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چکیده :

يکي از جرايم نو ظهور که در عصر مدرنيته در شمار نقض ارزشها قلمداد شده است
سرقت رايانه ای است اين نوع جرم که در فضای مجازی محقق ميشود در مقايسه با
جرم سرقت در فضای واقعي موسوم به سرقت سنتي سواالت وابهاماتي را در ذهن
ايجاد کرده است ازجمله؛مفهوم سرقت رايانه ای ،شرايط جرم مذکور و امکان تحقق
سرقت حدی در فضای مجازی.
با توجه به اينکه قانون جرايم رايانه ای اخيرا تصويب شده است نوشته حاضر
ضمن بررسي جرم مذکوراز منظر حقوق جزای اختصاصي به سواالت وابهامات
مذکور در حد توان پاسخ خواهد داد.
کلید واژه :سرقت؛ سرقت رايانه ای؛ جرم رايانه ای؛سرقت سنتي؛ سرقت کامپيوتری.

مقدمه:

- cyber theft

 -2عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مراغه
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سرقت از جمله جرايم مذمومي است که در تمامي اديان و ازمنه مورد مجازات و
کيفر شديد قرار ميگرفته است .در حقوق اسالم هم کيفر جرم سرقت ،حد قطع
دست است که منوط به احراز شرايط خاصي ميباشد.

(ر ک به ماده  198ق .م .ا )

سرقت نيز همچون ديگر جرايم با تغيير و پيشرفت جوامع بشری تحول يافته و از
صورت ابتدايي و سادة خود به صورت بسيار پيچيده و متنوع درآمده است .پيدايش
رايانه و گسترش روزافزون آن د ر مراکز علمي ،اداری ،تجاری ،بانكها و غيره
صورت ديگری از اين جرم را فراهم آورده است که عالوه بر تخصص و مهارت از
ظرافت خاصي نيز برخوردار است.
ترديدی نيست که هرگز نميتوان شبکههای مالي کامپيوتری را در بانكها و
مؤسساتي که با پول سروکار دارند در هيج جای دنيا و تحت هر شرايطي ايمن
دانست.
برخي از جرايم مربوط به سرقتهای رايانهای ناشناخته ميمانند ضمن آنکه وقتي
وقوع آن کشف شد سالها به طول ميانجامد تا بتوان مشکل را حل کرد.
جرايم رايانهای ساليانه  24ميليارد دالر تنها در آمريکا خسارت وارد ميکند در
انگلستان تنها  40و در برزيل تنها  20پليس متخصص جرايم کامپيوتری آموزش
ديدهاند .مجرميني که با قصد ارتکاب جرم دست به سرقت های رايانهای ميزنند
تنها يك نوع از اين افراد هستند و دو گروه ديگر کساني را شامل ميشود که يا از
روی تفريح و به قصد نيل به اهداف سياسي اين کار را انجام ميدهند .شيوة معمول
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سرقت اينترنتي از بانك ها نفوذ به داخل شبکه شرکت هايي است که از سوی بانك
ها متصدی پردازش صورت حسابها و اطالعات

ميشوند (.زيبر ،1384 ،ص )13

بر

اساس آمارها سرقت کامپيوتری  5000دالر تا  10000دالر ظرف چند هفته صورت
ميگيرد .ولي سرقت باالی يك ميليون دالر به چهار تا شش ماه وقت نياز

دارد(.همان)

يك مورد قابل توجه از حمالت نفوذی به شبکههای رايانهای بانكها و مؤسسات
مالي در سال  2002در آمريکا روی داد و طي آن يك شرکت خدماتي قرباني اين نوع
حمالت شد و متعاقباً به طور همزمان  300بانك اتحاد اعتباری بيمه و شرکتهای
سرمايهگذاری به طور همزمان تحت تأثير قرار

گرفتند(.همان)

تالش جنگجويان چچن برای نفوذ به  10بانك بزرگ اروپايي در سال  2001و
کوشش گروهي موسوم به « »YIHATدر سال  2002برای دسترسي به حسابهای
اسامه بن الدن از موارد جالب حمالت کامپيوتری به بانكها بشمار

ميرود (.جرم جديد

عصر اطالعات)1382 ،

؛www.uwdg.net/defualt.asp؛evinsky and harris,2006
و يا مورد ديگر؛ ماجرای سرقت اينترنتي از بانك ملي ايران است که افراد با ورود به
سيستم و شناسايي حسابهای سيبا اقدام به برداشت پول ميکردهاند.
و همچنين ماجرای سرقت اينترنتي  60ميليون توماني در

))www.banki.ir

تبريز( کيهان)1386 ،

ونيز

سرقت اينترنتي  280ميليون توماني از يك شرکت تبليغاتي در تهران از اين گونه
موارد

است (.کيهان)1386 ،

نکتة قابل توجه در اين موارد اينکه؛ بيشترين ميزان خسارتي که بانكها در برابر
حمالت نفوذی کامپيوتری پيدا ميکنند وجه به سرقت رفته نيست بلکه هزينههايي
است که بايد به مصرف مرمت و تقويت سيستمها برسد
حال پس از ذکر مقدمه مذکور ،به بررسي مفهوم سرقت رايانهای ميپردازيم.
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گفتار اول :تعريف و مفهوم

ماده  197قانون مجازات اسالمي سرقت را اينچنين تعريف کرده است« :ربودن مال
ديگری به طور پنهاني» اين تعريف بيشتر در مورد سرقتي است که در عالم فيزيکي
اتفاق ميافتد .که برخي از اين سرقتها با وجود شرايطي حدی ميباشد که در مواد
 198تا  203ق.م.ا بيان شده است و برخي سرقتهای تعزيری و خاص ميباشند که
در مواد  651تا  667ق.م.ا بيان شده است .مباحث فقهي و حقوقي اين سرقتها در
منابع حقوق جزای اختصاصي به طور مفصل ذکر شده است و لزومي به ذکر مجدد
نيست.
حال سؤال اين است که سرقت رايانهای يعني چه؟ و موضوع آن چه چيز ميباشد .و
آيا تعريف سرقت عمومي در اينجا هم قابل اعمال است؟ در قوانين موجود به
صراحت تعريفي از سرقت رايانهای نشده است 3ولي با توجه به نظر متخصصان اين
رشته و با توجه به قوانين ملي و بين المللي موجود ميتوان گفت که آنچه که
موضوع سرقت رايانهای است ،اطالعات (داده) مال (سختافزار و نرمافزار) و سرقت
خدمات ميباشد9:2004(0؛ ) Brennerکه در مقايسه با سرقت سنتي به نظر
ميرسد محدودة چنين سرقتي از سرقت عمومي وسيعتر ميباشد ،چرا که اطالعات و
دتاهايي را که جنبه مالي هم ندارد را نيز دربرميگيرد 4 .مثل اينکه شخصي رمز عابر
بانك ديگری را بدزدد يا اينکه اطالعات سری کد شده و رمزدار را از شبکه رايانهای
بربايد.
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 .در قانون جديد جرايم رايانه ای مصوب  ،1388فصل سوم «سرقت مرتبط با رايانه» اختصاص يافته است (ماده »)12
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 .برخي از اساتيد اين بحث را که آيا موضوع سرقت شي باشد يا مال ،به نحوة نگرش حکومتها به اهميت نظم

اجتماعي و حدود مالکيت افراد مربوط مي دانند .با اين بيان که اگر نظم اهميت بيشتری داشته باشد ،از هر شي متعلق به
غير حمايت ميشود و اگر مال بيشتر اهميت داشته باشد ديگر از شي متعلق به غير حمايت نميشود هر چند نظم
مخدوش گردد( .آزمايش.)1376 ،
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ولي به نظر ميرسد که چنين عقيدهای درست نباشد زيرا اصوال چيزی که ماليت
نداشته باشد داخل در معنا و مفهوم سرقت نيست و در ضمن داشتن چنين عقيدهای
با نظر فقها مغايرت دارد .چرا که طبق نظر آنها يکي از عناصر اصلي سرقت «مال»
است و برای چيزی که ماليت نداشته باشد عنوان سرقت قايل نيستند هرچند ممکن
است از جهات ديگری عنوان مجرمانه پيدا کند.

5

5

 .اتفاقاً مورد مذکور به صورت سؤال از مراجع عظام ،استفتاء شد که به شرح زير ميباشد.

سؤال« :الف – سرقت اطالعات سری کد شده و رمزدار از شبکههای کامپيوتری يا کامپيوتر شخصي و کشف رمز آنها
چه حکمي دارد؟
ب -سرقت و فروش غيرمجاز شمارههای موبايل توسط آشنايان به تکنيك الکترونيکي مرکزی آن چه حکمي دارد؟
ج -آيا با وجود ساير شرايط امکان اجرای حد سرقت وجود دارد؟»
جواب« :آيت اهلل العظمي محمدتقي بهجت ،تعزير است.
آيت اهلل العظ مي ميرزا جواد تبريزی :چنانچه ضمن عقد بيع و يا عقد ديگر شرط شده که اين کار را انجام ندهد بايد به
آن وفا نمايد ولي بر وفاءِ نکردن حد جاری نميشود.
آيت اهلل العظمي سيد علي خامنهای :الف و ج -بدون اذن صاحبان برنامههای رايانهای احتياطاً از آنها استفاده نکنند.
آيت اهلل العظمي سيدعلي سيستاني :الف -جايز نيست .ب -ج -با اجتماع شرايط بايد اجرا شود.
آيت اهلل العظمي لطف اهلل صافي گلپايگاني موارد مختلف است .به طور کلي در هر موردی که موجب تصرف در مال
ديگران و يا کشف سر آنها باشد جايز نيست و در صورتي که موجب ضرر باشد ضمان نيز هست و اگر سرقت مالي
با شرايط مقرره در بين نباشد اجرای حد جايز نيست.
آيت اهلل العظمي محمد فاضل لنکراني :کشف اطالعات محرمانه يا کد شده و رمزدار جايز نيست و چنانچه از اين طريق
ضرر و زياني وارد شود احتمال ضمان بعيد نيست لکن اين مورد از مسأله سرقت در فقه خارج است و احکام آن را
ندارد[ .در جواب ديگری بيان داشته اند :هرگاه خيانت محسوب شود تعزير دارد ،بلي اگر عرفاً صدق حرز بکند و
اطالعات موجود عرفاً ماليت داشته باشد حکم سرقت را دارد( .لنکراني)384 :1376 ،
آيت اهلل العظمي ناصر مکارم شيرازی :سرقت به هر حال حرام است و اگر اطالعاتي باشد که جنبة ماليت دارد و در
عرف عقالی امروز خريد و فروش مي شود در صورتي که شرايط حد سرقت در آن جمع باشد اجرای حد سرقت بعيد
نيست البته اين در مورد کساني است که اموال آنها محترم است.
آيت اهلل العظمي سيد عبدالکريم موسوی اردبيلي :اين اعمال حرام است ،ولي اجرای حد نميشود کرد و از موارد
تعزير است.
آيت اللع العظمي حسين نوری همداني :سرقت به هيچ نحو جايز نيست ولي اجرای حد و تعزير منوط به نظر فقيه
است»( .گنجينة آرای فقهي و قضايي :1388کد سؤال .)17
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بنابراين در سرقت رايانهای هم ،تعريفي که برای سرقت عمومي وجود دارد قابل
اعمال است .و مواردی که ماليت ندارد از قلمرو بحث سرقت خارج هستند و ممکن
است عنوان جزايي خاصي به خود بگيرند 6 .البته الزم به ذکر است منظور از شرط
ماليت داشتن ،رواج داشتن و ماليت داشتن آن در بازارميان مردم نيست بلکه ممکن
است چنين دادههايي برای ديگر اشخاص فاقد ارزش اقتصادی باشد ولي برای برخي
ارزش داشته باشد و شرع و عرف ،دادن مال در مقابل آن را مذموم نميشمارد( .يعني
متقوم نسبي).
ولي به نظر ميرسد که شرط دانستن «ماليت» در بحث سرقت رايانهای درست نباشد
زيرا سبب ميشود که برخي از مواردی را که مالي نيستند ولي از جهات ديگر مهم
تلقي مي شوند ،از محدودة قانون جزا خارج شوند ،و نکتة قابل توجه مهم اينکه ما در
مقام بيان مفهوم سرقت رايانهای هستيم نه سرقت عمومي ،تا اينکه ماليت شرط باشد
و هر کدام برای خود مفهوم مستقلي دارند.
همچنين بايد توجه داشت که داده های قابل حمايت دارای انواع مختلفي ميباشد 7از
جمله دادههای مربوط به سالمتي و خصوصيات وراثتي ،اين دادهها به هيچ وجه مالي
تلقي نميشوند و فقط آگاهي و انتشار و سوء استفاده از آنها ممکن است برخالف
تمايل شخص بوده و موجب سرافکندگي يا عوارض اجتماعي ديگر برای او شود .و
يا دادههای شخصي اعتقادی حزبي يا فردی که دررايانه شخصي ضبط شده است ،و
6

 .البته الزم به ذکر است که در ا صالح قانون مجازات اسالمي که توسط مرکز تحقيقات فقهي قوة قضائيه تدوين شده

و به تصويب شورای عالي قضايي رسيده سرقت اين طور تعريف شده است « :سرقت عبارتست از ربودن شي متعلق به
غير» با تصويب نهايي اين ماده تقريباً تعريف سرقت رايانهای هم حل ميشود.
7

 .از منظر حقوقي دادههای شخصي قابل حمايت اشخاص را ميتوان به شش دسته به شرح ذيل تقسيم نمود.

الف) دادههای شخصي مربوط به سالمتي و خصوصيات وراثتي ب) دادههای شخصي تجاری و اقتصادی ج) دادههای
شخصي اعتقادی د) دادههای شخصي جنسي هـ) دادهی شخصي مربوط به محکوميت کيفری و) دادههای شخصي
عمومي (اصالني)100 :1384 ،
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يا در ايميل شخصياش ذخيره شده ،برداشته شود ،و يا دادههای شخصي مربوط به
محکوميتهای کيفری ،که شخصي با ورود به سيستم رايانه اداره تشخيص هويت،
اطالعات مربوط به سوابق محکوميت کيفری را بردارد .موارد مذکور هرچند غيرمالي
هستند ،ولي در جای خود خيلي مهم و باارزش تلقي ميشوند و ربودن بر آنها نيز
صدق ميکند.
مثال جالب توجه که اتفاق افتاده ،اينکه در سال  1378يك آرايشگر قديمي زنانه از
کارکنان سابق خود به خاطر ربودن فهرست اسامي و شماره تلفن  160مشتری از
رايانه آرايشگاه و دعوت مشتريان قديمي به آرايشگاه ديگر ،شکايت

کرد (.ميرمحمد

صادقي؛)210:1376

و يا مثال پيچيدة ديگر اينکه شخصي صرفا شماره رمز عابر بانك ديگری را ياد
بگيرد ،و يا اينکه فردی که نوشتههای کتابش را به صورت خام در رايانه نگهداشته،
شخص ديگری کپي از آنها بردارد تا صرفاً مطالعه کند در چنين مواردی آيا سرقت
رايانهای به اينها گفته ميشود؟!.
بنابراين با امعان نظر به موارد فوق به نظر ميرسد که سرقت رايانهای مفهومي
وسيعتر از سرقت سنتي است ،موارد مذکور يا عنوان مجرمانة خاصي است يا اينکه
داخل در سرقت رايانهای است ،که نسبت به خود مفهوم خاصي دارد.
البته الزم به ذکر است که دتاهايي مورد حمايت قرار ميگيرند وجزء سرقت رايانهای
محسوب ميشوند که از نظر قانون و شرع مورد حمايت قرار گيرند .بنابراين اگر
شخصي با ورود به سيستم رايانهای ديگری يك شعر توهينآميز به ديگری يا صوت
غنايي يك زن را بردارد (بربايد) چنين مواردی مشمول سرقت رايانهای نميشود.
نکته ديگر در بحث مفهوم سرقت رايانهای قيد شرط پنهاني بودن آن است که آيا اين
شرط در سرقت رايانه ای همانند سرقت سنتي ضروری ميباشد يا خير؟ به نظر
9
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ميرسد که در سرقت رايانهای هم پنهاني بردن شرط الزم است زيرا اگر پنهاني بودن
شرط نباشد موضوع جرم سرقت منتفي است اعم از اينکه سرقت عمومي باشد يا
رايانهای .البته بايد يادآوری کرد که در سرقت رايانهای ،فعاليتهای رايانهای غالباً
پنهان است زيرا نميتوان محيط مجازی را همانند محيط فيزيکي مورد نظر قرار داد.
البته نکتهای که در اينجا قابل توجه است اينکه پنهاني بودن سرقت را در چه محلي
مالک قرار بدهيم ،محلي که مجرم واقع شده و يا محلي که دادهها از آنجا مورد
دستبرد واقع ميشود؛ در سرقت سنتي ربودن مال در همان محل وقوع مال صورت
ميگيرد و محل وقوع جرم مالک عمل است ولي در سرقت رايانهای تعيين محل
وقوع جرم به اين آساني نيست و در برخي از موارد حتي غير ممکن است .به نظر
ميرسد که مالک همان محلي است که مجرم فعاليتهای مجرمانهاش را در آنجا
انجام ميدهد.به عبارتي عنصر مادی جرم را در آن محل انجام مي دهد در اين فرض
مسأله ديگری هم پيش ميآيد ،اگر همراه مجرم چند نفر حاضر باشند و مجرم
فعاليتهای خويش را در رايانه انجام دهد آيا ميتوان گفت که عمل پنهاني است؟ در
صورتي که همراهان اطالع يابند که شخص مشغول انجام جرم است شايد بتوان
گفت عمل پنهاني نيست ولي در موردی که همراهان از فعاليتهای مجرمانه مرتکب
اطالع نداشته باشند بعيد است بگوييم فعاليتهای مرتکب پنهاني نبوده است ،زيرا در
اين صورت به نظر ميرسد ربوده شدن در محيط مجازی پنهاني بوده است .مگر اين
که شخص همزمان با ربوده شدن دادهها يا اطالعات در محيط مجازی متوجه اين
عمل گردد.
نکتهای که در اينجا قابل ذکر است مشکل تفکيك سرقت رايانهای از کالهبرداری
رايانهای ميباشد .مثالً شخصي با ورود به سيستم رايانهای بانك ملي ،وجوهي را از
حساب ديگری به حساب خود انتقال ميدهد ،و يا اينکه با دخل و تصرف در
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سيستمهای عابر بانك ،پولي و يا وجوهي بيش از مقدار حساب خود دريافت ميکند.
چنين مواردی آيا سرقت محسوب ميشوند يا کالهبرداری؟
برخي در تمايز و تفکيك اين دو گفتهاند :کالهبرداری در مفهوم عام خود شامل
سرقت رايانهای نيز ميشود اما از آنجا که سرقت رايانهای ناظر بر سرقت دادهها و
فايلها است عالوه بر اينکه يك جرم رايانهای محض محسوب ميشود موضوع آن
نيز صرفاً مال نيست و از همين مجرا بين کالهبرداری که منتج به تحصيل مال يا
منافع مالي است و سرقت رايانهای که منجر به ربودن دادهها و فايلهای رايانهای
ميشود تفاوت حاصل ميشود درواقع رايانه در کالهبرداری رايانهای وسيله ارتکاب
جرم است و در سرقت رايانهای موضوع ارتکاب

جرم(.عاليپور؛)218:1383

به نظر ميرسد که استداللي که برای تفکيك کالهبرداری و سرقت رايانهای شده
است درست نيست ،زيرا دادهها هم ممکن است ارزش مالي داشته باشد .مثالً ربودن
يك فايل از کامپيوتر ديگری (مثل ربودن فرمول يك ماده جديد) ممکن است
ميلياردها ارزش داشته باشد ،بنابراين با توجه به اين نکته ،دادهها هم ممکن است
مشمول کالهبرداری رايانهای قرار گيرند.
ولي بايد گفت که وجه تمايزاين دو در داده و يا وجه ومنافع مالي نيست بلکه بهترين
تفاوت بين اين دو ،در اعمال تقلب و عدم تقلب است .بنابراين ممکن است شخصي
با توسل به تقلب پول يا وجه ديگری را از حساب ديگری ببرد و يا اينکه بدون هيچ
تقلبي پول ديگری را از حساب او به حساب خودش انتقال دهد و يا با دخل و
تصرف و اعمال تقلب ،دستگاه خودپرداز را گمراه کند و پول زيادی دريافت کند و
يا اينکه از عابر بانك بدون تقلب پول دريافت کند.البته بايد گفت ،آنچه که از
کالهبرداری رايانهای در اين جا بحث ميشود ،مفهوم به کار برده شده در قانون
تجارت الکترونيکي ميباشد واال اگر از منظر دقيق و بدون توجه به آن قانون بررسي
11
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کنيم چنين مواردی ممکن است منطبق با کالهبرداری رايانهای نباشد.

(ماده  13قانون جرايم

رايانهای)

عالوه بر آن سرقت رايانهای متفاوت از دسترسي غيرمجاز است .زيرا در دسترسي
غيرمجاز الزم نيست که مالي برده شود بلکه صرف نفوذ کافي برای تحقق جرم کافي
است 8 .در حالي که در سرقت ربودن مال شرط اصلي تحقق جرم سرقت است و
ممکن است نفوذ غيرمجاز مقدمه جرم سرقت رايانهای باشد.
گفتار دوم:عناصر متشکله جرم سرقت رايانه اي

در اينجا عناصر متشکل جرم سرقت رايانهای را که برای محکوم شدن متهم به
ارتکاب جرم الزم و ضروری است مورد بررسي قرار مي گيرد.
 .-1عنصر قانوني

هنگامي که اطالعات به وسيله سرقت حاملهای اطالعاتي ملموس شخص ديگر
(مانند فهرستهای کاغذی ،نوارها يا ديسكها) تحصيل ميشود ،اعمال مقررات
کيفری سنتي سرقت در هيچ يك از نظامهای غربي با مشکل خاصي مواجه نميشود.
با وجود اين ،توانايي و قدرت سيستمهای ارتباطي پردازش دادهها برای نسخهبرداری
از اطالعات به صورت سريع ،پنهان از چشم ديگران و اغلب با تجهيزات مخابراتي،
عمل نسخهبرداری از اطالعات بر روی دستگاهها و ابزارهای اطالعاتي را جايگزين
بسياری از سرقتهای سنتي حاملهای اطالعات نموده است .بنابراين اين سؤال پيش
ميآيد که تا چه اندازه تحصيل اطالعات غيرملموس بايد تحت شمول اين مقررات
قرار گيرد .يا به هر حال تا چه اندازه اين نوع تحصيل اطالعات ميتواند تحت
پوشش مقررات مزبور قرار

8

گيرد(.زيبر)101 :1384 ،

 .ماده  1قانون جرايم رايانهای مصوب .1388
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در بسياری از کشورهای اروپايي به جز انگلستان (مثل بلژيك ،آلمان غربي و ايتاليا)
برای اعمال مقررات سنتي سرقت نسبت به جداسازی و تصفيه غيرمجاز اطالعات
ميل چنداني وجود ندارد زيرا اين قوانين بطور کلي مستلزم ربودن مال ملموس به
قصد محروم کردن دائمي مجني عليه هستند ولي با اين حال در هلند ،دادگاه استيناف
طي حکمي در  27اکتبر  1983پا را از اين فراتر گذاشت دادگاه بر اين عقيده بود که
واژه «کاال» در مفهوم مذکور در ماده  321قانون جزای هلند دادهها را هم
دربرميگيرد .اين دادگاه کارمندی را به اطالعات و برنامههای رايانهای را به منظور
انجام کارهای شخصي خود کپي کرده بود به جرم اختالس محکوم کرد.

( زيبر:1384 ،

)102

در کشورهايي که قانون سرقت در خصوص نيروی برق ،اعمال شده ممکن است
استداللهايي وجود داشته باشد که نتايجي مشابه نتايج باال برخوردار باشد.
در برخي اياالت آمريکا ،دادگاهها ،دادههای رايانهای را مال در مفهوم مذکور در
مقررات سرقت ساده سنتي تلقي ميکنند .با وجود اين ،توسعه مقررات سرقت به
منظور تحت شمول قرار دادن اطالعات مشکالتي را به وجود آورده است .برخالف
پرونده  hancock. V. state of coliforniaکه در آن سرقت برنامهها مورد تأييد قرار
گرفت در پرونده  ward. V.thesuperior court of Californiaچنين مقرر گرديد که
سرقت برنامه موجود در حافظه رايانه نمي تواند به عنوان سرقت شي مشمول تعريف
جرم در قانون موضوعه محسوب گردد.

( زيبر)102-105 :1384 ،

در قوانين بينالمللي نيز به صراحت بحثي از سرقت رايانهای نشده است ولي با کمي
تأمل ميتوان برخي از مصاديق سرقت رايانهای را از مفاد آنها اصطياد کرد.

13

سرقت رايانه ای

از جمله در طبقهبندی سازمان همکاری و توسعة اقتصادی ( )OECDدر بند  1آمده
است« :وارد کردن ،9تغيير دادن ،10پاک کردن،11متوقفسازی 12دادهها يا برنامههای
رايانهای که به طور عمدی و با قصد انتقال غيرقانوني وجوه يا هر چيز باارزش ديگر
صورت بگيرد» .اطالق اين بند برخي از موارد و مصاديق سرقت رايانهای را
دربرميگيرد .انجمن بينالمللي حقوق کيفری ( )AIDPدر طبقهبندی خود از «قاچاق
کلمات رمز» صحبت ميکند و همچنين سازمان پليس اينترپل در طبقهبندی جرايم
رايانهای از «سرقت زمان رايانه »13و «سرقت اسرار تجاری (فاش ،انتقال و استفاده)»
سخن به ميان آورده است .نکته قابل توجه اينکه در هيچ يك از اين قوانين به نحوة
تحقق سرقت اشاره نشده است و فقط به ذکر «عنوان جرم» اکتفا شده است.
در قوانين فعلي ايران نيز تا  1388/3/5بحثي از «سرقت رايانهای» به ميان نيامده بود،
هرچند با کمي تأمل برخي از مصاديق آن در قالب جرايم سنتي و قوانين ديگر تطبيق
داده ميشد .مثل سرقت برخي از دادههايي که ارزش مالي داشتند قابليت انطباق با
سرقت سنتي بود.
همچنين برخي از سرقتها را ميتوان با ماده  58قانون تجارت الکترونيکي قابل
انطباق دانست« .ذخيره ،پردازش و يا توزيع «داده پيام»های شخصي مبين ريشههای
قومي يا نژادی ،ديدگاههای عقيدتي ،مذهبي خصوصيات اخالقي و «داده پيام»های
راجع به وضعيت جسماني ،رواني و يا جنس اشخاص بدون رضايت صريح آنها به
هر عنواني غيرقانوني است».
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ماده  71قانون مذکور در راستای ماده مذکور بيان ميدارد« :هر کس در بستر مبادالت
الکترونيکي شرايط مقرر در مواد  58و  ..اين قانون را نقض نمايد مجرم محسوب و
به يك تا سه سال حبس محکوم ميشود» .همانطور که مالحظه ميشود اين ماده فقط
اختصاص به مبادالت الکترونيکي دارد و نقض موارد مندرج در ماده  58در
غيرمبادالت الکترونيکي ،قوانين موجود ساکت است.
به هر حال تمسك به قوانين متفرقه از باب ناچاری بود و قوانين خاصي را در اين
زمينه ميطلبند و حتي فقدان قانون خاصي در اين زمينه باعث تشتت آراء در دادگاهها
شده بود؛ که آيا سرقت اطالعات رايانهای با توجه به قوانين جزايي کشور جرم است
يا خير؟ .منجر به سؤال مذکور در نشست قضايي دادگستری فيروزآباد شد که در
نشست مذکور مطرح و چنين جواب داده است:
«نظريه اکثريت:
با توجه به اينکه قانون خاصي در مورد سرقت اطالعات کامپيوتری وجود ندارد و
مواد عمومي قانون مجازات اسالمي راجع به سرقت نيز حکمي در خصوص مجازات
سرقت اطالعات مزبور ندارد همچنين با التفات به تفسير مضيّق قانون جزا وتفسير به
نفع متهم ،سرقت اطالعات رايانهای جرم نيست.
نظريه اقليّت :با توجه به اينکه قانونگذار ربودن مال را جرم دانسته است و مال به
شيئي اطالق ميشود که قابليت داد و ستد باشد و اين مال ،ممکن است اموال منقول
(وجه نقد ،اسناد ،اوراق و  )...يا اموال غيرمنقول باشد ،با عنايت به مواد قانون
مجازات اسالمي عمل ربودن اطالعات کامپيوتری جرم است.

15

سرقت رايانه ای

نظر کمیسیون:

نشست قضايي جزايي :اطالعات و برنامههايي که به حافظه رايانه سپرده يا بر روی
ديسکت ضبط گرديده يا خريداری ميشوند يا برای توليد آنها مبالغي هزينه ميگردد
بنا به مراتب اين اطالعات در حکم اموال منقول و جز دارايي شخص بوده و
معالواسطه ،قابليت مبادله و قبض و اقباض را دارند و در بازار آزاد نيز در معرض
خريد و فروش قرار ميگيرند ،لذا سرقت اطالعات در صورتي که متعلق به ديگری
بوده و اختصاصاً مال او به شمار آيد با تعريف سرقت مندرج در ماده  197قانون
مجازات اسالمي انطباق دارد و درخور مجازات است».

(مجموعه نشستهای قضايي؛)128:1381

خوشبختانه مقنن ايران بعد از چند سال قانون مجازات رايانهای را در تاريخ 88/3/5
تصويب کرد و ماده  12آن را به سرقت رايانهای اختصاص داد .طبق اين ماده،
«هرکس بطور غيرمجاز دادههای متعلق به ديگری را بربايد چنانچه عين دادهها در
اختيار صاحب آن باشد به جزای نقدی از يك ميليون ريال تا بيست ميليون ريال و در
غير اينصورت به حبس از نود و يك روز تا يکسال يا جزای نقدی از پنج ميليون
ريال تا بيست ميليون ريال ،يا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد».
 -2عنصر مادي

از لحاظ رکن مادی بايدگفت (الشوابکله140-150 :2004 ،؛ ) Brenner،2004:7که ربايش
نخستين پايه اساسي جرم سرقت را تشکيل ميدهد و شامل دو مرحله است ،اول،
وضع يد بر مال يا شيء متعلق به غير و دوم ،بيرون بردن مال از سلطه مالك يا
متصرف .و با توجه به اين نکته به نظر ميرسد که برخالف حقوق انگلستان ربايش
در مورد اموال منقول صدق ميکند نه غيرمنقول .اين نکته در مورد برخي از سرقت
ها با مشکل مواجه نميشود و منطبق با آن ميباشد از جمله سرقت سختافزار
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رايانه 14 ،ولي در مورد برخي از سرقتهای رايانهای از جمله سرقت اطالعات مسأله
قابل تأمل است؟! به عبارت ديگر سوالي که مي شود اينکه آيا برنامههای رايانهای
مال منقول هستند يا خير؟
به نظر ميرسد که در اينجا بايد دو مسأله را از هم تفکيك کرد ،برخي از برنامههای
رايانهای وجود دارد که امکان نقل و انتقال آن وجود دارد ،يعني ميتوان آن ها را cut
و يا  copyکرد ،در اين صورت اين برنامه مسلماً مشمول مال منقول هستند و در
نتيجه ربايش آنها سرقت محسوب خواهد شد .ولي برخي از برنامههای رايانهای
وجود دارد که به نوعي طراحي شدهاند که امکان نقل و انتقال آنها وجود ندارد ،و
فقط با از بين رفتن و تخريب رايانه يا سختافزار رايانه از بين ميروند ،در اين
صورت مسأله قابل تأمل است و به نظر ميرسد که دادهها در اين صورت مال
غيرمنقول محسوب ميشود و با توجه به اين نکته که امکان نقل و انتقال و کپي آن
وجود ندارد ،سرقت رايانهای تحقق نمييابد .از ظاهر ماده  12قانون جرايم رايانهای
اين مسأله هم قابل برداشت است؛ زيرا برطبق ماده مذکور ربايش دادهها رکن اصلي
سرقت رايانهای را تشکيل ميدهد اعم از اينکه اصل دادهها در اختيار صاحب آن باقي
بماند يا کالً از تحت استيالء مالك خارج شود (برخالف سرقت سنتي که مال بايد از
تحت تصرف مالك خارج شود) و فقط در ميزان مجازات مؤثر است .هرچند از
طرف ديگر امکان دارد که خود سختافزار رايانه با توجه به آن دادهها به سرقت رود
و سرقت رايانهای تحقق يابد.
نکتهای که در اينجا قابل توجه است اينکه اگر دادهها در فضای مجازی به معرض
نمايش گذاشته شود ولي امکان کپي کردن از آن اطالعات از کاربران سلب شود،
(يعني امکان کپي کردن اطالعات وجود نداشته باشد) و شخصي بتواند از اطالعات
14

 .البته الزم به ذکر است که ناميدن اين موضوعات تحت عنوان سرقت رايانهای صحيح نيست بلکه جزء سرقت سنتي

تلقي ميشود.
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غيرقابل کپي ،کپي بگيرد آيا مرتکب سرقت اطالعات شده است در حاليکه اصل
اطالعات از دسترس مالك خارج نشده است؟ و اين در صورتي است که در سرقت
سنتي مال بايد از دسترس مالك خارج شده باشد.در جواب ميتوان گفت که با
توجه به اينکه ارائه دهنده اطالعات رضايت به کپي نداده است و از طرفي بر اساس
قانون مجازات جرايم رايانه ای ؛الزم نيست که عين داده ها از دسترس مالك خارج
شود لذا جرم سرقت رايانهای براساس ماده  12قانون جرايم رايانهای محقق ميشود.
همچنين در بحث ربودن بايد گفت که سارق عالوه بر وضع يد بر مال غير اقدام به
خارج کردن اطالعات از حيطة تصرفات مالکانه مالك يا متصرف فعلي گردد .بنابراين
اگر دتاها و برنامه ها از طريق شخصي ديگر ربوده شده و در ايميل شخص ديگری
گذاشته شده (مخفي کرده) و شخص مذکور عالماً يا عامداً اطالعات ارزشمند را
بردارد ،ربايش تحقق پيدا نکرده و در نتيجه سرقت رايانهای محقق نميشود .و
همچنين اگر شخصي صرفاً وارد رايانه شود و نتواند اطالعات را از رايانة شخص
ديگر يا رايانه يك بانك خارج کند عمل مرتکب فقط ممکن است در حد شروع به
جرم سرقت رايانهای و يا تحت عنوان مجرمانه مستقلي مثل دسترسي غيرمجاز قرار
بگيرد.
نکتهای که در بحث سرقت قابل توجه است اينکه سارق مال را از تحت تصرف
مالك خارج کند و هيچ اثری از مال باقي نماند مثالً اگر کسي کتاب ديگری را ربود،
ديگر اثری از کتاب برای مالك باقي نميماند و از دسترس مالك خارج ميشود ولي
اين مسأله در فضای مجازی و در سرقت رايانهای قابل تأمل است .زيرا اگر کسي
اطالعات ديگری را بربايد ،با توجه به پيشرفت تکنولوژی رايانه ،برنامههای
پيشرفتهای از جمله  Recoveryوجود دارد که برنامههای از دست رفته و حذف
شده را احيا ميکند .حال با توجه به اين نکته اگر کسي با برنامة مذکور ،اطالعات از
دست رفته را برگرداند آيا ميتوان گفت که ربايش صورت گرفته است و اطالعات
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ربوده شده است؟ در جواب بايد گفت که شکي در عمل ربايش وجود ندارد .و
اطالعات هم توسط سارق و با قصد سرقت ربوده شده است و آنچه که سارق هم
ميخواسته به آن رسيده است و پيشرفت تکنولوژی را هم نميتوان به حساب سارق
گذاشت و استدالل کرد که سرقتي صورت نگرفته است .به عبارت ديگر ،اتفاقات بعد
از سرقت را نميتوان دخيل در تحقق يا عدم تحقق سرقت دانست و اين شبيه اين
است که در سرقت عمومي ،بعد از بردن مال ،مال در اختيار صاحب مال قرار گيرد .و
در ضمن برنامههای از دست رفته هم هميشه قابل اعاده نيستند بلکه در حد احتمال
است وممکن است به طور کامل اطالعات و برنامه ها از دست رفته باشند.
فرع ديگری که در بحث عنصر مادی جرم سرقت رايانه ای قابل طرح است اينکه؛
اگر فردی اطالعات را به طور مستقيم و مباشرتاً سرقت نکند بلکه از طريق ويروس و
کِرِم و برنامههای مخرب ديگر عمل ربودن را انجام دهد .يعني برنامههای مذکور را
طوری طراحي کرده باشند که بدون هدايت شخصي وارد رايانة ديگری شود و
اطالعات را بربايد در اين صورت آيا ميتوان گفت که سرقت تحقق پيدا نميکند؟ به
نظر ميرسد که ويروس و کرم و برنامههای مشابه از خود ارادة مستقلي ندارند بلکه
ساخته و پرداخته بشر است .هرچند اطالعات توسط برنامههای مذکور ربوده ميشود
ولي برنامههای مذکور در واقع به عنوان وسيله محسوب ميشوند و عمل ربايش هم
به مرتکب مستند ميگردد و در حکم مباشرت ميباشد .و يا به عبارتي مرتکب فاعل
معنوی ان جرم محسوب ميشود .همانطوری که شبيه اين مسأله در سرقت سنتي در
ماده ( 198ق0م0ا) پيشبيني شده است.
نکتة مهم وقابل توجه ديگر در بحث عنصر مادی ،امکان تحقق هتك حد در بحث
سرقت حدی است که آيا در سرقت رايانهای قابل تصور است؟ حرز طبق تبصره يك
ماده  197ق.م.ا عبارت است از محل نگهداری مال به منظور حفظ از دستبرد .با توجه
به اينکه انواع حرز در شرع و قانون محدود نشده است بايد برای تشخيص آن به
19
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عرف مراجعه کرد مبني بر اينکه که عرف چه جايي را محل نگهداری مال ميداند.
بديهي است قضاوت عرف نسبت به اين مسأله با توجه به زمان و مکان و نيز در
مورد اشخاص مختلف فرق

ميکند(.ميرمحمد صادقي؛)268 :1378

حال سؤالي که در اين مقوله قابل طرح است اينکه آيا رايانه ميتواند حرز اطالعات
باشد؟ يا اينکه نه ،اگر رايانه به سيستم امنيتي مجهز شده باشد ميتوان گفت که حرز
محسوب ميشود؟ اگر به عرف رجوع کنيم اطالعاتي که در فضای سايبر (مجازی
)ارايه ميشود شکي نيست که رايانه را حرز اطالعات به شمار ميآورد 15 .ولي برای
رسيدن به نتيجه دقيق بايد دو چيز را از هم تفکيك کرد.
زماني است که عرف به هيچ وقت رايانه را محل نگهداری برخي از دادهها و
اطالعات نميداند .مثالً اگر شخصي فيلم عروسي يا خانوادگي خودش را در رايانه
نگهداری کند ،ممکن است در جامعهای مثل جامعه ما عرف چنين محلي را محل
نگهداری اطالعات نداند ،در چنين مواردی هتك حرز معني پيدا نميکند درنتيجه
امکان تحقق سرقت حدی وجود ندارد.
ولي زماني است که عرف رايانه را محل نگهداری اطالعات و دادهها ميداند ،در اين
صورت هم نيز بايد دو مورد از هم تفکيك کرد :اول اطالعاتي که عرف صرف
وجودش در رايانه را حرز ميداند ودوم اطالعاتي که صرف وجود آن در رايانه ،حرز
محسوب نميشود بلکه برای حرز محسوب شدن آن بايد به سيستم امنيتي از جمله
قفل و رمز مجهز باشد که در هر حال در صورت حرز محسوب شدن رايانه ،و تحقق
شرايط ديگر ،بعيد نيست که سرقت حدی تحقق يابد.

15

 .استفتايي که در اين مورد از مراجع عظام به عمل آمده ،اختالف نظر است که برخي از آنها رايانه را حرز اطالعات

ميدانند.
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 .اکثر فقهای معاصر چنين مواردی را سرقت از حرز نميدانند.
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مسأله زماني دقيق ميشود که شخص با ورود به رايانه ديگری از طريق رمز ورود و
شکستن قفل در فضای مجازی ،اطالعات مالي را بردارد ،که در اين صورت نقض
قفل سيستم و بردن مال ديگری با توجه به قانون تجارت الکترونيکي کالهبرداری
محسوب ميشود و از طرف ديگر ،موضوع منطبق با سرقت رايانهای است که
موضوع با مشکل مواجه ميشود .از اينجا فهميده ميشود که تعريف قانون تجارت
الکترونيکي خالي از ايراد نيست و بنابراين دستگاه قابل فريب دادن نيست.

 -3عنصر رواني

سرقت رايانهای همانند سرقت سنتي نيازمند وجود رکن رواني است .که از دو جز
سوء نيت عام و سوءنيت خاص تشکيل ميشود .سوءنيت عام عبارت است از
خواست مجرم در انجام فعل «ربودن» و سوءنيت خاص عبارتست از خواست مجرم
شخصي از طريق اينترنت توانسته است کاری کند که به هنگام خريد کاال به جای پرداخت پول از کارت اعتباری خود
به حساب موبايل اشخاص ديگر اين پول نوشته شود و (هر خريد روی قبض هزينه مکالمات موبايل يك نفر حساب
مي شود  )...حال که وی توقيف شده و مبلغ سرقت وی بسيار ميباشد و مبالباختهها شکايت دارند و او با شکستن
رمزها و پسوردهای رايانه ای توانسته است به اين کار اقدام کند آيا قطع يد در اينجا جاری ميشود:
آيت اهلل بهجت :مورد قطع يد نيست.
آيت اهلل ميرزا جواد تبريزی :مورد مزبور از موارد قطع يد نيست هرچند عمل مذکور کار خالف شرعي بوده و موجب
ضمان ميباشد.
آيت اهلل سيدعلي سيستاني :گرچه مرتکب فعل حرام شده ولي حد سرقت بر او جاری نميشود.
آيت اهلل فاضل لنکراني :صدق سرقت از حرز در فرض سؤال بعيد نيست هرچند احتياط در عدم اجرای حد سرقت
خالي از وجه نيست.
آيت اهلل مکارم شيرازی :با توجه به اينکه جنس را از فروشگاه گرفته نه از خزانه کسي ،حد سرقت جاری نميشود ولي
در فرض سؤال تعزير شديد دارد.
آيت اهلل نوری همداني :در فرض سؤال اين شخص ضامن همة خسارت هايي که وارد کرده است ميباشد ولي قطع يد
در اينجا نيست( .گنجينه آرای فقهي – قضايي؛ :1388سؤال .)9118
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به تحقق نتيجه مجرمانه يعني «بردن اطالعات ديگری» .بنابراين اگر شخصي اطالعات
ديگری را غصب کرده است و شخص مذکور با ورود به رايانه شخص غاصب،
بخواهد اطالعات خود را تحصيل کند چنين شخصي را با توجه به فقدان سوءنيت
نميتوان مرتکب سرقت رايانه دانست .همچنين اگر کسي به قصد تفنن يا شوخي به
رايانة ديگری وارد شود تا اينکه اطالعات او را بردارد ،با توجه به اينکه مرتکب
هنگام ربودن سوءنيت نداشته عملش منطبق با سرقت نيست .شايد ماده  12قانون
مجازات جرايم رايانهای از اصطالح «غيرمجاز» ناظر به اين موارد بوده است .وگرنه
در اصطالح «ربايش» مفهوم غيرمجاز هم نهفته است.
و نيز اگر شخصي برنامهای را طراحي کند تا به وسيلة آن اطالعات ديگری را در
زماني خاص بربايد ولي آن برنامه را در حافظه رايانه خود نگهداری کند .ولي برنامة
مذکور به طور اتوماتيك و خودکار به رايانة ديگر نفوذ کند و اطالعات را بردارد،
عمل مرتکب را نميتوان سرقت دانست زيرا در زمان ربودن اطالعات توسط رايانه
مرتکب قصد و سوءنيتي نداشته است .آری ،اگر قصد طراح اين باشد که هرزمان
برنامه خود به خود و به طور خودکار در بردن اطالعات هر زمان فعال باشد .شکي
در سارق محسوب دانستن چنين فردی وجود ندارد.
گفتار سوم :مجازات سرقت رايانهاي

سرقت رايانهای از جمله جرايمي بود که تا قبل از قانون جرايم رايانهای با مشکل
ضمانت اجرای قانوني مواجه بود .ولي خوشبختانه قانون مذکور ،اين نقيصه را
برطرف کرد .و برای ربايش دادههای مرتبط با رايانه مجازاتهايي را با توجه صنف
افراد و گستردگي عمليات در نظر گرفته است.
طبق ماده  12قانون مذکور :ربودن دادههای متعلق به ديگری بدون اينکه عين دادهها
در اختيار صاحب آن باشد مجازاتهای متعددی و متنوع در نظر گرفته شده است؛
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يعني در اين صورت مجازات مرتکب حبس از نود و يك روز تا يك سال و يا جزای
نقدی از  5000000ريال تا بيست ميليون ريال و يا اينکه به هر دو مجازات (جزای
نقدی ،حبس) محکوم خواهد شد .ولي در صورتيکه عين دادهها در اختيار صاحب آن
باشد قانونگذار مجازات خفيفي در نظر گرفته است يعني فقط به جزای نقدی از
 1000000ريال تا بيست ميليون ريال محکوم خواهد شد.
مجازاتهای مذکور فقط نسبت به اعمال مرتکبين عادی و عمليات عادی قابل اعمال
هست .ولي در صورتيکه مرتکب از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها و ( ...بند
الف ماده  )26باشد يا مرتکب متصدی يا متصرف قانوني شبکههای رايانهای يا
مخابراتي باشد يا دادههای رايانهای يا مخابراتي متعلق به دولت يا نهادها و مراکز ارائه
دهنده خدمات عمومي باشد و يا اينکه جرم در سطح گسترده و سازمان يافته ارتکاب
يافته باشد مرتکب به بيش از دو سوم حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
همچنين در صورت تکرار اين جرم به بيش از دو بار قانون مجازاتهای تکميلي هم
در نظر گرفته است که طبق بند الف ماده  27قانون مذکور آن دادگاه ميتواند مرتکب
را از خدمات الکترونيکي عمومي از قبيل اشتراک اينترنت ،تلفن همراه ،اخذ دامنه
مرتبه باالی کشوری و بانکداری الکترونيکي محروم کند.

نتیجه :

با بررسي اين تحقيق مي توان گفت که مفهوم سرقت سنتي در مورد سرقت رايانه
ای قابل اعمال نيست و سرقت رايانه ای مفهومي وسيع تر از سرقت سنتي دارد چرا
که موضوع سرقت رايانه ای صرفا مال نيست بلکه داده های غير مالي را نيز در بر مي
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گيرد و هم چنين در سرقت رايانه ای الزم نيست که داده هااز دسترس مالك خارج
شود بلکه حتي اگر عين داده ها در اختيار صاحب آن باشد باز هم سرقت رايانه ای
تحقق مي يابد،عالوه بر اينها امکان تحقق سرقت حدی رايانه ای وجود دارد ولي با
اين همه محکوم کردن شخصي به حد جرم مذکور با توجه به شرط هتك حرز
وتفسير مضيق قوانين کيفری وجود ندارد.

منابع:

 .1زيبر ،الريش ( )1384جرايم رايانهای؛ ترجمة محمدعلي نوری و ...
تهران،انتشارات گنج دانش.
-2آزمايش ،علي) ،)1376تقريرات درس حقوق جزای اختصاصي،2دانشگاه تهران.
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