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Abstract 
trade secrets law protect all types of information and innovations without 

considering the need for a specific quality such as the originality or novelty of 

the information and without any prior review. This protection, without 

granting exclusive rights to the owner of the secrets, is done only against three 

actions, namely improper disclosure, possession and use. The subject of this 

article is to study the limits of protection of secrets against improper 

disclosure: What is meant by improper disclosure and how and by what 

criteria can a distinction be made between proper and improper disclosure? To 

this end, by studying and inferring into the laws and jurisprudence of different 

countries, especially the EU directive on trade secrets (2016) and US law, first, 

different hypotheses of disclosure of trade secrets, are categorized in five 

categories of disclosure to competitors, mandatory disclosures, disclosure to 

Foreign states, disclosure to the public and disclosing as a Whistleblower. then 

the criteria and conditions for recognizing proper and improper disclosures are 

explained separately in each case. Criteria that, if adhered to, could protect the 

public policy and the private interests in a balanced way. 

Keywords: Trade Secrets, Confidentiality, Non-disclosure Agreement, 

Economic Espionage, Freedom of Expression. 
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  جازغیرم افشای برابر در تجاری اسرار از حمايت

 ایران تهران، بهشتی، شهید دانشگاه  زیست، محیط و بشر حقوق دانشیارگروه   باقر انصاری

 چکیده 
 رگونهه ب ون و بودن نو یا ایالش همچون خایّی کیفیش دانستن الزم ب ون تجارب اسرار از حمایش قواع 

 هب انحصارب حقّ اع اب ب ون ،حمایش اینا کن می حمایش هانوآورب و اطالعات انواع از پیشینی، بررسای 

 باا یردگمی یورت میرمجاز اساتفادۀ  و تصااحب  انشاا،  یعنی تد ی  نوع ساه  برابر در یارناب  و اسارار  دارن ۀ

 نای موضااوع رواین ازا اسااش م دم نیز تجارب اساارار از حمایش دامنة ،«میرمجاز» مفدوم بودن م دم به توجه

 زا منظور که اسش آن ایلی پرسا   و اساش  میرمجاز انشااب  برابر رد اسارار  از حمایش ح ودِ م العة مقاله،

 شاا ؟ قایل تمایز میرمجاز و مجاز انشاااب بین توانمی معیارهایی چه با و چاونه و چیسااش میرمجاز انشاااب

 اروپا ةاتحادی دسااتورالعمل ویژهبه مختلف کشااورهاب هابرویه و قوانین در اسااتقرا و م العه با منظور،ب ین

 نجپ در و شناسایی تجارب، اسارار  انشااب  مختلف نروض نخساش،  آمریکا، حقوق و تجارب اسارار  به راجع

 نساد، ربانشاگ مقام در انشا و عموم به انشا خارجی، هابدولش به انشاا  اج ارب، انشااب  رق ا، به انشاا  دساتة 

ا شاساا شاا ه ئهارا نرض هر در میرمجاز و مجاز انشاااب تشااخیص براب معیارهایی سااپس و شاا ه بن بدسااته

 اکنن می حمایش متوازن نحو به خصویی منانع برابر در عمومی منانع از رعایش، یورت در که معیارهایی

 .بیبن آزادی اقتصبدی، جبسوسی افشب، عدم قرارداد مارمبنگی، تجبری، اسرارها: کلیدواژه
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  مقدمه
راب ارزش تجارب هاب حقوقی کنترل اطالعات دایکی از تأسیس 0تجاربحقوق اسرار 

لستان هاب انااسشا سابقة شناسایی قواع  خایی با این عنوان به اوایل قرن هف هم و دادگاه
 حمایش 3«اسرار قانونی اینا »از  5گردد که تالش کردن  تا در پرتوب ایول انصا برمی
از  به حمایش 082هاب آمریکا نیز از اوایل قرن تأثیر این رویکرد، دادگاهتحش 3کنن ا

ال ت ریج، از قواع  کامناطالعات تجارب ذیل عنوان اسرار تجارب پرداختن  ولی به
بن ب کردن ا نخسش، براب توسعة نظام ج ران گرنته و قواع  ج ی ب را یورتنایله
هاب میراخالقی براب دستیابی به اطالعات دیاران و هاب ناشی از استفاده از روشخسارت

 1ش فاده از اطالعاتی که به موجب روابط م تنی بر اعتماد به انراد انشا میاستمقابله با سوء
هاب آمریکا ساخته، قواع ب از سوب دادگاه7و سپس با ه   حمایش از اطالعات مالکانه

پرداخته ش  که اکنون، ایول و چارچوب کلی حمایش از اسرار تجارب را تشکیل و
  9ده امی

حقوقی نیز قواع  مشابدی تحش عنوان اسرار تجارب  هابظاممیر از آمریکا، در سایر ن
نحوب که در حال حاضر، متفاوت براب حمایش از اسرار تجارب ظدور یانشا بهیا عناوین 

ای الحات مختلفی براب توییف قواع ب که ذیل عنوان حقوق اسرار تجارب قرار 
روپا ای الحات اسرار تجارب، دان  امثال در س ح اتحادیة گیرن  وجود داردا برابمی
 ، اطالعات00اب، اسرار حرنه01کارو، اسرار کسب8تکنولوژیکننّی  سرب یا دان  ننّ

                                                            
1. Trade secrets 

2. Principles of equity 

3. Lawful secrets of guilds  

4. Bottomley, Sean, “The Origins of Trade Secrecy Law in England, 1600–1851”, The 

Journal of Legal History, Vol. 38, Issue: 3, (2017), pp. 256-262.  

 «یادر ش ه اسشا 0937ا نخستین رأب در 2

6. Laws of confidentiality 

7. Proprietary information 

8. Sandeen, Sharon, “The Evolution of Trade Secret Law and Why Courts Commit 

Error When They Do Not Follow the Uniform Trade Secrets Act”, Hamline Law 

Review, Vol. 33, (2010), pp. 498-502.  

9. Secret know-how, technological know-how 

10. Business secrets 

11. Professional secrecy 
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کار، از ای الحات رایج در تسمیة وو اطالعات انشانش ۀ کسب 5تولی  ، اسرار0محرمانه
ا تجارت مرت ط ب بهاره جن هنامه در باموانقشقواع  ناظر بر اسرار تجارب هستن ا تریپس )

 2اسشااستفاده کرده  3«نش هانشا اطالعات»نیز از ای ال   3ب(نکر شیحقوق مالک
هاب م ر  در خصوص اطالعاتی ها و رویهبا توجه به ای الحات مذکور و نیز نظریه

اب در دو معن1توان گفش که ای ال  اسرار تجاربشون  میکه اسرار تجارب خوان ه می
اب را که به دلیل سرّب انشانش هاطالعات رود  در معناب عام، کار میعام و خاص به

توان اسرار تجارب نامی ا این نوع اسرار باشن  میارزش تجارب ناد اشته ش ن واج  
اب، خصویی، اسرار حرنه رایش، ث ش اختراع، حریمممکن اسش با توسّل به قواع  کپی

هاب کیفرب و سایر قواع  )اعم از قراردادب و میرقراردادب(، مجازات نظام مسؤلیش م نی
حقوقی مورد حمایش قرار گیرن ، اما اسرار تجارب در معناب خاص به اطالعاتی گفته 

ان (ا قانون )م ل( بینی ش هشود که واج  شرایط خایی باش  )در قانون خاص پی می
عنوان یک قانون الاو که اکنون در همة ( به3)ماده  9آمریکا 7متح الشکل اسرار تجارب

هاب این کشور پذیرنته ش ه اسش، چن  شر  را در تعریف اسرار تجارب لحاظ کرده ایالش
ها ، الاوها، نراگردها، اطالعاتی مانن  نرمول»دارد اسرار تجارب ع ارت اسش از  و مقرر می
ا داراب ارزش اقتصادب مستقل بالقوه یا 0که   ها و ننون یا نراین ها ها، ابزارها، شیوهبرنامه

وسیله اسش و به راحتی از طُرق قانونی بهبالفعل باش ؛ از این جدش که عموماب ناشناخته
ابی توانن  ارزش اقتصادب تحصیل کنن ، قابل دستیاشخایی که از استفاده یا انشاب آن می

، معقول باش  براب حفظ سرّب بودن آن احوالوهایی که با توجه به اوضاعا تالش5ن اش ا 

                                                            
1. Confidential information 

2. Les secrets de fabrique 

3. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) 

4. Undisclosed information 

5. European Commission, “Impact Assessment Accompanying the document 

proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the 

protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against 

their unlawful acquisition, use and disclosure”, (2013), pp. 107-109. https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52013SC0471. 

6. Trade secrets 

7. Uniform Trade Secrets Act 1979 with 1985 Amendments 

در کنفرانس ملی کمیسرهاب قوانین متح الشکل ایالتی تصویب و براب استفاده در همة  0878ا این قانون الاو در سال 9

 چن  ماده از آن ایال  ش ه اسشا 0892ها پیشنداد ش ا در سال ایاالت

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52013SC0471
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52013SC0471
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ا، المللی نیز متأثّر از تعریف قانون متح الشکل آمریکدر س ح بین«ا یورت گرنته باش 
دستورالعمل اتحادیه اروپا در حمایش از دان  ننی انشانش ه ( و 38موانقتنامة تریپس )ماده 

ت دربارۀ حمایش از اسرار که حاوب آخرین تحوال 0کار )اسرار تجارب(وکسب و اطالعات
(ا 5ان  )ماده اسش، شرایط نس تاب مشابدی را براب تعریف اسرار تجارب در نظر گرنتهتجارب

نیز در تعریف اسرار  0395قانون تجارت الکترونیک مصوب  12در حقوق ایران نیز ماده 
مقرر  -نتقادا هاب هاب قابلهرچن  با ع ارت –تجارب الکترونیکی شرایط نس تاب مشابدی را 

 اسشاکرده 

 5نّیاسرار ن بن بِ کلی بر دو قسم هستن  اسرار تجارب در معناب خاص، در یک دسته
وکار بننّی و اسرار کسنظیر اطالعات راجع به نراین  تولی ، الاوها، نرمول ساخش و دان  

 ریابیاهاب ت لیغ و بازاهاب مالی، روشنظیر ندرسش مشتریان، یورت 3یا تجارب
حمایش از اسرار تجارب در معناب خاصّ آن مستلزم رعایش تشریفات خایّی نظیر ث ش 

توان  براب حمایش از انواع اطالعات، رو، حقوق اسرار تجارب مییا انشا نیسشا از این
هاب مالکیش نکرب، حمایش از آن مح ود مورد استناد قرار گیرد و برخال  دیار مقوله

ش؛ در برابر این حمایش، اطالعاتی نیز انشا نش ه و در اختیار جامعه به م ت خایّی نیس
رایش یا اختراع، در ازاب انتشار گیرد تا دارن ۀ اسرار تجارب، همانن  م عی کپیقرار نمی

 یا انشاب اطالعات ، مستحق پاداش و حمایش باش ا 
ب قواع ب، موجبا توجه این احکام خاص، پرس  و نارانی مدم آن اسش که آیا چنین 

ی مل ه عمومطور ناموجّدی بر منانع شود که منانع خصویی دارن گان اسرار تجارب بهنمی
نکرب، جدش ایجاد توازن بین حقوق و هاب مالکیشپی ا کن ؟ در مورد سایر مقوله

خصویی و منانع و مصالح عمومی، ح ود و استثناهایی از نظر موضوعات منانع
 حمایش از این حقوق، وجود قوق انحصارب ناشی از حمایش یا م تحمایش یا حقابل

ش رایش یا ث توان  هرآنچه را که از طریق کپیداردا اکنون آیا قواع  اسرار تجارب نمی
اب هش ه در این نظاماختراع قابل حمایش نیستن ، مورد حمایش قرار ده  و توازن طراحی

 زن ؟ حمایتی را برهم

                                                            
1. Directive (EU) 2016/943 of the European Parliament and of the Council of 8 June 

2016 on the protection of undisclosed know-how and business information (trade 

secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure. 

2. Technical information 

3. Business or commercial information 
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شود که نخسشْ حقوق اسرار تجارب دقیقاب ه این پرس ، الزم اسش مشخصبراب پاسو ب
؟ کن کن  و دومْ در برابر چه نوع تد ی هایی حمایش میاز چه نوع اطالعاتی حمایش می

پاسو به پرس  ابت ایی به شرایط اطالعات قابل حمایش در ذیل اسرار تجارب مربو  
هایی نیز ال اشاره ش  و در این خصوص، پژوه شود که به این شرایط اجماالب در بامی

موضوع ایلی این مقاله، پاسو به پرس  دوم اسشا یعنی با نرض اینکه  0منتشر ش ه اسشا
هایی از این اسرار یورت اطالعاتی واج  شرایط الزم براب اسرار تجارب باش  چه حمایش

 گیرد و قلمروب هر حمایش تا کجاسش؟می
شود که حقوق اسرار تجارب، از اطالعات در  ، اجماالب اشاره میدر پاسو به این پرس

مجازا میرمجاز و استفادۀ میر میرمجاز، تصاحبکن   انشاببرابر سه نوع تد ی  حمایش می
، به حقوق انحصارب 5هاب حقوقی مانن  ایتالیاحمایش از اسرار تجارب جز در برخی نظام

توان  همانن  دارن ۀ یک حقّ ادبی و هنرب یا یک نمی شودا دارن ۀ این اسرار،منجر نمی
که ا توان  اشخایی رمی حقّ اختراع، هماان را از تعرّض به اطالعات  منع کن ، بلکه تندا

اسرار وب را انشا کرده، تصاحب نموده یا مورد  3«هاب میرقانونی یا میراخالقیروش»با 
 ان ، تعقیب کن ا استفاده قرار داده

جه به اینکه م العة قلمرو حمایش از اسرار تجارب در برابر هر سه تد ی  مذکور از با تو
ح ّ یک مقاله خارج اسش، این مقاله یرناب حمایش از اسرار تجارب در برابر انشاب میرمجاز 

تلف، هاب کشورهاب مخکن ا ب ین منظور، با م العة ت  یقی در قوانین و رویهرا م العه می
تجارب کن ا توضیح آنکه، یکی از شرایط اسرار مایش را ت یین و تحلیل میقلمروب این ح

براب  واحوال قضیه،آن اسش که بای  عموماب ناشناخته باش  و ت ابیر معقولی حسب اوضاع
 حفاظش از آن یورت گیردا

در عین حال که دارن ه اسرار تجارب بای  از اسرارش حفاظش کن  اشخاص دیارب 
اسش از واحوال قضیه، ملزم به ع م انشاب این اسرار هستن ا انشا ع ارت نیز حسب اوضاع

ها عرضة اطالعات به اشخایی که از آن اطالعات آگاه نیستن  و اطالعات عم اب از آن

                                                            
 ا23-32(، یص 0385، )تدران  انتشارات سمش، بحقوق اسرار تجاررا ک  ره رب، ابراهیم،  0

2. Article 99 of the Italian Code of Industrial Property,  

https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/it/it204en.pdf.  

3. Improper means 

https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/it/it204en.pdf
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اسش که انتشار معموالب به علنی در این  0«انتشار»اسشا تفاوت انشا با  مکتوم و پوشی ه بوده
ر نتیجه، انتشار شودا دتی که تحش ت ابیر حفاظتی نیستن  گفته میو عمومی ساختن اطالعا

توان  حاوب انشا باش  یا ن اش  ولی انشا همیشه با انتشار )عمومی یا مح ود( همراه اسشا می
چنانچه انشاب اسرار برخال  تعد ات قراردادب، الزامات قانونی یا اخالقی باش  انشاب 

 شودا میرمجاز نامی ه می
ر بن ب کرد  از نظتوان دستهاب اسرار تجارب را بر حسب نروض گوناگون میانش

راردادب هاب قدسش طر شخص انشاکنن ه، انشا ممکن اسش از سوب کارکنان باش  یا به
رق ا،  شود، انشا ممکن اسش بهثالث؛ از نظر طرنی که اسرار تجارب به او انشا مییا اشخاص

گیردا همچنین انشا ممکن هاب خارجی یا عموم یورتولشمراجع قانونی و قضایی، د
 ناپذیرا اسش عم ب و آگاهانه باش  یا ناخواسته و اجتناب

بن ب انشا از نظر طر  انشا، دربرگیرن ۀ نروعات دیار نیز با توجه به اینکه دسته
رد   العه کتوان احکام ناظر بر انواع انشاب اسرار تجارب را در پنج نرض مباش ، میمی

هاب خارجی، انشا به عموم و انشا به مراجع انشا به رق ا، انشاب اج ارب، انشا به دولش
 خاصا بر این اساس، این مقاله در پنج گفتار تنظیم ش ه اسشا

با توجه به ن ود قانون خایّی براب حمایش عام از اسرار تجارب در نظام حقوقی ایران، 
دولش ایران به حمایش از اسرار تجارب به موجب کنوانسیون المللی در عین حال تعد  بین

ها و ایرادهاب قانونی موجود در نظام حقوقی ایران براب حمایش از ، ظرنیش0993پاریس 
اسشا در این میان، با توجه به تصویب و اجرایی ش ن این اسرار نیز مورد توجه قرار گرنته

(، در عمل، ابدامات زیادب در مورد نس ش 0397قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات )
اب و دولتی وااا( آشکار ش ه اسش که آزادب اطالعات و حمایش از اسرار تجارب )حرنه

بیات اسش تجران ا ب یدیمستلزم تأمل و م العه بوده و در این مقاله، مورد توجه واقع ش ه
بخ  باش  و به همین اب ما الدامتوان  برو دستاوردهاب سایر کشورها در این زمینه می

 دلیل، در سراسر این مقاله، نااه ت  یقی مورد توجه بوده اسشا 
 
 
 

                                                            
1. Publication 
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 . افشا به رقبا )افشای محدود( 1
ده  که انشاب اسرار تجارب به رق ا، در رت ة اول تد ی هاب موجود علیه ها نشان میبررسی

ارب یک شرکش به رق ای  ممکن اسش انشاب اسرار تج 0دری ( قرار داردا 23این اسرار )
ش دسهاب قراردادب و یا بهدسش کارکنان آن شرکش یورت گیرد یا توسط طر به

 32ده  که بخ  قابل توجدی از انشاها )ح ود اشخاص ثالثا م العات آمارب نشان می
 گیرد که اسرار به موجب راب ة استخ امی یا قراردادتوسط کارکنانی یورت می 5 دری (

احتیاطی در اختیار آندا قرار گرنته اسشا این انشا، ممکن اسش از روب علم و آگاهی یا بی
 ناپذیراباش  )تقصیرآمیز( یا به یورت ناخواسته و اجتناب

 . افشای تقصیرآمیز1-1
 هاب قراردادب یا اشخاصاسش توسط کارکنان، طر انشاب اسرار تجارب به رق ا، ممکن

 گیرداثالث یورت

 . افشا از سوی کارکنان1-1-1
اسش در زمان کار براب کارنرما یا پس از خاتمة کار، بخواهن  اسرار او را کارکنان ممکن
انشا،  کنن ا دارن گان اسرار تجارب مال اب با توسّل به قرارداد یا شر  ع مبه رق ای  انشا 

کرده و ح ود  عدّ کارکنان خود را نس ش به رازدارب و ع م انشاب اسرار تجارب مت
ش، انشا، در وهلة نخسرو تعدّ  کارکنان به ع م کنن ا از اینتعد اتشان را نیز مشخص می

ها منجر شودا در توان  به مسؤلیش قراردادب آنریشه قراردادب دارد و نقض این تعد ، می
شر ِ  ضن ود تعد  قراردادبِ یریح، انشاب اسرار تجارب از سوب کارکنان ممکن اسش نق

به کارنرما قلم اد شودا ال ته در خصوص وجود چنین شرطی در ضمن  3ضمنیِ ونادارب
نظر وجود داردا برخی معتق ن  که م یران و کارکنان ارش ، همة قراردادهاب کار، اختال 

ها، امین اطالعات شرکش بوده و وظیفة به دلیل دسترسی به اطالعات ندانی و مدم شرکش
ازدارب نس ش به آن اطالعات دارن ، ولی در مورد سایر کارکنان، بای  ضمنی ونادارب و ر

به یورت موردب بررسی شود و اگر ماهیش یک راب ه م تنی براعتماد باش  و اطالعاتی بر 

                                                            
1. European Commission, Op. cit., p. 164. 

2. Ibid, p. 164. 

3. Implied obligation of confidentiality/ Fiduciary duty 



 11 |انصاری   | غیرمجاز افشای برابر در تجاری اسرار از حمایت

 

رس هر کلی که در دستم ناب این راب ه در دسترس کارمن  قرار گرنته باش  و از اطالعات
قض توان نتمییز باش ، انشاب آن اطالعات را میکارمن ب ممکن اسش قرار گیرد قابل 

تعد  به رازدارب دانسشا همچنین در مورد م ت اعت ار تعدّ  به رازدارب در یورت خاتمة 
تجارب خودش، مجاز هاب کارب، مال اب استفاده از اسرار از سوب متعدّ  در نعالیشراب ة 

اس قضایی سوئیس بر اساب مثال، رویة شود و انشاب آن به دیاران میرمجازا برشناخته می
اسش که تعدّ  به ع م انشا و ( معتق  0800تعد اتِ این کشور )مصوب  قانون 350ماده 

قرارداد )کار( از لوازم تعد  به  محرمانة کارنرما در زمان اجرابع م استفاده از اطالعات 
هاب ضمنی در قرارداد و به یورتنیش قرارداد اسش و ب ون نیاز به تصریح اجراب با حسن
دارد مشرو  بر اینکه کارگر علم به محرمانای اطالعات داشته و راب ة بین او  کار وجود

قرارداد نیز باقی باش ا تعد  به ونادارب پس از نسو یا خاتمة اعتماد  برو کارنرما نیز م تنی 
ل شود یا یرناب شاماستفاده می انشا و ع ممان ، اما در اینکه دامنة این تعد  شامل ع م می
انشا اسش که شامل ع م نظر وجود دارد و نظر مالب اینشود اختال انشا می ع م
  3اسشاش ه  پذیرنته 3و نیز آلمان 5قضایی نرانسههمین نظر در رویة  0شودامی

ود ن اردا با وجود این، به باره وجدر نظام حقوقی ایران هنوز رویة مشخصی در این
توان داشش لحاظ نظرب، تردی ب در وجود شر  ضمنی ونادارب در قراردادهاب کار نمی

                                                            
1. Sommer, Ueli, “Restrictive Covenants and Trade Secrets in Employment Law: An 

International Survey: Switzerland”, (2010), pp. 12-14. 

https://www.walderwyss.com/user_assets/publications/973.pdf.  
 تندا به آنچه درقانون م نی معتق  اسش که طرنین قرارداد نه 0083و  0005،  0013ا رویه قضایی نرانسه به استناد مواد 5

شود قرداد تصریح ش ه اسش بلکه به نتایجی نیز که بر اساس انصا ، عر  و قانون حسب ماهیش تعد  از از آن ناشی می

م به انشا، یکی از طرنین را ملزنیش قرارداد اسش پای ن  هستن ا در نتیجه، در ن ود قرارداد ع مو الزمة اجراب با حسن

 ته اسشا را ک   انشاب اطالعات محرمانة طر  دیار دانسع م

European Union Intellectual Property Office, “The Baseline of Trade Secrets 

Litigation in the EU Member States”,  2018, p. 215. 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/25fe67c7-bc82-11e8-99ee-

01aa75ed71a1/language-en.  

3. Ibid, p. 63. 
پور، شقنیا، مرتضی؛ عدان  راکا   شد ازبا براب دی ن نظرب که تعد  کارمن  را با خاتمه قرارداد کار خاتمه یانته می3

نشنامه حقوق دونصلنامه دا، «مسئولیش م نی ناشی از انشاب اسرار تجارب توسط کارگر سابق»زاده، ابراهیم، منصور؛ تقی
 ا521(، ص 0388، ) 07، شمارۀ 57، سال اقتصادب

https://www.walderwyss.com/user_assets/publications/973.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/25fe67c7-bc82-11e8-99ee-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/25fe67c7-bc82-11e8-99ee-01aa75ed71a1/language-en
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و با نرض ع م پذیرش چنین شرطی، ناگزیر بای  با استناد به قواع  مسؤلیش م نی از جمله 
   0وداش قواع  ناظر بر اتال  و تس یب نس ش به ج ران خسارت دارن ۀ اسرارِ تجارب اق ام

 . افشا از سوی طرف قرارداد 2-1-1
در مورد انشا از سوب اشخایی که طر  قرارداد با دارن ۀ اسرار تجارب هستن ، مثالب 

اسرار به  ان  بای  گفش که هر نوع انشابقرارداد لیسانس اسرارِ تجارب با وب منعق  کرده
شودا نکتة مدم در سوب میاشخاص میرمجاز )نه لزوماب اشخاص ثالث(، نقض قرارداد مح

 3ماده « الف»باره، بن  از میرمجاز اسشا در این 5این خصوص، شناسایی گیرن گان مجاز
کنن ۀ اسرارِ اسش که دریانش آم ه 3المللیقرارداد نمونة محرمانای اتاق بازرگانی بین

ها نمجازْ که آکنن گان کس به جز دریانشاب را براب هیچتجارب، هیچ اطالعات محرمانه
نیز به ان ازۀ وب به تعد ات محرمانای مقرر در قرارداد پای ن  هستن  انشا نخواه کردا 

طور متعار  نیاز اسش در راستاب اسش از هر شخصی که بهمجاز ع ارتکنن ۀ دریانش
توان  م یر، مأمور، کارمن ، محرمانه م ّلع شودا این شخص می ه   قرارداد از اطالعات

هاب وابسته به او باش ا ال ته کنن ۀ یا هرک ام از شرکشمشاور یا حسابرس طر  دریانش
ثالث دیار از ق یل پیمانکاران و پیمانکاران نرعی را در  توانن  هرگونه شخصطرنین می

نیز هرگونه سازمان، شرکش یا  3مرت ط کنن گان مجاز قی  نماین ا شرکشزمرۀ دریانش
یک طر  آن را تحش کنترل دارد و یا توسط یک طر  یا یک حقوقی اسش که  شخص

 شودا کنترل نیز به معناب مالکیش یا کنترلشرکش مرت ط دیار با آن طر ، اداره می
دری  از سدام موج  حقّ رأب سازمان، شرکش یا شخص  21مستقیم یا میرمستقیم بی  از 

کنن ۀ اطالعات تمامی یانشدارد که شخص درنیز مقرر می 3ماده « ج»حقوقی اسشا بن  

                                                            
ت  یقی  م العه»ا براب م العة بیشتر را کا  ق ولی درانشان، سی  محم مد ب؛ دان  نارب، حمی رضا؛ ساعتچی، علی، 0

دونصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادب و کیفرب ازحقوق اسرار تجارب درنظام حقوقی ایران وآمریکا(،  حمایش م نی
 ا005(، ص 0385، ) 3، شمارۀ08، سال )دان  وتوسعه سابق(

2. Permitted Recipients 

3. International Chamber of Commerce, “ICC model confidentiality agreement, ICC 

Confidentiality Clause”, (2006),  

http://www.bauerreis.com/wp-content/uploads/2020/01/ICC-Model-Confidentiality-

agreement.pdf  .  

4. Related Company 

http://www.bauerreis.com/wp-content/uploads/2020/01/ICC-Model-Confidentiality-agreement.pdf
http://www.bauerreis.com/wp-content/uploads/2020/01/ICC-Model-Confidentiality-agreement.pdf
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 گیرد وکار میاین اطالعات محرمانه را با همان میزان مراق ش که براب اطالعات خود به
 کن ا میح اقل با مراق ش متعار  حفاظش 

گر شود حتی ا چنانچه اسرار تجارب پی  از انعقاد قرارداد و در نراین  مذاکرات انشا
ر م ناب اسش بباش ، انشاکنن ۀ اطالعات ممکن منعق  نش ه انشا بین طرنینقراردادِ ع م 

 قضایی آمریکا، عر  خاصّضمنیِ محرمانای، مسؤلیش پی ا کن ا به موجب رویة  تعّد 
توان  م ناب شناسایی وجود اب( میهاب رایانه)مانن  ینعش بازب 0کاروهر ینعش یا کسب

با وجود این، مخالفش با  5قراردادب شودامراحل پی  یا ن ود تعدّ ِ ضمنی به محرمانای در
اب اسش بر اینکه طر  امضاب قراردادِ رازدارب در مرحلة مذاکرات قراردادب، اماره
 3اسشامخالف، تعدّ  )ضمنی( به رازدارب را در این مرحله نپذیرنته

 . افشا از سوی شخص ثالث 3-1-1
شخصی میر از کارکنان و اشخایی که هیچدر مورد انشاب اسرار از سوب شخص ثالث )
اسش که اگر تجارب ن ارن (، قاع ۀ کلی این گونه تعد  قراردادب در برابر دارن ۀ اسرار

هاب میرقانونی )مانن  سرقش یا کاله ردارب یا رشوه( چنین شخصی اطالعات را با روش
  )علم واحوال قضیه بای  ب اناوضاعواقعی( یا با توجه به باش  یا ب ان  )علم آورده  دسشبه

 هاب میرقانونی برابنرضی( اطالعاتی که در اختیارش قرار دارد حایل استفاده از روش
 ای  نس ش اسش، نش ه یورت میرمجاز تحصیل دستیابی به اسرار تجارب دیاران بوده و به
انشا از سوب  ءنیش باش کن ، اما چنانچه ب ون سوبه انشاب آن اطالعات به دیاران اق ام

ثالث، تقصیر )میرقراردادب( در واقع م ناب مسئولیش اشخاص3کن اوب مسئولیتی ایجاد نمی
رار مستقل به اسمعکوس یا کشف  ثالث، در نتیجة مدن سیاسشا همچنین اگر شخص

ود خعنوان اسرار تجارب توان  این اسرار را بهباش ، میتجارب یک شرکش دسش یانته 

                                                            
1. Industry-wide custom of confidentiality 

2. Moore v. Marty Gilman, Inc., U.S. District Court for the District of Massachusetts, 

May 15, (1997),  

https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/965/203/2138813/.  

3. Young Design v. Teletronics, U.S. District Court for the Eastern District of 

Virginia, 2001,  

https://www.anylaw.com/case/young-design/fourth-circuit/07-19-

2002/LoJXPmYBTlTomsSBlc24.  

4. Bone, Robert G., “Secondary Liability for Trade Secret Misappropriation: A 

Comment”, Santa Clara High Tech. L.J., Vol. 22, Iss. 3, (2005), P. 536. 

https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/965/203/2138813/
https://www.anylaw.com/case/young-design/fourth-circuit/07-19-2002/LoJXPmYBTlTomsSBlc24
https://www.anylaw.com/case/young-design/fourth-circuit/07-19-2002/LoJXPmYBTlTomsSBlc24
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کن ا از جمله اینکه آن را به رق اب دارن ۀ اسرار تجارب انشا برداربکرده و از آن بدرهتلقّی
 کن ا

شخصی که » 0ولیش م نیئقواع  راجع به مس شر  مج د اولین 727ماده  به موجب
ول ئسازد و یا از آندا استفاده نمای ، در شرای ی مس انشامنفعش  بساسرار تجارب را ب ون ک

با نقض تعد   انشااستفاده یا  -5نامشروع کسب کرده باش ا  رقاسرار را از طُ -0ش که  اس
 کهتجارب را از ثالثی دریانش نموده باش ، با علم به این اسرار -3ا امانی همراه باش  

د  رق نامشروع یا با نقض تعکه ثالث از طُبه این ان  و نیز علماطالعات نوق، اسرار تجارب
تجارب را از شخص ثالثی دریانش نموده  اسرار -3دسش آورده اسشا العات را بهامانی، اط

کرده  انشاثالث اشت اهاب اسرار را  و باش ، با علم باه اینکه اطالعات، اسرار تجارب اسش
 5«ااسش

 ناپذیر(ناخواسته )اجتناب. افشای2-1
که  سوب شخصی اسشیکی دیار از نروض شایع انشاب اسرار تجارب به رق ا، انشا از 

شودا در چنین کارنرماب سابق خود را ترک کرده و نزد رقیب وب به کار مشغول می
مواردب، حتی اگر وب قص  انشاب اسرار کارنرماب سابق خود را ن اشته باش  و شواه ب 

ورت موقّش اسش به یممکن« ناپذیردکترین انشاب اجتناب»از انشا نیز مشاه ه نشود، ط ق 
 رب با کارنرماب ج ی  منع شودا از همکا

 0882متول  و در سال  3( 0808این دکترین در آمریکا و در دعواب ایستمن ک اک )
انشا اسشا ردمون  قرارداد ع م ش هت یین و تث یش 3کو علیه ردمون در پرون ۀ معرو  پپسی

تولی  و توزیع  کو در زمینةرقابش ن اششا پپسیبود، اما تعد  به ع مکو منعق  کرده با پپسی
کرد و ردمون  م یر عمومی بخ  کارولیناب شمالی آن میهاب ورزشی نعالیش نوشابه

را دریانش کرد و تمایل  2هاب شرکش کواکرمقامی یکی از بخ بودا ردمون  پیشنداد قائم
کو، پسیکرد، اما دو روز پس از مخالفش پکو منعکسخود به پذیرش آن را به پپسی

ینکه کرد که وب به جدش اکو دعوایی علیه ردمون  اقامه و ادعا پیشنداد را پذیرنشا پپسی

                                                            
1.Restatement of tort  

 ا053ا ق ولی درانشان، سی  محم مد ب؛ دان  نارب، حمی رضا؛ ساعتچی، علی، پیشین، ص 5

3. Eastman Kodak Co. v Powers Film Prods. Inc; 

4. PepsiCo, Inc. v. Redmond 

5. Quaker 
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 گذارب و بسیارب ازهاب استراتژیک بازاریابی و قیمشاز م یران ارش ش بوده به طر 
هاب ورزشی آگاهی دارد و اطالعات باارزش او خصویاب طر  ج ی  تولی  نوشابه

طرز خواه و بهنااب اسش که خواهگونهرقیب بهشغلی وب در شرکش ج ی  موقعیش
ده ا میاجتنابی وب را به سمش انشا یا استفادۀ میرمجاز از آن اطالعات سوق میرقابل

دادگاه با پذیرش این است الل، ردمون  را به م ت یک سال از همکارب با شرکش کواکر 
 0منع کردا

ایش از اسرار تجارب، با حقّ انتخاب و تغییر شغل )پویایی نیروب این دکترین در عین حم
شود( معارض اسش و انرادب را که مرتکب هیچ انسانی که به پویایی در نوآورب منجر می

ان  و حتی سوءنیش هم ن ارن  از حقّ تغییر شغل و کسب قانون یا اخالق نش هرنتارِ خال  
 5ههاب آمریکا آن را نپذیرنتدلیل، برخی ایالشبه همین کن امیدرآم هاب بیشتر، محروم 

ان ا دلیل این چن گانای و تع ادب نیز آن را با شرایط متفاوت یا ذیل عنوان دیارب پذیرنته
ب اسش منع در موارد ها معتق ن  این دکترین یرناب توسّل به قراراسش که برخی دادگاه آن

ات ب اش  و ارت اطی به اطالعوقوع از اسرار تجارب در میانالکه احتمال سوءاستفاده قریب
این، قانون بر اسش ن اردا انزون پیشین خود داشته اب که کارمن  در شغلمحرمانه

( دکترین مذکور را 5101تجارب و قانون دناع از اسرار تجارب )اسرار  متح الشکل
استفاده قریبتوان براب مقابله با سوءاب میان  و به موجب قوانین مذکور یرننپذیرنته
برخی دیار از محاکم، آن را ابزارب براب  3ش ااز اسرار تجارب، به قرار منع متوسل 3الوقوع

اسشا آوردهدسش دانن  که شخصی در زمان کار سابق  بهمقابله با انشاب اطالعاتی می
 رقابش دانسته و آن را معادل قرارداد ع مان  هایی که این دکترین را پذیرنتهدر ایالش

 2ان اکردهساخته یا اِعمال آن را به مشامل خایی مح ودقلمرواش را از نظر زمانی مح ود 

                                                            
1. Joseph F. Phillips, “Inevitable Disclosure Through an Internet Lens: Is the 

Doctrine's Demise Truly Inevitable?”, William & Mary Law Review, Vol. 45, Iss.1, 

(2003), . pp. 404-408. 

2. California, Georgia, Louisiana, Maryland and Virginia 

3. Threatened misappropriation 
اسش براب اث ات سش، بلکه ابزارب ناپذیر س ب مستقلّی براب طر  دعواب نقض اسرار تجارب نیاجتنابا دکترین انشاب 3

 یکی از عنایر سوءاستفاده از اسرار تجاربا

5. Flowers, M. Claire, “Facing the Inevitable: The Inevitable Disclosure Doctrine and 

the Defend Trade Secrets Act of 2016”, Washington & Lee Law Review, Vol.75, 

Issue 4, (2018), p. 2218.  
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اسش تا تعادل و توازن معقولی بین کردهآمریکا همواره تالشدر مجموع، رویة قضایی
صفانه منمنانع انراد( و رقابش  انراد )حقوق وحقّ انتخاب شغل و تأمین معیشش شخصی

ها( برقرار کن ا اکنون معیارهاب مختلفی که ب ین منظور در رویة )حقوق و منانع شرکش
ان  از  آگاهی یا ع م اسش ع ارتتوجهقضایی آمریکا براب اعمال این دکترین مورد 
ابق و س انیاکارنرم نیس ح رقابش بسابق، آگاهی کارمن  از اسرار تجارب کارنرماب

تال  ورد اخکارمن ، ارزش اسرار تجارب م  یو ج  سابقشیوضع نیش اهش ب زانی، م یج 
ص و بر شخ میزان آثار منفی منع از کار ج ی  بر زن گیو سابق،   یج  انیکارنرمابراب 
  یج  بکارنرما بهاکسب و کار، تالش ایینعش  بهایژگیو و شیماهعمومی، منانع 
ارمن  ش از طر  کیناز سوء ین ود قرائن ایاسرار تجارب و وجود  باز انشا بریلوگج ببرا
  0ا یج  بکارنرما ای

سازب این معیارهاب مختلف دانان آمریکا، در مقام تجمیع و سادهیکی از حقوق
 ، دادگاهْرقابش اسش ع م قرارداد ییب ل قضا ریناپذاجتنابب انشا گوی   چون دکترینمی

احراز کن ، سپس، را  بن قراردادیف از چنتخلّ احراز بط الزم براایشر نخسش بای  همة
هاب )مح ودیش« بودن معقول» را با رعایش شر به شغل مشابه خوان ه قرار منع از اشتغال 

عِوضی را که  ،در ضمن ی ور قرار موضوعی، زمانی و مکانی( یادر کن  و سرانجام،
 5اتعیین کن  بپردازد، به کارمن کارنرما بای  

ر را ناپذیاروپا راجع به اسرار تجاربْ دکترینِ انشاب اجتنابدستورالعمل اتحادیة 
گوی  که هیچ بخشی از این دستورالعمل این مصوبه می 0ماده  3شناسایی نکرده اسشا بن  

طالعاتی ا جایی کارکنان یا استفاده کارکنان ازتوان  م نایی براب مح ود کردن جابهنمی
ادهاب هاب کارکنان در قراردکه اسرار تجارب نیستن  یا تحمیل شرو  اضانی بر مح ودیش

 اشتغال، قلم اد شودا

                                                            
1. S. Klein, Jeffrey et. Al., “The Inevitable Disclosure of Trade Secrets: The Rebirth 

of a Controversial Doctrine and Where the Courts Stand”, Bloomberg Law Reports – 

Labor & Employment, (2010),  p. 2. 

https://www.weil.com/~/media/files/pdfs/inevitable_disclosure. 

2. Jonathan O. Harris, “The Doctrine of Inevitable Disclosure: A Proposal to Balance 

Employer and Employee Interests”, Washington University Law Review, Vol. 78, 

Iss.1, (2000),  pp. 342-44.  
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در نظام حقوقی ایران نیز هنوز این دکترین شناسایی نش ه اسش و با توجه به اینکه 
ل شناسایی این دکترین که ب  0مشروعیش قراردادهاب ع م رقابش مورد مناقشه اسش

 هاب زیاد مواجه خواه  بوداقراردادهاب مذکور اسش نیز ق عاب با چال 

 اجباری . افشای2
باش ا  اسش به موجب قانون و براب تأمین منانع عمومی ضروربانشاب اسرار تجارب ممکن 
ی، آزمایشهابمذایی به انشاب دادهشیمیایی، دارویی و مواد  الزام تولی کنن گان مواد

اسشا چون این نوع انشا برخال  رضایش  ساخش از این زمرهننّیها و اطالعات لنرمو
شودا همچنین این نوع انشا به مینامی ه  5اج اربگیرد انشاب میاسرار یورت دارن ۀ 

گیرد که الزام به رعایش اسرار یورت مح ود و مال اب به مقامات یا مراجعی یورت می
شودا برخی از مصادیق بارز قوانین   و منجر به آگاهی عمومی از اسرار نمیاب دارنحرنه
 شودااج ارب در این گفتار توضیح داده میانشاب 

 . افشا برای سالمت عمومي 1-2
قانونی براب تأمین سالمش آزمایشی به مراجع هاب ملزم کردن اشخاص به انشاب داده

 آزمایشی از مصادیقهاب اسشا دادهاج ارب  آمیز انشاهابمناقشهعمومی، یکی از مصادیق 
 3یپسترپیشرنته و همچنین به موجب بوده و در حقوق اکثر کشورهاب  3منفیننّیِ دان  

ها به خایی )از جمله مربو  بودن داده آزمایشی تحش شرایط هاباز دارن گان داده
مادۀ  3بن   2شودامی ها( حمایشمالحظه براب تولی آن ابلقج ی ، تالش شیمیاییماهیش 
عنوان یکی از مصادیق اطالعات آزمایشی بههابنامه از دادهاین موانقش 38

                                                            
ن ه در حمایش از اسرار تجارب م العه در حقوق آمریکا، ا را کا   ره رب، ابراهیم، نق  قراردادهاب مح ودکن0

 ا277-271، ص 21، شماره 0399انالستان، نرانسه و ایران، نصلنامه تحقیقات حقوقی، پاییز و زمستان 

2. Compulsory disclosure 

3. Negative know-how 

4. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. 

، ییحقوق خصونصلنامه پژوه ، «نکربآزمایشی در نظام مالکیش هابحمایش از داده»ا انصارب، باقر؛ زن ، حسین، 2
 ا057-053(، یص 0382، )01، شماره 2دوره 
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هایی را الزامی هاب ممکن، حمایش از دادهحمایش کرده و از بین انواع داده0نش هانشا
 باشن ا مربو   3و کشاورزب 5دارویی دانسته که به محصوالت
هاب عمومی نظیر سازمانآزمایشی به مراجع  هابکردن ارایة دادهه   ایلی از الزامی

 3کردن این مراجع دربارۀ وجود دو ویف اثربخشیاستان ارد یا سازمان مذا و دارو، متقاع 
براب  در واقع، مراجع مذکور 1شیمیایی اسشادارویی و کشاورزب در محصوالت 2و ایمنی
ها، ها نیاز دارن ا ط یعتاب نیاز نیسش که دارن ه دادهکارشناسی خود به این دادههاببررسی
که کنن ، بلکه همیناسش، تسلیمدسش آورده هایی را که در اثر انجام آزمای  بههمة داده
  کنش ه توسط او بتوان  اثر بخشی و ایمن بودن محصول را اث اتهاب ارائهداده
  7اسشاکانی

اسش که به موجب رسمی آن ش ه به مراجع هاب تسلیمنکتة مدم در خصوص داده
هاب مذکور را ن ارن  و بای  از دسترسی رق ا به آن تریپس، این مراجع حقّ انشاب داده

کنن  مار اینکه، انشا براب حمایش از عموم ضرورب باش  یا به استفادۀ ها ممانعش داده
هاب زیادب در مورد انشا یا اساس، همواره مناقشهب میرمنصفانه منجر نشودا بر همینتجار

گیر هاب بیمارهاب همهو واکسن 8هاب ژنتیک، داده9هاب مربو  دخانیاتع م انشاب داده
هایی مانن  هن  و برزیل ایرار دارن  که در جریان اسشا اکنون برخی نویسن گان و دولش

هاب هایی که دادهو درمان م تالیان به این ویروس، دولش 08با شیوع کوی   براب مقابله

                                                            
1. Undisclosed Information 

2. Pharmaceutical  

3. Agricultural  

4. Efficacy  

5. Safety  

6. Gaëlle Krikorian, “Access to Knowledge in The Age of Intellectual Property”, 

edited by Gaëlle Krikorian and Amy Kapczynski, New York, Zone Books, (2010), p. 

299.  

7. Carlos María Correa, “Protection of Data Submitted for The Registration of 

Pharmaceuticals: Implementing the Standard of the TRIPS Agreement”, Geneva, 

South Centre, (2002), p. 15. 

8. See : Velicer, Clayton, Lauren K Lempert1, Stanton Glantz, “Cigarette company 

trade secrets are not secret: an analysis of reverse engineering reports in internal 

tobacco industry documents released as a result of litigation”, Vol. 24, Issue 5,  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4263698/#S23title.  

9. See : Cook-Deegan, Robert al. , “The next controversy in genetic testing: clinical 

data as trade secrets?” European Journal of Human Genetics,  volume 21, (2013),  

https://www.nature.com/articles/ejhg2012217#citeas.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4263698/#S23title
https://www.nature.com/articles/ejhg2012217#citeas
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هاب دیار قرار ها را در دسترس دولشمربو  به واکسن یا داروهایی مربو  را دارن  آن
 0کنن ادهن  یا به یورت عمومی انشا

و در  یهاب آزمایشیانته نس ش به حمایش از دادهدر س ح ملی نیز کشورهاب توسعه
ان ا براب مثال در آمریکا، به رسمی اق ام کرده ها به مراجععین حال، لزوم انشاب آن

شیمیایی بای  اطالعات راجع به تولی  مواد 5شیمیایی موجب قانون کنترل مواد و ترکی ات
ون، موجب این قانبه ق ل از ساخش و پس از ساخش در دسترس مراجع نظارتی قرار گیردا  

زارش گ مرجع نظارتیکه ط ق مقررات به  ی، اطالعاتقانونمذکور  ییاستثنار موارد جز د
با ش محرمانه اسکه  یاگر اطالعات یورت محرمانه حفظ شوداو به شود انشا  ین ا شودمی

از  خود را در برابر انشا شیش ه باش  باز حما بیترکو قابل انشا  رمحرمانهیاطالعات م
از  توانیاطالعات محرمانه، نم بانشا شیبه استناد ممنوع ن،یوجود ا باا داد واه دسش نخ
به موجب مقررات این قانون به اداره تقویم که  یمنیراجع به سالمش و ا اتم الع بانشا
گزارش  باانش ویکه در تاران  انجام ش ه ی یترک ای ییایمیماده شراجع به یک   و نشویم

انجام  ی یترک ای ییایمیش ۀماد یک مورددر  اان  یش ه عرضه بتجار عیتوز ببرا ،م العه
الزم اسش  هادر مورد آنرسانی یا هش ار و اطالع  یآزمااین قانون، که به موجب ان  ش ه

 ۀادم کی( یمولکول ب)از جمله ساختارها هابنرمولی مانن  اطالعات بانشاکردا خوددارب
ماده  کیپردازش  ایاستفاده در ساخش  مورد بن هایکه نرآ بیترک کی ای ییایمیش
مجاز  کن  ارآشکرا  موجود در یک ترکیب ییایمیمواد ش میزان ای بیترکیک  ای ییایمیش

 ن یرآن یکل فیتوی ای  یحجم تول فیتوی بحاو یاطالعات کل بانشانیسش، اما 
 کی ببردهاو کار یمصرن ای بتجار ،یو ینعت بنرآور بعملکردها ای  یکاررنته در تولهب
ا عموم مردم ب لطور معموکه بهیی ایمیش بیترک بحاو ۀماد ایک ترکیب ی، ییایمیش ۀماد
 3امجاز اسش شودیبه اشتراک گذاشته م ینعش کبا اعضاب ی ای

 

                                                            
1. Durkin, Allison, et al., “Addressing the Risks That Trade Secret Protections Pose 

for Health and Rights”, Health and Human Rights Journal, Volume 23/1, June 2021, 

pp. 136-38. 

2. 15 U.S. Code Subchpter I—Control of Toxic Substances, Testing of chemical 

substances and mixtures, https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/2603.    

3. 15 U.S. Code § 2613 - Confidential information, 

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/2613.  

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/2603
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/2613
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 زیست. افشا برای حفاظت از محیط2-2
زیسش منو  به آگاهی از تد ی هایی اسش که از عوامل مختلفی متوجه حفاظش از محیط

ه هاب خایی را متوجتوانن  ل مههاب ینعتی میکنن همثال، انواع آلودهشودا برابآن می
ها و سپس ها بای  نخسش از وجود آنکنن  که براب مدار آثار مخرب آنزیسشمحیط

 کانی وجود داشته باشن ا در این میان، برخی ینایع، از انشاب ترکی اتترکی اتشان آگاهی
م الزا کنن ا مثال بارز در این زمینه،میبه استناد اسرار تجارب خودداربکنن ه آلوده
هی رولیکی براب استخراج منابع زیرزمینی همچون شکسش کنن گان از نناورباستفاده

 شود طور خالیه توضیح داده مینفش و گاز در آمریکا اسش که به
هاب ، جن  0شکسش هی رولیکیزمان با انزای  حفّارب و استخراج نفش به روش هم 
زیستی نیز شروع به نعالیش در این زمینه نموده و م عی ش ن  که این روش س ب محیط

تیجه شودا در نزیسش میهاب زیرزمینی و در نتیجه باعث ورود ل مه به محیطآلودگی آب
اب خواسته م ن 5کار رنته در ترکی ات شیمیایی مایعِ شکنن ه ش ن اخواهان انشاب مواد به
تر کن  از مواد ایمنهاب نفش و گاز را ترمیب میعمومی، شرکش اینان آن بود که انشاب

کنن ه، بسته به کار رنته در مایعِ شو بدترب استفاده کنن ا با توجه به اینکه ترکی ات مواد به
زیادب شناسی آن متفاوت اسش، آگاهی از نوع ترکی ات اهمیش نوع چاه و ساختار زمین

ها به یورت داوطل انه بخشی از اطالعاتشان را در پی این م ال ه، تع ادب از شرکش 3داردا
 ؛ زیرا مواد نششود، اما این اق ام کانی شناخته منتشر کردن  تا از میزان اعتراضات کاسته 

اد و مو کردن می طور کلی توییفشیمیایی را ب ون ذکر هرگونه جزئیاتی یرناب به
ر اینکه بر این، شواه ب پی ا ش  م نی بدادن ا انزون میخ ر نشان کاررنته را بیشیمیایی به
 3از مواد انزودنی به مواد شیمیایی، یحیح و کامل نیستن ا ش ههاب انشاندرسش

ن  که با دانستهاب نفش و گاز، این ترکی ات را اسرار تجارب خود میدر برابر، شرکش
ان ا به اعتقاد آم هدسشو تولی  مایعِ شکنن ه، به ها دالر براب تحقیق و توسعهمیلیونیر  

                                                            
1. Hydraulic fracturing 

2. Hall, Keith B., “Hydraulic Fracturing: Trade Secrets and the Mandatory Disclosure 

of Fracturing Water Composition”, Journal Articles, (2013), pp. 405-409.  

https://digitalcommons.law.lsu.edu/faculty_scholarship/189.  
3. Craven, John, “Fracking Secrets: The Limitations of Trade Secret Protection in 

Hydraulic Fracturing”, Vanderbilt Journal of Entertainment and Technology Law, 

Vol. 16, No. 2, (2014),pp. 404-405.  

4. Ibid, p. 402.  

https://digitalcommons.law.lsu.edu/faculty_scholarship/189
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شود که رق ا از مدن سی می عمومی اطالعات این مایعات، س باینان، الزام به انشاب
هاب ز تالشطور مجانی اشکنن ه استفاده کنن  و بهمعکوس براب تشخیص ترکی ات مایع 

چنین  براب کنن ا این امر، س ب کاه  انایزهمن  ش ه و ثروت بادآورده کسببدرهها آن
  0شوداهایی میگذاربسرمایه

ا عنوان اولین ایالش آمریکبا وجود این، براب رعایش منانع عمومی، ایالش وایومینگ به
صویب قانون، با ت 5100هاب آرکانزاس و پنسیلوانیا در سال و سپس ایالش 5101در سال 
چاه، ملزم  متناسب با نوع شکنن هحفارب نفش شِل را به انشاب ترکی ات مایع هاب شرکش
ایالش  59ان  به کردهاج ارب را تصویب هایی که انشاب تع اد ایالش 5018تا مارس  کردن ا
ین ر تجارب، در اعمومی و منانع دارن گان اسرااسشا براب ایجاد توازن بین منانع رسی ه 

داده این عنوان پایااه تخصصی که به قوانین، در وهلة نخسش، انشا به یک نداد خصویی
یا در گر دولتاسش و نه انشا به ندادهاب تنظیمم نا قرارگرنته  5اسشنوع انشاها ایجادش ه
ایی اطالعاتِ آزمانشا، دامنة انشا و راستیهاب خایی از نظر مدلش وهلة دوم، انع ا 

ها از سه لحاظ با یک یار تفاوت دارن   داردا در مجموع، قوانین ایالشش ه وجود انشا
روز پس از استفاده  11روز تا  31نخسش، از نظر زمان انشاب اطالعات که این م ت بین 

اب شها رویکرد اناز مایع شکنن ه، در نوسان اسش؛ دوم از نظر دامنة انشا که برخی ایالش
ان ا برخی را اختیار کرده 3ح اقلی یعنی یرناب انشاب ترکی ات مواد شیمیایی خ رناک

نیز تا  ابانشاب ترکی ات مایع شکنن ه میر از اسرار تجارب را )رویکرد میانه( و دسته
رویکرد انشاب ح اکثرب یعنی انشاب مشخصات هر چاه با ترکی اتی که در آن چاه استفاده 

گرنته اعتراض به انشاهاب یورتآزمایی و قابلیش ان ا از نظر راستییرنتهش ه اسش را پذ
عات ان  یحّش اطالها به هر شخصی اجازه دادهانشاب بیشتر نیز برخی ایالشو درخواسش 

گر یا دادگاه به چال  بکش ا تع ادب دیار، مسؤلیش انشاش ه را نزد مراجع تنظیم
ان  و بعضی نیز در این زمینه گر واگذار کردهدادهاب تنظیمآزمایی را به به نراستی
   3کرده ان اسکوت

                                                            
1. Ibid, pp. 401-402.  

2. https://fracfocus.org/ 

3. Hazardous chemicals 

4. Johnson, Cody B., “Intellectual Property and the Law of Fracking Fluid 

Disclosures: Tensions and Trends”, Oil & Gas, Natural Resources & Energy, Vol. 6, 

No. 3, (2021), pp. 456-462. Hall, Keith B., Op. cit., pp. 421-431. 
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 . افشا برای شفافیت و پاسخگویي عمومي3-2
عمومی مجزّا و خصویی تا ح ّ زیادب از بخ هاب بخ  در گذشته قلمروب نعالیش
اب عمومی به ههاب اخیر، با واگذارب بسیارب از کارویژهمتمایز بود، اما در دهه

اسشا امروزه دولش با ج ّب مواجه ش ه خصویی، این مرزبن ب با ابدام و چال بخ 
کن  و گرب میهاب مختلفی به یورت مشترک تنظیمبخ  خصویی در زمینه
از  توجدیاسشا اکنون اجراب بخ  قابل خصویی درهم تنی ه  عملکردهای  با بخ 

ها و تأمین و ناد ارب بخشی از اب دولشهاب توسعههاب عمرانی و طر پروژه
تجارت خصویی که در چارچوب حقوق دسش بخ حیاتی جامعه بههاب زیرساخش
 گیردامی کنن  یورتمینعالیش 

 اسش کهش ه عمومی، موجب تجارب با اه ا  بخ   هابتنی گی نعالیشاین درهم
هایی شود که ق الب توسط دولش و ب ون استناد به قواع  عالیشبحث اسرار تجارب وارد ن
 ها وها و نظارتش ا با توجه به اینکه بخ  عمومی تابع ارزشاسرار تجارب انجام می

یک طرنی، شفانیش و پاسخاویی دموکراتخایّی اسش و از جمله بای  ایول بیهاب کنترل
هاب خصویی نعّال در بخ  وان شرکشتاسش که آیا میرا رعایش کن ، پرس  این
 0ها و ایول ملزم کرد؟عمومی را به رعایش این ارزش

هاب ، ماشین5الکترونیکگیرب هاب رأبعمومی از ماشینبراب مثال، استفادۀ بخ  
هاب استناد به قواع  اسرار تجارب هاب هوش مصنوعی، چال و سیستم 3تنفسیسنج الکل

 ان اساخش هاب عمومی را آشکار کردهدر تأمین زیر
هایی هستن  که براب ارتقاب جن ة دموکراتیک نظام هاب انتخاباتی، دستااهماشین
انتخابات، ان ا با توجه به اهمیش حیاتی شفانیش براب سالمش ش ه هاب سیاسی طراحیرژیم

بات، امر هاب انتخااشینکنن گان انتخابات از دقّش و درستی عملکرد مآگاه بودن برگزار
ها ممکن اسش مورد انزارهاب مورد استفاده در این ماشینضرورب اسشا در عین حال، نرم

یورت، تولی کنن گان یا بای  از ادعاب اسرار تجارب حمایش اسرار تجارب باشن ا در این
ب ود در قالکوتاه آم ه و اسرار خود را به مراجع نظارتی انشا کنن ، یا اینکه از اسرار خ

                                                            
1. Levine, David S., “The Impact of Trade Secrecy on Public Transparency”, (2009), 

pp. 2-3,  

https://ssrn.com/abstract=1373536.  

2. Voting machines 

3. Breath testing machines 

https://ssrn.com/abstract=1373536
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 عمومیاز بازار زیرساخشکنن  )با انشاب عمومی اسرار( یا بای  نظام ث ش اختراع حمایش
نظر هاب مذکور یر دولش بای  از استفاده از ماشین یورت،نظر کنن ا در میر اینیر 
توان  باعث دلسردب بخ  خصویی براب ورود به بازار ها میهرک ام از این روش کن ا
هرحال، شفانیش عمومی در این زمینه چنان مدم اسش که بای  با به ها شودانوع ماشین این

 0هاب دوم یا سوم تأمین شودایکی از گزینه

ر حال د سنج تنفسی نیز براب کمک به پلیس در کشف رانن گیهاب الکلدستااه
قرار  ههاب سالمش جسمی اشخاص مورد استفادمستی و نیز براب سنج  دیار وضعیش

ها را ناممکن آزمایی نتایج آنها، راستیگیردا ع م دسترسی به ک هاب من ع این دستااهمی
 5کن امی

هاب مورد استفاده در تصمیمات عمومی خودکار یا انشاب اطالعات الاوریتم
هاب ج ی  اسشا اکنون هم در بخ  عمومی و هم در بخ  خودکار، از چال نیمه

-شود )تصمیماتی که ماشین میلاوریتمی استفاده خصویی از تصمیمات ا
گیرد یا انراد آن تصمیمات را با تأثیرپذیرب عم ه و مؤثر از آن را می -مصنوعیهوش
هاب استفاده از سیستم ،مثال ببرا 3کنن (اها و پیشندادهاب ماشین اتخاذ میتوییه

یا ع م  ، اع ااستخ امهاب خواسشپذیرش یا ردّ در ۀباردر گیربمیتصمالاوریتمی براب 
 یخبر مشیق نییتعاع اب آزادب مشرو  به یک زن انی، جریمه به جدش تخلّف، 

 خ ر،محاس ات  بسازنهی، بددر قراردادهاب خ مات خاص، کشف تقلّ ایمحصوالت 
 3شا، بسیار شایع اسهابماریب یبرخ صیکمک به تشخ وش ه ت لیغات شخصیارسال 

توجدی از خ مات مرت ط با این تصمیمات در بخ  عمومی از سوب لاکنون بخ  قاب
شودا به همین دلیل، چال  حمایش از اسرار تجارب در برابر بخ  خصویی تأمین می

                                                            
1. Levine, David S., Op. cit., pp. 12-17. 

2. Short, Charles, “Guilt by Machine: The Problem of Source Code Discovery in 

Florida. DUI Prosecutions”, Florida Law Review, Vol. 61, (2009), pp. 179–181. 

3. Orwat, Carsten, “Risks of Discrimination through the Use of Algorithms”, (2020), 

pp.21-22,  

https://publikationen.bibliothek.kit.edu/1000123477.   

4. Panel for the Future of Science and Technology, “Understanding algorithmic 

decision-making: Opportunities and challenges”, European Parliamentary Research 

Service, (2019), p. 19-25.  

https://www.statewatch.org/media/documents/news/2019/mar/ep-study-

Understanding-algorithmic-decision-making.pdf.  

https://publikationen.bibliothek.kit.edu/1000123477
https://www.statewatch.org/media/documents/news/2019/mar/ep-study-Understanding-algorithmic-decision-making.pdf
https://www.statewatch.org/media/documents/news/2019/mar/ep-study-Understanding-algorithmic-decision-making.pdf
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ها تمیرالاو نیکنن گان اطراحان و استفادهسو، اسشا از یک ش هشفانیش عمومی م ر 
ندا آ اتیجزئ بها از انشاتمیارب بر الاوراسرار تج ایمالکانه  داشتن حقوق ببا ادعا
، هاتمیرالاوبر  توان ب ون بازرسی و نظارت دقیقو از سوب دیار، نمی کنن یمب دارخود

و  یومدر محانل عم یتمیاورال شیم ال ه شفانرو، به تصمیمات آندا اعتماد کردا از این
 بهاتمیخواهن  تا الاوریها مز شرکشها ااز جمله دولش اشودیم شتریروز  ببهروزی اسیس

 0مردم قرار دهن ا عموم ایمستقل  گرانمیحسابرسان و تنظ یخود را در معرض بررس

هاب هر دو طر ، ایجاد تعادل منصفانه بین شفانیش عملکرد با توجه به دم مه
ین ا کنن گان ازهاب هوش مصنوعی و حمایش از حقوق و منانع طراحان و استفادهسیستم
ها از م احث روز اسشا نکته اینجاسش که چه میزان شفانیش الزم اسش و این سیستم

 ایها تمیورکل الاعمومی  شفانیش چاونه بای  تأمین شود؟ براب مثال، آیا الزام به انشاب
ع یا اینکه به حقوق و منان باش  یحل مناس توان  راهمورد استفاده می بانزارنرم هابک 

 5کن ؟مه وارد میها ل شرکش

 . افشا برای احقاق حق و دفاع1-2
در کشورهاب مختلف، آمار اقامة دعاوب نقض اسرار تجارب در مقایسه با سایر دعاوب 

هاب نکرب ح اقل به سه دلیل کم اسش  خ ر انشاب اسرار تجارب در نراین  نقض مالکیش
ت، ترس از ورود ل مه به ویژه در مقام اث ات نقض و ورود خسارهاب قضایی بهرسی گی

رو، براب تشویق انراد از این 3اعت ار شرکش قربانی و ع م اطالع از نقض اسرار تجاربا
هاب قانونی و قضایی، وجود قواع  دی ه از نقض اسرار تجارب به استفاده از حمایشزیان

  3خایی الزم اسشا

                                                            
1. See : Canadian Directive on Automated Decision-Making,  

https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=32592&section=html, Algorithmic 

Accountability Act of 2019,  

https://www.congress.gov/bill/116th-

congress/senatebill/1108/text?q=%7B%22search%22:%22algorithmic+accountabilit

y%20+act%22%7D&r=1&s=2.  

2. Open Data Institute, “The role of data in AI business models (report)”, Fri Apr 20, 

2018,pp. 10-13. https://theodi.org/article/the-role-of-data-in-ai-business-models/.  

3. European Commission, Op. cit., p. 161. European Union Intellectual Property 

Office, Op. cit., pp. 331&337. 

4. Directive (EU) 2016/943, Op.cit., para. 24. 

https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=32592&section=html
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senatebill/1108/text?q=%7B%22search%22:%22algorithmic+accountability%20+act%22%7D&r=1&s=2
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senatebill/1108/text?q=%7B%22search%22:%22algorithmic+accountability%20+act%22%7D&r=1&s=2
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senatebill/1108/text?q=%7B%22search%22:%22algorithmic+accountability%20+act%22%7D&r=1&s=2
https://theodi.org/article/the-role-of-data-in-ai-business-models/
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ها با هر دادرسی قاع ۀ کلی آن اسش که ایول و موازین دادرسی منصفانه در همة
وانن  با تهاب مذکور از سه منظر میعنوانی که باشن  رعایش شودا بر این اساس، رسی گی

انشاب اسرار تجارب ارت ا  پی ا کنن   از ناحیة خواهان یا شاکی از این لحاظ که ناگزیر 
ن ؛ از انشا ک اش را به مرجع قضایی کالب یا جزئابخود اسرار تجارباسش براب اث ات ادعاب 
عنه به این دلیل که حقّ دناع دارد و این حق ایوالب بر تعد  به ناحیه خوان ه یا مشتکی

سازد؛ و از طر  مرجع اب را مجاز میاسش و انشاب اسرار تجارب و حرنهرازدارب حاکم 
 ، هکنن ه از این نظر که بای  تحقیق کن ، رسی گی خود را علنی انجام دیا مقام رسی گی

 کن ااب، مستن  و مست ل یادر و به طرنین ابالغحرنهتصمیم خود را در عین رعایش اسرار 
قواع  خایی که با توجه به این سه نکته در نظام دادرسی برخی کشورها مورد توجه 

رسی گی به دعاوب اسرار بودن جلسات میرعلنی  0ان  از قرار گرنته از جمله ع ارت
بینی ها به اسناد و م ارک، پی دعوا و وکالب آنکردن دسترسی طرنین  تجارب، مح ود

 ح ودمبینی مرور زمان خاص، موقش، پی  دلیل و ی ور دستورخاص براب تأمین شرایط 
ین اسرار تجارب بوده و توسط طرن حاوبکردن دسترسی به تمام یا بخشی از هر سن ب که 

اتخاذ ت ابیر و ی ور دستورات خاص براب پیشایرب از  ،دگردثالث ارایه می یا شخص
 کنن گان در نراین  رسی گی ازاسرارب که کارشناسان، شدود و دیار مشارکشانشاب 
 ان اها آگاه ش هآن

از محرمانای اسرار تجارب در  حمایش»دستورالعمل اتحادیة اروپا ذیل عنوان  8ماده 
 طرنین که  کنن کشورهاب عضو بای  تضمینسش که مقرر کرده ا« رسی گی قضایی جریان
کارشناسان و هر شخص دیارب که  شدود، دادگاه، مقامات ها،نآنماین گان قانونی  ،دعوا

شرکش  اسرار تجارب مجازمیر باستفاده یا انشا ،صاحبقضایی مرت ط با ت در رسی گی
ارب نتوانن  از اسرار تج ارن ،قضایی دسترسی د رسی گیو م ارک یک  یا به اسناد دارن 

ها ارْ آندیا اسرار تجارب ادعایی که در نتیجه درخواسش قانونی، مقامات قضایی یالحیش
فاده استان ، ش ه گاهدر دادرسی از آن اسرار آنتیجه شرکش  اسش و دررا محرمانه شناخته 

ر یورت درخواسش یالح د همچنین مقامات قضاییکنن ا  انشاکرده یا آن اسرار را 
در  وراسرار مذکاز محرمانای  مایشبراب حاب ویژه بای  ت ابیر ،ینطرنیکی از  مست لِ

مح ود کردن دسترسی به تمام یا بخشی از هر کنن ؛ از جمله قضایی اتخاذ طول رسی گی

                                                            
1. European Union Intellectual Property Office, Op. cit., pp.14-331. 
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ی رسی گ جلساتح ود کردن دسترسی به خاص، مبه اشخاص اسرار تجارب  حاوبسن  
ها به اشخاص خاص و در دسترس آنهاب ش ه و رونوششوض طم ارک ث شو اسناد و 
اب ( براسرار تجارب حاوبهاب بخ )ناق  قضایی  ة تصمیممحرمانمیر ةنسخقرار دادن 

 ااشخاص ثالث
احکام خایی براب حمایش از اسرار تجارب در همة  زین متح هایاالت وقدر حق
ک  ایاالت  09از بخ   0932ا به موجب بن  هاب کیفرب و م نی وجود دارددادرسی
رار مربو  به اس بهای گیرس ریسا ای بفریکبیدر هرگونه تعق  یدادگاه با 0متح ه،
بودن اسرار تجارب الزم و مناسب هستن   حفظ محرمانه ببراکه را  یدستورات ،بتجار
نه هرگو ب  انشاتوانینم دادگاه همچنین ارا اتخاذ کن  بارید ریو ت ابکرده یادر 
آن  ببه انشا ای ن او اسش مجاز اعالم ک بکن  اسرار تجاریرا که مالک ادعا م یاطالعات

درخواسش خود را که در آن منانع مالک  تانریش ده   ،به مالک نکهیدستور ده  مار ا
 ه( شوموم)مدر یداده ش ه باش  به یورت رسم حیدر محرمانه ناه داشتن اطالعات توض

 ادهقابل استف ،انیدر جر ی گیاز رس ریم باریه   د چیه بدرخواسش برا نیده ا اارائه 
 ط با مرت ییقضا بقیتع کیدر  بتجار سرّ کیاطالعات مربو  به ببودا انشا نخواه 

یاحب راز  نکهیمار ا سشین بتجار از سرّ شیعراض از حمااِ باسرار تجارب به معنا
 اعالم کن ا یعراضاِ نیس ش به چنخود را ن شیرضا حابییر بتجار

 توان  بر نفعقضایی میدر کشف حقیقش  5عمومیقضایی نرانسه نیز نفعبه موجب رویة 
ا هاب پزشکان، وکال، بانک)موضوعی مانن  اسرار حرنه 3موجود در انواع خایی از اسرار

لی این کشور در حلّ دیوان عا 3و کشیشان( مل ه پی ا کن  و انشاب اسرار را موجّه سازدا
اعی دن پزشکی با حقوق شخصیهاب تعارض میان میان حقّ بنیادب بر محرمانای داده

در مورد اسرار  2مربو  به طر  دیار، بازپرس را به حفظ اسرار پزشکی، ملزم ن انسشا

                                                            
1. U.S. Code, Title 18, Part I, Chapter 90, §1835, Orders to preserve confidentiality,  

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/1835.  

2. l’intérêt général au sens le plus large 

3. Les intérêts plus catégoriels 

4. La Documentation française, Le droit de savoir, Rapport annuel de la Cour de 

cassation 2010, Paris, 2011, pp. 257-263.  

https://www.courdecassation.fr/IMG/pdf/Rapport_annuel_CC_2010.pdf.  

5. Bull. crim. 2010, no 27, pourvoi no 09-86.363 (Ibid).  

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/1835
https://www.courdecassation.fr/IMG/pdf/Rapport_annuel_CC_2010.pdf
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ب شود واسش که در مواقعی که اتدامی متوجه وکیل میاب وکالش نیز نظر دیوان اینحرنه
 0اب مرت ط با اتدام خود نیسشاملزم به ناد ارب اسرار حرنه
هاب کیفرب و م نی حکم خایی در قوانین مربو  به رسی گی در نظام حقوقی ایران

شودا همچنین راجع  به حمایش از اسرار تجارب در برابر انشاب میرمجاز مشاه ه نمی
ناد یا شدود یا کارشناسان به اس حکمی دربارۀ مح ود کردن دسترسی یکی از طرنین دعوا

ماده توان  به استناد وجود شاکی میبا این 5و م ارک حاوب اسرار تجارب وجود ن اردا
درخواسش کن  که از ورود اشخاص ثالث به جلسة  3قانون آیین دادرسی کیفرب  325

ر اتوان  دسترسی متدم یا شدود یا کارشناسان به اسررسی گی ممانعش شود، ولی نمی
قانون آیین دادرسی کیفرب که بازپرس را از  031تجارب را مح ود کن ا همچنین ماده 
ن ، کاسناد و نوشتجات متعلّق به متدم منع میانشاب مضمون و محتواب میرمرت ط 

وجود مح ودیتی در مورد انشاب مفاد اسرار تجارب مرت ط با جرم قائل نش ه اسشا با این
دسترسی به اوراق، اسناد یا به بازپرس اختیار ی ور قرار ع مقانون مذکور که  080ماده 

توان  براب ممانعش از دسترسی به آن بخ  از پرون ه که می، ده م ارک پرون ه را می
 ارت اطی با کشف حقیقش ن ارد مورد استناد قرار گیردا

 های خارجی. افشا به دولت3

 سيبه مثابۀ جاسو های خارجيافشا به دولت. 1-3
ر ارتکابی عالوه ب گیرد عملخارجی یورت چنانچه انشاب اسرار تجارب به یک دولش 

توان  از مصادیق جاسوسی نیز باش ا جاسوسی عموماب اسش، میاینکه نقض اسرار تجارب 
 ش ه( و حساس یک دولش به دولشبن بط قهدولتی )اطالعات به گردآورب و انشاب اسرار

عمومی ه   جاسوسی اسشا با توجه به اینکه شودا یعنی عم تاب بخ  میدیار گفته 
خصویی تعلّق دارد و ط ق تعریف، اطالعاتی اسش که ارزش اسرار تجارب عم تاب به بخ  

                                                            
1. Bull. crim. 1994, no 152, pourvoi no 93-82.976(Ibid). 

هاب عم ه در حل چال »زاده، ابراهیم؛ حی رب منور، حسین، کا   اسماعیلی، محسن؛ تقیبراب م العه بیشتر را ا 5

، نشریه نقه و حقوق اسالمی،  «دعاوب اسرار تجارب با رنع تزاحم دو حق؛ دادخواهی منصفانه وحفظ محرمانای اطالعات

 ا55(،  ص 0378، )01، شماره 8سال 

لنی اسش مار در جرایم قابل گذشش که طرنین یا شاکی، میرعلنی بودن قا آ ا د ا ک  محاکمات دادگاه ع 325ما ا 3

 محاکمه را درخواسش کنن ا
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فته اقتصادب یا ینعتی گاقتصادب یا تجارب دارد به جاسوسی از اسرار تجارب، جاسوسی 
اسوسی اقتصادب و جاسوسی ینعتی تمایز قائل ش ه و برخی نویسن گان بین جشودا می

  0امن انمیخصویی را ینعتی جاسوسی از بخ  عمومی را اقتصادب و جاسوسی از بخ 

لی مهاب خارجی، گره خوردن امنیش اناارب انشاب اسرار تجارب به دولشم ناب جرم
اقتصادب معتق ن  که امنیش اقتصادب اقتصادب اسشا حامیان قوانین جاسوسی به ق رت 

نکرب، اقتصادب و سایر تد ی هاب مالکیشملی اسشا جاسوسی عنصرب از امنیش 
اقتصادب هستن ا بنا به ادعاب کمیسیون امنیش ملی آمریکا، منانع تد ی اتی علیه امنیش 

اقتصادب  ملی اسش؛ بنابراین تد ی ات علیه منفعشاقتصادب مردم قسمتی از منانع امنیش 
جاسوسی اقتصادب موجب کاه  5ملّش، تد ی ات علیه منانع حیاتی امنیش مردم اسشا

دن ال خود، تضعیف اقتصاد ملی را بهنوبةشود و این امر بهق رت رقابش اقتصادب کشور می
دارد و در نتیجه با انول ق رت اقتصادب که از ارکان اساسی یک نظام سیاسی اسش، امنیش 

در گزارش توجیدی کنارۀ آمریکا براب تصویب قانون مذکور  انت اره میملی به مخاط
آم ه اسش که آمریکا در نتیجة سرقش اسرار تجارب از سوب رق ا یا کشورهاب خارجی، 

 3ده اهزار شغل از دسش می 011میلیون و  5میلیارد دالر متضرر ش ه و  311ساالنه ح ود 
ده  که آلمان کشورهاب اروپایی نیز نشان می هاب جاسوسی اقتصادب دربرآورد زیان
میلیارد دالر در نتیجة جاسوسی  33میلیارد دالر و انالستان ح ود  70تا  59ساالنه بین 

 3شون ااقتصادب از جمله سرقش اسرار تجارب متضرر می
اسش، اما به دلیل ش ه هرچن  سرقش اسرار تجارب در کشورهاب زیادب جرم شناخته 

ان از الزم براب مقابله و دناع در برابر تد ی ات هاب تجارب ایوالب ناق  چشمشرکشاینکه 
ایرد کنن ، پیمیداخلی قلم اد تراز با تد ی ات خارجی را همامنیتی هستن  و تد ی ات 

                                                            
1. United States Office of the National Counterintelligence Executive, “Foreign Spies 

Stealing US Economic Secrets in Cyberspace: Report to Congress on Foreign 

Economic Collection and Industrial Espionage”, 2009-2011, (2011), pp. iii & iv. 

https://www.hsdl.org/?abstract&did=785681.  

2. Burstein, Aaron J., “Trade Secrecy as an Instrument of National Security? 

Rethinking the Foundations of Economic Espionage” , (2009), 

p.17,  https://ssrn.com/abstract=1462319.   

3. US Congress, 114TH Congress 2d Session, Report 114–220, Defend Trade Secret 

Act of 2016, p. 2. 

4. European Commission, Op. cit., pp. 175-175. 

https://www.hsdl.org/?search&exact=United+States.+Office+of+the+National+Counterintelligence+Executive&searchfield=publisher&collection=limited&submitted=Search&advanced=1&release=0
https://www.hsdl.org/?abstract&did=785681
https://ssrn.com/abstract=1462319


 11 |انصاری   | غیرمجاز افشای برابر در تجاری اسرار از حمایت

 

 0بکن ا توان  کمکی مؤثر به منانع امنیش ملّیها نمیجرایم سرقش اسرار تجارب از سوب آن
ها از سوّم موارد(، شرکش ده  که در موارد زیادب )دومیها نشان براین، ارزیابینزون ا

ستن  ها ش ه، آگاه نیان  و از ضررهایی که متوجه آناقتصادب ش ه اینکه قربانی جاسوسی
ه علش ان ، ب ون اینکهاب رقابتی را از دسش دادهدانن  برخی مزیشیا ندایش اینکه یرناب می

شود که مقامات اسرار تجارب موجب میاما امنیتی قلم اد ش ن جاسوسی  5را ب انن ،
هاب قربانی جاسوسی، نس ش به مقابله با چنین هاب شرکشنظر از واکن دولتی، یر 

 جرمی اق ام کنن ا

های . بررسي قوانین کشورها در زمینه افشای اسرار تجاری به دولت2-3
 خارجي

حساس در همة کشورهاب جدان عمل دولتی و سایر اطالعات مورد اسرار  جاسوسی در
 هابمجرمانه اسش، اما در مورد جاسوسی قلم اد ش ن انشاب اسرار تجارب به دولش

قانون  573ماده ان ا براب مثال کرده انااربهاب مع ودب هستن  که جرمخارجی، دولش
هر  گوی  باره میدر این 3«ه دولش و دناع ملییعلجرایم »ذیل عنوان  3سیسوئ بفریک

 یآژانس رسم کی اریدسش آورد تا آن را در اختهرا ب 2بتجار ای  یتول که اسرار یشخص
ار قر ندایاز ا کیهر  ن گانینما ای، یشرکش خصوی کی، یسازمان خارج کی، یخارج
، یخارج یرسم سآژان کیرا در دسترس ب تجار ای  یکه اسرار تول یهر شخص ایده  
ده  به ها قراراز آن کیهر  ن گانینما ای یخصوی شرکش کی، یخارج ک سازمانی

تر از که کم یبه ح س  یدر موارد ش  ای بنق ب جزا ایمجازات ح س ح اکثر تا سه سال 
ی آمریکا، نرانسه، چین و برخ ش ا خواه  محکومیا ترکی ی از هر دو بود  سال نخواه کی

                                                            
1. Burstein, Aaron J., Op.cit., pp.5-6. 

2. PricewaterhouseCoopers ,”The scale and impact of industrial espionage and theft 

of trade secrets through cyber”, European Union,  (2018), p. 24.  

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4eae21b2-4547-11e9-a8ed-

01aa75ed71a1/language-en.  

3. Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (Etat le 1er juillet 2020),  

https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/2

0200701/fr/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-54-757_781_799-20200701-fr-pdf-

a.pdf.   

4. Crimes ou délits contre l’État et la défense nationale 

5. Secret de fabrication ou d’affaires 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4eae21b2-4547-11e9-a8ed-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4eae21b2-4547-11e9-a8ed-01aa75ed71a1/language-en
https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/20200701/fr/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-54-757_781_799-20200701-fr-pdf-a.pdf
https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/20200701/fr/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-54-757_781_799-20200701-fr-pdf-a.pdf
https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/20200701/fr/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-54-757_781_799-20200701-fr-pdf-a.pdf
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هایی هستن  احکام قانونی خایّی دربارۀ جاسوسی اسرار دیار از کشورها در زمرۀ دولش
  0ن اباره هستها نیز در حال تصویب قانون خاص در اینان ا برخی دولشتجارب مقرر کرده

در ایاالت متح ه دو قانون مدم در این زمینه تصویب ش ه اسشا قانون جاسوسی 
جاسوسی اقتصادب و سرقش اسرار با عناوین جرم ن رالی  دوکه  0881اقتصادب مصوب 

که امکان اقامة  5101و قانون دناع از اسرار تجارب مصوب  اسش کردهبینی پی تجارب 
ا اسشردهکبینیاقتصادب پی دعواب م نی ن رال براب م ال ة ضررهاب ناشی از جاسوسی 

 اشودخارجی نمی ب ون دخالش دولشخصویی  هابشرکش جاسوسیشامل این قوانین 
یا در محصولی گنجان ه ش ه باش   یمحصول راجع بهاسرار تجارب بای   هر دو قانون، در
رار گرنته ش ه یا در نراین  چنین تجارتی قتجارت بین ایالتی یا خارجی تولی  براب که باش  

 داشونمی، مشمول این قوانین ی منفیدان  ننّرو از اینا ش ه اسش
اسرار تجارب بخ  خصویی در نظام حقوقی ایران، حکم خایّی در خصوص انشاب 

ها هر کس نقشهقانون مجازات اسالمی  210خارجی وجود ن اردا ط ق ماده هاب به دولش
در   ابو عام یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاسش داخلی یا خارجی کشور را عالماب

کن  به عها را ن ارن  قرار ده  یا از مفاد آن م لّدسترسی به آنحیش اختیار انرادب که یال
ه جرم به یک تا د ن نوعی جاسوسی باش ، نظر به کیفیات و مراتبنحوب که متضمّ

عمومی اسش نقط این ماده انزون بر اینکه مختص اسرار بخ   .شودح س محکوم میسال
ر را مورد توجه قرار داده و در نتیجه، انشاب اسرار مرت ط با سیاسش داخلی و خارجی کشو

ماده توان  مشمول آن قرار گیردا ش ه )اسرار دولتی( نمیبن بهمة انواع اسرار تجارب ط قه
نیز یرناب اعالم  0323قانون مجازات انتشار و انشاب اسناد سرّب و محرمانه دولتی مصوب  1

دولتی مذکور در این قانون متضمن جاسوسی  اسش که هرگاه انتشار یا انشاب اسنادکرده 
هاب مزبور نظامی اسش در دادگاههاب باش  که رسی گی به آن در یالحیش دادگاه

  .رسی گی خواه  ش 
انشا یا در دسترس قرار »گوی   مجازات اسالمی میقانون  730همچنین با آنکه ماده 

اب یا مخابراتی یا هاب رایانهامانهش ه در سب درحال انتقال یا ذخیرههاب سرّدادن داده
 ح س مجازات هاهاب داده براب دولش، سازمان، شرکش یا گروه بیاانه یا عامالن آنحامل

                                                            
1. Reid, Melanie, “A Comparative Approach to Economic Espionage: Is Any Nation 

Effectively Dealing With This Global Threat?”, Miami L. Rev., Vol. 70, N. 3, (2016), 

pp. 772-76. 
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هاب سرّب، نامة مربو  به تعریف داده، به دلیل ع م تصویب آیین«دارد از پنج تا پانزده سال
 ةناموهیش» بیبا تصو زیالعات نآزاد به اط یانتشار و دسترس ونیسیکم قابل اجرا نیسشا

یرناب به ت یین قوانین  0388در سال  «یاز اطالعات عموم یاسرار دولت کیو تفک صیتشخ
هاب سرّب اسش و حکم خایّی در زمینة تشخیص داده و مقررات موجود بسن ه کرده

 ماده مذکور ن ارداموضوع 
ر تجارب در نظام ع الش اناارب سرقش اسرابا بررسی اجمالی نظام جرمبنابراین  

ض اناارب رنتارهاب ناقنظام حقوقی ایران در زمینه جرمشود که مشخص میکیفرب ایران 
 0احقوق اسرار تجارب داراب خأل قانونی اسش

 . افشای عمومي1

عمومی، انتشار اسرار تجارب براب هماان و به استناد آزادب بیان اسشا منظور از انشاب
ام اش، در نظهاب بسیار مدمقوق بنیادب اسش که به جدش کارکردآزادب بیان در زمرۀ ح

المللی حقوق بشر و نیز در قوانین اساسی کشورها، قویاب مورد حمایش اسشا این آزادب، بین
وجو و دریانش هر نوع اطالعات با هر وسیلة دلخواه از حقّ همة انراد به بیان، انتشار، جسش

رسی به رایش با اینکه دستکن ا در مورد کپیحمایش میب ون سانسور و کنترل پیشینی 
کن ، براب تع یل حقوق انحصارب پ ی آورن گان در طور کلی منع نمیاطالعات را به

برابر آزادب بیان، استثناهاب مختلفی مانن  استثناب نقل قول و استفادۀ منصفانه 
ات ها به اطالعی انراد و رسانهاسش، اما در مورد اسرار تجارب که دسترسش هبینیپی 

کن ، تأمین آزادب بیان با چال  ج ّب مواجه اسشا با توجه طور کلی منع میمحرمانه را به
 مح ود کرد، مسئله این« حقوق دیاران»توان براب حمایش از به اینکه آزادب بیان را می

 بیان باشن  یا نه و آیا در کنن ۀ آزادبتوانن  مح ودانشا میاسش که آیا قراردادهاب ع مِ
 توان مانع از انتشار اسرار تجارب ش  یا نه؟ ِانشا مین ود قرارداد ع م

توان  با ممنوعیش انشاب اسرار تجارب در بر این اساس، آزادب بیان در دو نرض می
هاب قراردادب که تعدّ  تعارض قرار گیرد  نخسش، تعارض آزادب بیان کارکنان و طر 

انشا نیز دارن  و دوم، تعارض آزادب بیان اشخاص ثالث با ممنوعیش بیان و انتشار به ع مِ
 اسرار تجاربا 

                                                            
 ا053ا ق ولی درانشان، سی  محم مد ب؛ دان  نارب، حمی رضا؛ ساعتچی، علی، پیشین، ص 0
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 افشا. افشا با وجود تعهّد به عدم1-1ِ
در این نرض دو پرس  قابل طر  اسش  اول اینکه آیا با توانق خصویی )میان کارکنان 

ر را که در زمرۀ حقوق بشر و توان آزادب بیان کارکنان یا اشخاص دیاو کارنرما( می
شا، ِاناساسی اسش سلب یا مح ود کرد و دوم اینکه با نرض یحّش قرارداد یا تعد  ع م

 ح ود و قلمروب نفوذ آن تا کجاسش؟ 
ش هاب بشر و اساسی، مجاز نیسدر پاسو به پرس  اول بای  گفش سلب حقوق و آزادب
 828قانون اساسی و ماده  8ایل  .ولی منعی براب مح ود ش ن این حقوق وجود ن ارد

در خصوص معیارهاب ح ود  0المللی را منعکس کرده ان اقانون م نی این قاع ۀ کلی و بین
المللی و چه در س و  ملی قابل اِعمال بر آزادب بیان نیز قاع ۀ کلی چه در س ح بین

جود با و وبی  مشخص اسش  هر مح ودیتی که به موجب قانون، براب اه ا  مشروع وکم
ضرورت مُ رم و متناسب با این ضرورت، برقرار شود مجاز و اال از مصادیق سانسور اسش؛ 

 انشا با کارکنان خود یا اشخاص دیاربنابراین در قراردادهایی که بخ  عمومی براب ع م
کن  این معیار براب کنترل مشروعیش آن قراردادها قابل اعمال اسشا با توجه به منعق  می
کشور  011مؤسسات عمومی به موجب قانون آزادب اطالعات )اکنون در بی  از  اینکه

جدان تصویب ش ه اسش( و دیار قوانین مربو  به شفانیش اطالعاتی مانن  قانون م ارزه با 
خصویی  توانن  دسترسی به اطالعات موجود در خود را با توانقاتنساد، نمی
 ه از شمول این قانون و دیار قوانین مرت ط با شفانیشکنن ، تندا در مورد اطالعاتی کمح ود
نن ا در انشا منعق  کع متوانن  قراردادهاب هستن  )استثناهاب دسترسی و انتشار( میخارج 
یورت، چنین توانقاتی به دلیل مغایرت یریح با قوانین امرب ناظر بر آزادب میر این

 نخواهن  بودااطالعات، شفانیش و م ارزه با نساد معت ر 
ر هاب سنتی از آزادب بیان این اسش که ببا توجه به نکتة باال، نقص بسیار مدم حمایش

ان  و در مورد مح ود ممنوعیش سانسور از سوب مقامات و مراجع دولتی تمرکز کرده
کردن آزادب بیان در روابط خصویی، به یورت مستقیم قابل اعمال نیستن ا در نتیجه، 

ه یورت میرمستقیم، کنترل شودا توضیح آنکه بب بخ  خصویی، بای  بهسانسور از سو

                                                            
ا ر مشروع هابکشور آزادب ارضی و تمامیش ظ استقاللحف نام ن ارد به حق مقامی هیچ» ااا قانون اساسی  8ا ایل 0

توان  به طور کلی حق کس نمیهیچ»گوی   قانون م نی نیز می 828ماده « کن ا ، سلبو مقررات هرچن  با وضع قوانین

 «تمتع و یا حق اجراب تمام یا قسمتی از حقوق م نی را از خود سلب کن ا
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توان در روابط خصویی براب مح ود عنوان قاع ه، بر م ناب ایل آزادب قرادادب می
نه حس عمومی یا اخالقتوان  با نظم کردن آزادب بیان قرارداد بسش، اما این قرارداد نمی

ارداد با شخصی که به عیوب، عوارض و خ رات کاالها مغایرت داشته باش ا براب مثال، قر
اسش براب ع م انشاب موضوع، قرارداد با شخصی  یا خ مات یک شرکش خاص پی برده

که از رنتار میرقانونی یا میراخالقی یک شخص مشدور آگاه ش ه اسش براب سرپوش 
ر  م و ع م طگذاشتن بر موضوع، قرارداد با قربانی یک جرم براب سکوت درباره آن جر

یز آمشکایش و قرارداد با یک شاه  براب ع م اداب شدادت در دادگاه، از مصادیق مناقشه
ویژه در مورد اشخایی که به جدش داشتن ق رت سیاسی یا این نوع قراردادها هستن ا به

ها مح ود ش ه اسش یا در مورد موضوعاتی که به دالیلی شدرت، دامنة حریم خصویی آن
انشا خارج هستن ، استفاده از جود نفع عمومی، ایوالب از شمول تعد  به ع ماز جمله و

 قراردادهاب سکوت رایج اسشا 
هاب قوب براب آزادب بیان، از نظر برخی نویسن گان، پی  از شناسایی تضمین

هاب ناخوشاین  علیه خود، یا از قواع  ق رتمن ان و ثروتمن ان، براب ساکش کردن بیان
کردن  )مانن  قواع  هتک حرمش( یا از قواع  ۀ حقوق کیفرب استفاده میکنن سرکوب

مسؤلیش م نی )مانن  ممنوعیش انشاب اطالعات محفلی و خانوادگی خود ذیل قواع  حریم 
مرور زمان که با تحوالت دموکراتیک، این ابزارها رنگ باختن  تمایل به خصویی(ا به

رل اطالعات انشا و انتشار اطالعات، مورد توجه استفاده از قراردادهاب خصویی براب کنت
  0ها حمایش شودااسش و در نتیجه ن ای  از آنقرار گرنته و شیوع یانته 

از منظر حقوق موضوعه، در مورد یحّش چنین قراردادهایی، در نظام حقوقی ایران 
بای  با هنوز قاع ه یا رویة خایی وجود ن ارد و در نتیجه، در مورد یحّش هر قرارداد 

توجه به قواع  عمومی قراردادها اظدارنظر کرد، اما در کشورب مانن  آمریکا که استفاده 
ه بیان باز این قراردادها بسیار رایج اسش، قاع ۀ کلی این اسش که مح ود ش ن آزادب 

مجاز اسشا در قراردادهاب عمومی، اسقا  این  5یورت اختیارب، هوشمن انه و آگاهانه
عت ر نیسش )کارکنان ندادهاب امنیتی استثنا هستن (، ولی در بخ  خصویی، حق ایوالب م

انشا یا قرارداد سکوت، نس ش به تح ی  آزادب بیان اق ام توان در قالب قراردادِ ع ممی

                                                            
1. Neuborne, Burt, “Limiting the Right to Buy Silence: A Hearer-Centered 

Approach”, University of Colorado Law Review, Vol. 90, (2019), pp. 418-422. 
2. Voluntarily, intelligently and knowingly 
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کرد مشرو  بر اینکه، عوض مناس ی وجود داشته باش  و موضوع سکوت، جرایم، تخلفات 
اخالق، در مورد سرپوش گذاشتن بر رنتارهاب خال   0و رنتارهاب خال  قوانین ن اش ا
یر هاب اخاسش هر چن  در سالسکوت را معت ر دانسته دیوان عالی این کشور قراردادهاب 

هاب پورن، انتقادهاب ج ّب ش ن قراردادهاب ترامپ با برخی ستارهویژه پس از مشخصبه
  5از این رویة دیوان انزای  یانته اسشا

اسش  3نفع عمومیانشاب اطالعاتی که حاوب ن نتیجه، قرارداد سکوت براب ع مِبه عنوا
توان  مانع از انشا شود؛ زیرا عموم مردم در دستیابی به این اطالعات نفع معت ر نیسش و نمی

دارن  و ن ای  دو شخص بتوانن  با توانق خصویی خود، محرومیتی در مورد این اطالعات 
ها، ممکن اسش منانع عمومی مرت ط با بیان بر در خصوص این بیان 3بر عموم تحمیل کنن ا

برخی کشورها با وضع قانون خاص، منانع خصویی دارن ۀ اسرار تجارب مل ه پی ا کن ا 
  2ان امفدوم و مصادیق اطالعات داراب نفع عمومی را مشخص کرده

 . افشا در فرض نبود تعهّد محرمانگي2-1
انشاب اسرار تجارب مورد اختال  ن اشته نس ش به ع مِدر یورتی که شخصی تعدّ ب 

ادب بیان ترب با آزباش  ممانعش از انتشار آن اسرار، در مقایسه با نرض ق لی، تعارض ج ب
دارد؛ زیرا این ممانعش بای  با توسّل به مراجع قضایی یورت گیرد و این مراجع از کنترل 

ز من ع که اَسرار تجارب امین دلیل در یورتیو سانسور پیشینیِ بیان، ممنوع هستن ا به ه
ناار( ارسال شود و او بخواه  این اسرار را ناشناسی براب شخص ثالثی )مثالب یک روزنامه

جام داد؛ توان اندر روزنامه یا اینترنش منتشر کن ، م ابق با قواع  موجود، اق ام خایی نمی
وظیفة محرمانای استناد کن ، چون شخص توان  به نقض زیرا م ّعیِ اَسرار تجارب نه می

این  توان  براب مقابله بااسش و نه میاب در ق ال حفظ اسرار تجارب ن اشتهثالث وظیفه

                                                            
1. Garfield, Alan E., “Promises of Silence: Contract Law and Freedom of Speech” , 

Cornell L. Rev. , Vol. 83, Iss. 2, (1998), pp. 277-89. 
2. Stephens, Abigail, “Contracting Away the First Amendment?: When Courts Should 

Intervene in Nondisclosure Agreements”, William & Mary Bill of Rights Journal, Vol. 

28, Issue 2, (2019-2020), pp. 545-556ا 

 ظام حقوقی ایران گاهی به مصلحش یا مصالح عمومی ترجمه ش ه اسشاا در ن3

4. Neuborne, Burt, Op.cit., pp. 433-435. 

5. See : Australia Public Interest Disclosure Act 2012,  

https://www.legislation.act.gov.au/a/2012-43/default.asp.  

https://www.legislation.act.gov.au/a/2012-43/default.asp
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انتشار، از دادگاه دستور موقّش درخواسش کن ؛ زیرا دادگاه با ممنوعیش سانسور پیشینی 
 مواجه اسشا 

(، دعواب شرکش نورد موتور 0888)هاب م ر  در این زمینه یکی از نخستین پرون ه
درباره شرکش نورد و  بود که در آن 5سایتیرابرت لین داراب وب 0اسشا علیه رابرت لین 
کردا شرکش نورد و لین دربارۀ استفاده از کلمه نورد در اش م ال ی منتشر میمحصوالت

ورد را به لین، ن ش نام دامنة سایش با یک یار اختال  پی ا کردن  و این اختال  باعث 
شرکش در وبسایش خودش تد ی  کن  و سپس تد ی  خود را با  انشاب اطالعات محرمانة
اب که از یک من ع ناشناس از داخل شرکش نورد دریانش کرده انشاب اطالعات محرمانه

بود، عملی کن ا همراه با این اطالعات، لین، اطالعات ننی دیارب از نورد را نیز براب 
رائه کردا شرکش نورد با ذکر انواع اس اب دعوا، از جمله نقض اسرار تجارب از نروش ا

عنوان یک شخص ثالث از کن  تا رابرت لین را بهمی دادگاه قرار منع مق ماتی درخواسش
 الل نورد سایش منع کن ا استانتشار، استفاده و تکثیر اسناد داخلی دیار نورد بر روب وب

میب کارکنان شرکش به انشاب اسرار تجارب در انشاب این اسرار نق  این بود که لین با تر
با  کن  محرمانه هستن ا دادگاهدانسش اطالعاتی که منتشر میدانسته یا بای  میدارد و می

 ده  که کار  لین نقض قانون اسرار تجارب میشیاان محسوبوجود اینکه احتمال ج ّب می
ور پیشینی، از ی ور دستور منع و یا قرار منع مق ماتی شود، براب اجتناب از سانسمی

 کن ا خوددارب می

با وجود مجاز بودن انشاب اسرار تجارب به استناد نفع عمومی، رعایش میزان انشا 
عمومی الزم اسش و متناسب با نحوه  اسش؛ یعنی به میزانی که براب رعایش منانع ضرورب

شودا براب مثال، انشاب اطالعات ننّی و جزئی یش میحمایش از منانع عمومی، از انشا حما
توان  به استناد نفع عمومی انشا شود یا اگر ها ضرورت ن ارد نمیکه اطالع عموم از آن

                                                            
1. Goldberg, Franklin, Ford Motor Co. V. Lane,  

https://www.law.berkeley.edu/files/bclt_AnnualReview_Ford_Final.PDF.   

2. www.fordworldnews.com 

 blueovalnew.comبع اب به این نام تغییر یانش    

https://www.law.berkeley.edu/files/bclt_AnnualReview_Ford_Final.PDF
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عمومی یورت  انشا به مقامات عمومی براب تأمین منانع عمومی کانی باش  ن ای  انشاب
 0گیردا

 ن. افشا در چارچوب قواعد حمایت از افشاگرا5
 . تعریف افشاگر1-5

قوق م یریش و نقض حمنظور از انشاگران کسانی هستن  که اطالعات حاکی از نساد، سوء
ه اب هستن  ککنن  و مال اب کارکنان شرکش یا مؤسسهاساسی را انشا میهابو آزادب

در قوانین خود حمایش از انشاگران را  ،کشورهاب زیادبکنن ا اطالعات  را انشا می
و به قص   نیشحمایش از انشاگر ب ین معنا اسش که اگر وب با حسنان ا بینی کرده پی

گزارش جرم یا نساد به انشاگرب بپردازد، ولی ادعای  اث ات نشود ن ای  به مؤسسه مت وع 
او اجازه داده شود، دعواب انترا یا نشر اکاذیب علیه وب طر  کن  یا وب را از مرخصی، 

این حمایش بویژه بای  در جایی به  ایاب مربو  به کارش محروم کن اپاداش و سایر مز
 5انشا، نقض وظیفه قانونی یا شغلی باش اعمل آی  که ع مِ

شون  یم حفاظش بکه به عنوان اسرار تجار یاطالعاتاسش  با توجه به اینکه ممکن
 رانایرا از د هادها و نساتخلفات، تقلبها، جرایم، سوءاستفاده شته ون ا بتجار ارزش
ها را به نفع عموم مردم انشا دارن  و آن یدسترس یاطالعات نیکه به چن بانراد ،کنن پندان 
 انهیجویاق امات تالن نیو همچن یقانون اردیدر برابر پ یقانون شیاحم ةستیشا ،کنن یم

له با نونی مقابدر واقع مقررات راجع به حمایش از انشاگران، یکی از راهکارهاب قا هستن ا
هاب حقوقی پیشرنته، احکام رو در همة نظاماز این 3استفاده از اسرار تجارب اسشاسوء

 ه بینی شهاب قانونی پی خایی دربارۀ شرایط این انشاگرب و برخوردارب از حمایش
 اسشا

                                                            
1. Johnson, Adam W., “Injunctive Relief in the Internet Age: The Battle Between Free 

Speech and Trade Secrets”, Federal Communications Law Journal: Vol. 54 : Iss.3, 

(2002), pp. 534-36. 

2. Chalouat, Iheb et al., “Law and practice on protecting whistle-blowers in the public 

and financial services sectors”,  International Labour Office Geneva, (2019), pp. 6-

12. 

3. Menell, Peter, “The Defend Trade Secrets Act Whistleblower Immunity Provision: 

A Legislative History”, The Business, Entrepreneurship & Tax Law Review, Vol. 1, 

Issue 2, (2017), Art. 5, pp. 403-405. 
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 . شرایط افشای اسرار تجاری در مقام افشاگری2-5
که ن  هست شیمورد حما ییهابانشاگر ،اروپا یةداتحااسرار تجارب به موجب دستورالعمل 

 جه،یا در نتیرقانونیم شینعال ای ب  سوءرنتار، خ اکاراین سه اق ام باشن  ۀدربار
ولی هنوز  ،ف وجود داردکن  احتمال وقوع  تخلّیرا که انشاگر گمان م هاییشیوضع

اما  ،ستن ین یرقانونیم شیلنعاحاکی از را که لزوماب  ییهاشیوضع اتخلفی واقع نش ه اسش ی
ر بار اث ات انشاگ اردیگیهستن  در برنم یتوجه عموم ةستیرسن  و شاینظر مساز بهمشکل

 برنتار، خ اکارءسو»به مورد انشا اطالعات  ،نکهیا نخسشدو ادعا را بر عد ه دارد   نیا
م اسشا ت به نفع عمواطالعاآن  بانشا ،نکهیا دومو شون  میمربو   «یرقانونیم شینعال ای

نشاگر ا بکنن ه  اث ات کن  که ادعاهاروشن و قانع ةبا ادل  یاسش که با یشاک ،در ادامه
 0ارت ا  ن اردا اشبوجه با انشاگرچیهبه ،بومورد ش ه در انجام اتو اق ام ارد نیحش 
 ،5101 وبمص سازب اقتصادقانون شفانیش و م ارزه با نساد و م رن ه موجببنرانسه در 

ظر خسش انشا را به نان انشاکنن ه بای  شون احمایش میهاب کار در محیط از انشاگران
مستقیم یا میرمستقیم خود یا شخص دیارب که از سوب کارنرما به این منظور منصوب 

نشا به مقامات در مرحلة دوم، اگر هیچ اق امی یورت نایرد ده  ایورت  سشش ه ا
 ،عنوان آخرین چارهاب مجاز خواه  بود و بها به مشاور حرنهقضایی و ادارب ی ربطذب

توان  همچنین انشا می اها منتشر شودتوان  علنی شود و براب مثال از طریق رسانهگزارش می
را در بخ اطالعات دارن  این نوع مأموریش به سازمانداب که یا  به سازمان م انع حقوق
 یورت گیردا  کنن  آوربهاب مربو  ینایع جمع

در آمریکا نیز قوانین متع دب دربارۀ انشاگرب و حمایش از انشاگران وجود داردا در 
این میان، سه قانون از برجستای و اهمیش خاص برخوردارن ا قانون ادعاهاب کذب مصوب 

ا 51153آکسلی مصوب -و قانون ساربنز 08983، قانون حمایش از انشاگران مصوب 09135
اسش که  «شیمصون» با عنوان یاحکام شاملدناع از اسرار آمریکا  5101همچنین قانون 
 گزارش   ا هیرناب ب» یی کهدر برابر هرگونه انشا شیرا از مسئولاسرار تجارب انشاگران 
 یولتمقامات د ای بدادگستر ببه وکال «قانون ینقض احتمال کیدر مورد  قیتحق ایدادن 

                                                            
1. Article 5  (b.)  

2. False Claims Act (1863) 

3. Whistleblower Protection Act (1989) 

4. Sarbanes-Oxley Act (2002) 
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ا بدادگاه  وکن   دناع را م ر  نیا خوان ه ر شخصِکن ا اگیم معا باش   یورت گرنته
 یه ن نیچن بواقعاب از اطالعات برا بوبرس  که اجمالی شواه  به این نتیجه  یِبررس
ود و ب خواه  بیاحب اسرار تجار ۀعد  رادعا ب نیبار اث ات خال  ا ،سشا کردهاستفاده
انشا  باریه   د ببرارا  ییادعا بسرار تجارداشته ا قص  خوان هکن  که اث ات  یاو با
در  کن  کهیرا ملزم م انیمذکور کارنرما قانون نیده ا همچنمورد استفاده قرار ایکرده 

 ریان خود ارائه دهن ا در مکنالزم را به کار ییهاهیاطالع «شیمصون» نیمورد وجود ا
 کیل وو وکالةالمانن  حق این قانونمذکور در  یج ران بهاوهیاز ش ییورت، برخنیا

 ااز دسش خواهن  دادتن یدی را  تخسارم ال ة 
، دولش را ملزم سالمش نظام ادارب و مقابله با نساد بقانون ارتقا 07ه ماد در کشور ما،

نس ش به حمایش قانونی و تأمین امنیش و ج ران خسارت اشخایی که تحش عنوان کرده تا 
دهن  و به این یال  قرار میخود را در اختیار مراجع ذبدهن ه، اطالعات خ ر یا گزارشمُ

 نکهمشرو  بر ای گیرن ، اق ام نمای جویانه قرار میدلیل در معرض تد ی  و اق امات انتقام
ا در واقع، این یال  باش ها یحیح و اق امات آنان مورد تأیی  مراجع ذباطالعات آن

یال  را مورد توجه قرار داده )نه انشاب بماده نخسش انشاب داخلی یا انشا به مراجع ذ
اب را( و دوم اینکه، حمایش از انشاکنن ه را به یحّش اطالعات انشا کنن ه عمومی و رسانه

 منو  کرده اسشا 

 نتیجه
المللی و چه در س ح ملّی، در مقایسه با قواع  حمایش از اسرار تجارب چه در س ح بین

حال، الکیش نکرب، مُ دم، کلّی، تفسیربردار و در عینهاب مقواع  حاکم بر سایر مقوله
ع توان  براب حمایش از انواهاب گوناگون و ج ی  اسش؛ یعنی میقابل ان  اق با وضعیش
ب داردا با اکار گرنته شود و دامنة حمایتی بسیار گستردههاب ج ی  بهاطالعات و نوآورب

هاب ی و نیز متمایز ش ن از سایر مقولهوجود براب حمایش از مصالح و منانع عموماین
 میرمجاز، تصاحب مالکیش نکرب، این حمایش به سه تد ی  مح ود ش ه اسش  انشاب

 میرمجازامیرمجاز و استفادۀ 
رد، هاب مختلف تفسیر کتوان به معانی و روشرا می« میرمجاز»با توجه به اینکه ویف 

بر اق امات مذکور چن ان روشن نیسشا به همین قلمروب حمایش از اسرار تجارب در برا
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دلیل، این مقاله، تالش کرد تا دامنة حمایش از اسرار تجارب در برابر یکی از این تد ی ها 
 ت یین کن ا« انشاب میرمجاز»یعنی 

ها و مسائلی ده  که تع اد پرون هها و رون هاب موجود نشان میم العة قواع ، رویه
هاب شون  رون  انزایشی داردا این مقاله با استقرا در قواع  و رویه  میکه در این زمینه م ر

بن ب کردا در هر مقوله، چال  ایلی این ش ه، آندا را در پنج مقولة متمایز دستهشناسایی
توان راهکار عقالیی براب حمایش از منانع دارن گان اسرار تجارب و اسش که چاونه می

مجاز و  توان بین انشابر قضییه پی ا کرد و با چه معیارهایی میمنانع عمومی مرت ط با ه
میرمجاز تمایز قائل ش ؟ تالش نویسن ه این بود که ضمن شناسایی چال  ایلی، با م العه 

ویژه دستورالعمل اتحادیة اروپا راجع هاب کشورهاب مختلف بهو استقرا در قوانین و رویه
یارهایی براب تشخیص انشاب مجاز و میرمجاز در هر به اسرار تجارب و حقوق آمریکا، مع

نرض ارائه ده ا معیارهایی که در یورت رعایش، از منانع عمومی در برابر منانع خصویی 
 کنن ا نحو متوازن حمایش میبه

در نظام حقوقی ایران هنوز قانون خایی در مورد اسرار تجارب وجود ن ارد و قانون 
کن ا در یرناب از اسرار تجارب الکترونیک حمایش می 0395تجارت الکترونیک مصوب 

نتیجه رویة خایی نیز در این زمینه اسرار تجارب شکل نارنته اسشا براب حمایش از اسرار 
تجارب در برابر انشاب میرمجاز ناگزیر بای  به سایر قواع  م نی )مانن  قانون مسؤلیش م نی 

با ایالحات  0385رسی کیفرب مصوب ( و کیفرب )مانن  قانون آیین داد0338مصوب 
 ها نیز کانی نیستن ا چارچوب و شرایطهاب مقرر در آنبع ب( متوسّل ش  که ال ته حمایش

هاب م نی و کیفرب در ق ال انشاب اسرار تجارب به رق ا،  انشاهایی ناخواسته تحقق مسؤلیش
 ای دارن ا ضایی بستو انشاهاب قانونی یا اج ارب مشخص نیستن  و تقری اب به ابتکار ق

 ویژه اسرار تجارب به ت ریج بیشترهاب نکرب و بهسو، اهمیش مالکیشدر ایران از یک
و  0397شود و از سوب دیار، دو قانون مدم انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات مصوب می

 با ایالحات بع ب تصویب 0397قانون ارتقاب سالمش نظام ادارب و مقابله با نساد مصوب 
ش ه و ابتکارهاب قانونی مختلفی در زمینة شفانیش عمومی و حمایش از انشاگران در نراین  

ب در زمینه ها و ایرادهاب ج ّبررسی هستن  که به دلیل مواجه بودن با انرا  یا تفریط، کاستی
  توانحمایش از اسرار تجارب دارن ا استفاده از تجارب و راهکارهاب م ر  در این مقاله می
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هم به اجراب قوانین موجود کمک کن  و هم در طر  و بررسی ابتکارهاب قانونی مرت ط با 
 اسرار تجارب، به انتخاب راهکارهاب متوازن و معقول منجر شودا

 منافع تعارض
 ن اردا وجود منانع تعارض
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