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 در چهارچوب  بررسی صالحیت کیفری درفضای سایبر

  مبانی حقوق کیفری

  

 کفایت صالحی

  سید کرامت حسینی

 

 کارشناس ارشد حقوق بین الملل دانشگاه ازاد اسالمی واحد بوشهر

   دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه ازاد اسالمی واحد بوشهر

 

فناوری اطالعات در قرن بیست و یکم محدودیت های زمانی و مکانی را از بین برده است. اشخاص  :چكیده

ری می توانند بدون توجه  به مرزهای جغرافیایی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. یکی از پیامد های فناو

است. سوء استفاده های فراوان از این فضا باعث پیش « فضای سایبر» اطالعات و ایجاد دنیایی جدید به نام 

آن ها جرم انگاری عوامل مجرمانه از سوی کشور های مختلف است. جمله بینی تدابیری شده است که از 

می دهد و در این میان ویژگی بدیهی است. اعمال مجاز است قانون در بستر صالحیت کیفری، آن قانون رخ 

های متمایز و منحصر به فرد فضا سایبر نسبت به دنیای فیزیکی باعث شده تا در زمینه صالحیت کیفری در 

نظریه های مختلفی در این خصوص ابراز گردیده است که  فضای سایبر مباحث جدی و اساسی صورت گیرد.

وضعیت این عقاید جهت ارائه راه کار در این رابطه ضروری با توجه به جدید و پیچیده بودن موضوع بررسی 

 می نماید.

   .صالحیت کیفری، سایبر، فضای سایبری و قلمرو سرزمینیکلید واژه ها: 

 

جه با تحول شدند. آنچه که به ادر عصرحاضر حوزه های مختلف از جمله حوزه پزشکی، هسته ای، حمل و نقل مو:  مقدمه

افزارهای پیشرفته از ارایی و ابداع نرمـــالعات است. افزایش کــحوزه ها می توان نام برد عصر اطعنوان عنصر مشترک همه 

یک سو، پیوند ایجاد شده از طریق مخابرات وبه وجود آمدن شبکه های ارتباطی، گرایش به این وسیله و وابستگی به آن را روز 

ل فضای فیزیکی و حذف فاصله ها و سرعت ارتباط دسترس پذیری و در مقاب "سایبر"به روز افزایش داد. ایجاد فضای مجازی 

البته  رسانی به این اقبال افزود.ی، اطالعــارت، اقتصاد، دادرســامکان استفاده راحت از امکانات مذکور در زمینه های تج

ن فضا جهت اهداف محرمانه بزهکاران نیز به سبب عدم شناسایی، فرامرزی بودن و لحاظ صرفه هزینه و سود، از استفاده ای

مسایل حقوقی کامپیوتر در تمام رشته های حقوقی از قبیل حقوق خصوصی، حقوق عمومی، حقوق بین  1غافل نشده اند.

المللی و حقوق کیفری قابل بحث و بررسی می باشند. در زمینه حقوق خصوصی در رابطه با فضای سایبر و فناوری اطالعات دو 

 بحث عمده مطرح است.

                                                           
 .11زندی، پیشین، ص1 
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ثبات دیجیتالی، حقوق مالکیت فکری و پایگاه داده ها می اماتیک، مسئولیت مدنی، ادله رد مدنی که به قراردادهای انفوبع

پردازد و بعد تجاری که در آن به تجارت الکترونیکی پرداخته می شود. در زمینه حقوق عمومی بحث حمایت از داده ها یا 

ت که در آن مباحثی از قبیل دموکراسی الکترونیکی، دولت الکترونیکی، حریم خصوصی و جریان آزاد اطالعات  مطرح اس

 آید.پارلمان الکترونیکی و رای گیری الکترونیکی به بیان می

در زمینه حقوق بین المللی مسایلی از قبیل صالحیت دولت های مختلف نسبت به یک جرم ارتکابی در فضای سایبر، 

ای سایبر، حل و فصل اختالفات و استرداد مطرح می گردد. در زمینه حقوق کیفری حاکمیت دولت ها و کنترل و اداره ی فض

در رشته های مختلف حقوق جزایی چه مسایل ماهوی و چه مسایل شکلی و چه حقوق جزای داخلی و چه حقوق جزای بین 

حقوق کیفری اطالعاتی الملل مباحث مربوط به فضای سایبر نقش اساسی پیدا می کنند به گونه ای که رشته ای در علم 

 2بوجود آورده است.

 ویزگی صالحیت کیفری در فضای سایبری نسبت به سایر جرایم کدام است؟در این مقاله این سوال مطرح میشود که 

به لحاظ استفاده از این وسیله ی پیشرفت )رایانه( جهت ارتکاب جرایم، مسایل جدیدی در حقوق کیفری مطرح شد و 

کیفری به چالش کشیده شد بدین علت که قوانین کیفری کشور ها تا قبل از شیوع جرایم رایانه ای غالبًا به قواعد سنتی حقوق 

حمایت از اهداف و موضوعات ملموس می پرداختند ولی با رشد فناوری رایانه اطالعات و داده های رایانه ای به عنوان یک 

 3یم رایانه ای قرار گرفت.موضوع غیر ملموس و غیر قابل رویت و باارزش موضوع جرا

 

 رویكردهای حاکم بر تعیین صالحیت سایبری و مسائل مربوط

قواعد سنتی تعیین دادگاه صالح در مورد جرایم ارتکابی در فضای سایبر به خاطر ماهیت و ویژگی های خاص آن فضا، که 

رح قواعد جدید مطابق با فضای مذکور از آن را از فضای سنتی یعنی فضای جغرافیایی متمایز می کند به گونه ای است که ط

موارد غیر قابل انکار حقوق کیفری شکلی در این زمینه می باشد. در این خصوص تئوری ها و پیشنهادهای مختلفی مطرح 

شده است که هرکدام علیرغم رفع برخی گوشه های ابهام ، از انتقاد و نقص مصون نیست. با بررسی کلی تئوری های مذکور 

شود که برخی با تمایل به تعیین ضابطه مشخص از قبیل محل وقوع جرم و یا محل حضور اشخاص دخیل و یا دولت  دیده می

مخاطب خطر جرم صرف نظر از محل ارتکاب جرم سعی در اجرای قواعد سنتی صالحیت نسبت به فضای سایبر داشته و 

است و یا سیستم قضایی دولت متبوع اشخاص دخیل ضوابطی از قبیل محل ارتکاب جرم که یادگار همان صالحیت سرزمینی 

در ارتکاب جرم و یا دادگاه نظام قضایی دولت تهدید شده را مطره کرده اند. در حالی که برخی دیگر تئوری های جدید و 

 فضای سایبر به عنوان»جدای از قواعد سنتی صالحیت و متناسب با فضای گسترده و فرامرزی فضای سایبر از قبیل تئوری 

دادگاه »که متعلق به دولت خاصی نیست، و اجرای قواعد صالحیت در دریا یا جو آزاد و یا تئوری « فضای آزاد بین المللی

و... را مطرح کرده اند . در این فصل به طور ویژه به این تئوری ها بر اساس تقسیم بندی فوق پرداخته و «دیجیتالی یا رقمی 

 گیرد.هرکدام مورد نقد و تحلیل قرار می 

 

                                                           
 .46، ص 83(، مقدمه ای بر ماهیت و تقسیم بندی تئوریک جرایم کامپیوتری، خبرنامه حقوق انفورماتیک، شماره 1832دزیانی،حسن،)2 

 .16آبادی،پیشین، ص خرم  8 
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 رویكرد مبتنی بر قواعد سنتی صالحیت

برخی با تطبیق قواعد و ضوابط سنتی حاکم بر تعیین صالحیت همان امور را به عنوان ضابطه ی تعیین مرجع قضایی صالح 

 اتخاذ کرده اند. در این قسمت ضوابط مذکور با بیان امکان و میزان به کارگیری آنها در فضای سایبر بررسی می شوند. 

 

 ضابطه سیستم قضایی محل وقوع جرم

این ضابطه خود یادگار مهم ترین و رایج ترین اصل در اعمال صالحیت کیفری در قواعد سنتی یعنی صالحیت سرزمینی 

است. این اصل بر پایه احترام متقابل به حاکمیت برابر کشورها و همچنین پیوند آن با اصل عدم مداخله آنها در امور داخلی 

شده است. به همین دلیل معموال استناد به دیگر اصول صالحیت کیفری در اولویت بعدی قرار می گیرند. به طور  یکدیگر بنا

کلی این قاعده نسبت به محل ارتکاب جرم اعمال می شود ولی مشکل اساسی که در این زمینه وجود دارد این است که قانون 

چالشهای متعددی مواجه شده اند. چون فضای سایبر از پیوند هزاران  گذاران و سیاست گذاران در تعیین محل ارتکاب جرم با

شبکه اطالع رسانی رایانه ای یا مخابراتی در سراسر جهان به وجود آمده و در دنیایی با ویژگی های کامال متمایز از دنیای 

تاسفانه فقط به این ضابطه اشاره فیزیکی در پیش روی بشر قرار داده است و حتی در کنوانسیون جرایم رایانه ای )بوداپست(م

شده و هیچ گونه مالکی جهت تعیین محل ارتکاب جرم سایبری ارائه نشده است. به گونه ای که این احتمال وجود دارد که 

 4ممکن است چندین کشور خود را صالح به رسیدگی بدانند.

لمرو سرزمینی در این فضا مشخص شود اما برای تعیین محل ارتکاب جرایم در فضای سایبر، همانند قواعد سنتی باید ق

پیش از آن گفتنی است که در این جا جرایمی مورد توجه قرار گرفته اند که عنصر مادی آنها در این فضا تحقق یابد. لذا به 

 5طور کلی آن دسته از جرایمی در این فضا در حکم ابزار ارتکابی آنها بوده، از حوزه شمول این بحث خارج خواهند بود. 

 برای درک مفهوم قلمرو سرزمینی در فضای سابر ابتدا الزم است بستر تشکیل دهنده و ابزار دسترسی به آن تشکیل گردد.

 

 مفهموم قلمرو سرزمینی در فضای سایبر

 الکترونیکی  و مبادالتالف ( بستر ارتباطات  

صفر و یک هایی است که داده های الکترونیکی را منظور از بستر ارتباطات و مبادالت الکترونیکی مجموعه ای عظیم از 

تشکیل می دهد و آنها نیز در قالب های مختلف مفاهیم را به شکل الکترونیکی منعکس می کنند. در واقع فضای سایبر همین 

 6شوند. بستر است که داده های الکترونیکی درآن ذخیره به انحای گوناگون پردازش و در نهایت به شیوه مورد نظر منعکس می

به این ترتیب شاید بتوان چنین نیتجه گیری کرد که هرجا مراکز تولید کننده بسترهای الکترونیکی قرار داشته باشند، که 

اصطالحاً به آنها مراکز داده اینترنتی یا سرور گفته می شود و از لحاظ فنی به ارایه خدمات میزبانی و ملزومات تبعی آن می 

 7ت آن کشور به شمار می روند.پردازند جزء قلمرو حاکمی

 ب( ابزار دسترسی به بستر ارتباطات و مبادالت الکترونیکی

                                                           
 .14دزیانی، پیشین، ص  6 

 .6خرم آبادی ، پیشین، ص 5 

 .111(، در آمدی بر آیین دادرسی کیفری جرایم سایبری ، چاپ اول ، انتشارات خرسندی، ص 1831جاللی فراهانی، امیر حسین،)4 

 .46زندی ، پیشین، ص8 
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شیوه دسترسی به بستر فضای سایبر، ابزار های هویت فضای مجازی شبکه ای با عنوان نام دامنه است که از سوی عوامل 

مربوط ارائه می شود. این نام ها در واقع مجموعه دوازده رقمی از شمارگان هستند که به صورت سه تایی تقسیم شده اند و 

 . 113،000،0،111ر می آیند نظیر شماره برای راحتی کاربران به صورت نام به نمایش د

دامنه  -2دامنه مرتبه ی باالی عمومی  -1بخشی از دامنه که به دامنه مرتبه باال معروف است خود دارای دو بخش است: 

 8مرتبه باالی کد کشوری

یه ی معمولی کدهای صادر می شود اما براساس رو 1آیساناگر چه تمام این دامنه ها از جانب یک شرکت امریکاییی به نام 

کشوری فقط به دولت ها واگذار شوند تا آنها نسبت به تخصیص آن سیاست گذاری و اقدامات الزم انجام دهند. لذا عماًل این 

کدها به مصداق بارزی از اعمال حاکمیت کشورها در فضای سایبر تبدیل شده است. بنابراین این حاکمیت دولتها در حوزه 

پیدا می کند و شاید صالح دانستن  همان دولت نسبت به جرایم ارتکابی بر روی دامنه های  مربوط به  های مربوط به آن نمود

 10آن راهکار منطقی و قابل اجرا باشد.

 

 تعیین محل ارتكاب جرم در فضای سایبر ضوابط 

لکن هر کدام در در خصوص شناسایی و تعیین محل ارتکاب در فضای سایبر ضوابط و نظریات مختلفی مطرح شده است، 

 جای خود دارای اشکال و قابل نقد می باشد. مهم ترین این نظریات عبارتند از:

 

 نظریه محل قرارگیری وسیله موثردر ارتكاب با جرم ) کامپیوتر یا ماهواره( 

هواره وسیله ارتکاب در این نظریه جایی که کامپیوتر تاثیرگذر در وقوع جرایم رایانه ای با سایبری قرار دارد و یا جایی که ما

ضایی همان محل جهت تعقیب جرم صالح خواهد بود. اما قجرم ثبت شده است، محل ارتکاب جرم محسوب شده  و نظام 

استناد  یمشکلی که در خصوص ماهواره ها ابراز داشته اند این است که هیچ گاه نمی توان به آنها در قالب صالحیت سرزمین

اپست معتقدند مشکلی پیش نمی آید زیرا می توان مراجع قضایی دویسندگان کنواسیون بوکرد اما گروهی دیگر از جمله ن

 11.کشور ثبت کننده ماهواره را صالح به دیگری دانست

اتخاذ کرده کشورهای مختلف به اشکال گوناگون با موثر دانستن سیستم های موجود در تحت حاکمیت خود این نظریه را 

نسبت به سیستم های واقع در قلمرو حاکمیت کشور ایران این نظریه را  28یانه ای ایران در ماده اند. در این زمینه مجازات را

عالوه بر موارد پیش بینی شده در دیگر قوانین دادگاههای ایران در موارد زیر نیز »پذیرفته است. ماده مذکور مقرر می دارد: 

ده هایی که برای ارتکاب جرم به کار رفته اند و به هر نحو در سیستم صالح به دیگری خواهند بود: الف( داده های مجرمانه یا دا

، دریایی و هوایی جمهوری اسالمی ایران ذخیره یهای رایانه ای و مخابراتی یا حامل داده های موجود در قلمرو حاکمیت زمین

 «.ته باشدشده باشد. ب( جرم از طریق وب سایت های دارای دامنه مرتبه باالی کد کشوری ارتکاب یاف

                                                           
 .12البوعلی ، پیشین، ص3 

ICANN 1 

 .238( ، راهبری اینترنت ، دبیرخانه شورای عالی اطالع رسانی ، تهران، ص 1888گران، )کاشیان، علیرضا و دی11 

 11 
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کرده اند و محل  بیان ار« صالحیت براساس محل استقرار سرور»برخی همراه این تئوری، نظریه دیگری تحت عنوان نظریه 

مذکور را همیشه عامل موثر تلقی و به عنوان محل ارتکاب جرم قلمداد کرده اند. منظور این است که چون هر داده و اطالعاتی 

ب جرم مورد استفاده قرار می گیرد حتما در بستر فضای سایبر تاثیر خود را می گذارد و فضای که به عنوان وسیله جهت ارتکا

سایبر بستری جز سرورهای محدود و معدود ندارد بنابراین باید دید که جرم از فضای کدام سرور عبور کرده است. که در این 

ه علی رغم انطباق بیشتر با واقعیت قابلیت اجرایی خیلی صورت محل استقرار همان سرور صالح به دیگری خواهد بود. این نظری

و از آنجا که این  هکمی دارد. این نظریه از آن جهت با واقعیت منطبق است که بر روی خاک واقعی فضای سایبر دست گذاشت

عد صالحیتی ما قوا در سرورها در روی یک قلمرو زمینی معین قرار دارند در واقع قاعده صالحیت سرزمینی سنتی را، که

 محسوب می شود، اجرا کرده است چون در واقع جرایم سایبری در جزیی از خاک همان محل ارتکاب یافته است.

دگان نیز در یک مکان دیبه عبارت دیگر درست است که مجرم با حضور فیزیکی در یک مکان مرتکب جرم می شود و بزه 

 ریشهکه بزه دیده متحمل شده همگی در همین سرورهای  هداده و آنچگردند اما آنچه واقعاً مجرم انجام دیگر متضرر می

 بوجود آمده اند.

دیدگان جرایم یه ی بزهــریه باید کلــت اجرای این نظـدر خصوص قابلیت اجرایی چنین نطریه ای باید گفت که جه

ه کنند و نزد محاکم آنها اقامه سایبری از سراسر جهان مجبور شوند به سه یا چهار کشور دارنده سرور جهت شکایت مراجع

 دعوی کنند و آن مراجع مجبور شوند به صدها هزار پرونده سایبری رسیدگی کنند.

در پایان خاطر نشان می گردد هدف از گزینش سرورها به عنوان مجموعه خاصی از گستره عام و فراگیر سیستم های رایانه 

سایبر را تشکیل می دهند، ثانیاً دیگر سیستم های رایانه ای، مانند رایانه ای فضای  یای، اوالً بخاطر این بوده که زیر بنای اصل

شخصی عمدتاً در نقاط انتهایی واقع شده اند و برای شناسایی محل ارتکاب جرم می توان از دیگر شرایط حاکم بر آنها بهره برد 

 ر و پیاده ساز مالحظه خواهیم کرد.اگذرکه نمونه بارز آن در نظریه با

 

 ل حضور بارگذار و پیاده ساز شبكه ای به عنوان محل ارتكاب جریم سایبریمح

فضای سایبر از دو حالت اصل خارج نیستند: یا داده ها را در آن می گنجانند که دراین  کنشگران اصلیبه طور کلی،  

آنها پیاده ساز گفته می شود. در اینجا صورت به آنها بارگذار می گویند و یا اینکه داده ها را از این فضا دریافت می کنند که به 

بارگذار اطالعات مورد نظر خود را در فضای تخصیص یافته از سوی خدمات میزبانی قرار می دهد تا متعاقباً پیاده ساز به آنها 

و گیرنده که دسترسی یابد. هیچ نیازی نیست که آنها از هویت یکدیگر آگاهی داشته باشند. بنابراین نباید آنها را با فرستنده 

گرفت ، زیرا در اینجا آن هدف خاص از مبادله اطالعات که در در ارتباطات الکترونیکی معلوم است اشتباه  هویتشان معموالً

 12.وجود دارد مشاهده نمی شود ارتباطات طرفینی وجود

که در آن مبداً یعنی بنابراین برای تمام اطالعات و محتویات فضای سایبر می توان یک مبداً و یک مقصد مشخص کرد 

بارگذار محتوای مورد نظر خود را در یکی از اجزای بستر فضای سایبر قرار می دهد تا پیاده ساز که مقصد آن محتویات بوده 

است به آنها دسترسی پیدا کند. در خصوص بارگذاری گفته می شود که چنانچه بارگذاری متضمن محتویات یا اعمال غیر 

شد چنین بارگذاری غیرقانونی و مجرمانه است و بدیهی است که محل ارتکاب جرم است. پیاده سازی هم قانونی و نا مشروع با

اطالعات غیرقانونی را پیاده نکنند عمالً جرمی اتفاق نیفتاده است.   تا بدین صورت آن را محل ارتکاب دانسته اند که افراد

                                                           
 81زندی، پیشین،ص 12 
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درست است که فعل اصلی از سوی مرتکب جرم اولیه بارگذار بوده است ولی تا زمانی که کاربران اینترنتی آن را پیاده نکنند، 

 13کامل و در واقع محقق نشده است.

بر روی بزهکار و بزه دیده پیاده کرد همان قدر که احتمال دارد و بارگذار با این حال نباید ضابطه بارگذار و پیاده ساز را  

مرتکب جرم باشد، بزه دیده بودن آن دور از انتظار نیست. برای مثال در جایی که بارگذار محتوای مجرمانه ای زا نظیر تصاویر 

مرتکب جرم است. اما هنگامی که داده وقیح، هتک حرمت یا توهین یا حتی ویروس خطرناک بر روی شبکه قرار می دهد، وی 

های مشروعی که بارگذاری کرده، به ظور غیر مجاز توسط یک پیاده ساز مورد سوءاستفاده قرار می گیرد، بزه دیده است. 

بنابراین نسبت به اینکه کدامیک از اعمال بارگذرای یا پیاده سازی مجرمانه است محل عامل همان عمل در لحظه ای انجام 

 الحیت محسوب می گردد.مالک ص

نکته ی دیگر که در این خصوص قابل طرح است این است که کشور محل بارگذاری یا پیاده سازی مجرمانه ممکن است 

آن عمل را جرم انکاری نکرده باشد در حالی  که در کشورهای متبوع بزه دیده چنین عمل جرم باشد که در این صورت بزه 

 قانون کشور خود و در همان کشور  اقامه دعوی کیفری نماید.دیده نمی تواند با استناد به 

پس از روشن شدن مفهوم صالحیت سرزمینی در فضای سایبر و شاخصه های تعیین محل ارتکاب جرایم سایبری نیز 

تعیین صالحیت برون مرزی و تعیین سرزمین صالح در امر رسیدگی به جرم سایبری صالحیت محاکم مطرح می گردد که در 

 ل به آن می پردازیم.ذی

 

 صالحیت محلی 

 51به تبعیت از صالحیت سرزمینی، محل وقوع جرایم مالک اصل صالحیت به محاکم داخلی است. عالوه بر بند اف ماده 

نیز صراحت دارد که  -قنون جدید 310 -54ماده  –قانون جدید نیز تکرار گردیده  116که عینا در ماده  78ق آ.د.ک مصوب 

متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه آن واقع شده است. هرچند محل دستگیری و محل اقامت نیز مورد توجه 

 قانونگذار واقع شده است.

از   14دگی امکان پذیر نیست.بنابراین برای رسیدگی، جرایم سایبر کافی است محل وقوع آنها کشف شود. اما این امر به سا

سوی دیگر نبای تعلل و رسیدگی ذا منوط به شناسایی دقیق محل ارتکاب جرم نمود. لذا باید از ظرفیت هایی که در قانون 

چنانچه جرم رایانه ای »قانون جرایم رایانه ای راهکاری منطقی ارائه کرده است:  21فراهم آمده بهره برد. در این رابطه ، ماده 

حلی کشف شود یا گزارش شود. ولی محل وقوع آن معلوم نباشد دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را در م

انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتهام تحقیقات مبادرت به صدور قرار می کند و دادگاه 

 118ماده  -78ق.آ.د.ک مصوب 53اهت زیادی به قانون ماده متن این ماده شب«مربوط نیز رأی قتضی را صادر خواهد کرد.

دارد. برخی از جرایم هستند که مجل وقوع آنها نقشی ر تعیین صالحیت محلی دادگاه ندارد. مانند  -قانون جدید آ.د. ک

ی از تحت جرایمی که شخصیت مرتکب تعیین کننده صالحیت است ) جرایم روحانیون، قضات، استانداران و ...( چنین موارد

  15عموم این ماده خارج هستند و پرونده به مرجع قضایی صالح دادگاه یا دادسرا ارسال می گردد.

                                                           
 .115جاللی فراهانی، پیشین، ص 18 

 .152الهی منش، سدره نشین، همان ص 16 

 .131زراعت، عباس و مهاجری، علی، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، چاپ سوم، انتشارات فکرسازان، ص 15 
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از ظاهر هر ماده پیداست که ضرورتی ندارد مرجع قضایی پیرامون محل وقوع جرم سایبری تحقیق کند و صرف کشف با 

مقدماتی در دادسرا و رسیدگی در دادگاه می باشد.بدیهی گزارش جرم سایبری در آن حوزه قضایی ، مجوز شروع تحقیقات 

است چنانچه در جریان تحقیقات مقماتی و یا پس از اتهام آن و نیز قبیل از صدرو حکم در دادگاه، محل وقوع جرم مشخص 

حاکمه( محل شود، پرونده و مستندات آن به مرجع صالح ارسال خواهد شد و چنانچه تا پایان تحقیقات کقدماتی و رسیدگی )م

قانون جرایم رایانه ای اجازه داده است که دادگاه رای مقتضی را صادر نماید. لذا به دلیل  21وقوع جرم مشخص نگردید، ماده 

قانون آیین  240ماده « د»اینکه رسیدگی دادگاه مستند به تجویز و اجازه قانون بوده، محکوم علیه نمی تواند به استناد بند

 16ی نقض رای صادره و تجدید نظر نماید.دادرسی کیفری تقاضا

 شود.با توجه به حوه وقوع جرایم سایبر در ادامه به چهار شــکل جرایم آنی، مستــمر و هریک اشاره ای می

همین مسأله در مورد جرایم سایبر نیز صدق می کند و حتی  17در غالب موارد ارتکاب جرایم آنی انگشاته می شوند.

می توان تحت شمول آن قرار داد. نمونه آشکار آن دسترسی غیر مجاز به داده ها یا سیستم های رایانه مصادیق بیشتری را نیز 

 ای است.

در مورد جرایم مستمر در فضای سایبر به دلیل محدودیت مکانی می توان نمونه های بسیاری را برشمرد. بسیاری از جرایم 

ر می گیرند. برای مثال نشر غیر مجاز محتوای دارای حق مالکیت مرتبط با محتوای غیرقانونی تحت شمول این عنوان قرا

فکری از هرجا و تا زمانی که قابل دریافت باشد، می توان آنها را محل وقوع جرم تلقی کرد که تمامی دادگاه هایی که جرم 

 زودتر شروع کرده است. درآنها جریان داشته صالح به رسیدگی هستند. البته حق تقدم با دادگاهی خواه بود که رسیدگی را

جرایم مرکب نیز از جمله موارد نادر ، اما هم قوانین کیفری به شمار می آیند. در این جرایم چند رفتار فیزیکی یک عنوان 

مجرمانه را تشکیل می دهند. نمونه بارز آن که در فضای سایبر کالهبرداری رایانه ای است. بدین صورت که مرتکب بدون 

زیرا اعمالی از قبیل وارد کردن، 18ا نماینده وی از طریق مداخله ناروا در اداره های رایانه ای مالی او را می برد. فریب قربانی و ب

 تغییر، محو و... داده ها یا اختالل در عملکرد سیستم های رایانه ای  یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی جمع شده اند.

 ب: صالحیت ذاتی

که تمامی دادگاه های عمومی تحت شمول آن قرار می گیرند، قانونگذار در موارد خاص برخی در کنار صالحیت محلی 

 محاکم را متمایز ساخته است.

گاهی وجه تمایز در مرتبه محاکم بروز می یابد. مثل دادگاه های بدوی و تجدیدنظر و گاهی موانع شخصیت مرتکبان نیز 

ابطه با جرایم سایبر، با توجه به اینکه طیف گسترده آنها آحاد جامعه را در بر وجه تمایز صالحیت ذاتی قرار گرفته است. در ر

می گیرد، انتظار ارتکاب آنها از سوی این اشخاص نا به جا نیست. این مسأله به ویژه با توجه به جرأت آفرین فضای سایبر 

فضای سایبر با اتخاذ هویت مجهول  بسیار جدی تر تلقی می شود. بسیار محتمل است که یک شخصیت برجسته اجتماعی در

یا حتی با هویت واقعی خود مرتکب اعمالی شود که در دنیای فیزیکی تصور آن هم ندارد. پس قواعد صالحیت ذاتی و شخصی 

کند جرم در فضای فیزیکی باشد یا سایبر. به عنوان مثال جرایم در فضای سایبر همانند قواعد سنتی است و فرقی نمی

 ه ای که در صالحیت دادگاه انقالب می باشد.جاسوسی رایان

                                                           
 .155الهی منش، سدره نشین، همان، ص  14 

 641(، آیین دادرسی کیفری، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ، جلد اول، چاپ پنجم،ص 1882آخوندی،محمود،)18 

 36خرم آبادی، عبدالصمد، کالهبرداری رایانه ای از دیدگاه بینی المللی و وضعیت ایران، ص13 
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 ج: صالحیت اضافی

بسیار اتفاق می فتد که یک یا چند نفر با یک یا چند جرم مرتبط باشند. حال نکه عمل به قواعد عمومی ممکن است 

اینکه تجمیع  ایجاب کند چند دادگاه به آنها رسیدگی کنند که این خود مشکالتی را به وجود خواهد آورد. لذا با توجه به

پرونده ها در یک دستگاه موجب تسریع و تسهیل اجرای عدالت می شود، قانونگذاران کشور ما قاعده موسوم به صالحیت 

 اضافی را رسمیت بخشیده اند.

نگاهی به طیف گسترده جرایم سایبری آشکار می سازد که بسیاری از آنها می توانند مشمول این تعاریف قرار گیرند. برای 

مثال جرم جاسوس رایانه ای عموما از دسترس غیرمجاز غیرقابل تفکیک است. زیرا تا دسترسی غیرمجازی صورت نگیرد 

جاسوس رایانه ای رخ نخواهد داد. البته برای تحقق جرم باید تدابیر حفاظتی داده ها و سیستم های رایانه ای یا مخابراتی هم 

نتشار یا توزیع محتوای مستهجن مستلزم تولید آنهاست. لذا می توان این دو نقض شود که عموماً چنین هم هست. همچنین ا

 را غیر قابل تفکیک از یکدیگر دانست.

 

 د: احاله

یکی از ساز و کارهایی که برای تسهیل و تسریع رسیدگی های کیفری پیش بینی احاله است. با این حال از آنجا که در 

شود، در موضع استثناء باقی مانده است. نیابت قضایی به امور تحقیقاتی اکتفا نمی اینجا اصل صالحیت واگذاری شود و همانند

این امر تنها در مورد صالحیت محلی امکان اجرا دارد و صالحیت ذاتی را در بر نمی گیرد. من اینکه در خصوص پرونده های 

های برون استانی موافقت دیوان عالی روندهدرون استانی موافقت شعـبه اول دادگاه های تجدید نظر همان اســتان و در پ

 کشور ضروری است.

به نظر می رسد با وجود اینکه این ضابطه در موضع استناد قرار دارد، اما کیفیت ارتکاب جرایم سایبر امکان استناد به آن را 

در کشور، اکثر مرتکبان این  به ویژه در شرایط کنونی افزایش می دهد. به دلیل نفوذ نامتوازن فناوری اطالعات و ارتباطات

جرایم به نقاط خاصی محدود می شوند. حال آنکه طبق ضوابط حاکم بر صالحیت محلی باید برای رسیدگی به جرایمشان به 

تقاطی گسیل شوند که نه تنها در آنجا اقامت ندارد بلکه محاکم ذیصالح هم از عهده این جرایم بر نمی آیند. بنابراین همگام ا 

بط راجع به صالحیت باید برای بهره برداری مطلوب از این ضابطه هم برنامه ریزی کرد. ولی توفیق کامل زبانی دیگر ضوا

حاصل می شود که برای ساز و کارهای تشریفاتی و زمان بر اخذ مجوزنیز چاره جویی را در درس الکترونیکی که در عین 

 ی نیز حاصل شود.تسهیل و تسریع را در درس کیفری، التزام به قواعد کنون

 

 نظریه محل تحقق اثر یا نتیجه جرم

در حقوق جزای ماهوی سنتی جرایم از حیث ترتب نتیجه بر آن ها به عنوان یکی از اجرای عنصر مادی جرم به جرایم 

 مقید و مطلق تقسیم بندی می شوند. بدین توضیح که جرایمی که برای حصول رکن مادی آنها تحقق نتیجه الزم است جرایم

مقید به نتیجه و سایر جرایم، جرایم مطلق نامیده می شوند. و آن ناظر به موردی است که جرم در خارج از قلمرو حاکمیتی 

 یک دولت اتفاق می افتد ولی تاثیر ابتدایی آن در داخل آن کشور محقق می شود.

در این تئوری نتیجه عبارت است از آثار مفهوم نتیجه در این تئوری اما با نتیجه در جرایم مقید سنتی متفاوت است بلکه 

زیان بار و مضر جرم است که به دیگران می رسد اعم از اینکه ناشی از یک جرم مقید باشد یا مطلق. چون برخی جرایم مطلق 
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، در فضای سایبر اتفاق می افتند ولی چنان اثر زیانباری در فضای سایبر و عالم خارج بر  جای می گذارد که محل تحقق اثر

تلقی نمی مفید آن جرم داشته باشد اگر چه آن به عنوان نتیجه یک جرم  یخود می تواند نقش مهمی در فرایند دادرس

 11.گردد

صرفنظر از اینکه کدام یک از جرایم سایبری مطلق و کدام یک مقید است، این واقعیت غیرقابل انکار است که اکثر آن ها 

قاط از چند حیث حایز ننقاط بسیاری در سراسر جهان به جای می گذارند و این آثار سوء خود را نه در یک نقطه که در 

اهمیت هستند. بدین صورت که میان این نقاط یعنی محل وقوع اثر و حوزه قضایی مربوطه رابطه معنی دار و منطقی نیز وجود 

یکی از معیارهای محل ارتکاب جرم دارد. همچنین همین نقاط غالبًا محل پیاده سازی محتویات شبکه ی سایبری به عنوان 

طبق نظریات دیگر می باشد. بنابراین بهتر است همین نقاط به عنوان محل وقوع جرم سایبری مد نظر قرار گیرد و حوزه 

به عنوان مثال اگر ارسال پیام های ناخواسته تا حدی باشد که  20.قضایی همان محل صالح به رسیدگی به جرایم مربوط باشد

جرم مانع از ارائه خدمات خالصه گردد به نظر می رسد صالح دانستن محل استقرار ارائه دهنده خدماتی که سرور  در قالب یک

آن آسیب جدی دیده که در واقع همان محل تاثیر گذاری و یا محل وقوع اثر جرم می باشد منطقی و عادالنه باشد. کما اینکه 

اشد ممکن است در مقابل عملش در کشورهایی که قمار ممنوع شده یک شخص خارجی که مالک یک سایت مربوط به قمار ب

 ، پاسخگو باشد.

ات اجرا کننده حقوق جهت اجرای این قاعده با مانع شکلی مواجه ممساله قابل ذکر این است که در سطح بین المللی، مقا

برخی نویسندگان برای فضای سایبر یک  می شوند. به ویژه در استرداد خارجیانی که حقوق داخلی را نقض نموده اند. بنابراین

 .صالحیت جداگانه در نظر گرفته اند و فضای سایبر را به عنوان یک فضای جدای از فضای جغرافیایی شناخته اند

تشخیص این امر که ارتباط پدید آمده در چه حد از اهمیت است و این اندازه ارتباط برای احراز صالحیت دادگاه محل 

کافی است یا خیر بر عهده خود دادگاه است و مالک و معیار این تشخیص عرف ، منطق و رویه قضایی  اقامت بزه دیدگان

 21خواهد بود.

در پایان باید گفت با توجه به اینکه اوالً فضای سایبر یک فضای جدید است که نیازمند وضع قواعد جدید در زمینه ی 

د با وضع قوانین جدید این ضوابط را نپیرو نظام حقوقی نوشته می توان حقوق به ویژه حقوق کیفری می باشد . ثانیًا کشور های

به صورت مکتوب در آورند و بر اساس آنها عمل نمایند.ثالثًا اجرای قواعد عرفی و منطقی در جایی که قوانین نسبت به مسأله 

الف اصول کلی در این نظام حقوقی ای ساکت باشند در نظام حقوقی نوشته متداول است ، بنابراین به کارگیری این ضوابط خ

 گردد.محسوب نمی

 

 ضابطه سیستم قضایی دولت تهدید شده) صالحیت حمایتی(

این ضابطه که مبتنی بر اصل صالحیت حمایتی یا واقعی می باشد به کشوری که امنیت و یا منافع حیاتی آن تهدید شده 

چه مجرم تبعه آن کشور نباشد و یا اینکه جرم در خارج از  اجازه می دهد که مرتکب آن جرم را تعقیب و مجازات کند اگر

                                                           
 113پیشین، ص آلبوعلی، 11 

 21(،فضای مجازی در حقوق بین الملل، پایان نامه کارشناس ارشد دانشگاه تهران،ص 1835تحریری، زهرا،)21 
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توضیح اینکه یک سری جرایم هستند که به کیان کشورها لطمه وارد می آورند  22قلمرو حاکمیتی آن دولت ارتکاب یافته باشد.

مچنین چنین جرایمی ه .را برای آنها در نظر گرفت یتوان بزه دیده مشخصمانند دیگر جرایم نمیــو این در حالی است که ه

 د.نغالبًا از جانب سیستم قضایی محل ارتکاب و یا سیستم دولت متبوع مرتکب جرم انگاری نمی شو

مشخص  28در کشور ما در قانون مجازات جرایم رایانه ای  در بند ج صالحیت واقعی را پذیرفته و مصادیق آن را در ماده 

ر موارد پیش بینی شده در دیگر قوانین، دادگاه های ایران در موراد زیر صالح ، عالوه ب»مقرر می دارد که:  28کرده است. ماده 

علیه سیستم های رایانه ای و مخابراتی و وبسایت های مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه گانه یا نماد رهبری با نمایندگی 

علیه وب سایت های دارای دامنه مرتبه باالی های رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسه ای که خدمات عمومی ارائه می دهد یا 

زائد به نظر می رسد. زیرا استناد به « ایرانی»قانون رویکرد حمایتی گسترده ای را اتخاذ کرده که قید « ج»کد در بند 

 صالحیت تابعیتی، در هر حال نسبت به صالحیت حمایتی در اولویت قرار دارد.

ز آن جهت بوده که اگر در داخل قلمرو حاکمیتی ایران ارتکاب یابد، باید به ا« ارتکاب جرم در خارج از ایران»و قید 

صالحیت سرزمین استناد کرد که اولی از انواع صالحیت های کیفری به شمار می آید. لذا موارد مشمول این ماده را می توان 

 دو گزینه دانست:

 الف. سامانه های رایانه ای و مخابراتی  وب سایتها 

باید مورد استفاده یا تحت کنترل مراجع مذکور در این بند باشد لذا ضرورتی ندارد مالکیت آن را در اختیار این موارد 

 23داشته باشند. یا اینکه محل استقرا رسامانه ها یا ذخیره دادگاه های وب سایت های مذکور در آن واقع باشد.

ت پیشرفت و تکنولوژی شدن امور مهم و امنیتی به دنبال با پیدایش فضای سایبر و متکامل شدن جامعه اطالعاتی به موازا

همایش های دو ساالنه اجالس جامعه ی اطالعاتی و تصویب قطعنامه های نظیر اعالمیه اصول ، چنین اصلی از جایگاه ویژه ای 

بر جست و جو برخوردار گشت . لذا این سخن قوت می گیرد که از این پس تجلی امنیت و منافع ملی را باید در فضای سای

وقتی امنیت کشور ها و منافع حیاتی آنها با این فضا گره خورده باشد و از طرف دیگر آسیب پذیری آن منافع در مقابل  24کرد.

خطرهای جدی و سهل االرتکاب به ویژه تعهدات تروریستی نمود خاصی پیدا می کند  ، دیگر تردیدی باقی نمی ماند که 

ین منافع اجرای قاعده مذکور است . از این حیث تفاوتی نمی کند که جرم سنتی باشد یا بهترین شیوه ی تامین امنیت ا

 سایبری .

بنابراین سایبری بودن جرم مانع اجرای قاعده ی مذکور نمی شود بلکه از این حیث بهترین نوع صالحیت محسوب می 

ه اوالً اگر اقداماتی نظیر تروریستی و تخریب گردد. ولی چالش هایی که این نوع صالحیت با آن مواجه شده است این است ک

رایانه ای و ضد امنیتی ، کشورهای متعددی را با خطر جدی مواجه کنند به گونه ای که چنین اقداماتی بر اساس قوانین آن 

ض کشورها قابل تعقیب باشند و همه ی آن کشورها به صالحیت مذکور در راستای حمایت از منافع خود استناد کنند تعار

مثبت در صالحیت به شکل جدی ایجاد می گردد . ثانیاً کشور های محل ارتکاب اقدامات مذکور به ویژه اقدامات ضد امنیتی و 

                                                           
 .42،ص 62(، اصل صالحیت واقعی در حقوق جزای بین الملل و ایران، مجله حقوقی دادگستری،شماره 1832پور بافرانی، حسن،)22 

 .152صالهی منش و سدره نشین، پیشین،28 
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ای در ناد به چنین قاعدهــحکومتی و یا دولت متبوع مرتکبین آنها معموالًچنین اقداماتی را جرم انگاری نمی کنند.بنابراین است

 25می شود مگر در موارد خیلی ضروری و در حد متعارف. چنین مواردی یا مشکل مواجه

 

 صالحیت تابعیتی

با صالحیت سرزمینی ظاهر شود  مقام رقابتفراسرزمینی که به واقع می تواند در  کیفریمهم ترین اصل حاکم بر صالحیت 

توانند به این قاعده استناد کنند ، ، تابعیت مرتکبین یا قربانیان جرایم است . به این ترتیب برای اینکه مراجع قضایی کشورها ب

،  یابتدا باید قوانبن و مقررات حاکم بر تابعیت کشور خودشان را مورد بررسی قرار دهند. در این صورت ، عالوه بر ضوابط اصل

توجه به یک سری موضوعات فرعی نیز حائز اهمیت خواهد بود. برای مثال در کشورهایی که اعطای تابعیت به جای نسب یا 

ون بر خاک استوار است ، مانند بسیاری از کشورهای تابع نظام حقوق عرفی ، در کنار اتباع شهروندان نیز هم مشمول برخی خ

 26حقوق و در عین حال مسئولیت ها قرار می گیرند که در چنین مواردی بررسی دقیق آنها حائز اهمیت خواهد بود.

کاپوی خیلی عظیم شخصیت های جدیدی به نام اشخاص حقوقی بوده که با این حال، در قرن اخیر، عالوه بر افراد شاهد ت

صرفنظر از ماهیت و هویت این اشخاص و اینکه مستقل از افراد  به طور روز افزون سیطره آنها بر امور خودشان بیشتر می شود.

حقوقی خاص قرار گیرند و موسس خود یا وابسته به آنها هستند ، در این مسأله تردیدی وجود ندارد که باید تحت ضوابط 

حتی آنهایی که مالکیت و هویت تبعی برای این گروه از اشخاص قائل اند اذعان دارند که باید برای آنها ضوابط الزم االجرای 

کنوانسیون بین الملل جرایم سایبر آمده است : مسئولیت  12قانونی متمایزی حتی در حوزه کیفری تدوین کرد . در ماده 

هر یک از اعضا باید به گونه ای اقدام به وضع قوانین و دیگر تدابیر کنند که در صورت لزوم اطمینان  –1 اشخاص حقوقی:

دهند چنانچه اشخاص حقوقی در راستای منافع خود مرتکب جرایم مصوب این کنوانسیون شدند آنها را تحت تعقیب کیفری 

به عنوان بخشی از ارگان شخص حقوقی فعالیت میکند و قرار خواهند داد . این جرایم توسط یک شخص حقیقی که شخصاً یا 

مدیریت آن را بر عهده دارد و اختیارات ذیل را داراست ارتکاب می بابد. الف: اختیار نمایندگی شخص حقوقی. ب :اختیار 

یک اعضا عالوه بر موارد مذکور در بند  – 2تصمیم گیری از جانب شخص حقوقی . پ :اختیار اعمال نظارت بر شخص حقوقی. 

باید تدابیری وضع کنند که در صورت لزوم اطمینان دهند در جایی که خأل سرپرستی یا نظارت شخص حقیقی مندرج در بند 

یک وجود دارد و این امکان فراهم آمده که جرایم مصوب این کنوانسیون را شخص حقیقی دیگری بر اساس اختیارات خود و 

با توجه به اصول  – 3، امکان اعمال مسئولیت بر آن مجموعه همچنان وجود دارد. در راستای منافع آن مجموعه مرتکب شود 

اعمال اینگونه  – 4قانونی حاکم بر اعضا، اتصاف مسئولیت شخص حقوقی می تواند به صورت کیفری ، مدنی یا اداری باشد. 

 27ی مرتکب این جرایم شود.مسئولیت ها بر شخص حقوقی نباید موجب تحت الشعاع قرار گرفتن مسئولیت اشخاص حقیق

امروزه بعضی کشورهابه دالیلی قواعد صالحیت تابعیتی را گسترش داده و عالوه بر مرتکبین جرایم ،نسبت به اتباع بزه دیده 

ی خود نیز اعمال می کنند.در این راستا گواهی صالحیت تابعیتی نسبت به مجرمین را صالحیت فعال و صالحیت تابعیتی 

 گان را صالحیت تابعیتی منفعل نامیده اند.نسبت به بزه دید

 

                                                           
 114آلبوعلی، پیشین، ص 25 

 .168(، درآمدی بر آیین دادرسی کیفری جرایم سایبری، انتشارات خرسندی،ص 1831جاللی فراهانی، امیرحسین، )24 
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 الف : صالحیت شخصی فعال یا صالحیت مبتنی بر تابعیت مرتکب جرم

صالحیت مبتنی بر تابعیت مجرم دومین فاکتور برای تعیین دادگای صالح پس از صالحیت مبتنی بر محل وقوع جرم یا 

رایم سنتی قابل اجراست نسبت به جرایم سایبری نیز صالحیت سرزمینی محسوب می شود.این ضابطه همان طور که در ج

قابلیت اجرایی دارد ولی مشکلی که در جهت اجرای این ضابطه در جرایم سایبری وجود دارد این است که در فضای سایبر 

زمانی جرم ارتکاب » کنوانسیون جرایم سایبری آمده است  22هویت مرتکب به سختی قابل کشف می باشد . در ماده 

آن عضو , اگر جرم طبق قانون کیفری محل ارتکاب جرم باشد ، یا اگر جرم خارج از صالحیت هر تبعه  ( به وسیلهdته...)یاف

. اصل تابعیت نسبت به اشخاص حقوقی نیز قابل اعمال است. نکته ای که در این بحث «سرزمینی آن دولت ارتکاب یافته باشد

کت هایی وجود دارند که فقط در فضای سایبر فعال هستند  در چند کشور هم باید یادآور شد این است که در حال حاضر شر

معافیت دارند که تشخیص تابعیت چنین شرکت هایی خیلی دشوار می نماید و این امر مستلزم شفاف و یکنواخت سازی 

و همکاری بین المللی قوانین کشورها از لحاظ قواعد بر فعالیت های حقوقی این شرکت ها و همچنین صالحیت مراجع قضایی 

 28می باشد.

 علیهمجنی : صالحیت شخصی منفعل یا صالحیت مبتنی بر تابعیت  ب

این نوع صالحیت در قلمرو جغرافیایی به دو دلیل زیاد مورد توجه قرار نگرفته است.اوالًاعمال صالحیت نسبت به بزه دیده 

 نه م است . ثانیاً مخاطب اصلی فرایند کیفری مجرم استجرای در محاکمه جرمینبه معنی عدم کفایت قوانین دیگر کشورها 

جهت برگزاری یک رسیدگی  و نیروی کافی برای خود قایل شود باید امکانات حقی بزه دیده و چنانچه یک کشور همچنین

عادالنه و مناسب را تدارک دیده باشد . این موضوع به ویژه در جایی اهمیت می یابد که مجرم و محل ارتکاب جرم همگی در 

خارج از کشور قرار دارند که در این صورت جمع آوری ادله و تحقیقات و با استرداد متهم مشکل خواهد بود. به همین دلیل 

ادعای این نوع صالحیت تنها در مورد جرایم شدید توجیه پذیر است. ولی در زمینه جرایم سایبری، به خاطر  عده ای معتقدند

نبود برخی مشکالت مذکور و همچنین ماهیت ویژه فضای سایبر، کشورها نسبت به صالحیت در فضای مزبور رغبت بیشتری از 

یعنی ساپوتاژ رایانه ای و تخریب داده ها در جایی که تبعه ی خود خود نشان داده اند .کما اینکه کشور هلند در جرم سایبری 

 21را صالح به رسیدگی شناخته است.دوی ،بزه دیده واقع شده خو

 

 ضابطه تقدم در تعقیب نسبت به جرایم با خطر جهانی

دولت خاصی که برخی جرایم متضمن رفتاری مغایر با نظم جهانی و نوع بشر هستند به گونه ای که صرفنظر از شخص یا 

یاد می شود . اقتدار یک دولت بر «دشمن نوع بشر»جرم علیه او واقع شده علیه تمام ملت ها محسوب شده و از مرتکب آن به 

می گویند . این قاعده معموالً مغایر حقوق بین الملل است « صالحیت جهانی»عهده دار شدن تعقیب مرتکب چنین جرایمی را 

بین الملل نظیر دزدی دریایی بنابراین هر جرمی را نمی توان تحت شمول این قواعد قرارداد.بلکه  مگر برای جرایم علیه حقوق

 می بایست یک توافق بین المللی در خصوص ضرورت مبارزه همگانی با آن وجود داشته باشد.

                                                           
 .12، ص1836مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی،23 
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که در این میان موارد در این حوزه کرده اند  موسعیمبادرت به جرم انگاری هایی بعضًا  نیز رأساًالبته بعضی کشورها 

 و ... . 30مذکور در قانون مجازات عمومی آلمان قابل توجه است.جرایم مربوط به انرژی هسته ای مواد منفجره و رادیواکتیو

باشد و البته رویه حاکم  ماهوی همانند صالحیت حمایتی ، تنها وظیفه محاکم این است که تابع قانون جزای در هر حال ،

ل را نیز مورد عنایت قرار دهند . زیرا این جرایم ماهیتی جهانی و بین المللی دارند و به نظر نمی رسد استناد بر حقوق بین المل

 31ه قانونی باشد و می تواند اعتبار آن را نیز تقویت کند.هبه رویه قضایی دیگر کشورها برای اعمال صالحیت خالی از وج

صراحتاً بیان  22بوداپست( در ماده  2001کنوانسیون جرایم سایبری )در خصوص اجرای این صالحیت در فضای سایبر 

هر یک از اعضا باید به گونه ای اقدام به وضع قوانین و مقررات نماید که در صورت لزوم صالحیت رسیدگی به هر :»کرده است 

ه وقوع می پیوندد را به وجود این کنوانسیون را در زمانی که جرم در موارد زیر ب 11تا  2یک از جرایم مندرج در موارد 

در جایی که جرم مورد نظر مطابق قوانین جزایی قابل مجازات شناخته شده و از سوی تبعه اش ارتکاب یافته یا جرم ... )آوردند

 32«ارتکابی از جمله جرایم ارتکابی در حوزه صالحیت جهانی حقوق جزا باشد

سایبر نه تنها بر قابلیت اجرایی قاعده مذکور تاثیر منفی نگذاشته بنابراین ارتکاب جرم مشمول صالحیت جهانی در فضای 

جهانی د و صبقه است بلکه به لحاظ ویژگی های خاص چنین جرمی از جمله سهولت در ارتکاب ،فراملی بودن، گسترده بودن 

صورت  کیفری دابیرجهانی اقتضا می کند که تعقیب آن در سریع ترین و راحت ترین شکل ت انسجاماشتن آن ، حفظ نظم و 

اجرای این صالحیت به طور کلی و به ویژه در خصوص جرایم سایبری در صورتی امکان پذیر است که تمامی کشورها  بگیرد.

می توانند با استفاده از صالحیت جهانی به آن رسیدگی کنند یا مرتکب آن را تعقیب نمایند.با این حال تاکنون در فضای 

نظیر هرزه نگاری کودکان این اجماع و توافق به طور نسبی محقق شده ولی هنوز قدرت اجرایی  سایبر نسبت به برخی جرایم

عالوه بر مواد پیش بینی شده در دیگر » مقرر داشتند:  288پیدا نکرده است.از قانون مجازات جرایم رایانه ای ایران در ماده 

جرایم رایانه ای متضمن سو استفاده از اشخاص . د(خواهند بود قوانین ، دادگاه های ایران در موارد زیر نیز صالح به رسیدگی

 «.سال، اعم از آنکه مرتکب یا بزه دیده ایرانی یا غیر ایرانی باشد 18کمتر از 

در پایان باید گفت اجرای این صالحیت راهکار جامع و کامل در خصوص صالحیت نسبت به جرایم ارتکابی در فضای سایبر 

 33نمی باشد.

 

 ضای سایبر به عنوان یک فضای آزاد بین المللیرویكرد ف

تابعیت و نه قلمرو سرزمینی، مبنای صالحیت در مفهوم عام ) صالحیت »این نظریه با یک پیش فرض آغاز می شود: 

این پیش فرض کلی را باید به همراه «. تفتینی، قضایی و  اجرایی( در فضای ماوراء، قطب جنوب و دریای بزرگ است

مورد توجه قرار داد. در فضای ماوراء، تابعیت محل ثبت سفینه، چه همراه آن کسی باشد چه نباشد، گزینه مرتبط مالحظاتی 

محسوب می شود. در قطب جنوب تابعیت پایگاه حاکم است. در دریاهای آزاد نیز تابعیت کشتی، قانون پرچم، مالک است. 

                                                           
 21(، دادگاه کیفری بین المللی، ص 1838حمد صادقی،حسین،)میر م81 

 134جاللی فراهانی،پیشین، ص 81 

 ، مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه.2111(، ترجمه کنوانسیون جرایم محیط سایبر بوداپست،1838جاللی فراهانی، امیرحسین،،)82 

 میزان. (، حقوق کیفری بین الملل، نشر1888حسینی نژاد، حسین قلی،)88 
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سرزمینی می دانند که به طور مستمر از آن جدا و به آن می برای توجیه این صالحیت آن را جزیره شناوری از قلمرو 

 34.پیوندد

این تئوری مبتنی بر مقایسه فضای سایبر با فضاهای آزاد بین المللی و سعی در تسری دادن قواعد حاکم بر فضاهای بین 

اشد. در این تئوری فضای المللی به فضای سایبر در زمینه صالحیت دادگاهها نسبت به جرایم ارتکابی در فضای مذکور می ب

سایبر موجودیتی در عرض فضاهای بین المللی آزاد از قبیل فضای ماوراء جو قطب جنوب، دریای آزاد پیدا کرد و به عنوان 

فضای چهارم بین المللی شناخته شده است. برای بررسی این تئوری الزم است تاریخچه  فضای بین المللی و حقوق حاکم بر 

 آن بررسی شود.

 

اریخ فضای سایبر بین المللی از دریاها شروع شده است. حقوق اداره های دریای مدرن و حقوق دریاهای برزگ و آزاد در ت

قرن هفدهم به صورت گسترده با گرسیوس شروع شد که در آن زمان حقوق دریاها به ویژه اقیانوس های بزرگ به عنوان 

قطب جنوب اصال مشمول قواعد و حقوق بین الملل نبود  1820تا سال موضوع های با اهمیت حقوق بین الملل مطرح می شد. 

زمانی که  1157به صورت جدی مورد توجه حقوق بین الملل قرار نگرفت و فضای ماورای جو هم تا سال  50و تا دهه 

 بود.اسپوتنیک چندین نفر را به آنجا به عنوان یک فضای جدید بین المللی فرستاد غیر مشکوف و ناشناخته شده 

تا  بودآن در طی دهه های هفتاد و هشتاد به عنوان یک از متفرعات اینترنت بوجود آمده فضای سایبر کم که ریشه های 

ایجاد فضای سایبر به عنوان یک فضای جدید  کاربردهای متعدد و نتیجتاً و آن زمان به خاطر ایجاد استفاده دردهه ی نود، که 

در هرکدام از این چهار فضای بین المللی تعارض بین المللی عامل آغازین تشکیل یک رژیم مورد توجه دانشمندان قرار گرفت. 

واحد می باشد. در خصوص قطب جنوب که مشکالت مربوط به آن در طی جنگ سرد به وجود آمد رژیم حقوقی خاصی حاکم 

 35.ی پیدا می کندشد و فضای ماوراء جو با همین وضعیت مواجه شد و فضای سایبر هم اصوال چنین وضعیت

 

 صالحیت در فضاهای بین المللی

تابعیت محل »صالحیت در فضاهای بین المللی بر مبنای تابعیت مشخص می شود، بدین توضیح که در فضای مارواء جو 

خواه محل حامل اشخاص می باشد خواه نباشد، مبنای صالحیت تلقی می شود. مهم ترین سند در خصوص « ثبت سفینه

« ای دولت ها در اکتشاف و استفاده فضای ماورای جومعاهده اصول حاکم بر فعالیت ه»حقوق حاکم بر فضای ماورای جو 

است. این معاهده به دنبال قطعنامه ی عمومی سازمان ملل که بیشتر جنبه ی توصیه ای داشت تا یک نیروی الزام آور به 

ین تصویب رسید. معاهده مذکور صریحاً بیان می دارد که دولت ها نسبت به اشیای ثبت شده ی خود صالحیت دارند. در ا

معاهده همچنین بیان شده فضای ماورای جو که شامل ماه هم می شود تحت سیطره حاکمیت معین نمی باشد. بنابراین 

این معاهده مقرر می دارد که تمام فعالیت ها در فضای مذکور  3صالحیت سرزمینی نسبت به آن قابل اعمال نخواهد بود. ماده 

این ماده تاکید می کند که فضای بین المللی فقط به فضای خاکی منحصر نمی  بر اساس قواعد بین المللی انجام می پذیرد.

 شود بلکه شامل تمام فضای بدون حاکمیت می شود خواه در کره زمین باشد خواه غیر آن.

                                                           
 81همان،ص 86 
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ماده هفت این معاهده دولت ها را نسبت به خسارت های ایجاد شده به سبب وجود اشیای خود و یا وسیله پرسنل خود 

 در این زمینه می باشد. «حضور ضمنی»انسته است که این مبین رعایت دکترین مسئول د

در قطب جنوب تابعیت پایگاه مالک محسوب می شود. اگر چه اقدامات غیر رسمی دیگری در تعیین صالحیت در چنین 

چه سیستم جامعی در  فضایی دخیل هستند نظیر اعمال کنترل ترافیک هوایی در قطب جنوب توسط ایاالت متحده امریکا. اگر

خصوص صالحیت در فضای مذکور در معاهده قطب جنوب نیامده و شاید مسائل مربوط به اعمال صالحیت را می توان در 

جلسات مشاوره ای معاهده مذکور پیدا کرد ولی با این وجود معاهده شامل مصوباتی در خصوص صالحیت هم می باشد. در 

خصوص مسائل آزمایشی و پرسنل انجام دهنده آن در چنین فضایی مبتنی بر تابعیت  این معاهده آمده است که صالحیت در

آنهاست نه براساس صالحیت سرزمین محض و نه صالحیت جزیره شناور. معاهدات بعدی غالبًا به طور مستقیم تابعیت را 

 مالک دانسته اند.

تمام دولت های عضو این کنوانسیون باید قوانین »صریحاً مقرر می دارد: « نگهداری و حفظ اشیاء قطب جنوب»کنوانسیون 

و مقررات هم شکل یکسانی را نسبت به اتباع خود و یا کشتی های تحت پرچم خود را در این فضا مقرر دارند به طوری که 

 36«.بتوانند این کنوانسیون را اجرا کنند. این کنوانسیون هم تئوری صالحیت جهانی یا سرزمین را تائید نکرده است

یا قانون پرچم مالک تعیین صالحیت و دولت صالح محسوب می شود. یک قاعده « تابعیت کشتی»در دریای آزاد همچنین 

اولیه وجود دارد مبنی بر اینکه کشتی ای که در دریای آزاد روان است در واقع یک جزیره شناوری از یک سرزمین محسوب 

 می شود.  معینن بر مبنای صالحیت سرزمین می شود و صالحیت نسبت به وقایع اتفاق افتاده در آ

 

 فضای سایبر به عنوان فضای چهارم بین المللی

درهر حال همانطور که از مفاد راجع به هر یک از سه حوزه به اصطالح بین المللی قطب جنوب، فضای ماوراء و دریاهای 

ش خاص خود مواجه است. با اینکه معاهدات و آزاد برآمده این است اعمال صالحیت تابعیتی به آسانی ممکن نیست و با چال

دیگر اسناد الزم جرای منعقده به نحوی اقتباس از یکدیگر بوده اند، اما مجریان آنها معترفند که با مشکالتی ماهیتًا متفاوت در 

الش کرده اند با شناسایی صحیح اتباع هریک از این حوزه ها مواجه شده اند! به این ترتیب، ارائه دهندگان این نظریه نیز ت

 اتخاذ یک دیدگاه واقع بینانه بحث فضای سایبر را در چارچوب کاماًل متمایزی مورد توجه قرار دهند.

در زمینه فضای سایبر این عامل دچار بحران می شود چون هزینه هرچند به الزام ثبت تابعیتی تمام فایل ها و پیامها به 

کن در حال حاضر چنین نیست و آن زمان هنوز فرا نرسیده است. بنابراین باید موجب معاهدات بین المللی غیر ممکن نیست ل

اعمال و افعالشان هویت می یابند. یک  قبراساس قواعد موجود مسائل را فیصله داد. علی ایحال اشخاص در فضای سایبر از طری

صفحه مذکور ممکن است ) در فضای بارگذار صفحه وب متعلق به خودش را با تابعیت خود ممهور می کند اگر چه موقعیت 

 جغرافیایی( مشخص نباشد ولی مسئول یا صاحب آن مشخص است.

تابعیت موضوعات در فضای ساییر را می توان از روی تابعیت شخصی یا مجموعه ای که آنها را قرار داده یا حتی آنها را 

این بررسی می تواند با سازماندهی صفحات وب همخوانی داشته باشد چون شناسایی  37.کنترل کرده است شناسایی کرد

تابعیت یک صفحه وب نسبتاً آسان می نماید که عادتاً نام ایجاد کننده آن در خود صفحه درج شده که یک فرد یا سازمان 

                                                           
 .154جاللی فراهانی، پیشین، ص 84 
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صفحاتی را برای دیگران ایجاد می  است. ولی آنچه که باید به آن توجه کرد وضعیت افراد یا سازمان هایی است که چنین

 کنند.

در واقع بسیار اتفاق می افتد مالکان واقعی سایت ها، حتی در جریان این بارگذاری محتوای مورد نظرشان نیستند و کلیه 

امور توسط متخصصان فنی و حرفه ای مربوط انجام می شود.بنابراین وقتی می خواهیم بر روی فاعل یک وب سایت ممترکز 

تا بر این اساس صالحیت تابعیتی را پیاده کنیم اولین سوالی که مطرح می شود این است که مالک واقعی وب سایت  شویم

کیست؟ آیا ایجاد کننده محتوا و ساختار وب سایت است یا حامی و سفارش دهنده آن یا باالخره کسی که بارگذاری می کند 

 یا حتی متصدی سرور و پشتیبان فنی آن؟

دام از این موارد نقش ایجاد کننده ای در دسترس پذیر کردن محتوای یک وب سایت دارد و به آسانی می توان اتخاذ هر ک

ابه ی یک فاعل نگریست و بالتبع صالحیت تابعیتی را اعمال کرد هرچند باید دید این قاعده تا چه اندازه قابل ثبه آن ها به م

ه هدفی از محدود کردن حوزه تعارضات صالحیت یا انتقال آن از سرزمینی به اجراست. به طور قطع ابداع کنندگان این نظریه ب

شده اند اما باز هم واقعیات فنی و اجرایی حاکم بر این فضا به گونه ای است که  قائلتابعیت اشخاص دنبال می کردند 

ت فضای سایبر راهگشاست. معضالت جدی همچنان پابرجاست. عالوه بر این وب سایت ها برای گستره ی محدودی از محتویا

تئوری بین المللی بودن فضای سایبر آن را از یک مکانی که مورد اعمال صالحیت های متفاوت و متعدد است به یک مکانی 

 که بررسی های عادی صالحیت در آن قابل اعمال است تبدیل کرده است.

ست. شخصی که یک پیوند ایجاد می کند در خصوص صالحیت ا یپیوندها نسبت به صفحات وب هم نیازمند چنین تحلیل

موضوع صالحیت  ،نسبت به محتوایی دسترس پذیر می سازد موضوع قوانین الزم االجرای کشورش خواهد بود و اشخاص

سرزمینی که از آنجا بارگذاری اطالعات را انجام می دهند هم قرار می گیرند که بدیهی است یکی از آنها ایجاد پیوند است. 

ل کننده پیوندها که پیاده ساز است موضوع صالحیت محل استقرار سیستم رایانه ای خود قرار می گیرد اگر چه همچنین دنبا

موضوع صالحیت تابعیتی و قوانین حاکم در دولت متبوع خود نیز خواهد بود. آنچه که تئوری فضاهای بین المللی را در این 

رای اینکه موضوع صالحیت محل حضور بارگذار قرار بگیرد باید از غیر خصوص با مانع مواجه می کند این است که پیاده ساز ب

قانونی بودن پیوندها برای بارگذار آگاه باشد به همین ترتیب مبنای این تئوری باقی نمی ماند که دولت متبوع بارگذار قواعدی 

 را نسبت به افعال پیاده ساز خارجی تجویز دهد.

عنوان یک فضای سایبر بین المللی، نمی تواند یک روش کاملی برای تعیین دادگاه این ترتیب تئوری فضای سایبر به به 

صالح در زمینه ی جرایم سایبری باشد و این خود معلول عواملی چند می باشد از جمله اینکه فضای سایبر خیلی فراتر از 

ای الکترونیکی گروههای یوزنت هم می باشد و حتی شامل تابلوی اعالنات رایانه ای میل ه (www)شبکه ی جهانی گسترده 

اسم و نشانی باشد که این برای حقوق بین المللی مشکل ساز است چون  بدونمی شود و فرستادگان ایمیل هم ممکن است 

قبال اشخاص هویت می یابند و براساس تابعیتشان عمل می شد. در حالی که در فضای سایبر یکی از چالشهای حقوق موجود 

ت کاربران و وسعت دخالت کنندگان چه به صورت بزه دیده و چه به صورت مجرم می باشد. شکل دیگر صعوبت تشخیص هوی

زمانی بروز می کند که ارتباط میان فضای سایبر و وسایل ارتباطات از راه دور نامشخص باشد. این مساله به خاطر ویژگی 

المللی را دچار بحران کرده است و خود مقتضی وضع  که قواعد سنتی حاکم بر فضاهای بین تمنحصر به فرد فضای سایبر اس

 قواعد جدید جهت اجرای قواعد مذکور شده است.
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به همین جهت برخی حقوقدانان تئوری دادگاه سایبر یا دادگاه دیجیتالی را مطرح کرده اند که به عنوان یک دادگاه کلی و 

داقل نسبت به جرایمی که در خصوص صالحیت رسیدگی به ویژه ی سایبری با صالحیتی واحد به تمام جرایم سایبری و یا ح

 آنها به طور موثری اختالف ایجاد شده باشد عمل می کند.

 38یکی از محققین در زمینه فضای سایبر و حقوق انفورماتیک بیان داشته:

فضای سایبر و  روزی باید به این نقطه رسید که همان طور که جرایم در»در خصوص دادگاه سایبری و روند حاکم بر آن 

بدون مرز اتفاق می افتد، دادگاههای سایبر و بدون مرز هم رواج یابد. طبیعتاً این دادگاهها باید تابعیت فراملیتی داشته باشند، 

المللی، با قوانین و مقررات بین المللی و لزومی هم ندارد که حتماً محل فیزیکی خاصی داشته  نیعنی دادگاهی باشد بی

 31.«باشد

ایجاد چنین دادگاهی مستلزم همکاری ویژه بین المللی است به گونه ای که غالب کشورها در خصوص ایجاد چنین البته 

دادگاهی مشارکت داشته باشند و از طریق یک اساسنامه یا معاهده نامه ای مساعی خود را با یکدیگر مشترک کنند و برای 

 و بر آن ها توافق کنند و حتی نوع مجازات باید سایبری باشد. تمام لوازم دیگر این دادگاه راهکایی را پیشنهاد دهند

در این تئوری مساله ی تعارض صالحیت های مختلف منتفی می شود. چون دادگاه سایبری به تمام جرایم ارتکابی در 

فضای مذکور رسیدگی می کند و سیستم قضایی واحدی بر فرآیند دادرس آن حکومت می کند. البته این دادگاه می تواند 

ه بین المللی وابسته هستند و رسیدگی در هرکدام از این شعب هاد دادگاجشعب مختلفی داشته باشد ولی تمام شعب به یک 

 براساس هیات مرکزی دادگاه صورت می گیرد و این به معنی عدم امکان ایجاد تعارض صالحیتی در چنین دادگاهی است.

اهیت و ساز البته برخی حقوقدانان برای رسیدگی به جرایم سایبری در هر کشور پیشنهاد ایجاد یک دادگاه دیجیتالی با م

دادگاه دیجیتالی  "کاری متفاوت از دادگاه سایبری مذکور در قبل داده اند و دادگاه دیجیتالی را بدین گونه تعریف کرده اند: 

که ویژه جرایم دیجیتالی می باشد براساس اختصاص محاکم به صورت ویژه از قبیل خانواده، جنایات و امور حقوقی، به امور 

 ."ردازد که این دادگاه مستلزم امکانات بشری و جغرافیایی استجرایم دیجیتالی می پ

این دادگاه به جرایم رایانه ای خواه جرم به وسیله رایانه خواه علیه آن ازتکاب شود، همچنین به جرایم شبکه ای و اینترنتی 

 از جمله شبکه ی جهانی اینترنت و جرایم تلفن های سیار یا موبایل رسیدگی کند. 

و اجرایی چنین دادگاهی بدین ترتیب است که در هر دولتی به صورت دادگاه داخلی در پایتخت آن دولت شروع حدود قلمر

به کار کند و به رسیدگی به جرایم فرامرزی و غیر محدود که قوانین حاکم بر آن از یک دولتی نسبت به دولتی دیگر متفاوت 

 باشد. است مبادرت می کند اگر چه اساس آن قوانین مختلف یکی

تئوری دادگاه سایبری یا دیجیتالی به هر دو شکل آن، چه به یک دادگاه فراملی و بین االمللی با کادر مشترک و چه به 

صورت دادگاه داخلی در هر کشور با نقض و مشکل مواجه است. بدین توضیح که شکل اول، یک تئوری آرمان گرایانه و بلند 

محقق ساختن و عمل نمودن آن فاصله نسبتاً دوری وجود دارد. همان طور که در تا ن پروازانه است و از اندیشه و تئوری آ

قلمرو جغرافیایی و ملموس جرایم ارتکابی در آن با آن همه سابقه و قدمتی که دارد کشورهای جهان بعد از تالش های وسیع و 

 کنند آن هم:پیوسته در ده اخیر توانستند یک دادگاه کیفری با ماهیت بین المللی ایجاد 

                                                           
 دکتر امیر صادقی نشاط، از اساتید دانشگاه تهران و رئیس کمیسیون حقوقی شواری عالی انفورماتیک83 

 115، ص1831نشریه شبکه، بهمن 81 
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اوالً نسبت به تعداد خیلی محدودی از جرایم که عبارتند از : جرایم نسل کشی، جرایم علیه بشریت، جنایات جنگی، 

 جنایات جنگی، جنایات تجاوز قدرت اجرایی و تعقیب دارد.

مریکا، مورد امضا و قبول یعنی ایاالت متحده ا انثانیاً تاکنون از جانب بسیاری از کشورها، به ویژه قدرتمندترین کشور جه

 قرار نگرفته است.

ثالثاً طبق اساسنامه آن، راههای نفوذ و سنگ اندازی بر روند تعقیب و رسیدگی به کرات مشاهده می شود.کما اینکه مسایل 

مجازات کردن مجرمین و شیوه استرداد آن ها وسایر عملیات فیزیکی در چنین دادگاهی دچار بحران می شود اگر چه در 

صوص مجازات هم راه هایی از قبیل تغییر ماهیت مجازات و سایبری کردن آن مانند محرومیت از یک سری خدمات شبکه خ

 ای و یا مجازات مالی برای دارندگان حساب مالی وجود دارد.

شکل دوم دادگاه دیجیتالی از آنجا که در راستای هرچه تخصصی کردن شعبه های دادگاهی و در عرض دادگاههای 

نواده، جرایم اقتصادی جرایم امنیتی و غیره آمده است ابداع جدیدی محسوب نمی شود و نمی تواند پاسخگوی چالش های خا

 آیین دادرسی کیفری در فضای سایبر باشد.

 

 رویكرد ارتباط حداقلی یا ارتباط منطقی

اب جرم و تابعیت مرتکب و تعدد به لحاظ اینکه اجرای تئوری های پیش گفته ، به دلیل وجود مشکالت تعیین محل ارتک

دخالت کنندگان در یک جرم سایبری اعم از مرتکبان و بزه دیدگان ، با بحران و چالش مواجه بود . برای خروج از این بحران و 

پاسخ گویی به مشکل تعیین حوزه قضایی صالح ، برخی از نویسندگان ضابطه ارتباط حداقلی را مطرح کرده اند که در آن 

در  40رفتارهای مرتکب بررسی می شود که  کدام حوزه ی قضایی حداقل ارتباط الزم جهت رسیدگی با اختالف را دارد.بالحاظ 

این تئوری دادگاه ها و مراجع قضایی به عرف و منطق متوسل شده و در جهت احراز صالحیت خود به ارتباط منطقی و عرفی 

مرجع قضایی این مساله را « ارتباط منطقی»میان کاربران و مجرمان اینترنتی و حوزه ی مربوطه توجه می کنند.در بحث 

زه دیده شده و آیا این سایبر تا چه اندازه موفق به برقراری ارتباط اینترنتی با ب بررسی میکند که متهم جرایم  واقعه در فضای

راری ارتباط کافی است تا دادگاه با مرجع قضایی محل اقامت یا شکایت بزه دیده صالح به رسیدگی به اتهام مزبور میزان برق

 باشد یا خیر؟

است و این اندازه ارتباط برای احراز صالحیت دادگاه محل تشخیص این امر که ارتباط پدید آمده در چه حد از اهمیت 

اقامت بزه دیدگان کافی است یا خیر؟ بر عهده ی خود دادگاه است و مالک و معیار این تشخیص عرف، منطق و رویه ی 

 41قضایی خواهد بود.

 

رایانه ای قضات سعی در اجرای در کشور ما از لحاظ رویه ی عملی، تا قبل از تصویب قانون مجازات جرائم : نتیجه گیری

قواعد سنتی صالحیت با اتخاذ معیاری جدید و موافق با فضای جدید سایبر داشتند که در این خوص رویه ی واحدی هم اتخاذ 

به مساله ی صالحیت اختصاص داده  31، 28، 21، 30نشده بود. با تصویب قانون جرائم رایانه ای، این قانون مطالبی را در مواد 

با تسری قلمرو حاکمیت کشور به سامانه های رایانه ای و مخابراتی یا حامل های داده  28در بند های الف و ب ماده ی  است.

                                                           
 .41زندی، پیشین، ص 61 
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وجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی و کشور و تارنما های دارای دامنه ی مرتبه  ی باالی کد کشور ایران، قاعده 

نسبت به جرائم ارتکابی در فضای سایبر اعمال کرده است. در بند ج صالحیت  ی صالحیت سرزمینی را به گونه ای دیگر

شخصی سنتی و در بند د، با قبول جرم هرزه نگاری اطفال به عنوان جرم موضوع صالحیت جهانی، قاعده ی صالحیت جهانی 

هم که درمورد محل انجام  1382قانون تجارت الکترونیکی مصوب «. را برای رسیدگی به جرائم سایبری پیش بینی کرده است

قواعدی را بیان کرده است در فصل چهارم به بحث صالحیت جزائی  21یک عمل تجاری در تجارت الکترونیکی در ماده ی 

اشاره کرده و مقررات حاکم بر صالحیت جزائی در خصوص جرائم تجارت الکترونیکی را به قانون احاله کرده است، که در 

تایید قانون جرائم رایانه ای فوق الذکر قواعدی راجع به شیوه ی اعمال صالحیت در بخش دوم همین همین راستا با تصویب و 

 قانون پیش بینی شده.

در خصوص تعارض میان صالحیت های مساله ی اعتبار امر مختومه به نظر میرسد. یکی از مسائلی که کشورهای درگیر با 

چالش مذکور مواجه نشوند، اتخاذ سیاست های کیفری متحدالشکل و هماهنگ  جرائم سایبری باید مورد توجه قرار دهند تا با

در سراسرجهان است؛ چنانچه کشوری مالحضه کند مجرم سایبری که به سیستم ها و داده های رایانه ای کشورش آسیب 

رد با تحمل مشقات های بسیار وارد کرده در کشور دیگر به طور عادالنه حاکمه و مجازات می شود، بعید است تصمیم بگی

بسیار خود را درگیر محاکمه ی مجدد مجرم مورد نظرنماید. در این صورت میتوان انتظار داشت تعارض مثبت در صالحیت و 

 به تبع آن نقض قاعده ی اعتبار امر مختومه کمتر مطرح شود.

فصل دوم از باب اول در خصوص تعارض صالحیت در حوضه های قضائی داخلی اختالف در صالحیت و چگونگی آن در 

آمده است. در طرح دادرسی  71قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی سال  30الی ماده  26مواد 

الکترونیکی که در کمیسیون قضایی مجلس مطرح می باشد در بخش سوم تحت عنوان آیین دادرسی جرایم رایانه ای از ماده 

ارد فوق الذکر آمده است با این تفاوت که با توجه به تغییر تشکیالت قضایی قوه ی قضاییه در ماده عینا مو 105تا ماده  102

موظف شده به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاه های کیفری یک، کیفری دو، اطفال و نوجوانان، نظامی  104

. همچنین شعبه پایتخت میتواند در برخی نقاط کشور شعبات و تجدید نظر را برای رسیدگی به جرائم رایانه ای اختصاص دهد

قوه قضاییه موضف است به تناسب »قانون جرائم رایانه ای در زمینه مقرر می دارد:  30فرعی داشته باشد همان طور که ماده 

به جرائم رایانه ای ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاه های عمومی و انقالب، نظامی و تجدید نظر را برای رسیدگی 

ایانه ای ر قانون جرائم 21دادگاه فوق میتواند به صالحدید خود و بر اساس قواعد پیش بینی شده در ماده ی «. اختصاص دهد

 یا دیگر قواعد، نظیر ارتباط منطقی با یک حوزه، پرونده ها را به آن ها ارجاع یا یا احاله کند.

ی در محلی کشف یا گزارش شود، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل چنانچه جرم رایانه ا»بر اساس ماده اخیر

کشف مکلف است تحقیقاتی مقدماتی را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات 

می شود که قانون مجازات لذا دیده «. مبادرت به صدور قرار می کند و دادگاه مربوط نیز رای مقتضی را صادر خواهد کرد

جرایم رایانه ای ایران با در نظر گرفتن چالش های فضای سایبر و مشکل بودن تعیین محل ارتکاب جرم سایبری، محل گزارش 

جرم و یا کحل کشف جرم را، در جایی که محل وقوع قابل تعیین نباشند، جایگزین ضابطه ی محل وقوع جرم نموده و همان 

از قبیل محل بارگزاری یا  –سیدگی دانسته است. البته بهتر بود قانون گزار در این زمینه ضابطه ای را مراجع را صالح به ر

تعیین می کرده است. در هرحال بر اساس قوانین کنونی ایران اصل  –محل استقرار مرتکب و یا محل حصول نتیجه زیانبار و... 

بر این است که مرجع صالح رسیدگی به جرائم سایبری مرجع محل وقوع جرم است ولی در صورت عدم امکان تعیین محل 
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محل کشف  وقوع جرم )که غالبا چنین امکانی وجود ندارد( محل گزارش یا کشف مالک خواهد بود. در میان محل گزارش و

مزبور اولویت با محل کشف است و  21اگرچه غالبا این دو محل یکی هستند ولی در صورت متفاوت بودن آنها حسب کاده 

 محل گزارش ناظر به زمانی است که جرم کشف نشده باشد.

 (،صالحیت قضایی در محیط مجازی،مجموعه مقاله هـای همـایش بررسـی جنبـه هـای حقـوقی 1384دولتشاهی،شاپور،)

 .فناوری اطالعات

 راء وحدت رویه دیوانعالی کشورنسبی از منظر آ-زاهدی،عاطفه،صالحیت ذاتی. 

 (،آیین دادرسی کیفری، جلد اول، چاپ سوم، انتشارات فکرسازان، ص 1312زراعت، عباس و مهاجری، علی ،)181. 

 ،(،انتشارات ققنوس.شرح قانون مجازات اسالمی )بخش کلیات(، 1387)زراعت،عباس 

 در جرایم سایبری،چاپ اول، انتشارات جنگل (،تحقیقات مقدماتی1313، محمدرضا،)زندی. 

 ،انتشارات مجد و ژوبینحقوق جزای عمومی، جلد دوم(، 1388)شامبیاتی،هوشنگ 

 (، قانون مجازات اسالمی در نظم حقوق کنونی ، چاپ نخست، انتشارات مهاجر1310شکری، رضا و،سیروس، قادر ،). 

  ،(،حقوق جزای عمومی، جلد نخست،انتشارات گنج دانش1381پرویز،)صانعی. 

 ( ،فضای سایبر، آسیب ها و مخاطرات.1310طارمی، محمد حسین ،) 

 .عالی پور، حسن،جرایم مرتبط با محتوای سیاه فناوری اطالعات 

 (،استرداد مجرمین بین ایران و سایر کشورها،انتشارات آریان.1384عالء الدینی، محمدرضا ،) 

 (،حقوق جنایی ، جلد اول چاپخانه ، بانک ملی ایران.1353علی آبادی،عبدالحسین ،) 

 هـای حقـوقی فضلی، مهدی،  تخریب و اختالل در داده ها و سامانه های رایانه ای، مجموعـه مقالـه هـای بررسـی جنبـه

 .فناوری اطالعات

 ( ،58سال پنجم، شماره ، پیشگیری از جرم سایبری، ماهنامه مدرس حقوق، 1310قراچوزلو، رزا. 

 ( ،راهبری اینترنت ، دبیرخانه شورای عالی اطالع رسانی ، تهران.1377کاشیان، علیرضا و دیگران ، ) 

 (،کلیات آیین دادرسی کیفری،انتشارات جنگل، چاپ اول1386گلدوست جویباری،رجب ،).  

 ( ،آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، انتشارات مجد،1381متین دفتری، احمد ،) چاپ دوم. 

  1311مجموعه آرای قضایی)کیفری(شعب دیوانعالی کشور،پژوهشگاه قوه قضاییه، اداره انتشار رویه قضایی کشور، دی ماه. 
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