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  چكيده
 ثبت شركت هاي سيستم«كاركردهاي حقوقي مورد انتظار از ه جملاز  رساني اطالعكاركرد    

 » تجارتيهاي شركتمفهوم محرمانگي در اطالعات «سازي  شفافاما عدم .در دنيا است» تجاري
حفاظت از «و » دسترسي به اطالعات« ميان  چگونه تعاملها شركت ثبت كه دهشسبب اين ابهام 

 ةمطالعو بر مبناي تحليلي  -اين نوشتار مبتني بر روشي توصيفي. سازد را برقرار مي» محرمانگي
تطبيقي مفهوم محرمانگي در حقوق آمريكا كه خاستگاه طرح مفهوم حريم خصوصي براي اشخاص 

 تجارتي بسته هاي شركت ةحوز محرمانگي در ة دامناوالًرسد كه   به اين نتيجه مي،حقوقي است
نظام  ثانياً؛  حريم خصوصي و اسرار تجاري استةبه نوع شركت محدود به يكي از دو شاخ

مدل آزادي «، »مدل آزادي اطالعات« با سه مدل براي دسترسي به اطالعات يعني ها شركتثبت 
ممكن است مواجه شود كه از » شده ثبتعات مدل طراحي حق دسترسي به اطال«و » قراردادي
 راهكار تعادلي اتخاذشده توسط سيستم تواند ميدسترسي به اطالعات » حق «تأسيساين ميان 

اطالعات قابل » نوعي« باشد كه براساس عملكردي هوشمند و با تمركز بر مفهوم ها شركتثبت 
 و بر همين اساس كند  مياطالعات ةارائنفعان اقدام به  مبتني بر سنجش نيازمندي ذي دسترسي

امري كه . دشو  مي منجر تحت عنوان محرمانگيها شركتبه محافظت از قسمتي از اطالعات 
 .كاهد را هم مي» ها شركت كنترل اطالعات ةهزين« ،» معامالتيةهزين«كاهش  بر عالوه

  
   كليديواژگان

 سر تجاري، ،شده ثبت حق دسترسي به اطالعات حقوق ثبت، حريم خصوصي شخص حقوقي،     
 .رساني اطالعكاركرد 
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  مقدمه. 1
دو اصل به ظاهر » محرمانگي« حفاظت ازدر كنار ضرورت » دسترسي به اطالعات« لزوم 

 تجارتي همواره هاي شركت اطالعات ةحوزند كه برقراري تعادل ميان آن دو در ا متعارضي
دنبال آن بوده  به خصوصي همواره حقوق از يك سو ؛)181: 1393 انصاري،(مورد توجه بوده است 

تعادل »  ساير اطالعاتحفاظت ازحق در «و »  برخي اطالعاتةارائالزام به «است كه ميان 
 بر لزوم حفاظت از اطالعات، تأكيددليل  بهليكن در عمل  ،)269و268 :1392 كوتر و يولن،( دكنبرقرار 

دنبال  به 2 خروجي اي جز شكست بازار دامن زد و1ها و عدم تقارن اطالعاتي بيشتر به نابرابري
 طور  اطالعات بهةارائ بر تأكيد در سويي ديگر حقوق عمومي نيز با .)58: 1385 باقري،( نداشت

به نفع  تعادل مدنظر را» لزوم دسترسي به اطالعات« بر مبناي اصل» وسيع و حداكثري«
 با  رامل نظام اقتصادينفعان و به ضرر شخصيت حقوقي شركت تجارتي از بين برد و در ع ذي

   (McQueen, 2009: 49).  شركت تجارتي مواجه ساختتأسيسبحران كاهش 
 حقوقي مختلف اين اصل هاي نظام تجاري در هاي شركت ثبت هاي سيستمبا ايجاد  امروزه

 به اشخاص شده ثبت اطالعات ةارائ مزبور هاي سيستم مورد پذيرش است كه يكي از اهداف
 كه از است تجاري هاي شركتاد اعتماد و امنيت در تعامالت حقوقي با  در جهت ايجنفع ذي

: 1397زماني،   وطباطبائي حصاري( شود ميسيستم ثبتي نام برده » رساني اطالعكاركرد «آن تحت عنوان 
 ، هيچ معيارها شركت انديشمندان از اين كاركرد سيستم ثبت شده ارائه هاي تحليللكن در  ،)241

را  »محرمانگي«و » آزادي دسترسي به اطالعات« متعارضظاهراًد دو اصل مشخصي كه بتوان
 بر كاركرد تأكيدسو برخي حقوقدانان با   از يككه يطور به معرفي نشده است؛ ،تجميع كند

 و مبتني بر اصل شفافيت اطالعات در حقوق عمومي، مبناي ها شركت نهاد ثبت رساني اطالع
در جهت فراهم »  و ارائه به اشخاص ثالثها شركتت ثبت اطالعا« نهاد مزبور را تأسيس
 و از سوي ديگر در )51: 1395 وحيدي،( اند دهكر تعامالت اقتصادي ايمن تحليل ةزمينن ساخت

 حقوق خصوصي، رسالت نظام ثبت حفاظت از اطالعات هاي حل راه مبتني بر ها ديدگاهبرخي 
نفعي  ذي« اطالعات مستلزم اثبات ةئاراشركت تجارتي معرفي شده و به همين دليل  ةمحرمان

   .)414: 1392ستوده تهراني، ( 3دانسته شده است» متقاضي اطالعات

                                                            
1. Information Asymmetry - ي ناتواني بازار است است كه به موجب آن بخشي از عوامل بازار ها يكي از جنبه

 ).58و57: 1385باقري، (اطالعاتي بيشتر از ديگري دارند و بازار در هماهنگي ميان اطالعات اين دو گروه ناتوان است 

2 .Market Failure -50: 1385باقري، (شود كه بازار در تحقق شرايط رقابتي كامل ناموفق است  هايي گفته مي به زمينه.( 

ها اعتقاد به اين اصل  اگرچه اين موضع مورد پذيرش حقوقدانان قرار ندارد، ليكن در روية عملي ساليان متمادي ثبت شركت. 3
  .)56: 1396طباطبائي حصاري، ؛ 414: 1392 ستوده تهراني،( نمايد محسوس ميشدت  را به
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اقتصادي سعي  هاي تحليلو با توجه به مباني و  اين نوشتار با رويكردي توصيفي تحليلي
ت دسترسي به اطالعا ياستثنا تنها عنوان به »محرمانگي« اوالً : به دو پرسش داردگوييدر پاسخ

چگونه و » ها شركتنهاد ثبت « ثانياً دارد؟ ي تجارتي چه مفهوم و قلمرويهاي شركت ةحوزدر 
دسترسي به « را با رعايت رساني اطالع كاركرد بنيادين خود در تواند ميبا چه معيارهايي 

 آنكه تجارتي ايفا كند؟ بر همين اساس با توجه به هاي شركت» محرمانگي«در كنار » اطالعات
 هاي شركت سيستم ثبت رساني اطالعقلمرو كاركرد   مبنايي در تعيين مفهوم وسؤاالت يكي از

 آنكه و با توجه به است تجاري هاي شركت» محرمانگي«تجاري، تعيين مفهوم و قلمرو 
 مطروحه در آن، نظام يها يتئور تجاري و هاي شركتخاستگاه مفهوم محرمانگي در خصوص 
تطبيقي با نظام حقوقي آمريكا، به  ةمطالعبتدا بر مبناي حقوقي آمريكاست، پژوهش حاضر ا

 و سپس با پردازد يم تجارتي ايران هاي شركتشناسايي مفهوم محرمانگي در نظام حقوق 
و معرفي » )محرمانگي(حفاظت از اطالعات «و » دسترسي به اطالعات«تشريح تعارض 

، »ها شركت سيستم ثبت سانير اطالعكاركرد «قابل تصور در چارچوب »  حل تعارضهاي مدل«
 . ندك ميدر حل اين تعارض خواهد بود، معرفي  مدلي را كه داراي كارايي اقتصادي

  
  محرمانگي. 2
 توانند نمي »حريم خصوصي«يا » اسرار«دليل داشتن  به كه اشخاص استموقعيتي » محرمانگي«

انگي در حقوق تجارت بنا به تعريف مذكور، محرم. اطالعاتي را در اختيار مخاطب قرار دهند
 هاي شركت ؛ ليكن در حقوقشود ميهويدا » اسرار تجاري«و » حريم شخصي«در دو قالب 

نمايان  مذكور تنها در يكي از اين دو قالب تواند مي» نوع شركت«تجارتي محرمانگي بنا به 
 نيز تر كوچك هاي شركتو  »اسرار تجاري«با توسل به مفهوم   بزرگهاي شركت اصوالً. شود

دسترسي به اطالعات خود توسط ديگران را محدود  ةدامن» حريم شخصي«با توسل به مفهوم 
حريم شخصي و  در دو قسمت به بررسي تفصيلي  در اين بخش(Pollman, 2014: 2) ندكن مي

 با نگاهي به حقوق ها شركت در نظام حقوق -محرمانگي  مصاديقعنوان به- اسرار تجاري 
 هاي شركت محرمانگي با حقوق ةمقولمبناي اصلي براي تطبيق  .پردازيم مياياالت متحده 

 قضايي و از سوي ديگر دكترين ةرويسو  اياالت متحده، توجه به اين امر است كه از يك
خاستگاه نظريات متعدد در خصوص محرمانگي  حقوقي در نظام حقوقي اياالت متحده

ع در حالي رقم خورده است اين موض. استي حاكم بر آن  حقوقميرژ  تجاري وهاي شركت
 ةزمر قرار نگرفته و همچنان در نظران صاحب اين مفهوم مورد توجه اساساًكه در حقوق اروپا 

  . مباحث مبهم حقوقي باقي مانده است
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 »1 خصوصيةندينما« مدلهاي شركتمصداق محرمانگي در  : حريم شخصي.2. 1

 كه انتظار دارد ديگران بدون ي از زندگي هر فرد دانستيتوان قلمرو حريم شخصي را مي
 با وجود .)5: 1393 انصاري،( رضايتش به آن وارد نشوند يا به اطالعات آن دسترسي نداشته باشند

 سؤال تجارتي همواره اين هاي شركت در خصوصعمق مباحث محققان در موضوعات ديگر 
؟ ندهست» حق قانوني حريم خصوصي« نيز داراي ها شركتناديده گرفته شده است كه آيا 

 و اشخاص دهد مياشخاص حقيقي قرار  رب، آن را ناظر »حريم شخصي«تفسير لفظي تركيب 
در قانون اساسي و مقررات تجاري و ثبتي ايران و قانون انتشار و . گيرد ميبرنحقوقي را در 

 يكي از عنوان به و اشخاص حقوقي ها شركتدسترسي آزاد به اطالعات ايران نيز سخني از 
به ديگر منابع حقوق  دباي ناچار بهبه اين ترتيب  .به ميان نيامده است» حريم شخصي «دارندگان

طور خاص  هب-  اشخاص حقوقيةحوزاز جمله دكترين براي شناسايي اعمال اين حق در 
 تنها نهآمريكا، با توجه به آنكه قانون اساسي  ةمتحددر اياالت . دكرمراجعه  - شركت تجارتي

حريم « يكي از دارندگان عنوان به و اشخاص حقوقي ها ركتش خاص سخني از طور به
 بلكه حتي فراتر از آن هيچ نص صريحي نسبت به شمول ،به ميان نياورده است» شخصي

قانون  و) (Pollman, 2014: 8 حقوقي وجود ندارد اشخاص   از حقوق اساسي نسبت بهكي چيه
ر عبارت شخصي بدون تعيين مصداق دسترسي آزاد به اطالعات اياالت متحده نيز تنها به ذك

كه آيا   برآمدپرسش به اين گوييقضايي درصدد پاسخ ةروي شخص بسنده كرده است، ةواژ
است؟ و آيا » اشخاص حقيقي«همانند حقوق فردي  »اشخاص اعتباري« حقوق ةمجموع
 حريم شخصي از انتشار بخشي از اطالعات به استناد ةدارند عنوان بهتوانند   ميها شركت
 ي تحت عنوان حريم شخصي در قانون دسترسي آزاد به اطالعات، برخوردار شوند؟ياستثنا

(Pollman, 2014: 8).  
 : مطرح كردسه دكترين در قالب توان يم را پرسش به اين  پاسخ

  
   دكترين شناسايي مطلق.2. 1. 1

ا مدعي بودند ن ايالت آالبام در آمريكا، مسئوالNAACP v. Patterson ةپروند در 1958 در سال
ناپذيري به شهروندان اين ايالت شده  هاي جبران آسيب  موجب NAACPهاي شركت كه فعاليت

از  NAACP مدارك متعددي توسط شركت ةارائبراي بررسي اين موضوع دادگاه براي  .است
 عضويت ستفهرجز  به مورد نياز يها دادهشركت تمام . داعضاي گروه دستور دات فهرسجمله 
مواجه  هزار دالري صد ةميجراعضاي گروه، شركت با ست فهر ةارائ عدم ةواسط به داد؛ را ارائه

افشاي اطالعات مربوط به ( :ليكن اين جريمه در ديوان عالي با اين استدالل رد شد .شد

                                                            
1. Private Agent 
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 زيرا به شود، ميمنجر به محدود كردن اصل آزادي مشاركت  NAACPاعضاي گروه ست فهر
» حفظ حريم خصوصي شركت«و » آزادي مشاركت«ميان  ي و مهم اساسيا رابطه ديوان ةديعق

 ها شركت ديوان كه حريم شخصي را براي يرأمنطوق . 1)وجود دارد كه شايان توجه است
برخي حقوقدانان مبتني بر دو  .در ايران نيز طرفداراني دارد ،كند يم مطلق شناسايي طور به

اصل وحدت و «استنباط اول .  كردندتأييدرا  مذكور ة قانون تجارت، نظري588 ةماداستنباط از 
است كه مطابق آن شخص حقيقي و » تساوي شخصيت حقيقي و حقوقي در حقوق و تكاليف

 . همچون يكديگرند، مقتضاي ذات انسان باشدآنچهحقوقي از جهت حقوق و تكاليف جز در 
براساس اين  .)365 :1390 صفار،( ندا همچنين مبتني بر اصل مزبور، موارد مشكوك نيز تابع اصل

 است گذار قانون و نيازمند تصريح گيرد ميتفسير حقوق مختص انسان در موضع استثنايي قرار 
 حريم شخصي وجود ندارد، دليلي بر اختصاص به شخصيت ةحوزو چون چنين تصريحي در 

 بنابراين حريم شخصي حقي مشترك ميان اشخاص حقيقي و ،حقيقي وجود نخواهد داشت
 استثنايي بودن عدم اهليت اشخاص حقوقي در ةقاعد«استنباط دوم از اين ماده، . تحقوقي اس

اين  بر .)366 :1390 صفار،(  اهليت با شخصيت استةمالزمدليل  به»  و اجراي حقوقمندي بهره
 مؤسسات تجارتي و هاي شركتاعم از -اساس حريم شخصي براي تمامي اشخاص حقوقي

 . از اين حق وجود نداردمندي بهره تفاوتي ميان آنها در  قابل شناسايي است و- غيرتجاري

 
  دكترين شناسايي نسبي. 2. 1. 2

آمريكا تقاضاي افشاي  ةمتحد دولت اياالت 1978 در سال United States v. Hubbardدر دعواي 
استنباط كرد كليسا، حق قاضي . دكر چندين عضو يك كليسا را از دادگاه ةشد مهروموماسناد 

 اين حق را مشخص منشأ ليكن ،وصي براي جلوگيري از افشاي اسناد محرمانه داردحريم خص
 خصوصيات يك شخصيت حقوقي ممكن است آن كه يدرحال...« : آمده استيرأدر اين . دكرن

 كلي مبني بر آنكه هر شخص حقوقي ةقاعد، ليكن يك بازداردرا از داشتن حريم خصوصي 
ماهيت و اهداف نهاد شخصيت «در عوض . دركتوان وضع  فاقد حريم شخصي است نمي
 پاسخ دهد كه آيا يك شخص حقوقي پرسشتواند به اين  مي» حقوقي و منافع مورد حمايت

كليسا قطعاً ... در قالب حريم شخصي است يا خيرشده محافظتداراي منفعت خصوصي 
 يرأميز اين  وجه مآنچه 2.» داشته باشدمؤسساتبايستي منافع شخصي متمايزي از ساير انواع 

عملكرد گزينشي در اعطاي حق « بر يرأ تأكيد ،گردد يمدر جهت شناسايي دكترين جديد 
- غيرتجارتيمؤسسات تجارتي و هاي شركتاعم از - »حريم خصوصي به اشخاص حقوقي

  .است
                                                            

1. http://cdn.loc.gov/service/ll/usrep/usrep357/usrep357449/usrep357449.pdf  
2. https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/650/293/429815/  
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 »دكترين شناسايي نسبي«. ت. ق588 ةماد نيز در نظر برخي حقوقدانان در تفسير  ايراندر
 يعني براي شناسايي ،اشخاص حقوقي بر مبناي معيار فايدگي رسوخ كردهحقوق و تكاليف 

 .حقوق و تكاليف اشخاص حقوقي، مفيد بودن انتساب حقوق و تكاليف به آنها معيار است
در برخورداري از حقوق و تكاليف » تمايز ميان اشخاص حقوقي«اگرچه آنان در مقام بيان 

 كاوياني،(» شركت و لزوم حمايت از اشخاص ثالث فراواني معامالت«نبودند؛ ليكن توجه به 
 ةمسئلهريك از حقوق و تكاليف در شرايط و »  مورديةمطالع« بر تأكيد در كنار .)122- 123: 1395

 كاوياني،(  شركت تجارتي از حقوق و تكاليفمندي بهره»  عموميةينظر« ةارائ يجا به، موردنظر
 كه تفسير مضيق و شخصي از حق حريم خصوصي كند يم اين نكته را به ذهن متبادر )127: 1395

  .اين حق مورد پذيرش است» شناسايي موردي«در جهت 

  
  دكترين عدم شناسايي. 2. 1. 3

اطالعات مربوط به  ةارائ درخواست AT&A شركت F.C.C v.AT&T ةپروند در 2011در سال 
 ةحوز در العات مزبور اطآنكه يك قرارداد آموزشي توسط طرف دعوا را به استناد يها نهيهز

غالباً از ... «:  داديرأدادگاه اين استدالل را نپذيرفت و لكن . رد كرد ،حريم خصوصي قرار دارد
براي مثال . كنيم  استفاده ميوكار كسب ةو حوزدر معناي متضاد ارتباط تجارتي » شخصي« ةكلم

در » زندگي شخصي«ز ا ،» كاري و تجارييها نهيهز«در برابر » هاي شخصي هزينه«از تركيب 
 به معموالًشخصي را  ةواژها نيز  نامه از سوي ديگر واژه .كنيم صحبت مي»زندگي كاري«برابر 

حريم « و هيچ قانون و حكمي دادگاه به ...؛داند ينم مربوط ها شركتاشخاص مصنوعي مانند 
 كنگره هك يزمان از شده چاپ يها رسالهاضافه بر اين . استده كرناشاره » ها شركتشخصي 

 ها شركت كه حريم شخصي حداقل براي دهد يمقصد اعتبار استثنائات را داشته است نيز نشان 
 يك حق مختص به انسان عنوان به شخصي حريم ديآ يبرماز استدالل دادگاه . »شود مياعمال ن
ا به بن.  يافتتوان يماعتقاد به اين دكترين را در نظريات اساتيد حقوق بشر  نيز ايران  دراست،

جهاني حقوق بشر و  ةاعالمي در توان يم را شخصيتفسير اين حقوقدانان مبناي اصلي حريم 
 و »شخصيحمايت از حق حريم « گذار قانونالمللي حقوق مدني و سياسي يافت كه  ميثاق بين

مالزم با يكديگر ذكر كرده  و واحد ةمادرا در يك » عدم لطمه زدن به آبرو و حيثيت افراد«
اندازد؛  مي  خطررا به افراد تيثيو ح امر داللت دارد نقض حريم خصوصي، آبرو اين است؛
 شود مي ابزاري از آنها و استفاده ها انسانوجود آن مانع از درهم شكستن آزادي  رو ازاين

 اين يو مبان شخصي نياز فطري انسان به حريم بر تاداناس اين تأكيد به با توجه .)6 :1393 انصاري،(
 كه ماند ينم شكي باقي )6 :1393 انصاري،( حيثيت افراد و آبرو استقالل، يت از آزادي،حق در حما
  . براي غير انسان محال استشخصي تصور حريم اساساًدر نظر آنها 
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  دكترين مورد پذيرش. 2. 1. 4
، حقوق و تكاليف مفروض شخص حقوقي را به مذكور حقوقي با الهام از سه تئوري يها نظام

اشاره دارد كه آيا  يبند دستهاين . كنند يمتقسيم  2»حقوق اشتقاقي« و 1»وق فرديحق«دو بخش 
اشتراكي ميان شخص  «صورت  بهايوجود دارد » اختصاصي براي انسان «صورت بهيك حق 

 دادن يرأبراي مثال حق  .(Pollman, 2014: 12,13)  موجود باشدتواند ميهم » حقيقي و حقوقي
در . تواند توسط شخص حقوقي مورد ادعا باشد  و نميدشو يم اعطا تنها به ذات حقيقي انسان

  .شود ميو اشتقاقي محسوب است مقابل حق مالكيت داراي طبيعت غيراختصاصي 
 نمايانگر اصل اشتقاقي بودن حقوق 588 ةماددر دوران ميان حقوق اصلي و اشتقاقي، 

در اياالت . ار نيستنداشخاص حقوقي از حقوق اشتقاقي يكساني برخورد ةهماست؛ ليكن 
اصل تساوي « را بر مبناي ها شركت از تيو حماقضايي اعطاي حقوق اساسي  ةرويمتحده 

 در عوض دكترين شخصيت حقوقي شركت بر  ودهد ينمانجام » شخصيت حقيقي و حقوقي
 در آنكنندگان  تنها براي اينكه حقوق مشاركت«اين اصل استوار است كه شخصيت حقوقي هم 

 .ت. ق588 ةماد (Pollman, 2014: 11). برخوردار شود ها محافظت نياز ا» تواند مي«، »حفظ شود
مبين آن  مذكور ةماددر » شود«و » تواند يم«كاربرد الفاظ . نيز همسو با اين تفسير استايران 

 ، مختلف جستهاي شركتبراساس تمايز ميان  دبايشده را  مشتقاست كه اختصاص حقوق 
براي  مذكور تفسير براساس .گروه خاصي از افراد دانست ةنمايندم آنها را توان تما زيرا نمي

 بايد شخصيت حقوقي شركت در خدمت شخصيت ،آنكه شركتي واجد حريم شخصي باشد
در نتيجه . دشو يمتفسير »  سهامدارانةندينما«يعني شركت تجارتي به  حقيقي سهامداران باشد؛

و  به افراد افتهي اختصاص »ساسي يا بنيادين بشرحقوق ا«به موجب  ها شركتاين گروه از 
  .(Wolfe, 1993: 1675) گيرند مي قرار حقيقي، مورد محافظت اشخاص

 و در اند دهيند بزرگ متشكل از افرادي هستند كه هرگز همديگر را هاي شركتدر مقابل، 
دليل  به-3»موميبازيگران ع« كه به ها شركتاين . اند تيفعال مختلفي مشغول يها و پست ها مقام

 ديگر اعضاي در برابر بلكه ، در برابر سهامدارانفقط نه ، مشهورند- شباهت ساختاري به دولت
صالح  گونه عملي كه اشخاص ذي ند و هرا   وظايف عمومييآنها دارا. اند مسئولجامعه نيز 

  عموم قرار خواهدينيو بازب مورد بازرسي ،دهند شركت به نام شخصيت حقوقي انجام مي
 نيدر ا (Wolfe, 1993: 1675). گرفت و در صورت فقدان استانداردهاي كافي نقض خواهد شد

 كه يطور به؛ استاين شخصيت حقيقي افراد است كه در خدمت شخصيت حقوقي  ها شركت
اين اساس  بر .گيرد ميديگري جاي او را  فرد ، عمل كنديدرست به به هر دليلي نتواند فردياگر 

                                                            
1. Purely Personal or Individual Rights 
2. Derivatively or Instrumental Rights 
3. Public Actors 
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حريم ليكن   مدرن فاقد حق حريم خصوصي باشند؛هاي شركتر بيشت كه اذعان داشت دباي
 ممكن ها شركتزيرا برخي  ،شود مي انكار ن مطلقطور به تجارتي هاي شركتخصوصي براي 

 منافع همان افراد تشكيل شوند و به نيتأم هدف با كوچكي از افراد و يها گروهاست توسط 
 (Pollman, 2014: 2). صوصي باشند مدعي حريم ختوانند يمهمين دليل است كه 

  
  »بازيگر عمومي« مدل هاي شركتمصداق محرمانگي در  :اسرار تجاري. 2. 2

اطالعاتي مثل اسرار تجاري را  1)يوتسا(قانون متحدالشكل اسرار تجاري اياالت متحده 
ليل عدم د بهداراي ارزش اقتصادي واقعي يا بالقوه  اوالً:  كهداند يم...  وها كيتكن ،ها فرمول

 با افشا و استفاده از آنها توانند يمتوسط اشخاصي كه  افشاي عمومي و عدم قابليت دسترسي
 شده اش يمحرمانگهاي متعارفي براي حفظ  تالش ثانياً ؛استدست آورند،  بهسود اقتصادي 

 تنها نص قانوني عنوان به  ايران قانون تجارت الكترونيك65 ةمادمشابه اين تعريف در . باشد
»  اقتصاديييكارا ةينظر«. شود مياسرار تجاري در نظام حقوق تجارت نيز ديده در خصوص 

 ةنيهززيرا شرايط كمتر،  ،براي تحقق عنوان سر تجاري دارد» حداقل شرايط«مالزمه با لحاظ 
  . كمتري در رسيدگي به دعاوي مربوط به سر تجاري را در پي خواهد داشت

 هر نوع اطالعاتي باًيتقردهد  نشان مي مذكوروانين ق در» شامل«استفاده از اصطالح 
شود و اين اطالعات محدود به موارد   بالقوه، تحت اين دو قانون محافظت ميصورت به

در بخشي  Economy Roofing & Insulating v. Zumaris ةپروندهمچنين در . ستين شده حيتصر
كه افشاي زماني از اطالعات تا يا وعههر مجم باًيتقر(... : ديوان عالي آيوواآمده استيرأاز 

 دارنده را از نشو دواگر افشا .  مشمول عنوان اسرار تجاري قرار گيردتواند مي ،عمومي نشود
   2.) اسرار تجاري تلقي گرددعنوان بهيك مزيت اقتصادي برخوردار كند، 

رار تجاري براي صدق عنوان اس» استفاده از اطالعات«در برخي قوانين اياالت متحده شرط 
 نيز برخي حقوقدانان با تعريف موضوع قابل حمايت در نظام اسرار  ايران در3.مطرح است
» سر تجاري ةاستفادقابليت « ضمني داللت بر لزوم طور بهكه » 4افشانشده ةايد« عنوان  تجاري با

. ت.يوتسا و قليكن از آنجا كه . )177: 1394 شيخي،( اند داده اين معيار را مورد پذيرش قرار ،دارد
 كه افشاي عمومي نشده، بايد قائل بود كه دانند يم اسرار تجاري را اطالعاتي  ايرانالكترونيك

                                                            
1. Uniform Trade Secrets Act(UTSA)  
2. https://law.justia.com/cases/iowa/supreme-court/1995/94-575-0.html  
3. Restatement of Torts section 757,Comment b.  

اي است كه در اثر مهارت و ذوق و خالقيت پديدآورنده از مرحلة ايدة عمومي خارج شده و يك كاالي فكري  ايده .4
 ).261: 1394شيخي، (گردد  محسوب مي
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بر اين اطالعات » سر تجاري« اطالق عنوان شرط ةدارندتوسط » واقعي از اطالعات ةاستفاد«
رو اسرار براي ورود آن اطالعات در قلم» قابليت استفاده از اطالعات«عالوه، شرط  هب. نيست

مهمي از اطالعات از اين قلمرو خواهد شد كه ارزشمندي آنها در  ةدستتجاري، سبب خروج 
 :Quinto & Singer, 2009(اند معروف» دانش عدم استفاده« و به است و استفاده يبردار بهرهعدم 

قي  ركن و تنها ويژگي اطالعات موضوع نظام حقونيتر مهم عنوان به بنابراين، محرمانگي )2,3
دليل  به صرفاًتجاري  اسرار» ارزش اقتصادي«و » مال انگاري« و است مدنظراسرار تجاري 

 مالكيت صنعتي ةشاخ تنها همين وصف محرمانگي اسرار تجاري را به. همين وصف است
 بلكه اين حمايت تنها تا زماني ، بدون آنكه ثبت شود داراي حمايت استتنها نهتبديل كرده كه 

دريافت سند قانوني بايد با ذكر مشخصات و موضوع زيرا  ،تي صورت نگيردجاري است كه ثب
اين  رو ازاين ،صنعت باشد كه در خصوص اسرار تجاري همين حداقل نيز مستلزم افشاست

شايان توجه است  .)474و473: 1394 شيخي،( كند يممسئله حمايت بدون ثبت در اين نظام را توجيه 
» نمايندگي خصوصي« از مدل ها شركتاري، گسترش قلمرو انگاري اسرار تج مالمبناي  كه

 سر تجاري ةمقول رو ازاين ،)154و153: 1394 ،يخيش( است» بازيگر عمومي«سهامدارانشان به مدل 
 ،ندا  بزرگ كه بازيگر عموميهاي شركت ابزاري براي حفاظت از محرمانگي تنها براي عنوان به

 كوچك در قالب مفهوم حريم هاي شركت ةانمحرم و حمايت از اطالعات استقابل تصور 
 .كند يمخصوصي كفايت 

  
در » حفاظت از محرمانگي«و » دسترسي به اطالعات«تشريح تعارض . 3

  مداكارراهكار  ةارائ جهت
 ارائه روابط ميان اركان شركت فيبازتعر است كه براي يا هينظر »حاكميت شركتي «ةينظر 
 تعارض منافع ، شركتي همواره با آن مواجه استيكي از مشكالتي كه حاكميت.  استشده 

تعارض  .)63-73 :1392 پور، يحيي ( هماهنگ با يكديگر نيستالزاماًاست كه  نفعان سهامداران و ذي
دو حق متعارض  در اين قسمت ابتدا مبناي اقتصادي اين. مورد بحث نيز از اين جنس است

مورد به مورد توسط  «صورت بهعات  اطالراهكار كنترل با تحليل دو و سپس شود ميبحث 
  .شود مي ثابت ها شركتنهاد ثبت مدي اكار ،»ها شركتتوسط نهاد ثبت  كنترل«و  »خود شركت

  
  نفعان  در راستاي منافع ذي» دسترسي به اطالعات« مبناي اقتصادي لزوم .3. 1

رسيدن   بر موفقيت شركت تجارتي درتواند مينفع هر شخصي است كه بدون داشتن سهم  ذي
نفعان در   ذية داير(Friedman & Miles, 2006: 1).  پذيردريتأثاز آن   باشد يارگذاريتأثبه هدفش 
كل جامعه  ةرنديدربرگ برخي حقوقدانان ةديعق به و امروز گسترده شده جيتدر بهگذر زمان 
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اد حاكميت شركتي در كنار حفظ اعتم رو ازاين ،است) اعم از افراد داخل و خارج از شركت(
اين  .)23 :1392 پور، يحيي(كند نفعان توجه   ذيةو همسهامداران بايد به سالمت اقتصادي جامعه 

؛ انجمن جهاني دكرتوجيه  »شهروندي شركت «ةينظر در چارچوب توان يمنفع را  مفهوم از ذي
 اين تأكيد .اقتصاد مفهوم شهروندي شركت را مفهومي براي ورود به جامعه تعريف كرده است

 است كه شركت در آن ارتباطات اقتصادي، اجتماعي و محيط زيستي خود را يا وهيشيه بر نظر
 ها دولت مختلف بخصوص سهامداران، كاركنان، مشتريان، شركاي تجاري، يها گروهبا افراد و 

 يها تيفعال اين مفهوم به مجموعه .(Gardberg & Fombrun, 2006: 329) كند يمو جامعه تعيين 
 عضوي از اعضاي جامعه انجام عنوان به اغلب ها شركتدارد كه اشاره صادي اقت- اجتماعي

 امتيازاتي به شركت تجارتي اعطا وكار كسب رژيم حقوقي تجارت و كه يهنگام .دهند يم
 ,Gardberg & Fombrun( كند يمرا صريح يا ضمني نيز به آن تكليف هايي  يتمسئول، كند مي

 كه بتواند حس يا گونه به تجارتي هاي شركتز سازمان ا» محيطي شفاف«وجود  .)330 :2006
 از لوازم اين ارتباط اقتصادي و اجتماعي است كه در ،زديبرانگاعتماد و امنيت را در اشخاص 

 و مبتني بر اين باور است كه تحقق اين بوده مدنظر نيز ها شركت حقوق هاي نظاماولين 
از جمله  .(McQueen, 2009: 44)  نيستريپذ امكان» دسترسي به اطالعات«موضوع جز از طريق 

 تجارتي در جهت تحقق مفهوم شهروندي شركت تكليف هاي شركت كه به ييها تيمسئول
 زيرا ارزيابي ، ايجاد تصور شفاف از محيط سازماني شركت تجارتي براي جامعه است،شده

 & Chan(ندك يمرا براي مردم ممكن  و بهتر رقم خوردن ارتباطات فعاليت شركت تجارتي

Milne, 2013(. 

  
  در راستاي منافع سهامداران» محرمانگي« حفاظت از مبناي اقتصادي لزوم .3. 2

 رفته است و نياز بمحوري سهامداران  مالك پسانئوكالسيك ديدگاه يها هينظراگرچه در 
 اين موضوع را توان ينمليكن  ،دشو ينمامروزه شركت تجارتي ديگر ملك سهامداران محسوب 

نفعان  از ديگر ذي دباي ،مان كرد كه حتي اگر سهامداران، مالكان شركت هم محسوب نشوندكت
 عنوان به بنگاه ةينظردر  توان يممبناي اين تفكيك را . شركت، متمايز و تفكيك شوند

 و داند يم» فروض قانوني «صرفاًبنگاه را  ةنظرياين  .يافت»  از روابط قراردادييا مجموعه«
اعم از سهامداران يا -عالم خارج را تعدادي قرارداد بين عوامل مختلف توليدواقعيت آن در 

با اين حال جنس (Jensen & Meckling, 1976: 5,6).  پنداردمي -نفعان درون شركتي ديگر ذي
نفعان مدعي مبلغ  ذي اوالً  متفاوت است؛ةدو گون قراردادي سهامداران و ذينفعان ةرابط

نفعان  ذي ثانياً ؛ندو مازاد سهامداران مدعي باقيمانده كه يدرحال، ندسته از بنگاه يو ثابتمشخص 
 طور بهنسبت به سهامداران اولويت دارند و اين حق اولويت نسبت به پرداخت ادعاي خود 
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نفعان   پس از پرداخت مبلغ مورد ادعاي ذيآنچهكامل است؛ ليكن سهامداران حق دريافت 
  (Fisch, 2006: 656).، دارند گيرد ميصورت 

اين تحليل نمايانگر آن است كه همواره سهامداران شركت وابستگي اقتصادي بيشتر و 
كشورهاي داراي مدل   درخصوص بهنفع   ذييها گروه بيشتري نسبت به هايبالتبع خطر

 شوند يم متحمل ، متمركز و سهامداران كنترلي استبر حالتحاكميت شركتي داخلي كه مبتني 
نفعان   حقوق بيشتري نسبت به ساير ذيزا ومنافع آنها در ارجحيت باشد  دبايو بر اين اساس 

برخي اطالعات شركت به نفع » حفظ محرمانگي«آن، لزوم  ةبرخوردار شوند كه از جمل
 .آنهاست

  
نفع و  ذي-شناسايي راهكارهاي رفع تعارض منافع اطالعاتي سهامدار. 4

  مداكاراتخاذ راهكار 
ان لزوم دستيابي حداكثري به اطالعات نفع ذي منافع نيتأممباحث قبلي نشان داد كه از يك سو 
 حفاظت از منافع سهامداران شركت تجارتي، لزوم نيتأماشخاص حقوقي را و از سوي ديگر 

 نظام ثبت رساني اطالعمحرمانگي و عدم افشاي اطالعات شركت تجارتي را در قالب كاركرد 
 .براي حل اين تعارض، سه راهكار قابل تصور است. سازد يم مطرح ها شركت

  
  راهكارهاي حل تعارض منافع. 4. 1
  1 مدل آزادي اطالعات.4. 1. 1

 ةهمآزادي اطالعات به معناي حق افراد جامعه نسبت به آگاهي از اطالعات موجود در 
 در .)206: 1387 ،انصاري( است » تجاريهاي شركتثبت « نهاد عمومي و دولتي از جمله ينهادها

معنا كه عموم جامعه  بدين حق و تكليف برقرار است؛ ة يكسويةرابطهمواره  اين مفهوم،
 يرعموميغ عمومي و گاه مؤسسات مطلق نسبت به اطالعات موجود در حق يذ عنوان به

 كه دارند  عهده در اين رابطه نقش تكليفي بر صرفاً نهادهاي مذكور  وشوند يمشناسايي 
 حاكم بر فرض شيپ .)206: 1387 انصاري،( موجود را به اشخاص مذكور ارائه دهنداطالعات 

 نمايندگي سنتي است؛ يكي از نويسندگان در تشريح اين نظريه ةينظردكترين آزادي اطالعات 
 ةجامعدر يك « : مفهوم آزادي اطالعات معتقد استيريگ شكلو نقش بنيادين آن در 

 طور به آن به مردم تعلق دارد و حاكمان و مديران جامعه  كل حكومت و اطالعاتساالر مردم
مالكي  كه هرطور همانبر اين اساس .  نماينده و وكيل مردم هستندميرمستقيغمستقيم يا 

اطالعات موجود   به دارايي خود دسترسي داشته باشد و از كم و كيف آن مطلع شود،تواند مي

                                                            
1. Freedom of information 
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 از وكيل توانند يم موكل هر زماني عنوان به و  حكومتي نيز به مردم تعلق دارديها دستگاهدر 
 قاًيدقاين مبنا . )143و142: 1386 انصاري،( » تصدي خود را پس دهدةدورخود بخواهند تا حساب 

 پيشنهادي در كنترل هاي مدل يكي از عنوان بههمان موضوعي است كه آزادي اطالعات را 
 كنندگان كنترل اين استدالل اقدامات بر اساس. سازد يمنفع مطرح  ذي-تعارض منافع سهامدار

 و آنها رديپذ يمنفعان صورت  وكالت از قشر عظيمي از سهامداران و ذيه  تجارتي بهاي شركت
 دباي خود يها يگذار استيس بلكه در ،كنند ينمسهامداران عمل » وكيل و نماينده «عنوان بهتنها 

 معتقدند 2 و توماس جونز1 چارلز هيل.)35 :1392 پور، ييحي(نفعان را نيز ملحوظ دارند  حقوق ذي
 دباي ،اند دهكر مديران در راستاي منافع آنها اقدام واقعاًنفعان تشخيص دهند كه آيا  براي آنكه ذي

 (Hill & Jones, 1992: 140).   دسترسي يابندها شركت مداوم و آزادانه به اطالعات صورت به

 ة بر مبناي اين مدل مستلزم ارائ»ها شركتثبت  سيستم رساني اطالعكاركرد «بنابراين اجراي 
  .ان و بدون اعمال هيچ محدوديتي استنفع ذيحداكثري اطالعات به 

 آزاد به اطالعات ي انتشار و دسترسةنام وهيش« ي امروزه بر مبناكهمدل آزادي اطالعات 
 در آزاد به اطالعات ي انتشار و دسترسونيسي كم1397 مصوب»ي عمومي اقتصاديها بنگاه
 هاي شركتت، رژيم حقوقي حاكم بر اطالعات اس شده يساز ادهيپ يعموم هاي شركت ةحوز

 منفعل ي به نهادعمالًاطالعات  ةارائ را در مقام »ها شركتنهاد ثبت «تجارتي و در نتيجه 
 اطالعات نمايد و گاه بدون آنكه ةارائبه صرف خواست متقاضيان  دباي كه كند يمتبديل 

 با آنكه مگر ،3 هرچه بيشتر اطالعات بپردازندةارائب آنها صورت پذيرد، به درخواستي از جان
 در چارچوب استثنائات دسترسي به اطالعات موردنظرتصريح قانون يا حكم دادگاه اطالعات 

   4.قرار گيرد

  
  
  
  

                                                            
1. Charlews.L.Hill 
2. Thomas M.Jones 

 1 مواد( رديگ قرار مذكور مورد افشا يها  توسط بنگاهيد دارد كه باياطالعات بر داللت يا ماده  هشتة مصوبني ااز ماده شش. 3
  .) 6 تا
 در را ي بنگاه اقتصاداطالعاتتواند  ي انتشار مونيسيكم دأيي شركت تنها در صورت تريمد مذكور ة مصوب7 ةماد براساس. 4

  . مورد محافظت قرار دهدي به مدت محدودافشا استثنائات چارچوب
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  1مدل آزادي قراردادي. 4. 1. 2
 يكي از عنوان به» ها شركتنهاد ثبت « تجارتي، هدف يها شركت» ازدياد سود«براساس نگرش 

 ميان دو گروه مديران ةرابط آن است كه به بهترين شكل ها شركتابزارهاي تنظيم رژيم حقوق 
 شود مي سبب دكترين مذكور بر دو گروه مديران و سهامداران تأكيد. و سهامداران را تنظيم كند

» ها شركتنهاد ثبت «و در نتيجه  ها شركت حقوق ةحوزنفع از   ذييها گروهتنظيم روابط با 
مبناي  .)298- 299: 1393 طوسي،(  ديگري به نام حقوق قراردادها شودةشاخو داخل ه شدخارج 

بر اين اساس منطق .  است» اطالعاتةدارندحمايت از شخص «حقوقي نظام حقوق قراردادها 
يكن اين حمايت در چارچوب  ل،كند يم اطالعات حمايت ةارائحقوق قراردادي اگرچه از 

 است كه شخص جاهل تنها در يا گونه به» 2بگذار خريدار مواظب خود باشد«  حقوقيةينظر
 كافي براي ةزيانگ شود مي سبباين موضوع . گيرد مياندك مواردي تحت حمايت قانوني قرار 

 اطالعات ةئارا در نظام مذكور .)362: 1393 انصاري،( شخص جاهل در كسب اطالعات باقي بماند
 كه موضوع واقعي يا گونه به - نسبت به موضوع قراردادمؤثرتا جايي الزامي است كه به اشتباه 

 اشتباه ناشي از جهل اصوالًنينجامد و در ساير موارد -با معناي قراردادي آن مطابق نباشد
وضوع مردم را زيرا اين م ،)360-361: 1393 انصاري،( 3سازد ينم خللي به نفوذ عقد وارد گونه چيه

 حقوق قراردادي در ايجاد انگيزه مدنظر ييكارا و از اين نظر كند يمبه كسب اطالعات تشويق 
بنابراين اگر يكي از اصول حاكم بر نظام حقوق . بخشد يمنسبت به كسب اطالعات را بهبود 

  .ميا تهنگف بدانيم بيراه » حداقل اطالعاتةارائ« يا » اطالعاتةارائاصل عدم «قراردادها را 
نفعان را   نسبت به ذي»ها شركت نهاد ثبت رساني اطالعكاركرد «در چارچوب اين مدل 

موجب آشنايي   اطالعات كلي نسبت به وضعيت شركت تجارتي تا حدي كهةارائ توان يم
همچون -تر جزئيو نسبت به موارد د كر قلمداد ،اجمالي نسبت به شركت تجارتي گردد

همچنين مطابق . دكرنفعان   اطالعات به ذيةارائ از تكليف آنها را معاف- عملكرد شركت
 با يدنفعان با گونه اطالعات بيشتر ذي  هرةارائمتدولوژي حقوق قراردادها، براي الزام به 

 اطالعات يا وجود قوانين مطرح ةارائ اطالعات به كنندگان كنترلمراجعه به دادگاه و اثبات تعهد 
   .)295- 298: 1392 كوتر و يولن،( دكرذ  خود را اخموردنظرخاص اطالعات 

  
    

  

                                                            
1. Freedom of contract 
2. Coveat emptor 

  . موجب عدم نفوذ معامله است، كه مربوط به خود موضوع معامله باشدياشتباه وقت :ي قانون مدن200 ةماد .3
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  1شده ثبتدسترسي به اطالعات » حق«طراحي  مدل. 4. 1. 3
 حقوقي مختلف براي آشتي دادن دو هدف متعارض هاي نظام كه در ييها مدلاز جمله 

 ايجاد اعتماد و امنيت در تعامالت ميان منظور به» محرمانگي اطالعات«و » دستيابي به اطالعات«
حق دسترسي به « تأسيس ،كت تجارتي و ذينفعان مورد پيشنهاد انديشمندان قرار گرفتهشر

: 1397 زماني، و طباطبائي حصاري( است » تجارتيهاي شركتثبت «در سيستم » شده ثبتاطالعات 

»  تقارن اطالعاتيةبرقراركنند «عنوان به توان يم در اين روش را ها شركت نهاد ثبت .)228- 229
 نسبت به وضعيت حقوقي شركت تجارتي اسباب رساني اطالعسو با  كه از يكد كرمعرفي 

ن در معامالتي كه يكي  و سبب تقارن اطالعات ميان متعامالآورد يمنفعان را فراهم  آگاهي ذي
 و از سوي ديگر با گزينش اطالعات بر مبناي نياز شود مياز طرفين آن شركت تجارتي است 

 روشي كه ؛دهد يم قرار مدنظر محرمانه، منافع سهامداران را نيز نفعان و عدم ثبت اطالعات ذي
 بايد » كنترلةويش«براي شناسايي . دشو يممطرح » حق دسترسي به اطالعات«تحت عنوان مدل 

و » اطالعات مرجع «دسته دو به ها شركت در نهاد ثبت شده ثبتتوجه داشت كه اطالعات 
محرمانگي در كنار دسترسي به  حفاظت ازبحث . دقابل تقسيم هستن» اطالعات مالي اقتصادي«

نهاد ثبت  آنكه ةواسط به؛ ليكن است مطرح رالذكرياخاطالعات  اطالعات در حوزه هر دو دسته
  .دشو يم مذكور ارائه يبند ميتقس  متفاوتي در ارائه دارد،ةويش بسته به نوع اطالعات ها شركت

     
   2 اطالعات مرجع .4. 1. 3. 1
اطالعات مربوط به شناسايي شخصيت و هويت حقوقي شركت » اطالعات مرجع يا ها داده«

 The Trade Associations Global LEI (و دارندگان حق امضاي آن است تجاري و صاحبان

(Proposal, 2011:1و اطالعات مرجع در شناسايي شركت تجارتي و اهليت ها داده كه  ازآنجا ؛ 
 شركت تجارتي فرد منحصربهات هويتي كه به شناسايي  اطالعةارائ، دارد يآن اهميت زياد

 هاي شركتسيستم ثبت اطالعات  زمينهدر اين  .نمايد ميضروري  شود،منجر نفعان  توسط ذي
نياز  محرمانگي، حفاظت از اطالعاتي است كه در كنار همجموع تعريف درصدد تجارتي،

 ةشمار : ازاند عبارتات ؛ اين اطالعدسازنفعان را در شناسايي شخص حقوقي برطرف  ذي
، قالب شخصيت )ثبت(، محل تشكيل )رفعاليغفعال يا (وضعيت  نام حقوقي شركت، شناسايي،

سهامداران كنترلي ( شركت تجارتي كنندگان كنترلحقوقي شركت تجارتي، اطالعات مربوط به 
 و لي مربوط به تشكخيشامل تار (ها خيتار صنعتي، يبند طبقه، ) درصد و مديران50باالي 
  .(Powell et al., 2011: 3)) ثبتخيتار و  انحاللخيتار ،سسهؤم يده سازمان

  

                                                            
1. Right to access registered information 
2. Reference data 
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  1 اطالعات مالي و اقتصادي.4. 1. 3. 2
 در مورد وضعيت اقتصادي يا گسترده آمارهاي -  چه كوچك چه بزرگ- تجارتيهاي شركت

ا به خطر محرمانگي شركت تجارتي ر  تمامي اين اطالعات،ةارائ ليكن ،كنند يمخود توليد 
نفعان ارزيابي شركت و   اهميت اين اطالعات براي ذياصوالًبا توجه به آنكه . اندازد يم

 يا نظارت بر عملكرد قانوني شركت تجارتي است يگذار هيسرما در مورد يريگ ميتصم
(Kundu, 2019: 6)  كه در اطالعات مرجع صورت يا گونه به-  در اين اطالعات ينگر يجزئو 

سو بتواند نياز   براي آنكه از يكها شركتنظام ثبت  آنها مطلوبيت ندارد،  براي-پذيرفت
 يها گزارش سيستم ، محافظت كندها شركتو از سوي ديگر از منافع د كننفعان را برطرف  ذي
نفعان را  بر آنكه نياز ذي عالوهاين روش  .(Keller, 2014: 64) استده كر ينيب شيپ را يا دوره
 اقتصادي معاف يها تيفعال اطالعات جزئي مربوط به ةارائ را نيز از ها شركت، كند يم نيتأم
 ساليانه و پس از تشكيل مجامع عمومي و با تصويب صورت به معموالً ها گزارشاين . كند يم

   .(Kundu, 2019: 2) شود مي ارائه ها شركتاطالعات توسط اكثريت به ثبت 
  

       
    

   ها شركتسيستم ثبت ض در حل تعارمد اكار مدل ييشناسا .4. 2
 اند كرده مطرح را پرسش نيا» ها شركت حقوق يآناتوم«  و همكارانش در كتاب2كراكمن نرير

آنها  .اند پرداخته آن ليتحل به و  چه مفهومي دارداساساً ها شركتدر ظرف حقوق مدي اكاركه 
 ي حقوقةوزهر ح همانند يقانون چالش كي عنوان به ها شركت حقوق يكل هدف«: معتقدند

 ،مييبگو تر حيصر مي بخواهاگر . است» كلكي عنوان به جامعه« خدمت به منافع احتماالً يگريد
 جمله سهامداران،  افراد ازةيكل رفاه شبردي پ،ي تجارتهاي شركت نظام حقوق تيمطلوب و غا

 اننفع يذ و يمحل جوامع مانند ي اشخاص ثالثني و همچنانيمشتر ،كنندگان نيتأم كارمندان،
 عنوان به از آن اقتصاددانان است كه ي موضوعنيا .شوند يم متأثر شركت تيفعال از كه است
 مفهوم توان يم نيبنابرا .(Kraakman et al., 2017: 22)» كنند يم ادي جامعه ي و عموميكلرفاه 
كه از ابزارهاي تحقق را  »ها شركتنهاد ثبت «در  و در نتيجه ها شركت در ظرف حقوق ييكارا

 » شركتتي از فعالمتأثر يها گروه ةيكل انيم ي تعادلتيوضع« به دني رسست،ها شركتحقوق 
 مقصود .)66: 1393 ،يطوس( است صفر روهاي ني تمامنديبرآ چارچوب آن در كهد كر ي تلقيتجارت

                                                            
1. Financial or Economic data 
2. Reiner Kraakman 
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  به اطالعاتيدر دسترس است ممكن كه ي منافعتعارض ةمسئل در كه است آن صفر ندياز برآ
 دهد، رخ نفعان ي و ذرانيمد  سهامداران،يعني مختلف يها گروه اني مها ركتشدر نهاد ثبت 

 ترازو نيا داشتن نگه مكلف به »نهاد ثبت«يم، ده قرار ترازو ةكف دو در را مسئله نيا نيطرف اگر
. نكند ينيسنگ يگريد بر ترازو ةكف دو از كي چيه كه يطور هب است؛ يتعادل تيوضع در

دن كر كه با فراهم شود مي يتلق مداكار يزمان »نهاد ثبت رساني اطالعد كاركر «قواعد نيبنابرا
 تي وضعكي متعدد را به سمت يها گروه مناسب منافع متعارض ينهادها و قواعد حقوق

مد اكار راهكار شده ارائه فيتعر به توجه با. )66-67: 1393 ،يطوس(  و متعادل سوق دهدشده كنترل
 توان يمرا  يتجارت هاي شركت اطالعات ةحوز درسهامدار - نفع يذ منافع تعارض حل ةنيزم در

  :زيرا دانست؛» شده ثبتحق دسترسي به اطالعات «راهكار
 كه دهد يم نشان وضوح به اطالعات يآزاد مدل يساز ادهيپ ةحوز در شده ميترسنمودار - 

 فرض نيا  در اين خصوص اعتقاد به اصل حداكثر افشا.باشد يمتعادل مدل دتوان ينم مدل نيا
 اندك در تنها و رنديگ قرار افشا مورد ديبا شده ينگهدار اطالعات ةهم كه كند يم جاديا را

، اطالعات در گذارد يمجاي  سارت عظيمي بيش از منفعت عمومي برخ يافشاگر كه يموارد
 مورد صراحت بهتوسط قانون بايد اين موارد  +)1( .رنديگ يمدسترسي قرار شمول استثنائات 

 است كه بايد اثبات كند اطالعاتي كه منتشر اطالعات ةكنند كنترلو اين نهاد گيرد ح قرار تصري
   .)35: 1381 انصاري،( )- 1 (نساخته است تحت شمول استثنائات قرار دارد

 قواعد ماهرانه سعي در ايجاد تعادل بر ةارائ حقوق قراردادها نيز اگرچه با  از طرف ديگر،- 
 :كوتر و يولن( استكرده  برخي اطالعات و حفظ اطالعات ديگر ةرائامبناي الزام طرفين به 

 حداقل اطالعات به سنگيني اين ترازوي ةارائ اعتقاد به اصل ةواسط بهليكن  ،)269و268
 شركت كنندگان كنترل يطلب فرصتو ترويج +) 1(منجر شده نامتعادل به سمت سهامداران 

  . ه استرا در پي داشت) -1( نفعان تجارتي و ضرر ذي
 در شده ثبت در مدل حق دسترسي به اطالعات اين مواضع در حالي رقم خورده است كه

-حق  ذيعنوان بهنفعان هر دو   آنكه سهامداران و ذيةواسط به تجاري هاي شركتسيستم ثبت 
- )0(  در دسترسي به اطالعاتحق يذو ديگري ) 0(  در حفاظت از اطالعاتحق يذيكي 

 از دو طرف سنگيني كي چيهترازو در حالتي متعادل قرار داشته و به نفع  ةكف ،شوند يمشناخته 
  . برخوردار استمدي اكار از رو ، ازاينكند ينم

حق دسترسي به   آزادي قراردادي  آزادي اطالعات  ها مدل
  شده ثبتاطالعات 

  0و0  -1و+1  +1و- 1  )نفع ذي-سهامدار( فايده
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 يريگ جهينت .5
 .عامل اقتصادي و ايجاد ارتباط با اقشار مختلف وابسته است تجارتي به تهاي شركتحيات 
 نهاد ثبت تأسيساست كه سبب »  اطالعات به عموم جامعهةارائ« برقراري تعامل مذكور ةمقدم

 دباينفعان   اطالعات به ذيةارائاست؛ ليكن ده ش رساني اطالع تجاري با كاركرد هاي شركت
 ةمحرماناطالعات «نفعان از  نياز ذيدن كرف  مديريت شود كه در كنار برطريا گونه به

حريم  «ةشاخ دو در يكي از تواند ميتنها » نوع شركت«كه بسته به »  تجارتيهاي شركت
 . دكن حفاظت ،تصور شود» اسرار تجاري«يا » خصوصي

 يكي از كاركردهاي حقوقي هر نهاد رساني اطالعدر اين خصوص با توجه به آنكه كاركرد 
 توان يم» ها شركتنهاد ثبت «جمع ميان اين دو هدف متعارض در قالب  ، براياستثبتي 

 در اين مدل پيشنهادي. را پيشنهاد داد» شده ثبتحق دسترسي به اطالعات  «تأسيسراهكار 
 و اطالعات )يا اطالعات هويتي( تجارتي به دو بخش اطالعات مرجع هاي شركتاطالعات 

يق اين دو دسته اطالعات و تعيين قلمرو دسترسي  كه در تعيين مصادشود مياقتصادي تقسيم 
نفعان دسترسي به اطالعات  به آنها و استثنائات آن بر مبناي مفهوم محرمانگي، نيز نياز نوعي ذي

. هريك از اطالعات بايد مالك قرار گيرد در خصوص» تفسير موردي و شخصي «يجا به
اطالعات «وجه داشته باشد كه در قلمرو بنابراين مقنن در مقام وضع قانون بايد به اين نكته ت

شناسايي هويت و «نفعان  ، معيار نوعي براي تعيين دسترسي به اطالعات توسط ذي»مرجع
اطالعاتي همچون صاحبان امضا مجاز، اقامتگاه است و به همين دليل » اهليت شركت تجارتي

ره در راستاي هويت  و غيكنندگان كنترلشركت، تاريخ تشكيل، اطالعات مربوط به مديران و 
 اطالعات كه يدرحال ؛شود ميشناسي شركت در قالب اطالعات مرجع به مخاطب ارائه 

و بر مبناي مفهوم محرمانگي در دسترس  مذكورسهامداران غيركنترلي با توجه به معيار 
  .ان قرار نخواهد گرفتنفع ذي

 شناسايي صرفاًنفعان  در سوي ديگر در گروه اطالعات مالي و اقتصادي كه نياز ذي
 تك تكشركت تجارتي است و ...)، ورشكسته ورفعاليغشركت فعال يا (وضعيت اقتصادي 

 هاي شركت، ها شركتنهاد ثبت   موضوعيت ندارد،خود يخود بهاطالعات مالي و اقتصادي 
 تجارتي نسبت به موقعيت و وضعيت هاي شركت ةانيسال يها گزارش ةارائملزم به  تجارتي را

 ةارائ معامالتي، با عدم الزام به ةنيهز و از اين طريق در كنار كاهش كند يم اقتصاد خود
 حفاظت از، تضمين بيشتري نسبت به ها شركتجزئيات اقتصادي معامالت و روابط حقوق 

  .دهد يممحرمانگي ارائه 
 رساني اطالع آنكه كاركرد ةواسط به، ها شركتدر ظرف حقوق مدي اكاربا توجه به منطق 

 ،استنفعان   كاركردي ذوجنبتين در جهت حمايت از منافع سهامداران و ذيها شركتت نهاد ثب
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 توان يمرا  مذكوربا مفهوم و چارچوب حقوقي » شده ثبتحق دسترسي به اطالعات « ايجاد
 تجارتي كه با توجه به هاي شركت دسترسي به اطالعات ةحوزدر مد اكار كاركردي عنوان به

» محرمانگي«و » دسترسي به اطالعات«اي آن امكان برقراري تعادل ميان  برشده ارائهمعيار نوعي 
 اقتصادي گذاران استيس، شود ميبر اين اساس پيشنهاد . ، به مقنن پيشنهاد دادكند يمرا فراهم 

 از تا حد امكاننفعان  بازار تعامالت در راستاي حمايت دوجانبه از سهامداران و ذي
 در راستاي حل مشكل عدم تقارن شده ثبتطالعات  مدل حق دسترسي به ايها تيظرف

 آزاد به اطالعات ي انتشار و دسترسةنام وهيش«و مقرراتي همچون  كننداطالعاتي استفاده 
 كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات، كه بر 1397مصوب  »ي عمومي اقتصاديها بنگاه

 اقتصادي آن در اين پژوهش ثابت يمداناكاركه (مبناي مدل دسترسي آزاد به اطالعات بوده 
 ،اندازد يم تجاري را به خطر هاي شركت اقتصادي از جمله يها بنگاهو منافع سهامداران ) شد

  .ندورزخودداري 
 نفع ذي حق دسترسي به اطالعات توسط اشخاص نيتأم براي شود ميبر اين پيشنهاد  عالوه

 در فوق و با رعايت مفهوم محرمانگي شده ارائهدر قلمرو اطالعاتي كه براساس معيار نوعي 
 گذار قانون مدنظر كه گونه آن شده ثبتبايد در دسترس عموم قرار گيرند، دسترسي به اطالعات 

 از تفسير ها شركتصريح قانوني، ثبت  ةمقررمعتبر شناخته شود و با وضع اغلب  ،بوده است
 شده ثبتص خواهان اطالعات ي از اشخانفع ذيساليان متمادي خود مبتني بر لزوم اخذ مدرك 

 اين نهاد به حق دسترسي به اطالعات با مفهوم، چارچوب و معيار يتوجه بيكه مبتني بر 
  . در فوق، است، منع شودشده ارائه
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