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 مقدمه. 1

 يها تيفعال از انجام كند يمعليه تعهد  مشروط تحديد تجارت شرطي است كه طي آن، شرط
له با اين  تجاري در زمان يا مكان مشخصي امتناع ورزد و دليل اصلي آن اين است كه مشروط

 رايب. وجود نيايد بهوكار خود رقيبي  كسب ممكن براي حددنبال اين است كه تا  بهاشتراط 
دليل استعفا،  به كارمند وي در صورت ترك شغل كند يمقرارداد كار شرط مثال، كارفرما در 

اخراج، پايان مدت قرارداد يا هر علتي، تا دو سال حق ندارد در شركت مشابه شركت كارفرما 
؟ شود يماست كه دامنه و شرايط اعتبار چنين شرطي چگونه تعريف  اينال ؤساما . دكنفعاليت 

تعهدات  ةنظري تعهدات، اصل آزادي و حاكميت اراده مبناي حقوق قراردادها و ةزميندر 
بحث . نيست امستثن و آزادي در وضع شروط قراردادي نيز از اين قاعده شود يممحسوب 

طوالني در فقه اسالمي دارد و فقيهان از ديرباز در مورد انواع اين  ةپيشينشروط ضمن عقد، 
 ايران نيز شروط قراردادي را با الگوبرداري از قانون مدني. اند كردهشروط و اعتبار آنها بحث 

 ةصحن اخير در يها دههاما يكي از شروطي كه در .  و ذكر كرده استيبند طبقهفقه اماميه 
 رواج يافته و در خصوص شرايط اعتبار و نفوذ آن يالملل نيبويژه تجارت  بهمبادالت تجاري و 

 است كه ناظر بر تعهد بر 1 تجارتهاي زيادي صورت گرفته است، شرط تحديد زني گمانه
كه چنين شرطي تا چه حد  پرسشاما پاسخ به اين . عملي تجاري استن ساختمحدود 

تالقي بين لزوم رعايت اصل حاكميت اراده و احترام به  ةنقط داراي اعتبار باشد، به تواند يم
ق حسنه و توافق طرفين از يك سو و اصل رعايت حقوق اشخاص ثالث و منافع عمومي، اخال

 كه بايد بين اين دو، نوعي توازن و تعادل گردد يبرمصيانت از شخصيت افراد از سوي ديگر 
 مانند حقوق رقابت و حقوق حمايت از ييها رشته در واقع، در همين راستا شود؛برقرار 
  .اند شده جاديا كننده مصرف

 
 مباني بحث. 2

م كلي شرط تحديد تجارت اشاره مفهوبه  سپس ،در اين مبحث، ابتدا به ادبيات پژوهش
  .خواهد شداعتباربخشي به شرط تحديد تجارت بررسي  ةپيشين و در نهايت، شود مي
  

 ادبيات پژوهش. 2.1

 ةسابققضايي موضوع شرط تحديد تجارت در انگليس به بيش از سيصد سال و  ةسابقبا اينكه 
 در متأسفانه اما ، (Moor, 1907: 1)گردد  ميتحقيقاتي مدون آن نيز به بيش از يكصد سال قبل بر

اين در حالي است كه موضوع شرط تحديد ، نظام قانوني ايران مورد توجه قرار نگرفته است

                                                            
1. Restraint of Trade Clause 
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 و مقاالتي كه ها نامه انيپاالبته هرچند در برخي . تجارت، موضوعي است بسيار مهم و پركاربرد
، به موضوع و مفهوم شرط اند پرداخته 2»توافق ضدرقابت« و 1»شروط غيرمنصفانه«به موضوع 

كار نرفته و تنها مصاديق آن ذكر شده  بهتحديد تجارت اشاره شده، اصطالح تحديد تجارت 
 .است

  
 مفهوم شرط تحديد تجارت. 2.2

اساساً شرط تحديد تجارت به معناي شرطي است كه در قراردادهاي تجاري با هدف حفاظت 
 شرط تحديد تجارت، يك طرف قرارداد براساس. شود يماز منافع تجاري متعهدله تعيين 

اين تحديد، ممكن است . دكن كه محدوديتي بر فعاليت تجاري خود اعمال شود يممتعهد 
 سيتأستعهد بر عدم : تحديد مكان : ازاند عبارتمصاديق مختلفي داشته باشد كه اهم آنها 

تعهد بر : معاملهتحديد موضوع  كارخانه، كارگاه، بنگاه، دفتر در قلمرو جغرافيايي مشخص؛
تعهد بر عدم : تحديد طرف معامله جز متعهدله؛ بهعدم فروش يا خريد كاال يا خدماتي خاص 

تعهد بر : تحديد ميزان معامله جز متعهدله؛ بهفروش به شخصي ديگر يا خريد از شخصي ديگر 
تعهد بر عدم : تحديد انجام خدمت عدم فروش يا خريد بيش از ميزاني خاص از هر شخص؛

ال اساسي اين است كه اين شروط تحديد تجارت، ؤاما س. ر كار يا خدمت به شخصي ديگةرائا
 مورد پذيرش است و چه سوابق قانوني و قضايي حددر حقوق انگليس، آمريكا و ايران تا چه 

اعتبار به اين شروط، به مباني  ةپيشيننگاهي به  نيمبر  عالوهدارد كه براي پاسخ به آن الزم است 
  . موجد و سالب اعتبار آن پرداختحقوقي

 
  پيشينه اعتبار بخشيدن به شرط تحديد تجارت.2.3

 از حمايت از شروط تحديد تجارت به يا نهيشيپ گونه چيه ميالدي، سدة هفدهماز  پيشتا 
 و قضات چنين شروطي را با استناد به ضرورت حمايت از منافع عمومي باطل خورد ينمچشم 
 1602در سال  (Colgate V. Bacheler) مثال در دعواي كلگيت عليه باچلر رايب. كردند يماعالم 

، متعهد شده بود به عدم انجام فعاليت تجاري مشابه خواهان در چند )خوانده(عليه  مشروط
 پوند به نفع خواهان شود؛ اما دادگاه 20شهر مشخص كه در صورت نقض، مكلف به پرداخت 

تحديدهاي قراردادي در منع اعمال تجاري  تمامي«ته كه شرط تحديد تجارت را با ذكر اين نك
تدريج، قضات، بين انواع شروط  بهما ، ا (Moor, 1907: 5)، باطل اعالم كرد»نامشروع است

تحديد فعاليت تجاري تفاوت قائل شدند و در نهايت، اولين اعتباربخشي به شروط تحديد 
در اين .  رقم خورد1613در سال  (Rogers V. Parrey) راجرز عليه پري ةپروندتجارت، در 

                                                            
1. Unfair terms, Unfair Competition 
2. Non-compete Clause 
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حق در اين شرط تحديد تجارت بوده و  نفع و ذي ذي» راجرز«كه د كرپرونده، دادگاه مقرر 
مبني بر عدم انجام فعاليت تجاري در زمان و مكان مشخص » پري«محدوديت ايجادشده براي 

 .Mitchel Vعليه رينالدز ميشل  ةپروند پس از آن، در  (Friedmann, 2001: 267). ستاالجرا الزم

Reynolds  قاضي دفاعيات خوانده مبني بر ممنوعيت بازداشتن اشخاص از ،1711در سال 
 پنج ظرف مدت ،كه طي آن متعهد پذيرفته بودرا اشتغال را نپذيرفت و شرط تحديد تجارت 

اي در اين خصوص، بر. االجرا دانست الزم ، خاصي به شغل نانوايي نپردازدةسال در محدود
 ةمحدودكنندي تقسيم شد و تنها شروط ئبار، شرط تحديد تجارت به شروط كلي و جز نخستين

پس از آن، . قابل قبول دانسته شد -مانند تحديد تجارت در مكان يا زماني خاص - يئجز
بيستم معيار تحديدات  سدةي قرار گرفت و در اوايل أمورد ره زمين جديدي در اين يها پرونده

 موردي و با توجه به شرايط خاص هر طور به ها دادگاهديل شد و در كنار آن، ي تعئكلي و جز
شروط تحديد يد ؤمي پرداختند؛ اما وجه عمومي و مشترك تمام آراي أپرونده، به صدور ر

 كه تنها فعاليت تجاري خاصي را پرداختند يمتجارت اين بود كه قضات تنها به تنفيذ شروطي 
 بدون آنكه به منافع ،قلمرو زماني و مكاني خاصي محدود كند مضيق و در طور بهو آن هم 

  .عمومي لطمه وارد سازد
 

 مباني حقوقي اعتبار شرط تحديد تجارت. 3

 كه با شرط تحديد تجارت در ميپرداز يمدر اين مبحث به مباني و مفاهيم بنيادين حقوقي 
 به مباني شرط تحديد تجارت ويژه در حقوق ايران بهكه اولين آنها كه ند دارارتباط تنگاتنگي 

مطرح » شرط ترك فعل«و » حق سلب حقوق از خود«، »اصل حاكميت اراده«مرتبط است، 
  .شدبررسي خواهد » مقررات حقوق رقابت«و » شروط غيرمنصفانه«خواهد شد و سپس 

 
 اصل حاكميت اراده، حق سلب حقوق از خود و شرط ترك فعل. 3.1

 نيز خوانده 2»اصل آزادي قراردادها« يا 1»ادي قراردادياصل آز«كه » اصل حاكميت اراده«
 و به معناي مبنا بودن رود يمشمار  به اصل در حقوق قراردادها نيتر ياصول و نيتر مهم، شود يم

حدي  اين مفهوم به. طرفين تعهد در مشروعيت و ضمانت اجراي تعهدات و عقود است ةاراد
 اين اصل يعني محدودكنندهقدند كه حتي عوامل مهم و مبنايي است كه برخي تحليلگران معت

قانون، نظم عمومي و اخالق حسنه هم در جهت رعايت همين اصل است؛ چراكه اين عوامل 
قراردادها و  ةهمجمعي اشخاص جامعه است كه بايد در  ةاراد نيز در واقع همان محدودكننده

دارد طرفين  مقرر مي ةارادكميت  اصل حا.)18- 19: 1375اميري اول، ( شوندتوافقات محترم واقع 

                                                            
1. Contractual Freedom 
2. Freedom of Contracts 
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 در ،خود را تا جايي كه مخالف قانون، نظم عمومي و اخالق حسنه نباشد ةارادعقد، آزادند 
اين . است تجاري متعهد يها تيفعال، توافق بر تحديد ها ارادهكه يكي از اين  كنندعقد منعكس 

 ةكنند موجه مبناي نيتر ياساس نتوا يم دارد، اهميت بسيار وااليي 1ال كامنكه در حقوق را اصل 
به » حق تمتع«. استموضوع ديگر، حق سلب حق از خود . شروط تحديد تجارت دانست

 و از حقوقي است كه هر انساني استمعناي حق برخورداري از حقوق بنيادين براي اشخاص 
ساني با همچنين هر ان. د و تا پايان زندگي با اوستشوبا دارا شدن حيات از آن برخوردار مي

 ةمرحل به ، تا حقوقي مدني را كه از آن برخوردار استكند يمدارا شدن اهليت، اين حق را پيدا 
 اين است كه آيا انسان حق دارد اين حقوق را شود يماجرا گذارد؛ اما سؤالي كه در اينجا مطرح 

طور  به ندتوا ينمكس  هيچ«: دارد يم مقرر 959 ةماد؟ قانون مدني ايران در دكناز خود سلب 
از مفهوم » كلي حق تمتع و يا حق اجراي تمام يا قسمتي از حقوق مدني را از خود سلب كند

ي ميسر ئصورت جز به كه امكان سلب حقوق از خود شود يمگونه استنباط  اينمخالف اين ماده 
اطالق شده » از بين بردن يك حق توسط صاحب آن حق«در تعريف اسقاط حق به . است

 قانون مدني 448 ةماد مانند حق سقوط تمام يا بعضي از خيارات كه در ،)69: 1385 صرامي،(است 
 كه اغلب فقها و حقوقدانان ديآ يبرم فقهي و حقوقي نيز چنين هاياز مجموعه نظر. آمده است

. ي باشدئ؛ اما ضروري است اين اسقاط و سلب، جزدانند يمقابليت اسقاط را از آثار حق 
دارد طي شرط تحديد تجارت، حق انجام » حق« مفهوم حقوقي، شخص براساس اين رو ازاين

ي ئطور جز بهبه نفع متعهدله و  است،كه مورد اشتراط قرار گرفته را خاصي  ةمعاملآن نوع 
كه به تشخيص  بنابراين، درصورتي. دكناز خود سلب ) مثالً براي زمان يا مكاني مشخص(

 ).122-123: 1362ملكي، ( نباشد، معتبر نخواهد بود يئكافي جز ةاندازقاضي اين سلب حق كلي به 
 از چارچوب آن به اعتبار شرط تحديد تجارت توان يمكي ديگر از مباني حقوقي كه ي

شرط ضمن عقد عبارت است از الزام و التزام به چيزي . نگريست، شروط ضمن عقد است
:  انواع آن سه نوع است وديآ يمضمن عقد يا ربط و وابستگي ميان عقد و تعهدي كه ذيل آن 

 شرط فعل، ناظر بر اشتراط بر انجام يك عمل .) قانون مدني234 ةماد(صفت، فعل و نتيجه 
 اما نه از نوع شرط فعل ،خاص است و شرط تحديد تجارت نيز يك شرط ضمن عقد است

 يعني تعهد بر انجام يك فعل، بلكه از نوع شرط فعل منفي يا همان شرط ترك فعل كه ،مثبت
 توسط متعهد و بحث در خصوص ضمانت اجراي آن ،اظر بر تعهد بر عدم انجام فعلي استن

اما از نظر اعتبار شرط تحديد تجارت كه موضوع اصلي . اين مقاله خارج است ةحوصلاز 
بحث ماست، بايد گفت از منظر مقررات مربوط به شرط ترك فعل، اساساً شرط ترك فعل 

 232 ةماد. شروط باطل مذكور در قانون مدني درآيد ةزمرر  مگر آنكه د،شود يممجاز شمرده 
                                                            

1. Common Law 
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شرطي كه  .2شرطي كه انجام آن غيرمقدور باشد،  .1: شمارد يبرمقانون مدني شروط باطل را 
 ،ندا ند كه باطلا اين سه شرط، شروطي. شرطي كه نامشروع باشد .3متضمن نفع و فايده نباشد، 

م، شرط خالف مقتضاي عقد و شرط مجهولي . ق233 ةدما، اما طبق كنند ينماما عقد را باطل 
كه جهل به آن موجب جهل به عوضين است، دو شرط باطلي هستند كه عقد را هم باطل 

كه شرط تحديد تجارت در يكي از پنج  نهايت، درصورتي  بنابراين در.)89: 1394شهيدي، ( كنند يم
  .تبار شناخته خواهد شدين منظر، شرطي صحيح و داراي اع انگنجد، از مذكورقالب 
 

 شروط غيرمنصفانه. 3.2

 قراردادي، از مفاهيمي است كه با وجود نقاط اشتراك و افتراق گوناگون، ةشروط غيرمنصفان
 تبيين مختصري از ماهيت اين شروط رو ، ازاين تنگاتنگي با شرط تحديد تجارت داردةرابط

اغلب بزرگ و گاه انحصاري كه  اقتصادي يها قدرتامروزه با ظهور و بروز . ضروري است
 دو ةخدمات ضروري هستند، اصرار در كارگزار بودن اراد  كاالها وةدهند هئ و ارادكنندهيتول

گرايانه و  افراططرف در تعيين حدود و قلمرو تعهدات دوجانبه از جمله شروط غيرمنصفانه، 
مستقيمي با ميزان  ةرابطفين، موقعيت اقتصادي نابرابر طر .)1: 1396اماني و حسني، (غيرواقعي است 

كه اگر يكي از طرفين قرارداد كه  طوري بهآنها در حدود تعهدات ناشي از عقد دارد؛  ةاراد ريتأث
منافع خود در  كردن مين و لحاظأداراي قدرت اقتصادي بيشتري باشد، از توان بيشتري براي ت

 ,Watson(  كندوط غيرمنصفانهقرارداد نيز برخوردار است و امكان دارد مبادرت به تحميل شر

 يا رمنصفانهيغن به درج شروط در واقع نابرابري موقعيت اقتصادي متعامال،  103-106 :2015)
طرف   كه زير سرپوش توافقي و تراضي، تعهداتي سنگين و غيرعادالنه را برشود يممنجر 

از » صفانهشروط غيرمن«برخالف حقوق انگليس و آمريكا كه در آن . كند يمضعيف تحميل 
 از شروط غيرمنصفانه يا نهيشيپ، در حقوق ايران 1هفدهم مورد پذيرش قرار گرفته استسدة 

 است كه شروط 2 قانون تجارت الكترونيكي46 ةمادوجود ندارد، جز يك مورد و آن هم 
دليل خاص بودن و  بهندانسته است، اما اين ماده ثر ؤم را كننده مصرفغيرمنصفانه به ضرر 

 توان ينم رو ازاينالكترونيكي قابل تسري به ساير موارد نيست و  ةكنند مصرفايتي از مبناي حم
 ةمادجز موضوع تجارت الكترونيكي، با استناد به اين  بهاز قضات انتظار داشت در مواردي 

 اما آيا در ،)1 :1394زاده و احمدي،  تقي( كندي ابطال شروط غيرمنصفانه أقانوني اقدام به صدور ر
 باكه د كر قائل به اين ارزيابي شد؟ در پاسخ، بايد دقت توان يم شرط تحديد تجارت نيز مورد

                                                            
 .5-43 :1381شيروي، : ك.براي مطالعه در اين خصوص، ر. 1
كننده  ده از شروط قراردادي خالف مقررات اين فصل و همچنين اعمال شروط غيرمنصفانه به ضرر مصرفاستفا«: متن ماده. 2

 .»مؤثر نيست
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 زياد، نبايد شروط غيرمنصفانه را با شروط تحديد تجارت يكسان پنداشت؛ يها مشابهتوجود 
اي از نوع عموم و  رابطهاوالً از نظر موضوعي، شروط تحديد تجارت با شروط غيرمنصفانه 

ممكن است شروط تحديد تجارت غيرمنصفانه باشد يا رو  ازاينرد و خصوص من وجه دا
نباشد؛ همچنين شروط غيرمنصفانه لزوماً تحميلي و يكطرفه هم نيست و بنابراين ممكن است 

؛ ثانياً از نظر ماهوي، ماهيت شروط غيرمنصفانه، ناظر بر دشواز هريك از طرفين عقد مطالبه 
» تعهدي قراردادي«كه شرط تحديد تجارت ناظر بر   درصورتي،است» مسئوليت قراردادي«

 يها نظاماست؛ اما از نظر مبنايي، با عنايت به قدمت و فراگيري بيشتر شروط غيرمنصفانه در 
 تواند يم، شود اعتباري شروط غيرمنصفانه مي بي گفت همان مباني كه موجب توان يمحقوقي، 

لزوم مقابله با عامل «ه در صدر آن، اعتباري شرط تحديد تجارت نيز بشود ك بيموجبات 
؛ بر اين اساس، شرط تحديد است» لزوم رعايت انصاف«و » زننده تعادل اقتصادي قرارداد همبر

 الزم باشد، نوعي شرط غيرمنصفانه است كه يها يژگيوكه فاقد عناصر و  صورتيتجارت، در
  .(Watson, 2015: 11-14)اعتبار ندارد 

 
 مقررات حقوق رقابت. 3.3

 دولت در اقتصاد يها مداخله اقتصادي، كاهش يور بهرهترين رويكردهاي ارتقاي  از جمله مهم
 چنين شرايطي در بازار، يريگ شكل عامل نيتر ياصل. و تالش براي تحقق بازار رقابتي است

مجموعه ضوابط » حقوق رقابت «.)11: 1374سماواتي، (رقابت تجاري بين فعاالن بازار است 
، كند يم اين شرايط و تحقق رقابت تجاري صحيح را فراهم يريگ شكل ةزمين حقوقي است كه

اما حقوق رقابت در راستاي جلوگيري از موانع ورود به بازار و كاهش انحصار اقتصادي 
است؛ چراكه ممكن است تجار در ده كر در اين زمينه ييها تيمحدودفعاالن، اقدام به ايجاد 

كه ند كندست آوردن انحصار، سازوكاري ايجاد  بهد و راستاي افزايش قدرت اقتصادي خو
 در 1بر اين اساس، توافقات ضدرقابت. نهايي آن برهم خوردن ضوابط رقابتي بازار باشد ةنتيج

.  اما سازوكارهاي حقوقي و اجرايي بسيار متفاوتي دارد،حقوق اغلب كشورها منع شده است
، 1890در سال  2قانون ضد انحصار شرمنحقوق آمريكا براي برآوردن اين اهداف با تصويب 

 قانون ،3قانون كاليتونمانند دنبال آن قوانين ديگري  به تقنيني را برداشت و يها گامنخستين 
 را براي تحكيم ضوابط 6 و قانون ضدتراست5 قانون رابينسون و پتمن،4كميسيون تجارت فدرال

، هرگونه توافق اي بق حكم اوليه قانون شرمن مطا1 ةماد. عام حقوق رقابت به تصويب رساند
                                                            

1. Anti-trust Agreements 
2 .Sherman Antitrust Act 
3. Clayton Act 
4 .Federal Trade Commission Act 
5. Rabinson & Patman Act 
6. United States antitrust law 



  
 1400، پاييز 3، شمارة 51     فصلنامه مطالعات حقوق خصوصي، دورة                                      492 

تجارت را چه در ميان اياالت و چه در تجارت خارجي كه به طرز نامعقولي عمل  ةمحدودكنند
 انحصارگرايي در بازار و تالش براي قبضه كردن بازار 2 ةماد و در خواند يماعتبار  بي، كند يم

متعدد،  ةپراكندپا نيز در كنار مقررات ارو ةاتحادي .)54: 1389غمامي و اسماعيلي، (كند  ميرا محكوم 
.  به مباحث رقابتي توجه ويژه كرده بود1اروپا ةاتحادي مؤسس ةمعاهد 82 و 81پيشتر در مواد 

 اعمال رقابتي 102 و 101، مواد 3 در بخش هفتم2اروپا ةاتحاديعملكرد  ةمعاهدمتعاقباً در 
  .نوع اعالم كرده است مم، براي فعاليت اقتصادي تنگ سازد رازيانبار كه عرصه

 
 شرايط حقوقي اعتبار شرط تحديد تجارت. 4

پس از بررسي مفاهيم بنيادين و مباني حقوقي مرتبط با شرط تحديد تجارت در مبحث گذشته، 
اعتبار شرط تحديد تجارت بپردازيم كه اين  منظور بهجا دارد در اينجا به شرايط حقوقي الزم 

  . استيبند دستهتصاصي قابل موارد به شرايط شكلي، عمومي و اخ
 

 شرايط شكلي. 4.1

معني  بدين ،اند دانستهشروط تحديد تجارت را الزامي » نوشته بودن« حقوقي، يها نظامبرخي از 
؛ در مقابل، دانند يمكي از شرايط اعتبار شرط تحديد تجارت را كتبي بودن اين شروط يكه 

م نظاهمچنين در   (Manisha et al., 2014: 17).دانند ينمبرخي كشورها، كتبي بودن را الزامي 
م نظا. حقوقي انگليس، ضرورتي در تنظيم شروط تحديد تجارت به شكل كتبي وجود ندارد

جز برخي اياالت مانند فلوريدا كه كتبي بودن را الزامي  بهآمريكا نيز  ةمتحدحقوقي اياالت 
روط ضمني قابل پذيرش ، شروط تحديد تجارت به اشكال شفاهي و كتبي يا شاند دانسته
عقود تشريفاتي را به حداقل  ةدامنسي از فقه اسالمي أحقوقي ايران نيز كه با تم نظا. هستند
،  شرط شكلي خاصي براي شروط و توافقات تحديد تجارت قائل شدتوان ينم ،رسانده
  .دشو و اشكال مختلف وضع ها قالب در تواند يم شرط تحديد رو ازاين
 

  شرايط عمومي.4.2

شرايط عمومي اعتبار شرط تحديد تجارت همان شرايط عمومي اعتبار قراردادهاست كه در اين 
تنهايي معنا ندارد و  بهذكر است شرط تحديد تجارت، شايان البته . قالب قابل بررسي است

 اعتبار شرط تحديد تجارت وابسته به صحت رو ، ازاينهميشه يك قرارداد اصلي در ميان است 

                                                            
1. Treaty Establishing the European Community 
2. Treaty on the Functioning of the European Union 
3. Title VII: Common Rules on Competition, Taxation and Approximation of Laws 
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 قانون مدني ايران آمده 190 ةماد شرايط عمومي اعتبار قراردادها در 1.د اصلي استو اعتبار عق
  :است
 
  اهليت.4.2.1

اولين شرط از شرايط عموميِ اعتبارِ شروط تحديد تجارت، اهليت داشتن طرفين آن است كه 
 رشد، عقل و بلوغ و داشتن شخصيت حقيقي و حقوقي و اهليت خاص ماننداعم از اهليت عام 

  .است موانع قانوني نبود الزم و يها تيصالح داشتن اختيارات و نندما
 

 اراده. 4.2.2

در واقع شرط كتبي . اراده شرط الزم در هر عمل حقوقي است و بايد وجود آن محرز باشد
 ةارادند، در راستاي احراز قطعي ا بودن شرط تحديد تجارت كه برخي كشورها مقيد به آن

واقعي طرفين به  ةاراد است؛ چراكه احتمال انتساب چيزي خارج از ويژه طرف متعهد بهطرفين 
 طرفين در ةاحراز اراد ةمقولبنابراين، طبيعي است كه مراجع قضايي در . دهد يمآنها را كاهش 

ورك فالو عليه  ةپروند براي نمونه، در .انعقاد شرط تحديد تجارت، سختگيرانه عمل كنند
 قرارداد كاري كه كارفرما به كارگر امضا 2008در سال  (Workflow Solutions V. Lewis) سلوشن

 به اين شرط كه ، استعفا دهدتواند يممتضمن اين شرط بود كه كارگر هر زمان كه بخواهد  كرد،
 بدون آنكه قرارداد ،قرارداد تحديد تجارت را هم امضا كند؛ كارگر به كار خود بازگشت

چندي بعد پس از استعفا، كارفرما مدعي شد  .مجزايي با موضوع تحديد تجارت امضا كند
علت  بهكه قاضي  قرارداد كار آنان متضمن شرط تحديد تجارت هم بوده است، درحالي

 كارگر به قبول شرط تحديد تجارت، ادعاي كارفرما را رد كرد ةارادمشكوك بودن تعلق 

(Tuck,2013: 109)  .يزنس گروپهمچنين در دعواي رنوريكاوري عليه ال ال سي اي ب 

(Revenue Recovery LLC V. EBusiness Group)   با وجود بحث در مذاكرات 2009در سال 
متعهد  ةارادعلت تشكيك در تعلق  بهمقدماتي در مورد شرط تحديد تجارت، ادعاي خواهان را 

 ةارادكه در اينجا ممكن است مطرح شود نقش الي ؤس .دكربه قبول شرط تحديد تجارت، رد 
مقام يا  قائم آيا قيم، ،عبارت ديگر  به.قانوني شخص در اشتراط تحديد تجارت است ةنمايند
؟ دكنعليه اقدام به وضع شرط تحديد تجارت  موليجاي محجور يا  به تواند يمقانوني  ةنمايند

حق و همراستا با منافع  بايد گفت در مواردي كه خود شخص اصيل نسبت به اين اشتراط ذي
 زيرا اشتراط ،وي نيز قائل شد ةنمايندت است و اين حق را بايد براي وي باشد، پاسخ مثب

                                                            
 ).تبعي بودن(همين مقاله مبحث شرايط اختصاصي شرط تحديد تجارت : ك.ر. 1
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 عدم كنندة شرط تحديد تجارت ويژگي خاصي نسبت به ساير شروط قراردادي ندارد كه توجيه
  1.اين امكان شود

 
 
 موضوع معين. 4.2.3

 عت قراردادها و از جمله شروط تحديد تجارت اين است كه موضوحسومين شرط عمومي ص
لقِ شرط، معلوم و معين باشد؛ بنابراين، مجهول بودن موضوعي كه مورد تحديد تجارت متع

؛ يعني بايد دقيقاً معلوم و معين باشد كه چه اندازد يم، اين شرط را از اعتبار  استقرار گرفته
عليه، حق چه  مشروطاقدامات تجاري مورد تحديد قرار گرفته است و متعهد يا همان 

 و از فرمول كند يمسازي كار   نوشابهةكارخان كه در  را مثال شخصيرايارد؛ ب را ندييها تيفعال
سازي   نوشابهةكارخان با شرط تحديد تجارت، از كار در توان يم ،سري ساخت كوال آگاه است

 هاي ه و كارخانها شركت ةكلي، اما اشتراط تحديدات كلي مانند منع اشتغال در دكرمشابه منع 
تكنولوژي پارتنرز  ةپرونددر   (Lagesse, 2006: 16).پذير است خدشهيي مربوط به صنايع غذا

 دادگاه، شرط تحديد تجارت را 2008در سال  (Technology Partners Inc V. Hart) عليه هارت
به » شباهت عمده« كه ييها تيفعالعدم اشتغال به «به اين علت نامعتبر اعالم كرد كه عبارت 

بيش از حد مبهم است و دادگاه قادر به تعيين مصداق براي ، »فعاليت شركت كارفرما دارد
 .(Hertog, 2003: 158) نيست» شباهت عمده«

 
  مشروعيت.4.2.4

براي . شرط آخر از شرايط عمومي اعتبار شرط تحديد تجارت، مشروعيت اين شروط است
اد تعيين اينكه چه شرايطي مشروع است، راهكار تعيين مصاديق سالب مشروعيت پيشنه

. ؛ يعني اگر شرط تحديدكننده در قالب شرايط نامشروع نباشد، آن شرط مشروعي استشود يم
برخي قوانين . به بيان ساده، شرط مشروع، شرطي است كه مخالف قانون و نظم عمومي نباشد

ها را ممنوع اعالم كنند؛ براي مثال قانون استخدام دولتي  ممكن است تحديد برخي فعاليت
است؛ بنابراين، مثالً شرط ده كر آموزش را ممنوع اعالم ةپا شرط تحديد در حوزارو ةاتحادي

همكاري با  ةخاتمتحديد تجارت با اين مضمون كه يك استاد دانشگاه تعهد كند پس از 
از سوي  (Duffy, 2006: 6). شود يم نامشروع قلمداد ،دانشگاه، با دانشگاهي ديگر همكاري نكند

 قانون موضوعه هم منعي براي اشتراط تحديد تجارت در نظر ديگر، حتي در مواردي كه
 براي از اعتبار انداختن اين شروط كافي خواهد 2»تقابل با منافع عمومي«نگرفته باشد، استدالل 

                                                            
 .292 :1382زاده،  قاسمصفايي و : ك.ر. 1

2. Against Public Interests 



  
 495           تطبيقي اعتبار شرط تحديد تجارت در حقوق ايران، انگليس و آمريكا                     مطالعة  

بهداشت و درمان، تحديد فعاليت پزشكان معموالً مورد حمايت قانون  ةحوز مثال، در رايب .بود
 اين است كه در ،شود يممطرح ه زمينستداللي كه در اين ا. رديگ ينمو مراجع قضايي قرار 

 در تضاد با منافع تواند يم چون آموزش و سالمت، وضع شروط تحديد تجارت، ييها حوزه
 ريتأث جامعه را تحت -و نه منافع صرفاً تجاري و اقتصادي -عمومي قرار گيرد و منافع بنيادين 

 يها تيفعالشروط تحديد تجارت در  دنكركه مشروع قلمداد  سوء قرار دهد؛ درحالي
و به رشد و است بازرگاني، در جهت حمايت از صنايع و حرَف پيشگام، مفيد و سازنده 

 اما در خصوص حقوق (Morrissey, 2018: 2-3). كند يموكار كمك  كسبشكوفايي عادالنه 
مصداق ه و غبصايران بايد گفت از آنجا كه شروط تحديد تجارت در حقوق ايران داراي 
كه برخالف نظم  مشخص قانوني نيستند، اصوالً تمام قراردادهاي عدم تجارت، درصورتي

 مگر آنكه در موضوع، ، باطل است، باشند1 قانون اساسي28عمومي، اخالق حسنه و اصل 
متعارف و حدود زماني و مكاني آن محدود باشد و در راستاي منافع جمعي جامعه باشد نه 

خود قابل احترام و  خودي به قانون مدني، تعهدات 2233 و 2212 س موادزيرا براسا، عليه آن
ويژه   بهمذكورالرعايه هستند و شروط تحديد تجارت نيز مادامي كه به دليلي از داليل  الزم
وكار و نقض مقررات رقابت  كسبسبب نقض آزادي  بهمنافع عمومي دن كر دار خدشهدليل  به

  . هستندباطل اعالم نشود، محمول بر صحت
 

 شرايط اختصاصي. 4.3

بر شرايط عمومي الزم براي اعتبار شروط تحديد تجارت، شرايط اختصاصي نيز الزم  عالوه
چراكه بدون در نظر گرفتن شرايط اختصاصي، اعتبار شرط تحديد  ،است مورد توجه قرار گيرد

  .دتجارت همچنان محل مناقشه و ترديد خواهد بو
 

  يد تجارت تبعي بودن شرط تحد.4.3.1
اولين شرط از شرايط اختصاصي شرط تحديد تجارت، به ماهيت حقوقي اين شروط اشاره 

واقعيت اين است كه شروط تحديد تجارت .  اين شروط است4دارد و آن هم لزوم تبعي بودن
 يا رابطه، ابندي يمصورت توافق جداگانه و نه شرط ضمن عقد نمود  بهحتي در مواردي كه 

معناست؛ چراكه اساساً  بيكه مجزا انگاشتن اين دو  طوري به ،رداد اصلي دارندناگسستني با قرا

                                                            
هر كس حق دارد، شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسالم و مصالح عمومي و حقوق ديگران «:  قانون اساسي28اصل . 1

 »...نيست برگزيند
ام امري خودداري كند، در صورت اگر كسي تعهد اقدام به امري را بكند يا تعهد نمايد كه از انج«:  قانون مدني221 ةماد. 2

 »...ول خسارت طرف مقابل استئتخلف، مس
 .»هر معامله كه واقع شده باشد، محمول بر صحت است، مگر اينكه فساد آن معلوم شود«: دارد  مقرر مي223 ةماد. 3

4. Subsidiary 
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قرارداديِ مقدم مبتني  ةرابطوجودي شرط تحديد تجارت بر صيانت از منافع ناشي از  ةفلسف
 مثال در ضمن يك قرارداد استخدام، راي ب.است و اين مهم ربطي به شكل اشتراط آن ندارد

شرط ضمن  (شود يمهمكاري در قرارداد درج  ةخاتم پس از شرط تحديد فعاليت مستخدم
يا ممكن است پس از انعقاد واگذاري نمايندگي تجاري يا قرارداد ليسانس، توافق ) عقد

مجزايي بين دو طرف با موضوع تعهد به عدم افتتاح بنگاه تجاري مشابه منعقد گردد كه در هر 
و از آن گيرد  ميقرارداد اصلي صورت تبع  بهدو اين موارد، توافق بر تحديد تجارت، 

 18991دولت آمريكا عليه شركت اديسون در سال  ةپروندبراي اولين بار در . جداناشدني است
تجارت، بايد آن را در چارچوب توافق ة محدودكنندبراي اعتبار به شرط د كرقاضي مقرر 

 (,Boatman ر و اجرا كردو براي نيل به اهداف مدنظر عقد اصلي آن را تفسيد كراصلي ارزيابي 

 بر لزوم تبعي بودن توافقات تحديدگر 1961 متعاقباً ديوان عالي اياالت متحده در . 56 :2002)
  .دكر ديتأكتجاري 

 
 حمايت از منافع مشروع تجاري. 4.3.2

 وجود برخي آراي متناقض، يكي از شروط اختصاصي براي اعتبار شرط تحديد تجارت در با
 اين است كه اين شرط بايد در راستاي صيانت از منافع مشروع تجاري حقوق اياالت متحده

 زيرا لزوم تطابق شرط ،ي در حقوق ايران نيز قابل پذيرش استأبرقرار شده باشد كه اين ر
شده با منافع مشروع تجاري يا همان منافع عمومي جامعه، شرط حداقلي  وضعتحديد تجارت 

طوركه از سوي ديگر، لزوم  همان ؛عهد و قرارداد استو الزم براي صحت هر شرط و كالً هر ت
 ديآ يمپيش ال ؤساما حال اين . عدم تعارض آن با منافع جمعي نيز امري الزم و ضروري است

 مصاديق نيتر مهمخصوص  در. مشخص منظور از منافع مشروع تجاري چيستطور  بهكه 
  :دكر به سه مورد زير اشاره توان يم» منافع مشروع تجاري«
  

 حفظ اسرار تجاري. 4.3.2.1

 كه به قول قانون شود يمنوعي اطالعات محرمانه اطالق  به يا دانش فني 2اسرار تجاري
، فرمول، ابزار يا طرحي است كه ارزش اقتصادي يندافريكنواخت اسرار تجاري، معادل الگو، 

 و اسكندرنژاد، كلته( متعارف براي مخفي ماندن آن صورت گرفته است ييها تالشمستقلي دارد و 
اروپا در  ةاتحادي دستورالعمل پيشنهادي »الف« بند 2 ةهمچنين براساس ماد .)123: 1396

وكار در برابر افشاي ناروا و  كسب و اطالعات 3خصوص حمايت از دانش فني افشانشده

                                                            
1. US Gov V. Addyston Pipe & Steel Co  
2. Trade Secrets 
3. Proposal for a Directive on the protection of undisclosed know-how and business 
information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure 
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سادگي براي عموم قابل  بهمحرمانه باشد و : ست از اغيرقانوني آنها، اسرار تجاري عبارت
ي نباشد، داراي ارزش تجاري باشد و در نهايت، اقدامات متعارفي براي محرمانگي آن دسترس

در حقوق ايران نيز .  صورت گرفته باشد،از جانب شخصي كه قانوناً حق صيانت از آن را دارد
حمايت از اسرار تجاري با پيوستن به كنوانسيون پاريس و همچنين با تصويب قانون تجارت 

: 1383هداوند، ( حقوقي مختلف از جمله اياالت متحده يها نظاممحاكم . الكترونيك نمود يافت
يرعادالنه دانستن نقض اعتمادي كه  فرانسه و انگليس، با اهميت دادن به منافع كارفرما و غ،)19

به كاركنانش كرده، اسرار تجاري وي را درخور حمايت دانسته و اعتبار شروط تحديد تجارت 
 Nuno(. اند دادهكيد قرار أبراي نيل به اين هدف مورد تمد اكارعنوان ابزاري مشروع و  بهرا 

Sousa e Silva, 2014: 226( ،نفع  ا يا رازداري وجود دارند كه ذياما قراردادهايي با نام عدم افش
 تا از افشاي اطالعات سري تجارت سازد يماطالعات منعقد  ةدارنداسرار تجاري با كارمند يا 

چراكه  ،واقع انعقاد قراردادهاي عدم افشا يا رازداري، كافي نيست ؛ اما دركندخود جلوگيري 
 وجود ،كدام اطالعات سري نيستاوالً مرز دقيق اينكه چه اطالعاتي سري و محرمانه است و 

از افشا وجود ) متعهد( اسرار تجاري ةندارد و ثانياً ابزار و ضمانت اجراي عيني براي منع دارند
در سال  (Littlewoods V. Harris) كه در دعواي ليتلوودز عليه هريس گونه همانندارد؛ بنابراين 

متعاقباً در دعواي  .كافي نيست مطرح شد، صرف وجود قراردادي عليه افشاي اطالعات 1978
جاي  بهطور صريح  به دادگاه انگليسي 2007در سال  (Thomas V.Farr) توماس عليه فار

 :Trebilcock,1986).(دكرقراردادهاي عدم افشا، استفاده از توافقات تحديد تجارت را توصيه 

امروزه به شرطي بنابراين، شرط تحديد اشتغال مجدد كارگر نزد رقباي كارفرما، كه  .)219
صيانت از اسرار  برايتري  بهينهمرسوم در قراردادهاي كار مبدل شده است، راهكار اصلي و 

؛ البته جهت اعتبار، الزم است جزئي و مربوط به مكان، زمان و موضوع استتجاري كارفرم
  .محدود و مشخصي باشد و با قوانين خاص و منافع عمومي جامعه نيز در تضاد نباشد

 
 حق انتفاع از نام و نشان تجاري. 4.3.2.2

حسن شهرت «به معناي امروزي خود بروز و نمود پيدا كند، » نام و نشان تجاري«پيش از آنكه 
 كلي از طور به. داشت ارزش اقتصادي نيز ينوع به مفهوم به آن بود كه نيتر كينزد 1»تجاري

برند يا  ةدارندنها حق يك برند تجاري منافع متعددي قابل تصور است كه استفاده از آ
در .  حمايتگر برند يا شهرت تجاري هستندينوع بهشروط تحديد تجارت . تجارتخانه است

 و با وضع شروط تحديد تجارت دشو يمحقوق انگليس، منافعي كه از شهرت تجاري متصور 
  اسم و نام تجاري، عالمتةرنديدربرگوسيعي دارد و  ةگستر، رود يم آنهاقصد بر حفاظت از 

                                                            
1. Good will 
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بنابراين  .)1- 3: 1394حسني و واحدي، ( استتجاري، مشتريان موجود و كاركنان وابسته به آن برند 
ده ش خاطرنشان 2010در سال   (RSG V. Trailer)آراس جي عليه تريلر ةپروندكه در  گونه همان

 الزم به آنكه متضمن برخي تعهدات است كه بدون خود يخود بهاست، شرط تحديد تجارت، 
 كه برخي 1»شرط عدم ترغيب«براي مثال  .االتباع است الزم آنها باشد، از سوي متعهد تصريح

، ناظر بر توافق متعهد بر عدم ترغيب مشتريان كارفرماي كنند يم مجزا آن را اشتراط طور به
متعهدي رو  ازاين.  ضمني در بطن شرط تحديد تجارت وجود داردطور بهسابق خود است كه 
 براي توجيه اجراي شرط تحديد تجارت، تواند ينم ،پردازد يميان متعهدله كه به ترغيب مشتر

همچنين . استناد كند» عدم افتتاح بنگاه تجاري در مكان و زمان خاص«صرفاً به رعايت شرط 
 ،پردازد يمجهت پيوستن به بنگاه تجاري خود ) متعهدله(متعهدي كه به ترغيب كاركنان رقيب 

  (Kamerling, 2004: 172).رو شود  هط تحديد تجارت روبممكن است با اتهام نقض شر
  

 شده ارائه يها آموزش و ها مهارت استفاده از .4.3.2.3

قضايي تمايلي براي حمايت از كارفرماياني كه به آموزش كارگران و كارمندان  ةرويپيشتر، 
 مستخدمان يها مهارت و اغلب به اين عقيده گرايش داشت كه داد ينم نشان ،پرداختند يمخود 

 اين رويه رنگ باخت و ديدگاه متعادلي جاي آن را رفته رفتهمتعلق به خود آنان است؛ اما 
 يآموز مهارت سنگين اقدام به آموزش و يها نهيهزگرفت كه كارفرماياني كه بعضاً با صرف 

 ةحوز، شروط تحديد تجارت در سبب مورد حمايت قرار بگيرند؛ به همين ،اند دهكركارمندان 
افت؛ شروطي كه كارمند را از پيوستن به بنگاه رقيب يا يقوق كار ضمانت اجرايي بيشتري ح

 انتقادي به اين يها دگاهيد البته همچنان 2.دكر يم مستقل منع طور بهپرداختن به شغل مشابه 
آزادي انتخاب  ةاولي برخي آن را منافي آزادي قراردادي و اصل كه يطور به ،رويكرد وجود دارد

 داشته باشد؛ به در پي نوعي استثمار يا كاهش رقابت در تجارت را تواند يم كه دانند يمشغل 
 بدين مضمون كه بايد براي كارمند اين حق را قائل ، مطرح شد3» تصفيهةنظري«همين روي، 

 كه صرف آموزش وي  راييها نهيهزكه در هر زمان كه قصد جدايي از كارفرما را داشت، شد 
اين نظريه هرچند از نظر فلسفي .  و به موقعيت شغلي دلخواه خود برسدداست، بپردازشده 

 در خصوص ژهيو به آموزش يها نهيهز اوالً برآورد چراكه عملي نيست، يراحت به ،صحيح است
 بعضاً يها نهيهز بسيار تخصصي و درازمدت دشوار است؛ ثانياً پرداخت اين يها آموزش

                                                            
1 .Non Solicitation Agreement 

 شرط ةعنوان علت موجه س، حمايت از آموزش صرف بهويژه انگلي  بهال  قضايي كامنةهرچند به باور برخي حقوقدانان، روي. 2
 ة، مقولكند يمانجامد و اغلب مواردي كه دادگاه از اين شروط حمايت  تحديد تجارت كمتر به صدور آراي حمايتگرانه مي

 .داند حمايت از اسرار تجاري يا اطالعات محرمانه را نيز دخيل مي
3. Purification Theory 
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 ةمقول با ها آموزش ثالثاً ممكن است اين ؛ نباشدريپذ نامكاسنگين ممكن است از سوي كارمند 
اسرار تجاري و اطالعات محرمانه داراي مرزها و پيوندهاي مشتركي باشد كه ارزيابي مالي آن 

  .و متعلق ادعاي كارفرما قرار بگيرد اشدنبميسر 
 
  محدوديت زماني.4.3.3

مضيق به زماني خاص شود كه  شرط تحديد تجارت معتبر شناخته شود، الزم است آنكهبراي 
براي مثال ايجاد  .اين زمان، بسته به شرايط و اوضاع و احوال هر پرونده متفاوت خواهد بود

 در كه يدرحال ،1ساله در يك مورد خاص ممكن است متعارف دانسته شود25محدوديت 
 2.د شودهم بيش از حد طوالني و غيرقابل قبول قلمداماهه  سهشرايطي ديگر، ايجاد محدوديت 

 در شروط تحديد تجارت تا جايي شده وضعاز نظر قراردادهاي استخدامي، محدوديت زماني 
 متعارف براي آموزش كاركنان جديد يا يافتن طور بهمعقول و معتبر تلقي خواهند شد كه 

استخدامي  ةمرتب چه مورد نياز است كه بالطبع هر،كارمند سابق مفيد باشد ةاندازكارمندي كه به 
 كه  استيحالاين در .  خواهد بودتر يطوالن محدوديت هم براي او دورة ،هد باالتر باشدمتع

 ةباز و معموالً در تر يطوالن، )متعهدله(مشابه با كارفرما  ةتجارتخان يانداز راهتحديد زماني براي 
ه كاست تعيين شده ساله دوزماني مشخص  ةبازدر فرانسه، . شوند يم ساله تعريف 5 تا 2زماني 

زمان تحديد تجارت نسبت به عامالن و نمايندگان تجاري نبايد از اين ميزان فراتر رود؛ اما در 
 زماني معقول جهت تحديد تجارت، ةآمريكا از نظر قانوني، هريك از اياالت در خصوص باز

 ةهمقانوني، وجه مشترك  ةمقرر دارند، اما در صورت فقدان  راقوانين و مقرراتي خاص خود
 رايب .ن است كه از حيث رويه همواره ميل به كاهش محدوديت زماني متعارف دارندآنها اي

متعارف ساله  پنجزماني  ةبازمثال در قانون ايالتي ماساچوست تعهد به تحديد تجارت در 
 همچنين در .دانند يمرا متعارف ساله دوزماني  ةباز ها دادگاه، اما در عمل،  استقلمداد شده

سال دو متعارف و بيش از ماه شش دهاي كار، معموالً تحديدات كمتر از فلوريدا در قراردا
معتبر و سال سه  و در قراردادهاي واگذاري تجارتخانه تحديدات تا شوند يمنامتعارف شناخته 

در خصوص اسرار   (Simon&Paola, 2017: 2-5).دشو يمنامتعارف قلمداد سال هفت بيش از 
 در هرچند؛ شود يمنامتعارف فرض سال ده ف و بيش از متعارسال شش تجاري، محدوديت تا 

اياالتي است كه  ةزمرايالت جرجيا، در . هر صورت امكان اثبات خالف اين موارد ميسر است
 شرط تحديد 2011ايالتي  ةموضوع مثال در قانون رايب .به حقوق كارفرما توجه بيشتري دارد

                                                            
 كه موضوع آن تجارت جهاني اسلحه و مهمات سنگين بود، Nordenfelt V. Maxim (1894) ةد مثال در پرونرايب. 1

 .، متعارف دانسته شدگرفت هاي زماني طوالني انجام مي  ساله بسته به موضوع فعاليت تجاري كه در بازه25محدوديت زماني 
 زيرا موضوع فعاليت ،رف تشخيص داده شد كه شرط تحديد تجارت براي سه ماه، نامتعاJolie V. SNB ةمانند پروند. 2

 . فصلي بود كه برداشت و قابليت فروش آن در سال، كمتر از سه ماه بودةتجاري، فروش يك ميو
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پنج  واگذاري تجارتخانه را تا قراردادو در ل ساسه تجارت در قرارداد ليسانس و فرانشيز را تا 
 514 ةماد با استناد به توان يمدر حقوق ايران برخي حقوقدانان معتقدند . داند يممتعارف سال 

قانون مدني، قائل بر اين شد كه تعهد ترك يك فعل تجاري خاص حتي اگر بدون مدت باشد 
زيرا از يك سو  ، قبول استرقابليغستدالل آشكارا اما اين ا ،)55: 1355، يمقام قائماميري (نافذ است 

و محروميت دائمي از يست نيك فعل خاص، محدود و مضيق » انجام«يك فعل، مانند » ترك«
 قانون مدني سلب 959 ةمادمنافع آن عمل را در پي خواهد داشت و از سوي ديگر، براساس 

، در دشونجارت، مدت ذكر  در شرط تحديد تكه يدرصورتاما .  كلي ممنوع استطور بهحق 
 و در كند يم عرفي تعيين طور بهحقوق آمريكا، دادگاه براساس اوضاع و احوال، اين مدت را 

 قائل به تعيين مدت عرفي از توان يمبطالن شرط مجهول،  ةنظريوجود  حقوق ايران نيز با
  . استتر كينزدطرفين  ةاراد طبيعي به طور به اين رويكرد چراكه ،سوي مقام قضايي شد

 
  محدوديت مكاني.4.3.4

 محدود به مكان خاصي باشد، شرط تواند ينم شروط عدم ترغيب و عدم افشا كه برخالف
در حقوق فرانسه تحديد مكاني . جغرافيايي خاص باشد ةمحدودتحديد تجارت بايد مضيق به 
در .  استنفع از شرايط اعتبار شرط تحديد تجارت قلمداد شده متناسب با قلمرو فعاليت ذي

انگليس نيز شرط تحديد تجارت بايد متعهد را در قلمرو معيني از عمل تجاري محدود سازد 
(Kamerling & Osman, 2004: 169-173)، اما مالك معقول و متعارف بودن ميزان محدوديت 

مكاني در شروط تحديد تجارت چيست؟ در پاسخ بايد گفت در اين خصوص معيار 
 بلكه در هر مورد خاص بايد ،له، شهر و كشور وجود نداردجغرافيايي خاصي چون مح

 مثال در رايب .براساس شرايط و اوضاع و احوال و موضوع هر فعاليت تجاري حكم كرد
 دادگاه تحديد پنج مايلي 2009در سال ) Lockworks V. Keegan(الكوركز عليه كيگان  ةپروند

زيرا بسته به ماهيت اين شغل،  ،آرايشگري از محل كار سابق خود را متعارف دانست
در مواردي   (Hogan, 2006: 31).كند ينم نيتأممحدوديت بيشتر، منافع بيشتري براي متعهدله 

كه در بحث پيشين  زمانيكه محدوديت مكاني در توافق درج نشده باشد، همانند محدوديت 
ادگاه در اين مالكي كه د.  را تعيين كندي متعارفةگفته شد، شايسته است دادگاه محدود

، قلمرويي است كه در آن منافع متعهدله نيازمند حمايت است و اين امر كند يمخصوص تعيين 
جغرافيايي مورد حمايت  ةحوز بسا چهبه كوچك و بزرگي شخص تجاري بستگي ندارد و 

جغرافيايي مورد حمايت براي ة حوزبراي يك شركت بزرگ، تنها يك خيابان باشد يا برعكس 
 در )Senture V. Dietrich(سنچر عليه ديتريچ  ةپروندمانند  ،وچك، كل كشور باشديك شركت ك

،  (Lagesse, 2006: 18-19) كرد دييتأ كه دادگاه تحديد مكاني در كل اياالت متحده را 2008سال 
زيرا معتقد بود منافع تجاري متعهدله در سطح كشور گسترده شده است و متعهد در هر جاي 
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البته بايد دقت . قرار خواهد داد تأثير   تجاري بپردازد، منافع متعهدله را تحتكشور به فعاليت
رعايت محدوديت صرفاً زماني و مكاني كافي نيست و تحديد بايد از نظر موضوعي نيز در  كرد

در حقوق انگليس، براي اولين بار در . خاص فعاليت مربوطه صورت بگيرد ةزمينحوزه و 
 داده شد كه الزم است منافع يرأ 1998 در سال )Scully UK V. Lee(دعواي اسكالي عليه لي 

 قرار بگيرد و كارفرما شده وضعله در شرط تحديد تجارت مورد حمايت شرط  مشروط
طبعاً .  فعاليت خود منع كندة نامرتبط با حوزيها حوزه كارگر را از تجارت در تواند ينم

رسيدگي، بسته به نظر قاضي  ةمرحلده و در  مرتبط يا غيرمرتبط با عرف بويها حوزهتشخيص 
  .است
 

 گيري نتيجه. 5

 و طي شود يم قرارداد اصلي بين طرفين آن منعقد تبع بهشرط تحديد تجارت شرطي است كه 
 تا كند يمآن متعهد تعهد بر ترك فعل يك فعاليت تجاري در قلمرو زماني و مكاني خاص 

اين شرط از يك سو . ت منصفانه فراهم شودرقاب ةزمينو  حفظ) متعهدله(منافع كارفرما 
 ممكن ،براساس اصل حاكميت اراده و آزادي قراردادي بايد معتبر دانسته شود و از سوي ديگر

 كلي براي طور به و مصداق منع سلب حقوق از خود باشد؛ اما رمنصفانهيغاست ضدرقابتي، 
دها كه اهليت، اراده، موضوع بر شرايط عمومي قراردا عالوهمعتبر بودن اين شرط، الزم است 

تبعيت از قرارداد :  ازاند عبارتمعين و مشروعيت است، شرايط اختصاصي نيز رعايت شود كه 
همچنين شرط . اصلي، حمايت از منافع مشروع تجاري، محدوديت زماني و محدوديت مكاني

كه در  ،شد باتناقض با منافع عمومي و قوانين موضوعه خاص در تضاد و نبايدتحديد تجارت 
 يوكارها كسب شرط تحديد تجارت معتبر دانسته شده و در راستاي حمايت از  صورتنيا

بر اين  عالوه. آنان بسيار مفيد و حتي ضروري خواهد بود ةمكتسبپيشگام و حفظ حقوق 
شرايط ) الف: كليات، براي معتبر دانسته شدن شرط تحديد تجارت در حقوق ايران، توجه به

شرايط ) و ب) شرط تحديد تجارت از مصاديق شروط باطل نباشد(ن عقد اعتبار شروط ضم
در . ضروري است) از مصاديق سلب كلي حق از خود نباشد(اعتبار سلب حقوق از خود 

 احترام زياد به اصل اساسي آزادي اراده و آزادي ا وجودبحقوق انگليس و آمريكا نيز 
مربوط به زمان، ( باشد يجزئ آنكه مگر ،دشو ينمقراردادها، شرط تحديد تجارت مجاز شمرده 

در راستاي (، از منفعت مشروع و متعارفي حمايت كند )مكان و موضوع محدودي باشد
مانند قوانين كار و (و مخالف با منافع عمومي و قوانين خاص )  باشدوكار كسبحمايت از 

  .نباشد) قوانين رقابت
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