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Abstract 
Traditional theft as defined in Article 267 of the 

Islamic Penal Code; There are two types of theft 

subject to hadd or ta'zir. Stealing property 

belonging to another is punishable only by the 

definition of traditional theft. Theft of computer 

data or copying them under certain conditions is 

specifically criminalized in Article 12 of the 

Computer Crimes Law (Article 740 of the 

Islamic Penal Code - Book of Punishments) , 

the most important reasons of which may be the 

existence of a separate context with a different 

nature and differential criminal policy. The 

main question of this research is what are the 

most important aspects of the differences and 

similarities and challenges between these two 

crimes (in terms of actus reus) ? To answer this 

question, it is first necessary to analyze the of 

actus reus of these two crimes and then compare 

them to answer the above question. The most 

important challenge and difference between 

these two crimes is related to the context of the 

crime and the persistence of the data principle in 

computer theft, which has especially 

distinguished it from the traditional theft crime 

subject to hadd. The research method of this 

article is library and resources and data related 

to this subject have been used. 

Keywords: Actus Reus, Computer Theft, 

Traditional Theft. 

  چکیده

قانون مجازات  267سرقت سنتی که تعریف آن در ماده 

هاي  سرقت دربردارنده دو نوع از؛ اسالمی بیان شده است

ربودن مال متعلق به دیگري داراي ، مستوجب حد یا تعزیر است

شود.  مجازات است که تنها مشمول تعریف سرقت سنتی می

به ، خاصبا شرایطی ها  آن اي یا کپی هاي رایانه ربودن داده

 انگاري اي جرم قانون جرایم رایانه 12اي در ماده  صورت ویژه

شده است که ) تعزیرات- قانون مجازات اسالمی 740ماده (

تواند وجود بستري مجزا با ماهیت تا  ین دالیل آن میتر مهم

حدي متفاوت و سیاست جنایی افتراقی باشد. پرسش اصلی این 

وت و تشابه و ین وجوه تفاتر مهمپژوهش آن است که 

چه ) از حیث رکن مادي( هاي موجود میان این دو بزه چالش

ابتدا الزم است رکن ، باشند؟ جهت پاسخ به این پرسش می

است که ها  آن واکاوي و سپس با مقایسه، مادي این دو جرم

ین چالش و وجه تر مهمتوان به پرسش فوق پاسخ داده شود.  می

ستر جرم و باقی ماندن اصل مربوط به ب، تفات میان این دو بزه

از بزه سرقت آن را  اي است که خصوصا داده در سرقت رایانه

، مجزا کرده است. روش تحقیق این مقاله، سنتی مستوجب حد

هاي مرتبط با این موضوع  اي است و از منابع و داده کتابخانه

  استفاده شده است.

  سرقت سنتی.، اي سرقت رایانه، رکن مادي: کلیدي واژگان
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  مقدمه

به دو شکل سنتی و ، یکی از جرایم مهم در حوزه جرایم علیه اموال و مالکیت است. سرقت، سرقت

در قانون مجازات ؛ بندي کرده است سرقت سنتی را به دو دسته تقسیم، مقنناي قابل تحقق است.  رایانه

 اسالمی مجازات نونقا پنجم سرقت حدي را تبیین و در کتاب، 278تا  267از مواد ، 1392اسالمی مصوب 

سرقت تعزیري را تشریح کرده است. تعریف سرقت سنتی ، 667تا  651از مواد ، 1375 مصوب) تعزیرات (

به ربودن مال متعلق به دیگري یاد آن را  آمده است و، 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  267در ماده 

اي را  سرقت رایانه، طور خاص به ، 1388اي مصوب  قانون جرایم رایانه 1»12«در ماده ، کرده است. مقنن

  تعریف کرده است.

ربودن مال متعلق به ، هاي مستوجب کیفر حد یا تعزیر است در سرقت سنتی که شامل سرقت، در واقع

به صورت ویژه به ، با شرایطی خاصها  آن اي یا کپی هاي رایانه دیگري داراي مجازات است و ربودن داده

انگاري شده است. جهت پاسخ به این مهم که  جرم، سیاست جنایی افتراقی جهت اهمیت این موضوع و

ابتدا الزم است رکن مادي این ، باشند اي چه می هاي بین این دو جرم سنتی و رایانه تشابه و چالش، تفاوت

ت اي اس کتابخانه، پاسخ این پرسش را داد. روش تحقیق این مقالهها  آن واکاوي و سپس با مقایسه، دو جرم

                                                     
ها در اختیار صاحب آن باشد، به جراي نقـدي   را برباید، چنانچه عین داده هاي متعلق به دیگري : هر کس به طور غیرمجاز داده12ماده  -1

از یک میلیون ریال تا بیست میلیون ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزاي نقدي از پنج میلیون ریال تا 

 بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
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ین چالش و وجه تفات میان این دو تر مهمهاي مرتبط با این موضوع استفاده شده است.  و از منابع و داده

از بزه سرقت آن را  اي است که خصوصا مربوط به بستر جرم و باقی ماندن اصل داده در سرقت رایانه، بزه

د که امکان کیفر حد سرقت در توان بیان کر به هیچ وجه نمی، کند. در واقع مجزا می، سنتی مستوجب حد

محقق دانست که ، ولو با تعمیم سایر شرایط کنند می یک داده را کات یا کپیصرفاً خصوص کسانی که 

رفتار فیزیکی الزم در ، با عنایت به موضوع پژوهش، در این پژوهش نیز به آن پرداخته شده است. در ادامه

  اي تبیین شده است. بزه سرقت رایانه

  يا انهیالزم در سرقت را یکیزیرفتار ف -1

، اي گیري بزه سرقت رایانه رفتار فیزیکی الزم جهت شکل، اي مصوب قانون جرایم رایانه 12وفق ماده 

، نخست؛ بندي کرد توان به دو دسته تقسیم می، با عنایت به ماده مزبوراین رفتار را ؛ باشد می» ربایش داده«

ها با در  داده رمجازیغ شیربا، و دوم صاحب آن يداده برا نیبودن عن اختیارها با در  داده رمجازیغ شیربا

 هر یک از این رفتارها تشریح شده است.، . در ادامهصاحب آن يداده برا نیبودن ع اریاخت

  صاحب آن يداده برا نینبودن ع اریها با در اخت داده رمجازیغ شیربا - 1- 1

از راه ، در این نوع از رفتارکه  از طریق ربودن عین دادهاي  سرقت رایانه، اي برخالف بزه سرقت غیررایانه

این عملیات ، گردد. در این رفتار محقق می؛ عملیات برداشتن بدون دسترسی صاحب داده به آن است

از دست بدهد و در دسترس وي آن را  ،بایستی سبب آن گردد که صاحب اصلی داده، برداشتن داده

  وجود نداشته باشد.

2»کات«از طریق ، برداشتن در این نوع از رفتاراصوال عملیات 
یعنی برداشت و حذف ناقص آن  

معناي حذف کامل داده  به ، گیرد. با این توضیح که برداشتن از این طریق و استفاده از آن صورت می

اما ؛ در اختیار صاحب اصلی آن قرار دهندآن را  توانند نخواهد بود و مرتکب یا افراد دیگر مجددا می

، بایستی مرتکب عالوه بر برداشتن داده و استفاده از آن، اي ت تحقق این رفتار در سرقت رایانهجه

تواند قابلیت دسترسی داده به  نمی، از بین ببرد. مرتکب در این فرض، دسترسی صاحب اصلی داده را به آن

ها در این رفتار و از  ادهحذف این د، که در فوق اشاره شد طور همان، زیرا؛ صاحب اصلی آن را از بین ببرد

حذفی ناقص است و همیشه این قابلیت وجود دارد تا از طریق نسخه موجود در ، ها طریق برداشتن داده

                                                     
2- cut  
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مجددا توسط دیگران یا حتی خود او به صاحب اصلی بازگردد. منظور از حذف ناقص ، دسترس مرتکب

اشند بلکه منظور این است که مانند حذف برداشت و حذف شده ب  این نیست که تنها قسمتی از داده  داده

را در اختیار خود نیز قرار ندهد و از آن استفاده نکند. البته ذکر این نکته   نیست که مرتکب آن داده  داده

حذف ( داده متعلق به او برداشتاینکه  پس از  حتی اگر صاحب اصلی داده، الزم است که در این رفتار

وسیله نسخه موجود  چه بازگشت داده از طریق دریافت مجدد آن به، ازگرددداده به او ب، شد) ناقص داده

اینکه  با عنایت به، افزارهاي مرتبط باشد در اختیار مرتکب باشد و چه از راه سایر ابزارهاي الزم مانند نرم

 باها  آن سوءنیت عام و خاص این جرم و تقارن زمانی که درصورتی، ارکان مادي این بزه موجود بوده

  یابد. اي تحقق می جرم تام سرقت رایانه؛ نیز وجود داشته باشد یکدیگر

از طریق ربایش مثالً ؛ در خصوص این سؤال که اگر رفتار فرد نیز از طریق فیزیکی باشد، همچنین

گردد؟ در پاسخ به این  آیا این عمل مشمول تعدد جرم می؛ تاپ به قصد ربایش داده صورت گیرد لپ

این گروه عقیده دارند که هم ؛ دانند این رفتار را مشمول تعدد می، اي عده؛ ح شده استدو نظر مطر، سؤال

جهت   اي در این نوع از رفتار به تاپ رخ داده و هم سرقت رایانه لپمثالً جهت ربایش   سرقت فیزیکی به

لق بیان کرده و این تحقق یافته است و مقنن این نوع از رفتار را مط، در اختیار نبودن عین داده به صاحب آن

گروهی دیگر اعتقاد دارند که در  ).102، 1395، محمدنسل( داند جدا میداده را داراي حیثیتی ، دیدگاه

ربایش در فضاي خارجی جهت ارتکاب بزه سرقت ، زیرا؛ تنها سرقت سنتی محقق شده است، این فرض

است ) اي رایانه( مان فضاي داخلیگردد و شرط الزم آن ربایش در ه منجر به تحقق آن نمی، اي رایانه

تاپ  اي مانند لپ یعنی با ربودن وسیله ).257- 256، 1395، پور عالی( باشدداده ، حتی اگر موضوع بزه

ربایش ، زیرا؛ گردد هاي متعلق به صاحب آن تنها سبب بزه سرقت سنتی می دیگري جهت ربایش داده

رخ داده است و به اعتقاد این گروه شرط الزم بزه سرقت ) یبیرون( ها در بستري غیر از اینترنت و رایانه داده

  است.) اي رایانه( ربایش داده متعلق به دیگري در بستر داخلی، اي رایانه

 این نظر در راستاي تفسیر منطقی؛ نظر گروه دوم موافق با اصول حقوقی است، طبق نظر نویسندگان

توان گفت با فلسفه وجودي  بسیار سخت و می، است و پذیرش نظر مغایر با این تفسیر) تفسیر مضیق(

حسب مورد رفتار یا رفتارهاي ، رسد نظر می  به، زیرا؛ اي در تعارض است تصویب قانون جرایم رایانه

در صورت وجود ، همچنین؛ ها وجود داشته باشند مجرمانه درون سیستمی بایستی جهت تحقق این نوع بزه

در صورت تحقق ، اي شکل رایانه  در کنار همان بزه به) سرقت، در این جا( جرمی مشابه مستقل سنتی
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رسد و پذیرش جنبه جداگانه  نمی) اي رایانه( نوبت به پذیرش همان جرم)، سنتی( گانه آن جرم عناصر سه

نظر  یعنی به ؛ معنا است بی، نحو سنتی  شکل بزه به  انگاري همان اي در صورت وجود جرم همان بزه رایانه

اعتباري است و )، انگاري شده باشد جرمی که شکل سنتی آن نیز جرم( اي ت همان جرم رایانهرسد حیثی می

زمانی قابل اعتبار و استناد است که شکل سنتی آن بزه محقق نشده باشد و شرایط الزم براي تحقق همان 

تی این سرقت را نیز حتی اگر بزه سن، در فرض یاد شده؛ وجود داشته باشدکامالً اي نیز  صورت رایانه بزه به 

هاي متعلق به صاحب آن رخ نداده  چون هیچ ربایش درون سیستمی جهت بردن داده، مخدوش بدانیم

توانیم هر  نمی، توان قاعده تعدد جرم را در این فرض جاري و حاکم دانست. در واقع نمی، بنابراین؛ است

در این ، البته؛ اي بدانیم ق بزه سرقت رایانهجهت تحق، اي قانون جرایم رایانه 12نوع ربایشی را مشمول ماده 

اي نیز رخ  سرقت رایانه، کات یا کپی کندآن را  هاي داده، تاپ لپمثالً فرض اگر مرتکب پس از ربودن 

اي نیز کرده است و منافاتی  مستقال اقدام به سرقت رایانه، وي پس از ارتکاب سرقت سنتی، زیرا؛ داده است

اي نیست و اقدام  ها سرقت رایانه صرف ربودن عین فیزیکی نگهدارنده داده ، براینبا نظرات فوق ندارد. بنا

  درون سیستمی شرط الزم آن است.

تاپ رمز عبور داشته و به هر نحوي تحت تدابیر امنیتی  اگر لپ، ممکن است بگوییم در مثال باال

در این ؛ باشد از به داده نیز میاي نیز یعنی دسترسی غیرمج مشمول ماده اول قانون جرایم رایانه ، بوده

خصوص بایستی گفت که اگر فرد پس از وارد کردن رمز عبور دیگري که غیرمجاز به دست آورده یا 

وارد آن شده و فقط به ، نداشتهآن را  هاي تاپ و دسترسی به داده مجاز بوده ولی اذن ورود به لپ

اي محقق شده  هاي رایانه رسی غیرمجاز به دادهجا فقط بزه دست در این؛ یابی پیدا کند اطالعات آن دست

ربایش داده با در دسترسی نداشتن عین ( ها را ربایش کند و شامل این نوع از رفتار است اما اگر داده

هرچند که چون این دو بزه یک ؛ اي رخ داده است تنها سرقت رایانه؛ شود) داده متعلق به صاحب آن

اي رخ داده و  در فرض اخیر چون بزه سرقت رایانه، کند. در نتیجه یمجازات دارند براي متهم تفاوتی نم

اي محقق شده است و قاعده  تنها جرم سرقت رایانه، مقدمه الزم آن بوده، ها دسترسی غیرمجاز به داده

 جرایم قانون 12طور غیرمجاز مصادیق تمثیلی ماده   جا اگر فرد به در این، البته؛ تعدد جاري نیست

نفع  نظیر وارد کردن داده را انجام دهد و یکی از موارد حصري این ماده مانند امتیازات مالی به ، اي رایانه

مشمول بزه ، با عنایت به جمیع شرایط این ماده؛ نتیجه به او ضرري وارد گردد عنوان بهاو حاصل گردد و 

  اي است. کالهبرداري رایانه
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  صاحب آن يداده برا نیعبودن  اریها با در اخت داده رمجازیغ شیربا - 2- 1

در ( منجر به عدم دسترسی، ربایش داده متعلق به صاحب آن، برخالف رفتار پیشین، در این نوع از رفتار

3کپیاز طریق ، رفتار مرتکب، بلکه در این فرض؛ گردد آن براي وي نمی) اختیار نبودن
شود.  داده محقق می 

آن ) روي( گردد که از طریق رایانه و از طریق یقی از آن میشامل مصاد، داده) برداشتن( ربایش، در این رفتار

رسد تصویربرداري از طریق  نظر می به ، طور مثال به ؛ گردد می) کپی( برداشت، نحو درون سیستمی ها به  داده

آن  مشمول این فرض گردد اما تصویربرداري خارج از)، درون سیستمی( ها خود دستگاه نگهدارنده آن داده

4یعنی اگر اسکرین شات؛ گیرد میدربرنرا 
، تاپ از طریق لپ؛ از داده که تصویربرداري درون سیستمی است 

صورت درون سیستمی رخ داده   از داده بهبرداري  نوعی کپی صورت گیرد هم به هاي همراه  تبلت یا تلفن

اما ؛ محقق شده است، جا این رفتار در این، در نتیجه؛ است و هم عین داده در اختیار صاحب اصلی آن است

اگر تصویربرداري برون سیستمی باشد و مرتکب از روي اطالعات عکسبرداري کند تفسیر ، در این فرض

هرچند ؛ اي خارج کنیم کند این موارد را کال از شمول دایره این نوع رفتارها در جرایم رایانه مضیق ایجاب می

نظر انتقاداتی داشته باشند و موارد برون سیستمی را به این ، دیدگاه مقابل، ممکن است همچون رفتار گذشته

  گونه از رفتارها بدانند. کال یا بعضا مشمول این، حسب مورد

هاي اینترنتی وجود دارد  تنها دو شیوه جهت جعلی بودن پایگاه، ذکر است که به عقیده برخی الزم به 

از ها  آن مراه کردن بازدیدکنندگانها است و دیگري گ هاي سایر سایت کپی از داده ها، آن که یکی از

 کند میها  افراد را وارد آن سایت، شکل خودکار  هاي تبلیغاتی نادرست است که به هایی مانند برچسب راه

هایی که هنوز در دسترس کاربران قرار نگرفته  داده، نحو غیرمجاز به  که درصورتی ).26، 2017، ژوو(

اي محقق  بزه سرقت رایانه، ایت خود یا دیگري قرار دهندکات و یا کپی گردند و سپس در س، باشد

مدیر سایت  که درصورتیتنها ، در دسترس کاربران قرار گرفتآنکه  پس ازها  آن اما اگر کپی از؛ شود می

اي با عنایت به  نظر بزه سرقت رایانه به ؛ اذن را نداده باشد و عمل تحت عنوان خاص مجرمانه دیگري نباشد

  مالیت داده و وجود سایر شرایط ممکن باشد. عنصر روانی و

ها باشد تا بتوان گفت  بایستی در رایانه وي یا مکان قانونی مربوط به آن داده، هاي متعلق به شخص داده

برداشتن مطالب یک پایگاه اینترنتی که ، در نتیجه؛ موضوع این بزه محقق شده است، در صورت ربایش

                                                     
3- copy  

4- screen shut 



  167  یسنت با يا انهیرا سرقت جرم يماد رکن سهیمقا  

 

 

 اي نیست رایانهمشمول بزه سرقت )، غیر از مواردي نظیر مقاله( است اذن دسترسی به آن براي همه آزاد

  ).51، 1398، رضوي اصل(

    يا انهیالزم جهت تحقق سرقت را طیشرا -2

؛ ربایش است، اي صورت رایانه نحو ساده و چه به   اساس تشکیل بزه سرقت چه به، که بیان شد طور همان

منظور ؛ باشد داده متعلق به صاحب آن می، اي هاي رایانه رقتمال و در س، هاي سنتی ربایش در سرقت  این

با عنایت به این ؛ باشد داده منقول می؛ مال است، مال منقول و همچنین منظور از داده که آن نیز، از مال

قانون جرایم  12موضوع ماده ، اي جهت تحقق بزه سرقت رایانه، موارد و مباحث مطرح شده در فوق

  اشاره شده است.ها  آن الزم است که در ذیل به شرایطی، اي رایانه

  منقول بودن داده متعلق به غیر - 1- 2

با توجه به ، اي بایستی از نوع منقول باشد و اگر داده غیرمنقول باشد در مطالب فوق بیان شد که داده رایانه

که در برخی  طور نهماخروج موضوعی دارد. ، از این جرم، مفاد ماده مزبور و تصریح به لزوم ربایش داده

خوریم و نظرات  جهت تفکیک میان مال منقول و غیرمنقول به مشکل می، اي از موارد در مباحث غیررایانه

در برخی از موارد دچار ، در خصوص تفکیک بین داده منقول و غیرمنقول نیز؛ گردد مختلفی مطرح می

  ت.شویم که در زیر به یکی از موارد مهم آن اشاره شده اس مشکل می

درونی آن به   هاي افزارها و داده قابلیت برداشت این نرم، افزارهاي کامپیوتري در بعضی از برنامه و نرم

اما مشکل جایی است ؛ باشند شکل کپی و کات کردن وجود دارد که بدیهی است از نوع اموال منقول می 

است که قابلیت برداشت به اشکال فوق   صورتی طراحی کرده را به ها  آن ،افزارها نویس برخی از نرم که برنامه

تنها با نابودسازي و تخریب آن نگهدارنده اصلی و فیزیکی ها  آن است که از بین بردن سلب نموده ها  آن را از

، که در این فرض؛ پذیر است امکان، افزار کامپیوترها تاپ یا تلفن همراه یا سخت لپمثالً ها  افزار و داده نرم

غیرمنقول تلقی گردند و در ، ها رسد این داده نظر می به ، البته؛ منقول بودن آن تردید استمیان منقول و غیر

علت غیرمنقول دانستن ، در فرض اخیر ).345، 1388، پورقهرمانی و باي( اي رخ ندهد نتیجه بزه سرقت رایانه

رخ ها  آن و کپی کردن صورت کات ها به  عمال تحقق شرط ربایش داده، ها این است که وفق قانون این داده

ممکن است در این خصوص نظر مخالفی نیز مطرح ، البته؛ سلب شده استها  آن دهد و این قابلیت از نمی

جهت دسترسی به  دریافتیم که با سرقت خود رایانه به ، با عنایت به توضیحات گذشته، گردد. همچنین

در این فرض نیز اگر ، بنابراین؛ اي بدانیم ت رایانهمشمول سرقآن را  توان نمی، هاي درون آن افزار و داده نرم
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خود نگهدارنده ، شکل کپی و کات را ندارند افزارها که قابلیت برداشت به  فرد براي دستیابی به این نوع از نرم

  گردد. اي نمی مشمول بزه سرقت رایانه، را سرقت کند افزار آن یا سخت) رایانهمثالً ( اصلی

  ده و انتفاع مجرمغیرمجاز بودن دا - 2- 2

کات و کپی کردن داده توسط دیگري که با ، بنابراین؛ بایستی غیرمجاز باشد، ربایش موضوع ماده مذکور

مثالً ، اگر اذن صاحب داده مشروط باشد، خصوص اي نیست. البته در این  سرقت رایانه، اذن صاحب آن باشد

اي را  دد و بدون اذن وي عنوان مجرمانه سرقت رایانهکپی مج، بار کپی از آن داده را به او داده باشد اذن یک

در خصوص ، بنابراین؛ انتفاع مجرم نیز شرط تحقق این بزه است ).128- 127، 1397، بابایی( داشتخواهد 

  دهد. بزه معنونه رخ نمی، اگر این شرط وجود نداشته، این بزه دهنده فرض فوق و رفتارهاي تشکیل

  شده به دیگريمتعلق بودن داده ربایش  - 3- 2

این ، همچنین؛ گیرد باید براي غیر از خود مرتکب باشد اي که مورد ربایش قرار می داده، بدیهی است

یعنی ؛ هایی باشد که در سایر مواد قانونی تحت حمایت جزایی قرار نگرفته باشند بایستی جزو داده، داده

، اي قانون جرایم رایانه 12توسط ماده ، وندحمایت کیفري ش، طور خاص در قانونی دیگر  ها به اگر این داده

5»62«داده موضوع ماده مثالً ؛ شوند و همان مواد قابل استناد هستند نسخ نمی
 قانون تجارت الکترونیکی 

طور جداگانه  به ، زیرا آن ماده؛ اي گردد هایی نیست که مشمول سرقت رایانه داده جزو، 1382مصوب 

مشمول سرقت ، هایی که تحت حمایت قوانین کیفري نیستند داده، بنابراین؛ تعیین تکلیف کرده است

  ).129، 1397، بابایی( باشند می اي قانون جرایم رایانه 12موضوع ماده ، اي رایانه

  لزوم مشروعیت و مالیت داشتن داده ربایش شده - 4- 2

  برخی به؛ د دارددو نظر وجو، هاي موضوع ماده یاد شده در خصوص لزوم مشروعیت و مالیت داشتن داده

                                                     
 1348حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصـوب   عرضه و نشر) آثار تحت حمایت قانون  : حق تکثیر، اجراء و توزیع (62ماده   -5

ب اي مصو افزارهاي رایانه پدیدآورندگان نرم و قانون حمایت از حقوق  1352کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب  و قانون ترجمه و تکثیر

اطالعـات،   باشـند، از جملـه    مـی » پیـام  داده  «در اختیار مؤلف است. کلیه آثار و تألیفاتی که در قالب   منحصراً» داده پیام «، به صورت 1379

سـتر  هـاي فکـري در ب   همچنین حمایت از حقـوق مالکیـت    هاي داده و اي و پایگاه هاي رایانه اي، ابزار و روش هاي رایانه افزارها و برنامه نرم

حمایت از نقشـه   هاي داده،  اختراع، حق طراحی، حق مؤلف، حقوق مرتبط با حق مؤلف، حمایت از پایگاه مبادالت الکترونیکی شامل حق 

اختراعـات   حمایت از اسرار تجاري، مشمول قوانین مذکور در ایـن مـاده و قـانون ثبـت عالئـم و       مدارهاي یکپارچه قطعات الکترونیکی و 

خواهد بود، منوط بر آن که امـور مـذکور    1337اختراعات مصوب  نامه اصالحی اجراي قانون ثبت عالئم تجارتی و  ینو آئ 1310مصوب 

 موافق مصوبات مجلس شوراي اسالمی باشد. در آن دو قانون 
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بزه سرقت محقق ، با ربودن داده مستهجنمثالً ؛ دانند الزم میآن را  ،جهت حمایت مقنن از داده مشروع

باشد که  مدنظر مقنن می، اي که متعلق به دیگري است نظر دیگر این است که صرف ربایش داده؛ شود نمی

ها داراي حیثیتی  این داده، همچنین؛ استاعم از مشروع بودن یا نبودن و مالیت داشتن یا نداشتن آن 

 هاي متعلق به اشخاص در برابر سارقین است مصون بودن و حفظ این داده، باشند و مهم جداگانه می

  ).129، 1397، بابایی(

اي که قانون از آن  امري مفروض است که داده، زیرا؛ صحیح است، دیدگاه نخست، رسد نظر می به 

ذکر مالیت شرعی ؛ باشد و نیاز به تصریح آن نیست شروع و داراي مالیت نیز میاي م داده، کند حمایت می

تواند دلیلی  نمی، اي شکل تعزیري ساده و رایانه داشتن در مبحث سرقت حدي و حذف آن در این جرم به 

بوده و در سرقت  تأکیدجهت ، تصریح این شروط در سرقت حدي، زیرا؛ بر عدم لزوم شروط فوق باشد

هاي  حتی در صورت نپذیرفتن استدالل اي تعزیري نیاز به تصریح آن نبوده و مفروض است. رایانهساده و 

اي است  هر داده، گذار قانونآیا مقصود اینکه  در خصوص، توان بیان داشت که حداقل در نهایت می، اخیر

ایم و  نتیجه نرسیده  چون از متن ماده و با تفسیر منطوقی به، اي است که مشروعیت و مالیت دارد یا داده

با ؛ رویم می؛ جا تفسیر مضیق است سراغ تفسیر منطقی که در این به ؛ تردید باقی است، نظر همچنان به 

یعنی ، اي به لزوم وجود دو شرط فوق مقید کردن تحقق بزه سرقت رایانه، جا در این، عنایت به این تفسیر

سبب مقید و مضیق کردن ، جزو عنصر مادي این بزها ه آن مشروع بودن و مالیت داشتن داده و قرار دادن

  باشد. گردد که به نفع متهم می آن و در نتیجه خارج کردن مصادیقی که شروط یاد شده را ندارند می

  يا انهیانواع سرقت را -3

، در ادامه؛ تبیین شد، اي قبال همچون بزه کالهبرداري رایانه، اي نیز سرقت رایانهدهنده  رفتارهاي تشکیل

  تبیین گردد.، اي هاي رایانه انواع سرقت، ذیل بحث شرایط الزم، الزم است

الزم است در خصوص یک مسئله مهم سخن گوییم و آن این است که آیا ، پیش از ورود به بحث

صورت حدي نیز قابل تحقق است و مقررات آن جاري خواهد بود؟ آیا رایانه یا محفظه  اي به  سرقت رایانه

ها در بستر رایانه  گذاشتن داده، گردد؟ بنابر نظر عرف حرز محسوب می، رنده داده براي دادهفیزیکی نگهدا

 باشدتواند حرز مناسبی  می، کاربري و گذرواژه داشت بایستی نامها  آن نحوي که جهت دستیابی به 

رت ها صو اخراج کردن داده از حرز توسط الکترون، همچنین)؛ 263، 1398، رضوي اصل آهنگران و(
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قدر اهمیت  اما در پاسخ به این سؤاالت بایستی گفت که آن ).39، 1398، نژاد و حسین فرد ایزدي( گیرد می

ندارد که تشریح کنیم که آیا خود رایانه یا هر چیز دیگر که نگهدارنده داده محسوب شود و یا رمزهاي 

موارد فوق ، ا کارشناسان فنیشود و یا خیر؟ فرض بگیریم که عرف و ی حرز محسوب می، عبور براي داده

گردد و تمامی شرایط سرقت حدي نیز ها  آن اي از ها بگیرند و فرد مرتکب سرقت رایانه را حرز براي داده

توان گفت فرد مرتکب سرقت حدي  هیچ وجه نمی به ، با این حال نیز؛ خصوص وجود داشته باشد در این 

6»121«ماده حتی اگر بگوییم که ؛ شده است
را مستثناء از  سرقت، 1392مجازات اسالمی مصوب  قانون 

توان  نمی، باز هم با عنایت به دالیل ذیل؛ غیرقابل اثبات بدانیمآن را  قاعده درأ کرده و نبایستی صرف شبهه

  سرقت حدي را در بستر رایانه محقق بدانیم.

و رفتاري که تنها اخص از سرقت حدي است ، اي قانون جرایم رایانه 12علت اول این است که ماده 

قانون مجازات اسالمی مصوب  268موضوع ماده ( گیرد و سرقت حدي در بستر رایانه باشد را دربرمی

1392 (
7

اي است. علت بعدي این است که چون در این  هاي رایانه دربرگیرنده مواردي غیر از سرقت، 

گشا نیست و باز  نظر راه یم که به بایستی ابتدا به تفسیر منطوقی رجوع کن؛ مسئله شک به وجود آمده است

رویم و با خارج کردن این بزه  سراغ تفسیر مضیق در متون جزایی می به ، بنابراین؛ هم تردید باقی است

زیرا واضح است که ؛ ایم نفع متهم عمل نموده  به، قانون مجازات اسالمی 268اي از ذیل ماده  رایانه

  سرقت حدي است.کمتر از  شدت بهاي  مجازات سرقت رایانه

تفسیر مضیق ، همین علت به )؛ 31، 1ج، 1395، خالقی( استحاکم بر قوانین کیفري ماهوي ، این اصل

در مجازات سرقت فیزیکی احتمال قطع ید ، نفع متهم اولویت دادیم. همچنین جا بر تفسیر به  را در این

نهایتا شخص به حبس ، اي نهولی در سرقت رایا) در صورت تحقق شرایط جرم سرقت حدي( وجود دارد

اي حتی در  براي سرقت رایانه، بعید است مقنن، هاي باال گردد که جداي از استدالل می تعزیري محکوم
                                                     

د و بـدون نیـاز بـه    : در جرائم موجب حد به استثناي محاربه، افساد فی االرض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه یـا تردیـ  121ماده  -6

 شود. تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی

ـته باشـد.   - که داراي تمام شرایط زیر باشد موجب حد است: الف : سرقت درصورتی268ماده  - 7 ـال مسـروق در حـرز     - ب شیء مسروق شرعاً مالیت داش م

ـال       - ج هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد. - ث سارق مال را از حرز خارج کند. - ت سارق هتک حرز کند. - پ باشد. ـاحب م ـا جـد پـدري ص سارق پدر ی

ـا عمـومی، وقـف         - ح ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طالي مسکوك باشـد.  - چ نباشد. ـال مسـروق از امـوال دولتـی ی م

ـایی شـکایت کنـد.     - د سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد. - خ عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد. ـال    - ذ صاحب مال از سارق نزد مرجـع قض ـاحب م ص

ـارق          - ز مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد. - ر قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد. ـات جـرم بـه ملکیـت س ـال مسـروق قبـل از اثب م

 .مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد - ژ در نیاید.
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اي  تر از سرقت رایانه مجازات بزه اخیر را که مجازاتی بسیار سنگین، صورت وجود شرایط سرقت حدي

جا  گیرد اما ذکر آن در این قرار نمی، صر ماديهرچند این مطلب ذیل مباحث عن؛ است در نظر گرفته باشد

  الزم است.، جهت تبیین بهتر مطالب فوق

  )تجاري( هاي متعلق به اشخاص حقوقی غیردولتی از داده  ربایش - 1- 3

هاي متعلق به اشخاص  صورت کپی و یا کات کردن داده اي به  سرقت رایانه، که قبال بیان شد طور همان

بزه سرقت ، اعم از کپی یا کات با برقرار بودن عنصر روانی، ها ن این دادهصرف ربود؛ گیرد صورت می

اي قرار  نوع رفتار طوري نشود که تحت عنوان کالهبرداري رایانهآنکه  شرط  البته به؛ اي محقق است رایانه

هاي تجاري در سراسر دنیا با شرکاي تجاري خود رقابت دارند و ممکن است  گیرد. بسیاري از شرکت

ربایش این اطالعات ؛ اي کنند اقدام به سرقت رایانه، جهت برتري خود در عرصه تجارتها  آن خی ازبر

اگر بتواند » الف«یک عضو شرکت تجاري ، بنابراین؛ تواند گام مؤثري در رسیدن به آن اهداف باشد می

)، ذشته بیان شدبا عنایت به شرایطی که در گ( کپی یا کات کند» ب«اطالعات مهمی را از شرکت تجاري 

  اي شده است. مرتکب سرقت رایانه

  هاي متعلق به شخص حقوقی عمومی و یا دولتی ربایش از داده - 2- 3

زمانی که شرایط سرقت را داشته باشد و ، هاي مربوط به نهادهاي دولتی و یا وابسته به دولت ربودن داده

8پیست( مانند مورد قبل به نتیجه
محقق شده است. ربایش ، این بزه در این نوع ،برسد)، هاي ربوده شده داده 

هاي مربوط به یک  یک نهاد عمومی غیردولتی و یا ربایش داده عنوان بهها  هاي مربوط به شهرداري داده

، گیرد. البته ذیل این نوع از سرقت قرار می، نهاد و یا حتی یک وزارتخانه دولتی، سازمان، اداره، شرکت

آن بزه حاکم و در غیر این ، قرار گیرد اگر آن بزه اخص باشد، رمانه دیگرياگر رفتار فرد تحت عنوان مج

  قواعد تعدد جاري خواهد شد.، صورت و اگر یکی مقدمه الزم دیگري نباشد 

  هاي متعلق به اشخاص حقیقی ربایش از داده - 3- 3

میع شرایط ماده با وجود ج، صورت کپی  نحو کات و چه به چه به ، ربایش هر داده متعلق به شخص حقیقی

؛ گیرد که مصادیق آن زیاد هستند اي قرار می ذیل این نوع از بزه سرقت رایانه، اي قانون جرایم رایانه 12

کند و در تلفن همراه خود  شخصی داده مربوط به اطالعات بانکی یک شخص حقیقی را کپی میمثالً 

                                                     
8- paste 
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بزه سرقت )، وجهی دریافت نکند( کنداستفاده ن، اگر از اطالعات مالی او، جا در این؛ کند پیست می

بزه ، اي قانون جرایم رایانه 13اي رخ داده است و اگر وجهی برداشت کند با وجود جمیع شرایط ماده  رایانه

  اي رخ داده است. کالهبرداري رایانه

    يا انهیحاصله و شروع به جرم در سرقت را جهینت -4

؛ دهد رخ نمی، اي جرم تام سرقت رایانه، بدون تحقق نتیجهیعنی ؛ اي مقید به نتیجه است جرم سرقت رایانه

  نتیجه حاصله و شروع به جرم این بزه تشریح شده است.، در ادامه

  حاصله جهینت - 1- 4

جرم کامل و تام ، مقید به نتیجه است و بدون تحقق آن، اي بزه سرقت رایانه، که در فوق بیان شد طور همان

هایی که در اختیار دیگري  ه بیان شد که کپی و یا کات کردن دادهاین بزه رخ نخواهد داد. در گذشت

ما را به نتیجه این جرم ، صرف کپی و کات؛ دهند رفتارهاي فیزیکی این بزه را تشکیل می، باشند می

بر جایی از بستر رایانه که مرتکب ، هاي کات و یا کپی شده دیگري رساند بلکه بایستی این داده نمی

اي با پیست داده  جرم تام جرم سرقت رایانه، بنابراین؛ گویند می که اصطالحا به آن پیست خواهد بنشیند می

  گیرد. توسط مرتکب صورت می، کپی و یا کات شده

ها در حوزه مالی را  جرم سرقت و اکثر بزه)، 259- 258، 1395، پور عالی( حقوقدانانتعدادي از ، البته

ها  استدالل این گروه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات؛ هندد نه جزو جرایم مطلق و نه مقید قرار می

سخنی در خصوص نتیجه ، مقنن، قانون مجازات اسالمی 740دارند که در بزه موضوع ماده  است و بیان می

پس آن را  کرده است و این گروه ذکر می؛ که جزو عنصر مادي استآن را  بایستی که درصورتینداشته 

و توضیح مقنن در مورد کپی و کات را جهت آشکار ساختن و ) نه نتیجه( دانند ز جرم میاز نتیجه و اثري ا

  دانند. می، »ربودن«تبیین 

که اشاره شد این بزه  طور هماندرست است کپی و کات جزو نتیجه نیستند اما ، نظر این نویسندگان به 

ه آن است و نیاز به ذکر آن در قانون نتیج، مقید به نتیجه است و واضح است که پیست داده کات و کپی شده

استناد به اصل قانونی ، بنابراین؛ اي نداشته است جهت بدیهی بودن به آن اشاره رسد مقنن به  نظر می نیست و به 

کات و کپی ، زیرا؛ قابل تأمل است، این بزه را مقید ندانیمآنکه  جهت، در فوق ها مجازات و بودن جرایم

الزم ، اي کات و یا کپی گردد اگر داده، قابل بارگذاري است و در رایانهها  آن پیست کردن داده تنها از طریق

صورت تنها ربایش داده محقق شده است و   چون در غیر این؛ کنیم را پیستها  آن ،است جهت استفاده
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از  اي را فرض کنید فردي داده؛ رساند عملیات پیست داده است که مرتکب را به نتیجه دلخواه خویش می

اي نمایان نخواهد  براي وي هیچ داده، در این حالت؛ کند پیست نمیآن را  کند و تاپ دیگري کات می لپ

ذخیره شده است و در حالت متزلزل قرار دارد و ، را برداشته و خودکار توسط رایانه ويها  آن شد و وي تنها

سد وي تنها شروع به جرم سرقت ر نظر می به ، در این حالت؛ هر لحظه امکان حذف آن نیز وجود دارد

رسد تردید پس از تفسیر  نظر می به ، از طرفی؛ هم طبق قانون جرم نیست  اي را انجام داده است که آن رایانه

ما را به سمت ، منطوقی نیز باقی است و با رجوع به تفسیر منطقی و تفسیر مضیق در نصوص ماهوي جزایی

نیازي به ذکر آن توسط ، و مانند شرط متعلق بودن اموال دیگري رساند پذیرش نظر مقید بودن این بزه می

  ها ندارد. مقنن نبوده و منافات و ارتباطی به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات

  شروع به جرم - 2- 4

هاي متعلق به دیگري است و بدون  کات و یا کپی داده، در گذشته بیان شد که رفتارهاي فیزیکی این بزه

 و برسد داده نتیجه به نتواند شخصآنکه  یعنی، بزه این جرم به شود. شروع محقق نمی)، دهدا پیست( نتیجه

؛ جرم نیست، شروع به جرم این بزه .باشد شده داده کپی یا و کات یعنی آن اجرایی عملیات وارد طرفی از

درجه ، کاتصورت   درجه هفت و به، صورت کپی سرقت به ، اي قانون جرایم رایانه 12طبق ماده ، زیرا

و باعنایت به اصل  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  122و  19وفق مواد ، در نتیجه؛ شش تعزیري است

9قانون اخیر 2ماده ( ها قانونی بودن جرایم و مجازات
10و اصل سی و ششم 

قانون اساسی جمهوري اسالمی  

  جهت شروع به جرم این بزه قابل مجازات نیست.  مرتکب به)، ایران

اي را کپی کرده  اگر شخصی گمان کند داده، طور مثال به ؛ محال نیز در این بزه قابل تصور استجرم 

مرتکب جرم ؛ از آن سلب شده باشد ولی اساسا آن داده قابلیت کات یا کپی را نداشته باشد و یا قابلیت پیست

مانند شروع به جرم است و جرم عقیم در این بزه نیز قابل تحقق است که ، محال این بزه شده است. همچنین

آن به دلیل عدم  اي را کات کرده باشد ولی هنگام پیست شخصی داده، طور مثال به ؛ جا جرم نیست در این

مجددا داده متعلق به خویش را کپی ، نحوي از بین ببرد و یا پس از کات کردن داده دیگري مهارت آن را به 

  وي موفق به پیست آن نخواهد شد.، از دسترس او خارج شده )،متعلق به غیر( چون داده قبلی، یا کات کند

، مجازات ندارد اما، شروع به جرم این بزه، باشد که هرچند ذکر است این می جا الزم به نکته مهمی که در این

 729موضوع ماده ، مشمول جرم دسترسی غیرمجاز، اگر رفتار فیزیکی شخص که شامل کات و یا کپی داده است

                                                     
 شود. : هر رفتاري اعم از فعل یا ترك فعل که در قانون براي آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می2ماده  -9

 .حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد -10
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طور  فردي به مثالً ؛ محکوم خواهد شدها  آن مرتکب به مجازات، زات اسالمی و یا بزه دیگري گرددقانون مجا

کپی ، افزار خاص با رمزعبور حفاظت شده وسیله تدابیر امنیتی مثل یک نرم داده متعلق به دیگري را که به ، غیرمجاز

  موضوع ماده فوق شده است.، مجازاي دسترسی غیر مرتکب بزه رایانه، کند پیستآن را  کند ولی نتواند

  سرقت سنتی اي با هاي عنصر مادي سرقت رایانه شباهت -5

منقول بودن و موضوع جرم با ، مشروعیت و مالیت داشتن، متعلق به غیر بودن، از حیث ربایش، این دو بزه

  پرداخته شده است.ها  آن هم مشابهند که در ادامه به

  ربایش  - 5-1

قانون مجازات اسالمی مصوب  267در ماده ، سرقت؛ ربایش است، اولین رفتار جهت تحقق دو بزه فوق

شرط تحقق ، ربایش؛ »سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.«: چنین تعریف شده است این، 1392

شویم کپی و  متوجه می، اي قانون جرایم رایانه 12با عنایت به ماده ؛ بزه سنتی اعم از حدي و تعزیري است

ربایش مخفیانه داده در بزه کات کردن نیز نوعی ربایش است که جزو رفتارهاي فیزیکی این بزه هستند. 

یعنی ربایش داده متعلق به دیگري ، کات کردن)؛ 151، 1394، بدري مقدم( استشرط ، اي سرقت رایانه

داده در اختیار صاحب اصلی آن باقی باشد و کپی کردن داده یعنی ربودن داده متعلق به آنکه  بدون

دو بزه سرقت سنتی و ، نحوي که اصل داده در اختیار صاحب اصلی آن باقی باشد. در نتیجه  دیگري به

  مشابه هستند.) مال و داده( از حیث ربایش، اي رایانه

   متعلق به غیر بودن - 5-2

مال متعلق به ، در سرقت سنتی، که اشاره شد طور همان؛ بایستی متعلق به غیر باشد، هاي فوق مال و داده در بزه

اي که متعلق به دیگري است بایستی از طریق کات و یا کپی  داده، اي نیز شود. در سرقت رایانه دیگري ربوده می

باشد و  امري مجاز از طرف خود او می، پی کردن داده متعلق به مرتکبواضح است که کات و یا ک؛ ربوده شود

  اساسا شرط ربایش نیز منتفی است.، با اراده خود وي صورت گرفته و جداي از عدم تحقق این شرط

   مشروعیت و مالیت داشتن - 5-3

در سرقت سنتی نیز شرط است مالی ؛ و مشروعیت داشته باشداي بایستی مالیت  داده ربوده شده در سرقت رایانه

این دو بزه از این حیث مشابه با یکدیگر هستند. با در نظر ، بنابراین؛ که مشروعیت و مالیت دارد ربایش گردد

، الزم به ذکر است که منظور از مشروعیت داشتن داده و یا مال، ها داشتن اصل قانونی بودن جرایم و مجازات

داده مستهجنی که تحت شرایطی وفق قوانین مثالً ؛ یتی است که در قوانین مدونه به آن اشاره شده استمشروع
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جرم ، »نمایند هاي غیرمجاز می نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصري فعالیت«و » اي جرایم رایانه«

، نداشته در صورت وجودچون مشروعیت قانونی ، اگر سرقت گردد؛ است و حرمت آن ریشه در فقه دارد

اگر فردي ظرف همراه با شراب متعلق به دیگري را ، همچنین؛ کند عنصر مادي بزه یاد شده را مخدوش می

مالیت داشتن با ، مشروعیت ندارد. همچنین؛ ندارد، وجه شرعی که در قانون نیز تصریح شده، چون شراب، برباید

قابل مجازات بدانیم. در آن را  د اساسا ارزشی ندارد تااي که مالیت عرفی ندار داده؛ مالك عرف شرط است

  دارند.) داده و مال( وجه اشتراکی تحت عنوان مشروعیت و مالیت داشتن، دو بزه فوق، نتیجه

  منقول بودن  - 5-4

بدیهی است  ).62، 1396، وزیري و ارشادحسینی( آید دست می به، منقول بودن مال، »ربودن«از عبارت 

شود بایستی مال منقول باشد تا با جرایم دیگر مانند انتقال  مال متعلق به غیر که در بزه سرقت سنتی ربوده می

اي که مورد ربایش از طریق کات و یا  اي نیز اگر داده در بزه سرقت رایانه، خلط نگردد. همچنین، مال غیر

تواند تحت عنوان مجرمانه دیگري مانند جرم  می؛ ددمنقول محسوب نگر، کپی کردن آن قرار گیرد

وجه اشتراك دیگر ، قرار گیرد. بنابراین، »اي و مخابراتی هاي رایانه ها یا سامانه تخریب و اخالل در داده«

  باشد. می)، مال و داده( منقول بودن، این دو بزه

  موضوع جرم- 5- 5

که  طور همانمال است. اما ، ه سرقت سنتیو بز) با شرط مالیت( اي داده موضوع جرم سرقت رایانه

اي  مالیت داشتن را شرط تحقق بزه سرقت رایانه، نگارندگان نوشتار حاضرآنکه  به جهت، گذشت

این دو ، بنابراین؛ شود صورت داده نمایش داده می همان مال است که به ، داده موضوع این جرم، اند دانسته

  ).نه تفاوت( بزه از این حیث شباهت دارند

  سرقت سنتی اي با هاي عنصر مادي سرقت رایانه تفاوت -6

  پرداخته شده است.ها  آن نشانگر وجوه افتراق این دو بزه هستند که در ادامه به، موارد ذیل، در کنار موارد مشابه فوق

  بستر جرم  - 6-1

البته الزم به ذکر است که بزه سرقت سنتی از ؛ اي است بستري غیررایانهصرفاً ، بستر جرم سرقت سنتی

تاپ  کسی که لپمثالً ؛ گیرد اي قرار نمی ذیل سرقت رایانه، حدي یا تعزیري باشدآنکه  طریق رایانه اعم از

اگر شرایط جرم سرقت حدي را داشته ، باشند سرقت کند ها می که نگهدارنده فیزیکی دادهآن را  یا هارد



 ـ فصلنامه تمدن حقوقی 1401 ، زمستان13شماره ، 5دوره   176

 

 

محکوم ، هاي تعزیري تحت یکی از سرقت، صورت مجازات و در غیر این، تحت این عنوان، باشد

اي است  هاي رایانه افزار و داده خود نرمصرفاً ، اي بستر جرم سرقت رایانه ).اي نه بزه سرقت رایانه( گردد می

جهت و با توجه به دالیل بیان شده در  به این ، بنابراین؛ ي آن انجام گیردکه کپی و کات کردن بر رو

  پذیر نیست. سرقت حدي در این بستر امکان، ابتداي پژوهش

هرچند یک عنصر ( اي تفاوت دارد ذکر است که سرقت اینترنتی با سرقت رایانه همچنین الزم به 

یعنی سرقت ؛ عام و خاص مطلق استها  آن رابطه منطقی)؛ گردند قانونی دارند و یک جرم تلقی می

اینترنت است که اینترنت جزو رایانه ، بستر سرقت اینترنتی؛ اي است اینترنتی اخص از سرقت رایانه

کپی از مثالً ؛ گیرد اعم از اینترنت است و کل رایانه را دربرمی، اي گردد اما بستر سرقت رایانه محسوب می

، 1394، رضوي اصل و مرادخانی( استي است که اعم از اینترنت ا سرقت رایانه، هاي یک فلش داده

  متفاوت هستند.کامالً ، از حیث بستر جرم، این دو بزه، در نتیجه ).120

باید به مبحث سوم از فصل ، ارتکاب جرم براي انجام جاسوسی باشد که درصورتی«، طبق یک دیدگاه

قانون  733تا  731 که شامل مواد» اي مراجعه نمود اي راجع به جاسوسی رایانه اول قانون جرایم رایانه

این نظر صحیح است و ، نظر نگارندگان به  ).66، 1398، و سدره نشین الهی منش( اسالمی استمجازات 

خاص ، مورد  اي در این زیرا جرایم مربوط به جاسوسی رایانه؛ جا مقررات تعدد حاکم نیست در این

11»د«شوند و وفق بند  محسوب می
با بزه  1399مصوب  يریتعز حبس مجازات اهشک قانون 12ه ماد 

  گردند. اي جمع نمی سرقت رایانه

  ماندن اصل داده باقی - 6-2

مال نزد مرتکب ، پس از ربایشآنکه  یعنی؛ محقق است، با ربوده شدن اصل مال، ربایش در سرقت سنتی

  ).نه صاحب اصلی مال( است

عالوه ، کپی کردن داده دیگري که نوعی ربایش است، اي در سرقت رایانه، الف بزه سرقت سنتیبرخ

به همین جهت ؛ اصل داده نزد صاحب اصلی آن نیز باقی است؛ در اختیار داردآن را  ،مرتکبآنکه  بر

عنایت به  در نظر گرفته است. با، براي این رفتار مجازات کمتري نسبت به کات کردن داده، است که مقنن

این رفتار ، در بزه سرقت سنتی، یعنی؛ از این جهت متفاوت هستند، یابیم که این دو بزه در می، مطالب فوق

                                                     
در  -134شـود: مـاده     ر تبصره ذیل آن حذف مـی به شرح زیر اصالح و چها 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  134: ماده 12ماده  -11

که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی  درصورتی -شرح زیر است: د تعدد جرائم تعزیري، تعیین و اجراي مجازات به 

 شود. شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می داشته باشد، مقررات تعدد جرم اعمال نمی
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  انگاري شده است. جرم، این رفتار نیز، اي وجود ندارد اما در سرقت رایانه

  نتیجه حاصله - 6-3

بزه یاد شده ؛ یعنی بردن مال دیگري که ضرر به دیگري را نیز همراه دارد، نتیبا تحقق نتیجه حاصله بزه سرقت س

؛ به صورت فیزیکی و با بردن مال نیست، اي دهد. اما این نتیجه حاصله در بزه سرقت رایانه رخ می، صورت تام به 

حاصله مشابهت دارند نتیجه  عنوان بهگردد. هرچند در اصل بردن  نتیجه حاصله محقق می، بلکه با پیست آن داده

  ذیل قسمت مربوط به تفاوت این دو بزه تبیین شد.، مطالب فوق، متفاوت استها  آن اما چون شیوه

   نتیجه

ین چالش و وجوه تشابه و تفات تر مهماي و سنتی جهت دستیابی به  بررسی رکن مادي دو بزه سرقت رایانه

حات الزم در خصوص رفتار فیزیکی و نتیجه پس از توضی، میان این دو بزه الزم است. در این پژوهش

ین چالش بین این دو جرم مربوط به بستر جرم و باقی ماندن اصل داده تر مهمبریم که  پی به آن می، حاصله

مجزا کرده است و به ، از بزه سرقت سنتی مستوجب حدآن را  اي است که خصوصا در سرقت رایانه

ته و امکان کیفر حد سرقت در خصوص کسانی که شکلی است که نسبت به آن خروج موضوعی داش

ناممکن دانسته است که در این پژوهش ، ولو با تعمیم سایر شرایط کنند می یک داده را کات یا کپیصرفاً 

الزم به ذکر است که برخالف سرقت سنتی ، نیز به آن پرداخته شده است. در مورد بستر تحقق این جرم

کات کردن ( اي عالوه بر بریدن داده ماند در سرقت رایانه ي باقی نمیمال متعلق به دیگر، که با ربودن

اصل داده نیز پا برجاست که تفاوتی مهم میان این ، کردن آن نیز جرم است که با کپی داده پیست)، داده

 اي با شکل سنتی خود را پدید آورده است. جرم رایانه

یز امانتداري در استناد به متون و ارجاعات موارد مربوط به اخالق در پژوهش و ن: مالحظات اخالقی

 مقاله تماماً رعایت گردیده است.

 تعارض منافع در این مقاله وجود ندارد.: تعارض منافع

  اعتبار مالی نگارش یافته است. تأمیناین پژوهش بدون : اعتبار پژوهش تأمین

  منابع

  فارسی

مواد الحاقی ( اي اي قانون جرایم رایانهمحش، 1398، ابوالفضل، محمدرضا و سدره نشین، ـ الهی منش

  مجد. انتشارات، تهران، چاپ هفتم )،به قوانین تعزیرات و آئین دادرسی کیفري



 ـ فصلنامه تمدن حقوقی 1401 ، زمستان13شماره ، 5دوره   178

 

 

قانون جرائم  13و  12نقد ماده ( هاي مجازي ماهیت سرقت، 1398، سیدمجتبی، نژاد بر و حسینکا یعل، فرد ـ ایزدي

 .21ماره ش، مجله مطالعات فقه و حقوق اسالمی)، اي رایانه

بررسی فقهی حقوقی امکان اجراي حد در سرقت ، 1398، سیدمحسن، محمدرسول و رضوي اصل، ـ آهنگران

 .2شماره ، مجله فقه و مبانی حقوق اسالمی، اي رایانه

 مطبوعات مرکز، تهران، چاپ دوم، اي و آیین دادرسی حاکم بر آن جرایم رایانه، 1397، جواد، ـ بابایی

 اییه.قض قوه انتشارات و

 .1شماره ، فصلنامه حقوقی امید عدالت، اي بررسی سرقت رایانه، 1394، ساناز، ـ بدري مقدم

، قم، چاپ اول، اي بررسی فقهی حقوقی جرایم رایانه، 1388، حسینعلی، بابک و باي، پورقهرمانیـ 

  اسالمی. فرهنگ و علوم پژوهشگاه انتشارات

 دانش. شهر انتشارات، تهران، چاپ سی و دوم، لد اولج، آیین دادرسی کیفري، 1395، یعل، ـ خالقی

، پیشگیري، ها مجازات، ارکان و عناصر، ماهیت: سرقت اینترنتی، 1398، سیدمحسن، ـ رضوي اصل

 اسالمی.هاي  پژوهش بنیاد انتشارات، مشهد، چاپ اول

فصلنامه ، اینترنتیهاي  بررسی مفهوم هتک حرز در سرقت، 1394، احمد، سیدمحسن و مرادخانی، ـ رضوي اصل

 .3شماره ، کاوشی نو در فقه

 خرسندي. انتشارات، تهران، چاپ چهارم، حقوق کیفري فناوري اطالعات، 1395، حسن، پور عالیـ 

، تهران، چاپ دوم، اي در ایران حقوق جزاي اختصاصی جرایم رایانه، 1395، غالمرضا، ـ محمدنسل

 میزان. انتشارات

  .233شماره ، مجله معرفت، اي بررسی احکام فقهی و حقوقی سرقت رایانه، 1396، حجت، ید و ارشادحسینیمج، وزیريـ 

 التین

- X. Zhu et al, 2017, Fraud Prevention in Online Digital Advertising, Springer 

Briefs, in Computer Science, DOI. 
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