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نســترن فرخه: «من و دوســتم خیلی درمورد مسائل سیاسی چت 
می کنیم اما نگران هستیم که مشکلی امنیتی یا سیاسی پیش بیاید».
نگرانی های مشابهی که این روزها شاید دغدغه بسیاری از مردم 
باشــد؛ مردمی که به دالیل معیشتی و اجتماعی تحت فشار هستند 
و در هر موقعیتی ســعی بر برون ریزی احساسات خود دارند ولی از 

ترس احتمال رصد مجازی با نگرانی در این فضا چت می کنند.
طبق نظر بسیاری از وکال، چت خصوصی جرم محسوب نخواهد 
شد و عناوینی مثل توهین، نشــر اکاذیب، افترا و فعالیت علیه نظام 
موکول به انتشــار عمومی اســت. به عبارت دیگر عنصر مادی این 
جرائم، انتشــار عمومی اســت و دو نفر که با یکدیگر حرف می زنند، 

باعث انتشار این اتفاق نیستند.
کامبیــز نوروزی حقوق دان هــم به این نکته اشــاره می کند که 
گفت وگوهای دو نفره در پلتفرم هایی مثل واتس اپ، تلگرام، دایرکت 
اینستاگرام یا فضاهای به این شکل اصوال نمی تواند موجب تعقیب 
کیفری محســوب شــود، چون دو نفری که درباره مســائل سیاسی، 
ورزشی، هنری و ... صحبت می کنند،  یک گفت وگوی خصوصی دارند، 
شبیه اینکه در یک خانه یا کافه نشسته باشند و با هم گفت وگو کنند.

حتی در برخی موارد اســناد به دست آمده از یک چت خصوصی 
که به واســطه هک آن کا ربر به دســت می آید هم مورد تأیید دادگاه 
نخواهــد بود؛ زیرا طبق نظر این حقــوق دان اصوال عمل هک کردن 

جرم  و  چیزی شــبیه شنود اســت؛ مگر آنکه با حکم قضائی انجام 
شود.

گفت وگوی دونفره  موجب تعقیب کیفری  نیست
کامبیز نوروزی، حقوق دان، در پاســخ به اینکه آیا گفت وگوی دو 
فــرد در چت خصوصی در صورت بحث از مســائل سیاســی جرم 
محسوب می شود یا نه، به «شــرق» می گوید: گفت وگوهای دو نفره 
در پلتفرم هایی مثل واتس اپ، تلگرام، دایرکت اینستاگرام یا فضاهای 
به این شــکل اصوال نمی توانــد موجب تعقیب کیفری محســوب 
شــود، چون دو نفری که در مورد مسائل سیاسی، ورزشی، هنری و... 
صحبت می کنند،  یک گفت وگوی خصوصی دارند؛ شــبیه اینکه در 
یک خانه یا کافه نشسته باشند و با هم گفت وگو کنند. طبیعی است 
که در صحبت های دو نفره آدم ها خیلی راحت حرف می زنند، گاهی 
شوخی می کنند و گاهی هم جدی بحث می کنند، چیزهایی می گویند 
تا نظرشان را به یکدیگر بیان کنند. این گفت وگوها در پلتفرم ها اصوال 
نمی تواند مصداق جرم تلقی شود. فرض کنید در یک محیط عمومی 
مثل خبرگزاری به یک شخص یا شخصیتی حرف زشتی گفته شود، 
این قابل تعقیب کیفری خواهد بود  اما برای گفت وگوی دو نفره خیر؛ 
چون در  واقع انتشار عمومی پیدا نکرده است و عناوینی مثل توهین، 
نشــر اکاذیب، افترا و فعالیت علیه نظام موکول به انتشــار عمومی 
اســت، به عبارت دیگر عنصر مادی این جرائم، انتشار عمومی است 

و دو نفر که با یکدیگر حرف می زنند، باعث انتشار این اتفاق نیستند. 
ضمن آنکه خیلی چیزهای فضای مجازی با فضای حقیقی مشابهت 
دارد، دو نفــر که با هم حرف می زنند امکان دارد حرف های مختلف 
بزنند و در عرصه سیاسی هم چیزی بگویند که نمی توان این را جرم 

تلقی کرد.
این حقوق دان درباره اینکه آیا انتشــار نقد و انتقاد یک شــهروند 
در صفحه شــخصی خودش جرم خواهد بود یا نه، اضافه می کند: 
توجه کنید که هر شــهروندی اعم از آنکه شخصیت معمولی باشد 
یا شناخته شــده، حق آزادی بیان دارد و آزادی بیان یک حق اساسی 
و ملی و متعلق به همه ملت اســت؛ بنابراین همه شهروندان حق 
دارند نظرات خودشان را هرچند انتقادی یا تأییدی،  بیان کنند و کسی 
نمی تواند مانع آزادی بیان اینها شود، اما در صورتی که این اظهارات 
حاوی توهین و افترا باشد یا اسناد محرمانه را افشا کند یا نشر اکاذیب 
صورت گرفته باشــد، قابل تعقیب کیفری است. قطع نظر از بخش 
سیاســی موضوع االن متأســفانه ناگزیرم این را بگویم که در فضای 
مجازی  ایران مســئولیت اخالقی کمتری وجــود دارد و حتی برخی 
رســانه های رسمی هم نسبت به مســئولیت اخالقی توجه کمتری 
می کنند. این یک مشکل است که وجود دارد اما درهرحال نقد و بیان 
نظرات باید وجود داشته باشــد، کسی نمی تواند جلوی آن را بگیرد 
ولی اینکه در این اظهارات افترا و نشــر اکاذیب و امثال اینها باشــد، 

شرایط فرق می کند.
تهدید  در  چت خصوصی جرم تلقی می شود

نوروزی با اشــاره به هک شــدن برخی کاربران از سوی نیروهای 
امنیتی، می گوید: اصوال عمل هک کردن جرم  و  چیزی شــبیه شنود 
اســت، مگر آنکه با حکم قضائی انجام شــود. هک کردن تجاوز به 
حریم خصوصی  و چیزی شــبیه به شنود  و غیر قانونی است، ضمن 
آنکه در قانون جرائم یارانه ای هم دراین باره مقرراتی وجود دارد که 

جرم تلقی می شود.
این حقوق دان در پایان به تهدید و توهین در چت دو نفره اشــاره 
می کنــد و ادامه می دهد: اگر چت دو نفــر منجر به تهدید و توهین 
شــود، موضوع هر کدام متفاوت اســت، به اعتقــاد من توهین جرم 
تلقی نمی شود، چون همان طور که گفتم یکی از عناصر توهین، بیان 
عمومی آن است؛ یعنی دیگران آن را بشنوند  اما در یک گفت وگوی 
دو نفره، اگر کســی به دیگری توهین کند، کس دیگری نیست؛ فرض 
کنید دو نفر در محل کار با هم به شــکل خصوصی صحبت می کنند 
و یک نفر به دیگری بد و بیراه می گوید، اینجا زمانی جرم می شود که 
حیثیت فرد به دلیل توهین در برابر دیگران و تحقیرش پایمال شــده 
باشــد  اما تهدید حتی در چت خصوصی، مثــل اینکه تو را خواهم 

کشت، قابل تعقیب کیفری خواهد بود.

سه شنبه
۴  مرداد ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۳۵

اخـبـار  بـرگـزیـده

نگاهی به مجازات جرم هک کردن
شــرق:  هک نیز جرم محسوب می شــود، دزدی اطالعات هک نام دارد و مانند سایر 
جرم ها جــزا دارد که آن هم به میزان تخلف صورت گرفته بســتگی دارد که به صورت 
حبــس و پرداخت جریمه به صورت نقدی خواهد بود. جرم هک کردن هرچقدر بزرگ تر 
باشد جزای آن نیز بالطبع بیشتر است، مجازات جرم هک به این صورت است که جزای 
حبــس از ۹۱ روز تا یک ســال دارد و جزای نقدی از ۵۰۰ هــزار تومان تا دو میلیون بوده 
البته باز هم ذکر می کنیم که بســتگی به میزان جرم مرتکب شــده دارد که چه چیزی را 
هک کرده و هدفش از هک چه بوده اســت. البتــه در زمان های متفاوت جزای جرم ها 
نیز متفاوت می شــوند ولی اکنون جزای جرم هک کردن همین موارد اســت، البته که با 

هکرهای حساب بانکی یا اطالعات امنیتی برخورد دیگری می شود.
مجازات هک گوشی چیست

امروزه با اســتفاده متداول از تلفن همراه برای اکثر امور روزانه خود، با مواردی مانند 
هک شدن گوشی و سوءاســتفاده از اطالعات شخصی افراد به وســیله افراد کالهبردار 
روبه رو هســتیم. باید توجه داشــت کــه عموما روش متــداول هک گوشــی از طریق 
روشــن بودن بلوتوث خصوصا در مکان های عمومی و شــلوغ بوده یا از روش  های دیگر 
صورت می گیرد. در این حالت، هکرها با ارســال فایل و... به گوشی قربانی و پذیرش او، 
اطالعات تلفن همراه را هک کرده و به تمام داده های آن دسترسی پیدا می کنند. از همین 
رو بهتر است بلوتوث خود را خاموش نگه داشته و برای آن و نیز برای گوشی همراه خود 
رمز بگذارید تا امکان نفوذ به آن از طریق هکرها دشــوار شــود. اما گاهی هکرها یا افراد 
غریبه نیســتند که گوشی را هک می کنند، بلکه در بسیاری از موارد با هک گوشی توسط 
همسر مواجه هستیم. در این شرایط آیا در قانون مجازات هک گوشی همسر وجود دارد؟ 
به طور کلی در پاســخ به این سؤال که مجازات هک گوشی چیست؟ باید اشاره کرد که 
مطابق با ماده ۱ قانون جرائم رایانه ای، در فصل اول آن با عنوان جرائم علیه محرمانگی 

داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی و در مبحث دسترسی غیرمجاز آمده است:
«هرکس به طور غیرمجاز به داده های سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که به وسیله 
تدابیر امنیتی حفاظت شده است، دسترسی یابد، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال و یا جزای 

نقدی از ۵ میلیون ریال تا ۲۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد».
در اینجا باید دو نکته را متذکر شد:

نکته اول اینکه بر اساس قانون هک تلفن همراه و شبکه های اجتماعی، حتی اگر این 
عمل توسط همسر انجام شود، جرم بوده و مطابق قوانین مربوطه با مجرم برخورد شده 

و شامل مجازات خواهد بود.
نکته دوم آن است که دسترسی غیرمجاز به اطالعات دیگران و اخاذی یا سوءاستفاده 
از آنهــا می تواند عالوه بــر مجازات  های مذکور، مجازات دیگری نیــز برای مجرم در پی 

داشته باشد.

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

زرشــک- مشــهور ترین آمیزه موســیقی و نمایش در 
تئاتر ۹- باد سرد- درس عبرت پیشینیان- عبوس ۱۰- 
واضع شــریعت- یادآور- کتاب های عربی ۱۱- نوعی 
مدار الکترونیکی- پایین کوه- مهرخورده ۱۲- درختی 

زینتی و بلند از بازدانــگان- آب ورز- جوی خون ۱۳- 
ایدئال- کامل شــدن رشــد میــوه ۱۴- مروارید- نوعی 
فراورده قندی سرخ کردنی- پل پیروزی ۱۵- خمیدگی 

کاغذ- باد مالیم- از جمله مخاطرات طبیعی است.  افقی: 
 ۱- آبکــی- جغــد- بیمــاری ۲- از اعضــای 
آســیب پذیر خانواده که کمک به آنهــا در هنگام 
اســلحه  اســت-  اولویــت  در  حــوادث  وقــوع 
سامورایی ها- گشاده ۳- پایتخت اتریش- طراح- 
بنایی مشهور در پاریس به یاد پیروزی های ناپلئون 
۴- بازخــورد- واحد  اندازه گیــری حجم مایعات- 
امپراتــور دیوانه روم باســتان ۵- هدف ها- به دار 
آویختن ۶- از غذاهای محلی شــمال خراســان- 
پوشــاننده- رهایی ۷- مســاوی- لیکن- جانشین 
وضو- خواب ۸- رمانی از ایتالو کالوینو، نویســنده 
ایتالیایــی قــرن بیســتم ۹- دریــای آبســکون- 
بدنــام- همه ســلول های مغز- بــرادر عرب ۱۰- 
هدایت شدن- شهری با تأسیسات هسته ای- قشون 
۱۱- صفار- حشره ای مزاحم ۱۲- داخل شدن- پسر 
گودرز در شاهنامه- زیردست ۱۳- حریص- غالف 
فشــنگ- زنگ جرس ۱۴- عدد مــاه- ضربه ای در 
والیبال-  یک نوع شناساگر اسید و باز ۱۵- رایگان- 

از اجزای پوششی گل- چه کسی 

عمودی: 
۱- رونق و پیشرفت- دایی شیرازی- زهر ۲- نام 
چند تن از پادشــاهان فرانسه بود- میوه تابستانی- 
متداول ۳- عضــو جونده- هر نوع بیماری دردناک 
مفصلی ۴- تردید- از پرسنل کادر درمانی- سلسله 
و خاندان ۵- خطوط میله ای اطالعات کاال- رودی 
در اســترالیا- پیغمبر ۶- الفت- عطرمایه- تفریح و 
هواخوری ۷- انس- پرگار- صدمه ۸- ســبز تیره- 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

   جدول  ۴۲۷۸      طراح: بیژن گورانی
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  حل جدول  ۴۲۷۷

   سودوکو سخت  ۳۲۷۴   

   سودوکو ساده  ۳۲۷۴   

امروزه مسئله حریم خصوصی و حفظ تصاویر شخصی و خانوادگی تبدیل به یک دغدغه 
برای افراد شــده اســت. در حال حاضر جرم انتشار عکس و تصاویر در فضای مجازی اهمیت 
بیشــتری دارد و با توجه به مواد ۱۶ و ۱۷ قانون جرائــم رایانه ای، پخش کردن عکس و فیلم 
دیگران جرم اســت. ماده ۱۶ قانون جرائم رایانه ای حالتی را در نظر گرفته است که شخصی 
تصاویر دیگران را مثال با اســتفاده از فتوشــاپ تغییر می دهد و سپس آنها را پخش می کند. 
مطابق این ماده: «هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر 
دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشــر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشــر کند، 
به نحوی که عرفا موجب هتک حیثیت او شــود، به حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی 
از پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تــا ۴۰ میلیون (۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم 
خواهد شد. تبصرهـ  چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر 
دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد». در ماده ۱۷ همان قانون هم به موضوع انتشار تصاویر 
خصوصی دیگران اشــاره شده اســت: «هر کس به وسیله ســامانه های رایانه ای یا مخابراتی 
صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد 
قانونی منتشــر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفا موجب 
هتک حیثیت او شود، به حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) 

ریال تا ۴۰ میلیون (۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد».
شرایط تحقق  جرم  انتشار عکس  و  فیلم خصوصی چیست؟

شرایط تحقق جرم انتشار تصاویر و فیلم های خصوصی دیگران عبارت اند از:
۱. تحقق جرم به وســیله سامانه رایانه ای باشــد. با توجه به اینکه این جرم از جرائم رایانه ای 
اســت، پس انتشار حتما باید به وســیله ســامانه های رایانه ای یا مخابراتی انجام شود. مثال 
اگر کســی عکس دیگران را به صورت پوســتر یا تراکت پخش کند، مشمول این مواد قانونی 

نمی شود.
۲. تصویر متعلق به شخص دیگری باشد. عکس و فیلم ها متعلق به شخصی غیر از مرتکب 
باشــد. پس اگر مرتکب عکس و فیلم خود را پخش کند، مطابق این مواد مجازات نمی شود. 
مگر اینکه عکس و فیلم او مســتهجن باشد که در این صورت بابت پخش تصاویر مستهجن 

مجازات می شود.
۳. شاکی از انتشار تصویر رضایت نداشته باشد.

انتشــار تصاویر بدون رضایت شــاکی انجام شده باشــد. پس اگر خود شاکی راضی به انتشار 
تصاویرش باشد، نمی توان مرتکب را مجازات کرد. برای مثال شخصی که مدل است و قرارداد 

بابت انتشار تصاویر دارد، نمی تواند اعتراضی در این خصوص بکند.
۴. غیر قانونی بودن اقدام و انتشــار به دســتور قانون یا مقامات قضائی نباشــد. مثال اگر مقام 
قضائی دستور انتشار تصاویر مجرمان را بدهد، انتشار این تصاویر غیر قانونی نیست و نمی توان 

از بابت آن شکایت کرد.
۵. عمدی بودن انتشار؛ مرتکب عمدا و با سوء نیت تصاویر شاکی را منتشر کرده یا در دسترس 
دیگران قرار داده باشــد. به طور مثال اگر گوشــی شخصی هک شــود و به واسطه هک شدن 

گوشی، تصاویر دیگران منتشر شود، آن فرد مجرم نیست.
۶. ایجاد ضرر برای شاکی، عمل مرتکب موجب ایجاد ضرر شاکی یا عرفا موجب هتک حیثیت 
او شــود. به طور مثال در حین تهیه یک مســتند فردی رهگذر نیز در فیلم قــرار دارد. در این 
صورت فرد نمی تواند ادعای پخش تصاویر را به صورت غیر قانونی کند زیرا از این عمل ضرری 

به او وارد نشده است.
مجازات انتشار عکس در فضای مجازی چیست؟

اگر کسی طبق ماده ۱۶ قانون جرائم رایانه ای تصاویر دیگری را تغییر دهد و سپس منتشر 
کند یا بداند تصاویر کســی تغییر کرده و با این آگاهی آنها را منتشــر کند، به مجازات های زیر 

محکوم می شود:
حبس از ۹۱ روز تا دو ســال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا ۴۰ میلیون 
(۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات. اگر کســی طبق ماده ۱۷ قانون جرائم رایانه ای، تصاویر 
خصوصــی دیگران را بدون رضایت آنها منتشــر کند، به مجازات های زیر محکوم می شــود: 

حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی.
جرم تهدید به انتشار فیلم و عکس شخصی افراد چیست؟

ممکن است فردی در فضای مجازی تهدید کند که عکس و فیلم خصوصی شما را منتشر 
می کند. باید بدانید که قانون از شــما حمایت می کند و از راه قانونی می توانید با چنین فردی 

مقابله کنید. با توجه به ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات:
«هر گاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضرر های نفسی یا شرفی یا مالی و یا به 
افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید،  اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال 
یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شالق تا (۷۴) ضربه یا 
زندان از دو  ماه تا دو سال محکوم خواهد شد». به این ترتیب تهدید دیگران به انتشار تصاویر 

خصوصی آنها جرم بوده و با توجه به این ماده قابل مجازات است.
شرایط تحقق جرم تهدید به انتشار فیلم و عکس خصوصی دیگران:

برای تحقق جرم تهدید شــرایط زیر الزم است: تهدید کننده توان انجام آن عمل را داشته 
باشد و به اصطالح طبل تو خالی نباشد. مثال کسی که شما را تهدید به انتشار تصاویر خصوصی 
از طریق اینترنت می کند، حداقل توان کار کردن با رایانه و اینترنت را داشته باشد. نه اینکه فرد 
حتی بلد نباشد چگونه رایانه را روشن و خاموش کند. وضعیت تهدید شونده به گونه ای باشد 
که امکان عملی شدن تهدید وجود داشته باشد. مثال اگر شما فردی باشید که کال هیچ عکس 
و فیلمی از خود ندارید، تهدید کننده چه چیزی را می خواهد منتشر کند؟! پس تهدید او عملی 
نیست. تهدید باید درمورد شخص تهدید شونده مؤثر باشد. یعنی موجب خوف و ترس او شود.

جرم انتشار عکس و فیلم در فضای مجازی
مجازات تهدید به آبروریزی در فضای مجازی چیســت؟ ممکن است فردی شما را تهدید 

به آبروریزی کند.
این شــکل از تهدید هم اگر شــرایط آن وجود داشته باشد، جرم اســت و تهدید کننده به 

مجازات های شالق از یک تا ۷۴ ضربه یا حبس از دو ماه تا دو سال محکوم می شود.

نحوه شکایت بابت انتشار عکس و فیلم در فضای مجازی چگونه است؟
برای شکایت از فردی که تصاویر شما را منتشر کرده یا شما را تهدید به انتشار عکس های 
خصوصی می کند، باید ابتدا به دفاتر خدمات الکترونیک قضائی مراجعه کرده و در سامانه ثنا 
ثبت نام کنید. سپس باید شکواییه یا شکایت نامه ای تنظیم کنید و آن را به همراه تمام دالیل و 
مدارک خود ثبت کنید. ثبت شــکواییه هزینه چندانی ندارد. در مورد دالیل باید این توضیح را 
بدهم که با توجه به اینکه جرم در فضای مجازی اتفاق می افتد، معموال به جز اسکرین شات 

مدرک دیگری برای ارائه وجود ندارد.
برای رسیدگی به این جرم کدام دادگاه صالح است؟

از نظر ذاتی دادســرای عمومــی و انقالب صالحیت انجام تحقیقــات مقدماتی را دارد. 
ســپس در صورتی که برای متهم قرار مجرمیت صادر شــود، دادگاه کیفــری دو صالح برای 
رسیدگی و صدور حکم خواهد بود. از نظر محلی باید به محل وقوع جرم توجه کرد. در مورد 
جرائم رایانه ای تعیین محل وقوع جرم قدری مشــکل اســت. اما می توان گفت محل وقوع 
جرم همان جایی اســت که عمل انتشار یا در دسترس دیگران قرار دادن تصاویر در آنجا انجام 
شده است. بنابراین دادســرای عمومی و انقالب محل وقوع جرم صالحیت انجام تحقیقات 
مقدماتی و دادگاه کیفری دو محل وقوع جرم صالحیت رسیدگی به موضوع را دارد. همچنین 
در تهران دادسرای عمومی و انقالب ناحیه ۳۱ ویژه رسیدگی به جرائم رایانه ای تشکیل شده 

است؛ بنابراین شکایات مرتبط در تهران به این دادسرا ارجاع می شود.
آیا   انتشار  چت  و  اسکرین شات  دیگران  جرم  است؟

طبق اعالم پایگاه اطالع رســانی پلیس فتا، در قانون مجازات اســالمی افشــای اسرار 
خصوصی دیگران را جرم دانســته شده و مجازات آن را جزای   نقدی، ۷۴ ضربه شالق و تا 
دو ســال حبس در نظر گرفته اند و چت ها و ایمیل ها و متن ها در فضای مجازی به عنوان 
دلیل پذیرفته اســت. در برخی پرونده های قضائی در پلیس فتا مشاهده می شود که علت 
اصلی نزاع یا درگیری، افشای عکس خصوصی یا چت و پیامک های یکی از طرفین دعوا در 
شبکه های اجتماعی بوده است. در حالی که شهروندان باید به این نکته توجه داشته باشند 
که در قانون مجازات اســالمی به طور کلی در این زمینه جرم مشخص و مجازات آن هم 
تعیین شده اســت. قانون  مجازات  اسالمی، در ماده ۷۴۵ (ماده ۱۶ قانون جرائم  رایانه ای) 
افشای اســرار خصوصی دیگران را جرم دانسته و مجازات آن را جزای   نقدی و تا دو سال 
حبس در نظر گرفته است. البته اسرار خصوصی در قانون ایران به صورت مشخص تعریف 
نشده ؛ اما صرفا در ماده ۸ قانون «احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» 
نامه ها، عکس ها، نوشته ها و فیلم های خصوصی را از مصادیق بارز آن دانسته  است. این 
در حالی اســت که قانون به روشــنی عنوان کرده که همه متن ها در فضای مجازی اعم از 
ایمیل، صدای ضبط شده، تلگرام و وایبر و فیس بوک و... به عنوان دلیل از فرد شاکی پذیرفته 
می شود و دادگاه، با مکانیسم مشخصی که از سوی کارشناسان حوزه فناوری اجرا خواهد 
شــد، صحت مدارک شما را بررســی می کند و در صورت تأیید، مالک و مبنای صدور حکم 

قرار خواهد گرفت.

یك کارشناس حقوقي تحلیل کرد

سناریوي چت خصوصی و جرم سیاسي
بر مبنای اصل ۱۶۷ قانون اساســی و اصل قانونی بودن 
جرائم یا مجازات ها، «هر فعل یا ترک فعل بر اســاس قانون 
جرم تلقی می شــود، به این ترتیب می توان امور مربوطه را 
پیگیری کرد». براساس ماده ۱ قانون جرائم رایانه ای هر کس 
به طور غیرمجاز به داده ها، سامانه های رایانه ای یا مخابراتی 
که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی پیدا 
کند، به حبس از ۹۱ روز تا یک ســال یا جــزای نقدی از پنج 
میلیون تا ۲۰ میلیون ریال یــا هر دو مجازات محکوم خواهد 
شــد؛ که مجازات هک گوشی همســر نیز به همین صورت 
است.بنابراین قانون گذار سرکشی به تلفن همراه دیگران و 
دست یافتن غیرمجاز به سامانه های رایانه ای یا مخابراتی را 
اگر بدون اجازه شخص باشــد جرم به حساب آورده است، 
ولی در برخی موارد که شــخص، اجازه مشاهده یا ورود به 

سامانه را داده باشد جرمی روی نمی دهد.

قانون درباره جرم پخش عکس در فضای مجازی چه می گوید؟


