
 

 

 

 

 اساسی حمایت از طرف ضعیف قرارداد از طریق حقوق

 
 3حسن بادینی - 2محمدباقر پارساپور - 1عباس اسدی

 
 12/9/1396تاریخ پذیرش:    13/11/1395تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

 اعمال خصوصی اشخاص و دولت بین رابطه در صرفاً بنیادین یا اساسی حقوق امروزه

. گرددمی اعمال نیز قراردادی روابط ازجمله خصوصی خاصاش بین روابط در بلکه شود،نمی

 ضعیف طرف از حمایت منظوربه قراردادی روابط در اساسی هایحق از موارد اغلب در

 از اساسی حقوق طریق از توانمی هاآن تحت که دارد وجود هاییروش شودمی استفاده

 حقوق مستقیم افقی تأثیر وش. ر1از عبارتند هاروش این. کرد حمایت قرارداد ضعیف طرف

 و قوی غیرمستقیم افقی تأثیر روش دو به اخیر روش. غیرمستقیم افقی تأثیر روش .2 اساسی

 از حمایت نحوه نمونه برای مقاله این در. شودمی بندیتقسیم ضعیف غیرمستقیم افقی تأثیر

 ضمانت قراردادهای کار، قراردادهای در اساسی حقوق طریق از قرارداد ضعیف طرف

 هایروش اعمال با. است گردیده بررسی نامنصفانه شروط برابر در همچنین و خانوادگی

 ضعیف طرف از حمایت جهت مفیدی راهکارهای به توانمی قراردادها این در الذکرفوق

 و گزاف التزام وجه شروط توانمی اساسی حقوق اساس بر مثال برای. یافتدست

 شروط درج مقابل در کارگران از و دانست باطل را امنصفانهن خانوادگی ضمانت قراردادهای

 .کرد رقابت حمایت عدم شروط ازجمله کار قراردادهای در نامنصفانه

 

 قراردادهای کار، قراردادهای قرارداد، ضعیف طرف اساسی، حقوق واژگان کلیدی:

 غیرمنصفانه خانوادگی، شروط ضمانت

                                                                                                     
 Email: bas.asadi45@yahoo.comدانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس )نویسنده مسئول( .1

 Email: parsapour@gmail.com                                               دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس .2

               Email:hbadini@ut.ac.ir                                                                 دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه تهران .3
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 1397 تابستان سوم، و بیست، شماره ششمصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال ف

 مقدمه .1
ها موجب ها مایه قوام و نبود آنهستند که وجود آن حقوقی 1اساسی )حقوق بنیادین( حقوق

سیاسی و  ای از هنجارهای اخالقی،شود. این حقوق ترجمان واقعی دستهزوال شخصیت انسان می

 2گردد.مدار سیراب میساالری و دولت قانونمردم برابری، فلسفی است که از آبشخور آزادی،

و بیان، حق برابری، حق مالکیت، حق دادخواهی و حق حیات، کرامت انسانی، آزادی عقیده 

شوند که معموالً در قوانین ترین حقوق اساسی اشخاص شناخته میآزادی اشتغال ازجمله مهم

 ها تصریح شده است.اساسی کشورها به آن

عنوان ابزاری در مقابل تجاوزات دولت علیه حقوق شهروندان تلقی درگذشته حقوق اساسی به

اما امروزه گرایش جدیدی  شود؛حقوق اساسی گفته می 3این حالت، اثر عمودیکه به  شدمی

شود، موجب آن، حقوق اساسی در روابط بین اشخاص خصوصی نیز اعمال میکه به گرفتهشکل

 شود.حقوق اساسی یا تأثیر حقوق اساسی در حقوق خصوصی نامیده می 4این حالت اثر افقی

روند و اثر افقی روابط بین اشخاص خصوصی به کار می ازجمله مواردی که حقوق اساسی در

 باشد. دارند روابط قراردادی می

کنند تا از منافع کارگران در برابر ها از حقوق اساسی در روابط قراردادی استفاده میدادگاه

های بزرگ، مستأجران در برابر های تجاری کوچک در مقابل شرکتکارفرمایان، نمایندگی

5ها و غیره دفاع کنند.ای در برابر بانکهای اشخاص غیرحرفهنتمالکان، ضما
  

تعدیل قراردادهای نامتعادل نیز از دیگر مواردی است که با توسل به اثر افقی حقوق اساسی در 

6شود.می روابط قراردادی انجام
  

 توان از طرف ضعیف قرارداد بر اساس حقوق اساسی حمایتبدین ترتیب در موارد زیادی می

 کرد. 

                                                                                                     
1. Constitutional, Fundamental rights 

 24(، ص 1388انتشارات جنگل،  ، )تهران:اساسی حقوق تکاپوی در اکبر،علی ازندریانی، گرجی .2
3. Vertical effect 

4. Horizontal effect 

5. Ciacchi, Aurelia Colombia “The Constitutionalization of European Contract Law, 
Judicial Convergence and Social Justice”, ERCL 2/ 2006, (2006), p 177 
6. Ibid 
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 اساسی حمایت از طرف ضعیف قرارداد از طریق حقوق

از  برای مثال اگر کارفرمایی بر کارگرش شرط کند تا دو سال بعد از خاتمه رابطه قراردادی

کارکردن برای رقبای آن شرکت به هر نوعی ممنوع است. این شرط بر طبق اصل آزادی 

حق اساسی آزادی اشتغال شود اما با توسل بهقراردادی کارگر و کارفرما شرط صحیحی تلقی می

 توان به کمک او شتافت و این شرط را باطل دانست.یکارگر م

است که نحوه حمایت از طرف ضعیف  پرسشپژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این 

ویژه قراردادهای کار، قراردادهای ضمانت قرارداد از طریق حقوق اساسی در قراردادها و به

 خانوادگی و همچنین در برابر شروط نامنصفانه چگونه است.

 

 . مفهوم طرف ضعیف قرارداد1-1
گردد که غیرمنصفانه یا ناعادالنه مفهوم طرف ضعیف قرارداد در قراردادهایی مطرح می

که در این قراردادها یکی از طرفین به علت ضعف اطالعاتی یا اقتصادی از توان طوریهستند. به

راردادی باید زنی کمتری برخوردار است. بدین ترتیب برای درک مفهوم طرف ضعیف قچانه

 قراردادهای نامنصفانه را شناخت. 

شمسی از مفهوم  1343در حقوق ایران برای نخستین بار در قانون دریایی ایران مصوب 

هر قرارداد کمک و »دارد: این قانون مقرر می 179شده است. ماده غیرعادالنه بودن قرارداد استفاده

باشد و شرایط آن به تشخیص دادگاه نجات که در حین خطر و تحت تأثیر آن منعقدشده 

وسیله دادگاه باطل یا تغییر داده شود. غیرعادالنه باشد ممکن است به تقاضای هر یک از طرفین به

در کلیه موارد چنانچه ثابت شود رضایت یکی از طرفین قرارداد در اثر حیله یا خدعه یا اغفال 

العاده کم یا زیاد باشد، یافته فوقانجامجلب شده و یا اجرت مذکور در قرارداد به نسبت خدمت 

 «. تواند به تقاضای یکی از طرفین، قرارداد را تغییر یا بطالن آن را اعالم کنددادگاه می

استفاده از شروط »دارد: مقرر می 46در ماده  1382همچنین قانون تجارت الکترونیکی مصوب 

کننده غیرمنصفانه به ضرر مصرفقراردادی خالف مقررات این فصل و همچنین اعمال شروط 

 «.مؤثر نیست

رغم اینکه این مقررات از اصطالح غیرمنصفانه یا غیرعادالنه بودن قرارداد یا شرط علی

اند. ها و معیارهای قرارداد یا شرط غیرمنصفانه را بیان نکردهها مؤلفهیک از آناند؛ اما هیچبردهنام
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 1397 تابستان سوم، و بیست، شماره ششمصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال ف

نصفانه از حقوق خارجی اقتباس گردیده پس برای حال با توجه به اینکه اصطالح شرط غیرم

 حقوق خارجی رجوع کرد. درک مفهوم آن باید به

با موضوع  1993آوریل  5مصوب  EEC 13/93دستورالعمل شورای اتحادیه اروپایی به شماره 

کننده ازجمله مقرراتی است که به موضوع غیرمنصفانه شروط نامنصفانه در قراردادهای مصرف

تر شدن موضوع به ذکر عالوه بر ارائه یک معیار کلی و عام، برای روشن  اد پرداخته،بودن قرارد

 برخی از مصادیق شروط غیرمنصفانه نیز مبادرت ورزیده است.

که شرطی که موضوع مذاکره طرفین نباشد درصورتی»دارد: این دستورالعمل بیان می 3ماده 

کننده و تعهدات طرفین و به ضرر مصرف برخالف حسن نیت و موجب نابرابری فاحش در حقوق

 «.شودباشد، نامنصفانه تلقی می

اند که شدهاین دستورالعمل بیان 3مصادیق شروط غیرمنصفانه در فهرست ضمیمه موضوع ماده 

 ها عبارتند از: برخی از آن

کننده شروطی که هدفشان سلب یا محدود کردن مسئولیت فروشنده کاال یا عرضه-1» 

 قبال صدمات جسمانی و یا فوت ناشی از فعل یا ترک فعل وی باشد. خدمات در

کننده خدمات را حتی در فرض تخلف از شروطی که مسئولیت فروشنده کاال یا عرضه-2

 شده سلب یا محدود کند.اجرای کلی یا جزئی تعهد و یا کافی نبودن عمل انجام

ت خسارتی گزاف و فاحش شرطی که خریدار را در صورت عدم انجام تعهد به پرداخ-3

 الزام نماید.

کننده از توسل به اقدامات قانونی یا راهکارهای شرطی که موجب محروم کردن مصرف-4

کننده فقط حق داشته باشد دعوا را نزد ویژه اگر موجب شود مصرفشود، بهقانونی دیگر می

که شرط یست، یا اینداوری مطرح کند که به دلیل فقدان شرایط داوری، مشمول قانون داوری ن

کننده به مدارک و مستندات در اختیار او شود و یا در موجب محدود کردن حق استناد مصرف

کننده است، این تکلیف درنتیجه شرط بر فرضی که تکلیف اثبات ادعا با طرف مقابل مصرف

 1«.کننده قرار گیردعهده مصرف

غیرمنصفانه بودن حالتی از »شده : گفتهدر حقوق ایران در تعریف غیرمنصفانه بودن قرارداد  
                                                                                                     

، مجله حقوقی دادگستری، شماره «مؤلفه های غیرمنصفانه بودن قرارداد»ساردویی نسب، محمد و کاظم پور، سید جعفر، .1
 65و  62(، صص 1390، )75
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 اساسی حمایت از طرف ضعیف قرارداد از طریق حقوق

قرارداد است که براساس برداشت قضایی دادرس موجب سوءاستفاده طرف دارای موقعیت برتر 

تواند ناشی از نابرابری طرفین در قدرت معاملی و شود این حالت میاز طرف ضعیف قرارداد می

طرف آن باشد در نتایج قرارداد برای یکزنی افراد باشد و یا این نابرابری ممکن است یا توان چانه

  1«.که غیرمنصفانه جلوه کند

توان در نظر الذکر را برای شناخت مفهوم غیرمنصفانه بودن قرارداد میتعاریف و مصادیق فوق

گرفت، درنتیجه همانطور که بیان شد اگر قراردادی نامنصفانه باشد طرفی که قرارداد برای او 

 شود. محسوب می نامنصفانه است طرف ضعیف

 

 های حمایت از طرف ضعیف قرارداد از طریق حقوق اساسی. روش2

توان از طریق حقوق اساسی از طرف شود این است که چگونه میموضوعی که مطرح می

در  2دیگر در مواردی که یک عدم تعادل ساختاریعبارتضعیف قراردادی حمایت کرد؛ به

به تواند هایی میو با چه روشچگونه  دارد حقوق اساسیقدرت معامالتی طرفین قرارداد وجود 

 بشتابد؟ قرارداد ضعیف طرف یاری

های حمایت از طرف ضعیف قراردادی از در ابتدا به این نکته باید توجه داشت که روش

باشند؛ های تأثیر حقوق اساسی در حقوق خصوصی میطریق حقوق اساسی نیز همان روش

قراردادی نیز یکی از موضوعات حقوق خصوصی است و از چراکه حمایت از طرف ضعیف 

های تأثیر حقوق اساسی در موضوعات حقوق خصوصی تفاوتی با دیگر موضوعات حیث روش

های تأثیر حقوق اساسی در حقوق خصوصی حقوق خصوصی ندارد. بدین ترتیب در ذیل روش

حقوق اساسی نیز  های حمایت از طرف ضعیف قراردادی از طریقشوند که روشبررسی می

 همین موارد هستند.
 

 3. تأثیر افقی مستقیم1-2
مستقیم به حقوق  صورتتوانند بهاشخاص خصوصی در روابط این روش، با یکدیگر می

                                                                                                     
 44همان، ص  .1

2. structural inequality in bargaining power 
3. Direct horizontal effect 
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 1397 تابستان سوم، و بیست، شماره ششمصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال ف

تواند مستقیماً یک که شخص خصوصی در اقدام علیه طرف دیگر میطوریاساسی استناد کنند. به

  1اشد.ادعا یا دفاع بر مبنای حقوق اساسی داشته ب

طرف نقض شود، در رابطه میان اشخاص خصوصی، حقی اساسی توسط یکبنابراین اگر 

برمبنای همان حق، اقامه دعوا کند. برای مثال اگر شخصی حق  ماًیمستق تواندیمطرف دیگر 

تواند بر مبنای حق دیده مینقض کند، زیان اساسی دسترسی آزاد به اطالعات فرد دیگر را

 اطالعاتش، طرح دعوی کند.دسترسی آزاد به 

ی که در یک توافق اپرونده. برای مثال در کندیمدیوان عالی کار آلمان از این روش پیروی 

بود، رأی داد که  شدهنییتعجمعی کار، دستمزد کمتری برای زنان نسبت به مردان در کار مشابه 

در حقوق خصوصی  ماًیستقمو این حق  داردیماز حقوق اساسی، حق برابری را مقرر  3پاراگراف 

 2.کرد. بر طبق این استدالل، دیوان عالی کار آلمان این توافق جمعی کار را ابطال شودیماعمال 
 

  3. تأثیر افقی غیرمستقیم2-2
شود که البته این در این روش یک ادعا یا دفاع مبتنی بر مقررات حقوق خصوصی اقامه می

بنابراین اگرچه تفسیر مقررات حقوق خصوصی  وند؛شمقررات در پرتو حقوق اساسی تفسیر می

باید مطابق با حقوق اساسی باشد، ولی این حقوق خصوصی است که سرانجام در روابط بین 

شود و یک اختالف، هم ازلحاظ ماهوی و هم ازلحاظ شکلی یک اشخاص خصوصی اعمال می

تفسیر بردار حقوق ماند. در این مورد، مفاهیم ارزشی و اختالف حقوق خصوصی باقی می

مثل حسن نیت و اخالق حسنه دروازه ورود حقوق اساسی به حقوق خصوصی  4خصوصی

  5هستند.

در تأثیر افقی غیرمستقیم موضوع تفسیر قوانین راجع به قراردادها و نیز تفسیر خود قرارداد 

                                                                                                     
1. Cherednychenko, Olha, Fundamental Rights, Contract Law and the Protection of the 

Weaker Party, Thesis, (University of Utrecht, 2007), p 5 
2. Barak, Aharon, “Constitutional Human Rights and Private Law”, Yale Law School 

Legal Scholarship Repository, 1-1-1996. (1996), p 245 
3. Indirect horizontal effect 
4. General clauses/ Open-ended concepts/ open-textured principles 
5. Cherednychenko, Olha, Op.cit, p5 



15 
 

 اساسی حمایت از طرف ضعیف قرارداد از طریق حقوق

ادها دارای اهمیت اساسی است؛ چراکه حقوق اساسی از طریق تفسیر است که وارد حقوق قرارد

 کنند.شوند و از طرف ضعیف قرارداد حمایت میمی

های تأثیر حقوق اساسی در روابط بین اشخاص خصوصی، در حقوق آلمان، یکی از روش

در فوق بیان شد دیوان عالی کار آلمان  طور کههمان تأثیر افقی غیرمستقیم حقوق اساسی است.

 گیرد.روش تأثیر افقی مستقیم را به کار می
 اقسام تأثیر افقی غیرمستقیم. 2-2-1

روش تأثیر افقی غیرمستقیم برحسب شدت تأثیر حقوق اساسی در حقوق خصوصی به دو 

 شود.بندی میروش تأثیر افقی غیرمستقیم قوی و تأثیر افقی غیرمستقیم ضعیف تقسیم

 
 1. تأثیر افقی غیرمستقیم قوی2-2-1-1

و آن  شوندینماشخاص خصوصی، اعمال در روابط بین  ماًیمستقدر این روش، حقوق اساسی 

؛ اما حقوق خصوصی شودیمحقوق خصوصی است که در روابط بین اشخاص خصوصی اعمال 

 2د؛ریگیمقرار  هاآنتحت تأثیر قواعد حقوق اساسی قرار نگرفته، بلکه تحت حاکمیت  صرفاً

ق حسنه، فقط مفاهیم ارزشی و تفسیر بردار حقوق خصوصی مثل نظم عمومی و اخال کهطوریبه

  .دنشویمهای حقوق اساسی تفسیر بر اساس ارزش

جهت اقدام کردن مطابق با حقوق اساسی در مرحله اول اقدام به  هادادگاهبر طبق این روش، 

پردازند کنند و در مرحله دوم به بررسی این موضوع میگیری در سطح حقوق اساسی میتصمیم

بر مقررات حقوق مبتنی تواندیم سی اتخاذ شدهتصمیمی که در سطح حقوق اسا که چگونه

 3.شودخصوصی 

 کنندیم وفصلحلدر مرحله نخست، دعوا را بر مبنای حقوق اساسی  هادادگاهدیگر عبارتبه

؛ بلکه در مرحله دوم این نتیجه را از کنندینمدر دعوا اعمال  ماًیمستقرا  آمدهدستبه نتیجه اما

بردار حقوق خصوصی مثل نظم عمومی و اخالق حسنه مورد حکم طریق مفاهیم ارزشی و تفسیر 

 .دهندیمقرار 

                                                                                                     
1. Strong indirect horizontal effect 

2. Ibid, p 23 

3. Ibid 
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 1. تأثیر افقی غیرمستقیم ضعیف2-2-1-2
در این روش نیز مثل روش تأثیر افقی غیرمستقیم قوی، اشخاص خصوصی تحت الزام مستقیم 

 عنوانبهو  شدهاعمالحقوق اساسی نیستند و این قواعد حقوق خصوصی است که در روابطشان 

اما برخالف روش تأثیر افقی  ؛ماندی حقوق خصوصی باقی میهادادگاهمبنایی برای تصمیمات 

غیرمستقیم قوی، در این روش، حقوق خصوصی تحت حاکمیت حقوق اساسی قرار نگرفته؛ بلکه 

چطور و تا  کندیماین تنها حقوق خصوصی است که تعیین  و ردیگیمقرار  هاآنصرفاً تحت تأثیر 

2شوند.حقوق اساسی، داخل حقوق خصوصی قرار داده  میزانی چه
  

، این حقوق شودحق اساسی شخصی توسط شخص دیگر نقض  کهیهنگام، گریدانیببه

یا  آوردیمآیا این نقض، حقی برای شخص دیگر به وجود  کندیمخصوصی است که تعیین 

اعمال و آثار  داشته و شرایط ییهایژگیوخیر؟ و در صورت به وجود آوردن حق، این حق چه 

 .باشدیمآن چه 

 هادادگاهتفاوت مهم این نظریه با نظریه تأثیر افقی غیرمستقیم قوی در مفهوم تکلیفی است که 

به مطابقت کامل  ملزم هادادگاهدارند. در نظریه تأثیر افقی غیرمستقیم قوی،  در قبال حقوق اساسی

رای نیل به این هدف مجبورند قضیه را ابتدا در سطح و ب هستند حقوق خصوصی با حقوق اساسی

در این سطح را به  آمدهدستبهتوان نتیجه یموفصل کنند و سپس ببینند چگونه حقوق اساسی حل

 در شیوه تأثیر افقی غیرمستقیم ضعیف هادادگاهکه وظیفه حقوق خصوصی منتقل کرد. درحالی

. مطابق این ستظرگرفتن حقوق اساسی اعبارت از توسعه و اعمال حقوق خصوصی با درن

 یک پرونده را در حقوق خصوصی حلراهی حقوق خصوصی، در ابتدا هادادگاهرویکرد، 

است حقوق اساسی در آن پرونده داشته  کنند و سپس هرگونه تأثیری را که ممکنیم وجوجست

جدیدی در حوزه حقوق  هایحلها به راهگیرند. با این اقدام ممکن است دادگاهباشد در نظر می

ها به وظیفه خویش عمل توان گفت دادگاهمی خصوصی دست پیدا کنند. تنها در این صورت

                                                                                                     
1. Weak Indirect horizontal effect 

2.Cherednychenko, Olha, “Fundamental Rights and Private law: A relationship of 

subordination or complementarity?” Utrecht Law Review, Volume 3, Issue 2, (December 
2007), p 23 
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 1اند.کرده

این روش برخالف روش تأثیر افقی غیرمستقیم قوی است که در آن دادگاه در مرحله اول 

را وارد  آمدهدستبهکرده و در مرحله بعد، نتیجه  وفصلحلپرونده را در سطح حقوق اساسی 

 . کندیمنظام حقوق خصوصی 
 

 . روش موردقبول در حقوق ایران3-2
ی اساسی ملت را هایآزادایران در فصل سوم تحت عنوان حقوق ملت، حقوق و قانون اساسی

حق برابری، حق حیات، حق مالکیت، آزادی عقیده، آزادی بیان و آزادی  ازجمله مقرر نموده

ما در مورد تأثیر افقی حقوق اساسی حکمی ندارد. بالتبع در مورد روشی ا ،داردیماشتغال را بیان 

گذارند نیز که تحت آن حقوق اساسی در حقوق خصوصی ازجمله حقوق قراردادها تأثیر می

 مطلبی بیان نداشته است.

 قراردادهاایران در مورد تأثیر افقی حقوق اساسی در حقوق درست است که قانون اساسی

نیز حقوق اساسی  گفت که در نظام حقوقی ایران توانیمما با توجه به دالیل ذیل حکمی ندارد؛ ا

 .باشندیمدر حقوق قراردادها تأثیرگذار 

هنجارهای برتر حقوقی در رأس هرم نظام حقوقی کشور قرار  عنوانبهحقوق اساسی  -الف

قانون اساسی(. پس  72صل دارند. مفاد هیچ قانونی نباید با این حقوق اساسی مغایرت داشته باشد )ا

 قوانین و مقررات راجع به قراردادها نیز نباید با حقوق اساسی مغایرتی داشته باشند.

در تفسیر قوانین، این است که متن هیچ قانونی بدون توجه به  هاحلراهیکی از بهترین  -ب

 و 2.شود، توجه اندهشدتصویبسایر قوانین تفسیر نگردد و به همه قوانینی که در آن زمینه تاکنون 

 ازلحاظقواعد و مقررات دربردارنده حقوق اساسی مندرج در قانون اساسی  ازآنجاکه

قواعد و مقررات قرار دارند، پس در تفسیر قوانین  ریساحقوقی در مرتبه باالتری از  مراتبسلسله

 نیز قواعد اساسی باید باالتر از دیگر قواعد قرار بگیرند.

 منعقد را آن که کسانی به نسبت خصوصی قراردادهایقانون مدنی،  10ماده  موجببه -ج

                                                                                                     
1. Ibid, , pp 23& 24 

 سهامی شرکت: تهران) ،56 شماره نودوسه، چاپ ،مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران ناصر، کاتوزیان،.2
 218ص  (،1393 ار،انتش
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. منظور از عبارت قانون در این است نافذ نباشد، قانون صریح مخالف کهیدرصورت اند،نموده

برخالف قوانین تکمیلی توافق نمایند.  توانندیمطرفین قرارداد  چراکه. باشدیمآمره  قانون، ماده

نیز توسط  هاآنیز از قواعد آمره هستند پس امکان توافق برخالف حقوق اساسی ن ازآنجاکه

بنابراین حقوق اساسی اصل آزادی قراردادی را محدود کرده و از  ؛طرفین قرارداد وجود ندارد

توان گفت حکم محدود کردن اصل هستند. به بیان کوتاه می رگذاریتأثاین طریق بر قراردادها 

اسی جواز است ولی حکم محدود کردن حقوق اساسی به آزادی قراردادها توسط حقوق اس

 استناد اصل آزادی قراردادها عدم جواز است.

در سطح دکترین حقوقی در مورد تأثیر افقی حقوق اساسی در حقوق خصوصی ازجمله  -د

ورود هنجارهای اساسی در حقوق خصوصی، مانند برخورداری : » شدهگفتهحقوق قراردادها 

 ترکینزدحقوق خصوصی را به حقوق بشر  تواندیمسانی، آزادی بیان و ... انسان از کرامت ان

واالترین اهداف حقوق  چراکه انجامدیمسازد. این نزدیکی به عادالنه کردن حقوق خصوصی 

است که  شدهانیبهمچنین در مقام انتقاد از نظام موجود حقوق خصوصی  1«.بشر، عدالت است

باحث عدالت و حریت ابا دارد و آن را فراتر از چارچوب امروزه حقوق خصوصی از پذیرش م

 2.داندیمخود 

که در نظام حقوقی ایران  شدهدر مورد روش تأثیر حقوق اساسی در حقوق قراردادها گفته

امکان استناد مستقیم به حقوق اساسی در روابط خصوصی برای خواهان و خوانده موجود است؛ 

ا به حقوق اساسی نقض شده خود توسط دیگری استناد نماید و تواند در مقام ادعچنانکه الف می

  3برای ب هم در مقام دفاع این امکان وجود دارد.

آن منجر به تبعیت حقوق قراردادها از  دییتأ چراکهقرارداد.  موردپذیرش توانینمنظر فوق را 

استقالل  توانینم کهدرحالی .بردیمحقوق اساسی شده و استقالل حقوق قراردادها را از بین 

حقوق قراردادهای ایران را که دارای منطق خاص خود بوده و از فقه امامیه نشأت گرفته است را 

                                                                                                     
 فصلنامه، » تن آدمی شریف است به جان آدمیت؟ پرتوهایی از کرامت انسانی در حقوق خصوصی»محمد زاده، مسلم،  .1

  330، ص 1394، تابستان 2، شماره 45، دوره خصوصی حقوق مطالعات
، «وم حق از عدالت به مالکیتگفتاری در سیر تاریخی تقلیل مفه-شرح حق پایان ندارد همچو حق»جعفری تبار، حسن،  .2

 116، ص1385، تابستان 72، شماره سیاسی علوم و حقوق دانشکده مجله
، رساله دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه تهران، دانشکده «تأثیر حقوق اساسی بر حقوق خصوصی»محمد زاده، مسلم،  .3

 249، ص (1394، )حقوق و علوم سیاسی، استاد راهنما: دکتر حسن بادینی
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بنابراین روش  ؛حقوق اساسی تبدیل کردترویج  برای ابزاری صورتبهنادیده گرفته و آن را صرفاً 

 نیست.قبول برای نظام حقوقی ایران مستقیم حقوق اساسی، روشی قابل تأثیر افقی

طرف ضعیف قراردادی وجود دارد ازجمله در حقوق ایران در قراردادهایی که در آن

قراردادهای کار، قراردادهای ضمانت خانوادگی و همچنین در برابر شروط غیرمنصفانه، روش 

توان از طرف ضعیف قرارداد وسیله آن میتأثیر افقی غیرمستقیم قوی روشی موردقبول است و به

تأثیر افقی مستقیم و تأثیر افقی غیرمستقیم ضعیف  هایاین روش حد وسط بین روشحمایت کرد. 

 کلی نادیده گرفته شدهشود که قواعد حقوق قراردادها بهاست. روش تأثیر افقی مستقیم باعث می

و درروش تأثیر افقی غیرمستقیم ضعیف نیز از حقوق اساسی در روابط قراردادی حمایت کافی 

 شود.نمی

از طریق حقوق اساسی در قراردادهای  ه حمایت از طرف ضعیف قراردادی. نحو3

 کار، قراردادهای ضمانت خانوادگی و شروط نامنصفانه
در این مبحث نحوه حمایت از طرف ضعیف قراردادی برای نمونه در قراردادهای کار، 

گفته های پیشضمانت خانوادگی و همچنین در برابر شروط نامنصفانه با اعمال روش قراردادهای

ویژگی مشترک هستند  شود. این نوع قراردادها و شروط دارای ایندر این قراردادها، بررسی می

 ها بسیار محتمل است.که امکان نقض حقوق اساسی طرف ضعیف قرارداد در آن

 

 . نحوه حمایت از طرف ضعیف قراردادی از طریق حقوق اساسی در قراردادهای کار1-3
له قراردادهایی است که در آن احتمال نقض حقوق اساسی کارگران بسیار قرارداد کار ازجم

 محتمل است. 

که دارای سرمایه هستند کارفرمایان کارگران در قراردادهای کار طرف ضعیف قرارداد هستند.

داشته و فعالیت نکنند؛ اما کارگران نیاز مبرم و توانند تا مدت زیادی سرمایه خود را راکد نگهمی

های کارفرمایان تن دهند ولو ها به خواستهشود آنبه کار کردن دارند و همین نیاز باعث میفوری 

 شان نیز در این راه نادیده گرفته شود.اینکه حقوق اساسی

توان از کارگران حمایت کرد. البته بر اساس نظریه تأثیر حقوق اساسی در حقوق قراردادها می

استفاده نیست؛ بلکه صرفاً شود قابلکارگران نادیده گرفته میاین نظریه در همه مواردی که حقوق 
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 استفاده است. در مواردی که حقوق اساسی کارگران نادیده گرفته شود قابل

چنانکه در فوق بیان شد نظریه تأثیر حقوق اساسی در حقوق قراردادها در قراردادهای کار به 

این معیار که کارگر تحت نظارت کارفرما دنبال حمایت از منافع طرف ضعیف یعنی کارگر است. 

 1شده است.ترین مالک تشخیص کارگر از غیر کارگر بیانکند مهمکار می

حق آزادی وجدان، آزادی اشتغال، حق ازدواج و تشکیل خانواده، حق کارکردن در شرایطی 

ت کار، سالمتی، امنیت و کرامت کارگر احترام گذارده شود و حق محدودیت حداکثر ساعاکه به

 ازجمله حقوق اساسی کارگران است که در روابط قراردادی نباید نادیده گرفته شوند.

دیوان عالی کار فدرال آلمان اولین دادگاهی بود که در کنار دادگاه قانون اساسی آلمان 

وسیله حقوق اساسی، حقوق قراردادهای کار اساسی سازی حقوق خصوصی را ترویج داد و به

 ظور حمایت از کارگران علیه سوءاستفاده از قدرت کارفرمایان تغییر شکل داد. منآلمان را به

مورد رسیدگی قرار  1984وسیله دیوان عالی کار آلمان در سال هایی که بهدریکی از پرونده

گرفت، یک متصدی نشر در یک شرکت چاپ خصوصی از چاپ کردن تبلیغات برای 

کنند امتناع ورزید. او چاپ کردن این تبلیغات را یش میهایی که او معتقد بود جنگ را ستاکتاب

دانست. کارفرما مانند سایر کارفرمایان دیگر که معموالً در چنین مواردی خالف وجدانش می

دهند عمل نمود و متصدی نشر را اخراج کرد. متعاقباً متصدی مذکور العمل نشان میعکس

اجش را ابطال کند اقامه دعوا کرد. شکایتش های کار برای اینکه حکم اخردریکی از دادگاه

خواهی کرد های کار در مراحل اول و دوم رد شد، وی به دیوان کار فدرال فرجاموسیله دادگاهبه

و دادگاه شکایتش را موجه دانست. بنابر استدالل دیوان عالی کار فدرال کارفرما در این مورد 

 2ز تعارض کارمند با وجدانش به او بدهد.منظور جلوگیری اوظیفه داشت کار دیگری را به

 3ی دیگر، یک دانشجوی پزشکی مستقر در بیمارستان برای کسب آموزشاپروندهدر 

پزشک، اقامت  قرارداد، در صورت ازدواج این قراردادی را با بیمارستانی امضاء کرد مطابق مفاد

یی که هاتیحماکه این قرارداد . دیوان عالی کار آلمان رای داد افتییماو در بیمارستان خاتمه 
                                                                                                     

 .122(، ص 1393، )چاپ پانزدهم، نشر سمت، 4، جلد اول، ویراست کار حقوقعراقی، سید عزت اهلل،  .1
 

2. Cherednychenko, Olha, Fundamental Rights, Contract Law and the Protection of the 

Weaker Party,Op.cit, p212. 
3. Resident. 
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  1.کردو بدین ترتیب آن را ابطال  کندیمقانون اساسی از خانواده کرده است را نقض 

ها دیوان عالی کار آلمان به استناد حقوق اساسی همانطور که مالحظه شد در این پرونده

ها این پروندهآزادی وجدان و حمایت از خانواده از طرف ضعیف قرارداد حمایت کرد. اگر در 

کرد در پرونده طبق مفاد قرارداد عمل می کرد و صرفاًدیوان عالی کار به حقوق اساسی استناد نمی

دانست و در پرونده دوم نیز سلب حق ازدواج دانشجوی اول اخراج کارگر را باید موجه می

 پزشکی را اقدامی مشروع می دانست. 

 اساسی از کارگران حمایت کرد.توان بر اساس حقوق در حقوق ایران نیز می

ای که به مسائل کار و اشتغال ارتباط دارند را یاساسایران در اصولی چند، حقوق قانون اساسی

 مقرر کرده است. 

هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و »دارد: ایران مقرر میقانون اساسی 28اصل 

برگزیند. دولت موظف است با رعایت مخالف اسالم و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست 

نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز 

 «.مشاغل ایجاد نماید

قانون اساسی رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری  43اصل  4همچنین بند 

ر دیگری را یکی از ضوابط اقتصاد جمهوری اسالمی ایران کشی از کامعین و جلوگیری از بهره

 اعالم کرده است.

در سطح دکترین برخی از حقوقدانان بدون اینکه به نظریه تأثیر حقوق اساسی در حقوق 

اند. قراردادها توجه داشته باشند به اصول دربردانده حقوق اساسی در قرارداد کار استناد کرده

موجب آن کارگر متعهد شود در آینده به شغل خاصی اشتغال نورزد را چنانکه قراردادی را که به

 2دانند.که در مورد آزادی اشتغال است باطل میایرانقانون اساسی 28به استناد اصل 

در نظام حقوقی ایران، همچنین قراردادهای کاری که در آن شرط عدم ازدواج برای کارگران 

قانون اساسی باطل دانست. این  10توان به استناد اصل یولو برای مدت محدود و معین شود را م

ازآنجاکه خانواده واحد بنیادی جامعه اسالمی است، همه قوانین و مقررات و »دارد: اصل مقرر می

های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و ریزیبرنامه
                                                                                                     
1. Hesselink, Martijn, Op.cit, p 246. 

 9(، ص 1381، )29، نامه مفید، شماره »قرارداد عدم تجارت«  دی، مهدی و باریکلو، علیرضا،شهی .2



22 
 

 1397 تابستان سوم، و بیست، شماره ششمصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال ف

با توجه به حمایت مؤکدی که «. باشد و اخالق اسالمی استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق

یکی از حقوق اساسی افراد است  توان بیان داشت که حق ازدواجاین اصل از خانواده کرده می

جزئی و محدود نیز قابل اسقاط نیست حتی اگر خود کارگر نیز به این امر رضایت  طوربهکه 

امکان سلب قواعد آمره ولو  ازآنجاکههستند و  داشته باشد، چراکه حقوق اساسی از قواعد آمره

 جزئی ممکن نیست. طوربهجزئی نیز وجود ندارد پس سلب حقوق اساسی نیز حتی  طوربه

اسقاط حق ازدواج برای مدت محدود یا  1قانون مدنی 959امکان دارد گفته شود به استناد ماده 

موجب و به نی اشخاص بودهبا شخص معین صحیح است؛ چراکه حق ازدواج یکی از حقوق مد

ها. این نظر ق.م. صرفاً سلب کلی حقوق مدنی ممنوع است و نه سلب جزئی آن 959ماده 

ق.م حقوق مدنی است؛ در حالیکه حق ازدواج  959تواند صحیح باشد، چراکه موضوع ماده نمی

ون و چ بر حق مدنی بودن یک حق اساسی نیز هست و در قانون اساسی مقررشده استعالوه

طور جزئی نیز ممکن نیست پس اصول قانون اساسی آمره هستند و امکان سلب قواعد آمره حتی به

موجب قرارداد کار نیز حق اگر به ؛ وطور جزئی امکان نداردسلب حقوق اساسی نیز حتی به

 ازدواج ساقط شود فاقد اثر است.

ئی حقوق مدنی حتی بر ق.م. وجود دارد سلب جز 959وانگهی در تفسیر دیگری که از ماده 

ق. م. اصطالح حقوق مدنی در  959مطابق این تفسیر ، در ماده  طبق این ماده نیز صحیح نیست

گذار سلب حق کاررفته است. از این دیدگاه حقوق مدنی که قانونمفهوم حقوق مدنی مطلق به

باشدکه هر یهای عمومی مشامل حقوق بنیادین و آزادی ها را ممنوع کردهتمتع یا اجرای آن

بنابراین ماده مزبور شامل  عنوان موهبتی خدادادی از آن برخوردار است؛حکم وجدان و بهانسان به

دیگر حقوق مدنی در این مفهوم عبارتشود. بهحقوق مدنی نسبی از قبیل حق شفه و خیارات نمی

رایط و وضعیت صرف انسان بودن و فارغ از شای از حقوق است که هر انسان بهناظر به دسته

هایی مانند حق حیات، حق آزادی، حق مالکیت حقوقی خاص دیگر از آن برخوردار است. حق

 2توان از این نوع حقوق دانست.)قابلیت مالک شدن و مالک بودن( را می

در این تفسیر، معنای حقوق مدنی منطبق با مفهوم حقوق عمومی است؛ چراکه دراین تفسیر، 

                                                                                                     
 .«هیچ کس نمی تواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند» .1
 .21ایمانیان، فریبرز، شمس، عبداهلل و عیسی تفرشی، محمد، پیشین، ص  .2
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که شوند، درحالیقوق ذاتی، اساسی و غیرقابل سلب بشر محسوب میعنوان ححقوق مدنی به

آنکه این حقوق اساسی که جزء حقوق حقوق ذاتی و اساسی جزء حقوق عمومی هستند حال

 اند.عمومی هستند مورد تأکید و حمایت قانون مدنی نیز قرارگرفته

ق، سلب ناپذیر و که این حقو شدهدر مورد قابلیت سلب و اسقاط حقوق مدنی مطلق گفته

عنوان حق شناخته انتقال هستند و هر انسانی از آنها برخوردار است. این حقوق گرچه بهغیرقابل

بنابراین امکان سلب  باشندشوند اما با توجه به ماهیت آن، از سنخ حق نیستند، بلکه حکم میمی

وجب اصل آزادی متواند بهکس نمیها چه به طور کلی و چه جزئی وجود ندارد و هیچآن

قراردادی این حقوق را از خود ولو نسبت به شخص معین یا زمان محدود سلب نماید. چراکه ماده 

ق.م. از قواعد آمره بوده و امکان توافق برخالف آن امکان پذیر نیست. بدین ترتیب  959

را ولو تواند برای مثال حق حیات، حق آزادی، آزادی اشتغال و حق دادخواهی خود کس نمیهیچ

 1نسبت به شخص معین یا مدت معین سلب نماید.

و امکان سلب  بنابراین در این تفسیر، حقوق مدنی دارای ماهیتی همانند حقوق اساسی هستند؛

طور جزئی یا در ارتباط با شخص معین نیز وجود ندارد. ازآنجاکه حق ها ولو بهیا اسقاط آن

 959ق.م. شده و بنابراین تفسیر از ماده  959ه ازدواج نیز جزء حقوق مدنی است پس مشمول ماد

 جزئی نیز ممکن نیست. صورتق.م سلب حق ازدواج حتی به

عالوه همانطور که در مبحث قبل بیان شد روش قابل پذیرش تأثیر افقی حقوق اساسی در به

حقوق قراردادهای ایران روش تأثیر افقی غیرمستقیم قوی است. در این روش حقوق اساسی 

ور غیرمستقیم و از طریق مفاهیم ارزشی و تفسیر بردار حقوق خصوصی از قبیل نظم عمومی در طبه

شود. پس در این گذارند و در انشای حکم به حقوق اساسی استناد نمیحقوق قراردادها تأثیر می

 کند؛ بلکه به استناد مغایرتقانون اساسی استناد نمی 10مثال نیز دادگاه در انشای حکم به اصل 

 داند. قانون مدنی( این شرط را باطل می 975شرط سلب حق ازدواج بانظم عمومی )ماده 

به دلیل نامشروع بودن باطل  همچنین در این مورد صرفاً شرط که خالف حقوق اساسی است

 کند و قرارداد کار صحیح و نافذ است.است، اما بطالن شرط به قرارداد اصلی سرایت نمی

 

                                                                                                     
 .26ان، ص هم .1
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طرف ضعیف قرارداد از طریق حقوق اساسی در برابر شروط  . نحوه حمایت از2-4
 غیرمنصفانه

یکی از اهداف نظریه تأثیر حقوق اساسی در حقوق قراردادها حمایت از طرف ضعیف 

شود تا از شخص قرارداد است. از نظریه تأثیر حقوق اساسی در حقوق قراردادها استفاده می

ی او را بهبود بخشید. مقابله با شروط نامنصفانه ضعیف قراردادی حمایت کرده و وضعیت قرارداد

توان از طرف ضعیف قراردادی از طریق حقوق اساسی ازجمله مواردی است که بر اساس آن می

 موجب حقوق اساسی حمایت کرد. به

های زننده بین حقوق و تعهدات طرفین وجود نابرابری»شده: در مفهوم شرط نامنصفانه گفته

ه هیچ فردی در حالت عادی تن به چنین سودجویی از سوی طرف دیگر ای کگونهاست، به

 1«.قرارداد ندهد

رسد که حقوق اساسی کرامت انسانی و در ابتدای بحث ذکر این مطلب الزم به نظر می

توان به مقابله با شروط ها میای هستند که از طریق آنهمبستگی اجتماعی ازجمله حقوق اساسی

 حقوق این مفهوم تبیین بنابراین ز طرف ضعیف قرارداد حمایت کرد؛نامنصفانه پرداخت و ا

 . رسدمی نظر به الزم اساسی

کرامت تواند به کار رود. در حقوق خصوصی به دو مفهوم متفاوت میکرامت انسانی:  -الف

به این معنا است که دولت باید به اصل آزادی قراردادی افراد احترام « قدرت»انسانی به مفهوم 

خود در دخالتی  ارد و در روابط بین طرفین قرارداد از آن حمایت الزم را به عمل آورد ولیبگذ

بدین معناست که دولت در مفهوم عام باید « مانع»که کرامت انسانی به مفهوم نکند. درحالی

حداقل سطح زندگی در حد امرارمعاش معمولی را برای هر فرد جامعه فراهم کند و اگر افراد 

شان را در معرض نابودی قرار دهد رد قراردادی شوند که این حداقل استاندارد زندگیجامعه وا

  2اعتبار بداند.دولت باید دخالت کرده و این قراردادها را بی

منظور از حداقل سطح زندگی که دولت باید آن را برای همه افراد جامعه تضمین نماید 

                                                                                                     
( ص 1392)چاپ اول، فکرسازان،  ،(رویکردها مفهوم،مبانی،) قرارداد ضعیف طرف از حمایتکاظم پور، سید جعفر،  .1

42 

2. Cherednychenko, Olha, Fundamental right, Contract Law and the protection of the 

Weaker Party, Op.cit, pp 223& 224 
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 ی از قبیل خوراک، پوشاک و مسکن.زندگی در سطح رفع نیازهای اولیه است. نیازهای

توان از طرف ضعیف قرارداد حمایت کرد، مراد از حق کرامت انسانی که توسط آن می

است. چراکه در این معنی است که دولت در روابط قراردادی « مانع»کرامت انسانی در مفهوم 

 نماید.مداخله می

برای مثال در مقدمه  شده،حمایت ایران در موارد متعددی از کرامت انسانیدر قانون اساسی

پیروی از اصول چنین »...جمعی( چنین مقرر گردیده: قانون اساسی )بخش مربوط به وسایل ارتباط

بشر را سرلوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تکامل را  ابنایقانونی که آزادی و کرامت 

 «.گشاید بر عهده همگان استمی

ده اهمیت و جایگاه واالی کرامت انسانی در حقوق ایران دهناین بخش قانون اساسی نشان

زیرا قانون اساسی در این بخش، آزادی و کرامت ابنای بشر را سرلوحه تمامی اهداف ؛ باشدمی

خود دانسته است. این سخن بدین معناست که هیچ هدف و مصلحتی باالتر ازکرامت انسانی در 

باشد. های دیگر نمیقابل معامله با مصلحتنظام حقوقی ایران وجود ندارد و این مصلحت 

  1ای برای عینیت بخشیدن به آزادی و کرامت ابناء بشر است.دیگر قانون اساسی وسیلهعبارتبه

بدین ترتیب باید بیان داشت که کرامت انسانی حقی است که در حقوق ایران دارای احترام 

ای با آن که اصل یا قاعدهدرصورتی ؛ وتخود منبع و منشأ سایر اصول و قواعد اس ؛ وکامل بوده

ها را محدود تعارض داشته باشد کرامت انسانی بر آن اصل و قاعده حاکم شده و دامنه آن

نماید. چنانچه اگر توافق طرفین قرارداد منجر به سلب حق کرامت انسانی یکی از طرفین می

 ساس اصل آزادی قراردادی ایجادشدهقراردادشود، حق کرامت انسانی را باید بر این توافق که بر ا

اثر دانست. البته همانطور منظور حمایت از طرف ضعیف قرارداد این توافق را بیحاکم دانست و به

که پیشتر بیان شد استفاده از حق کرامت انسانی برای حمایت از طرف ضعیف قرارداد هنگامی 

 بگیریم.  در نظر« مانع»ممکن است که حق کرامت انسانی را در مفهوم 

همبستگی اجتماعی: مراد از اعمال حق همبستگی اجتماعی در قراردادها این است که  -ب

طرفین قرارداد نباید صرفاً به فکر سودجویی خود باشند؛ بلکه تا آنجا که ممکن است و مخالف 

                                                                                                     
 ، فصلنامه«ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون در انسانی کرامت»رحیمی نژاد اسمعیل،  و حبیب زاده، محمد جعفر .1

 61، ص (1386 )زمستان ،4شماره  ،11 دورة انسانی علوم مدرس
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منافع اساسی خودشان نیست باید به ضرر طرف دیگر قرارداد اقدامی انجام ندهند و همچنین به 

 1فکر منافع طرف دیگر نیز باشند.

ایران را اصل همبستگی اجتماعی در نظام قانون اساسی 40توان اصل با توجه به این مفهوم می

  حقوقی ایران دانست.

تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز هیچکس نمی»دارد: این اصل مقرر می

 «. به منافع عمومی قرار دهد

های های حقوقی باید اعمال گردد. یکی از شاخهمفاد این اصل کلی بوده و در همه شاخه

در  حقوقی که این اصل باید در آن اعمال گردد حقوق قراردادهاست. نحوه اعمال این اصل

صورت است که این اصل بر اصل آزادی قراردادها حاکم طور خالصه بدینحقوق قراردادها به

نماید. با این توضیح که اگرچه اصل اولیه در حقوق قراردادها را محدود می شود و دامنه آنمی

توانند هر طور که مایل باشند مفاد قرارداد را تنظیم اصل آزادی قراردادی است و طرفین می

توانند از آزادی قراردادی خود سوءاستفاده نموده و مفاد قراردادشان نمایند؛ اما طرفین قرارداد نمی

ها برخالف باشد. اگر چنین کنند توافق آنتنظیم نمایند که به ضرر غیر یا منافع عمومیرا طوری 

 توان آن را باطل دانست.قانون اساسی بوده و می 40اصل 

در ادامه نحوه مقابله با شروط نامنصفانه از طریق حقوق اساسی در حقوق خارجی و حقوق 

 د. گیرموردبررسی قرار می ایران در قالب چند مثال

در نظام حقوقی ایتالیا ازجمله مواردی است که در آن شرط نامنصفانه بر اساس  2یوجیفقضیه 

اثر شناخته شده است. این پرونده راجع به قراردادی بین شهرداری فیوجی و یک حقوق اساسی بی

های اطراف شهر بود. شرکت خصوصی منعقد شده و موضوع آن استخراج آب معدنی از چشمه

فاد قرارداد، شرکت خصوصی از شهرداری فیوجی برای فروش آب معدنی مجوز گرفت بر طبق م

مبلغی که شرکت خصوصی به شهرداری بایستی پرداخت می کرد با قیمت هر بطری آب معدنی 

 ارتباط داشت. پس از مدتی شرکت، قیمت آب معدنی را کاهش داد، درنتیجه مبلغی که در

شرکت این کاهش مبلغ پولی که در  دازد نیز کاهش یافت. اینقرارداد متعهد بود به شهرداری بپر

                                                                                                     
1. Hans W. Micklitz , The Many Concepts of Social Justice in European Private Law, 

Op.cit, 2011, pp 245 - 247 
2. the Fiuggi case 
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های شد را نادیده گرفت و در عوض قیمت تجاری محصول را توسط شرکتاین مدت ایجاد می

کننده افزایش داد. شهرداری فیوجی ادعا کرد که شرکت تولیدکننده آب معدنی با سوءنیت توزیع

ها این پرونده رأی داد که دادگاه ایتالیا در تصمیم نهایی دیوان عالی این اقدام را انجام داده است.

های مدنی باید مفاد قراردادها را درباره مطابقتشان با اصل حسن نیت ارزیابی کنند. در پرونده

داد؛ اما این بدین اگرچه این قرارداد به شرکت آزادی کامل در تعیین قیمت آب معدنی را می

تکلیف اقدام بر طبق حسن نیت و رفتار منصفانه معاف بداند.  معنی نیست که شرکت خودش را از

بر طبق نظر دیوان عالی ایتالیا اصل حسن نیت یک محدودیت در نظام حقوق قراردادها ایجاد 

احترام به برابری رسمی طرفین قرارداد به  کندهدف این محدودیت این است که تضمین کندمی

ایتالیا( منجر نگردد. قانون اساسی 2گی اجتماعی )اصل احترامی به عدالت ماهوی و حق همبستبی

طور کامل بر آثار قرارداد، تفسیر قرارداد و اجرای قرارداد به نظر دادگاه، حق همبستگی به

کند. بدین معنی که هریک از طرفین قراردادی باید منافع طرف دیگر را تا حدی که حکومت می

  1خودش نشود در نظرگیرند. مالحظهمنجر به از دست دادن منافع قابل

ی قرارداد اصل هاطرفشود بر طبق نظر دیوان عالی ایتالیا چنانکه در این پرونده مشاهده می 

 2اصل  بوسیله مقررشدهحق همبستگی اجتماعی  هاآنکه  کنندیمحسن نیت را در صورتی نقض 

قوق قراردادها مستلزم ح درکشور را نقض کنند. اعمال حق همبستگی اجتماعی  نیا یاساسقانون 

مالحظه خودش این است که هر طرف قرارداد تا آنجا که ممکن است و مخالف با منافع قابل

نیست ملزم است منفعت طرف دیگر قرارداد را حفظ کند. در این قضیه، دیوان عالی ایتالیا بر 

 ود کرد. اساس حق اساسی همبستگی اجتماعی، آزادی شرکت در تعیین قیمت آب معدنی را محد

کاهش مبلغ وجه التزام بر اساس حقوق اساسی نیز یکی دیگر از موارد تأثیر حقوق اساسی در 

 حقوق قراردادها در نظام حقوقی ایتالیا است.

اما بر اساس نظام جدیدی ؛ دادطور سنتی، حقوق ایتالیا کاهش مبلغ وجه التزام را اجازه نمیبه

های دارند که مبلغ وجه التزامیفهوظیاردارند و بلکه اختت که دیوان عالی ایتالیا ایجاد کرد قضا

گزاف را نیزکاهش دهند. بنابر نظر دیوان عالی ایتالیا کاهش شروط وجه التزام بر مبنای حق 

                                                                                                     
1. Mak, Chantal, Op.cit, pp 101& 102 
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ها در مواردی با با این توضیح که در حقوق ایتالیا دادگاه 1شود.می همبستگی اجتماعی انجام

نمایند. یکی از مواردی که در استقالل فردی را محدود می حق همبستگی اجتماعی، حقتوسل به

شود در موارد شروط کیفری قراردادی یا همان وجه التزام است. حقوق ایتالیا بدین طریق عمل می

ها در قرارداد مداخله کرده و بر طور آشکاری گزاف باشد دادگاهچنانکه اگر مبلغ وجه التزامی به

ماعی مبلغ وجه التزام را بر اساس تشخیص خودشان کاهش اساس حق اساسی همبستگی اجت

دیگر عبارتچنین درخواستی را از دادگاه نکرده باشند. بهدهند ولو اینکه طرفین قرارداد می

ایتالیا( و حق قانون اساسی 14های ایتالیا در این موارد باید بین حق استقالل فردی )اصل دادگاه

 ایتالیا( تعادل برقرار نمایند. اساسی قانون 2همبستگی اجتماعی )اصل 

توان نتیجه گرفت که در بحث وجه التزام دو حق با یکدیگر تعارض مطالب فوق می براساس

کنند؛ یکی حق استقالل فردی و دیگری حق همبستگی اجتماعی. حق استقالل فردی پیدا می

ها بسیار گزاف باشد دخالت ها در شروط وجه التزام حتی اگر مبلغ آناست که دادگاه مستلزم آن

که حق همبستگی اجتماعی متضمن این است در مواردی که مبلغ شروط وجه ننماید؛ درحالی

  را کاهش دهند. ها الزامی بوده و باید مبلغ آنالتزام گزاف باشد دخالت دادگاه

 هاثر شناخته شددر حقوق آلمان از مواردی که شرط نامنصفانه بر اساس حقوق اساسی بی

موجر و مستأجر ضمن قرارداد »است.جزئیات این پرونده بدین شرح است:  2قضیه پارابوالنتن

ای را در عین های تلویزیون ماهوارهاجاره شرط کرده بودند که مستأجر حق نصب گیرنده شبکه

های معمولی ای بود با توجه به اینکه با گیرندهمستأجره ندارد. مستأجر که مهاجر ترکیه

زبان را دریافت نماید برخالف قرارداد اجاره اقدام به نصب گیرنده های ترکنست شبکهتوانمی

ای نمود. موجر ضمن مخالفت با اقدام مستأجر علیه وی اقامه دعوی نمود. دادگاه تلویزیون ماهواره

حقوقی آلمان اعالم کرد چنین شرطی صحیح است و حکم به محکومیت مستأجر داد. مستأجر از 

گاه حقوقی به دادگاه قانون اساسی آلمان با استناد به اینکه این حکم با حق آزادی رأی داد

دسترسی وی به اطالعات مغایرت دارد، اعتراض نمود. دادگاه فدرال قانون اساسی آلمان با 

پذیرش استدالل مستأجر مقرر کرد که چنین شرطی با حق بنیادین آزادی دسترسی به اطالعات 

                                                                                                     
1. Ibid, pp 217- 220. 
2. Parabolantenne case. 
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نون اساسی آلمان تضمین شده مغایرت دارد. لذا دادگاه با استناد به قاعده کلی که در اصل پنجم قا

حسن نیت این شرط را فاقد اعتبار دانسته و اعالم داشت که موجر مکلف است به مستأجر اجازه 

 1«ای را بدهد.های تلویزیون ماهوارهنصب گیرنده شبکه

ط که مستأجر حق نصب گیرنده چنانکه مالحظه شد دادگاه قانون اساسی آلمان این شر

ای در عین مستأجره ندارد را مغایر با حق اساسی آزادی دسترسی به های تلویزیون ماهوارهشبکه

 اعتبار دانست.اطالعات مستأجر تلقی کرده و بر این اساس آن را بی

ت در توان بر اساس حقوق اساسی به مقابله با شروط نامنصفانه پرداخدر حقوق ایران نیز می   

توان ای که بر طبق آن در حقوق ایران میابتدا باید بیان داشت که روش تأثیر افقی حقوق اساسی

به مقابله با شروط نامنصفانه پرداخت روش تأثیر افقی غیرمستقیم قوی است. همانطور که در 

این مقاله بیان گردید روش موردقبول تأثیر افقی حقوق اساسی در نظام حقوق  3-3شماره 

 راردادهای ایران روش تأثیر افقی غیرمستقیم قوی است. ق

در ادامه بحث در قالب دو مثال نحوه حمایت از طرف ضعیف قراردادی از طریق حقوق 

  اساسی در برابر شروط نامنصفانه را در نظام حقوقی ایران مالحظه خواهیم کرد.

قضیه به داوری ارجاع  برای مثال اگر در قراردادی شرط شده باشد در صورت بروز اختالف

شود ولی تشخیص این امر که اختالفی وجود دارد و داوری باید انجام شود در اختیار طرف می

موجر، کارفرما، تولیدکننده و غیره( قرارداد قرار داده شود این از مصادیق شروط ) ترقوی

را  2می ایران(قانون اساسی جمهوری اسال 34ای است که حق اساسی دادخواهی )اصل نامنصفانه

نماید و باید در این مورد با استفاده از حق اساسی دادخواهی این شرط را باطل دانست و نقض می

 با این روش از طرف ضعیف قرارداد حمایت کرد

کنیم در این پرونده مستقیم باره استفاده میاما چون از روش تأثیر افقی غیرمستقیم قوی دراین

شود، بلکه صرفاً قاعده نظم عمومی با توجه به این اصل تفسیر اد نمیحق اساسی دادخواهی استنبه

                                                                                                     
.1. Hesselink. Martijn W; Mak. Chantal & Rutgers. Jacobien W, Op.cit, p 7  

 «.184ص ضائی اروپایی، پیشین، به نقل از: شعاریان، ایراهیم، موالئی، یوسف، نفوذ حقوق بشر در حقوق قراردادها در پرتو رویه ق»
دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می تواند به منظور دادخواهی به »قانون اساسی مقرر می دارد:  34اصل  .2

دادگاه های صالح رجوع نماید، همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی 
 «. که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد توان از دادگاهی
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فاقد  1شده و این شرط نامنصفانه خالف حقوق اساسی را به استناد مخالف بودن آن بانظم عمومی

بنابراین در این مثال از حق اساسی دادخواهی و مفهوم ارزشی و تفسیر بردار نظم  کنیم.اثر تلقی می

 شود.ل روش تأثیر افقی غیرمستقیم قوی حقوق اساسی در پرونده استفاده میعمومی برای اعما

ها گزاف است را شرط توان شروط وجه التزامی که مبلغ آنهمچنین در نظام حقوقی ایران می

 نامنصفانه تلقی کرده و بر اساس حقوق اساسی، آنها را باطل دانست. 

 باشند. شروط وجه التزام گزاف دو صورت ممکن است داشته

صورت اول چنین است: اگر متعهد تعهد خود را انجام ندهد باید مبلغی را بپردازد که گاهی 

قدری زیاد قدری زیاد باشد یا در صورت عدم انجام تعهد توسط متعهد بهممکن است این مبلغ به

اش، زندگی زیر سطح سبب شود او در باقی عمر یا بخشی از زندگی شود که پرداخت آن

معاش معمول داشته باشد. در این صورت این شرط مغایر با حق کرامت انسانی متعهد بوده و امرار

شود نظم عمومی است. چراکه وجه باطل است. ابزار حقوق مدنی که در اینجا استفاده می

هایی که سبب شوند کرامت انسانی متعهد وجه التزام از بین رود بدین سبب که خالف حق التزام

ها باشند. بدین ترتیب در این فرض دادگاهمتعهد هستند خالف نظم عمومی نیز می کرامت انسانی

از مفهوم ارزشی و تفسیر بردار نظم عمومی استفاده کرده و متعهد را از پرداخت مبلغ وجه التزام تا 

  نمایند.حدی که مخالف کرامت انسانی اوست بری می

ه است ولی تا حدی نیست یا در صورت در صورت دوم مبلغ وجه التزام گزاف و نامنصفان

شود که پرداخت وجه التزام سبب شود کرامت انسانی عدم انجام تعهد توسط متعهد تا حدی نمی

اش، زندگی زیر سطح امرارمعاش معمول که او در بخشی از زندگینحویمتعهد از بین برود به

ستگی اجتماعی از متعهد وجه التزام حق اساسی همبتوان با استناد بهداشته باشد. در این صورت می

حمایت کرد. حق همبستگی اجتماعی مستلزم این است که طرفین قرارداد باید به فکر منافع 

که تحمیل شرط یکدیگر بوده و اقدامی انجام ندهند که به ضرر طرف دیگر قرارداد باشد. درحالی

 شود. یوجه التزام گزاف در قرارداد منجر به ضرر طرف دیگر قرارداد م

که مبلغ وجه التزام بسیار زیاد رویه قضایی ایران نیز در برخی موارد گرایش دارد درصورتی
                                                                                                     

محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قراردادهایی خصوصی را که بر خالف اخالق »قانون مدنی:  975به موجب ماده  .1
د به حسنه بوده و یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شو

 «. موقع اجرا گذارد اگر چه اجراء قوانین مزبور اصوال مجاز باشد
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ای به باشد با توسل به حقوق اساسی، متعهد را از پرداخت آن بری کند. برای مثال در پرونده

در خصوص »ناشی از تأخیر در انجام تعهد رأی دادگاه چنین است:  خواسته مطالبه خسارت

صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر در  خواسته عوای ... به طرفیت...د

لغایت زمان تحویل و تنظیم  2/11/92 فروش شماره ...، از تاریخایفای تعهد موضوع قرارداد پیش

سند رسمی آپارتمان روزانه دویست میلیون ریال، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و بررسی 

قانون مدنی در  230نظر از عدم حضور خوانده اگرچه در ماده دات خواهان و صرفمستن

خصوص میزان وجه التزام مواردی تشریح گردیده است با در نظر گرفتن ثمن معامله که یکصدو 

تاکنون به  2/11/92شده از تاریخ باشد میزان وجه التزام و خسارت تعیینبیست میلیون تومان می

گردد پس با عنایت به اصل چهل قانون اساسی که ریال تعیین می 000/000/400/97مبلغ، 

تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد و کس نمیهیچ

 -1دارد، شروط مفصله ذیل باطل ولی مفسد عقد نیست قانون مدنی اشعار می 222ماده  1بند 

باشد و عقالیی می دور باشد، بنابراین شرط مذکور نامتعارف بوده و غیرشرطی که انجام آن غیرمق

گذار قطعاً با عنایت به اصل چهل قانون اساسی، همچنین شروط را موردحمایت قرار قانون

دهد و ایضاً که مشروط علیهم قدرت اجرایی آن را پیدا نخواهند کرد و همچنین قاعده ال نمی

عقالیی به اشخاص  بنابراین در اسالم ورود ضرر نامتعارف و غیرضرر و ال ضرار فی االسالم، 

قانون آیین دادرسی مدنی  197باشد مع الوصف دعوی را وارد ندانسته، مستندا به ماده پذیرفته نمی

نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل می حکم به بی حقی خواهان صادرو اعالم

 1.«باشدتجدیدنظر استان تهران می محترم اکمدرخواست تجدیدنظر در مح

عنوان یکی از مستندات چنانکه مالحظه شد دادگاه در این پرونده به اصل چهل قانون اساسی به

که نامنصفانه است بری نماید. ضمانت خود توسل جسته تا متعهد وجه التزام را از پرداخت مبلغ آن

 فاده کرده نیز بطالن شرط وجه التزام است. اجرایی که دادگاه در این پرونده از آن است

رسد که بحث وجه التزام گزاف و نامنصفانه از موضوع در آخر ذکر این نکته الزم به نظر می

 قانون مدنی خروج موضوعی دارد.  230ماده 

                                                                                                     
، 9409970250200167شهرستان شهرری، دادنامه شماره ( ، شعبه دوم دادگاه عمومی)حقوقی9309980250200759پرونده کالسه، ».1

 «.5/3/94به تاریخ 
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اگر در ضمن معامله شرط شده باشدکه در صورت »دارد: قانون مدنی مقرر می 230ماده 

تواند او را به بیشتر یا کمتر ازآنچه عنوان خسارت، تأدیه نماید حاکم نمیبه تخلف، متخلف مبلغی

 «.که ملزم شده است محکوم نماید

تواند متخلف را به بیشتر یا کمتر ازآنچه که دارد حاکم نمیدرست است که این ماده مقرر می 

ه خروج موضوعی ملزم شده است محکوم نماید، ولی بحث وجه التزام گزاف از موضوع این ماد

قدری گزاف باشد یا در صورت عدم انجام تعهد توسط که مبلغ وجه التزام بهدارد. درصورتی

قدری گزاف شود که موجب نقض حقوق اساسی کرامت انسانی و همبستگی اجتماعی متعهد به

ق.م. در مورد شرط  220شود در این حالت شرط وجه التزام باطل است، در حالیکه موضوع ماده 

وجه التزام صحیح است. با این توضیح که اگر شرط وجه التزامی صحیح باشد یعنی مغایر با حقوق 

اما اگر شرط وجه  تواند مبلغ آن را کاهش یا افزایش دهداساسی نباشد در این صورت دادگاه نمی

آیا  رسد کهالتزامی مغایر با حقوق اساسی باشد آن شرط باطل بوده و دیگر نوبت به این بحث نمی

    تواند مبلغ آن را افزایش یا کاهش دهد.دادگاه می

 

. نحوه حمایت از طرف ضعیف قراردادی از طریق حقوق اساسی در قراردادهای 3-4

 1ضمانت خانوادگی

طور مکرر در روابط بین اشخاص های اساسی کشورهای اروپایی بهازجمله مواردی که دادگاه

های قراردادهای ضمانت پرونده انت نامنصفانه است.کنند قراردادهای ضمخصوصی دخالت می

خانواده دیگر فشار اعضای که تحت استخانواده  ی ازشامل ضمانت توسط عضو نوعاً نامنصفانه

 2.باشدمی

در حقوق کشور آلمان، قراردادهای ضمانت خانوادگی قراردادهایی هستند که اشخاص، تحت 

کنند. چنانکه برای مثال اقتصادی از بدهکار ضمانت میتأثیر مسائل عاطفی و احساسی یا وابستگی 

شود. در حقوق شوند یا خانمی ضامن دین شوهرش میفرزندان برای دین پدر یا مادرشان ضامن می

                                                                                                     
1. Family surtyship contracts. 
2. 17-Irene Kull, “Unfair Contracts of Suretyship —a Question about the Horizontal 

Effect of Fundamental Rights or about the Application of Contract Law Principles?” 
JURIDICA INTERNATIONAL XII (2007), p38. 
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ای که ضامن تحت تأثیر مسائل عاطفی و احساسی یا وابستگی اقتصادی بر عهده این کشور، بدهی

طور شود. ویژگی اساسی بدهی بهنامیده می 1یافتهانتقال طور احساسیاصطالح بدهی بهگیرد بهمی

کنند ضمانت های احساسی است که ضامن را هدایت مییافته رابطه وابستگی و علقهاحساسی انتقال

کرد. شخص وابسته به دلیل را قبول کند که در غیر این صورت مبادرت به انجام این امر نمی

 حساسی و یا وابستگی اقتصادی که در این رابطه موجود استاش با بدهکار اصلی و فشار ارابطه

  2.کندقبول مسئولیت می برای بدهی،

آشکار  صورت شود اگر بهآلمان ضمانتی که بوسیله اعضای خانواده انجام می نظام حقوقیدر 

؛ اما در حقوق انگلیس و هلند باطل است نامتناسب باشد ضامندر مقایسه با درآمد و اموال 

طور کافی خطرهای ضمانت را به طلبکارکه  استدادهای ضمانت خانوادگی تنها وقتی باطل قرار

 3اطالع نداده باشد. قراردادبه ضامن در لحظه انعقاد 

ای از نحوه حمایت از طرف ضعیف قراردادی از طریق در حقوق آلمان نمونه 4پرونده بورگه

یک بانک وامی به مبلغ این پرونده  است. دردر قراردادهای ضمانت خانوادگی  حقوق اساسی

که دختر او  شرط دهد، البته بدینرا به تاجری پیشنهاد می یورو( 50000 باًیتقر) کمار 100000

 ضمانت کارمند بانک در هنگام امضای قرارداد،  کندقبول کند که ضامنش شود. دختر قبول می

خواهد و هیچ تعهد گانی در بانک میبرای بایصرفاً را  وی که امضای گویدمیتوسط دختر به او 

تواند مبلغ شود و نمیپدر این دختر بعد از چند سال ورشکست می .کندمهمی برای او ایجاد نمی

بهره آن را بر مبنای قرارداد اصلی از دختر مطالبه  عالوهبهوام را بپردازد. بانک مبلغ مذکور 

دانست نتیجه امضاء کردن قرارداد او نمی که استداللبا این کند. او از پرداخت این مبلغ می

 نظر می هدامور مدنی آلمان ، باالترین دادگاه در عالی مدنی کند. دیوانامتناع میاست، طور این

و به نفع بانک رأی  قرارداد، قرارداد است چراکهتواند به قرارداد ضمانت استناد کند که بانک می

ت که وضعیت شخصی دختر را در نظر بگیریم. او اس این نکته مهم این پرونده در. دهدمی

. نداشتدرآمدی بیشتر از پانصد یورو  اشتغال هم و هنگام بودهسواد و در اغلب موارد بیکار بی

                                                                                                     
1. emotionally transmitted debt. 
2. Cherednychenko, Olha, Fundamental Rights, Contract Law and the Protection of the 

Weaker Party, Op.cit, p 269 
3. Irene Kull, Op.cit, p 41. 
4. Bürgschaft case. 
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را اجرا کند این دختر در باقی عمرش احتماالً در یک  ضمانت توانست قرارداداگر بانک می

اما این پایان  شدیورو می 350پوند  100000ود چراکه ماهانه تنها س ،ماندحداقل درآمد باقی می

 کند کهکند و ادعا مییمیدنظرخواهیتجدماجرا نبود. دختر به دادگاه قانون اساسی آلمان تقاضای 

 2اصل ) اساسی( و حق استقالل شخصی قانون 1اصل ) یانساندیوان عالی با حکمش حق کرامت 

بود پذیرفته  یاساسادعای او که به استناد حقوق  اساسی آلمان( او را نقض نموده است. این قانون

یی که یک عدم توازن ساختاری در هاپروندهشود. بر طبق نظر دادگاه قانون اساسی آلمان در می

که  شودیمی اطرفهکقدرت معامالتی طرفین قرارداد وجود دارد و قرارداد، تبدیل به قرارداد ی

ی مدنی متعهدند بر مبنای شروط هادادگاهنگین است، س ایالعادهفوق طوربهبرای طرف ضعیف 

های مدنی به مداخله در قرارداد بر تعهد دادگاه 1.کنندکلی اخالق حسنه و حسن نیت مداخله 

( 1اصول )وسیله به این حق استقالل فردی در ارتباط با اصل دولت سوسیال آلمان است. حق مبنای

  2شده است.حمایتقانون اساسی آلمان  28( 1و ) 20( 1، )2

رسد که در این پرونده دادگاه قانون اساسی آلمان از روش ذکر این نکته نیز مفید به نظر می

 3تأثیر افقی غیرمستقیم قوی استفاده کرد.

توان بر اساس حقوق اساسی از ضامن در قراردادهای ضمانت در نظام حقوقی ایران نیز می

 خانوادگی حمایت کرد.

قبول تأثیر افقی حقوق اساسی برای نظام حقوق بیان شد روش قابل 3-3اره همانطور که در شم

قراردادهای ایران روش تأثیر افقی غیرمستقیم قوی است. پس در قراردادهای ضمانت خانوادگی 

نیز باید از روش تأثیر افقی غیرمستقیم قوی استفاده کرد. با اعمال این روش در قراردادهای 

ن از طریق تفسیر قواعد مربوط به قراردادها و تفسیر مفاد قراردادها تواضمانت خانوادگی می

مطابق با حقوق اساسی به راهکارهای مفیدی برای حمایت از طرف ضعیف قراردادی که در این 

یافت. راهکارهایی که در صورت عدم استفاده از نظریه تأثیر نوع قراردادها ضامن است دست

                                                                                                     
1. Smits, Jan M, Op.cit , p 2. 
2. Cherednychenko, Olha, Fundamental Rights, Contract Law and the Protection of the 

Weaker Party, Op.cit P 210. 
3. lindenbergh, s.d “Fundamental rights in private law, Anchors or goals in a globalizing 

legal order?” Published in Michael Faure & Andre van der Walt,Globalization and 
Private Law, The way forward, Edward Elgar, Cheltenham UK, Chapter 11, (2010) p 5. 
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 در نظام کنونی حقوق قراردادها وجود ندارد.حقوق اساسی در حقوق قراردادها 

برای مثال اگر عضوی از خانواده ضامن عضو دیگر خانواده شود و مبلغ ضمانت به حدی 

گزاف باشد که پرداخت آن توسط ضامن موجب شود کرامت انسانی او در معرض نابودی قرار 

اش معمول داشته باشد در گیرد و در باقی عمرش یا قسمتی از زندگیش، زندگی زیر سطح امرارمع

حق کرامت انسانی را در نظر گرفته و این قرارداد ضمانت را تواند اثر راجع بهاین موارد دادگاه می

 باطل اعالم نماید. 

در بحث راجع به مفهوم کرامت انسانی توضیح داده شد، کرامت  2-4همانطور که در شماره 

ولت باید حداقل سطح زندگی در حد امرارمعاش بدین مفهوم است که د« مانع»انسانی در معنای 

معمولی را برای هر شخص جامعه فراهم کند و اگر افراد جامعه وارد قراردادی شوند که این 

دهد دولت در مفهوم عام باید دخالت شان را در معرض نابودی قرار میحداقل استاندارد زندگی

های ضمانت خانوادگی نیز اگر منجر به این شوند اعتبار بداند. قراردادکرده و این قراردادها را بی

مخالف کرامت انسانی ضامن بوده و  که حداقل سطح زندگی ضامن در معرض نابودی قرار گیرد،

 اعتبارند.بدین سبب بی

نماید و قرارداد را چون البته دادگاه برای اعالم بطالن قرارداد از مفهوم نظم عمومی استفاده می

کند؛ چراکه درروش تأثیر افقی غیرمستقیم قوی محتوای ت باطل اعالم میمخالف نظم عمومی اس

شود اما به خود شروط کلی حقوق خصوصی مثل نظم عمومی با توجه به حقوق اساسی تفسیر می

 شود.حقوق اساسی مستقیماً در پرونده استناد نمی
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 گیرینتیجه
ها رد که بر اساس آنهایی وجود داروشدر حقوق خارجی ازجمله حقوق کشور آلمان 

های از بین روش. توان از طریق حقوق اساسی از طرف ضعیف قرارداد حمایت کردمی

قبول در حقوق ایران برای حمایت از طرف ضعیف قرارداد از شده در این زمینه، روش قابلمطرح

 هایاین روش حد وسط بین روش طریق حقوق اساسی، روش تأثیر افقی غیرمستقیم قوی است.

شود که تأثیر افقی مستقیم و تأثیر افقی غیرمستقیم ضعیف است. روش تأثیر افقی مستقیم باعث می

ترویج  برای ابزاری بهشده و حقوق قراردادها صرفاً کلی نادیده گرفتهقواعد حقوق قراردادها به

فقی پذیرشی در حقوق ایران نیست. درروش تأثیر احقوق اساسی تبدیل شود؛ که این امر قابل

شود؛ چراکه در این روش، غیرمستقیم ضعیف نیز از حقوق اساسی اشخاص حمایت کافی نمی

که با توجه به جایگاه واالی حقوق اساسی صرفاً تأثیر حداقلی در حقوق قراردادها دارند؛ درحالی

 حقوق اساسی در نظام حقوقی ایران، حقوق اساسی باید تأثیر به سزایی در حقوق قراردادها داشته

تواند در دعوی، مستقیم به حقوق اساسی استناد باشند. در این روش، طرف ضعیف قرارداد نمی

کند بلکه دادگاه، مفاهیم ارزشی و تفسیر بردار حقوق خصوصی ازجمله نظم عمومی را صرفاً بر 

 نماید.اساس حقوق اساسی تفسیر کرده و بدین طریق از طرف ضعیف قرارداد حمایت می

نحوه حمایت از طرف ضعیف قرارداد بر اساس حقوق اساسی بر طبق روش در این پژوهش 

عنوان نمونه در قراردادهای کار، ضمانت خانوادگی و همچنین در تأثیر افقی غیرمستقیم قوی به

توان بیان داشت که عنوان نتیجه این بررسی میبهبرابر شروط نامنصفانه موردبررسی قرار گرفت. 

ف قرارداد بر اساس حقوق اساسی بدین گونه است که اگرچه در نحوه حمایت از طرف ضعی

توانند قرارداد منعقد کنند یا نکنند و حقوق قراردادها اصل، آزادی قراردادی است و اشخاص می

همچنین در انتخاب طرف قراردادی و تعیین محتوای قرارداد آزاد هستند اما توافق طرفین قرارداد 

که قرارداد یا شرطی سی طرف ضعیف قرارداد شود. درصورتینباید منجر به نقض حقوق اسا

منجر به نقض حقوق اساسی طرف ضعیف قرارداد شود حقوق اساسی بر اصل آزادی قراردادی 

نمایند. محدود شدن دامنه اصل آزادی قراردادی سبب حاکم شده و دامنه آن را محدود می

اعتبار شوند. ضعیف قرارداد هستند بی شود قراردادها یا شروطی که ناقض حقوق اساسی طرفمی

اعتبار شدن قراردادها یا شروطی که ناقض حقوق اساسی طرف ضعیف قرارداد هستند طرف با بی
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ضعیف قرارداد دیگر ملزم نیست که این قراردادها و شروط را اجرا کند و از این طریق از او 

 شود. حمایت می
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(1394.) 

تن آدمی شریف است به جان آدمیت؟ پرتوهایی از کرامت انسانی در »محمد زاده، مسلم،  -
 (.1394، )تابستان 2 ، شماره45، دوره فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، »حقوق خصوصی
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