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 مقدمه
به موجب آن فران  امتياز بهره بـرداري از)Franchisor(»فرانشيزدهنده« شيز قراردادي است كه

و روش خاص تجاري يا توليدي در قلمرو عرضه كاال يا خدمت كه يـك يـا چنـد يك سيستم

» فرانـشيزگيرنده«در قبـال دريافـت عـوض معـين بـه عالمت يا نام تجاري معـرّف آن اسـت، 

Franchisee)(و نظـام خـاص كـه همـواره.دكنواگذار مي  بوسـيله مبتني بودن فرانشيز بر روش

به روز مي كه محصوالتي معين كـه تحـت عالمـت تجـاري گرددشود، باعث مي فرانشيزدهنده

به اعطاءكننده امتياز ارائه مي و ظـاهر شودمتعلق ، صرفنظر از محل جغرافيايي عرضه آن، شكل

جهـاني شـدن«اي تحـت عنـوانث شده است پديـده امري كه باع؛و كيفيت واحد داشته باشد

ارتبـاط فرانـشيز بـا. بـاز كنـد در تجارت امروز جاي خود را كـامالً)(Global branding»عالئم

و تجربي  و اصرار فرانشيزدهندگان خارجي بر محرمانه ماندن دانش فني حقوق مالكيت معنوي

ن  و و عدم بهره برداري ناروا از عالئم و همچنين مصون ماندن از موضوع قرارداد امهاي تجاري

و نيز ضرورت اتخاذ راهبـرد  دعاوي اشخاص ثالث در ارتباط با اعمال زيانبار فرانشيزگيرندگان

و اعتبار نظام فرانشيز،  و ارتقاء شهرت مي مناسب در راستاي حفظ  عمدهي كه قسمت شودباعث

به تعهدات فرانشيزگيرنده اختصاص . پيدا كنداز هر قرارداد فرانشيز

و داراي جنبه هاي متعـدد اسـت و پيچيده و تنـوع روابـط.فرانشيز قراردادي مفصل تعـدد

و مقـررات گونـاگون نيـز بـر موجود در فرانشيز بين  كه قوانين المللي گوياي اين واقعيت است

مي  به تعهدات فرانشيزگيرنده،.كنداين شيوه قراردادي حكومت نظر از اينكه كدام صرف راجع

و مقـررات فرانشيزدهنده خارجي معموالً انون حاكم بر قرارداد باشد،ق  نگاهي دقيق بـه قـوانين

طبع برخي شروط قراردادي ويژه فرانـشيز بـه نحـوي.ملي حاكم در كشور ميزبان فرانشيز دارد

كه اين سوال را در ذهن ايجاد مي  كند كه امكـان بـي اثرشـدن يـا اعمـال محـدوديت در است

ض  چه حد اسـت؟ اجراي شروط به علت حاكميت قوانين داخلي، در خاصـه من عقد فرانشيز،

همـواره در نحـوه اجـراي تعهـدات از سـوي اينكه فرانشيزدهنده در مقام تامين منافع خويش، 

و دست او را در اين قلمرو كامالًطرف ديگر قرارداد مداخله مي . گذارد باز نميكند

المللي فرانشيز،نحوه شيزگيرنده در قراردادهاي بين اين پژوهش در صدد تحليل تعهدات فران

و  و مقـررات حـاكم در كـشور مداخله فرانشيزدهنده در اجراي تعهدات بيان نحوه تاثير قوانين

مي ميزبان فرانشيز،  كه در چهار مبحث ارائه در مبحـث اول.شودبر تعهدات گيرنده امتياز است

 مبحـث دوم بـه تعهـدات راجـع بـه. شـود مـي تعهدات مرتبط با حقوق مالكيت صنعتي مطرح 

و بهره برداري از سيستم فرانشيز ارتباط دارد  در مبحث سوم تعهدات مالي بررسـي.راه اندازي

به شيوه فعاليت در قالب فرانشيز اختـصاص خواهـد مي و مبحث چهارم به تعهدات راجع شود

. داشت
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ح: مبحث اول  قوق مالكيت صنعتيتعهدات مرتبط به
 قراردادرد شده تعيين شرايط مطابق تجاري نامهايو عالئم بكارگيري)الف

و نمايش عالمـت يـا نـام تجـاريبه موجب قرارداد فرانشيز، گيرنده امتياز مجاز به استفاده

از. شـود متعلق به صاحب امتياز در حوزه فعاليت تجاري خـود مـي  حـسب قـرارداد، حفاظـت

و كيفيت مطلوب سيستم ابـداع عالمت يا نام   تجاري فرانشيزدهنده كه معرف شهرت تجاري او

و در بـين مـصرف كننـدگان جايگـاه بوسيلهشده ي وي در قلمرو عرضه كاال يا خدمت اسـت

فرانـشيزدهنده همـواره ايـن. است، براي صاحب امتياز داراي اهميت اساسـي اسـت فته يا ويژه

كه گيرنده امتياز  و با سوء استفاده از قرارداد از عالئم نگراني را دارد در قلمرو جغرافيايي ديگر

و سوءاستفاده وي باعـث از بـين رفـتن يـا مخـدوش شـدن  يا نامهاي تجاري سوءاستفاده كند

كه بعد.شودشهرت تجاري كل سيستم  عالوه بر مطلب فوق، صاحب امتياز دغدغه اين را دارد

به   سبب فسخ يا حتي انتقـال امتيـاز فرانـشيز بـه شـخص از انقضاء مدت قرارداد يا انحالل آن

و بهره بـرداري،ثالث و نامهاي تجاري همچنان استفاده نـد كـهك فرانشيزگيرنده سابق از عالئم

و جايگـاه نظـام فرانـشيز تأثيرگـذار خواهـد بـود  اگـر.اين امر نيز بـه نحـو منفـي بـر اعتبـار

كه سوءاستفاده  و فرانشيزدهنده به محيطي وارد شود از حقوق انحصاري ديگران امري مرسـوم

كه بـه صـرف ابـزار قـرارداد بتـوان مـانع سوءاسـتفاده  هـاي متعارف است، نبايد انتظار داشت

مالي گيرنده امتياز در اين قلمرو شد، چه اين سوءاستفاده نامشروع در طـول مـدت قـراردادتاح

و نامهاي تجاري متعلـق استفاده فرانشيزگيرهراجع به نحو. باشد يا بعد از پايان آن  نده از عالئم

به فرانشيزدهنده در طول قرارداد يا بعد از پايـان آن بـه طـور معمـول الزامـاتي بـه شـرح زيـر 

: شودبرگيرنده امتياز تحميل مي

در)1 و در قلمـرو فرانشيزگيرنده فقط مجاز به استفاده از عالئم ارتباط با موضـوع قـرارداد

تيجه اگر به عنـوان مثـال موضـوع امتيـاز فرانـشيز بهـره بـرداريندر. جغرافيايي قرارداد است 

فرانشيزگيرنده از سيستم تعمير خودرو تحت عالمت تجاري فرانشيزدهنده باشد، طرف قرارداد 

و نظافت وسايل نقليه كه موضـوع  به شستشو مجاز نخواهد نبود در فعاليت تجاري خود مرتبط

به كار ببردقرارداد فرانشيز نيست، عالئم تجاري فرا . نشيزدهنده را

امـروز بـه عنـوان يـك تجـارت (Trademark licensing)»ليسانس عالمـت تجـاري« گرچه

مي  خصوص ضرورت كنترل كيفيـت محـصول ارائـه شـده شود، لكن در سودآور شناخته

و عد  به.م آن، وحدت ديدگاه وجود ندارد تحت عالمت موضوع ليسانس ي قيدهع هرچند

و حيلـه برخي نويسندگان، ليسانس عالمت تجاري، مادامي كه مصرف كننده در دام تقلب

آن« عرضه كننده محصول گرفتار نشود،  و بدون از جانب صاحب عالمت» با اعمال كنترل

و نظـارت؛(K.YU, 2007, p.183)پذيرفتني است  واقعـاً لكن فرانشيز بـدون اعمـال كنتـرل
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به نظر مي باهدف فرانشي.رسدبي معنا كه محصولي و زدهنده آن است  ظاهر واحد كيفيت
 كـه ايـن هـدف جـز بـا در تمام نقاط دنيا تحت عالمت يا نام تجاري خاص عرضه شود

و نظارت محقق نخواهد شد .اعمال كنترل

به عنوان جزيـي از فرانشيزگيرنده مكلّ)2 كه عالمت يا نام تجاري فرانشيزدهنده را ف است

را، كار نبردنام شركت يا مؤسسه خود به  مگر اينكه در اين باب رضايت كتبـي صـاحب امتيـاز

كه موافقت كتبـي فرانـشيزدهنده در ايـن بـاب در جايي.(Finkelstein, 2004, p.43)ندكتحصيل

مي تحصيل مي و عدم تجديد آن يـا انحـالل شودشود، معموالً شرط كه با انقضاء مدت قرارداد

به سبب فسخ، فرانشيزگيرند ه اصالحاتي راكه متضمن حـذف عالمـت يـا نـام تجـاري قرارداد

. (Unidroit, 2007, p.119)ندكفرانشيزدهنده است، در نام شركت يا مؤسسه خود اعمال

و نامهاي تجاري در محل فعاليت خود،)3 فرانشيزگيرنده مكلف است كه در نمايش عالئم

و الگوهاي تعيين شده از جانب واگذارنده امتياز پي .ندكروي از دستورات

مي)4 توانـد جز در فرانشيزهاي باواسطه كه در قرارداد دست دوم فرانشيزدهنده دست دوم

ــث  ــع ثال ــه نف ــاري را ب ــاي تج و نامه ــم ــتفاده از عالئ ــسانس اس ــي، لي ــاز فرع ــمن امتي  ض

براي فرانـشيزگيرنده ند، در ساير اشكال فرانشيز چنين حقيكصادر) گيرندگان فرعي فرانشيز(

و  و حق ندارد بدون اذن صاحب حقوق، نسبت بـه واگـذاري ليـسانس اسـتفاده متصور نيست

و نامهاي تجاري اقدام كند . بهره برداري از عالئم

و معـامالت)5 و پيشرفت فنون مربوط به تجـارت الكترونيـك با توجه گسترش ارتباطات

و سوءاستفاده هـايي كـه از ايـن، ارتباط اسامي دامنه با عال)(Online برخط و نامهاي تجاري ئم

مي  كه صاحبان امتياز اين موضـوع را بـه نحـو جـدي در قـرارداد مقوله شود، باعث شده است

نظر از اينكه آدرس دسترسي در دنياي تجارت امروز بسياري از اسامي دامنه صرف.نندككنترل 

وب سايت در محيط شبكه هستند، از ديد مـصرف  و منـشاء به يك كننـده تعيـين كننـده منبـع

به عبـارت ديگـر اسـم.(Raysman, 1999, No, 4.20.3)آيند عرضه محصوالت نيز به حساب مي

كه عالمت تجـاري مـرتبط بـه دامنه ممكن است از ديد مصرف كننده همان نقشي را بازي كند

مي  را. كندآن ايفا جع بـه ايـن موضـوع بـه در نتيجه بسيار ضرورت دارد كه در قرارداد فرانشيز

. نحو قاطع تعيين تكليف شود

و فرانـشيز به اسامي دامنه بـين فرانـشيزدهنده گيرنـده قابـل معموالً دو نوع اختالف راجع

يكي اينكه به صرف انعقاد قرارداد فرانـشيز، گيرنـده امتيـاز خـود را مجـاز بـه راه: تصور است 

ا  و ثبت اسامي دامنه با استفاده وب سايت ز عالمت يا نام تجاري فرانشيزدهنده بداند در اندازي

ديگر اينكه در قراردادهاي قديمي كه چنـد بـار. حاليكه اعطاءكننده امتياز مخالف اين امر باشد

به اقتضاي شـرايط زمـان تجديد شده  و نحوه استفاده از آن، به اسامي دامنه و متن آنها راجع اند
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به عالمـت يـا نـام انعقاد، تصريحي ندارد، وقتي فرانشيزگيرن به ثبت اسم دامنه مرتبط ده نسبت

. كند، ممكن است اين امر با مخالفت طرف مواجه شودتجاري صاحب امتياز اقدام مي

به اسامي دامنـه كـه از طريـق سـازمان و فرانشيزگيرنده راجع در دعاوي بين فرانشيزدهنده

و با استفاده از  حل«جهاني مالكيت معنوي به اسامي دامنهرويه متحدالشكل »اختالف راجع

(UDRP) Uniform Domain (Name Dispute  Resolution Policy )    و فـصل شـده اسـت، حـل

به استفاده از اسـاميشصراحتاً مقرر  به صرف انعقاد قرارداد فرانشيز، فرانشيزگيرنده مجاز ده كه

به صاحب امتياز يا گنجاندن عالمت يا نام تجاري صـا  و دامنه متعلق حب امتيـاز در نـام دامنـه

به مؤسسه خود نمي  /http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions( شودوب سايت متعلق

(html/2000/d2000-1738.htm.

بعد از پايان قرارداد اعم از اينكه به سبب فسخ يا انقـضاء مـدت باشـد، فرانـشيزگيرنده)6

ه سابق يا از نام دامنه ثبت شده خـود كـه مـرتبط بـه نبايد از عالمت يا نام تجاري فرانشيزدهند 

در.ندكعالمت يا نام تجاري صاحب امتياز است، استفاده از ديگر تخلفـاتي كـه فرانـشيزدهنده

كه اسم دامنه اي را  باب اسامي دامنه ممكن است بعد از انحالل قرارداد مرتكب شود اين است

كه با عالئم تجاري فرانشيزدهنده سا  از. بق در ارتباط باشد ثبت كند هدف فرانشيزگيرنده سـابق

به هزينـه صـاحب واقعـي  به طور ناروا اين كار اين است كه توجه مشتريان را به مؤسسه خود

و از اين راه منافعي را تحصيل كند در اين.)Jennings, 2005, p.142(عالمت تجاري جلب نمايد

مي  خاب مرجع صالح از جمله سازمان جهاني مالكيت تواند با انت گونه موارد قطعاً صاحب امتياز

و در قالب رويه متحدالشكل  مانع استفاده شخص از نام دامنه در محيط شـبكه » UDRP«معنوي

كه نام دامنه به وي منتقل و يا موفق شود .شود شود

و عـدم افـشاي آن نـزد)ب و تجربـي در چـارچوب قـرارداد از دانش فني استفاده
 اشخاص ثالث

و تجربـي جز انتقا  المللـي فرانـشيز را تـشكيل مهـم از قراردادهـاي بـين يـيل دانـش فنـي

به كار بـرده مـي بوسيله خاصيدهد كه در چارچوب نظام مي در. شـود گيرنده امتياز و افـشاء

و پرسنل مجاز تحت امر آنها  و تجربي نسبت به فرانشيزگيرندگان دسترس قرار دادن دانش فني

مي  و عرضه محصول در سراسـر دنيـا بـه صـورت متحدالـشكل بـه باعث شود يك نظام توليد

اعطاءكننده امتياز براي اينكه موقعيت تجاري خود را در برابر رقيبـان حفـظ. مرحله اجرا درآيد 

و درجـه  و مقررات حاكم در كشور ميزبان فرانشيز راجع بـه شـيوه به قوانين كند، نگاهي ويژه

و  كه محرمانـه مانـدن. تجربي دارد حمايت از دانش فني براي فرانشيزدهنده بسيار حياتي است

و قطعـاً اگـر  و مقابله حقوقي با سوءاستفاده از آن در كشور مقصد تضمين شـود اسرار تجاري
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كه پارهمقررات داخلي به گونه اي شرايط مقرر در قرارداد راجع بـه حفاظـت از دانـش اي باشد

و تجربي فاقد اعتبار قلم  به اسرار تجـاري فني به راحتي داد شود، يا اينكه اشخاص ثالث بتوانند

و آن را مورد استفاده قرار دهند، فرانشيزدهنده دورانديش حاضر بـه  ديگران دسترسي پيدا كنند

به بازار كشور مقصد نخواهد شد . ورود

و تجربي موضوع در قراردادهاي بين قـرارداد المللي فرانشيز راجع به حفاظت از دانش فني

شـود كـه در دو بر فرانشيزگيرنده تحميل مـي به شرح زيرو تضمين محرمانه ماندن آن الزاماتي 

:شودموضوع خالصه مي

و تجربـي در طـول مـدت)1-ب الزامات فرانشيزگيرنده در بهـره بـرداري از دانـش فنـي
 قرارداد

و فنون محرمانه را  در اختيار گيرنده امتيـاز در طول قرارداد معموالً صاحب امتياز شيوه ها

به دليل فقدان يك نظام حقوقي بين قرار مي كه المللي كارآمد در زمينـه حمايـت از اسـرار دهد

و حمايـت از  و همچنين عدم تصويب قوانين ملي راجـع بـه حفاظـت و دانش تجربي تجاري

بي دانش تجربي در بيشتر كشورهاي دنيا، فرانشيزدهنده چاره  شتر اتكايش بـر اي ندارد جز اينكه

)Confidentiality provision or non-disclosure clause(» شروط متضمن محرمانه ماندن اطالعات«

و. از جانب فرانشيزگيرنده باشد مطابق اين شروط، صـاحب امتيـاز ضـمن تعيـين دانـش فنـي

مي  كه فقط در چارچوب موضـ تجربي محرمانه، به طور صريح گيرنده امتياز را مكلف وع سازد

و  و تجربـي اسـتفاده بنمايـد و در راستاي بهره برداري از سيستم فرانشيز از دانش فني قرارداد

به كار ببرد  تمام مساعي خود را در راستاي مصون ماندن اين اطالعات از تعدي اشخاص ثالث

(Pitegoff,  2002,  p.3).به فرانشيزگيرنده عالوه بر تعهد شخصي كه در قبال اسرار تجاري دارد ،

و تجربي موضوع قرارداد را فقط در اختيار آن عـده موجب قرارداد ملتزم مي شود كه دانش فني

كه دسترسـي آنهـا بـه دسـتورالعمل  هـاي صـادره از جانـب از پرسنل تحت امر خود قرار دهد

.)Sherman, 2004, p.151(اعطاكننده امتياز، شرط اجراي سيستم از جانب آنها است

و تجربـي موضـوعيكي ديگر از اقد كه فرانشيزدهنده در مقام حفاظت از دانش فنـي اماتي

در قـرارداد فرانـشيز)(non-competition clauses»شروط ضـدرقابتي«دهد، درج قرارداد انجام مي

مي  به موجب آن گيرنده امتياز ملزم كه به حرفـه است شود كه در طول مدت قرارداد از اشتغال

كه تحميل اين الزام را بـر.ندكفرانشيز است، خودداريو تجارتي كه مشابه موضوع  تنها سببي

مي  و تجربي اساسي است كـه جـز گيرنده امتياز توجيه به دانش فني  دارايـيءكند، دسترسي او

به شمار مي .(Mendelsohn, 2004, p.184)آيدصاحب امتياز
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د، عـالوه بـر دهـد كـه ضـمن عقـ موقعيت برتر فرانـشيزدهنده ايـن فرصـت را بـه او مـي

و فعاليـت  و برخي كاركنان كليدي فرانشيزگيرنده را از كـار فرانشيزگيرنده، سهامداران، مديران

و تجارت رقيبِ«در  تحت هر عنواني حتي سهامدار شدن منـع Competitive Business)(»صنعت

و تجربي داشـته.ندك به دانش فني كه تمام اشخاصي كه دسترسي  انـد، فرصـت هدف آن است

.)(Hershman, 2004, p.80سوءاستفاده يا افشاء از آنها سلب شود

و تجربـي در دوره پـس از انحـالل):2-ب الزامات فرانشيزگيرنده نسبت بـه دانـش فنـي
 قرارداد 

كه ممكن است با انقضاء مدت، فسخ يـا انتقـال امتيـاز محقـق شـود، در با انحالل قرارداد

و تجربي مو  ضوع قرارداد، تعهداتي بر فرانشيزگيرنده سابق تحميـل جهت حفاظت از دانش فني

و. شودمي به تعهداتي از قبيل عـدم افـشاء دانـش فنـي هر چند ملزم ساختن فرانشيزگيرندگان

به نظـر مـي  و قابل دفاع رسـد، تحميـل همـين الزامـات بـر عدم رقابت در طول قرارداد موجه

و (Hershman, 2004, p.80)يت الزم برخوردار نيست فرانشيزگيرنده پس از پايان قرارداد از مقبول

و يا در اقل مراتب محـل ترديـد در بسياري از نظام هاي حقوقي اعتبار چنين شروطي مخدوش

به قـوانين  كه فرانشيزدهنده هنگام مذاكره راجع به اين قسمت از قرارداد بايد نگاهي دقيق است

در.و مقررات محلي داشته باشـد   دوره پـس از پايـان قـرارداد در دوره زمـاني فرانـشيزگيرنده

كه در قرارداد تعيين مي و تجربـي كـه در مشخص و دانـش فنـي شود، بايد از افشاي اطالعات

به آن دس  در.ندكترسي داشته است، اجتناب طول مدت قرارداد هر چند وجـود چنـين شـرطي

به نظـر مـي قرارداد حتمي است، اجراي آن در فرانشيزهاي با واسطه بسيار دشو  قلمـرو. آيـد ار

كه قـبالً در  كه شناسايي تمام اشخاصي به حدي وسيع است جغرافيايي قرارداد در برخي موارد

از سوي ديگر فقدان رابطـه قـراردادي مـستقيم. اند، ناممكن است سيستم فرانشيز فعاليت داشته 

و حتـي  به صـدها و فرانشيزگيرندگان فرعي كه ممكن است هـزاران واحـد بين صاحب امتياز

و پيگيري حقوقي تخلفات انجـام  كه صاحب امتياز قطعاً در شناسايي برسد، مؤيد اين ادعاست

.شده با مشكالت متعددي مواجه خواهد شد

كه توافق سه جانبه برخي حقوقدانان جهت فائق آمدن بر اين مشكل توصيه كرده اي بين اند

و مديران ار  شد فرانشيزگيرنده فرعي صورت گيـرد كـه بـه فرانشيزدهنده، فرانشيزگيرنده اصلي

به اطالعات دارند، در دوره پس از قرارداد متعهـد بـه  كه دسترسي موجب آن اشخاص حقيقي

 (Konigsberg, 2008, p.185).عدم افشاي آن شوند

و يكي ديگر از تمهيدات قراردادي مد نظر فرانـشيزدهنده جهـت محافظـت از دانـش فنـي

د  -Post-term non(»شروط ضدرقابتي«ر دوره پس از پايان قرارداد، درجتجربي موضوع قرارداد

(competition clauses به موجب آن فرانشيزگيرنده بايد در مدت و فعاليتياست كه  معين از كار
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و تجارت مشابه فرانشيز سابق اجتناب و تجاري در صنعت با توجـه بـه طبيعـت.ندكاقتصادي

به انتقال تكنولوژيكه مشتمل بر انتقا فرانشيز و حاكميت قوانين ملي مربوط ل تكنولوژي است

و بـازنگري در و امكان تحميل محدوديتهايي از قبيل ثبـت قـرارداد در خصوص اين قراردادها

و مفاد آن، قطعاً از شروط ضدرقابتي مندرج در قرارداد براي دوره بعد ازپايـان قـرارداد  شرايط

.استقبال نخواهد شد

و حفظ الزام فر به عدم بهره برداري صاحب امتياز ولو در دوره» اسرار تجاري«انشيزگيرنده

تسهيل ضد رقابتي است كه به شدت از ناحيه قوانين داخلييشرط،پس از انحالل قرارداد

به همين جهتو(Czapacka, 2007, p.236)شودكننده رقابت سالم تجاري مورد چالش واقع مي

كه در بسياري از  اعتبار شروط مزبور ترديد جدي وجود در باب هاي حقوقي ملي نظاماست

به صراحت بر عدم اعتبار اين شروط صحه گذاشته و حتي برخي قوانين  ,Scott, 1994(انددارد

p.258(.
و82و81در اتحاديه اروپا با در نظر گرفتن مواد در معاهده رم با توجه به موضع منفي

و شروط مح دود كننده يا منع كننده رقابت، در خصوص شمول اين قواعد نسبت برابر انحصار

 به Pronuptia با ارجاع پرونده 1986در سال. به قراردادهاي فرانشيز ابتدا ترديد وجود داشت

م)ECJ(دادگاه قضايي اروپا  معاهده نسبت به قراردادهاي فرانشيز مورد بحث81دها، حاكميت

و صراحت ماده رغم اينكه قرارب.جدي واقع شد داد فرانشيز مشتمل بر شروط ضدرقابت است

به معافيتهاي مقرر در قانون،مي81 تواند دربردارنده بطالن چنين شروطي باشد، دادگاه با استناد

استدالل دادگاه اين بود كه وجود اين. خارج دانست81شمول ماده قراردادهاي فرانشيز را از

به شروط نه تنها مانع رقابت نيست، و قرارداد فرانشيز در كليت آن  بلكه مشوق رقابت است

همين رأي عاملي شد كه كميسيون اروپا در دعوي. نيدكپيشرفت اقتصادي مساعدت مي

و سپس همين رويه را به قضيه طرح شده بدهد اتخاذ در مورد مشابه مطروحه معافيت موردي

.(Konigsberg, 2008, p.345)ندك

و بهره برداري از سيستم فرانشيزتعهدات: مبحث دوم  راجع به راه اندازي
از)الف و بهـره بـرداري و مواد الزم جهت راه اندازي و وسايل تدارك محل فعاليت

 سيستم فرانشيز
و و كه محل فيزيكي فعاليت به عنوان تاجر مستقل مكلف است و مواد فرانشيزگيرنده سايل

و بهره بردو خدمات الزم جهت  و تدارك ببيند راه اندازي هر چند. اري از سيستم فرانشيز تهيه

به عنوان يك اصل مسلم به استقالل فرانشيزگيرنده در اداره فعاليـت تجـاري تحـت  در قرارداد

مي  و در اكثـركرشود، بايد اقرار نظام فرانشيز اشاره د كه اين موضوع بيـشتر جنبـه نظـري دارد
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و د موارد عملكرد گيرنده امتياز تحت نظارت و انتخـاب«ر موضوع كنترل صاحب امتياز است

و خدمات«و تعيين» محل تجارت و مواد و كنتـرل مورد نياز،»منبع خريد وسايل اين نظـارت

مي  و آشكار به نظر در موضـوعي همچـون انتخـاب محـل فيزيكـي بـراي.رسدكامالً ملموس

كه( المللي در سطح بين احداث واحد فرانشيز، علي الخصوص در فرانشيزهاي خدماتي، آن هم 

به تدارك محل اسـت، لكـن) مستلزم سرمايه گذاري بسيار است هر چند فرانشيزگيرنده مكلف

و تأييد آن با توجه به تجارب مفيـد وي مـي  توانـد بـسيار نظارت صاحب امتياز بر اين انتخاب

.  (Lashley, 2000, p.103)كارساز باشد

و همچنـين وحـدت فرانشيزدهنده همواره اصرار دارد كه و اعتبار تجـاري سيـستم شهرت

و محصوالت عرضه شده از جانب فرانشيزگيرندگان با اتخاذ رويـه هـاي ناصـواب  ظاهري آن

ن  و نحوه طراحـي ظـاهر،بنابراين.شودمخدوش  بسيار بديهي است كه در انتخاب محل فعاليت

و نظارت داشته باشد، چون در هر حال مديريت اين مرحل و مـساعدت آن مداخله ه از قرارداد

به نفع طرفين خواهد بود راجـع.به گيرنده در انتخاب محلي كه بهترين بازدهي را داشته باشد،

و بهـره  و مـواد الزم جهـت راه انـدازي و خريد وسـايل به تعهد فرانشيزگيرنده داير بر تدارك

و اعتبـار برداري از سيستم فرانشيز بايد متذكر شد كه اصرار فرانـشيزدهنده بـر حفـ  ظ شـهرت

و خريد سيستم در قالب رعايت استانداردهاي كيفيت ايجاب مي كه وي در تعيين منبع تهيه كند

و يا خدمات مورد نياز فرانشيزگيرنده مداخله  اهميـت موضـوع بـه حـدي اسـت كـه.ندككاال

مؤ6 از مادهMمطابق بند. صريحاً در قرارداد روشن شوددتكليف آن باي  رم قانون نمونه سـسه

درد اعطاءكننده امتياز باي،در باب شفاف سازي   در سند شفاف سـازي تكليـف فرانـشيزگيرنده

و مواد مورد نياز را در جهات زير روشن و خدمات :ندكخصوص منبع تهيه كاال

آيا كاال يا خدمتي وجود دارد كه الزاماً فرانشيزگيرنده بايد از فرانشيزدهنده، وابسته او يـا)1

 ند؟كرد تأييد فرانشيزدهنده است، تأمين شخصي كه مو

 ديگـر را جهـت تأييـديآيا گيرنده امتياز حق دارد عالوه بر منابع تعيين شـده، اشخاصـ)2

و خدمات مورد نياز به فرانشيزدهنده معرفـي به عنوان منبع تهيه كاال  ,Unidroit(نـدكصالحيت

2004, p.8(
كه فرانشيزگيرنده حسب قرارداد مكلف به تهيه اقالم مورد نياز از منابع مشخصي در فرضي

تواند باعث ركود فعاليت تجاري گيرنده است، عدم تأمين مواد مورد لزوم در مدت متعارف مي

و امتياز  در.نـدككه منافي اهداف فرانشيز اسـت، فـراهمرا بستر بروز اختالف بين طرفين شده

اي مناسـب حقـوق ضمن وضـع قاعـده3: 204ه اصول اروپايي حقوق قراردادها در مادهبااين

به درستي مدنظر داشته است  كه گيرنده امتياز ملـزم بـه. طرفين قرارداد را مطابق اين ماده وقتي

كـه مـورد تأييـد(تهيه اقالم مورد نياز به صورت انحصاري از فرانشيزدهنده يا شخص ديگري 

ر) فرانشيزدهنده است  و:ا تـضمين كنـد باشد، اعطاءكننده امتياز بايد دو موضـوع يكـي عرضـه
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و هـم فعـل ثالـث متعـارف،يتحويل موضوع سفارش خريد در زمـان  يعنـي هـم فعـل خـود

و دوم تطـابق بهـاي اقـالمكرا تضمين) در جايي كه تامين كننده اقالم شخص ثالث است( نـد

.(Hesselink,  2006,  p.230)مورد سفارش با قيمت متعارف بازار

 خدام نيروي انساني متخصص است)ب
و سيستم تجاري، انجام فعاليـت تجـاري مـستلزم در فرانشيزهاي بين المللي مبتني بر روش

كه تحت نظارت فرانشيزگيرنده  و آموزش ديده است در اختيار داشتن نيروي انساني متخصص

ري از سيـستمو مطابق دستورالعمل هاي صادره از جانب اعطاءكننده امتياز، نسبت به بهره بـردا 

مي. نندكاقدام  و اداره نظر به اينكه حسب قرارداد فرانشيز، گيرنده امتياز تاجر مستقل تلقي شود

و اجراي سيستم كامالً بر عهده اوست، تأمين نيروي انساني متخصص نيز در شمار تعهـدات او 

و حساسيت صـاحب امتيـاز نـسبت بـه،از سوي ديگر. قرار دارد حفـظ ويژگي خاص فرانشيز

مي  و اعتبار تجاري آن و مراقبت از شهرت كه فرانـشيزدهنده نيـز در بحـث وجهه سيستم طلبد

كه  در فرانشيزگيرنده صورت مي بوسيلهاستخدام اشخاص و همچنين نحوه رفتار بـا آنهـا گيرد

.دكنفرض نقض دستورالعمل هاي عملياتي، مداخله 

به استخدام پرسنل در فرانشيزها المللـي نكـات زيـر در خـور بيـاني بيندر مبحث مربوط

: است

نظارت بر عملكرد پرسنل از وظايف گيرنده امتياز است، لكن تأثير منفي عملكـرد سـوء)1

كه معموالً فرانشيزدهنده با درج شرط  پرسنل بر جايگاه سيستم فرانشيز آنچنان قابل توجه است

كه مراتب تخلف را بدوضمن عقد از گيرنده امتياز مي  ن فوت وقت به اطالع او برسـاند خواهد

به جلب رضايت مصرف كننده باشد، عنداللزوم خود فرانـشيزدهنده در ايـن بـاره تا اگر نيازي

.و هزينه هاي آن را فرانشيزگيرنده وصول كندهدكرمداخله 

مي)2 و كند بايد مطابق دستورالعمل نيروي انساني كه فرانشيزگيرنده استخدام هاي مديريتي

كه  مي بوسيله عملياتي و ابالغ و بهينـه. شود، فعاليت كنند فرانشيزدهنده صادر فعاليت مطلـوب

مي  به تكليف كلـي خـود در قـرارداد كـه همانـا پرسنل در فرضي محقق شود كه فرانشيزدهنده

و در دو مـورد بـه  و پشتيباني فرانشيزگيرنده در اجراي سيـستم اسـت، عمـل نمايـد مساعدت

كه صالحيت فعاليت در سيستم فرانـشيز:دفرانشيزگيرنده ياري رسان  يكي در انتخاب اشخاص

و ديگري در آموزش پرسنلي كه فرانشيزگيرنده استخدام مي . كندرا دارند

كه در خصوص انتخـاب افـراد با اينكه عموم فرانشيزگيرندگان از فرانشيزدهنده توقع دارند

به كار مطابق ضوابط مورد  و راهنمـايي الزم نظـر داراي صالحيت جهت اشتغال  وي، مـشاوره

به دليل اينكه ورود در ايـن قلمـرو ممكـن اسـت به آنها صورت گيرد، فرانشيزدهندگان نسبت
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و نتـايج نـامطلوبي باعث ايجاد تلقي رابطه استخدامي مستقيم بين پرسنل با فرانشيزدهنده بشود

پي داشته باشد،  ,Koch(ن مقولـه ندارنـد معموالً تمايلي جهت وارد شـدن بـه ايـ را براي او در

2003,p.53(.و در مرحلـه اگر در فرض بروز اختالف يا اقامه دعـوا از جانـب اشـخاص ثالـث

كه نيروي انساني شاغل در سيـستم فرانـشيز بـه  رسيدگي قضايي يا داوري تشخيص داده شود

ا  ز بـاب تصدي فرانشيزگيرنده با اعطاءكننده امتياز رابطه استخدامي مستقيم دارد، ممكـن اسـت

. مسئوليت ناشي از فعل غير، صاحب امتياز مسئول شناخته شود

كه تمـام پرسـنل بـا فرانـشيزگيرنده رابطـه با اينكه اساساً در قرارداد فرانشيز شرط مي شود

و بعـضاً از نيـروي انـساني  و فرانشيزدهنده كارفرماي هيچكدام از آنهـا نيـست قراردادي دارند

 داير بر نفي هرگونـه رابطـه اسـتخدامي بـا صـاحب امتيـاز اخـذ شاغل در محل اقرارنامه كتبي 

و اشخاص تحت امـر او مي به دليل نظارتي كه فرانشيزدهنده بر افعال خود فرانشيزگيرنده شود،

تواند به طور كلي خطررابطه استخدامي مستقيم با صـاحب امتيـاز را دارد، راهكارهاي فوق نمي 

.ندكرفع 

مي-3 به طور جدي تعهدات طرفين قـرارداد مقررات حمايتي كار در بعضي كشورها تواند

و اشتغال پرسنل تحت تأثير قرار دهد  در قوانين برخي كـشورها مقـررات. را در زمينه استخدام

و مزايـاي مربـوط بـه  حمايتي از قبيل تعيين حداقل مزد، سهيم شدن كارگران در منافع كارگـاه

و مزاياي پايان كار بر رابطه استخدامي حكومت مناسبتهاي ويژ  كنـد مـي ه، حق بيمه قابل توجه،

تواند مانع تصميم گيري آزاد فرانـشيزگيرنده در خـصوص اسـتخدامكه وجود اين مقررات مي 

و نحوه برخورد با عملكرد نامطلوب آنها باشد درج شرط مخالف عليه كارگر در قـرارداد.افراد

نظر از اينكه ممكن است مخالف مقـررات آمـره بـه شـرح فـوق باشـد، در برخـي كار صرف 

به تئوري غيرمنصفانه بودن شرط ممكن اسـت بـدان اعتبـاري داده نـشود  . نظامهاي حقوقي بنا

و بستر اعمال تئوري فوق در خاصه اينكه كارگر از نظر اقتصادي در موقعيت ضعيفي قرار دارد

.(Joellen, 2005, p.24)مورد قضيه كامالً وجود دارد

مي-4 به فرانشيز صراحتاً شرط كه پرسـنل فرانـشيزگيرنده در قرارداد استخدام مرتبط شود

به هر سببي، تا مدت   معين حق نداشته باشند بـه اسـتخدام شـخصيپس از انحالل قرارداد كار

قي واقعاً اعتبار چنين شرطي در برخي نظامهاي حقو. كه رقيب فرانشيزدهنده است درآيند ديگر

.محل ترديد است
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 تعهدات مالي: مبحث سوم
 پرداخت حق امتياز)الف

د »اوليـه حـق فرانـشيز«ر قبـال دريافـت فرانشيز قراردادي معوض است كه صاحب امتيـاز

)(Initial Franchise Feeحـق فرانـشيز مـستمر«و«)Ongoing Franchise Fee(در طـول قـرارداد

مي  و حقوق مالكيت صنعتي متعلق بـه خـود را بـه حاضر كه امتياز بهره برداري از سيستم شود

و در قراردادهاي بين.كند گيرنده در كشور خارجي صادر نفع فرانشيز  المللي فرانشيز حق امتياز

و مقـررات مربـوط  و قطعاً اگر قوانين ساير مطالبات فرانشيزدهنده از اركان اصلي قرارداد است

و انتقال ارز در كشور پذيراي فرانشيز تنگناهايي را در اين موارد ايجاد   ايـن امـر؛نندكبه تبديل

به عنوان يك قاعده كلي در كـشورهاي.المللي اثرگذار خواهد بود به نحو منفي بر فرانشيز بين

كه فرانشيزگيرنده مي و تواند به حـساب صـاحب امتيـاز وار توسعه يافته مقدار حق امتيازي يـز

كه در كـشورهاي در حـال توسـعه ممكـن در حالي. ند، تابع هيچ محدوديتي نيستكپرداخت 

 سـقف ارزي خـاص در مـورد حـق امتيـاز يـا سـايرياست نهاد دولتي يا بانك مركزي كشور

كه قابل خروج از كشور است، معين و در راستاي كنترل اين سـقفكمطالبات فرانشيزدهنده ند

ر  هر.شودا نزد مقامات دولتي اجباري ارزي، ثبت فرانشيز بسيار واضح است كه در اين شرايط

و رضاي فرانشيزگيرنده باشـد،  و لو اينكه با توافق كه زايد بر سقف مقرر منعقد شود قراردادي

به لحاظ ناسازگاري با  مقررات بـا قـوانين آمـره بايـد مـورد تعـديل قـرار گيـرد علي االصول
(Konigsberg, 2008, p.28).

ــا ــدون واســطه ب و ب ــه طــور مــستقيم ــاز ب ــده امتي ــشيزهاي مــستقيم كــه اعطاءكنن در فران

مي  شود، پرداخت مطالبات مالي صاحب امتياز سـاده فرانشيزگيرنده خارجي طرف قرارداد واقع

به اعطاكننده امتياز يا شخصي كه او  و گيرنده امتياز بايد از منابع مالي خود حقوق مقرر را است

مي  كـه ابتـدا فرانـشيزدهنده خـارجي بـا(واسـطه در فرانـشيزهاي بـا.ندكپرداختد،كنتعيين

مي  و سپس فرانشيزگيرنده دست اول عـالوه فرانشيزگيرنده اصلي قرارداد دست اول منعقد كند

مجـاز اسـت حـسب بر اينكه خودش حق دارد در قلمرو موضوع قرارداد به فعاليـت بپـردازد، 

و در   قلمرو جغرافيايي معين، با اشخاص ثالث، قرارداد فرانـشيز دسـت شرايط مقرر در قرارداد

. موضوع كمي پيچيده تر است) دوم منعقد كند

المللي فرانشيز در خصوص پرداخت حقوق مالي اعطاءكننده امتيـاز سـه در قراردادهاي بين

 به ارز مقرر تعيين تاريخ تبديل مطالبات مالي فرانشيزدهنده» پول قابل پرداخت: موضوع اساسي 

كه پرداخـت حقـوق فرانـشيزدهنده را بـه و مقررات محلي و نتيجه تغيير در قوانين در قرارداد

ميكپول مقرر در قرارداد محدود يا منع  به طور شفاف مطرح .)Mazero, 2001, p.233(شودند
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 از المللي پول قابل پرداخت را معموالً پول رايج كشور خـود يـا يكـي فرانشيزدهندگان بين

دهند كه گيرنده امتيـاز بايـد بعـد از تعيـين سـهم او از درآمـد خـالص ارزهاي مشهور قرار مي

به ارز مورد  و پرداخـت سيستم، معادل آن را در چهارچوب شرايط مقرر در قرارداد نظر تبديل

كه در فرض تغيير در قوانين محلي كـه.ندك شروط پرداخت در قرارداد بايد انعطاف پذير باشد

زين بتوان بر ند، با استفاده از شروط جايگكو خروج ارز مقرر در قرارداد محدود يا ممنوع تهيه

و منـوط بـه.اين مشكل فائق آمد  در صورت تغيير در قوانين محلي كه خـروج ارز را محـدود

ميكاخذ مجوز از مقامات داراي صالحيت  گيرنـده شود كه فرانشيزند، قاعدتاً در قرارداد شرط

م مساعي خود را به كار ببندد تا با تحـصيل مجوزهـاي الزم، موجبـات پرداخـت حـق بايد تما 

اي الزم مقدورهدر جايي كه با وصف تالش فرانشيزگيرنده تحصيل مجوز. فرانشيز فراهم شود

نباشد يا اينكه اساساً ارز مقرر در قرارداد از رديف ارزهاي قابل مبادله در كشور ميزبـان خـارج 

حلشود : ممكن است در قرارداد ذكر شود، چند راه

مي.1  كه در هر زمان نوع ارز مقـرر در قـرارداد شودبه موجب قرارداد فرانشيزدهنده مجاز

به اطالع فرانشيزگيرنده برساند، بدون اينكـه او در ايـن و مراتب را به ارز ديگري تغيير دهد را

كند كه معادل مطالبـات او حتي ممكن است فرانشيزدهنده قبول. باب حق اعتراض داشته باشد 

ص 2004المللي يكسان سازي حقوق خصوصي، موسسه بين(به همان پول كشور ميزبان پرداخت شود ،208(.

كه.2 به وصول مطالبات خويش بـا ارزبدر صورتي رغم تحقق شرايط فوق، فرانشيزدهنده

ميديگر يا با پول داخلي راضي نباشد، معموالً حق فسخ قرارداد براي او پيش   قائـل.شـود بيني

و تـك واحـدي مـشكلي شدن حق فسخ براي فرانشيزدهنده هرچنـد در فرانـشيزهاي مـستقيم

كند، در قراردادهاي فرانـشيز باواسـطه كـه در پرتـو امتيـاز اصـلي، صـدها خاص را ايجاد نمي 

و ارائه خدمات فعاليت دارند، قابل انتقا  و توزيع به فرانشيزگيرنده در شبكه متحدالشكل توليد د

و استناد به آن عملـي نيـست نظر مي و تـاثير آن بـر. رسد و دسـت اول فـسخ قـرارداد اصـلي

و تحمل هزينه  و قراردادهاي دست دوم، ضرورت اقامه دعوا عليه اشخاص متعدد هـاي فـراوان

مي  شود در اين نـوع حمايت حقوقي بيشتر از فرانشيزگيرندگان همه تهديدهايي است كه باعث

و بـا اسـتفاده از راه حلهـاي فرانشيزها اع  طاءكننده امتياز اساساً در انديشه فسخ قـرارداد نباشـد

كه ذكر شد جهت استيفاي حقوق خود اقدام نمايد  به شرحي ضمن اينكه محدوديت. جايگزين

و در قالب مداخله دولت وفورس ماژور  به تقصير طرفين ندارد و انتقال ارز ربطي يا منع خريد

. قابل بررسي است

كه حق فرانـشيز مـستمر در برخي قراردادها بعد از تعيين حق فرانشيز اوليه، توافق مي شود

 فرانشيزدهنده تعيين شود يا اينكـه در قـرارداد بعـد از تعيـين حـق بوسيلهبعد از انعقاد قرارداد 
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فرانـشيزدهنده) مثالً هر دو سال يكبار(شود كه در فواصل زماني معين فرانشيز مستمر شرط مي

كه مبلغ حق فرانشيز را طبق تشخيص خود تعديل  .ندكحق داشته باشد

شود كه پيمان منعقده بين طرفين بـا ايراداتـي از قبيـل وجود اين شرط در قرارداد باعث مي

و غيرمنصفانه بودن شـرط  به موضوع معامله در حقوق ايران يا گزاف بودن غرري بودن وجهل

و اعتب .ار قرارداد زير سؤال بروددر حقوق كامن لو مواجه شود

و حوادث)ب  تحصيل پوشش بيمه مسئوليت
المللي كـه فرانـشيزگيرنده در كـشور خـود سيـستم تجـاري متعلـق بـه در فرانشيزهاي بين

و حفـظ موقعيـت تجـاري گيرنـده را اعمال مي فرانشيزدهنده به سرنوشت فرانـشيز كند، توجه

و همچنين فراهم   جهت رفع مسئوليت از صاحب امتيـاز در مـواردي دن بستر مناسب آورامتياز

در. اند، اهميت اساسي دارددهكركه اشخاص ثالث عليه او اقامه دعوا به همين جهت است كـه

مي قراردادهاي فرانشيز بين  شود كه فرانشيزگيرنده نـسبت بـه حـوادثي كـه المللي صراحتاً مقرر

مي  آتمحل فعاليت تجاري او را تهديد ش سـوزي يـا مـسئوليت ناشـي از دعـاوي كند از جمله

كه ممكن است از افعال زيانبار او ناشي شود يا مسئوليت ناشي از توليد، نـسبت اشخاص ثالث

شايد در بدو امر دخالـت فرانـشيزدهنده در ايـن مـوارد.ندكبه تحصيل پوشش بيمه الزم اقدام 

كه فرانشيزدهنده از فرا  نشيز در گـذر زمـان تحـصيل غير موجه جلوه كند، لكن منافع مستمري

كه مي و سنگين بودن احكام قضايي مربوط به پرداخت خسارت در برخي نظامهاي حقوقي كند

به تعطيل شـدن  و حتي ممكن است نظام فرانشيز را از نظر مالي را با چالش جدي مواجه سازد

ميفعاليت فرانشيزگيرنده منتهي شود، دخالت فرانشيزدهنده را در اين زمينه كامالً . سازد موجه

به اخذ بيمه نامه در قراردادهاي بين هاي مـورد المللي فرانشيز در زمينه تعهد فرانشيزگيرنده

و سقف تعهدات بيمه گر، در برخـي قراردادهـا بـه: دو رويه وجود دارد نظر اعطاء كننده امتياز

مي  و بدون تعيين سقف تعهدات اشاره به طور كلي مثال فرانشيزگيرنده به عنوان. شوداين تعهد

مي  به حوادث يا مسئ ملزم وليت، بيمه نامه مناسـب اخـذ شود در زمينه پوشش خسارات مربوط

به كار گرفتـه مـي.(Unidroit, 2007, p.175)ندك شـود كـه حتـي در فـرض اين روش در جايي

و توجه مـسئوليت بـه فرانـشيزدهنده، خـسارت راجـع بـه تحصيل پوشش هاي بيمه  اي ناقص

آن ليت مدني آن مسئو و قابل مـسامحه اسـت كـه پرداخـت  فرانـشيزدهنده بوسـيله چنان اندك

به عنوان مثال در ايران در فرض فـوت ثالـث در اثـر.كندخللي را متوجه موقعيت مالي او نمي

به سيستم فرانشيز يا عيـب محـصول، رقـم خـسارت آن  چنـان انـدك اسـت كـه حادثه مرتبط

و خـودش بوسـيله پرداخـت آن در بـارهايغهفرانشيزدهنده خارجي هيچ دغد   فرانـشيزگيرنده

كه احكام خـسارت بـسيار سـنگين اسـت،. نخواهد داشت كـاربردي اين روش در كشورهايي
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وبه عنـوان مثـال در نظـام حقـوقي آمريكـا كـه. ندارد  از بـاب خـسارات وارده بـه اشـخاص

گيــرد، بــسيار ســنگين مـورد حكــم قــرار مــييارقــام Punitive damages)(»خـسارات تنبيهــي«

به اخذ بيمه نامه هاي الزم بـه صـورت كلـي  به تعهد فرانشيزگيرنده نسبت فرانشيزدهنده قطعاً

به مـسئوليت بـه وي، ضـمن تعيـين سـقف  به دليل اجتناب از خطر توجه و اكتفا نخواهد كرد

ق اي، فرانشيزگيرنده را مجبور مي هاي بيمه پوشش كه بل از شروع به عمليات تجـاري بيمـه كند

هاي الزم را اخذ نمايد تا در فرض صدور حكم عليه او يا فرانشيزدهنده از محل بيمه نامـه نامه

.خسارات مورد نظر پرداخت شود

المللي فرانشيز با اينكه فرانشيزگيرنده با عمـل بـه تعهـد خـود دايـر بـر در قراردادهاي بين

و مـسئوليت احتمـالي خـويش را در قبـال تحصيل پوشش بيمه مناسب، محل   فعاليت تجـاري

مي اشخاص ثالث بيمه مي به موجب قرارداد متعهد هـاي شود كه در تمام بيمـه نامـه كند، عموماً

و ذي  به عنوان بيمه گذار اضافي وكنفع از بيمه نامه قيد مسئوليت، اسم فرانشيزدهنده را نيز ند

ب .ه اعطاكننده امتياز ارائه دهدمدارك مربوط به اين موضوع را نيز

و نـام تجـاري در ميـان اسـت، به تكنولوژي يا عالمت در تمام مواردي كه ليسانس مربوط

كه ممكن است در قالب فرانشيز با ديگري قرارداد ببندد همـواره ايـن خطـر را  ليسانس دهنده

مي  . رار دهنـد كند كه در مواردي اشخاص ثالث وي را طرف دعواي جبران خسارت قـ احساس

كه در تمام بيمه نامـهككند كه در قرارداد شرط وجود همين تهديد است كه وي را وادار مي ند

و ذي .(Raysman, 1999, p.68)نفع از بيمه نامـه باشـد هاي مسئوليت وي نيز بيمه گذار اضافي

و اجراي آن كه از فرانشيز گيرنـد بوسيلهاهميت اين شرط به حدي است ه حـق فرانشيزگيرنده

و منـدرجات قـرارداد بيمـه بـدون رضـاي ت كتبـي تراضي با بيمه گـر در راسـتاي تغييـر مفـاد

.(Raysman, 2002, p.27)شودفرانشيزدهنده، سلب مي

و در تعيين تعهدات فرانشيزگيرنده داير بر تحصيل پوشش بيمـه مـورد نظـر فرانـشيزدهنده

به عنوان بيم  ه گذار اضافي، بايد مقررات ملي حـاكم بـر اخذ بيمه نامه حاوي نام فرانشيزدهنده

از. بيمه در كـشور ميزبـان را در نظـر داشـت در فرضـي كـه مقـررات ملـي چنـين امكـاني را

به حـال وي نخواهـد داشـت،كفرانشيزگيرنده سلب  ند درج شرط مزبور در قرارداد هيچ نفعي

قرضمن اينكه با وصف منع قانوني نمي به نقض . ارداد متهم كردتوان گيرنده امتياز را

را اصرار فرانشيزدهنده بر ذي كه گيرنـده امتيـاز آن نفع شدن از قراردادهاي بيمه مسئوليت

مي  كند معموالً جهت اجتناب از اين خطر است كه فرانشيزدهنده در قبال فعـل يـا تـرك منعقد

در برابـر)(Vicarious liability» مسئوليت ناشي از فعـل غيـر« شيزگيرنده از بابفعل زيانبار فران

فعل يا ترك فعل گيرنده امتياز كـه باعـث زيـان. اشخاص ثالث زيان ديده مسئول شناخته شود 

مي  يكـي تخلـف او از رعايـت: شـود، از دو جهـت قابـل بررسـي اسـت ديدن اشخاص ثالث
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و ديگـري رعايـت نكـردن اسـتانداردهاي و اداره سيـستم استانداردهاي مربوط به نحوه اجـرا

به  و تحقـق شـرايط مـسئوليت مربوط و خدمات عرضه شده تحت نظـام فرانـشيز كيفيت كاال

. ناشي از عيب توليد

و اداره نظـام فرانـشيز تأكيـد  هرچند در قرارداد فرانشيز بر استقالل فرانشيزگيرنده در اجـرا

مي مي به صراحت نفي و اعطاءكننده امتياز و رابطه نمايندگي بين او كنشودشود و تـرل، نظارت

مي عمده كه صاحب امتياز بر سيستم فرانشيز از جهات متعدد اعمال و موقعيت اقتصادي اي كند

و  برتر او در جبران خسارت ممكن است سـبب تـصور رابطـه نماينـدگي بـين طـرفين بـشود

 (Mendelsohn, 2005, p.39)فرانشيزدهنده در قبال اعمال زيانبار گيرنده امتياز مسئول شناخته شود

اي مناسب، جبران خسارت بايـد از محـل دارايـي اعطاءكننـده فرض فقدان پوشش بيمهكه در

كه قطعاً به نحو منفي وضعيت مالي فرانشيزدهنده را با چالش جدي مواجـه  امتياز صورت گيرد

. كندمي

به مداخله مصالح اجتمـاعي دايـر بـر حمايـت از در زمينه مسئوليت ناشي از توليد با توجه

و مسئوليت محض توليد كننده كاالي معيوب قطع نظر از تقصير يا عدم تقـصير مصرف كننده 

و يـا عرضـه)55ص،1381كاتوزيان،( او به لحاظ مباشرت فرانشيزگيرنده در فرآيند توليد محـصول

و عدم مداخله مستقيم صاحب امتياز ممكن است عدم مسئوليت صاحب امتياز در قبال خدمت

كه باعث  و توجه تمـام مـسئوليت بـه محصوالت معيوبي زيان ديدن اشخاص ثالث شده است

به نظر مي  به اينكه فرانشيزگيرنده تحت عالمت يا نـام فرانشيزگيرنده بديهي رسد، لكن با توجه

مي  و از سـوي ديگـر تمـام اسـتانداردهاي تجاري اعطاءكننده امتياز فعاليت تجاري انجام دهـد

و عرضه محصول از جانب فرانشيزد  مي توليد و ابالغ و اجرايي هنده تعيين و اعمال اداري شود

و كنترل اعطاءكننده امتياز است، نمي  و عرضه محصول تحت نظارت توان عـدم در زمينه توليد

درجه حمايت حقوقي از مصرف كننده. مسئوليت فرانشيزدهنده را در اين قلمرو بديهي دانست 

كه اشـخاص دخيـل  به حدي است و عرضـه در بسياري از قوانين  در فرآينـد طراحـي، توليـد

به آن فـرار نماينـد كـه در ايـن محصول معيوب نمي توانند به راحتي از مسئوليت مدني مربوط

. چرخه فرانشيزدهنده همواره در مظان مسئوليت خواهد بود

و برخي نويسندگان ضمن تأكيد بر مسئوليت فرانشيزدهنده در قبـال زيـان ناشـي از توليـد

م  و عرضه محصول كه در سيستم فرانشيز مي بوسيلهعيوب شود بر اسـاس گيرنده امتياز حادث

به صاحب امتياز«هاي حقوقي از قبيل نظريه به دليل عرضه شدن محصول»اتكاء اشخاص ثالث

و تخلف از (Risk spreading)»ايجاد خطر«،)(Third party relianceتحت عالمت يا نام تجاري او

 بـا انتخـاب فرانـشيزگيرنده ناصـالح، مـسئوليت (Prevention of harm)»اجتناب از ضرر«تكليف

.(Emerson, 1992, p.630)اندفرانشيزدهنده را در اين قلمرو قابل توجيه دانسته
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 تعهدات راجع به شيوه فعاليت در قالب فرانشيز:مبحث چهارم
اع)الف و دستورالعمل هـا جهـت حفـظ و رعايت همه جانبه تمام استانداردها تبـار

 شهرت تجاري سيستم فرانشيز
كه تحت نظام فرانشيز به مصرف كنندگان عرضه مي شود، رمـز كيفيت مطلوب محصوالتي

و ترقي يك سيستم خاص است  و مراقبت از كيفيت هم وفاداري مشتريان فعلي. موفقيت حفظ

مي  ت در تجـار.شـود كند، هم باعث جذب مشتريان جديد به صـورت روزافـزون مـي را حفظ

كننـد، كيفيـت را عامـل امروز بنگاههاي تجاري كه در قالب فرانشيز در سطح دنيا فعاليـت مـي

در. اندرقابت با سايرين قرار داده  كه در قـرارداد فرانـشيز كنتـرل كيفيـت به همين جهت است

به نحو جدي اعمال مي به اين تمام سطوح شود تا مبادا از گذر بي تفاوتي صاحب امتياز نسبت

بي توجهي گيرندگان امتياز به تعهدات قراردادي خويش داير بـر پايبنـدي بـه تمـامع،موضو و

و دستورالعمل و جايگـاه سيـستم كـامالً مخـدوش استانداردها ها، راه براي رقيبان هموار شـود

.) (Dant,  1995, pp.103-104شود

م و متناسـب بـا هرچند در قرارداد فرانشيز متابعت گيرنـده امتيـاز از اسـتانداردهاي وجـود

مي شرايط زمان انعقاد عقد،  و عرضه صراحتاً قيد كه فرآيند توليد و اين شود، بنا به طبع فرانشيز

محصول همواره در حال تحول است، فرانشيزدهنده اين حق را در قرارداد براي خـود محفـوظ 

و مي حتـي حـذف داند كه نسبت به تغيير استانداردهاي موجود، وضـع اسـتانداردهاي جديـد

و عملياتي از دستورالعمل  و جايگزيني آن با اسـتانداردهاي جديـد برخي ضوابط فني هاي خود

 اين خـصوص حـق اعتـراض يـادر فرانشيزگيرندهبدون اينكه،به صالحديد خويش اقدام كند 

. حتي اظهارنظر داشته باشد

د و به رعايت همه جانبه استانداردها ستورالعمل ها صـرفنظر از عدم پايبندي فرانشيزگيرنده

مي  و اعتبار تجاري سيستم فرانشيز مخدوش كند، از نظـر حقـوقي در بـسياري از اينكه شهرت

به ضرر اعطاكننـده امتيـاز بـه وجـود مـي  وجـود قـوانين. آوردموارد نتايج نامطلوب ديگري را

كه مصرف كننده را زير چتر حمايت خود قرار مي  ورالعمل بـه عنـوان مثـال دسـت(دهدحمايتي

همچنـين مـسئول قلمدادشـدنو) اتحاديه اروپـا 1985 جوالي25 مورخEEC /347/85شماره

و رابطـه سـببيت  و عرضه محصول معيوب مداخله دارنـد و فروش تمام اشخاصي كه در توليد

و ضرر وجود دارد  ممكن است بستر مسووليت فرانـشيزدهنده)98،ص 1381كاتوزيان،(بين كار آنها
و عرضـه را در قبال  تخلف گيرنده امتياز از رعايت استانداردهاي كيفيت كـه منتهـي بـه توليـد

قصور او در انتخاب فرانشيزگيرنده صـالحيت دار يـا.دآورمحصول معيوب شده است، فراهم

به مسئوليت ناشي از فعل غير مي تواند توجه مسووليت بـه اعطـاء كننـده  اجراي قواعد مربوط

. امتياز را توجيه كند
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ن موجبات بازرسي صاحب امتيازآور فراهم)ب
المللي به لحاظ بعد مسافت بـين اقامتگـاه طـرفين قـرارداد، اعطاءكننـده در فرانشيزهاي بين

و رفتـار گيرنـده امتيـاز نگرانـي دارد  يكـي اينكـه. امتياز معموالً از دوجهت نسبت بـه اعمـال

و دستورالعمل  ن هاي او تجارت فرانشيزگيرنده مطابق روش و بدونكو حرفه خويش را اداره ند

به مصرف كنندگان اقـدام  به عرضه محصوالت بي كيفيت توجه به استانداردهاي كيفيت، نسبت

و اعتبار تجـاري  و كاهش شهرت و عملكرد او باعث مخدوش شدن چهره سيستم فرانشيز كند

و هزينـهو ديگر اينكه فرانشيزگيرنده با ارائه آمارهاي غيرواقعي مربوط شودآن  و به درآمـد  هـا

به اعطاءكننده كتمان درآمد واقعي، بر مبناي گزارشهاي مالي نادرست، حق فرانشيز مستمر كمتر

.ندكامتياز پرداخت 

 ديگر كه منافع صاحب امتياز را تهديـدي خطر،در كنار موارد فوق در فرانشيزهاي باواسطه

كه در قلمر و جغرافيـايي يـك يـا چنـد كـشور حـقمي كند اين است كه فرانشيزگيرنده اصلي

انعقاد قراردادهاي فرانشيز دست دوم با اشخاص را دارد، در پرتـو قـرارداد اصـلي بـا ديگـران

 ,Pitegoff(ند ولي با مخفي كردن موضوع، حقـوق صـاحب امتيـاز را ادا نكنـدكمنعقد قرارداد

2002, p.8(
گ و مقيد ساختن يرنده امتياز بـه عمـل كـردن مطـابق در راستاي فائق آمدن بر اين نگرانيها

و  و اسـناد و تجـارت گيرنـده امتيـاز شرايط قرارداد، بازرسي اعطاءكننده امتياز از محل فعاليت

و گزارش  و به موجـب قـرارداد، فرانـشيزگيرنده ملـزم مدارك  هاي مالي او يك ضرورت است

كمي به طور كه بستر انجام اين بازرسي ها را .دآورامل فراهم شود

كه اعطاءكننده امتياز انجام مي بازرسي دهد اگر راجع به كنترل كيفيت باشد، معموالً بـه هايي

مي  و بدون اطالع قبلي صورت ها اگر فرانـشيزگيرنده در اين نوع بازرسي. گيردصورت سرزده

م در قلمرو فرانشيزهاي صنعتي فعاليت داشته باشد،  و بازرس ضمن نمونه گيـري از حـصوالت

ب  اگـر.دهـده گيرنـده امتيـاز ارائـه مـي انجام آزمايشهاي الزم، بعداً گزارش كيفيت محصول را

و  و گزارشهاي مالي گيرنده امتياز باشد، چون آماده كـردن اسـناد بازرسي به منظور بررسي آمار

ميمدارك مستلزم مهلت است، معموالً مهلت  به فرانشيزگيرنده داده مي شود كه ستندات متعارف

.(Hershman, 2004, p.80)ندكالزم را آماده ارائه 

به صـالحديد در بسياري از قراردادهاي بين و بنا المللي فرانشيز انجام بازرسيها در هر زمان

مييصاحب امتياز به عنوان حق  شـود كـه اطـالق ايـن مسلم براي فرانشيزدهنده در نظر گرفته

و در تنگنــا قــرار دادن توانــد در برخــي از مــوارد بــسترشــروط مــي  سوءاســتفاده از موقعيــت

 اصول اروپايي حقوق قراردادها، ضمن توجـه بـه304:3در ماده.فرانشيزگيرنده را ايجاد كند

كه فرانشيزدهنده در انجام بازرسيها باي وداين كاستي صراحتاً مقرر شده است  به نحـو معقـول

به گونه كه بتواند انطبا متعارف رفتار كند و اي ق عملكرد فرانشيزگيرنده را بـا سيـستم فرانـشيز
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 ,Hesselink.(نـدكهاي مالي وي را كه مبناي محاسبه حق فرانشيز است، كنتـرل صحت گزارش

2006, p.254 (.

 نتيجه
كه بخش و مفصل ويفرانشيز قراردادي است پيچپده  عمده از آن به تعهدات فرانشيزگيرنده

و سيتم خاص.د اختصاص دارد آثار تخلف او از اجراي قراردا كه(مبتني بودن فرانشيز بر روش

و توسعه پيدا كرده است بوسيله و ضرورت مراقبت فرانشيزدهنده) اعطاءكننده امتياز ابداع شده

و از حقوق انحصاري خويش مي طلبد كه صاحب امتياز در جهت حفظ وحدت ظـاهر سيـستم

و اعتبار آن در نح  وه اجراي برخي تعهـدات فرانـشيز گيرنـده اجتناب از مخدوش شدن شهرت

به نحوي است كـه صـرف.ندكدخالت  از طبيعت برخي تعهدات فرانشيزگيرنده خارجي نظـر

و صرف  نظر از اينكه قانون چه كشوري حاكم بر قرارداد باشد، بايـد بـه شروط صريح قرارداد

ا  لزام فرانـشيزگيرنده محيط حقوقي كشور ميزبان فرانشيز نگاهي دقيق داشت، چون در هر حال

و استناد به ضمانت اجراهاي مقرر در عقد در صورت نقض عهد، كـالً   بـستگي به اجراي تعهد

به اين موضوع دارد كـه در نظـام حقـوقي كـشور ميزبـان امكـان اتخـاذ چنـين راهكارهـاي از

ممكن است شرط يـا شـروطي خـاص مطـابق قـانون.فرانشيزدهنده خارجي سلب نشده باشد 

قرارداد عليه فرانشيزگيرنده اعتبار داشته باشد ولي اين امر حقوق اعطاءكننده امتيـاز را حاكم بر 

كه مـثالً فرانشيزگيرنده. در حاشيه امنيت قرار ندهد  كه حسب قرارداد مكلف شده تـا مـدتي اي

معين بعد از انحالل عقد فعاليت تجاري مشابه فعاليت موضوع فرانشيز سابق نداشته باشـد، يـا 

ا  و بعد و تجربـي موضـوع قـرارداد سـابق بهـره بـرداري نكنـد يـاز انحالل عقد از دانش فني

توانـد از مستخدم ناصالح خويش را اخراج كند، به صـرف درج ايـن شـروط در قـرارداد نمـي 

و امكـان اجـراي برخـي. استيفاي حقوق خود در فرض نقض عهد اطمينان حاصل كند  اعتبـار

و مقررات ملي حـاكم رنده را صرفاً شروط ناظر بر تعهدات فرانشيزگي   بايد در چارچوب قوانين

در كشور فرانشيزگيرنده مورد ارزيابي قرار داد ولو اينكه مطابق قانون حاكم بـر قـرارداد اعتبـار

ــراردادي مــورد بحــث جــاي ترديــد نداشــته باشــد  بــه همــين جهــت اســت كــه.شــروط ق

ر  ا منعقد كنند با استخدام مـشاور حقـوقي فرانشيزدهندگان مطرح خارجي قبل از اينكه قرارداد

به موجب پرسش نامه اي جامع وضعيت تعهدات فرانـشيزگيرنده مقيم در كشور ميزبان فرانشيز

به آن مورد سنجش قرار مي و امكان الزام . دهندرا از حيث اعتبار
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