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ضرورت ایجاد نظام هماهنگ حقوقی بینالمللی در مقابله با
جرائم در فضای مجازی
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اردکانی2

چکیده
عرصۀ حقوق مانند سایر ابعاد زندگی بشری از پدیدۀ جهانی شدن تأثیرر مأیپأییرد و در مسأرر
این فرایند گامهای تغررر را پشت سر میگیارد؛ گامهایی که الجرم در بعیی از حوز ها بایأد بأا
سرعت برشتری برداشته شوند تا از فواید جهانی شأدن بهأر گررنأدر عرصأۀ حقأوق کررأری و
بهویژ حقوق فیای سایبر و جرائم ارتکابی در آن از جمله حوز هایی است که بأهدلرأ جهأانی
شدن و آیار آن ،تصویب قوانرن و مقررات متحدالشک یأا هماهنأ ملأی و بأرنالمللأی در آن
بهشدت احساس میشودر فیای بیمرز سایبر ،جهانی موازی با جهان فرزیکی را بأهوجأود آورد
است که در واقع کنترل و ادارۀ حقوقی آن از حرطۀ اعمأال قأدرت یأا حاکمرأت برنمأیآیأدر
بنابراین ،برای حاکمرت بر این فیا و مقابله با جرائم روزافزون و پرچردۀ ارتکابی در آن همکاری
و معاضدت جامعۀ برنالمللی برای قاعد مندی نراز است ،بأهگونأهای کأه هأرم ممرمأی بأدون
ممازات نماند و این مهم بهدست نمیآید مگر با تدوین مقررات هماهنأ و متحدالشأک  ،زیأرا
جرائم ارتکابی در این فیا مرزهأای جغرافرأایی و سأنتی را پشأت سأر مأیگیارنأد و بأهسأبب
ویژگیهایی که دارند ،میتوان برخی از اینگونه جرائم را در زمرۀ آن دسأته جرائمأی بأهشأمار
آورد که برای مقابله با آنها اعمال صالحرت جهانی ضرورت داردر با وجود فعالرتهأای گونأاگون
سازمانهای برنالمللی جهت ارائۀ مقررات پرشنهادی در جهت یکسانسازی و هماهنأ سأازی
مقابله با جرائم در فیای ممازی ،هنوز هم جامعۀ جهانی بأه هأدخ خأود دسأت نرافتأه اسأت،
بنابراین ،وجود مقررات مدونی که کاستیهای سایر مقررات را برطرخ کنأد ،الزماالجأرا باشأد و
بتواند مقبولرت جهانی را بهدست آورد ،ضروری استر
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مقدمه
با تولد اینترنت و پاگیاشتن آن به عرصۀ استراد از فناوری کامپروتری ،تحولی عظرم در کارامأدی،
انعطاخ پییری ،سرعت عم و توسعۀ این بخش ایماد شد استر امأروز فنأاوری ارتباطأات حأول
همرن موضوع گردش دارد و فناوری اطالعات بدون در نظر گرفتن دنرای شگرت انگرأز آن چرأزی
جز یا شیء بیمحتوا نخواهد بودر غرایز و اهداخ انسان ها مختلف است و همأان طورکأه همرشأه
اشخاصی هستند که با به خدمت گرفتن علوم در جهت آسأایش و رفأا انسأان گأام برمأیدارنأد،
برخی افراد نرز وجود تنها به استراد از علوم و بهر برداری از آن برای دسترابی به منافع شخصأی
حتی به بهای وارد آمدن خسارات بسرار به عموم جامعه میاندیشندر در مأورد اسأتراد از فنأاوری
کامپروتر و بهتبع آن فیای اینترنت و سایبر نرز همرن سخن صادق استر
فیای سایبر یا فیای ممازی که جرائم موردنظر این مقاله در آن ارتکاب مییابأد و امأروز
این جرائم در شاخۀ نسبتاً مستق و در حال شک گرری تحت عنأوان حقأوق سأایبر 1یأا نظأام
حقوقی فیای ممازی مطالعه میشود ،به دنرایی گرته میشود که با استراد از فناوری اطالعات
و تکنولوژیهای نوین ارتباطات و علوم رایانه ،اینترنت و امکانات ممازی همانند دنرای واقعی در
کرررت زندگی افراد جامعه تثیررگیار استر فیای ممازی در ایأن معنأا «بأه ممموعأه هأایی از
ارتباطات درونی انسانها از طریق کامپروتر و وسای مخابراتی بدون در نظأر گأرفتن جغرافرأای
فرزیکی گرته میشودر در این فیا مرز برن دنرای درون و بررون تقریباً ناپدید میشأود و دیگأر
زمان معنایی نداردر در واقع میتوان گرت فیای ممازی گستر ای از ذهن اسأت کأه مأیتوانأد
تمامی اشکال زندگی واقعی را بسط و معنأا دهأد» (پورنقأدی)11 :1030 ،ر بنأابر ایأن ،جأرائم
موضوع این مقاله در دنرای کامپروترها و بهویژ اینترنت و برشتر با ماهرت برنالمللی موضوعرت
دارد و مواردی مانند دسترسی غررمماز ،شنود غررقانونی ،اعمال علره محرمانگی ،تولرد و توزیأع
برنامههای رایانهای ارتکاب جرم ،تمامرت و در دسترس بودن سرستمهای رایانأهای ،شأبکههأا و
داد های رایانهای ،انتشار مطالب نژادی و تنررانگرز ،فحشا ،هرز نگأاری و هتأا حرمأت ،نقأ
حریم خصوصی و سوء استراد از تصاویر شخصی افراد ،حمالت اینترنتی ،افشای اسرار تمأاری،
جاسوسی ،سرقت و کالهبرداری اینترنتی ،نقأ حقأوق مالکرأت معنأوی در فیأای ممأازی و
تعرض به حق نشر ،ایماد خرابکاری کامپروتری در سرستم حرکت قطارها ،هواپرماها و کشتیها
و امنرت سرستمها را در برمیگرردر
با روش توصرری-تحلرلی ،هدخ مقالۀ حاضر تبررن اهم دستاوردهای جامعۀ بأرنالمللأی در
مبارز با جرائم فیای ممازی و برجسته کردن خألهای موجود در این زمرنه برای رویأارویی بأا
 1ر واژۀ حقوق سایبر که فناوری اطالعات و ارتباطات را قانونمند میکند ،در دهۀ  1337جایگزین عناوینی چون
حقوق انرورماترا ،حقوق کامپروتر و فناوری اطالعات و ارتباطات شد استر نرک:
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جرائم موصوخ استر بدینمنظور ابتدا به جهانی شدن حقوق کررری و خصایص جهانی ارتکأاب
جرائم در این فیا پرداخته میشودر سپس اقدامات هماهن کنندۀ برخی نهادهای فعال در ایأن
زمرنه بررسی و به طور ویژ به مراد کنوانسرون  2771بوداپست پرداختأه مأیشأود و در پایأان
ضرورت توجه برشتر جامعۀ برنالمللی به پدیدۀ جهانی جرم در فیای سایبر و در نترمه نراز بأه
وضع مقررات هماهن و حتیاالمکان متحدالشک مقابله با جرائم در این فیا بررسی میشودر

جهانی شدن حقوق کیفری و فضای مجازی
جهانی شدن حقوق واقعرتی انکارناپییر است؛ واقعرتی که هم از منظر نهادها ،مراهرم و ارزشهأای
حقوقی شایان توجه است و هم از منظر شکلی و الگوبرداری تقنرنیر «همۀ اینها در حالی است که
بهطور سنتی ،حقوق کررری بخشی از حقوق عمومی و در صالحرت دولأتهأا بأود اسأت و هأرم
دولتی نمیتوانست در هرمیا از مراح فرایند کررری ،از جرمانگاری تا ممأازات در امأور داخلأی
دولت دیگر دخالت کند و گا این صأالحرت نشأانهای بأارز و دلرلأی بأر حاکمرأت ملأی شأناخته
میشد» (دلماس مارتی)51 :1001 ،1ر اما امروز قواعد حقأوق بشردوسأتانه حتأی بأه مخاصأمات
مسلحانۀ داخلی نرز تسری یافتأه و دیأوان بأرن المللأی کررأری نرأز ماننأد مخاصأمات مسألحانۀ
برن المللی در رسردگی به اینگونه موارد دارای صالحرت استر «برای پاسداشأت حساسأرتهأای
مربوط به حاکمرت که مشروع نرز هست ،جهانی شدن حقوق کررری ،تنها با رضأایت قانونگأیاران
محلی محقق میشودر نزدیا شدن نظامهای حقوقی را نمیتوان از خارج تحمرأ کأرد و اگأر در
گیشته هموار به این ترترب نبود است ،اما امروز چنرن است» (پرادل)112 :1030 ،2ر
شاید بتوان گرت مهم ترین مسئله یا بهعبارت بهتر ،چالشأی کأه ممریأان قأانون در زمرنأۀ
جرائم در فیای ممازی با آن مواجه اند« ،برن المللی بودن» این جرائم استر همرن مسئله سبب
شد از همان زمان که وجهۀ برن المللی جرائم رایانه ای مورد توجه کشورهای جهان قرار گرفته،
اقدامات گسترد ای به منظور ساماندهی ،پیجویی و تعقرأب جأرائم تبأادل اطالعأات در عرصأۀ
برنالمل صورت گررد و از کشورها خواسته شد بر مبنای موازین حقوق داخلی خأود ،بأهویأژ
توافقنامه های دوجانبه یا چندجانبه ای که با سایر کشورها منعقد کرد یا اسأناد بأرن المللأی یأا
منطقه ای که به آن ملزم شد اند ،زمرنههای همکاری متقاب در این حوز را تقویت کنند؛ و این
چرزی نرست جز حرکت کردن در مسرر جهانی شدن بهویأژ جهأانی شأدن حقأوق کررأری و
قلمرو زدایی سرزمرنی از امور کررری (جوانمردی صاحب)1035 ،ر
جرائم فیای ممازی نرز از جمله جرائمی انأد کأه قابلرأت ایأراد صأدمه بأه «نظأم عمأومی
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جهانی» را دارند و به ک جامعۀ برن المللی مربوط میشوندر همچنرن به دلر ویژگأیهأایی کأه
دارند ،مرتکبان این جرائم اغلب بدون ممازات میمانندر

ماهیت و خصایص جرائم ارتکابی در فضای مجازی
در واقع از عمر رواج اصطالح «جرم سایبری» کمتر از دو دهه میگیرد و پرش از آن نمأیتأوان
چنرن واژ ای را در هرم لغتنامه ای پردا کردر «اما امروز در همۀ لغت نامه های بهروزآمأد شأد
اعم از اینترنتی و معمولی میتوان چنرن واژ ای را بهراحتی پردا کرد» (کالنتأری)153 :1030،ر
اما بدیهی است «جرم سایبری به رفتارهایی که ضد این فیا یا بستر بیمرز و بیکران یا توسأط
آن ارتکاب مییابد ،اطالق میگردد» (عالیپور)107 :1037 ،ر
در تعاریف گوناگونی که از جرائم سایبری یا جرائمی که در فیای مچأازی بأهوقأوعپروسأته
وجود دارد ،میتوان به برخی ویژگیهای مشترک آنها دست یافأت ،امأا بأرای روشأنتأر شأدن
ماهرت فیای سایبر و جرائم قاب ارتکاب در آن معرفی انواع این جرائم ضروری است؛ جرائمأی
که میتوان در یا دستهبندی کلی آنها را به دو دسته «جرائم رایانهای وسرلهمحور» و «جأرائم
رایانهای موضوع محور» تقسرم کرد؛ جرائم رایانأهای وسأرلهمحأور شأام جأرائم ضداشأخا ،
ضدعرت و اخالق عمومی و جرائم علره اموال ،و جرائم موضوعمحور شام جرائم ضأدمحرمانگی
داد ها و سامانههای رایانهای و مخابراتی ،جرائم ضدصحت و تمامرت داد و سامانههای رایانأهای
و مخابراتی و جرائم ضدقابلرت دسترسی ،میشودر
طرق ارتکاب این جرم را را برای تعریف جامع و مانع از آن بسته است؛ این امر بهعلت طبع
اینگونه جرائم استر

 .1ماهیت بین المللی جرائم ارتکابی در فضای مجازی
متمایزترین و مهمترین ویژگی دنرای سایبر از دنرای خاکی یا فرزیکأی ،برچرأد شأدن مرهأوم
ماد و مختصات مکانی آن استر همرن توانمندی سبب شد همأه چرأز یأا جأا بأاهم باشأد و
همزمان به کاربریهای مترأاوتی پرداختأه شأودر بأرای مثأال «در کنأار آمأوزش الکترونرکأی،
مایحتاج خود را خریداری ،امور بانکی را انمام ،گرت وگأوی روزانأه را در محأرط هأای ارتبأاطی
خصوصی و شبکه های اجتماعی ،غررعمومی و عمومی برقرار و با همۀ اینها ،پایگا های خبأری و
سرگرمیهای مورد عالقه را هم مرور و بررسی کنرم» (کرسی)0 :1031 1،ر
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 .2ارتباطات بدون مرز
در دنرای ممازی افراد میتوانند فارغ از محدودیتهایی چون مرزهای ملی ،حاکمرت سراسأی و
نظارت سازمان ها ،مراجع مختلف ،زبان ،ملرت ،نژاد ،جنسأرت و ررر از هأر کمأای دنرأا و در هأر
زمان با جوامع مختلف ارتباط برقرار کنند؛ با آنها وارد گرتمان شأوند و از نظرهأای آنهأا مطلأع
شوندر پس از انقالب صنعتی که «با بهر گرری از ابزارها و وسای پرشرفتۀ صنعتی ،در امر تولرد
کاال تحوالت شگرفی در سطح دنرا بهدنبال داشأت و عصأر صأنعتی را رقأم زد ،اکنأون پأس از
گیشت قرن ها دچار انقالب اطالعات شد ایم که تثیررات آن نسبت بأه انقأالب صأنعتی برشأتر
است که در مقاب  ،عواقب این دگرگونی اطالعات شام یا ایالأت یأا یأا سأرزمرن مشأخص
نرست بلکه شام تمام جوامع مل میگردد» (حسنی و همکاران)11 :1030 ،ر

 .3تحول مفهوم زمان و مکان در دنیای مجازی
مرهوم زمان و مکان بهصورت ساختاری و در فیای سایبری و فرزیکی با یادیگر متراوت استر
در جرائم رایانه ای عالو بر طرق مختلف ارتکاب یا جرم ،جهان بعیاً با جرائم جدیأدی روبأه رو
میشود که حتی شناخت مرهومی این جرائم برای حقوقدانان و قیات دشوار اسأتر «ایأن امأر
ناشی از سرعت باالی پرشرفت فناوری و تکنولوژی اطالعات و ارتباطات استر شاید بتوان گرأت
بهدلر سرعت باالی این پرشرفت ها و همچنرن سرعت باالی این گونه ابزارها ،قانونگیار کررأری
همرشه یا گام عقبتر از فنأاوری اسأت و پأس از قربأانی شأدن شأهروندان بسأراری توسأط
ممرمرن باهوش رایانه ای ،به پرشگرری یا جرم انگاری میپردازد» (سلرمی)10 :1031 ،ر ازاین رو
فیای سایبر ،فیای یا مح در همۀ جهان و همۀ جهان در یا محأ اسأتر وسأعت آن بأه
اندازۀ تمام جهان است و المکان و بدون مرز بودن ،آن را به بزرگی جهانی که سرعت و فرامرزی
بودن آن را کوچا کرد  ،تبدی ساخته است (عاملی)23 :1037 ،ر زمان در این فیا معنایی نأو
یافته و مکم معنای نو و جدید مکان در فیای سایبر شد است؛ بدیننحو که در زمانی نأاچرز
میتوان با دورترین نقاط جهان ارتباط برقرار کردر

 .4موقعیت متفاوت مجرمان در فضای مجازی
ممرمان تبادل اطالعات برخالخ ممریان قانون برای ارتکاب انواع جرائم خأود ،بأا حأد و مأرزی
مواجه نرستند و بهراحتی میتوانند از هر نقطۀ این کرۀ خاکی سرسأتمهأا و داد هأای رایانأهای
موردنظر خود را مورد تعرض قرار دهند یا دیگر جرائم تبادل اطالعات را مرتکب شأوند (جاللأی
فراهانی)271 :1033 ،ر این دسته از جرائم ،بعیاً از لحاظ مرتکبان هم با جأرائم سأنتی ترأاوت
دارند؛ برخالخ جرائم سنتی که معموالً حیور ممأرم در محأ وقأوع جأرم ضأروری اسأت ،در
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فیای ممازی چنرن ضرورتی وجود ندارد و شاید ممرم فرسن ها با مح وقوع جرم یأا نترمأۀ
آن فاصله داشته باشدر بهطور مثال در جرمی مانند انتشأار ویأروس مأیتأوان گرأت بأا پخأش
ویروس ،جرم در تمام جهان انمام شد استر همچنرن «جرم سایبری مستلزم مماورت فرزیکی
مران قربانی و مرتکب نرستر برعکس جهان واقعی ،در جهان سایبر جرم بهصأورت اتوماترأا از
طریق فناوری واقع میشود ،چون جرم در جهان واقعی اتراق نمیافتد ،از محدودیت های جهأان
فرزیا هم برخوردار نرست» (جوان جعرری)21 :1037 ،ر

تصویب قوانین متحدالشکل بینالمللی
متحدالشک سازی برنالمللی حقوق ،شام تمام سعی و تالشهایی است که بأا هأدخ غلبأه بأر
تراوتهای مران نظامهأای حقأوقی داخلأی متعأدد ،از طریأق بسأط سرسأتمی از قأوانرن کأه
جایگزین قوانرن ملی موجود در تنظرم یا موضوع معرن میشود ،صورت میگررد ،این فراینأد
به وضوح متراوت از متحدالشک سازی قانون داخلی است (کارولرس)31 :2717 ،ر
در اغلب تعاریف موجود از متحدالشک سازی حقوقی ،بر فرایند نزدیا شدن نظامهای حقوقی
تثکرد شد است ،فرایندی که در آن سعی میشود تراوتهأای موجأود مرأان نظأامهأای حقأوقی
برداشته شد و معرار مشترکی برای تدوین ،تنظرم و تصویب قوانرن در نظر گرفته شأود ،معرأاری
که گا الزامآور و گا اختراری هستندر ازاینرو «نظریۀ متحدالشک سازی حقوقی ،آینأد ای را رقأم
میزند که دسترابی به آن از اهم اهداخ برخی ممامع و سازمانهای برنالمللی اسأت؛ در حقرقأت،
هدخ این نظریۀ برنالمللی ،دسترابی به نظام واحد جهانی در تمامی گرایشهأای حقأوقی اسأت و
شک گرری آن از یمرات اندیشۀ یگانهانگاری حقوق محسوب میشود؛ اما بأهدلرأ واکأنش منرأی
دولتها در قبال پییرش قانونگیاریهای فراملی ،تحقق کام آن هموار با مشکالتی مواجأه بأود
استر مخالران ،آن را تهدیدی برای حاکمرت مأیداننأد و در مقابأ موافقأان آن را ارزشأمند و از
اقتیائات شرایط جدید تماری ،قلمداد میکنند» (شکوری)5 :1033 ،ر
برخی مؤسسات معتبر و متخصص در جهان به تهرأه و تأدوین «قأوانرن نمونأه» در زمرنأۀ
تخصصی خود میپردازند و مشک مواضع حساس و مدرن و بهروز نبودن یافتههای علمی جهان
را تا حدودی ح کرد اندر این مؤسسات بهترین متخصصان و حقوقدانان را بهکار مأیگررنأد تأا
ضمن رعایت اصول قانونگیاری و توجه به نرازهای جامعۀ جهانی ،نترمأۀ مطالعأات و تحقرقأات
علمی و تطبرقی خود را به صأورت مقأررات نمونأه منتشأر سأازند و آن را در اخترأار نهادهأای
قانونگیاری کشورهای مختلف قرار دهندر این قوانرن نمونه بهدلر داشتن برخی ویژگیها مأورد
استقبال بعیی کشورهای مختلف قرار گرفته اندر اولرن ویژگی این است که چون این مقررات به
حکومت خاصی مربوط نرستند ،پس هر کشأوری کأه بخواهأد از آنهأا اسأتراد کنأد ،احسأاس
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نمیکند حاکمرت ملی خود را بهوسرلۀ مقررات کشور دیگری زیر سؤال برد استر ویژگی دیگر
این است که مقررات نمونه از ایدئولوژی خاصی ناشی نشد اند که دیگر کشأورها در اسأتراد از
آنها با چالش روبه رو شوند و آن را تهدیدی علره ایدئولوژی ملی خود بدانندر ویژگأی سأوم ایأن
است که این قوانرن بهصورت منظم ،بسرار دقرق و بهطور تخصصی تنظرم شد اندر این مقأررات
با این ویژگیهایی که دارند ،از طرخ اکثریت حکومتها مأورد پأییرش قأرار مأیگررنأد و ایأن
حرکت بهطور مستق  ،خود سبب نوعی هماهنگی و یکسانسأازی قأوانرن در آن زمرنأه خأا
میشودر اگرچه در زمرنۀ فیای ممازی هنوز صحبت از چنرن قوانرن نمونهای به نظر زودهنگام
است ،نقش چشمگرر انممنها و نهادهای غرردولتی فعال ماننأد ایکأان ( 1)ICANNو آیسأوک
( 2)ISOCدر زمرنهسازی ایماد اینگونه مقررات انکارناپییر استر

فعالیتهای هماهنگساز سازمانهای بینالمللی در خصوو

جورائم در

فضای مجازی
همانطورکه گرته شد ،جرائم در فیای سایبر اغلأب دارای ابعأاد بأرنالمللأیانأدر «پسأتهأای
الکترونرکی با محتوای غررقانونی عموماً از مران تعأدادی کشأور تأا رسأردن بأه مقصأود عبأور
میکند و چند نظام حقوقی مختلف را درگرر چنأرن موضأوعی مأیکنأدر یکأی از را هأایی کأه
میتوان بهوسرلۀ آن بر این مشک فائق آمد توافقات دوجانبۀ رسمی بأرن کشورهاسأتر امأا در
این رابطه مشکالتی وجود دارد مبنیبر اینکه پروسۀ رسمی دسترابی بأه توافقأات رسأمی بأرن
کشورها معموالً زمانبر و دشوار است و با ذات جرم رایانهای که یکأی از ویژگأیهأای اصألی آن
سرعت میباشد ،همخوانی نداردر این موضوع بدان معنی نرست کأه هأرم تأوافقی در رابطأه بأا
چنرن جرائمی وجود ندارد ،بلکه برخی در همۀ کشورها جرم انگاشته میشود» (گرک:1033 ،0
)25ر نمونه ای از این موارد سرقت استر با وجود اخأتالخ بأرن نظأام هأای حقأوقی مختلأف در
تعریف و تشخرص جرائم ،روشهای استراد از فناوری رایانه در همه جای جهان یکسأان اسأتر
از همرن رو میتوان این را فرصتی دانست که بهدلر متحدالشک بودن سبا استراد از رایانه،
نظامهای حقوقی در این مورد در کشورها با سرعت برشتری به هماهنگی برسدر
نقش جامعۀ برنالمللی در جایی پررن تر میشود که بر سأر امأور مهمأی همچأون اعمأال
صالحرت در مورد یا جرم از سوی کشورها باید تعررن تکلرف شودر مثالً ممکن است در فیای
سایبر جرمی علره یا کشور در خاک کشور دیگری تحقأق یابأد و حتأی کشأورهای برشأتری

1. Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
2. Internet Society
3. Gerck
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درگرر این جرم شوندر از سویی حتی ممکن است بهواسطۀ یا جرم برن المللی امنرأت و صألح
برن المللی به مخاطر افتدر بنابر مطالب گرته شد  ،سأازمان هأای بأرن المللأی تأاکنون اقأدامات
مختلری انمام داد اند ،درگرر جرائم رایانهای شد و فعالرتهای مرردی را انمام داد اندر
مقررات  13سند چندجانبه در حال حاضر به جرائم سایبر پرداختهاند که اغلب محصول کار
شورای اروپا یا اتحادیۀ اروپا ،جامعۀ مشترکالمنأافع کشأورهای مسأتق یأا سأازمان همکأاری
شانگهای ،سازمانهای برنالدولی آفریقایی ،جامعۀ کشورهای عربی و باالخر سازمان مل متحد
استر در ادامه به چند نمونه از برخی سازمان های برن المللی که در زمرنأۀ جأرائم رایانأه ای بأه
فعالرت پرداخته اند ،اشار شد و بهاجمال بخشی از فعالرتهأای آنهأا در راسأتای متحدالشأک
کردن قوانرن حاکم بر جرائم رایانهای تبررن میشودر

 .1سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی
سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی 1بهعنوان یکی از تثیررگیارترین نهادهای اقتصأادی جهأانی،
مممعی را برای کشورهای همرکر بهمنظأور بحأ و بررسأی و ایمأاد و پأاالیش سراسأتهأای
اقتصادی و اجتماعی آنها فراهم آورد استر این سأازمان بأا ارزیأابی تمأارب مشأترک اعیأا و
جستوجوی را ح برای مشکالت مشترک از طریق هماهنأ کأردن سراسأتهأای داخلأی و
برن المللی به آنها کما میکندر توصرههای سازمان همکأاری و توسأعۀ اقتصأادی بأه اعیأا در
شک موافقتنامههای الزام آور حقوقی همچون موافقتنامههأای مربأوط بأه مبأارز بأا رشأو و
جریان آزاد سرمایه و خدمات یا از طریق سازوکارهای غررالزام آور ،صورت مأیگرأرد (حسأنی و
همکاران)23-23 :1030 ،ر
سازمان میکور در سال  1300رهنمودهای ناظر بر حمایت از حقوق فردی ،حریم خصوصأی
و گردش فرامأرزی داد و اطالعأات شخصأی را اتخأاذ و در سأال  1303منتشأر کأردر کمرتأۀ
تخصصی این سازمان کار خود را در زمرنۀ ایماد هماهنگی برن المللی برن قوانرن کررری بأرای
مبارز با جرائم اقتصادی رایانه ای آغاز و در سال  1331رهنمود جأرائم مأرتبط بأا کأامپروتر را
منتشر کرد که در آن پس از بررسی قوانرن موجود کشورها پرشنهادهایی برای اصأالح مقأررات
کشورهای عیو ارائه شدر در سال  1333فهرستی از سوءاستراد های رایانهای ارائه کردر سازمان
در سال  1333کأارش را در خصأو امنرأت سرسأتمهأای رایانأهای ادامأه داد (گرکأی227،
)1033:ر بنابراین ،سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی اولرن سازمانی است کأه در سأال 1330
به مطالعه و بررسی مسئلۀ جرم یا سوءاستراد های رایانه ای پرداخت و در همرن زمرنه در سأال
 1331گزارشی نرز با عنوان جرم رایانه ای و تحلر سراست هأای قأانونی منتشأر کأردر در ایأن
)1. Organization for Economic Cooperation and Development(OECD
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گزارش تعریف جرم رایانهای و فهرستی از جأرائم رایانأهای محتمأ را ارائأه کأرد و از کشأورها
درخواست کرد که در قوانرن کررریشان این گونه رفتارها را ممنوع گردانند (حسنی و همکاران،
)23 :103ر بهنظر میرسد این سأازمان بأا فهرسأت پرشأنهادی خأود گأام مأؤیری در راسأتای
هماهن سازی یا متحدالشک ساختن مقررات جرائم رایانه ای برداشته است ،اما بأهدلرأ عأدم
پرگرری مستمر و فقدان دایرۀ نظارت بر اقدامات دول عیأو ،در زمرنأۀ تصأویب قأوانرن جأرائم
رایانهای هماهن  ،چندان توفرق نرافته استر در هر حال ،این سأازمان بأهعنأوان شأروعکننأدۀ
جریان هماهن سازی ،زمرنۀ فعالرت سایر نهادهای برن المللی را که در حأال حاضأر در عرصأۀ
جرائم فیای سایبر تالش میکنند ،فراهم آورد استر

 .2سازمان ملل متحد
سازمان مل متحد با توجه به رسالت اصلی خود (ایمأاد صألح و دوسأتی ،تأثمرن امنرأت بأرن
المللی و حمایت از حقوق و آزادیهای بنرادین بشر) الزاماً میبایست به مسائ جدید کأه امأور
مختلف جهانی را تهدید میکند ،توجه کندر در سال  1331کمرسرون سأازمان ملأ متحأد در
مورد حقوق تمارت برنالمل (آنسرترال) 1توصرهنامهای را برای اصأالح قأوانرن کشأورها صأادر
کرد تا اطالعات الکترونرکی را بأه عنأوان دلرأ در سرسأتم قیأایی و اداری خأود بأه رسأمرت
بشناسندر همرن کمرسرون در تکمر توصرهنامۀ میکور در سال  1331بهمنظأور جلأوگرری از
فیای ناامن در مبادلۀ اطالعات در اینترنت قانون نمونأۀ تمأارت الکترونرأا و در سأال 2771
قانون نمونۀ امیاء الکترونرکی را برای سرمشق قراردادن قانونگأیاران ملأی انتشأار دادر در سأال
 1333کمرسرون حقوق بشر سازمان رهنمودهایی بأرای قانونگأیاری فایأ هأای دادۀ شخصأی
کامپروتری اتخاذ کرد و در کنگرۀ هشتم در سال  1337نمایندۀ کشور کانادا مأتن پأرشنأویس
یا قطعنامه را در خصو پرشگرری از جرائم رایانه ای و رفتار با ممرمان پرشنهاد کرد کأه در
اجالس سرزدهم پییرفته شد و در سال  1335بهصورت کتابچه ای منتشر شدر شایان ذکر است
که این قطعنامه برای کشورهای عیو الزام آور نبود و اجرای آن برای دول عیو اختراری اسأت
(شررزاد)100-101 :1033 ،ر با این حال ،این سند اصولی که کشورها در قانونگیاری باید بأدان
توجه کنند ،همچون اص عدم تبعر در داد های حساس نژادی و قومی ،اص ایماد استثنا به
دالی امنرتی ،سالمت و اخالق عمومی و اص نظارت و ضمانت بیطرفانه حمایأت از داد هأا را
ذکر کرد استر در سال  2770به ابتکار سازمان ،نشست جهانی سران جامعۀ اطالعاتی 2برگأزار
شد که از نتایج آن دو سند «اعالمرۀ اصول» 0و «طرح عملرات» 5بأودر اسأناد مأیکور بأا هأدخ
)1. United Nations Commission on International Trade Law(UNCITRAL
)2. World Summit Information Society(WSIS
3. Declaration of Principles
4. Plan of Action
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ایماد اطمرنان و امنرت در استراد از فنأاوری اطالعأات و ارتباطأات ،بأر حکمرانأی چندجانبأۀ
برن المللی بر اینترنت تثکرد دارنأدر مممأع عمأومی سأازمان ملأ متحأد در قطعنامأۀ 31/12
دسامبر  1330و قطعنامۀ  117/10دسامبر  1333کارگا هایی را طراحأی کأرد تأا بأه موضأوع
پرشگرری از جرائم و عدالت کررری در فیای ممازی بپردازندر پس از برگزاری کنگأرۀ یأازدهم
سازمان در سال  2771حاص کار کارگا ها را بهصورت توصرههای سازمان منتشأر کأرد کأه از
جملۀ آنها توصره به کشورها در بهروز کردن قوانرن کررری خود بهنحوی که جأرائم سأایبری را
پوشش دهد ،بود استر البته از سازمان ملأ بأهعنأوان بأزر تأرین و مأؤیرین تأرین سأازمان
برن المللی انتظار میرود اقدامات برشتری در این زمرنه انمام دهأد ،زیأرا امکانأات برشأتری در
اخترار دارد و تقریباً زمرنۀ اعمال نروذ در تمامی کشورهای جهان را داراستر
در سال  2710سازمان مل متحد سند مهمی را در مورد جرائم در فیای ممازی با عنأوان
«مطالعۀ جامع در خصو جرم سایبری» منتشر کرد که در آن بأه انقأالب جهأانی ارتباطأات،
رشد سریع جرم سایبری به عنوان چالشی جهانی ،مرتکبان جرائم سایبری ،نقش قانون در مقابله
با این جرائم ،ضرورت هماهن سازی قوانرن ،نگاهی به اسأناد منطقأهای و بأرنالمللأی جأرائم
سأایبری ،دعأوت از کشأأورها بأرای اجأرای مقأأررات چندجانبأه در حقأوق ملأأی ،ارتبأاط بأأرن
جرمانگاری این جرائم با حقوق بشر ،ادلۀ الکترونرا و مرزهای دیمرتال ،همکأاری بأرنالمللأی،
سراستهای ملی جلوگرری از ارتکاب جرائم سایبری و آگاهیرسانی در مأورد ایأنگونأه جأرائم
پرداخته استر 1انتظار میرود این سازمان در رونأد هماهنأ و یکسأانسأازی مقأررات فیأای
ممازی نقش فعالتری را ایرا کندر

 .3انجمن بینالمللی حقوق جزا
انممن برنالمللی حقوق جزا 2مؤسسأۀ حقأوقی غرردولتأی اسأت کأه در  15مأارس  1325در
پاریس تثسرس شد و اکنون قریب یا قرن از عمر آن میگیردر انممن که اکنون در  03کشأور
جهان از جمله در ایران دارای گرو ملی اسأت ،هأر پأنج سأال یأابأار در یکأی از کشأورهای
داوطلب اجالسرۀ خود را برگزار میکند و از  1321تاکنون  13کنگر برگزار کرد و قأرار اسأت
کنگرۀ بعدی خود را در سال  2713تشکر دهدر در جلسات انممن فرصتهایی حاص میشود
تا در مورد موضوعات جدید حقوق جزا و آخرین تحوالت این رشته از حقوق با حیور بسراری از
متخصصان کشورهای مختلف بح و بررسی شودر در سال  1337انممن چهار موضوع را مطرح
کرد که از جملۀ آن جرائم علره فناوری اطالعات و جرائم رایانهای بود (شررزاد)101 :1033 ،ر
همچنرن در سال  1332انممأن نشسأتی مقأدماتی در زمرنأۀ جأرم رایانأهای در دانشأگا
1. https://www.unodc.org/...crime/...4.../CYBERCRIME_STUDY_210213.pdf
)2. International Association of Penal Law(IAPL
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ورتسبور  1آلمان برگزار و قطعنامه ای در مورد فهرست جأرائم رایانأه ای صأادر کأردر در سأال
 1335در نشست خود در ریأودوژانررو 2نرأز در بخأش دوم قطعنامأۀ خأود بأا عنأوان «جأرائم
کامپروتری و دیگر جرائم علره فناوری اطالعات» مصوباتی در این خصو داشته استر 0انممن
در آخرین نشست خود در ریودوژانررو در سأال  2715بأا عنأوان «جامعأۀ اطالعأاتی و حقأوق
کررری» 5ضمن تثیرد ممدد فهرستهای حداقلی و اختراری شورای اروپا عنأاوینی را بأهعنأوان
جرائم رایانهای نام برد که برخی از آنها به قأرار ذیأ اسأت1 :ر قاچأاق کلمأات رمأز2 ،ر انتشأار
ویروس یا برنامههای مشابه0 ،ر دسترسی به اسرار برخالخ قأانون و  -5بأهکأارگرری و انتقأال و
دگرگونی داد های شخصی (حسنی و همکاران)07-02 :1030 ،ر
درحالیکه انممن متخصصان بسأراری در ایأن زمرنأه دارد و مأیتوانأد اقأدامات تخصصأی
تثیررگیاری در مورد جرائم در فیای ممازی انمام دهد ،بهنظر میرسأد برشأتر در پأی بررسأی
فعالرت دیگر سازمان ها برآمد و آنها را تثیرد کرد اسأتر البتأه توجأه ایأن انممأن بأه جأرائم
رایانه ای و نشستهای ساالنۀ آن در این زمرنه را نباید نادید گرفتر در بند  10قطعنامۀ 2715
انممن بهصراحت قرد شد که «خطمشیهای حمایت از شبکههای فناوری ارتباطات و اطالعات
و فیای ممازی و منافع کاربران باید به صورت جهانی هماهن گردد تا بتوان از تعارضات جدی
قانونگیاری در خصو موضوعات مشابه خودداری کرد و همکاری برنالمللی را توسعه بخشأرد
و از تعارض صالحرت دادگا ها اجتناب ورزید»ر 1چهبسا نتایج بهدست آمد از همرن نشسأتهأا
الگوی دیگر نهادهای برنالمللی در طراحی یأا قأانون هماهنأ  ،جأامع و مررأد در رابطأه بأا
موضوع باشدر

 .4شورای اروپا و کنوانسیون بین المللی بوداپست
شورای اروپا کار متحدالشک سازی در زمرنۀ حراظت از داد ها را از از سال  1313در منطقۀ اروپا
آغاز کرد و آن را به سایر مناطق جهان نرز پرشنهاد مأیدهأدر هرچنأد فهرسأتهأای حأداق و
اختراری شورای اروپا حالت پرشنهادی دارند ،مناسب تر این است که برای شأک گرأری چنأرن
مقررات هماهن و متحدالشک برنالمللی ،تمامی دول جهأان در رونأد شأک گرأری و تأدوین
شرکت داشته باشند تا قانون شکلی و ماهوی که قرار است در زمرنۀ جأرائم رایانأه ای تأدوین و
تصویب شود ،مناسب با شرایط همۀ کشورها و همچنرن همرا با رعایت قواعد حقوقی حاکم بأر
دول جهان باشدر همان طورکه بران شد ،کشورهایی به ایأن توصأره نامأه پروسأته و آن را امیأا

1ر برای مالحظۀ قطعنامههای انممن ررک:

1. Wurzburg
2. Rio de Janeiro
http://www.penal.org/en/resolutions-aidp-iapl-congresses
4. Information Society and Penal Law
5. http://www.penal.org/en/resolutions-last-congress
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کرد اند که تقریباً شأرایطی همچأون کشأورهای اروپأا دارنأد و از طأرخ کشأورهای آسأرایی و
خاورمرانه چندان مورد اقبال و پأییرش نبأود اسأتر دسأتورالعم هأای اتحادیأۀ اروپأا ماننأد
دستورالعم شمارۀ  51مورخ  1331در زمرنۀ حمایت از داد و کنوانسرونهای شورای اروپا مث
کنوانسرون  1331شورا در خصو حمایت از حریم خصوصی ،دو منبأع اصألی حقأوق فیأای
ممازی کشورهای عیو اتحادیه استر این اسناد حداق تعهدات دولتهای عیو برای هماهنگی
را بران میکنند و قوانرن ملی کشورهای عیو نرز کم و برش از این طریق الهام میگررندر
در پی پرشنهاد کمرتۀ منتخب جرائم رایانأه ای شأورای اروپأا ،کمرتأۀ وزرای شأورای اروپأا
فهرست حداق و فهرست اختراری طبقهبندیشد ای را طی توصرهنامۀ سال  1333خأود ارائأه
کرد تا کشورهای عیو بر مبنای آن به جرمانگاری جرائم رایانهای بپردازندر
متعاقب تصمرمات کمرته ،در سال  2771در اجالس بوداپست 1توصرهنامۀ شورای اروپأا بأه
امیای کشورهای عیو شورای اروپا و چهار کشور آمریکا ،ژاپن ،کانأادا و آفریقأا رسأردر در ایأن
اجالس جرائم سایبری طبقهبندی شد و نتایج آن تحت عنأوان «کنوانسأرون بوداپسأت جأرائم
سایبری» 2نام گرفت (شررزاد)101 :1033 ،ر
در مران فعالرت های برن المللی صورت گرفته در خصو جأرائم سأایبر و هماهنأ کأردن
مقررات برن المللی در این زمرنه ،کنوانسرون بوداپست برشتر از همه خودنمایی میکنأد (نرک:
زندی 110 :1030 ،به بعد) ،چراکه این کنوانسرون چکرأد ای از فعالرأتهأای تمأام نهادهأای
پرشگرته استر در واقع این کنوانسرون با بررسأی و نقأد تمأامی فعالرأتهأا در سأطح ملأی و
برن المللی مقرراتی را تدوین و سعی کرد است که ضعف های موجود در گأزارش هأا و مقأررات
پرشنهادی سایر نهادها را برطرخ کند ،هرچند در حال حاضر این کنوانسأرون نرأز ضأعف هأایی
دارد ،اما میتوان گرت کنوانسرون به طور تخصصی فعالرت میکند و جایگا خاصأی را در مرأان
سایر نهادهای فعال در این زمرنه به خود اختصا داد استر از زمأانیکأه ایأن کنوانسأرون و
گزارش توجرهی آن در یکصدونهمرن جلسأۀ وزرای شأورای اروپأا در هشأتم نأوامبر  2771بأه
تصویب رسرد ،از برستوسوم همان ما  ،در شهر بوداپست ،در کنررانس برن المللی جرائم سایبر،
جهت امیا مرتوح ماند است و در حال حاضر عالو بر کشأورهای عیأو شأورای اروپأا بأرش از
شصت کشور دیگر در سراسر جهان این سند را امیا کرد و به تصویب رساند اندر هرچند ایأران
به این کنوانسرون نپروسته و آن را امیا نکرد است ،اما با مطالعه و تأدقرق در جأرائم رایانأه ای
مصوب  ،1033بهراحتی ردپای مقررات کنوانسرون جأرائم سأایبر و تأثیرراتش بأهوضأوح دیأد
میشودر البته این تثیررپییری و الگوبرداری نهتنها در قوانرن کشور ایران ،بلکه در برشتر مقررات
مربوط به جرائم فیای سایبر مصوب سایر دول جهان قاب مشاهد استر با وجود کاسأتیهأایی
1. Budapest
2. Budapest Convention on Cybercrime of 23 November 2001.
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که این کنوانسرون دارد ،در حال حاضر کام ترین سند به منظور ح مسائ و تعارضأاتی اسأت
که جهان امروز از جهت جرائم مربوط به فیای سایبر خود را با آن روبه رو میبرندر کنوانسرون
بوداپسأأت مشأأتم بأأر فص أ ه أای مختلر أی اسأأت کأأه کشأأورها ترغرأب بأأه الگأأو قأأرار دادن
جرمانگاریهای آن شد اندر از کشورهایی که به این کنوانسرون ملحق میشوند ،خواسته شد تا
در حوزۀ قوانرن ماهوی خود جرمانگاریهایی را صورت دهند ،در حوزۀ شکلی نرز توصأره هأایی
در متن این کنوانسرون مشاهد میشودر

ضرورت تصویب مقررات کیفری جهانی حواکم بور فضوای مجوازی و
وضعیت ایران
با توجه به مطالب ذکرشد « ،مرهوم مرزهای جغرافرایی و فرزیکأی در تعرأرن مرزهأا در فیأای
ممازی نقشی ندارندر پس در این زمرنه و برای تعررن حدود اعمال صالحرت جزایأی در فیأای
سایبر و جرائم رایانه ای به چه طریقی میتوان تصمرم گرفت و تعررن صالحرت کأرد دکتأرین
سنتی در زمرنۀ حاکمرت ،شبکه را یا دنرای خا نمیداند ،بلکأه رابأط انتقأال پرأام از یأا
مکان به مکان دیگر میداند (فراندا)173 :2771 1،ر با این حال ،با توجه به طبع ایأن ارتباطأات،
اعمال حاکمرت داخلی نسبت به معامالت اینترنتی یا جأرائم اینترنتأی و تحلرأ عواقأب آن بأا
استراد از این دکترین ممکن نرست (حسنی و همکاران)13-07 :1030 ،ر
تحلر مشکالت عمدۀ ایمادشد بهوسرله جرائم رایانه ای نشان میدهد که فناوری اطالعات
مستلزم تالش های تقنرنی جدید در زمرنه های مختلف حقوقی استر این تالش ها باید در سطح
برنالمللی هماهن شودر
عالو بر خألهای ماهوی موجود در مورد جرائم رایانهای در سطح برنالمللی ،مشکالت شکلی
زیادی نرز بروز میکندر « برای نمونه احتمال ارتکاب جرم از طریق پردازش از را دور داد ها در
یا کشور با نتایج حاص در کشور دیگر ،ممکن است سبب شأود دادگأا هأای چنأد کشأور بأا
استناد به اص سرزمرنی بودن بهطور همزمان خود را برای رسردگی به این جرم صأالح بداننأدر
برای اجتناب از آیار تعقرب میاعف شاید بازنگری تعاریف مربوط به دادگا صأالح (بأهخصأو
اص سرزمرنی بودن) و کنوانسرونهای برنالمللی مربوط به احاله دعاوی ضروری باشدر
بهدرستی گرته میشود که « آیرن دادرسی پلی است برای رساندن ممرم بأه سأزای اعمأال
ممرمانه اشر این پ باید مستحکم باشدر اصول آیرن دادرسی کررری همچون محاکمۀ عادالنه و
حق دفاع در حال حاضر جزء حقوق اساسی بشر قرار گرفتهاندر مسئلۀ تحقرأق جأرائم رایانأهای
1. Franda
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مشکالت خا خود را داردر این مشکالت ناشأی از طبأع خأا فیأای ممأازی اسأتر بأرای
پرگرأأری ایأأن جأأرائم و تحقرأأق دربأأارۀ آنهأأا سأأطح خاصأأی از تخصأأص مأأورد احترأأاج اسأأت،
همانگونه که برای ارتکاب آنها هم به تخصص احتراج استر کمرسرون اروپأا راهکارهأایی بأرای
تحقق تخصص در امر تعقرب جرائم رایانهای پرشبرنی کرد است که شام آموزشهایی بأرای
پلرسها میگردد» (شررزاد)105 :1033 ،ر ازاینرو مسئلۀ تحقرق و تعقرأب جأرائم رایانأهای بأا
تصویب یا قانون شکلی هماهن یا متحدالشک نرز امکانپییر مأیشأود ،قأانونی کأه حأاوی
را ح های گسترد ای برای گشایش مشکالت تحقرق ،تعقرب و رسردگی باشد ،تحقرأق جأرائم
رایانهای بهدلر ویژگی منحصربه فردشان بسرار پرچرد است و الجرم قوانرن شکلی را از حالأت
سنتی خارج میکند و حاکمرتها را ممبور به معاضدت در سطح گسترد مینماید تا جایی کأه
جهانران به این نکته پی ببرند که معاضدت در حد کنوانسرونهای دوجانبه یا چندجانبأه کأافی
نرست و تنها قانون واحد و متناسب با شرایط این نوع جرائم پاسخگوی امر تحقرق خواهد بودر
بنابراین ،هر مکانی که مراکز تولردکنندۀ بسترهای الکترونرکی کأه بأهاصأطالح مراکأز دادۀ
اینترنتی خواند میشود ،درون آن قرار داشته باشد و از لحاظ فنی به ارائأۀ خأدمات مرزبأانی و
ملزومات تبعی آن میپردازد و توانایی برشتری برای تحقرق و پرگأرد ایأن جأرائم را دارد ،جأزء
قلمرو حاکمرت کشور بهشمار میرود و تحت صالحرت سرزمرنی قرار میگررد ،زیأرا دسترسأی
برشتری به ممرم و ابزارهای او وجود داردر هنگأامیکأه بأر مبنأای یکأی از معرارهأای تعرأرن
صالحرت ،کشور صالح به رسردگی تعررن شد ،طبعأ ًا آیأرن دادرسأی همأان کشأور هأم بأرای
رسردگی به این جرائم بهکار خواهد رفتر اما بهرغم لأزوم تصأمرمگرأری و حأ وفصأ مسأائ
جهأأانی در زمرنأأۀ صأأالحرت در حأأوزۀ جأأرائم فیأأای ممأأازی ،تأأاکنون هأأرم اقأأدام عملأأی و
الزماالجرایی در عرصۀ برنالمللی صورت نگرفته استر نمونۀ بارز آن کنوانسرون اروپأایی جأرائم
سایبر است که بهواقع بیتثیررترین ضوابط آن را به مقررات راجع به صالحرت کررری اختصا
داد است (حسنی و همکاران)113 :1030 ،ر بهمنظور تشخرص کشأور صأالح بأه رسأردگی در
جرائم سایبر و اعمال یکی از اصول صالحرت باید به طبع این جرائم و نحوۀ ارتکاب آنهأا توجأه
کردر در خصو کشورهایی که مبادرت به تصویب قوانرن جدید کرد اند ،میتوان تبعرأت از دو
رویۀ کلی را مالحظه کرد« :اول ،مح استقرار سامانههای رایانهای و دوم ،مح حیور بارگیار و
پراد ساز شبکهایر در بح از مح استقرار سامانههای رایانهای بهعنوان مح ارتکاب جرائم در
فیای ممازی ،منظور از سامانههای رایانهای تنها رایانههای شخصی نرستند ،هرچند نمونۀ بأارز
آن بهشمار میآیند ،اما باید مرهوم موسع آن را مورد توجه قرار دادر اما در اعمال رویۀ دوم یعنی
مح حیور بارگیار و پراد ساز شبکهای برای اعمال صالحرت بایأد دانسأت کأه بأهطأور کلأی
کنشگران اصلی فیای سایبر از دو حالت کلی خارج نرستند؛ بدینصورت که یا دا ها را در قالب
فای های مختلف با پسوندهای متراوت در آن میگنمانند که در ایأن صأورت بأه آنهأا بارگأیار

ضرورت ایجاد نظام هماهنگ حقوقی بینالمللی8913 ...

میگویند یا اینکه داد ها را از این فیا دریافت میکنند که به آنها پراد ساز میگویندر در اینمأا
بارگیار ،اطالعات موردنظر خود را در فیای تخصرصیافته از سوی ارائهکنندۀ خأدمات مرزبأانی
قرار میدهد تا متعاقباً پراد ساز به آنها دسترسی یابأدر هأرم نرأازی نرسأت کأه آنهأا از هویأت
یکدیگر آگاهی داشته باشندر بنابراین نباید آنها را با فرستند و گررند که معموالً هویت آنها در
ارتباطات الکترونرکی معلوم است ،اشتبا گرفت؛ زیرا در اینما آن هدخ خا از مبادلۀ اطالعات
که در ارتباطات طرفرنی وجود دارد مشاهد نمیشود» (خداقلی)02 :1030 ،ر هر کشأوری کأه
قصد اعمال صالحرت سرزمرنی بر این نوع از جرائم را دارد ،باید به این مسئله توجه خا کندر
اما هنگامیکه بح تعارض صالحرتها پرش میآید ،برای ح مسئله باید صالحرت غررمبتنأی
بر حرطهبندیهای جغرافرایی ،سراسی و طبرعی انتخاب شودر ازاینرو برخی بران میکننأد کأه
مالک تعررن مرجع قیایی صالح ،فقط عبور از قواعد سنتی و در نظر گرفتن موقعرت بأز دیأد
است؛ یعنی چنانچه بز دید های جرائم فیای سایبر به دادسرای مح وقوع جأرم اقامأت خأود
شکایت کنند ،آن دادسرا باید با پییرش شکایت ،اقدام به تعقرب و رسردگی قیأایی کنأد ،زیأرا
تنها محلی که میتوان تحقرقات مقدماتی را از آنما آغاز کرد و امکان جمأعآوری آیأار جأرم در
آنما وجود دارد ،محلی است که بز دید در آن اقامت داشته ،دستکم نمایی از جأرم در فیأای
ممازی علره داد ها یا سامانههای او رؤیتپییر است (مرسن)21 :1331 ،1ر
برای تعررن صالحرت رسردگی به جرائم رایانهای« ،کنوانسرون جرائم سأایبر» در مأادۀ 22
مقرر میدارد1 :ر هر یا از اعیا باید بهگونهای اقدام به وضأع قأوانرن و مقأررات کننأد کأه در
صورت لزوم ،صالحرت رسردگی به هر یا از جرائم مندرج در مواد  2تا  11ایأن کنوانسأرون را
در موارد ارتکابی زیر داشته باشند :الف) جرم در قلمروش ارتکاب یابأد؛ ب) جأرم در کشأتیای
ارتکاب یابد که پرچم آن کشور را برافراشته است؛ ج) جرم در هواپرمایی ارتکاب یابد که مطابق
مقررات آن عیو ،یبت شد است؛ د) جرم موردنظر مطابق قوانرن جزایی توسط تبعهاش ارتکاب
یا جرم در خارج از قلمرو سرزمرنی کشورها ارتکاب یافته استر بهنظر میرسد حتی تدابرری که
در این کنوانسرون برای برداشتن موانع شکلی اندیشرد شد است ،جامع نرست و در شأرایطی
که تعارض صالحرت پرش میآید ،چنأدان کأارگر نمأیافتأدر بأا ایأن همأه حتأی اگأر چنأرن
را ح هایی بتواند بخشی از مشکالت را ح وفص کند ،باز هم ضمانت اجأرای بسأرار قأوی در
سطح جهانی را میطلبد که این کنوانسرون فاقد چنرن ضمانت اجرایی اسأت و مرأاد آن بأرای
کشورهایی که عیو این کنوانسرون هستند ،حالت پرشنهادی دارد و صرفاً سعی دارد الگویی بأه
نهاد قانونگیاری کشورهای عیو جهت تأدوین و تصأویب مقأررات حأاکم بأر جأرائم در فیأای
ممازی ارائه دهدر بنابراین ،نمیتوان انتظار داشت که کشورهای عیو حاکمرت خأود را بأه نرأع
مقررات مربوط به صالحرت که در «کنوانسرون جرائم سأایبر» آمأد اسأت ،کنأار بگیارنأدر امأا
1. Meessen
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زمانیکه قانون متحدالشأکلی در سأطح بأرنالمللأی بأه تصأویب برسأد ،قأانونی کأه نرأازهأا و
مناسبتهای این فیای رو به رشد را لحاظ کرد و دارای ضمانت اجرای قوی باشد ،بدون شأا
اعیای جامعۀ برن المللی که هر روز برش از گیشته خود را با مشکالت این فیا درگرر میبرنند
و نرازمند قانونی جامعاند ،بدان خواهند پروست و حتی حاضرند از بخشی از حاکمرت خأود بأه
نرع اجرای این مقررات ،بگیرندر
در سالهای اخرر عالو بر اسناد میکور ،اقدامات مثبت دیگری در زمرنۀ مبارز با ایأنگونأه
جرائم در نقاط مختلف جهان انمام گرفته استر برای مثال میتوان از دستورالعم سأال 2777
اتحادیأأۀ اروپأأا در خصأأو تمأأارت الکترونرأأا ،دسأأتورالعم آن اتحادیأأه در سأأال ،2710
کنوانسرون عربی  2717مبارز با جرائم فناوری اطالعات ،موافقتنامۀ شانگهای  2717در مأورد
همکاری در زمرنۀ امنرت برنالمللی اطالعات و باالخر پرشنویس کنوانسأرون  2712اتحادیأۀ
آفریقا در خصو تثسرس چارچوبی حقوقی در آفریقا در مأورد امنرأت در فیأای ممأازی نأام
بردر 1با توجه به خصلت منطقهای اینگونه اسناد ،امرد میرود با همکاری جامعۀ برنالمللی و بأا
الهام از تمربۀ نظامهای ملی و تحقرقات مؤسسات غرردولتی مبأارز بأا جأرائم سأایبری زمرنأۀ
تصویب سندی جهانی در رویارویی با جرائم در فیای ممازی فراهم شودر
اگرچه امکان عیویت از طریق دعوت به الحاق مطابق مادۀ  00کنوانسرون بوداپسأت بأرای
کشورهایی چون جمهوری اسالمی ایران وجود دارد ،ایران به این کنوانسرون که نخسترن معاهدۀ
برنالمللی است که در جستوجوی هماهن کردن قوانرن ملی ،بهبود شرو هأای تحقرقأاتی و
افزایش همکاری مران ملتها در زمرنۀ جرائم رایانهای یا اینترنتی (البته فعالً با قلمأرو محأدود)
است ،نپروسته استر اما ردپای آن و تثیررات ناشی از تحوالت و فعالرتهای سازمانهای منطقأه
ای و برنالمللی در مورد حقوق سایبر را بهخوبی میتوان در کشور مشاهد کردر تثکرد برنامههای
توسعۀ پنجسالۀ کشور بر اختصا شعبه یا شعبی از دادگا ها برای بررسی جرایم االکترونرکأی،
تصویب قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرمافزارهای رایانهای سال ( 1003بهخصو مواد
 15 ،10و  11آن) ،سراستهای کلی شبکههای اطالعرسانی رایانهای از سوی مقأام رهبأری در
سال  ،1037تصویب قانون تمارت الکترونرا سال ( 1032به خصو باب چهأارم آن در مأورد
جرائم و ممازاتها) اقتباسشد از قانون نمونۀ تمارت الکترونرکی آنسأرترال ،2قأانون وظأایف و
اخترارات وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مصوب  ،1032قانون نحوۀ ممازات اشخاصی که در
امور سمعی و بصری فعالرتهای غررمماز میکنند مصوب سال  ،1031دستورالعم رئرس قأوۀ
1. E-Commerce Directive 2000/31/CE; EU Directive 2013/40 of 12 August 2013; Arab Convention on
Combating Information Technology Offences of 2010; Shanghai Cooperation Organization
Agreement on Cooperation in the Field of International Information Security of 2010, and the draft
African Union Convention on the Establishment of a Legal Framework Conducive to Cybersecurity
in Africa of 2012.
)2. United Nations Commission on International Trade Law(UNCITRAL
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قیایره در مورد توسعۀ کاربری فناوری اطالعات و ارتباطات در دستگا قیایی و استقرار نرمافزار
مدیریت پروندۀ قیایی سال  ،1031تصویب قانون مبارز با پولشویی  1031در پی افزایش جرائم
مالی و اقتصادی ناشی از پدیدۀ جهانی شدن و پرشرفتها در فناوری اطالعات و ارتباط ،1الحأاق
ایران به کنوانسرون سازمان مل متحد مبأارز بأا فسأاد ( 1030مریأدا ،)2770 ،قأانون جأرائم
رایانهای سال  ،1033قانون انتشار و دسترسأی آزاد بأه اطالعأات سأال  1033مصأوب مممأع
تشخرص مصلحت (بهخصو مواد  21و  22آن در مورد مسئولرت مأدنی و کررأری) ،تشأکر
شورای عالی ممازی در سال  1037و بخش دهم قانون آیرن دادرسی کررری  1032در خصو
آیرن دادرسی جرائم رایانهای (مواد  115تا  ،)130از مهمترین موارد تالش برای تطبرق قوانرن و
نهادهای داخلی با نظام جهانی فیای ممازی استر
سالح دیمرتالی کرم اینترنتی «استاکس نت» در سالهای  2773و  2717اولأرن بأار علرأه
تثسرسات هستهای ایران بهکار گرفته شد و پرشبرنی میشود که نس جدید سالحهای سایبری
پرشرفتهتر است و در آنها از روشی بسرار متراوت با اسأتاکس نأت و بأا قأدرت تخریبأی بسأرار
برشتری استراد شودر اکنون این نگرانی بهطور جدی وجود دارد که جن سایبری ممکن است
به نتایج فاجعه باری برای همۀ کشورها در قرن برستویکم منمأر شأودر ازایأنرو ضأرورت دارد
دولت جمهوری اسالمی ایران نرز با ایماد بسترهای مناسب و باال بردن توان الکترونرکی خأود و
بهمنظور جلوگرری از چنرن فمایعی نسبت به خود یا علره سأایر کشأورها در جهأت طراحأی و
تصویب مقررات الزامآور برنالمللی حاکم بر اینترنت و فیای سایبر فعالرت کندر

نتیجهگیری
جهانی شدن پدید ای فراگرر است که هر روز برش از گیشته مرزها را در مینوردد و به تمأامی
عرصههای زندگی جهانران ارتباط مییابدر حقوق نرز یکی از عرصههأایی اسأت کأه هأم از ایأن
فرایند تثیرر پییرفته و هم بر آن تثیرر گیاشته استر این نوشتار در خصو تثیررپییری حقأوق
کررری و به طور خا حقوق کررری جرائم در فیای ممازی از فرایند جهانی شدن و همچنرن
ضرورت و نرازی که این عرصه به جهانی شدن و برن المللی شدن و تصأویب قأوانرن یکنواخأت
دارد ،به مطالعه پرداختر یکنواختسازی قانون ،همچنرن به ساد سازی ،انسمام قوانرن حقأوقی
پراکند و نظاممند شدن حقوق منمر خواهد شدر بهعالو  ،قانون واحد ،مرزان اختالفات حقأوقی
را کاهش میدهد و حتی در مواردی به ساد تر شدن سطح اختالفات منمر میشودر
تهدیدات و جرائمی در سطح جهان وجأود دارد کأه مقابلأه بأا آنهأا جأز بأا همکأاریهأا و
معاضدتهای ملی ،منطقهای ،برنالمللی و جهانی در زمرنۀ جرمانگاری ،فأراهم آوردن امکانأات،
1ر البته هنوز ایران به کنوانسیون پالرمو مقابله با جرائم سازمانیافتۀ فراملی سال  0222نپیوسته است.
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تبادل اطالعات ،تثمرن دلر و جمعآوری ادلأه ،شناسأایی متهمأان ،اعمأال صأالحرت کررأری،
تعقرب ،ممازات و استرداد مرتکبان آنها و باالخر شناسایی و اجرای دستورها و احکأام کررأری
در پروند های جرائم سایبری فراهم نمیشأود ،جأرائم سأایبری در ایأن دسأته از جأرائم جأای
میگررندر این نوع جرائم بهسبب ویژگیها و مختصاتی که دارند ،ضرورت اینگونه همکاریهأا را
هر روز برش از قب به جهانران گوشزد میکنندر جرائم فیای سایبر ،علره تمامرت ،محرمانگی و
دسترسپییری سرستمهای رایانه ای یا شبکههای مخابراتی ارتکاب مییابند یا اینکه از خأدمات
چنرن شبکههایی برای ارتکاب جرائم سنتی استراد میشودر ویژگی فرامرزی اینگونه از جرائم،
با سرزمرنی بودن اخترارات ممریان قانون تعارض دارد ،ازاینرو کشورهای مختلف با همکأاری و
میاکر به این نترمه رسرد اند که این عرصه را تحت قاعد درآورند و بر آن اعمال نظارت کنندر
البته نهادها و سازمانهای برن المللأی متعأددی در زمرنأۀ حقأوق کررأری و همچنأرن حقأوق
کررری جرائم در فیای ممازی دسأت بأه فعالرأت زد انأد و مقأررات و قأوانرنی را بأه صأورت
پرشنهادی و با هدخ الگومداری و نه دقرقاً در جهأت متحدالشأک سأازی ،بأه جهانرأان عرضأه
داشته اند تا شاید بتوان با قوایی برن المللی و هماهن به مقابله با ایأن جأرم در حأال توسأعه و
پرشرفت ،پرداختر از مران این نهادهای برن المللی کنوانسرون جرائم سایبر برجستهتر و کام تر
به نظر میرسد ،زیرا عالو بر گنماندن محتویات پرشنهادی سایر نهادها ،بأا سأازوکار جدیأدتری
روی کار میآیدر این برجستگی تا جایی پرش میرود که ردپای محتویات آن در قوانرن داخلأی
کشورها به صورت محسوس دید مأیشأود ،امأا همچنأان جأای خأالی قأانونی متحدالشأک و
الزماالجرا در این عرصه خالی است ،قانونی که محدودیتها را بردارد ،حأاف حقأوق حأاکمرتی
دول عیو باشد و جنبه های مختلف سراسی ،فرهنگی ،اجتماعی و اقتصأادی کشأورها را رعایأت
کند تا در مسرر هماهنگی کررری توفرق یابدر
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11ر شررزاد ،کامران ()1033ر جرائم رایانهای از دیدگا حقوق ایران و حقوق برنالملأ  ،تهأران:
بهرنه فراگررر
12ر شرروی خوزانی ،عبدالحسرن ()1032ر حقوق تطبرقی ،چ دوازدهم ،تهران :سمتر
10ر عالیپور ،حسن ()1033ر حقوق کررری فناوری اطالعات ،تهران :خرسندیر
15ر عاملی ،سعردرضا ()1037ر رویکرد دوفیایی به آسربهأا ،جأرائم ،قأوانرن و سراسأتهأای
فیای ممازی ،چ دوم ،تهران :امرر کبررر
11ر فیلی ،مهدی ()1033ر مسئولرت کررری در فیای سایبر ،تهران :خرسندیر
11ر کرسی ،اوئن ()1031ر دالی دیمرتالی و جرم رایانهای (علم قأانونی ،رایانأههأا و اینترنأت)،
ترجمۀ امررحسرن جاللی فراهانی و علأی شأایان ،معاونأت حقأوقی و توسأعۀ قیأایی قأوۀ
قیائره ،تهران :سلسبر ر
10ر گرکی ،مارکو ()1033ر جرائم سایبری :راهنمایی برای کشورهای در حأال توسأعه ،ترجمأۀ
مرتیی اکبری ،تهران :نرروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران ،پلرس امنرت فیای تولرأد و
تبادل اطالعات(افتا)ر
13ر محمد نسأ  ،غالمرضأا ( )1031ر ممموعأه مقأررات دیأوان بأرنالمللأی کررأری ،تهأران:
دادگسترر

ب) مقاالت
13ر پورنقدی ،بهزاد ()1031ر «پدافند غررعامأ و بررسأی تهدیأدات نظأم و امنرأت در فیأای
سایبری» ،فصلنامۀ علمی أ تخصصأی دانأش انتظأامی کردسأتان ،دورۀ سأوم ،ش ،11
30.-175
27ر جاللی فراهانی ،امررحسرن ()1030ر «جنبههای حقوقی اقدامات کررری برنالمللی ممریأان قأانون
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در قبال جرائم سایبری» ،فصلنامۀ مطالعات پرشگرری از جرم ،سال سوم ،ش 10.-01 ،3
21ر جاللی فراهانی ،امررحسرن؛ منررد ،محبوبأه ()1032ر «حمایأت قأانونی از آسأربدیأدگان
سایبری» ،مملۀ مملس و راهبرد ،سال برستم ،ش 111.-272 ،00
22ر جاللی ،محمود؛ قاسمی ،وحرد ()1035ر «قلمرو انطباق رویکرد قانونگیار ایأران بأا مقأررات
متحدالشک مقابله با فساد در کنوانسرون مریدا» ،فصلنامۀ مطالعأات حقأوق عمأومی ،دورۀ
 ،51ش  ،0پایرز 031-570 ،1035ر
20ر جاللی ،محمود؛ مقامی ،امرر ()1033ر «روند جهانی شأدن حقأوق کررأری و تأثیرر آن بأر
حقوق ایران» ،فصلنامۀ حقوق ،مملۀ دانشکدۀ حقوق و علومسراسی دانشگا تهأران ،دورۀ ،5
ش 00-30 ،0ر
25ر جاللی ،محمود؛ مقامی ،امرر ()1030ر «کارکرد حقوق برنالملأ در فراینأد جهأانی شأدن
حقوق» ،فصلنامۀ حقوق ،مملۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سراسی دانشگا تهران ،دورۀ  ،51ش
30.-111 ،0
21ر جوان جعرری ،عبدالرضا ()1033ر «جرائم سایبر و رویکرد افتراقی حقأوق کررأری» ،مملأۀ
دانش و توسعه ،سال هردهم ،ش 107.-130 ،05
21ر جوان جعرری ،عبدالرضا ()1037ر «جرائم سأایبر و چأالشهأای نأوین سراسأت کررأری»،
ممموعه مقاالت همایش جهانی شدن حقوق و چالشهای آنر
20ر دلماس مارتی ،مرری ()1003ر «جهانی شدن حقوق ،فرصتها و خطرات» ،ترجمۀ اردشأرر
ارجمند ،مملۀ حقوقی برنالمللی ،ش 25.
23ر عالیپور ،حسن ()1030ر «جرمهای مرتبط با محتأوا :محتأوای سأرا فنأاوری اطالعأات»،

ممموعه مقاالت و سخنرانیهای ارائهشد در همایش بررسأی جنبأههأای حقأوقی فنأاوری
اطالعات ،معاونت حقوقی و توسعۀ قیایی قوۀ قیأائره ،مرکأز مطالعأات توسأعۀ قیأایی بأا
همکاری شورای عالی اطالعرسانی کشور ،تهران :سلسبر ر
23ر عالیپور ،حسن ()1032ر «امنرت ملی و عدالت کررری» ،فصلنامۀ مطالعأات راهبأردی ،ش
10.-33 ،11
07ر لقمانی ،سلرم ()1001ر «تکاپو در جهت مشروعرت دموکراترا» ،ترجمۀ ابراهرم برأ زاد ،
مملۀ تحقرقات حقوقی ،ش 27ر

ج) پایاننامهها
01ر شکوری ،معصومه ()1033ر قلمرو انطباق ایران با قواعد متحدالشک بأرنالمللأی در عرصأۀ
حقوق قراردادها ،پایان نامه کارشناسأی ارشأد رشأتۀ حقأوق خصوصأی ،دانشأگا اصأرهان،
دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد ،گرو حقوقر
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)ر توازن مران امنرت ملی و آزادیهأای فأردی در مقابلأه بأا جأرائم1030(  حسن،ر عالیپور02
 دانشأکدۀ، دانشأگا شأهرد بهشأتی، رسالۀ دکتری حقوق کررری و جرمشناسی،تروریستی
حقوق و علوم سراسیر
 پایأاننامأۀ،)ر امکانسنمی پرشگرری از جرم در فیای سأایبر1030(  امررحسرن،ر کالنتری00
 دانشأکدۀ علأوم اداری و، دانشگا اصأرهان،کارشناسی ارشد رشتۀ حقوق جزا و جرمشناسی
 گرو حقوقر،اقتصاد
 پایأاننامأۀ،)ر برنالمللی شدن حقوق کررری و تثیررات آن بر نظام حقوقی ایران1030(  امرر،ر مقامی05
 گرو حقوقر، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگا پرام نور، کارشناسی ارشد حقوق برنالمل
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