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 چکیده

در  یا معقوالنوه  یهوا  توشش  لوذا و در دسترس عموو  قورار نودارد     است یارزش اقتصاد یدارا یاسرار تجار
هود    یدر سوح  محودود و بورا    یاسورار تجوار   ی. افشوا ردیو گ یآن انجا  م یحفظ و حراست از محرمانگ

 شوود،  یآن نمو  یو محرموانگ  تیو رفوتن مال  نیموجو  از بو   مربوطه، فیانجا  تکال برای مشخص به کارگران
در ، وجوود  نی. با اندهست یملتز  به رازدار ،ازآن و بعد یاستخدام ةجود رابحکارگران در زمان و که یطور به

 یاسوتخدام  ةمربوو  بوه رابحو    یاسرار تجار یکارگر سابق سب  افشا، یاستخدام ةبعد از اتما  رابح یموارد
موجو  مومان، بوا اسوتفاده از      یشوا و اف یاسرار تجار تیپژوهش با شناخت مفهو  و ماه نی. اشود یسابق م
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توسو  کوارگر    یاسورار تجوار   یاز افشوا  یناش یمدن تیمسئول ،یا خانه و ابزار کتاب یلیتحل - یفیروش توص
مال بوده و  یکه اسرار تجار مبین آن استپژوهش  نیحاصل از ا ةجیقرارداده است. نت یبررس سابق را مورد

 یاسرار تجار یاقدا  به افشا ای انکار که نیمگر ا ،است یقانونامانت ، یکارگر سابق نسبت به اسرار تجار دی
جمله غص ، اتش ، دارا شدن بشسب  و غورور، مسوئول    از، مسئول نییتع یصورت با مبان نیکه در ا دینما

 است. یو بررس نییتع حوزه قابل نیدر ا یمدن تیمسئول یو مبنا تیمسئول عیتوز ةجبران خسارت، نحو
 

 افشاء کارفرما، کارگر سابق،کلمات کلیدی: مسئولیت مدنی، اسرار تجاری، 
 

 مقدمه

ة و نقوش بسویار مهموی در توسوع     اسوت  یکوی از ارزشومندترین مصوادیق دارایوی     تجواری اسرار 
افشای اسرار تجاری به صورت محدود، موج  کواهش ارزش اقتصوادی آن   اقتصادی جوامع دارد. 

ن رفوتن مالیوت آن   و در صورت افشای آن بر عمو ، سب  خروج آن از دامنة اسرار تجواری و از بوی  

مشوخص،   هود   بوا ی از اسرار تجواری  بردار بهره، در مواردی کارفرما جهت وجود  نیا باشود.  می
دهد تا کارگران تعهدات قراردادی خود را انجوا    اسرار تجاری را در اختیار کارگران خود قرار می

سوابق، تعهود قوراردادی    در مواردی که بعد از اتما  رابحة استخدامی بوین کارفرموا و کوارگر     دهند.
این افشای اسرار تجاری نماید،  مبنی بر رازداری وجود ندارد، در صورتی که کارگر سابق، اقدا  به

شود که آیا قواعد عا  ممان قهری به طور مؤثری از اسرار تجواری در ایون بخوش     سؤال محرح می

از  ،و اقتصادی آن و تشوویق بوه نووآوری    دامنة وسیع اسرار تجاری، ارزش تجاریکند؟  حمایت می
اسوت، بوه طووری کوه ایالوت      و محالعوه حامور   دالیل توجه قانونگذاران به حمایت از اسرار تجاری 

هر کدا  قوانین جدیدی در حمایت از اسرار تجاری ، 2016ة اروپا  در سال آمریکا و اتحادی ةمتحد
قووانین محودودی    ،تجواری  ایت از اسراردر حقوق ایران در حم. (Linton, 2016: 8ومع نمودند )

تر با در نظور گورفتن مبوانی حقووق خوارجی       وجود دارد و آثار علمی موجود در این خصوص بیش
 ، اثور نوشته شده و در خصوص مسئولیت مدنی ناشی از افشای اسورار تجواری توسو  کوارگر سوابق     

 .  مستقلی نگارش نیافته است

ین مسئول و قواعد حاکم بر مسئولیت مدنی در مقا  تحلیل مبانی تعی نظر گرفتنبا در  این محالعه
و بررسی مسئولیت مدنی ناشی از افشای اسرارتجاری توس  کارگر سابق در صورت فقدان قرارداد 

 بر مبنای قواعد عا  مسئولیت مدنی است.
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 1مفهوم اسرار تجاری -1

توسو  کوارگر سوابق     هوا تحلیل حمایت از اسرار تجاری و مسئولیت مودنی ناشوی از افشوای آن   

در این بخش به مفهو  اسورار تجواری بوه     .آن دارد ةبستگی به تعریف اسرار تجاری و شناسایی دامن
 شده است.ها پرداخته  حمایت از آن ةمنظور تعیین دامن

بوه برخوی فرآینودها و     (Elizabet, 2003:504اسورار تجواری در فرهنوق حقووقی آکسوفورد )     
شده است که به یک بنگاه تجاری تعلق داشته و افشای آن منجور بوه ورود مورر     قمحصوالتی اطش

اسرار تجاری را در صوورت وجوود    2تریپس، ةنام موافقت 39( 2) ةد. مادشو به تشکیشت مذکور می

 شرای  ذیل تحت حمایت قرار داده است:

ا سورهم کوردن دقیوق    یک مجموعه یا با ترکیو  یو   عنوان به)الف( محرمانه باشد؛ به این معنا که 

ای قرار دارند عموماً از آن آگاهی نداشته باشند یوا دسترسوی ایون     اجزاء آن، اشخاصی که در حیحه
خاطر محرمانه بودن، ارزش تجواری  )ب( به نباشد؛ ریپذ امکانی سادگ بهاشخاص به اطشعات مزبور 

را در اختیار دارد، برای  ، شخصی که قانوناً کنترل اطشعات مزبوراحوالو  اوماع)ج( حس   ،دارد

 .(Correa, 2000: 251باشد ) آورده عملآن اقدامات معقولی به  داشتن نگاهمحرمانه 
در قوانین محودودی، بوه حمایوت از اسورار تجواری پرداختوه        گذار قانوندر نظا  حقوقی ایران، 

د کموک و  ة میوان دولوت ایوران و اتوریش، در موور     نامو  موافقوت قوانون   1۵است، بورای ماوال، موادة    
در موواردی کوه طور     : »دارد یمو اظهوار   22/9/1383مصوب همکاری دوجانبه در مسائل گمرکی 

شونده معتقد است اجورای درخواسوت باعوف افشوای اسورار صونعتی، تجواری یوا          متعاهد درخواست

 بوا  «.ة کموک خوودداری کنود   ارائتواند از  یا مغایر قوانین ملی آن است، می باشد یمی کشور ا حرفه
قووانون تجووارت  6۵مقووررات متعوودد پراکنووده در بوواب حمایووت از اسوورار تجوواری، در مووادة   وجووود

اسورار تجواری   »در خصوص تعریف اسرار تجاری آموده اسوت:    17/10/1382الکترونیکی مصوب 
، ابوزار و  هوا  برنامهو  افزارها نر ها، الگوها،  است که شامل اطشعات، فرمول« یامیپ داده« »الکترونیکی

و  هوا  نقشوه ، فنوون،  دادوسوتد ی انجوا  تجوارت   هوا  روش، منتشرنشوده و فرآیندها، تألیفات ها  تکنیک

________________________________________________________________ 

1 - Commercial Secrets. 

2 - Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS). 
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مسوتقل   طوور  بهکه  هاست نیای تجاری و اماال ها طرح، اطشعات مالی، فهرست مشتریان، فراگردها
ای بورای حفوظ و    ی معقوالنوه ها تششدارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عمو  قرار ندارد و 

 «.است شده انجا  ها آنحراست از 
اسرارتجاری در صوورتی از حمایوت قوانون برخووردار اسوت کوه ارزش اقتصوادی داشوته و در          

 شوده  انجوا   هوا  آنای بورای حفوظ و حراسوت از     های معقوالنوه  تشش چنیندسترس عمو  نباشد؛ هم

و ود شو  موی تعریوف اسورارتجاری    الیف موج  خوروج اطشعوات از دامنوة   عد  انجا  این تک .باشد
ای  هوای معقوالنوه   های قانونی نخواهود بوود. در موواردی کارفرموا، توشش      اطشعات مشمول حمایت

نماید، لیکن برای استفاده از اسرار تجواری نواگزیر اسوت اسورار      جهت حفاظت از اسرار تجاری می
اسوتفاده  تجاری را برای کارگران خود افشاء نماید تا کارگران بتوانند تعهدات قراردادی خود را بوا  

ها انجا  دهند و مزایا و منافع حاصل از این افشای محدود برای کارفرما و مالک خواهد بوود.   از آن

محدود به کارگران جهت انجوا  تعهودات قوراردادی     صورت بهافشای اسرارتجاری در این سح  و 
 شود. تعریف اسرار تجاری نمی دامنةموج  خروج اسرار تجاری از 

 

 اریماهیت اسرار تج -2

شناخت اسباب و مبنای مسئولیت مودنی ناشوی از افشوای اسورار تجواری توسو  کوارگر سوابق،         
و  شوده  افشوا مستلز  تبیین ماهیت اسرار تجاری است. حق کارفرمای سابق نسبت بوه اسورار تجواری    

ابتدا به بررسی اجمالی مفهو  مال  سؤال. جهت پاسخ به این استقسمت اصلی این  سؤالمالیت آن 

 پرداخته شده و سپس ماهیت اسرار تجاری بررسی شده است.
اقتصوادی   نظور  ازقرار گیرد و  دادوستدکه بتواند مورد  شود یممال در اصحشح به چیزی گفته »

(Emami, 2004: 19) ارزش مبادله داشته
ایون   شود. معیار تمیز و در برابر آن پول یا مال دیگر داده  

 :Katouzian, 2004) «یعنی در بازار معادل مبلغی پول است. ، نوعی است و در اختیار عر ،ارزش

مصادیق اسورار تجواری، در خصووص ماهیوت      در مال بودن همة نظر اختش به جهت وجود   (169
 اسرار تجاری نظرات مختلفی محرح شده است:

بوه   حقووق  عنوان شده است کلیةشده و  محسوب« حقوق» جمله ازاول، اسرار تجاری  در نظریة

 ،ایون نظریوه   (Elsan, 2008: 4).شووند   که مال محسوب می این دلیل دارای ارزش اقتصادی هستند
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حقووق ارزش اقتصوادی ندارنود و     یوة کوه کل  محلق حقوق را دارای ارزش اقتصادی دانسته، در حالی
کوه چوون موال هسوتند،      نه ایون  شوند اسرار تجاری به جهت داشتن ارزش اقتصادی مال محسوب می

 ارزش اقتصادی داشته باشند.
دو : برخی از مصادیق اسرار تجاری را مال و برخی دیگر از مصادیق اسرار تجاری را  نظریةدر 

هوای شورکت، فاقود مالیوت      اطشعات مربوو  بوه موعف    ،ماال عنوان بهاند.  فاقد وصف مالیت دانسته

کوه در   1979سال  در (Oxford v.Moss) ةدر پروند  ای (Rahbari, 2016: 84) توصیف شده است
امتحانی کرد و به سورقت اطشعوات محرمانوه     سؤاالتاقدا  به سرقت  ،آن دانشجویی قبل از امتحان

آینود، رد شود    شومار نموی   کوه اطشعوات محرمانوه، موال بوه      د. این اتهوا  بوا اسوتدالل بور ایون     شمتهم 
(https://www.revolvy.com/page/Oxford-v-Moss).  تحلیلووی کووه از ماهیووت اسوورار تجوواری .

شور  سور    زیورا قانون تجارت الکترونیک همخووانی نودارد،    6۵ ةمحابق این نظریه شده است با ماد

لوذا مصوادیقی از    تجاری توصیف شدن اطشعات محرمانه، داشوتن ارزش اقتصوادی مسوتقل اسوت.    
امتحوانی کوه ارزش    سوؤاالت هوای شورکت و    اطشعات مربو  به موعف  ازجملهمحرمانه  اطشعات

 هوای محروحوه   اوال م ،بنوابراین  ؛شووند  اقتصادی نداشته باشند از مصادیق اسرار تجاری محسوب نمی
بر غیرمالی بوودن برخوی از مصوادیق اسورار تجواری موورد        عنوان دلیلی به تواند در حقوق ایران نمی

 طوور  بوه »مصوادیق اسورار تجواری     ةهم ،قانون تجارت الکترونیک 6۵ ةگیرد. محابق ماداستفاده قرار 
و مبادلوه را   وسوتد  دادو داشتن ارزش اقتصادی مستقل، قابلیوت  « مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده

رویکورد   .اسوت دهد که منحبق با مفهو  موال در حقووق مومووعه و فقوه امامیوه       به اسرار تجاری می

نیز که دانش فنوی را   1381ی خارجی مصوب گذار هیسرمادر قانون تشویق و حمایت از  گذار قانون
. بوا  استمالیت اسرار تجاری  ةدهند نشانخارجی آورده  ةیکی از مصادیق سرمای عنوان  به 1 ةدر ماد

 ةکه ارزش اقتصادی مستقل دارنود دارای جنبو   برخی از مصادیق اسرار تجاری عشوه این ،این وجود
قانون تجارت الکترونیکی عوشوه   6۵ ةمنتشره نشده در ماد فیتألی هم هستند، برای ماال حق رمالیغ

 هست.غیرمالی هم  ةدارای جنب ،بر مالیت

جهت تشخیص حکم قوانون، نووع حوق کارفرموای سوابق       ،بعد از شناخت ماهیت اسرار تجاری 
نظور گورفتن مفواهیم حقووق     بوا در   .نسبت به اسرار تجاری و نوع مال موموع حق قابل تعیین اسوت 

 شوود؛  سرار تجاری حق عینی توصیف میموموعه در این خصوص، حق کارفرمای سابق نسبت به ا
شود و الز  نیست اجورای آن از دیگوری محالبوه     مستقیم بر موموع خود اعمال می طور  بهحقی که »
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صواح  حوق   ی هر گاه موموع حق در تصر  دیگری باشد و او موانع اجورای آن گوردد،    ولشود. 
  (Katouzian, 2018: 14).«تواند رد مال را از متصر  بخواهد می

 

 ق کارفرما و کارگر سابقتزاحم حقو -3

موال توصویف    تبوع  بوه تجاری، مشخص شد که اسرار تجاری مال بووده و   اسرار با بررسی ماهیت
 ر  در اسرار، حق همه گونه تص«تسلی  ةقاعد»شدن ماهیت آن و مالکیت کارفرما، کارفرما محابق 

اش نیازمنود کسو     معیشت خوود و خوانواده   کارگر برای گذراندنتجاری را دارد. از طر  دیگر، 

هوای   مورز بوین مهوارت    .درآمد است و برای این منظور بر نیروی جسمی و روحی خوود تکیوه دارد  
 فردی و منافع کارگر با حق کارفرمای سابق، مرز باریکی است که باید مشخص شود.

اسوتخدامی، آیوا    ةاست که در صورت اتموا  رابحو   سؤالپاسخ به این  گرور دن موموع تبیین ای
 ؟کارگر سابق تعهد رازداری دارد یا خیر

استخدامی نبوده و بعد از اتما   ةالتزا  کارگر سابق به حفظ اسرار تجاری، محدود به وجود رابح

ر تبیین حقوق کوارگر سوابق و   استخدامی هم کارگرسابق متعهد به حفظ اسرارتجاری است. د ةرابح
اشخاص و قراردادهای کار در نظر گرفتوه   اسرار تجاری، قواعد حاکم بر اجارةکارفرما باید ماهیت 

هوای فوردی،    هوایی چوون مهوارت    شود تا معیارها و مرزهای حقووق طورفین مشوخص شوود. موابحه     
دانش عموومی قرارگرفتوه    اطشعاتی که در حوزةو مبهم بودن  تیاهم کمجسمی، معلومات جزئی، 

بخشی از دانوش   کند، ای برای انجا  تعهدات خود استفاده می وسیله عنوان به ها آناست و کارگر از 

هوای بعودی خوود اسوتفاده      تواند از این اطشعات در شوغل  فردی کارگر محسوب شده و کارگر می
نمووده و بوه صوورت    گوذاری   لیکن مصادیقی که کارفرموا بورای کسو  آن اقودا  بوه سورمایه       ،کند

اسورارتجاری در اختیوار کوارگر     عنووان  بهکرده و  ها آنمتعار  و معقول سعی در حفظ محرمانگی 
 آور است. حق مالک بوده و افشای آن بدون اذن کارفرما، ممان ،است قرار داده

 

 افشای موجب مسئولیت مدنی -4

شوود و   موی  قرار دادهاسرارتجاری در اختیار کارگر  ،برای انجا  تعهدات استخدامی و قراردادی

گیورد. محوابق    قانون صوورت موی   ةکارفرما و در راستای هدفی مشروع یا اجاز ةاستفاده ازآن با اجاز
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اسرار تجواری بورای اهودا  مشوخص در اختیوار       که یصورت درقانون تجارت الکترونیکی  ۵9 ةماد
هودا  تعیوین شوده موورد اسوتفاده قورار دهود و اصوول         را بورای ا  شوود او بایود آن   قرار دادهکارگر 

اسوتفاده از اسورار تجواری     ،بنابراین .ی را رعایت نمایدریکارگ بهمشروعیت، منصفانه و مرتب  بودن 
 و  اومواع قانون بوده؛ با توجوه بوه شورای  و     ةمالک یا اجاز ةباید در راستای هدفی مشروع و با اجاز

ی آن انتخواب شوود؛ و تنهوا در صوورت مورورت و در حود       ریکوارگ  بوه ، بهترین روش برای احوال

-Mohseni, 2015: 536)کوار گرفتوه شوود     اسرار تجاری بوه  ،شده اعش  هد  بامرورت و مرتب  

فراهم نمودن ومعیتی که شخص ثوالای بوالقوه یوا بالفعول امکوان وقوو  بور اسورار         » ،. بنابراین537

جز در راسوتای وظوایف   و  (Aslani, 2010: 144) «تجاری را داشته باشد افشای اسرار تجاری بوده
 مروری ممنوع و موج  مسئولیت مدنی است. مواقع ای شغلی

قوانون تجوارت    3 ةنیوت مسوتنب  از مواد    سون استخدامی نیز، مستخد  باید با حُ بعد از اتما  رابحة

از افشوای   ،ی مد رقابتیها هیو روانصا   ، رعایت حق مالکیت کارفرما،1382الکترونیکی مصوب 
افشوای   ،گوذار  قوانون وی خودداری کند.  ةیا نمایند ة شخصاسرار تجاری بدون مجوز قانون و اجاز

نووعی عمول مخول    ، 44کلوی اصول    یهوا  استیسقانون اجرای  4۵ ةماد «ک»اسرارتجاری را در بند 
امکان طرح دعوای مسوئولیت مودنی را بوا رعایوت شورای        ،همان قانون 66 ةرقابت دانسته و در ماد

دیوده از   اشوخاص حقیقوی و حقووقی خسوارت    »قانون فووق:   66 ةمادمحابق  .خاص مقرر کرده است
سوال از زموان قحعیوت     تواننود حوداکار ظور  یوک     ی مذکور در این قانون، موی مد رقابتهای  رویه

منظوور جبوران    ی، بوه مد رقابتهای   مبنی بر اعمال رویه دنظریتجد تأیهتصمیمات شورای رقابت یا 

دادخواست بدهند. دادگواه مومن رعایوت مقوررات ایون قوانون در        دار تیصشحخسارت به دادگاه 
 تأیو هکند که خواهان رونوشت رأی قحعی شورای رقابوت یوا     صورتی به دادخواست رسیدگی می

قوانون   7۵و  64عوشوه بور ایون، در موواد     « د.تجدیدنظر را به دادخواست مذکور پیوست کورده باشو  
 انگاری شده است.  افشای اسرار تجاری، جر ،تجارت الکترونیکی

جاری در اختیوار دیگوران   افشای موج  مسئولیت مدنی، رفتار کارگر سابق در قراردادن اسرارت

نیوز،   شوده ء افشااطشعات  دامنة نظر از. وی یا بدون مجوز قانونی است ةندینمامالک یا  بدون اجازة
اتش  سر تجاری شوود،  ترتیبی که باعف  افشای اطشعات برای عمو  به لزوماًافشای موج  ممان 

موج  ورود مرر به مالک اسرار تجاری  ،محدود صورت بهتجاری حتی  بلکه افشای اسرار ؛نیست
ورود مرر، فعل یا تقصویر کوارگر سوابق و رابحوة سوببیت از       ،با در نظر گرفتن محال  فوق .شود می
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حقووق اسوشمی، در    فقه و ةارکان مسئولیت مدنی ناشی از افشای اسرار تجاری است، لیکن در حوز
 ,Safaei & Rahimi) نیازی به رابحة سببیت نیست ،مواردی که مبنای تعیین مسئول ممان ید است

موانع   ،او ةی باید یادآوری کرد که افشای اسرار تجاری با رمایت مالک یوا نماینود  ول (303 :2018
وی  مالک یا نماینودة ، رمایت مورد برحس ، در مواردی نیا وجود با .استتحقق مسئولیت مدنی 

که در این بخوش   ی در مشروعیت عمل کارگر سابق نداردریتأثمورد موموعیت نداشته یا  برحس 

 .شود به دو نمونه از مصادیق آن اشاره می
 

 امر آمر قانونی -4-1

آمر مقوا    که یصورت درامر آمر قانونی، توس  کارگر سابق  ارچوبهچافشای اسرارتجاری در 

، آمور عوشوه بور    گور ید  عبوارت  بوه . اسوت شحیت داشته باشد، مانع مسئولیت مدنی عمومی بوده و ص
بوه وی تفوویش شوده     گوذار  قوانون صشحیت قانونی باید اختیار و قدرت اصدار اوامری که از سوی 

صورت، اوامرش فاقد اثر قانونی و حقوقی ایجاد موانع بورای تحقوق     است را داشته باشد؛ در غیر این
آمر، مقا  عموومی باشود    که یصورت درلذا   :Qasemi & Karmozdi, 2009) ودمسئولیت خواهد ب

، در محودودة  کوارگر سوابق  اختیار و قدرت اصدار اوامر را به مأمور تفوویش نمایود و    گذار قانونو 

حکم یا امر آمر قانونی، اقدا  به افشای اسرار تجاری نماید، حتی در صورت فقدان رموایت مالوک   
 مکان طرح دعوای مسئولیت مدنی وجود ندارد.یا نمایندة وی، ا

 

 افشای ناشی از رضایت ورشکسته -4-2

قانون تجارت، تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، از مداخله در  418 ةطبق ماد
ممکن است در مدت ورشکسوتگی عایود او گوردد ممنووع اسوت. در       چه آنتما  اموال خود، حتی 

دیون او باشد، مدیر تصوفیه   ةیتأددر  مؤثراختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن  کلیة
نبوودن رموایت تواجر ورشکسوته نسوبت بوه        مؤثر. با استقانونی ورشکسته  مقا  قائمتصفیه(،  ةادار)

کارگر سابق با رمایت تاجر ورشکسوته اقودا  بوه افشوای اسورار تجواری        که یصورت دراموال خود، 

ماید و این افشاء موج  از بین رفتن اسرار تجاری نشود، با بقای اسرار تجواری و اسوتیشی کوارگر    ن
افشای اسرارتجاری، عمل در حکم غص  بوده و تکلیف بوه   ةاسرار تجاری در نتیج ةسابق و گیرند

در صوورت تلوف نیوز کوارگر      .آیود  وجوود موی   تاجر ورشکسته بوه  مقا  قائمتجاری به  استرداد اسرار
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حق مراجعه به تاجر ورشکسته و طرح دعوای مسوئولیت مودنی بوا     ،، لیکن از باب غروراستمسئول 
 رعایت مقررات ورشکستگی خواهد داشت.

 

 ماهیت، مبانی تعیین مسئول و مبانی مسئولیت مدنی -5

بررسی قواعد حاکم بور مسوئولیت مودنی ناشوی از      مفهو  و ماهیت اسرار تجاری مقدمة شناخت

. در این بخش با در نظر گفتن مفهو  و ماهیت اسرار تجواری، نووع تعهود    استر تجاری افشای اسرا
کارگر سابق، مبانی تعیین مسئول و مبنای مسئولیت مدنی افشای اسرار تجاری توس  کوارگر سوابق   

 شده است.بررسی 

 

 ماهیت مسئولیت مدنی )قراردادی یا خارج از قرارداد( -5-1

ت اراده و قرارداد متعهد باشد یا تعهد ممکن اسوت ناشوی از قوانون    منشأ التزا  و تعهد ممکن اس
محورح   سوؤال در خصوص تعهد کارگر سابق بوه رازداری ایون    (Bariklou, 2017: 24) ایجاد شود

شود که التزا  کارگر سابق به جبران خسارات، ناشی از قوانون اسوت یوا قورارداد؟ پاسوخ بوه ایون         می
بوا توجوه بوه     .اسوت  موؤثر دنی ناشی از افشای اسرار تجواری هوم   در شناخت مبنای مسئولیت م سؤال

شوود کوه    در عد  افشای اسرار تجاری با شر  ممنی این تصور ایجاد موی  کارگر سابقتوجیه تعهد 

عشوه بر مسئولیت مدنی قهری، مسئولیت مدنی قراردادی نیوز   ،ماهیت مسئولیت مدنی در این حوزه
 باشد.

 ،نظریات حقوقی با شر  ممنی توجیه شده است. از این دیودگاه  تعهد به رازداری در بعضی از
 ةاراد ،محوابق ایون نظور    .انود  تعهد به رازداری را با استفاده از سوازوکار شور  مومنی توجیوه نمووده     

یوک   عنووان   بوه است تا در صورت عد  اعتبار قرارداد، تعهد بوه رازپوشوی    گرفته تعلقممنی بر این 
 رابحوة کوارگر بعود از اتموا      ،محابق این نظور . (Dean, 2002:169یابد ) چنان ادامه تعهد مستقل، هم

  یتصور  بهشر  ممنی بوده و نیازی  صورت بهملز  به رعایت رازداری است. این تعهد  ،استخدامی

عنووان شورطی کوه مودلول التزاموی الفواد قورارداد اسوت          شور  مومنی بوه    ،ندارد. در حقوق ایوران 
عقول یوا قوانون یوا      حکوم  بهرغم عد  ذکر آن در منحوق قرارداد،  شرطی که علی است؛ شده فیتعر

  (Katouzian, 2016: 119) مفاد توافق یا طبیعت قرارداد است الزمة عر ،
که تعهد ناشوی از شور ، از حیوف وجوود و آثوار، پیورو        با شناخت شر  ممنی و با توجه به این
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شر  نیز منحل شده و تعهد ناشی از شر  نیز اصوالً  ،التزا  اصلی است، با انحشل عقد ةتوافق دربار
انحشل شر  ممنی به سب  انحوشل عقود،    نتیجة  (Katouzian, 2016: 282-283)  شود ساق  می

به حفظ اسورار تجواری و قوراردادی نبوودن التوزا  بوه جبوران         کارگر سابقشر  ممنی نبودن تعهد 
هوای   مسوئولیت  ، به این جهت که ریشوة رگید  عبارت به. استخسارات ناشی از افشای اسرار تجاری 

استخدامی و انحشل قرارداد منشأ، شر  مومنی   ة، قرارداد نیست، با اتما  رابحکارگر سابقمتصورة 

در صوورت انعقواد    ،، بوا ایون حوال   سوت یننیز منحل شده و تعهد به رازداری بر مبنای شور  مومنی   
ماهیت مسئولیت مودنی کوارگر سوابق در افشوای      ،قراردادهای عد  رقابت، عد  ترغی  و رازداری

 .استاسرارتجاری قراردادی 
 

 مبانی تعیین مسئول  -5-2

مبنای الزامات خارج از قرارداد، نفع رسیده به یک شخص یا خسوارت وارده بوه اوسوت. نقوش     

چنین ممکن است نفعی  رازداری توس  کارگر سابق سب  ورود مرر به کارفرمای سابق شده و هم
؛ جملوه  ازهای تعیین مسئول  در این بخش با استفاده از مشک .رگر یا شخص ثالف رسیده باشدبه کا

زیوان،   ةکننود  جبرانزننده و   زیان  ممن تعیین شخص ،غص ، اتش ، غرور و دارا شدن بدون سب 

ی قرار گرفتوه  بررس موردمبنای مسئولیت مدنی ناشی از افشای اسرار تجاری توس  کارگر سابق نیز 
 ست.ا

 

 عدوانی صورت بهاستیالء و اثبات ید بر اسرار تجاری  -5-2-1

اشخاص توصیف شوده   ةاجار ،ماهیت عمل حقوقی انعقادی بین کارگر و کارفرما ،در فقه امامیه
 ,Khodabakhshi) است و اجیر در فقه اعم از کارگر در مفهو  حقووقی و پیمانکوار مسوتقل اسوت    

ا از حقوق مودنی  بخش مهمی از رواب  کارگر و کارفرم ،فعلیدر حقوق  ،نیا وجود با (65 :2016
حقوق کار قرار گرفته است. با در نظر گرفتن این موموع که کارگر در زمان  جدا شده و در شاخة

استخدامی با اذن کارفرما اسرار تجاری را در تصر  دارد، ید کارگر نسوبت بوه اسورار     رابحةوجود 

، تعهود کوارگر بوه حفوظ اسورار      گرید  عبارت بهانی نخواهد بود. تجاری امانی بوده و ممانی و عدو
کوارگر نسوبت بوه تلوف      ،«ائتمان» ةارچوب تعهدات امین بوده و محابق قاعدهتجاری در حدود و چ

  (Mostafavi, 2011: 156) تعدی یا تفری  کرده باشد که نیاامانت مامن نیست؛ مگر 
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اذن کارفرمای سابق به تصور  در اسورار تجواری کوه بوه منظوور        ،استخدامی رابحةبعد از اتما  
ماند کوه وموعیت یود کوارگر      باقی می سؤالرود و این  اجرای تعهد کارگر داده شده بود از بین می

و شخص ثالای که با افشاء به اسرار تجواری دسوت یافتوه،     سابق نسبت به اسرار تجاری تحت استیشء
عنوان دیگر امانت مالکى باشود   تبع بهاگر عین،  رهبر کبیر انقشب، در فقه امامیه محابق نظر چیست؟

بلکوه دو قوول    ،این امانت، امانت مالکى است یا شرعى، دو وجه که نیاو آن عنوان از بین برود، در 

؛  (Mousavi-Mousavi-Khomeini, 2004: 549) خوالى از رجحوان نیسوت    هوا  آناست که اولوى  
در صورت از بین رفتن امانت به سب  فوت یا دیوانه شدن،  :اند مودهدر جای دیگری فر ایشانلیکن 

 را به وارث موودع یوا ولوى او رد    ودیعه در دست ودعى امانت شرعى است که واج  است فوراً آن
 -Mousavi)  اطشع دهد، پس اگر بودون عوذر شورعى اهموال کنود، موامن اسوت        ها آنکند یا به 

Mousavi-Khomeini, 2004: 539) ید کارگر سابق نسبت به اسرار تجاری امانت قانونی  ،براینبنا

 ,Bojnourdi) کوه تعودی و تفوری  کورده باشود      مگور ایون   ،بوده و محابق قاعده، امین مامن نیست

و  308 ةمستنداً به شق دو  ماد ،تجاری و استنکا  از استرداد آن در صورت انکار اسرار (9 :1998

سوابق در حکوم غاصو  اسوت. بوا       ابق مومانی بووده و کوارگر   ید کارگر سو  ،قانون مدنی 310 ةماد
تجواری   یکی از اسباب تعیین مسئول، تکلیف اشخاص ثالای کوه بور اسورار    عنوان بهشناسایی غص  

شود. با توجه بوه   شود و ابها  در این خصوص حل می اند مشخص می عدوانی استیشء یافته صورت به
 صوورت   بوه کم ومعی نیز هست و در صورت افشواء  که غص  عشوه بر حکم تکلیفی دارای ح این

 ,Cornish & Llewelynرود ) محرمانگی اطشعات از بین نمی ،و نسبت به بعضی اشخاص محدود

عین موال مغصووب موجوود و رد     که یدرصورتماند، بدین ترتی   مالیت آن باقی می و (1981:309
و  316تجاری را افشاء کرده و غاصبین بعودی محوابق موواد     سابق که اسرار آن ممکن باشد، کارگر

عوشوه بور    (Katouzian, 2018: 289) قانون مدنی مسئولیت تضامنی در اسوترداد عوین دارنود     317
تجواری موجو     اسوتیشء غاصوبین بوه اسورار     که یدرصورتمسئولیت مدنی غاصبین در استرداد عین، 

قوانون مودنی    320 ةهور یوک از غاصوبین محوابق مواد      ،محرومیت مالک از استیفاء منفعت شده باشد

 نیو ازمان تصر  خود و مابعد خود مامن منافع مستوفات و غیرمسوتوفات هسوتند؛ در غیور     ةانداز به
استیشء بر اسرار تجاری موج  محرومیوت مالوک نشوود( کوارگر سوابق و       که یصورت در) ،صورت

 هشود  منوافع اسوتیفاء   ی ایون مومان دربوارة   تند. مبنوای حقووق  یدهای بعدی مسئول منافع مستوفات هس
 (Katouzian, 2018: 296) شده تسبی  و گاه تنها ممان ید است  اتش  و نسبت به منافع تفویت
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مالک به غاص  یا غاصبین در اثر افشای عموومی، اسورار تجواری طبیعوت      ةاگر در زمان مراجع
 ,Hurرود ) مالیوت اسورار تجواری نیوز از بوین موی       صوورت  نیادر  ،رازگونه خود را از دست بدهد

متصور  بایود قیموت روز تلوف را      وتجاری محسوب شده  ( و این ومعیت تلف اسرار2000:447
اسوت و بوه پرداخوت     رممکنیو غکه در هنگا  استرداد، پرداخت عین متعوذر و   بپردازد، به جهت این

  (Yazdi, 2000: 96) نرخ همان روز ملز  خواهد شد

بوه وموعیت    هوا  آندر صورت اتش  اسرار تجاری توس  یکی از غاصبین و ناآگاهی بعضی از 
مال و غصبی بودن آن، مسئولیت نهایی تحمل خسارت، متوجه غاصبی است که از ومعیت غصوبی  

 ،غورور  ةقوانون مودنی و قاعود    32۵ ةبودن مال )اسرارتجاری( اطوشع داشوته اسوت و بوه اسوتناد مواد      
که مالوک از او گرفتوه اسوت، از غاصو  قبول از       ص ، حق دارد تما  خسارتیمتصر  جاهل به غ
   (Bariklou, 2017: 219-221) خویش محالبه کند

 

 اتالف -5-2-2

عنصور عمود و قصود     ،وجوه   چیهو   بهقانون مدنی در اتش  و ممان ناشی از آن  328 ةمحابق ماد
اتوش  و امورار بوه غیور اسوت، ولوی        مقصود از عمد و قصد، اراده و عز  نسوبت بوه  . دخالت ندارد

  تلووف الز  اسووت ة، فاعلیووت در عموول و تحقووق انتسوواب و نیووز ارتبووا  فاعوول بووا پدیووددیووترد یبوو

(Mohaqqeq-Damad, 2017: 150)      در قانون مدنی، در بخش اتوش  سوخنی از تقصویر نیسوت و

ایون   ،ال  موارددر غ هرچندمستقیم میان فعل شخص و تلف کافی است؛  ةبرای احراز ممان، رابح
 ,Katouzain) شوود کوه شوخص مرتکو  تقصویری شوده باشود        عرفی در صورتی احراز موی  ةرابح

اتش  بوه   ةمال و عین بودن آن در حقوق ایران، قاعد ،با شناخت ماهیت اسرار تجاری (205 :2016

 عنوان یکی از اسباب تعیین مسئول مورد استناد قرار خواهد گرفت.
فشوای رازهوای تجواری در سوح  عموو  و انتشوار آن موجو  از بوین رفوتن          کوه ا  با توجه به این 

 ,Hur) شود ینمو دیگر اطشعات، راز تجاری محسوب  شود یمخصوصیت محرمانگی راز تجاری 

اتش  اسرار تجاری آن اسوت  »تعریف کرد:  گونه نیاتوان  اتش  اسرار تجاری را می، (2000:447

تلوف کنود یوا ارزش موالی و اقتصوادی       میرمستقیغمستقیم یا  صورت بهکه شخصی اسرار تجاری را 
چنوین اتوش     این تعریف شامل اتش  حقیقوی و حکموی بووده و هوم     .«اسرار تجاری را از بین ببرد

مومان ناشوی از اتوش      ،دهد. با تحقق این تعریف بالمباشره و بالتسبی  اسرار تجاری را پوشش می
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اسورار تجواری را    ،کارگر سوابق  که یصورت درقر خواهد شد. کارگر سابق مست ةتجاری بر ذم اسرار
را تلووف کنوود. در ایوون موووارد،  غصوو  کنوود و بووا افشوواء در اختیووار فوورد دیگووری قوورار دهوود و او آن

زیورا   ؛شوود  متلف مستقر موی  ةممان برعهد ،سرانجا  .حق رجوع به هر دو را دارد ،کارفرمای سابق
 و نیز حق مراجعه به متلف را خواهد داشت.به غاص  رجوع کند، ا مال صاح چه  چنان
 

 بدون سبب ةاستفاد -5-2-3

تعهودات ناشوی   » ةیو نظر ،کارگر سابقتوس   اسرار تجاری یکی از مبانی تعیین مسئول در افشای
اگر شخصی بدون یک علت قانونی یوا قوراردادی    ،است. براساس این نظریه« بدون سب  ةاز استفاد

 بوه دسوت  طبق عدالت و انصا  بایود عوین موالی را کوه از ایون طریوق        به زیان دیگری دارا شود، بر

اسوتفاده بودون   »حقووق بایود از    (Safaei, 1985: 9-10)برگردانود   دهیو د انیزرا به  آورده یا بدل آن
جلوگیری کند و به کسی که به زیان او اسوتیفای نامشوروع صوورت گرفتوه، اجوازه دهود توا        « جهت

توان  زمانی می (Katouzain, 2018: 389) ، در پناه قانون بازستاندداده دست از ناحق بهچه را که  آن
به ممنوعیت قاعدة دارا شدن بشسب  استناد کرد که بورای )و در راسوتای ( دارا شودن، هویچ عنووان      

ای، مانند ممان معاومی، فسخ قرارداد و تلف مبیوع قبول از قوبش و هویچ مومان       حقوقی قراردادی

دارا شودن   ةقاعود   (Alidoust, 2016: 10) ، تسوبی  یوا اسوتیفا در میوان نباشود     قهری ماننود اتوش   
 بقیکی از مبانی تعیین مسئول در باب افشای اسورار تجواری توسو  کوارگر سوا      عنوان بهبشسب  که 

استیشی بر مال  ،در این فرض که یطور به ؛ممان ید تفاوت دارد ةقاعد باگیرد  مورد استناد قرار می
. به جهت موشک بوودن افوزوده    استی مشک سبلکه افزایش و کاهش دارا ،مبنا نبوده غیر مشک و
 (Yasrebi, 2006: 55) قابل محالبه نیست  ،محابق این قاعده ،منافع غیرمستوفات ،شدن دارایی

انتفواع   ةانوداز   بوه انتفاع ناروا موج  مسئولیت مدنی است و میزان رجوع  ،بشسب در دارا شدن 
افشای اسرار تجاری مرر وارد کننود و   ةجیدرنتاگر کارگر سابق و ثالف به کارفرما  ،نبنابرای ،است

در تور،  به عبوارت سواده   .ستینعنوان دارا شدن بشسب  مبنایی برای تعیین مسئول  ،دنخود منتفع نشو
افشوای اسورار    ةجو ینتر دشوود کوه خوانوده     صورتی مسئولیت ناشی از دارا شدن بشسب  محورح موی  

در ایون   .کس  این منافع بدون مجووز قوانون و رموایت مالوک باشود      و منفعتی کس  کند ،تجاری
 .استمسئولیت مدنی  یکی از اسباب تعیین مسئول و سب   عنوان به ،صورت
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 مبنای مسئولیت مدنی ناشی از افشای اسرار تجاری توسط کارگر سابق -5-3

 رابحوة شود که بعد از اتما   محرح می لسؤادر این بخش این  ،بعد از بررسی مبانی تعیین مسئول

چرا کارگری که بدون رمایت کارفرما اقدا  بوه افشوای اسورار تجواری نمووده مسوئول        ،استخدامی
 است؟جبران خسارتی است که به مالکِ اسرار تجاری  افشاء شده، وارد شده 

 رابحوة تموا   ارتبا  تنگاتنگی با ماهیوت مسوئولیت مودنی کوارگر سوابق بعود از ا       سؤالپاسخ این 
شور    ،یکوی از مبوانی تعهود کوارگر سوابق      که یصورت در .استخدامی در افشای اسرار تجاری دارد

 .در این صورت ماهیت مسئولیت مدنی بر مبنای قراردادی نیز قابل تصور اسوت  ،ممنی قلمداد شود
مبنوای   ،تقصویر  ةشوود و نظریو   تقصویر تلقوی موی    ةاموار  ،عد  اجرای تعهد قراردادی ،در این صورت

مسئولیت مدنی نیست؛ زیرا اگر صور  عود  اجورای قورارداد را تقصویر بودانیم؛ حتوی در صوورت         

علوت   کوه  آن  حوال شوود،   انتساب عد  انجا  تعهد به عوامل خارجی، متعهد از بار مسئولیت رها نمی
 توانود از عوامول رافوع مسوئولیت او باشود      خارجی، فعول ثالوف، عامول قهوری و فوورس موا ور موی       

(Dayani & Eshghpour, 2016: 75-86)         بوا در نظور گورفتن ایون نظریوه و در صوورت حاکمیوت
امواره بور تقصویر قلموداد      ،تجواری  تعهد کارگر سابق، افشاء شودن اسورار   شر  ممنی بر منشأ بودن

 شود. می

با در نظر گرفتن ماهیت مسئولیت مودنی ناشوی از افشوای اسورار تجواری توسو  کوارگر سوابق،         
ن موموعه از جمله قوانون مسوئولیت مودنی و اسوباب تعیوین مسوئول در موواردی کوه         قواعد و قوانی

عنووان مبنوای    تقصویر بوه   اصول بور مبنوا بوودن نظریوة     قراردادی در خصوص رازداری وجود نودارد،  
قانون مسئولیت مدنی در خصووص مبنوای مسوئولیت     1 ةماد ،محابق این نظریه .مسئولیت مدنی است

مبنای مسوئولیت مودنی    ،بنابراین(Safaei & Rahimi, 2018: 65) ستند عا  و قوانین دیگر خاص ه

تقصیر بوده و صرفاً موواردی   یةفقدان قرارداد، نظر و در فرض تجاری در افشای اسرار کارگر سابق
کننود از   که محابق قانون از مبوانی دیگوری ماول اتوش ، غصو  یوا دارا شودن بشسوب  تبعیوت موی          

 با در نظر گرفتن تحلیل فوق نتایج زیر قابل استنبا  است؛ .استتقصیر خارج  ةحاکمیت نظری
سوابق قبول از انکوار و اسوتنکا  از اسوترداد       با امانت قانونی توصیف شدن ید کوارگر  -۵-3-1

تقصویر بووده و    ةنظریو  ،مبنای مسوئولیت مودنی   ،تجاری تجاری، در صورت افشاء شدن اسرار اسرار
مسوئول جبوران    ،تجواری مرتکو  تعودی و تفوری  شوود      رکارگر سابق در حفظ اسرا که یدرصورت

 ،داری اسرار تجواری نیسوت   ، لیکن تقصیر کارگر سابق صرفاً ناظر به کوتاهی در نگهاستخسارات 
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بلکه کارگر سابق باید اقدا  به استرداد اسرار تجاری نموده یا به مالک اطشع دهد که اسورارتجاری  
 شود. خود نوعی تقصیر محسوب می نیز عد  انجا  این تکالیف .در نزد وی است

مبنوای   ،در صورت انحبواق عنووان بوا دارا شودن بودون سوب  و حاکمیوت ایون قاعوده          -۵-3-2
بوه فعول خوانوده توجوه      و (Safaei& Rahimi, 2018: 13)تقصویر نیسوت   ةمسوئولیت مودنی نظریو   

       موجوود باشود   میان فزونی یافتن دارایی و کاسته شودن از دارایوی   ةشود و کافی است رابح نمی

(Katouzain, 2018: 395) 
بوا غاصوبانه    ،تجاری موجوود بووده و از مالیوت نیفتواده باشود      عین اسرار که یصورت در -۵-3-3

 ،سوابق  شوود. کوارگر   تضمین حق موموع آن بر غاص  تحمیل می ،توصیف شدن ید کارگر سابق

داشته باشد و خواه بین فعول او و  است خواه مرتک  تقصیر شود یا تقصیری ن آنمامن عین و منافع 
 :Katouzain, 2018) دو نسبت به هم بیگانوه باشوند   ة سببیت وجود داشته باشد یا اینتلف مال رابح

 :Yazdanian, 2016)مسئولیت محلق است  ةمبتنی بر نظری ،مسئولیت ناشی از غص  ،نیبنابرا(222

455) 
علیت عرفی بین کوار   ةرابح که نیهم، اگر افشای اسرار تجاری موج  اتش  آن شود  -۵-3-4

 لزومی ندارد که تقصیر احراز شود .کند می تیمسئولشخص و تلف موجود باشد، برای فاعل ایجاد 

(Katouzain, 2018: 210) استمسئولیت محش  ةنظری ،و مبنای مسئولیت (Yazdanian, 2016: 

455) 

 

 آن در مسئولیت مدنی کارگرسابق ریتأثتوصیف محرمانگی و  -6

تجاری بودن اطشعات مورد دسترسی و توصویف محرمانوه بوودن ایون      علم و عمد کارگر به سرّ

در  .اسوت ایون بخوش    سوؤال آن در مسئولیت مودنی کوارگر سوابق     ریتأثاطشعات توس  کارفرما و 
معنوا کوه نواقش     . بدینردیگ یمنیت صورت  مواردی نقش رازهای تجاری در فضای مبتنی بر حسن

دریافوت   مأخوذ تصوادفی یوا از روی اشوتباه،     طوور  بوه نسبت به محرمانگی اطشعات ناآگواه بووده یوا    
 & Cornishاطشعات را فراموش کرده یا تصور کند خود نسبت به اطشعوات دسوت یافتوه اسوت )    

Llewelyn, 1981:324) شود  یمسئولیت مدنی در صورتی بر ناقش جاهل بار م ،محابق این دیدگاه
 که وی از خصوصیت محرمانگی اطشعات آگاهی داشته باشد.

در حقوق ایران در باب غص  بعضوی از اسواتید حقووق در جهوت احوراز تحقوق رکون عودوان         

 & Safaei) ای بورای تصور  در موورد غصو  نودارد      اند که غاص  باید بداند اجوازه  عنوان کرده
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Rahimi, 2016: 25)  غاص  باید بداند مال متعلوق بوه غیور اسوت     چنین عنوان شده است که و هم 

(sarvi, 2012: 148_ Emami, 2004: 358_ Bariklou, 2017: 148-149_ Bahrami-
Ahmadi, 2009: 35) 

تواند به عد  توصیف محرمانگی اسوتناد کورده و    کارگر می ،با در نظر گرفتن ظاهر این عبارات

بوودن علوم در بواب     شر  بهلیکن نظرات  ؛ودتجاری و مال بودن اسرار تجاری ش مدعی جهل به سرّ
منصور  از   ،اشواره  موورد رسود نظور    و بوه نظور موی    استغص  حقیقی به جهت عقوبت شرعی آن 

 ،نظر فقها این اسوت کوه بوه غیور حوق      ،، در این خصوص(Eshghpour, 2017: 100)اثبات ید باشد
جاهل باشد، ید عدوانی نخواهد بوود ولوی    ،مستولی بر مال غیر که یصورت درو  است از عدواناعم 

 (Najafi, 1983: 12_ Alameli, 1996: 148) استممانی 

 ةتعهود بوه رازداری بعود از اتموا  رابحو      ،با در نظر گرفتن مبوانی تعیوین مسوئول در مباحوف قبول     
که تعهود بوه رازداری بورای کوارگر سوابق بوا تسولیم         استخدامی نیز قابل استنبا  است، به جهت این

آید  و کارفرما از  وجود می مشخص و استفاده در چهارچوب مشخص به هد  بااطشعات محرمانه 
محرمانوه بوودن    ةدهنود  نشوان کنود کوه    تجواری اسوتفاده موی    ابزارهای مشخصی جهت حفوظ اسورار  

زیرا ماهیت بسویاری   ؛ستینت مدنی عد  اعش  صری  محرمانگی مانع تحقق مسئولی.اطشعات است
لویکن ایون    ،گویوای محرموانگی اطشعوات اسوت     ،دسترسی و اقودامات کارفرموا   ةاز اطشعات، نحو

در موواردی کوه مسوئولیت در ایون حووزه       .نیسوت  ریتأث یبموموع در میزان مسئولیت مدنی کارگر 

داری  امات الز  در نگوه اقود  وجود با، عد  توصیف محرمانگی توس  کارفرما استمبتنی بر تقصیر 
و در میوزان   قورار داده تعریوف تقصویر سوبک     ةسابق را در محدود و حفظ اطشعات، تقصیر کارگر

فاعول زیوان، خواهوان تحقوق یوافتن آن نبووده        کوه داشته باشد. تقصیری  ریتأثمسئولیت کارگر سابق 
داد  زیوان رخ نموی  ده کوه بودون ارتکواب آن    شو یا غفلت  احتیاطی ، بلکه فق  مرتک  یک بیاست

(Loorrasa,1996: 54) در مواردی کوه مسوئولیت مودنی کوارگر سوابق مبتنوی بور         ،در حقوق ایران

وقوع زیان خسارت ناشی »دارد:  قانون مسئولیت مدنی که مقرر می 4 ةماد 2محابق بند  ،استتقصیر 
 ةتی وارده کننود باشد و جبران آن نیز موج  عسورت و تنگدسو   اغماض قابلاز غفلتی بوده که عرفاً 

تقصویر سوبک    ،سوابق  به جهت عد  اعش  صری  محرمانگی اطشعات، تقصویر کوارگر   ،«زیان شود
اسوت و قاموی موی توانود میوزان خسوارت را تخفیوف         مؤثرتوصیف شده و در میزان مسئولیت وی 

 دهد.
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 معیارهای تعیین خسارت قابل پرداخت -7

 .یوی در هود  را پذیرفتوه اسوت    گرا کاورت عی نظا  مسئولیت مدنی در حقوق اسش  و ایران نو

کوه هود     اسوت هوای مسوئولیت مودنی     هود   ازجملهجبران خسارت، بازدارندگی و توزیع مرر 
کوه بوا    (Badini, 2004: 104) اسوت های بسیار مهم مسئولیت مودنی   جبران خسارت یکی از هد 

رارتجاری خواهود بوود   رکن مسئولیت مدنی ناشی از افشوای اسو   عنوان به ،شناسایی این هد ، مرر
(Colston, 1999:158 .) 

با شناخت اسباب و مبانی تعیین مسئول و معیار افشای موج  مومان، حودود مسوئولیت کوارگر     

فق  توا حودی کوه بوه دارائوی او       کننده استفاده بشجهت، ةدر استفاد ماال عنوان به .سابق مشخص شد
عوشوه بور    ،ی میوزان خسوارت قابول جبوران    در ارزیاب (Safaei, 1985: 14) افزوده شده مامن است

میزان هزینه، زمان و فعالیوت   :دارند ریتأثتوجه به اسباب ممان و حدود افشاء، معیارهای دیگری نیز 
ی بوودن مورر  نو یب شیپو ، قابول  (Rahbari, 2016: 29) مصرو  شده برای تحصویل اسورار تجواری   

(Shahniaei, 1390: 229)  یند تولیود یوا   تجاری مورد نقش در فرآ کاهش قیمت محصولی که راز

( اهمیت کمی Glick, Reymann, & Hoffman, 2002: 337است ) رفته کار بهی نوع بهفروش آن 
 و مکوان منفی بر بازار، تعدد و تکورار عمول ارتکوابی و زموان      ریتأثو کیفی عمل مد رقابت، میزان 

« یمد رقابتهای  با عمل ارتکابی در رویهنقدی متناس   جرائمتعیین میزان  ةنام نییآارتکاب که در 
برای تعیین میزان خسوارات قابول    شده ینیب شیپنقدی  میجرا( برای تعیین 61) ة( ماد12موموع بند )

 .استجبران قابل استناد 

 

 نتایج

ماهیت اسرار تجاری مال بوده و حق کارفرمای سابق نسبت به اسرار تجاری حق عینی است.  -1
هوای   اطشعات جزئی، کم اهمیوت، موبهم و مهوارت    ،تجاری هو  و ماهیت اسراربا در نظرگرفتن مف

فردی بخشی از دانش فردی کارگر سابق  بوده و افشای آن در مشاغل بعدی سب  مسئولیت مودنی  
گذاری کورده، دارای ارزش   مصادیقی که کارفرما برای کس  آن اقدا  به سرمایه ،نیست. در مقابل

 است.کارگر سابق ملتز  به رازداری  طبعاً رار تجاری واقتصادی و از مصادیق اس

تجاری در اختیوار دیگوران بودون     قراردادن اسرار ،افشای موج  ممان توس  کارگر سابق -2
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افشای موجو  مومان، افشوای     ةیا بدون مجوز قانون است. از نظر دامن ة ویکارفرما یا نمایند ةاجاز
 مسئولیت مدنی است. صورت محدود نیز موج  اسرار تجاری حتی به

استخدامی و انحوشل   ةسابق، قرارداد نیست، با اتما  رابح های متصوره کارگر مسئولیت ةریش -3
قرارداد منشأ، در صورت افشای اسرار تجاری توس  کارگر سابق، ماهیت مسئولیت مدنی خوارج از  

 قرارداد است.

 ،و محابق قاعده، امین مامن نیسوت ید کارگر سابق نسبت به اسرارتجاری امانت قانونی بوده  -4
در صورت افشای اسرار تجواری بوا اسوتفاده از مبوانی تعیوین       .که تعدی و تفری  کرده باشد مگر این

زننده، مسوئول و مبنوای مسوئولیت مودنی قابول       زیان ،مسئول از جمله غص ، اتش ، تسبی  و غرور
 تعیین است.

قبوول از انکووار و اسووتنکا  از اسووترداد سووابق  بووا امانووت قووانونی توصوویف شوودن یوود کووارگر  -۵

لویکن در   ،تقصیر اسوت  ةاصل بر مبنا بودن نظری ،تجاری اسرارتجاری، در صورت افشاء شدن اسرار
تقصویر   ةمبنوای مسوئولیت مودنی نظریو     ،صورت انحباق عمل با غص  و اتش  و دارا شدن بشسب 

 نیست.

یم اطشعات محرمانه با هود  مشوخص   که تعهد به رازداری برای کارگر با تسل به جهت این -6

گیرد و کارفرموا از ابزارهوای مشخصوی جهوت حفوظ       و استفاده در چهارچوب مشخص صورت می
بوودن اطشعوات اسوت، عود  اعوش  صوری         محرمانوه ة دهنود  کند کوه نشوان   اسرارتجاری استفاده می
 قصویر کوارگر  در صورت سبک بوودن ت مسئولیت مدنی نیست. با این وجود،  محرمانگی مانع تحقق

 مسئولیت مدنی کارگر سابق قابل تخفیف است. ،سابق به جهت عد  اعش  محرمانگی

، عوشوه بور توجوه بوه اسوباب مومان و حودود افشواء         ،در ارزیابی میزان خسارت قابل جبران -7

شوده بورای تحصویل اسورار      میزان هزینه، زمان و فعالیت مصورو   :ثیر دارندمعیارهای دیگری نیز تأ
موورد نقوش در تولیود    بودن مرر، کاهش قیمت محصولی که اسرار تجاری   بینی قابل پیش تجاری،

ثیر منفی بور بوازار، تعودد و    می و کیفی عمل مد رقابت، میزان تأکار رفته، اهمیت ک به یا فروش آن

 ثر است.رزیابی میزان خسارت قابل جبران مؤتکرار عمل ارتکابی و زمان و مکان ارتکاب نیز در ا
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