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 چکیذُ

ؿًد. اػرشاس تدربسی اص الؼربق حمرًق      حفَ اػشاس تدبسی مًخت حفَ مضیت مٌلك یب وؼجی تدبسی می

وبمرٍ   یبس ٓربق ي مٌلمری داسد. َشدىرذ مًافمرت    الملل مٔىبی ثؼر  مبلىیت فىشی اػت وٍ دس حمًق تدبست ثیه

َبی تدبسی مبلىیت فىشی )تشیپغ( اػشاس تدبسی سا مًسد ؿىبػبیی لشاس دادٌ امب حمبیت اص آوُب سا مىًى  خىجٍ

ثٍ محشمبوٍ ثبلی مبوذن آوُب وشدٌ اػت؛ ياوگُی تشیپغ، مًسد پزیشؽ َمٍ وـًسَب ویؼرت؛ ثىربثشایه تدربس دس    

المللری ورٍ    وىىذ امب دس سياثي تدربسی ثریه   س تدبسی اص لشاسداد محشمبوگی اػتفبدٌ میَش حبل، ثشای حفَ اػشا

ترًان ثرب اػرتفبدٌ اص لرشاسداد      ؿمًلی يخًد وذاسد، مؼئلٍ ایه اػرت ورٍ دگًورٍ مری     لبوًن یب وىًاوؼیًن خُبن

تحلیلری  محشمبوگی، اػشاس تدبسی سا ثٍ ثُتشیه حبلت ممىه حفَ وشد؟ ایه تحمیك وٍ ثرٍ ؿریًٌ تًكریفی ي    

تًان، ثرٍ   وبمٍ دايسی می َب ي يخٍ التضاق، ثلىٍ ثب اؤمبد مًافمت تىُب ثب تٔییه دلیك تُٔذ اودبق ؿذ وـبن داد وٍ وٍ

 الملل حفَ وشد. ثُتشیه حبلت ممىه اػشاس تدبسی سا دس حًصٌ تدبست ثیه
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 همذهِ

اػشاس تدبسی ثشای كبحجبن اػشاس ثٍ خلًف تدبس اَمیت فشاياوی داسد. لشاسداد محشمبوگی وٍ دس مشتجٍ 

وخؼت وبسوشد خلًگیشی اص افـبی اػشاس تدبسی سا داسد ي دس مشتجٍ ديق اؤمربد آن، ابجربت يخرًد تُٔرذ ثرٍ      

ثیىی همبوت اخشاَربی لرشاسدادی درًن     پیؾوىذ، ثب  تش می دیذٌ آػبن داؿته اػشاس سا اص ػًی صیبن محشمبوٍ وگٍ

ترشیه   وىذ. ثٍ ًًسی وٍ اص ایه وًّ لشاسداد ثٍ وبق مُم ثُتشی تومیه می  يخٍ التضاق، خجشان خؼبست سا ثٍ گًوٍ

تًان دس خبیگبٌ یه اثرضاس تورمیىی آن    دَذ وٍ ومی ؿًد؛ امب تحمیمبت اودبق ؿذٌ وـبن می اثضاس حمبیتی یبد می

ٍ آن اتىب وشد ثلىٍ الصق اػت ثٍ ایه لشاسداد دس خبیگبٌ یه اَشق حمربیتی حرذاللی وگربٌ    سا دس وِش گشفت ي ث

دَذ وٍ اػشاس تدبسی ترب   (. َمچىیه تحمیمبت اودبق ؿذٌ وـبن می181ي  181: 1197وشد)وشیمی ي َمىبسان، 

 صمبوی ػرًدمىذ َؼرتىذ ورٍ افـرب وـرًوذ ي دس كرًست افـرب اسصؽ التلربدی ي تدربسی خرًد سا اص دػرت           

وٍ وًّ اخیرش   (. ًجك تحمیمبت يخٍ تمبیض اػشاس تدبسی اص اػشاس ديلتی ایه اػت1: 1191ساد،  دَىذ)ٌٓبئی می

َرب ثرٍ   مشثًى ثٍ مىبفْ ٓمًمی ي ملی اػت، َمچىیه يخٍ تمبیض اػشاس خلًكری اص اػرشاس تدربسی تٔلرك آن    

ای دس يالْ َمبن اػشاس  حشفٍ صوذگی خلًكی ي ؿخلی افشاد اػت، امب اص مىِش تحمیمبت مًسد اؿبسٌ، اػشاس

ساد،  گیشورذ)ٌٓبئی  ای دس اختیبس كبحجبن حشفرٍ لرشاس مری    خلًكی یب تدبسی َؼتىذ وٍ ثٍ ياػٌٍ ساثٌٍ حشفٍ

(. ایرره تحمیمرربت مىرربثْ حمبیررت اص اػررشاس تدرربسی سا ؿرربمل لرربوًن مؼررئًلیت مررذوی، لررًاویه    11: 1191

( وٍ اص آن ثٍ وبق ثُتشیه ؿیًٌ 01: 1191ساد،  وذ)ٌٓبئیدا ( ي لشاسداد محشمبوگی می11: 1191ساد،  خبف)ٌٓبئی

دَذ وٍ َیچ تٔشیر    (. ياوگُی، ایه تحمیمبت وـبن می5: 1191ساد،  حفَ اػشاس تدبسی یبد ؿذٌ اػت)ٌٓبئی

 (.15، 1191ساد،  خُبوی ياحذی اص اػشاس تدبسی، يخًد وذاسد)ٌٓبئی

ای اص ٓلرم َؼرتىذ ورٍ مربل      دبسی كرًست يیرظٌ  دَذ وٍ اػشاس ت الجتٍ ثشخی اص تحمیمبت خذیذ وـبن می

َب محتبج بجت ویؼت ي دس خبیگبٌ ابش ادثی ي َىشی یب ثرٍ اػرتىبد لربوًن    ؿًوذ ي حمبیت اص آن فىشی تلمی می

اص ایىىرٍ اػرتفبدٌ اص    وِرش  كشفثىبثشایه ؛ (51: 1199مؼئًلیت مذوی ویض لبثل حمبیت اػت)ًبَشی ي وشیمی، 

ػیلٍ ثشای حمبیت اص اػشاس تدبسی یرب یره حمبیرت حرذاللی ثبؿرذ، دس سياثري       لشاسداد محشمبوگی، ثُتشیه ي

، ؿرمًل  خُربن ی يخًد وذاسد ي دس غیبة يخًد یره وىًاوؼریًن   ؿمًل خُبنالمللی وٍ َیچ لبوًن  تدبسی ثیه

تًان ثرب اػرتفبدٌ اص لرشاسداد محشمربوگی، اػرشاس تدربسی سا دس حرًصٌ تدربست          مؼئلٍ ایه اػت وٍ دگًوٍ می

 ل ثٍ ثُتشیه حبلت ممىه حفَ وشد؟المل ثیه

سا « الملل ي مًاسد وبسثشد لشاسداد محشمربوگی  تدبست ثیه»ثشای سػیذن ثٍ پبػخ ایه مؼئلٍ، دس مجحث ايل 

الملرل ي ومرؾ حمرًق مبلىیرت      تدبست ثریه »وىیم، ثٍ ًًسی وٍ دس ثىذ یىم  ثٍ تشتیت ًی دي ثىذ ثشسػی می



 
کارکرد قرارداد محرمانگی در قلمرو تجارت 

 الملل بین

11تب  7كفحبت   

 

 
 

 

 ی حمَق تطثیمّای  فصلٌاهِ پصٍّص
1011 پبییض، دُبسدَم، ؿمبسٌ دُبسقػبل    

 

9 

 

مٌبلٍٔ خًاَرذ ؿرذ   « حشمبوگی ي مًاسد وبسثشد لشاسداد محشمبوگیمفًُق م»ي دس ثىذ ديق « فىشی دس تًػٍٔ آن

ثٍ تشتیت ًی دي ثىذ مدرضا ثرب وربق    « ؿشایي، آببس ي همبوت اخشای لشاسداد محشمبوگی»ي ػپغ دس مجحث ديق 

 ، مٌبلٍٔ خًاَذ ؿذ.«همبوت اخشای ومن لشاسداد محشمبوگی» ي« ؿشایي آتجبس لشاسداد محشمبوگی ي آببس آن»

 

 الولل ٍ هَارد کارترد لرارداد هحرهاًگی تجارت تیي -نهثحث یک

وبس ثشای حفَ اػشاس تدبسی ثب اػتفبدٌ اص لشاسداد دس ثىذ یىم مفُرًق   دس ایه مجحث ثشای یبفته ثُتشیه ساٌ

الملل ي اَمیت مبلىیت فىشی دس تًػٍٔ آن سا مًسد مٌبلٍٔ لشاس خًاَیم داد ي ػپغ دس ثىرذ ديق   تدبست ثیه

 وگی ي مًاسد وبسثشد لشاسداد محشمبوگی سا مٌبلٍٔ خًاَیم وشد.مفًُق محشمب

 

 الولل ٍ ًمص حمَق هالکیت فکری در تَسعِ آى تجارت تیي -تٌذ یکن

الملل ي ثٍ تجْ آن تـخیق للمشيی  دس ایه ثىذ ثشای تـخیق میضان ومؾ مبلىیت فىشی دس تدبست ثیه

المللی ي استجبى آن ثب اػشاس  ، تدبست ثیه«ال »دس لؼمت الملل اثتذا  وبسوشد لشاسداد محشمبوگی دس تدبست ثیه

ومرؾ حمرًق مبلىیرت فىرشی دس تًػرٍٔ      « ة»تدبسی مًسد تحلیل لشاس خًاَذ گشفت ي ػرپغ دس لؼرمت   

 المللی، ثشسػی خًاَذ ؿذ. تدبست ثیه

 

 الولل ٍ ارتثاط السام آى تا اسرار تجاری تجارت تیي -الف

مدمًٍٓ لًآرذ ي  » 1911گضاسؽ دثیش ول ػبصمبن ملل متحذ دس ػبل ثٍ ومل اص  1الملل ثیه تدبست  حمًق

ممشساتی اػت وٍ حبوم ثش آن دػتٍ اص سياثي ثبصسگبوی اػت وٍ دس ٓیه داؿته مبَیت خلًكی ثٍ وـًسَبی 

مجبحثی وٍ مبَیت حمرًق ٓمرًمی داسد يلری دس ٓریه حربل ثرش سياثري تدربسی         «. ؿًد گًوبگًوی مشثًى می

(. حمرًق ثبصسگربوی   1: 1198ؿًد)ؿریشيی،   ثحث می« المللی یهثحمًق التلبدی »ثب وبق المللی وبُش اػت  یهث

َربی   یبورٍ ديلرت  خً مذاخلٍالمللی اػت، دًن ؿبمل ممشسات اسؿبدی ي  آم اص حمًق تدبست ثیه 1المللی ثیه

المللی  یهثاص حمًق ثبصسگبوی  آم 1الملل ثیه يوبس وؼت(. اص ػًی دیگش حمًق 11: 1198ؿًد)ؿیشيی،  ویض می

(. 11: 1198گیشد)ؿریشيی،   َبی التلبدی ي تدبسی سا دس ثش می اػت دًن َش گًوٍ ممشسات مشثًى ثٍ فٔبلیت

سػرذ ورٍ    الملل اػت، دًن ثٍ وِرش مری   سػذ، حمًق تدبست ثیه آوچٍ دس ایه ثیه مشتجي ثب ثحث مب ثٍ وِش می

مجىربی حمرًق    آوچٍؿًد ي  ًكی مشثًى میالملل خل لشاسداد محشمبوگی، ثٍ ًًس وبمل ثٍ للمشيی حمًق ثیه

                                                           
1. International trade law. 

2. International Commercial Law. 

3. International Business Law. 
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َب یب ممشسات التلبدی اػت، مٔربدل لرشاسداد ورٍ وبؿری اص      َبی اسؿبدی ديلت ٓمًمی داسد یب وبؿی اص مذاخلٍ

 اكل حبومیت اسادٌ اػت، لشاس وذاسد.

تدبست ثٍ ًًس ػىتی ؿبمل ياسدات ي كبدسات ثًد، امب ثٔذ اص خىگ خُبوی ديق دس ؿؾ گشيٌ گىدبورذٌ  

اسائٍ خذمبت مبوىذ خرذمبت   -1فشيؽ وبال، آٌبی ومبیىذگی، ٓبملیت تدبسی ي تًصیْ.  خشیذ -1اػت:  ؿذٌ

حمل ي  -0َبیی مبلی مبوىذ آتجبس اػىبدی.  فٔبلیت-1َبی ثبصسگبوی ي حمًلی.   مُىذػی ي غیش فىی ي یب مـبيسٌ

گرزاسی،   َبی ػشمبیٍ فٔبلیت -1یت فىشی. ثشداسی، ياگزاسی ي آٌبی امتیبص اػتفبدٌ اص مبلى ثُشٌ-5ومل ي ثیمٍ. 

(؛ ثرب ایره حربل ثشخری مٔتمرذ َؼرتىذ       1: 1198فىی)ؿریشيی،   َبی التلبدی ي َب ي َمىبسی تـىیل مـبسوت

گرضاسؽ ػربصمبن    ثىرب ثرش  میالدی يالْ ؿرذٌ صیرشا    1115الملل دس ػبل  تشیه تحًل دس حمًق تدبست ثیه مُم

ثٍ َم وضدیه ؿذٌ ي حتری دس ایره    دىذخبوجٍَبی دي یب  اوشٌتدبست خُبوی مًاهْ ثؼیبسی اص وـًسَب دس مز

اورذ، ياوگُری دس ایره ػربل ثؼریبسی اص       ػبل، ثؼیبسی مزاوشٌ ثشای ایدربد مىربًك آصاد تدربسی سا آغربص ورشدٌ     

ثرٍ   (.Balsanek and et al, 2006: 217)َب تًػي ػبصمبن تدبست خُبوی حل ي فلل ؿرذٌ اػرت   اختالف

گبورٍ تدربست    تش اػشاس تدبسی دس تمربق اورًاّ ؿرؾ    ت فىشی ي ثٍ ًًس مـخقسػذ وٍ حمًق مبلىی وِش می

المللی، تىُرب ثرشای حفرَ     سػذ وٍ لشاسداد محشمبوگی دس تدبست ثیه المللی مٌشح اػت، ثىبثشایه ثٍ وِش می ثیه

ؿًد، ثٍ َمیه مىِرًس دس لؼرمت ثٔرذی، ومرؾ حمرًق مبلىیرت فىرشی دس تدربست          اػشاس تدبسی مىٔمذ می

 ي ثٍ تجْ آن مفًُق اػشاس تدبسی سا مٌبلٍٔ خًاَیم وشد. الملل ثیه

 

 الولل ًمص حمَق هالکیت فکری در تَسعِ تجارت تیي -ب

ای، ًشح كىٔتی، ٓالمت  افضاسَبی سایبوٍ اوذ اص: آببس ادثی ي َىشی، اختشاّ، وشق اوًاّ مبلىیت فىشی ٓجبست

(. 09ي  51: 1199ؿرًوذ)ًبَشی ي وشیمری،    ومری وٍ اص ایه ثیه تىُب اػشاس تدبسی بجت  تدبسی، اػشاس تدبسی

ػبصی اخترشاّ خرًد    َب ویض دس َىگبق الذاق ثشای تدبسی مختشّ َشدىذ داسوذگبن حمًق مبلىیت فىشی اص خملٍ

سػرذ ورٍ    (؛ امرب ثرٍ وِرش مری    18: 1195آلبمحمرذی،  )ثختیبسيوذ يوگشان افـبی اًالٓبت محشمبوٍ خًد َؼتىذ

ورٍ وگشاوری    الملل، اػشاس تدبسی اػت ثیه ثٍ يیظٌ دس صمیىٍ حمًق تدبستپزیشتشیه وًّ مبلىیت فىشی  آػیت

 الملل ثٍ ؿمبس سيد. تًاوذ مبوْ خذی دس ثشاثش تًػٍٔ تدبست ثیه اص افـبی آن می

ای اسصؿمىذی اص امًال فىشی َؼتىذ وٍ َمبوىذ امًال مبدی ویبصمىذ حمبیرت دس ثشاثرش    اػشاس تدبسی دػتٍ

بف َؼتىذ. ایه دػتٍ اص امًال ثٍ دلیل ایىىٍ خىجٍ محشمبوٍ داسورذ، ثرٍ كرًست    َش گًوٍ تٔشم ي تدبيص اؿخ

َب ثٍ دلیل َمیه محشمبوگی آببس مخرشة ثیـرتشی داسد ي تٔیریه هرمبوت     يیظٌ ثبیذ حمبیت ؿًوذ ي ومن آن

 يوربس، اػرشاس مربلی ي    اػشاس تدبسی ؿبمل اػشاس وؼت .(9: 1191ثُمىی، )تش اػت آن، پیچیذٌ خشا ثشای وبلنا
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ٍ    ( ي مًاسدی دًن اًالٓبت فىری، ورشق  11: 1191اداسی)ثُمىی،  َرب، مـخلربت، ثبصاسَرب،     افرضاس، ورذَب، ومـر

ٍ        َب َب ي سيیٍ َب، مـتشی پیـشفت ٍ   ي حتری اًالٓربتی ورٍ داسورذٌ متُٔرذ ثرٍ محشمبور َرب اػرت   آن داؿرته  وگر

وبمرٍ   تدبسی ثرب گرًاَی  ي ثٍ ًًس مٔمًل اسصؽ اػشاس ( Landy and Mastrobattista, 2008: 734)ؿًد می

ي ثب تًخٍ ثٍ ترثبیش مىفری وگشاوری     (Widerski, 2017: 147)ؿًد بجت اختشاّ ي ػبیش امًال فىشی ممبیؼٍ می

َربیی ثرٍ تلرًیت     الملرل وىًاوؼریًن   الملرل دس ػرٌب ثریه    ثشای حفَ مبلىیت فىشی ثش تًػٍٔ تدربست ثریه  

 اوذ.  سػیذٌ

َبی وِبق مبلىیت فىشی اػرت ي خرضا اَرذاف     سوشدتشیه وب ػبصی محلًالت فىشی یىی اص مُم تدبسی

ؿًد. دًن ثش حمًق مبلىیرت فىرشی ي لرًاویه     ػبصمبن تدبست خُبوی ي ػبصمبن مبلىیت فىشی محؼًة می

َبی صیربدی   وبمٍ تشیپغ وٍ مًهًّ مشثًى ثٍ آن اكل ػشصمیىی ثًدن حبوم اػت، ػٔی ؿذٌ اص ًشیك مًافمت

مًلی ياحرذی دس حرًصٌ مبلىیرت فىرشی ایدربد ؿًد)میشؿمؼری،       دَذ، وِبق ح سا تحت ؿمًل خًد لشاس می

دَذ وٍ پیؾ اص ایه اص ًشیك وىًاوؼیًن پبسیغ ي وىًاوؼیًن  (. امشی وٍ اًالٓبت گشدآمذٌ وـبن می17: 1190

(. اتحبدیٍ ؿىل گشفتٍ ثٍ مًخت وىًاوؼیًن پبسیغ ي اتحبدیٍ ؿرىل  18: 1190، َمبنؿذٌ اػت) ثشن دوجبل می

المللی مبلىیت فىشی مًػًق ثرٍ   دس َم ادغبق ؿذوذ ي دفتش ثیه 1891ىًاوؼیًن ثشن دس ػبل گشفتٍ ثٍ مًخت و

ػربصمبن خُربوی مبلىیرت فىرشی مًػرًق ثرٍ يایپرً تـرىیل ي          1917ثیشپی سا تـىیل دادوذ، ػپغ دس ػربل  

ص ػربل  ای ثرب ػربصمبن ملرل متحرذ ا     وبمٍ (. يایپً ثش اػبع اموبا مًافمت71: 1190، َمبنخبیگضیه يیشپی ؿذ)

َربی   (. دس خرالل ػربل  71: 1190، َمبنَبی تخللی ػبصمبن ملل متحذ تجذیل ؿرذ)  ثٍ یىی اص آطاوغ 1970

وبمرٍ ٓمرًمی    وگشاوی اص داديػتذ محلًالت فىشی غیشمدبص پیشامًن گفتگرً دسثربسٌ مًافمرت    1979تب  1971

ٍ  ي ثرب ترالؽ و   (71: 1190، َمبنساخْ ثٍ تٔشفٍ ي تدبست مًػًق ثٍ گبت مٌشح ؿذ) یبفترٍ،   ـرًسَبی تًػرٔ

صمبن ثب تثػریغ   َم 1990وبمٍ تشیپغ دس خبیگبٌ یىی اص اػىبد همیمٍ ػبصمبن تدبست خُبوی دس ػبل  مًافمت

وبمٍ دس يالْ ممشسات مبًَی وىًاوؼیًن پبسیغ ي ثشن  (. ایه مًافمت70: 1190، َمبنآن ػبصمبن، تلًیت ؿذ)

( ي َمٍ وـًسَبیی وٍ خًاَبن پیًػته ثٍ ػبصمبن تدربست  75: 1190، َمبنسا ثب اسخبّ مؼتمیم پزیشفتٍ اػت)

 (.11: 1188وبئیىی ي خٔفشی،  وبمٍ تشیپغ سا ثپزیشوذ)تًػلی خُبوی َؼتىذ، ثبیذ مًافمت

وِرش اص ؿریًٌ ي    مًهًّ وىًاوؼیًن ثشن َش وًّ تًلیذ اكلی دس للمشيی ادثی ي ٓلمری ي َىرشی، كرشف   

ثرشای حمبیرت اص مبلىیرت     1881امرب دس وىًاوؼریًن پربسیغ    ( 15: 1188، َمبنػجه ي ؿىل ثیبن آوُب اػت)

تىُب ثش كىٔت ي ثبصسگبوی ثٍ  كىٔتی، مملًد اص مبلىیت كىٔتی، مفًُق ٓبق آن تلمی ؿذٌ اػت ي ایه مفًُق وٍ

َبی كىبیْ وـبيسصی ي اػتخشاخی ي ولیٍ محلًالت ملرىًٓی یرب    ؿًد ثلىٍ ثش سؿتٍ مٔىی اخق اًالق می
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ٍ   ثٍ  ًجیٔی ؿمًل داسد؛ َربی اخترشاّ،    ٓجبست دیگش مًهًّ حمبیت دس ایه وىًاوؼیًن ٓجربست اػرت اص: يسلر

ٍ   َب، مذل َبی اؿیبی ملشفی، ًشح ومًوٍ َرب، ٓالئرم تدربسی، ٓالئرم مشثرًى ثرٍ        َبی كىٔتی، ٓالئرم وبسخبور

گزاسی اكلی خىغ ي ویض خلًگیشی اص سلبثت وبمـشيّ. اص ػرًی   خذمبت، وبق تدبسی ي مـخلبت مجذأ یب وبق

المللری ػربصمبن    َربی ثریه   وٍ اص پیمربن  1َبی تدبسی حمًق مبلىیت فىشی وبمٍ ساخْ ثٍ خىجٍ یگش دس مًافمتد

َربی خرشافیربیی ویرض تحرت      َبی یىپبسدٍ ي وـبوٍ َبی ػبخت مذاس تدبست خُبوی اػت، اػشاس تدبسی، ًشح

( ثىربثشایه  111ي  111: 1191اوذ)كفبئی ي پًسٓجرذا،،   ٓىًان حمًق مبلىیت كىٔتی، لبثل حمبیت مٔشفی ؿذٌ

سػذ آوچٍ مًهًّ وىًاوؼیًن ثشن یب وىًاوؼیًن پبسیغ اػت، ثب افـب اسصؽ مبلی خرًد سا اص دػرت    ثٍ وِش می

دَذ، مگش آوىٍ افـب ثٍ مًخت لبوًن خبكی دس وـًس خبف مبوْ اص بجت مبلىیت فىشی اص ورًّ كرىٔتی    ومی

َب مًخت اص ثیه سفته اػشاس تدبسی َؼتىذ وٍ افـبی آن مبوىذ اختشاّ، ًشح كىٔتی یب ٓالمت تدبسی ؿًد امب

َرب  وىًاوؼریًن ترشیپغ، حمبیرت اص آن    19ؿًد، ياوگُی ثٍ مًخت مربدٌ   َب میاسصؽ مبلی ي مضیت سلبثتی آن

ترشیه تمُیرذاتی حمربیتی ورٍ دس      َب اػت؛ ثىربثشایه مُرم  داؿته آن َب ي محفًٍ وگٍمىًى ثٍ محشمبوٍ ثًدن آن

َب ي داورؾ فىری ثرٍ ابجربت      ػبصی وًآيسی ی فىشی ویض وبسآمذی خًد سا دس حفَ ي تدبسیَب للمشيی مبلىیت

دَرذ ورٍ لرشاسداد     (. اًالٓربت گرشد آمرذٌ وـربن مری     118: 1195سػبوذٌ، لشاسداد محشمربوگی اػرت)سَجشی،   

: 1191ورظاد،   ممرذق ي ًجبًجربئی   َب ویض اػت)كبدلی تشیه اثضاس حفبُت اص مبلىیت فىشی ؿشوت محشمبوگی مُم

91.) 

وىذ دًن ثٍ ًًس مثبل مبله یره اخترشاّ یرب     لشاسداد محشمبوگی امىبن تًػٍٔ اودبق تدبست سا فشاَم می

ؿًد وٍ ًشف ممبثرل ثرٍ مًخرت یره      ٓالمت تدبسی َىگبمی حبهش ثٍ اؤمبد لشاسداد لیؼبوغ یب فشاوچبیض می

صیبدی ثشای داسوذٌ مبلىیرت فىرشی    تًافك، حفَ محشمبوگی اًالٓبتی سا تُٔذ وىذ وٍ ثٍ لحبٍ سلبثتی، اَمیت

داسوذ ي ثذين حلًل اًمیىبن اص ٓذق افـبی آوُب، تمبیلی ثٍ ثشلشاسی ساثٌرٍ تدربسی وخًاَرذ داؿرت)سَجشی،     

(؛ ثىبثشایه الصق اػت دس ثىذ ثٔذی مفًُق محشمربوگی ي مرًاسد وربسثشد لرشاسداد محشمربوگی مرًسد       157: 1195

 مٌبلٍٔ لشاس دادٌ ؿًد.

 

 هحرهاًگی ٍ هَارد کارترد لرارداد هحرهاًگی هفَْم -تٌذ دٍم

الملل ي اَمیت سٓبیت حمًق مبلىیرت فىرشی دس تًػرٍٔ آن     دس ایه ثىذ پغ اص آوىٍ مفًُق تدبست ثیه 

« الر  »دس ثىذ پیـیه مًسد مٌبلٍٔ لشاس گشفت، الصق اػت خُت تحلیل لشاسدادَبی محشمبوگی اثتذا دس لؼمت 

                                                           
1. Trips. 
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وربسثشد لرشاسداد محشمربوگی دس    « ة»لل مٌبلٍٔ ؿًد ي ػرپغ دس لؼرمت   الم مفًُق محشمبوگی دس تدبست ثیه

 الملل تحلیل ؿًد. تدبست ثیه

 

 الولل تحلیل هفَْم هحرهاًگی در تجارت تیي -الف

َربی مىتُری    دَىذ وٍ حفبُت اص اػشاس تدبسی اص مؼبئل مُم حمًلی دس ػبل ثشخی اص تحمیمبت وـبن می

اػرشاس   (.Weigel, 1964: 241)َبی كىٔتی ؿذٌ اػت ٌ ؿذن فٔبلیتمیالدی ثٍ دوجبل سؿذ ي پیچیذ 1910ثٍ 

سػذ وٍ محشمربوگی یره ساثٌرٍ حمرًلی      تدبسی وًّ مخلًكی اص حمًق مبلىیت فىشی اػت امب ثٍ وِش می

لشاسدادی اػت وٍ ثىب ثش اًالٓبت گشد آمذٌ ثب اػربمی مختلفری درًن لرشاسداد محشمربوگی، لرشاسداد ساصداسی،       

: 1195ؿرًد)سَجشی،   لشاسداد افـب، لشاسداد ساصپًؿی یب تًافرك افـربی محشمبورٍ، وبمیرذٌ مری     لشاسداد ٓذق افـب، 

سػذ تفبيتی دس مبَیت ایه ساثٌٍ حمرًلی   گًیىذ وٍ ثٍ وِش ومی ػخه می  (. ثشخی اص ؿشى محشمبوگی َم119

فـبا یب ٓذق اػرتفبدٌ یرب   تًاوذ ثٍ مٔىی ٓذق ا وٍ اثتىبا ثش لشاسداد داسد ایدبد وىذ ي مٔتمذوذ وٍ دىیه ؿشًی می

سػرذ ورٍ دس    ( ثٍ وِش مری 19ي  11: 1191َمذاوی ي َمىبسان،   ٓذق ػًااػتفبدٌ اص اػشاس تدبسی ثبؿذ)اػالمیٍ

دَذ وٍ ثشخی آن سا تُٔذ یه ًشف ثرٍ حفرَ    تٔشی  محشمبوگی اختالف اػت. اًالٓبت گشد آمذٌ وـبن می

( ي 119: 1195ذق اػتفبدٌ اص اػشاس َرم َؼرت)سَجشی،   وىىذ وٍ ؿبمل تُٔذ ثٍ ٓ اػشاس ًشف دیگش، تٔشی  می

َب محذيد ثش ایه اػت ورٍ مًهرًّ ایره    ثشخی دیگش اص حمًلذاوبن ویض َمیه تٔشی  سا داسوذ مىتُب تٔشی  آن

( دس حبلی وٍ اًالٓبت گرشد آمرذٌ   181ي  180: 1197ساثٌٍ لشاسدادی اػشاس تدبسی ثبؿذ)وشیمی ي َمىبسان، 

ؿًد)سَجشی،  ثش ایه وِش َؼتىذ وٍ محشمبوگی ؿبمل تُٔذ ثٍ ٓذق اػتفبدٌ اص اػشاس ومیدَذ وٍ ثشخی  وـبن می

داسد وٍ محشمبوگی سا ثبیذ ایه گًورٍ تٔشیر     ( امب گشد آيسوذٌ اًالٓبت مًسد اؿبسٌ خًد اُُبس می119: 1195

ؿرذٌ مٔیىری سا    ؿًوذ تب اػشاس تدبسی افـب تًافمی اػت وٍ ثٍ مًخت آن، یه ًشف یب ًشفیه متُٔذ می»وشد 

داؿتٍ، دس اختیربس اؿرخبف ببلرث ثرٍ      ثشای مذتی مـخق ي دس مًاسدی ثذين محذيدیت صمبوی، محشمبوٍ وگٍ

كررًست خضئرری یررب ولرری لررشاس وررذادٌ ي ٓلىرری وؼرربصوذ ي اص آن تىُررب دس خُررت ملررشح دس لررشاسداد اػررتفبدٌ 

ت ایره وِرش داؿرتٍ ي اػرشاس     ( ؛ ایه تٔشی  وؼجت ثٍ تٔشی  پیـیه وٍ خًد كبح101: 1195سَجشی، «)وىىذ

تدبسی، لیذ تٔشی  لشاسداد محشمبوگی وجًدٌ اص خبمٔیت ي مبؤیرت ثیـرتشی ثشخرًسداس ؿرذٌ اػرت)سَجشی،      

(. َمچىیه ثىب ثش اًالٓبت گشد آمذٌ وٍ وـبن دَىذٌ يخًد تٔشیر  ثرب ٓىبكرش مـربثٍ اػرت، ثرش       510: 1188

شدىذ ثشخی ثٍ ممبیؼٍ لرشاسداد محشمربوگی ثرب    َ(. Witman, 2005: 261)ؿًد اَمیت ایه تٔشی  افضيدٌ می

اوذ ي ثٍ دلیل ایىىٍ لًل گیشوذٌ اًالٓبت مبوىذ امیه ممذق ویؼت ي یب ایىىرٍ ٓبسیرٍ    ٓمذ يدیٍٔ ي ٓبسیٍ پشداختٍ

( امب دًن دس حمرًق  81ي  81: 1188اوذ)حىیمی،  خبیض اػت، لشاسداد محشمبوگی سا ثب ایه ٓمًد مىٌجك وذاوؼتٍ
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( ي 011: 1195لبوًن مذوی، همبوی لشاس داد)وبتًصیربن،   101ؼتًدّ یب مؼتٔیش سا ثٍ اػتىبد مبدٌ تًان یذ م مب می

سػرذ ایره    تًاورذ خربیض ثرًدن ٓمرذ ثبؿرذ، پرغ ثرٍ وِرش مری          سػذ وٍ گبٌ مملًد ًشفیه می دًن ثٍ وِش می

ویؼرت، حربل   َبی ٓمذ يدیٍٔ یب ٓبسیٍ دس لبوًن مذوی  َبی خبمْ دیضی خضا حؼت مًسد ثیبن يیظگی تٔشی 

وِش داسوذ، دشا وجبیذ ثب سيیىشد اختمبٓی لًآذ وُه سا تفؼریش   داوبن، ثش مبل ثًدن اػشاس تدبسی اتفبق وٍ حمًق

لبوًن مذوی ویض مفیذ ایه مٔىب اػت وٍ حمل ٓمذ، ثرش یره ٓمرذ مٔریه،      111وً وشد ي ًشحی وً افىىذ؟ مبدٌ 

وىذ. پغ آودب ورٍ ارن ثرٍ اػرتفبدٌ اص اػرشاس دادٌ      ثُتش اػت دًن حمًق دي ًشف سا ثُتش تثمیه ي تومیه می

 ؿًد، وجبیذ ثش ٓبسیٍ ثًدن ٓمذ تشدیذ وشد. می

سػذ اگش گیشوذٌ اػشاس، خبسج اص ارن ٓمل وىرذ ي اػرشاس تدربسی سا دس اختیربس ؿرخق ببلرث        ثٍ وِش می

داسایری اي ویرض    گزاسد ي ؿخق ببلث مذٓی ؿًد وٍ اي ویض مبله دىیه اػشاسی اػت ي ثٍ ًًس مؼتمل دس وُبد

لٍ ساثٌٍ لشاسدادی مًسد اؿربسٌ ثبؿرذ،    وِش اص ایىىٍ مبوىذ آن دس وُبد داسایی متُٔذ دىیه مبلی ایدبد ؿذٌ، كشف

وىرذ، مگرش    دس ایىدب ابجبت ومن تُٔذ ثٍ حفَ محشمبوگی دؿًاس اػت ي لشاسداد محشمبوگی وبوبسآمذ خلًٌ مری 

ل ببلث ویض اػتفبدٌ ؿًد ي ثشای تُٔذ گیشوذٌ اػشاس ثرٍ ٓرذق ًرشح    ایىىٍ ٓلیٍ گیشوذٌ اػشاس، اص وُبد تُٔذ ثٍ فٔ

َشگًوٍ ادٓبیی اص ػًی َش ؿخق ببلثی، يخٍ التضاق تٔییه ؿًد. تُٔذ ثٍ فٔل ببلث دس حمًق ایرشان پزیشفترٍ   

ؿًد وٍ ثٍ محرن ادٓربی    (. لضيق مٔیه ثًدن مًسد تُٔذ ویض ثذیه گًوٍ سٓبیت می1: 1181ؿذٌ اػت)ایضاولً، 

ؿًد. پغ ثُتش اػت لشاسداد محشمبوگی ثب تًخٍ ثٍ تجٔیت ؿشى اص ٓمرذ ثرٍ    لث، مًسد تُٔذ مٔیه میؿخق بب

َمشاٌ ؿشى فٔل اص وًّ تُٔذ ثٍ فٔل ببلث دس لبلت ٓمذ وبمٔیه، مىٔمذ ؿًد ي وٍ دس لبلت ٓمًد خبیض، ثٍ يیظٌ 

ب، ایدربد حرك اػرتفبدٌ ترًأق ثرب      ََب، ایدبد یذ امبوی یب ارن ػبدٌ ویؼت ي مملًد آن دس خبیی وٍ مملًد ًشف

حفَ محشمبوگی اػت. َمچىیه صمبوی وٍ اػشاس تجبدل ؿًد ي یه ًشفٍ اػشاس اسائٍ وـًد، لرشاسداد محشمربوگی   

 لبوًن مذوی دس حمًق ایشان، اوٌجبق داسد. 11ؿه ثب مبدٌ  ثی

گی سا يدیٔرٍ یرب   پغ اگش لبوًن حبوم ثش لشاسداد، لبوًن ایشان ثبؿذ، ثبیذ حؼرت مرًسد لرشاسداد محشمربو     

َبی وبؿی اص آن ثب ممتوربی   ٓبسیٍ یب یىی دیگش اص ٓمًد مٔیه داوؼت مگش ایىىٍ للذ ًشفیه ي حمًق ي تُٔذ

رات ایه ٓمًد متٔبسم ثبؿذ وٍ دس ایه كًست ثبیذ ثش حؼت لبٓذٌ كحت، ٓمذ سا وبمٔیه داوؼت. َمچىیه 

بله اػشاس تدبسی ثخًاَذ، گیشورذٌ اػرشاس، متُٔرذ    لشاسداد محشمبوگی صمبوی وٍ مذت لشاسداد ثٍ پبیبن سػذ ي م

لربوًن مرذوی اػرت ورٍ دىریه       11َب ي حبومیت اسادٌ، ًجك مبدٌ  ثبلی ثمبوذ تىُب دس لبلت اكل آصادی لشاسداد

وٍ الجتٍ دس كًست اخیش ویض دًن َشگًوٍ الذاق غیشمدبص ثٍ اػتفبدٌ اص اػرشاس   یبثذ لشاسدادی كًست لبوًوی می

گیشد، اص وِش بجرًتی ویربص ثرٍ     شتیت مـمًل لبٓذٌ همبن یذ ي لبٓذٌ اتالف یب تؼجیت لشاس مییب افـبی آن ثٍ ت
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َبی ساثٌرٍ مجىربیی، ابجربت محشمبورٍ      حىم لشاسدادی ویؼت ي تىُب فبیذٌ لشاسداد دس ديسان پغ اص اوموبی تُٔذ

 ببلث ٓلیٍ اي اػت. ثًدن اًالٓبت ي يخًد یذ گیشوذٌ ثش اػشاس تدبسی یب اػتفبدٌ اص وُبد تُٔذ ثٍ فٔل

ؿرًد امرب ایره امرش مربوْ اص       ؿًد دس ثشخی اص وـًسَب ثٍ مًخت لبوًن تٔشی  می آوچٍ محشمبوٍ تلمی می

 15(. مربدٌ  195: 1197داؿته آوُب ثٍ مًخرت لرشاسداد ویؼرت)وشیمی ي َمىربسان،      محشمبوٍ تلمی وشدن ي وگٍ

لربوًن یربد    75دبسی سا ثشؿمشدٌ اػت ي دس مبدٌ لبوًن تدبست الىتشيویه ایشان ویض ثشخی اص ملبدیك اػشاس ت

 ؿذٌ، ومن لشاسداد ٓذق افـبی اػشاس ؿرلی خشق اوگبسی ؿذٌ اػت.

اػشاس تدبسی اص یه ػًا ثرٍ حمرًق مبلىیرت فىرشی ي اص ػرًی دیگرش ثرٍ حمرًق اًالٓربت ياثؼرتٍ           

اورذ   تدبسی ٓجربست  َبی اسائٍ ؿذٌ ثشای اػشاس (. ٓىبكش مـتشن مًخًد دس تٔشی 511: 1188َؼتىذ)سَجشی، 

اص: اًالٓبت ثًدن، اسصؿمىذ ثًدن، محشمبوٍ ثًدن، وبؿىبختٍ ثًدن ي لبثرل دػرتیبثی یرب احرشاص وجرًدن)سَجشی،      

(. اسصؿمىذ ثًدن اػشاس تدبسی آم اص آن اػت وٍ ثٍ ًًس مؼتمیم لبثل تمرًیم ثرٍ پرًل ثبؿرىذ یرب      519: 1188

يوربس،   (. اًالٓبت اص وًّ ٓلمی، كرىٔتی، وؼرت  501 :1188غیشمؼتمیم اسصؽ التلبدی داؿتٍ ثبؿىذ)سَجشی، 

(. 501: 1188ي اًالٓبت ػبصمبوی دس ؿرمبس اػرشاس تدربسی َؼرتىذ)سَجشی،      1َبی وبسا ای، اوذیـٍ مبلی، سایبوٍ

َربی مشثًًرٍ ایره گًورٍ ؿرىبختٍ       ثشخی دیگش مٔتمذوذ وٍ اػشاس تدبسی اًالٓبتی َؼتىذ وٍ ثش اػبع لربوًن 

َرب،   َرب، اًالٓربت، فشایىرذ    َرب، سيؽ  َرب، داورؾ فىری، ًرشح     بمل اػىبد، مفبَیم، ایرذٌ ؿًوذ ي ثب ایه لیذ ؿ می

َربی   َبی تًصیْ، تحمیمبت حربل ي آیىرذٌ، سيؽ   َبی وبالَب، سيؽ َب، مـخلٍ َب، اختشاّ ، تشویت1َب ومب سيؽ

َررب  افشاصَررب ي مبوىررذ ایرره  َررب، ًررشح ورربسی، وررشق  تًلیررذ ي تًػررٍٔ، فُشػررت مـررتشیبن، فُشػررت لیمررت  

سػذ وٍ اػشاس تدبسی آم اص آن دیرضی اػرت    (؛ امب ثٍ وِش می111: 1191وظاد،  ممذق ي ًجبًجبئی ذ)كبدلیَؼتى

َبی فىشی مبوىذ اختشاّ لجل اص بجت یب آببس ادثی ي َىرشی مبوىرذ    وٍ دس لبوًن تلشیب ؿذٌ اػت، دًن مبلىیت

سی دس مٔىربی سایرح دس حمرًق تدربست     َب لجل اص اوتـبس یب ومبیؾ ٓمًمی دس لبلت فیلم، اػشاس تدرب  وبمٍ فیلم

المللی  دَذ وٍ اص وِش لشاسداد محشمبوگی ومًوٍ اتبق ثبصسگبوی ثیه الملل َؼتىذ. اًالٓبت گشد آمذٌ وـبن می ثیه

ؿفبَی یب غیشؿفبَی، مشثًى ثٍ ؿرل، تدربست یرب    ویض اػشاس تدبسی آم اص اًالٓبت یب دادٌ اػت، آم اص آوىٍ

 (.180: 1197)وشیمی ي َمىبسان، تخلق یب غیش اص آن ثبؿىذ

ثشخی مٔتمذوذ وٍ َش وًّ اًالٓبتی وٍ داسای اسصؽ التلبدی مؼتمل ثبلمًٌ یب ثبلفٔرل یرب اسصؽ سلربثتی    

اػت، ثٍ خُت آوىٍ ثشای ٓمًق وبؿىبختٍ اػت ي ثٍ ػبدگی ي اص ًشق لبوًوی لبثل دػتیبثی یب احشاص ویؼرت ي  

ؿرًد)سَجشی،   بوگی آن تشتیت دادٌ اػت، اػشاس تدبسی محؼًة میداسوذٌ تذاثیش متٔبسفی سا ثشای حفَ محشم
                                                           

 . ایه ياطٌ ثٍ خبی ياطٌ ثیگبوٍ ایذٌ تًػي وًیؼىذٌ يهْ ؿذٌ اػت.1
 وًیؼىذٌ ایه ياطٌ سا ثٍ خبی ياطٌ ثیگبوٍ فشمًل يهْ وشدٌ اػت. .1
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(. الجتٍ ثشخی مٔتمذ َؼتىذ وٍ محتمل اػت وٍ اًالٓبت ملذاق ػش تدبسی یرب اص اػرجبة تحمرك    501: 1188

  ٍ َربی التلربدی ثبؿرذ یرب ایىىرٍ مٔربدل مربل ثبؿرذ ي خرًد احتمربل آخرش سا الرًا              مؼئًلیت مذوی یرب مللفر

َربی ایرشان    اوذ وٍ دس َیچ یره اص لربوًن   ( ي اُُبس داؿت151ٍ: 1191دَىشدی،  ػلیمبن اوذ)میشػٔیذی ي داوؼتٍ

گرزاس فمري دس یره مرًسد اص تٔجیرش اًالٓربت مربلی         يكفی وٍ ثٍ وبق اًالٓبت مبلی ثبؿذ، يخًد وذاسد. لبوًن

یىری اص   لبوًن تدبست الىتشيویه اػت ي دس ایره مربدٌ اًالٓربت مربلی     15اػتفبدٌ وشدٌ اػت ي آن َم مبدٌ 

 (.151: 1191دَىشدی،  ملبدیك اػشاس تدبسی تلمی ؿذٌ اػت)میشػٔیذی ي ػلیمبن

َبی اكلی َشگًوٍ فٔبلیت التلربدی اػرت، ثرٍ     ثشخی دیگش َم مٔتمذوذ وٍ امشيصٌ اًالٓبت یىی اص پبیٍ

ه تدؼرم  ًًسی وٍ آن سا داسای اسصؽ مبلی ػبختٍ ي يیظگی مبل ثًدن سا ثٍ آن دادٌ اػت. ثب ایه حبل وذاؿرت 

َربی   لربوًوی ثرٍ ثشخری اص كرًست     ػً ي ؿمًل حمبیت ٓیىی اص اًالٓبت دس خبیگبٌ یه داسای مثجت اص یه

َرربیی وررٍ دس لررًاویه داخلرری ي  مٔرریه اًالٓرربت اص ػررًی دیگررش، تدرربس سا ياداس وررشدٌ تررب دس وىرربس حمبیررت

َبی لشاسدادی ثشای حفبُرت اص   ذالمللی يخًد داسد، ثب اػتفبدٌ اص لًآذ ولی حمًلی ي تُٔ َبی ثیه وىًاوؼیًن

ثىبثشایه ثُتش اػت وٍ دس لؼرمت ثٔرذی،    (.89: 1191وظاد:  ممذق ي ًجبًجبئی اًالٓبت خًد تالؽ وىىذ)كبدلی

 لشاسداد محشمبوگی ي وبسثشد آن سا تحلیل وىیم.

 

 الوللی تحلیل حمَلی لرارداد هحرهاًگی ٍ کارترد آى در تجارت تیي-ب

المللری. لرشاسداد ثرٍ ترًافمی      ی، متومه ػٍ اكٌالح اػت. لشاسداد؛ تدبسی؛ ثریه الملل لشاسداد تدبسی ثیه

(. لشاسداد تدبسی ثرٍ آن دػرتٍ   108: 1198وىذ)ؿیشيی،  ؿًد وٍ سياثي دي یب دىذ ًشف سا تىِیم می اًالق می

بیی ورٍ  ؿرًد. لشاسدادَر   يوبس ي سفْ ویبصَبی تدبسی مىٔمذ می ؿًد وٍ ثٍ مىًِس وؼت اص لشاسدادَبی اًالق می

وىىرذٌ لرشاس داسد ي اص حیٌرٍ لشاسدادَربی      ؿًد دس حًصٌ حمًق ملرشف  ثشای سفْ ویبصَبی ؿخلی مىٔمذ می

تدبسی خبسج اػت. ثبیذ خبًشوـبن وشد وٍ دس ایىدرب لشاسدادَربی تدربسی دس ممبثرل لشاسدادَربی مرذوی ثرٍ        

ً  ای وٍ دس ثشخی اص وِبق گًوٍ د ورذاسد؛ ثىربثشایه اگرش لرشاسدادی     َبی حمًلی مثل فشاوؼٍ تمبیض پیذا وشدٌ، يخر

يوبس ي تحلریل دسآمرذ ثبؿرذ، مـرمًل      ثشای ملبسف ؿخلی ي خبوًادگی وجًدٌ ي َذف اص اؤمبد آن، وؼت

المللی مجیه ایه امش اػت وٍ ًشفیه لشاسداد دس فشاػرًی مشصَرب ثرب     لشاسدادَبی تدبسی اػت. ياوگُی، لیذ ثیه

 (.109: 1198شاسداد فشاػًی مشصَب اخشا ؿًد)ؿیشيی، وىىذ ي یب ثىب اػت وٍ ل یىذیگش مٔبملٍ می

المللی، اكل آصادی لشاسدادَب یه لبٓرذٌ مجىربیی    دس خلًف تٔییه لبوًن حبوم ثش لشاسداد، دس ػٌب ثیه

اوذ. الجتٍ اگش وِبق حمًلی ملی اوتخبة لبوًن سا مىرًى   َبی حمًلی َم ایه لبٓذٌ سا پزیشفتٍ اػت ي ٓمذٌ وِبق

َب، آن محذيدیت سا آمبل  لشاسداد یب خبسخی ثًدن ًشفیه وشدٌ ثبؿذ، دس صمبن اختالف، دادگبٌ ثٍ استجبى آن ثب
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سػذ ورٍ لرشاسداد    (. ثٍ وِش ومی151ي  151: 1198يخًد وذاسد)ؿیشيی،   وىىذ؛ امب دس دايسی ایه محذيدیت می

 الملل اص ؿمًل مجبوی مضثًس خبسج ثبؿذ. محشمبوگی ویض دس للمشيی تدبست ثیه

گشاورٍ ٓربق ي خربف، لشاسدادَربی محشمربوگی ثرب تًخرٍ ثرٍ          َب ي ممشسات حمبیت سغم يخًد لبوًن یٓل

ٍ   َربی خربف خرًد، خرضا خرذایی      يیظگی َربی فىرشی    َربی تدربسی دس خلرًف داسایری     وبپرزیش اص مٔبملر

ي  َبی ملًة ثیـتش مًٌٔف ثٍ بجت اختشاّ، مبلىیت ادثری  َب ي وىًاوؼیًن (. لبوًن117: 1195َؼتىذ)سَجشی، 

ممرذق ي   َىشی یب ًشح مُىذػی َؼتىذ ي دس خلًف خًد اًالٓبت ومتش لبلت حمًلی يخرًد داسد)كربدلی  

َبی لبوًوی حتری اص لشاسدادَربی ٓرذق     (. ثشخی لشاسداد محشمبوگی سا دس وىبس حمبیت91: 1191وظاد،  ًجبًجبئی

ابجبت هشس ي صیربن ي دؿرًاسی   ( ؛ ثشخی دیگش ثٍ دلیل دؿًاسی 501: 1188داوىذ)سَجشی،  سلبثت وبسآمذتش می

ابجرربت دسیبفررت اػررشاس تًػرري گیشوررذٌ، وگرربٌ ثررٍ لررشاسداد محشمرربوگی دس خبیگرربٌ یرره توررمیه سا اؿررتجبٌ   

تشیه يػریلٍ ثرشای    ( ي ثشخی دیگش لشاسداد محشمبوگی سا مُم111: 1191وظاد،  ممذق ي ًجبًجبئی داوىذ)كبدلی می

 1( ایه وِش وٍ لشاسداد ٓذق افـبی اًالٓبت119: 1197ن، داوىذ)وشیمی ي َمىبسا حفبُت اص اػشاس تدبسی می

يػیلٍ حفَ اػشاس تدبسی اػت دس ثشخی دیگش اص مىبثْ ویض دیرذٌ   1یب َمبن لشاسداد محشمبوگی افـبی اًالٓبت

دس ایه ثیه ثشخی َم لشاسداد محشمبوگی سا تىُب يػیلٍ حمبیرت اص اػرشاس    (.Widerski, 2017: 129)ؿًد می

َبی ؿیمیبیی ثبیرذ دس ثشاثرش يسيد    ومب داوىذ وٍ مبوىذ سيؽ ىذ، ثلىٍ مًهًّ آن سا آم اص آوچٍ میداو تدبسی ومی

سػذ دیرذگبٌ   ( وٍ الجتٍ ثٍ وِش ومی19: 1195ثٍ حًصٌ اًالٓبت ٓمًمی حفبُت ؿًد)ثختیبسيوذ ي آلبمحمذی، 

ٍ مىًِس ایه ٓذٌ ایه اػرت  ؿًد. الجت َبی ؿیمیبیی َم می ومب اخیش كحیب ثبؿذ دًن اػشاس تدبسی ؿبمل سيؽ

َبی لربوًوی   لشاسداد محشمبوگی ثشای محبفِت اص اوًاّ مبلىیت فىشی ثٍ يیظٌ دس فشایىذ دػتیبثی ثٍ حمبیت وٍ

( ؛ دًن ثٍ ًًس مثبل صمبوی اختشاّ لبثل بجرت  18: 1195آلبمحمذی، )ثختیبسيوذ ياص مبلىیت فىشی وبسثشد داسد

(. ثشخری دیگرش ویرض ایره وربسایی      19: 1195، )َمبنب لشاسداد محشمبوگیاػت وٍ ػبثمٍ افـب وذاؿتٍ ثبؿذ مگش ث

: 1191ورظاد،   ممرذق ي ًجبًجربئی   وىىذ)كبدلی لشاسداد محشمبوگی سا دس مؼیش بجت حمًق مبلىیت فىشی تبئیذ می

ىرذ  داو (. الجتٍ ثشخی َم لشاسداد محشمبوگی سا اص وِش اخاللی ي مـی يفبداسی ي ویض ػًدگشایی لبثل دفبّ می91

سػذ وٍ ایه دیذگبٌ، فشاترش اص   داوىذ ثىبثشایه ثٍ وِش ومی لشاسدادَب سا تبثْ لًآذ ػىتی تفؼیش لشاسدادَب می ي ایه

پرغ ثرشای تحلیرل ومرؾ     (. Reid, 2013: 72)اكل لضيق لشاسدادَب ي يفبی ثٍ ُٓرذ سا دس وِرش گشفترٍ ثبؿرذ    

 زساویم:لشاسدادَبی محشمبوگی الصق اػت وٍ مضایبی آوُب سا اص وِش ثگ

                                                           
1
. Non-disclosure agreement. 

2
. Confidential disclosure agreement. 
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َرب، ابجربت ومرن حمرًق     ثب تٔشی  اػشاس تدبسی دس لشاسداد محشمبوگی ي تثویذ ثش محشمبوٍ ثًدن آن -1

ؿرًد)وشیمی ي َمىربسان،    ؿًد ي ثبصداسوذگی دس ثشاثش افـبی اػشاس ایدربد مری   تش می مبله اػشاس تدبسی آػبن

ؿرًد)وشیمی   َب ممىه می وبَؾ َضیىٍمذیشیت ادٓب ي  -1(. 01: 1195؛ ثختیبسيوذ ي آلبمحمذی، 181:  1197

ؿرًد   ویربص مری   مبله اػشاس تدبسی اص ابجبت يخًد تُٔذ همىی ثرٍ حفبُرت ثری   -1(. 185: 1197ي َمىبسان، 

(. الجترٍ ثشخری   01: 1195ؿًد )ثختیبسيوذ ي آلبمحمذی،  اص اػشاس تدبسی حفبُت می -0(. 181: 1197، َمبن)

ؿًد)ثبدیىی ي  فشمب ي وبسگش َم مًخت حفَ اػشاس تدبسی میيوبس ثیه وبس مٔتمذوذ وٍ ؿشى محذيدیت وؼت

سػذ وٍ ایه وِرش كرحیب ثبؿرذ درًن سلبثرت وىرشدن دس خلرت         ( ، َشدىذ وٍ ثٍ وِش ومی5: 1190سحیمی، 

اػشاس تدبسی سا -1ؿًد.  مبوْ اص ثیه سفته حك بجت اختشاّ می-5مـتشی ثب حفَ اػشاس تدبسی متفبيت اػت. 

وىذ)ثختیبسيورذ ي   ثرشداسی فرشاَم مری    امىبن وِبست سا دس لشاسدادَبی مدًص ثُرشٌ -7ذ. وى اص غیش آن متمبیض می

يخرًد   -9(. 519: 1188حمبیت آن محذيد ثٍ یه مىبن ي صمربن ویؼرت)سَجشی،   -8(. 01: 1195آلبمحمذی، 

(. دس 571ي  571: 1188، َمبنًٓم لشاسدادی ثشخالف لشاسداد ٓذق سلبثت، ؿرشى كرحت لرشاسداد ویؼرت)    

ممرذق ي   داوىذ)كبدلی لًف ثشخی اص وِش فمُی َم لشاسداد محشمبوگی سا ثذين يخًد ًٓم كحیب میایه خ

لبوًن مذوی مٔتجرش َؼرتىذ)سَجشی،    11ثٍ وِش ثشخی دس حمًق ایشان ًجك مبدٌ  -11(. 91: 1191وظاد،  ًجبًجبئی

1188 :571.) 

ثرش اًالٓربت گشدآمرذٌ، لرشاسداد      دًن دس خشیبن مزاوشات ممذمبتی گشیضی اص تجبدل اًالٓبت ویؼت، ثىب

گزاسان ي َرش   محشمبوگی ثب اؿخبكی وِیش ًشاحبن كىٔتی، ػبصوذگبن محلًل، ًشاحبن ٓالئم تدبسی، ػشمبیٍ

َب ايلیٍ ثشای تٔبمرل   ؿًد تب ثشسػی ػبصی مبلىیت فىشی ومؾ آفشیه ثبؿذ، مىٔمذ می وؼی وٍ ثتًاوذ دس تدبسی

دَرذ ورٍ    (. اًالٓربت گرشد آمرذٌ وـربن مری     108ي  109: 1195 ػبصی كًست ثگیشد)سَجشی، ساخْ ثٍ تدبسی

ػبصی ترب خضئیربت    ؿًد مبوىذ كىٔت فیلم ػبصی آببس ادثی ي َىشی ویض اػتفبدٌ می لشاسداد محشمبوگی دس تدبسی

َبی وفتی ویرض لشاسدادَربی محشمربوگی     (. دس مٔبمل151ٍ: 1195، َمبنوبس پیؾ اص ومبیؾ ٓمًمی مىتـش وـًد)

(. ثشخری َرم مٔتمرذ َؼرتىذ ورٍ درًن لًآرذ ٓمرًمی         19: 1191َمذاوی ي َمىبسان،   )اػالمیٍوبسثشد داسوذ

ثرشداسی اص   حمبیت اص مبلىیت فىشی وبفی ویؼت، ثُتش اػت دس لشاسدادَبی مـتشن مبوىذ آٌبی مدرًص ثُرشٌ  

 (.181: 1197لشاسداد محشمبوگی اػتفبدٌ ؿًد)وشیمی ي َمىبسان، 

َربی   بوگی اػشاس تدبسی اػت ي اػشاس تدبسی ؿبمل ػربیش اورًاّ مبلىیرت   ثىبثشایه مًهًّ لشاسداد محشم

ؿًد، ياوگُی دىبوچرٍ ؿرشایي حمبیرت     فىشی لجل سػیذن آن ثٍ ؿىل لبثل حمبیت لبوًوی یب وىًاوؼیًوی می

تًاورذ ثرٍ خربی پیمرًدن      لبوًوی یب حمبیت وىًاوؼیًوی فشاَم ثبؿذ امب َمچىبن مبله مبل فىشی ثخًاَرذ مری  
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حمك حمبیت ًجك لبوًن یب وىًاوؼیًن مبوىذ بجت اختشاّ، اص ػربصيوبس لرشاسدادی ثرشای حفبُرت اص     َبی ت مؼیش

 مبل فىشی خًد اػتفبدٌ وىذ.

 

 ضرایط، آثار ٍ ضواًت اجرای لرارداد هحرهاًگی -هثحث دٍم

دس ایه مجحث الصق اػت دس خُت تحلیل ثیـتش اَمیت لشاسدادَبی محشمبوگی اثتذا دس ثىذ یىم ؿرشایي   

ٓتجبس ي آببس ایه لشاسدادَب ي ػپغ دس ثىذ ديق همبوت اخشای ومن لشاسدادَبی محشمبوگی مًسد ثشسػی لشاس ا

 گیشد.

 

 ضرایط اعتثار لرارداد هحرهاًگی ٍ آثار آى -تٌذ یکن

الملل اثترذا دس   دس ایه ثىذ ثٍ مىًِس تحلیل ومؾ لشاسداد محشمبوگی دس حفَ اػشاس تدبسی دس تدبست ثیه

آببس لشاسداد محشمربوگی سا وؼرجت ثرٍ    « ة»ؿشایي آتجبس لشاسداد محشمبوگی ي ػپغ دس لؼمت  «ال »لؼمت 

 ًشفیه ي اؿخبف ببلث مٌبلٍٔ خًاَیم وشد.

 

 ضرایط اعتثار لرارداد هحرهاًگی -الف

: 1191وظاد،  ممذق ي ًجبًجبئی َبی محشمبوگی ثبیذ لًآذ امشی لبوًن حبوم سٓبیت ؿًد)كبدلی دس لشاسداد

ممرذق ي   ؿًوذ)كربدلی  لبوًن مرذوی تًخیرٍ مری    11دىیه لشاسدادَبیی ثٍ وِش ثشخی دس ایشان ًجك مبدٌ  (،111

(. ثٍ دیگش ػخه، ؿشایي ؿرىلی خبكری ثرشای    01: 1195؛ ثختیبسيوذ ي آلبمحمذی، 111: 1191وظاد،  ًجبًجبئی

ذ، َشدىرذ ورٍ گربَی مختلرش     تًاوىذ ًًالوی یب پیچیذٌ ثبؿى لشاسداد محشمبوگی يخًد وذاسد، ایه لشاسدادَب می

اص وًّ ُٓذی ي متومه تُٔذ ثرٍ ترشن فٔرل َؼرتىذ)ثختیبسيوذ ي      ایه لشاسدادَب (.Reid, 2013 : 69)َؼتىذ

( وٍ الجترٍ ثشخری مٔتمذورذ ورٍ ورًّ تُٔرذ دس       11: 1191َمذاوی ي َمىبسان،   ؛ اػالمی01ٍ: 1195آلبمحمذی، 

(. دس خلًكی خبیی ورٍ  187: 1197یمی ي َمىبسان، لشاسداد محشمبوگی تشویجی اص فٔل ي تشن فٔل اػت)وش

« المًمىرًن ٓىرذ ؿرشيًُم   »محشمبوگی همه ٓمذ دیگشی ؿشى ؿًد ثشخی مٔتمذوذ وٍ مجىبی آتجبس آن لبٓذٌ 

(. ثٍ َش حربل ثىربی ٓمرال ویرض كرحت لرشاسداد محشمربوگی سا تبئیرذ         01: 1195آلبمحمذی، )ثختیبسيوذ ياػت

 (.01: 1195؛ ثختیبسيوذ ي آلبمحمذی، 111: 1191اد، وظ ممذق ي ًجبًجبئی وىذ)كبدلی می

َبی محشمبوگی ثشای داؿته آتجبس ویبصمىذ مًهًّ مٔیه، یٔىی مـخق ثًدن اًالٓربت محشمبورٍ    لشاسداد

(؛ يخرًد مىفٔرت ٓمالیری ثرشای     01: 1195؛ ثختیبسيوذ ي آلبمحمرذی،  187: 1197َؼتىذ)وشیمی ي َمىبسان، 

ض الصق اػت ي َمچىیه اًالٓبت محشمبوٍ ثبیذ يیظگی مبل ثًدن داؿرتٍ ثبؿرىذ،   داؿته اًالٓبت وی محشمبوٍ وگٍ
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ثش تحمیمبت اودبق ؿذٌ مذت صمبن محشمبوگی دس لشاسدادَربی ومًورٍ اتربق     محذيدیت صمبوی الصق ویؼت ي ثىب

حك ثٍ ًرًس  اوذ وٍ ػلت  ؿًوذ. الجتٍ ثشخی ایه ایشاد سا مٌشح وشدٌ ویض وبمحذيد تٔییه می 1المللی ثبصسگبوی ثیه

( وٍ الجترٍ ایره ایرشاد    191، 1197لبوًن مذوی ایشان پزیشفتٍ ویؼت)وشیمی ي َمىبسان،  959ولی ثٍ اػتىبد مبدٌ 

ؿًد افـبی اًالٓبت محشمبوٍ متٔلك ثٍ غیش اػرت ي ورٍ گیشورذٌ     ثٍ وِش لبثل پزیشؽ ویؼت دًن آوچٍ مىْ می

 اًالٓبت محشمبوٍ ویؼت. اًالٓبت، ثٍ دیگش ػخه اًالٓبت محشمبوٍ متٔلك حك گیشوذٌ

دَذ وٍ دس حمرًق آمشیىرب، اوگلریغ ي حتری دس لشاسدادَربی ومًورٍ اتربق         تحمیمبت اودبق ؿذٌ وـبن می

ثیىی ؿذٌ اػت ي ثشخی مٔتمرذ َؼرتىذ ورٍ وربس ي اسائرٍ اًالٓربت        ًٓم لشاسدادی پیؾ المللی، ثبصسگبوی ثیه

سػذ درًن   ًًس وٍ ثیبن ؿذٌ ثٍ وِش می لجتٍ َمبنوٍ ا (191ي  191: 1197،  َمبنتًاوذ ًٓم ثبؿذ) متمبثل می

لشاسداد محشمبوگی دس حمًق مب حؼت مًسد ثب ٓمًدی درًن يدیٔرٍ یرب ٓبسیرٍ اوٌجربق داسد، يخرًد ٓرًم        

 لشاسدادی دس لشاسداد محشمبوگی ؿشى ویؼت.

اػرتىبد  الملرل، ورٍ ثرٍ     َبی لشاسداد محشمبوگی دس حًصٌ حمًق تدبست ثیه سػذ وٍ آببس ي تُٔذ ثٍ وِش می

ؿًد، اص لبوًوی وٍ دي ًشف لشاسداد ثش آن ثب تشاهری اوتخربة    اكل آصادی اسادٌ ي لضيق يفبی ثٍ ُٓذ مىٔمذ می

حبل سيؿره   ؿًد ي ثبیذ دىیه لشاسدادی لًآذ امشی لبوًن حبوم سا سٓبیت وىذ امب ثٍ َش وىىذ ویض متثبش می می

اوذ یه لرشاسداد مٔریه وجبؿرذ،     ش لشاسداد حبوم وشدٌاػت وٍ اگش لشاسداد محشمبوگی ًجك لبوًوی وٍ دي ًشف ث

وىىرذ ي   یه لشاسداد وبمٔیه اػت ي ثٍ ًًس وبمل تبثْ اسادٌ دي ًشف ٓمذ ي آببسی اػت وٍ آوُب ثش آن ثربس مری  

دىیه لشاسدادی ثبیذ دس َش حبل ٓىلش اكلی یه لشاسداد محشمبوگی وٍ مًهًّ مٔیه ي تُٔذ مـخق اػرت  

داؿته اًالٓبت سا داؿتٍ ثبؿذ وٍ الجتٍ تلشیب ثٍ وبمحذيد ثرًدن تُٔرذ ثرٍ     مبوٍ وگٍي مذت صمبن تُٔذ ثٍ محش

 حفَ محشمبوگی ویض خًد ثٍ وًٓی مـخق ثًدن تُٔذ اػت.

 

 آثار لرارداد هحرهاًگی ًسثت تِ طرفیي ٍ اضخاظ ثالث -ب

شاس حمرًلی ي  َبی محشمبوگی مًسد تًخٍ لشاس گشفتٍ اػت؛ مبلره اػر   اص وِش ثشخی محممیه آببس لشاسداد

َربی وبؿری اص    تری دس خلرًف تُٔرذ    گیشوذٌ اػشاس ویض تُٔذاتی حؼت ایره لشاسدادَرب داسد ي الجترٍ اػرتثىبئب    

ثرش تحمیمربت اودربق ؿرذٌ آبربس لشاسدادَربی        داسد. ثىرب   َبی محشمبوگی اص وِش ثشخی اص محممیه يخًد لشاسداد

حفَ ؿشایي بجت اختشاّ.  -1ٍ اؿخبف غیشمدبص. حفبُت اص اػشاس دس ثشاثش افـب ث-1اوذ اص:  محشمبوگی ٓجبست

فشاَم وشدن امىربن   -5ثش.  ي صمبن َبی پشَضیىٍ، پیچیذٌ اختىبة اص اختالف -0تومیه ثشلشاسی محشمبوگی.  -1

                                                           
1
. ICC. 
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     ٍ (. 11: 1191َمرذاوی ي َمىربسان،     وِبست مبله اػشاس تدبسی، ثرش ٓملىرشد گیشورذٌ اػرشاس تدبسی)اػرالمی

صدن ممىرًّ ثبؿرذ ًرشف لرشاسداد حرك       گش لشاسداد محشمبوگی حبيی ؿشى ديسَمچىیه لبثل تًخٍ اػت وٍ ا

، َمربن ؿًد سا ورذاسد )  يسيد ثٍ گفتگً ي مٔبملٍ ثب ببلثی وٍ ثٍ مًخت اؤمبد لشاسداد محشمبوگی ثٍ اي مٔشفی می

ًرشف   سػذ آببسی وٍ دس ایه تحمیك ثشؿمشدٌ ؿذٌ اػت، تفؼیش وًٓی اص اسادٌ دي (. ثٍ وِش می11ي  11: 1191

تًان ثٍ حتم ثیبن وشد وٍ مٔىبی لشاسداد محشمربوگی   لشاسداد ثشای آفشیىؾ ممتوبی رات ي اًالق آن اػت، ومی

المللی، يخًد حك وِبست اػت یب ایىىرٍ لرشاسداد محشمربوگی     َبی ثیه َب ي ٓشف َمیـٍ ي ثذين تًخٍ ثٍ سيیٍ

ؿًد، صیشا ٓشف  محشمبوٍ ثًدن اػشاس تومیه میؿًد یب ایىىٍ  ثش می َبی پشَضیىٍ ي صمبن ػجت پشَیض اص اختالف

َب، يػیلٍ تفؼریش اسادٌ دي ًرشف لرشاسداد،     َب ي دايسی المللی ثٍ ًًس غبلت دس دادسػی َبی تدبسی ثیه ي سيیٍ

گیشد ي ثذين يخًد تلشیب دس لشاسداد ممىه اػت ثش حؼت ٓرشف یرب سيیرٍ تدربسی، حرك وِربست        لشاس می

ثرش َؼرت، مىتُرب لرشاسداد      ياثي لشاسدادی امىبن ثشيص اختالف پشَضیىٍ ي صمبنپزیشفتٍ وـًد. ياوگُی دس َمٍ س

َرب ي خجرشان خؼربست دس    محشمبوگی يػیلٍ ابجبت ساثٌٍ، محشمبوٍ ثًدن اًالٓبت ي تُٔذ گیشوذٌ ثٍ حفرَ آن 

كًست تخل  اص تُٔذ لشاسدادی اػت، ثىبثشایه لشاسداد محشمبوگی ثیـرتش اص ایىىرٍ تورمیه محشمبورٍ مبورذن      

 ػشاس تدبسی ثبؿذ، يػیلٍ تومیه خجشان خؼبست اػت.ا

وىىرذ ي   ثىبثش تحمیمبت اودبق ؿذٌ لشاسدادَبی محشمبوگی حمًلی سا ثشای مبله اػشاس تدربسی ابجربت مری   

اورذ اص: مىرْ افـربی اػرشاس تدربسی ثرشای        ؿًوذ وٍ اص خملٍ ٓجربست  مًخت تؼُیل اػتیفبی حمًق داسوذٌ می

( ؛ حك مىْ َرش گًورٍ   197: 1197مدبص اػشاس تدبسی)وشیمی ي َمىبسان، اؿخبف ببلث؛ حك مىْ تحلیل غیش

(. ثرٍ  198: 1197، َمربن فشيؽ، اوتمبل اػشاس تدبسی، ػشلت، ٓشهٍ ٓمًمی، ٓىغ گشفته ي مبوىذ ایه مًاسد)

ُٓرذٌ مبلره اػرشاس تدربسی ویؼرت ي َریچ مؼرئًلیت یرب          دیگش ػخه، دس لشاسداد محشمبوگی َیچ تُٔذی ثش

َب وؼت ؿًد وذاسد. َمچىیه مبله اػتفبدٌ اص اًالٓبت محشمبوٍ یب وتبیدی وٍ ثبیذ اص آن همبوتی دس خلًف

وىىرذٌ ثبیرذ    اًالٓبت َیچ مؼئًلیتی دس خلًف وبمل ثًدن ي كحت اًالٓربت محشمبورٍ ورذاسد ي دسیبفرت    

ٍ  دَرذ  گزاسی اص اًالٓبت مىتفْ ؿًد. اًالٓبت گشد آمذٌ وـبن مری  خًدؽ ثٍ ًًس مؼتمل ثب ػشمبیٍ ٓرذق   ور

المللی ویرض تلرشیب ؿرذٌ     تومیه كحت اػشاس تًػي مبله آن دس لشاسداد محشمبوگی ومًوٍ اتبق ثبصسگبوی ثیه

 (.111ي  111: 1197، َمبناػت)

وىرذ ورٍ    ثش تحمیمبت اودبق ؿذٌ تُٔذَبیی سا لشاسداد محشمبوگی ثشای گیشوذٌ اػشاس ایدبد می َمچىیه ثىب

اػرشاس   -1بیذ فمي ثشای مىًِسی وٍ دس لشاسداد مـخق ؿذٌ اػتفبدٌ وىرذ. اػشاس سا ث-1اوذ اص:  ٓجبست اص خملٍ

ممرذق  ي   سا فمي دس اختیبس اؿخبكی لرشاس دَرذ ورٍ ثرشای اخرشای لرشاسداد مجىرب ایره امرش الصق ثبؿذ)كربدلی          
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تُٔذ ثرٍ ٓرذق    -0َبی مىبػت ي متٔبسف سا ثشای حفَ اػشاس اودبق دَذ.  الذاق -1(. 111: 1191وظاد،  ًجبًجبئی

(؛ ثشخی مٔتمذوذ ورٍ گیشورذٌ اػرشاس تدربسی     111: 1191، َمبنفـبی اػشاس تًػي وبسوىبن گیشوذٌ اًالٓبت)ا

وبؿی اص لشاسداد محشمبوگی، دػتًسَبی الصق سا ثذَذ. دس غیش ایره    متُٔذ اػت ثٍ وبسوىبن خًد، وؼجت ثٍ تُٔذ

مؼئًل خًاَذ ثًد مگش ایىىٍ ابجبت كًست، اگش افـبیی اص ًشف وبسوىبن كًست گیشد، اي دس خبیگبٌ وبسفشمب 

سػرذ ورٍ    (. ثرٍ وِرش مری   01:  1195آلبمحمذی، )ثختیبسيوذ يَبی الصق سا ثٍ اودبق سػبوذٌ اػت وىذ وٍ احتیبى

اػتشداد اػشاس تدبسی پغ اص پبیربن مرذت لرشاسداد یرب      -5 وىذ. لبوًن مؼئًلیت مذوی ویض ایه وتیدٍ سا تبئیذ می

وىىرذٌ   دسیبفرت  -1(. 111: 1191ورظاد،   ممرذق ي ًجبًجربئی   لشاسداد)كربدلی  َبی حفَ آوُب ثشحؼت تًافك ًشف

اػشاس ثبیذ ثٍ حمًق اوحلبسی ي مبلىبوٍ افـب وىىذٌ احتشاق ثگزاسد ي دس خُرت تورٔی  آن َریچ الرذامی ثرٍ      

تی ثٍ َش دسیبفت وىىذٌ وجبیذ حمًق افـب وىىذٌ سا ثشای سلبثت ثب اي ثٍ وبس گیشد یب امتیبصی سلبث -7ٓمل ویبيسد. 

دسیبفت وىىذٌ ثبیرذ ثرٍ ًرًس كرشیب مبلىیرت ي       -8ای وٍ ثشای تدبست آوُب صیبن ثخؾ اػت آٌب وىذ.  گًوٍ

حمًق اوحلبسی داسوذٌ سا تلذیك ي تُٔذ ثرٍ ٓرذق اوىربس َرش  گًورٍ حمری یرب ٓىرًاوی یرب مىفٔتری اص اي سا           

ي گیشوذٌ اًالٓبت وٍ الجتٍ ثٍ آتمربد  مىْ تحمیك تًػٍٔ تًػ -9(. 11: 1191َمذاوی ي َمىبسان،   وىذ)اػالمیٍ

، ػًااػرتفبدٌ اص يهرٔیت التلربدی ي تحمیرل دىریه      00َبی اكرل   لبوًن ػیبػت 05ثشخی دًن ًجك مبدٌ 

ؿشًی، اخالل دس سلبثت اػت، ممىه اػت اص وِش ؿًسای سلبثت غیشلبوًوی تلمی ؿرًد)وشیمی ي َمىربسان،   

مًق داخلی ایشان ثتًاویم لرشاسداد محشمربوگی سا ثرب ٓمرًد     سػذ دس حًصٌ ح َشدىذ وٍ ثٍ وِش می (.111: 1197

ویربص   مٔیه مىٌجك ثذاویم ي اص ایه ًشیك دي ًشف لشاسداد سا اص تلشیب ثٍ ایه تُٔذَب ثشای گیشوذٌ اًالٓبت ثری 

َربی   سػذ دىبوچٍ دس ٓشف ي سيیٍ تدبسی ایره تُٔرذ   المللی ثٍ وِش می ثذاویم امب دس حًصٌ حمًق تدبست ثیه

 ؿتٍ ثبؿذ، مىتؼت وشدن آن ثٍ اسادٌ دي ًشف لشاسداد ثذين تلشیب دؿًاس ثبؿذ.يخًد وذا

آگربَی  -1اوذ اص:  َبی لشاسداد محشمبوگی ثٍ ًًس مٔمًل ٓجبست َمچىیه ثىب ثش تحمیمبت اودبق ؿذٌ اػتثىب

 :Portuese, 2018؛ 01: 1195پیـیه اص اػشاس وٍ ًشف ممبثل افـب ػربختٍ اػرت)ثختیبسيوذ ي آلبمحمرذی،    

ممرذق ي   ؛ كربدلی 01: 1195ملضق ؿذن ثٍ افـبی اػشاس ثٍ مًخت لبوًن)ثختیبسيورذ ي آلبمحمرذی،    -1(. 274

؛ 01: 1195دس دػررتشع ٓمررًق ثررًدن اًالٓرربت )ثختیبسيوررذ ي آلبمحمررذی، -1(. 118: 1191وررظاد،  ًجبًجرربئی

Portuese, 2018: 274 .)0-     ختیبسيورذ ي آلبمحمرذی،   افـب ثٍ وبسمىذاوی وٍ ثب ایره اػرشاس ثبیرذ وربس وىىذ)ث

اػشاسی وٍ تًػي ؿرخق ببلرث    -1َبی مؼتملی مبوىذ تحمیك.  اًالٓبت ثٍ دػت آمذٌ اص ساٌ -5(. 01: 1195

: 1191ورظاد،   ممذق ي ًجبًجبئی اوذ)كبدلی فبلذ تُٔذ ثٍ حفَ محشمبوگی، ثشای دسیبفت وىىذٌ اًالٓبت افـب ؿذٌ

اػرشاسی ورٍ    -8ًافك ؿًوذ وٍ خبسج اص لرشاسداد َؼرتىذ.   اًالٓبتی وٍ ت -Portuese, 2018: 274.) 7؛ 118
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(. الجترٍ ثىرب ثرش    118: 1191ورظاد،   ممرذق ي ًجبًجربئی   ممبق كبلب ٓمًمی حىم ثٍ افـبی آوُب دادٌ اػت)كربدلی 

تحمیمبت اودبق ؿذٌ افـبی اًالٓبت ثٍ مًخت لبوًن یب امش ممبق لوبیی ثرش اػربع لشاسدادَربی ومًورٍ اتربق      

( ي الصق 111: 1197ؿرًد)وشیمی ي َمىربسان،    لی ویض ومن لشاسداد محشمبوگی محؼًة ومیالمل ثبصسگبوی ثیه

َبیی پیؾ اص اؤمربد لرشاسداد محشمربوگی مٌلرْ      َب سا اص يخًد دىیه لبوًناػت وٍ گیشوذٌ اًالٓبت، مبله آن

اػرشاس تدربسی    گًوٍ وٍ ؿبیؼتٍ اػت ثخًاَیم سػذ اگش َمبن (. ثٍ وِش می111: 1197وىذ)وشیمی ي َمىبسان، 

َب ثٍ ؿشایي لبثل حمبیرت لربوًوی ثرذاویم، پرزیشفته تمربق ایره       سا ؿبمل ػبیش حمًق فىشی لجل اص سػیذن آن

لربوًن بجرت    15َب دؿًاس ثبؿذ، دًن حتی دس حًصٌ حمًق داخلی ایشان ویض ثرٍ ًرًس مثربل ًجرك مربدٌ       اػتثىب

شایىذ بجت ؿذٌ ثٍ وبق اختشاّ، وـر  ؿرًد   َبی كىٔتی ي ٓالئم تدبسی اگش ثب سيؽ مؼتمل ف اختشآبت، ًشح

امىبن اػتفبدٌ اص آن ثذين سهبیت مبله اختشاّ يخًد وذاسد، ياوگُری ممىره اػرت لربوًن ایرشان دس حرًصٌ       

َب اوتخبة ؿًد یب ثش اػبع لبٓذٌ حرل تٔربسم   المللی، ثب تشاهی تدبس، لبوًن حبوم ثش لشاسداد آن تدبست ثیه

َب تـخیق دادٌ ؿًد، ثىبثشایه دس ايهبّ ي احرًال تدربست   بوم ثش لشاسداد آنتًػي دايسَب یب دادگبٌ، لبوًن ح

تًان ثٍ ًًس مٌلك وِش داد وٍ ثٍ دػت آيسدن اػشاس تدربسی ثرٍ ًرًس مؼرتمل یرب اص ًشیرك        الملل ویض ومی ثیه

 ؿخق ببلث فبلذ تُٔذ محشمبوگی یب خبسج اص تًافك، مـشيّ ثبؿذ، َشدىذ وٍ ثشخی مبوىذ مًسد اخیش مًخت

 مؼئًلیت لشاسدادی وجبؿذ. حبل ثبیذ دس ثىذ ثٔذی همبوت اخشای ومن تُٔذَبی مًسد اؿبسٌ سا ثشسػی وىیم.

 

 ضواًت اجرای ًمض لرارداد هحرهاًگی-تٌذ دٍم

دس ایه ثىذ ثٍ مىًِس تحلیل دگًوگی ومرؾ لشاسدادَربی تدربسی دس حفرَ اػرشاس تدربسی دس تدربست         

َربی   سيؽ« ة»المللی ي ػپغ دس لؼرمت   همبوت اخشا دس سياثي ثیه مفًُق« ال »الملل اثتذا دس لؼمت  ثیه

 المللی سا دس خلًف لشاسداد محشمبوگی، مٌبلٍٔ خًاَیم وشد. تًػل ثٍ همبوت اخشا دس تدبست ثیه

 

 الوللی هفَْم ضواًت اجرا در رٍاتط تیي -الف

بی مذت تُٔذ لرشاسدادی،  ثشخی مٔتمذوذ وٍ همبوت اخشای افـبی اػشاس ثبلی مبدٌ دس رَه، پغ اص اومو

(. ثىب ثرش اًالٓربت گرشد آمرذٌ دىریه      01: 1195لشاسدادی اػت)ثختیبسيوذ ي آلبمحمذی،  مؼئًلیت مذوی غیش

حتی دس كًست فؼخ یرب اوفؼربی یرب اوموربی مرذت       َب اًالٓبتی گبٌ ثب دسج ؿشًی ثٍ وبق ؿشى سػًة یبفتٍ

خٍ التضاق ویض تٔیریه وشد)وشیمری ي َمىربسان،    تًان ي ؿًوذ ي دس ایه خلًف می تُٔذ لشاسدادی، حمبیت می

وىذ حتی اگش دىیه تُٔرذی ورٍ اص    سػذ وٍ دس حمًق مب دًن ؿشى اص ٓمذ تجٔیت می (. ثٍ وِش می189: 1197
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وًّ ؿشى فٔل اػت دس همه لشاسداد آيسدٌ ؿذٌ ثبؿذ، ثب فؼخ یب اوفؼبی لشاسداد محشمبوگی، ؿشى َم فؼرخ  

 كًست ؿشى خبسج الصق تًافك ؿذٌ ثبؿذ.ؿًد مگش ایىىٍ ثٍ  یب مىفؼخ می

وربس اوتخربة ؿرذٌ دس لشاسدادَربی      الملرل ساٌ  الجتٍ ثىب ثش اًالٓبت گشد آمذٌ دس حًصٌ حمًق تدبست ثیه

ایه اػت وٍ گیشوذٌ اػشاس تدبسی ثرب اوموربی مرذت لرشاسداد ثبیرذ       المللی محشمبوگی ومًوٍ اتبق ثبصسگبوی ثیه

سيص اص تربسیخ   91وىذ ي دس كًست فؼخ لشاسداد، مبلره اػرشاس ُرشف     اػشاس سا حؼت مًسد مؼتشد یب مٔذيق

ي  115: 1197سيص ٓملری ؿرًد)وشیمی ي َمىربسان،     11فؼخ، حك دىیه دسخًاػتی سا داسد وٍ ثبیرذ ُرشف   

دَرذ ورٍ ًجرك لشاسدادَربی محشمربوگی ومًورٍ اتربق ثبصسگربوی          ثىبثشایه اًالٓبت گشد آمذٌ وـبن مری ؛  (110

شوذٌ اػشاس تدبسی، ثٔرذ اص فؼرخ لرشاسداد، اػرتفبدٌ اص اًالٓربت سا متًلر  وىرذ)وشیمی ي        المللی ثبیذ گی ثیه

 (.117: 1197َمىبسان، 

ثٍ ًًس ولی دس خلًف همبوت اخشای لشاسداد محشمبوگی ثشخری مٔتمرذ َؼرتىذ، مؼرئًلیت وبؿری اص      

اسدادی اػت، ثىربثشایه  ومن لشاسداد محشمبوگی دس مشص ثیه مؼئًلیت مذوی غیش لشاسدادی ي مؼئًلیت مذوی لش

؛ وشیمری ي  119: 1191ورظاد،   ئری  ممرذق ي ًجبًجرب   صیبن دیذٌ ثیه دي وِبق یبد ؿذٌ، حرك اوتخربة داسد)كربدلی   

ثیىی همبوت اخرشا، ومرن تُٔرذ، اص     وىىذ وٍ دس كًست ٓذق پیؾ (. الجتٍ ثشخی اثشاص می117: 1197َمىبسان، 

اًالٓبت اص ثیه سفتٍ اػت، الرضاق متُٔرذ ثرٍ ایفربی      وًّ ومن ؿشى فٔل اػت امب دًن مبَیت محشمبوٍ ثًدن

تُٔذ ثب لشاس ٓذق اػتمبّ مًاخٍ خًاَذ ؿذ، ثىبثشایه ثُتشیه وبس، تٔییه يخٍ التضاق اػرت)وشیمی ي َمىربسان،   

(. ثشخی دیگش َم ثب اُُبس ایىىٍ تٔییه میضان خؼبست دؿًاس اػت لضيق تٔییه يخرٍ الترضاق   118ي  119: 1197

(. الجتٍ ثشخی ثٍ دسػتی مٔتمذ َؼتىذ ورٍ  111: 1191وظاد؛  ممذق ي ًجبًجبئی دَىذ)كبدلی لشاس مییذ تثوسا مًسد 

تًاوذ ثٍ مؼئًلیت مذوی غیرش لرشاسدادی اػرتىبد     ثب يخًد لشاسداد فمي دس كًست تحمك دي ؿشى صیبن دیذٌ می

اػتىبد ثٍ مؼرئًلیت مرذوی    وىذ؛ وخؼت: تملیش وبؿی اص ومن لشاسداد، تدبيص ثٍ تُٔذ لبوًوی َم ثبؿذ ي ديق:

 (.11ي  119، 111: 1191غیش لشاسدادی تٔبدل لشاسدادی سا ثشَم وضد)وبتًصیبن، 

اخرشا داسد ورٍ    لشاسداد محشمبوگی اگش ثب دلت ي ؿیًٌ متٔبسف تىِیم ؿذٌ ثبؿذ، ثخـی ثرب وربق هرمبوت    

ٍ مبلرره اػررشاس َرربی فررًسی یررب الررذاق احتیرربًی ثىررب ثررش كررالحذیذ ؿخلرری سا، ثرر  امىرربن اودرربق دادسػرری

سػذ دس ایىدرب ایره وِرش     امب اگش لشاسداد دس ایه خلًف ػبوت ثبؿذ، ثٍ وِش می ؛(Reid,2013: 75)دَذ می

كبدق اػت وٍ لًآذ ٓمًمی مؼئًلیت مذوی دس حبل حبهش پبػخ گًی ومق لًآذ حمًلی وبُش ثش خجرشان  

 (.18: 1191خؼبست اػشاس تدبسی اػت)ثُمىی، 
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ؿًد اگش خؼبست لبثل اسصیبثی ثبؿرذ دادگربٌ    ٌ ومن تُٔذ محشمبوگی مًخت میثىبثش تحمیمبت اودبق ؿذ

ثٍ خجشان خؼبست پًلی حىم دَذ امب اگش خؼبست لبثل اسصیبثی وجبؿذ دادگبٌ ثب كرذيس حىرم مىبػرت ػرٔی     

وىذ وٍ اص ادامٍ ومن تُٔذ خلًگیشی وىذ، دس حبلی وٍ اگش يخٍ التضاق تٔیریه ؿرذٌ ثبؿرذ، دادگربٌ مٌربثك آن      

ػرخه، ومرن لرشاسداد     (. ثٍ دیگرش Portuese, 2018: 277؛ 01: 1195آلبمحمذی، ثختیبسيوذ ي)وىذ می حىم

َربی خجرشان مىدرش ؿرًد      محشمبوگی ممىه اػت ثٍ ًشح ادٓبی ياسد ؿذن خؼبست یب لضيق اودبق دیگش ؿىل

(Portuese, 2018: 275.) ایره خٌرش    دَذ وٍ احتمبل داسد دس كًستی وٍ حتی اًالٓبت گشد آمذٌ وـبن می

َرب اص ثریه ثرشيد، دادگربٌ اخربصٌ      يخًد داؿتٍ ثبؿذ وٍ دس آیىذٌ اػشاس تدبسی وبثًد ؿًوذ یب محشمبوٍ ثرًدن آن 

مله خًاوذٌ ثشای ایىىٍ اػشاس تدبسی خًد سا وپی وىذ یب حزف وىذ، ثذَرذ   خؼتدً ي تلشف ثٍ مذٓی سا دس

(Portuese, 2018: 279.) 
اد محشمبوگی، همبوت اخشای ومن تُٔذ محشمبوگی دیؼرت ترب   ایىىٍ دس كًست ػىًت تدبس دس لشاسد

مٌٔرًف   َبی ممىره  حل سػذ وٍ ساٌ حذی صیبدی ثٍ لبوًن یب اكًل حبوم ثش لشاسداد ثؼتگی داسد ي ثٍ وِش می

َب ي اػتشداد اػرشاس یرب مٔرذيق ورشدن اخجربسی      ثٍ خجشان خؼبست، تًل  افـبی اػشاس یب تًل  اػتفبدٌ اص آن

المللری ثرشای ومرن لرشاسداد      ثىبثشایه ثُتش اػرت ورٍ حتری دس لشاسدادَربی تدربسی ثریه       ذ؛اػشاس تدبسی ثبؿ

 محشمبوگی، يخٍ التضاق تٔییه ؿًد.

دَذ وٍ دًن مًهًّ لشاسداد محشمبوگی ثب سهبیت مبلره ي   اًالٓبت گشد آمذٌ اص ػًی ثشخی، وـبن می

حشمبوگی، همبوت اخشای ویفرشی يخرًد   گیشد، ثشای ومن م ثٍ مًخت لشاسداد دس اختیبس ًشف ممبثل لشاس می

ممرذق ي   ؛ كربدلی 181: 1197وذاسد ي ثبیذ ثرٍ اكرًل حمرًلی ي لرشاسداد تمؼره وشد)وشیمری ي َمىربسان،        

لربوًن وحرًٌ    05مربدٌ  « ن»وىىذ وٍ دس حمًق ایشان ًجك ثىذ  (. الجتٍ ثشخی تلشیب می91: 1191وظاد،  ًجبًجبئی

ثشداسی غیشمدبص اًالٓبت سلجرب   وؼت ي ثُشٌ 1178ملًة دس  لبوًن اػبػی 00َبی ولی اكل  اخشای ػیبػت

(. ياوگُری ومرن لرشاسداد محشمربوگی درًن      91: 1197ثٍ وفْ خًد مدبصات ویفشی داسد)وشیمی ي َمىبسان، 

لربوًن تدربست    75سػذ وٍ اص همبوت اخرشای ویفرشی ثرٍ مًخرت مربدٌ       افـبی اػشاس ؿرلی اػت ثٍ وِش می

مدبصات اػالمی دس حمًق ایشان، ثشخًسداس اػت دًن وٍ تىُب ثرٍ مًخرت مربدٌ    لبوًن  108الىتشيویه ي مبدٌ 

مضثًس دس لبوًن تدبست الىتشيویه ثٍ خشق اوگبسی افـبی اػشاس وبؿی اص ساثٌٍ اػرتخذامی دس ثؼرتش مجربدالت    

الىتشيویىی تلشیب ؿذٌ اػت، ثلىٍ لبوًن مدبصت اػالمی ویض ثٍ مًخرت مربدٌ یربد ؿرذٌ تلرشیب ثرش خرشق        

ٍ    اوگبس ای داسد ورٍ خرًد ثرذين يخرًد ساثٌرٍ       ی افـبی اػشاس تحلیل ؿذٌ ثٍ مىبػت ساثٌرٍ ؿررلی یرب حشفر

سغرم يخرًد    الملل ویرض ثبیرذ ٓلری    لشاسدادی ؿفبَی یب مىتًة لبثل تلًس ویؼت. دس حًصٌ حمًق تدبست ثیه

 اًالٓربت دس  لشاسداد ثٍ لًآذ وبُش ثٍ كالحیت فٔبل ویفشی وـًسَبی متجًّ تدبس یب لًآرذ ویفرشی افـربی   
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سػذ وٍ يخًد ساثٌٍ لرشاسدادی مًخرت تحمرل     وـًس محل افـبی اػشاس تدبسی تًخٍ وشد، دًن ثٍ وِش ومی

تٔشم ثٍ لًآذ وبُش ثش حفَ وِم ٓمًمی، اص ػًی وـًسَبی ثبؿذ. حبل ثبیذ دس لؼمت ثٔذی ثشسػی وىریم  

 ٍ اػت.الملل دگًو  َبی تًػل ثٍ همبوت اخشا دس حًصٌ حمًق تدبست ثیه وٍ سيؽ

 

 الوللی ّای تَسل تِ ضواًت اجرا در رٍاتط تیي رٍش -ب

تًاورذ   َبی حل اختالف ثیه تدبس ي تًػل ثٍ همبوت اخشا می دس كًست ومن لشاسداد محشمبوگی، ؿیًٌ

َبی خبیگضیه حل اخرتالف ثبؿذ)ؿریشيی،    ؿًوذ یب ؿیًٌ اص ساٌ: دايسی ي دادگبٌ وٍ ؿیًٌ لوبیی محؼًة می

َب ثشای سخرًّ ثرٍ دايسی يخرًد وذاؿرتٍ ثبؿرذ ي یرب سأی دايسی        شگبٌ تًافمی ثیه ًشف(. 01َي  01: 1190

المللری دادگربَی    َب وبگضیش َؼتىذ وٍ ثٍ دادگبٌ مشاخٔرٍ وىىرذ، درًن دس ػرٌب ثریه      غیشلبثل اخشا ؿًد، ًشف

تمش دس الَرٍ  المللی دادگؼتشی مؼر  َب وبدبس ثٍ مشاخٍٔ ثٍ دادگبٌ ملی خًاَىذ ؿذ. الجتٍ دیًان ثیه ًشف ویؼت،

الملل ٓمًمی ثٍ اخرتالف ثریه    وىذ، تىُب اص صايیٍ حمًق ثیه المللی سػیذگی می وٍ گبَی ثٍ دٓبيی تدبسی ثیه

: 1190وىذ)ؿریشيی،   َب وؼجت ثٍ كرالحیت دیرًان، سػریذگی مری     َب، آن َم دس كًست مًافمت ديلت ديلت

01.) 

ؿًد ورٍ ثرٍ خربی حرل ي فلرل       ق میَب ي ساَىبسَبیی اًال َبی خبیگضیه حل اختالف ثٍ سيؽ ؿیًٌ 

وىرذ. دس   ، حل ي فلل می1ػبص َبی آؿتی َب سا ثٍ يػیلٍ گفتگً ي تالؽاختالف اص ًشیك سػیذگی حمًلی، آن

وِرش يخرًد داسد.    َبی خبیگضیه حل اختالف َؼرت یرب خیرش اخرتالف     خلًف ایىىٍ دايسی َم خضا ؿیًٌ

گیرشد   َب تلمیم ومری  وىتٍ اػت وٍ وؼی ثشای ًشف َبی خبیگضیه حل اختالف دس ایه تشیه يیظگی ؿیًٌ مُم

یبثىرذ. گفتگرً، سخرًّ ثرٍ      َب خًد ثٍ تًافك دػت می وىذ، ثلىٍ ًشف سغم سهبیت آوبن سأیی كبدس ومی ي ٓلی

َربی خربیگضیه حرل اخرتالف َؼتىذ)ؿریشيی،       وبسؿىبػی، دادسػی خلًكی، ػبصؽ ي میبودیگشی اص ؿیًٌ

1190 :15-57.) 

تًاوىذ كبدس وىىذ، ممرشسٌ   المللی ایشان دس مًسد ایىىٍ دايسَب دٍ وًّ سأیی می ثیه دس لبوًن دايسی تدبسی

خبكی يخًد وذاسد؛ امب ثٍ ًًس ولی مٌبثك ثب لبوًن حبوم ثش اختالف، ولیٍ همبوت اخشاَبیی وٍ یره لبهری   

ق تُٔذ، الضاق ثرٍ ٓرذق   تًاوذ ثٍ آن حىم وىذ آم اص: الضاق ثٍ اودب تًاوذ ثٍ آن حىم وىذ، دیًان دايسی ویض می می

: 1190َبی لرشاسداد )ؿریشيی،    اودبق وبسی، پشداخت مجلغ، اػتشداد ٓیه، تبئیذ امشی، تٔذیل یب پش وشدن وبػتی

                                                           

 وضع کزده است.« مساعی جمیله». نویسنده این واژه را بزای داللت بز معنای واژه عزبی 1
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تًاورذ دادگربٌ یرب دايسی     ثىبثشایه دس خلًف لرشاسداد محشمربوگی، ؿریًٌ حرل ي فلرل اخرتالف مری        (؛119

 (.01: 1195ثبؿذ)ثختیبسيوذ ي آلبمحمذی، 

الملل، ثُتشیه ساَىبس ثشای تًػل ثٍ هرمبوت اخرشای ومرن     ػذ دس حًصٌ حمًق تدبست ثیهس ثٍ وِش می

لشاسداد محشمبوگی، آم اص ایىىٍ همبوت اخشا دس لشاسداد تٔییه ؿذٌ ثبؿذ یب ایىىٍ ثٍ لبوًن حبوم ياگزاس ؿرذٌ  

صمبن  د مؼتمل َمثیىی دايسی دس لشاسداد محشمبوگی ثٍ كًست ؿشى همه ٓمذ یب ثٍ كًست لشاسدا ثبؿذ، پیؾ

تًان سأیی تحلریل   َب می ثب اؤمبد لشاسداد محشمبوگی ثبؿذ، دًن دس ایه كًست ثذين ویبص ثٍ مشاخٍٔ ثٍ دادگبٌ

 وـًس خُبن لبثل اخشا اػت. 111وشد وٍ ثب تًخٍ ثٍ وىًاوؼیًن ویًیًسن دس حذيد 
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 :گیری ًتیجِ

وبس ممىه ثشای حفَ اػشاس تدبسی حتی ثٍ اػتىبد تشیپغ اػتفبدٌ اص  یه ساٌتش ایه تحمیك وـبن داد وٍ مُم

َبی ثش ُٓرذٌ دي   لشاسداد محشمبوگی اػت؛ ایىىٍ دٍ اًالٓبتی، اػشاس تدبسی َؼتىذ ي ایىىٍ دٍ حمًق ي تُٔذ

دس  سػذ وٍ دس مشتجٍ وخؼت ثرٍ مفربد ٓمرذ ثؼرتگی داسد امرب      گیشد ثٍ وِش می ًشف لشاسداد محشمبوگی لشاس می

مشتجٍ ديق لبوًن حبوم دًن حبيی اسادٌ همىی دي ًشف لشاسداد اػت مًسد تًخٍ لشاس خًاَرذ گشفرت ي دس   

ؿرًوذ ویرض اص مىربثْ     وٍ اغلت ثٍ كًست مدمًٍٓ اكًل تذيیه می َبی تدبسی مشتجٍ ػًق دًن ٓشف ي سيیٍ

حربوم، مرًسد تًخرٍ    الملل َؼتىذ دس كًست ػىًت لشاسداد محشمبوگی یب ػىًت لربوًن   حمًق تدبست ثیه

َبی دي ًرشف ي هرمبوت اخرشای ومرن      ثىبثشایه ثُتش اػت وٍ تُٔذ مشخْ حل اختالف لشاس خًاَىذ گشفت؛

سػذ وٍ ثُتشیه همبوت اخشا، تٔییه يخرٍ الترضاق اػرت ي     ثیىی ؿًد. ثٍ وِش می آوُب دس لشاسداد محشمبوگی پیؾ

المللری، اؤمربد لرشاسداد     جرًدن دادگربٌ ثریه   سػذ وٍ ثب تًخرٍ ثرٍ خلًكریبت دايسی ي و    ًًس ثٍ وِش می َمیه

 َبی وبؿی اص ومن لشاسداد محشمبوگی هشيسی اػت. محشمبوگی ثشای حل ي فلل اختالف
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 هٌاتع:فْرست 

 فارسی

 ّا ًاهِ ّا ٍ پایاى کتاب

 یرذی، خى ، ساَىمرب: تررسی هاّیت حمَلی لراردادّای عذم افطای اسرار تجاری ؛(1188حىیمی، ورذا) -

 .داوـىذٌ حمًق ي ٓلًق ػیبػیوبمٍ وبسؿىبػی اسؿذ، داوـگبٌ تُشان،  لٔیب؛ مـبيس: حجیجب، ػٔیذ، پبیبن

 .تُشان: ػمت ،داٍری تجاری تیي الوللی (؛1190ؿیشيی، ٓجذالحؼیه)-

 .تُشان: ػمت ،الولل حمَق تجارت تیي (؛1198ؿیشيی، ٓجذالحؼیه)-

 ،وبمرٍ ممٌرْ وبسؿىبػری اسؿرذ     پبیربن  ،تَافك هحرهااًگی  هاّیت حمَق ٍ آثار (؛1191ساد، مشیم) ٌٓبئی-

 .داوـگبٌ تشثیت مذسع

 .تُشان: اوتـبسات داوـگبٌ تُشان ،ّای خارج از لرارداد السام (؛1191وبتًصیبن، وبكش)-

 ، تُشان: میضان.لاًَى هذًی در ًظن حمَلی کًٌَی(؛ 1195وبتًصیبن، وبكش)-

 

 ّا ب. همالِ

 .1-18: 1، مدلٍ داوـىذٌ حمًق ي ٓلًق ػیبػی، «ذ تِ فعل ثالثتعْ»(؛ 1181ایضاولً، محؼه)-

جایگااُ، ًماص ٍ آثاار هحرهااًگی     »(؛ 1191)ػردبد  ،يلری ي مُشثربوی   ،سػرتمی  ،َمذاوی، امیش اػالمیٍ-

 ،مبَىبمٍ ٓلمی اوتـبف ي تًلیذ وفرت ي گربص   ،«اطالعات ٍ دادُ ّا در لراردادّای تاالدستی ًفت ٍ گاز

108 :10-17. 

 ،«ٍکاار در لارارداد کاار     ضرط هحذٍدیت کساة » (؛1190اكرش سحیمری)  حؼه ي ػیذ ٓلی ، ثبدیىی-

 .5-11: 01، پظيَـىبمٍ حمًق اػالمی

لرارداد حفا  هحرهااًگی: راّکااری هطواري تارای      »(؛ 1195ثختیبسيوذ، ملٌفی ي اوشق آلبمحمذی)-

 .18-01: 08فىبيسی، ، فللىبمٍ سؿذ «جلَگیری از افطای اطالعات هحرهاًِ دارًذگاى اهَال فکری

تحمیمبت حمرًلی   ،«هسؤٍلیت هذًی ًاضی از ًمض حمَق هالک اسرار تجاری» (؛1191، محمذ)ثُمىی-

 .11-11: 11، آصاد

)حوایت از آثار ادتی ٍ ٌّری(  6881کٌَاًسیَى ترى » (؛1188وبئیىی، مىًدُش ي ؿُیه خٔفشی) تًػلی-

 .11-18: 17، وی حمًقفللىبمٍ فمٍ ي مجب ،«ٍ هسایای الحاق ایراى تِ آى
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ًمص لراردادّای هحذٍدکٌٌاذُ در حوایات از اسارار تجااری هطالعاِ در      »(؛ 1188، اثشاَیم)سَجشی-

 .511-581:  51ؿمبسٌ  ،تحمیمبت حمًلی ،«حمَق آهریکا، اًگلستاى، فراًسِ ٍ ایراى

ّاای   لکیات تحلیل کارکرد ٍ کارآهذی لراردادّاای رازداری در گساترُ ها  » (؛1195، اثشاَیم)سَجشی-

 .117-111، كق 71، ؿمبسٌ تحمیمبت حمًلی ،«فکری

ًگاّی اجوالی تار لراردادّاای حفا     » (؛1191ورظاد)  ، محمذحؼه ي ػیذ محمذ ًجبًجبئیممذق كبدلی-

 .89-115، ؿمبسٌ : پظيَؾ حمًق خلًكی ،«اطالعات

ِ هثیاع در  ادّعای حمَق فکری ضخع ثالث ًسثت ت»(، 1191، ػیذحؼیه ي محؼه پًسٓجذا،)كفبیی-

تحمیمبت حمًلی تٌجیمی ایرشان ي   ،«ٍیي( 6881)الوللیًسیَى تیع تیيایراى، هصر، اًگلیس ٍ کٌَا حمَق

 .118-170: 0، ثیه الملل

هطالعِ تطثیمی فراًچایس هالکیت فکاری در حماَق ایاراى ٍ    » (،1199ًبَشی، محمذ ي ٓجبع وشیمی)-

 .15-51: 5، فللىبمٍ مٌبلٔبت حمًق ،«کاهي لَ

کارتردی -یلیًگاّی تحل»(، 1197خً ي محؼه كبدلی ي پشيیض ػربيسائی)  ا، ثخت ، ٓجبع؛ سيحمیوشی-

پظيَـرىبمٍ   ،«)عذم افطا( تا تکیِ تر لرارداد ًوًَِ اتااق تازرگااًی تایي الوللای    تِ لرارداد هحرهاًگی

 .181-111: 91، گبویسثبص

الوللای از هالکیات   حوایت تیي ًاهِ ترپثس ٍ ًمص آى در گسترشهَافت» (،1190میشؿمؼی، َبدی)-

 .17-91: 7، فللىبمٍ تخللی دیه ي لبوًن ،«فکری

تازضٌاسی اطالعات هالی در ترازٍی حمَق » ؛(1191)دَىرشدی  ػلیمبن میشػٔیذی، ػیذ مىلًس ي الُبق-

 .پظيَؾ حمًق خلًكی ،«اهَال ٍ هالکیت
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