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حسین میرمحمدصادقی
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چکیده
به کارگیری فناوری اطالعات در بانک باعث د ی آمث دث مات نث ینی شث اتث ا ایثن دث مات کثه بثا
بهر گیری از تجهیزات کامپی تری ارائه ش اتث ا ارز هثای ج یث ی را دلث و ایجثاد کثرد اتث ا ایثن
ارز ها عم ماً فنی و تخصصی ات ا نقض این ارز ها که علیه داد ها و تامانههای بانکی اتث ا در وث انین
جرایم کامپی تری و تجارت الکترونیک دیشبینی ش ات ا و چ برای بستر بانک اری ن ین (الکترونیثک و
مجازی) جرم انگاری مستقلی ص رت نگرفته ات ا الزم ات اجزاء و تجهیزات فنی شبکه بانک اری نث ین بثا
مفاهیم و انین جزایی ح ز کامپی تر تطبی داد ش د .ب ین ترتیب امکا شناتایی رفتارهثای مثادی نقثض
ارز های فنی در بانک اری ن ین فراهم د اه ش  .یکی از این ابزارها شی تص ی ه یث رایانثهای از نظثر
حق وی امضای الکترونیکی ات که ب نه اصلی جرایم ح ز بانک اری ن ین را به دث د ادتصثاد داد اتث ا
براین اتاسا مقاله حاضر وص دارد ابت اء کارکرد امضای الکترونیکی را در درگا های بثانکی مثث دث ددرداز
شناتایی نمای ا تپس در درت شناتایی کارکرد امضای م ص ف؛ راهبردهثای افتراوثی متمایزکننث حقث
کیفری ماه ی تایبری نسب به جرایم بانک اری ن ین واب تشخیص د اه بث دا بثه عثالو ا از ایثن رهگثرر
دألهای وان نی و رفتارهای داد جرم انگاری ش در بانک اری ن ین از تایر جرایم تایبری تفکیثک د اهث
ش ا ب ین ترتیب کیفرها نیز شناتایی ش و امکا ارائه دیشنهاداتی بثرای تعیثین نظثام کیفثری حثاکم بثر
جرایم علیه امضای الکترونیکی در بانک اری ن ین فراهم د اه ش ا به نظر میرت اتتفاد از رویکرد ارفثاوی
دیام گرا نسب به تایر نظامهای تعیین مجازات از کارایی بیشتری برد ردار باش .

واژگان کلیدی
راهبرد کیفریا امضای الکترونیکیا دتترتی غیرمجازا گررواژ ا کارت بانکیا امضای دیجیتال
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 50راهبردهای کیفری در بانک اری ن ین؛ با تأکی بر امضای الکترونیکی

جستارگشایی
نظریه ابزارگراییا( )1حق
معنی ات که « حق

کیفری را به عن ا یک تکنیک مؤثر ت صیف کرد ات ا( )2این ب ین
و

کیفری برای دتثتیابی بثه نتیجثه یثا هث ف داصثی بثه وجث د آمث

کاربردی ابزارگ نه برای دول دارد و وادر ات برای دثیشبثرد اهث اف ممکثن اتثتفاد شث د»
(افراتیابی و مصطفی زاد ا  .)22 :1191بر این اتاسا «حق

کیفری ابزاری برای بروراری نظم

اوتصادی جامعها حفظ حریم حیثیتی افرادا ایجاد نظم تیاتی و م ارد مشابه در جامعه اتث »
(حبیب زاد و عمرانیا  .)50 :1192ب ین ترتیثبا رویکثرد ابثزاری بثه حقث

کیفثریا رابطثه

نزدیکی با مفه م راهبرد یا اتتراتژی دارد« .راهبردا اوث امات و برنامثههثایی بثرای رتثی
اه اف از دیش تعیین ش

بثه

ات و چگ نگی دتتیابی به اهث اف را مشثخص کثرد و بثه اینکثه

اه اف چه چیز هستن و یا چه بای باشن یا چگ نه بای تعیین ش ن کاری نث ارد» (احم ونث ا
 .)61 :1136بنابراینا «ابزارگرایی یا راهبردهای کیفریا هما حث بثر امنیث عینثی و هنثی
اشخاد (احساس امنی آنا ) به عن ا یکی از حق

بنیادین مردم ات » (نجفی ابرنث آبادیا

 .)12 :1191و به دول اجاز میده به نام و برای تأمین امنی اشخاد و ام الا به این جه
که به ص رت جمعی در جامعه زن گی و کار میکنن ا در برابر بزهکارا و ناوضا وان

از وث ای

وهرآمیز اتتفاد کنن ا در این چارچ ب نظام کیفریا بثه عنث ا ابزارهثای اصثلی دولث بثرای
تحق بخشی

به این امنی ت ارک و به مناتثب اتثتفاد شث

و دولث هثا امنیث مثالی-

حیثیتی افراد را از طری جرم انگاری نقض ایثن ارز هثا تضثمین د اهنث کثرد (رحمانیثا و
حبیب زاد ا .)66 :1192
تحث الت صثثنعتی و اوتصثثادی در درت ث ادتراعثثاتا اکتشثثافات و فنثثاوریهثثای ارتباطثثات و
اطالعاتا دث د از یثک تث ارز هثای ج یث ی را بثه ارمغثا آورد اتث و از تث ی دیگثرا
جرمانگاری نقض ایثن ارز هثا را ت تثق وان نگثرار ضثروری نمث د اتث و بثاالدر وتثای ا
فرص هاا م ض عها و زمینههای ن را برای بزهکثارا فثراهم تثادته اتث « .بثا متنث ع شث
جرایما راهبردها و داتخ های حق
امنی

کیفری به عن ا یک راهبرد ج ی بثرای ت لیث و تضثمین

اجتماعی و تیاتی افتراوی تازیا الیهبن ی یا طبقه بن ی گردی ا دارای هن ته چنث

ضلعی ش و به راهبرد عم می تیات

جنثایی در مفهث م مضثی اضثافه شث ا در ایثن زمینثه

میت ا به جرایم رایانه ای اشار کردا که جرمانگاریها و کیفرگراریها در وان
و شکلی داد تعریف ش

کیفری ماه ی

ات » (نجفی ابرنث آبادیا )52 :1192ا بثا ت جثه بثه اینکثه جثرایم

رایانه ای به جای محیق حقیقی در محیق تایبری رخ میده ا ورار گرفتن در این فضا محث ود
به اینترن و کامپی تر نیس و ابزارهای م رد اتتفاد در بانکث اری نث ین( )1ماننث کثارتهثای
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بانکیا دتتگا های د ددرداز و ...نیز یک فضای تایبر ات ا بنابراین راهبردهای کیفثری حثاکم
بر نظام بانک اری ن ین از و اع ماه ی حق

کیفری تایبری تبعی میکن .
()2

بانک اری ن ین یا اصطالحاً بانک اری تبزا به گ نثهای طراحثی گردیث
حرف ش

کثه ولثم و کاغثر

ات و د مات بانکی مث دریاف و انتقثال دث ل یثا گثرفتن ص رتحسثابا ت تثق

تجهیزات الکترونیکی کار گراشته ش

در دارج از شعب بانکا ماننث دتثتگا هثای دث ددرداز

ارائه یا زمینه اتتفاد از د مات بانکی در بستر مخابرات یا اینترن ا مانن همثرا بانثک فثراهم
ات  .یعنی در عم تح یل ارانی که عام انسانی احراز ه ی و تطاب امضا هستن وجث د

ش

ن ارن  « .امضای م رد اتتفاد در این ن ع از بانک اریا امضای الکترونیکی نامیث

شث

و چث

دتترتی به د مات ماشینی را فراهم مثی کنث و دارای کثارکرد حفثا تی اتث » (احمث ی و
دن ا ت یریا )161 :1192ا از حال ن شتاری به داد الکترونیکی یثا کثارت و تراشثه تغییثر
ماهی داد و شرایق ص ور و اتتفاد از آ ادتصاصی ش

ات ا این ن ع از امضثاءا بثه دلیث

اینکه مفه م ایجاب و وب ل و ارکا و آثار مسئ لی وثراردادی را دگرگث
دژوهشگرا حق

دص صی واوث شث

اتث ا امثا در حث ز حقث

کثرد ا مث رد ت جثه

کیفثری فقثق در بردثی

دژوهشهایی که راج به جرایم رایانهای و تجارت الکترونیکثی وجث د داردا بثه شثرایق صث ور و
نح اتتفاد از آ اشار ش

ات  .به نظر میرت ا علتثی کثه باعث شث ا بثه ابعثاد جزایثی

امضای الکترونیکی دردادته نش دا این ات که ارز های م رد حمای از امضثای الکترونیکثی
که مبنای ف نی و تخصصی داردا جرم انگاری مستقیم و مستقلی نسثب بثه آ صث رت نگرفتثه
ات .
در حالی که امضای الکترونیکی یک تامانه امنیتثی در تیسثتم بثانکی اتث کثه از حثریم
دص صی و ارز

اوتصادی در بانک اری الکترونیک حمای میکن  .بنثابراینا ایثن مقالثه وصث

دارد براتاس دو ن ع امضای الکترونیکی تاد و مطمئن (دیجیتال) که در بانک ای الکترونیکی و
مجازی اتتفاد میش دا راهبردهای حقث
تیات

کیفثری مثاه ی در بانکث اری نث ین را کثه نث عی

جنایی افتراوی -افتراوی در مقاب جرایم تایبری ات ا نسب به جثرایم علیثه امضثای

الکترونیکی در دو وان

جرایم رایانهای و تجارت الکترونیک شناتایی و تحلیث نمایث و از ایثن

طری برای درتشهای زیر داتخی بیاب :
 .1چه جرایمی علیه امضای الکترونیکی تاد و دیجیتثال رخ مثیدهث ا رو

ارتکثاب آنهثا

چگ نه ب د و نقض ک امیک از و انین کیفری ماه ی ات ؟
 .2ک امیک از نظامهای تعیین مجثازات دیامث گرا یثا غیردیامث گرا بثرای هریثک از جثرایم
مناتب ات ؟

 52راهبردهای کیفری در بانک اری ن ین؛ با تأکی بر امضای الکترونیکی
ضرورت و اهمی
بانکی شناتایی ش
مرب طه دیشبینی ش

تحقی از این جه ات کها از یک طرف امضای الکترونیکی در تیستم
و براتاس رفتارهای فیزیکی که برای هریک از جرایم کامپی تری در وثان
ات ا و نقض ارز های حاکم بر بانکث اری نث ین اتث ا رو

ارتکثاب

انحصاری شناتایی د اه ش و از طرف دیگر به دلی اینکه ن ع مجازاتها معین و م ازی ات
بهط ری که واضی را مخیر نم د ات ا حکم به حبس یا جثزای نقث ی را انتخثاب کنث ا ولثی
نظامی برای تعیین مجازات وج د ن اشته و تشثخیص نث ع و میثزا مجثازات را بثرای مقامثات
وضایی دش ار کرد ات ا امکا بررتی نظام تعیین مجازات و ارائه الگ ی دیشثنهادی را فثراهم
د اه کرد.
بثه مثردم

ب ین ترتیب مقاله حاضر با مبنا ورار داد تامانههای الکترونیکی د مات دهنث

در بانک اری ن ین و از طری مطالعات کتابخانه ای و می انی در واح انف رماتیک تیستم بثانکی
و به دو رو

ت صیفی و تحلیلیا ضمن بررتی ایرادات وثان نیا در دو وسثم ا جثرایم ارتکثابی

علیه هردو ن ع امضای الکترونیکی را در نظام بانکی شناتثایی و رو هثای ارتکثابی هرکث ام را
بررتی کرد و در انتها نیثز راهبردهثای کیفثری مربث

بثه تعیثین مجثازات م جث د را نقث و

دیشنهادهایی ارائه د اه ش .

 .1راهبردهای کیفری در جرایم ارتکابی علیه امضای الکترونیکی ساده
ن ع امضایی که در نظام بانک اری الکترونیکی اتتفاد ش
بانکا رو

ات در درگا های اینترنتی یا همرا

گررواژ ا عبارت عب ر یثا شثمار شناتثایی شخصثی اتث و در درگثا هثایی مثث

د ددرداز( )5یا دایانههای فروشگاهی( )6گررواژ ا به همرا کارت الکترونیکی اتث « .ایثن امضثاء
طب ماد ( )7وان

تجارت الکترونیکی مص ب  1132از جایگا وان نی امضای دتتی برد ردار

ات .امضایی که ب ین ترتیب به مشتریا بانکی ادتصاد یافته ات ا صرفاً در ح ز دادلی هثر
بانک دارای اعتبار ب د و طب ماد ( )6وان
تاد ( )7یا غیرمطمئن شنادته ش

تجارت الکترونیکی به عن ا امضثای الکترونیکثی

ات » (شمسا  .)123/1 :1192دسا شمار عبثارت عبث ر

اگر از طری صفحه کلی دتتگا ثب ش ا یا همرا با کارت باش ا عالم ( )3منضم ش

به داد

ش

در بنث

دیام( )9ات که ه ی امضاءکنن
(ی) مثثاد ( )2و ثان

را تأیی کرد و هما امضای الکترونیکی نامی

تجثثارت الکترونیک ثی ات ث  )10(.بنثثابراینا بثثه دلی ث اینکثثه در بانک ث اری

الکترونیکیا تامانههای بانکی به شی نصب گررواژ یا گررواژ بثه همثرا کثارت بثانکی دارای
ت ابیر امنیتی ات ا جرم اصلی که علیه امضای الکترونیکثی تثاد ارتکثاب مثییابث دتترتثی
غیرمجاز ات .
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این جرم بسته به ن ع درگا بانکیا همرا با تایر بز های رایانهای ات که مجم عثاً جثرایم
ارتکابی علیه امضای الکترونیکی تاد را تشکی د اه دادا از آنجثایی کثه در مثاد  55وثان
جرایم رایانهای مص ب  1133تصریح ش

م اد این وان

به عن ا فص الحاوی وان

اتالمی (بخش تعزیرات) به شمار د اه آم ا ماد  729وان

مجثازات

تعزیرات به عن ا عنصثر وثان نی

جرم دتترتی غیرمجاز ات  )11(.رفتثار مثادی ایثن جثرم شکسثتن تث ابیر امنیتثی داد هثا یثا
تامانههای بانکی ات و بر اتاس ن ع درگا بانکی شی نقض ت ابیر حفا تی متفثاوت د اهث
ب د .به همین دلی ا نث ع درگثا بثانکیا مبنثای تقسثیم بنث ی جثرایم ارتکثابی علیثه امضثای
الکترونیکی تاد ورار د اه گرف .
 .1-1دسترسی غیرمجاز از طریق درگاههای غیرحضوری
اگر کانالهای ارتبا بانکیا اینترن ا م بای یا تلفن ثاب باش ا ت ابیر حفا تی از ن ع رمز عب ر
یا گررواژ ات  )12(.د مات بانکی ارائه ش ا رایانهای محض ات  .بنابراینا «نف یا ردنهگری
به درگا های غیرحض ری بانک از طریث دانثش فنثی امکثا دریراتث  .شثی فنثی ردنثه بثه
تامانههای رایانهای هک نامی
نف

ات » (داوری دول آبثادیا  .)25 :1191هثک بثه معنثای

ش

به یک تیستم رایانهای ات و هکر که در فارتی به ردنهگر و نف گر ترجمه ش ا کسی

ات که با داشتن دانش برنامهن یسی و نرمافزار میت ان به یک تیستم رایانه ای نف کنث .
شی های دتترتی هکرها بسیار گ ناگ

هستن و امکا دارد همرا با تایر بز ها باش  .انتشار

نرمافزار مخرب یکی از عناوین وان نی رو
 715وان

مجازات اتالمی به انتشار

()12

نف گری به تامانههای بانکی ات ا بنث الثف مثاد
نرمافزارهای ویژ ای اشار دارد که در دیکر ویروس یثا

کرم رایانهای و ...به منظ ر ارتکاب تایر جرایم رایانهای به کار رفته ات .
بنابراینا تایر نرمافزارهایی که به عن ا ب افزار شنادته ش
کاربرد ن ارن ا مشم ل حکم این وان

()15

وبرای ارتکاب بز های رایانهای

ورار نخ اه گرف  .مانن نرمافزارهایی که با ارتال بثیش

از ان از اتپم یا دیام الکترونیکی باع کم ش
انتشار نسب به ب افزار برای نف

()11

دهنای بانث اینترنث د اهث شث .چ

رفتثار

به تامانههای بثانکی م ضث ع جثرم اتث ا بثهطث ر مسثتق

جرمانگاری گردی ( )16و مستلزم حص ل نتیجه داصی نیس  .به همین دلیث در زمثر جثرایم
مطل ات ( )17و با این فرض نرمافزار مخرب اگر به عن ا ابثزاری بثرای دتترتثی غیرمجثاز از
طری گررواژ اتتفاد ش دا چنانچه همرا با ارتکاب تایر جرایم رایانهای باش ا از مث ارد تعث د
جرم ات که در زیر به این جرایم اشار د اه ش .

 52راهبردهای کیفری در بانک اری ن ین؛ با تأکی بر امضای الکترونیکی
بز دتترتی غیرمجاز جام جرایم تایبری اتث ا چث

درواز ورود بثرای ارتکثاب تثایر

جرایم تایبری ات ا به همین دلی تیات کیفثری تث ا گیثری 1نسثب بثه مثرتکبین جثرم
دتترتی غیرمجاز ضروری ات ا زیرا زن انی کرد بزهکار او را نات ا کرد و مان فعالی هثای
مجرمانه او د اه ش (غالمیا )501 :1133ا غالباً نیز این افراد بالفاصله دس از آزادی مرتکثب
جرم د اهن ش ا( )13در نتیجه بازدروری آ ها در زن ا تأثیری ن اشته ات ا بثه همثین دلیث
دیشنهاد ش

ات ا در رابطه با این افراد از ورارهای مصادر و تح ی کاربرد 2اتتفاد ش دا بثه

عن ا نم نه رایانه ضبق ش
)2004: 64

یا اتتفاد از رایانههایی که به اینترن متص هستن ممن ع ش د

 (Smith,یا د مات بانک اری ن ین ارائه نش دا

()19

این راهبرد کیفری در ص رتی مثؤثر

ات که دول امکا نظثارت فراگیثر نسثب بثه مراکثز ارائثه دهنث

دث مات اینترنتثی مثث

ً
عمثال
کافین ها را داشته باش ا تا امکا بهر برداری اینترنتی محک مین از این مراکثز عمث می
تلب ش د و بانکها نیز آ چنا تثازوکارهثای کنترلثی داشثته باشثن کثه امکثا اتثتفاد از
اینترن بانکا به غیراز صاحب حساب بانک عملی نباش (ونادا .)211 :1133
 .1-1-1تغییر گذرواژه

گررواژ ا داد ات ا مج ز دتترتی به حسابهای بانکی را صادر میکن ا ن ع دتترتی بانک ها
به گررواژ کاربرا بانکی از ن ع عملیاتی ات ا بنابراینا بانک ها مجازن با درد ات کاربرا یثا
در م اردی که تای بانک هک ش ا او ام بثه تغییثر گثررواژ نماینث .از طثرف دیگثر مقامثات
وضایی یا ضابطا دادگستری نیز طب ماد  675وان

آیثین دادرتثی کیفثری مصث ب 1192

اجاز دارن تا از طری تغییر گررواژ او ام به ت ویف داد ها نماین .
بنابراینا اگر شخصی نرم افزار مخرب منتشر نم د و به ط ر غیرمجاز باعث تغییثر گثررواژ
نزد ترویسدهن های مرکزی بانک ش دا عالو بر اینکه باع ممانع از دتترتی کاربر مجثاز
به د مات بانک اری ن ین ش

ات ا( )20امکا دتترتی غیرمجاز هم فراهم گردی

اتث .ایثن

ب ین معنی ات که م ضث ع جثرم ممانعث از دتترتثی دث د داد یثا تثامانه نیسث ا بلکثه
دتترتی به د مات بانکی م ض ع جرم ات .به غیراز انتشثار نثرمافثزار مخثربا یکثی دیگثر از
رو های تغییثر گثررواژ ا مهن تثی اجتمثاعی مبتنثی بثر کثامپی تر اتث  )21(.در ایثن رو ا
مهن تی اجتماعی( 1عالید را  )271 :1190با اتتفاد از کثامپی تر اتث  .صثفحات جعلثی یثا
فیشینگ( )22یا رمزگیریا از این جمله ات ا باع د اه ش کلمه عب ر یا گررواژ کاربر افشاء
ش

و دس از آ نف گر وادر ات به عن ا کاربر مجاز و از طری درگثا هثای بثانکی بثه طث ر
1. Incapacitation
2. Forfeiture and Restriction of use order
3. Social Engineering

شمار هشتادودوم  /تال بیس وششم  /بهار 55 1196
غیرمجاز او ام به تغییر گررواژ نمای  .شی باز کثرد کیثف رمثزدار هثم از جملثه رو هثای
غیرفنی دتترتی غیرمجاز ات  .در این رو

ردنهگر مث کسی که رمز کیف د د را فرام

کرد ات ا با تعی و دطا وص دارد به شمار رمز دتترتی دی ا کنث  .بث ین ترتیثبا دثس از
اینکه دتترتی غیرمجاز ص رت گرف ا امکا تغییر گررواژ از طری درگا های بانکی به عن ا
کاربر مجاز فراهم د اه ش .

()21

در تعیین مجازات جرم ممانع از دتترتیا چنانچه همثرا بثا دتترتثی غیرمجثاز باشث ا
تع د واوعی حاکم د اه ب دا زیرا جرم ممانع از دتترتثی بث و انجثام دتترتثی غیرمجثاز
امکثثا دثثریر اتثث  .ماننثث کسثثی کثثه از طریثث حسثثاب کثثاربری بثثانکی دثث د واز طریثث
ترویسدهن های مرکزی بانک او ام به ارتکاب جرم ممانع از دتترتی نمای .
مناتبترین راهبرد کیفری نسب به این جرما رو

دیام گرای ارعابی یا بازدارن گی ات ا

این نظریه مبتنی بر انسا اوتصادی یا بزهکار عقالنی ات و فرد بثا تکیثه بثر تحلیث هزینثه-
فای

گزینه مجرمانه را انتخاب میکن (نعیمیا )205 :1192ا به دلی اینکه از نظثر حث او و

ح اکثر مجازات حبسا جرم ممانع از دتترتی در ردیف ح او این ضمان اجرا ورار گرفتثه
و مشابه ترو رایانهای یا دتترتی غیرمجاز ات ا بنابراین برای تشخیص اینکثه کث امیثک از
مجازاتهای حبس یا جزای نق ی مناتبتر ات ا بهترین رو
ات 2ا در این گ نه به نرخ تکرار جرم ت جه ش

اتتفاد از گ نثه ارعثاب نهثایی

ات ا دثس اگثر نثرخ تکثرار جثرم هرکث ام از

ضمان اجراهای معین و م ازی (حبس یا جزای نقث ی) کمتثر باشث از آ نث ع ضثمان اجثرا
اتتفاد د اه ش ).(Bagaric , 2011: 143
 .2-1-1حذف گذرواژه

گررواژ یا رمز عب ری که صاحب حساب اتتفاد د اه کردا بای با الگ ریتمهای ک نگاری کثه
برای هر حساب بانکی بهط ر ج اگانه در ترویسدهن های مرکثزی بانثکهثا 5از وبث تعریثف
ش

ات ا تطاب داشته تا اجاز عملیات بانکی برای کاربر صادر ش د .بنابراین اگر کسثی وصث

دتترتی غیرمجاز به تامانههای بثانکی را داشثته باشث ا یکثی از رو هثای فنثیا اتثتفاد از
نرمافزار مخرب ات تا ترویسدهن های مرکزی بانک برای یک کثاربر دثاد بث و گثررواژ
گردد .چ

گررواژ از جثنس داد ( )22اتث  .بث و گثررواژ کثرد تثامانه در والثب یکثی از

رفتارهای ماد  716وان

مجازات اتالمی ورار د اه گرف .

4. Marginal Deterrence
5. Date Center

 56راهبردهای کیفری در بانک اری ن ین؛ با تأکی بر امضای الکترونیکی
در عم تخریب گررواژ دتترتی غیرمجاز نیس  .چ ا گررواژ کارکرد امنیتی( )25داشته
و مج ز دتترتی به حسابهای بانکی اشخاد در مح ترویسدهنث هثای مرکثزی بانثک را
داد و از تایر داد های مالی و غیرمالی( )26کثه حثین فعالیث بثانکی در تثرویسدهنث هثای
ات ا حفا

مرکزی بانک دیر ش

گررواژ نیز امکا دریر نیس ا چ
درداز

و واب درداز

نش

و حمای میکن  .مخت یثا غیروابث دثرداز

به هرحالا گررواژ ای که دتثتکاری شث

کثرد

اتث ا غیروابث

ات ا ولی نتیجه درداز ا کارایی و کارکرد ص ور مج ز دتترتی

به تامانه یا ترویسدهن های مرکزی بانک را ن اردا ب ین ترتیثب امکثا دتترتثی غیرمجثاز
وج د ن ارد( .)27بنابراین ن ع رفتاری که نسب به گررواژ رخ د اه دادا حرف یا دثاک کثرد
با داک ش

ات ا چ
حفا تی ش

6

گثررواژ ا تثرویسدهنث هثای مرکثزی بانثک در عمث فاوث تث ابیر

و با این رو

امکا دتترتی غیرمجاز فراهم د اه ش  .با وج د اینکه گثررواژ
امنیث کثاربر را تثأمین

عینی نیس ا ولی در عالم دارج متعل به صاحب حساب ات و چث

د اه کردا تخریب و حرف گررواژ از طرف مالک (صاحب حساب) جرم نیس

()23

.

جرم تخریب گررواژ بردالف ممانع از دتترتثی بثرای صثاحب حسثاب بثانکی احتمثال
دسارت بیشتری داردا زیرا با ب و گثررواژ شث

ا تث ابیر حفثا تی برداشثته شث

و امکثا

دتترتی به حساب بانکی ت تق هرشخصی فراهم د اه شث ا از ایثن لحثا ضثمان اجثرای
دیشبینی ش

از نظر تحلی اوتصادی فع مح ر 7ب د و زیا مح ر 3نیسث ا زیثرا تثازمان هی

داتخ کیفری به رفتار مجرمانه مبتنی بر زیا وارد نیس و ضمان اجرا با ت جه بثه نث ع فعث
انجام ش

و ب و درنظر گرفتن نتایج زیا بار رفتار بزهکارانه (فع مجرمانه) به بزهکار تحمی
9

د اه ش (انصاریا )127 :1133ا ن ع ضمان اجرا نیز ارعاب جزئی ات ا چ
دیشبینی ش

کیفر حثبس

از نظر ح او و اکثثر بثاالترین میثزا را در جثرایم کثامپی تری داردا بنثابراین

ته ی به ضمان اجرا ارز

ارعابی داشته و فرد تصمیم به ارتکثاب جرمثی د اهث گرفث کثه

ضمان اجرای تبکتثری دارد )(Mieth & LU, 2005:21ا در حقیقث در شثرایق مسثاوی مثث
حال وب که نتیجه یکسانی برای بزهکار داردا فرد ارتکاب جرم ممانع از دتترتی را انتخاب
د اه کرد و در این حال میت ا گف ارعاب جزئی مؤثر واو شث

اتث (جث ا جعفثریا

فرهادیا آالشتی و تاداتیا .)65 :1195

6. Delete
7. Act- Based
8. Harm- Based
9. Partial Deterrence
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 .3-1-1شنود گذرواژه

دتتگا کامپی تر شخصی یا گ شی تلفن ثاب یا همرا ا مب أ ارائه د مات غیرحض ری بانک اری
الکترونیک ثی اتثث ا دیثثامهثثای ارتثثالی مشثثتریا شثثبکه بثثانکی ت تثثق ای ثن تجهی ثزات بثثه
ترویسدهن های مرکزی هر بانک ارتال د اه ش  .اگر ارتال دیام در مب أا از طریث تلفثن
ثاب باش ا بستر انتقال دیام واتقهای تیمدار شبکه مخابرات ات و چنانچثه از تلفثن همثرا
اتتفاد ش دا واتقهای بیتیم یا هما ام اج الکترومغناطیسی و یفه انتقال دیام را بثر عهث
دارن و در م رد اینترن از هردو ن ع واتق اتتفاد ش

ات .

اولین دیامی که ت تق کاربرا بانکی از طری واتقهای انتقال داد ارتال میش دا شثمار
گرارواژ یا شمار رمز حساب ات  .دس از اینکه تطبی صح رمز ت تق ترویسدهنث هثای
مرکزی بانک انجام ش ا مج ز دتترتی به حساب بانکی اعطا د اه شث وچث ا شثمار رمثز
محرمانه ب د و حریم دص صی اشخاد اتث ا صثرفاً تثامانههثای مرکثزی هثر بثانکی کثه در
تامانههای شتاب (شبکه تبادل اطالعات بانکی) یا شادرک (شبکه الکترونیکی دردادث کثارتی)
عض ی

داشته باش ا صالحی

دریاف شمار رمز را دارد« .ب ین ترتیبا تراکنش ارتال شمار

گررواژ ا به عن ا محت ای در حال انتقال ارتباطات غیرعم می

()29

به حساب د اه آم ا اگر بثا

هر ابراز یا وتیلهایا در ط ل مسیر انتقالا گررواژ شن د گرددا جرم م ض ع مثاد  710وثان
مجازات اتالمی محق د اه ش » (الهیمنش و ت ر نشینا .)22 :1191
در نتیجه در مب أ یا مقص ا جرم شن د امکا دریر نیس ا چ
گررواژ نیس و گررواژ ای که در مقص ا دیر ش

در مب أ کثه امکثا

دیثر

ات ا در حال انتقال و آم و ش نیسث

و به همین دلی اطالع از گررواژ در مقص ا دتترتی غیرمجاز ات و اگر از نرمافزار مخرب یثا
ویروسها و کرمهای رایانهای ردنهگر در ط ل مسیر انتقال گررواژ اتتفاد ش

و ب ین شثک

از کاراکترهای گررواژ بهط ر غیرمجاز اطالع حاص ش د .نف گر د اهث تث انسث در مسثیر
انتقال دیام ت تق کاربر مجاز انحراف ایجاد نم د و او ام به ارتال دیام بجای صاحب حساب یثا
کاربر مجاز به تامانههای بانکی و دتترتی غیرمجاز نمای .ب ین ترتیب ته جرم انتشار نرمافثزار
مخربا شن د و دتترتی غیرمجاز د ی آم

ات  )10(.از جمله رو های شن د از طری انتشار

نرمافزار ردنهگر فارمینگ ات  .در فارمینثگ کثاربر بثا بثازکرد ایمیث ا کلیث دث ا را روی
تیستم د د نصب کرد ات ا کلی د ا برنامه نرمافزاری اتث ا کلیث های زد شث
کاربر را ثب کرد و با این رو

نف گرا نام کاربری و رمز عب ر ثب ش

ت تثق

اطالع حاص د اهث

کرد .در این رو ا دتترتی غیرمجازا جرم دسینی شن د ات  .چ ا ردنهگر بعث از اطثالع از

 53راهبردهای کیفری در بانک اری ن ین؛ با تأکی بر امضای الکترونیکی
گررواژ ا در عملیاتی مجزا از طری تامانه بانک به عن ا کاربر مجاز وارد ش

و مرتکثب جثرم

دتترتی غیرمجاز د اه ش .
با ت جه به مهارت فنی باالیی که مرتکب جرم شن د غیرمجاز داردا راهبرد کیفثری اتثتفاد
از ضمان

اجراهای ترمیمی و کیفرهای جامعهم ار ات ا زیثرا از یثکتث از دانثش و تخصثص

محک م علیه در فعالی های م ل و مثب اتتفاد د اه ش و از ت ی دیگر نتیجه مث رد نظثر
این رهیاف ا عبارت از ترمیم رابطه میا بزهکارا ا بز دی گا و اجتماع ات (بثروکسا :1195
)112ا این ان یشه به اصالح بزهکارا و در بستر جامعه عالو بر شرمساری بازدریرکنن ای کثه
جا برای وی

مطرح کرد ات ا ت جه نم د ات (فرایبرگا  .)130 :1191به عنث ا مثثال
آمریکا علیه ت لی کنن

در تال 2001ا در دع ای ایاالت متح

ویروس ملیسا (دی ی اتمی )

اتتفاد از دانش و تخصص متهما منجر به دتتگیری جا دوی تازن
تی م

وال ر تازن

ویروس گ وکار ش .

ویروس آنثاک رنیک وا و

()11

 .2-1دسترسی غیرمجاز از طریق درگاههای حضوری
در رو

حض ری (تماتی)ا ورار داد کارت درداد بانکی در درگا های حض ری مث دتتگا

د ددرداز یا دایانه فرو

برای شناتایی دریاف کنن

د مات الکترونیکی بث د

اول کارت به منزله تأکی تراکنش و وب ل شرایق درد ات بهعم آم
الکترونیکی از طری رو

حض ری دو ماهی

ماهی مجازیا رمزی ات که دارن

()12

و درج رمثز

ات  .بنابراین امضثای

دارد.ماهی فیزیکثی بثه عنث ا جسثم کثارت و

کثارت از آ آگثا اتث  .وثرارداد کثارت بثانکی و درج

گررواژ یک ت بیر حفا تی در درگا های حض ری اتث و دتترتثی غیرمجثاز از طریث ایثن
درگا ها دو شر داردا تحصی غیرمجاز گررواژ و دوم جعث و اتثتفاد از کثارتا( )11کثه بثه
ترتیب م رد بررتی ورار د اه گرف (آلبنیزا .)166 :1191
 .1-2-1روشهای تحصیل رمز کارت

رو

فنی اتترا تم یا شن د غیرمجاز رمز کارت از طری درگا های حض ریا شی دریاف

ام اج ات  .دتتگا د ددرداز و دایانه فرو
میکن که نش الکترونیکی 10نامی

ش

مث هر رایانثهای امث اج الکترومغناطیسثی تثاط
ات ا به محض فشرد ش

کلی های صفحه کلیث ا

ام اج از طری تیمهای حام جریا الکترونیکی در محیق اطراف منتشر ش

کثه بثه وتثیله

تجهیزات داصی واب شن د و آشکارتازی( )12ات .
رو های غیرفنی دتترتی به گررواژ به شی ان اع مهن تی اجتماعی مبتنثی بثر انسثا
ات ا در این رو

از بیاحتیاطی یا اطمینا بیش از ح انسا هثا بثرای جمث آوری اطالعثات
10. Electronic Emanation
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حساس اتتفاد ش

ات  .نصب و اتتتار دوربین ک چک باالی دتتگا د ددرداز یثا ایسثتاد

کنار کاربر به منظ ر دی
آ ن شته ش

و د ان

کلمه عب را بهدت آورد داکتی که رمز اولیه کارت درو

از طری جس وج در زبالههای بانکی یا حتثی اعثالم رمثز صثاحبا کثارت بثه

متص یا فروشگا ها برای وارد کرد رمزا از جمله این رو ها ات ا
م ج د جرمانگاری نش

()15

همه مث ارد در وث انین

ات  )16(.درص رتی که طب نظریه کنتثرل اجتمثاعی نثای ته یث بثه

مجازات باع همن ایی فرد با جامعه د اه ش (نجفی ابرن آبادیا .)91 :1132
در مقاب ا طب بن (ب) ماد  751وان

مجازات اتالمیا فثرو ا انتشثار یثا در دتثترس

ورارداد گررواژ ا ب و رضای صاحب آ جرم و ن عی معاون بثرای ارتکثاب جثرم دتترتثی
غیرمجاز ات (( )17محم نس ا .)132 :1192
 .2-2-1جعل و استفاده از کارت

()13

از نظر فناوری تاد ا کارتهای بانکی دو نث ع دارد و رو

جعث هرکث ام متفثاوت اتث  .در

کارتهای مغناطیسی اطالعات مشتری شام  :شمار کارتا ک اعتبارتنجی( )19و تثاریخ انقضثا
در ن ار مغناطیسی دش کارت ورار گرفته ات  .این اطالعاتا عالئمی منحصر به فرد از جثنس
داد ات که برای درک و اتتفاد کاربر در درگا های الکترونیکیا تب ی به شمار و ع د ش
ات  .چ ا به عن ا نشانه اتتفاد ش ا واب تنجش نب د و نمیت ا اعمثال مجثاز ریاضثی
روی آنها انجام داد .این کارت از ن ع کارت واب درداز

ات  )20(.م وعی که کثارت در دتثتگا

ورار میگیردا اطالعات کارت برای تیستمهای متمرکز بانک ارتثال د اهث شث ا اگثر صثح
داشته باش ا مشتری د اه ت انس به ص رت لحظهای یا بردقا 11از کارت اتتفاد کن .
بنابراین برای اینکه دتترتی غیرمجاز از طری درگا های حض ری امکا دریر گرددا عثالو
بر داشتن رمز عب را مستلزم در ادتیار داشتن فیزیک کارت هم ات  .بثه ایثن منظث را بزهکثار
بای از کارت اصلی د د کاربر اتتفاد کن ا( )21یا عالئم کارت را روی کارت دالی دیگثری کپثی
کن  )22(.کپی کرد کارت با هیچ ک ام از رفتارهای مادی جع کارت تطاب ن ارد .چ ا تغییثر
و واردکرد داد به معنی دگرگ نی نسب به داد های م ج د ات و ایجاد داد هم بثه معنثای
د ی آورد داد ای ات که تاکن
چ

وج د ن اشته ات  .به عالو ا دتترتی غیرمجاز هم نیسث

کارتهای مغناطیسی که ت تثق بانثکهثا صثادر شث

دارای تث ابیر حفثا تی نیسث ا

()21

درنتیجه ارتکاب این عم ترو رایانهای ات .

11. Online

 60راهبردهای کیفری در بانک اری ن ین؛ با تأکی بر امضای الکترونیکی
رو

معم ل برای ترو اطالعات کارت بانکیا اتتفاد از دتثتگا اتثکیمر 12اتث ا ایثن

وتیله روی کارت د ا هثای فروشثگاهی و دتثتگاههای دث ددرداز وابث نصثب اتث ا کثاربر
بانک اری ن ین که از نصب این وتیله بیاطالع ات ا عمالً مسبب افشاء اطالعات امنیتی کثارت
د د د اه ش ا این رو

جرم ترو رایانهای را در زمر جرایم نیرنثگآمیثز و متقلبانثه وثرار

داد ات ا بنابراین راهبرد کیفری برای ترو رایانهای در بانک اری ن ینا اصالح و بثازدروری

11

ات ا زیرا شادصهای حال دطرناک در بزهکثارا ایثن جثرم در زمینثه اتثتع اد مجرمانثه و
تازگاری اجتماعی باال ب د و شخص را نیازمن بازدروری ورار داد ات  .بثه نظثر مثیرتث در
رابطه با تاروین رایانهای دتترتی به این هث ف امکثا دثریر باشث ا بثه عنث ا نم نثه یکثی از
بزهکارا رایانهای که دس از  3ما از زن ا آزاد ش

ب دا ا هار داشته ات « :من از اشثتباهاتم

درس گرفتما دیگر هیچگا ویروس ت لی نخ اهم کردا هیچگا اجاز نخ اهم داد که حفثر هثای
امنیتیا 12تیستمهای رایانهای برمال ش

و در تطح شبکه گستر

ناگ ار ات ا این تلخترین تجربه زن گی من ب د».

یاب ا زن انی شث

بسثیار

()22

ن ع دوم کارتهای بانکیا کارت ه شمن  15ات  .در این کارت بثه جثای نث ار مغناطیسثیا
ریزدردازن
دردازن

تعبیه ش
دی ر ش

ات و د ل الکترونیکی که ن عی داد مثالی اتث ا مسثتقالً دادث ریثز
16

ات ا به همین دلی نام دیگر آ کیف د ل الکترونیکی ات  .علثیرغثم

اینکه تراشهها در بیشتر م او ماهی فیزیکی به شک کارت ن ارن ولی این کارت چث
درداز

وابث

ب د و حافظه دارد یک ن ع تراشه ات  .در واو ا کارت ه شمن همانن یک کثامپی تر

ک چکا ب و نیاز به اتصال به ترویسدهن های مرکزی بانکا به ص رت برو دقا 17با درگثا
بانکی ارتبا برورار د اه کردا اگر ریزدردازنث

کثارتا از معتبثر بث د دتترتثی بثه کثارت

مطمئن نش د به کارتد ا اجاز دتترتی برای برداش یا انتقال وجه نخ اه داد .کارتهثای
ه شمن از نظر فنی یک تیستم رایانهای (تامانه) هستن  )25(.اگرا حافظثه کثارت دتثتکاری و
تغییر یاب جرم جع کارت تحق یافته ات ا( )26حتثی اگثر دتثتکاری ت تثق صثاحب کثارت
باش  )27(.چ ا به وج دآورن

داد های م جث د در کثارت بانثک اتث و دارنث

کثارت صثرفاً

متصرف داد ها ات  .بنابراینا اگر صاحب کارت با دتتکاری حافظها مبلغ م جث دی را افثزایش
ده ا چ

بردالف ورارداد با بانک رفتار کرد ات ا عملش غیرمجاز ب د و جع اتث  )23(.بثه
12. Skimmer
13. Rehabilitation
14. Bug
15. smart card
16. electronic purse
17. offline
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کارت مان درداز

همین ترتیبا اگر دارن

داد ها ش د بهط ری که بهوتیله درگا های بثانکی

بت ان مبلغ ب هی د د را تس یه نمای ولی از م ج دی حافظه کارت کم نش دا چث
دتتکاری داد ها( )29باع از کار ان ادتن و تلب کارآیی و کارکرد ریزدردازن
عم وی جرم اداللگری در تامانههای رایانهای م ض ع ماد  717وان

از طریث

کارت ش

ات ا

مجازات اتالمی ات

(گرایلیا .)130 :1139
در جرایم کر ش
و شمار آ باط ش

فروی ن اردا نسب به کارت معتبر انجام ش د یا کارتی که غیرفعال ش
ات

()50

 .بههرحالا برای بانک ضرر معن ی دارد

به اعتبار و شهرت تجاری بانک لطمه وارد ش

()51

و باع د اهث شث

و مشتریانش را از دت ب ه .

()52

آدرین مرحله

دتترتی غیرمجازا اتتفاد از کارت جعلی ات و اگر کارت بانکی ت تق یک نفر جع شث د و
بهوتیله کارت جعلی بت ان در درگا های حض ری عملیات بثانکی انجثام دهث ا مشثم ل تعث د
مادی د اه ش .
راهبرد کیفری در جرایمی که بهوتیله کارت ه شمن ارتکاب یابث ا بیثا گرایثی یثا تقبثیح
عم می 13ات  .از نظر ای

بیا گرایا مجازات صرفاً چیزی نیس که بر مجرما واو میشث دا

بلکه چیزی ات که عم م به وتیلها

با آنها ارتبا برورار میکنن ا بثه عبثارت بهتثرا جثرایم

رفتارهایی هستن که عم م محک مشا میکن و بیا رتمی محک می آنهاا مجازات اتث ا از
این روا بیا گرایا به دنبال محک می رفتارها هستن ا نثه افثرادی کثه آ رفتارهثا را مرتکثب
ش ان ا یعنی مجازاتا بیا گر تقبیح جرایم ات ا نه اشخاد (بروکسا .)167 :1195
ارتبا بین نظریه دیآم گرایی تقبیح عم می با این جرایما تص ر مالکانهای ات کثه مثردم
از کارت ه شمن دارن ا به نظر میرت ا چ

مردم د د را مالک و دارن

کثارت مثیشناتثن ا

ادعا د اهن کرد ت ءنی مجرمانه ن اشته یا ارتکثاب عمث بثرای ارضثای حثس کنجکثاوی یثا
د دنمایی در میا همساال ب د و مح به دتثتکاری بث د انث ا بث ین ترتیثب از مجرمانثه و
غیروان نی ب د عم د د آگاهی ن اشتهان ا( )51در نتیجه دیشثگیری از تکثرار جثرم درصث رتی
امکا دریر ات که انتشار گسترد و اطالع رتانی عم می در رابطثه بثا احکثام صثادر در ایثن
درون ها فراهم ش دا زیرا در چنین شرایطی افزایش ش ت مجثازاتهثا بثا هث ف دتثتیابی بثه
ارعاب نمیت ان کارکرد مؤثری داشته باش .

18. Denunciation

 62راهبردهای کیفری در بانک اری ن ین؛ با تأکی بر امضای الکترونیکی

 .2راهبردهای کیفری در جرایم ارتکابی علیه امضای الکترونیکی مطمئن
(دیجیتال)
ماد  10وان

تجارت الکترونیکیا امضای دیجیتثال را نسثب بثه امضثاءکنن

شنادته و م اد  12و  15همین وان

منحصثربهفثرد

امضای دیجیتال را واب اتتناد در مراج وضایی دانسثته

ات ا به ط ریکها ادعای انکار و تردی نسب به آ را نپریرفته ات  .امضای دیجیتال در بسثتر
بانک اری مجازی( )52از طری تامانه نماد(( )55نظثام مث یری امنیث داد هثا) اعمثال و از نظثر
تادتاری هما کارتا ت کن یا دتتگا تخ افزار و رمزنگاری ات کثه حثاوی نثرم افثزاری از
جنس داد الکترونیکی به نام گ اهی الکترونیکی ات  )56(.از لحا فنیا امضثای الکترونیکثی از
طری رمزنگاری نامتقار و بهوتیله کلی های دص صی و عم می مرتبق با گ اهی الکترونیکثی
ت لی میگردد ( .)Stephen, 2007: 86این زوج کلیث در زیرتثاد کلیث عمث می کشث ر بثرای
اتتفاد ش

ات  )57(.ب ین ترتیثبا

به محض اینکه مشتری بانکا ک کاربری و گررواژ ادتصاد داد ش

را در تامانه نمثاد وارد

رمزنگاری دیام ت تق فرتتن

و رمزگشایی ت تق گیرن

نمای ا این ابزار -که همزما به رایانه کاربر اتصال دارد ث به ط ر د دکثار ه یث کثاربر را تأییث
کرد و داد دیامهای ارتالی را رمزنگاری و برای مخاطب( )53که هما بانک ات ارتال د اهث
کرد.
بنابراینا به دلی اینکه در بانک اری مجثازیا تثأمین امنیث کثاربرا بثا شثی رمزنگثاریا
بهوتیله ت کن یا کارت ه شمن دارای ت ابیر تأمینی ات ( )59و بانک مرکزیا بثرای ثبث نثاما
ص ورا اتتفاد و نگه اری گ اهیهای الکترونیکی ضث ابق داصثی دثیشبینثی کثرد اتث .

()60

جرایم ارتکابی علیه امضای دیجیتال در دو وسم بررتی د اه ش  :وسم اولا شام جرایم
علیه دتتگا رمزنگاری ت لی امضای دیجیتال و وسم دوما جرایم مراکز صث ور و دفثاتر ثبث
نام امضای دیجیتال ات .
 .1-2جرایم علیه دستگاه رمزنگاری تولید امضای دیجیتال
دتترتی غیرمجاز به تامانه نماد دو شر دارد .اولا دانستن گررواژ ورود به تامانه و دوما در
ادتیار داشتن ت کن یا کارت ه شمن ایجاد امضای دیجیتال ات .
نح تحصی رمز عب ر یا گررواژ ا هما م اردی ات که در وسثم امضثای الکترونیکثی
تاد گفته ش و در اکثر م ارد جرم نیس  .ولی وارد کرد غیرمجثاز داد هثای رمثز عبث ر بثه
تامانها جرم دتترتی غیرمجاز ات  .اتتفاد غیرمجاز از دتتگا رمزنگاری هم دو حالث دارد:
حال اول اتتفاد غیرمجاز از دتتگا رمزنگاری ب و رضای صاحب آ ات  .ماننث ا مث اردی
که دتتگا ترو یا مفق د ش

ات  .اگرا نف گر بت ان ت ابیر تأمینی کثه بثرای فعثالتثازی
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دتتگا دیشبینی ش

ات

را نقض کن و گررواژ ع دی یا بی متریک را فعال نمای ا جرم رخ

داد ش ا دتترتی غیرمجاز ات و اگر فعالتازی دتتگا م کث ل بثه ثبث گثررواژ یثا اثثر
انگش نباش ا جرمی رخ ن اد ات  .حال دوما کپی داد های م ج د در دتثتگا رمزنگثاری و
دیر کرد آ در دتتگا تخ افزاری دیگری ات  .چث

داد هثای دتثتگا یثا کثارتا بثا

رمزنگاری دارای ت ابیر تأمینی ات  .ابت ا بای ت ابیر تأمینی داد ها نقثض شث د کثه دتترتثی
غیرمجاز ات و تپس کپی ش د.

()61

هما ط ر که در وسم جع کارت ت ضیح داد ش ا رفتارهای تغییرا وارد کثرد و ایجثاد
داد ها که در بن (ب) ماد  712وان
تطاب ن ارد .ماد  63وان
نسخ ش

مجازات اتالمی آم

ات با کپثی یثا روگرفث از داد

تجارت الکترونیکی هم بهم جب ماد  731وان

مجثازات اتثالمی

ات (مرکز دژوهشهای مجلسا  .)17-13 :1137زیراا «رفتارهای ورود و تغییثرا در

ماد  712وان

ات و رفتارهای محث و ت وثف

مجازات اتالمی به عن ا جع دیشبینی ش

هم بر ض تمامی داد و تامانهان و با جع نزدیکی ن ارن » (ونادا .)72 :1190
از طرف دیگرا «مصادیقی که برای اتتفاد کاربردی تیسثتمهثای رمزنگثاری ت لیث امضثاء
به ط ر داد آورد شث

اتث ا( )62در حالث اولا اتثتفاد از کلیث ادتصاصثی بث و مجث ز

صادرکنن ا به عن ا دتترتی غیرمجاز ات و ته حال بع ی (ت لی امضای فاو تابقه ثب
از فهرت دفاتر اتناد الکترونیکیا ع م انطبا وتای با نثام دارنث

در فهرتث دفثاتر اتثناد

الکترونیکی و ادر گ اهی مجع ل)( )61ایجاد داد و هما جع ات » (جاویث نیاا .)292 :1137
بر فرض هم که وائ به ع م نسخ باشیما م ض ع جرما داد های مالی و اثباتی ات که داد های
گ اهی امضاا مالی نیس  .اگر کپی یا روگرف را با رفتار تکثیر مترادف بگیریم که مشم ل مث اد
 62و  72وثثان

تجثثارت الکترونیک ثی گثثرددا «گ ث اهی الکترونیک ثیا بای ث بثثه عن ث ا یک ثی از

مالکی های فکری شنادته ش د که در بستر مبادالت الکترونیکثی مث رد حمایث وثرار گرفتثه
ات  )62(.چنانچثها گث اهی الکترونیکثی بثا مث ارد مث رد حمایث
الکترونیکی مطابق داد ش د از جنس دایگا داد ات ا چ

در مثاد 62ا وثان

تجثارت

مجم عثهای از داد هثای دیثر

ش ا یکپارچه و به هم مرتبق ات که تح م یری یک تیستم کنترل متمرکثز وثرار دارد و
ت تق یک یا چن کاربر بهص رت اشتراکی از یک تیستم کاربردی م رد اتتفاد ورار میگیثرد
و چهار عنصر تخ افزارا نرمافزارا کاربر و داد در آ وجث د دارد» (روحثانی رانکث هیا :1192
.)16-12
در عم هم «گ اهی الکترونیکی یک داد کامپی تری ات کثه بثرای مرکثز گث اهی امضثاء
مبین تأیی یا رد ه ی

ادعا کنن

ات و بین ابعاد حق وی بالق و بالفع با اشثخاد م جث د

 62راهبردهای کیفری در بانک اری ن ین؛ با تأکی بر امضای الکترونیکی
ارتبا برورار کرد ات  .به همین دلی ا با تعریف نرمافزار که در مثاد ( )2آیثین نامثه اجرایثی
وان

حمای از حق

د ی آورن گا نرمافزارهای رایانهای آم

حمای کیفری من رج در ماد  11وان

حمای از حق

ات ا تطثاب نث ارد و مشثم ل

د ی آورن گا نرمافزارهثای رایانثهای

مص ب  1179نیس » (صالحی و غالمعلی د را .)161 :1139
از طرف دیگرا در اتنادی که بانک مرکزی منتشر کرد ات ا برای گ اهی الکترونیکی حث
مالکی معن ی دیشبینی گردی
حق

و این ح متعل به مرکز ص ور گ اهی ات ا( )65ولثی نقثض

انحصاری آ جرم انگاری نش

اتث  .همچنثینا دایگثا داد ا ادتثراع-طثرح صثنعتی و

عالم تجاری هم نیس  .به همین دلی ا ماد  61وان
عالئم تجاری به عن ا ضمان

ثب ادتراعاتا طثرحهثای صثنعتی و

اجرای کیفری نقض آ نیس  .برای اینکه این دأل وثان نی رفث

گرددا در حال حاضر بر اتاس ماد  6برنامه جام ت تثعه تجثارت الکترونیکثی مصث ب 1132
هیأت وزیرا که وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات را به تث وین وثان
الزام نم د ات ا همچنین الیحه وان
عالی انف رماتیک تهیه گردی

جثام حمایث از داد

حمای از تازن گا دایگا های داد که ت تثق شث رای

ات ا ماد  2این الیحه برنامهها و نرمافزارهای رایانهای که بثرای

تاد یا عملیات دایگا داد م رد اتتفاد وثرار مثیگیثرد را مشثم ل حمایتهثای ایثن وثان
نمیدان  .ماد  22این الیحها نشرا دخش و عرضه ب و اجاز حق

انحصاری تازن گا دایگثا

داد را مشم ل مجازات حبس از  1تا  6ما ورار داد ات (.)66
در نتیجها اگر کپی داد را با تایر جرایم رایانهای تطثاب دهثیما بثا جثرم تثرو رایانثهای
م ض ع ماد  721وان

مجازات اتالمی همخ انی داردا چ

دتتگا رمزنگاری بهطث ر وثان نی

مح جایگیری داد ها ات و روگرف از آ در فضای تثایبر انجثام شث

اتث  .البتثها چث

عملیات رمزنگاری در امضای دیجیتال ماهی ج اگانه از رمز داردا اگر کسی وص داشثته باشث
تا به محت ای کلی دص صی دتترتی یافته و با کشف رمثز اوث ام بثه کپثی داد هثا و تثاد
دتتگا رمزنگاری نمای ا چ

مستلزم دتترتی به داد هثای در حثال انتقثال بثه تثامانههثای

رایانهای ات مرتکب جرم شن د غیرمجاز ماد  710وان

مجازات اتالمی گردی

ات .

 .2-2جرایم مراکز صدور و دفاتر ثبت نام امضای دیجیتال
مرکز گ اهی بانک مرکزیا طب تبصر  2مثاد  2آیثیننامثه اجرایثی مثاد  12وثان

تجثارت

الکترونیکیا اجاز دارد تا به ط ر مستق او ام به ص ور گ اهی الکترونیکی نمای  .ص ور گث اهی
الکترونیکی در بستر بانک اریا نیازمن رو های عملیاتیا حق وی و فنی داد د د اتث  .بثه
همین دلی ا بانک مرکزی م ف ات ا ض ابق ادتصاصی صث ور گث اهی الکترونیکثی در نظثام
بانکی را ت وین کرد و برای اطالع عم ما در تارگا مرکز گ اهی بانثک مرکثزی منتشثر نمایث ا
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چ

بستر بانک اری مجازی به بانک داصی ادتصاد ن اشته و ک شبکه بانکی را د شش داد ا

بانک مرکزی بای امکا دتترتی به وضعی گ اهیهثاا از جملثه ابطثال گث اهی را بثه صث رت
الکترونیکی برای طرفهای اعتمادکنن

(دریرن ) فراهم کن  .این اطالعات که در محلی به نثام

مخز گ اهیها نگه اری میش دا عم می ات و متضمن ح و تکلیف برای مردم اتث و هثر
شخص ایرانی ح دتترتی به این اطالعات را دارد .ممانع از دتترتی به این اطالعات ت تق
مؤتسات عم میا طب بن الف ماد  22وثان

انتشثار و دتترتثی آزاد بثه اطالعثات مصث ب

 1137جرم ات و مرتکب محک م به درداد جزای نق ی د اه ش .
از طرف دیگرا دفاتر د مات ص ور گ اهی الکترونیکی شعب بانکهایی هستن که از مراکثز
گ اهی بانک مرکزی مج ز دارن و بر اتاس تبصر  2ماد  12آییننامه اجرایی مثاد  12وثان
تجارت الکترونیکیا دفاتر دیشخ ا د مات مرکز گ اهی نامی

ش ان  .این دفاترا دس از اینکه

ه ی اشخاد متقاضی را با ارائه اتناد و م ارک مثبته احراز مثینماینث ا
فیزیکی که از طرف مرکز گ اهی ادتصاد داد ش
مثاد  53وثثان

()67

تث کن یثا کثارت

ات را به متقاضیا تح ی د اهن داد.

تجثثارت الکترونیکثیا اشثثار دارد کثه اگثثر دفثثاتر دث مات صث ور گث اهی

الکترونیکیا اطالعات صاحب گ اهی را که حاوی ریشههثای وث میا نثژادیا عقیث تیا مثرهبیا
دص صیات ادالویا وضثعی
الکترونیکی و ب و رضای

جسثمی و روانثیا جنسثی اشثخاد اتث را در بسثتر مبثادالت
صاحب گ اهیا دیر ا درداز

مشم ل مقررات کیفری ماد  72وان
ماد  71این وان

ضمان

و یا ت زی نماین ؛ در حال عمث ی

تجارت الکترونیکی ورار گرفتثه و اگثر غیرعمث ی باشث

اجرای آ ات  )63(.بنابراینا اگر اطالعثات مزبث ر و تثایر اطالعثات

شخصی صاحبا امضاا مث شمار ملی یا ک دستیا شغ ا وضعی مالی و ...که نزد دفاتر دارنث
و یا داد های مرب

به امضا که در فراین ایجاد امضای الکترونیکی مطمئن به کار رفته ات تثا

از شبیهتازی گ اهیها جل گیری ش دا( )69بهط رکلی «کلیه اطالعاتی که به صث رت محلثی در
تجهیزات مرکز ص ور گ اهی و نه در مخز

دیر ش ان در غیر از بستر مبادالت الکترونیکثی

و غیر از م ارد وان نی افشا گرددا به دلی اینکه به مناتب شغ و و یفه تحصثی شث
مشم ل ضمان اجرای کیفری ماد  632وان

اتث

مجثازات اتثالمی (تعزیثرات) د اهث شث »

()70

(وماشیا .)1 :1135
راهبرد کیفری نسب به جرایمثی کثه علیثه گثرد
میده به دلی اینکه جنبثه حقث
تزاگرایا تنتی کان

آزاد اطالعثات و حثریم دص صثی رخ

بشثری دارنث ا تثزادهی در مفهث م نث ین اتث  .از نگثا

ت جه منط مجازاتا تنها جرم ارتکابی اتث  .بث ین ترتیثبا مجثازات

برابر با جرما داتخ طبیعی در برابر ارتکاب رفتار دالف ادال و عث ال اتث کثه نظثم مختث

 66راهبردهای کیفری در بانک اری ن ین؛ با تأکی بر امضای الکترونیکی
ش

اجتماع را دوبار احیا کرد و تعادل را در جامعه برورار د اه تاد (درادلا .)19 :1171

اما در شک ن ین تزاگراییا ان یشه برابری جرم و مجثازات تبث ی بثه تناتثب کیفثر بثا جثرم
ارتکابی ش

ات (ج ا جعفری و تاداتیا  .)112 :1192منظ ر از تناتب میثا بثز و کیفثر

این ات که مجازات و محرومیتی که برای بزهکار تعیین د اه ش ا متناتب با لطمهای باشث
که در نتیجه عم بزهکارانه بر جامعه وارد ش

ات ا این هزینههثا شثام هزینثههثای آتثی و

گرشته ات (یزدیا جعفریا  .)121 :1137هزینههای گرشته همثا هزینثههثایی اتث کثه
افراد و شرک ها باب ت ابیر احتیاطی در وبال جرم صرف میکنن ا به عبارت دیگر هزینثههثای
به دیشگیری از جرم و د مات بیمهای ات ا هزینههای آتی هما هزینههای مرب

مرب

بثه

واکنش جرم ات ا شام هزینههای نظام ع ال کیفری (دادگا -دلیس) ات که برای واکثنش
به جرم صرف میش د و هزینههای ناشی از ارتکاب جرم که به بثز دیث گا تحمیث مثیشث دا
هزینه فرص از دت رفته که مرب
مراج وضایی ات

به صرف وو و دیگیری درون

ت تق بز دیث

از طریث

را هم شام د اه ش (بابایی و انصاریا  .)32 :1191بثا ت جثه بثه اینکثه

زیا حاص از این جرایم مادی نب د و معنث ی اتث ا در کنثار ضثمان اجراهثای انضثباطی و
اداری که برای کارکنا بانکها در نظر گرفته د اه ش ا جبرا زیا معن ی به طریقی کثه در
آیین دادرتی کیفری مص ب  1192دیشبینی ش

تبصر ( )1ماد ( )12وان

اتث ا یکثی از

الزامات رعای تناتب د اه ب د.

فرجام
بانک اری تنتی جای د د را به بانکث اری الکترونیکثی داد اتث ا ولثی هنث ز هثم بسثیاری از
د مات بانکی به ص رت حض ری ارائه میش د و در ادامه تحث التا بانکث اری الکترونیکثی هثم
جای د د را به بانک اری مجثازی د اهث داد .زیرتثاد اتاتثی بانثکهثای مجثازی امضثای
دیجیتال ات که باع ش

اتث مثردم بت اننث از طریث اینترنث و بث و هثیچ واتثطهای

د مات بانکی را به ص رت کامالً غیرحض ری دریاف نماین  .شر اتتفاد از د مات بانک اری
مجازیا ادر گ اهی الکترونیکی یا امضای دیجیتال از دفاتر مرب طه ات  .از این رهگرر جرایم و
نظام مجازاتهای مرب

به جرایم در بانک اری ن ین که مثرتبق بثا امضثای الکترونیکثی اتث ا

تحلی و بررتی ش .
وان

جرایم رایانهای عام ات و کلیه بسترهای مبادالت الکترونیکی را در بر میگیرد .دسا

از ح ز های مختلفی که به ص رت الکترونیکی د ماتی مث ب رسا آم ز ا انتخاباتا بانک اری
و ...را ارائه مینماین ا حمای کیفری بهعم نیام

اتث  .بثه همثین دلیث ا بردثی ابهامثات و

کاتتیها وج د دارد که در ح ز کیفری بانک اری الکترونیکیا به دص د در رابطه بثا امضثای
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دیجیتال واب تأم ات  .مهمترین ابهاما ع م تعریثف «غیرمجثاز» در بانکث اری الکترونیکثی و
مجازی ات و مشخص نش

اگر درگا بانکی در بانک یا مؤتسه ب و مج ز از بانثک مرکثزی

مستقر باش و یا حساب بانکی وج د دارد که با اتناد جعلی افتتاح ش
د لش یی داردا مشم ل حمای های کیفری وان
حالی که طب تبصر ماد  7وان

یا اتتفاد برای مقاصث

جرایم رایانهای ورار د اه گرف یا دیثر .در

ص ور چکا چکهای صادر ناشثی از معثامالت نامشثروع و

رب ی م رد حمای کیفری نیس .
در م رد دتترتی غیرمجازا به عن ا اصلیترین جرمی که در ولمثرو جثرایم علیثه امضثای
الکترونیکی وج د داردا ابهاماتی وج د دارد .ت ضیح داد ش که اگر کسی از گثررواژ کثارت یثا
حساب دیگری به ط ر غیرمجاز مطل ش د .شمار گررواژ را به دتتگا د ددرداز یا درگا هثای
اینترنتی وارد کرد و م ف به انجام تراکنش ش دا جرم دتترتی غیرمجاز تحق یافته اتث ا و
تناوضی که وج د داردا این ات که چ

گررواژ از جثنس داد اتث ا وارد کثرد غیرمجثاز

داد ا جرم جع رایانهای ات ( )71و هر دو جرم جع و دتترتی غیرمجاز از طری وارد کثرد
غیرمجاز داد انجام د اه ش  .یعنی دارای رو

ارتکاب مشابهی هستن ا که باعث اشثتبا در

تعیین عن ا مجرمانه د اه ش  )72(.برای رف ابهاما الزم ات ابتث ا مفهث م «داد » مشثخص
ش دا چ

وارد کرد داد ا معادل الصا کرد ن شته در جعث تثنتی اتث و بثا تغییثر داد

تفاوتی ن اردا ب ین ترتیب مرز بین جرم دتترتثی غیرمجثاز و جعث رایانثهای وابث تشثخیص
د اه گردی .
در وان

جرایم رایانهای مجازات جرم دتترتی غیرمجاز کثه درواز تثایر جثرایم رایانثهای

نظیر ترو ا کالهبردایا تخریبا جع و ...ات ا با جرم ترو رایانهای و فرو

گررواژ یکثی

ات ا( )71ولی مجازات آ از تایر جرایم رایانهای مث کالهبرداریا جع و تخریب بسیار کمتثر
ات ( )72و از جرم دتترتی ب و مج ز به دهنای بان بینالمللثی (مثاد  )725هثم بثه مراتثب
کمتر ات  .در این م ل کیفرگراریا اص تناتب جرم و مجازات رعای نش

ات  .هثر چنث ا

محرومی از د مات بانک اری الکترونیکی برای تکرارکننث گا جثرایم رایانثهای در مثاد 755
وان

مجازات اتالمی دیشبینی ش

ات ا ولی چ

ات و از م ل ریسکمث ار کنتثرل جثرم تبعیث کثرد

مشرو به تکرار جرم ش ا بازدارن

نیس ا چنانچه از رو

مثاد  723وثان

مجازات اتالمی اتتفاد و وط م و د مات عمث می مثث محرومیث از دث مات بانکث اری
الکترونیکی به عن ا مجازات تکمیلی یا تب یلی دیشبینی و مشرو به تکرار جرم نمثیگردیث .
چ ا مرتکبین جرایم بانک اری الکترونیکی دارای تخصص ب د و اه اف مالی دارنث ا از کثارایی
بیشتری برد ردار ب د.

 63راهبردهای کیفری در بانک اری ن ین؛ با تأکی بر امضای الکترونیکی
«گررواژ یک جزء اطالعاتی ات » (هیئ مؤلفثا و ویراتثتارا انتشثارات مایکروتثاف ا
 .)167 :1179ترو آ به تنهایی جرم نیس ا چ

فقق عین مال واب دزدیث

شث

اتث

(میرمحم صادویا  .)209 :1192و هما ط ریکه ترو گررواژ بثه عنث ا یثک داد جثرم
نیس ا( )75در رابطه با نح تحصی ا جم آوریا نگهث اریا دثرداز
داد ها وان

و در دتثترس وثرار داد

داصی هم وجث د نث اردا ایثن در حثالی اتث کثه در بسثیاری از کشث رها مثث

انگلستا ا آلما و فرانسه داد های شخصی م رد حمای کیفری ورار گرفتهان  )76(.در ایثرا ا بثا
ت جه به الزام من رج در بن ه ماد  110وان

برنامه چهارم ت تعه 1131و ماد  6برنامه جام

ت تعه تجارت الکترونیکی  1132هیأت وزیرا ا تص یب وث انین حمایث از حثریم دص صثی و
حمای از داد ها ضروری ات تا از ح مالکی معن ی یا ترو داد هثا حمایث کیفثری بثه
عم آی .
کیفرهایی که برای جرایم ارتکابی علیه امضای الکترونیکی در بانک اری ن ین دیشبینی ش
ات ا جملگی در زمر جرایم درجه شش ورار گرفته اتث و دارای مجثازات حثبس یثا جثزای
نق ی ات ا هر دو ن ع مجازات رویکرد تثزادهی داشثته و بثه دلیث اینکثه در بسثیاری مث ارد
دسارات غیرمادی ات ا تشخیص تناتب را نیز برای تعیین ضمان اجرا دش ار کثرد اتث ا از
یک طرف معیاری برای اتتفاد از ن ع مجازات یا میزا آ ارائه نش
دلی اینکه در ماد  21وان

ات و از طرف دیگر بثه

آیین دادرتثی کیفثری 1192ا تشثکی درونث

شخصثی بثرای

جرایم دایینتر از درجه ( )2الزامی نیس ا به نظر میرت بح فثردی کثرد و بثازدروری نیثز
م نظر وان نگرار نب د ات ا دیشنهاد میش د چ
ترمیمی وان

اکثر مجازاتها مشم ل برنامثههثای عث ال

مجازات اتالمی ورار میگیرن ا به دلی اینکه در نهادهایی چ

تخفیفا تع یث

ص ور حکما تعلی اجرای مجازاتا نظام نیمه آزادیا آزادی مشثرو و جثایگزینهثای حثبسا
جبرا دسارت و ضرر و زیا بز دی
طب ماد  752وان

یکی از شرو اعمال آنها اتث ا در غیثر از مث اردی کثه

مجازات اتالمی مجثازاتهثا تشث ی د اهث شث و اوث امات تروریسثتی

شنادته نش د (ماد  719وان

مجازات اتالمی)ا از این ن ع رویکرد ارفاوی اتثتفاد شث دا بثه

دص د در م رد هکرها د مات عم می رایگا ا به دص د انجام د م به بز دی گا حق وی
مث بانکهای دص صی و دولتی و بانک مرکزی در اول ی ورار دارد.
پینوشتها:
( )1ابزارگرایی معادل ) (Instrumentalismدر انگلیسی و ( رائی ) در زبا عربثی اتث  .ابثزارا بثه معنثی وتثیله و
تبب چیزی ات ا در فلسفه ابزارگراییا فکر چیزی جز یک وتیله برای م فقی در زن گی نیس  .ابزارگرایثی
نظریهای ات که ای ها را ابزار عم و کارایی را تنجه حقیق میدان (کادلست ا .)215 :1132
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( )2در مقاب غیرابزارگرایا ا حق

کیفری را به عن ا واکنشی اتاً مناتب به بردی رفتارهثای غیروثان نی معثین

ت صیف میکنن .
( )1با دیشرف فناوری در صنع بانک اریا بانک اری مجازی و بانک اری مجازی هیبری ی (الکترونیکی) بثه وجث د
آم

ات  .در واو بانک اری مجازی زیرمجم عه بانک اری الکترونیکی نمیباش  .بلکه آدثرین تثطح بانثک در

ارائه د مات بانک اری الکترونیکی به نام بانکث اری مجثازی تعریثف مثیشث دا بثه مجمث ع دو نث ع بانکث اری
الکترونیکی و مجازی بانک اری ن ین نیز گفته میش د (مبینی دهکردی و رت لی نژادا .)196 :1190
( )2ه ف از اتتفا از این واژ ا منحصراً اشار و ارجاع به د مات و محص الت مالی تازگار با محیق زیس ات .
( )5دتتگا د ددرداز با ( )ATM= Automated teller Machinبثا شناتثایی مشثتری از طریث کثارت بثانکیا بثه
مشتریا بانکهاا امکا دریاف وجه از حسابا انتقال د ل به تثایر حسثابهاا دردادث وبث ضا دریث شثارژ و
بررتی گرد
( )6دایانه فرو

حسابشا را ب و نیاز به تح ی دار بانک ممکن تادته ات .
( )Pos = point of saleیا کارتد ا فروشگاهی دتثتگاهی اتث کثه بثا دثریر

میت ان امکانی را فراهم کن که وجه بهص رت الکترونیکی از حساب دارن

کثارت بثانکیا

کارت به حساب فروشثن

منتقث

ش د و معم الً در فروشگا ها و مراکز تجاری کاربرد دارد.
( )7از جمله امضاهای دیگری که با فناوری تاد ت لی ش

ات ا امضای دتتی اتکن ش ا امضا بثا ولثم نث ری و

کلیک کرد بر روی گزینه تأیی ات  .امضاهایی با فناوری زیس تنجی یا بی متریک نیز وج د داردا مبنثای
تشخیص ه یتی اتتفاد ش ا بر اتاس دصیصههای منحصر به فرد فیزیکی و رفتاری کثاربر اتث مثث اثثر
انگش ا تص یر شبکیه چشما شک هن تی دت و انگش یا شناتایی از طری ص ا.
( )3بن الف ماد ( )10وان

ثب ادتراعاتا طرحهای صنعتی و عالئم تجثاری مصث ب 1136ا عالمث را تعریثف

کرد ات ا ب ین معنیا عالم هر نشا واب روئیتی ات که بت ان کاالها یا دث مات اشثخاد حقیقثی را از
هم متمایز تازد .این تعریف با این عبارت که امضای الکترونیکی را عالمث مثیدانث از جهثاتی شثباه داردا
زیرا عالم را معرف شخص دانسته ات .
( )9معادل واژ داد دیام در تیستم بانکی تراکنش ات  .تراکنشا یک دیام الکترونیکی ات که مشتری بانثک از
طری یکی از درگا ها نظیر د ددرداز یا دایانه فرو
( )10طب ماد  1102وان

م نیا الزم نیس در اتناد کاغری امضاء همرا بثا مثتن در یثک برگثه باشثن ا بلکثه

امضاء میت ان در برگ ج اگانه درج ش
متص ش

تقاضا کرد و میت ان برداش یا انتقال وجه انجام ده .

به داد دیام تعریف ش

باش ا ب ین ترتیب امضای الکترونیکی کثه عالمث منضثم شث

یثا

ات ا دارای اعتبار ات .

( )11جرم دتترتی غیرمجازا رکن وان نی دیگری نیز دارد کثه دثاد اتث  .مثاد  712وثان

تعزیثرات بثه نقثض

ت ابیرامنیتی تامانههای رایانهای به وص دتترتی به داد های تری اشار داردا هرچن مرتکب بثه داد هثای
تری دتترتی نیاب .
( )12این رمزا رمز دوم یا رمز اینترنتی ات ا میت ان ثاب یا متغیرباش  .در حالتی که رمز متغیرات ا برای هثر بثار
ورود از طرف بانک رمز ج ی به تلفن همرا صاحب حساب دیامک میگرددا یا از طثرف بانثکا دتثتگا رمثز
تاز به صاحب حساب تح ی د اه ش تا دس از درج نثام کثاربری یثک رمثز ج یث کثه دارای مث ت زمثا
اعتباری مشخص ات

ادتصاد یاب .

( )11هکرها براتاس انگیز نف د به تیستمهای کامپی تریا به دو دتته کال تیا و کال تثفی تقسثیم شث انث .
ه فا هکرهای کال تفی ارتقای امنی در تیستم ات ا با شناتایی حفر های امنیتیا به رف نقثا ضثعف

 70راهبردهای کیفری در بانک اری ن ین؛ با تأکی بر امضای الکترونیکی
تیستمها کمک میکنن  .اما هکرهای کال تیا یا کراکرهاا ه فشا تهثاجمی و انجثام کارهثای درابکارانثه و
غیروان نی ات .
( )12تایر رفتارهایی که در بن الف ماد  715وان

اتث ا جثزو جثرایم مسثتقیم

مجازات اتالمی دیشبینی ش

علیه گررواژ نیس ا بنابراین دتترتی غیرمجاز به درگا های بانکی به این رو
( )15از لحا عملی این جرم با ماد  662وان

حاص نخ اه ش .

مجازات اتالمی واب مقایسه ات ااین ماد تاد کلی یا هر نث ع

وتیلهای برای ارتکاب جرم را جرمانگاری کرد ات .
( )16این جرم مانن جرایم من رج در مث اد ( 712ولگثردی)ا ( 721راننث گی بث و دروانثه)ا ( 555غصثب عنثاوین
دولتی) از جمله جرایم مان ات .
( )17ت ء نی داد این جرما احراز وص انتشار ب افزار به منظ ر ارتکاب تایر جرایم رایانهای ات .
( )13برای اطالعات بیشتر مراجعه ش د به:
For More Info. see http://www.usdoj.gov/Uso/cac/pr/cac70627.1.html

( )19ماد  755وان

مجازات اتالمی ع م ارائه د مات الکترونیکی عم می را برای افرادی دیشبینثی کثرد اتث

که تابقه دوبار بیشتر تکرار جرم داشته باشن .
( )20با تغییر گررواژ ممانع از دتترتی حاص د اهث شث ا بنثابراین جثرم م ضث ع مثاد  713وثان

مجثازات

اتالمی در زمر جرایم مطل ات .
برای هثر حملثه مهن تثی اجتمثاعی اتث و مهن تثین

( )21اعتماد طبیعی انسا اصلیترین و ابت اییترین رو

اجتماعی به این حقیق امی دارن که مردم نسب به اطالعات با ارز

د د بیاطالع و نسب به محافظث از

آ بیمباالت هستن  .مهن تی اجتماعی هنری ات که فرد را متقاع د اه کرد اطالعات محرمانثه دث د را
آشکار تازد.
( )22فیشینگ ( )phishingکنایه از ماهیگیری و بر دایهی بیاحتیاطی و فریب افثرادا بثرای دتترتثی بثه رمزهثای
عب ر شخصی آنا ات  .در این رو

فیشر صفحهای مشابه درگا درداد آنالیثن مثیتثازدا کثاربر کثه وارد

تای جعلی ش و اطالعات د د را وارد کردا اطالعات وی از طری تثای جعلثی بثرای نفث گر ارتثال و بثه
ترو د اه رف  .وان

جرایم رایانهای طراحی صفحه جعلی را جرم ن انسته ات .

( )21در این شی هرچن ت ابیر امنیتی حفا

ش

به رو

فنی برداشته نش

ات ا ب لی اینکثه مبنثای جثرم

انگاری دتترتی غیرمجازا حمای از محرمانگی داد یا تامانه ات ا به همین دلی ردنهگری محسث ب شث
و جرم دتترتی غیرمجاز تحق یافته ات  .در مقاب ا چ

ممانع از دتترتیا جرم دثاد فضثای مجثازی

ات و در بستر تایبری تحق د اه یاف  .شر تحق آ رخ داد در بسثتر شثبکه بانکث اری الکترونیکثی
ات  .بنابراین هرگ نه او ام فیزیکیا مث از بین برد داکتی که گررواژ روی آ ن شته ش

یثا وطث کثرد

بر تیستم کامپی تری به وص ممانع کاربر از دتترتی به درگا بانکاجرم م ض ع ماد  713نخ اه ب د.
( )22دانشنامه آزاد ویکی د یا داد را چنین تعریف کرد ات  :به اع ادا حروف و عالئمثی کثه جهث فهثم و درک
مشترک از انسا ها یا رایانه ترچشمه گرفته داد میگ ین  .داد ها معم الً از ت ی انسا هثا بصث رت حثروفا
اع ادا عالئم ارائه و در رایانه به ص رت نمادهایی که هما رمزهای صفر و یثک وثراردادی هسثتن نشثا داد
ش
( )25چ

ات .
نقش گررواژ امنیتی ات ا دس نتیجه درداز

مس ود ش

حساب د اه ش .

اتتفاد اشتبا و مکرر از آ در تامانههای بثانکی باعث
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( )26داد هایی مث میزا م ج دی یا گرد

حساب یا اطالعات شخصی صاحب حساب داد محتث ایی اتث  .داد

محت ا در بن (ب) ماد ( )1الیحه جرایم رایانهای اینگ نثه تعریثف شث

اتث « :هثر نمثادی از م ضث عهثاا

مفه مها یا دتت رالعم ها نظیر متنا ص ت یا تص یرا چه به ص رت در جریا یا دیثر شث
بروراری ارتباطات میا تیستمهای رایانهای یا درداز

کثه بثه منظث ر

ت تق شخص یا تیستم رایانهایا بهکار گرفته شث

و

به وتیله تیستم رایانهای ایجاد ش د» .بنابراین تخریب داد به معنی ناد انا کرد آ ا نسثب بثه ایثن نث ع از
داد ها مص ا دارد و نسب به داد های امنیتی عملی نیس .
کرد داد ها امکا دریر نیس ا چ

( )27غیرواب درداز

از کار ان ادتن یا تلب کارایی و کارکرد داد نسثب بثه

تامانه ارزیابی د اه ش واال هر داد ای هرچن دتتکاری ش
نتیجه درداز

داد دتتکاری ش

( )23تایر داد های دیر ش

مرب

تراکنش ات ا طب ماد  6وان

باشث بثاز هثم وابث دثرداز

اتث  .منتهثی

به نتیجه م رد نظر کاربر منتج نخ اه ش .
به حساب اشخادا مانن میثزا م جث دی یثا گثرد
تجارت الکترونیکی به عن ا اتناد بانکی به حساب آمث

ح تغییر آنها را ن ارد .از طرف دیگرا چ

حسثاب کثه حاصث
و صثاحب حسثاب

جزو حریم دص صی اشخاد ات ا بهکارگیری آنهثا ت تثق بانثک

هم تاب اص ل داصی ات .
( )29ارتال ام اج رادی یی و تل یزی نی عم می ات .
( )10اگر گررواژ در مسیر انتقال شن د ش د .چ ا گررواژ مج ز دتترتی به تامانههثای بثانکی اتث ا نفث گر از
همین بستر د اه ت انس اتثتفاد کثرد و اوث ام بثه دتترتثی غیرمجثاز نمایث  .بثه همثین دلیث بردثی
تامانههای بانکیا رمز یا ک عب ر متنی را وب از دتترتی کاربر دیشبینی نم د ان کثه یثک تث بیر امنیتثی
ض شن د ات  .ب ین ترتیب چ

صفحه مانیت ر کاربر بثرای نفث گر وابث رؤیث نیسث ا امکثا دتترتثی

غیرمجاز هم وج د نخ اه داش ا هرچن نف گر به گررواژ دتترتی یافته باش .
( )11برای اطالعات بیشتر رج ع ش د به:
Australian Fereral Police 1991- 2003. Annual Reports 1991-2003, At: http://www.usdoj.gov/eriminal
/cyber crime/ comrade.htm

( )12طب ماد  5دتت رالعم رعای مقررات مبارز با د لش یی در ح ز نظامهای درداد بانک اری الکترونیکثیا
تطبی ه ی ارباب رج ع با اوالم اطالعاتی شناتثایی مشثتری در مراجعثات غیرحضث ری از طریث ابزارهثای
شناتایی ات .
( )11به همین دلی اگر جسم کارت به هر شکلی جع ش دا رمز کارت یا ماهی مجثازیا دتترتثی غیرمجثاز بثه
رو

تماتی را دش ار د اه کرد.

( )12برای اینکه اطالعات کاربر از طری تیمهای رابق درگا های حض ری شن د نش دا بثه روکثش ض مغناطیسثی
مجهز ش

ات .

( )15یکی دیگر از رو های تحصی گررواژ ا ورارداد صفحه کلی ب لیا شبیه صثفحه کلیث اصثلی روی دتثتگا
د ددرداز ات ا به گ نهای روی د ددرداز مستقر ات که کاربر مت جه نخ اه ش یثک صثفحه کلیث اضثافی
روی شمار های اصلی ورار گرفته ات ا با این رو

کاراکترهای گررواژ کپی د اه ش .

( )16ن ع دیگری از مهن تی اجتماعی از طری نف کالمی یا رفتاری ات  .چ ا تحصثی متقلبانثه دث ل صث رت
گرفتها کالهبرداری تنتی ات .در این رو

فرد مالبادته برای اینکه د لی به حسابش واریز شث دا بثه تثم

دتتگا د ددرداز ه ای ش ا دس از وثرارداد کثارت و درج رمثز عبث را بثا راهنمثایی کالهبثردار از منث ی

 72راهبردهای کیفری در بانک اری ن ین؛ با تأکی بر امضای الکترونیکی
انگلیسی دتتگا اتتفاد و ب و اینکه مت جه ن ع عملیات بانکی ش دا او ام به واریز وجه به حساب م رد نظثر
کالهبردار د اه کرد.
( )17چن ی دیش م یر تاب یکی از شرک های همکار بانک مرکزی به دثارج از کشث ر گریخث و بثا ایجثاد یثک
وبالگا او ام به انتشار اطالعات کارتهای مشتریا بردی بانکها و رمز عب ر آنها کرد .به همین دلیث ا بانثک
مرکزی در فروردین ما  1191با انتشار اطالعیهای از دارن گا کارتهایی که طی چن ما گرشته رمثز دث د
را تغییر ن اد ب دن ا تقاضا کرد تا نسب به تغییر رمز او ام نماین .
( )13عنصر وان نی جع کارتهای بانکی بن (ب) ماد  712وان

مجازات اتالمی ات .

( )19ک اعتبارتنجی ( )CVV2ع دی ات که ط ل آ بین ته تا چهار روم ات ا در تامانه کثارت بانثک تعریثف
ش

و دش کارت درج ش

( )20چ

ات .

کارتهای حافظه غیرواب درداز

هستن در بانک اری الکترونیکی کاربردی ن ارن .

( )21یکی از رو های بهدت آورد کارتا ریختن چسب مای در مح کثارت دتثتگا دث ددرداز اتث ا دثس از
اینکه صاحب کارت از دریاف آ ناامی ش ا تاروین کارت را برداشته و اتتفاد غیرمجاز د اهن نمث د .رو
تع یض کارت با اتتفاد از ناآگاهی مشتریا ات ا کاربری که مهارت ن اردا برای اتتفاد از دتتگا د ددرداز
از افراد در صف د ددرداز کمک د اه گرف و بردی از آنها او ام به تع یض کارت کرد ان .
( )22کپی کرد غیروان نی عالئم ن ار مغناطیسی بانکی روی کارت دیگرا اتکیمینگ ( )skimmingات ا اتثکیمرها
دتتگا های ک چکی هستن که در مح ورودی دتتگا د ددرداز بانکها یا د ددردازهای تقلبی و حتی روی
دتتگا کارت د ا فروشگاهی نصب ش ان  .رئیس دلیس فتثای تهثرا در مهثر مثا تثال جثاری از تثرو
نامرئی  700میلی

ت مانی از  21نفر دبر دادا در این رو

دتتگا کپی روی کارتدث ا فروشثگاهی نصثب

میش دا دس از اینکه رمز مشتریا به بهانه ک تا ب د تثیم دتثتگا کثارت دث ا دریافث شث ا دتترتثی
غیرمجاز و ترو ص رت گرفته ات .
( )21اگر ثاب ش د ضرر و زیانی که به دارن
ات ا طب ماد  15وان

کارت وارد ش

ات ا به دلی ع م دیشبینی ت ابیر امنیتی در کثارت

د لی و بانکی کش ر مص ب 1155ا دسارات وارد بای ت تق بانک جبرا ش د.

( )22برای اطالعات بیشتر رج ع کنی به:
( )25طب بنث (و) از مثاد ( )2وثان

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk-news/wales/2678773.stm

تجثارت الکترونیکثیا تیسثتم رایانثهایا هرنث ع دتثتگا یثا مجم عثهای از

دتتگا های متص تخ افزاری-نرمافزاری ات که از طری اجرای برنامههثای دثرداز

د دکثار داد عمث

د اه کرد.
( )26چ

درگا های بانکی به ص رت ه شمن به آدرین م ج دی حساب کارت دتترتی دارن  .اگرا اروثام م جث د

در کارت تغییر یاب ا از نظر فنی امکا داردا ب لی مغایرت م ج دی کارت بثا تثامانها امکثا عملیثات بثانکی
وج د ن اشته باش .در این حال ا چ

جرم جع مطل ات ا تحق جرم م ک ل به حص ل نتیجه نیس .

( )27این عم ا واب مقایسه ات با رفتار ینف چکی که با دتتکاری چک و افثزایش مبلغااوث ام بثه جعث کثرد
ات .
( )23اتتناددریری کارت از شرایق جع کارت نیس ولی در جع داد ا اتتناددریری شر ات  .دلی تفاوت ایثن
ات کها کارتهای درداد الکترونیکی بانکی تن تجاری نیستن که واب اتتناد باشثن و فقثق حامث داد
ب د و ابزاری برای درداد در تجارت الکترونیکی هستن  .در مقابث طبث مث اد  6و 12و  11وثان

تجثارت

شمار هشتادودوم  /تال بیس وششم  /بهار 71 1196
الکترونیکیا داد دیام در حکم ن شتهای ات که متناتب بثا رو

ایمنثی بثهکثار گرفتثه شث ا دارای ارز

اثباتی ات .
( )29در این رو

محت ای داد ها چنا ع ض د اه ش که غیراز منظ ر نظر بانک ات و در حقیقث محتث ا بثه

یک محت ای م ث غیرواوعی تب ی ش

ات .

( )50صاحب کارت ح دارد ب لی ترو یا مفق د ش
( )51دتتکاری کارت ابطال ش

کارت تقاضای ابطال آ را بنمای .

نسب به صاحب کارتا یک جرم محال ات ا چ

امکا ضرر مادی برای صثاحب

کارت وج د ن ارد.
( )52طب ماد  533وان
در ماد یک وان

تجارتا بانکها به عن ا اشخاد حق ویا ح مطالبه دسارت معن ی دیشبینثی شث
مسئ لی م نی مص ب  1119و ماد  12وثان

آیثین دادرتثی کیفثری مصث ب  1192را

دارن .
( )51برای اطالعات بیشتر رج ع کنی به:
-http://www.gurdian.co.uk/internetnews/story/0,1369,517864/00.html
-smith, R, Grabosky , P. , Urbas, G.(2004), cyber criminals on trial , Cambridge University press, P. 38-41

( )52ش رای د ل و اعتبار در تاریخ  1190/2/27آییننامه تأتیس و فعالیث بانثکهثای مجثازی را تصث یب نمث د
ات  .بانک مجازی بانکی اتتکه شعبه ن ارد و دریاف تثپرد ا اعطثای اعتبثارا صث ور ح الثها ضثمان نامثه و
گشایش اعتبارات اتنادی را از طری درگا های الکترونیکی مث اینترن ا د ددردازا دایانه فرو ا تلفن همثرا
و غیر انجام میده .
( )55تامانه نماد که دارای یک زیرتاد یکپارچه ات ا ت تق بانک مرکزی دیاد تازی ش

اتث ا ایثن امکثا را

در ادتیار مشتریا شبکه بانکی ورار داد تا صرف نظر از اینکه ک ام بانک به آنها د مات ارائه کرد ا بت انن بثا
یک گ اهی امضای دیجیتال از د مات کلیه بانکها اتتفاد نماین .
( )56بن (ج) ماد یک آییننامه اجرایی ماد  12وان

تجارت الکترونیکیا گ اهی الکترونیکی را تعریف کرد ات .

داد الکترونیکی حاوی اطالعاتی در م رد مرکز صادر گ اهیا مالک گ اهیا تاریخ ص ور و انقضاا کلی عم می
مالک و یک شمار تریال ات که ت تق مرکز میانی ت لی و به گ نهای طراحی شث

اتث کثه هثر شثخص

د اه ت انس به صح ارتبا بین کلی عم می و مالک آ اعتماد کن .
( )57بن های جاح وخ ماد یک آییننامه اجرایی ماد  12وان

تجارت الکترونیکیا از زوج کلی با عناوین داد هثای

ایجاد و وارتی امضای الکترونیکی یاد کرد ات .
( )53طب بن (ج) ماد ( )2وان
را دریاف

تجارت الکترونیکیا مخاطب شخصی ات که اص تاز وصث دارد وی داد دیثام

کن .

( )59با ت جه به تعریفی که از امضای دیجیتال در ماد  10وان

تجارت الکترونیکی آم

ات ا ثب نثام کثاربری و

گررواژ برای دتترتی به تامانه نماد یا ثب اثر انگش یا گررواژ بثرای را انث ازی تث کن از اجثزای امضثای
دیجیتال نیس .
( )60بر اتاس تبصر و بن (ب) ماد  9وان

برنامه دنج تاله ت تعه جمه ری اتالمی ایثرا مصث ب 1139ا بانثک

مرکزی جمه ری اتالمی ایرا در اردیبهش ما  1192او ام به انتشار دو تن نم د ات .دق مشثی مرکثز
گ اهی که نیازمن یهای عملیاتیا حق وی و فنی مرکز گ اهی را تشثریح کثرد اتث و دتثت رالعم اجرایثی

 72راهبردهای کیفری در بانک اری ن ین؛ با تأکی بر امضای الکترونیکی
مرکز گ اهی که به تشریح دتت رالعم و رو های اجرایی برای ص ور و نگهث اری و اتثتفاد از گث اهیهثای
صادر ت تق مرکز گ اهی بانک مرکزی دردادته ات .
( )61در این حال دو جرم دتترتی غیرمجاز رخ داد ات ا چ
ش

ت ابیر تثأمینی داد هثا و دتثتگا رمزتثاز نقثض

ات .

( )62مجازات جع رایانهای حبس یا جزای نق ی ات ا در مقاب مجازات جع تجارت الکترونیکی حثبس و جثزای
نق ی تعیین ش

در

که در هر دو حال کمتر از حبس و جزای نق ی جعث رایانثهای اتث  .بنثابراینا چث

یکی یک مجازات وج د دارد که ش ی تر ات و در دیگری دو مجازات تعیین مثیشث د کثه دفیثفتثر اتث ا
امکا تشخیص وان

منس خا بر اتاس ش ت مجازات را دش ار کرد ات .

( )61چنانچها او امات مزب ر بص رت عم ی ت تق تردفتر اتناد رتمی ارتکاب یاب ا منطب با بن های ثانیثاً و ثالثثاً
ماد  100وان

ثب ات و تردفتر به مجازات جاع اتناد رتمی محک م د اه ش  .به عالو ا چ

م ارد گ اهیا ب و رضای شخص صادر ش
ماد  19آییننامه اجرایی ماد  12وان

در ایثن

یا مبتنی بر دروغ و اشتبا متقاضی ات ا طب بنث های پ و ث

تجارت الکترونیکیا گ اهی صادر باط د اه ش .

( )62برای کپی کرد گ اهی الکترونیکیا ابت ا بای تمام فراین ت لی اثر که در حافظثه دتثتگا رمزنگثاری دیثر
ش

ات ا تجزیه و تفکیک ش د و تپس از آ روگرف تهیه ش دا به این عم اصثطالحاً مهن تثی معکث س

گفته ش

ات .

( )65بن  5-9تن تیات هثای گث اهی الکترونیکثی زیرتثاد کلیث عمث می کشث ر مصث ب  91/2/27شث رای
تیات گراری گ اهی الکترونیکی کش را ح مالکی معن ی کلیه گ اهیهای صادر و زوج کلیث متنثا ر بثا
گ اهی (کلی دص صثی) را متعلث بثه مراکثز صث ور گث اهی و مالثک گث اهی مثیدانث و در بنث  9-2تثن
تیات های گ اهی مرکز ریشه مص ب  1137/7/1ش رای تیات گراری گ اهی الکترونیکیا آمث
مراکز ص ور گ اهی بای این حق

اتث کثه

را در دتت رالعم های د د بگنجانن  .ب ین ترتیبا بانثک مرکثزی در بنث

 9-5اتناد و دق مشی مرکز گ اهی و دتت رالعم اجرایی مرکز گ اهی این ح را دیشبینی کرد ات
( )66بن  1-1-6دتت رالعم های اجرایی مرکز گ اهی بانک مرکزیا اتتفاد از نامهثای تجثاری ثبث شث

.

بثرای

متقاضیا گ اهی را ممن ع نم د ات ا دیشنهاد میش د بثرای اینکثه از ارتکثاب جثرایم علیثه عالئثم تجثاری
دیشگیری ش دا هما ط ر که امکا اتتعالم آنالین بانک ها با ادار ثب احث ال بثرای احثراز ه یث مشثتریا
برورار ش

ات ا ارتبا بر دق بانک مرکزی با ادار ثب عالئم تجاری فراهم گرددا بث ین ترتیثب از اتثتفاد

عالئم تجاری متعل به دیگرا د دداری د اه ش .
( )67تص ی ه ی در تیستم بانکیا براتاس دتت رالعم های چگث نگی شناتثایی مشثتریا مؤتسثات اعتبثاری
مص ب ش رای د ل و اعتبار  1139انجام میش د .همچنینا شعب بانکهایی کثه بثه عنث ا دفثاتر دیشثخ ا
د مات گ اهی الکترونیک بانکی نماد تعیین ش ان ا از طری تامانه نهاب (نظثام ه یث تثنجی الکترونیثک
بانکی) که به عن ا درتال نماد دیاد تازی ش

ات ا او ام به تخصیص شمار شناتایی منحصثر بثه فثرد بثه

افرادا در شبکه بانکی د اهن نم د .این شمار شهاب (شناته ه ی الکترونیکی بانکی) ات .
( )63طب آییننامه م ت و طرز نگه اری اورا بازرگانیا اتناد و دفاتر بانک ها مص ب  1191ش رای د ل و اعتبثارا
نگه اری اتناد ه یتی بانک ها تا م تهای دیشبینی ش
نقض م اردی که در ماد  59وان
دیجیتال نیس .

الزامی ات و واب مح و یا تغییر نیسث  .بنثابراین

تجارت الکترونیکی دیشبینی شث

اتث ا از جملثه جثرایم علیثه امضثای

شمار هشتادودوم  /تال بیس وششم  /بهار 75 1196
( )69افشای کلی دص صی گ اهی از م ارد ابطال ات .
مجازات اتالمی عالو بر گررواژ ا فثرو

( )70بن (ب) ماد  751وان

یثا انتشثار یثا در دتثترس وثرار داد هثر

داد ای که امکا دتترتی غیرمجاز را فراهم کن جرم شنادته ات  .بنابراینا اگثر داد هثای کثارت دردادث
بانکی یا گ اهی امضای الکترونیکی که برای دتترتی غیرمجثاز اتثتفاد شث

اتث ت تثق کارکنثا شثبکه
مجثازات

بانکیا در ادتیار دیگرا ورار گیردا مشم ل مجثازات مشث د منث رج در بنث (ج) مثاد  752وثان
اتالمی د اه ش .

( )71وارد کرد غیرمجاز داد هما دتتکاری داد ات که به معنی حرف کثرد ا اضثافه کثرد ا تغییثر داد یثا
مکرر کرد داد تعبیر ش

ات و ب ین ترتیب اطالعات دیر ش

متعل به دیگری م رد تغییر ورار گرفتثه

و به عن ا داد اصلی ولم اد د اه ش  .این عم با وارد کثرد غیرمجثاز گثررواژ کثه باعث نقثض تث ابیر
امنیتی تامانهها میش د متفاوت ات ا نتیجه این عم بر علیه محرمثانگی و دتترتثی غیرمجثاز اتث ولثی
اولی تغییرداد و بر علیه صح

و تمامی ات .

( )72و انین کیفری فرد را مجازات و حق

و آزادیهای فردی را مح ود د اه کردا دس بای کیفی باش  .بثه ایثن

اص ا اص کیفی ب د و انین کیفری گفته ش ا یکی از مصادی آ صریح و منجثر بث د وث انین کیفثری و
ع م وج د ابهام در آنها ات  .دسا ضروری ات به دلی اینکه عناوین دو جرم جع و دتترتی غیرمجثاز بثه
اشتبا م رد اتتفاد ورار نگیردا رف ابهام ش د.یکی دیگر از مصادیقی که اصث کیفثی بث د وث انین کیفثری
داردا درج آثاری ات کثه وثان
الکترونیکی که مرب

کیفثری بثرای فثرد بثه دنبثال دارد .ایثن اصث در مثاد  62وثان

به حمای از مالکی معن ی ات رعای نش

واز رو

احاله کیفر اتتفاد ش

یعنی جرم را تعریف کرد ب و آنکه عن ا داصی برای آ ورار ده ولی مجازات را بثه وثان
داد ات ا چ

جرم و مجازات در یک ماد وان نی و در کنار هم نیسث ا باعث شث

تجثارت
اتث ا

دیگثری احالثه

مخاطبثا وثان

درک

درتتی از ن ع عم و مجازاتی که دارد ن اشته باشن .
( )71اگر دتترتی غیرمجاز با تایر جرایم رایانهای همرا باش ا از م ارد تع د واوعی جرایم اتث و بثر اتثاس مثاد
 112وان
( )72در وان

مجازات اتالمی مص ب  1192تعیین کیفر د اه ش .
جرایم کامپی تری تفاوتی بین مجازات جع کارت درداد بانکی با جع تراشثه (تث کن) کثه حثاوی

امضای دیجیتال ات ا وج د ن ارد .در ص رتی که امضای دیجیتال اهمی و کاربرد بیشثتری دارد .بثه همثین
ترتیبا تفاوتی بین مجازات دتترتی غیرمجثاز بثه درگثا هثای حضث ری و غیرحضث ریا داد و تثامانها داد
اشخاد دولتی و دص صی یا داد اشخاد حقیقی و حق وی دیشبینی نش

ات .

( )75ترو فیزیکی کارت اعتباری یا ت کن گ اهی امضای الکترونیکی جرم نگاری نش
نیس ا در ازای آ د ل یا کاالی با ارز
دارای ارز

اوتصادی ات چ

ات ا چ

در عثرف رایثج

دیگری درداد ش دا اگر کثارت بثه همثرا گثررواژ تثرو شث دا

در ازای اتتفاد از آ میت ا کاال دری یا د ل برداش کردا ولی این عمث

ترو غیررایانهای نیس و هما دتترتی غیرمجاز ات  .کارتهای اعتباری بیناما مث کارتهای ه یثه چث
دارای تیستم حفا تی از ن ع گررواژ ات  .علیرغم اینکه کارکردی مث چک های تضمین ش

یثا اتثکناس

دارن و در ادتیار هرکسی که باش مالک آ ات ا ترو فیزیکی و اتتفاد غیرمجاز از این کارت هثا هثم بثه
عن ا جرم دتترتی غیرمجاز ات .
( )76بن (د) ماد  752وان
مجازات ورار داد ات .

مجازات اتالمیا ارتکاب جرایم رایانهای نسب به داد های دولتی را مشثم ل تشث ی

 76راهبردهای کیفری در بانک اری ن ین؛ با تأکی بر امضای الکترونیکی
منابع فارسی
احم یا تی محم د و مهث ی دنث ا تث یری ()1192ا نظاامهاای مادیریت پرداخات و بانکاداری

الکترونیک در ایرانا دژوهشک

د لی و بانکی بانک مرکزی.

احم ون ا علیمحم ()1136ا «دربار راهبردا مق مهای بر ت وین طرح راهبردی در ناجا»ا مجله توسعه

انسانی پلیسا شمار .10
افراتیابیا محم اتماعی و فهیم مصطفیزاد ()1191ا «بررتی رویکرد ابزارگرا به حق
در درت وان

کیفری ایرا

اتاتی»ا فصلنامه دیدگاههای حقوقیا شمار .63

الهیمنشا محم رضا و اب الفض ص ر نشین ()1191ا محشای قانون جرایم رایانهایا تهرا  :مج .
آلبینزا جی اس ()1191ا سرقت و کالهبرداری مالکیت فکریا ترجمه حمی رضا دانش ناری و تی امین
روحاالمینی.
انصاریا اتماعی ()1133ا «تحلی اثباتی و هنجاری حق

کیفثری و مجثازاتهثای بهینثه از دیث گا

مکتب تحلی اوتصادی حق »ا فصلنامه اطالعرسانی حقوقیا شمار  19و .20
باباییا محم علی و اتماعی انصاری ()1191ا «تحلی هزینههای جرم»ا مجله نامه مفیدا شمار .92
بروکسا تام ()1195ا مجازاتا ترجمه محم علی کا م نظریا تهرا  :میزا .
درادلا ژا ()1171ا تاریخ اندیشههای کیفریا ترجمه علیحسین نجفثی ابرنث آبادیا تهثرا  :دانشثگا
شهی بهشتی با همکاری مؤتسه نشر یل ا.
جاوی نیاا ج اد ()1137ا جرایم تجارت الکترونیکیا تهرا  :درتن ی.
ج ا جعفریا عب الرضا و تی محم ج اد اتالمی ()1190ا «از تزاگرایی کالتیک تا تزاگرایی نث ین»ا
آموزههای حقوق کیفریا شمار .2
ج ا جعفریا عب الرضاا فرهادی آالشتی و تی محم ج اد تاداتی ()1195ا «بازدارن گی و تنجش آ
در فلسفه کیفر»ا پژوهشنامه حقوق کیفریا شمار .12
حبیبزاد ا محم جعفرو تلما عمرانی ()1192ا «تحلیث تثادتاری رابطثه حقث

کیفثری و دانثش

تیاتی»ا فصلنامه مطالعات حقوقی دولت اسالمیا تال دوما شمار .2
داوری دول آبادیا مجی ()1191ا هکرهای قانونمند )(CEHا تهرا  :آترا.
رحمانیا ا حام و محم جعفر حبیب زاد ()1192ا «ابزارگرایی کیفری  :ولمروا مفهث ما شثادصهثا»ا
پژوهش حقوق کیفریا شمار .5
روحانی رانک هیا تی محم تقی ()1192ا مفاهیم بنیادی پایگاه دادههاا چاپ ششما تهرا  :جل .
شمسا عب اهلل ()1192ا آیین دادرسی مدنیا جل 1ا چاپ بیس وت ما تهرا  :دراک.
صالحیا ج اد و علی غالمعلی د ر ()1139ا «حمای از کپی رای در حق

کیفثری»ا آموزههای حقوق

کیفریا شمار .11
عالید را حسن ()1190ا حقوق کیفری فناوری اطالعاتا تهرا  :درتن ی.
غالمیا حسین ()1133ا «تیات کیفری تلب ت ا بزهکاری»ا مجله تحقیقات حقوقیا شمار .50

شمار هشتادودوم  /تال بیس وششم  /بهار 77 1196
فرایبرگا آریه ()1191ا «تعیین مجازات بزهکارا یقه تثفی »ا ترجمثه اعظثم مهث ویدث را فصالنامه

مطالعات پیشگیری از جرما شمار .25
وماشیا تعی ()1135ا «بررتی جرم افشای اترار حرفهای»ا ماهنامه دادرسیا شمار .53
ونادا فاطمه ()1190ا «جع در بستر فناوریهای اطالعات و ارتباطات»ا آموزههای حقوق کیفریا دور
ج ی ا شمار .2
ونادا فاطمه ()1133ا «دیشثگیری کیفثری از جثرایم ارتکثابی در فضثای مجثازی»ا مجموعاه مقااتت

نخستین همایش ملی پیشگیری از جرم ،پیشگیری از تکرار جرم و بازهدیادگیا معاونث آمث ز
ناجا.
کادلست ا فردریک ()1132ا تاریخ فلسفه (از فیشته تا نیچه)ا مترجم :داری

آشث ریا جلث هفثتما

تهرا  :علمی و فرهنگی و ترو .
کینیاا محم ()1133ا امضای الکترونیکا تهرا  :میزا .
محم نس ا غالمرضا ()1192ا جرایم رایانهای در ایرانا تهرا  :میزا .
مبینی دهکردیا علی و احسا رت لنژاد ()1190ا شکلدهای باه فضاای ناوین بانکاداری ،رویکارد

دانشبنیانا تهرا  :ن ر علم.
گرایلیا محم باور ()1139ا «بررتی جع و تخریب و ادالل رایانهای»ا آموزههای حقوق کیفریا شمار
.12
مرکز دژوهشهای مجلثس ()1137ا اظهارنظر کارشناسی درباره تیحه جرایم رایانهای (گزارش )1ا دور
هشتما تال اولا شمار مسلس .9113
میرمحم صادویا حسین ()1192ا جرایم علیه اموال و مالکیتا چاپ تیودنجما تهرا  :میزا .
نجفی ابرن آبادیا علیحسین ()1191ا «دربار امنی شناتی (از ح بر امنی تا ح بثر تثأمین)» در
دیباچه کتاب مدیریت انسانمدار ریسک جرما ن شته ت دابه رض انیا تهرا  :میزا .
نجفی ابرن آبادیا علیحسین ()1192ا «دربار تیات جنایی افتراوی»ا دیباچه ویرات چهارم کتثاب
سیاست جناییا ن شته کریستین الزرژا چاپ چهارما تهرا  :میزا .
نجفی ابرن آبادیا علیحسینا تقریرات درس جامعهشناسی جنایی دوره کارشناسی ارشد حقوق جازا و

جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتیا نیمسثال دوم تثال تحصثیلی 1131 -32ا وابث دتترتثی از
www.Lawtest.ir

نعیمیا تی مرتضی ()1192ا «تحلی اوتصادی رفتار بزهکار و تبیین بازدارن گی مجثازات»ا پژوهشنامه

حقوق کیفریا تال ششما شمار .2
هیئ مؤلفا و ویراتتارا انتشارات مایکروتاف

()1179ا فرهنگ تشریحی اصاطالحات کاام یوتری

مایکروسافتا ترجمه فرهاد ولیزاد ن ریا تهرا  :کان
یزدیا جعفریا جعفر ()1137ا «تأملی بر نظام هزینه -فای
شمار .19

نشر عل م.
در حق

کیفری»ا مجله فقاه و حقاوقا
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