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 چکیده:

ی است. در حقیقت برای شرکتها و موسسات تجاری امری حیاتی است که برخی اطالعات مربوط ای، مسئله رازدارفهاسرار حر

به این اطالعات را  یبه تولید، فروش و... یا یک سلسله اطالعات ساده را در مورد نحوه فعالیت شرکتشان حفظ نمایند و دسترس

دوم مترادف توانایی و قدرت است. کسی که به تنهایی  اسرار حرفه ای در درجه تنها به افرادی خاص و شایسته محدود سازند.

اطالعاتی را در موضوع خاصی در اختیار دارد، به طور کامال منطقی، موقعیت فراتری نسبت به دیگران پیدا می کند.برای مثال، 

ار همیشه حقوق مالکیت معنوی نیز در جهت ارزش دادن به فعالیت های فکری بشر شکل گرفت. با این حال، دنیای اسر

مطلوب نیست و همین تاریکی در دنیای اسرار از عمده انتقادات وارد شده برای گذر از رازداری به شفاف سازی است )گذر از 

جرم انگاری تجاری به جزم زدایی(؛ یعنی محیطی که همه چیز در آن آشکار باشد و هیچ نقطه مبهم و تاریکی در دامنه 

نداشته باشد. بر خالف همه بحث هایی که در رد یا قبول وجود اسرار حرفه ای در قلمرو  اقتصادی و در حیطه بازرگانی وجود

گوییم نهیم و میاقتصادی و تجاری وجود داشته و دارد، باید گفت حضور اسرار در این حوزه یک اصل است. حتی پا را فراتر می

ن در حقوق اقتصادی، راز تجاری یک امر بدیهی باقی سازی تجاری برای اخالقی کردن آکه به رغم تمایالت فراوان به شفاف

مانده است؛ هر چند حقوق کیفری اقتصادی و تجاری به عنوان نظم دهنده امور تجاری در قبال اسرار بازرگانی حضوری موثر 

 کنیم که نقش قانون در حفظ این اسرار چیست.دارد، در این تحقیق بررسی می

 

 کنوانسیون الهه، محیط دیجیتالیبازار سرمایه،  ، رار تجاریاسر حرفه ای، اسرا کلمات کلیدی:
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 مقدمه

های غیرقابل توصیف کند. از یک طرف توجه به استفادهای شگرف و جهانی نقش ایفا میرایانه در دنیای امروز به عنوان وسیله

 اوردهای بشر را تحت تأثیر خود قرار داده است.شود و تمامی دستو بیشمار مفید و مثبتی است که از این وسیله حاصل می

گردد و مخاطرات و آید و روز به روز بر توان آن افزوده میاز طرف دیگر سوءاستفاده عظیمی است که از این وسیله بعمل می

لی که دهد. در حامی3جرائم سنتی را تغییر و گسترش 2ی وقوع و ماهیتو شیوه 1شود و قلمروجرائم جدیدی را موجب می

گذرد ولی سبب بروز ای یا جرائم در فضای سایبر، جرائمی هستند که از عمر آنها حدود چهار دهه بیشتر نمیجرائم رایانه

یابی و چالشهای زیادی ابتدا در زمینه حقوق جزای اختصاصی و سپس حقوق جزای عمومی، آئین دادرسی کیفری، علوم جرم

 (1831ی اینترنت به این امر دامن زده است. )ساالری، و پیدایش شبکه 4ه است.المللی شدشناسی و حقوق جزای بینجرم

 

 افشاء در اطالعات نهانی -3-1

افشا را می توان به معنی اعالم اطالعات برای معامله کنندگان احتمالی اوراق بهادار دانست. منظور از اعالم در این تعریف انتشار 

اطمینان حاصل شود که این اطالعات در دسترس عموم سرمایه گذاران بازار اوراق بهادار موثر اطالعات نهانی است به نحوی که 

( وجه ممیز اطالعات نهانی از اطالعات مهم در همین ویژگی افشا است. یعنی 818، ص 1111، 5قرار گرفته است. )وانسا

دسترس عموم قرار گرفته باشد قیمت اوراق اطالعات نهانی همان اطالعات مهم است که افشا نشده است. وقتی که اطالعات در 

بهادار بر اساس آن تعدیل شده و دیگر زمینه ای برای بهره برداری ناعادالنه دارندگان اطالعات نهانی وجود نخواهد داشت. 

( افشا اطالعات خود گامی به سوی عدالت است چرا که فرصت های برابر به سرمایه گذاران داده و 131، ص 1838)شریفی، 

آنها را در برابر سوء استفاده های احتمالی از اطالعات نهانی حفظ می کند و به همین خاطر است که همواره مهمترین بخش از 

 حقوق بازار بورس اوراق بهادار به بحث اطالعات و ضوابط افشا آن اختصاص دارد.

مجمل و گذرا بوده و بیان کننده ماهیت حقیقی  با وجود این، تعریفی که در متون قانونی ما از مفهوم افشا شده است به صورت

افشا ارسال اطالعات به سازمان و انتشار عمومی و به موقع »دستورالعمل افشا مقرر می دارد:  1ماده  4آن نمی باشد. بند 

زد. با سپس در فصل سوم همان مصوبه به موارد و موضوعات افشا می پردا«. اطالعات مطابق ضوابط این دستورالعمل می باشد

عنایت به مطالبی که گذشت و با توجه به اینکه اکثر متون قانونی ما از لحاظ شکلی به بحث افشا اطالعات پرداخته اند هنوز 

                                                           
 . مسئله قلمرو و محدودهی جرائم رایانهای، موضوعی بسیار مهم و بحث برانگیز است. در حالی که در دههی 1191 برخی از حقوقدانان 1

انی جرائم شود که از هر چهل مرکز کامپیوتری یک مرکز به نحوی از انحاء قرباند، امروزه برآورد میای اهمیتی قائل نبودهبرای جرائم رایانه

یک نفر  ای فقطو دو هزار نفر مجرم رایانهگردد و همچنین برآورد شده که تنها یک درصد این جرائم کشف شده و از هر بیست ای میرایانه

باشد.شناسائی و دستگیر و محکوم گردیده است. هر چند که این آمارها و ارقام دقیق نمی  
 . جرائم رایانهای در زمرهی جرائمی هستند که دارای ماهیت بین رشتهای »و یا بع تعبیری دو دیسیپلنی بودن سرعت تحوالت و تکامل 2

ی بوده و رغم ماهیت به ظاهر متفاوت، شکلی از اشکال جرائم طبیعباشند. لذا بعضی از آنها علیرا دارا می« ناشی از این امراشکال متعدد 

شوند.برخی دیگر ماهیتاً از مصادیق جرائم تصنّعی محسوب می  
 . این جرائم در ابتدا به رایانه محدود میشدند اما در طول دو دهه محتوای اطالعات یعنی دادهها را در قلمرو شمول خود گرفتند و آنگاه 3

رّی یافت که های دیجیتالی دامنه آنها به کل فضای سایبری تسسازی محیطسازی و مجازیبه سرعت با بکارگیری مخابرات، ماهواره، شبیه

تری را به همراه دارد.بالتبع این فضای جدید جرائم جدیدتر و متنوع  
 . امروزه این جرائم به دلیل ماهیت خاص و متمایز خود بر کلیه رشتهها و دکترین حقوق جزا و جرمشناسی اثر گذاشته و موجب پیدایش 4

ی در ها و گرایشهای تخصصمباحث و رئوس مطالب جدیدی درکنار مبحث کالسیک و مرسوم گردیده است. از این رو باعث ایجاد رشته

ای و ... شده است.شناسی جرائم رایانهای، پیشگیری و بزه دیدهرمان رایانهای، روانشناسی مجمورد سیاست جنایی جرائم رایانه  
5 . Vannessa.  
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پرسش های بسیاری درباره ماهیت افشا و ویژگی های آن به منظور تمایز بین اطالعاتی که در دسترس عموم قرار گرفته و 

 به ذهن می رسد. اطالعاتی که هنوز منتشر نشده، 

 

 ضمانت اجرا نقض اسرار حرفه ای در بازار سرمایه -3-2

شاید بتوان موثرترین ضمانت اجرای عملکرد مناسب ساز و کار اطالع رسانی شرکتهای پذیرفته شده در بورس را ساختار 

ها و شیوه اطالع رسانی آنها دارد. مالکیت آنها دانست. به طور کلی ساختار مالکیت تاثیر بسیاری بر تمامی ابعاد مدیریتی شرکت

زمانی که بخش بزرگی از سهام شرکت در اختیار چند مالک عمده قرار داشته باشد به گونه ای که مالکان توان عزل و نصب 

مدیریت عامل را در اختیار گیرند، مدیر شرکت تنها خود را ملزم به اطالع رسانی به چنین مالکانی خواهد دانست و مالکان خرد 

و سرمایه گذاران جزء را از این مهم بی نصیب یا کم نصیب خواهد گذاشت. در شرایطی که مالکان خرد، بخش اصلی سهام 

شرکت را در اختیار خود داشته باشند و به عبارت دیگر سهام شناور آزاد شرکت باال باشد شرایط به گونه قابل مالحظه ای 

 دگرگون خواهد شد. 

نضباطی توسط نهادهای ناظری نظیر سازمان و بورس در درجه بعدی اهمیت قرار می گیرد. نظارت اجرای مقررات نظارتی و ا

مستمر ناظران بازار بر چگونگی فعالیت شرکت و توجه به شایعات و عکس العمل های بازار، نقش موثری در تعیین زمان و 

رائه اطالعات به صورت ادواری نظیر عملکرد شش ماهه و چگونگی پاسخگویی مدیران شرکت و ارائه اطالعات آنان به بازار دارد. ا

سالیانه شرکت و پیش بینی های مالی نیز به نوبه خود از اهمیت قابل توجهی برخوردارند که تایید دست اندرکاران بازار سرمایه 

انجام اموری نظیر آگاه را می طلبد. در صورت ارائه نکردن به موقع و مناسب چنین اطالعاتی، دست اندرکاران بازار سرمایه 

 سازی بازار از انجام نشدن تعهدات مدیران، توقف نماد معامالتی و اعمال مقررات تنبیهی برای مدیران را پیش روی خود دارند. 

واسطه های مالی نظیر کارگزاران، سبدگردانان و بازارگردانان ملزم به ارائه اطالعات مورد درخواست تشکلهای خود انتظامی 

انونها و بورسها هستند. این اطالعات که می تواند در بر گیرنده وضع سرمایه، تعامل با مشتریان و گردش مالی باشد از نظیر ک

راههای گوناگونی نظیر دریافت اطالعیه یا حتی بازرسی در اختیار نهادهای خود انتظام قرار خواهد گرفت و در صورت امتناع 

قرار دادن اطالعات در زمان مقتضی و به شیوه مناسب، اقدامات تنبیهی از اخطار تا تعلیق  این واسطه ها، از ارسال یا در اختیار

 (86، ص 6831مجوز فعالیت در انتظار آنان خواهد بود. )کیانی، 

 

 حمایت از اسرار تجاری در محیط دیجیتالی  -3-3

لمرو این مصادیق تاثیر گذارده است. از این رو، گسترش فضای دیجیتالی به ویژه در نتیجه توسعه اینترنت در سراسر جهان، بر ق

شود، از سالها قبل تالش هایی صورت گرفت تا رت، به صورت الکترونیکی انجام میدر کشورهای پیشرفته که حجم باالیی از تجا

داده پیام ارسال  در تعریف قانون موضوعه از اسرار تجاری، به اسرار تجاری الکترونیکی )یعنی اسراری با هر محتوا که از طریق

 می گردد( نیز اشاره شود.

، گام مهمی در 6991قانونگذار ایاالت متحده امریکا در این زمینه پیشگام بود و با وضع قانون جاسوسی اقتصادی امریکا مصوب 

یط مجازی جهت حمایت حقوقی از اسرار تجاری در محیط اینترنتی برداشت. این قانون که دایره تعریف اسرار تجاری را به مح

اسرار تجاری به کلیه اشکال و انواع اطالعات مالی، تجاری، »خود مقرر می دارد:  6389ماده  8نیز توسعه داده است. در بند 

علمی، فنی، اقتصادی یا مهندسی اطالق می گردد که شامل الگوها، برنامه ها، ترکیبات، ابزارهای برنامه ای، فرمول ها، طرح ها، 

وه ها، فنون، فرایندها، آیین ها، برنامه ها یا کدها خواه ملموس باشند و خواه غیرملموس و به هر نحو که مدل های اولیه، شی

ذخیره یا تهیه و گردآوری شده باشند یا به طور فیزیکی، الکترونیکی، گرافیکی، عکاسی یا مکتوب ضبط شده باشند اگر؛ الف( 

اشتن چنین اطالعاتی اتخاذ کرده باشد؛ ب( اطالعات دارای ارزش بالقوه یا مالک آن، اقدامات متعارفی را برای محرمانه نگه د
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بالفعل مستقل بوده، عموما از آن مطلع نبوده و عموم امکان دسترسی به آنها را از طریق وسایل معمولی نداشته باشد. )صادقی، 

 (55، ص 6833

یی عضو این سند، حاوی مقررات متحدالشکلی در تصویب و در خصوص کشورهای اروپا 6931کنوانسیون بروکسل یک در سال 

زمینه حقوق بین الملل خصوصی در امور مدنی و تجاری بود. تا اینکه این سند، توسط دستورالعمل اتحادیه اروپا به شماره 

ل موسوم به کنوانسیون بروکس 1006راجع به صالحیت و شناسایی اجرای آرا در زمینه امور مدنی و تجاری مصوب  1006/44

دو، مورد بازنگری قرار گرفت و هر چند غالب احکام آن مشابه کنوانسیون بروکسل یک است، اما امروزه در میان کشورهای 

 اروپایی عضو، کنوانسیون شماره دو الزم االتباع می باشد از این رو ما نیز به این سند اشاره می کنیم.

ده است، از آنجا که حاوی معیارهای کلی تعیین دادگاه صالح در امور الزم االجرا ش 1001کنوانسیون بروکسل دوم که از مارچ 

مدنی و تجاری می باشد، لذا در خصوص تعیین دادگاه صالح رسیدگی به دعاوی نقض اسرار تجاری در محیط دیجیتالی نیز 

یتالی قابلیت اعمال دارد. قابل اعمال است چرا که این کنوانسیون در زمینه امور تجاری در هر محیطی از جمله فیزیکی و دیج

با این حال، این کلیت قلمرو با این محدودیت روبروست که تنها در دعاوی که طرف دعوی تبعه یا مقیم یکی از کشورهای 

متعاهد کنوانسیون است، اعمال می گردد. برای مثال، در نظام حقوقی انگلستان، قواعد راجع به تعیین صالحیت دادگاه در 

تجاری در صورتی که خوانده دعوی مقیم یکی از کشورهای عضو کنوانسیون بروکسل باشد، طبق مقررات  دعاوی نقض اسرار

این کنوانسیون صورت می پذیرد حتی اگر تهیه کنندگان کنوانسیون در زمان تهیه و تصویب آن به گسترش قلمرو آن به 

 ی و قواعد نظام کامن ال تصمیم گیری می شود. محیط دیجیتالی نظر نداشتند اما در سایر موارد بر اساس مقررات داخل

خود، معیار تعیین صالحیت را دادگاه کشور محل اقامت  1در هر حال، کنوانسیون مورد بحث با بیان یک اصل کلی در ماده 

رسیدگی  خوانده مقرر می دارد لذا اگر نقض کننده اسرار تجاری الکترونیکی در کشور الف مقیم باشد دادگاه آن کشور صالح به

تکمیل می گردد که از این میان،  63تا  5است؛ با این حال صالحیت مقرر در این اصل کلی با استفاده از مواد بعدی ماد 

 به دعاوی بین المللی مالکیت فکری ارتباط مستقیم دارد.  61و بند چهار ماده  5بندهای یک و سه ماده 

امور مرتبط با یک قرارداد، مکان اجرای تعهد متنازع فیه تعیین می کند  کنوانسیون بروکسل دو، در 5بر اساس بند یک ماده 

که کدام دادگاه صالح است و اگر قرارداد متضمن تعهدهای مختلف باشد، دعوی باید در دادگاه کشوری اقامه شود که مبنای 

لی قرارداد است. بر این اساس، اگر دعوی را تشکیل می دهد و اگر مبنای دعوی از چند تعهد تشکیل شده باشد، معیار، تعهد اص

صاحب یک شرکت اینترنتی با انعقاد موافقت نامه عدم افشا با یکی از کارکنان خود از او تعهد بگیرد که اسرار تجاری 

الکترونیکی شرکت را در اختیار شرکت های طرف قرارداد و در دسترس سایر افراد خارج از شرکت قرار ندهد. در صورتی که 

اجرای تعهد خود سرباز زده و اطالعات را از طریق ایمیل شرکت در اختیار طرف قرارداد آلمانی قرار دهد صاحب سر  متعهد از

تجاری به عنوان خواهان می تواند در دادگاه مکان اجرای تعهد یعنی دادگاه اقامتگاه شرکت طرح دعوی نماید. همچنین اگر 

حاوی چند تعهد برای متعهد باشد برای نمونه صاحب سر، کارمند خود را ملزم مفاد قرارداد به گونه ای تنظیم شده باشد که 

ساخته باشد که عالوه بر عدم افشای اسرار برای شرکت های رقیب، تدابیر فنی مناسب را برای انتقال محرمانه اسرار تجاری به 

مورد نقض قرار گرفته و در صورت نقض هر  شرکت مورد اعتماد اتخاذ کند، معیار تعیین دادگاه صالح، این است که کدام تعهد

 (51، ص 6833دو تعهد، باید تعهد اصلی قرارداد یعنی تعهد به عدم افشا را مدنظر قرار داد. )صادقی، 

 

 فرض مسئولیت مدنی در نقض حقوق اسرار حرفه ای-3-3-1

حق وجود ندارد یا قراداد منعقد شده این فرض در جایی پیاده می شود که یا قراردادی میان صاحب سر تجاری و نقض کننده 

کنوانسیون بروکسل  5بی اعتبار بوده یا اعتبار آن، منقضی شده است. معیار تعیین دادگاه صالح در این فرض را بند سوم ماده 

ز ابهامی بیان نموده است. مطابق این بند، دادگاه کشور محل وقوع حادثه زیانبار صالح به رسیدگی است. با این حال این معیار ا
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مفهومی برخوردار است چرا که مشخص نکرده منظور از محل وقوع حادثه زیانبار، محلی است که خسارت ناشی از نقض حق 

بروز پیدا می کند یا محلی است که حادثه منشا ورود خسارت، در آنجا اتفاق افتاده است. برای نمونه، اگر الف، اسرار تجاری 

ج افشا کند اما خسارت ناشی از افشا، به شعب آن شرکت در کشور د وارد شود، آیا باید الکترونیکی شرکت ب را در کشور 

 دادگاه محل افشای سر را صالح دانست یا دادگاه محل ورود خسارت را؟

نکته مهم در خصوص معیار ارائه شده در کنوانسیون بروکسل یک آن است که اگر خسارات وارد شده به صاحب اسرار تجاری 

ت همان میزان خسارات وارده طرح دعوی کند ای مختلف به وقوع پیوسته باشد، خواهان باید در دادگاه هر کشور بابدر کشوره

و دادگاه آن کشور تنها تا میزان خسارات وارد در آن کشور صالح به رسیدگی است نه همه خسارات. با این حال این معیار در 

در  محیط دیجیتالی بسیار مشکل آفرین بوده و می تواند بر خالف حمایت از صاحب حق تلقی شود چرا که با افشای سر تجاری

اینترنت، امکان دسترسی میلیون ها کاربر در سراسر جهان فراهم شده و به طور بالقوه ممکن است بخشی از خسارات در هر 

یک از کشورهای دنیا به وقوع بپیوندد. به دلیل انتقادات وارد بر این معیار، اعضای کنوانسیون بروکسل یک در اصالحی که به 

ن کنوانسیون اعمال کردند، از رویه کنوانسیون پیشنهادی الهه تبعیت کرده و مقرر در ای 1006موجب دستورالعمل سال 

داشتند که دادگاه محل بخشی از خسارات می تواند در خصوص کلیه خسارات وارده تصمیم گیری کند. دیوان دادگستری اروپا 

ع خسارت در محیط فیزیکی، قابل هم در یکی از آرای خود چنین استدالل کرد که محدود شدن صالحیت دادگاه محل وقو

اعمال در محیط اینترنتی نیست چرا که محیط اینترنتی، محیطی جهانی و فاقد مرز است و در حکم یک سرزمین محسوب می 

شود. لذا باید از سرزمینی کردن خسارات خودداری کرد چون سرزمینی کردن، با اوصاف محیط فیزیکی سازگار و منطبق است؛ 

صاحب اسرار تجاری در محیط دیجیتالی دچار زیان گردد، دادگاه یکی از کشورهایی که خسارت در آن وارد شده  از این رو، اگر

 است، می تواند به کلیه خسارات حتی در کشورهای دیگر رسیدگی نماید و این از ویژگی های خاص این محیط است. 

یافت و دادگاههای ملی این کشورها در برخی آرای خود در این تفسیر در آرای بسیاری از دادگاههای کشورهای اروپایی راه 

، ص 6833زمینه نقض مصادیق مختلف حقوق مالکیت فکری در محیط دیجیتالی، صالحیت دادگاهها را توسعه دادند. )صادقی، 

55) 

 

 

 معیار تعیین دادگاه صالح بر اساس کنوانسیون الهه  -3-3-2

لمللی در حوزه حقوق بین الملل خصوصی محسوب می گردد. این کنوانسیون که کنوانسیون الهه، منبع اصلی قواعد بین ا

بود، با هدف تالش کشورها برای یکنواخت سازی قواعد حقوق بین  6938نتیجه نشست نخست اعضا در کنفرانس الهه به سال 

، 6991عقد گردید. در سال الملل خصوصی و کاهش تعارضات در زمینه دادگاه صالح و قانون حاکم بر دعاوی بین المللی من

ایاالت متحده امریکا پیشنهاد داد تا کنوانسیون پیشنهادی در زمینه شناسایی و صالحیت آرای محاکم خارجی در زمینه امور 

مدنی و تجاری تهیه شده و در آن تعارضات راجع به صالحیت محاکم در دعاوی مالکیت فکری از جمله اسرار تجاری حل 

شنهاد مورد توجه بسیاری از اعضا قرار نگرفت؛ اما برخی مواد آن، به این حقوق اختصاص یافت که چون این گردد. البته این پی

مواد با دعاوی مالکیت فکری از جمله اسرار تجاری در محیط های فیزیکی و دیجیتالی ارتباط مستقیم داشته و از آن می توان 

خود مشابه کنوانسیون بروکسل، اصل را در تعیین  8انسیون در ماده در تعیین دادگاه صالح به رسیدگی بهره برد. این کنو

کنوانسیون در مواردی که  1دادگاه صالح به رسیدگی، بر صالحیت دادگاه اقامتگاه خوانده دعوی گذارده است. با این حال ماده 

به صالحیت اضافی شده  میان صاحب حق و نقض کننده آن رابطه قراردادی وجود داشته و در فرض مسئولیت مدنی، قائل

 است.
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کنوانسیون الهه، دعاوی ناشی از قرارداد، در دادگاههای کشوری قابل طرح است که اجرای تعهد اصلی ناشی از  1بر اساس ماده 

 قرارداد، کالً یا جزئًا در آنجا صورت پذیرفته است. بنابراین اگر تعهد متعهد در قرارداد با صاحب اسرار تجاری نقض شده باشد.

مالک دادگاهی است که اجرای تعهد اصلی کالً یا جزئاً باید در آنجا صورت می گرفته است. تفاوت این کنوانسیون با کنوانسیون 

بروکسل یک در این است که در کنوانسیون الهه، به اینکه اجرای جزئی یا کلی تعهد تاثیری در صالحیت محلی دادگاه صالح 

ر حالی که این صراحت از کنوانسیون بروکسل یک بر نمی آید و تردیدهایی در تفسیر بند به رسیدگی ندارد تصریح شده است د

 به جا گذارده است.  5یک ماده 

صالحیت دادگاه در فرض وجود قرارداد معتبر در یک مورد استثنا می خورد و آن در جایی است که به موجب شرط قراردادی 

کنوانسیون  4ادگاه محل دیگری توافق کرده باشند در این حالت به استناد ماده میان صاحب اسرار تجاری و متعهد، طرفین بر د

الهه، تمامی دعاوی مرتبط با این قرارداد باید در نزد دادگاه منتخب طرح گردد. این موضوع در کنوانسیون بروکسل مورد توجه 

 (55، ص 6831قرار نگرفته است. )کیانی، 

کنوانسیون بروکسل در خصوص معیار تعیین دادگاه صالح در فرض مسئولیت مدنی وارد شد،  با عنایت به انتقاداتی که به ابهام

خود تصریح می کند که در این فرض، یکی از دو  60کنوانسیون پیشنهاد الهه، این ابهام را بر طرف ساخته و در بند یک ماده 

ادگاه کشور منشا زیان یا دادگاه کشور محل ورود دادگاه کشوری که فعل یا ترک فعل موجد ضرر در آن رخ داده باشد یعنی د

زیان، صالح به رسیدگی می باشند. بنابراین کنوانسیون حاضر به صاحب اسرار تجاری این اختیار را می دهد که در دعوای مدنی 

ن دو کشور، اسرار خود، یکی از این دو دادگاه را برای احقاق حق برگزیند. البته این اختیار در صورتی است که نظام حقوقی ای

تجاری در محیط دیجیتالی را مورد حمایت قرار داده باشند و اال خسارت تنها در دادگاه کشوری قابل مطالبه است که اسرار 

 تجاری دیجیتالی را مورد حمایت قرار می دهد. 

ادگاه صالح را به روشنی بیان اما نکته چالش برانگیز در خصوص معیار فوق آن است که هرچند بند یک ماده ده، معیار تعیین د

داشته است اما اعمال این معیار در عمل و به ویژه در محیط دیجیتالی بسیار دشوار است زیرا احراز اینکه خسارت در کجا ایجاد 

شده است، غالبا مشکل بوده و می تواند باعث بروز اختالف صالحیتی میان دادگاههای کشورهای مختلف گردد. از این رو برای 

فع این دشواری، چندین راهکار پیشنهاد شد که حتی برخی از این پیشنهادها از سوی محاکمملی برخی کشورها مورد استناد ر

 قرار گرتف و حتی برخی از این پیشنهادها توسط رویه قضایی برخی کشورها خلق گردید. 

 به چند مورد از این راهکارهای پیشنهادی اشاره می شود: 

ست که در رای یکی از محاکم امریکایی مورد استناد قرار گرفت، برای تشخیص محل وقوع خسارت و به بر اساس راهکار نخ

تبع آن تعیین دادگاه محل وقوع خسارت، باید دید عمل زیانبار آیا محل خاصی را هدف قرار داده است یا خیر، به تعبیر دیگر، 

و موثر دارد یا خیر؛ در این صورت، دادگاه محل هدف، صالح به آیا وب سایت خوانده با حوزه قضایی دادگاه، ارتباط کافی 

رسیدگی است. دادگاه مقرر داشت که هرچند عمل نقض کننده حق صاحب مالکیت فکری، در کالیفرنیا صورت گرفته و صفحه 

ترس عموم قرار الکترونیکی در این ایالت نمایش داده شده است اما چون صفحه به ایالت تنسی ارسال شده و در آنجا در دس

گرفته است، لذا دادگاه تنسبی صالح به رسیدگی به این دعوای الکترونیکی است. این راهکار البته با این انتقاد روبرو شد که 

تعیین هدف ناقض حق در بسیاری از موارد دشوار و غیرممکن است ضمن آنکه گاه هدف واقعی ناقض حق با آنچه رخ داده در 

ناقض حق با هدف افشای اسرار تجاری، قصد دارد مطلب را به یک ایالت بفرستد اما اشتباها آن را به تعارض است برای مثال 

 ایالت دیگر ارسال می کند؛ در این حالت باید مالک را قصد واقعی در نظر گرفت یا آنچه در ظاهر اتفاق افتاده است. 

ست، بدین ترتیب که اگر خواهان یعنی صاحب سر تجاری، راهکار پیشنهادی دیگر در انگلستان مورد استفاده قرار گرفته ا

دعوای خود را هم علیه نقض کننده اصلی و هم علیه ارائه دهنده خدمات اینترنتی که ناقض حق را در افشای سر یا ورود 

ر خسارت به خواهان یاری کرده است، اقامه کرده باشد در صورتی که محل ورود خسارت دقیقا مشخص نباشد می توان د

دادگاه محل اقامتگاه یا تجارتخانه ارائه دهنده خدمات اینترنتی طرح دعوی نمود. اما این راهکار نیز مورد انتقاد بخری صاحب 
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نظران قرار گرفته است چرا که تنها در فرض محدودی راهگشاست لذا به عنوان راهکار جایگزین این تفسیر را پیشنهاد داده اند 

که در آنجا به خاطر نقض اسرار تجاری خسارت وارد شده است، دادگاه کشوری است که خواهان در که مراد از دادگاه کشوری 

 آنجا طرح دعوی کرده است. 

در هر حال، به واسطه جدید بودن بحث، هنوز راهکار مورد اتفاق کشورها ایجاد نشده و راهکارهای ارائه شده با ایراداتی روبرو 

دشواری های فوق، یکی از برتری های قابل توجه کنوانسیون الهه نسبت به کنوانسیون  شده اند. با این حال، صرفنظر از

 بروکسل در فرض مسئولیت مدنی آن است که کنوانسیون الهه، ایراد کنوانسیون بروکسل را تا حدودی برطرف ساخته است. 

مختلف به وقوع پیوسته باشد، خواهان  طبق کنوانسیون بروکسل، اگر خسارات وارد شده به صاحب اسرار تجاری، در کشورهای

باید در دادگاه هر کشور بابت همان میزان خسارات وارده طرح دعوی کند و دادگاه آن کشور تنها تا میزان خساراتی صالح به 

کنوانسیون پیشنهادی  60ماده  4رسیدگی است که در آن کشور وارد شده است نه همه خسارات وارده در تمام کشورها. بند 

کنوانسیون بروکسل مقرر می دارد که اگر خواهان دعوی )در فرض ما، صاحب اسرار  5هه با اصالح نسبی بند سوم ماده ال

تجاری(، در یکی از کشورهای محل ورود خسارت، دارای اقامتگاه معمولی نه موقتی باشد، دادگاه آن کشور صالح است تا عالوه 

ت به سایر خسارات وارد در کشورهای دیگر نیز رای صادر کند که این اصالح، گام بر خسارات وارد بر خواهان در آن کشور، نسب

 (15، ص 6835مهمی در حمایت از صاحبان حقوق مالکیت فکری در اینترنت محسوب می شود. )موالی زاده، 

 

 

 نتیجه گیری

حریم خصوصی تهیه و توسط مجلس قوانین مربوط به افشای اسرار حرفه ای باید به صورت یک قانون مادر همانند حمایت از 

تصویب شود تا از قوانین پراکنده و قواعد عام در این زمینه جلوگیری شود. از طرف دیگر می توان گفت که قوانین کنونی 

 نسبت به افشای اسرار حرفه ای نتوانسته اند پیشرفت های فرهنگی و اجتماعی عصر حاضر را در خود منعکس کنند. 

ی در این زمینه باید منفعل تر عمل کرده و برخی حقوق و تعهدات را به روشنی تفسیر و ضمانت اجرای آن دادگاه و رویه قضای

را مشخص کند. به نحوی که تشدید مجازات از جمله برنامه های دادگاه و رویه قضایی در این زمینه باشد زیرا بسیاری از 

 اده است. مجازات های افشای اسرار حرفه ای قابلیت خود را از دست د

فضای مجازی و اصول حاکم بر آن توسط اشخاص متخصص در نظام قانونگذاری توصیف و تشریح شود که در این زمینه 

متخصصان امر به خدمت گرفته شده و از نظرات آنها در جرم انگاری استفاده گردید. زیرا یکی از مهمترین مشکالت موجود در 

بررسی جرایم موجود در این زمینه است. این در حالی است که برای حقوق فضای مجازی این زمینه استفاده از حقوقدانان برای 

 باید کامال نسبت به این فضا آشنا بود که این امر در تخصص حقوقدانان نمی باشد.
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