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 چكيده

 بر کار قرارداد در کارفرما رقابتي موقعيت حفظ منظور به وکار کسب محدوديت شرط
 حقوقي هاي رابطه و تجاري اسرار حفظ به نسبت را کارگر و شود مي تحميل کارگر
 ايجاد زيادي محدوديت شرط، اين ازآنجاکه نمايد. مي کنترل کارفرما رقباي با بعدي

 تعيين  کارفرما، منافع مشروعيت که باشد متعددي شرايط تابع است الزم کند، مي
 منافع و عمومي نظم با مغايرت عدم و شرط اجراي مكاني و زماني محدوده و موضوع

 خاص توجه مورد وکار کسب محدوديت شرط ما حقوق در اند. دسته آن از اجتماعي
 التزامات و شروط بر حاکم کلي قواعد ديد از را آن بايد و نشده واقع کار قانون

 تحقيق اين است. پذيرفته ايران حقوقي در نظام مذکور شرط حيث اين از و نگريست
 در را آن و نموده استخراج را آن شرايط و بررسي را مذکور شرط تا است آن پي در

 نمايد. ارزيابي ايران حقوق

 واژگان کليدي

 و نوعي دانش شرط، بودن منطقي تجاري، اسرار ،وکار کسب محدوديت شرط 
 اشتغال آزادي شخصي،

  

                                                           
                                      دانشيار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران      hbadini@ut.ac.ir  
 (نويسنده مسئول) ،دانشگاه امام صادق)ع(  خصوصي، دانشجوي دکتري رشته حقوق    rahimia@isu.ac.ir  
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 مقدمه

 برخوردار خاصي اهميت از تجاري همؤسس و شرکت هر براي رقابتي موقعيت حفظ
 ميان اين در .دارد بيشتر منافع کسب و يسودآور مقوله با مستقيم ارتباط امر اين و بوده

 انحصار شرايط ايجاد موارد برخي در و رقابتي شرايط حفظ براي متعددي هاي روش
 يا و ديگر رقباي با رقابتي ضد هاي توافق با که راهكارها اين از برخي .دارد وجود
 همراه بازار در مسلط وضعيت از سوءاستفاده يا و انحصار ايجاد هدف با هايي ادغام

است  شده منع رقابت ضد مقررات به توسل با بازار ناظر هاي نهاد سوي از شود، مي
 مواردي در خصوص به انحصار ايجاد اي اندازه تا حال ينباا (.671ص ،6831 صادقي،)

 يا و نو اي ايده ايجاد و خالقيت دليل به اقتصادي بنگاه مؤثر کارکرد از ناشي انحصار که
 .گردد مي حمايت باشد، خاصي فني دانش

 ظاهر کارگر با رابطه در کارفرما قالب در موارد اغلب در که اقتصادي هاي ه بنگا
 فني دانش يا و طرح و ايده انتشار از جلوگيري و انحصار اين حفظ دنبال به شوند، مي

 فني دانش اين .کند مي شاياني کمك ها آن رقابتي موقعيت حفظ به که هستند بنياديني
 و کارکنان اختيار در موارد غالب در شود مي ياد «تجاري اسرار» عنوان به  آن از که خاص

 قرارداد در شرطي ايجاد به نسبت گام اولين در بنابراين .کارفرماست متخصص کارکنان
 .نمايد مي اقدام وکار کسب محدوديت راستاي در

 و خير؟ يا است معتبر وکار کسب محدوديت شرط آيا که است اين اساسي پرسش
 مشروعي نفع کارفرما براي که يدرصورت دارد؟ مفهومي چه مذکور شرط اصوالً اينكه
 عبارت به است؟ اي ويژه شرايط رعايت نيازمند مشروع نفع اين اعمال آيا باشيم قائل
 براي راهكارهايي چه طلبد؟ مي اي ويژه شرايط تجارت محدوديت شرط درج آيا بهتر

 اصوالً آيا و دارد وجود وکار کسب محدوديت پيمان درج در شرايط اين رعايت تضمين
 اين امكان اگر و بردارند گام شرط اين اصالح و تفسير به نسبت توانند مي ها ه دادگا

  نمايند؟ عمل بايد سازوکاري چه با دارد وجود اصالح
 بخش، چهار در نوشتار اين مطالب يادشده يها پرسش به پاسخگويي راستاي در

 شرايط بررسي کار، قرارداد در شروط اين جايگاه و مفهوم تعيين عنوان تحت
 مطالعه يتنها در و مشابه شروط و شرط اين مقايسه شروط، اين درج در الرعايه الزم

  .است شدهبندي  دسته ايران کار حقوق در موضوع اين تطبيقي
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 کار قرارداد در وکار کسب محدوديت شرط جايگاه و مفهوم .4

 نخست اساس، اين بر .است ضروري وکار کسب محدودکننده شروط مفهوم شناخت
 قراردادهاي در را آن کارگيري به نحوه سپس و شناخت را شروط قبيل اين مفهوم بايد
  .نمود بررسي کار

 کار قرارداد در وکار کسب محدوديت شرط مفهوم .4-4

 آزاد بازار يك در .است تاجر يا و توليدکننده يك اساسي نيازهاي از يكي بازار داشتن
 مختلف هاي روش از استفاده با يسودآور و تجارت امكان و يافته معني رقابت مفهوم
 رقابتي هاي روش از يكي ميان اين در .(611ص ،6831 ودادهير،يابد ) مي اهميت رقابتي
 و ارزشمند اطالعات نفوذ از جلوگيري و اطالعات حفظ بازار، آوردن به دست براي

 دست ينازا عموماً .رقباست ساير به آيد مي حساب به رقابتي مزيت ينوع به که حياتي
 کارکنان اختيار در موارد برخي در که شود مي ياد 6«تجاري اسرار» به اطالعات
 راستا اين در .است اقتصادي ـ تجاري بنگاه يا مجموعه يك آزموده و متخصص
 استفاده با تا بگنجانند شرطي خويش، کار قراردادهاي در تا نمايند مي سعي کارفرمايان

 ديگر به کار يجهنت در آمده حاصل اطالعات ارائه از را خويش متخصصِ کارگر آن، از
 معروف 8«تجارت محدوديت» يا 1«رقابت عدم» شرط به که شرط اين .سازند ممنوع رقبا
 .است شده ياد «وکار کسب محدوديت شرط» عنوان با آن از تحقيق اين در و است شده

 و کار قرارداد انعقاد زمان در نخست :گردد مي اعمال صورت دو به محدوديت اين
 زمان مدت در اطالعات افشاي عدم راستاي در و متخصص کارگر فعاليت با زمان هم

 افشاي عدم» شرط صورت به عمدتاً و گردد مي اعمال اقتصادي بنگاه در فعاليت
 پس زمان در متخصص کارگر محدوديت و ممنوعيت :دوم .شود مي گر جلوه 4«اطالعات

 کارگر فعاليت ممنوعيت صورت به کار قرارداد اعتبار مدت پايان يا کار قرارداد فسخ از
 .گردد مي اعمال معين مكان در و معين زمان مدت در قرارداد کار از پس تجاري رقباي با

 .است دوم نوع از کار قراردادهاي در وکار کسب محدوديت شروط عمده
 کارگران جانب از رقبا ساير مقابل در خويش منافع حفظ نگران اغلب کارفرمايان

 محدوديت شرط درج با خويش رقابتي توان حفظ منظور به و اند يشخو سابق
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نمايند  محدود استخدام براي را سابق کارگر هاي فرصت تا دارند قصد وکار کسب
(Holland, Bumett, 2012, p.173). 

 شرطي» اند: گفته چنين وکار کسب محدوديت شرط تعريف در نويسندگان برخي
 آزادي تا کند مي توافق )متعهدله( ديگر طرف با )متعهد( طرف يك آن در که است

 يصورت به قرارداد طرفين نه اشخاص ديگر با وکار کسب ادامه براي آينده در را خويش
 (.Anandarajah, 2012, p.1) «نمايد محدود است، گرديده توافق که

 شرطي :گفت بايد کار قراردادهاي در وکار کسب محدوديت شرط تعريف در لذا
 ضمن در کارفرما رقابت قدرت افزايش يا و مشروع منافع حفظ منظور به که است

 ارائه از متخصص کارگر آن اساس بر و گردد مي درج متخصص افراد کارِ قرارداد
 کار قرارداد فسخ از پس کارفرمايان ديگر با کار قرارداد انعقاد و خدمات يا و اطالعات

 و مكاني و زماني محدوده تعيين اساس بر قرارداد اين اجراي حين در يا و فعلي
 .گردد مي منع شرط، موضوعي

  کار قرارداد در وکار کسب محدوديت شرط جايگاه .4-2

 يك صورت به گاه گردد مي درج کار  قرارداد ضمن در که وکار کسب محدوديت شرط
 جهت در فسخ از پس شرايط قالب در گاه و شود مي ذکر قرارداد ضمن در عادي شرط

 ,Holland, Bumett, 2012) آيد مي قرارداد در متخصص کارگر محروميت و محدوديت

p.174). شود، ظاهر قرارداد در دوم صورت به وکار کسب محدوديت شرط که زماني 
 در که آنجا نمود محسوب کار قانون 16 و 61 ماده در مقرر شرايط جزء را آن توان مي

 به منوط را قرارداد خاتمه 16 ماده و شمارد مي الزم را قرارداد فسخ شرايط بيان 61 ماده
 در وکار کسب محدوديت شرط که زماني بنابراين است. نموده فسخ شرايط رعايت
 ماده مطابق قرارداد فسخ به مربوط شرايط عداد در مزبور شرط بايد  شود، مي درج قرارداد

 بود خواهد پذير امكان زماني قرارداد فسخ کار، قانون 16 ماده مطابق طبيعتاً نمود. ذکر 61
 طرفين اخير، صورت در گردد. رعايت وکار کسب محدوديت شرط به مربوط شرايط که

 و خدمات ارائه حق کارگر قرارداد، فسخ صورت در که نمايند مي توافق امر اين بر قرارداد
 به قرارداد فسخ آثار جزء امر اين واقع به .داشت نخواهد را کارفرما رقباي به اطالعات
 اعتبار به همچنان وکار کسب محدوديت تعهد اجراي قرارداد، فسخ با و آمده حساب
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 به مربوط شروط چنانكه يافت؛ خواهد ادامه مستقل تعهدي قالب در و شده فسخ قرارداد
  .است امر اين مبين تجاري قراردادهاي در اختالفات فصل و حل

 کار قرارداد در وکار کسب محدوديت شرط صحت شرايط .2

 نفع داشتن حيث از و نبوده گشاده کارگر براي محدوديت ايجاد در کارفرما دست
 جامعه نفع گاه و موضوع تعيين و مكان و زمان حيث از و شرط اين درج به نسبت

 مدنظر 5«شرط بودن منطقي» عنوان تحت موارد اين مجموع در که گردد مي محدود
 گيرد. مي قرار ها دادگاه

  کارفرما براي مشروع نفع وجود .2-4

 حقوقدانان ،حال ينباا نمايد. لحاظ حداکثري نحو به را خود منافع تا دارد سعي کارفرما
 بودن نفع ذي) طرف يكاز نفع اين وجود به منوط را کارفرما براي حداکثري نفع اين

 طرف از آن از حمايت بودن منطقي و (وکار کسب محدوديت شرط درج در کارفرما
 که نمايد محدود شرط اين موجب به را مواردي تنها بايد کارفرما لذا، اند. دانسته ديگر

 به نسبت و برخوردار نفع اين از منطقاً و عرفاً و شده شناخته محق موارد آن به نسبت
 (.Riley, 2005, p.182) باشد ذينفع آن حفظ

 اساساً آيا که است اين کارفرما نفع بودن مشروع تشخيص مورد در اساسي سؤال
 شد؟ قائل گيرد، مي قرار حفاظت موضوع آنچه يا و تجاري اسرار کارفرما براي توان مي
 چه نمايد حفاظت شرط موجب به آن از تواند مي کارفرما که نفعي سخن، ديگر به

 آيد؟ حساب به تجاري اسرار جزو تا باشد داشته بايد هايي ويژگي
 موجب به حفاظت مورد تجاري اسرار آيا که نمود بررسي بايد سؤال اين به پاسخ براي

 يا آورد حساب به کارفرما اموال جزء منصفانه طور به توان مي را وکار کسب محدوديت شرط
 حساب به مال اگر و آيند مي حساب به مال شده حفاظت اسرار آيا ،يگرد عبارت به خير؟

 دارد؟ تعلق کارگر خود به يا کارفرماست هاي دارايي جزء اموال اين آيا آيند مي
 آورد. حساب به کارگر اموال ازجمله بايد را موارد برخي حقوقدانان نظر بنا بر

 و فني دانش تجربه، مهارت، شامل شده برده نام کارگر اموال عنوان به آن از که مواردي
 و محدوديتي هيچ بدون تواند مي کارگر موارد اين در و است کارگر عمومي دانش
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 (.Upex; Benny; Hardy, 2009, p.103ببرد ) نفع کارفرما رقباي به خدمات ۀارائ عنوان به
 بودن ذينفع يتدرنها پرونده قاضي و مطرح 6993 سال در 1اي پرونده در موضوع اين

 دانش تجربه، مهارت، از غير که داشت بيان و محدود خاص موارد به نسبت را کارفرما
 را موارد ساير دانست کارگر اموال به مربوط توان مي انصاف به که عمومي دانش و فني
 دانست. وکار کسب محدوديت شرط اساس بر حمايت قابل و کارفرما اموال جزء توان مي

 در ناخواه خواه کند، مي کار کارفرما براي کارگاهي در که فردي و کارگر هر اصوالً
 شامل را عمومي امور موارد اين کسب آموزد. مي را هايي مهارت خويش فعاليت مدت

 حساب به 7«عمومي دانش» ،کند مي کار که محلي نسبت به کارگر هر براي که شود مي
 از و نشده شناخته معقول کارفرما سوي از عمومي دانش اين نمودن محدود و آيد مي

 محدود صورت در؛ زيرا گردد نمي حمايت نيز قراردادها، از دسته اين عرف سوي
 به کارگر معيشت عمومي، هاي دانش نوع اين انتقال يا و استفاده مورد در کارگر نمودن
 بود. خواهد تعارض در کارگر فردي و اجتماعي مصالح با و افتاده خطر

 در دقيق و خاص کافي اندازه به کارفرما يلهوس به ابرازي داليل حاضر پرونده در
 با تجاري اسرار عنوان به بتوان که مستقل و مجزا 3«نوعي دانش» يك ايجاد و شناسايي
 ;Upex) شود نمي ديده داد، قرار حمايت مورد وکار کسب محدوديت شرط از استفاده

Benny; Hardy, 2009, p.103.) 
 دانش از منظور گيرد. مي قرار 9«شخصي دانش» مقابل در گفته پيش نوعي دانش

 به دست کاري محيط در کار اساس بر که است کارگر عمومي دانش همان شخصي
 ;Deakin) آيد مي حساب به وي شخصي اموال جزء و او شخص به مربوط نوعاً و آورد مي

Morris, 2009, p.319.) امري و شخصي دانش از مستقل دانشي نوعي، دانش مقابل، در 
 اي يدکنندهتول مثال براي است؛ خويش رقابتي مزيت حفظ جهت در کارفرما براي اساسي

 براي فرمول اين و برد مي بهره خويش غذايي مواد توليد جهت در خاصي فرمول از که
 شخصي دانش يك فرمول اين شود مي مالحظه چنانكه کند. مي ايجاد رقابتي مزيت وي

 کل به نوعي دانش اساس، اين بر است. مربوط شرکت مجموعه کل به بلكه نيست،
 گفته ،رو ينازا است. مربوط کارگر فرد همان به تنها شخصي دانش و شرکت مجموعه

؛ گردد مي منعقد متخصص کارگران مورد در وکار کسب محدوديت شرط نوعاً که شود مي
 بر عالوه کارند، به مشغول شرکت حساس جاهاي در عموماً که کارگران از دسته اينزيرا 
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 ازجمله که شوند مي برخوردار نيز نوعي هاي دانش سري يك از خويش شخصي دانش
 اين خصوص به (.Deakin; Morris, 2009, p.318) آيد مي حساب به شرکت تجاري اسرار

 برخوردارند، بااليي درجه از امنيتي لحاظ به که مراکزي يا و نظامي نهادهاي در موضوع
 .شود ديده مي بيشتر

 در الف( يابد: مي بروز مقوله دو در وکار کسب محدوديت مشروعيت کلي طور به
 کارگر. بعدي ارتباطات در ب( کارفرما؛ اسرار حفظ

 محدوديت شرط» طريق از ،«اسرار حفظ شرط» بر عالوه کارفرما، اسرار حفظ
 حفظ در «وکار کسب محدوديت شرط» از استفاده مزيت گردد. ينتأم نيز «وکار کسب
 تر راحت شرط اين نقض که است اين در «اسرار حفظ شرط» نسبت به کارفرما اسرار
 محدوديت شرط» از استفاده درهرصورت اما؛ است برخورد و تشخيص قابل

 نيست. معمول چندان اسرار حفظ براي «وکار کسب
 مشتريان، با کارگر ارتباط به توان مي کارگر بعدي ارتباطات خصوص در

 معامله کارفرما با ديگر که مشترياني کارفرما، قبلي عمده مشتريان کارگران، فروشندگان،
 (.Holland, Burnett, 2012, p.178) نمود اشاره آينده بالقوه مشتريان و کنند نمي

 کارفرما شخص توسط قرارداد نقض عدم .2-2

 کارگر استعفاي خاطر به گاه قرارداد، مدت يافتن پايان دليل به گاه کار، قرارداد انحالل
 جانب از )فسخ کارفرما سوي از کارگر اخراج دليل به گاه و کارگر( جانب از )فسخ

 کارگر سوي از شرط مفاد اجراي اول حالت دو در گيرد. مي صورت کارفرما(
 که نمود بررسي بايد شود، مي کارگر اخراج شامل که سوم حالت در اما؛ االجراست الزم

 مانند حقوقي هاي  نظام برخي در خير؟ يا گرفته صورت صحيح صورت به کارگر اخراج
 مورد تواند مي موضوع اين شمارند، مي مجاز قبلي اطالع با را کارگر اخراج که ال کامن
 دليلي هر به را کارگر کارفرما چنانچه (.Holland, Burnett, 2012, p.176) گيرد قرار بحث

 اين چنانچه بدهد. وي به مناسب زمان در اخطاري اخراج از قبل بايد، نمايد اخراج
 محدوديت شرط بر امر اين و شود مي محسوب ناموجه اخراج نگردد، برگزار تشريفات

 آن به عمل به تكليفي شده اخراج کارگر ديگر که ينحو به بوده مؤثر نيز وکار کسب
 6919 سال در که 61اي پرونده در (.Kidner, Sargeant, Jefferson, 2006, p.21) ندارد



 4931ستان بهار و تاب(، 14)پياپي  اولانزدهم، شمارة ش، سال حقوق اسالمي هپژوهشنام    42

 شرط سقوط به نسبت قاضي و گرفت قرار توجه مورد موضوع اين گرديد مطرح
 بود، نموده تخلف کارگر اخراج به نسبت کارفرما که حالتي در وکار کسب محدوديت

 کرد. صادر رأي
 زمينه در قرارداد مفاد و مقررات رعايت عدم شرط اين در ناموجه اخراج مالك

 سوي از اخراج شرايط رعايت جهت در تضميني تواند مي امر اين درواقع است. اخراج
 بكاهد. ها آن ناموجه هاي اخراج از و باشد کارفرمايان

 بروز صورت در شرط شدن االجرا الزم غير از فرار براي کارفرمايان انگليس حقوق در
 اخراج صورت در حتي قرارداد در را شرط که اند آورده روي امر اين به ناموجه اخراج
 گردد، ذکر قرارداد در صورت اين به شرط که يدرصورت اما؛ دانند مي االجرا الزم ناموجه

 عليه ينايزد ليوينگ شرکت پرونده در توان مي را موضوع اين بود. خواهد باطل
 شكل اين به شرط بروز که است اين بر عقيده حال ينباا اما کرد، مالحظه 66ديويدسون

 ,Holland, Burnett, 2012) سازد مين منتفي کلي طور به را وکار کسب محدوديت موضوع

p.176) صورت تشريفات مطابق و صحيح و موجه اخراج که شرايطي به نسبت شرط و 
 ماند. خواهد نافذ همچنان گيرد، مي

 بيان کار قانون 17 ماده در که شرايطي رعايت با تنها کارگر اخراج که ما حقوق در
 محقق مذکور شرايط گردد معلوم چنانچه (،816ص ،6891 )عراقي، است پذيرامكان ،شده

 بود. نخواهد االجرا الزم کارگر براي شرط مفاد رعايت است، بوده ناموجه اخراج و نگشته

 معين موضوع تعيين .2-9

 شرط که زماني تا است. خاص موضوعي تابع قراردادي هر اصوالً و قرارداد در شرطي هر
 از فارغ نباشد، مشخص و معين موضوع آن تا و نيافته موجوديت باشد نداشته موضوع

 (.617ص ،8ج ،6837 کاتوزيان،يافت ) نخواهد اجرا و نفوذ امكان موضوع، به جهل
 اين يابد. تعيّن ييها مؤلفه توسط بايد وکار کسب محدوديت شرط در موضوع

 گردد: خالصه زير سؤاالت در تواند مي ها مؤلفه
 است؟ اندازه چه تا و چيست کارفرما وکار کسب حوزه 

 است؟ داده مي انجام وي براي کاري چه کارفرما شرکت در کارگر 
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 او کاري حوزه به نسبت و کارفرما شرکت در يريتأث يا ارتباط چه کارگر 
 است؟ داشته

 نفوذ اين زماني دوره چه در او و بوده اندازه چه کارفرما کار نفوذ تحت ناحيه 
 داشت؟ خواهد يا داشته را

 معيشت از را کارگر کار، قرارداد در مذکور وکار کسب محدوديت شرط آيا 
 کند؟ نمي منع روزي کسب و معمولي

 شرط تفسير طريق از موضوع تعيين به نسبت تا کند مي کمك سؤاالت اين به پاسخ
  شود. اقدام دادگاه در حاکم شرايط و

 موضوع که دانيم مي داشت: توجه شرکت موضوع به بايد اول سؤال به پاسخ در
 عملي لحاظ به وي رفتار از شرکت فعاليت نوع و گردد مي ذکر اساسنامه در شرکت

 شرکت اينكه و هستند اشخاصي چه شرکت معامالت طرف اينكه گردد. مي مشخص
 و مالي هاي فعاليت يا يساتيتأس و عمراني کارهاي قبيل از کاري، حوزه چه در کارفرما
 سازد. مي معين را شرکت کاري حوزه يخوب به دارد، مشارکت غيره و گذاري سرمايه

 اساسنامه در چراکه کرد نگاه تري مضيق نگرش با بايد موضوع اين به حال ينباا
 صورت به را موضوع  نگردد، محدود خيلي شرکت عملكرد حوزه آنكه براي ها شرکت

 تضييق براي صورت اين به اساسنامه در موضوع تعيين آنكه حال نمايند مي ذکر يتر عام
 شخص که يدرصورت داشت. نخواهد را الزم کارايي وکار کسب محدوديت شرط

 محدوديت شرط موضوع تعيين به مربوط هاي مؤلفه باز  باشد، حقيقي اشخاص کارفرما
 و حقوقي شخص يا شرکت نوع به آنكه از بيش موارد اين زيرا دارد کارايي وکار کسب

 براي بود. خواهد مربوط قرارداد در مندرج شرط هاي ويژگي به باشد، مربوط حقيقي
 حوزه در ها فعاليت اين ديد بايد باشد يساتيتأس هاي فعاليت شرکت موضوع اگر مثال،

  خشكي در شرکت اين فعاليت آيا و نفتي؛ تأسيسات يا است ساختمان وساز ساخت
 دريا در شرکت اين نفتي تأسيساتي فعاليت حوزه دريافتيم که زماني لذا دريا؟ يا است

 تعيين در بنابراين شد. خواهد معين شرکت فعاليت حوزه خاص طور به باشد، مي
 گرفته نظر در کارفرما شرکت خاص موضوع ،وکار کسب محدوديت شرط موضوع

 تأسيساتي هاي شرکت با رقابت در تنها شرط اين مثال اين در و عام موضوع نه شود مي
 داشت. خواهد نفوذ دريايي نفتي
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 مورد شرکت، آن در کارگر که کاري نوع بايد موضوع تعيين براي بعد مرحله در
 اين تمام اما گرديده تعيين خاص طور به شرکت موضوع گرچه گيرد. قرار مالحظه
 حدود در کارگر بلكه گيرد؛ قرار وکار کسب محدوديت مصداق تواند نمي موضوع

 که شرکت از بخشي در چنانچه ،رو ينازا شود. محدود بايد وي به شده محول تخصص
 برخوردار نوعي دانش مقابل در شخصي دانش از تنها بوده، کار به مشغول کارگر

 محدود رقبا با ارتباط در شرکت موضوع به نسبت کلي طور به را او توان نمي شود، مي
 است، نموده کسب قسمت آن در کارگر که نوعي دانش به نسبت تنها بلكه نمود،

 داشت. خواهد شدن محدود قابليت
 ادامه در را کارگر که گردد تدوين گسترده قدر آن نبايد وکار کسب محدوديت شرط

 هاي آزادي با و اجتماعي و فردي مصالح با امر اين سازد. محدود معاش تأمين و کار
 آن ممنوعيت و است فردي هر اوليه حق اشتغال در آزادي نيست. سازگار وي

 توان نمي وانگهي، .(18 ماده يك ، بندبشر حقوق جهاني اعالميه) بود نخواهد يرپذ امكان
 حق سلب اين به نسبت شخص آن خود هرچند نمود، سلب فردي از تماماً را حق

  .(959 ايران، ماده مدني قانون) باشد داده رضايت

 معين مكان و زمان تعيين .2-1

 ديگر از است. آن براي محدوده تعيين مستلزم وکار کسب محدوديت شرط بودن منطقي
 اين اجراي مكان و زمان نمودن مشخص شرط اين براي محدوده تعيين هاي مالك
  است. شرط

 زمان تعيين .2-1-4

 دوره اين پايان و شروع تاريخ و زماني دوره لحاظ به بايد وکار کسب محدودکننده شرط
 اوالً که گردد تفسير يا گونه به بايد ندارد زماني محدوده که شرطي باشد. مشخص

 گردد، حفظ نحوي به کارفرما تجاري اسرار و شود رعايت کلي طور به شرط ماهيت
 گردد. مشخص زماني محدوده موردنظر تجاري اسرار و کار نوع اساس بر ثانياً

 موضوع، به با توجه و نگريست شرط موضوع به بايد ابتدا موارد اين در بنابراين
 آن براي عرفي و معقول صورت به وکار کسب محدوديت براي که زماني محدوده
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 صنعتي در که متخصصي کارگر مثالً گردد. تعيين شرط براي است، الزم خاص موضوع
 آن به نسبت که نوعي اصطالحاً و فني دانش کند، مي فعاليت موبايل توليد صنعت مانند

 که متخصصي فرد نسبت به شود، مي شامل را کمتري دوره طول است، گرديده محدود
 بر صنعت دو اين در فناوري شدن روز به؛ زيرا کند يم فعاليت خودرو توليد صنعت در

 است. متفاوت بسيار محدوديت شرط موضوع اساس
 کرد، تعيين را شرط دوره طول بودن منطقي آن اساس بر بايد که ديگري مالك

 متضمن و باشد ترگيرانه سخت شرط هرچه است. شرطگيري  سهل يا گيري سخت
 اين گردد. لحاظ تر کوتاه بايد نيز شرط دوره طول باشد، کارگر براي بيشتري محدوديت

 را فردي کار نيروي توان نمي و است افراد اراده آزادي اصل، که روست ازآن امر
 ميزان هرچه ،يگرد عبارت به نمود. حبس طوالني زمان مدت تا نامحدود صورت به

 محدودتر بايد و دارد بيشتري مغايرت آزادي اصل با شرط اين باشد بيشتر يريگ سخت
 نگريست. آن به

 که است اين وکار کسب محدوديت شرط براي معقول زمان تعيين در ديگر مالك
 کشد. مي طول چقدر حدوداً خويش مشتريان با سابق کارفرماي وکارکسب گردش دوره

 کارفرما مشتريان قراردادهاي تا است بينيپيش قابل زمان مدت چه که معني اين به
 منافع که باشد اي دوره تعيين جهت در مالکي تواند مي امر اين شود. تكرار دوباره

 دليل به را خويش بازار تجاري لحاظ به کارفرما و گردد مي تأمين آن در کارفرما
 (.Holland, Brunett, 2012, p.185) دهد نمي دست از کارگر تجاري ارتباطات

 مكان تعيين .2-1-2

 اساسي اهميت از وکار کسب محدوديت شرط نمودن منطقي جهت در مكان تعيين
 فرد شغلي آزادي کننده ينتضم درواقع شرط مفاد اجراي مكان تعيين است. برخوردار

 در 61اي پرونده در راستا همين در گردد. مي وي حقوق از حمايت باعث و بوده کارگر
 از را شده اخراج کارگر آن در که شرطي استيناف دادگاه انگليس، دادگاه در 6997 سال
 بود کرده ممنوع جهان سراسر در ها آن شعبات يا رقيب مؤسسات با کردن کار حق

 رقباي خصوص در و انگلستان داخل در محدوديت اين که نمود تفسير يصورت به
 کنم مي تصور من» گويد: مي خصوص اين در کينگ لرد قاضي شود. اجرا انگليسي
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 که تجارتي  آن به ها آن محدودکنندگي که شود ديده يا گونه به بايد محدودکننده واژگان
 «شود تفسير است، آن حفظ به اجبار به موظف منطقاً کارفرما و دهد مي انجام کارفرما

(Upex; Benny; Hardy, 2009, p.102.) خورد مي چشم به نظر، و حكم اين در چنانكه 
 را انگلستان کشور مرزهاي حدود منطقي حد اين و گرديده تفسير منطقي حد در شرط
 است. شده شامل

 تراکم ميزان به باشد مربوط زمين وسعت به آنكه از بيشتر مكاني محدوده تعيين
 بيشتر شرط موضوع تحت منطقه وسعت هرچقدر حال ينباا بود. خواهد مربوط جمعيت

 بود. خواهد بيشتر نيز شرط بودن يرمنطقيغ احتمال باشد

 جامعه منافع با شرط تداخل عدم .2-5

 در بايد قرارداد طرفين ،وکار کسب محدوديت شرط بودن منطقي ضرورت بر عالوه
 گيرند. نظر در نيز را جامعه نفع شرط اين درج

 تقدم ،وکار کسب محدوديت شرط بر جامعه منافع با مغايرت عدم شرط تأثير علت
 چنانكه اصيل فلسفي ديدگاه يك از که است افراد خصوصي اراده بر جامعه منافع

 منافع ديدگاه، اين مطابق شود. مي ناشي ،اند آن طرفدار «آزادي مثبت» نظريه هواداران
 هاي آزادي دامنه کردن محدود به اصيل ديدگاه اين دارد. ارجحيت فرد منافع بر جامعه
 اعتقاد نيست مشروع فردي منافع که جايي اجتماعي، منافع و اخالق مقابل در فردي
 غلبه را جامعه منافع باشد، تعارض در يكديگر با منافع دو اين که زماني و داشته

 لحاظ به اگرچه احتكار، بحث در نيز فقه در (.654ص ،6873 علمداري، )معيني دهد مي
 نظم در اختالل باعث که زماني اما شود نمي مالحظه ايرادي اراده حاکميت صرف

 ،8ج ،6461 ثاني، )شهيد ممنوع مردم ضروري محصوالت انبار گردد، جامعه اقتصادي
 است مسئول شده احتكار محصوالت فروش به محتكر اجبار بر حاکم و (163ص

 قانون 6 ماده مطابق احتكار (.695ص ،1ج ق،6837 طوسي، ؛161ص ق،6468مفيد،)
 ،مؤتمناست ) شده تلقي مجرمانه عملي 6811مصوب  «احتكار از جلوگيري به راجع»

 (.651ص ،6816
 محدود که است زماني وکار کسب محدوديت شرط در جامعه منافع حفظ ضرورت

 تصور مثال، عنوان به گردد؛ جامعه به لطمه باعث کارفرما سوي از کارگر عمل نمودن
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 و تخصصي دانش داراي حاذق طبيبي بيماري، يك درمان خصوص در که نماييد
 در طبيب که بيمارستاني حال ينباا دارد. مبرم نياز دانش اين به جامعه و است خاصي

 منع رقبا با کردن کار از ،وکار کسب محدوديت شرط با را وي است کار به مشغول آنجا
 زماني لحاظ از و باشد صحيح منطقي لحاظ به شرط اين است ممكن چه گر نمايد. مي
 مخالف قطعاً اجتماعي منافع لحاظ به اما گردد، تلقي منجز و معين موضوعي و مكاني و

 نجات اينجا در يابند. مي مداوا امكان فرد اين دست به تنها که بود خواهد بيماراني منافع
 سازد. مي اجتماع نفع فداي را نفع اين و يافته برتري کارفرما نفع بر جامعه افراد جان

 عمومي نظم تأثير شود. مي ياد نيز 68«عمومي منافع» عنوان تحت اجتماع نفع از گاه
 نفع با نفع اين تداخل و اجتماعي نفع باب از عموماً وکار کسب محدوديت شرط بر

 نظم دليل به يكي فردي نفع دو بلكه نيست، اجتماعي نفع از بحث گاه اما است؛ فردي
 يك تنها کنيد فرض گفته، پيش مثال در يابد. مي ارجحيت و برتري ديگر نفع بر عمومي

 با باشد. دارا است، آن به محدود شرط گستره که اي منطقه در را بيماري چنين فرد،
 نيست مربوط جامعه بقيه به و است بيمار آن فردي نفع تنها بيمار، معالجه اينكه وجود

 عمومي نظم به مربوط مسائل از ها انسان حيات از دفاع و انسان جان حفظ چون اما
 پا عمومي نظم سازد، مي باطل استناد همين به نيز را آن مخالف ديگر شرط هر که است

 سازد. مي اجرا يرقابلغ و باطل را وکار کسب محدوديت شرط و گذاشته ميان در
 نكاتي ذکر وکار کسب محدوديت شرط بر اجتماعي نفع تأثير خصوص در رو ينازا

 آيد: مي نظر به الزم
 گرفته قرار نهايي مرحله در مذکور، شرط بر اجتماع نفع تأثير بررسي آنكه نخست

 شد. خواهد مطرح شرط اين با مطابقت آنگاه قبل شرايط ساير رعايت از پس و
 در و بيشتر ،وکار کسب محدوديت شرط در جامعه نفع حفظ ضرورت آنكه دوم

 است. کارگر نفع به موارد غالب
 منافع يا عمومي نظم با وکار کسب محدوديت شرط مغايرت صورت در آنكه نتيجه

 معيارهايي يرندهدربرگ عمومي نظم و جامعه نفع لذا بود. خواهد باطل شرط جامعه،
 آن از استفاده در جامعه افراد تمامي برابري مالك چنانچه آنكه جمله آن از است. چند
 چنانچه پس باشد. فراهم استفاده در آزادي اين جامعه افراد تمام براي بايد است، نفع

 در آزادي وجود با جامعه افراد يا نباشد فراهم جامعه افراد تمامي براي آزادي اين عمالً
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 نخواهد جامعه منافع با مغايرتي محدوديت شرط باشند، نداشته استفاده امكان استفاده،
 افراد برخورداري امكان و موضوع آن در اجتماعي نفع ابتدا اصوالً بايد بنابراين داشت.
 شرط بطالن به نسبت نفع اين به استناد با سپس و گردد احراز نفع آن از جامعه

 (.Bhana, Bonthuys, Nortje, 2009, p.110) برداشت گام وکار کسب محدوديت

 کار قرارداد در وفاداري شرط با وکار کسب محدوديت شرط مقايسه .9

 به توجه با و ،شود مي درج ضمني صورت به قرارداد در نيز وفاداري شرط ازآنجاکه
 و داشته کار قرارداد در جايگاهي چه دو اين اينكه تبيين شرط، دو اين جايگاه نزديكي

 از و دارد وجود دو اين بين کارايي حيث از هايي تفاوت چه و دارند هم با اي رابطه چه
 .است بررسي قابل برخوردارند، اجراهايي ضمانت چه

 جايگزين تعهد يك عنوان به 64«راستي و وفاداري وظيفه» بر است ممكن کارفرما
 گردد، مي ذکر قرارداد در صريح صورت به که وکار کسب محدوديت شرط يجا به

 نمايد. تكيه و اطمينان
 ذکر صريح صورت به قرارداد در که «وکار کسب محدوديت شرط» برخالف

 در کارگر عليه است ممكن ضمني شرط صورت به «راستي و وفاداري شرط» گردد مي
 بر مبتني ضمني شرط اين شود. استفاده آن از پس يا وي کار قرارداد زماني محدوده

 شرط اين اعمال حوزه امر همين و است کار قرارداد مفاد اجراي در کارگر «نيت حسن»
 قرار طريق از احتماالً شرط اين اجراي (.Collins, 2010, p.154) نمايد مي وسيع را

 اين وجود ابتدا بايد کارفرما رسد مي نظر به بنابراين گيرد. مي صورت دادگاه توقيف
 را دادگاه بعد مرحله در و نمايد اثبات کارگر با خويش حقوقي روابط در را شرط

 حكم يا قرار صورت به دادگاه تا است نموده تخلف شرط اين از کارگر که کند متقاعد
 آورد. عمل به جلوگيري تخلف روند ادامه به نسبت

 
  

http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Elsje+Bonthuys%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Minette+Nortje%22
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 و حفظ به ملزم کارگر که است اين ضمني شرط اين اثبات از کارفرما هدف
 شود. منع کارفرما محرمانه اطالعات و تجاري اسرار افشاي از و باشد امانت رعايت

 اسرار حفظ موضوع که شود نمي باعث کارگر سوي از کار ترك اوقات گاهي
 کار ترك که داد رأي گونه ينا قاضي 6979 سال در 65اي پرونده در شود. انگاشته ناديده

 به مجبور همچنان او و شود نمي کار قرارداد خود خودبه فسخ باعث کارگر سوي از
 اجبار شرط اين نقض صورت در و است اطالعات افشاي عدم و وفاداري شرط حفظ

 نمايد. کار به بازگشت به مجبور را او تواند نمي دادگاه اگرچه شد، خواهد اجرا به
 از را کارگر تنها صريح طور به اطالعات افشاي عدم شرط که آنجاست جالب نكته

 افشاي عدم بر عالوه وفاداري ضمني شرط که يدرحال کند، مي منع اطالعات افشاي
 گيرد. مي بر در هم را کارگر خود نفع به محرمانه اطالعات از استفاده عدم اطالعات،

 به را وي کارگر يرموجهغ اخراج ،وکار کسب محدوديت شرط در باوجودآنكه
 اجراي براي مانعي امر اين وفاداري ضمني شرط در اما نمود، نمي ملزم شرط از تبعيت

  شود. مين قلمداد شرط مفاد
 نيست، زماني دوره هيچ به بودن محدود نيازمند وفاداري ضمني شرط وانگهي،

 يا صريح زماني محدوده داراي بايد اطالعات افشاي محدوديت صريح شرط که يدرحال
 باشد. منطقي و قبول قابل

 و شود استفاده قراردادش دوره در کارگر عليه است ممكن وفاداري ضمني شرط
 از پرهيز شود: مي زير موارد شامل صورت اين در

 ثالث؛ اشخاص از ها پرداخت ديگر و يرموجهغ هاي پرداخت رشوه، قبول -6
 در اطالعات اين که خود شخصي نفع کسب براي کارگر اطالعات از استفاده -1

 باشد؛ شده کسب او خدمت دوره

 به مربوط که محرمانه اطالعات نوع از ثالث اشخاص براي اطالعات افشاي -8
 کارفرماست؛ وظايف

 وکار کسب به خسارت احتمال که رفتاري يا کارفرما وکار کسب با رقابت -4
 (.Upex; Benny; Hardy, 2009, p.121) برد مي باال را کارفرما

 که رود مي شمار به ارتكازي ضمني شرط کار، قرارداد در درستي و وفاداري شرط
 و رقابت عدم به نسبت کارگر اينكه اساس بر و آن مبناي بر عقد انعقاد هنگام در طرفين
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 نمود، خواهد عمل رازداري و امانت باب از کارفرما محرمانه اطالعات افشاي عدم
 صريح، نه است ضمني شرطي وفاداري شرط عموماً لذا نمايند. مي منعقد را قرارداد

 حوزه ،عالوه به رود. مي شمار به صريح شرطي که وکار کسب محدوديت شرط برخالف
 وکار کسب محدوديت شرط از بيشتر کار قرارداد در درستي و وفاداري شرط عملكرد

 و تجاري رابطه عدم خصوص در تنها وکار کسب محدوديت شرط که يطور به است.
 نمايد، مي عمل فعلي کارفرماي رقباي با کارگر همكاري ادامه و اطالعات انتقال
 و شود مي نيز فوق چهارگانه موارد شامل درستي، و وفاداري ضمني شرط که يدرحال

  بود. خواهد کارفرما تجاري اسرار حفظ آن کارکردهاي از يكي تنها
 فراغت، زمان در را کارگر توان نمي راستي و وفاداري ضمني شرط با رسد مي نظر به

 کار کردن که رقيبي کارفرما براي نبايد کارگر درهرحال اما؛ نمود منع کارها ديگر انجام از
 کند کار شود مي اصلي کارفرماي وکار کسب به جدي خسارت ايراد به منجر وي براي

(Deakin; Morris, 2009, p.313.) خواهان، متخصصِ کارگران 6941 سال در 61اي پرونده در 
 براي اين بودند. کرده کار فراغت زمان در داشت مشابه محصولي دقيقاً که خوانده براي

 صادر خواهان کارگران کارگيري به نسبت خوانده براي ممنوعيت قرار تا بود کافي دادگاه
 گرديد. مي خواهان با ها آن قرارداد نقض باعث روند اين ادامه؛ زيرا نمايد

 ايران کار حقوق در وکار کسب محدوديت شرط .1

 نياورده ميان به سخني وکار کسب محدوديت شرط از صراحت به ايران کار قانون گرچه
 را شرط اين توان مي است، شده پرداخته موضوع اين به کمتر نيز ايران کار حقوق در و
 را آن احكام و بررسي شروط بر حاکم کلي مقررات و قراردادها عمومي قواعد باب از

 محدوديت شرط شرايط و ماهيت جايگاه، درخصوص بخش اين در نمود. استنباط
  شد. خواهد مطرح مباحثي ايران حقوق در وکار کسب

 ايران کار حقوق در وکار کسب محدوديت شرط جايگاه .1-4

 در تنها است. نگرديده مطرح صراحتاً ما کار قانون در وکار کسب محدوديت شرط
 استناد به شغل انتخاب در افراد آزادي به آن در که 1 ماده مانند کار قانون مواد اي پاره

 664 ماده و نموده اشاره حرفه انتخاب در افراد محدوديت عدم و اساسي قانون اصول
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 به کارآموز تكليف از گويد مي سخن وي بر مترتب تكاليف و کارآموز خصوص در که
 و آورده ميان به سخن کارآموزي تحت همؤسس در کارآموزي مدت برابر دو ميزان

 تبعيت عدم اجراي ضمانت ماده همين تبصره در و پذيرفته را محدوديت شرط ينوع به
 طور به است، نموده خسارت مطالبه به محق را کارفرما و بيان را خدمت از کارآموز
 طور به وکار کسب محدوديت شرط از گاه يچه اما نموده اشاره شروطي چنين به ضمني
  است. نبرده نامي صريح

 محدوديت شرط خصوص در ذهنيتي اصوالً ما کار قانون گفت توان مي رو ينازا
 بر وي کلي و عمومي تعهد حيث از نيز را کارآموز محدوديت و نداشته وکار کسب
 که برد ياد از نيز را نكته اين نبايد ،حال ينباا است. پذيرفته عمومي شرايط اساس

 محدوديت شرط تفسير و تحليل به نيز اشتغال محدوديت از ميزان همين پذيرش
 نسبت شده يرفتهپذ محدوديت از اي نمونه و نموده کمك ايران کار حقوق در وکار کسب

 مواد وکار کسب محدوديت شرط تفسير در اما؛ شود مي يادآور را آينده در اشتغال به
 اصل 4بند  و هشتم و بيست )اصل اساسي قانون کلي اصول و کار( قانون 664 )ماده

 حقوق در رسد مي نظر به لذا برد. ياد از نبايد را است مبتني اشتغال آزادي بر که (48
 اصول اين موجب به اما است پذيرفتني وکار کسب محدوديت شرط گرچه ايران کار

 شروط کلي قواعد اساس بر حدود اين تعيين که گردد مي معيني حدود به محدود کلي،
 بود. خواهد التزامات و

 عدم معناي به کار قانون مقررات در وکار کسب محدوديت شرط از بحثي نبودن
 نيست. کار قرارداد ضمن در شروطي چنين درج عدم به کارفرمايان تمايل

  وکار کسب محدوديت شرط ماهيت .1-2

 شرط صورت به گاه که است منفي نوع از مادي فعل شرط وکار کسب محدوديت شرط
 عقدي ضمن را فعلي انجام از خودداري توان مي واقع به شود. مي گر جلوه حق اسقاط
 و اعمال از برخورداري تعهد به مربوط فعل انجام از خودداري هرگاه که نمود شرط

 (.686ص ،6837 )شهيدي، ناميد حق اسقاط را آن توان مي باشد، حق اجراي
  آيد. مي شمار به منفي فعل شرط نوعي نيز حق اسقاط شرط يگرد عبارت به
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 را حقوقي فعل و مادي فعل مثبت، و منفي فعل شرط شكل دو هر است گفتني
 تعهد يعني گردد؛ مي مادي فعلي انجام عدم يا انجام به ملتزم متعهد گاه شود. مي شامل

 فعل شرط گاه اما؛ ندهد انجام را فعاليت فالن يا انجام را فعاليت فالن که نمايد مي
 فعل شرط از مقصود گردد. مي نمايان حقوقي منفي يا مثبت فعل شرط صورت به

 ملتزم ايقاع يا عقد قبيل از حقوقي عملي انجام به نسبت متعهد که است آن حقوقي
 شود مي مالحظه چنانكه .گردد يم متعهد حقوقي عمل آن انجام عدم به نسبت يا شود مي

 مادي يا حقوقي فعل شرط عنوان و گرفته جاي شروط از دسته اين در حق اسقاط شرط
 گيرد. مي خود به را منفي

 شرط نيز و منفي مادي فعل شرط وجه دو هر وکار کسب محدوديت شرط در
 شرط که توضيح اين با خورد. مي چشم به منفي حقوقي فعل شرط همان يا حق اسقاط

 افشاي در محدوديت نخست بخش است: بخش دو شامل وکار کسب محدوديت
 بخش و نمايد مي ايجاد رقابتي مزيت کارفرما براي که است تجاري اسرار و اطالعات

 رقباي ساير يا سابق کارفرماي با روابط برقراري حيطه در کارگر محدوديت شامل دوم
 است. فعلي کارفرماي

 و تجاري اسرار حفظ وظيفه ينوع به که اول حالت شود، مي مالحظه چنانكه
 است منفي مادي فعل شرط ينوع به است، خود خاص هاي ويژگي با محرمانه اطالعات

 از کارگر منع شرط اين اجراي  ضمانت دارد. مي بر حذر اسرار افشاي از را کارگر که
 اسرار اين انتشار که يدرصورت و است تجاري اسرار حفظ به او الزام و رفتار اين ادامه
 از را يجادشدها خسارات تواند مي کارفرما گردد، کارفرما بر خسارت تحميل به منجر

 نمايد. مطالبه کارگر
 کارفرماي با خويش قرارداد پايان از پس کارگر روابط محدوديت که دوم حالت

 بعدي روابط؛ زيرا نمود محسوب منفي حقوقي فعل شرط نوع از توان مي را است فعلي
 اين و يابد مي شكل خدماتي يا و کارگري قراردادهاي انعقاد قالب در عموماً کارگر
 شرط از بخش اين نمايد. مي محدود را ايقاع و عقد قالب در بعدي حقوقي روابط شرط

 را خويش حق کارگر که دانست حق اسقاط نوع از توان مي را وکار کسب محدوديت
 به نسبت خاصي مكاني محدوده در يا و معين موضوع براي يا و محدود مدت براي
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 هيچ موضوع اين و کند مي محدود کارفرما رقباي با تجاري روابط و قرارداد کار انعقاد
 ندارد. حق اسقاط در مدني قانون 959 ماده با منافاتي

 قراردادها عمومي قواعد منظر از وکار کسب محدوديت شرط هاي ويژگي .1-9

 با بايد رو ينازا و ندارد ايران کار حقوق در خاصي  ويژگي وکار کسب محدوديت شرط
 و شرايط تابع حيث اين از و نمود برخورد عقد ضمن شروط ساير همانند شرط اين

 است: زير هاي يژگيو

 بودن مقدور .1-9-4

 مكلف شرط موضوع انجام به نسبت را عليه مشروط موردبحث شرط اينكه به توجه با
 را بودن مقدور از خود تفسير انصاري شيخ باشد. قادر آن انجام بر بايد سازد، مي

 مشروط اختيار در زمامش که باشد امري بايد شرط موضوع که دارد مي بيان گونه ينا
 هدف درهرصورت (.61ص ،1ج ،6411 )انصاري، ديگري اختيار تحت نه است عليه

 معلوم که يدرصورت و است آن واقعي تحقق شرط، درج و قرارداد هر انعقاد از عقاليي
 شرطي چنين انعقاد به عقال نيست، تحقق قابل خارج در شرط يا قرارداد موضوع نباشد
 که باشد يا گونه به شرط چنانچه روازاين (.97ص ،6833 داماد، )محقق کنند نمي اقدام

 که سازد فراهم يا گونه به را شرايط و نمايد مشقت و سختي دچار را کارگر آن اجراي
 آيه چنانكه نمود، ترديد شرط بودن مقدور در بايد نمايد، حرج و عسر دچار را کارگر
 بر قدرت آنچه به نسبت تنها را انسان ؛(131:بقره) «وُسعَها الّا نفساً اهللُ يُكلِّفُ ال» شريفه

 نمايد. مي ملزم دارد آن
 نامعين و نامحدود يا گونه به شرط که زماني ،وکار کسب محدوديت شرط مورد در

 شود، مواجه مشكل با کارگر زندگي  هزينه و معاش تأمين که حدي به باشد، شده طرح
 با کارگر براي را شرط مفاد اجراي امكان و گرديده حرج و عسر ايجاد باعث امر اين

 سازد. مي يرممكنغ عمالً را شرط مفاد به عمل امكان و سازد مي مواجه زيادي سختي
 در چيز چه و کارگر توانايي محدوده در چيز چه اينكه تشخيص در درهرحال

 فرانسه در دارد. نياز فراوان دقت به و است موضوعي امري است کارگر منافع محدوده
 وي به و سازد مي محدود را کارگر کار از جنبه يك تنها که محدودکننده شرط معموالً



 25    کار قرارداد دروکار  کسب محدوديت شرط

 را دهد مي را خود تخصص رشته از ديگر اي شعبه در خود صالحيت از استفاده توان
  (.Pe'lissier; Supiot; Jeammaud, 2006, p.301) دانند مي صحت شرط واجد

 محدوده موضوع و مكان و زمان حيث از شرط که زماني گفت توان مي حال يندرع
 .گردد يم خارج کارگر توان از شرط مفاد اجراي امكان باشد، نداشته معيني

 که نمود تدوين يا گونه به بايد را وکار کسب محدوديت شرط مشكل اين رفع براي
 مورد را کارگر معيشت تبع به و نسازد محدود را کارگر تجربيات و استعدادها تمامي ابتدائاً

 يا گونه به عملكرد حوزه لحاظ به ثانياً و نسازد حرج و عسر دچار را او و ندهد قرار خدشه
 نمايد. پيدا موضوعي و مكاني و زماني لحاظ به آن واقعي اجراي امكان که باشد

  قانوني لحاظ به شرط بودن جايز .1-9-2

 االجرا الزم و يابد مفهوم اراده حاکميت ذيل بتواند اينكه براي وکار کسب محدوديت شرط
 نباشد. امري قانون مخالف و بوده سائغ و جايز قانوني لحاظ به بايد شود، تلقي

 ياظهارنظر شرط اين خصوص در کار قانون ،شده انجام هاي بررسي اساس بر
 کلي اصول حال ينباا اند. ننموده ممنوع و محدود را آن نيز مربوط قوانين ساير و ننموده

 که دارد وجود ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون در کار و اشتغال خصوص در
 و گيرد مي قرار تعارض در اصول اين شموليت و کليت با وکار کسب محدوديت شرط
 خير؟ يا است تحديد قابل شموليت اين آيا ديد بايد حال

 شغل انتخاب در هرکس که است يا گونه به اساسي قانون هشتم و بيست  اصل مفاد
 و  اسالم  مخالف و  است  مايل  بدان  که را  شغلي باشد شتهدا  حق  کس هر و باشد آزاد

 نياز  رعايت با  است  موظف  نيز دولت برگزيند.  نباشد،  ديگران  حقوق و  عمومي  مصالح
 را  مساوي شرايط و کار  به  اشتغال  امكان افراد  همه  براي ، گوناگون  مشاغل  به  جامعه
  نمايد. ايجاد  مشاغل احراز  براي

 قرار يدتأک مورد را اشتغال آزادي اصل که است کلي بسيار مطالبي حاوي اصل اين
 نظر در انساني فرد هر براي آزادي عنوان تحت که طبيعي حقوق از سواي و دهد مي

 آورده کار حقوق مقررات بر حاکم اصول از يكي جزء را امر اين است، شده گرفته
 اصل حال ينباا است. منتفي شغل انتخاب در افراد نمودن محدود امكان بنابراين است.

 اصل با کشاکش در و يافته تحقق انسان فرد آزادي همان راستاي در نيز اراده حاکميت
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 يابد. مي وکار کسب محدوديت شرط در گونه تعارض وضعيتي حرفه و شغل آزادي
 کارفرماي براي اشتغال ادامه از را کارگر قسمي، در وکار کسب محدوديت شرط چنانكه

 اما است، اشتغال در آزادي اصل مخالف اين و نمايد مي منع رقيب کارفرماهاي و معين
 طرفين توافق با و برآورده سر اراده يتحاکم اصل موجب به شرط اين ديگر سوي از

 دو جمع تا شود انتخاب اي ميانه وضعيت بايد تعارض اين حل براي است. آمده حاصل
 نماند. مغفول يك يچه ديگر طرف از و گيرد شكل اصل

 التزام جايز شرط عنوان به تواند مي زماني وکار کسب محدوديت شرط گفت بايد لذا
 به محدود را آن و نسازد محدود و ممنوع کلي طور به را اشتغال آزادي که نمايد ايجاد

 معين رقباي يا و کارفرماها يا و معين موضوع و معين مكان معين، زمان مانند مواردي
 را اشتغال آزادي اصل ينوع به وکار کسب محدوديت شرط صورت اين در نمايد.

 طرف از است. گرديده همراه اساسي قانون هشتم و بيست اصل با و نموده رعايت
 به احترام از نمودي خود اين و است پذيرش قابل گفته پيش شرايط با شرط اين ديگر،
 است. شده پذيرفته محدود و مشخص صورت به طرفيني توافق که است اراده آزادي

 شرايط به وکار کسب محدوديت شرط نمودن محدود با اصل دو اين بين جمع پس
  است. دستيابي قابل معين،

  عدم و ، شغل  انتخاب  آزادي  رعايت اساسي قانون 48 اصل 4 بند راستا همين در
 ضوابط ازجمله را  ديگري کار از  يکش بهره از  جلوگيري و  معين  کاري  به افراد اجبار

 جاري گفته پيش شرايط نيز بند اين پيرامون است. دانسته اسالمي جمهوري اقتصادي
 در آزادي در محدوديت است، اساسي قانون 48 اصل از بند اين منظور آنچه است.

 و دوام وکار کسب محدوديت شرط آنكه حال و است کلي و دائمي صورت به اشتغال
 داشت. نخواهد کليت

 در آزادي و نموده تبعيت اصول اين از نيز کار قانون 1 ماده که است طبيعي
 تواند نمي امر اين اما نمايد، بيان را معين کار به جامعه افراد اجبار عدم و شغل انتخاب
 شود. موردنظر شرايط وجود با وکار کسب محدوديت شرط نندهک ممنوع

 شرط بايد ننمايند، رعايت را موردنظر حدود که شروطي با مواجه در نيز ها دادگاه
 حدود به را آن و نشود نقض مذکور اصول که نمايند تفسير يا گونه به را موردنظر

 نمايند. محدود شده ينمع
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 تنها بطالن اين دهد، مي محدوديت شرط بطالن به حكم دادگاه که زماني حال ينباا
 به استناد با تا ندارد را آن به استناد حق کارفرما و است استناد قابل کارگر جانب از

 گفته رو ينازا ورزد. خودداري شرط از ناشي غرامت يا عوض پرداخت از بطالن
 ;Pe'lissier; Supiot) است نسبي بطالن يك وکار کسب محدوديت شرط بطالن شود مي

Jeammaud, 2006, p.306.) 

 شرط در عقاليي غرض وجود .1-9-9

 يك در بودن عقاليي است. آن بودن عقاليي قراردادها و شروط اساسي شروط از يكي
 بدان شرط اين گردد. تلقي متعارف و معقول عرف، و عقال ديدگاه از که است اين معني
 اختيار کردن محدود يا برتر قدرت از سوءاستفاده آن از طرفين مقصود که است معني
 قرار ديگري جاي در اگر ها آن از يك هر بلكه نباشد، بيهوده و واهي داليل به متعهد

  (.66ص ،6836 باريكلو، )شهيدي، نمود مي درج قرارداد در را مذکور شرط گرفت، مي
 يا و باشد نداشته عقاليي غرض يجادشدها محدوديت به نسبت کارفرما که زماني

 وي براي وکار کسب محدوديت امكان باشد، نداشته حمايت براي مستقلي منافع  اصوالً
 ساير با کار ادامه از نامشروع و واهي منافع و داليل به را کارگر تواند نمي و ندارد وجود

  نمايد. محدود و ممنوع کارفرمايان
 توسط ممنوعه فعاليت که نمايد ثابت بايد کارفرما منافع، بودن مشروع تشخيص در

 کارگر رقابت ضرر معرض در را او شرط، اعتبار عدم صورت در که است يا گونه به شرط
 شده منع فعاليت که دارد مشروع نفع صورتي در کارفرما ،يگرد عبارت به دهد. مي قرار او با

 (.Pe'lissier; Supiot; Jeammaud, 2006, p.302) باشد کارفرما اصلي کار شرط، توسط

 نبودن مجهول .1-9-1

 يكي شرط بودن مجهول نباشد. مجهول که گيرد قرار التزام مورد تواند مي زماني شرط
 جهل اين است. داده آن بطالن به حكم 188 ماده در مدني قانون که است مواردي از

 تواند مي مجهول شرط لذا نمايد باطل نيز را عقد و نموده سرايت عقد به گاه تواند مي
 باشد. مبطل يا و باطل
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 و ها ويژگي بيان شود مي گرفته پيش در جهل نمودن برطرف براي که راهكاري
 شرط لذا يابد. تعيّن موضوع لحاظ به بايد شرط ،رو ينازا است. موضوع يك صفات

 به باشد. معيني موضوع داراي بايد بودن مجهول از گريز براي وکار کسب محدوديت
 اسرار حفظ وظيفه اطالعاتي چه به نسبت کارگر که کند معين بايد کارفرما که معني اين

 با و ورزد خودداري ديگر کارفرمايان با کار قرارداد انعقاد از بايد اموري چه در و دارد
 باشد. نداشته همكاري رقبايي چه

 نبايد زمان و مكان تعيين است. شرط موضوع اجراي مكان و زمان تعيين ديگر راه
 صورت، اين يردر غ باشد؛ نداشته آن تعيين عدم با تفاوتي که گيرد صورت کلي قدر آن

 ينوع به مكان و زمان تعيين عدم؛ زيرا بود خواهد باطل وکار کسب محدوديت شرط
 آيد. مي حساب به حق کلي اسقاط

 نبودن اجتماعي منافع و عمومي نظم مخالف .1-9-5

 در امر اين است. داشته برتري و ارجحيت فردي منافع بر اجتماعي منافع همواره اصوالً
 و عمومي نظم از تابعي هم مذکور اصل و داشته مصداق نيز اراده حاکميت اصل مورد
 است. عمومي منافع

 عمومي مصالح چنانكه نيست. مستثنا امر اين از هم وکار کسب محدوديت شرط
 را اجتماعي منافع بايد دارد، ترجيح فردي منافع بر اجتماعي منافع که نمايد اقتضاء
 مسائلي در معموالً وکار کسب محدوديت شرط موضوع در منافع تعارض داد. برتري
 تجربه اين از استفاده و نيازمندند فردي تجربه و دانش به مردم عموم که شود مي ايجاد
 است. اجتماع براي ضروري امري

 مصالح يا اجتماع منافع با تعارض در وکار کسب محدوديت شرط درهرحال
 تعديل امكان چنانچه و يابد مي تعديل قابليت و باخته رنگ عمومي، نظم و تر بزرگ
 کارفرما منافع؛ زيرا است بهتر تعديل راه البته شد. خواهد منتفي کليطور به باشد نداشته

 شد. خواهد حفظ نيز او رقابتي مزيت و
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 بندي جمع

 و اجرا به نيل جهت ها دادگاه حمايت مورد وکار کسب محدوديت شرط آنكه براي
 باشد. منطقي بايد گيرد قرار ها آن موردنظر قرارهاي و احكام صدور

 کارفرما درواقع گردد. برمي کارفرما منافع به وکار کسب محدوديت شرط مشروعيت
 دانش» يك ايجاد و شناسايي در منافع آن که نمايد حفاظت تواند مي منافعي از تنها

 عمل داد، قرار يتموردحما تجاري اسرار عنوان به بتوان که مستقل و مجزا «نوعي
 شخص به مربوط نوعاً که گيرد مي قرار شخصي دانش مقابل در نوعي دانش نمايد. مي

  آيد. مي حساب به او شخصي اموال جزء و است کارگر
 موضوع به توجه با و مكاني و زماني لحاظ از بايد وکار کسب محدوديت شرط

 کارگر براي شرط که محدوديتي ميزان کارفرما و کارگر رابطه نوع اساس بر و شرط
 کارفرما وکار کسب چرخش دوره و داده مي انجام کارگر که کاري نوع و نمايد مي ايجاد

 گردد. مي تعيين ديگري هاي مالك و
 شرط چنانچه و داشته برتري شخصي منافع بر جامعه منافع ديگر طرف از

 اين رعايت حد تا شرط باشد، داشته تعارض اجتماع منافع با وکار کسب محدوديت
 حاکم وکار کسب محدوديت شرط بر عمومي نظم طور ينهم گردد. مي تعديل منافع
 گردد. مي تعديل شرط اين نمايد، مي ايجاب تر بزرگ مصلحتي که زماني و است

 از را وکار کسب محدوديت شرط اجراي تواند مي صورتي در کارفرما وانگهي
 اخراج شرايط اخراج، صورت در و باشد ننموده اخراج را کارگر که نمايد مطالبه کارگر

 شرط باشد، ناموجه اخراج اگر لذا باشد. نموده رعايت کشور آن قانون به توجه با را
 يافت. نخواهد اجرا قابليت وکار کسب محدوديت

 نيز منع حال يندرع و نشده صحبت وکار کسب محدوديت شرط از کار قانون در
 با که گرديده مطرح اشتغال آزادي اصل اساسي، قانون اصول برخي در تنها است. نگرديده

 گيرد. نمي قرار تعارض در شرايط اي پاره رعايت صورت در وکار کسب محدوديت شرط
 فعل شرط از اعم منفي، فعل شرط ماهوي لحاظ به وکار کسب محدوديت شرط

 از مشخص و معين عقاليي، مقدور، بايد بودن نافذ براي و است مادي و حقوقي منفي
 با لذا باشد. اجتماعي منافع و عمومي نظم موافق و مكان و زمان و موضوع حيث
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 ماده با و اساسي قانون کلي اصول با وکار کسب محدوديت شرط شرايط اين رعايت
 قابل نيز ما کار حقوق در و ندارد تعارضي حق کلي اسقاط بحث در مدني قانون 959

  بود. خواهد پذيرش

 ها يادداشت

                                                           
1. Secret of Trade 

2. Non-competition Covenant 

3. Restraint of Trade 

4. Confidentiality 

5. Reasonableness 

6. FSS Travel & Leisure Systems Ltd v Johnson [1998] IRLR 382 

7. General Knowledge 

8. Objective Knowledge 

9. Subjective Knowledge 

10. General Billposting Co Ltd v Atkinson [1909] AC 118 HL 

11. Living Design Ltd v Davidson [1994] IRLR 69 

12. Little Wood Organization v Harris; CA.1977. 

13. Public Policy 

14. loyalty and Fidelity 

15. Thomas Marsball Ltd v Guinle; ChD 1979. 

16. (1946) Ch 169; Adamson v B L Cleaning Services Ltd (1995) IRLR 193. 
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