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 چکیده

ئم فضای مجازی جزئی از زندگی بشر امروزی است و باید مبری از هنجارشکنی و جرائم باشد. در دنیای واقعی مدیریت مبارزه با جرا

از طریق وضع قوانین صورت می پذیرد. در دنیای الکترونیک و مدرن نیز وضع چنین است. مدیریت حقوقی فضای الکترونیک بسیار 

پیچیده تر از اداره فضای سنتی است و نیاز به اهتمام بیشتری دارد. پژوهش سعی دارد با هدف کشف قوانین و مقرررات حاکم بر 

به دسته بندی جرائم الکترونیک و روش مبارزه با آن اشاره نماید و مهم ترین قوانین مجازات و روش  ناهنجاری های مجازی در ایران

رسیدگی به آن را در فضای سایبر متذکر شود. روش تحقیق این پژوهش توصیفی است و مفاد قوانین مصوب دولت جمهوری اسالمی 

محتوی و مضمون مقررات کمک می گیرد و اشاراتی به برخی از قوانین و ایران را تحلیل می نماید. برای رسیدن به نتیجه از تحلیل 

و جرائم الکترونیک را  مقررات مدیریت فضای مجازی به منظور جلوگیری از جرائم الکترونیک و مجازات مرتکبین آن می نماید

 .یک اشاره داردبرشمرده، دسته بندی نموده و مجازات هر یک را تحلیل می نماید و به آئین دادرسی الکترون

 ، جاسوسی، سرقتکالهبرداری، نشر اکاذیب، توهینسرقت، جرائم رایانه ای، مالکیت معنوی، جعل، ، ادله الکترونیک واژگان کلیدی:

 

 مقدمه

 اسالم دین اجتماعی است. اجتماع نیاز به قانون دارد. اجتماع مجازی نیز مثل اجتماع سنتی نیاز به قانون دارد. قوانین و مقررات

حاکم بر فضای مجازی بر دو دسته حقوقی و کیفری تقسیم می شوند. قوانین حقوقی به امور مالی و خسارات و قراردادهای مربوط 

 به آن می پردازد. امور کیفری مربوط به هنجارشکنی و تخلف از قوانین می باشد.

پیش بینی شده است. فقها این قواعد را استخراج در اسالم مقررات حدود، قصاص، دیات و تعزیرات برای کنترل و مدیریت جامعه 

( این قواعد کیفری توان اداره و کنترل فضای مجازی و حقیقی هر 1379نموده اند و آنها را برشمرده اند. )ماخذشناسی قواعد فقهی، 

 دو را دارد.

شریف کاشانی، تسهیل . )اسالم استبرخی از قواعد کیفری اسالم، عبارت اند از: حاکم شرع در زمان غیبت مجری احکام جزایی  

( 17( دیه جراحات وارده بر زن و مرد مساوی است تا یک سوم دیه کامله. )شریف کاشانی، تسهیل المسالک، ص 16المسالک، ص 
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( خون انسان مسلمان هدر نمی رود. )مصطفوی، 113حدود با شبهه برطرف می شود و مجزات انجام نمی شود. )مصطفوی، القواعد، 

( عمد کودک 209( پرداخت دیه کودکان و مجانین بر عهده عاقله می باشد. )صادقی تهرانی، اصول االستنباط، ص 127اعد، ص القو

( هر جنایتی که در قانون شرع 19، ص 2در جرائم مربوط به خون در حکم خطای غیر عمد است. )شهید اول، القواعد و الفوائد، جلد 

( 627، ص 2( )حسینی مراغی، عناوین، جلد 19، ص 2رد. )شهید اول، القواعد و الفوائد، جلد فاقد مجازات ثابت می باشد ارش دا

( در مواردی که نصف دیه باید 22، ص 2وطی حرام در صورت علم به حرمت موجب حد است. )شهید اول، القواعد و الفوائد، جلد 

( بر مجنون حد جاری نمی شود 225طفوی، القواعد، ص پرداخت شود تا قصاص اجرا گردد، اول باید نصف دیه پرداخت شود. )مص

( بر کودک مجازات حد جاری نمی شود تا بالغ شود. )شریف 16مگر آن که بهبودی یابد. )شریف کاشانی، تسهیل المسالک، ص 

یف ( مجری حدود نمی تواند شخصی باشد که خود مرتکب جرم با مجازات حد شده است. )شر16کاشانی، تسهیل المسالک، ص 

( هر گاه حکم مجرم مجازات مرگ باشد، دیگر دیه تعلق نمی گیرد. )شریف کاشانی، تسهیل 16کاشانی، تسهیل المسالک، ص 

( کسی که حرمت حرم را محترم 16( تاخیر در اجرای حدود جایز نمی باشد. )شریف کاشانی، تسهیل المسالک، ص 17المسالک، ص 

( در اجرای قصاص رعایت مماثلت شرط است. )شهید اول، 16شانی، تسهیل المسالک، ص نشمارد، احترام او الزم نیست. )شریف کا

 (9، ص 2القواعد و الفوائد، جلد 

فروش و یا دراختیار  ٬براساس قوانین ایران، ارائه کنندگان خدمات ارتباطی و ارایه کنندگان خدمات محتوایی پیامکی حق واگذاری

ندارند و استفاده از فهرست مخاطبان خدمات پیامکی صرفاً با رعایت حریم خصوصی کاربران قراردادن این اطالعات به دیگران را 

 (2، سیاست های پیام رسان، بند 1393)شورای عالی فضای مجازی،  .مجاز است

صویب مجلس ای و مخابراتی به تهای رایانهبرای تعیین مصادیق استفاده مجرمانه از سامانه 13۸۸ای در سال قانون جرائم رایانه

 این قانون تشکیل شد. 22شورای اسالمی رسید و به دنبال آن کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بر اساس ماده 

با رشد تکنولوژی و شکل گیری جامعه مدرن امروزی و شتابی که مردم برای استفاده از رسانه های دیجیتال دارند، باعث گردید که 

رسانه های دیجیتال بیافتند. همان قدر که این نوع رسانه ها باعث تحوالت مثبت در زندگی روزمره  دولتها به فکر قانونمند نمودن

 افراد شده اند، سوء استفاده و آسیب ها هم در این محیط ها زیاد است که نمی توان نسبت به آن بی تفاوت بود.

ر صورت کوتاهی یا هوشیار نبودن، جامعه با عوارض از یک طرف مدیریت تحوالت دنیای دیجیتال بر عهده مسئوالن کشور است، د

مواجه می گردد و از سویی دیگر، نمی توان به بستن راه های ارتباطی دلخوش بود. بر خالف نظر عده ای که موافق به نفی و منع 

سد شکسته شود و های دیجیتال هستند، بسیاری بر این باورند که راههای بسیاری وجود دارد که این کامل اینترنت و رسانه

های دیجیتال محدودسازی راه به جایی نخواهد برد. تنها راه حل ممکن را می توان معقول سازی و قانون و ضابطه مند کردن رسانه

 بنابراین، ایجاد قوانین و مقررات پیشگیرانه و یا مجازات سنگین و مشخص درباره ناقضان حریم خصوصی و افشاگران اسرار مردم امریدانست. 

هر کس منطبق با شرایط و موقعیت اجتماعی خود، حداقل آگاهی و دانش را در  مشهود است. باید به مردم آموزش داد و فرهنگ سازی نمود تا

 رابطه با حریم شخصی خود و دیگران داشته باشد.

ای های رایانهاینترنتی، هک و نفوذ به سامانههای برداریاند، مانند کالهای یافتهای در فضای مجازی ابعاد بسیار گستردهجرایم رایانه

نگاری و جرائم اخالقی و برخی ها، سرقت اطالعات، هرزهها و عناوین، تجاوز به حریم خصوصی اشخاص و گروهو اینترنتی، جعل داده

 ین و مقررات مدیریت نمود؟یافته اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. اما چگونه می توان جرائم الکترونیک را با کمک قوانجرائم سازمان

 

 

 


