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سپاس خدای را که هر خه دارم ار اوست
به امپد ایپکه توفیق بابم جر خدمت به خلق او بکوشم
بدییو سپله ار رح مات و ب الس بیدری غ ا سپاد محت رم جپ ات اق ای دکت ر
علترض ا بخش پده ک ه درتهپ ه ای ن پ روهش همک اری داس پهابد ،تش کر و
رمای ت سپاس قلب ی خود را اعالم بموده و موفقی ت اتش ان را ار خداوب د
میعال خواهابم.
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مقدمه

اراده اشخاص باعث ایجاد قرارداد و تعیین آثار آن میشود؛ بر این اساس قراردادهاا و عقاود مخلاوق
اراده متعاملین میباشند .قرارداد گونهای عمل ارادی اجتماعی است که نیاز مادی یا معناوی انساان را
بهطور متقابل برطرف میسازد؛ وصف ارادی آن بیاانگر خاساتگاه اصالی قارارداد یعنای اراده انساان
است و صفت اجتماعی ،ضرورت حضور قانون را بارای تحقاو و اعتباار قارارداد نشاان مایدهاد؛
بنابراین میتوان بیان نمود که با توجه به نقش اراده اصلی به نام حاکمیت اراده در چهاارچوب قاانون
پذیرفته شده است .و این اصل الزمه کرامت و آزادی است که خداوند به انسان بخشیده است.
از سویی به طور سنتی حقوق بنیادین بشری نقشی در حقوق خصوصی و مشخصاً حقوق قراردادهاا
ایفاء نمیکند .این حقوق در اصل به منظور مقابله با تعدی دولت به حقوق اشخاص وضا شادهاناد.
لیکن ظهور روابط نابرابر در روابط قراردادی و تبعاات منفای ناشای از آن بحاث توسال باه حقاوق
بنیادین را در حمایت از آزادی قراردادی مطرح کرده است تا با اعطاای وضاعیت بنیاادین باودن باه
آزادی قراردادی جلو سوءاستفاده از آزادی شکلی و صوری قراردادی گرفته شود.
به نظر میرسد که نباید اصل حاکمیت اراده و اصل آزادی قراردادها باعاث شاوند کاه اشاخاص در
انعقاد قرارداد رها شوند زیرا برابری متعاملین در یک سطح و اندازه نیسات و احتماال ناابرابری باین
طرفین وجود دارد آن هم به علت موقعیت اقتصادی ،اجتماعی و حتی سیاسی و ...بر این اساس اگار
اصل حاکمیت اراده را بهتنهایی مالک قرار دهیم حو دخالت در چنین قراردادی ناداریم؛ در بسایاری
از موارد قانونگذار با وض قوانین در این روابط قراردادی دخالات نماوده اسات مانناد تعیاین ناوع
قرارداد در قانون بیمه اجباری وساایل موتاوری زمینای و ...ولای ایان دخالات ماوردی قاانونگاذار
نمیتواند تأمینکننده برابری در قراردادها و رف عدمتعادل میان طرفین باشد ،بلکاه از طریاو ماوازین
حقوق بشر و دخالت آن در روابط خصوصی و قراردادی میتوان در ایان ماوارد عادم تعاادل را باه
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قرارداد بازگرداند در این راستا این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی -توصیفی باه بررسای قابلیات
استناد به حقوق بشر در حوزه قراردادها پرداخته است و چنین نتیجه گرفته میشاود کاه :باا دخالات
موازین حقوق بشر در قراردادهاا و پاذیرش کاارکرد حقاوق بشار در تعادیل اصال حاکمیات اراده
میتوان مفاهیم حقوق بشر چون آزادی ،برابری ،کرامت و ...را در قالب ابزارها و وساایل موجاود در
حقوق قراردادها به اجرا درآورد و یا ابزارهای متناسب با اعمال این حقاوق را ایجااد نماود و باراین
اساس عدم تعادل نشأت گرفته از ظاهر حاکمیت اراده با دخالت موازین حقاوق بشار ،سابب ایجااد
تعادل در اراده طرفین میشود.
یکی از حقوق ابتدایی و بشر انسانها از آن جهت که انسان هستند و نه شهروند دولتی خاص ،حقاوق
بشر می باشد که هیچ شخص یا دولتی حو زیرپاگذاشاتن ایان حقاوق را نادارد .درسات اسات کاه
حقوق اساسی برای حفظ حقوق افراد در برابر دولتها بیشتر شناخته شده و مطرح گردیاده اسات اماا
امروزه سایه حقوق بشر عالوه بر حقوق کیفری و اساسی بر سار حقاوق خصوصای نیاز گساترانیده
شده است .پیشتر از این حقوق خصوصای از جملاه حقاوق قراردادهاا از نفاود حقاوق بشار در آن
مصون شمرده میشد و اینگونه تلقی مای شاد کاه حقاوق بشار بارای تنظایم رواباط باین افاراد و
دولتهاست .دلیل این امر آن بود که اصل آزادی اراده حاکم بر روابط بین فردی محساوب مایشاد و
قرارداد بین دو شخص را به منزله قانون طرفینی میدانستند که باید از سوی اشخاص اجرا میگردیاد
لذا با مستمسک احترام به اراده اشخاص ،راه نفوذ حقوق بنیادی انسان را در روابط باین شخصای باه
طور کلی مسدود میدانستند.
حقوق بشر یا همان حقوق اساسی و بنیادی به حقوقی اطالق مایشاود کاه باا بودنشاان شخصایت
انسانی حفظ و با نبودشان شخصیت انسانی زائل میگاردد .ایان حقاوق شاامل بخشای از اصاول و
ارزشهای اخالقی ،سیاسی و ...است که ریشه در اصاولی چاون آزادی ،عادالت و مسااوات ،ماردم-
ساالری و ...دارد .از جمله این حقوق میتوان به حو زندگی ،تکریم انساانی ،آزادی عقیاده ،آزادی -
بیان و حو مالکیت و ...اشاره کرد که به طاور معماول در قاوانین اساسای بسایاری از کشاورها ایان
حقوق به رسمیت شناخته شدهاند.
در گذشتههای نهچندان دور حقوق بشر به عنوان اهرمی برای پیشگیری از تجاوز حاکمیت به حقوق
شهروندان محسوب میشود که به آن اثر عمودی حقوق اساسی اطالق میشود .پس از جنگ جهانی
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دوم در گرایشی جدید حقوق بشر قابل نفوذ در حقوق خصوصی و روابط بینفردی دانسته شاد کاه
بدان اثر افقی حقوق اساسی یا مؤثر بودن حقوق اساسی در حقوق خصوصی و یا قابلیات اساتناد باه
حقوق بشر در روابط قراردادی اطالق میشود.
تأثیر حقوق بشر در حیطه حقوقی یکی از دستاوردهای پس از جنگ جهانی دوم است که پاس از آن
با شروع به بازسازی ویرانی شهرها ،ساختارهای اقتصادی و اجتماعی منهدم شده در خالل جناگ باا
بروز ابتکارات حقوقی برای پاسداشت حقوق شهروندی شکل گرفت .بعد از جناگ دوم باینالملال
معاهدات زیادی در مورد حقوق بشر به تصویب رسید .در این زمان بود که عدم نفوذ حقوق اساسای
در حقوق خصوصی و روابط بینفردی مورد تردید جدی واق شد و این سؤال طرح گردید کاه آیاا
حقوق بشر که بهمنظور حمایت شهروندان در برابر دولتها تدوین گردیده اسات مایتواناد در رواباط
بینفردی و خصوصی نیز اعمال شود یا خیر؟ بهتعبیر دیگر آیا در قراردادهای بین افاراد و اختالفاات
ناشی از آن ،میتوان به حقوق بشر استناد نمود یا خیر؟
در موارد متعددی حقوق بشر با اثر افقی در روابط قراردادی به کار رفته است و بر اساس آن محااکم
با توسل و اساتناد باه آن از منااف طبقاه کاارگر در برابار کارفرماا ،مساتاجرین در برابار ماالکین و
نمایندگیهای تجاری کوچک در برابر شرکتهای تجاری بزرگ ،ضمانت اشخاص در برابر بانکهاا و یاا
تعدیل قراردادهای نامتعارف بهره بردهاند .در روابط قراردادی مهمترین مستند اشاخاص بارای تنظایم
روابط ،اصل آزادی قراردادی است .لیکن در مواردی ممکن است توسل باه ایان اصال در تضااد باا
حقوق بشر شخص قرار گیرد که معموالً در قوانین اساسی کشورها پایشبینای مایشاود .در حقاوق
ایران برای اعمال حقوق بشر در روابط قراردادی میتوان به حکم ماده  19 9قانون مدنی استناد نماود
چرا که مراد قانونگذار از اصطالح حقوق مدنی در این ماده حقاوق بشار اسات ،ناه حقاوق مادنی
نسبی.
با توجه به مطالب فوق سؤالی که پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به آن است این اسات کاه آیاا
به حقوق بشر در حوزه قراردادها و در روابط قراردادی باین اشاخاص مایتاوان اساتناد نماود و در
صورت استناد ،این استناد چگونه است؟
اساسی شدن حقوق خصوصی یا باه عباارت دیگار بااز شادن راه و نفاود حقاوق بشار در حقاوق
خصوصی از جمله مباحث نوین حقوقی است که موضوع مباحث متعددی در علام حقاوق گردیاده
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است .از یک طرف برخی این ایده و اعمال حاکمیت حقوق اساسی را در مورد حقوق بشر یک ایاده
با شکوه و قابل تحسین میدانند و در طرف مقابل عدهای دیگر قائل به خلاوص حقاوق خصوصای
بوده و ورود حقوق بنیادی را به این عرصه برنمیتابند و معتقدند اگر حقاوق باینفاردی در خادمت
مقاصد دیگر قرار بگیرد ویژگیهاای م خاتص خاود را از دسات خواهاد داد فلاذا بایاد در ماورد آن
درونگرا بود چون حقوق خصوصی روابط دوسویه بینفردی است .مباحث پیرامون تأثیر حقوق بشار
در حقوق خصوصی عمدتاً در دو محور چگونگی تأثیر و نیز حوزههایی از حقوق خصوصای اسات
که حقوق اساسی میتواند در آن وارد شود.
شاید بتوان گفت مهمترین بحثی که در زمینه اعمال حقوق بشر در روابط قراردادی درگرفته است باه
چرایی و دلیل نفوذ حقوق بشر در روابط خصوصی بین افراد بر میگردد چون به حسب ظااهر ایان
نفوذ در تعارض با اصل آزادی اراده قراردادی میباشد و با گسترش نفاوذ حقاوق بشار اصال آزادی
ذبح میشود و دیگر دو اراده آزاد قابلیت همکاری با یکدیگر در پرتو قرارداد را نخواهند داشت.
در حال حاضر در برخی کشورهای اروپایی نظیر آلمان به عنوان پیشتاز این امر حقوق بشر یاا هماان
حقوق اساسی تأثیر پررنگی در حوزه حقوق قراردادها دارد بهگوناهای کاه مفااد قراردادهاا و قواعاد
مربوط به حقوق قراردادی بین اشخاص نبایستی به هیچ وجه مغایرتی با حقوق اساسی داشاته باشاد.
در حقوق آلمان حو حیات ،حو آزادی عقیده و بیان؛ حاو براباری و مسااوات و اشاتغال مهمتارین
حقوق اساسی هر فرد به حساب می آیند .در حقاوق ایان کشاورها تأثیرگاذاری حقاوق اساسای بار
حقوق قراردادها با بهکارگیری روشهای مختلف صورت میپذیرد .در روش تأثیر افقی مساتقیم ،یاک
ادعا یا دفاع به طور مستقیم بر مبنای حقوق اساسی به طرفیت طرف دیگر مطرح مایگاردد .در تاأثیر
افقی غیرمستقیم هرچند ادعا یا دفاع بر پایه مقررات حقوق قراردادهاا اسات ،ولای ایان مقاررات در
پرتو حقوق اساسی تفسیر میشوند .این نحو از تأثیر ،گاه قوی و گاه ضعیف اسات .گذشاته از تاأثیر
افقی مستقیم و غیرمستقیم ،در برخی موارد ،خود دولت مورد خطاب حقوق اساسی قرار مایگیارد و
موظف میشود که از حقوق اساسی حمایت کند .ایان روش ،وظیفاه دولات نسابت باه حمایات از
حقوق اساسی نامیده میشود .در حقوق ایران نیز حقوق اساسای در حقاوق قراردادهاا تأثیرگذارناد؛
چنانکه اشخاص نمیتوانند از طریو قراردادهای خصوصی ،حقوق اساسی خود را سلب کنند.

مقدمه

00

در نظام حقوقی کشورمان مطابو اصل  70قانون اساسی ،حقوق بشر در حقاوق قاراردادی تأثیرگاذار
میباشد زیرا اصول و مواد قانون اساسی زیر بنای نظام حقوقی را تشکیل داده و مفاد هایچ قاانون یاا
قاعده حقوقی نیز نبایستی مغایرتی با این اصول داشته باشد پس مسلماً در حقاوق کشاور ماا حقاوق
اساسی بر حقوق قراردادها حاکمیت دارند که البته آنچه انجام پژوهش حاضر را ضاروری مایساازد
فارغ از اصل قابلیت استناد چگونگی تأثیر این حقوق بر حقوق خصوصی در حوزه قراردادهاا اسات
و اینکه علیرغم اهمیت و نو بودن موضوع پژوهش ،پژوهشهای انگشت شاماری در ایان زمیناه در
کشور صورت پذیرفته است و به نوعی با فقر تحقیقاتی در این زمینه روبرو هستیم.

فصل اول:
مفاهیم و کلیّات
در این فصل به مفاهیم کلی موضوع ماورد پاژوهش و مباحاث مرباوط باه آن پرداختاه مایشاود و
نظریات حقوقدانان در مورد آن مطرح و مورد بررسی قرار میگیرد.

مبحث اول :مفاهیم کلی
گفتار اول :مفهوم حقوق بشر
حقوق بشر بخشی از حقوق طبیعی و انفکاکناپذیر از ذات و سرشت طبیعای انساان محساوب مای
شود .انسانها همواره در وجود خود تشنه عدالت و تساوی حقوق هستند .همواره در طول تااری پار
فراز و نشیب بشریت زورگویان به خاطر مناف پلید خود حقوق و انسانیت را پایمال کردهاند ،در ایان
بین روشنفکران و افراد دلسوز نسبت به حقاوق بشار رهباری انساانهای مظلاوم را در مقابال طبقاه
حاکمان زورگو بر عهده داشته اند و بشاریت توانسات حقاوق اولیاه خاود را بشناساد و بسایاری از
اعالمیهها وچندین نهاد حقوق بشر را ایجاد کند .در این گفتار ابتدا سیر تاریخی حقوق بشار از عهاد
باستان تا قرن حاضر را میکنیم و سپس ایجاد سازمانهای حقوق بشر را مورد بحث قرار میدهیم.
بند اول :تعریف حقوق بشر

حقوق بشر قدمتی به اندازه تاری بشریت دارد .حقوق بشر مفهومی سترگ در اندیشاه آدمای اسات.
مقصود نهایی حقوق بشر ازسوی حقوقدانان تعریف بیولوژیک انسان است ،بشر موجودی اسات کاه
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از سوی زیست شناسان انسان تلقی میشود .بنابراین موجودات دیگر شامل این تعریاف نمایشاوند.
انسان هست که به خاطر کرامت ذاتی خود مورد تقدس و احترام مایباشاد .حقاوق بشار ریشاه در
خلقت انسان دارد ودر تمام ادیان و تعالیم دینی به آن اشاره شده است.0
تا اکنون تعریف واحدی از حقوق بشر نشده است ،م الوصف در ساادهتارین و کوتااهترین عباارت
چنین تعریف شده است« :مجموعه حقوقی که هر فرد به صرف انسان بودن دارد» .یک تعریف دیگار
از حقوق بشراز سوی یکی از حقوقدانان مطرح شده است« :حقوق بشر عبارت از مجموعه امتیاازات
متعلو به افراد یک جامعه و مقرر در قواعد موضوعه است که افراد ،به اعتبار انسان بودن و در رواباط
خود با دیگر افراد جامعه و با قدرت حاکم ،با تضمینات و حمایتهای الزم ،از آن برخوردار میباشاند.
میتوان گفت حقوق بشر از اساسیترین و ابتداییترین حقوقی هست که هر انسان باه طاور ذاتای و
فطری به صرف انسان بودن میتواند از آن برخوردار باشد ،بنابراین بشار از حیاث بشاریت شایساته
برخورداری از حقوق پایهای است ،حقوقی که ناظر به مشترکات انسانی است واز این لحاظ تفااوتی
بین آنها نیست.0
از این رو شخص انسان است که هدف این حقوق مایباشاد ،ساوای عرضایات کاه خاارذ از ذات
انسان میباشد ،آنچه از اعالمیهها و اسناد بینالمللی برمیآید این است .که این حقوق باه طاور ذاتای
متعلو به هر فرد از لحظه تولد تا پایان عمر است .حقوق بشر در نظام حقوق داخلی تضاد باین نظام
و آزادی ،در سطح بینالمللی تضاد بین حقوق بشر و حاکمیت است ،بنابراین حمایت از حقوق بشار
چه در سطح ملی و چه در سطح بینالمللی در مقابل قدرت دولات از فرودسات حمایات مایکناد.
بنابراین حقوقی است که غیرقابلانتقال ،غیرقابل واگذاری ،سلبنشدنی ،برابریطلبی و درهمتنیادگای
هست .حقوقی است که به تمام افراد بشر در هر نقطهای از جهان تعلو دارد؛ از هر نژاد و هار آیینای
و مذهبی .بنابراین هدف حقوق بشر وض مقررات بینالمللی و وادارکردن کشورها به رعایات آن در
حقوق داخلی خود میباشد.0

 5سید فاطمی ،سید محمد قاری ( .)5292حقوق بشر در جهان معاصر دفتر یکم :درآمدی بر مباحث نظری ،مفاهیم ،مبانی
قلمرو و منابع ،تهران :موسسه مطالعات و پژو هشی شهر دانش ،ص.29
 2هاشمی ،سید محمد ( .)5292حقوق بشر و آزادیهای اساسی ،چاپ چهارم ،تهران :نشر میزان ،ص.52
 2قربانی ،مهرداد ( .)5291چالشها و محدودیت های حقوق بشر در ایاالت متحده امریکا ،پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق
عمومی دانشگاه سمنان ،ص.9
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بند دوم :جایگاه حقوق بشر در تقسیمات حقوقی

جایگاه حقوق بشر در تقسیمات حقوقی ،اهمیت باهسازایی دارد باا تعیاین جایگااه حقاوق بشار در
تقسیمات حقوقی است که میتوان به تأثیر ،عملکرد وکاربرد حقوق بشر در روابط اجتماعی پی بارد؛
جایگاهی که حقوقدانان در حقوق عمومی یا حقوق بینالملل پیشبینی کردهاند؛ حقاوق عماومی بار
این اساس است که جایگاه حقوق و آزادیهای بشر در حقوق عمومی و به خصوص حقوق اساسی
است و همچنین در حقوق بینالملل ،روابط بینالمللی دولتها و نیز وضاعیت دولتهاا از نظار رعایات
حقوق دیگر ملتها و ملتهای خود بررسی میشود .به نظر میرسد برای تعیین جایگاه حقوق بشر بایاد
از مبانی فلسفی حقوق بشر استفاده شود؛ چون مبانی فلسفی حقوق بشر تعیاینکنناده اصال و ریشاه
حقوق بشر میباشد .با تکیه بر این مفاهیم و تعیین خاستگاه حقوق بشر است کاه جایگااه اصالی آن
روشن میشود.0
حقوقدانان ایرانی که تألیفاتی در خصوص کلیات حقوق یاا مقدماه علام حقاوق دارناد ،در بررسای
تقسیمات و شعبات علم حقوق بحثی از حقوق بشر مطرح نکردهاند و جایگاهی در تقسایمات فاوق
برای حقوق بشر قایل نشدهاند.0
همچنین حقوقدانانی که در خصوص حقوق بشر مطالبی نوشتهاند ،بدون اعالم جایگااه حقاوق بشار
در تقسیمات حقوقی ،بحث را بیشتر به گونهای بیان نموده که حقوق بشر حقاوق عماومی و حقاوق
بینالملل جریان دارد.0
با توجه به اینکه در بحث تقسیمات حقوق ،جایگاهی برای حقوق بشر در نظار گرفتاه نشاده اسات.
همچنین حقوق و آزادیهای بشر اگرچه در حقوق اساسی بیان شده است ،ولی به این معنا نیسات کاه
فقط در حقوق عمومی قابل اجراست .زیرا اگرچه حقوق اساسای در داخال حاوزه حقاوق عماومی
است ولی قواعد مربوط به حقوق و آزادی های بشر مختص روابط حقوق عمومی یعنی رواباط باین

 5دیانی ،عبدالرسول؛ تقی زاده ،ابراهیم؛ بادینی ،حسن؛ شریفی ،علیرضا ( .)5292اعمال حقوق بشر در روابط خصوصی،
دوفصلنامه علمی  -پژوهشی دانش حقوق مدنی ،سال دوم ،شماره  ،2ص.51
 2کاتوزیان ،ناصر ( .)5296مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران ،تهران :گنج دانش ،صص 222-222؛ گلدوزیان،
ایرج ( .)5291کلیات حقوق و مقدمه علم حقوق ،چ چهارم ،تهران :مجمع علمی و فرهنگی مجد ،صص.85-86
 2هاشمی ،سید محمد ( .)5292همان ،ص1؛ سید فاطمی ،سید محمد قاری ( ،)5292ص .92
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دولت و شهروندان نیست ،بلکه قواعدی عام است؛ در هماین راساتا از مباانی فلسافی حقاوق بشار
جهت تعیین جایگاه آن استفاده میشود.
با بررسی تاریخی حقوق بشر روشن میشود که تا قبل از قرن هجدهم مفهوم حقوق بشار باه شاکل
امروزی مطرح نبوده ،بلکه قواعد کنونی حقوق بشر در حقوق طبیعی نهفته بوده است ،همانطور کاه
محقو فقید حقوق بشر بیان نموده از حقوق طبیعی به حقوق بشر امروزی میرسیم.0
با توجه به مفاهیم و مبانی حقوق طبیعی که از سرشت و آفارینش انساان و جامعاه باه وجاود آماده
است؛ اصول حقوق طبیعی عبارت از صلح ،عدالت ،انصااف ،وفااداری باه عهاد و بیازاری از قتال،
دزدی ،تجاوز ،خیانت در امانت و غیره میباشد؛ بهراحتی مایتاوان گفات :ایان مفهاوم مخاتص باه
جایگاه و شعبه خاصی از علم حقوق از جمله حقوق عمومی و یا حقوق خصوصی نمیباشاد؛ بلکاه
مفهوم این حقوق برای تمام روابط حقوقی است؛ عدالت ،صلح ،وفاداری به عهد و ...حقوقی هساتند
که بین تمامی شعبات حقوقی مشترک است .هم اشخاص باید در روابط خصوصی جانب عادالت را
نگه دارند و هم دولت باید در روابط خود با شاهروندان ،عادالت را رعایات نمایاد .مشاترک باودن
قواعد حقوق طبیعی در حقوق بشر امروزی نیز نمایان میباشد؛ زیرا مفاهیم امروزی حقوق بشار نیاز
ادامه مفاهیم حقوق طبیعی بوده و برای حمایت از ذات بشر است و ایان ذات بشار در هار حیطاه و
قلمرو حقوقی که باشد باید محترم شمرده شود مصاون از تعارض باشاد ،مفااهیمی از قبیال :آزادی،
حیات ،برابری و ...مفاهیمی مشترک در بین تمامی انسانها در کره خاکی است و در همه انواع رواباط
حقوقی آزادی ،حفظ حیات ،برابری و ...مدنظر میباشد.0
بنابراین نتیجه میگیریم که حقوق بشر مخصوص هیچ تقسیم و شعبه خاصی از علام حقاوق نمای-
باشد و باید به عنوان قواعد عام و مشترک مدنظر قرار گیرد؛ بدیهی است با پذیرش چناین دیادگاهی
نسبت به حقوق بشر ،میتوان حقوق بشر را به عنوان تکیهگاهی برای وحدت تقسایمات حقاوقی در
نظر گرفت و بدین وسیله بتوان علم حقوق را به عنوان یک کل تفکیکناپذیر با هدف غاایی اساتقرار
عدالت همزمان با نظم در نظر گرفت .اما متأسفانه حقوقدانان ایرانی به هنگام طارح بحاث تقسایمات
حقوقی ،در خصوص حقوق بشر بحثی مطرح نکردهاند و یا اینکه در زمره حقوق عماومی داخلای و

 5موحد ،محمدعلی ( .)5298در هوای حق و عدالت) از حقوق طبیعی تا حقوق بشر) ،چ ششم ،تهران :نشر کارنامه ،ص.229
 2دیانی ،عبدالرسول؛ تقی زاده ،ابراهیم؛ بادینی ،حسن؛ شریفی ،علیرضا ( ،)5292همان منبع ،ص.58
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یا قسمتی از حقوق بینالملل آن را در نظر میگیرند و به مشترک بودن آن در میاان ساایر تقسایمات،
مانند حقوق خصوصی توجهی نمینمایند و حتی مباحث مطارح شاده در مقطا کارشناسای ارشاد
حقوق بشر ،بیشتر صبغه حقوق عمومی و حقوق بین المللی دارد .ولی این دیدگاه به هیچ وجه ماورد
پذیرش نگاه دقیو ،موشکافانه علمی نبوده و نخواهد بود .البته یک احتمال بسیار بعید وجود دارد کاه
عدم طرح بحث حقوق بشر در تقسیمات حقوقی همان مشترک بودن آن باشد.0
حقوق بشر میتواند به عنوان قواعدی مشترک در جهت وحدت شاخههاای مختلاف حقاوق باشاد،
اگرچه تفاوتهایی در حقوق عمومی و خصوصی وجود داشته باشد و مالکهاایی هام بارای ایان امار
ترسیم شده باشد ،این از لحاظ صوری و شکلی است و از منظر ماهیت همه قواعد به رعایت حقاوق
بشر برمیگردند و حقوق بشر به عنوان قواعادی عاام محساوب مایشاود و هام در حاوزه حقاوق
عمومی و هم در حوزه حقوق خصوصی میتواند کاربرد داشته باشد .در قلمارو حقاوق خصوصای،
حقوق بشر قواعدی هستند که از تمامیت جسمانی و تمامیت معنوی حمایات مایکنناد کاه آنهاا را
حقوق راج به شخصیت مینامند.0
همچنین حقوق بشر در حقوق خصوصی از حقوق راج به اموال متعلو باه اشاخاص حمایات مای
کند .برخالف نظر ،فوق عدهای از حقوقدانان داخلی بیان نموده که حقوق بشر با حقاوق مرباوط باه
شخصیت متفاوت میباشد.0
نادرستی این دیدگاه واضح و روشن است زیرا:
اوالً :تأثیر حقوق بشر در حقاوق خصوصای اشاکال مختلاف دارد؛ هام شاامل حقاوق مرباوط باه
شخصیت ،مانند :کرامت انسانی و ...میباشد و هم حقوق مالی ازجمله من مزاحمت خصوصی بارای
امالک و ...را شامل میشود.
ثانیاً :همانگونه که عدهای بیان نمودهاند از لحاظ سنتی حقوق خصوصی در ارتباط باا حقاوق بشار و
حقوق بشر است .حقیقت امر این است که حقوق شخصیت ،باه طاور سانتی باه وسایله تأسیساات
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حقوق خصوصی از جمله مسئولیت مدنی در قلمرو حقاوق خصوصای حمایات مایشاوند .نقا
سالمت جسمانی یا امنیت و ...مثالهای معمولیِ از نق

از حقوق بشر است ،که در حاوزه مسائولیت

مدنی قابلیت جبران را دارند.0

گفتار دوم :اصل آزادی قراردادی و حقوق بشر
بند اول :مقایسه حقوق بشر واصل آزادی قراردادی

یکی از اصول پرآوازه در حقوق خصوصی «اصل آزادی قراردادی» است .از این اصل نتایجی توساط
حقوقدانان استنباط شده است که خالصه آنها عبارت است از:
 .0در انعقاد قرارداد اراده فرد نقش مهمای دارد و افاراد در تعیاین طارف قارارداد ،محتاوا و شاروط
قراردادی آزادند .0به عبارت دیگر ،طرفین میتوانند باه دلخاواه آثاار و نتاایا قارارداد را تعیاین
نمایند.0
 .0طرفین قرارداد ملزم به رعایت مفاد قرارداد هستند ،دادگاه حو نادارد باه بهاناه اجارای عادالت و
انصاف شرایط عقد را تعدیل کند یا یک طرف را از انجام تعهد قراردادی معاف کناد .0باه دیگار
سخن مقامات عمومی حو تغییر آثار قرارداد و تعهدات طرفین را ندارند.1
این نتایا برخاسته از اصل آزادی قراردادهاست که در حقوق سنتی قراردادها جایگاه ویاژه و رفیعای
دارد .اصل آزادی قراردادها دیگر آن درخششی را که در حقوق سنتی داشته ندارد .در حقاوق مادرن
قراردادها ،دیگر مانند گذشته ایده «قداست قراردادها» رایا نیست.8
با این وجود کمتر کسی تردید دارد که آزادی اراده در حقاوق خصوصای و انعقااد قارارداد مطلاو و
افسارگسیخته نیست بلکه موانعی در راه آزادی اراده وجود دارد که آن را متوقاف مایکنناد .در آثاار
حقوقی این موان را معموالً تحت عنوان قانون ،نظم عمومی و اخالق حسنه مورد بررسی قارار داده-
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اند گفتهاند اصل ،آزادی قراردادی است مگر اینکه ما برای محادود کاردن ایان آزادی دالیال خاوبی
داشته باشیم.0
حال سؤال این است که آیا میتوان ارزشهای مبنایی که حقوق بشر بر آنها اساتوار شاده اسات را باه
عنوان دلیل خوب برای محدودیت اراده در انعقاد قرارداد مورد استناد قرار داد یا خیار؟ آیاا مایتاوان
شروط قراردادی را به استناد مغایرت با حقوق بشر به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی یا ساایر
اسناد از جمله اعالمیهها باطل اعالم کرد؟
بند دوم :مقایسه حقوق بشر و اصل آزادی اراده

معموالً عوامل زیر (به تنهایی یا توأمان) باه عناوان موانا جادی بار سار راه آزادی اراده در حقاوق
قراردادها شناخته میشوند:
الف .شروط قراردادی یا هدف قرارداد به مناف اشخاص ثالث ،آسیب برساند.
ب .شروط قراردادی یا هدف قرارداد ،با مناف عمومی سازگار نباشد.
پ .قرارداد مناف یک طرف یا طرفین قرارداد را دچار مخاطره کند.0
البته مان اخیر بر اساس تفکر لیبرالیستی یا فردگرایی قادر نخواهد بود دامنه اصال آزادی قاراردادی را
محدود کند ،چه اینکه قرارداد ابزاری است برای ارتقاء و اعمال خودمختاری و زماانی کاه انساان باه
عنوان یک فاعل اخالقی دست به انتخاب میزند انتخاب وی بایاد محتارم شامرده شاود .از دیادگاه
فردگرایان اگر ما انتخاب اشخاص را تحت کنترل بگیریم در احتارام باه خاود ساامانی آنهاا مداخلاه
کردهایم .ما در قدرت آنها مبنی بر اداره زندگی شخصی بار اسااس قضااوت شاخص آنهاا مداخلاه
کردهایم .اگر برخی اشخاص انتخاب ضعیفی داشته باشند و از این طریو به خود آسیب بزنناد ،ماا باا
نی ت هرچند خیرخواهانه نباید مان آنها شاویم زیارا مداخلاه ماا باه معناای انکاار فاعلیات اخالقای
آنهاست.0
بر این اساس حمایت از مناف طرفین قرارداد «دلیل خوبی» برای مداخله قاضی یا قانونگاذار نخواهاد
بود .زیرا آنها با رضایت خویش مبادرت به انعقاد قرارداد نمودهاند .اما نظامهای حقوقی امروزه چناین
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نگرشی به رضایت ندارند .رضایت در حقوق قراردادهای آنگلو امریکن نه شرط کافی است نه شارط
الزم؛ کافی نیست از آن جهت که در صورت فقدان عوض و عدم انطباق با تشریفات قانونی فاقد اثار
است و الزم نیست از آن جهت که معنایی که به واژههاا و رفتارهاای متعاقادین داده مایشاود یاک
معنای متعارف است نه معنای مورد نظر متعاقدین.0
معموالً قوانین مدنی و سایر مقررات مربوط ،موان آزادی اراده را اعالم میکنناد؛ قاانون مادنی ایاران در
ماده  971مقرر میدارد« :محکمه نمیتواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را کاه بار خاالف
اخالق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخاالف باا نظام
عمومی محسوب میشود به موق اجرا گذارد اگرچه اجراء قوانین مزبور اصوالً مجاز باشد».
در حقوق انگلیس مصوب قانون شروط غیرمنصفانه مصوب  0977نیز از این دست مقررات به
شمار می رود .سؤالی که در اینجا قابل طرح است این است که آیا منب قانونی محدودکننده قدرت
اراده صرفاً به حوزه حقوق قراردادها محدود میگردد یا اینکه در اسناد و اعالمیهها و قوانین در
حوزه حقوق بشر نیز عوامل محدودکننده اراده قابل شناسایی و ترتیب اثرند؟
در حقوق مدرن قرا ردادها این اندیشه در حال قاوت گارفتن اسات کاه ارزشاهای حااکم بار مقولاه
«حقوق بشر» در زمره دالیل خوب و موجه برای محدودیت قدرت اراده بارای خلاو قارارداد ،قارار
میگیرند .شروط قراردادی باید بهگونهای تفسیر شوند که باا قواعاد متضامن حقاوق بشار مطاابو و
سازگار باشند از این ایده میتوان اینگونه نتیجه گرفت که قراردادهایی که تااب انطبااق باا مقاررات
حقوق بشری نداشته باشند بر خالف نظم عمومی و در نتیجه غیرقابل اجرا تلقی شوند.0
در راه موجهسازی این ایده راههای متفاوتی وجود دارد .گاه میتاوان از طریاو باازنگری در مفااهیم
پایهای بدون تغییر در ساختار اصلی ،آزادی قراردادی را به نحوی تفسیر نمود که عدالت اجتماعی باه
نحو شایسته تری تأمین شود .بازنگری در مفاهیمی چون «آزادی»« ،آگاهی» و «برابری» به عنوان مثاال
ایده «اجبار اقتصادی» به خوبی میتواند نابرابری قدرت چانهزنی را پیش بکشد و از انعقاد یاا اجارای
قراردادهای ظالمانه جلوگیری کند.0
1
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راه دیگر این است که از برخی مفاهیم چون «کرامت انسانی» بهره گیریم.
بند سوم :مقایسه حقوق بشر و اصل کرامت انسانی

کرامت انسانی از جمله مفاهیمی است که در اسناد و اعالمیه های حقوق بشر گاه باه طاور صاریح و
گاه به طور ضمنی مورد تأکید قرار گرفته است .به عنوان نمونه «کنوانسیون اروپایی حقوق بشار » در
هیچ یک از مواد خود صراحتاً به کرامت انسانی اشاره نکرده است ولی ذکر مواردی چون منا رفتاار
غیرانسانی یا من بردگی و بیگاری میتوان احترام به کرامت انسانی را استنباط نمود .لکان در اعالمیاه
جهانی حقوق بشر ( 0906ماده)0؛ میثاق بینالمللی حقاوق مادنی و سیاسای ( 0988مقدماه)؛ میثااق
بینالمللی حقوق اقتصاادی ،اجتمااعی و فرهنگای( 0988مقدماه و مااده  )01و کنوانسایون حقاوق
کودک( 0969مقدمه) به کرامت ذاتی انسان و برابری آنها تصریح شده اسات .بناد ششام اصال دوم
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران کرامت و ارزش واالی انسان را به عنوان یکی از پایه های نظاام
جمهوری اسالمی برمیشمارد.
استفاده از وصف «ذاتی» برای کرامت انسانی به وضوح نشاندهنده غیرقابل واگذاری و اساقاط باودن
این حو است .در خصوص کرامت انسانی ممکن است ما با یک متناق

نما مواجاه باشایم؛ از یاک

سو بر این اساس که خودمختاری جزء الینفک کرامت است ،انسانها باید در انعقاد قارارداد ،انتخااب
طرف قرارداد و تعیین شروط قاراردادی آزاد باشاند و باه عباارتی آزادی قاراردادی خاود جزئای از
کرامت انسانی و حقوق بشر به شمار آمده و هرگونه مداخله در این آزادی ممکن است نق

حقوق

بشر به حساب آید .بر اساس نظریه اراده در حوزه حقها ،افراد انسانی به اعتبار خصلت خودمختااری
مجاز خواهند بود در ضمن یک قرارداد از حقهای بشری پیشبینی شده در اسناد و اعالمیهها چشام-
پوشی کنند و آن حقها را اسقاط نمایند .نتیجه جدی گرفتن «حو آزادی قراردادی» مقادم دانساتن آن
بر قضاوت دیگران در خصوص محتوای قرارداد خواهد بود.0
مثالً افراد ضمن یک قرارداد ،از آزادی اشتغال یا سکونت یا بیان چشمپوشی نمایناد .از ساوی دیگار
ممکن است در پرتو آزادی قراردادی ناشی از کرامت انسانی ،انسانها تن به پاذیرش شاروطی بدهناد
که کرامت انسانی آنها را مخدوش نماید یا از طریو قرارداد حقهای بشری و اساسی خاود را اساقاط
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نمایند و از این طریو امکان زندگی کریمانه را از دست بدهند .به نظر مایرساد ایان تنااق

صارفاً

ظاهری است .در واق این دو حو -کرامت ذاتی و آزادی قراردادی -از یاک سان نیساتند .کرامات
زیربنا و آزادی انعقاد قرارداد روبناست .آزادی قاراردادی ،وجاهات خاود را از کرامات ذاتای انساان
کسب میکند پس قادر نخواهد بود به حدی توسعه یابد که اصال و ریشاه خاود را از میاان باردارد.
شاید بر همین اساس بوده است که ماده  919قانون مدنی ایران مقرر داشته اسات« :هایچکاس نمای-
تواند به طور کلی حو تمت و یا حو اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند».
چنین میتوان گفت که آزادی قراردادی اگرچه خود از حقوق مربوط به شخصیت انسان اسات ولای
این حو در سایه حقوقی چاون آزادی بیاان و آزادی عقیاده قارار مایگیارد .دادگااهی در هلناد در
خصوص قراردادی که ضمن آن موجر شرط نموده بود که مستأجر به نف کلیسای پروتستان فعالیات
نماید ،پایان دادن به قرارداد به بهانه عمل بر خالف شرط را غیر قابل قبول اعاالم نماوده اسات زیارا
چنین شرطی را ناق

آزادی عقیده تلقی نموده است.0

بند چهارم :کرامت انسانی :راهی برای دفاع از حقهای غیرقابل اسقاط

اصل قابلیت اسقاط حو از جمله اصول پذیرفته شاده در حقاوق خصوصای اسات (لکال ذی حاو
اسقاط حقه) .اسقاط یک حو عبارت است از صرفنظر کردن از آن حو در کماال اختیاار و آگااهی.
اسقاط یک حو متضمن قصد و اراده یا رفتاری اسات کاه بتاوان انصاراف از حاو را از آن اساتنباط
نمود .وقتی که یک حو اسقاط میگردد وظایف همبسته آن حو در نتیجه رضاایت صااحب حاو از
بین میروند اما همه حقها به گونهای نیستند که قابل اسقاط باشند چه گااهی یاک حاو ،صارفاً یاک
حو نیست بلکه آمیزههای از حو و تکلیف است .در خصوص حقهای غیرقابل اساقاط ماا از ناوعی
مصونیت در برابر خودمان برخورداریم؛ این مصونیت عبارت است از فقادان تواناایی شاخص بارای
ایجاد تغییر در وضعیت اخالقی و قانونی خودش ،بنابراین در خصوص حقهای غیرقابل واگذاری ماا
هم از مصونیت عدم توانایی بر اجازه به دیگران برای نادیاده گارفتن حاو و هام از مصاونیت عادم
توانایی برای ایجاد تعهد علیه خودمان برخورداریم.0
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