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چکیده

فرآیند اساسیسازی حقوق خصوصی ،که حاصل تحوالت تاریخی ،سیاسی و توسعه مفهاوم
حقوق بشر در نیمه دوم قرن بیستم میباشد ،به معنای استناد به حقوق اساسای تضامینشاده در
روابط افقی افراد و تابعان حقوق خصوصی است .نفوذ حقوق بنیادین بشری بار حقاوق مسائولیت
مدنی ضمن مشروعیت بخشی به قواعد سنتی ،زمینه را برای توسعه یا بازتعریف برخی مفااهیم و
نهایتاً کارآمدی حقوق مسئولیت مدنی فراهم میآورد .هادف ایان تحقیاق بررسای آثاار و نتاایم
اساسیسازی در حوزه حقوق مسئولیت مدنی به روش توصیفی تحلیلی است .به اجمال مایتاوان
گفت به دلیل وجود مصادیق مشتر بین مفاهیمی چون حقوق مرباوط باه شخصایت و حقاوق
بنیادین ،مانند کرامت ذاتی بشر ،حق بر سالمت ،خود مختاری و استقالل فردی ،حق برشهرت و
اعتبار و ضرورت حفظ حریم خصوصی که ریشه در فردیت انسان دارند ،این رابطه دو سویه باوده
و نسبت به رابطه دیگر شاخههای حقوق خصوصی با حقوق بنیادین ،به مراتاب عمیاقتار اسات
ضمن اینکه یک نوع همپوشانی بین این دو وجود دارد .وضع قوانین بر اساس کرامت ذاتی بشر و
ارزشهای هنجاری ،تفسیر قوانین موجود بر مبنای عادل و انصااف ،حمایات از حقاوق و مناافع
مشروع ،بازتعریف مفهوم تقصیر ،جبران کامل خسارات و توسعه خسارات قابل مطالبه ،از جملهآثار
اساسیسازی در این شاخه از حقوق خصوصی است.
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طرح مسأله

امروزه کشورهای مدرن و دموکراتیاک سراسار جهاان ،ایان مطلاب را کاه حقاوق بشاراز
باالترین فضیلتها برخوردار است پذیرفتهاند .از ایانرو اولویات سیاساتهاای داخلای و خاارجی
کشورها است .حقوق بشر در طول قرن بیساتم ،باه ارزشهاای جهاانی تبادیلشادهاسات ولای
حقوقدانان کشورهای اروپائی به ویژه اتحادیه اروپا که شالوده آن بر پایه کرامات انساانی اسات،
تنها در سالهای اخیر در گفتمان علمی و حقوقی خود توجه شایانی به رابطه میان حقوق بشار و
حقوق خصوصی معطوف ساختهاند .منشاء این رابطه نیز ،تحقق مدرنیسم در اروپا و ظهور جامعاه
مدنی و دولت – ملت در فاصله اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم میباشد.
برقراری مجدد دموکراسی در بیشتر کشورهای غرب اروپا پس از جنگ جهانی دوم متعاقب
از بین رفتن حکومتهای اقتدارگرای نازیسم و فاشیسم که بعدها ،به نسبت در کشورهای اروپای
شرقی نیز پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال  1991میالدی مشاهده شد ،به عناوان
یک تحول تاریخی و سیاسی ،سبب گردید تا به جای قوانین قدیمی قرن نوزدهم ،در اواسط قارن
بیستم ،قوانین اساسی نوظهور با حقوق بشر و نیز حقوق اجتماعی و اقتصادی تطبیق داده شوند تا
جائی که دیگر قوانین اساسی ملی و کنوانسیونهای حقوق بشری نظام ارزشی بیطرفانه نیساتند
و عملکرد حقوق بشر هم به دفاع در برابر دولت خالصه نمیشود و بادینساان گفتماان حقاوقی
اعمال حقوق بشار در دیگار شااخههاای حقاوق هام چاون حقاوق خصوصای کاه از آن بعضااً
اساسیسازی نیز یاد میشود ،شکلگرفته است .البته این در از مفهاوم حقاوق بشار ،از برخای
مکاتب فلسفی مانند حقوق بشر مبتنی بر کرامت انسان و حقوق طبیعای بایتااثیر نباوده اسات.
مطابق این دیدگاه ،حقوق بشر از نظر تقسیمبندی مخصوص هیچ تقسیم و شعبه خاصای از علام
حقوق قرار نگرفته است 1و باید به عنوان قواعد عام و مشتر مدنظر قرار گیرد و حقوق بنیاادین
بشری در ر س هرم نظام حقوقی قرار دارد .2بهر حال نظریه نفوذ فزاینده حقاوق بشار در رواباط
میان افراد خصوصی ،این امکان را داد تا درباره گرایش مشاروعیت بخشایدن باه قواعاد سانتی
حقوق خصوصی بحث شود و تغییرات چشمگیر ،پیچیده و در عین حال جذاب در سیرتکاملی همه
حوزههای حقوق خصوصی ایجاد شود .بانیان اولیه این امر نیز در آغاز دادگاههای قانون اساسی و
پژوهشگران حقوق خصوصی در اروپا بودند .عامل کمککننده اصلی دیگر ،رویه قضاائی محااکم
 .1دیانی ،عبدالرسول ،تقی زاده ،ابراهیم ،بادینی ،حسن ،شریفی ،علیرضا ،اعمال حقوق بشار در رواباط خصوصای،
دوفصلنامه علمی -پژوهشی دانش حقوق مدنی ،سال دوم ،شماره دوم ،)1392( ،ص.25
 . 2موالئی ،یوسف ،شعاریان ،ابراهیم ،نفوذ حقوق بشر در حقوق قراردادها در پرتو رویه قضاائی اروپاائی ،فصالنامه
پژوهش حقوق عمومی ،سال پانزدهم ،شماره  ،)1393( ،42ص .428
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این قاره است که موضوع را از حالت مباحث علمی و دکترین به رویاه عملای در دعااوی مبادل
نمودهاند.
این تحقیق در نظردارد برای این سوالکه ،اساسیسازی مشخصاً در حقوق مسئولیت مادنی
چه آثار و نتایجی در پی دارد؟ به روش توصیفی تحلیلی پاساخی درخاور پیادا نمایاد .باه هماین
منظور ،بند اول به مفهوم اساسیسازی و پایش شارطهاای عماده آن اختصااصدارد .بناد دوم
شیوههای مرسوم اساسیسازی را تبیین میکند .بند سوم مقاله به حقوق مربوط به شخصیت ،کاه
در واقع نقطه عطف تاثیر افقی است میپاردازد و در بناد چهاارم نیاز ،آثاار و پیامادهای خااص
اساسیسازی در حقوق مسئولیت مدنی مورد مطالعه قرار میگیرد و در نهایت ،نتیجه تحقیق ارائه
خواهدشد.
 -1مفهوم اساسیسازي و پیش شربهاي آن

گفتمان حقوقی قابلیت اعمال حقوق بنیادین بشری در روابط خصوصی منجر به ایجاد یاک
سیر تکاملی در همه شاخههای حقوق خصوصی شده است این سیر تکامل ،مدتی است کاه آغااز
شده و به حرکت خود در بطان نظاامهاای حقاوقی مختلاف و خصوصااً در کشاورهای اروپاائی
استمرارمیبخشد و نفوذ خود را به وضوح در قوانین و رویه قضائی کشورها نشان میدهد .بنابراین
دوره پاسخگوئی به ابراز تردیدها و نگرانیها به سررسیده و به تعبیر یکی از حقوقدانان غربی دیگر
نه از امکان اعمال ،بلکه باید از نحوه اعمال و تاثیرآن باه عناوان یاک ضارورت پذیرفتاه شاده
سخنگفت .به نظر بروگهمایر ،ثابات شاده کاه سیساتم بساته و عقالنیات خاود مختاار حقاوق
خصوصی ،افسانهای بیش نیست1.برای این تحول در خور توجه حقوقی که بعضاً " اساسیسازی
حقوق خصوصی" 2نیز نامیده میشود ،یک تعریفکلی ارائه شده است که در آن تعریاف ،پدیاده
اساسیسازی همان تاثیر فزاینده حقوق بنیادین بشری در روابط تابعاان حقاوق خصوصای تلقای
میگردد .در کشورهای اروپائی مفهوم متداول اساسیسازی حقوق خصوصای اعماال ارزشهاای
حقوق عمومی در روابط خصوصی اشخاص است .البته به موجب نظریه برتاری حقاوق اساسای،
این حقوق همانند خورشیدی است که بر کل نظام حقوقی میتابد و تنها در زیر مجموعاه حقاوق
عمومی قرار نمیگیرد .3اساسیسازی در واقع پاسخی جدید برای یک سوال قدیمی است .اینکاه،
آیا قواعد حقوق بشری در روابط خصوصی افراد نیز قابلیت اعمال دارند؟
1 . Nuno Ferreira,”Fundamental Rights, Constitutional Principles, and Law Of Torts:
Tort Feasors V. Tort Victims”, (2004), p.50.
2 . Constitutionalisation Of Privat Law

 .3موالئی ،یوسف ،شعاریان ،ابراهیم ،نفوذ حقوق بشر در حقوق قراردادها در پرتو رویه قضائی اروپاائی ،فصالنامه
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خاستگاه اصلی تردیدها در آنجا نهفتهاست که منبع اصلی حقهای تضمین شاده و آزادی-
های بنیادین همان قانون اساسی است و اجرا و حمایت از آن نیز جزو وظایف دولتها است ایان
تعبیر ،همان کارکرد سنتی حقوق بشر و حقهای تضمین شده میباشد که صارفاً در رواباط باین
دولت و شهروند متصوراست .اما باید اذعان داشت که امروزه کارکرد قوانین اساسی کشورها دیگر
محدود به نقش سنتی خود که در برگیرنده یک سری مفاهیم انتزاعی باوده و باه دیکتاه کاردن
قواعد سازمانی برای سطوح مختلف قدرت حاکمیتی میپردازد ،ختم نمیشود .در پی یاک ساری
تحوالت سیاسی و اجتماعی و تصویب قوانین اساسای انساان محاور درکشاورهای ماردم سااالر
قوانین اساسی دارای یک سری ارزشهای هنجاری و عینی هستند که نه تنهاا در حاوزه حقاوق
عمومی ،بلکه در عین وفاداری به مرزبندی سنتی و غربی بین حقوق عمومی و حقوق خصوصای،
در روابط بین افراد یعنی شهروند  -شهروند نیز قابل استناد میباشند و اساسایساازی یاا هماان
تاثیر افقی ریشه در این بافت فکری داردکه فهرست ارزشهای ارائهشاده در قاوانین اساسای در
بکارگیری و تفسیر قوانین منبع الهام قرارگیرد و به مثابه راهنما باشد.
بسیاری از حقها و آزادیهای تضمین شده در قوانیناساسی کشورها (حقوق پایه و اساسی)
و یا همان حقوق بشر مندر در اسناد بین المللی و منطقه ای مانند اعالمیه جهانی حقاوق بشار و
کنوانسیون اروپائی حقوق بشر و منشور حقوق بنیاادین ،از آنجاائی کاه باه فردیات و شخصایت
انسانها بستگیدارد و اساساً غیرقابل نقض میباشند ،میتوانند در دعاوی مسئولیت مدنی توساط
یکی از اصحاب دعوا و یا حتی بطور هم زمان ،طیف های متفاوتی از آن حقوق برتر ،مانند حاریم
خصوصی و آزادی بیان از جانب هر دو طرف دعوا مورد استناد قرارگیرد .به هارترتیاب در حقاوق
مسئولیت مدنی فرآیند اساسیسازی شکل نسبتاً متفاوتی به خود میگیرد و بطور سانتی ،حقاوق
مسئولیت مدنی با اثرات حقوق بنیادین ارتباط بیشتری دارد .زیرا حقوق باه اصاطالح شخصایتی
.
معموالً یا به واسطه حقوق مسئولیت مدنی و یا از طریق کیفرانگاری مورد حمایت قرار میگیرند
مولفههائی چون تمامیت جسمانی ،کرامت ذاتی بشر ،حریم خصوصی و حیثیت و اعتبار و ..
که در واقع مصادیق حقوق مربوط به شخصیت محسوب مایشاوند در آن واحاد ،نموناههاائی از
حقوق بنیادین بشری نیز به حساب میآیند و بدینسان ،هویت انسان و شان و منزلات آن بطاور
سنتی در نظام مسئولیت مدنی مورد حمایت قرار میگیرد و کرامت انسانی که از شاخصترین آنها
است ،به عنوان یک مال و مبنا مورد استفاده قارار مایگیارد .تاا همااهنگی و همساوئی و یاا
غیرهمسوئی مسائل با آن سنجیده شود .مخصوصاً در پروندههائی مانند تولد غیرقانونی که در آنها
مسائل اخالقی در معرض خطر هستند .1البته همه حقوق مسئولیت مدنی ،حقوق بشار محساوب
1 . Jan M.Smits,” Private Law and Fundamental Ritghs: A Sceptical View”.
Maastricht University Faculty Of Law Maastricht Eropean Private Law Institute
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نمیشود و هر حق بشری نیز جزو حقوق بشر تلقی نمیگردد صرفاً دستهای حقاوق بنیاادین کاه
دارای مصادیق مشابه با حق برشخصیت است یا مانند حق آزادی بیان ،مصداق پیدا مینمایند .اما
این دو حوزه با یکدیگر هم پوشانی زیادی دارند .هر دو این شعب ،از افاراد خصوصای در مقابال
قدرت حاکمیت و قدرت بازار حمایت میکنند .از این لحاظ حقوق بشر و حقوق مسائولیت مادنی
همانند برادران همرزم هستند .اهمیت فزاینده حقوق اساسی در هر سطح از حکومت و خصوصیت
هنجارآفرینی و ماهیت تاثیرگذار قواعد قانون اساسی از یک طرف و کارآمادی نظاام مسائولیت
1
مدنی در جبران خسارات از طرف دیگر به بهترین شکل ،گویای این هم پوشانیاست.
به خاطر تمرکز خاص گفتمان علمی حقوقی اساسی سازی در اروپا خصوصااً اتحادیاه ،ناام
دیگر اساسیسازی " اروپائی شدن حقوق خصوصای اسات .اینکاه اساسای ساازی چاه معناائی
میتواند داشته باشد؟ آیا این کار به معنای تقویت حقوق خصوصی سنتی ازطریق حقاوق اساسای
که در اروپای قارهای در چارچوب حقوق مدنی تدوین شده است میباشد؟ یا اینکاه ایان کاار باه
معنای ارتقای قواعد حقوق خصوصی تا مرتبه حقوق اساسی است؟ و یا به معنای تااثیر متقابال و
مستمر حقوق خصوصی و حقوق اساسی برای حمایت از کرامت انسانی است؟
امروزه در نظامهای حقوقی اروپائی دیادگاه ساوم از حقاوق خصوصای باه واقعیات بیشاتر
نزدیک است .2هر چندکه اجرای معیارهاای جهاانی (حقاوقبشار) در ماورد مساالهای در رواباط
خصوصی مزیت خود را دارد و منصفانهتر بنظر میرسد ،ولی منجر به مطرح گردیدن پرسشهای
مفهومی زیادی در خصوص قابلیت پیشبینی تصمیمات دادگاهها ،ثبات قانون و چگاونگی حفاظ
تعادل میان منافع طرفین مایشاود .3البتاه بارای هماه ایان دغدغاههاا نیاز از ساوی موافقاان
اساسیسازی ،استداللهای مناسبی ارائه شدهاست که پرداختن به استدالل مخاالفین و موافقاان
خود پژوهشی مجزا را طلب مینماید.
گفته شد یکی از مهمترین جنبههای روند اساسیسازی کاربرد حقوق و آزادیهاای بشاری
جه با منشاء بینالمللی و چه با منشاء قانوناساسی ،در روابط خصوصی است .4اما این مسااله ناه
(M-EPLI) Available at SSRN: http:// ssrn.com/abstract=928560, (2006), p. 3.
1. Maria Dolores Sanchez Caleria, (2008),”Fundamental Rights and Private Law In
Europe: A Fundamental Rights to Environment.”European Review Of Private Law,
(2008), p.766.
2. Tom Barkhuysen And Siewerr D.Lindenbergh, Constitutionalisation Of Private
Law, Martinus Nuhoff Publishers. Leiden/ Boston, (2006), p.37.
3. Solveiga Cirtautienc, ”Impact Of Human Rights On Private Law In Lithuania And
Other European Countries Problematic Aspects,”Mykolo Romerio Universitetas,
(2013), p.79.
4. Maria Dolores Sanchez Caleria,”Fundamental Rights and private law in Europe:A
Fundamental Rights to environment.”European Review Of Private Law, (2008),
p.760.
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تنها به نقش حقوق بشر ،بلکه به نقش حاکمیت و تعامل آن با جامعه نیاز بساتگی دارد .بناابراین
وجود قوانینحمایتی و انسان محوراز یک طرف ،و وجود ساختار حکومتی مردم ساالر نیز از طرف
دیگر ،دو پیششرط تحقق اساسیسازی محسوب میشوند .الزم به ذکراست هیچ یک از شارائط
مزبور به تنهائی موفقیتی در اساسیسازی ایجاد نمی کنند بطور مثال هار چناد در قاوانین اتحااد
جماهیر شوروی در زمان حاکمیت حزبکمونیست نیز ،مقرراتی در خصاوص حقاوق بشار وجاود
داشت و مرام مارکسیسم نیز برعکس دیگر حکومتهای توتالیتر ،مبتنی بر یک نظریه انسانگارا
با هدف دستیابی بر آزادیهای واقعی و ایجاد جامعه بدون طبقه بود .1ولی به دلیل سااختارخاص
حکوماات و فقاادان جامعااه ماادنی هاایچ تااوفیقی در اساساایسااازی مشااهود نیساات .باارعکس،
جمهوریهای نوظهوری مانند چک یا اوکراین ،قاوانین اساسای خاود را نیاز هام زماان باا ناوع
حکومت خود با کشورهای همسایه همسو نمودند .بطوریکه امروزه قوانیناساسای ایان کشاورها
ازجمله قوانین مترقی اروپا محسوب میشودکه بر پایه کرامت ذانی انسان شاکلگرفتاهاسات 2و
زمینه الزم را برای اساسیسازی فراهمآوردهاست.
 - 2حقوق مربوب به شخصیت نقطه عطف اساسیسازي (تاثیر افقی)

در حوزه حقوق خصوصی ،حقوق بشر به طورکلی و حقوق اساسی افراد معماوالً باه عناوان
"حقوق برشخصیت" 3نامیده میشوند .حقوق مرتبط با حمایت از افراد کاه تحات عناوان حقاوق
شخصیت مطرح میشوند برایکرامت و تمامیت جسمی و روحی افراد ضروری هستند و به وسیله
حقوق مسئولیت مدنی بسط یافته و حمایت میشوند .4تغییرات اساسی در خصوص حمایت از این
5
حقوق ،تقریباً بعد از جنگ جهانیدوم تا حدود زیادی تحات تااثیر اندیشاههاای حقاوق بشاری
وتشکیل جمهوری فدرال آلمان غربی و به اجرا درآمدن قانون اساسی آن ،از سال  1949میالدی
است که مشتمل بر فهرستی از حقوق بنیادین میباشد.
حقوق بر شخصیت که دارای حالت دوگانه اسات یعنای هام جنباه ماادی مانناد تمامیات
جسمانی و هم جنبه معنوی مانند شهرت و آبرو واعتبااردارد .6در واقاع ناوعی پاساخ قضاائی باه
 .1شریفی ،علیرضا ،مسئولیت مدنی ناشی از نقض حقوق بشر ،چاپ اول( ،تهران :نشر جنگل ،)1393 ،ص .19
2. Antonina, Bakardjieva Engelbrekt And Joakim Nergelius, New Directions In
Comparative Law, Edward Elgar publishing, Inc, (2009), p.157.
3 . Personality Rights
4. Gert Brugge Meier, Aurelia Colombi Ciacchi And Patrick O,Callaghan, The
Common Core Of Eruopean In Private Law Personality Rights In European Tort
Law, Cambridge University Press, (2010), p. 5.

 .5انصاری ،باقر ،مسئولیت مدنی ناشی از نقض حقوق مربوط به شخصیت در رسانهها مجلاه علمای -پژوهشای
حقوق خصوصی ،دوره نهم ،شماره دوم ،)1391( ،ص .68
 .6بادینی ،حسن ،مسئولیت مدنی ناشی از نقض حقوق معنوی مربوطه به شخصیت و حقوق بشر ،فصلنامه حقوق،
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ارزشهای مربوط به زندگی ،همراه با کرامت و شکوفائی آزادانه در جامعه محسوب میشاود .1در
ماده  102:2اصول اروپائی حقوق مسئولیت مدنی مال میزان حمایت از حقوق و منافع به واالتر
بودن ارزش حق بستگیدارد .در بند دوم این ماده بیان شده که جان ،تمامیت جسامانی و ذهنای،
شان انسانی از بیشترینحمایت برخوردارند .2به منظور حمایت از حقوق بر شخصیت در بین نظام-
نظامهای حقوقی دو رویکرد وجود داردکه عبارتند از رویکرد شناسائی یک حقکلی ایان حقاوق و
رویکرد حمایت در قبال نقض جنبه خاصی از حقاوق بار شخصایت .3ساوئیس و ایتالیاا در زماره
کشورهائی قرار دارند که حقوق بر شخصیت را بطورکلی مورد شناسائی قراردادهاند .همچنین ماده
 823قانونمدنیآلمان و مواد  11الی  22قانون مدنی اتریش حقوق مربوط به شخصیت نام بارده
و این حقوق را بطورکلی شناسائی نموده است .برخی کشورها نیز مانند برزیل بدون شناسائی کلی
این حق و یا ذکر همه مصادیق در قوانین اساسی خود کرامت انسانی را به عنوان یکی از سانگ
بناهای جمهوریت قرار دادهاند .4برخی کشورها نیز نظیر فرانسه و اسپانیا در قوانین پراکنده مانناد
قانون مدنی ،به ذکرمصادیقی از حقوق مربوط به شخصیت نمودهاند.5
در فرانسه پیشتر ،تنها یک سطح حمایتی در ماده  1382قانون مادنی ایان کشاور وجاود
داشت .اما با اصالح ماده  9قانون مزبور مصداقی از ایانحقاوق (حاریم خصوصای) ماورد توجاه
قرارگرفته است .نظام حقوقی این کشور مواردی چون حقوق تصویری ستارگان هنری و ورزشای
را در قالاب مصاداقی از حاق برشخصایت مایداناد و از حیاث ماادی و معناوی ماورد حمایاات
قرارمیدهد .6رویه قضائی فرانسه بر پایه حق بر سالمت ،در خصوص آسیبهای روحای محضای
که اطرافیان قربانی حادثه که خود شخصاً صدمه فیزیکی ندیدهاند ،موضع لیبرال و منعطفی حتای
نسبت به کشورهای آلمان و انگلیس اتخاذ نموده است و حقجبران آسیبهای روانای (خساارات
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دوره  ،44شماره  ،)1391( ،91ص .90
1. Verica Trstenjak,petra weingerl, The Influence of Human Rights and Basic Rights
in private Law, Springer International Publishing Switzerland, (2016), p.117.

 .2ایکاوچ ،برنهارد ،رضائی ،علی"،گروه اروپائی حقوق مساوولیت مادنی" و "اصاول حقاوق مساوولیت مادنی"،
ماهنامه کانون ،شمارههای  138و  ،)1393( ،139ص .136
 .3انصاری ،باقر ،مسئولیت مدنی ناشی از نقض حقوق مربوط به شخصیت در رسانهها مجلاه علمای -پژوهشای
حقوق خصوصی ،دوره نهم ،شماره دوم ،)1391( ،ص .71
4 . Verica Trstenjak, Petra Weingerl, The Influence Of Human Rights And Basic
Rights In Private Law, Springer International Publishing Switzerland, (2016), p.17.

 .5بادینی ،حسن ،هدف مسئولیت مدنی ،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه تهران ،شماره،)1391( ،66
ص .93
 .6جعفری ،فیض اهلل ،مختاری ،مهرناز ،مطالعه تطبیقی ماهیت حقوق تصویری ستارگان در تبلیغات تجاری ،مجله
مطالعات حقوق تطبیقی ،دوره  ،7شماره  ،)1395( ،2ص .516
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معنوی) برای این افراد نه محدود به خویشاوندان و نامزد قربانی بوده و نه نیازی به ابتالء به یک
اختالل روانی و بیماری شناخته شده از منظر پزشکی است و بروز سطح نرماانی از درد و انادوه و
اضطراب کفایت مینماید.
در حقوق انگلیس نیز ،بدون اینکه این حقوق بصورت کلی مورد شناسائی قرار گرفته باشاد
جنبههائی ازآن به موجب قوانینکیفری متعدد همچون قانون هتک حرمت مصوب  1996میالدی
مورد حمایت قانونی قرارگرفته است .با وجود عدم شناسائی مسااله حاریم خصوصای باه عناوان
قاعده عمومی ،دادگاه های این کشور که ازسابق در دعاوی عدیده ،در ارتباط با حمایت از جنبهای
از این حقوق مانند حق فرد بر تصویر خود ،احکام فراوانی صادر مینمودند ،این بار باا الزماالجارا
شدن قانون حقوق بشر مصوب  11998از سال  2000میالدی ،در ارتبااط باا حاریم خصوصای،
تکلیف قانونی بر اعمال کنوانسیون حقاوق بشار اروپاائی 2گردیدناد .بناابراین بناد یاک مااده 8
کنوانسیون که به موضوع حریم خصوصی مرتبط میباشد در حقاوق داخلای ایان کشاور اعماال
میشود .از این رو تصویب قانون حقوق بشر به عنوان یک نقطه عطف در حقوق انگلایس تلقای
میشود .3زیرا قانون مزبور کنوانسیون را وارد حقوق انگلیس نمود .البته ناگفته نماند که دادگاههاا
در ابتدا در اعمال حقوق بنیادین در دعوای مربوط به حقوق خصوصی مشکل داشتند چرا که بناد
یک ماده  6قانون مزبور صرفاً تکلیف احترام به حقوق بنیادین را بر عهده مقامات عمومی گذارده
بود در نتیجه دادگاه ها از اعمال آن امنتاع مینمودند وآن را منبع حقوق محساوب نماینمودناد.
ولی در پرتو تقویت رویه قضائی در حال حاضر در دعاوی مسئولیت مدنی مانند افترا یا مزاحمت ،
حقوق تضمین شده در کنوانسیون بصورت افقی غیرمستقیم یعنی به مثابه یک منبع کمکی ماورد
توجه قرار میگیرد.4
در کشورهای اسکاندیناوی نیز وضعیت خاصی حاکم است .بطور مثاال درقاانون مسائولیت
مدنی  1972میالدی سوئد که جبران پولی آسیبهای شخصی ،اعم از تلفاات جاانی و خساارات
مالی (نقض حق بر شخصیت) فقط در شرایطی ممکن است و مسئولیت مدنی ایجاد مینماید کاه
این امر به عنوان یک عمل مجرمانه نیز قابل مجازات باشد 5.به عبارت بهتر تنها در فرض تحقق
1 . HRA
2 . ECHR
3. Gert Brugge Meier, Aurelia Colombi Ciacchi And Patrick O,Callaghan. The
Common Core Of Eruopean In Private Law Personality Rights In European Tort
Law, Cambridge University Press, (2010), pp.25-27.
4. Chrispoph Busch Hans Schulte NolKe Forewordsby Viviane Reding, EU
Compendium Fundamental Rights And Private Law Apractical Tool For Judges,
Sellier European Law Publishiers Gmblt, Munich, (2011), p.13.
5. Gert Brugge Meier, Aurelia Colombi Ciacchi And Patrick O,Callaghan. The
Common Core Of Eruopean In Private Law Personality Rights In European Tort
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جرم است که مساله نقض حقوق مربوط به شخصیت متصور میشود و میتوان دعوای مسئولیت
مدنی مطرح نمود .در حقوق ایران نیز ،گزارهای که این حقوق را بصاورت کلای شناساائی نماوده
باشد وجود ندارد .ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب  1339صرفاً به مصادیقی از هر دو جنبه
حقوق مربوط به شخصیت مانند جان  ،سالمتی و حیثیت از باب تمثیال اشااره نماوده و از حیاث
مادی و معنوی مورد حمایت قرارداده است ولی نظر به تمثیلی بودن آن و استفاده از عباارت هار
حق قانونی دیگر افراد ،مانعی بر سر راه شناسائی این حقوق بصورت کلی وجود ندارد .تشابه ماتن
ماده قانونی مزبور با ماده  823قانون مدنی آلمان نیز مویدی بر این امر خواهد بود .گفتنی اسات
در مواد  697 ،698 ،699 ،700 ،765قانون مجازات اسالمی مصاوب  1392نیاز تحات عنااوین
مجرمانه افترا ،توهین  ،هتک حیثیت و نشر اکاذیب جنباههاائی از ایان حقاوق را ماورد حمایات
قانونی قرار گرفته است .با توجه به جایگاه قانونی حق برشخصیت در نظام حقوقیآلمان ،طبیعای
است که اولین رای که در ارتباط با حقوق مربوط به شخصایت صاادرگردید و منجار باه نظریاه
معروف اثر بر شخصثالث  /تاثیرافقی ( )Drittwirkungشد ،متعلق به دادگاههاای ایان کشاور
باشد.که به پرونده آقای شاخت معروف اسات .1از ایان رو تبیاین رای صاادره در پروناده مزباور
ضروری بنظرمیرسد.
پرونده آقاي یالمارشاخت ()Schacht Haajmar

در آلمان با آنکه تأثیر هنجارساز قانون اساسی امری بدیهی بود ،اما اولین استناد به این
تأثیر نه توسط دادگاه فدرال قانون اساسی ،بلکه در سال  1954و توسط عالیترین دادگاه حقاوقی
(دیوان عدالت فدرال یا به اختصار  )BGHو با یک دخالت کامالً قضایی صورتگرفت .مستندات
پرونده ،بازتابی از وقایع معمول آن زمان بودند .یک هفتاه ناماه در هاامبورگ مقالاهای انتقاادی
درباره فعالیتهای بازرگانی دکتر یالمار شااخت ( ،)Schacht Hjalmarرئایس باناک رایاش و
وزیرسابق آلمان نازی منتشر نمود .وکیل آقای شاخت با ارسال یادداشاتی باه هفتاه ناماه ،کنبااً
خواستار حذف بخش های متعددی از آن مقاله شد .هفته نامه نیز با در نام وکیل و بادون ذکار
Law, Cambridge University Press, (2010), p.28.

 .1از مشهورترین قضاوتها در تاریخ آلمان پس از جنگ ،که دومین رای تاثیرگذار در پیدایش نظریه آلمانی تااثیر
افقی بر ثالث و شناسائی حقوق مربوط به شخصیت در بافت یک دعوای مسئولیت مدنی محسوب میشود وطی آن
مساله مطالبه خسارات معنوی به دلیل نقض و آسیب حقوق مربوط به شخصبت مطرح شد دعوایی اسات کاه باه
پرونده"آقای سوارکار" معروف است .در ای پرونده خواهان مالک یک کارگاه آبجوساازی و همچناین یاک اساب
سوار ماهر بود .عکس وی  -بدون کسب رضایتش  -در یک تبلیغ مربوط به داروهای توانبخشی جنسای اساتفاده
شده بود" .آقای سوارکار" از خوانده که یک شرکت داروسازی بود ،خواستار غرامت برای خسارات معنوی شد .کاه
دادگاه فدرال به نفع وی ر ی داد.
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سمت وکالت او در بخش "نامههائی برای سردبیر" منتشرکرد .در نتیجه اینطور به نظررساید کاه
گویا وکیل مذکور ،از طرفداران سیاسی آقای شاخت و حزب نازی (ناسیونال سوسیالیسام) اسات.
وی این هفته نامه را تحت پیگیرد قارار داد و خواساتار اصاالح ایان مسائله شاد .دادگااه بادوی
هامبورگ با استناد به نقض مقررات حفاظات از ناام و اعتباار افاراد (اصال  2قاانون اساسای) و
همچنین مقررات کیفری مربوط به تهمت و افترا به نفاع شااکی ر ی داد .دادگااه اساتیناف ایان
شکوائیه را بر مبنای فقدان آسیب به اعتبار حرفهای ردکرد .در دادگااه تجدیادنظر ،اولاین شاعبه
حقوقی دیوان عدالت فدرال 1به طورکلی مبنایی جدید برای مسئولیت در نظرگرفت .اهمیت ایان
رای به بدان خاطر است که برای اولین بار بر اساس اصولی از قانون اساسی کاه باه ترتیاب ،باه
احترام به کرامت انسانی و حق رشد آزاد شخص اشاره دارند ،حق برشخصیت را تحقق بخشید .در
ر ی مزبور استدالل شده بود :حال که قانون اساسی حق افراد بشری برای برخورداری از کرامات
را به رسمیت شناخته است (اصل  )1و حق برخورداری از امکان شکوفائی و تکامل شخصیت باه
عنوان یک حق خصوصی که باید در سراسر جهان مورد احترام قرار گیرد .تا جایی که ایان حاق،
حق شخص دیگر را نقض نکند یا با نظم حقوقی منبعث از قانون اساسی یاا اخاالق عماومی در
تعارض نباشد (اصل  ،)2حقوقکلی شخصیت باید به عنوان حقوق اساسی تضمین شده در قاانون
اساسی شناخته شوند" .رای مزبور که مختصر و تاحدودی مبهم بود ،با انتقادات زیر مواجه شد :در
رای ذکر نشده که تأثیر افقی حقوق اساسی بر چه مبناست .چگونه یاک "حاق اساسای تضامین
شده در قانون اساسی" که به صورت بینالمللی و به نظر اکثریت به عنوان یک حق دفاعی اتباع
در مقابل دولت در نظرگرفته میشود ،همزمان میتواناد یاک "حاقخصوصای" و دارای اعتباار
جهانی باشد؟ آیا قضات کم تجربه دیوان عدالت فدرال که تنها  5سال پس از الزماالجارا شادن
قانون اساسی با این دعوا مواجهشدند ،از تمایز بین کارکرد عمودی و افقی حقاوق اساسای ناآگااه
بودند؟ در ر ی فوق الذکر هیچ دلیلی برای تأثیر افقی این حقوق ارائه نشادهاسات ،بلکاه تاا حاد
مشخصی این حقوق صرفاً به عنوان الزاماتی مندر در قانون اساسی توصیف شدهاند .البته چناین
الزامی در واقعیت وجود نداشت و ندارد .اصل  1قانون اساسی در تمام موارد روشن است و امکاان
هیچگونه سوء تفاهمی در مورد آن وجود ندارد :مخاطب وظیفه احترام به کرامت افراد ،دولت است
(قوای عمومی) و پیش زمینه تاریخی ترس از بازگشات فاشیسام و نازیسام نیاز ایان خطااب را
روشنتر میکند .اصل  1بیان میدارد که حقوق اساسی در رابطه با سه شاخه از قادرت حاکمیات
 یعنی قدرت تقنین ،اجرا و قضاوت – اعمالمیشاوند .اصال  94مجادداً امکاان طارح دعاوایمستند به قانون اساسی را علیه دولت مطرح میکند .قانون اساسای باه وضاوح ،خاود را تنهاا در
1 . BGH
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روابط عمودی بین دولت و اتباعش دخیل میداند و به روابطافقی بین شهروندان ارتبااطی نادارد.
در جایی که قانون اساسی – استثنائاً – بر روابط حقوقی خصوصی تأثیرمیگذارد ،ایان امار را باه
وضوح بیان میدارد به طورمثال در اصل  .9در غیر این مورد ،تأثیر حقوق اساسی بر رواباطافقای
بین شهروندان  -اگر هم در قانوناساسی دیده شود  -امری نادراست.
دردفاع ازاین نظریه در مورد تأثیرافقی ،دادگاه فدرال به آثار مبدع نظریه تاثیرافقی مساتقیم
اشاااره نمااودهاساات .او شااارح جدیااد کتاااب انسااروس ( ،)Enneccerusپروفسااور نیپااردی
( ،1)Nipperdeyبود که در واقع یکی از مدافعین نظریه اثار افقای مساتقیم باود .وی در ساال
 1954در ویرایش جدید این کتاب کالسیک ،اینگونه استدالل کرد که "این مقررات" (اصول  1و
 2قانون اساسی) " نه تنها برای نهادهای دولتی ،بلکه برای شهروندان نیز الزامآور هستند .کرامت
ذاتی و حق شکوفایی و رشد آزادانه فردی ،بخشهای جداییناپذیر حقوق شخصیت هستند کاه از
طریق نظم عمومی به عنوان حقوق شخصی (چه در حوزه حقوق عماومی یاا حقاوق خصوصای)
تضمین شدهاند.
نظریهای که در این کتاب مطرح شد ،در حقوق خصوصی آلمان به طور سانتی باه عناوان
سند والدت نظریه تأثیر افقی مستقیم شناخته میشود .نیت اصلی قضات دادگاه فادرال ایان باود
که قطعاً با این سنت حقوق خصوصی که بر حقوق اقتصادی متمرکز بود و تضمین منافع فردی را
نادیده میگرفت ،مقابله کنند .قضات مذکور ،درگیر سؤاالت روش شناسانه 2نمیشادند اماا ایان
قضات اساساً میدانستند که چه میکنند و به عالوه ،واقعاً میخواستند که این کار را بکنند .قانون
اساسی جدید ،مبنایی برای ایجاد این تغییر در قانون و به رسمیت شناخته شدن حقوق شخصایت
فراهم کرد .راه منطقی رسیدن به این هدف از طریق به رسمیت شناخته شادن مناافع شخصایت
نظیر حیات ،تمامیت جسمانی ،سالمت و آزادی در قانون مدنی بود .به این صورت هرگونه آسیبی
به این حقوق تضمین شده نوین میتوانست از طریق قوانین مسئولیت مدنی جبران شود .این امر
دو نتیجه داشت )1( :قضات با اتکاء به الزامات قاانون اساسای (وظیفاه حماایتی دولات) حقاوق
خصوصی را توسعه دادند و ( )2با انجام این کار ،آنها تأثیر قانون اساسی بر رواباط حقاوقی باین
شهروندان را به رسمیت شناختند .همین ماهیت دوبعدی ،باعث مشکلساز شدن نظریه تأثیر افقی
در سطح ملی و بینالمللی شده است .گفتنی است مساله مستقیم یا غیرمستقیم باودن کاه بنظار
میرسد چندان مورد توجه قضات دادگاه فدرال قرار نگرفته بود ،در ساالهاای آتای باه یکای از
 .1پروفسور نیپردی نماینده اصلی دکترین اثر افقی مستقیم بود .نیپردی یک حقوقادان سااده نباود .او باه عناوان
رئیس دادگاه فدرال کار بر رویه قضایی نیز تأثیرگذار بود.
2 . Methodological
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نکات اصلی مجادالت طوالنی آکادمیک تبدیل شد 1و تا سالیان زیاد مباحثههای راجاع باه تااثیر
حقوق بنیادین روی حقوقخصوصی ،حول محور دو مولفه تاثیرمستقیم و غیرمستقیم قرارداشت.
 – 3شیوههاي اساسیسازي یا اعمال حقوق بنیادین

نظریهها و دکترینهای اروپائی درباره تاثیر حقوق اساسی یا اصول قوانین اساسی بر حقاوق
خصوصی نسبتاً یک شکل هستند .اما فقدان رویکرد واحد به این مسائل نیز تا حدودی باه چشام
میخورد که ناشی از محتوای متفاوت نظامهای حقوقی مختلف در اروپا نسبت به نظام مسائولیت
مدنی و همچنین به دلیل تنوع طرز تفکر در جوامع اروپائی اسات .در میاان ایان چاارچوبهاای
نظری که تاثیرحقوق بشر بر حقوق خصوصی را توجیه میکنند یافتن عناصر مشابه دشوار نیسات
ولی به دلیل فقدان معیارهای مدون که احتمااالً ناشای از راه حالهاای متفااوت قاوانین مادنی
مختلف در مورد شرایط مشابه است ،شباهت چارچوبهای نظری چندان عیان نیسات .ایان امار
زمانی روشنمیشود که تفاوتهای موجود در قوانین اساسی کشورهای اروپائی را مورد مالحظاه
قرارمیدهیم .اروپا از کشورها و ملیتهای مختلفی تشکیل شده و هر یک ارزشهای اساسی خود
را دارا هستند .بنابراین تاثیر افقی حقوق اساسی در این کشورها به شیوههای مختلفی توسعه پیادا
کرده است .الزم به ذکر است برخی نظامهاای حقاوقی منحصاراً از یاک روش و رویاه قضاائی
کشورهائی مانند یونان ،فرانسه ،هلند و بلژیک نیزحساب ماورد ازهار دو روش افقای مساتقیم و
غیرمستقیم استفاده میکنند .2این امر بستگی به موضوع و نوع دعوای مطروح دارد.
 1-3افقی مستقیم

تاثیر افقی مستقیم بدین معنا است که حق بنیادین مطروح ،کمابیش به همان ترتیبای کاه
در یک رابطه عمودی میان دولت و شهروند اعمال میشود در یک رابطه افقی نیز اعمال گاردد.
زیرا حقوق مذکور هم برای دولت و هم برای شهروندان نیز الزامآوراست استوار نماودن دعاوا بار
این ام ر و واگذر نمودن موضوع مشروعیت یا عدم مشروعیت اقدامات طرفین دعوا در یک دعوای
مسئولیت مدنی در واقع اعطای ارزیابی آن بر اساس حقوق بنیادیناست و حقوق خصوصی صارفاً
اثر عدم مشروعیت که پرداخت خسارت باشد را مقرر میدارد .لذا چاه بساا اساتناد باه حاقهاای
اساسی بصورت مستقیم منجر به الغای یک قاعده حقوق خصوصای مغاایر باا آن شاود .در روش
مستقیم حقوق بنیادین به عنوان منبع تعهدات مورد استفاده قرار میگیرد .این شیوه به مثابه مبداء
1 . Tom Barkhuysen And Siewerr D.Lindenbergh, Constitutionalisation Of Private
Law, Martinus Nuhoff Publishers. Leiden/ Boston, (2006), p.67.
2. Chrispoph Busch Hans Schulte NolKe Forewordsby Viviane Reding, (2011), EU
Compendium Fundamental Rights And Private Law Apractical Tool For Judges,
Sellier European Law Publishiers Gmblt, Munich, (2011), p.13.
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پیدایش مساله اساسیسازی است که برای اولین بار توسط رئیس دادگاه کارفدرال 1در فاصله بین
سالهای  1954تا  1963آقای هانس کارل نیپردی ( ) Hanscarl Nipperdeyمطرحگردیاد.
بنابراین اولین رائی که در آن به مقوله اعمال حقوق بنیادین پرداختهشد ،دادگاه دسات باه اتخااذ
شیوه مستقیم زد .دادگاه در تصمیم اولیه خود در دسامبر  ،1954راجاع باه دعاوای یاک نمایناده
کارگر و کار که از سوی کارفرمای خود به دلیل تبلیغ اهداف حازب کمونیسات از طریاق توزیاع
کاتالوگ در طی ساعات کار اخرا شده بود و نسبت به این اخرا اعتراض کرده بود رسیدگیکرد
و به این موضوع که آیا بند سوم اصل  3قانون اساسی راجع به منعتبعیض علیه افاراد باه دالئال
دیدگاههای سیاسی آنها و بند یک اصل  5راجع که آزادی بیان میتوانند محدودیتهاای اساسای
علیه کارفرما بر اخرا کارگر طبق قانون کار ایجادکند؟ پرداخت .امروزه سوئیس و هلناد از جملاه
کشورهائی هستند که این شیوه را به رسمیت شناختهاند .در دفاع از این شیوه نیز اساتدالل شاده
بسیاری از تشکیالت بزرگی که در بخش خصوصی وجود دارد که خطر ناشی از تهدید حقوق بشر
در آنها از دولت کمتر نیست .از این رو باید مستقیماً در قبال آنها نیز بتوان استناد نمود .به اعتقااد
طرفداران این نظریه ،وقتی حقی به عنوان حقوق بشر شناخته شد ،همه باید آن را محترم شمرده
و هیچ شخصی حق تخطی ازآن را ندارد و فرقی نمیکند که نقضکنناده آن ،حکومات باشاد یاا
2
اشخاصخصوصی و از این حیث تفاوتی بین دولت و اشخاصخصوصی وجود ندارد.
 2-3افقی غیرمستقیم

دکترین کاربرد غیرمستقیم که ارزش محدودی برای حقوق اساسی تضمین شده قائل می-
باشد عنوان میدارد :که این حقوق تنها از طریق قواعد حقوق خصوصی اعمال شود .این امار باه
بدان معناست که قواعد وضع شده برای تنظیم روابط خصوصی افراد بار حقاوق اساسای برتاری
دارند و حقوق خصوصی میتواند در پرتو آنها تفسیر شود .اما در نهایت نمایتواناد باا آن ترکیاب
شود .قواعد حقوق خصوصی کماکان برای قضاوت در دعاوی تعیین کننده هساتند و هار نظاری
مخالف این ،مخرب خواهد بود 3.در دفاع از این شیوه استدالل شده که نیازی به ابداع قالب جدید
نیست و با همان قالبها و معیارهای سنتی نیز میتوان به هدف دسات پیاداکرد .از دیاد برخای
حقوقدانان اینکه ارزشهای بنیادین حقوق اساسی منبع الهام بخش برای جامعه برابر و همچناین
عدالت بین اشخاص است جوهره روشغیرمستقیم تلقیمیشود و این منبع مهم از داناش ،بارای
1 . BAG

 .2موالئی ،یوسف ،شعاریان ،ابراهیم ،نفوذ حقوق بشر در حقوق قراردادها در پرتو رویه قضاائی اروپاائی ،فصالنامه
پژوهش حقوق عمومی ،سال پانزدهم ،شماره  ،)1393( ،42ص .175
3.Tom Barkhuysen And Siewerr D.Lindenbergh, Constitutionalisation Of Private
Law, Martinus Nuhoff Publishers. Leiden/ Boston, (2006), pp.15-16.
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چگونگی ارزیابی دعاوی حقوق خصوصی مورد استفاده قرار گیرد .البته ایان گفتاه باه ایان معناا
نیست که بر اساس حقوق اساسی در دعاوی خصوصی میتوان قضاوتکرد .بلکه بدین معنا است
که اگر یکی از طرفین دعوی به مستقیماً به حق اساسی خود استناد نمود ،طرف دیگر نیاز مای-
تواند به حق اساسی دیگری به نفع خود استناد نماید و اولویتبندی بین منافع و رفاع تازاحم در
این خصوص را باید به حقوق خصوصی واگذار نمود.کارکرد دیگری که در این نظر بارای حقاوق
اساسی تضمین شده میتوان قائل شد ،این است که به عنوان عالمت هشداری به دادگااه نشاان
دهد که کرامت انسانی در خطراست و استناد به نقض حقوق بنیادین توسط خواهان ،ممکن است
جدیت قضیه را خاطر نشان نماید .در روش غیرمستقیم حقاوق بنیاادین باه عناوان منباع اصالی
1
تفسیر و مظاهر یک نظام عینی ارزشها در حوزه حقوق خصوصی انعکااس و تجلای ماینمایاد
.کاربرد غیرمستقیم حقوق بشر در روابط خصوصی به ویژه در چارچوب حقوق مسائولیت مادنی از
طریق استانداردهای کلی حقوق مانند حسن نیت ،اخالق حسنه ،منفعت عقالئای ،انصااف ،دقات
الزم و سوء استفاده از حق صورت میگیرد و اینها به عنوان ابزارهای تفسیری بکار گرفته می-
شوند .بطور کلی در طی پنم دههگذشته ،دکترین و رویه قضائی اغلب کشورها شیوه غیرمساتقیم
را مورد پذیرش قراردادهاند این راهکار نخستین بار در نظام حقوقی آلمان اتفاقاً در یاک دعاوای
2
مسئولیت مدنی ،در قضیه آقای لوف ( )Luthدر دسامبر  1958میالدی اعمال شد.
در این پرونده ،یک کارگردان برجسته فیلم بنام ویت هارالن که در طای دوره ناازی یاک
فیلم تبلیغاتی علیه یهودی ها ساخته بود پس از جنگ به اتهام تحریاک تنفار علیاه یهاودیهاا
مسئول شناخته شده بود ولی در نهایت از این مسئولیت کیفری تبرئاه شاد .زماانی کاه هاارالن
نخستین فیلم خود را پس از این وقایع تولید کرد .اریک لاوف ( )Erich Luthنویسانده و مقاام
عالیرتبه شهر هامبورگ به شدت از او به دلیل همکاری باا رژیام ناازی انتقاادکرد و طای ناماه
سرگشاده ضمن نشان دادن خشم خود از این کارگردان چالشی ،درخواست بایکوت فیلم جدیاد او
با نام معشوق جاویدان را نمود .هم کارگردانان و هم شرکت ناشر با موفقیات ،درخواسات صادور
یک حکم مبنی بر ممنوعیت لوف از تکرار این گونه بیانیههای خاود را نمودناد دادگااه اساتیناف
هامبورگ پذیرفت که درخواست لوف در صورت موفقیت ممکن است یک آسیب جدی به مناافع
مالی خواهان وارد سازد .لوف نیز یک دعوای مبتنی بر قانون اساسی علیه این دستور دادگاه طبق
بند  1اصل  5قانون اساسی که راجع به آزادی بیان است اقامه کرد .نهایتاً دادگااه قاانون اساسای
1.Chrispoph Busch Hans Schulte NolKe Forewordsby Viviane Reding, EU
Compendium Fundamental Rights And Private Law Apractical Tool For Judges,
Sellier European Law Publishiers Gmblt, Munich, (2011), p.12.
2. Dawn Oliver And Jorg Fedtke, (2007), Human Rights And The Private Sphere a
Compaearite Study, Routledge- Cavendish, (2007), p.486.
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تشخیص داد که حکم صادره علیه آقای لوف عمالً حق بر آزادی بیان وی را محدود کرده اسات.
این رای که در سال  1958میالدی شد یک الگوی جدید بارای جامعاه آلماان باه عناوان یاک
سیستم عینی و بنیادین از ارزشها قلمداد شد که یک برنامه کلی برای جامعه فراهم میساازند از
نظر دادگاه قانون اساسی فدرال ،قانون اساسی آلمان به جای اینکه یک موضع بی طرفانه داشاته
باشد در بخش حقوق اساسی خود یک سیستم عینی از ارزشها را پایه ریزی کرد .این سیستم که
بر محور توسعه آزادی بشر در جامعه است بایستی به عنوان اصل متعارف اساسی در سراسر نظام
حقوقی اعمال شود و باید در تصمیمات قضائی ،اداری و قانونگاذاری جهات داده و بار آن تااثیر
گذارد .این سیستم بطور طبیعی بر حقوق خصوصی نیز تاثیر گذار خواهد بود .هیچ قاعاده حقاوق
خصوصی نباید با آن مغایر باشد و همه قواعد بایستی مطابق با ماهیت آنها تفسیر شاوند .ایتالیاا،
اسپانیا ،انگلیس و آفریقای جنوبی از جمله کشورهائی هستند که بار مبناای شایوه غیار مساتقیم
1
عملمینمایند.
 3-3الگوي كاربرد قضائی یا اقدام دولت

در این شیوه مخاطب حقوق اساسی نه افراد و شهروندان ،بلکه دولت است کاه عاالوه بار
تعهد سلبی مبنی بر خودداری از نقض حقوق اساسی متعهد به رعایت آن در قبال افاراد اسات .از
آنجائی که دولت در مفهوم عام شامل دادگاهها و قوه قضائیه نیز میشود لاذا دادگااههاا بایاد در
دادرسی به این مهم عنایت داشتهباشند به عبارت دیگر اگر اشخاص دعوای خاود را باه دادگااه
ببرند ،دادگاه ملزم به رعایت قواعد حقوق بشر است .طبیعتاً این رویکرد بر اقدامات دادگاه در مورد
حل و فصل دعوا تاثیرگذار خواهد بود .در این نظریه دیگر سخنی از استناد افراد به حقوق اساسی
در قبال همدیگر و اعمال یکی از روشهای مساتقیم و یاا غیار مساتقیم مطارح نیسات 2.ایان
دکترین در نظام حقوقی کشورهائی چون ایاالت متحده آمریکا بکار گرفته میشود.
 - 4پیامدهاي اساسیسازي درحقوق مسئولیت مدنی

اساسیسازی در حوزه حقوق مسئولیت مدنی آثارو نتایجی منحصر باه فارد دارد کاه ذیاالً
مورد مطالعه قرار میگیرند.
 1-4تغییر در رویکرد رویه قضائی مقاكم

در پرتو توسعه مفهوم حقوق بشر در عرصههای عملی علم حقوق در چند دهه اخیر طرفین
دعوا در دعاوی حقوقی سعی دارند با استناد به این حقوق دعاوا را باه نفاع خاود خاتماه دهناد و
 . 1شهبازی ،حشمت اله ،تقی زاده ،ابراهیم ،شهبازی نیا ،مرتضای ،حقاوق بشار در حقاوق خصوصای ،فصالنامه
پژوهش حقوق خصوصی ،سال پنجم ،شماره نوزدهم ،)1396( ،ص .78
2. Aharon Barak, ”Constitutional Human Rights And Private Law”, Yale Law
School Legal Scholar Ship Repository, (1996), p.279.
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همانطور که دورکین ( )Dworkinمیگوید; طرفین دعوا به این مساله به عنوان برگ برنده نگاه
میکنند .از این رو قضات نیز به نوبه خود ،بیش از پیش وادار میشوند در مورد نقض حقوق بشار
رای صادر کنند .اینکه قضات تحت فشار افکار عماومی و نیروهاای اجتمااعی ،پاذیرای اساتناد
مستقیم یا غیر مستقیم به موازین حقوق بشری در روابط بین اشخاص هستند ،به تحاولی بناام"
خصوصی سازی حقوق بشر" میانجامد .تعهدات ایجابی دولتها که نشات گرفتاه از کنوانسایون
حقوق بشراروپائی است بر همه قوا از جمله قوه قضائیه بار میشود .بنابراین ،در جائی کاه قاوای
مقننه و مجریه نتوانند حمایت مناسبی در حوزه روابط خصوصی فراهم آورند ،این وظیفه قضات
است که حمایت قضائی مطابق با ماده  13کنوانسایون را ارائاه نمایناد .مضااف باراین تعهادات
ایجابی ،دادگاهها ممکن است برای انطباق با کنوانسیون حتی مجبور به تفسیر حقاوق و تعهادات
بین افراد در روابط خصوصی شوند .همانطور که پیشتر بیان شد ،چه بسا سرنوشت دعوا را کاامالً
معکوس نماید .بطور ک لی قضات از طریاق تائیاد و تعادیل حقاوق بنیاادین متعاارض مطارح در
دادخواهی مبادرت به نظارت قضائی میکنند.
برخی از حقوقدانان غربی بر این باورندکه قضاوت همیشه در بافات اجتمااعی وسایع تاری
گنجانده شده است .بنابراین همیشه تحت تاثیر شرایط سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی قرار میگیرد
که تحت آن عمل کرده و بر اذهان قضات و تصمیمات آنها اثر میگذارد .اشمید ،چنین تاثیری را
نامطلوب نمیپندارد بلکه در عوض ،آن را بارای تطبیاق حقاوق باا محایط اجتمااعی متغیار آن
ضروری میداند .او معتقد است که دادگاه حقوق خصوصی ،نباید معمولی عمال نمایاد بلکاه باه
عنوان دادگاه اساسی عمل نماید .با توجه به این دیدگاه در خصوص نظاارت قضاائی ،دادگااههاا
نقش قضات و رویه قضائی در خصوص اساسیسازی به خوبی روشن میگاردد .در ایان باین از
نقش پر رنگ دادگاههای قانون اساسی که در برخی کشورها مانند آلمان وجود دارد نبایاد غافال
شد .دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان که بر همه قوانین اعام از عماومی و یاا خصوصای کنتارل
قضائی دارد ممکن است مقررهای را که ناقض حقوق بشر است باطل اعالم نماید و ایان مسااله،
ممکناست در هر مرحلهای اتفاق بیافتد و برخالف اختیار محدود شورای قانون اساسای فرانساه،
1
حتی مقررات ناسازگار و مربوط به قبل از زمان تصویب قانون اساسی را نیز شامل میشود.
طبیعی است ،همه قوانین موجود در نظامهای حقوقی آن هم در همه حاالت و بسترهاا
عادالنه نیستند و چه بسا با ارزشهای اخالقی و هنجار های اجتماعی سازگاری ندارند .از آنجائی
که حقوق بنیادین ترجمان واقعی دستهای از هنجارهای اخالقی ،سیاسی و فلسفی هستند کاه از
1.Dawn Oliver And Jorg Fedtke, Human Rights And The Private Sphere a
Compaearite Study, Routledge- Cavendish, (2007), p.p.486-487.
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آبشخورآزادی ،عدالت ،مردم ساالری و دولت قانون مدار سیراب میگردند .1لذا این رویاه قضاائی
است که قوانین موجود را با معیار تضمین حقهای اساسی و آزادیهاای فاردی تفسایر نماوده و
هنجارهای سنتی حقوق خصوصی را بی آنکه به اضمحالل بکشد کارآمدتر نماید.گفته مایشاود
عصر ما عصرحقوق بنیادین و عصر ضد پوزیتیویسم است که در آن قضات بایستی در رسیدگی به
دعاوی حقوقی ،مبانی اخالقی را مورد توجه قرار دهند و همیشه یک تصمیم کامالً حقوقی ،هدف
غائی آنها نباشد .زیرا همانطور که گوستاو رادبروخ ( )Gostav Radbruchکه خاود پایاه گاذار
پوزیتیویسم حقوقی است اذعان داشته است " بی عدالتی شدید قانون نیست" .2در حقاوق ایاران
اوالً مطابق اصل  167قانون اساسی و ماده  3قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در
امور مدنی قضات صرفاً در فرض فقدان نص کامل یا صریح و یا متعارض و یا فقدان نص اجاازه
تفسیر قضائی دارند ثانیاً نظارت قضائی به آن مفهوم که در آلمان و ایاالت متحده مرساوم اسات
در ایران مشهود نیست و با توجه به اصول  72 ،4و  94قانون اساسی ،نظارت بار مسااله انطبااق
قوانین و مصوبات مجلس شواری اسالمی با موازین اسالمی و عدم مغایرت آنها با قانون اساسی،
منحصراً از اختیارات شورای نگهبان است از این رو اصوالً دادگاهها اختیار چشم پوشای از قاوانین
مغایر با حقوق و آزادیهای بنیادین را ندارند .البته با توجه به محرز بودن نقاش هنجااری قاانون
اساسی که ناشی از نظارت شورای نگهبان به منظوراساسی بودن مصوبات مجلس است ،کم رنگ
بودن نقش دادگاهها در اساسیسازی را نباید به معنای عدم امکان اساسیسازی در حقاوق ایاران
تلقی نمود.
 2-4تغییر در رویکرد قانونگذاران
جایگاه برتر قانون اساسی و ارزشهای نهفته در مقررات پذیرفتاه شاده چاون کنوانسایون
حقوق بشراروپائی قانون گذاران را برآن داشته که در تصویب قوانین عادی به اصول مورد احترام
قانون اساسی توجه ویژه نموده و مقررات را با آن منطبق نمایند بطور مثال بند  3اصل اول قانون
اساسی آلمان مصوب  1949میالدی مقرر داشته که قانونگذار ملزم است که حقوق اساسی ذیال
را محترم شمارد .این مورد ،خود تاثیر غیرمستقیم بر روی حوزه حقوق خصوصی ایجاد ماینمایاد
زیرا که بر این اساس قوانین تصویب شده در این حوزه بایستی با اصول اساسی مطابق و ساازگار
باشند .بنابراین حقوق بنیادین بشری در پرتو اساسی سازی منجر به مبدل گردیدن آنها به عناوان
منبع الهام قانونگذاری و ب ه مثابه یک راهنما برای تغییر قوانین ناعادالناه و غیرمنصافانه موجاود
برای قانونگذاران میشود .گفتنیاست با توجه به فرآیند نسبتاً طوالنی قانونگذاری تغییرات در این
 .1گرجی ،علی اکبر ،مبنا و مفهوم حقوق بنیادین ،نشریه حقوق اساسی ،سال دوم ،شماره دوم،)1383( ،ص.9
2 .Tom Barkhuysen and Siewerr D.Lindenbergh, Constitutionalisation Of Private
Law, Martinus Nuhoff Publishers. Leiden/ Boston, (2006), p.96.
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بخش غالباً ،کمیکندتر از تغییر رویکرد قضائی است و چاه بساا موضاوعی در بادو امار در رویاه
قضائی یک نظام ح قوقی مورد شناسائی و پذیرش قرارگیرد و پس از طی مدتی به شاکل قاانون
درآید .بطور مثال در قضیه واکن هورست حق عمومی بر شخصیت از سوی دیوان عالی هلند باه
عنوان یک مبنای حقوقی برای شناسائی حق بر اطالع از ریشه بیولوژیک خود برای یک کاود
که درخواست افشاء شدن هویت واقعی مادر و به تبع آن هویت پدر طبیعی خود نموده باود ماورد
استناد قرارگرفت که رای چالش برانگیز دیوان عالی که به نفع کود صادر شد و در زماان خاود
یک ابداع در رویه قضائی این کشور محسوب میگردید ،ده سال بعد منجر به گنجانده شدن ایان
حق در قانون مصوب پارلمان هلند شد .1در حقوق ایران نیز وفق اصل  72قانون اساسی ،مجلس
شورای اسالمی از وضع قوانین مغایر با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یاا قاانون اساسای
منع شده است و از طرفی اصولی از قانون اساسی در فصل سوم به حق های اساسای و تضامین
شده اختصاص دارد از این رو با توجه به جایگاه واالی کرامت انسانی در دین اسالم و آموزه های
فقهی ،سنگ محک قراردادن آن و تصویب قوانین منطبق با موازین حقوق بشری از ضروریات و
بدیهیات قانونگذاری است .البته اینکه اصل مزبور به جای تعهد ایجابی به تعهد سلبی قوه مقنناه
(عدم مغایرت) بسنده نموده و همانند اکثر کشورها بر لزوم تصویب قوانین بر پایه کرامت انساانی
تاکید ننموده است ،محل نقد است.
 3-4تققق مانا براي طرح دعوا

نقض حقوق اساسی ممکن است مبنائی برای مسئولیت مدنی ایجااد کناد .ماواردی چاون
نقض یک حق شخصی ( مانند حق بر شخصیت) ،یا نقض یک تکلیف مبتنی بر حقوق موضوعه و
یا اعمال و رفتاری که ناقض حقوق نانوشته ،اخالق و نظمعمومی است که مایتواناد منجار باه
تحقق مسئولیت مدنی شود.
این دعاوی عالوه بار درخواسات جباران خساارت ،ممکان اسات بار مبناای نقاض یاک
حق اساسی نیز مطرح شوند .به عنوان مثال حتی در کشور هلند که در سیستم حقوقی خود دادگاه
قانون اساسی ندارد یک مثال بارز برای موضوع ،دعوای والکن هورست ( )Valken Horstاست
که طی آن طفلی که در منزل مخصوص "مادرانتنها"به دنیا آمده بود ،توانسات باا موفقیات در
دعوا بر علیه مدیریت این اقامتگاه آنها را به ارائه اطالعات در مورد هویت پدرش مکلف نماید در
این رای صادره از دیوان عالی هلند اعالم شده که ":این موضوع به حقوق کلی شخصیت مرتبط
اساات کااه حااق برخااورداری از حااریم شخصاای ،حااق آزادی بیااان و اندیشااه و مااذهب باار آن
1. Verica Trstenjak, Petra Weingerl, The Influence Of Human Rights And Basic
Rights In Private Law, Springer International Publishing Switzerland, (2016), p.
463.
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مبتنیهستند ".این رای که در سال  1994از سوی دیوان عالی هلند در قضیه .در چارچوب بند 6
ماده  162قانون مدنی صادر شد ،مربوط بود به دعوای یک کود نامشروع متولد شده در یاک
کلیسای کاتولیک که از مادران بیوه حمایت میکرد علیه بنیاد والکن هورست که وظایف کلیسا را
انجام میداد.کود مدعی بود که والکن هورست نسبت به او تکلیف دارد که اطالعات راجاع باه
مادر او که خود نیز هویت پدر او را نیز افشاء میکرد را برای او افشاء کند .والکان هورسات ایان
ادعا را را رد کرد بر این اساس که او  Valkenhorstتکلیف داشت که هویت ماادر را محرماناه
نگه دارد .طبق این تکلیف ،در طی حیات مادر اطالعاات راجاع باه پادر بیولاوژیکی او صارفاً در
صورتی قابل افشاء بود که مادر او به این کار رضایت میداد .با این حال ،مادر او که در آن زماان
هنوز زنده بود این اجازه را نداد .دادگاه تالی علیه کود رای داد مبنی بار اینکاه تکلیاف والکان
هورست به محرمانه نگه داشتن هویت مادر بر منفعت کود مبنی بر شناخت والدین خود برتری
دارد .دیوان عالی این تصمیم را ردکرده و ادعای کود علیه والکان هورسات را ماورد پاذیرش
قرارداد.
در این چارچوب ،جالب توجه ترین بخش رای دیوان عالی مبنای حقوقی است که بر اساس
آن به نفع کود رای داده است :طبق نظر دادگاه نقطه عطف یک چنین تصمیم گیری در قضیه
مربوطه ،این است که حق بر شخصیت که منبع یک چنین حقوق اساسی مانند حق بر احترام باه
حیات شخصی ،حق بر آزادی فکر ،وجدان و مذهب ،و حاق بار آزادی بیاان اسات نیاز حاق بار
شناخت والدین خود را در برمیگیرند .این حق نیز در ماده  7کنوانسیون راجع باه حقاوق کاود
مصوب  20نوامبر سال  1989که هنوز از سوی کشور هلند تصویب نشدهاست مورد شناسایی قرار
گرفته است .این حق در برخی شرایط خاص مانند شرایطی که در قضیه مربوطه وجود داشت باه
یک شخص حق اقامه دعوا علیه یک بنیاد مانند بنیاد والکن هورست مبنی بر افشاای اطالعاات
موجود نزد بنیاد راجع به والدین او بنا به درخواست او را اعطا مایکناد1.در حقاوق ایاران تحقاق
مسئولیت مدنی فرع بر ورود ضرر اعم از مادی و یا معنوی است .بنابراین پذیرش چنین مبنائی با
یک چنین خواستهای در حال حاضر بعید بنظر میرسد.
 4-4حمایت از حقوق و منافع مشروع به مثابه هدف مسئولیت مدنی

نظریههای مربوط به هدف مسئولیت مدنی را میتوان در یاک تقسایم بنادی کلای باه دو
دسته ابزارگرا و نظریههای مرسوم تقسیمکرد .در نظریات مرسوم ،هدف مسئولیت مدنی از طریق
ساختار آن تعیین میشود به عبارت دیگر از بعد داخلی به آن نگریسته میشود .بناا باه اقتضاای
عدالت ،اگر فردی حقوق دیگران را زیر پا گذارده باشد و یا از نظر اخالقی اقادامی سارزنشآمیاز
1. Verica Trstenjak, Petra Weingerl, THE Influence Of Human Rights and Basic
Rights In Private Law, Springer International Publishing Switzerland, (2016), p.463.

 │334ژپوهشاهی اخالقی – سال یازدهم– شماره دو – زمستان 1399
انجام داده باشد وظیفه مسئولیت مدنی فراهم نماودن ضامانت اجرایای بارای حقاوق و تکاالیف
طرفین خواهد بود 1.بنابراین در کنار اهداف سنتی ترسیم شده برای مسئولیت مدنی مانند جباران
ضرر و جنبه بازدارندگی ،نظریهای موسوم به حمایت از حق و مناافع مشاروع در برخایکشاورها
مانند آلمان به نحو صریح و در نظام حقوقیکشورهائی ازقبیل فرانساه و انگلایس بصاورت غیار
صریح ،به مثابه هدف حقوق مسئولیت مدنی تبیینگردید .در دکترین حمایت از حق ،هدف اصلی
این است که حق تلف شده در هر حال جبران شود 2.روند "خصوصیسازی حقوق بنیاادین" کاه
همیشه در آلمان وجود داشته چیزی بیش از معاضدتهاای تفسایری صارف اسات و تبادیل باه
اصول حاکمیت قانون ماهوی و واقعی شده است .قطع نظراز اینکه آیا استناد باه آنهاا منجار باه
موفقیت در دعوی شده است یا خیر؟ سیرتکاملی تاثیرافقی حقوق بنیادین و آمادگی دادگاهها برای
تجویز نفوذ حقوق مادر درنتیجه یک پرونده ،منجر به نقش سرنوشت ساز متون قانون اساسای در
حوزه مسئولیت مدنی شده است و هم زمان دامنه منافع مورد حمایت حقوق مسائولیت مادنی باا
هدف تضمین جبران خسارت در دعاوی را افزایش داده است کاه از آن باه جباران خساارت باه
روش" احقاق حق تضییع شده" یاد میشود .حقوقی که مورد حمایت متن قانون اساسی اسات و
یا دست کم از حیث ماهیتی جزو حقوق بنیادین محسوبمیگردد .حتی اگار بصاورت رسامی در
3
متون قانون اساسی نیامده باشد.
سوالی که در اینجا پیش میآید این است که آیا حقوق مسائولیت مادنی صارفاً باه دنباال
حمایت از حقوق و منافع مشروع خواهان و زیان دیده است؟ یاا خواناده نیاز حاق برخاورداری از
چنین حمایتی دارد؟ در پاسخ باید گفت گرچه اثر حقوق بنیادین در زمینه حقوق مسئولیت مادنی،
بیشک درخصوص وضعیت قربانی خطای مدنی (زیان دیده) و حق وی نسابت باه خساارات باه
معنای دقیق معطوف است تا وضعیت زیان رسانندگان .به عبارت بهتار نفاوذ حقاوق بنیاادین در
حقوق مسئولیت مدنی اغلب مستقیماً بر وضعیت زیان دیده تاثیر و تمرکز دارد ولی وضعیت زیاان
رساننده نیز معموالً بصورت غیرمستقیم تحت تاثیر قرار میگیارد .باه اعتقااد برخای حقوقادانان
غربی ،حقوق مسئولیت مدنی در زمان تحقق عملکردهاای خاود مایبایسات ارزشهاای اصاول
مسئولیتپذیری ،حمایت ازافراد ،آزادیهای اقتصادی و توزیع عادالنه خطرات را رعایات نمایاد و
 . 1بادینی ،حسن ،هدف مسئولیت مدنی ،مجله دانشاکده حقاوق و علاوم سیاسای ،دانشاگاه تهاران ،شاماره،66
( ،)1383ص .59
 .2کاتوزیان ،ناصر ،تحول مفهوم تقصیر در حقوق مسئولیت مدنی ،فصلنامه حقوق ،مجله دانشکده حقاوق و علاوم
سیاسی ،دانشگاه تهران ،دوره ،39شماره  ،)1388( ،1ص .201
3.NUNO Ferreira, ”Fundamental Rights, Constitutional Principles, And Law Of
Torts: Tort Feasors v. Tort Victims”, (2004), p.51.
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میتوان گفت که حقوق مسئولیت مدنی برای تحقق و برآوردن همه عملکردهاا و مناافع خاود و
ار نهادن همزمان و ترویم ارزشهای فوق ،باید وضعیت زیاان رسااننده و خطاکاار را بصاورتی
تجزیه و تحلیل کند که صرفاً انعکاس وضعیت زیان دیده نباشاد و هایچ ابازاری بهتار از حقاوق
بنیادین نمیتواند این کار را انجام دهد ابزاری پویا که وضاعیت هار دو طارف پروناده مسائولیت
مدنی را با روشی سنجیده و عادالنه رعایت میکناد بناابراین نبایاد از ارزیاابی حقاوق و اصاول
بنیادینی که ممکن است در وضعیت زیان رساننده وجود داشته باشد غافل ماند.
بروگه مایر حقوق مسئولیت مدنی را در طول قرن بیستم ،حقوق سیاستهای قضائی مای-
داند که به منظور ایجاد حقوق شخصای و حمایات از آنهاا در رویاه قضاائی دادگااههاا و تحات
قانونگذاریهای مداوم ،یک سیر تکاملی طی نموده است و نهایتااً منجار باه بااز تعریاف مناافع
قانونی و مورد حمایت شدهاست .تصویر برجسته این تفوق منافع و حقوق زیان دیده را مایتاوان
در آراء محاکم و رویه قضائی آلمان مشاهدهکرد که وظایف ایمنی و حقوق جدید را تشاکیل داده
است که عمدتاً مبتنی بر حقوق بنیادین هستند تا حمایت بیشتری را از آن موضوعی ارائه دهد که
قانون مدنی آلمان بطورسنتی برای افراد جاائز دانساته اسات .نموناهای از آن پروناده کاارولین،
پرنسس موناکواست که خبرگزاریها حریم خصوصی وی را نقاض نماوده بودناد .حاق عماومی
برشخصیت ،که برگرفته از مواد یک و دو قانون اساسی( 1قانون مادر) آلمان و مربوط به کرامات
انسان و حق رشد رایگان شخصیت است دامنه اولیه ماده  823قانون مدنی آلمان را گساترش داد
و به واسطه مفهوم آلمانی "حق دیگر" خواستار حمایت حقوق مسئولیت مدنی شد .رویکارد حاق
محور در حقوق مسئولیت مدنی بیش از هر جا در نظام حقوقی آلمان به چشم میخورد .ماده 823
قانون مدنی آلمان 2تعدادی از حقوق را مورد حمایات قارار مایدهدکاه عبارتناد از حاق حیاات،
تمامیت جسمانی ،سالمت ،آزادی فردی و مالکیت این حقوق درواقع مبنای اصلی دعاوی مرباوط
به جبران خسارت هستند .استناد صحیح برای خواهان دعوا در حکم عبور از پل پیروزی است.
این موضع ،کامالً با حقوق مسئولیت مدنی در نظام حقوقی کامن ال در تعاارض اسات .باه
ویژه در زمینه مسئولیت ناشی از تقصیر ،که در حقوق عرفی موضوع اصلی نیسات .بلکاه وظیفاه
ا صلی خوانده برای دقت به خر دادن (وظیفه مراقبت) نقطه اصلی و کانون بحث میباشد و اصل
آزادی عمل یک نیروی محرکه قوی به شمار میرود .البته در حقوق این کشور ،اثر حقوق بشر بر
مسئولیت مدنی عمدتاً بهبود وضعیت زیان دیده از طریق ایجاد مسئولیت مدنیهاای جدیاد باوده
است و غالباً از تاریخ الزماالجرا شدن قانون حقاوق بشار در ساال  2000مایالدی اتفااق افتااده
است.زیرا این قانون زمینه را برای تاثیر کنوانسیون اروپائی حقوق بشار در حقاوق داخلای فاراهم
1 . GG
2 . BGB
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ساخت .چرخشی که در طی آن در رویکرد و رویه قضائی دادگاه به خصوص در ارتباط با حمایات
از حریم خصوصی رخ داد در خور توجه است .زیرا در نظام حقوقی انگلیس رابطه قوانین با حقاوق
و منافع کامل نیست .این نظام بر سبب دعوا وساز وکار های جبرانی تاکید دارد نه حقوق و سخن
از حقوق ،زمانی وجود دارد که از ناحیه سبب دعوا مورد حمایت قرار گیرند و این موضوع ریشه در
این واقعیت دارد که حقوق مسئولیت مدنی این کشور ازنظام فرمان محور قارون وساطی نشاات
یافته است از این رو تاکید بر روی راهکار حل مساله است.
حقوق مسئولیت مدنی فرانسه نیز ،با تاکید بر قواعد مسئولیت مادنی بادون تقصایر کاه در
دعاوی مربوط به فوت و جراحات بدنی بکار میروند .صراحتاً حقمحور نیست اما به طور ضامنی
بر این رویکرد صحه میگذارد .هر چند که ممکن است بیش از حقوق مسئولیت مادنیآلماان در
دعاوی مسئولیت مدنی به حقوق بشر استنادکند .با توجه به تشابه ماده یک قانون مسئولیت مدنی
با ماده  823قانون مدنی آلمان و تصریح برحمایت از هرحق قاانونی افاراد ،بنظرمایرساد اتخااذ
چنین هدفی برای مسئولیت مدنی در حقوق ایران نیز متصوراست.
 5-4تغییر در مفهوم فعلزیان بار (تقصیر)

مفهوم تقصیر یا همان فعلزیانبار ،که معموالً یکی از ارکان تحقق مسئولیت مادنی اسات
در طی فرآیندهای تاریخی ،تعاریف عدیدهای داشتهاست که به سه گروه عمده تقسیم بندی می-
شوند .در یکیازاین سه گروه اصلی ،تقصیر عامل حمایت از حق برتراست یعنی ترکیبی ازعادالت
توزیعی و کیفری به بیان ارسطو است 1.بیاحترامی به یک حق بنیادین در روابط خصوصی افاراد
فی نفسه ،یک منبع تعهد و مسئولیت مدنی میباشد و یک قاضی که باه مناافع مارتبط اهمیات
میدهد ملزم به رعایت حدود یک حق بنیادین مقرر در قانون اساسی است .در حقوق فرانسه باا
اصالح ماده  9قانون مدنی ،به مقوله تقصیر در قانون مدنی مرتبه شبه اساسی داده شاده اسات و
اخیراً نیز از سوی شورای قانون اساسی مورد شناسائی قرار گرفته است .بعاد از تحاول مزباور ،در
این کشور در حال حاضردر دعاوی مربوط به نقض حریم خصوصی صرف نقض حریم خصوصی،
خود مصداق تقصیر تلقی میشود .در کشور ما تا پیش از تصویب قانون مسئولیت مادنی در ساال
 1339تقصیر به آن معنا که در حقوق کشورهائی چون فرانساه دارد نقشای در تحقاق مسائولیت
مدنی ایفاء نمی نمود ولی در حال حاضر ماده یک قانون مزبور بر بیاحتیاطی به عنوان مصاداقی
از نقصیر ،اشاره نموده و از این روحقوقدانان اصوالً تحقق مسائولیت مادنی را اماروزه مبتنای بار
تقصیر می دانند .اما با توجه به مفهوم خطا و تقصیر در فقه امامیه که منبع اصلی حقوق مسئولیت
 .1کاتوزیان ،ناصر ،تحول مفهوم تقصیر در حقوق مسئولیت مدنی ،فصلنامه حقوق ،مجله دانشکده حقوق و علاوم
سیاسی ،دانشگاه تهران ،دوره ،39شماره  ،)1388( ،1ص .207
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مدنی است و افراد را در ورود خسارت چه به عمد و چه به غیر عمد ،چه به صورت مستقیم و چه
به صورت غیرمستقیم ،مسئول می داند و با توجه باه اهمیات مسااله حمایات از حقاوق ماادی و
معنوی مربوط به فردیت و شخصیت انسان در فقه ،بنظر میرسد پذیرش ایان تحاول باا ماانعی
مواجه نیست.
در ایتالیا در مواردی که صدمات جسمانی وارد میگردد نفس حق بر سالمت ،بطور مستقل
از زیانهای مالی ناشی از آسیبهای جسمانی مانند فقدان درآمد ،شناخته میشود .این رویاداد از
سال  1986توسط یک دادگاه حقوقی بر پایه این حق بنیادین که در اصل  32قانون اساسی مورد
تاکید قرار گرفته است ،استوار گردیده است 1.ایان ناوع ارزشگاذاری مناافع غیار ماادی و غیار
اقتصادی در واقع منتهی به تغییر فعل زیان بار و و مفهوم تقصیر میگردد .چرا کاه بارای تحقاق
تقصیر ،نفس نقض یک حق بنیادین کفایت مینماید و اثبات امر دیگری الزم نیسات وباه دیگار
سخن صرف نقض ،مصداق تقصیر خواهد بود .بنظر میرسد این تحوالت مرهون نظریه پردازانی
چون ژوسران است که در تعریف تقصیر بیشتربه حق دیگری (زیان دیده) تمرکز مینمایند .او در
تعریف تقصیر ،آن را به ضرر زدن به دیگری بدون توان اثباات حقای معاادل و یاا برتار از آن در
رفتاریکه مرتکب شده است میداند.
 6-4توسعه خسارات قابل مطالاه

توسعه خسارات قابل مطالبه به خصوص خسارات معنوی از دیگر پیامدهای اساسایساازی
محسوب میشود .یکسری از دعاوی که حقوقاساسی درآنهاا نقاش بسازایی ایفاا مایکناد ،باه
موضوعاتی مربوط میشود که در آنها حقوق اساسی میتواند برای اثبات یک خسارت مشخص به
کار رود .این چارچوب عمدتاً به دعاوئی مربوط میشود که در آنها هیچ صدمه جسامانی موضاوع
دعوا نیست ،بلکه ارزشهای بنیادی فردی صدمه دیدهاند و معموالً خسارت معنوی عمادهای نیاز
به زیاندیده وارد شده است .به ویژه حقوق آلمان در این زمینه ،خساارات غیرماادی را بار مبناای
"حقوق کلی شخصیت" که در قانون اساسی بیان شدهاند ،به رسمیت شناخته و همچنین حقاوق
مربوط به خسارات عاطفی را نیز بر مبنای قانون مدنی به رسمیت شناخته است .حقوق هلناد نیاز
در حال تحول مشابهی است.
یک مثال از این تحول را میتوان در یکی از آراء اخیر دیوان عالی هلناد یافات کاه در آن،
شهرداری گرونینگن ( )Groningenبه دلیل نقض عمده حریم خصوصی مسئول شناخته شاد.
در دعوای مذکور ،وقتی که خرابکاران در جریان شورشهای سال نو به یک خانه مسکونی حمله
کرده بودند  ،پلیس نتوانست به موقع در صحنه حضور پیدا کند .در مورد این دعاوا ،دیاوان عاالی
1. Antonina, Bakardjieva Engelbrekt And Joakim Nergelius, New Directions In
Comparative Law, Edward Elgar Publishing, Inc, (2009), p.129.
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صراحتاً حق جبران خسارات عاطفی را پذیرفت ،حتی با وجود اینکاه هایچ خساارت جسامانی یاا
روحی ایجاد نشده بود .این ر ی تنها با توجه به جایگاه مهم حق نقض شده در ایان دعاوا (حاق
برخورداری از حریم خصوصی) و شدت نقض این حق (حمله خرابکاران به مدت چنادین سااعت،
علی رغم درخواست کمک از پلیس) قابل توجیه است 1.گرچه افرادی که مورد حمله قارار گرفتاه
بودند ،به وضوح متحمل آسیب عاطفی شدند ،اما حق جبران خسارت در چنین دعوایی بر اسااس
الزام آور بودن قانون نیز قابل توجیه است.
دیوان عالی در یکی دیگر از دعاوی اخیر نیز با موضوع مشابهی مواجه شد .در این دعوا این
مسئله مطرح شد که آیا پدر و مادری که حق انتخاب آنها برای تولید مثل (یکای از عناصار حاق
خودمختاری) به صورت اجباری و در اثر خطای پزشک نقضشدهاست ،مستحق دریافت خساارت
هستند یا خیر؟ در این زمینه ،دیوان عالی حتی در نبود هرگوناه آسایب روحای یاا فکاری ،حاق
دریافت خسارت را برای هر دو والد بر مبنای نقض حق اساسی آنها برای تصمیمگیاری در ماورد
تولید مثل به رسمیت شناخت 2.دعاوی فوق الذکر نشان میدهند که حقوق اساسی میتوانناد باه
شرح و بسط منافع ارزشمند فردی کمک کرده و در مواردی که دسته بندیهای سنتی خساارات،
ناکارآمد هستند ،به جبران خسارات وارده کمک کند.
با وجود اصل  171قانون اساسی جمهوری اسالمی ایاران و نیاز ماواد 010، 8 ،2،1قاانون
مسئولیت مدنی و ماده  14قانون آئین دادرسی کیفری و تبصرههای ذیل آن کاه جایگااه قاانونی
خسارت معنوی را تبیین می نمایند به دالئلی چون عدم اقبال عماومی در طارح دعاوای مطالباه
خسارت معنوی ،رویه قضائی ایران به لحاظ کمی و کیفی هنوز مجالی برای اعمال حقوق بنیادین
نیافته است .این در حالی است که اتفاقاً در قاعده مترقی الضرر ،این قسم از حقاوق ،بار حقاوق
مادی مرجح دانسته شده ودر واقع شان نزول قاعاده فقهای مزبورباه بحاث خساارت معناوی3و
حمایت از حریم خصوصی مرد انصاری مربوط است زیرا این حق معنوی مرد انصاری باه عناوان
بخشی از حقوق مربوط به شخصیت ،توسط سمره بن جندب نقض میشد.

 .1در همین زمینه دعوای پسر خانواده که در زمان حمله در منزل نبود ،رد شد .زیرا نقض حریم خصوصی وی باه
قدر کافی جدی و عمده محسوب نمی شد.
2. Tom Barkhuysen and Siewerr D.Lindenbergh, (2006), Constitutionalisation of
Private Law, Martinus Nuhoff Publishers. Leiden/ Boston, (2006), p.123.

 .3محمدزاده ،مسلم ،تن آدمی شریف است به جان آدمیات؟ پرتوهاائی از کرامات انساانی در حقاوق خصوصای،
فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی ،دوره  ،45شماره  ،)1394( ،2ص.331
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 7-4حمایت از اصل جاران كامل خسارات

تغییراساسی دیگر به اصل سنتی جبران کامل زیانها مربوط میشود .حقوق اساسی در پرتو
فرآیند اساسیسازی حقوق مسئولیت مدنی میتواند به عنوان حامی قواعد مسئولیت مادنی عمال
نماید .با این توضیح که اعمال حقوق بنیادین راه را برای رسیدگی ،انعطاف پذیرترو بهتر نیاز های
اجتماعی و انسانی هموار میسازد 1.اصلجبرانکامل خسارت که به معنای استحقاق زیان دیده در
دریافت کامل خسارت است یک قاعده کهن میباشد کاه تقریبااً در تماامی نظاامهاای حقاوقی
اروپائی اعمال میشود .ریشههای این اصل را میتوان در حقوق مسئولیت مدنی یافت.
اگر یک تعهد قراردادی و یا خار از قرارداد ،نقض شده و این امر موجب عواقب زیان باری
شود ،این اختالل در نظم حقوقی باید جباران شاود.درایان زمیناه بلاومبرگن 2باه اصال بنیاادی
حاکمیت قانون ارجاع می دهد و اصل جبرانکاملخسارت میتواند باه عناوان شاعبهای از اصال
حاکمیت قانون در نظر گرفته شود .و بدین وسیله اختالالت به وجود آمده ناشی از تقسایم بنادی
حقوق بر مبنای عدالت توزیعی ،باید بر مبنای عدالت مقابلهای تصحیح شوند .تفسایر کنوانسایون
اروپائی حقوق بشر از ماده  6کنوانسیون (حق برخورداری از دادرسی منصفانه) و الحاقیه اول ماده
اول آن (حق استفاده صلح آمیز از دارائی های شخصی) نشان مایدهاد کاه حاق برخاورداری از
جبران کامل خسارت ،از حمایت حقوق بشری نیز برخورداراست .ازآنجائی که اصطالحات منادر
در کنوانسیون ممکن است با معانی موجود در نظامهای حقوق ملی متفاوت باشد .به همین دلیل
3
در دعاوی ناشی از تقصیر و ایراد خسارت نیز میتوان آن را مورد استناد قرارداد.
یکی از مثالهای اخیر در زمینه یک دعوای موفاق بار مبناای مااده اول از الحاقیاه یکام
کنوانسیون ،رای دادگاه استیناف آمستردام است که مقرر میدارد که در دعوای مسافرین خطاوط
ریلی هلند 4محدوده خسارت تعیین شده در قوانین موضاوعه از جملاه مااده  110کتااب هشاتم
5
قانون مدنی هلند که به موجب آن در موارد فاوت یاا جراحاات حداکثرسیصاد هازار گیلدرهلناد
پرداخت خواهد شد ،باید نادیده گرفته شود .زیرا این امر طبق موازین عقالنیت و انصاف ،در ایان
دعواقابل قبول نبود .دادگاه عقیده داشت که هدف خاص ایان محادودیت (قابال تخماین باودن
ریسک بیمه گری) مانع از این موضوع نمیشود که نا برابری بین مناافع عماومی از یاک ساو و
1. Aurelia Colonbi Ciacchi,Groningeng,”judicial Governance in private law through
the Application of Fundamental Rights”, Austrian Law Journal, (2014), p.129.
2. Bloembergen
3.Tom Barkhuysen and Siewerr D.Lindenbergh ,Constitutionalisation Of Private
Law, Martinus Nuhoff Publishers. Leiden/ Boston, (2006), p.121.
4 . NC
5 . Dutch guilder
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حفاظت از حقوق فردی از سوی دیگر در نظر گرفته نشود .بر این مبنا دادگاه این نکتاه را نیاز در
نظر گرفت که این محدودیت تعیین شده نسبتاً قدیمی است و نرخ تورم را در نظر نگرفتاه اسات
حال آنکه در معاهدات و کنوانسیونهای بین المللی محدودیت حذف شده و یا باه رقام بااالتری
افزایش پیدا کرده است.
نتیجه گیري
مروربر نظامهای حقوقی کشورهای اروپائی مشخص مای نمایدکاه پدیاده اساسای ساازی
بطورکلی ،بطور هم زمان معلول توجه ویژه بر امر ماردم سااالری و احتارام باه فردیات و آزادی
انسان ها در قوانین و سلو عملی دولتها است.برجسته بودن این تحول در کشور های اروپائی و
عینی بودن نتیجه تالش های فکری و مطالعات روش مند این امر را باه اروپاائی شادن حقاوق
خصوصی ملقب ساخته است.
اروپا متشکل از کشورهای متعدد با ارزش های اساسی و هنجار های متفاوت اسات کاه در
حوزه حقوق خصوصی هرگز از نظام حقوقی یک دست برخوردارنبوده اند .اماا مالحظاه شاد کاه
اساسی سازی به عنوان یک مفهوم غیر قابل انکار و عینبیت یافته در رویه قضائی و قانونگاذاری
کشورها ،عاملی بسیار مهم در راه حرکت بسوی وحدت حقوق خصوصی خصوصاً در بین اعضاای
اتحادیه محسوب می شود.
به دلیل تبعیت روش های مزبور از بافت فرهنگی  ،اقتصادی و دیگر متغیرهاای هرجامعاه،
بسیاری از حقوق دانان اروپائی را بر آن داشته که تمرکز به روش های متداول ابداعی برای نحوه
اعمال حقوق بنیادین در قانون گذاری و یا حل و فصل دعاوی اساساً به این تفاوت چندان اهمیت
نمی دهند.زیرا آنچه که مهم است نفس اتخاذ و پذیرش آن است نه روش و یاا شادت و ضاعف
آن.
حمایت های قانونی نظام های حقوقی از حقوق مربوط به شخصایت باه یاک روش واحاد
نیست کشور آلمان جایگاه قانونی ویژه ای برای این حقوق قائل شده و دکترین تاثیر افقی نیز در
رویه قضائی این کشور ابد اع شده است.برخی کشور ها مانند اتاریش نیاز باه دلیال شاباهت باه
سیستم حقوقی آلمان و برخورداری از دادگاه قانون اساسای از پیشارفتی قابال توجاه برخاوردار
هستند .در فرانسه و هلند به عنوان کشور های فاقد دادگاه قانون اساسی ،رویاه قضاائی در پرتاو
اساسی سازی و تاثیر افقی حقوق بنیادین ،به مراتب بیش از دستگاه قانون گذاری بر جنبه هاائی
از حقوق مربوط به شخصیت پرداخته شده است .برخی کشاور هاا نیزمانناد انگلایس باا وضاع و
تصویب قانون مربوط به حقوق بشر در بعد کیفری و هم بعد مدنی تحوالت منحصر به فاردی را
در رویه قضائی دادگاه های خویش رقم زده اند .حقوق ایران از این منظر که ماده قانونی مشاابه
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ماده  823قانون مدنی آلمان دارد و از سوی دیگر در قاانون مجاازات اساالمی از برخای از ایان
حقوق حمایت کیفری می نماید با این مفهوم کامالً بیگانه نیست.اما در رویه قضائی ایاران هناوز
در حوزه دعاوی مسئولیت مدنی از منبع در خور توجهی برخوردار نیست.
تغییر در مفهوم تقصیر،حمایت از حقوق به عنوان هدف مسئولیت مدنی ،توسعه خساارات
قابل مطالبه و حمایت از اصل قدیمی و سنتی جبران کامل خسارات  ،ابداع مبنا برای طرح دعاوا،
عبور از مرزهای جازم قوانین غیر عادالنه و تفسیر مجدد قواعد سنتی و استفاده از حقوق بنیاادین
به عنوان یک ابزار تفسیری ،همچنین ایجاد یک منبع الهام بارای قانونگاذاران ،از نتاایم خااص
اساسی سازی است که منجر به کارآمد شدن حقوق مسئولیت مدنی و تشکیل افقهای جدید برای
این شاخه از حقوق خصوصی گردیده است .از آنجائی که نظام حقوقی ایران در امر اساسیساازی
با موانع بسیار جدی که آن را ناممکن سازد مواجه نیست ،لذا میتوان از عمده نتایم اساسیسازی
و حمایت قانونی و قضائی از حقوق مربوط به شخصیت در ایران نیز بهره برد.این مادعا بایش از
هر چیزبر نقش شورای نگهبان در نظارت اساسی بر قوانین ،کارکرد دیوان عالی کشور در نظاارت
بر حسن اجرای قوانین در رویه قضائی محاکم تالی ،وجود مقرراتی چون قانون مسئولیت مادنی و
قاعده الضرر ابتنا دارد.
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