بررسی جرایم بانکداری الکترونیک با تاکید بر حقوق ایران
چکیده
بانكداري الكترونيك يا بانكداري برخط ،سرويسي است كه توسط بسياري از بانكها و مؤسسات اعتباري
ارائه ميشود و اجازه ميدهد تا تراكنشهاي بانكي بر بستر اينترنت و با استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات
رهبري و هدايت شوند .ادامه نوآوريهاي تكنولوژيكي و رقابتي بين سازمانهاي بانكي موجود و واردشوندگان
جديد ،باعث شده كه طيف وسيعتري از خدمات و محصوالت بانكي ،قابل دسترس باشند .اما توسعه سريع
قابليتهاي بانكداري الكترونيك ،عالوه بر منافع ،خطرات و ريسكهايي را نيز با خود به همراه دارد .بانكداري
نوين با جرايم نويني همراست كه پرداختن به اين جرايم و سياست كيفري در مقابله با اين جرايم ،به اندازه
اهميت بانكداري يك ضرورت است.سوال مهمي كه در اين تحقيق بررسي شد اين است كه رويكرد جنايي
ايران به جرايم بانكداري الكترونيك چگونه قابل ارزيابي است؟ يافته هاي تحقيق بر اين امر داللت دارد كه
در حقوق كيفري ايران ،قوانين ويژه اي در زمينه جرايم بانكي تدوين نشده و عمدتا ،قانون جرايم رايانه اي
بر جرايم بانكداري الكترونيك حاكم است .در اين تحقيق از روس تحليلي توصيفي استفاده شده است.
واژگان كليدي :بانكداري،خدمات نوين بانكي ،جرايم مرتبط با خدمات نوين بانكي ،بانكداري الكترونيك
 -1مقدمه
انقالب فناوري اطالعات بطور بنيادين جوامع را دستخوش تغيير و تحول نموده و اكنون به سختي مي
توان بخش هايي از جامعه را يافت كه تحت تاثير خود قرار نداده باشد .در دسترس بودن فناوري اطالعات و
جستجوي اطالعات موجود در آن بدون توجه به فواصل جغرافيايي موجب رشد سرسام آور اين اطالعات و
ارتقاء سطح دانش بشري گرديده است .لذا اين اطالعات ،باعث افزايش تغييرات اجتماعي و اقتصادي غير
قابل پيش بيني در زندگي بشري شده است .پيشرفت در فناوري اطالع رساني و ارتباطات شبكه هاي
اطالعاتي جهت افزايش سرعت و كيفيت در ارائه خدمات ،بانكداري را نيز تحت تأثير خود قرار داده است.1
بانكداري الكترونيك ميتواند كارايي و رقابت پذيري يك بانك را افزايش دهد ،بنابراين مشتريان موجود و
بالقوه ميتوانند از درجه تسهيالت باالتري در تراكنشها و معامالت ،بهرهمند شوند .زمانيكه اين تسهيالت ارائه
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شده توسط بانك ،با خدمات جديد تركيب مي شوند ،مي توانند مشتريان نهايي بانك را فراتر از بازارهاي
سنتي ،بسط و توسعه دهند .در نتيجه ،مؤسسات مالي در پذيرش قابليتهاي بانكداري الكترونيك كه شامل
سيستم هاي بازاريابي پيچيده ،امكان بانكداري از راه دور و برنامه هاي ارزش اندوخته ميباشد ،در حال تكاپو
هستند .ايران با برخورداري از اقتصاد در حال توسعه ،در چند دهه اخير گامهاي اساسي در زمينه بكارگيري
فناوري اطالعات و ارتباطات در عرصه هاي مختلف كسب و كار  ،بويژه بانكداري نوين برداشته است كه از آن
جمله مي توان به راه اندازي دستگاههاي خودپرداز ،شبكه تبادل اطالعات بين بانكي (شتاب) به خدمات
اينترنتي يانكها و غيره اشاره نمود .با وجود اين ،بانكداري الكترونيكي در ايران نسبت به كشورهاي پيشرفته و
پيشرو در اين زمينه ها فاصله بسيار زيادي دارد و براي رسيدن به آن نيازمند تالش واالي فعاالن صفت
بانكداري كشور است  .با تاكيد بر چشم انداز بيست ساله ايران و دستيابي به جايگاهي برتر در منطقه
خاورميانه و همچنين تاكيد بر برنامه چهارم توسعه ،براقتصادي متعامل با اقتصاد جهاني مبتني بر فناوري
اطالعات چاره اي نخواهيم داشت كه با بانكداري الكترونيكي توانمند و هوشمند پاسخگو ،روربرو شويم.
البته بايد توجه داشت كه پيشرفت هاي نوين بانكي از برخي پيامدهاي منفي نيز مبرا نبوده است و
پيدايش انواع جرايم نوين در بهره برداري از فناوري اطالعات ،بخش جديدي ازآن به شمار مي رود .جرايم
خدمات نوين بانكي شامل دو گروه از جرايم مي شود؛ گروه اول شامل جرايمي هستند كه با مقررات مربوط
به جرايم كالسيك قابل پيگيري و مساوات هستند و نيازي به تصويب قوانين جديد ندارند و گروه دوم
شامل جرايمي هستند كه قبل از تولد و رشد بانكداري نوين به هيچ وجه امكان ارتكاب آن وجود نداشته
است .به عالوه عواقب و پيامدهاي فناوري محرمانه مي تواند خيلي بيشتر از گذشته و غير قابل تصور باشد.
چرا كه مصونيت هاي جغرافيايي يا مرزهاي ملي ،آنرا محدود مي كند كه موجب سوء استفاده گسترده،
مجرمين به ويژه گروههاي جنايتكار سازمان يافته ،از سيستم هاي الكترونيكي بانكها گرديده است .سوال
اصلي كه در اين خصوص مطرح است اين است كه رويكرد جنايي ايران در قبال جرايم نوين بانكي چيست؟
فرضيه تحقيق نيز بدين شكل قابل طرح است كه در حقوق كيفري ايران ،جرايم خدمات نوبن بانكي در قالب
جرايم رايانه اي قابل تعقيب مي باشد و نطام حقوقي ويژه اي در اين خصوص وجود ندارد .به منظور بررسي
سوال و فرضيه مورد اشاره در ادامه جرايم بانكداري الكترونيكي بررسي مي شود.
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 -2تقلب در کارت اعتباری و وجه الکترونیکی
با جايگزين شدن كارت اعتباري به جاي اسكناس در طي زمان ،بزهكاري مالي در اين حوزه نيز به
تناسب همين انتقال جابه شده است .بنابراين  ،تقلب در كارت عاي اعتباري با همان انگيزه و محرک هايي
انجام مي گيرد كه در تقلب پولي يا جرايم مرتبط با چك مطرح است؛ فقط آنچه اتفاق افتاده ،ايجاد اين طرز
تفكر در ذهن برخي از بزهكاران است كه كشف و پيگرد جرايم مرتبط با تقلب در كارت هاي اعبتاري ،در
مقايسه بل ديگر جرايم پولي  ،به دليل نو بودن روش هاي الكترونيكي پرداخت دشوار تر است  .حال آنكه در
عمل خالف اين موضوع اثبات شده است.1
البته وجه نقد الكترونيكي ،ممكن است در معرض تقلب قرار بگيرد .نخستين پرسش آن است كه چگونه
ممكن است وجه الكترونيكي سرقت شود؛ آيا ممكن است گيرنده نسبت به آن محكوم شناخته شود؟ پرسش
دوم آن است كه آيا جعل وجه الكتروينكي ممكن است و چنانچه پاسخ مثبت باشد ،خسارت بر عهده چه
كسي خواهد بود؟ اگر كااليي مانند خودرو سرقت شود ،حتي اگر مورد معامالت متعدد قرار گيرد ،اصوالً
مالكيت مالك اصلي بر آن باقي مي ماند .چنين قاعده اي درباره پول اجرا نمي شود .اگر شخص مقداري
پول بريابد و با آن كااليي بخرد  ،ثمن در مالكيت بايع وارد مي شود ،حتي اگر سارق بر آن يد مشروع نداشته
باشد .به موجب قانون بروات انگليس مصوب « ،1881سندي قابل انتقال به حساب مي آيد و بر طبق همين
قانون كسي كه با حسن نيت اوراق بهادار را به دست مي آورد ،صرف نظر از منشا مالكيت و اينكه از چه
راهي آن را تحصيل مي نمايد ،مالك شناخته مي شود» .اكنون پرسش آن است كه آيا چنين قاعده اي را
مي توان درباره وجه الكترونيكي نيز اجرا كرد؟ در تطبيق با قانون  1881بايد اظهار داشت كه روح قانون
بيشتر اسناد مكتوب را در برمي گيرد ،اما اگر استفاده از وجه الكترونيكي به قدري شيوع يابد كه جايگزين
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پول شود و مالك اوليه از لحاظ ثبت ،نام مالك براي آن متصور نباشد ،مي توان اعتقاد داشت كه واجد وصف
انتقال بوده و لذا قاعده فوق در مورد آن مجري خواهد بود.1
-3جعل پول الکترونیکی
با وجود ،دستگاه هاي نوين امكان كشف جعل در پول الكترونيكي نسبت به پول كاغذي بسيار آسان تر
است .اين فرض تقويت شده است كه از لحاظ ايمني اين نوع از وسايل اعتباري در رتبه برتري قرار دارند .به
منظور اجتناب از جعل ،اسم رمزي كه در پول الكترونيكي به كار مي رود بايد به گونه اي باشد كه قابليت
افشا شدن نداشته باشد .براي تحقق اين موضوع از توانمندي مهندساني بهره گيري مي شود كه با فنون
جعل و راه هاي مقابله با آن آشنايي دارند .يا وجود اين ،هيچ گاه نمي توان مدعي شد كه جعل پول
الكترونيكي قابل تصور نيست.
در عين حال اين ادعا مطرح شده كه امكان جعل اسناد الكترونيكي ساده تر از اسناد كاغذي است؛ زيرا به
طور مثال ،صادر كننده مي تواند سندي را پس از ارسال تغيير دهد و مدعي شود كه تغيير از جانب او نبوده
است 1.به هر روي ،بحث اصالت قابليت اعتماد
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يكي از بحث هاي با اهميتي است كه درباره اسناد

الكترونيكي مطرح مي شود.
در مقايسه باپول سنتي بايد مدعي شد كه پرداخت با پول الكترونيكي جعلي ايفاي تعهد محسوب نمي
شود و از لحاظ سقوط تعهد يا بدهكار كردن طرف مقابل ،فاقد هر گونه اثر حقوقي است .به لحاظ نظري،
مسئوليت بركسي تحميل مي شود كه در فرض پرداخت هاي متعدد به موجب پول جعلي واحد ،زنجيره
تاديه از او آغاز شده است .با وجود اين ،از آن رو كه گاه يافتن مسئول اصلي دشوار است ،به لحاظ عملي و
براي اجتناب از سردرگمي ،خسارت بر كسي تحميل مي شود كه به هنگام كشف جعل پول مذكور را در
اختيار داشته است.
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اين حالت نيز قابل تصور است كه كشف جعلي بودن پول الكترونيكي به هنگام در جريان بودن آن،
ممكن نباشد ،اما آن گاه براي تبديل آن به ارز واقعي مراجعه مي شود ،اين موضوع كشف شود ،بدين طريق
كه به طور مثال معلوم شود دو يا چند پول الكترونيكي با شماره سريال واحد موجود است .در چنين
مواردي ،به مثابه اصل ،خسارت بر كسي تحميل مي شود كه به منظور دريافت ارزش واقعي پول الكتروينكي
اقدام كرده است .اين نكته بديهي است كه حق مراجعه افراد مذكور به مسئول واقعي با رعايت قواعد عام
حقوق مسئوليت مدني هيچ گاه منتفي نيست.
حالت قابل تصور ديگر آن است كه حتي به هنگام تبديل به ارزش واقعي ،به طور مثال پول كاغذي نيز،
جعلي بودن پول الكترونيكي قابل تشخيص نباشد .افزون بر اين ممكن است تشخيص اينكه كداميك از دو
پول الكترونيكي كه شماره سريال واحد دارند جعلي است ،دشوار يا ناممكن باشد و به همين دليل بانك
اجبار داشته باشد كه هر يك از آنها را به ترتيب مراجعه تاديه كند .به نظر مي رسد كه در اين باره ،حقوق،
قاعده ويژه اي ندارد و اين ادعا كه بانك بايد پول نخستين را تبديل كرده و پول دوم را از لحاظ زمان
مراجعه جعلي محسوب كند به هيچ وجه منصفانه به نظر نمي رسد؛ زيرا هيچ دليلي موجود نيست كه ثابت
كند پول نخستين قانوني و پول دوم جعلي است .وانگهي ،چه بسا از لحاظ تاريخ صدور ،پول دوم بر پولي
كه به لحاظ زماني زودتر براي تبديل به ارزش واقعي به بانك يا موسسه مالي ارائه شده است ،مقدم باشد .
اگر نظام تبديل به ارزش واقعي بانك ،خواه به طور تصادفي يا به دليل توافقنامه خاصي كه با مشتريان
دارد ،اقدام به طي فرايند تبديل به پول الكترونيكي جعلي كرده و سرانجام بانك ناچار از ايفا شود ،درآن
صورت پرسشي كه مي توان مطرح كرد آن است كه زيان به چه كسي تحميل مي شود؟ به ظاهر در اين
باره ،بانك ،زيانديده واقع مي شود ،اما بانك ها اغلب براي اخذ اين مبالغ به صورت تخميني از مشتريان
خود در قالب كارمزد يا خدمات ويژه يا بهره ،تدابيري اتخاذ مي كنند.
وضعيت هاي مذكور و تحميل مسئوليت بر افرادي كه در بيشتر موارد مسئول واقعي جعل و تزوير در
پول الكترونيكي به شمار نمي آيند ،ممكن است مقبوليت پول الكترونيكي را در معرض خطر قرار دهد .به
همين دليل بايد براي اين موردها چاره اي انديشيده شود و به طور مثال ،مسئوليت به بانك يا موسسه
مالي تحميل شده و از اين راه  ،ميان تمامي كاربران پول الكترونيكي توزيع شود.
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برخي كشورها مقررات آزاد و منعطفي براي نقل و انتقال سرمايه و معامالت ارزي دارند .به طور مثال،
بحرين ،هنگ هنگ ،پاناما و سنگاپور از اين جمله اند .برخي كشورهاي ديگر به منظور حمايت از پول رايج
داخلي محدوديت هاي مبادالتي را حفظ كرده اند 1.چنين محدوديت هايي عالوه بر اينكه بر پرداخت هاي
مربوط به انتقال سرمايه اعمال مي شود ،بلكه در مورد تمامي معامالت ارزي مجري خواهد بود .بيشتر
كشورها مقررات و تشريفات مربوط به معامالت ارزي خود را حفظ كرده اند .با اين همه ،ماده ( 8بخش 1
الف) توافقنامه بين المللي اعتبار پولي1،دولت هاي عضو را از تحميل محدوديت هايي در زمينه پرداخت و
انتقاالت مربوط به معامالت ارزي پيش از تصويب توافقنامه مذكور منع مي كند .اين مقررات از سوي
كشورهايي وضع شده است كه پول رايج داخلي آن ها در معامالت و پرداخت هاي بين المللي كاربرد دارد.
ايران از جمله كشورهايي است كه به رغم عضويت در توافقنامه ،مفاد ماده مذكور را نپذيرفته است.

3

پرسشي كه درباره پرداخت هاي الكترونيكي مي توان مطرح كرد آن است كه اين شيوه هاي پرداخت
تا چه حد موجب تحول در مقررات و محدويت هاي مربوط به انتقال ارز و اعتبار شده است؟ اين پرسش
بيشتر از اين نگراني ناشي مي شود كه ممكن است با پيشرفت روز افزون پرداخت هاي اينترنتي ،نظريه از
كنترل خارج شدن اين پرداخت ها از دامنه اقتدار دولتها و شمول قوانين و مقررات مطرح باشد .به
عبارتي ،اگر به طور مثال پرداخت هاي اينترنتي كارتي با به كار گيري كارت هاي آمريكايي و بر مبناي
دالر انجام گيرد و مصرف كننده براي تهيه كارت وادار به خريد كارت پرداخت از هر نقطه جهان  ،مجبور
به تاديه به دالر باشد ،در آن صورت ،به طور قطع مشكالت اقتصادي از بابت خروج بي رويه و حساب نشده
ارز از كشور مطرح خواهد بود .اشكال مذكور تا حدود زيادي وارد است ،زيرا به ويژه در كشورهايي كه براي
پرداخت هاي الكترونيكي نظام شخصي فراملي ندارند ،تاجر ،يا مصرف كننده اي كه به خريد كااليا خدمات
ويژه اي نياز دارد ،ممكن است وادار به خريد كارت پرداخت خارجي شود كه دست كم ،الزمه آن ،تبديل پول
داخلي به پول همان كشور است.
انجام گرفتن چنين مبادله هاي پولي ،خود ممكن است با مقررات ارزي منافات داشته و شخص ،بدون
اطالع دولت خود بدان اقدام كرده باشد يا در فرض آگاه شدن دولت متبوع خود از داشتن آن كاال يا خدمات
ممنوع شود .همان طور كه بديهي به نظر مي رسد ،اين مشكل بيشتر به كشورهاي جهان سوم ارتباط مي
1-

Simmons ,BA, "Moncy and the Law : Why ompty with the Public International Law of Moncy ?" Yale Journal
of International Law ,2000.pp.323-326.
2-International Monetary Fund {IMf} July 22,1944: Entered force December 27,1945
3Hans ,Van Houtte,The Law of International Trade,2nd ed, Sweet &Maxwell, London, 2001.p.318.
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يابد ،چرا كه كشورهاي پيشرفته ،هر يك نظام ،تشريفات و شيوه هاي متنوعي براي پرداخت هاي
الكترونيكي در سطح بين المللي داشته و حتي ايده « بانكداري اينترنتي » را عملي ساخته اند .برطرف
كردن مشكل نيز بيش از آنكه جنبه حقوقي داشته باشد ،مستلزم گسترش فرايند پرداخت الكترونيكي
است .به هر روي ،نبايد فراموش كرد كه پرداخت هاي الكترونيكي هيچ گاه نافي يا محدود كننده مقررات
آمره پولي ،بانكي و ارزي نبوده است و اگر در اين باره تقلب به مسامحه اي صورت گيرد ،ناشي از
محدوديت ها و ضعف نظام پرداخت كشورهايي ست كه همسو باتحوالت جهان يپيشرفت نكرده است.
ماده  6قانون جرايم رايانه اي ،تغيير يا ايجاد داده هاي قابل استناد يا ايجاد يا وارد كردن متقلبانه داده به
آنها ،تغيير داده ها يا عاليم موجود در كارتهاي حافظه يا قابل پردازش در سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي
يا تراشه ها يا ايجاد يا وارد كردن متقلبانه داده ها يا عاليم به آنها را به عنوان جعل ،قابل مجازات دانسته
است .كيفر نسبتا شديدي هم براي اين جرم در نظر گرفته شده كه عبارت است از حبس يك تا پنج سال يا
جزاي نقدي از بيست ميليون ريال تا يكصد ميليون ريال ،يا هر دو.
دسترسي غيرمجاز به سامانه هاي الكترونيكي ،به طور قطع ،محرمانگي اطالعات موجود در آنها را در
معرض خطر قرار مي دهد .اما خطر وقتي جدي تر مي شود كه شخص با دسترسي به سامانه ،تماميت و
قابلت دسترسي اطالعات را در سامانه دستخوش تغيير كرده يا داده هاي دلخواه خود را به آنها بيافزايد.
نتيجه تغيير غيرمجاز در داده ها مي تواند ناهماهنگي در سامانه يا حتي خطر مرگ باشد .كما اينكه در يك
پرونده 1پرستاري با تغيير داده مشخصات بيمار اين خطر را ايجاد كرده بود.
در مورد سامانه مرتبط با تجارت الكترونيكي ،ارزش مالي سامانه با اطالعات و مداركي كه در آن قرار
دارد و نه سخت افزارهاي سامانه مشخص مي گردد .تغيير در داده مي تواند تعامالت تجاري را با اخالل
جدي روبرو سازد .در يك پرونده 1شخصي با هك كردن يك سامانه مالي ،داده هايي به آن وارد كرد كه مانع
از ذخيره داده هاي مالك سامانه مي شد .هر چند در انگليس ،در اينكه جرم ،تغيير غيرمجاز اين موارد را در
بر مي گيرد يا خير ،اختالف وجود دارد؛ اما اگر چنين موضوعي در ايران طرح شود ،با استناد بند(ب) ماده6
قانون جرايم رايانه اي .جعل رايانه اي محسوب خواهد شد.

1

-R.v.Rymer(1993), Times, 21December1993.
- Zezev and Yarimaka v Governor of HM Prison Brixton and another, CACD , Cr App R 33. Coram: Lord Chief
Justice Lord Woolf, Wright J Ratio: Wright J said: 'But if an individual,2002,P.33.
2
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براي تحقق جرم جعل رايانه اي الزم نيست كه مرتكب از اين كار نفعي ببرد .همچنين ،ضرورتي ندارد
كه عامل بداند فعل او در تغيير داده ها يا وارد كردن داده ها يا عاليم به نحو غيرقانوني ،كدام قسمت از
سامانه را دستخوش تغيير ساخته يا در معرض خطر قرار مي دهد .بايد توجه داشت كه اين جرم مي تواند
عليه دارنده حقوق مالكيت فكري ادعا شده و به نتيجه هم برسد .چنانچه در يك پرونده ،1پديد آورنده نرم
افزار ،يكي بمب منطقي 1در آن طراحي كرده بود كه در فرض بروز اختالف در پرداخت ،نرم افزار را از كار
مي انداخت.
متهم ،ادعا مي كرد كه چون به موجب قرارداد ،كليه حقوق مالكيت فكري مربوط به نرم افزار را دارد،
بنابراين حق هرگونه تغييري را در آن داشته است .با وجود اين استدالل ،دادگاه راي داد كه وجود حق
مالكيت فكري ،اختيار ايجاد مانع در راه اجراي نرم افزار را به وجود نمي آورد؛ مگر اينكه در قرارداد طرفين
شرط مي شد كه براي مثال« ،در فرض عدم پرداخت قيمت ،نرم افزار كار نخواهد كرد» .دادگاه پديدآورنده را
مجرم شناخت و از جمله به اين موضوع توجه كرد كه نبايد صرف تضمين پرداخت اين حق را ايجاد كند كه
پديدآورندگان نرم افزار بتوانند هر موقع كه بخواهند آن را از كار انداخته و در نتيجه زيان مادي قابل توجهي
به استفاده كننده وارد سازند.
چنانچه در ماده  7و 8قانون جرايم رايانه اي مورد توجه قرار گرفته ،جعل رايانه اي ممكن است با هدف
استفاده از داده ها يا كارت يا تراشه هاي مجعول براي اهداف ديگر باشد .كما اينكه ،حمله به يك سامانه و
تحريف داده هاي آن ،مي تواند به منظور تخريب داده هايا ايجاد اخالل در عملكرد سامانه باشد .در حقوق
انگليس ،به جاي طرح دو جرم متفاوت ،يعني جعل رايانه اي و تخريب و اخالل در داده ها ،جرم واحدي به
نام «تغيير غير مجاز» 3وجود دارد كه تمامي اين موارد را شامل مي شود.
در حقوق ايران ،هرگاه تغيير داده ها يا وارد ساختن متقلبانه داده ،موجب اخالل يا تخريب در سامانه
شود .جرم موضوع ماده  6قانون جرايم رايانه اي(جعل رايانه اي) و ماده  8همان قانون(تخريب و اخالل در
داده ها) صدق خواهد كرد .در اين حالت ،قواعد مربوط به تعدد معنوي اجرا مي شود كيفر جرمي اعمال مي
شود كه مجازات آن شديدتر است.
1

-Rogert, James S , "The New Old Law of Electronic Money",Boston College Law School Faculty Papers, 39
,March 3 ,2005.P.79.
2
- Logic bomb
3
- Unauthorized Modification

8

 -4رمزگیری
رمزگيري يا فيشنگ 1،كنايه از ماهيگيري 1است كه در آن شكارچي قالب يا تور خود را در محيط هايي
كه طمعه فراواني براي صيد وجود دارد ،يا در فضاي مجازي ،آنجا كه استانداردهاي ايمني به درستي مراعات
نشده يا مشتري براي يك لحظه بي احتياطي مي كند ،پهن مي نمايد .حربه معمول در رمزگيري آن است
كه شخص رمزگير 3،يك نامه الكترونيكي كه به نظر مي رسد از موسسه مالي مشتري(بزه ديده) يا تارنماي
تجارت الكترونيكي وي ارسال شده ،براي قرباني مي فرستد .براي جلب توجه مشتري و ايجاد اعتماد در او،
عالمت تجاري و ساير مشخصات ظاهري شركت شركت اصلي در متن نامه گنجانيده شده و حتي به مشتري
هشدارهاي الزم در جهت رعايت نكات ايمني داده مي شود .به طور معمول ،در نامه الكترونيكي به گيرنده
گفته مي شود كه بايد اطالعات حساب وي ،در جهت پيشگيري از كالهبرداري يا به دليل نقض فني كه
پيش آمده ،يا ساير مسايل امنيتي به روز شود .بزهكار حتي يك رابط(لينك) به مشتري مي دهد تا از آن
طريق به پايگاه اصلي وصل شود و مطمئن شودكه اطالعات را موسسه مالي وي ارسال كرده است .در حالي
كه پايگاه(تارنماي) مذكور هم ساختگي است 4.با مشاهده اين ظواهر ،مشتري حاضر مي شود كه اطالعات
شخصي خود را ارايه نموده و رمز عبور خويش را به روز كند .در نتيجه ،بزهكار به اطالعات دقيق وي دست
مي يابد و از آنها مي تواند براي اقدامات مجرمانه بعدي(برداشت از حساب ،انتقال وجه ،و ) ...استفاده كند.
يكي از روش هاي تقلب در پرداخت هاي الكترونيكي  ،فيشينگ  5،نسخه برداري يا دو نسخه نويسي
كردن است .در اين روش با ادعاي قانوني بودن شركت /موسسه ،ار راه هاي گوناگون ،از جمله نامه
الكترونيكي از افراد خواسته مي شود كه شماره كارت اعتباري و ديگر اطالعات شخصي خود را ارائه كنند.
با توجه به جعلي بودن پايگاه هاي اينترنتي كه از نظر ظاهري تقريباً هيچ تفاوتي يا پايگاه واقعي ندارد،
ممكن است مشتري دچار اشتباه شده و شناسه هاي درخواست را ارائه كنند .در اين شيوه ،ارتباط با پايگاه
اينترنتي شركت ادعايي نيز مممكن است با دريافت شماره و ديگر اطالعات ،اين امكان براي متقابالً فراهم

1

- Phishing.
-Fishing
3
-Phisher
4
-Lcncy ,Jennifer, Lynch, Jennifer Identiy Theft in cyberpace: Crime control Methods and and Their
Effectiveness in combating Phishing Attacks, Berkeley Technology Law Journal. Vol. 20, 2005, pp:259- 260.
 : Phishing -1شبیه سازی پایگاه اینترنتی موجود به منظور فریب کاربران به ارائه
اطالعات فردی یا مالی فاش کردن رمز عبور {منبع :فرهنگ لغت }Babylon
2

9

مي شود كه به شماره حساب هاي بانكي افراد دسترسي يافته يا پيشينه الكترونيكي آنان را براي سرقت
هويت به دست آورند.1
در امريكا سازمان بازرسي فدرال 1براي شناساسي اين دسته از تقلب ها «مركز دادخواهي تقلب
اينترنتي »3را تاسيس كرده است تا از سرقت هويت ،كارت اعتباري و تقلب در حساب ها جلوگيري كند.
اقداماتي نيز با هماهنگي ديگر كشورها براي جلوگيري از اين دسته از جرايم رايانه اي انجام گرفته است.

4

مي توان ادعاكرد كه پيشگيري از جرايم اينترنتي مرتبط با بانكداري مستلزم همكاري ،هماهنگي و تعامل
ميان كشورهاست و نمي توان بدون تدوين مقررات و دستور العلمل هاي متحد الشكل به نتايج پايداري
دراين زمينه دست يافت .با توجه به گستره و شمول روابط مالي الكترونيكي كه از حدود و مرزها فراتر
ميرود ،كنترل جرايم مالي در فضاي مجازي نيز فقط در صورتي امكان خواهد بود كه زمينه مشاركت همه
دولت ها و موسسه هاي بين المللي مرتبط فراهم شود.
براي پيشگيري از اين دسته از جرايم ،بانك ها مي توانند به مشتريان خود يادآوري كنند كه موسسه
مالي آنها هيچ گاه اطالعات محرمانه را از طريق نامه الكترونيكي از آنان درخواست نخواهد كرد و آن ها بايد
چنين مطالباتي از سوي متقلبان را به بانك خود اطالع دهند .براي جلوگيري از اختالف ميان طرفين (بانك
و مشتري) و پيشگيري از جرابم ،بايد اقدامات زير با دقت و تامل درنظر گرفته شود:
 از اظهارات مشتري رونوشت كاغذي يا الكترونيكي تهيه شود تا در صورتي كه شناسه كاربران و رمزعبور آنان ارائه شود ،از ايجاد رمز عبورهاي مشترک (براي دو يا چند فرد) خودداري شود.
 داده پيام هاي مربوط به مشتريان قابل بازيابي ،بازبيني و بازرسي باشد و سيستم رايانه اي به گونه ايبرنامه ريزي شود كه تغييرات غير سازماني– خارج از روال بانكي -در آن آشكار شود.
 شناساندن پايگاه /پايگاه هاي اينترنتي كه ارتباط با بانك منحصراً از طريق آن ها امكان پذير است وسفارش به مشتريان براي اجتناب از پاسخگويي به نامه هاي الكترونيكي يا دعوت نامه هاي مشكوک.
1

- Smedinghoff,T,J,"The Legal Requitements for Creating Secure and Enforecable Electronic Transsction
",International Monctary Fund: Current Developments in Monetary and Financial Law,Vol.3,April 2005,P.54
3

} - FBI { Federal Bureau of Investigation
2-Mark T Gillet," Obrea Poindexter ; M Sean Ruff,Developments in Cyberbanking The Business Lawyer
2005;Feb 2005:60,2.p.1336
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 باال بردن اطالعات مشتريان از طريق ارائه اطالعات فني ،قانوني و علمي الزم به آنان و يادآوريضرورت گزارش دادن موارد مشكوک به پليس ،نيروهاي امنيتي و سيستم بانكي.
 بررسي صورت حساب ها به وسيله مشتري به صورت محرمانه و ارائه نكردن رمزها و شماره هاي كليدبه ديگر افراد.
 فراهم ساختن امكان تغيير رمز براي مشتريان از سوي بانك. تنظيم برنامه اي براي شناسايي و اعالم نامه هاي الكترونيك متقلبانه به مشتريان و اعالم احتياط بهآنان.
 ارتباط با پليس اينترنتي و گزارش دادن موارد مشكوک به تقلب و كالهبرداري از سوي بانك ومشتري به آنان .
در موردهاي كه بزهكاري با سن كم با جسارت بسيار و توانايي فني باال ،اقدام به فيشينگ 1يا جرايم
مشابه مي كند ،اصوالً دستگيري او نيز چاره ساز نيست؛ چرا كه به مثابه نوجوان بودن از مسئوليت كيفر ي
مبرا بوده و در عمل براي جبران خسارتي كه در حجم وسيع وارد كرده است ،وجهي دراختيار ندارد .بنابراين،
قانونگذاري بايد ضمن درک صحيح اين واقعيت كه بي اعتمادي مشتري را به روش هاي جايگزين ناامن نمي
توان با شناسايي و كيفر بزهكاران منتفي ساخت ،در پي ارائه و به روز رساني استاندارد هاي ايمني پرداخت
هاي الكترونيكي باشد و در اين باره سازماني را كه به ضوابط فني و اصول حقوقي تسلط داشته باشد ،مسئول
مديريت ،نظارت و پاسخگويي كند .1از آن رو كه بحث هاي صرف علمي درباره ايمني پرداخت هاي
الكترونيكي از موضوع اين مقاله خارج است از تفصيل بحث در اين باره خودداري كرده و محققان را به
منابع تخصصي مربوط كه پاره اي از آن ها در زير نويس ذكر شده است ارجاع مي دهيم .

3

1-Markus J aksson,"Moderling and Phishing Attacks,phishing Panel of Financial Cryptogaphy 2005 "; Tsow
,Alexx,Phishing with Consumer Electronics – Malicious Home Routers,School of Information ,Indiana
University,At: www.13 s.de/-olmedilla /events/ MTW06 –papers/paper22.pdf.
2
- Shitds,L.K.(Solioitors) , "Logal Aspects of Electronic Contracts in the New Regime "2000, p. 14 .Available at:
WWW. Ikshicids .ic.publications documents articles/pubo13.pdf.
2-W.A.Arbaugh;D.J.Farber , and Smith ,J.M, A secure and reliable bootstrap architecture, In SP 97 : Proceeding
of the 1997 IEEE Symposium on Security and privacy ,pages 65-71, Washington ,DC,USA; Rachna Dhamija and
J.D.Tyger The battle against phishing : Dynamic security skins ,In SOUPS 05 : Proceeding of the 2005
& symposium on Usable privacy and Security ,pp.77-88,New Yourk ,NY ,USA,2005,ACM Press ,Javelin Strategy
Research.Identity theft survey report (consumer version ),2006 Synovate .Federal trade commission identy
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سرقت هويت 1و كالهبرداري در هويت 1،عناوين ديگري است كه براي توصيف دستيابي متقلبانه به
اطالعات شخصي افراد از قبيل شماره حساب و شماره تامين اجتماعي به كار مي رود .اولين و غالبترين
خسارتي كه به قربانيان رمزگيري وارد مي شود ،جنبه مالي دارد .در واقع ،فرايند رمزگيري براي بزهكاران،
پيچيده بوده و مستلزم دانش فني براي طراحي تارنماي مجازي و نام الكترونيكي تقلبي است .به همين
دليل ،انگيزه مالي مي تواند چنين عملياتي را توجيه كند .براي شركتها و موسسات مالي ،رمزگيري مي تواند
موجب بدنامي(بي اعتباري) و از دست دادن مشتري شود ،به ويژه از آن جهت كه طراحان عمليات مجرمانه
رمزگيري ،اطالعات شخصي مشتريان متعددي را از موسسه واحد به دست آورده و اقدام به سوء استفاده مي
نمايند .رمزگيري ،در صورتي كه تنها با هدف جرايم مالي انجام مي گيرد ،بزه ي خاص به شمار مي آيد كه
نمي توان معادل دقيقي براي آن در قوانين موضوعه كشورمان يافت .مجموعه عملياتي كه انجام مي گيرد،
در صورتي كه منتهي به بردن مال شود ،كالهبرداري يا در حكم آن محسوب مي شود .همچنين ،عملياتي
كه از طريق آن شخصي ،به طور غيرمجاز از سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي يا ارتكاب اعمالي از قبيل وارد
كردن ،تغيير ،محو ،ايجاد يا متوقف كردن داده ها يا مختل كردن سامانه وجه يا مال يا منفعت يا خدمات يا
امتيازات مالي براي خود يا ديگري تحصيل كند ،كالهبرداري است.
اين طرز تلقي از كالهبرداري رايانه اي ،باوجود ماده يك «قانون تشديد مرتكبين ارتشاء اختالس و
كالهبرداري» كه جرم كالهبرداري رابه طور دقيق تعريف مي كند ،مايه انتقاد است .به نظر مي رسد ،مقنن
فرض را بر اين گذاشته كه دادرس يا عموم مردم ،معناي كالهبرداري را مي دانند و نياز به ذكر«عمليات
متفلبانه» به عنوان ركن اصلي كالهبرداري در ماده  13قانون جرايم رايانه اي ،وجود ندارد .چنين به نظر مي
آيد كه تالش قانون جرايم رايانه اي براي جرم انگاري تمامي تخلفاتي كه در فضاي مجازي ارتكاب مي يابد،
باعث دو اشكال عمده شده است :اول ،دور شدن از تعريف منطقي بسياري از جرايم كه در قانون مجازات
اسالمي تعريف شده اند .براي اين اشكال مي توان ماده  11قانون جرايم رايانه اي را مثال زد كه تعريف
جديد از سرقت ارايه مي دهد .دوم اينكه ،تعريف موسع از جرايم مختلف ،باعث تداخل اركان مادي و رواني

theft survey report ,2003:Ivan Remisk , " Secure online Card Activation Isnt ,Forrester ,April14,2005:Penny
,Gillespie and Michael Rasmussen ," Combating Fraud in Financial Services ," Forrester ,April 7,2004:ounce
Labs ,Inc .Managing the Risk of Identity Theft:The Need for Software Security Assurance Topics White Paper;At
www.ouncelabs .com /pdf/library /ID Theft .pdf.
1
-Identiy Thft.
2
-Identiy Fraud.
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بسياري از آن ها مي شود .در نتيجه فعل واحد ممكن است بدون هيچ منطقي ،عناوين مجرمانه متعدد
داشته باشد.
ماده  67قانون تجارت الكترونيك 1،تعريف دقيق تري از كالهبرداري رايانه اي ارايه مي دهد .معلوم
نيست كه با وجود اين ماده ،چرا قانون جرايم رايانه اي ،ماده  1را با ايرادات اساسي ،به جرم كالهبرداري
مرتبط با رايانه اختصاص داده است .در هر حال ،به نظر مي رسد كه كالهبرداري با عناوين مجرمانه اي
همچون سرقت ،براي توصيف جرم رمزگيري كفايت مي كند .چرا كه عمليات رمزگيري مستلزم مقدماتي
همچون ايجاد پايگاه اينترنتي موهوم يا استفاده از پايگاه موجود است كه خود مي تواند به عنوان مجرمانه
مستقلي داشته باشد 1.بند(ب) ماده  11قانون جرايم رايانه اي« ،فروش انتشار و در دسترس قراردادن رمز
عبور ،كد دستيابي يا داده هاي رايانه اي يا هر نوع اطالعات مشابه به طور غيرمجاز به نحوي كه به وسيله
سيستم رايانه اي يا مخابراتي يا داده هاي مربوط قابل دستيابي باشد» را جرم اعالم كرده بود .بند(ب) ماده
 15قانون جرايم رايانه اي با كوتاه كردن عبارت فوق ،قيد« بدون رضايت» (دارنده) را عالوه بر غيرمجاز به
متن پيشين افزوده است.
اما مقابله با رمزگيري جنبه پيش گيري نيز دارد .كار گروه آمريكايي مبارزه با رمزگيري 3،تخمين مي زند
كه تنها در دو هفته از ماه دسامبر  ،1003بيش از  00حمله رمزگيري با ارسال بيش از  60ميليون نامه
الكترونيكي جعلي در اينترنت انجام گرفته و  5درصد از گيرندگان نامه ها ،يعني  3ميليون نفر در دام
شكارچيان گرفتار شده اند .آمار دقيق زيانهاي وارده به صنعت و تجارت الكترونيكي ،به دليل منافع تجاري
اينترنت و خودداري از ايجاد نسبت به ايمني آن منتشر نشده است 4.براي پيشگيري از دچار شدن در دام

 -1ماده  15ق.ت.ا :هر کس در بستر مبادالت الکترونیکی با سوء استفاده و یا
استفاده غیر مجاز از اده پیام ها ،برنامه ها و سیستم های رایانه ای و وسایل
ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود ،محو ،توقف داده پیام ،مداخله در
عملکردبرنامه یا سیستم رایانه ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراههی
سیستم های پردازش خود کار و نظایر آن شود و از این رو طریق برای خود یا دیگری
وجوه ،اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و
عالوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سالو پرداخت جزای نقدی
معادل مال مواخذه محکوم می شود».
 - 3السان ،مصطفی ،جنبه های حقوقی بانکداری اینترنتی ،چاپ اول ،انتشارات
پژوهشکده پولی و بانکی  ،تهران ،1811،ص.111
3
-U.S. Based Anti-Phishing Working Groub.
4
-chesut, Robert, The e- commerce safety Guide, PayPal eBay 2005,p:13.
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رمزگيري ،راهكارهاي متعددي پيشنهاد شده است كه اغلب جنبه پيش گيرانه دارد و به مهمترين آنها اشاره
مي شود:

1

 احتياط شديد در مورد آن دسته از نامه هاي الكترونيكي كه از اشخاص ناشناس دريافت مي شود. در نظرگرفتن رمزهاي عبور متفاوت براي حسابهاي بانكي متعدد ،به نحوي كه با فاش شدن يكي،حسابهاي ديگر در معرض خطر قرار نگيرد.
 از كليك كردن بر روي لينكهايي كه در نامه هاي الكترونيكي مشكوک داده مي شود ،بايد خودداريكرد .به جاي آن ،كاربر(مشتري) مي تواند لينك صحيحي كه در اختيار دارد يا آن را از طريق موتورهاي
جستجو( گوگل ،ياهو )......به دست مي آورد ،وارد كرده و در نتيجه مطمئن شود كه وارد تارنماي جعلي
نشده است.
 تماس تلفني با موسسه مالي كه حساب بانكي يا مالي نزد آن قرار دارد .چرا كه بسياري از موسسه هايمالي ،رمز عبور و ساير اطالعات شخصي را از طريق نامه الكترونيكي(كه مي تواند غيرايمن باشد) ،درخواست
نمي كنند .همچنين در عرف بانكداري ،به روز كردن اطالعات شخصي ،امري فوري محسوب نمي شود كه
براي انجام آن از نامه الكترونيكي استفاده شود.
 نبايد به نامه هاي الكترونيكي كه در آن ها اطالعات مالي خواسته نمي شود ،به داليل فوق پاسخ داد. نرم افزار ضد ويروس را بايد به طور مستمر به روز كرد تا ويروس هايي را كه مي توانند باعث انتقالاطالعات از رايانه يا سامانه رايانه اي شوند ،شناسايي كرده و در صورت امكان ،نابود سازد.
 بايد از آخرين مرورگرها و سيستم هاي عامل استفاده كرد ،چرا كه آنها مي توانند از برخي از حمالتپيشگيري كنند.
 حساب هاي برخط را بايد به طور منظم بازرسي كرد. -5سرقت هویت

1

- Rosenberg,Arnold S, "Better than Cash ? Consumer Protection and the Global Debit Card Deluge ",Columbia
Journal of Trananational Law 2004
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استفاده از هويت ديگران در پرداختهاي اينترنتي ،يكي ديگر از جرايم بانكداري الكترونيك است كه انجام
مي گيرد .در اين جرم شخص ،خود را به جاي ديگري جلوه داده و تمام حقوق قانوني وي را دارا شده يا
جرايمي را به نام او انجام مي دهد .در برخي از كشورها ،قوانين صريحي براي مقابله با سرقت هويت وجود
دارد .براي مثال ،در اياالت متحده آمريكا ،قانون تشديد مجازات سرقت هويت 1،مجازات دو سال حبس به
همراه كيفر هرجرمي كه شخص مرتكب شود را براي سرقت هويت در نظر گرفته است .در اين قانون ،سرقت
هويت به «دريافت ،تصرف و يا استفاده عالمانه و بدون مجوز از هر وسيله شناسايي متعلق به ديگري» تعريف
شده است 1.سرقت هويت اغلب براي ارتكاب جرايمي همچون كالهبرداري و تقلب انجام مي گيرد و در هر
حال به دليل تعدد مادي اركان ارتكاب اين جرايم در مقايسه با سرقت هويت ،مجازات دو جرم در مورد
شخص اعمال مي شود.
براي سرقت هويت در حقوق موضوعه كشورمان ،نمي توان معادل خاصي يافت .حتي آن قسمت از قانون
مجازات اسالمي كه زير عنوان «غصب عناوين و مشاغل»(مواد  )555 -557آمده ،استفاده از نام ،شماره
شناسايي با عنوان شخص عادي يا با هدفي غير از منظور شغلي و حرفه اي را شامل نمي شود .مواد قانون
جرايم رايانه اي نيز علي رغم تعريف موسع از جرايم رايانه اي ،اين مساله را متذكر نشده اند و لذا ضرورت
دارد تا ضمن مقررات خاص ،جرم انگاري صحيحي نسبت به سرقت هويت و آثار مجرمانه آن به عمل آيد.
البته ،در ايران ،بسياري از مصاديق سرقت هويت مي تواند در قالب دسترسي غيرمجاز ،جعل يا كالهبرداري
رايانه اي مشمول قانون جرايم رايانه اي قرار گيرد.
فناوري هاي جديد ،سرقت هويت را آسان و سريع كرده است .بزهكار مي تواند به راحتي از طريق چابگر
رنگي ،اسكنر ،نرم افزارهاي تغيير چهره و نرم افزارهاي شبيه سازي كارت و مهر ،خود را به جاي ديگري
جلوه داده و از حقوق و اختيارات وي بهره مند شود .بزهكار همچنين مي تواند هويتي مجازي(كه در عالم
واقع وجود ندارد) ،براي خود تعريف نموده و با اين شيوه به ارتكاب جرم بپردازد.
در سال ،1003مركز گزارش ها و تحليل تراكنش هاي استراليا 3،تخمين زده بود كه كالهبرداري از
طريق سرقت هويت ،بيش از  1/1ميليارد دالر آمريكا در استراليا خسارت وارد كرده است .در اياالت متحده،
تعداد سرقت و كالهبرداري مرتبط با هويت در كارتهاي پرداخت از  56ميليارد مورد در سال  1000به 37
-Identiy Thft Penalty Enhancement Act2004.
-18 U.S.C. 1028 A(a) (I).
-Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC).
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1
2
3

ميليارد مورد در سال  1001كاهش يافته است .همچنين تعداد بزه ديدگان در فاصله اين دو سال 16درصد
كاهش يافته و از  11ميليون نفر در سال 1000به  8/1ميليون نفر در سال  1001رسيده است .رقم
كالهبرداري شده از هر بزه ديده هم از ميانگين  4/001دالر براي هر نفر در سال  1000به  4/607دالر در
سال  1010كاهش يافته است.

1

همانند رمزگيري ،در مورد سرقت هويت هم بسياري از شركتها و موسسات ،از پذيرش اين موضوع كه
ناامني در سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي آنها باعث سرقت هويت مي شود ،طفره رفته و به داليل
اقتصادي ،از افشاي آمار مربوط به اين جرايم خودداري مي كنند.
سرقت هويت مي تواند نتيجه يافتن يك كارت شناسايي ،ضبط اطالعات مربوط به كارت هاي مغناطيسي
به هنگام استفاده از آنها در دستگاه هاي كارت خوان ،هك كردن سامانه هاي رايانه اي و يا سرقت يا جعل
مدرک شناسايي شخصي باشد .بديهي است كه بسياري از اعمال ،به عنوان مستقل قابل پيگيرد هستند.
وجود شماره هاي منحصر به فرد و اعتبار آن ها براي انجام اعمال و اقدامات خاص(براي مثال عمليات
بانكي) ،هرچند باعث كاهش تشريفات گرديده ،اما احتمال سرقت هويت را افزايش داده است .ساالنه ،ميليون
ها گذرنامه ،گواهينامه و كارت پرداخت با شماره هاي بي همتا صادر مي شود و در اختيار شهروندان قرار مي
گيرد .در بسياري از اين موارد ،بزهكار مي تواند به سرقت هويت و استفاده از آن دست يابد .به عنوان مثال
عيني ،بزهكار مي تواند با نصب دروبين بر روي صفحه كليد دستگاه خودپرداز ،ابتدا شماره رمز كارت
مشتري را به دست آورده و سپس با تعقيب كمتري و روبودن كارت وي ،در حداقل زمان ممكن از آن براي
برداشتن پول استفاده كند .به هر حال ،راحتي ناشي از فناوري چنين اشكاالتي را هم در پي داشته است.
به عنوان مثال واقعي ديگر ،مهمان پذير يك هتل غذا خوري مي تواند با نصب يك نرم افزار بر روي
رايانه خود ،كليه اطالعات شخصي و شناسه مربوطه به كارت پرداخت مشترياني را كه در آن مكان از كارت
براي پرداخت استفاده مي كنند ،ذخيره نموده و بر فرض اينترنتي بودن حساب بانكي دارنده كارت ،وجوهي
از محل كارت به حسابي ديگر انتقال دهد .پيشگيري از بسياري از اين جرايم ،بيش از اينكه راه حل،
حقوقي داشته باشد ،نيازمند طراحي و عملياتي كردن نرم افزارهاي دقيق رايانه اي ،در راستاي ارتقاي

1

-Javelin strategy & Research 2011 Identiy Fraud survey Report consumer version (prevention –DetectionResolution, California, USA, February2011.
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ايمني فضاي مجازي است .براي مثال ،استفاده از شناسه هاي زيستي(از قبيل اثر انگشت ،مردمك چشم
و )...در كنار كارت شناسايي و شناسه هاي عددي مي تواند در اين راستا موثر باشد.
-6کالهبرداری
ركن قانوني جرم كالهبرداري در حقوق جزاي كشورمان ،ماده  1قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و
اختالس و كالهبرداري(قانون تشديد) است .اين ماده ،در عين جرم انگاري كالهبرداري ،اركان و شرايط
تحقق اين جرم را هم بيان مي كند .ماده  7قانون تجارت الكترونيك در تعريف كالهبرداري رايانه اي از ماده
 1قانون تشديد ،اقتباس شده است.
ماده  13قانون جرايم رايانه اي در متني كه قابل انتقاد است ،جرم كالهبرداري مرتبط با رايانه را به طور
كلي توصيف مي كند و اركان ضروري اين جرم را آن گونه كه ماده قانون تشديد ،ذكر كرده ،بيان نمي كند.
با اين وضعيت ،مي توان دو نظريه متفاوت در تفسير ماده  13قانون مذكور ارايه داد:
اول اينكه ،ماده  13را بايد با در نظر گرفتن ماده  1قانون تشديد و ماده  67قانون تجارت الكترونيك معنا
كرد .در حقيقت ،مقنن با فرض اينكه مفهوم و اركان كالهبرداري در قوانين سابق مشخص شده ،از تكرار
مفاد موارد مذكور خودداري كرده است .به ويژه بايد اين نكته را در نظر گرفت كه در روند مجموع سازي
قوانين ،قانون جرايم رايانه اي به موجب ماده 55آن ،جزئي از قانون مجازات اسالمي محسوب مي شود.
اين طرز تلقي ،به داليل مختلف قابل دفاع نيست .از جمله اينكه ،اوالً ،اگر چه قانون جرايم رايانه اي
بخشي از قانون مجازت اسالمي محسوب مي شود ،اما قانون تشديد و قانون تجارت الكترونيك كه به جرم
كالهبرداري پرداخته اند ،چنين وضعيتي ندارند .بنابراين ،منطقيترين راهكار اين بود كه در قانون جرايم
رايانه اي در خصوص مفهوم و اركان كالهبرداري به دو قانون مذكور ارجاع داده مي شد و يا اينكه مفاد
مرتبط از اين قوانين ،در متن ماده  13قانون جرايم رايانه اي ذكر ميگرديد.
دوم اينكه ،عباراتي در ماده  13قانون مذكور به كار رفته كه نشان مي دهد ،مقنن درصدد ارايه مفهوم
جديدي از كالهبرداري بوده است .در قسمت اول اين ماده مقرر شده كه هركس«به طور غيرمجاز با اعمالي
همچون وارد كردن ،تغيير و(..كه جنبه حصري ندارند) از سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي ،تحصيل مال يا
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هر نوع امتياز مالي نمايد ،مجازات خواهد شد .در اين ماده ،مفهوم عامي از كالهبرداري ارايه شده كه زمينه
منطقي را براي طرح نظريه دوم فراهم مي كند.
نظريه دوم در تفسير ماده  13قانون جرايم رايانه اي آن است كه اين ماده ،درصدد جرم انگاري هر نوع
استفاده غيرمجاز از سامانه رايانه اي يا مخابراتي براي تحصيل مال يا هر گونه امتياز مالي بوده است .از اين
رو ،مفهوم جديدي از كالهبرداري ارايه شده كه آن را به جرم «تقلب» 1در حقوق انگليس نزديك مي كند و
حتي از محدوده آن هم فراتر مي برد .بخش 15قانون سرقت انگليس(مصوب 1)1068درتعريف جرم تقلب(با
مسامحه ،كالهبرداري) مقرر مي دارد .1« :هر شخصي كه با هر نوع فريبي ،غير صادقانه مالي را به دست آورد
كه متعلق به ديگري است و قصد محروم كردن دايمي مالك را از آن داشته باشد .1...،از نظر اين بخش،
«فريب» 3به معناي هر نوع فريبي(خواه عامدانه يا ناشي از بي توجهي) به وسيله گفتار يا كردار ،در امور
موضوعي يا حكمي ...مي شود».
در انگليس ،كميسيون حقوقي ،موضوع تقلب در فضاي مجازي را مورد بررسي قرار داده و به اين نتيجه
رسيده است كه جرم مذكور در بخش  15قانون  1068كفايت نمي كند و بايد جرم جديدي تعريف شود.4
كنوانسيون اروپايي جرم مجازي ،نوعي جرم مرتبط با كالهبرداري را تعريف كرده كه در آن از مفهوم «فريب»
عدول شده است .طبق ماده  8اين كنوانسيون« :هريك از دولتها موظفند قانوني را وضع كرده و موزايني را
اتخاذ كنند كه براي جرم انگاري عملي الزم است كه با ارتكاب عامدانه و بدون مجوز ،باعث خسارت به مال
ديگري به وسيله اين موارد ،مي شود:الف -هر نوع وارد كردن ،تغيير ،حذف يا مخفي كردن داده رايانه اي.ب-
هر نوع مداخله در عملكرد يك سامانه رايانه اي با هرقصد متقلبانه يا فريب آميز براي به دست آوردن بدون
مجوز هرنوع امتياز اقتصادي براي خود يا ديگري».
ذكر سرقت و كالهبرداري مرتبط با رايانه ،زير يك عنوان در فصل سوم از بخش يكم قانون جرايم رايانه
اي نشان مي دهد كه هر جا دستيابي غيرقانوني به داده هاي متعلق به ديگري ،در قالب كالهبرداري نگنجد،
مشمول عنوان جرم سرقت(ربايش) بوده و در همان اساس قابل مجازات خواهد بود.

1

-Fraud.
-Theft Act 1968.
3
-Decption.
4
- Law Commission Consultation Paper No155, Legislating the criminal cod Fraud and Deception, 1999, Paras,
8.36-8.58.
2
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يكي از مواردي كه جرم سرقت يا كالهبرداري مي تواند در مورد آن مطرح شود ،كارتهاي بانكي است.
تجار و كسبه ،به داليل مختل اطالعات مربوط به كارتهاي پرداخت مشتريان را در اختيار دارند ،يا حداقل مي
توانند به هنگام استفاده از كارت نسبت به آنها اطالع پيدا كنند .اين اطالعات ،به بهانه استفاده در مراجعه
هاي بعدي ،شركت در قرعه كشي يا اطمينان فروشنده نسبت به تعلق كارت به خود مشتري ،دريافت مي
شوند.
دارنده كارت هم مي تواند از اين وسيله در تجارت الكترونيكي سوء استفاده كند .براي مثال ،پس از
خريد الكترونيكي مدعي شود كه كاالي مورد معامله را دريافت نكرده است .همچنين دارنده كارت ممكن
است پس از دريافت كاال ،مدعي شود كه از كارت وي سوء استفاده شده است.
يكي از بهترين راه ها براي پشيگيري از كالهبرداري و سوء استفاده از اطالعات در اينترنت ،كاستن از
تشريفات ابطال داده و اطالعات سوخته است .براي مثال وقتي كارت پرداخت به همراه اطالعات استفاده از
آن فاش مي شود ،يا شناسه هاي شخصي(خصوصي) كه مي تواند در جرايم مالي به كار گرفته شود ،گم
شده يا به سرقت مي رود ،بانك ها و موسسات مالي بايد براي شخص ذينفع اين امكان را فراهم نمايند كه در
اولين فرصت و يا استفاده از سريع ترين ابزار ارتباطي ،به تغيير شناسه ها يا بي اعتبار كردن ابزارهاي
پرداخت الكترونيكي اقدام نمايند .رمزگذاري اطالعات ،يكي ديگر از راههاي پيشگيري از سرقت و سوء
استفاده از اطالعات مي باشد .فناوري هاي متعدد براي رمز گذاري طراحي و ارايه شده است ،از جمله
استاندارد تراكنش الكترونيكي امن

1

كه به طور مشترک به وسيله دو شركت ويزا و مستركارت در سال

 1006عملياتي گرديد .در اين فناوري ،از رمزگذاري كليد عمومي 1قدرتمندي براي ايمني و صحت داده
هاي مربوط به تراكنش ها استفاده مي شود .براي ارايه استاندارد هر چه بهتر ،دو شركت ويزا و مستر كارت،
به طور مستقل از سال  1007تا  1001بر روي نسل جديدي از ساز و كار تاييد و تصديق كار كردند .نتيجه
امر ارايه پروتكل ايمني سه بعدي 3از سوي ويزا و استاندارد ايمني ديگري 4از سوي مستر كارت بود.5
-7تخریب و اخالل در داده ها یا سامانه های الکترونیکی

1

-secure Electronic Transaction(sET).
-Public Key cryprtography
3
-D secure Protocol.
4
-SPA UCAF.
5
- Brindle,Raymond Cox (Ed).In: Law of bank payments,Sweet & Maxwell, London 2004.P.56
2
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خرابكاري يا ايجاد اخالل در داده هاي رايانه اي يا سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي مي تواند با اهداف
متعددي صورت گيرد تا حدي كه با تجارت الكترونيكي ارتباط اين عمل اغلب با هدف فراهم كردن زمينه
ارتكاب جرايم ديگر ،از قبيل دسترسي غيرمجاز به داده ها ،جاسوسي اقتصادي ،كالهبرداري ،نقض حقوق
مالكيت فكري و تعرض به عاليم و اسرار تجاري انجام مي گيرد.
مواد  8الي  11قانون جرايم رايانه اي به موضوع «تخريب و اخالل در داده ها يا سامانه هاي رايانه اي و
مخابراتي» اختصاص يافته است .از نظر اين قانون ،هر اقدامي كه منتهي به تخريب يا اختالل در داده يا
سامانه بوده يا باعث شود كه افراد مجاز ،امكان دسترسي به آن داده يا سامانه را نداشته باشند ،قابل مجازات
است .مجازاتي كه تعيين شده ،به انتخاب دادرس مي تواند حبس ،جزاي نقدي يا هر دو باشد.
هرگاه جرم اخالل يا تخريب داده ،با هدف به خطر انداختن امنيت و آسايش عمومي ارتكاب يابد ،به
موجب ماده  11قانون جرايم رايانه اي ،مجازات مرتكب ،حبس از سه سال تا ده سال دانسته است .اين
وضعيت ،قانون جاسوسي اقتصادي 1آمريكا را به ياد مي آورد كه در آن ،دايره شمول جرايم عليه امنيت ،از
محدود مسايل اجتماعي و سياسي فراتر رفته و اقدامات مجرمانه اي را كه بر عهده عليه اقتصاد ملي(در
مفهوم كالن آن) صورت مي گيرد ،شامل شده است.
 -8افشای داده ها و تعرض به حریم خصوصی
در مورد مفهوم حريم خصوصي ميان دانشمندان اختالف نظر وجود دارد 1.در يك تعريف نسبتاً قابل
قبول ،حريم خصوصي را مي توان به حق كنترل افراد نسبت به دسترسي ديگران به اطالعات راجع به آنها
تعريف كرد .اطالعات در اين تعريف مفهوم عامي دارد و شامل هرگونه اطالعات در خصوص ويژگيهاي
شخصي ،شخصيتي ،جسمي ،اقتصادي و  ...مي شود .وقتيكه شخصي ،بدون رضايت ديگري به اطالعات وي
در فضاي مجازي ،دسترسي دارد ،موضوع مهمي است كه توجه دانشمندان مختلفي را به خود جلب كرده
است.

3

1

-Economic Espionage Act of 1996.
 - 3انصاری ،باقر ،حریم خصوصی و حمایت از آن در حقوق اسالم ،تطبیقی ایران و
فصلنامه حقوق دانشگاه تهران ،شماره ،11زمستان.1818
 - 8زرکالم ،ستار ،حریم خصوصی ارتباطات اینترنتی( مطالعه در حقوق ایران و
اتحادیه اروپا) ،فصلنامه اندیشه صادق ،شماره  ،37بهار و تابستان.1811
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ظهور ابرتارنماهايي همچون فيس بوک و يوتيوب و اقبال ميلياردها نفر به آنها ،صيانت از حريم خصوصي
را در دهكده جهاني اطالعات در حد غير ممكن دشوار كرده است .تا جايي كه اريك اشميت ،مديرعامل
گوگل در كنفرانس تكنونومي  1010اظهار داشت«:مردم هنوز براي ورود به انقالبي كه منتظر ماست آماده
نيستند و هنوز نگرانيهاي زيادي براي محافظت از حريم شخصي خود روي شبكه دارند .چيزي كه امروزه
ديگر حفظ آن غيرممكن است.»1
به نظرمي رسد ،ادعاي عدم امكان صيانت از داده هاي خصوصي در اينترنت ،صرفاً براي رفع تكليف از
سازندگان و گردانندگان شبكه هاي ارتباطي ابزار مي شود .با وجود اين طرز تلقي كه حفظ حريم خصوصي
در فضاي مجازي غيرممكن است ،قانون جرايم رايانه اي در اقدامي كه نشان مي دهد ،اين قانون درصدد
حمايت جدي از داده هاي شخصي مي باشد؛ براي افشاي داده هاي خصوصي در فضاي مجازي ،مجازات
تعيين كرده است .به موجب ماده  17اين قانون« ،هر كس به وسيله سيستم هاي رايانه اي يا مخابراتي صوت
يا تصوير يا فيلم خصوصي يا خانوادگي يا اسرار ديگري را بدون رضايت او منتشر كند يا در دسترس ديگران
قرار دهد ،به نحوي كه منجر به ضرر يا عرفاً موجب هتك حيثيت او شود ،به حبس از نود و يك روز تا دو
سال يا جزاي نقدي از پنج تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد».
افشاي اطالعات خصوصي ،ممكن است به دليل نقص سهوي يا عمدي در طراحي مرورگرهايي باشد كه
براي شبكه جهاني(اينترنت)يا شبكه هاي خصوصي طراحي مي شوند كما اينكه شركت موزيال 1پذيرفته است
كه نسخه شماره  5و  13مرورگر اين شركت مي تواند به دليل اشكالي كه در طراحي گزينه  viewآن وجود
دارد ،موجب افشاي داده هاي حساس همچون اطالعات بانكي و كارتهاي پرداخت شود.
گفته مي شود ،اغلب مرورگرهاي امروزي اطالعاتي از كاربران خود را به سازندگان خود ارسال مي كنند.
فايرفاكس ،اكسپلورر ،كروم ،سافاري و ...از جمله مرورگرهاي معروفي هستند كه اطالعاتي از حريم خصوصي
كاربران خود را به دست سازندگان خود مي رسانند .اين اطالعات در تبليغات متناسب با ذائقه ي او استفاده
شود .برنامه هايي هم براي خنثي كردن كاركرد جاسوسي مرورگرها ارايه و بازاريابي شده 3،كه ممكن است
خود ،ابزار جاسوسي باشند.
1

- Yu. M. Pushcharovsky, Tectonic structure and geodynamics of the divide between the Atlantic,
Geotectonics, May 2010, Volume 44, Issue 3, pp 228
2
- www.mozilla.org.
2-AntiBroweserspy,,,Ad-Aware Internet Security.
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 -9نتیجه گیری
 .برخي جرايم مربوط به پرداخت هاي الكترونيكي يا در فضاي عادي و سنتي رخ نمي دهند يا انجام
دادن آنها در فضاي مجازي -نسبت به جهان عادي -بيشتر و آثار مالي و اقتصادي خطرناک تر دارد .تقلب در
كارت اعتباري و وجه الكترونيكي ،جعل پول الكترونيكي ،رمزگيري ،سرقت هويت،كالهبرداري ،تخريب و
اخالل در داده ها يا سامانه هاي الكترونيكي و افشاي داده ها و تعرض به حريم خصوصي از مهمترين جرايم
بانكداري الكترونيكي است .بستر انجام بزه رايانه اي ،فضاي سايبر است و اين نكته را مي توان از تعبير
« .....داده ها يا عاليم موجود در كارت هاي حافظه يا قابل پردازش در سيستم هاي رايانه اي يا مخابراتي يا
تراشه ها» كه در بند ب ماده  734قانون مجازات اسالمي ،بند ب ماده  6قانون جرايم رايانه اي آمده است
برداشت كرد .بنابراين ،همه رفتار هاي مد نظر در اين ماده بايد از رهگذر كنش هاي رايانه اي و در بستر
رايانه و مخابرات انجام شود .پس اگر كسي داده رايانه اي را چاپ كند يا از روي صفحه نمايشگر رايانه
عكس بگيرد و سپس بر روي كاغذ چاپ شده  ،دگرگوني پديد آورد ،جعل رايانه اي نخواهد بود» .ايجاد
اختالل در كاركرد سيستم رايانه اي جرمي است كه با ايجاد هر گونه اختالل در عملكرد سيستم محقق مي
شود و بايد قيد ورود ضرر را نيز مورد توجه قرار دارد .ايجاد اختالل در كاركرد سيستم رايانه اي بايد به اندازه
اي باشد كه به لحاظ عرفي اختالل عمده انگاشته شده و اغماض ناپذير باشد .سيرتحول جوامع كنوني به
شدت با وجود سيستم ها و داه هاي رايانه اي گره خورده است.
فهرست منابع:
الف -فارسی
 .1انصاري ،باقر ،حريم خصوصي و حمايت از آن در حقوق اسالم ،تطبيقي ايران و فصلنامه حقوق
دانشگاه تهران ،شماره ،66زمستان.1383
 .1زركالم ،ستار ،حريم خصوصي ارتباطات اينترنتي( مطالعه در حقوق ايران و اتحاديه اروپا) ،فصلنامه
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