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مبانی نظری اعمال حقوق بنیادین در حقوق قراردادها
یوسف

موالئی*

استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه
(تاریخ دریافت ،1991/04/21 :تاریخ پذیرش)1991/10/90 :

چکیده
به طور سنتی حقوق بنیادین به عنوان ابزاری برای حمایت از شهروندان در مقابل قلدرت دوللت
تلقی میشود و حقوق قراردادها بهعنوان وسیلۀ تنظیمکننلدۀ روابل خصوصلی از نفلو حقلوق
بنیادین و مفاهیم حقوق عمومی مصون است .این نگرش سنتی در سال های اخیر اهمیت خلود
را از دست داده و حقوق بنیادین سایۀ خود را بر حوزۀ حقلوق خصوصلی نیلز گسلترانده اسلت
به طوری که محاکم با استناد به حقوق بنیادین به مداخله در رواب قراردادی می پردازند .در این
پژوهش مبانی نظری تأثیر حقلوق بنیلادین در روابل قلراردادی بله روش تحلیللی و توصلیفی
بررسی شده و این نتیجه بهدست آمده است که از یک سو ،حقوق بنیادین بلهعنلوان حل هلای
برتر و اصولی هستند که امکان نقض آنها چله در حقلوق خصوصلی و چله در حقلوق عملومی
وجود ندارد و دولت نیز مکلف به حمایت از این ح ها در ک نظام حقوق است .از سوی دیگلر،
به حقوق بنیادین به عنوان ابزاری برای حمایت از طرف ضعیف قرارداد و تحق عدالت اجتماعی
نگریسته شده است .در نظام حقوق ایران با توجه بله برتلریق قلانون اساسلی و حقلوق بنیلادینق
تضمین شده در آن و همچنین ماهیت حکمی داشتن این حقوق ،اشخاص خصوصی نملیتواننلد
در رواب قراردادی خویش حقوق بنیادین را نقض کنند و ملادۀ  949قلانون ملدنی نیلز امکلان
اعمال حقوق بنیادین در رواب قراردادی را تسهی مینماید.

واژگان کلیدی
حقوق اساسی ،حقوق خصوصی ،رواب قراردادی ،عدالت.
* تلفکس ،01199133929

Email: y.molaei@gmail.com
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مقدمه
حقوق بنیادین به طور سنتی جزء حقوق عمومی بوده و تنها در مقاب دولت قاب استناد است.
حقوق بنیادین به عنوان ابلزاری در راسلتای حمایلت از اشلخاص خصوصلی در مقابل دوللت
شمرده می شود و تصور اعمال این حقوق د ر رواب خصوصی نیز وجلود نلدارد حتلی برخلی
حقوق بنیادین و حقوق خصوصی را مث آب و نفت دانسته انلد کله کلامجد جلدا از هلم انلد و
قابلیت تأثیرگذاری بین آن ها وجود ندارد .در دهه های اخیر حقوق بنیادین از مرزهای حقلوق
عمومی فراتر رفته و وارد حوزۀ حقوق خصوصی و رواب خصوصی شده است .حقوق بنیلادین
به عنوان یک ح برتر در رواب خصوصی مورد استناد قرار می گیرد به طوری کله دادگلاههلا
به ویژه محاکم اروپایی به صورت گسترده با توس به حقلوق بنیلادین بله مداخلله در روابل
قراردادی میپردازند.
مهمترین مسئله ای که در خصوص اعمال حقوق بنیادین در رواب قراردادی مطرح میشود،
چرایی نفو حقوق بنیادین در رواب خصوصی اشخاص است چراکه این بحث ظاهراد در تعارض
با اص آزادی قرارداد میباشد و به عبارتی ،هسلتۀ اصللی حقلوق قراردادهلا یعنلی اصل آزادی
قراردادی را نشانه گرفته است و با اعمال حقوق بنیادین در حقوق قراردادهلا دیگلر دو ارادۀ آزاد
نمیتوانند با همکاری هم برخی از حقوق را نادیده گرفته یا آنها را ساق کنند.
بررسی دیدگاه های مختلف در زمینلۀ اعملال حقلوق بنیلادین در حقلوق قراردادهلا نشلان
می دهد که مبانی این مسئله به دو دستۀ اصلی قابل تقسلیم هسلتند .برخلی از حقلوقدانلان،
حقوق بنیادین را بهمثابۀ هدف میدانند و معتقدند حقوق بنیادین بلهعنلوان حقلوق برتلر ،کل
نظام حقوق را تحتالشعاع قرار میدهد یا متأثر میسازد بهطوری که هلی یلک از شلاخههلای
حقوق نمیتواند از نفو آن در امان بماند .در مقاب  ،عده دیگری به حقوق بنیادین بهعنوان ابزار
مینگرند که بهوسیلۀ آن مصلحتهای اجتماعی و سیاسلتهلای عملومی در حقلوق قراردادهلا
اعمال می شود .این گروه مسئلۀ نفو حقوق بنیلادین در حقلوق قراردادهلا را از بعلد سیاسلی و
مصلحتجویانه حقوق قراردادها میپندارند.

مفهوم حقوق بنیادین
حقوق بنیادین حقوقی هستند که وجود آنها موجب قلوام و نبلود آنهلا موجلب زوال شلخ و
شخصیت انسان میگردد .امتیاز اصطجح حقوق بنیادین نسبت به حقوق بشر در این است که بدون
نیاز به تفکیک حقوق و آزادیهای بنیادین از یکدیگر و همچنین تفکیک بین نسل هلای مختللف
حقوق بشر ،تمامی حقوق و آزادیهای اساسی تضلمینشلده از سلوی قلانون اساسلی یلا مقلررات
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بینالمللی را دربر میگیرد .از زمانی که این حقوق بهوسیلۀ هنجارهلای قلانون اساسلی و مقلررات
بینالمللی تضمین میگردند ،وارد گروهِ نوعی حقوق بنیادین میشوند (گرجی ،1939 ،ص.)14
برای شناسایی حقوق بنیادین دو معیار شکلی و ماهوی ارائه شده اسلت .در مفهلوم شلکلی،
حقوق بنیادین حقوقی هستند که در قوانین اساسی و اسناد بلینالملللی حقلوق بشلر تضلمین
شدهاند .به تعبیر دیگر ،برابر این معیار ،حقوق بنیادین همان حل هلایی اسلت کله وارد حقلوق
موضوعه گردیده و در قوانین اساسی به رسمیت شناخته شلده اسلت .ایلن معیلار در نظلامهلای
حقوقی همچون آلمان و هلند هم پذیرفته شده است ) .(Make, 2007, p.18در مقابل  ،مطلاب
معیار ماهوی ،برای اینکه حقی بنیادین شمرده شود ،الزم نیست که حتماد قلانون اساسلی آن را
تضمین کند .برای مثال ،در حقوق انگلیس پیش از تصویب قانون حقوق بشر در سلال 1993م،
با اینکه حقوق بنیادین در هی یک از قوانین موضوعه این کشور بهرسمیت شناخته نشلده بلود،
ولی حقوق بنیادین و حقوق بشر همواره در حقوق انگلیس جایگاه ویژه داشت و کامنال حقلوقی
مانند «ح امنیت»« ،آزادی بیان» و «حل مالکیلت خصوصلی» را بلهعنلوان حقلوق بنیلادین
شناخته بود ) .(Wadham, 2003, p.3بر این اساس ،برای تشخی بنیادین بودن ح ها باید بله
ماهیت آن ها توجه کرد و حقوقی بنیادین هستند کله وجلود آن حقلوق مایلۀ قلوام و نبلود آن
موجب زوال انسان خواهد شد .در حقوق برخی از کشورها ،بلهصلراحت اعلجم شلده اسلت کله
حقوق بنیادین به حقوق یادشده در قوانین موضوعه محدود نیست برای مثال ،بلهموجلب اصل
 21قانون اساسی کره جنوبی نباید حقوق و آزادیهای شهروندان بهعلت کلر نشلدن در قلانون
اساسی نادیده گرفته شود.

حقوق بنیادین بهمثابۀ هدف
بیشتر حقوقدانانق طرفدار نفو حقوق بنیادین در حوزۀ حقوق قراردادها ،به حقوق بنیادین بهعنلوان
هدف مینگرند و معتقدند هدف از نفو حقوق بنیادین در قراردادها ،اعملال حقلوق بنیلادین در کل
نظام حقوقی ازجمله در حقوق خصوصی و حقوق قراردادها اسلت .بله تعبیلر دیگلر ،برابلر ایلن نظلر،
حقوق بنیادین ،حقوق غیرقاب نقض بوده ،در رواب خصوصی نیز امکان تخطی به آنها وجود ندارد.

 .1حقوق بنیادین بهعنوان حقوق برتر
حقوق بنیادین مصرح در قانون اساسی بهعنوان یک ح برتر تلقی شده ،بهطلوری کله کل نظلام
حقوقی در پرتو آن قرار میگیرد ،لذا قواعد عادی توانایی مقابله با این حقوق را ندارند .ایلن حقلوق
مخت حقوق عمومی نبوده و در حقوق خصوصی نیز بهعنوان حقوق برتر قاب اعمال است.
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چنین ایدهای ریشه در تفکر نلاب حقلوقی هلانس کلسلن ) (Hans Kelsenدارد کله قائل بله
سلسلهمراتب میان قواعد حقوقی بود به این ترتیب که در رأس یا هرم هلر نظلام حقلوقی ،حقلوق
بنیادین قرار دارد ) .(Caumes, 2010, p.22برابر ایلن دیلدگاه ،حقلوق اساسلی و حقلوق بنیلادینق
تضللمینشللده در آن ،شللاخهای از حقللوق عمللومی نیسللت بلله سللخن دیگللر ،حقللوق اساسللی در
تقسیمبندی بین حقوق عمومی و خصوصی قلرار نملیگیلرد ،بلکله حقلوق اساسلی فراتلر از ایلن
مرزبندی قرار گرفته است .از اصلیترین ویژگیهایی کله بلرای حقلوق بنیلادین مصلرح در قلانون
اساسی میتوان بیان کرد ،برتری این حقوق بر سایر قواعد حقوقی اسلت .بله تعبیلر دیگلر ،حقلوق
بنیادین بهعنوان ارزشهای پایهای و اساسی حاکم بر ک نظام حقوقی شمرده میشود .بله هملین
دلی باید گفت که این ارزشها باید هم بر حقوق عمومی و هم بر حقوق خصوصلی حلاکم و مل ثر
باشد و ک نظام حقوقی بایلد خلود را بلا حقلوق بنیلادین وفل دهنلد ;(Barak, 2001, p.21-22
) .Smits, 2006, p.9برابر این نظریه ،حقوق بنیادین حامی آزادی و کرامت انسانی بلوده و نلهتنهلا
حاکم بر اعمال دولت است ،بلکه باید راهنمای کلیۀ قواعد حقوقی حلاکم بلر جامعلۀ ملدنی باشلد
) .(Collins, 2011, p.1همچنین این ایده یکی از مبانی اصلی دادرسلی اساسلی تلقلی ملیشلود و
لزوم حفاظت از قانون اساسی و تطبی قوانین عادی با آن به ایجاد دادگاه قانون اساسی در اروپلا و
امریکا منجر شده است (پروین ،1991 ،ص .)19بااینحال ،نباید فراموش کرد کله حقلوق بنیلادین
مصرح در قانون اساسی به همان شکلی که در حقوق عمومی اعملال ملیگردنلد در حلوزۀ روابل
خصوصی قابلیت اعمال ندارند چراکه بازیگران این دو حوزه و نحوۀ تعام آنها با یکدیگر متفلاوت
است ،لذا حقوق بنیادین با جزئیات متفاوت در فضای فنلی حلوزۀ حقلوق خصوصلی قابل اعملال
هستند .این ارزشهای برتر بهعنوان راهنما در رواب خصوصی عم مینمایند.
موضوع برتری و حکومت ارزشها و هنجارهای قانون اساسی بلر کل نظلام حقلوقی بعلد از
تصویب قوانین اساسی و پس از خاتمۀ جنگ جهانی دوم با اهمیت زیادی مطرح گردید .قلوانین
اساسی کشورهایی همچون آلمان ،اسپانیا ،پرتغال و ایتالیا تنها به سلاماندهلی ارکلان حکوملت
نمی پرداختند ،بلکه ک نظام حقوقی در قلمرو اصول قانون اساسی قرار گرفت بهطوری که ایلن
قوانین اساسی در نظم بخشی به زندگی سیاسی و تضمین حقلوق و آزادیهلا بلهطلور گسلترده
دخالت کرده ،قواعد اساسی بهغیر از حقوق عمومی با گرایشهای حقوق خصوصلی نیلز ارتبلا
برقرار نمود .این قواعد به دلی برتری بر سایر قواعد و هنجارهای حقلوقی بلهمثابلۀ بنیلانهلا و
پایههای تنظیمکننده سایر گرایشهای حقوقی تلقلی ملیشلوند .البتله در ایلن میلان حقلوق و
آزادیهای بنیادین اهمیت زیادی دارد ،چراکه در میان قواعد حقوق اساسی ایلن قواعلد ارتبلا
بیشتری با سایر گرایشهای حقوق دارد و زمینلۀ مناسلبتلری بلرای اعملال قواعلد و مقلررات
یادشده در حقوق خصوصی فراهم است (تقیزاده ،1931 ،ص.)110
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به این ترتیب ،حقوق اساسی تنها زیرمجموعۀ حقوق عمومی نیست ،بلکه زیربنای هر نظلام
حقوقی بوده و همانند خورشیدی است که بر ک نظام حقوقی میتابد ،و این حقوق را نمیتوان
تنها بخشی از یکی از شاخههای حقوق محسوب کرد .در میلان اصلول و قواعلد قلانون اساسلی،
آزادیها و حقوق بنیادین از اهمیت فوقالعادهای برخوردارند ،بهطوری که برخی از حقلوقدانلان
آن را در مرتبۀ فوق سلسله مراتب حقوقی و باالتر از سایر اصول و مقررات قانون اساسی میدانند
(هاشمی ،1990 ،ص )904درنتیجه همواره باید امکان اعملال آنهلا بلرای شلهروندان جامعله
وجود داشته باشند (پروین ،1991 ،ص.)11
در راستای تحق برتری حقوق بنیادین بر قراردادها است کله دادگلاه ملیتوانلد بله حلوزۀ
قراردادهای ناظر بر رواب خصوصی افراد ورود پیدا کند .به این ترتیب ،حقوق قراردادها نیز زیلر
سایۀ حقوق برتر ،یعنی حقوق بنیادین ،قرار گرفته ،چارهای جز احتلرام بله ایلن حقلوق و علدم
نقض آن ندارد ). (Caumes, 2010, p.39
با توجه به اینکه به طور سنتی حقوق اساسی جزء حقوق عمومی است ،قلدمت زیلاد حقلوق
خصوصی نسبت به حقوق عمومی نظریۀ برتری حقوق بنیادین را بهچالش میکشد .هملانطلور
که برخی از حقوقدانان فرانسوی نیز اعجم داشلتهانلد ،پلیش از بنیلانگلذاری تئوریلک حقلوق
عمومی و طبقهبندی قواعد ،هنجارها و اصول اساسی و قاضلی اساسلی ،حقلوق زنلدگی خلود را
می کرده است .مفاهیمی مانند شخصیت حقوقی ،قرارداد ،مسئولیت مدنی مفاهیمی هستند کله
قاضی اساسی استفاده مینماید ،ولی این مفاهیم بهوسیلۀ قاضی اساسی و با ارجلاع بله مفلاهیم
اساسی وضع نشدهاند (شهابی ،1931 ،ص.)111

 .2حقوق بنیادین بهمثابۀ اصل
دیدگاههای رونالد دورکین ) (Ronald Dworkinاز برجستهترین حقلوقدانلان قلرن بیسلتم ،در
فلسفۀ حقوق توجه زیادی را در حقوق غرب به خود جلب کلرده اسلت .تئلوری فلسلفۀ حقلوق
دورکین می تواند توجیه روشنی در خصوص نفو حقوق بنیادین در حقوق قراردادها ارائه نماید.
یکی از مهمترین دیدگاههای دورکین ،تفکیک اصول ،قواعد و سیاسلتهلا از یکلدیگر اسلت .بلر
اساس این تفکیک ،حقوق بنیادین زیرمجموعۀ اصول قرار میگیرد .مطاب این تفکیلک ،حقلوق
بنیادین جزء اصول شمرده شده ،قابلیت نقض رواب خصوصی و قواعد را ندارد.

 .1 .2تفکیک اصول ،قواعد و سیاستها از یکدیگر
دورکین بر این باور است که در حقوق چیزی جز مجموعههایی از قواعد حقوقی نیز وجود دارد و
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باید معیارهای دیگری با عنلوان اصلول حقلوقی بلر ایلن قواعلد اضلافه شلود (ملالوری،1939 ،
ص .)411به نظر او ،میان اصول ،سیاستها و قواعد حقوقی باید تمایز قائ شد به این شرح که
سیاستها ،اهداف را مشخ مینمایند ،مث اصجح اقتصادی یا سیاسلی یلا اجتملاعی جامعله.
اص استانداردی است که حتماد باید اعمال شود نه به این دلی که زمینۀ تحقل یلا حمایلت از
موقعیت اقتصادی ،سیاسی یا اجتماعی مطاب با سیاستها را فراهم میآورد ،بلکه به ایلن عللت
که اص از مقتضیات ناشی از عدالت ،انصاف و اخجق منتج میشود .برای مثلال ،کلاهش میلزان
تصادفات جادهای یک سیاست است و مجکی که بر اساس آن هی کس نمیتواند از کار خجفلی
که انجام داده است بهرهمند شود ،یک اص حقوقی است و نیز مجکی که بر اساس آن همه باید
برای رانندگی گواهینامۀ رانندگی داشلته باشلند ،یلک قاعلدۀ حقلوقی اسلت .بله تعبیلر دیگلر،
سیاستها توجیهگر تصمیماتی هستند که در حمایت از اهداف اجتماعی بهعنوان یک ک وضع
شده اند و نیز تصمیمی را که در پی حمایت از حقوق افراد یا گروه خاص است ،توجیه مینمایند
) (dworkin, 1978, p.82برای مثال ،استدالل سیاست حمایت از طرف ضعیف قرارداد ،با توس
به ابزارهای حقوق مصرف میتواند به حفظ یکپارچگی بازار منجر شود .از سوی دیگر ،اسلتدالل
اص در حمایت از طرف ضعیف قرارداد حقوق خریدار را تضمین میکند و برای نمونه بلر حل
مشتری نسبت به ایمنی کاال تأکید دارد .بنابراین میتوان گفلت از منظلر اصل گرایلی ،بهتلرین
قاعده و تفسیر ،قاعده و تفسیری است که با ح ها و اصول مطابقت داشته باشد ،وللی از منظلر
مصلحت گرایی بهترین قاعده و تفسلیر ،قاعلده و تفسلیری اسلت کله بلا مصللحتهلا و اهلداف
اجتماعی سازگاری دارد (جعفریتبار ،1939 ،ص.)32
وجه تمایز اصول از قواعد نیز این است که اصول استثناپذیر و دارای وزن هستند درحالی
که قواعد داری وزن نبوده و استثناناپذیرند و همان طور که دورکلین گفتله اسلت ،قواعلد بله
شیوۀ «همه یا هی » ) (All or Nathingاعمال میشوند ) .(Ibid, p.25-27درصورتی که بلین
دو قاعده تعارض پیش بیاید ،یکی از قواعلد بایلد اسلتثنای دیگلری قلرار گیلرد و یلا هلر دو
غیرمعتبر می شوند .درحالی که اگر تعارضلی میلان دو اصل ایجلاد گلردد ،ایلن دو اسلتثنای
همدیگر شمرده شده ،هر دو نامعتبر نمیشوند ،بلکه اعجم میشود که یکی از آنها با توجه به
اوضاع و احوال بر دیگری حاکم است البته چنین حاکمیتی موردی اسلت (Ribeiro, 2012,
) . p.9به سخن دیگر ،اصول حقوقی دارای این توانایی است که دادگلاههلا را بله سلوی نتلایج
متفاوت هدایت نماید و پاسخ های متضادی پیش روی قضات قرار دهد .قاضلی بایلد در مقلام
صدور رأی پاسخی مت ضاد را درنظر گرفته ،راهح های نامتناسب را حلذف نمایلد و سلپس از
میان موارد باقیمانده ،پاسخی را که از لحاظ اخجقی بهتلرین اسلت ،انتخلاب کنلد (کیلوانفر،
 ،1990ص.)111-112
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از میان اصول ،سیاستها و قواعد ،دورکلین بلیش از هلر چیلز بله اصلول حقلوقی متوسل
میشود .اصولی که از یک طرف ریشه در مبادی و مبانی نظلام حقلوقی و ارزشهلای اخجقلی و
حقوق بشری دارد و از طرف دیگر مبتنی بر منابع حقوق بوده ،با واقعیت روزملرۀ نظلام حقلوقی
مطابقت دارد .اصول حقوقی به تعبیر دورکین در فاصلۀ میان سیاستها و قواعد قرار گرفتلهانلد
اصول ،ح ها را تشریح میکنند و سیاستها اهداف را بیان مینمایند .اما ح ها برتری دارنلد و
به تعبیر دیگر در تعارض میان ح با مصلحت و سیاست ،باید ح ها برتر و غالب شمرده شلده،
نبایستی قربانی مصلحتها و سیاستها شوند و دولت نمیتواند به دالی فرضی همچون خیلر و
مصلحت عمومی ،حل هلا را نادیلده بگیلرد و نقلض کنلد (دورکلین ،1931 ،ص .)241از نظلر
دورکین ،هنگامی که برای نمونه از ح آزادی بیان صحبت میکنیم ،به این معناست که نباید در
آزادی بیان شخ  ،حتی به بهانۀ منافع عمومی و یا رفاه کلی جامعه مداخللهای صلورت گیلرد.
ح ها درواقع برای حمایت از اشخاص بهخدمت گرفته شدهاند .از نظر او ،نهادِ ح بسیار مهلم و
حیاتی است ،زیرا نمایانگر قول اکثریت است به اقلیتها که کرامت و برابری آنها محترم خواهد
بود (همان ،ص.)241
برای فهم اجمالی از دیدگاه دورکین یکی از دعاوی را که وی مطرح کرده است ،بررسی میکنلیم
که بهنظر میرسد در نظام حقوقی ایران میتواند مح تأم و مورد بحث حقوقدانان باشد.
اگر موصیله ،موصی را بهقت برساند ،آیا موصیله ح تملک موصیبله را همچنلان خواهلد
داشت یا اینکه به دلی قت ْ وصیت باط شده ،موصیله از تملک موصیبه محروم ملیشلود .در
این خصوص ،حقوق موضوعۀ ایران به تعبیر پوزیتیویستها سکوت اختیلار کلرده اسلت و تنهلا
حکمی که داریم مربو به ارث است که مقرر میدارد قت از موانع ارث است.1
در رویارویی با این مسئله ،حقوقدانانق طرفدار مکتلب شلک گرایلی و فرمالیسلم حقلوقی،
پیش از هر کاری به تفسیر لفظی قانون متوس میشوند تا با توس بله ابلزاری بله نلام تفسلیر
مضی که گویی هر مسئلهای را می توان با آن حل کلرد ،حکلم مسلئله را پیلدا نماینلد .شلاید
درنهایت با این استدالل که حکمق «مانع ارث بودن قت » استثنایی و خجف قاعده است و تسری
آن به وصیت و به تبع آن ،محروم کردن قات از ح مالکیت ایجادشده در وصیت نیازمند نل
است ،قات را مستح موصیبه خواهد دانست.
دورکین پاسخ حقوقدانان طرفدار مکتب فرمالیسلم را رد کلرده ،ملیگویلد نظلام حقلوقی
بهمثابۀ یک نظام یکپارچه نمیتواند و نباید از عم غیراخجقی حمایت کند ،زیلرا ایلن همچلون

 .1مادۀ  330قانون مدنی ایران مقرر میدارد« :قت از موانع ارث است بنابراین کسی که مورث خود را عملداد بکشلد
از ارث او ممنوع میشود اعم از اینکه قتا بالمباشره یا بالتّسبیب و منفرداد یا به شرکت دیگری».
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بر سر شاخ نشستن و بن بریدن است .وی برای این منظور به دعوای «ریگس علیله پلالمر» 1در
امریکا استناد میکند .در این پرونده پالمر نوجوان شانزده سالهای پدربزرگش را بهقت میرساند
تا از تغییر وصیتنامهای که نوشته شده بود ،جلوگیری کند ،چراکه خود وی ینفع وصیتنامله
بود .پالمر قات پدربزرگ خود مدعی شد که هی مانع قانونی برای ارث بردن وی وجلود نلدارد،
لذا خود را سزاوار دریافت ارث از قربانی خویش میدانست .دادگاه بدوی استدالل وی را پذیرفت
به دلی اینکه شرای صحت وصیتنامه فراهم بود .اما دادگاه تجدیدنظر حکلم دادگلاه بلدوی را
نقض کرد و با این استدالل که هی کس نباید از جرم خود منتفع گردد ،قاتل را از ارث محلروم
ساخت ) .(Dworkin, 1977, p.23دورکین معتقد است که پروندۀ یادشده نشلانگر ایلن موضلوع
است که قانون فق مبتنی بر قواعد نیست ،بلکه دربردارندۀ اصول نیز است .وی با طرح این دعوا
در پی بیان نارساییهای راهح های اثباتگرایانه است .دورکین معتقد اسلت کله قواعلد ممکلن
است بهکار گرفته شوند یا نشوند .اگر بهکار گرفته شوند ،معتبرند .اما اصول ،اختجفلی هسلتند و
باید در موارد مختلف در خصوص کاربرد آنها ارزیابی صورت گیرد .بهعبارتی ،اصول ممکن است
درعین حال که با هم تعارض داشته باشند ،همچنان الزامآور باشلند ،املا قواعلد یلا معتبرنلد یلا
نامعتبر .این مسئله که یک قاعده از قاعدۀ دیگر مهمتر است و یا دارای وزن بیشتری است ،جای
طرح ندارد ،اما اصول را میتوان به هنگام کاربرد آنها مورد مقایسه قرار داد و اصلی را که مهمتر
است ،برتر دانست.
سکوت قواعد حقوقی به معنی سکوت نظام حقوقی نیست و سکوت قواعد موضوعه نمیتواند و
نباید علیه نظام حقوقی و ارزشهای بنیادین آن بهکار برده شود .هی قانونی ساکت نیست و حتلی
اگر خطو قانون ساکت باشلند ،میلان خطلو قلانون خوانلدنیهلای بسلیاری وجلود دارد .تنهلا
تفسیری از قانون مجاز و معتبر است که در خدمت کلیت نظام حقوقی باشلد و نله علیله آن و نله
تخریبکنندۀ آن .قانون نباید علیله نظلام حقلوقی عمل کنلد بلاایلنحلال ،قاضلی در تشلخی
ارزشهای پایۀ نظام حقوقی آنگونه که هواداران حقوق طبیعی ملدعی آن هسلتند ،آزاد نیسلت و
همچنان باید به منابع حقوق و یکپارچگی نظام حقوقی پایبند باشلد و در ایلن میلان اصلول کللی
حقوقی راهگشا هستند اصولی که از یک سو با مبانی و مبادی حقوق ربطی وثی دارنلد و منلادی
ح ها و ارزشهای بنیادین حقوقی در قالبی حقوقی هستند و از سوی دیگر ،خود بخشی از منلابع
حقوقاند .یکی از همین اصول حقوقی میگوید« :هلیچکس نبایلد از تخللف خلود منتفلع شلود»
بنابراین ،قات نباید از عم مجرمانۀ خود سود ببرد و هر حکم دیگری بهجز این ،بهکار بردن قانون
علیه نظام حقوقی بوده ،علیه یکپارچگی حقوق و غایت نهایی حقوق در پاسداری از حل و علدالت
است .یکپارچگی حقوق باید حفظ شود .نظام حقوقی نمیتواند از عم مجرمانه حمایت کند ،زیلرا
1. Riggs v. Palmer: New York, 1980.
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با مقتضای ات آن در تعارض است همانند سند بیعی که موجب تملیک نشود .دورکین به قضات
و مجریان قانون میگوید در دعاوی دشوار از خود این را بپرسید آیا تصمیم ملن ملیتوانلد ضلمن
توجیه وفاداری به کلیت نظام حقوقی و حفظ یکپارچگی آن ،بخشی از بهترین ارزشهای اخجقلی
مبنای نظام حقوقی را محق کند و به آنها وفادار باشد.
دورکین معتقد است پروندههای حقوقی حتماد باید با استناد به اصول حل و فصل شلوند و
سیاستها نمیتوانند در آن نقش داشته باشند ).(Dworkin, op. cit, p.82
همین اختجف نظر در خصوص قت موصی از سوی موصیله در میان حقوقدانلان برجسلته
ایران نیز مشهود است و پاسخ برخی از حقوقدانان ایرانی نیز همانند پاسخ دورکین است .ناصلر
کاتوزیان در بحث مربو به اینکه آیا قت حاجب میتواند مانع ارث تلقی شود یلا خیلر ،معتقلد
است که حکم مادۀ  330قانون مدنی ایران را نمیتوان مخالف قاعده دانست و آن را منحصر بله
قت وارث نمود ،زیرا «آنچه که در مادۀ  330مطاب قاعده است ،جلوگیری از تقللب نسلبت بله
قانون ،پیشگیری از قت و خنثی کردن نیت شیطانی است .حقوق به پلیدیها جایزه نمیدهد و
این افتضاح را نمیپذیرد که قات را در دستیابی به انگیزۀ مادی خود یاری کنلد .ایلن دوگلانگی
نیز تحم ناپذیر مینماید که از یکسو ،قات محکوم به اعدام شلود و از سلوی دیگلر ارث ببلرد و
حاجب سایر خویشاوندان او باشد .منتها در این فرض باید هدف میراثخواری اثبلات شلود و بلا
احتمال نمیتوان وارث را از ح خود محروم ساخت» (کاتوزیان ،1939 ،ص.)119-111
جعفری لنگرودی نیز با این عقیده مواف است و به نظر وی قت موصی از طرف موصلیلله
موجب بطجن وصیت است .همچنین قت حاجب نیز به نظر ایشان مانع ارث ملیباشلد ،چراکله
این کار نظام زندگی اجتماعی را بهخطر میاندازد لذا مجک مادۀ  330در این ملوارد نیلز بایلد
اعمال گلردد (جعفلری لنگلرودی ،1911 ،ص ،)114-219و ایلن درحلالی اسلت کله برخلی از
حقوق دانان با این نظریه مواف نیستند .شهیدی اعتقاد دارد درست است کله مقابلله بلا انگیلزۀ
نامشروع منشأ وضع حکم مادۀ  330قانون مدنی اسلت ،وللی ایلن انگیلزه را نملیتلوان ملجک
حقوقی حکم یادشده دانست ،زیرا حکمت وضع حکم با عللت مصلرح حکلم تفلاوت دارد .عللت
مصرح از جانب قانونگذار بهعنوان مجک حکم معرفی میشلود تلا در هلر موضلوعی کله عللت
پیش گفته در آن وجود داشته باشد ،ثبوت حکلم اسلتنبا گلردد وللی حکملت وضلع حکلم-
بهعنوان علت حکم -از جانب قانونگذار معرفی نمیشود ،بلکه هن در برخلورد بلا حکلم آن را
بهدست میآورد .درنهایت وی حکم مادۀ  330قانون مدنی را استثنایی دانسلته ،قتل موصلی از
سوی موصیله با انگیزه دست یافتن زودتر به موصیبله را موجلب بطلجن وصلیت و محرومیلت
قات از موصیبه نمیداند (شهیدی ،1931 ،ص.)19-30
در مقام داوری در خصوص دیدگاههای مختلف حقوقدانان ایرانی ،بهنظر میرسد حقلوقدانلان
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دستۀ نخست با اعمال اصول کلی و برتر دانستن این اصول نسبت به قواعلد ،بله محرومیلت قاتل
موصی از موصیبه و محرومیت قات حاجب از ارث معتقدند ،اما حقلوقدانلان دسلتۀ دوم تنهلا بلا
توس به قواعد ،حکم مادۀ  330را خجف قاعده و استثنایی دانستهاند .به تعبیر دیگر ،ایلن گلروه از
حقوقدانان را میتوان در زمرۀ حقوقدانان طرفدار مکتب فرمالیسم قرار داد که فکر ملیکننلد بلا
شاهکلید تفسیر و منط حقوقی میتوان برای هر مسئله راهحلی پیدا کرد و قوانین را خ قرملزی
تلقی میکنند که قاضی بههی وجه ح عبور از این خ را ندارد.

 .2 .2اصل بودن حقوق بنیادین
حقوق بنیادین با اصول حقوقی مورد نظر دورکین چه ارتباطی میتواند داشته باشد؟ آیا حقلوق
بنیادین جزء اصول است یا خیر؟ .بیشتر نویسندگانی که رابطلۀ بلین حقلوق بنیلادین و حقلوق
خصوصی را مطالعه کردهاند ،حقوق بنیادین را بهمثابۀ اصول حقلوقی ملیداننلد .نخسلت اینکله
حقوق بنیادین همچون اصول غیرقاب نقض بوده ،تعلرض بله آنهلا امکلانناپلذیر اسلت .البتله
نمیتوان انکار کرد که برخی از مقلررات حقلوق بنیلادین مصلرح در قلوانین اساسلی ،متضلمن
قواعدند .برای مثال ،مادۀ  9کنوانسیون اروپایی حقوق بشر شکنجه و رفتارهای غیرانسانی را بله
صورت کلی منع مینماید ) (Ribeiro, 2012, p.11یا بهموجلب اصلجحیۀ سلوم قلانون اساسلی
امریکا هی سربازی چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ بدون رضایت صاحبخانه نمیتواند به
خانۀ خصوصی افراد تردد نماید مگر قانون اجازۀ این عم را داده باشد .بااینحال ،قاعلده تلقلی
نمودن حقوق بنیادین ممکن است به نتایج ناخوشایندی بینجامد برای نمونه ،اص آزادی بیلان
که در بسیاری از قوانین اساسی ازجمله اص  21قانون اساسلی ایلران بلهعنلوان حل بنیلادین
تصریح شده است .چنانچه مقرراتی همچون موارد یادشده را قاعده محسوب کنیم ،دایرۀ شمول
این قواعد می تواند بسیار گسترده شود و اگر با قواعلدی دیگلر هماننلد حل نسلبت بله حلریم
خصوصی برخورد کند ،مشک ایجاد خواهد شد .به تعبیر دیگر اگر ح نسبت به آزادی بیلان و
ح نسبت به حریم خصوصی قاعده باشند ،در این صورت باید یکی نلاقض دیگلری باشلد .چلرا
قواعد باید به شیوه «همه یا هی » اعمال گردند؟! به عقیدۀ برخی از حقوقدانان راهحل مشلک
این است که شر معقوالنه بودن باید به صورت صریح یا ضمنی وارد این هنجارها گردد به این
معنی که در تعارض این دو اعجم شود که نقض ح نسبت بله آزادی بیلان در اوضلاع و احلوال
خاص غیرمعقوالنه نیست ) .(Ibid, p.11البته این امر تنها در سایۀ تلقی آنها بلهعنلوان اصلول
حقوقی امکانپذیر است ،زیرا همان طور که گفته شد ،اصول استثناپذیر بوده ،دارای وزناند و در
صورت تعارض ،یکی از اص ها ازبین نمیرود.
دلی دوم برای تلقی نمودن حقوق بنیادین بهعنوان اصول حقوقی این است که در نظامهای
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قضایی دمکراتیک در بحثهای عملی ،آنها در برترین جای ممکلن قلرار ملیگیرنلد
) . 2004, p.957-959زمانی که حقوق بنیادین ،اصول حقوقی تلقی میگردند ،بهعنوان ابزارهلای
بهینه ) (Optimization Requirementsشمرده شده ،بلرای ایجلاد تعلادل بلین اصلول حقلوقی
متعارض بهکار گرفته میشوند ) .(Ribeiro, op.cit, p.12برای مثال ،در بیشلتر قلوانین اساسلی
ح آزادی عم و یا ح آزادی بیان بهعنوان یک ح بنیادین تضلمین شلده اسلت بنلابراین،
هرگونه ایجاد محدودیت برای این ح ها چه از جانب قانونگذار و چه از جانب دادگاهها خلجف
قانون اساسی تلقی خواهد شد .اما دادگاه قانون اساسی و یا مرجع قانونگذاری ملیتوانلد بلرای
حفظ ح بنیادین دیگر که در اوضاع و احوال خاص بر ح آزادی عم و یلا حل آزادی بیلان
ترجیح دارد ،آنها را محدود نماید و بهنوعی بین دو ح بنیادین بهعنوان اصول حقلوق تعلادل
ایجاد کند .ولی آن به این معنی نیست یک ح بنیادین به صورت همیشگی بلر حل بنیلادین
دیگر میتواند مسل باشد ،زیرا تنها در هی یک از اصلول بلر دیگلری برتلری نلدارد و تنهلا در
شرای خاص ممکن است یکی از اصول متعارض بر دیگری ترجیح داده شود.
بنابراین با پذیرش حقوق بنیادین بهعنوان اصول ،راه برای اعمال این حقوق در حقوق خصوصی و
حقوق قراردادها باز می شود ،چراکه اصول حقوقی به مفهلوم ملورد نظلر دورکلین بایلد هماننلد نلور
خورشید بر ک نظام حقوق بتابد بهگونهای هی دلیلی برای نقلض آن و علدم اجلرای آن پلذیرفتنی
نیست و حقوق قراردادها بهعنوان بخشی از نظام حقوقی نمیتواند خود را از نفو آن مصون نگاه دارد.
توجه به این نکته نیز دارای اهمیت است که دورکلین آزادی را ارزشلی مسلتق از برابلری
نمیداند ،بلکه آن را نتیجۀ برابری میداند که هی برتری و تفوقی بر برابلری نلدارد و بله لحلاظ
اهمیت همواره ی برابری قرار میگیرد ) .(Freeden, 1996, p.39لذا بلهنظلر ملیرسلد از ایلن
دیدگاه ،آزادی قراردادی نمیتواند مانعی برای اعمال عدالت در حقوق قراردادها باشد.
درنهایت باید گفت که نظریۀ تمایز اصول ،ح ها و سیاستها از یکدیگر ،مورد انتقاد برخلی
از حقوقدانان قرار گرفته است .کندی ) ،(Kenndyاستاد فلسفۀ حقوق دانشگاه هاروارد ،با انتقاد
از این نظریه معتقد است که استدالل سیاست میتواند بهمثابۀ ابزاری همانند اسلب تلراوا بلرای
ورود ایدئولوژی به داخ نظام حقوقی استفاده شود ) .(Kenndy, 1997, p.110-111نظریۀ حل
نیز به شیوهای که دورکین آن را معرفلی ملیکنلد ،بلهنظلر ملیرسلد از چنلین نفلو ی (نفلو
ایدئولوژی) مصون باشد ،اما قاضی که راهح خاصی را انتخاب میکند ،این انتخاب نه بله دلیل
مسائ سیاسی و اجتماعی و نتایج اقتصادی ،بلکه به این علت است که اصلول حقلوقی آنهلا را
مجبور به این انتخاب مینماید ) . (Ibid, p.125به تعبیر دیگر ،اصول حقوقی بر قاضلی تحمیل
شللده ،مللانع از ایللن مللیشللود کلله قاضللی مسللائ پیرامللونی همچللون مصللالح جامعلله را در
تصمیمگیریهای خود دخی کند.
(Kumm,
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به باور کندی ،حقوق بنیادین یا اساسی بهطور سنتی بهعنوان میانجی ) (Mediatorبین دو
گرایش مختلف مطرح شدهاند .از یک سو ،آنها بین واقعیت و ارزش قضایی میانجی هستند و از
سوی دیگر بین حقوق و سیاست میانجی محسوب میشوند ) .(Ibid, p.308-310اصوالد حقلای ،
عینی هستند ،درحالی که بهطور معمول ارزشها شخصیاند .با پذیرش این فرض ،تمایز اساسی
میان ح ها و انواع دیگر هنجارهای قانونی ایجاد می شلود و نکتلۀ جاللب حل ایلن اسلت کله
نمی تواند برای اتخا تصمیم بهتر ،ارزش قضایی صرف را تعدی کند به سخن دیگر ،نملیتلوان
ارزش قضایی محض را کنار گذاشت تا رأی بهتری صادر شود .حل هلای بنیلادین میلان قلملرو
محض ارزش قضایی و قلمرو محض واقعیت قضایی هستند ) . (Ibid, p.305میانجی در اینجا بله
این معنی است که آن برای هر دو طرف این دوگانگی ،یعنی واقعیات و ارزشها ،دلی محسلوب
میشود و استدالل ح این امکان را فراهم ملیسلازد تلا دفلاع از اینکله نتیجلۀ خلاص (ارزش
قضایی) بهتر از سایر جایگزینهای موجود است ،راحتتر باشد.
ایدۀ میانجیگری ح های بنیادین بین دوگانگی حقوق و سیاست قاب توجیه است ،زیلرا از
یک سو ،حقوق بنیادین یا اساسی ،قانون هستند ،به ایلن دلیل کله آن قواعلد در داخل نظلام
حقوقی تصویب شدهاند و از سوی دیگر ،آنها (حقوق بنیادین) سیاسی هستند ،به این سبب که
بر انتقال ح های بیرونلی ) (Outside Rightsازپلیش موجلود ) (Pre-existingبله داخل نظلام
حقوق تأکید دارند ) .(Ibid, p.308ح بیرونی حقی است که شخ از آن برخوردار است فلار
از اینکه در قانون اساسی یا در قوانین بهرسمیت شناخته شده باشد یا خیلر بلرای مثلال ،حل
حیات یا ح آزادی ازدواج از این نوع حقوق تلقی میشوند ).(Make, op. Cit, p.195
در پاسخ به این ایراد که تقسیم سیاست ،اصول و ح از یکدیگر میتواند به ورود ایدئولوژی
به نظم حقوقی منجر گردد ،باید گفت که از دیدگاه دورکین ،اصوالد فرض بر این است کله بلرای
هر مسئله تنها یک «پاسخ صحیح» ) (On The one Right Answerوجود دارد .دورکین معتقلد
است که قاضی در هر پرونده باید به دنبال یافتن این پاسخ صحیح باشد و همانند قانونگلذار در
ح پرونده آزاد نیست که از فلسفۀ سیاسی خویش پیروی کند و بر همین اسلاس حکلم صلادر
نماید .به عبارت دیگر ،قضات باید تصمیمات خویش را بر اساس اصول حقوقی صادر نمایند ،نله
بر اساس سیاستها ).(Dworkin, 1977, p.82-90
تفکیک اصول از قواعد هرچند از نظر تئوری جذاب و قاب پذیرش میباشد ،اما هلی معیلار
روشنی در تمی یز اص از قاعده ارائه نشده است و فقدان معیار روشن در ایلن زمینله ملیتوانلد
موجب سردرگمی دادگاهها و صدور آرای متناقض شود.
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وظیفۀ دولت در حمایت از حقوق بنیادین
در حقوق بنیادین سنتی ،تمرکز حقوقدانان و رویۀ قضایی روی ایلن موضلوع بلوده کله حقلوق
بنیادین جنبۀ دفاعی داشته و به عنوان ابزاری برای دفاع از افراد در مقاب دوللت اسلت .مسلئلۀ
مهمی که در سالهای اخیر طرح شده ،موضوع عم مثبت دولت نسبت به این حقوق است بله
این معنی که دولت نهتنها باید از نقض حقوق بنیادین مردم خودداری ورزد ،بلکه بایلد اقلدامات
مثبتی نیز در این خصوص انجام دهد .اما پرسشی که مطرح میشود این است کله چلرا قلملرو
حقوق بنیادین ،انجام اقدامات مثبتِ دولت را نیز دربر میگیرد؟
سیر تاریخی تحوالت مربو به حقوق بنیادین م ید این امر است که حقوق بنیلادین اصلوالد
دارای جنبۀ دفاعی بوده و تنها وظیفۀ دولت عدم تجاوز بله ایلن حقلوق ملردم اسلت (Kumm,
) .2006, p.349وظیفۀ حمایتی حقوق بنیادین در مقاب جنبۀ دفاعی آن قلرار ملیگیلرد ،ایلن
وظیفۀ دفاعی ،تکلیف حمایت از حقوق بنیلادین تضلمین شلده در قلانون اساسلی را بلر دوللت
تحمی میکند ) .(Cherednychenko, 2007, p.82برای مثال ح نسبت بله حلریم خصوصلی
تنها به این معنی نیست که دولت ح نلدارد بله حلریم خصوصلی اشلخاص بلا انجلام اعملالی
همچون استراق سمع و شنود مکالمات خصوصی وارد شود ،بلکه ح نسبت به حریم خصوصلی
همچنین مستح اعمال مثبت از جانب دولت است تا از وارد شلدن اشلخاص ثاللث بله حلریم
خصوصی فرد جلوگیری کرده ،به تعبیر دیگر ،دولت باید با اقداماتی همچون منع قانونی تلوهین
و افترا و حفظ امنیت اطجعات اشخاص خصوصی و غیره مانع از نقض این ح بلهوسلیلۀ سلایر
افراد گردد ).(Ribeiro, op. cit, p.5
نکتۀ کلیدی این موضوع این اسلت کله حقلوق بنیلادین ارزش عینلی دارد و در کل نظلام
حقللوقی قاب ل اعمللال اسللت و طبیعت لاد در حقللوق خصوصللی و در تفسللیر آن نیللز تللأثیر دارد
).(Cherednychenko, op. cit, p.79

وظیفۀ دولت در حمایت از حقوق بنیادین مخت به عدم نقض ایلن حقلوق نیسلت بلرای
مثال بسیاری از فمینیستها ادعا می کنند که ح قلانونی سلق جنلین اگلر فقل بله معنلای
غی رمجرمانه دانستن عم سق جنین باشد ،کلافی نیسلت .یلک زن فقیلر کله بله دلیل نبلود
امکانات مالی و عدم امکان دسترسی به تجهیزات پزشلکی و بهداشلتی نملیتوانلد از ایلن حل
بهدرستی بهره مند شود ،تقریباد درست در همان وضعیت بدی قلرار دارد کله اصلجد حل قلانونی
سق چنین نداشته باشد .بهطور کلی اگر هدف یک ح این است که انتخاب انجام شلود ،پلس
برخی اوقات تسهی واقعی انجام این انتخاب ،به اندازۀ عدم ایجلاد ملانع بلر سلر راه آن حل از
اهمیت برخوردار است (والدرون ،1931 ،ص.)111
طرف داران اصالت اجتماعی نیز بر این باورند که مردم بر اسلاس شلرای جامعله و فرهنلگ
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اطراف خویش زندگی و سرنوشت خود را رقم میزننلد و اینکله هلر شلخ بلر اسلاس اراده و
خواست خود زندگی خویش را بنا میکند ،افسانهای بیش نیست و درصورتی که این تفکر مردم
را تشوی نماید که به ساختارهای اجتماعی که درواقع زندگی آنهلا را قابل تحمل ملیکنلد،
بیتوجهی کرده یا آنها را زیر پا بگذارند ،یک افسانۀ خطرناک است.
در حقوق مدرن این باور ایجاد شده است که آنچه بهعنوان ایدۀ مبنای ح  ،یعنی حاکمیت
و رهبری انسان بر سرنوشت خود ،درنظر گرفته میشود به معنای این نیست که فرد زنده باشد،
بلکه به معنای فاعلیت در هدایت و رهبری زندگی است .بنابراین ،فاعلیت کلید ح اسلت و هلر
انسانی برای خود فاعلیت قائ است و جامعه باید برای دیگلران فاعلیلت را ارج نهلاده ،وسلائ و
امکانات آن را فراهم نماید (والدرون ،1931 ،ص.)119
در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ایلن موضلوع پذیرفتله شلده اسلت .برابلر ملادۀ  19ایلن
کنوانسیون ،نظامهای حقوقی ملی در راستای حمایت از حقوق بنیادین تکلیف مثبت دارند .این
تعهد مثبت ،ح های بنیادین مختلف را که در این کنوانسیون تضمین شدهاند ،دربر میگیلرد و
دولتها نهتنها از دخالت در حقوق بنیادین افراد و نقض آنها منع شدهاند ،بلکه دولتهلای عضلو
مکلف اند از نقض حقوق بنیادین افراد از سوی افراد دیگر جلوگیری نمایند .این تعهد مثبت ،هم
بر قانونگذار هم بر قوۀ مجریه و هم بر قوۀ مقننه تحمیل ملیشلود و تملامی ارکلان حکوملت
موظف به این امر هستند ) .(Barkhuysen, 2006, p.48پرونلدۀ «اپل بلای بلر علیله پادشلاهی
متحده (بریتانیا)» 1نمونۀ خوبی برای نشان دادن این مسئله اسلت .در ایلن پرونلده ماللک یلک
مجتمع فروشگاهی نصب آگهی عمومی را روی ملک خود (فروشگاه) منلع کلرده اسلت .دادگلاه
استراسبورگ اعجم نمود که دولت بریتانیا متعهد است که ح مالک در آزادی نسبت بله نصلب
یا عدم نصب آگاهی روی ملک خویش را تضمین نماید.
با پذیرش نظریۀ وظیفۀ مثبت دولت در حمایلت از حقلوق بنیلادین افلراد جامعله ،مداخللۀ
دولت در رواب قراردادی در جهت حمایت از ح های پیشگفته توجیله خواهلد شلد .بله ایلن
ترتیب ،دادگاهها باید در ح و فص اختجفات ناشی از قرارداد این موضوع را ملورد توجله قلرار
دهند که در صورت نیاز ،این وظیفۀ دولت (دولت به معنای اعم) را بهجا بیاورند.
نکتۀ دارای اهمیت دیگر در این راستا ،این است کله دوللت در قراردادهلای کله بلر اسلاس
تصدیگری با اشخاص خصوصی منعقد میکند ،مکلف به اعمال معیارهای حقوق بنیادین است.
در حقوق اساسی سنتی ،حقوق بنیادین تنها در مورد اعمال حاکمیت دولت قاب استناد بود ،اما
امروزه این موضوع به اعمال تصدیگری دولت نیز سرایت کلرده اسلت .در کنوانسلیون اروپلایی
حقوق بشر و رویۀ دادگاه استراسبورگ (دادگاه اروپایی حقوق بشر) بر این موضلوع تأکیلد شلده
1. Appleby V. United Kingdom: European Court of Human Rights, 6 May 2003.
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است که دولتهای اروپایی چه در مسائ اعمال حاکمیت و چله در مسلائ تصلدیگلری بایلد
قواعد حقوق بشر را رعایت نمایند برای مثال زمانی که دولت اقدام به بیع زمین میکنلد ،حل
تخطی از حقوق بشر را ندارد بنابراین ،ح های بنیادین در رواب دولت بلا ملردم کله مشلمول
حقوق خصوصی هستند نیز باید رعایت گردد .در این زمینه نیز قلمرو حقوق بشر گسترش یافته
است .برای مثال در پروندۀ «استرچ علیه پادشاهی متحد (بریتانیا)» 1دادگاه اروپایی حقوق بشلر
اعجم کرد که ح مالکیت که بهعنوان یک حل بنیلادین در ملادۀ  1پروتکل اول کنوانسلیون
اروپایی حقوق بشر تضمین شده ،نقض گردیده است .به اضافه اینکه مقامات محللی در بریتانیلا
در تمدید قرارداد اجاره ح بنیادین موجر (ح مالکیت) را نادیده گرفتهاند.
درنهایت بهنظر میرسد نظریۀ هدف بودن حقوق بنیادین نمیتواند توجیهگر اعملال تملامی
حقوق بنیادین در رواب خصوصی باشد چراکه بسیاری از حقوق بنیلادین بلا توجله بله فضلای
خاص حقوق عمومی وضع شدهاند و بیشتر در رواب بین دولت با مردم مفهوم موضوعیت دارند.
به تعبیر دیگر ،برخی از حقوق بنیادین با حقوق خصوصی سلازگاری ندارنلد بلرای مثلال ،حل
دادرسی عادالنه و منصفانه در بیشتر نظامهای حقوقی بهعنوان یک ح بنیادین تضلمین شلده
است و این ح ضمانت میکند که هر کسی میتوانلد از محاکملۀ منصلفانه و عادالنله در یلک
دادگاه مستق و بیطرف بهرهمند شود .بدون تردید اعملال چنلین حقلی در روابل خصوصلی
موضوعیت ندارد .همچنین ،دستهای از حقوق دانلان بلر ایلن باورنلد کله تنهلا حقلوق بنیلادین
اقتصادی در رواب قراردادی قاب اعمال هستند و نس های دیگر حقوق بنیادین همانند حقلوق
فرهنگی یا اجتماعی را با حقوق قرارداد سازگار نمیدانند .به تعبیر دیگر در بحلث نفلو حقلوق
بنیادین در رواب قراردادی ،از میان حقوق بنیادین بیشتر حقلوق اقتصلادی ملورد توجله قلرار
گرفته و همین موضوع انتقاداتی را برانگیخته است .انتقاد اصلی این است کله چلرا تنهلا اصلول
اقتصادی قوانین اساسی وارد حوزۀ قراردادها و رواب خصوصی شدهاند ). (Engle, 2009, p.166
بهدنبال آن ،حتی برخی مدعی شدهاند که حقوق اقتصادی منلدرج در قلانون اساسلی در شلمار
حقوق موضوعه بوده ،ارتبا خاصی با حقوق بنیادین ندارد ) .(Ibid, p.167البته در رویۀ قضایی
محاکم اروپایی اعمال حقوق بنیادین در رواب خصوصی به حقوق اقتصادی محدود نشده اسلت
برای نمونه در پروندۀ «لوس» 2دادگاه در ح و فص اختجف خصوصی به حل بنیلادین آزادی
بیان (موالئی ،1999 ،ص )119و در پروندۀ «موجر و مستأجر» 9به ح بنیادین آزادی اطجعات
(همان ،ص )131استناد کرده و ح های یادشده را در رواب خصوصی اعمال نموده است.

1. Stretch V. United Kingdom: European Court of Human Rights, 24 June 2003.
2. BVerfG 15 January 1958, BVerfGE7, 198 (Lüth).
3. BVerfGE 90, 27 (9 February 1994).
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حقوق بنیادین بهمثابۀ ابزار
استناد به حقوق بنیادین در رواب قراردادی و کجد در حقوق خصوصی میتواند بهعنلوان ابلزاری
در جهت حمایت از طرف ضعیف قرارداد بهکار رود .در این دیلدگاه ،نگلاه بله حقلوق قراردادهلا
ابزاری است و حقوق قراردادها وسیله ای برای پیگیری اهداف و سیاستهای اجتماعی و بهویلژه
حمایت از طرف ضعیف قرارداد تلقی میشود ) .(Ciachi, 2014, p.131طرفداران این عقیده بر
این موضوع پافشاری میکنند که حقوق قراردادها وسیله ای بلرای تحقل علدالت اجتملاعی در
جامعه است و نقش حقوق قراردادها در تحقل علدالت اجتملاعی بیشلتر در حمایلت از طلرف
ضعیف قرارداد است.
در ظاهر ممکن است گفته شود که حقلوق قراردادهلا صلرفاد جنبلۀ فنلی دارد و نملیتلوان
ارتباطی خاصی بین این مسائ فنی و اهداف اجتماعی و سیاسی برقرار نمود .منظلور از مسلائ
«صرفاد فنی» موضوعاتی همانند اثر اشتباه متعاقدین یا یکی از طرفین عقد و یا ضلمانت اجلرای
نقض قرارداد از سوی متعهد است .بهنظر میرسد که ح این مسائ و موضوعاتی همانند آنها،
هی گونه تأثیری در وضعیت اقتصادی ندارد.
در پاسخ باید گفت که مقررات بازار و حقوق قراردادها ،تنها بله دلیل نقلش آن در گلردش
سرمایۀ مادی اهمیت ندارند ،بلکه ابزاری برای دستیابی شهروندان به اساسیترین نیازهای خلود
هستند .به تعبیر دیگر ،شهروندان برای تهیۀ نیازهای اساسلی خلود همچلون آب ،انلرژی ،أخلذ
اعتبار و ارتباطات روز به روز ،وابستگی بیشتری به بازار و حقوق قراردادها پیدا میکنند و منافع
آن ها باید در رواب قراردادی در شرایطی که در اغلب موارد طرف مقاب آنان قدرتمندتر اسلت،
تا حد کافی مورد حمایت قرار گیرد .لذا فهم این موضوع خیلی مهم است که مقررات بازار تنهلا
به دلی نقش آن در گردش سرمایۀ مادی اهمیت ندارد ،بلکه بازار وسیلۀ دسترسلی شلهروندان
به نیازهای اساسیشان است و از منافع اساسی شهروندان حمایت ملیکنلد .(Study Group on
)Social Justice in European Private Law, 2004, p.667

برخی از حقوقدانان اروپایی معتقدند که تدوینکنندگان قانون مدنی اروپلا بایلد ارزشهلای
بنیادین را در حقوق قراردادهای اروپا سهیم کنند ،چراکه شهروندان به بازار برای تهیۀ نیازهلای
اساسی خود همانند آب ،انرژی ،أخذ اعتبار و ارتباطات روز بله روز بیشلتر وابسلته ملیشلوند و
منافع آنها باید در رواب قراردادیشان که اغلب طرف مقابلشان قدرتمندتر است تلا حلد کلافی
مورد حمایت قرار گیرد .درواقع طرفین خصوصی میتوانند خطری برابر یا حتی بیشتر از دوللت
برای نقض حقوق بنیادین شهروندان داشته باشند ).(Ibid, p.667
از نظر این حقوقدانان ،اگر دولتها به دنبال راهلی بلرای کاسلتن از نقلش دوللت ،تشلوی
راه ح بازار برای تأمین رفاه اجتماعی و استفاده از نظم رقابت بلازار بلرای بهبلود کلارایی ارائلۀ
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کاالی عمومی هستند ،قرارداد باید هم ابزاری برای تجارت و هم ابزاری برای سیاسلتهلا باشلد.
بنابراین قواعد حاکم بر معامجت که ریشه در حقوق خصوصی دارند ،همچون کلیدی نظمدهنده
در اختیار دولت مدرن است ) ،(Ibid, p.655نادیده گرفتن موضوعات سیاسی در یکنواختسازی
حقوق قراردادهای اروپا به تأکید بیش از حد بر ادغام بازار و تضمین نامناسب و ناکلافی علدالت
اجتماعی منجر خواهد شلد ) .(Ibid, p.664درنهایلت ،ایلن حقلوقدانلان اعلجم ملیدارنلد کله
کمیسیون اتحادیۀ اروپا در طرح عملی خود برای حقلوق قراردادهلای اروپلا بایلد برتلریق جنبلۀ
سیاسی کار روی قانون مدنی اروپا را درنظر بگیرد.
همچنین گفته شده است که سیاستهای فنی قرارداد بهجلای اینکله مسلتقیماد ملرتب بلا
سیاستهای تلوزیعی باشلد ،بیشلتر ایلدئولوژیک و سلاختگی اسلت .در بحلثهلای مربلو بله
موضوعات تکنیکی ،حقوقدانان استداللهایی را مطرح میکنند کله بیشلتر از آنکله مربلو بله
مسائ صرفاد فنی باشند ،جنبۀ سیاسی به خود میگیرند .قواعدی که از بحلثهلای صلرفاد فنلی
ناشی میشود ،میتواند بهنوبۀ خود به صورت قاب قیاس و متشابه قوانین و مقررات و یلا قواعلد
عمومی که موضوع اصلی نگرانیهای سیاسی محسوب میشوند ،مورد تجزیه و تحلیل سیاسلی
قرار گیرد ).(Kennedy, 2002, p.7
نگاه ابزاری به حقوق بنیادین برای تحق عدالت در جامعه نمیتوانلد مبنلای اصللی حقلوق
بنیادین در رواب قراردادی باشد ،زیرا در این نظریه بلر مسلائ اقتصلادی تمرکلز شلده اسلت
درحالی که حقوق بنیادین صرفاد بعد اقتصادی ندارد .از طرف دیگلر ،آزادی قلراردادی کله خلود
دارای ارزش بنیادین است ،تضعیف ملی شلود .بله عبلارت دیگلر ،تلرجیح حقلوق اقتصلادی بلر
آزادیهای بنیادین ترجیح بجمرجح است .همانطور که برخی معتقدند بلرای حقلوق قراردادهلا
مسئله و هدف اصلی دادن فضای کافی برای آزادی قراردادی است .برای مثال ،هایک بهصراحت
هرگونه دخالت در قراردادها برای تحق عدالت اجتماعی را رد کرده و معتقد است کله طلرفین
باید تحت هر شرایطی در انعقاد قرارداد و تعیین مفاد آن آزادی کام داشلته باشلند (Hayek,
) .2005, p.38, 115, 133همچنین در تفکر هایک جایگزینی علدالت تلوزیعی بلهجلای علدالت
معاوضی یا اصجحی موجب مخت شدن آزادی افراد جامعه ملیشلود ) .(Dorn, 1981, p.375او
آزادی را ارزش برتر دانسته ،حتی برای ارائۀ نظریه در خصوص ح آزادی تجشی نمیکند ،بلکه
صرفاد معتقد است که ارزش بنیادین آزادی بوده ،همۀ قلوانین بایلد بلا آن مطابقلت و سلازگاری
داشته باشند .به عقیدۀ وی ،آزادی وضعیتی است که در آن اجبار برخلی از انسلانهلا از سلوی
دیگران تا حد امکان کاهش پیدا میکند.
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مبنای اعمال حقوق بنیادین در حقوق قراردادها در حقوق ایران
در نظام حقوقی ایران هرچند برخی از دادگاهها در آرای خود به حقوق بنیلادین و حقلوق بشلر
استناد می کنند ،ولی مبنای اعمال این حقوق در رواب خصوصی کمتر مورد توجه قلرار گرفتله
است .بااین حال ،وصف هنجاری قانون اساسی ایران ،ماهیت حکمی حقوق بنیادین و ملادۀ 949
قانون مدنی میتوانند به عنوان مبنای اعملال حقلوق بنیلادین در حقلوق قراردادهلای در نظلام
حقوقی ایران تلقی شوند.

 .1برتری حقوق اساسی ایران بر کل نظام حقوقی
در نظام حقوقی ایران نیز برتری حقوق اساسی بر ک نظلام حقلوقی پذیرفتله شلده اسلت و در
سلسلهمراتب حقوقی ،قانون اساسی در باالترین مرتبه قرار دارد ،اما برای اعمال حقلوق بنیلادین
در رواب خصوصی با استناد به نظریۀ برتری حقوق اساسی ،باید نخست ارزش هنجلاری قلانون
اساسی ایران پذیرفته شده ،سپس صجحیت دادگاه بدوی در عدم اجرای قانون علادی بله دلیل
تعارض با قانون اساسی بهرسمیت شناخته شود .وصلف هنجلاری و درنتیجله الزماالجلرا بلودن
قانون اساسی یکی از شرای تحق اعمال حقوق بنیادین در رواب قلراردادی اسلت .در حقلوق
ایران ،قانون اساسی صرفاد برنامهریز نیست ،بلکه برخی از اصول دارای ویژگی هنجاریانلد و ایلن
اصول چنان کیفیتی دارند که میتوانند به طور مستقیم و بدون نیاز به توس بله قلوانین علادی
آثار حقوقی ایجاد کنند برای مثال ،اصول مربو به حقوق ملت دارای چنین کیفیتلی هسلتند.
همچنین به باور برخی از حقوق دانان ،ضرورت نظارت شورای نگهبان بر اساسی بلودن مصلوبات
مجلس شورای اسجمی (اصول  12و  91قانون اساسلی) هلی گونله تردیلدی را در ملورد ارزش
هنجاری قانون اساسی جمهوری اسجمی ایران بهجا نمیگذارد (تقیزاده ،1931 ،ص.)194
با وجود وصف هنجاری بودن اصول قانون اساسی ایران ،این موضوع مطرح میشود کله آیلا
دادگاه های عادی صجحیت این را دارند تا در صورت تعارض با حقوق بنیادین ،قلوانین علادی را
اجرا نکنند .دستهای از حقوقدانان بر این باورند که دادگاهها صلجحیت الزم را بلرای تشلخی
مغایرت قوانین عادی با قانون اساسی دارند و درنتیجه ملی تواننلد از اجلرای قلوانین و مقلررات
عادی مغایر با قانون اساسی جلوگیری نمایند .برابر این دیدگاه ،اوالد مجللس حل قلانونگلذاری
برخجف قانون اساسی را ندارد .ثانیاد درصورتی که مجلس خجف قانون اساسی قانونی را تصلویب
کند ،دادگاه ها باید قانون برتر یعنی قانون اساسی را درنظر گرفته ،ح عدم اجرای قانون علادی
را دارند (آزمایش ،1941 ،ص 14-11کاتوزیان ،1990 ،ص .)111بااینحال ،صجحیت نداشلتن
دادگاههای عادی در تشخی مغایرت قوانین عادی با قانون اساسی در نظام حقلوقی ایلران نیلز
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نمیتواند مانع اعمال حقوق بنیادین در رواب خصوصی شود چراکله در نظریلۀ اعملال حقلوق
بنیادین در رواب خصوصی ،اعمال حقوق بنیادین از طری نقض قوانین عادی صورت نمیگیرد،
بلکه تمرکز این نظریه بر تفسیر قوانین عادی در سایۀ حقلوق بنیلادین بلوده ،بلهمنظلور حفلظ
استقجل حقوق خصوصی بر این امر تأکید میشود که حقوق بنیادین باید به صورت غیرمستقیم
با استفاده از مفاهیم حقوق خصوصی همانند حسننیت ،اخجق حسنه و  ...اعمال شود .حتی در
نظام حقوقی آلمان که مهد نظریۀ مورد بحث است ،نظریۀ اعمال غیرمسلتقیم حقلوق بنیلادین
پذیرفتلله شللده اسللت .دادگللاه قللانون اساسلللی فللدرال آلمللان در پرونللدۀ معللروف بللله
«ضامن» ) (bürgschaftاعجم کرد در مواردی که عدم تعادل ساختاری طرفین در قلدرت انجلام
معامله به انعقاد قراردادی منجر شود که موجب نقلض حقلوق بنیلادین طلرف ضلعیف قلرارداد
گردد ،دادگاههای حقوقی وظیفه دارند که بر مبنای قواعلد عملومی حقلوق قلراردادی (هماننلد
اخجق حسنه و حسننیت) در قرارداد مداخله نمایند ).(Cherednychenko, 2004, p.3

 .2مادۀ  959قانون مدنی
برای اعمال حقوق بنیادین در رواب قراردادی میتوان به حکم مادۀ  949قلانون ملدنی اسلتناد
نمود چراکه مراد قانون گذار از اصطجح حقوق مدنی در این ماده حقوق بنیادین است ،نه حقوق
مدنی نسبی (ایمانیان ،1932 ،ص .)21در توجیه این نظر میتوان گفلت کله اوالد حقلوق ملدنی
نسبی تنها در موقعیت و اوضاع و احوال معین و مطاب شرای مقرر در قانون به نفع فرد یا افراد
خاص ایجاد می شود ،لذا همۀ افراد جامعه به صورت بالفعل از ایلن حقلوق بهلرهمنلد نیسلتند.
ح هایی همچون ح خیار ،ح فلروش ملال از مصلادی ایلن حل هلا هسلتند درحلالی کله
بهموجب مادۀ  943ق.م« :هر انسان از حقوق مدنی متمع خواهد بود ،لکن هی کس نملیتوانلد
حقوق خود را اعمال کند ،مگر اینکه برای این امر اهلیت داشته باشد» .همانطور کله مجحظله
میشود ،در این ماده قانونگذار به صراحت از تمتع بالفعل هلر شلخ از حقلوق ملدنی بحلث
میکند .به تعبیر دیگر« ،حقوق مدنی» در مادۀ  943ق.م بر ح هایی دالللت ملیکنلد کله هلر
انسان به صرف انسان بودن به صورت بالفع از آنها بهرهمند اسلت هماننلد حل آزادی ،حل
حیات و ح مالکیت .اوالد کیفیت و نحوۀ اسقا ح  ،موضوع ملادۀ  949قلانون ملدنی نیسلت،
بلکه حمایت از یکی از مصادی حقوق مدنی انسان است (هملان) .ثانیلاد ماهیلت حقلوق ملدنی
یادشده در مادۀ  949قانون حکم است و حتی حقوق دانانی که در تفسیر این ماده تمایزی بلین
حقوق مدنی نسبی و حقوق بنیادین قائ نشدهاند ،معتقدند که دلی عدم امکان اسلقا حقلوق
مدنی در مادۀ مورد بحث این است که آن هلا حکلم هسلتند و حکلم نیلز قابل اسلقا نیسلت
(شهیدی ،1919 ،ص .)111به اضافه اینکه حقوق ملدنی نسلبی اغللب قابل اسلقا هسلتند و
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همان طور که در مواد مختلف قانون مدنی ،اسقا حقوقی همچلون حل خیلار یلا حل شلفعه
پذیرفته شده ،محدودیتی نیز برای اسقا چنین حقوقی ایجاد نشده است.

 .3حکم بودن حقوق بنیادین
در حقوق ایران و فقه امامیه مهمترین مبنایی که میتوان برای اعمال حقوق بنیلادین در روابل
قراردادی برشمرد ،ماهیت حکمی حقوق بنیادین است.
حقوق بنیادین ماهیت حکمی دارند ،لذا قاب اسقا نیستند .به تعبیر دیگر ،حقوق بنیلادین
به احکام باز میگردد یعنی اینکه اگرچه انسان از ح آزادی برخوردار است ،املا هملین «حل
آزادی» برای او جنبۀ تکلیفی دارد .به عبارت دیگر ،انسان محکوم به آزادی است و توانایی سلب
آن را از خود ندارد .از این حیث کلیۀ حقوقی که در ارتبلا بلا آزادی انسلان اسلت ،بله احکلام
خداوند نسبت به انسانها بر میگردد .همین موضوع در مورد ح حیات نیز صادق است یعنلی
با اینکه انسان دارای ح حیات است ،ولی به حفظ و نگهداری آن مکلف بوده ،حل اسلقا آن
را ندارد .بنابراین ،اگرچه حقوقی همانند ح آزادی و ح حیات و غیره برای انسان ح شمرده
می شود ،اما از لحاظ دینی روح این حقوق ،حکم خداوند است .به سخن دیگلر ،هملانطلور کله
انسان باید از آب و هوای سالم بهرهمند شود و ح محروم کردن خود را از این دو ندارد ،مکللف
به استفاده از حقوقی است که خداوند به او اعطا کرده ،ح محروم نمودن خلود از آن حقلوق و
اسقا آنها را ندارد (جوادی آملی ،1939 ،ص.)11-11
برخی از حقوقدانان ،حقوق مدنی را به حقوق مدنی کلی و جزئی نقسیم کردهانلد .بله نظلر
این گروه ،حقوق مدنی کلی ،حقوق مدنی شخصی و بهطور کلی بوده و فاقد ارتبا با موضوع یلا
شخ خاصی است مانند ح مالک شدن به طور کلی که در برابر حقوق جزئی مدنی مث ح
مالکیت نسبت به ساختمان معین قرار دارد (شهیدی ،1919 ،ص .)199این علده منشلأ حقلوق
مدنی کلی را قابلیت اتی انسان برای تمتع حقوق و تصدی وجدان بشری به این قابلیلت اتلی
می دانند و بر این باورند که هر انسان به نفس انسان بودن دارای این حقوق بوده و این حقوق از
طرف خداوند به او اعطا شده است .البته به عقیدۀ این گروه ،برخی از این حقوق صرفاد برخاسلته
از نظام جامعه و ساختهشدۀ قانون است مانند ح خواندۀ ایرانی در ملورد درخواسلت خسلارت
احتمالی از خواهان بیگانه (موضوع مادۀ 111ق.آ.د.م 1919ش) (همان ،ص .)191-194حقلوق
کلی در دیدگاه این حقوق دانان از حیث ماهوی حکم بوده ،لذا قاب اسقا نیست بلرای مثلال،
ح خرید مال معین یا ح شرکت در مناقصۀ مشخ یا ازدواج با شخ معین دارای ماهیلت
حکمی بوده ،درنتیجه قاب سلب و اسقا نیست (همان ،ص .)111بر اساس این دیدگاه ،حقوق
مدنی کلی ارتبا بسیار نزدیکی با حقوق بنیادین داشته ،حتی با مسامحه ملیتلوان گفلت کله
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حقوق مدنی کلی جزء حقوق بنیادین است .مثالهای طرفداران این نظریه ،مانند حل ازدواج،
ح مالکیت و ح انعقاد قرارداد نیز م ید همین امر است لذا می توان نظریۀ حکم بودن حقوق
ماهوی را به ایشان نسبت داد.
صرف اصطجح حقوق بنیادین نباید دلیلی بر ح بودن آنها از حیث ماهوی باشلد ،چراکله
اصطجح «ح » و «حکم» همیشه در جایگاه اصلی خلود بلهکلار نرفتلهانلد و بلهویلژه در فقله،
جابهجایی های زیادی در کاربرد ح و حکم رخ داده است .سید محمد صلادق روحلانی در ایلن
زمینه تصریح میکند« :اصطجح ح در اخبار و کلمات علمای ابرار ،بسیار به معنای حکم ملورد
استفاده قرار گرفته است .بنابراین تشخی این که کدام چیز ،از قبی حکم یا ح  ،بله معنلای
مصطلح به کار رفته است ،منو به مجحظۀ خصوصیات و قرائن است و نمیتوان از صرف اطجق
لفظ ح  ،حقی اصطجحی را برداشت نمود» (روحانی ،1911 ،ص.)20-21
محمد حسین اصفهانی با تأکید بر اینکه موردی را نمی توان یافت که حل باشلد و درعلین
حال ،در امکان اسقا آن تردید وجود داشته باشد ،بیان کرد که در مواردی مثل حل والیلت،
صرف استفاده از واژۀ ح سبب نخواهد شد که آنها در شمار حقوق تلقی شوند تعبیر حل در
این موارد ناشی از مسامحه است (اصفهانی1113 ،ق ،ص.)40
مرتضی مطهری در مورد ح حیات مینویسد« :حیات ،ح نیست ،هملانطوری کله آزادی
رقبۀ ح نیست ،همانطوری که مالکیت نفس ،مالکیت قانونی نیست ...انسان نمیتوانلد از آزادی
خودش صرفنظر کند و خود را بفروشد ،همانطوری که نمیتواند از حیات خودش صرفنظر کند»
(مطهری ،1931 ،ص.)19
در تعریف ح مجحظه شد که در ح اصطجحی ،عجوه بر صاحب ح باید شخصی دیگری
که ح به زیان او است ،یعنی «من علیه الح » موجود باشد درحلالی کله در حقلوق بنیلادین
اصوالد «من علیه ح » قاب تصور نیست هرچند که برخی «من علیه حل » حقلوق بنیلادین را
حکومت میدانند.
همچنین درصورتی که بین ح و حکم بودن شک کنیم ،اص عدم ح بوده ،بله مقتضلای
اص عدم ح  ،ح بودنق مورد مشکوک نفی میشود (بحرالعلوم ،بیتا ،ص )1بنابراین ،هرجا که
اثبات شود آثار ح در مورد مجعول شرعی یا قانونی جریان ندارد ،نمیتوان مجعلول شلرعی را
ح دانست ،بلکه ماهیت آن حکم میباشد (قنواتی ،1990 ،ص.)13
بااین حال در فقه امامیه و حقوق اسجم نمی توان گفت که حقوق بنیادین تماماد حکلم تلقلی
شده ،با تواف طرفین قاب اسقا نیسلت ،چراکله برخلی از حقلوق بنیلادین پذیرفتلهشلده در
کنوانسیون های حقوق بشر ،در حقوق اسجم پذیرفتنی نیست برای نمونه ح نسبت بله آزادی
دین در حقوق اسجمی و حقوق موضوعۀ ایران قاب قبول نیست و افراد بههی وجه توانایی تغییر
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دین و مذهب خویش را ندارند .چنین امری در مورد قانون اساسی ایران نیز صادق است ،زیرا بر
اساس اص  1قانون اساسی کلیۀ قوانین کشور و ازجمله حقوق بنیادین انسانها بایستی مبتنی
بر شریعت اسجم باشد (آ ری ،1991 ،ص .)2لذا بهنظر می رسد مصادی حقوق بنیادین باید بله
صورت موردی بررسی شود تا اگر حکم بودن آن اثبات شد ،اعجم گردد که طرفین قرارداد حل
نقض آن را نداشته ،قرارداد خجف آن باط می باشد برای نمونه ،ح حیلات در حقلوق اسلجم
بهعنوان یک ح بنیادینق پذیرفتهشده ،حکم محسوب میشود و تواف برخجف آن نیلز باطل و
بیاثر است.

نتیجه
اصوالد حقوق قراردادها و حقوق بنیادین مربو به دو حوزۀ متفاوت از نظام حقوقی هسلتند بله
این صورت که حقوق بنیادین در حوزۀ حقوق عمومی قرار دارد و این درحالی است کله حقلوق
قراردادها بخشی از حوزۀ حقوق خصوصی شمرده میشود .با توجه به تفکیکی که بهطور سلنتی
بین حوزۀ حقوق عمومی و خصوصی وجود دارد ،ظاهراد تصلور نفلو حقلوق بنیلادین در روابل
قراردادی غیرممکن است .ولی برخجف تصور رایج ،قلمرو اعمال حقوق بشر و بنیادین ،تنهلا بله
حقوق عمومی محدود نبوده ،حقوق خصوصی و به تبع آن حقلوق قراردادهلا مصلونیت خلود را
امروزه بهویژه در حقوق اروپا در مقاب حقوق بنیادین از دست دادهاند چراکله حقلوق بنیلادین
بهعنوان ارزشهای اساسی در جامعه تلقی میشوند و باید در کلیۀ حوزههلای حقلوقی ازجملله
حقوق قراردادها این ارزشها اعمال گردند و همینطور دولت نسبت به حقوق بشر هلم تکلیلف
سلبی و هم وظیفۀ ایجابی دارد به این معنی که هم باید از نقض حقوق بشر جللوگیری کنلد و
هم از حقوق بنیادین مردم در مقاب اشخاص خصوصی حمایت نماید.
همچنین قواعد حقوق قرارداد را نباید موضلوعی صلرفاد تکنیکلی دانسلت ،بلکله ارزشهلای
جامعه نیز باید در این حوزه از حقوق لحاظ شوند .به تعبیلر دیگلر ،مصلالح اجتملاعی همچلون
همبستگی اجتماعی و عدالت اجتماعی نیز مبنای توجیهی دیگر برای نفلو حقلوق بنیلادین در
حقوق قراردادها تلقی میشوند به این شک که دستهای از حقوقدانان به حقوق بنیلادین نگلاه
ابزاری داشته ،آن را ابزاری برای حمایت از طرف ضعیف قرارداد و همبستگی اجتماعی میدانند.
در این راستا باید گفت که عدم توازن در قدرت طرفین بدون تردید بر نفو حقلوق بنیلادین در
حقوق قراردادها دامن میزند ،زیرا در محیطی که تعادل بین طرفین عقد برقلرار اسلت ،امکلان
نقض حقوق بنیادین در چنین قرارداد به ندرت قاب تصور بوده ،لذا زمینله بلرای اعملال حقلوق
بنیادین وجود نخواهد داشت.
در نظام حقوقی ایران نیز برتریق حقوق بنیادینق تضمینشده در قلانون اساسلی بلهرسلمیت
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شناخته شد ه است ،لذا این حقوق در ک نظام حقوقی سلطه دارد و بله دلیل داشلتن ماهیلت
حکمی از سوی اشخاص در رواب قراردادی قاب نقض نیست .همچنلین بلهموجلب ملادۀ 949
قانون مدنی این حقوق قاب اسقا نبوده ،دادگاه بر اساس این ماده امکان زیلادی بلرای اعملال
حقوق بنیادین در رواب قراردادی دارد.
درنهایت با عنایت به اینکه اعمال حقوق بنیلادین موجلب اخجقلی و عادالنله شلدن حقلوق
قراردادها خواهد شد ،لذا پیشنهاد میشود دادگاهها با استناد به مادۀ  949قانون مدنی و برتلریق
حقوق بنیادینق تضمین شده در حقوق اساسی ،حقوق بنیادین را در رواب قراردادی اعمال کنند.
البته اعمال حقوق بنیادین نباید به ازبین رفتن استقجل حقوق خصوصی منجر شود.
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تهران :نشر میزان.
 .19کاتوزیان ،ناصر ( ،)1990مقدمۀ علم حقوق ،چ ،13تهران :شرکت سهامی انتشار.
 .11کیوانفر ،شهرام ( ،)1990مبانی فلسفی تفسیر قانون ،چ ،1تهران :شرکت سهامی انتشار.
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اگه.
 .11مطهری ،مرتضی ( ،)1931نظام حقوق زن در اسجم ،چ ،1تهران :انتشارات صدرا .
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ب) عربی
نشر انوار الهدی.
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 .22بحرالعلوم ،محمدبن محمدتقی (بیتا) ،بلغه الفقیله ،شلرح محملدتقی آل بحلرالعللوم ،ج،1
تهران :مکتبه الصادق علیهالسجم.

ج) انگلیسی
23. Barak, A., (2001), Constitutional Human Rights and Private Law, in D Friedman
and D Barak-Erez (eds), Human Rights in Private Law, Oxford: Hart Publishing.
24. Barkhuysen, T., Van Emmerik, M., (2006), Constitutionalisation of Private law:
The European Convention on Human Rights Perspective, in T. Barkhuysen and
S. D. Lindenbergh (eds), Constitutionalisation of Private Law, Leiden: Nijhoff.
25. Caumes, C., (2010), L’interperetation du Contrat Auregard des Droits
Fondamentaux, pour obtenir le grade de docteur en droit de l’Université
d’Avignon et des pays de Vaucluse, le 25.
26. Cherednychenko, O., (2007), Fundamental Rights, Contract Law and the

244

مبانی نظری اعمال حقوق بنیادین در حقوق قراردادها

Protection of the Weaker Party, European Law pub, Munich.
27. Ciacchi A. C., (2014), European Fundamental Rights, Private Law, and Judicial
Governance, Hans-Wolfgang Micklitz (ed.), Constitutionalization of European
private law, Oxford: Oxford University Press.
28. Collins, H., (2011), The Impact of Human Rights Law on Contract Law in
Europe, European Business Law Review, Forthcoming University of Cambridge
Faculty of Law Research Paper No. 13, Available at: http:
papers.ssrn.com/sol3/papers.com?abstract_id =1837429.> accessed 18 October
2013, pp. 1-18.
29. Collins, H., (2012), On the (In)compatibility of Human Rights Discourse and
Private Law, LSE Law, Society and Economy Working Papers, No.7, Law,
Available at: www.lse.ac.uk/collections/law /wps/ wps.htm.
30. Dorn, J. A., (1981), Law and Liberty: A Comparison of Hayek and Bastiat, the
Journal of Libertarian Studies. Vol. V. No. 4.
31. Dworkin, R., (1978), Taking Right Seriously, Harvard University Press.
32. Engle, E., (2009), Third Party Effect of Fundamental Rights (Drittwirkung),
Hanse Law Review (Hanse LR), Vol. 5, No. 2, pp. 165-174.
33. Freeden, M., (1996), Ideologies and Political Theory, Clarendon Press, Oxford.
34. Hayek, F. A., (2005), The Road to Serfdom, Routledge Classics, 5ed, London
and New York
35. Kennedy, D. (1997), A Critique of Adjudication, Osgoode Hall Law Journal,
Volume 35, No 2, p. 179-227.
36. Kennedy, D., (2002), The Political Stakes in Merely Technical Issues of
Contract law, European Review of Private Law, no 1, p 7-28.
37. Kumm, M., (2006), who is Afraid of the Total Constitution? Constitutional
Rights as Principles and the Constitutionalization of Private Law, German Law
Journal, Vol. 07, No. 04,p 341-370.
38. Mak, C., (2007), Fundamental Rights in European Contract Law, Kluwer Law
International.
39. Ribeiro, G. A., (2012), Direct and indirect effects of fundamental rights,
http://www.wzb.eu/sites/default/files/veranstaltungen/goncalo-de-almeidaribeiro-direct - and-indirect-effects-of-fundamental-rights/ ribeiro direct and
indirect effects of fundamental rights.pdf.
40. Smits, J.,(2006), ‘Private Law and Fundamental Rights: A Sceptical View’, in T
Barkhuysen and S Lindenbergh (eds), Constitutionalisation of Private Law,
Leiden/Boston: Martinus Nijhoff.
41. Study Group on Social Justice in European Private Law, (2004), Social Justice in
European Contract Law: a Manifesto, European Law Journal, Vol 10, No. 6, p.
653–674..
42. Wadham, J., & Mountfield, H. & Edmundson, A., (2003), Blackstone's Guide to
the Human Rights Act 1998, 3ed, Oxford University Press.

