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 چکیده 

  ۀ رابط)  شهروندـ    طور سنتی در حقوق عمومی بحث شده و در روابط دولتحقوق بنیادین بشری به
است.  قابلعمودی(   ایناعمال  وجود  شهروندانا    با  میان  روابط  در  آن  افقی(    ۀرابط)  عمال 

انکار است. در این مقاله ضمن بیان شیوه و مبانی اعمال حقوق بنیادین در روابط قراردادی  قابلغیر
نظری طریق  از  افراد  اساسی  ۀبین  دولت،  کرامت  اقدام  اصل  دید  خواهیم  عمومی،  نظم  و  سازی 

جمله آزادی تحصیل، اعتصاب، دسترسی به اطالعات، آزادی  هایی مناجتماعی انسان سرمنشأ حق
اصلی   سؤالدموکراتیک است.   ۀزندگی اجتماعی در یک جامع  ۀآزادی مذهب بوده که الزماشتغال و  

شود عایت میریک اصل در حقوق قراردادی چگونه محترم و    عنوانبهکرامت اجتماعی    که  ستا  این
اجرای آن بر وضعیت عمل حقوقی چیست؟ در پاسخ به این پرسش با  و در صورت نقض، ضمانت

ابزا  های حقوقی مختلف از محاکم برخی نظام   یای و ضمن تحلیل آرا ر کتابخانهروش تحلیلی و 
های کلی های برآمده از اصل موصوف حق توان گفت در حقوق ایران حقکشورهای اروپایی، می

ی نقض حقوق  اجرا ضمانتباشند و اسقاط نمیقابلجزئی هم طور بهمدنی هستند که با قرارداد ولو 
 . سمتی از عمل حقوقی خواهد بودمذکور بطالن تمام یا ق

کلیدی: آزادی اساسی  واژگان  اصل  اجتماعی،  کرامت  انسانی،  کرامت  بنیادین،  حقوق  سازی 
 قراردادی، حقوق بشر دموکراتیک 
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 مقدمه
تنگاتنگی با حقوق عمومی و در سطح   ۀسنتی حقوق بنیادین بشری در سطح داخلی رابططور  به

هایی  با حقوق خصوصی به معدود حقها  آن  ۀ الملل بشری داشته است. رابطبا حقوق بین  المللیبین
تأثیرگذاری حقوق بنیادین بشری در حقوق نظیر حق حیات یا آزادی اراده خالصه می البته  گردید. 

آزادی بوده و از دیرباز    ۀ خصوصی به قدمت حقوق خصوصی است. زیرا بنیان حقوق خصوصی بر پای
ب از  های فردی ولو محدود نوعی احترام به حقوق بنیادین بشری محسوب میه آزادیاحترام  گردد. 

ها در روابط خصوصی  احترام به حقوق ملت ۀطرف دیگر از زمان تصویب قوانین اساسی ملی مسئل
ها بوده است. اما  تحدید قدرت دولت  قابل های بنیادین در معمدتًا استناد به حق  1مطرح بوده است. 

حقوق بشر، شاهد    ۀ المللی در حوزبا تصویب اسناد مختلف بین  ویژهبهاز جنگ جهانی دوم  بعد  
هم  ۀتوسع در  بشر  حقوق  اصول  و  مفاهیم  بوده زمینه   ۀچشمگیر  حقوقی  اساسی های  قوانین  ایم. 

بیشتری بر حقوق بنیادین مورد اشاره در اسناد    ها تأکیدآن  های بعدیمصوب کشورها و یا اصالحیه
افقی شهروندان که زمین  2اند.داشته  مزبور تأثیر حقوق بشر در روابط  نپایید    ۀبه همین سبب دیری 

پرونده در  است  خصوصی  حقوق  نظام اصلی  در  مختلفی  تأهای  مورد  متفاوت  حقوقی  ید  ی های 
آزادی دادگاه و  حقوق  از  حمایت  زیرا  گرفت.  قرار  مها  در  صرفًا  فردی  دولت( )  حکومتقابلهای 

 نقض توسط دولت است.  ۀ نیست. خطر نقض حقوق بنیادین در روابط افقی نیز به همان انداز
تأثیر  ا   ان ایندانحقوقاعتقاد اکثر     ۀ توجه حقوق بشر در روابط شهروندان در حوزقابلست که 

 ,Brownsword) حقوق کار بوده و نتوانسته تأثیر جامعی بر حقوق خصوصی و قرارداد داشته باشد

رنگ بیان  ر این نظریه در حوزه قراردادها و مالکیت نقش حقوق بنیادین بسیار کمد  3. (1822 :001
مثال آیا موضوع فروش بافت بدن  طور  به توجه است.  قابلشده است. در حالی که این اثر بسیار زیاد و  

 
اصالحیه    27( که تا کنون  1788ژوئن   21)  ترین قوانین اساسی کشورها قانون اساسی آمریکا است.یکی از قدیمی .  1

 خورده است. ده اصالحیه اولیه این قانون راجع به حقوق شهروندی و حقوق ملت است. 
(، قانون اساسی 1992)  توان مالحظه نمود. همچنین برای نمونه قانون اساسی چکفصل سوم قانون اساسی ایران می.  2

آلمان1991)  بلغارستان اساسی  قانون  ایتالیا1949)  (،  اساسی  قانون  آلمان،  سوئیس 1947)  (  اساسی  قانون   ،)
های بنیادین  ( همگی بر حق2001اصالح شده   1975(، قانون اساسی یونان )1976) (، قانون اساسی پرتغال1999)

 المللی است، قابل مالحظه است. نظیر آنچه که در اسناد بین 
ک  یقرارداد  روابط   در  بشر  حقوق  اعمال  مورد  در   گری د  یجا  در  سندهینو  نیا.  3  اساساً   است  نموده  ان یب  و  است  داشته  دیتأ

 حقوق   شخص  زین  طرف  کی  کهیجائ  در  ژهیو  به  بشر  حقوق  فلسفه  یقرارداد  یافق  روابط  در  بشر  حقوق  اعمال  بدون
 (.Brownsword, 2001: 195) رودیم  سئوال ریز باشد، یعموم 



 ۲۳ ترابی، بابایی و طوسی  / یقرارداد حقوق در یاجتماع کرامت اصل گاهیجا

تواند تا بدانجا  ادی میانسان را موضوع قرارداد، قرار داد یا او را به بردگی کشید؟ در واقع آزادی قرارد 
 های بشری گردد.  پیش رود که منجر به استثمار یا سوءاستفاده از حق

ماهیت دووجهی فردی و اجتماعی انسان    ها و متناسب باعنوان محور سایر حقکرامت انسانی به
مت  ساز سالاست که از منظری با الهام از حقوق طبیعی، ضامن حقوق فردی و از منظری دیگر زمینه

اعتقاد برخی به مبهم بودن حق کرامت    رغمعلیباشد.  جمعی، آزادی سیاسی و پویایی اقتصاد می
با این باور که در روابط حقوقی    ,Colombi Ciacchi)  دهدمشخصی ارائه نمی  راهکارانسانی و 

-Maria Marella, 2008: 129و    90:  1390عباسی الهیجی،  )   ، هم عقیده با برخی(157 :2008

ای، باید گفت حق کرامت انسانی به فردی و اجتماعی  در خصوص روشن بودن این حق پایه  (130
گیرد، تحقیق  ی میجا  آن  کرامت فردی که حقوق مدنی نظیر حق مالکیت در  رواینازگردد.  تقسیم می

دین بوده برادری اصلی بنیا هطلبد، اما کرامت اجتماعی مبین این امر است که در جامع دیگری را می
های  و حفاظت از ابعاد دیگر شخصیت مثل شهرت، نمایش تصویر شخص، زندگی معنوی، ایده

تر از حقوقی نظیر مالکیت، زندگی اجتماعی است، به مراتب گسترده  ۀخالق، آزادی مذهب، که الزم
 گیرد.  مورد شناسایی قرار می

می قرار  دسته  سه  در  اول  نسل  بشر  حقوق  برخی  نظر  ادر  آزادی گیرد:  نظیر  مدنی  حقوق  ول 
سوم حقوق بنیادین   ۀدوم حقوق عدم تبعیض و دست  ۀقراردادی، حق مالکیت و حقوق خانواده، دست

نظر  . صرف (Rold, 2013: 1016)  های بیان، اشتغال، مذهب و تشکیل انجمنآزادی   دموکراتیک نظیر
یک حقوق عدم تبعیض از دیگر  ای برای تفک اینکه معیار منطقی  ازجملهبندی  از ایرادات این تقسیم

دست در  بخش  ۀحقوق  سایر  همچنین  و  نشده  ارائه  سیاسی  جداگانه  و  مدنی  حقوق    ازجمله های 
نماید جدا نمودن اما آنچه جالب می  ؛ های سیاسی و امنیت قضایی را در خود جای نداده استآزادی

 وجه اجتماعی کرامت تحت عنوان حقوق بنیادین دموکراتیک است. 
اصل کرامت اجتماعی مالک عمل قرار گرفته شده   کارگیری بندی اخیر در بهمقاله تقسیم  در این

است. تأثیر وجه اجتماعی کرامت مبتنی بر تأثیر هنجارهای اساسی در قرارداد بوده که فارغ از عوامل 
ای که مبین وجه اجتماعی قرارداد است و منشأ  مد نظر ما با نظریه  ۀاجتماعی در قرارداد است. نظری 

 متفاوت است.   1داند، ی میالتزام قرارداد را اراده اجتماع
ست که شیوه و مبنای اعمال حقوق بشر در حقوق خصوصی و قراردادها  ا این سؤالدر بادی امر 

 
حقوق و تعهدات طرفین بر پایه عوامل اجتماعی نظیر دین، سیاست و دیگر عوامل تعیین  ۀدر این وجه منشأ و گستر. 1

 گردند. و یا تفسیر می
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پذیرد. حال در صورت انصراف یا نقض حقوق بنیادین با قرارداد، چه تأثیری بر  چگونه صورت می 
امکان و مطلوبیت    رغمعلیای،  یافتهتوسعه  نحوبهقضایی ایران    ۀوضعیت حقوق قرارداد دارد؟ در روی 

 ی شود و با توجه به آرا قضایی یافت نمی  یهای اجتماعی در روابط افقی و قراردادی، آرا اعمال حق
اعمال حقوق بنیادین در روابط    ۀمختلف از محاکم برخی کشورهای اروپایی، ضمن بیان مبنا و شیو

های آزادی تحصیل، اعتصاب،  حق هازجملافقی، تأثیر اعمال وجوه مختلف اصل کرامت اجتماعی 
مورد بررسی  ها  آن   برخی از آرا از  تأکید  دسترسی به اطالعات آزاد و مذهب، در روابط قراردادی با

 گیرد.قرار می
 روش و مبانی اعمال حقوق بنیادین در حقوق قراردادها  .1

حقوق   در  اما  است  جاری  حقوقی  نظام  کل  در  و  است  عینی  ارزشی  دارای  بنیادین  حقوق 
های مختلفی برای نفوذ حقوق بشر  خصوصی نیاز به توجیه روش اعمال در حقوق قراردادها دارد. راه

قانون   در  بنیادین شناخته شده  یا حقوق  اول حقوق بشر  در حقوق خصوصی متصور است: روش 
با    االجرا الزم یک منبع و قواعد    عنواناساسی به در حقوق خصوصی لحاظ گردد. روش دوم اینکه 

در حقوق انگلیس بروز یافته و در قوانین داخلی  آنچه  نظیر  )  تصویب قوانین خاص راجع به حقوق بشر
کشور خصوصی   این  حقوق  بر  بشر  حقوق  قواعد  است.(،  رسیده  تصویب  به  بشر  حقوق  قانون 

هایی که مورد های حقوق بشری و اعالمیهماید. روش سوم اینکه کنوانسیونحکومت یافته و تأثیر ن
بوده دنیا  کشورهای  اغلب  داخلی  )  پذیرش  حقوق  در  بشر  حقوق  اروپایی  کنوانسیون  لحاظ  نظیر 

عنوان قانون داخلی و منبعی مهم در نظام داخلی مورد استفاده قرار گیرند. روش  کشورهای عضو( به
از اصول و مفاهیم حقوق بشر که تأثیر بسزایی در تفسیرهای قضایی داشته و  چهارم اینکه بسیاری  

هایی باال قلمداد گردد و بدین  عنوان ارزشگردند، بهخود سبب توسعه حقوقی یک نظام حقوقی می
 (.Oliver & Fedtke, 2007: 15) وسیله در حقوق خصوصی نفوذ یابند

ها وجود دارد: روش اول و چهارم  ش رو  این  ازایرادات و مالحظاتی در مورد مطلوبیت هر یک  
های حقوق بشر لزومًا در قانون اساسی وجود عماًل یکسان هستند، با این تفاوت که بسیاری از ارزش

ندارد. در روش دوم، بسیاری کشورها دارای قانون داخلی راجع به حقوق بشر نیستند و یا حتی اگر  
محت معمواًل  باشند،  مزبور  قانون  برابر دارای  در  حکومت  الزامات  به  معطوف  صرفًا  قانون  آن  وای 

شهروندانش است و لذا نفوذ حقوق بنیادین در حقوق خصوصی از این طریق صورت نخواهد گرفت.  
ردیف دانستن مصوبات  پذیرش نیست. زیرا به فرض همقابلعنوان یک روش قطعی  روش سوم نیز به

نماید. برای اعمال حقوق  ورد اشاره در روش دوم بروز میالمللی با قوانین داخلی همان ایراد مبین
حمایت و مراقبت از حقوق بشر    ۀشهروند( باید پذیرفته شود که وظیفـ    شهروند)  بشر در روابط افقی
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المللی متعهد به اجرای  افراد نیز بر اساس قوانین داخلی و مصوبات بین  ها نیست ودولت  ۀفقط وظیف
ها نیز ملزمند شرایط اعمال  روابط خود با دیگر افراد هستند و دولت  اصول و قواعد حقوق بشر در

های بشر را در بین افراد فراهم سازند. بدین نحو از لحاظ لزوم رعایت حقوق بشر،  حقوق و آزادی 
 (. Clapham, 1993: 93-94)   حقوق عمومی نخواهد بودۀ  حقوق خصوصی و حوز  ۀ تفاوتی میان حوز

  ۀ ها در اعمال حقوق بنیادین در روابط خصوصی دو نظری دولت  ۀوظیفبا تغییر نگرش نسبت به  
نظری عنوان  تحت  خصوصی  حقوق  در  بنیادین  حقوق  اعمال  در  و    ۀمرسوم  دولت  مثبت  اقدام 

ابزار حقوق خصوصی برای اعمال    ترینمهمسازی حقوق بنیادین وجود دارد. از طرف دیگر  اساسی
دریچ از  قراردادها  در  بنیادین  نظرین  ۀحقوق  ابتدا  این وصف  با  است.  و    ۀظم عمومی  دولت  اقدام 

 گردد. سازی و سپس تحدید آزادی اراده بر مبنای حقوق بشر تشریح میاساسی
 سازی حقوق بنیادیناقدام دولت و اساسی ۀنظری . 1-1

در گذشته ماهیت تعهدات دولت نسبت به شهروندان معطوف به احترام به حقوق اساسی ایشان و 
ها بوده و خدمات عمومی نیز فقط محدود به یک دسته اقدامات خاص بود، اما له در آزادی عدم مداخ

حق،  اجتماعی  مفهوم  گسترش  آزادی   با  به  احترام  صرفًا  دولت  حمایت تکلیف  یا  و  منفی  های های 
د زیست نبوده و حمایت از حقوق بنیادین در روابط افقی افراد با تعه گرایانه از قبیل حق بر محیط جمع 

پذیرد. در این نظریه فراهم ساختن شرایط صورت می   1مثبت دولت تحت عنوان تئوری اقدام مثبت دولت
ولو در روابط افقی افراد یکی ها آن  تأثیرگذاری حقوق بنیادین در روابط خصوصی و جلوگیری از نقض

دولت مفهومی   خصوص . در این ( Lytvynyuk, 2010: 259)   از تکالیف دولت برشمرده شده است 
تواند با مداخله در روابط رکنی از ارکان دولت تلقی گشته که می   عنوان به قضائیه    ۀ عام معنا شده و قو 

 :Oliver & Fedtke, 2007)  عمل آورد ه ها از حقوق بنیادین بشری حمایت الزم را ب خصوصی طرف 

زمینه ( 14 تئوری  این  ب.  اساسی ه ساز  گرفتن  تو کار  بنیادین  حقوق  میان سازی  روابط  در  قضات  سط 
 2قرار گرفته شده است.  تأکید   های مختلف مورد شهروندان است. این رویکرد در پرونده 

 
1. State Action 

( در قراردادی یک طرف  Shelley v. Kraemer, 334 U.S. 1 (1948))   در پرونده شلی علیه کرامر در آمریکا.  2
پوستان نفروشد اما برخالف شرط عمل شده بود. متعهٌدله با مراجعه به دادگاه مدنی  متعهد شده بود زمین خود را به سیاه 

خواستار الزام متعهد به اجرای تعهد و بطالن قرارداد واگذاری  زمین به سیاه پوست شده و دادگاه نیز وفق اصل وفای به 
متعهٌدله داد اما دادگاه عالی آمریکا به استناد حق اساسی منع تبیض نژادی و اینکه اقدام قوه قضائیه به  عهد حکم به نفع 

ید این قرارداد، به منزله اقدام دولت به نقض  حقوق اساسی در برابر شهروند است و قوه قضائیه نیز باید از حقوق یتأ
نیویورک تایمز   ۀ. در پروند(Ribeiro, 2017: 223)  نقض نمود  بنیادین افراد در برابر یکدیگر محافظت نماید، رأی را 
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های  ای از ارزشسازی بر این پایه استوار است که حقوق بنیادین و اساسی دستهاساسی  ۀنظری
  دولت ) عمودی بین اشخاص خصوصی( و گاه در روابط) گردند که گاه در روابط افقیواال تلقی می

سازی فراتر از ابتنای نظام حقوقی به  . اساسی(Rold, 2013: 1017)   شوندکار گرفته میهشهروند( بـ  
شاخه تمامی  در  عبارتی  به  است.  اساسی  حقوقی  قانون  حقوق    جمله  ازهای  و  عمومی  حقوق 

فر و  رحمتی) ستاجراضمانتشناسایی قرار گرفته و دارای  خصوصی قواعد بنیادین و اساسی، مورد 
ست که سیستمی برای حفاظت و حمایت از  ا  زمینه این نظریه این(. تفکر پیش 66:  1395دیگران،  

 .  (Gutmann, 2013: 49) ها وحقوق بنیادین با ابزارهای حقوق خصوصی ایجاد شودارزش
نظریه برخی  نظر  اساسیاز  حقوق  پردازان،  گرفتن  سازی  نادیده  با  خصوصی  حقوق  در  بشر 

.  (Clapham, 1993: 93-94)  پذیر استمرزهای تفکیک حقوق خصوصی از حقوق عمومی امکان
قبول نیست. زیرا آنچه  قابلبدون دلیل متقن  ها  آن  عدم وجود مرز تفکیک میانۀ  اما باید گفت نظری

می  تضمین  عمومی  حقوق  آزادیدر  رابطگردد،  در  افراد  حقوق  د  ۀهای  اما  است  شهروند  و  ولت 
های  های بنیادین را تا جای ممکن از طریق ابزارهای حقوق خصوصی از سوی طرف خصوصی حق

 
( دادگاه توسعه، پیشرفت  New York Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964))  علیه سالیوان در آمریکا

لمداد  های مدنی قو نوآوری در انطباق قواعد حقوقی با مبانی و قواعد حقوق بشر را فقط توسط قوه قضائیه و در دادگاه 
 Wilson v. First) (. در انگلیس در پرونده ویلسون علیه شرکت فرست کانتری تراستBarak, 1996: 257) نمود

Country Trust Ltd ,(2001), EWCA Civ, 633  در پرونده مزبور قرارداد وامی که اطالعات کافی به شخص )
عالم شد. در آلمان دادگاه قانون اساسی جهت حفاظت بدهکار داده نشده بود، بر اساس تئوری معامله/ناعادالنه باطل ا

بنیادین در پرونده  نمایندLuth(7B.Verf GE, 1958))  های لوث از حقوق   Commercial Agent)  تجاری  ۀ(، 

judgment of 1990-BVerfG, 1990, BVerfGE 81, 242 (Handelsvertreter)و پارابوالنتن ) (BVerfG 9 

February 1994, BVerfGE 90, 27/NJW, 1147-1148 (parabolantenne  در کنار سایر مبانی از تئوری )
های مختلفی نظریه مزبور را اقدام مثبت دولت توسط قوه قضائیه بهره برده است. دیوان دادگستری اروپا نیز در پرونده 

( اذعان C-415/93 (known as the Bosman- 1995, ECR I-4921))   مورد تأکید قرار داد.)در پرونده بوسمن
گیرد. همچنین  عنوان بدنه دولت صورت می داشت رعایت حقوق بنیادین در روابط خصوصی افراد، توسط قوه قضائیه به 

فرانسه دولت  علیه  اروپا  جامعه  کمیسیون  پرونده   Case 265/95 Commission of European)  در 

communities V. France 1997 ECRI-6959-6999صد عدم  مذکور  دیوان  محاکم  (  در  مقتضی  حکم  ور 
  28  ۀدادگستری فرانسه در حمایت از حقوق بنیادین را نقض حقوق بنیادین توسط دولت دانست. در این پرونده به ماد

با وضع   ۀمعاهد بنیادین  مثبت در عدم نقض حقوق  اقدامات  به  ملزم  تنها  نه  آن دول عضو  اروپا اشاره گردید که در 
همان معاهده، اقدامات باید هم در روابط عمودی و هم روابط   5 ۀد بلکه بر اساس مادانمقرراتی برای این منظور شده

 (. Leible, 2008: 81-83)  افقی گسترش یابد
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مالحظ بدون  منافعشان  جهت  در  و  می   ۀخصوصی  اجرا  به  عمومی   گذارد منافع 
(Cherednychenko, 2007 (b): 46).   حقوقی در حقوق عمومی ۀ  آوری قاعداز طرفی مبنای الزام

افراد است. در نتیجه اگرچه  ۀ  نحو آمره بوده اما در حقوق خصوصی ابتکار عمل با اراد دولتی و به  ۀدارا 
شاخ می   ۀدو  پر  را  یکدیگر  خألهای  دنبال    1کنند مزبور  را  مشترکی  اهداف  شرایط  برخی  در  یا  و 

گیرد. از طرف دیگر  اصول در هر شاخه با ماهیتی جدا مورد استفاده قرار می   کارگیری هاما ب  2کنند می 
های آنی  های سیاسی حقوق عمومی و زودگذر مبتنی بر بعضی سیاستحقوق خصوصی از ویژگی

 گردد. حقوقی می ۀسازی سبب تعامل دو رشتای دور است. در این میان تئوری اساسیو دوره 
سازی  سازی مستقیم و اساسیی دو روش بیان شده است: اساسیسازمعمول برای اساسیطور  به

استناد محاکم و وضعیت عمل حقوقی متفاوت است. در  ۀ  غیرمستقیم. اعمال هر روش از حیث شیو
تواند نسبت به طرف دیگر به حقوق بنیادین خود مستقیمًا  تأثیرگذاری مستقیم هریک از طرفین می 

قواعد حقوق خصوصی و بدون نیاز به ایجاد تعادل بین قواعد   استناد کند و دادگاه بدون ارجاع به 
دهد، اگر هم به موادی از حقوق عمومی و حقوق خصوصی حقوق بنیادین را مورد استناد قرار می

 ای در رسیدن به نتایج مورد نظر استعنوان یک پوشش رویهدهد، فقط بهقانون موضوعه ارجاع می 
(Cherednychenko, 2007 (a): 2).  به بشر  حقوق  غیرمستقیم،  تأثیرگذاری  منبع در  یک  عنوان 

گیرد بلکه هر یک  برای تفسیر قوانین و قواعد حقوق خصوصی مورد توجه قرار می   تنهانهبخش  الهام 
غالب در حقوق خصوصی را که عمدتًا با حقوق بشر در ارتباط است برای    هایاز قواعد یا نظریه

این شیوه حق(Cirtautiene, 2013: 80)  نمایددادگاه مشخص می  در  تقویت  .  برای  اساسی  های 
بخش در پرتو تفسیر قانون توسط قاضی اعمال اصول راهنما و الهام   عنوانبهموضع  استناد کننده صرفًا  

نظام حقوق خصوصی،    ۀها باید با ابزارهای حقوق خصوصی و تنها به شیوجه دادگاهگردد. در نتیمی 
. در این بین (Vittoria Onufrio, 2007: 10)  های اساسی را مورد لحاظ قرار دهند حقوق و آزادی
تابع و متبوعی میان حقوق بنیادین و   ۀکه تأثیرگذاری به روش مستقیم منجر به رابط کرد نباید فراموش 

گردد و یا اگر کرامت انسانی مبنایی برای  ق خصوصی گردیده و سبب برتری حقوق خصوصی می حقو
 

هنجارهای اساسی نظام حقوقی به مدد حقوق خصوصی آمده در مقابل اشخاص عمومی   ۀزمین  حقوق عمومی در.  1
ببی از  بهنیاز  نیست.  خصوصی  حقوق  اصول  و  قواعد  منصفانه،  ه کارگیری  و  معقول  رفتار  نظیر  اصولی  مثال  طور 

لی نظیر رود و از طرفی اصوکار میهنیت، وفای به عهد که در حقوق خصوصی است، در حقوق عمومی هم بحسن 
 رود. کار میه عدالت طبیعی و یا ممنوعیت تعارض منافع، در روابط خصوصی نیز افراد ب

مثاًل در حقوق عمومی، حفظ منافع فردی یکی از اهداف مهم است و در مقابل در حقوق خصوصی، منافع عمومی .  2
 شود. گاه نادیده انگاشته نمی هیچ
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شود. از این حیث  نفوذ قواعد حقوق خصوصی باشد، سبب حاکمیت و نظارت حقوق بنیادین می
رابط به  غیرمستقیم  شده  ۀتأثیرگذاری  منجر  هم   مکملی  همواره  بنیادین  حقوق  از  حمایت  برای  و 

گیرد و هم وجه حمایتی از حقوق بنیادین مورد استناد  خصوصی را مد نظر قرار می  هنجارهای حقوق
کارگیری نظم عمومی گیرد. با پذیرش روش غیرمستقیم، بهترین مبنا در حقوق خصوصی بهقرار می

 گیرد.  باشد که ذیاًل مورد بررسی قرار میمی 
 عمومی( نظم ) بنیادین بشر فرد بر مبنای حقوق ۀتحدید اراد . 1-۲

جهانی به انسان و توجه ذاتی   ۀتغییر و تحوالت در عصر حاضر خصوصًا در مورد نگرش جامع
  ۀ موضوعات عرص   ترین مهمو جوهری به او سبب شده است که حمایت از حقوق بشر به یکی از  

ست  ین اجماع جهانی در قرن بیتربزرگتوان ادعا نمود، می  روایناز المللی تبدیل شود. داخلی و بین 
 و یکم اعتقاد راسخ به حمایت از حقوق بشر است. 

 ۀمنزل ترک آزادی به  .رسدآزادی یکی از عناصر ارزشمند و حیاتی انسان است که با آن به کمال می
آن   1ای جز تحدید اما برای جلوگیری از تزاحم حقوق و ایجاد نظم چاره   ، ترک انسان بودن انسان است 

گذاری به حقوق فردی است،  فهوم احترام به اشخاص و ارزشنیست. حقوق قراردادی بر اساس م
عنوان حقی برای احترام به توافق اختیاری آنان است. در کنار این آزادی  آزادی قراردادی به  ازجمله

مبنای حقوق قراردادی معرفی    ترینمهمآزاد طرف دیگر و آزادی او    ۀهای احترام به ارادمحدودیت
است و طرف (Gutmann, 2013: 2)  شده  قراردادی  آزاد شرایط  انتخاب  اگرچه  واقع  در  حق  .  ها 

کس بهترین داور در تشخیص منافع خودش است و   بنیادین آزادی قراردادی است، یا به تعبیری هر
چیز برای هر کس آن چیزی است که خود او آن را خواسته است. اما آیا    ترینترین و معقول عادالنه

توان موضوع فروش بافت بدن انسان را موضوع قرارداد، قرار داد یا او را به بردگی کشید؟ آیا این  می 
 های بشری گردد؟  تواند تا بدانجا پیش رود که منجر به استثمار یا سوءاستفاده از حقآزادی می 

 (. اما موضوع 21:  1384راسخ،  )  های پایه استحمایت از کرامت انسانی و ارزشها،  هدف حق
کاتوزیان، )  زاد آن رعایت شودیابد که تکلیف همنوعی امتیاز و اختیار است که زمانی تحقق می ها  آن 

 
اعالمیه    29  ۀعنوان مثال مادشود و بهبرای تحدید استفاده می  Limitationو    Restriction  ۀ در زبان التین از دو واژ.  1

کنوانسیون اروپایی حقوق   9  ۀطور ماد  المللی حقوق مدنی و سیاسی و همینمیثاق بین   18جهانی حقوق بشر و ماده  
ده که در هر حال دارای  استفاده ش  Restrictionکنوانسیون اروپایی حقوق بشر از    11  ۀولی در ماد  Limitationبشر از  

( نیز استفاده شده که این مربوط به شرایط اضطراری بوده  Suspensionتعلیق)  ۀ البته گاهی از واژ  ترادف معنایی هستند.
 تعلیق در اجرای حق است.  ۀمنزلو به
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مستقیم اختیار و قدرتی را برای  طور  به(. تکلیف بیانگر الزامی قانونی است که خود  84:  1381/3
ساز، الزام قانونی  (. اما این حق است که زمینه67:  1389باقری،  )  آورد وجود نمیهکلف بشخص م

است. امروزه حقوق بنیادین بشری خود مبنایی است یا دلیلی بر رفتار با این ادعا که من این حق را  
کلیفی شود، ت. مثاًل وقتی صحبت از آزادی بدون معنای حق می(Wellman, 2003: 51)  دارم یا ندارم 

آید، دیگران مکلف به رعایت آن رود اما وقتی از حق آزادی سخن به میان می از دیگران انتظار نمی 
قواعد باالتر حقوق    عنوانبه(. حقوق بنیادین در این نگاه ممکن است  65:  1384موحد،  )  هستند

 ,.Kenneth M) کار روندهکار رود و در تفسیر و تکمیل هنجارهای حقوق خصوصی بهخصوصی ب

1968: 571-572)  . 
تواند از دو جنبه در حقوق قراردادها  اعمال نظم عمومی از حیث حمایت از حقوق بنیادین می

به عمل خواهد آمد،    960و    959  ۀهای بنیادین با تفسیری که از ماداعمال گردد. یکی اینکه حق
ها و اصول مبتنی بر حقوق بنیادین مبنایی برای تحدید  تلقی گردند. دیگر اینکه ارزش اسقاط قابلغیر

 آزادی اراده تلقی گردند.  
مثال طور  بهانصراف نیست.  قابلجزئی،  طور  بهحریت انسانی ولو    960  ۀدر حقوق ایران وفق ماد

عه به مقامات قضایی،  تعهد بر عدم استفاده از آزادی در یک موضوع کلی نظیر تعهد بر عدم مراج
محدودکنند است  ۀخود  عمومی  نظم  با  مغایر  نتیجه  در  و  انسانی  حریت  مخالف  و  است   آزادی 

های مختلف وجود دارد:  کلی با استدالل  ۀ، دو نظری959  ۀ(. اما در تفسیر ماد149:  1369شهیدی،  )
جزئی را صحیح طور  بهمزبور، سلب حق    ۀمندرج در مادۀ  گروهی بدون تفکیک در نوع حقوق خاص

(. گروه دیگر در نوع حقوق مورد نظر ماده تفکیک  24-25:  1378زاده،  صفائی و قاسم)  دانندمی 
حقوق    جمله  ازهای مدنی مورد اشاره در ماده، مترادف با حق تمتع و  اند. در نظر ایشان، حققائل شده

حقوق مالی و اموال   ۀزمرفطرت سالم و وجدان نوع بشری است و در  ها  آن  کلی مدنی بوده که مبنای
: 1369شهیدی،  )  دانندرا دارای مفهوم مخالف نمی  959  ۀآید و در نتیجه ماداشخاص به حساب نمی

   (.159: 1392مقامی، و امیری قائم 144و  141و  135و  133
قانونی که در مقام بیان حقوق مرتبط با شخصیت و   ۀرسد با توجه به بیان و جایگاه مادبه نظر می

راجع به تمتع از حقوق مدنی   958 ۀاینکه در ماد ویژه بهوق انسانی است و نه بیان قواعد خاص، حق
نیز   959  ۀ های ذاتی انسان است، مادنیز به وجه آزادی و حریت که از ویژگی  960  ۀبحث شده و ماد 
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کلی« است. حتی  طور بهحقوق بشر نیز حقوق ذاتی و دارای وصف » 1از سنخ این نوع حقوق است.
کاتوزیان، )  دانداز این حیث با نظری که تعهد به عدم استفاده از آزادی در مدت معین را صحیح می 

تعهد به عدم   ۀتوان موافق بود. زیرا نتیج(، نیز نمی 28:  1382و ایمانیان و دیگران،    209:  1380/1
 سلب حق در معنای ذاتی آن ندارد.آزادی، تفاوتی با 

اعمال حق یک طرف،   گاهی بدوًا میان حقوق بنیادین دو طرف قرارداد تعادل وجود داشته اما در
گردد.  ه از حق، مانع این تجاوز میسوءاستفاد  ۀممکن است حقوق بنیادین دیگری نقض گردد. نظری

را اجرا نماید و یا از حدود نوعی و  خروج از غایت یا هدف حق مثل اینکه کسی به قصد اضرار حقی  
متعارف حق تجاوز نماید یا نفعی در اجرای حق و ضرورتی در اجرای آن وجود نداشته باشد و یا در  

موارد ضرر نامتعارفی به دیگری وارد آید،  ۀ اجرای حق تقصیری مرتکب شود با این وصف که در هم
 گردد. مصداق سوءاستفاده از حق تلقی می

قراردادها قرار داد. علل دخالت در   ۀموارد محدودکنند  ۀتوان از زمریادین را مینقض حقوق بن
جلوگیری از استثمار که هدف این گروه   منظوربهمداخله  .  1اند:  قراردادها را در دو گروه عمده قرار داده

رف، اعمال  جبران ناعادالنه بودن و عدم تساوی است: نظیر سوءاستفاده از قدرت یا اعتماد یا اشتباه ط 
غیرمعقول؛   و  وجدان  خالف  شروط  بطالن  و  ناروا  نظیر  .  2نفوذ  ثروت  مجدد  توزیع  برای  هدف 

طجرلو،  )  مقررات منع ربا یا مقررات مربوط به حقوق ورشکستگی و یا مقررات حقوق رقابت است
 (. Zhou, 2014: 2و  204-207: 1387

 ۀتوان به موارد نقض حقوق بنیادین نیز بسط داد. از این نظر ذات و جوهر اما امروزه این مداخله را می 
وجودی انسان و هنجارهای قواعد   ۀ ناپذیر است که ماهیت و جوهر حقوق بنیادین بشری چنان خدشه 

دهند. در نتیجه این حقوق از آوری خود را از دست می فردی و اجتماعی بدون این ذات، قدرت الزام 
جهانی بوده که استثناناپذیرند. در روابط خصوصی نیز با تکیه بر نظم عمومی   ۀ جامع  تعهدات کلی   ۀ زمر 
  . (Weber, 2013: 51-53 & Barak, 1996: 272-273)   را مورد حمایت قرار داد ها  آن   توان می 

توان این ادعا را نمود که اعتبار آن نزد همگان مورد قبول بوده های ذاتی بشری میدر مورد آزادی 
شود کنار گذاشته می  ای به آن وارد نیست و در واقع نسبیت نظم عمومی در مورد حقوق بشرهو خدش

های  گاه آرمانو اعتبار آن نزد همه، اعتباری بدون مناقشه است. قانون اساسی کشورها خود تجلی

 
ق مندرج های بشری و حقوق فردی و بنیادین افراد حق بر فهم قانون و در سطح عالی آن حقودر جهت تضمین حق. 1

نظر برای حاکمیت قانون حقی را    در قانون اساسی فهم بهتر زبان قانون عادی در انطباق با قانون اساسی است. از این
 .(84: 1398)خسروی  و نوروزی،  توان قائل شدتوان تحت عنوان حق بر فهم قانون میبرای همگان می 
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این نظر   از  قوانین ملی است.  در  ا  تنها نهبشری  قوانین عادی  در  برای محدودیت  را  رائه  معیارهایی 
 (.278: 1390فر، کیوان )  وجه آمره بودن قواعد حقوق بشری نیز هست ۀکننددهد بلکه تبیینمی 

حقوق   مبین  که  ملت  حقوق  به  راجع  سوم  فصل  در  اساسی  قانون  تلقی  نیز  ایران  حقوق  در 
هدف نظام حقوق   عنوانبهضمنی  طور  بهشهروندی است، چون هم حقوق مرتبط با انسان است و هم  

باشد، باید گفت حقوق بشر نیز دربردارنده نقش می  28تا    26و   24،  20اسالمی مندرج در اصول  
 ست. نظم عمومی ا

 قضایی برخی کشورهای اروپایی در اعمال اصل کرامت اجتماعی در قراردادها  ۀروی. ۲
قبل از ورود به بحث باید روشن گردد به کارگیری حقوق بنیادین در قالب اصول چگونه توجیه  

ها  های بنیادین بررسی اعمال یک به یک حقشود؟ در این خصوص با توجه به تنوع و فراوانی حقمی 
ا بینبدون  یک ضابط  ۀرابطها  آن  ینکه  به  رسیدن  در  باشد،  داشته  وجود  راه  ۀ منطقی  حل  مشخص 

نمی دست  به  چطور  مشخصی  و  چرا  نتیجه  در  حقهب  جای بهدهد.  اصول  کارگیری  از  خاص  های 
 بریم؟  بنیادین بهره می

مفهومی فراتر اواًل اصل حقوقی،    کارگیری اصول بنیادین در نظر نگارندگان دالیل متعددی دارد:ه ب 
  عنوان به گردد. ثانیًا گاهی از حقوق بنیادین،  از حق داشته و استناد به آن تنها به حق خاصی ارجاع نمی 

می  یاد  گاهی  حق  نیز    عنوان به شود،  گاهی  و  اما Walkila, 2016: 54-55)  اصل   عنوان به ارزش   .)
کند. ثالثًا، اینکه در برخی ارزش است و هم از حق خاص حمایت می  ۀ کارگیری اصل هم دربردارنده ب 

حق دادگاه   ی آرا  به  گاهی  می ها،  استناد  بشری  بنیادین  خاص  حریت های  مثل  خاصی،  ارزش  شود، 
کند انسانی و یا احترام به زندگی خصوصی مد نظر است و این بیشتر همان اهداف خاصی را دنبال می 

کردن  تلقی  اصل  مناسب ها  آن   که  تفسیری  بر در ساختار  مبتنی  حقوقی،  اصل  رابعًا،  بود.  خواهد  تر 
هاست. خامسًا اجماعی حق   ۀکنند های اخالقی و کلی یک نظام حقوقی است که خود نیز بیان ارزش 

دار وجود  مفهومی  پلورالیسم  یک  حیث  این  از  ندارد.  وجود  بنیادین  حقوق  مفهوم  خصوصی  د در 
 (Hesselink, 2008: 179) رود که دولت یا مردم یک مبنا را بپذیرند. ر نگاه پلورالیسمی این انتظار نمی . د

ای کلی، مرکب از مجموعه قواعد مشخص و دارای اصل قلمدادکردن حقوق بنیادین، ایده   ۀ در نتیج 
 پذیر خواهد بود.امکان ها  آن   حل بر اساسراه   ۀدهد که تفسیر قرارداد و ارائ منطقی ارائه می   ۀ رابط

ک میاصل  نشان  اجتماعی  ارادرامت  و  قصد  اجرای  به  طرف   ۀدهد  منجر  نباید  قراردادی  های 
  ۀ خواست و اراد تنهانهدار شدن حقوق مرتبط با زندگی فرد در جامعه گردد. از این نظر قرارداد خدشه

عنوان  باید در نظر گرفته شود و قرارداد به  هاجامعه نیز دوشادوش طرف   ۀطرفین آن است بلکه اراد
آور در جامعه شناخته شود. با این وصف قرارداد راهی  ای جهت ارتباط با مردم و یک توافق الزام وسیله
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حقوق    ۀاست برای ارتباط با مردم و در هر قراردادی باید کل جامعه در نظر گرفته شود. در این نظری
شود.  عنوان خواست زندگی اجتماعی در قرارداد در نظر گرفته میهای بنیادین اجتماعی بهو ارزش

اثر علمی و هنری، آزادی مذهب   ۀآزادی تفکر، آزادی ارائ جمله از های اجتماعی بنابراین تمام آزادی
مراسم مذهبی، آزادی اشتغال، آزادی تحصیل و آزادی بیان نباید با آزادی قراردادی   ۀو برگزاری آزادان
   مخدوش گردد.

نوع دوستی به این    در قرارداد است.  1دوستیاصل کرامت اجتماعی مبتنی بر اصل اخالقی نوع
ن فرد  یک  که  به   بایدمعناست  را  خود  سازد.  منافع  تحمیل  دیگران  بر  فاحش،  ترجیح  یک  عنوان 

ارداد  آورد. بر این اساس قرکند و شکرگزار بار می دوستی ما را به ایثار و از خودگذشتگی متصل مینوع
های اساسی و اجتماعی همگام با همبستگی میان  ها نیست بلکه ارزشصرفًا اجرای منفعت طرف 

طور  را نیز مورد توجه قرار داد و نباید به  قابل گیرد و لذا باید منافع طرف مها، مورد حمایت قرار میآن 
 افراطی منافع خود را بر منافع دیگری ترجیح داد. 

 ۀاست. در این پرونده شرکت تولیدکنند   2فیوجی در ایتالیا  ۀ زمینه پروند معروف در این    ۀیک نمون 
آب معدنی   ۀآن شرکت تولیدکنند   موجب به آب معدنی با شهرداری فیوجی قراردادی منعقد کرده بود که  

متعهد شده بود که درصدی   قابل آبی متعلق به شهرداری را دریافت کرده بود و در م   ۀ حق استفاده از چشم
های آب را کاهش از قیمت هر بطری آب را به شهرداری پرداخت کند. شرکت مزبور قیمت روی بطری 

ها را افزایش داد. دیوان عالی داد و در نتیجه درآمد شهرداری نیز کاهش یافت اما قیمت ظرف بطری 
مزبور با توجه به اصل همبستگی اجتماعی مندرج در اصل دوم قانون اساسی ایتالیا،   ۀ ا در پروندایتالی

اصلی بنیادین و تغییرناپذیر اقدام شرکت فیوجی را در افزایش قیمت ظرف بطری آب معدنی و  عنوانبه 
 کاهش قیمت آب اقدامی از روی سوءنیت قلمداد کرده و حکم به جبران خسارت داد.

اتح به  ۀادیدر  از حقوق بشر،  ۀ واسطاروپا  بنیادین   3وجود کنوانسیون حمایت  و    4منشور حقوق 
دادگاه  نسبت  وجود  به  رویکرد  شاهد  برخی کشورها  در  اساسی  قانون  روییافتهتوسعههای  در    ۀای 

قضایی کشورهای عضو در اعمال وجوه مختلف اصل کرامت اجتماعی در روابط افقی و قراردادی  
تواند به موارد نقض مستقیم میطور  بهخود    5نظر از اینکه دادگاه اروپایی حقوق بشر باشیم. صرف 

 
1. Altruism 

2. Fiuggi, Case. Civ20 April 1994 no. 377 5, Giyst, civ. 1994, 215 9-217 3  
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.  

، کمیسیون اروپایی  1998سال    11تأسیس گردید و برابر پروتکل شماره    1959دادگاه اروپایی حقوق بشر در سال  .  5
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  ۀ حقوق بشر رسیدگی نماید. اما وجود کنوانسیون حقوق بشر امکان استناد به حقوق مزبور را در روی
  کشورهای اروپایی داده است. منشور حقوق بنیادین نیز اگرچه هنوز قدرت اجرایی ندارد اما قضایی  

  گیرد کارگیری تفسیری آن در روابط افقی با قدرت دستگاه قضایی صورت میههدف مهم تصویب آن ب
(Walkila, 2016: 81 & Wielsch, 2017: 279-283)  .قضایی کشورهای اروپایی    ۀدر روی   روایناز

بوده و موارد استناد به حقوق بنیادین    تأکید  قراردادی مورد   ویژه بهاهمیت حقوق بشر در روابط افقی و  
آزادیقابلمطلوبی    نحوبه دموکراتیک   حق  به  استناد  موارد  به  ذیاًل  است.  ارزیابی  و  های  بررسی 

 پردازیم. ذهب میتحصیل، اعتصاب، دسترسی به اطالعات، اشتغال، بیان و م
 آزادی تحصیل . ۲-1

  ۀ حق بر آموزش متضمن رشد شخصیت انسانی و تالشی در جهت افزایش دانش و صلح جامع 
از پرونده  1بشری است.  پروندیکی  در هلند    2منسندیک   ۀهای معروف برای لحاظ نمودن این حق 

ند برای دریافت مدرک منسندیک هل  ۀمزبور یک زن جوان برای آموزش در اتحادی  ۀاست. در پروند
ورزشیروش  در  ثبت  ، 3درمانیـ    های خاص  نمود.  کار  به  و شروع  و    ۀنامتوافق نام  آموزشگاه  بین 

زمانی مشخص موفق به قبولی در امتحانات   ۀ داوطلب شرط شده بود که چنانچه داوطلب در یک باز
در آموزشگاه و تدریس و  و دریافت مدرک دیپلم آموزشی فیزیوتراپی نشود، تا آخر عمر از تحصیل  

شود.  گردید. سه سال بعد این خانم در امتحانات کتبی مردود میکارگیری روش مزبور محروم میهب
یک دستور    منسندیک  ۀکند. اتحادیهای منسندیک شروع به درمان مادرش می اما با استفاده از روش 

نماید. اما این دستور توسط ش از دادگاه اخذ میرواینازموقت علیه او مبنی بر ممنوعیت استفاده  
ه را به استناد اصل آزادی نامتوافقگردد. دادگاه تجدیدنظر این قسمت از  دادگاه تجدیدنظر نقض می 

حق اساسی در آزادی دهد که زن جوان  دادگاه حکم می  4تحصیل خالف نظم عمومی دانسته است. 
تدریس و  نمی  5تحصیل  قراردادی  شروط  و  دارد  دارد را  باز  حق  این  به  دسترسی  از  را  او    تواند 

 
 حقوق بشر منحل گردید. 

 ۀقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مادمیثاق حقوق ا  14و    13اعالمیه جهانی حقوق بشر، مواد    26  ۀاین حق در ماد.  1
 منشور حقوق بنیادین اروپا مورد تأکید قرار گرفته شده است.  14

2. HR 31 October 1969, NJ 1970, 57 (Mensendieck). 

این روش راجع به هماهنگی و تناسب اندام بدنی است که به منظور وضعیت بهینه از طریق حرکات بدنی خاص  .  3
از اخذ مدرک میگیرد. در اصورت می بعد  داوطلبین تحصیل،  بین پرونده  یا  و  کار ه  توانند روش مرسوم را تدریس 

 گیرند. 

4. HR 31/10/1969 (Mensendieck) N. J.1970-1971.  

 قانون اساسی هلند  23(2اصل ). 5
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(Trstenjak & Weingerl, 2016: 14-15)واقع در این پرونده برای حمایت از حقوق بنیادین   . در
روش  و  ابزار  طریق  از  قراردادی  افقی  روابط  ادر  همان  یا  خصوصی  حقوق  سازی  ساسیهای 

انتقاد است. زیرا آموزشگاه مزبور تنها آموزشگاه برای این رأی قابل  غیرمستقیم عمل شده است. این
زمر از  موضوع  اینکه  و  است  نبوده  تحصیلی  مشمول  آموزش   ۀروش  تا  است  نبوده  عمومی  های 

 محرومیت از حق تحصیل گردد. 
 1مهم در قانون اساسی بوده است. در حقوق ایران آموزش و پرورش همواره از حقوق بدیهی و  

 ۀ توان در نظر داشت، تحصیل در دوراسقاط میقابلیک حق کلی غیر  عنوانبهاز آزادی تحصیل  آنچه  
یک امر و خدمت عمومی است که از وظایف عمومی   عنوانبهابتدایی و متوسطه و آموزش عالی  

زمر از  و  از    ۀدولت  غیر  مسائلی  در  خصوصی  آموزشگاه  یک  اینکه  است.  بشری  فرهنگی  حقوق 
  تنهانه تحصیالت ابتدایی یا متوسطه و یا آموزش عالی شرطی برای ممانعت از آموزش درج نماید  

های قراردادی است. البته نباید فراموش نمود آزادی  ازجملهمخالف حق بر آزادی تحصیل نبوده بلکه  
اص به  توجه  با  حقوقیکه  دکترین  نظر  و  اساسی  قانون  در  شده  یاد  و    514:  1393هاشمی،  )  ول 

موتمنی،   حقوق 117:  1388طباطبایی  از  عالی  و  متوسطه  ابتدایی،  سطوح  تمامی  در  آموزش   ،)
ملت فراهم سازد، لذا مدارس یا دانشگاه غیردولتی    ۀعمومی ملت است که دولت باید رایگان برای هم 

 2ند.اتحصیل نیز ممنوع ۀاشته، از درج شروط محدودکنندد عهدهبهامر عمومی را 
 حق اعتصاب . ۲-۲

اعتصاب در واقع اعتراض به شرایط نابسامان یا وضعیتی ناعادالنه است که در روابط کارگر و  
نظیر رانندگان کامیون در  )  کارفرما و یا کارمندان در بخش عمومی و یا خصوصی یا صنف خاصی

میان مصونیت ناشی از اعتصاب و حق    ۀدر رابط  3مورد گرانی الستیک و کم بودن دستمزدها( باشد. 
عمل مشروعی است    عنوانبهاعتصاب مناقشاتی وجود دارد. اگر اعتصاب حق تلقی گردد، این حق  

 4د داشت. حق وجود نخواه ۀکنندکه جز سوءاستفاده از آن مسئولیتی برای اعمال

 
 . 30و اصل  3اصل  2بند . 1

 هاست. غیردولتی انحصاری بودن آن رسد مالک مهم در مجاز بودن ممنوعیت تحصیل در مراکز به نظر می. 2

  28  ۀالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد و مادمیثاق بین  8  ۀماد  1  قسمت»د«از بند.  3
 منشور حقوق بنیادین اروپا حق بر اعتصاب را مشروط به رعایت مقررات داخلی کشور، به رسمیت شناخته است. 

طور نهفته  ه اند؛ به اعتقاد ایشان حق اعتصاب بظران این حق را مفروض دانسته ندر حقوق ایران نیز برخی صاحب .  4
 (.83: 1390)هاشمی،  های صنفی و قانون کار وجود دارد در آزادی تشکیل انجمن 
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اروپا یکی از مواردی است که حق اعتصاب را    ۀدر ارتباط با قانون کار در اتحادی  1الوال  ۀپروند
سازد. البته این حق منوط و مشروط  در روابط افقی به رسمیت شناخته و محدود کردن آن را ممنوع می

عملکرد اروپا درج    ۀمعاهد  49  ۀخدمات و شرایط کار شده که در ماد  ۀبه عدم نقض حق آزادی ارائ
شده است: الوال یک شرکت لتونی است که قراردادی را با دولت سوئد در بازسازی مدارسش منعقد  

شوند. این کارگران دستمزد  کند. کارگران لتونیایی شرکت الوال، برای کار، به سوئد فرستاده میمی 
کارگری سوئد، قرارداد    ۀ. از طرفی اتحادیکردندکمتری از کارگران سوئدی برای کار مشابه دریافت می 

حق اعتصاب کارگران منع شده بود و    تنهانهجمعی برای شرکت الوال فرستاده بود که در این قرارداد  
بینی شده بود بلکه در آن درصورت اعتصاب حق جبران خسارت و اخراج کارگران برای کارفرما پیش

بل تعیین کند که دستمزد کارگرانش چقدر است. کارگران  تواند از ققید شده بود که شرکت الوال نمی
اما اعتصاب    ، شرکت الوال از امضای قرارداد امتناع کردند و در عین حال تقاضای اعتصاب کردند

اتحادی و  دولت سوئد  توسط  ایشان    ۀبرایشان  ممنوع شد.  قرارداد جمعی،  استناد  به   دلیل بهکارگری 
ات و عدم امکان اعتصاب، شکایت کردند. دادگاه سوئد ادعای  نقض آزادی برابر در دسترسی به خدم

ایشان را رد کرد اما دیوان دادگستری اروپا اعالم نمود که امتناع از امضای قرارداد به دنبال عدم وجود  
ای برای عدم تعلق حق بنیادین ایشان را بهانهها  آن   توان شرایط برابر و دستمزد یکسان بوده است و نمی

ود و از طرفی درست است که کارگران از کشور دیگری در کشور میزبان مشغول به کار قلمداد نم
هستند، اما حقوق بنیادین اعتصاب و دسترسی به خدمات یکسان برای همه باید یکسان در نظر گرفته  

 شود. لذا هرگونه توافقی بر محدود کردن این حق را مردود دانست.  
از طرفی برخی با    2ن حق مورد شناسایی واقع نشده است. ای   صراحت بهدر قانون اساسی ایران  

یک حق و عمل مشروع، معتقدند که کارگران در صورت اعتصاب متعهد به جبران   عنوانبهانکار آن  
خصوص سبب مشروعیت عمل  قانون اساسی را در این   27کارفرما هستند و اصل  ل  قابزیان در م

 (. 189: 1394بادینی و داوودی بیرق،  ) اندندانسته
المللی حقوق اقتصادی، امروزه باید آن را یک حق تلقی میثاق بین  ۀ رسد با وجود مقرربه نظر می

محدود نمودن این حق در روابط افقی بیشتر متصور است در روابط کارگر  درخصوص    آنچه  3نمود.
 

1. Case: C-341/05/Laval Un. Partneri v. Svenska Byggnadsarbetareforbundet [2007]ECR.I-

11767.  

اعتصاب یکپارچه و شرکت در تظاهرات خیابانی   ۀن بیان شده است که انقالب اسالمی در نتیجآ  ۀالبته در مقدم .  2
 تشکیل اجتماعات و راهپیمایی بدون حمل سالح مجاز شناخته شده است.  27پدید آمده است و در اصل 

گسیخته بلکه تحت  امعملی است. لذا باید این حق را نه بطور لج ۀاعتصاب کردن خود نمودی از آزادی بیان با شیو. 3
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تنی بر قواعد حقوق و کارفرما یا استخدامی متصور خواهد بود. با توجه اینکه روابط ایشان ماهیتًا مب
حقوق عمومی قرار گرفته اما در هر حال هر نوع   ۀهای حمایتی در زمرخصوصی که از برخی جنبه

گردد، ممنوع قراردادی که منجر به سلب این حق گردد، با توجه به اینکه حق کلی مدنی محسوب می 
 باشد. می 

   دسترسی به اطالعات آزاد . ۲-۳
اطالعات   به  دسترسی  حقزمینهحق  دیگر  ساز  در   جمله  ازهای  که  بوده  بیان  و  اندیشه  آزادی 

های  صورت نقض، امکان آگاهی افراد به مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و تمامی زمینه 
آزادی    1گردد. مختلف فراهم نبوده و حتی فرصت نقد به حکومت و پیشرفت علمی نیز فراهم نمی

 وجو جستها در  خبرنگاران و رسانه  ویژه بهدو بعد است: یکی آزادی افراد    مورد نظر در این حق، دارای
آن انتشار  و  انتقال  دسترسی،  اطالعات،  این میان  دریافت  در  مردم  عموم  آزادی  دیگری  و  هاست 

 اطالعات است. 
در ایتالیا، شخصی قراردادی با یک شرکت مخابراتی غیردولتی منعقد کرده بود تا   2ایدر پرونده 

حق  بر قرارداد  در  شود.  کشیده  تلفن  خط  جدیدش  خانه  هیچ   تأخیر ای  بدون  تعهدات  اجرای  در 
محدودیتی برای شرکت مخابرات وجود داشت. تا هشت ماه بعد از انعقاد قرارداد، هیچ جوابی از 
شرکت مخابرات برای متقاضی مزبور دریافت نشد. سرانجام بعد از هشت ماه، شرکت مخابراتی یک 

ه شخص واگذار نمود که فقط سه ماه فعال بود و بعد از آن، غیرفعال گردید. شخص برای  خط تلفن ب
جبران خسارت به دادگاه مراجعه نمود. شرکت مخابراتی در دفاع بیان داشت اواًل برابر شرط قراردادی،  

تی  بدون اینکه مدت آن مشخص شده باشد تا پایان قرارداد وجود داشته است. ثانیًا خسار تأخیرحق 
نیامده است. دیوان رسیدگی  به شخص وارد  این موضوعمالی  به    وفصلحلمرجع    عنوانبه  3کننده 

  21و    15اختالفات، دفاعیات شرکت مخابراتی را نپذیرفت. این دیوان استدالل نمود، برابر اصول  
به رسانه آزادی دسترسی  ارتباطات و حق  در  آزادی  ایتالیا، حق  اساسی  درقانون  این   های عمومی 

 . (Busch, 2011: 36)  ارتباط نقض گردیده است و حکم به جبران خسارت معنوی، داده شد

 
ها بتوانند در شرایط کار و زندگی مطلوب خود، شخصیت انسانی خود را رشد  شرایطی، به رسمیت شناخت تا انسان

 (.609-637: 1392ابدی و تنگستانی،  :کندرخصوص لوازم و شرایط قانونی اعمال حق اعتصاب )دهند. 
عنوان یک حق  ه میثاق حقوق مدنی و سیاسی به حق مزبور ب 19 ۀاز ماد 2اعالمیه جهانی حقوق بشر و بند  19 ۀماد. 1

 بنیادین صحه گذاشته است. 

2. Italy, Tribunal of Montepulciano, 2009.  

3. Montepulciano 



 ۳7 ترابی، بابایی و طوسی  / یقرارداد حقوق در یاجتماع کرامت اصل گاهیجا

شرط کرده بود که   ای موجر، در قرارداد اجاره 2008در سوئد در سال    1خورشید مصطفی  ۀ در پروند
به نام   مستأجر استفاده از ماهواره ممنوع است و در صورت استفاده، حق فسخ و تخلیه خواهد داشت. 

االصل(، مبادرت به نصب ماهواره در آپارتمان استیجاری نمود. دادگاه سوئد عراقی )  خورشید مصطفی 
توسط دادگاه رأی    ومه شهر نمود. ایننقض شرط قراردادی محکوم به تخلیه و نقل مکان به ح   دلیل به او را  

کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مبنی بر دسترسی آزاد به اطالعات   10  ۀ حقوق بشر اروپایی به استناد ماد
متعهد به عدم نصب   مستأجر   ۀ در قرارداد اجار  1994در سال    2نقض گردید. در آلمان پرونده پارابوالنتن

نصب نمود.   ۀ لی فدرال قانون اساسی آلمان، موجر را ملزم به اجاز آنتن و ماهواره شده بود که دادگاه عا 
را پذیرفت. همچنین   مستأجر دادگاه قانون اساسی آلمان به استناد حق دسترسی آزاد به اطالعات ادعای  

عالی آلمان نظر   مالک برای نصب ماهواره بود، دیوان   ۀ ی خارجی نیازمند اجازمستأجر ای که  در پرونده 
بر اساس حق دسترسی به اطالعات مندرج در اصل  داد که برای    ، قانون اساسی  5( 1)   و  44نصب 

به اخذ اجازه نیست. پروند   3ضرورتی  و    ۀ قباًل در  بود  از نصب   مستأجر مشابه که شرط خالف شده 
 مستأجرماهواره منع شده بود، دادگاه قانون اساسی استدالل نموده بود که اگر هیچ راه ارتباطی برای  

زبان او را فراهم نساخته به اطالعات هم   مستأجرشته باشد و پهنای باند کشور امکان دسترسی  وجود ندا 
در این پرونده شرط مزبور مغایر با نظم عمومی   4شرط عمل نماید.  برخالف تواند  می   مستأجر باشد،  

در روابط صادره، در حمایت از حقوق بنیادین    یشود. استدالل دادگاه قانون اساسی در آرا شناخته می 
اساسی  از طریق  خصوصی  حقوق  به افقی  و   ۀ شیو سازی  حقوق   غیرمستقیم  اصول  و  قواعد  لوای  در 
 ی آرا  مشابه در هلند در  ۀ . نمون (Hager, 2008: 23-24) پذیرد خصوصی نظیر نظم عمومی صورت می 

آن است قابل   5دیوانعالی  یاد شده،  ( Busch, 2011: 48)   مالحظه  موارد  تمامی  در  یا .  قرارداد  هرگونه 
 تلقی شده است.  بالاثر   شرطی که در روابط افقی افراد حق مزبور را منع کرده باشد 
این   6اساسی و عادی بوده است.   گذارقانون حق دسترسی به اطالعات در حقوق ایران مورد توجه  

یک حق کلی  ممنوعیت استفاده از ماهواره برای عموم،    ازجملههای قانونی  حق با توجه به محدودیت

 
1. Khurshid Mostafa and Tarzibachi V. Sweden, EC t HR 16 December 2008.  

2. BVerfG 1994, BVerfGE 90, 27=NJW 1994, 1147-1148 (parabolantenne).  
3. Federal Court of Justice, Neue Juristische Wochencshrift 2006, 1062-1063.  

4. Federal Constitutional Court, Neue Juristische Wochenschrift 1994, 1232.  

5. The Nether lands, Supreme Court (Hoge Raad), 1989, Nederlande Jurisprudetie (NJ)1991, 

168.  

ها، بیان شده قانون اساسی ایران یکی از اهداف نظام، ارتقاء سطح آگاهی عمومی با استفاده از رسانه 3اصل  2بند . 6
هر شخص ایرانی » اینچنین بیان شده است: 1388قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات مصوب  2است. در ماده 

 .« سی به اطالعات عمومی را دارد، مگر اینکه قانون جلوگیری کرده باشدحق دستر
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اینترنت یا    گردد. در نتیجه هر گونه شرطیاسقاط تلقی می قابلبنیادین مدنی و غیر که دسترسی به 
 ها را ممنوع سازد، بالاثر است.رسانه
 آزادی اشتغال . ۲-4

سلبی این حق مبتنی بر آزادی در انتخاب شغل    ۀجنب  1حق آزادی اشتغال دارای دو جنبه است: 
  ۀ ایجابی آن وظیف  ۀتوان شخصی را در انجام کار مشروع منع نمود و جنبیاست که بر اساس آن نم

آزادی  همچنین  و  آزاد  رقابت  و  اقتصادی  آزادی  است.  کار  ایجاد  شرایط  ساختن  فراهم  در  دولت 
بنیان از  یکی  امروزه  شغل  انتخاب  در  اتحادیقراردادی  خصوصی  حقوق  مهم  است   ۀهای    اروپا 

(Herres Thal, 2013: 90-91)شهروند، شرط عدم  ـ    . در حقوق خصوصی و در روابط شهروند
دنبال داشته  هعلیه را بخود منع از اشتغال به کار مورد دلخواه مشروٌط ه تواند خودبله میرقابت با متعهٌد 

  کلو، ی بار  و  یدیشه)  شودباشد. توافق عدم رقابت که از آن تحت عنوان قرارداد عدم تجارت نیز یاد می
شود. یکی کند که به تجارت خاصی در آینده مشغول ن، توافقی است که متعهد آن تعهد می(5:  1381

در آلمان است. در این   1990در سال  2تجاری  ۀنمایند ۀها در این مورد پروندترین پرونده از معروف
بعد از اتمام   گردددر قالب فرم قراردادی، ملزم می 3تجاری در یک قرارداد موقت  ۀپرونده یک نمایند

  ۀ سال همکاری نکند و اال ملزم به پرداخت خسارت است. نمایند  2قرارداد با هیچ شرکت رقیبی تا  
از ابتدای ژانویه   گردد. شرکت اول از  با یک شرکت رقیب وارد قرارداد همکاری می  1990تجاری 

ت دستور موقت  درخواس  4تجاری شکایت نمود و تقاضای دستور موقت کرد. دادگاه بدوی  ۀنمایند
وجود تعهد به منع همکاری با شرکت    دلیلبهکار را رد کرد اما دادگاه تجدیدنظر    ۀ مبنی بر منع ادام

به  نماینده  اول صادر نمود.  نفع شرکت  به  نیز حکم  رقیب، دستور موقت صادر نمود و در ماهیت 
قانون اساسی   -12-1ر اصل  دادگاه فدرال قانون اساسی با این عنوان که حق آزادی اشتغال او مندرج د

دادگاه تجدیدنظر را نقض کرد و  رأی    آلمان، نقض شده است، شکایت کرد و دادگاه قانون اساسی،
نقض   سال  دو  برای  ولو  را  اشتغال  آزادی  حق  رقیب،  با شرکت  منع همکاری  شرط  داشت:  اذعان 

رداد گردد. دادگاه عالی قانون ای در قرا های پایهکند، لذا آزادی قراردادی نباید منجر به نقض ارزشمی 
دانست شغل  انتخاب  آزادی  بنیادین  حق  برخالف  را  شرط  این  آلمان  فدرال    اساسی 

 
المللی حقوق  میثاق بین  6ماده    1اعالمیه جهانی حقوق بشر، بند    23حق بر آزادی اشتغال در بند الف ماده ماده  .  1

 ت. منشور حقوق بنیادین اروپا مورد شناسایی قرار گرفته اس 15اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ماده 
2. Commercial Agent judgment of 1990-BVerfG 1990, BVerfGE 81, 242 (Handelsvertreter).  

3. 1 July to 31 Dece, 1979 

4. Landgericht 



 ۳۹ ترابی، بابایی و طوسی  / یقرارداد حقوق در یاجتماع کرامت اصل گاهیجا

(Cherednychenko, 2007 (a): 6 & Mak, 2008: 70-72)  پرونده در  استدالل شده    گونهاین. 
های قرارداد  رف زنی وجود ندارد، تعادل عادالنه منافع بین طچانه  که برابری در قدرت  یی  است: در جا

امکان قراردادی  حقوق  قواعد  با  آزادی  صرفًا  تحدید  برای  مبنایی  بنیادین  حقوق  لذا  نیست.  پذیر 
، منجر به  نیتحسنگیرد و در صورت نقض تحت عناوینی چون نظم عمومی یا  قراردادی، قرار می

ومی تعادل  شود و از این طریق میان قواعد حقوق خصوصی و حقوق عماعتباری شرط ناقض میبی
تاکسی    ۀ دیگری در آلمان یک رانند  ۀ. در پروند(Colombi Ciacchi, 2010: 98-99)  گردد برقرار می

به کارفرمای خود تعهد داده بود که پس از فسخ به هر دلیلی یا انقضای قرارداد کار، به مدت سه ماه  
در صورت  و  نکند  رانندگی  دیگری،  تاکسیرانی  برای هیچ شرکت  باید    در همان شهر  تعهد،  نقض 

التزام    عنوانبه اعتبار ساقط دانست.    ۀمارک بپردازد. دادگاه  کار  فدرال، این بند را از درج  100وجه 
 12قانون مدنی و اصل    138 ۀ ماد  بر اساس ای  دادگاه اعالم کرد که اعتبار چنین بندهای محدودکننده

  1 شود.قانون اساسی آلمان، در نظر گرفته می
در هلند، شخصی به نام کولمن یک دفتر بیمه در شهر مالدن   2آقای کولمن   ۀدر پروند  قابلدر م
 3به شخصی به نام کورنلیس،  1994جوالی  20کولمن داشت که امتیاز دفتر را در تاریخ  ۀبه نام بیم

ها و همچنین نام  دارایی و مسئولیت  ۀنماید. در قرارداد مزبور، کلییکی از کارمندانش، واگذار می
یکی از شروط قرارداد واگذاری، آقای کولمن از مشاوره و کار برای    شود. دررکت نیز واگذار میش

شود. بعد از مدتی آقای کولمن با نام خود،  های رقیب ممنوع میهای رقیب و انجام فعالیتشرکت
قای سازد. بعد از طرح شکایت در دادگاه، آدفتر دیگر بیمه تأسیس کرده و فعالیت خود را آغاز می 

 عنوان بهکولمن از استفاده از نام خود برای فعالیت به نام دفتر بیمه ممنوع شده و همچنین از فعالیت  
 گردد. کیلومتری مرکز مالدن ممنوع می 25 ۀدفتر نمایندگی بیمه تا فاصل

تواند با توجیه نمود که آقای کولمن نمی  گونهاینرا  رأی    دادگاه تجدیدنظر نیز در استدالل خود
این  ش و  رقابت کند  واگذار شده  قرار می  عنوانبهرکت  مورد شناسایی  به عهد  وفای  در  اصل  گیرد. 

یک حق    عنوانبهدفاعیات آقای کولمن دو چیز، یکی شرط عدم رقابت که مخالف با آزادی اشتغال  
او    وجه مهم شخصیتی  عنوانبهقانون اساسی هلند و دیگری حق بر نام    19-3بنیادین برآمده از اصل  

گیرد. دادگاه دفاعیات را با این استدالل رد نمود که اواًل و مرتبط با کرامت ذاتی، مورد استناد قرار می 
از فعالیت دارای طور  بهشخص با اختیار خود شرکت را با شرط مزبور واگذار کرده و   معقولی نیز 

 
1. BAG, 1966, 4 Iuristische Schulung 925. 

2. Kolkman v. Cone lisse -HR 1997, N.J.1997, 685. 

3. Cornelisse 
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با فعالیت دیگر بپردازد.   تواند در جای دیگر ورقابت با شرکت واگذار شده ممنوع شده است و او می
ثانیًا یکی از حقوق واگذار شده که مربوط به شهرت تجاری است و دارای ارزش مالی است، نام دفتر  
است و همانند بسیاری حقوق مالکیت معنوی که دارای ارزش مالی هستند، واگذار شده است. لذا 

در آنچه  .  (Mak, 2008: 93-96)   دارد تأثیر حقوق بنیادین در روابط افقی در این پرونده راه ن  ۀمسئل
ست که منع از رقابت با شرکت واگذار شده همراه با  ا   متفاوت است، این  ، این پرونده موارد مشابه

نظر کردن  سبب ممنوع شدن از اشتغال شده است، صرف آنچه واگذاری شهرت تجاری بوده است و 
 از حقوق معنوی دارای ارزش مالی بوده است. 

ایران داده است.  قانون اساسی  قرار  را مورد حمایت  توافق عدم   نیز حق مزبور  ایران  در حقوق 
رقابت از نظر برخی تعهدی تبعی است به این معنا که در راستای منافع متعهٌدله در قرارداد خاصی  

های متضمن رقابت با متعهٌدله خودداری  از فعالیت  (از لحاظ زمانی و مکانی)  محدودطور  به  متعهد
(. ولی این تعبیر جامع نیست، چراکه توافق عدم 46-47:  1391رهبری و کاظمی آهوئی،  )  نمایدمی 

مکانی یا زمانی خاصی    ۀمستقل تنظیم شود و برای محدودطور  بهرقابت ممکن است تبعی نباشد و  
طور  هرچند بهنباشد و یا ممکن است فعالیت خاصی نظیر نوع تجارت متعهٌدله، ممنوع شده باشد.  

کلی توافق عدم رقابت ناظر به فعالیت خاص در  طور  بهی عدم تلقی سلب حقوق مدنی  معمول برا 
قرارداد    تبعبهحقوق مدنی است که اگر  ۀ  مدت محدود است. از نظر برخی شرط عدم رقابت از زمر

آن رعایت گردد و   از طور  بهاصلی منعقد شود و شرایط عمومی صحت معامالت در مورد  جزئی 
کار،  نوع  مدت،  دربردارند  ۀمحدود  حیث  و  محدود شود  است  ۀ جغرافیایی  صحیح  باشد،    عوض 

دیگر شرط عدم رقابت را مغایر با حقوق   ایعدهقابل(. در م47-48:  1391رهبری و کاظمی آهوئی،  )
 ۀ قانون اساسی دانسته و معتقدند که حق آزادی اشتغال از زمر  28بنیادین اشتغال مندرج در اصل  

موالئی و   و  9:  1381شهیدی و باریکلو،  )  جزئی استطور  بهسلب ولو  غیرقابلحقوق مدنی کلی و  
حمایت حقوق بنیادین در روابط افقی و کلی  نظر اخیر با توجه به ضرورت    (. 184:  1393شعاریان،  

 بودن حق اشتغال با مبانی حقوقی ایران سازگار است.  
 آزادی مذهب . ۲-5

است.  اندیشه  آزادی  اشکال  از  یکی  مذهب  در  جلوه   1آزادی  آزادی  شامل  مذهب  آزادی  های 
ابراز  مذهبی، حق تغییر مذهب، حق انجام مناسک مذهبی، آزا انتخاب مذهب یا آزادی بر بی دی 

 
کنوانسیون اروپایی حقوق    9  ۀو ماد  میثاق حقوق مدنی  18  ۀماد  اعالمیه جهانی حقوق بشر و  19  ۀماداین حق در  .  1

 منشور حقوق بنیادین اروپا مورد تأکید قرار گرفته شده است.  10 ۀماد 1بشر و بند 
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 ۀ باشد. در حوزمذهب، عدم اجبار به پذیرش مذهب خاص، برابری افراد با وجود داشتن مذاهب می 
قراردادها این حق ممکن است در روابط افقی شهروندان با درج شرط یا قرارداد خاص محدود شده  

به مراسم مذ احترام  به عدم  توافق راجع  باشد. حتی ممکن است  تغییر مذهب  بر  یا  و تالشی  هبی 
 مستأجردر قرارداد اجاره شرط شده بود که    1انجمن پروتستان در هلند   ۀدر پروندعقاید مذهبی باشد.  

اقدامات الزم و کافی را برای   مستأجردر حمایت از کلیسای پروتستان فعال باشد و قید شده بود، اگر  
تغییر دهد و یا دین یهود   رسیدن به اهداف کلیسای پروتستان صورت ندهد و یا عقاید مذهبی خود را 

گرایش   2دیگری از مسیحیت   ۀ به فرق   مستأجر یابد. بعد از مدتی  را تبلیغ نماید، قرارداد اجاره پایان می
پیدا کرد و موجر درصدد انحالل قرارداد و تخلیه برآمد. دادگاه شرط مزبور را خالف آزادی مذهب و 

ن اعالم  مردود  را  موجر  ادعای  و  داشت  اعالم   & Smits, 2006: 13 & Trstenjak)  مودباطل 

Weingerl, 2016: 14)  . 
پروند در  کلب  ۀهمچنین  ممنوعیت  نصب  یک  در  مالکین  یک مجتمع مسکونی،  توافق     ۀ دیگر، 

مذهبی در مجتمع، مخالف با حق آزادی مذهب شناخته شده است. در فرانسه دو مالک یک منزل 
د، یک کلبه نماد مذهبشان را در بالکن برای یادبود،  در مجتمع مسکونی که مسیحی ارتدوکسی بودن

به خلع آن دادند و دادگاه بدوی و  رأی    نصب نمودند. بقیه ساکنین بنا به توافق میان مالکین با ایشان، 
دیوان اما  نمود.  رد  را  مالک  دو  ادعای  نیز  مالکین   تجدیدنظر  توافق  میان  تعارض  در  فرانسه  عالی 

داد و حق آزادی مذهب، نهایتًا با این استدالل که با اصل تناسب میان این مجتمع مبتنی بر آزادی قرار
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر وجود دارد، ترجیح    8  ۀدو حق باید اصل آزادی مذهب را که در ماد

 توافق مغایر با آزادی مذهب بالاثر شناخته شده است.  . در این آرا (Busch, 2011: 49) داد
ای یک کارگر زن ترکیه  1984در هلند در سال    3ای به نام سوییکرفیستپرونده در یکی دیگر از  

آمد محل کار شده بود.  ودر قرارداد استخدام در یک شرکت خصوصی ملزم به رعایت مقررات رفت
عدم حضور در محل کار در روز عید فطر ماه رمضان، توسط کارفرما اخراج گردید.    دلیلبهکارگر  

شر در  موضوع  دادگاه این  بود.  کرده  مخالفت  مزبور،  روز  در  او  مرخصی  با  کارفرما  که  بود  ایطی 
 ۀ قانون اساسی و ماد  6  ۀتجدیدنظر هلند با این استدالل که گرفتن جشن در اعیاد مذهبی مبتنی بر ماد

عالی    در دیوانرأی    کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی مذهب است، اخراج را لغو کرد. این  9

 
1. Protestant Association V. Hoogers, Court Appeal Arnhem 25 October 1948, Nederlandse 

Jurispruden tie (NJ)1949.  
2. Jehovahs Witnesses  

3. HR 30 maart 1984, N.J.1985, 350(Suikerfeest). 
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بدو بنیادین در حقوق خصوصی  کشور  تأثیر حقوق  یا عدم  تأثیر  یا  بنیادین  اینکه متعرض حقوق  ن 
ۀ گردد، با این استدالل که شرایط و روزهای تعطیل در قانون رسمی کشور مشخص است و تا مقرر

گردید ویژه  نقض  نرسد،  تصویب  به  کارگران  برای  مذهبی  مراسم  در  تعطیلی  امکان  برای    ای 
(Cherednychenko, 2007 (a): 12)دیوان اظهارنظر  در  با    .  کارگر  شخص  که  است  آمده  عالی 

نماید و  های خود را تعیین میامضای قرارداد استخدام، تعطیالت رسمی کشور و مشخصه مرخصی
تعطیالت مذهبی خود سرکار نیاید ولی این نیز به معنی تبعیض نیست که او نباید   ۀتواند به بهاننمی

یحیان که مصادف با تعطیالت رسمی کشوری است، تعطیل باشد، چراکه  در تعطیالت مذهبی مس
باشد، اما احترام به عقاید  تعطیلی رسمی که منشأ آن مذهبی است، دلیل بر تبعیض بین مذاهب نمی

مذهبی کارگر، کارفرما را باید مجاب سازد که به او مرخصی دهد و البته به این معنای توجیه سر کار 
عالی منکر تأثیرگذاری حقوق  دیوانرأی  . این(Mak, 2008: 154) گردد وب نمینیامدن کارگر محس

بنیادین در حقوق خصوصی نیست و فقط در سیستم حقوقی هلند اجرای مقررات رسمی و اصل 
است. داده شده  ترجیح  مذهب  مراسم  برگزاری  در  آزادی  حق  بر  قراردادی  این درخصوص    آزادی 

مکملی میان دو حق    ۀتأثیرگذاری حقوق بنیادین در روابط افقی رابط  اند درپرونده برخی اذعان داشته
یک از  خصوصی  استقالل  استآزادی   شده  برقرار  دیگر،  سوی  از  مذهب  آزادی  و    سو 

(Cherednychenko, 2007 (a): 13)ترجیح آزادی قراردادی منجر رأی    رسد در این. اما به نظر می
ه ندادن مرخصی و حضور کارگر در محل کار نه تالشی  به نقض حق آزادی مذهب نبوده است، چراک

  ۀدر رویکرد مشابه در پروندبرای تغییر مذهب بوده و نه مخالف با آزادی انتخاب مذهب بوده است.  
در انگلیس، شکایت کارگر مبنی بر اینکه روزها و ساعات مربوط    1982در سال    1احمد علیه انگلیس

شده است و در نتیجه حق آزادی مذهب او مخدوش شده است،    اش، نادیده گرفتهبه مراسم مذهبی
را   کار  و ساعات  کار  استخدام، شرایط  زمان  استدالل کرد که کارگر  پرونده  این  در  دادگاه  رد شد. 

 .  ( Collins, 2012: 36-37) باشدانصراف از حق خود می  ۀپذیرفته است و این به منزل 
در فقه بر مبنای سنت و    2رد حمایت بوده است.در نظام حقوقی ایران آزادی مذاهب خاصی مو

 
1. Ahmad v United Kingdom (1982)4 EHRR 126. 

طور رسمی مورد  ه های دینی بقانون اساسی مذهب رسمی شیعه بوده و تنها برخی اقلیت   13و    12اگرچه برابر اصول  .  2
ند با عدالت، اخالق حسنه و حقوق انسانی با سایر  امردم و حکومت ملزم  14ید قرار گرفته شده است، اما وفق اصل  یتأ

 الدین )ال اکراه فی   ز آزادی مزبور همواره مورد تأکید بوده استافراد غیرمسلمان با هر مذهبی رفتار نمایند. در قرآن نی
 الحق من ربکم فمن شاء فلیومن و من شاء فلیکفر (؛ و قل 4)انسان/    (؛ انا هدینا السبیل اما شاکرًا و اما کفوراً 206)بقره/  
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  ۀروایات ارتداد دارای مجازات حد قتل است. در تعادل میان این دو، اینکه اجبار و اکراهی در رابط
قلبی میان فرد و خدا در قرآن مقرر نشده است و از طرفی برگشتن از دین دارای مجازات مرگ است،  

ست که دست به اقدام عملی علیه  اند، مجازات مرگ مرتد منصرف به مرتدی ابرخی اذعان داشته
  ویژهبه(. این استدالل در نظام حقوقی ایران،  340  :1393هاشمی،  )  نظام و امنیت جامعه زده باشد
توان کس را نمی  قانون اساسی که هیچ  23ها و اصل  و مجازات  جرایم با توجه به اصل قانونی بودن  

توان یک حق  آزادی مذهب را می   رواین زابه صرف عقیده، مورد مؤاخذه قرار داد، مورد قبول است.  
را محدود ساخته یا سعی در تغییر توانند آن اسقاط دانست که افراد در روابط افقی نمیقابلکلی غیر

 آن داشته و یا مانع برگزاری مراسم مذهبی گردند. 
 ه نتیج

م در  بشری، هم  بنیادین  بین)  دولت  قابلامروزه حقوق  و  داخلی  استناد قابلالمللی(  در سطح 
اعمال است.  قابلکند،  های حقوق ایجاد میرشته  ۀعنصری که توازن را در هم  عنوانبهاست و هم  

آن است که  ۀ  از حقوق بشر در حقوق قراردادها باید مورد لحاظ قرار گیرد، اصول شناخته شدآنچه  
نمایند. در حقوق   ا با اصول سنتی در حقوق قراردادها، نقش ایفسو هم عنوان اصولید بهتوانخود می 

از دیر انسانی، تحت    ۀباز با احترام به خواست و ارادقراردادی یکی از وجوه اصل حیثیت انسانی، 
 اصل حاکمیت اراده، مورد لحاظ قرار گرفته شده است.  

برای تأثیر حقوق بنیادین در روابط قراردادی باید پذیرفت که اصول قانون اساسی دارای ویژگی 
قانون  72استناد توسط محاکم است. وفق اصل قابلبه قوانین عادی  و حتی بدون اتکاهنجاری بوده 

ها باید قانون  رسد دادگاه اساسی ایران حتی اگر قوانین عادی مغایر با قانون اساسی باشد، به نظر می
بین    ۀهای اساسی فقط اختصاص به رابطاساسی را بر آن ترجیح دهند. با این وصف حمایت از حق

ها در روابط خصوصی افراد نیز  ولت و مردم نبوده و از این نظر در قصد مقنن حمایت از این حق د
 بوده است. 

و   خصوصی  حقوق  در  بشری  بنیادین  حقوق  مبنا    تبعبهاعمال  این  با  قراردادی،  حقوق  در  آن 
خش، در سطح هنجاری باالیی قرار  ب وحدت  ۀ یک اید  عنوانبهگیرد که اواًل حقوق بنیادین  صورت می

نفی است. ثانیًا ضرورت  قابلدارد و چه در نظام حقوقی عمومی و چه در نظام حقوق خصوصی غیر 

 
؛( منع شده است.  99س/)یون   ( و حتی  هر گونه اجبار به آوردن ایمان یا تحمیل عقیده به ایمان آوردن در آن29)کهف/  

.( اما  217؛ بقره/100؛ آل عمران/  25؛ محمد/21)مائده/  در قرآن اگرچه ارتداد مذموم و دارای مجازات اخروی است
 هیچ مجازاتی دنیوی برای آن مقرر نشده است. 
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سازد.  را گسترده میها  آن  ، تکلیف ایجابی دولت در حمایت ازحمایت از حقوق بنیادین توسط دولت
در بدن ا  ۀاین تکلیف  افقی  از طریق قودولت در روابط  با مداخل  ۀفراد  و  ها صورت  دادگاه  ۀ قضائیه 

و دولت در معنای عام آن، شامل    دولت بوده  ۀبدن  رکنی از  عنوانبهها در این وضعیت  پذیرد. دادگاهمی 
 باشد.  قضائیه نیز می  ۀقو

اساسی مرسوم  روش  محاکم،  توسط  بنیادین  حقوق  اعمال  حقوق  در  در  بنیادین  حقوق  سازی 
سازی حقوق به معنای صرفًا انطباق مسائل و قواعد و  اساسی  ۀدر این نگاه، نظری   خصوصی است. 

بنیادین فراقانون اساسی   با قانون اساسی نیست بلکه نفوذ قواعد، اصول و هنجارهای  قوانین عادی 
سازی، یک  است که در کل نظام حقوقی ساری است. تأثیر حقوق بنیادین بر اساس تئوری اساسی

 را برای پر کردن فضاهای خالی از سیستم حقوق خصوصی و حقوق قراردادها را   مستحکمی  ۀشبک 
ترین حقوق محوری   عنوانبهکرامت انسانی  کرامت انسانی است.    ۀکنندآورد که تضمینپدیدار می 

می قراردادی  حقوق  در  اعطاءبنیادین  شود:  نگریسته  منظر  دو  از  ایجادکننند  ۀکنندتواند  و    ۀقدرت 
نحو مستقل اعمال نماید.  خود را به  ۀ نماید که ارادمی  محدودیت. در منظر اول، به انسان توانایی اعطا

افراد است. در نتیجه قرارداد ولو ارادی منعقد شده است،    ۀاما در منظر دوم، کرامت انسانی ورای اراد
 گردد.  اگر مخالف کرامت انسانی باشد محدود می

گردد. نادیده گرفتن  ان یکی از همین هنجارهای بنیادین محسوب میوجه کرامت اجتماعی انس
جامعحق یک  در  اجتماعی  بشری  بنیادین  تحصیل،  حق  ازجملهدموکراتیک،    ۀ های  آزادی  های 

به قراردادی،  روابط  در  مذهب  آزادی  و  آزاد  اطالعات  به  دسترسی  رعایت    ۀمنزل اعتصاب،  عدم 
 بطالن و یا ضرورت جبران خسارت است.  ها آن  که اثر هنجارهای اساسی در حقوق قراردادی بوده

با اتکا سازی  به کرامت انسانی مندرج در قانون اساسی و با استفاده از اساسی  در حقوق ایران 
توان استدالل نمود که اصل حاکمیت  می  گونهاینغیرمستقیم برای شناسایی اصل کرامت اجتماعی  

ماهیت حق ایجاد  برای  اصل عامی  بر حقوق  اراده،  مبتنی  اصول  با  تعارض  اما صورت  است.  وقی 
حقوق    ۀخورد. از این نظر حقوق بنیادین بشری از زمربنیادین بشری، اصل عام مزبور تخصیص می

نقض حقوق   تواننظم عمومی می   ۀاسقاطند و از دریچقابلجزئی نیز غیرطور  بهکلی مدنی بوده و  
 .  مزبور را ممنوع ساخت
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