  ارتباطبا  شرکت بزرگ رایانهای پی گرفتن اطالعات  راهکارگرفتن وجوهی،  قبالبود که در  نموده با یک 

 دهد و دسنننتگیری وی به عنوان باجخواهی یک باند سنننرقت یادا به آنها های سنننایر مراکز ر سنننری از رایانه

شد، پس از تحقیقات به عالوه  شف  شن بینالمللی ک ستمی رو سی شنا بوده شد که این جوان با  که میتواند از  آ

شور اطالعات  ساس نظامی و تجاری ک ست آوردرایانههای ح اطالعاتی در  نهاد، بهعالوه این جوان با چند به د

، این تبادل کرده اسننتچند سننال اطالعات را به صننورت رمز با آنها به مدت و  همکاری داشننتهآلمان و آمریکا 

از سیستمهای اطالعاتی موجود در  این توانایی را داشته کهاز سیستم عقل رایانهای کیلفورد  بهره گیریجوان با 

در رابطه با او این بود که عمل او  مهمیمسئله  به دست آورد. وزارت دفاع انگلستان و نیز ناسا اطالعات زیادی 

شته در آن زمان جرم  مهمیتأثیر  باوجود ستان دا جوان مورد ذکر به راحتی از  نبودهکه بر بحث امنیت ملی انگل

شورای اروپا مجازات نجات پیدا کرد سیله  سیون جرایم رایانهای که به و ضای کنوان در ، از دیدگاه بین المللی ام

مبارزه بین المللی قانونی با پدیده جرایم رایانهای بود  راه حلسننی در جهتنخسننتین  انجام شنند ۲۰۰۲نوامبر 9

(۱۲۱-۱998 Fursenko) جرایم رایانهای به مدت  رابطه باقانونگذاری در عرصنننه داخلی در  پیشنننینه، البته

میانسالهای  به حساب می آمددر این عرصه  بانیاندر آمریکا که یکی از  رمیگرددب ۲۰۰۲از سال  خیلی وقت پیش

، متن این قانون با مورد قبول دارندایالت از ایاالت این کشننور قانون جرایم رایانهای را  ۴6تعداد  ۱986تا  ۱9۷5

شنهادی قانونگذار شت ) تطابقفدرال  متن پی شینه قانون گذاریدر رابطه با در آخر Devos ۲۰۱۱ -۲۱دا در  پی

شینها جرایم رایانهای باید گفت ایران در رابطه ب سالهای  ایجاد پی شورمان در رابطه با جرایم رایانه به  قانون در ک

رأی  ۴رأی موافق، ۱۷6 ۱۳88آبان ۲8میگردد، کلیات علیه قانون جرائم رایانهای در بر ۱۳8۷اخیر یعنی سنننال 

 8. در آمده بود.این قانون  در که شورای نگهبان اشکاالتیرأی ممتنع به تصویب رسید. پس از رفع  ۲مخالف و 

شننورای نگهبان رسننید درنهایت مسننئلهای که در این رابطه میتواند  تصننویبقانون جرائم رایانهای به ۱۳88تیر 

 گوناگونقرار بگیرد موضننوع تأثیر جرم انگاری جرایم رایانه از پیشننرفت علم رایانه در کشننورهای  عنایتمورد

دانش رایانه  ایجاداسننت، همانطور که مشنناهده شنند جرم انگاری جرایم رایانه در ایاالت متحده آمریکا که مهد 

مانند ایران را نیز  جهانبرخی مناطق دیگر  مرورشننده و به  آغازاز سننایر مناطق جهان  سننریعتراسننت بسننیار 

  متاثرخود کرد.

  مفهوم مسئولیت کیفری

یکی از نویسننندگان حقوق جزای کشننورمان  گونانی بیان نموده اسننت.بسننیار  مسننئولیت کیفری تعاریفمعنای 

حقوقی که تحت عنوان  اشننکالدیگران یا  به تعرض رابطه بابه پاسننخگویی در عام ضننرورت شننخصننی بهطور

میشنننود را  بیاندفاع از جامعه  در جهتتحت عنوان حقوق حمایتی جمعی و  گاهیحقوق آزادیهای غربی و 

یکی دیگر از نویسننندگان باتوجه به تعریف لغوی ( 9۰-۱۳8۰کرده اسننت )شننامبیاتی  تلقیمسننئولیت کیفری 
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سئولیت که به معنای  سئولیت را نوعی  مفهومبه انجام کار  الزامم ستو  قلمداد کرده ملزمشده م در  براین باور ا

ثار گرفتن ملزمقلمرو حقوق کیفری محتوای این  قب  آ مالو عوا نه اسنننت  اع ما بارت  مجر مل  بهتربه ع تح

البته مسننئولیت کیفری را  حسنناب می آیدآمیز بر نظام به  تحقیر افعال  مسننتلزممجازات که در قوانین کیفری 

ستحقکه  افعال مجرمانه نتایجو  آثار گرفتنبه  ملزمو آن نه  تعبیر نمودمیتوان از دیدگاه دیگری نیز  ستهو  م  شای

آثار ناشی از فعل  گرفتنسایبر نیز به معنای  فضایمسئولیت کیفری در  .(۱۳9۲:۲۷است )خالقی نتایجتحمل این 

ست که در محیط اینترنت  شدهمجرمانه فرد ا سایبر مفهومی  سبب  سئولیت در محیط  ستلبنابراین م سایر  م از 

شته استموارد مسئولیت  ارائه شده است،  گوناگونی. در رابطه با مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی نظرات ندا

به اینکه اشننخاص حقوقی وجود  بهره گیریو برخی دیگر با  بوده اند.آن حذف ی از نویسننندگان درصنندد برخ

را میتوان در  مجازاتدارد و درنهایت اینکه برخی  اسننتفادهارتکابی در برابر ایشننان قابلیت  جرم، داشننتهواقعی 

  دارند. ئولیت کیفریکه اشخاص حقوقی مس براین باورنداین اشخاص مورداستفاده قرارداد  تعامل

رای ب مسنننئولیت کیفری قبولقانونگذار ایران در  عالقه نشنننانگرکه  بیان نمود ایران موارد متعددی میتوان  در

مسئولیت برای اشخاص  قبولاز  مرحلهقانون تجارت را بهعنوان نخستین  ۷۷۱ پس مادهاشخاص حقوقی است، 

، متن ماده تصور کرده استآن مسئولیت تضامنی برای شرکتهای ثبت نشده و عملی  سببحقوقی نام برد که به 

در و ( ۱۳9۲:۴9)رحمدلگروه دیگری که دیگر وجود خارجی ندارند اموال متعلق به  ضبط در ارتباط با واحده 

شخاص حقوقی  توجه نمودمیتوان به قانون جرایم رایانهای  آخر سئولیت کیفری ا شنیبکه در این قانون م  ه رو

یافته فراملی به  با جرایم سازمان تعاملکنوانسیون پالرمو که در ۴۱، از ماده دیدگاه تطبیقی مورد قبول بوده است.

ست، در این رابطه  تایید سیده ا ضو ر شورهای ع شدهک صول حقوقی خود، بیان  ضو، منطبق با ا : هر دولت ع

شارکت تعاملالزم جهت  راهکار شخاص حقوقی م سئولیت ا مجرم  گروهیک  وقوعکه یاتجنا در  راوانیده کنن م

این کنوانسنننیون اتخاذ خواهد نمود. ۱6و  ۳، 5و نیز جرایم موضنننوع،  دخیل اسنننتیافته نیز در آنها  سنننازمان

مسئولیت اشخاص حقیقی که  مسئولیتها. این می باشدکیفری، مدنی یا اداری  شامل مسئولیت اشخاص حقوقی

از آن مسئول  نمایندگیمدیران اشخاص حقوقی به  در ژاپن تنها نمیکندوارد  اشکالیاین جرایم شدهاند،  سبب

میشدند، از همان دوران نظام مسئولیت دوگانه یا ریوباتسوکایتی مسئولیت مشترک شخص حقوقی و مدیر  تلقی

در  بودهقابل اعمال در نظام حقوقی این کشننور در برابر اشننخاص حقوقی جریمه  مجازات اصننلی پذیرفت، را 

بیشننتر حیات اجتماعی، شننرکتهای بزرگ صنننعتی و تجارتی نمود و اهمیت  تنوعحقوق جزای آمریکا به خاطر 

-۱۳9۰پذیرفته شده است )گلدوزیان همان آغازمسئولیت جزایی اشخاص حقوقی از  پس؛ مهمی کسب کردند

لیت دارد؟ پاسننخ این با سننایر موارد مسننئو تعاملیاما مسننئولیت کیفری به عنوان یک مفهوم حقوقی چه (. ( ۴۱

  میسر می باشد.بررسی مفهوم مسئولیت کیفری در کنار سایر موارد مسئولیت  باتوجه بهسؤال 

پاسخگویی شخص مسئول  درصددکیفری و مدنی،  شاملمسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی مسئولیت  -الف

یا بوده  زیان، مخاطب پاسننخ نیز یا جامعه ایجاد سننببو این پاسننخگویی یا به دلیل تقصننیر اسننت یا به  بوده

وضعیت زیاندیده. البته  بازگرداندنو تنبیه شخص مسئول است یا به حالت اول  یا منعزیاندیده و هدف از آنهم 

شتهدر نظامهای حقوقی  شده، موارد و هدفهای گذ شونداز هم  بیان  سئول هم هدف  جدا نمی و مجازات فرد م

 مهمی درو همین گذشننته مشننترک تنها نقطه ( 96 ۰۱۳9۳ن خسننارت )زندی داشننت و هم موجب جبرا مانعی
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نظامهای حقوقی مسننئولیت کیفری و  نوزدهم در اغلبمفاهیم مسننئولیت مدنی و کیفری اسننت، از اواخر قرن 

صول هم ازلحاظ مقررات و هم ازلحاظ مدنی شده اند از هم  اهداف و ا این در ,Colarik) ۲۰۰6 -۱۷۳)جدا 

ست که  سئولیت مدنی حمایت از افراد در حالی ا سارت هایی مقابلهدف حقوق م ست که  خ در  احتمال داردا

از  نشت گرفتهمتوجه آنها شود، عالوه بر این از جمعیت منبع مسئولیت نیز جرم  افرد فعالاجتماعی از  تعامالت

ست و نمیتوان هر کار  شتقانون ا شناخت،  ز صحیح مور کیفری قیاس اینکه در ا با توجه بهو زیانبار را جرم 

حفظ حقوق فردی در برابر دولتهاست، اما در مسئولیت مدنی دادرس  سببو اصل قانونی بودن مجازاتها  نیست

که برای هر مسئولیت مبنای قانونی و شروطی به دست آورد عالوه، بر این قلمرو آن در مسئولیت  الزامی نداشته

ای از جرایم بااینکه مجازاتهای سنگین دارند به دلیل اینکه برای اشخاص خسارت  ، پارهمغایر می باشندنیز باهم 

و احراز مسئولیت مدنی نیز منوال شکل گیری، به همین نخواهند بودبا مسئولیت مدنی همراه  را سبب نمی شوند

ح ارائه به طر . ب: مسنننئولیت کیفری و مسنننئولیت بین المللینخواهد بودبه مفهوم وجود و ارتکاب یک جرم 

 مسننئولیت بین المللی دولتها تخلف بین در چارچوبالملل  کمیسننیون حقوق بین طرفموجب ماده شننده از 8

الملل قابل  حقوق بین باتوجه بهاقدام  ایجاد کننده میشنننود که فعل یا ترک فعل دیدهالمللی یک دولت زمانی 

شد و موجب نقض یک تعهد بین المللی آن دولت ساب به آن دولت با سئولیت بین انت شد، بنابراین م المللی  با

ست، بنابراین برای آنکه اقدام  شکل گیریتنها با  شرط فوق قابل ایجاد ا صیدو  صو به عنوان یک تخلف  به خ

انتساب داده و دومین شرط آن نیز این است که اقدام  داد نخست به دولت انتسابششود، باید  قلمدادالمللی  بین

المللی دارای چند  در مقابل، مسننئولیت بین المللی دولت باشنند یک تعهد بینه دولت باید موجب نقض شننده 

ست اینکه  فاحش تفاوت ست. نخ شخاص حقیقی  برخالفبا آن ا سئولیت کیفری که معموال برای ا شدم ، می با

سئولیت بین سا برای دولتها که  م سا صه حقوق بین الملل  جامعترینالملل ا شندموجودیت حقوقی در عر  می با

سویی دیگر، برای  شود. از  سئولیت بین شکل گیریایجاد می ست رفتار یا تخلف دولت  م  متغایرالملل کافی ا

 در نظرو الزاما معاهدات موجود مسننئولیت بین المللی برای دولتها نیسننتند. باید  باشنندقواعد حقوق بین الملل 

ته بیش از هر چیز دیگری موردبحث سال گذش سیمسئولیت بین المللی دولت در  در رابطهداشت موضوعی که 

غیر از اعمال ایجادکننده  قالبیقرارگرفته اسنننت، ارتکاب برخی اعمال غیرقانونی اسنننت که باید در  درگیریو 

نان می المللی او جای گیرند، چنین اعمال غیرقانونی را جنایات بین المللی دولت  ایجاد کنند. مسنننئولیت بین

علی الخصننوص اسننت که اشننخاص حقوقی  المللی گی جنایات بین گونه بینکه ویژ گفتدرواقع باید  گذارند

بسننته ، ولی اسنناسنننامه دیوان کیفری بین الملل راه بزهکاری را بر این اشننخاص متبحرترنددولتها در انجام آنها 

است. به هرحال تفاوت مسئولیت کیفری  دانستهرویکرد سنتی، تنها اشخاص حقیقی را مسئول  اساسو بر  است

 جرایم رایانه مسئولیت کیفری در قانون دانستنکه در این مواقع مسئول  بودن می باشدالمللی در شخصی  بینو 

مختص قانون را به موضوع مسئولیت کیفری  رایانه ای فصل پنجم ازایران در قانون جرایم  قانون گذار ای ایران

با مسئولیت کیفری ایجاد نموده، شناسایی  املتعکه قانون فوق الذکر در  تحولی، شاید بتوان گفت مهمترین کرده

قانون فوق الذکر در رابطه با  ۷۴9و  ۷۴8مسننئولیت کیفری برای اشننخاص حقوقی اسننت. ماده  شننکل گیریو 

زیر چنانچه جرایم رایانهای به نام  مقرر میدارد در موارد ۷۴8مسننئولیت کیفری اشننخاص حقوقی اسننت. ماده 

سود و شخص حقوقی و در  شودمنافع آن  جهت  سئولیت کیفری خواهد بود: سبب  شخص حقوقی دارای م  ،
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شخص  (الف شخص حقوقی ای جرم رایانه سببحقوق  هرگاه مدیر  ستور ارتکاب  شود؛ ب( هرگاه مدیر  د

مدیر یا در اثر عدم حقوقی با آگاهی ج( هرگاه یکی از کارمندان شخص ایجاد شود و جرم  را دهدجرم رایانهای 

جرم  سننبب وقوع شننخص حقوقی عملیا قسننمتی از  همهشننود؛ د( هرگاه  جرم رایانهای بسننبنظارت وی 

و اوضاع  ماده فوق، با توجه به شرایط نیز اشعار داشته: اشخاص حقوقی موضوع ۷۴9ماده  خاصی شودرایانهای 

تا شنننش برابر حداکثر  چهارجرم، عالوه بر  وقوعمیزان درآمد و نتایج حاصنننله از  جرم ارتکاب یافته،  و زمان

 : ترتیب ذیل محکوم خواهند شد ، بهجزای نقدی جرم ارتکابی

از  حقوقیسال حبس باشد، تعطیلی موقت شخصی  چهارآن جرم تا  زندان شدنالف: چنانچه حداکثر مجازات 

  تا پنج سال دوتا نه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوق از  دو

شخص حقوقی از ششآن جرم بیش از  زندانزات حداکثر مجا چانچهب:  شد، تعطیلی موقت  دو سال حبس با

شخص حقوقی  تا صورت تکرار جرم،  سال و در  شود.سه  ست این اخراج و حذف می . در این رابطه ممکن ا

در پی دارد؟  مفهومیسؤال مطرح شود که تأکید قانونگذار ایران بر بحث مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی چه 

شود درواقع بحث  عواقبو  ست در این زمینه مطرح  سؤاالتی که ممکن ا ست؟ یکی از مهمترین  تبین و آن چی

ست، آیا رویه قانونگذار  آگاهی سئولیت افراد حقیقی ا شخاص حقوقی و تأثیر آن بر م سئولیت کیفری برای ا م

سئولیت کیفری صل را بر م شخاص حقوقی  ایران بر این بوده که ا سئولیت  از بین بردنال ؟ یا به دنببیان کندا م

 ۷۷۴8 ماده ۳کیفری اشخاص حقیقی در محیط سایبر بوده است؟ پاسخ مطمئنا منفی است، و با توجه به تبصره 

مرتکب نخواهد بود، بنابراین اینکه قانونگذار ماده نخسننت از  یفری شننخص حقوقی مانع مجازاتمسننئولیت ک

مسئولیت  نادیده گرفتن، به معنای مختص نمودهیت کیفری قانون جرایم رایانهای را به بحث مسئول پنجممبحث 

 تعادلدیگری که باید در این مقوله موردبررسننی قرار بگیرد بحث  نخواهد بود مسننئله کیفری اشننخاص حقیقی

سئولیتها و  صره دو ماده  تعاملم ست، همانطور که گفتیم تب شخاص حقیقی و حقوقی ا سئولیت کیفری ا  ۷۴8م

اشننخاص حقیقی ندانسننته، اما متن ماده فوق تا  برای مجازات حقوقی سنندراهی مسننئولیت کیفری اشننخاص

صحبتی از  اغفالاندازهای  ست، زیرا عمال  ست، به هرحال باید  تعاملکننده ا شده ا سئولیت با یکدیگر ن دو م

امکان ، بنابراین متن تبصره فوق الذکر به معنای نمیشودتا زمانی که کسی مسئولیت نداشته باشد مجازات  گفت

میان  تعامل. بحث می باشنندعضننو آن مجموعه  حقوقی و اشننخاص حقیقی برای شننخص هموجود مسننئولیت 

ارتباط میان این دو نوع مسننئولیت  شننیوه هایبه ، اشننخاص حقوقی و مسننئولیت مسننئولیت اشننخاص حقیقی

شتمیپردازد، باید  سئولیت  درنظر دا شه برخوکه این دو م شینه و ری شترکات از لحاظ پی ، آنها براثر ردارند.از م

شوند به طور عام نقض جدی تعهداتی که   در این Gertz,۲۰۰۲-56) ,) در برابر جامعه وجود دارند ایجاد می

جرایم مصرح  از ، مسئولیت جزایی را مسئولیت مرتکب جرمینخواهد داشتمجرم  وقعجزایی برای  موارد علل

، متضننرر از جرم در این متحمل میشننودبه یکی از مجازاتهای مقرر در قانون  مسننببشننخص  بودهدر قانون را 

در  را موجب میشودسلب مسئولیت بزهکار  سببموارد اجتماع است. به هر صورت علل رافع مسئولیت جزایی 

ستآنکه جرم به  باتوجه بهاین موارد  شده ا شخص بزهکار مجرم  ایجاد  شرایطی در خود  سطه وجود  اما بهوا

، در رابطه با تفاوت ماهوی این علل با علل موجهه جرم باید گفت: نداردولیت نداشننته و درنتیجه مجازاتی مسننئ

،( ۱۴۱-۱۳8۰شامبیاتی، )دارند،  خصوصیجنبه جزایی، مسئولیت رافع عبارتی  عمومیو یا به شخصی و  عوامل
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صی  شخ سئولیت جزایی همچون یک امر  صورآن  محدودهکه  بودهعوامل رافع م شخص مرتکب جرم  مح به 

 عدم مسئولیت جزایی مجرم میشود و در عدم مسئولیت جزایی شرکا و معاونین جرم سبباست یعنی وجود آن 

سبت به  اثری  شدهکنندگان در جرم  شرکت همهندارد درحالیکه علل مشروعیت ن یعنی مشروعیت  قبال اعمال 

شود از دیگر  شرکا و معاونین جرم نمی شامل  سئولیت درواقع  این تمایزاتآن  دو باید گفت که در علل رافع م

صر معنوی جرم  شدهعن ست درحالیکه در علل موجهه جرم مبانیو بدین ترتیب ا حادث ن  ،جرمی تحقق نیافته ا

از دیدگاه  در آخرعمل مجرمانه به علت رفع عنصر قانونی آن توسط متن دیگری از قانون است و  نشناختنجرم 

سی باید گفت علل  شنا سئولیت مدنی مرتکب را رفع هدف  قواعد مربوط به  تدوینزیرا هدف از  نمیکندرافع م

اعمال  با توجه به اینکهمسنننئولیت جزایی مرتکب جرم اسنننت. زیرا  حفعوامل رافع مسنننئولیت جزایی برای 

باعث از بین مجازات که فرع بر اثبات مسننئولیت جزایی اسننت، به منظور حفظ نظم و دفاع اجتماعی اسننت و 

مسئولیت جزایی و  کاستن درحالیکه علل مشروطیت نه تنها موجب  نمیشود.مسئولیت مدنی مرتکب جرم  نرفت

سئولیت مدنی مرتکب جرم  شودم سئولیت جزایی و  قانونی. یعنی عمل مجرمانه او را می سازد و باعث عدم م می

شرکا و معاونین جرم شودنیز  مدنی  ایران در قانون جرایم رایانهای به عوامل  قانونگذار( 9۴-۱۳9۲ -)خالقی می

سئولیت کیفری  شار ای نکردهرافع م ستور مدیر و نقش این  ۴5ماده  جبند  ا شاره به د جرم دارد  وقوعدر  اوامرا

عوامل رافع  پس باید گفتمسنننئولیت کیفری،  نه عوامل رافع اشننناره نموده که درواقع به علل موجه جرم 

سایبری سئولیت در محیط  ضوعاتی  عمطی م ست، میتوان این عوامل را در مو سئولیت کیفری ا عوامل کلی رافع م

سئولیت در  گفت که عوامل رافعبنابراین باید  بیان کرد،مانند کودکی، جنون، اجبار معنوی  ضایم سایبر همان  ف

  .ندقرار میگیر مورد کنکاشدر متون حقوق کیفری عمومی  اغلبکه  بودهعوامل کلی رافع مسنننئولیت جزایی 

قوانین دادرسی کیفری هر کشور، میزان رشد و پیشرفت آن جامعه در راه تحقق بخشیدن به حقوق و ارزشهای 

 . آنها را به همگان معرفی میکند.انسانی و حمایت از 

 معیار. بیشتر نمود پیدا میکند.دغدغه اصلی حقوق کیفری در مورد جرایم رایانهای نیز در رابطه با آیین دادرسی 

تبعیت  تحقیقات مقدماتی ضمن  در مرحله به ویژه بر آیین دادرسی کیفری جرایم سایبر  مسلطول قانونی و اص

سنتی دارای قواعد  از دادرسی به مفهوم عام باید  روندکه در  به خصوصی بودهضوابط عمومی حاکم بر فضای 

 -روزافزون وسننایل ارتباط جمعیامروزه با کوچکتر و پیچیدهتر شنندن جهان به واسننطه رشنند . رعایت شننود 

ماهواره نت و  ند اینتر یاد بهم خورده و-مان حدود ز تا  ها  ته در تنظیم روابط بین کشنننور گذشننن عادالت   ، م

ست. )ملکی،  سایبر ( 66-۱۳9۲جای خود را به معادالت جدید داده ا ضعی ایجاب میکند که در جرائم  همین و

گرفته شود. صحنههای بین المللی، آرامش، امنیت و عدالتمندی نیز راهکارها ویژه برای شناسایی قواعد در پیش 

آن امروزه بیش از گذشته موضعیت پیداکرده و معادله درک موجودی فضا تقوق و امنی بین المللی و به رهبردار 

ست. حتی تایپ  سی به نفع تودههای مردم تغییریافته ا سیا از آن برا نزدیکی فرهنگها، تمدنها و افزایش تمامیت 

نابراین چ ند ب هدار ک خدشننن یت بین المللی را  هد بود امن قادر خوا جازی و اینترنتی  مه در فضنننای م ند کل

خود در این فضننا و  به هنگامباید با نقش آفرینی  آیین دادرسننی کیفری همچونعلوم جنایی  متنوع شنناخهای

  مهیا کند.جهانی برای شهروندان جامعه  لزومبه رسالتهای کارکردی، امنیت پایدار را تا حد  رسیدن

 ملزم نمودن از آن ارائه دادهاند. یکی از نویسنننندگان حقوق جزای کشنننورمان بهطورکلیتعاریف گوناگونی 
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حقوق آزادیهای غربی  مصدادیگران یا نقض حقوقی که تحت درگیری با دیگران شخص به پاسخگویی در قبال 

 تلقی نمودمیشود را مسئولیت کیفری  بیانه دفاع از جامع در جهتو گاها تحت عنوان حقوق حمایتی جمعی و 

شامبیاتی  سئولیت که به معنای موظف بودن به ۲۲: ۱۳88) سندگان باتوجه به تعریف لغوی م (. یکی دیگر از نوی

حقوق کیفری محتوای این التزام  حدوددانسننته و معتقد اسننت در  ملزمانجام کار معنا شننده مسننئولیت را نوعی 

مجازات که در قوانین کیفری سنننزای افعال  دقیقتر قبولاسنننت، به عبارت  مجرمانه و عواقب افعال آثار قبول

 نیز معنا نمودمسئولیت کیفری را میتوان از دیدگاه دیگری ( ۱۳8۳:۷۴آید )فتحی،  بر نظام به شمار می تحقیرآمیز

و سننزاواری تحمل این عواقب اسننت  مسننتحقکه  مجرمانه اعمالو عواقب  آثار قبولبه  ملزم سنناختنو آن نه 

آثار ناشننی از فعل مجرمانه فرد  قبول(. مسننئولیت کیفری در محیط سننایبر نیز به معنای ۱۲: ۱۳9۲)رحمان بور 

از سنایر موارد  مسنتقلبنابراین مسنئولیت در محیط سنایبر مفهومی  سنبب شندهاسنت که در محیط اینترنت به 

است، برخی از نویسندگان  آمدهفری اشخاص حقوقی نظرات مختلفی با مسئولیت کی تعاملمسئولیت ندارد. در 

به اینکه اشخاص حقوقی وجود واقعی دارند، بزه ارتکابی در  تاکیدآن برآمدهاند و برخی دیگر با  حذفدرصدد 

این اشننخاص مورداسننتفاده  تعاملبرابر ایشننان قابلیت اسننتناد دارد و درنهایت اینکه برخی کیفرها را میتوان در 

 عالقهکه بیانگر  ایران مثالهای زیادی دارددارند. در رارداد معتقدند که اشنننخاص حقوقی مسنننئولیت کیفریق

سئولیت کیفری قبولقانونگذار ایران در  شاید بتوان م ست،  شخاص حقوقی ا قانون تجارت را  ۲۲۱ماده  برای ا

ستین گام از  شخاص حقوقی نام برد که  قبولبهعنوان نخ سئولیت برای ا سم ضامنی برای  بببه  سئولیت ت آن م

شده و عملی  ضبط اموال متعلق ، متن مادهمیتوان در نظر گرفتشرکتهای ثبت ن  گروه هاییبه  واحده مربوط به 

نمود که در این قانون  رجوع( و درنهایت میتوان به قانون جرایم رایانهای ۱5: ۱۳9۲)رحمدل از بین میروندکه 

کنوانسیون  ۱۱موردپذیرش قرارگرفته است، از دیدگاه تطبیقی ماده  روشنیبه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی 

ست، در این رابطه مقرر  سیده ا ضو ر شورهای ع صویب ک سازمانیافته فراملی به ت پالرمو که در رابطه با جرایم 

شته:  ضو،  ۱دا شخاص  راهکارحقوقی خود،  با معیارهای در انطباقهر دولت ع سئولیت ا الزم جهت برقراری م

شنندیدی که یک گروه مجرم سننازمانیافته نیز در آنها دخالت دارد و نیز وقوع جنایات حقوقی مشننارکتکننده در 

این کنوانسننیون اتخاذ خواهد نمود. مسننئولیت اشننخاص حقوقی میتواند کیفری،  ۳۲و  8 ،۷، 6جرایم موضننوع 

 اشکالیرتکب این جرایم شدهاند، مدنی یا اداری باشد. این مسئولیتها، به مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی که م

 .وارد نننننننننننننننننخننننننننننننننننواهنننننننننننننننند کننننننننننننننننرد

  قالب جرایم سایبریبررسی مسئولیت کیفری ایران در 

 کننننننننیننننننننفننننننننری مننننننننقننننننننررات آیننننننننیننننننننن دادرسنننننننننننی

که برای  موارد کمیو خألهای موجود در حمایت از بزهدیدگان سایبری، که مقرر میدارد: در  تناقاضاتبه دلیل 

سیدگی به جرایم رایانهای مقررات  شاره نکردهر صی ا صو ست. بخ سی کیفری ا ضوع تابع قانون آیین دادر ، مو

صله  سه حالت حمایت از بزه دیده، بالفا صوال در  ست جنایی دولتها در حمایت از بزه دیدگان ا سیا گونههای 

ضننرر و زیان وی گرفتن جرم، در مرحله دادرسننی و صنندور حکم و در مرحله اجرای احکام و وقوع پس از 

  میباشد

شهروندی  نظم بخشیدن و رعایت آن در  نون آیین دادرسی کیفریدر قا حفظ حقوق بزه دیده و رعایت حقوق 



 

9۰8 
ماهنامه 

علمی 
(

مقاله عل
می

 _
پژوهشی

) 
جامعه شناسی سیاسی ایران، سال 

پنجم
،شماره 

یازدهم، بهمن
 1

140
 

  فراوان میکند.و مطابق قانون حفظ حقوق شهروندی مصوب تأکید 

 ضننرر و زیانهای مادی و معنوی و منافع ممکن همه و در ماده این قانون اشنناره میکند که شنناکی میتواند جبران

شی از صول نا سی  پایانرا پس از تعقیب متهم و تا قبل از اعالم  جرم الح ست کنددادر  موظفو دادگاه  درخوا

  .صادر نماید الزمضرر و زیان وارد به مدعی خصوصی، رأی  در رابطهرأی کیفری  است ضمن صدور

امکان یا یا عدم دسترسی به متهم.. و  دست یافتنکه در صورت  بودهقانون که حمایت از بزه دیده محجور  این

ضاع شکایت  او سیدگی آن طرح  ست و این امر به جز  بیان  را ندارند، برای تعقیب کیفری متهمینو ر نموده ا

صدور مواد مذکور ست و همچنین در زمان  شده ا ستورتعلیق تعقیب متهم در بند  تأکید  مقنن حفظ حقوق  بد

از بین ارائه خدمات بر بزهدیده در جهت  مسننتلزمنموده که متهم  بیانداشننته اسننت و  عنایتبزه دیده را مورد 

  از جرم یا رضایت وی اقدام نماید نشات گرفته از زیانبار مادی یا معنوی یا کاهش آثار بردن

 ملزمحمایت از بزه دیده و خانواده وی در برابر تهدیدات، بازپرس را  در جهتدر وظایف و اختیارات باز پرس 

 .را بننه ضننننابنطننان دادگسننننتنری در حنمننایننت از وی صننننادر ننمنناینند الزمننمنوده دسننننتنورات 

ست که متهم، شده ا صل کلی مقرر  سایر افراد  در قانون مذکور و در ابتدای ذیل به عنوان ا شاهد و  بزهدیده، 

سی  رونداز حقوق خود در  مرتبط صولشوند و  مطلعدادر ضمین این حقوق  شرایط و ا شود.  مهیارعایت و ت

بزه  اطالعقرار گرفته است که بازپرس تصویر متهمان دستگیر شده به ارتکاب جرایم را برای  تأکید این امر مورد

  .دعوی خصوصی توسط آنان منتشر نماید طرحدیدگان و طرح شکایت و یا 

بازجویی و  که به موجب، آوردهبزهدیده  دیدگان، ضننابطه خاصننی برای اطفال و زنان مقنن در حمایت از بز ه

 .دهندضننابطان آموزش دیده و با رعایت موازین شننرعی انجام  لزومو افراد نابالغ در صننورت تحقیق از زنان 

جرم  ادامهاز پیشگیری و  مانع شدنق ادک که در مقام مصادیق جرایم مشهود است، به قصد  ۴6ماده  بدر بند 

هدیده وارد شننده و بز را مهیا کرده اسننت که ضننابطان بتوانند در منزل اوضنناعیو با هدف حمایت از بزهدیده 

  .حمایت الزم را کنند

و یا پرونده را مطالعه نماید و از همه  کپی کندو از اوراق پرونده  حاضرشدهشاکی میتواند در تحقیقات مقدماتی 

به اطالعات فردی بزه دیده از قبیل شننماره تلفن و نشننانی و.. احتمال خطر و  دسننت یابیمهمتر اینکه چنانچه 

 ممانعتبرای  الزمتدابیر  مستلزممیت جسمانی و حیثیت بزه دیده را به همراه داشته باشد، تهدید جدی علیه تما

سیدناز  سیدگی ر سوی بازپرس و دادگاه در مرحله ر شد به این اطالعات از  قانون  . کما اینکه این امر درمی با

پس در شده است. به  افشای اطالعات بزه دیده و شهود تأکید جلوگیریایین دادرسی کیفری به ضابطان نیز در 

آنکه متهم در دسترس نیست  بهانهنمیتواند به  حفظ حقوق بز هدیده در این قانون تأکید شده که بازپرس جهت 

صورت  ستتحقیقات را متوقف نماید و همچنین در  سته در توقیف اموال متهم، بازپرس قرار  درخوا تأمین خوا

سنننته را صنننادر نماید و در جمع آوری ادله شننناکی و انجام تحقیقات و معاینه محلی و بازرسنننی و تأمین خوا

سی بازپرس دقت و توجه کافی در  شنا شاکی از تخلف  کسبکار شد و چنانچه  شته با شاکی را دا ستنادی  ادله ا

ضرر شناس مت شناساز گردد  کار شاکی میتواند کار صورتی که  سارت نماید. در  برای معرفی  مطالبه جبران خ

ضایه  نبودهشهودش قادر به تأمین هزینه ایاب و ذهاب  ستور بازپرس هزینهها از محل اعتبارات قوه ق  تامینبه د
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  .میگردد

قرارهای تأمین یا  ضننرر و زیان، بازپرس پس از تفهیم اتهام، یکی از رفعبزهدیده برای   جهت تضننمین حقوق

تحقیقات، چنانچه بزه دیده  پایان. باز پرس و دادسننتان پس از ه داد.باید ارائنظارت قضننایی در آن را برای متهم 

  باشد، معترض به قرارهای نهایی صادره، مثل منع تعقیب یا موقوفی تعقیب و محکوم

قرار مجدد   گردیده، مورد رسننیدگی  ضننایعمیتواند به دادگاه اعتراض کند تا چنانچه حقوق وی در این مرحله 

 .گننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننیننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننرد

تمکن مالی را  نبود و عدممطابق قانون مذکور هرگاه دادگاه حضنننور و دفاع وکیل را برای شنننخص بزهدیده 

  در نظر میگیرد.ضروری بداند، برای وی وکیل با هزینه قوه قضایه 

یا  نداردبه تکلم زبان فارسننی  توانایی در این قانون به ترافعی بودن دادرسننی تأکید شننده برای بزهدیدهای که

در دادرسی  سرعت بخشیدنمیباشد این قانون که  اعتمادبه دعوت مترجم رسمی مورد  ملزمواست و دادگاه ناشن

به  اقدامدادرسی در همان جلسه  پایاننموده تا پس از اعالم  ملزمو صدور حکم است، قضات دادگاه کیفری را 

 .صنننننننننننننننندور رأی ننننننننننننننمنننننننننننننایننننننننننننننننننننننننننند

ضوع احاله رونداز دیگر حقوق بزه دیده در  سی، مو ست. و مطابق عدم قبولو  دادر احاله  با ق ادک، دادرس ا

 . نمیشود.پرونده موجب عسر و حرج شاکی یا مدعی خصوصی 

صنندور حکم  روندبزهدیده در مرحله  لذا آنچه از حقوق حمایتی بزه دیده و همچنین اصننول تضننمین حقوق

ستنباط شامل:  ا شود  ستنادمی شیدنبودن احکام،  منطقی و قابل ا ضرر و صدور  سرعت بخ صدور حکم  حکم، 

ستزیان در ضمن حکم کیفری  شکایت کیفری و در  دادناعسار و معافیت موقت از  درخوا هزینه دادرسی در 

  .از جرم، تشدید حکم مجازات بدوی، در مرحله تجدید نظر خواهی میباشد نشات گرفتهدعاوی ضرر و زیان 

  آیین دادرسی رسیدگی به جرایم رایانهای سایبری

صالحیت حمایتی، شخصی،  مبانیصالحیت دادگاههای ایران در رسیدگی به جرایم سایبری باتوجه به  هآ د ک ب

شغول سرزمینی و جهانی صرح در بندهای  م ست. که بزهدیدگان م ماده یتوانند به دادگاههای  ج، ب، پ، با

 قسمتشکاالتی که به این نمایند، لذا صرفنظر از ایرادات و ا رجوعایران جهت رسیدگی به جرایم وقوع پیوسته 

صننرفا به جرایم رایانههای  ۴66ماده  باسننت، آن اسننت که مقنن در بند  بیانآیین دادرسننی جرایم رایانهای  از

س شخاص کمتر از دربرگیرنده  ستفاده از ا ست کهسال،  8۰وء ا بزه دیده یا مرتکب ایرانی یا غیر  شامل این ا

ست. درحالی که  پیداایرانی در ایران  صالحیت جهانی محاکم در  باید گفتشود، پرداخته ا تا با توجه به موارد 

رسننیدگی جرایم بین المللی مانند جرایم علیه بشننریت، جنایات جنگی، نسننل کشننی و چنانچه جرایم رایانهای 

موارد صنننالحیت  به یکی از فقط با توجهقرار میگرفت و  عنایتمنتهی به جرایم بین المللی مذکور گردد مورد 

امکان حمایت ازبزهدیدگان سایبری در  جهتتا از این  قبول نباشدسال است مورد  ۱8جهانی که اشخاص زیر 

ایران در رسننیدگی به  به صننالحیت دادگاههای در رابطهگردد و آنچه  مهیاالمللی نیز  جرایم بین وقوعصننورت 

 شننبکه هاینچه بزه دیدگان جرم ارتکابی از طریق . لذا چنامی باشنندهم ایراد و سننؤال  به دسننت می آیدجرایم 

مقنن  نظرنیست که  معلومهای کشورهای خارجی باشند  یابد تبعه وقوعدارای دامنه مرتبه باالی کد کشور ایران 
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شورهای ساکن در ک سایبری  شکایات بزه دیدگان  سیدگی به  شد. دیگر  و دادگاههای ایران در ر . بر چه می با

نفر خارجی باشنننند آیا  ده ها هزارکه بزهدیدگان آن  اتفاق بیفتدایران جرمی  شنننبکه هایفرض اینکه از طریق 

به رسنننیدگی به این جرایم دارد یا خیر؟ که پاسنننخ این سنننؤال با توجه به رویه قضنننایی  عالقه ایمقنن ایران 

 . منفی میباشد جهتکشورمان از این 

 قلمدادنمودرایانهای و مخابراتی  شنبکه هایها ی رایانهای یا  اقدام حمایتی دیگر این قانون را میتوان حفظ داده

جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود دارد که این حمایت از حمایتهای تبعی از بزه  شناساییقوی به  شککه 

شود بیاندیدگان  سی،  و برای تحقیق می ضح مبرهنو دادر ست و وا ستور حفاظت یا  ا ضایی د سوی مقام ق از 

صی که وظیفه حفاظت توقیف و  شخا ضایی، کارکنان دولت و یا ا ضابطان ق شود و چنانچه  صادر  تفتیش آنها 

این امر مبین آن  میشونداین قانون مستوجب مجازات  با توجه بهیا آنها را افشا نماید  جلوگیریدارند  اطالعات

سایبری از  ست که مقنن در حفظ حقوق بزه دیده  سایی مجرمین و نگهداری ادله ج گردآوری جهتا شنا رم و 

 .قننننننننائننننننننل اسننننننننننتویننننننننژه ای اهننننننننمننننننننیننننننننت 

به خصوصی از رایانهای مقررات  قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که برای رسیدگی به جرایم به با توجه

های که  موارد از جرایم رایانه بیشننتراسننت میتوان گفت که سننایر مقررات آ.د.ک در  نیاوردهآیین دادرسننی  نظر

مقررهای پیش بینی نشده است، مثل کشف جرم و تحقیقات مقدماتی به ضابطان دادگستری اختیارات بازپرس و 

اسنت  و مبهم اشنکال و نامفهومدادسنتان، رسنیدگی دادگاههای کیفری اعتراض آراء، اجرای احکام و که دارای 

قابل قانون جرایم رایانهای کشورمان توجه  نو تدوی تهیهمقنن کشورمان در  پسقابل اجرا و الزم الرعایه است. 

  .به بزهدیدگان جرایم سایبری نداشته است توجهی

در قانون جرایم رایانهای  به بزه دیده سایبری در مقررات کیفری ایران در رابطهجبران خسارت و شیو ه های آن 

آن موضوعی  راهکارهایده و جبران خسارت وار جهتبه حمایت بز هدیدگان سایبری از  در رابطه باکشورمان 

ست شده ا شاره ن سی کیفری که  قانون آیین ۴۳اما با توجه به اطالق ماده  که به آن ا شخص کرده دادر شاکی م

از جرم  منبعثمیتواند در صورت وقوع خسارت جبران ضرر و زیانهای مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول 

یان معنوی  درخواسنننترا  ید و در صنننورت وقوع ز ما ندهکه ن یت،  صننندمات در برگیر روحی، هتک حیث

خانوادگی و اجتماعی هست، دادگاه عالوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی میتواند متهم ، اعتبارشخصی

  محکوم نماید. مانند آن حکم در جراید و ثبت الزام به عذرخواهی و  راهرا از 

فضای مجازی  فراوانو اهمیت  اثراتقانون فعلی جرایم رایانهای آن است که با توجه به  و ابهامات اشکاالتاز 

 ممانعتتا مقنن کشورمان به منظور استیفای حقوق حقه شاکی و  استدر زندگی روزمره اشخاص در دنیا الزم 

صادیق و  ضای مجازی، م سارت وارده را  راهکارهاییو مقابله با جرایم ارتکابی در ف و  تعیینبه خوبی جبران خ

در قانون جرایم بایدتبیین نماید. یکی از نکات مهم دیگر در جبران خسننارت از بزهدیدگان فضننای مجازی که 

قرار گیرد موضنننوع حمایت دولت از اتباع بزه دیده خویش در  عنایترایانهای توسنننط مقنن کشنننورمان مورد 

سارت وارده  فقدانصورت  شد که جبران خ سایی متهمین میبا چون تأدیه  راههایبه بز هدیدگان از طریق شنا

 .خسارت به آ نها از منابع مالی قانونی جایگزین پیش بینی شده در قانون باشد 
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داشته  بیان که نکته دیگری که در حمایت از بزهدیدگان سایبری در قانون جرایم رایانهای به آن پرداخته موضوع

از دادسنننراها و دادگاههای کیفری یک و کیفری دو، اطفال و یا شنننعبی  شنننعبه به لزوم با توجهتا قوه قضنننایه 

و مقامات قضایی دادسراها و  مختص میشودبه جرایم رایانهای  نوجوانان، نظامی و تجدید نظر را برای رسیدگی

  .به امور رایانه دارند، انتخاب نمایند کافیدادگاهها، قضاتی که آشنایی 

صوص این بزه هم مانند با توجه به فنی و نوظهور بودن جرم مذک ست تا درخ سته ا شای سایبری  ضای  ور در ف

ضایی کشورمان و  صله در محاکم ق سن حا سایر جرایم که مقنن عقیده به رسیدگی تخصصی آنها به لحاظ محا

سایر کشورها دارد، از قضاتی که دارای آگاهی و تخصص الزم در رسیدگی به جرایم سایبری را دارند در شعب 

و دادگا ه ها استفاده نماید که این امر اوال مستلزم فراهم آوردن تمهیدات الزم از حیث آموزش تخصصی دادسرا 

ضات عالقمند به خدمت در این حوزه سرا یا دادگا به ق شعبی از داد صاص  ه های کیفری یک و دو  و ثانیا اخت

م یباشد که متأسفانه  دنظامی و اطفال بر حسب درجههای مجازات ارتکابی در فضای سایبری رسیدگی نماین و

شدن جنبه تقنینی این موضوع، تاکنون زمینه اجرایی آن فراهم نشده است که این امر  فراهم در کشورمان علیرغم

یکی از ایرادات و اشننکاالت مهم به عملکرد دسننتگاه قضننایی کشننورمان اسننت و بدیهی اسننت که با اجرای 

  .ایت از بز هدیدگان سایبری فراهم میگرددزمینه مناسب و مؤثری در جهت حم این قانون مقررات
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  نتیجه گیری

ستفاده سایبر و اینترنت، فرصتهای جدید برای ارتکاب جرم  ا از ابزارها و وسایل نوین ارتباطی خصوصا محیط 

 اینباتوجه به هر جامعهای نتواند  داخلمجرمین به وجود آورده است، در همین راستا چنانچه حقوق کیفری در 

، شاید  می ماندآید که بدون مجازات  این پیشرفتها تغییر پیدا کند، تبعا جرایم و بزهکاریهای زیادی به وجود می

بتوان گفت که مهمترین ابزارهایی که برای مبارزه با جرایم نوین در برابر حقوق جزا وجود دارد. راهکارهایی 

 نوتفاده از راهکارهای نوین حل اختالف و مجازاتهای مانند جرمانگاری، ایجاد و توسننعه مسننئولیت کیفری، اسنن

و گسننترش مسننئولیت  توسننعهاسننت، در رابطه با مسننئولیت کیفری در جرایم سننایبری قانونگذار ایران اقدام به 

کیفری در برابر اشنننخاص حقوقی نموده اسنننت. تا قبل از تصنننویب قانون فوقالذکر بحث مسنننئولیت کیفری 

نخسنننتین بار این  ایران چندان مطرح نشنننده بود و قانون جرایم رایانهای یحقوقی در قوانین کیفر اشنننخاص

قرارداده است، میدانیم بسیاری از جرایم رایانهای  مورد قبولاشخاص حقوقی را  موضوع یعنی مسئولیت کیفری

ری معموال توسننط اشننخاص حقوقی واقع میشننوند و این اقدام قانونگذار ایران در رابطه با ایجاد مسننئولیت کیف

شخاص امری کامال  سومبرای این ا سئولیت کیفری برای مبارزه با  مر سترش م ستفاده از ابزار گ بوده و درواقع ا

 : جرایم جدید است، البته باید اذعان داشت که

 

نای  به مع خاص حقوقی  یت کیفری اشننن یت نبود الف: مسنننئول خاص  مسنننئول باشننننداشننن  حقیقی نمی 

یت کیفری شنننخص حقوقی  م سنننندراهب: مسنننئول خاص حقیقی اع جازات بر اشننن باشنننندال م  نمی 

این علل تابع عوامل کلی رافع  کیفری در محیط سنننایبر و درنهایت باید گفت در باب عوامل رافع مسنننئولیت

 مسئولیت میباشند، عواملی مانند کودکی و جنون از این موارد محسوب میشوند
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