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 چکيده

.  شود که از آن به مساحقه تعبیر می  است  انحراف جنسیدو زن با هم از جمله مصادیق    رفتار جنسی

اسالم دیدگاه  مساحقه  در  شمار ،  که  در  است  هایی  مجازات    جرم  تعیین  برایش  .  است   شدهحدی 

.  ، قرار داده است انهیصد تازحد سحق زن محصنه را    ،یقانون مجازات اسالم  239در ماده  گذار  قانون

در نظر برخی از قدماء نیز همچون شیخ مفید، ابن ادریس و عالمه حلی، زن محصنه مساحق، محکوم  

تعبیر   آن  در  است که  زراره  روایت  نظریه،  این  قائلین  مستند  عمده  است.  تازیانه  السحاقه  "به صد 

سی در نهایه، ابن براج و ابن حمزه،  به کار رفته است. در مقابل، برخی دیگر همچون شیخ طو  "تجلد

مجازات سحق محصنه را رجم می دانند. مهمترین دلیل این عده، روایتی است که طبق مضمون آن،  

رسد حیثیاتی در ادله هر دو نظریه،  حد سحق، معادل حد زنا دانسته شده است. از آنجا که به نظر می

واکاوی ادله   گردد،ی تقنین منجر میراف در عرصهمغفول مانده است و نیز اهمال در این مورد، به انح

 طرفین، به منظور دستیابی به قول صواب، ضرورت می یابد. 

 . قانون مجازات اسالمی، حد، مساحقه، احصان، رجم، جلد  239ماده  :يديکل  واژگان
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 مقدمه 

مدن انها نقش  آدر بوجود    یل مختلفمعوا  که  بوده  یادیهای ز یدگرگون  تحوالت و   خود شاهد   تکامل   ریدر مس  جامعه بشری

پیشرفتحقوق    دانش   اند. داشته  با  متناسب  ساده  هم  از  پ ترین  جوامع  انتخاب  نها  آترین  دهیچیتا    شکال ا  در  تا نموده  مسیری 

که    یاز جمله اعمال  .هر زمان پاسخ دهد   ایازه یبه نها  مجازات   یاراج  و   رمانهاعمال مج  نییتع  ،یفریک  استیمتفاوت از جمله س

اد  مورد عموم  و   یاله  انی مذمت  به    یاخالق  ورود  بوده  م  شهروندان  حریم خصوصیجوامع  امور  نقض  آنهو  با  حرمانه  که  است 

شده    آشکار  که دارد؛   یادیز  ی دگیچیپ   علیرغم  زیشگرف ن  دهی پد  نیهای افتآتوسعه یافته و  ارتباطات    یورآگسترش عرصه فن

چند  است. خدشه  ی عموم  شیساآ  و  تیامن   ، ائمجر  یتمام  هر  برخ  اوصاف  نیا  کنیل  دنکنمیدار  را  آنها    یدر    و تر  روشن از 

  شده،ارسال  محصوالت  و  هانامه  یبازرس  ران،یا  یاسالم  یجمهور  یاساس  قانون  2۵  اصل  طبقروست که    از همین  است.تر  ملموس 

 حکم  به  جز  مکالمات،   در  تجسس  هرگونه  و  گرانی د  یهاصحبت   به  کردن  گوش  انهیمخف  اشخاص،  یتلفن  مکالمات  یافشا  و  ضبط

   .است شده اعالم جرم قانون،

 میحفظ حر  یطیشرا  نیدر چن  است،  شیبه سرعت درحال افزا  یمجازدل اطالعات  تبا  یاز فضا   استفاده  های اخیردر دهه

 ن یاجمله  از  .  نها کرده استآاعمال ناقض    انگاریجرمبه    ناچارگذار را  قانونای،  انهیراهای  سامانه  وها  داده  ی محرمانگ  و  یخصوص

اساسی  هدف    ،جرم  نیدهنده ا  لیارکان تشک  نییتب  و  حیتشر  ،فیتعر  درحال انتقال است.  یمجاز محتوا  ریجرم شنود غ   ،میجرا

تاپژوهش    نیا موجب شده  که  حاضر  باشد.   یفیتوص  کردیرو  با   یفیک  قیتحق  کیحاضر    قیتحق  بوده  نظر    پژوهش    ف، اهدااز 

 ط یشرا  ارکان و  ،اجزا  عناصر،  فیشده شامل تعر  یاطالعات گرداور  است.ای  کتابخانه  و  یاسناد  قیابزار تحق   ثیاز ح  و  یکاربرد

   .ستقرار گرفته ا لیتحل و هیمورد تجز یلیتحل و  یفیبوده که به روش توص 1ر(ق.ج. 2ماده ) مجاز ریجرم شنود غ 

چه بسا ارتکاب    دارد.   ت یهم امکان فعل  یمجاز  ی در فضا  قابل تحقق است،   ی کیزیف  یفضا  از اعمال مجرمانه که در   یاریبس

ها  داده  یمحرمانگ  هیعل  میجرا  تر باشد،ریامکان پذ  اتبن به مرآ  ییبعات قضار از تتفرا  وتر  سانآجهات   یفضا از برخ  نیدر ا  میجرا

  ن یا  رشیپذ  با   1388ب  مصوای  انهیرا  میجرا  قانون  .باشد  ینم  ی امر مستثن  نیاز ا  ز ین  یمخابرات  و ای  انهیراهای  سامانه  قیاز طر

صدد  ر  د  کرده و   ی نیب  ش یپ ها  داده  ی محرمانگ  هیعل  میمن جمله جراای  انهیرا  میمقابله با جرا  یرا برا  ی جامع  مهم مقررات نسبتاً

  ضمن  ارتباطی،  نینوهای  یور آفن  توسط  اطالعات  عیسر  تبادل  و  دیتول  .است  دیجد  بزهکاران  و  دیجرم جد  رخداداز    پیشگیری

العاده، های  شرفتیپ   و  ی اقتصاد  -ی اجتماع   حوالتتسرعت    شیافزا   زین  ؛ نشده  ینیب  شیپ خطرناک  های  جنبه  حاوی  خارق 

 از   یبخش  ،یسنت  میارتکاب جرا  در  دیجد  یورآفن   ازبرداری  بهره   نیهمچن  ونوین    میجرا  طیف وسیعی از  شیدایکه پ   دنباشمی

ا  یطارتبا  یابر شاهراها  وها  ظهور شبکه   با   مذکورهای  شرفتیپ د.  ن رومی  به شمار  هاان پ   نترنتیاز جمله  از    وکرده    دایگسترش 

موقعیت   که  نیاز ا  صرف نظرداشته باشد    یدسترس  ،کیخدمات اطالعات الکترون  یبه تمام  تابود  انها هر فرد قادر خواهد    قیطر

وی   کجامکانی  دارد.  عالم   یدر  که  آبوجود    یفضا  قرار  سایبرمده  به  مجرم  دارد  شهرت  محیط  استفاده  سو  برخی    و  نامورد 

 . قرار گرفته است کاربران

قانونگذار  رظمناز  زی  در فضای مجااطالعات  مربوط به مبادله    میجرا   میبه دو گروه تقسها  حاکم بر ان  نیقوان  و  یفلسفه 

  مجازات هستند و   و   بیقابل تعق  ک یکالس  میمربوط به جرا  نی است که با قوانای  انهیرا  میاز جرا  ی فیگروه اول شامل ط  د. شونمی

  و   یعفت عموم  و   اخالق   ،یعموم  شیاسا  و  تیامن  ل،اموا  اشخاص،  هیعل  میرا به جرا  نهاآتوان  می  وندارند    دیجد  یبه قانونگذار  ازین

وجه   چیاطالعات به ه  یورآفن  ش یدای نها قبل از پ آهستند که ارتکاب    یدیجد   میگروه دوم شامل جرا  نمود.  ی خانواده دسته بند

 حقوق جزا   نیابرابن  ]19[.  ستم یدر س  خاللا  مجاز و  ریشنود غ   اخالل در داده،  مجاز،  ریغ   یابیدست  :نظیر  است،  نبوده  ریامکان پذ

سلب    نیهمچن  کند و   ینی ب  ش یپ   یآورفن  ن یمتناسب با ا  ،ی الزم   ریتداب  ن، ینو  ی نهادها  و   میمفاه   س یتاس  و   جاد یبا ا  ستیبا می

سوء  شیپ های  فرصت فضا  امده جهت  از  باشد  بریسا  یاستفاده  داشته  نظر  در  جرا  1388  سال  .را    ران یا  درای  انه یرا  میقانون 

نسب  که  بیصوت برا  ی جامع  تاًمقررات  پد  یرا  با  راهای  دهی مقابله  جلوگ  در  و   ی نیب  شیپ ای  انهیمجرمانه  پ   یریصدد    ش یدایاز 

 
خواهد بود.    9۵1و مطابق شماره مواد کامل قانون مجازات اسالمی شماره    730ی ماده  قانون مجازات اسالمبر اساس شماره مسلسل بخش تعزیرات    - 1

  شوند.قل از قانون مجازات درج میبرای اجتناب از سرگردانی در این مقاله شماره مواد مورد بررسی بر اساس مقررات مست
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  در اشکال سه گانه؛   یضد محرمانگ های  بوداپست، به طور روشن به بزه   ونیاز کنوانس  الهامقانون با    نیا  .برآمد  نوپدیدمجرمان  

 .است پرداخته ایانهیرا یجاسوس مجاز و ریشنود غ  مجاز، ریغ  یدسترس

 منظور   نیهم  بهم.  یپردازمی  (ق.م.ا  730  ماده   ق.ج.ر و2ماده  )ای  انهیشنود را  جرم  یبررس  و  لیرو به تحل  ش یدر نوشتار پ   ما

  ل یعناصر تشک  انیکشورمان با ب  ینیتقن  ات یجرم در ادب  نیامقررات    ضمن مالحظه  واژگان پرداخته ومفاهیم و تبیین  نخست به  

 جرم در حاالت مختلف پرداخته و  نیمجازات ا  یبه بررسدر انتها    .کنیممی   مشخص  جرم را  نی دامنه شمول اان    طیشرا  دهنده و

 .دنگردمی انیب قرراتم  نینقد وارده به ا جرم و نیمجازات ا نهیدر زم یشنهاداتیمطالب پ  یبعد از جمع بند

 

   مفهوم شناسی

 شنود 

از نظر    .شودمی  مجاز اطالق   ریکه بدون مجوز باشد به ان غ   یاست ودر صورت  بریسا  طیعمده در مح  میاز جرا  یکی  شنود

ب  ،مرخم شنودن  درمص  ,در فرهنگ دهخدا شنود  ]10[است    استشمام کردن(sniffing  شنود معادل ترجمه  یفن  انیاستماع 

 یبرا  یمخفای  رسانهدستگاه  -2دن،یعمل شن-1شده است؛    یمعن  نگونهیا  نیواژه در فرهنگ مع  نیا  نیهمچن  ]7[شده است  

به   ای بوداپست«  یبریسا میجرا ونیمعروف به »کنوانس 2بریسا جرایم ونیحال در کنوانس ن یا با  ]42[ کنترل مخالفان و یجاسوس

مسامحه قابل    یاندک  با  زیعبارت ن  نیاستفاده شده است که ا (Ilegal interceeption)  عبارت  از  بوداپست«  ونی اختصار »کنوانس

به موجب   .3است  یفن  یمجاز در معنریشده همان شنود غ   انینچه بآمتن ماده    در  رایز  باشدمی  مجاز  ریعبارت شنود غ انطباق با  

 حقوق   اساس  بر  لزوم  صورت  در  که  کنند   اقدام  تدابیر  دیگر   و  قوانین  وضع  به  ایگونه  به  باید   اعضای کنوانسیون  از  یک  هر  3ماده  

  های سیستم  به  فنی   ابزارهای  طریق  از  که  را  غیرعمومی  انتقال  حال  در  ایرایانه  ایه داده  حق  بدون  و   عمدی  شنود  خود،  داخلی

انگاری  را  دارد  جریان  آن  در  یا   شده  ارسال  آن  طریق  از  یا  ایرایانه   یک   از  الکترومغناطیسی  امواج  ارسال  همچنین.  کنند  جرم 

  دارند   ررمق  توانندمی  اعضا .  گیرد  قرار  ماده   این  شمول  تحت  زنی  دهند می  انتقال  را  ایرایانه  هایداده  اینگونه  که  ایرایانه  سیستم

  .است  بوده  متصل  دیگری  ایرایانه   سیستم  بـه  ایرایانه   سیستم  یـا  داشته  وجود  سوئی  قصد  که  شودمی  انجام  صورتی  در  جرم  این

از ضوابط مندرج در  الهام  رایانهیطیف وس  بوداپست  ونیکنوانس  با  از چرایم  مقررات کیفری  مجاز    رید غ شنو  از جملهای  عی  در 

 ]9[. شده است انگاریجرم( 1388سال مصوب ای انهیرا میجرا )قانون ایران

مجاز به   ریکه شنود غ   ی است در حال یسنت ی مخابرات میجرا ژهیو یا استراق سمع شنود ;مجاز با شنود تفاوت دارد ریشنود غ 

ضبط   اناًیاح  و  شنیداریمکالمات    نیمجاز در ح  ریغ   کردن یا استماعگوش  شنود راجع به    .شودمی  اطالق   بریسا  طیدر مح  میجرا

  به   ا ی  ریمس  ، یریهر نوع رهگ  ا ی  مراقبت و   نظارت،   ،به کنترلای  مطابق قانون جرایم رایانهمجاز    ریغ   که شنود  ی ان است در حال

و  لیتحل  و  هیتجز  ،یبررس الکترومغناط  ای  داده  برا  یسیامواج  انتقال  حال  از    یدر  وآ   یمحتوااطالع  اطالق   ن  مشابه    اقدامات 

 .گرددمی

.  دردا  داده  امواج حامل  وها  دادهبه  ص  اصتخامجاز    ریکه شنود غ   ی حال  در  باشد می  شنیداریامواج    ت واصوامختص    شنود

  ی ول  ]8[  .شودمی  جرم محسوب  گرنه  و  ردیصورت گ  یشنود مکالمات تلفن  ،است که براساس مقررات  یشنود  ، مجاز  شنود  ]9[

رارید غ شنو غ   یمحتوا  یقانون   ریغ   افتیهر گونه در"توان  می  مجاز  ارتباطات  انتقال  بستر فضا  یعموم  ریدر حال    و   دیتول  یدر 

 ]1[ .نمود فیتعر" ی اطالعات به طور پنهان تبادل

 

 

 
2- Convention on Cybercrime 
3- Article 3 – Illegal interception: Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish 

as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally, the interception without right, made by technical 

means, of non-public transmissions of computer data to, from or within a computer system, including electromagnetic 

emissions from a computer system carrying such computer data. A Party may require that the offence be committed with 

dishonest intent, or in relation to a computer system that is connected to another computer system. 
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 ي اانهیرا  ستميس

 ستم یبه س  یورود  قیاز طرها  داده  ،که در آناند  کرده  فیتعر  ستمیس  یرا نوع ای  انهیسامانه را  ، انهیعلوم را  کارشناسان فنی 

داده  پس  و  گرددمی  وارد پردازش  طر(  اطالعات)ها  از  شد  یخروج  قیاز  خواهد   ی بریسا  میجرا  ونی کنوانس  فیتعر  .ارائه 

  یا  مرتبط  هایدستگاه  از  ایمجموعه  یا   دستگاه  هر  ای«رایانه  سیستم»  از  منظورشرح است:    نبدی   4ی اانهیرا  ستمیاز س  (بوداپست)

از  .دهدمی  انجام  راها  داده  خودکار  پردازش  ، دستگاه  چند  یا   یک  برنامه،  طبق  که  است  هم   به  صلتم  ای«رایانه  داده»  و منظور 

  باعث   که  ایبرنامه  مانند  است،  ایرایانه   سیستم  یک  در  پردازش  برای  مناسب  شکلی  به  مفاهیم  یا  اطالعات  حقایق،  نماد  هرگونه

 شود؛می ایرایانـه سیستم یک اجرای

این   ابزارای،  انهیرا  ستمیسینابر  ابزارهاای  مجموعه   ایهرگونه  با  یا  مرتبط    یاز  مطابق  که  است  هم  به  برنامه،    کیمتصل 

هر نوع دستگاه  "  :شده است  فیتعر  نیچنای  انهیسامانه را  یک یقانون تجارت الکترون  در.  دهد می  را انجامها  پردازش خودکار داده

(  امیداده پ )پردازش خودکار  های  برنامه  یاجرا  قیاست که از طر  ینرم افزار-  یمتصل سخت افزارهای  از دستگاهای  مجموعه   ای

 . کندیعمل م

  ایانهیراهای نامه نحوه استفاده از سامانه  نییا دوماده  »و«بند در  از سیستم یا سامانه مزبورارائه شده  ف یتعر نیتردی جد اما

طریق اجرای    افزاری است که ازنرم   -افزاریمتصل سختهای  دستگاه  از  ایمجموعه  یا  ستگاهد  نوع  هر  :است  شرح  نیبد   یمخابرات

خودپرداز های دستگاه هوشمند تلفن همراه وهای  یگوش فیتعر نیامطابق  . کندداده پیام« عمل می» خودکار پردازش های برنامه

   .دنشومی محسوب ایانهیسامانه رامصادیقی از  زین

 

 ، محتوا و ترافيک ام يپ  هداد

بند    فیتعر  مطابق در  الکترون  2ماده    الف مندرج  تجارت  پ   ،یکیقانون  از  امیداده  نماد"عبارتند  واقعه،  ی هر    ایاطالعات    از 

 "شودمی  پردازش  ا ی  رهیذخ  افت، یدر  ارسال،  ، دیتول  ، اطالعات  د ی جدهای  یفناور  ا ی  و   ینور  ، یکی الکترون  ل یوسا  مفهوم است که با 

  ن یا  ضرورتاً   امیکه در داده پ   یدر حال   پردازش دارد،  تیقابل  لزوماً ای  انهیاست که داده را  نیدر ا  امیبا داده پ ای  انهیاده راد  تفاوت

پ   توان گفت رابطه داده و می  در واقع  وجود ندارد.   تیقابل   د یبه طور مثال اطالعات تول  . خصوص من وجه است  عموم و  ام یداده 

  یحال   در  دیآمی  مارشب  امیداده پ   ،گرددمی  افتیدر  ارسال و  یتالیجید  ریغ   یخطوط مخابرات  قیطر  زادستگاه تلگراف که    کیشده  

قابل فهم    ریاطالعات غ   یکسر ی  یکه حاو  دنوجود دارای  انهیرا  ییهادر مقابل داده  اطالق کرد.ای  انه یتوان به آن داده را  یکه نم

ختلف  م  یبه اجزاای  انهیرا  ستمیس  ک ی  یکه هنگام راه انداز  یی هاداده  مثل  د ونشینماطالق    امی داده پ   آنها که    انسان هستند  یبرا

   . دهدمی دستور

  میمفاه  یکه حاو  ییها در واقع به داده  مطرح شده بود.ای  انهیرا  میجرا  هیاول  حهیبار در ال   نینخست  یبرا  ،داده محتوا  عنوان

نوع    ن یا  ]2[را بکار بردها  داده  نیمورد ا  اطالعات را در  ریوان تعبتمی  و  شودمی  داده محتوا گفته  ،انسان باشد   یقابل درک برا

  س ینو  ش یپ یک  ماده    ()جدر بند    مشابه  باً یتقر  ی فیبا تعر  و   ریهمان داده حاصل از مبادله داده محتواست که با هر دو تعب  ، داده

 یفریک  یدادرس  نییانون اق  667  ماده   یک  صرهتبهمچنین    ق.ج.ر،  32  ماده   یک تبصره      قید شده بود.ای  انهیرا  میجرا  حهیال  هیاول

در  ای  انهیراهای  است که سامانهای  گونه داده  هر  ک،یداده تراف»  .است  دهیگرد  ان یبدر معرفی مفهوم داده ترافیک    ریبه شرح ز

شامل  ها  داده  ن یا.  اشدود داشته بجو  تا مقصد   آنها از مبدا  یاب یتا امکان رد  کنندمی  د یتول  یمخابرات  وای  اتهیارتباطات را  رهیزنج

  ، در قالب متنها  نوع داده  نیاد.«  شومی  نوع خدمات مربوطه  ارتباط و   حجم  مدت،   زمان،  خ،یتار   ،ریمس  مبدا،  لیاز قب  ی اطالعات

انتقال اطالعات    نقل و   ی انفعاالت فن  فعل و  انیدر جر  قابل درک باشند بلکه آنها  ی مخاطب عاد  یبرا  تا   ستندین  ریتصو  ایصوت  

فرا  شناسه  قت،یحق  در  و   ند یامی  بوجود ارائه  ندیآن  عبارت  دهند، می  را  و   یسر  ک ی  ی به  که    یعبارات  ارقام    نکارشناساهستند 

 
4- For the purposes of this Convention : 

a "computer system" means any device or a group of interconnected or related devices, one or more of which, pursuant to a 

program, performs automatic processing of data; 

b "computer data" means any representation of facts, information or concepts in a form suitable for processing in a computer 

system, including a program suitable to cause a 

computer system to perform a function 
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از  داشته باشند و  یی ارتباط نقش بسزا کی ن امخاطب یی توانند در شناسامی که  یی داده ها  را از آن استنتاج کنند؛ ی قادرند اطالعات

 ]2[  قرار دارند.ای ژهیو گاه یدر جا  ییجزا و  یانتظاملحاظ امور 
 

 ی مخابرات سامانه

ای  انهیرا  میدر قانون جرا  نکهیتوجه به ا  با   ی ول  نشده است،   ن ایب  بریسا  میجرا  ونیدر کنوانس"یسامانه مخابرات"  ریچندتعب  هر

معرف جرم  بستر  عنوان  است  یبه  ضرورت  فیتعر  ،شده  امروزه  .ابدیمی  آن  چه  را  یمبتن  یتمخابرا  زاتیتجه  هیکل  ،اگر    انهیبر 

جهت بوده    نیا  ازجه بسا    شوندمی  محسوبای  انهیسامانه را  یبه نوع  و  ندینمامی  اقدامها  پردازش خودکار داده  قیاز طر  هستند و

کنوانس ا  مزبور،  ونی که  ذکر  نیاز  سامانه  م  ینوع  تبصره    فیتعر  نینخست  است.  اوردهین  انیبه  در  مخابرات  قانون   1ماده  1از 

ا  رانیکت مخابرات اشر  سیسأ ت ا: »شده است  ان یشرح ب  نیبه  از مخابرات در  از:  ن یمقصود  ارسال    انتقال و   قانون عبارت است 

« یسیترو مغناطکال  ابزارهر    ای  نور و  ای  و  میس  یب  ای  میس  لهیبه وس  گریهر گونه اطالعات د  صداها و  و  ریتصاو  وها  نوشته   عالئم و

 :شده بود فیتعر نیچن ی مخابرات ستمیس زینای انهیرا میجرا حهیال هی اول سینو ش یپ 1ماده   ()زبند  در

  کی  و   (یفرستنده، منبع نورمنبع  )  کی  انیاطالعات م  ی کیانتقال الکترون  یبراها  از دستگاهای  مجموعه   ای هر نوع دستگاه  "

  "باشد  ریقابل فهم وتفس  رندهیگ  یکه برا  ییقراردادها  لهیبه وس  یارتباط  ریچند مس  ا ی  کی  قیاز طر  یبا آشکار ساز نور  رندهیگ

  ده یگرد  انیب  یرییتغ  چیبدون ه  ی مخابرات  ا ی ای  انهیراهای  نامه نحوه استفاده از سامانه  نییآیک  ماده    ()پ  در بند   نا یع   فیتعر  نیا

 .است
 

 یقنينت نهيشيپ
در    اخالفاً  یم دارد امرتزاح   یخصوص  میحفظ حر  احکام و موازینبا    گرانیبه مکالمات د  یگوش دادن پنهان   ایسمع    استراق 

  و   ضبط  شده،ارسال   محصوالت  و  ها نامه  یبازرس  ران،یا  یاسالم  یجمهور  یاساس  قانون  2۵  اصلرو در    نیاز ا.  خور نکوهش است

  قانون،  حکم  به  جز  مکالمات،  در  تجسس  هرگونه  و  گرانید  یها صحبت   به  کردن  گوش  انهیمخف  اشخاص،  یتلفن  مکالمات  یافشا

ب  ،بنابراین.تاس  شده  دانسته  جرم ممنواستراق سمع  قانون  گرد  عدون حکم  اساسب  ]2[  است  دهیاعالم  قانون  مقررات  جز    ، یه 

 .گرددمی ازب 13۵0 مصوب ،رانیشرکت مخابرات ا سیوندان به قانون تاسشهر یارتباطات میجرا در قبال یقانون تیحما نهیشیپ 

به طور    دارد  اریکه در اخت   یاختصاص  ای   یعموم  ،یمخابرات  لی:هر کس از وسا"قانون امده است  نیا41ماده    کیتبصره    در

از استفاده ممنوع   ا یروز ارتباط او قطع    1۵در نوبت دوم به مدت    شود ومی  اخطار  مجاز استفاده کند در نوبت اول به او کتباً  ریغ 

شش    یاستفاده پس از انقضا  ای  اشتراک  یتقاضا  دی تجد  شود ومی  استفاده او لغو  اجازه  ایاشتراک    در صورت تکرار،  خواهد شد.

 ریوز  بیبه تصو  و  هیکه از طرف شرکت تهای  نامه  نییمجاز در ا  ریموارد استفاده غ   خواهد شد.   رفتهیپذ  ی امکانات فن  ت یماه با رعا

 ]3[ ( "گردد.می نییتع دیتلفن خواهد رس  تلگراف و پست و)ارتباطات( 

اسالم  ۵82  ماده  گرید  نهیشیپ  مجازات  مستخدم  کیهر  "  : که  کند می  مقررماده    نیا  ،است  ات()تعزیر  یقانون    و   نیاز 

غ   ی مکالمات تلفن  ایمخابرات    ا یمراسالت    ، یماموران دولت   ا یکه قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح    یموارد  ریاشخاص را در 

  کیحبس از    به  د،یرا افشا نمااجازه صاحبان آنها مطالب آنها    بدون  ا ی  د یاستراق سمع نما   ا یضبط    ا ی  یبازرس  ا یمعدوم    ا ی  فیتوق

 ."محکوم خواهد شد الیر ونیلیاز شش تا هجده م ینقد یجزا ا یسال تا سه سال 

که  ای  گسترده  فیبا توجه به تعر  نیبنابرا  شود و می  مربوط  ی باشد به امور مخابرات  ی از انکه ناظر به امور پست  ش یماده پ   نیا

مانند قانون  ی دیجد نیدر مقام اعمال قوان شود و می هم  نینوهای  سوءاستفاده شامل  ی آمده به خوب ی از مخابرات در نصوص قانون

 ]3[  ان را مدّنظر قرار داد(. شمولدامنه  د یباای، انهیرا میجرا

  بیجهت که تصو نیاز ا  دی شا و  دهیگرد انگاریجرم یدولت نامورأ و م   نامستخدم یبرا راق سمع را صرفاًتماده اس  نیا مطابق

 اریتنها در اخت  یمرسوالت پست  ییجابه جا  و  یمخابرات  ستمیکه س  رفتهیصورت پذ  یدر زمان  و  یساز  یاز خصوصماده قبل    نیا

  ارتباطات و   اطالعات و  یشده بود اما با توسعه فناور  ینیب  شی پ   تدولقوای عمومی و  کارکنان    یجرم فقط برا  نیدولت بوده لذا ا

  ی محرمانگ بستر و نیاز ا تی ضرورت حما ،ی دولت نیاز مامور ریبستر به غ  نیفتن اقرار گر اریدر اخت انتقال محتوا و یتنوع بسترها
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ب اعضا در قوان  ک یهر    تاشده است    هیعضو توص  یبوداپست به کشورها  ونیدر کنوانس  نیبنابرا  شد. می  احساس  شتریآن    نیاز 

به    یداخل نما  ر یشنود غ   انگاریجرمخود نسبت  اقدام  به  ای  قانون جرایم رایانه  2در ماده    زین  ما  کشور  قانونگذار  ]2[  .ند یمجاز 

بر آن که در   .نموده استم  قداا  یمخابرات  وای  انه یراهای  سامانه  وها  داده  یمحرمانگ  هیعل  یآن به عنوان جرم  انگاریجرم  مضافاً 

است:    683  ماده  شده  مقرر  شرح  بدین  تکمیلی  ضوابط  کیفری  دادرسی  آیین    ارتباطات  الانتق  حال  در  ی محتوا  کنترلقانون 

 یفریک  یدادرس  ن ییآ  در  مقرر  ی مخابرات  ارتباطات  کنترل  به   راجع   مقررات  مطابق  ی مخابرات  ای ای  انهیراهای  سامانه  در   یرعمومیغ 

  ت یرعا  مستلزم  و  کنترل  حکم  در  امکیپ   ای(  لیمیا)  نگارامیپ   رینظ  شده،  رهیذخ  یرعمومیغ   ارتباطات  یمحتوا  به  یدسترس  .است

 .است مربوط مقررات
 

 جرم شنود غيرمجاز طیشرا و ارکان

 ی قانون  رکن

 ی مجاز محتوا   ریهر کس به طور غ »  :ماده  نیباشد مطابق امیای  انهیرا  میقانون جرا  2ماده  مجاز  ریجرم شنود غ   یقانون  رکن

را شنود کند به حبس    ینور  ا ی  یسیامواج الکترومغناط  ا ی  یمخابرات  ایای  انهیراهای  در سامانه  یعموم   ریدر حال انتقال ارتباطات غ 

هر دو مجازات    ا ی  ال یر  (40000000)  ونیلیتا چهل م  الیر  (10000000)ن  ویلیاز ده م  ینقد  یجزا  ای از شش ماه تا دو سال  

این که مجازات    .«خواهد شد  وممحک توجه  ا  ینقد  یجزاقابل  در  به موجب مصوبه مورخ  نیمندرج   ات یه  12/1399/ 2۵ماده 

 . ه استشد  لیتعد الی( ر1۵0.000.000) ونیلیتا صد و پنجاه م الی( ر2۵.000.000) ونیلیو پنج م ستیبه ب رانیوز

ماده   مندرجات  مفهوم  و  منطوق  رایانه  2مطابق  جرایم  معینی  قانون  مجرمانه  رفتار  غیرمجاز،  شنود  جرم  تحقق  برای  ای 

خا توصیف  مجرمانه  رفتار  مرتکب  یابد.  ارتکاب  باید  جرم  موضوع  به  کارکنان نسبت  از  اعم  شهروندان  از  یک  هر  ندارد.  صی 

خواهند شد. مشروط به آن که این رفتار    ختهانش در قبال شنود مسئول    های عمومی، دولتی، خصوصی یا شهروندان عادیبخش

سامانه بستر  در  غیرمجاز  رایانهشنود  شبکههای  یا  و  ای  محتوی  داده  بودن  انتقال  حال  در  شود.  انجام  مخابراتی  وصف  های 

غیرعمومی بودن پیام مورد مبادله، از شروط مهم قانونی است که در این ماده به آنها اشاره شده و در بررسی سایر ارکان مورد  

     مطالعه قرار خواهند گرفت.
 

 ي ماد  رکن

 رفتار مجرمانه 

منظور از  لفاظ و محاورات دارد اما  اهرچند معنی شنود ظهور در استماع    شنود است.  ،جرم  نیو رفتار مرتکب ا  ی ماد  عمل

تا تنها    ستین  قوای سماعی  با محتوی مکالمات صوتی یا پیام های شنیداری    دنیصرفاً شنای  قانون جرایم راینه  2شنود در ماده  

ا  از اینرو مشاهده نمودن محتوی ب  ،است  آن  گرفتن  اریدر اخت  ایمحتوی  کردن    افتیدر  یشود بلکه به معنا  یصوت  یشامل محتوا

شوند. برای گیرد اما از نظر قانونی مصداق شنود محسوب میگرچه عرفا و منطقا از طریق حس شنوائی صورت نمیقوای بصری،  

  ل یبه دل  یول   ده بودش  قید شده به مجلس    شنهادیپ   هیاول  حهی در متن البه جای شنود    «افتیدر»واژه    رفع چنین ابهاماتی سابقاً

 ی ریو استنادپذ  یورآنامه جمع   نییآ  کیماده    «و»واژه شنود در بند    نیچن. همشد  گذاشتهار  کنبا واژه شنود    اریبس  یهمپوشان

 ر یدر حال انتقال ارتباطات غ   یبه محتوا  یابیهرگونه دست"است    دهیگرد  فیشرح تعر  نیبه ا  افت یمرادف با در  یکیادله الکترون

سامانه  یعموم الکترومغن  ای   ی مخابرات  ا یای  انهیراهای  در  استف  یسی اطامواج  سامانه  اده با  تجهاز  و  افزار  زاتیها  نرم    یسخت  و 

  هم   یداریو د   یشامل اطالعات نوشتاراست و    یداریاطالعات شن  افتیدر  اعم ازشنود محتوا  نتیجه آن که    ]2[  «مربوط.  یافزار

ال انتقال به دیگری را به  نظیر رفتاری شخصی که از طریق بلوتوث پیام نوشتاری، صوتی یا تصویری از شخصی که در ح. گرددمی

دریافت قانونی  غیر  رایانهیا متصدیان شبکه  کند.می  طور  ارائه دهند خدمات  ارتباطی،  یا شبکههای  میزبانی  های  ای، سرورهای 

شنیداری نمایند که کاربران آنها در حال ارسال به    یا   ، دیدارییوشتارهای نپیاماقدام به دستیابی غیرقانونی محتوی  اجتماعی  

شود که رفتار شنود تنها از طریق فعل مثبت امکان پذیر است زیرا فرض  می  به این ترتیب روشن  مخاطبان انتخابی خود هستند.

با نظر به حریم    گرچه  ده یماده به آن اشاره گرد   نیمجاز که در ا  ریغ   واژه رسد.  می  شنود از طریق ترک فعل امری بعید به نظر
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اما محدود به اذن و اجازه نیست.   استآن  دارنده    تیبدون اجازه و رضا  یمحتودریافت    یبه معناشخصی و خصوصی شهروندان،  

بنا به مصالح عمومی، ممکن است به حکم قانون ولو بدون رضایت دارنده یا ارسال کننده محتوی، پیام دیداری،  بدین توضیح که  

  ی شنود با مجوز قانون  زیدارنده باشد و ن  تیوا توأم با رضاشنود محت  رفتار  لذا چنانچه  شنیداری یا نوشتاری اصطالحاً شنود شوند.

 ]2[ ماده نخواهد بود. نیموضوع ابنوده و  رفتار مجرمانه ،دارنده محتوا تیبدون رضاو حتی 

مجرمانه    غ رفتار  زممی  مجازریغ   یهمانند دسترس  رمجازیشنود  و  مقدمه  جرا  نهیتواند  زمره    یبریسا  میساز  در  لذا  باشد 

محرک  مادر  میجرا تما  ]1[.  باشد می  و  غ   زیوجه  دسترس  رمجازیشنود  جرم  م  رمجازیغ   یاز  جرم  جرم    باشدیموضوع  موضوع 

و    رهیذخ  یهاداده  رمجازیغ   یدسترس سامانه  درهای  داده  ایشده  در  پردازش  طور   یمخابرات  ا ی  یاانهیرا  یهاحال  به  که  است 

م  رمجازیغ  قرار  رصد  ناصالح مورد  افراد  غ   یول.  رندیگیتوسط  غ   یمحتوا  رمجازیموضوع جرم شنود  ارتباطات  انتقال   ر یدر حال 

اضافه بر آن جرم را با    تیفی گونه ک  باشد و هرمی  ینور  ای   یس یامواج الکترومغناط  ا ی   یو مخابراتای  انهیراهای  در سامانه  یعموم

 ]11[تواند موجب تحقق تعدد جرم باشد. می یهمراه کرده و حت گری دهای ف یتوص

پد  یمحتوا  رمجازیغ   شنود  انتقال  ز  یادهی در حال  دارد  تفاوت  استراق سمع  با  و  است  به صورت   رایخاص  استراق سمع 

باشد  می  و امواج مطرحها  گنالیاما عمل شنود تنها در خصوص س  ردیگیصورت م  یمخابرات  یو در بستر مکالمات تلفن  یداریشن

  ک یبنفش( باشد. هر  یماورا  قرمز، مادون   ،ییوی)راد یسیو الکترومغناط یصوت یو امواج ممکن است به صورت نور ها گنالیس نیا

  ریغ   یجرم برخالف دسترس  ن یا  رفتار مجرمانهدر    ]1[.  مبادله شوند  تال یجیبه صورت آنالوگ و د  توانندیاز موارد ذکر شده م

  ن یموجب تحقق ا یعموم ریارتباطات غ  یاوجود ندارد و صرف شنود محتو یتیامن ریتداب لهیبه وسها به حفاظت داده یمجاز الزام

ا  ]11[.  شودمی  مجر به معنا  نیبا توجه به  در آن  رفتار  استمرار    است بنابراینبه محتوا    ی اب یو دست  افتیدرصرف    یکه شنود 

   ]2[. است ین آ یمجرمانه  مجاز رفتار ریغ  یهمانند دسترس از اینرو ،ستیشرط ن

  نآ  ط یشرا  و  موضوع جرم 

انتقال میاجرم شنود غیر مجاز، دریافت محتوموضوع     2ماده    شرط اساسی در تحقق جرم مزبور مطابق  باشد.ی در حال 

و   ستیمنظور از محتوا چاینک پرسش مهم آن است که    است.  ی در حال انتقالمحتوا  دریافت غیرقانونی   یانها یار  یمارقانون ج

از   ی داده محتوا: هر نماد"  :شده  فیتعر  نیچن«  داده محتوا»یاانهیرا  میون جراقان  1در ماده    رد؟یگیرا در بر م  یی ها چه نوع داده

مفهومموضوع  دستورالعمل ها،  صوت    رینظها  ها،  به  ریتصو  ایمتن  جر  که  در  منظور  رهیذخ  ای  انیصورت  به  که   ی برقرار  شده، 

  جاد یا  انهیرا  ستمیس  لهیار گرفته شده و به وسبه ک  یاانهیرا  ستمیس  ایپردازش توسط شخص    ای  یاانهیرا  یهاستمیس  نیارتباط ب

 ری تعب  توانیو م  شودیانسان باشد داده محتوا گفته م  یقابل فهم و درک برا  میمفاه  یکه حاو  ییهادر واقع به داده  ]22[  ."شود

ا پردازش داده  به کار برد. داده محتواها  نوع داده  نیاطالعات را در مورد  مفهوم که    نیاست بد  یاانهیراهای  )اطالعات( حاصل 

پ   یاانهیرا  یهاداده از پردازش به صورت داده محتوا نمود   ی اانهیسامانه را  یهمان خروجتر  به عبارت ساده  ای و    کندیم  دایبعد 

 ]2[. ابدینمود  ریتصو ای  لمیف صوت،  متن، به صورت تواندیاست که م

در  همان طور که  توانند موضوع جرم شنود غیرمجاز قرار گیرند. زیرا داده ترافیک  نمی  کیداده ترافها از جمله  سایر دادهاما  

در    قابل درک باشند بلکه انها  یمخاطب عاد  یتا برا  ستندین  ریتصو  ا یصوت    ،قالب متن  هستند که در  ییها داده  شد،  انیب  مفاهیم 

  یبه عبارت  ؛دهندیرا ارائه م  ندیشناسه آن فرآ  قت،یحقو در    ند یآینقل و انتقال اطالعات به وجود م  یانفعاالت فن  فعل و  انیجر

نه صوت  داده  نیا تصو  وها  عبارات  یکسریبلکه    ندهست  رینه  و  که  باشمی  یارقام  فند  به   ی نکارشناسان  راجع  اطالعات  قادرند 

اصلخیتار  مقصد، نوع خدمات  و  زمان  اندازه، مدت  برقرار  ی،  در  استفاده  را    یمورد  آنها  ارتباط  دادهاستناز  کنند؛  که   ییهاتاج 

شناسا   توانندیم بسزا  کی  نامخاطب  ییدر  نقش  امور    ییارتباط  لحاظ  از  و  باشند  جزا  یانتظامداشته  جا  ییو  ای ژهیو   گاهیدر 

 ]9[.قراردارند

 ی محتو  میدانمی  است. همانطور که  یمحتو  ، شد  انیبموضوع جرم    به عنوان  اییک قانون جرایم رایانهدر ماده  مطابق آنچه  

  یدرک برا  قابل فهم و   میمفاه  ی که حاو  شوندیگفته م   ی هابه داده  ی(داده محتو)  ای  یمحتو  رایاز داده است ز  مصداق خاصی 

حاصل پردازش   اطالعات،  ای   محتوا  دادهبه کار برد.  ها  نوع داده  نیرا در مورد ا  «اطالعات»  ریتعب  توانیم  ی انسان باشد و به نوع 

بد  یاانهیرا  یهاداده داده  نیاست؛  که  پ   یاانهیرا  یهامفهوم  نمود  محتوا  داده  صورت  به  پردازش  از  عبارت    کندیم  دایبعد  به 
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ف  تواندیکه م  یاانهی را  یهاسامانه  یتر به خروجساده   اطالعات  ایداده محتوا    ؛آشکار گردد  ریتصو  ای   لمیبه صورت متن، صوت، 

حال  . ندیگومی را  یدر  داده  ورودتر  عام  یمفهوم  یاانهیکه  مطالب  مجموعه  به  را  یو  م  ش یپ   انهیبه  اطالق  پردازش    .شودیاز 

 ]2[. گرددمی  هم یداری و د یشامل اطالعات نوشتار یداریاطالعات شن افتیشنود محتوا عالوه بر در نیبنابرا

 محتوي   درحال انتقال بودن

  ی نسبت به محتوارفتار مجرمانه  است که    یصورتدر    ق.ج.ر  2مطابق ماده  مجاز  ریشنود غ جرم  از جمله شرایط مهم تحقق  

انجام شود انتقال  برابر محتوا   یمحتوا  .در حال  در  انتقال  دارد.  شده    رهیذخ  یدر حال  اطالق    ییبه محتواقرار  انتقال  در حال 

 جهی. در نتدباشو انتقال    ییدر حال جابجا دیگری  به مقصد    از یک مقصد منفک و داده مربوط به محتوی یا اطالعات  که    شودیم

؛ همزمان باید این محتوی در شودینم  کیداده تراف  رمجازیغ   ودداده محتواست و شامل شنعالوه بر آن    رمجازیموضوع شنود غ 

باشد. انتقال را ش  ولو  کیداده تراف  فردیاگر    نیبنابرا  حال جابجایی    ل یاز قب  ی اطالعات  نظیر آن کهکند    افت یو در  دوندر حال 

 نخواهد بود.  رمجازیمشمول جرم شنود غ  ؛ دی نما افتیمدت و حجم ارتباط را در زمان، ،خیتار ر،یمس مبدا،

 نیاز ا  شود؛انجام میدر حال انتقال    یمحتوامجاز نسبت به    ریغ   دون شرفتار مجرمانه در جرم    که  نیبا توجه به اهمچنین  

شده به شرط   رهیذخ  یمحتوا   افتیدر  ی یعنیچنین رفتار  .شدخواهد  نکه در حال انتقال نباشد،  شده    رهیذخ  یرو شامل محتوا

مثال اگر   یبرا  ]2[  مجاز است.  ریغ   یدسترسوصف جرم  مشمول    ،حفاظت شده باشد  یتیامن  ریسامانه تحت تداب  ایمحتوا    کهنیا

واضح است که .  ستیمجاز ن  ریمشمول شنود غ   ؛ ابدی  یدسترس  یگرید  لیمیا  افتیشده در صندوق در  رهیذخ   یبه محتوا  یشخص

 ]۵[.  شودمی  انتقال توسط شخص ثالث انجام ریتبادل در طول مس  یارتباطات در فضا یمحتوا  شنود

انتقال نما  یاقدام به ضبط محتوا  یفن   زاتیبا تجه  ثالثیاگر شخص    ا  رمجازیمشمول شنود غ   دیدر حال  ماده    نیموضوع 

شده باشد اما اگر    رهیضبط و ذخ  گر چه بعدا ا  شخص در زمان انتقال محتوا انجام گرفته و   نی ا  یاز سو  ی ابیکه دست  است چرا

د ا  یگریشخص  ذخ  یمحتوا  نیبه  و  دست    رهیضبط  کند؛   ابدیشده  دریافت  را  آنها  آن  یا  مشمول    رفتار   نود شجرم  شخص 

از خاتمه ارسال نبوده  داده  انتقال    هنگامر  محتوی مزبور دبه    یو  یچون دسترس  .نخواهد بودغیرمجاز   ارتباطی پس  پیام  بلکه 

این حال  .استشخص، دریافت شده    توسط ا  با  تداب  ن یچنانچه  ارتکابی   ؛ ه باشدتشقرار داحفاظت    یتیامن  ریمحتوا تحت    رفتار 

 .مجاز دانست ریغ  یدسترسعنوان مجرمانه مشمول  خص دریافت کننده ش

 محتوي  بودن  یعموم   ريغ

به ماه  یعموم  ریغ   واژه انتقال  یمحتوا   تینه ماه  و  انتقال  ندیفرا  تیبودن  در حال    یمحتوا  نیبنابرا  .اشاره دارد  در حال 

  ی تحت محرمانگ  و  یخصوص  دیانتقال با  ندیفرا  الزاماً  معنا که  نیبد  باشد؛(  یخصوص)  یعموم  ریدر بستر ارتباطات غ   د یانتقال با

نه    آن نباشند،  افتیز به درمجا  گرانیداند و  که منحصراً شخص یا افراد خاصی قانوناً اختیار دریافت آن را داشته   یبه نحو  ، باشد

وصف محتوی ممکن است عمومی یا غیر عمومی  بایست کامالً شخصی و خصوصی باشد. از اینرو  آن که مضمون محتوی هم می

 ییمحتوا  ند یفرا  نیدر ا  یکه محتو  باشد. تنها کافی است که فرآیند انتقال محتوی در بستر ارتباطات غیرعمومی باشد هر چند 

پخش شده در حال انتقال    یر سراسر اخبامربوط به    یدو نفر محتوا میان    یارتباط خصوص  ندیدر فرا  نکهیا  رنظی  باشد.  یعموم

 ]2 [مجاز خواهد بود. ریمشمول شنود غ . دریافت چنین محتوایی توسط سایرین باشد

انتقال مشخص    ریمس  و  مقصد  با مبدا،  و  گری کدیچند شخص به صورت هماهنگ با    ای  دو  نیب  یارتباط  ،یعموم  ریغ   ارتباط

چت    ای   یاجتماع   یهاارتباط گروه  ندیفرا  به طور مثال،  است؛  ینسب  ارتباط،  ندیبودن فرا  یخصوص  ای  ی عموم  ]22[.  شودمی  برقرار

 اطالعات  یمحتوابودن    یعموم  ییشناسا   مالک  ]2[. دیآمی  به حساب  یاعضا خصوص  رینسبت به غ   و  ی عموم  روم نسبت به اعضا،

ارسال کننده  و  یارسال  یمحتوایت  به ماه  ،آننبودن    ای راد  مثالً   باشد؛میوابسته    قصد  امواج    ی عموم  ،ی ونیزیتلو  ای  ییوی ارسال 

ول پ   یاست  دولتهای  داده  یحاوهای  گنالیس  و  امواج  زین  و  نفر،   دو   انیم  ،یریتصو  ا ی   یمتن  ،امکیارسال  در   یادارات  موجود 

 ]11 [.است یعمومریغ  بر،ی سا  یفضا بستردر  آنها های سامانه

از در  عبیر غیرعمومی،ت  یعرف  یبه معنا  شتریمجاز ب  ریشنود غ   انگاریجرمگذار در    قانون   افتیتوجه داشته است که پس 

 ی واژه دارا  ن یباشد .لذا ا  ییتا قابل شناسا   د یدرآ  یبه صورت اصل  ات یعمل  یسر  ک ی  لهیبه وس  یستیبا  حتماً   ، یتمبادال  یمحتوا
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است که    نیوجود دارد ا  غیرعمومی بودن محتویکه در مورد    گرید  نکتهمقنن رفع ابهام نماید.  و الزم است تا    ]۵ [ابهام است(.

 .  شودمی جرم محقق نیا ،یعموم ریغ  یحفاظت شده باشد بلکه به صرف شنود محتوا   یتیامن ریمحتوا با تداب ستین ازین

  جرم ارتکاب    جهينت

  دریافت و  ،نتیجهآن    .داش ب   بازتابقابل انعکاس و  ه  واژ  کی تنها در    ده و چه بسا وب  ساده  اریبس  مرتکبان این جرمفتار  نتیجه ر

. مثالً  خواهد کرد  دایشنود تحقق پ   ،یعموم  ریارتباط غ   کیاز  در حال انتقال    یمحتوا  کی  افتیبه محض در  یعنیشنود است.  

های اجتماعی  اید یا مکالمات در حال انجام در شبکه نمای میهای رایانهمرتکب اقدام به دریافت تصاویر در حال ارسال در سامانه

کند و    دای پ   ی آگاه  وامرتکب در همان لحظه از مفاد محت  ستیاست که الزم ن  نینکته مهم ا  کند.را به طور غیرقانونی شنود می

اه نشود و تنها به  همزمان از مفاد مکالمه آگممکن است    کننده  هم شنود  یمکالمات تلفن  که در شنود  نیآن را درک کند. کما ا

 و درک محتوا  یممکن است قبل از آگاه  ید حتاز محتوا به آن مراجعه کن  یآگاه  یبرا  یگریضبط آن بسنده کند و در زمان د

نظیر موردی که محاورات در حال انجام به زبان یا گویشی است که مرتکب قادر به فهم و   شود.  ریقرار گرفته و دستگ  گردیتحت پ 

   ارتکاب جرم شنود غیرمجاز نیست. درک آنها در زمان

  کنیآگاه گردد. ل  یارتباط  یمحتوا  و مرتکب همزمان از مفاد  ردیو زنده صورت گ  یممکن است شنود به طور واقع  نیهمچن

محتوا چه بالمباشره و    افت ی . و صرف دردیآیجرم به شمار نم  ن یا  جهیتحقق نت  یشرط الزم برا  ان یدر حال جر  یاز محتوا  ی آگاه

به   نت  یبرا  بیتسبچه  بود  ی کافجرم    جهیتحقق  غ   ]3[خواهد  دسترس  رمجازیشنود  مطلق  رمجازیغ   یمانند  و    باشد می  جرم 

 ]2[. گرددیجرم محقق م نیا یندانسته است و صرفاً با انجام عمل ماد یخاص جهیبه نت دیقانونگذار آن را مق

 ستر ارتکاب جرم ب

 ی برقرار  یبه معنا  ،ارتباط در مفهوم عام  .واژه ارتباطات بکار رفته است   شنود،  یببستر ارتکا  نییتب  یبراق.ج.ر    2  ماده   در

اما در مفهوم   . باشند  ایاش  جانداران و  ریسا   انسان،  ذتوانمی  مصادیق آناست که    زیچند چ  ایدو    انیم  هدفمند  ودار  معنا  وندیپ 

یا  و  ها  با سامانهها  انسان  ،گریکدیبا  ها  انسان   انیمورد مشده که حسب    آن  متناظر  یمخابرات  و  یپست  ای،رایانه  ارتباطات  ،خاص

 .شودمی برقرار  گریکدیبا ها سامانه

  م ارتباطات یها مفمعانی و    یک ازماده کدام  نیادر  است که    نیا  با توجه به کثرت مفهوم و معنی ارتباط، مسأله قابل بررسی

  ؟ردیگمی  انسان را در بر  با  سامانه   انسان وبا    انسان  سامانه،با    سامانهباط  اعم از ارت  ارتباط،از  هر شکل    ایآ  ؟است  ارانونگذد ققصوم

وجود داشته بسنده  ها  کشور   یقانون گذار  نهیشیباز در پ   ریکه از دمتداول و عام    ی مفهوم  هیبه مفهوم خاص آن بر پا  دیبا   نکهیا  ای

که پذیرش مفهوم    رسدمی  به نظرین گونه از جرایم نوظهور  ا  انگاریجرمو فلسفه  ای  با توجه به نوپدید بودن جرایم رایانه  کرد؟

  نیتوان مشمول امی  را هم توسط انسان  سامانه    کی  یاجزا  نی بتا آنجا که ارتباط  با اغراض مقنن سازگارتر باشد.  ارتباطات    عام از

دانست.  هنگام   یبرا  حکم  کل  ک یاز    یکه شخص  ی مثال  داده  یبرا  م یس  بدون  د یصفحه  کردن    د کنمی  استفاده خود  های  وارد 

مصادیق   از  که  ندارد  وجود  اینارتباط  تردیدی  شمول  دامنه  در  نتیجه  در  و  بود  گرفت.ماده    خواهد  خواهد    یبرخ  یحت  قرار 

شده تولیده  گدارند  د  وجو  تجهیزات  بکار  با  مناسب  از  آنها  یریکه  در  رابطهای  کابل  نوساناتتوان  می  فاصله  و  افتیرا    کرد 

ای انهیراهای سامانه وضع عبارت یدگاهید نیچن دی ؤم .دریافت کردرا  هاآن، دیداری یا نوشتاری در حال انتقال شنیداریهای داده

سامانه کنار  ماده   یمخابراتهای  در  تفس  است،ق.ج.ر    2  در  ا  یریچنانچه  باش  نیجز  امواج  عبارت    قید  ،میداشته  یا  مخابراتی 

 واهند داشت.  کاربردی نخ قانونگذار یسو ازالکترومغناطیسی 

چند    ایدهد که مفهوم ارتباطات را به وجود دو  می  عضو اجازه  یهم به کشورها  یبریسا  میجرا  ونیکنوانس  مضاف بر آنکه

وجود    ی لیدل  نکهیا  عالوه بر مشمول عنوان مجرمانه شنود بداند.    زیسامانه را ن  کی  یاجزا  انیارتباطات م   ا یند  تسری دهسامانه  

انچه گستره به ظاهر گسترده،    نیبرا  مضاف  برخوردار نباشد.  یتیسامانه از چنبن حما  کی  یاجزا  انیم  نایدر جرهای  داده  ندارد

که به طور   ییمحتواها  افتی در  .ستق.ج.ر ا  2گنجانده شده در ماده    " یعموم  ریغ "   دیبخشد قمی  یمعنا دار  قلمرو مشخص و

 .کندمی شود را از شمول ماده خارجمی پخش  یعموم
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 ی کیزیف طیضبط هر گونه محتوا از مح و  افتیدر( ،یمخابرات و ای انهیراهای سامانهتعبیر )از  ش یپ   "در" کلمهد وجو سرانجام

ا  کیالکترون  یابزارها  یلهیبه وس از شمول  از    آنهارخداد  زیرا    .کندمی  ماده خارج  نیرا  و محیطی خارج  غیر سایبر  در فضای 

  .های مقرر قانونی به وقوع پیوسته استسامانه
  

 یرکن روان

  یرکن رواناست که نیازمند وجود قصد و سوءنیت است.    یعمد  یجرمای  قانون جرایم رایانه  2موضوع ماده    رمجازیشنود غ  

آگاه بودن از غیرعمومی    ی،شنود محتو   رفتار غیرقانونی به  و آگاهی  است؛ علم    اراده   متشکل از دو جزء علم و  جرم شنود غیرمجاز

با اراده آکاه قصد دارد تا  مرتکب  ی عن ی .انجام شنودبرای دریافت محتوی و قصد اراده یا و محتوی انتقال  ندیفرآبودن   یخصوص یا 

در بستر   نکهیعلم به اآگاهی و  با    دینما  یگرید  یمحتواشنود  تا اقدام به  عامدانه بخواهد  محتوی را بر خالف قانون دریافت کند و  

در حال   یمحتوا  یاتفاقبه صورت    ،ندانسته  ای  ناخواسته  یچنانچه شخص  نیبنابرا  گیرد.مبادله پیام صورت می  یارتباط خصوص

   .گرددیمجازات نمرفتارش جرم نبوده و در نتیجه  ق.ج.ر  2ه مادمطابق   ؛را شنود کند یگریانتقال د

مطلق    میبور از جرااز آنجا که جرم مزکند. بنابراین  صرف وجود سوء نیت عام برای تحقق جرم شنود غیرمجاز کفایت می

در نتیجه تنها قصد عام یعنی اراده آگاه مرتکب به    ]2[.  ندارد  ازیخاص ن  تیبه قصد و سوء ن  لذا  ستین  جهیبه نت  دیاست و مق

مانند بسیاری    رفتار  نیا  وصف کیفریدر    زهیانگ  نیهمچنغیرقانونی بودن شنود و دریافت محتوی برای تحقق جرم ضرورت دارد.  

 ]1[  باشد.ی برخوردار نم ی خاص گاه یاز جابی تأثیر است و از جرایم دیگر 
 

  مجازات
 ون یلیتا چهل م  الیر  ونیلیاز ده م  ینقد  یجزا  ا یسال    2ماه تا    6را حبس از    رمجازیمجازات جرم شنود غ   ق.ج.ر  2ماده   

ب  ای  الیر و  مجازات  دو  اس  انیهر  که    نیات.  نموده  طمجازات   نیا  استمعلوم  گونه  که  برای  تردهگس  فیها  در    ،ردیگمی  را 

اس درقانونگذار خواسته  تا  به    اریاخت  اراده کرده  د و  ادشوواگذار    ی قاض  د یصالح  بر خالف    نی. چرا که  های  گونه  ظاهرشجرم 

برای  فراوان وگسترده  بزه  یادیز  یاکم    یهاب یآس  تواندیکه به همان نسبت م  ردی گمی  را در  به  آورد. در مورد   دگانیدرا  وارد 

اش جرم  به  مختلف  نیروع  نظرات  دارد،  یجرم  معتقدند  وجود  ا  برخی  به  توجه  غ   نکهیبا  شنود  جرم  درجه    ریمجازات    6مجاز 

از منظر    یول  ]2[  .است  نه جرم و نه قابل مجازات  رمجازیشروع به جرم شنود غ   یقانون مجازات اسالم  122  باشد مطابق مادهمی

  ف یتوجه به تعر  با  زین  یرخب  ]1[  مجاز وجود دارد  رین تحقق شروع به جرم در شنود غ امکا  ،واقعیت عینی  و  انهیرا  یدانش مهندس

تواند  می  جرم دادگاه  نیبار ا  از دو  شیدر صورت تکرار ب] 23  [دانند  می  مطلق هم متصور  میجرا  درتحقق آن را    ،شروع به جرم

تکم مجازات  به  را  ماده    یلیمرتکب  الف  بند  در  نما  ق.ج.ر  27مذکور  اشخاصچ  ]2[  دیمحکوم  شنود    ینانچه  جرم  ارتکاب  در 

جرم معاونت    نیدر ا  رمجازیآموزش شنود غ   اتیدر دسترس قرار دادن محتو  ایانتشار و    قیاز طر  کنیول  ندیمباشرت ننما  رمجازیغ 

  ات یتومح  قراردادن  دسترس  در  ا ی  انتشارگردند  می  مجازات.ج.ر  ق  2۵ماده    چ  عنوان مستقل به شرح مذکور در بند کنند تحت  

کار را به عنوان   نیا  شده  ادیو چنان چه اشخاص  .حرم بوده    یمخابرات  و  یاانهیرا  یهاستم یس  ا ی  هاداده  رمجاز،یغ   شنود  آموزش

  نکهیمانند ا  شود؛یماده محکوم م  نیحرفه خود قرار داده باشند مطابق تبصره ماده مذکور به حداکثر هر دو مجازات مذکور در ا

ق  یشغل شخص محتودر دسترس  دادن  غ   اتیرار  شنود  طر  رمجازیآموزش  دوره  قیاز  برگزاری  و  ا  آموزش    .باشد  نهیزم  نیدر 

   ]1[. است یفریک عمومات حقوق  ماده هم تابع قواعد و نیمعاونت در جرم موضوع ا و شرکت

مجازات اسالمی  نون قا  ۵82از ماده  یبخش ،ماده  نیو شمول ا  یبا توجه به گستردگق.ج.ر   2 ماده  بیمعتقدند با تصو یبرخ 

ن  یکارمندان دولت  رمجازیکه درباره شنود غ  ا  دهیگرد  سخاست  از  ق.ج.ر    2ماده    زیمجاز با دستاو  ریغ   ی پس همه شنودها  نیو 

   ]2[  شودیم دیشدتمجازات   .ج.رق   26ماده  کیکه مرتکب کارمند دولت باشد با توجه به بند  هنگامی  .گرددمی فریک مشمول

دارد که احتمال وقوع آن   تیموضوع از آن جهت اهم  نی. اردیمورد توجه قرار گ  دیبا  زین  یص حقوقشخ  تی مسئول  سرانجام

هستند که ارتباطات کارکنانشان    ل یگوناگون ما  لیبه دال  ان یاز کارفرما  یاریها وجود دارد. بسها و شرکتموسسات بنگاه  یاز سو

کاربران   یاز ارتباطات را برا  یاگسترده  اریبس  ف یط  نکیکه هم ا  زین  یخدمات مخابرات  ن ارائه دهندگا  نیهمچن  را شنود کنند. 
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  میارتکاب جرا  ق.ج.ر(  19)ماده    نکهیت به ایبا عنا   بیترت  نیقرار دارند. به ا  ی جرم  نیکنند در معرض ارتکاب چنمی  شان فراهم 

  ، وجود ندارد  یدیماده ترد  ن یبه ا  ق.ج.ر  2حکم ماده    یدانسته است و در تسر  فریک  را سزاوار  یاشخاص حقوق  یاز سو  یاانهیرا

 ]14[ .اعمال خواهد شد یبر شخص حقوق  ق.ج.ر( 20) مقرر در ماده های  فریحاکم بر آن ک طیدر صورت جمع بودن شرا

  قانون  ن یا ۴8  با ماده اي  انهیرا  م یقانون جرا2ماده    سه یمقا

که مانند مقررات شنود    کند می  انیرا بز و قانونی  مجاشنود  امکان    ضوابطدرباره شنود است منتها در ان    زیج.ر ن.ق   48ه  ماد

بنابراین   .است  دهیگرد  نییتعنیز  مجازات ان    شده و   انگاریجرم  ،مجاز  ریغ   شنودق.ج.ر    2ماده  اما در    .است  ی مکالمات تلفنمجاز  

  48تبصره ماده    ]11[  اشد.بمی  مجاز  ریقانون درباره شنود غ   نیا  2احکام ان است اما ماده    مجاز و   ق.ج.ر درباره شنود  48  ماده 

وجود دارد، آن    نجایکه در ا  یابهام   داند.   ی م"حکم شنود    "شده را در   رهیذخ  ی عموم  ریارتباطات غ   یبه محتوا  ی ق.ج.ر دسترس

ارتباطات  " مجاز  ریغ   است که شرط تحقق جرم شنود  انتقال بودن  اما با توجه به تبصره ماده   "در حال  ق.ج.ر شنود   48  است 

   باشد؟می ق.ج.ر 2مشمول ماده  زیآماده انتقال ن ای شده  رهی ذخ یمحتوا

است پس در حکم شنود دانسته است امکان دارد   ریظاهر تبصره حرف تفس  رایپاسخ مثبت را دارد ز  ی ظاهر قانون اقتضا 

 نکه ینه ا  باشدمی  مقررات شنود  تیلزوم رعا  یبودن به معنا  است پس در حکم شنود  ریدر تبصره حرف تفس  "و  "گفته شود حرف

   ]11[ جرم الزم است. نیتحقق ا یکه شرط در حال انتقال بودن برا نیا جهینسبت به آن اعمال شود نت زیمجازات شنود ن

 مجازات اسالمی  قانون  582  ماده باق.ج.ر    2  ماده  سه یمقا

تفاوت  ق.ج.ر    2ده  موضوع ما  غیرمجاز   با جرم شنود  یقانون مجازات اسالم   ۵82موضوع ماده  یا استراق سمع  شنود    جرم

 :دارد

که شنود    ی در حال  باشدمی  و استماع مکالمات تلفنی  یسنت  ی مخابرات  میجرا  ژه یو  (ق،م،ا  ۵82)  جرم شنود موضوع ماده -الف

 .شودمی زین یمجاز یراجع به شنود در فضاق.ج.ر  2 مجاز موضوع ماد  ریغ 

  ی حال  در  باشد،می  ضبط آن  اناًیاح  و  ی المات صوتمک  نیمجاز در ح  ریغ   دنیراجع به شن  ۵82جرم شنود موضوع ماده  -ب

  هیتجز  ای  یبررس  ای   یابی  ریمس   ای  یریهر نوع رهگ  ایمراقبت    ا ینظارت    ایبه کنترل    ق.ج.ر  2  مادهمقرر در  مجاز    ریشنود غ جرم  که  

 . گرددمی اطالق  ت مشابه،اقداما آن و یدر حال انتقال جهت اطالع از محتوایا نوری  یسیامواج الکترومغناط ایها  داده لیتحل و

استراق سمع  جرم  -ج یا  ماده  شنود  ناح  صرفاً  ( ق،م،ا  ۵82)موضوع  است  هیاز  ارتکاب  قابل  حال  ،ماموران دولت  جرم    یدر 

   ]12[. هر شخص قابل ارتکاب است هیاز ناحق.ج.ر   2 مجاز ماده ریشنود غ 
 

  جهينت برآمد و 
  ارتباطات آن توجه شود   یحوزه فناور  یفریک  نیقوان  ژهیبه و  نیقوان  است به هنگام وضع  یکه ضرور  یاز جمله موضوعات 

  ی محدود نم  یخاص  لهیوس  ا یابزار    ای معنا که قانونگذار خود را به رفتار    نیطرف است به ا  یب   ای  یخنث  یبه اصطالح فناور  کردیرو

تنها به ذکر    شنود  یمثال چنانچه برا  یشود. برابن بست در اجرا مواجه ن  به وجود آمدن با ای  نوآورانه   ی هاکند تا چنانچه نمونه

آمد. خوشبختانه می  د یپد  یجد   یقانون   ییگرفت و نارسا  یرا دربر نم  کیرسان الکترون  امیپ های  سامانه  ریشد سامی  تلفن بسنده

ا ا  ایخواسته    رانیقانونگذار  به  پا  نیناخواسته  مهم  است    بند یامر  بنا  بنابراینبوده  درستحو  نیا  نی نخست  یسنگ  به    ه یپا  یزه 

برا  یگذار را  راه  از بررس  یبعدهای  یقانونگذار  یشده است و    ر یدر کنار ساای  یانهار  جرایمقانون    2ماده    یهموار کرده است. 

قانون اممی  مرتبط  یاحکام  نارسایبود که کاست  دواریتوان  و  زم  نقانوهای  ییها  آ  نهیکه  از  استفاده  فراهم کند وجود سوء  را  ن 

ناد  .اشتنخواهد د اجرامی  از موضوعات  یماندن برخ  دهیناد  ایانگاشتن    دهی اما  با محدود  نیا  ستهیشا  یتواند  را  روبرو    تیحکم 

 . کند

که    گونه  همان  جرم  موضوع  شد؛ درباره  با   یاانهیرا  یمحتوا  بیان  است  گرفته  قرار  قانونگذار  توجه  ا  مورد  به    نکه یتوجه 

اعد  ا یدر مورد شمول    یمختلفهای  دگاهید تراف  ن یم  داده  مورد  دارد ضرور  کیماده در  از در  یوجود    نیا  رمجازیغ   افتیاست 

حماها  داده آ  یفریک  تیهم  عمل  ا  دیبه  شود  نگونهیو  برطرف  و  .ابهامات  بودن  انتقال  حال  و    یذات  یژگیدر  است  شنود  جرم 

 .ردیقرار گ یفریک تیمورد حما ،یبا درجه کمتر  دیباولو   ،شده آنها رهیذخنوع است که  یبه حدها محتوا  نیا تیحساس
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د  هم  ارتباطات  گستره  و  مفهوم  مورد  بس  دهیدر  مفهوم  دو  بس  اریشد  و  شا  اریگسترده  است.  استنباط  قابل    د ی محدود 

وارد    د یقانونگذار با  رسدیواژه باشد. به نظر م  نیروبرو کند هم  یجد  یحکم را با چالش  نیا  یاجرا  تواندیکه م  یعنصر  نیموثرتر

از مجازات   گری د  یروبرو و برخ  یفریک  نیسنگ  یهابا ضمانت اجرا  یممکن است برخ  راینماند ز  ییقضا   هید و منتظر روعمل شو

 . متناسب و بازدارنده معاف گردند

  لیاز باب تمث  یقیمصاد  انیقانونگذار با ب  ستسزاوار ا.  باشدمی  جرم شنود  یاز عناصر اصل  ی کی  زیبودن ارتباط ن  یعموم  ریغ  

 . کمک کند تداریصالح ییمتناسب به مقام قضا قیمصاد ریسا ییبه شناسا

است که قانون   ستهیشا   ؛ وجود دارد  ی نظرات مختلف  در مورد امکان تحقق شروع به جرم هم  مالحظه شد؛ گونه که    همان

  و ی د مجازات نه کاف رسمی به نظراین است که   رد؛ادد  جوو هدا م  نیدر ا قررهمجازات مکه به  ینقد  ابهام را برطرف کند.  نیگذار ا

  یفرهایک  یگردد قانونگذار از توانمندمی  شنهادیجرم پ   نیا  فریمورد ک  در   لذا  ، ندارد  یجرم تناسب  نیشدت ا  با  وست  نیبازدارنده  

که امکان ارتکاب    ی از اشتغال در مشاغل  تید. اصل محرومریگ ضمانت اجراها بهره    ن یا  یبازدارندگ  زانیم  افزایش  یبرا  ،یاجتماع 

فراهم   ن یا  دوباره  را  اشتراک    تیمحدود   ا ی سازد  می  جرم  عموم  یکاربر  ا یاز  ارتباطات  دستاورد  می  ک،یالکترون  ی خدمات  تواند 

 . حبس در بر داشته باشد ا ی ینقد ینسبت به جزا یخوب ی بازدارندگ

مجاز    ریشنود غ در مورد اوصاف    یوجود ندارد. ول   یشرط خاص  از ان است که در مورد اوصاف شخص مرتکب،  ی حاکها  افتهی

انتقال بودن شرط است.  بودن و  یعموم  ریغ   در مورد اطالعات مورد شنود  بودن و نت  دیجرم مق  نیا  ن یهمچن  در حال   جه یبه 

ن  ت یبه سوءن  یعنصر معنو  نبوده و بوده و  با  یماد  رکنتحقق    ندارد.  ازیخاص  نم  فعل مثبت   لیعنصر تشک  تواندی  ترک فعل 

 . دهنده ان باشد 
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