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چکیده
اسرار تجاری در فعالیتهای صنعتی و تجاری ،شكوفایی اقتصادی و رشد نظام رقابت تجاری دارای نقش مهمی
است .رشد فزاینده جاسوسیهای اقتصادی ،موجب اهمیت ذاتی اسرار تجاری ،و ایجاد ساز و کار حمایتی خاصی
را برای آن در نظر میگیرد .این حمایت در اصل نشان دهندة حساسیت جامعه به این موضوع است و جهت رشد
نظام اقتصادی امری ضروری تلقی میشود .تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی به مطالعه
تطبیقی حمایت از حقوق اسرار تجاری در روابط قراردادی و غیرقراردادی در حقوق ایران و آمریكا می پردازد .در
این راستا سعی شده به نظام حقوقی آمریكا آنگونه که شایسته بررسی یک نظام حقوقی کامن ال می باشد؛
پرداخته شود .یافته های این پژوهش نشان می دهد ،در روابط قراردادی ،دریافت کننده اسرار تجاری مكلف به
نگهداری اطالعات محرمانه و استفاده از آن مطابق ضوابط تعیین شده مینماید که نتیجه عدم تقیید ،تحقق
مسئولیت وی خواهد بود .قراردادهای عدم رقابت و عدم ترغیب و رازداری ،قابلیتهای ویژهای دارند و انعقاد این
قبیل قراردادها و بهره گیری از ضمانت اجراهای خاص ،آنها را در حفاظت از اطالعات محرمانه تجاری ،به امری
معمول مبدل نمود است .در رابطه میان کارفرما و مستخدم ،در غالب موارد ،اطالعات محرمانه کارفرما بنا به
اقتضائات معمول ،در اختیار مستخدم قرار می گیرد که پس از پایان رابطه استخدامی و جدایی مستخدم ،مسائل
عمده ای را میان طرفین در خصوص سوء استفاده از رازهای تجاری مطرح می سازد .نظام حقوقی آمریكا با وضع
قوانین حمایتی ویژه در حوزه اسرار تجاری ،به دنبال حمایت هر چه بیشتر از حقوق دارندگان این اسرار می باشد
و نظام حقوقی ایران ،هرچند در مجموع حمایت مقدماتی در برابر نقض اسرار به عمل می آورد؛ لكن در مورد راه
حل هایی چون دستور موقت فوق العاده سریع یا تقاضای اعالم رأی ،وضعیت روشنی ندارد.
واژگان کلیدی :اسرار تجاری ،حقوق آمریكا ،حقوق ایران ،قراردادی ،غیرقراردادی

 -6مقدمه
امروزه حق دستیابی به اطالعات ،از حقوق بنیادین بشر است و ابزارهای نوین ارتباطی و به ویژه گستره فضاهای مجازی،
فرصتهای بیبدیلی را در تحقق این حق اساسی فراهم آورده است اما این حق اساسی سبب نخواهد شد تا برخی از اطالعات
محرمانه که به جهت محرمانگی دارای ارزش می باشند ،مورد تعرض قرار گیرند .ارزش اقتصادی اطالعات ،نقش مهمی در
تنظیم روابط تجاری فعاالن عرصه اقتصادی دارد .از جمله این اطالعات ،میتوان به حقوق اسرار تجاری و اقتصادی اشاره نمود.
این اطالعات ارزشمند همواره در معرض هجوم اشخاصی است که با نیتی پلید ،ثمره چینی از کوشش دیگران را در سر می-
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پرورانند؛ از این رو سیاست جنایی باید چتر حمایتی خود را بر سر دارنده اطالعات بگستراند .حقوق اسرار تجاری و اقتصادی از
مفاهیم کمتر شناخته شده در حقوق ایران است و این امر ناشی از فقدان قوانین و مقرّرات و سابقه قابل توجه در این زمینه می-
باشد .در این خصوص حتی مطالعات کافی و جامعی نیز صورت نگرفته است .از حیث جایگاه ،حقوق اسرار تجاری به طور سنتی
در حیطه مالكیتهای فكری در مفهوم دقیق آن قرار میگیرد .بخش عمدهای از رازهای تجاری ناشی از تالشهای فكری است؛ با
وجود این ،حقوق اسرار تجاری ،محصور در اطالعات خالقانه نیست و قلمرو آن شامل هر نوع اطالعات ارزشمند تجاری ،به ویژه
اطالعات واجد ارزش رقابتی نیز میگردد .از این رو ،پیوند نزدیكی میان حقوق اسرار تجاری و حقوق رقابت وجود دارد .افزون بر
این ،ماهیت اسرار تجاری که نوعی اطالعات است ،گستره آن را در مجاورت حقوق اطالعات قرار میدهد.
حقوق اسرار تجاری از مفاهیم کمتر شناخته شده در حقوق ایران است و تا به اکنون ،پژوهشی شایسته که قواعد مبهم آن
را روشن سازد صورت نگرفته است؛ به جهت آنكه حقوق ایران فاقد مقررات و سابقه قابل توجهی در خصوص اسرار تجاری است،
گریزی از بررسی قواعد حقوقی کشورهای دیگر و استفاده از تجارب آنها نداریم .براین اساس ،در این پژوهش ،به تحلیل بنیانهای
حقوق اسرار تجاری در حقوق امریكا و سپس به تطبیق قواعد آنها در چهارچوب حقوق ایران میپردازیم .در این میان ،عمده
مباحث معطوف به حقوق آمریكاست که به سبب برخورداری از نظامی جامع در زمینه اسرار تجاری ،همواره منبع الهام و مأخذ
اقتباس کشورهای دیگر بوده است .حقوق اسرار تجاری ،یكی از برجستهترین نقاط تالقی مزیتهای اخالقی و قواعد حقوقی به
شمار میآید؛ زیرا رازپوشی ،ویژگیای است که اخالق آن را میستاید و قانون آن را در مواردی الزم میشمرد .راز تجاری به
اطالعاتی اطالق میشود که شخص و یا شرکت دارنده اطالعات نمیخواهد رقیبان از آن اگاهی یابند .حقوق اسرار تجاری
همانند سایر اشكال مالكیتهای فكری ،توسط نظامهای حقوقی مورد حمایت قرار میگیرد .در روزگار امروز حمایت اسرار
تجاری علیالخصوص با توجه به گستردگی بازار و رقابت روز افزون جهانی اهمیتی روزافزون یافته است .هر چند که ریشههای
اصول حمایت از اسرار تجاری در مفاهیمی چون احترام به تصمیمگیری در خصوص افشای ارادی اطالعات و احترام به روابط
محرمانه مستقر بوده که به نوبهی خود مبین بهترین الگو در جهت شناسایی و تفكیک تخصص و بهرهبرداری مجاز و ممنوع از
این اسرار و اطالعات است.
دستیابی به حمایت از اسرار تجاری ،موجد انگیزهای است برای کار فكری و توسعهی اطالعات ،آگاهی به این موضوع که
صاحبان فكر و اندیشه در برابر افرادی که اطالعات و اسرار ایشان را به ناحق به خود تخصیص میدهند ،دارای حقوقی بوده و
اعمال ضمانت اجراهایی در اختیار ایشان میباشد ،مردم را به سرمایه گذاری و صرف وقت و هزینه جهت کشف و توسعهی
اطالعات تشویق مینماید.
اهمیت روز افزون حقوق اسرار تجاری و اقتصادی ،غالب کشورهای پیشرفته و در حال توسعه را به سمت تعیین قواعد
حقوقی و قوانین خاص ناظر به این گونه اسرار سوق داده است .اما در کشور جمهوری اسالمی ایران که در مسیر توسعه پایدار
اقتصادی و خصوصیسازی ،گامهای نخستین را برمی دارد ،هنوز نظام حقوقی کامل و جامعی در این خصوص به وجود نیامده و
قواعد شایستهای که نوری بر تاریكی جنبههای مبهم این موضوع بیفكند ،پیشبینی نشده است .امری که نه تنها به شناخت
شرکتهای تجاری از حقوق خود نسبت به اطالعات محرمانه رقابتی دامن میزند بلكه بر سطح تعامالت تجاری بینالمللی ایران
نیز اثر منفی برجای میگذارد .بر این اساس ،وضع قوانین و مقرّراتی جامع که ناظر بر ابعاد مختلف اسرار تجاری و اقتصادی
باشد ،ضروری است .ضمن آنكه میتواند بنیانهای تجاری و رقابتی را استوارتر ساخته و فرصتی را برای احترام به اخالق تجاری
ایجاد نماید .این پژوهش برآن است تا به این پرسش پاسخ دهد :آیا قواعد حاکم بر اسرار تجاری در نظام حقوقی ایران با قواعد
حاکم بر اسرار تجاری در نظام آمریكا ماهیاتاً تفاوتی دارند؟ در نظام حمایتی حقوق آمریكا و ایران چه ساز و کارهای حمایتی
برای روابط قراردادی و غیرقراردادی مشخص شده است؟ تحقیق حاضر از نظر دانش گردآوری دادهها تحلیلی  -توصیفی است.
همچنین در این پژوهش جهت گردآوری اطالعات مربوط به پژوهش از روش کتابخانهای و مراجعه به کتب و مجالت تخصصی
فارسی و التین ،فیشبرداری از کتب حقوقی مجالت و نوشتار سایتهای حقوقی و جمع آوری و بررسی آنها کسب نظر اساتید
دانشگاهی و عنداالقتضاء حوزوی و نیز مراجع دخیل در امور حقوقی استفاده شده است.
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 -2تعریف اسرار تجاری
 -6-2تعریف اسرار تجاری در حقوق ایران
در نظام حقوقی ایران هیچ قانونی به حمایت از اسرار تجاری اشاره ای ندارد و تنها مادهای که رسماً از اسرار تجاری نام برده
ولی به ارایه تعریفی از آن نپرداخته بلكه به مصادیق آن اشاره کرده است ،ماده  99قانون تجارت الكترونیكی میباشد .در
ق.ث.ا.ط.ص.ع.ت مصوّب  1013و  1039هیچ اشارهای به اسرار تجاری و دانش فنی و یا اطالعات افشا نشده است .البته در
معاهدات دو یا چند جانبه میان ایران و کشورهای دیگر به اسرار تجاری تصریح شده است؛ برای مثال ،ماده  19قانون موافقتنامه
میان دولت ایران و اتریش ،در مورد کمک و همكاری دوجانبه در مسائل گمرکی مصوب  1030/5/22اظهار می دارد " :در
مواردی که طرف متعاهد درخواست شونده معتقد است اجرای درخواست باعث افشای اسرار صنعتی ،تجاری یا حرفه ای کشور
میباشد یا مغایر قوانین ملّی آن است ،میتواند از ارایه کمک خودداری کند" (رهبری ،1052 ،ص .)02
بند ت ماده « 1موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری
فدرال آلمان» مصوب  ،20 /13 /1032در تعریف حقوق مالكیت معنوی چنین اشعار داشته است« :حقوق مالكیت معنوی و
صنعتی از جمله عالئم تجاری ،حق اختراع ،مدلهای بهرهبرداری ،طرحهای صنعتی ،فرایندهای فنی ،دانش فنی ،اسرار تجاری،
اسامی تجاری و حسن شهرت تجاری» را شامل میشود (رهبری ،1052 ،ص .)23
علیرغم وجود قوانین مذکور ،تنها ماده  99ق.ت.ا مصوب  ،1032تعریفی از اسرار تجاری ارائه داده است« :اسرار تجاری
الكترونیكی» «داده پیامی» است که شامل اطالعات ،فرمولها ،الگوها ،نرم افزارها و برنامهها ،ابزار و تكنیها و فرایندها ،تألیفات
منتشر نشده ،روشهای انجام تجارت داد و ستد ،فنون ،نقشه ها و فراگردها ،اطالعات مالی ،فهرست مشتریان ،طرحهای تجاری و
امثال اینهاست که به طور مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تالشهای معقوالنهای برای حفظ و
حراست از آنها انجام شده است» (رهبری ،1052 ،ص .)23

 -2-2تعریف اسرار تجاری در حقوق آمریکا
در تعریف اسرار تجاری ،دادگاه عالی آمریكا مقرر کرد که اطالعات مشمول تعریف اسرار تجاری باید از حداقل استاندارد الزم
مانند جدید بودن و گام ابتكاری به منظور اجتناب از شمول تعریف اسرار تجاری به هر گونه اطالعات برخوردار باشند .به عالوه
مالک اسرار تجاری میتواند از حق و منفعت مالی بر اسرار تجاری _مطابق متمّم پنجم قانون اساسی ایاالت متحده آمریكا که
اسرار تجاری را مال میداند ( The Fifth Amendment of United (States Constitution (Rights of Persons) 1, p
1377

بهره مند بوده و مانند مالكیت بر اعیان بر اموال غیرمادی مانند اسرار تجاری مالكیت داشته باشند (.)Yeh, 2014, p 3
در تعریف اسرار تجاری ،مطابق ماده  05بازخوانی سوّم پیرامون رقابت غیرمنصفانه )1559( 2اسرار تجاری عبارت است از
هرگونه اطالعاتی که میتواند در عرصه تجاری کاربرد داشته باشد و از ارزش اقتصادی و تجاری بالقوّه و یا بالفعل برای دارنده آن
برخوردار بوده و محرمانه بماند.
مطابق ماده  1قانون متحدالشّكل 0اسرار تجاری عبارت است از هرگونه اطالعاتی که شامل فرمول ،الگو ،برنامه ،دستگاه ،مِتُد
و شیوه ،تكنیک و فرآیند باشد و از ارزش اقتصادی بالقوّه و یا بالفعلی برخوردار بوده و ناشناخته باشد و همچنین ،به طرق قانونی
قابل دسترس نباشد و اقدامات امنیتی و حفاظتی برای نگهداری آن به منظور محرمانگی آن اتخاذ شود .به طور کلی اسرار
تجاری به مثابه رازهای سودزا ،شامل هر فرمول ،الگو ،وسیله یا ترکیب اطالعاتی است که در تجارت استفاده میشود و از یک-

 -1متمم پنجم از قانون اساسی ایاالت متحده (حقوق افراد)

2 - The Restatement of unfair competition

3 - The Uniform Trade Secrets Act of United States of America
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سو ،فرصت کسب سود را برای دارنده به ارمغان میآورد و از سوی دیگر ،واجد وصف محرمانگی است .به اعتقاد برخی
حقوقدانان ،اسرار تجاری شامل هر فرمول ،الگو و ابزاری است که در یک تجارت خاص مورد استفاده قرار میگیرد ( & Samli

.)Laurence, 2007, p 103
برخی نیز اسرار تجاری را چنین تعریف کرده اند :رازی که موجب امتیازی بالقوه یا بالفعل برای دارنده آن در امر تجارت
است و دارنده نیز آن را با اقدام متعارف به عنوان یک راز ،نزد خود نگاه داشته است (.)Gesmer, 2000, p 25
اولین بازخوانی مسئولیت مدنی  1505یا مجموعه قواعد حقوقی مسئولیت مدنی ،طبق نظریه ب ماده « ،393در تعریف راز
تجاری باید به این موارد توجه کرد:
 .1حدودی که اطالعات در خارج از تجارت دارنده شناخته شده است.
 . 2حدودی که اطالعات به وسیله مستخدمان و سایر اشخاصی که در آن تجارت فعالیت دارند شناخته شده است.
 .0حدود اقداماتی که توسط دارنده نسبت به [خفظ] محرمانگی اطالعات اعمال شده است.
 .4ارزش اطالعات برای دارنده و رقبای او.
 .9میزان تالش یا پولی که توسط دارنده برای به بهرهوری رساندن اطالعات صرف شده است.
[ . 9میزان] سهولت یا صعوبت تحصیل یا همانندسازی (نسخه برداری) اطالعات به وسیله دیگران ( Sugarman, 1991, p

.)1138
دومین بازخوانی حقوق رقابت غیرمنصفانه .این قانون در ماده  05خود ،به تعریف اسرار تجاری میپردازد« :هر نوع اطالعاتی
که در عملیات شرکتهای بازرگانی یا سایر بنگاههای اقتصادی مورد استفاده واقع میشود و به قدر کافی ارزشمند و سرّی است
تا مزیتی اقتصادی را در برابر دیگران فراهم نماید.)Holligan, 2001( ».
در قوانین آمریكا به صراحت به لزوم محرمانگی ،برخورداری اطالعات از ارزش اقتصادی اعم از بالفعل و بالقوه و لزوم اتخاذ
اقدامات حفاظتی و امنیتی اشاره شده است .بنابراین آنچه که از تعاریف ارایه شده استنباط میشود ،محرمانگی اسرار تجاری و
برخورداری آنها از ارزش اقتصادی مهمترین ویژگیهایی است که برای اسرار تجاری شناخته شده است.

 -9حمایت از اسرار تجاری با ایجاد رابطه قراردادی
 -6-9قرارداد عدم رقابت
قرارداد عدمرقابت ،قراردادی است که میان رقبای بالفعل یا بالقوه منعقد میشود و به موجب آن ،یک طرف در برابر دیگری
تعهد می کند تا به منظور حفظ منابع مشروعی ،برای مدت متعارف و در قلمرو جغرافیایی محدودی ،به رقابت با او نپردازد .تعهد
عدم رقابت در موقعیتهای مختلف و غالباً به صورت شرط ضمن قرارداد رخ مینماید که به عنوان نمونه به این موارد میتوان
اشاره نمود :عمده قراردادهای عدم رقابت در حمایت از اسرار تجاری ،میان کارفرمایان و مستخدمان منعقد میشود تا مستخدم
را پس از خاتمه رابطه استخدامی از رقابت با کارفرمای سابق خود منع سازد (.)Roush, 2011, p 288
در ب رقراری تعادل میان منافع طرفین معیارهایی برای اعتبار قرارداد پیشبینی شده که رعایت آنها در انعقاد قرارداد الزامی
است که در ادامه به آنها می پردازیم:
 -1موضوع معین :موضوع قرارداد که اعمال محدودیت است باید صریح و معین باید .قرارداد باید دقیقا مشخص سازد
مستخدم از چه نوع اقداماتی منع شده و در چه زمینه ای حق فعالیت ندارد .اگر کارفرما قصد تحدید ارتباط مستخدم با مشتریان
خود را دارد باید آنها را صریحا معین کند یا حداقل به نحوی آنها را در قرارداد مشخص سازد که معلوم باشد مقصود چه
اشخاصی هستند ( .)Rudwicz, 2002, p 89مستخدم یا طرف قرارداد را نمیتوان به طور کلی از همه فعالیتها منع ساخت به
طوری که نتواند در زمینه شغلی خود موقعیتی پیدا کند (.)Knox, 2004
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 -2وجود منافع موجه :قرارداد باید مقرون به توجیه لزوم انعقاد قرارداد باشد .قرارداد نباید جنبه تنبیهی داشته باشد و
مستخد م با به جهت منع قطع همكاری در منگنه قرار دهد بلكه کارفرما باید به طرز معقولی نشان دهد که حمایت از اسرار
تجاری و مزایای رقابتی توسل به قراردادی را توجیه می سازد ( .)Schwab, 2001, p 35در واقع هدف قرارداد در چهارچوب
حقوق اسرا تجاری حمایت از اطالعات محرمانه اسرار تجاری است و از این رو اگر قرارداد به نوعی تنظیم شود که فعالیتهایی را
که به منافع رقابتی کارفرما لطمه نمیزند و احتمال استفاده یا افشای اسررا در آن نمیرود محدود سازد قرارداد فاقد اعتبار
خواهد بود (.)Anderson, 2002, p 108
 -0محدودیت زمانی :کارفرما نمی تواند مستخدم را برای همیشه از رقابت با خود منع کند بلكه مدت محدودیت ،موقتی
است ( .) Dennis, 2005, p 47قرارداد باید از لحاظ زمانی و با توجه به اوضاع و احوال ،متعارف باشد (.)Hall, 1997, p 37
معیار دقیق و واحدی در این خصوص وجود ندارد ،اما معموالً دادگاههای امریكا به سختی محدودیت زمانی سه ساله را می-
پذیرند و حتی از پذیریش محدودیت دو ساله نیز اکراه دارند ،مگر آنكه اوضاع و احوال خاصی آن را توجیه نماید؛ مثالً کارفرما
اثبات نماید که یافتن و تربیت نیروی متخصص جایگزینی که توانایی کار با اسرار تجاری را داشته باشد و از لحاظ اخالقی به
مراقبت از اطالعات محرمانه اهتمام نشان دهد از لحاظ زمانی ،دو یا سه سال طول میکشد (.)Schwab, 2001, p 36
 -4محدودیت جغرافیایی :قرارداد از لحاظ جغرافیایی نباید بیش از حد وسیع باشد .معموالً قراردادهایی که فعالیت را در
محدوده یک شهر یا ایالت محدود سازند مورد تأیید دادگاه قرار میگیرند ،اما در محدوده کشوری یا بینالمللی ،دادگاهها کمتر
از خود انعطاف نشان میدهند؛ زیرا چنین محدویتی را متعارف و ضروری نمیدانند (.)Resenberg, 2002, p 232
مثالً اگر موضوع قرارداد ،عدم پیوستن به رقبا باشد باید در محدوده جغرافیایی ای اعمال شود که مربوط به گستره فعالیت
تجاری دارنده اسرار تجاری باشد و خارج از آن محدودهی نمی توان مانع از فعالیت مستخدم گردید (موافقت نامه عدم رقابت.)1
ذکر این نكته ضروری است که به هرحال ،به عنوان یک معیار کلی در بررسی محدودیتهای زمانی و مكانی قرارداد ،باید آن
دسته را متعارف و مجاز شمرد که سبب مشقت غیرمتعارف و خارج از توان مستخدم نشود و وی را در گذراندن زندگی خود با
مشكل جدی مواجه و جامعه را نیز از خدمات ویژه او محروم نسازد (.)Finch, 2006, p 2
 -9وجود عوض قراردادی .در قوانین برخی ایالتها در امریكا قرارداد عدم رقابت باید دارای عوض باشد تا معتبر و الزم االجرا
تلقی شود .اگر قرارداد در هنگام استخدام منعقد شود صرف اعطای موقعیت استخدامی میتواند عوض قراردادی معتبر شمرده
شود ( ،)Schwab, 2001, p 133اگرچه مطابق قواعد حقوق قراردادی ،حقیقتاً نمیتوان آن را عوض قرارداد تلقی نمود .اما اگر
در طول دوران استخدام ،قراردادی میان طرفین منعقد شود پیشبینی مزایایی برای مستخدم به عنوان عوض ،ضروری است.
البته برخی دادگاهها ،دستیابی به اسرار تجاری و آموزشگاههای تخصصی یا تعهدی برای تمدید قرارداد را عوضی مناسب
محسوب میکنند .با وجود این ،دادگاهها به میزان عوض یا کافی بودن آن توجه ندارند .در قضیه Laboryaila Poulard

 Group 2004پس از گذشت پنج سال از رابطه استخدامی ،قرارداد عدم رقابتی میان کارفرما و مستخدم منعقد شد ،بدون آنكه
عوضی در برابر تعهد مستخدم تعیین شود و دادگاه به همین دل یل ،قرارداد را غیر قابل اجرا و مستخدم را مجاز به رقابت با
کارفرمای سابق خود دانست ( .)www.perkinscoie.com/content/ren/updates/labor/html
در هر حال ،اگر مفاد قرارداد عدم رقابت از حدود متعارف تجاوز یا زمینه اعمال رویه های ضد رقابتی را فراهم کند ،مخالف
قانون «ضد تراست شرمن» خواهد بود که در ماده نخست خود ،چنین قراردادهایی را غیر معتبر اعالم کرده است
(.)Augostini,1995, p 459
در حقوق ایران هم می توان قائل به صحت قرارداد شد .انعقاد این قرارداد که ماهیتاً قراردادی عهدی و مبتنی بر ترک فعل
است مطابق ماده  13ق.م ،توجیه میشود .با توجه به اصل  23ق.ا و مفهوم ماده  595ق.م ،میتوان اعتبار مشروط آن را به
ملزوماتی که ذکر شد استنباط نمود؛ زیرا قرارداد از مصادیق سلب حق به طور جزئی است و تنها برای مدت زمان و در قلمرو
1 - Noncompete Agreements
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جغرافیایی خاصی ،محدودیتهایی را اعمال میکند .البته وجود عوض ،شرط اعتبار قرارداد نیست ،زیرا تعهد ممكن است بالعوض
باشد .اگر محدودیتها خارج از حد متعارف باشد ،مطابق ماده  959ق.م قرارداد فاقد اعتبار خواهد بود (رهبری.)142:،1052 ،

 -2-9قرارداد عدم ترغیب
قرارداد عدم ترغیب ،قراردادی است میان رقبای بالفعل یا بالقوه که به موجب آن ،یک طرف در برابر دیگری تعهد میکند تا
برای مدت زمان متعارف و در محدودی جغرافیایی خاصی ،مشتریان و مستخدمان طرف مقابل را برای برقراری تعامالت تجاری
با خود یا دیگری ،ترغیب و تحریک ننماید .قرارداد عدم ترغیب ،در اصل نوعی قرارداد عدم رقابت محسوب میشود .گاه
دارندگان اسرار تجاری ترجیح می دهند از این نوع قرارداد ،به جای قرارداد عدم رقابت استفاده کنند؛ زیرا موضوع آن در مقایسه
با قرارداد عدم رقابت ،محدودتر است و احتمال کمتری می رود با ایراد دادگاه مبنی بر خروج مفاد قرارداد از حدود متعارف،
مواجه گردد (.)https://greatist.com/fitness /mental-training-tips-professional-athletes
از این رو ،قواعد ناظر به اعتبار قرارداد عدم رقابت ،در این قرارداد نیز باید ملحوظ داشته شود (.)Rosen, 2000, p 30
به موجب این قرارداد ،متعهد قرارداد -که اغلب همانند قراردادی عدم رقابت مستخدمی است که از فهرست مشتریان به
عنوان راز تجاری ذینفع قرارداد مطلع است -ملزم می شود تا از برقراری تماس با مشتریان و ترغیب آنها به برقراری رابطه با
خود یا کارفرمای جدید خود خودداری ورزد ( .)Paulson, 2003, p 208بدیهی است که فهرست مشتریان باید معین باشد و
علی االصول از ارتباط با مشتریانی باید منفع گردد که مستخدم در ارتباط با آنها بوده است ،یا از آنها اطالعاتی دارد .اگر مفاد
قرارداد وی را از ارتباط با همه مشتریان باز دارد ،دادگاه ممكن است نتیجه بگیرد که قرارداد از حدود متعارف خارج شده است.
با وجود این ،اگر مشتریان خود ،تمایل به برقراری رابطه تجاری با وی را داشته باشند نمیتوان با استناد به قرارداد عدم ترغیب،
مستخدم را مسئول شمرد ،مگر آنكه تقصیر وی در ترغیب مشتریان به معامله با خود ،به نحوی اجراز شود.

 -9-9قرارداد رازداری
این قرارداد ،که به «قرارداد عدم افشا» نیز معروف می باشد توافقی است که به موجب آن ،یک طرف در برابر دیگری تعهد
می کند که اطالعات مربوط به او را محرمانه نگاه دارد و از آن به سود خود یا دیگری استفاده نكند (رهبری ،1052 ،ص .)149
همانند سایر قراردادهای محدود کننده ،این قرارداد نیز بیشتر در روابط میان کارفرما و مستخدم شایع است .گزارشی که
«انجمن مدیریت منابع انسانی» امریكا در سال  2334منتشر کرد ،نشان میدهد که بیش از نیمی از تعداد واحدهای فعال ،با
مستخدمان خود قرارداد رازداری منعقد کردهاند ( www.washingtonpost.com/wpdny/ articles /15970-2004 June

 .) 25/htmlدر سایر روابط نیز به کارگیری قرارداد ،معمول است؛ برای نمونه ،در قراردادهای فروش اسرار تجاری یا واگذاری
تجارت ،معموالً خریدار نیازمند اطالعات محرمانهای است تا بتواند تصمیم درستی مبنی بر خرید یا عدم خرید آن اتخاذ کند ،لذا
برای حمایت از اسرار ،توسل به قرارداد ناگریز است (.)Steingold, 2012, p 24
قرارداد عدم افشای اطالعات که در اوضاع و احوال خاصی ،نقش پیش شرط را در حفاظت از اسرار دارد و انعقاد آن به عنوان
تكلیفی به دارنده تحمیل میشود ،در اکثر موارد ،نقش حمایتی ایفا میکند ( .)Leibovitz, 2002, p 2251مهمترین کارکرد
قرارداد ،همانگونه که از عنوان برمی آید ،حفظ محرمانگی اطالعات ارزشمند و در مرحله بعد ،جلوگیری از سوء استفاده دریافت
کننده آنهاست ( .)Lutzeker, 2012, p 754است فاده از این نوع قراردادها برای حمایت از اسرار تجاری ،به ویژه در موقعیتهایی
که تعهد ضمنی به رازداری وجود ندارد ،ابزاری کارآمد محسوب میشود .حتی در صورت وجود تعهد ضمنی ،وجود قرارداد این
حسن را دارد که دارنده را از اثبات وجود این تعهد ضمنی ،بی نیاز میسازد .از جانب دیگر ،راه اثبات آنكه اطالعات ،اسرار
تجاریاند را هموارتر می سازد؛ زیرا قرارداد به طور معمول ،متضمن پذیرش راز بودن اطالعات از جانب متعهد است.
البته دادگاه عالی امریكا مقرر داشته که به صرف انكه در قراردادی اطالعات در زمره اسرار تجاری توصیف شوند ،نمیتوان
آنها را واجد چنین ماهیتی انگاشت ( ،) Lake, 1995, p 343اما نمی توان کتمان کرد که این تدبیر در اثبات طبیعت رازگونه
اطالعات و مالكیت بر اسرار تجاری ،تا حدودی ،موثر می افتد .از لحاظ روانی حتی در صورت وجود سایر تعهدات به رازداری
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وجود قرارداد عدم افشا دریافت کننده اطالعات را در حفاظت از آنها حساس تر میسازد زیرا به موجب قرارداد مستقیما تعهدی
بر عهده وی گذاشته میشود (.)Epstein, 2008, p 5
اگر اسرار تجاری توسط رقبا ،بی آنكه اطالعات محرمانه را افشا سازد ،مشورتهایی ارائه میهد ،در صورت موفقیت رقبا ،ظاهر
آن است که ق رارداد نقض شده است و اثبات آنكه اطالعات ارائه شده همان اطالعات ارزشمند محرمانه نبوده بسیار دشوار اما
امكان پذیر است و به همین جهت کارفرمایان معموالً قراداد رازداری را با قرارداد عدم رقابت توأم میسازند تا راه را بر سوء-
استفاده های این چنینی ببندند (.)Dilliou & William, 2005, p 38
این قرارداد نیز مانند قسمت قبلی دارای شرایطی است که به شرح زیر می باشد:
 -1موضوع معین .قرارداد باید به وضوح معین سازد که چه نوع اطالعاتی موضوع قرارداد هستند .باید از عبارات کلی برای
بیان مقصود پرهیز شود .این امر مانع از آن میشود که متعاقب دریافت اطالعات ،طرف مقابل مدعی شود که تعهد وی به آنچه
دارنده اسرار ادعا میکند قابل سرایت نیست ( .)w, 2001, p 16در این راستا معموالً «شرط رسوب یافتهها» در قراردادهای
رازداری ،به هدف متمایز ساختن اطالعات محرمانه از اطالعات معمولی ،درج میشود .این شرط به تعیین اطالعاتی میپردازد که
در قالبی غیرمادی و در اثر مداومت در کار و تماس با اطالعات ،ناخواسته در ذهن مستخدم ثبت و به تعبیری رسوب میشود.
این اطالعات در واقع مبدل به «دانش فنی کلی» یا مهارتهای معمولی شده است که مستخدم پس از خاتمه رابطه اش با کارفرما
می تواند از آنها استفاده کند بی آنكه به نقض قرارداد رازداری و تجاوز به حقوق دارنده اسرار تجاری متهم شود ( & Cline

.)Floyed, 2006, p 314
 -2وجود منافع موجه .برای انعقاد قرارداد ،وجود منفعتی قابل توجه ضروری است .البته در قلمرو حقوق اسرار تجاری ،هیچ
توجیهی محكم تر از وجود اطالعات محرمانه ارزشمندی که حمایت از آنها واجد اهمیت فوقالعادهای است ،وجود ندارد ( Miles,

.)1998, p 1747
 -0بررسی شرط محدودیت زمانی .بسته به ماهیت اسرار تجاری ،دورههای محدودیت عدم افشای اطالعات ،متغیر خواهد
بود :برخی از اطالعات علمی و فنی  ،تا زمانی که به هر طریق افشا نشده و وقوف عمومی نسبت به آنها شكل نگرفته باشد ،ارزش
خود را حفظ می کنند و به موازات آن ،تعهد به رازداری ناشی از قرارداد عدم افشا نیز نامحدود خواهد بود .مثالً فرمول کوکاکوال
را تصور کنید؛ اگر قرارداد رازداری محدود به زمان معینی باشد ،معنای آن جواز افشای اسرار پس از خاتمه دوران محدودیت
خواهد بود؛ امری که در تناقض آشكار با قواعد حمایتی از اسرار تجاری است .از این رو ،برای حمایت از چنین اسراری ،انعقاد
قرارداد عدم رازداری اجتناب ناپذیر است .در نقطه مقابل ،اسرار تجاری دیگری ،نظیر اطالعات مالی یا طرحهای تجاری یا
بازاریابی کوتاه مدت هستند که معموال حیات محرمانه کوتاهی دارند و اجرای آنها به منزله افشای آنهاست .در این صورت ،اگر
مدت محدودیت قراردادی ،بیش از حد متعارف باشد دادگاه آن را بی اعتبار میخواند (.)Roger & Jentz, 2005, p 157
 -4بررسی شرط محدودیت جغرافیایی .برخالف قراردادهای عدم رقابت ،نمیتوان تعهد دریافت کننده اطالعات محرمانه را،
به قلمرو خاصی محدود ساخت؛ زیرا با توجه به ماهیت اسرار تجاری ،محدودیت جغرافایی در عدم افشای اسرار بی معنا خواهد
بود .حتی اگر افشای اطالعات در محدودهای بعی د از قلمرو تجاری دارنده اطالعات صورت گیرد ،به دلیل کارکرد وسایل ارتباطی
پیشرفته و ویژگی فرامرزی آنها که امكان انتقال اطالعات را به هر نقطه ای از جهان به سادگی و با سرعت ،فراهم نموده است
محدودیت جغرافیایی ،قابل پذیرش نیست و نمی توان آن را شرط اعتبار قرارداد محسوب نمود.
 -9وجود عوض قراردادی .همانند قرارداد عدم رقابت ،در حقوق امریكا ،وجود عوض در قرارداد ،شرط اعتبار است
( .)Fishman & Stim, 2001, p 4در حقوق ایران نیز میتوان به موجب ماده  13ق.م رای به اعتبار این قراردادها داد که
موضوع آن تعهد به ترک فعل است.
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 -4حمایت از اسرار تجاری در روابط غیرقراردادی
 -6-4تدابیر حمایتی پس از خاتمه رابطه استخدامی
تدابیر و مالحظاتی که دارنده اسرار تجاری باید پس از خروج مستخدم اتخاذ کند ،یكی از عوامل مهم در راستای اعمال
راهبردهای کلی در حمایت از اطالعات محرمانه است؛ زیرا در اکثر موارد ،سوءاستفاده یا افشای غیرمجاز اسرار از سوی
مستخدمان سابق صورت میگیرد ( .) Crawford, 1999افزون بر این ،چنین تمهیداتی ،مسیر دارنده اسرار تجاری را در اثبات
ادعاهایش ،هنگام طرح دعوا علیه مستخدم سابق و کارفرمای جدید او هموار میسازد.
مهمترین تدابیر در ا ین خصوص ،ترتیب دادن مصاحبه خروج ،اخطار به کارفرمای جدید و تماس با مشتریان و طرفهای
قراداد است که به شرح آنها میپردازیم.

 -6-6-4مصاحبه خروج
در مصاحبه خروج که هنگام پایان رابطه استخدامی صورت میگیرد ،کارفرما تكلیف کلی مستخدم را به رازداری به او
خاطرنشان ساخته ( ) Womy, 2001, p 212و تعهداتی را که وی ضمن قراردادهای محدود کننده در حفاظت از اسرار تجاری
به عهده گرفته است ،به او گوشزد مینماید ( .)Horupiar, 2005از مستخدم در طی مصاحبه خواسته میشود به ماهیت
رازگونه اطالعات دریافتی اذعان نماید و اگر نسخه ای از اطال عات را در رایانه یا اسناد و اقالم خود دارد مسترد کند .عالوه بر
این ،در صورت امكان ،از موقعیت شغلی جدید او پرسش میشود ( .)Cole, 2005این مصاحبه به کارفرما کمک میکند تا
ارزیابی دقیقی نسبت به وضعیت مستخدم در خصوص میزان آگاهی وی از اسرار تجاری و حدود تعهد او به رازداری و موقعیت
جدید شغلی اش داشته باشد که در جهت دهی به تدابیر آتی ،به منظور حفظ اسرار ،کمک شایانی میکند (.)Moses,1997,p3

 -2-6-4اخطار به کارفرمای جدید
چنانچه کارفرمای سابق دریابد که مستخدم قصد پیوستن به رقبای وی را دارد و یا پس از پیوستن او به کارفرمای جدید،
می توان با ارسال اخطاری به کارفرمای جدید ،آگاهی مستخدم از اسرار تجاری و تعهد وی به رازداری یا وجود قراردادهای
محدودکننده را به کارفرمای جدید اعالم نماید تا مانع سوء استفاده کارفرمای جدید و مستخدم سابق از اسرار شود .با وجود این،
اظهارات کا رفرمای سابق نباید به نحوی باشد که اخالل عمدی در روابط قراردادی شمرده شود .در قضیهای دادگاه اظهارنامه
کارفرمای سابق را که حاوی ادعای وی مبنی بر سوء استفاده مستخدم سابق از اسرار تجاری بود و سبب اخراج او توسط
کارفرمای جدید شده بود ،به سبب عدم اثبات موضوع مصداق اخالل عمدی در روابط قراردادی دانست ( Pouglas & Beckett,

.)2006, p 5
البته این امر به عهده کارفرمای جدید نیز هست که وضعیت مستخدم را در مصاحبه ورودی بررسی کند و اگر دریافت که
مستخدم از اسرار تجاری متعلق به کارفرمای سابق خود مطلع است ،به وی اخطار کند تا در موقعیت جدید خود از آنها استفاده
نكند (.)Gutterman & Cohen, 1998, p 131

 -9-6-4تماس با مشتریان و طرفهای قراردادی
رابطه صاحبان تجارت با مشتریان خود ،نقشی اساسی در حیات تجاری آنها دارد و از همین روست که فهرست مشتریان
مخفی نگاه داشته می شود .عالوه بر این ،مستخدم ممكن است اطالعاتی از برخی طرفهای قرارداد داشته باشد که کارفرما
منفعت خود را در پنهان نگاه داشتن هویت آنها می بیند .به همین جهت ،کارفرما پس از خروج مستخدم باید با آنها به هر وسیله
ممكن ،تماس حاصل کند و عدم همكاری خود با مستخدم را به اطالع ایشان برساند (.)Schwab, 2001, p 62
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 -2-4تکلیف به حفظ اسرار تجاری
وضعیت مستخدم سابق نیز به همین ترتیب است و با پایان رابطه استخدامی ،تعهد به وفاداری مستخدم ،موضوعیت نخواهد
داشت و از این منظر ،دیگر تعهدی به رازداری قابل توجیه نیست؛ امری که دادگاهها نیز بدان توجه دارند ( & Minnetech

 .) Dpuss, 1996تقریبا هیچ قاعده عمومی ،جز وجود قراردادهای محدود کننده ،وجود ندارد که مستخدم را از رقابت با
کارفرمای سابق خود منع کند و وی می تواند از تخصص و دانش خود در موقعیت شغلی جدیدش بهره مند شود؛ با وجود این،
نوع رابطه ای که میان کارفرم ا و مستخدم وجود داشته و شرایطی که طی آن کارفرمای سابق ،اسرار تجاری را در اختیار او نهاد
است ،وی را حتی پس از خاتمه قرارداد استخدامی نیز متعهد به حفظ اسرار و عدم استفاده از آنها مینماید ( Wipo, 2008, p

.)752
مستخدم به هیچ طریقی ،حق نگهداری و استفاده از اسرار تجاری را ندارد؛ از این رو ،علیرغم آنكه میتواند از مهارت و
دانش خود استفاده کند ،اما نمی تواند از طریق سپردن اسرار تجاری به حافظه خود ،مدعی شود که چون اطالعات جزء دانسته-
های شخصی او بوده که در اثر مداومت در کار به دست آمده است احق استفاده از آنها را دارد .برای مثال ،مستخدم نمیتواند
فهرست مشتریان یا طرفهای عمده قرارداد را به ذهن بسپارد تا پس از جدایی از کارفرما ،به برقراری ارتباط با آنها بپردازد .زیرا
تفاوتی میان نسخهبرداری عادی یا به خاطرسپاری اطالعات وجود ندارد (.)Mann & Roberts, 2008, p 808

 -9-4اجتناب ناپذیر بودن افشای اسرار
طرفداران اعمال نظریه نیز با طرح موضوعاتی چون لزوم حمایت از سرمایهگذاری در زمینه تربیت نیروی انسانی و اسرار
تجاری ،به دفاع از نظریه پرداخته اند ،اما با ارائه معیارهایی که در ادامه به آنها میپردازیم ،سعی در تعدیل و ضابطهمند کردن
اعمال نظریه دارند.
.1دسترسی مستخدم به اسرار تجاری .کارفرمای سابق نمی تواند هر مستخدمی را با اعمال نظریه از همكاری با رقبا منع
سازد بلكه تنها کارکنانی که از اسرار تجاری وی اطالع داشتهاند و یا از آنها استفاده میکرده اند ،مشمول نظریه میشوند .برخی
معتق دند تنها مستخدمانی که از اسرار علمی و فنی و دستورالعمل تولید محصوالت اطالع دارند مشمول نظریهاند ،یعنی
اطالعاتی که نوعاً برای مدت زیادی سری باقی میمانند ( .)Lajoux & Elson, 2008, p 448اما دادگاههایی که اعمال نظریه
را پذیرفتهاند از این حیث ،میان انواع اسرار تمایزی قائل نشدهاند (.)Inevitable Disclosure, 2004, p 166
. 2مشابهت موقعیت جدید و سابق مسخدم .برای اعمال نظریه ،صرف بیم از استفاده غیرمجاز از اسرار تجاری کافی نیست،
بلكه دارنده راز باید شواهدی ارائه نماید که منجر به این ظن معقول شده است که موقعیت جدید شغلی مستخدم ،به افشای
اجتناب ناپذیر اسرار منتهی میشود .شاید مهمترین دلیلی که دارنده در این خصوص میتواند به آن استناد جوید ،مشابهت میان
موقعیت جدید و سابق مستخدم است .اگر شرکت جدیدی که مستخدم به آن وارد شده است بخشهای مختلفی داشته باشد ،اما
مستخدم درست د ر موقعیتی به خدمت گرفته شده باشد که مرتبط با اسرار تجاری دارنده است ،دادگاه متقاعد خواهد شد که
احتمال متعارفی بر افشای اجتناب ناپذیر اطالعات محرمانه میرود (.)Nottonson, 2002, p 235
 . 0وجود سوء نیت ،کارفرما باید شواهدی ارائه دهد که نشان دهد شكلگیری رابطه استخدامی جدید ،با نوعی سوء نیت
همراه بوده است؛ مثالً مستخدم اسناد محرمانه ای را با خود از شرکت برده یا کارفرمای جدید ،وی را در زمانی که هنوز در
استخدام او بوده به خدمت گرفته است ( .)Steingold, 2012, p 58در رخداد قضایی Double Click Henderson 1999

برخی از کا رکنان که از طرح محرمانه شرکت در عرصه فعالیت تبلیغات اینترنتی ،مطلع بودند شرکت رقیبی برای فعالیت در
همین زمینه ،تشكیل دادند و وقتی «دابل کلیک» از مقصود این مستخدمان آگاه شد ،اقدام به اخراج آنها نمود .با ضبط رایانه-
های همراه آنها مشخص شد که جزئیات اسرار تجار ی ،در خصوص طرح جدید بر روی دیسک سخت آنها ذخیره شده است.
دادگاه با توجه به احراز سوءنیت مستخدمان ،نطریه را اعمال و مانع از فعالیت ایشان شد ( .)Anderson, 2002در مقابل ،برخی
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دیگر از محام به عنصر سوء نیت به عنوان عاملی فرعی مینگرند و به درستی معتقدند که ،صرف اجتنابناپذیر بودن افشای
اسرار تجاری ،برای اعمال نظریه کافی است ،حتی اگر مستخدم شرافتمندانه عمل کرده باشد .به طور کلی باید گفت حدود
اعتبار مولفه های اجزای قاعده هنوز به یقین روشن نیست و همین امر برخورد دادگاهها با این موضوع را تا حدودی غیرقابل
پیشبینی نموده است (.)Hamler, 2000, p 397

نتیجه گیری
حقوق اسرار تجاری قلمرویی وسیع است که در عرصه حمایت از مالكیتهای فكری و تضمین رقابت منصفانه ،نقشی فعال بر
عهده دارد .علی رغم اختالفات تعبیری در مفهوم اسرار تجاری و حدود مرزهای آن ،عناصری که اسرار تجاری متضمن آنها بوده
و کم و بیش نیز مورد اتفاق حقوقدانان قرار گرفته عبارت اند از آنكه راز تجاری ماهیتا اطالعاتی است که ارزش تجاری بالقوه یا
بالفعلی دارد به سبب آنكه واجد وصف محرمانگی است و دارنده تدابیر متعارفی در حفظ محرمانگی آن و رازپوشی ترتیب می
دهد ،به نحوی که اطالعات م حرمانه مذکور برای دیگران به سادگی قابل اجرا و دستیابی نمی باشد .قواعد کنونی حمایت از
اسرار تجاری در موقعیتها و روابط مختلف ،آنچنان قوام یافته است که حقوق دارنده اطالعات محرمانه را به نحو مطلوب و
شایسته ای تضمین می کند .همین امر سبب افزایش سطح اعتماد به قواعد حقوق اسرار تجاری شده و گسترش رویه های
رقابتی مشروع را در پی داشته و به طور کلی مدیریت فعالیتهای تجاری را سهولت بیشتری بخشیده است.
در روابط قراردادی و حتی به تعبیری فراقراردادی ،همواره دریافت کننده اسرار تجاری را مكلف به نگاهداری اطالعات
محرمانه و استفاد ه از آن مطابق ضوابط تعیین شده می نماید که نتیجه عدم تقید به این تعهدات ،تحقق مسئولیت وی خواهد
بود .قراردادهای رقابتی و مشخصا قراردادهای عدم رقابت و عدم ترغیب و رازداری ،در تعیین چهارچوبهای حمایتی از اسرار
تجاری ،قابلیتهای ویژه ای دارند که همین امر ،انعقاد این قبیل قراردادها و بهره گیری از ضمانت اجراهای خاص آنها را در
حفاظت از اطالعات محرمانه تجاری ،به امری معمول مبدل نمود است .به طور کلی ،حمایت از اسرار تجاری در رابطه میان
کارفرما و مستخدم اهمیت خاصی دارد؛ زیرا در غالب موارد ،اطالعات محرمانه کارفرما بنا به اقتضائات معمول ،در اختیار
مستخدم قرار می گیرد که پس از پایان رابطه استخدامی و جدایی مستخدم ،مسائل عمده ای را میان طرفین در خصوص سوء
استفاده از رازهای تجاری مطرح می سازد .حجم عمده ای از دعاوی اسرار تجاری ،اختصاص به اختالفاتی از این دست دارد و
محاکم نیز در ا ین راه از هر تمهیدی برای جلوگیری از تجاوز به رازهای تجاری بهره می برند .یكی از این ابزارهای نوین ،نظریه
ی افشای اجتناب ناپذیر است که تحوالت مثبتی را در توسعه قواعد حمایتی از اسرار تجاری ایجاد نموده است.
اهمیت روز افزون حقوق اسرار تجاری ،غالب کشورهای پیشرفته و در حال توسعه را به سمت تعیین قواعد حقوقی و قوانین
خاص ناظر به اسرار تجاری سوق داده است .اما در ایران که در مسیر توسعه پایدار اقتصادی و خصوصی سازی ،گامهای نخستین
را بر می دارد .هنوز نظام حقوقی به بسترسازی الزم در این زمینه نپرداخته و قواعد شایسته ای که نوری بر تاریكی جنبه های
مبهم این موضوع بیفكند ،پیش بینی نكرده است؛ امری که نه تنها به عدم شناخت بنگاهها و واحدهای تجاری داخلی از حقوق
خود ،به خصوص در حفاظت از اطالعات محرمانه رقابتی ،دامن می زند بلكه بر سطح و نحوه تعامالت تجاری بین المللی ایران
نیز اثر منف ی بر جای می گذارد .بر این اساس ،وضع قانونی جامع که ناظر بر ابعاد مختلف اسرار تجاری باشد ،جز آنكه ضروری
می نماید ،بی تردید می تواند بنیانهای تجاری و رقابتی را استوارتر ساخته ،مجالی هرچند اندک برای بالندگی اخالق تجاری
فراهم آورد.

پیشنهادات
روشهایی که جهت حفظ اسرار تجاری وجود دارند به قرار ذیل می باشند:
 )1ایجاد امنیت فیزیكی و معقول به نحوی که دسترسی افراد غیر مجاز به اسرار تجاری و سرقت آنها را ناممكن گرداند.
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