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 چکیده
طالعات دارای ارزش اقتصادی یا رقابتی مستقل بالقوه یا بالفعلل هله بلرای ع لو      اسرار تجاری به هر گونه ا

تدابیر متعارفی را بلرای حفل     ،ناشناخته مانده و از طرق قانونی قابل دستیابی یا احراز نبوده و دارنده قانونی

ر را بلر آن داشلته   گلاا قانون ،ارزش اقتصادی اسرار تجاری .گردداطالق می ،محرمانگی آنها ترتیب داده باشد

انگلاری اقلدامات عهیله آن اقلدا      نسبت به جلر   ،است هه به منظور ح ایت از حقوق دارندگان اسرار تجاری

هایی ه چون اسلرار تجلاری الکترونیکلی و بلازار اوراق     محدود به حوزه ،ح ایت هیفری ماهور ،ن اید. لیکن

وشتار حاضر با تکیه بلر روش تحهیلل محتلوا بله ایلن      باشد. در نبهادار بوده و از ع ومیت الز  برخوردار ن ی

عنوان مصداقی از جرایم عهیه توان با تهقی جرایم عهیه اسرار تجاری بهپرسش پاسخ داده شده است هه آیا می

جرایم سنتی ه چون سرقت و خیانت در امانت را مطرح ن وده و در ح ایت از اسرار تجاری  ،اموال و مالکیت

  .داد مورد استفاده قرار

 

 .حقوق ایران ،ارزش اقتصادی ،جرایم عهیه اموال و مالکیت ،ح ایت هیفری ،اسرار تجاری واژگان کلیدی:
 
 اصفهاندانشگاه حقوق رشته دهتری آموخته  دانش .1

 

ghojavandonlaw@gmail.com  
 

 

 ژپوهشناهم حقوق کیفری

ال  همس ازد اره ی شم ان، دوم ،  مست اییز و ز 93 پ 1 1 
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 مقدمه

توان یافت هه از اه یت به سلاای  ه تر شخص متخصصی را می، در عصر اطالعات و فناوری هنونی

اسرار تجاری در توسعه تجاری و صنعتی غافل بوده و پی به ارزندگی فراوان و حیاتی آن نبرده باشد. 

هه بسیاری از صاحب نظران ارزش آن را به سان ثروت دانسته و اه یت این موضوع تا آنجایی است 

هنند. در تعریل  اسلرار تجلاری    یاد می 1«پول نوین»های فکری به مالکیترو  از آن در هنار  از این

دانلان و متلون قلوانین هشلورها بله چشلم       اختالف نظر چندانی میان حقوق، ای جاییاتجا در پاره

هرگونه اطالعات دارای ارزش اقتصادی یا رقابتی مستقل باالقوه یا باالفعل »، خورد. بر این اساسن ی

اشناخته مانده و به سادگی و از طرق قانونی قابل دستیابی یا احلراز نبلوده و دارنلده    هه برای ع و  ن

توان اسرار تجلاری بله   را می« تدابیر متعارفی را برای حف  محرمانگی آنها ترتیب داده باشد، قانونی

، 5هللای ارزش اقتصلادی مسللتقل (.  بنللابراین اطالعلات دارای وی گلی  2931:95شل ار آوردررهبلری  

را  2و محرملانگی تحلت برقلراری اقلدامات حفلاتتی متعلارف       9عد  قابهیت دسلتیابی ، :تگیناشناخ

توان به عنوان اسرار تجاری به ش ار آورد. بدیهی است چنانچه اطالعات مورد نظلر در هلر ملورد    می

هلای قلانونی   های یاد شده باشد راز تجاری به شل ار نرفتله و از شل ول ح ایلت    فاقد یکی از وی گی

ال ههلی موجلود پیراملون اسلرار     گردد. تعری  مورد اشاره با اندک تغییراتی در اسلناد بلین  خارج می

هلای  تواند نشانگر شلناخت بایسلته آن از سلوی بسلیاری از نظلا      تجاری بیان گردیده است هه می

« های تجاری حقوق مالکیت فکریموافقت نامه راجع به جنبه»توان از حقوقی باشد. برای ن ونه می

تعری  مشابهی را از اسلرار تجلاری بلا عنلوان      9:ماده  5یاد ن ود هه در بند  1«تریپس»ر به مشهو

بیان ن وده است. فرهنگ حقوقی بهک نیا هه بر پایه حقوق ایاالت متحلده   7«اطالعات افشاء نشده»

 ,Garner)  تعری  و مصادیق یکسانی را برای اسرار تجاری بیان داشته اسلت ، آمریکا  تدوین یافته

2011: 769). . 

هلای  ضرورت ح ایت از دارندگان اسرار تجاری در ابتدا منحصر به ح ایت مدنی گردیده و نظا 

مدنی یا برقراری قواعد ویل ه در ایلن بلاره بله     مسئولیت حقوقی مخته  با استفاده از قواعد ع ومی 

منحصلرا ملدنی از   هلای ح ایلت   دیری نپایید هه هاسلتی ، باوجود ایناستقبال ناقضان آن شتافتند.

گااران هویدا گردید. غیر بازدارندگی و نامتناسب بودن ض انت اجراهای مدنی اسرار تجاری بر قانون

هلای حقلوقی   موجب گردید هه حقوق هیفری با وی گی مک ل و ح ایتی خود در بسلیاری از نظلا   
                                                           
1. Modern/New Money. 

2. Independent Economic Value  

3. Not Being Known. 

4. Not Being Ascertainable  

5. Maintain of Secrecy under Reasonable Safeguard.    

6. Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights ،(TRIPS) ،1994. 
7. Undisclosed Information. 
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نوان راهکاری بایسته  عانگاری نقض حقوق دارندگان اسرار تجاری بهپای در این عرصه گاارده و جر 

جهت ح ایت از صاحبان آنها مد نظر قرار گیرد. شایان ذهر است هه دایره ح ایت هیفری از اسلرار  

های حقوقی مخته  به یک میلاان نبلوده و بلا بررسلی     تجاری و هیفیت قوانین ناتر بر آن در نظا 

 فاوتی قابلل توجله پلی بلرد.    توان به تتطبیقی قوانین هیفری موجود در هریک از آنها به سادگی می

قلانون جاسوسلی اقتصلادی هلر گونله       13:5به موجلب ملاده   ، در نظا  حقوقی آمریکا، برای ن ونه

، مبادلله ، ارسلال ، برداری غیر مجازنسخه، تصاحب از طریق حیهه و تقهب اسرار تجاری متعهق به غیر

عنلوان مجرمانله بلوده و    تحری  و نلابود سلازی آنهلا  واجلد     ، نگهداری، خرید، دریافت بدون عوض

مرتکللب بلله هیفللر یللک تللا ده سللال حللبس و جللاای نقللدی تللا پللن  میهیللون دالر محکللو         

 . (Fraumann, 2009: 303)گرددمی

شروع به ارتکاب اقدامات مورد اشاره و یا تبانی اشلخا  در ارتکلاب آنهلا    ، به موجب ه ان ماده

چنانکله برخلی نویسلندگان عنلوان     ، روز ایننیا هیفری برابر با هیفر جر  تا  در پی خواهد داشت. ا

تواند ن ایلانگر  گااران آمریکایی در این باره میهار گرفته شده از سوی قانونشدت ع ل به، اندداشته

اه یللت فللراوان اسللرار تجللاری و ارزش اقتصللادی قابللل توجلله آنهللا در نظللا  حقللوقی ایللن هشللور 

توان به نظا  حقوقی انگهستان اشلاره ن لود   میدر مقابل این رویکرد . (Wilson, 2004: 269)باشد

دلیل عین نبودن اطالعات و اسلرار جلر  محسلوب    سوء استفاده از اسرار تجاری به، هه بر اساس آن

 :Bently & Brad, 2011)  باشلد نشده و حتی عنوان سنتی سرقت نیا قابل تطبیلق بلر آن ن لی   

ون حقوقی مجهس عوا  را بر آن داشلت هله   خالء و هاستی غیر قابل قبول مورد اشاره ه یس. (976

پیشنهاد دهد هه افشای غیلر مجلاز اسلرار تجلاری     ، ض ن تدوین طرحی در این باره 5111در سال 

عنوان جرمی مستقل مد نظر قرار گرفته و خالء موجلود  متعهق به غیر و استفاده  غیر مجاز از آنها به

 :Dennis, 2019)  جه محسوسی نرسیده اسلت طرحی هه تاهنون به نتی ، در این باره مرتفع گردد

نظا  حقوقی ایران نیا از این جریان برهنار ن انده و با ن ایان شدن ضرورت ح ایت هیفری از   .(65

انگاری اقدامات ارتکابی عهیه اسرار تجاری نهاده اسلت. بلا   دارندگان اسرار تجاری پای در عرصه جر 

هایی برخوردار است هه تحهیل ز چنان پراهندگی و هاستیاقدامات قانونی صورت گرفته ا، این وجود

آنها جا با در نظر گرفتن اصول و قواعد ههی حاهم بر جرایم عهیه اموال و مالکیلت در حقلوق ایلران    

الز  است هه در تحهیل جرایم عهیه اسرار تجاری از قه رو تحهیل نظری ، م کن نخواهد بود. از اینرو

قلانون تجلارت   »تحهیلل مقلررات خلا  موجلود در ایلن بلاره ه چلون        آن فراتر رفته و علالوه بلر   

قابهیت تطبیق جرایم ههی ه چون سلرقت و خیانلت در    ،«قانون بورس اوراق بهادار»و « الکترونیکی

امانت را در رابطه با نقض اسرار تجاری مورد تحهیل هاربردی قرار داد. واقعیت آن است هه ه املان  

در هشورمان با ساختار اقتصادی و اجت لاعی در حلال توسلعه و رواج     با افاایش ارزش اسرار تجاری
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مراجع قضایی با جرای ی رو بله رو  ، بیش از پیش ارتکاب اع ال ناقض حقوق دارندگان اسرار تجاری

تواند پاسلخگوی  می گردند هه مراجعه به قوانین و مقررات خا  با قه رو اندک و م هو از ابها  ن ی

بایسته است هه تطبیق جلرایم ههلی و سلنتی عهیله     ، ابهه با آنها باشد. بنابرایننیازهای موجود در مق

اموال و مالکیت بر اع ال ارتکابی عهیه اسرار تجاری مورد تحهیلل و ارزیلابی قلرار گرفتله تلا از ایلن       

م های قانونی موجود نسبت به مقابهه هر چه ت ا  تر با جرایگیری از ت امی اباارر بتوان  با بهرهارهگ

ها هستیم هه3 جلرایم عهیله اسلرار    در نوشتار حاضر در پی پاسخ بدین پرسشماهور مبادرت ورزید. 

باشد؟ آیا قوانین و مقلررات خلا    تجاری در حقوق هیفری اختصاصی از چه جایگاهی برخوردار می

ی هند؟ در صورت منفل موجود در این باره جهت ح ایت بایسته از دارندگان اسرار تجاری هفایت می

هارگیری قوانین ناتر بر جرایم سلنتی عهیله املوال و مالکیلت در     آیا امکان توسعه و به، بودن پاسخ

  1خصو  جرایم عهیه اسرار تجاری در حقوق ابران وجود دارد؟

 

 گفتار اول: جایگاه جرایم علیه اسرار تجاری در حقوق کیفری اختصاصی

دهنده جلرایم در قه لرو حقلوق جلاای     تشکیل از دیرباز تا هنون شناخت جایی و موشکافانه عناصر

ای هله بلدون توجله بله     باشد به گونله های متجانس میبندی آنها در دستهاختصاصی مستها  طبقه

ای از جلرایم زیلر   تلوان بله تحهیلل بایسلته    های جلرایم ن لی  بندیهای ههی  هر یک از طبقهوی گی

عنوان یکلی از اصلول مهلم    به، گسترده بندی صحیح به طورمج وعه هر دسته پرداخت. اصل عنوان

بنلدی و  ای تقسیمجرایم باید به گونه، تشکیل دهنده شالوده حقوق جاا پایرفته شده است. از اینرو

گااری شوند هه نشانگر ماهیت نقض قانون مربوطه بوده و میاان مردود بلودن ع لل را نشلان    عنوان
                                                           

هلای ارزنلده صلورت گرفتله پیراملون موضلوع       گردد هه عهیرغم پ وهشه پ وهش خاطر نشان میدر خصو  پیشین .1

نتای  مه وس و هاربردی چندانی هه بتواند راهگشای نظا  قضایی در مواجهه بلا جلرایم ملورد    ، جرایم عهیه اسرار تجاری

بلر حقلوق خلارجی و بله ویل ه حقلوق       حاصل نگردیده و در غالب موارد به صورت نظری و  با ت رها بیشلتر  ، اشاره باشد

 ، «جرایم عهیله اسلرار تجلاری   »، مصطفی ، انگهستان و آمریکا  به بیان موضوع پرداخته شده است. برای ن ونه رک3 السان

.   جهت رویکلرد  1-:5صص، 1:37زمستان ، 9ش اره ، 3:دوره، مجهه دانشکده حقوق و عهو  سیاسی ، فصهنامه حقوق

 ، «ح ایت هیفری از اسرار تجاری در حقوق ایران و قوانین فدرال آمریکلا » ، مح د، امینی، عهی  ،مشابه  رک3 نجفی توانا

.  برخی دیگر نیا  در قالب ح ایت عا  رملدنی  :12-131صص، 1:91زمستان  ، 59ش اره ، سال هشتم، حقوق اسالمی

اسرار  تجاری از موضوع گاشته انلد. علالوه    و هیفری( از اسرار تجاری به موضوع پرداخته و با نگاهی گارا به جرایم عهیه

بر اینکه قس ت قابل توجهی از پ وهش به مباحث مربوط به هیفر شناسی اختصا  یافته است هه بیشلتر واجلد جنبله    

، مح لد مهلدی  ، های نظری بوده و برون داد هاربردی چندانی برای آن ن ی توان یافت. برای ن ونه رک3 قبولی دارافشان

مطالعه تطبیقی ح ایلت ملدنی و هیفلری از حقلوق اسلرار تجلاری در نظلا         »، عهی، ساعتچی ،  ید رضاح، دانش ناری

، 1:95پلاییا و زمسلتان   ، 9شل اره ، دو فصلهنامه دانشلنامه حقلوق اقتصلادی سلال نلوزدهم      ، «حقوقی ایلران و آمریکلا  

 .119-::1صص
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دی برخی جرایم نوین به سادگی جرایم سلنتی  بندسته، با این وجود .(1231:91، دهند رهالرهسون

 1«جرایم عهیه اسلرار تجلاری  »باشد. نبوده و ه واره با تردید و اختالف نظر صاحب نظران ه راه می

توجهی در رابطله بلا   عنوان مصداقی نوین از جرایم از این قاعده برهنار نبوده و تردیدهای قابلنیا به

م به چشم می خورد. پر واضح است هه تحهیل صلحیح جایگلاه   بندی جرایجایگاه آنها در میان دسته

تواند در بررسی جاییات ناتر به رفتار مجرمانه پیرامون اسرار تجاری تاثیر گاار بلوده  می این جرایم

 و منت  به دستاوردهای هاربردی و واقع بینانه تری گردد.  

بلاور ههلی بله تعهلق ایلن      جود بلاو های موجود پیرامون جایگاه جرایم عهیه اسرار تجاری دیدگاه

در بر دارنده تردیدهایی در خصو  برخی مصلادیق آن  ، جرایم به دسته جرایم عهیه اموال و مالکیت

و  5«جرایم عهیه حقلوق مالکیلت صلنعتی   »توان در دو مصداق باشد. تردیدهای مورد اشاره را میمی

 مورد تحهیل قرار داد.« جاسوسی اقتصادی»

 

 ت صنعتیجرایم علیه مالکی. 1

ای از حقوق مالکیت فکری عبارت از مج وعه قواعد و مقرراتی عنوان شاخهحقوق مالکیت صنعتی به

عالیلم ج علی و   ، هلای صلنعتی  طرح، است هه به تض ین حقوق مادی و معنوی ناشی از اختراعات

هلای  مالکیت آنچه از مقررات ح ایتی مربوط به :پردازد.های نوآورانه میهای تجاری و سایر ایدهنا 

آید عبارت از آن است هه ح ایت قانونی از بسیاری از مصلادیق آن مسلتها  افشلاء و    صنعتی بر می

توان در مورد سایر شرایط قانونی از ج هه اصلیل و  عرضه ع ومی است و پس از احراز این شرط می

ای حقلوقی علالوه بلر    هل اران در بسیاری از نظا اگبدیع بودن آنها به ارزیابی موردی پرداخت. قانون

به منظور بازدارندگی هرچه بیشتر متخهفان مبادرت به وضع ض انت ، ت هید ض انت اجراهای مدنی

ن ایند. در حقوق ایلران  اجراهای هیفری از طریق جر  انگاری بسیاری از اع ال ناقض این حقوق می

رجلوع بله قلوانین و مقلررات      تلوان بلا  نیا رویکرد مورد اشاره مورد توجه قانونگاار قرار داشته و می

قانون ثبلت  » 11توان از ماده مرتبط با حقوق مالکیت فکری به روشنی بدان پی برد. برای ن ونه می

یاد ن ود هه ض ن جر  انگلاری   17/13/1:31مصوب « های صنعتی و عالیم تجاریطرح، اختراعات

 خته است.نقض حقوق دارندگان قانونی این حقوق به تعیین هیفر مرتکبین پردا

 

 
                                                           
1. Offences against Trade Secrets 

2. Offences against Industrial Property Rights  

قلانون ثبلت اختراعلات،     »توان از مصادیق مندرج در قلوانین و مقلررات مربوطله و از ج هله     تعری  مورد اشاره را می. :

 استنباط ن ود. 17/13/1:31مصوب « های صنعتی و عالیم تجاریطرح
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برخی نویسندگان را عقیده بر آن اسلت هله جلرایم ملورد     ، در توصی  جرایم عهیه اسرار تجاری

ال ههی گوناگون اشاره یکی از مصادیق مهم جرایم عهیه حقوق مالکیت صنعتی است هه در اسناد بین

، جفی توانا و امینیاند. رننامه تریپس و قوانین داخهی هشورها مورد توجه قرار گرفتهاز ج هه موافقت

توان عنوان داشت هه جرایم عهیه اسرار تجلاری را  (.  در پاسخ به دیدگاه مورد اشاره می12231:91

، توان در زمره جرایم عهیه حقوق مالکیت صنعتی قرار داد. نخسلت آنکله  الاهر ن یبنا به دالیل ذیل

رضه و افشای آنها بوده و در غیر شرط ح ایت از بسیاری از مصادیق این حقوق در قانون عبارت از ع

رسد. رجعفرزاده عنوان حقوق مالکیت صنعتی منتفی به نظر میهای قانونی تحتصورت ح ایت این

قانون تجلارت   12(. این در حالی است هه حسب تعری  بیان شده در ماده 11931:39، و مح ودی

صلورت محرمانله   بله ، تعبیر دیگلر  الکترونیکی اسرار تجاری نباید در دسترس ع و  قرار داشته و به

توان مصادیق ذهر شده در ایلن ملاده را عبلارت از    دیگر ن ی، صورت نگهداری شده باشد در غیر این

ح ایت از اختراعات مستها  افشای آنهلا  ، اسرار تجاری دانست. این درحالی است هه حسب مقررات

فشلاء و ثبلت اختلراع ح ایلت قلانونی از      از طریق اتهارنامه ثبت اختراع بوده و بدون انجا  فرایند ا

اسلرار تجلاری و اختراعلات جهلت     ، رو اختراع  اعم اتا مدنی و هیفری م کن نخواهلد بلود. از ایلن   

عنلوان مصلادیقی از   ح ایت قانونی واجد دو شرط متضلاد بلوده و تهقلی ن لودن اسلرار تجلاری بله       

وضوع اسرار تجاری در نظا  حقوقی ن اید. دو  آنکه مهای فکری از این حیث پایرفتنی ن یمالکیت

ای های صنعتی مورد توجه نبوده بهکه در قوانین جداگانله ایران هیچگاه در قوانین مربوط به مالکیت

قانون بلازار اوراق بهلادار ج هلوری اسلالمی     »و  1:35مصوب « قانون تجارت الکترونیکی»ه چون 

گلاار  تواند نشان دهنده دیدگاه قانونر میمورد توجه قرار داشته اند هه این ام 1:39مصوب « ایران

طرحهلای صلنعتی و   ، قانون ثبت اختراعات 11ماده ، نسبت به جایگاه این جرایم باشد. توضیح آنکه

هیچگاه در مقا  جر  انگاری اقدامات مستها  نقض اسرار تجاری نبلوده   1:31عالیم تجاری مصوب 

این قلانون هله بله ترتیلب بله ح ایلت         97و   91، 53، 12تنها نقض حقوق مندرج در مواد ، بهکه

عالیم تجاری و نا  تجاری اختصا  ، طرحهای صنعتی، هیفری از دارندگان حقوق ناتر بر اختراعات

توان گفت هه قانون ملورد  می، یافته است را مورد جر  انگاری و تعیین هیفر قرار داده است. از اینرو

اعلم از حقلوقی و هیفلری نبلوده اسلت هله ایلن املر          اشاره هیچگاه در پی ح ایت از اسرار تجاری

تواند گواهی بر عد  تعهق جرایم اسرار تجاری به جرایم عهیه مالکیت صلنعتی باشلد. سلو  آنکله     می

آینلد  اسرار تجاری ه واره به عنوان مک هی جهت ح ایت از حقوق مالکیت صنعتی به حسلاب ملی  

ایتی هریک از نظامهای حقوق فکری رانلده شلده   بدبن توضیح هه اصوال هر ابتکاری هه از قه رو ح 

تواند می، مالحظات مربوط به نظم ع ومی و اخالق حسنه نباشد، مشروط بر آنکه دلیل خروج، باشد

مبنلای چنلین رویکلردی را بایلد در      (.112ه ان3، در زمره حقوق اسرار تجاری قرار گیرد. ررهبری
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با توجه به تنوع و گستردگی مصلادیق  ، ح آنکهگستردگی مصادیق اسرار تجاری جستجو ن ود. توضی

هرگلاه هلر یلک از ابتکلارات و     ، گلااران نسلبت بله آنهلا    اسرار تجاری و رویکرد غیر حصری قلانون 

دلیل فقدان شرایط قانونی ح ایتی از نقطه نظر قوانین مربوط به مالکیت فکری های فکری بهآفریده

یابند هه در صورت داشتن شرایط ح لایتی منلدرج   یاین امکان را م، غیر قابل ح ایت دانسته شوند

های قلانونی مربلوط   عنوان اسرار تجاری تهقی شده و در هن  ح ایتون تجارت الکترونیکی بهدر قان

هلای  طلرح ، قانون ثبلت اختراعلات   9به موجب بند ب ماده ، به اسرار تجاری قرار گیرند. برای ن ونه

هلای انجلا  هلار تجلاری از شل ول      ا و قواعد یلا روش هطرح، 1:31صنعتی و عالیم تجاری مصوب 

قلانون تجلارت    12بله موجلب ملاده    ، للیکن ، اندمقررات ح ایتی مربوط به اختراعات خارج گردیده

عنوان مصادیقی از اسرار تجلاری قه لداد شلده و تحلت ح ایلت هیفلری       الکترونیکی به صراحت به

 اند.  قانونی در آمده

طه با تعیین جایگاه جلرایم عهیله اسلرار تجلاری عبلارت از بررسلی       نکته شایان ذهر دیگر در راب

کیت صنعتی و جرایم عهیه اموال و مالکیت می باشد. پرسلش قابلل طلرح در    ارتباط جرایم عهیه مال

ای از عنوان زیر مج وعله توان جرایم عهیه مالکیت صنعتی را بهاین باره عبارت از آن است هه آیا می

تواند در ایلن رابطله متبلت    لکیت قه داد ن ود؟ پاسخ اولیه به این پرسش میجرایم عهیه اموال و ما

های صنعتی ه چون حلق  باشد. توضیح آنکه با توجه به ارزش مالی داشتن مصادیق موضوع مالکیت

توان تعرض به حقوق دارندگان قانونی آنها را به نوعی های صنعتی میاختراع و عالیم تجاری و طرح

اموال و مالکیت دانسته و ح ایت هیفری موجلود در رابطله بلا حقلوق ملاهور را       ارتکاب جر  عهیه

امانلت   اقدامی ه چون جر  انگاری سایر جرایم عهیه املوال و مالکیلت ماننلد سلرقت و خیانلت در     

گلاار هشلورمان در   رسد تحهیل فوق با رویکلرد سلنتی قلانون   به نظر می، ش ار آورد. با ابن وجودبه

باشد. توجه به عنصلر قلانونی جلرایم عهیله     رایم عهیه اموال و مالکیت در تضاد میرابطه با موضوع ج

عنوان موضوع جر  در نظر گرفته شلده  گاار آنچه بهدهد هه از منظر قانوناموال و مالکیت نشان می

تواند در رابطه با برخی جرایم  مانند هالهبرداری و خیانت در باشد هه میاست تنها اعیان اموال می

امانت شامل ت امی اموال اعم از منقول و غیر منقول گردیده و در برخی دیگلر ماننلد سلرقت تنهلا     

، در ماده یلک قلانون تشلدید مجلازات ملرتکبین ارتشلاء      ، محدود به اموال منقول گردد. برای ن ونه

، حوالجات، اسناد، اموال، موضوع جر  عبارت از تحصیل وجوه 1:17اختالس و هالهبرداری مصوب 

سخنی از حقوق ، مفاصا حساب و امتال آنها در جهت بردن مال دیگری دانسته شده و در آن، بوضق

قلانون مجلازات اسلالمی رتعایلرات(      179مالی به میان نیامده است. رویکرد مشابهی نیلا در ملاده   

در رابطه با خیانت در امانت اتخاذ گردیده و موضوع جر  عبارت از املوال منقلول یلا     1:72مصوب 
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عنلوان  هایی ه چون سفته و چک دانسته شده و سلخنی از حقلوق ملالی بله    یر منقول و یا نوشتهغ

 موضوع جر  به میان نیامده است.

واقعیت آن است هه در جرایم عهیه مالکیت صنعتی و نیا جرایم عهیه اسرار تجاری آنچله تحلت   

اعلات و اسلرار تجلاری و    گیرد عبارت از حقوق مالی اشخا  نسبت بله اختر ح ایت قانونی قرار می

رسد با توجه به نظر می، باشد. با این وجودگاار ن یغیره بوده و ح ایت از اعیان اموال مد نظر قانون

های حقوقی هنونی و افاایش روزافاون مصادیق آنهلا بایلد از   به پیدایش حقوق مالی متعدد در نظا 

مالکیت عبور ن وده و موضوع ایلن دسلته   رویکرد سنتی موجود در قبال موضوع جرایم عهیه اموال و 

بله نظلر نگارنلده    ، از جرایم را عالوه بر اعیان به حقوق مالی اشلخا  نیلا تسلری داد. از ه لین رو    

توان به عنوان مصداقی از جرایم اینکه جرایم عهیه اسرار تجاری را به شرحی هه گاشت ن یباوجود 

ای نوین از جرایم عهیله  ه از جرایم را باید گونههر دو گرو، عهیه مالکیت صنعتی دانست در عین حال

استقالل جرایم عهیه اسلرار تجلاری از جلرایم عهیله     باوجود ، اموال و مالکیت به ش ار آورد. بنابراین

عنوان مصادیقی نلوین از جلرایم عهیله املوال و     مالکیت صنعتی باید هر دو گروه از جرایم فوق را به

 مالکیت دانست. 

 

 ادیجاسوسی اقتص .2

شود. جاسوسی در تعریفی های حقوقی شناخته میعنوان جرمی حساس در ت امی نظا جاسوسی به

نظلامی و  ، گردآوری پنهانی و غیر قانونی اطالعات حساس مرتبط با امور سیاسی»عبارت از ، مشهور

عنلوان  جلر  جاسوسلی از دیربلاز بله    . (Cool, 2000: 8) معرفی شده اسلت «  اقتصادی یک هشور

ق بارزی از جرایم عهیه امنیت مهی شناخته شده و تابع اصول و قواعلد حلاهم بلر ایلن جلرایم      مصدا

در برخی آثار حقوقی مربوط به جرایم عهیله اسلرار اقتصلادی دولتهلا و سلایر      ، باشد. با این وجودمی

سخن از نقض اسرار تجاری به میان آمده و ارتکاب جاسوسی اقتصلادی را  ، اشخا  حقوقی ع ومی

 دهند. مره جرایم عهیه اسرار تجاری قرار میدر ز

سلازمان یلا   ، تصاحب اسلرار تجلاری چنانچله بله قصلد منتفلع سلاختن دوللت        ، در این دیدگاه

(. در 1931:37، مش ول عنوان جر  جاسوسی اقتصادی خواهد بود. رالسان، ن ایندگی خارجی باشد

به اشخا  خصوصی بوده یا مربلوط  هند هه اسرار تجاری هسب شده متعهق این دیدگاه تفاوتی ن ی

آوری و انتقلال اسلرار   ج لع ، در هلر حلال  ، به دولت و سایر اشخا  حقوقی ع ومی باشد. بنلابراین 

تجاری به قصد منتفع ساختن دولت خارجی جاسوسی اقتصادی به شل ار آملده و در زملره جلرایم     

ه حقوق ایاالت متحده آمریکا و به گیرد. دیدگاه مورد اشاره هه با استناد بعهیه اسرار تجاری قرار می
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توانلد در حقلوق ایلران ملورد     ن لی ، ابلراز گردیلده   19911مصوب « قانون جاسوسی اقتصادی»وی ه 

، گیلرد در حقوق ایران آنچه تحت ش ول عنوان جاسوسی  قرار می، پایرش واقع گردد. توضیح آنکه

ی دستگاههای حاه یتی اسلت و  نظامی و اقتصاد، عبارت از اطالعات حساس مربوط به امور سیاسی

توان دستیابی به اطالعات اشخا  خصوصی را تحت عنلوان جاسوسلی قه لداد ن لود.     هیچگاه ن ی

 211ملاده  ، گاارد. بلرای ن ونله  بررسی مستندات قانونی موجود در حقوق ایران بر این امر صحه می

ه یلا اسلرار یلا اسلناد و     هرهس نقش»دارد3 مقرر می 1:72رتعایرات( مصوب  قانون مجازات اسالمی

در اختیار افرادی هه صلالحیت   یا عامداً تص ی ات راجع به سیاست داخهی یا خارجی هشور را عال اً

قرار دهد یا از مفاد آن مطهع هند به نحوی هه متض ن نلوعی جاسوسلی   ، دسترسی به آنها را ندارند

ه انگونه هله از ایلن   «. شودمینظر به هیفیات و مراتب جر  به یک تا ده سال حبس محکو  ، باشد

توان در رابطه با اسناد و اطالعات مربوط به حاه یلت بله   آید جر  جاسوسی را تنها میمقرره بر می

رس یت شناخته و دستیابی به اطالعات و اسرار متعهق به اشخا  خصوصی را بایلد از شل ول ایلن    

متعهلق بله حاه یلت برآملده از      از آنجلا هله اسلرار اقتصلادی    ، عنوان خارج دانست. از سوی دیگلر 

توانلد منجلر بله    دستیابی غیر مجلاز بله آنهلا ملی    ، گرددراهبردهای هالن سیاسی آنها محسوب می

قلانون مجلازات جلرایم     59ملاده  ، برای ن ونله  5محکومیت شخص مرتکب به جر  جاسوسی گردد.

زاتهلای ذیلل   افراد زیلر جاسلوس محسلوب و بله مجا    » دارد3مقرر می 1:35نیروهای مسهح مصوب 

اقتصادی و یا صنعتی مربلوط  ، امنیتی، سیاسی، 3 هر نظامی هه اسرار نظامی -شوند3... بمحکو  می

به نیروهای مسهح را به دش نان داخهی یا خارجی یا بیگانگان یا منابع آنلان تسلهیم و یلا آنلان را از     

ره به صراحت بر این امر مستند مورد اشا«. مفاد آن آگاه سازد به مجازات محارب محکو  خواهد شد

هند هه دستیابی و افشای اطالعات اقتصادی مربوط به نهادهای حاه یتی و نله اشلخا    داللت می

گیرانله خلا  آن جلرایم بایلد در خصلو       جرمی عهیه امنیت مهی بوده و قواعد سلخت ، خصوصی

قوق نوین از آن بله  دستیابی به اطالعات اقتصادی حاه یتها  هه در ح، مرتکب اع ال گردد. بنابراین

شود را  باید مصداقی از جرایم عهیه امنیلت مهلی دانسلته و از    یاد می« جاسوسی صنعتی و تجاری»

ش ول جرایم عهیه اسرار تجاری هه موضوع آن عبارت از اسرار شغهی و حرفه ای اشخا  خصوصلی  

 (.13931:91، پورخارج دانست رعالی، است

ر تجلاری در حقلوق ایلران ه لواره در قلوانین و مقلررات       جرایم خا  عهیه اسرا، از سوی دیگر

قانون بازار اوراق بهلادار ج هلوری   »و « قانون تجارت الکترونیکی»مربوط به حقوق تجارت ه چون 

گاار قرار داشته اند و این امر به روشنی بر جدایی جرایم عهیه اسلرار  مورد نظر قانون« اسالمی ایران

                                                           
1. Economic Espionage Act, 1996. 

 اداره هل حقوقی قوه قضاییه. 59/11/1:31مورخ  3357/7نظریه مشورتی ش اره  .5
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بله نظلر   ، دهد. بنابراینجر  جاسوسی اقتصادی گواهی می، ور اخصتجاری از جرایم امنیتی و به ط

رسد با توجه به مبنای ح ایت از اسرار تجاری هه ه انا ضرورت احترا  به مالکیلت اشلخا  بلر    می

باید جرایم ارتکابی عهیه اسرار اقتصادی حاه یتی را از ش ول جرایم عهیه اسلرار تجلاری   ، آنها است

را در زملره   اعم از حقیقلی و حقلوقی   ض به اسرار تجاری اشخا  خصوصیخارج دانسته و تنها تعر

 ,Dean) قلرار داد ، باشلند این دسته از جرایم هه خود متعهق به جرایم عهیه املوال و مالکیلت ملی   

2012: 23) . 

در خصو  اسرار تجاری اشخا  حقوقی ع ومی غیلر دولتلی موضلوع قلدری ملبهم بله نظلر        

گونله اشلخا  بیلان    در تعریل  ایلن   1:31ت خدمات هشوری مصوب قانون مدیری :رسد. ماده می

سسه یا نهاد ع ومی غیر دولتلی واحلد سلازمانی مشخصلی اسلت هله دارای اسلتقالل        ؤم» دارد3می

شلود و بلیش از پنجلاه درصلد     حقوقی است و با تصویب مجهس شورای اسالمی ایجاد شده یلا ملی  

گردد و عهده دار وتای  و خدماتی است هه جنبه  مینأبودجه ساالنه آن از محل منابع غیر دولتی ت

گونه اشخا  بیش از نی ی از بودجه خود را بایلد   شود هه اینابها  از آنجا ناشی می«. ع ومی دارد

گردند هله ایلن املر    از منابع غیر دولتی تامین ن وده و از منظر قانونی مستقل از دولت محسوب می

ایجاد اینگونه اشخا  تنهلا  ، گردد. از سوی دیگردولتی می هایموجب جدایی آنها از ش ول دستگاه

باشد هه این مهلم ارتبلاط   به حکم قانون و نهاد قانونگااری هشور رمجهس شورای اسالمی( مجاز می

اینگونه اشلخا  بله انجلا     ، ن اید. عالوه بر اینآنها با حاه یت سیاسی هشور را به وضوح هویدا می

باشند هه ایجاد  هر گونه اخلالل در  امور به انجا  خدمات ع ومی میفعالیت خصوصی نپرداخته و م

بلا توجله بله    ، تواند به عنوان تهدیدی عهیه حاه یت سیاسی هشور تهقی گردد. از سوی دیگرآن می

بله موجلب   ، گلردد اینکه بخشی از بودجه اینگونه اشخا  از منابع بودجه ع ومی هشور تامین ملی 

دیوان محاسبات هشور به عنلوان نهلادی حلاه یتی    ، اسالمی ایران قانون اساسی ج هوری 22اصل 

، باشد هه این امر می تواند حاهی از اه یت حاه یتی آنها باشد. بنلابراین مکه  به نظارت بر آنها می

تلوان  رسد اشخا  حقوقی ع ومی غیر دولتی ت ایل بیشتری به حاه یت داشلته و ن لی  به نظر می

به نظر نگارنده بلا توجله   ، قی خصوصی را بر ایشان اع ال ن ود. از اینرومقررات ناتر بر اشخا  حقو

تحقلق بلاه جاسوسلی در    ، به عد  تصریح قوانین مربوط به اسرار تجاری به ش ول اینگونه اشلخا  

 باشد.رابطه با نقض اسرار اقتصادی و تجاری آنها از ارجحیت برخوردار می

 

 یه اسرار تجاریگفتار دوم: مقررات خاص حاکم بر جرایم عل

دلیلل برخلورداری از اوصلاف نلوین و     جرایم عهیه اسلرار تجلاری بله   ، گاشت اینچنانکه هه پیش از

ناشناخته بودن در حقوق ایران از مجرای تصویب قلوانین خلا  تجلاری وارد نظلا  حقلوقی ایلران       
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محلدود بله ایلن    با نگلاهی  ، با پیروی از چهارچوب خا  و محدود این قوانین، رو اند. از اینگردیده

جرایم پرداخته شده و تنها  قه رو هوچکی از رفتارهای مجرمانله عهیله اسلرار تجلاری ملورد توجله       

ن اید هه در بررسی جرایم اند. خا  بودن مقررات مورد اشاره ایجاب میگاار قرار گرفتهخا  قانون

نخسلت بلا آنهلا     ةرا در وههل عهیه اسرار تجاری ابتدا به تحهیل این مقررات پرداخته و اع ال ارتکابی 

، تطبیق دهیم. بدیهی است هه هرگاه اع ال ارتکابی بلا هلر یلک از مقلررات خلا  تطبیلق ن ایلد       

نوبت به تطبیق این اع ال با جرایم ههلی  ، موضوع خات ه یافته و با احراز قانونی ارهان ع ل مجرمانه

قانون تجلارت  »این جرایم هه در رسد. اهم مقررات خا  ناتر بر و سنتی عهیه اموال و مالکیت ن ی

 1:39مصلوب  « قانون بلازار اوراق بهلادار ج هلوری اسلالمی ایلران     »و  1:35مصوب « الکترونیکی

 دهیم.خالصه گردیده را در ادامه مورد بررسی قرار می

 

 قانون تجارت الکترونیکی. 1

و افلاایش روز   اخیلر  ةرشد و توسعه برق آسای مبادالت تجاری در عرصه الکترونیکلی در چنلد دهل   

های تجاری از یکسو و فراوانلی بلیش از   افاون ارزش اطالعات و اسرار تجاری در قوا  و بقای فعالیت

پیش اباارهایی دستیابی به این اسرار در فضای الکترونیکی هسلب و هلار و امکلان انتقلال سلریع و      

یلت از دارنلدگان ایلن    گااران مهی در صدد ح اموجب گردید هه قانون، آسان آنها به اشخا  دیگر

گاار ایران نیا در این راسلتا  انگاری اقدامات مبتنی بر تعرض به آنها برآیند. قانوناسرار از طریق جر 

در مواد معدودی ضل ن تعریل  اسلرار     1:35در سال « قانون تجارت الکترونیکی»در قالب تصویب 

  رار بر آمد.  تجاری الکترنیکی در صدد ح ایت هیفری از حقوق دارندگان این اس

اسلرار تجلاری   »دارد3 قانون مابور در بیان تعری  اسرار تجاری الکترونیکلی مقلرر ملی    12ماده 

ابلاار و  ، هلا نلر  افاارهلا و برنامله   ، الگوها، هافرمول، الکترونیکی داده پیامی است هه شامل اطالعات

، فنلون ، جلارت و داد و سلتد  های انجلا  ت روش، لیفات منتشر نشدهأت، ها و فرایندهاتکنیک، هاروش

طرح های تجاری و امتلال اینهاسلت هله بله     ، فهرست مشتریان، اطالعات مالی، نقشه ها و فراگردها

ای طور مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس ع و  قرار نلدارد و تلالش هلای معقوالنله    

دگان اسلرار تجلاری   بله منظلور ح ایلت از دارنل     «.برای حف  و حراست از آنهلا انجلا  شلده اسلت    

انگاری جر ، تحصیل یا افشای اسرار تجاری الکترونیکی، قانون ماهور 19به موجب ماده الکترونیکی 

بله منظلور   »دارد3 این قلانون مقلرر ملی    19گردیده و پس از آن مورد هیفر انگاری قرار گرفت. ماده 

تحصلیل غیلر قلانونی اسلرار     ، های مشروع و عادالنه در بستر مبلادالت الکترونیکلی  ح ایت از رقابت

تجاری و اقتصادی بنگاهها و مؤسسات برای خود و یلا افشلای آن بلرای اشلخا  ثاللث در محلیط       

، در ه ین راسلتا «. جر  محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید، الکترونیکی
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 دارد3ملی و مقلرر   رنکبین اقلدا  ن لوده  قانون نیا بدین شلرح نسلبت بله تعیلین هیفلر مل       72ماده 

منفعت و ، این قانون و هر هس در بستر مبادالت الکترونیکی به منظور رقابت 19متخهفین از ماده »

اقتصلادی و خلدماتی بلا نقلض حقلوق قراردادهلای       ، صلنعتی ، های تجارییا ورود خسارت به بنگاه

ری آنان را بلرای خلود   اسرار تجا، استخدا  مبنی بر عد  افشای اسرار شغهی و یا دستیابی غیر مجاز

تحصیل ن وده و یا برای اشخا  ثالث افشاء ن اید به حبس از شش ماه تا دو سلال و نلیم و جلاای    

توان به شرح ذیل در تحهیل مواد مورد اشاره می«. میهیون ریال محکو  خواهد شد 21نقدی معادل 

 نکاتی را عنوان ن ود.

ات محدود به اسراری گردیده  است هه واجلد  ح ایت از اسرار تجاری در این مقرر، نخست آنکه

اسرار تجاری غیر الکترونیکی از ش ول این مقررات خارج بوده و با ، قالب الکترونیکی باشند. بنابراین

توان در این خصو  معتقد به ح ایت هیفری از آنهلا  لحاظ  اصل تفسیر مضیق قوانین هیفری ن ی

اسللرار تجللاری »دارد3 مللی ایللن قللانون مقللرر 12ده بللود. در تعریلل  اسللرار تجللاری الکترونیکللی مللا

ابلاار و  ، هلا هلا و برنامله  نلر  افلاار  ، الگوهلا ، فرمول، داده پیامی است هه شامل اطالعات، الکترونیکی

، فنلون ، روش انجلا  تجلارت و داد و سلتد   ، تألیفلات منتشلر نشلده   ، ها و فرایندهاتکنینک، هاروش

طرح های تجاری و امتلال اینهاسلت هله بله     ، فهرست مشتریان، اطالعات مالی، 1ها و فراگردهانقشه

هلای معقوالنله ای   طور مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس ع و  قرار نلدارد و تلالش  

گردد هه موارد مقرر با توجه به این ماده مشخص می«. از آنها انجا  شده است برای حف  و حراست

، نه داده و اطالعاتی را هه بتوان بدان اسرار تجاری اطلالق ن لود  در آن به نحو ت تیهی بوده و  هر گو

گاار در این ماده قابل دفاع به نظر می رسد زیرا سرعت تحوالت و بیان ت تیهی قانونگیرد. در بر می

های الکترونیکی بله حلدی رو بله فاونلی اسلت هله محلدود سلازی         خهق دستاوردهای نوین پدیده

نیکی موجب واپس ماندگی قانون در مواجهه با مصلادیق نلوین شلده و    مصادیق اسرار تجاری الکترو

بیان ت تیهی مصادیق ، سازد. افاون بر اینح ایت قانونی از اسرار تجاری را با محدودیت رو به رو می

 اسرار تجاری الکترونیکی در قانون با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها نیا منافاتی ندارد.  

                                                           
باشند هه با احلراز  های مخته  میبه معنای نتیجه حاصل از گردآوری اطالعات در زمینه (Compilationsرفراگردها  .1

توان به صرف هاینله  عنوان یکی از مصادیق اسرار تجاری قه داد گردند. از ج هه شرایط ماهور میشرایطی می توانند به

توجه جهت گردآوری اطالعات و نیا بهره برداری محرمانه و انحصاری دارنلده فرارگلرد از آنهلا اشلاره ن لود.      و وقت قابل 

را بایلد بله   « فهرسلت مشلتریان  »شایان ذهر است هه برخی مصادیق تصریح شده در قانون تجارت الکترونیکی ه چلون  

اهر در رابطه با آن نیا موجلود بلوده و در نتیجله    عنوان مصداقی از فراگردها محسوب ن ود زیرا ت امی معیارهای فوق ال

 (.Janger ،2013:1801ر رسد.اطالق فراگرد به فهرست مشتریان خالی از ایراد به نظر می
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معیارهلای  ، گاار ض ن برش ردن مصادیق ت تیهی اسرار تجلاری الکترونیکلی  ونقان، توضیح آنکه

عنوان ضابطه تشخیص مصادیق بیلان ن لوده اسلت هله احلراز هلر یلک از آنهلا بلا          ای را بهگانهسه

تشخیص مصادیق و تطبیق آنها بر ، رسد. عالوه بر اینهای عینی و محسوس م کن به نظر میمعیار

باشد هه در موضوع مورد بحث نیا با مراجعه بله  وق هیفری بر عهده عرف میعناوین مجرمانه در حق

توان مصادیق نوین و یا از قهم افتلاده در  های الکترونیکی میعرف خا  و متخصصین عرصه فناوری

این ماده را با معیارهای سه گانه تشخیص اسرار تجاری الکترونیکی تطبیق داده و در صورت تطلابق  

رهای ماهور در این ماده ح ایت هیفری قانونی را از دارندگان آن مصلادیق نیلا بله    مصادیق با معیا

گ لان  رمالیت( باشلند هله بلی    اطالعات ماهور باید واجد ارزش اقتصادی، از سوی دیگر ع ل آورد.

احراز این شرط در صالحیت عرف قرار دارد زیرا احراز مالیت و ارزش اقتصادی هر چیلای بلا علرف    

اسلرار  ، (. علالوه بلر ایلن   53231:91، هنلد. رشلهیدی  ارزش نسبی برای آن هفایت میبوده و وجود 

تجاری باید از دسترس ع و  دور نگلاه داشلته شلده و تلدابیر معقلول و متعلارفی در جهلت حفل          

محرمانگی آنها صورت پایرفته باشد. احراز متعارف بودن تدابیر به هار رفته با دادگاه است. از ه ین 

تواند بدون احراز شرایط پیش گفته حکم به محکومیت تحصیل هننده اسرار تجلاری   یدادگاه ن، رو

الکترونیکی صادر ن وده و فقدان هر یک از شرایط موجب رفع اتها  از ملتهم خواهلد گردیلد. بلرای     

صلادره از شلعبه    :59/15/1:9ملورخ   9:1997155:911515توان به دادنامله شل اره   ن ونه می

حکلم بلر   ، جاایی تهران اشاره ن ود هه بلا توجله بله فقلدان شلرایط ملاهور      دادگاه ع ومی  :119

نگارنلده معتقلد اسلت بلا توجله بله       ، با این حلال  1بیگناهی و رفع اتها  از متهم صادره ن وده است.

دادگاه باید با ارجاع موضلوع بله هارشلناس ذیصلالح بله احلراز       ، تخصصی بودن بسیاری از این امور

                                                           
در خصو  اتهامات خانم  .ال . فرزند ع. مبنی بر تحصیل و استفاده غیرمجلاز از  » در دادنامه مورد اشاره می خوانیم3 .1

هله حسلب   خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان؛ دادگاه نظر به جامع محتویات پرونده و این شرهت گسترش ر تجاریاسرا

هلا  یلک از آن هله اوالً هلی    ها فهرست مشتریان و امور مالی شرهت بودهآن ر تجاریس ، محتر  شاهی یتوضیحات وهال

بوده و ه له افلراد جامعله      و  همخصوصاً فهرست مشتریان مستقالً دارای ارزش اقتصادی نبوده. ثانیا3ً در دسترس ع

رسد اقدامات معقوالنه در جهلت  ند با مراجعه به منابع ع ومی به لیست دسترسی پیدا هنند. ثالتا3ً به نظر میه اتوانستمی

 اختیلار  در حتلی  و شلاهی  شلرهت  سلابق  مشتریان با ها به ع ل نیامده است. رابعا3ً آشنایی متهم حف  و حراست از آن

شاهی محسوب نشده بهکه نوعی رقابت صنفی است هله ایلن    سر تجاری حقوق نقض معنای به ت اس هایهش ار داشتن

ن ایلد هله   ملدافعات ملؤثر ملتهم چنلین اسلتنباط ملی       بله  هاا نظرهای مخته  برای مته ه میسور است. عهیامر از راه

شلاهی را از شلخص دیگلری خریلداری      اریت تجل فاقد هرگونه اندیشه مجرمانه بوده و هاالهای توقی  با عالم امشارالیه

البرائله و مسلتنداً   های ماهور و با رعایت قاعده اصلالت ن وده است، عهیهاا نظر به مراتب باال به لحاظ عد  احراز وقوع باه

های ع ومی و انقالب در امور هیفری با رد هیفرخواسلت ریی بلر برائلت مته له     قانون آیین دادرسی دادگاه 177به ماده 

   «.ن ایدو اعال  می صادر
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تحقق جلر   ، بدیهی است در صورت فقدان هر یک از شروط پیش گفته 1ید.شرایط ماهور اقدا  ن ا

ای دیگر از رویله قضلایی در ایلن    ذهر ن ونه، یید دیدگاه فوقأرسد. در تمنتفی به نظر می، مورد نظر

دادگاه تجدیدنظر استان تهران بله موجلب    3:شعبه ، رابطه خالی از فایده نخواهد بود. بر این اساس

محکومیت تجدیدنظر خواه در دادگلاه   51/15/1:91مورخ  911997155:311712دادنامه ش اره 

هلای مربلوط بله    تحصیل غیر قلانونی رغیلر مجلاز( اسلرار تجلاری رفایلل      بدوی را در خصو  اتها  

دلیلل نداشلتن ارزش   بله  های وی ه ایستگاه مرهلای تولیلد بلتن(   ای ساخت دستگاههای رایانهنقشه

گناهی با توجه به نظریات هارشناسان ذیربط نقض ن وده و حکم بر بی اقتصادی داده های مورد نظر

  5متهم رتجدیدنظر خواه( صادر ن وده است.

توانند اعم از اشخا  حقیقلی یلا حقلوقی باشلند. توضلیح      دارندگان اسرار تجاری می، دو  آنکه

ه اسلت هله برخلی    موجب گردید« بنگاهها و مؤسسات»قانون به  19گاار در ماده اشاره قانون، آنکه

اسرار تجاری متعهق به اشخا  حقلوقی را مشل ول ح ایلت    ، گاارنویسندگان ض ن انتقاد از قانون

هیفری دانسته و اسرار متعهق به اشخا  حقیقی را از ش ول این ح ایت خارج بداننلد. ربیگلااده و   

را گرچله واهه  (.  نگارنده با برداشت مابلور چنلدان موافلق نیسلت زیل     9931:97، هوشا و میرعباسی

نله تنهلا   « هلا بنگلاه »اسلتفاده از وازه  ، در این ماده ناتر به اشخا  حقوقی است لیکن« مؤسسات»

                                                           
یلا بله    هرگلاه بلازپرس،  راسلاً   »مقلرر ملی دارد3   1:95قانون آیین دادرسی هیفری مصوب  122قس ت نخست ماده  .5

 «.هندتقاضای یکی از طرفین،  انجا  هارشناسی را ضروری بداند،  قرار ارجاع امر به هارشناس را صادر می

خصو  تجدیدنظرخواهی آقای  . با وهالت آقایان الل . و الل . نسلبت بله     در »در بخشی از این دادنامه می خوانیم3  .:

دادگلاه ع لومی تهلران هله متضل ن       :113صلادره از شلعبه    3/1/91ملورخ   91199715:1111179دادنامه شل اره  

ماه حبس تعایری تعهیقی و پرداخت مبهغ پنجاه میهیون ریال جاای نقلدی در  محکومیت تجدیدنظرخواه به تح ل شش

ای سلاخت  هلای رایانله  هلای مربلوط بله نقشله    ندوق دولت از حیث اتها  تحصیل غیر مجاز اسرار تجلاری رفایلل  حق ص

با نگرش در مج وعه اوراق و محتویات پرونلده قطلع نظلر از اینکله      ، های وی ه ایستگاه مرهای تولید بتن( استدستگاه

رونیکلی، هلر گونله اطالعلات الکترونیکلی و غیلر       قلانون تجلارت الکترونیلک، اسلرار تجلاری الکت      12وفق مقررات ماده 

گردد هه این اطالعلات بله طلور مسلتقل دارای ارزش     الکترونیکی است هه با فناوریهای جدید تولید دریافت و ارسال می

 ، ای صلورت پلایرد در ملا نحلن فیله     اقتصادی بوده و در دسترس ع ومی قرار نداشته و برای حف  آنها تالش معقوالنله 

مکشوفه از هیس هامپیوتری تجدیدنظرخواه متعهق به شرهت شلاهی بلدوی رتجدیدنظرخوانلده( وفلق نظریله      های نقشه

 ه چنلین  ابرازی هیأت سه نفره هارشناسان رس ی به تنهائی فاقد ارزش اقتصادی و ارزش فنلی اعلال  گردیلده اسلت و    

ال ج وع دالللت بلر   پرونده من حیث 19:صفحه پاسخ استعال  از مؤسسه فنی و. وابسته به قرارگاه خانم االنبیاء به شرح 

دادگلاه   ، اللاهر دارد بنلا بله مراتلب و بلا اوصلاف و هیفیلات مرقلو         عد  احراز و تحقق باه از ناحیه تجدیدنظرخواه فوق

قلانون آیلین دادرسلی هیفلری      527تجدیدنظرخواهی عنوان شده را وارد و موجه تشخیص و مستنداً بله بنلد ب ملاده    

جهت مالحظله ملتن هاملل جریلان     «.ن ایدعنه را نقض و حکم بر برائت تجدیدنظرخواه صادر و اعال  میدادنامه معترضٌ

 .مراجعه گردد www.raay.ijri.irپرونده های فوق الاهر به سامانه مهی آرای قضایی به نشانی 

http://www.raay.ijri.ir/
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ن ایلد زیلرا   به نحو التااملی دالللت بلر اشلخا  حقیقلی ملی      ، داللت بر اشخا  حقوقی ندارد بهکه

آن یا شخص حقیقی صاحب ، بنگاههای تجاری درحقوق تجارت فاقد شخصیت حقوقی بوده و قانون

اسلتفاده  ، (.  بنلابراین 11531:95، دهد راسکینیجانشین وی را مخاطب حق و تکهی  خود قرار می

رساند هه اسرار تجاری متعهق بله اشلخا  حقیقلی نیلا مشل ول ح ایلت       از این واهه به خوبی می

 توانند موضوع اع ال مجرمانه قرار گیرند.هیفری بوده و با وجود سایر شرایط می

ذهر در این رابطه عبارت از وضعیت تاجری است هه در بسلتر الکترونیکلی در قلالبی    قابل  ةنکت

و اسرار تجاری وی مورد تعرض قرار گرفته باشد. توجله بله ملتن     غیر از تشکیل بنگاه فعالیت هرده

گردد هه قانونگاار فرض مورد اشلاره را  قانون تجارت الکترونیکی به این نتیجه رهن ون می 19ماده 

انلد  دور داشته و آن را به سکوت برگاار ن وده است. چنانکه برخی نویسندگان عنلوان داشلته   از نظر

عنوان یکی از اشکاالت مفادی ماده مرقو  دانسلته و در جهلت اصلالح آن اقلدا      این خالء را باید به

 یید هاستی ماهور معتقد است هه در وضعیت هنونی بلا أ(. نگارنده ض ن ت515ه ان3، ن ود ررهبری

ها و لاو  بسنده ن ودن به متن قانون  باید از توسعه این توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات

ماده به اشخا  حقیقی تاجر غیر بنگاهی خودداری ن وده و امکان توسعه اع ال جرایم سنتی عهیه 

د. دلیلل  خیانت در امانت و سرقت را در این فرض بررسلی ن لو  ، اموال و مالکیت ه چون افشای سر

این رویکرد آن است هه در رابطه با جرایم سنتی عهیه اموال و مالکیلت بلا توجله بله علد  انحصلار       

توان در فرض سکوت قانون تجارت الکترونیکی از ایلن عنلاوین   موضوع به فضای غیر الکترونیکی می

کترونیکی را جرایم روی داده در بستر ال، استفاده ن وده و در صورت احراز شرایط اختصاصی هر یک

 موضوعی هه در بخش سو  این نوشتار مورد توجه قرار گرفته است.، نیا مش ول آنها دانست

تحصیل غیر قلانونی و افشلای اسلرار    »اع ال م نوع شده در این ماده تنها محدود به ، سو  آنکه

در حلالی اسلت    گیرد. اینگردیده و استفاده از اسرار به نفع دارنده غیر قانونی را در بر ن ی« تجاری

بسیار محت ل است هه شخصی بدون اینکه خود اسلرار   ، دلیل وجود ارزش مالی اسرار تجاریهه به

بله نفلع خلود از    ، با عهم به غیر قانونی بودن تحصیل یا افشاء، تجاری را تحصیل یا افشاء ن وده باشد

، ه باشلد. بلا ایلن وجلود    آنها استفاده ن وده و ض ن هسب منفعت به دارنده قانونی زیلان وارد ن لود  

استفاده غیر مجاز از اسرار تجاری ملی توانلد بلا وجلود شلرایطی بلا       ، چنانکه در ادامه خواهیم گفت

استناد به جرایم سنتی و شناخته شده عهیه اموال و مالکیت جر  تهقی شده و استفاده هننده ملورد  

 پیگرد قانونی قرار گیرد.  

گاار استفاده غیر قلانونی از اسلرار تجلاری دیگلران را نیلا      انتظار می رود هه قانون، با این وجود

ه چون تحصیل و افشای آنها مورد توجه قرار داده و اشخاصی را هه بهره نهایی از اسلرار تجلاری را   

 اند مش ول ض انت اجرای هیفری سازد.به نحو نامشروع حاصل ن وده
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 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران. 2

های مالی از ج هه بلورس اوراق بهلادار را تشلکیل    شالوده بازار، اطالعات و اسرار واجد ارزش تجاری

توانلد در جهلب اعت لاد ع لومی در اسلتفاده از      هیفیت حفاتت از این اسرار ملی ، دهند. از اینرومی

ت حراسلت  (.  ضرور7731:31، گااری شگرفی داشته باشد. رعرفانیثیرأامکانات این نهادهای مالی ت

گاار را بر آن داشلته اسلت هله بلا نگلاهی خلا  و       قانون، های مالیاز اطالعات و اسرار در این بازار

محدود در صدد جر  انگاری اع ال ارتکابی عهیه ت امیت اسرار برآمده و دارندگان قانونی را در هن  

قلانون بلازار   »عبلارت از   ترین سند قانونی در ایلن زمینله را  ح ایت قانون در آورد. شاید بتوان مهم

دهلد  دانست. تدقیق در قانون یاد شده نشان ملی 1:39مصوب « اوراق بهادر ج هوری اسالمی ایران

دانسلته و در صلدد ح ایلت هیفلری از      « اطالعلات نهلانی  »گاار اسلرار تجلاری را معلادل    هه قانون

اشلخا  زیلر بله    »دارد3 ملی قانون مورد اشاره مقلرر   91ماده ، ها بر آمده است. از اینروصاحبان آن

حبس تعایری از سه ماه تا یک سال یا به جاای نقدی معادل دو تا پن  برابر سود به دست آمده یلا  

هر شخصی هه اطالعات نهانی مربلوط    -1محکو  خواهند شد3 ، زیان متح ل شده یا هردو مجازات

رار گرفته به نحوی از انحاء بله  به اوراق بهادار موضوع این قانون را هه حسب وتیفه در اختیار وی ق

، ضرر دیگران یا به نفع خود یا به نفع اشخاصی هه از طرف آنها به هر هنوان ن ایندگی داشته باشلد 

مورد استفاده قرار دهد و یا موجبات افشاء یا انتشار آنها را در غیر موارد مقرر ، قبل از انتشار ع ومی

ز اطالعلات نهلانی بله معلامالت اوراق بهلادار مبلادرت       هر شخصی هه با اسلتفاده ا  -5فراهم ن اید. 

 توان بدین شرح استنباط ن ود3نکاتی را می ، از توجه به ماده مرقو «. ن اید

توانند دو دسلته از اشلخا  باشلند.    بینی شده در این ماده میمرتکبین جر  پیش، نخست آنکه

سپرده شده و یا قلانون آنلان را    اشخاصی هه اطالعات نهانی بر حسب وتیفه شغهی به آنان، نخست

عالوه بر هارگااران و معامهه گران بلورس بایلد سلایر    ، دارای این اطالعات فرض ن وده باشد. بنابراین

اشخا  مرتبط با این اطالعات را نیا دارای اطالعات نهانی دانسته و در شل ول ملرتکبین احت لالی    

اشخا  زیر به عنوان اشلخا  دارای  »می افااید3  قانون 91تبصره ماده ، جر  به ش ار آورد. از اینرو

مدیر ، ت عاملأهی، ت مدیرهأشوند3 ال 3 مدیران شرهت شامل اعضای هیاطالعات نهانی شناخته می

حسابرسان و وهالی شرهت. ج3 سلهامدارانی  ، حسابداران، مشاوران، عامل و معاونان آنان. ب3بازرسان

بیش از ده درصد سها  شرهت را در اختیار دارند ، تکفل خودهه به تنهایی و یا به ه راه افراد تحت 

ت مدیره و ملدیران ذیلربط یلا ن اینلدگان شلرهتهای      أیا ن ایندگان آنان. د3 مدیر عامل و اعضای هی

مادررههدینگ( هه مالک حداقل ده درصد سها  یا دارای حداقل یک عضو در هیات ملدیره شلرهت   

بله اطالعلات   ، اختیارات یا موقعیت خود، هه با توجه به وتای پایر باشند. ه3 سایر اشخاصی سرمایه

دسته دو  از ملرتکبین احت لالی را بایلد عبلارت از اشلخا  ثلالتی غیلر از        «. نهانی دسترسی دارند
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مبادرت به انجا  معامهه در بازار اوراق بهلادار  ، دارندگان اطالعات دانست هه با تحصیل این اطالعات

گلاار تنهلا دارنلدگان    قابل استنباط است زیرا اگر مقصود قانون 91دو  ماده  ن ایند. این مهم از بند

اسلتفاده  ، به خصو  اینکه در ه ان بند نخست، اطالعات نهانی می بود نیازی به بیان بند دو  نبود

ماند هه ملرتکبین جلر    انگاری قرار گرفته است. بنابراین جای تردید باقی ن یاز اطالعات مورد جر 

با استفاده از آنها مبادرت به ، دو  عبارت از اشخا  ثالتی هستندهه پس از تحصیل اطالعات در بند

 ن ایند.انجا  معامهه می

اطالعات مورد نظر تا زمانی مورد ح ایت قانونی قلرار دارنلد هله منتشلر نشلده و در      ، دو  آنکه

گلردد  تجاری محسلوب ملی  دسترس ع و  قرار نگرفته باشند. این امر گرچه از شرایط بدیهی اسرار 

 گاار قرار داشته است.ولی به صراحت مورد توجه قانون

استفاده از اطالعات نهانی نیا در این قانون مورد ، بر خالف قانون تجارت الکترونیکی، سو  اینکه

هننلدگان از ایلن   جر  انگاری قرار گرفته و تردیدی در خصو  ش ول عنوان مجرمانله بلر اسلتفاده   

 ندارد. اطالعات وجود

ای نن لوده اسلت. ایلن    گاار در این خصو  به تحصیل این اطالعلات اشلاره  قانون، چهار  اینکه

اشخا  تصریح شده را  بله عنلوان دارنلده ایلن      91اقدا  را باید ناشی از آن دانست هه تبصره ماده 

 ایلد. بلا   ناطالعات فرض ن وده لاا جر  انگاری تحصیل اطالعات نهانی در خصو  آنان بی معنا می

توانست تحصیل این اطالعلات را نیلا جلر  انگلاری ن ایلد.      در خصو  اشخا  ثالث می، این حال

دهد هه تنها استفاده از ایلن اطالعلات از سلوی اشلخا  ثاللث      توجه به بند دو  این ماده نشان می

رد اشلاره  باشد. خالء قلانونی ملو  جر  بوده و تحصیل اطالعات  از سوی آنان فاقد عنوان مجرمانه می

رسد زیرا م کن است اشخا  ثالث بلدون اینکله بخواهلد خلود مبلادرت بله       قابل انتقاد به نظر می

اشخا  دیگری را از این اطالعلات آگلاه گردانیلده و    ، ض ن تحصیل آنها، استفاده از اطالعات ن اید

 موجبات از میان رفتن حقوق دارنده اطالعات را فراهم ن اید.

 

 ایم علیه اسرار تجاری بر جرایم سنتی علیه اموال و مالکیتتطبیق جر گفتار سوم:

ح ایت از حقوق مالکانه اشلخا  بلر املوال بله     ، بندی جرایم در حقوق هیفری اختصاصیدر دسته

عنوان مبناء در نظر گرفته شده و اقداماتی هه این حق را زایل ن وده و یا موجبلات مااح لت بلرای    

دهنلد.  ملورد جلر  انگلاری قلرار ملی     ، ملاهور فلراهم آورنلد    مالک آن را در راستای استیفای حلق 

(.  بنابراین الزمه تحقق این دسته از جرایم در وههه نخسلت عبلارت از   51ه ان3، رمیرمح د صادقی

در حقوق سنتی مال بله چیلای   ، باشد. چنانکه پیش از این عنوان شداثبات مالیت موضوع جر  می

بهلا  ، ه و اشخا  حاضر باشند در قبال به دست آوردن آنشود هه دارای ارزش نسبی بوداطالق می
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بپردازند. در خصو  مالیت اموال شناخته شلده در علرف تردیلد چنلدانی وجلود نلدارد. بحلث در        

خصو  حقوق نوینی مناقشه برانگیا می شود هه سابقه تلاریخی چنلدانی در علرف ندارنلد. اسلرار      

مورد مناقشه حقوقدانان قرار ، ده آن ایجاد می ن ایدتجاری نیا با توجه به حقوق نوینی هه برای دارن

الز  است پیش از بررسی امکلان تطبیلق جلرایم سلنتی عهیله املوال و مالکیلت بلر         ، دارد. بنابراین

مالیت یا عد  مالیت آن را مورد بررسی قرار داده و سپس شرایط مرتبط ، اقدامات عهیه اسرار تجاری

 دیگر را ارزیابی ن اییم.

وع مالیت اسرار تجاری ه واره در ذیلل مبحلث مالیلت در آثلار مربلوط بله حقلوق        بررسی موض

عهیلرغم اسلتقالل حقلوقی اسلرار تجلاری از      ، مالکیت فکری صورت پایرفته است.  به نظر نگارنلده 

های بنیادین هر دو حوزه از مباحلث مطروحله   توان به دلیل وجود شباهتمی، حقوق مالکیت فکری

اطالعات ،   اسرار تجاری نیا بهره برد. در نظر بسیاری از فقهای اسالمیدر مالکیت فکری در خصو

مش ول ض ان ، محرمانه مال محسوب و سرقت آنها مش ول  عنوان تصرف در اموال غیر و در نتیجه

قلانون تجلارت    12ملاده  ، از سوی دیگلر   (.:9931:3، رفاضل لنکرانیو مجازات دانسته شده است. 

اسرار تجاری را دارای ارزش اقتصلادی مسلتقلرمالیت( دانسلته اسلت.     ،  ا الکترونیکی با صراحت ت

اسرار تجاری قابل خرید و فلروش  ، به صراحت، در بند نهم اساسنامه شرهت مهی نفت، افاون بر این

امروزه در ، رو ن اید. از ایندانسته شده اند هه  این امر به خودی خود داللت هافی بر مالیت آنها می

از آنجا هه ارتکاب جرایم سنتی عهیه ، ن اسرار تجاری ن ی توان تردید ن ود. با این وجودمالیت داشت

بحلث و مناقشله در علین یلا     ، اموال و مالکیت ع وما در خصو  اعیان اموال قابل تحقق می باشند

گیلری موضلوع نوشلتار حاضلر     تواند در نتیجله دین بودن اسرار تجاری بسیار بوده و پاسخ به آن می

 ن هننده باشد.  تعیی

توان عین دانست. این معنا از تعری  عقد واقعیت آن است هه هر چیای هه منفعت نباشد را می

بیع عبارت اسلت  »دارد3 قانون مدنی قابل استنباط است. ماده مورد اشاره مقرر می 3::بیع در ماده 

واهه عین بلرای  »هه3  در این ماده بیان شده است« عین»در تفسیر «. از ت هیک عین به عوض معهو 

در تعریل   « علین »دهد هله قیلد   این است هه مفهو  بیع از اجاره م تاز شود و تاریخ فقه نشان می

خریلد و  ، چنانکله گاشلت  ، (. از سلوی دیگلر  31:33:، رهاتوزیلان « بیع به ه ین منظور بوده اسلت 

د پلایرش قلرار   فروشربیع( اسرار تجاری در برخی متون قانونی و نیا عرف تجلاری هشلورمان ملور   

در ، تواند معنایی جا عین بودن اسرار تجاری داشته باشد. عالوه بلر ایلن  گرفته است هه این امر ن ی

تواند به شرط علد  احلراز   عین منحصر به اموال محسوس و مادی نبوده و می، نگرش نوین به اموال

(.  931:31:، حسلینی در خصو  اموال غیر مادی نیا مورد پایرش قرار گیلرد. رمیر  ، منفعت بودن

تواند دارای ت امی عناصر مالکیت بر اعیان اعلم از تصلرفات مالکانله    اسرار تجاری می، از طرف دیگر
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به نظر نگارنده تردید چندانی در عین بودن اسلرار تجلاری   ، انحصاری و دای ی باشد. بنابراین، جامع

ا در برخی موارد بلا دیلدگاهی نلوین     رویه قضایی نی، چنانکه خواهیم دید، وجود ندارد. عالوه بر این

ارتکاب جرایم سنتی عهیه اموال و مالکیت را در خصو  اسرار تجلاری  ، نسبت به مفهو  عین اموال

 مورد پایرش قرار داده است. 

امکان تحقق برخی جرایم سلنتی عهیله املوال و    ، با پایرش عینی بودن مالکیت بر اسرار تجاری

گردد. بلا ایلن   ه شرط وجود شرایط اختصاصی هر جر  فراهم میمالکیت در خصو  اسرار تجاری ب

باشلد  نحوه تحقق هریک از این جرایم نیازمند تحهیل بایسته عناصر هریک به نحو مجلاا ملی  ، وجود

 1پردازیم.هه در ادامه بدان می

 

 افشای اسرار دیگری. 1

م عهیله ت امیلت معنلوی    هه بررسی جر  افشای اسرار دیگری به طور مع ول ذیل جرایبا وجود این

نگارنده معتقد است هه هرگاه افشای اسلرار دارای  ، (52131:97، نیاگیرد رآقاییاشخا  صورت می

، موجب ایراد ضرر به دارنده اسرار یا جهب منفعتی برای شخص افشاء هننده گلردد ، ارزش اقتصادی

البتله ایلن بله    ع نخواهد بود. سخن از تعهق آن جر  به دسته جرایم عهیه اموال و مالکیت دور از واق

معنای منتفی بودن جنبه معنوی جر  و لط ات وارد شده به اشخا  از این جهت نیست. دلیل این 

های مادی واجد اثر معنوی نیلا  تواند عالوه بر جنبهارتکاب جر  می، امر آن است هه در برخی موارد

هلای ملادی و معنلوی تحلت ح ایلت      رزشتواند ادر بسیاری موارد ارتکاب جر  می، بوده و از اینرو

جر  انگاری افشای اسرار دیگری در فصهی مجاا در قانون . قانون را به طور ه امان خدشه دار ن اید

تواند مفید ایلن معنلا   می، ذیل فصل بیستم از هتاب پنجم این قانون 1:72مجازات اسالمی مصوب 

ماهور را در دسته متفاوتی از جلرایم قلرار    می توان جر ، باشد هه بسته به ماهیت اسرار افشاء شده

می توان افشای ، باشندبا توجه به اینکه اسرار تجاری دارای ارزش اقتصادی و مالی می، داد. بنابراین

م کن است هه جر  افشای اسرار ، آنها را در دسته جرایم عهیه اموال و مالکیت قرار داد. با این وجود

ی از جرایم عهیه آسایش ع ومی قه داد ن ود زیرا در رابطه با جلر   دیگری را بتوان به عنوان مصداق

تواند مد نظر باشد عبارت از حف  اسرار انگاری رفتار مورد بحث آنچه به عنوان عهت جر  انگاری می

افشای غیر قانونی آنها بتواند آسایش و آسودگی خاطر صاحبان اسرار را بلر  ، اشخا  بوده و چه بسا

ملالک  ، یت موجب تضرر ج عی اشخا  گردد. عهیرغم قابل دفاع بودن دیدگاه فوقهم زده و در نها

                                                           
عهیه اسرار تجاری با جرایم عهیه اموال و مالکیت در خصو  اسرار تجلاری  ذهر این نکته الز  است هه  تطبیق جرایم  .1

گردد و اسرار الکترونیکی بله دلیلل وجلود قلانون خلا  خلود از شل ول ایلن بحلث خلارج           غیر الکترونیکی مطرح  می

 باشند.می
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تواند دیدگاه تعهق جر  مورد بحث به جلرایم  ایراد خسارت ناشی از افشای اسرار به صاحبان آنها می

 عهیه اموال و مالکیت را در صورت ایراد خسارت به صاحب اسرار توجیه ن اید. 

های پیش گفته در تحهیل این جلر   بسته به اینکه هدا  یک از جنبه به نظر نگارنده، با این حال

مد نظر باشد می توان در خصو  تعیین جایگاه آن در میان دسته بندی جرایم اتهار عقیده ن لود.  

با توجه به اینکه در اینجا هدف از تحهیل جر  افشای اسرار عبلارت از امکلان سلنجی    ، بر این اساس

جر  ماهور با توجه به ایراد ، قانونی اسرار تجاری به عنوان حقی مالی بوده تطبیق آن بر افشای غیر

خسارت به صاحب اسرار به عنوان جرمی عهیه اموال و مالکیت در نظر گرفتله شلده و ایلن املر بله      

هلای جلرایم   بندیمعنای نادرستی سایر دیدگاههای موجود پیرامون جایگاه این جر  در میان دسته

 باشد.ن ی

اطبلاء و  »دارد3 با بیانی ههی مقرر ملی  1:72اسالمیرتعایرات( مصوب  مجازات قانون 193ماده 

محلر  اسلرار   ، جراحان و ماما ها و داروفروشان و ههیه هسانی هه به مناسبت شلغل یلا حرفله خلود    

 به سه ماه و یک روز تا یک سلال ، اسرار مرد  را افشاء هنند، هرگاه در غیر از موارد قانونی، شوندمی

بله   1«.شلوند حبس و یا به یک میهیون و پانصد هاار تا شش میهیون ریال جاای نقدی محکلو  ملی  

، رسد با توجه به جر  انگاری افشای اسرار تجاری الکترونیکی در قانون تجلارت الکترونیکلی  نظر می

ن تلداخل  امکا، باشند. از اینرواسراری را باید مش ول این ماده دانست هه فاقد وص  الکترونیکی می

 قانون یاد شده به دلیل خا  بودن مقرره اخیر اللاهر منتفلی بله نظلر     72عنوانی این جر  با ماده 

 رسد.می

تحقق باه افشای اسرار تجلاری قابلل بررسلی بله نظلر      ، با توجه به رویکرد غیر حصری این ماده

محلر   ، رفه خلود ههیه هسانی هه به مناسبت شغل یا ح»توانند رسد. مرتکبین جر  یاد شده میمی

جهت تحقق این جر  وجود قراردادی پیشلین میلان صلاحب    ، باشند. با این وجود، «شونداسرار می

اسرار تجاری و مرتکب ضروری می ن اید. یکی از مباحلث ویل ه و مهلم در رابطله بلا حقلوق اسلرار        

ز مصلادیق  تجاری را باید عبارت از قراردادهای دربردارنده اسلرار تجلاری میلان اشلخا  دانسلت. ا     

و  :«قرارداد عد  رقابت»، 5«قراردادهای استخدامی»مه ترین قراردادها در این خصو  می توان به 

، یک طرف در هنار سایر تعهدات خود، اشاره ن ود. بر اساس قراردادهای یادشده 9«داریقرارداد راز»

صلورت تخهل  از  ایلن     گردد هه اسرار تجاری دارنده را به صورت محرمانه نگاه داشته و درمها  می

                                                           
قلانون  » 11ملاده  به موجب  1:72قانون مجازات اسالمی مصوب  193گردد هه مجازات موضوع ماده خاطر نشان می .5

 و تبصره ه ان ماده به نص  میاان ذهر شده تقهیل یافته است. 15/1:99/:5مصوب « هاهش مجازات حبس تعایری
1. Employment Agreement. 
2. Non-Competition Agreement. 

3. Non-Disclosure Agreement. 
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هرگلاه ثابلت گلردد هله     ، تعهد عواقب قاونی آن اعم از حقوقی و هیفری را متقبلل گلردد. بنلابراین   

توان ع ل شخص متعهد بر خالف قرارداد خود با دارنده اسرار مبادرت به افشای آنها ن وده است می

و ض انت اجرای مقلرر را در   قانون  مجازات اسالمی رتعایرات( دانسته 193ارتکابی را مش ول ماده 

خصو  وی اع ال ن ود. نکته شایان ذهر عبارت از آن است هه قانونگاار در این ماده تنها به جلر   

انگاری افشای اسرار بسنده ن وده و تکهی  اع لال ارتکلابی ه چلون سلوء اسلتفاده از اسلرار و نیلا        

های فیایکی مبنی بر سلوء اسلتفاده   رسد سایر رفتارتحصیل اسرار را روشن نن وده است. به نظر می

از اسرار و تحصیل غیر قانونی آنها را باید در جرایم دیگری جستجو ن ود هه در ادامه بدان خلواهیم  

 پرداخت.

مصادیق آن را روشن ، قانونگاار ض ن موجه دانستن افشای سر به موجب قانون، نکته دیگر آنکه

منلافع  »ی حقلوق اسلرار تجلاری اسلتناد بله  علار       رسد با توجه بله مبلان  نن وده است.  به نظر می

عنوان عار موجه در این باره به ش ار آورده و مرتکب را از مجازات افشای سلر  را بتوان به 1«ع ومی

تلوان گفلت هله منلافع     اتفاق نظر در خصو  مفهو  منافع ع لومی ملی  باوجود نبود معاف دانست. 

ع مج وعه ای از اشخا  خصوصی محدود ن لود  توان آن را به منافع ومی آن چیای است هه ن ی

و رفلاه اجت لاعی و اقتصلادی ه گلان     ، امنیلت ، منظور هر چیای است هه مربوط به سلالمت ، بهکه

هرگاه مرتکب ثابت ن اید هه افشای اسرار تجاری بله منظلور   ، بنابراین. (Garten, 2016: 14)باشد

 گردد.استیفای منافع ع ومی بوده از ش ول این مقرره خارج می

پایانی در این باره عبارت از آن است هه با توجه به اینکه افشای اسرار تجاری به مناله ته   ةنکت

م کن است ع ل ارتکابی با برخی جرایم دیگر ه چون خیانت در امانت متصل  بله   ، ها می باشدآن

، 1:95قلانون مجلازات اسلالمی مصلوب     1:1وص  تعدد معنوی گردیده و در نتیجه بر اساس ماده 

 مجازات اشد بر مرتکب آن اع ال گردد.

 

 خیانت در امانت .2

ته  یا مفقود ن ودن اموال یا اسناد به زیان مالکین یلا  ، تصاحب، خیانت در امانت عبارت از استع ال

وهالت یا هر هار با اجلرت  ، رهن، امانت، عنوان اجارهدر صورتی هه اشیاء مابور به، متصرف آنها است

ه هسی داده شده و مقرر گردد هه اشیاء مابور مسترد شده یا به مصرف معینلی برسلد   یا بی اجرت ب

رسد  عبارت از آن است هه جلر  خیانلت در   (.  آنچه در بادی امر به نظر می91231:97، رگهدوزیان

ای برخوردار بوده و در صورت تحقق شرایطی چنلد     امانت به لحاظ موضوعی از دایره ش ول گسترده

، در رابطه با اموال زیادی حکم به تحقق آن داد. با تفسیری هه پیش از ایلن عنلوان گردیلد    توانمی

                                                           
1. Public Interests 
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توان با رویکردی جدیلد بله مفهلو  املوال     عین اموال در برابر منفعت قرار گرفته و با این تفسیر می

، قانون مجازات اسالمی رتعایرات( با بیان تعریفلی مشلابه تعریل  پلیش گفتله      179نگریست. ماده 

ها راسلناد( معرفلی ن لوده و تشلخیص     موضوع جر  را عبارت از اموال منقول یا غیر منقول و نوشته

مالیت موضوع را به عرف واگاار ن وده است زیرا در حقوق هیفری تعیین مصادیق بلا علرف بلوده و    

. (3191 1:97 ،ابهاملات مصلداقی قلانون را برطلرف ن اینلد راردبیهلی      ، دادرسان باید با رجوع به آن

توان دهد هه در مالیت اسرار تجاری ن یمراجعه به قوانین و عرف حاهم بر جامعه امروزین نشان می

تحقق خیانت در امانت در خصو  آنها دور از ، در صورت حصول شرایط دیگر، تردید ن ود. بنابراین

هلایی  ن ونله  ،واقعیت نخواهد بود. رویه قضایی نیا هر چند به هندی به این دیدگاه مت ایل گردیلده 

اسلرار تجلاری و اطالعلات فنلی ملال      ، توان در آن یافت ن ود هه بر اسلاس آنهلا  اندک از آراء را می

، بنلابراین  1.مانلت در خصلو  آن صلادر گردیلده اسلت     محسوب شده و حکم به تحقق خیانت در ا

آن از ش ول دیدگاه برخی نویسندگان را هه اسرار راجع به اختراعات را به دلیل عینی نبودن مالیت 

توان با وجود قوانین جدید هنونی و عرف امروزین ملورد  ن ی، اندجر  خیانت در امانت خارج دانسته

عین آن چیای است هه در ، (  زیرا چنانکه گفته شد:12ه ان3، پایرش قرار داد رمیرمح د صادقی

باشد. علالوه  به رو ن ی مقابل منفعت قرار گرفته و مالیت اسرار تجاری نیا امروزه با هی  تردیدی رو

دیدگاه مخالفان عین دانستن اسرار تجاری بر گرفته از حقلوق انگهسلتان بلوده و در حقلوق     ، بر این

باشد. جالب آنکه این دیلدگاه در حقلوق انگهسلتان نیلا در حلال رنلگ       ایران چندان قابل دفاع ن ی

ابلل مالحظله اسلت.    باختن بوده و گرایش بله ملال تهقلی ن لودن اسلرار تجلاری بلیش از پلیش ق        
(Blackman ،2015:75) 

را در  دیگلری رسد هرگاه شخصی به موجب توافق یا قراردادی اسرار تجلاری  بنابراین به نظر می

اختیار داشته و بنا باشد هه اسرار امانی تنها در امر خاصی مورد استفاده یلا نگهلداری قلرار گیلرد و     

، تفاده ن وده و یا آن را برای دیگران افشاء ن ایدشخص امین بر خالف توافق از اسرار تجاری سوء اس

م کن است افشای اسرار ملورد امانلت   ، تحقق خیانت در امانت دور از ذهن نخواهد بود. با این وجود

متص  به وص  تعدد معنوی گردیده و موجب محکومیت مرتکلب بله مجلازات     افشای اسراربا جر  

 5قانونی اشد گردد.

                                                           
دادگلاه تجدیلدنظر اسلتان تهلران،      11صلادره از شلعبه    59/15/1:73-512برای ن ونه بله موجلب دادنامله شل اره      .1

اطالعات فنی و اسرار تجاری مال دانسته شده و مرتکب به دلیل استفاده غیر مجاز از اسرار املانی، محکلو  بله مجلازات     

 (.5331:31جر  خیانت در امانت گردیده است روصالی، 

نها خواهد بلود هله بلدون تردیلد مشل ول عنلوان خیانلت در امانلت         توضیح آنکه افشای اسرار تجاری به مناله ته  آ .5

 گردد.می
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 سرقت اسرار تجاری .3

هرگاه اسرار تجاری به موجب توافق یلا قلرارداد قبهلی در اختیلار     ، انکه پیش از این عنوان گردیدچن

تحقلق  ، دیگری قرار داده شده و نامبرده بر خالف قرارداد مبادرت به تصاحب و افشای اسلرار ن ایلد  

بلدون  م کلن اسلت اسلرار تجلاری     ، باشد. با این وجودخیانت در امانت با تردید چندانی ه راه ن ی

رسلد در چنلبن وضلعیتی    توافق قبهی دارنده در اختیار شخص دیگری قرار گرفته باشد. به نظر ملی 

حکم به محکومیت متصرف بله جلر    ، توان در صورت احراز شرایط قانونی مربوط به جر  سرقتمی

دارد3 در تعریل  سلرقت عنلوان ملی     1:95قلانون مجلازات اسلالمی مصلوب      517سرقت داد. ماده 

آید هه با وجود سله  از مقرره ماهور چنین بر می«. بارت از ربودن مال متعهق به غیر استسرقت ع»

توان جر  سرقت را فارغ از موضوع آن محقق دانست. شرط نخست عبارت از احراز مالیلت  شرط می

در خصلو  مالیلت اسلرار تجلاری تردیلدی وجلود       ، باشد. چنانکه هه گفته شلد موضوع سرقت می

جه شرط ماهور در این باره حاصل است. شرط دو  عبارت از اثبات مال غیلر بلودن   نداشته و در نتی

الز  ، باشد. با توجه به مالیت داشتن اسرار تجاری و امکان اع ال حق مالکیلت بلر آنهلا   موضوع  می

است هه دارنده اسرار تجاری تعهق آنها را به خود اثبات ن وده تا شرط مابلور حاصلل گلردد. شلرط     

آن را عبلارت از نقلل مکلان    ، باشد. در تعری  ربودن با تکیه بر عرفاز عنصر ربودن میسو  عبارت 

تواند بله  دانند. از اینرو ربودن اسرار تجاری میدادن مال به مکان دیگر بدون رضایت صاحب مال می

(.  3ه لان3 ، معنای جابجایی اسرار تجاری از محل نگهداری خود به محهی دیگر تهقلی شلود رالسلان   

توان ن اید. برای ن ونه میرسی قوانین خا  موجود در این باره نیا مفهو  مورد اشاره را تایید میبر

، اشلاره ن لود هله بلا ه لین مضل ون       1:33قانون مجازات اسالمی رتعایرات( الحاقی   791به ماده

هلر هلس   » دارد3های متعهق به غیر را مورد پایرش قرار داده است. ماده مرقو  مقرر میربایش داده

هلا در اختیلار صلاحب آن    به طور غیر مجاز داده های متعهق به دیگری را برباید چنانچله علین داده  

بله حلبس از نلود و    ، به جاای نقدی از یک میهیون تا بیست میهیون ریال و در غیر اینصلورت ، باشد

جازات محکلو   یک روز تا یک سال یا جاای نقدی از پن  میهیون تا بیست میهیون ریال  یا هر دو م

نکته شایان ذهر در خصو  عنصر ربودن اسرار عبارت از آن است هه هرگاه تحصلیل  «.  خواهد شد

اسرار و اطالعات بدون توافق قبهی با صاحب اسرار یا هر شخص دیگری هله متصلرف قلانونی اسلرار     

تفلاوتی  ، اینلرو  ع ل مابور را باید عبارت از سرقت اسلرار دانسلته و از  ، در هر حال، بوده انجا  گیرد

هند هه ربودن اسرار از صاحب آن صورت گرفته و یا ربایش اسرار از تصرف شخص املین انجلا    ن ی

تردیدی در تحقق  جلر  سلرقت   ، رسد با توجه به احراز ع ل ربایش اسراربه نظر می، گیرد. بنابراین

 در رابطه با آنها وجود ندارد.  
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 گیرینتیجه

گااران را بر آن داشت هه ه چون سایر املوال  قانون ، اسرار تجاری به رس یت شناخته شدن مالیت

هلا را  مشروع  از حق مالکیت دارندگان آن ح ایت هیفلری بله ع لل آورده و احتلرا  بله ارزش آن     

گاار ایران با توجه به جدید بودن مباحث مربوط به اسرار تجاری به پیلروی از  ن ایند. قانونتض ین 

ال ههلی  ره یسیون تجارت بلین  چون قانون ن ونه تجارت الکترونیکی آنسیترالال ههی ه قوانین بین

ح ایلت از اسلرار تجلاری  الکترونیکلی را در قلانون تجلارت       ، 1991متحلد( مصلوب    سازمان مهلل 

بلا توجله بله    ، با وجود شرایط چند مورد توجله قلرار داد. از سلوی دیگلر     1:35الکترونیکی مصوب 

قانون بازار اوراق بهادار ج هلوری اسلالمی ایلران مصلوب     ، های مالیاراه یت اطالعات نهانی در باز

به ح ایت هیفری از این اطالعات پرداخته و افشاء هنندگان و استفاده هنددگان غیر قلانونی   1:39

از آنها را مجر  دانسته و به وضع مجازات در این رابطه پرداخته است. خا  بودن قه لرو موضلوعی   

تعرض به حقوق مالکانله دارنلده   ، هایی خارج از آنهاگردد هه نتوان در حوزهمیاین دو قانون موجب 

تواند برآمده از محلدودیت  اسرار تجاری را  به استناد این قوانین مورد پیگرد قرار داد هه این امر می

 قه رو موضوعی قوانین ماهور باشد.

ا توجله بله احلراز قلانونی و     تحهیل هاربردی قوانین هیفری نشان می دهد هه در حقوق ایران بل 

اع ال  مقررات مربوط به جرایم عهیه اموال و مالکیت ه چلون سلرقت و   ، عرفی مالیت اسرار تجاری

خیانت در امانت با وجود شرایط اختصاصی هر یک از آنها در رابطه با اسرار تجاری غیر الکترونیکلی  

هله مقاملات قضلایی بله منظلور رفلع        شایسته است، با مانع قابل توجهی مواجه ن ی باشد. از اینرو

معضالت ناشی از ابهامات قانونی موجود با نگرشی نوین به جرایم عهیه اموال و مالکیلت نگریسلته و   

موارد زیر به عنلوان خروجلی   ، در پایان در مقا  ح ایت از حقوق مالکانه دارنده اسرار تجاری برآیند.

 گردد3پ وهش پیشنهاد می

رار تجلاری اشلخا  حقیقلی و حقلوقی اعلم از الکترونیکلی و غیلر        اقلدامات عهیله اسل    ةههی-1

الکترونیکی  با عنوان جرایم عهیه اسرار تجاری تحلت فصلل مشخصلی از للوایح قلانونی پیشلنهادی       

گلااری تقلدیم گردیلده و    ه چون الیحه اصالح قانون مجازات اسالمی رتعایرات( بله مرجلع قلانون   

 دد.محدودیت موضوعی قوانین موجود مرتفع گر

تحصیل و اسلتفاده غیلر   ، ت امی اقدامات و رفتارهای فیایکی عهیه اسرار تجاری اعم از افشاء -5

انگلاری قلرار گرفتله و ضل ن توجله بله       قانونی از اسرار تجاری متعهق به غیر به وضوح ملورد جلر   

ر هلای موجلود د  هاسلتی ، مطالعات تطبیقی به ع ل آمده از قوانین هشورهای پیشرو در این زمینله 

 قوانین هنونی از این جهت برطرف گردد.
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های قانونی موجود پیرامون جلرایم سلنتی عهیله املوال و     از ترفیت، تا پیش از اصالح قوانین-:

بلرداری گردیلده و رویله قضلایی ضل ن      های قوانین خلا  بهلره  مالکیت جهت رفع خالء و هاستی

 یش قد  گردد.تفسیری نوین از این قوانین در جهت حف  ارزش اسرار تجاری پ
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