
منتشر شده در پايگاه حقوقي، حق گستر - 1 
 

  

  به نام خدا

  عنوان مقاله: كالهبرداري رايانه اي

  

  مهناز احمدي نويسنده:

  دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق جزا وجرمشناسي دانشگاه قم
  ناشر: پايگاه اينترنتي نشر مقاالت حقوقي، حق گستر            

                www.haghgostar.ir  

  

  

  

 

  



منتشر شده در پايگاه حقوقي، حق گستر - 2 
 

  فهرست مطالب

  صفحه                                                                                                                                     عنوان  

 1 -----------------------------------------------------------  مقدمه

 2 --------------------------------------------------------  بيان مسأله

 3 -------------------------------------------------- سؤال اصلي تحقيق 

  4 ----------------------------------------------------- فرضيات تحقيق

 4 ------------------------------------------------------- روش تحقيق

  4 ------------------------------------------------------  پيشينة تحقيق

 5 --------------------------------------------------  قيق سازماندهي تح

 كليات فصل اول 

 7 ------------------------------------------------------ ادبيات تحقيق

 8 -------------------------------------------------------  مباني نظري

  9 -----------------------------------------------------------  پيشينه

  

  



منتشر شده در پايگاه حقوقي، حق گستر - 3 
 

 تحليل ماهوي موضوع-فصل دوم 

  10 ----------------------------------------------------- جرايم رايانه اي

 13 -------------------------------------------------- كالهبرداري اينترنتي

 14 ------------------------------------------------  توسل به وسايل تقلبي

 16 ------------------------------------------------- كالهبرداري رايانه اي

 17 ---------------------------------------------------  كالهبرداري سنتي

 22 ----------------------------------------------  وسايل ارتباط از راه دور

 22 -----------------------------  ري رايانه ايمقايسه كالهبرداري سنتي با كالهبردا

 24 ------------------------------------------  شروع به كالهبرداري رايانه اي

 28 --------------------------------------------- تفاوت تحصيل با بردن مال

 31 -------------------------------------------------------  نتيجه گيري

 31 ----------------------------------------------------------- چكيده

 34 ------------------------------------------------- فهرست منابع تحقيق 

  

  



منتشر شده در پايگاه حقوقي، حق گستر - 4 
 

  مقدمه :

بدون شك ، انجام كارهاي مطالعاتي و تحقيقاتي در زمينه موضوعات مهم ، حساس و مبتال به جامعه يكي 

  . از ضروريات حوزه هاي دانشگاهي است

تساهل و كم كاري در قلمرو تحقيق و پژوهش ، نه تنها مانعي بر ارتقا و داده هاي و پرواضح است كه 

و به طور حتم عادت به كم كاري در اين بخش ، بي مايگي ، علمي و آموزشي مي باشد بلكه متأسفانه 

در كشورهاي جهان تحقيقات و لزوماً عقب افتادگي جامعه علمي را در بر خواهد داشت . حوزه تحقيق 

سوم و باالخص رشته هاي علوم انساني همواره ، محدوديت منابع جامع روبرو بوده و با توجه عقب 

داراي نواقص و معايبي چند   التبعماندگي اين كشورها از فناوري هاي جديد به اين كشورها تصويب و به ب

ل ارتباطيو يا به تعبير ديگر به وجود جديد و گسترش و رشد وساي خواهد بود . با ورود انسان به عصر ح

آمدن دهكدة جهاني باالتبع با توجه به نيازهاي اجتماعي ضرورت هايي مطرح مي شود و از آنجا كه امروز 

  سيستم هاي رايهنه اي و اطالعاتي مختلف با زندگي اجتماعي ضرورت هايي مطرح مي شود .

بشر مانند پديده ها ديگر اجتماعي همواره با مزايا و  در ابعاد مختلف زندگي با ورود اين پديده اجتماعي 

معايبي روبرو بوده است . براي نظم بخشيدن به پديده هاي اجتماعي نياز به راهكارهاي مناسبي هستيم در 

حوزه ي علوم اجتماعي اين وظيفه بر عهده علم حقوق است كه با ارائه راهكارهاي مناسب سعي بر ايجاد 

جتماعي را دارد از اين رو وقوع ناهنجاريهاي اجتماعي قابل تصور است . وقوع جرايم نظم به پديده هاي ا

مختلف با توجه به مقتضيات زماني و مكاني متفاوت در هر عصر و زماني اشكال خاص خود را مي يابد ، 

كال با ورود رايانه ها در زندگي شخصي افراد و گسترش فناوري اطالعات سوء استفاده از اين وسايل اش

گوناگوني به خود گرفته است كه تحت عنوان جرايم رايانه اي از آن بحث مي شود . انواع جرايم رايانه اي 

توسط افرادي موسوم به هكرها صورت مي گيرد . از جملهشايعترين اين جرايم كه روز به روز نيز بيشتر 
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ري چون جعل كامپيوتري ، سرقت گسترش مي يابد كالهبرداري اينترنتي است البته در كنار آن جرائم ديگ

  اينترنتي ، افشاي اطالعات ، و نيز از شايعترين اين موارد است . 

با توجه به ضرورت بررسي اين مقوله مهم در اين برهه از زمان كه تجارت كاال و تكنولوژي ، دانش فني و 

  آفرينش فكري براي دولتها مهمتر از تجارت كاال و خدمات شناختي مي شود .

  بيان مسأله :  -1

  طبق تعريفي كه سازمان ملل متحد از اين نوع جرائم نموده جرم رايانه اي  تعريف جرايم رايانه اي :

مي تواند شامل فعاليتهاي مجرمانه اي باشد كه ماهيتي سنتي دارند اما از طريق ابزار مدرني مثل رايانه و 

تعريف متفاوتي از آنچه گفته شد  OECDاز طرف ديگر متخصصان سازمان اينترنت صورت مي گيرد . 

ارائه داده اند آنها معتقدند سوء استفاده از رايانه هر نوع رفتار غير قانوني ، غير اخالقي و غير مجاز مربوط 

به پردازش خودكار و انتقال داده ها جرم اينترنتي محسوب مي شود . از تعاريف ارائه شده مي توان به اين 

  ماهيت جرم تفاوتي ندارد و اين ابزار است كه وقوع جرم در بستر جديد را فراهمنتيجه رسيد كه حقيقتاً 

مي نمايد . جرائم در فضاي سايبري به واسطه تغييرات سريع فناوري اطالعات در قلمرو سيستم هاي رايانه  

سيله اي است ونيست بلكه رايانه اي و مخابرات امكان وقوع مي يابند . در اين گونه جرائم تأكيد بر رايانه 

  كه ابزار وقوع جرم قرار مي گيرد كه به آن نسل سوم جرايم رايانه اي نيز مي گويند .

  حال با بيان اين تعريفمي توان به تعريف كالهبرداري اينترنتي پرداخت .

اينترنت و ارتباطات كالهبرداري اينترنتي يكي از جرايم موسوم به جرايم يقه سفيدها است كه با توسعه 

ش يافته است . در اين تعريف ساده از جرايم يقه سفيد ها مي توان گفت كساني كه به واسطه گستر

اين جرائم قرار  شمارموقعيت اجتماعي ، اقتصادي و يا سياسي خود به حقوق اعضاء جامعه تجاوز مي كنند 
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هاي كامپيوتري و  مي گيرند منظور از كالهبرداري اينترنتي هر گونه كالهبرداري است كه به وسيله برنامه

يا اتاق هاي  2پست الكترونيك 1رايانه اي يا ارتباطات شبكه اينترنتي صورت مي گيرد مثالً ازطريق سايت ها 

در واقع كالهبرداري اينترنتي به هر نوع طرح متقلبانه اي گفته مي شود . كه يك يا چند بخش از  3گفتگو

لبانه اي را به منظور بردن اموال و احتمال انجام معامالت اينترنترا به كار مي گيرد و تا درخواست هاي متق

جعلي با قربانيان احتمالي مطرح سازد . بنابراين مشخص مي شود كه كالهبرداري اينترنتي از زماني رواج 

و تقريباً حدود ده دهه است كه از   گذاشتپيدا كرد كه محيط مجازي مثل محيط اينترنت پايه عرصه وجود 

در  1984مي گذرد اولين قانوني كه در رابطه با جرايم اينترنتي به تصويب رسيد در سال همه اين جرم 

  اين قانون اصالح گرديد .  96و  94كشور آمريكار بود كه بعدها در سال هاي 

  سوال اصلي تحقيق : -2

الهبرداري رايانه آيا كالهبرداري رايانه اي يا كامپيوتري با كالهبرداري اينترنتي متفاوت است يا خير؟ ك  - 1

اي يا كامپيوتري قبل از بوجود آمدن اينترنت وجود داشته ولي بعد از اينكه اينترنت به وجود آمد و محيط 

به وجود آمد كم كم اصطالح كالهبرداري كامپيوتري به كالهبرداري اينترنتي تغيير نام پيدا نمود به  4مجازي 

و اين دو اصطالح را همان كالهبرداري اينترنتي مي باشد . نحوي كه بعضي معتقدند كالهبرداري رايانه اي 

  به جاي هم ديگه به كار مي برند .

ماهيت جرايم رايانه اي چيست ؟ ناشي از توسعه روزافزون فناوري اطالعات و ورود به عصر اطالعات  - 2

  است كه رايانه مي تواند ابزار هدف و موضوع ارتكاب جرم مي باشد .

                                                 
1 . web 
2 .mail 
3 . chatrooms 
4 . ybers pace  
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  :فرضيات تحقيق  -3

كالهبرداري رايانه اي يا كامپيوتري قبل از به وجود آمدن اينترنت وجود ئاشته ولي بعد از اينكه اينترنت به  

وجود آمد و محيط مجازي به وجود آمد كم كم اصطالح كالهبرداري كامپيوتري اينترنتي تغيير نام پيدا نمود 

هبرداري اينترنتي مي باشد و اين دو اصطالح و به نحوي كه بعضي معتقدند كالهبرداري رايانه اي همان كال

  كار مي برند . را به جاي هم ديگه به

  روز افزون فناوري اطالعات و ورودي به عصر اطالعات است كه رايانهجرايم رايانه اي ناشي از توسعه 

  مي تواند ابزار هدف و موضوع ارتكاب جرم مي باشد . 

  روش تحقيق :  -4

  ي االصول در علم تحقيق كتابخانه اي است و تنها منابع يك پژوهشگر كتاب از آنجا كه روش تحقيق عل

مي باشد كه عده اي از حقوق دانان با توجه به قوانين موجود دست به تأليف آنها مي زنند و در صورتي كه 

منابع الزم براي انجام تحقيق يافت نشود مشخص خواهد بود كه كار تحقيق با مشكالت فراواني روبرو 

  اهد بود .خو

  پيشينة تحقيق : -5

در اين مورد مي توان به مقاالت و كتابهاي دكتر حسين مير محمد صادقي اشاره نمود كه در يكي از نوشته  

هاي خود چنين بيان نموده اند : كالهبرداري رايانه اي از جمله جرايم كالسيكي است از ابتدا در جوامع 

جرايم را ريشه كن كنند البته اين است كه هرگز نتوانستند اين بشري موجود بود و مسئوالن ادارة جوامع 

امروزه با ظهور فناوري نويسي به نام كامپيوتر طريقة هاي ارتكاب اين جرم متنوع تر و به دام انداختن 

  مجرمان سخت تر شده است در حقوق ايران كالهبرداري رايانه اي جرم انگاري شده است .
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  و اختالس و كالهبرداري : ارتشاءبين قانون مجازات مرتك 13مادة 

اين ماده مقرر  داشته هركس با انجام اعمالي نظير وارد كردن تغيير ، محو ، ايجاد داده ها يا مداخله در 

سيستم و نظاير آن از سيستم رايانه اي يا مخابراتي سوء استفاده كند و از اين طريق وجه مال يا عملكرد 

ازهاي مالي براي خود يا ديگري تصاحب يا تحصيل كند در حكم كالهبرداري منفعت يا خدمات مالي يا امتي

محسوب و به حبس از يكتا هفت سال و پرداخت جزاي نقدي معادل وجه يامال يا قيمت منفعت يا 

به اين شكل تنها اشخاص  13خدمات مالي يا امتيازهاي مالي كه تعطيل كرده است محكوم مي شوند . ماده 

توانند به اين جرم محكوم شوند و اگه شخص حقوقي مرتكب آن شود مباحث مربوط  حقيق است كه مي

  آمده است . 23در مادة 

  سازماندهي تحقيق :  -6

  چگونگي فهرست مطالب:

 مقدمه -

 بيان مسأله -

 سؤال اصلي تحقيق  -

 فرضيات تحقيق -

 پيشينة تحقيق -

 كليات : -

 ادبيات تحقيق -

 مباني نظري -
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 پيشينه -

 تحليل ماهوي موضوع -

 م رايانه ايجراي -

 توسل به وسايل تقلبي -

 كالهبرداري رايانه اي -

 كالهبرداري سنتي -

 وسايل ارتباط از راه دور -

 مقايسه كالهبرداري سنتي با كالهبرداري رايانه اي -

 شروع به كالهبرداري رايانه اي -

 تفاوت تحصيل با بردن مال -

 نتيجه گيري -

 چكيده -

  كاب كالهبرداري :چرايي دسته بندي : داليل توجيهي كافي براي ارت -

نه ترين روش كسب درآمد از يكي از داليل اين است كه وقتي دستگاه هاي نظارتي درست كار نكنند عاقال

راحت ترين راه است يعني افراد كه مي بينند نظارت درستي بر كارها نيست و كسي هم آنها را مؤاخذه نمي 

در كنار انتقاد از رسانه ها و قوانين به سيستم  –كند ترجيح نمي دهند ، با كالهبرداري به پول مي رسند 

تعليم و تربيت در كشور نيز خرده گرفت چرا كه در سيستم كنوني تنها پاره اي اطالعات و حفظيات غير 

با قوانين و كاربردي به دانش آموزان تزريق مي شود در حالي كه آنان بيش از هر چيز ديگر نيازمند آشنايي 

قع يك اصل پذيرفته شده گفته مي شود براي پايين آمدن ميزان جرايم ابتدا بايد در واحقوقشان هستند . 
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زمينه هايي كه فرد را تحريك به انجام جرم مي كند از ميان برداشت مبارزه با جعل اسناد هويتي به ويژه 

طوري شناسايي كه نخستين سند جعل شده به دست كالهبرداران است بايد در اسناد استحكام ايجاد كه به 

كه به جاي الصاق عكس از اسكن استفاده شود . و مهرهاي ويژه نيز در كنار آن زده شود . اين در حالي 

است كه بيشتر صاحبنظران بر دشوار ساختن ارتكاب جرم و افزايش خطر آن ، كاهش جاذبه جرايم و 

ي مي بندد ، انگشت تأييد افزايش احساس شرم به عنوان عواملي كه راه را به هر بزهكاري بويژه كالهبردار

مي گذارند . پژوهشگران امور حقوقي براي موشكافي پديده كالهبرداري به دو چيز دست مي گذارند ؛ 

قانون و اسناد آسيب پذير . اين افراد بر اين كه اگر چه كالهبرداري جرم محسوب مي شود ولي بايد پيش 

باور حقوقدانان اين كه مثالً ادارة ثبت شركت ها خيلي از هر چيز زمينه هاي ظهور آن را از ميان برداشت به 

سريع و آسان به افراد متقاضي پروانه تأسيس شركتي تجاري را بدهد اگر چه از جهاتي داراي مزيت است 

اما همين رشد قارچ گونه شركت ها سبب مي شود تا مردم بدون آگاهي از نيت صاحبان آن و به صرف 

رد معامله اي شوند كه پايانش چيزي جز پرونده مربوط به كالهبرداري و مال ديدن پروانه كسب با آنها وا

  باختگي نيست . 

  : كليات – فصل اول

  ادبيات تحقيق (مفاهيم) -1

الف ) كالهبرداري در لغت نامه دهخدا به معاني گوناگون بيان گرديده . شادي و حقه بازي . بفريب مال و 

يا عنوان مجهول به قصد اينكه مؤسسات مجهول و اعتبارات موهوم را  استعمال نام –پول ديگران را گرفتن 

سازد و بدين طريق وجي يا مالي   موهوم خايفبه طرف مقبوالند و او را به امور موهوم اميدوار يا از امور 

  از او بگيرد .
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ر محمد جعفر بيان گرديده . در كتاب ترمينولوژي حقوق : تأليف دكت fraudب) كالهبرداري از نظر حقوقي 

برداشت شده است مطابق اين ماده جرم  1جعفري لنگرودي آمده است كه بر اساس مادة قانوني 

كالهبرداري اين چنين تعريف شده هر كس به وسايل تقلبي شود براي اينكه مقداري از مال ديگري را ببرد 

مه مغرور كند يا به  رخانه هاي موهمو يا از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شركتها يا تجارتخانه ها يا كا

يار نمايد و به يكي از طرق مزبوره وجوه يا امور غير واقع بترساند و يا اسم و يا عنوان يا سمت مجهول اخت

اسناد و بليط ها و قبوض و مفاصا حساب و اشكال آن به دست آورد و از اين راه مقداري از اموال ديگري 

دو مجازات  بهسال و يا تأديه غرامت از پنجاه الي ........ تومان و يا  2ده تا ما 6را بخورد و حبس تأديبي از 

  محكوم خواهد شد .

  مباني نظري : -2

  سورة بقزه ، كل مال به باطل حرام است . 188از ديدگاه ديني طبق آيه 

  ناس بااليم و انتم تعلمون .و ال تا لكوا اموالكم بينكم بالباطل و بدلوا بها الي الحكام لتاكلوا فريقا من اموال ال

  گاه حقوق دانان دو تعريف براي جرم كالهبرداري در نظر گرفته شده است .از ديد

  توسل به وسايل متقلبانه و تحصيل (تصاحب) مال غير -الف

  با توسل به وسايل متقلبانه يا مانور متقلبانه تحصيل مال غير -ب

  

  

                                                 
  . ع ق . م 238. مادة  1
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  پيشينه تحقيق :  -3

سابقة تاريخي كالهبرداري جرم پديده اي است انساني اجتماعي ، انسان  جتماعي :الف) پيشينه تاريخي و ا

در هر جامعه به اقتضاي انگيزه هايرواني خود ، مرتكب جرمي مي شود كه زمينه هاي ارتكاب آن را از 

سازمانهاي فرهنگي ، سياسي و اقتصادي جامعه خود كسب كرده است از اين جرم و عوامل جرم راي 

همبستگي نزديك و مستقيم وجود دارد ، به نحوي كهتغييرات پيوسته عوامل مذكور در تغير چهره  اجتماعي

جرايم كامال مشهود است و در كيفيت و كميت جرايم تأثير بسزايي دارد عمل زشت مورد توجه بوده است. 

رنگهاي متنوعي به منتها شيوه اين تجاوز و چهرة آن با تحوالت اجتماعي و پيچيده شدن روابط اجتماعي ، 

خود گرفته است ولي تحول جوامع و صنعتي شدن اين نوع ربودن در تغيير داده و به جاي ربودن خدعه 

آميز مال غير كه معموالً دور از انتظار صاحب مال صورت مي گرفت است كالهبرداران امروزه با توسل به 

مال ديگران را حتي با رضايت مال از  خشونتيوسايل متقلبانه و از راه خدعه و نيرنگ بدون هيچگونه 

  چنگال آنها خارج مي كنند و در ظاهر هم خود را از نخبگان جامعه به شمار مي آورد .

كالهبرداري از جرايم مركب كه ركن مادي آن از اجزاي تشكيل دهنده و نظر به اينكه  پيشينه تقنيني :ب) 

) 1است . اما تعريفي كه بر اساس مادة ( مقيدم براي تحقق آن حصول نتيجة محرمانه الزم است از جراي

، اختالس و كالهبرداري در حال حاضر عنصر قانوني جرم كالهبرداري را در  ارتشاءقانون تشديد مرتكبين 

مي دارد : هر كس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شركت ها يا   ارتشاءايران تشكيل مي دهد ، 

مؤسسات موهوم يا به داشتن اموال و اختيارات واهي فريب دهد يا به امور غير تجارتخانه ها يا كارخانه ها 

واقع اميدوار نمايد يا از حوادث و پيش آمدهاي غير بترساند و يا اسم و يا عنوان مجهول اختيار كند و به 

فاصا يكي از وسايل مذكور و يا وسايل تقلبي ديگر وجوه يا اموال يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا م

حساب و امثال آنها را تحصيل كرده و از اين راه مال ديگري را ببرد كالهبردار محسوب و عالوه بر رد اصل 
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به حبس از يك تا هفت سال و به پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده محكوم مال به صاحبش 

قانون تشديد  1قدمة مادة ركن قانوني با توجه به م -1مي شود عناصر تشكيل دهندة جرم كالهبرداري 

  ركن رواني . -3ركن مادي  -2مجازات مرتكبين ارتساء و اختالس و كالهبرداري 

  تحليل ماهوي موضوع : -فصل دوم

  : يا يانهجرائم را

كه   از توسعه روز افزون فناوري اطالعات و ورود به عصر اطالعات است  جرائم رايانه اي ناشي  ماهيت

باشد، وغالبا به دودسته تفكيك مي شوند دسته اول   جرم  ارتكاب  و موضوع  ر، هدفرايانه مي تواند ابزا

جعل رايانه اي ،كالهبرداري رايانه اي وجاسوسي  نظيرهستند   كالسيك  جزايي  هاي و توصيف  عناوين  داراي

 .رايانه اي كه در اين جرائم رايانه به عنوان ابزاري براي رفتار مجرمانه به كار ميرود

دسته دوم جرايم رايانه اي جديدند اين جرائم ناشي از چگونگي به كارگيري فناوري اطالعات هستند 

جرائمي نظير دسترسي غير مجاز، اختالل در داده ها وسيستم هاي رايانه اي هرزه نگاري اين نوع جرائم 

:  ها و اطالعات دهجديد هستند . در هردو دسته موضوع جرم با فرض مال بودن و داراي ارزش بودن دا

 1.افراد است يثيتو ح ياخالق عموم ي،عموم يشآسا ي،فرد يشآسا يت،امن يگران،مال د

عمومي ترين عنوان مجرمانه در حوزه فناوري اطالعات هك است در حقيقت اولين اقدام براي شروع يك 

به داده ، رايانه ، شبكه  جرم رايانه اي يا بهتر بگوييم رفتار قابل سرزنش در فضاي سايبر دسترسي غير مجاز

ورود غير مجاز ميتواند  اينبه طور كلي هر سيستم رايانه اي است كه مربوط به شخص ديگري باشد است 

رايانه اي غير مجاز براي مرتكب : نشان دادن مهارت شخص،   هاي ها يا سيستم ها، برنامه ، داده براي اطالعات

                                                 
  نشريه دادگستري تهران –. برگرفته از مصاحبه دكتر ميرمحمصادقي  1
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ري ، جاسوسي و... باشد .اين عمل فارغ از نيت مرتكب كسب مال مربوط به ديگري ، اختالل وخرابكا

از، ورود، تحصيل ،   عبارت است  ارتكاب اين جرائم ونحوهكامالً يك رفتار قابل سرزنش وناپسند است . 

و ... در. نبود قانون در عرصه سايبر همچون ديگر عرصه ها و مظاهر پيشرفت   حذف، اختالل ، دستكاري

انجامد درست شبيه به آيين نامه رانندگي روز اولي كه اتو مبيل ساخته شد كسي بشري به هرج و مرج مي 

كرد و لي امروزه كمتر كسي نافي لزوم مقررات رانندگي است اگر امروز مقررات  نميبه مقررات آن توجه 

 .رانندگي كان لم يكن تلقي شود چه روي ميدهد

قانوني نباشد كدام آدم عاقلي مي تواند خطر عرصه فناوري اطالعات هم همين طور هستند اگر  قوانين

سرمايه گذاري در اين عرصه را بپذيرد وكدام يك از شما در جايي سرمايه گذاري ميكنيد كه پيوسته مورد 

 . آنها وجود ندارد بيختاخت و تاز ناقضين مال وحيثيت افراد ميشوند و هيچ قانوني براي جلوگيري و تو

و رانندگي را مي پذيريد؟. بر اين اساس در اليحه اي كه تحت عنوان جرائم  آيا شما ريسك رفتن به خيابان

رايانه اي توسط دولت تقديم مجلس شد و اكثر عناوين مجرمانه هر دو دسته مذكور در اليحه جرم انگاري 

است بخش ديگري نيز كه  رشده است البته غير بخشي كه در اليحه مربوط به جرم انگاري جرائم مذكو

بر آيين دادرسي ونحوه رسيدگي به جرائم رايانه اي وديگر جرائمي كه ناشي از توسعه كاربري مشتمل 

 .1فناوري اطالعات است در اين اليحه ديده شده است

اليحه پس از تصويب كليات آن در مجلس شوراي اسالمي در حال بررسي در شور دوم آن است كه براي 

اي مجلس گزارشي را تهيه نمود كه اين گزارش مورد توجه اصالح برخي نقايص و اشكاالت مركز پژوهشه

مجلس قرار گرفت و اميدواريم پس از رفع مشكالت اين اليحه هرچه زودتر تصويب شده و و كشور ما نيز 

به جرگه كشور هايي بپيوندد كه رفتار غير مسئوالنه افراد در محيط سايبر را مستوجب سرزنش دانسته است. 

                                                 
  عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد –. آقاي پرويز محمدزاده  1
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وش نرم افزار هاي هكري و آموزشهاي هكري نباشيم زيرا تفاوتي بين مال ،اخالق، وپس از اين ناظر فر

دزدي ناپستد است آموزش هك هم  آموزشحيثيت ، آبرو در محيط سنتي و سايبر وجود ندارد همانطور كه 

 يتعملي قابل سرزنش است. هم زمان با ورود انسان به هزاره دوم ميالدي ، هم چنان شاهد جرم و جنا

 يلنگشته اما از نظر استفاده از ابزارها و وسا ييراگر چه از نظر ماهوي دچار تغ يمهست يشمار يب يها

 .1است يدهبه خود د يشگرف ييراتگوناگون تغ

كند . در گذشته  يتجاوز م يگراند يمكشد و به مال و حر يكند ، آدم م يم يهم چنان دزد يانسان امروز

از اموال  يو باج خواه يبعد با اسلحه ابزار تجاوز و دزد ير و كمخنج يك ياچوب و  يكداس  يكفرد با 

 ياتجاوز و  يگراند يمبه حر شود يو وارد كردن چند عدد م يدكل يكبود . اما امروزه با فشار دادن  يگراند

شده كه قانون گذاران  يچيدهامروز بشر آن قدر پ ينمود .حوزه جرائم در زندگ يبه مال او دست انداز

گام بردارند . اما  يحصح ينقوان يننظر داشته باشند. به تدو يرد تحوالت جرم را به صورت مداوم زمجبورن

 يزآن جرائم ن يرازصورت گرفته كه به تاث يبشر تحوالت وزامر ياجتماع يهمانطور كه مشخص شد در زندگ

  . باشد يانسانها م يماعاجت يتحوالت در زندگ ينمصداق بارز ا ينترنتيگرفته است. جرائم ا ياشكال متفاوت

 2:يا يانهجرائم را يبند يمتقس

  يا يانهو را ينترنتيا كالهبرداري

   يا يانهو را ينترنتيجعل ا

  داد ها  ييرتغ ياخسارت  يجادا

   يا يانهها و خدمات را يستممجاز به س يرغ يابيدست 
                                                 

  . دكتر ميرمحمد صادقي 1
  . بانك مقاالت حقوقي 2
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  يا يانهرا يمجاز برنامه ها يرغ يرتكث 

 جرائمشوند. همانطور كه مشخص شد  يمحسوب م ينترنتو ا يانهاشناخته شده در حوزه ر يمجزء جرا 

توان استفاده  يم يزارائه شده ن يها يبند يمتقس يگررخ دهد از د ينترنتا يانهتواند در حوزه را يم يمختلف

 ينبر جرائم و مجازات در ا يشده است كه مبتن يگونه طبقه بند ينجرائم ا يگرد يبند يمتقس يكنمود در 

 رائه شده است :ا ينهزم

 يمجاز ارتباط خصوص يرغ يافتو در ي شنودمخابرات يا يا يانهرا يستمس يامجاز به دادها  يرغ دسترسي

 . يسيامواج الكترو مغناط يا يمخابرات يا يا يانهرا يستمس يلهبوس

 يمخابرات يا يا يانهرا يها يستمس يتامن يهعل جرائم

 يو مخابرات يا يانهرا يها ميستداده ها و س يتصحت و تمام يهعل جرائم

 ينترنتيا جعل

 اختالل در داده ها يجادو ا تخريب

 يا يانهرا يها يستمدر س اختالل

 ينترنتيا كالهبرداري

شود  يمحسوب م ينترنتيجرائم ا ينههاي كامل در زم يبند يماز تقس يكيكه  يبنــد يمتقس ينا مطابـــق

  است. يافـــته يمتقس يگوناگون يحوزه به بخش ها ينجرائم در ا

مواجه هستند اما پرداختن به  يها همواره با اشكاالت يبند يمتقس "معموال يمدان يبه هر حال همانطور كه م

خارج  يقتحق يناز حوصله ا يمبپرداز ينهزم ينارائه شده در ا يها يبند يمتقس يلبه تحل ينكهو ا حثمبا ينا
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به  يممجبور هست يستموجود ن ينهزم يندر ا يزن ياديربه زسابقه چندان و تج ينكهاست البته با توجه به ا

متحد در مجموع انواع جرائم  للسازمان م يفمطابق تعر يماكتفا كن ينهزم ينارائه شده در ا يها يبند يمتقس

 1.شده يمبه چند نوع تقس يانهاقسام جرائم را يگرد يرو به تعب ينترنتو ا يانهدر حوزه را

  يتقلب يلتوسل به وسا

 يمقدار» خوردن « ها و قبوض و مفاصاحساب و امثال آن و باالخره  يطاسناد و بل يادست آوردن وجوه ب 

قانون گذار  يرمجرمانه كه به تعب يجهنوع سه عمل جمع نشده و نت ينا ياست تا وقت يهي. بد يگرياز اموال د

نخواهد كرد و به  يدامصداق پ يته باشد جرم كالهبرداريافبود تحقق ن يگريمال د» خوردن « سابق ما واژه 

 ينبر فعل مرتكب شده باشد و از ا يمجرمانه ا يجهبه آنست كه نت يدتحقق جرم مشروط و مق يگرد يريتعب

 يو اجتماع ياسيو بوجود آمدن تحوالت مختلف س ياست . با وقوع انقالب اسالم يدنظر جزء جرائم مق

  . دمتحول ش يزن ييجزا ينقوان

توسط مجلس  28/6/1364مورخ  2يارتشاءاختالس و كالهبردار ينمجازات مرتكب يدقانون تشد يبباتصو

مصلحت  يصتوسط مجمع تشخ 15/9/1367مورخ  "يتافراوان نها يكش و قوس ها يو ط ياسالم يشورا

قانون  ينشدن ا الجراو الزم ا ييداز آنكه تا يمالزم االجرا شد. البته بگذر يختار ينشد و پس از ا ييدنظام تا

نداشته  يوجود حقوق "بوده است كه اصال  يزمان يراتوسط مجمع خالف است ز ياز نظر قانون اساس

در قانون مجازات  ينرا ندارد . همچن يحق قانون گذار ينهاد حقوق ينبر فرض وجود ا "اصوال يوحت

فصل ماده  ينا در "عمال  يبرده ول منا يآن از عبارات ارتشاء و ربا و كالهبردار يازدهمدر فصل  ياسالم

بر شمرد. مطابق ماده  يتوان از اشكاالت و نواقص قانون مجازات اسالم يوجود ندارد كه م ينهزم يندر ا يا

                                                 
  . قانون تجارت الكترونيك 1
  الي كشوركالهبرداري ، اختالس و ارتشاء در آراي ديوان ع –. يداهللا بازيگري  2
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و تقلب مردم را بوجود  يلههر كس از راه ح« ) قانون مجازات مرتكبين ارتشاء و اختالس و كالهبرداري 1(

دهد  يبفر يواه ياراتبه داشتن اموال و اخت ياهوم موسسات مو ياها  خانهكار ياتجارتخانه ها  ياشركت ها 

عنوان مجحول  يااسم  ياواقع بترساند  يرغ يآمدها يشاز حوادث و پ يا يدنما يدوارواقع ام يربه امور غ يا

 يا ضقبو ياحوالجات  يااسناد  يااموال  ياوجوه  يگرد يتقلب يلوسا يامذكور  يلاز وسا يكيو به  ياراخت

را ببرد كالهبردا محسوب و عالوه بر رد  يگريراه مال د ينكرده و از ا يلثال آنها تحصمفاصا حساب و ام

كه اخذ كرده است  يمعادل مال ينقد يتا هفت سال و پرداخت جزا يكمال به صاحبش به حبس از 

 و يتقلب يلبه وسا وسلت يتحقق جرم كالهبردار يكه برا يدآ يبر م ينماده چن يناز ا» شود... يمحكوم م

  .يردصورت گ يدجرم است با يجهكه همان نت يربردن مال غ

المثل ترك  يربوده شود ف يموجب اغفال فرد شود و سپس مال يدبا يتقلب يلماده توسل به وسا ينمطابق ا

از  غلط) برداشت نادرست و يب(فر يگرد يربه تعب يامتقلبانه باشد. اغفال و  يلتواند توسل به وسا يفعل نم

متقلبانه  يلهبودن وس يعلم به تقلب يهاست كه فرد مجني عل يناغفال ا يطشود از شرا يب مرا موج يتواقع

 "مثال يردباشد تا غفلت صورت پذ يافراد انسان يافرد  يك يدموضوع اغفال با يننداشته باشد و هم چن

ده و گاه تفكر الزم ارا "فاقد بعضا افراد ينا يراكه محجور هستند اغفال در مورد آنها امكان ندارد ز يافراد

متفاوت است  يزمتعارف در جامعه هم ن يافراد انسان يصتشخ يارانجام امور هستند . البته مالك و مع يبرا

  قرار داده اند. يرشرا مورد پذ يشخص يارمع يگرد يو بعض ينوع يارمعتقد بر مع يكه عده ا

 يهعل يورود ضرر به شخص مجن " يتاو نها يربردن مال غ يجرم كالهبردار يجههمانطور كه گفته شد نت 

خواهد  يخاص م يتعام و هم سوء ن يتبعنــوان جرم مقيد هم سوء ن يكالهبــردار يگراست بعبارت د

كه الزمه  يرخاص بردن مال غ يتو سوء ن يتقلب يلهبودن وس يعام همان علم به تقلب يتمعنا كه سوء ن ينبد
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جرائم به ساده و مركب جزء  يدر طبقه بند يشد. كالهبرداربا يم يرمال به غ لقعلم به تع يتسوء ن ينا

  1جرائم مركب است.

 يرا بوجود م يجرم "مجموعا يول يستقابل مجازات ن ييشود كه به تنها يگفته م يجرم مركب به اعمال 

ساختن طرف  اعدبه منظور متق يعنوان ساختگ يا) :استعمال اسم Escroquerie( يآورد .: جرم كالهبردار

دادن از  يمب ياموهوم  يعكردن بوقا يدوارمجعول و اقتدارات و اعتبارات موهوم و ام entrepriss يساتسبتا

و ضرر به او برسانند  يرنداوراق بهادار و قولنامه از طرف بگ ياسند  يامال  يبترت ينامور موهوم تا به ا

مال  يم( كه موجب تسل يهاه مجني علكالهبردار و اشتب يصحنه ساز ينجرم را كالهبردار نامند . ب ينمجرم ا

 باشد )) يتعل يرابطه  يدشود ) با يم يرهغ ياسند  يا

 : يا يانهرا يدوم : كالهبردار بخش

 يكسوال  يندرپاسخ به ا يتاشد مشخص شد ماه يو كالهبردار يا يانهجرائم را ينهكه در زم يارائه مباحث با

گرفته و چنان روز به روز  يشيپ يسنت يها ياز كالهبردار ينترنتيا يمسلم است كه امروزه كالهبردار يزچ

چه قانون گذار در هر كشور و  گرا يرسد حت يشود كه به نظر م ينوع جرائم افزوده م ينا يه يچيدگيبر پ

بزند باز هم جوابگو  ينقوان ينتر يدجد يبو تصو ينبا توجه به تحوالت الزمه دست به تدو يمنطقه ا

راه كارها  ينرا نخواهند داشت و همواره مجرم يالزم و كاف يتها جامع ينهزم يندر ا يننخواهد بود و قوان

  2.ا خواهند نموديدپ يعرا سر ينفرار از قوان يو راه حل ها

آن  ي يوهش يو ابزار و تا حد يلندارد و تنها وسا يكالهبردار يبا جرم سنت يجرم چندان تفاوت ينا 

كه بصورت شبه  يبرخورد با مجرمان يجوابگو يسنت ينتوان با قوان يم ينكها يامتفاوت تر شده است . اما آ

                                                 
  جزاي اختصاصي –. ايرج گلدوزيان  1
  . قانون تجارت الكترونيك  2
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مباحث آشكار خواهد بود  ين؟. لذا با توجه به ا هن يابرد  يمكنند خواه يم يو ناشناخته اقدام به كالهبردار

اراده  نيكه طبق آخر ينيالزم را نخواهند داشت بلكه قوان يكار آمد ينهزم ينما در ا يسنت ينكه نه تنها قوان

اجرا را نخواهد داشت . با گسترش روز افزون  يالزم برا يطشرا يزرسد ن يم يبقانون گذار به تصو

عرصه  ينترنتيشود تا كالهبرداران ا يموجود باعث م ينو خالء قوان ياطالعات يداده ها ياطالعات و فناور

 ينترنتيا يو جرم ها يتكب كاله بردارمر يشترب يتوضع ينو با سوء استفاده از ا ينندخود باز تر بب يرا برا

 يرخ يارا دارد  يرنتينتا يتوان پوشش دادن كالهبردار يسنت يراجع به كالهبردار ينقوان ياآ ينكهشوند . اما ا

سوال  ينتوان به ا يدو م ينا ياسدارد با ق ينهزم ينموجه و الزم در ا يلبه ارائه دال يازاست كه ن يبحث

 جواب داد .

 : يسنت يرداركالهب تعريف

 يكه در حال حاضر عنصر قانون يارتشاء و اختالس و كالهبردار ينمجازات مرتكب يدقانون تشد 1 ماده

و تقلب ، مردم را به وجود شركت  يلههر كس از راه ح«  يداردم يانشود ، ب يمحسوب م يجرم كالهبردار

 يربه امور غ يادهد  يبفر يواه راتيابه داشتن اموال و اخت ياموسسات موهوم  ياتجارت خانه ها  ياها 

كند و به  ياراسم و عنوان مجعول اخت ياواقع بترساند  يرغ يآمدهها يشاز حوادث و پ يا يدنما يدوارواقع ام

مفاصا حساب  ياقبوض  يااموال و اسناد و حوالجات  ياوجوه و  يگرد يتقلب يلوسا يامذكور  يلاز وسا يكي

 1......»را ببرد و كالهبردار محسوب  يگريراه مال د ينكرده و ا يلو امثال آنها تحص

 

                                                 
  . قانون تشديد مرتكبين ارتشاء اختالس و كالهبرداري 1
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با  يبسنده شده است ول يقنشده است و فقط به ذكر مصاد يفتعر يماده ، جرم كالهبردار يندر ا بنابراين

عبارتست از بردن  ي، جرم كالهبردار يفاصل جامع و مانع بودن تعر يتذكر شده و رعا يقتوجه به مصاد

 متقلبانه. ياتعمل يا يلبه وسا يتسل توام با سوء نتو يق، از طر يرمال غ

 : ينترنتا تعريف

توسط سخت افزار و  يا يانهمختلف را يآن شبكه ها  يقو از طر ينداز شبكه ها گو يرا مجموعه ا اينترنت

 يمتصل شده و با اختصاص آدرس ها يكديگربه  يكسان يارتباط يمربوط و با قرار دادها ينرم افزارها

تبادل اطالعات  يلمف يو حت يرتوانند به صورت متن ، صدا ، تصو ياز آنها م يكخاص هر  كييالكترون

 1.كنند

زمان ممكن  يناز اطالعات در كوتاه تر يميبه حجم عظ يعآسان و سر يموجب دسترس ينترنتا بنابراين

ود را بر پنچ قاره نور خ يامروز مانند اشعه ا يكهباشد بطور يو هر روز در حال گسترش و توسعه م يدهگرد

 يتدر ماه يتوان مطالب فراوان يرا بوجود آورده كه با ورود در آن م يزيشگفت انگ يايجهان افكنده و دن

در جهان  يموضوعات موجود و قابل بررس يتوان به تمام يآموخته و عالوه بر آن م يگاهشبكه ها و پا

 2. يافتدست 

در كنترل شبكه ها  يمهم ييراتسال تغ ينانند چرا كه در اد يم 1983را سال  ينترنتا يدايشپ يواقع سال

به آرپانت وصل  يياروپا و ژاپن ، توسط دروازه ها ياز شبكه ها از شبكه ها ياريصورت گرفت و بس

ترنت محول شد و به ينبنام ا يآرپانت منحل شد و وظائف آن به ساختار گسترده تر 1990شدند . در سال 

برنامه  يگرد يونيكسعامل  يستمس يلبرداشته شد و با تبد يزن يتجار يها يامپ ييجابجا يتدنبال آن ممنوع

                                                 
  . اليحه قانون مجازات جرائم رايانه اي 1
  . كالهبرداري رايانه اي 2
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 يكنون ينترنتعموم راحت شد و ا يبرا ينترنتاستفاده از ا يندوزتحت و يبه واسطه ها يعلم يكاربرد ي

 1بوجود آمد .

 كالهبرداري اينترنتي

را به  ينترنتچند بخش از ا يا يكشود كه  يمگفته  يبه هر نوع طرح متقلبانه ا ينترنتيا يدر واقع كالهبردا

با  يانجام معامالت جعل "را به منظور بردن اموال و احتماال  يمتقلبانه ا يو تا در خواست ها يردگ يكار م

كرد كه  يدارواج پ ياز زمان ينترنتيا اريشود كه كالهبرد يمشخص م ينمطرح سازد . بنابرا ياحتمال يانقربان

 ينحدود ده دهه است كه از عمر ا "يباپا به عرصه وجود گذاشت و تقر ينترنتا يطمثل مح يمجاز يطمح

 يكادر كشور آمر 1984در سال  يدرس يببه تصو ينترنتيكه در رابطه با جرائم ا يقانون ينگذرد. اول يجرم م

 . يدقانون اصالح گرد ينا 1996 و 1994 يبود كه بعد ها در سال ها

متفاوت  ينترنتيا يبا كالهبردار يوتريكامپ يا يا يانهرا يكالهبردار ياد كه آسوال مطرح شو يناست ا ممكن

 ؟ يرخ يااست 

 يميقد يمفهوم يوتروجود داشته و كامپ يوتركامپ ينترنتگفت كه قبل از وجود ا يدسوال با ينپاسخ به ا در

 . تر دارد

 ينترنتا ينكهبعد از ا يداشته ول وجود ينترنتقبل از بوجود آمدن ا يوتريكامپ يا يا يانهرا يكالهبردار

به  يوتريكامپ ي) بوجود آمد كم كم اصطالح كالهبردارyberspace( يمجاز يطبوجود آمد و مح

 يهمان كالهبردار يا يانهرا يمعتقدند كالهبردار يكه بعض يبنحو يدانام پ ييرتغ ينترنتيا يكالهبردار

 ينب يدمعتقدند با يگرد يبرند. اما بعض يبه كار م گريهم د يدو اصطالح را به جا ينباشد و ا يم ينترنتيا

                                                 
  كالهبرداري رايانه  –. مقالة دكتر ميرمحمد صادقي  1
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 يرا اعم از كالهبردار يوتريكامپ يا يا يانهرا يكالهبردار يدبا يكهدو اصطالح تفاوت قائل شد و بطور ينا

 ينترنتيا يعام نسبت به كالهبردار يمفهوم يا يانهرا اريكالهبرد يثح ينپس از ا ييمنما يتلق ينترنتيا

 1.دارد

توان  يمطالب م ينا يان. با بيدنما يم ييداول را تا يهنظر ينهزم ينمصــوب در ا ينرسد قوان ينظر م به ولي

 يدقانون تشد 1ماده  ينتفاوت قائل شد. بنابرا ينترنتيو ا يسنت يكالهبردار يانم يدكه با يدرس يجهنت ينبه ا

توسط قانون گذار ما  يهنظر ينا يرشبا پذ رو اين. از  يردما قرار گ يتواند مستند قانون ينم يطيشرا يچدر ه

و  ينهزم يندر ا ينبردن خالء موجود در قوان يناز ب يبرا يكقانون تجارت الكترون 17/10/1382 يخدر تار

ماده است كه در ابواب و  82مشتمل به  يك. قانون تجارت الكترون يدرس يببه تصو يكتجارت الكترون

 يقانون ، اعتبار قرار داد ها يرو تفس يفو تعار ياتكل يها ينهزمدر  ثيو فصول مختلف به مباح يمباحث

در بستر مبادالت  يانحصار يت، حما يام،مبادله داده پ يامضاء الكترونيك يارزش اثبات يرش،پذ يخصوص

،  يكيدر بستر مبادالت الكترون يامحفاظت از داده و پ ي،شخص يها ياماز داده پ يت، حما يكيالكترون

نقص حقوق  يوتريجعل كامپ يوتري،كامپ يجرائم و مجازات ها و كالهبردار يئم تجاراز عال يتحما

ابواب و  ينمسائل متفرقه از جمله مهم تر يگرجبران خسارت و د يك،در بستر مبادالت الكترون يانحصار

 نياول نقانو ينتوان بر شمرد كه به آن پرداخته است . در باب چهارم ا يقانون م ينمباحث و فصول ا

و درجه آن در نظر  يتاهم يزاناست . كه نشانگر م يوتريكامپ يباب كالهبردار ينمبحث قرار گرفته در ا

افتد  ياتفاق م يا يانهكه در حوزه جرائم را يجرائم يشترهمانطور كه مشخص شد ب يراقانون گذار است ز

در باب  يكتجارت الكترون قانونتبصره آن در  ينو هم چن 67است . ماده  يوتريكامپ يكالهبردار ينهم

است بعبارت  ينهزم ينتنها ماده در ا يوتريكامپ يچهارم از جرائم و مجازات ها و مبحث اول كالهبردار

مقرر داشته  يكقانون تجارت الكترون 67شود . ماده  يمحسوب م ينهزم ينما در ا يتنها عنصر قانون يگرد
                                                 

  ايم رايانه اي. كميته مبارزه با جر 1
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ها ، برنامه  ياممجاز از داده پ يراستفاده غ يااستفاده و  سوء با،  يكياست :هر كس در بستر مبادالت الكترون

 يامورود ، محو ، توقف داده پ يرنظ يارتباط از راه دور و ارتكاب افعال يلو وسا يا يانهرا يها يستمها و س

 يها يستمس يسبب گمراه ياو  يبدرا بفر يگراند يرهو غ يا يانهرا يستمس يا، مداخله در عملكرد برنامه 

 يمال يازاتامت ياوجوه ، اموال  يگريد ياخود  يبرا يقطر ينآن شود و از ا يرش خودكار و نظاپرداز

تا  يكرا ببرد مجرم محسوب و عالوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از  يگرانكند ، اموال د يلتحص

  1»شود  يمعادل مال ماخوذه محكوم م ينقد يسه سال و پرداخت جزا

جرم محسوب و مجازات آن حداقل  يزجرم ن يندارد :شروع به ا يماده مقرر م ينا ي هتبصر ينهم چن 

 »باشد .  يماده م ينمجازات مقرر در ا

 يكقانون تجارت الكترون يداشت در ابتدا يمواژه ها خواه يناز ا يبرخ يحبه توض يازماده ن يندقت در ا با

  شده است يانواژه ها در مواد مختلف ب يناز ا يبعض

از واقعه ،  ي) هر نمادData Mmessage» ( يامداده پ«  -دارد : الف  يقانون مقرر م ينا 2المثل ماده  ي. ف

، ارسال ،  يداطالعات تول يدجد يها يفناور ياو  ي، نور يكيالكترون يلاست كه با وسا مفهوم يااطالعات 

 »شود .  يپردازش م يا،  يره، ذخ يافتدر

هر نوع «آورد  ي) م Computer System(  يف(و)در تعريا يانهرا ياه يستمهمان ماده در قسمت س در

 يبرنامه ها ياجرا يقكه از طر ينرم افزار يـمتصل سخت افزار ياز دستگاهها يمجموعه ا يادستگاه 

 ماده آورده است. يندر قسمت (ف) هم يا» كند ي)) عمل ميامپردازش خودكار(( داده پ

 

                                                 
  جرايم كامپيوتري –. زهرا خداقلي  1
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  ارتباط از راه دور وسايل

 )Means of Distance Communication: ( 

كننده و مصرف كننده جهت  ينهمزمان تام يزيكياست كه بدون حضور ف يا يلهاز هر نوع وس عبارت

 ينماده ا ين(ر) ا يشخص يها يامدر قسمت داده پ ينشود . و همچن يفروش كاال و خدمات استفاده م

   قيقيشخص ح يكمربوط به  يها»  يامده پدا«  يعني« ) پرداخته است Private Data( يفبه تعر ينچن

از كلمات البته با استفاده از  يبرخ يفحال با تعر»  ين) مشخص و مع Data Sabject»( داده « ( موضوع 

مشخص شد  1. يمبپرداز يرامونپ يندر ا يو بحث بررس يرتفس " يتانها يبرا يشناخت بهتر يمقانون توانست

 يشده را عده ا رائها يفبلكه تعار يستحقوق دان ن يك يصتخص يطهفوق الذكر در ح يفكه تعار

 يانهجز ارتباط علم حقوق و علوم را يزيآن چ يجهارائه كرده اند كه نت يانهعلوم را ينهمتخصص در زم

حقوق  يكتوان احاطه  يم يحگذاشتن اطالعات صح يارو در اخت يحصح يفتعار ينخواهد بود . با ارائه 

 نمود. يداقانون مزبور دست پ 67ماده  االخصو ب يمواد قانون ينا يلو تحل يهتجزاطالعات به  يندان بر ا

 كالهبرداري سنتي با كالهبرداري رايانه اي مقايسه

تفاوت ها و  يانكرد و به ب يمخواه يسهمقا يدقانون شد 1مقايسه كالهبرداري سنتي با كالهبرداري رايانه اي 

و  يزابتدا به وجه تما يكقانون تجارت الكترون 67در صدر ماده پرداخت . قانون گذار  يمشباهت آن خواه

جرم و موضوع انجام جرم بستر  جامان يطهپرداخته است . ح يردپذ يانجام م يطهجرم در كدام ح ينا ينكها

است  ينتفاوت ا ين. دوم يستن يزيچ ينچن يدق . تشد 1در ماده  يكهداند در حال يم يكيمبادالت الكترون

ق . 1متفاوت است با ماده  "را ببرد كامال يو مال يبدرا بفر يكس "يتاشود نها يكه موجب م يكه اعمال

استفاده  ياكند هر كس با سوء استفاده  ياشاره م يكالكترون ارتقانون تج 67. قانون گذار در ماده  يدتشد
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 يامو ، توقف داده پورود ، مح يرنظ يجرم ) از راه دور ارتكاب افعال يروان يا يمجاز ( عنصر معنو يرغ

كه  يزيآن چ يدق. تشد1در ماده  يكهجرم ) بشود. در حال ي( عنصر ماد يستمس يامداخله در عملكرد برنامه 

 يانب يكق . ت. الكترون 67شود متفاوت از آنچه در ماده  يم يگريو بردن مال د يبموجب فر يتدر نها

 يتقانون گذار در خصوص ماه يدرسد د ينظر مآمده و به  67كه در ماده  يزيباشد . آن چ يشده است م

گذار  انونق يد.ق. تشد1است كه در ماده  يناز گذشته متفاوت تر شده است ا يتا قدر يجرم كالهبردار

 ينبا گذشته فرق دارد به ا يوضع تا قدر ينا 67دانست اما در ماده  يم يربردن مال غ "جرم را صرفا يجهنت

وجوه  يلتحص يلاز قب يداند. بلكه اعمال ينم يررا بردن مال غ يكالهبردار هيجنت "نحو كه قانون گذار صرفا

  1كرده است . يتلق يجرم كالهبردار يجاز نتا يريگرا عالوه بر بردن مال د يمال يازاتامت يا، اموال ، 

خود  يرا برا يرو بردن مال غ يمال يازاتوجوه و اموال امت يلقانون گذار نه تنها تحص يزن ينعالوه بر ا 

 يزاز خود شخص مجرم ن يرشخص غ يو بردن اگر برا يلتحص يكرده بلكه حت يشخص مجرم ، جرم تلق

كه در جرم دخالت دارد  يگرشخص د يامشخص ننموده كه آ البتهنموده است .  يتلق يباشد كالهبردار

 يجازات اصلم ياجرم است آ يندر ا يكشر ينكه؟اگر بر فرض ا يرخ يادر جرم خواهد بود  يكشر يبنحو

،  يدبوجود آ ينهزم ينكه ممكن است در ا يآثار حقوق يگرو د يرخ ياقابل اعمال است  يدر خصوص و

دو ماده  ينا يزوجوه تما يانتوان در ب يكه م ييتفاوت ها يگراست . از د ودهمشخص ننم يفيمتاسفانه تكل

ت فرد مجرم را عالوه بر رد اصل مجازا يد.ق تشد1دو جرم است . ماده  ينمجازات ا يزانبر شمرده در م

 يكه اخذ كرده است م يمعادل مالـــ ينقد يسال و پرداخت جزا 7تا  يكمال به صاحبش به حبس از 

تا سه سال و  يكدارد ( عالوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از  يم يانب 67به  يكهحال رداند د

حداكثر  يزان) آنچه كه مشخص است در م شود يمعادل مال ماخوذه محكوم م ينقد يپرداخت جزا

 داند يسال م 7حداكثر مجازات حبس را  يد.ق تشد1شود . ماده  يم يدهمجازات جرم در دو ماده تفاوت د
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 يگركند و در خصوص د يم يينسال تع 3حداكثر مجازات حبس را  يكق.ت الكترون 67ماده  يكهدر حال

ه اتفاق نظر بر رد اصل مال به صاحبش و در حداقل مجازات هر دو ماد يعنيهستند  يهشب "مجازاتها كامال

هستند. هر  يكسان مبا ه "معادل مال ماخوذه كامال يزن ينقد يسال و در خصوص پرداخت جزا يكحبس 

 يمآنرا در زمره مجازات بر شمار يمبخواه ينكهندارد و ا يچند رد اصل مال به صاحبش چندان جنبه جزائ

  مجرم دانست اگر چه در مواد يمدن يتآنرا در زمره مسئول يدبهتر با نيااست پس در ب يكار غلط

  2قايل نشده است.  يدو تفاوت ينا ينب يكق.ت. الكترون 67وم  يدتشد.1 .ق1 

 فصل دوم: شروع به كالهبرداري رايانه اي

باشد  جرم يزكه نفس عمل انجام شده ن يدارد در صورت يمسئله مقدر م ينعالوه بر ا يد.ق. تشد1ماده 

مسئله  يناز ا يك.ق.ت الكترون67شود كه در تبصره ماده  يمحكوم م يزشروع كننده به مجازات آن جرم ن

نكرده پس  يانرا ب يباب حكم ينبوده در ا ياندر مقام ب ينكهبه ا هننموده است . و با توج يانرا ب يحكم

مجازات  67به استناد تبصره ماده  مقدار عمل انجام شده جرم باشدنميتوان آن را ينكهاگر بر فرض ا يحت

قانون به جرم صورت  ينا يگربتوان به استناد مواد د يدداشته باشد شا ينمود . البته اگر عنوان جداگانه ا

را ببرد  يمال يتو در نها يبدرا بفر يبتواند كس ينكها يكالهبردار برا يكالمثل گاه  ينمود ف يدگيرس فتهگر

كه قصد ارتكاب جرم  يكند حال اگر كس يقلبانه جرم را فراهم ممت يلجعل نمودن وسا يقاز طر

شود و جرم  يرد دستگيانجام جرم بنما ياشروع به جرم  ينكهدارد مرتكب جعل شود و قبل از ا يكالهبردار

دارد (( هر  يقانون مذكور مقرر م68نمود . ماده  يگيريپ يك.ق.ت الكترون68توان به استناد ماده ياو را م

و مداخله در پردازش  ياممحو و توقف داده پ يير،ورود ، تغ يق، از طر يكيتر مبادالت الكترونكس در بس

امضاء  يدتول يرمز نگار يها يستمو س يكاربرد يلاستفاده از وسا يا، و  يا يانهرا يها يستمو س يامداده پ
                                                 

   1370. قانون مجازات اسالمي مصوب  1
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ر فهرست دفاتر اسناد فاقد سابقه ثبت د يامضا يدتول يابدون مجوز امضاء كننده و  ياختصاص يدمثل كل

آن  يرمجعول و نظا يبا نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواه يلعدم انطباق آن وسا ياو  يكيالكترون

و  ي، مال يي، قضا يتا با ارائه آن به مراجع ادار يدنما يو اثبات يارزش مال يدارا يها پياماقدام به جعل داده 

تا سه سال و  يكجاعل محسوب و به مجازات حبس از  يدنما معتبر استفاده يامبه عنوان داده پ يرهغ

 لكترونيك.ق.ت ا64 1شود.) يمحكوم م يال) ر000/000/50( يليونپنجاه م يزانبه م ينقد يپرداخت جزا

همان قانون محكوم خواهد شد  75مجازات مقرر در ماده  يزانرا انجام داده است به م يجرم جداگانه ا

خواهد  يالر يليونمعادل پنجاه م ينقد يو جزا يمبس از شش ماه تا دو سال و نمجازات مقرر شده ح يزانم

 يبا استفاده از عالئم تجار يكيالكترون تدارد در بستر مبادال ينترنتيا يكه قصد كالهبردار ياگر كس يابود. 

ب كه موج ي) عالئم تجارOn Lineبر خط ( يشهر نوع نما يا) و Domain Nameبه صورت نام دامنه (

شود به استناد ماده  يرمشتبه شدن طرف به اصالت كاال و خدمات شود و قبل از ارتكاب جرم دستگ يا يبفر

قانون تجارت  76مجازات ان در ماده  يزانكه م ستشده ا يمرتكب جرم خاص يك.ق.ت الكترون66

 يونمل صديكتا  يال) ر000/000/20( يونمل يستاز ب ينقد يتا سه سال حبس و جزا يكاز  يكالترون

كه بنا به اهليت  ي) شخصSupplierكننده ( يناگر تام يامحكوم خواهد شد.. و  يال) ر000/000/100(

شود كه  يترك فعل ياكاال و خدمات خود مرتكب فعل  يغدر تبل ندك يم يتفعال يحرفه ا يا ي، صنف يتجار

شده است .در  ياصشود مرتكب جرم خ يفيتو ك يتكم يثمخاطب از ح يبفر ياسبب مشتبه شدن و 

قانون مذكور معين شده  70جرم در ماده  ينمجازات ا يزانبه آن اشاره شده كه م يكق.ت . الكترون 50ماده 

 يال) ر000/000/100( يليونم يكصد) تا 000/000/20( يالر يليونم يستاز ب ينقد ياست( پرداخت جزا

شدند  يطرف معامله م يبب اشتباه و فركنندگاني كه موج ينتام يكق.ت . الكترون 50و  66خواهد بود)

 نهاآ يقطر ينو از ا يدنام ينترنتيا يكالهبردار يك.ق.ت. الكترون67اعمال را به استناد ماده  ينتوان ا يپس م
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كنندگان موجب اشتباه  ينگفته شود درست است كه اعمال تام يدرا مجازات مقرر محكوم نمود . در پاسخ با

شد.  ينم يلتحص يااز آنها برده و  يمال يازاتامت يامال  ياوجه  يتما در نهاشد ا يطرف معامله م يبو فر

اگر فرد  يكند حت يريجلوگ ينترنتيا يهمچون كالهبرار يآنكه از وقوع جرائم اجتماع يپس قانون گذار برا

مجرم  را نبرد مجرم محسوب خواهد شد البته نه يمال يازاتامت يابه موجب اعمال انجام شده وجه ، مال و 

 .1به آن اشاره كرده است 66و  50است كه قانون گذار در مواد  يبلكه مجرم جرم خاص يجرم كالهبردار

است كه حداقل مجازات جرم  يمجازات شروع به كالهبردار يزاندو ماده در م ينا ياز شباهتها يگرد يكي

، دست به  يرم كالهبرداراگر مجرم ج ياتفاوت كه تبصره  يندر نظر گرفته شده است البته با ا ياصل

آن  يافشا ياو  دخو يبنگاهها و موسسات برا يو اقتصاد ياسرار تجار يقانون يرمجاز و غ يرغ يلتحص

سمت  يد.ق . تشد1شود به استناد ماده  يردستگ ياشخاص ثالث بزند و قبل از شروع به جرم كالهبرار يبرا

سمت  يدحقوق جزا نبا ير چند از نظر اصول كلكرده است . ه يانمشدده جرم ب يفيتمرتكب را بعنوان ك

كه قبل از انقالب  ي(قانون يعموم يبموجب قانون جزا "مجازات داشته باشد . مثال يزاندر م يريمرتكب تاث

موثر بود كه از  ينداشت و زمان يريتاث مجازات يدتشد يزانشد) سمت كالهبردار در م ياجرا م ياسالم

وجود ندارد و  ينب يندر ا يتفاوت يد.ق تشد1بموجب ماده  يكهشد در حال يعنوان مربوطه سوء استفاده م

 يمحسوب و به جزا يعنوان استفاده كند خواه نكند مجرم جرم كالهبردار ينخواه فرد مرتكب جرم از ا

كه اخذ كرده است  يمال ينقد يو پرداخت جزا ياز خدمات دولت بدتا ده سال و انفصال ا2مشدد حبس 

با گذشته متفاوت  يكق.ت . الكترون يبدر تصو يزخصوص ن ينقانون گذار در ا يد. اما دشود  يمحكوم م

ندارد و در نظر قانون گذار هر  يريمجازات تاث يدعنوان فرد مرتكب در تشد ياسمت  يگركه د يشده بنحو
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ت مقرر به مجازا ي؛ عنوان و سمت و يترا انجام دهد صرف نظر از موقع 67ماده  جرمانهكه اعمال م يكس

 1ماده محكوم خواهد شد. يندر ا

است .  يجهشرط وقوع آن نت يعنياست  يدجرم مق يك يشد جرم كالهبردار يانب يزتر ن يشكه پ همانطور

و  يرو بردن مال غ يلتحص يكق.ت. الكترون 67.ق.ت و چه در ماده 1چه در ماده  يجرم كالهبردار يجهنت

  2.تشود اس يم يمنته يهبه ضرر مجني عل "تايشده است . كه البته نها يانوجوه و... ب

سمت مرتكب كالهبردار است . ماده  يوتريكامپ يو كالهبردار يسنت يكالهبردار يزاز وجوه تما يگرد يكي 

 يكرده است . هر چند از نظر اصول كل يانمشدده جرم ب يفيتسمت مرتكب را بعنوان ك يد.ق . تشد1

 يعموم يجزا انونبموجب ق "مجازات داشته باشد . مثال يزانمدر  يريسمت مرتكب تاث يدحقوق جزا نبا

نداشت و  يريمجازات تاث يدتشد يزانشد) سمت كالهبردار در م ياجرا م يكه قبل از انقالب اسالم ي(قانون

 يندر ا يتفاوت يد.ق تشد1بموجب ماده  يكهشد در حال يموثر بود كه از عنوان مربوطه سوء استفاده م يزمان

 يعنوان استفاده كند خواه نكند مجرم جرم كالهبردار ينندارد و خواه فرد مرتكب جرم از اوجود  ينب

 يمال ينقد يو پرداخت جزا يتا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولت2مشدد حبس  يمحسوب و به جزا

 يكونق.ت . الكتر يبدر تصو يزخصوص ن ينقانون گذار در ا يدشود . اما د يكه اخذ كرده است محكوم م

ندارد و در  يريمجازات تاث يدعنوان فرد مرتكب در تشد يا سمت يگركه د يبا گذشته متفاوت شده بنحو

؛ عنوان و سمت  يترا انجام دهد صرف نظر از موقع 67كه اعمال مجرمانه ماده  ينظر قانون گذار هر كس

 يشد جرم كالهبردار يانب يزتر ن يشماده محكوم خواهد شد. همانطور كه پ ينبه مجازات مقرر در ا يو

 3.است يجهشرط وقوع آن نت يعنياست  يدجرم مق يك
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و  يرو بردن مال غ يلتحص يكق.ت. الكترون 67.ق.ت و چه در ماده 1چه در ماده  يجرم كالهبردار يجهنت

 شود . يم يمنته يهبه ضرر مجني عل "يتاشده است . كه البته نها يانوجوه و... ب

 1لتحصيل با بردن ما تفاوت

 يانبه ب 67است كه در پاسخ آن قانون گذار در ماده  ي؟ سئوال يستتفاوت تحصيل با بردن مال چ ينكها اما

كه  يدانسته در حال يمال يازاتامت ياوجوه ، اموال  ي يژهرا و يلقانون گذار تحص يعنيآن پرداخته است . 

است كه به  يمال يازاتامت وجوهو  داند . بعبارت بهتر موضوع جرم مال يمال م ي يژهو "بردن را صرفا

  عام كلمه مال است . يرتعب

دكتر محمد جعفر  يفحقوق تال ينولوژيشود ؟ در كتاب ترم يمال گفته م يزي؟ و به چه چ يستاما مال چ 

خواستن . در  ياست بمعن يلم يدر اصل از فعل ماض« شده  يفاز مال تعر ينچن ينا يلنگرود يجعفر

به  يمداشته و قابل تقو ياست كه ارزش اقتصاد يزي. در اصطالح چ يندگو يته مهم به مال خواس يفارس

هم مال  يو حق شفعه و حق صاحب عالمت تجار يرمانند حق تحج يحقوق مال ينپول باشد بنابرا

 شده : يانب ينچن ينا يازامت يفدر تعر يننشده است . ) و هم چن يفمحسوب است . در قانون مال تعر

خط آهن و  يدنكش يازامت يااستخراج نفت  يازمانند امت ينحقوق مع يابه داشتن حق  اختصاص شخص«  

و بطور كل  يتواند موضوع جرم كالهبردا يشود آنچيزي م يمذكور مشخص م يفبا تعار»  ينهامانند ا

ن خواه از آ شتهدا يمتقو يتارزش داشته و قابل يو شرع ييكه از نظر عقال يرداموال صورت گ يهجرائم عل

قابل تملك نباشد منافع آن  يزيقابل تملك باشد اگر چ يدبا يو از نظر شرع يشود خواه معنو ياستفاده ماد

 قابل تملك نخواهد بود . يزن

                                                 
  دكتر ميرمحمد صادقي –. حقوق جزاي اختصاصي  1
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 يكند كه بطور كل يم يدامصداق پ يزمان يرو بردن مال غ يمال يازاتوجوه و اموال و امت يلتحص بنابراين

 يبفر ينترنتا يالمثل در فضا يرد بواسطه اعمال متقلبانه فاگر ف يباشد پس حت يارزش اقتصاد يدارا

را به  يميلدهد و ا ييررمز را تغ "آن شخص بعدا "بدهد و فرضا  يو رمز عبورآن را به كس يميلبخورد و ا

را نبرده  يمال يقطر ينالواقع از ا يف يرانشده است ز ينترنتيا يشخص پس ندهد مرتكب جرم كالهبردار

است  يقابل دسترس يگاناالصول بصورت را يعل يكو پست الكترون يميلا يمدان يكه م است و همان طور

خورده باشد  يبفرد فر يشخص يميلدر ا استكه ممكن  يبدست اوردن اطالعات خاص يقالبته اگر از طر

موضوع بحث ما  يكند مجرم خواهد بود و ول يلتحص يارا ببرد و  يمال يازاتامت يامال  يقو از آن طر

پرداخت نشده باشد  يثبت نام آن وجه يندارد و حداقل برا يدياطالعات مف يچبود كه ه يميليا "ضافر

به اطالعات  يدسترس ينكهدر ضمن ا 1بحث نخواهد بود . ينصورت شامل ا ينا يرمسلم است در غ

هر چند  خواهد بود ( يگردقابل پ يك، قانون تجارت الكترون يمواد قانون يگرو افشاء آن مطابق د يشخص

قرار  يخاص دولت ينهادها ياردر اخت ينترنتيا ينمجرم ييشناسا يلامكان وجود ندارد و تنها وسا ينا "عمال

را به برداشت نادرست و اشتباه از  يهعل ياست كه فرد مجن يزي) چيسبب گمراه يا يبدارد . ) اغفال ( فر

شود . پس  يرا باعث م يسبب گمراه يا بيق.ت.ا فر 67قانون گذار در ماده  يركند و به تعب يم يتواقع

 الزم است : يطيشرا يفتنتحقق عمل فر يبرا

 2متقلبانه نداشته باشد . يلهبودن وس يعلم به تقلب يهعل مجني

 باشد. ياراده انسان يكفرد و  يك يداغفال با موضوع

                                                 
  ات اسالمي مصوب كميسون امور قضايي. قانون مجاز 1
  محمد جعفر حبيب زاده –. حقوق جزاي اختصاصي  2
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اراده و  يسان بوده و دارااو را فراهم كرد كه ان ياسباب گمراه ياداد  يبتوان فر يرا م يعمال كس بنابراين

ورود  يرنظ يهر كس.... ارتكاب افعال« كند  يرا عنوان م يناز ا يرغ يزيچ 67ماده  يكهباشد . در حال ياراخت

 يستمس يسبب گمراه ياو  يبدرا بفر يگراند يرهو غ يا يانهرا يستمس يا، محو و مداخله در عملكرد و برنامه 

 .......»ان شود يرپردازش خودكار و نظا يها

 يرا برد بلكه م يتوان اغفال كرد و مال يرا م يقانون گذار معتقد است نه تنها انسان نوع يديمكه د همانطور

منظور قانون  "اي (كه احتماال يانهرا يها يستمس يگرپردازش خودكار و د يها يستمس يتوان اسباب گمراه

را برد .  يمال يگرامتيازاتوجوه و د يامال  "ماالبوده است ) را فراهم نمود و احت ينهم يزآن ن يرگذار نظا

نخواهد بود  يرشقابل پذ "و منطقا"عقال يرارسد ز يباره قابل انتقاد بنظر م ينقانونگذار در ا يدگاههر چند د

كه  يفاستدالل ضع ينتوان به ا يآن م يهدر توج يرا ببرد ول يمال "يتادهد و نها يبكه انسان دستگاه را فر

چارچوب  ينكند و در ا يم يتاراده انسان ساخته شده و مطابق اراده انسانها فعال قتگاه مطابدس يدگو يم

مسائل  يكه با توجه تازگ يرفتپذ يدبا ينكهنمود عالوه بر ا يهقانون گذار را توج يدگاهبتوان د يداست ) شا

   . شدآشكار با يننقص در قوان يزمان يالزم توسط قانون گذار در آن برحه  يها ينيب يشو عدم پ

  

  

  

  

 

  نتيجه گيري :
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مهمترين و شايع ترين جرم كالهبرداري رايانه اي به لحاظ خالقيت مرتكب آن و سهولت و كثرت ارتكابش 

اقتصادي  فضاي مجازي رايانه و اينترنت محسوب مي شود هر چند به ظاهر در ارتكاب اين جرم رايانه در 

اينترنت كالهبرداري را تأم با كيفيات و شرايط غير قابل انكاري حد وسيله جرم ظاهر مي شود اما رايانه و 

مي كنند كه قانون گذاران ناگزير به شناسايي جديد در كنار كالهبرداري سنتي هيتند كالهبرداري رايانه اي 

چون در دنياي جديد به نام دنياي مجازي رايانه و اينترنت (فضاي سايبر) با امكانات بيشماري تحقق مي 

فقط عليه انسان نيستو بلكه غالباً سيستم رايانه اي و نرم افزارهاي آن است و بنابراين شرط فريب  يابد

قرباني در آن تا مرز حذف شدن تضعيف مي شود . موضوع جرم كالهبرداري رايانه اي نيز فراتر از مال يا 

اي و داراي ارزش مالي  وسيله تحصيل مال است و شامل خدمات و امتيازات مالي و حتي داده هاي رايانه

  نيز مي شود .

  چكيده :

شود كه قانون  يگفته م يترك فعل ياكه از جرم در حقوق جزا ارائه شد مشخص شد جرم به فعل  يفيبا تعر

و  ي، عنصر ماد يعنصر قانون يدشود با يآنكه جرم تلق يدر نظر گرفته است و برا يآن مجازات يگذار برا

  اهم باشد.جرم فر يمعنو يا يعنصر روان

 يتيشد كه ماه يگفته م يمجرمانه ا يبه آن دسته از اعمال يمدار يانه ايكه از جرم را يفيبا تعر يحالا يعل 

 يها يبند يمكه با ارائه تقس يردگ يصورت م ينترنتو ا يانهمانند را يابزار مدرن يقدارند اما از طر يسنت

قرار  ائمگونه جر ينجزءا يزن ينترنتيا يا يا يانهرا ياركه كالهبرد يمبرد يمسئله پ ينبه ا يا يانهجرائم را

تحقق جرم  يكه برا يديمرس يجهنت ينشد به ا يكه از جرم كالهبردار يفيبا تعار يندارد . هم چن

  :يردسه نوع عمل متفاوت صورت گ يدبا يكالهبردار
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  يتقلب يلتوسل به وسا  - 1

  مفاص حساب و امثال آن  ها و قبوض و يطاسناد و بل يابدست آوردن وجوه   - 2

پس از آن به  يقانون گذر فعل يرو ( بردن ) بنا بر تعب ير قانون گذار قبليو باالخره( خوردن) بنا به تعب - 3

و  يوقوع جرم كالهبردار يپس از انقالب پرداخت شد و بحث در مورد چگونگ ينوقوع تحوالت در قوان

بود و عمده مطالب  يقتحق يتراجع به ماه يقخش دوم تحق. ب يمپرداخت ينهزم يندر ا يو مباحث اصل يمبان

  بخش آورده شد. يندر ا يقتحق يكاربرد حثو مبا

 يجهنت يبحث فراهم و سپس با فراهم كردن بستر الزم برا ينهالزم زم يفرضها يشابتدا با طرح سئواالت و پ 

جرم  ينا يمرو بتوان مفاه ينا از اپرداخته شد ت يا يانهرا يكالهبردار يسنت يكالهبردار ينب ياسالزم به ق

و  يا يانهرا يكالهبردار يقانون گذار از كاله بردار يفو سپس با ارائه تعر مودن يرو تفس يينرا بهتر تب

 يانتفاوت ها و شباهت آن پرداخته شد از جمله ب يانآن و ب يقياصطالحات الزم به مطالعه تطب يفتعر

از  يفيمجازات مقرر در جرم سپس با تعر يزانم ينجرم هم چن دو يو عنصر قانون يتفاوت در عنصر ماد

اشاره شد .  ينترنتيا يبه موضوع جرم كالهبردار "\يتاآن در قانون نها يقمصاد يانبه جرم و ب روعش

و منابع الزم روبرو  ينقوان يتبا محدود ينهزم يندر ا ينكهگفته شد با توجه به ا يزن "\همانطور كه قبال

شناسد و  يرا نم يمرز ديگركه امروز  يما با توجه به توسعه تكنولوژ يت قانون گذار فعلاس يدام يمهست

جامع كه همگام  ينقوان يبو تصو ينالزم را از خود نشان دهند به تدو ييتوانند كارا ينم يگرد يمل ينقوان

 يقطر يند .تا از اباش يخاص م يطيشرا يتمستلزم رعا يزامر ن ينباشد بزند كه خود ا يالملل ينبا اصول ب

  عبارتند از:  يطشرا ينپرداخت . ا يا يانهومقابله مؤثر با جرائم را يشگيريبتوان پ

  متناسب است . ينظارت يطكار مستلزم مح ينبازدارنده كه ا يهايبه فن آور دسترسي –الف
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  و روش مقابله با آن ها . يتياز خطرات بالقوه امن يآگاه- ب 

و  داخلي يفريك يها يتبا مالحظه فعال يو شكل يماهــو يقانــون گــذار يبرا ينيوجــود مــواز - ج 

  . يالملل ينب

، شامل كاربران و مصرف كنندگان بخش صنعت ، مراكز  يلتمام عوامل دخ يانمناسب م همكاري – د

  و حفاظت اطالعات . يانتظام

مختلف  يبخش ها ين. بنابرااست  يضرور يعموم يتو حفظ امن ينترنتيجرائم ا ييجو يپ يكار برا ينا 

و ضوابط مشخص عمل كند .  يفدر چارچوب وظا يد...) با و( كاربران و مصرف كنندگان و بخش صنعت 

بوجود آورد لذا  يرودر بخش صنعت و غ يقانون ممكن است موانع يانمجر يازهايبدانند كه ن يددولت ها با

 يگاهپا يندر ا يقوانع كنند.در ضمن متن كامل تحقم يندر به حداقل رساندن ا يبا اقدامات مناسب سع يدبا

  .استموجود  ينترنتيا

  

  

 

 

 يقفهرست منابع تحق

 يممستق منابع

 يكتجارت الكترون قانون - 1



منتشر شده در پايگاه حقوقي، حق گستر - 37 
 

 يارتشاء و اختالس و كالهبردار ينمجازات مرتكب يدتشد قانون- 2

  ياسالم يمجلس شورا يو حقوق ييامور قضا يسيونمصوب كم يمجازات اسالم قانون - 3

 ييدو ( تا ياسالم ي) مجلس شورا28/6/1364( مصوب  ياسالم ي) مجلس شورا17/10/1382(مصوب  - 4

  1370مصلحت نظام  يص) مجمع تشخ15/9/1367

 يممستق يرغ منابع

  كتب

  1376 پاييز –جلد اول انتشارات گنج دانش  –يعموم ي، حقوق جزا يز، پرو صانعي - 5

  1383 –انتشارات گنج دانش  –حقوق نولوژييمحمد جعفر ، ترم ي،لنگرود يجعفر - 6

،  يرانتجارت و حقوق ا يدر سازمان تجارت جهان يفكر يتاز مالك يتساعد ، حما ير، ام وكيل  - 7

 انتشارات مجد چاپ اول

 :13/10/1383از وقوع جرم  يشگيريپ يها ي:: دفتر مطالعات و بررس مقاالت - 8

و ارتشاء درآراي ديوان عالي كشور (تهران)، نشر حقوقدان ،  كالهبرداري ، اختالس - يداهللا  –بازيگر  - 9

  شمسي . 1376

  جلد دوم  –نشر فيض ، چاپ دوم : بي تا  –عباس : شرح قانون مجازات اسالمي  –زراعت  -10

  1368 –انتشارات جهاد دانشگاهي  –تهران  –ايرج : حقوق جزاي اختصاصي  –گلروزيان  -11

  1366 –انتشارات امير كبير  –تهران  –وق جزاي اختصاصي محمد صالح : حق –وليدي  -12



منتشر شده در پايگاه حقوقي، حق گستر - 38 
 

محمد جعفر : ترجمه كالهبرداري در حقوق تطبيقي مجلة قضايي و حقوقي دادگستري  –حبيب زاده  -13

  1375زمستان  –

  1345 – 103شماره  –مجله كانون وكال  –سيد مرتضي : كالهبرداري در حقوق جزاي ايران  –مشير  – 14

  1376چاپ پنجم  –نشر ميزان  –تهران  –حسين : واژه نامة حقوق اسالمي  –صادقي  ميرمحمد -15

  1376دوم  چاپ –نشر ميزان  –تهران  –حسين : واژه نامة حقوق جزايي  –ميرمحمد صادقي  -16

نشر  –تهران  –حسين : مروري بر حقوق جزاي انگلستان (ترجمه و توضيحات)  –ميرمحمد صادقي  -17

  شمسي 1373–ميزان 

دكتر ضياء الدين : حقوق كيفري اختصاصي جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي نشر ميزان  –پيماني  -18

  1377چاپ سوم ،  –

  18دهخدا : استاد علي اكبر ، لغت نامه دهخدا شماره مسلسل  -19

  1380محمد حسين ، فرهنگ اصطالحات و عناوين جزايي ، نشر داديار : شاملو احمدي  -20

  رو: استاد مطالعات نظري و عملي در حقوق جزا ترجمه دكتر ضياء الدين نقابت جلد سوم گا -21

  مقدم : سيد محمدتقي : كيفر كردار يا قانون مجازات جلد دوم  -22

  1381چاپ دوم   –نشر ميزان  –حسين : جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي   –ميرمحمد صادقي  -23

  با اصالحات 1375و  1370قانون مجازات اسالميمصوب  -24

  دكتر اميرخان ، درس حقوق جزاي اختصاصي –سپهوند  -25



منتشر شده در پايگاه حقوقي، حق گستر - 39 
 

ة حقوقي و وزارت دادگستري در زمينة مسائل مجموعة نظرهاي مشورتي ادار –مرتضي  –كالنتريان  -26

  كيفري

سعة مركز مطالعات راهبردي توسعة قضايي و شوراي عالي تو –اليحة قانون مجازات جرائم رايانه اي  -27

  قضايي (كميته مبارزه با جرايم رايانه اي) .

  1383چاپ اول  –انتشارات آريان  –جرايم كامپيوتري ، تهران  –زهرا  –خداقلي  -28

  1388خرسندي چاپ دوم  ، جواد جرايم تجارت الكترونيكي انتشاراتجاويدنيا  -29

 - 73و تربيت سال هفتم شماره ماهنامه اصطالح  –شناخت جرم كالهبرداري  –محمد نژاد ، پرويز  -30

  87ارديبهشت 

سال  76مقايسه جرم كالهبرداري سنتي و رايانه اي در حقوق ايران ماهنامة شمارة  –شعيبي ، شهرام  -31

  1388سيزدهم مهر و آبان 

 2شمارة  37كالهبرداري رايانه اي از ديدگاه بين المللي دانشگاه تهران سال  –عبدالصمد  –خرم آبادي  -32

1386  

   83پاييز و زمستان  5مجلة پژوهش هاي حقوقي شماؤ كالهبرداري رايانه اي  –حسن  - عالي پور  -33

  ينترنتيا منابع
34-http://www.judiciry.ir  

35-http://www.persianlaw.tk  

36-http://www.persianlaw.tk  


