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مقدمه
یکی از مصادیق رفتارهای ییراخالقی در فضای مجازی «هرزهنلاری رایانیهای» اسیت کیه
تبعات و اثرات زیانبار آن خود فرد ،جامعه و کییت فضای مجازی را دربر میگییرد و نظیام
اخالقی را با چالش جدی روبرو میسازد .بیر ایی اسیاا ،شیناخت هیرزهنلیاری رایانیهای
بهعنوان عامیی که به اخالق و عفت عمیومی آسییب مییزنید ییروری بیهنظیر مییرسید.
هرزهنلاری در فضای مجازی (سایبری یا رایانهای) ،نقش بسزایی در نابسیامانی و انحطیاط
ارزشها و هنجارهای اجتماعی داشیته و رواج آن در فضیای تبیادل ارتباطیات و اطالعیات
باعث تزلزل نهاد خانواده ،بیبندوباری جنسی ،افزایش فحشا ،بیماریهای روحی و روانیی و
در نهایت بیحرمتی به ارزشهای انسانی میشود(ابراهیمی ،7999 ،ص.)9
با توجه به موارد مذکور و براسیاا معیارهیای میذهبی و اجتمیاعی جامعیه ایرانیی-
اسالمی ،قانونلذار اقدام به جرمانلاری هرزهنلاری رایانهای نموده و کییه مصادیق ،صور و
گونههای آن را ممنوع اعالم کیرده و بیرای میرتکبی آن پاسیخ هیای دولتیی در قالیب
مجازات در نظر گرفته است .متعاقب جرمانلاری هرزهنلاری رایانهای ،ای پرسشهیا بیه
ذه خطور میکند که ارکان تشکیلدهنده آن کیدام اسیت و آییا قانونلیذار در قیوانی
مختی ،از یک رویکرد واحد پیروی کرده است؟ زمیانی کیه در حقیوق کیفیری رفتیاری
جرمانلاری میشود ،متعاقب آن کیفرگذاری نیز توسط قانونلذار صورت میگیرد و حیال
آیا کیفرگذاری هرزهنلیاری رایانیهای مطیابق اصیول و اهیدال مجیازاتهیا اسیت؟ چیه
پاسخهایی در قبال هیرزهنلیاری رایانیهای اتخیاذ شیده اسیت؟ ارکیان میادی و معنیوی
تشکیلدهنده هرزهنلاری رایانهای چیست؟ آیا در قوانی مختی ،از ییک رویکیرد واحید
پیروی شده است؟
نوشتار حایر در پی پاسخ بیه پرسیشهیای میذکور اسیت و درصیورتیکیه بیه آنهیا
پاسخ های مستدل و موجهی داده شود بسیاری از چیالشهیا و معضیالت «هیرزهنلیاری
رایانهای در نظام حقوقی ایران» حل خواهد شید .سیاختار نوشیتار در سیه بخیش کییی
تدوی و تنظیم شده است .در بخش نخست انواع رفتارهای هرزهنلاری رایانیهای تبییی
میشود .بخش دوم به شرایط و اویاع و احوال خاص هرزهنلیاری و در بخیش سیوم بیه
رک معنوی پرداخته میشود.
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 .9رفتارهاي خاص هرزهنگاري رایانهاي
 .9-9رفتارهاي سرزنشپذیر مشروط

رفتارهای سرزنشپذیر مشروط شامل سه رفتار «تولید ،ذخیره و نلهیداری» اسیت .ایی
سه رفتار هم در ماده  9قانون نحیوه مجیازات اشخاصیی کیه در امیور سیمعی و بصیری
فعالیتهای ییرمجاز مینمایند مصوف  7906و هم در ماده  74قیانون جیرایم رایانیهای
مصوف  7900مورد تصریح قانونلذار قرار گرفته که ای سه رفتار در قوانی متعددی که
بییه هییرزهنلییاری مییرتبط بییود و همچنییی در رأی وحییدت رویییه شییماره  646مییورخ
 7910/9/69دیوان عالی کشور بهطور خاص در مورد نلهداری ،مورد اشاره قیرار گرفتیه
است .ای سه رفتار فی نفسه دارای سرزنش و کیفر نیسیتند ملیر اینکیه تیوأم بیا قصید
تجارت یا افساد باشد .براساا قوانی مذکور« ،تولید» بهمعنای ساخت ییا پدیید آوردن
محتویات مستهج یا مبتذل در فضیای مجیازی اسیت« .ذخییره» بیهمعنیای انباشیت
دادههای مبتذل یا مستهج در سامانههای مخابراتی یا رایانهای است و «نلهداری» کیه
از موارد اختالفی و چالشبرانلیز رفتار مادی در هرزهنلاری رایانهای است ،بیهمعنیای در
دسترا و نلهداشت است(عالیپور ،7996 ،ص .)988حیال در ذییل بیه شیرح تفصیییی
تولید ،نلهداری و ذخیره میپردازیم.
«تولید کردن» بهمعنای ساخت و ایجاد کردن محتویات مبتذل و مستهج از طریق
سیستمهای رایانهای یا مخابراتی است ،اعم از اینکه واقعیی ییا ییرواقعیی باشید .واقعیی
جایی است که از طریق آمیزش جنسی با وفکیم فییمبیرداری شیود و ییرواقعیی مثیل
اینکه با نقاشی یا مونتاژ کردن تصاویر واقعی در فضای مجازی ،آمیزش دو نفیر را نشیان
دهند(بای و پورقهرمانی ،7900 ،ص .)776البته همانطور که اشیاره شید در آخیری اراده
قانونلذار در ماده  74قانون جرایم رایانهای ،هر نوع تولیدی مشمول ایی میاده نخواهید
بود ،بیکه تولیدی تحت عنوان هرزهنلاری در فضای مجازی قابل پیلرد است که بهقصید
افساد یا تجارت باشید .همچنیی بیی تولیید محتوییات متسیهج و مبتیذل براسیاا
کیفرگذاری تفاوت وجود دارد .در قانون امور سیمعی و بصیری هیم تولیدکننیدگان آثیار
سمعی و بصری برحسب اینکه تولیدکننده اصیی باشند یا تولیدکننده ییراصییی در نیوع
مجازات تفاوت وجود دارد(میری ،7997 ،ص.)64
قانونلذار داشت محتویات هرزهنلارانه مستهج و مبتذل را در سیستمهای رایانهای
یا مخابراتی با عبارت «ذخیره یا نلهداری» جرمانلاری کرده است .بیر ایی اسیاا اگیر
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فردی تصاویر ،فییمها و صوتهای رایانهای را بر روی موبایل یا لپتاپ خود ذخیره کنید
یا اینکه موارد مذکور را جمعآوری کرده و در سیستم رایانهای یا مخابراتی خود نلهداری
کند ،عمل چنی شخصی جرم و قابل مجیازات خواهید بیود .نلهیداری و ذخییره دارای
معانی نزدیک به هم هستند بهطوری که نلهداری معنایی نزدییک بیه ذخییره داشیته و
نیازی به آوردن ای واژه در قانون نبود ،ولی میتوان گفت که نلهداری همچون ذخییره
نیازی به انجام رفتارهای مانند روگرفتبرداری ،بارگذاری ،برش و مانند اینها ندارد و بیه
حاالتی می پردازد که کسی محتوایی را در دسیترا دارد و آن را نلیه داشیته اسیت .بیا
ای حال رفتار نلهداری در سامانههای رایانهای یا مخابراتی همان ذخیره است ملر اینکه
نلهداری را به فضای بیرون از سامانه بار کنیم که بهجهت اشاره ماده  74قیانون جیرایم
رایانهای ،به ابزار بزه در صدر آن یعنی بهوسیییه سیامانههیای رایانیهای ییا مخیابراتی ییا
حاملهای داده باز هم معنای ذخیره را میدهد .بهنظر میرسید ،از جهیت رفتیار خیاص
هرزه نلاری در فضای مجازی ،فرقی میان ذخیره و نلهداری نباشد ملر اینکه در ذخیره،
حالت نلهداری یا ماندن محتوا برای ذخیرهکننده نیست و چهبسا فوراً پس از ذخییره ،از
آن بهرههای دیلری ببرد ولی در نلهداری شخصی محتوا را در جایی انباشت میکند که
برایش بماند ،از ای جهت مرز جدایی ای دو رفتار (ذخیره و نلهداری) خواست شخص و
گذشت مدت زمانی است ت ا نشان دهید رفتیار وی ذخییره بیود ییا نلهیداری مییباشید.
پرسشی که در ای رفتارهای مادی مطرح میی شیود ایی اسیت کیه اگیر شخصیی آثیار
هرزهنلارانهای را تولید کند و متعاقب تولید ،آن را در رایانهاش ذخیره یا نلهداری کنید،
مرتکب چند جرم شده است؟ آیا مقررات تعدد جرم اعمال میشود؟ در ظیاهر میاده 74
قانون جرایم رایانهای و براساا تفسیر لفظی ،بهنظر میرسد که بایستی مقیررات تعیدد
جرم را اعمال کیرد ،زییرا قانونلیذار هرییک از رفتارهیای تولیید ،نلهیداری و ذخییره را
بهصورت جداگانه جرمانلاری کرده است و از حرل «یا» استفاده کرده و ای سیه واژه را
ا ز یکدیلر جدا نموده است ،ولیک بنابر تفسییر فیرا لفظیی و منطقیی بایید بیی اینکیه
تولیدکننده آثار تولیدی خودش را ذخیره میکند یا آثاری ییر از آثیار خیودش ،تفیاوت
قائل شویم .در حالیت نخسیت ،زمیانی کیه تولیدکننیده آثیاری را تولیید و متعاقیب آن
بهخودی خود در رایانهاش ذخیره میشود ،صرفاً یک جرم تولیید هیرزهنلیاری رایانیهای
انجام داده است و مشمول مقررات تعدد جرم قرار نمیگیرد ،اما زمیانی کیه تولیدکننیده
آثاری را میسازد و در شبکههای رایانهای آثار ییر از آثیار تولییدی خیودش را بیهقصید
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تجارت یا افساد جمعآوری یا ذخیره میکنید ،مرتکیب دو جیرم جداگانیه شیده اسیت و
مشمول مقررات تعدد جرم قیرار مییگییرد .جیرم اول تولیید هیرزهنلیاری و جیرم دوم
نلهداری یا ذخیره هرزهنلاری میباشد و مقررات ماده  794قیانون مجیازات اسیالمی در
موردش اعمال میشود.
رفتارهای مذکور ،هملی آنی و ناگهانی هستند و در یک آن واحد ارتکاف میییابنید
ملر نلهداری که نیاز به زمان دارد .از ای جهت ،تنها زمانی نلهداری بهقصد تجارت ییا
افساد را میتوان جرم هرزهنلاری دانست که مدتی از آن بلیذرد و مشیخص گیردد کیه
شخص ،محتوای هرزه را نلهداری کرده است .پس ایی فیرق مییان ذخییره کیه آنیی و
نلهداری که جرمی مستمر است ،میباشد .در ای حال دیلر نمیتوان تعدد معنوی میان
ذخیره کردن و نلهداری کردن را بیان کرد ،زیرا میان دو رفتار از جهیت آنیی و مسیتمر
بودن با هم تفاوت است .فیذا اگر طبیعت رفتارها با هم یکی نباشد ،تعدد معنوی نییز در
کار نخواهد بود.
 .1-9رفتارهاي سرزنشپذیر قطعی

رفتارهای سرزنشپذیر قطعی شیامل سیه رفتیار «انتشیار ،توزییع و معامییه» محتوییات
مستهج و مبتذل هرزهنلاری در فضای مجازی است .ای سه رفتار بدون اینکه همراه با
قصد خاص باشند در هر حال بیانلر خواست بد و سرزنشپذیر انجامدهنده رفتار هستند
و بههمی دلیل هرکس ،هریک از رفتارهای سهگانه مذکور را انجام دهد ،مرتکیب جیرم
پیشبینی شده در ماده  74قیانون جیرایم رایانیهای اسیت« .انتشیار» بیهمعنیای پخیش
گسترده در فضای مجازی است ،خیواه بیه دسیت کسیی برسید خیواه نرسید و ییا اینکیه
دریافت کننده از سوی انتشاردهنده شناخته شده باشد یا ناشناا باشد ،مانند فرسیتادن
محتویات مستهج در قسیمت هرزنامیه (اسیسم) پسیت الکترونییک فیرد ناشیناا کیه
ارسالکننده در هر صورت هرزهنلار محسوف میشود .در برابر انتشار« ،توزیع» است کیه
بهمعنای پخش محدود نسبت به کسانی است که توزیعکننده با شناخت نسبت بیه آنهیا
محتوای مبتذل یا مستجه را میفرستد ،مانند فرستادن محتویات مستهج در قسمت
صندوق ورودی پست الکترونیک از طرل دو نفری که دوست یکدیلرند یا نسبت به هیم
آشنایی دارند« .معامیه» نیز قراردادی دوجانبه است که مرتکیب ،محتیوای مبتیذل ییال
مسیتهج را در یکییی از قراردادهییای مشییخص بییه دیلییری میییدهیید و انتقییال صییورت
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میگیرد(عالیپور ،7996 ،ص .)987حال در ذیل بیه شیرح تفصیییی رفتارهیای سیهگانیه
پرداخته خواهد شد.
قانونلذار در قوانی مختی ،مرتبط با هرزهنلاری با عبارات «انتشار ،تکثیر و اشیاعه»
سعی کرد مصادیق نشر گسترده هرزهنلاری را جرمانلاری نماید .آنچیه از الفیاظ تکثییر،
اشاعه و نشر به ذه معطول میشود ای است که برای تحقق چنی عنیاوینی مرتکیب
(هرزهنلار) باید ای اعمال را بر روی تعدادی از آثار و محتویات هرزهنلارانه و نسیبت آن
به تعداد مخاطبان و گیرندگان انجام دهد که عرفاً اقدامش انتشار قیمداد شیود .بیهطیور
مثال اگر فرد یک فییم هرزه را به دوستش ارسال کند ،دیلر عنوان انتشار بر ای فرد بار
نمیشود ،بیکه توزیع محتویات هرزه نزدیکتر به ای ارسال است .بنابرای صرل انتقیال
آثار هرزهنلارانه به دیلران بهگونهای که عرفاً نتوان آن را پخش گسترده نامید از شیمول
انتشار خارج است.
«توزیع» آثار هرزهنلارانه بهمعنای پراکندن و اصوالً کاربرد توزیع در مواردی است که
عمل نشر و انتقال ،یک عمییات هدفدار و مستمر برای توزیعکننیده باشید ،مثیل اینکیه
شخصی از طریق فضای مجازی (خاصه اینترنت) محتویات مبتذل یا مستهج را به افراد
ارسال و یا پخش کند یا از طریق پیامک یا تیلرام یا بهطیور شخصیی بیرای هیم ارسیال
کنند(بای و پورقهرمانی ،7900 ،ص )776ولیک همانطور که در انتشار گفته شید انتشیار
ناظر بر پخش عمده آثار هرزهنلارانه است که در آن تعداد و عمده بیودن حیائز اهمییت
است اما در توزیع ای گونه نیست و افراد و محتویات محدودی را شامل میشود و تفاوت
و آثار عمیی ای دو عنوان در کیفر (مجازات) است که هم در قانون امور سمعی و بصری
و هم در قانون جرایم رایانهای ارسال محتویات به کمتر از ده نفر با ارسال آن بیه بیشیتر
از ده نفر در میزان مجازات متفاوت است.
رفتار سوم سرزنشپذیر قطعی «معامیه» محتویات هرزهنلارانه است .معامیه محتویات
مستهج و مبتذل بایستی در فضای مجازی بهوسیییه بییع ،اجیاره ،ودیعیه و  ...صیورت
گیرد .در ییر از فضای مجازی اگر معامیهای صیورت گییرد بیزه رایانیهای و متعاقیب آن
هرزهنلاری رایانهای نبوده و بر پایه دیلر قوانی رفتار میشود .معامیه انجام شده اعیم از
ای است که در سطح میی یا فرامیی باشید کیه اصیوالً معیامالت ایی چنینیی در سیطح
بی المییی و فرامیی است و از سوی کشورهایی است که دارای صنعت هرزهنلاری (مانند
ایالت متحده آمریکا ،هیند ،انلیستان و آلمان) هستند .صادرات و وادرات هم مصیداقی از
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معامیة ماده  74قانون جرایم رایانهای است کیه بیهنظیر مییرسید منظیور از تجیارت در
ای گونه جرایم (هرزهنلاری رایانهای) فریی است که فرد ،معامیة اشییاء هیرزهنلارانیه را
شغل و حرفة خود قرار داده باشد .لفظ معامیه و عام بودن ایی واژه در میاده  74قیانون
مذکور ،هر نوع معامیه اعم از خرید و فروش ،اجیاره و دیلیر مصیادیق معیامالت را دربیر
میگیرد و تجارت در ای گونه موارد اعم است از پنهانی یا عینی و یا اینکه قاچاق اشیای
مذکور باشد(شکری و سیروا ،7991 ،ص .)170آثار عنیوان معامییه ،تبصیره  9میاده 74
قانون جرایم رایانهای میباشید کیه اگیر بیر عنیوان معیامالت انجیام شیده ،حرفیهای ییا
سازمانیافته ایافه شود ،با تشدید کیفر مواجهه خواهد شد.
هر سه رفتار مذکور (انتشار ،توزیع و معامیه) با هم پیوستلی ندارند .هیرکس هرییک
از ای رفتارها را انجام دهد بزهکار است و اگر بیش از ییک رفتیار فیوق را انجیام دهید،
مشمول تعدد جرم قرار میگیرد .بهطور مثال کسی که محتویات هرزهنلارانه را در فضای
مجازی انتشار دهد و همچنی همان محتویات را با گروهی سیازمانیافتیه معامییه کنید
درای صورت ای فرد دو جرم جداگانه انجام داده است .بهعبیارت دیلیر ،فیردی در ییک
گام ،محتوای هرزه را برای دوستش ارسال کند که به جرم توزیع هیرزهنلیاری رایانیهای
محکوم میشود و در گام دیلر محتویات هرزهنلارانه را معامیه کند که بیه جیرم معامییه
هرزهنلاری رایانهای محکوم میشود و براساا ماده  794قانون مجازات اسالمی مصیوف
 7996عمل میشود.
 .3-9شروع به رفتارهاي سرزنشپذیر

شروع به جرم عبارت است از رفتاری که بهمنظور عمیی کردن قصد مجرمانه انجام شیده
ولیک به جهت مانع خارجی به تحصیل نتیجة مورد نظر منتهی نشیده اسیت(گییدوزیان،
 ،7999ص .)746بهعبارت دیلر ،هرکس قصد ارتکاف جرمی را داشیته و از اقیداماتی کیه
فقط مقدمة جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع آن نیدارد هیم فراتیر رفتیه و عمیالً وارد
عمییییات اجرایییی جییرم شییود ،بییاز ممکیی اسییت بییه نتیجییة مییورد نظییر خییود
نرسد(میرمحمدصادقی ،7996 ،ص )99که در ای صورت شروع به عمییات مجرمانه شیکل
گرفته است .حال پرسش اساسی ای میباشد که مجازات شروع به هرزهنلاری رایانیهای
تابع کدام مقرره است و ویعیت شروع به هرزهنلیاریهیای رایانیهای در حقیوق کیفیری
ایران به چه شکل است؟ تا زمان قانون مجازات اسالمی مصوف  7996که شروع به جرم
66

فصلنامه قضاوت ،شماره  ،96زمستان 9397

تحلیل ارکان مادي و معنوي هرزهنگاري رایانهاي در نظام حقوقی ایران

بهصورت یکسارچه در نیامده بود ،شروع به جرایمی مجازات داشت که قانونلیذار بیهطیور
مشخص آنها را تصریح میکرد ،مثل شروع بیه قتیل عمیدی موییوع میاده  679قیانون
مجازات اسالمی مصوف  ،7916شروع به آدمربایی موییوع میاده  667قیانون میذکور ،و
درمواردیکه تصریحی وجود نداشت شروع به جرم آن مجازاتی نداشت و بهعبارت دیلر،
شروع به جرمش جرمانلاری نشده بود.
دو رک اصیی هرزهنلاری در فضای مجیازی ،میاده  9قیانون امیور سیمعی و بصیری
مصوف  7906و ماده  74قانون جرایم رایانهای مصوف  7900است .تاریخ تصویب هر دو
قانون خاص فوق پیش از سال  7996و تصویب قانون مجازات اسالمی است که در میاده
 766آن ،شروع به جرم همة جرایم را جرمنلاری کیرده اسیت .فییذا بیرای هیرزهنلیاری
رایانهای نیز میتوان شروع به جرم درنظر گرفت ،ولیک بهلحاظ اینکه در قیوانی خیاص
سمعی و بصری و جرایم رایانه ای ،شروع به جرم ای جرم مورد تصریح قرار نلرفته است
نمیتوانستیم شروع به جرم هرزهنلاری را جرم بدانیم(الهییمینش و سیدرهنشیی ،7997 ،
ص .)96در حال حایر و با وجود ماده  766قانون مجازات اسالمی مصیوف  ،7996ایی
نقص و یع ،قانونی رفع شده است و شروع به هرزهنلاری رایانهای نییز برحسیب اینکیه
مجازات قانونی جرم تام چقدر است ،محاسبه میشود.
پرسش دیلر در بخش شروع به جرم هرزهنلاری رایانهای ای است که آییا از لحیاظ
ماهوی ،شروع به هرزهنلاری در فضای مجیازی متصیور اسیت؟ از لحیاظ میاهوی بیرای
مجازات شدن شروع به جرم ،باید قصد ارتکاف جرم وجود داشته باشد بهگونهای کیه بیا
برداشت گامهای اساسی به حصول نتیجه مجرمانه نزدیک شده باشد .از دییدگاه دانیش
مهندسی نرم افزار رایانیه و اصیول بنییادی حقیوق کیفیری ،امکیان شیروع بیه جیرم در
هرزهنلاری رایانهای وجود دارد .در رفتارهای ششگانه پیشگفتیه مثیل انتشیار ،توزییع،
معامیه و  ...که بر فرب کسی در حال معامیه محتوییات مبتیذل و مسیتهج در فضیای
مجازی است که قصد مجرمانه وجود دارد و وارد عمییات اجرایی شده و توافق قطعیی را
انجام دادند ،اما در حی ارسال ،پییس فتا (سایبری) مانع ارسال شود که در ایی صیورت
میتوان مداخیهکنندگان را نه به جرم تام هرزهنلاری ،بیکه به شروع به جرم هرزهنلیاری
رایانهای براساا بندهای ماده  766قانون مجازات اسالمی مصوف  7996محکوم کرد.
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 .1شرایط و اوضاع احوال خاص هرزهنگاري رایانهاي
 .9-1مستهجن یا مبتذل بودن

مویوع جرم هرزهنلاری رایانهای ،محتویات «مبتذل و مستهج » میباشد که قانونلیذار
در قوانی مختیفی آنها را بیان و به تعری ،آنها مبادرت ورزییده اسیت(آقیایینییا و عابید،
 ،7997ص .)69ولیک برای نخستی بار در سال  7916در قانون مجازات اشخاصیی کیه
در امور سمعی و بصری فعالیت ییرمجاز مینمایند ،آنها را تعریی ،کیرده اسیت .مطیابق
تبصره  6از بخش ال ،ای قانون ،آثار سمعی و بصری مستهج به آثاری گفته میشیود
که محتوای آنها نمایش برهنلی زن و مرد و یا اندام تناسیی و یا نمایش آمیزش جنسیی
باشد .همچنی براساا تبصره  7از بخش ف قانون سمعی و بصیری سیال  ،7916آثیار
سمعی و بصری مبتذل به آثاری اطالق میشود که دارای صحنه و صیور قبیحیه بیوده و
مضمون مخال ،شریعت و اخالق اسالمی را تبیی و نتیجهگیری میکند(آقایینییا و عابید،
 ،7997ص .)64واژه مستهج در تبصره  6از بخش الی ،میاده  9قیانون امیور سیمعی و
بصری سال  7906و مبتذل در تبصره  6از بخش ف ماده  9قانون مذکور ،بیدون تغیییر
تعری ،شد و ای دو تعری ،که موییوع جیرم هیرزهنلیاری هسیتند(محمدنسیل،7996 ،
ص )779در قانون سال  7906بهجای قانون  7916هیچگونه دگرگونی بهخود ندیدهاند و
عیناً در قانون اخیرالتصویب جایلزی شدند.
در تعری« ،مستهج » ابهام خاصی مشاهده نمیشود ،ولیک شیوه تعری ،بهگونهای
است که تنها به تصویر و فییم نظر دارد ،زیرا هرچند از آثار سیخ بیهمییان آمیده ولیی
اسییاا تعرییی ،مسییتهج بییر نمییایش اسییت و اییی واژه تنهییا بییه اثییر دیییداری
بازمیگردد(عالیپور ،7996 ،ص .)986فییذا براسیاا قیانون سیمعی و بصیری ،محتوییات
مستهج شنیداری (سمعی) از شمول ای تعری ،خارج است .ولیی تعریی« ،مبتیذل»،
یکییی از مییبهمتییری تعرییی،هییایی اسییت کییه ارائییه شییده و تفسیییرهای متفییاوتی از آن
میشود(الهیمنش و سدرهنشی  ،7997 ،ص .)98برابر ای تعری ،مشخص نیست که تبیی
و نتیجهگیری مضمون مختی ،شریعت و اخالقی اسالمی چیست؟ تبیی و نتیجهگییری
را چه کسی باید بهدست آورد؟ آیا مرتکب ،دادرا ،مجتهد یا مردم باید ایی را مخیال،
شریعت اسالمی و اخالقی عمومی مردم بدانند یا اینکه بزهدییدة جیرم؟ بیا ایی تعریی،
مبهم قانونی از مبتذل ،هم میتوان کسی را بزهکار نشناخت و هم میتوان همه مردم را
بزهکار دانست؛ نمیتوان ،زیرا بسیار دشوار است که یک فییم یا یک تی نیمیهبرهنیه را
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چنان دانست که مضمون مخال ،شریعت و اخالق اسالمی را تبیی و نتیجهگیری کند و
برجستهتر اینکه واژه «آثار» و نیز تعبیر «دارای صحنهها و صور قبیحه» نشان مییدهید
که به یک تصویر و یک فییم نظر ندارد ،بیکه فییم ویژهای است کیه دارای صیور قبیحیه
بوده و منظور و نتیجهگیری بر ید مضمون شریعت و اخالق اسالمی شناخته شده است.
میتوان ،زیرا دادرا میتواند هر تصویر قبیحی را تبیی بر ید اخالق اسیالمی بدانید و
هر کسی را بخواهد بزهکار بشناسد(عالیپیور ،7996 ،ص .)989اییرادات میذکور را از واژه
«مبتذل» سبب شد تا در الیحه قضایی جرایم رایانهای ،از مبتذل نامی در مییان نباشید،
ولیک در نشستهای کمیسیون قضایی و حقوقی مجیس با ای ادعا کیه برداشیت ایی
واژه (مبتذل) خالل اسالم و جامعه اسالمی بوده و دوبیاره ایی واژه وارد الیحیه شیده و
صرل ادعای مخالفت با شریعت حتی اگر احساسی و ییرواقعی باشید ،بیهتنهیایی کیافی
است تا دستآورد اندیشه جمعی بهیکباره از بی رود(عالیپور ،7996 ،ص .)984درنهایت
قانون جرایم رایانهای در سال  7900تصویب و واژههیای «مبتیذل» و «مسیتهج » وارد
قیمرو قانونلذاری شدند .براساا تبصره  4میاده  74قیانون جیرایم رایانیهای ،محتوییات
«مستهج » به تصویر ،صوت یا مت واقعی یا ییرواقعی ییا متنیی اطیالق مییشیود کیه
بیانلر برهنلی کامل زن یا مرد یا اندام تناسیی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است .در
قانون جرایم رایانه ای ،برخالل قانون سمعی و بصری ،محتویات جیای آثیار را گرفتیه و
نهتنها به متحوای دییداری نظیر دارد ،بیکیه محتوییات شینیداری (سیمعی) و نوشیتار و
گفتاری را نیز دربر میگیرد .ای محتویات ممک است واقعی باشند یا بهطور ییرواقعیی
همانند انیمشی  ،کارت و  ...باشند .محتوای مستهج باید نشانلر برهنلیی کامیل زن و
مرد باشد ،هرچند دستلاه تناسیی آنان دیده نشیود .داشیت لبیاا هرچنید مقیداری از
برهنلی را بسوشاند ،مستجه را به مبتذل تبدیل مییکنید .نشیان دادن انیدام تناسییی
بیآنکه چهره یا پیکره زن و مرد نشان داده شود و نیز نشان دادن آمیزش جنسی خیواه
انسان با انسان باشد و خواه انسان با حییوان در ذییل تبصیره  4میاده  74قیانون جیرایم
رایانهای قرار میگیرد .نشان دادن اندام تناسیی حیوانات و نیز آمیزش جنسیی آنهیا ،نیه
محتوای مبتذل است و نه مستهج  .تعبیر عمل جنسی انسان نیز به رفتارهیای جنسیی
یکسویه مانند خوداریایی اشاره دارد(عالیپیور ،7996 ،ص )984کیه هیم شیامل اعمیال
یکسویه زن و مرد و حتی خنثی (دو جنسهها) را شامل میشود.
براساا تبصره  7ماده  74قانون جرایم رایانهای ،محتویات و آثار «مبتذل» به آثاری
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اطالق میگردد که دارای صحنه و صور قبیحه باشد .در ای تعری ،،قسمت دوم تعریی،
مبتذل در قانون امور سمعی و بصری برداشته شده و مضمون مخال ،شیریعت و اخیالق
اسالمی را تبیی و نتیجهگیری کند را حذل کرده است(عزیزی ،7994 ،ص .)796تعریی،
قانونی قانون جرایم رایانهای ،خطرناکتر از تعری ،واژه مبتذل در قیانون امیور سیمعی و
بصری است .میتوان گفت که قانونلذار در قانون جرایم رایانهای گامی به عقیب نهیاده و
بهجای پیشرفت ،پسرفت داشته است .با ای تعری ،میتوان گفت که همه ایرانیان ،توان
هرزهنلار شدن را دارند .قبیحه بودن صور و صحنه تنها از راه شناخت محتیوای مبتیذل
است و در ای میان ای قایی است که میتواند تصاویر یا فییمی را مبتذل بداند یا نداند
و از ای جهت هرکس را بهدلخواه خویش بزهکار بداند.
 .1-1ابزار جرم

بزهکار هرزهنلاری رایانهای باید بهوسییه رایانه (سیامانههیای رایانیهای) ییا سیامانههیای
مخابراتی یا حاملهای داده اقدام به رفتارهای سرزنشپیذیر مشیروط (تولیید ،ذخییره و
نلهداری) و رفتارهای سرزنشپذیر قطعی (انتشیار ،توزییع و معامییه) نمایید .در عبیارت
«سیستم رایانهای» که مرکب از دو واژه «سیستم» و «رایانهای» اسیت سیسیتم عبیارت
است از مجموعه عناصر و اجزای مرتبط بههم که در مجموعه یک هدل خاص را دنبیال
میکنند(جاویدنیا ،7901 ،ص )66و رایانه (کامسیوتر) نیز به ماشینی گفتیه مییشیود کیه
دارای سه ویژگی باشد :ورودی ساخت یافتهها را بسذیرد؛ آن ورودی را براساا قوانی از
پیش تعری ،شده پردازش کند و در نهایت ،محاسبات خیود را بیهشیکل خروجیی ارائیه
دهد(جاویدنیا ،7901 ،ص« .)69سیستم یا سامانههای مخابراتی» به شبکههای هدفمندی
گفته میشود که در انتقال داده بهکار میرود که ای سیستم مخابراتی شامل سیه جیزء
اصیی است :فرستنده که اطالعات را گرفته و آن را به سیلنال تبیدیل مییکنید؛ کانیال
مخابراتی که سیلنال را حمل میکند و در نهایت ،گیرنده که سیلنال را دریافت نمیوده
و آن را به اطالعات قابل استفاده تبدیل میکند .بهگونه ساده ،منظور از سیستم رایانهای
یا مخابراتی ،وسییه یا مجموعهای از وسایل و ابزار مرتبط و بههم پیوسته است که مطابق
با یک برنامه ،پردازش اطالعات را انجام میدهد و میتوانید مصیادیق متعیددی را دربیر
بلیرد(ترکی ،7909 ،ص.)74
پیش از تعری ،حاملهای داده ،باید داده تعری ،شود .براساا بند ال ،ماده  6قانون
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تجارت الکترونیک مصوف « 7906دادهپیام» هر نمادی از واقعه ،اطالعات یا مفهوم است
که با وسایل الکترونیکی ،نوری و یا فناوریهای جدید اطالعات تولید ،ارسیال ،دریافیت،
ذخیره یا پردازش میشود .بند ف ماده  99قانون جرایم رایانهای مصیوف  7900نییز بیا
ای عبارت «دسترسی به حاملهای داده از قبیل دیسک یا لیوحهیای فشیرده ییا کیارت
حافظه» به نمونههایی از حاملهای داده اشاره مینماید .بنابرای هر چییزی کیه بتوانید
دادهپیام را در خود ذخیره و آن را حمل نماید ،حاصل داده نامیده مییشیود(آقیایینییا و
عابد ،7997 ،ص.)99
با توجه به توییحات مذکور ،درصورتیکه هرزهنلاری و رفتارهای سرزنشآمیز از راه
سیستمهای رایانهای یا مخابراتی یا حاملهای داده باشد ،مشمول «هرزهنلاری رایانهای»
است و اگر هم یکی از رفتارهای پیشگفته در خارج از ای فضای سایبری (مجیازی) رخ
دهند ،بر پایه مقررههای کیفری دیلری با وی برخورد میشود .جیرم موییوع میاده 74
قانون جرایم رایانهای ،یک جرم رایانهای و سایبری است که از راه سیستمهای رایانهای یا
مخابراتی یا حاملهای داده ارتکاف مییابد؛ یعنی ابیزار (وسیییه) در ایی جیرم جایلیاه
خاصی دارد و بههمی دلیل است که هیرزهنلیاری در بسیتر سیسیتمهیای رایانیهای ییا
مخابراتی ،از جرایم خاص محسوف میشود .البتیه قیانون جیرایم رایانیهای فقیط جیرایم
ارتکابی از راه رایانه را دربر نمیگیرد ،بیکه جرایمی را که از راه سیستمهای مخیابراتی و
حاملهای داده اتفاق میافتند را نیز شامل میشود .بنابرای اگر کسی با تیف همیراه ییا
فاکس محتویات مبتذل یا مستهج را توزیع یا منتشر یا معامیه کند ،تحت مشمول ای
مقرره (هرزهنلاری رایانهای) قرار میگیرد.
 .3-1بزهکار

مرتکب بزه هرزهنلاری در فضای مجازی با توجه به ماده  9قانون سمعی و بصری و ماده
 74قانون جرایم رایانهای ،میتواند هر کسی اعم از نظیامی ییا ییرنظیامی ،میرد ییا زن،
ایرانی یا خارجی و  ...باشد(محمدنسل ،7996 ،ص )766و وجود سمت خاصیی نییز بیرای
مرتکب جرم شرط نشده است .عبارت «هرکس» مندرج در مواد میذکور ،بییانلر امکیان
ارتکاف جرم توسط هر فرد است(نلهیی ،7997 ،ص .)769پییشبینیی برخیی شیروط در
مرتکب مبنای تحقق جرم نبوده و صرفاً مالکی برای تعیی شدت کیفیر اسیت .بیهطیور
مثال ارتکاف جرم هرزهنلاری رایانهای بهعنوان حرفه ،موییوع بنید الی ،میاده  9قیانون
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سمعی و بصری و تبصره  9ماده  74قانون جرایم رایانهای و یا انجام آن توسیط کارمنید
مندرج در قانون جرایم رایانهای ،از شروط تحقیق هیرزهنلیاری رایانیهای نبیوده و صیرفاً
به عنوان عیل تشدید مجازات محسوف میشود(نلهی ،7997 ،ص .)769براسیاا میاده 0
قانون سمعی و بصری مصوف  ،7906اقدام به انتشار آثار هرزهنلارانه توسط مأمور دولیت
که بنابه مناسبت شغل در اختیار او قرار گرفته ،از عوامل تشدید مجازات است .همچنی
بزهکار اصیی یا فرعی بودن در ارتکاف هرزهنلاریهای رایانهای در تعیی مجیازات میؤثر
است بهگونهای که براساا ماده  9قانون مذکور ،عوامل اصیی ،مجازاتی بسیار شدیدتر از
عوامل فرعی خواهند داشت.
وص ،دیلری که مورد توجه قانونلذار قرار گرفتیه ایی اسیت کیه بزهکیار ،اعمیال و
رفتارهای هرزهنلارانه را حرفة خود قرار داده باشد(حبیبزاده و رحمانیان ،7998 ،ص.)789
تبصره  9ماده  74قانون جرایم رایانهای مقرر میدارد« :چنانچه مرتکب اعمال مذکور در
ای ماده را حرفه خود قرار دهد یا بهطور سازمانیافته باشد ،چنانچیه مفسید فییاالرب
شناخته نشود ،به حداکثر مجازات مقرر در ای ماده محکوم خواهد شد» .پس بزهکیاران
حرفهای هرزهنلار و یا بزهکارانی که بهصورت سازمانیافته ،مرتکب هرزهنلاری در فضای
سایبری میشوند ،مجازاتشان تشدید میشود .همچنی بزهکارانی که بیهطیور گسیترده،
مرتکب دایر کردن مراکز فساد و فحشا گردند بهگونهای که موجب اخالل شدید در نظیم
عمومی کشور یا سبب اشیاعه فحشیا و فسیاد در حید وسییع شیوند ،مفسید فییاالرب
محسوف و به مجازات اعدام محکوم میشوند .یکی از مصادیق دایر کردن مراکز فسیاد و
فحشا ،باز کردن شبکههای هرزهنلارانه در شبکههای اجتماعی خاصه اینسیتاگرام اسیت
که اگر موجب اشاعه فحشا یا فساد در حد گسترده شود ،چنی هرزهنلارانی ،هیرزهنلیار
مفسد فیاالرب محسوف میگردند و کیفر آنها هم اعدام (حدی) است .پس همیانطیور
که گفته شد هرزهنلاری بسته به آنکه بزهکار دارای چه وصیفی باشید ،دارای کیفرهیای
متعددی است.
 .4-1بزهدیده

«بزهدیده» کسی است که یک خسارت قطعی و آسیبی به تمامیت شخصی او وارد شیده
است و اکثر افراد جامعه هم به ای مسیئیه اذعیان دارنید(لسیز و فییییزوال ،7909 ،ص.)96
همچنی براساا نظر سازمان میل ،بزهدیدگان کسیانی هسیتند کیه بیهطیور فیردی ییا
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گروهی متحمل خسارت شدهاند (رهامی ،7901 ،ص )69و براساا ماده  78قیانون آییی
دادرسی کیفری مصوف « ،7996بزهدیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ییرر و
زیان میگردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند" ،شاکی" و هرگاه جبران یرر
و زیییان وارده را مطالبییه کنیید" ،مییدعی خصوصییی" اسییت» .بییهطییور کیییی ،قانونلییذار،
هرزهنلاری در فضای مجازی را جرم بدون بیزهدییده بیهشیمار آورده اسیت کیه بیهطیور
مستقیم عفت و اخالق عمومی را مورد هدل قرار مییدهید .در هیرزهنلیاری نمییتیوان
شخص خاصی را بهعنوان بزهدیده جرم معرفی کرد ،زیرا ای جرایم ،جرایم عییه عفیت و
اخالق عمومی جامعه و کرامت انسانی محسوف میشوند و در حقیقیت قانونلیذار بیرای
حمایت از ای ارزشها اقدام به جرم دانست ای گونه اعمال مبادرت ورزیده است و ایی
اعمال را وارد قیمرو حقوق کیفری نموده است(حبیبزاده و رحمانیان ،7998 ،ص .)784بیا
ای وجود ،قانونلذار از برخی بزهدیدگان حمایت افتراقی بهعمل آورده است .نمونیهای از
ای حمایت افتراقی ،در الیحه حمایت از اطفال و نوجوانان است که قانونلذار هرزهنلاری
در فضای مجازی نسبت به کودکان را بهطیور خیاص جیرمانلیاری و مقیررات و قیوانی
خاصی را ویع کرده است و هدل از ویع چنی مقرراتی ،حمایت کیفری از بزهدییدهای
است که نیازمند حماییت و حفاظیت بیشیتری اسیت .نمونیه دیلیر حماییت کیفیری از
بزهدیدگان خاص ،بند ف میاده  6قیانون سیمعی و بصیری مصیوف  7906اسیت کیه در
شرایطی مؤنث بودن بزهدیده ،باعث تشدید کیفر میشود و مقرره مذکور اشعار مییدارد:
«تهیه فییم یا عکس از محلهایی که اختصاصی بانوان بوده و آنها فاقد پوشیش مناسیب
میباشند مانند حمامها و استخرها و یا تکثیر و توزیع آنها» کیه در ایی صیورت بزهکیار
ای گونه جرایم ،سه مجازات را توأمان تحمل میکند که حیبس و محرومییت از حقیوق
اجتماعی و شالق میباشد و بیانلر حساسیت قانونلذار نسبت به بزهدیدگان خاص است.
مصداق دیلر از حمایت کیفری از بزهدید در قانون سمعی و بصری ،تبصیره  9از بنید ف
ماده  9است که قانونلذار استفاده از صغار را برای رفتارهای هرزهنلارانه موجب حیداکثر
مجازات برای بزهکار میداند .ولیک قانونلذار در قانون جیرایم رایانیهای مصیوف 7900
رویکرد بزهدیدهشناختی خاصی را مدنظر نداشته و از بیزهدییدگان قابیل حماییت ماننید
کودکان ،زنان ،افراد کمتوان ذهنی و  ...حمایت خاصی نکیرده اسیت کیه یکیی از نقیاط
یع ،و قابل انتقاد آن قانون میباشد .در نهایت ،ذکر ایی نکتیه ییروری اسیت کیه در
اسناد بی المییی و قوانی اکثریت مطیق دنیا ،هرزهنلاری صرفاً در میورد کودکیان جیرم
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است .بهعبارت دیلر ،بر مبنای رویکرد بزهدیدهشناسی ،صرفاً زمانی که کودکی بزهدییده
واقع شود هرزهنلاریاش جرم است.
 .5-1نتیجه مجرمانه

در ارتباط با هرزهنلاری در فضای مجازی که در ماده  9قانون سمعی و بصری و ماده 74
قانون جرایم رایانهای نسبت به آن جرمانلاری شده ،پرسشی که مطرح میشود ای است
که ای جرایم ،مقید به وقوع نتیجة موردنظر مرتکب میباشند یا خیر؟ بهعبیارت دیلیر،
هتک حیثیت و از بی بردن عرب و آبروی افراد و مانند آنها نیاز میباشد یا نمیباشید؟
بهمعنای دیلر ،هرزهنلاری جزء جرایم مطیق است ییا مقیید؟ جیرایم مقیید آندسیته از
جرایمی است که تحقق نهایی و کامیل شیدن آنهیا مقیید بیه حصیول نتیجیه میوردنظر
قانونلذار است و تا زمانی که ای نتیجه حاصل نلردیده نمیتوان گفت که جیرم خاتمیه
یافته است و در مورد جرایم مطیق نیز گفته شده جرایمی هسیتند کیه تحقیق و کامیل
شدن آنها منوط به اخذ نتیجه موردنظر مجرم نیست و قانونلذار مطییق عمییی را جیرم
میشناسد و درصورتیکه صدمه یا خسارتی وارد نیامده باشد مرتکیب عمیل مجرمانیه را
مجازات میکند(صانعی ،7997 ،ص.)609
بیشتر پژوهشلران حوزه جرایم رایانه و حقوق کیفری فناوری اطالعیات و ارتباطیات،
هرزهنلاری را در زمره جرایم مطیق بهشمار آوردهاند .با توجه به اینکه مصیادیق موییوع
جرم هرزهنلاری ،عفت و اخالق عمومی را جریحهدار میکند ،وقیوع نتیجیه خاصیی الزم
نیست و صرل وقوع رفتار فیزیکی برای تحقق جرم کفایت مییکنید .بنیابرای  ،در زمیره
جرایم مطیق محسوف میشود ،چراکه عفیت و اخیالق عمیومی در زمیان ارتکیاف جیرم
مویوع ای ماده ،مفیروب اسیت(الهییمینش و سیدرهنشیی  ،7997 ،ص .)99از آنجیا کیه
هرزهنلاری رایانه ای از جرایم مقید به نتیجه نیست ،بنابرای وجیود سیوءنیت خیاص در
مرتکب یروری نمی باشد(محمدنسل ،7996 ،ص .)768همیه رفتارهیای میاده  74قیانون
جرایم رایانهای ،مطیق هستند و قانونلذار واژه «ارسال» را از جهت رفتار بهکار بیرده نیه
نتیجه و ای رفتار نیز تنها با انتشار و توزییع همخیوانی دارد(عیالیپیور ،7996 ،ص.)986
جرایم پیشبینی شده در ماده  648قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوف  7916کیه
تحت عنوان «هرزهنلاری سنتی و کالسیک» است و ماده  9قانون امور سمعی و بصیری
که مصداقی از «هرزهنلاری رایانهای» است ،نشان میدهد که تمامی رفتارهای مذکور در
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قوانی مورد اشاره مطیق اند و تحقق آنها مستیزم وقوع نتیجة خاصی نیست و بیهمحیض
ارتکاف رفتار موردنظر قانونلذار از قبیل پراکندن و انتشار و نلهداشت و سایر شیرایط و
اویاع احوال ،جرم محقق میشود(حبیبزاده و رحمانیان ،7998 ،ص .)786کییه مصیادیق
جرم هرزهنلاری ،در دسته جرایم مطیق قرار دارند و در تحقق آنها نیل به نتیجیه خیاص
مورد توجه نمیی باشید و ییرورتی نیدارد کیه حتمی ًا افیرادی بیه ایی محتوییات دسیت
یابند(نلهی ،7997 ،ص .)766بهعنوان مثیال ،صیرل بارگیذاری تصیاویر هیرزهنلارانیه در
وبالگ شخصی ،برای تحقق جرم انتشار آثار هرزهنلارانه کفایت میکند و نییازی نیسیت
که ای تصاویر توسط یک کاربر دریافت و یا اینکه مشاهده شود .با توجه به اینکه جرایم
مویوع پورنوگرافی (هرزهنلاری) ،مواردی نظیر انتشار ،توزیع ،معامییه ،تولیید ،ذخییره و
نلهداری محتویات مبتذل و مستهج است کیه عفیت و اخیالق عمیومی را جریحیهدار
می کند ،وقوع نتیجة خاصی الزم نیست و صرل وقوع رفتارهای فوق بیرای تحقیق جیرم
کفایت میکند .بهعبارت دیلر ،ای جرایم ازجمیه جرایم مطیق محسوف میشوند(بیای و
پورقهرمانی ،7900 ،ص .)779توزیع و انتشار محتویات مبتذل و مستهج ازجمیه جیرایم
مطیق بهشمار میروند(تقیپور و زرینه ،7996 ،ص ،)16به ای معنا که الزم نیسیت کیاربر
اینترنتی آن را مشاهده یا دانیود کرده باشد .بههمی دلییل ،بیهمحیض قیرار گیرفت در
فضای مجازی ،جرم محقق میشیود ،امیا اگیر فاییل انتشیاریافته دارای اشیکاالتی باشید
بهگونهای که امکان مشاهده یا دانیود آن وجود نداشته باشد ،نمیتوان عنیوان انتشیار ییا
توزیع را بر آن نهاد .بهعبارت دیلر ،مطیق بودن جرم به آن معنا نیست کیه آن را شیامل
فایل های ییرقابل مشاهده و دانیود (بارگیری) نیز بدانیم .بدی ترتیب مالحظه مییشیود
که میاده  74قیانون جیرایم رایانیهای ،رویکیرد مشیابهی بیا جیزء  79بنید از  7میاده 9
کنوانسیون جرایم سایبری مصوف  6887بوداپست اتخاذ کرده و نیازی نیسیت مشیتری
مبادرت به استفاده عمیی از فایلهیای مسیتهج کیرده باشید(تقییپیور و زرینیه،7996 ،
ص .)19رفتارهای مجرمانه قانون امور سمعی و بصری و قانون جرایم رایانیهای از جیرایم
مطیق بهشمار میآیند(آقایینیا و عابد ،7997 ،ص ،)99زییرا صیرل رفتیار آنهیا منجیر بیه
تحقق جرم میگردد؛ یعنی پس از انجام عنصر مادی نیازی نیست در انتظار نتیجیهای از
آن رفتارها باشیم ،خواه در عمل منتهی به نتیجه گردد یا نلردد .برای نمونه ،همیی کیه
مرتکب اقدام به ارسال یک پیامک مستهج به طرل دیلیر نمایید جیرم محقیق اسیت،
هرچند به هر دلییی تیف همراه آن طرل ،پیامک را دریافت نکند(آقایینیا و عابید،7997 ،
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ص .)48قانونلذار در قانون امور سمعی و بصری مصوف  7906در هیچ ماده و تبصیرهای،
به نتیجه موردنظر مرتکب اعم از تولیید ،توزییع و تکثییر اشیارهای نکیرده و ایی نشیان
می دهد که جرایمی که مشمول ای قانون بوده ،به هیچوجیه مقیید بیه حصیول نتیجیه
نیست .بنابرای  ،اگر شخصی فییمهای مبتذل و مستهج را به فردی بهصورت رایلان یا
معوب بدهد تا آن را مشاهده کند ،اما بههر دلیل آن شخص نتوانید آن فیییم را ببینید،
مثالً دستلاه آن شخص خراف بوده باشد ،در ای صورت جرم هرزهنلاری بهوقوع پیوسته
است و عدم مشاهده آن مانع از مجازات قیانونی هیرزهنلیاری نمییشیود(قدسیی،7999 ،
ص.)766
همان طور که مالحظه شد تمامی پژوهشلران حوزه جرایم سایبری ،هرزهنلاری اعیم
از هرزهنلاری سنتی و رایانهای و موارد قانونی قانون امور سمعی و بصری و قانون جیرایم
رایانهای را جزء جرم مطیق محسوف میکنند و وقوع نتیجه خاصی را بیرای تحقیق ایی
جرم الزم نمیدانند .همچنی هرزهنلاری بهطور قطع و یقی در عالم خیارج نمییتوانید
نتیجه میموسی را داشته باشد و در نهایت ،در بحث مطییق و مقیید بیودن هیرزهنلیاری
میتوان گفت که هتک عفت و اخالق عمومی در همان زمانی که رفتارهای میادی جیرم
انجام میشود مفروب است و بهصرل تولید ،توزییع ،انتشیار ،نلهیداری و ذخییره ،جیرم
هرزهنلاری واقع میشود ولو نتیجهای در عالم خارج حادث نشود.
 .3رکن روانی هرزهنگاري رایانهاي
 .9-3سوءنیت عام

عالوهبر رک قانونی (مبتنی بر پیشبینی رفتارهای مجرمانه در قانون مجازات اسالمی) و
رک مادی (وقوع رفتارهای مجرمانه در عالم خارج کیه بیه منصیه ظهیور برسید) عمیل
مرتکب باید از اراده و قصد ،آزاد باشد(قدسی ،7999 ،ص .)766درواقع ،باید میان عمیل و
شخص عامل ،رابطه روانی موجود باشد که در حقوق کیفری آن را عنصر (رک ) روانی یا
معنوی مینامند(گیدوزیان ،7997 ،ص .)710قصد مجرمانه ،عبارت اسیت از نییت جیرم و
عزم و تصمیم به ارتکاف جرم(جعفری لنلرودی ،7907 ،ص .)710قصید را اصیوالً بیه اراده
تمایل به هدل مشخص تعری ،میکنند یا بهعبارت دیلر ،اراده هیدایت شیده بیهسیوی
هدل معی را قصد گویند .در حقوق جزا قصید مجرمانیه را مییتیوان مییل و خواسیت
قطعی و منجر به انجام عمل یا ترک عمیی دانست که قانون آن را نهی کرده است(نوربها،
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 ،7994ص .)791بهطور کیی می توان گفت برای آنکه عنصر روانی تحقق پیدا کند تحقق
و وجود دو عامل یرورت دارد که یکی اراده ارتکاف جرم و دیلری قصد مجرمانه اسیت.
اراده ارتکاف جرم آن است که شخص بخواهد عمیی را با عیم به مجرمانه بودن آن انجام
دهد که به آن «سوءنیت عام» میگویند(صانعی ،7997 ،ص.)986
هرزه نلاری در فضیای مجیازی از جیرایم عمیدی اسیت و بنیابرای عمید در فعیل و
همچنییی آگییاهی نسییبت بییه مسییتهج یییا مبتییذل بییودن محتییوا در بزهکییار یییروری
است(محمدنسل ،7996 ،ص .)779بهعبارت دیلر ،یرورت سوءنیت عام برای تحقق جرایم
هرزهنلاری ،بدی معنا است که از یک سو مرتکب بایید عمیل را بیا اراده آزاد انجیام داده
باشد و بنابرای اگر مرتکیب ،دیوانیه باشید و ییا آنکیه بیرای مثیال بیه نلهیداری اشییاء
هرزهنلارانه ،مراجعه به سایت هرزهنلاری و یا بیهنمیایش گیذاردن تصیویر هیرزهنلارانیه
مجبور شده باشد یا عمل را در حالت مستی و عدم تعادل روانی انجام داده باشید ،اقیدام
وی قابل مجازات نیست(حبیبزاده و رحمانیان ،7998 ،ص .)780از سیوی دیلیر ،مرتکیب
باید آگاه و متوجه باشد که در حال ارتکاف عمل مجرمانه است و از همی جهیت اسیت
که مرتکب باید بداند که آنچه در حال تکثیر ،توزییع و ییا نلهیداری آن اسیت متضیم
محتویات و آثار هرزهنلارانه میباشد و در ییر ای صورت ،بیهدلییل اینکیه عنصیر روانیی
مرتکب مخدوش است ،از لحاظ کیفری مسؤولیتی برعهدة وی نیست و مجازات نخواهید
شد .پس عمد رفتاری که براساا آن مرتکیب بایید رفتارهیای سیرزنشپیذیر قطعیی و
مشروط را انجام دهد و آگاهی نسبت به مبتذل یا مستهج بودن محتویات هرزهنلیاری
و همچنی دانست اینکه رفتار از لحاظ قانون مجازات جرم است (کیه البتیه ایی میورد
اخیر مفروب میباشد) یروری است تا سوءنیت عام ،کامل شود.
 .1-3سوءنیت خاص

در همه جرایم عمدی ،وجود اراده و عیم (سوءنیت عام) یروری است و در برخی جیرایم
عالوهبر سوءنیت عام ،جزء دیلری بهنام سوءنیت خاص هم الزم اسیت .سیوءنیت خیاص،
همان حصول نتیجه مجرمانه است .بهعبارت دیلر ،سوءنیت خاص قصد مشخصیی اسیت
که در برخی جرایم وجود دارد و قانونلذار نیز به آن تصریح کرده است .ماده  744قانون
مجازات اسالمی مقرر میدارد ...« :در جرایمی که تحقق آنها براسیاا قیانون منیوط بیه
تحقق نتیجه است ،قصد نتیجه یا عیم به وقوع آن نیز باید محرز شود» .درخصوص اینکه
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سوءنیت خاص در کدام دسته از جرایم عمدی الزم است ،بی حقوقیدانان اخیتاللنظیر
وجود دارد .برخی معتقدند که سوءنیت خاص همان حصول نتیجه مجرمانه است ،پیس
فقط در جرایم مقید وجود دارد(ولیدی ،7998 ،ص .)660برخی دیلیر نییز معتقدنید کیه
سوءنیت خاص ،قصد حصول نتیجة معی است که قانونلذار به آن تصیریح کیرده و ایی
نتیجه اعم از مجرمانه و ییرمجرمانه است ،فیذا در جرایم مطیق نیز سوءنیت خاص وجود
دارد(زراعت ،7907 ،ص .)407مثالً وقتی قانونلذار در جرم مطیقی مثل نشر اکاذییب ،بیه
قصد ایرار به ییر و تشویش اذهان عمومی اشاره مییکنید ،ایی قصید مشیخص همیان
سوءنیت خاص است هرچند که خود جرم مطیق است(فرهی ،7991 ،ص.)776
ای اختاللنظر در مورد سوءنیت خاص ،به جرم هرزهنلیاری رایانیهای هیم کشییده
شده است .برخی از حقوقدانان معتقدند که با توجه به اینکه جرم هیرزهنلیاری موییوع
ماده  74قانون جرایم رایانه ای ،جزء جرایم عمدی و مطیق است ،نیاز به سوءنیت خیاص
نییدارد و صییرل عمیید مرتکییب در انجییام رفتارهییای ارتکییابی (سییوءنیت عییام) کفایییت
میکند(الهیمنش و سدرهنشی  ،7997 ،ص .)99همچنی برخی دیلر از حقوقدانان چنی
استدالل کردهاند که هرزهنلاری در فضای مجازی از جیرایم مقیید بیه نتیجیه نیسیت و
بنییابرای وجییود سییوءنیت خییاص در مرتکییب جییرم یییروری نیسییت(محمدنسییل،7996 ،
ص .)768در مقابل ،گروه دیلری از حقوقدانان نظری مخال ،با نظر فیوق دارنید .جیرایم
هرزهنلاری جرایمی مطیق هستند اما قانونلذار در برخی موارد برای تحقق آنها افزون بر
سوءنیت عام ،سوءنیت خاص را نیز یروری دانسته اسیت(حبییبزاده و رحمانییان،7998 ،
ص .)780جرایم هرزهنلاری در دسته جرایم مطیق قرار دارند ولیک در تحقیق برخیی از
ای جرایم ،عالوهبر سوءنیت عام ،سوءنیت خاص نیز مطرح است(نلهیی ،7997 ،ص.)766
جرایم مویوع  74قانون جرایم رایانهای از جرایم عمدی محسیوف مییشیوند و چیون از
جرایم مطیقاند نیاز به سوءنیت خاص ندارند ،بهاسیتثنای قسیمت دوم میاده  74کیه در
تولید ،ذخیره یا نلهداری محتویات مبتذل یا مستجه سوءنیت خاص مرتکب باید احراز
شود؛ یعنی ای اعمال باید بهقصد تجارت یا افساد باشد و در ییر ای صورت جرم نیسیت
ولی انتشار ،توزیع و مورد معامیه قرار دادن محتویات هرزهنلارانه به سوءنیت خاص نییاز
ندارد(بای و پورقهرمانی ،7900 ،ص .)779برخی معتقدند که سوءنیت خاص همیان قصید
نتیجه است ،لذ ا وجود سیوءنیت خیاص صیرف ًا در جیرایم مقیید بیه نتیجیه قابیل تصیور
است(آقایینیا ،7909 ،ص .)779اما واقعیت ای است که نمیتوان بهاستناد مطییق بیودن
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جرم ،وجود سوءنیت خاص را در آن منتفی دانست ،زیرا ای دو مقولیه از یکیدیلر جیدا
هستند بهطوریکه نتیجه به رک مادی جرم و سیوءنیت خیاص بیه رکی روانیی جیرم
مربوط میشود(تقیپور و زرینه ،7996 ،ص .)14رویکرد قانونلذار ایران در میورد سیوءنیت
خاص هرزهنلاری همچون حقوقدانان ،اختالفی و مبهم است ،بیهصیورتیکیه در قیوانی
مرتبط با هرزهنلاری در حقوق کیفری ایران ،گاهاً سوءنیت خاص را الزم میداند و گاهیاً
سوءنیت خاص را الزم نمیداند و ای رویکرد ناهمل بیانلر عدم ثبات در قانونلذاری در
یک جرم واحد است.
در ماده  648قانون مجازات اسیالمی (تعزییرات) مصیوف ( 7916کیه «هیرزهنلیاری
سنتی یا کالسیک» نام دارد و پایه و اساا جرم هیرزهنلیاری بعید از انقیالف اسیت) دو
رویکرد متفاوت وجود دارد؛ یعنی در خود یک ماده ،دو نوع دیدگاه موجود است بیا ایی
توییح که ،در بندهای  7و  6ماده  648قانونلذار سوءنیت خاص را ییروری مییدانید و
براساا ای دو بند ،هرزهنلاری در صورتی جرم است که «برای تجارت یا توزیع» باشید
و ای بهمعنای سوءنیت خاص جرم است ،ولیک در بندهای  9و  4همیی میاده ،صیرل
«منتشر» نمودن یا «به معرب انظار عمومی» گذاشت یا «اعالن» اشییای هیرزهنلیاری،
جرم است و نیازمند «برای تجارت یا توزیع» نیست .بهعبارت دیلر ،بندهای  7و  6میاده
 ،648سوءنیت خاص میخواهد اما بندهای  9و  4ای ماده ،سوءنیت خاص نمیخواهید.
همی رویکرد دوگانة قانونلذار باعث اختالل نظر در رویه قضایی محاکم شد و در نهایت
منجر به صدور رأی وحدت روییه شیماره  646میورخ  7910/9/69دییوان عیالی کشیور
گردید که براساا آن ،اَعمال هرزهنلارانه و خاصیه نلهیداری ،درصیورتیکیه بیهمنظیور
تجارت یا توزیع باشد جرم است 7.پس مطیابق رأی وحیدت روییه میذکور ،هیرزهنلیاری
 .7رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور بهشماره  646تاریخ « :7910/9/69نظر به ایی کیه بیر طبیق
ماده  648قانون مجازات اسالمی (تعزیرات مصوف  )7916که بهموجب ماده  169همیان قیانون کیییه مقیررات
مغایر با آن میغی شده ،نلهداری ،طرح ،نقاشی ،نوار سینما و ویدئو یا بهطورکیی هر چییزی کیه عفیت و اخیالق
عمومی را جریحهدار نماید درصورتیکه بهمنظور تجارت و توزیع باشد جرم محسوف مییشیود بنیابرای صیرل
نلهداری وسائل مزبور درصورتیکه تعداد آن معد برای امر تجاری و توزیع نباشید ،از شیمول میاده  648قیانون
مذکور خارج بوده و فاقد جنبه جزائی است .بنابه مراتب دادنامه صادره از شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر اسیتان
مرکزی (اراک) در حدی که با ای نظر مطابقت دارد به نظر اکثریت اعضاء هیئیت عمیومی دییوان عیالی کشیور
تأیید میشود .ای رأی بهاستناد ماده  618قانون آیی دادرسی دادگاههای عمومی و انقالف (در امیور کیفیری)
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سوءنیت خاص میخواهد و سوءنیت خاص عبارت است از تجارت یا توزیع ،که ایی رأی
منطبق با بندهای  7و  6ماده  648قانون مذکور میباشد .براساا قانون امیور سیمعی و
بصری مصوف  7906بهصرل تولید ،توزیع و تکثیر ،دارندگان آثار سمعی و بصری مبتذل
یا مستهج هرزهنلار هستند و همی که مرتکب ،سوءنیت عام داشته باشد کیافی بیرای
اعمال مجازات است و فقط در برخی موارد وجود سیوءنیت خیاص باعیث تشیدید کیفیر
می شود .به طور مثال ،وجود سوءنیت خاص در قصد سوءاسیتفاده جنسیی از دیلیران ییا
قصد بهره مالی از اشیای هرزه نلارانه که در دست مأموران دولیت اسیت ،باعیث افیزایش
مجازات میشود .در آخری ارادة قانونلذار در مورد هرزهنلاری در فضای مجازی که ماده
 74قییانون جییرایم رایانییهای مصییوف  7900میییباشیید ،دو رویکییرد در مییورد رفتارهییای
سرزنشپذیر مشروط (تولید ،ذخیره و نلهداری) و رفتارهای سرزنشپذیر قطعی (انتشار،
توزیع و معامیه) وجود دارد :قانونلذار در ای ماده مصیادیق انتشیار ،توزییع و معامییه را
حتی اگر مرتکب جرم سوءنیت خاص نداشته و بهصرل سوءنیت عام ،به ای معنا کیه از
محتویات توزیع شده یا فروخته شده آگاهی داشته باشد ،کافی دانسته اسیت و در میورد
تولید ،ذخیره و نلهداری ،عالوهبر سوءنیت عام ،سوءنیت خاص را نییز الزم دانسیته ،کیه
عبارت است از «بهقصد تجارت ییا افسیاد» .بیهعبیارت دیلیر ،رفتارهیای سیرزنشپیذیر
مشروط ،سوءنیت خاص را الزم دارند ،ولی رفتارهای سرزنشپذیر قطعی سوءنیت خیاص
را الزم ندارند.
 .3-3انگیزه مجرمانه

انلیییزه یییا داعییی ،ذوق و کششییی اسییت کییه بزهکییار را بییهسییمت ارتکییاف جییرم سییوق
می دهد(فرحیی ،7991 ،ص« .)776انلییزه» از «قصید مجرمانیه» جداسیت .بیه طیورکیی
میتوان گفت که انلیزه ،رک (عنصر) معنوی جرم بهشمار نمیرود ،بیکه فقط در برخیی
موارد میتواند مقام قضایی را در اعمال تخفیی ،مجیازات هیدایت کنید ،ازجمییه وجیود
انلیییزه شییرافتمندانه بییا لحییاظ بنیید پ مییاده  90قییانون مجییازات اسییالمی مصییوف
(7996عظیمزاده ،7996 ،ص .)66پژوهشلران حوزه جرایم رایانهای نیز همسیو بیا اصیول


برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور الزماالتباع است».
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کیی حقوق کیفری ،انلیزه را جدا از رک معنوی میدانند .هرزهنلیاری ،جیرم عمیدی و
مطیق می باشد و انلیزه مرتکب در تحقق ای جرم نقشی را ایفا نمییکنید(الهییمینش و
سدرهنشی  ،7997 ،ص .)99از حیث انلیزه مرتکب ،قانونلذار درخصوص انتشار یا توزیع یا
تجارت ،انلیزه خاصی را برای مرتکب الزم ندانسته است .بنابرای  ،مرتکب با هر انلیزهای
مادی یا روانی ای اعمال هرزه نلارانه را انجام دهد مشمول مجیازات مقیرر در میاده 74
قانون جرایم رایانیه ای قیرار خواهید گرفیت(محمدنسیل ،7996 ،ص .)779در ییک میورد
قانونلذار به درستی انلیزه عقالنی و عیمی را در اصل جرم هرزهنلاری تأثیرگذار دانسیته
است .براساا تبصره ماده  76قانون جرایم رایانهای (که هم شامل ماده  76و هم شامل
ماده  74است) ،اگر محتویات هرزه (مبتذل یا مسیتهج ) بیرای مقاصید عیمیی ییا هیر
مصیحت عقالیی دیلر تهیه ،تولید ،نلهداری ،ارائه ،توزیع ،انتشار یا معامیه شود ،مشمول
مجازات هرزهنلاری (ماده  )74و معاونت درحکم جرم مسیتقل هیرزهنلیاری (میاده )76
نخواهد شد .ای قید ،هم در قانون جرایم رایانهای و هم در قانون مجازات اسالمی وجود
دارد ،ولیک در قانون امور سمعی و بصری چنی استثنایی وجیود نیدارد کیه حمیل بیر
کاستی قانونلذار سال  7906است .بهنظر میرسد که منظور قانونلذار از مقاصد عیمی و
مصیحتی ،آموزش پزشکان و روانشناسان و مشیاوران خیانواده و میواردی از ایی قبییل
باشد .در حال حایر تشخیص ای امور با مقامهای قضایی است که در صورت صالحدید
میتوانند نظر کارشناسان را در ای زمینه جویا شوند ،هرچند بهتر است که مرجعی بیرای
تشخیص ای موارد معرفی شود تا از برداشتهای ییط و متعارب جیوگیری بهعمل آید.
 .4-3هرزهنگاري عمدي

در کییه متون قانونی هرزهنلاری ،ای جرم بهصورت «عمدی» ارتکاف مییابد و تنهیا در
یک مورد است که هرزهنلیاری بیهصیورت «ییرعمید» مطیرح مییشیود(نلهیی،7997 ،
ص .)766همچنی در حقوق جزا ،اصل بر عمدی بیودن جیرایم اسیت(میرمحمدصیادقی،
 ،7996ص .)469در هرزهنلاری هم اصل بیر ایی اصیل حقیوق جیزا مییباشید و اصیوالً
هرزهنلاریها بهصورت عمد محقق میشوند .در افعال و رفتارهیای میادی هیرزهنلیاری،
رک روانی شامل عمد رفتاری ،عمد یایی ،آگاهی و اثبات آگاهی مرتکیب بیه محتوییات
هرزهنلاری است .درصورتیکه ای چهار مورد از مرحییه ثبیوت بیه اثبیات برسیند ،فیرد
هرزهنلار مستحق مجازات است .بر پایه «عمد رفتاری» ،مرتکب باید با ارادة آزاد یکی از
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رفتارهای مادی هرزهنلاری را انجام دهد« .عمد یایی» تنها برای سه رفتار تولید ،ذخیره
و نلهداری نیاز است ،بدی صورت که ای سه رفتار باید همراه با قصد تجارت ییا افسیاد
باشد(عالیپور ،7996 ،ص« .)986آگاهی» برجستهتری رک روانی رفتارهای هرزهنلارانیه
است .براساا ای جزء ،مرتکب باید آگاه باشید بیه اینکیه آنچیه انجیام مییدهید دارای
محتویات مبتذل یا مستهج است .اثبات آگاهی مرتکب به مبتذل یا مسیتهج بیودن،
در تعیی کیفر (مجازات) دارای اهمیت است(عالیپور ،7996 ،ص.)986
کییه مصادیق ،صور و اشکال ماده  9قانون امور سمعی و بصری مصوف  7906و ماده
 74قانون جرایم رایانهای با فرب عمدی بودن مطرح شده است؛ یعنی مرتکیب بایید در
رفتارهای سرزنشپذیر مشروط و قطعی عمد داشته باشد .از ایی جهیت اسیت کیه اگیر
مرتکب بدون آگاهی (بدون عمد در رفتار) رفتارهای مذکور را انجام دهد رفتیارش قابیل
سرزنش نیست .بهعبارت دیلر ،رفتارهای هرزهنلاری بهصورت ییرعمید (از روی خطیا و
تقصیر) محقق نمیشود و تقصیر نمیتواند مبنای کیفر کردن هرزهنلیار ییرعمید باشید
ملر صرفاً در یک مورد که در سطور بعدی به آن اشاره خواهد شید .نکتیه مهیم ،اثبیات
هرزهنلاری میباشد .اثبات مستهج و مبتیذل بیودن در محتوییات دییداری (تصیاویر و
فییم) به دلیل آنکه داللت بیرونی دارد برعهده مرتکیب اسیت ،ولییک اثبیات محتوییات
مبتذل و مستهج بودن نسبت به صوت (هرزهنلاری صیوتی ییا هیرزهدراییی) و نوشیته
(هرزهنویسی) بایستی از سوی دادستان باشد ،زیرا مستهج و مبتذل بودن در ای مورد
اخیر پنهانی بوده و نیاز به احراز دارد.
 .5-3هرزهنگاري غیرعمدي

هرزهنلاری براساا رک روانی به دو قسم است« :هیرزهنلیاری عمیدی» کیه در سیطور
قبیی بحث شد و «هرزهنلاری ییرعمدی» که در ای بخش مورد اشاره قیرار مییگییرد.
همانطور که گفته شد ،در جرایم عمدی احتیاج به سوءنیت داریم که حسیب میورد بیه
سوءنیت عام و خاص تقسیم میشود و برخی از هرزهنلاریهای عمدی نیازمند سیوءنیت
خاص بودند و برخی صرفاً نیازمند سوءنیت عام بودند .ولیک در جرایم ییرعمدی تحقق
جرم منوط به احراز تقصیر مرتکب است(سبزوارینژاد ،7999 ،ص .)01مصادیق تقصیر ییا
خطای کیفری عبارتند از :بیاحتیاطی ،بیمبیاالتی ،عیدم رعاییت مهیارت ،عیدم رعاییت
نظامات دولتی و فنی ،سهلانلاری و یفیت که در برخیی از جیرایم قانونلیذار تقصییر را
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روک روانی جرایم مینامد و فرد مقصر را مجازات میکند .حال ،پرسش ای است که آیا
در متون مختی ،هرزهنلاری ،هرزهنلاری بهصورت ییرعمدی هم جرمانلاری شده است؟
در متون قانونی مرتبط با هرزهنلاری ،صرفاً یک مقرره ،هرزهنلاری که از روی سهو و
تقصیر باشد را جرمانلاری کرده است .ماده  0قانون نحوه مجازات اشخاصی کیه در امیور
سمعی و بصری فعالیتهای ییرمجاز مینمایند مصوف  7906اشعار مییدارد« :میأموران
صالحیتدار و یابطان دادگستری ،مدیران ،کارکنان بخشهای دولتی ،عمومی ،خصوصی
و قضایی که بنابر اقتضاء شغیی آثار مستهج در اختیار آنها قرار مییگییرد ،چنانچیه بیا
سوءنیت یا برای استفاده مالی مبادرت به انتشار آنها نموده و از مصادیق مفسد فیاالرب
نباشند ،به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتاد و چهار
یربه شالق محکوم میشوند  »...و در ادامه که بیانلر هرزهنلاری ییرعمدی اسیت بییان
میدارد ...« :درصورتیکه موارد یادشده در اثر سهلانلاری افشاء گردد ،مسامحهکننده به
مجازات تا یک سال حبس و مجازات نقدی از ده میییون ( )78/888/888ریال تا بیست
( )68/888/888میییون ریال محکوم میشود» .همانطور که مالحظه میشیود قسیمت
دوم ماده مذکور ،به «هرزهنلاری ییرعمدی» اشاره دارد ،بدی صورت کیه اگیر میأموران
دولتی محتویات مستهج را که برحسب اقتضیای شیغیی در اختییار آنهیا اسیت در اثیر
سهل انلاری افشا کنند مجازات حبس و جزای نقدی دارند .اما مقیرره میذکور بیه چنید
دلیل قابل ایراد است :اوالً ،صرفاً به آثار مستهج اشاره کرده و قابیل انتقیاد اسیت ،زییرا
هدل حمایت از آبرو و عرب افراد بوده و نوع محتویات مهم نیست ،بیکه شخصیت آنهیا
مهم است .ثانیاً ،از اینکه قانونلذار صرفاً به انتشار نظر داشیته و دیلیر رفتارهیای میادی
نظیر معامیه یا توزیع را نلفته قابیل اییراد اسیت .ثالثیاً ،مجیازات حیبس دارای کمیتیی
ناهمل است و قایی میتواند در زمان حکومت قانون سال  7906یک روز حیبس هیم
بدهد و یا یکسال هم بدهد که اگر حداقل را همل با حداکثر میکرد بخردانه میشید.
ولی ای رویکرد قانونلذار که در جهت حمایت از آبرو و حیثیت اشخاص است قابل دفاع
است.
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نتیجه
رفتارهای مادی هرزه نلاری رایانهای شامل رفتارهای سرزنش پذیر مشیروط و رفتارهیای
سرزنشپذیر قطعی است .رفتارهای سرزنشپذیر قطعی شیامل انتشیار ،توزییع و معامییه
میباشد و صرل انجام ای رفتارها بهعالوه رک روانی باعیث کامیل شیدن هیرزهنلیاری
رایانهای میشود .رفتارهای سرزنشپذیر مشروط شامل تولید ،ذخیره و نلهداری اسیت و
درصورتیکه بهقصد تجارت یا افساد باشد جیرم هیرزهنلیاری کامیل مییشیود .موییوع
هرزه نلاری در فضای مجازی ،آثیار و محتوییات مبتیذل ییا مسیتهج اسیت و ابیزار آن
سامانههای رایانهای یا مخابراتی است و بهصرل ارتکاف رفتارهای سرزنشپذیر مشروط و
قطعی جرم محقق میشود .بزهکار رفتار هرزهنلاری هرکس میتواند باشد و عدم تفکیک
رویکرد افتراقی نسبت به بزهدیده هرزهنلاری از ایرادات اساسی به نظام تقنینی میباشد،
چراکه هم در اسناد بیی المیییی و هیم براسیاا آمیوزههیای میدرن سیاسیت جنیایی و
جرمشناسی ،صرفاً هرزهنلاری کودکان داخل در زرادخانه حقوق کیفری قرار مییگییرد.
متعاقب جرمانلاری هرزهنلاری رایانهای ،کیفرگذاری سختگیرانهای نسبت به رفتارهای
مبتذل و مستهج شنیداری و دیداری گزینش شده است ،بهصورتیکه قانونلیذار بیرای
رفتارهایی که اساساً رفتارهای ییراجتماعی (انحرال ییا کیجروی) محسیوف مییگردنید
مجازاتهای حبس ،شالق و در پارهای از موارد اعدام در نظر گرفته است .در اکثر متیون
قانونی مربوط به هرزهنلاری رایانهای ،ای رفتار جزء جرایم عمدی محسیوف مییشیود و
صرفاً در یک مورد ،یعنی موردی که کارمندان دولت در اثر سهلانلاری موجب دسترسی
دیلران و انتشار آثار مبتذل و مستهج شوند ،هرزهنلاری ییرعمیدی را قابیل مجیازات
میداند .در نهایت با بررسی ارکان میادی و معنیوی هیرزهنلیاری رایانیهای ایی نتیجیه
بهدست میآید که قانونلذار از یک رویکرد واحید پییروی نکیرده اسیت و دچیار وحیدت
رویهای در مورد هرزهنلاری رایانهای نیست که پیشنهاد میشود سیاستگیذاران جنیایی
رویکرد واحدی را بر مبنای اسناد بی المییی و آموزههای مدرن جرمشناختی اتخاذ کنند.
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فهرست منابع
الف .کتابها

 .7ابراهیمی ،محس ؛ هرزهنلاری :فرهنی

و جیرمشناسیی ،انتشیارات فرهامیه ،تهیران،

.7999
 .6آقایینیا ،حسی ؛ جرایم عییه اشخاص (شخصیت معنوی) ،میزان ،تهران.7909 ،
 .9بای ،حسینعیی و پورقهرمانی ،بابک؛ بررسی فقهی حقوقی جرایم رایانهای ،انتشیارات
پژوهشلاه عیوم و فرهن اسالمی ،قم.7900 ،
 .4جاویدنیا ،جواد؛ جرایم تجارت الکترونیک ،انتشارات خرسندی ،تهران.7901 ،
 .6جعفری لنلرودی ،محمدجعفر؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق ،انتشارات گنج دانش،
تهران.7907 ،
 .6رهامی ،محس ؛ جرایم بدون بزهدیده ،انتشارات میزان ،تهران.7901 ،
 .1زراعت ،عباا؛ قانون مجازات اسالمی در نظیم حقیوقی کنیونی ،انتشیارات شمشیاد،
تهران.7907 ،
 .0سبزوارینژاد ،حجت؛ حقوق جزای عمومی :،انتشارات جنلل-جاودانه ،تهران .7999،
 .9شکری ،رییا و سییروا ،قیادر؛ قیانون مجیازات اسیالمی در نظیم حقیوقی کنیونی،
انتشارات مهاجر ،تهران.7991 ،
 .78صانعی ،پرویز؛ حقوق جزای عمومی ،انتشارات گنج دانش ،تهران.7997 ،
 .77عالیپور ،حس ؛ حقوق کیفری فناوری اطالعات ،خرسندی ،تهران.7996 ،
 .76عزیزی ،اکبر؛ پیشلیری از جرایم جنسی ،خرسندی ،تهران.7996 ،
 .79عزیزی ،امیرمهدی؛ حقوق کیفری جرایم رایانهای ،انتشارات مجد ،تهران.7994 ،
 .74عظیمزاده ،شادی؛ حقوق جزای عمومی ،انتشارات دوراندیشان .تهران.7996 ،
 .76فرحی ،بابک؛ مختصر حقوق جزای عمومی ،نشر طرح نوی اندیشه ،تهران.7991 ،
 .76قدسی ،سیدابراهیم؛ مویوعات چالشی در حقوق جزای اختصاصی ،انتشیارات گیام
حق ،تهران.7999 ،
 .71گیدوزیان ،ایرج؛ بایستههای حقوق جزای عمومی ،انتشارات مجد ،تهران.7997 ،
 .70گیدوزیان ،ایرج؛ محشای قانون مجازات اسالمی ،انتشارات مجد ،تهران.7999 ،
 .79لوپِز ،ژرار و ژینا ،فیییزوال؛ بزه و بزهدیدهشناسی ،ترجمه روحالیدی کیرد عییونید و
احمد محمدی ،انتشارات مجد ،تهران.7919 ،
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.68
.67
.66
.69
.64

تحلیل ارکان مادي و معنوي هرزهنگاري رایانهاي در نظام حقوقی ایران

محمدنسل ،یالمریا؛ حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانیهای در اییران ،انتشیارات
میزان ،تهران.7996 ،
میرمحمدصییادقی ،حسیی ؛ حقییوق کیفییری اختصاصیی (جییرایم عیییه اشییخاص)،
انتشارات میزان ،تهران.7996 ،
میری ،حجتااهل؛ جرایم سمعی و بصری ،انتشارات جاودانه ،تهران.7997 ،
نوربها ،ریا؛ زمینة حقوق جزای عمومی ،انتشارات گنج دانش ،تهران.7994 ،
ولیدی ،محمدصالح؛ حقوق جزای اختصاصی جرایم عییه عفت و اخیالق عمیومی و
تکالی ،خانوادگی ،انتشارات امیرکبیر ،تهران.7998 ،

ب .مقالهها

 .66آقایینیا ،حسی و عابد ،رسول؛ تحییل و مقارنهای مییان قیانون جیرایم رایانیهای و
قانون سمعی و بصری ،مجیه دیدگاههای حقوقی و قضیایی ،شیماره پنجیاه و نهیم،
.66
.61
.60

.69
.98

.7997
بای ،حسینعیی و پورقهرمانی ،بابک؛ بررسی فقهی حقیوقی هیرزهنلیاری در فضیای
مجازی ،مجیه حقوق اسالمی ،شماره بیست و دوم.7997 ،
ترکی ،یالمعباا؛ نلرش عیمی و کیاربردی بیه قیانون جیرایم رایانیهای ،ماهنامیه
دادرسی ،شماره هفتاد و نهم.7909 ،
تقیپور ،عییریا و زرینه ،مرتضی؛ پاسخ کیفری در قبیال هیرزهنلیاری سیایبری در
اسناد بی المییی و قانون جرایم رایانهای مصوف  ،7900مجیه حقوقی دادگسیتری،
شماره نود و هفتم.7996 ،
حبیبزاده ،محمدجعفر و رحمانیان ،حامد؛ هرزه نلیاری در حقیوق کیفیری اییران،
مجیه حقوقی دادگستری ،شماره هفتاد و پنجم.7997 ،
نِلَهی ،مرجان؛ مقابیه با هرزهنلاری کودکان :بررسی تطبیقیی اسیناد بیی المیییی و
قوانی کیفری ایران ،مجیه پژوهشنامه حقوق کیفری ،شماره دوم.7997 ،
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Abstract
One of the current cyberspace challenges is computer pornography, which
affects the security of the space. Therefore, the legislator criminalizes this
phenomenon and puts it in its criminal law arsenal. Regarding the
criminalization of computer pornography, it is necessary to consider its
actus reus and mens rea. Lawmakers consider two behaviors, one
conditional and one unconditional, punishable if accompanied by ill-will. By
analyzing the actus reus and mens rea, it is concluded that the legislator has
not followed a single approach in explaining the elements of this crime in
different laws, and this paper seeks to explain and analyze the actus reus
and mens rea of the crime based on the legal system of Iran.
Keywords: Cyberspace Pornography, Actus Rea, Mens Rea, Criminal
Liability.
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