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 چکيده

  که   جرایمی  جمله  از  و  آورده  وجود  به  را  اجتماعی  ضد  رفتارهاي  پیش  از  بیش  امكان  مجازي  فضاي  و  رایانه  امروزه

  روزافزون   استفاده  میل  به  توجه  با  .است  ايرایانه   جعل  ،بوده  آن  موضوع  هم  و  جرم  ارتكاب  وسیله  هم  رایانه  آن  در

  فراهم  اطالعات فناوري پیشرفت زمینه  در را افراد مشارکت چه اگر آن مزایاي از مندي بهره و رنتاینت و هرایان از

  نموده  فراهم ايرایانه  جعل باالخص اطالعاتی تبادل جرایم ظهور براي را مساعدي  شرایط حال عین در اما ،کرده

  غیرمحسوس   موضوعات  براي  آن  در  حقیقت  قلب  که  تفاوت  این  با  ،گرددمی   قلب  حقیقتی  ایمجر  این  در  .است

  دخالت   و کشور این  هايپیشرفت  به توجه با فرانسه حقوق  در ايرایانه  جرائم  باشد.می  الكترونیكی هايداده   یعنی

  مورد   خاص  عنوان  چند تحت  است  ممكن   جعل  جرم این  که  طوري  به  ،کرده  پیدا  زیادي بسیار  وسعت  تكنولوژي

  متفاوت   سنتی  جعل  با  مربوطه  قوانین  دیگر  و  جرایم  این  قانون  در  اينه یارا  جعل  هبز   ارکان  .بگیرد  قرار  بررسی

  جهان   و  ایران  در  ايرایانه   جرایم  آمار  بررسی  .باشدمی   اطالعات  تبادل  فضاي  پیدایش  از  ناشی  خود  این  که  است

  همین   و  هستیم  یمجرا  این  افزون  روز  رشد  شاهد  متوسط  طور  به  اخیر  هايسال   در  که  است  واقعیت  این  بیانگر

 افزاید.می   دوچندان  صورت  به  موضوع  این  به  توجه  حساسیت  و  اهمیت  بر  امر

 . اطالعات  تبادل  تكنولوژي،  الكترونیكی،  هايداده   مجازي،  فضاي  ،ايرایانه   جعل  :یديکل واژگان 
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 مقدمه 

 ريبیشت  ودمن  جرایم  بروز  در  رایانه  ابزاري  بعد   ایران،  جمله  از  توسعه  حال   در  کشورهاي  در  امروزه

  دنیاي   گیريشكل  و  ايرایانه  هايسیستم  از  استفاده   و  تكنولوژي  افزون  روز  توسعه  با   .کند می  پیدا

  شكلی   و  ماهیتی  تغییرات  با  سنتی  جرایم  از  بسیاري  سنتی،  و  محسوس  دنیاي  کنار  در  نامحسوس

  ايضف  در  که  است  دست  این  از  نیز  ايرایانه  جعل   جرم  که  یافته  ارتكاب  سایبري  جدید   محیط  در

 همانند  جرم  این  جمله  از  که  گفت  توانمی  لذا  واقعی،  فضاي  نه  و  یابد می  تحقق  مجازي  و  سایبر

  و   جذابیت  تنوع،   آسان،   و  سهل  وقوع  بودن،   مرزي  فرا  فراوانی،   گستردگی،   اینترنتی،   جرایم  سایر

 تكثیر  مثال  عنوان  به  (473  ،1397  ، فردوئی  محمدي)   باشد.می  جرم  این  بودن  الوصفزاید

 از   اولیه  اجازه  کسب  بدون  هاآن   تكثیر  و  افزارهانرم  قفل  شكستن  یا  و  غیرمجاز  هايديسی

 روزافزون   پیشرفت  و  توسعه  پی  در  که  هستند  مهمی  جرائم  جمله  از  ،افزارنرم  آن  آورندگانپدید

  آن   اهمیت  و   ظرافت  پیچیدگی،   روز   به  روز   و  ه آمد  وجود   به  فرهنگی   و   اقتصادي   اجتماعی،   روابط

  هر  بلكه  ،نیست  مخابراتی  یا  ايرایانه  هاي داده  از  خاصی  گونه  ايرایانه  جعل  موضوع  .شودیم  بیشتر

  طریق   از  انتقال   قابل   که  ...   و   الكترومغناطیسی  نوري،  دیجیتالی،   هايداده  از   اعم  ايداده  نوع

 جرم   عموضو  دانتومی  باشد،  همراه  گوشی  و  رایانه  تلگراف،  فكس،  قبیل  از  مختلف  ارتباطی  ابزارهاي

  قرار   جعل  جرم  موضوع  نوشته  شكل  به  هايداده  صرفاً  که  این  عالوه   به  .گیرد  قرار  ايرایانه  جعل

  ممكن   نیز  باشند   تصویر  یا  صوت  رمز،   شكل  به  که  هاییداده  جمله  از  هاداده  سایر  بلكه  ، گیرندنمی

  طرفی   از  ( 181  ،1397  قالتی،   محترم  و   )صالحی   .شوند   جعل  قانونی  شرایط  داشتن  صورت  در  است

 را  ايرایانه  هايداده  و  اسناد  در  بردن  دست  و  جعل  جرم  ارتكاب  هايراه  تكنولوژي  پیشرفت  همین

  وارد  مجرمین  و   متخلفین  که  دارد  بارزتري  نمود   زمانی   مشكل  است.  نموده  ترآسان  بزهكاران  براي

  حساس   نقاط  سایر  یا   فرودگاه  پایگاه   احوال،  ثبت  پایگاه  جمله  از  کشور   حیاتی  هايپایگاه  و  سیستم

  در   که  آورندمی  فراهم  را  هاارگان  این  کار  در  اختالل  موجبات  ايرایانه  هايداده  جعل  با   و   شده

  قصد  مرتكب  اگر  شد.  خواهد  ناپذیرجبران  خسارت  بروز  موجب  شده  ایجاد  اختالف  مواقع  از  بسیاري

  قابلیت   بنابراین  .شودنمی  محقق  جرم  باشد،   نداشته  اضرار  قابلیت  موضوع  ولی   ، باشد  داشته  اضرار

 جرم   این  در  (132  ،1395  )شایق،  .است  ايرایانه   جعل  جرم  موضوع   خصوصیات  از  یكی  اضرار

  تشكیل   را  جرم  این  معنوي  رکن   اجزاي  عنوان  به  عام  سوءنیت  و  مرتكب  عمل  اینكه  بر  عالوه

 جرم  زیرا  . باشدیم  جرم  نیا  روانی  رکن  اجزاي  از  یكی  عنوان  به  تقلب  قصد  یعنی  انگیزه  دهند، می

  مرتكب   متقلبانه  قصد  و   ندارد  خاص  سوءنیت  به   نیازي  مطلق   جرائم   سایر  همانند  ايرایانه  جعل

  آشنایی  با  که  طلبدمی  جدید  محیط  بر  حاکم  شرایط  و  خصوصیات  .باشد می  انگیزه  جعل،  جرم

 وينح  به  یطمح  این  قوت  و  ضعف  نقاط  شناسایی  و  مجازي  محیط  و  حاضر  عصر  جوانب  با   کامل

  پرداخته   متغیر  محیط  این  در  ارتكابی  نوین  جرایم  با  مقابله  به  اطالعات   آوريفن  عصر  با  شایسته

 شود.
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 آن  تاریخچه و  ایرایانه جعل  تعریف ـ1
 جرایم  از  است؛  شده  ایجاد  اطالعات  فناوري  سریع  تحوالت  و  پیدایش  اثر  بر  که  ايرایانه   جعل  جرم

 ايرایانه  هايداده  و  هابرنامه  محض  آن  موضوع  و  رودیم  شمار  ه ب  عمومی  آسایش  و  امنیت  علیه

  طریق از تنها  و  بوده  ملموس غیر و  مادي  غیر  و داشته ها نوشته و  اسناد  از متفاوت  ماهیتی  که است

  سندهاي   در  دگرگونی   آوردن  پدید  یا   جعل  . باشندمی  مشاهده   و   خواندن  قابل   ايرایانه  هاي سیستم 

  این  .هاستنوشته   و  اسناد  صحت  و  اصالت  ضد  بر  بزهی  آمیز،  لبقت  طور  به  سند  ساختن  یا  موجود

  مواد  درج  با  زمان  آن  مقنن  .شد  ایران  قانون  جزایی  سیستم  وارد  1304  سال  از  قانونی  طور  هب  جرم

 کرده   ذکر  را  تزویر  و  جعل  جرم  اًعین  112  تا  97  مواد  در  عمومی  مجازات  قانون  در  112  تا  97

  آمد،   بعمل  1352  عمومی  مجازات  قانون  باالخص  قوانین،  در  که  اتیاصالح  در  انقالب  از  بعد  .است

  در   تغییر  دلیل   هب  و   یافت   انعكاس  1362  مصوب  تعزیرات  قانون  در  تزویر   و  جعل  به  مربوط  مواد

  تا   20 مواد در تزویر  و جعل جرم بنابراین .شد  رعایت متن در نیز  اصالحات برخی حكومتی سیستم

  در   اًبعد  .شد   بینی   پیش  متفرقه  قوانین  دیگر  و  اسالمی  اتازمج  قانون  5  ماده  تعزیرات،  32

  اندك  با  مواد  این  تعزیرات  قانون  و  اسالمی  مجازات  قانون  در  1375  و  1370  سال  اصالحات

  جزایی  قوانین  در  .شد   ذکر  بعد  به  523  ماده  نیز  و  اسالمی  مجازات  قانون  5  ماده  در  تغییراتی

  بلكه  ،اند  نكرده  تعریف  را  آن  ایران  قوانین  ولی  است،  شده  فریتع  جعل  جرم  کشورها  برخی  مرسوم

  و   اسالمی   مجازات  قانون  542  الی   523  مواد  طی  جعل  مختلف  انواع   به  راجع  احكام  بیان  به  فقط

  جعل   نوع  این   از  تعریفی  قانونگذار  نیز  ايرایانه  جعل   مورد  در  .است  شده   اکتفا   دیگر  متفرقه  قوانین

 بردن  دست  از   ستعبارت  جعل  ماهیت   .است  کرده   اکتفا   مورد  این  در  ادیق صم  ذکر  به  و   نداده  ارائه

  اسناد   در  هم  و   کاغذي  مدارك  در  هم   امروزه  که  دادن،  فریب  یا  اغفال  منظور  به  اسناد  در

  از  استفاده  ـ1  :هستند  دخیل  جرم   ارتكاب  در  جهت  دو  از  هارایانه  .گیردمی  صورت  الكترونیكی

  در   دستكاري  براي  رایانه  آوريفن  از   استفاده  ـ2  کاغذي   داسنا  در  بردن  دست  براي  رایانه   فناوري

  ها نوشته   و  اسناد  جعل  تعریف  تعاریف  این  مالحظه  با   (139  ،1384  آبادي،   )خرم  .الكترونیكی  اسناد

  سال   تا   ایران  جزایی  قوانین  .ندارد  صراحتی  کامپیوتري  اطالعات   و   ها داده  جعل  مورد  در   و   باشدمی

 جرایم  مجازات  قانون  09/10/1382  تاریخ  در  اینكه  تا   بود  ساکت  يارایانه  جعل  درباره  1382

 انگشت   ايرایانه  جعل  به  که   قانونی  نخستین  عنوان  ه ب  و  رسید  مقنن  تصویب  به  مسلح   نیروهاي

  تاریخ  تاخیر  یا   تقدیم   الحاق،  اطالعات،   حذف   یا   تغییر  گونه  هر»   ماده   این   طبق  .شد   مطرح  نهاد 

 نرم  و  رایانه  سیستم  در  نظامیان  توسط  غیرمجاز  طور  هب  که  آن  نظایر  و  حقیقی  تاریخ  به  نسبت

  در  مندرج  هايمجازات   مشمول  مورد  حسب  و  محسوب  جرم  ...«  و  گیرد  صورت  مربوط  افزارهاي

 این  شمول  همچنین  .برد  نمی  ايرایانه  جعل  از  نامی  مقرره  این  .باشندمی  قانون  این  به  مربوط  مواد

 تجارت  قانون  گفته،  پیش   قانون  تصویب  از  هفته  یک   گذشت  از  پس   . است  نظامیان  مورد   در  مقرره

 عنوان  از  چهارم،   باب   از  دوم   مبحث  در   که  رسید  تصویب  به  17/10/1382  تاریخ  در  الكترونیكی

  الكترونیكی،  مبادالت  بستر  در  کس   هر  قانون  این  68  ماده  پایه  بر  .جست  سود  کامپیوتري«  »جعل

  و   اي،رایانه  هايسیستم   در  (پیام  داده)  پردازش  در  مداخله  و  (پیام  دهاد)  محو  تغییر،  ورود،  طریق  از
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 مجوز  بدون  اختصاصی،  کلید  مثل  امضاء  تولید  رمزنگاري  هايسیستم  کاربردي  وسایل  از  استفاده  یا

  عدم   یا   و  الكترونیكی  اسناد  دفاتر  فهرست  در   ثبت  سابقه  فاقد   امضاي   تولید   یا  و   کننده   استفاده

 جعلبه  اقدام  نظایرآن  و  مجعول  گواهی  اخذ  و  مزبور  فهرست  در  دارنده  نام  با  وسایل  آن  انطباق 

  و   مالی   قضایی،   اداري،   مراجع  به  آن  ارائه  با   تا   نماید   اثباتی  و   مالی  ارزش  داراي  هاي پیام«  داده»

  تا   یک  از  حبس  مجازات  به  و  محسوب  جاعل  نماید   استفاده  معتبر  هايپیام«  داده»   عنوان  به  غیره

 تبصره   اساس  بر  .شودمی  محكوم  ریال  میلیون  پنجاه  میزان  به  نقدي  جزاي  ختداپر  و  سال  سه

  در   چند  هر  ماده   این  .باشدمی  ماده   این  در  مجازات  حداقل  جرم  این  به  شروع  مجازات  68  ماده 

 مبادالت  »بستر  تعبیر  نیز  و  بزه  کلی  عنوان  ولی  ،شد  بینی  پیش  الكترونیكی  تجارت  قانون  پیكره

  شد  سبب  بود،   الكترونیكی  رفتارهاي  همه  دربردارنده  و  الكترونیكی  تجارت  از  اتررف  که  كی«الكترونی

  فوق  قانون  و   ماده   در  مداقه  با   . گردد  ايرایانه  جعل  با   پیكار  قانونی  دستاویز  عنوان  ه ب  ماده  این  تا

  و  مصادیق ه بلك ،پردازدنمی ايرایانه کامپیوتري  جعل تعریف  به قانون  این اوالً  که  گردد می مشخص

  حدود  در  فقط  و  بوده  خاص  مذکور   قانون  ثانیاً   و  داردمی  بیان  را  کامپیوتري  جعل  تحقق  نحوه

 سال  ايرایانه  جرایم  قانون  بینی  پیش  تا  چگونگی  این  .دارد  اجرایی  قابلیت  الكترونیكی  مبادالت

  ماده )  ايانهرای  جرایم  قانون  یكم  بخش   دوم   فصل   از  یكم   مبحث  در   مقرره  ینا  داشت.  ادامه  1388

 اعمال  مرتكب  مجاز  غیر  طور  هب   کس  هر  ماده  این  پایه  بر  .گرفت  جاي  اسالمی(  مجازات  قانون  734

  تا   ریال   میلیون  بیست  از  نقدي  جزاي  با  سال   پنج  تا   یک   از  حبس  به  و  محسوب  جاعل   شود،  زیر

  استناد   قابل   ياه داده  ایجاد  یا  تغییر  (الف  : شد  خواهد  محكوم  مجازات  دو   هر  یا   ریال  میلیون  یكصد

 حافظه  هايکارت  در  موجود  عالئم  یا  هاداده  تغییر  ب(  .ها آن  به  داده  متقلبانه  کردن  وارد  یا   ایجاد   یا

  متقلبانه  کردن  وارد  یا  ایجاد  یا   هاتراشه  یا  مخابراتی  یا  ايرایانه  هايسامانه  در  پردازش  قابل   یا

  کردن،   وارد»  :است  نموده  ارائه  ايرایانه  جعل  از  را  زیر   تعریف  اروپا   شوراي  .ها آن  به  عالئم  یا  ها داده

 هرگونه  یا  کامپیوتري،  هايبرنامه  یا  کامپیوتري  هاییداده  سازي  متوقف  یا   کردن  پاك   تغییر،

  است،   شده  تشریع  ملی  قوانین  در  که  شرایطی،   تحت  یا  شیوه  به  ها داده  پردازش  در  دیگر  مداخله

 یافته  ارتكاب  جرمی  چنین  مرسوم  هدف   به  توجه  با   اینكه  به  مشروط  دهد،می  تشكیل  را  جعل  جرم

  ناشی  امر   این  از  ايرایانه  جعل  جرم  از   تعریف  ارائه  عدم   ایران،  حقوق   در   که  رسدمی  نظر  به  .« باشد

  باعث   جعل   جرم  جدید   طرق  و  ایمجر  آن  موازات  به   و  کامپیوتري  تكنولوژي  باالي   سرعت  که  شود

  نوظهور   و  جدید   مصادیق  با  جرم  از  واحدي  یفتعر  ابق طت  عدم   از  جلوگیري   جهت  قانونگذار  که  شده

  از   جدیدي  مصادیق  وقوع  با   بتواند  تا   بوده  جرم  این  از  تمثیلی  مصادیقی  بیان  از  ناگزیر  جعل  جرم

  جدید   مصادیق  بر  تعریف  شمول  عدم   از  و   نماید   برخورد  مجرمین  با   قانون  همان   اساس   بر  جرم  این

 موجود   قوانین  به  توجه  با  و  اوصاف  این  با  د.آور  عمل  به  جلوگیري  مجازات  از  مرتكبین  فرار  و

  دادن  تغییر  یا   ساختن  از  عبارتست  ايرایانه  جعل »  کرد:  تعریف  چنین  این  را  ايرایانه  جعل  توانمی

  ها آن  زدن  جا  قصد  به  اثباتی  ارزش  داراي  قانون  در  مذکور  موارد  سایر  یا   ايرایانه  هايداده  آگاهانه

  مصادیق   تمام   اً بدو  تعریف  این  «.غیر  ضرر  به  و   دیگري   یا   خود  ه فاداست  براي  اصل  عنوان  به
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  نحوه  سپس  و  گیردمی  بر  در  را  موارد  سایر  و  امضاء  جعل  و  ها داده  جعل  از  اعم  ايرایانه  هايجعل

 .است شده  منوط قانون در مذکور طرق  به آن تحقق نحوه و حقیقت قلب

 

 ایرایانه   جعل انگاریجرم مبنای  ـ2
  حافظه  زندگی،  مختلف  هايعرصه   در  ايرایانه  افزارهاي  نرم  و  رایانه  از  تفادهسا  و  شدن  فراگیر  با

  اعالم  و  بیان  براي  ايگسترده  سطح  در  و  شودمی  سنتی  نوشته  و  سند   جایگزین  افزارهانرم  و  رایانه

  با   (يسایبر)  مجازي  فضاي  بین  تفاوتی   رسدمی  نظر  به  ابتدا   در  . شد   خواهد   استفاده  رایانه  از  اراده

  باید   ولی  ندارد،  وجود  آن  انگاريجرم  مبناي  نهایت  در  و  جعل  جرم  یافتن  تحقق  در  حقیقی  ايفض

  و  گیردنمی  بر  در   را  ايرایانه  هايداده  علیه  اقدام   سنتی  جعل   جزایی  عنوان  که   ساخت  نشان  خاطر

  در  هک  ایییزهتما  به  توجه  با   و   باشیممی  مستقل  انگاريجرم  نیازمند  ها داده  این  از  حمایت  براي

  ناچار   رسدمی  نظر  به   دارد،  وجود  سایبري  فضاي   در   ( مادي  رکن)  آن  اجزاي  و   شرایط  و  رفتار

  فرایند   مسائلی   چنین  در  که   خصوصاً  .بگیریم   نظر  در  فضا   این  براي  ايویژه  قوانین  که   بود  خواهیم

 چون   را  انینوق  و   باشد   متفاوت  تواند می  آن  از  ناشی   هايولیت ئمس  و  بوده  متفاوت  جرم  ارتكاب

  خاص  قانون  ها عنوان   از  برخی  ،شود  موارد  این  شامل   که  کرد  تفسیر  وسیع  حد   بدین  تواننمی

  مادي   منافع  کسب  انگیزه  با   که  است  جعل  جرم  ايرایانه  جرایم  مصادیق  از  یكی  .خواهدمی

 لحم  ايرایانه  جعل  در  (65  ،1389  )آبید،  .گیردمی  صورت  عمومی  آسایش  زدن  هم  بر  و  نامشروع

  کشف  و   مفقود   اول  نگاه   در  غیره  و   ادله  کشف  جرم،  اتمام   محل  شروع،  محل   جرم،   زمان  جرم،  وقوع

  زیر   واسطه  به  ايرایانه  جعل  در   که  است  این  واسطه  به  امر  این  و  رسدمی  نظر  به  غیرممكن  آن

  . باشیممی  مواجه  مشكل  این  با  اینترنت  گسترش  و  کامپیوترها  شدن  ايشبكه   مخابرات،  ساخت

  حافظه  یا  سند  که  گوئیممی  ايرایانه   جعل  همچنین  و  تزویر  و  جعل   بحث  در  (40  ،1390  د،ای )ق

  برخوردار   اعتبار  و  ارزش  از  و   باشدمی  ما   حقوقی  نظام  در  ارزش  یک  عنوان  به  اسنادي  نظم  و  رایانه

  زیان   که  است  رفتارهایی  هستند،  اسنادي  نظم  با  مخالف  که  رفتارهایی  اساس  همین  بر  و  است

  جهت   تزویر  و  جعل   .سازدمی  مخدوش  را  اسنادي  نظم  و  کند می  ایجاد  را  تحمل  قابل  غیر  و   دشدی

 وارد  هستند  ارزش  با   که  اسنادي  چنین  به  که  شدید  هايزیان  از   جلوگیري  و  آن  حمایت  و  حفظ

  منوط  غیره   و   اقتصادي   اجتماعی،   روابط  استحكام  . است  شده  انگاريجرم  خاطر  همین  به  و   شودمی

  که   ايرایانه  هايداده  و  الكترونیكی  اسناد  اصالت   و   صحت  به  بتوانند  جامعه  ادافر  که   تاس  آن  به

  گیرند می  قرار  اشاره   مورد  و   شده  مبادله  هاآن  بین  یا  و  است  هاآن   اختیار  در   مختلف  اهداف  براي

  و  لعج  موضوع  تواندمی  نیز  افزارنرم  و   رایانه  حافظه  نیز  سایبري  فضاي  در  باشند.   داشته  اطمینان

  و   حافظه  هايکارت  در  موجود  عالئم  و   هاداده  یا  و   استناد  قابل   هايداده  آنكه  چه  .گیرد  قرار  یرتزو

 را  ايرایانه  جعل   موضوعات  واقع  در   که  تراشه  و   مخابراتی   یا   ايرایانه  هاي سامانه  در  پردازش  قابل 

  بیان  و  اعالم  نوعی   به  و  حقوقی  روابط  ایجاد   و   حقوقی  هايموقعیت  تحقق  قابلیت  دهند، می  تشكیل

  در   ها آن  به  داده   متقلبانه  کردن  وارد  و   ها آن  ایجاد  یا  تغییر  هرگونه  که  دهند می  تشكیل  را  اراده

  است   شایسته  بخشد،می  تحقق  را  جعل  جرم  از  نوعی  چون  و  بوده  حقوقی  نظم  مخل  اقدامی  واقع
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  بین   تفاوتی   انگاريجرم  ي نامب  حیث  از  دیگر  تعبیر  به   باشد،   برخوردار  کیفري  اجراي  ضمانت   از  که

  تصویب  با   . کنندمی  ایجاد  اخالل  حقوقی  نظم   در  دو  هر   و   ندارد  وجود  ايرایانه  جعل  و  سنتی  جعل

 که  ابهام  این  به  بالصراحه  قانونگذار  واقع  در  قانون  این  7  و  6  مواد  خصوصاً  و  ايرایانه   جرایم  قانون

   .نمود کیفري نظام وارد  را آن و د دا پاسخ خیر یا   باشدمی امكانپذیر رایانه حافظه در جعل آیا

 

 ای رایانه  جعل  جرم  دهنده  تشکيل  عناصر   و   ارکان  ـ3

  قرار   بررسی  مورد  معنوي  و  مادي  قانونی،   عناصر  ايرایانه  جعل  جرم  دهنده  تشكیل  عناصر  بحث  در

  صورت   ايرایانه  جرایم  و  الكترونیكی  تجارت  قانون  دو  بین  مقایسه  خصوص  این  در  و  گرفته

 گیرد. می

 قانونی   عنصر   ـ1ـ3

  . دهدمی  تشكیل  را  ايرایانه  جعل  جرم  قانونی  رکن  اي،رایانه  جرایم  قانون  6  ماده  حاضر  حال  در

  . باشدمی  ا.ت.ق   86  ماده  الكترونیكی،  مبادالت  بستر  در  اي،رایانه  جعل  جرم  قانونی   رکن  همچنین

 را  جرم  این  تحقق  نحوه  و  مصادیق  هبلك  نیست؛  ايرایانه  جعل  تعریف  مقام  در  ماده   این  طرفی  از

  الكترونیكی   مبادالت  محدوده  در  فقط  و  باشدمی  خاص  قانون،  این   دیگر  طرف  از  و  داردمی  بیان

  سایر   به  باید  الكترونیكی  مبادالت  غیر  در  ايرایانه  جعل  قانونی  عنصر  مورد  در  و  دارد  اجرایی  قابلیت

  همچون   نیز  ايرایانه  جعل  جرم  به  شروع  ورمذک  ماده  تبصره  مطابق  .کرد  مراجعه  موجود  قوانین

  آغاز  را جرم اجرایی عملیات مرتكب چنانچه لذا  است؛ مجازات  و تعقیب قابل   سنتی مفهوم در جعل

  به  مجعول  پیام  داده   ایجاد   و  کار  اتمام  از  پیش   لیكن  نماید،   حقیقت  قلب  و  تحریف  به  اقدام  و   کرده

  از  مقدار  این  بماند،  محروم  مجعول  پیام  داده  لصیتح  و  تام  جرم  به  دستیابی  از  ارادي،  غیر  علل

  که   موردي  مانند   . سازدمی  محقق  را  جرم  به   شروع  وي،  ارادي  انصراف  عدم  و   اجرایی  عملیات

 پردازش   به   شروع  و   وارد  پیام  داده  متن   به  را  نادرستی  اطالعات  حقیقت،  تحریف  منظور  به  شخصی

  اراده  از  خارج  عللی   به  مجعول  پیام   داده   هب  تیابی سد  و  پردازش  اتمام  از  پیش   ولی   ،نماید   پیام  داده

  طی   را  جرم  ارتكاب  مسیر  بیشترین  که  آنجا  از  .شود  دستگیر  مرتكب  و  متوقف  پردازش  عملیات  وي

  انجام  اجرایی  عملیات  از  مقدار  این   شد،می  محقق  تام   جرم  آمدنمی  وجود  به  مانع   این  اگر  و  کرده

 د. دهمی قرار مرج به شروع مجازات مشمول را مرتكب شده
 

 مادی   عنصر  ـ2ـ3

  عبارت  »هرکس«،  از منظور  ماده  صدر در  1382 مصوب الكترونیكی تجارت قانون  68  ماده   صدر در

 را   سهم   بیشترین  حقوقی   اشخاص  رسد می  نظر   هب  که  چرا  باشد؛ می  حقوقی  و   حقیقی   شخص  هر  از

  اشخاص   که   معتقدند   وقدانانقح   از  ايعده  چند   هر   دارند   عهده   بر  الكترونیكی   مبادالت  انجام   در

  تجارت  انونق   طرفی   از  (288  ، 1387  )جاویدنیا،   .شوند   اعمال  این   مرتكب  توانند نمی  حقوقی

 اشخاص   کیفري  مسئولیت  که  ايرایانه  جرایم  انونق  خالف  بر  ،نكرده  اشاره  امر  این  به  الكترونیكی

 ظاهراً  ر.ج.ق   6  ماده   ر دص  در  »هرکس«  عبارت   به  توجه  با  .است  داده   قرار  بحث  مورد  را  حقوقی
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  نظر  ه ب صحیح چندان امر این اما  . باشد حقوقی  و  حقیقی از اعم  شخصی، هر  شامل  تواندمی مرتكب

  طرف  از  باشد،نمی  پذیرامكان  حقوقی  شخص  طرف  از  اعمال  این  انجام  طرفی  از  که  چرا  رسد؛نمی

  حقوقی  خاصشا  کیفري  مسئولیت  بحث  به   ايرایانه  جرایم  قانون  19  ماده   در   قانونگذار  دیگر

  تصریح  و  19  ماده   وجود  با   لذا  . است  کرده  مشخص  مذکور  ماده   در  را  امر  این  تكلیف  و  پرداخته

  صدر در »هرکس« عبارت از منظور که  رسدمی  نظر به منطقی  حقوقی، اشخاص زمینه در قانونگذار

  فعل   مجاان  با  تیسن  مفهوم  در  جعل  همانند   جرم  این  مادي  عنصر  .باشدمی  حقیقی  اشخاص  ،6  ماده

  فعل   مجرمانه  رفتار  بنابراین  .نیست  تصور  قابل  فعل  ترك  با  جرم  این  تحقق  و  شده  محقق  مادي

 عنصر  جزء ترین اصلی پیام،   داده حقیقت قلب   که است این توجه  قابل   نكته . باشد می فیزیكی  مثبت

  86  ماده  در  اعمال  آن  مصادیق  که  شودمی  انجام   اعمالی  ارتكاب  طریق  از  که  است  جرم  مادي

  پیام،   داده  حقیقت  قلب  از  منظور  (86  ،1390  قناد،)   .است  شده  ذکر  تمثیلی  صورت  به  ا.ت.ق 

  نماید؛  اثبات را ناحقی   یا و تضییع  را حقی که است ايگونه به  پیام داده  واقعیت تحریف و  دگرگونی

 از   داشته  وجود  قبل   از  که  را  پیامی   داده  یا  نماید   ایجاد  را  واقعی   خالف   پیام  داده   که  این  از  اعم

 طریق  این  از  و  داده  تغییر  آن  پردازش   در  مداخله  و  توقف  محو،  ورود،  نظیر  اعمالی  ارتكاب  طریق

 که  نماید؛  استفاده  معتبر  پیام  داده  عنوان  به  و  نماید  جعل  را  اثباتی  و  مالی  ارزش  داراي  پیام  داده

  بدون  مرتكب  عمل  هاینك  یا  کرد،  محسوب  مادي  جعل  را  اعمال  این  توانمی  جعل  بندي  تقسیم  در

  این   به  و  شده  تحریف  پیام   داده  شرایط  و  مفاد  که  صورت  بدین  .گیرد  انجام  خارج  در  آثاري  نمود

 حین  در  که  رسمی،  دفاتر  مأمور  مانند  دهد؛  جلوه  باطل  را  صحیحی  یا  صحیح،  را  باطلی  امر  صورت

  در   را  واقعی  خالف  ب مطال  یامدادهپ  به  مربوط  اطالعات  کردن  وارد  با  رابطه  در  خود  وظایف  انجام

  اثبات  را  ناحقی  یا  تضییع  را  حقی  آن  طریق  از  و  داده  قرار  پردازش  مورد  و  کرده  وارد  پیام  داده  متن

 که  داشت  توجه  باید  البته  .نمود  محسوب  معنوي  یا  مفادي  جعل  توانمی  را  عمل  این  که  نماید

  وظیفه   حسب  بر  شخص  که  صورتی  در  مفادي،  جعل  براي  قانونگذار  آن  در  که  سنتی  جعل  برخالف

  بیان  را  جعل  کلی   صورت  به  ايرایانه  جعل   در  بود،   گرفته  نظر  در   شغلی   مجازات  شد، می  مرتكب

  فایده   که  است این نشانگر   امر این  .ندارد مجازات میزان در تأثیري  آن بودن مفادي   یا مادي   و  کرده

 . ارددن تأثیري مجازات میزان در عمل  در و است نظري لحاظ از تنها بحث این

 

 معنوی   عنصر   ـ3ـ3

  علم  بحث  گیرد،می  قرار  بحث  مورد  ايرایانه   جعل  جرم  معنوي  عنصر  با  رابطه  در  که  چیزي  اولین

  . شوندمی  صحیح  غیر  پیام   داده  یک  ایجاد   به   منجر  که  است  اعمالی  بودن  حق   بدون  به  مرتكب

  که  هاییپیام  داده  قفتو  و  محو  دادن،  تغییر  کردن،  وارد  اعمال  بودن  حق  بدون  به  علم  بنابراین

  در  علم  از  منظور  .است  الزم  جعل  جرم  تحقق  براي  شوندمی  صحیح  غیر  داده  یک  ایجاد  به  منجر

  مفروض   نیز  حكم  به  جهل  و  بوده  معنوي  عنصر  در  مخل  آن  به  جهل  که  است  موضوع  به  علم  اینجا،

  قانون  68  ماده  موضوع  يارایانه  جعل  جرم  معنوي  عنصر  بحث  در   دیگر  اساسی  رکن  دو   .باشدمی

  و   عام   نیت  سوء  مرتكب،   علم   بنابراین  .باشند می  خاص   نیت  سوء  و  عام  نیت  سوء  الكترونیكی  تجارت
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 قانون   در  عام  نیت  سوء  از  بحث  در  . باشندمی  معنوي  عنصر  دهنده  تشكیل  ارکان  خاص  نیت  سوء

  در   مندرج  لاعما  خود  اراده  و  خواست  با  مرتكب  یعنی  .شودمی  مطرح  مرتكب  عمد  ايرایانه   جرایم

 در  موجود  عالئم   یا  ها،داده  در  تغییر  و  ایجاد   باعث  اعمال  این  انجام  با   و   داده  انجام  را  6  ماده 

  معنوي  عنصر  اصلی  ارکان  از  مرتكب  عمد   وجود  بنابراین  .شودمی  پردازش  قابل  یا   حافظه  هايکارت

  .باشد   داشته  تقلب  صدق  مرتكب  که  است  معنی   بدین  خاص  نیت  سوء  .رودمی  شمار  به  جرم  این  در

  در  اثباتی،  و  مالی  ارزش  داراي  هايپیام  داده  جعل  الكترونیكی  تجارت  قانون  68  ماده  موجب  به

  قضایی،   اداري،  مرجع  به  آن  ارائه  با  باشد  داشته  قصد  مرتكب  که  شودمی  محسوب  جرم  صورتی

  این   ماده  این  مخالف   وممفه  .نماید  استفاده   هاآن   از  معتبر  هايپیام  داده  عنوان  به  غیره،  و  مالی 

  متقلبانه  قصد  بنابراین  .شودنمی  محسوب  جاعل  ،باشد  نداشته  قصدي  چنین  مرتكب  اگر  که  است

  جعل  معنوي  عنصر  با   رابطه  در  که  توجهی   قابل  نكته  د. شومی  تلقی   او  خاص   نیت   سوء  مرتكب،

 از  یكی  ماده  این  موجب  به  هكنای   است؛  مطرح  الكترونیكی  تجارت  قانون  68  ماده  موضوع  ايرایانه

  باشد  داشته قصد باید  صحیح غیر  ايرایانه هايداده کننده   ایجاد که است این ايرایانه جعل شرایط

  جاعل   ماده  طبق  تا  دهد  قرار  استفاده  مورد  معتبر  داده  عنوان  به  را  معتبر  غیر  هايداده  شخصاً  که

  نبوده   الزم  عملی  چنین  بمرتك  براي  شرطی  چنین  قید  رسدمی  نظر  به  که  حالی  در  .شود  محسوب

  به   توجه  با   . باشدمی  قانونی  عبارات  تنظیم   و   تدوین  نحوه  به  قانونگذار  توجه  عدم   نشانگر  امر  این  و

 داشته  متقلبانه  جنبه  باید   شخص  توسط  ارتكابی   اعمال   که  کرده   عنوان  صراحت  با  نیز  6  ماده   اینكه

  قابل   یا   حافظه  هايکارت  در  موجود  عالئم  یا  اه داده  در  تغییر«  یا  داده  »ایجاد  اعمال  بنابراین  .باشند

 مطلق  جرم  یک  کالسیک  جعل  مانند  اي،رایانه  جعل  .شوند  انجام  متقلبانه  صورت  به  باید  پردازش

  تحقق  براي  شده   جعل   پیام  داده  اضرار  قابلیت  تنها  .نیست  مطرح  آن  در   مجرمانه  نتیجه  و  است

  کند می  کفایت  بالقوه  ضرر  بلكه  باشد  شده  وارد  ضرر  که  ستنی  الزم  .است  کافی   ايرایانه   جعل  جرم

 .بود خواهد مجازات  قابل ايرایانه جعل عنوان تحت شده  انجام  عمل و

 

 ایرایانه جعل در کيفری وليتمسئ  ـ4
  و  معنوي  عینی،  شرایط  بودن  دارا   یعنی  ولیتمسئ  شرایط  جمیع  وجود  با  کیفري  ولیتمسئ  گاهی

  به  نامید؛  حقیقی  مسئوولیت  را  ولیتئمس  از  قسم   این  وانتمی  که  ودشمی  بار  شخص  به  آن  حقوقی

  کل   معناي   )به  تقصیر  به  شخص  و   باشد   دانسته  مجرمانه   را  وي   رفتار  قانونی  که  آنگاه   دیگر   عبارت

  اجتماعی   ضروریات  برخی   به  بنا  گاهی   لیكن   بود؛  خواهد  ولمسئ  حقیقتاً  شود  رفتار  آن  مرتكب  آن(

 چنین   مصالحی   بر  بنا   عبارتی  به  و  بیندنمی  الزم  مسئوولیت  رازاح  براي  را  شرایط  تمامی  قانونگذار

  و  تخصص  فقدان  . نامید  انتسابی  مسئولیت  توانمی  را  آن  که  کندمی  بار   شخص  بر  را  ولیتیمسئ

  از   یكی  را  آن  توانمی  وضوح  به  که  ايرایانه  جعل  با   مرتبط  قوانین  وضع   در   الزم  گرایی تخصص 

  بر   (44  ،1397  ،مهرگان  ترنج)  .دانست  ايرایانه   جعل  جمله  از  يانگارجرم  مسیر  در  مهم  هايچالش

  به  گردد،می  محقق  فضا  آن  در  نیز  ايرایانه  جعل  جرم  که  سایبر  فضاي  کنونی،  هاينظریه  اساس

 مرتكب،  مجازات  و  تعقیب  مشكالت  نیز  و  کنترل  عوامل  بودن  ضعیف  مانند  هاییویژگی  لحاظ
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 سایر   توان  از  گیريبهره  با  هاآن  .است  کیفري  و   مدنی  وزهح  در  ولیتیمسئ  چنین  اعمال  از  ناگزیر

  اقدامات   و   اطالعات   کنترل  یا  پیشگیري   امر  در   فضا،   این   در  نظام  برقراري  اندرکار   دست  عوامل

  تخصیص   ولیتمسئ  بودن  شخصی  اصل  ترتیب،  این   به  که  شوندمی  ولیتمسئ  حائز  غیرقانونی 

  راجع   قانونی  مواد  به  نگاهی  با  .شودمی  توزیع  اصلی،  مرتكب  بر  هعالو   عوامل،  سایر  میان  و  خوردمی

  جرم   این  به  راجع  کیفري  ولیتمسئ  موضوع  در  ما  قانونگذار  که  کنیممی  مالحظه  ايرایانه  جعل  به

 جعل   بزه  در  کیفري  ولیتمسئ  که  توضیح  بدین  است؛  داشته  نظر  حقیقی  ولیتمسئ  به  صرفاً

  به مربوط و  شودمی  بار باشد  ولیتمسئ معنوي یا  عینی شرایط ائزح که آن مرتكب بر صرفاً ايرایانه

  در   عبارتی   به  .گرددنمی  است  نشده   ايرایانه  جعل  مجرمانه  رفتار  مرتكب  شخص،  که  موردي

  غیر   به  (انتسابی)  اعتباري  ولیتمسئ  با   ما   ایران  حقوق   در  ايرایانه  جعل  به  راجع  قانونی   هايمقرره

 از یكی   امر این رسد می نظر به  و باشیم نمی مواجه است آمده  حقوقی اشخاص ولیتمسئ در آنچه از

  در  موجود  مشكالت  واسط  به  تواند نمی  کیفري  حقوق   که  زیرا  .باشد می  قانونگذار  بر  وارده  ایرادات

 اجرا  معرض  به  آن  در  را  مرتكب  مجازات  و  تعقیب  یعنی  ولیت،مسئ  سنتی  نظام   الیتناهی   فضاي  این

  شناسایی   یا  فضا  این  در  که  چرا  سازد،  مستقر  شایسته  نحوي  به  را  الزم  ظمن  طریق  آن  از  و  گذارد

  ثمري  آوردمی  بار  به  او  فعل  که  خساراتی  گستردگی  با  وي  مجازات  اینكه  یا  نیست  ممكن  مرتكب

 انواع  به  حمایتی  هايدیدگاه  راستاي   در  صنعتی  عصر  در  کیفري  حقوق   که  همانگونه  لذا  .ندارد

 آن  حقوقی   ضروریات  به  بتواند  بهتر  تا   آورده  روي  حقیقی  ولیتمسئو  از  یرغ   به  ولیتمسئ  از  دیگري

  از  باید  نیز  سایبر  فضاي  گسترش  و  اطالعاتی  جامعه  تحقق  با  که  بود  آن  بر  باید  دهد،  پاسخ  عصر

  بحث   در  نمونه  براي  .جست  سود  فضا  این  بیشتر  هرچه  کنترل  جهت  مسئوولیت  گونهاین  هايقالب

  افعال  قبال  در  پیشگیري  باب  از  که  نموده  مكلف  را  دیگر  شخاصا  قانون  که  آنگاه  نیابتی  ولیتمسئ

  لزوم   دلیل  به  توجیهات  همان  با   نیز  سایبر  فضاي   در   امر  این  باشند،   ولمسئ  دیگران  مجرمانه

 حوزه  در  زدایی  تمرکز  به  آن  از   توانمی  که  چیزي  چنین  .است  دفاع  قابل   پیشگیرانه  رویكردهاي

  حوزه  این  در  نوینی  جنایی  سیاست  کرد،  یاد  کیفري  ولیتمسئ  توزیع  هترب  عبارتی  به  یا  ولیتمسئ

 وجود   به  سایبر  فضاي  در  دیگران  توسط  پیشگیرانه  اقدامات  کارگیري  به  و  کنترل  به  نیاز  که  است

  در   که  را  مرتكب  به  نسبت  حقیقی  کیفري  ولیتمسئ  اعمال  از  ناشی   نقایص  بتواند  تا   است  آورده

 بیشتر  سایبر  فضاي  در  ولیتمسئ  اساس،   این  بر  .دهد  وششپ   رسدنمی  نظر  به  کارآمد   سایبر  فضاي

  در   دخالتی  خود  که  باشد   ثالثی  اشخاص  متوجه  باید   که  است  پیشگیري  از  ناشی   تكلیف  به  ناظر

  و   ايرایانه  جعل  بزه  در  و  اندگرفته  قرار  اقدامات  این  جریان  در  لیكن  اند،نداشته  مجرمانه  اقدامات

 ولیتمسئ  با   رابطه  در  (88  ،1390  )قاید،   .گردید می  لحاظ  مريا  چنین  یست بامی  ما   جاري  قوانین

  و   حقوقی  اشخاص  نقش  به  توجه  با  گفت  توانمی  ايرایانه  جعل  در  حقوقی  اشخاص  کیفري

  امور   در  خصوص  به  و   اجتماعی  روابط  در  خصوصی  حقوق   حقوقی  اشخاص  الخصوصعلی

 داراي   حقوقی،  اشخاص  سوي  از   مجرمانه  يرفتارها  وزبر  اینكه  به  عنایت  با  و  ايرایانه  و  الكترونیكی

  و   19  مواد  در  ایران  کیفري  حقوق   در  صراحتاً  بار   اولین  براي  الوصفمع  باشد، می  باري  زیان  اثرات

  که   آنجا   از  . گرفت  قرار  شناسایی   مورد  حقوقی   اشخاص  کیفري  ولیتمسئ  اي،رایانه  جرائم  قانون  20
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 ايرایانه  جرائم  قانون  در  مندرج  ايرایانه  جرایم  لیهک  مشمول  حقوقی  اشخاص  کیفري  ولیتمسئ

 نیز   ايرایانه   جعل  بزه  خصوص  در  لذا  . باشدمی  جرائم  آن  از  یكی  نیز  ايرایانه  جعل  بزه  و  گردید می

 . باشد می تحقق قابل حقوقی اشخاص کیفري ولیتمسئ

 

 ایرایانه جعل  در مجازات ـ5
  مجازات  تعیین  و  انگاريجرم   اي رایانه  لجع  براي  که  آن  6  ماده  در  و  ايرایانه  جرایم  قانون  در

  با   است  مختار  قاضی  که  شده  بینیپیش  حبس  مجازات  کنار   در  نقدي  جزاي  مجازات  است،  گردیده 

  نقدي   جزاي  یا   حبس   مجازات  به  باید  را  متهم  احوال  و   قرائن  سایر  در  ارتكابی   جرم  شدت  به  توجه

 نقدي  جزاي  یا   حبس  مجازات  بین  است  مختار  قاضی  که  مواردي  در  . کند  محكوم  مجازات  دو  هر  یا

  تواندمی  قاضی   انتخاب  این   نقدي،  جزاي  به   متهم  نمودن  محكوم  صورت  در  کند،   انتخاب   را  یكی

  حبس  مجازات  معایب  از  محكوم  فرد  کار،  این  با  .دانست  زداییحبس  سیاست  اعمال  براي  راهكاري

  واریز  دولت   صندوق  به  نیز  مبلغی  هبلك  ،نشده   تحمیل  دولت   به  اضافی   ايهزینه  و   ماند می  امان  در

  در  که  چرا  .باشد  ايرایانه  جعل  براي  مناسبی  کیفر  تواندمی  موارد  بعضی  در  نقدي  جزاي  .شودمی

  مادي  انگیزه   ...   و   رایانه  با   مرتبط  کالهبرداري  چون  ايرایانه  جرایم  از  بعضی   همانند  ايرایانه  جعل

  جرایم   و  پرست«  »پول  مجرمیتی  به  کیفري  اسخپ   نقدي  زايج  که  آنجا  در  بنابراین  .دارد  وجود

  مادي   انگیزه  با   که  ايرایانه  جرایم  از  دسته  آن  در  تواندمی  است،  سودجویی  انگیزه   با   یافته  ارتكاب

 جعل   که  ايرایانه   جرایم  قانون  در  که  آنجا  از  همچنین  .شود  واقع  ثمر  مثمر  یابند،می  ارتكاب

  هم   حقوقی   اشخاص  براي  قانونگذار  باشد، می  قانون  این  در  مندرج  رایمج  از  یكی   عنوان  به  ايرایانه

 اي رایانه   جرایم  براي  مناسبی  مجازات  تواندمی  نقدي  جزاي  است،  شده  قائل  کیفري  ولیتمسئ

 از  یكی  که  آنجا  از  .باشد  داشته  بازدارندگی  جنبه  حتی  و  شده  محسوب   اشخاص  گونهاین  ارتكابی

  53  ماده  در  مندرج  حكم  لذا  .باشد می  نقدي  جزاي  اي،رایانه  علج  براي  شده  ملحوظ  ها مجازات 

  که  شود می باعث  قانون در  ماده   این بینی پیش  .است تسري قابل  نیز   جعل  به ايرایانه جرایم قانون

 اثر  همواره  مجازات  نوع  این  و  کرده   تغییر  قانون  این   نقدي   جزاهاي  میزان  تورم  نرخ  به  توجه  با

  ايرایانه  جعل  بزه  براي  شده  لحاظ  حبس  مجازات  خصوص  در  .کند  حفظ  را  خود  ارعابی  و  تسریعی

 در   سختگیرانه  سیاست   به  نظر  قانون  این  تصویب  در  قانونگذار  که   نمود   اذغان  باید   قانون   این  در

  جعل  براي  هامجازات  از  یكی   بنابراین  و  است  داشته  جرایم  از  یكی  عنوان  به  ايرایانه  جعل  با   مبارزه

 ايرایانه جعل  جرم اصلی مجازات اي(رایانه جرایم قانون 27 )ماده  .باشد می حبس زاتمجا ايرایانه

  که  است،  شده  اعالم  نقدي  جزاي  و  جنس  از  ترکیبی  الكترونیكی،  تجارت  قانون  68  ماده  موجب  به

 جرائم  مجازات  قانون  در  ايرایانه  جعل  جرم  مجازات  اینكه  نهایتاً  .گیردمی  قرار  حكم  مورد  توأماً

  از  و   نموده  بسنده  مجازات  نوع  یک  این  به  قانونگذار  و   باشد می  حبس  مجازات  صرفاً   مسلح  روهاينی

  .است  مانده   محروم  شمردیم  بر  ايرایانه  جعل  براي  که  نقدي  جزاي  مجازات  نفی  در  که  امتیازاتی

 این   که  چرا  ،است  نبوده  قانونگذار  نظر  در  جرم  این  براي  اعدام  و  شالق   مجازات  که  است  توجه  قابل

  همچنین   و  دهندمی  دست  از  را   خود  ارعابی  و  اصالحی  جنبه  که   جرایم  اینگونه  در  ازاتمج  دو
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  . باشد می  کیفر،  و  جرم  تناسب  اصل  برخالف  ايرایانه  جرایم  در  اعدام  و  شالق   مجازات  تعیین

 .است ننموده لحاظ را  مجازات دو  این قانونگذار بنابراین

 

 فرانسه حقوق در ایرایانه جعل ـ6
  و غیر به اضرار همراه به حقایق  و  هانوشته  در حقیقت قلب را«جعل» فرانسه کیفري وق حق استادان

  طریق   به  نوشته  یک  در  حقیقت  متقلبانه  قلب  «جعل»  ،دیگر  بیان  به  .انددانسته  متقلبانه  قصد

  جزاي   قانون  (230  ،1375  )زراعت،  .دارد  را  ضرر  ایجاد  قابلیت  که  است  قانون  در  شده  مشخص

  به  صرفاً   بلكه   نكرده؛   تعریف   را  جعل   جرم  اسالمی،   مجازات  قانون  همانند   نیز  1810  مصوب  نسهفرا

  تعریف   فرانسه  جدید  جزاي  قانون  4411  ماده  اما  .بود  نموده  اشاره  آن  ارتكاب  هايراه  و  مصادیق

  حقیقت   متقلبانه  تغییر  هرگونه  از   ستعبارت  جعل»  دارد:می  مقرر  و   داده  ارائه  جعل  از  مانعی  و  جامع

 نتیجه  به  و   کند   ضرر  ایجاد   بتواند  طبعاً   که   فكر  بیان  هاي وسیله   دیگر  یا  نوشته  یک  در   نحو  ره  به

  این  .«گردد   منتهی  شود،می  مترتب  آن  بر  حقوقی  نتایج  که  عملی  یا  حق  اثبات  براي  دلیل  ایجاد

  در   .دگیرمی  بر  در  نیز  شوندمی  جعل  مرتكب  نوین  هايآوري فن  از  استفاده  با  که  را  مجرمانی  تعریف

 فرانک  هزار  300  و  حبس  سال  )سه  مجازات  یک  مجعول  سند  از  استفاده   و  جعل   بزه  براي  ماده   این

  حالی  در  است؛  یكسان  مجعول  سند   از  کننده   استفاده   و  جاعل  مجازات  و   شده  تعیین  (نقدي  جزاي

  فته گر  نظر  در  ايجداگانه  مجازات  مجعول  سند  از  استفاده   بزه  براي  اسالمی   مجازات  قانون  در  که

  همراه  به   حقایق   و   ها نوشته   در  حقیقت  قلب   را  »جعل«  فرانسه،  کیفري  حقوق   استادان  . است  شده

  نوشته   یک  در  حقیقت  متقلبانه  قلب  »جعل«  دیگر  بیان  به  .انددانسته   متقلبانه  قصد  و  غیر  به  اضرار

  زاي ج  حقوق   در  جعل  عناصر  .دارد   را  ضرر  ایجاد  قابلیت  که  است  قانون  در  شده  مشخص  طریق  به

 جرائم  فرانسه  حقوق   در  .ضرري  رکن  و   عمل  بودن  متقلبانه  حقیقت،  قلب  :از  عبارتند  فرانسه

 این  مجازات  قانون  در  خاص  بحث  یک  تحت  اندکرده  پیدا  وسیعی  گستره  که  آنجا  از  کامپیوتري

 از  اللفظى  تحت  ترجمه  اگرچه  فرانسه،  در  کامپیوتري«  »بزهكاري  مفهوم  . اندشده  تدوین  کشور

 حقوق   در  حقوقى  واقعیت  یک  با  آن  اندازه  به  است،  (computer crime)  گلوساکسونان  شكل

  استفاده  به  راجع  جرم  نوع  دو  فرانسه،  جزاى  قانون  323-1  ماده  در  .نیست  منطبق  فرانسه  جزاى

  به   متقلبانه  ورود  (الف  :است  کرده  بندى  دسته  هستند،  هم  شبیه  بسیار  که  را  کامپیوتر  از  مجاز  غیر

 سیستم   از  بخشى  یا  تمام  در  محسوس  نفوذ  از  ستعبارت  و  بوده  شرط  دو  مستلزم  جرم   این  .سیستم

  زیرا  باشند   شده  استفاده  سیستم  اجزاى  تمام   که  نیست  الزم  البته  . داده  چندین  یا  برنامه  یک   مانند 

  شده  اربرقر  سیستم  با   ارتباط  یک  هرگاه  که  باشد   کرده  ارزیابى  اینگونه  قضایى  رویه  رسدمى  نظر  به

 صفحه   قرائت  صرف  جرم،  تحقق  براى  آیا  اینكه  مورد  در  .است  یافته   تحقق  غیرقانونى  نفوذ  ، دباش

  نكته   این  درباره   قضایى   رویه  .است  شده   ابراز  نقیضى  و  ضد   هاىنظریه  خیر  یا   است  کافى  مانیتور

 سال  هب  راى  یک  در  پاریس،  تجدیدنظر  دادگاه  که  کرد  خاطرنشان  توان  مى  اما   ،است  ساکت  دقیق

 وسیله  به  که  پارازیت،  عالئم  مزدورانه  تصاحب  با  است  ممكن  که  بود  داده  تشخیص  اینگونه  ،1944

  به   قائل   ورود،   اشكال  بین  قانون،  گیرد.  صورت  غیرقانونى   ورود  اند،   شده  منتشر  الكترونیكى  لوازم
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 قانون  نظر  مورد  باشد،  که  نحوى  هر  به  غیرقانونى،  شدن  وارد  که  معنى  این  به  نیست؛  تشخیص

  رمزهاى  از  استفاده  غیرقانونى،   دستكارى  :است  استفاده   قابل  موارد  این  موضوع  این  از  و  است

 را  مقررات  این  مورد  هر  در  قضایى  رویه  ترتیب  بدین  .تقلبى  رموز  از  گیرى  بهره  ورود،  براى  شانسى

 امكان   راىب  قراردادى  یا  ادارى  قانونى،   تجویز  نوع  هیچ  که  است  این  دوم  شرط  .است  کرده  تفسیر

 اینكه   یا  نداشته  را  ها  داده  به  ورود  حق  اصالً  یا  نظر  مورد  شخص  . باشد  نداشته  وجود  هاداده  به  ورود

  )به   قانونى   مقررات  رعایت  عدم  مستلزم  امر   این  .است  نداشته  ورود  حق  شده   وارد  که   یقیطر  آن  به

 ب(   است.  سیستم  ئولمس  اراده  از  ناشى  یا  قراردادى  شروط  و  مخفى(  یا  سرى  قواعد  مثال  عنوان

  ترتیب   نظر  از  و  شده   بینى  پیش  جزا  قانون  323-1  ماده  در  جرم  این   سیستم.  در  غیرمجاز  ماندن 

  است  حالتى  درباره   خاص  حكم  یک  بیانگر  همچنین  گیرد،مى  صورت  غیرمجاز«  ورود»  از  بعد   زمانى

  بماند   سیستم  در  ندارد  حق  فرد  .است  غیرقانونى  بعدى،  اقدامات  اما   ،باشد  مجاز  یا  قانونمند  ورود  که

  سرویس   یک  وارد   قانوناً   که  فردى  مثال،   عنوان  به  . دارد  نگاه   آنجا  در  مجاز   مدت   از  بیش   را  خود   یا

  هایى پیام  ارسال  به  اقدام  و  داشته  نگاه   آنجا  در  را  خود  است  شده  تجارى  مرکز  یک  در  کامپیوترى

  مهم   شرط  یک  فرانسه  قضایى   ویهر  ( 88  ،1397  ، دژ  قلعه  الدینیرکن)  . نماید  مشترى  فریفتن  جهت

  که  باشد   داشته  علم  باید   شخص  است؛   کرده  محدود  را  جرم  این  اثر  ترتیب  بدین  و  کرده   اضافه  هم

  پاریس   تجدیدنظر   دادگاه  خصوص،  این  در   . کند  عمل   کرده   اقدام  که  صورتى  آن  به  نداشته  حق

  .است  نداده   رخ   جرمى  جواز،  عدم  از  نظر   مورد  فرد   اطالعى بى  صورت  در   که  کرده  اظهارنظر  اینگونه

  وارد   از  که  است  هاداده  غیرقانونى  هاىپاخت  و  ساخت  با  رابطه  در فرانسه  جزاى  قانون  323-3  ماده 

  رویه   شود.مى  ناشى  اىرایانه  سیستم  یک  هاىداده  ارادى  حذف  و  کردن  قلب  دادن،  تغییر  کردن،

  کردن   محدود   منظور  به  كسوی  از  :است  داده   تغییر  متناقض   اهداف   با   را  ترتیب  این  اولیه  اثر  قضایى،

 بردارى   تصویر  لذا  جرم،  این  موضوع  از  سیستم  از  خارج  دیسكت  یک   روى  ها داده  جعل  حذف   با  آن

  توسعه   منظور  به  دیگر،  سوى  از  .است  نشده  ممنوع  دلیل  این  به  دیسكت  یک  روى  ها داده  ساده

  اند.گرفته   قرار  جزایى  تونم  توجه  وردم  هاآن  فقط  هاییداده  به  ها برنامه  کردن  تشبیه  با  آن  دادن

  ماده   همین  قالب  در  عادى،  برنامه  یک  جاى  به  تقلبى  رموز  یا  ویروس  عمدى  کردن  وارد  بدینسان،

  به  اقدام   حالى   در  مرتكب  .است  عام   سوءنیت  یک  مستلزم  جرم  این  .است  شده  دانسته  مجازات  قابل 

  داند   مى  و   شودمى  ها داده  سقم  و   صحت  به  اقرار  موجب  او   کار   این  دارد  اطالع   که  کند مى  عمل   این

  وضعیت   (Pradel & Danti, 1994, 89)  .ندارد  صالحیت  هاآن   در  کردن  دستكارى  براى  وى  که

  سازد، یم  ویروس  یک   به  آلوده  نمایش   دیسكت  یک   که  نیست  کسى  وضعیت  همانند   شخص،  این

  . ندارد  را  صخا  سوءنیت  یک  توقع  قانون  عوض،  در  .نیست  مسلم  ویروس،  وجود  از  او  اطالع  زیرا

 خسارت   یک  آوردن  وارد  قصد  به   مثالً  خاص،  قصد  یک  با  عمدى  اعمال  این  اینكه  اثبات  بنابراین

  فرانک   هزار  سیصد  و   حبس  سال  سه  از  عبارتند   ها مجازات  ندارد.  ضرورت  اندیافته  ارتكاب  ویژه

 .نقدى جزاى
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 گيری نتيجه 
  و  بوده  همراه  تكنولوژي  پیشرفت  با  که  شدبامی  عاتاطال  فناوري  جرایم  از  یكی  ايرایانه   جعل  جرم

 از  جرم  این   .است  شده   روبرو  فراوانی  تحوالت  با   سنتی   جعل   با  مقایسه  در  آن  ارتكاب  هاي شیوه 

  قرار  تجاوز  مورد  را  مردم  اعتماد  و   امنیت  لذا  ،شده  محسوب  عمومی  آسایش  و  امنیت  علیه  جرایم

  مثبت   فعل  با  که  است  عمدي  جرایم  از  اينه رایا  جعل  .است  اهمیت  حائز  بسیار  حیث  این  از  و  داده

  حذف   دادن،  تغییر  کردن،  وارد  شامل   و   کند نمی  پیدا   تحقق  فعل  ترك   با   و   شده   تشكیل  مرتكب

  هاي داده  ایجاد  به  منجر  که  نحوي  به  ايرایانه  هايداده  حق  بدون  و  عمدي   کردن  متوقف  کردن،

 یعنی  .است  الكترونیكی  مبادالت  يارایانه   لجع  جرم  ارتكاب  بستر  گردد.می  شود،  صحیح  غیر

  و   هابرنامه  نظیر  آن،  متنوع  ابزارهاي  و  ارتباطات  و  اطالعات  هايفناوري  از  گیريبهره  با   بزهكار

 را  جرم  این  تحقق  اسباب  امضا  تولید  رمزنگاري  هايسیستم   کاربردي  وسایل   و  ايرایانه  هايسیستم 

  با   و   است   الكترونیكی  آن  ارتكاب  بستر  نهمچو  نیز  مجر  این  ارتكاب   هايروش  . سازدمی  فراهم

  وسایل   از  استفاده   یا  ايرایانه  هايسیستم  و   پیام  داده   محو  و  توقف  تغییر،  ورود،   نظیر  افعالی   ارتكاب

  ارتباطات  و  اطالعات  فناوري  بر  همگی  که  آن،  نظایر  و  امضا  تولید  رمزنگاري  هايسیستم  کاربردي

  به   جاعل  آگاهی   با   همراه  خواست  یعنی   ايرایانه  ل جع  مرتک  مدع   .شودمی  عملی   ، هستند  مبتنی

 که  است  ايرایانه  داده  اي،رایانه  جعل  جرم  موضوع  اي.رایانه  جعل  غیرقانونی  و  ممنوع  عمل  ارتكاب

  که   است  دیگري  نماد  هر  و  ايرایانه  برنامه  فیلم،   متحرك،  تصویر  ثابت،   تصویر  صوت،  متن،  شامل

  یكی  و  باشد می ايرایانه هاي سیستم در  پردازش قابل   و  بوده  اهیممف یا  عاتالاط ها، واقعیت نمایانگر

  باید  شوندمی  غیرمعتبر  سند  یک  ایجاد   به  منجر  که   اعمالی  است،  این  جرم  این  تحقق  شرایط  از

  هاي پیام  داده  الكترونیكی  مبادالت  بستر  در  ايرایانه  جعل  بزه  موضوع  باشند.  شده  انجام  حق  بدون

  هايداده  ايرایانه  جرایم  قانون  وفق  آن  عام  مفهوم  به  ايرایانه  جعل  در  و  اتیاثب  و  مالی  ارزش  داراي

  بنابراین  شود.  واقع  ايرایانه   مجازي  فضاهاي  در  بایستی  الزاماً  ايرایانه  جعل  و  باشندمی  استناد  قابل

 و  کاربران  آموزش  نیازمند  جرم  این  از  پیشگیري  و  مبارزه  هاي  شیوه  از  بخشی   رسد، می  نظر  به

  ایجاد  و  سریع رسانی اطالع علمی، هاي همایش برگزاري دانشگاهی، درسی  واحدهاي  ایجاد مدیران،

  راستا   این  در  .هاستارزش   احیاي  و  اسالمی  فرهنگ  گسترش  و  جرایم  با  مبارزه  عمومی  فرهنگ

  و   ردمم  آگاهی  سطح  بردن  باال  و   امنیتی  اقدامات  کارگیري  به  همچون   پیشگیرانه  اقدامات  انجام

  واقع   دیده   بزه  و  ايرایانه  جعل  از  جلوگیري  جهت  در  ثرؤم  گامی   بتواند   رایانه  با  ها آن  بیشتر  ییآشنا

  تبادل  فضاي  با  امكانات  این کردن متناسب و  قضایی امكانات  سطح بردن باال نیز و  باشد مردم شدن

 . باشد  ايرایانه جعل با  مبارزه جهت در ثرؤم گامی  تواندمی اطالعات
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