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چکیده
حقوق بنیادین بشری موضوعی است که مرزبندی قدیمی بین حقوق عمومی و خصوصیی را بیه
چالش میکشد .با اینکه رویکرد بیشتر کشورها به این سو است که دیگر استقالل کامی حقیوق
خصوصی و عمومی قاب قبول نیست ،ولی در خصوص اینکه نحوه و مدل اعمال حقوق بنییادین
در حوزۀ حقوق خصوصی چگونه باید باشد ،وحدت نظری بین سیستمهای حقوقی وجود نیدارد
و هر سیستم بسته به ساختار خود نگاهی متفاوت به نفوذ حقوق بنییادین در حقیوق خصوصیی
دارد .این تحقیق در نظر دارد به روش توصیفی و تحلیلی ضمن معرفی مبنا و اهداف توسی بیه
حقوق بنیادین در حقوق خصوصی ،تأثیر این نوع حقوق را در حوزۀ حقوق قراردادها ،مسیوولیت
مدنی و اموال نشان دهد و در پی آن ،جایگاه موضوع را در سیستم حقوقی ایران ارائه نماید و به
اجمال می توان گفت امروزه در سیستمهای حقوقی دنیا بهویژه در اروپیا پیذیرش تیأثیر حقیوق
بنیادین بر حقوق خصوصی امری مسلم است و اختالف بر سر شک تأثیر است .در حقوق اییران
عدم پیش بینی دادگاه قانون اساسی و اکراه دادگاههای عادی از توس به این حقیوق در تفسییر
روابط خصوصی باعث شده است وضعیت حقوق ایران در خصوص تأثیر حقوق بنیادین و قلمیرو
آن مبهم باشد ،لیکن ساختار نظام حقوقی اییران ررفییت مزم را بیرای پیذیرش تویوری تیأثیر
غیرمستقیم حقوق بنیادین در حقوق خصوصی دارد.
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مقدمه
به طور سنتی حقوق عمومی و خصوصی مستق از هم تلقی شده اند و روحی متفاوت بر ایین دو
حاکم است ،به نحوی که با جستجوی مقررات موضوعه میتوان گفت اصولی متفاوت بیر ایین دو
اعمال میشود .برای مثال ،درحالی کیه در حقیوق خصوصیی اصی حیاکم بیر قراردادهیا ،اصی
حاکمیت اراده است که مطابق آن شخص آزاد است در چارچوب عوامی محیدودکننیده اعمیال
اراده کند ،در قراردادهای اداری اص حاکم ،اص حاکمیت قانون است که میبایست بر جزءجزء
قراردادهای اداری اعمال شود .لیکن به مرور زمان این مرزبندی سنتی به چیالش کشییده شیده
است و بحث تأثیر حقوق بنیادین بشری بر حقوق خصوصی و قلمرو آن مهمترین عنیوانی اسیت
که این مرزبندی را به هم زده است .این حقوق که از آن با عنوان حقوق اساسی نیز یاد میشیود
معمومً در حوزۀ داخلی در ضمن قوانین اساسی و در حوزۀ بینالمللی در ضمن کنوانسیونهیا و
اسناد بینالمللی پیشبینی می شود .این حقوق که در اص برای کنترل اعمال دولت در تعیر
به حقوق اشخاص شناسایی شده ،به مرور زمان قلمرو نفیوذ خیود را بیه حقیوق خصوصیی نییز
گسترانیده است ،به نحوی که حتی برخی از ضرورت تبعیت حقوق خصوصی از ایین حقیوق ییاد
کردهاند .ضرورت رعایت حقوق بنیادین از سوی اشخاص خصوصی زمیانی بیشیتر مییشیود کیه
مالحظه میکنیم به مرور زمان و با تحومت صورتگرفته در حوزۀ خصوصیسازی قیدرت میانور
اشخاص خصوصی در نقض حقوق بنیادین اشخاص دیگر افزایش پیدا کرده است و این اشخاص
فرصت یافتهاند که به حقوق بنیادین افراد دیگر تعر کنند ،ازاینرو ،ضرورت دارد تا بیا اعمیال
حقوق بنیادین در حقوق خصوصی جلوی تعرضات اشخاص به حقوق یکدیگر گرفته شود.
با پذیرش ضرورت توجه به حقوق بنیادین در تفسیر روابط خصوصی پرسشی که مطرح میشیود
این است که رابطۀ حقوق بنیادین و حقوق خصوصی را چطور باید تنظیم کرد :آییا حقیوق خصوصیی
باید صرفاً به ابزار تحقق بخشیدن حقوق بنیادین در روابط بین اشیخاص تبیدی شیود ییا اینکیه مزم
است فعامن حوزۀ حقوق خصوصی ضمن حفی اسیتقالل آن از حقیوق عمیومی ،در تفسییر قواعید،
حقوق بنیادین را به صورت غیرمستقیم در روابط میان اشخاص خصوصی مورد عنایت قرار دهند.
نگارندۀ این تحقیق در نظر دارد به روش توصیفی و تحلیلی بحث تأثیر حقوق بنیادین و قلمرو
آن را در حقوق خصوصی با نگاهی به سیستمهای حقوقی اروپا مطالعه کند .در همیین راسیتا ایین
تحقیق در چند بند تنظیم شده است :در بند اول مبنا و هدف حقیوق بنییادین بشیری در حقیوق
خصوصی ارائه میشود .سپس در بند دوم نحوۀ تأثیر این حقوق مورد بحث قرار میگییرد .در بنید
سوم مدلهای اعمال حقوق بنیادین مطالعه میشود .در بند چهارم برخی مصیادیق اعمیال حقیوق
بنیادین در حوزۀ قراردادها ،اموال و مسوولیت مدنی ارائه میگردد .بند پنجم به جایگاه موضیوع در
حقوق ایران اختصاص یافته است و درنهایت نتیجۀ پژوهش ارائه میشود.
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مبنا و اهداف نفوذ حقوق بنیادین بشری
به صورت سنتی حقوق عمومی و خصوصی مستق از یکدیگر تلقی شیدهانید .حقیوق خصوصیی
عموماً نهاد حقوقی تلقی می شود که بر روابط افقی میان اشیخاص خصوصیی اعمیال مییشیود،
درحالی که حقوق عمومی اساساً بر روابط عمودی بیین دولیت و شیهروندان و ییا مییان فعیامن
مختلف دولتی متمرکز است ( .7)Rosenfeld, 2013, p.125-126یکی از نقاط افتراق ایین دو بیه
بحث حقوق بنیادین بشری مربوط میشود .با اینکه برخیی ارهیار مییدارنید حقیوق خصوصیی
همیشه حمایت از برخی ابعاد کرامت انسانی را دربر مییگرفتیه اسیت (،)Banakis, 2006, p.83
ولی حقوق بنیادین که جنبۀ اساسی دارد به لحاظ اصولی در حقوق عمیومی و در رابطیۀ مییان
دولیت و شیهروندان مطیرح مییشیود (.)Smits, 2006, p.10- Wimvoermans, 2006, p.34
درواقع ،در حوزۀ حقوق عمومی رابطۀ نامتوازن بیه نفیع دولیت وجیود داردل دولیت از موقعییت
انحصاری اعمال قدرت برخوردار است و ممکن است حقوق اشخاص را نقض نماید .برای کیاهش
ریسک خروج دولت از ضوابط ،معمومً حقوقی برای اشخاص در ضمن قوانین اساسی پیشبینیی
شده که دولت مکلف به رعایت آن است.
منظور از حقوق بنیادین همۀ حقوق و آزادیهایی است که از طرف قوانین اساسیی ملیی ییا
اسناد حقوق بشر بینالمللی حمایت شده اسیت ()Mak, 2007, p.60ل حقیوقی چیون مالکییت،
حریم خصوصی ،آزادی بییان ،آزادی عقییده ،آزادی میذهآ ،آزادی زبیان ،آزادی دسترسیی بیه
اطالعات ،آزادی فرهنگی ،آزادی شغلی و آزادی تعیین مسکن.
منابع عمدۀ حقوق بنیادین بشری عبارتاند از :اعالمیۀ جهانی حقوق بشیر مصیوب 7951م،
میثاق حقوق مدنی و سیاسی 7911م ،میثاق حقوق اقتصیادی و اجتمیاعی و فرهنگیی 7911م،
کنوانسیون مربوط بیه حقیوق بشیر و آزادیهیای بنییادین اروپیا ( European Convention on
 2)Human Rights and Fundamental Freedoms (ECHR).مصیوب 7917م شیورای اروپیا،
منشور حقوق بنیادین اتحادیۀ اروپیا مصیوب 2777م و قیوانین اساسیی .در بسییاری از قیوانین
اساسی فهرستی از حقوق بنیادین پیشبینی شده استل برای نمونه میتوان به فص دوم قیانون
 .7در این حوزه اصطالح عمودی و افقی معمومً در دو معنا خود را راهر میسازد :از یک سو ،میتوان رابطۀ میان
شخص خصوصی و نهاد عمومی را عمودی و رابطۀ میان دو شخص خصوصی را افقی تلقی کرد .از سوی دیگر،
می توان تأثیر حقوق بنیادین بر وضع ،نسخ و اصالح رسمی مقررات قانونی را عمودی و تأثیر آن بر تفسیر و
اجرای قواعد و مقررات رسماً تغییرنیافته را افقی تلقی کرد.
 .2در تفاوت اعالمیۀ جهانی حقوق بشر و منشور حقوق بنیادین اروپا باید گفت که برخالف اولی ،حقوق مندرج در
منشور اروپا مورد حمایت دادگاه اروپایی حقوق بشر استل بنابراین هر شخصی که مدعی است دولت طرف
قرارداد حقوقش را طبق منشور نقض کرده است ،میتواند دعوایی در دادگاه یادشده مطرح نماید.
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اساسی بلغارستان ،مواد  17تا  17قانون اساسی دانمارک ،مواد  7تیا  27قیانون اساسیی آلمیان،
مواد  5تا  21قانون اساسی یونان ،مواد  57تا  55قانون اساسی ایرلند ،فص یک قیانون اساسیی
هلند ،فص  2قانون اساسی 7991م لهستان و مواد  72تا  19قانون اساسی پرتغال اشیاره کیرد
(.)Busch, 2010, p.1
همچنین در مواردی برخی مصادیق حقوق بنیادین در ضمنِ قیوانین دیگیر ازجملیه قیانون
مدنی بیان میشود .برابر مادۀ  71قانون مدنی فرانسه هرگونه تخطی به کرامیت انسیانی ممنیوع
است .به عالوه ،در برخی موارد حمایت از حقوق بنیادین از طریق قانونگذاری خاص عملی شده
است .برای مثال ،در فرانسه حق مستأجر نسبت به آنتن بهعنیوان بخشیی از حیق بنییادین وی
نسبت به اطالعات در قانون خاص پارلمان مقرر شده اسیت (قیانون شیمارۀ  11 -511میور 2
جومی  7911مربوط به نصآ آنتن دریافتکننده .)....
همچنان که اشاره شد ،حقوق بنیادین در اص برای دفاع از اشخاص در برابر تعرضات دولت
وضع شده است ( .)Rishworth and others, 2003, p.113این موضیع حتیی در برخیی قیوانین
تصریح شده است .مادۀ  9قانون منشور حقوق نیوزلند مصوب7997م مقرر میدارد:
این منشور تنها در موارد زیر اعمال میشود:
الف) مواردی که از طرف قوای قانونگذاری ،اجرایی و قضایی دولت نیوزلند انجام شده استل
ب) یا مواردی که شخص یا نهادی به حکم قانون در مقام اجرای وریفه یا اختیار اعطاشیده
به آن شخص یا نهاد عم میکند.
ولی در نیم قرن اخییر مسیولۀ اساسییسیازیِ ( )Constitionalizationحقیوق خصوصیی در
نظامهای حقوقی اروپا مطرح شده است .منظور از اساسیسازی حقوق خصوصی عبارت اسیت از
نفوذ و تأثیر فزایندۀ حقوق بنیادین یا بشر در روابط میان اشیخاص خصوصیی( Schepel, 2013,
 .)p.1212- Smits, op.citبر اساس این نظر در کلیۀ شیاخههیای حقیوق بایید حقیوق بنییادین
مصرح در قانون اساسی مورد توجه قرار گیرد .لیویی فیاورو ( )Louis Favoreuدر ایین خصیوص
مینویسد« :اساسی سازی یک گرایش حقوقی به این معناست که این گرایش حقوقی از این پس
از بنیانهای اساسی برخوردار است که ضروری میباشد در تمام درسهای آموزشی و در هر کار
تحقیقی لحاظ شوند تا احیاناً حقوق موضوعه بد شناخته نشود» (فارور ،7919 ،ص.)277
بر اساسیسازی حقوق خصوصی مبانی متعددی ارائه میشود .مبنیای اصیلی اساسییسیازی
حقوق خصوصی این ایده است که حقوق اساسی بر ک نظام حقیوقی حاکمییت داشیته ،قواعید
همۀ گرایش های حقوقی باید از هنجارهای حقوق اساسی تبعیت کند .در این مبنا ،تکیه بر ایین
است که آنچه در قوانین اساسی با عنوان حقوق بنیادین یا عنیوان دیگیر شناسیایی شیده اسیت
حاکم بر ک نظام حقوقی ازجمله حقوق خصوصی استل بنابراین ،نیهتنهیا نهادهیای دولتیی در
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وضع و تصویآ مقررات مکلف به رعایت این دسیت از حقیوق هسیتند ،بلکیه روابیط خصوصیی
اشخاص نیز تحت تأثیر این نوع حقوق بوده ،دادگاهها مکلفاند در صورت نقض حقیوق بنییادین
در روابط خصوصی به نفع حقوق بنیادین مداخله کنند.
دلی دیگر در گسترش نفوذ حقوق بنیادین در حقوق خصوصی به تغییر تلقیِ قانون اساسی از
قانون آیینی به قانون هنجاری بر میگردد .در گذشته تلقی عمده از قیانون اساسیی ایین بیود کیه
قانون اساسی صرفاً یک قانون آیینی یا برنامهریز استل یعنی چارچوبها ،اصول و رویکرد کلی امور
را ترسیم مینماید (گرجی ،7911 ،ص )915که کمتر دارای ارزش هنجاری اسیت .ولیی در نیمیۀ
دوم قرن بیستم ،حقوقدانان بهتدریج برای قانون اساسی ارزش هنجاری قائ شدندل بیه ایین معنیا
که قوانین اساسی در نقش تعیینکنندۀ هنجارها راهر شدند که بایدها و نبایدها را تعیین میکند.
همچنین ،جهانی شدن حقوق بشر دلی دیگر در این باره است ،چراکیه معمیومً افیزون بیر
حقوق تضمینشده به وسیلۀ قوانین اساسی ملی ،حقوق بشر مصرح در اسناد بینالمللی بیهوییژه
در نظام های حقوقی اروپایی نفوذ پیدا کرده است .جهانی شدن حقوق ،بهخصوص حقیوق بشیر،
به انتقال این ارزشها به ک نظام حقوقی انجامیده است ،بیهطیوری کیه بیرخالف گذشیته کیه
حقوق بنیادین مندرج در این اسناد اساساً به منظور حمایت از شهروندان در مقاب دولیت وضیع
شده ،بهتدریج این حقوق بنیادین به روابط خصوصی اشخاص نیز تسری یافته است.
با توجه به اینکه حقوق بنیادین بشری اغلآ مندرج در قوانین اساسی است ،میتیوان گفیت
اساسی سازی حقوق خصوصی با نفوذ حقوق بنیادین در حقوق خصوصی تا حد زییادی متیرادف
است ،چراکه بحث اصلی نفیوذ حقیوق بنییادین در حقیوق خصوصیی ،اعمیال حقیوق بنییادین
تضمین شده در قانون اساسی در روابط خصوصی اشخاص است .بنابراین ،دمیی اساسییسیازی
حقوق خصوصی تا حدود زیادی با دمی نفوذ حقوق بنیادین در حقوق خصوصی انطباق دارد.
نفوذ حقوق بنیادین در حقوق خصوصی اهداف مختلفی را تأمین میکند:
در بعضی موارد ،حمایت از طرف ضعیف تر و اصالح سطوح نابرابر قدرت در حقوق قراردادهیا
مورد نظر است ( )Ciacchi, 2012, p.1و حتی در برخی کشورها مانند یونان بهصراحت حماییت
از طرف ضعیفتر بهعنوان یک اص کلی حقوق قراردادها بیان شیده اسیت ( Trstenjak, 2014,
 .)p.20این هدف بیشتر در روابط کارگران و کارفرمایان ،تجار خرد و شرکتهای بزرگ ،بیماران
در برابر پزشکان و بیمارستانها مورد توجه است.
برای نمونیه میی تیوان بیه آراییی اشیاره کیرد کیه در آن شیروط قیرارداد کیار و ییا شیروط
محدودکنندۀ نمایندگی با استناد به آزادی اشتغال و آزادی انتخاب اقامتگاه بیاعتبار اعالم شیده
است (.)Cherednychenko, 2006, p.27-28
برخورد با تبعیض به خصوص بر مبنای جنسیت در روابط کاری و استخدامی هیدف دیگیری
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است که در اعمال حقوق بنیادین تعقیآ می شود .در رأیی که در آلمان صادر شید ،بییان شیده
است :برخورد نابرابر با مردان و زنان تنها در صورتی با اص برابری موضوع مادۀ  9قانون اساسی
آلمان منطبق است که انجام کار صرفاً با مردان یا زنان میتواند بهدست آید.
کنترل قدرت رسانه هدف دیگری است که در مقام برخورد حقوق شخصیت و آزادی عقیده
و اطالعات لحاظ می شود .برای نمونه میتوان به پروندهای اشیاره کیرد کیه انتشیار جزئییاتی از
معشوقۀ موسولینی (کالرا پتاجی) بیر مبنیای نقیض حیق بنییادین شیخص بیر توسیعۀ آزادانیۀ
شخصیت (مادۀ  2قانون اساسی ایتالیا) به صدور رأی بر پرداخت غرامت انجامید.

نحوۀ تأثیر حقوق بنیادین
وقتی شدت و حدت تقسیمبندی سنتی حقوق عمیومی و خصوصیی بیههیم مییخیورد ،اییده و
مفاهیم از یک حوزه به حیوزۀ دیگیر منتقی میی شیود و ییا بیر حیوزۀ دیگیر تیأثیر مییگیذارد.
معمول ترین وضعیتی که در آن چنین امری محقق میشود ،دکترین اثر افقی است کیه مطیابق
آن نُرم و هنجارهای قانون اساسی از طرف دادگاهها چنان تفسیر میشود کیه بیه صیورت افقیی
یعنی میان اشخاص خصوصی نیز اعمال مییگیردد ( .)Balganesh, 2016, p.1ایین موضیوع در
برخی قوانین اساسی نیز بهصراحت پیشبینی شده اسیت .برابیر بنید  2میادۀ  1قیانون اساسیی
آفریقای جنوبی ،منشور حقوق در روابط بین اشخاص خصوصیی نییز مزمامجیرا اسیت .صیورت
دیگر این تأثیر و تأثر را میتوان در وضعیتی مشاهده کرد کیه در آن دادگیاههیا بیهصیراحت ییا
ضمنی از مفاهیم قانون اساسی در تفسیر و اجرای قواعد حقوق خصوصی استفاده میکنند.
وقتی از تأثیر افقی حقوق بنیادین یاد می شود ،منظور این است که شخص قادر باشید حیق
یادشیده را در برابیر اشیخاص دیگیر غییر از دولیت بیهاجیرا بگیذارد ( ;(Kanalan, 2014, p.8
 .Gardbaum, 2003, p. 387با پذیرش تأثیر حقوق بنیادین بیر روابیط خصوصیی ایین پرسیش
مطرح می شود که حقوق بنیادین به چه صورتی بر حقوق خصوصیی تیأثیر مییگیذارد .در ایین
خصوص دو تووری عمده ارائه شده است :تأثیر مستقیم و غیرمستقیم.
منظور ا ز تأثیر مستقیم این است که در دعوی مطروحه به طرفیت شهروند دیگر ،دعیوی ییا
دفاع از دعیوی مسیتقیم ًا بیر قیانون اساسیی مبتنیی مییشیود و حقیوق بنییادین تیأثیر فیوری
محدودکننده بر اقدامات اشخاص خصوصی دارد ( .)Curie, 1994. p.183بنسون ( )Bensonایین
تووری را اینگونه تعریف میکند :حقوق بنیادین در روابط میان اشخاص خصوصیی بیه صیورت
مستقیم و بالواسطه اعمال می شود و تعیین ،شناسایی و حمایت از این حقیوق از دکتیرینهیای
حقوق خصوصی و مقررات آن مستق است (.)Benson, 2001, p.201-205
این تووری در دو سطح عم میکند:
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الف) در سطح عملی مفید این اثر است که حقوق و تعهدات روابط خصوصی بیآنکه مداخلهای
از طرف اصول کالسیک حقوق خصوصی باشد ،مستقیماً از اص قانون اساسی ناشی میشود.
ب) در سطح تووریک این نظریه دملت بر این میکند که اصی قیانون اساسیی نیهتنهیا بیر
مراجع عمومی ،بلکه بر اشخاص خصوصی نیز الزامآور است.
مدافعان اثر افقی مستقیم دمیلی چند ارائه میکنند:
نخست اینکیه حقیوق خصوصیی و عمیومی بیه طیور دقییق مسیتق از یکیدیگر نیسیتند و
استانداردهای حقوق بشر دارای چنان نتایجی اسیت کیه مزم اسیت بیر فعیامن خصوصیی نییز
الزامآور باشدل به خصوص اگر به این واقعیت توجیه شیود کیه اشیخاص خصوصیی همیشیه ایین
استانداردها را رعایت نمیکننید ( .)Barkhuysen&Emmerik, 2006, p.46درواقیع ،بیا افیزایش
گرایشهای سیاسی در سطح جهان به سیوی خصوصییسیازی ( ،)Privatisationقیدرت واقعیی
مداخله در حقوق و آزادیهای اشخاص به طور قاب توجهی در دست نهادهای خصوصی متمرکز
شده است ( .)Phillipson, 1999, p.824, 847در همین راستا برخی ارهار میدارنید :بیه غییر از
رابطۀ دولت و فرد ،روابط دیگری نیز وجود دارد کیه مییتوانید موجید تیرا دی بیرای اشیخاص
متعددی باشد .این ترا دی می تواند ناشی از عم کارفرمیا ،مالیک ییا همسیایه باشید .ازایینرو،
میتوان گفت تمام مصیبتهای زندگی منبعث از اقدامات دولت نیسیت ( Stemplewitz, 2006,
 .)p.199دوم اینکه وقتی حق مورد بحث بنیادین است ،اینکه ناقض حق ،دولت است یا شیخص
خصوصی ،تأثیری بر موضوع ندارد (.)Hesselink, 2003, p.4
تووری اثر مستقیم اغلآ در حقیوق کیار میورد توجیه دادگیاههیا قیرار مییگییرد و شیروط
قراردادهای کار یا اخراج از رابطۀ کاری به دلی نقض حقوق کارگر کیه در قیانون اساسیی از آن
حمایت شده است ،بیاعتبار اعیالم مییشیود .در پرونیدۀ « »Arb G Bambergمیور  1نیوامبر
 ،7917دادگاه کار آلمان رأی داد اخراج از کار به سبآ عضویت کارگر در حیزب کمونیسیت بیه
دلی نقض حق بنیادین فرد بر آزادی بیانِ عقاید سیاسی که در بند یک مادۀ  1قیانون اساسیی
آلمان متبلور شده است ،بیاعتبیار اسیت ( .)See also: Nska-Vamvaka, op. cit.همچنیین در
پروندۀ ایتالیایی » «Trib. Firenzeبه سال 7951م دادگاه رأی داد که پیشبینی دستمزد بسییار
پایین در قرارداد خصوصی کارگر به دلی نقض مادۀ  91قانون اساسی بیاعتبار است ( Ciacchi,
.7)op. cit, p.5
تووری تأثیر مستقیم به دمیلی چند مورد ایراد قرار گرفته است:
نخست اینکه در روابط عمودی یعنی رابطیۀ دولیت و شیهروند تنهیا ییک طیرف (شیهروند)
 .7این ماده حق داشتن مزد مکفی برای تأمین حیات آزادانه و محترمانه برای کیارگر و خیانوادۀ وی را پییشبینیی
کرده است.
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میتواند حق بنیادین داشته باشد و دولت نمییتوانید حقیی در برابیر شیهروندان داشیته باشید،
درحالی که در موقعیت های افقی اغلآ هر دو طرف حقوق معار دارند و مزم است این حقوق
متوازن شوند .ضرورت برقیراری تیوازن بیین حقیوق اشیخاص اثیر مسیتقیم حقیوق بنییادین را
غیرعملی میسازد.
دوم اینکه حقوق خصوصی شاخۀ مستق حقیوقی اسیت کیه منطیق خیاص خیود را دارد و
مبتنی بر مالحظات مخصوص به خود استل بهویژه که اعمیال مسیتقیم حقیوق بنییادین باعیث
میشود حقوق خصوصی زاید شده ،بیه ییک ابیزار کیاهش یابید ( Gerstenberg, 2004, p.766,
 .)769به بیان دیگر ،با پذیرش تووری مستقیم حقوق خصوصی استقالل خیود را از دسیت داده،
تابع حقوق عمومی میشود.
در رفع ایرادهای یادشده تووری تأثیر غیرمستقیم ارائه شد .منظور از این تووری ایین اسیت
که دعوی یا دفاع بر مقررهای در حقوق خصوصی مبتنی میشود .در سطح عملی منظیور از اثیر
غیرمستقیم این است که طریق جبرانی حقوق خصوصی بر قاعده و اصول کلی حقوق خصوصیی
مبتنی می شود که مزم است در پرتو حقوق بنیادین یا اصول قانون اساسی تفسیر و اعمال گردد
( .)Engle, 2009, p.166برای مثال ،اص کلی حسیننییت کیه در پرتیو قیانون اساسیی تفسییر
میشود ( ،)Hesselink, Mak, Rutgers, 2009, p.87در سطح تووری نیز این اثر دملت دارد بیر
اینکه حق بنیادین صرفاً بر مراجع عمومی الزام آور است که وریفیۀ تضیمین و حماییت از آن را
برعهده دارند.
تووری اثر غیرمستقیم بهخصوص در حقوق آلمان شناسایی شده است .در این کشور این امر
تثبیت شده است که حقوق بنیادین میتواند اثری افقی ولی تنها یک اثر غیرمسیتقیم از طرییق
اصول کلی ( )General Clausesبر حقوق خصوصی داشته باشید .مطیابق ایین سیسیتم ،حقیوق
بنیادین با اینکه می تواند اثری مستقیم بر حقوق خصوصیی داشیته باشید ،ولیی ایین اثیر فقیط
قانونگذار و دادگاهها را ملزم میکند و اشخاص خصوصی نمیتوانند مخاطآ این حقوق باشیند.
مفهوم این نوع نگرش این است که قیانونگیذار و دادگیاههیا مجیاز نیسیتند کیه قواعید حقیوق
خصوصی را وضع کنند یا توسعه دهنید کیه نیاقض حقیوق بنییادین باشید ،ولیی ییک شیهروند
نمیتواند به طور مستقیم به حقوق بنیادین علیه شهروند دیگر استناد نمایید .بنیابراین ،شیخص
نمیتواند به حق بنیادین بهعنوان دفاعی در برابر ادعایی استناد کند که مبتنیی بیر ییک قاعیدۀ
حقوق خصوصی است.
مهم ترین امتیاز تووری غیرمستقیم این است که از استقالل حقوق خصوصی در برابر حقوق
عمومی محافظت ،و از تنزل یافتن آن به یک ابزار برای تحقق اصیول قیانون اساسیی جلیوگیری
می کند .درست است که در این تووری حقوق بنیادین مورد عنایت قرار میگیرد ،ولی این توجه
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صرفاً در تفسیر و اجرای قواعد حقوق خصوصی است و حقوق بنیادین به صورت مستق و مجزا
از قواعد حقوق خصوصی ایفای نقش نمیکند.

مدلهای اعمال حقوق بنیادین
با بررسی تطبیقی سیستمهای حقوقی میتوان چند مدل را در نحیوۀ برخیورد بیا تیأثیر حقیوق
بنیادین بر حقوق خصوصی شناسایی کرد .در برخی سیستمهای حقوقی که دارای قانون اساسی
مدون هستند ،همچون آلمان ،ایتالیا ،لهستان ،پرتغال و اسپانیا ،دادگاه قانون اساسی وجیود دارد
که از دو جهت بر حقوق موضوعه نظارت می کند :از یک سو ،قوانین مصوب را از حیث انطباق و
یا تعار با قانون اساسی تحت نظارت قرار میدهد تا قوانین مصوب در تعار و تضاد با قیانون
اساسی نباشند ( .)Constitutionality of Statutesاز سوی دیگیر ،در پرونیدههیایی کیه بیهطیور
مشخص در دادگاههای حقوقی اقامه میشوند ،دادگاه قانون اساسی در اتخاذ تصمیم در خصوص
تفسیر و اجرای صحیح قانون اساسی اعمال نظارت میکند ( .)Ciacchi, 2006, p.168ذکیر ایین
نکته مهم است که مداخلۀ دادگاههای قیانون اساسیی در توسیعۀ حقیوق خصوصیی ،مسیتق از
شکایات اشخاص مبنی بر خالف قانون اساسی بودن مصوبۀ خصوصی است .شیهروندان ایتالییا و
پرتغال برخالف شهروندان اسپانیا ،آلمان و لهستان ،نمی توانند مستقیم به دادگاه قانون اساسیی
مراجعه کنند ،ولی دسترسی غیرمستقیم آنها از طریق ارسال موضیوع مطیرحشیده در دادگیاه
حقوقی به دادگاه قانون اساسی ممکن است تا این دادگاه در خصوص تطابق یا عدم تطابق آن با
قانون اساسی ارهار نظر نماید.
در برخی از کشورها همچون فرانسه و هلند دادگاه قانون اساسی وجود ندارد .در هلند نه دادگاه
قانون اساسی وجود دارد و نه دادگاههای حقوقی صالحیت دارند که قوانین خالف قانون اساسیی را
بیاعتبار سازند (میادۀ  727قیانون اساسیی) ( .)Empel, Jong, 2002, p.287همچنیین در فرانسیه
شورای قانون اساسی ( )ConseilConstitutionnelصالحیتی مبنی بیر تصیمیمگییری در خصیوص
تفسیر و اجرای قانون اساسی در پروندههای حقوق خصوصی ندارد ،چراکه شیورا در معنیای دقییق
کلمه ،دادگاه شمرده نمیشود .ولی در این دو کشور اثر افقی ارزشهیای قیانون اساسیی در سیطح
وسیعی از طرف دادگاهها اعمال میشود .اولین پرونده از اثر افقی در فرانسه به پروندۀ مور 7951م
بر میگردد که در آن قید وصیتنامه که در آن شرط شده بود ذینفع با یهیودی ازدواج نکنید ،بیه
دلی نقض نظم عمومی به قرار تعریفشده در قانون اساسی 7951م باط اعالم گردیید .در همیان
دوره ،یعنی  7951م ،پروندۀ مشابهی در هلند مطیرح شید کیه در آن شیرط قیرارداد اجیارۀ محی
کشاورزی به دلی نقض آزادی مذهبی بیاعتبار اعالم گردید .در ایین قیرارداد ،بیه قیرارداد اجیارۀ
کشاورزی به دلی دین جدید مستأجر خاتمه داده شده بود (.)Ciacchi,op. cit, p.172
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گفتنی است دادگاههای فرانسه و هلند نه تنها مقررات قانون اساسی ملی ،بلکیه کنوانسییون
حقوق بشر و سایر کنوانسیونهای بینالمللی را بیهطیور افقیی اعمیال مییکننید .دلیی چنیین
موضعی این است که در فرانسه و هلند اسناد حقوق بینالمل  ،ازجمله کنوانسیونهیای حقیوق
بشری ،بر قانون ملی تفوق دارندل بهخصوص در هلند که حقوق بینالمل عالیترین منبع حقوق
بشر تلقی میشود (.(Schyff, 2008, p.22
در برخی کشورها همچون انگلستان قیانون اساسیی میدون و نهیادی مشیابه دادگیاه قیانون
اساسی موجود نیسیت ،ولیی نیوعی اساسیی سیازی حقیوق خصوصیی در ایین کشیور از طرییق
دادگاههای عادی محقق شده است ( ،)Cherednychenko, 2007, p.2خصوصیاً کیه کنوانسییون
اروپایی حقوق بشر با قانون حقوق بشیر 7991م ( )Human Rights Actوارد حقیوق ملیی ایین
کشور شده است .ولی نبود مقررۀ مشخص در قانون یادشده در خصیوص امکیان اعمیال حقیوق
بنیادین مندرج در کنوانسیون میان اشخاص خصوصی باعث شده اسیت در میورد تیأثیر حقیوق
مندرج در کنوانسیون یادشده بر روابط اشخاص خصوصیی وحیدت نظیری نباشید (.)Ibid, p.14
آن هایی که معتقدند حقوق کنوانسیون می بایست به صورت غیرمستقیم اعمال شود ،به میادۀ 1
قانون حقوق بشر استناد میکنند که مقیرر مییدارد دادگیاههیا موریفانید کیه مطیابق حقیوق
کنوانسیون عم کنند .بر این اساس ،دادگاهها مکلفاند ازجمله هنگامی کیه در میورد اشیخاص
خصوصی تصمیم میگیرند ،مطابق با حقوق کنوانسیون عم نمایند.
و سرانجام ،ایرلند ازجمله کشورهایی است که از یک مدل منحصربهفرد اساسیسازی حقوق
خصوصی تبعیت میکند .این کشور از سال 7991م قانون اساسی میدونی دارد .کنتیرل قضیایی
رعایت قانون اساسی در صالحیت دادگاه عیالی ایرلنید اسیت .همچنیین ایین نهیاد مییتوانید از
مقررات قانونی و اسناد کامن م در زمینۀ حقوق خصوصیی تفسییری مبتنیی بیر قیانون اساسیی
بهعم آورد .در  7917و 7917م دیوان عالی دکترین اثر مستقیم افقی را با تثبییت ایین اصی
تأیید کرد که حقوق قانون اساسی مستقیماً مابین اشخاص حقیوق خصوصیی قابی اجیرا اسیت
(.)Ciacchi, op. cit. p.174

مصادیقی از حوزههای تأثیر حقوق بنیادین
حوزۀ تأثیر حقوق بنیادین گسترده است و قراردادها ،مسوولیت مدنی و اموال را دربر مییگییرد.
در مقاب  ،حقوق خانواده اغلآ به این دلی که با سطح بامیی از مالحظات نظم عمومی میرتبط
است ،تا حدودی از این تأثیر دور مانده است (.)Smits, 2006, p.11
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حقوق قراردادها
اساسیسازی حقوق قراردادها ممکن است دو حالت داشته باشد:
در مواردی ،از حقوق بنیادین بهمنظور مقابله با قراردادهای غیرمنصفانه و یکطرفه اسیتفاده
می شود .در این موارد ،حقوقی چون آزادی قراردادی و کرامت انسانی ابزارهیایی هسیتند کیه از
طریق آن از اجرای قرارداد بر طرفی کیه در موقعییت ضیعیفتیری اسیت جلیوگیری مییشیود.
مشهورترین پرونده در این خصوص پروندۀ مربوط به «ضامن در آلمیان» اسیت .در ایین پرونیده
بانک آلمانی وامی به مبلغ صد هزار مارک آلمان که در زمان مطالبیه تقریبیاً پنجیاه هیزار ییورو
می شد به یک تاجر اعطا کرد ،با این شرط که دخترش ضمانت از پدر را در برابیر بانیک برعهیده
بگیرد .دختر نیز چنین کرد و با امضای قرارداد ضمانت ،کارمند بانیک بیه وی گفیت مزم اسیت
قرارداد را برای مدارک بانکی امضا کند و با انجام چنین کاری تعهد عمدهای برعهده نمییگییرد.
وقتی چند سال بعد پدر ورشکست شد ،بانک مبلغ وام اعطایی را از دختر مطالبه کرد .دختیر بیا
این ادعا که نمی دانست این امر نتیجۀ امضای قرارداد از جانآ وی اسیت از پرداخیت خیودداری
ورزید ).(Lindenbergh, 2010, p.5
عالی ترین دادگاه در امور مدنی در آلمان در این خصیوص رأی داد کیه بانیک مییتوانید بیه
ضمانت استناد نمایدل با این استدمل که قرارداد ،قرارداد اسیت ،ولیی دختیر در مراجعیهاش بیه
دادگاه قانون اساسی آلمان پیروز شد .ادعای دختر این بود که دادگاه مدنی ،قانون اساسی آلمان
را به خصوص حقش نسبت به کرامت انسانی موضوع مادۀ  7و حاکمیت اراده موضیوع میادۀ  2را
نقض کرده است .دادگاه قانون اساسی در رأی صادره اعیالم داشیت :دادگیاه میدنی مییبایسیت
درصورتی که عدم تعادل ساختاری در قدرت معامالتی به قرارداد سنگین یکطرفه بینجامد ،بیر
مبنای اصول کلی حقوق خصوصی نظیر مقررات مربوط به قراردادهای مغیایر بیا حسیننییت ییا
اخالق حسنه مداخله کند ،در غیر اینصیورت ،دادگیاه کرامیت انسیانی موضیوع میادۀ  7قیانون
اساسی آلمان را نقض کرده است .به نظر دادگاه قانون اساسی تعهد دادگاهها مبنی بر مداخله در
قراردادها بر تعهد قانون اساسی آنها در حمایت از اص حاکمیت اراده در خصیوص همبسیتگی
اجتماعی مبتنی است (.)Cherednychenko, 2007, p.7
شایان ذکر است در برخی کشورها بهمنظور ح موضوع به جای تکیه بر حقیوق بنییادین از
ابزارهای حقوق خصوصی همچون تعهد پیشقراردادیِ دادن اطالعات اسیتفاده مییشیود .بیرای
نمونه در پروندۀ « »Hoge Roadکه در آن زنی ضمانت کیرده بیود تیا فرزنیدش وام دیگیری در
جهت بهبود تجارتش بهدست آورد ،رأی داده شد که بانک بهعنیوان ییک ارائیهکننیدۀ حرفیهای
اعتبییارات ،متعهیید اسییت کییه طییرف غیرحرفییهای را از خطرهییای ضییمانت دادن آگییاه سییازد
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( .)Cherednychenko, 2008, p.4چنین راهحلی برگرفته از ایدۀ سنتی حقیوق قراردادهیا اسیت
که مطابق آن قرارداد توافق میان دو طرف است که فر بر این است کیه طیرفین برابیر بیوده،
ازاین رو ،خود مسوول اقداماتشان هستند .در تووری سنتی ،حقوق قراردادها تنها وریفه دارد که
تعهدات را الزام آور سازد و نواقص بیازاری را اصیالح نمایید .در ایین تویوری اغلیآ قراردادهیای
غیرمتوازن بر اساس عدم تناسآ اطالعاتی تبیین و توجیه مییشیوند ،درنتیجیه طرییق جبیران
حقوقی عبارت است از تعهدِ دادن اطالعات .لیکن تجربۀ روزانه در قراردادها نشان میدهید کیه
این ایده که طرفین قرارداد فعامن و نمایندگان معقول هستند ،غییرواقیعبینانیه اسیت .رویکیرد
واقعبینانه تر به قراردادهای نامتوازن این است که مستقیماً محتوای قراردادها کنترل شودل امری
که دادگاه قانون اساسی آلمان انجام داده است.
روش دیگر اعمال حقوق بنیادین در حقوق قراردادها این است کیه ایین حقیوق نیهتنهیا در
خصوص چگونگی تفسیر نُرمهای حقوق خصوصی میبایست ایفای نقش کند ،بلکه میتوانید در
تعیین محدودیتهای آزادی قراردادی بهگونهای مستقیم بهکار گرفته شود .امیروزه ایین امیر در
حد گسترده ای پذیرفته شده است که آزادی قراردادی از طریق سایر حقیوق بنییادین همچیون
آزادی بیان ،آزادی مذهآ یا تمامیت جسمانی محدود میشیودل بنیابراین ،قیراردادی کیه در آن
شخص از آزادی مذهبیاش صرف نظر میکند ،نمیتواند به اجرا گذاشته شود ،چراکیه بیهمنزلیۀ
نقض حقوق بنیادین است .آرای زیادی این دییدگاه را تأییید مییکنید .بیرای مثیال ،در پرونیدۀ
هلندی « »Protestant Association v. Hoogersمالکی ملکی را به مستأجر با این شرط اجیاره
داد کییه وی در خییدمت کلیسییای پروتسییتان فعییال بمانیید .بعیید از چنیید سییال مسییتأجر بییه
« »Jehovah,sWitnessپیوست و در پی آن مالک به قرارداد اجیاره خاتمیه داد .دادگیاه رأی داد
شرط قراردادی به علت اینکه ناقض آزادی مذهبی است در تضاد با اخالق حسنه و نظم عمومی
میباشد و ازاینرو نمیتواند بهاجرا گذاشیته شیود ( Trstenjak, op. cit, p. 18- Smits, op. cit,
 .)p.13همچنان که مالحظه میگردد در این پرونیده حقیوق بنییادین در مقیام محیدود کیردن
آزادی قراردادی و حقوق مالکانه بهکار گرفته شده است.
در رأیی از فرانسه دادگاه با استناد به مواد  7و  11قانون اساسی اخیراج کیارگر مسیلمانی را
که از تماس با گوشت خوک خودداری کرده بود خالف قانون اعالم کرد .در پروندۀ دیگیری کیه
در ایتالیا مطرح شده است ،شخصی به نام پدرازولی ( )Pedrazzoliقرارداد بیمۀ عمر بیا شیرکت
بیمۀ  MediolanumVitaداشت .وقتی مالک شیرکت یعنیی برلوسیکونی ( )Berlusconiتصیمیم
گرفت وارد سیاست شود ،حزب سیاسی خود را با نام  Forzaitaliaتأسییس کیرد .تأسییس ایین
حزب که فقط دو ماه وقت گرفت به این دلی که حزب بیا کمیک شیبکۀ تملیک شیرکت بیمیه
سازماندهی می شد بسیار موفق بود .آقای پدرازولی که بیه لحیاظ اییدۀ سیاسیی بیا برلوسیکونی
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اشتراکی نداشت ،تصمیم گرفت از قرارداد بیمه کنار بکشد ،ولی اعالم شد که در آن صیورت وی
طبق قرارداد همۀ حق بیمههایی را که پرداخت کرده است ،از دست میدهد.
پدرازولی به آزادی اجتماعات استناد کرد که در مادۀ  71قانون اساسی ایتالیا مورد حماییت
قرار گرفته است .وی در استدمل خود گفت که وی در حال حاضر در نتیجیۀ بیمیه بیه صیورت
عملی در تأسیس حزبی سیاسی مشارکت دارد که نمی خواست عضیوی از آن باشید و اینکیه در
نتیجۀ شرط قراردادی ،وی به صورت عملی از خروج از قرارداد منع میشود .دادگاه مییالن ایین
پرونده را در سال  7995م رسیدگی کرد و درنهایت به نفع خواهان رأی دارد .در بخشیی از رأی
دادگاه چنین آمده ا ست :تأیید شیرط میورد اسیتناد شیرکت بیمیه بیه نقیض آزادی اجتماعیات
خواهان منجر میشود و ازاینرو ،استناد به شرط بر علیه خواهان در تضاد بیا حسیننییت اسیت
( .)Hesselink, 2003, p.3همچنان که مالحظه میشود در این رأی آزادی اجتماعیات از طرییق
اص کلی حسننیت مورد حمایت قرار گرفته و شرط قراردادی که ناقض حق بنییادین شیخص
است شناسایی نشده است.
پرسشی که ممکن است مطرح شود این اسیت کیه در مقیام تعیار بیین حقیوق بنییادین
اشخاص چه باید کرد؟ در مواردی ممکن است برخی حقوق به لحاظ سلسلهمراتآ بامتر از سایر
حقوق باشند .برای مثال ،رویکرد غالآ در گذشته این بود که حقوق مدنی و سیاسی بیر حقیوق
اجتماعی و اقتصادی مقدم است .همچنین در فرضی که حقِ دارای تضمین قانون اساسی با حقِ
موضوع قانون عادی برخورد میکند ،بر آن مقدم می شودل چراکه حق مندرج در قیانون اساسیی
ارزش بیشتری از حق عیادی دارد و ازایینرو بیر آن حیاکم بیوده ،داییرۀ اجیرای آن را محیدود
مینماید (محمدزاده ،7995 ،ص .)217درصورتی که چنین سلسلهمراتبی شناسایی نشده باشد،
برخیی بیه معییار حقیوق مطلیق ( )absolute rightsو حقیوق نسیبی ( )relative rightsاسیتناد
می کنندل به این معنا که برخی حقوق درهرحال باید رعایت شوند و نمیتوان محدودیتی بیر آن
تحمی کرد ،مانند کرامت انسانی .درحالی که حقوق نسبی حقیوقی اسیت کیه امکیان تحمیی
محدودیت بر آن از طرف حقوق به منظور حف حقوق دیگیران ییا منیافع عمیومی وجیود دارد،
مانند آزادی بیان .برخی نیز قائ بر این نظرند که حقوقی که ارتباط نزدیکتیری بیا ارزشهیای
عموماً پذیرفته شده دارد ،مانند حق بر حریم خصوصی ،بر سیایر حقیوق همچیون حیق مالکییت
مقدم هستند ( .)Kayacan, 2016, p.7-8دادگاهها در چنین مواردی با ارزیابی منافع درگییر بیه
صدور رأی میپردازند .پروندهای که در هلند مطرح شده است بهروشنی چنین وضعیتی را بییان
می کند .در این پرونده در جریان انجام عملیات جراحی ،خون بیمیار کیه متعلیق بیه گروهیی از
اشخاص در معر ریسک بامی ابتال به ویروس ایدز بود با خون دندانپزشک تماس پییدا کیرد.
دندانپزشک از دادگاه درخواست صدور دستور مبنی بر انجیام آزمیایش اییدز از طیرف بیمیار را
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به عم آورد ،ولی بیمار با این ارهار که درخواست انجام آزمایش اییدز در تضیاد بیا حیق قیانون
اساسی وی بر تمامیت جسمانی و حریم خصوصی موضوع مادۀ  77و  72قانون اساسی اسیت از
انجام آزمایش خودداری ورزید .دیوان عالی هلند ضمن اذعان به حیق قیانون اساسیی بیمیار بیر
تمامیت جسمانی خود اعالم داشت این حق بهواسطۀ مادۀ  1 :712قیانون میدنی هلنید در بیاب
مسوولیت مدنی و همچنین قرارداد فیمابین محدود می شود .دیوان در تحلی رأی اعالم داشت
با توجه به اینکه طرفین ،قرارداد انجام عملیات جراحی منعقد کرده اند در برابر یکدیگر وریفه و
تعهد مراقبت دارند ،ازاینرو ،پس از خاتمۀ قرارداد بیمار میتواند به انجام آن چیزی ملیزم شیود
که برای کاستن از ضرر تحمی شده به دندانپزشک در زمان انجام جراحی ضروری است .دییوان
در مقام برقراری توازن میان حق بیمار بر تمامیت جسمانی و نفع دندانپزشک بر آگاهی از اینکه
آلوده به ویروس ایدز میباشد یا خیر ،اعالم داشت بیمار با خودداری از انجیام آزمیایش از انجیام
تعهدات خود طبق قرارداد کوتاهی کرده است ).(Ibid, p.19; Cherednychenko, 2006, p.496

حقوق اموال
در حوزۀ حقوق اموال حقوق بنیادین به عنوان محدودکننیدۀ حیق مالکییت میورد اسیتناد قیرار
میگیرد .بهعنوان نمونه ای از آرای مؤید این اثر می توان به پروندۀ آلمانی اشاره کیرد کیه در آن
مالک مانع از استفادۀ مستأجر از نصآ بشقاب ماهوارهای در بام خانه میشد .مستأجر و خیانوادۀ
وی که ملیت ترکیه ای داشتند میخواستند برنامه های تلویزیونی ترکیه را دریافت کننید کیه از
طریق آنتنهای معمولی که فقط پنج کانال آلمانی را دریافت میکرد ،ممکن نبود .دادگاه قیانون
اساسی آلمان ارهار نظر کرد که مادۀ  1قانون اساسی آلمان که از آزادی بیان حمایت میکند و
خود متضمن آزادی دریافت اطالعات است ،اثر افقی بر روابط قراردادی میان مالک و مستأجر از
طریق تعهد کلی مالک مندرج در مادۀ  191و اص حسننیت موضوع میادۀ  252قیانون میدنی
آلمان دارد .ازاینرو ازآنجایی که مستأجر به آنتن ماهوارهای برای دریافت اطالعات نییاز داشیت،
مالک ملزم شد که به وی اجازه دهد تا آن را نصآ کنید (.)Cherednychenko , op. cit, p.493
همچنان که مالحظه می شود در این مورد دادگاه تضاد میان حق مالکیت مالک که به وی اجازه
میدهد تا از تمامیت زیباسازی سیاختمانش محافظیت کنید و حیق مسیتأجر در دسترسیی بیه
اطالعات را به نفع مستأجر ح کرد.
همچنین ،آرای متعددی وجود دارد که در آن حق مالکیت شخص بر مبنای محافظت از حیق
برابری محدود شده است .بیرای نمونیه در پرونیدۀ « »Desrochesمطیرح در ایالیت کبیک ،مالیک
آپارتمان به حق خود بر بهرهمندی آزادانه از مال برای تعیین محدودۀ شمار ساکنان آپارتمان به دو
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نفر استدمل کرد .دادگاه تجدیدنظر در تأیید اینکه چنین رویهای متضمن اثر تبعیضآمیز به ضیرر
اشخاص فرزنددار است ،به حق برابری استناد کرد که بهمثابۀ یک محدودیت ذاتی بر حق مالکییت
عم میکند .این حق دادگاه را به این نتیجه سوق داد که حق برابری بر حقوق مالیک تقیدم دارد
( .)Ibid, p.36در آلمان حق حمایت از اطالعات شخصی باعث شده است حق مالک در فروش ملک
خویش که متضمن اطالعات شخصی دیگران است محدود شودل برای مثال دکتر نمیتوانید بیدون
رضایت بیماران دفتر کارش را که متضمن پروندههای بیماران است ،بفروشد (.)Ibid

حقوق مسئولیت مدنی
تأثیر حقوق بنیادین در مسوولیت مدنی فرم نسبتاً متفاوتی دارد ،چراکه حقوق مسوولیت میدنی
اغلآ با تأثیر حقوق بنیادین توأم استل به این دلی که حقوق موسوم به شخصیت بهطور سنتی
از طرف مسوولیت مدنی حمایت شده است .تعر به تمامییت جسیمانی ییا حیریم خصوصیی،
نمونههای مرسوم تعر به حقوق بشر بوده ،هیم درعیین حیال رفتیار تقصییری و مسیوولیتزا
میباشد .ازاین رو برخی بر این نظرند که در مسوولیت مدنی تأثیر حقوق بنیادین بیشتر است ،به
این دلی که این حقوق تا حدود زیادی آمره بوده ،از نزدییک بیا منیافع و نفیع کلیی و عمیومی
مرتبط است (.)Von Bar, 1998, p.577
پروندۀ موسوم به «لوس» ) (Luthاولین پروندهای است که در این خصوص در حقیوق اروپیا
مطرح شده است .در این پرونده آقای لوس برای تحریم فیلم هارلن از کارگردانان فیلمهای ضید
یهودی در دورۀ نازی با عنوا ن عشق جاویدان فراخوان داد .تولیدکنندگان فییلم از دادگیاه منیع
تحریم خوانده را بههمراه جبران خسارت بر مبنای حکم مادۀ  121ق.م .آلمان (اخیالق حسینه)
درخواست کردند .دادگاه حقوقی ضمن پذیرش دعوی ،خوانده را بیا ایین اسیتدمل کیه اخیالل
عمدی در کسآ و کار خواهان مغایر اخالق حسنه است ،به اجتنیاب از ادامیۀ چنیین ارهیاراتی
محکوم کرد و این رأی در مرحلۀ پژوهش نیز تأیید شد .آقای لوس با مراجعه بیه دادگیاه قیانون
اساسی فدرال آلمان با این استدمل که رأی ناقض آزادی بیان وی است ،بر مبنای بند اول اص
 1قانون اساسی آلمان به این حکم اعترا کرد .دادگاه قانون اساسی نیز با پیذیرش اینکیه ایین
رأی حق بنیادین شخص در ارهار نظر در خصوص فیلم را نقض مییکنید ،آن را خیالف قیانون
اساسی اعالم کرد (مومئی و شعاریان ،7999 ،ص711ل طهماسبی ،7997 ،ص.)772
همچنین ،حقوق بنیادین در مسوولیت مدنی در ارزیابی این امر مورد استفاده قرار میگییرد
که چه چیزی در تطابق با کرامت انسانی است .این موضوع به خصوص در دعاوی مربوط به تولد
ناخواستۀ بچه مطرح شد که در آن دادگاههای کشورهای مختلف با استناد به کرامیت انسیانی و
حقوق شخصیت ،دعوای مطالبیۀ خسیارت والیدین فرزنید سیالم را از شخصیی کیه باعیث تولید
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ناخواستۀ فرزند شده است ،رد میکنند .در قسمتی از رأی صادره آمده است که کرامیت بشیری
تلقی فرزند بهعنوان منبع و منشأ خسارت را منع میکند ( .)Trstenjak, op. cit, p.31همچنین
حقوق بنیادین نارر به حقوق شخصیت زیان دیده در خصیوص ایین موضیوع کیه آییا خسیارات
غیرمادی در مواردی که در قانون پیشبینی نشده است قاب مطالبه است یا خییر ،میورد توجیه
قرار گرفته است.
نمونۀ دیگری که در پرتغال مطرح شده مربوط به حق شریکی است که بدون داشتن رابطیۀ
رسمیِ ازدواج با دیگری زندگی می کرد و به علت مرگ وی خسیارت غیرپیولی از عامی حادثیه
مطالبه میکند .دادگاه قانون اساسی این کشور در رأی شمارۀ  211 /2772خود به این موضیوع
پرداخت .در این رأی عام حادثه مسوول پرداخت غرامت به فرزند و شریک شید ،ولیی شیریک
برای دریافت غرامت از بابت درد و رنج خویش در نتیجۀ فوت شریک حقی نداشت .قانون میدنی
تنها از زن و شوهر ،اومد و خویشاوندان نزدیک حمایت میکرد .دادگاه قانون اساسی اعالم کیرد
این قاعده خالف قانون اساسی است ،چراکه نیاقض بنید ییک میادۀ  91قیانون اساسیی در بیاب
خانواده و اص تناسآ موضوع مادۀ  71قانون اساسی میباشدل بیه ایین دلیی کیه در خصیوص
شخصی که در موقعیت مشابه رابطۀ زناشویی با دیگری شیراکت بیادوام و پاییدار داشیته اسیت
تبعیض قائ شده است .دادگاه اعالم کرد مادۀ  591ق.م خالف قانون اساسی است ،چراکه میادۀ
 91قانون اساسی از هر نوع خانوادهای حماییت مییکنید .در همیین راسیتا میادۀ  591در سیال
2777م از این قرار اصالح شد :درصورتی که قربانی به صورت عملی با دیگری زندگی کند ،حیق
غرامتِ پیش بینی شده در پاراگراف یک ،در وهلۀ اول در دسترس شخصیی خواهید بیود کیه بیا
قربانی به همراه فرزند و دیگر اومد زندگی کرده است (.)Ibid, p.31

جایگاه موضوع در حقوق ایران
در سیستم حقوقی ایران حقوق بنیادین در روابط عمودی رعایت میشود .از ییک سیو ،شیورای
نگهبان بر انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسی نظارت دارد و از سوی دیگیر ،آرای متعیددی
وجود دارد که هیوت عمومی دیوان عدالت اداری و دییوان عیالی کشیور مصیوبات دولتیی را بیه
استنادِ برخورد آن با حقوق بنیادین اشخاص ابطال کردهاند .برای نمونه میتوان به رأی وحیدت
رویۀ شمارۀ  175دیوان عالی در استناد به حق استفاده از وکی دادگستری موضیوع اصی ،95
رأی شمارۀ  929دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبۀ مربوط به ایجاد تسهیالت انتقال فرزنیدان
هیوت علمی به استناد ممنوعیت تبعیض ناروا مستند به بند سوم اصی  9قیانون اساسیی ،رأی
شمارۀ  979دیوان عدالت در ابطال مصوبه در خصوص ممنوعییت اشیتغال معلیومن بیه حرفیۀ
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معلمی مستند به حق اشتغال موضوع اص  21قانون اساسی اشاره کرد .همچنیین ،برابیر میادۀ
 117قانون تعزیرات تجاوز به حقوق و آزادی های اشیخاص کیه در قیانون اساسیی آمیده اسیت
(ازجمله اصول  79تا  ،)52به قید مجازاتْ ممنوع اعالم گردییده اسیت (محمیدزاده ،7995 ،ص
 .)297این ماده 7مقرر میدارد« :هریک از مقامات و مأمورین وابسته بیه نهادهیا و دسیتگاههیای
حکومتی که برخالف قانون ،آزادی شخصی افراد ملت را سلآ کند یا آنان را از حقیوق مقیرر در
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران محروم نماید عالوه بر انفصال از خدمت و محرومییت ییک
تا پنج سال از مشاغ حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد».
ولی امکان اعمال حقوق بنیادین بشری در روابط خصوصی مورد عنایت قیرار نگرفتیه اسیت.
دمیلی چند بر این رویکرد وجود دارد :نخست اینکه در ایران دادگاهی بیا عنیوان دادگیاه قیانون
اساسی وجود ندارد و بهموجآ اص  91قانون اساسی ایران ،شورای نگهبان هم بهعنوان مرجیع
تفسیر قانون اساسی صرفاً بر مصوبات مجلس از حیث تطابق یا عیدم تطیابق بیا قیانون اساسیی
نظارت می کند .دوم اینکه در خصوص قدرت دادگاهها در استناد به قانون اساسیی در صیدور آرا
نیز اختالف نظر وجود دارد و نظر طرف داران تفکیک قوا و صالحیت انحصاری شورای نگهبان بر
تفسیر قانون اساسی نظریۀ غالآ در نظام حقوقی کشور شمرده میشود .لذا مطابق ایین نظرییه،
دادگاههای عادی نمی توانند به دلی مغایر بودن قانون عادی با قانون اساسی ،از اجیرای قیوانین
عادی صرف نظر نمایند .بااینحال ،برخی از حقوقدانان بر صالحیت دادگاههای عیادی در عیدم
اجرای قوانین عادی با استناد به مغایرت آنها با قوانین اساسی تأکید میکنند و وجیود شیورای
نگهبان را موجآ ازبین رفتن صالحیت دادگاههای عادی در این زمینیه نمییداننید (کاتوزییان،
 ،7997ص .) 751در همین راستا گفته شده است ،درصورتی که اجرای مُرّ قانونی که از تصویآ
و تأیید قانون گذار و شورای نگهبان گذشته است در تضاد بیا حقیوق اساسیی شیهروندان باشید،
قاضی می تواند با استناد به تقدم ذاتی قانون اساسی بر قانون عادی ،از حکم به آن در پرونیدهای
خاص خودداری نماید .در توجیه این رویکرد بیان می شود که اگر شیورای نگهبیان بیه تعیار
قانون با قانون اساسی رسیدگی می کند ،قاضیان به تزاحم این دو میپردازند .پس ممکین اسیت
در مقام تشریع ،قانونی با مفاد قانون اساسی در تعار نباشد ،اما در مقام اجرا همین قیانون بیا
قانون بامتر خود متزاحم شوند .بنابراین ،قضات میتوانند در سایۀ قانون اساسی قیانون عیادی را
تفسیر کنند (جعفریتبار ،7991 ،ص .)799با اینکه در این نظر بهدرستی بر ارجحییت و تقیدم
قانون اساسی بر قانون عادی و به طریق اولی بر سایر مقررات و به تبیع تفسییر قیوانین در پرتیو
قانون اساسی ارهار نظر شده است ،ولی بیان نمی شود که ایین تفسییر چگونیه بایید باشید .آییا

 .7اصالحی  77دی 7917.
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می توان به صورت مستقیم حقوق اساسی مندرج در قانون اساسی را در روابط خصوصیی اعمیال
کرد؟ یا اینکه اختیار قاضی صرفاً محدود به توجه به رعایت حقوق بنیادین در حیوزۀ خصوصیی
میشود و امکان اعمال مستقیم این حقوق در این روابط وجود ندارد.
برخی پژوهشگران بر این باورند که نظیام حقیوقی اییران ررفییت اعمیال مسیتقیم حقیوق
بنیادین در روابط خصوصی را دارد .این طیف در تأیید این نظر به اصولی چند ازجملیه 51 ،57
و  11قانون اساسی استناد کرده ،بیان میکنند که دقت در اصول یادشده و سیاق بهکاررفتیه در
آنها نشان می دهد که زبان مورد استفاده در قانون اساسی جمهوری اسالمی اییران بیهگونیهای
است که اعمال حقوق بنیادین در حقوق خصوصی به شیوۀ مستقیم امکانپذیر است (شهبازی و
همکاران ،7991 ،ص .)11همچنین ،برخی دیگر از محققان بیا اسیتناد بیه اصیول ،29 ،22 ،75
 ،57 ،21بند  5و  1مواد  51 ،51 ،59و با این استدمل که حقوق بشر مخصوص هیچ تقسییم و
شعبۀ خاصی از علم حقوق نیست و باید به عنوان قواعد عام مشترک مد نظر قرار گیرد ،از اعمال
مستقیم حقوق بنیادین در روابط بین اشیخاص خصوصیی دفیاع کیردهانید (دییانی و همکیاران،
 ،7992ص21ل محمدزاده ،همان ،ص 291و .)217
با اینکه پذیرش حاکمیت حقوق بنیادین بر ک ساختار حقوقی قاب قبول است ،ولی بهنظر
می رسد همچنان که در سایر سیستم های حقوقی مد نظر قیرار گرفتیه اسیت ،اعمیال مسیتقیم
حقوق بنیادین استقالل حقوق خصوصی را زیر سؤال میبردل چراکه نخسیتین مخاطیآِ حقیوق
بنیادین ،دولت در مفهوم عام کلمه است که در برابر اشخاص مکلف به رعاییت حقیوق بنییادین
است و اشخاص همیشه در برابر دولت از این حقوق برخیوردار هسیتندل درحیالی کیه در روابیط
خصوصی ،اشخاص به صورت متقاب از این حقوق برخوردارند و ازهمینرو ممکین اسیت بحیث
تعار بین حقوق بنیادین اشخاص مطرح شود .لذا سرایت دادن بیدون دلیی ایین حقیوق بیه
روابط اشخاص خصوصی به صورت مستقیم می تواند به برهم خوردن نظم موجیود بیین حقیوق
عمومی و خصوصی بینجامد ،به ویژه که در حقوق خصوصی ابزارهایی وجود دارد که میتیوان بیا
استفاده از آن و در پرتو حقوق بنیادین به بسیاری از مسائ پاسخ داد.
پذیرش نظریۀ غیرمستقیم ،ایراد عدم صیالحیت دادگیاههیای عیادی در تشیخیص مغیایرت
قوانین عادی با قانون اساسی در نظام حقوقی ایران را نیز برطرف میکند ،چراکه در این تویوری
اعمال حقوق بنیادین از طریق نقض قوانین عادی صورت نمیگیرد ،بلکه تمرکز ایین نظرییه بیر
تفسیر قوانین عادی در سایۀ حقوق بنیادین است و به منظور حف استقالل حقوق خصوصی بیر
این امر تأکید می گردد که حقوق بنیادین باید به صورت غیرمستقیم با استفاده از مفاهیم خیودِ
حقوق خصوصی اعمال شود .ابزارهایی که میتواند مورد عنایت قرار گیرد ،همان نظیم عمیومی،
اخالق حسنه ،حسن نیت و  ...است که در موارد نقض برخی حقوق بنیادین نظیر حیق ازدواج در
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شرط عدم ازدواج ،شرط عدم مسوولیت در قبال ضررهای عمدی یا ضیرر بیه حیق حییات و ییا
شرط ترک صلۀ رحم بیا تکییه بیر اخیالق حسینه مییتوانید میورد اسیتناد قیرار گییرد .برخیی
پژوهشگران در تأیید این نظریه از باب نمونه بیان میکنند که شرط عدم ازدواج به علت برخورد
با اص  77قانون اساسی 7باط است ،ولی باید در اعالم بطالن آن نه به اص  ،77بلکه به بند 9
مادۀ  292ق.م استناد کرد .مطابق این بند ،شیرط نامشیروع باطی اسیت (اسیدی و همکیاران،
 ،7991ص.)29
همچنین ،برخی در تفسیر مادۀ  919ق.م .معتقدند که مراد قانونگیذار از اصیطالح حقیوق
مدنی در این ماده حقوق بنیادین بشر است ،نه حقوق میدنی نسیبی (ایمانییان ،7912 ،ص.)27
در توجیه این نظر می توان گفت ،نخست اینکه حقوق مدنی نسبی تنها در موقعییت و اوضیاع و
احوال معین و مطابق شرایط مقرر در قانون ،به نفع فرد یا افراد خاص ایجاد میشیودل لیذا همیۀ
افراد جامعه به صورت بالفع از این حقوق بهرهمندند .حقهایی همچون ،حق خیار ،حق فیروش
مال از مصادیق این حقها هستند ،درحالی که بهموجآ میادۀ  911ق.م« :هیر انسیان از حقیوق
مدنی متمتع خواهد بود ،لیکن هیچکس نمیتواند حقوق خود را اعمال کنید ،مگیر اینکیه بیرای
این امر اهلیت داشته باشد» .همان طور که مالحظه میشود در این ماده قانونگذار بهصراحت از
تمتع بالفع هر شخص از حقوق مدنی بحث میکند .به تعبیر دیگیر «حقیوق میدنی» در میادۀ
 911ق.م .بر حقهایی دملت می کند که هر انسان به صرف انسان بیودن بیه صیورت بالفعی از
آنها بهره مند استل حقوقی همانند آزادی ،حیق حییات و حیق مالکییت از قبیی ایین حقیوق
هستند .دوم اینکه کیفیت و نحوۀ اسقاط حق موضوع مادۀ  919ق.م .نیست ،بلکه موضیوع ایین
ماده ،حمایت از یکی ا ز مصادیق حقوق مدنی انسان است (همان) .سوم ،ماهییت حقیوق میدنی
یادشده در مادۀ  919قانون حکم است و حتی حقوق دانانی که در تفسیر این ماده تمایزی بیین
حقوق مدنی نسبی و حقوق بنیادین قائ نشده اند معتقدند که دلی عدم امکان اسیقاط حقیوق
مدنی در مادۀ مورد بحث این است که آن هیا حکیم هسیتند و حکیم نییز قابی اسیقاط نیسیت
(شهیدی ،7919 ،ص .)755به اضافه اینکه حقوق مدنی نسبی اغلآ قابی اسیقاط هسیتند و در
مواد مختلف قانون مدنی ،اسقاط حقوقی همچون حق خیار یا حق شفعه پذیرفته شیده اسیت و
محدودیتی بر اسقاط چنین حقوقی نیست ،خصوصاً که فقها بر قاب اسقاط بودن حقیوق اتفیاق
نظر دارند .لذا حقوق مدنی در مادۀ  919ق.م .ماهیتاً حکم و بر حقوق مدنی مطلق دملت دارنید
و برای همین غیرقاب اسقاط هستند .چهارم ،مادۀ  919ق.م .برگرفته از مادۀ  21قیانون میدنی
 .7ازآنجا که خانواده واحد بنیادین جامعۀ اسالمی است ،همۀ قوانین و مقررات و برنامهریزیهای مربوط باید در
جهت آسان کردن تشکی خانواده ،پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایۀ حقوق و اخالق
اسالمی باشد.
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سوئیس است .بهموجآ این ماده« :هیچکس نمیتواند تمام یا قسمتی از حیق تمتیع و ییا حیق
اجرا را در حقوق مدنی از خود سلآ نماید» .مادۀ  79قانون تعهدات سوئیس نیز در ایین زمینیه
اعالم میدارد « :عقودی که سالآ حقوق مربوط به شخصیت انسانی هستند ،مخالف قانون بیوده
و باط هستند» .در حقوق سیوئیس میواد یادشیده بیا عنیوان حقیوق حماییتکننیده از آزادی
اشخاص و حقوق مربوط به شخصیت انسانی شناخته میشوند .غالآ حقوقدانان ،حقوق در مواد
یادشده را منطبق با حقوق بنیادین و آزادیهای اساسیی مییداننید (ایمانییان ،7912 ،ص.)29
بدون تردید چنین تفسیری از مادۀ  919قانون مدنی ،امکان گستردهای به محاکم بیرای اعمیال
حقوق بنیادین در روابط خصوصی و حقوق قراردادها اعطا مینماید.
شایان ذکر است در مواردی قانونگذار بهطور مشخص برخیی حقیوق بنییادین را در ضیمن
قوانین خاص مقرر کرده است که توافق برخالف آنها معتبر نیست .برای مثال میتوان به میادۀ
 91قانون کار اشاره کرد که مقرر میدارد« :برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک
کارگاه انجام می گیرد باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود .تبعیض در تعیین میزان میزد
بر اساس سن ،جنس ،نژاد و قومیت و اعتقیادات سیاسیی و میذهبی ممنیوع اسیت» .همچنیین
می توان گفت ذکر مستثنیات دین در میواد  129تیا  121ق.آ.د .میدنی 7ناشیی از تیأثیر قاعیدۀ
کرامت انسانی است (دیانی و همکاران ،همان ،ص .)25محدود بودن توقیف حقیوق اسیتخدامی
به یک سوم و یک چهارم موضوع مادۀ  91ق.ا.ا .مدنی مصوب 7911ش نمونۀ دیگری اسیت کیه
میتواند مؤید این رویکرد باشد.

نتیجه
اص و حاکم بودن حقوق مندرج در قوانین اساسی بر ک نظام حقوقی ایجیاب مییکنید حیوزۀ
حقوق خصوصی از قلمرو تأثیر این دست از حقوق کیه جنبیۀ پاییهای و بنییادین دارنید مصیون
نباشد .ازاینرو ،پذیرش جدایی کالسیک حقوق عمیومی و خصوصیی در بحیث حقیوق بنییادین
دیگر نمیتواند همگام با تحومت به نیازها پاسخ دهد .درست است که راهح مسیائ خصوصیی
را تا جایی که ممکن است باید در خود حقوق خصوصی جستجو کرد تا استقالل آن حف شود،
لیکن موارد و مواضعی وجود دارد که ابزارهای حقوق خصوصیی بیهتنهیایی و بیدون توسی بیه
مفاهیم حقوق بنیادین قادر به تأمین راه ح مطلوب نیستل بنابراین ،جمیع دو مصیلحت یعنیی
 .7گفتنی است مادۀ  125قانون آیین دادرسی مدنی که در مقام بیان مصادیق مستثنیات دین بود ،بهموجآ مادۀ
 29قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی مصوب 7999ش نسخ شده و مادۀ  25این قانون جایگزین مادۀ
پیشگفته شده است.
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حف استقالل حقوق خصوصی و رعایت حاکمیت حقوق بنیادین بر کی نظیام حقیوقی ایجیاب
می کند که در تفسیر مباحث خصوصی با توس به ابزارهای حقوق خصوصیی تفسییری انتخیاب
گردد که به تقویت حقوق بنیادین در روابط خصوصی بینجامد ،چراکه فلسیفۀ حقیوق بنییادین
بهطور کلی حمایت از اشخاص حقوق خصوصیی در برابیر سیوءاسیتفاده از قیدرت از طیرف هیر
مرجعی (عمومی -خصوصی) است .این کارکرد حقوق بنیادین منطبق با مختصات و ویژگیهای
جامعۀ معاصر است که در آن مرز میان قیدرتهیای عمیومی و خصوصیی ،حاکمییت عمیومی و
خصوصی و حقوق خصوصی به نحو فزایندهای در حال ناپدید شدن است.
عدم پیشبینی دادگاه قانون اساسی در ایران از عواملی است که باعیث شیده اسیت موضیوع
نفوذ حقوق بنیادین در حقوق خصوصی کمتر مورد عنایت قرار گیرد .لیکن در روابیط عمیودی،
دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری از توس به حقوق بنییادین در ابطیال مصیوبات و آرای
ناقض حقوق بنیادین ابایی ندارند و در روابط افقی نیز در برخی موارد توس بیه نظیم عمیومی،
اخالق حسنه ،کرامت انسانی و منع اضرار از ابزارهای مهمی است که میتواند در تقویت حقیوق
بنیادین مورد عنایت قرار گیرد .به این ترتیآ باید گفت سیستم حقوقی ایران ررفیت مزم برای
اعمال توور ی تأثیر غیرمستقیم حقیوق بنییادین را در روابیط خصوصیی داردل بنیابراین ،ارجیاع
مستقیم به حقوق بنیادین بدون توجه به قواعد حقوق خصوصی نیهتنهیا در تضیاد بیا اسیتقالل
حقوق خصوصی است ،بلکه متضمن این خطر مهم است که نظم حقوقی موجود را بههم ریزد.
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