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Abstract
With the development of human rights in all aspects of human life, its
impact on private law (horizontal relationship) and consequently on
contract law cannot be denied. Human dignity has two individual and social
aspects according to human nature. Human social dignity expresses rights
such as freedom of employment, freedom of education, freedom of
expression, freedom of religion and freedom of access to information that
are necessary for social life in a democratic society. Regardless of which
generation of human rights these rights are, the main question is how these
rights apply in contractual relations and whether it is possible to waive or
violate any of the rights enumerated through the contract. In this regard,
while analyzing different opinions in the case of some European countries
and the European Court of Human Rights, it can be said that in Iranian law,
these rights are among the general civil rights that cannot be revoked by
contract, even in part, and in case of violation of the mentioned rights, the
result will be the annulment of all or part of the contract.
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تأثیر حقوق بشر مبتنی بر کرامت اجتماعی در حقوق قراردادها
در حقوق ایران و رویه قضایی اروپایی
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چکیده
با توسعه حقوق بشر در تمام ابعاد زندگي بشریت نميتوان تأثير آنرا بر حقوق خصوصي (رابطه افقي) و

واژگان کلیدی :اساس سازی حق ب بنیادین ،کرامت انسان  ،اص

حق ب بشر.

آزادی قراردادی،

ISSN: 2345 -6116

لسمتي از عمل حقولي خواهد بود.

تاریخ پذیرش1400/02/18 :

در نتيجه بر حقوق لراردادی نفي كرد .كرامت انساني با توجه به تبع و ماهيت انسان دارای دو وجه فردی
و اجتماعي است .كرامت اجتماعي انسان سر منشأ حقهایي من جمله آزادی اشتغال ،آزادی تحصيل،
آزادی بيان ،آزادی مذهب و آزادی دسترسي به اطالعات است كه الزمه زندگي اجتماعي در یك جامعه
دموكراتيك است .پرسش این است این حقوق صرفنظر از اینكه نسل چندم از حقوق بشر است ،چطور در
روابط لراردادی لابل اعمال بوده و آیا انصراف یا نقض هر یك از حقهای برشمرده از طریق لرارداد
امكانپذیر است؟ در این زمينه ضمن تحليل آرای مختلف در رویه برخي كشورهای اروپا و دادگاه حقوق
بشر اروپایي ،ميتوان گفت در حقوق ایران حقهای مزبور از جمله حقهای كلي مدني هستند كه با
لرارداد ولو بهطور جزئي ه لابل اسقاط نميباشند و ضمانت اجرای نقض حقوق مذكور بطالن تمام یا

تاریخ دریافت1399/04/06 :

مرتضی ترابی

دانشآموخته دکتری حقوق خصوصی دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران

eISSN: 2476-6216

 نویسنده مسئولtorabimorteza@atu.ac.ir :

بابایی و ترابی | 163

مقدمه
عمدتاً استناد به حقهای بنيادین در مقابل تحدید لدرت دولتها بوده است .بعبارتي
حقوق بنيادین بشر و حقهای اساسي در بادی امر بعنوان سپر دفاعي شهروندان عليه دولت
بكار گرفته ميشود ،اما این بدان معني نيست كه نتوان آن را بين بازیگران حقوق
خصوصي اعمال نمود .بعد از جنگ جهاني دوم بویژه با تصویب اسناد مختلف بينالمللي
در حوزه حقوق بشر ،شاهد توسعه چشمگير مفاهي و اصول حقوق بشر در همه زمينههای
حقولي بودهای  .لوانين اساسي مصوب كشورها و یا اصالحيههای بعدی آنها تأكيد
بيشتری بر حقوق بنيادین مورد اشاره در اسناد مزبور داشتهاند 1.برای اعمال حقوق بشر در
روابط ميان شهرندان یا به تعبير دیگر روابط افقي 2باید پذیرفت كه وظيفه حمایت و
مرالبت از حقوق بشر فقط مخصوص دولتها نيست و از این جهت ،افراد نيز در روابط
ميان خود متعهد به حفظ این حقوق هستند.
از این نظر حقولي كه بعنوان حقوق بنيادین بشری شناخته شده است ،ارزشهای
اساسي یك نظام حقولي است كه ه در للمرو حقوق خصوصي و ه حقوق عمومي
لابل اعمال هستند .آزادی لراردادی نيز یكي از حقوق بنيادین و ارزشهای اساسي تلقي
ميگردد .اصل مزبور دربردارنده این پيام است :هركس بهترین داور در تشخيص منافع
خود بوده و عادالنهترین و معقولترین چيز برای هر شخص ،آن چيزی است كه خود او
آن را خواسته است .همين امر سبب شده است كه در حوزه لراردادها مهمترین اثر
آزادی ،عدم مداخله در روابط لراردادی باشد .اما به تجربه و بهلحاظ وجود احتمال سوء
استفاده از مولعيت برتر در روابط خصوصي و یا دیگر عوامل ،آزادی بدون ليد ممكن
است منجر به ایجاد موانعي در شكلگيری لرارداد با تعهداتِ مورد دلخواه یا منطبق با
حقوق بنيادین بشری گردد .در نتيجه آزادی لراردادی باید در كنار و در ارتباط با سایر
حقهای اساسي مورد تحليل لرار گيرد .از همينرو نباید آزادی لراردادی را در دو زمينه
 .1برای نمونه لانون اساسي چك ( ،)1992لانون اساسي بلغارستان ( ،)1991لانون اساسي آلمان ( ، )1949لانون
اساسي ایتاليا ( ،)1947لانون اساسي سوئيس ( ،)1999لانون اساسي پرتغال ( ،)1976لانون اساسي یونان (1975
اصال شده  )2001همگي بر حقهای بنيادین نظير آنچه كه در اسناد بينالمللي است ،لابل مالحظه است.
 .2روابط ميان شهروندان یا شهروند  -شهروند به روابط افقي و روابط دولت  -شهروند به روابط عمودی معروف
است.
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جدا یكي آزادی در حقوق عمومي -اساسي و دیگری آزادی در حقوق خصوصي
بررسي نمود بلكه باید مفهومي تلقي گردد كه ه مبين حق اساسي فرد در حوزه حقوق
خصوصي مبتني بر خواستِ طرف بهدور از هرگونه مداخله باشد و ه تضميني برای
حفظ شئون انساني ،كرامت و اراده او .همين امر سبب شده است ،عوامل تحدید آزادی
در دو دسته لرار گيرد .یكي از طریق مداخالت مربوط به تنظي بازار و عموماً برای توزیع
1

ثروت و دیگری مداخالت برای حفظ ارزشهای حقوق بنيادین و جلوگيری از استثمار.
مبنای مربوط به جلوگيری از استثمار ،تأكيدی مؤكد است بر احترام به حق كرامت انسانيِ
طرفهای لرارداد.
كرامت انساني بعنوان محور سایر حقها و متناسب با ماهيت دو وجهي فردی و
اجتماعي انسان است كه از منظری با الهام از حقوق طبيعي ،ضامن حقوق فردی و از

منظری دیگر زمينهساز سالمت جمعي ،آزادی سياسي و پویایي التصاد ميباشد .در این
زمينه عليرغ اعتقاد برخي به مبه بودن حق كرامت انساني و با این باور كه در روابط
حقولي راهكار مشخصي ارائه نميدهد؛ 2ه عقيده با برخي 3در خصوص روشن بودن این
حق پایهای ،باید گفت حق كرامت انساني به فردی و اجتماعي تقسي ميگردد .از اینرو
كرامت فردی كه حقوق مدني نظير حق مالكيت در آن جای ميگيرد ،تحقيق دیگری را
ميطلبد ،اما كرامت اجتماعي مبين این امر است كه در جامعه ،برادری اصلي بنيادین است
1. Carsten, Herres Thal, Constitutionalisation of Freedom of Contract in European
Union Law, In Current Problems in The Protection of Human Rights, Edited by
Katjas Zieglen and Peter M Huber (Oxford and Portland: Oregon Hart Publishing
Ltd in UK, First ed., 2013) p. 104. & Zhou, Qi, “Limits of Mandatory Rules in
Contract Law: An Example in Agency Law”, Legal Q. 357, N. 65, (2014), p.2
و رضا طجرلو« ،برداشت تئوریك بر دخالت دولت در محدود كردن آزادی لراردادها (با رجوع به سيست حقولي
انگليس)» ،فصلنامه حقوق مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي ،شماره  ،3دوره ( ،38پائيز  ،)1387ص .196
2. Aurelia Colombi Ciacchi, Social Rights, Human Dignity and European Contract
Law, in Constitutional Values and European Contract Law (Netherlands: Wolsters
Kluwer Law & Business, 2008) p. 157.
 .3بيژن عباسي الهيجي ،حقوق بشر و آزادیهای بنيادین سه نسل حقوق بشر در اسالم ،ایران و اسناد بينالمللي و
منطقهای (تهران :دادگستر )1390 ،صص  85و  90و
Rosaria Maria Marella, Human Dignity in a Different Light: European Contract
Law, Social Dignity and the Retreat of the Welfare State, In Constitutional Values
and European Contract Law (Netherlands: Wolsters Kluwer Law & Business
(Kluwer Law International BV), 2008), pp. 129-130.
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و بكارگيری آن منطبق با ماهيت اجتماعي انسان است و لذا تعادل ميان آزادی و برابری و
همچنين حفاظت از ابعاد دیگر شخصيت مثل نام ،شهرت ،نمایش تصویر شخص ،زندگي
معنوی ،ایدههای خالق به مراتب گستردهتر از حقولي نظير مالكيت مورد شناسایي لرار
ميگيرد .از این نظر تا لبل از تعریف و تعيين حقوق التصادی ،اجتماعي و فرهنگي بعنوان
حقوق مورد حمایت ،حمایت از حقوق انساني شامل تعداد حقولي معدود نظير حق حيات
یا حفظ شأن فردی انساني بود .اما از سوی حقولدانان ،ضرورت حفاظت ابعاد دیگر
حقوق مرتبط با زندگي اجتماعي نظير آزادیهای مربوط به شخصيت معنوی انسان ،الزم
و ضروری شناخته شد .این وجه از كرامت نشان ميدهد اجرای لصد و اراده طرفهای
لراردادی نباید منجر به خدشهدار شدن حقوق مرتبط با زندگي فرد در جامعه گردد .از
این نظر لرارداد نه تنها خواست و اراده طرفين آن است بلكه اراده جامعه نيز دوشادوش
طرفها باید در نظر گرفته شود و لرارداد بهعنوان وسيلهای جهت ارتباط با مردم و یك
توافق الزامآور در جامعه شناخته ميشود .با این وصف لرارداد راهي است برای ارتباط با
مردم و فقط بين دو طرف در نظر گرفته نميشود.
وجه فوق از لرارداد بيانكننده اصل نوعدوستي مبتني بر برادری است .نوعدوستي به
این معناست كه یك فرد نبایستي منافع خود را بعنوان یك ترجيح فاحش ،بر دیگران
تحميل سازد .نوعدوستي ما را به ایثار و از خود گذشتگي متصل ميكند و شكرگزار بار
ميآورد 1.در والع ،نوع دوستي در لرارداد به این معناست كه لرارداد صرفاً اجرای منفعت
طرفها نيست بلكه ارزشهای اساسي و اجتماعي همگام با همبستگي ميان آنها مورد
حمایت لرار ميگيرد و لذا باید منافع طرف مقابل را نيز مورد توجه لرار داد و نباید بهطور
افراطي منافع خود را بر منافع دیگری ترجيح داد .یك نمونه معروف در این زمينه پرونده
فيوجي در ایتاليا 2است .در این پرونده شركت توليدكننده آب معدني با شهرداری فيوجي
لراردادی منعقد كرده بود كه به موجب آن شركت توليدكننده آب معدني حق استفاده از
چشمه آبي متعلق به شهرداری را دریافت كرده بود و در مقابل متعهد شده بود كه
درصدی از ليمت هر بطری آب را به شهرداری پرداخت كند .شركت مزبور ليمت روی
بطریهای آب را كاهش داد و در نتيجه درآمد شهرداری نيز كاهش یافت اما ليمت
1. Kennedy, Duncan, “Form and Substance in Private Law Adjudication”, Harvard
Law Review, No. 89, (1976), p. 1717.
2. Fiuggi, Case. Civ20 April, Giyst, civ, No. 377 5, (1994), 215 -217.

 | 166پژوهش حقوق عمومی| دوره  |23شماره  | 71تابستان 1400

ظرف بطریها را افزایش داد .دیوان عالي ایتاليا در پرونده مزبور با توجه به اصل
همبستگي اجتماعي مندرج در اصل دوم لانون اساسي ایتاليا ،بعنوان اصلي بنيادین و
تغييرناپذیر الدام شركت فيوجي را در افزایش ليمت ظرف بطری آب معدني و كاهش
ليمت آب الدامي از روی سوءنيت للمداد كرده و حك به جبران خسارت داد.

1

در این زمينه باید افزود تأثير وجه اجتماعي كرامت مبتني بر تأثير هنجارهای اساسي
در آن بوده كه فارغ از عوامل اجتماعي در لرارداد است .نظریه مد نظر ما با نظریهای كه
مبين وجه اجتماعي لرارداد است و منشأ التزام لرارداد را اراده اجتماعي ميداند 2،متفاوت
است.

3

1. Chantal Mak, Fundamental Rights in European Contract Law: A Comparison of
the Impact of Fundamental Rights on Contractual Relationships in Germany, the
Netherlands, Italy and England (Netherland: Kluwer Law International, 2008) pp.
110-115.
 .2در این وجه منش أ و گستره حقوق و تعهدات طرفين بر پایه عوامل اجتماعي نظير دین ،سياست و دیگر عوامل
تعيين و یا تفسير ميگردند.
 .3بعضي وجه اجتماعي لرارداد را تحت عنوان اصل انطباق اجتماعي معرفي نمودهاند
Sieburgh, Carla, The Principle of Social Conformity: Society as a Third Party in
The Law of Contract, Edited by Boele-Woelki & Grosheide, The Future of
European Contract Law (New York: Wolters Kluwer Law International, 2007) p.
130
از نظر ایشان این اصل از طرفي رابطي است ميان طرفها با مسائل سياسي ،التصادی و فرهنگي جامعه و رابطه
طرف ها با جامعه و از طرف دیگر لرارداد یك وجه صرفاً مربوط به حقوق خصوصي ندارد و تأثيراتي كه حقوق
خصوصي از حقوق عمومي دارد را ميتوان با این اصل توجيه نمود .در این نگاه وظيفه اجتماعي لرارداد در بازار این
است كه طرفها با استفاده از گزینش مناسب نوع لرارداد و لواعد كلي حقوق لراردادها ،برای خود بهترین انتخاب
را بهتر از دولت و لانونگذار داشته باشند اما در عين حال رفاه را به حداكثر رسانده و از محدودیتهای لانوني عبور
كنند
Alan Schwartz & Robert E. Scott, “Contract Theory and the Limits of Contract
Law, John M. Olin Center for Studies in Law, Economics, and Public Policy
Working Papers”, Yale Law School Other Scholarship, Vol. 113, No. 541, (2003),
p. 549
اما رویكرد پيش روی ما با این نگرش متفاوت است .اصل انطباق اجتماعي سياستي اجتماعي محسوب ميگردد كه
مربوط به تمامي الدامات و سياستهایي است كه منجر به بازتوزیع ثروت ميگردد .زیرا سياست اجتماعي ،فقر یا
نيازمندی را مبنای اصلي اعمال سياستهای توزیعي ميداند .اما ما برآني تا تأثير حقوق بنيادین دارای خصوصيت
اجتماعي را در لرارداد بررسي نمایي .
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در بادی امر سئوال این ا ست كه شيوه و مبنای اعمال حقوق بشر در حقوق خصوصي
و لراردادها چگونه صورت مي پذیرد .حال در صورت انصراف یا نقض حقوق مبتني بر
كرامت اجتماعي با لرارداد ،چه تأثيری بر وضعيت حقوق لرارداد دارد؟
مباني و روشهای اعمال حقوق بنيادین در حقوق لراردادی خود مضوعي است كه
پرداختن به آن از حوصله این مقاله خارج است .اما بهطور خالصه ميتوان گفت روش
معمول نفوذ حقوق بشر در حقوق خصوصي از طریق اساسيسازی این حقوق بوده است.
تفكر پيشزمينه این نظریه اینست كه سيستمي برای حفاظت و حمایت از ارزشها
وحقوق بنيادین با ابزارهای حقوق خصوصي ایجاد شود .تأثير حقي اساسي بر لرارداد به
معنای حاكميت حقوق عمومي یا حقوق اساسي بر لرارداد نيست بلكه در این نگاه ،همان
لواعد و ابزارهای حقوق لراردادی حاك بر روابط طرفين با نگرش حمایت از حقوق
اساسي بشری اعمال ميگردد .با این توضيح اساسيسازی بر این پایه استوار است كه
حقوق بنيادین و اساسي دستهای از ارزشهای واال تلقي ميگردند كه گاه در روابط
افقي(بين اشخاص خصوصي) و گاه در روابط عمودی(دولت -شهروند) بكار گرفته مي-
شوند 1.با این نگرش باید اذعان داشت اساسيسازی فراتر از ابتنای نظام حقولي به لانون

 .1برای اساسيسازی دو روش بيان شده است :اساسيسازی مستقي و اساسيسازی غيرمستقي  .در تأثيرگذاری
مستقي  ،هر یك از طرفين ميتواند به حقوق بنيادین خود مستقيماً استناد كند و دادگاه بدون برگشت به لواعد حقوق
خصوصي ،حقوق بنيادین را مورد لحاظ لرار دهد و اگر ه به موادی از لواعد لانوني در حوزه حقوق خصوصي
ارجاع شود ،فقط بعنوان یك پوشش در رسيدن به نتایج مطلوب است
Cherednychenko, Olha, “Fundamental Rights and Private Law: A Relationship of
Subordination or Complementarity?”, Utrecht Law Review, Igitur, December, Vol.
3, (2007), Issue 2p. 2.
در تأثيرگذاری غيرمستقي  ،حقوق بشر منبعي الهامبخش برای تفسير لوانين و لواعد حقوق خصوصي لرار ميگيرد.
Solveiga Cirtautiene, “Impact of Human Rights on Private Law in Lithuania and
Other European Countries: Problematic Aspects”, Jurisprudence, 20(1), (2013), p.
80.
در این روش حقهای اساسي برای تقویت موضع استنادكننده ،صرفاً بعنوان اصول راهنما و الهامبخش در پرتو
تفسير ،توسط لاضي اعمال ميگردد (محمد مسل زاده ،تأثير حقوق اساسي بر حقوق خصوصي ،رساله دكتری
دانشگاه ،)1394( ،صص  .)366-365از این جهت در شيوه غيرمستقي  ،لواعد حقوق لراردادی در لوای ارزشهای
حقوق بنيادین اجرا لرار ميگيرند.
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اساسي است .بعبارتي در تمامي شاخههای حقولي از جمله حقوق عمومي و حقوق
خصوصي لواعد بنيادین و اساسي ،مورد شناسایي لرار گرفته و دارای ضمانت اجراست.

1

مهمترین ابزار حقوق خصوصي برای اعمال حقوق بنيادین در لراردادها از طریق نظ
عمومي است .از این نظر ذات و جوهره حقوق بنيادین بشری چنان خدشهناپذیر است كه
ماهيت و جوهره وجودی انسان و هنجارهای لواعد فردی و اجتماعي بدون این ذات،
لدرت الزامآوری خود را از دست ميدهند 2.در حقوق ایران نيز تلقي لانون اساسي در
فصل سوم راجع به حقوق ملت كه مبين حقوق شهروندی است ،چون ه حقوق مرتبط با
انسان است و ه بهطور ضمني بعنوان هدف نظام حقوق اسالمي مندرج در اصول 24 ،20
و  26تا  28ميباشد ،باید گفت حقوق بشر نيز دربردارنده نقش نظ عمومي است.
در حقوق ایران عليرغ امكان و مطلوبيت اعمال حقوق مبتني بر كرامت اجتماعي در
روابط افقي و لراردادی ،در رویه لضایي به نحو توسعه یافتهای آرای لضایي یافت نمي-
شود .در این مقاله سعي شده است با نگاهي به رویه لضایي نظامهای حقولي برخي
كشورهای اروپایي و دادگاه اروپایي حقوق بشر ،مطلوبيت و تأثيرگذاری حقوق مزبور را
تبيين نمود .دليل آن اینست در سطح اروپا به واسطه وجود كنوانسيون اروپایي حمایت از
حقوق بشر و آزادیهای بنيادین 3،منشور حقوق بنيادین اتحادیه اروپا4و وجود دادگاههای
لانون اساسي در برخي كشورها ميتوان شاهد رویكرد به نسبت توسعه یافتهای در رویه
لضایي كشورهای عضو در اعمال حقوق بشر در روابط افقي و لراردادی بود .از طرفي
صرفنظر از اینكه دادگاه اروپایي حقوق بشر 5خود بهطور مستقي ميتواند به موارد نقض

 .1سمانه رحمتيفر و همكاران« ،اساسي شدن حقوق به مثابه به دليل مشروطهگرایي در دوران جهاني شدن» ،مجله
مطالعات حقولي دانشگاه شيراز ،زمستان ،دوره  ،8شماره  ،)1395( ،4ص .66
2. David P. Weber, “Restricting the Freedom of Contract: A Fundamental
Prohibition”, Yale Human Rights and Development Journal, Vol. 16, Iss. 1, Art. 2,
(2013), pp. 51-53. & Justice Aharon Barak, “Constitutional Human Rights and
Private Law”, Yale Law School Faculty Scholarship Review of Constitutional
Studies, Review of Constitutional Studies, Vol. III, No. 2, (1996), pp. 272-273.
3. The European Convention for the Protection of Human Rights an Fundamental
Freedoms (1950).
4. The Charter of Fundamental Rights of the European Union, (2000).
 .5دادگاه اروپایي حقوق بشر در سال  1959تأسيس گردید و برابر پروتكل شماره  11سال  ،1998كميسيون اروپایي
حقوق بشر منحل گردید.
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حقوق بشر رسيدگي نماید اما وجود كنوانسيون مزبور امكان استناد به حقوق مزبور را
در رویه لضایي كشورهای عضو داده است .منشور حقوق بنيادین نيز اگرچه هنوز لدرت
اجرایي ندارد اما هدف مه تصویب آن ،كاربرد تفسيری اصول آن در آراء دادگاهها در
روابط افقي افراد است 1.البته برابر ماه  51آن ،محاك ملي و اتحادیه اروپا باید حقوق
خود را منطبق با منشور نمایند .از اینرو در رویه لضایي كشورهای اروپایي اهميت حقوق
بشر در روابط افقي و بویژه لراردادی مورد تأكيد بوده و موارد استناد به حقوق بنيادین
مبتني بر كرامت اجتماعي به نحو مطلوبي لابل بررسي و ارزیابي است.
جهت برلرارسازی رابطه منطقي بين حقهای بشری ،برخي نظریهپردازان حقوق
بنيادین را در سه دسته لرار دادهاند :اول حقوق مدني نظير آزادی لراردادی ،حق مالكيت
و حقوق خانواده ،دسته دوم حقوق عدم تبعيض و دسته سوم حقوق بنيادین دموكراتيك
اجتماعي نظيرآزادیهای بيان ،اشتغال ،مذهب و تشكيل انجمن 2.صرفنظر از ایرادات این
تقسي بندی از جمله اینكه معيار منطقي برای در كنار ه لرار دادن آزادی و برابری ارائه
نداده است و اینكه حقوق سياسي از جمله آزادیهای سياسي و امنيت لضایي را در خود
جای نداده است اما نظریهای لابل لبول است .آنچه جالب مينماید جدا نمودن وجه
اجتماعي كرامت است.
در خصوص تأثير حقهای دسته سوم در حقوق لراردادی از تقسي بندی اخير ،در آثار
نویسندگان ایراني و حقوق خارجي یافت نشد .در این مقاله با روش تحليلي و ابزار
كتابخانهای ،تأثير حقهای مزبور در حقوق لراردادهای ایران و رویه لضایي اروپا مالک
نظر لرار گرفته شده است .از این نظر حقها مورد تفكيك لرار گرفته و با توجه به
محدودیتهای مربوط به حج موضوع در ذیل هر سرتيتر ،تأثير یك به یك حقهای

1. Sonya Walkila, Horizontal Effect of Fundamental Rights in EU Law
(Amsterdam, Europa Law Publication, 2016) p. 81. & Dan Wielsch, Responsible
Contracting: The Requirements of EU Fundamental Rights on Private Law
Regimes, In European Contract Law and Charter of Fundamental Rights, Edited by
Hugh Collins, Vol. 2 (Cambridge: United Kingdoms, Itersentia, CambridgeAntwerp-Portland, 2017) pp. 279-283.
2. Florian Rold, “Fundamental Rights, Private Law, and Societal Constitution: On
the Logic of the So-Called Horizontal Effect”, Indiana Journal of Global Legal
Studies, Vol. 20: 2, (2013), p. 1016.
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آزادی اشتغال ،اعتصاب ،تحصيل ،بيان ،مذهب و دسترسي به اطالعات آزاد مورد بررسي
لرار گرفته شده است.

 .1آزادی اشتغال
حق بر آزادی اشتغال در بند الف ماده  23اعالميه جهاني حقوق بشر ،بند  1ماده  6ميثاق
بينالمللي حقوق التصادی ،اجتماعي و فرهنگي ،ماده  15منشور حقوق بنيادین اروپا مورد
شناسایي لرار گرفته است .این حق آزادی دارای دو جنبه است :جنبه سلبي این حق مبتني
بر آزادی در انتخاب شغل است كه بر اساس آن نميتوان شخصي را در انجام كار
مشروع منع نمود و جنبه ایجابي آن وظيفه دولت در فراه ساختن شرایط ایجاد كار است.
امروزه آزادی التصادی و رلابت آزاد و همچنين آزادی لراردادی در انتخاب شغل ،یكي
1
از بنيانهای مه حقوق خصوصي اتحادیه اروپا است.
در حقوق لراردادی شرط عدم رلابت با متعهدٌله ميتواند خودبخود منع از اشتغال به
كار مورد دلخواه مشروطٌعليه را بهدنبال داشته باشد .توافق عدم رلابت كه از آن تحت
عنوان لرارداد عدم تجارت نيز یاد ميشود 2،توافقي است كه متعهد آن تعهد ميكند كه
به تجارت خاصي در آینده مشغول نشود .یكي از معروفترین پروندهها در این مورد،
پرونده نماینده تجاری 3در سال  1990در آلمان است .در این پرونده یك نماینده تجاری
در یك لرارداد مولت 4در لالب فرم لراردادی ،ملزم ميگردد بعد از اتمام لرارداد با هيچ
شركت رليبي تا  2سال همكاری نكند وَاِال ملزم به پرداخت خسارت است .نماینده
تجاری از ابتدای ژانویه  1990با یك شركت رليب وارد لرارداد همكاری ميگردد.
5

شركت اول از نماینده تجاری شكایت و تقاضای دستور مولت مينماید .دادگاه بدوی
درخواست دستور مولت مبني بر منع ادامه كار را رد كرد اما دادگاه تجدیدنظر به دليل
وجود تعهد به منع همكاری با شركت رليب ،دستور مولت صادر و در ماهيت نيز حك به

1. Herres Thal, op.cit., pp. 90-91.
 .2مهدی شهيدی و عليرضا باریكلو« ،لرارداد عدم تجارت» ،مجله دوماهنامه مفيد ،بهار ،دوره  ،8شماره ،)1381( ،29
ص .5
3. Commercial Agent judgment of 1990-BVerfG 7 February 1990, BVerfGE 81,
242 (Handelsvertreter).
4. 1 July to 31 Dece, 1979
5. Landgericht.
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نفع شركت اول صادر نمود .نماینده به دادگاه فدرال لانون اساسي با این عنوان كه حق
آزادی اشتغال او مندرج در اصل  12-1لانون اساسي آلمان نقض شده است ،اعتراض
كرد و دادگاه لانون اساسي ،رأی دادگاه تجدیدنظر را نقض و اذعان داشت« :شرط منع
همكاری با شركت رليب ،حق آزادی اشتغال را ولو برای دو سال نقض ميكند و لذا
آزادی لراردادی نباید منجر به نقض ارزشهای پایهای در لرارداد گردد».

1

در پرونده دیگری در آلمان یك راننده تاكسي به كارفرمای خود تعهد داده بود كه
پس از فسخ به هر دليلي یا انقضای لرارداد كار ،به مدت سه ماه در همان شهر برای هيچ
شركت تاكسيراني دیگری رانندگي نكند و در صورت نقض تعهد ،باید به عنوان وجه
التزام  100مارک بپردازد .دادگاه كار فدرال ،این بند را از درجه اعتبار سالط دانست.
دادگاه اعالم كرد كه اعتبار چنين بندهای محدودكنندهای بر اساس ماده  138لانون مدني
2

و اصل  12لانون اساسي آلمان ،در نظر گرفته ميشود.
در مقابل در پرونده آلای كولمن 3در هلند ،شخصي به نام كولمن یك دفتر بيمه در
شهر مالدن به نام بيمه كولمن داشت كه امتياز دفتر را در تاریخ  20جوالی  1994به
شخصي به نام كورنليس 4،یكي از كارمندانش ،واگذار مينماید .در لرارداد مزبور ،كليه
دارایي و مسئوليتها و همچنين نام شركت نيز واگذار ميشود .در یكي از شروط لرارداد
واگذاری ،آلای كولمن از مشاوره و كار برای شركتهای رليب و انجام فعاليتهای
رليب ممنوع ميشود .بعد از مدتي آلای كولمن با نام خود ،دفتر دیگر بيمه تأسيس كرده
و فعاليت خود را آغاز ميسازد .بعد از طر شكایت در دادگاه ،آلای كولمن از استفاده
از نام خود برای فعاليت به نام دفتر بيمه ممنوع شده و همچنين از فعاليت بهعنوان دفتر
نمایندگي بيمه تا فاصله  25كيلومتری مركز مالدن ممنوع ميگردد .دادگاه تجدیدنظر نيز
در استدالل خود رأی را اینگونه توجيه نمود كه آلای كولمن نميتواند با شركت واگذار
شده با استعانت از اصل وفای به عهد رلابت كند .در دفاعيات آلای كولمن دو چيز ،یكي
شرط عدم رلابت كه مخالف با آزادی اشتغال بعنوان یك حق بنيادین برآمده از اصل -3
 19لانون اساسي هلند و دیگری حق بر نام بهعنوان وجه مه شخصيتي او و مرتبط با
1. Cherednychenko, op.cit., p. 6. & Mak, op.cit., pp. 70-72.
2. BAG, 1966, 4 Iuristische Schulung 925.
3. Kolkman v. Cone lisse -HR 1 July 1997, N J 1997, 685.
4. Cornelisse.
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كرامت ذاتي مورد استناد لرار ميگيرد .دادگاه دفاعيات را با این استدالل رد نمود :اوالً
شخص با اختيار خود شركت را با شرط مزبور واگذار نموده و بهطور معقولي ميتواند در
جای دیگر به فعاليت بپردازد .ثانياً یكي از حقوق واگذار شده كه مربوط به شهرت
تجاری و دارای ارزش مالي است ،نام دفتر است .بنابراین حق بر نام انتقال نيافته است بلكه
وجه مالي شهرت تجاری انتقال یافته است 1.در این پرونده حق آزادی اشتغال
واگذاركننده نقض نشده است بلكه ممنوعيت از فعاليت آلای كولمن ،احترام به حقوق
منتقلٌاليه است .زیرا آلای كولمن از حقوق معنوی دارای ارزش مالي خود صرفنظر نموده
است و لذا امكان استفاده مجدد از نام تجاری انتقال یافته ،نقض غرض خواهد بود .آنچه
كه در این پرونده با موارد لبل متفاوت است ،از یك سو منع از رلابت با شركت واگذار
شده ممنوع شده و امكان استفاده از شهرت تجاری انتقال یافته وجود ندارد .از سوی دیگر
اشتغال برای آلای كولمن مقيد به عدم فعاليت در محدوده مكاني بسيار كوچك و عدم
ال محدود بوده و
استفاده از نام تجاری لبلي بوده است .از این نظر تعهد بر عدم رلابت كام ً
همراه با واگذاری نام و شهرت تجاری بوده كه نه تنها اشتغال را برای مدت زمان مولت
منع نكرده بلكه الزمه حمایت از آزادی لرارداد و حق آزادی اشتغال منتقلٌاليه منع رلابت
با شرایط یاد شده است.
اصل  28لانون اساسي ایران نيز حق مزبور را مورد حمایت لرار داده است .در حقوق
ایران توافق عدم رلابت از نظر برخي تعهدی تبعي است به این معنا كه در راستای منافع
متعهدٌله در لرارداد خاصي متعهد بهطور محدود (از لحاظ زماني و مكاني) از فعاليتهای
متضمن رلابت با متعهدٌله خودداری مينماید 2.از این نظر برخي شرط عدم رلابت در زمره
حقوق مدني است كه اگر به تبع لرارداد اصلي منعقد و شرایط عمومي صحت معامالت
در مورد آن رعایت گردد و بهطور جزئي از حيث مدت ،نوع كار ،محدوده جغرافيایي
محدود شود و دربردارنده عوض باشد ،صحيح است 3.در مقابل عدهای دیگر شرط عدم
رلابت را مغایر با حقوق بنيادین اشتغال مندرج در اصل  28لانون اساسي دانسته و معتقدند
1. Mak, op.cit., pp. 93-96.
 .2ابراهي رهبری و همكار« ،انحالل و تعدیل لرارداد عدم رلابت (مطالعه تطبيقي در حقوق ایران ،آمریكا و
كشورهای اتحادیه اروپا)» ،مجله پژوهشهای حقوق تطبيقي ،شماره  ،)1391( ،6صص .47-46
 .3همان ،صص .48-47
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كه حق آزادی اشتغال در زمره حقوق مدني ،غير لابل سلب ولو بهطور جزئي است 1.نظر
اخير با توجه به ضرورت حمایت حقوق بنيادین بشری در روابط افقي با مباني حقولي
ایران سازگار است.
زیرا اوالً تعهد عدم رلابت ممكن است تبعي نباشد و بهطور مستقل تنظي شود و برای
محدوده مكاني یا زماني خاصي نباشد و یا ممكن است فعاليت خاصي نظير نوع تجارت
متعهدٌله ممنوع شده باشد .ثانياً برای تعادل ميان حق آزادی لرارداد و سایر حقوق بنيادین،
بحث در مورد لابليت اسقاط یا سلب حق مطر است .حق اشتغال نيز در زمره حقوق
غيرلابل سلب است .در این خصوص در تفسير ماده  959لانون مدني ،دو نظریه كلي با
استداللهای مختلف وجود دارد :گروهي بدون تفكيك در نوع حقوق خاصه مندرج در
ماده مزبور ،سلب حق بهطور جزئي را صحيح ميدانند 2.گروه دیگر در نوع حقوق مورد
نظر ماده تفكيك لائل شدهاند .در نظر ایشان ،حقهای مدني مورد اشاره در ماده ،مترادف
با حق تمتع و از جمله حقوق كلي مدني بوده كه مبنای آنها فطرت سال و وجدان نوع
بشری است و در زمره حقوق مالي و اموال اشخاص به حساب نميآید و در نتيجه ماده
 959را دارای مفهوم مخالف نميدانند 3.به نظر ميرسد با توجه به بيان و جایگاه ماده
لانوني كه در مقام بيان حقوق مرتبط با شخصيت و حقوق انساني است و نه بيان لواعد
خاص بویژه اینكه در ماده  958همان لانون راجع به تمتع از حقوق مدني بحث شده و
ماده  960لانون مدني 4نيز به وجه آزادی و حریت كه از ویژگيهای ذاتي انسان است،
ماده  959نيز از سنخ این نوع حقوق است .حقوق بشر نيز حقوق ذاتي و دارای وصف
«بطور كلي» در متن ماده است .حتي از این حيث با نظری كه تعهد به عدم استفاده از

 .1مهدی شهيدی و عليرضا باریكلو ،همان ،ص  .9یوسف موالئي و ابراهي شعاریان« ،نفوذ حقوق بشر در حقوق
لراردادها در پرتو رویه لضایي اروپایي» ،فصلنامه پژوهش حقوق عمومي ،سال  ،15شماره  ،)1393( ،42ص .184
 .2سيد حسين صفائي و سيدمرتضي لاس زاده ،حقوق مدني :اشخاص و محجورین ،چاپ چهارم (تهران :سمت،
 )1378صص .25-24
 .3مهدی شهيدی« ،رابطه انسان با حقوق كلي مدني و حق كلي اجرای حقوق» ،مجله تحقيقات حقولي دانشگاه
شهيد بهشتي ،پائيز و زمستان ،شماره  ،)1369( ،8صص  133و  135و  141و  144و عبدالمجيد اميری لائ مقامي،
حقوق تعهدات :اعمال حقولي-تشكيل لرارداد ،جلد دوم ،چاپ دوم (تهران :ميزان )1392 ،ص .159
 .4وفق ماده  960لانون مدني ،حریت انساني ولو بهطور جزئي لابل انصراف نيست.
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آزادی در مدت معين را صحيح ميداند 1،نيز نميتوان موافق بود .زیرا نتيجه تعهد به عدم
آزادی ،تفاوتي با سلب حق در معنای ذاتي آن ندارد.

2

 .2آزادی تحصیل
حق بر آموزش متضمن رشد شخصيت انساني و تالشي در جهت افزایش دانش و صلح
جامعه بشری است .این حق در ماده  26اعالميه جهاني حقوق بشر ،مواد  13و  14ميثاق
حقوق التصادی ،اجتماعي و فرهنگي و ماده  14منشور حقوق بنيادین اروپا تأكيد شده
است.
پرونده منسندیك 3در هلند یكي از نمونه پروندههای حمایت از حق مزبور ميباشد.
در این پرونده زن جواني برای آموزش در اتحادیه منسندیك هلند برای دریافت مدرک
روشهای خاص ورزشي -درماني 4،ثبت نام و شروع بكار نمود .در توافقنامه بين
 .1ناصر كاتوزیان ،حقوق مدني :لواعد عمومي لراردادها ،جلد اول ،چاپ پنج (تهران :نشر شركت سهامي
انتشار )1380،ص  209و فریبرز ایمانيان و همكاران« ،تفسير حقوق مدني در لانون مدني» ،مجله مدرس علوم انساني،
بهار ،دوره  ،7شماره  ،)1382( ،1ص .28
 .2محدویت و دامنه مطلق بودن یا مقيد بودن حقها ،یكي از مسائل مهمي است كه لانونگذاران باید به آن توجه
نمایند .آیا حقها مطلق بوده و هر شخص با اطالق حق خود ميتواند نظ و امنيت و یا حقوق دیگران را مخدوش
سازد .بيتردید چنين نگرشي محكوم به رد است .چه در اسناد بينالمللي حقوق بشری و چه در دكترین حقولي یكي
از مهترین بحثها در زمينه حقها ،تحدید حدود آنها و تعادل ميان حقهاست .به نظر ميرسد حقولي نظير حق
حيات ،مصونيت از شكنجه ،رفتارهای اهانتآميز در زمره حقوق بنيادین و اساسي هستند كه غيرلابل تحدید و
تعليقاند .لذا به بهانه نظ عمومي و امنيت ملي ،این حقوق لابليت محدود شدن ندارند .ماده  29اعالميه جهاني حقوق
بشر و همچنين راجع به محدودیت در حقوق مواد  21 ،19 ،18 ،12و  22ميثاق حقوق مدني و سياسي (آزادی
مسكن ،آزادی اندیشه ،وجدان و مذهب ،آزادی بيان و آزادی تشكيل مجامع مسالمتآميز) و مواد  4و  8ميثاق
حقوق التصادی و اجتماعي ،همچنين در ماده  9كنوانسيون اروپایي حقوق بشر ،لواعدی شبيه اعالميه را با اندک
تفاوتهایي مورد اشاره لرار دادهاند .محدودیتهای یاد شده را ميتوان در پنج دسته تقسي نمود -1 :عدم تعليق حق
حيات و بنيادین زندگي؛  -2به وسيله لانون باشد؛  -3در یك جامعه دموكراتيك باشد؛  -4محدودیت به دنبال یك
هدف مشروع باشد؛  -5محدودیت متناسب ،مولت و حداللي باشد.
3. HR 31 October 1969, NJ 1970, 57 Mensendieck.
 .4این روش راجع به هماهنگي و تناسب اندام بدني است كه به منظور وضعيت بهينه از طریق حركات بدني خاص
صورت ميگيرد .در این پرونده داوطلبين تحصيل ،بعد از اخذ مدرک ميتوانند روش مرسوم را تدریس و یا بكار
گيرند.
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آموزشگاه و داوطلب شرط شده بود كه چنانچه داوطلب در بازه زماني مشخص ،موفق به
لبولي در امتحانات و دریافت مدرک دیپل آموزشي فيزیوتراپي نشود ،تا آخر عمر از
تحصيل در آموزشگاه و تدریس و بكارگيری روش مزبور محروم ميگردد .سه سال بعد
این خان در امتحانات كتبي مردود ميشود .اما با استفاده از روشهای آموزشي شروع به
درمان مادرش ميكند .اتحادیه منسندیك دستور مولتي عليه او مبني بر ممنوعيت استفاده
از این روش از دادگاه اخذ مينماید اما این دستور توسط دادگاه تجدیدنظر نقض
ميگردد .دادگاه تجدیدنظر این لسمت از توافقنامه را به استناد حق آزادی تحصيل
خالف نظ عمومي ميداند 1.دادگاه حك ميدهد كه زن جوان حق اساسي در آزادی
تحصيل و تدریس 2را دارد و شروط لراردادی نميتواند او را از دسترسي به این حق باز
دارد 3.در والع در این پرونده برای حمایت از حقوق بنيادین در روابط افقي لراردادی ،از
طریق ابزار و روشهای حقوق خصوصي یا همان اساسيسازی غيرمستقي عمل شده
است .این رأی لابل انتقاد است .زیرا آموزشگاه مزبور تنها آموزشگاه برای این روش
تحصيلي نبوده است و اینكه موضوع در زمره آموزشهای عمومي نبوده است تا مشمول
محروميت از حق تحصيل گردد.
در حقوق ایران ،آموزش و پرورش همواره از حقوق بدیهي و مه در لانون اساسي
بوده است 4.اما آنچه كه از آزادی تحصيل بهعنوان یك حق كلي غيرلابل اسقاط ميتوان
در نظر داشت؛ تحصيل در دوره ابتدایي ،متوسطه و آموزش عالي بعنوان یك امر و
خدمت عمومي است كه از وظایف عمومي دولت و از زمره حقوق فرهنگي بشری است.
اینكه یك آموزشگاه خصوصي در مسائلي غير از تحصيالت ابتدایي یا متوسطه و یا
آموزش عالي شرطي برای ممانعت از آموزش درج نماید نه تنها مخالف حق بر آزادی
تحصيل نبوده بلكه از جمله آزادیهای لراردادی است .البته نباید فراموش نمود كه با

1. HR 31/10/1969 (Mensendieck) N J 1970-1971.
 .2اصل ( 23)2لانون اساسي هلند.
3. Verica Trstenjak & et al, The Influence of Human Rights and Basic Rights in
Private Law (Cham Heidelberg New York Dordrecht London: Springer
International Publishing Switzerland, 2016) pp. 14-15.
 .4بند  2اصل  3و اصل .30
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توجه به اصول یاد شده در لانون اساسي و نظر دكترین حقولي 1آموزش در تمامي سطو
ابتدایي ،متوسطه و عالي از حقوق عمومي ملت است كه دولت باید رایگان برای همه
ملت فراه سازد ،لذا مدارس یا دانشگاه غيردولتي امر عمومي را به عهده داشته و از درج
شروط محدودكننده تحصيل نيز ممنوعند.
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 .3آزادی بیان
یكي از حقهای مبتني بر كرامت اجتماعي ،آزادی بيان است .از سویي اندیشيدن وصف
جدایيناپذیر ابناء بشر است .از دیگر سو ویژگي اجتماعي انسان ،او را به محبوس نمودن
اندیشه خود در ذهنش وادار نميسازد و كمال مطلوب ،بازگویي عقاید اوست .بيان،
وسيلهای است كه انسان دیدگاه خود را در زمينههای مختلف به دیگران انتقال ميدهد.
شيوه انتقال ممكن است در لالب فرآوردههای للمي نظير كتاب ،روزنامه یا در لالب
فرآوردههای كالمي یا فرآوردههای هنری چون موسيقي و فيل باشد 3.ماده  19اعالميه
جهاني حقوق بشر و ماده  18ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي و ماده  10كنوانسيون
اروپایي حقوق بشر  18آزادی بيان مورد حمایت لرار گرفته شده است.
بر این اساس اگر در لراردادی آزادی بيان محدود گردد و یا لراردادی نظير لرارداد
كار به دليل بيان عقيده یك طرف ،فسخ گردد یا خاتمه داده شود ،شرط مزبور باطل و
بالاثر است 4.در پرونده باركر 5،آلای باركر در لرارداد ورود به شركت خدماتي
 .1سيدمحمد هاشمي ،حقوق بشر و آزادیهای اساسي ،چاپ سوم (تهران :ميزان )1393 ،ص  514و منوچهر
طباطبایي موتمني ،بررسي و تحليل حقوق شهروندی و حقوق بشر آزادیهای عمومي و حقوق بشر ،چاپ چهارم
(تهران :موسسه دانشگاه تهران )1388 ،ص .117
 .2در این زمينه به نظر مي رسد مالک مه در مجاز بودن ممنوعيت تحصيل در مراكز غيردولتي انحصاری بودن
آنهاست.
 .3سيد محمد لاری سيدفاطمي ،حقوق بشر در جهان معاصر :جستارهایي تحليلي از حقها و آزادیها ،جلد دوم،
چاپ دوم (تهران :مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوی شهر دانش )1389 ،ص .119
4. Alex Flessner, Freedom of Contract and Constitutional Law in Germany, In
Freedom of Contract and Constitutional Law: General Report, In Freedom of
Contract and Constitutional Law (Israel, The Harry and Michael Sacher Institute
for Legislative Research and Cooperative Law, The Hebrew University of
Jerusalem, Hamaccabi Press, 1998) p. 11.
5. A-G v. Barker, (1990 3 All ER257).
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خانوادگي ،متعهد به عدم افشا ميشود .اما بعد از مدتي او یك مقاله راجع به اتفالات
موجود در آنجا منتشر ميكند كه متعهدٌله لرارداد ،مدعي نقض شرط شده و درخواست
جبران خسارت ميكند .در این خصوص موضوع تعارض ميان دو حق تقدس لرارداد و
آزادی بيان مطر ميگردد .لاضي دادگاه لرد دونالدسون 1استدالل كرد كه تقدس
لرارداد به اندازه رعایت یك حق بشری بنيادین اهميت ندارد و ادعای خسارت را مردود
اعالم ميكند 2.این موضوع تأثير مستقي و اهميت آزادی بيان را در روابط افقي لراردادی
به خوبي نشان ميدهد.
در روابط پيشلراردادی نيز حتي به استناد حق بنيادین مزبور ،ميتوان طرف را به
انعقاد لرارداد ملزم نمود .یكي از این موارد در پرونده بتریپسكلوسر 3در آلمان است .در
این پرونده مرد جواني به نام بتریپسكلوسر به استخدام یك شركت خاص درآمده تا بعد از
سپری نمودن دوره و امتحانات كارآموزی بهعنوان یك مكانيك به شركتهای دیگر
فرستاده شود .لبل از پایان دوره كارآموزی ،او مقالهای در نشریه داخلي مدرسه منتشر
كرد كه منجر به تظاهرات همراه با خشونت در جلوی ساختمان انرژی اتمي گردید .از
طرفي بعد از موفقيت و به پایان رساندن دوره كارآموزی بهطور معمول ،لرارداد كار با
شخص كارآزموده منعقد ميشده است .اما شركت به خاطر انتشار این نشریه از انعقاد
4

لرارداد كار و هرگونه پيشنهاد كار با او خودداری نمود .او به دادگاه اداری در آلمان
شكایت كرد و دادگاه شكایت او را با این استدالل كه هيچ توافق یا تعهدی مبني بر الزام
شركت به انعقاد لرارداد كار متعهد سازد وجود ندارد ،شكایت او را رد نمود .دادگاه
عالي اداری نيز تجدیدنظرخواهي او را مردود ساخت و همگام با استدالل دادگاه بدوی
اداری ،اعالم كرد كه وفق لرارداد كارآموزی و ماده  75-1لانون كار ،هر كس كه
خشونت را ترویج سازد ،مورد از موارد عدم الزام به انعقاد لرارداد یا ادامه كار است.
اعتراض و شكایت به این رأی در دادگاه فدرال لانون اساسي آلمان تحت عنوان حمایت
از حق آزادی بيان ادامه یافت .در این دادگاه رأی دادگاه عالي اداری آلمان نقض گردید
و به حمایت از آزادی بيان و آزادی نشر ،شركت را به انعقاد لرارداد كار ملزم نمود .در

1. Loard Donaldson.
2. Roger Brownsword, The Law of Contract (LexisNexis (UK RELX Limited), 6th
Ed, 2017) p. 211.
3. The Betriebsschlosser, BverfG 19 May 1992, BverfGE82, 122.
4. Landesarbeitsgericht.
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رأی دادگاه لانون اساسي بيان شد« :آزادی بيان در این مولعيت محدود نيست و در تعادل
ميان آزادی استقالل طرف و حق آزادی بيان ،حق آزادی بيان حاكميت دارد ».مضافاً
اینكه بهطور معمول كارآموزان بعد از پایان موفقيتآميز دوره ،به استخدام درآمده و
لرارداد كار با ایشان منعقد ميشده است و عدم انعقاد لرارداد خود یك تبعيض محسوب
ميگردد .اگرچه در عمل انتشار مقاله منجر به تظاهرات شده اما نميتوان آن را یك عمل
تحریكي به خشونت بحساب آورد و در محتوای مقاله منتشره نيز از یك سو بهطور لطع
تشویق به خشونت ،یك نتيجه لطعي استنباط نميگردد و ممكن است نتایج دیگری از آن
برداشت شود .از سوی دیگر انتشار مقاله در یك نشریه داخلي مدرسه و برای همساالن
خود توسط شخص جواني چون او ،چنانچه چنين مجازاتي را برای او در نظر بگيرند،
منجر به سرخوردگي و عدم بالندگي او در آینده و ابراز عقاید خود ميگردد .بنابراین
1

رأی دادگاه عالي اداری نقض گردید.
بيشترین بحثها در مورد تقابل حق آزادی بيان و حق حری خصوصي 2است .زیرا از
طرفي حق آزادی بيان ،نمود یك جامعه دموكراتيك است و یك حق عمومي در
اطالعرساني در جامعه است .از طرف دیگر این آزادی ممكن است ناظر به اطالعات
خصوصي افراد باشد كه تعارض این دو حق و تعيين حدود و مرز آنها از مسائل منالشه-
انگيز در حوزه حقوق بشر است.
در كشورهای اروپایي پروندههای متعددی راجع به تقابل آزادی بيان و حری
خصوصي وجود دارد .لضات در هر پرونده رویكردی متفاوت را داشتهاند گاهي به نفع
آزادی بيان و گاهي به نفع حری خصوصي نظر دادهاند.

3

1. Mak, op.cit., pp. 64-48.
 .2حری خصوصي شامل حری اطالعاتي ،حری جسماني و حری مكاني است.
 .3در پرونده داگالس عليه هلو ( )Douglas v Hello No 1 [2001] 2 WLR 992در سال  2001در
انگليس ،دیوان عالي در تصمي خود ( )2003, EMLR 31.نقض حری خصوصي را بهعنوان یك حق بنيادین
مندرج در ماده  8لانون حقوق بشر بر آزادی بيان ترجيح داد .در پرونده والرف ( The Wallraff, BverfG
 )25/01/1984-BverfGe 66, 116.دادگاه لانون اساسي آلمان بيان كرد ،ایجاد حق بنيادین آزادی بيان و
حمایت از آن زماني است كه اطالعات از راه مشروع صورت گيرد .در پرونده دیگری تحت عنوان وان هانوفر
( )Von Hannover v Germany, no 59320/00, 24 June 2004, ECHR 2004-VI, 1,(2005
 )40 EHRR 1در سال  2004دادگاه اروپایي حقوق بشر انتشار تصاویر مشاهير در زمان استراحت و فراغت را
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در این ميان به نظر مي رسد حری خصوصي مربوط به زندگي خصوصي و احترام به
زندگي شخصي است اما آزادی بيان مربوط به فضای عمومي است 1.از طرف دیگر
مفهوم آزادی بيان در حقوق عمومي در یك بافت باز اجتماعي در نظر گرفته ميشود و
در هر جامعه دموكراتيك بشدت عليه دولت در مقابل افراد خصوصي بویژه در بيان
دیدگاههای سياسي حمایت ميشود اما در حقوق خصوصي افشای اطالعات محرمانه یا
نقض حری خصوصي به آساني منجر به فسخ یا ابطال لرارداد نميگردد 2.مرز ميان حری
خصوصي و آزادی بيان در حوزه حقوق عمومي و حقوق خصوصي بستگي به محتوا و
مخاطب آن دارد .در حقوق عمومي ،كل عموم طرف خطاب هستند و در حقوق
خصوصي زندگي خصوصي اشخاص ،اما هر دو مورد حمایتند .در این ميان تعارض ميان
دو حق باید با در نظر داشتن آثار سوء سنگينتر هر یك در نظرگرفته شود .بنابراین باید
گفت دو مفهوم آزادی و حری خصوصي مكمل یكدیگرند و یكي بر دیگری حاك
نيست .حيثيت دیگران ممكن است در یك رابطه عموم و خصوص من وجه با حری
خصوصي تشابهاتي داشته باشد اما هميشه داللت بر حری خصوصي ندارد .در امنيت،
خصوصي بو دن حقي است كه اگر ه فاش شود ،ممكن است حيثيتي از شخص تضييع
نگردد و لذا باید گفت حوزه حری خصوصي اساساً در زمره موضوعات عمومي مربوط
به آزادی بيان نيست.
از خاطر نباید دور داشت یكي از استثنائات حق حری خصوصي ،انصراف ارادی یا
لراردادی از آن است .اما برخي معتقدند جنبههایي از حری خصوصي كه مرتبط با
شخصيت ،كرامت انساني ،هویت معنوی و دادههای حساس شخص است ،در زمره حق
لرار نمي گيرد و حك است .از این نظر غيرلابل اسقاط است .زیرا اساساً در موارد مزبور
ملكيت و تسلط شخص ،تحقق پيدا نميكند اما مواردیكه غيرمرتبط با حيثيت معنوی
نقض حری خصوصي للمداد نمود .استدالل دادگاه حقوق بشر بر این بود كه عكسها بدون رضایت او اخذ شده و
خود مصداق بارز نقض حق بر تصویر و همچنين نقض حری خصوصي است .همين رویكرد در یونان در پرونده
یك هكر توسط دادگاه تجدیدنظر اتخاذ گردید ( Ruling No 9909/2005 Count of Appeal of
.)Athens
1. Ibid. p. 50.
2. Hugh Collins, “On the (In)compatibility of Human Rights Discourse and Private
Law”, LSE Law, Society and Economy Working Papers London School of
Economics and Political Science Law Department, Vol. 7, (2012), p. 28.

 | 180پژوهش حقوق عمومی| دوره  |23شماره  | 71تابستان 1400

است نظير اطالعات محرمانه تجاری كه دارای ارزش تجاری است ،از زمره حق است.

1

نتيجه این نظریه اینست كه نوع اول نه تنها لابل اسقاط یا نقل و انتقال ميباشد بلكه هر
فردی نيز ملزم به رعایت آن در هر حالتي است و با لرارداد یا توافق و رضایت نميتوان
این دسته از حق های دارای اثر حك را سالط نمود .به عبارتي حقوق مرتبط با شخصيت
معنوی را در زمره حقوق مدني كلي باید دانست كه جزئاً نيز لابل اسقاط نيست .در تأیيد
این نظر ميتوان گفت انسان نميتواند رابطه خود را با خصوصيات و ماهيات معنوی خود
لطع كند ،لذا ميتواند از آن اعراض كند یا به كسي اجازه تصرف در آن دهد ،در حاليكه
شخص نمي تواند از سلطه مربوط به اعراض از آن و نقل آن رهایي یابد ،پس ویژگي
سالط پذیری و انتقال آن بنحویكه از صاحب حق رفع سلطه صورت بگيرد ،وجود ندارد و
لذا ميتوان گفت اساساً سلطهای بر این حق وجود ندارد تا اختيار سقوط یا انتقال آن
وجود داشته باشد.

2

 .4آزادی مذهب
آزادی مذهب یكي از اشكال آزادی اندیشه است .این حق در ماده  19اعالميه جهاني
حقوق بشر و ماده  18ميثاق حقوق مدني و ماده  9كنوانسيون اروپایي حقوق بشر و بند 1
ماده  10منشور حقوق بنيادین اروپا مورد تأكيد لرار گرفته شده است .جلوههای آزادی
مذهب شامل آزادی در انتخاب مذهب یا آزادی بر بيمذهبي ،حق تغيير مذهب ،حق
انجام مناسك مذهبي ،آزادی ابراز مذهب ،عدم اجبار به پذیرش مذهب خاص ،برابری
افراد با وجود داشتن مذاهب ميباشد .در حوزه لراردادها این حق ممكن است در روابط
افقي شهروندان با درج شرط یا لرارداد خاص محدود شده و تالشي بر تغيير مذهب باشد.
حتي ممكن است توافق راجع به عدم احترام به مراس مذهبي یا عقاید مذهبي باشد.
 .1جليل لنواتي و حسين جاور« ،حری خصوصي؛ حق یا حك » ،مجله حقوق اسالمي ،سال  ،8شماره ،)1390( ،31
ص .27
 .2موارد حمایت از حق حری خصوصي بهطور پراكنده در لوانين ایران مورد اشاره لرار گرفته است .بهطور نمونه به
موارد زیر ميتوان اشاره كرد :اصول  25 ،23 ،22لانون اساسي ،مواد  137و  150لانون آیين دادرسي كيفری ،مواد
 571 ،570 ،648و  582لانون مجازات اسالمي ،مواد  17 ،16 ،2و  74لانون جرائ یارانه ،مواد  13و  42 ،36 ، 35و
 82منشور حقوق شهروندی و بندهای  1تا  8ماده واحده لانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی
مصوب .1383
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در پرونده انجمن پروتستان در هلند 1در لرارداد اجاره شرط شده بود كه مستأجر در
حمایت از كليسای پروتستان فعال باشد و ليد شده بود اگر مستأجر الدامات الزم و كافي
را برای رسيدن به اهداف كليسای پروتستان صورت ندهد و یا عقاید مذهبي خود را تغيير
دهد و یا دین یهود را تبليغ نماید ،لرارداد اجاره پایان ميیابد .بعد از مدتي مستأجر به فرله
دیگری از مسيحيت 2گرایش پيدا كرد و موجر درصدد انحالل لرارداد و تخليه برآمد.
دادگاه شرط مزبور را خالف آزادی مذهب و باطل اعالم داشت و ادعای موجر را مردود
3
اعالم نمود.
همچنين در پرونده دیگر ،توافق مالكين یك مجتمع مسكوني در ممنوعيت نصب یك
كلبة مذهبي در مجتمع ،مخالف با حق آزادی مذهب شناخته شده است .در فرانسه دو
مالك یك منزل در مجتمع مسكوني كه مسيحي ارتدوكسي بودند ،یك كلبه نماد
مذهبشان را در بالكن برای یادبود نصب نمودند .بقيه ساكنين بنا به توافق ميان مالكين با
ایشان ،رأی به خلع آن دادند و دادگاه بدوی و تجدیدنظر نيز ادعای دو مالك را رد نمود.
اما د یوانعالي فرانسه در تعارض ميان توافق مالكين مجتمع مبتني بر آزادی لرارداد و حق
آزادی مذهب ،نهایتاً با این استدالل كه با اصل تناسب ميان این دو حق باید اصل آزادی
مذهب را كه در ماده  8كنوانسيون اروپایي حقوق بشر وجود دارد ترجيح داد 4در این
آرا ،توافق مغایر با آزادی مذهب بالاثر شناخته شده است.
در پروندهای دیگر به نام سویيكرفيست 5در هلند در سال  1984یك كارگر زن
تركيهای در لرارداد استخدام در یك شركت خصوصي ملزم به رعایت مقررات رفت و
آمد محل كار شده بود .كارگر به دليل عدم حضور در محل كار در روز عيد فطر ،توسط
1. Protestant Association V. Hoogers, Court Appeal Arnhem 25 October 1948,
Nederlandse Jurispruden tie (NJ) 1949.
2. Jehovahs Witnesses.
3. Jan Smits, Private Law and Fundamental Rights: A Sceptical View, In
Constitutionalisation of Private Law, edited by Barkhuysen & Lindenbergh, Tom
& & Siewert, Martinus Nijhoff Publishers (Boston: Leiden Verica, 2006) p. 13.
Trstenjak & et al, op.cit., p. 14.
4. Christophe Busch, Fundamental Rights and Private Law in the EU Member
States, in EU Compendium Fundamental Rights and Private Law: A Practical Tool
for Judges, First Ed., (Munich: European Law Publisher, University of Osnabruck,
2011) p 49.
5. HR 30 maart 1984, NJ 1985, 350 (Suikerfeest).
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كارفر ما اخراج گردید .این موضوع در شرایطي بود كه كارفرما با مرخصي او در روز
مزبور مخالفت كرده بود .دادگاه تجدیدنظر هلند با این استدالل كه گرفتن جشن در اعياد
مذهبي مبتني بر ماده  6لانون اساسي و ماده  9كنوانسيون اروپایي حقوق بشر و آزادی
مذهب است ،اخراج را لغو كرد .این رأی در دیوانعالي كشور بدون اینكه متعرض حقوق
بنيادین و یا تأثير حقوق بنيادین در حقوق خصوصي گردد ،نقض شد .در رأی صادره
استدالل شد شرایط و روزهای تعطيل در لانون رسمي كشور مشخص است و تا مقرره
ویژهای برای امكان تعطيلي در مراس مذهبي برای كارگران به تصویب نرسد ،نميتوان
مقررات را نادیده گرفت 1.در رأی دیوانعالي تأكيد شده است كه شخص كارگر با
امضای لرارداد استخدام ،تعطيالت رسمي كشور و مشخصه مرخصيهای خود را تعيين
مينماید و نمي تواند به بهانه تعطيالت مذهبي خود سركار نياید ولي این نيز به معني
تبعيض نيست كه او نباید در تعطيالت مذهبي مسيحيان كه مصادف با تعطيالت رسمي
كشوری است ،تعطيل باشد .زیرا تعطيلي رسمي ولو اینكه منشأ آن مذهبي است ،دليل بر
تبعيض بين مذاهب نمي باشد .اما دیوان در ادامه اذعان داشته است احترام به عقاید مذهبي
كارگر ،كارفرما را باید مجاب سازد كه به او مرخصي دهد 2.این رأی دیوانعالي منكر
تأثيرگذاری حقوق بنيادین در حقوق خصوصي نيست و فقط در سيست حقولي هلند
اجرای مقررات رسمي و اصل آزادی لراردادی بر حق آزادی در برگزاری مراس مذهبي
ترجيح داده شده است .در خصوص این پرونده برخي اذعان داشتهاند در تأثيرگذاری
ح قوق بنيادین در روابط افقي رابطه مكملي ميان دو حق آزادیِ استقالل خصوصي از
یك سو و آزادی مذهب از سوی دیگر برلرار شده است 3.اما به نظر ميرسد در این رأی
ترجيح آزادی لراردادی منجر به نقض حق آزادی مذهب نبوده است ،چراكه ندادن
مرخصي و حضور كارگر در محل كار نه تالشي برای تغيير مذهب بوده و نه مخالف با
آزادی انتخاب مذهب بوده است .در رویكرد مشابه در پرونده احمد عليه انگليس 4در
سال  1982در انگليس ،شكایت كارگر مبني بر اینكه روزها و ساعات مربوط به مراس
مذهبياش نادیده گرفته شده است و در نتيجه حق آزادی مذهب او مخدوش شده است،
1. Cherednychenko, op.cit., p. 12.
2. Mak, op.cit., p. 154.
3. Cherednychenko, op.cit., p. 13.
4. Ahmad v United Kingdom (1982) 4 EHRR 126.
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رد شد .دادگاه در این پرونده استدالل كرد كه كارگر زمان استخدام ،شرایط كار و
ساعات كار را پذیرفته است و این به منزله انصراف از حق خود ميباشد.

1

در نظام حقولي ایران آزادی مذاهب خاصي مورد حمایت بوده است 2.در فقه بر
مبنای سنت و روایات ،ارتداد دارای مجازات حد لتل است .در تعادل ميان این دو ،اینكه
اجبار و اكراهي در رابطه للبي ميان فرد و خدا در لرآن مقرر نشده است و از طرفي
برگشتن از دین دارای مجازات مرگ است ،برخي اذعان داشتهاند مجازات مرگ مرتد
منصرف به مرتدی است كه دست به الدام عملي عليه نظام و امنيت جامعه زده باشد 3.این
استدالل در نظام حقولي ایران بویژه با توجه به اصل لانوني بودن جرائ و مجازاتها و
اصل  23لانون اساسي كه هيچكس را نميتوان به صرف عقيده مورد مؤاخذه لرار داد،
مورد لبول است .از اینرو آزادی مذهب را ميتوان یك حق كلي مدني غيرلابل اسقاط
مبتني بر ماده  959لانون مدني دانست كه افراد در روابط افقي نميتوانند آنرا محدود
ساخته یا سعي در تغيير آن داشته و یا مانع برگزاری مراس مذهبي گردند.

 .5آزادی دسترسي به اطالعات
حق دسترسي به اطالعات ،زمينهساز حقهای دیگر از جمله آزادی اندیشه و بيان بوده كه
در صورت نقض ،امكان آگاهي افراد به مسائل سياسي ،التصادی ،اجتماعي ،حقولي و
تمامي زمينههای مختلف فراه نبوده و حتي فرصت نقد به حكومت و پيشرفت علمي نيز
فراه نميگردد .ماده  19اعالميه جهاني حقوق بشر و بند  2از ماده  19ميثاق حقوق مدني
و سياسي به حق مزبور بعنوان یك حق بنيادین صحه گذاشته است .آزادی مورد نظر در
1. Collins, op.cit., pp. 36-37.
 .2اگرچه برابر اصول  12و  13لانون اساسي ،مذهب رسمي شيعه بوده و تنها برخي الليتهای دیني بهطور رسمي
مورد تأیيد لرار گرفته شدهاند ،اما وفق اصل  ،14مردم و حكومت ملزمند با عدالت ،اخالق حسنه و حقوق انساني با
سایر افراد غيرمسلمان با هر مذهبي رفتار نمایند .در لرآن نيز آزادی مزبور همواره مورد تأكيد بوده است (ال اكراه
فيالدین (بقره)206 /؛ انا هدینا السبيل اما شاكراً و اما كفوراً (انسان)4 /؛ و للالحق من ربك فمن شاء فليومن و من
شاء فليكفر(كهف )29 /و حتي هرگونه اجبار به آوردن ایمان یا تحميل عقيده به ایمان آوردن در آن (یونس)99/
منع شده است .در لرآن اگرچه ارتداد مذموم و دارای مجازات اخروی است (مائده21/؛ محمد25/؛ آل عمران/
100؛ بقره ).217/اما هيچ مجازاتي دنيوی برای آن مقرر نشده است.
 .3هاشمي ،منبع پيشين ،ص .340
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این حق ،دارای دو بعد است :یكي آزادی افراد بویژه خبرنگاران و رسانهها در جستجو
ميان اطالعات ،دسترسي ،انتقال و انتشار آنهاست و دیگری آزادی عموم مردم در دریافت
این اطالعات است.
در پروندهای 1در ایتاليا ،شخصي لراردادی با یك شركت مخابراتي غيردولتي منعقد
كرده بود تا برای خانه جدیدش خط تلفن كشيده شود .در لرارداد حق تأخير در اجرای
تعهدات بدون هيچ محدودیتي برای شركت مخابرات وجود داشت .تا هشت ماه بعد از
انعقاد لرارداد ،هيچ جوابي از شركت مخابرات برای متقاضي مزبور دریافت نشد .سرانجام
بعد از هشت ماه ،شركت مخابراتي یك خط تلفن به شخص واگذار نمود كه فقط سه ماه
فعال بود و بعد از آن غيرفعال گردید .شخص برای جبران خسارت به دادگاه مراجعه
نمود .شركت مخابراتي در دفاع بيان داشت اوالً برابر شرط لراردادی ،حق تأخير بدون
اینكه مدت آن مشخص شده باشد تا پایان لرارداد وجود داشته است .ثانياً خسارت مالي به
شخص وارد نيامده است .دیوان رسيدگيكننده به این موضوع 2بهعنوان مرجع حل و
فصل اختالفات ،دفاعيات شركت مخابراتي را نپذیرفت .این دیوان استدالل نمود ،برابر
اصول  15و  21لانون اساسي ایتاليا ،حق آزادی در ارتباطات و حق آزادی دسترسي به
رسانههای عمومي در این ارتباط نقض گردیده است و حك به جبران خسارت معنوی
3

داده شد.
در پرونده دیگری تحت عنوان خورشيد مصطفي 4در سوئد در لرارداد اجارهای،
موجر شرط كرده بود كه استفاده از ماهواره ممنوع است و در صورت استفاده ،حق فسخ
و تخليه خواهد داشت .مستأجر به نام خورشيد مصطفي (عرالياالصل) ،مبادرت به نصب
ماهواره در آپارتمان استيجاری نمود .دادگاه سوئد او را به دليل نقض شرط لراردادی
محكوم به تخليه و نقل مكان به حومه شهر نمود .این رأی توسط دادگاه حقوق بشر
اروپایي به استناد ماده  10كنوانسيون اروپایي حقوق بشر مبني بر دسترسي آزاد به
اطالعات نقض گردید.

1. Italy, Tribunal of Montepulciano, 20 Februry 2009.
2. Montepulciano.
3. Busch, op.cit., p. 36.
4. Khurshid Mostafa and Tarzibachi V. Sweden, EC t HR 16 December 2008.
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نمونه مشابه ،پرونده پارابوالنتن 1در آلمان است .در لرارداد اجاره مستأجر متعهد به عدم
نصب آنتن و ماهواره شده بود كه دادگاه عالي فدرال لانون اساسي آلمان ،موجر را ملزم
به اجازه نصب نمود .دادگاه لانون اساسي آلمان به استناد حق دسترسي آزاد به اطالعات،
ادعای مستأجر را پذیرفت .همچنين در پروندهای كه مستأجری خارجي نيازمند اجازه
مالك برای نصب ماهواره بود ،دیوانعالي آلمان نظر داد كه برای نصب بر اساس حق
دسترسي به اطالعات مندرج در اصل  44و ( 5)1لانون اساسي ،ضرورتي به اخذ اجازه
ال در پرونده مشابه كه شرط خالف شده بود و مستأجر از نصب ماهواره منع
نيست 2.لب ً
شده بود ،دادگاه لانون اساسي استدالل نموده بود كه اگر هيچ راه ارتباطي برای مستأجر
وجود نداشته باشد و پهنای باند كشور امكان دسترسي مستأجر به اطالعات همزبان او را
فراه نساخته باشد ،مستأجر ميتواند بر خالف شرط عمل نماید 3.در این پرونده شرط
مزبور مغایر با نظ عمومي شناخته ميشود .استدالل دادگاه لانون اساسي در آرای صادره،
در حمایت از حقوق بنيادین در روابط افقي حقوق خصوصي از طریق اساسيسازی به-
شيوه غيرمستقي و در لوای لواعد و اصول حقوق خصوصي نظير نظ عمومي صورت
ميپذیرد 4.نمونه مشابه در هلند در آرای دیوانعالي آن 5لابل مالحظه است .در تمامي
موارد یاد شده ،هرگونه لرارداد یا شرطي كه در روابط افقي افراد ،حق مزبور را منع كرده
باشد بالاثر تلقي شده است.
حق دسترسي به اطالعات در حقوق ایران مورد توجه لانونگذار اساسي و عادی بوده
است .در بند  2اصل  3لانون اساسي ایران؛ یكي از اهداف نظام ،ارتقای سطح آگاهي
عمومي با استفاده از رسانهها بيان شده است .در ماده  2لانون انتشار و دسترسي آزاد به
اطالعات مصوب  1388اینچنين بيان شده است« :هر شخص ایراني حق دسترسي به
اطالعات عمومي را دارد ،مگر اینكه لانون جلوگيری كرده باشد ».این حق با توجه به
1. BVerfG 9 February 1994, BVerfGE 90, 27= NJW 1994, 1147, 1148
(parabolantenne).
2. Federal Court of Justice, Neue Juristische Wochencshrift 2006, 1062-1063.
3. Federal Constitutional Court, Neue Juristische Wochenschrift 1994, 1232.
4. Johannes Hager, Fundamental Rights in National (Namely German) Contract
Law, in Constitutional Values and European Contract Law (Netherlands: Wolsters
Kluwer Law & Business (Kluwer Law International BV), 2008), pp. 23-24.
5. The Nether lands, Supreme Court (Hoge Raad), 3 November 1989, Nederlande
Jurisprudetie (NJ) 1991, 168, prins.
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لحاظ محدودیتهای لانوني از جمله ممنوعيت استفاده از ماهواره برای عموم ،ميتواند
مرتبط با نظ عمومي تفسير گردد .در نتيجه هرگونه شرطي كه دسترسي به اینترنت یا
رسانهها را ممنوع سازد ،بالاثر است .از این نظر این حق بر مبنای ماده  959لانون مدني
غيرلابل اسقاط است .نگارنده لانون اساسي در اختصاص سومين فصل از لانون اساسي به
حقوق ملت ،هدفي جز حمایت و صيانت از حقهای اساسي و آزادیهای مشروع و حفظ
كرامت انساني را نداشتهاند.

نتیجهگیری
حمایت از حق های اساسي فقط اختصاص به رابطه بين دولت و مردم نبوده و از این نظر
لصد لوانين اساسي و اسناد بينالمللي در حوزه حقوق بشر ،حمایت از این حقها در
روابط خصوصي افراد نيز بوده است .اعمال حقوق بنيادین بشری در حقوق خصوصي و به
تبع آن در حقوق لراردادی ،با این مبنا صورت ميگيرد كه اوالً حقوق بنيادین بعنوان یك
ایده وحدت بخش در سطح هنجاری باالیي لرار دارد و چه در نظام حقولي عمومي و چه
در نظام حقوق خصوصي غيرلابل نفي است .ثانياً اعمال حقوق بشر در حقوق لراردادی بر
اساس تئوری اساسيسازی صورت ميگيرد كه در آن شبكه مستحكمي برای پر كردن
فضاهای خالي از سيست حقوق خصوصي و حقوق لراردادها را پدیدار ميآورد كه
تضمينكننده كرامت انساني است .ثالثاً ذات و جوهره حقوق بنيادین بشری چنان خدشه-
ناپذیر است كه ماهيت و جوهره وجودی انسان و هنجارهای لواعد فردی و اجتماعي
بدون این ذات ،لدرت الزامآوری خود را از دست ميدهند .لواعد برآمده از حقوق
بنيادین بشری از نظر ماهوی یك لاعده حقولي كلي را بيان ميكنند.
در حقوق ایران با اتكا به كرامت انساني مندرج در لانون اساسي و با استفاده از
اساسيسازی غيرمستقي  ،اینگونه ميتوان استدالل نمود كه اوالً حقوق اساسي با عنایت به
اصل  72به عنوان هنجار برتر حقولي در نظام حقولي بوده و هيچ لانون یا لاعدهای از
جمله مقررات حقوق لراردادها نباید با آن مغایر باشد .در تفسير لوانين نيز اصول لانون
اساسي در مرتبه باالتری لرار داشته و بهعنوان اصول كلي حقولي تلقي ميگردند .ثاني ًا
مقدمه لانون اساسي ،آزادی و كرامت ابناء بشر را سرلوحه اهداف خود دانسته؛ اصل دوم
نيز آن را همردیف اصول مذهب تشيع بعنوان یكي از پایههای نظام ميداند .این بدان
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معناست كه هدف یا مصلحتي باالتر از كرامت انساني در نظام حقولي ایران وجود ندارد.
در نتيجه ،كرامت؛ خود منبع و منشأ سایر اصول و لواعد بوده و در صورت تعارض اصل
یا لاعدهای با آن ،كرامت انساني بر آن حاك بوده و آن اصل یا لاعده را محدود
ميسازد .ثالثاً كرامت انساني بعنوان محوریترین حقوق بنيادین در حقوق لراردادی
ميتواند از دو منظر نگریسته شود :اعطاءكننده لدرت و ایجادكننده محدودیت .در منظر
اول ،به انسان توانایي اعطا مينماید كه اراده خود را بهنحو مستقل اعمال نماید .اما در
منظر دوم ،كرامت انساني ورای اراده افراد است .در نتيجه لرارداد ولو ارادی منعقد شده
است ،اگر مخالف كرامت انساني باشد محدود ميگردد .حقوق بنيادین مبتني بر وجه
كرامت اجتماعي ،یكي از هنجارهای واال و بنيادین محسوب ميگردد.
تأثيرگذاری این حقوق بر حقوق لراردادی صرفنظر از این است كه كدام نسل حقوق
بشر اعمال ميگردد .نسل اول كه حقوق مدني سياسي و عمدتاً بر عدم مداخله دولتها
معنا مي گردد ،در رابطه ميان دولت و ملت مبتني بر احترام است .اما در روابط خصوصي
افراد این تعهد به تعهد مثبت تغيير جهت ميدهد كه حمایت از طریق الدام لوه لضایيه
صورت ميگيرد .حق های آزادی بيان ،مذهب و دسترسي به اطالعات از زمره این حقوق
است .ضرورت حمایت از حقوق بنيادین توسط دولت ،تكليف ایجابي دولت در حمایت
از آنها را گسترده ميسازد .این تكليف در بدنه دولت در روابط افقي افراد از طریق لوه
لضائيه و با مداخله دادگاهها صورت ميپذیرد .در نسل دوم ،الدام محاك در فراه
ساختن زمينههای اجرای حقولي نظير آزادی اشتغال یا آزادی تحصيل است .حدالل الدام
محاك برای حمایت از حقوق مزبور كه از طریق لرارداد سلب یا اسقاط شدهاند ،محدود
ساختن شروط یا لراردادهای مزبور است .نوعدوستي و همبستگي نمونهای از حقوق بشر
نسل سوم است كه در پرونده فيوجي ایتاليا اعمال گردید .با این وصف نسلهای حقوق
بشری در اعمال آنها در حقوق لراردادی تأثيری ندارد.
نادیده گرفتن حقهای مبتني بر كرامت اجتماعي به منزله عدم رعایت هنجارهای
اساسي در حقوق لراردادی بوده كه اثر آنها بطالن و یا ضرورت جبران خسارت است.
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