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  چكيده

فردي داراي مصاديق گوناگوني از جمله حق اساسي است كه افراد به اعتبار انسان بودن  »حق«
فرد  ـ در متون حقوقي كالسيك، كاركرد اين حقوق را در رابطه دولت. دارندخود از آن برخور

اين كاركرد سنتي حقوق بنيادين . دانند  آن را اهرمي براي حمايت از فرد در برابر دولت مي،ديده
مدتي است گرايش جديدي در حقوق بعضي كشورها از جمله . شود  خوانده مي»اثر عمودي«

هاي    به تمام گرايشها حقصدد گسترش قلمرو اين شكل گرفته كه در انگلستان  وآلمان، هلند
اثر افقي «، عمدتاً به جرياناز اين . حقوق از جمله روابط تحت حاكميت حقوق خصوصي است

در روابط خصوصي اين . شود تعبير مي »سازي حقوق خصوصي اساسي«يا  »اساسيهاي   حق
ي مستقيماً مورد استناد قرار گيرند يا حقوق ممكن است بدون پوشيدن جامه حقوق خصوص

به حقوق ها  آنتفسير عبارات كلي مثل اخالق حسنه، نظم عمومي، حسن نيت و غيره دروازه ورود 
مربوط هاي   حسن شيوه اخير در حفظ حقوق خصوصي و كمرنگ كردن نگراني. خصوصي باشد

  . به از بين رفتن استقالل آن است
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 مقدمه .1

داند بحث را با ذكر چند مثال آغاز  قبل از پرادختن به اصل موضوع، نگارنده مناسب مي
  . اي مناسب براي ورود به موضوع اصلي فراهم گردد  تا زمينهكند
جر با  اما مو،شخصي بعد از مدتي جستجو براي اجاره منزل، مكاني مناسب يافته .1

هاي تلويزيوني مجاز را دريافت  اين شرط حاضر به اجاره ملك شده كه وي بعضي شبكه
 آيا اين شرط و قرارداد از نظر حقوقي معتبر. و از آن محل به اينترنت متصل نشود ندنك
  ؟ است
پزشك . كند ن خود، به پزشك مراجعه ميكردمردي كه دو فرزند دارد براي عقيم  .2

آميز نبوده و همسر اين مرد مجدداً از او باردار و  داده كه موفقيت جامعمل مورد نظر را ان
تواند  آيا اين مرد يا زنش مي.  هم سالم استشوند كه كامالً صاحب فرزند سوم ميها  آن

؟ در صورتي كه پاسخ مثبت باشد، چه خسارتي كنداز پزشك مذكور مطالبه خسارت 
نج بارداري و زايمان براي مادر يا قابل مطالبه است؟ خسارات ناشي از درد و ر

  و تربيت كردن بچه؟كردن هاي بزرگ  هزينه
كند با اين شرط كه اگر متصالح ظرف دو  به پسرش صلح ميرا اي  شخصي خانه  .3

، قرارداد صلح منحل و خانه به ملكيت كندسال آينده با زني غير از هموطنانش ازدواج 
ست؟ آيا بايد در پرتو حق آزادي مطلق حكم وضعي اين عمل حقوقي چي. مصالح برگردد

ؤال  توان اعتبارش را زير س را معتبر دانست يا مي افراد براي تصرف در اموال خود، آن
  برد؟

توان مطابق مباني كالسيك داوري و احكام حقوقي را  در بررسي اين موضوعات مي
فين مورد به اين ترتيب كه در مثال اول موضوع در چارچوب توافق طر. كرداستنباط 

توان موضوع را در پرتو حق اساسي  متقابالً مي. بررسي و حكم به صحت آن داده شود
اعتبار شرط به جهت در و كرد افراد براي دسترسي آزاد به اخبار و اطالعات تحليل 

  . دكرمغايرت با آن تشكيك 
 را آرزو توان گفت تولد فرزند نعمتي خداداد است كه بسياري آن در مثال دوم مي
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، موجب وهن كودكبحث از جبران خسارت ناشي از تولد و بزرگ كردن   وكنند مي
پرسد چرا والدينش او را موجب  ست؛ زيرا بعداً اين بچه مي ازا  مشكل،انسانيت بوده

توان با گفتمان مبتني بر  اند؟ اما مي  براي تولدش غرامت دريافت كرده،تضرر خود دانسته
و خود دارند ر به قضيه نگريست؛ زيرا افراد حق استقالل حقوق بنيادين از ديدگاهي ديگ

يكي از مظاهر اين حق، اتخاذ . بگيرند شان تصميم ند و ديگران نبايد برايهستمختار 
تصميم در مورد تعداد افراد خانواده است كه طبيعتاً نقض آن، بايد ضمانت اجرايي در پي 

مبناي مطالبه خسارت، جلوه متفاوتي به عنوان  بهآيا استناد به نقض اين حق . داشته باشد
  . ] 8، ص 1[ دهد موضوع نمي

اي است كه  در مثال سوم ذهن حقوقدانان در ادبيات حقوقي كالسيك متوجه قاعده
و كند  ميطور كلي منع ه سلب حق تمتع يا حق اجراي تمام يا قسمتي از حقوق مدني را ب

با اين حال در فرض سلب حق براي . اندد اعتبار مي قرارداد يا شرط مربوط به آن را بي
 وجود دارد و چه بسا نتوان حكم نظر اختالفمدت محدود يا معين بودن مصاديق آن، 
توان  اما مي. ] 62-61 ص، 3 ؛ 31-23 ص، 2 [ 1كردواحدي از آراي انديشمندان استنباط 

د، آزادي اساسي افراهاي   چه يكي از حق ؛اي متفاوت واكاوي كرد موضوع را از زاويه
ن آن ولو به كردبه همين دليل سلب اين حق يا محدود . ازدواج و انتخاب همسر است

  . صورت جزئي و براي مدت محدود، ممكن است از اين منظر قابل پذيرش نباشد
سازي حقوق  اساسي«بررسي اين رويكرد به موضوعات حقوق خصوصي كه 

.  موضوع اين نوشتار استخوانده شده، »اساسيهاي   اثر افقي حق«يا  »خصوصي
اساسي در دعاوي هاي   توان بر مبناي حق نگارنده در صدد بررسي اين است كه آيا مي

؟ در صورت پاسخ مثبت، حقوق خصوصي بايد از كردبين افراد خصوصي داوري 
، ها   حق اينتوان در پرتو  استقالل خود را از دست دهد يا مي،كردهاساسي تبعيت هاي  حق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يعني ، قانون مدني در مفهوم حقوق مدني مطلق959در ماده  »حقوق مدني«نظر بعضي نويسندگان اصطالح به . 1
از اين ديد حقوق مدني كه قانونگذار سلب حق تمتع و اجراي آن را . هاي فردي به كار رفته است حقوق و آزادي

عنوان موهبتي  سان به حكم وجدان و بههاي عمومي است كه هر ان ممنوع اعالم كرده، شامل حقوق بنيادين و آزادي
  ]. 21، ص 4[شود  خداداد از آن برخوردار است و شامل مصاديق حقوق مدني نسبي نمي
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مندي  را مكمل همديگر دانست؟ با توجه به بهرهها  آن خصوصي را تفسير و قواعد حقوق
؟ آيا كردرا با تعادل عوض ها  آن، چگونه بايد تعارض در ها حقهمه افراد جامعه از اين 

ها را ممكن  بيني احكام دادگاه  اين حقوق داراي چنان معناي روشني هستند كه پيشاساساً
و  ها، اساسي، آثار عمودي و افقي آنهاي   م و منابع حقسازند؟ در ادامه، ابتدا مفهو

  . گردد  مقاله ارائه مي وارد بر اثر افقي بررسي و در نهايت نتايجهاي   انتقاد
  

  اساسيهاي    ق مفهوم ح.2
 اصطالحات متعددي است كه در ادبيات مربوط به 1حق پايه، اساسي، بشر يا بنيادين

توان  گرا مي در يك نگرش ماهيت. 2رود يبه كار م »سازي حقوق خصوصي اساسي«
موجب پايندگي و نبودشان موجب از هم ها  آن هايي را كه وجود تمامي حقوق و آزادي

گاه پيروي از منطق زماني و  هرچند ؛شود، بنيادين ناميد گسيختگي فرديت انسان مي
اي   دستهاين حقوق ترجمان واقعي. شود گرا ميمكاني موجب شناور شدن اين سنجه درون

از هنجارهاي اخالقي، سياسي و فلسفي است كه از آبشخور آزادي، برابري، 
 و از منظر حقوقي ]14و 9، ص5[گردد  ساالري و دولت قانونمدار سيراب مي مردم
) حقوق(را مجموعه امتيازات متعلق به افراد يك جامعه دانست كه در قواعد ها  آن توان مي

اعتبار انسان بودن در روابط خود با ديگر افراد و قدرت موضوعه تعريف شده و افراد به 
هاي    ي و ويژگ]12، ص 6[هاي الزم از آن برخوردارند  حاكم، با تضمينات و حمايت

ها  آنمندي از  عارضي از قبيل رنگ، نژاد، مليت، زبان، موقعيت اجتماعي و غيره در بهره
ممنوعيت شكنجه، آزادي بيان، حق انسان بر حيات و تماميت جسماني، . تأثير است بي

رفت و آمد، مصونيت از سلب آزادي و بازداشت غيرقانوني، برابري و غيره از جمله 
بنيادين است كه در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران هم براي افراد شناخته هاي   حق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. basic, constitutional, fundamental, human right 

  .] به بعد129 ص، 7[ :ك.هاي حق ر بندي براي مطالعه مواردي از تقسيم. 2
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   1.شده است
 اساسي آيد كه علت با روشن شدن اجمالي مفهوم اين حقوق، اين پرسش به ميان مي

اي يا  بودنشان چيست؟ آيا يك حق بايد در قانون اساسي، معاهدات حقوق بشر منطقه
  المللي بيان شود تا در شمار حقوق بنيادين درآيد؟  بين

در رويكرد . توان از دو منظر به موضوع نگاه كرد در پاسخ به اين پرسش مي
از تأثيري در بنيادين شناخته تر گرايانه، ذكر يك حق در قانون اساسي يا اسناد هم ماهيت

اگر وجود . كننده است شدن آن حق ندارد؛ بلكه ماهيت حق موصوف در اين مورد تعيين
عكس در ديدگاه بر. شود آن الزمه وجود شخصيت انساني باشد، بنيادين محسوب مي

گرايان، شرط الزم براي بنيادين محسوب شدن يك حق، ذكر آن در قانون اساسي يا  شكل
براي مثال در فرضي كه قانون اساسي حق حيات را تضمين نكرده . تراز است  هماسناد

برعكس اگر قانون اساسي يك حق ماهيتاً . توان اين حق را بنيادين ناميد باشد، نمي
تر را مورد ضمانت قرار داده باشد، نبايد در بنيادين بودن آن شك  غيربنيادين يا فرعي

   .]16-15 ص ،5 [كرد 
 ه ميان اين دو نظر بايد گفت پذيرش رويكرد دوم كه يادآور انديشدر ترجيح
اش   چندان با فلسفه شناسايي اين حقوق كه هدف عمده،افراطي استهاي   پوزيتيويست

مذكور، هاي   علت اساسي بودن حق. رسد تحديد قدرت حكمرانان است سازگار به نظر نمي
اهدات مربوط به حقوق بشر نيست، بلكه ها و مع در قوانين اساسي، كنوانسيونها  آن درج

 ،كه نظم حقوقي را در كليت آن هستندهايي   بيانگر ارزشها حقبه اين دليل است كه اين 
 بر تمايز حقوق عمومي و خصوصي ها حقاين . دنده اعم از عمومي و خصوصي شكل مي

   2. اگرچه از نظر زماني مؤخر باشند؛تقدم منطقي دارند
براي مثال در هلند زن . توان مويد اين ديدگاه دانست ورها را ميرويه قضايي بعضي كش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ويژه در فصل سوم هب. 1
گردد كه فراتر  ها از حمايت و جايگاه قانوني خاصي مي بنيادين محسوب كردن اين حقوق، سبب برخورداري آن. 2

تواند از طريق فرايند عادي، قوانيني به تصويب  در نتيجه قانونگذار نمي .از حمايت مقرر در قوانين عادي است
  .]6-4، ص 8[ كند  هاي اساسي افراد را تحديد برساند كه حقوق و آزادي
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اما پزشك به علت عدم انجام معاينات دقيق، معلول بودن كرد، بارداري به پزشك مراجعه 
از جمله هزينه (ديگر هاي   نظر از خسارتو در نتيجه صرفد كرنفرزندش را به او اعالم 

گيري در مورد  فرصت تصميمكه  اينك به علت ، پزش)تربيت، خسارت معنوي مادر و غيره
اين . ، در برابر او مسؤول اعالم گرديد بودداشتن يا نداشتن فرزند معلول را از مادر گرفته

 اما ديوان عالي هلند آن را منشعب از حق اساسي ،حق در قانون اساسي هلند ذكر نشده
  . ]6، ص 1[خودمختاري مادر دانسته است 

  

 ساسياهاي  قكاركرد ح .3

را بايد صرفاً در ها  آن چيست؟ آيا ها حقسؤال قابل طرح اين است كه كاركرد اين 
توان حوزه عملكردشان را به روابط  فرد به كار گرفت يا ميـ  چارچوب رابطه دولت

 بررسي اثر عمودي و ]107-106 ص ،10 ؛21، ص 9[خصوصي افراد گسترش داد؟ 
  . دهد  ميمذكور به اين سؤال پاسخهاي   ق ح1افقي
  

  اثر عمودي . 3-1
فرد ـ  ، اولي ناظر به رابطه دولت2بندي سنتي حقوق به عمومي و خصوصي در تقسيم
 دو سوي اين رابطه در وضعيت ،در عين حال. ست اها  در صدد تنظيم رابطه آن،بوده

پس منطق و عدالت . ددارنبرخورتري   شهروندان از جايگاه ضعيفرند وبرابري قرار ندا
  . ] 16، ص 8[بيني گردد  كند راهكارهايي براي حمايت از او پيش  ميايجاب

بر اين . شناسايي حقوق بنيادين براي افراد به معناي محدوديت قدرت دولت است
 دولت بايد حق برابري، آزادي، تماميت جسماني و ديگر حقوق فردي شهروندان را ،اساس

داراي جنبه سلبي بودند و تنها كاري كه اين حقوق در ابتدا صرفاً . مورد تعرض قرار ندهد
اما امروزه  ؛كند خودداري ها رفت اين بود كه از انجام اقدامات ناقض آن از دولت انتظار مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. vertical and horizontal effect 

  .]285-284 ص، 11 [سازي اين تفكيك روز به روز در حال كمرنگ شدن است  با فرايند اساسي. 2
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 از ،كند شود و انجام اقداماتي كه زمينه تحقق اين حقوق را فراهم مي به اين حد اكتفا نمي
دولت، مورد  هوسيل هتغال بجمله ايجاد امكانات يا بسترهاي الزم براي آموزش و اش

اساسي كه رابطه دو طرف هاي  اين كاركرد سنتي حق. ]382-381، ص 12[انتظار است 
  . شود خوانده مي »اثر عمودي«، كند مند مي را از باال به پايين قاعده

  

  اثر افقي . 3-2
  شناسي اصطالح. 3-2-1

اثر «صي، عالوه بر اساسي بر حقوق خصوهاي   در ادبيات حقوقي براي تبيين اثر حق
سازي  خصوصي«، 1»سازي حقوق خصوصي اساسي«از اصطالحات ديگري چون  »افقي

 4»اساسي بر اشخاص ثالثهاي   اثر حق«، 3»سازي حقوق اساسي مدني«، 2»حقوق اساسي
 اصطالح ،گردد كه در اين ميان  استفاده مي5»سازي حقوق خصوصي عمومي«و 

به . رسند تر به نظر مي اساسي رايجهاي    حقسازي حقوق خصوصي و اثر افقي اساسي
  . استاز اين دو عبارت استفاده شده همين دليل در نوشتار حاضر هم 

  
  حقوق خصوصي/سازي نظم حقوقي مفهوم اساسي. 3-2-2

آن، الزم  هبايستسازي حقوق خصوصي و جهت تبيين  پيش از پرداختن به مفهوم اساسي
در گفتمان سنتي، نهادهاي سياسي . روشن گرددسازي نظم حقوقي  است مفهوم اساسي

بعداً  هرچند داد،  را تشكيل مي حقوق اساسي همطالعو انتخابات تنها موضوعات مورد 
و در )  نهادي حقوق اساسي(قلمرو آن به نهادهاي اداري و قضايي هم گسترش يافت 

 ؛]198-197 ص، 13[هاي اساسي اين نهادها را ناديده گرفت  توان بنيان نتيجه ديگر نمي
كهن را برانداخته، طرحي نو در انداختند ه پردازان جديد حقوق اساسي اين شيو اما نظريه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. constitutionalisation of private law 

2. privatization of human rights  

3. civilianisation of fundamental rights 

4. party effect 

5. publicisation of private law 



 ...:هاي اساسي خواهي حق فزون ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ علي طهماسبي        

 106

  

بلكه بررسي   ـكه ديگر محدود به نهادهاي سياسي نيستـ  مطالعه نهادها تنها نهكه در آن 
هنجار درجه عنوان  بهنظام منابع حقوق هم موضوع قانون اساسي است و اين سند مادر 

ين پس قانون  ازا. برتري دارد)  نامه آيين(و سوم ) قانون(، بر هنجارهاي درجه دوم اول
عنوان  به بلكه قانون اساسي ،عادي نيست كه براي تعيين صالحيت خود صالح است
). حقوق اساسي هنجاري (كند هنجار برتر صالحيت هنجارهاي فروتر را به دقت تعيين مي

ساالر اكثريت با  شد اگر در يك جامعه مردم  تصور ميدر گذشتهكه  اينهمچنين با وجود 
رعايت قواعد بازي به قدرت برسد، حقوق اقليت را رعايت خواهند كرد، تجارب تاريخي 

زيرا در هر دو مورد، از نظر  ؛كردناشي از ظهور فاشيسم و نازيسم خالف آن را ثابت 
ا گذر زمان ثابت كرد رعايت دست آوردند، امه طور قانوني ب هشكلي اين احزاب قدرت را ب

 حقوق بنيادين افراد خط ود وقواعد شكلي كافي نيست و بايد قواعد ماهوي رعايت ش
حقوق اساسي  (كنداكثريت را محدود ه قرمزي باشد كه تمام نهادها حتي پارلمان نمايند

  . ]9-2 ص، 14 ؛ 201-197 ص، 13[) جوهري
شد  بخش تلقي مي ريز و الهام  برنامه به عالوه اگر در گذشته قانون اساسي يك سند

كه فاقد جنبه هنجاري بود، اين نظريه در نيمه دوم قرن بيست در جدال با انديشه هنجاري 
در . االجرا بودن قانون اساسي، تاب مقاومت نياورد و قافيه را به رقيب باخت و الزم

ه داراي جنبه هنجاري  بلك،ريز نيست گفتمان نوين، قانون اساسي يك اعالميه صرفاً برنامه
بوده، سوداي مداخله در تمام امور دارد و با هدف پاسداشت برتري قانون اساسي بر 

طور اعم مراجع ه يا ب( 1قانون اساسيهاي    هنجارهاي فرودست مبادرت به ايجاد دادگاه
كرده و به ) صيانت از قانون اساسي با هر عنواني اعم از دادگاه، ديوان، شورا و غيره

قضايي اين ه آور بودن روي رود كه با توجه به الزام  مي   پيش2اي  قانون اساسي رويهسوي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اين دادگاه خارج  .شود دادگاهي كه براي رسيدگي انحصاري و اختصاصي به ترافعات حقوق اساسي تشكيل مي. 1
 ؛از استقالل برخوردار است) تقنيني، قضايي و اجرايي(و نسبت به تمام قواي عمومي  رددااز دستگاه قضايي قرار 

دستگاه قضايي سپرده شده و در واقع  همجموعاعمال دادرسي اساسي به  هوظيفكا، هرچند در كشوري مثل امري
  .] به بعد446، ص 14 ؛ 340-338 ص، 15[ شود دادگستري معمولي متمايز نمي از
  . ]205، ص 13[دانند  دانان حقوق اساسي را فقط محدود به نهادها ميسياست. 2
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حقوق بر سياست را ه مراجع براي ديگر قضات عادي يا اداري، اين تحول موجبات سيطر
اساسي فراهم ساخته كه در نتيجه قدرت برتر هاي   اي از ارزش پديد آورده و گنجينه
 ـ شان به رسميت شناخته شده قانون اساسي براي به وسيله كهـ ها  تصميمات اين دادگاه

  . يابند انتشار مي
آيد كه در تبيين   به ميان مي1سازي نظم حقوقي  مسأله اساسي،با تحقق شرايط فوق

فرايند تغيير و تحولي است كه در نتيجه نفوذ هنجارهاي اساسي در  :توان گفت آن مي
و غيره و به عبارت ديگر از طريق انطباق هرگونه  اعم از اداري، مدني ،حقوقهاي  گرايش

هنجار فرودست با هنجارهاي فرادست و در نتيجه جلوگيري از ورود يا حضور 
هنجارهاي درجه دوم و سوم مغاير با هنجارهاي درجه اول در نظم حقوقي حاصل 

 تر اين فرايند همواره در جهت آزادسازي و اعمال مطلوب. ] 134-130 ص، 16[شود  مي
سازي از  اساسية در نتيج. ] 212، ص 11[كننده حقوق بنيادين افراد است  قواعد تضمين

مختلف حقوق شكل گرفته، كاسته شده و هاي   اهميت اصول كلي حقوقي كه در گرايش
تدريج جاي  هگيرد كه از هنجارهاي اساسي نشأت گرفته، ب هاي مشتركي شكل مي پايه

وجود آمده و با هنجار برتر ه يش حقوقي باصول حقوقي خاصي را كه در هر گرا
اساسي شكل هاي    هنجارهاي جديد سازگار با حق،بدين ترتيب. گيرد ناسازگار است، مي

در آينده جلوگيري ها  آنساالر موجود حذف يا از ايجاد  گرفته، هنجارهاي غير مردم
نظم به عالوه تفكيك سنتي حقوق عمومي و خصوصي به سوي اتحاد نسبي . شود مي

  . كند حقوقي سير مي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اگرچه اين . دكرسازي حقوق خلط  ك گرايش حقوقي را با مسأله اساسيي »هاي اساسي وجود بنيان«البته نبايد . 1
 وجود ].270-269 ص، 11[دو در اغلب موارد ممكن است با هم تقارن داشته باشند، ولي دو پديده متمايزند 

ها و هنجارهاي  اين بنيان.  اما كافي نيست،سازي يك گرايش حقوقي الزم است هاي اساسي براي اساسي بنيان
سأله لذا م. مناسب در نظم حقوقي انتشار يابندهاي سازوكاري بايد بتوانند تحت شرايط خاص و با اساس
افتد كه تاكنون هنجارهاي اساسي اثر مستقيم يا   در كشورهايي به جريان ميسازي نظم حقوقي اصوالً اساسي

كه در  چنان ؛اند راد نداشتهحتي غيرمستقيم بر روي اجراي حقوق در روابط بين دولت و افراد يا در روابط اف
ها پيش آغاز شده و نظم حقوقي آن كامالً با هنجارهاي اساسي  كشوري مثل اياالت متحده اين فرايند از مدت

  .]131، ص 16[آغشته است 
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بنيادين، به معناي هاي   سازي حقوق خصوصي يا اثر افقي حق  اساسي،به همين ترتيب
در روابط ميان ها  آنفرد و اعمال ـ   دولت خروج حقوق بنيادين افراد از قلمرو سنتي رابطه

تواند  اساسي به حقوق خصوصي باز شده و ميهاي  در نتيجه پاي حق. شهروندان است
اساسي و حقوق بنيادين چنان بيارايد كه در هاي   قوق كالسيك سنتي را با ارزشح

كه حق دسترسي آزاد افراد به اطالعات  چنان ؛گري بپردازد  به جلوه،كردهاي نو رخ  جامه
ن حق افراد جامعه كردحقي بنيادين است كه در اصل براي تحديد قدرت دولت در پايمال 

 اگر در قرارداد ،ميان شهروندانه ما با اعمال آن در رابطمورد شناسايي قرار گرفته، ا
توان شرط مذكور را به  ، ميكنداجاره شرطي ذكر گردد كه اين حق مستأجر را تضييع 

  . علت مغايرت با حقوق بنيادين آنان نامشروع و در نتيجه فاقد اعتبار حقوقي دانست
در  .قضات به وسيله رد يااين فرايند ممكن است از طريق قوه قانونگذاري صورت گي

اساسي و عدم هاي  فرض اول، قانونگذار بايد در وضع قوانين عالوه بر مدنظر داشتن حق
؛ يعني در صورت فقدان يك حق كندآن، خألهاي موجود را پر با وضع قوانين مغاير 

. كند اساسي در حقوق خصوصي، قانونگذار از طريق وضع قانون، اين شكاف را پر مي
سابقه و در حقوق نوشته از طريق  قاعده ال از طريق ايجاد ضات در نظام كامنهمچنين ق

سازي حقوق خصوصي  بنيادين، اساسيهاي  تفسير قواعد حقوق خصوصي بر مبناي حق
  . بخشند را تحقق مي

سازي حقوق خصوصي عمدتاً در حقوق قراردادها، مسؤوليت مدني و  بحث اساسي
ه و نسبت به شمول آن بر حقوق خانواده به علت حقوق اموال مورد توجه قرار گرفت

شود دامنه آن به  بيني مي همچنين پيش. ارتباط شديدش با نظم عمومي ترديد شده است
دليل  بي. ] 11، ص 17[ها و غيره گسترش يابد  هاي ديگري چون حقوق شركت مقوله

 دوم قرن نيست كه گفته شده اگر نهضت دستورگرايي و تصويب قوانين اساسي در نيمه
 انقالب نيمه دوم قرن ،سازي نظم حقوقي شد، اساسي هجده يك اقدام انقالبي محسوب مي

  . ] 194، ص 13[ است 20
 ؛ارزش افزوده اين رويكرد در تغيير ديدگاه كالسيك به مسائل حقوق خصوصي است
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هاي جديدي به رويكرد  اساسي منبع الهاماتي است كه موجب ورود ديدگاههاي  زيرا حق
كند كه بر حل  دگماتيك حقوق مدني شده، در هر پرونده زاويه ديدي ارائه مي - سنتي

  . ]10، ص 18[دعوا مؤثر است 
، حال نوبت به بررسي بعد هنجاري مسأله و يندافربا روشن شدن مفهوم اين 
 بايد در حقوق خصوصي ها حقرسد كه آيا اساساً اين  پاسخگويي به اين پرسش مي

گردند؟ مباحث آتي به اين  فرد اعمال ميـ  يا صرفاً در رابطه دولتايفاي نقش كنند 
  . دنده سؤاالت پاسخ مي

  
 ديدگاه موافقان  .3-2-2-1

فرد محصور  ـ اساسي را به رابطه دولتهاي   طرفداران اثر افقي معتقدند نبايد دامنه حق
ز وااليي هستند كه بايد در تمام قلمرو حقوق، فارغ اهاي   تجلي ارزشها  آن. كرد
در وضع ) قضات( قانونگذار ،رايج اعم از عمومي و خصوصي حاكم بودههاي   بندي دسته
به عالوه . اصول راهنما مدنظر داشته باشندعنوان  بهرا ها  آن و قضات در تفسير، 1قواعد

تر از  يكديگر، بيش به وسيله ساالر خطر نقض حقوق بنيادين افراد در يك نظام مردم
  . توسط دولت استاحتمال نقض اين حقوق 

كه  چنان ؛شود اين پارادايم حصار سنتي حقوق خصوصي را شكسته، موجب ارتقاي آن مي
 بارداري و   هزينه،تولد بچه را خسارت دانستهكه  ايندر دعاوي تولد بچه ناخواسته به جاي 

ضاي زايمان از دكتر مطالبه گردد، نقض اصل خودمختاري افراد و حق آنان براي تعيين تعداد اع
اساسي هاي   لذا امروزه بحث اين نيست كه حق. گيرد خانواده مبناي مطالبه خسارت قرار مي
در حقوق خصوصي با اقبال مواجه ها  آن 2گري سلطهه داراي اثر افقي هستند يا نه؛ زيرا داعي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .كنند ال كه وضع قاعده مي يا قضات در نظام كامن. 1
هاي  چون وضعيت پايه و حق(و اجتماعي ) چون قبل از قانون اساسي وجود داشته(با توجه به تقدم تاريخي . 2

توان گفت قلمرو حقوق  حقوق خصوصي در حمايت از كرامت انساني، مي) كند شخصي افراد را تعيين مي
در   وفرد گسترش يافته خصوصي توسعه يافته و حمايت اين حقوق از افراد در روابط خصوصي، به رابطه دولت

  .     ] 85، ص 19[هاي اساسي   نه زيادت طلبي حق، صحبت به ميان آوردخواهي حقوق خصوصي نتيجه بايد از فزون
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هاي   به عالوه اين گفتمان با تأسيس دادگاه. محل بحث استها  آنشده و تنها نحوه و ميزان تأثير 
   ] 2-1، ص 20[پرشتابي به خود گرفته است  جريانفراملي همچون دادگاه حقوق بشر اروپا 

 تأثير اين حقوق در روابط خصوصي، اتفاق نظر وجود  با اين حال در مورد شيوه
در عين . دانند را مناسب ميها  آناي اعمال غير مستقيم  بعضي تأثير مستقيم و عده. ندارد
ها  آنمختلف، به اين معنا نيست كه در يك نظام حقوقي صرفاً يكي ازي ها   تفكيك مدل،حال

كه پذيرش مدل اثر غيرمستقيم در يك نظام حقوقي به  اعمال و ديگري طرد گردد؛ همچنان
معناي كم اثرتر بودن آن در مقايسه با رويكرد اثر مستقيم مورد پذيرش در يك نظام 

  . ]22-21، ص 20[حقوقي ديگر نيست 
  

  تأثير مستقيم . 3-2-2-1-1
و به  هستنداساسي در حقوق خصوصي، داراي اثر مستقيم هاي    حق،مطابق اين نظر

همان صورت كه در حقوق عمومي قابل اعمالند، در حقوق خصوصي هم به كار گرفته 
؛ زيرا حقوق ندسازاستوار ها  آنتوانند دعوا يا دفاع خود را بر مبناي  افراد مي. شوند مي

در نتيجه مشروعيت اعمال حقوقي . آورند راي شهروندان هم مانند دولت الزاممذكور، ب
و در صورت  شود مي ارزيابي ها حق اعم از قرارداد يا ايقاع، با توجه مستقيم به اين ،آنان

 اعم ، در اعمال حقوقي، حقوق خصوصي صرفاً آثار اين عدم مشروعيتها حقنقض اين 
لذا در دعواي يك فرد عليه ديگري يا . دارد را مقرر مياز عدم اعتبار يا پرداخت خسارت 

تواند موجب الغاي يك  اساسي ميهاي   دفاع خوانده در مقابل آن، استناد مستقيم به حق
قاعده حقوق خصوصي مغاير آن گردد، در حالي اگر حق اساسي موصوف وجود نداشت 

االصول قابل اعمال  يا استناد به آن قابل تصور نبود، آن قاعده حقوق خصوصي علي
 ،بنيادين، حقوق خصوصي را ناديده گرفتههاي  اين مدل اعمال مستقيم حق. بود مي
كارگيري طرق جبراني فراتر از قلمرو حقوق خصوصي است كه مستقيماً از   صدد بهدر
 در عرض 1گيرند و نوعي نظام حقوق خصوصي اساسي اساسي نشأت ميهاي  قح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. constitutional private law 
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 و در كشورهاي ايرلند و سوئد، مورد ]30، ص 21 [كند   ارائه مي1حقوق خصوصي عادي
  . ]21، ص 9 [ 2پذيرش قرار گرفته است

  
  تأثير غيرمستقيم. 3-2-2-1-2

بر مبناي اين مدل كه در بعضي كشورها از جمله آلمان، ايتاليا، اسپانيا، آفريقاي جنوبي و 
حقوق خصوصي طور مستقيم در ه اساسي بهاي   ، حق]21، ص 23[غيره پذيرفته شده 

 سپس در روابط افراد اعمال ،تأثير ندارند، بلكه جامه حقوق خصوصي به خود پوشيده
تواند مستقيماً بر مبناي  دعواي خصوصي يا دفاع در مقابل آن نمي. ]38، ص 24[گردد  مي
اساسي استوار باشد، بلكه طرفين ادعا يا دفاع خود را بر مبناي قانون مدني هاي   حق
اساسي، صرفاً عاملي است براي هاي    توسل آنان به حق،كرده استوار )حقوق خصوصي(

اساسي قواعد حقوق خصوصي هاي   در اين تحليل، حق. تقويت موضعي كه در دعوا دارند
حقوق ، بخش به كار رفته اصول راهنما و الهامعنوان  بهد؛ بلكه صرفاً نكن را لغو نمي

 در قالب ها حقبه عالوه ممكن است اين  .ددگر  تفسير و اعمال ميها خصوصي در پرتو آن
، ممنوعيت سلب 3 مثل ممنوعيت تبعيض در رابطه كارگر و كارفرما،تر قواعد حقوقي خاص
اساسي به جاي حاكميت هاي   در نتيجه حق.  يا غيره متجلي گردد4آزادي در قانون مدني

اهيتاً در  و دعواي خصوصي شكالً و مندبر حقوق خصوصي صرفاً بر آن تأثيرگذار
  . ]30-29 ص، 25[ماند  قلمرو حقوق خصوصي باقي مي

اساسي در حقوق خصوصي، بيانگر نظام جديدي از هاي  اعمال غيرمستقيم حق
موصوف نيست؛ بلكه اين مزيت را دارد كه به ابزار سنتي نظام حقوق خصوصي، هاي   حق

 ابزاري نو ،تيحقوق خصوصي سنهاي    با استفاده از تكنيك،محتواي جديدي بخشيده
موصوف از طريق مفاهيم ارزشي حقوق خصوصي هاي   حق،در گذشته. كند ارائه مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. regular private law 

  .]65، ص 22[ بنيانگذار اين دكترين نيپردي استاد آلماني است كه رياست دادگاه فدرال كار را هم برعهده داشت .2
  ا.ا.ج.ك.ق 38ماده  . 3
 ا  .ا.ج.م.ق 960ماده . 4
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با اين تفاوت . كند وارد اين حوزه شده و امروزه هم، حقوق بشر به همان طريق عمل مي
براي  .، ممكن است نتيجه متفاوتي در پي داشته باشدها حقكه اساسي محسوب شدن اين 

و  ندكي خصوصي كارگرش را به دليل بيان عقايد سياسي اخراج مثال اگر يك كارفرما
آزادي بيان حق اساسي محسوب نگردد، ممكن است صرفاً حكم به پرداخت غرامت به 

اما در صورت اساسي محسوب كردن آن، صدور حكم بازگشت به كار  ؛كارگر داده شود
ي بيان، ارزش آن را  بدين ترتيب ارتقاي جايگاه هنجاري حق آزاد1.هم قابل تصور است

سازد طرق جبراني را مورد حكم   دادگاه را قادر مي،در حقوق خصوصي افزايش داده
به عالوه جبران خسارات معنوي با پرداخت . قرار دهد كه پيش از آن در دسترس نبود

 . ]23-22، ص 26[سازد  پول را ممكن مي

 در سال 3. به كار گرفت٢لوث اين دكترين را ديوان قانون اساسي فدرال آلمان در دعواي
 رئيس روزنامه دولتي در هامبورگ براي تحريم فيلم جديد كارگردان ، اريش لوث1950

كننده فيلم عليه وي طرح  كننده و توزيع توليد. داد، فراخوان ٤ جود سابسوسيال ناسيونال
 .كردرا تأييد  و دادگاه پژوهش حكم 5و دادگاه بدوي لوث را از دادن فراخوان منع ندكرددعوا 

 عمل خوانده اخالل عمدي در كسب و كار خواهان و مغاير اخالق حسنه بود؛ ،به نظر دادگاه
اين دادگاه در صدور حكم، .  اين حكم را نقض كرد1958اما دادگاه قانون اساسي در سال 
خصوصي   به نظر دادگاه، حقوق6.كرداساسي را ارائه هاي  دكترين اثر افقي غيرمستقيم حق

طرفين دعوا  اختالف. گردد مي تفسير )اساسي(ناشي از قانون بنيادي هاي    ارزش  پرتودر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در حقوق ايران صرف نظر از علت اخراج، در صورت غيرموجه بودن آن به درخواست كارگر حكم بازگشت به . 1
  .ك. ق165 و 27مواد : ك.كار داده خواهد شد ر

2 . Lüth 

اي آن را پيروزي  در مقابل، عده .شناختي خواندند بعضي انديشمندان آلماني اين رأي را يك كودتاي روش. 3
  .]69، ص 22[دند كرها تلقي  ادي بيان بر حقوق اقتصادي شركتآز

4 . Jud Sub 

5. injunction 

ها تالش كردند  قالب رايج  صدد ايجاد دكترين اثر افقي نبود؛ بلكه دادگاهرويه قضايي آلمان دربعضي معتقدند . 6
و حمايت چنداني از حقوق مربوط  دارد قلمرو سنتي حقوق مدني را كه عمدتاً به حقوق اقتصادي توجه ،را شكسته

  .]68-65، ص 22[آورد، گسترش دهند  به شخصيت به عمل نمي
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 دادگاه. است بنيادين رفتاري، متأثر از حقوق قواعد ناشي از وظايف و حقوقدرخصوص 

حتي با  مانده و باقي خصوصي دعوا شكالً و ماهيتاً در حوزه حقوق اساساً«: كردكيد أت
 تفسير و خصوصي بنيادين، در نهايت حقوق در پرتو حقوق حقوق خصوصي تفسير وجود

 مدني قانون از بنيادين در حقوق خصوصي، بندهاييهاي   حق نفوذ راه بهترين. گردد مي اعمال

 ناشي از قانون هاي ارزش ورود دروازه كه است )حسنه اخالق مورد در 826 ماده از جمله(

 اثره نظري« دگاه قانون اساسيبنابراين، دا. است خصوصي حقوق حوزه اساسي به

اساسي را ارائه و نگراني كساني كه اعمال دكترين اثر مستقيم را باعث هاي   حق »غيرمستقيم
  . ]5، ص 20 [ »دانستند، برطرف كرد از بين رفتن استقالل حقوق خصوصي مي

اساسي مطابق است، اما هاي  در اين رويكرد اگر چه تفسير حقوق خصوصي با حق
كند؛   و سرنوشت دعاوي خصوصي را تعيين ميشود  ميوق خصوصي اجراقواعد حق

 چون اخالق حسنه، نظم عمومي، حسن نيت، انصاف، متعارف ،زيرا اصول و قواعد كلي
لذا ممكن است . اساسي در حقوق خصوصي استهاي    كانال ورود حق،بودن و غيره

ر است، بر مبناي مخالفت و با اصل برابري مغاي دارد يآميز قراردادي كه شروط تبعيض
آميز بودن  بدين ترتيب اگرچه تبعيض. اعتبار اعالم گردد با نظم عمومي يا اخالق حسنه بي

، اما از مفاهيم شناخته شده حقوق كرده اعتبار آن را با عالمت سؤال مواجه ،قرارداد
  . دشو اعتباري آن استفاده مي  يعني نظم عمومي و اخالق حسنه براي اعالم بي،خصوصي

زني يكي از طرفين معامله،  همچنين در مواردي كه به علت ضعف اساسي قدرت چانه
تواند وارد عمل  قرارداد نسبت به او كامالً يكطرفه است، حق فرد بر كرامت انساني مي

كه دادگاه قانون اساسي آلمان   همچنان؛كندآور  شده و قرارداد را نسبت به وي غيرالزام
1 بورگهدر دعواي

، ص 25[ ٢ همين مبنا به حمايت از طرف ضعيف قرارداد برخاستبر 1
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 .  Burge 
  

در سـال   ) كه در مواقع اشتغال هم درآمد چنداني نداشـت        ( بيكار    ساله، بيسواد، تقريباً   21 دختري   ،در اين پرونده  . 2
 پرداخت كند، بانك عليه ضـامن طـرح دعـوا و     اش را   كه بدهكار نتوانست بدهي    زماني. شود   ضامن پدرش مي   1982

خـواهي   بـا فرجـام  . دكـر دادگاه عالي مدني ايـن حكـم را تأييـد    . دكر مارك 160000دادگاه او را محكوم به پرداخت   
 ←به نظر اين دادگاه، تصميم دادگاه عالي مدني نـاقض         . ضامن، پرونده در دادگاه قانون اساسي آلمان بررسي شد        
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39[ .  
اساسي در هاي    حفظ و عليرغم ورود حق1 استقالل حقوق خصوصي،در اين رويكرد

اساسي در قالب هاي    حق،آن، حقوق خصوصي همچنان حقوق خصوصي باقي مانده
 . ]16-15 ص، 20[گردند  آن متجلي ميهاي  هنجار

  
 اه مخالفان ديدگ. 3-2-2-2

دهد  اساسي نشان ميهاي   به نظر مخالفان بررسي سير تاريخي و فلسفه تصديق حق
اندازي قدرت در حقوق افراد بوده؛ چه حافظه بشر  ها، جلوگيري از دست هدف از طرح آن

خاطره خوشي از نامحدود بودن قدرت دولت در ذهن ندارد و وقوع حوادث وحشتناك كه 
تواند  اي انديشيده و اگر نمي نشأت گرفته، انسان را واداشته چارهاز اين قدرت نامحدود 

در نتيجه . كم با تعبيه راهكارهايي مناسب از شدت آن بكاهد كن كند، دست مشكل را ريشه
 قدرت دولت را براي تعرض به امنيت، برابري كردبا تصديق و شناسايي اين حقوق سعي 

به عالوه دولت به دنبال سود شخصي . ]74، ص 22[ 2كندو آزادي شهروندان محدود 
كنند و  نيست، نهادهاي دولتي در راستاي ارائه خدمات و تأمين مصالح عمومي فعاليت مي

 او محسوب  الزام دولت به رعايت حقوق شهروندان، مداخله ناروا در استقالل و آزادي
سودا  به دنبال سود خود است و با اين ،برعكس در روابط خصوصي هركس. شود نمي

 تحميل چنين تعهداتي بر او براي رعايت حقوق بشر ،در نتيجه .كند اقدام به فعاليت مي
                                                                                                                                        

اين حق در بردارنده استقالل فـردي اسـت و          . اساسي مبني بر حق تعيين سرنوشت افراد است       قانون  ) 2 (2ماده  →
به نظر دادگـاه در مـواردي كـه    . چون دختر نتوانسته آزادانه راجع به قرارداد تصميم بگيرد، حقش نقض شده است      

رارداد بـراي او بـسيار      تري قرار دارد و پيامـدهاي قـ         يكي از طرفين قرارداد به طور ساختاري، در موقعيت ضعيف         
  . ]5، ص23[د كنكند حقوق خصوصي طرق جبراني مناسبي ارائه  ناگوار است، قانون اساسي ايجاب مي

  

يا اين دو مكمل هم باشند، استقالل يا عدم د كنهاي اساسي تبعيت  كه حقوق خصوصي از حق بر حسب اين. 1
  . استقالل حقوقي خصوصي قابل بررسي است

 application to the(هاي ديگري چون مدل اعمال حقوق بشر از طريق قوه قضاييه  تقدند مدلالبته برخي مع. 2

judiciary model (25، ص 26[ وجود دارد كه در بعضي كشورها مثل امريكا كاربرد دارد[.  



1391، پاييز 3، شماره 16 دوره ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهاي حقوق تطبيقي  پژوهش  

 115

ديگران در روابط خصوصي، باعث اخالل ناروا در حق آنان بر استقالل و افزايش 
اساسي به معناي از هاي   از طرف ديگر، اثر افقي حق. ]16، ص 26[گردد  منافعشان مي

. ست اها حقوصي و تنزل آن به ابزاري براي ارتقاي اين بين رفتن استقالل حقوق خص
 . كنند به شرح زير ارائه مي يهاي   اينان در تأييد ديدگاه خود، استدالل

  

  سازي حقوق خصوصي انتقادات وارد بر اساسي .4
براي ها  آنزيرا ؛ اساسي ارزش محدودي دارندهاي   در نظريه اثر افقي غيرمستقيم، حق .1

معناي . صوصي بايد در قامت قواعد حقوق خصوصي ظاهر گردنداعمال در روابط خ
هاي   گزاره مذكور اين است كه در روابط خصوصي ميان افراد، حقوق خصوصي بر حق

 و كنند مياصول راهنما عمل عنوان  بهواال صرفاً هاي   و اين ارزش رددااساسي برتري 
ولو با (ت حقوق خصوصي گردد، در نهاي تفسير ميها  آنگرچه حقوق خصوصي در پرتو 
 لذا جوهر نظريه اثر 1.كند  سرنوشت دعوا را تعيين مي،)تفسيري متفاوت از گذشته

هاي   غيرمستقيم اين است كه قواعد موجود حقوق خصوصي تا حدود زيادي بيانگر ارزش
و استناد به  رددااساسي است و در نتيجه اعمال اين قواعد، بر آن برتري هاي   مبناي حق

. تر موارد، چيزي بيش از موجودي حقوق خصوصي در بر ندارد اساسي در بيشاي ه  حق
دارد محاكم   بيان ميكه  بورگهاستدالل دادگاه فدرال قانون اساسي آلمان در دعواي

اساسي مبناي قانون بنيادي اعمال هاي   حقوقي بايد حقوق خصوصي را با توجه به ارزش
زيرا در صورت توسل اين محاكم به اصل  ؛كند يخوبي اين ادعا را تأييد م ه، بندكن

عدول از . موضوع بود يانتفانيت و اخالق حسنه، استناد به قانون اساسي سالبه به  حسن
اساسي بر نتيجه دعوا، به منزله كنار گذاردن قواعدي هاي   ن حقكرداين شيوه و حاكم 

جايگزين . اند كل گرفتهاست كه در گذر زمان به بهترين نحو براي حل و فصل اختالفات ش
اي  اساسي چه فايدههاي   ن قواعد حقوق خصوصي در زمينه حمايت از اموال با حقكرد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .اين انتقاد صرفاً بر مدل اثر افقي غيرمستقيم وارد است. 1
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اساسي گرچه ممكن است، اما هاي  در بر دارد؟ حل اختالف دو همسايه بر مبناي حق
 توسعه يافته زيرا قواعد كامالً ؛به منزله بازگشت به عقب استدر واقع، انجام اين كار 

 . ]17-16، ص 27[كند  ت و نحوه رفتار همسايگان با يكديگر را از دور خارج ميمزاحم

اساسي براي صدور حكم در يك پرونده، هاي  دومين انتقاد اين است كه حق .2
كنند، زيرا همه افراد جامعه از اين حقوق برخوردارند و ايجاد  راهنمايي كافي ارائه نمي

ضامن  بورگه براي مثال در دعواي. ساني نيستدر موارد تعارض كار آها  آنتعادل بين 
تواند به حق كرامت انساني يا استقالل و بانك به حق اساسي استقالل يا آزادي  مي

هايي است كه هنجارهاي رفتاري  هر دو حق مذكور، بيانگر ارزش. قراردادها استناد كند
در يك دعوا ه ك اين، اما ]42، ص 24 ؛77، ص 25[شوند  يك جامعه عادالنه محسوب مي

اساسي، هاي   تواند صرفاً بر مبناي حق يك بايد مقدم باشد، روشن نيست و كسي نمي كدام
در نتيجه ايجاد توازن ميان اين حقوق در يك اختالف . كندتكليف دعوا را مشخص 

 كه در دعاوي مشابه چنان ؛خصوصي، بستگي تام به اجراي حقوق خصوصي دارد
انگلستان بر مبناي تكليف بانك به دادن اطالعات كافي به ، رويه قضايي هلند و بورگه

اند كه دادگاه قانون  اي رسيده له به همان نتيجهٌ ضامن و نقض اين تعهد از سوي مضمون
با اين تفاوت كه  ؛اساسي به آن دست يافته استهاي   اساسي آلمان بر مبناي حق

ن كردآلود   خصوصي و بدون گلهلند و انگلستان بر مبناي اصول ثابت حقوقهاي   دادگاه
موضوع، دعوا را حل كردند؛ در حالي كه دادگاه قانون اساسي آلمان با استناد به مفاهيم 

 . ]4، ص 23[مبهم، بر مشكالت افزوده است 

مبهم له أمسهمچنين در تعارض ميان حق افراد بر حريم خصوصي و آزادي بيان هم 
 طرح دعاوي مشابه ،به اين دليل. مشهود استا ه آن و لزوم ايجاد تعادل بين ها حقبودن 

در دو كه  اينتوضيح . در اين خصوص در آلمان و هلند، نتايج متفاوتي در پي داشته است
ها منتشر  مجرميني كه به مجازات سنگين محكوم شده بودند، در روزنامههاي   مورد عكس

وان عالي هلند پرسش اين بود كه آيا حريم خصوصي خواهان نقض شده است؟ دي. شد
كه  حال آن ؛ به نفع شاكي حكم داد،حق بر حريم خصوصي را بر آزادي بيان مقدم دانسته
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 ص، 27[ديوان عالي فدرال آلمان با استداللي مشابه، حق آزادي مطبوعات را مقدم شمرد 
به اين دليل رفع تعارض ميان اين حقوق در بسياري موارد نيازمند مداخله . ]17-18

است؛ زيرا در صورت عدم تصويب قوانين خاص و احاله حل تعارض به قانونگذار 
و قطعيت و  باشددر موضوعات واحد ممكن است بسيار متفاوت ها  آنقضات، تصميمات 

 شوق اوليه به پذيرش خطاي نقض حق ،تعل  شايد به همين1.كندثبات حقوقي را مخدوش 
حد زيادي فروكش كرده است  كه در بعضي كشورها مثل ايرلند مطرح بود، تا 2اساسي

  . ]20 ص ،12[
تواند  تواند در يك پرونده مؤثر باشد، اما هرگز نمي كرامت انساني مي هرچند بنابراين،
ها ارائه  گيري دادگاه ، زيرا معيارهاي روشني براي تصميمكند كننده ايفا نقش تعيين

  بورگهرسي مجدد دعواي شعبه نهم دادگاه عالي مدني آلمان در بر،به همين دليل. كند نمي
پس از نقض حكم آن در دادگاه قانوني اساسي، در تالش براي حفظ شفافيت و قابليت 

 دنيمانون  ق138) 1(قرارداد صرفاً زماني بر مبناي م : مقرر داشت بيني در قراردادها پيش
ابل باطل است كه مخالفت آن با اخالق حسنه از توجه به محتوا، انگيزه و هدف قرارداد ق

استنباط باشد و براي اين هدف، بايد فقط شرايط زمان انعقاد قرارداد در نظر گرفته شود 
شود وي  و صرف اين كه قرارداد، تعهدات سنگيني براي ضامن ايجاد كرده، باعث نمي

  . بتواند اعتبار آن را زير سؤال ببرد
ست؛ بلكه هدف ساختار قرارداد ضمانت تأمين منافع يكسان و متقابل براي طرفين ني

عنوان  هبه نظر دادگاه، قانون اساسي آزادي قراردادها را ب. آن تأمين منافع طلبكار است
كند كه مطابق آن اشخاص آزادند با  يكي از مباني نظم حقوق خصوصي تأمين مي
 اصل مذكور فقط وقتي ،در عين حال. ندكنمسؤوليت خود اقدام به معامالت خطرناك 

كند كه طرفين بتوانند آزادانه در  طرناك و شديداً يكطرفه را توجيه ميانعقاد يك قرارداد خ
 وجود نداشت؛ زيرا  بورگهاين آزادي در پرونده. مورد تعهدات ناشي از آن تصميم بگيرند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ].38-37 ص، 23[: ك.براي ديدن نظر مخالف ر. 1
2. constitutional tort 



 ...:هاي اساسي خواهي حق فزون ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ علي طهماسبي        

 118

  

 در نتيجه دادگاه قرارداد را با اخالق  وضمانت را به دختر اطالع نداده بود هايخطربانك 
  . ]13-12، ص 25[ كردطل اعالم را با حسنه مخالف دانست و آن

اساسي، تحديد قدرت دولت در تعرض به حقوق هاي  فلسفه شناسايي حق .3
از ي يها  البته بخش. شهروندان است و اعمال آن در روابط خصوصي مورد ترديد است

 مثل برابري، حق بر تماميت جسماني يا حق بر حريم ها حقمبناي اين هاي   ارزش
گردند، اما   برخوردارند كه در روابط خصوصي هم اعمال ميخصوصي از چنان اهميتي

اساسي در روابط خصوصي با ترديد مواجه هاي   اعمال چنين حكمي در مورد همه حق
نامه را  آميز در وصيت به اين دليل در حقوق آلمان و انگستان، وجود شروط تبعيض. است

توان چنين توافقاتي  عين حال نميدر . مغاير اصل برابري افراد است هرچند دانند، مجاز مي
را در تمام موارد معتبر دانست، زيرا در مواردي ممكن است يك طرف قرارداد به علت 

اساسي هاي   را پذيرفته و در نتيجه عمل حقوقي به علت نقض حقها  آنضعيف بودن، 
نگردد، دار  براي مثال اگر زن كارگري در برابر كارفرما متعهد شود بچه. اعتبار باشد بي

اين تعهد با حق زن بر شخصيتش مغاير و حق اخير بر منافع اقتصادي كارفرما برتري 
اساسي باطل باشد، هاي   لذا هرچند ممكن است در مواردي قراردادهاي ناقض حق. دارد

هايي  بر ارزشها  آن نيست؛ بلكه به اين علت است كه ها حقاين امر، دال بر اثر افقي اين 
 . ]20-19 ص، 27[پايبندند ها  آناد در روابط خصوصي هم به استوارند كه افر

  

  نتيجه .5
كه ايشان به اعتبار انسان بودن از آن  هستنداساسي از جمله حقوق افراد هاي   حق

در ديدگاه .  تعرض به حيات، آزادي، برابري و امنيت آنان ممنوع است،برخوردار بوده
در . شدند فرد اعمال مي ـ  رابطه دولتو در ندبود  سنتي اين حقوق داراي اثر عمودي

 در روابط تحت حاكيمت حقوق خصوصي ها حقهاي جديدتر، سعي در اعمال اين  نظريه
. گردد اطالق مي »سازي حقوق خصوصي اساسي«و  »اثر افقي«است كه معموالً از آن به 

و  يردگاساسي مستقيماً مبناي ادعا و دفاع طرفين دعواي خصوصي قرار هاي   اگر حق
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سرنوشت دعوا را تعيين كند، اثر افقي مستقيم به كار گرفته شده و برعكس هرگاه عبارات 
شود حقوق مذكور اثر افقي  كلي حقوق خصوصي در پرتو آن تفسير گردند، گفته مي

موصوف در تفسير عبارات كلي حقوق هاي   حق هرچند ،در اين صورت. غيرمستقيم دارند
 اما در نهايت حقوق خصوصي سرنوشت دعوا را تعيين اند، خصوصي مدنظر قرار گرفته

جديدي به حقوق خصوصي وارد هاي   بنيادين ديدگاههاي  گري حق اين سلطه. كند مي
  . كند كه متفاوت از مباني حقوق مدني كالسيك است مي

 در روابط ها و اعمال آن رنددا صرفاً اثر عمودي ها حقدر مقابل گفته شده اين 
خداحافظي با استقالل حقوق خصوصي و تبديل آن به ابزاري براي خصوصي به معناي 

 در روابط خصوصي دشوار است و در ها به عالوه اعمال آن. ارتقاي حقوق بنيادين است
كند و معلوم نيست در  تواند به حقوق بنيادين استناد  بسياري از موارد هريك از طرفين مي

بيني  در نتيجه، پيش. يگري ترجيح دادتعارض دو حق بنيادين، كداميك را بايد بر د
توانند رفتار خود را بر مبناي  سهولت نمي و افراد به استسرنوشت دعوا بسيار دشوار 
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