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 رانیا یفریدر حقوق ک شده بندی طبقهدر حفظ اطالعات  مباالتی بیجرم  یواکاو
 

 2ینی، محمد جواد پور حس1یمانیا نبیز

 آباد خرمدانشگاه آزاد اسالمی واحد ، شناسی جرمکارشناسی ارشد حقوق جزا و  0

 ادآب خرمدانشگاه آزاد اسالمی واحد ، شناسی جرمدکتری حقوق جزا و  2

 

 چکیده

رکن اصلی تقصیر شناخته شدده، از لحدا     دومین، 0392قانون مجازات اسالمی مصوب  001که حسب تبصره ماده  مباالتی بی

 احتیداطی  بدی آن است که  مباالتی بیو  احتیاطی بی فرق .اعتنا بیو  پروا بیو اندیشه و  فکر بیو  قیدی بیو  تدبیری بیلغوی یعنی 

بدوده   بیندی  پدی  نتیجه و آثار فعل که قابدل   احتیاطی بیدر  تعبیر دیگرفعل است. به از جنس ترک  مباالتی بیاز جنس فعل و 

 ،بده اقتادای آن عمدل نشدده باشدد      ریانگدا  سدلل و  قیددی  بی درنتیجه، بینی پی ، با وجود مباالتی بینشده، ولی در  بینی پی 

آندان را در   مبداالتی  بیفظ و نگلداری اسرار نظام، دولتی در ح مأمورانباال بردن میزان دقت  منظور به 0371در سال  گذار قانون

، ربد   ذیزمینه حفظ اطالعات طبقه بندی شده تحت عنوان تخلیه اطالعاتی جرم انگاری کرد. لیکن نحوه نگارش مداده قدانونی   

قدانون   بیوتدا قبدل از تصد     یو شدرا  تید فیک نید عنوان خاص و با ا نیجرم با ا نیا .ابلامات و اشکاالتی را به وجود آورده است

 آوری جمع خطر بیو  هزینه کم اری، بسدهیچی، پنینو های شیوهاز  یکی موضوعه نداشته است. نیدر قوان ای سابقه یمجازات اسالم

خدود،   ازید کسب اطالعات مدورد ن  یبرا گانگانیکه دشمن و ب باشد می یعاتاطال هیدر حال حاضر تخل بندی طبقه یاطالعات دارا

، اعتمداد مخاطدب را   بندده یاغوا کننده و فر های شیوه گریو د نیو القاب دروغ یاسام، نیاستفاده از عناو تلفن و با قیاغلب از طر

در تلیده و تددوین    نمود کده  گیری نتیجه توان میتوجه به مطالب چنین  با .نمایند می افتیجلب و اطالعات مورد نظر را از او در

ی اطالعداتی  دقدت و توجده الزم صدورت      )تخلیده  شدده  بنددی  طبقهالعات مباالتی در حفظ اط مقررات قانونی مربوط به جرم بی

 .باشد می نگرفته و ایرادات و ابلاماتی اساسی متوجه مواد موصوف 
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