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 سرقت رایانه ای

 

 

 فاطمه خدایی

 

 

 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی

 

 

ادل تب فناورى اطالعات و ارتباطات نوین،که تجلى روشن آن فضاىمروز بحث ا: چکیده

هایى هبه سوء استفاد اطالعات)فضاى سایبر(است،مسئله جدیدى را با عنوان پاسخگویى

ه دانشمندان علوم جنائى قرار داد آید پیش روىکه از فضاى تبادل اطالعات به عمل مى

ر و عنص م رایانه ای و انواع آن را بیان داشتهدر این مقاله در ابتدا تعریفی ار جرای. است

مادی و معنوی اینگونه جرایم مورد بررسی قرار می دهیم. و در انتها به جرم سرقت 

عنصر مادی و معنوی آن می پردازیم. ربه ای  با تاکید رایان  

 جرایم رایانه ای، سرقت رایانه ای، عنصر مادی و معنوی واژگان کلیدی:

 

 

 

 مقدمه:

امروزه بسیاری از مردم از شبکه اینترنت یا اینترنت برای مبادله پیام یا فعالیت های دیگر استفاده می کنند. این شبکه ها    

از طرفی این فضا شرایط سوء استفاده را برای  فاصله زمانی و مکانی را از بین برده و قدرت زیادی در اختیار بشر قرار داده است.

افراد بزهکار فراهم کرده است از این روی در این فضا نیز ممکن است انسان مرتکب جرم شود. چون چنین جرمی در فضای 

که از  جرایم رایانه ای جرایمی سازمان یافته می باشنداینترنتی روی می دهد آن را جرم الکترونیکی یا سایبری نام می نهند. 

ومجازات ها قوانین رایانه ای امروزه برای مجازات مجرمین کافی اما   طریق اشخاص حرفه ای وبا سواد انجام میشوند و همیشه

کامل نمی باشد چون هر روز جرایم جدیدی به وجود می آید که برای مجازات آنها نیاز به قوانین جدید داریم همانگونه که 

روز شدن هستند بایستی تالش کرد تابتوان با نو شدن جرایم هرساله قوانینی را که در زمینه  جرایم اینترنتی همیشه درحال

جرایم جدید قابل اعمال باشد ارائه کرد چون رایانه واینترنت همیشه وهمیشه شکل ها ی مختلفی به خود می یرند برای 
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جدی بگیرند   صیه های مسئولین را در این موردپیشگیری از این جرایم می بایست همه دستگاهها تالش کنند ومردم نیز تو

 .دودر هنگام استفاده از اینترنت و رایانه مورد استفاده قرار دهند تا مورد سوء استفاده دیگران قرار نگیرن

 فصل اول 

 بخش اول

 تاریخچه جرایم رایانه ای: تعریف و 

 تعریف جرایم  رایا نه ای  مبحث اول :

آن دسته از جرایمی که با سوءاستفاده از  جرایم اینترنتی و رایانه ای نوعی جرایم جدید می باشد.  جرم رایانه ای چیست؟

سیستمی رایانه ای بر خالف قانون ارتکاب می یابد. البته این دست از جرایم را می توان شامل جرایم سنتی که به واسطه رایانه 

کالهبرداری و سرقت؛ و نیز جرایم نوظهوری که با تولد رایانه به دنیا  )هرچند با تغییراتی در ماهیت( صورت می گیرد، از قبیل

 .دانست پاگذاشته اند، چون ایجاد اختالل در داده ها، جرایم مجازی

 تاریخچه جرایم رایانه ای  مبحث دوم :

 نسل طبقه بندی نمودتوان به سه با پیدایش کامپیوتر، جرائم کامپیوتری نیز بوجود آمد. تاریخچة جرائم کامپیوتری را می

ها و جرائم علیه حریم باشد شامل سرقت و کپی برداری از برنامهمی 1392که تا اواخر دهة جرایم رایانه ای نسل اول : 

 خصوصی اشخاص مانند سرقت از آثار و تحقیقات افراد بود.

 داشته استادامه  1332شود تا اواخر دهه نامیده میهاجرائم دادهنسل دوم: که تحت عنوان 

های بین المللی تحت عنوان در این دهه تمامی جرائم علیه تکنولوژی اطالعاتی، ارتباطاتی، کامپیوتری، ماهواره ای و شبکه

 شودها اطالق میجرائم علیه داده

روف در محیط سایبرمع شود جرائم کامپیوتری تحت عنوان جرائم سایبریا جرائمشروع می 1332نسل سوم که از اواسط دهة 

 .  گردید

 انواع جرایم رایا نه ای و محتوای آن بخش دوم:

 انواع جرایم رایا نه ای: مبحث اول :  

 جرایم رایا نه ای به سه دسته تقسیم می شوند.

 جرائم کامپیوتری علیه اشخاص  -1 

 ها و عکسهای شهوت انگیز الف: نوشته
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 ب: اذیت و آزار کردن 

 ج: تهدید به قتل 

 د: کالهبرداری

  جرائم کامپیوتری علیه اموال و مالکیت )کپی رایت( -2 

 های کامپیوتری حمایت شده الف: سرقت و تکثیر غیر مجاز برنامه

  ب: سابوتاژ )خرابکاری( و اخاذی کامپیوتری

 ج: کالهبرداری کامپیوتری از طریق کارت اعتباری د: قاچاق مواد مخدر از طریق اینترنت  

 ه: پولشوئی کامپیوتری

 جرائم کامپیوتری علیه دولتها یا وظائف دولتها  -3

 الف: تهدید به گروگان گیری، اخاذی و کشتن مسئولین و یا اعضای خانوادة آنها 

 ب: جاسوسی کامپیوتری 

 ج: ترور 

 قابل توجه است که جرم سرقت رایا نهای جزءجرایم علیه اموال و مالکیت محسوب میشود.

  مبحث دوم :

 یانه ای: محتوای جرایم را

محتوای جرایم رایانه ای به چند دسته تقسیم می شود که شامل محتوا علیه عفت و اخالق، محتوا علیه مقدسات اسالم، محتوا 

علیه امنیت و آسایش عمومی،محتوا علیه مقامات وونهاد های دولتی، محتوای دعوت کننده به جرم و محتوا برای ارتکاب جرم 

حتوا برای ارتکاب جرم رایانه ای را مدنظر می گیریم. مواردی از قبیل انتشار یا توزیع و در دسترس رایا نه ای که از بینشان م

یی به کار می رود، فروش انتشار یا در دسترس ها یا نرم افزارهایی که صرفاً برای ارتکاب جرایم رایانهقرار دادن یا معامله داده

یی یا مخابراتی دولتی یا های رایانهها یا سامانهامکان دسترسی غیرمجاز به داده قرار دادن غیرمجاز گذرواژه ها و داده هایی که

عمومی را فراهم می کند، انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، افترا به مقامات، نهادها و 

یی و مخابراتی، ها یا سیستم های رایانهدهیی، تحریف و اخالل در داسازمان های حکومتی، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه

های فیلترینگ، انجام هرگونه یی، انتشار فیلترشکنها و آموزش روشهای عبور از سامانهآموزش و تسهیل سایر جرایم رایانه

یی یانهیی مجرمانه مانند شرکتهای هرمی، ایجاد مراکز قمار در فضای مجازی جزو جرایم رافعالیت تجاری و اقتصادی رایانه

 تعریف می شوند.
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 امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی: 

بخشی دیگر از محتواهای مجرمانه فضای مجازی به امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی مربوط می شود و بر همین اساس 

جای آثار مجاز، عرضه یی دارای محتوای مجرمانه، معرفی آثار سمعی و بصری غیرمجاز به انتشار و سرویس دهی بازیهای رایانه

تجاری آثار سمعی و بصری بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و تشویق و ترغیب به نقض حقوق مالکیت معنوی برخی 

 شوند.از این موارد جرم محسوب می

 خصوصیات سرقت رایا نه ای :دوم بخش

 مبحث اول:

  است. کوتاهی زمان ارتکاب جرم: زمان ارتکاب جرم به حداقل رسیده 

 در حالت سنتی برای جرم مراحل ذیل تصور می شود :

  قصد مجرمانه

  تهیه مقدمات  

  عملیات اجرایی جرم  

درتمام مراحل فوق گذشت زمان مشهود است و ممکن است قصد تا عملیات اجرایی جرم از چند ثانیه تا چند ماه زمان نیاز 

داشته باشد. لکن در جرایم سایبری این زمان به چند ثانیه یا کسر ثانیه تبدیل می شود. فرد مرتکب از لحظه ارسال تا دریافت 

 چند ثانیه زمان نیاز دارد.  مطالب افتراآمیز در کل شبکه کمتر از

 مبحث دوم :

 :ویژگی مکانی ارتکاب جرم 

   بعضی ازعواملی که تعدد مکان جرم را موجب می شود عبارتنداز مکان ارتکاب بین المللی شده است.

  محل ارتکاب_1  

  محل وقوع نتیجه_0  

 محل وجود ادله_9  

  محل فرار مرتکب  

در جرایم سایبری به واسطه زیرساخت جهانی مکان ارتکاب جرم به تمام کره زمین توسعه یافته است. فردی که مطالب 

افتراآمیز در شبکه منشر می کند در زمان بسیار کوتاه پیام خود را به منطقه وسیعی از زمین می رساند. یا کسی که ویروسی 
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کشورهای مختلف آلوده می کند. به دلیل ماهیت بین المللی جرایم سایبر  نوشته و منتشر می کند چندین کامپیوتر را در

 مبارزه با آن نیز تشریک مساعی تمام کشورها را می طلبد. 

  فصل دوم :

 در این فصل به جرم سرقت رایا نه ای پرداخته و عنصر مادی و معنوی را بررسی می نمایم 

 بخش اول 

 توضیح خواهیم داد. ای تعریف و عنصر مادی آن را  قانون جرایم رایا نه10ه عنصر مادی جرم سرقت : با توجه به ماد

 با اینکه قانون گذار تعریف روشنی نموده است اما دارای ابهاماتی می باشد که در قالب نکات بیان میداریم.

همانند سرقت سنتی. روبایش اولین ایراد که از نظر بنده میتوان گرفت رفتار فیزیکی در این جرم فعل ربودن می باشد نکته: 

مفهوم عرفی دارد که میتوان منظور از آن را محروم نمودن صاحب مال از مال خودش بدون رضایت وی دانست. حال این 

سوال مطرح استکه آیا زمانی که از داده های متعلق به دیگری  کپی گرفته می شود فرد مرتکب جرم سرقت رایا نهای شده 

 10صحیح نمی باشد. اما قانون گذار در ماده ربودن برای کپی که اصل داده در اختیار صاحب آن است است؟ از نظر بنده لفظ 

ای به دو مفهوم  ق.ج.ر این عمل را سرقت رایانه ای تلفی نموده است. در نتیجه با توجه به این ماده ربودن در سرقت رایا نه

طوری که عین داده ها در اختیار صاحب آن باشد و دومی کپی داده ها بکار رفته است. اولی کپی داده ها متعلق به دیگری به 

متعلق به دیگری به طوری که عین داده ها را جابه جا نموده باشد، که هرکدام مجازات متفاوتی خواهند داشت. با وجود این 

  ای و سنتی متفاوت می شود. ماده تعریف ربودن در جرایم رایا نه

یا نه ای باید داده باشد و بنابراین اگر فرد سخت افزارهای رایانه ای مثل موس، مودم و کیس... را نکته: موضوع جرم سرقت را

برباید سرقت رایانه ای نیست. حال این سوال مطرح است که آیا باید داده ها ارزش مالی داشته باشند؟بین حقوقدانان اختالف 

جزو جرایم علیه اموال می باشد و در نتیجه داده ای  نهرا سرقت رایاش مالی داشته باشد زیاست. برخی معتقدند داده باید ارز

باید ارزش مالی داشته باشد تا سرقت محسوب شود. برخی مخالف این نظراند و می گویند نیازی نیست داده ارزش مالی داشته 

در نتیجه خواه  « تعلق به دیگریداده های م»ق.ج.ر به طور کلی بیان کرده است 10باشد. به نظر بنده به دلیل آنکه در ماده 

 داده ارزش مالی داشته باشد خواه نداشته باشد سرقت رایانه ای محسوب می شود. 

موارد تشدید مجازات پیشبینی نشده است. زیرا داده های متعلق به دیگری با هم متفاوت اند. نکته: در مورد سرقت رایانه ای 

ا حیاتی می باشند که سرقت آن ها ضررهای عمده به مالک ویا امنیت کشور وارد برای مثال برخی داده ها دولتی، حکومتی و ی

می کند با این وجود قانونگذار تفاوتی قایل نشده است. بهتر بود در تبصره ای یا ذیل همان ماده سرقت رایانه ای در زمینه داده 

 های دولتی و امنیتی را عامل تشدید معرفی می نمود.

ق.ج.ر جابه جایی یا روگرفت از  10امانه دیگری سرقت رایانه ای محسوب میشود؟ باتوجه به الفاظ ماده نکته: آیا ورود به س

داده ها ربایش استو ورود به سامانه دیگری و  عدم کپی برداری از داده ها به هر علتی فرد مرتکب سرقت نشده است هرچند 

 تحت عنوان دیگری مانند دسترسی غیر مجاز تحت تعقیب باشد

نکته: با توجه به این ماده در صورتی عمل فرد شامل سرقت رایانه ای است که توسط سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صورت 

گیرد در غیر اینصورت مشمول آن نیست.همچنین مرتکب با توجه به قانون هرکس می تواند باشد چه شخصی حقیقی و چه 
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خاصی مدنظر نیست و خصوصیات رفتار د زیرا فرد مرتکب خصوصیات شخص حقوقی...و لفظ غیر مجاز بودن اهمیت دار

مرتکب که غیر مجاز بودن است حایز اهمیت می باشد.انگیزه مجرمانه فرد سارق دسترسی به اطالعات و داده های دیگر می 

این ایراد اشاره نمود  باشد که در بحث عنصر معنوی به آن اشاره خواهد شد و شایسته است در مورد انگیزه و قصد مجرمانه  به

 که در مواردی که فرد قصد ضرر زدن به امنیت کشور را داشته باشد مجازات تشدید نشده است و حرفی به میان نیامده است. 

 بخش دوم 

 :عنصر سرقت رایا نه ای

متعلق یه دیگری است و مرتکب باید علم به اینکه داده ها این جرم در زمره جرایم عمدی است که نیاز به سوء نیت عام دارد.

بنابراین اگر شخص از سامانه دیگری استفاده نماید و نا خواسته داده ها آگاهانه داده ها را رو گرفت یا برش )جابه جا(نماید.

پس مرتکب ، در این حالت به دلیل عدم سوءنیت ،فردمرتکب جرم سرقت نشده است.وارد فلش مموری استفاده کننده شود

سوء نیت خاص این است که مرتکب نتیجه رفتار مجرمانه را و علم به متعلق به غیر بودن داشته باشد.  باید عمد در رفتار

 قصد ربودن و محروم نمودن صاحب داده ها را از داده و اطالعات رایا نه ای داشته است. بخواهد،یعنی با ارتکاب رفتار فیزیکی

 چند مسئه مهم و قابل توجه در سرقت رایا نه ای:

ق.م.ا جزء جرایم تعزیری 13ماده  ق.ج.ر به این نتیجه می رسیم که مجازات پیش بینی شده با توجه به10بررسی ماده با 

ق.م.ا شروع به جرم ندارد و 100درجه هفت می باشد. و لذا مشمول مقررات تعدد و تکرار نیست. همچنین با توجه به ماده 

م ارتکابی فردی که سرقت از طریق رایانه و تکنولوژی نموده و با در نظر به نظر میرسد جرقابل مجازات نیست.با این وجود 

و آثار این مجازات ناسب نمی باشدزون این جرم ،مجازات تعیین شده مگرفتن پیشرفت وسایل الکترونیکی و افزایش روز اف

 نامتناسب و غیر عادالنه بوده و به نظر بنده این ایراد قابل تامل است.

برای ارتکاب جرم سرقت رایانه ای، ارتکاب برخی جرایم دیگر الزم است به گونه ای که ارتکاب جرایم دیگر  مسئله بعدی گاهی

برای مثال  مقدمه ارتکاب سرقت رایانه ای است. حال این سوال مطرح است که فرد مرتکب یک جرم شده است یا دو جرم؟

ق.م.ا در 191ق.ج.ر، وماده 10با در نظر گرفتن ماده  پیدا کند.فرد برای سرقت داده ها نیاز است دسترسی به داده و سامانه 

شود و سرقت نماید در صورتی که عمل مرتکب )ورود به سامانه( شامل شرایط تحقق جرم وارد سامانه رایانه ای صورتی که فرد 

ه مشمول قسمت اول عمل وی با سرقت تعدد معنوی  به مجازات اشد محکوم می شود. و در صورتی کدسترسی غیر مجاز باشد

م چنانچه مشمول قسمت ، چون جزای نقدی است فقط محکوم به مجازات دسترسی غیر مجاز می شود ق.ج.ر گردد10ماده 

و قاضی به کدام یک حکم دهد (10و 1)ماده دوم ماده مذکور گردد مجازات سرقت رایانه ای و دسترسی غیر مجاز یکسان بوده

 تاثیرچندانی نخواهد داشت.

 گیری:نتیجه 

با توجه به مباحث پیش گفته و عنصر مادی و معنوی سرقت رایانه ای، داده های مورد سرقت خواه ارزش مالی داشته یا خیر 

فرقی تدارد در نتیجه در سرقت رایانه ای برخالف سرقت سنتی که مال موضوع سرقت است، داده و اطالعات مورد ربودن قرار 

ل است قت رایانه ای با سرقت سنتی در موضوع ربایش منفاوتمی باشند و شاید به همین دلیمیگیرد ،وجه نقدو... نمی باشد. سر

 که مجازات سرقت الکترونیکی آنچنانکه شایدو باید شدید نمی باشد. 
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