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Abstract
Since the cyberspace has changed the concept of national sovereignty and political
independence of countries, the international community is obliged to react against it
and to protect cyber sovereignty. Thus, within the framework of the principles and
rules of international law, the international community has foreseen the jurisdiction of
the judiciary in accordance with the provisions of international criminal law at odds
with violations of cyber sovereignty and ancillary jurisdiction has been acted with
regard to governance considerations. At the first step, Tallinn's talks expanded the
jurisdiction of the International Criminal Court by explaining cyber-aggression as a
violation of international cyber peace and security and the need to pay attention to the
principle of non-interference in the internal affairs of countries (national sovereignty).
The enhancement of the authority of this institution in accordance with customary
international law in line with international criminal policy (countering to impunity) is
done in order to maintain and restore international cyber peace and security.
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چکیده
نظر به اینکه فضای سایبر مفهوم حاکمیت ملی و استقالل سیاسی کشورها را متحوول سواهته
جامعۀ بین الملل در مقابل آن و در جهت صیانت از حاکمیت سوایبری ملو م بوه واکونه و
است .ازاینرو جامعۀ بین المللی در چارچوب اصول و قواع حقوق بینالملل صالحیت رسی گی
قضایی وفق مقررات حاکم بر حقوق کیفری بینالمللی را در تقابل بوا نقوح حاکمیوت سوایبری
پیه بینی کرد و با رعایت مالحظات حاکمیتی به اِعمال صالحیت تکمیلی اکتفوا و اسوت.
مذاکرات تالین در گام نخست با تبیین تجاوز سایبری بوهمثابوۀ نقوحص صول و امنیوت سوایبری
بین المللی و ل وم توجه به اصل منع م اهله در امور داهلی کشورها (حاکمیت ملوی صوالحیت
به رسی گی را به دیوان کیفری بینالمللی توسعه و تسری داد .توسعۀ صوالحیت نهواد موصوو
منبعث از حقوق بین الملل عرفی در راستای سیاست جنایی بینالمللی (مقابله با بویکیفرموانی
بهمنظور حفظ و اعادۀ صل و امنیت سایبری بینالمللی صورت میگیرد.

کلیدواژگان
توسعۀ صالحیت حاکمیت سایبری دیوان کیفوری بوینالمللوی سیاسوت جنوایی بوینالمللوی
صالحیت سایبری.
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مقدمه
حقوق بینالمللی سایبری عام به مفهووم قواعو نوابر بور «حاکمیوت» و «صوالحیت» اقو امات و
فعالیتهای سایبری با پیشرفت چگونگی زیستِ ملی و فراملوی در محوی هوای مجوازی سوایبری
و در همین زمینوه
تعریفکنن ۀ رواب نوین سیاسی بین دولتها و نی رواب بینالمللی هواه
تحوالت سیاست جنایی بینالمللی به معنای نظوام قانونگوذاری بوینالمللوی در هوووج جنایوات
بینالمللی در سط بینالملل را بهطور اجتنابناپذیر ضروری هواه کرد .با همین رویکورد واه
بهور قطعنامههای متع د سازمان ملول متحو هسوتیم .قطعناموههوایی ماننو قطعناموۀ 45/121
مجمع عمومی سازمان ملل متح در سال  1990میالدی و نی قطعنامههوای 239/57و  58/199و
همچنین قطعنامۀ  60/177در سال  2005میالدی و در حوزۀ معاه ات بینالمللی از هموه بوارزتر
کنوانسیون مبارز با جرائم سایبری بوداپست 1در این زمینه میتوان گسترۀ حاکمیوت سوایبری را
نی امل دو مفهوم حاکمیت وستفالیایی و فراوستفالیایی سازد .تکیه بر فناوریهای سایبری یو
موهبت (فرصت و نی فراهمآورن ۀ بوروز ضورر و زیوان بوه معنوای ازکارافتوادگی و معو وم کوردن
سیستم (ته ی است 2.فناوری سایبری هم موجب تقویت نوآوری در استفادۀ فناوریهای موجود
در زن گی جوامع بشری (فرصت می ود و هم بهصورت فراین هایی که سوبب بهوور نقطوههوای
راهبردی آسیبپذیر می ود میتوان عامل هرابکاری بروز حمالت یوا جورائم سوایبری (ته یو
با  .در سال  2007چن مورد ه مات الکترونیکی هووصوی و عموومی اسوتونی موورد تهواجم
عملیات سایبری هرابکارانه قرار گرفتن ) . (Schmitt, 2017: 5حمالت سایبری سبب قطوع توزیوع
ه مات 3در سط ملی موی وود کوه ایون قطوع توزیوع بوه نقول از هوچشویل  4مغوایر بوا اصول
تفاوتگذاری 5به مفهوم تفاوت میان حقوق و تکالیف ا خاج به تناسب نقههای ایفایی در سط
قلمرو حاکمیتی کشورها و متراد با اصل انوا  6به مفهوم ایجاد تعوادل و تناسوب میوان حوق و
تکلیف در نظوامهوای اجتمواعی از منظور رایون ( 7 1981اسوت ) . Hochshild, 1981: 51سوال
و ساهتار آنهوا
سایبری به ویروسهای رایانهای گفته می ود که در چن ین مرحله رم گذاری
است که آنتیویروسهای معموولی قوادر بوه ناسوایی و از بوین بوردن آن
بهگونهای طراحی
نیستن  .همچنین برنامهری ی آنها بهگونهای است که ی ه هاج را مورد حمله قرار میدهنو
(پاپسا  . 20 :1395امتناع از ارائۀ تعریف دقیق از نوع سال در سط بینالملل در قالب ی سون
بینالمللی و قطعنامه توس سازمان ملل متح که ی تکلیف بینالمللی را موجب ود وسیلهای
___________________________________________________________________
1. Convention on Cybercrim- Budapest, 23 November 2001.
2. Both a boon and a bane
3. Distributed Denial of Service
4. Hochshild
5. Differentiation
6. Fair play =Equity
7. Ryan
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برای فرار از مسئولیت بینالمللی در میان دولوتهاسوت )(Imburgia, 2010: 160؛ اعموال حقووق
بینالمللی عام میتوان همچون سایر حوز ها بهعنوان سون بنوایص صول و امنیوت عمول کنو
تضمین حفظ صل امنیت و ثبات مسوئولیتپوذیری جامعوۀ بوینالمللوی هاصوه صول و امنیوت
که با توجه به آهورین تحووالت م بوور قانونگوذاریهوایی در
سایبری آن زمان محقق هواه
جهت ایجاد مسئولیت کیفری فوردی و توسوعۀ صوالحیت تکمیلوی رسوی گی در دیووان کیفوری
بینالمللی در چارچوب قواع حقوق بینالمللی و مستنب از کنوانسویونهوای چهارگانوۀ  1949و
نی پروتکلهای الحاقی آن بر پایۀ اصل جنایت تلقی کردن اق امات صورتگرفته 2مویتوانو انجوام
گیرد .التفات به قواع بهکارگیری صالحیت دیوان کیفری بینالمللی و تأثیرگذاری آن در مواجهوه
با موارد نقح صل و امنیت سایبریص بینالمللوی و نحووۀ رسوی گی آن مبحوث حاکمیوت قواعو و
مقررات حقوق بینالمللی سایبری عام و موارد نقح آن را انکارناپوذیر مویسوازد .بو یهی اسوت در
رویۀ دولتی کشورها زمینۀ فعالیتها و اق امات سایبری عم تاً طبقهبن ی و (Schm itt, 2017:
) 3و ابهارات معطو به باور حقوقی 3کمیابان لیکن این کمبود ب انمعنوا نیسوت کوه عملیوات
سایبری در هأل هنجواری قورار دارد ) .(Schm itt, 2017: 3در موذاکرات «توالین»  42017وبیفوۀ
کارگرو بینالمللی کار ناسان منتخب تعیین چگونگی اعمال چنین حقوقی در بافوت سوایبری و
ناسایی ابعاد منحور به فضای آن بود .قواع مطروحه در این هووج بازتاب حقوق بوینالملول
عرفی ص اعمالی در فضای سایبری است ) (Schm itt, 2017: 3و قواع م بور موادامیکوه بوهدرسوتی
مبین حقوق بینالمللص عرفی با ن تمامی دولتها را ملت م میسازن .
در مقالۀ حاضر به بررسی این موضوع هواهیم پرداهت که آیا حقوق بینالمللی سایبری عام
با توجه به وجود دو حوزۀ حاکمیت و صالحیت سایبری و وجود ماهیت و حقیقت دیوان کیفری
بینالمللی در فضای سایبری قابل تحقق و تحویل هستن یا هیر؟ در این پوووهه در قسومت
اول به تبیین حاکمیت سایبری و نقح و موادیق آن در قسمت دوم ببه صوالحیت سوایبری و
انواع حقوقی و حاکمیتی آن و نی اِعمال صالحیت (اصل اثربخشی و آثار آن و در قسمت سوم
به سیاست جنایی بین المللوی بوا دامنوۀ تغییورات موسوع (تحلیول سواهتاری موجوود و رصئوال
همچنین با دامنۀ تحوالت مضیق (جرمانگارانه مطلوب و ای آل هواهیم پرداهت.

1.

___________________________________________________________________
 .1دامنۀ اصلی این حوز را می توان در دو موضوع قابل توصیف دانست :حقوق بر جن (حقوق توسل به
 ad bellumو حقوق در جن (حقوق بشردوستانه و یا حقوق مخاصمات مسلحانه . Jus in bello

زور Jus

2. Criminalisation
3. Opinio Juris

 .4دستورالعمل تالین در حقوق بینالملل قابل اعمال در نبردهای سایبری متعلق به بازۀ زمانی سالهای  2013تا 2017
میالدی در هر تالین در کشور استونی است که توس مایکل ا میت استاد حقوق بینالملل پیرامون مقررات حاکم
بر اق امات و عملیات سایبری با همکاری ی گرو پووهشگر و به سفارش مرک عالی دفاع مشترک سایبری و با
است.
مالی در ول ص بریتانیا در قالب اصل  4پیمان ناتو تهیه
راهبردی ناتو (پیمان آتالنتی
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حاکمیت سایبری
 .1تبیین حاکمیت سایبری
واژۀ سووایبر از لغووت یونووانی «کووی بصوور نت و » 1بووه معن وای سووکاندار گرفتووه و اسووت و واژۀ
«سایبرنتی » توس ریاضی دانی به نام نوربرت وینر در سال  1948اسوتفاد و و معنوای آن
«کنترل رفتارها» بهمنظور «ه ایت» بود (سعی ی  . 19 :1397همچنین از این واژ به معنوا و
مفهوم مطالعۀ پیامها بهویو بررسی کنترل مؤثر در قلمرو فی یولوژی و مهن سی یاد موی وود
(امیرپور . 426 :1393
حاکمیت اصلی بنیادین در حقوق بینالملل است و محافظت از نظوام بوینالمللوی موجوود در
چارچوب تعبیر و تفسیر م رنص حاکمیت مفهوم پی ا میکن  .ریشۀ التوین آن معوانی هودفرموانی
ق رت مافوق یا ق رت غالب 2را دارد و در صورت اعمال ایون واژ در حقووق بوینالملول نووین بور
ق رت مافوق دولت داللت دارد .حاکمیت بای به کل منطقی توس صاحبان واقعی و برگ یو گان
ملت اعمال ود .این واقعۀ سیاسی به مفهومی واح و تج یهناپذیر متکی بر ارادۀ آحاد ملت اسوت
(لوئی  . 23 :1393با توجه به قاع ۀ اول دستورالعمل تالین در هووج حاکمیت ابعواد گونواگون
فضای سایبری و عملیات سایبری فراتر از مح ودۀ اصل حاکمیت نیستن 3.
بهطور هاج دولتها در هرگونه زیرساهت سوایبری مسوتقر در سورزمین هوویه و فعالیوتهوای
مربوط به آن از حاکمیت به مفهوم استقالل برهوردارن  .زیرساهتهای سایبری در محلی دیگر اسوتقرار
دارن لیکن دولت سرزمینی بهصورت بالفعل یا دوفاکتو 4یا بهصورت قوانونی یوا دو یوور  5بور آن کنتورل
انحواری دارد (آهنی امینه  . 73 :1397اگرچوه اصول صوالحیت سورزمینی در درون اصول حاکمیوت
نهفته است دولتها میتوانن امتیازهای حاکمیتی مانن صوالحیت را در زیرسواهتهوا و فعالیوتهوای
سایبری فراسوی مرزها و نی ا خاج درگیر در آن فعالیتهوا اعموال کننو (قواعو  10و  11موذاکرات
تالین  .ماری از اصول و قواع حقوق بینالمللص عرفی که منبعوث از اصول حاکمیوتانو عبوارتانو از:
اصول و قواع صالحیت (قاع ۀ  3مذاکرات تالین و تعهو بوه احتورام بوه مووونیتهوای هواج دیگور
دولتها ( قاع ۀ  5مذاکرات تالین و نی اصل مساعی مقتضی 6به معنا و مفهووم ممانعوت کوردن کشوور
متعرض از تجاوز به قلمرو کشور ثالث (قاعو ۀ  6موذاکرات توالین کوه عوالو بور آن دیووان دادگسوتری
بینالمللی نی ابراز میدارد« :اصل احترام بوه حاکمیوت دولوتهوا بوا اصول ممنوعیوت اسوتفاد از زور7
___________________________________________________________________
1. kybernet
2. Superanusorpor Potestas- Esse Suae Potestatis – Sui Juris
)3. UN.GGE2015 Report.Paras 27&28(b
4. De facto
5. De jure
6. Due Diligence

Unlawful use of force

7.
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منطبق با قاع ۀ  66دستورالعمل و نی ع م م اهله 1وفق قاعو ۀ  66دسوتورالعمل و همچنوین حموالت
مسلحانۀ مستنب از قاع ۀ  71سن اهیر پیونو ی تنگاتنو دارد» )Nicarague judgement Para 212
; .(Schm itt, 2017: 12حقوق عرفی یا معاه اتی میتوان اِعمال حقووق حواکمیتی دولوت سورزمینی را
مح ود سازد .فعالیتهای غیردولتی سوایر دولوتهوا ارکوان دولوتهوای دیگور کارکنوان دیالماسوی و
کنسولی برهوردار از موونیت و تعرضناپذیری حاکمیتی 2وفق قاع ۀ  5دستورالعمل تالین نمویتواننو
اعمال صالحیت یا اقت ار کنن  .با وجود نظریات موافق و مخالف حاکمیت دولتی بور داد هوایی کوه ورای
مرزها نگه اری می ون مبنی بر استقالل از حاکمیت دولت بر زیرساهتهای سوایبری م بوور یوا عو م
استقالل آنها و تحت حاکمیت قرار دا تنشان دولت وفق قاعو ۀ  10دسوتورالعمل توالین مویتوانو در
رای معین بر داد های موجود در هارج از قلمرو هود مبادرت به اِعمال «صوالحیت تجووی ی» 3کنو .
حاکمیت هارجی از برابری حاکمیتی کشورها نشأت میگیرد و دولتها از نظر حقووقی مطوابق بوا موادۀ
( 2 1منشور ملل متح با هم برابرن  .هر دولتوی مکلوف اسوت بوه خوویت یکاوارچگی سورزمینی و
استقالل سیاسی سایر دولتها احترام بگذارد و با حسننیت 4به تعه ات بینالمللی هویه وفوادار با و
).(Nicarague judgement- Para 202; Schm itt, 2017: 14

 .2نقض حاکمیت سایبری
با امعان نظر به صراحت قاع ۀ  4دستورالعمل تالین در هووج نقح حاکمیت ی دولوت نبایو بوه
انجام عملیات سایبری ناقح حاکمیت دولت دیگر مبادرت ورزد .آن دسته از عملیات سوایبری کوه از
اعمال امتیازات حاکمیتی دولت دیگر ممانعت بهعمل میآورن یا آنها را نادی میگیرن نقحکننو ۀ
حاکمیت بود و از منظر حقوق بینالملل ممنوع هستن  .البته وفق قوانین حواکم در حقووق کیفوری
بینالمللی دارای مسئولیت کیفری بینالمللی است که این مهم مشمول اق امات بوازیگران غیردولتوی
نمی ود .در مقام استثنا آنکه مطابق قواع  15و  17دستورالعمل تالین اق امات م بور قابول انتسواب
به ی دولت با ن که در آن صورت نقح اصل حاکمیت در هووج زیرساهتهای سایبری دولتوی
و غیردولتی یا هووصی را که در قلمرو دولتی استقرار دارد مشمول موی وود .همچنوین نسوبت بوه
اِعمال غیرتوافقیص 5صالحیت اجرایی در قلمرو دولتی دیگر نقح حاکمیت آن دولت به مار میرود.
ماهیت دقیق حقوقی و مبنای اصلی در احتساب نقح حاکمیت بر دو مبنا ارزیابی می وود:
ب وجود یوا عو م م اهلوه در کنتورل
الف می ان تخطی از یکاارچگی سرزمینی دولت ه
کارکردهای ذاتاً دولتی .در مورد نخست مبتنی بر کنترل دسترسی به قلمرو حاکمیتی هویه و
___________________________________________________________________
1. Prohibited Intervention
3. Sovereignty immunity and inviolability
4. Prescriptive Jurisdiction
5. Bona Fide
6. Non- Consensual
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در مورد دومی بر حق حاکمیتی دولتی در اِعمال کارکردهای دولتی ب ون دهالوت هوی دولوت
دیگر در قلمرو هود ابتنا دارد .کار ناسان کارگرو حقوق بین الملول موذاکرات توالین در موورد
اولی در سه سط هسارت فی یکی فق ان عاملیت 1به مفهوم مبا رت یا حسب مورد مشوارکت
مادی (غیرمجازی -سایبری و همچنین تعو ی از یکاوارچگی سورزمینی ذیول آسوتانۀ فقو ان
عاملیت (مبا رت یا در رای هاج مشارکت مادی و غیرمجازی -سایبری قرار میگیورد .در
مورد دوم موارد مطروحه در قالب «منع م اهله» در نقح حاکمیت سایبری ممنوعیت مییاب .
کارگرو اهیرالذکر در ارزیابی ماهیت ذاتاً دولتی فعالیتهای سایبری مفهوم اَعمال حاکمیتی2
را در سیاق موونیت دولتها بهکار برد است که میتوان در این زمینه راهگشا با  .حوز های
عملی و اجرایی این مفاهیم در سط بینالمللی توجه به اق امات پیشگیرانه و مقابلۀ کشورها با
این واقعیت است .در سال مالی  2017مایکل راجرز فرمان  3سایبری ایاالت متح بودجوهای
معادل  506میلیون دالر (ح ود  150ه ار میلیارد ریال برای راهبرد مقاص سایبری در کمیتۀ
فرعی نیروهای مسل مجلس نماین گان آمریکا تقاضا کرد (جاللی . 20 :1395

جرائم سایبری
فضای سایبری به طرق مختلف با عناوین «قلمورو جهوانی» 4یوا «قلمورو پونجم» 5کوه فاقو
جسمانیت بود و واج مواهیتی مجوازی اسوت توصویف و اسوت ).(Schmitt, 2017: 12
هرچن فعالیتهای سایبری ممکن است چن ین مرز را بایماین یا در آبهای بینالمللوی یوا
فضای هوایی بین المللی ماورای جو وقوع یابنو لویکن مرتکبوان ایون فعالیوتهوا و اقو امات
سایبری در حقیقت افراد یا نهادهایی هستن که تحت « حاکمیت ی یا چن دولت» بود انو
فاق جنبۀ هووصوی و غیردولتوی و در
(  .(Schmitt, 2017: 14به بیان بهتر جنایت واقع
نتیجه حکومتی و امری حاکمیتی است .رابطۀ میان جرائم سایبری و حمالت سایبری رابطوۀ
عموم و هووج من وجه است (آهنی امینه  . 27 :1397جرائم سایبری به اق اماتی اطوالق
می ود که در سامانه ها و بکههای رایانوهای بوا دامنوه هوای درگیوری کوم و ت از حیوث
تخریب های مادی و فی یکی علیه ا خاج و اموال کشور موورد تجواوز سوایبری قورار گرفتوه
(هیبل گری  69 :1389مخاطراتی ایجاد میکن کوه فرا ینو حواکم را مختول تضوعیف یوا
تخریب کنن و از انواع هاصی مانن بحران سازهای سوایبری وامل ویوروسهوا پوالسهوای
الکترومغناطیسی و بمب های منطقی (هلیلویپوور رکونآبوادی و نوورعلیونو 250 :1395
___________________________________________________________________
1. Loss of functionality
2. Acta Jure Imperii
3. U.S.Cyber Command
4. Global domain
5. Fifth domain
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جاسوسی سایبری ه سیاسی در قالب بهور هکتیویسم بوه مفهووم اسوتفادۀ غیرقوانونی از
اب ارهای سایبری برای رسی ن به مقاص سیاسی برای اعمال نافرمانی م نی (جاللوی :1395
 14سابوتاژها یا هرابکاری سایبری یا جرائم بیولوژیکی سایبری فیشین و جعل سایبری و
نی جاسوسی سایبری با قو های کامالً متمای نظیر منافع نظامی صونعتی سیاسوی و فنوی
تشکیل می ود ) .(Dashora, 2011: 251ویوگی اهتالل تخریب گسوترد و ممانعوتکننو ۀ
کارکردهای سیستم عمومی از اهوه های بارز این جورائم اسوت (Kesan & Hayes, 2012:
) .445سرقت و ربایه های سایبری که در کمتر از ی میلیاردم ثانیوه از قوار ای نسوبت بوه
سرمایه های بانکی رخ میده ) (Hanagan, 2000: 83و جنایت واقوع و در عرصوۀ سوایبر
ماهیت دولتی و حکومتی دارد .اگرچه توسو بوازیگران غیردولتوی صوورت گیورد اموا دارای
قابلیت انتساب به دولت متبوع هواه بود و به لحاظ تشخیص د وارص مرتکب جرائم سایبری
را «جرائم کور» مینامن ) .(Miller, 2014: 227-229جرائم سایبری را بای واقعیت ملموس و
مشهودی دانست و بهعلت همهگیری زمینهها و بسوترهای جورمزا در دهکو ۀ جهوانی موا بوا
اپی می و جهانی ن ب هکاری و جنایت بینالمللی روبهرو هستیم .بنابراین موفقیت سیاست
جنایی جامعۀ ملل در کنترل و مهار جنایات بین المللی سایبری بود که هود مستل م مطالعوه
و ناسایی عوامل و مؤلفه های مشابه بسترساز جنایت است (ترنس دی  . 15 :1392جورائم
موصو در زمرۀ جرائم فرصتم ار برای مرتکب از حیث ع م دستگیری و امکان فرار و رهایی
از دست نهاد تعقیب در سط ملی و بین المللی بود و در صورت ارتکاب مرتکوب بوا حو اقل
ریس همرا است ( . kesan, 2012: 454این جرائم در زمان انتشار و ارتکاب دارای آسیب و
بروز ضرررسانی اولیۀ اجتماع ی سریع در اذهان مردم داهول قلمورو سورزمینی و نیو ایجواد
آسیب های فضای فی یکی و کارکردی ثانو یۀ کُن نسبت به تجهی ات و زیرساهت های موجود
هستن (عاملی  . 44 :1390در گونه ناسی
در قلمرو حاکمیتی کشور مورد تعرض واقع
کلینارد 1و کوئینی 2در سال  1973از پنج زمینۀ در حال توسعه و طبقهبنو ی سیسوتمهوای
رفتاری ب هکار و نه سیستم رفتاری آنها جرائم سوایبری جو ر رفتارهوای مجرمانوۀ عرفوی –
است و از دی گا آلبانس در سال  1995جرائم سایبری را بای ج ر جرائم
سیاسی تلقی
قاع من غلی (  Dashora , 2011: 311و به تبع دولتی و حکومتی دانست.

 .1جنایت تجاوز
جنایات بینالمللی مور در پیه نویس اساسنامۀ رُم بوا دو منشوأ «عرفوی» منبعوث از حقووق
بین المللی عرفی که بهصورت «حکموی» نظیور جنایوت تجواوز جنایوت بوینالمللوی محسووب
___________________________________________________________________
1. Clinard
2. Quinney
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می ود و نی «قراردادی» که با هاستگا معاه ات بینالمللی نظیر تروریسوم یوا جنایوت علیوه
کارکنان سازمان ملل متح پا به عرصۀ وجود میگذارن البته با همت و تالش کشورهای عضوو
ع م تعه جنایت تجاوز را مشمول جنایات بینالمللی عرفوی قورار داد (آلحبیوب و بیو زاد
 . 36 :1382جنایات بین المللی در اثر تخطی یا ناهماهنگی میان ارزشهای ثبوتی (ارزشهوایی
که به اثبات نیاز ن ارن و در زمان 1و مکان ثابتان ماننو قواعو آمور  2و ارزشهوای اثبواتی
(ارزش هایی مانن صل و امنیت که مطلق تغییرناپذیر و نیازمن اثبواتانو کوه موجصو قواعو
بنیادین نظم عمومی بینالمللی هستن می ون و اَعلی مِثال این قواع در بروز صل و امنیوت
هواه بود (آلحبیب و بی زاد  . 62 :1382در سال  1933در اَرو ای اوگان ا بورای تشوکیل
دولووت هموورا بووا تقسوویم قو رت بووا درهواسووت رادیووویی از هوتوهووای روانو ایی نسوولکشووی
توتسیهای بینوا را درهواست کردن که ای بتوان از آن بهعنوان اولین جنایوت نسولکشوی و
نی جنایت علیه صل و امنیت یاد کرد (جَرد دایمون  391 :1400اموا رسوی گی بوه جنایوت
علیه صل و امنیت در قالوب جنایوت تجواوز دسوتخوش دوری از عو الت کیفوری و گریبوانگیرص
رواب تعامالت مقاص و مطامع سیاسی طیص طریق کورد ) (Clark, 2010: 663ایون در حوالی
است که جامعۀ بینالملل اق امات موصو را مستن به بن  1قطعناموۀ  2625مجموع عموومی
جن متجاوزانه را جنایت علیه صل و مستوجب مسئولیت کیفوری بوینالمللوی مویدانو (آل
حبیب و میرزایی ینگجه  . 263 :1382در هووج رسی گی به جنایوت علیوه صول و امنیوت
بینالمللی با موسع نمودنص مسئولیت کیفری فردی که مرتکب تخلف بهانو ازۀ جو ی از قاعو ۀ
ممنوعیت من رج در مادۀ ( 2 4منشوور ملول متحو اسوت در دادگوا هوای کیفوری موقوت و
موردی مانن یوگسالوی و روان ا با تبیین و توضی انجام عمل تجاوزکارانوه در قالوب طور یوا
توطئۀ مشترک محاکمه می ود ( Kai Am bos, 2010: 51و درصورتیکه عمل ارتکابی با قهور
و غلبه توأم با مطابق با بن  4مادۀ  2منشور سوازمان ملول نیو مشومول قاعو ۀ ممنوعیوت
توسل به زور غیرقانونی هارج از استثنائات قابل اعمال است .این ماد مطابق بوا موواد  39و 51
منشور یا با تجوی ورای امنیت یا بهعنوان دفاع مشروع انفرادی یا جمعی (سوودمن ی :1394
 35که بهوسیلۀ قطعنامۀ  14دسامبر  1974مجمع عمومی تبیین و و مووارد اعالموی وفوق
ود و در این بوار قوول
بن  4مادۀ  3قطعنامۀ مذکور می توان در قالب تعریف تجاوز گنجان
و بیان مخالفی وجود ن ارد و همگی بر آن متفقالقوولانو ( Carsten Stahn & Goran Sluiter,
 2010: 713این واقعه اساسنامۀ رم توویبی سال  1998میالدی را نی امل می وود کوه در
سال  2010در کامااال در روزهای  31می تا  11ژوئون بوه بوازنگری تعریوف جنایوت تجواوز در
قالب قطعنامۀ  RC / Res .6از طریق کنسانسوس (وفواق عوام تحوت عنووان موادۀ  8مکورر بوه
___________________________________________________________________
1. Intemporel
2. Jus Cogens
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اساسنامه اضافه کرد (رضایینواد  128 :1398و با صوالحیت انحوواری رسوی گی بوه جنایوت
بینالمللی تجاوز با قابلیت انتساب به افراد تعریف  .بوا وجوود تووری فوول هفوتم منشوور
سازمان ملل که ورای امنیت وبیفۀ حفظ و برقراری صل و امنیت بینالمللوی و جلووگیری از
جنایت تجاوز و احراز آن را دارد اعضای دائم آن هی گا تمایلی به اعطای صالحیت بوه دیووان
کیفری بینالمللی ن ارن ( ریعت باقری  27-28 :1397در مقابول کشوورهای مسوتعمر یوا
تاز استقاللیافته هموار بر اعطای صالحیت در هووج رسوی گی بوه واقعوۀ حقووقی جنایوت
بینالمللی تجاوز اصرار و تأکی دارن ( Benjam in N. Schiff, 2008: 74البته ایون اصول کوه
بهمنظور تثبیوت ارادۀ جامعوۀ بوینالمللوی وفوق موادۀ  5اساسونامۀ رم و بور مبنوای صوالحیت
رسی گی موصو بود بارها به تعویق افتاد ( . Nadya Sada, 2013: 41با تأکی بر این رویکورد
مجمع عمومی سازمان ملل بهوسیلۀ قطعنامۀ  3314سال  1974مویالدی مبوادرت بوه تعریوف
جنایت تجاوز تحت عنوان «ج یترین و هطرناکترین کل اسوتفادۀ غیرقوانونی از زور» کورد
(سودمن ی  55 :1394و در سال  2010در کنفرانس کامااال در ایون زمینوه در قالوب بنو 1
مادۀ  8مکرر اساسنامۀ رم به صو ور اصوالحیه مبوادرت ورزیو و جنایوت تجواوز را بوهواسوطۀ
ماهیت ت و گسترۀ عمل آن تعریف کرد و در بن  2موادۀ  8مکورر عمول تجاوزکارانوه را بوا
تکمیل عبارت «به هر روش دیگری با منشور ملل متح در تعارض با » بیان کورد .توجوه بوه
نقطۀ عطف بودن کنفرانس بازنگری کامااال در سال  2017مبنوی بور توسوعۀ صوالحیت دیووان
کیفری بینالمللی در رسی گی به جنایت تجاوز برای کشورهای عضو و عو م توسوعۀ صوالحیت
مرجع اهیرالذکر برای کشورهای غیرعضو در امر موصوو در بوازۀ زموانی ماقبول سوال 2017
ضروری هواه بود ) .(Murphy, 2015: 17قطعنامۀ  3314سال  1974مجموع عموومی پایوه و
اساس اق امات فرمان هان و ه ایتکنن گان و مبنای تعریوف جنایوت تجواوز اسوت ( Ophardt,
 . 2010: 13این قطعنامه با امعان نظر به بن  2مادۀ  8مکرر اساسنامۀ رم تجواوزات سوایبری در
دیوان کیفری بینالمللی قابلیت پذیرش دارد .همچنین بای توجه دا ت کوه مسوتنب از موادۀ
 51منشور ملل متح نوع سال در تجاوزات مسلحانه بیتأثیر و غیرمؤثر هواه بود.

 .2آستانه در تجاوز سایبری
صر نظر از اینکه در بادی امر بیشتر کشورهای عضو هواسوتار «صوالحیت هودکوار» بورای
دیوان کیفری بین المللی در رسی گی به جنایت تجاوز بودن (آل حبیب و ارسونجانی :1382
 291لیکن در نهایت دیوان توویب صری اساسنامه با «صالحیت تکمیلی» هویه را صال
به رسی گی جنایات بین المللی اعالمی در اساسنامه میدان و برای قابلیوت پوذیرش دعووا از
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آستانۀ ت 1در بن  1دال مادۀ  17اساسنامۀ دیووان یواد مویکنو (
 2006: 21و طر مفهوم آستانۀ ت بهطور هاج به سال  1992برمی گردد (ذاکر حسین
 . 191 :1399در تعریف و جایگا مفهوم آستانۀ ت بای گفت هر زمانیکه وضعیت هاصی
از سوی دولت ها ورای امنیت یا به ابتکوار دادسوتان دیووان کیفوری بوین المللوی براسواس
مسئولیت محولوه بوه او 2ناسوایی وود دادسوتان م بوور بایو مبنوای معقوولی را در امور
تومیم گیری در هووج تعقیب نمودن یا ع م تعقیب اتخاذ تومیم کن  .مرحلۀ اول براساس
صالحیت موضوعی زمانی و خوی به موضوع میپردازد؛ در این مرحله اق ام تحوت عنووان
قابلیت پذیرش از حیث صالحیت تکمیلوی 3صوورت مویگیورد (کیتیچایسواری . 54 :1387
مرحلۀ دوم از حیث دا تن ت کافی یا آستانۀ ت براساس بن  1دال مادۀ  17اساسنامه
بای قابلیت پذیرش دا ته با  .معیارهای قابل پذیرش در آستانۀ ت الف درجه و می ان
جرم که در حال حاضر در هووج جرائم سایبری و ارتکاب کموی آن انکارناپوذیر اسوت؛ ب
ماهیت جرم که در هووج موضوع م بور دارای وضعیت غیرسنتی و غیرعادی بوود و دارای
ماهیت گستردگی در اضرار به غیر است و در حالت بوینالمللوی آن مویتوانو در قالوب ورود
هسارات جبران ناپذیر متوور با ؛ ج یوۀ ارتکاب جرم که در هوووج موانحنفیوه بو ون
حضور در جغرافیای جرم و در محی امنیت ع م دستگیری مرتکوب مویتوانو فراینو جورم
ارتکابی را به طور کامل طی کن ؛ د تأثیر ارتکاب جرم که با وجود مضیق بوودن رکون موادی
جرائم موصو به واسطۀ گستردگی رکن معنوی و سورنیت هاج قو مجرمانه بسیار موسوع
) (Schmitt, 2013: 47آستانۀ تحقق جنایت تجاوز را میتوان نقح ج یترین قواعو حقووق
بین الملل تلقی کرد .بهور تحقق و تعیین آستانۀ تجواوز در موذاکرات توالین  1مسوتخرج از
قانون  13را میتوان در ارتکاب جرائم سایبری دانست که به آستانۀ «حملۀ مسلحانه» رسی
با  .همچنین با توجه به توویب کارگرو کار ناسی مطوابق بنو  6موادۀ  69دسوتورالعمل
تالین  1رسی ن به آستانۀ «حملۀ مسلحانه» را از مفهوم سنتی آن به فعالیت های مبتنوی بور
توسل به زور فعاالن غیردولتی کوه تعرضاتشوان مویتوانو بوه «تجواوز بوه حاکمیوت کشوور
مجنیعلیه تلقی ود» تسوری و توسوعه داد ) . Schmitt, 20013: 49همچنوین بوا عنایوت و
اسووتنباط از وجووود قاع و ۀ  17در دسووتورالعمل تووالین  2در سووال  2017حقوووق مسووئولیت
بین المللی به صورت عینی بر وجود وقایع اعموال موی وود .عملیوات سوایبری یو بوازیگر
غیردولتی درصورتیکه ی دولت بهصورت واقعی بر آن رفتار هاج بازیگر غیردولتیص ذیرب
«کنترل مؤثر» دا وته با و بوه آن دولوت قابول انتسواب اسوت .و ت عملیوات سوایبری
علیه دولت مجنیٌ علیه مالحظه ای حائ اهمیت و مرتب است و عملیات سایبری
ه ایت
Pre-tril Cham ber ,
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با سط و آستانۀ پایین که صرفاً موجب اهوتالل وود بوه اثبوات و مستن سوازی نیواز دارد
( . Schmitt, 2017: 82-89بای هاطرنشان کرد که در جنایت تجواوز بوهوقووعپیوسوته فورد
مرتکب بای از اوضاع و احوال رای پیه آم که به نقح آ کار صل و امنیت بوین المللوی
است علم و عم دا ته با که با این توضی انتسواب ج ایوی منجو و مضویق
منجر
هواه بود .در مورد نقح صل و امنیت سایبری که بوروز آن بوه وسویلۀ ارتکواب حموالت یوا
جرائم سایبری رخ میده مسئولیت کیفری فردی منحور به فرمان هان با کنترل مؤثر تحت
سیاست حاکمه و متخذ از سوی دولت متخاصم هواه بود .مستن به مادۀ  9مکرر اساسنامۀ
رم استقرار مسئولیت با ص ور دستور حمله یوا ارتکواب جورائم سوایبری محقوق موی وود و
اطالعات و اِ را فنی و تخووی حاکم بر فنواوری هوای سوایبری ضورورت نو ارد (Ambos,
) .2016: 503-504البته براساس بن «ب» مادۀ  28اساسنامۀ رم نی در جریوان جنو هوای
سایبری فرمان هان نظامی و غیرنظام ی که دستور انجام عملیات سایبری را صادر موی کننو
متهم به ارتکاب جنایت جنگی می ون و مسئولیت کیفری فردی نی بر آنها تحمیل می ود.
با توجه به گسترش فضوای سوایبری در حووزۀ عملیوات و اقو امات بوین المللوی دولوتهوا و
حکومتها در مقام ورود اتهام به کشور متخاصم یا در مقام دفاع مشروع استنباطهای هود را
تفسیر مویکننو و گسوترش مویدهنو ) .(Dunlap Jr, 2011: 83نقوه موؤثر و انکارناپوذیر
 .در
بازیگران غیردولتی در مذاکرات تالین هاصه در سال  2017میالدی ناسایی توری
قلمرو صل و امنیت صل و امنیت بین المللی در وضعیت فعلی عرصۀ بوین الملول در زمینوۀ
چاله های معاصر در حقوق بین المللی کیفری و از منظور جمیوع دولوت هوای عضوو و حتوی
است ) .(Anderson, 2010: 421در مواد 6
غیرعضو دیوان کیفری بین المللی مغفول واقع
تا  8دستورالعمل تالین دولت ها را در نقح تعه ات بین المللی در اق امات سوایبری مسوئول
دانسته و همچنین این اق امات را تعریف کرد است .با وجود این اقو امات سوایبری از درون
کشور را ب ون کنترل مؤثر آن دولت از مقولوۀ مسوئولیت مسوتثنا دانسوته اسوت (Schmitt,
) .2013: 40قابلیت پذیرش دعوا در دیوان کیفری بین المللوی را موی تووان اعموال صوالحیت
تکمیلی بودن صالحیت آن و تق م دادگا های ملوی در رسوی گی بوه جنایواتی ماننو تجواوز
سایبری در اساسنامۀ رم بوه صوورت بوالقو دانسوت ( Delmas-Marty, 2006: 3و توجوه بوه
«مکانی م ما ه» در راستای بیوان توانمنو ی دادسوتان در هوووج دادرسوی یو موضووع
به منظور اعمال صالحیت در مقام «فعال ساز ی صالحیت هفتۀ دیووان کیفوری بوین المللوی»1
ض روری است (ذاکر حسین . 82 :1399

___________________________________________________________________
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صالحیت سایبری
 .1صالحیتهای حقوقی
 .1 .1صالحیت تقنینی :اعمال صالحیت توس حکومتها منبعث از حقوق بینالملل و نا وی
از اصل برابری دولتها و تبلور حاکمیوت بوه معنوای «حوق انحوواری صوالحیت» اسوت
) .(Anthony Aust, 2010: 108صالحیت حقوقی در صالحیت حووزۀ تقنوین اجورا و امور
قضا بهور پی ا میکن  .گسترۀ صالحیت تقنینی در حاکمیت سایبری منوط بوه تح یو
اصول حاکم در حقوق بینالملل است و هود به دو بخوه سیاسوت اجرایوی (قانونگوذاری
غیرکیفری و سیاست جنایی (قانونگذاری کیفری تقسیم می ود و در عرصۀ بینالمللوی
به معنای وضع قوانین و مقررات حاکم بر ا خاج اموال و موقعیتهاست .در آن اصول بور
«حق اعمال صالحیت» است و ع م اعمال حق موصو نیاز به اثبات دارد.
 .2 .1صالحیت قضایی :استطاعت و لیاقتی را که قانونگذار به مراجع رسی گیکنن در امور
دعاوی مطروحه اعطا میکن به صوالحیت قضوایی تعریوف مویکننو و در بوادی امور
صالحیت تعیین صالحیت توس مرجوع رسوی گیکننو اسوت کوه در صوورت انکوار
ضرورت ص ور قرار ع م صالحیت انکارناپذیر است .توجه به اعموال صوالحیت قضوایی و
بروز صالحیت ترافعی 1و تشخیص و تعیین ارتباطوات موضووع رسوی گی و محکموه در
جرائم سایبری تحت عنوان نا ناهته بودنص تابعی مرتکب ضوروری اسوت ( وکیبنوواد
 . 97-100 :1396اصول حاکم بر صالحیت قضایی و کیفری ح ود و ثغور اقو امات در
دامنۀ این صالحیت را تعیین میکن  .از مهمترین آنها میتوان به الف اصل سورزمینی2
و تمرک بر سرزمینی بودن جنایت ب اصل آثار و توابع 3با ع م تمرک سرزمینی بوودن
جنایت و توجه به تأثیر اساسی و مهم آن ج اصل حمایت 4که علیرغم ارتکاب جنایت
توس بیگانه و هارج از قلمرو کشور است به لحاظ اق ام علیه امنیت قابل پیگیرد است
د اصل تبعی بودن خویت فردی 5بر پایۀ ب دی که از اتبواع کشوور اسوت اگرچوه
مرتکب جنایت اتباع بیگانه بود است ا ار کرد (آلحبیب و ابراهیمی . 370 :1382
 .3 .1صالحیت اجرایی :اهتیار حاکمیت در اجرا و ال ام ا خاج مسئول در مقررات وضع
است که میتوان دارای ماهیتهای قضایی (اجرای احکوام و وکلی یوا اجرایوی اداری و
غیرقضایی با  .نمونۀ بارز این صالحیت را در راهنموای «دسوتورالعمل توالین در حقووق
___________________________________________________________________
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بینالملل قابل اعمال در نبردهای سایبری» 1در هر تالین در استونی میبینیم .این راهنما
توس مایکل ا میت استاد حقوق بینالملول در هوووج مقوررات حواکم بور اقو امات و
عملیات سایبری است که توس پووهشوگران مرکو عوالی دفواع مشوترک سوایبری و بوه
مالی در ول ص بریتانیا در قالب اصول  4پیموان نواتو تهیوه
راهبردی ناتو (پیمان آتالنتی
است .البته بای اذعان کرد که توانمن یها و طر های سایبری ناتو به لحاظ فق ادلوۀ
اثبات و ع م عنور ناسی کافی و وافی همچنین میسر نبودن انتساب ج ایی در اق امات و
عملیات سایبری هنوز مراحل تکمیلی هود را ساری نکرد است (آهنی امینه . 40 :1397

 .2صالحیتهای حاکمیتی
 .1 .2صالحیت سرزمینی :بهور و بروز این صالحیت از منظر «تحقق رکن مادی جرم» کوه
از آن به «صالحیت سرزمینی ذهنی» و نی «مکان تحقق حوول نتیجۀ جرم» که نوعواً
می توان از مکان بروز رکن مادی جرم متفاوت با و دو جو ر فعول مجرمانوه و نتیجوۀ
مجرمانه دارای قلمرو و حاکمیت مستقل با ن و از آن به «صالحیت سرزمینی عینی»
یاد می ود بررسی می ود .ناسایی محل حضور کاربر بوه لحواظ مکوان بوه فعلیوت
رسی ن قو مجرمانه در ارتکواب سوایبری قابول اتکواترین وضوعیت اِعموال صوالحیت
سرزمینی است ) .(Xingan, 2004: 32صالحیت موصو در فضوای سوایبری در قالوب
سه دستۀ مکان سِرور مکان حضور کواربر و مکوان ارائوهدهنو ۀ هو مات اینترنوت ISP
مطر می ود ( کیبنواد 2. 115 :1396
 .2 .2صالحیت خوی :هنگامی کوه اِعموال صوالحیت دادگوا بور پایوۀ تابعیوت مرتکوب و
مجنیعلیه قرار گیرد این نوع صالحیت موضوعیت پی ا مویکنو (رضوایینوواد :1398
 . 55مسئولیت کیفری فردی هم منبعث و مؤی همین صالحیت است که صر نظور از
هر موقعیت سیاسی و اجتماعی مرتکب تحت عنوان صالحیت خوی یا مووردی (میور
محم صادقی  56 :1395بای پاسخگوی اق امات هویه با و  .صوالحیت مبتنوی بور
تابعیت با دو وضعیت فعال یا مرتکبمحور و نی منفعل یا مجنیعلیوهمحوور در دادگوا
منشأ اثر میگردد (میرمحم صادقی . 59-65 :1395
 .3 .2صالحیت واقعی :با وجود صالحیت سرزمینی و جرمانگواری در محول ارتکواب جورائم
سایبری حکومتها دارای «حق اعمال صالحیت» 3برای تبعۀ هارجی مرتکب اهالل در
امنیتِ هارج از قلمرو هویه هستن که این امر صر نظر از عو م جورمانگواری کشوور
___________________________________________________________________
1. Tallinn manuul on International Law applicable to Cyber Warfares.

 .2در نظام  Comman Lawاصالت با صالحیت سرزمینی و در نظام  Roman-Germanاصالت با صالحیت خوی است.
3. The right Exercise of Jurisdiction = Exercise of competence.
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محل ارتکاب جرم م بور هواه بود .جرائم ارتکابی در محی سوایبری بوه لحواظ نبوود
عناصر مادی و هارجی موجبات گسترش تمایول کشوورها در موورد ومول قورار دادن
اق امات سایبری تحت عنووان صوالحیت واقعوی را فوراهم آورد اسوت .(Colangelo,
) 2005: 540این صالحیت به لحاظ تفوق و برتری بر اصالت دادن بوه حاکمیوت کشوور
موصو به صالحیت حمایتی نی معرو است ).(Inazumi, 2005: 25
 .4 .2صالحیت جهانی :وجود جرائم علیه جامعوۀ بوینالملول 1و مجووز اعطوایی از سووی حقووق
تا صر نظر از تابعیت مرتکبان و مجنیعلویهم نا وی از ارتکواب
بینالملل عرفی موجب
این جرائم صالحیت جهانی پا به عرصۀ وجود نهاد و با این تأسیس موجبوات جلووگیری از
با و ) (Schabas, 2011: 340بوا هموین رویکورد
نقح امنیت و صل بینالمللی فراهم
است که میتووان بورای دیووان کیفوری بوینالمللوی در رسوی گی بوه معاونوت در جنایوات
بینالمللی که از طریق اق امات سایبری توس کاربران صورت گرفته است «صوالحیت عوام
در صالحیت جهانی» را منظور کنیم .صالحیت جهوانی از دو منظور الوف اعموال صوالحیت
جهانی بهصورت ال امی یا اهتیاری و ب اعمال صالحیت اصوحاب دعووا بوهصوورت اقو ام از
سوی دولت محل حضور متهم یا بهصورت اق ام از سووی درهواسوتکننو ۀ اسوترداد دارای
محملص قانونی و ماهیتِ حقوقی است .در هووج اِعمال صالحیت جهانی و وجود چهوار نووع
صالحیت جهانی اولیۀ ال امی و اهتیاری و نی صالحیت ثانویوۀ ال اموی و اهتیواری بوا دو اثور
حقوقی اِعمال صالحیت جهانی نسبی دولت اق امکنن و ضرورت ناسایی مطلق نسبت بوه
سایر دولتها یاد کرد و از میان انواع صالحیت جهانی دیوان کیفری بینالمللوی «صوالحیتِ
جهانی ثانویۀ اهتیاری» 2به مفهوم اهتیار اعمال صالحیت از سوی دولوت درهواسوتکننو
استرداد را به هود اهتواج داد است (حکیمیها . 19-21 :1395
 .5 .2صالحیت تجوی ی :ماهیت صالحیت ممکن است سرزمینی( 3قاع ۀ  9دسوتورالعمل یوا
فراسرزمینی( 4قاع ۀ  10دستورالعمل با  .دامنۀ قابلیت اعمال صوالحیت سورزمینی بور
فعالیتهای سایبری و ا خاج دهیل در آنها از صالحیت مبتنی بر اصل سرزمینی متمای
است .از جمله بهنوعی صالحیت اعمالی یعنی ماهیت تجوی ی اجرایی و قضایی صوالحیت
ذیرب بستگی دارد .صالحیت تجوی ی بر ا وخاج دهیول در فعالیوتهوای سوایبری در
فراسوی مرزها زیرساهت سایبری مستقر در هارج از کشوور یوا عمول مورتب بوا فضوای
سایبری که در هارج از قلمرو یو دولوت وقووع موییابو  .وجوود مبوانی گونواگون بورای
صالحیت تجوی ی میتوان به صالحیت هم مان دو یا چن کشور بر فعالیت سایبری واح
___________________________________________________________________
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بینجام  .صالحیت سرزمینی ذهنی 1مطابق بن «ب» قاع ۀ  9دسوتورالعمل بوا تأکیو بور
فعالیتهای سایبری ملی و نی صالحیت سرزمینی عینی 2با ا عار بر فعالیتهای سوایبری
فراملی از مشتقات صالحیت سرزمینی است و نوع اولی آن تحت صالحیت تام (تجووی ی
اجرایی و قضایی دولت نخستین قرار دارد ب یندلیل که از قلمرو آن دولت نشأت گرفتوه
اسوت ) .(Schmitt, 2017: 52-54بو یهی اسوت کوه در هوووج صوالحیت فراسورزمینی
مستخرج از قاع ۀ  10دستورالعمل نوع صالحیت تجوی ی فراسورزمینی هواهو بوود کوه
میتوان نسبت به اتباع کشور یا تجهی ات دارای تابعیت آن کشور و همچنوین نسوبت بوه
اتباع هارجی بهمنظور تضعیف کشور م بور و در نهایت براسواس اصول صوالحیت جهوانی
با .
موجب کلگیری «جنایت سایبری» به موجب حقوق بینالملل

 .3اِعمال صالحیت
 .1 .3اصل اثربخشی :دیوان کیفری بین المللی هم در هوووج دارا بوودن صوالحیت و هوم
نسبت به قابل پذیرش بودن موضوع مطروحه وفق بن  1مادۀ  19اساسنامه بایو احوراز
حاصل کرد و تومیمگیری کن  .لیکن با توجه به بن «ج» قاع ۀ  9دستورالعمل توالین
بیانکنن ۀ دکتورینص فعالیوت سوایبری دارای اثرگوذاری اساسوی در قلمورو هوود اسوت.
براساس این اصل اعمال صالحیت بر یو جنایوت مسوتل م وقووع عنوور سوازن ۀ آن
جنایت در قلمرو دولت یا برهی دیگر از پیون های سرزمینی است ( Libman V. 1985:
 para74با این حال اصل موصو البته منوط بوه وماری وروط بورای حفابوت در
مقابل توسعۀ نامح ود آن بهصورت فراینو های موورد پوذیرش قورار مویگیورد و تموام
کار ناسان کارگرو بینالمللی بر اینکه این اصل بازتاب حقوق بینالملل عرفی سایبری
است متفقالقول بودن  .اصل م بور در عرصۀ سایبری اهمیت هاصی دارد و عالو بر ی
عملیات سایبری واح میتوان موجب بروز آثاری در کشورهای متع د وود .در چنوین
مواردی آستانۀ اِعمال بیقی و رط صالحیت تا انو از ای فراتور از مووادیق مطور در
ِق الف (زیرساهت سایبری و ا خاج در فعالیتهوای سوایبری و همچنوین ِوق ب
در قلمرو هویه است .اگور دولتوی در
(فعالیتهای سایبری نشأتگرفته یا تکمیل
زمینۀ فعالیتهای سایبری با فضای سایبر و ا خاج دهیول در آن مبوادرت بوه اِعموال
صالحیتِ مبتنی بر آثار کن بای این عمل را به یو ای معقول و با توجوه مقتضوی بوه
در ایون زمینوه از ایون
منافع دیگر دولتها صورت ده  .رای به رسمیت ناهته
قرارن  :دولتی که مبادرت به توویب قوانین مبتنی بر آثار مویکنو منفعوت و علقوهای
___________________________________________________________________
1. Subjective Territorial Jurisdiction
2. objective Territorial juridiction
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در این عمل دا ته با ؛ آثاری که دولت مترص
واض و از نظر بینالمللی پذیرفته
2
1
یا پیهبینویپوذیر با ون  .آن
تنظیم آنهاست بای به ان ازۀ کافی مستقیم و قو
آثار بای به ان ازۀ کافی برای تعمیم قانون دولت به اتباع هارجیص هارج از قلمورو او و بوه
همان ان از اساسی با ن  .در اساسنامۀ رم وفق مادۀ  9بررسوی عناصور تشوکیلدهنو ۀ
صورت میگیرد .با استخراج اصول عمومی حقوق بینالملل مستن بوه
جنایت واقع
بن  3مادۀ  21اساسنامۀ رُم که نبای متناقح با حقوق بشور وناهته و بوینالمللوی
با بای قو اصلی و صری آن در تفسیر قلمورو صوالحیت بایو همووار بوا تح یو
اهتیارات دیوان همرا با  .لیکن در مقام عمل بوه اسوتناد فوول هفوتم منشوور ملول
متح و حسب نقح صل و امنیت (سایبری بایو حیطوۀ صوالحیت رسوی گی دیووان
کیفری بینالمللی را توسعه داد ( آلحبیب و ارسنجانی . 297 :1382
 .2 .3آثار اثربخشی :اِعمال صالحیت مبتنی بر آثار بهواسطۀ ن ا تن پیون ی معنوادار یوا دولتوی
که درص د اِعمال چنین صالحیتی (صالحیت سرزمینی است موجوب تعو ی نواروا کوه در
حقوق بینالملل از آن به جنایت یاد می ود در منافع سایر دولتها یا اتبواع هوارجی نشوود
( . Akehurst, 2008: 221در نتیجه توویب قانون بر مبنای دکترین اثرگوذاری در راسوتای
حمایت از ی دولت در برابر آثار اساسی عملیات سایبری انجامگرفته در هارج از قلمورو او و
مادامیکه منافع مشروع سایر دولتها بهگونهای ناروا مورد تخطئه قرار نگیورد مجواز هواهو
بود ( . Schmitt, 2017: 64اِعمال هر نووع صوالحیت بور مبوانی اصول صوالحیت سورزمینی
مشروط به مح ودیتهای معینی است که در حقوق بینالملل در زمینۀ اهتیارات صالحیتی
مقرر ان ؛ البته بای توجه کرد که موونیت و تعرضناپذیری حواکمیتی 3موضووع قاعو ۀ
مارۀ  5دستورالعمل تالین و همچنین موونیت دولتها از اِعمال صوالحیت موضووع قاعو ۀ
مارۀ  12از جمله مح ودیتهایی است که بهصورت عوامالشومول ناسوایی و اسوت4.
مستنب از قاع ۀ  8دستورالعمل تالین ی دولت با لحاظ مح ودیتهای موور در حقووق
بینالملل میتوان به اِعمال صوالحیت سورزمینی و فراسورزمینی بور فعالیوتهوای سوایبری
مبادرت ورزد .صالحیت به اهلیت و اهتیوار دولوتهوا بورای تنظویم و سوامان بخشوی ن بوه
ا خاج ا یا و رفتار وفق حقوق داهلی هود در چارچوب مح ودیتهوای تحمیلوی توسو
حقوق بوینالملول داللوت دارد ( The Draft Convention On Research in Internationnal
Law of the Harvard Law Scool, 1935

5

___________________________________________________________________
1. Intended
2. Predictable
3. Immunnity of states from the exercise of jurisdiction
4. see: Qppenheim' International Law, at 458 – shaw's International Law , at 478
;5. 29AM.J,int'1/435&466)andalso:Restatment Third, 1984,at19;Oppenheim's International Law ,at 465
shaw's International Law , at 469
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سیاست جنایی بینالمللی
جنایات بین المللی عرفی ریشوه در حقووق بوینالملول عرفوی دارد و نیو جنایوات بوینالمللوی
معاه ای و قراردادی با انعقاد معاه ات بینالمللی پا به عرصۀ بینالمللی مویگذارنو (ریواحی
 . 29 :1392گسترش و ایجاد بکههای ج ی بر پیچی گی روش ارتکاب و تغییر نوع ارعواب و
اهالل در نظم بین المللی و متعاقب آن نوع ج ی ی از واکنه جامعۀ بینالمللی را موجب و
است (زینالی  . 27 :1394مطابق تعریف فن لیست 1از سیاسوت جنوایی سوازمان هی عقالیوی
مبارز علیوه جنایوات رخداد [ملوی و بوینالمللوی بور پایوۀ داد هوای دانوهص علووم کیفوری و
جرم ناسی است (حسینی . 25 :1397

 .1سیاست جنایی موسع (تحلیل ساختاری)

2

بروز سیاست جنایی بینالمللی با ص ور قطعنامههای سازمان ملل متحو ماننو الوف قطعناموۀ
 345/121با موضوع تشویق دولت ها به تقنین جرائم سایبری و صو ور دسوتورالعمل در زمینوۀ
جلوگیری و کنترل جرائم سایبری 4ب قطعنامۀ  555/63با موضوع مقابله با سوراستفادۀ ج ایی
از فناوریهای اطالعاتی از دولتها گامهای ضروری برای مقابلوه بوا جورائم سوایبری در سوط
«منطقهای» و «بینالمللی» را هواست؛ ج قطعنامۀ  656/121با موضوع مقابله بوا سوراسوتفادۀ
ج ایی از فناوریهای ارتباطی و ضرورت همکاری میان دولتها و سازمان ملل را توویب کرد؛ د
قطعنامههای  57/239و نی  758/199با تأکی بر ضرورت همکاری بینالمللی قطعنامۀ اولی بوا
موضوووع ایجوواد فرهن و جهووانی امنیووت سووایبری و قطعنامووۀ دومووی بووا موضوووع حفابووت از
زیرساهتهای حیاتیص ارتباطی؛ قطعنامۀ  60/177با ا ار به ابعاد فرامرزی جرائم سایبری بر
ل وم ایجاد همکاری از طریوق توسوعۀ مشوارکت بوا بخوه هووصوی تأکیو دارد؛ و قطعناموۀ
 864/211با موضوع درهواست ایجاد کنوانسیون بینالمللی در زمینۀ جرائم سایبری و درهواست
تهیۀ کنوانسیونهای منطقهای و مقابله با جرائم سایبری ( کیبنواد . 143-145 :1396
___________________________________________________________________
1. Franz Von Listzt

حقوق ان آلمانیاالصل از بنیانگذاران اتحادیۀ بینالمللی و حقوق بینالمللی کیفری که در سال  1889میالدی میزیسته است.
2. Analyse Structurell

 .3مووب سازمان ملل در  14دسامبر  1990میالدی.
4. UN Manual on the Prevention and Control of Computer-Rrlated Crime, United Nations Office at
)Vienna, Center for Social Development and Humanitarian Affairs(1994

 .5مووب مجمع عمومی سازمان ملل به سال  2000میالدی.
 .6مووب مجمع عمومی سازمان ملل متح در سال  2002میالدی.
توس سازمان ملل متح بهترتیب  31ژانویۀ  2003و نی  30ژانویۀ .2004
 .7توویب
توس سازمان ملل متح  3آگوست .2009
 .8توویب
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 .2سیاست جنایی مضیق (جرمانگاری)

1

منشور سازمان ملل متح نسبت به هر معاه یوا کنوانسویون بوهتووویبرسوی در سوط جامعوۀ
بینالملل در ایجاد صالحیت نظارتی هود بر مؤثر و کارام بوودن اصوول و مفواد اسوناد بوینالمللوی
م بور توس دولتهای عضو و دولتهای بازدارن و ناقح اقت ار و حاکمیوتهوای سورزمینی و ملوی
کشورها در راستای حفظ نظم و صل و امنیت پیشتاز بود است .دیوان دادگستری بینالمللی نیو در
برهورد با وقایع ناقح نظم و صل و امنیت بینالمللی دارای ویو و روشهوایی ماننو بوهکوارگیری
تفسیر موسع در هووج رسی گی به اق امات صورتگرفته در عرصۀ بینالملل و توجوه بوه اقو امات
پیشگیرانه و غایت ناسانه و ه گرا که همانا جلوگیری از وقوع اقو امات موصوو اسوت نیو بوود
است (رمضانی قوامآبادی  37 :1392لیکن نسوبت بوه منشوور سوازمان ملول متحو در جایگواهی
پایینتر قرار دارد و در همین زمینه بهصورت قواطع صوری و بالمنوازع در مقولوۀ موصوو موفقیوت
ن ا ته است و ع م ت بیر قاطع در حفظ ارزش بینالمللی م بوور تأسویس و ایجواد سیاسوت جنوایی
بینالمللی را انکارناپذیر نشان داد است .در سال  2001میالدی پروفسور کاسارسون 2بازدارنو گی در
هووج جرائم سایبری با رویکرد توجه به حقوق ج ای ماهوی آیین دادرسی کیفری حقوق جو ای
بینالملل را در دستور کار هود قرار داد و آن را کنوانسیون بوداپست نامی  3.از مهومتورین اهو ا آن
تحقیق و تعقیب صالحیت و رفع تعارض مثبوت و منفوی معاضو ت و همکواری بوینالمللوی اسوت
(جاللی فراهانی  12-14 :1395بازدارن گی موصو با تعیین ضمانت اجورا محکومیوت و مجوازات
کردن فرد مرتکب به دور از بهانههای حقوقی مانن موونیت صورت میگیرد که این مهم با تأسویس
دیوان کیفری بینالمللی تحقق هواه یافت .تعیین صالحیتهای الزم و اِعمال صالحیتهای قضوایی
در اجالس کاماال  2010میالدی تکمیل  .دادگا موصو با اه ا نظامدهی و منسوجم سواهتن
محاکمه و اِعمال مجازات مرتکب با وجود قانونی م ون در راستای حفظ صل و ایجاد امنیوت اقو ام
کرد (میرعباسی  . 37 :1394نهاد مسئولیت کیفری فوردی را را بورای هرگونوه مووونیت و فورار از
پاسخگویی مرتفع و مس ود کرد و با این اق ام موجبات مبارز با بیکیفرمانی و عقیم مانو ن واکونه
جامعۀ بینالمللی در برابر جنایات بینالمللی را فراهم ساهته است.

نتیجهگیری
توجه به رواب نوین بین المللی در قالب عملیوات سوایبری بواب ادبیوات ج یو ی را در روابو
بینالمللی منبعث از حقوق بین المللی عرفی گشود که گسترۀ حاکمیت سوایبری را مشومول دو
___________________________________________________________________
1. Incrimination
2. DR. H .W. K . K aspersen
3. Implementation of Recommendation N R(89)9 on computer-related crime, Report prepared by
)professor DR. H .W. K. Ksaspersen (doc. CDPC(97)5 and PC-CY (97)5 , page 106
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مفهوم حاکمیت وستفالیایی و فراوستفالیایی میدان و نظام حق و تکلیف م رن و پیشرفتهای را
از مفاهیمی مانن سال های سایبری و کاربرد آنها و اِعمال حقووق بوینالمللوی سوایبریص عوام را
ترسیم میکنن  .بروز حمالت و جرائم سایبری توس سال های م بور بهترین مثال سوراستفاد
از فناوریهای روز و اب ارهای سایبری است که منشأ اهالل در نظم و امنیت سایبری بینالمللی
است  .حقوق منبعث از نظوام حوق و تکلیوف موصوو وضوعیت روابو بوینالمللوی را در مقوام
حاکمیت سایبری و اهمیت صل و امنیت سایبری بینالمللی بیان می کن و نتیجۀ نقوح آن را
بهور ضمانتهای کیفری که فول ممی میان اهالق و حقوق است هواهن دانست .مسوئولیت
کیفری فردی تأسیس حقوقی است در تحقق ع الت کیفری که فراین رسی گی بو ون اعموال
نفوذ به واسطۀ مناصب و مشاغل را میسور و ممکون مویسوازد .مطوابق اساسونامۀ رم صوالحیت
تحقیق تعقیب و رسی گی به جنایت تجاوز حتی بوا بوروز جورائم سوایبری و حموالت سوایبری
بهدلیل تحقق توسل به زور سایبری 1با مجوز دستورالعمل تالین متوور است .در مذاکرات تالین
 2017وبیفۀ کارگرو بینالمللی کار ناسان منتخب تعیین چگونگی اِعمال قواعو حقووقی در
بافت سایبر و ناسایی ابعاد منحور به فضوای در آن بوود .قواعو مطروحوه در ایون هوووج
بازتاب حقوق بین الملل عرفی اعمالی در فضوای سوایبری هسوتن و قواعو م بوور موادامیکوه
بهدرستی مبین حقوق بینالملل عرفی با ن تمامی دولتها را ملت م میسازن  .حو ود و ثغوور
تکالیف دولتها به دلیل نقح فول هفتم منشور سوازمان ملول و همچنوین مطوابق بوا ضوواب
مور در قواع  15و  17دستورالعمل م بور قابلیت انتساب ج ایوی بوهعنووان تجواوز سوایبری
به سبب نقح اصل حاکمیت سایبری و تجاوز سایبری انکارناپذیر هواه بود .مستنب از بنو 2
مادۀ  8مکرر اساسنامۀ رم اصالحی در کنفرانس کاماواال و نیو قطعناموۀ  3314احوراز جنایوت
تجاوز بهعنوان ج یترین و هطرناکترین کل توسل به زور تحقق آستانۀ تجواوز سوایبری بوا
صراحت قانون  12دستورالعمل توالین منووط بوه وقووع اقو امات سوایبری بوه میو ان «حملوۀ
مسلحانه» هواه بود .م اقه در صالحیت سایبری در حوز های حقوقی و حاکمیتی و انواع آنها
ذهن را متوجه اتخاذ سیاست جنایی بینالمللی بهعنوان واکنه بوینالمللوی در قبوال جنایوات
سایبری رخداد بهصورت موسع و موجود میکن که مبین تغییرات و تحوالت در این هوووج
و در نهایت اِعمال سیاست جنایی بینالمللی مضیق و جرمانگارانوه در قبوال تجواوزات سوایبری
است که نقه بس ایی در نقح حاکمیت کشورها دارد و میتوان بهعنووان موؤثرترین را بورای
ایجاد صل و امنیت سایبری مطر ود.

___________________________________________________________________
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