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 چکیده 

 رسد میبه نظر  ی،قانون اساس 44اصل   یکلّ  هایسیاستقانون اجرای  فصل نهم  با تصویب  
انگههاری م مثههازر او اصههون  مگانههه   سههیب  م کارگیری ابههرار جر گههرار بهها بهههکههه قانون
گرایی قانونی ، بیش او پهیش  رصهد  پیهثییانی او کریهگران بهاوار م  اایهت او  اخالق
یابی م تحلیهل ها م هرجارهای نوین بر مده است. پژمهش پیش رمی با هدف رییههاروش

تحلیلهی انجها   -پریرفثه  ر قانون فوق م به شیوه توصهییی صورتهای  انگاریمیانی جر 
انگهاری گهرار  ر جر شده م  ر پی پاسخ به این پرسش است که میانی مور   اایت قانون

های مخل رقابت  ر قانون مربور چیست؟ نثایج  هاکی او  ن اسهت کهه ایهن اَعاان م رمیه
ضاین  ا رسی مرصیانه،  اایت او اعثیهار انگاری  اایثی، بر میانی مثیامتی هاچون تجر 

ای اشخاص م پیثییانی او  ریم اطالعاتی  نها شکل گرفثه است. بها مجهو  تجاری م  رفه
ی میهم انجا  اگونهبهگرار  ر انجا  رسالت  اایثی مور نظر، این رسالت اهثاا  املیه قانون

جرمانهه میهابه، قابلیهت ن ه  پوشانی با سایر عرامین مپریرفثه که عالمه بر تداخل م هم
 عرصهه   رگرار م تحدید   وق اشهخاص را نیهر  ارا اسهت. افهرمن بهر ایهن،  غرض قانون

یی ترهابهکارگیری ابرار کییری با فرض لرم ، کافی نیو ه م  های اقثصا ی، صرف بهفعالیت
ی مخثله  بخیههاتوان غلیه بر معضهالت سهاخثاری چهون ف هدان شهیافیت عالکهر   ر 

 اقثصا ی کیور را نخواهد  اشت.
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 سرآغاز

 (273-275 :1386، یعیم شی یری) سبه طور کلی هم او  یدگاه نظری م هم با توجه به شواهد تجربی 

مرجر به  داکثر کارایی خواهد شد. مجو     ر اقثصا ، ساومکار باوار  1 ر صورت مجو  شرایط رقابثی

ت تولیههد ها به بهثرین شکل شده که کاالها م خدماتی با بهثرین کیییرقابت موجب عالکر  برگاه

م جههرائم  ههد  هاهیهه رمشرایط انحصههاری م اَعاههان،   م ابل   ر  2قیات ارائه  هرد.  نیترمراسبم با  

، کاهش سطح رفاه جامعه م اخالن  ر کارایی م تخصیص بهیره مرابع را به  نیان خواهرههد 3رقابثی

 اتخهها شههو . ههها می ملت 4مههداخالت ترظیاههی ساورهیومگونه رفثارها،  اشت. تازیرات مخرب این

ی م تسهههیل رقههابث   دبا رمیکر   رف عالکر های    هاتی اای او  امجاوعه)  5 سیاست رقابثی 

ا انه به باوار( م اجرایی کر ن سیاست مرکور او طریق تدمین قوانین م قواعههد   ههوقی  سثرسی  و

هاسههت. تصههویب او تجلیات عیری مداخالت ترظیای  ملت  6مرسجم تحت عروان    وق رقابت 

قانون اساسی  )که او این پههب بهها عرههوان اخثصههاری   44های کلی اصل   قانون اجرای سیاست

له  کر خواهد شد( م گرجاندن فصلی جداگانه تحههت عرههوان  تسهههیل  ر این م ا  44ق.ا.س.ک.ا.

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
ه م نیاوهای میابه را عر ه کهر  کررده بر مر هکه  ر  ن،  م یا چرد شخص، کاال م خدمات  شو یم. رقابت به م عیثی گیثه  1
 (Garner, 2004: 302). یک سعی  ر به  داکثر رساندن مرافع او طریق جلب میثریان بییثر  ارند    هر
ههای اقثصها ی یهک  ر بیان اهایت م  رمرت مو وع، مجو  رقابت را به مثابه خهونی جهاری  ر ر   نظرانصا ب. برخی  2

 (Furse, 2008: 1).اند   هکیور تعییر کر

یا( مراجع رقابت به عروان یک رفثهار   گرارقانون)توسط    قیالًرقابثی، اصوالً یک اقدا  انحصارگرایانه است که     د. یک رفثار  3
  هد جهرائمرقابثی یها    دمرتیط با اعاان    جرائم.  (164:  1389م اسااعیلی،  )غاامی  باشد    شده  ییشراسامثخلیانه یا مجرمانه  

 Systematicی سیسههثااتیک )شراسههبی س( را او  یههدگاه رمیکههر  Anti - Competitional Crimes) رقههابثی

Pathology  )ی  ملت  ر ترظهیم  داقلی میثری بر مداخله  ارهیسرمااقثصا ی معلون اقثصا  باوار یا   جرائمقسای او    توانیم
 (.16:  1392باوار قلادا  کر  )گسن، 

 ملثی م به مرظور ههدایت بهاوار انجها   یهاساومانترظیم گری  ر تعری  مضیق، نوعی او اعاان  اکایت است که توسط  .4
 & Baldwin & Cave) اسهت.  ر تعری  موسع، ترظیم گری شامل تاامی تدابیر  ملثی، به مرظور هدایت بهاوار شو یم

Lodge, 2012: 35). 

5 . Competitional Policy. 

6  .Competition Law :مرظور  یظ م توسهعه رقابهت جههت  اایهت او گویرد که این رشثه به  وق رقابت می  رباره 
فکری م چارچوب میهومی   هوق رقابهت ابثهدا  ر فضهای   هیپاکررده ایجا  شده است.  اقثصا ی م افرایش رفاه مصرف  ییکارا 

ی نیهر  وا ی  ر تجهارت، ا عهده.  (Taylor, 2005: 8) ستنئوکالسیک ساخثه م پر اخثه شده ا  اقثصا  خر  هینظرفکری 
مطالعهه  جههت  (Evenett, 2005: 7).انهد  ه ق انثخاب م  سثرسهی بهه بهاوار را او اههداف   هوق رقابهت قلاهدا  کر

ی غیهار؛ صها قی م هد  م 65-68: 1388ی موجو   ر ومیره   وق رقابت م اهداف  ن، ن.ک: )بهاقری م فهالز وا ه، هایتئور
 (.113-146:  1390رسانی،  فا
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یافثه میثری بر سیاسههت توان نخسثین مداخله ترظیای ساومانرقابت م مرع انحصار   ر  ن را می

توان مرکور، میقانون  فصل نهم او    ن اساسیارکگرار ایرانی قلادا  کر . او ارقابثی او جانب قانون

، 1هههابیرههی  ههاانت اجراهههای مههدنی بههه مرظههور م ابلههه بهها  ن، پیشبثیبه تییین اعاان  د رقا

اسههث رار م هاچرههین  انحصارات کر ن، محدم  (79تا  72رفثارهای  د رقابثی )موا    2انگاریجر 

اشاره کر .  نچه  ر این پژمهش مور  مداقه م مطالعههه   انحصارات  کرردهمیترظنظارتی م    نها های

پریرفثه  ر قانون مربور اسههت م های صورتانگارییابی م تحلیل میانی جر ماقع خواهد شد، رییه

گرار بههه  هرده قانونهایی خواهیم پر اخت که سوقها م بایسثهبه طور میخص به بررسی اروش 

ها م مواوین   ههوق رقابههت ابثی  ر راسثای  اایت او اروش های  د رقانگاری اَعاان م رمیهجر 

ایم. انگاری  اایثی  را برای م الههه پههیش رمی برگریههدهاست؛ به هاین  لیل عروان  میانی جر 

ی رثرنثهه یم ا  ایاو مرههابع کثابخانههه  جسههثن  مههد بهها  ها   مری  ا همثراسب با این ایده، ابثدا به جاع

میههانی   انیهه م ب  یمعرفهه   به  ن،ییتیم     یتوص  یاسثیا ه او رمش پلکانبا  م  ر مر له بعد    میپر اویم

بهها های صورت پریرفثه  ر قانون مربور را  انگاریتحلیلی جر   یبررس،  انیپا   ررسیده م    نظر  مور 

برههابراین  ؛ ا  میمور  توجه قههرار خههواهنظری  یها ا هاو تحلیل اسثیا ه توجه به میانی فوق م با 

 گههاهیجا نیههیم تی  یتوصهه  کههه بههه  به این معرا  یییتوص  ؛است  یلیتحل  -ی  ییتوصپژمهش،  رمش  

 پههر او یم  ن رامونیم میا ث پ  44انگاری  اایثی(  ر ق.ا.س.ک.ا.مثغیر اصلی م اله )میانی جر 

م  لیهه تحلجرائم مردرج  ر این قانون را او مرظر میانی تییین شده، مور  که   یث    نیاو ا  یلیم تحل

 .هد میارویابی قرار 

 بههه جامعهههی  های انجا  شههده،  زههارپژمهش  انی ر ممرتیط با  ن،  م  م اله    ارچوب مو وعهچ   ر

قههانون   نیههیتی  ی ر راسههثا  یتالشهه با رمیکر های مثیامت،  که هرکدا     هکیور عر ه شد  ی  وق

او   (، پههب1390بعضههی او مصههریین )خههال ی م رشههروا ی،    .انههد مر هبه عاههل  مربور م جرائم  ن  

ی م اقثصهها  رقههابثی بههه عرههوان میههانی نظههری سههاویخصوصپههر اخثن بههه میههاهیم م میههانی 

تعیههین شههده  ر ایههن قههانون او مرظههر   ههوق جههرای   مجههاواتم تحلیل جرائم م    44ق.ا.س.ک.ا.

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
رقابت( هااهرگی بهثری بها  مخل،  اانت اجراهای مدنی )مانرد بطالن یا ابطان تواف ات نظرانصا ب. به ع یده بسیاری او  1

.  اانت اجهرای (Komninos, 2008: 150) ات قواعد   وق رقابت  اشثه م بهثر  ر خدمت مرافع عاومی خواهد بو  
 & Evans). رم یمهرقابثی، به شاار   دمرسو  قانونی به مرظور م ابله با تیاهاات  یهاراهمربور  ر کیورهای صرعثی او 

Quiqley, 2002: 4) 

2. Criminalization. 
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 مجههاواتم  جههرائم   هردهلیتیههکبررسی عراصر  که    اندگرفثهگونه نثیجه  اخثصاصی،  ر پایان این

م   مجههاواتم عههد  تراسههب برخههی او    مدتکوتاه  یها یب  او  اسثیا ه فرامان  او قییل  تعیین شده

عد  توجه کافی به برخی اصون   وقی    هردهنیان،  مضاع   اعاان مجاوات  جرائم تعیین شده م

سیاست جرههایی مرسههجم م مرطیههق بهها   ، یکا شدهیموا     م رن با باونگری  رکه    طلیدیمبو ه م  

 جرائم برگریرد. گونهنیامواوین علای  ر قیان 

 (، با هدف تییین اهههداف   ههوق1390برخی  یگر او   وقدانان )صا قی م د  م غیاری فارسانی،  

رقابت با تکیه بر نظا    وقی ایران، ابثدا به مطالعه م تحلیههل اهههداف اقثصهها ی م غیراقثصهها ی 

نثیجههه بههه ایههن   ، ر ایههران  اهداف   ههوق رقابههت  اخثه م  ر ا امه پب او بررسی  وق رقابت پر 

نظهها    اقثصا ی، سیاسههی، فرهرگههی م اجثاههاعی هههر  اهداف   وق رقابت به شرایطکه    انددهیرس

اقثصهها ی کههه   یهههابرگاهاقههدامات  شثه م  ر نظا    وقی ایههران نیههر بایسههثی    وقی بسثگی  ا

 اعثیههاری برابههر بهها،  هدفاین  به  ه م   د رقابثی تل ی شد  مسیر زابت   وق رقابت است،  برخالف

توجههه بهها ( نیر  ان اشاره به این نکثه که 1398ه شو .  ر این میان بعضی )عامری،   اصل   ا 

امر با توجههه   نیسثرد م این  کییری  تع یب  قابل،  اقثصا ی  برخی میاسد ان  ا ر،    به میا  قوانین

میسدان اقثصا ی   با   ست مر ان قضا را  ر برخور ،   وقی قانونی بو ن جر  م مجاواتبه اصل  

نسههیت بههه  رمو  به م ثضههیات  با توجهگراری کیور،  کرد که  سثگاه قانونمیپییرها     ،بسثه است

برخور  بهها   قوانین جرایی جامعی را برایهای اقثصا ی میا رت مرویده م   اایت کییری او فعالیت

 .قانونی به تصویب برساند میسدین اقثصا ی  ر موار  خألهای

به نوعی بیانگر جریه نو مرانه  ن که  - اروشارد پییین  هایپژمهشمجه تاایر م اله پیش رمی با  

 44های صورت گرفثههه  ر ق.ا.س.ک.ا.انگاریتارکر بر مطالعه میانی  اایثی  ر جر  -نیر هست  

م تیسیر م ارویابی جرائم مردرج  ر  ن، با میرا قرار  ا ن میانی مرکور است. با این مص ، پرسش 

ر  کههه: میههانی مههور   اایههت توان به این صههورت مطههرز کهه اصلی  ر پژمهش پیش رمی را می

است   یعیطی؟  اندکد   44های مخل رقابت  ر ق.ا.س.ک.ا.انگاری اَعاان م رمیهگرار  ر جر قانون

پاسههخ گیههت  ریهه مریعههث او  ن ن یبه پرسش فرع یسثیبا ،یبه پرسش اصل ییپاسخگو که پب او

ماجههد   ، اههایثی مههور  نظههر ر انجهها  رسههالت  ی صورت پریرفثه  هاانگاریجر   ای که  ریبر ا  یمیر

انگههاری،  ههرمری بههه نظههر ؟ پیش او پر اخثن به این سؤاالت، تامل  ر میانی جر ردهسثیی  کارا

 .رسدمی
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انگاری. تأملی بر مبانی جرم1  

انگههاری  اسههت، او هاههین رم  شههکارترین شههکل مداخلههه  کومههت  ر  وا ی شهههرمندان  جر 

  وق   پر اوانهینظر  2است.  1نیاومرد  توجیه   شو  ماسثثرایی بر اصل  وا ی تل ی میانگاری  جر 

انگاری رمایههت کررههد؛ هرچرههد توجیه ع النی فر یرد جر  جهت  ررا  3اند تا اصولیکییری کوشیده

 ر این مسیر با مجو  جهان اخالقاً مثکثههر  رومیههی بههیش نیسههت.   4ایی کالننائل شدن به نظریه

علو   شو  که میا ث مربوط به  ن باانگاری او ایرجا ناشی میه او این، پیچیدگی بحث جر گرشث

تریده شده است.  ر ا امه بههه   7م فلسیه اخالق  6فلسیه سیاسی،  5ویرساخثی هاچون فلسیه   وق

 کریم.سه نظریه میهور  ر این ومیره اشاره می

 هههد؛ ایههن اندییههه یگانههه میرههای هایت میهای شخصی اایی که به م وله  وا ینخست، نظریه

های جان اسههثوارت  اند. ر پای این نظریه  ر اندییهمی  8انگاری را  اصل  رر موجه برای جر 

کرد:  نخست  کر می  گرا،  م اصل اساسی  ر مور   دم   وا یمیل است. ام به عروان یک فایده

  ام برخور  ندار ،  ر م ابل اجثاههاع مسههئون کب جر خوایرکه فر  برای اَعاالی که با مرافع هیچ

وند،  ر م ابل اجثاههاع مسههئون لطاه می  9نیست.  م   نکه فر  برای اعاالی که به مرافع  یگران

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Justification 

 (.1392انگاری برگرید به: )محاو ی جانکی م رمسثایی، . برای اطالع بییثر  ر مور   الیل توجیهی جر 2

ی هارسهاختیوانگاری است که بر میرای نظهری ایهدئولو ی سیاسهی م  انگاری، بریا های اساسی جر . م صو  او اصون جر 3
 فلسیی  ن اسثوار شده است.

 انگاری را توجیه کر .جر  توانینا (Grand theory). م صو  این است که با یک نظریه ما د یا کالن 4

است. ایهن شهعیه او فلسهیه  (Normative jurisprudence)لسیه هرجاری   وق های فلسیه   وق، فیکی او شاخه .5
 (.1393گیر  )راسخ،  انگاری  ر  یل  ن مور  بحث قرار می  وق یک فلسیه مسئله محور است که مسئله جر 

ی هاهیهنظره  .  نثونی  اف به عروان یکی او فیلسوفان   وق کییری  مره معاصر، توجیه   وق کییهری را مسهثلر  توجهه به6
انگههاری را  ار  . بههه ایههن علههت کههه  کومههت ترههها مرجعههی اسههت کههه صههال یت جر  انههدیمهرجههاری  ر بههاب  کومههت 

(Duff,1998 ). 

 یخو مخثههار ههدم   تههوانیم. بههه نظههر فلچههر، فلسههیه اخههالق م فلسههیه سیاسههی، اسههثاندار ی اسههت کههه بههه مسههیله  ن 7
(Autonomy  ) باواندییهی   هوق کییهری  کییری را به طور ع النهی میهخص کهر . می کثهابافرا  م مرو مداخله قانون
(Rethinking Criminal law)  وق کییری نوعی فلسهیه اخهالق م فلسهیه سیاسهی اسهت. کردیم غاو  گونهنیا را   :

کییهری( بها فلسهیه مسئله اصلی  ر ایرجا، توجیه اسثیا ه او قدرت اجیاری علیه  وا ی م خو مخثاری افرا  است. پیوند )  هوق 
 (. (Fletcher, 2000,6شو یمتوجیه اسثیا ه او قدرت  ملثی، ناشی   مسئلهاخالق او پاسخ به 

8. The Harm Principle 

9. Interests of other 
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با این ایده، میل ف ط رفثارهایی را قابل توجیه برای مداخله کییههری  .(Mill, 2009: 59)است  

شو . نظریههه می یهها  مر ایههن جالههه   1 انست که مرجر به   رر به  یگری  ر  وا ی انسان می

میهور باسثانی  ر   وق رممی است که مطابق با  ن:  به کسی که ر ایت  ا ه، هههیچ  ههرری 

ایههن نکثههه را نیایههد او نظههر  مر  اشههت کههه (.  ,115:9841Feinberg) 2مار  نیامههده اسههت 

 3تیسیر او نظریه میل این است که ویان رساندن به  یگری ف ط  شههرط الو    نیتررش یپرقابل

برای مداخله جر  انگارانه است. به  یگر سخن، اگر عالی مرجر به ویان شو  یهها ا ثاههان  اشههثه 

انگههاری  ر  سههت خواهههد  اشههت بههرای جر   باشد که مرجر بههه ویههان شههو ،  کومههت  لیلههی را

(Warburton,2001) ی میههرمع  ر   ههوق رقابههت هههارقابت. به عروان مثان، موار  بسههیاری او

؛ ملی  ر این موار ، مداخلههه کییههری تههوجیهی رردیبیمها افرا  مثضرر، ویان  مجو   ارند که  ر  ن

انگههاری قلاههدا  رط کافی برای جر ندار . به این ترتیب عالی که موجب ویان به  یگری شو ، ش

 .شو ینا

است. این  یدگاه بیانگر این اندییه است که  کومههت  ر برابههر   4نظریه  یگر، پدرساالری قانونی

. بهها ابثرهها بههر  الیههل (Feinberg, 1986: 4)پههدر  ر برابههر فرونههدان اسههت  مثابهههشهرمندان به 

ی اخالقههی هابی سهه خو  فر  او برخههی پدرساالری، سلطرت انسان بر خوییثن به علت محافظت 

جههوهره پدرسههاالری، مداخلههه جههر   (.Stanton,2006; Devlin, 1956:18)شههو  محههدم  می

این ار مگاه فکری  پر اوانهینظرکه برخالف خواست شهرمندان است.   استانگارانه  ر رفثارهایی  

اسههثدالن   اسههاس   بههرمآبی با خو مخثاری فر  تعارض ندار .  گرایانه معث دند قیمبا توجیهی نثیجه

شههو  مابانه، ارت ای خیری است که خو مخثاری را هم شامل مییی مرظور او مداخله قیمامدگرایپ

(Dworkin,2010  )کرد. او این خو مخثاری فر  با تحدید خو مخثاری ام پییرفت می  ساننیبد

  خیر را چردان گسثرش  هههد کههه خو مخثههاری را هههم تواند میهویی میامدگرایپمرظر اسثدالن  

گرایانی مانرد میل، علیرغم مخالیههت شههدید بهها شامل شو .  کر این نکثه  رمری است که فایده

شههکل  .(Mill,2009:173)انههد پدرساالری، خوانش نرمی او پدرساالری را مور پریرش قرار  ا ه

هد که رفثارهایی را که فر  او رمی عد   گاهی  گرار این مجوو را میمالیم پدرساالری به قانون

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1  .  Harm to other. 

2. Volenti non fit injuriu (To one who has consented no wrong is done). 

3  .  Necessary Condition. 

4. Legal Paternalism. 
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 قصد انجا   ن را  ار ، ماروع کرد.

اسههت. رییههه اصههلی ایههن نظریههه  ر   1گرایی قههانونیانگاری، اخالقسومین نظریه سثر   ر جر 

تواند  مسث ل او قههوانین مو ههوعه،  رماقع، مکثب   وق طییعی می  2مکثب   وق طییعی است.

. (Stewart, 2001: 53)طای اخالقی  ر ومیره   وق کییری ارائه کرد  یک توصی  او  ق م خ

م  خطاهههای  3او این مرظر، یک تئوری سرثی او   وق طییعی، تاایری را بین  خطاهای بالرات 

توانههد قطههع می  طوربهههگرایی قانونی  بر پایه این نگرش، تئوری اخالق  5 هد.قرار می  4مرع شده 

گونههه جههرائم نیسه غیراخالقی هسثرد توجیه کرههد، ویههرا اینرا که  اتاً م فی انگاری رفثارهاییجر 

فیلسههوف   ههوق  مایکههل مههور ر رموگار معاصر ما،   6شوند.مسث ل او قانون کییری خطا تل ی می

 ار :  هاههه م گرایی   وقی کالسیک بیان میکییری به عروان یکی او مدافعان سرسخت اخالق

مسئون هسثرد، بایههد بههه عههدالت   7کارانه  خطاکه اخالقاً  ر انجا  برخی اَعاان اخالقاً    ترها کسانی

اخالقی شههرط کههافی بههرای . او این  یدگاه، خطای ( ,2010Moor ,35)نائل شوند   8ی ه سرا

اسههت. بههه   9گراییگرایی قانونی، مغالطه طییعتترین ن د بر اخالقشو . مهمانگاری تل ی میجر 

عیارتی  یگر لرممی ندار  که ارتیاطی میان رفثارهای مجرمانه م غیراخالقی مجههو   اشههثه باشههد، 

 (. Brooks,2012:10)  ثی اگر غالیاً چرین ارتیاطی مجو   اشثه باشد

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Legal Moralism. 

اعثیهار  تهوانیم  وق طییعی  ر فلسیه   وق بر این ا عاست که معیاری برتر او قانون مو وعه مجهو   ار  کهه مفهق  ن .    2
 .( (Bix, 2010اخالقی قانون مو وعه را سرجید

3. Mala in se. 
4. Mala Prohibita. 

شهر )بهد( نیسهثرد، قهرار  نیسههیف ر م ابهل جرائاهی کهه ( Inherently evil). جرائای که به طور  اتی شر هسهثرد 5
، نه به این خاطر که  ر ماهیت خطها هسهثرد، بلکهه شوندیمکه خطا محسوب     هردیم. این جرائم رفثاری را تیکیل  رندیگیم

ی برد سهثهی عهین بردمیت سهاین  .(Lippman, 2009: 5)اند قوانین مو وعه ماروع شده لهیمسبهف ط به این  لیل که 
ه . طییعی یعری  نچشدیمتاایر قائل    (legal)م   وقی  (  natural)بین طییعی    ارسطو  ر کثاب اخالق نیکوماخوس است. ام

اسهت؛ ملهی  تیهامتیبهاان نیرم را  ار  م مجو   ن به این یا  ن فکر مر   مابسثه نیست.   وقی یعری  نچه  ر اصل   جا  هاه
 (.66:  1377ب )ارسطو(،  رسطاطالیتیامت نیست )ا م ع شد بی  که یومان
 Mala)رفثارهههایی را کهه  اتههاً بههد نیسههثرد  توانههدیمیهی قههانونی گرا اخالقمعث ههد هسههثرد ( Duff). بعضهی مانرههد  اف 6

prohibita) مانرد جرائم مالیاتی یا راهراایی م رانردگی. ؛توجیه کرد 
See; (Duff, 2002) 
7. Morally Wrongful Action. 

8. Retributive Justice. 

7. Naturalist Fallacy. 
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 اشت که    ن  برپر اوان   وق کییری را  گرایی قانونی، نظریهایی او انث ا ات مار  بر اخالقهجاه

گرایی قانونی او معیار  مگانه  سههیب نظریات خو  را تعدیل کر ه م با ترکیب اصل  سیب م اخالق

بههه ایههن  ؛ ,Simester & Von Hirsch, 2001(Duff ;2011( کررههد فههاع  1خطای اخالقیم 

انگاری نیست. او ایههن رم عههالمه بههر معری که  رری بو ن رفثار  شرط کافی  برای توجیه جر 

الیثههه نیایههد شههو . انگههاری تل ههی میو ن رفثار نیههر شههرط الو  بههرای جر خطئی ب رری بو ن،  

فراموش کر  که ایرا   سیب به  یگری، مثضان سرونش پریری اخالقههی اسههت م  ر چهههارچوب 

، به عروان 44های مردرج  ر ق.ا.س.ک.ا.انگاریاست. جر   ریپرهیتوجگرایی قانونی  خالقرمیکر  ا

قابلیههت توجیههه  ارنههد، ویههرا ن هه    2رمیکر  تلیی ی   رر  م  خطا   اساس   برجرائم قرار ا ی،  

تهدید به  سیب( م سرونش پههریری ) شکار، مسث یم م نامیرمع  ق مالی  یگری مثضان  سیب  

انگههاری جههرائم مربههور  ر نظههر گرفثههه ین  م شرط به عروان میههانی فلسههیی جر اخالقی است. ا

 شوند.  ر ا امه به شرز این نکثه خواهیم پر اخت.می

 

قانون اساسی  44های کلی اصل  . رویکرد حمایتی قانون اجرای سیاست2

 انگاری نسبت به مبانی جرم

، 44هههدف کلههی  ههاکم بههر ق.ا.س.ک.ا.بر میرای  نچه  ر قسات پییین گیثه شد م با توجه بههه  

مخل رقابت  ر قههانون مربههور   هایانگاری اَعاان م رمیهگرار  ر جر توان مدعی شد که قانونمی

گههرار بهها ، قانون ههتی ر   بههو ه اسههت.    3گرایههی مثازر او رمیکر  ترکییههی   سههیب  م  اخالق

 سیب بههه رقیهها م سههایر کریههگران  انگاری او یکسو  ر پی پییگیری او مرم ابرار جر   کارگیریبه

هایی پیههثییانی ههها م بایسههثههاست )اصل ویههان( م او سههوی  یگههر او اروش باوار م  اایت او  ن

کرد که ناشی او پییرفت تکرولو ی، گسثرش ارتیاطات م بسط گسثره جغرافیایی باوارهاسههت. می

های صههورت پریرفثههه  ر انگاریر ج توجیهلرم    این موار  م نیرگرایی قانونی( با توجه به  )اخالق

تههوان ( می51: 1392)محاههو ی جههانکی م رمسههثایی، هرجههاری جههر  انگههاری  ه  نظریچهارچوب  

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Moral Wrong 

 .شو یمی اخالقی تعیین  هاهینظرشهو  اخالقی م  اساس برخطای اخالقی است که   (wrong). مرظور او خطا 2

3. Moralistic 
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م  ر جهههت  1 اههایثیاو نههوع های مخل رقابت  ر قانون پیش گیثههه را انگاری اَعاان م رمیهجر 

 -2ها م   وق جدید م هاچرین  ر چهارچوب سیاست جرایی مدرن ساویتضاین هرجارها، اروش 

) لااس مههارتی،   3تعری  م توجیه کر   -با هدف  اایت او جامعه  ر برابر اشکان نوین برهکاری  

است،  های مخل رقابتاَعاان م رمیهاو جر  انگاری  هدف  ترین  مهم(. این امر اگرچه  384:  1395

. به هاین  لیل بایسههثی میههانی ستینمداخله کییری  انگاری م  جر کررده    توجیهلیکن به ترهایی  

 مور  نظههر م  یمیانم مور ی    قیشراخت  ق  باانگاری  اایثی را نیر به طور خاص تییین کر .  جر 

 قههت م اهثاهها   ههان سههرجش تههوان میها، صورت گرفثه با  نهای  انگاریتراسب جر ی  بررس

تههدابیر  یالا ثا  ییکاراعد     ای  ییکارا،  شیخو  یثیکر ن رسالت  اایی  اجرا  یراسثا  گرار  رانونق

 کههر .  ارائهم بهیو  م ع موجو      ر جهت اصالز  ییراهکارها  مارویابی  را  شده    گرفثه  بکارقانونی  

انگههاری توان سه میرای  اایثی عاههده  ر جر قانون فوق االشاره، می 78تا   72با تدقیق  ر موا   

باوشراخت: ال . تضاین  ا رسههی   -گرار قرار گرفثه است  که بیش او پیش مور  توجه قانون  -را  

 ج.  ریم اطالعههاتی اشههخاص. میههانی مربههور را  ای اشخاص؛م  رفه  4مرصیانه؛ ب. اعثیار تجاری

هایی قلاههدا  کههر  کههه م ههرن بهها اسههثعاان ابههرار ها، اهههداف یهها اصههطال اً سههییلتوان اروش می

های ها بر مده است. تضاین رسیدگی مرصیانه به اَعاان م رمیهانگاری،  رصد   اایت او  نجر 

گرایههی م  اایههت او اعثیههار تجههاری م گرار بههه اصههل اخالق د رقابثی  ر راسثای پاییردی قانون

ای م  ریم اطالعاتی اشخاص  ر چهارچوب الثرا  به اصل ویان نیر قابههل توجیههه م تیسههیر ه رف

انگاری  اایثی، مثغیر اصلی پژمهش اسههت، بهها است.  ر نوشثار پیش رمی، او  نجا که میانی جر 

هههای انگاریی، تحلیههل م ارویههابی جر بردمیت سفوق، به  گانهسهمالک قرار  ا ن میانی  اایثی 

پر اخثه م  ر ازرای مطالب، هاپوشانی ا ثاالی با جههرائم میههابه   44گرفثه  ر ق.ا.س.ک.ا.  صورت

  ر سایر قوانین م اعاان ا ثاالی م ررات ناظر به تعد  جر  را نیر مور  مطالعه قرار خواهیم  ا .

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
 م ا ه  را مدنظر قهرار دهی بره ژهیشراسانه م بی س تیم ع (Protectional Criminalizationی )ثیانگاری  ااجر . 1

 دگانیهبهه بهره   بیکهه باعهث  هرر رسهاندن م  سه  یی را هاترک فعل  ای اکاان افعان    ،  ن  یکه ط  فرایردیعیارت است او  
تهرک   ایهافعهان    نیکهه مرتکهب چره  یکسان  یها مرع کر ه م برا  ن  ژهیشراسانه م  بی س  تیبر اساس م ع  شو یم  ریپربی س

 (.49:  1397) قالر م خسرمشاهی،    ردکریم  نیی اانت اجرا تع ، شوند  ییهافعل

2  .  Modernization Of Criminal Policy 

ی را باو اشهثن  ارهیسرماکارکر    وق کییری  ر جامعه  نیترمهمهاسو با م عیت فوق االشاره،   نظرانصا ببسیاری او    .  3
 .(Posner, 1985:105) اند انسثهی  ا معام همر   او تجامو به سیسثم میا له ارا ی م 

4  .  Trade credit 
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 های مخل رقابت انگاری اَعمال و رویه. مبانی حمایتی در جرم3

م هاچرههین   اشخاص  یا رفه  م  یاعثیار تجار،  مرصیانه  ی ا رس  نیاتضگونه که گیثه شد،  هاان

 ر قههانون م رن  ها، اهداف یا میانی  اایثی هسثرد که  ترین اروش ، مهماشخاص  یاطالعات  می ر

او   تیهه  رصههد   اا  ،یانگاربا اسثعاان ابرار جر قانون اساسی،    44های کلّی اصل  اجرای سیاست

پریرفثه  ر قانون مربور را با توجّههه بههه های صورتقسات، جر  انگاری.  ر این است  ها بر مده ن

 میانی فوق مور  ارویابی م تحلیل قرار خواهیم  ا .

 

 . تضمین دادرسی منصفانه3-1

به طور کلی اعاان م ررات   وق رقابت باید به نحوی باشد که هاه ا ساس کررههد کههه اجههرای 

 تصههدیی  طرف  او(.  72:  1387کرد )باقری م سیدی،  ها مرافع هاه را به بهثرین مجه تامین می ن

 یخاصهه   تیهه اها  رای اکثر شهرمندان جامعه مدرن اویی بقضام    میاغل  ر ما دهای ا اری  یبرخ

 او  ن سوءاسههثیا ه  میاغل م  نیهرکدا  او ا  یا رفهخاطر، ن   اخالق    نیت. به هابرخور ار اس

(. 154:  1392ی،  رینههائ)ابراهیاههی م صهها ق نههژا     شههو می  تیهه موجب سلب اعثاا  مر   به  اکا

ی خههویش  رصههد  هههاانگاریملهم او ایههن  یههدگاه،  ر برخههی جر   44گرار  ر ق.ا.س.ک.ا.قانون

ی بههه هایدگیرسهه  اایت او سالمت نها های مثولی م تضاین صحت م رعایت اصل انصههاف  ر  

 ها خواهیم پر اخت.ها کر ه است که  یالً به بررسی  نعال  مده او جانب  ن

 

 . جرائم مرتبط با اسناد مؤثر رقابتی3-1-1

های مرتیط با اسرا  مؤزر رقابثی پر اخثه انگاری اَعاان م تخل به جر   1(44ق.ا.س.ک.ا.)  72ما ه  

خو  اری او ارائه اسرا ، اطالعههات م   مور    ربایسثی گیت که    فوقاست. با توجه به فحوای ما ه  
–––––––––––––––––––––––––––––––– 

  هدهای گواهی یا مجووهای مو وع این فصل یا  ر جریهان رسهیدگی بهه رمیهه  اخر. مطابق با ما ه مربور:  هرکب برای  1
 ر  توانهدیمم اسهرا  م مهدارکی کهه  اطالعهاترقابثی اعم او مر له باورسی م تح ی ات اظهارات خالف ماقع کرد م یا او ارائهه 

 ئهتیهنظر مؤزر باشد خو  اری کرد م هاچرین هرکب که به شورای رقابهت، تجدید  ئتیههای شورای رقابت م  نثیجه تصایم
های ، مدارک م اسرا  مرتیط بها رمیههاطالعاتتجدیدنظر م مرکر ملی رقابت مدارک م اسرا  جعلی یا خالف ماقع تسلیم کرد یا 

بهه  هیب تعریهری او  طور مسث یم یا غیرمسث یم نابو  کرد، تغییر  هد یا تحری  کرد، به    ها ناو قالب    نظرصرف درقابثی را  
میلیون ریان یها بهه ههر م مجهاوات محکهو  خواههد شهد.  صدکسه ماه تا یک سان یا به جرای ن دی او  ه میلیون ریان تا ی

گواهی یها مجووههای مهرکور  ر ایهن  اخررجر به هاچرین چرانچه ارائه اسرا  م مدارک یا بیان اظهارات خالف ماقع یا جعلی م
 یریع،  سب مور   کهم بهه ابطهان گهواهی یها   فصل شده باشد،  ا گاه عالمه بر تعیین مجاوات م رر  ر این ما ه، با ت ا ای

  .کردیممجوو مربور صا ر 
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شرط است؛ لرا خو  اری  دنظریتجد ئتیهها  ر تصایاات شورای رقابت م مدارک، مؤزر بو ن  ن

نههابو   مههور   ر داقل ماجد مص  مجرمانه فههوق نخواهههد بههو .  مؤزر ریغدارک او ارائه اسرا  م م

ی هاهیهه رمها  کر ن، تغییر  ا ن م تحری  کر ن اسرا ، اطالعات م مدارک نیر بایسثی مو وع  ن

تحری  سایر اسرا  م مدارک میاون  کم فوق نخواهد بههو . او  یههث    د رقابثی باشد؛ برابراین

مطلق بو ه م عرصر نثیجه  ر تح ق یا عد  تح ق  ن تازیرگههرار نیسههت.   تازیر عرصر نثیجه، جر 

 نظرصههرفصرف ارائه اسرا ، اطالعات م مدارک خالف ماقع م جعلی م بیان اظهارات خالف ماقع، 

عیههارت  ...چرانچههه   کرههدیمشو ؛  نچه این نظر را ت ویت  جر  تل ی می  ها ن  براو نثیجه مثرتب  

ارائه اسرا  م مدارک یا بیان اظهارات خالف ماقع یا جعلی مرجر بههه اخههر گههواهی یهها مجووهههای 

 یریع   مرکور  ر این فصل شده باشد،  ا گاه عالمه بر تعیین مجاوات م رر  ر این ما ه با ت ا ای

 بههه یل ما ه است.    ...   ر قساتکردیم سب مور   کم به ابطان گواهی یا مجوو مربور صا ر  

 مور    رتح ق نثیجه، ف ط  ر میران مجاوات مؤزر است م نه  ر تح ق جر . هاچرین    گری   انیب

صههرف عههد   ربههط یتصایاات مراجع    جهی رنثخو  اری او ارائه اطالعات، اسرا  م مدارک مؤزر  

های شههورای مههها  ر تصههایها، کافی برای تح ق عروان مجرمانه است؛ مههؤزر بههو ن  نارائه  ن

نابو  کر ن، تغییههر   مور    رنیر خصوصیت مو وع جر  است.  رنهایت    دنظریتجد  ئتیهرقابت م  

 ا ن م تحری  کر ن اسرا ، اطالعات م مدارک، نثیجههه خاصههی  ر تح ههق جههر  شههرط نیههو ه م 

 قابل. نکثه  استجر      ن  برصرف نابو  کر ن، تغییر  ا ن م تحری  کر ن، فارغ او نثیجه مثرتب  

، محدم  کر ن ومان ارتکاب جر  به مرا ل باورسی م تح ی ات م عد   رج مر له رسیدگی توجه

های  د رقابثی اعم او مر له باورسههی رسیدگی به رمیه  انیجر   ر؛ عیارت  ...استم صدمر  کم  

ل ههی م تح ی ات...  ظاهراً مؤید این معراست؛ مگر  نکه عیارات پایانی را او باب تاثیل م یا غلیه ت

های  د رقابثی را اعم او باورسی، تح ی ات، رسههیدگی، صههدمر م کر ه م جریان رسیدگی به رمیه

انگاری نیر ساوگارتر بههه نظههر گرار  ر جر اجرای  کم بدانیم؛ تیسیر اخیر با رسالت  اایثی قانون

 .رسدمی
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 . اظهارنظر خالف واقع کارشناسان3-1-2

انگاری شها ت یا اظهارنظر خالف ماقع کارشراس، خیره به جر   1(44ق.ا.س.ک.ا.)  73ما ه  

پر اخثه است؛ الیثه بر میرای تیصره این ما ه، شها ت کرب میاون مجاوات م ههرر   نظرصا بیا  

شههها ت   که(  1304)  یقانون مجاوات عاوم  218برخالف ما ه    2 ر قانون مجاوات اسالمی است.

میههاون  ریهه را ن ی ر امههور   ههوق  نیریهه م ما  خیره  اهل  ن،یمطلع  خالف ماقعاظهارنظر    ای رمغ م  

م اهل   نیریما  ای ا گسثری    یبه کارشراسان رسا  یااشاره  چیه  650مجاوات قرار  ا ه بو ، ما ه  

 اظهههارنظر  شها ت شهو  بهها  انیم(.  110:  1392)ابوالحسری م  سیابان طاهری،  نکر ه است    خیره

محسوسات خو  را بهها  ،که کارشراس م اهل خیره   ار   تیامت مجو   نیانیر  کارشراس م اهل خیره  

 ها،دهیهه  گههواه، او    کهههی ر ال  کررههدمیارائههه    هههااو  ن  یریگجهههینث ا ن تخصص خو  م     خالت

خههو  او    نکهههیبخو  م    یتخصص ا ثاال  بدمن  خالت  ا ن  ،شیخو  یهای گاه  ریم سا  هادهیشر

؛ ن ههل او ابوالحسههری م 230:  1384)شههاب،    پههر او یم  اظهههارات  انیهه کرد، بههه ب  یریگجهینث ن  

نیر با  گاهی او هاین امر م   44ق.ا.س.ک.ا.  73گرار  ر ما ه  (. قانون111:  1392 سیابان طاهری،  

ر خاص، های  د رقابثی به طوبه مرظور تضاین اجرای عدالت  ر رمند رسیدگی به اَعاان م رمیه

انگههاری خههویش را میههاون جر  نظرصهها باظهارنظر یا شها ت خالف ماقع کارشراس، خیره یا 

 تیخصوص شههاول  ر حیم عد  تصربه طور عا  جدای او اسثعاان ما ه کارشراس قرار  ا ه است. 

، نظههر رسدنظر می   ا گسثری که قابل انث ا  به  التیم خارج او تیک  یررسایغ   ن به کارشراسان

رسد اسثعاان ما ه  شها ت  وائههد باشههد، شرط بو ن سات مرتکب  ر تح ق جر ، به نظر میبه  

نظر اسههت م او لحهها  انگاری اظهارنظر خالف ماقع کارشراس، خیره یهها صهها بویرا م صو ، جر 

لغوی، شها ت نوعی اظهارنظر م اخص او  ن است. هاچرین با توجه بههه عیههارت  ...شههها ت یهها 

نظر یهها .  رخواست شو  م...برخالف ماقههع شههها تی  هههد...  چرانچههه صهها باظهارنظر مرتکب..

 ثی   –کارشراس، علی الرأس م بدمن  رخواست م امات  یصالز، شها ت خالف ماقع ارائه  هد  

تههوان  ن را  ر نیههو ه م می 73میههاون مهها ه   -ربههط  های مراجههع  ی ر صورت تازیر بر تصایم

قانون تعریرات  انست. هاچرین مر له )تح یههق م   650 ه  صورت تح ق سایر شرایط، میاون ما

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
ایهن فصهل  رخواسهت شهو  م  اتم هرری که شها ت یا اظهارنظر ام برابهر نظرصا بیا خیره یا    کارشراس  هر:  73ما ه    .  1

تجدیدنظر مؤزر ماقع شو ، به  یب تعریری او یک تها سهه  ئتیهبرخالف ماقع شها تی  هد که  ر تصایاات شورای رقابت م 
 ریان یا هر  م مجاوات محکو  خواهد شد .سان یا به جرای ن دی او سی میلیون ریان تا سیصد میلیون  

 (.1375قانون تعریرات )  650ن.ک: ما ه  . 2
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باورسی، رسیدگی م صدمر  کم( م نیر مکان تح ق جر  )اعم او محل کسب م کار، محل  ا گاه( 

( به مرظههور تح ههق جههر ، لههرم  1375قانون تعریرات ) 650 ر ما ه  که ی النیر شرط نیست؛  ر 

های رسای تصریح شده است. نکثههه  یگههر ایرکههه چرانچههه ا ای شها ت  ر  ا گاه م یا نر  م ا 

ابههراو شههده م  نامهقیتصههداظهارنظر م شها ت خالف ماقع کارشراس به صورت کثیی م  ر قالههب 

قههانون   540م    44ق.ا.س.ک.ا.  73مر ، با جاع مهها تین  موجیات تضرر شخص زالث را نیر فراهم  

نامه خالف ماقع، عالمه بر تضرر شخص زالههث،  ر تصدیق  که  یصورتتوان گیت  ر  می  1تعریرات

تجدیدنظر( نیر مؤزر ماقههع شههو ، عاههل ما ههد   ئتیهم    رقابتربط )شورای  های مراجع  یتصایم

 134ا  م اخیرالثصههویب م ههرر  ر برههد )ه( مهها ه  ارای  زار مجرمانه مثعد  بو ه م مطابق قاعده ع

قانون کاهش مجاوات  یب تعریری مصوب   12قانون مجاوات اسالمی )اصال ی به موجب ما ه  

( مرتکب به مجاوات جر  اشد محکو  خواهد شد م  ر صورت  صون یکی او نثایج 23/02/1399

شد م نکثههه پایههانی  ر ایههن مربور، عال مرتکب،  سب مور  میاون یکی او ما تین فوق خواهد 

طور کههه قانون تعریرات، هاان  650قسات ایرکه با مجو  مطلق بو ن جر  شها ت  رمغ  ر ما ه  

، به مرظور تح ق شها ت یا اظهارنظر خالف ماقع 44ق.ا.س.ک.ا.  73پییثر نیر گیثه شد  ر ما ه  

 مههده اسههت؛   کارشراس، شرط تازیر  ن  ر تصایاات  شههورای رقابههت  م  هیئههت تجدیههدنظر 

های مراجع فوق، موجب عد  تح ق عروان مجرمانه خواهد شههد؛ برابراین عد  تازیر  ن  ر تصایم

قههانون تعریههرات   650م    540توان  سب مور  به اسثرا  مهها تین  گونه موار  نیر میاگرچه  ر این

ئههه پاسههخ ، نسیت بههه ارا2(1381قانون کارشراسان رسای  ا گسثری )  37( م یا صدر ما ه  1375)

انگههاری، رسههد کههه چرانچههه میرههای جر کییری به عال مرتکب میا رت مروید؛ لیکن به نظر می

های  د رقابثی(  اایت او یک اروش خاص ) ر ایرجا تضاین رسیدگی مرصیانه به اَعاان م رمیه

لی انگاری نیر پاییرد بو ؛  ر  ااست پب بایسثی به ملرممات این سیاست  اایثی  ر جرئیات جر 

، عالمه بر گیو ن میر قانونی برای مرتکب، تجری می م تکرار عال 73که شرط مربور  ر ما ه  

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
مار    بر خرانه  ملت  ی نکه خسارت  ایباشد    یخالف ماقع که موجب  رر شخص زالث  یهانامهقیتصد  ریسا  یرا :  ب540. ما ه  1

محکهو   ین هد یجرا  انیر ونیلیهرار تا  م م ستیبه  م ای(  ربه 74خسارت مار ه به شالق تا ) جیران بر مر  مرتکب عالمه 
  .خواهد شد

 ر  ایهم  سهدیبرو یریهچ ماقهع بهرخالف ی ر امر کارشراس دهی ان اظهار ع  تیسوءنبا  یرگاه کارشراس رسا:  ه37ما ه   .2
 کر کر ه باشد جاعل  یریبرخالف ماقع چ  ایرا  کر نکرد م    مامقع  تاا   ی  وق  ایم    ییریراجع به امر ک  خو   یکثی  دهیاظهار ع 

  .شو یم  محسوب ی ر اسرا  رسا
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مجرمانه را نیر موجب خواهد شد که بالطیع مغایر سیاست  اایثی خاص او  ا رسههی عا النههه  ر 

 های  د رقابثی است.رمند رسیدگی به اَعاان م رمیه

 

 . ممانعت از انجام وظیفه3-1-3

ماانعت او انجا  تح ی ات م باورسی ماموران م باورسههان مرکههر   1(44ق.ا.س.ک.ا.)  78ما ه  

اتخهها  رمیکر هههای بههه میههر   اوینانگاری کر ه است. به طور کلی، ملی رقابت م تدام   ن را جر 

برخههور  بهها   جهههت   رکههه     اشههثه   ن  بههررا    گههرارانقانونقههانون،    یاجرافر یرد     رعدالت محور  

د. او نهه مربههور بپر او  هههایانگاری انحرافقانون، به جر   یاجرا  یرم  شیپ  هایها م تخل انحراف

 کرههدینا  یتیههامت  مبو ه    ییعدالت قضا  هیعل  یعدالت باشد، جرم  یکه مانع اجرا  یهر عال  رمنیا

 یقههانون جههرا  ری شههیه قضههایی. هایدگیرس  ایاتیاق افثد  رمند رسیدگی قضایی  جر   ر    نیکه ا

 امهها قههانون اسههت؛ اخثصههاص  ا هیی  قضههاعههدالت  هیجرائم عل را به   یگرار فصلقانون  ،فرانسه

 یعاالاَ  ،پراکرده  عروان اخثصاص  هد به طور  نیرا به ا  یفصل  رکهیبدمن ا  1375مصوب    راتیتعر

)هاراهههی،  سههن  تاسهه  کر ه انگاریجر   که مخل رمند عدالت م ا  اق   وق اشخاص است را

توان با توجه به هاین میرای مهههم را نیر می  44ق.ا.س.ک.ا.  78(. ما ه  481:  1396پور م صدیق،  

  اایثی مور  ارویابی م تیسیر قرار  ا .

مسثریط او عیارت  ...به هر شکلی مانع او انجا  تح ی ههات م باورسههی مههاموران م باورسههان 

 رسههد کههه خصوصههیت خاصههی  ر رفثههارگیثه، به نظر میمرکر ملی رقابت شو ...   ر ما ه پیش  

. کردیماو مص  م ومیره ارتکاب( کیایت  نظرصرفمرتکب شرط نیست؛ بلکه صرف مانع تراشی )

توان مدعی شد که جر  مطلق است م صرف مانع تراشی  ر صههورت  ر مور  عرصر نثیجه نیر می

جر به اخالن  ر انجا  مظای  قانونی باورسان اعم او ایرکه مر -  ن برمثرتب  جهینثا راو، فارغ او 

کافی برای تح ق عروان مجرمانههه اسههت. بههه عیههارت   -م ماموران مرکر ملی رقابت شو  یا خیر  

اُخری،  اایت بایسثه او عدالت قضایی م تضههاین رسههیدگی مرصههیانه بههه اَعاههان  ههد رقههابثی، 

یی را  ار . او  یههث عرصههر معرههوی پرمسه عدالت قضا  هیعلانگاری اَعاان  اقثضای اطالق  ر جر 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
ی مانع او انجا  تح ی ات م باورسی ماموران م باورسان مرکر ملی رقابت شهو ، بهه جهرای شکل  هر:  هرکب که به  78. ما ه  1

 کمیله  یه رمو هرتراشی به اوای ن دی او پرج میلیون ریان تا بیسهت میهلیون ریان محکو  خهواهد شد م  ر صورت ا امه مانع
 ریان به جرای ن دی تعیین شده ا افه خواهد شد .  ونیلیم
 



 
  …هایسیاست یدر قانون اجرا یتی حما یانگارجرممبانی  245

 

گونه به نظر رسد که جر ، نیاوی به سوءنیت خاص نداشثه م صرف مجو  سوءنیت عهها ، شاید این

ی مانع او انجا  تح ی ههات م باورسههی شکل هرکافی برای تح ق جر  است؛ اسثعاان عیارت  ...به 

؛ لیکن با توجه بههه بخیدیمقوت  ماموران م باورسان مرکر ملی رقابت شو ...  نیر این ا ثاان را  

انگاری بسیار که  یل فصل نهم گرجانده شده م نیر توجه به میرای  اایثی فوق  ر جر   78ما ه  

 شوار است که مجو  سوءنیت خاص )قصههد اخههالن  ر فر یرههد رسههیدگی مرصههیانه بههه اَعاههان م 

چه بهها توجههه مرطههوق های  د رقابثی( را  ر مرتکب شرط ندانست. تو یح مطلب ایرکه اگررمیه

، لیکن توجه به میرههای رسدیناما ه م سیاق عیارات  ن،  یدگاه نخست، چردان مخدمش به نظر  

رسههد. بههه انگاری با پریرش  یدگاه  م  ساوگارتر به نظههر میگرار  ر جر  اایثی مور  نظر قانون

رتکب  رمری بههه بیان  یگر، با مجو  مطلق بو ن جر  او  یث نثیجه، ا راو سوءنیت خاص  ر م

رسد تا او این طریق  ان  اایت مرط ی او اروش عدالت قضایی بههه عرههوان یههک میرهها نظر می

   وق مثهم نیر  ر نظر گرفثه شو .

 

 ای اشخاص . اعتبار تجاری و حرفه3-2

 ار ؛ اعثیار تجههاری   شخص  هرهای تجاری  اعثیار تجاری ن یی  یاتی م اساسی  ر فعالیت

م اعثیار هردگان بههو ه م بههه نههوعی ابههرار مههالی   کرردگاننیتامن اعثاا    ر اشخاص   وقی  ام

توان بخیی او تجارت قلادا  کر  کههه تههاجر  ر شو .  سن شهرت را میمحسوب می  مدتکوتاه

توان بخش  یگر تجارت  انست که معاواًل او م اعثیار را می   مر یمارتیاط با سایر تجار به  ست  

(. بههه طههور  ههثم 86:  1390شو  )باقری م بابایی،  طریق کیییت م اروش مو ع تجارت کسب می

ترین راه به مرظور او میدان به  ر کر ن غیراخالقی رقیب  ر محیط باوار،  ههربه بههه  ُسههن مهم

گههرار بهها م قانون  ابههدییماه غیرمسههث یم ارتکههاب  شهرت م اعثیار امسههت کههه گههاه مسههث یم م گهه 

ای جلههوگیری او ایههن امههر م پیههثییانی او اعثیههار تجههاری م  رفههه   رصد های مثعد   انگاریجر 

 اشخاص بر مده است.

 

 . شکایت واهی3-2-1

ههها یهها ای برگاه:  هرکب به قصد صدمه و ن بههه اعثیههار تجههاری م  رفههه74مطابق ما ه  

تجدیدنظر تسلیم کر ه   ئتیهها شکایثی به شورای رقابت یا  م یا مدیران یا صا یان  ن  هاشرکت
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باشد که پب او رسیدگی زابت شو  ماهی بو ه است، عالمه بر محکومیت به جیران خسههارت، بههه 

تا  م سان یا به جرای ن دی معا ن خسارت مار ه یا هههر  م مجههاوات محکههو   یب او شش ماه  

 خواهد شد .

توان  ن را نوعی اشاعه اکا یب  ر عرصه فعالیههت که می  -انگاری  ر ما ه فوق  میرای جر 

ها یا مههدیران ها، شرکتای برگاه اایت او اعثیار تجاری م  رفه  -ای قلادا  کر   تجاری م  رفه

قههانون  697ها است. تیامتی که عال مجرمانه  ر ما ه مربور با جر  افثراء  ر مهها ه  نم صا یان  

(  ار   ر مجرمانه بو ن یا نیو ن عال مور  انثساب است. تو یح مطلههب ایرکههه 1375تعریرات )

به مرظور تح ق جر  افثراء، مجرمانه بو ن امر نسیت  ا ه شده یا مرثیههر شههده   697مطابق ما ه  

توانههد  ر  ر غیر این صورت، عال مرتکب ماجد عروان مجرمانههه افثههراء نیههو ه م میشرط است؛  

( مطرز م تع یب شو ؛  ر  الی که شکایت ماهی مههرکور  ر مهها ه 698قالب اشاعه اکا یب )ما ه  

گههرار صههرا ثاً م های  د رقابثی اسههت، ویههرا قانون، شکایثی   وقی م مرتیط با اَعاان م رمیه74

  م  هیئت تجدیدنظر  اعال  کههر ه اسههت م او رقابتتسلیم شکایت را  شورای    مرحصراً مراجع

های  د رقههابثی بههو ه م هاین قانون، شورا ترها مرجع رسیدگی به رمیه  62 نجا که مطابق ما ه  

قابلیههت تجدیههدنظرخواهی  ر هیئههت تجدیههدنظر را  ار  م  63های  ن بههه موجههب مهها ه تصههایم

 72جرائم ارتکابی )میخصاً ما تین    خصوص   رکه شورا    80م    67  هاچرین امعان نظر به ما تین

او  ا گههاه    ا خواسههت  میبهها ت ههد  را  اشههثه م  یشههاک  سههاتتوانههد نهایثههاً  ایههن قههانون( می  78تا  

م صههدمر  کههم   یدگیرسهه    رخواست  یبه مرافع عاوم  مار شده  جیران خسارتی  برا   ارتیصال 

(، لرا شکایت تسلیم شده به شورای رقابههت م هیئههت 708:  1398ی م ابراهیای،  االسالمخیش)  کرد

 ن  کرردهمیتسههلماجد جریههه مجرمانههه بههو ه م  ر صههورت ماهههی بههو ن،   تواندیناتجدیدنظر نیر  

ههها، میاون عروان افثراء شو . بدیهی است که انثساب عال ماجد عروان جریه مجرمانه بههه برگاه

توانههد ها م انثیار  ن،  ر صورت  ارا بو ن سههایر شههرایط میا صا یان  نها م یا مدیران یشرکت

ق. .ا باشد؛ لیکن او  امره شاون  کم م رر   697ماجد عروان مجرمانه افثراء بو ه م میاون ما ه  

توان بیش او پیش بههه خارج خواهد بو . با توجه به  نچه گیثه شد می  44ق.ا.س.ک.ا.  74 ر ما ه  

پیش گیثه پههی  74ها م اشخاص  ر ما ه  ای برگاهگرار او اعثیار تجاری م  رفه اایت میژه قانون

ق. .ا(، تسههلیم  697بر ، ویرا عالمه بر انثساب م انثیار امر ماجد عروان مجرمانههه )مو ههوع مهها ه 

ای اشخاص را نیر میههاون ی به قصد صدمه و ن به اعثیار تجاری م  رفهیریرکیغشکایت ماهی 
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ش قرار  ا ه است م بایسثی با توجه به این میرا، نسیت به تیسیر م ایضاز  ن  اایت کییری خوی

رسد صرف تسلیم شکایت ماهی به مراجههع  یصههالز بههه میا رت مروید. بر هاین میرا، به نظر می

ای اشخاص، کافی برای تح ق عروان مجرمانههه اسههت؛ قصد صدمه و ن به اعثیار تجاری م  رفه

برابراین جر ، مطلق است. با این مجو ، علم مرتکب به   ؛یجه شو  یا نیو اعم او ایرکه مرثج به نث

ماهی بو ن شکایت م نیر عط  م انثساب  ن به شخص یا برگاه خههاص، بایسههثی توسههط مرجههع 

صالح رسیدگی کررده به جر  ا راو شو . قصد تسلیم  ا خواست ماهی م نیر قصد صدمه و ن بههه 

ر به هاین مروان، بایسثی برای مرجع رسیدگی محههرو شههو ؛ ای اشخاص نیاعثیار تجاری م  رفه

برابراین تسلیم شکایت ماهی م  رمغین به تصور ماقعی بو ن  ن یا به  لیههل اغههراض شخصههی م 

نکثه پایانی ایرکه مطابق مرطههوق مهها ه، تسههلیم است.    مسثثرا  74غیرتجاری او شاون  کم ما ه  

م یا مدیران   هاشرکتیا    هابرگاهای  اری م  رفهبه قصد صدمه و ن به اعثیار تج  -شکایت ماهی  

به مراجع قضایی م به طههور کلههی مراجعههی غیههر او شههورای رقابههت م هیئههت   -ها  یا صا یان  ن

او   تیهه  کا  متجدیدنظر، میاون  کم فوق نخواهد بو ؛ امری که قابههل انث هها  بههه نظههر رسههیده  

 .ناایدمیی م  سن شهرت اشخاص گرار او اعثیار تجارقانون افثهسیاست  اایثی نُ صان ی

 

 . سوءاستفاده از مقررات قانونی3-2-2

:  هریک او اعضاء شههورای رقابههت، اعضههاء هیئههت تجدیههدنظر، ر سهها م 76به موجب ما ه  

ها ها م اشخاص طرف قرار ا   نبگیران  نکارکران مرکر ملی رقابت م هاچرین هریک او   وق

و ن بههه مرههافع مههالی یهها اعثیههار    یگری که او م ررات این قانون بههرای  ههربه  شخص  هرم نیر  

اسثیا ه کرد، عههالمه بههر جیههران خسههارات بههه شخاص   ی ی یا   وقی سوءای اتجهاری م  رفه

میلیههون ریههان یهها   تعریری او سه تا پرج سان یا جرای ن دی او پرجاه میلیون ریان تا پانصد   یب

 هر م مجاوات محکو  خواهد شد .

ونی  میا  ما ه فوق م افرم ن عروان مجرمانه بدیع تحت عروان  سوءاسثیا ه او م ررات قان

تههوان اعثههراف را می  -نظر او ابها  م قابلیت تیسیر موسههع  ن  صرف  -به ورا خانه   وق کییری  

گرار به ن ص، اجاان یا ابها  قانون مصوب خویش تل ی کر  که ومیره سوءاسههثیا ه  اری قانون

میهها  رسد، هاپوشههانی  ای که  ر ابثدا تو یح  ن  رمری به نظر میکرد. نکثهاو  ن را فراهم می

 1315ی  مصههوب   ق م م ررات قانون  رخالفبمجاوات اعاان نیو   با مردرجات  قانون    76ما ه  
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( م 2 م 1گونه که او عروان قانون مربور پیداست، افرا ی اعم او افرا  عهها ی )مهها تین است؛ هاان

سات ( برخالف  ق م م ررات قانونی، میا رت به اعاان نیو   ر مؤس4یا مکالی  ا گسثری )ما ه  

کررد که اصطال اً به  ن  اعاان نیههو  فههاعلی   ملثی م عاومی کر ه م یا ا عای  اشثن نیو  می

های  ملثی یا مؤسسات عاومی، تحت تازیر شو .  ر م ابل، فر  یا افرا ی که  ر ساومانگیثه می

یعالنه نامیده ( که اعاان نیو  مر3کررد )ما ه  م نیو   یگری، اقدا  م میا رت به رفثار مجرمانه می

( 4  م  2،  1(.  ر  الههت نخسههت )مههوا   45-46:  1387؛ ر ادن،  160-161:  1391شو  )کوشا،  می

ی،  ملثهه   نیمسههثخدم، سوءاسثیا ه او اعثیار م نیههو  خههویش بر سههب مههور   ابدییم نچه ارتکاب  

شهو  م اهههل  ایم کَ َ ی،ا ار ای ییقضا نیماموری، به خدمات عاوم نیماموری، کیوری،  شهر ار

( نیر جههر  ارتکههابی ناشههی او سوءاسههثیا ه او  ههق م اخثیههارات 3است م  ر  الت  م  )ما ه    خیره

 44ق.ا.س.ک.ا.  76قانونی  ر راسثای تازیربخیی به نیو  اشخاص است؛ لیکن جر  م رر  ر ما ه  

ی بههو ه م نرخالف  ق م م ررات قانوب مجاوات اعاان نیو تر او قانون  او  یث عرصر ما ی، مسیع

و ن به مرههافع مههالی یهها اعثیههار تجهههاری م به سوءاسثیا ه او م ررات )به طور عا ( به قصد  ربه 

ای اشخاص اشاره کر ه است؛ اگرچه که  امره شاون سوءاسثیا ه او م ههررات قههانونی را بههه  رفه

ما ه    ر ایرجهها، عهها  م کلههی بههو ن  توجهههقابلمحدم  کر ه است. نکثههه    44م ررات ق.ا.س.ک.ا.

سوءاسثیا ه، عد  تعیین مور ی م  صری مصا یق  ن م نیر کیایت صرف انجا   ن )اعم او ایرکه 

 ر راسثای انجا  مظییه باشد یا خیر، مث لیانه باشد یا غیرمث لیانه( برای تح ههق عرههوان مجرمانههه 

 ههوز است که قابلیت تیسیر موسع م  ر نثیجه تحدید م ن     وق مثهم را خواهد  اشت. بههه م

 44گرار سوءاسثیا ه او  ق یا اخثیارات قانونی مصرز  ر ق.ا.س.ک.ا.میخص نیست مرظور قانون

یهها   -کرههد  که نا  بر ن او افرا ی خههاص  ر صههدر مهها ه نیههر ایههن گاههان را ت ویههت می  -است  

رسد سههیاق کلههی عیههارات، سوءاسثیا ه او م ررات قانونی قانون فوق به صورت مطلق؟ به نظر می

و ن بههه ررده نظر  م  باشد. ابها  م عد  م وز این ما ه ماکن است  ر عال بههه  ههربه تایید ک

گرار مرجر شههده م ای اشخاص م  رنثیجه ن   غرض قانونمرافع مالی یا اعثیار تجهاری م  رفه

انگاری را تامین نکرد. با توجه بههه  نچههه گرشههت م  ر م هها  ی  اایثی مور  نظر  ر جر هااروش 

ی، رخالف  ق م م ههررات قههانونب  مجاوات اعاان نیو با قانون    44ق.ا.س.ک.ا.  76 ه  جاع بین ما

گونه بیان  اشت که نظر به عا  )او  یث مصا یق رفثار مجرمانه م نه  امرههه شههاون توان اینمی

م هاچرین عرایت به ایرکه به نظههر اکثههر  الرکرفوقنسیت به قانون  76قانون( م مؤخر بو ن ما ه  
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(، چرانچههه 176:  1395)کاتوویههان،    شههو یناگونه مههوار ، عهها  ناسههخ خههاص   ر این  نویسردگان،

و ن بههه مرههافع مههالی، اعثیههار تجهههاری م   به قصههد  ههربه  44سوءاسثیا ه او م ررات ق.ا.س.ک.ا.

ای اشخاص،  ر قالب تازیربخیی به اعاان نیو   یگری م ترتیب ازر  ا ن به  ن باشد، عال  رفه

جرمانه مثعد  بو ه م  ر ایرجا مرتکب مطابق قاعده عا  م اخیرالثصویب م رر  ر ما د  ارای  زار م

قههانون کههاهش مجههاوات  12قانون مجاوات اسالمی )اصال ی به موجب مهها ه   134برد )ه( ما ه  

ایههن   ریهه غ   ر( به مجاوات جر  اشد محکههو  خواهههد شههد م  23/02/1399 یب تعریری مصوب  

عرصههر نثیجههه، جههر  مطلههق بههو ه م صههرف   مههور    رشد.  عال خواهد    76صورت، مطابق ما ه  

و ن به مرافع مههالی یهها اعثیههار تجهههاری م اعم او ایرکه به  ربه    –سوءاسثیا ه او م ررات قانونی  

جر  است. او  یث عرصر معروی، علم مرتکب شرط اسههت  –ای اشخاص مرجر شو  یا خیر  رفه

ههها م یهها ترههاق  موجههو   ر  ن خألکه ابها ،  م مثعلق  ن، مجو  م ررات م اخثیارات قانونی است

 ن را به نحوی فراهم  مر . سوءنیت   ق ریغتواند ومیره سوءاسثیا ه یا اعاان من  سب مور  می

و ن بههه مرههافع مههالی یهها اعثیههار عا ، قصد سوءاسثیا ه او م ررات م سوءنیت خاص، قصد  ههربه  

 ای اشخاص است.تجهاری م  رفه

 

 ی اشخاص . حریم اطالعات3-3

 ،افیههای  ن  م سوءاسثیا ه م یااشخاص  اطالعات تجاری م اقثصا ی   سثرسی نامیرمع به  

 یگران م تصهها ب غیرقههانونی فوایههد م زاههرات  ن او جانههب   تالش ناشی او  مریعت  ومان  موجب  

. ایههن امههر استشو  که  ر تراق  با اصون اخالق مدارانه رقابت اقثصا ی می  طلبفرصترقیای  

 غیرمرصیانه  ر   وق رقابت  به عروان رمیه(  1391عالمه بر مسئولیت مدنی ناشی او  ن )با یری،  

 اسههت.شده  ماروع  شو ،    مرجر به اخالن  ر رقابت تجاری مرصیانه  که  یصورتم  ر  شده  شراخثه  

به هاین میران بسرده نکر ه م تعدی به  ریم اطالعاتی اشخاص م   44س.ک.ا.گرار  ر ق.ا.قانون

انگاری  اایثی خویش قرار  ا ه اسههت.  ر ایههن قسههات پههب او ارویههابی ها را میاون جر برگاه

های صورت پریرفثه م نیر سایر قوانین مرتیط، رمیکر  افثراقی قههانون مربههور  ر قیههان انگاریجر 

 اری را نیر مخثصراً بیان خواهیم کر .جرائم علیه اسرار تج
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 ی غیرمجاز اطالعاتبرداربهره. افشا، انتشار و 3-3-1

ی غیرمجههاو او اطالعههات بر اربهرهانگاری انثیار، افیا م به جر   1(44ق.ا.س.ک.ا.)  75ما ه  

انگاری  ر این رسد میرای جر به نظر میها م سایر اشخاص پر اخثه است. ها، برگاه اخلی شرکت

 2ی پدیههده  رانههت اطالعههاتی ریگشکلما ه،  اایت او  ریم اطالعاتی اشخاص م جلوگیری او  

او   یکهه میرای نخست، او  نجا که رعایت اسرار یا  ریم اطالعههاتی اشههخاص، ی  خصوص   راست.  

قههوانین  سههطح  ر  3ی مرتیط با   وق شهرمندی است، عالمه بر قانون اساسههیهامؤلیه  ترینمهم

(  ر مههوا  1375گرار ماقع شده است. به عروان ناونه، قههانون تعریههرات )ما ر نیر مور  توجه قانون

ی(  ملثهه  نیمورام م نیمسثخدممخابرات م مکالاات تلیری اشخاص توسط  )هثک مراسالت،  582

( نیههر  ر 1382م ...( م قانون تجههارت الکثرمنیههک )  جرا ان،  اطیاء)افیا اسرار مر   توسط    648م  

ی افیهها  ای  م  خو ی  ها م مؤسسات برابرگاه  یم اقثصا   یاسرار تجار  یرقانونیغ  لیتحص)  64موا   

بههر  یاسثخدا  میرهه  ین     وق قرار ا ها)  75ی( م  کیالکثرمن  طیمح  اشخاص زالث  ر  یبرا   ن

 یبههراههها  افیههای  نم    یاسههرار تجههارم تحصههیل    رمجههاویغی  ابی سثم    یاسرار شغل  یعد  افیا

  ر.  انههدبر مدهانگاری،  رصد   اایت او این اروش  کارگیری ابرار جر ( هریک با بهاشخاص زالث

ترین راهیر ، به رسایت شههراخثن میرای  م  م  ر راسثای میاروه با رانت اطالعاتی، مهم  خصوص

کههه او گرار اسههت  ق اشخاص برای  سثرسی  وا انه م عا النه به اطالعات  ملثی او جانب قانون

 ر   ههوق  .(138: 1386 ،ی)انصههار شده اسههت ا ی رین یروان گا   م  تح ق  موکراس ن تحت ع

لیکن  4مو وعه ایران اگرچه  ر قانون اساسی، تصریحی به  ق  سثرسی به اطالعات نیده است

، این  ق نیههر  ارای رسههایت 1388 ر سان     وا  به اطالعات  یقانون انثیار م  سثرسبا تصویب  

ق. .ا بر  مراسالت، مخابرات م مکالاات تلیری اشههخاص    582صریح ما ه  قانونی شد. نظر به ت

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
سهایر اشهخاص  ایهم  هابرگاه، هاشرکت اخلی  اطالعات هرکب که به موجب این فصل، مکل  به  یظ ن ما ه:  مطابق ای  .1

به نیع خو  یا اشخاص  یگر بهره بگیهر ،  سهب مهور  بهه  هیب   اطالعاتشده است،  ن را مرثیر م یا افیا کرد م یا او این  
تعریری او شش ماه تا  م سان یا جرای ن دی او چهل میلیون تا چهارصد میلیون ریان یا هر م مجاوات م نیر جیهران خسهارت 

 محکو  خواهد شد .  اطالعاتناشی او افیاء م یا انثیار 

 ارای اروش اقثصا ی یا سیاسهی  ر ومهان  اطالعاتمعرای  سثرسی به به  (Informational Rent)  یاطالعانرانت  .2
 (.3:  1371)طییییان،    استی م  ربی گرمه  خاص م سوءاسثیا ه او  ن برای م اصد شخصی، 

مخهابرات تلگرافهی م  ،  یط م فهاش کهر ن مکالاهات تلیرهی، افیهایهانامهباورسی م نرساندن  قانون اساسی:    25. اصل  3
  .، اسثراق ساع م هرگونه تجسب ماروع است مگر به  کم قانونها نتلکب، سانسور، عد  مخابره م نرساندن 

 (148:  1393نظر مخال ، ن.ک: ) اجی،  دنی برای  .4
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م توجه به سیاق جاههالت   44ق.ا.س.ک.ا.  75ها   ر ما ه  م  کر عیارت  اطالعات  اخلی شرکت

ها، گونه اسثریاط کر  که چرانچه  اطالعات  اخلی شرکتتوان اینگرار  ر ما تین فوق، میقانون

ی تلیری بو ه م پب او هثههک، امکالاهی پسثی م یا امرسولهاص   ر قالب ها م یا سایر اشخبرگاه

این صورت م هاچرههین  ر مههور    ریغ   رق. .ا م    582مور  افیا ماقع شو ، مو وع میاون ما ه  

خواهد بههو .   44ق.ا.س.ک.ا.  75ی به نیع خو  یا  یگری، میاون ما ه  بر اربهرهانثیار عاومی م  

ق. .ا، عههالمه بههر شههرط گیثههه  582ری است که به مرظور شاولیت ما ه الیثه  کر این نکثه  رم

، میههاون عرههوان 75مهها ه  صههدر  رشده، الو  است که افرا   ارای اطالعات نهانی مور  اشههاره 

 یگههر ایرکههه چههون مو ههوع جههرائم مرههدرج  ر    کرقابلی نیر باشرد. نکثه   ملث  مورامسثخد  م م

ق.ت.ا،  اسرار تجاری الکثرمنیکههی  بههو ه م  ههان مثههرا ف  انسههثن  اسههرار   75م    64ما تین  

 طی ر محهه ههها (، تحصههیل غیرقههانونی  ن144: 1386، ایدنیهه جامتجههاری  م  اسههرار اقثصهها ی  )

ها، ت  اخلههی شههرکتانگاری شده است م هاچرین با توجههه بههه  کههر  اطالعههای، جر کیالکثرمن

توان او لحهها  لغههوی ، می44ق.ا.س.ک.ا.  75ها م اشخاص  به عروان مو وع جر   ر ما ه  برگاه

اطالعات  اخلی شرکت را بخیی او اسرار تجاری م اخص او  ن تل ی کر ؛ برابراین افیا، انثیار م 

انب افههرا  مکلهه  بههه ها م اشخاص، او جها، برگاهی غیرمجاو او اطالعات  اخلی شرکتبر اربهره

 44ق.ا.س.ک.ا. 75ها )چه  ر محیط الکثرمنیک م چه  ر محههیط ماقعههی( میههاون مهها ه  یظ  ن

قههانون تجههارت  75م  64خواهد بو ؛ ویرا ما ه مربور او  یث مو ههوع جههر ، نسههیت بههه مهها تین 

 الکثرمنیک،  الت خاص م مؤخر  اشثه م قانون عا  م د  را  ر محدم ه خویش تخصیص خواهههد

و . اسثعاان عیارت  ... ن را مرثیر م یا افیا کرد م یا او این اطالعات به نیع خههو  یهها اشههخاص 

  ر یگر بهره بگیر ...  بیانگر این است که رفثار مرتکب، فعل مثیت است؛ برابراین انثیار م افیا  

عههان میاون  کم فوق  انسههت. هاچرههین  ر ارتکههاب اف  توانینای را  انگارسهلمسامحه م    ازر

بو ن، مث لیانه بو ن، خالف   ی ت بههو ن( نیههر  ر   ق ریغفوق، خصوصیت خاصی )او قییل مِن 

نظر او تازیر نثیجه، جر  مطلق بو ه م صرف انجا  عال، صرف ثی رفثار مرتکب شرط نیست. او 

 نثیجه مثرتب بر  ن )تضرر بره  یده یا مرثیع شدن مرتکب م زالث( کافی برای تح ق جر  است.

 

 

 



 
 1400هار  ـ ب، اول، شماره  یزدهمـسدوره  252

قانون اساسی   44های کلی اصل  . رویکرد افتراقی قانون اجرای سیاست3-3-2

 در قبال جرائم علیه اسرار تجاری

 هههد، او او  نجا که جرائم علیه اسرار تجاری،  اطالعات   ر میهو  عا  را هههدف قههرار می

؛ 5:  1387شوند )السان،  ی میبردمیت سشراسی، برهکاران این صر  به سه  سثه عاده  نظر سرخ

ای یا قرار ا ی، اقدا  (: گرمه امن برهکارانی هسثرد که با ن   تعهد شغلی،  رفه1388 کیای،  

انگههاری رسههد جر کررد که به  ن  سثرسی  ارند. به نظههر میبه افیا م سوءاسثیا ه او اسراری می

نیر ناظر بر هاین گرمه است. بخصوص ایرکه  اشثن م عیثی خاص  ر مرتکب   75ما ه  مو وع  

ها یا سایر اشخاص( نیر بههه موجههب صههدر ها، برگاه)او  یث تکلی   یظ اطالعات  اخلی شرکت

ما ه،  رمری است. گرمه  م  مجرمانی هسثرد که با انگیره  سثیابی، افیا یا سوءاسثیا ه قانونی، 

 45برههد )ک( مهها ه    1شوند؛ این اَعاههان بههه موجههب جههرء  ی  یگران مار  عال میبه اسرار تجار

؛ لههیکن  ههاانت اجههرای اندشههدهبه عروان عال مرجر به اخالن  ر رقابت ماروع   44ق.ا.س.ک.ا.

ها به عرههوان کییری برای  ن  ر قانون مربور میخص نیده م بایسثی شورای رقابت  ر مور   ن

یم کرد. گرمه سو  افرا ی هسثرد که هرچرههد بههه طههور ناخواسههثه بههه رمیه  د رقابثی اتخا  تصا

ههها، اقههدا  بههه افیهها یهها کررد، اما علیههرغم  گههاهی او ماهیههت راوگونههه  ناسرار  سثرسی پیدا می

ق.ت.ا م  75م  64کررد. ارائه پاسخ کییری به گرمه  م  م سو  مطابق مهها تین کارگیری  ن میبه

 .رسدینا،  سب مور   مر او  هن به نظر قانون تعریرات 582نیر ما ه 

 

 فرجام سخن 

گههرار  ر با توجههه بههه  نچههه  ر ایههن پههژمهش گرشههت ایههن نکثههه میههرهن شههد کههه قانون

،  ههان تازیرپههریری او میههانی عاههومی هاچههون  اصههل  ههرر  م  اصههل 44ق.ا.س.ک.ا.

ها، هرجارها م اروش انگاری، سات م سویی  اایثی به  ن اعطا کر ه است.  گرایی   ر جر اخالق

انگههاری  اههایثی   ر ایههن های مور   اایت م ههرن، تحههت عرههوان  میههانی جر اصطال اً سییل

ی انجا  شده نیر او مرظر میههانی فههوق، مههور  تیسههیر م هاانگاریپژمهش مور  تییین ماقع م جر 

و رقیهها م ی هاچون  اصل  ههرر  م مثعاقههب  ن  اایههت اایمیانارویابی قرار گرفت. پاییردی به  

ای م  ههریم اطالعههاتی اشههخاص، اقثضههای اطههالق  ر کریگران باوار م نیر اعثیار تجاری،  رفههه

انگاری، هم او  یث تابعان بال وه قانون م هم او  یث تازیر عرصر نثیجه را  ارا است که ایههن جر 
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رمیههه مربههور   کارگیری بی قید م شرطگرار مراعات شده است؛ الیثه بهامر به خوبی او جانب قانون

 ر موار ی هاچون جر  سوءاسثیا ه او م ررات قانونی به  لیههل قابلیههت تیسههیر موسههع، ن هه  م 

تحدید   وق مثهم، مسثاسک قرار گرفثن ا ثاالی او جانب رقیا م  رنهایت ن   غرض م ههرن، 

های هانگههاری اَعاههان م رمیهه به عرههوان جر  نچه  .  ر مجاوع  رسدیناقطعاً خالی او انث ا  به نظر  

، بههه بررسههی میههانی عهها  )میههثال بههر اصههل  ههرر م اصههل 44مخههل رقابههت  ر ق.ا.س.ک.ا.

گرایی(، میانی  اایثی یا خاص )میثال بر تضاین  ا رسههی مرصههیانه،  اایههت او اعثیههار اخالق

ای م  ریم اطالعاتی اشخاص( م نیر مطالعه ارکان مثیکله م  زار ا ثاالی مثرتههب تجاری م  رفه

یی است که عاههالً شههیافیت ساومکارهاشرایط م معلون  مرظر میانی مربور پر اخثه شد،  ها او  بر  ن

م  ملههت    بینعا النه  نا  یرقابثشرایط  را به  اشیه رانده م  های اقثصا ی  عالکر   ر عرصه فعالیت

ماقعی او سوی  یگر را  اکم کر ه است م رفههع م بخش خصوصی  ی او یکسو   ملثشیهی  هابخش

، برههابراین اقثضههاء ستینی کییری میسر  هاانگاریی   وقی م جر هاتی ااا با  این م عیت، تره

انگههاری بههه طههور عهها  م جرایی کیههور،  ههان ملحههو  کههر ن میههانی جر   گراراستیس ار  که  

انگاری  اایثی به طور خاص، نسیت به اتخا  راهیر های مثراسب، مرسجم م علای  ر قیههان جر 

های عاههومی نیههر سیاسههت  گراراسههتیسم جرائم مخل رقابت میهها رت مرویههده م    هاهیرماَعاان،  

 میکر های سیاست جرایی مربور هاسو کرد.اتخا ی اقثصا ی  ر سطح کالن را با ر
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(  بررسی قانون انثیار م  سثرسی  وا  به اطالعات م  زار  ن  ر نظا    وقی 1393 اجی، وهرا )

 .141-173، صص 9، شااره 2سان  ،فصلنامه علوم خبریمطیوعات ، 

( ازههر قههانون رقابههت بههر تسهههیل رقابههت، 1386م شههییعی، افسههانه )  نیالدشههاب سیری، سههید  

، صههص 45، شههااره  هششای بازرگششانیه پژوهافصششلنام مردی م اسثاندار  وندگی،  رقابت

281-245. 

کارشراسههی  نامهههانیپا،  ماهیت قراردادهای عدم افشای اسرار تجششاری(  1388 کیای، ندا )

 ارشد   وق مالکیت فکری،  انیکده   وق م علو  سیاسی  انیگاه تهران.

مرظههر قههانون (  بررسی   ههوق کییههری رقابههت او  1390خال ی، ابوالیثح م رشروا ی،  جت اهلل )

فصلنامه پژوها حقششوقی دانشششگاه قانون اساسی ،    44های کلّی اصل  اجرای سیاست
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 .23-60، صص 3، شااره 3سان  قم،

، ترجاههه علههی  سههین نجیههی ی بزرگ سیاست جناییهانظام( 1395 لااس مارتی، میههری )

 ابرند با ی، تهران: نیر میران.

مقاالتی در فلسفه حقششوق، فلسششفه حششق و فلسششفه حق و مصلحت:  (  1393راسخ، محاد )

 هران: نیر نی.ت  ارزش،

(  بررسی تحلیلی بره اعاان نیو  توسط مههامورین  ملههت م رابطههه  ن بهها 1387ر ادن، مرصور )

، صههص 7، شههااره  3سان    فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم،فسا  مالی کارمردان ،  

57-33. 

 جلد سو ، چاپ نهم، تهران: انثیارات  راک. ی،آیین دادرسی مدن(  1384شاب، عیداهلل )

(  ارویابی   وقی ساخثار سههاومانی م کارکر هههای 1398ی، عیاس م ابراهیای، امید )االسالمخیش

-715، صههص 3، شههااره 49 مره  ،فصلنامه مطالعات حقششوق عمششومیشورای رقابت ،  

695. 

مجله حقوقی (  رمز   وق رقابههت ، 1390م غیاری فارسانی، بهرا  ) محاد سنصا قی م د ،  

 .113-146، صص  73، شااره 75سان ، دادگستری

مجلششه برنامششه و (  رانت اقثصا ی به عرههوان یههک مههانع اقثصهها ی ،  1371طییییان، محاد )

 .1-40، صص 4، شااره 2،  مره توسعه

فصششلنامه مطالعششات نششوین نههوین ،    (   اایت کییری او نظا  اقثصهها ی1398عامری،  روم )

 .129-158، صص 2، شااره 2 مره  بانکی،

تهههران: شههرکت  مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران،(  1395کاتوویان، ناصر )

 سهامی انثیار.

فصلنامه پششژوها حقششوق (  اعاان نیو  برخالف  ق م م ررات قانونی ،  1391کوشا، جعیر )

 .159-180، صص 1، شااره 1، سان کیفری

، ترجاههه شهههرا  ابراهیاههی، تهههران: ی بزهکششاری اقتصششادیشناسجرم(  1392گسن، رمون )

 انثیارات میران.

(  مطالعه تطیی ی نظا    ههوقی رقابههت  ر 1389غاامی، سید محادمهدی م اسااعیلی، محسن )

-188، صص  2، شااره  11، سان  پژوهشنامه حقوق اسالمی  فصلنامهایران م فرانسه ،  
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153. 

(  توجیههه مداخلههه کییههری؛ اصههون م 1392محاههو ی جههانکی، فیههرمو م رمسههثایی، مهرانگیههر )

 .35-66، صص 3، شااره 2، سان فصلنامه پژوها حقوق کیفری ،  ها رمرت

(  بررسی تطیی ههی جههرائم علیههه 1396) میابراه ریم، جایل م صدیق، پور سنهاراهی، را یه م  

 -فصششلنامه علمششی  عدالت قضایی  ر پرج کیور  مریکا،  لاان،  لیانی، ایران م فرانسههه ،  

-484پییگیری او جههر  م   ههوق، صههص    نامهژهیم،  11 مره    ،پژوهشی علوم اجتماعی

461. 
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