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چکیده
آگاهی نسبت به اینکه مرز دخالت کیفری از مداخله غیر کیفری در قلمرو آزادی فردی در فضای
سایبر چیست ،پرسشی است که در بحث از مبانی جرمانگااری باه آن پرداختاه مایشاود .مباانی
جرمانگاری جرائم سایبری درواقع تبیین میکنند که چه نوع رفتااری میتواناد در فضاای ساایبر
عنوان مجرمانه به خود بگیرد .برخی از آن مبانی جهت تحدید دامنه جرمانگاری و توجیه اخالقای
آن مانع ایجاد میکنند ،همچون اصل صدمه و اصل استقالل فردی .تمرکز برخی دیگر بر حمایات
از گسترش دامنه جرمانگاری است ،همچون اصل قیممآبی قانونی و اصال ملالحت عماومی کاه
بهعنوان الگو و راهنما معین میکنند که چه اعمالی باید از دایره اقتادار دولات خاار گردناد .ایان
پژوهش درصدد پاسخگویی به این پرسشها است که دو نظام قانونگذاری کیفری ایران و آلمان
تا چه اندازه تحت تأثیر مبانی جرمانگااری جارائم ساایبری رفتارهاایی را در قلمارو مداخلاههای
کیفری قرار میدهند؟ دستاوردهای حقوق کیفری آلمان در این زمینه تا چه اندازه در حقوق ایران
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قابلیت بهرهبرداری دارند؟ یافتههای پژوهش نشاان مایدهناد قانونگاذار آلماان در جرمانگااری
جرائم سایبری مبتنی بر یک نظام لیبرالیستی که در آن مبنا اصالت فارد و آزادی افعاال انساانها
است بیشتر تحت تأثیر اصل صدمه واقع گردیده اسات مناو بار اینکاه رارر شادید باشاد و
استفاده از سایر روشهای پیشگیری از آن ناممکن یا ناکارآمد باشاد .لکان قانونگاذار ایاران در
کنار تأثیرپذیری از اصل صدمه ،با تفسایری متفااو  ،صادمه باه اخاالق ،ارزشهاای اساالمی و
اجتماعی را مبنا قرار داده است و این رویکرد قانونگذار ایران با مباانیای چاون اصال قیمماآبی
قانونی و اصل مللحت عمومی توجیه میشود.
واژگان کلیدی :جرائم سایبر ،مبانی جرمانگاری ،اصل صادمه ،قیمماآبی حقاوقی ،اصال اساتقالل
فردی.

 .1مقدمه
توسعه فناوری اطالعا  ،موجب ایجاد ارزشهاای جدیادی در جامعاه گردیاده اسات کاه
حمایت از آن نیازمند مداخله کیفری است .قوانین کیفری موجود نیز به لحاظ اصل قانونی
بودن جرم و مجازا و عدم تجویز قیاس در امور کیفری ،تواناایی حمایات از ارزشهاای
جدیااد را نداشااته ،ناااگزیر یکاای از مهمتاارین راههااای مقابلااه بااا جاارائم سااایبری همانااا
جرمانگاری برخی رفتارها در فضای سایبر است.ازآنجاکه جرمانگاری هر رفتار ،مداخلاه
در آزادیهای خلوصی افراد است لذا نمیتواند بی مالک و فاقد مبناای مشاخب باشاد
زیرا نبود اصول راهبردی در این خلاو

موجاب باروز تاورم کیفاری و باه دنباال آن

بحران سیاست جنایی میشود.
این پژوهش درصدد است با تحلیل مبانی جرمانگااری در فضاای ساایبر در دو نظاام
کیفری ایران و آلمان مشخب کند که قانونگذار بر چه مبنا و معیاری حق دارد بر اساس
مبانی جرمانگاری رفتاری را در فضاای ساایبر مجرماناه تلقای کناد؟ پاسا باه پرساش
مطروح نیازمند تبیین مبانیای است که باهعنوان الگاو و راهنماا باهطور مشاخب ،معاین
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میسازند که چه اعمالی باید از دایره اقتدار دولت خار گردند .بر این اساس ،دولات بایاد
بتواند با دالیل قطعی ،اثبا کند که جز مجازا مرتکب ،راهحل دیگری بارای جلاوگیری از
آن رفتار وجود ندارد و درنهایت عواقب عملی جرمانگاری یاک رفتاار موردسانجش قارار
گیرد (محمودی جانکی،1332،

 )23زیرا تلویب و اجرای قوانین سایبری پیامادهایی

عملی در پی خواهد داشت و بدین لحاظ باید سود و زیاان اجتمااعی اجارا و عادم اجارای
قانون پیشنهادی مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد.
در تبیین مبانی جرمانگاری جرائم سایبری تمرکز پژوهش در نظام حقاوقی آلماان بار
قاانون مجاازا باا آخارین اصاالحا دساامبر  2663و قاانون حمایات از داده باا آخارین
اصالحا  2661است .در نظام حقوقی ایران نیز ملادیق موردبحاث شاامل قاانون جارائم
رایانهای ملوب  1333و قانون نحوه مجازا اشخاصی که در اماور سامعی و بلاری
فعالیت ماینمایناد ملاوب  1330و قاانون تجاار الکترونیاک ملاوب  1332اسات.اگرچه
چگونگی اجرای مبانی جرمانگاری در نظام قانونگذاری ارتباطی مستقیم باسیاست کیفاری
دارد ،لکن نظریههای مبناایی حااکم بار سیاسات جناایی ،میازان اهمیات و تاأثیر ارزشهاای
اخالقی و شرایط اجتماعی ،سیاسی و اقتلادی در بیان مبانی محوری جرمانگاری در هر نظام
حقوقی مؤثرند .بر اساس این رویکرد در این فرایند برخی مبانی ،بر سر راه تحدیاد دامناه
آن ،مانع ایجاد میکنند که در پژوهش ،تحت عنوان مبانی محدودکننده جرمانگااری جارائم
سایبری بررسی میشوند ،همچون اصل صادمه و اصال اساتقالل فاردی .تمرکاز برخای
دیگر بر حمایت از گسترش دامنه جرمانگاری است که در پاژوهش حارار ،تحات عناوان
عوامل موافق جرمانگاری جرائم سایبری تحلیلشدهاند ،همچون اصل قیمماآبی حقاوقی و
اصل مللحت عمومی.

 .2مبانی نظری محدودکننده جرمانگاری در جرائم سایبر
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مداخله قدر عمومی در حوزه آزادیهای فردی صرفاً به معنای وجاهت مداخله کیفری
در فضای سایبر نیست ،بلکه توجیهکننده خرو رفتار یا عمل از حوزه آزادیهای فردی
و قرار گرفتن آن در قلمرو اقتدار عمومی است بنابراین در کنار مشروعیت و وجاهت
مداخله منبع اقدام و قدر

عمومی که موروع حقوق اساسی است ،خود مداخلهها در

فضای سایبر نیز باید دارای مشروعیت و توجیه باشد .البته با توجه به نقدهای وارد بر
پدیده تورم کیفری و افزایش سیاهه جرائم سایبری ،هنوز مالک عام و فراگیری در
خلو

اینکه کدام عمل ازنظر اخالقی میتواند جرم شناخته شود وجود ندارد .به نظر

میرسد بخش عمدهای از گستره مداخله کیفری دولتها در فضای سایبر ،ارتبا نزدیکی
به نوع نظام سیاسی آن کشور ،ایدئولوژی حاکم و درنهایت نوع مدل سیاست جنایی آن
دارد ( .(Schonsheck, 1994, p4با توجه به این رویکرد هریک از مبانی جرمانگاری،
دلیلی است به نفع جرمانگاری و نه مدعی داشتن شرایط رروری برای توجیه
جرمانگاری یا درستی و یا نادرستی سایر اصولی که پیشنهاد میشوند ( Committee on

.)Homosexual offenses and Prostitution, 1957, p. 7-10درجرمانگاری یک رفتار
اصول متعددی موردتوجه قرار میگیرد .از این میان برخی مبانی ،بر سر راه تحدید دامنه
آن مانع ایجاد میکنند ،همچون اصل صدمه و اصل استقالل فردی که در این بخش از
پژوهش بدان خواهیم پرداخت.

 .1-2اصل صدمه در جرائم سایبر
این فلسفه که انسان تا جایی که به دیگری صدمه نمیزند ،آزاد است منجر به مداخله
«حداقلی» حقوق کیفری در قلمرو آزادیهای فردی در فضای سایبر میشود .بنا بر اصل
مذکور ،اگر بخواهیم اصل صدمه ،موجبا دخالت بیاندازه دولت در فضای سایبر را در
پی نداشته باشد باید برای شد

ررر مالکی داشته باشیم زیرا هر نوع رفتار آدمی

میتواند متضمن ررر به دیگری باشد .ولی آیا این مقدار برای جرمانگاری کافی است.
بیتردید جواب منفی است .در خلو

اینکه این اصول کدماند ،اتفاقنظر وجود ندارد و
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بر اساس ساختار قدر (نظریه دولت) و سازوکارهای اجتماعی هر کشور ،پاس متفاو
است .بدین لحاظ جهت تبیین ابعاد اصل مذکور ،نخست به تحلیل مفهوم اصل صدمه در
فضای سایبر خواهیم پرداخت و سپس با تبیین محدوده و الگوهای اصل صدمه در
جرائم سایبری به تحلیل موارع دو نظام کیفری ایران و آلمان اشاره خواهیم کرد.
 .1-1-2محدوده اصل صدمه در جرائم سایبر
اصل صدمه بهعنوان مهمترین معیار محدودکننده آزادی تعیین مینماید که در یک جامعه
متمدن تنها مورد توسل به قهر و اجبار در رابطه با افراد ،بازداشتن آنها از زیان
رساندن به دیگران است زیرا مللحت خود فرد نمیتواند تضمین کافی در این امر باشد
و با توجه به اینکه مللحت عام حداکثر آزادی است  ،زیان رساندن به دیگران را باید بر
این اساس سختگیرانِ تعریف کرد .(Rees,1960, p.196) .برای تعیین دقیق مرز دخالت
دولت برخی همچون جان ریز معتقدند منظور از ایراد ررر به دیگران همانا ایراد آسیب
به منافع دیگران است .وجود منافع وابسته به این است که اجتماع آنها را به رسمیت
بشناسد و آن منافع با معیارهای حاکم در مورد نوع رفتاری که شخب میتواند
بهگونهای مشروع از دیگران انتظار داشته باشد ارتبا

نزدیکی داشته باشدHart, ( .

.)1963, p87-107

بر اساس این رویکرد ،کارکرد حقوق کیفری مداخله در زندگی خلوصی افراد یا
تالش برای اعمال الگوهای خا

رفتاری نیست .بر این مبنا ،محدوده فعالیت فرد تا جایی

مجاز است که به دیگری ررر نرساند ( .(Faure and visser, 1995, p.247بر این مبنا
کاربرد اصل صدمه را در جرمانگاری در فضای سایبر میتوان در دو معنای مختلف
تبیین کرد.
رویکرد نخست مفهوم منفعت گستر اصل صدمه است که شامل هر نوع رفتار (عمدی
یا غیرعمدی)در فضای سایبر است که درمجموع میتواند منجر به صدمه شود اعم از
آنکه موروع آن منافع دیگران باشد یا نباشد .مطابق این رویکرد کنوانسیون جرائم
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سایبری ذیل مبحث جرائم علیه محرمانگی ،تمامیت و در دسترس بودن سامانهها و
دادههای رایانهای مقرر میدارد هریک از اعضا باید بهگونهای اقدام به ورع قوانین و
مقررا کند که در صور لزوم بر اساس نیازهای حقوقی داخلی خود ،هر نوع دسترسی
عمدی من غیر حق را جرمانگاری کند .قانونگذار ایران نیز ،هرگونه دسترسی غیرمجاز
به دادهها یا سامانههای رایانهای را که بهوسیله تدابیر امنیتی حفاظتشده جرمانگاری
کرده است صرفنظر از اینکه صدمه واردشده عمدی باشد و یا غیرعمدی و یا موروع
آن ،صدمه به منافع دیگران باشد یا نباشد .قانونگذار آلمان در ماده  11قانون مجازا
مقرر میدارد منحلراً افعال عمدی موجب مسئولیت کیفری میشوند ،مگر اینکه قانون
مجازا بهصراحت برای فعل غیر عمد مجازا تعیین کرده باشد.مفهوم دوم اصل صدمه
به معنای پس زدن و دفع منافع است بدین مضمون که اگر میگوییم «الف» از طریق
سامانههای رایانهای به «ب» صدمه وارد کرد ،مرادمان این است که او نسبت به «ب»
خطایی مرتکب شده یا حقوق قانونی او را بهطور ناعادالنه در فضای سایبر و بدون عذر
نقض کرده است و نتیجه این رفتار او چیزی نیست جز ایراد ررر به منافع فرد
موردنظر .پس این رفتار می تواند در غالب ایراد ررر به منافع فرد یا پس زدن آنها
صور پذیرد و مالک در هر دو مفهوم «منفعت» است (.)Rees, 1960, p. 31-36

بهمنظور جلوگیری از ورود به بحثهای سیاستگذاری اقتلادی و سیاسی در حوزه
اصل صدمه در جرائم سایبری  ،رویکرد پژوهش را معطوف به جرمهای محدود میکنیم
که در آن از ررر و عدم منفعت بحث میشود .فینبرگ معتقد است اصل صدمه مهمترین
دلیل جرمانگاری است  .بنابراین تن دادن به انحلار اصل صدمه جهت جرمانگاری
رفتارها در فضای سایبر نیز پذیرفتنی نیست و اصل صدمه ،رررهای واردشده به فاعل
فعل را که از سوی خود او به وقوع میپیوندد در برنمیگیرد ،بلکه تنها رفتارهای ررری
وارد به دیگران را در برمیگیرد (پور قهرمانی و آقا بابایی،1333 ،

.)0-1

بنابراین اصل ،باید مالکی برای «شد » موجود باشد و برخی راههای درجهبندی
عینی صدمه را نیز با خود به همراه داشته باشد تا راه سوءاستفاده را بر مداخلههای
ناموجه دولت در فضای سایبر سد کند .قاعده کلی برای تشخیب اینکه از کدامیک از
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رفتارهای زیانبار می توان با روش غیر کیفری جلوگیری کرد وجود ندارد ،بلکه تشخیب
آن نیازمند مطالعه موردی بر اساس «هزینه – فایده» ،شامل رررهایی میشود که
اجتنابناپذیر و اساسیاند ،نه هر نوع ررری که در فضای سایبر ایجاد میگردد.
باوجوداین ،رویه در دنیا بهتدریج بهسوی جرمانگاری رررهایی در فضای سایبر بوده
که بهصور غیرعمد ی در فضای سایبر صور پذیرفته است .قانونگذار ایران مطابق
این رویکرد در ماده  21و  23قانون جرائم رایانهای مقرر میدارد ارائهدهندگان خدما
دسترسی و میزبانی چنانچه از روی بیاحتیاطی و بیمباالتی زمینه دسترسی به محتوای
غیرقانونی را فراهم آورند در مرتبه اول و دوم به جزای نقادی و در مرتبه سوم به یک تا
سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد .مطابق این رویکرد قانونگذار بر مبنای
اکثریت حقی پیدا میکند تا یک نوع شیوه زندگی واحد را به جامعه تحمیل کند .وانگهی
کیفر هدفهای دیگری نیز دنبال میکند که از رهگذر اصل ررر چندان قابلتعقیب نیست.
کیفر بهطور عمده پیامهای اخالقی ،سیاسی ،فرهنگی و ایدئولوژیکی منتقل میکند.
بسیاری از سیاستگذاریها و اَعمال تنبیهی در دنیای معاصر افزون بر پیام اخالقی ،پیام
نژادی و سیاسی انتقال میدهند پیامی در مورد اینکه چه کسی مسئول جرمانگاری و
چه کسی تحت کنترل است ( .)Harcourt,1999, p.68قانونگذار آلمان دربند  3ماده 31۳
قانون مجازا مقرر میدارد :هر کس از روی بیاحتیاطی از فعالیت تأسیسا مخابراتی
که در خدمت اهداف عمومی است جلوگیری کند و یا فعالیت آن را به مخاطره اندازد به
مجازا

حبس تا  1سال یا جریمه مالی محکوم خواهد شد .این رویکرد در نظام

قانونگذاری آلمان بهعنوان یک نظام مبتنی بر لیبرالیسم معین میکند که اگرچه اصل
زیان و به خطر افتادن منافع عمومی میتواند مبنای مشروعیت مداخله کیفری دولتها
قرار گیرد ،لکن صرف وجود ررر به غیر موجبی برای مداخله کیفری نیست و چهبسا
جبران خسارا

از طریق رمانت اجراهای مدنی میتواند کارآمدتر باشد زیرا ممکن

است رفتار زیانبار فرد ،غیرعمدی و یا در راستای دنبال کردن هدفی موجه و قانونی
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بوده و نقب تدابیر امنیتی موجود موجب به مخاطره افتادن فعالیت آن شده باشد.
 .2-1-2الگوهای جرمانگاری اصل صدمه در جرائم سایبر
نخستین مدل جرمانگاری اصل صدمه در جرائم سایبری مدل خطرآفرینی انتزاعی 1است
که جرمهای ناشی از آن بهطورمعمول ،ررر وارد را بهطور مستقیم مجازا نمیکنند.
در این مدل نقض مقررا و قوانین اداری یا محدوده مجازی که در پروانهها و مجوزهای
اداری اجازه دادهشده ،جرمانگاری شده است مانند جرمانگاری در خلو

شرکتهای

ارائهکننده خدما رایانهای که جرمانگاری بر اساس مقررا حقوقی ،اداری و تا اندازهای
تلمیمهای مقامهای حقوق اداری و مدنی انجام میشود و ملادیق آن را میتوان در
قوانین و آییننامهها و بخشنامههای ناظر بر صدور مجوز ارائه خدما

رایانهای پیدا

کرد .قانونگذار ایران در ماده  21قانون جرائم رایانهای مقرر میدارد ارائهدهندگان
خدما

دسترسی موظفاند طبق روابط فنی و فهرست مقرر از سوی کارگروه تعیین

ملادیق محتوای مجرمانه که در چارچوب قانون تنظیمشده است را پاالیش کنند و
درصورتیکه عمداً از پاالیش محتوای مجرمانه خودداری کنند ،منحل خواهند شد.
مطابق این رویکرد در تدوین قوانین سایبری باید مجازا کیفری صرفاً در جرائم خطرناکی
که مقررا اداری یا مدنی توان مقابله با آن را ندارند ،اعمال گردد .قانونگذار آلمان ایجاد
محدودیت در دسترسی به سایتها و پاالیش محتوا را بر اساس قانون فدرال صور
میدهد و آنهم در مواردی خا

 .دادگاههای این کشور رأی به مسدود شدن برخی

تارنماها میدهند .نمونهای از محتوای مسدود شده در آلمان بازمیگردد به قوانین
کپیرایت و یا پرنوگرافی کودکان که این نوع حمایت نیز اساساً بر مبنای مقررا اداری و
مدنی صور می پذیرد زیرا مقررا حقوق مدنی و قراردادهای میان موروع دادهها و
سازمانها دخیل در پردازش داده میتوانند در اکثر موارد راهگشا باشند بنابراین باید
تفاوتی بین آنچه غیراخالقی است و آنچه مجرمانه تلقی میشود در نظر گرفت و از جزای
1. Abstract endangerment
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نقدی مبتنی بر رمانت اجراهای اداری استفاده کرد.
قانونگذار آلمان در جرمانگاری به شرحی که گذشت تالش کرده تا حد امکان از جزای
نقدی مبتنی بر رمانت اجراهای اداری استفاده کند و حتی در خلو

جرائمی که عواملی

مانند نوع دادهها ،دامنه جرم و شیوه ارتکاب باعث میشود که نتیجه مجرمانه خفیفتر باشد،
استثناهایی را پیشبینی کرده و بر اساس آن برخی تخلفا قابلاغماض را از شمول جرم
تعریفشده خار کرده است .رمانت اجراهای اداری و جزای نقدی مقرر در ماده  13و 11
قانون فدرال حمایت از داده را میتوان در راستای این اصل توجیه نمود .بر مبنای این نظریه،
در آلمان ارائهکنندگان خدما دسترسی تا زمانی که بر اطالعاتی که انتقال میدهند تأثیر
نگذارند یا اطالعا یا دریافتکننده اطالعا را گزینش نکنند ،مسئول نخواهند بود و در صور
مسئولیت نیز بهموجب قرارهای مدنی و اداری مجازا میشوند .این نگرش موازنه مناسبی را
میان پیشگیری از جرم و جریان آزاد دادهها در شبکههای رایانهای بینالمللی برقرارمی سازد
(.(Sieber, 2001, p.231-239

قانونگذار ایران در ماده  23قانون جرائم رایانهای به مجازا ارائهدهندگان خدما
میزبانی به علت تخلف از دستور کارگروه تعیین ملادیق مجرمانه یا دستور قضایی،
مبنی بر جلوگیری از ادامه دسترسی به سامانههای رایانهای متخلف پرداخته و این نوع
جرمانگاری در شرایطی تحقق پذیرفته است که بستر و زیرساختهای الزم جهت تأمی ن
میزبانی سرورها در کشور فراهم نبوده ،سرورهای اصلی خدما

میزبانی در خار از

کشور تأمین میگردند و شرکتهای ارائهدهنده میزبانی نیز تابع قوانین خا
هستند .لذا جرمانگاری در این خلو

خود

صرفاً مشمول بخش قلیلی از سامانههای

(حاکمیتی) میگردد که در ایران میزبانی میشوند.
در آلمان این رویکرد متفاو به نظر میرسد زیرا آلمان به دلیل صنعتی بودن و لزوم
داشتن قوانینی هماهنگ در اتحادیه اروپا در جهت تأثیر نهادن بر نحوه عملکرد
ارائهدهندگان خدما

میزبانی و لزوم امنیت بیشتر صنایع در حفظ اطالعا

تأمین زیرساختهای مناسب توسط دولت ،ارائه خدما
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توسط دولت فدرال انجام میشود .بر این اساس در نظام قانونگذاری آلمان ،مداخله
حقوق کیفری مبتنی بر پذیرش یک نظم اداری و مدنی است که بهطور مستقیم برای
حمایت از این نظم و بهگونهای نا مستقیم برای حمایت از ارزشهای مورداشاره یا مقرر
در قواعد و اصول اداری و مدنی به کار میآید .در این مدل تحقیق و اثبا

آسیب و

ررری که ممکن است به ارزشهای موردحمایت وارد شود ،در وقوع جرم ومسئولیت
کیفری بیتأثیر است .لذا بهصرف تخلف از مقررا اداری ،پروانه صادرشده جرم محقق
میشود .افزون بر آن ،احراز وقوع جرم و شرایط تحقق مسئولیت کیفری به تلمیم
مقامهای اداری وکارشناسان فنی و قضایی وابستگی فراوان دارد (wilson, 1998, p.
).319-321

دومین الگو اصل صدمه در جرائم سایبری ،مدل خطرآفرینی واقعی 1است که بر
مبنای آن صرف تخلف از مقررا اداری و مجوزها و پروانههای صادرشده جهت ارائه
خدما

رایانهای ،کافی نیست ،بلکه تهدید به آسیب کافی است .افزون بر ایجاد خطر،

غیرقانونی بودن اقدام نیز شر دو م وقوع جرم است لیکن تا هنگامیکه از قواعد اداری
پیروی شود،معموالً مسئولیت کیفری در پی نخواهد داشت(Wilson, 1998, pp. 328-
).329

قانونگذار ایران در ماده  3قانون جرائم رایانهای هر گونه دسترسی ،تحلیل ،شنود
غیرمجاز نسبت به دادههای سری در حال انتقال یا ذخیرهشده در سامانههای رایانهای یا
مخابراتی یا حاملهای داده را جرم انگاری نموده است .ماده  1قانون جرائم رایانهای نیز
مقرر میدارد چنانچه مأموران دولتی که مسئول حفظ دادههای سری مقرر در ماده  3این
قانون یا سامانههای مربو هستند و به آنها آموزش الزم دادهشده است یا دادهها یا
سامانههای مذکور در اختیار آنها قرارگرفته است براثر بیاحتیاطی ،بیمباالتی یا عدم
رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخا
یا سامانههای مذکور شوند ،به مجازا

فاقد صالحیت به دادهها ،حاملهای داده

مقرر محکوم خواهند شد .در این مدل ،اثبا

1. concerte endangerment
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تقلیر شر نیست زیرا متهم بایست آگاه میبوده یا انتظار میرود که آگاه بوده است
(ابهری و میری،1316،
 232قانون مجازا

 .)11قانونگذار آلمان مطابق این رویکرد دربند «الف» ماده

مقرر می دارد :هر کس برخالف قانون اطالعاتی را که برای

دسترسی وی در نظر گرفته نشده باشد و بهویژه در مقابل دستیابی بدون مجوز افراد
حفاظت میشوند ،برای خود یا دیگری تحلیل کند ،درصورتیکه حفاظت از اطالعا
یادشده را نقض کند ،به مجازا

حبس یا پرداخت جزای نقدی محکوم خواهد شد.

قانونگذار آلمان با بیان عبار بهویژه محافظتشده که معیاری است برای تشکیل جرم ،این
هدف را پیگیری کرده است که بزه دیده باید میزان عالیق خود را در حفظ امنیت دادهها بهوسیله
ایجاد سطح مشخلی از دسترسی آشکار سازد .در این مدل ،دستکم تهدیدی علیه آن
ارزش موردحمایت باید به اثبا برسد.
سومین الگوی اصل صدمه ،مدل جرمانگاری رررهای شدید است که هدف آن
حمایت از ارزش ها و منافع فردی و اجتماعی در فضای سایبر ،در برابر صدما

شدید

است که با روشهای دیگر نمیتوان از آنها پیشگیری کرد و چنان آثار بدی بر جامعه و
امنیت اجتماعی بر جای میگذارند که چارهای جز جرمانگاری آنها نیست .قانونگذار
ایران در ماده  11قانون جرائم رایانهای ایران مقرر میدارد هرکس بهقلد به خطر
انداختن امنیت ،آسایش و امنیت عمومی اعمال مذکور در مواد  1 ،3و  16این قانون را
علیه سامانههای رایانهای و مخابراتی که برای ارائه خدما

رروری عمومی به کار

میروند ،مرتکب شود ،به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد .قانونگذار آلمان در
ماده  31۳قانون مجازا

مقرر میدارد :هر کس از فعالیت تأسیسا

مخابراتی که در

خدمت اهداف عمومی هستند جلوگیری کند یا فعالیت آن را به مخاطره اندازد به مجازا
حبس تا  1سال محکوم خواهد شد .همچنین دربند  2ماده  31۳قانون مجازا بیاحتیاط ی
مرتکب نیز جرمانگاری شده است .البته مجازا مرتکبین این جرائم در کشورها صنعتی
همچون آلمان ،بسته به اینکه مرتکب آگاهانه عمل کرده یا از سر بیاحتیاطی ،متفاو
است و شروع به ارتکاب این جرائم نیز جرمانگاری شده است لکن حسب قانون جرائم
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رایانهای ایران تفاوتی در مجازا مرتکب آگاه و ناآگاه وجود ندارد.
بررسی ملادیق جرمانگاری شده در دو نظام قانونگذاری ایران و آلمان نشان
میدهد قانونگذار آلمان بر مبنای یک نظام لیبرال که در آن کیفر مبتنی بر ارزشهایی
همچون آزادی افعال مشروعیت یافته و توجیه میشود تالش کرده است در جرمانگاری
جرائم سایبری تحت تأثیر اصل صدمه تا حد ممکن کیفر را محدود به رررهای شدید به
دیگران کند ،بهنحویکه پیشگیری از آن با سایر روشهای حقوقی ممکن نباشد.
قانونگذار ایران گرچه اصل صدمه را در جهت توجیه جرمانگاری مبنا دانسته ،لکن با
برداشتی متفاو از اصل صدمه آن را نهتنها شامل ررر به دیگری و یا ررر به منافع
میداند ،بلکه صدمه به اخالق ،صدمه به ارزشهای دینی و صدمه به باورهای فرهنگی
نیز میداند .این برداشت قانونگذار ایران از اصل صدمه با مبانی دیگری همچون
قیممآبی و سایر اصولی که در ادامه پژوهش بدان خواهیم پرداخت توجیه میشود.

 .2-2اصل استقالل فردی در جرائم سایبر
انسان بهحکم ذا خویش ،مایل به آزادی است درحالیکه دولت اصرار دارد مردم را به
اجرای مقررا

و قوانین ملزم کند .بر این مبنا قبل از هرگونه مداخله در آزادیهای

شهروندان در فضای سایبر از طریق حقوق کیفری باید اصول و مبانی محکمی برای
مشروعیت بخشیدن به استفاده از اجبار در اختیار داشت .اگر مقررا
فضای سایبر ،قابلیت انطباق با فطر

کیفری حاکم بر

بشر و نیازهای او را نداشته باشند و برعکس با

حقوق فطری و طبیعی فرد در تضاد باشند ،همواره به زیان مردم خواهند بود زیرا مردم
یا مجبورند محدودیتها ی حاکم بر فضای مجازی را پذیرا باشند یا با آن مقابله کنند.
پذیرا شدن آن ،موجب از دست دادن آزادی در فضای سایبر در جهت دسترسی به
اطالعا و مقابله با آن ،موجب تحمل مجازا میشود (.)weale,1985, p.21
 .1-2-2محدوده اصل استقالل فردی
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اصل استقالل فردی بیانگر این موروع است که مردم خود قادرند در فضای سایبر
صالح و فساد خویش را دریابند و به تلمیمگیری بپردازند( .سیموندز،1312 ،

.)33

مفهوم رمنی این فرض آن است که هیچکس چنانکه تو خود را میشناسی تو را
نمیشناسند .پس در موقعیتی بهتر از هر فرد دیگر هستی که بدانی ،چه چیز برای تو
خوب و چه چیز بد است (راس ،)16( 1331 ،

 .)31-33بدینسان بر اساس اصل

اولیه ،هر فرد عاقل و بالغ ،صالحیت دارد که در مورد شیوه رفتار خود در فضای سایبر
تلمیمگیری کرده ،چگونگی بهرهمندی خود از امکانا

فضای سایبر را تعیین کند.

درواقع در پرتو این ایده ،تکثر برداشتها و شیوههای متفاو زندگی به رسمیت شناخته
میشود و تفکیک حوزه عمومی از حریم خلوصی افراد به وجود میآید .حوزه
خلوصی بخش بسیار مهمی از قلمرو استقالل به شمار میآید که فرد میتواند اهداف و
طرحهای شخلی خود را برگزیده و دنبال کند .در این فرایند جرمانگاری مساوی است با
«توسعه محدوده کنترل رفتاری» افراد در فضای سایبر و کاهش قلمرو مباح رفتاری که
آن افراد میتوانند بر اساس انتخاب و استقالل فردی خود در آن حوزه رفتار کنند.
(انلاری،1301 ،

.)336

بر این مبنا قانون کیفری که به اصل استقالل فردی و حریم خلوصی در فضای سایبر
احترام نگذاشته ،حق دسترسی آزاد به اطالعا در فضای سایبر را به رسمیت نشناسد،
میتواند خشونت زا باشد .درواقع ،این امر بهنوعی نافرمانی مدنی در مقابل برخی قوانین
کیفری را نیز تداعی میکند و این نافرمانی مدنی در خلو

کسانی است که مشروعیت

بنیادی حکومت را پذیرفتهاند .آنان نمیخواهند وظیفه شهروندی خود را کنار گذارند،بلکه
به دنبال انجام درست آن نیز هستند(نجفی ابرندآبادی و اسدی،1333 ،

.)336

یکی از روابط مطرح در حریم خلوصی این است که شخب در صور تمایل بتواند
آن را مخفی و دور از دسترس دیگران قرار دهد .الزمه این رابطه ممنوعیت تجسس و
تفتیش از یکسو و ممنوعیت اشاعه و انتشار ابعاد زندگی خلوصی افراد در فضای
سایبر است که رعایت این امر بیشتر در مناسبا
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(برلین،1331،

 .)111-101قانونگذار آلمان با توجه به دستورالعملهای  1111شورا

اروپا تحت عنوان حمایت از اشخا

حقیقی در مقابل پردازش دادههای شخلی و گردش آزاد

دادهها و همچنین دستورالعمل  2662/13/ceتحت عنوان زندگی خلوصی و ارتباطا
الکترونیکی و بند  1ماده  3دستورالعمل شماره  31/11/ecاتحادیه اروپا که کشورهای عضو را
ملزم میکند پردازش دادههای شخلی مربو به ریشههای قومی و نژادی ،دیدگاههای
سیاسی ،باورهای دینی و فلسفی ،عضویت در اتحادیههای تجاری و پردازش دادههای مربو
بهسالمتی وزندگی جنسی را ممنوع سازند .دادههای موروع این ماده که به دادههای شخلی
حساس معروفاند از حمایتهای ویژه برخوردارند و پردازش آنها جز در موارد تعیینشده
مجاز نیست (اصالنی،1330 ،

.)10

قانونگذار آلمان بر اساس دستورالعملهای شورا اروپا در قوانین داخلی قانون فدرال
حمایت از داده را تلویب کرده است .در ماده  1قانون فدرال حمایت از داده آلمان ،قانونگذار
رمن تبیین چگونگی جمعآوری و پردازش دادههای شخلی ،بهصور

مطلق دادههای

شخلی را موردحمایت قرار داده است و دربند «الف» ماده  1قانون حمایت از داده نیز
شر پردازش را منو به ررایت شخب دانسته است .همچنین دربند « » ماده  1به
استثنائاتی مانند منافع عمومی ،دعاوی حقوقی ،حفاظت از منافع حیاتی موروع داده
پرداختهشده که پردازش حتی در موارد ممنوع فراهم میشود .قانونگذار آلمان با توجه
به دستورالعمل های ملوب شورا اروپا به شرحی که گذشت تالش کرده است بین
حمایت از اشخا

حقیقی در مقابل پردازش دادههای خلوصی از یکسو و جریان آزاد

دادهها از سوی دیگر تعادل برقرار کند و همچنین بین ارزشهای بنیادین جامعه ازجمله
احترام به زندگی خلوصی وجریان آزاد اطالعا پیوند ایجادکند.
قانونگذار ایران در راستای حمایت از حریم خلوصی و استقالل فردی افراد در ماده
 13قانون تجار

الکترونیک مقرر میدارد :ذخیره ،پردازش و یا توزیع دادهپیامهای

شخلی مبین ریشههای قومی یا نژادی ،دیدگاههای عقیدتی ،مذهبی ،خلوصیا اخالقی
دادهپیامهای راجع به ورعیت جسمانی ،روانی و یا جنسی اشخا

بدون ررایت

صریح آنها به هر عنوان غیرقانونی است  .ررایت شخب ذینفع برای پردازش و
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گردآوری دادههای مذکور در ماده  13قانون تجار

الکترونیک همانند دستورالعمل

ملوب  1111شورا اروپا است و باید ررایت بهصور صریح باشد و نمیتوان آن را
از رفتار و کردار یا سکو شخب استنبا کرد و محدوده آن نیز باید صرفاً نسبت به
دادههای حساس محدود شود .قانونگذار ایران شرایط ذخیره ،پردازش و توزیع در
صور ررایت شخب ذینفع در بستر مبادال الکترونیکی را در ماده  11قانون تجار
الکترونیک مقرر و آن را مشرو

به شرایط زیر کرده است :الف) اهداف آن مشخب

بوده و بهطور وارح شرح دادهشده باشند.ب) «دادهپیام» باید تنها بهاندازه ررور

و

متناسب با اهدافی که در هنگام جمعآوری برای شخب موروع «دادهپیام» شرح
دادهشده جمعآوری گردد و تنها برای اهداف تعیینشده مورداستفاده قرار گیرد) .
«دادهپیام» باید صحیح و روزآمد باشد .د) شخب موروع «دادهپیام» باید به پروندههای
رایانهای حاوی دادهپیامهای شخلی مربو

به خود دسترسی داشته و بتواند

دادهپیامهایی ناقب و یا نادرست را محو یا اصالح کند .ها) شخب موروع «دادهپیام»
باید بتواند در هر زمان با رعایت روابط مربو  ،محو کامل پرونده رایانهای
دادهپیامهای شخلی مربو به خود را درخواست کند.قانونگذار ایران با اینکه در مقام
بیان بوده ،از موارد خا

و استثنایی که بنا به دالیل امنیتی و ملالح عمومی بتوان دست به

پردازش دادهها زد ،سخنی به میان نیاورده است و علیرغم اهمیت موروع آن را به آییننامه
ارجاع داده است و در ماده  01مقرر میدارد که سایر موارد راجع به دسترسی موروع
«دادهپیام» از قبیل استثنائا  ،افشای آن برای اشخا

ثالث ،اعتراض ،فرا گردهای ایمنی،

نهادهای مسئول دیدبانی و کنترل جریان دادهپیامهای شخلی بهموجب مواد مندر در
باب چهارم این قانون و آییننامه مربو خواهد بود .قانون گذار ایران در قانون تجار
الکترونیک ررایت شخب را در جهت حمایت از مواردی همچون منافع عمومی ،امنیت
ملی ،دفاع ملی و مبارزه با تروریسم که در آن نیاز به گردآوری و پردازش داده باشد
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رروری ندانسته و فقط دادههای شخلی حساس را مشمول حمایت قرار داده است و از
مطلق دادههای شخلی ،ازجمله دادههای تجاری و صنعتی حمایت نکرده است .نبود
زیرساختهای مخابراتی متناسب و قوانین پایهای ازجمله قانون حمایت از داده در ایران ،از
مهمترین علتهای تفاو در رویکرد قانونگذاران دو کشور است( .فرجیها ،علمداری،1310 ،
 .)011طبق آنچه در مقدمه این نوشته مطرح گردید ،برخی عوامل در جهت حمایت از
گسترش دامنه جرمانگاری جرائم سایبری هستند همچون اصل قیممآبی حقوقی و یا
اصل مللحت عمومی که در ادامه پژوهش تحت عنوان اصول و مبانی موافق جرمانگاری
به بررسی آن خواهیم پرداخت.

 .3مبانی نظری موافق جرمانگاری در جرائم سایبر
بر اساس اصل استقالل فردی ،هر فرد قادر به ترسیم طرح زندگی خویش هستند و مادام
که به آزادی دیگران در فضای سایبر و نظم و امنیت و آسایش عمومی صدمه نزده است،
استفاده از اجبار علیه او قابل توجیه نیست .در مقابل این دیدگاه ،گفتهشده که سپردن
طرح زندگی و رفتار افراد بخلو

در مواجهه با امکانا

موجود در فضای سایبر ،با

توانایی و ظرفیت محدود افراد سازگار نیست و به خاطر واقعیت خطاپذیری انسان در
ارتبا با ادراکا خویش نسبت به فضای سایبر و عدم توانایی وی در تشخیب اعمال و
رفتار درست از نادرست ،فرد نمیتواند محور تلمیمگیری در فضای سایبر قرار گیرد.
این ایده قیممآبی نامگرفته است .در این دیدگاه قانونگذار کیفری با ممنوعیت برخی
رفتارها در فضای سایبر و مداخله در قلمرو آزادی شهروندان در دسترسی به برخی از
امکانا

موجود در فضای سایبر درصدد القای این ایده است که هرچند رفتار

جرمانگاری شده صدمهای به آزادی دیگران وارد نمیکند یا نظم و امنیت و آسایش
عمومی را بر هم نمیزند ،ل کن انجام آن منجر به صدمه و آسیب بر جسم و روان فرد
میشود و لذا قانونگذار برای حمایت از فرد و جلوگیری از ایراد ررر به خود،
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دسترسی به آن را ممنوع نموده ،در مقابل نقض این ممنوعیت ،ناقلان را به کیفر
میرساند.

 .1-3اصل قیممآبی حقوقی در جرائم سایبر
قیممآب ی عبار است از عمل کردن به خیر و صالح دیگران ،بدون ررایت ایشان آنگونه
که پدر برای فرزنادان خاویش میکناد .در معناای سیاسای عباار اسات از اینکاه دولات
میتواند بهمانند یک پدر برای جامعه ،مردم را نهتنها از انجام اموری که به زیاان دیگاران
است بهاجبار منع کند ،بلکه چنانچه این رفتار به رارر خودشاان نیاز باشاد ،از انجاام آن
جلوگیری کند .مسدودسازی برخی از امکانا فضای سایبر از سوی دولتها را میتاوان
درچنین رویکردی توجیه کرد که بر مبنای آن محافظهکاران بار قادر و اقتادار سیاسای
فراگیر دولت در فضای سایبر تأکید میکنند .در ایان دیادگاه باه ملالحت عماومی ،نقاش
اجتماااعی و اقتلااادی دولاات و نظااار اجتماااعی و اخالقاای ،باایشتاار تأکیااد میگااردد
( .)Feinberg, 2003, p.12-20البته ملداقهایی از مفهوم کلی قیمماآبی دارای باار مثبات
است لکن در بحث جرمانگااری در فضاای ساایبر ،ساخن بار سار رفتارهاای قیممآباناه
بهطورکلی نیست ،بلکه از قیممآبی اجبارآمیز خاا

کاه مبناایی بارای جرمانگااری علیاه

کننده رفتار است بحث میگردد.
 .1-1-3الگوهای قیممآبی حقوقی (قانونی) در جرائم سایبر
نخستین رویکرد در انواع قیممآبی حقوقی ،قیممآبی مطلق و سخت (ناپسند) در حمایات از
کاربران اینترنت است که در این رویکرد بهعنوان یک دلیل ،قانونگذار کیفری میپذیرد که
حمایت از افراد بالغ و سالم در برابر نتایج زیانبار اعمال اختیااری آنهاا رارور دارد.
ملادیق این رویکرد را باه نظار مایرساد بتاوان در برخای از اقاداما کاارگروه تعیاین
ملااادیق مجرمانااه مطااابق ماااده  21و  23قااانون جاارائم رایانااهای در مساادود کااردن
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نرمافزارهای ارتباطی و اجتماعی مورداستفاده در فضای سایبر مشاهده کرد کاه بیشتار
به نظار مایرساد در پای ملاالح اقتلاادی شارکتهای ارائهدهناده خادما ارتبااطی و
مخابرا باشد تا رعایت صالح افراد در حفظ اطالعا آنها .بر مبنای این رویکرد قاانون
کیفری ارزش ها و احکام خود را که برای منفعت و صاالح ماردم اسات بار آنهاا تحمیال
میکند .جرمانگاری صور گرفته در قانون نحوه مجازا اشخاصی که در اماور سامعی
و بلری فعالیتهای غیرمجاز مینمایناد (ملاوب ساال  )1330و ماواد  11و  11قاانون
جرائم رایانهای در فلل چهارم تحت عنوان جرائم علیه عفت و اخالق عمومی را مایتاوان
در راستای این اصل تحلیل نماود .قانونگاذار آلماان دربناد «ب» مااده  131تحات عناوان
انتشار مطالب مستهجنی که خشونت و رابطه جنسی غیرطبیعی را باه تلاویر مایکشاند،
توزیع ،تحلیل ،مالکیت ،تولید ،تأمین ،ذخیره ،پیشنهاد ،اعالم و نشار مطالاب مساتهجن را
چنانچه در ارتبا با سوءاستفاده جنسای از کودکاان باشاد ،جارم دانساته و اساتفاده یاا
کپیبرداری از آن مطالب ،اقدام به صادرا یا واردا آن یا تسهیل کاربرد چناین مطاالبی
را در خلو

افراد بزرگساال ،جرمانگااری کارده اسات ایان قلمارو حماایتی باا عناوان

هرزهنگاری مطلق مطرح است به این معنا که توزیع آن حتی میان بزرگساالن نیز ممناوع اسات .
) (Delmas-Marty, 2008, p.157به نظر میرسد قانونگذار آلمان کیفردهی اَعمالی را کاه
از یکسو ،اخالق متعارف اجتماع آنها را برنمیتابد و از سوی دیگر ،آن اَعمال با اصولی
همچون اصل ررر قابل کیفر نباشند مطابق اصل قیمماآبی حقاوقی توجیاه مایکناد .ایان
شکل از پذیرش ،نشانه نرم اصل قیممآبی حقوقی است که تنهاا مداخلاه محادود و موقات
جامعه و دولت را توجیه میکند (کی نیا،1311،

.)10-12

نگرش دوم در انواع قیممآبی حقوقی ،قیممآبی حقوقی نسبی یا نرم در حمایت از افراد
آسیبپذیر در جرائم سایبری است ،رهیافت نسبی و نارم از قیمماآبی قاانونی کاه اجاازه
میدهاد شااخب را در براباار تلاامیمهای غیارارادی او محافظاات کناایم Dabin, 1950,

) .)p.179در این نوع قیممآبی حقاوقی ،قانونگاذار کیفاری باه مداخلاه در حاوزه انتخااب
افرادی اقدام میکند که قوه درک و تشخیب پاایینتری دارناد و ممکان اسات باا انتخااب
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برخی رفتارها بهسالمت جسم و روان خود آسیب بزنند .جرمانگاری رفتارهاای زیانباار
علیه کودکان را میتوان مطابق این رویکرد دانست.کنوانسیون جرائم ساایبری در مااده 1
با عنوان جرائم مرتبط با محتوا ،دولتهای عضو را بر جرمانگاری هرزهنگااری اشاخا
زیر  13سال ملزم ساخته است که بیانگر توافق بینالمللی در مجرمانه بودن چنین رفتاری
است .قانونگذار آلمان دربند  1ماده  131قاانون جزایای آلماان مقارر مایدارد هار کاس
مطالب مکتوب شهو برانگیز را در اختیار افراد زیر  13سال قرار دهد یا به آنان پیشنهاد
دهد یا در دسترس آنها بگذارد مشمول مجازا مقرر قانونی خواهد شاد .هماانطور کاه
مشاهده میشود قانونگذار آلمان هرگونه انتشار متاون و تلااویر مساتهجن را محکاوم
نمیکند ،بلکه ب یش از هر چیز ،در دسترس قرار دادن این متون برای افراد زیر  13سال را
محکوم مایکناد .درواقاع ایان بناد در ماورد متاون و تلااویر مساتهجنی کاه باا اعماال
خشاونتآمیز ،سوءاساتفاده جنسای از کودکااان و یاا رواباط جنساای باا حیواناا اساات،
صراحت دارد .تدوین قانون مربو به انتشاار متاون مضار بارای نسال جاوان و قاانون
حمایت از نسل جوان در اماکن عمومی ،تکمیلکننده حفاظت از اطفال در برابر متونی است
کااه دارای جاذبااه باارای کشااانیدن آنااان بااه ارتکاااب اعمااال خااالف اخااالق و رفتارهااای
خشونتآمیز و بیرحمانه و جنایا یا تأیید تبعیض ناژادی و یاا ترغیاب باه جناگ اسات.
قانونگذار آلمان بر طبق بناد  1مااده  ۳از قاانون حمایات از نسال جاوان مقارر مایدارد:
«نمایش نوار ویدیو و دیسک تلویری و نظایر آنها در امااکن عماومی بارای کودکاان و
نوجوانان تنها در صورتی مجاز است که برنامه مورد نمایش ازنظر درجهبندیهای سانی
به تأیید و تجویز باالترین مقام ایالتی رسیده باشد» و یا در نمونهای دیگر ،کودکان کمتار
از هجده سال دسترسی به برخی سایت ها را ندارند (یعنی قانون رراایت آنهاا را ماؤثر
نمیداند) .قانونگاذار آلماان طباق بناد «الاف» مااده  131قاانون مجاازا انتشاار مطالاب
مستهجن و خشونتآمیز را بهصور مکتوب برای افراد زیر  13ساال ممناوع و مشامول
مجازا قرار داده است و طبق بند « » ماده  131نیز ،انتشاار مطالاب مساتهجن از طریاق
رادیو و تلویزیون برای اطفال را بهنحویکه عدم دسترسی افراد زیار  13ساال باه پخاش
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افعال مذکور تضمین نگردد جرمانگاری نموده است.
قانونگذار ایران دربند «د» ماده  23قانون جارائم رایاناهای کاه مرباو باه صاالحیت
دادگاهها است مقرر میدارد :چنانچه جرائم رایاناهای متضامن سوءاساتفاده از اشاخا
زیر  13سال اعم از آنکه مرتکب بزه دیده ایرانی یا غیار ایرانای باشاد ،دادگاههاای ایاران
صالح به رسیدگی است .در تبلره  3ماده  3نحوه مجازا اشخاصی که در امور سامعی
و بلری فعالیتهای غیرمجاز دارند ،مقرر مایدارد :اساتفاده از صااار بارای نگهاداری،
نمایش ،عرره ،فروش و تکثیر نوارها و لوحهای فشارده غیرمجااز موراوع ایان قاانون
موجب اعمال حداکثر مجازا مقرر برای عامل خواهاد باود .ایان نحاوه عملکارد حماایتی
قانونگذار ایران نسبت به اقشار آسیبپذیر در فضای سایبر در قیاس با قانونگذار آلمان
به نظر میرسد بیشتر ناشی از شاتابزدگی نظاام کیفاری ایاران در جرمانگااری تحات تاأثیر
حاکمیت فضای احساسی و اولویت یافتن مالحظا سیاسی برای پاسخگویی مقطعای و فاوری
به انتظارا عمومی در پی بازتاب گسترده رسانهای این جرائم بوده اسات نموناه ایان فرایناد را
میتوان در طرح قانون نحوه مجازا اشخاصی که در امور سمعی و بلاری فعالیات غیرمجااز
دارند مشاهده کرد که بهدوراز دغدغههای علمی و کارشناسی به دلیل همساویی باا دیادگاههای
عوامگرایانه بهسرعت در دستور کار قرار گرفات ( مقدسای و فرجیهاا،1312،

 .)110ایان

رویکرد قانونگذار در صورتی است که تمام تالشهای او در راستای حمایت از اشخا
و دادهها در تدوین قانون و چگونگی آن نماود مییاباد و از ساوی دیگار تحقیقاا نشاان
میدهد هرکس ممکن است قربانی جرائم سایبری باشاد اماا گروههاای جمعیتای خاصای
بیشتر از دیگران در معرض خطرند .ایان گروههاا عبار اناد از :زناان ،کودکاان و ساایر
گروهای خا

آسیبپذیر ( .)Hutton and Haantz, 2003, p.3بررسی دو رویکارد نظاام

قانونگذاری ایران و آلمان در حمایت از اقشار آسیبپذیر نشان میدهد قانونگذار آلماان
در قیاس با قانونگذار ایران کودک را به دلیل آسایبپذیر باودن نیازمناد حمایات بیشتار
قرار داده و با جرمانگاری و اعمال تشدید مجازا نسبت به مجرمانی که بازه دیاده خاود
را از میان کودکان انتخاب میکنند از این افراد حمایت ویژهای به عملآورده و موجبا به
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حداقل رساندن خسارا و صدما به آنان را فراهم کرده است.
ازجملااه الگوهااای دیگاار قیممااآبی حقااوقی ،قیممااآبی خااالب و ناخااالب در پاااالیش
محتوای مجرمانه است .در قیممآبی خالب ،گروه حمایت شونده با گروهی کاه در آزادی
آنان دخالت میشود با یک نگاه نگریسته میشوند یعنای تنهاا آزادی گاروه موردحمایات
محدود نمیشود ،بلکه دیگران هم از این منع بینلیب نمیمانند مانند پاالیش ساایتهایی
که در آن از کلیدواژههای متجانس با رشته پزشکی همچون تحلیل عملکارد اعضاای بادن
نامبرده شده و یا مقاال علمی که به تحلیل رویکردهای سیاسی و اقتلادی و آثار آن بر
اجتماع میپردازند ،لکن به دلیل در برخی واژگان مرتبط باا موراوع وعادم هوشامندی
مناسب نرمافزار بعضاً افرادی که هدف آنها بازدید از چیازی غیار از محتاوای مجرماناه
است با پیاام عدم دسترسی به محتوا مواجه می گردند.
 .2-3اصل مصلحت عمومی در جرائم سایبر
امروزه اصل رفاه یا تأمین نظم و امنیت و آسایش عمومی ،عمدهترین توجیه و دلیل برای
مداخله در حوزه آزادیهای افراد از طریق جرمانگاری بسیاری از رفتارها است .بر این
اساس ،قانون کیفری از یکسو به حمایت از جامعه علیه کسانی که نظم اجتماعی را مختل
میکنند و از دیگر سو به حمایت از ارزشهای موردپذیرش جامعه میپردازد .درواقع،
حقوق کیفری عالوه بر نقش سرکوبگرانه در فضای سایبر ،نقش نمادین خود را که
انعکاسی از ارزشهای موجود در جامعه است ،ایفا میکند .لکن مشکل ،زمانی بروز
میکند که حقوق کیفری ازیکطرف ،نقش «ارزش ساز» پیدا میکند ،نه حمایتکننده و از
سویی دیگر با توسعه قلمرو هر نوع رفتاری که مخالف ارزشهای موردقبول حکومت
است ،به بهانه همنوا سازی حقوق کیفری در حد یک ابزار تقلیل مییابد و ازآنجاکه
حکومت ،اقتدار سیاسی و ارزشی خود را به بسیاری از این قوانین پیوند زده ،ناگزیر
است به مبارزه با ناقلان این قوانین ادامه دهد که نتیجه ای جز تقلیل حقوق کیفری در
 .)121با توجه به اصل مللحت عمومی،

حد یک ابزار سیاسی ندارد (کوشا،1336،
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قانونگذار میبایست با هر جرمانگاری و تلمیمگیری پیرامون مللحت عمومی منافع
تمامی کسانی که نمایندگی آنها را عهدهدار است در نظر گیرد (راس ،1331،

)111

بنابراین نظریه ،یک تلمیم عمومی در مواجه با فضای سایبر که قرار است بر زندگی
همگان اثر گذارد باشد باید با توافق عمومی و در بستر عقل عمومی صور

پذیرد و

نظریههای شخلی از خیر عمومی هرچند درخور توجه و اعتقادند ،نمیتوانند مالک قرار
گیرند (صانعی،1333،

 .)111گاهی ممکن است مللحت فرد در برابر مللحت عمومی

قرار گیرد که نه جمع آن میسر است و نه ترک آن مانند حق مطبوعا در نقد آزادانهی
اقدامهای قضایی در فضا ی سایبر با حق دادرسی منلفانه که در این موارد باید گزینش
را از رهگذر قانون به دادگاه داد تا بامالحظه تمام جنبههای امور میان حقوق معارض
انتخاب کنند و به آن رأی دهد(حنایی کاشانی،1331،

 )32-۳بنابراین دولت هنگامی

میتواند رفتاری را در فضای سایبر مجرمانه بداند که در کنار سایر مبانی در باب حقوق
و آزادی فردی مستلزم خیر عمومی نیز باشد نه اینکه مردم آن را مداخلهای نابجا در
رفتارهای اجتماعی و منطبق با روز دانسته ،حتی یکدیگر را در نقض آن مقررا تشویق
کنند ) .)Castberg, 1960 ,p42 4قانونگذار ایران در ماده  21قانون جرائم رایانهای در
خلو

استفاده بدون مجوز از پهنای باند بینالمللی مقرر میدارد هر کس بدون مجوز

قانونی از پهنای باند بینالمللی برای برقراری ارتباطا مخابراتی مبتنی بر پروتکل اینترنتی از
خار ایران به داخل یا برعکس استفاده کند ،به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از یکصد
میلیونتا یک میلیارد ریال یا هر دو مجازا محکوم خواهد شد .این در شرایطی است که در
اکثر کشورهای پیشرفته ازجمله آلمان در عرصه دادهپردازی ،استفاده از فضای سایبر با
پهنای باند پرسرعت بینالمللی و بهرهگیری ازاینگونه ارتباطا  ،بهعنوان یک حق شهروندی
پذیرفتهشده است (الهی منش و سدره نشین،1311،

.)131

بر این اساس رویکرد قانونگذار آلمان مبتنی بر عدم جرمانگاری استفاده از پهنای
باند بینالمللی برای برقراری ارتباطا

مخابراتی بر این تفسیر استوار است که اگر

رفتاری را که قانونگذار جرم شناخته است بهقدر کافی صدمه و سرزنش در پی نداشته
باشد حقوق و آزادی افراد مخدوش خواهد شد و مردم عمالً از دستور قانونگذار مبنی
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بر عدم ارتکاب چنین رفتاری سرپیچی خواهند کرد همانند آنچه در ایران در
مورداستفاده از تجهیزا

دریافت کانالهای ماهوارهای از طریق اینترنت و استفاده از

فیلترشکنها نمودار شده است .این در صورتی است که در حقوق کیفری کرامتمحور که
دغدغه سیاستگذاران کیفری است ،در هر جرمانگاری باید چنان مللحتی در حمایت از حقوق و
آزادیهای افراد وجود داشته باشد که بر مفسده ناشی از محدود کردن این حقوق و آزادیها
چیرگی داشته باشد ) شمس ناتری ،ابولمعالی و علیزاده،1316،

 .)2۳2در این فرایند

قانونگذار باید با در نظر گرفتن خلوصیا نظریه مللحت عمومی که هم به آزادی و
حقوق فردی و هم به خیر عمومی توجه دارد و بامالحظه میزان توسعهیافتگی جامعه،
اخالق و عاد های مردم درباره استفاده از فناوری اطالعا تلمیمگیری کند .بر اساس
این نگرش رفتارهایی همچون بازدید از وبسایتهای پاالیه شده یا استفاده از تجهیزا
دریافت ماهواره یا نقض حق کپیرایت آثار هنری و فرهنگی با توجه به ساختارهای
اجتماعی و فرهنگی حاکم فاقد قباحت ذاتی هستند و به این جهت وقوع آنها سرزنشی را
در پی نخواهد داشت .بر طبق اصول کلی ،اقدام قانونگذار در جرمانگاری یک رفتار با
توجیه مللحت عمومی باید مشرو به دو شر باشد :نخست آنکه این استثنائا

بر

اساس این حقوق لطمه وارد نکند .دوم این که احراز شود که این محدودیت در دسترسی
امکانا فضای سایبر درمجموع به سود عموم و مللحت همگانی است.

 .4نتیجهگیری
یافتههای پژوهش نشان میدهد قانونگذار آلمان در جرمانگاری جرائم سایبری بیشتر
تحت تأثیر اصل صدمه واقع گردیده است ل کن تفسیر اصل صدمه در نظام کیفری آلمان
بهعنوان یک نظام مبتنی بر اندیشههای لیبرالیستی در پرتو ارزشهایی چون آزادی افعال
وخودمختاری ،که درواقع مؤلفههای سازنده یک جامعه مبتنی بر اصالت فرد است
مشروعیت یافته و توجیه میشود .جرمانگاری جرائم سایبری در نظام قانونگذاری آلمان
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به دلیل ارتباطی که بامقوله آزادی و خودمختاری پیدا میکند،اقدامی بس حساسیت
برانگیز است و به همین دلیل ،قانونگذار تالش کرده است بر مبنای اصل استقالل فردی
تا حد ممکن کیفر را محدود به رررهای شدید به دیگران کند که پیشگیری از آن با سایر
روشهای حقوقی ممکن نباشد .قانونگذار ایران اگرچه اصل صدمه را مبنایی در توجیه
جرمانگاری مطرح کرده است ،لکن با توجه به درک فرهنگی متفاوتی که نظام کیفری ایران
از اصل صدمه در جرائم سایبر داشته است ،این اصل را نهتنها شامل ررر به دیگری یا
ررر به منافع میداند ،بلکه با تفسیری موسع از اصل صدمه آن را شامل صدمه به
اخالق ،صدمه به ارزشهای اسالمی و باورهای اجتماعی میداند و این تفسیر قانونگذار
ایران از اصل صدمه با مبانی چون اصل قیممآبی حقوقی ،اصل مللحتگرایی توجیه
میشود.قانونگذاری آلمان متأثر از اصل قیممآبی حقوقی بهعنوان یک مسئله استثنایی و
کمکی ،تدابیر حمایتی ویژه را جهت حمایت از کودکان تدوین کرده است زیرا قانونگذار
آلمان کودک بودن را آسیب تلقی و در جهت حمایت از آن اقدام به جرمانگاری کرده
است لکن قانونگذار ایران علیرغم تفسیری که از اصل مذکور بهعنوان یک ابزار
آسیبپذیر بهویژه کودکان در فضای

قانونگذاری دارد در جهت حمایت از اشخا

سایبر اقدام به جرمانگاری نکرده است .لذا امید است قانونگذار ایران نیز کودک را به
دلیل آسیبپذیر بودن موردحمایت کیفری قرار داده ،با اعمال مجازا

وتشدید مجازا

نسبت به مجرمانی که بزه دیده خود را از میان کودکان انتخاب میکنند از این افراد
حمایت ویژهای به عمل آورد .از سوی دیگر تدابیری بیندیشد که بدون توسل به اقداما
کیفری موجبا

به حداقل رساندن خسارا

و صدما

را فراهم آورد .اصل مللحت

عمومی در مواردی که حقها و منافع فردی در تزاحم و تعارض قرار میگیرند توجیهی
است در جهت جرمانگاری یک رفتار ،مشرو بر اینکه حقهای بنیادین بشری مخدوش
نگردد و حد و نحوه این دخالت را نیز قانون اساسی تعیین کند .جرمانگاری برخی
رفتارها برای تضمین اجرای قوانین و مقررا

اداری یا دستورا

مقاما

سیاسی یا

تضمین برنامهها و سیاستهای اجتماعی و اقتلادی به معنای گسترش مرزهای حقوق
کیفری خواهد بود که به نقض بیشتر آزادیهای فردی و توسعه اختیارا دولت منجر
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میشود بنابراین ،هرچه جرمانگاری بر مطالعا

و تفکرا

عمیق استوار باشد نظام

کیفری را کارآمدتر خواهد کرد و این امر مستلزم این است که بستر فرهنگی و اجتماعی
این رویکرد در نظام قانونگذاری ایران ایجاد شود.
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