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مرتضی ترابی ،ایرج بابایی ،عباس طوسی
چکیده

حقوق بنیادین بشری بهطور سنتی در حقوق عمومی بحث شده و در روابط دولت ـ شهروند (رابطۀ
عمودی) قابلاعمال است .با وجود این اعمال آن در روابط میان شهروندان (رابطۀ افقی)
غیرقابل انکار است .در این مقاله ضمن بیان شیوه و مبانی اعمال حقوق بنیادین در روابط قراردادی
بین افراد از طریق نظریۀ اقدام دولت ،اساسیسازی و نظم عمومی ،خواهیم دید اصل کرامت
اجتماعی انسان سرمنشأ حقهایی منجمله آزادی تحصیل ،اعتصاب ،دسترسی به اطالعات ،آزادی
اشتغال و آزادی مذهب بوده که الزمۀ زندگی اجتماعی در یک جامعۀ دموکراتیک است .سؤال اصلی
این است که کرامت اجتماعی بهعنوان یک اصل در حقوق قراردادی چگونه محترم و رعایت میشود
و در صورت نقض ،ضمانتاجرای آن بر وضعیت عمل حقوقی چیست؟ در پاسخ به این پرسش با
روش تحلیلی و ابزار کتابخانهای و ضمن تحلیل آرای مختلف از محاکم برخی نظامهای حقوقی
کشورهای اروپایی ،میتوان گفت در حقوق ایران حقهای برآمده از اصل موصوف حقهای کلی
مدنی هستند که با قرارداد ولو بهطور جزئی هم قابلاسقاط نمیباشند و ضمانتاجرای نقض حقوق
مذکور بطالن تمام یا قسمتی از عمل حقوقی خواهد بود.
واژگان کلیدی :اساسیسازی حقوق بنیادین ،کرامت انسانی ،کرامت اجتماعی ،اصل آزادی
قراردادی ،حقوق بشر دموکراتیک

 .1این مقاله برگرفته از رسالۀ دکتری تخصصی نو یسندۀ مسئول تحت عنوان «جایگاه حقوق بشر در حقوق قراردادهای
ایران» با راهنمائی دکتر ایرج بابائی و مشاورۀ دکتر عباس طوسی و دکتر پوریا عسگری در دانشگاه عالمه طباطبائی است.
 دکتری حقوق خصوصی ،دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران (نویسندۀ مسئول)
torabimorteza@atu.ac.ir

 دانشیار گروه حقوق خصوصی ،دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران

babaei.i@gmail.com

 استادیار گروه حقوق خصوصی ،دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران

toosi.abbas49@gmail.com

 /دورۀ هشتاد و ششم  /شمارۀ یکصد و هجدهم  /تابستان 1401

۲۲

مقدمه

بهطور سنتی حقوق بنیادین بشری در سطح داخلی رابطۀ تنگاتنگی با حقوق عمومی و در سطح
بینالمللی با حقوق بینالملل بشری داشته است .رابطۀ آنها با حقوق خصوصی به معدود حقهایی
نظیر حق حیات یا آزادی اراده خالصه میگردید .البته تأثیرگذاری حقوق بنیادین بشری در حقوق
خصوصی به قدمت حقوق خصوصی است .زیرا بنیان حقوق خصوصی بر پایۀ آزادی بوده و از دیرباز
احترام به آزادیهای فردی ولو محدود نوعی احترام به حقوق بنیادین بشری محسوب میگردد .از
طرف دیگر از زمان تصویب قوانین اساسی ملی مسئلۀ احترام به حقوق ملتها در روابط خصوصی
ً
مطرح بوده است 1.عمدتا استناد به حقهای بنیادین در مقابل تحدید قدرت دولتها بوده است .اما
بعد از جنگ جهانی دوم بهویژه با تصویب اسناد مختلف بینالمللی در حوزۀ حقوق بشر ،شاهد
توسعۀ چشمگیر مفاهیم و اصول حقوق بشر در همۀ زمینههای حقوقی بودهایم .قوانین اساسی
مصوب کشورها و یا اصالحیههای بعدی آنها تأکید بیشتری بر حقوق بنیادین مورد اشاره در اسناد
مزبور داشتهاند 2.به همین سبب دیری نپایید تأثیر حقوق بشر در روابط افقی شهروندان که زمینۀ
اصلی حقوق خصوصی است در پروندههای مختلفی در نظامهای حقوقی متفاوت مورد تأیید
ً
دادگاهها قرار گرفت .زیرا حمایت از حقوق و آزادیهای فردی صرفا در مقابلحکومت (دولت)
نیست .خطر نقض حقوق بنیادین در روابط افقی نیز به همان اندازۀ نقض توسط دولت است.
اعتقاد اکثر حقوقدانان این است که تأثیر قابلتوجه حقوق بشر در روابط شهروندان در حوزۀ
حقوق کار بوده و نتوانسته تأثیر جامعی بر حقوق خصوصی و قرارداد داشته باشد ( Brownsword,

 3.)2001: 182د ر این نظریه در حوزه قراردادها و مالکیت نقش حقوق بنیادین بسیار کمرنگ بیان
شده است .در حالی که این اثر بسیار زیاد و قابلتوجه است .بهطور مثال آیا موضوع فروش بافت بدن

 .1یکی از قدیمیترین قوانین اساسی کشورها قانون اساسی آمریکا است 21( .ژوئن  )1788که تا کنون  27اصالحیه
خورده است .ده اصالحیه اولیه این قانون راجع به حقوق شهروندی و حقوق ملت است.
 .2فصل سوم قانون اساسی ایران میتوان مالحظه نمود .همچنین برای نمونه قانون اساسی چک ( ،)1992قانون اساسی
بلغارستان ( ،)1991قانون اساسی آلمان ( )1949آلمان ،قانون اساسی ایتالیا ( ،)1947قانون اساسی سوئیس
( ،)1999قانون اساسی پرتغال ( ،)1976قانون اساسی یونان ( 1975اصالح شده  )2001همگی بر حقهای بنیادین
نظیر آنچه که در اسناد بینالمللی است ،قابل مالحظه است.
ً
 .3این نو یسنده در جای دیگر در مورد اعمال حقوق بشر در روابط قراردادی تأکید داشته است و بیان نموده است اساسا
بدون اعمال حقوق بشر در روابط افقی قراردادی فلسفه حقوق بشر به و یژه در جائیکه یک طرف نیز شخص حقوق
عمومی باشد ،زیر سئوال میرود (.)Brownsword, 2001: 195

جایگاه اصل کرامت اجتماعی در حقوق قراردادی  /ترابی ،بابایی و طوسی

۲۳

انسان را موضوع قرارداد ،قرار داد یا او را به بردگی کشید؟ در واقع آزادی قراردادی میتواند تا بدانجا
پیش رود که منجر به استثمار یا سوءاستفاده از حقهای بشری گردد.
کرامت انسانی بهعنوان محور سایر حقها و متناسب با ماهیت دووجهی فردی و اجتماعی انسان
است که از منظری با الهام از حقوق طبیعی ،ضامن حقوق فردی و از منظری دیگر زمینهساز سالمت
جمعی ،آزادی سیاسی و پویایی اقتصاد میباشد .علیرغم اعتقاد برخی به مبهم بودن حق کرامت
انسانی و با این باور که در روابط حقوقی راهکار

مشخصی ارائه نمیدهد ( Colombi Ciacchi,

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

 )130در خصوص روشن بودن این حق پایهای ،باید گفت حق کرامت انسانی به فردی و اجتماعی
تقسیم میگردد .ازاینرو کرامت فردی که حقوق مدنی نظیر حق مالکیت در آن جای میگیرد ،تحقیق
دیگری را میطلبد ،اما کرامت اجتماعی مبین این امر است که در جامعه برادری اصلی بنیادین بوده
و حفاظت از ابعاد دیگر شخصیت مثل شهرت ،نمایش تصویر شخص ،زندگی معنوی ،ایدههای
خالق ،آزادی مذهب ،که الزمۀ زندگی اجتماعی است ،به مراتب گستردهتر از حقوقی نظیر مالکیت،
مورد شناسایی قرار میگیرد.
در نظر برخی حقوق بشر نسل اول در سه دسته قرار میگیرد :اول حقوق مدنی نظیر آزادی
قراردادی ،حق مالکیت و حقوق خانواده ،دستۀ دوم حقوق عدم تبعیض و دستۀ سوم حقوق بنیادین
دموکراتیک نظیر آزادیهای بیان ،اشتغال ،مذهب و تشکیل انجمن ( .)Rold, 2013: 1016صرفنظر
از ایرادات این تقسیمبندی ازجمله اینکه معیار منطقیای برای تفکیک حقوق عدم تبعیض از دیگر
حقوق در دستۀ جداگانه ارائه نشده و همچنین سایر بخشهای حقوق مدنی و سیاسی ازجمله
آزادیهای سیاسی و امنیت قضایی را در خود جای نداده است؛ اما آنچه جالب مینماید جدا نمودن
وجه اجتماعی کرامت تحت عنوان حقوق بنیادین دموکراتیک است.
در این مقاله تقسیمبندی اخیر در بهکارگیری اصل کرامت اجتماعی مالک عمل قرار گرفته شده
است .تأثیر وجه اجتماعی کرامت مبتنی بر تأثیر هنجارهای اساسی در قرارداد بوده که فارغ از عوامل
اجتماعی در قرارداد است .نظریۀ مد نظر ما با نظریهای که مبین وجه اجتماعی قرارداد است و منشأ
التزام قرارداد را اراده اجتماعی میداند 1،متفاوت است.
در بادی امر سؤال این است که شیوه و مبنای اعمال حقوق بشر در حقوق خصوصی و قراردادها
 .1در این وجه منشأ و گسترۀ حقوق و تعهدات طرفین بر پایه عوامل اجتماعی نظیر دین ،سیاست و دیگر عوامل تعیین
و یا تفسیر میگردند.
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چگونه صورت میپذیرد .حال در صورت انصراف یا نقض حقوق بنیادین با قرارداد ،چه تأثیری بر
وضعیت حقوق قرارداد دارد؟ در رویۀ قضایی ایران بهنحو توسعهیافتهای ،علیرغم امکان و مطلوبیت
اعمال حقهای اجتماعی در روابط افقی و قراردادی ،آرای قضایی یافت نمیشود و با توجه به آرای
مختلف از محاکم برخی کشورهای اروپایی ،ضمن بیان مبنا و شیوۀ اعمال حقوق بنیادین در روابط
افقی ،تأثیر اعمال وجوه مختلف اصل کرامت اجتماعی ازجمله حقهای آزادی تحصیل ،اعتصاب،
دسترسی به اطالعات آزاد و مذهب ،در روابط قراردادی با تأکید برخی از آرا از آنها مورد بررسی
قرار میگیرد.
 .1روش و مبانی اعمال حقوق بنیادین در حقوق قراردادها

حقوق بنیادین دارای ارزشی عینی است و در کل نظام حقوقی جاری است اما در حقوق
خصوصی نیاز به توجیه روش اعمال در حقوق قراردادها دارد .راههای مختلفی برای نفوذ حقوق بشر
در حقوق خصوصی متصور است :روش اول حقوق بشر یا حقوق بنیادین شناخته شده در قانون
اساسی بهعنوان یک منبع و قواعد الزماالجرا در حقوق خصوصی لحاظ گردد .روش دوم اینکه با
تصویب قوانین خاص راجع به حقوق بشر (نظیر آنچه در حقوق انگلیس بروز یافته و در قوانین داخلی
این کشور قانون حقوق بشر به تصویب رسیده است ،).قواعد حقوق بشر بر حقوق خصوصی
حکومت یافته و تأثیر نماید .روش سوم اینکه کنوانسیونهای حقوق بشری و اعالمیههایی که مورد
پذیرش اغلب کشورهای دنیا بوده (نظیر لحاظ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در حقوق داخلی
کشورهای عضو) به عنوان قانون داخلی و منبعی مهم در نظام داخلی مورد استفاده قرار گیرند .روش
چهارم اینکه بسیاری از اصول و مفاهیم حقوق بشر که تأثیر بسزایی در تفسیرهای قضایی داشته و
خود سبب توسعه حقوقی یک نظام حقوقی میگردند ،بهعنوان ارزشهایی باال قلمداد گردد و بدین
وسیله در حقوق خصوصی نفوذ یابند (.)Oliver & Fedtke, 2007: 15
ایرادات و مالحظاتی در مورد مطلوبیت هر یک از این روشها وجود دارد :روش اول و چهارم
ً
ً
عمال یکسان هستند ،با این تفاوت که بسیاری از ارزشهای حقوق بشر لزوما در قانون اساسی وجود
ندارد .در روش دوم ،بسیاری کشورها دارای قانون داخلی راجع به حقوق بشر نیستند و یا حتی اگر
ً
ً
دارای قانون مزبور باشند ،معموال محتوای آن قانون صرفا معطوف به الزامات حکومت در برابر
شهروندانش است و لذا نفوذ حقوق بنیادین در حقوق خصوصی از این طریق صورت نخواهد گرفت.
روش سوم نیز بهعنوان یک روش قطعی قابلپذیرش نیست .زیرا به فرض همردیف دانستن مصوبات
بینالمللی با قوانین داخلی همان ایراد مورد اشاره در روش دوم بروز مینماید .برای اعمال حقوق
بشر در روابط افقی (شهروند ـ شهروند) باید پذیرفته شود که وظیفۀ حمایت و مراقبت از حقوق بشر
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فقط وظیفۀ دولتها نیست و افراد نیز بر اساس قوانین داخلی و مصوبات بینالمللی متعهد به اجرای
اصول و قواعد حقوق بشر در روابط خود با دیگر افراد هستند و دولتها نیز ملزمند شرایط اعمال
حقوق و آزادیهای بشر را در بین افراد فراهم سازند .بدین نحو از لحاظ لزوم رعایت حقوق بشر،
تفاوتی میان حوزۀ حقوق خصوصی و حوزۀ حقوق عمومی نخواهد بود (.)Clapham, 1993: 93-94
با تغییر نگرش نسبت به وظیفۀ دولتها در اعمال حقوق بنیادین در روابط خصوصی دو نظریۀ
مرسوم در اعمال حقوق بنیادین در حقوق خصوصی تحت عنوان نظریۀ اقدام مثبت دولت و
اساسیسازی حقوق بنیادین وجود دارد .از طرف دیگر مهمترین ابزار حقوق خصوصی برای اعمال
حقوق بنیادین در قراردادها از دریچۀ نظم عمومی است .با این وصف ابتدا نظریۀ اقدام دولت و
اساسیسازی و سپس تحدید آزادی اراده بر مبنای حقوق بشر تشریح میگردد.
 .1-1نظریۀ اقدام دولت و اساسیسازی حقوق بنیادین

در گذشته ماهیت تعهدات دولت نسبت به شهروندان معطوف به احترام به حقوق اساسی ایشان و
عدم مداخله در آزادیها بوده و خدمات عمومی نیز فقط محدود به یک دسته اقدامات خاص بود ،اما
ً
با گسترش مفهوم اجتماعی حق ،تکلیف دولت صرفا احترام به آزادیهای منفی و یا حمایتهای
جمعگرایانه از قبیل حق بر محیطزیست نبوده و حمایت از حقوق بنیادین در روابط افقی افراد با تعهد
مثبت دولت تحت عنوان تئوری اقدام مثبت دولت 1صورت میپذیرد .در این نظریه فراهم ساختن شرایط
تأثیرگذاری حقوق بنیادین در روابط خصوصی و جلوگیری از نقض آنها ولو در روابط افقی افراد یکی
از تکالیف دولت برشمرده شده است ( .)Lytvynyuk, 2010: 259در اینخصوص دولت مفهومی
عام معنا شده و قوۀ قضائیه بهعنوان رکنی از ارکان دولت تلقی گشته که میتواند با مداخله در روابط
خصوصی طرفها از حقوق بنیادین بشری حمایت الزم را بهعمل آورد ( Oliver & Fedtke, 2007:

 .)14این تئوری زمینهساز بهکار گرفتن اساسیسازی حقوق بنیادین توسط قضات در روابط میان
شهروندان است .این رویکرد در پروندههای مختلف مورد تأکید قرار گرفته شده است2.

1. State Action

 .2در پرونده شلی علیه کرامر در آمریکا () )Shelley v. Kraemer, 334 U.S. 1 (1948در قراردادی یک طرف
ٌ
متعهد شده بود زمین خود را به سیاهپوستان نفروشد اما برخالف شرط عمل شده بود .متعهدله با مراجعه به دادگاه مدنی
خواستار الزام متعهد به اجرای تعهد و بطالن قرارداد واگذاری زمین به سیاه پوست شده و دادگاه نیز وفق اصل وفای به
ٌ
عهد حکم به نفع متعهدله داد اما دادگاه عالی آمریکا به استناد حق اساسی منع تبیض نژادی و اینکه اقدام قوه قضائیه به
تأیید این قرارداد ،به منزله اقدام دولت به نقض حقوق اساسی در برابر شهروند است و قوه قضائیه نیز باید از حقوق
بنیادین افراد در برابر یکدیگر محافظت نماید ،رأی را نقض نمود ( .)Ribeiro, 2017: 223در پروندۀ نیویورک تایمز
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نظریۀ اساسیسازی بر این پایه استوار است که حقوق بنیادین و اساسی دستهای از ارزشهای
واال تلقی میگردند که گاه در روابط افقی (بین اشخاص خصوصی) و گاه در روابط عمودی (دولت
ـ شهروند) بهکار گرفته میشوند ( .)Rold, 2013: 1017اساسیسازی فراتر از ابتنای نظام حقوقی به
قانون اساسی است .به عبارتی در تمامی شاخههای حقوقی از جمله حقوق عمومی و حقوق
خصوصی قواعد بنیادین و اساسی ،مورد شناسایی قرار گرفته و دارای ضمانتاجراست (رحمتیفر و
دیگران .)66 :1395 ،تفکر پیشزمینه این نظریه این است که سیستمی برای حفاظت و حمایت از
ارزشها وحقوق بنیادین با ابزارهای حقوق خصوصی ایجاد شود (.)Gutmann, 2013: 49
از نظر برخی نظریهپردازان ،اساسیسازی حقوق بشر در حقوق خصوصی با نادیده گرفتن
مرزهای تفکیک حقوق خصوصی از حقوق عمومی امکانپذیر است (.)Clapham, 1993: 93-94
اما باید گفت نظریۀ عدم وجود مرز تفکیک میان آنها بدون دلیل متقن قابلقبول نیست .زیرا آنچه
در حقوق عمومی تضمین میگردد ،آزادیهای افراد در رابطۀ دولت و شهروند است اما حقوق
خصوصی حقهای بنیادین را تا جای ممکن از طریق ابزارهای حقوق خصوصی از سوی طرفهای

علیه سالیوان در آمریکا () )New York Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964دادگاه توسعه ،پیشرفت
و نوآوری در انطباق قواعد حقوقی با مبانی و قواعد حقوق بشر را فقط توسط قوه قضائیه و در دادگاههای مدنی قلمداد
نمود ( .)Barak, 1996: 257در انگلیس در پرونده ویلسون علیه شرکت فرست کانتری تراست ( Wilson v. First

 )Country Trust Ltd ,(2001), EWCA Civ, 633در پرونده مزبور قرارداد وامی که اطالعات کافی به شخص
بدهکار داده نشده بود ،بر اساس تئوری معامله/ناعادالنه باطل اعالم شد .در آلمان دادگاه قانون اساسی جهت حفاظت
از حقوق بنیادین در پروندههای لوث () ،)Luth(7B.Verf GE, 1958نمایندۀ تجاری ( Commercial Agent
) )judgment of 1990-BVerfG, 1990, BVerfGE 81, 242 (Handelsvertreterو پارابوالنتن ( BVerfG 9

 )February 1994, BVerfGE 90, 27/NJW, 1147-1148 (parabolantenneدر کنار سایر مبانی از تئوری
اقدام مثبت دولت توسط قوه قضائیه بهره برده است .دیوان دادگستری اروپا نیز در پروندههای مختلفی نظریه مزبور را
مورد تأکید قرار داد(.در پرونده بوسمن () )C-415/93 (known as the Bosman- 1995, ECR I-4921اذعان
داشت رعایت حقوق بنیادین در روابط خصوصی افراد ،توسط قوه قضائیه بهعنوان بدنه دولت صورت میگیرد .همچنین
در پرونده کمیسیون جامعه اروپا علیه دولت فرانسه

( Case 265/95 Commission of European

 )communities V. France 1997 ECRI-6959-6999دیوان مذکور عدم صدور حکم مقتضی در محاکم
دادگستری فرانسه در حمایت از حقوق بنیادین را نقض حقوق بنیادین توسط دولت دانست .در این پرونده به مادۀ 28
معاهدۀ اروپا اشاره گردید که در آن دول عضو نه تنها ملزم به اقدامات مثبت در عدم نقض حقوق بنیادین با وضع
مقرراتی برای این منظور شدهاند بلکه بر اساس مادۀ  5همان معاهده ،اقدامات باید هم در روابط عمودی و هم روابط
افقی گسترش یابد (.)Leible, 2008: 81-83
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خصوصی و در جهت منافعشان بدون مالحظۀ منافع عمومی به اجرا میگذارد
( .)Cherednychenko, 2007 (b): 46از طرفی مبنای الزامآوری قاعدۀ حقوقی در حقوق عمومی
ارادۀ دولتی و بهنحو آمره بوده اما در حقوق خصوصی ابتکار عمل با ارادۀ افراد است .در نتیجه اگرچه
دو شاخۀ مزبور خألهای یکدیگر را پر میکنند 1و یا در برخی شرایط اهداف مشترکی را دنبال
میکنند 2اما بهکارگیری اصول در هر شاخه با ماهیتی جدا مورد استفاده قرار میگیرد .از طرف دیگر
حقوق خصوصی از ویژگیهای سیاسی حقوق عمومی و زودگذر مبتنی بر بعضی سیاستهای آنی
و دورهای دور است .در این میان تئوری اساسیسازی سبب تعامل دو رشتۀ حقوقی میگردد.
بهطور معمول برای اساسیسازی دو روش بیان شده است :اساسیسازی مستقیم و اساسیسازی
غیرمستقیم .اعمال هر روش از حیث شیوۀ استناد محاکم و وضعیت عمل حقوقی متفاوت است .در
ً
تأثیرگذاری مستقیم هریک از طرفین میتواند نسبت به طرف دیگر به حقوق بنیادین خود مستقیما
استناد کند و دادگاه بدون ارجاع به قواعد حقوق خصوصی و بدون نیاز به ایجاد تعادل بین قواعد
حقوق عمومی و حقوق خصوصی حقوق بنیادین را مورد استناد قرار میدهد ،اگر هم به موادی از
قانون موضوعه ارجاع میدهد ،فقط بهعنوان یک پوشش رویهای در رسیدن به نتایج مورد نظر است
(2007 (a): 2

 .)Cherednychenko,در تأثیرگذاری غیرمستقیم ،حقوق بشر بهعنوان یک منبع

الهامبخش نهتنها برای تفسیر قوانین و قواعد حقوق خصوصی مورد توجه قرار میگیرد بلکه هر یک
ً
از قواعد یا نظریههای غالب در حقوق خصوصی را که عمدتا با حقوق بشر در ارتباط است برای
دادگاه مشخص مینماید ( .)Cirtautiene, 2013: 80در این شیوه حقهای اساسی برای تقویت
ً
موضع استناد کننده صرفا بهعنوان اصول راهنما و الهامبخش در پرتو تفسیر قانون توسط قاضی اعمال
میگردد .در نتیجه دادگاهها باید با ابزارهای حقوق خصوصی و تنها به شیوۀ نظام حقوق خصوصی،
حقوق و آزادیهای اساسی را مورد لحاظ قرار دهند ( .)Vittoria Onufrio, 2007: 10در این بین
نباید فراموش کرد که تأثیرگذاری به روش مستقیم منجر به رابطۀ تابع و متبوعی میان حقوق بنیادین و
حقوق خصوصی گردیده و سبب برتری حقوق خصوصی میگردد و یا اگر کرامت انسانی مبنایی برای
 .1حقوق عمومی در زمینۀ هنجارهای اساسی نظام حقوقی به مدد حقوق خصوصی آمده در مقابل اشخاص عمومی
بینیاز از بهکارگیری قواعد و اصول حقوق خصوصی نیست .بهطور مثال اصولی نظیر رفتار معقول و منصفانه،
حسننیت ،وفای به عهد که در حقوق خصوصی است ،در حقوق عمومی هم بهکار میرود و از طرفی اصولی نظیر
عدالت طبیعی و یا ممنوعیت تعارض منافع ،در روابط خصوصی نیز افراد بهکار میرود.
ً
 .2مثال در حقوق عمومی ،حفظ منافع فردی یکی از اهداف مهم است و در مقابل در حقوق خصوصی ،منافع عمومی
هیچ گاه نادیده انگاشته نمیشود.
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نفوذ قواعد حقوق خصوصی باشد ،سبب حاکمیت و نظارت حقوق بنیادین میشود .از این حیث
تأثیرگذاری غیرمستقیم به رابطۀ مکملی منجر شده و برای حمایت از حقوق بنیادین همواره هم
هنجارهای حقوق خصوصی را مد نظر قرار میگیرد و هم وجه حمایتی از حقوق بنیادین مورد استناد
قرار میگیرد .با پذیرش روش غیرمستقیم ،بهترین مبنا در حقوق خصوصی بهکارگیری نظم عمومی
ً
میباشد که ذیال مورد بررسی قرار میگیرد.
 .1-۲تحدید ارادۀ فرد بر مبنای حقوق بنیادین بشر (نظم عمومی)

ً
تغییر و تحوالت در عصر حاضر خصوصا در مورد نگرش جامعۀ جهانی به انسان و توجه ذاتی

و جوهری به او سبب شده است که حمایت از حقوق بشر به یکی از مهمترین موضوعات عرصۀ
داخلی و بینالمللی تبدیل شود .ازاینرو میتوان ادعا نمود ،بزرگترین اجماع جهانی در قرن بیست
و یکم اعتقاد راسخ به حمایت از حقوق بشر است.
آزادی یکی از عناصر ارزشمند و حیاتی انسان است که با آن به کمال میرسد .ترک آزادی بهمنزلۀ
ترک انسان بودن انسان است ،اما برای جلوگیری از تزاحم حقوق و ایجاد نظم چارهای جز تحدید 1آن
نیست .حقوق قراردادی بر اساس مفهوم احترام به اشخاص و ارزشگذاری به حقوق فردی است،
ازجمله آزادی قراردادی بهعنوان حقی برای احترام به توافق اختیاری آنان است .در کنار این آزادی
محدودیتهای احترام به ارادۀ آزاد طرف دیگر و آزادی او مهمترین مبنای حقوق قراردادی معرفی
شده است ( .)Gutmann, 2013: 2در واقع اگرچه انتخاب آزاد شرایط قراردادی و طرفها حق
بنیادین آزادی قراردادی است ،یا به تعبیری هر کس بهترین داور در تشخیص منافع خودش است و
عادالنهترین و معقولترین چیز برای هر کس آن چیزی است که خود او آن را خواسته است .اما آیا
می توان موضوع فروش بافت بدن انسان را موضوع قرارداد ،قرار داد یا او را به بردگی کشید؟ آیا این
آزادی میتواند تا بدانجا پیش رود که منجر به استثمار یا سوءاستفاده از حقهای بشری گردد؟
هدف حقها ،حمایت از کرامت انسانی و ارزشهای پایه است (راسخ .)21 :1384 ،اما موضوع
آنها نوعی امتیاز و اختیار است که زمانی تحقق مییابد که تکلیف همزاد آن رعایت شود (کاتوزیان،

 .1در زبان التین از دو واژۀ  Restrictionو  Limitationبرای تحدید استفاده میشود و بهعنوان مثال مادۀ  29اعالمیه
جهانی حقوق بشر و ماده  18میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و همین طور مادۀ  9کنوانسیون اروپایی حقوق
بشر از  Limitationولی در مادۀ  11کنوانسیون اروپایی حقوق بشر از  Restrictionاستفاده شده که در هر حال دارای
ترادف معنایی هستند .البته گاهی از واژۀ تعلیق( )Suspensionنیز استفاده شده که این مربوط به شرایط اضطراری بوده
و بهمنزلۀ تعلیق در اجرای حق است.
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 .)84 :3/1381تکلیف بیانگر الزامی قانونی است که خود بهطور مستقیم اختیار و قدرتی را برای
شخص مکلف بهوجود نمیآورد (باقری .)67 :1389 ،اما این حق است که زمینهساز ،الزام قانونی
است .امروزه حقوق بنیادین بشری خود مبنایی است یا دلیلی بر رفتار با این ادعا که من این حق را
ً
دارم یا ندارم ( .)Wellman, 2003: 51مثال وقتی صحبت از آزادی بدون معنای حق میشود ،تکلیفی
از دیگران انتظار نمیرود اما وقتی از حق آزادی سخن به میان میآید ،دیگران مکلف به رعایت آن
هستند (موحد .)65 :1384 ،حقوق بنیادین در این نگاه ممکن است بهعنوان قواعد باالتر حقوق
خصوصی بهکار رود و در تفسیر و تکمیل هنجارهای حقوق خصوصی بهکار روند ( Kenneth M.,

.)1968: 571-572
اعمال نظم عمومی از حیث حمایت از حقوق بنیادین میتواند از دو جنبه در حقوق قراردادها
اعمال گردد .یکی اینکه حقهای بنیادین با تفسیری که از مادۀ  959و  960به عمل خواهد آمد،
غیرقابلاسقاط تلقی گردند .دیگر اینکه ارزشها و اصول مبتنی بر حقوق بنیادین مبنایی برای تحدید
آزادی اراده تلقی گردند.
در حقوق ایران وفق مادۀ  960حریت انسانی ولو بهطور جزئی ،قابلانصراف نیست .بهطور مثال
تعهد بر عدم استفاده از آزادی در یک موضوع کلی نظیر تعهد بر عدم مراجعه به مقامات قضایی،
خود محدودکنندۀ آزادی است و مخالف حریت انسانی و در نتیجه مغایر با نظم عمومی است
(شهیدی .)149 :1369 ،اما در تفسیر مادۀ  ،959دو نظریۀ کلی با استداللهای مختلف وجود دارد:
گروهی بدون تفکیک در نوع حقوق خاصۀ مندرج در مادۀ مزبور ،سلب حق بهطور جزئی را صحیح
میدانند (صفائی و قاسمزاده .)24-25 :1378 ،گروه دیگر در نوع حقوق مورد نظر ماده تفکیک
قائل شدهاند .در نظر ایشان ،حقهای مدنی مورد اشاره در ماده ،مترادف با حق تمتع و از جمله حقوق
کلی مدنی بوده که مبنای آنها فطرت سالم و وجدان نوع بشری است و در زمرۀ حقوق مالی و اموال
اشخاص به حساب نمیآید و در نتیجه مادۀ  959را دارای مفهوم مخالف نمیدانند (شهیدی:1369 ،
 133و  135و  141و  144و امیری قائممقامی.)159 :1392 ،
به نظر میرسد با توجه به بیان و جایگاه مادۀ قانونی که در مقام بیان حقوق مرتبط با شخصیت و
حقوق انسانی است و نه بیان قواعد خاص ،بهویژه اینکه در مادۀ  958راجع به تمتع از حقوق مدنی
بحث شده و مادۀ  960نیز به وجه آزادی و حریت که از ویژگیهای ذاتی انسان است ،مادۀ  959نیز
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از سنخ این نوع حقوق است 1.حقوق بشر نیز حقوق ذاتی و دارای وصف «بهطور کلی» است .حتی
از این حیث با نظری که تعهد به عدم استفاده از آزادی در مدت معین را صحیح میداند (کاتوزیان،
 209 :1/1380و ایمانیان و دیگران ،)28 :1382 ،نیز نمیتوان موافق بود .زیرا نتیجۀ تعهد به عدم
آزادی ،تفاوتی با سلب حق در معنای ذاتی آن ندارد.
ً
گاهی بدوا میان حقوق بنیادین دو طرف قرارداد تعادل وجود داشته اما در اعمال حق یک طرف،
ممکن است حقوق بنیادین دیگری نقض گردد .نظریۀ سوءاستفاده از حق ،مانع این تجاوز میگردد.
خروج از غایت یا هدف حق مثل اینکه کسی به قصد اضرار حقی را اجرا نماید و یا از حدود نوعی و
متعارف حق تجاوز نماید یا نفعی در اجرای حق و ضرورتی در اجرای آن وجود نداشته باشد و یا در
اجرای حق تقصیری مرتکب شود با این وصف که در همۀ موارد ضرر نامتعارفی به دیگری وارد آید،
مصداق سوءاستفاده از حق تلقی میگردد.
نقض حقوق بنیادین را میتوان از زمرۀ موارد محدودکنندۀ قراردادها قرار داد .علل دخالت در
قراردادها را در دو گروه عمده قرار دادهاند .1 :مداخله بهمنظور جلوگیری از استثمار که هدف این گروه
جبران ناعادالنه بودن و عدم تساوی است :نظیر سوءاستفاده از قدرت یا اعتماد یا اشتباه طرف ،اعمال
نفوذ ناروا و بطالن شروط خالف وجدان و غیرمعقول؛  .2هدف برای توزیع مجدد ثروت نظیر
مقررات منع ربا یا مقررات مربوط به حقوق ورشکستگی و یا مقررات حقوق رقابت است (طجرلو،
 204-207 :1387و .)Zhou, 2014: 2
اما امروزه این مداخله را میتوان به موارد نقض حقوق بنیادین نیز بسط داد .از این نظر ذات و جوهرۀ
حقوق بنیادین بشری چنان خدشهناپذیر است که ماهیت و جوهرۀ وجودی انسان و هنجارهای قواعد
فردی و اجتماعی بدون این ذات ،قدرت الزامآوری خود را از دست میدهند .در نتیجه این حقوق از
زمرۀ تعهدات کلی جامعۀ جهانی بوده که استثناناپذیرند .در روابط خصوصی نیز با تکیه بر نظم عمومی
میتوان آنها را مورد حمایت قرار داد (.)Weber, 2013: 51-53 & Barak, 1996: 272-273
در مورد آزادیهای ذاتی بشری می توان این ادعا را نمود که اعتبار آن نزد همگان مورد قبول بوده
و خدشهای به آن وارد نیست و در واقع نسبیت نظم عمومی در مورد حقوق بشر کنار گذاشته میشود
و اعتبار آن نزد همه ،اعتباری بدون مناقشه است .قانون اساسی کشورها خود تجلیگاه آرمانهای

 .1در جهت تضمین حقهای بشری و حقوق فردی و بنیادین افراد حق بر فهم قانون و در سطح عالی آن حقوق مندرج
در قانون اساسی فهم بهتر زبان قانون عادی در انطباق با قانون اساسی است .از این نظر برای حاکمیت قانون حقی را
برای همگان میتوان تحت عنوان حق بر فهم قانون میتوان قائل شد (خسروی و نوروزی.)84 :1398 ،

جایگاه اصل کرامت اجتماعی در حقوق قراردادی  /ترابی ،بابایی و طوسی

۳1

بشری در قوانین ملی است .از این نظر نهتنها معیارهایی را برای محدودیت در قوانین عادی ارائه
میدهد بلکه تبیینکنندۀ وجه آمره بودن قواعد حقوق بشری نیز هست (کیوانفر.)278 :1390 ،
در حقوق ایران نیز تلقی قانون اساسی در فصل سوم راجع به حقوق ملت که مبین حقوق
شهروندی است ،چون هم حقوق مرتبط با انسان است و هم بهطور ضمنی بهعنوان هدف نظام حقوق
اسالمی مندرج در اصول  24 ،20و  26تا  28میباشد ،باید گفت حقوق بشر نیز دربردارنده نقش
نظم عمومی است.
 .۲رویۀ قضایی برخی کشورهای اروپایی در اعمال اصل کرامت اجتماعی در قراردادها

قبل از ورود به بحث باید روشن گردد به کارگیری حقوق بنیادین در قالب اصول چگونه توجیه
میشود؟ در این خصوص با توجه به تنوع و فراوانی حقهای بنیادین بررسی اعمال یک به یک حقها
بدون اینکه بین آنها رابطۀ منطقی وجود داشته باشد ،در رسیدن به یک ضابطۀ مشخص راهحل
مشخصی به دست نمیدهد .در نتیجه چرا و چطور بهجای بهکارگیری حقهای خاص از اصول
بنیادین بهره میبریم؟
ً
بهکارگیری اصول بنیادین در نظر نگارندگان دالیل متعددی دارد :اوال اصل حقوقی ،مفهومی فراتر
ً
از حق داشته و استناد به آن تنها به حق خاصی ارجاع نمیگردد .ثانیا گاهی از حقوق بنیادین ،بهعنوان
 .)Walkila,اما

حق یاد میشود ،گاهی بهعنوان ارزش و گاهی نیز بهعنوان اصل (2016: 54-55
ً
بهکارگیری اصل هم دربردارندۀ ارزش است و هم از حق خاص حمایت میکند .ثالثا ،اینکه در برخی

آرای دادگاهها ،گاهی به حقهای خاص بنیادین بشری استناد میشود ،ارزش خاصی ،مثل حریت
انسانی و یا احترام به زندگی خصوصی مد نظر است و این بیشتر همان اهداف خاصی را دنبال میکند
ً
که اصل تلقی کردن آنها در ساختار تفسیری مناسبتر خواهد بود .رابعا ،اصل حقوقی ،مبتنی بر
ً
ارزشهای اخالقی و کلی یک نظام حقوقی است که خود نیز بیانکنندۀ حقهاست .خامسا اجماعی
در خصوصی مفهوم حقوق بنیادین وجود ندارد .از این حیث یک پلورالیسم مفهومی وجود دارد
( .)Hesselink, 2008: 179در نگاه پلورالیسمی این انتظار نمیرود که دولت یا مردم یک مبنا را بپذیرند.
در نتیجۀ اصل قلمدادکردن حقوق بنیادین ،ایدهای کلی ،مرکب از مجموعه قواعد مشخص و دارای
رابطۀ منطقی ارائه میدهد که تفسیر قرارداد و ارائۀ راهحل بر اساس آنها امکانپذیر خواهد بود.
اصل کرامت اجتماعی نشان میدهد اجرای قصد و ارادۀ طرفهای قراردادی نباید منجر به
خدشهدار شدن حقوق مرتبط با زندگی فرد در جامعه گردد .از این نظر قرارداد نهتنها خواست و ارادۀ
طرفین آن است بلکه ارادۀ جامعه نیز دوشادوش طرفها باید در نظر گرفته شود و قرارداد بهعنوان
وسیلهای جهت ارتباط با مردم و یک توافق الزامآور در جامعه شناخته شود .با این وصف قرارداد راهی
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است برای ارتباط با مردم و در هر قراردادی باید کل جامعه در نظر گرفته شود .در این نظریۀ حقوق
و ارزشهای بنیادین اجتماعی بهعنوان خواست زندگی اجتماعی در قرارداد در نظر گرفته میشود.
بنابراین تمام آزادیهای اجتماعی از جمله آزادی تفکر ،آزادی ارائۀ اثر علمی و هنری ،آزادی مذهب
و برگزاری آزادانۀ مراسم مذهبی ،آزادی اشتغال ،آزادی تحصیل و آزادی بیان نباید با آزادی قراردادی
مخدوش گردد.
اصل کرامت اجتماعی مبتنی بر اصل اخالقی نوعدوستی 1در قرارداد است .نوع دوستی به این
معناست که یک فرد نباید منافع خود را بهعنوان یک ترجیح فاحش ،بر دیگران تحمیل سازد.
نوعدوستی ما را به ایثار و از خودگذشتگی متصل میکند و شکرگزار بار میآورد .بر این اساس قرارداد
ً
صرفا اجرای منفعت طرفها نیست بلکه ارزشهای اساسی و اجتماعی همگام با همبستگی میان
آنها ،مورد حمایت قرار میگیرد و لذا باید منافع طرف مقابل را نیز مورد توجه قرار داد و نباید بهطور
افراطی منافع خود را بر منافع دیگری ترجیح داد.
یک نمونۀ معروف در این زمینه پروندۀ فیوجی در ایتالیا 2است .در این پرونده شرکت تولیدکنندۀ
آب معدنی با شهرداری فیوجی قراردادی منعقد کرده بود که بهموجب آن شرکت تولیدکنندۀ آب معدنی
حق استفاده از چشمۀ آبی متعلق به شهرداری را دریافت کرده بود و در مقابل متعهد شده بود که درصدی
از قیمت هر بطری آب را به شهرداری پرداخت کند .شرکت مزبور قیمت روی بطریهای آب را کاهش
داد و در نتیجه درآمد شهرداری نیز کاهش یافت اما قیمت ظرف بطریها را افزایش داد .دیوان عالی
ایتالیا در پروندۀ مزبور با توجه به اصل همبستگی اجتماعی مندرج در اصل دوم قانون اساسی ایتالیا،
بهعنوان اصلی بنیادین و تغییرناپذیر اقدام شرکت فیوجی را در افزایش قیمت ظرف بطری آب معدنی و
کاهش قیمت آب اقدامی از روی سوءنیت قلمداد کرده و حکم به جبران خسارت داد.
در اتحادیۀ اروپا بهواسطۀ وجود کنوانسیون حمایت از حقوق بشر 3،منشور حقوق بنیادین 4و
وجود دادگاههای قانون اساسی در برخی کشورها شاهد رویکرد به نسبت توسعهیافتهای در رویۀ
قضایی کشورهای عضو در اعمال وجوه مختلف اصل کرامت اجتماعی در روابط افقی و قراردادی
باشیم .صرفنظر از اینکه دادگاه اروپایی حقوق بشر 5خود بهطور مستقیم میتواند به موارد نقض
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.

 .5دادگاه اروپایی حقوق بشر در سال  1959تأسیس گردید و برابر پروتکل شماره  11سال  ،1998کمیسیون اروپایی
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حقوق بشر رسیدگی نماید .اما وجود کنوانسیون حقوق بشر امکان استناد به حقوق مزبور را در رویۀ
قضایی کشورهای اروپایی داده است .منشور حقوق بنیادین نیز اگرچه هنوز قدرت اجرایی ندارد اما
هدف مهم تصویب آن بهکارگیری تفسیری آن در روابط افقی با قدرت دستگاه قضایی صورت میگیرد
( .)Walkila, 2016: 81 & Wielsch, 2017: 279-283ازاینرو در رویۀ قضایی کشورهای اروپایی
اهمیت حقوق بشر در روابط افقی و بهویژه قراردادی مورد تأکید بوده و موارد استناد به حقوق بنیادین
ً
دموکراتیک بهنحو مطلوبی قابلبررسی و ارزیابی است .ذیال به موارد استناد به حق آزادیهای
تحصیل ،اعتصاب ،دسترسی به اطالعات ،اشتغال ،بیان و مذهب میپردازیم.
 .۲-1آزادی تحصیل

حق بر آموزش متضمن رشد شخصیت انسانی و تالشی در جهت افزایش دانش و صلح جامعۀ
بشری است 1.یکی از پروندههای معروف برای لحاظ نمودن این حق پروندۀ منسندیک 2در هلند
است .در پروندۀ مزبور یک زن جوان برای آموزش در اتحادیۀ منسندیک هلند برای دریافت مدرک
روشهای خاص ورزشی ـ درمانی ،3ثبتنام و شروع به کار نمود .در توافقنامۀ بین آموزشگاه و
داوطلب شرط شده بود که چنانچه داوطلب در یک بازۀ زمانی مشخص موفق به قبولی در امتحانات
و دریافت مدرک دیپلم آموزشی فیزیوتراپی نشود ،تا آخر عمر از تحصیل در آموزشگاه و تدریس و
بهکارگیری روش مزبور محروم میگردید .سه سال بعد این خانم در امتحانات کتبی مردود میشود.
اما با استفاده از روشهای منسندیک شروع به درمان مادرش میکند .اتحادیۀ منسندیک یک دستور
موقت علیه او مبنی بر ممنوعیت استفاده ازاینروش از دادگاه اخذ مینماید .اما این دستور توسط
دادگاه تجدیدنظر نقض میگردد .دادگاه تجدیدنظر این قسمت از توافقنامه را به استناد اصل آزادی
تحصیل خالف نظم عمومی دانسته است 4.دادگاه حکم میدهد که زن جوان حق اساسی در آزادی
تحصیل و تدریس 5را دارد و شروط قراردادی نمیتواند او را از دسترسی به این حق باز دارد
حقوق بشر منحل گردید.
 .1این حق در مادۀ  26اعالمیه جهانی حقوق بشر ،مواد  13و  14میثاق حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و مادۀ
 14منشور حقوق بنیادین اروپا مورد تأکید قرار گرفته شده است.
2. HR 31 October 1969, NJ 1970, 57 (Mensendieck).

 .3این روش راجع به هماهنگی و تناسب اندام بدنی است که به منظور وضعیت بهینه از طریق حرکات بدنی خاص
صورت میگیرد .در این پرونده داوطلبین تحصیل ،بعد از اخذ مدرک میتوانند روش مرسوم را تدریس و یا به کار
گیرند.
 .5اصل ( 23)2قانون اساسی هلند

4. HR 31/10/1969 (Mensendieck) N. J.1970-1971.
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( .)Trstenjak & Weingerl, 2016: 14-15در واقع در این پرونده برای حمایت از حقوق بنیادین
در روابط افقی قراردادی از طریق ابزار و روشهای حقوق خصوصی یا همان اساسیسازی
غیرمستقیم عمل شده است .این رأی قابلانتقاد است .زیرا آموزشگاه مزبور تنها آموزشگاه برای این
روش تحصیلی نبوده است و اینکه موضوع از زمرۀ آموزشهای عمومی نبوده است تا مشمول
محرومیت از حق تحصیل گردد.
در حقوق ایران آموزش و پرورش همواره از حقوق بدیهی و مهم در قانون اساسی بوده

است1.

آنچه از آزادی تحصیل بهعنوان یک حق کلی غیرقابلاسقاط میتوان در نظر داشت ،تحصیل در دورۀ
ابتدایی و متوسطه و آموزش عالی بهعنوان یک امر و خدمت عمومی است که از وظایف عمومی
دولت و از زمرۀ حقوق فرهنگی بشری است .اینکه یک آموزشگاه خصوصی در مسائلی غیر از
تحصیالت ابتدایی یا متوسطه و یا آموزش عالی شرطی برای ممانعت از آموزش درج نماید نهتنها
مخالف حق بر آزادی تحصیل نبوده بلکه ازجمله آزادیهای قراردادی است .البته نباید فراموش نمود
که با توجه به اصول یاد شده در قانون اساسی و نظر دکترین حقوقی (هاشمی 514 :1393 ،و
طباطبایی موتمنی ،) 117 :1388 ،آموزش در تمامی سطوح ابتدایی ،متوسطه و عالی از حقوق
عمومی ملت است که دولت باید رایگان برای همۀ ملت فراهم سازد ،لذا مدارس یا دانشگاه غیردولتی
امر عمومی را بهعهده داشته ،از درج شروط محدودکنندۀ تحصیل نیز ممنوعاند2.

 .۲-۲حق اعتصاب

اعتصاب در واقع اعتراض به شرایط نابسامان یا وضعیتی ناعادالنه است که در روابط کارگر و
کارفرما و یا کارمندان در بخش عمومی و یا خصوصی یا صنف خاصی (نظیر رانندگان کامیون در
مورد گرانی الستیک و کم بودن دستمزدها) باشد 3.در رابطۀ میان مصونیت ناشی از اعتصاب و حق
اعتصاب مناقشاتی وجود دارد .اگر اعتصاب حق تلقی گردد ،این حق بهعنوان عمل مشروعی است
که جز سوءاستفاده از آن مسئولیتی برای اعمالکنندۀ حق وجود نخواهد داشت4 .

 .1بند  2اصل  3و اصل .30
 .2به نظر میرسد مالک مهم در مجاز بودن ممنوعیت تحصیل در مراکز غیردولتی انحصاری بودن آنهاست.
 .3قسمت«د»از بند  1مادۀ  8میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد و مادۀ 28
منشور حقوق بنیادین اروپا حق بر اعتصاب را مشروط به رعایت مقررات داخلی کشور ،به رسمیت شناخته است.
 .4در حقوق ایران نیز برخی صاحبنظران این حق را مفروض دانستهاند؛ به اعتقاد ایشان حق اعتصاب بهطور نهفته
در آزادی تشکیل انجمنهای صنفی و قانون کار وجود دارد (هاشمی.)83 :1390 ،
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پروندۀ الوال 1در ارتباط با قانون کار در اتحادیۀ اروپا یکی از مواردی است که حق اعتصاب را
در روابط افقی به رسمیت شناخته و محدود کردن آن را ممنوع میسازد .البته این حق منوط و مشروط
به عدم نقض حق آزادی ارائۀ خدمات و شرایط کار شده که در مادۀ  49معاهدۀ عملکرد اروپا درج
شده است :الوال یک شرکت لتونی است که قراردادی را با دولت سوئد در بازسازی مدارسش منعقد
میکند .کارگران لتونیایی شرکت الوال ،برای کار ،به سوئد فرستاده میشوند .این کارگران دستمزد
کمتری از کارگران سوئدی برای کار مشابه دریافت میکردند .از طرفی اتحادیۀ کارگری سوئد ،قرارداد
جمعی برای شرکت الوال فرستاده بود که در این قرارداد نهتنها حق اعتصاب کارگران منع شده بود و
درصورت اعتصاب حق جبران خسارت و اخراج کارگران برای کارفرما پیشبینی شده بود بلکه در آن
قید شده بود که شرکت الوال نمیتواند از قبل تعیین کند که دستمزد کارگرانش چقدر است .کارگران
شرکت الوال از امضای قرارداد امتناع کردند و در عین حال تقاضای اعتصاب کردند ،اما اعتصاب
برایشان توسط دولت سوئد و اتحادیۀ کارگری به استناد قرارداد جمعی ،ممنوع شد .ایشان بهدلیل
نقض آزادی برابر در دسترسی به خدمات و عدم امکان اعتصاب ،شکایت کردند .دادگاه سوئد ادعای
ایشان را رد کرد اما دیوان دادگستری اروپا اعالم نمود که امتناع از امضای قرارداد به دنبال عدم وجود
شرایط برابر و دستمزد یکسان بوده است و نمیتوان آنها را بهانهای برای عدم تعلق حق بنیادین ایشان
قلمداد نم ود و از طرفی درست است که کارگران از کشور دیگری در کشور میزبان مشغول به کار
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.
در قانون اساسی ایران بهصراحت این حق مورد شناسایی واقع نشده است 2.از طرفی برخی با
انکار آن بهعنوان یک حق و عمل مشروع ،معتقدند که کارگران در صورت اعتصاب متعهد به جبران
زیان در مقابل کارفرما هستند و اصل  27قانون اساسی را در اینخصوص سبب مشروعیت عمل
ندانستهاند (بادینی و داوودی بیرق.)189 :1394 ،
به نظر میرسد با وجود مقررۀ میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی ،امروزه باید آن را یک حق تلقی
نمود 3.آنچه درخصوص محدود نمودن این حق در روابط افقی بیشتر متصور است در روابط کارگر
1. Case: C-341/05/Laval Un. Partneri v. Svenska Byggnadsarbetareforbundet [2007]ECR.I11767.

 .2البته در مقدمۀ آن بیان شده است که انقالب اسالمی در نتیجۀ اعتصاب یکپارچه و شرکت در تظاهرات خیابانی
پدید آمده است و در اصل  27تشکیل اجتماعات و راهپیمایی بدون حمل سالح مجاز شناخته شده است.
 .3اعتصاب کردن خود نمودی از آزادی بیان با شیوۀ عملی است .لذا باید این حق را نه بطور لجامگسیخته بلکه تحت
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ً
و کارفرما یا استخدامی متصور خواهد بود .با توجه اینکه روابط ایشان ماهیتا مبتنی بر قواعد حقوق
خصوصی که از برخی جنبههای حمایتی در زمرۀ حقوق عمومی قرار گرفته اما در هر حال هر نوع
قراردادی که منجر به سلب این حق گردد ،با توجه به اینکه حق کلی مدنی محسوب میگردد ،ممنوع
میباشد.
 .۲-۳دسترسی به اطالعات آزاد

حق دسترسی به اطالعات زمینهساز حقهای دیگر از جمله آزادی اندیشه و بیان بوده که در
صورت نقض ،امکان آگاهی افراد به مسائل سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،حقوقی و تمامی زمینههای
مختلف فراهم نبوده و حتی فرصت نقد به حکومت و پیشرفت علمی نیز فراهم نمیگردد 1.آزادی
مورد نظر در این حق ،دارای دو بعد است :یکی آزادی افراد بهویژه خبرنگاران و رسانهها در جستوجو
میان اطالعات ،دسترسی ،انتقال و انتشار آنهاست و دیگری آزادی عموم مردم در دریافت این
اطالعات است.
در پروندهای 2در ایتالیا ،شخصی قراردادی با یک شرکت مخابراتی غیردولتی منعقد کرده بود تا
برای خانه جدیدش خط تلفن کشیده شود .در قرارداد حق تأخیر در اجرای تعهدات بدون هیچ
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
خط تلفن به شخص واگذار نمود که فقط سه ماه فعال بود و بعد از آن ،غیرفعال گردید .شخص برای
ً
جبران خسارت به دادگاه مراجعه نمود .شرکت مخابراتی در دفاع بیان داشت اوال برابر شرط قراردادی،
ً
حق تأخیر بدون اینکه مدت آن مشخص شده باشد تا پایان قرارداد وجود داشته است .ثانیا خسارتی
مالی به شخص وارد نیامده است .دیوان رسیدگیکننده به این موضوع 3بهعنوان مرجع حلوفصل
اختالفات ،دفاعیات شرکت مخابراتی را نپذیرفت .این دیوان استدالل نمود ،برابر اصول  15و 21
قانون اساسی ایتالیا ،حق آزادی در ارتباطات و حق آزادی دسترسی به رسانههای عمومی در این
ارتباط نقض گردیده است و حکم به جبران خسارت معنوی ،داده شد (.)Busch, 2011: 36

شرایطی ،به رسمیت شناخت تا انسانها بتوانند در شرایط کار و زندگی مطلوب خود ،شخصیت انسانی خود را رشد
دهند( .درخصوص لوازم و شرایط قانونی اعمال حق اعتصاب نک :ابدی و تنگستانی.)609-637 :1392 ،
 .1مادۀ  19اعالمیه جهانی حقوق بشر و بند  2از مادۀ  19میثاق حقوق مدنی و سیاسی به حق مزبور به عنوان یک حق
بنیادین صحه گذاشته است.

2. Italy, Tribunal of Montepulciano, 2009.
3. Montepulciano
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در پروندۀ خورشید مصطفی 1در سوئد در سال  ،2008در قرارداد اجارهای موجر شرط کرده بود که
استفاده از ماهواره ممنوع است و در صورت استفاده ،حق فسخ و تخلیه خواهد داشت .مستأجر به نام
خورشید مصطفی (عراقیاالصل) ،مبادرت به نصب ماهواره در آپارتمان استیجاری نمود .دادگاه سوئد
او را بهدلیل نقض شرط قراردادی محکوم به تخلیه و نقل مکان به حومه شهر نمود .این رأی توسط دادگاه
حقوق بشر اروپایی به استناد مادۀ  10کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مبنی بر دسترسی آزاد به اطالعات
نقض گردید .در آلمان پرونده پارابوالنتن 2در سال  1994در قرارداد اجارۀ مستأجر متعهد به عدم نصب
آنتن و ماهواره شده بود که دادگاه عالی فدرال قانون اساسی آلمان ،موجر را ملزم به اجازۀ نصب نمود.
دادگاه قانون اساسی آلمان به استناد حق دسترسی آزاد به اطالعات ادعای مستأجر را پذیرفت .همچنین
در پروندهای که مستأجری خارجی نیازمند اجازۀ مالک برای نصب ماهواره بود ،دیوان عالی آلمان نظر
داد که برای نصب بر اساس حق دسترسی به اطالعات مندرج در اصل  44و ( 5)1قانون اساسی،
ً
ضرورتی به اخذ اجازه نیست 3.قبال در پروندۀ مشابه که شرط خالف شده بود و مستأجر از نصب
ماهواره منع شده بود ،دادگاه قانون اساسی استدالل نموده بود که اگر هیچ راه ارتباطی برای مستأجر
وجود نداشته باشد و پهنای باند کشور امکان دسترسی مستأجر به اطالعات همزبان او را فراهم نساخته
باشد ،مستأجر میتواند برخالف شرط عمل نماید 4.در این پرونده شرط مزبور مغایر با نظم عمومی
شناخته میشود .استدالل دادگاه قانون اساسی در آرای صادره ،در حمایت از حقوق بنیادین در روابط
افقی حقوق خصوصی از طریق اساسیسازی بهشیوۀ غیرمستقیم و در لوای قواعد و اصول حقوق
خصوصی نظیر نظم عمومی صورت میپذیرد ( .)Hager, 2008: 23-24نمونۀ مشابه در هلند در آرای
دیوانعالی آن 5قابلمالحظه است ( .)Busch, 2011: 48در تمامی موارد یاد شده ،هرگونه قرارداد یا
شرطی که در روابط افقی افراد حق مزبور را منع کرده باشد بالاثر تلقی شده است.
حق دسترسی به اطالعات در حقوق ایران مورد توجه قانونگذار اساسی و عادی بوده است 6.این
حق با توجه به محدودیتهای قانونی ازجمله ممنوعیت استفاده از ماهواره برای عموم ،یک حق کلی
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.

 .6بند  2اصل  3قانون اساسی ایران یکی از اهداف نظام ،ارتقاء سطح آگاهی عمومی با استفاده از رسانهها ،بیان شده
است .در ماده  2قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات مصوب  1388اینچنین بیان شده است« :هر شخص ایرانی
حق دسترسی به اطالعات عمومی را دارد ،مگر اینکه قانون جلوگیری کرده باشد».
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بنیادین مدنی و غیرقابلاسقاط تلقی میگردد .در نتیجه هر گونه شرطی که دسترسی به اینترنت یا
رسانهها را ممنوع سازد ،بالاثر است.
 .۲-4آزادی اشتغال

حق آزادی اشتغال دارای دو جنبه

است1:

جنبۀ سلبی این حق مبتنی بر آزادی در انتخاب شغل

است که بر اساس آن نمیتوان شخصی را در انجام کار مشروع منع نمود و جنبۀ ایجابی آن وظیفۀ
دولت در فراهم ساختن شرایط ایجاد کار است .آزادی اقتصادی و رقابت آزاد و همچنین آزادی
قراردادی در انتخاب شغل امروزه یکی از بنیانهای مهم حقوق خصوصی اتحادیۀ اروپا است
( .)Herres Thal, 2013: 90-91در حقوق خصوصی و در روابط شهروند ـ شهروند ،شرط عدم
ٌ
ٌ
رقابت با متعهدله میتواند خودبهخود منع از اشتغال به کار مورد دلخواه مشروطعلیه را بهدنبال داشته
باشد .توافق عدم رقابت که از آن تحت عنوان قرارداد عدم تجارت نیز یاد میشود (شهیدی و باریکلو،
 ،)5 :1381توافقی است که متعهد آن تعهد میکند که به تجارت خاصی در آینده مشغول نشود .یکی
از معروفترین پروندهها در این مورد پروندۀ نمایندۀ تجاری 2در سال  1990در آلمان است .در این
پرونده یک نمایندۀ تجاری در یک قرارداد موقت 3در قالب فرم قراردادی ،ملزم میگردد بعد از اتمام
قرارداد با هیچ شرکت رقیبی تا  2سال همکاری نکند و اال ملزم به پرداخت خسارت است .نمایندۀ
تجاری از ابتدای ژانویه  1990با یک شرکت رقیب وارد قرارداد همکاری میگردد .شرکت اول از
نمایندۀ تجاری شکایت نمود و تقاضای دستور موقت کرد .دادگاه بدوی 4درخواست دستور موقت
مبنی بر منع ادامۀ کار را رد کرد اما دادگاه تجدیدنظر بهدلیل وجود تعهد به منع همکاری با شرکت
رقیب ،دستور موقت صادر نمود و در ماهیت نیز حکم به نفع شرکت اول صادر نمود .نماینده به
دادگاه فدرال قانون اساسی با این عنوان که حق آزادی اشتغال او مندرج در اصل  -12-1قانون اساسی
آلمان ،نقض شده است ،شکایت کرد و دادگاه قانون اساسی ،رأی دادگاه تجدیدنظر را نقض کرد و
اذعان داشت :شرط منع همکاری با شرکت رقیب ،حق آزادی اشتغال را ولو برای دو سال نقض
میکند ،لذا آزادی قراردادی نباید منجر به نقض ارزشهای پایهای در قرارداد گردد .دادگاه عالی قانون
اساسی فدرال آلمان این شرط را برخالف حق بنیادین آزادی انتخاب شغل دانست

 .1حق بر آزادی اشتغال در بند الف ماده ماده  23اعالمیه جهانی حقوق بشر ،بند  1ماده  6میثاق بینالمللی حقوق
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،ماده  15منشور حقوق بنیادین اروپا مورد شناسایی قرار گرفته است.

2. Commercial Agent judgment of 1990-BVerfG 1990, BVerfGE 81, 242 (Handelsvertreter).
3. 1 July to 31 Dece, 1979
4. Landgericht
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 .)Cherednychenko, 2007در پرونده اینگونه استدالل شده

است :در جایی که برابری در قدرت چانهزنی وجود ندارد ،تعادل عادالنه منافع بین طرفهای قرارداد
ً
صرفا با قواعد حقوق قراردادی امکانپذیر نیست .لذا حقوق بنیادین مبنایی برای تحدید آزادی
قراردادی ،قرار میگیرد و در صورت نقض تحت عناوینی چون نظم عمومی یا حسننیت ،منجر به
بیاعتباری شرط ناقض میشود و از این طریق میان قواعد حقوق خصوصی و حقوق عمومی تعادل
برقرار میگردد ( .)Colombi Ciacchi, 2010: 98-99در پروندۀ دیگری در آلمان یک رانندۀ تاکسی
به کارفرمای خود تعهد داده بود که پس از فسخ به هر دلیلی یا انقضای قرارداد کار ،به مدت سه ماه
در همان شهر برای هیچ شرکت تاکسیرانی دیگری ،رانندگی نکند و در صورت نقض تعهد ،باید
بهعنوان وجه التزام  100مارک بپردازد .دادگاه کار فدرال ،این بند را از درجۀ اعتبار ساقط دانست.
دادگاه اعالم کرد که اعتبار چنین بندهای محدودکنندهای بر اساس مادۀ  138قانون مدنی و اصل 12
قانون اساسی آلمان ،در نظر گرفته میشود1 .

در مقابل در پروندۀ آقای کولمن 2در هلند ،شخصی به نام کولمن یک دفتر بیمه در شهر مالدن
به نام بیمۀ کولمن داشت که امتیاز دفتر را در تاریخ  20جوالی  1994به شخصی به نام کورنلیس3،

یکی از کارمندانش ،واگذار مینماید .در قرارداد مزبور ،کلیۀ دارایی و مسئولیتها و همچنین نام
شرکت نیز واگذار میشود .در یکی از شروط قرارداد واگذاری ،آقای کولمن از مشاوره و کار برای
شرکتهای رقیب و انجام فعالیتهای رقیب ممنوع میشود .بعد از مدتی آقای کولمن با نام خود،
دفتر دیگر بیمه تأسیس کرده و فعالیت خود را آغاز میسازد .بعد از طرح شکایت در دادگاه ،آقای
کولمن از استفاده از نام خود برای فعالیت به نام دفتر بیمه ممنوع شده و همچنین از فعالیت بهعنوان
دفتر نمایندگی بیمه تا فاصلۀ  25کیلومتری مرکز مالدن ممنوع میگردد.
دادگاه تجدیدنظر نیز در استدالل خود رأی را اینگونه توجیه نمود که آقای کولمن نمیتواند با
شرکت واگذار شده رقابت کند و این بهعنوان اصل وفای به عهد مورد شناسایی قرار میگیرد .در
دفاعیات آقای کولمن دو چیز ،یکی شرط عدم رقابت که مخالف با آزادی اشتغال بهعنوان یک حق
بنیادین برآمده از اصل  19-3قانون اساسی هلند و دیگری حق بر نام بهعنوان وجه مهم شخصیتی او
ً
و مرتبط با کرامت ذاتی ،مورد استناد قرار میگیرد .دادگاه دفاعیات را با این استدالل رد نمود که اوال
شخص با اختیار خود شرکت را با شرط مزبور واگذار کرده و بهطور معقولی نیز از فعالیت دارای
1. BAG, 1966, 4 Iuristische Schulung 925.
2. Kolkman v. Cone lisse -HR 1997, N.J.1997, 685.
3. Cornelisse
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رقابت با شرکت واگذار شده ممنوع شده است و او میتواند در جای دیگر و با فعالیت دیگر بپردازد.
ً
ثانیا 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
مسئلۀ تأثیر حقوق بنیادین در روابط افقی در این پرونده راه ندارد ( .)Mak, 2008: 93-96آنچه در
این پرونده موارد مشابه ،متفاوت است ،این ا ست که منع از رقابت با شرکت واگذار شده همراه با
واگذاری شهرت تجاری بوده است و آنچه سبب ممنوع شدن از اشتغال شده است ،صرفنظر کردن
از حقوق معنوی دارای ارزش مالی بوده است.
قانون اساسی ایران نیز حق مزبور را مورد حمایت قرار داده است .در حقوق ایران توافق عدم
ٌ
رقابت از نظر برخی تعهدی تبعی است به این معنا که در راستای منافع متعهدله در قرارداد خاصی
ٌ
متعهد بهطور محدود (از لحاظ زمانی و مکانی) از فعالیتهای متضمن رقابت با متعهدله خودداری
مینماید (رهبری و کاظمی آهوئی .)46-47 :1391 ،ولی این تعبیر جامع نیست ،چراکه توافق عدم
رقابت ممکن است تبعی نباشد و بهطور مستقل تنظیم شود و برای محدودۀ مکانی یا زمانی خاصی
ٌ
نباشد و یا ممکن است فعالیت خاصی نظیر نوع تجارت متعهدله ،ممنوع شده باشد .هرچند بهطور
معمول برای عدم تلقی سلب حقوق مدنی بهطور کلی توافق عدم رقابت ناظر به فعالیت خاص در
مدت محدود است .از نظر برخی شرط عدم رقابت از زمرۀ حقوق مدنی است که اگر بهتبع قرارداد
اصلی منعقد شود و شرایط عمومی صحت معامالت در مورد آن رعایت گردد و بهطور جزئی از
حیث مدت ،نوع کار ،محدودۀ جغرافیایی محدود شود و دربردارندۀ عوض باشد ،صحیح است
(رهبری و کاظمی آهوئی .)47-48 :1391 ،در مقابلعدهای دیگر شرط عدم رقابت را مغایر با حقوق
بنیادین اشتغال مندرج در اصل  28قانون اساسی دانسته و معتقدند که حق آزادی اشتغال از زمرۀ
حقوق مدنی کلی و غیرقابلسلب ولو بهطور جزئی است (شهیدی و باریکلو 9 :1381 ،و موالئی و
شعاریان .)184 :1393 ،نظر اخیر با توجه به ضرورت حمایت حقوق بنیادین در روابط افقی و کلی
بودن حق اشتغال با مبانی حقوقی ایران سازگار است.
 .۲-5آزادی مذهب

آزادی مذهب یکی از اشکال آزادی اندیشه

است1.

جلوههای آزادی مذهب شامل آزادی در

انتخاب مذهب یا آزادی بر بیمذهبی ،حق تغییر مذهب ،حق انجام مناسک مذهبی ،آزادی ابراز

 .1این حق در مادۀ  19اعالمیه جهانی حقوق بشر و مادۀ  18میثاق حقوق مدنی و مادۀ  9کنوانسیون اروپایی حقوق
بشر و بند  1مادۀ  10منشور حقوق بنیادین اروپا مورد تأکید قرار گرفته شده است.
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مذهب ،عدم اجبار به پذیرش مذهب خاص ،برابری افراد با وجود داشتن مذاهب میباشد .در حوزۀ
قراردادها این حق ممکن است در روابط افقی شهروندان با درج شرط یا قرارداد خاص محدود شده
و تالشی بر تغییر مذهب باشد .حتی ممکن است توافق راجع به عدم احترام به مراسم مذهبی یا
عقاید مذهبی باشد .در پروندۀ انجمن پروتستان در هلند 1در قرارداد اجاره شرط شده بود که مستأجر
در حمایت از کلیسای پروتستان فعال باشد و قید شده بود ،اگر مستأجر اقدامات الزم و کافی را برای
رسیدن به اهداف کلیسای پروتستان صورت ندهد و یا عقاید مذهبی خود را تغییر دهد و یا دین یهود
را تبلیغ نماید ،قرارداد اجاره پایان مییابد .بعد از مدتی مستأجر به فرقۀ دیگری از مسیحیت 2گرایش
پیدا کرد و موجر درصدد انحالل قرارداد و تخلیه برآمد .دادگاه شرط مزبور را خالف آزادی مذهب و
باطل اعالم داشت و ادعای موجر را مردود اعالم نمود

( & Smits, 2006: 13 & Trstenjak

.)Weingerl, 2016: 14
همچنین در پروندۀ دیگر ،توافق مالکین یک مجتمع مسکونی ،در ممنوعیت نصب یک کلبۀ
مذهبی در مجتمع ،مخالف با حق آزادی مذهب شناخته شده است .در فرانسه دو مالک یک منزل
در مجتمع مسکونی که مسیحی ارتدوکسی بودند ،یک کلبه نماد مذهبشان را در بالکن برای یادبود،
نصب نمودند .بقیه ساکنین بنا به توافق میان مالکین با ایشان ،رأی به خلع آن دادند و دادگاه بدوی و
تجدیدنظر نیز ادعای دو مالک را رد نمود .اما دیوان عالی فرانسه در تعارض میان توافق مالکین
ً
مجتمع مبتنی بر آزادی قرارداد و حق آزادی مذهب ،نهایتا با این استدالل که با اصل تناسب میان این
دو حق باید اصل آزادی مذهب را که در مادۀ  8کنوانسیون اروپایی حقوق بشر وجود دارد ،ترجیح
داد ( .)Busch, 2011: 49در این آرا توافق مغایر با آزادی مذهب بالاثر شناخته شده است.
در یکی دیگر از پروندهای به نام سوییکرفیست 3در هلند در سال  1984یک کارگر زن ترکیهای
در قرارداد استخدام در یک شرکت خصوصی ملزم به رعایت مقررات رفتوآمد محل کار شده بود.
کارگر بهدلیل عدم حضور در محل کار در روز عید فطر ماه رمضان ،توسط کارفرما اخراج گردید.
این موضوع در شرایطی بود که کارفرما با مرخصی او در روز مزبور ،مخالفت کرده بود .دادگاه
تجدیدنظر هلند با این استدالل که گرفتن جشن در اعیاد مذهبی مبتنی بر مادۀ  6قانون اساسی و مادۀ
 9کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی مذهب است ،اخراج را لغو کرد .این رأی در دیوان عالی

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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کشور بدو ن اینکه متعرض حقوق بنیادین یا تأثیر یا عدم تأثیر حقوق بنیادین در حقوق خصوصی
گردد ،با این استدالل که شرایط و روزهای تعطیل در قانون رسمی کشور مشخص است و تا مقررۀ
ویژهای برای امکان تعطیلی در مراسم مذهبی برای کارگران به تصویب نرسد ،نقض گردید
(2007 (a): 12

 .)Cherednychenko,در اظهارنظر دیوان عالی آمده است که شخص کارگر با

امضای قرارداد استخدام ،تعطیالت رسمی کشور و مشخصه مرخصیهای خود را تعیین مینماید و
نمیتواند به بهانۀ تعطیالت مذهبی خود سرکار نیاید ولی این نیز به معنی تبعیض نیست که او نباید
در تعطیالت مذهبی مسیحیان که مصادف با تعطیالت رسمی کشوری است ،تعطیل باشد ،چراکه
تعطیلی رسمی که منشأ آن مذهبی است ،دلیل بر تبعیض بین مذاهب نمیباشد ،اما احترام به عقاید
مذهبی کارگر ،کارفرما را باید مجاب سازد که به او مرخصی دهد و البته به این معنای توجیه سر کار
نیامدن کارگر محسوب نمیگردد ( .)Mak, 2008: 154این رأی دیوان عالی منکر تأثیرگذاری حقوق
بنیادین در حقوق خصوصی نیست و فقط در سیستم حقوقی هلند اجرای مقررات رسمی و اصل
آزادی قراردادی بر حق آزادی در برگزاری مراسم مذهب ترجیح داده شده است .درخصوص این
پرونده برخی اذعان داشتهاند در تأثیرگذاری حقوق بنیادین در روابط افقی رابطۀ مکملی میان دو حق
آزادی استقالل خصوصی از یکسو و آزادی مذهب از سوی دیگر ،برقرار شده است
( .)Cherednychenko, 2007 (a): 13اما به نظر میرسد در این رأی ترجیح آزادی قراردادی منجر
به نقض حق آزادی مذهب نبوده است ،چراکه ندادن مرخصی و حضور کارگر در محل کار نه تالشی
برای تغییر مذهب بوده و نه مخالف با آزادی انتخاب مذهب بوده است .در رویکرد مشابه در پروندۀ
احمد علیه انگلیس 1در سال  1982در انگلیس ،شکایت کارگر مبنی بر اینکه روزها و ساعات مربوط
به مراسم مذهبیاش ،نادیده گرفته شده است و در نتیجه حق آزادی مذهب او مخدوش شده است،
رد شد .دادگاه در این پرونده استدالل کرد که کارگر زمان استخدام ،شرایط کار و ساعات کار را
پذیرفته است و این به منزلۀ انصراف از حق خود میباشد (.)Collins, 2012: 36-37
در نظام حقوقی ایران آزادی مذاهب خاصی مورد حمایت بوده است 2.در فقه بر مبنای سنت و

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

 .2اگرچه برابر اصول  12و  13قانون اساسی مذهب رسمی شیعه بوده و تنها برخی اقلیتهای دینی بهطور رسمی مورد
تأیید قرار گرفته شده است ،اما وفق اصل  14مردم و حکومت ملزماند با عدالت ،اخالق حسنه و حقوق انسانی با سایر
افراد غیرمسلمان با هر مذهبی رفتار نمایند .در قرآن نیز آزادی مزبور همواره مورد تأکید بوده است (ال اکراه فیالدین
ً
ً
(بقره)206 /؛ انا هدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا (انسان)4 /؛ و قلالحق من ربکم فمن شاء فلیومن و من شاء فلیکفر
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روایات ارتداد دارای مجازات حد قتل است .در تعادل میان این دو ،اینکه اجبار و اکراهی در رابطۀ
قلبی میان فرد و خدا در قرآن مقرر نشده است و از طرفی برگشتن از دین دارای مجازات مرگ است،
برخی اذعان داشتهاند ،مجازات مرگ مرتد منصرف به مرتدی است که دست به اقدام عملی علیه
نظام و امنیت جامعه زده باشد (هاشمی .)340 :1393 ،این استدالل در نظام حقوقی ایران ،بهویژه
با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و اصل  23قانون اساسی که هیچ کس را نمیتوان
به صرف عقیده ،مورد مؤاخذه قرار داد ،مورد قبول است .ازاینرو آزادی مذهب را میتوان یک حق
کلی غیرقابلاسقاط دانست که افراد در روابط افقی نمیتوانند آنرا محدود ساخته یا سعی در تغییر
آن داشته و یا مانع برگزاری مراسم مذهبی گردند.
نتیجه

امروزه حقوق بنیادین بشری ،هم در مقابل دولت (در سطح داخلی و بینالمللی) قابلاستناد
است و هم بهعنوان عنصری که توازن را در همۀ رشتههای حقوق ایجاد میکند ،قابلاعمال است.
آنچه از حقوق بشر در حقوق قراردادها باید مورد لحاظ قرار گیرد ،اصول شناخته شدۀ آن است که
خود میتواند بهعنوان اصولی همسو با اصول سنتی در حقوق قراردادها ،نقش ایفا نمایند .در حقوق
قراردادی یکی از وجوه اصل حیثیت انسانی ،از دیرباز با احترام به خواست و ارادۀ انسانی ،تحت
اصل حاکمیت اراده ،مورد لحاظ قرار گرفته شده است.
برای تأثیر حقوق بنیادین در روابط قراردادی باید پذیرفت که اصول قانون اساسی دارای ویژگی
هنجاری بوده و حتی بدون اتکا به قوانین عادی قابلاستناد توسط محاکم است .وفق اصل  72قانون
اساسی ایران حتی اگر قوانین عادی مغایر با قانون اساسی باشد ،به نظر میرسد دادگاهها باید قانون
اساسی را بر آن ترجیح دهند .با این وصف حمایت از حقهای اساسی فقط اختصاص به رابطۀ بین
دولت و مردم نبوده و از این نظر در قصد مقنن حمایت از این حقها در روابط خصوصی افراد نیز
بوده است.
اعمال حقوق بنیادین بشری در حقوق خصوصی و بهتبع آن در حقوق قراردادی ،با این مبنا
ً
صورت میگیرد که اوال حقوق بنیادین بهعنوان یک ایدۀ وحدتبخش ،در سطح هنجاری باالیی قرار
ً
دارد و چه در نظام حقوقی عمومی و چه در نظام حقوق خصوصی غیرقابلنفی است .ثانیا ضرورت

(کهف )29 /و حتی هر گونه اجبار به آوردن ایمان یا تحمیل عقیده به ایمان آوردن در آن (یونس99/؛) منع شده است.
در قرآن اگرچه ارتداد مذموم و دارای مجازات اخروی است (مائده21/؛ محمد25/؛ آل عمران100 /؛ بقره ).217/اما
هیچ مجازاتی دنیوی برای آن مقرر نشده است.
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حمایت از حقوق بنیادین توسط دولت ،تکلیف ایجابی دولت در حمایت از آنها را گسترده میسازد.
این تکلیف در بدنۀ دولت در روابط افقی افراد از طریق قوۀ قضائیه و با مداخلۀ دادگاهها صورت
میپذیرد .دادگاهها در این وضعیت بهعنوان رکنی از بدنۀ دولت بوده و دولت در معنای عام آن ،شامل
قوۀ قضائیه نیز میباشد.
در اعمال حقوق بنیادین توسط محاکم ،روش مرسوم اساسیسازی حقوق بنیادین در حقوق
ً
خصوصی است .در این نگاه ،نظریۀ اساسیسازی حقوق به معنای صرفا انطباق مسائل و قواعد و
قوانین عادی با قانون اساسی نیست بلکه نفوذ قواعد ،اصول و هنجارهای بنیادین فراقانون اساسی
است که در کل نظام حقوقی ساری است .تأثیر حقوق بنیادین بر اساس تئوری اساسیسازی ،یک
شبکۀ مستحکمی را برای پر کردن فضاهای خالی از سیستم حقوق خصوصی و حقوق قراردادها را
پدیدار میآورد که تضمینکنندۀ کرامت انسانی است .کرامت انسانی بهعنوان محوریترین حقوق
بنیادین در حقوق قراردادی میتواند از دو منظر نگریسته شود :اعطاءکنندۀ قدرت و ایجادکننندۀ
محدودیت .در منظر اول ،به انسان توانایی اعطا مینماید که ارادۀ خود را بهنحو مستقل اعمال نماید.
اما در منظر دوم ،کرامت انسانی ورای ارادۀ افراد است .در نتیجه قرارداد ولو ارادی منعقد شده است،
اگر مخالف کرامت انسانی باشد محدود میگردد.
وجه کرامت اجتماعی انسان یکی از همین هنجارهای بنیادین محسوب میگردد .نادیده گرفتن
حقهای بنیادین بشری اجتماعی در یک جامعۀ دموکراتیک ،ازجمله حقهای آزادی تحصیل،
اعتصاب ،دسترسی به اطالعات آزاد و آزادی مذهب در روابط قراردادی ،بهمنزلۀ عدم رعایت
هنجارهای اساسی در حقوق قراردادی بوده که اثر آنها بطالن و یا ضرورت جبران خسارت است.
در حقوق ایران با اتکا به کرامت انسانی مندرج در قانون اساسی و با استفاده از اساسیسازی
غیرمستقیم برای شناسایی اصل کرامت اجتماعی اینگونه میتوان استدالل نمود که اصل حاکمیت
اراده ،اصل عامی برای ایجاد ماهیت حقوقی است .اما صورت تعارض با اصول مبتنی بر حقوق
بنیادین بشری ،اصل عام مزبور تخصیص میخورد .از این نظر حقوق بنیادین بشری از زمرۀ حقوق
کلی مدنی بوده و بهطور جزئی نیز غیرقابلاسقاطند و از دریچۀ نظم عمومی میتوان نقض حقوق
مزبور را ممنوع ساخت.
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