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سًتی ،حمىق بًیادیى ابشاری بزای حمایت اس افزاد در بزابز دولت تلمی هییضیىد و حمیىق
لزاردادها يیش عهدهدار تًظین روابط خصىصی بیى طزفیى لزارداد اسیت .اییى يگیاه درحیا تغیییز
است و حمىق بًیادیى سایه خىد را بز حمىق لزاردادها يیش گستزده است .حمىق بًیادیى هجمىعیه
لىهیت و هايًد آو در بهزههًدی اس ایى حمىق تأثیز يدارد .در پژوهص حاضز ،هعیارهیای دخالیت
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بًیادیى است .تعدادی اس یافتههای پژوهص بیايگز آو است که دخالت دولت اس دو راه لايىيگذاری
و لضایی هی ّسز است .لايىيگذار درهىرد لزاردادها عالوه بیز ایًکیه يبایید لیايىو هغیایز بیا حمیىق
بًیادیى وضع کًد ،باید لىايیى هغایز را ضًاسایی و اصالح يماید .در روش لضایی ،دادگاه اس طزیك
تفسیز لىاعد حمىق لزاردادها در پزتى حمىق بًیادیى ،حمىق لزاردادها را بیا هفیاد حمیىق بًییادیى
هًطبك هیساسد .اس طزیك تفسیز هىادی هايًد ّ
هاده  959 ،01و  975لايىو هديی هییتیىاو حمیىق
بًیادیى را وارد حمىق لزاردادها يمىد .روشهای اثزگیذاری حمیىق بًییادیى در حمیىق لزاردادهیا
هبًای ایى تفسیز را تطکیل هیدهد.
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اهتیاسات هتعلك به افزاد است که بهاعتبار ايساو بىدو ،اس آو بزخىرداريد و و یژگیهایی چىو سبیاو،
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همدهه
ػؿ بـعی ٩ـاؿػاػها با ایًکه اؿکاو ٪ٝؼ ،کاهل امت و ٕـ٥یى بؼوو وروىػ ًٝاٍوـ هٞیى کًًوؼه
اؿاػه ،ا٩ؼام به اي٪ٞاػ ٩ـاؿػاػ کـػهايؼ ،ػولت بهػلیل ياکاؿآهوؼی ص٪وى٩ ٧ـاؿػاػهوا ػؿ توأهیى هًواٜ٥
ٝمىهی ػعالت هیکًؼ .ػؿ ایى هىاؿػ با ایًکه ٩ىاٝؼ ص٪ى٩ ٧ـاؿػاػهوا ي٪وِ يمویىوىػ ،هًزوـ بوه
بیٝؼالتی ىؼه و بـای ه٪ابله با آو ،ػولت بـای ص ٘٦تٞاػل ػؿ ؿوابٔ ٩وـاؿػاػی ػعالوت هویکًوؼ؛
بـایىاموواك اٍوول آفاػی ٩وـاؿػاػی ػؿ همووه هووىاؿػ يموویتىايووؼ تْوومیىکًًؼه ٝووؼالت باىووؼ و ػؿ
٩ـاؿػاػهای عَىٍی هايًؼ ٩ـاؿػاػ کاؿ ،هىرـ و هنتأرـ ،بیمه و ٩ـاؿػاػهای ٝؼم ؿ٩ابوت ،هىرو
بیٝؼالتی امت.
ػیؼگاه تأحیـ ص٪ى ٧بًیاػیى ػؿ ص٪ى٩ ٧ـاؿػاػها ابقاؿی امت که ػولت هیتىايوؼ بوهکاؿ گیوـػ توا
هاي ٜاف بیٝؼالتیهایی ىىػ که همکى امت اف ّاٝمال اٍل آفاػی ٩ـاؿػاػی ایزاػ ىىػ .ایى ػیؼگاه،
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بیى هباصج ص٪ى٩ ٧ـاؿػاػها و ص٪ى ٧بًیاػیى اؿتبآ بـ٩ـاؿ هیکًؼ و بهلضاٗ ٝملوی ،ابوقاؿی بوـای
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ارـای میامتها ی ٝؼالت تىفیٞی اف ٕـی ٨تٖبی ٨ص٪ى٩ ٧ـاؿػاػها با ص٪ى ٧و اؿفىهای ارتماٝی
امت ٕ.ٔColombia Ciacchi, 2006, p.180
اٍل چهلن ٩ايىو امامی رمهىؿی امالهی ایـاو هیتىايؼ ػؿ ؿاموتای تض٪و ٨ایوى میاموتها
بهکاؿ گـ٥ته ىىػٕ .ب ٨ایى اٍل ،چًايچه ػؿ ارـای ص٪ى٥ ٧وـػی ،هًوا ٜ٥اىوغاً حالوج و هًواٜ٥
ٝمىهی آمی ببیًؼ بهيضىی که هىر ّـؿ به ١یـ یوا تزواوف بوه هًواٝ ٜ٥موىهی باىوؼ ،آو ا٩وؼام
ياهيـو ٛتل٪ی ىؼه و ػاؿای ّمايت ارـامت.
مؤالی که تض٪ی ٨صاّـ ػؿٍؼػ پامظ به آو امت ایى امت که بـ هبًوای يٚـیوه توأحیـ ص٪وى٧
بًیاػیى ػؿ ص٪ى٩ ٧ـاؿػاػها ،هٞیاؿ ػعالت ػولوت ػؿ ٩ـاؿػاػهوای یاػىوؼه چینوت و يتیزوهای کوه
صاٍل هیىىػ آو امت که صمایت اف ص٪ى ٧بًیاػیى ،هٞیاؿ اٍلی ایى ػعالت هامت.

 .1هفهىم حمىق بًیادیى
ص٪ى ٧بًیاػیى هزمىٝه اهتیافات هتٞل ٨به ا٥ـاػ امت که بهاٝتباؿ ايناو بىػو ،اف آو بـعىؿػاؿيؼ
ٕهاىمی ٔ41ً ،4831 ،و ویژگیهایی چىو فباو٩ ،ىهیت ،ؿيگ و يژاػ ػؿ بهـههًوؼی اف آو توأحیـی
يؼاؿػ ٕٕهمامبی .ٔ401ً ،4834 ،به ٝباؿت ػیگـ ،هزمىٝه ص٪ى٩ی که ورىػ آو مب ٩ىام و يبوىػ

آو هىر فوال ىغَیت ايناو امت .ایى ص٪ى ٧ىاهل ػمتهای اف هًزاؿهای اعال٩ی ،میاموی و
٥لن٦ی امت که اف آفاػی ،بـابـی ،هـػمماالؿی و ػولت ٩ايىو هوؼاؿ مـچيومه هیگوـػػ ٕگـروی،

ٔ11ً ،4833؛ بًابـایى ص٪ى ٧بًیاػیى بههًقله ص٪ى ٧ؽاتی بيـ تل٪ی ىؼه امت که يمویتوىاو اف او
مل يمىػ.
البته ،افآيزاکه ٥ـهًگ کيىؿها ػؿهىؿػ هباصخی چىو آفاػی ،بـابـی و کـاهت اينايی با یکؼیگـ
ً
هت٦اوت امتٕ ،بیٞتا تٞؼاػ و تـتی اهمیت ص٪ى ٧بًیواػیى يیوق هت٦واوت اموت٩ .وؼؿ هتوی٪ى ایوى
ص٪ى ،٧ص٨هایی امت که يبىػ آيها ،بًیاػ ورىػی ايناو ؿا عؼىهػاؿ هیکًؼ .ایى ص٪ى ٧ػؿ بنیاؿی
کيىؿها ،بههًٞای ص٨هایی امت که همکى امت ػؿ ٩ايىو هلی و یا هٞاهؼات ص٪ى ٧بيوـ 1آهوؼه و
یا صتی بهٍىؿت يايىىته باىؼ ٕٔSmits, 2006, p.9؛ بـایهخال آفاػی ٩ـاؿػاػی ،ص ٨بًیاػیى تل٪وی
هیىىػ ،هـچًؼ ػؿ ٩ايىو امامی ،بوه آو تَوـیش ييوؼه باىوؼ ٕ

see: Colombi Ciacchi, 2010,

.ٔv.1
ػؿ اػبیات ص٪ى٩ؼاياو آلماوٝ ،باؿت ص٪ى ٧بًیاػیى ه٦هىم ؿایزی اموت و بوه ص٨هوایی کوه ػؿ
در حقىق قراردادها

ػؿ ایتالیا ،اٍٖالس ص٪ى ٧بًیاػیى ٕ ٔDiritto Fondamentaleبه يؼؿت بوهکاؿ ؿ٥توه و بزوای آو،
ٝباؿت ص٪ى١ ٧یـ ٩ابل تزاوف ٕ ٔDiritto inviolabile – Right inviolableهٖـس ىؼه و ایوى
ً
ػو اٍٖالس ،هموـاه ٝبواؿت ص٪وى ٧اماموی ٕ ٔConstitutional Rightsهٞموىال ػاؿای هًٞوای
یکنايی امت .بؼیى ىکل که افمىیی ص٪ی بًیاػیى هضنى هیىىػ کوه ػؿ ٩وايىو اماموی آهوؼه
باىؼ و افمىیػیگـ ص٪ی ١یـ ٩ابل تزاوف امت که اف ص٪وى ٧ؽاتوی ٕ ٔInherentاىوغاً بوىػه و
٩ايىيگؾاؿ ٝاػی يتىايؼ آو ؿا ت٢ییـ ػهؼ ٕ.ٔChantal, 2010, pp.325-326
ایى ه٦هىم ػؿ اػبیات ص٪ى٩ی ها يیق واؿػ ىوؼه و بـعوی ص٨هوا ؿا کوه ٪٥وؼاو آو ،هىرو فوال
ىغَیت هیىىػ ،بًیاػیى هیعىايًؼ؛ یًٞی ص٨هایی که هـبىٓ به ٩ىام ىغَویت اينواو باىوًؼ.
ص٪ى٩ی همچىو ص ٨صیات ،کـاهت اينايی ،بـابـی ،آفاػی و هايًؼ آو افایىرملهايؼ.

 .4هايًؼ کًىاينیىو اؿوپایي ص٪ى ٧بيـ 4311م ،اٝالهیه رهايي ص٪ى ٧بيـ ،هیخا٩یى ص٪ى ٧هؼيي و میامي.
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اٍىل یک تا يىفػه ٩ايىو امامی آهؼه امت ،إال ٧هیگـػػ ٕ.ٔBeckmann, 2010, pp.253-255
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 .2هعیار شًاسایی حمىق بًیادیى
آیا تًها ص٪ى٩ی که ػؿ ٩ايىو امامی به ؿممیت ىًاعته ىؼهايؼ ،بًیواػیى تل٪وی هویىوىيؼ یوا ػؿ
اؿفه ص٨هایهًؼؿد ػؿ ٩ايىو امامی
يٚام ص٪ى٩ی ،هىاؿػ ػیگـی يیق ورىػ ػاؿػ که هیتىاو به آيها ّ
ػاػ؟ بـایىاماك بـعی ص٪ى٩ؼاياو ٕ2006, pp.15-17

 ٔAlexy,ص٪ى ٧بًیاػیى ؿا به ص٪ى ٧بًیواػیى

ىکلی ٕ ٔFormal Concept of Fundamental Rightsو هاهىی ٕ Substantial Concept

 ٔof Fundamental Rightsت٪نین کـػهايؼ.
هٖاب ٨هٞیاؿ ىکلی ،تًهوا ص٪وى٩ی بًیواػیى تل٪وی هویىوىػ کوه ػؿ ٩وايىو اماموی و یوا اموًاػ
بیىالمللی تْمیى ىؼه باىؼ؛ یًٞی ٍـًٚ٥ـ اف هًٞا و هاهیت ٔ٪٥ ،ص٪وى٩ی کوه ػؿ ٩وايىو اماموی
هٖـس ىؼه یا عىػ ٩ايىو امامی آو ؿا بًیاػیى ػاينته یا بـای تزاوف به آوّ ،مايت اروـای عاٍوی
٩ـاؿ ػاػه باىؼ ،بًیاػیى تل٪ی هیىوىػ ٕ .ٔRoussillon, 2000, pp.14-15ایوى بـػاىوت بوـ امواك
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هٞیاؿی امت که ػؿهىؿػ ٩ايىو امامی ىکلی بیاو هیىىػٕ .ب ٨ایى هٞیواؿٙ ،وـ ،٣هوال ٝمول
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امت و يه هٚـوٕ ٣ىکیـ ٔ400ً ،4831 ،و ص٪ى٩ی که ػؿ ٩وايىو اماموی يیاهوؼه اموت ،بًیواػیى
هضنى يمیگـػػ هـچًؼ اف ویژگیهای ص ٨بًیاػیى بـعىؿػاؿ باىؼ.
بًابـایى اگـ ص ٨صیات ػؿ ٩ايىو امامی هىؿػ صمایوت ٩وـاؿ يگـ٥توه باىوؼ ،بًیواػیى هضنوى
يمیىىػ اها اگـ یک ص٥ ٨ـٝیتـ ٕهايًؼ ص ٨اؿثبـػو ػؿ ص٪وى ٧آلمواؤ ػؿ ٩وايىو اماموی آهوؼه

باىؼ بًیاػیى تل٪ی هیگـػػ گـچه افيٚـ هاهىی ویژگی ص ٨بًیاػیى ؿا يؼاىته باىؼ ٕگـروی،4838 ،

ً41و .ٔ41هٞیاؿ ىکلی ػؿ بـعوی يٚامهوای ص٪وى٩ی هايًوؼ آلمواو و هلًوؼ پؾیـ٥توه ىوؼه اموت
ٕ.ٔChantal, 2007, p.18
ْاها ػؿيٚـ بـعی ،هٞیاؿ ىکلی ک٦ایت يمیکًؼ ٕ ٔAlexy, 2006, p.15چوىو ٍّوـ ٣ػؿد صو٨
ػؿ ٩ايىو امامی ،آو ؿا بًیاػیى يمیکًوؼ ،بلکوه تًهوا بوـ امواك هاهیوت ایوى ص٪وى ٧هویتوىاو بوه

بًیاػیىبىػو آيها يٚـ ػاػ؛ بًابـایى صتی اگـ ص٪ی ػؿ ٩ايىو امامی یا کًىاينیىوهای بیىالمللی ػؿد
ييؼه ولی بهلضاٗ هاهىی ،بًیاػیى باىؼ ،بًیاػیى تل٪ی هیىىػ چـاکه هًٚىؿ ص٪ى٩ی امت که ْ
هبویى
ص ٨ؽاتی ايناو بىػه و بؼوو آو يمیتىايؼ بهًٝىاو ايناو فيؼگی کًؼ ٕهیهىعىاه.ٔ1ً ،4831 ،
بـایهخال ػؿ ص٪ى ٧ايگلیل پیو اف تَىی ٩ايىو ص٪ى ٧بيوـ موال  ،4333بوا ایًکوه ص٪وى٧
بًیاػیى ػؿ هیچ یک اف ٩ىايیى به ؿممیت ىًاعته ييؼه بىػ ،اها همىاؿه رایگاه ویژهای ػاىته امت و
ػؿ کاهى ال ،ص٪ى٩ی هايًؼ ص ٨اهًیت و ص ٨هالکیت عَىٍوی بوهًٝىاو ص٪وى ٧بًیواػیى ىوًاعته

هیىؼ ٕ.ٔWadham, 2003, p.3
بـایىاماك ْ
هاػه ٩ 310ايىو هؼيی 1وارؼ ص ٨بًیاػیى امت چـاکه اف ْ
صـیت مغى گ٦ته امت؛
چىو هٞیاؿ ،هاهیت ٩ىاٝؼ امت که هیتىايؼ تىمٔ ٩ىه هؤمل٩ ،ايىيگؾاؿ ٝاػی٩ ،وىه هزـیوه و یوا
ػاػؿك ػاػگاه پؼیؼ آهؼه باىؼ ٕٝبامی الهیزیٔ11ً ،4833 ،؛ بًوابـایى هویتوىاو تموام ص٪وى ٧و
اؿفىهایی که ورىػ آيها هىر ٩ىام و يبىػ آيها باٝوج اف هون گنویغتگی ٥ـػیوت اينواو اموت ؿا
بًیاػیى ياهیؼ ٕگـری.ٔ41ً ،4838 ،
ػؿ ص٪ى ٧بـعی کيىؿها ،تَـیش ىؼه امت که ص٪ى ٧بًیواػیى هضوؼوػ بوه هوىاؿػ یاػىوؼه ػؿ
٩ىايیى هىّىٝه يینت؛ بـایهخال ٕب ٨اٍل ٩ 81ايىو امامی کـه رًىبی ،يبایؼ ص٪ى ٧و آفاػیهوای
ىهـويؼاو به مب ٝؼم ؽکـ ػؿ ٩ايىو امامی ياػیؼه گـ٥ته ىىػ 2.همواوٕىؿ کوه همًىٝیوت بـػگوی
ً
هٞمىال ػؿ ٩ىايیى هؼيی و يه امامی ؽکـ ىؼه لکى بؼیهی امت که ْ
صـیت اف ص٪ى ٧بًیواػیى اينواو
امت.
در حقىق قراردادها

ص٪ى ٧و اؿفىهای بًیاػیى ،پایههای تمؼو هـ ٩ىم و صاٍل تـکیبی اف ْ
موًتها ،باوؿهوا ،اعوال ٧و
ْ
ماعتاؿ ا٩تَاػی امت که گاهی آ٥ـیؼه اعوال ٧و ْ
موًتها و ىوـایٔ هلوی اموت و گواهی هضَوىل
اعال ٧رهايی و تمؼو بيـی .ورىػ ایى ص٪ى ٧هىر ٩ىام و يبىػ آو یا بوه ؿمومیت ييوًاعتى آو،
مب فوال ىغَیت ايناو ىؼه ،تٞل ٨مایـ ص٪ى ٧به ىوغٌ ؿا يواهمکى هویموافػ .بوه ٝبواؿت
ػیگووـ ،ي٪ووِ ص٪ووى ٧بًیوواػیى ،ي٪ووِ مووایـ ص٪ووى ٧ؿا ػؿ پووی عىاهووؼ ػاىووت ٕکاتىفیوواو،4831 ،

ً813و.ٔ813
ص٪ووى ٧بًیوواػیى ٕ ٔFundamental Rightsبووهًٝىاو ص٪ووى ٧بـتووـ ،کوول يٚووام ص٪ووى٩ی ؿا
ػؿبـهیگیـػ و ٩ىايیى ٝاػی تىاو ه٪ابله با آو ؿا يؼاؿػ؛ بًابـایى اعتَاً به ص٪ىٝ ٧مىهی يؼاىوته،
ْ
صـیت کًؼ و یا ػؿ صؼوػي که هغوال٩ ٤وىايیى و یوا اعوال ٧صنوًه باىوؼ ،اف
« .4هیچ کل يميتىايؼ اف عىػ مل
ْ
صـیت عىػٍ ،ـ٣يٚـ کًؼ».
 .1اٍل ٩ 81ايىو امامي کـه رًىبي -4« :آفاػیها و ص٪ى ٧ىهـويؼاو بهػلیل ٝؼم ؽکـ آو ػؿ ٩ايىو اماموي ،ياػیوؼه
ً
گـ٥ته يميىىػ٩ -1 .ايىو ،آفاػیها و ص٪ى ٧ىهـويؼاو ؿا ٍـ٥ا ػؿٍىؿتي هضؼوػ هيکًوؼ کوه بوـاي اهًیوت هلوي،
ص ٘٦ص٪ى ٧و يٚن و یا بـاي ؿ٥اه ٝمىهي الفم باىؼ .صتي هًگاهي که چًیى هضؼوػیتي اٝمال هيىىػ هیچ یک اف
رًبههاي امامي آفاػي و ص٪ى ،٧هىؿػ تٞـُ ٩ـاؿ يميگیـػ».
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ػؿ ص٪ى ٧عَىٍی يیق اٝمال هیگـػػ .ایى ایوؼه ػؿ ايؼیيوههای ص٪وى٩ی هوايل کلنوى ٕ Hans

 ٔKelsenؿیيه ػاؿػ که ٩ائل به ملنله هـات هیاو ٩ىاٝؼ ص٪ى٩ی بىػ به ایى ىکل که ص٪ى ٧بًیاػیى
ػؿ ؿأك هـم يٚام ص٪ى٩ی ٩ـاؿ ػاؿػ ٕ .ٔClementine, 2010, p.22پل ص٪ى ٧بًیاػیى تْمیى ىوؼه
ّ
ػؿ ص٪ى ٧امامی ،ىاعهای اف ص٪ىٝ ٧مىهی يینت و ػؿ هـفبًؼی ص٪ىٝ ٧مىهی و عَىٍی ٩ـاؿ
يمیگیـػ ،بلکه ٥ـاتـ اف آو امت و هن بـ ص٪ىٝ ٧مىهی صاکن امت و هن بوـ ص٪وى ٧عَىٍوی و
کل يٚام ص٪ى٩ی بایؼ عىػ ؿا با آو تٖبی ٨ػهؼ ٕٔSmits, 2006, p.9؛ بًابـایى يه تًها صاکن بـ اٝمال
ػولت امت ،بلکه ؿاهًمای کلیه ٩ىاٝؼ ص٪ى٩ی صاکن بـ راهٞه هیباىؼ ٕ.ٔCollins, 2011, p.1
صکىهت هًزاؿهای ٩ايىو امامی بـ کل يٚام ص٪ى٩ی ،پل اف تَىی ٩ىايیى اماموی
هىّىٛ
ّ

و عاتمه رًگ رهايی ػوم هٖـس ىؼ٩ .ايىو امامی کيىؿهایی يٚیـ آلماو ،ایتالیا و امواايیا ٝوالوه
بـ ماهايؼهی اؿکاو صکىهت ،تمام يٚام ص٪ى٩ی ؿا ػؿ ٩لمـو اٍىل ٩ايىو اماموی ٩وـاؿ ػاػ؛ ٕوىؿی
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که ػؿ تًٚین فيؼگی میامی و تْمیى ص٪ى ٧و آفاػیها بهٕىؿ گنتـػه ػعالت کوـػه٩ ،ىاٝوؼ اماموی
ٝالوه بـ ص٪ىٝ ٧مىهی ،با گـایيهای ص٪ى ٧عَىٍی يیق اؿتبآ پیؼا کـػ .ایى ٩ىاٝؼ بهػلیل بـتـی
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بـ مایـ ٩ىاٝؼ ص٪ى٩ی ،پایههای تًٚینکًًؼه مایـ گـایيهای ص٪ى ٧تل٪ی هیىىػ .البته ػؿ ایى هیاو،
ص٪ى ٧و اؿفىهای بًیاػیى اهمیت فیاػی ػاؿػ؛ چـاکه ػؿ هیاو ٩ىاٝؼ ص٪ى ٧امامی اؿتبآ بیيوتـی
با مایـ گـایوهای ص٪ى ٧ػاؿػ و فهیًه هًام تـی بـای اٝمال ٩ىاٝؼ یاػىؼه ػؿ ص٪ى ٧عَىٍوی
٥ـاهن امت ٕت٪یفاػه.ٔ410ً ،4831 ،
بؼیىتـتی ص٪ى ٧بًیاػیى فیـبًای يٚام ص٪ى٩ی بىػه و کل يٚام ص٪ى٩ی ؿا ىاهل هیىىػ و يبایؼ
آو ؿا تًها بغيی اف یکی اف ىاعههای ص٪ىٕ ٧ص٪ىٝ ٧موىهیٔ ػاينوت .ص٪وى ٧بًیواػیى ػؿ هیواو
اٍىل و ٩ىاٝؼ ٩ايىو امامی ،اف اهمیت ٥ى٧الٞاػه بـعىؿػاؿ امت به ىکلی کوه بـعوی ص٪ى٩وؼاياو
آو ؿا ٥ى ٧ملنله هـات ص٪ى٩ی و باالتـ اف مایـ اٍىل و ه٪ـؿات ٩ايىو امامی هیػايًوؼ ٕهاىومی،

.ٔ801ً ،4830
ً
تضىالت ص٪ى ٧بًیاػیى يياو هیػهؼ ایى ص٪ى ٧اٍىال رًبه ػ٥اٝی ػاىته و ابقاؿی بوـای ػ٥واٛ
اف ا٥ـاػ ػؿ بـابـ ػولت بىػه و وٙی٦ه ػولتٝ ،ؼم تزاوف به ایى ص٪وى ٧هوـػم بوىػه اموت ٕ
ً
 ٔ2006, p.349و آيچه اعیـا هٖـس ىؼهٝ ،مل هخبت ػولت ينبت به ایى ص٪ى ٧امت؛ یًٞی ٝوالوه

Kumm,

بـ اصتـام به ص٪ى ٧بًیاػیى هـػم ،بایؼ ا٩ؼام هخبتی يیق ايزام ػهؼ .ػؿ وا ،ٜ٩وٙی٦وه صموایتی ص٪وى٧
بًیاػیى به رًبه ػ٥اٝی آو ا٥قوػه ىؼه و تکلی ٤صمایوت اف ص٪وى ٧بًیواػیى ؿا يیوق بوـ ػوه ػولوت

هیگؾاؿػ ٕٔCherednychenko, 2007, p.82؛ بـایهخال ص ٨ينبت به صـین عَىٍی  ٔ٪٥ىاهل
همًىٝیت وؿوػ ػولوت ػؿ صوـین عَىٍوی اىوغاً يینوت ،بلکوه هنوتلقم رلوىگیـی اف وؿوػ
اىغاً حالج به صـین عَىٍی ػیگـاو يیق هیباىؼ و ػولت بایؼ هاي ٜي ِ٪ایى صو ٨بوه ومویله
مایـیى گـػػ ٕ.ٔRibeiro, 2012, p.5
ْ
هٖابْ ٨
هاػه  48کًىاينیىو اؿوپایی ص٪ى ٧بيـ ،يٚامهای ص٪ى٩ی هلی بـای صمایوت اف ص٪وى٧
بًیاػیى ،تکلی ٤هخبت ػاىته ،هکل٤ايوؼ اف ي٪وِ ص٪وى ٧بًیواػیى ا٥وـاػ افموىی اىوغاً حالوج
ْ
ْ
ْ٩اییه هیىىػ و ػؿ هىاؿػی که ایوى
هزـیه و
رلىگیـی کًًؼ .ایى تکلی ٤ىاهل هـ مه ٩ىای هًً٪ه،
ص٪ى ٧تىمٔ یکی اف ىهـويؼاو ،هىؿػ تٞـُ ٩ـاؿ گیـػ ،هلقم به ػعالت و همايٞت اف آو هیباىوًؼ
ٕ.ٔBarkhuysen, 2006, p.48
با پؾیـه يٚـیه تکلی ٤هخبت ػولت ػؿ صمایت اف ص٪ى ٧بًیواػیى ،هؼاعلوه ػولوت ػؿ ؿوابؤ
ْ
٩ـاؿػاػی ػؿ ؿامتای صمایت اف ایى ص٪ى ٧تىریوه هویىوىػ؛ بـایهخوال ػاػگاههوا ػؿ صول و َ٥ول
اعتال٥ات ياىی اف ٩ـاؿػاػ ،بایؼ ایى وٙی٦ه ػولت ٕػولت بههًٞای ٝامٔ ؿا بهرای آوؿيؼ.
در حقىق قراردادها

ً
ایى ػیؼگاه ٥ـ ٛبـ يٚـیه تأحیـ ص٪ى ٧بًیاػیى ػؿ ص٪ى ٧عَىٍی امت؛ بًابـایى ه٪وؼهتا يٚـیوه
اعیـ بیاو هیىىػ و ػؿ اػاهه ػیؼگاه تأحیـ ص٪ى ٧بًیاػیى ػؿ ص٪ى٩ ٧ـاؿػاػها هٖـس عىاهؼ ىؼ.
ػؿ گؾىته ص٪ى ٧بًیاػیى که اف هىّىٝات ص٪ىٝ ٧مىهی هضنى هیىؼ ،بوـ ؿابٖوه ػولوت و
ً
اىغاً عَىٍی صکىهت ػاىت و اف ص٪ى ٧عَىٍی هنت٪ل بوىػ و ٍوـ٥ا ابوقاؿی ػؿ ه٪ابول
تزاوف ػولت ٝلیه ص٪ى ٧ىهـويؼاو تل٪وی هیىوؼ کوه بوه ایوى صالوت ،احوـ ٝموىػی ٕ Vertical

 ٔEffectص٪ى ٧بًیاػیى گ٦ته هیىىػ؛ یًٞی ت٦اوت بیى ػو صىفه ص٪ىٝ ٧مىهی و عَىٍی ٝلوت
ٝؼم تأحیـ ص٪ى ٧بًیاػیى ػؿ ص٪ى ٧عَىٍی بىػ ،اها اکًىو ایوى ص٪وى ٧ػؿ ؿوابؤ عَىٍوی يیوق
اٝمال هیىىػ و اف آو ،به احـ ا٪٥ی ٕ ٔHorizontal Effectص٪ى ٧بًیواػیى یوا احوـ ص٪وى ٧بًیواػیى
ػؿص٪ى ٧عَىٍی یا امامیمافی ص٪وى ٧عَىٍوی ٕ Constitutionalization of Private

 ٔLawتٞبیـ هیىىػ .ػؿ بـػاىت رؼیؼ ،ػولت ػؿ ه٦هىم ٝام ،تٞهؼ به صمایت اف ص٪وى ٧بًیواػیى
اىغاً عَىٍی ػؿ بـابـ یکؼیگـ يیق ػاؿػ ٕ2004, p.8

ٕ .ٔCherednychenko,ب ٨ایى ػیوؼگاه،

اىغاً عَىٍی يیق ػؿ ؿابٖه با یکؼیگـ هلقم به ؿٝایت ص٪ى ٧بًیاػیى هنتًؼ.
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بـایهخال و٩تی هىرـ هلک ؿا به ایى ىوـٓ ارواؿه ػهوؼ کوه هنوتأرـ ىوبکههای تلىیقیوىيی ؿا
ْ
ػؿیا٥ت يکًؼ یا به ایًتـيت وٍل ييىػ ،ػؿ يگاه مًتی ،ىـٓ ٍضیضی امت ولی هیتىاو هىّى ٛؿا
ػؿ چهاؿچى ص ٨بًیاػیى ا٥ـاػ بـای ػمتـمی آفاػ به إالٝات تضلیل کـػ و اٝتباؿ ایى ىوـٓ ؿا بوه
مب ه٢ایـت با ایى ص ٨فیـ مؤال بـػ.
عامتگاه ایى بضج ص٪ى ٧آلماو امت .اولیى پـويؼهای که ػؿ آو ،ػاػگاه ٩ايىو امامی ػؿ ؿابٖه
بوویى ص٪ووى ٧بًیوواػیى و ص٪ووى ٧عَىٍووی ؿأی ػاػ ،پـويووؼه لووىث ٕ ٔThe Lüth Caseبووىػ
ٕ .ٔCherednychenko, 2007, pp.56-58اؿیو لىث ،هؼیـ ؿوفياهه ػولتیهاهبىؿگ بوـای تضوـین
٥یلن یک کاؿگـػاو ٥ـاعىاو ػاػ .تىلیؼکًًؼه و تىفیٜکًًؼه ٥یلن ٝلیه وی ٕـس ػٝوىا کـػيوؼ و ػاػگواه
بؼوی ،لىث ؿا اف ػاػو ٥ـاعىاو هً ٜو ػاػگاه تزؼیؼيٚـ صکن ؿا تأییوؼ يموىػ .بوهيٚـ ػاػگواهٝ ،مول
عىايؼه ،اعالل ػؿ کن و کاؿ عىاهاو و ه٢ایـ اعال ٧صنًه بىػ ،اها ػاػگاه ٩ايىو امامی ػؿ موال
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 4313به اموتًاػ صو ٨آفاػی بیواو لوىث ،صکون ؿا ي٪وِ و ػؿ ٍوؼوؿ صکون ،ػیوؼگاه توأحیـ ا٪٥وی
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١یـهنت٪ین ص٪ى ٧بًیاػیى ؿا بًا يهاػ ٕٕهمامبی.ٔ441ً ،4834 ،
ْ
ؿویه ْ٩ایی آلماو ػؿ ٕـس ایى هىّى ،ٛبـعی ص٪ى ٧بًیاػیى ؿا ػاؿای احـ ا٪٥وی ػاينوته اموت
افرمله« :ص ٨بـ کـاهت اينايی ٕبًؼ  4اٍل  ،ٔ4ص ٨بـ تکاهل آفاػايوه ىغَویت ٕبًوؼ  4اٍول ،ٔ1
بـابـی ػؿ ه٪ابل ٩ايىو ٕاٍل  ،8بًؼ  1اٍل  ،ٔ1آفاػی إالٝات ٕبًؼ  4اٍل  ،ٔ1ص ٨هالکیت وصو٨

اؿث بـػو و آفاػی وٍیت ٕبًؼ ْ 4
هاػه ٕ »ٔ41هضمؼفاػه ٔ413ً ،4838 ،و ػاػگاههوا ػؿ پـويوؼههای

ص٪ى ٧عَىٍی به ایى ص٪ى ٧امتًاػ هیکًًؼ.
بیيتـ ٩ىايیى امامی و هٞاهؼات بیىالمللی به ایى هىّى ٛياـػاعتهايوؼ ٕp.5

ٔWeiler, 2009,

ً
هٞمىال ػؿ ْ
ؿویه ْ٩ایی کيىؿها هٖـس اموت .باایىصوال ٩وايىو اماموی بـعوی کيوىؿها هايًوؼ
و
پـت٢ال  ،به آو اىاؿه کـػه امت ٕp.3
1

 .ٔWeiler, 2009,ػؿ مالهای اعیـ ،ایى ػیوؼگاه بوا ػؿروات

هغتل ٤ػؿ کيىؿهای ایـلًؼ ،کاياػا ،آلماو ،آ٥ـی٪ای رًىبی و اتضاػیه اؿوپایی پؾیـ٥ته ىوؼه اموت
ٕ ٔGardbaum, 2003, p.388اها به رهت تمایق ْ
مًتی بیى ص٪ىٝ ٧مىهی و عَىٍی و باتىره بوه
ایًکه ص٪ى ٧بًیاػیى هَؼا٩ی اف ص٪ى ٧امامی بىػه که اف ىاعههای ص٪ىٝ ٧مىهی امت ،هىّوىٛ
تأحیـ ص٪ى ٧بًیاػیى ػؿ ص٪ى ٧عَىٍی ػؿ اکخـ کيىؿها ؿويؼ کًؼی ػاىته امت.
يها و
يػاؿػ« :ه٪ـؿات هـبىٓ به ص٪ى ٧بًیاػیى ،ػؿ اؿتبآ با ص٪ى ،٧آفاػ 
 .4اٍل ٩ ٔ4ٕ 43ايىو امامي پـت٢ال ه٪ـؿ ه 
ً
ىها ،هنت٪یما ٩ابل اٝمال و القامآوؿ بـ اىغاً و يهاػهاي ٝمىهي و عَىٍي امت».
و تْمی 

ٕب ٨ایى ػیؼگاه ػؿ ص٪ى ٧عَىٍی بوه اينواو تىروه بیيوتـی هویىوىػ چـاکوه يگواه ص٪وى٧
ً
ْ
عَىٍی مًتی ٍـ٥ا به اهىال٩ ،ـاؿػاػها و هنئىلیت هؼيی امت و عىػ ايناو بهًٝىاو یوک ٝاهول
ّ
تأحیـگؾاؿ به ٥ـاهىىی ماـػه ىؼه امت ٕهضمؼفاػه .ٔ813ً ،4831 ،اٝمال ایوى يٚـیوه ػؿ ص٪وى٧
عَىٍی ػمتاوؿػهای هخبتی چىو صمایت اف کـاهت اينايی و بـابـی ا٥ـاػ که ػؿ ص٪وىٝ ٧موىهی
بهػمت آهؼه امت ؿا به ص٪ى ٧عَىٍی و ؿوابٔ بیى اىغاً مـایت هیػهؼ و ص٪ى ٧عَىٍی
ؿا به ؿاهصلهای رؼیؼی ؿهًمىو هیىىػ ٕ ٔCirtautiene, 2013, pp.77-90که یکوی اف يتوایذ آو،
صمایت اف ٕـّٞ ٣ی٩ ٤ـاؿػاػی امت .همچًیى ػؿ هىاؿػی که ص٪وى ٧هىّوىٝه بوه ؿوف يینوت
ص٪ى ٧بًیاػیى هی تىايؼ هًبٞی ً١ی بـای امتؼالل ػؿ هىّىٝات ص٪ى ٧عَىٍوی هضنوى ىوىػ
ٕ.ٔLindenbergh, 2010, p.6
ً
ٕبیٞتا ایى ػیؼگاه يیق هىا٪٥او و هغال٦ايی ػاؿػ .افيٚوـ هىا٪٥واو ،همواوٕىؿ کوه ٩وايىو اماموی
ویژگی هًزاؿی و القامآوؿ ػاؿػ و ٩ىايیى ٝاػی يبایؼ بوا آو ه٢وایـ باىوؼ ،ص٪وى ٧بًیواػیى يیوق ػاؿای
اؿفه هًزاؿی بىػه و بایؼ ػؿ همه ىاعههای ص٪ى ،٧افرمله ص٪ى ٧عَىٍوی ؿٝایوت ىوىػ .ػؿ
در حقىق قراردادها

افمىیػیگـ بـایهخال و٩تی یک اػاؿه ػولتی بهػلیل ػولتوی بوىػو ،صو ٨يوؼاؿػ هیواو اىوغاً
تبٞیِ ٩ائل ىىػ ،چـا یک ىـکت عَىٍی بقؿگ ص ٨اٝمال تبٞیِ ػاىته باىوؼ؟ ٕ

Hesselink,

 .ٔ2003, p.233اهـوفه ي ِ٪ص٪ى ٧بًیاػیى تىمٔ ایى اىغاً هیتىايؼ صتی بیيتـ اف ػولت باىؼ
چـاکه بًا به ٥ـُ ،ػولت به ص٪ى ٧بًیاػیى اىغاً تٞؼی يمویکًوؼ؛ اهوا چًویى ٥ـّوی ػؿهوىؿػ
اىغاً عَىٍی ورىػ يؼاؿػ.
بـایهخال ػؿ ایتالیا آ٩ای پؼؿافولی ٕ٩ ٔMr Pedrazzoliـاؿػاػ بیمه ٝمـ بوا ىوـکتی عَىٍوی
هالک ىـکت تَمین گـ٥ت واؿػ میامت ىؼه و با مـهایه ىـکت ،صق تيوکیل
هً٪ٞؼ کـػ .و٩تی ّ

ػهؼ ،پؼؿافولی ٕکه هغال٪ٝ ٤ایؼ میامی وی بىػٔ عىامت ٩ـاؿػاػ ؿا ٥نوظ کًوؼ اهوا ٕبو ٨ىوـٓ
ّمى ٪ٝؼ ،ػؿٍىؿت ٥نظ ،ص ٨بیمههایی که پـػاعته بىػ اف ػمت هیػاػ .پؼؿافولی به ص ٨آفاػی

تأمیل ايزمى امتًاػ کـػ که ٕب ٨آو يمیتىاو کنی ؿا بؼوو ؿّایت هزبىؿ به ْٝىیت ػؿ صقبوی
ً
کـػ .يهایتا ػاػگاه هیالو به ي ٜ٦او صکن ػاػ؛ چىو صمایت اف ىـٓ ّمى ٪ٝؼ به ي ِ٪ص ٨بًیاػیى؛
یًٞی آفاػی تأمیل ايزمى هًزـ هیىؼ ٕ ٔHesselink, 2003, p.3که ػاػگاه اف ص ٨بًیواػیى آفاػی
ّ

حقىق اسالهی /دخالت دولت در قراردادهای خصىصی براساس يظر یه تأثیر حقىق بًیادیى

گؾىته ،اٍل ٩ايىيیبىػو هٖـس بىػ و اکًىو اٍول اماموی و بًیواػیى بوىػو؛ چـاکوه اکًوىو ٩وايىو
ً
امامی هیقاو ٝالی امت ولی ٩بال ٩ايىو ،هیقاو ٝالی بىػ ٕ٥اؿو.ٔ13ً ،4831 ،
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تأمیل ايزمى صمایت کـػ ،صال آيکه اگـ ػاػگاه هىا٩ ٨٥ـاؿػاػ عَىٍی ٝمل هیيمىػ ،عىاهواو،
همه ص ٨بیمههای پـػاعتی ؿا اف ػمت هیػاػ.
به همیى مب بهيٚـ بـعی ،هنأله ایى يینوت کوه ص٪وى ٧بًیواػیى ػؿ ؿوابؤ هیواو اىوغاً
عَىٍی تأحیـ ػاؿػ یا عیـ ،بلکوه بضوج بوـ ایوى اموت کوه ایوى ص٪وى ٧اف چوه ٕـ٩وی ػؿ ؿوابؤ
عَىٍی تأحیـ هیگؾاؿػ ٕٔVittoria Onufrio, 2007, p.2؛ یًٞی تأحیـ ص٪وى ٧بًیواػیى ػؿ ؿوابؤ
عَىٍی ه٦ـوُ امت و مغى ػؿ ىکل و يضىه تأحیـ آو هیباىؼ.
ػؿ ه٪ابل ،افيٚـ هغال٦او ،ػؿ یک ػٝىا ،هماوٕىؿ که ىغٌ هیتىايؼ به صو ٨بًیواػیى اموتًاػ
کًؼٕ ،ـ ٣ه٪ابل يیق هیتىايؼ به ص ٨بًیاػیى ػیگـ امتًاػ يمایؼ و ایى مب تٞاؿُ هیىىػ که صل
ً
آو ػىىاؿ امت؛ هخال اگـ ػؿ ػٝىای ايتياؿ ٝکلهای عَىٍی ،یکی به آفاػی بیواو اموتًاػ کًوؼ،
ٕـ ٣ه٪ابل هیتىايؼ به ص ٨صـین عَىٍی امتًاػ کًؼ ٕp.5
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 .ٔSmits, 2006,ػؿ پامظ بایؼ گ٦ت

هـچًؼ صل چًیى تٞاؿّاتی ػىىاؿ امت اها ياهمکى يینت و ػؿ ایى فهیًه ؿاه صلهایی اؿائه ىؼه و
ػؿ بـعی اف کيىؿها يٚیـ آلماو ػاػگاهها اف آو امت٦اػه کـػهايؼ.
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بهيٚـ هغال٦او اف ویژگیهای يٚام ص٪ى٩ی ،حبات و ٩ابلیت پیوبیًی آؿاء ْ٩ایی امت .با ٩بوىل
يٚـیه هىؿػ بضج و اٝمال آو ،ایى حبات و ٩ابلیت پیوبیًی ػچاؿ تقلقل ىؼه و ؿاه صولهوای ْ
موًتی
ص٪ى ٧عَىٍی کًاؿ گؾاىته هیىىػ .بٞالوه؛ چىو اکخـ ص٪ى ٧بًیاػیى ػاؿای ه٦هىم کلوی اموت،
هـ یک اف ٕـ٥یى ػٝىا هیتىايؼ به یک ص ٨بًیاػیى هت٦اوت امتًاػ کًؼ و بوه ٩ابلیوت پیوبیًوی آؿای
ّ
ْ٩ایی آمی واؿػ يمایؼ .لکى ایى ایـاػ يیق واؿػ يینت چىو گـچه با اٝمال ص٪ى ٧بًیاػیى ،همکوى
ً
امت حبات يٚام ص٪ى٩ی و ٩ابلیت پیوبیًی آؿا هى٩تا هغؼوه گـػػ اهوا هقایوای ایوى يٚـیوه چًواو
امت که بهعإـ آو هی تىاو تا هؼتی اف حبات يٚام ص٪ى٩ی و ٩ابلیت پیوبیًی آؿای هضاکن ٍـًٚ٥ـ
کـػ .بٞالوه ،پل اف ىکل گیـی ْ
ؿویه ْ٩ایی ػؿ ایى هىؿػ ،حبوات و ٩ابلیوت پیوبیًوی آؿاء هضواکن
بافهی گـػػ ٕ.ٔSmits, 2006, p.5
بهػلیل ورىػ ت٦اوت ْ
مًتی بیى ص٪ىٝ ٧مىهی و عَىٍی٥ ،ـُ هیىوؼ کوه ص٪وى ٧بًیواػیى
ٕهٖـس ػؿ ص٪ى ٧امامیٔ تأحیـی ػؿ ص٪ى٩ ٧ـاؿػاػها يؼاؿػ اها بـ اماك ػیؼگاه تأحیـ ص٪ى ٧بًیاػیى
ً
ػؿ ص٪ى٩ ٧ـاؿػاػها ،ي٪و ص٪ى ٧بًیاػیى که ٩بال ابقاؿی بـای ػ٥ا ٛاف ص٪ى ٧اىوغاً ٝلیوه ػولوت
بىػ ،تىمٞه یا٥ت و ػؿ ؿوابٔ بویى اىوغاً عَىٍوی افرملوه ػؿ ؿوابؤ ٩وـاؿػاػی هوؤحـ ا٥تواػ
ٕ.ٔSmits, 2006, p.1

اف ههنتـیى پـويؼهها ػؿ ایى فهیًه ،پـويؼه ّومايت ٕ ٔBürgschaft Caseػؿ ص٪وى ٧آلمواو
اؿػاػ
امت که بايکی به تارـی وام ػاػ به ىـٕی که ػعتوـ وی ّومايت يمایوؼ .هًگوام اهْوای ٩وـ ّ
ّمايت ،هتَؼی بايک به ػعتـ گ٦ت اهْا ؿا تًها بـای بایگايی هیعىاهؼ و تٞهؼی بـای او ایزواػ
يمی کًؼ .پؼؿ پل اف چًؼ مال وؿىکنت ىؼ و بايک هبل ٠وام و بهـه آو ؿا اف ػعتوـ هٖالبوه کوـػ و

يمیػاينته يتیزه اهْای ٩ـاؿػاػ چًیى هیىوىػ اف پـػاعوت اهتًوا ٛيموىػ اهوا
ػعتـ با ایى ػ٥ا ٛکه 
ػیىايٞالی هؼيی به امتًاػ ٩ـاؿػاػ ،به ي ٜ٦بايک ؿأی ػاػ .ایى ػعتـ ،ا١ل بیکاؿ بىػ و هًگام کاؿ يیوق
ػؿآهؼی بیو اف پايَؼ یىؿو يؼاىت .اگـ بايک ٩ـاؿػاػ ؿا ارـا هیکـػ وی ػؿ اػاهه ٝموـ ،ػؿ موٖش
پاییى ػؿآهؼ با٩ی هیهايؼ .او اف ٕـی ٨ػاػگاه ٩ايىو امامی به ؿأی اٝتـاُ کـػ و هؼٝی ىوؼ ػاػگواه
ص ٨کـاهت اينايی و ص ٨امت٪الل ىغَی او ؿا ي ِ٪کـػه امت .اػٝای او پؾیـ٥توه ىوؼ و ػاػگواه
٩ايىو امامی ،ػاػگاههای هؼيی ؿا هکل ٤يمىػ کوه ػؿ پـويوؼههایی کوه ٩وؼؿت هٞواهالتی ٕوـ٥یى
ّ
٩ـاؿػاػ ،هتٞاػل يینت و ٩ـاؿػاػ صالت یکزايبه ػاؿػ ،بوـ هبًوای ه٦واهین اؿفىوی همچوىو اعوال٧
ُ
صنًه و صنى ْيیت هؼاعله کًًؼ ٕ.ٔSmits, 2006, p.2
در حقىق قراردادها

کاؿگـ ػؿ بـابـ کاؿ٥ـها ،هنتأرـ ػؿ بـابـ هؤرـ و ّومايت اىوغاً ١یـصـ٥وهای ػؿ بـابوـ بايکهوا

ػولت ؿا هى ٤ٙبه ػعالت هیػايؼ و افمىیػیگـ اف ص٪ى ٧و اؿفههای بًیاػیى صمایوت هویکًوؼ.
ػاػگاهها اف احـ ا٪٥ی ص٪ى ٧بًیاػیى امت٦اػه هیکًًؼ تا ؿٝایت ایوى ص٪وى ٧ؿا ػؿ ٩ـاؿػاػهوا تْومیى
کًًؼ ٕ.ٔCherednychenko, 2007, p.177
بًابـایى ػؿ ٩ـاؿػاػهایی هايًؼ ٩ـاؿػاػهای تیپ که اف پیو ه٦اػ آو بؼوو لضواٗ عىاموت ٕوـ٣
ػیگـ تًٚین ىؼه و گاهی ىـوٓ ١یـهًَ٦ايه يیق ػؿ آو گًزايؼه هیىوىػ و ٕوـّ ٣وٞی ٤يیافهًوؼ
عؼهات یا کاال بىػه و بؼوو آو ػمت کن فيؼگی بـ او بنیاؿ ػىىاؿ ىؼه و چاؿهای رق ٩بىل يوؼاؿػ و
بایؼ تمام ه٦اػ آو ؿا باؾیـػ ،ایى يٚـیه کاؿماف بىػه و با تىمل به آو هویتوىاو رلوىی موىء اموت٦اػه
ٕـ٩ ٣ىی ؿا ػؿ ٩ـاؿػاػهای الضا٩ی گـ٥ت و اف ٕـّٞ ٣ی ٤صمایت کـػ.
هماوٕىؿ که ػؿ ْ٩یه ّمايت ػاػگاه ٩ايىو امامی آلماو به ػاػگاههای هؼيی تکلی ٤کوـػ کوه
ػؿ پـويؼه هایی که ٕـّٞ ٣ی ٤ورىػ ػاؿػ ػؿ ٩ـاؿػاػ هؼاعله کـػه و بـ هبًای ص٪ى ٧بًیواػیى اف او
صمایت کًًؼ و ػؿ ایى پـويؼه يیق ایؼه اٍلی ػؿ پل يٚـیه تأحیـ ص٪ى ٧بًیاػیى ػؿ ص٪ى٩ ٧ـاؿػاػها،
صمایت اف ٕـّٞ ٣ی٩ ٤ـاؿػاػی امت ٕ.ٔCherednychenko, 2007, p.211
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ایى يٚـیه افمىیی به صمایت اف ٕـّٞ ٣ی ٤هیپـػافػ و بـایهخال رهوت صمایوت اف هًواٜ٥
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البته تأکیؼ بـ ص٪ى ٧بًیاػیى بـای صمایت اف ٕـّٞ ٣ی ٤تًها ػؿ هىاؿػی ٩ابل تىریه امت که
عىػ ه٦اهین ص٪ى٩ ٧ـاؿػاػها بـای پـػاعتى بوه ایوى هىّوى ٛيواتىاو باىوًؼ ٕ
p.268

Cherednychenko,

ٔ2007,؛ بًابـایى چًايچه ص٪ى٩ ٧ـاؿػاػها يهاػهوا و ه٪وـؿات الفم بوـای صمایوت اف ٕوـ٣

ّٞی ٤ؿا ٥ـاهن آوؿػه باىؼ يیافی به تىمل به ص٪ى ٧بًیاػیى يینت.

 .5اثز افمی حمىق بًیادیى در روابط لزاردادی و دخالت دولت
ػؿ بـعی کيىؿها هايًؼ آلماو و ایتالیا ػاػگاهها اف ایى ص٪ى ٧ػؿ ؿوابٔ ٩ـاؿػاػی بهـه هیبـيوؼ و
به اتکای آو اف هًا ٜ٥کاؿگـ ػؿ بـابـ کاؿ٥ـها ،يمایًؼگی تزاؿی کىچک ػؿ ه٪ابل ىـکتهای بوقؿگ،
هنتأرـ ػؿ ٩بال هىرـّ ،ومايت اىوغاً ١یـصـ٥وهای ػؿ بـابوـ بايکهوا و ١یوـه ػ٥وا ٛهویکًًوؼ
ٕ ٔColombia Ciacchi, 2006, p.177که هَؼا ٧امت٦اػه اف احوـ ا٪٥وی ص٪وى ٧بًیواػیى ػؿ ؿوابؤ
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٩ـاؿػاػی امت و ػؿ اػاهه ،احـ ا٪٥ی هىؿػ بضج و بـؿمی ٩ـاؿ هی گیـػ.

حقىق اسالهی /سیدعلیهحمد یثربی و هحسى آریى

ؿوههای تأحیـ ا٪٥ی هنت٪ین و ١یـهنت٪ین بوـای صمایوت اف
ػؿ بْٞی کيىؿها همچىو آلماو ،
ص٪ى ٧بًیاػیى ،ؿوههای تأحیـ ص٪ى ٧بًیاػیى ػؿ ؿوابٔ ٩ـاؿػاػی هنوتًؼ کوه ػؿ اػاهوه ه٪الوه  ،بوه
ا٩نام تأحیـ ا٪٥ی اىاؿه هی ىىػ.

1ـ .5تأثیز افمی هستمین ()Direct Horizontal Effect
هٖاب ٨ایى ؿوه ،ػؿ ؿوابٔ عَىٍی ،اگـ یکی اف ٕـ٥یى ،ص ٨بًیاػیى ػیگوـی ؿا ي٪وِ کًوؼ،
ً
وی هیتىايؼ هنوت٪یما بوه اتکوای آو صو ٨بوه ٕـ٥یوت او ا٩اهوه ػٝوىا کوـػه یوا اف عوىػ ػ٥وا ٛکًوؼ
ٕ2007, p.5

 .ٔCherednychenko,ػؿ ایًزا کاؿکـػ ص٪ى ٧عَىٍی ٥ـاهن کـػو ّمايت اروـای

هًام هايًؼ ربـاو عناؿتٝ ،ؼم اٝتباؿ ٝمل ص٪ى٩ی یا ّمايت ارـای ػیگـ بـای آحاؿ ایى ي٪وِ
امت ٕ .ٔWeiler, 2009, p.10ػاػگاههای ٝالی کاؿ آلماو اف ایى ؿوه تبٞیت هیکًًؼ.
بـایهخال ػؿ ػٝىای هـبىٓ به پیماو رمٞی کاؿ که بـای کاؿ هيابه ،به عايمها ػموتمقػ کمتوـی
ينبت به آ٩ایاو ػاػه هیىؼ ،ػاػگاه به اٍل بـابـی امتًاػ يمىػ و ػیىايٞالی کاؿ آلمواو ایوى پیمواو ؿا
هغال ٤ص ٨بـابـی بیى فو و هـػ ػاينت و با امت٦اػه اف ؿوه تأحیـ ا٪٥ی هنت٪ین آو ؿا ابٖوال يموىػ
ٕ .ٔAharon, 1996, p.245کيىؿ ایـلًؼ يیق اف ایوى ؿوه پیوـوی هویکًوؼ ٕ Colombia Ciacchi,

.ٔ2006, p.39

ایى ؿوه ،هؤحـتـیى ىیىه صمایت اف ص٪ى ٧بًیاػیى ػؿ ؿوابٔ عَىٍوی اموت ٕ
ً
 ٔ2003, p.4چىو ٕـ٥یى ٩ـاؿػاػ هنت٪یما هیتىايًؼ به ص٪وى ٧بًیواػیى اموتًاػ کًًوؼ ،ولوی ایوـاػ آو

Hesselink,

ياػیؼهگـ٥تى امت٪الل ص٪ى ٧عَىٍی امت چـاکه ص٪ى ٧بًیاػیى ،اف هباصج ص٪ىٝ ٧مىهی امت
و با اٝمال آو ػؿ ؿوابٔ عَىٍی ،ص٪ىٝ ٧مىهی يیق ػؿ تًٚین ایى ؿوابٔ ي٪و پیؼا کـػه ،امت٪الل
ص٪ى ٧عَىٍی ينبت به ص٪ىٝ ٧مىهی ياػیؼه گـ٥ته هیىىػ.

2ـ .5تأثیز افمی غیزهستمین ()Indirect Horizontal Effect
ً
ػؿ ایى ؿوه که ػؿ ص٪ى ٧آلماو بهکاؿ هیؿوػ و ػؿ ْ٩یه لىث ؿمما پؾیـ٥ته ىؼ ،ػٝىا به امتًاػ
ه٪ـؿات ص٪ى ٧عَىٍی ا٩اهه هیىىػ اها هٖاب ٨با ص٪ى ٧بًیاػیى ت٦نویـ هویگوـػػ .البتوه ػٝوىا،
بهلضاٗ ىکلی و هاهىی همچًاو یک اعتال ٣ص٪ى ٧عَىٍی و هبتًی بوـ ٩ىاٝوؼ هوؼيی اف ٩بیول
ُ
ىـوٓ صنى ْيیت و اعال ٧صنًه با٩ی هیهايؼ .ػؿ ایًزا ه٦اهین اؿفىی و ٩ابل ت٦نویـ ٕ General
در حقىق قراردادها

ٕ2007, p.5

ٔCherednychenko,؛ بـایهخال ٩ايىو امامی کوه ػؿ فهیًوه ص٪وى ٧بًیواػیى ،صواوی

اؿفههامت به ت٦نیـ ٩ىاٝؼ ص٪ى ٧عَىٍی کمک هیکًؼ.

ه٦اػ ه٦اهین اؿفىی و ٩ابل ت٦نیـ ،اف ٩بل تٞییى ييؼه و هايًؼ ٙـو٥ی عوالی اموت کوه تىمؤ
ػاػگاه باتىره به ٩ىاٝؼ و اؿفههای واالتـ پـ هیىىػ؛ یًٞی تَمین ْ٩ایی ،هضتىای ایوى ٩ىاٝوؼ ؿا
باتىره به هًاب ٜاٍلیتـ همچىو ٩ايىو امامی یا کًىاينیىوهای ص٪وى ٧بيوـی کوه ىواهل ص٪وى٧
بًیاػیى امت هيغٌ هیکًؼ ٕ.ٔColombia Ciacchi, 2006, p.179
بـتـی ایى ىیىه ينبت بهؿوه ٩بل ػؿ ص ٘٦امت٪الل ص٪ى ٧عَىٍوی اموت کوه تواب ٜهٖلو٨
ص٪ى ٧امامی يمیگـػػ .ػؿ يتیزه ت٦اوت بیى ص٪ى ٧عَىٍی و ٝمىهی همچًواو بوا٩ی هیهايوؼ
ٕ .ٔVittoria Onufrio, 2007, p.5باتىره به هیقاو تأحیـ ص٪ى ٧بًیاػیى ػؿ ص٪وى ٧عَىٍوی ،ایوى
ىویىه عوىػ بوه ػو ؿوه ٩وىی ٕ ٔStrong Indirect Horizontal Effectو ّوٞیWeak ٕ ٤

 ٔIndirect Horizontal Effectت٪نین هیىىػ.
ػؿ ؿوه تأحیـ ٩ىی اگـچه ػؿ ؿوابٔ عَىٍی ،ه٪ـؿات ص٪ى ٧عَىٍی اٝمال هویىوىػ اهوا
چًیى يینت که ایى ه٪ـؿات ،تًها تضت تأحیـ ص٪ى ٧بًیاػیى ٩ـاؿ گیـػ بلکوه ػؿ یوک موٖش بواالتـ،

حقىق اسالهی /دخالت دولت در قراردادهای خصىصی براساس يظر یه تأثیر حقىق بًیادیى

 ٔClauses/ Open-Ended Concepts/ Open-Textured Principlesص٪وى ٧عَىٍوی
ُ
چووىو صنووى ْيیووت و اعووال ٧صنووًه هز وـای وؿوػ ص٪ووى ٧بًیوواػیى ػؿ ص٪ووى ٧عَىٍووی امووت
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تضت صاکمیت ص٪ى ٧بًیاػیى ٩ـاؿ هیگیـػ ٕ ٔCherednychenko, 2007, p.23بهٕىؿی که ٩ىاٝوؼ
کلی ص٪ى ٧عَىٍی هخل يٚن ٝمىهی و اعوال ٧صنوًه ،تًهوا بوـ امواك ص٪وى ٧بًیواػیى ت٦نویـ
هیىىػ؛ بـایهخال همیى که بغيی اف ٩ـاؿػاػ ه٢ایـ با ص٪ى ٧بًیاػیى باىؼ ه٢ایـ با يٚن ٝمىهی يیوق
تل٪ی هیىىػ و بؼیىتـتی يٚن ٝمىهی تضت صاکمیت ص٪ى ٧بًیاػیى ٩ـاؿ گـ٥ته و  ٔ٪٥بوـ امواك
ص٪ى ٧بًیاػیى ت٦نیـ هیىىػ.
ػؿ ایى ؿوه ،ػاػگاه ابتؼا ػٝىا ؿا بـ هبًای ص٪وى ٧بًیواػیى هوىؿػ ؿمویؼگی ٩وـاؿ هویػهوؼ و ػؿ
هـصله بٞؼ ،يتیزه ؿا با امت٦اػه اف ه٦اهین اؿفىی و ٩ابل ت٦نیـ ص٪ى ٧عَىٍی هايًؼ يٚن ٝمىهی،
ػاػؿك ػؿ اييای صکون بوه

ػؿ ٩ال صکن ،اييا هیکًؼ ٕٔCherednychenko, 2007, p.23؛ یًٞی
ص٪ى ٧بًیاػیى امتًاػ يمیکًؼ ،بلکه بوه ه٦واهین اؿفىوی و ٩ابول ت٦نویـ ص٪وى ٧عَىٍوی اموتًاػ
ً
هیيمایؼ اها ایى ه٦اهین ؿا القاها ػؿ پـتى ص٪ى ٧بًیاػیى ت٦نیـ هیکًؼ.
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ْ٩یه ّمايت يمىيه آىکاؿ امت٦اػه اف ؿوه ٩ىی تأحیـ ا٪٥ی ١یـهنت٪ین امت ٕ

Lindenbergh,

ػاػگاههای هؼيی ؿا هکل ٤يمىػ تا ػؿ هىاؿػی که ٕوـ٣

 ٔ2010, p.6که ػاػگاه ٩ايىو امامی آلماو،
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ّٞی٩ ٤ـاؿػاػ ورىػ ػاؿػ بـ هبًای ص٪ى ٧بًیاػیى هؼاعله يمایًؼ ولی ػؿ اييوای صکون بوه ص٪وى٧
بًیاػیى امتًاػ يکًًؼ بلکه به ه٦اهین اؿفىی و ٩ابل ت٦نیـ ص٪ى ٧عَىٍی اموتًاػ يمایًوؼ کوه ایوى
ٝمل ،هماو تأحیـ ٩ىی ا٪٥ی ١یـهنت٪ین امت.
هٖاب ٨ایى ىیىه ،بـای ي ِ٪ص٪ى ٧بًیواػیى ػؿ ؿوابؤ عَىٍوی بایوؼ ػؿ ص٪وى ٧عَىٍوی
ّمايت ارـا ه٪ـؿ ىىػ و ّمايت ارـا بایؼ هتًام با هاهیوت و صمایوت کاهول اف صو ٨بًیواػیى
ّ
ػاػگاه با ت٦نیـ ابقاؿهای هىرىػ ػؿ ص٪ى ٧عَىٍی ٕهايًوؼ

ي ِ٪ىؼه باىؼ ،اها اگـ چًیى يباىؼ،
يٚن ٝمىهیٔ و یا ایزاػ ابقاؿهای ص٪ى٩ی ،بـای ي ِ٪ص٪ى ٧بًیاػیى ػؿ ؿوابٔ عَىٍوی ّومايت
ارـا تؼاؿ هیبیًؼ ٕ .ٔAharon, 1996, pp.259-260البته ایى ػعالوت ػاػگواهٕ ػعالوت ْ٩واییٔ
و٩تی امت که ٩ايىيگؾاؿ ٩ىايیى صاوی ّمايت ارـا بـای ي ِ٪ص٪ى ٧بًیاػیى ػؿ ؿوابٔ عَىٍوی
وّ ٜيکـػه باىؼ ٕػعالت ٩ايىيیٔ .البته تًها ػؿ يٚام ص٪ى٩ی کاهى ال ػاػگاه هیتىايؼ ػؿ هىاؿػ عأل
٩ايىيی ،ابقاؿهای ص٪ى٩ی ایزاػ کًؼ .ػؿ يٚام ص٪ى٩ی ؿوهی-ژؿهًی که ص٪ى ٧ایـاو يیق تاب ٜآو امت
ایزاػ ابقاؿهای ص٪ى٩ی و ّمايت ارـای رؼیؼ تًها ػؿ اعتیاؿ ٩ايىيگؾاؿ امت و ػاػگاه تًها هیتىايؼ
به ت٦نیـ ْ٩ایی باـػافػ.
بهيٚـ بـعی ،ؿوه تأحیـ ٩ىی هايًؼ ؿوه هنت٪ین به تبٞیت ص٪ى ٧عَىٍی اف ص٪ى ٧بًیواػیى

هوویايزاهووؼ ٕ ٔCherednychenko, 2007, p.23کووه بـػاىووت ػؿمووتی يینووت چووىو ػؿ ؿوه
ً
١یـهنت٪ین ٩ىی ،ص٪ى ٧بًیاػیى هنت٪یما اٝمال يمیىىيؼ بلکه اف هزـای ٩ىاٝؼ ص٪وى ٧عَىٍوی
تأحیـ هیگؾاؿيؼ و مـايزام ٩ىاٝؼ ص٪ى ٧عَىٍی اٝمال هیىىػ.
ػؿ ؿوه تأحیـ ّٞی ،٤هخل ؿوه تأحیـ ٩ىی٩ ،ىاٝؼ ص٪وى ٧عَىٍوی هبًوای تَومین ػاػگواه
ً
امت با ایى ت٦اوت که ٩ىاٝؼ ص٪ى ٧عَىٍی تًها تضت تأحیـ ص٪ى ٧بًیاػیى امت يه ایًکوه کواهال
تضت صاکمیت آو باىؼ؛ بًابـایى ص٪ى ٧عَىٍی هیقاو و يضىه ػعالت ص٪وى ٧بًیواػیى ؿا تٞیویى
هیکًؼ ٕٔWeiler, 2009, p.23؛ یًٞی و٩تی ص ٨بًیاػیى ىغَی تىمٔ ػیگـی ي ِ٪ىىػ ،ص٪ى٧
ّ
عَىٍی تٞییى هیکًؼ که آیا ایى ي ،ِ٪ص٪ی بـای ٕـ ٣ه٪ابل ایزاػ هیکًؼ یا عیـ و ػؿٍوىؿت
ایزاػ ،ایى ص ٨چه و یژگیهایی ػاؿػ و ىـایٔ اٝمال و آحاؿ آو چینت.
ػؿ ایى ؿوه ،ػاػگاه بـای یا٥تى ؿاه صل ػٝىا ،ابتؼا ػؿ ص٪ى ٧عَىٍی رنوتورى هویکًوؼ و
مال تأحیـ اصتمالی ص٪ى ٧بًیواػیى ؿا ػؿ آو لضواٗ هویکًوؼ ٕٔCherednychenko, 2007, p.24؛
یًٞی ابتؼا هىّى ٛؿا ػؿ مٖش ص٪ى ٧عَىٍی صلوَ٥ل هیکًؼ و مال تأحیـ ص٪وى ٧بًیواػیى ػؿ

در حقىق قراردادها

بًابـایى ایى ؿوه هت٦اوت اف ؿوه تأحیـ ٩ىی اموت کوه ػؿ آو ػاػگواه اف ابتوؼا هىّوى ٛؿا ػؿ موٖش
ص٪ى ٧بًیاػیى بـؿمی کـػه و ػؿ هـصله بٞؼ ،يتیزه ؿا واؿػ ص٪ى ٧عَىٍی هیکًؼ.

بـایهخال یک فو هنلماو ػؿ هلًؼ بـای ٝیؼ ٖ٥وـ اف کاؿ٥ـهوا ػؿعىاموت هـعَوی کوـػ ولوی
ػؿعىامتو ْؿػ ىؼ و چىو آو ؿوف مـکاؿ يـ٥ت اعـاد ىوؼٕ .بو ٨يٚوـ ػاػگواه تزؼیوؼيٚـ ،اهتًواٛ
کاؿ٥ـها اف ػاػو هـعَی ،تًها ػؿٍىؿتی ٩ابل تىریه اموت کوه اگوـ کواؿگـی هنویضی هون چًویى
ػؿعىامتی هیکـػ ،کاؿ٥ـها يمیپؾیـ٥ت ،اها ػیىايٞالی با ایى بیواو کوه ص٪وى ٧هلًوؼ تبٞویِ بویى
هؾاه ؿا يمیپؾیـػ ایى ؿأی ؿا ياؾیـ٥ت .بهيٚـ ایى ػاػگاه ،تٖٞیالت هنیضی بوـای هموه مواکًیى
هلًؼ ٍـًٚ٥ـ اف هؾه و تابٞیت آيهوا هیباىوؼ؛ بًوابـایى يمیتوىاو آو ؿا هايًوؼ تٖٞویالت ػیگوـ
هؾاه ػاينت .پل اگـ کاؿ هًؼی با ػالیل هىره بـای هـامن هوؾهبی ػؿعىاموت هـعَوی کًوؼ
هیتىايؼ هـعَی بگیـػ .هـچًؼ ػؿ ایى پـويؼه ،ػاػگاه ٝالی بهٕىؿ ٍـیش به ص٪ى ٧بًیاػیى بـابـی،
ّ
ٝؼم تبٞیِ و آفاػی هؾه اىاؿه يکـػ اها اف ایى اؿفهها بـای تيوغیٌ ٍوضیشبىػو یوا يبوىػو
اعـاد کاؿهًؼ الهام گـ٥ت ٕ.ٔChantal, 2007, pp.138-139
ً
ػؿ ایى هىّى ،ٛػاػگاه ٝالی هلًؼ هنت٪یما به ص٪ى ٧بًیواػیى اموتًاػ يکوـػ بلکوه توأحیـ آو ؿا ػؿ
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آو ؿا ػؿيٚـ هیگیـػ که همکى امت اف ایى ٕـی ٨به ؿاه صل رؼیؼی ػؿ ص٪وى ٧عَىٍوی بـموؼ؛
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پـويؼه ػؿيٚـ گـ٥ت و به ؿاهصل رؼیؼی ؿمیؼ؛ چىو ٕب ٨ه٪ـؿات ص٪ى ٧عَىٍی اگـ کواؿگـ ػؿ
هضل کاؿ صاّـ يمیىؼ ،کاؿ٥ـها ص ٨اعـاد او ؿا ػاىت اها ػیىايٞالی با ػؿيٚـگـ٥تى تأحیـ ص٪وى٧
بًیاػیى ػؿ ایى هىّى ،ٛبه ؿاهصل رؼیؼی ػمت یا٥ت و تضت ىـایٔ عاٍی بهکاؿگـ ،صو ٨ػاىوتى
هـعَی اٖٝا يمىػ.

3ـ .5تأثیز حمىق بًیادیى در حمىق لزاردادهای ایزاو
٩ايىو امامی ػؿ َ٥ل مىم فیـ ًٝىاو ص٪ى ٧هلت ،ص٪ى ٧و آفاػیهای بًیاػیى اف ٩بیل بـابوـی،
ص ٨ػاػعىاهی و آفاػی اىت٢ال ؿا ه٪ـؿ کـػه امت و صکمی ػؿهوىؿػ توأحیـ ایوى ص٪وى ٧ػؿ ص٪وى٧
٩ـاؿػاػها يؼاؿػ ولی ػالیل آتی ،بیايگـ ورىػ چًیى تأحیـی امت .ػؿ ایًزوا هًٚوىؿ اف توأحیـ ص٪وى٧
بًیاػیى ػؿ ص٪ى٩ ٧ـاؿػاػها ،تأحیـگؾاؿی ملبی امت يه ایزابی؛ یًٞی چىو بهومیله ص٪ى٩ ٧ـاؿػاػها
278

يمیتىاو ص٪ى ٧بًیاػیى ا٥ـاػ ؿا مل کـػ ،ص٪ى ٧بًیاػیى ػؿ ص٪ى٩ ٧ـاؿػاػها تأحیـ هیگؾاؿػ.
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4ـ .5دالیل اهکاو تأثیزگذاری
 .4افآيزاکه ص٪ى ٧امامی که ىاهل اکخـ ص٪ى ٧بًیاػیى امت ،ویژگی هًزاؿی و الوقامآوؿ ػاؿػ
و ػؿ ؿأك ملنله هـات ٩ىاٝؼ ص٪ى٩ی هیباىؼ ،بایؼ ػؿ کل يٚام ص٪ى٩ی افرمله ص٪ى٩ ٧ـاؿػاػهوا
هـاٝات ىىػ که ٩ايىو امامی ػؿ اٍل  11به ایى اهـ اىاؿه کـػه امت 1.افمىیػیگـ ص٪ى ٧امامی
اف ٩ىاٝؼ هـبىٓ به يٚن ٝمىهی امت و اف ٕـی ٨تىا ٨٥عَىٍی ا٥ـاػ ٩ابل مل يینوت؛ بًوابـایى
تىا ٨٥هتْمى مل ایى ص٪وى ٧هٞتبوـ يینوت 2.بوؼیىتـتی ص٪وى ٧بًیواػیى ػؿ ؿوابؤ ٩وـاؿػاػی
تأحیـگؾاؿ امت.
 .1اف ؿوس ٩ايىو امامی بـ هیآیؼ که هؼ ٣ایى ٩ايىو ،صمایت اف ص٪ى ٧بًیاػیى هون ػؿ ؿابٖوه
ػولت با اىغاً عَىٍی و هن ػؿ ؿابٖه اىغاً عَىٍی با یکؼیگـامت و بنیاؿ بٞیؼ اموت

يتىايؼ ٩ىايیًي وّ ٜکًؼ که با اٍىل و اصکام هؾه ؿمومي
 .4اٍل ٩ 11ايىو امامي« :هزلل ىىؿاي امالهي يم 
کيىؿ یا ٩ايىو امامي ه٢ایـت ػاىته باىؼ .»...
 .1ها ْػه ٩ 311ايىو هؼيي« :هضکمه يميتىايؼ ٩ىايیى عاؿري و یا ٩ـاؿػاػهاي عَىٍي ؿا که بـ عال ٣اعال ٧صنًه
بىػه و یا به وامٖه رـیضهػاؿ کـػو اصنامات راهٞه یا به ٝلت ػیگـ هغال ٤با يٚن ٝمىهي هضنى هيىىػ به
ً
هى ٜ٩ارـا گؾاؿػ اگـچه ارـاي ٩ىايیى هقبىؿ اٍىال هزاف باىؼ».

ً
که هً٪ى امامی َ٩ؼ ػاىته باىؼ بـایهخوال اف صو ٨آفاػی اىوت٢الٍ 1وـ٥ا ػؿ ؿابٖوه بویى ػولوت و
اىغاً عَىٍی صمایت کًؼ و ي ِ٪ایى ص ٨ػؿ ؿوابٔ عَىٍی ؿا هزاف بؼايؼ.
 .8هًٚىؿ اف ٝباؿت «٩ايىو» ػؿ ْ
هاػه ٩ 40ايىو هؼيی٩ 2ىايیى آهـه امت؛ بًوابـایى چوىو ص٪وى٧
بًیاػیى يیق رقو ٩ىاٝؼ آهـه امت اهکاو تىا ٨٥بـعال ٣آو ورىػ يؼاؿػ؛ بًوابـایى ایوى ص٪وى ٧کوه اف
هَاػی ٨باؿف ص٪ى ٧امامی امت ،مب تضؼیؼ اٍول آفاػی ٩وـاؿػاػی ىوؼه و ػؿ ٩ـاؿػاػهوا توأحیـ
هیگؾاؿػ .پل هٖابْ ٨
هاػه ٩ 40ايىو هؼيی ،ص٪ى ٧بًیاػیى هیتىايؼ اٍل آفاػی ٩ـاؿػاػی ؿا هضؼوػ
کًؼ ولی ٝکل ایى ْ٩یه ٍاػ ٧يینت؛ یًٞی به اموتًاػ اٍول آفاػی ٩وـاؿػاػی يمویتوىاو ص٪وى٧
بًیاػیى ؿا مل يمىػ.
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 .1اف بهتـیى ؿوهها ػؿ ت٦نیـ ٩ىايیى ،ت٦نیـ هتى ٩ايىو باتىره به مایـ ٩ىايیى تَىی ىؼه ػؿ
فهیًه هىؿػ يٚوـ اموت ٕکاتىفیواو ٔ143ً ،4838 ،و ػؿ ملنوله هـاتو ص٪وى٩ی؛ چوىو ه٪وـؿات
ػؿبـػاؿيؼه ص٪ى ٧بًیاػیى ػؿ رایگاه باالتـی ينبت به مایـ ٩ىاٝؼ و ه٪ـؿات ٩ـاؿ ػاؿيوؼ ،ػؿ ت٦نویـ
٩ىايیى يیق باالتـ اف مایـ ٩ىاٝؼ و ه٪ؼم بـ آو عىاهًؼ بىػ.
در حقىق قراردادها

باىًؼ .ػؿ ایى ٍىؿت ػاػؿك ػؿ تٞاؿُ ٩ايىو امامی و ٩ايىو ٝاػی بایؼ ٩وايىو اماموی ؿا کوه ػؿ
هـتبه باالتـ امت تـریش ػهؼ ٕبواػیًی /401ً ،4834 ،کاتىفیواؤ41ً ،4813 ،؛ بًوابـایى اٍوىل
ػؿبـػاؿيؼه ص٪ى ٧بًیاػیى بایؼ ػؿ ؿوابٔ ٩ـاؿػاػی تأحیـگؾاؿ باىوًؼ و ٕوـ٥یى ٩وـاؿػاػ بتىايًوؼ بوه آو
امتًاػ کًًؼ .افمىیػیگـ وؿوػ هًزاؿهای امامی ػؿ ص٪ى ٧عَىٍی يٚیـ بـعىؿػاؿی اف کـاهوت
اينايی و آفاػی بیاو ،ص٪ى ٧عَىٍی ؿا به ص٪ى ٧بيـ يقػیکتـ کوـػه ،بوه ٝاػاليوه کوـػو ص٪وى٧

عَىٍی هیايزاهوؼ؛ چـاکوه واالتوـیى هوؼ ٣ص٪وى ٧بيوـٝ ،وؼالت اموت ٕهضموؼفاػه،4831 ،

 .4اٍل ٩ 13ايىو امامي« :هـ کل ص ٨ػاؿػ ى٢لي ؿا که بؼاو هایل اموت و هغوال ٤اموالم و هَوالش ٝموىهي و
ص٪ى ٧ػیگـاو يینت ،بـگق یًؼ .ػولت هى ٤ٙامت با ؿٝایت يیاف راهٞه به هيوا١ل گىيواگىو ،بوـاي هموه ا٥وـاػ،
اهکاو اىت٢ال بهکاؿ و ىـایٔ هناوي ؿا بـاي اصـاف هيا١ل ایزاػ يمایؼ».
ْ .1
هاػه ٩ 40ايىو هؼيي٩« :ـاؿػاػهاي عَىٍي ينبت به کنايي کوه آيـاهً٪ٞوؼ يمىػهايوؼ ،ػؿٍوىؿتيکه هغوال٤
ٍـیش ٩ايىو يباىؼ ،يا٥ؾ امت».
ْ .8
هاػه ٩ 313ايىو هؼيي« :هیچ کل يميتىايؼ بهٕىؿ کلي ص ٨تمت ٜو یا ص ٨ارـاي تمام یا ٩نمتي اف ص٪ى ٧هوؼيي
ؿا اف عىػ مل کًؼ»ْ .
ْ
صـیوت يوؼ و یوا ػؿ صوؼوػ کوه
هاػه ٩ 310ايىو هؼيي« :هیچ کل يميتىايؼ اف عىػ مل
هغال٩ ٤ىايیى و یا اعال ٧صنًه باىؼ اف امت٦اػه اف ْ
صـیت عىػ ٍـ ٣يٚـ يمایؼ».
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 .1صمایت کاهل اف ٩ايىو امامی فهايی امت که هـػم ػؿ ػٝاوی عىػ ص ٨امتًاػ بوه آو ػاىوته
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ًٔ880؛ بًابـایى تأحیـ ص٪ى ٧بًیاػیى ػؿ ص٪ى ٧عَىٍی هًزـ به تىمٞه ٝؼالت هیىىػ.
ٕ .1بْ ٨
1
کًىاينیىوهای بیىالمللی صاوی ص٪ى ٧بًیاػیى کوه ایوـاو بوه آيهوا

هاػه ٩ 3ايىو هؼيی
پیىمته ػؿ صکن ٩ايىو بىػه و ػؿ کل يٚام ص٪ى٩ی افرمله ص٪ى٩ ٧ـاؿػاػها تأحیـگؾاؿ امت؛ بـایهخال
ایـاو ػؿ مال  4811به کًىاينیىو بیىالمللی ص٪ى ٧هؼيی و میامی  41ػماهبـ  4311هلض ٨ىوؼ؛
بًابـایى ایى کًىاينیىو ػؿ صکن ٩ايىو هیباىؼ و افآيزاکه ػؿبـػاؿيؼه ص٪ى ٧بًیاػیى امت ػؿ ص٪ى٧
٩ـاؿػاػهای ایـاو تأحیـگؾاؿ امت و اىغاً بههىر ٩ـاؿػاػهای عَىٍی يبایوؼ ص٪وى ٧بًیواػیى
ه٪ـؿ ػؿ ایى کًىاينیىو ؿا ي ِ٪يمایًؼ.
 .1چًايکه ػؿ هباصج بٞوؼ هویآیوؼ ،هوىاػ  313و ٩ 310وايىو هوؼيی ،هبًوا و هنوتًؼی بوـای
تأحیـگؾاؿی ص٪ى ٧بًیاػیى ػؿ ؿوابٔ ٩ـاؿػاػی ػؿ ص٪وى ٧ایوـاو اموت؛ بًوابـایى ص٪وى ٧بًیواػیى ػؿ
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ؿوابٔ ٩ـاؿػاػی تأحیـگؾاؿ امت و ٕـ٥یى يبایؼ ٩ـاؿػاػی هً٪ٞؼ کًًؼ که ایى ص٪ى ٧ؿا ي ِ٪کًؼ.
ْ
ؿویه ْ٩ایی يیق ػؿ بـعی هىاؿػ اف ٕـی ٨ت٦نیـ ٩ـاؿػاػ به صمایت اف ص٪ى ٧بًیاػیى تمایل ػاؿػ؛
ً
هخال ػؿ هىاؿػی که هبل ٠وره التقام بنیاؿ فیاػ امت ،با تىمل بوه ص٪وى ٧بًیواػیى ،بوه مومت بوـی
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يمىػو هتٞهؼ اف پـػاعت ،گـایو ػاؿػ .بـایيمىيه ػؿ پـويؼهای به عىامته هٖالبه عناؿت تأعیـ ػؿ
تضىیل هبی ٜکه وره التقام ه٪ـؿ ػؿ ٩ـاؿػاػ هبل ٠باالیی بىػ ،ػاػگاه يٚـ ػاػ« :ػؿعَىً ػٝىای ...
گـچه ػؿ ْ
هاػه ٩ 180ايىو هؼيی ػؿعَىً هیقاو وره التقام هىاؿػی تيـیش گـػیؼه امت  ،..اها با
ًٝایت به اٍل چهلن ٩ايىو امامی که هیچکل يمیتىايؼ اٝمال ص ٨عىیو ؿا ومیله اّـاؿ به ١یـ
ً
یا تزاوف به هًاٝ ٜ٥مىهی ٩ـاؿ ػهؼ٩ ،ايىيگؾاؿ ٖٞ٩ا ،چًیى ىـوٕی ؿا هىؿػ صمایت ٩وـاؿ يمیػهوؼ
هٜالىٍ ٤ػٝىی ؿا واؿػ يؼاينته  ،...صکن به بیص٪ی عىاهاو ٍاػؿ و اٝالم هیيمایؼ .»...

2

هتٞهؼ وره التقام ؿا اف پـػاعت
ػاػگاه ػؿ ایى پـويؼه به اٍل چهلن ٩ايىو امامی امتًاػ کـػه تا
ّ

آو بـی يمایؼ .ایى اٍل ؿا هیتىاو ػؿبـػاؿيؼه ص ٨بًیاػیى همبنتگی ارتماٝی ػاينت .ایى ص ٨ػؿ
ص٪ى٩ ٧ـاؿػاػها هنتلقم آو امت که ٕـ٥یى ٩ـاؿػاػ ا٩ؼاهی يکًًؼ که به ّـؿ ٕـ ٣ػیگـ باىؼ.
ػیؼگاه تأحیـ ص٪ى ٧بًیاػیى ػؿ ص٪ى٩ ٧ـاؿػاػها رًبه تکمیلی ػاؿػ و ػؿ هىاؿػی بهکاؿ هیؿوػ که
ْ .4
هاػه ٩ 3ايىو هؼيي« :ه٪ـؿات ٝهىػي که بـ ٕب٩ ٨ايىو امامي بیى ػولت ایـاو و مایـ ػول هً٪ٞؼ ىوؼه باىوؼ ،ػؿ
صکن ٩ايىو امت».
 .2ػاػياهه ىماؿه  3103310110100411هىؿط ٍ 4831/08/01اػؿه اف ىٞبه ػوم ػاػگاه ٝمىهی ص٪ى٩ی
ىهـمتاو ؿی ػؿ پـويؼه کالمه .3803330110100113

ص٪ى٩ ٧ـاؿػاػها ٩ىاٝؼی هٖاب ٨با ص٪ى ٧بًیاػیى يؼاىته باىؼ؛ چـاکوه هوؼ ٣اف اموتًاػ بوه ص٪وى٧
بًیاػیى ػؿ ؿوابٔ ٩ـاؿػاػیٝ ،ؼم ي ِ٪ایى ص٪ى ٧بههىر تىا٪٥ات عَىٍی اموت؛ بًوابـایى ػؿ
هىاؿػی که ٩ىاٝؼی ػؿ عىػ ص٪ى٩ ٧ـاؿػاػها ورىػ ػاؿػ که ایى هؼ ٣ؿا تْمیى هیکًوؼ يیوافی بوه
امتًاػ به ص٪ى ٧یاػىؼه ورىػ يؼاؿػ.

 .6شیىه تأثیز حمىق بًیادیى در حمىق لزاردادها در حمىق ایزاو
اف بیى ؿوههای تأحیـ ا٪٥ی ص٪ى ٧بًیاػیى ػؿ ص٪ى٩ ٧ـاؿػاػها آيچه ػؿ يٚام ص٪ى٩ی ایوـاو ٩ابول
پؾیـه بهيٚـ هیؿمؼ ،ؿوه تأحیـ ١یـهنت٪ین ٩ىی اموت کوه اف ٕـیو ٨ؿاهکاؿهوایی ٩ابول اٝموال
امت.
ػؿهىؿػ ىیىه تأحیـ ص٪ى ٧بًیاػیى ػؿ ص٪ى ٧عَىٍی افرمله ص٪ى٩ ٧ـاؿػاػها ،به باوؿ بـعوی،
ً
هـ یک اف ٕـ٥یى هیتىايؼ هنت٪یما به ص٪ى ٧بًیاػیى ي ِ٪ىؼه عىػ امتًاػ کًؼ ٕهضمؼفاػه،4831 ،
در حقىق قراردادها

هًزـ هیىىػ چـاکه امت٪الل ص٪ى ٧عَىٍوی ؿا کوه اف ٪٥وه اهاهیوه ييوأت گـ٥توه و ػاؿای هًٖو٨
ویژهای امت ياػیؼه گـ٥ته و آو ؿا به ابقاؿی بـای تـویذ ص٪ى ٧امامی بؼل هیکًوؼ؛ بًوابـایى ؿوه
تأحیـ ا٪٥ی هنت٪ین يمیتىايؼ هىؿػ ٩بىل باىؼ.

ؿوه ا٪٥ی ١یـهنت٪ین ّٞی ٤يیق پؾیـ٥ته يینت چىو ػؿ ؿوابٔ عَىٍی ،اف ص٪وى ٧بًیواػیى
به هیقاو کا٥ی صمایت يمیکًؼ و هٖاب ٨آو ،ص٪ى ٧بًیاػیى تأحیـ صؼا٩لی ػؿ ص٪ى٩ ٧ـاؿػاػهوا ػاؿػ.
ػؿصالی که باتىره به رایگاه واالی ص٪ى ٧بًیاػیى ػؿ يٚام ص٪ى٩ی ،بایؼ تأحیـ بوه موقایی ػؿ ص٪وى٧
٩ـاؿػاػها ػاىته باىؼ.
بًابـایى ؿوه هتًام با يٚام ص٪ى٩ ٧ـاؿػاػهای ایـاو ،ؿوه تأحیـ ١یـهنت٪ین ٩وىی اموت کوه
صؼ ومٔ بیى ؿوههای تأحیـ هنت٪ین و تأحیـ ١یـهنت٪ین ّٞی ٤امت.

ً
با امت٦اػه اف ایى ؿوه هیتىاو به اٍىل و ٩ىاٝؼ ص٪ى ٧عَىٍی هغَىٍا ٩ايىو هؼيی پایبًؼ

بىػ و اف ایى ٩ايىو و يٚن و هًٖ ٨صاکن بـ آو صمایت کوـػ؛ چـاکوه ػؿ ایوى ؿوه ،ص٪وى ٧اماموی
ً
هنت٪یما ػؿ ص٪ى ٧عَىٍی اٝمال يمیىىػ بلکه بهٕىؿ ١یـهنت٪ین و اف ٕـی ٨ه٦واهین اؿفىوی و
٩ابل ت٦نیـ ص٪ى ٧عَىٍی هايًؼ يٚن ٝمىهی و اعال ٧صنًه تأحیـ هیگوؾاؿػ ٕوىؿی کوه ػاػگواه
هیتىايؼ يه به امتًاػ ص٪ى ٧امامی و بًیاػیى که به امتًاػ ایى ه٦اهین صکن ػهؼ.
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ً .ٔ113ایـاػ ایى يٚـ آو امت که به تبٞیت ص٪ى ٧عَىٍی اف ص٪ى ٧امامی و ٝؼم امت٪الل آو
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 .7بزخــی هصــادیك حمــىق بًیــادیى و چثــىيثی تــأثیز در روابــط
لزاردادی
ػؿ ایًزا بـایيمىيوه کـاهوت اينوايی و بـابوـی اف هَواػی ٨ص٪وى ٧بًیواػیى ؿا بـؿموی و يضوىه
تأحیـگؾاؿی آو ػؿ ؿوابٔ ٩ـاؿػاػی ػؿ يٚام ص٪ى٩ی ایـاو بیاو هیىىػ.
کـاهت اينايی
کـاهت اف بًیاػیتـیى ص٪ى ٧ايناو بىػه و ٩ابل اي٦کا اف او يینت و يیق تى٩ی ،٤ي٪ل و ايت٪ال و
ام٪آ آو همکى يینت؛ چىو با مل آو ،هنتی ايناو ،ل٢ى هیىىػ .ایى ص ٨ػؿ صمایت اف ابًای
بيـ و ه٪ام ايناو ،هىؿػ تىره اػیاو آممايی ،يٚامهای ص٪ى٩ی و امًاػ بیىالمللی ٩ـاؿ گـ٥توه اموت
ٕمتىػه.ٔ18ً ،4831 ،
ػؿ ص٪ى ٧آلماو اٝمال ص ٨کـاهت اينايی ػؿ ؿوابؤ عَىٍوی ػؿ ػو ه٦هوىم بوهکاؿ هویؿوػ.
282

یکی به ه٦هىم «٩ؼؿت» و ػیگـی به ه٦هىم «هاي .»ٜػؿ ه٦هوىم ٩وؼؿت ػولوت بایوؼ بوه اٍول آفاػی
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٩ـاؿػاػی اصتـام گؾاؿػ ولی عىػ ػؿ ٩ـاؿػاػ ػعالتی يکًؼ؛ ػؿصالی که ػؿ کـاهت اينايی بوه ه٦هوىم
هاي ٜبایؼ ػؿ ٩ـاؿػاػ ػعالت کًؼٕ ،ىؿی که صؼا٩ل مٖش فيؼگی ا٥ـاػ ؿا تْومیى يمایوؼ .هًٚوىؿ اف
کـاهت اينايی ػؿ ایًزا ،ه٦هىم هاي ٜامت .هماوٕىؿ که ػؿ ْ٩یه ّمايت يیق ػاػگاه ٩ايىو اماموی
آلماو اف ص ٨کـاهت اينايی ػؿ ه٦هىم هاي ٜامت٦اػه کـػٔCherednychenko, 2007, p.221ٕ.
ص ٨کـاهت به کـاهت ؽاتی و کـاهت اکتنابی ت٪نین هیىىػ .کـاهت ؽاتی ،ىوـا٥تی اموت کوه
تمام ايناوها به رهت امت٪الل ؽاتی ،تىايایی اعال٩ی و ورهه الهی بهٕىؿ ٖ٥ـی اف آو بـعىؿػاؿيوؼ
و کـاهت اکتنابی ىـا٥تی امت که ايناو بهٕىؿ اؿاػی و با امت٦اػه اف امتٞؼاػهایو ػؿ هنیـ کمال
هیآوؿػ و ههنتـیى هٞیاؿ کـاهت اکتنابی ،ت٪ىا امت که ػؿ آیه  48مىؿه صزـات بیاو ىؼه
بهػمت 
امت 1که يياو هیػهؼ اوٍا ٣تکىیًی یا اٝتباؿی هخل رًنیت ،يژاػ و فباو اؿتبإی با ایى کـاهت
يؼاؿػ ٕصبی فاػه و ؿصیمیيژاػ ٔ11ً ،4831 ،و هـ که با ت٪ىاتـ امت اف کـاهت بیيوتـی بـعوىؿػاؿ
امت ،اها ػؿ کـاهت ؽاتی ،ت٪ىا هال يینت و همه اىغاً اف آو بهيضى هناوی بـعىؿػاؿيؼ.
هًٚىؿ اف ص ٨کـاهت اينايی بـ اماك يٚـیه تأحیـ ص٪ى ٧بًیاػیى ػؿ ٩ـاؿػاػ ،کـاهت اينوايی بوه
اينايی هیچ کل ٩ابل مل يینت.
ه٦هىم ؽاتی آو امت .ػؿ ایى ه٦هىم امت که کـاهت
ّ
« .4يا أيها النَّاس إِنَّا خل ْقناکم ِمن ذک ٍر وأُنْ ثى وجعلْناکم ُشعوبا وق بائِل لِت عارفُوا إِ َّن أکرم ِ
ِ
اکم».
ْ ًُ
ْ ْ
کم ع ْند اللَّه أتْ ق ْ
ْ
ُ

هٖاب ٨آیه  1مىؿه امـاء 1عؼاويؼ هتٞال به همه ايناوها بؼوو تىره بوه ؿيوگ ،هوؾه  ،يوژاػ و
هايًؼ آو ،کـاهت اٖٝا ٥ـهىػه امت؛ بًابـایى ػؿ ص٪ى ٧اموالم ،هبًوای اٖٝوای ص٪وى ٧بوه اينواو،
کـاهت و صیخیت اينايی امت و ػؿ تٞاؿُ کـاهت اينايی با موایـ ص٪وى ،٧کـاهوت اينوايی بایوؼ
ه٪ؼم ىىػ ٕهضمؼفاػه813ً ،4831 ،و.ٔ813
اٍىل ٩ 18 ،11 ،10 ،43 ،1ايىو امامی به کـاهت ايناو اىواؿه کوـػه و اف آو صمایوت کوـػه
امت 2.ػؿ بغو ومایل اؿتبآ رمٞی اف ه٪ؼهه ٩ايىو اماموی آهوؼه اموت ...« :پیوـوی اف اٍوىل
چًیى ٩ايىيی که آفاػی و کـاهت ابًای بيـ ؿا مـلىصه اهوؼا ٣عوىػ ػاينوته و ؿاه ؿىوؼ و تکاهول ؿا
هیگيایؼ بـ ٝهؼه همگاو امت  .»...افآيزاکه ایى بغو اف ٩ايىو امامی ،آفاػی و کـاهوت ابًوای

بيـ ؿا مـلىصه تمام اهؼا ٣عىػ ػاينته ،رایگواه واالی کـاهوت اينوايی ػؿ ص٪وى ٧ایوـاو ؿا ييواو
هیػهؼ؛ یًٞی هیچ هؼ ٣و هَلضتی باالتـ اف کـاهوت اينواو يینوت و بًوابـایى ٩ابول هٞاهلوه بوا
هَالش ػیگـ يمیباىؼ ٕصبی فاػه و ؿصیمیيژاػٔ14ً ،4831 ،؛ بؼیىتـتی اگـ ٩ىايیى ٝاػی و يیوق
ه٦اػ ٩ـاؿػاػهای عَىٍی با ص ٨کـاهت اينايی تٞاؿُ ػاىته باىؼ ،ایى ص ٨بًیاػیى ه٪ؼم عىاهؼ
در حقىق قراردادها

باتىره به صمایت ویژه ٩ايىو امامی اف کـاهت اينوايی و ایًکوه ایوى صو ٨هايًوؼ موایـ ص٪وى٧
بًیاػیى ،احـ ا٪٥ی ػاؿػ و ػؿ ؿوابٔ بیى ٕـ٥یى ٩ـاؿػاػ بایؼ ؿٝایت ىىػ هیتىاو ه٦هىم کـاهت اينايی
ػؿ هًٞای هاي ٜؿا ػؿ ص٪ى٩ ٧ـاؿػاػهای ایـاو پؾیـ٥ت؛ یًٞی ػؿ هىاؿػی که ٩وـاؿػاػ هىرو اف بویى
ؿ٥تى صؼا٩ل مٖش فيؼگی اىغاً گـػػ ػولت بایؼ اف وؿوػ ا٥ـاػ به ایى ٩ـاؿػاػ رلىگیـی کًؼ و اگـ
هٞاهلهای هً٪ٞؼ ىؼه باىؼ آو ؿا بیاٝتباؿ مافػ.

 .8کزاهت ايسايی و لىاعد عسز و حزج ،هستثًیات دیى و اعسار
بهيٚـ هیؿمؼ که ػؿ ٪٥ه و ص٪ى ٧ایـاو ٩ىاٝؼ ٝنـ و صـد ،هنتخًیات ػیوى و اٝنواؿ بوـ هبًوای
اصتـام به کـاهت اينايی ا٥ـاػ ایزاػ ىؼهايؼ که ػؿ اػاهه ،هـ یک اف ه٪ىالت یاػىؼه هوىؿػ بضوج و
بـؿمی ٩ـاؿ هی گیـػ.
« .4و لق ْد ک َّرمنا بنِي آدم و حملْن ِ
اهم ِمن الطَّيب ِ
ات و ف َّ
ضلْن ُاه ْم على کثِي ٍر ِم َّم ْن خل ْقنا ت ْف ِضيلً».
ُ
ْ
اه ْم في الْب ِّر و الْب ْح ِر و رزقْن ُ ْ
 .1بـايهخال هٖاب ٨بًؼ  1اٍل ػوم ٩ايىو امامي« :رمهوىؿي اموالهي ،يٚواهي اموت بوـ پایوه ایمواو بوه ... :بًوؼ
1و کـاهت و اؿفه واالي ايناو و آفاػي تىأم با هنئىلیت او ػؿ بـابـ عؼا .»...

حقىق اسالهی /دخالت دولت در قراردادهای خصىصی براساس يظر یه تأثیر حقىق بًیادیى

بىػ.

283

1ـ .8عسز و حزج
هًٚىؿ اف ٩اٝؼه ٝنـ و صـد آو امت که هـگاه تکلی ،٤ػىىاؿ و هي٪ت باؿ باىؼ ما ٔ٩هیىىػ
ً
ٕهضمؼی .ٔ431ً ،4831 ،ػىىاؿی و هي٪ت و٩تی هيمىل ایى ٩اٝؼه هیىىػ که فیاػ و ٝـ٥ا ١یوـ
٩ابل تضمل باىؼ .ایى ٩اٝؼه ػؿ هىاؿػی هايًؼ ْ
هاػه ٩ 4480ايىو هؼيی 1هىؿػ تَـیش ٩ايىيگؾاؿ ٩وـاؿ
گـ٥ته امت.

هٖابْ ٨
هاػه ٩ 3ايىو ؿوابٔ هىرـ و هنتأرـ مال « 4811ػؿ هىاؿػی که ػاػگاه تغلیه هلک هىؿػ

اراؿه ؿا بهلضاٗ کمبىػ هنکى هىر ٝنـ و صـد هنتارـ بؼايؼ و هٞاؿُ با ٝنـ و صوـد هوىرـ
يباىؼ هیتىايؼ ههلتی بـای هنتارـ ٩ـاؿ ػهؼ» .ػؿ وا ٜ٩ػؿ ایى هوىاػ ٩ايىيگوؾاؿ بوه کـاهوت اينواو
تىره کـػه و تاله يمىػه امت که اف آو ػؿ ؿوابٔ ٩ـاؿػاػی صمایت يمایؼ .با تٖبیو٩ ٨اٝوؼه ٝنوـ و
صـد ػؿ ٪٥ه با ه٦هىم کـاهت اينايی ػؿ ص٪ى ٧هیتىاو بؼیى يتیزه ؿمویؼ کوه ػؿ بنویاؿی اف هوىاؿػ
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ؿمالت ٩اٝؼه ٝنـ و صـد ػؿ وا ٜ٩ص ٘٦کـاهت ايناو امت.
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2ـ .8هستثًیات دیى
بهيٚـ هی ؿمؼ ػؿ يٚام ص٪ى٩ی ایـاو تأمیل ص٪ى٩ی هنتخًیات ػیى يیق بـ هبًای کـاهت اينوايی
امت .ػؿ ایًزا يیق کـاهت اينايی ػؿ ه٦هىم هاي ٜامت و ػؿ ایى ه٦هىم اموت کوه ػولوت ػؿ ؿوابؤ
عَىٍی ػعالت هیکًؼ .ػؿ بضج هنوتخًیات ػیوى يیوق ػولوت اف ٕـیو ٨وّو٩ ٜوايىو ػؿ ؿوابؤ
اينوايی هوؼیىو بـعوی اهوىال ؿا هَوىو اف تى٩یو٤
عَىٍی ػعالت کـػه و بهػلیل ص ٘٦کـاهت
ّ

هیػايؼ.


2

ْ .4
هاػه ٩ 4480ايىو هؼيي که ه٪ـؿ کـػه امت« :ػؿٍىؿتي که ػوام فوریت هىرو ٝنوـ و صوـد فوروه باىوؼ وي
يتىايؼ به صاکن ىـ ٛهـارٞه و ت٪اّاي ٕال ٧کًؼ .چًايچه ٝنـ و صـد هؾکىؿ ػؿ هضکموه حابوت ىوىػ ػاػگواه
ه
يتىايؼ فود ؿا ارباؿ به ٕال ٧يمایؼ و ػؿٍىؿتي که ارباؿ هینوـ يباىوؼ فوروه بوه اؽو صواکن ىوـٕ ٛوال ٧ػاػه
ه
ْ
يىىػ .تبَـهٝ :نـ و صـد هىّى ٛایى هاػهٝ ،باؿت امت اف به ورىػ آهؼو وّٞیتي کوه اػاهوه فيوؼگي ؿا بوـاي
ه
ّ
ػاػگاه ٍالش اف هَاػی٨
فوره با هي٪ت همـاه ماعته و تضمل آو هيکل باىؼ و هىاؿػ ؽیل ػؿٍىؿت اصـاف تىمٔ
ّ
ٝنـ و صـد هضنى هيگـػػ».
ً
ْ .1
تهاي هالي هَى « :4831هنتخًیاتٍ ،ـ٥ا ىاهل هىاؿػ فیـ امت :ال-٤
هاػه ٩ 11ايىو يضىه ارـاي هضکىهی 
ً
هًقل هنکىيي که ٝـ٥ا ػؿ ىأو هضکىم ٝلیه ػؿصالت اٝناؿ او باىؼ - .احاحیه هىؿػ يیواف فيوؼگي کوه بوـاي ؿ٥وٜ
صىائذ ّـوؿي هضکىم ٝلیه و ا٥ـاػ تضت تک٦ل وي الفم امت .»...

3ـ .8اعسار
ػؿ ٪٥ه افرمله آحاؿ ههن ٩اٝؼه ي٦ی ٝنـ وصـد ،هٞا٥یت هٞنـ اف ای٦ای ػیى تا فهاو ؿ ٜ٥اٝناؿ
امت که هنتًؼ ایى صکن ،آیه  51۲مىؿه ب٪ـه 1و ارما ٛهویباىوؼ .ػیًوی کوه هيومىل ایوى ٩اٝوؼه
هیگـػػ اٝن امت اف آيکه هًيأ آو ،هٞاهلهّ ،ماو ٩هـی و یوا واربوات هوالی ىوـٝی هايًوؼ ي٪٦وه
ا٩اؿ ٍ ،ؼا ،٧ارـت صْايت باىؼ ٕهـاػی.ٔ10ً ،4833 ،
٩ايىو يضىه ارـای هضکىهیتهای هالی هَى مال  4831به بضج اٝناؿ پـػاعته اموت .بوا
احبات اٝناؿ ،هؼیىو اف پـػاعت ػیى بهٕىؿ هى٩ت هٞا ٣هیىىػ ولی هـ و٩ت ػاؿا ىوؼ بایوؼ ػیوى
عىػ ؿا باـػافػ.
هؼ ٣اف وّ٩ ٜاٝؼه اٝناؿ ػؿ ٪٥ه و يٚوام ص٪وى٩ی ػؿ وا٩و ٜصمایوت اف صو ٨بًیواػیى کـاهوت
اينايی هؼیىو امت .اگـ اٝناؿ پؾیـ٥ته يمیىؼ و هؼیىو صبل هیگيوت و یوا ػؿ اعتیواؿ ٕلبکواؿ
٩ـاؿ هیگـ٥ت به ایى ص ٨امامی او عؼىه واؿػ هیىوؼ؛ چـاکوه آفاػی عوىػ ؿا اف ػموت هویػاػ و

4ـ .8چثىيثی تأثیز لىاعد هذکىر در روابط لزاردادی

در حقىق قراردادها

کـاهت اينايی امت.

بؼیىتـتی چًايچه تىإ ٨٥ـ٥یى ٩ـاؿػاػ هًزـ به مل ص ٨کـاهت اينايی یکوی اف آيهوا ىوىػ،
ص ٨کـاهت اينايی بایؼ بـ ایى تىا ٨٥که بـ اماك اٍل آفاػی ٩ـاؿػاػی ایزاػ ىؼه امت ه٪ؼم ىىػ.
هماوٕىؿ که ص ٨صیات يمیتىايؼ هىّى٩ ٛـاؿػاػ ٩ـاؿ گیـػ ،صو ٨کـاهوت اينوايی يیوق يمویتىايوؼ
هىّى ٛهٞاهله وا ٜ٩ىىػ .اگـ ّاهى ،اعتیاؿ ػاىته باىؼ که هنتخًیات ػیوى ؿا هٞاهلوه کًوؼ بوهٕىؿ
ّمًی رلىهای اف کـاهت اينايی عىػ ؿا هىؿػ هٞاهله ٩ـاؿ ػاػه امت٥ .ایؼه ایى اموتؼالل آو اموت
که مب هیىىػ صؼا٩ل مٖش فيؼگی هٞنـ و عايىاػه وی هض٦ىٗ بمايؼ و ػؿ يتیزه کـاهوت وی و
عايىاػه اه هغؼوه يگـػػ و به امتًاػ کـاهت اينايی يىٝی صزـ بـای هٞنـ ينبت به هنوتخًیات
ً
ػیى به ورىػ هیآیؼ .البته هماوٕىؿ که ٩بال بیاو گـػیؼ چًايچه اف ٩بل ٩ىاٝؼی ػؿ ص٪ى٩ ٧ـاؿػاػهوا
هىرىػ باىؼ که هٖاب ٨با ص٪ى ٧بًیاػیى بىػه و ایى هؼ ٣ؿا تْمیى کًؼ ،يیافی به امتًاػ بوه ص٪وى٧
َ
َ ُ
َ
 .4آیه  130مىؿه ب٪ـهَ « :و ّإو کاو ؽو ُٓ ٝن َـ ٍة َ ّٚ ًَ ٥ـ ِة ّإلی َهی َن َـ ٍة».
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هماوٕىؿ که اىاؿه ىؼ آفاػی يیق عىػ یکی اف ههنتـیى ص٪ى ٧بًیاػیى امت و هبًوای آو يیوق اٍول
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بًیاػیى يینت.
بًابـایى ػؿ ٪٥ه و يٚام ص٪ى٩ی ایـاو ٩اٝؼه ٝنـ و صـد ،تأمیل ص٪ى٩ی هنتخًیات ػیى و ٩اٝوؼه
اٝناؿ بـ هبًای ص ٘٦کـاهت ايناو ایزاػ ىؼهايؼ و هماو کاؿکـػی که امتًاػ به ص٪وى ٧بًیواػیى ػؿ
ؿوابٔ ٩ـاؿػاػی ػؿ ص٪ى ٧آلماو ػاؿػ ؿا ایى ٩ىاٝؼ ػؿ ٪٥ه و ص٪ى٩ ٧ـاؿػاػهای ایـاو ػاؿيوؼ .چًايکوه
اگـ ارـای ٩ـاؿػاػی هىر هي٪ت ١یـ٩ابل تضمل یکی اف ٕـ٥یى ٩ـاؿػاػ ىىػ همکى امت بتىاو به
امتًاػ ٩اٝؼه ٝنـ و صـد بـای ٥ـػ ،ص٥ ٨نظ و یا ص ٨تٞؼیل ٩وـاؿػاػ ٩ائول ىوؼ .بًوابـایى چًايچوه
پـويؼهای هايًؼ ْ٩یه ّمايت ػؿ ص٪ى ٧آلماو ،ػؿ ایـاو هٖـس ىىػ هیتىاو بههىر ٩اٝؼه ٝنـ و
صـد ،تأمیل ص٪ى٩ی هنتخًیات ػیى و ٩اٝؼه اٝناؿّ ،اهى ؿا اف پـػاعت ػیى هٞا ٣کـػ .ػؿ يتیزه
با ورىػ ایى ٩ىاٝؼ ،يیافی به امتًاػ به ص ٨بًیاػیى کـاهت اينايی ػؿ ؿوابٔ ٩ـاؿػاػی يمیباىؼ.

5ـ .8بزابزی
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بـابـی بؼیى هًٞامت که اىغاً ػؿ بـعىؿػاؿی اف ص٪ى ٧و تکالی ٤با یکؼیگـ بـابـيؼ و يبایوؼ
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هیاو آيها اف لضاٗ ٩ىهیت ،يژاػ ،رًنیت و هىاؿػی هايًؼ آو ،تبٞیِ ٩ائل ىؼ .ایوى صو ٨ػؿ اٍوىل
 43و ٩ 10ايىو امامی هىؿػ صمایت ٩ـاؿ گـ٥ته امت 1.بًؼ  3اٍل مىم يیق ؿ ٜ٥تبٞیْوات يواؿوا و
ایزاػ اهکايات ٝاػاليه بـای همه ػؿ تمام فهیًههای هاػی و هًٞىی ؿا اف وٙای ٤ػولت هیػايؼ.
افآيزاکه ػؿ ص٪ى ٧ایـاو ص٪ى ٧بًیاػیى ػؿ ص٪ى٩ ٧ـاؿػاػها تأحیـگؾاؿيؼ و به تٞبیـ ػیگوـ ص٪وى٧
بًیاػیى ،احـ ا٪٥ی ػؿ ص٪ى٩ ٧ـاؿػاػها ػاؿيؼ ،ص ٨بًیاػیى بـابـی يیوق ػؿ ص٪وى٩ ٧ـاؿػاػهوا تأحیـگوؾاؿ
بايکها ،هؤمنات هوالی و ػیگوـ يهاػهوایی کوه عوؼهات ٝموىهی اؿائوه
بیمهها ،
امت؛ بـایهخال 
هی ػهًؼ هـ چًؼ عَىٍی باىًؼ يبایؼ هیاو هيتـیاو عوىػ تبٞویِ ٩ائول ىوؼه و ٪٥ؤ بوا بـعوی

اىغاً ٩ـاؿػاػ هً٪ٞؼ کـػه و عؼهات اؿائه ػهًؼ و اگـ چًیى کًًؼ بایوؼ آيهوا ؿا هلوقم يموىػ کوه بوا
اىغاٍی که هىؿػ تبٞیِ وا ٜ٩ىؼهايؼ ٩ـاؿػاػ هً٪ٞؼ يمایًؼ.
اف آحاؿ اٍل صاکمیت اؿاػه ایى امت که ٕـ٥یى ٩ـاؿػاػ هیتىايًؼ ٕـ٩ ٣ـاؿػاػی عىػ ؿا ايتغا
يمایًؼ ولی ایى اعتیاؿ تا رایی امت که ه٢ایـ با ص٪ى ٧بًیاػیى يباىؼ و افآيزاکه ایى اعتیاؿ همکوى
 .4اٍل يىفػهن« :هـػم ایـاو اف هـ ٩ىم و ٩بیله که باىًؼ اف ص٪ى ٧هناوي بـعىؿػاؿيؼ و ؿيوگ ،يوژاػ ،و فبواو و هايًوؼ
يػاؿػ« :همه ا٥ـاػ هلت اٝن اف فو و هـػ یکناو ػؿ صمایوت ٩وايىو
ایًها مب اهتیاف يغىاهؼ بىػ» .اٍل بینتن :ه 
٩ـاؿ ػاؿيؼ و اف همه ص٪ى ٧اينايي ،میامي ،ا٩تَاػي ،ارتماٝي و ٥ـهًگي با ؿٝایت هىافیى امالم بـعىؿػاؿيؼ».

امت ػؿ هىاؿػی هًزـ به تبٞیِ بیى اىغاً بـ اماك ویژگیهایی اف ٩بیل يژاػ٩ ،ىهیت ،هوؾه
و هايًؼ آو ىىػ ،ه٢ایـ با ص ٨بًیاػیى بـابـی امت .ػؿ يتیزه ص ٨بـابـی ػاهًوه اعتیواؿ اىوغاً ػؿ
ايتغا ٕـ٩ ٣ـاؿػاػی ؿا هضؼوػ هیمافػ.
بـایهخال اگـ ىهـی تًها یک بیماؿمتاو ػاؿػ که آو هن عَىٍوی اموت و اف پوؾیـه بیمواؿاو
فؿتيتی عىػػاؿی يمایؼ ،آیا ٝاػاليه امت که بههىر اٍل صاکمیوت اؿاػه ،بیماؿموتاو هزواف بوه
ايتغا ٕـ٩ ٣ـاؿػاػی عىػ باىؼ و اف اؿائه عؼهات پقىکی بوه فؿتيوتیاو اهتًوا ٛيمایوؼ؟ ػؿ ایوى
هىاؿػ ص ٨بـابـی و هً ٜتبٞیِ ،صاکمیت اؿاػه ؿا هضؼوػ کـػه و به امتًاػ آو فؿتيوتیاو هویتىايًوؼ
بیماؿمتاو ؿا هلقم به اؿائه عؼهات کًًؼ .همیًٖىؿ و٩تی که بیماؿمتاو بـاماك ٩ىهیت ،يژاػ یوا فبواو
عاٍی اف اؿائه عؼهات اهتًا ٛيمایؼ.
ً
البته ٍـ٥ا ػؿ رایی که اٍل آفاػی ٩ـاؿػاػی بغىاهؼ ػؿ ْ٥ای ٝمىهی اٝمال ىىػ ،ص ٨بـابـی
بـ ایى اٍل صاکن هیىىػ و ػاهًه آو ؿا هضؼوػ هیيمایؼ .رایی که اٍل آفاػی ٩ـاؿػاػی ػؿ ْ٥وای
عَىٍی اٝمال ىىػ ،بـ ص ٨بـابـی ؿرضاو ػاؿػ و اىغاً هیتىايًؼ ػؿ ايتغا ٕـ٩ ٣وـاؿػاػی
در حقىق قراردادها

ْ٥ای عَىٍی امت و ىغٌ هیتىايؼ بـ اماك ویژگیهایی هايًؼ ٩ىهیت ،هؾه و هايًوؼ آو،
بیى ا٥ـاػ ت٦اوت ٩ائل ىىػ .همچًیى اىغاً هیتىايًوؼ ػؿ ايتغوا هوىرـ یوا هنوتأرـ عوىػ ،ػؿ
ايتغا بای ٜیا هيتـی و ١یـه بیى ا٥ـاػ تبٞیِ ٩ائل ىىيؼ .ػؿ ایى هىاؿػ رًبههای ارتماٝی ،ص٪ى٧
بيـی و ي ِ٪ص٪ى ٧بًیاػیى ورىػ يؼاؿػ.
همچًیى ػؿ ص٪ى ٧ایـاو هايًؼ ص٪ى ٧بـعی کيىؿهای اؿوپایی اگـ ػؿ یک تىا ٨٥رمٞوی کواؿ،
بـای فياو ػمتمقػ کمتـی ينبت به هـػاو ػؿ کاؿ هيابه تٞییى گـػػ به امتًاػ ص ٨بـابـی هیتىاو آو
ؿا بإل ػاينت؛ چـاکه تٞییى ػمتمقػ کمتـ بـای فياو ينبت به هـػاو ػؿ کاؿ هيوابه اف يمىيوههوای
باؿف تبٞیِ بیى اىغاً امت و هغال ٤ص ٨بـابـی فياو ينبت به هـػاو اموت .ایوى صکون ؿا اف
ْ
1
هاػه ٩ 83ايىو کاؿ يیق هیتىاو بهػمت آوؿػ.

ْ .4
يگیـػ بایوؼ بوه فو و هوـػ
هاػه ٩ 83ايىو کاؿ« :بـاي ايزام کاؿ هناوي که ػؿ ىـایٔ هناوي ػؿ یک کاؿگاه ايزام ه 
هقػ هناوي پـػاعت ىىػ .تبٞیِ ػؿ تٞییى هیقاو بـ اماك موى ،يوژاػ و ٩ىهیوت و اٝت٪واػات میاموي و هوؾهبي
همًى ٛامت».

حقىق اسالهی /دخالت دولت در قراردادهای خصىصی براساس يظر یه تأثیر حقىق بًیادیى

تبٞیِ ٩ائل ىىيؼ .تبٞیِ ه٦هىهی ارتماٝی امت؛ بـایهخال وٍویت کوـػوٝ ،ملوی ص٪وى٩ی ػؿ
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 .9شیىههای دخالت دولت در لزاردادهای خصىصی
هماوٕىؿ کوه بیواو ىوؼ ؿوه توأحیـ ا٪٥وی ١یـهنوت٪ین ٩وىی ،ىویىه ٩ابول پوؾیـه ػؿ ص٪وى٧
٩ـاؿػاػهای ایـاو امت که ػؿ ایًزا به آو هیپـػافین .ػؿ ایًزا ىیىههای ػعالت ػولت اف ٕـی ٨ایى
ؿوه بیاو هیىىػ.

1ـ .9دخالت اس طزیك تأثیز افمی غیزهستمین لىی
ػؿ ایى ؿوه ص٪ى ٧بًیاػیى ،بهٕىؿ هنوت٪ین ػؿ ص٪وى٩ ٧ـاؿػاػهوا اٝموال يمویىوىػ و ص٪وى٧
ً
٩ـاؿػاػهامت که بـ ؿوابٔ عَىٍی صاکن امت؛ اها ه٦اػ ٩ىاٝؼ ص٪ى٩ ٧ـاؿػاػها ٍـ٥ا تضت تأحیـ
ص٪ى ٧امامی يبىػه؛ بلکه تضت صاکمیت آو هیباىؼ؛ ٕىؿیکه ٩ىاٝؼ کلی ص٪ى٩ ٧ـاؿػاػها ٪٥ؤ
ً
بـ اماك ص٪ى ٧بًیاػیى ت٦نیـ هیىىيؼ؛ یًٞی ػؿ ت٦نیـ ایى ٩ىاٝؼ ٍـ٥ا به ٝاهول ص٪وى ٧اماموی
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تىره هیىىػ و به ٝىاهل ػیگـ تىره يمیىىػ.

حقىق اسالهی /سیدعلیهحمد یثربی و هحسى آریى

ػؿ ایووى ؿوه ،هًزاؿهووای ص٪ووى ٧امامووی همکووى امووت اف ٕـیوو٩ ٨ايىيگووؾاؿی واؿػ ص٪ووى٧
٩ـاؿػاػها ىىػ؛ یًٞی ٩ايىيگؾاؿ هًگام تَىی ٩ىايیى ،به ص٪وى ٧اماموی کوه هيوتمل بوـ ص٪وى٧
بًیاػیى امت ،تىره کـػه و ٩ايىيی ه٢ایـ با آو وّ ٜيمیکًؼ .بٞالوه ،ػؿ بـعوىؿػ بوا هيوکالتی کوه
ياىی اف ياػیؼهگـ٥تى ص٪ى ٧بًیاػیى ػؿ راهٞه امت ،هايًؼ تبٞیِ ،بـای اٍالس آو ،ا٩ؼام به وّوٜ
٩ىايیى رهت اٍالس آو هیيمایؼ.
ػاػگاهها با ت٦نیـ ٩ىايیى بـ هبًای ص٪ى ٧بًیاػیى هیتىايًؼ

ىیىه ػیگـ ،ؿوه ْ٩ایی امت؛ یًٞی
ایى ص٪ى ٧ؿا واؿػ ص٪ى٩ ٧ـاؿػاػها يمایًؼ .ػؿ ایًزا ّمى ػو بضج به ػعالت ػولت ػؿ ٩ـاؿػاػهای
عَىٍووی اف ٕـیوو ٨اٝمووال ؿوه تووأحیـ ص٪ووى ٧بًیوواػیى ػؿ ص٪ووى٩ ٧ـاؿػاػهووای ای وـاو اف ٕـیوو٨
٩ايىيگؾاؿی و ْ٩ایی اىاؿه هیىىػ.

2ـ .9روش لايىيثذاری
هزلل بهًٝىاو ؿکى ٩ايىيگؾاؿ ػولت ،بایؼ ػؿ وّ٩ ٜىايیى ؿار ٜبه ٩ـاؿػاػها به ص٪ى ٧بًیواػیى
تىره يمىػه٩ ،ايىو ه٢ایـ با ص٪ى ٧بًیاػیى وّ ٜيکًؼ .بٞالوه ،بایؼ ٩وىايیى هىروىػی کوه ه٢وایـ بوا
ص٪ى ٧بًیاػیى هنتًؼ ؿا ىًامایی کـػه و بـ هبًای ص٪ى ٧بًیاػیى آو ؿا اٍالس يمایؼ.

ىىؿای يگهباو يیق ػؿ ؿاموتای ؿموالت عوىیو 1بایوؼ ػؿ تيوغیٌ ايٖبوا٩ ٧وىايیى ؿارو ٜبوه
٩ـاؿػاػها با ٩ايىو امامی به اٍىل ػؿبـػاؿيؼه ص٪ى ٧بًیاػیى که ا١ل ػؿ َ٥ل مىم ٩وايىو اماموی
ؽکـ ىؼه امت تىره يمىػه و ٩ايىيی که ه٢ایـ با ایى ص٪ى ٧باىؼ ؿا تأییؼ يًمایؼ.
ػؿ ص٪ى٩ ٧ـاؿػاػهای ایـاو هىاؿػ هتٞؼػی به چين هیعىؿػ کوه٩ ايىيگوؾاؿ باتىروه بوه ص٪وى٧
بًیاػیى ا٩ؼام به وّ٩ ٜايىو کوـػه اموت .چًايکوه ػؿ ؿوابؤ هوىرـ و هنوتأرـ ،کواؿگـ و کاؿ٥ـهوا،
تىفیوٜکًًوؼه و هَوـ٣کًًوؼه و بٖوىؿ کلوی ػؿ ؿوابٖوی کوه هىٞ٩یوت

تىلیؼکًًؼه و هَـ٣کًًؼه،

هیتىاو به ٩ايىو کاؿ ٩ ،4813وايىو صمایوت
ا٩تَاػی ٕـ٥یى بـابـ يمیباىؼ چًیى امت؛ بـایهخال 
اف هَـ ٣کًًؼگاو عىػؿو ٩ ،4831ايىو صمایت اف هَـ ٣کًًوؼگاو ٩ ،4833وايىو پویو ٥وـوه
موواعتماو  4833و ٩ووىايیى ؿوابوؤ هووىرـ و هنووتأرـ  4811و  4811اىوواؿه کووـػ .ػؿ ایووى ٩ووىايیى
٩ايىيگؾاؿ هًزاؿهای ص٪ى ٧امامی ؿا ػؿ وّ٩ ٜىايیى ؿار ٜبه ٩ـاؿػاػهوا اٝموال کوـػه و گواهی بوه
مىی صمایت اف ٕـّٞ ٣ی٩ ٤ـاؿػاػ بـػاىته امت.
بـایيمىيه ػؿ ْ
ػاػگاه اعتیاؿ ػاػه توا ػؿ

هاػه ٩ 3ايىو ؿوابٔ هىرـ و هنتأرـ ٩ 24811ايىيگؾاؿ به
در حقىق قراردادها

کـاهت اينايی امت.
ْ
همچًیى بههىر هاػه ٩ 14ايىو کاؿ هَى  ،4813ىىؿایٞالی کاؿ همه مواله هىٙو ٤اموت
هیقاو صؼا٩ل هقػ کاؿگـاو ؿا تٞییى کًؼ .بههىر تبَـه ایى ْ
هاػه« :کاؿ٥ـهایاو هىً٦ٙؼ کوه ػؿ افای
ايزام کاؿ ػؿ ماٝات تٞییى ىؼه ٩ايىيی ،به هیچ کاؿگـی کمتـ اف صوؼا٩ل هوقػ تٞیویى ىوؼه رؼیوؼ

پـػاعت يًمایًؼ و ػؿٍىؿت تغلّ ،٤اهى تأػیه ها به الت٦اوت هقػ پـػاعوت ىوؼه و صوؼا٩ل هوقػ
رؼیؼ هیباىًؼ» .ایى ْ
هاػه يیق رهت صمایت اف کـاهت اينايی کاؿگـ وّ ٜىؼه اموت .ػؿٍوىؿت

 .4هٖاب ٨اٍل ٩ 11ايىو امامي« :هزلل ىىؿاي امالهي يميتىايؼ ٩ىايیًي وّ ٜکًؼ که با اٍىل و اصکام هوؾه
ؿممي کيىؿ یا ٩ايىو امامي ه٢ایـت ػاىته باىؼ .تيغیٌ ایى اهـ به تـتیبي که ػؿ اٍول يوىػ و ىيون آهوؼه بوـ
ٝهؼه ىىؿاي يگهباو امت» و ٕب ٨اٍل ٩ 31ايىو امامي« :تيغیٌ ٝؼم ه٢وایـت هَوىبات هزلول ىوىؿاي
امالهي با اصکام امالم با اکخـیت ٪٥هاي ىىؿاي يگهباو و تيغیٌ ٝؼم تٞاؿُ آيها با ٩وايىو اماموي بوـ ٝهوؼه
اکخـیت همه اْٝاي ىىؿاي يگهباو امت».
ٕ .1بْ ٨
هاػه ٩ 3ايىو هىرـ و هنتارـ « 4811ػؿ هىاؿػي که ػاػگاه تغلیه هلک هىؿػ اراؿه ؿا بهلضاٗ کمبىػ هنکى،
يتىايوؼ ههلتوي بوـاي هنوتارـ ٩وـاؿ
هىر ٝنـ و صـد هنتأرـ بؼايؼ و هٞاؿُ با ٝنـ و صـد هىرـ يباىؼ ،هو 
بؼهؼ».

حقىق اسالهی /دخالت دولت در قراردادهای خصىصی براساس يظر یه تأثیر حقىق بًیادیى

هىاؿػی که تغلیه هىر ٝنـ و صـد هنتأرـ گـػػ ههلت ػهؼ که ایى اهـ ،هًٖب ٨با صو ٨بًیواػیى
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٪٥ؼاو چًیى ٩ايىيی ،باتىره به يیاف هبـم کواؿگـاو بوهکاؿ ،کاؿ٥ـهایواو اف آيهوا موىء اموت٦اػه کوـػه و
٩ـاؿػاػهایی با صؼا٩ل ػمتمقػ هً٪ٞؼ هیکـػيؼ .ایى اهـ مب هیگـػیؼ کـاهت اينايی کاؿگـ فائول
ىؼه و بههًقله بـػگاو َٝـ يىیى تل٪ی گـػيؼ.
همه ایى ه٪ـؿات ػؿ رهت تضؼیؼ اٍل صاکمیت اؿاػه و آفاػی ٩ـاؿػاػی امت چـاکه بـ عال٣
آيچه پیـواو هکت ص٪ى٥ ٧ـػی اػٝا کـػهايؼ ،اٍل صاکمیت اؿاػه همیيه ٝؼالت ؿا ػؿ ؿوابٔ هـػم
تأهیى يمیکًؼ؛ فیـا آفاػی اؿاػه هًگاهی هیتىايؼ ٝاػاليه باىؼ که ٕوـ٥یى افيٚوـ ا٩تَواػی بوهٕىؿ
ينبی بـابـ باىًؼ ٕکاتىفیاو.ٔ841ً ،4811 ،

3ـ .9روش لضایی
ػاػگاه هی تىايؼ اف ٕـی ٨ت٦نیـ ٩ىاٝؼ ص٪ى٩ ٧ـاؿػاػها و ه٦اػ ٩وـاؿػاػ ػؿ پـتوى ص٪وى ٧بًیواػیى،
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ص٪ى٩ ٧ـاؿػاػها ؿا هًٖب ٨با ه٦اػ ص٪ى ٧بًیاػیى يمایؼ .هوىاػ  310 ،313 ،40و ٩ 311وايىو هوؼيی
افرمله هىاػی امت که با ت٦نیـ آو ػؿ پـتى ص٪ى ٧بًیاػیى ،هیتوىاو ص٪وى ٧بًیواػیى ؿا واؿػ ص٪وى٧

حقىق اسالهی /سیدعلیهحمد یثربی و هحسى آریى

٩ـاؿػاػها کـػ .ػؿ اػاهوه ،ػو هواػه اف هوىاػ ؽکـىوؼه تضیلوی هوی ىوىػ و چگوىيگی ػاللوت آو بوـ
تأحیـگؾاؿی ص٪ى ٧بًیاػیى بـ ص٪ى٩ ٧ـاؿػاػها تبییى هی گـػػ.

4ـ .9تأثیز حمىق بًیادیى در حمىق لزاردادها اس طزیك تفسـیز هـاده  959لـايىو
1
هديی
ٕب ٨ت٦نیـ هيهىؿ ،اگـ مل ص٪ى ٧هؼيی بهٕىؿکلی باىؼ همًى ٛو بإل امت ولی اگـ بهٕىؿ
رقئی باىؼ ٍضیش امت ٍٕ٦ایی و ٩امنفاػه .ٔ81ً ،4831 ،مل ص٪ى ٧هؼيی ػؿٍىؿتی رقئی
امت که یا ينبت به ىغٌ هٞیى و یا به هؼت هٞیى و هضؼوػ باىؼ؛ بـایهخال مل صو٥ ٨وـوه
هبی ٜتىمٔ عـیؼاؿ ػؿ ؿابٖه با ىغٌ هٞیى یا به هؼت ػو مال مول صو ٨بوهٕىؿ رقئوی بوىػه و
رایق امت ٕکاتىفیاو .ٔ140ً ،4830 ،ػؿ ایى ت٦نیـ اف ٝباؿت «بهٕىؿ کلی» ه٦هىم هغال ٤گـ٥ته
ىؼه و مل رقئی ص٪ى ٧هؼيی پؾیـ٥ته ىؼه امت.
به اٝت٪اػ بـعی يمیتىاو اف ایى ْ
هاػه ه٦هىم هغال ٤گـ٥ت و ٩ائل بهاٝتباؿ مل رقئوی ص٪وى٧
ٕ .4بْ ٨
هاػه ٩ 313ايىو هؼيي« :هیچکل يميتىايؼ بهٕىؿکلي ص ٨تمت ٜو یا ص ٨ارـاي تموام یوا ٩نومتي اف ص٪وى٧
هؼيي ؿا اف عىػ مل کًؼ».

هؼيی ىؼ و هَ٪ىػ اف ص٪ى ٧ػؿ ایى ْ
هاػه ص ٨بههًٞای اٍٖالصی آو که ٩ابل ايت٪ال و ام٪آ امت
يمیباىؼ؛ بًابـایى ىغٌ يمی تىايؼ ص ٨عـیؼ هال هٞیى یا ىـکت ػؿ هقایؼه هيغٌ یا يکواس بوا

ىغٌ هٞیى ؿا اف عىػ مل يمایؼ و اگـ مل ایى ص٪ى ٧ؿا يیق َ٩ؼ کًؼ ما ٔ٩يمیىوىيؼ و ایوى
چیقی رق یک صکن يینت اها ىغٌ هی تىايؼ تٞهؼ کًؼ که هال هٞیًی ؿا يغـػ فیـا ایوى ٝمول اف
هَاػی ٨تٞهؼ به تـ ٞ٥ل ىمـػه ىؼه و يتیزه آو مل ص ٨يینت؛ بلکه یک تٞهوؼ ص٪وى٩ی بوـای
عىػػاؿی اف ايزام ٞ٥ل هقبىؿ و ربـاو عناؿت ػؿٍىؿت تغل ٤و وؿوػ ّـؿ بوه هتٞهؼلوه اموت
ٕىهیؼی81ً ،4813 ،و.ٔ83
ً
ت٦نیـ ػیگـٝ ،باؿت ص٪ى ٧هؼيیهًؼؿد ػؿ ْ
هاػه ؿا ٍـ٥ا به ه٦هىم ص٪ى ٧هؼيی هٖل ٨هیػايوؼ.
ص٪ى ٧هؼيی هٖل ٨ػؿ بـابـ ص٪ى ٧هؼيی ينبی امت .هَ٪وىػ ص٪وى٩ی اموت کوه اينواو بهٍوـ٣
ايناوبىػو اف آو بـعىؿػاؿ امت .ص٨هایی هايًؼ ص ٨صیات ،ص ٨آفاػی ،ص ٨هالکیت ؿا هیتىاو اف
هَاػی ٨ایى يى ٛص٪ى ٧ػاينت ٕایمايیاو ،ىومل و ت٦ـىوی .ٔ14ً ،4831 ،ایوى ص٪وى١ ،٧یـ٩ابول
مل و ايت٪الايؼ و ػؿ وا ٜ٩ػؿ ىماؿ اصکام ٩ـاؿ ػاؿيؼ .بوه همویى رهوت اهکواو مول آيهوا عوىاه
در حقىق قراردادها

همکى يینت ٕهماؤ.

بهيٚـ ٕـ٥ؼاؿاو ایى ت٦نیـ ص٪ى ٧هؼيی ينبی ،رقئی امت و تًها ػؿ اوّا ٛو اصوىال عواً و
ايناوهوا

ىـایٖی که ٩ايىو هٞیى هیکًؼ به ي ٜ٦ىغٌ یا اىغاً هٞیى بـ٩ـاؿ هیگـػػ .پل ،همه
بهٍىؿت بالٞ٦ل اف ایى ص٪ى ٧بـعىؿػاؿ يینتًؼ .ص٪ى٩ی هايًؼ ص ٨ىٞ٦ه ،صو ٨عیواؿ و صوٝ ٨وقل
وکیل اف ایى يىًٝؼ؛ اها ٩ايىيگؾاؿ ػؿ ْ
هاػه  313با بیواو ایًکوه هوـ اينوايی اف ص٪وى ٧هوؼيی هتمتوٜ
عىاهؼ بىػ به ٍـاصت اف تمت ٜبالٞ٦ل هـ ايناو اف ص٪ى ٧هؼيی مغى گ٦ته امت؛ بًابـایى باتىروه
به هىاػ  311و  313هًٚىؿ اف ٝباؿت ص٪ى ٧هؼيی ػمتهای اف ص٪ى ٧امت که هـ ايناو بوه ٍوـ٣
ايناوبىػو و ٥اؿ ٟاف ىـایٔ و وّٞیت ص٪ى٩ی عاً ػیگـ بهٍىؿت بالٞ٦ل اف آو بـعىؿػاؿ امت.
ص٨هایی هايًؼ ص ٨صیات ،ص ٨آفاػی ،ص ٨هالکیت افایىرملهايؼ٩ .ايىيگؾاؿ پل اف تأکیؼ بـ تمتٜ

هاػه  313بال٥اٍله ػؿ ْ
هـ ايناو اف ص٪ى ٧هؼيی ػؿ ْ
هاػه  313بـ مل ياپؾیـی ص ٨تمت ٜاف ص٪ى٧
تىا ٨٥ىغٌ ،تأکیؼ ػاؿػ؛ بؼیىتـتی وّ٩ ٜىاٝؼهًوؼؿد
هؼيی هـچًؼ ػؿ چهاؿچى ٩ـاؿػاػ و با ّ

ػؿ هىاػ  313و ٩ 313ـیًه آو امت که ػؿ ایى هىاػ ه٦هىم ص٪ى ٧هؼيی بههًٞای ص٪ى ٧هؼيی هٖل٨

حقىق اسالهی /دخالت دولت در قراردادهای خصىصی براساس يظر یه تأثیر حقىق بًیادیى

بهٕىؿکلی یا رقئی ورىػ يؼاؿػ و کنی يمیتىايوؼ بوههىر اٍول آفاػی ٩وـاؿػاػی ایوى ص٪وى ٧ؿا
هـچًؼ بهٕىؿ رقئی اف عىػ مل يمایؼ؛ چىو ْ
هاػه  313اف ٩ىاٝؼ آهـه بوىػه و تىا٥و ٨بوـعال ٣آو
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امت ٕایمايیاو411ً ،4834 ،و.ٔ411

بًابـایى هًٚىؿ اف ٝباؿت ص٪وى ٧هؼيیهًوؼؿد ػؿ ْ
هواػه  ،313همواو ص٪وى ٧بًیواػیى اموت و
بههىر ایى ْ
هویؿموؼ ایوى ت٦نویـ هٖواب ٨بوا اؿاػه
هاػه ،مل ایى ص٪ى ٧همکوى يینوت .بوهيٚـ 
٩ايىيگؾاؿ ػؿ وّْ ٜ
هاػه ٩ 313ايىو هؼيی بىػه امت .بٞالوه ،ػؿ ت٦نیـ ٩ىايیى ،بـػاىتی که هٖواب٨
با ٩ايىو امامی باىؼ بـ مایـ ت٦امویـ ه٪وؼم اموت .ایوى ت٦نویـ اف ْ
هواػه  313کوه ٝبواؿت ص٪وى٧

هؼيیهًؼؿد ػؿ آو ؿا بههًٞای ص٪ى ٧بًیاػیى هیػايؼ هًٖب ٨با ویژگی باؿف ٩ىاٝؼ ٩ايىو امامی امت
که هماو مل ياپؾیـبىػو آو هیباىؼ.

بًابـایى هايًؼ يٚـیه تأحیـ ص٪ى ٧بًیاػیى ػؿ ص٪ى٩ ٧ـاؿػاػها هىّىْ ٛ
هاػه  313يیق ٝوؼم اهکواو
مل ص٪ى ٧بًیاػیى اف ٕـی٩ ٨ـاؿػاػهای عَىٍی امت و ٕب ٨ایى ْ
هاػه يیق مل ص٪ى ٧بًیواػیى
ولى بهٕىؿ رقئی همکى يینت؛ بًابـایى ْ
هاػه ٩ 313ايىو هؼيی هیتىايؼ هبًا و هنتًؼی بوـای توأحیـ
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ص٪ى ٧بًیاػیى ػؿ ص٪ى٩ ٧ـاؿػاػهای ایـاو هضنى ىىػ؛ بهٍىؿتی کوه اگوـ اىوغاً ،بوههىر
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هیتىايؼ بوه اموتًاػ ایوى
ػاػگاه 

٩ـاؿػاػهای عَىٍی ،ا٩ؼام به مل ص٪ى ٧بًیاػیى اف عىػ يمایًؼ،
ْ
هاػه ،تىا ٨٥هىؿػ يٚـ ؿا بإل اٝالم کًؼ.

5ـ .9تأثیز حمىق بًیادیى در حمىق لزاردادها اس طزیك تفسـیز هـاده  969لـايىو
1
هديی
ٕب ٨ایى ْ
هاػه اىغاً يمیتىايًؼ آفاػی عىػ ؿا مل يمایًوؼ .آفاػیهوایی چوىو آفاػی بیواو و
آفاػی اىت٢ال اف هَاػی ٨صـیت تل٪ی ىوؼه ٍٕو٦ایی و ٩امونفاػه ٔ83ً ،4831 ،و هَوؼا ٧بواؿف
ص٪ى ٧بًیاػیى هضنى هیىىيؼ که هٖاب ٨ایوى ْ
هواػه اىوغاً يمیتىايًوؼ آيهوا ؿا اف عوىػ مول
يمایًؼ .مل آفاػیها يیق بهًٝىاو هَاػی ٨باؿف ص٪ى ٧بًیاػیى چه بهٍىؿت کلوی و چوه بهٍوىؿت
رقئی بههىر إالٍ ٧ؼؿ ْ
هاػه  310همکى يینت.
هٖاب ٨يٚـیه هىؿػ بضج و به امتًاػ ْ
هاػه هوؾکىؿ مول آفاػیهوای اماموی بوهًٝىاو هَوؼا٧

ص٪ى ٧بًیاػیى ٕ که ػؿ َ٥ل مىم ٩ايىو امامی فیـ ًٝىاو ص٪ى ٧هلت آهؼه اموتٔ همکوى يینوت؛
بـایهخال آفاػی اىت٢ال ،ص٪ی بًیاػیى امت که ػؿ اٍل  13ه٪ـؿ ىوؼه اموت؛ بًوابـایى بوه اموتًاػ
ْ .4
هاػه ٩ 310ايىو هؼيي« :هیچ کل يمیتىايؼ اف عىػ مل صـیت کًؼ و یوا ػؿ صوؼوػي کوه هغوال٩ ٤وىايیى و یوا
اعال ٧صنًه باىؼ اف امت٦اػه اف صـیت عىػ ٍـ ٣يٚـ کًؼ».

ٍؼؿ ْ
هاػه  310که مل آفاػی ؿا هزاف يمیػايؼ ،مل آفاػی اىت٢ال با ٩ـاؿػاػهای عَىٍوی یوا
ىـوٓ ّمى آو يیق همکى يغىاهؼ بىػ.
بـایى اماك ،هٖابْ ٨
هیباىوؼ؛ البتوه
هاػه  310يیق ص٪ى ٧بًیاػیى ػؿ ص٪ى٩ ٧ـاؿػاػها تأحیـگؾاؿ 
تأحیـ گؾاؿی ملبی و اف ٕـی ٨ایزاػ هاي ٜبـ مـ ؿاه اٍل آفاػی ٩ـاؿػاػی؛ بًابـایى ٕبو ٨ایوى ْ
هواػه،
مل آفاػی بهًٝىاو یکی اف هَاػی ٨ص٪ى ٧بًیاػیى ،يه بهٍىؿت کلی همکى امت و يوه بهٍوىؿت
رقئی .البته تٞهؼ به ٝؼم امت٦اػه اف آفاػی چًايچه هغال٩ ٤وايىو و اعوال ٧صنوًه يباىوؼ همکوى
امت که بغو ػوم ْ
هاػه  310آو ؿا بیاو کـػه اموتٕ .بو ٨ه٦هوىم هغوال ٤ایوى بغوو ،ىوغٌ
هی تىايؼ ػؿ صؼوػی که هغال ٤با ٩ىايیى و یا اعال ٧صنًه يباىؼ اف امت٦اػه اف آفاػی عوىػ ٍوـ٣
يٚـ کًؼ.
تٞهؼ به ٝؼم امت٦اػه اف آفاػی ،هت٦اوت اف مل آفاػی اموت .ػؿ مول آفاػی ،ىوغٌ آفاػی
ً
عىػ ؿا ام٪آ هیيمایؼ اها ػؿ تٞهؼ به ٝؼم امت٦اػه اف آفاػی ،ىغٌ ٍـ٥ا تٞهؼ هویکًوؼ اف آفاػی
ً
عىیو امت٦اػه يکًؼ ولی همچًاو ػاؿای آفاػی امت و ػؿٍىؿت امت٦اػه اف آفاػیٍ ،وـ٥ا هنوئىل
در حقىق قراردادها

ىـایٔ ٍضت ،يا٥ؾ امت.

يتیجه
ً
ػؿ ػهههای اعیـ ،ػاهًه ي٪و صمایتی ص٪ى ٧بًیواػیى ٕکوه ٩وبال ابوقاؿی بوـای ػ٥وا ٛاف ص٪وى٧
اىغاً ػؿ بـابـ ػولت بىػٔ تىمٞه یا٥ته و بهًٝىاو هٞیاؿ ػعالت ػولوت بوـای صمایوت اف ص٪وى٧
بًیاػیى ا٥ـاػ ػؿ بـابـ یکؼیگـ ػؿ صیٖههای هغتل ٤ص٪ى ٧عَىٍوی ،افرملوه ص٪وى٩ ٧ـاؿػاػهوا
هٖـس ىؼه و وٙی٦ه صمایتی ػولت اف ایى ص٪ى ٧به رًبه ػ٥اٝی آو ػؿ ه٪ابل ػولوت ا٥وقوػه ىوؼه و
ػؿیچهای بـای ػعالت ػولت ػؿ ؿوابٔ ٩ـاؿػاػی ياٝاػاليه گيىػه امت؛ چـاکه ػؿ بـعی هوىاؿػ بوا
ورىػ اي٪ٞاػ ٪ٝؼ بـ اماك اٍل آفاػی ٩ـاؿػاػی و با ؿٝایت ٩ىاٝوؼ هـبوىٓ بوه ٩ـاؿػاػهوا٩ ،وـاؿػاػ
هًزـ به بیٝؼالتی هیىىػ و ػولت ؿا ياچاؿ اف ػعالت هیکًؼ.
هٞیاؿ ایى ػعالت ،صمایت اف ص٪ى ٧بًیاػیى امت .ایى ص٪ى ٧ىواهل اهتیوافات ا٥وـاػ بوهاٝتباؿ
ايناوبىػو آيهامت و ویژگیهایی چىو فباو٩ ،ىهیت ،ؿيگ و يژاػ ػؿ بهـههًؼی اف آو تأحیـی يؼاؿػ و
بهلضاٗ رایگاه ،ػؿ ؿأك هـم يٚام ص٪ى٩ی ٩ـاؿ گـ٥ته و بـ کل آو افرمله ص٪وى٩ ٧ـاؿػاػهوا ،صواکن

حقىق اسالهی /دخالت دولت در قراردادهای خصىصی براساس يظر یه تأثیر حقىق بًیادیى

يٝ ِ٪هؼ امت ولی ٝمل ص٪ى٩ی که ايزام ػاػه و ه٢ایـ بوا ه٦واػ تىا٥و ٨اموت ػؿٍوىؿت ػاىوتى
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امت و با پؾیـه ػیؼگاه تکلی ٤هخبت ػولت ػؿ صمایت اف ایى ص٪ى ،٧هؼاعلوه ػولوت ػؿ ؿوابؤ
٩ـاؿػاػی تىریه هیىىػ.
ص٪ى ٧بًیاػیى که ػؿ گؾىته ،تًها ابقاؿی ػؿ ه٪ابل تزاوف ػولت ٝلیوه ص٪وى ٧ىوهـويؼاو تل٪وی
هیىؼ ،اکًىوٕ ،ب ٨ػیؼگاه تأحیـ ص٪ى ٧بًیاػیى ػؿ ص٪ى٩ ٧ـاؿػاػها ،ػؿ ؿوابٔ عَىٍی يیق اٝموال
هیىىػ .ایى ْ
يٚـیه ،ػول ت ؿا هکل ٤به صمایت اف ص٪ى ٧بًیاػیى اىغاً ػؿ بـابـ یکؼیگـ هیػايؼ
و به ايناو بهًٝىاو ٝاهلی تأحیـ گؾاؿ ،تىره بیيتـی ػاؿػ که صمایت اف ٕـّٞ ٣ی٩ ٤ـاؿػاػ ،یکوی
اف يتایذ آو امت و ػؿ ٩ـاؿػاػهایی چىو ٩ـاؿػاػهای تیپ و الضا٩ی ،کاؿماف هیباىؼ.
هٖاب ٨ػیؼگاه هؾکىؿ ،باتىره به هٞیاؿ ػعالت ػولت ٕصمایت اف ص٪ى ٧بًیواػیى ا٥وـاػ ػؿ بـابوـ
َ
یکؼیگـٔ اىکال هغتل٦ی بـای ایى صمایت ٩ابل تَىؿ اموت افرملوه توأحیـ ٝموىػی ،توأحیـ ا٪٥وی
هنت٪ین ،تأحیـ ا٪٥ی ١یـهنت٪ین ّٞی ٤و تأحیـ ا٪٥ی ١یـهنت٪ین ٩ىی کوه باتىروه بوه ػالیول هٖوـس
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ىؼه ،ؿوه اعیـ ػؿ يٚام ص٪ى ٧ایـاو ٩ابل پؾیـه امت که به چگوىيگی توأحیـ چًوؼ هوىؿػ اف ایوى
ص٪ى ٧بًیاػیى ػؿ ص٪ى٩ ٧ـاؿػاػهای ایـاو اىاؿه گـػیؼ و ػو ىیىه ػعالت ػولت که ٝباؿت اموت اف
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ىیىه ٩ايىيگؾاؿی و ْ٩ایی يیق هىؿػ بـؿمی ٩ـاؿ گـ٥ت.

هًابع
 .4ایمايیاو٥ ،ـیبـفٝ ،بؼالله ىمل و هضمؼٝینی ت٦ـىی؛ «ت٦نیـ ص٪وى ٧هوؼيی ػؿ ٩وايىو
هؼيی» ،هجله هدرس؛ ه ،4بهاؿ .95-8ً ،4831
 .1ایمايیوواو٥ ،ـیبووـف؛ حدددود آدادی اراده در سددلو حقددىق هددديی ٕؿموواله ػکتووـی ص٪ووى٧
عَىٍیٔ؛ تهـاو :ػاييگاه تـبیت هؼؿك.4834 ،
 .8باػیًی ،صنى؛ « هنئىلیت هؼيی ياىی اف ي ِ٪ص٪وى ٧هًٞوىی هـبوىٓ بوه ىغَویت و
ص٪ى ٧بيـ» ،هجله دايشکده حقىق و علىم سیاسی؛ ه ،4بهاؿ .403-33ً ،4834
 .1ت٪یفاػه ،رىاػ؛ «هنئله امامیمافی يٚن ص٪ى٩ی» ،هجله پژوهشهای حقدىقی؛ ه،44
.411-413ً ،4831
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رمهىؿی امالهی ایـاو» ،فصلًاهه هدرس؛ ه ،1فهنتاو .31-14ً ،4831

 .1متىػه ،صمیؼ؛ هبايی يظری کراهت ايسدايی اد دیددهاه اسدالم و يقدش آو در فقده د یسدت

پزشکی ٕؿماله ػکتـیٔ؛ػاييگاه هٞاؿ ٣امالهی.4831 ،

 .1ىکیـ ،فهیـ؛ «ػاػؿمی ٩ايىو امامی ٕػاػؿمی امامیٔ ،آفاػیهوا و ص٪وىٝ ٧موىهی یوا
امامی» ،هجله حقىق اساسی؛ تـرمه عیـالله پوـویى؛ ه ،3تابنوتاو -31ً ،4831
.440
 .3ىهیؼی ،ههؼی؛ «ؿابٖه ايناو با ص٪ى ٧کلی هؼيی و ص ٨کلی ارـای ص٪ى ،»٧هجمىعده

هقاالت حقىقی؛ چ ،1تهـاو :ييـ ص٪ى٩ؼاو.410-484ً ،4813 ،
٦ٍ .3ائی ،میؼصنیى و میؼهـتْوی ٩امونفاػه؛ حقدىق هدديیا اشد ا

و هحجدىر یى؛

چ ،43تهـاو :ايتياؿات ممت.4831 ،
ٕ .40همامبیٝ ،لی؛ «٥قووعوىاهی ص٨هوای اماموی :ػؿآهوؼی بوـ امامیموافی ص٪وى٧
عَىٍی» ،پژوهشهای حقىق تطبیقی؛ ه ،8پاییق .411-33ً ،4834
ٝ .44بامی الهیزی ،بیژو؛ هبايی حقىق اساسی؛ تهـاو :ييـ راوػايه رًگل.4833 ،
٥ .41اوؿو ،لوىیی؛ «امامیموافی ص٪وى٥ ٧ـاينوه» ،هجلده حقدىق اساسدی؛ تـرموه روىاػ

حقىق اسالهی /دخالت دولت در قراردادهای خصىصی براساس يظر یه تأثیر حقىق بًیادیى

 .1صبی فاػه ،هضمؼر٦ٞـ و امومٞیل ؿصیمویيوژاػ؛ «کـاهوت اينوايی ػؿ ٩وايىو اماموی

ت٪یفاػه؛ ه 1و  ،1فهنتاو .133-111ً ،4831
 .48کاتىفیاو ،ياٍـ؛ حقىق هديیا قىاعد عمىهی قراردادها؛ د ،4چ ،1تهـاو :ىـکت مهاهی
ايتياؿ.4830 ،
 .41کاتىفیاو ،ياٍـ؛ فلسفه حقىق؛ د ،4تهـاو :ايتياؿات ػاييگاه تهـاو.4811 ،
 .41کاتىفیاو ،ياٍـ؛ هاهی بهسىی عدالت؛ د ،1تهـاو :ايتياؿات ػاييگاه تهـاو.4830 ،
 .41کاتىفیاو ،ياٍـ؛ هبايی حقىق عمىهی؛ چ ،1تهـاو :ييـ هیقاو.4831 ،
 .41کاتىفیاو ،ياٍـ؛ هقدهه علن حقىق و هطالعه در يظام حقىقی ایراو؛ چ ،38تهـاو :ىـکت
مهاهی ايتياؿ.4838 ،
 .43گـری افيؼؿیايیٝ ،لیاکبـ؛ «هبًا و ه٦هىم ص٪ى ٧بًیاػیى» ،يشر یه حقىق اساسی؛ ه،1
.11-1ً ،4838
296

 .43گـری افيؼؿیايیٝ ،لیاکبـ؛ در تکاپىی حقىق اساسی؛ چ ،1تهوـاو :ايتيواؿات راوػايوه
رًگل.4833 ،
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 .10هضمؼفاػه ،هنلن؛ «تى آػهی ىـی ٤امت به راو آػهیت؟ پـتىهایی اف کـاهوت اينوايی
ػؿ ص٪ى ٧عَىٍوی» ،فصدلًاهه هطالعدات حقدىق خصىصدی؛ ه ،1تابنوتاو ،4831
ً.883-843
 .14هضمؼفاػه ،هنلن؛ تأثیر حقدىق اساسدی بدر حقدىق خصىصدی ٕؿمواله ػکتوـی ص٪وى٧
عَىٍیٔ ،تهـاو :ػاييگاه تهـاو.4838 ،
 .11هضمؼی ،ابىالضنى؛ قىاعد فقه؛ چ ،3تهـاو :ييـ هیقاو.4831 ،
 .18هـاػی ،عؼیزه؛ تأثیر عسر و حرج بر قراردادها و هقایسه آو با يظر یه تغییر اوضاع و احىال

ٕؿماله ػکتـیٔ؛ تهـاو :هؼؿمه ٝالی ىهیؼ هٖهـی.4831 ،
 .11هیهىعىاه ،مىػابه؛ تأثیر حقىق بًیادیى در حقىق خصىصدی ٕؿمواله کاؿىًاموی اؿىوؼ
ص٪ى ٧عَىٍیٔ؛ کـهاو :ػاييگاه باهًـ.4831 ،
 .11هاىمی ،میؼهضمؼ؛ حقىق اساسی و سداخاارهای سیاسدی؛ تهوـاو :ايتيواؿات هیوقاو،
.4830
 .11هاىمی ،میؼهضمؼ؛ حقىق بشر و آدادیهای اساسی؛ تهـاو :ايتياؿات هیقاو.4831 ،
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