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دریافت -1996/6/9 :پذیرش1996/12/26 :

چکیده

اساسیسازیحقوقخصوصیهماننفوذهنجارهایقانوناساسیدرروابطخصوصی
میباشد.برخالفدیدگاههایسنتی،حقهایتضمینشدهدرقانوناساسیتنهاابزاردفاع
ازافراددرمقابلدولتنیستند،بلکهاینحقوقهمانندخورشیدبرکلنظامحقوقیمیتابند
و تمام شاخههای نظام حقوقی باید در پرتو آن اعمال و تفسیر شوند .بنابراین حقوق
خصوصینیزتحتسلطهاینحقوقبودهوافرادبایستیروابطخصوصیخودرادرسایه
آنتنظیم کنند.این تحقیق درنظرداردبهروشتوصیفی وتحلیلی نظریه اساسیسازی
حقوقخصوصیوامکانپذیرشآندرحقوقایرانراموردبررسیقراردهدوبهاجمال
میتوانگفتحقهایاساسیبر کلنظامحقوقیبهخصوصبهطریقغیرمستقیمبرتری
دارد.همچنین با وجود فقداندادگاهقانوناساسی درایران وعدماستقبالرویه قضایی از
یسازی باید گفت حقوق خصوصی ایران از ظرفیتهای الزم برای اساسیسازی
اساس 
برخورداراست.

واژگان کلیدی :اساسیسازی ،قانون اساسی ،حقوق خصوصی ،حقوق عمومی ،حقوق

بنیادین.
.6استادیارگروهحقوقدانشگاهآزاداسالمیواحدارومیه،ارومیه،ایران(نویسندهمسئول)y.molaei@gmail.com
.2استادیارگروهحقوقدانشگاهشهیدمدنیآذربایجانmhajipour21@gmail.com
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مقدمه
مطالعات حقوق و تحوالت آن نشان می دهد که به صورت سنتی حقوق عمومی و
خصوصیمستقلازهمقلمدادشدهاند:اولیناظربهتنظیم روابط دولتو شهروندانمیشودو
دومیروابط اشخاص خصوصی را تنظیممیکند.درستاست کهمیتوان زمینههای تقارب را
مابین این دو دسته حقوقی مشاهدهکردولی غالباً تفکیک مذکور بهعنوانیک تقسیمبندی
معتبرقلمدادشدهاست.نتیجهتفکیکایناستکهاصولیخاصبرحقوقعمومیحاکماست
کهبرحقوقخصوصی حاکمنیست اصولی چونحاکمیت قانونبرروابطحقوقعمومی و
حاکمیتارادهدرحقوقخصوصی،تکلیفرعایت حقوقبنیادینبشریازطرفنهادعمومی
و عدم تکلیف اشخاص خصوصی به رعایت این دست از حقوق .در خصوص اصل اخیر
رویکردسنتیبرحاکمیتحقوقبنیادینبرروابطعمومیوعدمحاکمیتبرروابطخصوصی
بودهاست.لیکنبهمرورزمانبا توسعهروابطاجتماعیوظهورقدرتهای قدرتمند خصوصی
ونقضحقوقبنیادینازطرفاشخاصخصوصی،اینرویکرددرحالظهوراستکهحقوق
بنیادین صرفاًمحدودبهروابطدولتو شهروندان نمیشود ،بلکه روابط اشخاص خصوصی نیز
به عنوان بخشی از نظام حقوقی تابع حقوق اساسی مندرج در قوانین اساسی و دیگر اسناد می
باشد؛بنابرایناشخاصخصوصینیزمکلفبهرعایت ایندستازحقوقدرارتباطبادیگران
هستندونمیتوانندبه اعتباراصلحاکمیت ،ارادهخودرادررعایت حقوقاساسیآزادبدانند.
اینوضعیتکهازآنباعنواناساسیسازی حقوق خصوصینیزیادمیشودامروزهبهصورت
اصولی در سیستمهای مختلف حقوقی خصوصاً در حقوق اروپا پذیرفته شده است لیکن در
خصوصقلمروتاثیر حقوقاساسی درحقوقخصوصی مابین نظامهای حقوقی اختالف نظر
وجود دارد .در نظام حقوقی ایران به لحاظ عدم شناسایی دادگاه قانون اساسی و اکراه
دادگاههای عادیازوروددرمباحثبهاعتبارتفکیک قوابحثاساسیسازی حقوقخصوصی
موردعنایت قرارنگرفتهاست وهمین امرسوالی رادرخصوصی امکاناساسیسازی حقوق
خصوصی ایران مطرح میکند .این تحقیق در نظر دارد با لحاظ اهمیت بحث اساسیسازی
حقوق خصوصی که به انسانی شدن روابط اشخاص خصوصی کمک میکند ،اساسیسازی
حقوق خصوصی و طرق آن را مورد بحث قرار دهد و متعاقب شناسایی اصل بحث و دالیل
توجیهآن،امکاناساسیسازیحقوقخصوصیوموانعآنرادرسیستمحقوقیایرانبهمحک
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ارزیابیبگذارد.درهمینراستااینپژوهشدرچندبندتنظیمشدهاست:
در بند اول سیر تحول اساسیسازی ارائه میشود .بند دو به دالیل اساسیسازی اختصاص
یافتهاست.دربندسومنحوهاساسیسازیحقوقخصوصیدردوبندموردبحثقرارمیگیرد.
بندچهارمبهامکاناساسیسازیحقوقخصوصیایرانوموانعآنمیپردازدودرنهایتنتیجه
تحقیقارائهمیشود.

اساسیسازیوتحوالتآن

 .1
در چند قرن اخیر ،تقسیم حقوق به دو حوزه حقوق خصوصی و عمومی ،امر بدیهی تلقی
شده و برای هر یک از این دو حوزه کارکرد متفاوتی تعریف شده است به طوری که حقوق
خصوصی روابط اجتماعی مردم را بدون دخالت دولت تنظیم نموده و حقوق عمومی نیز به
تنظیمروابطبینمردمودولتمیپردازد.درقرننوزدهممیالدیودرسایهمکتبفردگراییو
حقوقفطریاینتفکیکبهاوجخودرسید؛هرگونهدخالتدولتدرحوزهحقوقخصوصی
و قراردادها نارواو محدودکننده حقوق طبیعی تلقی گردید و کارکرد دولت صرفاًاعمال
خویشتنداری و حمایت از حق افراد در تنطیم آزادانه روابط بود ) .(Edwards, 2009: 655با
شروعقرنبیستم،مرزبندیسنتیبینحقوقعمومیوخصوصیتضعیفوحقوقخصوصیاز
مقام مقدس خود پایین کشیده شد و موضوع دخالت مقررات دنیوی گشت و حتی در
کشورهایی مانند آلمان ،ایتالیا ،روسیه و  ...که دولتهای تمامیتخواه (State

)Totalitarian

حاکم گردیدند این مرزبندی به کلی از بین رفته به طوری که در دولتهای مزبور ،حقوق
خصوصی ابزاری درخدمتاهدافسیاسی دولتگردید (.)Kumm, 2004: 341الزم به ذکر
است دردولتهای لیبرال وضعیت به این شکل نبوده و دولتها همچنان نیروهای تکثرگرای
اجتماعی و حقوق خصوصی را به رسمیت میشناختند ولی باز حقوق خصوصی دیگر آن
تقدس قبلی را نداشته و دولتهای مداخلهگر و ارشادی شروع به وضع قوانین ضد رقابت و
قوانین حمایت از کارگران نموده و به عنوان یک نیروی مداخلهگر حقوقخصوصی راتحت
تسلطخوددرآوردند.
بعدازوقوعجنگجهانیوفجایعیکهدولتهایتمامیتخواهبوجودآوردند،نظریهقانون
اساسی تمامیت خواه ))Total Constitutionمطرح گردید.برخالف نظریه دولت تمامیتخواه که
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در آن همه چیز سیاسی بود و حقوق به مفهوم دیگر ،ادامهسیاست تصورمیشد درنظریه قانون
اساسیتمامیتخواهرابطهحقوقوسیاستمعکوسگردیدهوسیاستتحتتسلطقانوناساسی
شد.بهتعبیردیگر،مطابقایندیدگاه؛سیاستادامهحقوقتلقیشدهوقانوناساسیبهعنوانیک
راهنما عمل میکند و محدودیتهای اساسی برای حل مسائل سیاسی اعمال مینماید .اعتبار
هرگونه تصمیم در معرض چالش بالقوه توسط دادگاه قانون اساسی از لحاظ سازگاری باحقوق
اساسیقراردارد).(Kumm, 2004: 343
همانطور که در دولت تمامیتخواه همهحوزههای نظام حقوقی از جمله حقوق خصوصی
درکنترلدولتبودهوبه عنوان ابزاریبرایپیشبرداهداف سیاسیدولتمحسوبمیشدندو
بهسخندیگرسیاسیسازیشدهبودند،درقانوناساسیتمامیتخواهنیزحقوقخصوصیتحت
سلطه قانون اساسی بوده و باید در سایه قانون اساسی اعمال و تفسیر گردد .به عبارت دیگر
اساسیسازی روابط خصوصی اشخاص از ویژگیهای قانون اساسی تمامیتخواه میباشد و بر
این اساس حقهای اساسی مصرح در قانون اساسی نه تنها حافظ افراد در مقابل دولت میباشد
بلکهدرروابطخصوصینیزحقوقاساسیبایدمحترمشمردهشودوافرادحتیبااستنادبهاصل
حاکمیت ارادهنیز توانایی نقضحقوقبنیادین تضمین شدهدرقانوناساسی راندارند (Barak,

.)2001: 21-22; Smits, 2006: 9بنابرایناساسیسازیحقوقخصوصی،عبارتازفرایندتغییرو
تحولیاستکهبهسببرخنهونفوذهنجارهایاساسیدرروابطخصوصیافرادبهوجودمی-
آید.بهموجب اینفرایند هنجارهای اساسی،شاخههایمختلف حقوق خصوصیراتحتتاثیر
قرار میدهد و این تاثیرگذاری به گونهای است که دکترین از تشعشع هنجارهای اساسی در
حقوق خصوصی و یا از آبیاری و رنگآمیزی آن توسط هنجارهای اساسی سخن میگوید
(تقیزاده.)691:6931،درکشورهایاروپایی6نیزمفهوممتداولاساسیسازیحقوقخصوصی
اعمالارزشهایحقوقعمومیدرروابطخصوصیاشخاصمیباشد).(Schepel, 2013: 1212
مطابقطرفدارانایننظریه،اساسیسازیهمیشهموجبآزادسازیواعمالمطلوبترقواعد
تضمین کنندهحقوقبنیادین برای افرادمیگردد(فارور.)262:6939،حقهایی همانند احترام
هایحقوقیاروپایی،مهداساسیسازیحقوقخصوصیبودهواولینباراینتئوریدرحقوقاروپامطرحشدو

.6نظام
هایحقوقیهمچونآمریکا،اساسیسازیحقوقخصوصیبهوسعتکشورهای


گسترشیافت.درحالیکهدرسایرنظام
اروپاییموردپذیرشقرارنگرفتهاست.
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به آزادی و کرامت انسانی نه تنها باید حاکم بر اعمال دولت باشد ،بلکه همچنین باید همه
مقرراتحاکمبرروابطاجتماعی،اینحقوقراسرمشقخودقراربدهند.بهعنوانمثال،حقوق
قراردادها باید به آزادی اشخاص اهمیت زیادی قائل شود و حقوق مسئولیت مدنی درراستای
حمایتازحقوقبنیادیناشخاصبهعنواننمونهبایدآزادیاشخاصراازصدماتوخسارات
جانی و مالی همواره مدنظر داشته باشد .اگرچه حقوق بنیادین تضمین شده در قانون اساسی
ممکن است در حوزه حقوق خصوصی با جزئیات متفاوت شرح و بسط داده شود ،حقوق
بنیادینباید همانندحقوقعمومی،نقشهدایتگر حقوقخصوصیرانیز داشتهباشد.ایننظریه
خیلی زودراهخودرادررویه قضایی پیدا کرد بطوری که از دهه  6391میالدی به بعد ابتدا
محاکم آلمان و سپس محاکم سایر کشورها اساسیسازی را پذیرفته و شروع به اعمال حقهای
اساسی درروابطقراردادی نمودند(موالئی.)611:6939 ،نفوذ این نظریه در قانونگذاری نیز
مشهود میباشد و در برخی از قوانین اساسی و عادی به صراحت از اساسیسازی سخنگفته
است.به عنوانمثالبند 2اصل 62قانون اساسی آفریقای جنوبی صراحتاً افراد خصوصی را
موظف به رعایت حقهای مصرح در قانون اساسی نموده و همانند دولت ،افراد در روابط
خصوصیتوانایینقضاینحقهاراندارند).(Balganesh, 2016: 1همچنین،نویسندگانپیش-
نویس قانونمدنی اروپا)DCFR) 6درمقدمهآنمقررنمودهاندکهحقوقخصوصی باید در
حمایتازحقوقبشروکرامتانسانیمشارکتنماید) .(Hesselink, 2009: 42بند2ماده6:612
یداردکهمقرراتاین قانونباید درسایه کلیه ابزارهای
باباولاین سند نیز صراحتاًمقررم 
تضمینکنندهحقوقبشروآزادهایبنیادینوکلیهحقوقاساسیقابلاعمالتفسیرشوند.


 .2دالیلاساسیسازی
ظهور دولتهای دیکتاتور و مستبد در نیمه اول قرن بیستم که خود را فراتر از قانون
یدانستندمنجربهبروزفجایع انسانی زیادیدراروپاوحتی درکلجهانشدو جنگ جهانی
م 
دومنتیجهاعمالایندولتهابود.بعدازجنگجهانیدوم،هدفایندستهازکشورهااینبود
که از بازگشت تعدی و تفریطهای نظامهای سیاسی پیشین جلوگیری کنند.به منظور رسیدن به
این هدف ،ضرورت مردمساالر نمودن قوانین اساسی و تضمین احترام به قواعد و مقررات
1. Draft Common Frame of Reference.
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مندرجدرآنهاموردتوجهقرارگرفت.درقوانیناساسیاینکشورها،قواعدومقرراتراجعبه
حقوق و آزادیها اهمیت بسیاری پیدا کرد.دادگاههای قانونی اساسی و دادرسی اساسی نیز در
این کشورها به رسمیت شناخته شد چرا که صرف شناسایی حقوق و آزادیهای بنیادین در
قوانیناساسی،بدونپیشبینیمراجعمتصدیصیانتازآنها،برایتحققاهدافآزادیخواهانه
ملتهاکفایتنمیکردوفعالیتدادگاههایقانونیاساسیودرنتیجهانتشارهنجارهایاساسی
مردمساالردرنظامحقوقی،منجربهاساسیسازیدمکراتیکآنشد(تقیزاده.)692:6931،به
همیندلیلنظریهقانوناساسیتمامیتخواهواساسیسازیحقوقخصوصیابتدادرکشورهای
همانند آلمان ،ایتالیا که تازه از بند حکومتهای دیکتاتور وفاشیستی رهایی یافته بودندمطرح
گردید.حتیبرایاولینبارایناینموضوعبهصورتصریحدراصل62قانوناساسیآفریقای
جنوبیبهرسمیتشناختهشدهوبدونتردیدعملکردحکومتنژادپرستسابقآفریقایجنوبی
درنقضآشکارحقوقاساسیمردم،درپیشبینیچنیناصلیدرقانوناساسیاینکشورنقش
اصلی راایفانمودهاست ).(Balganesh, 2016: 1لیکنبرخیبرایننظرهمهستند که حقوقو
ارزشهای بنیادین قرنهاست که در حقوق خصوصی تاثیرگذار میباشد و تنها چیزی که در
سالهای اخیر تغییر نموده است صرفاً بیان صریح این پیوند و ارتباط به وسیله ارجاع به حقوق
اساسینوشتهمیباشد(.(Collins, 2011: 2
دلیلدیگراساسیسازیحقوقخصوصی،تحوالتاخالقیاتوارزشهایاجتماعیحاکمبر
جامعهمیباشد.جنبشهایبرابریطلبانهکهانسانهارافارغازنژاد،رنگ،مذهبویاجنیستآنها
مساوی میدانند و تالش برای رفعتبعیضات درهرنوعآنبهخصوصبین مردانوزنانبدون
تردیدضرورتارائهراهکارهاییدراینزمینهراآشکارنمودکهیکیازآنهادادرسیاساسیودر
نتیجه اساسیسازی مردمساالرانه نظم حقوقی است .بسیاری از کسانی که امروز خود را قربانی
تبعیض میدانند و نسبت به آن اعتراض میکنند به راحتی این وضعیتها را در گذشته قبول
مینمودند(تقیزاده.)691-699:6931،

میباشدایناستکهدرنظامهایحقوقیکه
نکتهایکهدراینقسمتذکرآنمفیدفایده 
فاقد دادرسی اساسی هستند نیز برای رفع تبعیض بین مردم ،محاکم به حقوق و آزادیهای
اساسی تضمین شده در قانون اساسی تمسک جستهاند؛ به عنوان مثال دیوان عالی آمریکا در
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پروندهشلی6قراردادهایمحدودکنندهنژادیرابیناشخاصخصوصیبهدلیلمغایرتبامتمم
چهارمقانوناساسیآمریکاراباطلاعالمنمود).(Balganesh, 2016: 2
نظریه برتری حقوقاساسی برکلنظامحقوقی ،مبنای دیگر اساسیسازی میباشد.مطابق
این دیدگاه ،حقوق مصرح در قانون اساسی به عنوان یک حق برتر تلقی شده بهطوری که کل
نظامحقوقیدرپرتوآنقرارمیگیرد،لذاقواعدعادیتواناییمقابلهبااینحقوقراندارند.این
حقوق مختص حقوق عمومی نبوده و در حقوق خصوصی نیز به عنوان یک حقوق برتر قابل
اعمالمیباشند.ایننوعبرتریریشهدرتفکرنابحقوقی هانس کلسن داردکهقائلبهسلسله
مراتبمیانقواعدحقوقیبود.بهاینترتیبکهدرراسیاهرمهرنظامحقوقی،حقوقاساسی
قرار دارد ) .(Caumes, 2010: 22بنابراین ،حقوق اساسی و حقوق بنیادین تضمین شده در آن،
شاخهای از حقوق عمومی نمیباشد؛ حقوق اساسی در تقسیمبندی بین حقوق عمومی و
خصوصی قرار نمیگیرد ،بلکه حقوق اساسی فراتر از این مرزبندی قرار گرفته است.به تعبیر
دیگر حقوق بنیادین به عنوان ارزشهای پایهای و اساسی حاکم بر کل نظام حقوقی محسوب
میشود به همین دلیل باید گفت که این ارزشها باید هم بر حقوق عمومی و هم بر حقوق
خصوصیحاکموموثرباشدوکلنظامحقوقیخودرابایدباحقوقاساسیوفقدهند (Barak,

.)2001: 21-22; Smits, 2006: 9
یکیدیگرازدالیلاساسیسازیحقوقخصوصیایناستکهقانوناساسیبهمرورارزش
هنجاری پیدا کرده است به این شرحکهاصوالً قانون اساسی یک قانون آیینی یا برنامهریز است
مینماید (گرجی )931 :6933 ،و ارزش
یعنی چهارچوبهای اصولی و کلی امور را ترسیم  
هنجاری کمتری دارد.به عنوانمثالدر حقوق اسپانیا،نظریهفقدانارزش هنجاری قوانیناساسی
اسپانیارویکردرایجدردادگاهقانوناساسیاسپانیابود.بهنظردادگاهعالیقانوناساسی،اصولو
احکام قانوناساسی ،مستقیماً قابلاجرا نیستند بلکهصرفاً هنجارهای برنامهریز محسوب میشوند
که کار قوای عمومی را در آینده جهت میدهند به گونهای که قابلیت اجرایی آنها تابع تقریر
هنجارهای با درجه پایینتر میباشد (پیربن.)296:6931 ،ولی ،در نیمه دوم قرن بیستم ،به تدریج
قوانیناساسیارزشهنجارینیزپیداکردبدینمعناکهدرقوانیناساسیبایدونبایدهاییکهمی
1. Shelley v. Kraemer.
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بایست مورد رعایت قرار گیرد مورد توجه قرار گرفت و قانون اساسی در نقش تعیین کننده
هنجارهاظاهرشد.درهمینراستادرنظامهایحقوقیهمچونآلمانوایتالیا،عناصراولیهواصلی
نظریه «آزادیها و حقوق بنیادین» مطرح گردید و متعاقب آن دادگاههای قانون اساسی جهت
تطبیق قوانین عادی با قانون اساسی ایجاد شد کهاز مهمترین وظایف و صالحیت این دادگاهها،
حمایتوپشتیبانیازحقوقوآزادیهایبنیادین بود.با تاسیس دادگاههایقانوناساسینظارت
براجرایقانوناساسیازصالحیتدادگاههایاداری،خارجودرصالحیتدادگاهقانوناساسی
قرار گرفت .همچنین ،در برخی سیستمهای حقوقی من جمله در آلمان ،دادگاه قانون اساسی
صالحیت پیدا کردکهبهدعاوی اشخاصخصوصی نیز رسیدگی کندواشخاصتوانستنددر
صورتنقضحقوقوآزادیهایاساسیدراینمرجعاقامهدعوینمایند.اینموضوعخودیکی
ازدالیلاساسیسازیحقوقخصوصیمحسوبمیگردد(شکر.)633:6931،

جهانیشدنحقوقبشریکیدیگرازدالیلاساسیسازیحقوقخصوصیاست.درواقع،
اساسیسازی؛ تمرکزعمدهبرنفوذحقوقبنیادین بشری مصرحدرقوانین

با توجه به اینکه در 
اساسیدرروابطخصوصیاستجهانیشدنحقوقبشرتاثیرقابلتوجهیدراینفرایندداشته
است،بدینصورتکهدرکنارحقوقتضمینشدهدرقوانیناساسیملی،حقوقبنیادینبشری
مصرح در اسناد بینالمللی همچون کنوانسیون اروپایی حقوقبشروآزادیهای بنیادین مصوب
،6396کنواسیونبینالمللیحقوقسیاسیومدنیمصوب6311وکنوانسیونبینالمللیحقوق
اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی مصوب،6311باعث شده است این حقوق در حقوق خصوصی
کشورهابهخصوصدرحوزهحقوقاروپانفوذپیداکند.هرچقدرحقوقبشرتوانستهاستدر
ارزشهای منبعث از قوانین اساسی و دیگر اسناد

گستره جهانی بیشتر ظاهر شود نفوذ مفاهیم و 
بینالمللی درکل سیستم حقوقی افزایش یافته استبهنحوی کهبرخالفگذشتهکهحقوق
ینالمللیصرفاًابزاریدرراستایحمایتازشهرونداندربرابردولبودهاست،
مندرجدراسنادب 
بهتدریجاینحقوقدامنهنفوذخودرابهروابطخصوصیاشخاصنیزگسترانیدهاست.
اساسیسازیبیشتردر حقوق اروپامحققشده است ایناست

الزمبهذکراستعلتاینکه
کهاساسیسازیحقوقخصوصیابزارمناسبیدرمقابلهبانفوذگستردههنجارهایاتحادیهاروپا
بهحقوقملیکشورهایعضومیباشد.درواقع،اساسیسازیباتقویتانسجاموهویتحقوق
داخلی ،نظام حقوقی ملی را از هجمه حقوق اروپایی مصون میدارد و به مثابه عامل نجات
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اساسیسازی موجبادامهحیات حقوق

حقوقداخلی کشورهای عضوعملمیکند.بنابراین 
ملی کشورهای عضوشدهوآنهاراازمستحیل شدن در حقوق اروپا محافظت میکند (تقی
زاده.)691:6931،
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.3نحوه
با پذیرش اساسیسازی حقوق خصوصی ،چگونگی اساسیسازی مهمترین مسالهمطرحدر
این زمینه است.برخی از طرفداران این نظریه ،بر این باورند که حقوق اساسی باید برحقوق
خصوصیتسلطیافتهونُرمهایقانوناساسیبایدبهصورتمستقیماعمالگردند.درمقابلاین
عقیدهمطرحشدهکهاساسیسازیاستقاللحقوقخصوصیراازبیننبردهوحقوقخصوصی
تابع حقوق اساسی قرار نمیگیرد ،بلکه تاثیر حقوق اساسی بر حقوق خصوصی غیرمستقیم
یباشد.
م 


.3-1اعمالمستقیم

در این نظریه ،حقوقاساسی بدونواسطهومستقیماًاز طرف افراددرروابطخصوصی قابل
استنادمیباشندواگرحقبنیادینتضمینشدهدرقانوناساسینقضشداینکهناقضحقدولت
استیاشخصخصوصی،تفاوتیایجادنمیکند؛اینحقوقدرمقابلهمهقابلیتاستناددارند.
اعمال مستقیم حقوق بنیادین در روابط اشخاص به این معنی است که حقوق بنیادین
مصرحدرقانوناساسیبههمانشکلیکهدرحقوقعمومیودرروابطبینارکاندولتقابل
استناد میباشند در روابط خصوصی نیز قابلیت استناد و اعمال را دارند.به تعبیر دیگر حقوق
بنیادینبایدهماننداحکامقانونمدنیدرروابطخصوصیاعمالشدهودرصورتتعارضبین
مقررات قانون مدنی با حقوق اساسی ،دادگاه باید قانون مدنی را کنار گذاشته و مطابق قانون
اساسیرایصادرنماید.ایننظریهاولینبار در حقوقآلمانمطرحشدوسابقهآنبهسالهای
بعد از جنگ جهانی دوم میرسد.نیپردی ،حقوقدان آلمانی ،در دهه پنجاه میالدی برای اولین
این عقیده را مطرح نمود.به نظر وی حقوق مورد بحث نه تنها علیه دولت قابلیت استناد دارند،
بلکه در روابط خصوصی اشخاص نیز مستقیماً قابل اعمال میباشند .این نظریه تحت عنوان
«نظریهاثرمستقیمبراشخاصثالث»

6

درحقوقآلمانشهرتیافت (Cherednychenko, 2007a:
1. Theory of Direct Effect on Third Parties.
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.)60
رویه قضایی آلماننیز دربرخی ازآرای خویش این نظریه راپذیرفت.بویژه بعد از اینکه
عهدهدار شد این نظریه به صورت گسترده توسط
نیپردی ریاست دادگاه فدرال کار آلمان را  
دادگاه مزبور به کار گرفته شد.بهعنوانمثال،درقراردادهای کار که باتوافقطرفین ،دستمزد
زنکمترازمردتعیین میشد؛ دادگاهبااستنادبهبند 2و 9اصل 9قانوناساسی آلمانچنین
قراردادهاییراابطالمیکرد،هرچندکهمطابقماده691قانونمدنیآلمانیقراردادهایمزبور
یشدند )2007a: 61
معتبر محسوب م 

 .(Cherednychenko,همچنین دادگاه مزبور شرط عدم

ازدواجدرقراردادهایکارپرستارانراخالفقانوناساسیوکرامتذاتیانسانهادانستهوغیر
معتبراعالمنمود).(Mak, 2007: 134
نظامهایحقوقیاروپایی
الزمبهذکراستایننظریهمختصحقوقآلماننیستودرسایر 
نیز طرفدار دارد .به عنوان مثال ،دیوان عالی ایرلند جنوبی در دو پرونده مشهور ،نظریه نفوذ
مستقیم حقوق بنیادین در روابط خصوصی افراد را پذیرفته است .دیوانعالیایرلنددررایی6
یباشد دیگر افراد جامعه
بهرهمند از حقی م 
اعالم نمود« :شخصی که به موجب قانون اساسی  
وظیفه نسبی دارند که این حق را نقض ننمایند».همچنین ،رویه قضایی هلنددربرخی ازآرای
خودنظریهتاثیرمستقیمراپذیرفتهاست.بهعنوانمثال،درپروندهایزنی،میزانمستمریاشاز
کمکهای اجتماعی به دلیل گزارش همسایهاش که در نهادهای خدمات اجتماعی محلی کار
میکرد کاهشیافت بهاین صورتکههمسایه اطالعاتخصوصی زنرادراختیار نهادهای
اجتماعی محلی قراردادودرنتیجه میزان مستمری زنتعدیل گردید.دیوان عالی هلنداعالم
نمودکههمسایه،حقخواهاننسبتبهحریمخصوصیکهدرماده3کنوانسیوناروپاییحقوق
بشر()ECHRبهرسمیتشناختهشدهاسترانقضکردهوچنیننقضیموجبتحققمسئولیت
مدنیمیشود).(Mak, 2007: 136
درحقوقسوئیسنیز،نظریهتاثیرمستقیم،موردقبولواقعشدهاست.حقوقدانانسوئیسبر
یباشدودر
ایناعتقادهستندکهحقوقبنیادینبهعنوانحقوقبرتربرکلنظامحقوقیحاکمم 
یباشد.به عنوان
برخی مواقع خطر نقض حقوق بشر توسط اشخاص خصوصی بیشتر از دولت م 
مثال دادگاه عالی سوئیس در یکی از احکام خود اعالم نمود که آزادی مذهبی نه تنها باید
1. Educational Co. Ltd., V. Fitzpatrick (No 2) [1961] IR 345.
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توسطدولتمحترمشمردهشود،بلکه این حقدرروابطخصوصی نیز حتی با توافق طرفین
یباشد ) .(Barak, 2001: 15در حقوق ایتالیا همانند حقوق آلمان ،نظریه تاثیر
غیرقابل نقض م 
مستقیم بیشتر در قراردادهای کار پذیرفته شده است حقهایی همانند حق دریافت دستمزد
منصفانه (اصل 91قانون اساسی)،حق رفتار برابر با زن و مرد در روابط کار (اصل 91قانون
اساسی)بهصورتمستقیماعمالمیگردند).(Mak, 2007: 136-137
نظریه نفوذمستقیم وبالواسطهحقوقبنیادین درحقوقخصوصی باانتقاداتی مواجهشده
عدهایازحقوقدانانازآنبیمدارندکهتاثیرمستقیمسببتحدیدآزادیاشخاصجامعه
است .
گردد.آنچهکهمنتقداننظریهفوقرانگرانمیکندایناستکهمنطبقکردنحقوقبنیادینبا
حقوق خصوصی در شرایط یکسان که در حقوق عمومی اجرا میشوند ،معادلبادادنتاثیر
مستقیم بهآنهاستکه موجببروزمشکالتی خواهدشد،چرا کهافراددربخشخصوصی
(اشخاصخصوصی)عالیقهایدیگریبهغیرازدولتدارند.فقطباجداکردنایندوبخش،
یکبخشآزادبرایاشخاصخصوصیمیتواندپدیدارشود.نتیجهکارایناستکهاشخاص
خصوصی نیازی به تحت تعقیب قرار دادن منافع عمومی ندارند:آنها مختار هستند و میتوانند
دربارهاینکهچهچیزیرامنصفانهتلقیمیکنند،تصمیمبگیرند؛حقوقخصوصیاستکهاین
یتوانبهرعایت کردن
مسئلهراممکنمیسازد.دربخشعمومی ،ایناشخاص خصوصی رام 
تصمیماتی که دوست ندارند وا داشت ،اما این مسئله هنگامی توجیه میشودکهاین تصمیمات
براساسدموکراسی مشروعباشند ) .(Ribeiro, 2012: 15پارهای از حقوقدانان این دیدگاه را
دهاند ).(Ribeiro, 2012: 15این دیدگاه از این ترس داردکهتاثیر
«نگرانی آزادیخواهی» نامی 
مستقیمحقوقاساسی،آزادیفردیرادرمعرضخطرقراردهد،زیرااشخاصخصوصیرادر
معرضوظایفیقرارمیدهدکهدولتموظفبهاجرایآنهاست.بهعنوانمثال،دولتموظف
به حقبرخوردبهطورمساوی ویا تبعیض قائلنشدنبین آحاد جامعه است و تحمیل نمودن
چنینتکلیفیبهافرادخصوصیآزادیآنهارامحدودخواهدنمود.


.3-2اعمالغیرمستقیم

همزمان با اعمال مستقیم حقهای اساسی در حقوق خصوصی در دادگاه فدرال کار آلمان،
برخی از حقوقدانان آلمان در مقابل نظریه آقای نیپردی مبنی بر تاثیر مستقیم حقوق بنیادین در
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حقوق خصوصی ،نظریه تاثیر غیرمستقیم را مطرح نمودند و استداللشان این بود که نفوذ
غیرمستقیم حقوق بنیادین در روابط قراردادی ،بنیانهای حقوق خصوصی را برهم نمیزند و
استقاللحقوقخصوصینیزحفظمیگردد).(Cherednychenko, 2007a: 63
ازآنزمانبهبعدبسیاریازحقوقدانانبهطرفدرایازایننظریهپرداختهاند.طرفداراناین
عقیدهبرایننظرهستندکهتاثیر ونفوذمستقیم حقوقبنیادینمیتواندقواعد حقوقخصوصی
رابرهمبریزد وموجودیت این شاخهحقوقرا بهخطربیاندازد.لذاباید باپذیرش نظریه تاثیر
غیرمستقیمموجودیتواستقاللحقوقخصوصیحفظگردد.
تاثیرغیرمستقیمبهاینمفهوماستکهحقوقبنیادینوارزشهایاساسیبهصورتمستقیم
همانندقواعدحقوقمدنیدرروابطخصوصیقابلاستنادنیستند.اماکلیهقواعد عمومیحاکم
برحقوقخصوصیمنجملهمفادقراردادهابایدبهنحویتفسیرواعمالشوندکهحقوقبنیادین
متعاملین نقض نگردد.برای این منظور ،از قواعد کلی و مبهمی همچون اصل حسن نیت ،نظم
عمومی و اخالق حسنه کمک گرفته میشود .به عنوان مثال قراردادی که ناعادالنه بوده و
برخالفقانوناساسیدرجهتتحققعدالتاجتماعیدرجامعهنباشدخالفحسننیتاعالم
ینویسد«:نظریهتاثیرغیرمستقیمبدینمفهوم
شدهوابطالمیگردد.جاناسمیتس6دراینزمینهم 
استکهحقوقبنیادین(درروابطخصوصی)منحصراًمیتواندازطریققواعدحقوقخصوصی
اهمیتیابند.بهبیاندیگر،برایتنظیمروابطبینافرادخصوصی،قواعدحقوقخصوصینسبت
بهحقوقبنیادین اولویت دارند؛ حقوقخصوصی میتواندبراساسحقوقبنیادین تفسیرشود،
اما سرانجام نمیتواند توسط این حقوق تحت سلطه قرار گرفته و جذب شود :قواعد حقوق
خصوصیبرایتصمیمگیریدربارهپرونده،قاطعباقیمیمانند»).(Smits, 2006: 4
از نظرطرفداراننظریهتاثیرغیرمستقیم ،عقیدهاسمیتسمبنیبر اینکه قواعدحقوقخصوصی
نسبتبهحقوقبنیادین درتنظیم روابطخصوصی،دارای «اولویت» هستند ،صحت دارد چراکه
درپروندههایحقوقخصوصی،دادگاهدرهرحالبراساسقواعدحقوقخصوصیتصمیمگیری
مینماید و دادگاه صرفاً باید درمقامتفسیر واعمالاین قواعد،حقوقاساسی رانظرگرفتهو
تفسیری رابرگزیند کهبااین حقوقدرتعارضنباشد .بنابراین در نظریه تاثیر غیرمستقیم حقوق
1. Jan Smits.
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بنیادین در حقوق قراردادها ،حقوق بنیادین جانشین و جایگزین قواعد حاکم بر قراردادها
نمیشوند،بلکهبایدبهبرخیازاصولحاکمبرقراردادهاهمچوناصلحسننیت،نظمعمومیو
اخالقحسنهمتوسلشد.دررویهقضاییکشورهایاروپایینیزدادگاهبرایانجاموظیفهخویش
در حمایت حقوق بنیادین به اصول کلی قابل تفسیر موسع حقوق خصوصی همانند اصل حسن
نیت،نظمعمومیواخالقحسنهاستنادمینمایند).(Kull, 2002:144
برخالف دادگاه فدرال کار ،دادگاه فدرال قانون اساسی آلمان در پرونده لوس تاثیر
غیرمستقیمحقوقبنیادیندرحقوقخصوصیراقبولنمود.حوادثمربوطبهاینپروندهدرسال
 6391میالدی اتفاق افتاد،هارلنشخصی کهدردورهحکومتنازیها،کارگردانفیلمهای ضد
یهودی بود ،درسال 6391میالدی فیلمی تحتعنوانعشقجاودانراکارگردانی کرد.آقای
اریک لوس(  6مدیر مطبوعاتهامبورگ)ازمالکانسالنهای سینما وسایر اشخاصدرخواست
نمودکهفیلم وی راتحریم نمایند.بهدنبالآنتولیدکنندگان فیلم مزبوربرعلیه آقای لوث اقامه
دعوی نمودهوازدادگاهمنعایشان ازتحریم فیلم را درخواست کرده ،همچنین جبرانخسارات
واردهرا بااستنادبهماده 321قانونمدنی آلمان ،مطالبه نمودند.دادگاهحقوقی بامحکومنمودن
خواندهبهوی دستوردادکهدرآینده ازچنین اظهاراتی خودداری نماید.خوانده دعوی (لوس)
مدعیشدکهتصمیمدادگاهحقوقی،حقآزادیبیانویراکهدربنداولاصل9قانوناساسی
آلمانتضمین شدهاست،نقضنمودهو بااین استداللبهرأی صادرهدردادگاهقانوناساسی
فدرالآلماناعتراضکرد.دادگاهقانوناساسیفدرال،باقبولاستداللآقایلوس،مقررنمودکه
حقآزادیبیاندراصل9قانوناساسیتضمینشدهاستورأیدادگاهدرمنعویازاظهارنظر
درموردفیلمعشقجاودان،نقضحقبنیادینویتلقیمیشودولذارأیدادگاهحقوقیخالف
قانوناساسی است .این رای دادگاه قانون اساسی آلمان ،تاثیری ماندگاربرتوسعه فهم قضایی و
دانشگاهیازتاثیرحقوقبنیادیندراختالفاتخصوصیداشت).(Kommers, 1997: 363
استداللاصلی دادگاهفدرال قانوناساسیآلماندرپروندهلوس اینبودکه حقوقبنیادین
بشریازیکسوفعاالنحوزهحقوقعمومیرادرقالبحمایتازاشخاصخصوصیدربرابر
یکند.ازسویدیگر،حقوقبنیادینهمچونیکنظمو
اقداماتدولتوکارکنانویکنترلم 
1. Erich Luth.
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یکند که کل سیستم حقوقی من جمله حقوق خصوصی در
سیستم عینی 6از ارزشها عمل م 
حوزه تاثیرآن قراردارند.بهبیاندیگر ،هنجارهای حقوقبنیادینحامیحقوقفردیدرحوزه
حقوقعمومیبودهوبهعنوانارزشهایعینیبهطورهمزمانبهحقوقخصوصینفوذکردهو
آنرامحدودمیکنندوتوافقاتخالفآنهافاقداعتبارمیباشد)(Ribeiro, 2012: 16مطابقاین
نظر،آزادی بیان همیک مزیت حقوقاساسی برای افراد خصوصی دررابطهبادولت است و
همارزشی استکهمحتوای بخشهای مختلفحقوقخصوصی همچون اموال،قرارداد،شبه
جرم ،خانواده ،ارث و غیره را شکل داده و محدود میکند .با لحاظ چنین تفسیری ،دادگاه
فدرال قانون اساسی آلمان قضاتدادگاهمدنی راملزمساختتا:اوالً درتفسیر قوانین حقوق
خصوصیازقانوناساسیکمکگیرند؛ثانیاًدرتفسیراصولکلیمنعطفیچون«اخالقحسنه»
یا«حسننیت»ازارزشهای قانوناساسیدفاع کنندوثالثاً،اگرقانونعادیراعلیرغمتالش
درتعبیرآنبهمطلوبترینسبکقانوناساسی،خالفقانوناساسیمیدانند،آنرابهدادگاه
فدرالقانوناساسیآلمانارجاعدهند.
همچنین،ایندادگاهبیانمیکند:
«باوجوداینکه نظام موجود یک نظام بدون ارزش است ،قانون اساسی یک نظام عینی از
ارزشها را در بخشخودبراساس حقوقاساسی ایجاد میکند ...این نظام ارزشها کهبر
آزادی انسان برای رشد در جامعه تمرکز میکند ،باید به عنوان یک اصل قانون اساسی در
سراسر نظام حقوقی اعمال شود :باید قانونگذاری ،حقوق اداری و تصمیمات قضایی را
راهنمایی کرده و به آنها آگاهی دهد.این نظام به طور ذاتی حقوق خصوصی را نیز تحت تاثیر
قرار میدهد؛هیچ قاعده حقوقخصوصی ممکننیست با آن مغایرت داشته باشد و همینطور
چنینقوانینبایدطبقروحایننظامتفسیرشوند».( Ribeiro, 2012: 17)2
بعدازپروندهلوس،نظریهتاثیرغیرمستقیمبهطورگستردهدرحقوقآلمانموردپذیرش
قرارگرفتومحاکمآلمانبااستفادهازمفاهیمیهمچونحسننیتواخالقحسنهبهصورت
غیرمستقیمحقوقبنیادینمصرحدرقانوناساسیرادرروابطخصوصیاعمالنمودندودادگاه
قانوناساسیآلماننیزدرپروندههایمختلفبراینامرتاکیدنمود.بهعنوانمثال،در63اکتبر
1. Objective Order of Values.
2. BVerfGE 7, 198 (205).
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6339میالدیدادگاهقانوناساسیفدرالآلماناعالمنموددرمواردیکهعدمتعادلساختاری
طرفین درقدرتانجاممعاملهمنجربهانعقادقراردادی گرددکهبرای طرفضعیف قراردادبه
شدتسنگین باشد،دادگاههای حقوقی وظیفه دارندکهبرمبنای قواعدعمومی (هماننداخالق
حسنهوحسننیت)درقراردادمداخلهنمایند.اینوظیفهمبتنیبرتکلیفحمایتازحقاساسی
استقاللفردیدررابطهبااصلدولتاجتماعیاست(موالئی.)631:6939،
در سایر نظامهای حقوقی اروپایی نیز این نظریه مورد استقبال قرار گرفت .در حقوق ایتالیا،
تفسیر اصل حسننیتدرسایه حقوقبنیادینبهویژهدرسایهحقهمبستگیمصرحدر اصل2
قانون اساسی ایتالیا مورد توجه قرار گرفته است ومحاکمایتالیایی باتفسیر اصلحسننیت در
سایه حقوقبنیادینبهصورتغیرمستقیمحقوقاساسیرادرروابطخصوصیاعمالمینمایند
) .(Mak, 2007: 137در حقوق فرانسه نیز تاثیر غیرمستقیم حقوقاساسی در حقوق خصوصی
بویژه در تفسیر قواعد حقوق خصوصی و قراردادهای حقوق خصوصی مورد توجه قرار گرفته
است.در این راستا،فلیپ ملری معتقداستکهدرکشورهای اروپایی ،تاثیرپذیری قراردادها
علیالخصوص قراردادهای خصوصی ازکنوانسیون اروپایی حقوقبشرامری مسلماستودر

تفسیر قراردادهابدونتردید حقوق بنیادین باید موردلحاظقرارگیرد.همچنین ،ماری الودی
آنسلقائلبهضرورتدواموقوامتزریقحقوقبشربهروابطاشخاصحقیقیبایکدیگراست.
بعالوه،ژانفرانسوارنوسیبراینباوراستکهکنوانسیوناروپاییحقوقبشربیشازپیشناظر
برحقوقوتعهداتافراددرقبالیکدیگراست(.(Caumes, 2010: 11


یسازیدرحقوقایران
 .4اساس 
درحقوقایراناساسیسازیموردتوجهحقوقدانانقرارنگرفتهاست.باتوجهبهاینکهبدون
پذیرش اساسیسازی در حقوق ایران ،امکان نفوذ حقوق بنیادین در حقوق ایران به شدت
محدودخواهدبود،لذا بررسی امکان اساسیسازی حقوق خصوصی وآثاراین امردرحقوق
ایراندوموضوعیاستکهالزماستموردبررسیقرارگیرد.

.4-1امکاناساسیسازیحقوقخصوصی

این مساله که اساسیسازی حقوق خصوصی در حقوق ایران امکانپذیر است یا خیر؟ خیلی
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مورد توجه حقوقدانان قرارنگرفتهاستوبین حقوقدانانی که به این موضوع پرداختهاند نیز
اساسیسازی و پذیرش آن مورد

اتفاق نظری وجود ندارد.در دکترین حقوقی دو رویکرد رد 
میدارنددادگاههانمیتوانندمستقیماًبا
اساسیسازیحقوق خصوصیبیان 

توجهاست.مخالفان
استناد بهاصولقانوناساسی حکمصادرنمایند چراکه اوالً ،محاکم به بهانهمخالفتقانون
عادی باقانوناساسی نمیتوانند قانون عادی را نادیده گرفته و اجرا نکنند (جعفری لنگرودی،
هاوجهتگیریهای کلی راترسیم میکندو

.)96:6931ثانیاً ،اصولقانوناساسی چارچوب
تعیین حدودوثغورومصادیق وضمانتاجرای آنبرعهدهقانونگذارعادی است.برای مثال
قضاتنمیتوانندبااستنادبراصل 11قانوناساسی معاملهبهقصدفرارازدین رانامعتبراعالم
نمایندچراکهمصادیقایناصلبایدتوسطقانونگذارعادیتعیینگردد.همانگونهکهماده692
قانونمدنییکیازمصادیقاصل11قانوناساسیمیباشد.بهموجباینماده«:کسینمیتواند
درملکخودتصرفیکندکهمستلزمتضررهمسایهشودمگرتصرفیکهبهقدرمتعارفوبرای
رفعحاجتیا رفع ضرر از خود باشد».اگر اصل 11قانوناساسی به عنوانمنبعمستقیم صدور
شدهبودودادگاههااختیاراستنادبهآنراداشتندنیازیبهتصویبماده692قانون

حکمپذیرفته
مدنیوتعیینمصداقنبود.اینامرحاکیازاین استکهحدودممنوعیتهایقانوناساسیو
ضمانتاجرایآنراقانونگذارعادیمشخصمیکند(عابدیان.)31:6933-6933،
اساسیسازی گفته شده

همچنین ،در تایید عدم آمادگی نظام حقوقی ایران در توسعه پدیده 
استاندیشهاساسیسازیدرمیاناعضایشوراینگهباننیزوجودنداردچراکهرویکردحاکم
یسازی در
براندیشه این نهادرویکرد فردگرایانه استو همین امر موجب شده استکهاساس 
ایران ،حتی اگر عملی شود ،نهایتاً منجر به تقدم حقوق مدنی یا بهعبارتدیگر مدنیکردن
میگردد (شهابی.)669 :6931 ،مبنای تحلیلی این رویکرد بردالیل زیر استوار
قانون اساسی  
است:
الف-عدمتفکیکمیانسیاستوحقوقاساسی؛
ب-

اندیشهمدنیگرایییاخصوصیگراییقضاتاساسی؛

پ -سیستم حقوقی ایران مبتنی برفقه امامیه است وقانوناساسی مبنای سیستم حقوقی در
ایران محسوبنمیشود.از آنجایی کهمبانی فقه امامیه مبتنی براندیشه های فردگرایانه است
میگیرد .حاکمیت رویکرد
اندیشههای فردگرایانه صورت  

تفسیر امور حقوقی بر مبنای 


اساسیسازیحقوقخصوصی 222

فردگرایانهبهحدیاستکهعملگرایان حقوقایرانیعنیوکالوقضاتنیزمتاثرازآن هستند
(شهابی.)669:6931،
میکنند .به نظر
اساسیسازی حقوق بر امکان آن در ایران ابراز نظر  

در مقابل ،موافقین 
میرسدپذیرشاساسیسازیدرنظامحقوقیایران،مقدمتاًمستلزمایناستکهارزشهنجاری

قانون اساسی ایران و صالحیت دادگاههای بدوی وبهتبعآنعدماجرای قانونعادی بهدلیل
تعارضباقانوناساسیبهرسمیتشناختهشود.همچنانکهدربنداولذکرشدوصفهنجاریو
درنتیجه الزماالجرا بودن قانون اساسی یکی از شرایط تحققاساسیسازی میباشد.در حقوق
ایران ،برخی معتقد به وصف هنجاری قانون اساسی هستند و قانون اساسی را صرفاً برنامهریز
نمیدانند .از دید این طیف ضرورت نظارت شورای نگهبان بر اساسیبودن مصوبات مجلس
شورای اسالمی (اصول  12و  31قانون اساسی) هیچ تردیدی درموردارزش هنجاری قانون
یزاده.)699:6931،
اساسیجمهوریاسالمیایرانبهجاینمیگذارد(تق 
درموردصالحیتدادگاههابرعدماجرایقوانینعادیمغایرباقانوناساسیبایدگفتقبل
ازانقالبکهنهادیهمچونشوراینگهبانبرایحفاظتازقانوناساسیوجودنداشت،دسته-
ایازحقوقدانانبرایننظربودندکهدادگاههاصالحیتالزمرابرایتشخیصمغایرتقوانین
عادی با قانون اساسی را دارند و در نتیجه میتوانند ازاجرای قوانین ومقرراتعادی مغایر با
قانون اساسی امتناع نمایند .مطابق این دیدگاه اوالً ،مجلس حق قانونگذاری برخالف قانون
اساسی را ندارد.ثانیاً ،در صورتی که مجلس قانونی رابرخالفقانوناساسی تصویب نمود،
دادگاهها باید قانون برتر یعنی قانون اساسی را در نظر گرفته و حق عدم اجرای قانون عادی را
دارند (آزمایش61-69:6996 ،؛خلعتبری.)21: 6921 ،لیکن ،در مقام عمل هیچگاه این نظر
از طرف دادگاهها و سیستم قضایی وقت مورد پذیرش قرار نگرفت و دکترین بر نبود ضمانت
اجرا در صورت تعارض قانون عادی با قانون اساسی تاکید کرده است.علی آزمایش دراین
زمینهمینویسند:
«درلزومانطباققانونعادیبامقرراتو احکامقانوناساسی تردیدیباقینمیماند.مرجع
صالح برای تشخیص این امر در بعض کشورها شورای دولتی است و در ایران به عقیده اکثر
مولفینحقوقیهیچمرجعیبرایتشخیصاینامروجودنداردودرنتیجهمقرراتقانوناساسی
یا قانون مادر در اساسیترین قسمت آن یعنی لزوم اطاعت مقنن عادی از مقننموسس،فاقد
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ضمانتاجراست»(آزمایش.)66:6996،
بعد از انقالب اسالمی ،مرجعی برای انطباق قوانین مصوب مجلس با قانون اساسی ایجاد
گردید .اصل  31قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مقرر میدارد« :تشخیصعدم مغایرت
مصوبات مجلس شورای اسالمی با احکام اسالم با اکثریت فقهای شورای نگهبان وتشخیص
یشبینی
عدمتعارضآنهاباقانوناساسیبرعهدهاکثریتهمهاعضایشوراینگهباناست».پ 
شوراینگهباننتوانستبهمباحثپایاندهدچراکهرویکردشوراینگهباندرکنترلمصوبات
مجلس،بیشترسیاسیمیباشدبه نحوی کهنمیتواندر تاریخفعالیت شوراینگهبانموردیرا
پیدا نمود که این شورا قانون عادی را به دلیل مغایرت با حقوق و آزادیهای بنیادین تضمین
شده در قانون اساسی ،مغایر با قانون اساسی اعالم نماید و حتی وجود نهادشورای نگهباندر
قانوناساسیجمهوریاسالمیوهمچنیناصلتفکیکقوا،موجبشدهاستکهاکثرحقوق-
دانان بر این نظر باشند که دادگاههای عادی نمیتوانند بهدلیل مغایر بودنقانونعادی باقانون
اساسی ،ازاجرای قوانین عادی صرفنظرنمایند (کاتوزیان.)611:6931 ،بااین حالبرخی از
حقوقدانان همچنان بر صالحیت دادگاههای عادی در عدم اجرای قوانین عادی با استناد به
مغایرتآنهاباقوانیناساسیتاکیدمیکنند.ناصرکاتوزیاندراینزمینهاعالممیدارند:
«دادرسماموراجرایقوانین(اعمازعادیواساسی)استوهنگامیکهدردعوابادومتن
متعارض روبرو میشود ،باید بر حسب قواعد یکی از آن دو را مقدم شمارد.حال ،اگر فرض
کنیم که یکی از این متون مربوط به قانون اساسی و دیگری از قوانین عادی باشد ،عقل حکم
عالیتر بر مقررات پایینتر حکومت کند.درست است که قوه مقننه در برابر
میکند که قاعده  
قوهقضاییهاستقاللداردودادرسنمیتواندتصمیمهایآنقوهراابطالنماید،ولیاستقاللقوه
قضاییهنیزایجابمیکندکهدادرسبتواندآزادانهدربرابرقوانینمتعارضمطابقاصولحقوقی
تصمیم بگیرد ،و ناگزیر نباشد که در تجاوز به قانون اساسی با قوه مقننه همدستان شود»
(کاتوزیان.)611:6931،
ایشان وجود شورای نگهبان را موجب از بین رفتن صالحیت دادگاههای عادی در این
زمینه نمیدانند ،چرا که وظیفه شورای نگهبان جلوگیری از تصویب قوانین برخالف قانون
اساسی میباشد وبهصورتنوعی مانعاجرای آنمیشود.در حالی که دادگاه صرفاً میتواند
دردعوای مطروحهقانوناساسی رابهعنوانقانونحاکمانتخابکندوآنرابر قانون عادی
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پیشبینی شورای
مقدم بداند .بنابراین تعارضی بین دو صالحیت مورد بحث وجود ندارد تا  
نگهبانرابهمفهومنفیصالحیتدادگاهعادیبدانیم(کاتوزیان.)611:6931،
بهنظرمیرسدبالحاظساختارنظامحقوقیایران،پذیرشنظرفوقالذکردرحقوقایرانبه
گفتدادگاههایعادیبایددرتفسیرقوانینعادی،مفاد

میتوان
اینسادگیممکننباشد.ولی 
آنرابرمعنایی حملنمایند کهبااصولقانوناساسیانطباقداشتهباشدبهاینمعنا درمواردی
کهقانونعادیمبهمومجملاستیااحکاممتعارضیوجوددارد؛دادگاهعادیبایدمعناییرا
قبولکندکهبااصولقانوناساسی مطابقتدارد.زیرا فرضبراین استکهقانونگذاربههیچ
وجهآناصولرانقضنمیکند.بهنظربرخیچنینصالحیتیباهیچاستداللیازدادگاههاقابل
سلب نیست و میتواند به عنوان ابزار مناسبی در اختیار قوه قضاییه باشد تا بتواند به وسیله آن از
آزادیهاوحقوقبنیادینمصرحدرقانوناساسیحفاظتنماید(کاتوزیان.)611:6931،
الزمبهذکراستکهبرخیمعتقدبهاجرایقوانینعادیحتیدرصورتمخالفتباقانون-
اساسی هستند و درتایید نظراستداللمیکنند که قوانین عادی توانایی نسخ قانون اساسی را
ندارند،اما میتوانند تخصیصزننده قانون اساسی باشندهمانطورکهدر حقوق اسالم ،احادیث
میتوانند موجب تخصیص قرآن گردند (جعفری لنگرودی.)96 :6931 ،عده دیگر نیز منکر
امکانتعارضقانونعادی باقانوناساسی هستند.ازنظر این طیف ،قانون اساسی نه تنها اعتبار
قانونعادیموافقباقانوناساسی،بلکهبهیکمعنا،اعتبارقانوناساسیراهمدرنظرداردیعنی
اگرقوانینعادیبه شیوهایخاصیایجاد شوندومحتوای خاصیراداشتهیانداشتهباشند؛اگر
قانونعادیبهنحویمحتواییغیرازمحتوایتعیینشدهراداشتهباشد،نبایدباطلوبیاثرتلقی
شود،بلکه تا زمانی کهمرجعتعیین شدهمثالًدادگاهقانوناساسیبیاعتباریآن راباتشریفات
مقرردرقانوناساسیاعالمنکردهباشد،معتبرشمردهمیشود(شهابیوچراغی.)13:6931،


یسازیحقوقخصوصی
.4-2موانعاساس 

اساسیسازی حقوق خصوصی وجود دارد ،اما

با وجود اینکه در نظام حقوقی ایران ،امکان 
موانعیممکناستمانعازاینشودکهاساسیسازیدرحقوقایرانموردقبولواقعشود.عدم
نهادینهشدنحقوقبنیادینمصرحدرقانوناساسیدرحقوقایران،عدموجوددادرسیاساسی
وعدمآشناییو تمایل فعالیننظامحقوقیبهموضوع اساسیسازیازموانعاصلی اساسیسازی
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درحقوقایرانمحسوبمیشوند.
اساسیسازی حقوق خصوصی بدون تردید با اهمیت یافتن حقوق بشر و حقهای بنیادین
رابطه نزدیک دارد.حتی به تعبیر دیگر میتوان گفت که اساسیسازی حقوق خصوصی نتیجه
برتری حقوق بنیادین بر کل نظام حقوقی میباشد ،به طوری که نظامهای حقوقی که اساسی-
سازیحقوقخصوصیراپذیرفتهاندبههیچوجهنقضاینحقوقبنیادینرابرنمیتابند.دراین
نظامهای حقوقی نه تنها خود حکومت توانایی تجاوز به این حقوق را ندارند بلکه در روابط
خصوصی نیز ،اشخاص قدرت نادیده گرفتنآنهاراندارند.بهعبارتدیگر ،قانون اساسی این
کشورهادخالتگراهستند.بهعنوانمثالدرنظامحقوقیکاناداتاسال6332بهدلیلبهرسمیت
آزادیهای بنیادین در قانون اساسی کانادا ،اساسیسازی حقوق خصوصی

نشناختن حقوق و 
مطرح نمیشد اما از سال  6332با تصویب اعالمیه حقوق و ورود آن به بطن قانون اساسی،
یزاده.)611:6931،
اساسیسازیحقوقدراینکشورمطرحشدوبهسرعتگسترشیافت(تق 
در نظام حقوقی ایران ،حقوق و آزادیهای بنیادین درفصلسومقانوناساسی بهصورت
گستردهبهرسمیت شناختهو تضمین شدهاند.شناسایی اصل برابری (اصول 63و ،)21آزادی
کثرتگرایی سیاسی(اصل،)21حق و آزادی انتخاب شغل (اصل،)23حق

بیان(اصل،)21
همگانی بر تامین اجتماعی(اصل،)23تکلیف دولت در فراهم نمودن آموزش رایگان(اصل
،)91حق بر مسکن متناسب(اصل)96و حق دادخواهی(اصل)91از مواردی تلقی میشوند
که در آن حقوق بنیادن تضمین شدهاند ودخالتگرابودنقانوناساسی ایران نیز اثباتمی
شود.با اینحالبایدگفت کهدرست است کهتضمین حقوقبنیادین درقانوناساسیبهمنزله
فراهم بودن زمینههای اساسیسازی حقوق خصوصی تلقی میشود ،اما به تنهایی کافی نیست
چرا که عالوه بر تضمین این حقوق در قانون اساسی ،مردم ساالر بودن یک نظام حقوقی و
پذیرش عملی این حقوق توسط قوه قضاییه و شورای نگهبان برای اساسیسازی حقوق
یزاده.)612 :6931 ،سیستم قضایی بیشتر به دنبال نهادینه کردن
خصوصی ضرورتدارد(تق 
اصولقانوناساسیمربوطبهاختیاراتنهادهای حکومتیمیباشدوحقوقاساسیملت کهدر
قانوناساسیایرانموردپذیرشقرارگرفتهتاحدودزیادیمحجورماندهاست.ازطرفدیگر،
درست استکه وجود شورای نگهبان میتواند به اساسیسازی حقوق کمک نماید.اما نباید
فراموش کرد که اوالً درعمل ،عملکردشورای نگهبانبیشتر سیاسی استتاحقوقی.بهتعبیر
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نظامهای
میباشد و برخالف  
دیگر ،نظارت بر اجرای قانون اساسی در ایران نظارت سیاسی  
حقوقی مانند امریکا و آلمان ،نظارت قضایی پذیرفته نشده است.در حقوق ایران تنها نظارت
قضایی تا حدودی و در حوزه مقررات دولتی و نه قوانین ،در قالب نظارت بر عدم مغایرت
آییننامهها دولتی با قوانین (اصل 611قانون اساسی)،نظارت دیوان عدالت
تصویب نامهها و  
اداری(اصل619قانوناساسی)،نظارتسازمانبازرسی کل کشور(اصل611قانون اساسی)و
درنهایتمصونیتنداشتنعالیترینمقاماتاجراییکشور،سازمانیافتهاست(پروین:6931،
برخالفنظامهایحقوقی همانندآلمان امکان اقامهمستقیمدعواتوسطافرادبهدلیل

.)11ثانیاً،
نقض حقوق بنیادین آنها در نزد شورای نگهبان وجودندارد.بدیهی استکهاین امر موجب
سختترشدناساسیسازیحقوقدرنظامحقوقیایرانخواهدبود.
فقداندادرسیاساسیازموانعدیگراساسیسازیحقوقوبویژهحقوقخصوصیمیتواند
یشبینی دادگاه قانون اساسی در این قوانین
تلقی شود.یکی از اوصاف قوانین اساسی مدرن ،پ 
میباشد.دادگاهقانوناساسی،مرجعیاستکهتنهابهمنظوررسیدگیبهترافعاتحقوقاساسی
تاسیس گردیده و تحت کنترل و سیطره قوه قضایی قرار نداشته و همانند قوای دیگر به نوعی
مستقلمیباشد(گرجیازندریانی.)69:6932،درواقعوجودچنیندادگاهیباعثمیشودکه
قانوناساسیازضمانتاجرایقدرتمندیبرخوردارشود.اساسیسازیحقوقنیزارتباطخیلی
نزدیکی با وجود دادگاه قانون اساسی دارد ،به طوری که بدون وجود دادگاه قانون اساسی،
تصورتحققاساسیسازی در یک نظام حقوقی مشکل خواهد بود.اساسیسازی در نظامهای
حقوقی دارای دادگاه قانون اساسی پذیرفته شده و گسترش یافته است؛ کشورهایی نظیر آلمان،
ایتالیا ،اسپانیا ،پرتغال،فرانسه،یونان و...کهتجربهموفقاساسیسازی رادارنددارای دادگاه
قانوناساسی میباشند.پیشبینی شوراینگهباندرقانون اساسی تاحدودیمیتواند خالءعدم
وجوددادگاهقانوناساسی را در این زمینه پُر نماید.الزم به ذکر است که صالحیت دادگاه
قانوناساسی ازکشوری به کشور دیگر متفاوت میباشد.به عنوان مثال در برخی از نظامهای
حقوقی همانند آلمان افراد عادی این امکان را دارند که در مورد نقض حقوق اساسی خود
مستقیماًدردادگاه قانون اساسی اقامهدعوانمایند(اصل39قانوناساسیآلمان) (Make, 2007:

 ،)23در حالی کهدربرخی ازکشورهامثلفرانسهچنین امکانی برای افرادخصوصی وجود
ندارد .روشن است که اساسیسازی لزوماً به امکان دسترسی افراد به دادرسی اساسی وابسته
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نیست.به عنوانمثالبرخالفحقوقآلمان،در نظام حقوقی فرانسه ،امکان دسترسی افراد به
دادگاه قانون اساسی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم وجودندارد،بااینکه این موضوعیکی از
موانع اساسیسازی درحقوقفرانسهتلقی شدهاست(فارور،)216:6939،ولی نهایتاً این امر
موجبعدمپذیرش اساسیسازی در حقوق فرانسه نشده است.همچنین اساسیسازی به هیچ
وجهباوجوددادگاهقانوناساسیمالزمهنداردوفقداندادرسیاساسی،اساسیسازیرامنتفی
دادگاههای عادی میتوانند هنجارهای قانون

نمیکند و در صورت فقدان دادگاه قانون اساسی ،
اساسیرادرروابطخصوصیاعمالنمایندهمانطورکهدرحقوقانگلیس،باوجودنبوددادگاه
قانون اساسی ،دادگاههای عادی حقوق بنیادین را در حقوق خصوصی اعمال مینمایند.
)(Cherednychenko, 2007b: 14درحقوقایراننیزبرخیازدادگاههابااستنادبهکنوانسیونهای
حقوقبشروبنیادین وقانوناساسی آرایی راصادرنمودهاند.بهعنوانمثالشعبه  62دادگاه
تجدیدنظراستانمازندراندرتیرماه6931بااستنادبهبند6ماده61اعالمیهجهانیحقوقبشرو
یونهای بینالمللی مربوط به حقوق بشر و قانون اساسی جمهوری اسالمی ،حق
سایر کنوانس 
ازدواج راحقبنیادینبشریتلقینمودهو اجازهازدواجبهدخترباکرهرابدوناذنولیقهری
راصادرنمودهاست.
عدماعتقادوآشناییفعالیننظامحقوقیایرانبهحقوقبنیادینمیتواندیکیدیگرازموانع
اساسیسازی در حقوق ایران تلقی شود.از این موضوع در حقوق فرانسه نیز به عنوان یکی از
موانعاساسیسازییادشدهاست.بهعقیدهفاورو،نظامحقوقیفرانسه،برایتوسعهاساسیسازی
ظرفیتهای الزم را دارد.تنها مانع این است که فعالین حقوقی همانند وکال ،قضات و ...فاقد
اندیشهاساسییاذهناساسیهستند؛منظورایناستایناشخاصهمیشهبهدنبالآننیستندکه
آیااصولوهنجارهایوارزشهایاساسیمیتوانندبهعنوانراهحلیمورداستفادهقرارگیردیا
خیر؟(شهابی.)669:6931،
نتیجهگیری

در دهههای اخیر حقوق اساسی مرزهای حقوق عمومی را در نوردیده و برتری آن برکل
نظام حقوقی به رسمیت شناخته شده به طوری که هنجارهای حقوق خصوصی در کلیه شاخه-
های حقوق نفوذ پیدا کرده است.اساسیسازی حقوق خصوصی نیز در همین راستا مطرح شده
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است.بهاینمفهومکهبااساسیسازی،هنجارهایحقوقاساسیدرروابطخصوصینیزاعمال
شده و کل قواعد حقوق خصوصی نیز در سایه حقوق اساسی تفسیر و اعمال میگردند.نظریه
حقوق بنیادین تضمین شده در حقوق اساسی ،دلیل اصلی اساسیسازی میباشد .مطابق این
دیدگاه ،حقوق مزبور ،به عنوان حقهای برتر تلقی شده به طوری که کل نظام حقوقی در پرتو
آنقرارمیگیرد،لذاقواعدعادیتواناییمقابلهبااینحقوقراندارندونقضاینحقهاچهاز
طرف دولت و چه از طرف اشخاص خصوصی پذیرفتنی نیست زیرا آنچه که اهمیت دارد
نقضناپذیر بودن این حقها است و نقض کننده این حقوق یک مساله فرعی میباشد.ارزش

هنجاری پیدا کردن قانون اساسی نیز دلیل دیگر اساسیسازی حقوق خصوصی میباشد ،به این
شرح که به طور سنتی قانون اساسی یک قانون آیینی یا برنامهریز است یعنی چهارچوبهای
اصولی و کلی امور را ترسیم مینماید ولی بعد از جنگ جهانی دوم قانون اساسی ارزش
شبینیشدهدراینقانونبرکلنظامحقوقیبرترییافت.
هنجاریپیداکردوهنجارهایپی 
اساسیسازی حقوق خصوصی به معنی پایان یافتن استقالل حقوق خصوصی نمیباشد.
برخالف عقیده برخی از حقوقدانان که معتقد به اعمال مستقیم حقوق اساسی در روابط
یباشند باید گفت که حقوق بنیادین مصرح در قانون اساسی ،به صورت
خصوصی اشخاص م 
غیرمستقیم اعمال میگردند به این شکل که با استناد به مفاهیم خود حقوق خصوصی همانند
حسن نیت ،اخالق حسنه و تفسیر آنها در پرتو حقوق اساسی ،اساسیسازی صورت میگیرد به
این ترتیب هم از ارزشهای قانون اساسی در روابط خصوصی محافظت میشود و هم استقالل
حقوقخصوصیهمچنانپابرجامیماند.
به دلیل فقدان دادگاه قانون اساسی در نظام حقوقی ایران و عدم استقبال رویه قضایی ،اساسی
سازی حقوق خصوصی در نظام حقوقی ایران مورد توجه قرار نگرفته است و حتی برخی از
حقوقدانان امکان اساسیسازی را در حقوق ایران رد کردهاند.اما باید گفت که در قانون اساسی
ایران حقوقبنیادیناز جایگاه ویژهای برخوردار استبهویژه درفصل حقوقملتاین حقوقبه
یباشدودر
رسمیتشناختهشدهاند.اعتقادبراینکهدولتتنهاموظفبهعدمنقضاینحقوقم 
صورتنقضآنهاتوسطاشخاصثالثهیچتکلیفیندارداعتقادصحیحینمیباشدواینحقوق
بهعنوانارزشهایبرترجامعهبایددرکلیهشاخههایحقوقاعمالگرددوازنقضآنهاازجانب
هر شخصی جلوگیری گردد.لذا الزم است دادگاهها قواعد عادی حقوق خصوصی را در سایه
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