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  چکیده
امـل در  با آنکه اصل آزادي قراردادها این امکان را فراهم ساخته است تا طـرفین بـا اراده و اختیـار ک   

هاي علمـی و صـنعتی،   رسیدن به توافق گام بردارند، تجربه نشان داده است که با گذشت زمان و پیشرفت
که امروزه در بسیاري از قراردادهـا سـخن از طـرف    هم خورده است تا جاییتوازن میان طرفین قرارداد به

در ایجاد تعـادل میـان طـرفین بـا     دانان را  آید و کار قانونگذاران و حقوقضعیف و طرف قوي به میان می
از دیرباز به دالیل گوناگون، بخشی از حقوق خصوصی از دامن آن رهایی یافتـه  . سازدمشکل مواجه می

است تا با دخالت دولت، از طرف ضعیف عقد حمایت شود و نمونه بارز آن، حمایت از طـرف ضـعیف   
نی ندارد و قواعد حقوق بشر در صدد کنترل بیشـتر  اما ظاهراً این راه، نقطه پایا. است) کارگر(قرارداد کار 

حقوق بشر که تاکنون در قلمرو حقوق اساسی و کیفري نفـوذ خـود را   . بر قواعد حقوق خصوصی است
خواهد با توسعه قواعد بنیادین خود، قلمرو حقوق خصوصی ازجمله حقوق قراردادهـا  نشان داده بود، می

گر توافق میـان طـرفین قـرارداد نیسـت و هرجـا کـه       که تنها نظارهرا درنوردد و با پیامی روشن نشان دهد 
عنـوان حـامی    امروزه حقوق بشر فقط بـه . قواعد بنیادین حقوق بشر در خطر افتد، از آن دفاع خواهد کرد

خصـوص  تأثیر حقوق بشر در حقوق قراردادهـا، بـه   شود واشخاص در مقابل دولت حاکم محسوب نمی
ادبیـات حقـوقی   . قرار گرفته اسـت دانان  اکثریت حقوقو قضایی د قبول رویهدر نظام حقوق اروپایی مور

کوشد تنها با گشایش باب بحـث در ایـن زمینـه، شـاهد     ایران با این پدیده بیگانه است اما مقاله حاضر می
  . تکامل و توسعه این مفهوم در نظام حقوقی ایران باشد
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  مقدمه
طور ذاتی، فطري  ترین حقوقی است که هر فرد به ترین و ابتدایی اساسیترین، مهمحقوق بشر

ایـن  .هـا را نـدارد   شخصی حق تعـرض بـه آن   چو هی آن برخوردار استبودن از  انسان دلیلو به 
بـا  . نوان مدافع اشخاص خصوصی در مقابل قدرت حکومت شناخته شده استع اصوالً به حقوق

هاي مختلف حقوق ازجملـه حقـوق اساسـی و حقـوق کیفـري از      آنکه سایه حقوق بشر بر شاخه
هـا مصـون   ، تا مدتهاحقوق قرارداد ،تبع آنحقوق خصوصی و بهدیرباز گسترانیده شده است، 
رین دالیـل چنـین وضـعیتی، حکومـت اصـل آزادي      تـ از مهـم  .شـد از نفوذ حقوق بشر تلقـی مـی  

شد و احترام کامل که قرارداد، قانون طرفین آن تلقی مینحويقراردادها بر روابط طرفین بود، به
به ارادة اشخاص، عامل اصلی مصونیت حقـوق قراردادهـا در برابـر حقـوق بشـر در نظـر گرفتـه        

سـاختار اجتمـاعی و اقتصـادي     و رهاسـازي شـه  زما بعـد از پایـان جنـگ جهـانی دوم، با    .شد می
شده، با ابتکارات سیاسی و حقوقی براي تضـمین بهتـر حقـوق شـهروندان کـه در دوران      تخریب

 ،کـه بالفاصـله بعـد از پایـان جنـگ     طـوري  زمـان شـد بـه   هم ،جنگ به شدت آسیب دیده بودند
مـدرن نیـز    و در قـوانین اساسـی   شـد در مورد حقوق بشـر تصـویب    متعدديالمللی معاهدات بین
مصـونیت حقـوق    حقـوق بشـر،   توسـعه بـه دنبـال   1.شدت مورد توجـه قـرار گرفـت   حقوق بشر به

قضـایی   دانـان و رویـه   در میـان حقـوق  . خصوصی از تأثیر حقوق بشر نیز مورد تردید قرار گرفت
 حقـوق  ال مطرح شد که آیـا حقـوق بشـر و   ؤویژه آلمان، این س برخی از کشورهاي اروپایی و به

تواند در روابط بـین  میاست،  ه براي حمایت از شهروندان در مقابل دولت تدوین شدهبنیادین ک
تواننـد در اختالفـات   به بیان دیگر، آیا طرفین قرارداد مید یا خیر؟ شواشخاص خصوصی اعمال 

  ناشی از قرارداد، به حقوق بشر استناد نمایند؟
ال پاسـخ داده نشـده   ؤبه این س ،شرالمللی مربوط به حقوق بدر قوانین اساسی و معاهدات بین

اند که حقوق ال پاسخ مثبت داده واعالم نمودهؤدانان آلمانی به این س اي از حقوقاما عده 2.است
                                                                                                                                                                                                                     

وق بنیادین مانند المللی مهم در رابطه با حقدر یک دوره زمانی کوتاه بعد از خاتمه جنگ جهانی دوم، چندین سند بین .1
، 1950هاي بنیادین مصوب ، معاهده اروپایی براي حمایت از حقوق بشر و آزادي1948اعالمیه جهانی حقوق بشر مصوب 

المللی حقوق و معاهده بین 1966المللی حقوق سیاسی و مدنی مصوب ، معاهده بین1961منشور جامعه اروپا مصوب 
عالوه بعد از پایان جنگ جهانی دوم، شماري از حقوق  به. تصویب رسید به 1966اقتصادي، سیاسی و فرهنگی مصوب 

و جمهوري 1948، جمهوري ایتالیا مصوب 1949صورت مؤکد در قوانین اساسی جمهوري فدرال آلمان مصوب بنیادین به
  .تثبیت شد  1976و پرتغال مصوب 1958پنچم فرانسه مصوب

عنوان مثال، بند  به. است آور و قابل اعمال اعالم شدهسبت به اشخاص ثالث، الزامالبته در برخی از قوانین، حقوق بنیادین ن .2
طور ها بهمقررات قانون اساسی مربوط به حقوق و آزادي«دارد مقرر می 1976قانون اساسی پرتغال مصوب  18اول اصل 

  .»آور و قابل اعمال استمستقیم براي نهادهاي دولتی و اشخاص خصوصی الزام



175  ییقضایی اروپاۀ در پرتو روینفوذ حقوق بشر در حقوق قراردادها  

نیست بلکـه حقـوق بشـر بایـد در روابـط       دولتتنها براي حفاظت از حقوق مردم در مقابل  ،بشر
ان مشهور آلمانی کـه  دقحقو1ينیپرد کارل هانس. خصوصی اشخاص نیز مورد استناد قرار گیرد

اولـین   ،غربی را برعهده داشتریاست دادگاه فدرال کار آلمان1960و اوایل دهه  1950در دهه 
بـه عقیـده   . داددانی است که رابطه حقوق بشر و حقوق خصوصـی را مـورد مطالعـه قـرار     قحقو

اع از افـراد در  مختص حقـوق عمـومی نبـوده و تنهـا بـراي دفـ       ،حقوق بنیادین و حقوق بشروي، 
نیـز   اشخاصمقابل دولت ایجاد نشده است بلکه حقوق بنیادین در روابط خصوصی و قراردادي 

،توانند به حقوق یادشـده در روابـط خصوصـی افـراد    می هاهثر بوده و دادگاؤصورت مستقیم مبه
  2.نمایند مستقیماً استناد

همـه بایـد آن را    ،ق بشر شناخته شـد عنوان حقو وقتی حقی  به ،طرفداران این نظریه به اعتقاد
کننـده آن،  کـه نقـض   کنـد فرقی نمـی محترم شمرده و هیچ شخصی حق تخطی به آن را ندارد و 

اشخاص خصوصی چنین حقی را نقض نمایند و از این حیث بـین دولـت   اینکه حکومت باشد یا 
  3.واشخاص خصوصی تفاوتی وجود ندارد

یک نظـام حاکمیـت اراده بـراي     ، تنهاقوق قراردادهادانان، ح به نظر برخی از حقوق همچنین
بـه . بلکه تابع یا مرتبط با نظام ارزشی حقوق بنیـادین اسـت   ،بین طرفین قرارداد نبوده کاالتوزیع 

هاي اساسـی کـل نظـام    ارزش ،عنوان حقوق بشر یا بنیادین شناخته شده که بهوقی حق سخن،یگر
حقوق خصوصی و هم حقوق عمـومی  قلمرو م درهاي اساسی باید هحقوقی هستند و این ارزش

4.شونداعمال 

گـروه مطالعـه عـدالت    (یی ن اروپـا نـا داحقـوق هجـده تـن از  مـیالدي   2004در سال همچنین 
حقـوق   درعـدالت اجتمـاعی   اعالمیه «اي تحت عنوان مقاله )اجتماعی در حقوق خصوصی اروپا

عدالت اجتماعی و حقـوق بنیـادین در   و ضمن تأکید بر رعایت  ندمنتشر کرد» 5اروپا هايقرارداد
برابـر یـا حتـی بیشـتر از      يتواننـد خطـر  خصوصی می که اشخاصاعالم نمودندحقوق قراردادها 

 حقـوق اروپا بایـد   آینده قانون مدنیلذا . دولت براي نقض حقوق بنیادین شهروندان داشته باشند
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2. Olha, Cherednychenko, Fundamental Rights, Contract Law and the Protection of the 
Weaker Party (Munich, European Law pub, 2007), p. 60.
3. Martijn. W,Hesselink, “The Horizontal Effect of Social Rights in European Contract 
Law”( 2003), Europa e diritto private, p. 4.
4. Abaron,Barak,”Constitutional Human Rights and Private Law”,  in D Friedman and D 
Barak-Erez (eds), Human Rights in Private Law, (Oxford: Hart Publishing, 2001), pp. 
21-22.
5. Social Justice in European Contract Law: a Manifesto
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تنها به دلیل نقـش آن   راردادها،و حقوق ق چرا که مقررات بازار مورد توجه قرار دهد، بنیادین را
تـرین  بـراي دسـتیابی شـهروندان بـه اساسـی     بلکه ابـزاري   ،در گردش سرمایه مادي اهمیت ندارد

شهروندان براي تهیه نیازهاي اساسی خود همانند آب، انرژي،  به بیان دیگر،. نیازهاي خود است
و  کننـد حقوق قراردادهـا پیـدا مـی   گی بیشتري به بازار و روز وابستروزبه ،اخذ اعتبار و ارتباطات

قدرتمندتر  آنان طرف مقابلموارد اغلب در که در شرایطی ها باید در روابط قراردادي  منافع آن
  1.تا حد کافی مورد حمایت قرار گیرد ،است

معتقد هستند کـه منشـور حقـوق بشـر اتحادیـه اروپـا مصـوب         نیز دانان برخی دیگر از حقوق
اروپـا مـورد توجـه قـرار      آینـده  عنوان منبعی براي تـدوین قـانون مـدنی    همیالدي باید ب2000سال

قـرار گرفتـه اسـت کـه     توجه و تأکید  اروپا مورد اتحادیه این موضوع به حدي در حقوق2.گیرد
انـد کـه حقـوق خصوصـی و     مقرر نمودهدر مقدمه آن 3نویس قانون مدنی اروپانویسندگان پیش

  .4حقوق بشر و کرامت انسانی مشارکت نماید باید در حمایت از هاحقوق قرارداد
دارد کـه مقـررات ایـن قـانون     ، صراحتاً مقرر مـی سندباب اول این  1:102ماده 2همچنین بند 

حقوق اساسـی   ۀهاي بنیادین و کلیيکننده حقوق بشر و آزادباید در سایه کلیه ابزارهاي تضمین
5.قابل اعمال تفسیر شود

هـاي حقـوق خصوصـی، مصـونیت     و همین طور سایر شاخه هاادبنابراین امروزه حقوق قرارد
در این پژوهش، بحث اصلی درمورد نفوذ حقـوق  . اندخود را در مقابل حقوق بشر از دست داده

جاي تمرکز بر مبانی و دالیل قضایی است و به همین جهت، به ۀ بشر در حقوق قراردادها در روی
  .گیردیی کشورهاي اروپایی مورد مطالعه قرار میقضا ۀنفوذ حقوق بشر در حقوق قرارداد، روی
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3. DCFR (Draft Common Frame of Reference) 

اتحادیه اروپا نوشته  نویس قانون مدنی اروپا توسط گروه مطالعاتی قانون مدنی اروپا و گروه تحقیقاتی حقوق خصوصیپیش
میالدي منتشر شده است که حاوي اصول، مفاهیم و قواعد نمونه حقوق خصوصی اتحادیه اروپاست و  2008شده و در سال 

  .است نویسهدف اصلی نویسندگان، تدوین نهایی قانون مدنی اتحادیه اروپا بر اساس این پیش
4.  Martijn. W, Hesselink; Chantal, Mak & Jacobien. W, Rutgers, Constitutional Aspects 
of European Private Law, Freedoms, Rights and Social Justice in the Draft Common 
Frame of Reference, Centre for the Study of European Contract Law, Working Paper 
Series, No. 2009/05, p. 42.
5. Art. I.–1:102 DCFR
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  ییاروپامحاکم در  قلمرو حقوق خصوصیحقوق بشر در  استناد بهسابقه . 1
دانـان آلمـانی،   وسیله حقوقهبموضوعات حقوق خصوصی حقوق بشر در تأثیربا طرح بحث 

ة موسـوم بـه   رونـد اولـین بـار در پ  . آلمان نشـان داد قضایی ۀدر رویگرایش، خود را بالفاصله این 
در روابط اشخاص خصوصی بـه حقـوق بشـر اسـتناد     فدرال آلمان،  دادگاه قانون اساسی 1»سلو«

شخصـی کـه در    ،»هارلن«.اتفاق افتادمیالدي  1950وط به این پرونده در سال بحوادث مر. نمود
حت فیلمی ت ،میالدي 1950در سال  ،هاي ضدیهودي بودها، کارگردان فیلمحکومت نازي ةدور

از ) مـدیر مطبوعـات هـامبورگ   (2»سلـو اریـک «آقاي  .عنوان عشق جاودان را کارگردانی کرد
دنبـال  بـه . هاي سینما و سایر اشخاص درخواست نمود که فیلم وي را تحریم نماینـد مالکان سالن

 منع ایشان از تحریم ،نموده و از دادگاه ااقامه دعو سلوتولیدکنندگان فیلم مزبور علیه آقاي  ،آن
قـانون مـدنی    826استناد بـه مـاده    هبرا جبران خسارات وارده  را درخواست کرده، همچنینفیلم 

نمودن خوانده به وي دستور داد که در آینـده از  دادگاه حقوقی با محکوم. ، مطالبه نمودندآلمان
حق دادگاه حقوقی، تصمیمکه  مدعی شد )سلو(دعوا  خوانده. چنین اظهاراتی خودداري نماید

نقـض نمـوده    اسـت،  قانون اساسی آلمان تضمین شـده  5ادي بیان وي را که در بند اول اصل آز
. آلمـان اعتـراض نمـود    فـدرال  دادگـاه قـانون اساسـی   و با این استدالل بـه رأي صـادره در    است

 5، مقرر نمود کـه حـق آزادي بیـان در اصـل     سلودادگاه قانون اساسی فدرال، با قبول استدالل  
ضـمین شـده اسـت و رأي دادگـاه در منـع وي از اظهـارنظر درمـورد فـیلم عشـق          قانون اساسی ت

خـالف قـانون اساسـی     ،شود و لذا رأي دادگـاه حقـوقی  جاودان، نقض حق بنیادین وي تلقی می
براي اولین  ،نبود هاحوزه حقوق قرارداد اط بتبمر ی فدرال،اگرچه رأي دادگاه قانون اساس.است

بنابراین دادگـاه قـانون اساسـی    . دشیید أبشر در حقوق خصوصی تبار در این حکم، نفوذ حقوق 
تلقی نموده  ییک نظام ارزش را شده در قانون اساسی آلمانتضمین نیادینآلمان، حقوق بفدرال 

بایـد در   ،آزادي انسان در جامعه اسـت و دنبال حفظ کرامت نظام ارزشی که بهمقرر نمود این  و
  .3دشواعمال )ق عمومی و خصوصیاعم از حقو(هاي حقوقیحوزهتمام

بـه حقـوق آلمـان     بنیـادین استناد حقـوق   همداخله دادگاه قانون اساسی در حقوق قراردادها ب
داراي قانون اساسـی   هاي حقوقی کشورهاي مختلف اروپایِیچرا که در نظاممحدود نشده است 

اسـی ایـن صـالحیت را پیـدا     هـاي قـانون اس  نوشته مانند ایتالیا، پرتغال، اسـپانیا و لهسـتان، دادگـاه   
                                                                                                                                                                                                                     

1. BVerfG 15 January 1958, BVerfGE7, 198 (Lüth).
2. Erich Luth
3. Donald. P,Kommers,The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of 
Germany, 2d, (Durham and London, Duke University Press, 1997) p. 363.
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هـاي اساسـی و بنیـادین در روابـط بـین اشـخاص خصوصـی توسـط         اند که بـر اعمـال حـق   کرده
  1.هاي حقوقی نظارت و کنترل نماینددادگاه

توان گفت کـه اعمـال حقـوق بنیـادین مـذکور در قـانون اساسـی در کشـورهاي         بنابراین می
 ،سابقه این امر در آلمان و ایتالیا به پنجاه سـال ن، پدیده جدیدي نبوده و وداراي قانون اساسی مد

بـرخالف ایـن   2.رسدسال و در لهستان به بیش از ده سال می از بیست در اسپانیا و پرتغال به بیش
در فرانسه دادگاه قانون اساسی، صـالحیت نظـارت بـر اعمـال و تفسـیر حقـوق       با اینکه کشورها 

صـورت  بـه بعـد بـه    1990هـاي فرانسـه از سـال    دگـاه هاي حقوقی را نـدارد، دا بنیادین در پرونده
شـده در قـانون اساسـی و    متناوب براي حل اختالفات اشخاص خصوصی به حقوق بشـر تضـمین  

  3.اندالمللی حقوق بشر استناد نمودههاي بینسایر میثاق
موضـوع   ،اسـت  مدون و یکپارچـه  در انگلیس با توجه به اینکه این کشور فاقد قانون اساسی

حث همانند آلمان و سایر کشورهاي اروپایی مطـرح نشـده اسـت ولـی بـا تصـویب قـانون        موردب
بحـث امکـان اعمـال مسـتقیم قواعـد ایـن قـانون در روابـط          4مـیالدي، 1998حقوق بشر در سـال  

و در محافل دانشگاهی هنـوز ایـن موضـوع     مطرح شدقضایی  دانان و رویه بین حقوق ،خصوصی
وفصـل  صـورت غیرمسـتقیم در حـل   تواند بـه نکه قانون مزبور میاما درمورد ای 5.تانگیز اسبحث

همچنـین  6.داردنظر وجود دانان تقریباً اتفاق د بین حقوقشواختالفات اشخاص خصوصی اعمال 
طـور   وفصل اختالفـات اشـخاص خصوصـی بـه    میالدي در حل 1998هاي حقوقی از سال دادگاه

  .نماینداي به قانون حقوق بشر توجه مییندهآفز
مــیالدي،   1937موجــب قــانون اساســی مصــوب عــالی بــه یــواندکــه نظــام حقــوقی ایرلنــد  

نظریـه   1970و  1960هـاي  در دهـه  ،عهـده دارد صالحیت نظارت بر اجراي قانون اساسـی را بـر  
کـه   ه اسـت اعمال مستقیم حقوق اساسی و بنیادین را در حقوق خصوصی پذیرفتـه و مقـرر داشـت   

صـورت مسـتقیم در روابـط اشـخاص خصوصـی قابـل       هنون اساسی بحقوق بنیادین موجود در قا
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تمایل کمتري به اسـتفاده از ایـن ابـزار قدرتمنـد      ،هاي حقوقی ایرلنداگرچه دادگاه ؛اعمال است
وفصـل  حـل  »الکـامن «بر اساس قواعـد  را دهند اختالفات اشخاص خصوصی دارند و ترجیح می

  1.نمایند
  

  هااردادمصادیق نفوذ حقوق بشر در حقوق قر
با عنایت به اینکه مصادیق حقوق بشر متعدد بوده و بررسی تمام این مصادیق در این مختصـر  

گنجد، در این بخش، برخی از مصادیق برجسـتۀ حقـوق بشـر کـه تـأثیر بیشـتري در حقـوق        نمی
  . گیرداند، مورد بررسی قرار میقراردادها داشته

  
  یف قراردادتوسل به حقوق بشر براي حمایت از طرف ضع.2-1

ترین موارد تأثیر حقوق بشر در روابط قراردادي اشـخاص خصوصـی، موضـوع    یکی از شایع
حمایت از طرف ضعیف قرارداد است و حتی هدف اصلی توسل بـه حقـوق بنیـادین در روابـط     

  2.حمایت از طرف ضعیف قرارداد اعالم شده استاغلب خصوصی اشخاص، 
ن مـوارد اسـتناد بـه حقـوق بشـر در روابـط قـراردادي،        تریقضایی نیز یکی از متداول در رویه

عطـف تـأثیر حقـوق بنیـادین بـر      نقطـه  ،دانـان  اکثر حقوق. حمایت از طرف ضعیف قرارداد است
موسـوم بـه   خصـوص، پرونـده   آلمـان و بـه   فدرال حقوق قراردادها را آراي دادگاه قانون اساسی

آلمـان بـا اسـتناد بـه حقـوق بنیـادین،       ل فـدرا دادگاه قانون اساسـی   ،دانند که در آنمی 3»ضامن«
  4.قرارداد ضمانت را باطل اعالم نمود

ــده أر 5آلمــان فــدرال مــیالدي دادگــاه قــانون اساســی  1993اکتبــر  19در  ي جــالبی در پرون
را مشـروط  صـدهزار مـارك  ارائه وامی بـه مبلـغ یـک    ،در این پرونده، بانک. صادر نمود 6ضامن

قبـل از امضـا،   . عنوان ضامن امضا نمایـد  قرارداد وام را به) ده وامگیرن(بر این نمود که دختر تاجر
توانیـد ایـن قسـمت را امضـا     ال نمـود کـه آیـا مـی    ؤسـ ) گیرندهوامدختر(کارمند بانک از ضامن 

ضـامن   .ام نیـاز دارم نماید و من این را بـراي پرونـده  کنید؟ این شما را وارد تعهدات بااهمیت می
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حصیالت علمی، بدون دارایی و فاقـد مهـارت شـغلی خـاص بـود و در      ساله، فاقد ت 21که خانم 
کرد، ضمانت کـل بـدهی پـدرش    اه مارك کار میجپن ویک کارخانه با حقوق ماهانه هزاروصد

مواجـه شـد و   شـرایط مـالی مشـکلی     وي بـا  بالفاصله بعد از مدت کوتـاهی، پـدر  . را قبول نمود
بهـره  اضـافه  صـدهزار فرانـک و بـه   بانک یک جه،درنتی. نتوانست وام دریافتی را بازپرداخت کند

ــالغ بــر مجموعــاً  آن را مطــابق قــرارداد ضــمانت از بــود، صدوشصــت هــزار مــارك یــککــه ب
  .مطالبه نمود) دختر(ضامن

دادگــاه حقــوقی . رو شــدههــاي حقــوقی دفاعیــات ضــامن بــا نتــایج متفــاوتی روبــدر دادگـاه 
حکـم بـه پرداخـت کـل      ،صـحیح و معتبـر اسـت   ،با استناد به اینکه قـرارداد ضـمانت  1شهرستان

دادن  را دراش اعـالم نمـود کـه بانـک وظیفـه      2)ایـالتی (دادگـاه اسـتیناف  . بدهی را صـادر کـرد  
بنـابراین قـرارداد ضـمانت باطـل بـوده و ضـامن ملـزم بـه          .اطالعات به ضامن نقض نمـوده اسـت  

توسـط دادگـاه   ) لتیایـا (ایـن حکـم دادگـاه اسـتیناف    . نیسـت ) عنهمضمون(پرداخت دین پدرش
زیـرا شخصـی    اسـت  اي نداشـته که بانک چنـین وظیفـه   و استدالل شدنقض  3عالی فدرال آلمان

بـه   یخطراتـ  ،که به سن رشد رسیده است از این امر آگاهی دارد کـه امضـاي قـرارداد ضـمانت    
  .دنبال خواهد داشت

م در دادگاه قانون اساسی البته حکم دادگاه عالی فدرال پایان ماجرا نبود زیرا ضامن از این حک
فدرال آلمان اعتراض نمود و مدعی شد که دادگاه عالی حق اساسی وي نسبت به استقالل 

اعتراض ضامن . نقض نموده است ،است 5که در ارتباط با اصل دولت اجتماعیرا  4خصوصی
مواردي  م با موفقیت بود و دادگاه اعالم نمود که درأبه دادگاه فدرال قانون اساسی آلمان، تو

د که براي شوکه عدم تعادل ساختاري طرفین در قدرت انجام معامله منجر به انعقاد قراردادي 
                                                                                                                                                                                                                     

1. Landgericht
2. Oberlandesgericht
3. Bundesgerichtshof

گیري در رابطه با این است که چه چیزي به مفهوم آزادي انسان در تصمیم )Private Autonomy(استقالل خصوصی .4
عنوان یکی از  آلمان  بهاین موضوع در قانون اساسی  (Dworkin, 1995, p. 25).در زندگی برایش ارزش بیشتري دارد

  .حقوق بنیادین مورد شناسایی قرار گرفته است
5. Social State

دولت به همه ،نظامدر اینبوده و وظیفه قانونی نهادها  ،مین و بهبود رفاه عمومیأاست که در آن ت اجتماعی دولتی دولت
به سخن دیگر، در این نوع نظام، یکی از اهداف  .رساندمی مین کنند یاريأهاي خود را ت کسانی که به هر دلیل نتوانند هزینه

ین طرف ضعیف قرارداد و طرف اصل دولت اجتماعی از طریق ایجاد تعادل ب. اصلی دولت، برقراري عدالت اجتماعی است
  :ك.ن. گذاردقدرتمند قرارداد بر حقوق قراردادها تأثیر می

Chantal, Mak, op. cit., at. 250; Maria R, Marella, “The Old and the New Limits to 
Freedom of Freedom of Contract in Europe”, (2006), n2, ERCl, p. 267. 
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هاي حقوقی وظیفه دارند که بر مبناي قواعد شدت سنگین باشد، دادگاهطرف ضعیف قرارداد به
تکلیف  این وظیفه مبتنی بر. در قرارداد مداخله نمایند) نیتهمانند اخالق حسنه و حسن(عمومی

در این پرونده،  .حمایت از حق اساسی استقالل فردي در رابطه با اصل دولت اجتماعی است
 ضامنزیرا بانک در دادن اطالعات کافی و مناسب به  ه استعدم تعادل قراردادي وجود داشت

 وي خطر در مقایسه با درآمد چرا که، هدر مورد ریسک و خطر مربوط به ضمانت کوتاهی نمود
  1.ه استبود یشترببسیار 
اوالً، . نظر دارنددانان آلمانی در مورد سه اثر عمده این رأي بر کل حقوق قراردادها اتفاق حقوق

مطابق نظر دادگاه قانون اساسی فدرال، ضروري است که حقوق بنیادین طرفین خصوصی، در مقابل 
ثانیاً، . اه صورت گیردیکدیگر حمایت شود؛ چنین حمایتی باید از طریق قانونگذار و احکام دادگ

رأي مزبور، مطابق با نظام ارزشی مندرج در قانون اساسی و اصول دولت اجتماعی است و اصل 
تنها وظیفه اعمال حقوق بنیادین را در صورت خاص، نهحاکمیت اراده در کل و حقوق قراردادها به

ثالثاً، در موارد . تندروابط خصوصی دارند، بلکه همچنین متعهد به حمایت از این حقوق نیز هس
خاص اگر نابرابري اساسی و ساختاري بین طرفین قرارداد وجود داشته باشد و دادگاه صالح، 

فرسا تشخیص دهد،  محتواي قرارداد مشروع و صحیحی را براي طرف ضعیف قرارداد، طاقت
البته بین . تواند در چنین قراردادي دخالت نموده و از حقوق بنیادین طرف ضعیف حمایت نمایدمی

انواع قرارداد و تصمیمات جمعی از این حیث فرقی وجود ندارد زیرا همان گونه که اصطالح 
آوربودن این نوع الزام براي ،قبولی تنهایی مبناي حقوقی قابلتواند بهنمی» 2قرارداد، قرارداد است«

قوقی صحیحی براي تواند مبناي حنمی» نظر اکثریت، اکثریت است«عقود باشد استناد به اینکه 
  3.آوربودن نظر اکثریت در نقض حقوق بنیادین باشدالزام

از طـرف   ،قضایی در اختالف ناشی از قرارداد ضمانت بـین بانـک و ضـامن    در حقوق ایتالیا، رویه
هرچند که در برخی موارد صـراحتاً بـه حقـوق بنیـادین مصـرح در       ،اندنمودهحمایت ضعیف قرارداد 

بـه   4دیـوان عـالی ایتالیـا   در برخی  موارد بـاوجود اینکـه   عنوان نمونه  به .نشده استقانون اساسی استناد 
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عنـوان یکـی    نیت را با توجه به اصل همبستگی که  بهصراحتاً اصل حسن ه،حقوق بنیادین استناد ننمود
و از طـرف   هتفسـیر نمـود   ،قانون اساسی ایتالیا تضـمین شـده اسـت    دوماز حقوق بنیادین بشر در اصل 

کـه   اسـت قضـایی ایتالیـا متعقـد     همچنین در سایر موارد نیز رویـه . کرده استیف قرارداد حمایت ضع
به بیان دیگر، مطابق اصل همبسـتگی،   1.دشونیت باید در سایه حق بنیادین همبستگی تفسیر اصل حسن

الیـا بـا   هـاي ایت ورد لحاظ قرار دهد و گرنه دادگـاه طرف قدرتمند قرارداد باید منافع طرف ضعیف را م
  .استناد به این اصل از طرف ضعیف قرارداد حمایت خواهندکرد

انگلیس و دادگاه عالی هلنـد نیـز در دو پرونـده دیگـر بـه نتـایج کـامالً         در همچنین مجلس لردان
. انـد پرداختـه  حمایت از طرف ضعیف قراردادرسیده و به با حکم دادگاه قانون اساسی آلمان  یمشابه

گیرنـده را بـدون ارائـه اطالعـات     دهنـده، همسـر شـخص وام   بانـک وام 2وحه،یکی از دعاوي مطردر 
مجلس لردان انگلیس بـدون اسـتناد مسـتقیم بـه حقـوق بنیـادین، بـا         .عنوان ضامن پذیرفته بود کافی  به

با نفوذ ناروا و تدلیس، ضـامن را بـه انعقـاد قـرارداد بانـک      ) شوهر ضامن(استناد به اینکه مدیون اصلی 
سـت، هماننـد دادگـاه فـدرال قـانون اساسـی آلمـان در حمایـت از طـرف ضـعیف قـرارداد،            واداشته ا

 5،دیـوان عـالی هلنـد   4»تون النکشـ فـا «حقوق هلند نیز در پرونده  در .3اعتبار اعالم نمودضمانت را بی
بـدون اینکـه صـراحتاً بـه حقـوق      بود، مورد حمایت قرار داده و پسرش ضمانت کرده از  که را مادري
) مـادر مـدیون اصـلی   (اي باید ضامن حرفه ةدهندعنوان وام بانک بهکه  مقرر نمود ،استناد نماید بنیادین

 ،طور از فشارهاي روحی که ممکن بود در آینده، با آن درگیر شـود را از خطرات عقد ضمان و همین
وان عـالی  در این موارد درسـت اسـت کـه دیـ    .6نمود و لذا دادگاه قرارداد را باطل اعالم کردآگاه می

هلند و مجلس لردان انگلیس، مستقیماً به حقوق بنیادین در احکام صـادره، اسـتناد ننمودنـد امـا قواعـد      
صورت موسـع تفسـیر نمـوده و در حمایـت از طـرف      حقوق قراردادها را با توجه به حقوق بنیادین، به

برخـی از  . دسـت یافتنـد  ضعیف قرارداد به نتیجه کامالً مشابه بـا دادگـاه قـانون اساسـی فـدرال آلمـان       
 7دانان معتقدند که شیوه دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان، اعمال حقـوق بشـر از بـاال بـه پـایین      حقوق

                                                                                                                                                                                                                     

1. Chantal, Mak, op. cit., at. 216.
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Private Law, p. 54.
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اسـت؛ و نتـایج هـردو     1هاي هلندي و انگلیسی، اعمال حقوق بشر از پایین بـه بـاال  بوده و روش دادگاه
2.دانندروش را یکسان می

  
  قرارداد عدم رقابت.2-2

هـاي اصـلی اعمـال حقـوق بشـر در      یکـی از زمینـه   ،کشورهاي اروپایی، حقوق کـار  در اکثر
تضـمین   مـورد  حقوق بنیادین کارگران کـه در قـوانین اساسـی    و روابط خصوصی اشخاص بوده

صورت مستقیم در روابط خصوصی کارگران و کارفرمایان مورد استناد قرار به قرار گرفته است،
که در اکثر قوانین اساسـی و   استیکی از حقوق بنیادین  ،شغلحق آزادي در انتخاب . گیردمی

، ایـران  قـانون اساسـی   28اصل ، عنوان مثال المللی حقوق بشر تضمین شده است  بهمعاهدات بین
ایـن   ،قانون اساسی ایتالیا 35و  4قانون اساسی هلند، اصل  19قانون اساسی آلمان، اصل  12اصل 

  .انددادهمردم مورد تصریح قرار  و بنیادین اسیحقوق اس عنوان بخشی از بهحق را 
یک شرکت سازنده مشـروبات  (نماینده تجاري و کارفرما  3»نمایندگان«موسوم به در پرونده 

تجـاري بـه    ةضمن قرارداد، شرط کرده بودند که بعد از خاتمه قرارداد، نماینـد )مشروبات الکلی
 90چنین شرطی مشمول مـاده .هاي رقیب را نداردحق هرگونه همکاري با شرکت ،سال 2مدت 

دادگاه فدرال قـانون اساسـی آلمـان اعـالم      ،میالدي 1990ولی در سال  .قانون تجارت آلمان بود
قـانون   12کـه در اصـل   را نمود که چنین شرطی حق بنیـادین یعنـی حـق انتخـاب آزادانـه شـغل       

ف اخـالق  نماید و اعالم نمود که چنین شرطی خالمحدود می ،اساسی آلمان تضمین شده است
دادگاه فدرال قانون اساسی آلمان در این پرونـده،   .اعتبار استنیت بوده و بیحسنه و اصل حسن

نیت و اخالق حسنه را با توجـه بـه حقـوق بنیـادین تفسـیر نمـود و ایجـاد محـدودیت         اصل حسن
  4.درمورد حق انتخاب شغل را خالف اصل حسن نیت و اخالق حسنه اعالم کرد

اي در خصوص نفوذ حقوق بشـر در روابـط قـراردادي    اوجود اینکه مطالعه، بدر حقوق ایران
موجـب آن، یکـی از طـرفین متعهـد     دانان، قراردادي را که بـه  انجام نشده است، برخی از حقوق

شود که در آینده با اشخاص خاصی قرارداد منعقد ننماید یا یکی از طرفین بـه شـغل خاصـی    می
دانان در استدالل خویش بدون اشـاره بـه امکـان     ن دسته از حقوقای. داننداشتغال نورزد باطل می

بـا حـق   تأثیر حقوق بنیادین مصرح در قانون اساسی بر حقوق قراردادها، قرارداد عـدم رقابـت را   
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ــدرج در اصــل  ــانون اساســی 28بنیــادین آزادي اشــتغال من ــایر و آن را باطــل اعــالم تلقــی   1ق مغ
یـک حـق    28ان گفت کـه حـق آزادي تعیـین شـغل در اصـل      تودر تأیید این نظر می 2.اندنموده

موجـب قـرارداد نیـز    بنیادین بوده و غیرقابل اسقاط است و لذا اشخاص حتی با اراده خویش و به
  . توانند چنین حقی را اسقاط نمایندنمی

  
  حق دسترسی آزاد به اطالعات.2-3

زگر نفوذ حقـوق بشـر در   که آغا »سلو«در پرونده  قرار گرفتالحظه ورد مکه م گونه همان
قضایی بود، دادگاه فدرال قانون اساسی آلمان در روابـط خصوصـی    در رویهو حقوق خصوصی 

حق دفـاع نمـوده و اعـالم    این اشخاص به حق بنیادین آزادي بیان استناد نمود و در رأي خود از 
  .دشورعایت  هاي حقوقیواال باید در کلیه حوزه يهاعنوان ارزش نمود که حقوق بنیادین  به

اطالعـات را   دسترسی آزاد بـه صراحت، حق هاي دیگري نیز بهدر پرونده آلمان قضایی رویه
جر، ضـمن قـرارداد اجـاره شـرط     أجر و مستوم3هادر یکی از پرونده .است مورد توجه قرار داده

ه جرأاي را در عـین مسـت  مـاهواره  تلویزیـون هاي ب گیرنده شبکهصجر حق نأکرده بودند که مست
توانسـت  هـاي معمـولی نمـی   با توجه به اینکـه بـا گیرنـده    ،اي بودجر که مهاجر ترکیهأمست. ندارد
 ب گیرنـده تلویزیـون  صـ زبان را دریافت نماید برخالف قرارداد اجاره اقدام بـه ن هاي تركشبکه

قوقیدادگاه ح .نموداعلیه وي اقامه دعو، جرأمست ضمن مخالفت با اقدام جروم. اي نمودماهواره
. جر صـادر نمـود  أاعالم نمود که چنین شرطی صحیح اسـت و حکـم بـه محکومیـت مسـت     آلمان

با استناد به اینکه این حکـم   ،آلمان فدرال مستأجر از رأي دادگاه حقوقی به دادگاه قانون اساسی
دادگاه فدرال قانون اساسی . اعتراض نمود ،مغایرت دارد دسترسی وي به اطالعاتبا حق آزادي 

دسترسـی بـه    جر، مقرر کرد که چنین شرطی با حق بنیادین آزاديأن با پذیرش استدالل مستآلما
لذا دادگـاه بـا   . مغایرت دارد تضمین شده است، قانون اساسی آلمان پنجماصل اطالعات که در 

جر مکلـف  وکه مـ  داشتفاقد اعتبار دانسته و اعالم  را نیت، این شرطاستناد به قاعده کلی حسن
  4.اي را بدهدماهواره هاي تلویویزننصب گیرنده شبکه ةجر اجازأمست است که به

البته حمایت از آزادي بیان نباید موجب نقض حق بنیادین حفظ حـریم خصوصـی اشـخاص    
 .دشـو شود و باید به نحوي تعادل بین حق آزادي بیان و حق نسـبت بـه حـریم خصوصـی ایجـاد      

                                                                                                                                                                                                                     

هرکس حق دارد، شغلی را که بدان مایل است و مخالف «:  داردقانون اساسی جمهوري اسالمی ایران مقرر می 28اصل .1
  .»...اسالم و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند

  .9، ص؛29شماره ،)1381(» قرارداد عدم تجارت«،باریکلو، نامه مفید و علیرضا شهیدي مهدي.2
3. BVerfGE 90, 27 (9 February 1994).  
4. Hesselink, op. cit., at.7.
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. دشـو خصوصـی در حـق آزادي بیـان ایجـاد     ی بـراي حفـظ حـریم    یهـا محـدودیت باید درنتیجه 
قضـایی قائـل بـه     یم خصوصـی، رویـه  رطور که در حقوق آمریکا در جهـت حمایـت از حـ   همان

1.هستندی براي آزادي مطبوعات یهامحدودیت

  
  همبستگی اجتماعی .2-4

شخصـی خـود را در   تنهـا منـافع    طـرفین عقـد،  دهد برخالف اصل آزادي اراده که اجازه می
بـه ایـن مفهـوم     هادر حقوق قرارداداصل همبستگی اجتماعیداد در نظر داشته باشند، انعقاد قرار

در حقـوق  . است که طرف قرارداد باید منافع طرف مقابـل خـود را نیـز مـورد توجـه قـرار دهـد       
شود و به این مفهوم اسـت  فاده میتاس 2دوستیجاي اصطالح همبستگی از اصطالح نوعامریکا به

. منـافع دیگـري تـرجیح دهـد     رصـورت افراطـی منـافع خـود را بـ     رد بـه که هیچ شخصی حق ندا
کـه اشـخاص جامعـه     معنی استگرایی به این فرد .گیرددوستی در مقابل فردگرایی قرار مینوع

چـه اظهـارنظر   اگر 3.دهندبدون توجه به منافع اشخاص دیگر، منافع خود را به دیگران ترجیح می
بـه  را حقوق قراردادهـا   ،عی حقوق خصوصی و به تبع آنبستگی اجتمامتکلیف ه شده است که

اصـل همبسـتگی اجتمـاعی را یکـی از     ، دانـان  برخـی از حقـوق  4دهـد سوي سوسیالیسم سوق می
همواره باید در حقوق قراردادهـا   اصل که این نددانند و متعقداصول بنیادین روابط قراردادي می

معتقدنـد کـه اصـل همبسـتگی و انصـاف، از       دانـان  حتی برخی از حقوق5.مورد توجه قرار گیرد
  6.گیردها قرار میحیث اهمیت در سطحی برابر با اصل آزادي قرارداد

نویس قانون مدنی اروپا نیز مورد توجه قرار گرفته همچنین اصل همبستگی اجتماعی در پیش
در مقدمه آن اعالم شده است که حقوق خصوصی باید حداقل همبستگی میـان اعضـاي   و است 

درمـورد حقـوق    .دوسـتی و همکـاري اجتمـاعی را تجـویز نمایـد     جامعه را مطالبـه نمـوده و نـوع   
                                                                                                                                                                                                                     
1. Hugh,Collins, "the Impact of Human Rights Law on Contract Law in Europe" (2011) 
No 13, European Business Law Review, University of Cambridge Faculty of Law 
Research Paper, p.11.
2. Altruism 
3.Duncan,Kennedy, "Form and Substance in Private Law Adjudication" (1976) Vol. 89, 
Harvard Law Review, p.1718.
4.Martijn. W,Hesselink, "CFR & Social Justice, Centre for the Study of European 
Contract Law" (2008) No 2008/8, Working Paper Series, p. 16.
5.Study Group on a European Civil Code, Draft Common Frame of Reference (DCFR), 
(European Publishers Law, 2008), p. 667.
6.Brigitta,Luger,"The Social Side of Contract Law and the New Principle of Regard and 
Fairness", Arthur S. Hartkamp, Carla Joustra, Towardes A European Civil Code, Kluwer 
Law, Third edition, 2004, pp. 281-282.



  93، بهار 42ي پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره  فصلنامه  186

 تعهـد بـه همکـاري   و بر ایـن اسـاس    دانندبسیاري اصل همبستگی را اصلی بنیادین می ،قراردادها
رود، نیت در قراردادها بـه شـمار مـی   هاي مهم اصل حسنمتعهدله با متعهد را که یکی از مصداق

  1.کننداصل همبستگی توجیه می بر مبناي
، موضـوع همکـاري طـرفین در اجـراي قـرارداد را      دمـوگ در حقوق فرانسه براي اولـین بـار   

مطرح نموده و بیان داشته است که هر طرف عقد به همان اندازه که اهداف شخصی خـود را در  
مـل قـرارداد   کند، وظیفه دارد براي نیل به هدف مشترك کـه همـان اجـراي کا   قرارداد دنبال می

  2.کننداست، کوشش کند، درست همان گونه که اشخاص در جامعه مدنی یا تجاري عمل می
نیز همین ایده را مطرح نموده و معتقد است که قرارداد، یک اتحاد است به این معنـی  » ریپر«

که میان متعهد و متعهدله، یک جامعه کوچک موقت، براي رسیدن به هدف خاصـی کـه همـان    
  3.رداد است، تشکیل شده استموضوع قرا

دنبـال  شود که طرفین بـیش از آنکـه بـه   در حقیقت تکلیف همکاري از این ایده نیز ناشی می
منافع شخصی خود باشند، باید در رسیدن به هدف مشترك که همان اجـراي قـرارداد اسـت، بـا     

  4.یکدیگر همکاري نمایند
را بـا  یایـ ورد توجه قـرارداد داده و آر نیز اصل همبستگی اجتماعی را مقضایی در اروپا رویه

خصوص در حقوق ایتالیا جایگاه این اصل به. است استناد به آن در روابط قراردادي صادر نموده
عنوان یکـی از   اصل دوم قانون اساسی ایتالیا، اصل همبستگی را  به .اي را کسب نموده استویژه

مقـرر   متعـددي يان عـالی ایتالیـا در آرا  حقوق بنیادین و اساسی به رسمیت شناخته اسـت و دیـو  
نیت باید با توجه به اصل همبسـتگی تفسـیر   ویژه اصل حسن نموده که قواعد عمومی قراردادها به

کننـده آب معـدنی بـا شـهرداري     یـک شـرکت تولیـد   5»فیـوجی «پرونـده  در  عنوان نمونه به. دشو
شمه آبی را در محـدوده شـهر،   موجب آن مجوز استفاده از چبه نموده وقراردادي منعقد  فیوجی

و در مقابل متعهد شده بود که درصـدي از قیمـت هـر بطـري آب      کسب کرده بوداز شهرداري 
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شـده روي  قیمـت درج  ،بعـد از گذشـت مـدتی، شـرکت     .معدنی را به شهرداري پرداخت نماید
کـه   پرداختی به شهرداري کاسته شد درحالی وجههاي آب معدنی را کاهش داد و نتیجتاً بطري

شـهرداري  . گـان آب معـدنی افـزایش داد   کنندقیمت بطري آب معدنی را توسط توزیع ،شرکت
شـرکت از  اقـدام  علیه شرکت تولیدکننده آب معدنی اقامه دعوا نمود و مـدعی شـد کـه    فیوجی 

درسـت اسـت کـه     ،دیـوان عـالی در ایـن پرونـده نهایتـاً اعـالم نمـود       . بوده است 1نیتروي سوء
ــه  ــدین ب ــبمتعاق ــراردادموج ــدنی   و  ق ــري آب مع ــت بط ــین قیم ــا تعی ــه ب ــه در رابط ــرکت، ب ش

امـا آن بـه ایـن معنـی نبـوده اسـت کـه شـرکت از وظیفـه           انـد، اعطا کردهآزادي کامل )خوانده(
مطـابق   نیت نیز باید با  توجه به اصل همبستگی کـه باشد و حسنانیت و معامله منصفانه مبرحسن

مطـابق نظـر    .دشـو  تفسـیر  ،تغییرناپـذیر اسـت   بنیـادین و  اصل یک اصل دوم قانون اساسی ایتالیا،
اصل همبستگی نسبت به کلیه آثـار قـرارداد، همچنـین تفسـیر و اجـراي قـرارداد حـاکم         ،دادگاه

منافع طرف مقابـل قـرارداد یعنـی     ،در تعیین قیمت دلذا شرکت تولیدکننده آب معدنی بای ؛است
  2.دادشهرداري را نیز مورد لحاظ قرار می

  
  گیرينتیجه

تنها به حقوق عمومی محدود نبوده  ،برخالف تصور رایج، قلمرو اعمال حقوق بشر و بنیادین
و حقوق خصوصی و به تبع آن حقوق قراردادها مصـونیت خـود را امـروزه در حقـوق اروپـا در      

هـاي اساسـی در جامعـه    عنـوان ارزش  مقابل حقوق بشر از دست داده است چرا که حقوق بشر به
د و شـو ها اعمال هاي حقوقی ازجمله حقوق قراردادها باید این ارزشهقی شده و در کلیه حوزتل

 معنـی به ایـن  ، هم تکلیف سلبی و هم وظیفه ایجابی دارد ،طور دولت نسبت به حقوق بشرهمین
که هم باید از نقض حقوق بشر امتناع نمایـد و هـم از حقـوق بنیـادین مـردم در مقابـل اشـخاص        

همچنین طرفدارن این نظریه معتقدند که قواعد حقـوق قـرارداد را نبایـد    .دکنت خصوصی حمای
هاي جامعه نیز در این حوزه از حقوق مورد لحاظ رفاً تکنیکی دانست بلکه باید ارزشصموضوع 

  .قرار گیرد
دانـان،   بعد از جنـگ جهـانی دوم و افـزایش اهمیـت حقـوق بشـر و بنیـادین، هماننـد حقـوق         

ییـد قـرار   أمورد ت ،کثر کشورهاي اروپایی، نفوذ حقوق بشر را در حقوق قراردادقضایی در ا رویه
وفصل اختالفات ناشـی از روابـط اشـخاص خصوصـی، حقـوق بشـر و بنیـادین را        داده و در حل

                                                                                                                                                                                                                     

1. Bad Faith
2. Mak, Fundamental Rights in European Contract Law,op. cit., at.102.
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 .کنـد کند و قواعد و احکام حقوق قرارداد را مطابق حقوق مذکور تفسیر و اعمـال مـی  لحاظ می
قضایی با صـراحت بیشـتري بـه     حقوقی مثل آلمان، ایرلند و ایتالیا رویههاي البته در برخی از نظام

کنند حقوق بنیـادین  سعی می هاهاي حقوقی نیز دادگاهدر این نظام .کندحقوق بنیادین استناد می
جایگزین قواعد حقوق قرارداد نکرده بلکه قواعد و احکام حقوق قرارداد را در سـایه حقـوق   را 

حقـوقی هماننـد    هـاي قضـایی سـایر نظـام    همچنـین علـت اینکـه رویـه    . اینـد نمبنیادین تفسـیر مـی  
کننـد ایـن اسـت کـه در حقـوق آلمـان       قضایی آلمان صریحاً به حقوق بنیـادین اسـتناد نمـی    رویه

دادگاه فدرال قانون اساسی صالحیت رسیدگی به اختالفات ناشی از روابط خصوصـی مـردم را   
قوقی اروپایی دادگاه قانون اساس فاقـد چنـین صـالحیتی    هاي حندارد در حالی که در سایر نظام

دهد که در مقـام تـزاحم، قواعـد حقـوق بشـر بـر حقـوق        همچنین، احکام صادره نشان می. است
قراردادها، مقدم تلقی شده تا با بهانه اجراي شروط قراردادي، طرفین امکان نقض قواعد حقـوق  

  .بشر را نداشته باشند
هـاي متنـوع در ایـن    ذ حقوق بشر در حقوق قراردادها و طرح پرونـده نهایتاً باید گفت که نفو

زمینه، قضات محاکم را ناگزیر از استناد به قواعد حقوق بشر ساخته است و به این دلیـل قضـات   
هـاي حقـوق   طـور سـایر رشـته    کننده بـه دعـاوي مربـوط بـه حقـوق قراردادهـا و همـین       رسیدگی

صـرف احاطـه بـه قواعـد معـامالت،      ي بـوده و بـه  خصوصی، نیازمند تسلط بر اصول حقوق بشـر 
  .پذیر نخواهد بودرسیدگی عادالنه امکان
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