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چکیده
سرقت یکی از جرایم فطري است و به دو دسته سرقت حدي و سرقت تعزیري
تقسیم میشود .نوآوري که در این تحقیق انجام شده است بررسی هتک حرز در سرقت سنتی
و سرقت اینترنتی میباشد که در تحقیقات دیگر به هیچ عنوان بررسی نشده است .مشکالت
و ابهامات اساسی در سرقت سنتی و سرقت اینترنتی را بررسی میکنیم .عنصـر معنـوي یـا
روانی جـرم سرقت اینترنتی نیز همانند سرقت سنتی ،قصـد سـارق در ربـودن مـال دیگـري
اسـت کـه شامل دو بخش سوءنیت عام و سوءنیت خاص میشود .دربـارۀ عنصـر قـانونی ایـن
جـرم ،اگرچه در قوانین فعلی ایران سرفصل جداگانه اي با عنوان «سرقت اینترنتی» مطرح
نشـده است ،ولی با کمی تأمـل مصـادیق آن را بـا « قـانون جـرایم رایانـه اي» و همچنـین
قـوانین مربوط به سرقت هاي فیزیکی می توان تطبیق داد .مهمتـرین صـراحت قـانونی دراین
بـاره ،مادۀ  ١٢قانون جـرایم رایانـهاي اسـت کـه از راه آن می تـوان بـه جـرم انگـاري
سـرقتهاي اینترنتی پرداخت.
كليدواژهها :سرقت سنتی ،سرقت اینترنتی ،هتک حرز ،عنصرقانونی ،عنصر معنوي.
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مقدمه:
سرقت از جمله جرایمی است که سابقه دیرینه در زندگی انسان دارد و می توان گفت
پیشینه آن از هنگام شروع زندگی جمعی و تحقق مفهوم مالکیت بوده و همواره مورد تقیبح
و مجازات بوده است از دیر باز که کاروان زندگی بشر در مسیر نظم و قانون قرار گرفته ،سرقت
در زمره ناپسند و ممنوع قرار داشته است .به دلیل سهولت نسبی ارتکاب سرقت در مقایسه
با جرایمی چون کالهبرداري و محسوس بودن سود به دست آمده از آن ،بخش فراوانی از
جرایم ارتکابی در کشورهاي مختلف به آن اختصاص دارد .امروزه در بیشتر کشورهاي جهان
به دلیل تنوع و گستردگی سرقت ،مجازات هاي متفاوتی نیز براي هر یک در نظر گرفته شده
است .مانند  :سرقت ساده ،سرقت توأم با آزار ،سرقت از منازل مسکونی ،سرقت درشب ،سرقت
از بانکها و صرافیها و سرقت از مغازهها ،در قوانین کیفري ایران ،از هنگام تصویب قانون
مجازات عمومی مصوب  ١35٢تا زمان تصویب قانون مجازات اسالمی مصوب  ،١375قانون
مجازات اسالمی مصوب  ، ١39٢جرایم اینترنتی ،مقررات مربوط به سرقت ،دچار دگرگونی
هاي فراوانی شده است و به دنبال تغییرات پدید آمده ،پرسشها و ابهاماتی درباره تعریف
سرقت و مقررات آن و ربودن مال غیر و تفاوت آن با سرقت اینترنتی به وجود آمده است .

بیان مسئله
سرقت  ،شاید یکی از قدیمی ترین جرایمی است که بشر همواره با آن دست به گریبان
بوده است ،در حقیقت می توان ادعا کرد که این بزه عمري به درازاي عمر بشر دارد .جرایم
اینترنتی از جمله جرایم نوینی هستند که از دهه هشتاد شمسی ،بحث قانون گذاري و مقابله
با این جرایم با تصویب دو قانون تجارت الکترونیکی و قانون جرایم رایانهاي جنبه عملی به
خود گرفت .بعضی از جرایم همچون سرقت ،کالهبرداري  ،جعل و غیره به دو حالت سنتی و
اینترنت ی (نوین) و بعضی نیز مثل هک کردن یا دسترسی غیر مجاز فقط به شکل اینترنتی
ارتکاب پیدا می کنند .از جمله مهمترین جرایمی که به شکل سنتی و اینترنتی قابلیت ارتکاب
را دارند می توان به کالهبرداري و سرقت اشاره کرد .قانونگذار در مواد(  )٢67تا(  )٢78قانون
مجازات اسالمی به جرم انگاري سرقت حدي  ،در مواد(  )65١تا(  )667به مجازات سرقت
تعزیري و مصادیق آن و در مواد()١٢و()١3قانون جرایم رایانه اي به جرم انگاري سرقت و
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کاله برداري اینترنتی اقدام کرده است .تخصیص مواد متعدد به جرم انگاري و مجازات شکل
سنتی این جرایم نشان دهنده توجه ویژه به مبارزه با این جرایم می باشد ،اما در مقابل،
اختصاص یک ماده به شکل اینترنتی این جرایم و مجازات سبک براي آن ها محل تامل است
و با گذر زمان مشخص شده که هم نحوه تعریف و جرمانگاري و هم عدم تفکیک مصادیق این
جرایم و اختصاص مجازات متناسب ،همگی از مشکالت و ابهامات اساسی این قانون می باشند
که ما در این تحقیق به این موضوعات می پردازیم.

سواالت تحقیق
 -١عناصر تشکیل دهنده جرم سرقت چیست ؟

فرضیات تحقیق
 -١تحقق جرم سرقت مستلزم انجام فعلی از قبیل ربودن یا ربایش ،کش رفتن ،برداشتن،
بلند کردن ،گرفتن و قاپیدن مال دیگري بدون رضایت و اطالع مالک با تصرف آن مال است.
در سرقتهاي مستلزم تعزیر ظاهراً به نظر میرسد دادگاهها عدم رضایت و عدم اطالع مالک
یا دارنده مال را از لوازم عمل مخفیانه در سرقت تلقی و براي تحقق مفهوم ربودن کافی
میدانند.

اهمیت و ضرورت تحقیق
در خصوص این موضوع ،بهویژه بهطور تطبیقی ،تحقیقی جامع صورت نگرفته است ،و
بهلحاظ اینکه دربردارندۀ احکام و مقررات این موضوع بهصورت کامل ،بهویژه با تطبیق

روش تحقیق
در این تحقیق از روش تطبیقی و بررسی کتابخانهاي میدانی استفاده شده است و به
این ترتیب که پس از طرح سواالت تحقیق با مراجعه به منابع حقوقی داخلی و خارجی و
بررسی دیدگاههاي حقوقدانان وفقها در منابع حقوقی و فقهی ،با تجزیه و تحلیل اطالعات
گردآوري شده و سازماندهی آنها به بررسی موضوع و اثبات فرضیات پرداختهایم .لذا روش
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تجزیه و تحلیل دادهها در این تحقیق  ،استداللی ـ استنباطی خواهد بود که پس از فیش
برداري از مطالب مورد استفاده ،به تجریه و تحلیل آنها پرداخته و پس از جرح و تعدیل در
آنها به تدوین مقاله حاضر تالش کردیم.

پیشینه تحقیق
با توجه به اینکه دراین خصوص تحقیق جامع و وافی انجام نگرفته و از طرفی با توجه
به ا ین که جلوگیري از دست اندازي به اموال و اسرار مردم از اهداف مقنن می باشد تحقیق
در خصوص سرقت سنتی و اینترنتی نقش بسیار موثري در پیشگیري از این جرم خواهد
داشت مضافا اینکه هدف مقنن تعیین مجازات می باشد و فهم نظر در این مصادیق از این
حیث مهم و بسیار کاربردي میباشد.

ساختار مقاله
این مقاله حاوي مقدمه (بیان مسئله ،سوال تحقیق  ،فرضیه تحقیق ،اهمیت و ضرورت
تحقیق ،روش تحقیق ،پیشینه تحقیق ،ادبیات پژوهش) و متن اصلی و نتیجه گیري میباشد.
در این مقاله ،به ترتیب در مبحث اول :سرق سنتی و عناصر آن مبحث دوم :سرقت اینترنتی
و عناصر آن و تطبیق این دو موضوع باهم به ترتیب ذیل ،بحث و بررسی میشود.

ادبیات پژوهش
تعریف سرقت در حقوق موضوعه

برخالف کالهبرداري و خیانت در امانت ،قانونگذار جرم سرقت را صراحتا تعریف کرده
است .ماده  «٢67قانون مجازات اسالمی» مصوب سال  ، ١39٢در تعریف جرم سرقت آورده
است» :سرقت عبارت است ربودن مال متعلق به غیر است»١در این تعریف سه عنصر »ربودن»،
«مال« و «تعلق به غیر« مشاهده میشوند.

- 1ماده  197قانون مجازات اسالالمی سالا ، ،مبالو
اسال  ،که از ای ها

 ،1370سالرق

را رر،ودن ما دیگری ،وور نناانی عرری

که نناانی ،ودن را ککه از رالرایح حدی رالدن سالرق

،ود ،قا،ل انتقاد ،ود ،ای ارکا در قانون مجازات اسالمی ،مبو

اسال ت در عرری

سالرق

سا  ،1392مرعفع رده اس .

کرده

،ه ورک ی آورده
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تعریف لغوی سرقت

سرقت در لغت به معناي بردن مال دیگري و ربودن آن است و معناي حقوقی آن نیز
نزدیک به همین معناست.
لفﻆ سرقت از مادۀ سرق ،به معناي گرفتن شی ء و بردن آن بـه صـورت پنهـانی اسـت.
ایـن کلمه اصطالح خاص شرعی یـا متشـرعه نیسـت ،بلکـه در همـان معنـاي لغـوي و
عرفـی استعمال شده است و احکام شرعی از حرمت و ضمان مترتب بر آن شده است
(مشـکینی )١4٢8: 304 ،پس سارق به کسی گفته میشود که مالی را مخفیانه میگیـرد بـه
 ،طـوري کـه صاحب مال نمیداند چون اگر اخذ مال پنهانی نباشد ،بـه آن شـخص مخـتلس،
مسـتلب و منتهب میگویند (همان 304 :؛ عبدالرحمان ،بیتا.)٢30، ،

عناصر جرم سرقت سنتی
بند اول :عنصرقانونی جرم

عنصر قانونی سرقت بر اساس ماهیت اقسام سرقت و نوع مجازات
بند دوم :عنصرمادی جرم

عنصر مادي جرم سرقت از چند جزء تشکیل شده است:
اول :فعل مرتکب که عبارت است از ربودن ترکیبی وضع ید بر مال دیگري(شیء دیگري)
و خارج ساختن مال از تصرف او .
دوم :موضوع جرم سرقت است که در اصل مال است ومالیت مورد اهمیت است بخصوص
در سرقت هاي حدي .ولی در سرقتهاي غیر حدي یعنی سرقت تعزیري میتواند شی ء باشد
که این مال یا شیء باید چند وجه داشته باشد که اوال قابل تملک باشد و دوما قابل انتقال
باشد.
قابل تملک اعم از اینکه براي خود فرد ارزش داشته باشد یا خیر و قابل انتقال باشد
یعنی بشود آنرا جابه جا کرد پس نتیجه میگریم که سرقت در مال غیر منقول وجود ندارد.
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این مال مورد سرقت که باید قابل تملک باشد یک ویژگی دیگري هم دارد که باید متعلق به
دیگري باشد نه متعلق به سارق.
سوم :تحقق مجرمانه فعل سرقت در خارج .یعنی عنصر مادي جرم سرقت -که عبارت
است از خارج ساختن مال غیر ،بصورت غیر قانونی از تصرف متصرف  -باید به نوعی درخارج
محقق شود .مثال بردن مال غیر نتیجه مجرمانه سرقت است.
بند سوم :رفتار مادی

تحقق جرم سرقت مستلزم انجام فعلی از قبیل ربودن یا ربایش ،کش رفتن ،برداشتن،
بلند کردن ،گرفتن و قاپیدن مال دیگري بدون رضایت و اطالع مالک با تصرف آن مال است.
در سرقتهاي مستلزم ظاهراً به نظر می رسد دادگاه ها عدم رضایت و عدم اطالع مالک یا
دارنده ،مال را از لوازم عمل مخفیانه در سرقت تلقی و براي تحقق مفهوم ربودن کافی می
دانند١ .
بنابراین ربودن که رکن اصلی سرقت است عبارت است از تصرف و اثبات وضعیت بر
مالی بدون اطالع و رضایت مالک یا دارنده آن ،بدین ترتیب الزمه ربودن این است که شخص
سارق مخفیانه و یا علناً ولی با غافلگیر ساختن صاحب مال ،بدون جلب توجه و برخالف
رضایت و میل او مبادرت به تصرف مال دیگري نماید .که شهید ثانی در مسالک االفهام در
این مورد می فرماید  :و ان یاخذه سرا فلو هتک قهراً ظاهراً و اخذ لم یقطع و کذا المستأمن
لوخان .
الن الول سارقاً بل غاصباً ،که سرقت ربودن مال دیگري به طور مخفیانه می باشد و اگر
آشکارا کسی مال دیگري را به طور قهري و اجبار ببرد به این سرقت نمی گویند بلکه این
فعل غصب مال غیر است .
همچنین این اگر مال را برگرداند و سپرد به آن نمی گویند سرقت نموده است چون
ربودنی در کار نبوده است لذا به آن خیانت در امانت می گویند  :شیخ در نهایه در موردي که
اجیر مالی را برباید می نویسد  :ال قطع علیه استناد الی روایه سلیمان قال سالت ابا عبداهلل
علیه السالم عن الرجل استاجرأ جیراً فسرق من بیته ،هل نقطع یده؟ قال  :هذا موتمن لیس
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سارق و هذا خائن که این بحث اگرچه در مورد سرقت حدي است ولی مؤید ماست که اگر
ربودن به طور مخفیانه نباشد به آن سرقت نمی گویند بلکه مانند این مورد که اجیر از مال
مستأجر خود مالی را می ببرد امام می فرماید این شخص امین است که خیانت نموده است
نه سارق .و همچنین بقیه فقها در کتاب خود که مستفاد از روایات است این شرط را الزم
دانسته اند که این شرط مشترک بین سرقتهاي تعزیري و حدي ٢.

شرایط و اوضاع و احوال
بند اول:مال بودن موضوع سرقت

موضوع سرقت باید مال باشد بنابراین اگر چیزي از نظر عرف مال محسوب نگردد و یا
قانوناً قابل تملک نباشد نمیتواند موضوع جرم سرقت قرار گیرد .این نیز آن چه مسلم است
مال باید منقول باشد تا قابل سرقت باشد  .این که از نظر حقوق جزا مال چه مفهومی می
تواند داشته باشد آقاي دکتر آزمایش معتقدند که  :اگر هدف مقنن از جرم دانستن از سرقت،
حمایت از نظم عمومی از جلوگیري از تجاوز به حریم مالکیت باشد شیء موضوع سرقت است
ولی غرض مقنن حمایت و حفﻆ سرمایه هاي ملی باشد که متشکل از مجموع سرمایه هاي
افراد است در این صورت مال موضوع جرم است و معتقدند که در یک جامعه منظم باید شیء
مورد حمایت قانونگذار باشد تا حریم مالکیت افراد از تعرض مصون بوده ونظم عمومی نیز
حفﻆ شود.
آنچه که در تعریف سرقت آمده است مال است بنابراین شیء که مال محسوب نگردد را نمی
توان قابل سرقت دانست البته در سرقت حدي همان طور که مورد بحث قرار گرفته است
مالیت داشتن نیز شرط و اساساً باید به نصاب مالی نیز برسد .
نیز قابل ذکر است که قانونگذار در ماده  ١١0قانون تعزیرات کلمه شی ء را ذکر کرده
بود که در ماده  66٢قانون مجازات اسالمی مصوب  ١370شیء را به مال تبدیل نموده است
و این شائبه وجود ندارد که موضوع سرقت نیز باید مال بوده و مالیت داشته باشد .
بند دوم :تعلق مال به دیگری( مال موقوفه  ،اموال عمومی و دولتی)

براي تحقق سرقت بایستی مال موضوع سرقت در زمان ارتکاب سرقت متعلق به سارق
نبوده بلکه متعلق به دیگري اعم از شخص حقیقی و یا حقوقی باشد 3.لذا در بحث موضوع
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مهم است که تشخیص بدهیم که مال مسروقه در حین سرقت متعلق به چه کسی بوده است؟
متعلق غیر بوده یا خیر؟ 4
چه بسا مال مسروقه قبل از سرقت به خود سارق تعلق داشته ولی در حال سرقت مال
او نبوده است و یا وضع مال مسروقه به نحوي باشد که بعد از ارتکاب سرقت ،تحت شرایطی
آن را قانوناً مالک شود.
مال مسروقه بایستی متعلق به شخص بوده و بال صاحب نباشد ولی شناسایی مالک و
تعیین آن همیشه الزم نیست .بنابراین شخصی که مبادرت به ربودن مالی نماید که متعلق به
خود اوست ولی در اختیار و تصرف دیگري است سارق تلقی نمی شود .رسیدگی به دعواي
مالک مال ربوده شده که مورد ادعاي متهم براي نفی جرم سرقت است در صالحیت همان
دادگاه کیفري است  .لذا به موجب ٢68ق.م.آ  ،عمل رباینده در صورتی عنوان سرقت خواهد
داشت که تعلق به دیگران داشته باشد ،براین اساس ،تصرف شخص در مال توقیف شده اش
و یا اموالی که در رهن یا اجاره قرار دارند هر چند که ممکن است غیر قانونی و جرم باشد
موضوعاً سرقت نخواهد بود١.

عنصرمعنوی جرم
براي تحقق هر جرمی عالوه بر عنصر قانونی و عنصر مادي ،عنصر روانی یا معنوي نیز
باید وجود داشته باشد .زیرا از نظر حقوق کیفري ارتکاب جرم یا هر نوع تخطی از قوانین و
مقررات جزایی تنها به خودي خود دلیل وجود عنصر روانی نیست و موجب مسئولیت کیفري
نخواهد ش د بلکه براي اینکه مرتکب جرم را از نظر اخالقو اجتماعی قابل سرزنش و مجازات
بدانیم الزم است که:
اوال  :وقوع رفتار مجرمانه یا عمل سرقت از میل و اراده آگاهانه مرتکب نشات گرفته
باشد.
ثانیا :عمل مجرمانه یا سرقتی که واقع شده محصول اندیشه و خواست مرتکب و توام با
سوء نیت او باشد.
-1نظریه  30/3/1377-2430/7ا.ح.ق :چنان چه رالصبالی صالندوق صالدقات را که در رالار صا نبالپ رالده نناانی ،از و
،ه محتوای آن دستبرد ،زند موضو از مبادی سرق

اس

.
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اجتماع این دو شرط را در لسان حقوقی (عنصر روانی یا معنوي) جرم می نامند.
از نظر علمی در بحث راجع سخن از هم بستگی میان شخصیت اخالقی مرتکب جرم و
وضعیت مجرمانه اي که در خارج واقع شده است به میان خواهد آمد به عبارت دیگر ،از طریق
عنصر روانی جرم ،رابطه مرتکب با اعمال انجام یافته ،او پیوند داده می شود.و در این راه هرگاه
بر مقامات قضایی همبستگی فوق احراز و اثبات نشود مرتکب از نظر کیفري مسئول نخواهد
بود و قانون چنین مرتکبی را بخاطر فقدان عنصر روانی جرم قابل تعقیب و مجازات نمی
شناسد .به همین مناسبت قضات و دادرسان کیفري دادگاهها مکلفند به هنگام رسیدگی و
صدور حکم درباره متهم ،در راي صادره صراحتا اعالم کنند که متهم با علم و آگاهی از اینکه
عمل مجرمانه اش را با میل و خواست و اراده خود و به منظور حصول نتیجه سویی که عادتا
از آن عمل مجرمانه عاید می شود ،به انجام رسانده است .و نیز هنگامی که درباره متهم به
ارتکاب جرم غیر عمدي مبادرت به صدور حکم می کنند باید به روشنی قید کند که ارتکاب
جرم از ناحیه متهم به علت خطا یا تقصیر جزایی تحقق یافته است .در نتیجه از نظر حقوق
کیفري زمانی که شخصی آگاهانه و به میل خود و از نظر سوء نیت براي حصول نتیجه مجرمانه
اي اقدام می کند از نظر جزایی جرم ارتکابی او (جرم عمدي) است ،اما اگر شخصی عملی را
با میل و اراده خود انجام دهد و یا انجام وظیفه اي را با میل خود ترک کند لیکن در این
جریان به هیچ وجه خواهان حصول نتیجه سویی نباشد و یا حتی قادر به پیش بینی آن نتیجه
شوم نباشد در این صورت قانون وقتی او را مسئول می شناسد که جرم واقع شده ناشی از
خطا یا تقصیر جزایی تحقق یافته در نتیجه از نظر حقوق کیفري زمانی که شخصی آگاهانه و
به میل خود و از روي سوء نیت براي حصول نتیجه اي اقدام می کند از نظر قضایی جرم
ار تکابی او (جرم عمدي) است ،اما هر گاه شخصی عملی را با میل خود انجام دهد و یا انجام
وظیفه اي را با میل خود ترک کند لیکن در این جریان به هیچ وجه خواهان نتیجه سویی
نباشد و حتی قادر به آن نتیجه شوم نباشد در این صورت قانون وقتی او را مسئول می شناسد
که جرم واقع نشده ناشی از خطا و تقصیر او و چنین عملی را از نظر قانون (جرم غیر عمدي)
می نامند ١.بنابراین اثبات مسئولیت کیفري و اجراي مجازات ،درباره مرتکبان جرم موکول به
احراز و اثبات عنصر روانی یا معنوي جرم است و در جرایم عمدي مانند سرقت که سارق مال
- 1موقری

خوای هزایی در اثبات مسئولی

کیفری ،1364 ،فب نامه ح ،ص.50
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منقول متعلق به دیگري را به قصد تصرف و از سوء نیت ربوده باشد .از طرف دیگر تحقق سوء
نیت نیز منوط به آن است که آگاهانه مال دیگري را تصرف کند .به عبارت دیگر ،ارتکاب
سرقت از ناحیه سارق باید با علم و اطالع او از اینکه نسبت مالی که تعلق به او ندارد به طور
متقلبانه تصرف می کند و آن را می رباید .پس مقصود از سوء نیت سارق آن است که مال
متعلق به دیگري را بر خالف میل و رضایت مالک و یا در غیاب او تصرف کرده و برباید.
بنابراین اگر کسی به تصرف اینکه مالی متلق به خود اوست و یا در مال مشترک به
تصور آنکه به اندازه سهمی که در آن مال دارد تصاحب کند اقدام به علت فقدان سوء نیت و
عنصر روانی ،سرقت تلقی نخواهد شد.تاثیر سوء نیت در تحقق سرقت نباید با انگیزه یا داعی
ارتکاب سرقت اشتباه شود زیرا سوء نیت همان گونه که اشاره شد عبارت است از اراده و میل
مرتکب جرم به انجام فعل مجرمانه به منظور تحقق ربودن مال دیگري ،ولی انگیزه جرم جرم
عبارت از تصور منفعت یا احساس خاصی است که مرتکب را به اتخاذ تصمیم مجرمانه سوق
می دهد .انگیزه ارتکاب جرم بر حسب نوع جرم و شخصیت مجرم و شرایط ارتکاب آن گوناگون
و متفاوت است .مثال ممکن است انگیزع سرقت  ،براي دستگیري از مستمندان و یا کینه
تو زي و دشمنی و نفرت به صاحب مال باشد ،از نظر حقوق کیفري اصوال انگیزه ،تاثیري در
ماهیت قضایی فعل مجرمانه ندارد مع الوصف در نظامهاي کیفري غیر اسالمی (التیک) به
قاضی حق داده می شود که در جریان رسیدگی به جرم به انگیزه جرم نیز توجه کند و اگر
آن را شرافتمندانه یافت آن را از جهات تخفیف مجازات بداند و در صورتی که انگیزه رذیالنه
و ضد اخالق باشد آن را از جهات مشدده مجازات به حساب آورد١.گروهی از صاحبنظران
اسالمی براي انگیزه ارزش و اعتباري قائل نیستند ٢و برخی هم در آثار خود انگیزه را در
تشدید یا تخفیف یا عفو مرتکب جرم موثر می دانند3مستفاد از نظریات مشاهیر فقهاي اسالمی
در این باره و با توجه به حقیقت شرعی نصوص قانونی مربوط به دفاع مشروع و سایر احکام
کیفري اسالم می توان در مواردي براي انگیزه قایل به تاثیر شد و این امر استثنایی ،در
مواردي است که قانون گذار اسالمی وجود انگیزه شرافتمندانه دفاع از جان یا ناموس خود را
از علل توجیه کننده جرم شناخته است و در سایر موارد بویژه در جرایمی که مجازات حد
دارند و یا اینکه از طرف قانونگذار حکمی نسبت به اعتبار انگیزه در دست نیست انگیزه تاثیري
- 1ولیدی ،حقوق هزای صمومی  ،2دانشکده حقوق راید ،اشتی ،ص.61
- 2صبدالقادر صوده ،التشریع الجنانی االسالمی،ص 411و 412
- 3مرروف الحسنی ،هارم ،کتا

المسوولی

الجزائیه فی الفقه الجرفری ،ص.241
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در میزان مجازات ندارد ،به عبارت دیگر انگیزه تنها در جرایم قابل تعزیر ممکن است موجب
تخفیف یا تشدید مجازات شود ولی در مساله سرقت آن دسته از سرقتهایی که مطابق قانون
حدود و قصاص موجب مجازات حد قطع هستند انگیزه موثر در مقام نیست زیرا دادگاه حق
کم یا زیاد کردن مجازات حد را ندارد ولی در سرقتهاي تعزیري حاکم می تواند به انگیزه
شرافتمندانه سارق ارزش قائل شود.
از طرف دیگر وجود اضطرار و ناچاري سارق در صورتی که بر دادگاه اثبات شود از نظر
حقوق کیفري اسالم و بنابر حدیث رفع١و نص قرآنی این مسدله موجب معافیت مرتکب از
مجازات خواهد شد  ،حتی در سرقتهایی که موجب جاري شدن حد هستند اگر اضطرار سارق
بر دادگاه ثابت شود اجراي کیفري حد درباره سارق به تعزیر تبدیل خواهد شد .بنابراین اگر
سارق اثبات کند که شیء یا مال متعلق به دیگري را از روي اضرار و ناچاري ربوده است .مثال
براي نجات خود یا فرزندش وادار به سرقت موادغذایی شده باشد شرایطی اضطرار او را می
پذیرد.

موضوع سرقت اینترنتی
موضوع بزه سرقت اینترنتی» ،داده و اطالعات« اسـتکـه بـه تعبیـر مـادۀ  ١٢قـانون
جـرایم رایانه اي ،باید متعلق به دیگري باشد؛ خواه این داد هها ،داراي ارزش مالی باشـند:
ماننـد یـک فرمول ،و خواه داراي ارزش مالی نباشند :مانند مقال هاي پذیرفته شده براي
چـاپ در مجلـه ،و خواه دارندۀ داده ،خودش آنها را پدیـد آورده باشـد :ماننـد مـتن کتـاب،
یـا اینکـه آن داده را از دیگري خریداري نموده یا از دیگر را ههاي قانونی به دست آورده
باشد :مانند خرید امتیاز نشر یک کتاب توسط ناشر از نویسندۀ آن .بنابراین ،چنانچه داده هـا
قبـل از سـرقت ،بـ ه هـر نحـو ممکن ،به مالکیت کسی درآمده باشند که به نسخ هبرداري
یا انتقال آ نها اقدام نموده اسـت ،عنوان سرقت اینترنتی مشمول چنین شخصـی نشـده و
جـرم سـرقت منتفـی اسـت؛ هرچنـد قانونگذار در قانون جرایم رایان هاي در چنین مواردي،
ماننـد زمـان ي کـه داد ههـاي مشـترکی را یکی از شرکا سرقت کرده باشد ،حکمی را بیان
- 1رفع ص امتی عسالره ارالیا  :الصوا و النسالیان و ما اسالتکر هوا ص یه وما ال یر مون و ماال یویقون و ما اضالوروا الیه و
الویره والحد و التفکر فی الص

مالم ینو االنسان ،شفیته وسایل الشیره،اصو صم یه ،عاران ،ص10
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ننموده است (همـان)؛ امـا سـؤالی کـه مطـرح میشود این است که آیا داد هها و اطالعات
موجود در فضاي مجازي را م یتوان مال به شـمار آورد؟ ب هع بارتدیگر ،آیا داد هها و
اطالعات مالیت دارند؟
در پاسخ به این سؤال باید درنظر داشت که از نگاه فقه شیعه ،آنچه به نظر عرف ،قابـل
دادوستد باشد ،مال شمرده می شـود (شـیخ طوسـی٢84١ ،ق :ج ،3ص .)95١بـه
دیگرسـخن ،به نظر بیشتر فقیهان» :المُرادُ مِن المالِ فالظاهر هو إنَ کُلّ شیء یکـونُ مَطلوبـاً
و مرغوبـاً عند الناس :مال هر چیزي است که مورد رغبت و میل مردم باشد« .پـس هـر
چیـزي کـه نزد مردم ،مطلوب و مرغوب بوده و برطرف کنندۀ نیازهایشان باشـد ،مـال بـه
شـمار مـ یآیـد (بجنوردي١389 ،ق :ج ،٢ص .)٢9برخی دیگر از فقیهان نیز عقیده دارنـد:
»المـالُ مـا یبـذلُ بإ ِزائه المال؛ مال هر چیزي است که در برابر آن مالی پرداخت می شود«
(انصـاري5١4١ ،ق :ج ،١ص .)٢9در عرف جامعۀ امروزي ،بیشتر داده ها و اطالعات موجود
در فضاي مجـازي ،ارزش مالی و مبادالتی داشته و خر یدو فروش میشوند و بسی اري از نیاز
هـاي اساسـی بشـرِ هزارۀ سوم ازطر یق دادوستد داده ها و اطالعات تأمین م یگردند .ازاین
رو ،باتوجه به تعر یـف سرقت در قانون مجازات اسالمی به »ربـودن مـال متعلـق بـه غیـر«،
و همچنـین بررسـی شرایط و امکانات موجود در فضاي مجازي میتوان گفت که تعر یف
»مال« شامل داده هـا و اطالعات موجود بر روي دستگاه ها و شبکه هاي رایانه اي نیـ ز می
شـود؛ ولـی ایـن بـدان معنی نیست که هر گونه اطالعاتی که در سایت ها و دستگاههاي
رایانه اي ذخیره م یشوند ،داراي ارزش مالی هستند :آن داد ههایی نیز که جنبـۀ مـالی دارنـد،
می تواننـد یـا همچـون عین مال بوده و ذاتاً مالیت داشته باشند و یا اگر داده ها عـین مـال
نیسـتند ،داراي اعتبـار مالی بوده و جامعه یا حکومت به آنها اعتبار مالی بخشیده باشند .نمونۀ
این موضوع ،اسناد الکترونیکی بانکی هستند که اگرچه فی نفسه مالیت ندارند ولی قوانین و
مقررات موجود به آنهـا ارزش مـالی و مبـادالتی داده انـد (موسـوي و قربـانی:١389 ،
ص .) 7١3کمیسـیون قـوۀ قضائیه در این مسئله چنین اظهار نظر کرده است» :اطالعات و
برنامه هایی که بـه حافظـۀ رایانه سپرده یا روي دیسکت ضبط گردیده یا خر یداري میشوند
یا براي تولیـد آنهـا مبـالغی هزینه م یگردد ،بنا به مراتب ،این اطالعات در حکم امـوال
منقـول و جـزء دارایـی شـخص بوده و باواسطه ،قابلیت مبادله و قبض واقباض را دارند و در
بازار آزاد نیز درمعرض خر یـد و فروش قرار می گیرند .لذا سرقت اطالعات درصورتی ک ه
متعلق به دیگري بوده و اختصاصـاً مال او ب هشمار آید ،درخور مجازات اسـت« (سـاالري،
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 :١389ص .) 843البتـه ،بـراي حمایـت قانون از داده هایی که متعلق به دیگري است ،باید
آن داده ها در رایانه او یا جایی باشـد کـه به طور قانونی ،مکان قرار گرفتن داده هاي آن فرد
است.
همچنین در مادۀ  ١٢قانون جراي م رایانه اي ،قید »غیرمجاز« ذکر شده است که نشـان
می دهد باید موضوع سرقت ،به صورت غیرمجاز نسخه بـرداري شـده یـا انتقـال داده شـود؛
بنابراین ،اگر شخصی دسترسی به داد ه هاي خود را براي اشخاص معینی مجـاز بدانـد ،یـا
منوط به داشتن شرایطی مانند دارا بودن کد اشتراک یا دانشجو بودن نماید ،و شخصی که
جزء اشخاص مجاز نبوده و یا شـرایط مـوردنظر را نـدارد ،بـه داده هـا دسترسـی یافتـه و بـه
نسخه برداري یـا انتقـال آنهـا اقـدام نمایـد ،عمـل وي مشـمول عنـوان سـرقت رایانـه اي
و اینترنتی ،و سزاوار مجازاتهـاي مشـخص شـده در مـادۀ  ١٢مـذکور اسـت .همچنـین
در حالتی که نفوذ و برداشتن داده ها از یک دسـتگاه یـا شـبکۀ رایانـه اي براسـاس
مجوزهـاي قانونی و قضایی صورت گرفته باشد ،این عمل ،هرچند با رضایت مالک دسـتگاه
یـا شـبکۀ رایانه اي نباشد ،مشمول عنوان سرقت اینترنتی نمی شود (محمدنسل:١39٢ ،
ص.)١0٢
البته باید توجه داشت قید »غیرمجاز« شامل حـالتی نیـز می شـود کـه مالـک اصـلی
از نسخه بـرداري یـا انتقـال بخشـی از داده هـا رضـایت دارد ،ولـی شـخص اسـتفاد هکننـده
از بخشهاي دیگري از داد هها ،کـه برداشـت آنهـا بـا رضـایت مالـک اصـلی همـراه نیسـت،
نسخه برداري کرده یا آن داده ها را به دستگاه خود انتقال دهد؛ در ایـن صـورت ،عمـل وي
مشمول عنوان سرقت اینترنتی است و قید »غیرمجـاز« دربـارۀ عمـل وي صـدق می کنـد.
درنتیجه ،در تعیین و تحقق موضوع سرقت اینترنتی ،توجه به مسـئلۀ رضـایت یـا نارضـایتی
مالک و حالت هاي مختلفی که براي آن می توان درنظر گرفت ،اهمیت فراوانی دارد.

تطبیق سرقت مجازی با شرایط مستوجب حد
صِرف تحقق سرقت نمی تواند حدي را در پی داشته باشدبلکه تنها در صورتی می تواند
مستوجب حدّ باشد ،که داراي یک دسته از شرائط باشد .در حال حاضر ،قانونگذار ضمن ماده
 600قانون مجازات اسالمی  35،شرط را براي سرقت حدّي بیان نموده است .مبانی فقهی و
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مباحث حقوقی این شرائط به صورت مفصل در جاي خود ذکر شده و نیازي به تحلیل و
بررسی مجدد آن نیست و در مجموع باید گفت :اعتبار این شرائط در سرقت مستوجب حدحدّ،
اجماعی است (محقق اردبیلی ،بی تا )50 :و در تطبیق این شرائط در سرقت هاي مجازي،
ک و شبهه اي نیست ،البته ممکن است در تطبیق قیودي چون مالیّت داشتن مسروق،
شّ ّ
پنهانی صورت گرفتن عمل سرقت ،حرزیّت اموال ،هتک حرز و اخراج متاع از حرز ،سؤاالتی
مطرح شود که اینک به صورت خالصه به تبیین هر یک از آنها می پردازیم:
مالیّت داشتن

اگرچه در قدیم ،تمامی اموال و دارایی هایی که داراي ارزش اقتصادي بودند ،به صورت
مادي و قابل رؤیت و ملموس بودند اما با پیدایش تکنولوژي کامپیوتري این واقعیت که داده
هاي عینی غیر ملموس نیز می تواند داراي ارزش اقتصادي باشند و به تبع آن اطّّّالعات
موجود در رایانه نیز می تواند موضوع ارتکاب جرم قرار گیرند ،امري انکار ناپذیر است .بر این
اساس ،موضوع در سرقت رایانه اي داده هاست که به عنوان نماینده اموال مادي در سیستم
هاي پردازش داده هاست؛ زیرا در اصطالح فقها هر چیزى که داراى منفعت حالل و مورد
رغبت عقال باشد و شارع آثار مالیّّّت را بر آن مترتّب کند و طبعاً بیع ،صلح و دیگر تصرفات
در آن را اجازه دهد و اتالف آن را موجب ضمان بداند ،مال محسوب مى شود .در مقابل ،هر
چیزى که منافع حالل ندارد و شارع مقدس نیز آثار مالی مالیّتّت را بر آن بار نکرده باشد ،مال
شمرده نمی شود (خمینی .)36/١ :3563،
بنابراین از نظر فقهی ،مال انگاشتن اشـیاء علی األصول تابع عرف عقالي مردم است و
در این مورد ،شارع از پیش خود تأسیسـی به وجود نیاورده است و برهمین اساس باید گفت
که «مال» ،نه حقیقت شرعّیّه دارد و نـه حقیقت متشرّعیه (پیلوار .)3 :3١36،
از واضحات است که با توجه به عبارت فوق ،مالک مالیّت در داده ها نیز می تواند در
عصر کنونی وجود داشته باشد و به تبع آن داده ها نیز مال محسوب شوند .البته توجه به این
نکته الزم است که در سرقت مجازي و اینترنتی ،اخذ اسناد و داده هایی که جنبه مالیّت را
دار ا بوده باشند ،محلّ بحث است؛ نه هرگونه اسناد و داده هایی که در فایل اشخاص ذخیره
شده است.
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پنهانی بودن سرقت

ممکن است پرسشی در رابطه با قید پنهانی صورت گرفتن عمل سرقت در اینجا مطرح
شود ،و آن این که پنهانی بودن عمل سرقت ،در سرقت هاي مجازي در چه محلّی مدّنظر قرار
می گیرد؟ آیا مالک ،محلّ وقوع جرم است یا این که مالک ،آن محلّی است که فعالّیّت هاي
مجرمانه شکل می گیرد؟
بدون شکّشک در سرقت هاي سس ّنتیّنتی و کالسیک ،سرقت باید در محلمحلّ وقوع
جرم به شکل پنهانی صورت گیرد؛ یعنی پنهانی بودن سرقت در محلّ وقوع جرم مالک قرار
گرفته می شود ،ولی در سرقت هاي مجازي با سؤال فوق مواجهیم .در پاسخ از سؤال فوق
باید گفت :سرقت با توجه به روایات )حرّ عاملی  (600/60 :3563،تنها در صورتی می تواند
مستوجب حدّ باشد که در تمامی مراحلش به صورت پنهانی صورت گیرد .با توجه به این که
در سرقت هاي سّنّت ی ،مراحل سرقت تنها به محلّ وقوع جرم ختم می شود ،لذا در سرقت
هاي سنتی ،فقط پنهانی بودن عمل سرقت در محلّ وقوع جرم ،مدّنظر است اما در سرقت
هاي مجازي با توجه به این که مراحل عمل سرقت ،به محلّ وقوع فعالیّت هاي مجرم ختم
نمی شود بلکه گذشته از آن ،محلّ دیگري نیز می باشد که داده ها از آنجا برداشته می شود،
علی القاعده می بایست در سرقت هاي مجازي ،گذشته از مدّنظر قرار دادن عمل ربودن در
محلّی که سارق در آنجا فعالیّت هاي مجرمانه اش را انجام می دهد ،عمل پنهانی در محلّ ي
که داده ها از آنجا برداشتهمی شود نیز باید مورد لحاظ قرار گیرد .
در صورتی که اگر به دالئل مختلفی نتوان پنهانی بودن عمل سرقت را در محلّی که داده
ها از آنجا برداشته شده است ،احراز نمود حدّ با تمسّک به قاعده «درء» ساقط است.

هتک حرز در فضای مجازی
واژۀ »هک« در دنیاي فنّاوري چند معناي گوناگون دارد که البته این معانی بـا یکـدیگر
در ارتباط اند .رفع سر یع و هوشمندانۀ یک مشکل در برنامه اي رایانه اي یا بـه ط ورکلی،
برطـرف کردن سریع نقیصه اي رایانه اي نمونه اي از تعاریف و معانی کمتـر شـنیده شـده
بـراي هـک است .اما معناي مشهورتر ایـن اصـطالح ،ایجـاد تغییـر و تحـول در یـک برنامـه
یـا وسـیله به گون هاي است که افراد بتوانند به امکانات و قابل یتهایی که به طورعادي در
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دسترس شان نیست ،دسترسی پیدا کننـد .مـثالً برخـی هکرهـا بـا سـرقت اطالعـات
شخصـی کـاربران سرویس هاي بانکد اري برخط (آنالین) ،به انتقال مخفیانه وجـوهی از
حسـاب ی بـه حسـاب دیگر دست می یابند .از این روش در فضاي مجازي براي دسترسی
مخفیانه به رایانـه هـاي شخصی و سرقت اطالعات آنها و حتی سوءاستفاده از دستگاه هاي
تحت نفوذ براي حمله به دیگر رایانه ها استفاده می شود.
باید توجه داشت که گسـترۀ اسـتفاده از واژۀ هـک بـه دنیـاي رایانـه منحصـر نیسـت
و افرادي با تخصص هاي گوناگون در زمینه هایی همچون موسیقی و نقاشی نیز آن را به کـار
می برند که این به معنی دگرگونیهاي هوشـمندانه و خالقانـۀ فـرد در آن زمی نـه اسـت.
امـا رایج ت رین معنی آن ،همان عملی است که نفوذگران غیرمجاز (هکرها) انجـام مـ یدهنـد:
آنها در فضاي مجازي اینترنت به گشت وگذار در میان وب سایتها و شـبکههـاي رایانـهاي
پرداخته و به شکستن قفلهاي نرمافزاري آنها ،بازدید محتویات و گاهی نیز سرقت دادهها
و اطالعات دیگر کاربران می پردازنـد .همـان طـور کـه گفتـه شـد ،آنچـه در دسـتگاههـاي
رایانهاي داراي ارزش مالی اسـت و دارایـی صـاحب دسـتگاه به شـمار می آیـد ،اطالعـات و
داده هایی رایانه اي هستند که همانند دیگر اموالی که داراي ارزش مـالی هسـتند ،نیازمنـد
امنیت و حفاظت انـد تـا از سـرقت و اتـالف آنهـا جلـوگیري شـود .بـا اتصـال دسـتگاههـاي
رایانه اي به شبکۀ اینترنت و فضاي سایبر ،امکـان دسترسـی افـراد تبهکـار (کـه معمـوالً از
کاربران عادي اینترنت مهارت بی شتري در کار با رایانه و استفاده از امکانات فضـاي سـایبر
دارند) به اطالعات نگهداري شده در آن دستگاه ها فراهم می شود و این افراد به حربه هاي
گوناگون در به دست آوردن اطالعات دیگرا ن میکوشند؛ و این در حـالی اسـت کـه دامنـۀ
آسیب ها و خسارت هاي ناشی از سرقتهاي اینترنتی میتواند بسیار وسیع تر از سرقت هاي
سنتی باشد؛ زیرا ،در فضاي سایبر ،سارق م یتواند با هک نمودن دستگاه هاي میلیـونهـا
کاربر ،حجم ز یادي از اطالعـات و داده هـاي ارزشـمند آنهـا را در چنـد ثانیـه سـ رقت
کنـد .بنابراین ،توجه به اهمیـت مسـئلۀ حفاظـت و تـأمین امنیـ ت داد ههـا و اطالعـات
رایانـه اي دربرابر حمله هاي سایبري ،که بیشتر با هدف سوءاستفاده هاي مالی انجام می
ش وند ،یکی از دالیل جرم ا نگاري سرقت هاي اینترنتی است؛ زیرا در جوامع امروزي داده
هـا و اطالعـات ارزش مـالی و اقتصـادي دارنـد ،هرچنـد کـه ازنظـر فیزیکـی ،ملمـوس و
دیـدنی نیسـتند (شاه مرادي :١39١ ،ص .)٢٢درهمین راستا ،روش هایی براي ایمن سازي
داده ها و اطالعات کاربران فضاي مجازي استفاده می شوند :ماننـدرمزگـذاري داده هـا (کـه
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بـه ناخوانـا یـا غیرقابـل فهـم کـردن آنهـا می انجامد) ،استفاده از نام هاي کاربري ویژۀ هر
کـاربر و رمزهـاي عبـور معتبـر پیچیـده وترکیبی ،تفکیک و استقرار داده ها روي رایانه هاي
پرشمار ،به کارگیري روش تصدیق هویـتدو مرحله اي و ایجاد چندین پایگاه داده .چنین
روشهایی می تواننـد از دسـتیابی نفـوذگران غیرمجاز به دادهها و اطالعات دیگران جلوگیري
کنند.

أشکال سرقت مجازی
سرقت هاي مجازي و اینترنتی در قالب صورت هاي مختلفی شکل میگیرد و داراي
انشعابات متعددي می باشد .عمده سرقت هاي اینترنتی از طریق ایمیل هاي ناشناسی صورت
می گیرند که بعضاً با درخواست هایی از افراد و به طرق مختلف انجام می شوند .به عبارتی،
در سرقت و کاله برداري هاي اینترنتی ،یک فرد یا گروه با ترفند هایی به اطّالعات شخصی
دیگران دسترسی و از آنها سوء استفاده میکند .اطّالعات شخصی می تواند رمز ایمیل ،استفاده
از اطّالعات افراد ،ورود به سایت ها و شبکه هاي اجتماعی و استفاده از عکس ها ،فیلم ها و
سایر اطّلّاعات محرمانه کاربران و گاهی هک کردن حساب هاي شخصی یا سایت هاي تجاري
و دولتی به منظور سرقت هاي کالن باشد.
این نوع از سرقت با توجه به این که در پاره اي از اوقات از بانک و در بعضی از اوقات نیز
از غیر بانک صورت می پذیرد ،خود به دو قسم سرقت از داده هاي دیگران و سرقت از حساب
هاي بانکی تقسیم میشود.

نتیجه گیری
سرقت مجازي ،عبارت از گرفتن مال دیگري از حرز به طور پنهانی و بدون حق در فضاي
مجازي است .این نوع از سرقت ها شأنّیّت داشتن شرائط سرقت مستوجب حدّ را دارا می
باشند ،لذا در صورت دارا بودن شرائط سرقت مستوجب حّدّ همچون نوع سّنّتی خود ،موجب
اجراي حدّ قطع می شود .مراد از پنهانی بودن عمل سرقت در فضاي مجازي آن است که
کاربر ،تمامی تمهیدات و مقدمات الزم را براي پنهان ماندن عمل ربایش در فضاي مجازي
اندیشیده باشد و سعی و تالشش بر آن باشد تا کسی شاهد جرم وي نباشد .با توجه به وجود
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شرائط سرقت ستوجب حدّ در سرقت مجازي ،شایسته است که قانونگذار در فصل سوم تحت
عنوان سرقت و کالهبرداري مرتبط با رایانه ،در ضمن ماده  36قانون جرائم رایانه اي ،سرقت
رایانه اي را در صورت داشتن شرائط سرقت مستوجب حدّ ّ ،حدّي بداند و با اصالح مواد مزبور
و یا الحاق تبصره اي به آن ،بر این نکته تصریح گردد که اگر این گونه سرقت ها در فضاي
مجازي به همراه شرائط سرقت مستوجب حدّ صورت گیرد ،باز هم می تواند در زمره مصادیق
جرم سرقت حدّي قرار گیرند .فضاي ارتکاب جرم در سرقت رایانه اي فضاي سایبر و غیر
ملموس است اما در سرقت حدي فضاي ارتکاب جرم واقعی است و ملموس.
در سرقت حدي امکان رویایی با سارق وجود دارد اما سرقت سایبري سارق ناشناس و
در بیشتر موارد غیر قابل دسترس و به راحتی قابل پیگیري نیست.
قربانی جرم سرقت حدي می تواند هرکسی باشد اما قربانیان سرقت رایانه اي خاص تر
و محدود ترند ؛ به طور مثال فردي اطالعاتش از ایمیل یا حساب کاربري در رسانه هاي
اجتماعی به سرقت می رود  ،اگر فردي داراي ایمیل نباشد و در رسانه هاي اجتماعی حساب
و اکانتی نداشته باشد آماج مجرمین سرقت رایانه اي قرار نمی گیرند.
عنصرمادي در هردو ربودن است اما ربودن ها باهم تفاوت دارند ؛ در سرقت حدي ربودن
مادي است در سرقت رایانه اي ربودن غیرمادي است و از طریق رایانه و شبکه انجام می گیرد.
مجازات ها نیز باهم متفاوتند ؛ در سرقت حدي بر طبق ماده  ٢78قانون مجازات اسالمی:
حد سرقت به شرح زیر است :الف -در مرتبه اول ،قطع چهار انگشت دست راست سارق از
انتهاي آن است ،به طوري که انگشت شست و کف دست باقی بماند .ب -در مرتبه دوم ،قطع
پاي چپ سارق از پایین برآمدگی است ،به نحوي که نصف قدم و مقداري از محل مسح باقی
بماند .پ -در مرتبه سوم ،حبس ابد است .ت -در مرتبه چهارم ،اعدام است هر چند سرقت
در زندان باشد.
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A comparative study of theft in cyberspace and
traditional space
Hosein jiba , mohammad Rouhanimoghaddam , Maryam aghaei

Abstract
Robbery is one of the indigenous crimes and is divided into two
categories: Haddock theft and Taizari theft. The innovation in this
research is the investigation of traditional hack and web robbery that
has not been investigated in other research. We look at the
underlying problems and ambiguities in traditional and Internet theft.
The spiritual or psychological element of cybercrime, like traditional
robbery, is the attempted robbery of another item, which includes
two parts: general and specific. Regarding the legal element of this
crime, although there are no separate headings in the current Iranian
law on "cyber theft", it may be slightly supplemented by the
provisions of the "Cybercrime Law" and the laws governing physical
theft. . The most important legal provision in this regard is Article 2
of the Code of Cybercrime, which can be used to circumvent
cybercrime
Keywords: Traditional Theft, Internet Theft, Harassment, Legal Element,
Spiritual Element.

